
   

اأدلة جديدة على تورط النه�ضة 
باالغتياالت ال�ضيا�ضية يف تون�س

•• تون�س-وكاالت:

وحممد  بلعيد  �شكري  ال�شيا�شيينْ  املعار�شي  عن  الدفاع  هيئة  اتهمت 
بالتغطية  الغنو�شي  را�شد  ال��رمل��ان  رئي�س  الأرب��ع��اء،  اأم�س  الراهمي، 

ال�شيا�شية على الإرهابيي يف تون�س وحمايتهم ق�شائياً.
واأو�شح ع�شو هيئة الدفاع عن بلعيد والراهمي، املحامي ر�شا الرداوي، 
اأن  ال��ع��دل،  ب���وزارة  املتعلق  التحقيق  بخ�شو�س  �شحافية  ن��دوة  خ��ال 
امل��ج��م��وع��ات الإره��اب��ي��ة متكنت م��ن الخ��ت��ب��اء يف بع�س اجل��ب��ال حتت 
الغنو�شي،  وه��و  ال��رمل��ان  يف  موجود  رئي�شه  �شيا�شي  اأحدهما  غطاءين 
حركة  على  املح�شوب  العكرمي  ب�شري  القا�شي  رئي�شه  ق�شائي  والآخ��ر 

النه�شة.
اآلف ملف   6 عّطل  الق�شاء  داخ��ل  الإخ���وان  اإخطبوط  اأن  اأ�شاف  كما، 
اأن هناك اأكرث من 20 األف اإرهابي يجولون يف تون�س  اإره��اب، م�شيفاً 
ب�شري  ميثله  ال���ذي  الق�شائي  ال��غ��ط��اء  ح��را���ش��ة  وحت���ت  حما�شبة  دون 

العكرمي.
اأن الغطاء الق�شائي للمجموعات الإرهابية يجب اأن ينهار  و�شدد على 

بداية من اليوم.
اإميان  وال��راه��م��ي  بلعيد  ع��ن  ال��دف��اع  هيئة  ع�شو  ق��ال��ت  جانبها،  م��ن 
قزارة، اإن ما اقرتفه وكيل اجلمهورية ال�شابق ب�شري العكرمي ف�شيحة 
اأجهزة  اإىل التمكي الإخ��واين داخ��ل  واأم��ر خطري ج��دا، واأرجعت ذلك 
املنا�شب  يف  الكفاءات  على  ال��ولءات  تغليب  ونتيجة  التون�شي  الق�شاء 
الق�شائية العليا. واأعلنت اأن تقرير وزارة العدل الذي حتاول ال�شلطات 
اإرهابية  ق�شايا  6268 حم�شرا جزائيا يف  وج��ود  ك�شف عن  اإخ��ف��اءه، 
لدى العكرمي غري منجزة و1361 حم�شرا مت التخلي عنه للقطب 
الق�شايا  الإره��اب مل يقع ت�شمينه بالدفرت وبع�س  الق�شائي ملكافحة 

تعود اإىل �شنة 2016.
واغ��ت��ي��ل ك��ل م��ن ���ش��ك��ري بلعيد وحم��م��د ال��راه��م��ي، وه��م��ا اأح���د اأبرز 
املعار�شي للحكومة، التي قادتها حركة النه�شة اإبان انتخابات 2011 

�شيارة ا�شعاف ت�شل اىل احد مواقع التظاهر امل�شتعلة بفعل الحتجاجات يف لبنان    )رويرتز(

بوتي خال حواره ال�شنوي مع مواطنيه   )رويرتز(

اعتمد جمل�س االإدارة واملجل�س اال�صت�صاري لغرفة دبي لالقت�صاد الرقمي

حممد بن را�ضد: نريد اأن تكون دبي حمطة 
رئي�ضية لت�ضميم م�ضتقبل االقت�ضاد الرقمي 

•• دبي -وام:

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اعتمد 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، جمل�س الإدارة واملجل�س 
ال�شت�شاري لغرفة دبي لاقت�شاد الرقمي �شمن الهيكلة اجلديدة لغرف 
م�شتوى  على  مهامها  حتقيق  ويدعم  الغرفة  اخت�شا�شات  يعزز  مبا  دب��ي، 
الواعدة  لفر�شه  عاملية  عا�شمة  دب��ي  مكانة  برت�شيخ  الرقمي  القت�شاد 
ثقافة  تر�شيخ  عر  الدولية  التجارة  م�شتقبل  لت�شميم  متقدمة  وحمطة 
الرقمية،  واحل��ل��ول  الذكية  والتكنولوجيا  املعرفة  بنى  وتدعيم  البتكار 
وتوفري مقومات القت�شاد اجلديد الذي يولد الأفكار الإبداعية وي�شتقطب 

امل�شاريع املتطورة وي�شنع الفر�س ويجذب املواهب وال�شتثمار. 
وي�شهم اعتماد الهيكلية اجلديدة لغرف دبي يف تر�شيخ مكانة دبي كمركز 
العامل،  يف  رقمية  حتتية  بنية  باأف�شل  ومتكينها  الرقمي  لاقت�شاد  عاملي 
واآليات تطوير بيئة حيوية متكاملة لاقت�شاد اجلديد ت�شتكمل الت�شريعات 
وا�شتقطاب  الأع��م��ال  مم��ار���ش��ة  لت�شهيل  تباعا  تقرها  ال��ت��ي  والإج������راءات 
امل�شتثمرين من قطاعات القت�شاد الرقمي و�شركات التكنولوجيا العاملية.

وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم : نريد اأن تكون دبي 
ابتكار  وموا�شلة   .. الرقمي  القت�شاد  م�شتقبل  لت�شميم  رئي�شية  حمطة 
اأدوات اقت�شادية جديدة .. وقيادة التجارب الرائدة يف هذا املجال لتعزيز 

تفوقها.             )التفا�شيل �س2(

ال�ضيخة فاطمة تكرم املتفوقات من موؤ�ض�ضات التعليم 
العايل بجامعتي االإمارات وزايد وكليات التقنية العليا

•• اأبوظبي -وام:

رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  كرمت 
الحت����اد ال��ن�����ش��ائ��ي ال��ع��ام رئ��ي�����ش��ة امل��ج��ل�����س الأعلى 
ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  ال��رئ��ي�����ش��ة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��اأم��وم��ة 
اخلريجات  الإمارات"  "اأم  الأ����ش���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
جامعة  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�ش�شات  م��ن  املتفوقات 
وكليات  زاي��د  وجامعة  املتحدة  العربية  الم����ارات 

التقنية العليا.
جامعة  م��ن   40 ال��دف��ع��ة  بتخريج  الإح��ت��ف��اء  ومت 
الإمارات العربية املتحدة، والدفعة 19 من جامعة 
العليا، من  التقنية  30 من كليات  زاي�د، والدفعة 
املتفوقات احلا�شات على تقدير امتياز مع مرتبة 
ال�شرف، والبالغ عددهن 499 طالبة .، واللواتي 
مل يت�شن تنظيم حفل تخرج لهن هذا العام ب�شبب 

جائحة كورونا.                 )التفا�شيل �س6(

الربملان اللبناين يقر قانون بطاقة التموين للعائالت الفقرية

احتجاجات واإطالق نار يف طرابل�س .. واالأزمة تت�ضاعد
•• بريوت-وكاالت:

�شمايل  ط��راب��ل�����س،  مدينة  �شهدت 
احتجاجات  الأرب������ع������اء،  ل���ب���ن���ان، 
اخل��دم��ات، يف  ت���ردي  غا�شبة على 
التيار  وانقطاع  ال�شديد  ظل احلر 
الكهربائي، فيما �شمع دوي اإطاق 

نار يف املدينة.
و�����ش����م����ع اإط����������اق ن�������ار ك���ث���ي���ف يف 
طرابل�س، بينما عمد حمتجون اإىل 
اإغ���اق ال��ط��رق امل��وؤدي��ة اإىل �شاحة 

اأبو علي، و�شط انت�شار م�شلح.
طرابل�س،  م��دي��ن��ة  اأه����ايل  وي�����ش��ك��و 
انقطاع  ج���راء  م��ن  ال�شديد  احل��ر 
الكهرباء وتوقف املولدات اخلا�شة، 
بعد  الباد، يوما  تتفاقم يف  بينما 

الآخر.
ع��ل��ى مواقع  ن��ا���ش��ط��ون  وي����ت����داول 
اأن  الج�����ت�����م�����اع�����ي،  ال�����ت�����وا������ش�����ل 
على  ان�����دل�����ع�����ت  الح�����ت�����ج�����اج�����ات 
اإىل  ك��ان يحتاج  وف��اة طفل  خلفية 
ب�شبب  الاأمر  وتعذر  لأوك�شيجي 

التقني القا�شي للكهرباء.
اجلي�س  وعنا�شر  اآل��ي��ات  وحتركت 
الداخلية  الأح���ي���اء  م��ن  ال��ل��ب��ن��اين 
ملدينة طرابل�س، واأعادت متو�شعها 

يف حميط منطقة التبانة.
تدهور  م���ن  م���راق���ب���ون  وي��خ�����ش��ى 

ال����ن����واب  ي���ن���اق�������س  اأن  وي����رت����ق����ب 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون 73 ب��ن��دا ق��ب��ل اإق���رار 
امل�شاريع والقرتاحات التي حتمل 

�شفة العجلة يف الباد.
وو����ش���ل���ت الأو������ش�����اع يف ل��ب��ن��ان يف 
اإىل م�شتوى غري  الأخ���رية  الأي���ام 
م�شبوق من التوتر ب�شبب الأزمات 
القت�شادية واملالية والجتماعية.

وفقدت العملة اللبنانية 90 باملئة 
م�شتوى  حم��ط��م��ة  ق��ي��م��ت��ه��ا،  م���ن 
�شابق  وق���ت  ل��ل��ه��ب��وط يف  ق��ي��ا���ش��ي��ا 
لرية   15500 ب��ل��غ  ال�����ش��ه��ر  ه���ذا 
ال�شوق  ال��واح��د يف  ال���دولر  مقابل 

ال�شوداء.
ال�شرف  �شعر  ي���زال  ل  امل��ق��اب��ل،  يف 
ال��ر���ش��م��ي ل����ل����دولر يف ل��ب��ن��ان هو 
الباد  تئن  بينما  لريات،   1507

حتت وطاأة اأزمة خانقة.
اللبناين  امل��رك��زي  امل�����ش��رف  وك���ان 
انخفا�س  م���ع  ال���دع���م  ق��ل�����س  ق���د 
احتياطيات العمات الأجنبية من 
30 مليار دولر يف بداية الأزمة يف 
اأكتوبر عام 2019، اإىل ما يقرب 

من 15 مليار دولر حاليا.
لدى  ال�شرائية  القوة  وانخف�شت 
اأكرث  ويعي�س  اللبنانيي،  معظم 
من ن�شف ال�شكان الآن حتت خط 

الفقر.

الغ�شب  ب�شبب  امليدانية  الأو���ش��اع 
اللبنانيي  ����ش���ف���وف  يف  ال���ك���ب���ري 
وغياب اأي حلول يف املديي القريب 

والبعيد.
اأق��ف��ل��ت املحات  يف غ�����ش��ون ذل���ك، 
تدهور  خ�شية  اأب��واب��ه��ا،  التجارية 
الو�شع الأمني، على خلفية الفقر 
هذه  كثريا يف  تفاقم  ال��ذي  املدقع 
يف  ال�شريع  الن��ه��ي��ار  اإث���ر  املنطقة 

الأو�شاع املعي�شية.
اللبناين،  ال�����رمل�����ان  واأق��������ر  ه�����ذا 
الأربعاء، قانون البطاقة التموينية، 
اأمريكيا  دولرا   93 ملنح  متهيدا 
العائات  من  لعدد  �شهري  ب�شكل 
تكون  ق����د  خ����ط����وة  يف  ال����ف����ق����رية، 
الأدوية  عن  الدعم  لرفع  مقدمة 

واملواد الغذائية واملحروقات.
ال��ل��ب��ن��اين جل�شة  ال���رمل���ان  وي��ع��ق��د 

ت�������ش���ري���ع���ي���ة لإق�������������رار ع��������دد من 
القواني  وم�����ش��اري��ع  اق����رتاح����ات 

املالية، 
ال�شارع،  يف  الغ�شب  يتزايد  بينما 

اإزاء تفاقم الأزمة.
البطاقة  اإق��رار  اأن  ويرى متابعون 
لرفع  مقدمة  �شيكون  التموينية، 
دع���م م�����ش��رف ل��ب��ن��ان ع��ن الأدوي����ة 

واملواد الغذائية واملحروقات.

تلقى اأكرث من مليوين �صوؤال عرب احلوار ال�صنوي للخط املبا�صر 

بوتني: مرحلة القطب الواحد انتهت

بوتني ي�صتبعد احتمال التلقيح االإجباري �صد كوفيد 

تدهور ال�ضياحة يكبد االقت�ضاد العاملي 4 تريليونات دوالر

رئي�س اإ�ضرائيل لعبا�س: تعال نن�ضى 
امل�ضتقبل  عن  ونتحدث  املا�ضي 

•• القد�س-وكاالت

روؤوفي  ال�شرائيلي  الرئي�س  بعث 
ريفلي خال اجتماعه مع الأمي 
انطونيو  امل��ت��ح��دة  ل����امم  ال���ع���ام 

غوتريي�س يف نيويورك
وجه الرئي�س الإ�شرائيلي روؤوفي 
ن���ظ���ريه  اإىل  ر������ش�����ال�����ة  ري����ف����ل����ي 
عبا�س  حم����م����ود  ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي 
قائًا كان لدينا �شراع على مدار 
نن�شى  اأن  يجب  لكن  ع��ام،   100
املا�شي.  الأب����د  واإىل  واح����دة  م���رة 
عن  ونتحدث  املا�شي  نن�شى  تعال 
�شوياً،  �شنعي�س  وك��ي��ف  امل�شتقبل 
ي��وج��د ل��دي��ن��ا ال��ك��ث��ري م��ا نتحدث 

عنه.
خال  الإ�شرائيلي  الرئي�س  واأك��د 
عام  اأم��ي  مع  الثاثاء،  اجتماعه 
الأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س، 
اإ�����ش����رائ����ي����ل يف  ����ش���د  ال���ت���ح���ي���ز  اأن 
يجب  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��وؤ���ش�����ش��ات 
ال���������ش����رق  وق����������ال  ي�����ت�����وق�����ف.  اأن 
بي  ثقة  بناء  اإىل  يحتاج  الو�شط 
اإ�شرائيل  ب��ي  ال�����ش��ام  ال�����ش��ع��وب. 
التو�شل  يتم  ل��ن  والفل�شطينيي 
معادية  ق������رارات  ب��وا���ش��ط��ة  اإل���ي���ه 

لإ�شرائيل او جلان حتقيق.

املانيا وايطاليا تنهيان ان�ضحاب جنودهما من اأفغان�ضتان 
•• روما-اأ ف ب:

اأم�س  اأفغان�شتان،  يف  تواجدا  الغربية  القوى  اأك��رث  اإح��دى  اإيطاليا  اأعلنت 
الأربعاء اأنها ا�شتكملت عملية �شحب اآخر جنودها يف اطار الن�شحاب ال�شريع 
لقوات حلف �شمال الأطل�شي. قال وزير الدفاع لورنزو جويريني يف بيان: 

انتهت مهمة البعثة الإيطالية يف اأفغان�شتان م�شاء )الثاثاء( ر�شميا.
ل  اأفغان�شتان  باإيطاليا، جت��اه  ب��دءا  ال���دويل،  املجتمع  ال��ت��زام  لكن  واأ���ش��اف 
اإىل  التعاون  اأخ��رى من تعزيز  اأ�شكال  يتوقف عند هذا احل��د. �شي�شتمر يف 
التنمية ودعم املوؤ�ش�شات اجلمهورية الفغانية. غادرت اآخر وحدة اإيطالية 
اإىل  وو�شلت  اأفغان�شتان(  )غ��رب  ه��رات  اجلنود  من  ع�شرات  ب�شع  قوامها 

مطار بيزا )غرب اإيطاليا(.
بداأتها  التي  اأفغان�شتان  �شحب جنودها من  اأملانيا عملية  ا�شتكملت  بدورها 
على  ال�شتار  لت�شدل  الثاثاء،  ال��دف��اع  وزارة  اأعلنت  ما  وف��ق  مايو،  اأي��ار  يف 
تواجدها الذي دام نحو ع�شرين عاما يف هذا البلد اإىل جانب قوات اأمريكية 

ودولية اأخرى.

•• مو�سكو-وام-وكاالت:

التي وجهها  الأ�شئلة  عدد  جت��اوز 
املواطنون الرو�س للرئي�س بوتي 
يف حواره ال�شنوي املبا�شر بن�شخته 
ال�18 مع ال�شعب الرو�شي -اخلط 
امل��ب��ا���ش��ر - م��ع ف��ادمي��ري بوتي 

اأكرث من مليوين �شوؤال.
احلوار  ي�شتمر  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
ال�شاعة  ع��ن��د  ب����داأ  امل��ب��ا���ش��رال��ذي 
العا�شمة  ب��ت��وق��ي��ت   12:00
�شاعات  لعدة   ، مو�شكو  الرو�شية 
الرئي�س  خاله  �شيجيب  حيث   ،
ال�شئلة  من  املئات  على  الرو�شي 
تخ�س  وال�����ت�����ي  ال����ي����ه  امل����وج����ه����ة 
الق�شايا الجتماعية ،القت�شادية 
، ال�شيا�شية ، والأجندة الدولية ، 
احلياة  ت��خ�����س  ال���ت���ي  امل�����ش��ائ��ل  و 
والو�شع الداخلي لل�شعب الرو�شي 
واملوا�شيع  امل�����ش��ائ��ل  وب���الأخ�������س 
الأكرث تداول واملتعلقة بالرعاية 
ال�شحية وبخا�شة يف فرتة تف�شي 
بالإ�شافة  »ك�����ورون�����ا«،  ج��ائ��ح��ة 
ملوا�شيع تتعلق بالتعليم وا�شتعداد 

•• عوا�سم-وكاالت:

امل�شتجد  ك���ورون���ا  ف���ريو����س  ت��ف�����ش��ي  ت���اأث���ري  اأن  ي��ب��دو 
ال��ن��اج��م ع��ن��ه، خ�شو�شا  ال���وب���اء  ت��ف�����ش��ي  وا���ش��ت��م��رار 
ب��ع��د ت��ق��اري��ر ع��ن م��وج��ة راب��ع��ة م��ن ال���وب���اء، �شيكون 
على  وبالتايل  ال�شياحة  على  خطرية  انعكا�شات  ل��ه 

القت�شاد العاملي.
فقد اأكد تقرير دويل، �شدر عن موؤمتر الأمم املتحدة 
قطاع  انهيار  اأن  الأرب��ع��اء،  اأم�س  والتنمية،  للتجارة 
كوفيد19-  تف�شي جائحة  ب�شبب  الدولية  ال�شياحة 
خال  العاملي،  القت�شاد  بخ�شارة  يت�شبب  ي��وؤدي  قد 
اأربعة تريليونات  2020 و2021، اأكرث من  عامي 

دولر، بح�شب ما ذكرت فران�س بر�س.
وجاء يف التقرير، الذي قدمه موؤمتر الأمم املتحدة 
ال�شياحة  منظمة  مع  بال�شرتاك  والتنمية  للتجارة 
العاملية التابعة لاأمم املتحدة: على امل�شتوى العاملي، 
اأدت �شربة كوفيد19- لل�شياحة الدولية اإىل خ�شارة 
يف اإجمايل الناجت املحلي تتجاوز الأربعة اآلف مليار 

دولر لعامي 2020 و2021 فقط.
ت�شمل  ل  باهظة  خ�شائر  ه��ن��اك  �شتكون  اأن���ه  وي��ب��دو 
على  تاأثريها  اإىل  متتد  بل  فح�شب،  ال�شياحة  قطاع 

مرور 100 عام على احلزب ال�صيوعي ال�صيني:
هل االحتفال فر�ضة �ضي جني بينغ الإنعا�س �ضعبيته؟

•• الفجر –خرية ال�سيباين

يف يوليو 2021، �شيحتفل احلزب ال�شيوعي ال�شيني بالذكرى املئوية 
لتاأ�شي�شه. حدث تاريخي ورم��زي، ولكن قبل كل �شيء فر�شة للرئي�س 
انتخابه  لإع���ادة  وال�شتعداد  احل��زب  ق��وة  تاأكيد  لإع���ادة  بينغ  ج��ي  �شي 

املحتملة.
اأداة دعائية، هل ل يزال الحتفال بالذكرى املئوية يعّزز تاأثري احلزب 
ال�شيوعي ال�شيني؟ قراءة اللحظة مع اإميانويل لينكوت، الأ�شتاذ بكلية 

الآداب يف املعهد الكاثوليكي بباري�س.                    )التفا�شيل �س15(

اجلديد،  الدرا�شي  للعام  املدار�س 
وموا�شيع ال�شياحة وال�شناعة.

ومت توجيه اأكر عدد من الأ�شئلة 
فيما  ال��ع��ام،  الت�شال  مركز  عر 
املوجهة  ال�شئلة  بقية  ا�شتام  مت 
�شبكات  ع����ر  ب���وت���ي  ل��ل��رئ��ي�����س 
واملوقع  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
ر�شائل  �شكل  اأوع��ل��ى  الل��ك��رتوين 
ه���ات���ف���ي���ة ق�������ش���رية، ف�������ش���ا عن 
املبا�شر  امل��رئ��ي  الت�����ش��ال  تطبيق 

م��ع ال���ش��ت��دي��و وج���رت ال��ع��ادة اأن 
امل��ك��امل��ات ذروت���ه خال  يبلغ ع��دد 

البث املبا�شر.
الرئي�س  ق����ال  اأخ�����رى  ج��ه��ة  م���ن 
ال��رو���ش��ي، ف��ادمي��ري ب��وت��ي، اإن 
ال���واح���د انتهت  ال��ق��ط��ب  م��رح��ل��ة 
ب�����ش��رع��ة وب�شكل  ي��ت��غ��ري  وال���ع���امل 
العقوبات  اأن  م�����ش��ي��ف��اً  ج�����ذري، 
بالفائدة  علينا  عادت  رو�شيا  �شد 

ومتكنا من تطوير قدراتنا.

باقي القطاعات املرتبطة بها.
ففي عام 2020 انخف�س اأعداد ال�شائحي الدوليي 
بنحو مليار �شخ�س، اأو ما ي�شكل انخفا�شا باأكرث من 
املئة، وهذا ما كبد القت�شاد العاملي اأكرث من  يف   74

تريليون دولر.  2.4
ه���ذا واأب������دى ال��رئ��ي�����س ال��رو���ش��ي ف���ادمي���ري بوتي 
كوفيد- �شد  الإج��ب��اري  للتلقيح  معار�شته  الأرب��ع��اء 
موجة وبائية  خ�شّم  يف  الوطني  امل�شتوى  على   19
قاتلة ناجمة عن تف�شي الن�شخة املتحّورة دلتا، لكّنه 
اللقاح، على  تلقي  يف  امل��رتددي��ن ج��داً  ال��رو���س  �شّجع 

التطعيم.
يف  اأُطلقت  التي  التطعيم  حملة  تقنع  مل  الآن  حتى 
للقاح  ال��دع��اي��ة  م��ن  بكثري  دي�����ش��م��ر،  الأول  ك��ان��ون 
مليون   23 ���ش��وى  ال���رائ���د،  ال��رو���ش��ي  �شبوتنيك-يف 
�شعور  خلفية  على  مليوناً،   146 اأ���ش��ل  م��ن  رو���ش��ي 

بالريبة اإزاءه.
املنخف�شة،  التلقيح  ن�شبة  �شاعدت  اخل��راء،  بح�شب 
رغم طرح ثاثة لقاحات اأخ��رى، على تف�شي املوجة 
وتت�شبب  ت�����ش��ه��ده��ا رو���ش��ي��ا ح��ال��ي��اً  ال��ت��ي  ال��وب��ائ��ي��ة 
منذ  والإ���ش��اب��ات  للوفيات  قيا�شية  اأع���داد  بت�شجيل 

منت�شف حزيران يونيو.

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

مواقــيت ال�صالة
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نهيان بن مبارك : نعتز بجهود حممد بن زايد 
لتعزيز مبادئ الأخوة الإن�سانية يف الوطن والعامل

اأخبار الإمارات

ما هي تو�سيات الرئي�ص العراقي 
ل�سمان انتخابات نزيهة؟

عربي ودويل

ريو دي جانريو تكرم 
مارادونا ب�ساحة ومتثال 

الفجر الريا�سي

فلكيا .. الثالثاء 20 يوليو
اأول اأيام عيد االأ�ضحى املبارك

•• اأبوظبي -وام:

توقع مركز الفلك الدويل اأن يكون يوم الثاثاء املوافق 20 يوليو املقبل اأول اأيام عيد 
الأ�شحى املبارك يف معظم الدول الإ�شامية. وقال املهند�س حممد �شوكت عودة مدير 
مركز الفلك الدويل �شيحدث اقرتان �شهر ذي احلجة 1442 ه� يوم ال�شبت 10 يوليو 
الإم��ارات، وروؤي��ة الهال يومها ممكنة  بتوقيت  �شباحا   05:17 ال�شاعة  يف  2021م 
اأن  حي  يف  واأوروب����ا،  اأفريقيا  قارتي  ومعظم  العربية  ال��دول  من  التل�شكوب  با�شتخدام 
روؤيته ممكنة بالعي املجردة ب�شعوبة من اأق�شى غرب قارة اأفريقيا واأجزاء من القارتي 

الأمريكيتي، وروؤية الهال ممكنة بالعي املجردة ب�شهولة من املحيط الهادئ.
9 يوليو ف�شتكمل �شهر  التي �شتتحرى الهال يوم اجلمعة  بالن�شبة للدول  اأنه  واأو�شح 
ذي القعدة 30 يوما نظرا ل�شتحالة روؤية الهال يوم اجلمعة، اأما بالن�شبة للدول التي 
�شتتحرى الهال يوم ال�شبت 10 يوليو فاإن معظمها �شيبداأ �شهر ذي احلجة يوم الأحد 
يوم ال�شبت، وعليه من املتوقع اأن  الهال  لروؤية  اإمكانية  لوجود  نظرا  اأي�شا  يوليو   11
يكون يوم الثاثاء 20 يوليو اأول اأيام عيد الأ�شحى املبارك يف غالبية الدول الإ�شامي.

يف بيان م�ضرتك بني االإمارات واإ�ضرائيل .. االتفاق على جماالت التعاون
•• اأبوظبي- وام:

وزير  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ال��ت��ق��ى 
وزير  لبيد  يائري  معايل   ، ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
اأبوظبي، ومت التفاق  اأم�س يف   ، اإ�شرائيل  خارجية دولة 
بي  ال�شلمية  العاقات  التالية:  التعاون  جم��الت  على 

الدولتي وال�شعبي.
قيادة  من  كل  اتخذته  التي  ال�شجاع  ال��ق��رار  �شوء  على 
دول���ة الإم������ارات ودول����ة اإ���ش��رائ��ي��ل، مم��ا مي��ه��د الطريق 
لتغيري تاريخي يف املنطقة، وخلق م�شتقبل اأف�شل ل�شباب 

املنطقة، فقد اأعرب الوزيران عن اأهمية اإقامة العاقات 
ال�شلمية والودية بي الدولتي و�شعبيهما.

ويعتر التفاق الإبراهيمي لل�شام منارة متهد الطريق 
للدول الأخرى لان�شمام اإىل دائرة ال�شام، التي تعزز 
للمنطقة  وكذلك  البلدين،  لكا  والزده���ار  ال�شتقرار 
باأ�شرها. واأقر اجلانبان بالتقدم الكبري الذي مت اإحرازه 
�شبتمر  يف  لل�شام  الإب��راه��ي��م��ي  الت��ف��اق  توقيع  منذ 
الثنائية  العاقات  ب��اأن  قناعتهما  عن  واأع��رب��ا   ،2020
امل�شتقبل  يف  وتعزيزها  وتو�شيعها  تعميقها  يتم  �شوف 
القريب ل�شالح البلدين واملنطقة باأكملها.  )التفا�شيل 

مائة عام من التحولت الدراماتيكية

جنود اأملان ي�شلون اىل قاعدة ع�شكرية يف بادهم عقب ان�شحابهم من اأفغان�شتان
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اأخبـار الإمـارات

••  اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�شيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�شيا 
امل�شابة  احل��الت  وح�شر  املبكر  الكت�شاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�شات 
 .. وعزلهم  لهم  واملخالطي   "19  - "كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
ال�  ال�شاعات  302،318 فح�شا جديدا خال  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات 

الدولة  يف  والفح�س  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف  و�شاهم  الطبي.     الفح�س 
 1،747 عن  الك�شف  يف  الدولة  م�شتوى  على  الفحو�شات  نطاق  وتو�شيع 
م��ن جن�شيات خمتلفة،  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة  اإ���ش��اب��ة  ح��ال��ة 
وبذلك  ال��ازم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت  وجميعها 
يبلغ جمموع احلالت امل�شجلة 632،907 حالت.   كما اأعلنت الوزارة عن 
وفاة 4 حالت م�شابة نتيجة تداعيات الإ�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد، 
وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،811 حالة.   واأعربت وزارة ال�شحة 

املتوفي،  ل��ذوي  وموا�شاتها  تعازيها  وخال�س  اأ�شفها  عن  املجتمع  ووقاية 
ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابي، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون 
الجتماعي  بالتباعد  واللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�شحية  اجلهات  مع 
 1،731 �شفاء  عن  ال���وزارة  اأعلنت  اجلميع.   كما  و�شامة  ل�شحة  �شماناً 
حالة جديدة مل�شابي بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها 
التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الازمة منذ دخولها 
من  حالة.   611،442 ال�شفاء  ح��الت  جمموع  يكون  وبذلك  امل�شت�شفى، 

 82،539 تقدمي  عن  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت  اخ��رى  جهة 
وبذلك  املا�شية   24 ال���  ال�شاعات  خ��ال  "كوفيد19-"  لقاح  م��ن  جرعة 
يبلغ جمموع عدد اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س 15،281،200 
ياأتي  �شخ�س.   100 لكل  جرعة   154.51 اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة 
اإىل  و�شعياً   "19 " كوفيد -  ال��وزارة لتوفري لقاح  ذلك متا�شيا مع خطة 
يف  �شت�شاعد  وال��ت��ي  التطعيم  ع��ن  الناجتة  املكت�شبة  املناعة  اإىل  الو�شول 

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

اأجرت 302,318 فح�صا ك�صفت عن 1,747 اإ�صابة

ال�ضحة تعلن �ضفاء 1,731 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 82,539 جرعة من لقاح كوفيد- 19 خالل الـ 24 �صاعة املا�صية

•• دبي -وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اعتمد 
الإدارة  جمل�س  اهلل،  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
الهيكلة  �شمن  الرقمي  لاقت�شاد  دب��ي  لغرفة  ال�شت�شاري  واملجل�س 
اجل��دي��دة ل��غ��رف دب���ي، مب��ا ي��ع��زز اخت�شا�شات ال��غ��رف��ة وي��دع��م حتقيق 
عا�شمة  دب��ي  مكانة  برت�شيخ  الرقمي  القت�شاد  م�شتوى  على  مهامها 
التجارة  م�شتقبل  لت�شميم  متقدمة  وحمطة  ال��واع��دة  لفر�شه  عاملية 
الدولية عر تر�شيخ ثقافة البتكار وتدعيم بنى املعرفة والتكنولوجيا 
الذي  اجلديد  القت�شاد  مقومات  وتوفري  الرقمية،  واحل��ل��ول  الذكية 
الفر�س  وي�شنع  املتطورة  امل�شاريع  وي�شتقطب  الإبداعية  الأفكار  يولد 

ويجذب املواهب وال�شتثمار.
دبي  مكانة  تر�شيخ  يف  دب��ي  ل��غ��رف  اجل��دي��دة  الهيكلية  اعتماد  وي�شهم 
كمركز عاملي لاقت�شاد الرقمي ومتكينها باأف�شل بنية حتتية رقمية يف 
العامل، واآليات تطوير بيئة حيوية متكاملة لاقت�شاد اجلديد ت�شتكمل 
الأعمال  ممار�شة  لت�شهيل  تباعا  تقرها  التي  والإج����راءات  الت�شريعات 
و�شركات  ال��رق��م��ي  الق��ت�����ش��اد  ق��ط��اع��ات  م��ن  امل�شتثمرين  وا���ش��ت��ق��ط��اب 

التكنولوجيا العاملية.
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم : " نريد اأن تكون 
.. وموا�شلة  الرقمي  القت�شاد  لت�شميم م�شتقبل  رئي�شية  دبي حمطة 
ابتكار اأدوات اقت�شادية جديدة .. وقيادة التجارب الرائدة يف هذا املجال 

لتعزيز تفوقها ".
وي�شم جمل�س اإدارة غرفة دبي لاقت�شاد الرقمي معايل عمر بن �شلطان 
العلماء، رئي�شا للغرفة، وع�شوية كل من اأحمد عبداهلل بن بيات، وحمد 
غندور،  وف��ادي  الغرير،  ورا�شد  الطاير،  اأحمد  وخالد  املن�شوري،  عبيد 
العبار، ورونالدو م�شحور، ومدثر �شيخة،  ومنى عطايا، ورا�شد حممد 

ومن�شور احلبتور، والي�شا فريحة، وداين فرحه، وهند �شديقي.
كما ي�شم املجل�س ال�شت�شاري لغرفة دبي لاقت�شاد الرقمي كا من بافل 
وكري�شتوف  توراخيا،  وديف  تاما�س،  والك�شندر  بو�شاز،  وغيوم  دوروف، 

توراخيا،  وب��اف��ن  �شيلبي،  ع��ب��دال��ك��رمي ج��ل��ف��ار، وج���اك  واأح��م��د  ري��ت�����س، 
وربيع عطايا، وريان ماهوين، وكارل ماجن�س اول�شون، وفهد احل�شاوي، 
بحو�شي، وحيدر  وفيليب  ومايكل حلياين،  ووليد حنا،  بلوط،  وحممد 
علي خان، وح�شام عرب، وو�شام لوتاه، وجو اأبي عقل، ويون�س اآل نا�شر، 
وم�شطفى  امل�شمار،  �شلطان  وماجد  فريدوين،  وفريد  رحمن،  وفي�شل 
�شلطان،  وارج��ون موهان، وعثمان  بايع،  تباع، وط��ال  قنديل، وط��ال 
وحممد ي�شيلهارك، و�شيد ح�شي�س، وفينود كري�شنان، وح�شي فريجة، 
وجياوي ليو، وعلي خنافر، وعلي مطر، وحممد ع�شفور، واأميت جاين، 

وعزام علم الدين، ونور �شويد، ورجاء املزروعي.
 90 ه��ن��اك  اأن  اإىل  ال��رق��م��ي  لاقت�شاد  دب��ي  غ��رف��ة  اإح�����ش��اءات  وت�شري 
اأعمال واأكرث من  �شندوقا ا�شتثماريا يف القطاع الرقمي و12 حا�شنة 
1400 �شركة نا�شئة يف الدولة، حتظى باأكرث من 1.5 مليار درهم من 

درهم. مليار  التمويات، وتتجاوز القيمة الإجمالية لتقييمها 100 
- ركائز اقت�شاد رقمي تناف�شي.

وقال معايل عمر بن �شلطان العلماء اإن م�شرية دبي نحو توفري مقومات 
القت�شاد الرقمي املتقدم �شهدت حمطات حمورية انطلقت من الروؤية 
ال�شت�شرافية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم الذي جعل 
من دبي الأوىل يف املنطقة التي تطلق مدينة متخ�ش�شة لاإنرتنت هي 
"مدينة دبي لاإنرتنت" عام 1999 والتي ت�شم اليوم كريات �شركات 
اإىل تطبيق منوذج احلكومة الإلكرتونية،  اإ�شافة  التكنولوجيا العاملية، 
واحلكومة الذكية، وتاأ�شي�س م�شرعات دبي امل�شتقبل عام 2016، و�شول 
اإىل ا�شتحداث اأول غرفة لاقت�شاد الرقمي، وكلها عوامل ت�شكل ركائز 

�شلبة لبناء اقت�شاد رقمي تناف�شي مرن ومبتكر وم�شتدام.

- بيئة عمل متقدمة.
وتطرق معاليه اإىل خطط ومبادرات تعزيز جاهزية بيئة العمل املتقدمة 
التي توفرها دبي لتكون من�شة انطاق عاملية ملبادرات مبتكرة يف جمال 
الذي يتبنى  الرقمي  القت�شاد اجلديد مبا يف ذلك منتجات القت�شاد 
تعزيز مرونة  الرقمنة يف  التكنولوجيا وحلول  اإليه  تو�شلت  ما  اأح��دث 

تناف�شية  تعزز  م�شبوقة  غ��ري  ج��دي��دة  فر�س  وخلق  الأع��م��ال  قطاعات 
اقت�شاد الإمارة.

- اأف�صل بنية رقمية يف العامل.
دب��ي لاقت�شاد  اأول��وي��ات غرفة  العلماء  �شلطان  بن  وح��دد معايل عمر 
ودرا�شات  م�شاريع  اإط��اق  تت�شمن  والتي  القادمة  املرحلة  يف  الرقمي 
الرقمي،  لاقت�شاد  عاملي  ملركز  دب��ي  وحتويل  اجلديد  القت�شاد  ح��ول 
وبناء  فيها،  العامل  رقمية يف  بنية حتتية  اأف�شل  توفري  وت�شريع جهود 
و�شركات  الأع��م��ال  رواد  من  متخ�ش�شة  وحملية  دولية  عاقات  �شبكة 
التقنية و�شناديق التمويل، ودعم تطوير الت�شريعات والإجراءات يف دبي 

والدولة لتوفري اأف�شل بيئة جاذبة لاقت�شاد الرقمي.

- ا�صتقطاب املواهب واال�صتثمارات.
كما ا�شتعر�س معاليه اأولويات غرفة دبي لاقت�شاد الرقمي الرامية ملنح 
ت�شهيات ا�شتقطاب املواهب يف قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي 
القت�شاد  النا�شئة يف قطاعات  وامل�شاريع  الأعمال  رواد  املختلفة وجذب 
اجلديد، وت�شجيع ال�شتثمار يف �شركات التكنولوجيا العاملية، اإىل جانب 
فيها  ال�شامل  الرقمي  التحول  خطط  ودع��م  ال�شركات  تناف�شية  تعزيز 
م�شاندة  اإىل  كوادرها، و�شول  لدى  الرقمية احليوية  املهارات  وتطوير 
فر�س  من  ال�شتفادة  تخدم  التي  العاملية  الت�شريعات  ا�شتحداث  جهود 

التكنولوجيا على م�شتوى العامل.

- اأهداف اإ�صرتاتيجية.
وتهدف غرفة دبي لاقت�شاد الرقمي اإىل حتويل الإمارة اإىل مركز عاملي 
لاقت�شاد الرقمي، وا�شتقطاب ال�شتثمارات الدولية يف قطاعات التجارة 
لاقت�شاد  العليا  وامل�شتهدفات  الأول��وي��ات  وو�شع  الرقمية،  وال�شناعة 
الرقمي يف دبي واإجراء التقييم الدوري للقطاعات القت�شادية الرقمية 
لتحديد الفجوات والإمكانات والفر�س يف الإمارة، ف�شا عن ا�شتقطاب 
التكنولوجيا  جم��ال  يف  العاملية  وامل��واه��ب  وال�����ش��رك��ات  الأع��م��ال  رج���ال 

املتقدمة ومنحهم الت�شهيات الازمة.
التقنيات  تبني  ت�شريع  اإىل  الرقمي  لاقت�شاد  دب��ي  غرفة  ت�شعى  كما 
يواكب  مبا  الإم��ارة  يف  والجتماعية  القت�شادية  الأن�شطة  يف  الرقمية 
التوجهات العاملية واحت�شان التقنيات احلديثة ب�شكل ا�شتباقي، مع دعم 

ملنت�شبيها  الرقمي  ال�شت�شاري  الدعم  وتقدمي  للغرف  الرقمي  التحول 
الإم�����ارة وبناء  اأف�����ش��ل بنية حتتية رق��م��ي��ة يف  وت�����ش��ري��ع اجل��ه��ود خل��ل��ق 

القدرات والكوادر القيادية يف هذا املجال.
ال�ش����يا�شات  مقت������رح�����ات  و�ش������ع  على  الغ������رفة  تعم����ل  ذل��ك  اإىل 
وتعزيز  دب��ي،  يف  الرقمي  القت�شاد  بيئة  لتعزيز  الازمة  والت�شريعات 
رفع تناف�شية ال�شركات الوطنية والإ�شراف على خطط التحول الرقمي، 
الرقمي  القت�شاد  فر�س  ح��ول  متقدمة  مرجعية  درا���ش��ات  اإط��اق  مع 

اجلديد.
دولية  عاقات  �شبكة  بناء  اإىل  الغرفة  ت�شعى  ال���دويل،  امل�شتوى  وعلى 
و�شناديق  التقنية  و���ش��رك��ات  الأع���م���ال  رواد  م��ع  متخ�ش�شة  وحم��ل��ي��ة 
لو�شع  العاملية  املوؤ�ش�شات  مع  ال�شراكات  وتعزيز  املتخ�ش�شة،  التمويل 
ا�شرتاتيجيات التنمية الرقمية مبا ي�شمن متا�شيها مع العوملة الرقمية 

امل�شتقبلية.

- ا�صتباق التحوالت و�صناعة الفر�س.
خال  وج��ه  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وك���ان 
الجتماع الرابع ملجل�س دبي بتاريخ 23 مار�س 2021 بتطوير غرفة 
جتارة دبي بروؤية جديدة، وتاأ�شي�س غرفة دبي لاقت�شاد الرقمي، وغرفة 
دبي العاملية، وت�شكيل جلنة بع�شوية روؤ�شاء غرف دبي الثاث، معتمدا 
 2 اإىل  لدبي  اخل��ارج��ي  التبادل  قيمة  لرفع  الهادفة  اخلم�شية  اخلطة 
تريليون درهم، وخارطة دبي التجارية الدولية اجلديدة التي تت�شمن 
اإىل  وتتطلع  400 مدينة  اإىل  ت�شل  التي  املاحية واجلوية  اخلطوط 

الو�شول اإىل 200 مدينة اأخرى حول العامل.
يف  العمل  منظومة  يف  اإقرارها  جرى  التي  اجلديدة  التغيريات  وت�شهم 
بناء قطاعات  ل��اإم��ارة يف  الأه���م  القت�شادي  ال���ذراع  ال��غ��رف يف جعلها 
جديدة، وتر�شيخ دورها التجاري العاملي، وتبني نظام مبتكر غري م�شبوق 
لتمثيل قطاعات الأعمال يف دبي، وقيادة التحولت القت�شادية اجلريئة، 
ف�شا عن حتقيق التعايف ال�شريع من تداعيات اجلائحة العاملية كوفيد-

19 وتلبية التطلعات التجارية لدبي للمرحلة املقبلة بتعزيز التناف�شية 
املحلية  ال���ش��ت��ث��م��ارات  وج���ذب  وامل��ب��دع��ة  املتقدمة  امل��واه��ب  وا�شتقطاب 
والدولية املبا�شرة وت�شهيل اإجراءات تاأ�شي�س ومزاولة الأعمال وحتفيز 
القت�شاد  قطاعات  ل��دخ��ول  واملتو�شطة  وال�شغرية  النا�شئة  امل�شاريع 

اجلديد.

لتعزيز دورها يف تطوير موقع دبي وجهة عاملية لتطبيقات ومنتجات االقت�صاد الرقمي

حممد بن را�ضد يعتمد جمل�س االإدارة واملجل�س اال�ضت�ضاري لغرفة دبي لالقت�ضاد الرقمي

حممد بن را�صد : 
لت�ضميم م�ضتقبل االقت�ضاد الرقمي .. وموا�ضلة  رئي�ضية  حمطة  دبي  تكون  اأن  •  نريد 

ابتكار اأدوات اقت�ضادية جديدة .. وقيادة التجارب الرائدة يف هذا املجال لتعزيز تفوقها

اأولويات الغرفة حتويل دبي ملركز عاملي لالقت�ضاد الرقمي, وت�ضريع جهود   : العلماء  • عمر 
توفري اأف�ضل بنية حتتية رقمية يف العامل لتوفري اأف�ضل بيئة جاذبة لالقت�ضاد الرقمي

تدعم 90 �ضندوقا ا�ضتثماريا يف القطاع  �ضبكة  ت�ضكل  الرقمي  لالقت�ضاد  دبي  •  غرفة 
الرقمي و12 حا�ضنة اأعمال يف الدولة اأكرث من 1400 �ضركة نا�ضئة حتظى باأكرث من 1.5 

مليار درهم من التمويالت وتتجاوز القيمة االإجمالية لتقييمها 100 مليار درهم



اخلميس   1  يوليو    2021  م   -    العـدد   13280  
Thursday    1   July   2021   -  Issue No   13280

03

اأخبـار الإمـارات
وزير اخلارجية االإ�ضرائيلي: زيارتي لالإمارات جاءت بعد جهود �ضاملة جنني ثمارها اليوم

•• اأبوظبي -وام:

اأعرب وزير اخلارجية الإ�شرائيلي يائري لبيد عن �شعادته بزيارة دولة 
المارات كاأول وزير اإ�شرائيلي يقوم بزيارة للدولة منذ توقيع التفاق 
عاقات  تعزيز  اإط��ار  يف  تاأتي  احلالية  زيارته  اأن  موؤكدا  الإبراهيمي 

التعاون بي البلدين.
و قال لبيد لوكالة اأنباء الإمارات -يف اأول حوار �شحفي له مع و�شيلة 
وزير  اأول  اأك���ون  اأن  كبري  "�شرف  من�شبه  توليه  منذ  اأجنبية  اإع���ام 
اإ�شرائيلي يزور الإمارات منذ توقيع معاهدة ال�شام بي البلدين ..اإنها 
تفاهم متبادل  ولكنها جزء من  تقنية  اأو  ر�شمية  زي��ارة  لي�شت جمرد 
التعاون احلقيقي..زيارة جاءت  البدء يف م�شرية م�شرتكة من  ميثل 

اللحظة  ه��ذه  حتققت  فقد  ال��ي��وم..  ثمارها  جنني  �شاملة  جهود  بعد 
التاريخية بف�شل هذه اجلهود و�شوف ن�شتفيد منها جميعا".

وو�شل لبيد اإىل اأبوظبي اأم�س يف زيارة ر�شمية ت�شتغرق يومي حيث 
افتتح �شفارة باده يف اأبوظبي اأم�س و�شيفتتح القن�شلية العامة يف دبي 

اليوم.
دب��ي مبثابة   2020 اك�شبو  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي يف  اجل��ن��اح  اأن  واأك���د لب��ي��د 
ح��ج��ر ج��دي��د يف م�����ش��رية ب��ن��اء ال��ع��اق��ات، واأن ع��اق��ات ال��ت��ع��اون يف 
جمالت ال�شحة والتعليم والتكنولوجيا �شتعزز العاقات الثنائية يف 

امل�شتقبل.
وقال الوزير الإ�شرائيلي اإن التعاون يف جمال التقنيات املتقدمة بي 
اإ�شرائيل والإمارات �شي�شمل املعامات على م�شتوى" B2B "ويهدف 

اإىل ت�شجيع ال�شركات الإ�شرائيلية النا�شئة على التطور تقنيا وماليا ، 
واإن�شاء فروع لها يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

واأو�شح لبيد اأنه "منذ �شبتمر 2020 ، مت توقيع عدد من ال�شفقات 
واإماراتية  اإ�شرائيلية  �شركات  ب��ي  ال����دولرات  م��ن  امل��اي��ي  بع�شرات 
 ، املتجددة  والطاقة   ، والإن��رتن��ت   ، ال�شطناعي  ال��ذك��اء  جم��الت  يف 
والأمن املائي ، وال�شحة ، وغري ذلك..وبالإ�شافة اإىل ع�شر اتفاقيات 
يف  اأخ���رى  اتفاقيات  هناك   ، احلكومتي  ب��ي  توقيعها  مت  اقت�شادية 

مرحلة املفاو�شات �شيتم اإبرامها.
الإماراتية  العاقات ال�شرائيلية -  اأن  اإىل  و يف حديثه ل/وام/اأ���ش��ار 
ت�شهد تطورا م�شتمرا انعك�س من خال توقيع عدة اتفاقيات تعاون 
اأن حجم  ..كا�شفا  القطاعات احليوية  ت�شمل جملة من  البلدين  بي 

التجارة الثنائية بي اإ�شرائيل والإمارات العربية املتحدة تعدى 2.2 
امريكي  دولر  مليون   675.22  / يعادل  ما  اإ�شرائيلي  �شيكل  مليار 
/ اأو /2.48 مليار درهم / خال 10 اأ�شهر اأي منذ توقيع املعاهدة 
الإبراهيمية بي البلدين يف �شبتمر 2020.. متوقعا اأن يت�شاعف 

حجم التجارة بي الإمارات واإ�شرائيل يف الأعوام املقبلة.
على  للخارجية  ك��وزي��ر  ل��ه  خطاب  اأول  يف  ال�شوء  �شلط  لبيد  وك��ان 
التي  الإبراهيمية  امل��ع��اه��دات  على  والبناء  الدبلوما�شية  الأول��وي��ات 
وال�شودان  واملغرب  البحرين  مع  �شام  معاهدات  توقيع  عن  اأ�شفرت 
بالإ�شافة اإىل الإم��ارات. واأكد اأن معاهدات ال�شام املوقعة يف ال�شرق 
اإىل حت��ق��ي��ق ال�شتقرار  ي��ه��دف  اأ���ش��ف��رت ع��ن واق����ع ج��دي��د  الأو����ش���ط 

والزدهار الإقليمي.

يف بيان م�ضرتك بني االإمارات واإ�ضرائيل .. االتفاق على جماالت التعاون
•• اأبوظبي- وام:

والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  التقى 
الدويل ، معايل يائري لبيد وزير خارجية دولة اإ�شرائيل ، اأم�س يف اأبوظبي، 
ومت التفاق على جمالت التعاون التالية: العاقات ال�شلمية بي الدولتي 

وال�شعبي..
على �شوء القرار ال�شجاع التي اتخذته كل من قيادة دولة الإم��ارات ودولة 
م�شتقبل  وخلق  املنطقة،  يف  تاريخي  لتغيري  الطريق  ميهد  مما  اإ�شرائيل، 
العاقات  اإق��ام��ة  اأهمية  عن  ال��وزي��ران  اأع��رب  فقد  املنطقة،  ل�شباب  اأف�شل 

ال�شلمية والودية بي الدولتي و�شعبيهما.
الأخرى  للدول  الطريق  متهد  منارة  لل�شام  الإبراهيمي  التفاق  ويعتر 
لان�شمام اإىل دائرة ال�شام، التي تعزز ال�شتقرار والزدهار لكا البلدين، 

وكذلك للمنطقة باأ�شرها.
واأق����ر اجل��ان��ب��ان ب��ال��ت��ق��دم ال��ك��ب��ري ال����ذي مت اإح������رازه م��ن��ذ ت��وق��ي��ع التفاق 
الإبراهيمي لل�شام يف �شبتمر 2020، واأعربا عن قناعتهما باأن العاقات 
الثنائية �شوف يتم تعميقها وتو�شيعها وتعزيزها يف امل�شتقبل القريب ل�شالح 

البلدين واملنطقة باأكملها.
واأكد الوزيران على اأهمية فتح بعثات دبلوما�شية يف كل من دولة الإمارات 

ودولة اإ�شرائيل كعن�شر اأ�شا�شي يف تعزيز العاقات بي البلدين.

التعاون االقت�صادي 
يف اإطار الروؤية الرامية اإىل تعميق العاقات القت�شادية ل�شالح ال�شعبي، 
ت��ع��اون اق��ت�����ش��ادي وجت�����اري، تعك�س التزام  ات��ف��اق��ي��ة  ال���وزي���ران ام�����س  وق���ع 
احلكومتي بتنمية العاقات القت�شادية والتدفق احلر لل�شلع واخلدمات، 
وك��ذل��ك ال��ت��ع��اون يف جم���الت اإق��ام��ة امل��ع��ار���س، وت��ب��ادل اخل���رات واملعارف، 
وزيارات الوفود، والتعاون بي الغرف التجارية، وكذلك يف جمال التقنيات 

الزراعية، وتعزيز البحث والتطوير امل�شرتك.
وزارتي  برئا�شة  م�شرتكة  اقت�شادية  جلنة  ت�شكيل  على  ال��ط��رف��ان  وات��ف��ق 
احلواجز  اإزال���ة  ب��ه��دف  التفاقية  بتنفيذ  لتكليفها  البلدين  يف  القت�شاد 

وحتفيز التجارة الثنائية.
بداأت  وقد  احل��رة،  التجارة  اتفاقية  لتوقيع  تطلعهما  اجلانبان عن  واأع��رب 

املناق�شات يف هذا ال�شدد.

يف  ال�شتثمارات  لدعم  و�شائل  ا�شتك�شاف  موا�شلة  �شبل  ال��وزي��ران  ناق�س  و 
من  وال�شتفادة  والتقنيات،  والعلوم  التحتية،  البنية  ويف  البلدين،  اقت�شاد 

براعة وروح البتكار والروؤية التي يتمتع بها قيادتا و�شعبا الدولتي.

التعاون االإقليمي 
اأهمية تعميق احلوار ال�شرتاتيجي والتعاون بي البلدين  ناق�س الوزيران 
احلوار  اأن  على  وات��ف��ق��ا  ال��ف��ر���س.  واغ��ت��ن��ام  الإقليمية  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة 
ال�شرتاتيجي الوثيق �شيوفر اآلية فعالة لتعزيز القوة الإيجابية لل�شام يف 
املنطقة. واتفق الوزيران على العمل معا لتعزيز �شردية ال�شام والتعاي�س 
يف جميع اأنحاء ال�شرق الأو�شط من اأجل احلد من اأي انق�شام اأو عدوان اأو 
�شراع. وناق�س الوزيران اأهمية التعاون الإقليمي يف جمالت التكنولوجيا، 
ومكافحة  وامل��ي��اه،  ال��زراع��ة  وتقنيات  املناخي،  والتغري  النظيفة،  والطاقة 

الت�شحر، والنقل، وال�شحة.
بناًء على روؤية التفاق الإبراهيمي لل�شام، واإمياًنا بالهدف امل�شرتك املتمثل 
للمنطقة  ب��ل  واإ���ش��رائ��ي��ل  الإم�����ارات  ل��دول��ت��ي  لي�س فقط  ال��رف��اه  يف حتقيق 
باأكملها، ناق�س الوزيران الفر�س مبا يف ذلك التعاون متعدد الأطراف من 

اأجل جني ثمار ال�شام مع �شعوب ال�شرق الأو�شط.

التغلب على حتديات كوفيد19-
�شواء يف  " كوفيد19-" ،  التي متثلها جائحة  العاملية  للتحديات  اإدراًك���ا  و 
الوزيران  اتفق  اأخ���رى،  جم��الت  ع��ن  ف�شا  القت�شاد،  اأو  ال�شحة  جم��ال 
على اأن التعاون الدويل هو عامل رئي�شي للتغلب على الأزمة. وقررا العمل 
البلدين  ب��ي  ال�شحي  احل��ج��ر  م��ن  اخل���ايل  ال�شفر  اأج���ل مت��ك��ي  م��ن  م��ًع��ا 
�شمان  مع  " كوفيد19-"،  فريو�س  �شد  تلقيحهم  مت  الذين  للم�شافرين 
مقبولة  اآلية  �شياغة  على  اجلانبان  و�شيعمل  العامة،  وال�شامة  ال�شحة 
للطرفي ليتم تنفيذها يف اأقرب وقت ممكن. وبداأت الجتماعات بي وزارة 
الإ�شرائيلية  ووزارة اخلارجية  الإم��ارات  بدولة  الدويل  والتعاون  اخلارجية 
البلدين. ومن  ال�شياحية بي  املا�شي بهدف تعزيز احلركة  �شهر مار�س  يف 
العاقات  لتعزيز  اإ�شافية  ا  الآم��ن فر�شً ال�شفر  اأن يوفر ممر  ا  اأي�شً املتوقع 
باأن  اعتقادهما  عن  الوزيران  واأع��رب  البلدين.  بي  وال�شعبية  القت�شادية 
 " "كوفيد19-  اإج��راءات للحد من انت�شار جائحة  ما تتخذه الدولتان من 

�شت�شرع من جهودها يف هذا ال�شدد.

م�ضوؤولون اإماراتيون ي�ضاركون يف حفل افتتاح ال�ضفارة االإ�ضرائيلية باأبوظبي
•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي،  يف  اإ�شرائيل  دول��ة  �شفارة  افتتاح  حفل  يف  اإم��ارات��ي��ون  م�شوؤولون  �شارك 
كخطوة نحو تعزيز العاقات الثنائية على �شوء توقيع التفاق الإبراهيمي لل�شام 

التاريخي بي دولة الإمارات ودولة اإ�شرائيل الذي وقع يف �شبتمر 2020.
الإ�شرائيلية  ال�شفارة  اإ���ش��رائ��ي��ل،  خارجية  وزي��ر  لبيد  يائري  معايل  افتتح  وق��د 
اإ�شرائيلي  وزي��ر  بها  يقوم  زي��ارة  اأول  يف  يونيو،   29 امل��واف��ق  الثاثاء  ي��وم  ر�شمياً 
الكعبي، وزيرة  نورة بنت حممد  املتحدة.. بح�شور معايل  العربية  الإم��ارات  اإىل 
الثقافة وال�شباب. واأكد معايل الوزيرين يف ت�شريحات لهما يف هذه املنا�شبة" اأن 
دولة الإمارات ودولة اإ�شرائيل األهمتا الدول الأخرى يف املنطقة لتحذو حذوهما 
والعمل من اأجل حتقيق �شام دائم يف املنطقة واأنه مع افتتاح ال�شفارة الإ�شرائيلية 
جميع  عر  التعاون  قنوات  وتو�شيع  النمو  عجلة  دف��ع  على  �شنعمل  ظبي،  اأب��و  يف 

القطاعات الرئي�شية.
بي  مت  ال��ذي  التوا�شل  خ��ال  من  تزدهر  �شوف  �شعبينا  بي  ال�شداقة  اأن  كما   .
دولتي تعتران من اأكر حمركي البتكار والتنمية يف املنطقة". جتدر الإ�شارة اأنه 
يف اأعقاب التفاق الإبراهيمي لل�شام الذي وقع يف العام املا�شي، والذي اأدى اإىل 
مبا�شرة العاقات بي دولة الإمارات ودولة اإ�شرائيل، جرى تعاون رفيع امل�شتوى 
املجالت  والثقافية، وكذلك يف  والقت�شادية  ال�شيا�شية  املجالت  البلدين يف  بي 
وال�شياحة  والزراعة  ال�شتثمار  قطاعات  ويف  والتعليمية  والتكنولوجية  ال�شحية 

والطريان، والتن�شيق الدبلوما�شي والقن�شلي.

)م�صبار االأمل( يلتقط اأول �صور من نوعها لظاهرة ال�صفق املريخي

م�ضروع االإمارات ال�ضتك�ضاف املريخ يفتح الباب اأمام اكت�ضافات علمية جديدة
•• دبي-وام:

ك�شف ام�س م�شروع الإمارات ل�شتك�شاف املريخ "م�شبار الأمل"، اأول مهمة 
من  الأوىل  ال�شور  عن  عربية،  دول��ة  تقودها  الكواكب  ل�شتك�شاف  ف�شائية 
 Discrete" املنف�شل  ال�شفق  لظاهرة  �شاملة  ���ش��ورة  تبي  التي  نوعها 
الأ�شعة  با�شتخدام  الليل  اأثناء  للمريخ  اجل��وي  الغاف  يف   "Aurora

.far ultraviolet الفوق بنف�شجية البعيدة
العلماء  معارف  اإث��راء  يف  امل�شبوقة  غري  ال�شتثنائية  ال�شور  هذه  �شت�شاهم 
والباحثي عند درا�شة التفاعات بي الإ�شعاع ال�شم�شي واملجال املغناطي�شي 

للمريخ وغافه اجلوي.
و قالت املهند�شة ح�شة املطرو�شي نائب مدير م�شروع الإمارات ل�شتك�شاف 
الفريدة  اللقطات  هذه  "ت�شجيل  العلمية:  الأمل" لل�شوؤون  "م�شبار  املريخ 
توفر  اإذ  ال��ع��امل،  م�شتوى  على  �شابقة  يعد  املريخ  لكوكب  املنف�شل  لل�شفق 

تفا�شيل عالية الدقة وعر اأطوال موجية مل يتم ر�شدها �شابقا".
اأعمق لطبيعة  العلماء على فهم  ت�شاعد  �شوف  ال�شور  "اإن هذه  اأ�شافت:  و 
و�شيرتتب  للكوكب،  املغناطي�شي  باملجال  وعاقته  للمريخ  اجلوي  الغاف 
العوا�شف  اأن  نظرية  دع��م  يف  ت�شاهم  حيث  هائلة،  معرفية  اآث��ار  ذل��ك  على 

ال�شم�شية لي�شت ال�شبب الوحيد يف حدوث ال�شفق يف املريخ".
فوق  بالأ�شعة  الطيفي  املقيا�س  بوا�شطة  التقاطها  مت  التي  ال�شور  وتظهر 
البنف�شجية "EMUS"، الذي يحمله امل�شبار على متنه وهجا يعرف با�شم 
اأمناطه املعقدة املناطق التي تعمل فيها املجالت  تتتبع  املنف�شل"  "ال�شفق 
املغناطي�شية غري املنتظمة التي تنتجها املعادن املمغنطة املوجودة على �شطح 
املريخ، علما باأن هذا التاأثري للحقول املغناطي�شية للمريخ يعد �شمة فريدة 
للكوكب الأحمر، حيث اأنه على عك�س الأر�س، ل ميتلك جمال مغناطي�شيا 

فوق  بالأ�شعة  الطيفي  املقيا�س  اأن  وال��اف��ت  الكوكب.  ن��واة  ت��ول��ده  �شاما 
وا�شتجابة لاأ�شعة  دقة  الأكرث  العلمي  البنف�شجية EMUS وهو اجلهاز 
فوق البنف�شجية حول كوكب املريخ قادر على ر�شد وت�شوير هذه التفاعات 
الأطوال  وا�شعة من  عالية، وعر جمموعة  ودقة  �شاملة  بتغطية  ال�شفقية 
الغاف  تفاعل  ومتابعة  لر�شد  م�شبوقة  غ��ري  فر�شة  يوفر  مم��ا  املوجية، 
اجلوي مع الأن�شطة ال�شم�شية. ويف حي اأو�شحت الدرا�شات ال�شابقة نظرية 
املاحظات  وتوافقت  للمريخ،  املغناطي�شي  باملجال  املنف�شل  ال�شفق  ارتباط 
يتم  مل  الظاهرة  ه��ذه  اأن  اإل  الرت��ب��اط،  لهذا  ال�شابقة  العلمية  والبيانات 

ت�شويرها بهذه اجلودة وهذه التغطية �شابقا.
و قال خبري الغاف اجلوي العلوي للمريخ ع�شو يف الفريق العلمي مل�شبار 
هذه  م��ن  دق��ائ��ق  ع�شر  خ��ال  م��ن  ا�شتطعنا  "لقد  دي��غ��ان:  جا�شنت  الأم���ل 
املاحظات العلمية من م�شبار الأمل من تاأكيد نظريات علمية ل�شفق املريخ 
التي نلتقطها الآن  البيانات  التي اكت�شبت على مدار ع�شر �شنوات.. وتوؤكد 
بي  والتفاعات  املريخ  �شفق  ل�شتك�شاف  منتلكها  التي  الهائلة  الإمكانات 
جمالت املريخ املغناطي�شية وغافه اجلوي والأن�شطة ال�شم�شية، على قدر 
من الدقة مل تكن ممكنة من قبل.. ومن املفرح اأن هذه املاحظات العلمية 
�شت�شهم يف احل�شول على ا�شتنتاجات علمية تتجاوز الأهداف العلمية مل�شروع 

الإمارات ل�شتك�شاف املريخ".
الثاثة  الأج��ه��زة  اأح��د  البنف�شجية  ف��وق  بالأ�شعة  الطيفي  املقيا�س  ويعد 
اجلهاز  لهذا  الرئي�شية  املهمة  وتت�شمن  الأم��ل،  م�شبار  منت  على  املوجودة 
اأك�شيد الكربون يف غاف املريخ احل��راري وتوزيع  قيا�س الأوك�شجي واأول 

الهيدروجي والأك�شجي يف الغاف اخلارجي.
اأع�شاء الفريق العلمي مل�شبار الأمل الذين عملوا �شابقا على م�شروع  وكان 
"م�شبار مافن" قد اأدركوا اإمكانية ا�شتخدام املقيا�س الطيفي بالأ�شعة فوق 

البنف�شجية مل�شبار الأمل للتقاط جوانب جديدة من ظواهر �شفق املريخ، 
لكن نتائج الر�شد املبكرة جتاوزت التوقعات.

املنت�شر  ال�شفق  وه��ي  الأ�شفاق  من  اأن��واع  ثاثة  املريخ  كوكب  ح��ول  ويوجد 
"Diffuse Aurora " والذي مت ماحظته خال العوا�شف ال�شم�شية 
الغاف  م��ع  تتفاعل  الطاقة  عالية  جزيئات  على  حت��ت��وي  ال��ت��ي  ال�شديدة 
املنف�شل  ال�شفق  عك�شه  وعلى  باأكمله  اإ�شاءته  يف  وتت�شبب  للمريخ  اجل��وي 
ب�شكل حملي يف الكوكب ولي�س  يتواجد  "Discrete Aurora" الذي 
نظرية  ترجح  التي  له  ال�شابقة  املاحظات  اأ�شارت  كما  اأكمله  الكوكب  على 
ارتباط مكان وجوده ب�شكل مبا�شر باحلقول املغناطي�شية غري املنتظمة التي 

تنتجها املعادن املمغنطة املوجودة على �شطح املريخ.
بينما  امل��ري��خ،  من  )الليلي(  املظلم  اجلانب  يف  ال�شفقي  كا  ر�شد  مت  وق��د 
اجلانب  يف  الروتوين"  "ال�شفق  الأ���ش��ف��اق  م��ن  ال��ث��ال��ث  ال��ن��وع  ر���ش��د  مت 
ال�شم�شية  الطاقة  تفاعل بي  ينتج عن  املريخ، وهو  )النهاري( من  امل�شيء 

والهيدروجي يف الغاف اجلوي العلوي للمريخ.
�شابقا  القطبية  الأ�شفاق  من  الثاثة  الأن���واع  ه��ذه  حتديد  مت  فقد  وللعلم 
بوا�شطة اأجهزة مطياف الأ�شعة فوق البنف�شجية على منت م�شباري "مافي" 
و"مار�س اإك�شري�س"، لكن ال�شور عالية اجلودة بتغطيتها اجلغرافية لل�شفق 
املنف�شل التي وفرها "م�شبار الأمل" تعد غري م�شبوقة كونها متد العلماء 

ببيانات مل يتم توفرها من قبل.
وقالت املهند�شة ح�شة املطرو�شي اإن اأ�شفاق املريخ ت�شتقطب اهتمام املجتمع 
اأمام  وا�شعة  اآف���اق  م��ن  املتعمقة  درا�شتها  على  ي��رتت��ب  مل��ا  ال���دويل،  العلمي 
للمريخ  اجل��وي  للغاف  فهمنا  تو�شيع  يف  �شت�شاهم  التي  العلمية  الأبحاث 

وتفاعله مع الكوكب ومع انبعاثات الطاقة ال�شم�شية".
و اأ�شافت: "كنا ناأمل مع بدء املرحلة العلمية مل�شبار الأمل يف اأن يكون جلهاز 

متنه  على  امل�شبار  يحمله  الذي  البنف�شجية  فوق  بالأ�شعة  الطيفي  املقيا�س 
اإ�شهام يف جمال ا�شتك�شاف ظاهرة ال�شفق للمريخ لكننا على يقي الآن باأن 

م�شاهمة م�شبار الأمل �شتكون رائدة يف هذا املجال." عن م�شبار الأمل.
ويدور م�شبار الأمل حول املريخ مرة كل 55 �شاعة يف مداره العلمي املخطط 
ب��درج��ة ميل  20000 و43000 كيلومرت،  ب��ي  م��ا  ي���رتاوح  وال���ذي  ل��ه، 
مداري تبلغ 25 درجة. ويغطي ب�شكل كامل كل ت�شعة اأيام كوكب املريخ يف 
مهمة ت�شتمر ملدة �شنة مريخية كاملة )تعادل عامي اأر�شيي( لر�شم �شورة 

كاملة عن الغاف اجلوي لكوكب املريخ.
جلهود  الأمل" تتويجا  "م�شبار  املريخ  ل�شتك�شاف  الإم���ارات  م�شروع  ويعد 
ن��ق��ل امل��ع��رف��ة وت��ط��وي��ره��ا ال��ت��ي ب����داأت يف ع���ام 2006 يف م��رك��ز حم��م��د بن 
والباحثي  العلماء  من  فريق  بي  وثيق  تعاون  ثمرة  وه��و  للف�شاء،  را�شد 
واملهند�شي الإماراتيي و�شركاء دوليي لتطوير القدرات الازمة لت�شميم 

وهند�شة مهمات ف�شائية.
وزن  يعادل  ما  اأي  كيلوغراما   1350 الأمل" ح��واىل  "م�شبار  وزن  يبلغ  و 
�شيارة �شغرية، وقد مت ت�شميمه وتطويره بجهود مهند�شي مركز حممد بن 
اأكادمييي، من �شمنهم خمتر فيزياء  �شركاء  بالتعاون مع  للف�شاء  را�شد 
الغاف اجلوي والف�شاء يف جامعة كولورادو-بولدر وجامعة ولية اأريزونا 

وجامعة كاليفورنيا-بريكلي.
و يقوم م�شروع الإمارات ل�شتك�شاف املريخ بدرا�شة الغاف اجلوي للمريخ، 
والباحثي  للعلماء  و�شيوفر  فيه،  وال�شفلى  العليا  الطبقتي  بي  والعاقة 
اأول روؤية �شاملة للغاف اجلوي  واملهتمي بعلوم الف�شاء ودرا�شة الكواكب 
للكوكب الأحمر يف اأوقات خمتلفة وطوال املوا�شم املختلفة للمريخ، ويف هذه 
تعميق فهمنا لاأ�شفاق  ب�شكل كبري يف  الإ�شهام  اإىل  امل�شروع  املرحلة يهدف 

القطبية للمريخ.
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اأخبـار الإمـارات

بلدية منطقة الظفرة تقوم بتاأهيل و�ضيانة االأ�ضول مبدينة ال�ضلع �ضرطة دبي تطلق اأول برنامج دبلوم يف اأمن املوا�ضالت العامة 
•• الظفرة -الفجر:

بلدية  مب��رك��ز  ممثلًة  الظفرة  منطقة  بلدية  ق��ام��ت 
مدينة ال�شلع باإعادة تاأهيل وحت�شي الأ�شول باملدينة 
ا�شتبدال  وذل��ك من خال  باملدينة  دواري��ن  وتطوير 
بنباتات  ل��ل��م��ي��اه  ال��ع��ايل  ال���ش��ت��ه��اك  ذات  ال��ن��ب��ات��ات 
عطرية وحملية ذات ا�شتهاك قليل مثل )اليا�شمي، 
وال��ف��ل، وورد ال��ط��ائ��ف، وال��ظ��ف��رة وال��ع�����ش��رج( بهدف 
واملرافق  التحتية  والبنى  الأ�شول  اإدارة  كفاءة  تعزيز 
العامة واحلفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة 
العام.  املظهر  واملحافظة على  وج��ودة احلياة،  ومنط 
وياأتي ذلك يف اإطار عمليات تطوير وحت�شي الطرق 

والبنية التحتية التي ت�شهدها منطقة الظفرة.
اإ�شاح  و�شملت اأعمال تاأهيل و�شيانة الأ�شول اأي�شاً 
باملدينة  ال��ط��رق  على  والت�شققات  ال��ه��ب��وط  مناطق 
الطرق  م�شتخدمي  و�شامة  اأم��ن  على  للمحافظة 
طريق  يف  )الكرب�شتون(  �شبغ  اأعمال  اإىل  بالإ�شافة 
لتكون  ال�شناعية  امل��ط��ب��ات  و�شبغ  الرئي�شي  ال�شلع 
الوظيفة  وتاأدية  الطرق  مل�شتخدمي  الروؤيا  وا�شحة 
التي و�شعت من اجلها وهي املحافظة على ال�شامة 
وبعد  قبل  جديدة  �شناعية  مطبات  واإن�شاء  املرورية 
البوابات اللكرتونية للمحافظة على هذه البوابات. 
واحد  بطول  ا�شفلتي  تنفيذ طريق  النتهاء من  ومت 
وامتداداً  البحرية  ال�شرتاحات  كيلومرت من طريق 

لطريق �شاطئ ال�شيدات.
التي  ال��ط��ري��ق  م��ن  تنفيذ ج��زء  ال��ب��دء حاليا يف  ومت 
احلدودية  املنطقة  دخ��ول��ه��ا  قبل  ال�شاحنات  ت�شلكه 
الغويفات، و�شيتم كذلك معاجلة الت�شققات ال�شفلتية 
بطريق ال�شيخ خليفة بن زايد الدويل للمحافظة على 

طبقات الر�شف من ال�شرر.

•• دبي-وام: 

اأط���ل���ق م��رك��ز ال���ت���دري���ب والإب������داع 
ب����اإدارة اأم���ن امل��وا���ش��ات يف �شرطة 
العاملي  الحت��اد  مع  ،بالتعاون  دب��ي 
مبنطقة  ال���ع���ام���ة  ل���ل���م���وا����ش���ات 
ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا اأول 
املوا�شات  اأم���ن  يف  دب��ل��وم  برنامج 

العامة.
مبادرة  اأول  ال��رن��ام��ج  ه���ذا  وي��ع��د 
املوقعة بي  التفاهم  �شمن مذكرة 
الحتاد العاملي للموا�شات العامة 
بدبي  وامل��وا���ش��ات  ال��ط��رق  وهيئة 
واإدارة اأمن املوا�شات بدبي للعمل 
على تر�شيخ حمور اأمن املوا�شات 
يف املنطقة مبا يف ذلك تنمية املعرفة 
اأف�شل  ال���ق���درات وم�����ش��ارك��ة  وب��ن��اء 
م�شتويات  اأعلى  ل�شمان  املمار�شات 
النقل  ق��ط��اع  يف  والأم����ن  ال�شامة 

احلوادث  واإدارة  الأم��ن��ي��ة  املخاطر 
وخ��ط��ط ال���ش��ت��ج��اب��ة وال��ع��م��ل على 
مت��ك��ي امل�����ش��ارك��ي يف ال��دب��ل��وم من 
اأث�����ر ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا على  م��ع��رف��ة 

الإدارة الأمنية.
ال���ع���م���ي���د عبيد  ق�����ال  م����ن ج���ان���ب���ه 
احلثبور مدير اإدارة اأمن املوا�شات 
بدبي اأن اجلانب الأكادميي ل يقل 
اأهمية عن اخلرة امليدانية موؤكدا 
تلتزم  امل���وا����ش���ات  اأم����ن  اإدارة  اأن 

واملوا�شات العامة يف املنطقة.
امل�����ا ع�شو  وق������ال حم���م���د ع��ب��ي��د 
املجل�س  رئ��ي�����س  امل��دي��ري��ن  جم��ل�����س 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل������احت������اد ال����ع����امل����ي 
للموا�شات ملنطقة ال�شرق الأو�شط 
الرنامج  اإن  اأف���ري���ق���ي���ا  و����ش���م���ال 
التدريبي يحوي ثاثة مناذج متكن 
امل�شاركي من تطوير ونقل خطط 
جانب  اإىل  العامة  املوا�شات  اأم��ن 
تقييم  يف  تخت�س  ملنهجيات  تناوله 

لرفع  العاملية  املعايري  كافة  بتبني 
م�شتواها املهني والأمني .

ق����ال حم��م��د مزغيني  م���ن ج��ه��ت��ه 
العاملي  الحت��اد  العام يف  ال�شكرتري 
اإطاق  اإن  ال��ع��ام��ة:  ل��ل��م��وا���ش��ات 
املوا�شات  اأم�����ن  دب���ل���وم  ب���رن���ام���ج 
املفاتيح  ج���م���ي���ع  ي����ق����ّدم  ال����ع����ام����ة 
ل�شمان  ال������ازم������ة  ال���رئ���ي�������ش���ي���ة 
الأم����ن يف �شبكة  م�����ش��ت��وي��ات  اأع��ل��ى 

املوا�شات العامة .

ن�ضف مليون درهم لدعم م�ضاريع �ضندوق الزكاة 
•• اأبوظبي - وام:

ت�شلم �شعادة عبداهلل عقيده املهريي الأمي العام ل�شندوق الزكاة �شيكا مببلغ 500 األف درهم الدفعه 
جمل�س  ورئي�س  موؤ�ش�س  مري�شانت  ف��ريوز  ال�شندوق  مبقر  اأم�س  ا�شتقباله  لدى  الترع  من  الثانية 
الزكاة  ادارة خدمات م�شتحقي  البلو�شي مدير  الدكتور حممد  "بيور جولد"بح�شور  اإدارة جمموعة 
والدكتور عبدالرحمن احلمادي مدير خدمات املزكي وتنمية الي��رادات و �شامل �شعيد مدير مكتب 

المانة العامة .
مع  الإن�شاين  املجال  يف  ال�شرتاتيجية  ب�شراكتها  تعتز  جولد"  "بيور  جمموعة  اأن  مري�شانت  واأك��د 

�شندوق الزكاة، وتهتم كثريا بتعزيز جانب امل�شوؤولية الجتماعية امللقاة على عاتقها.
اأن ال�شندوق درج على تبني املبادرات والأفكار التي تعمل على ك�شب ثقة املزكي  اأكد الأمي العام  و 
اإقامة �شراكات هادفة وبناءة مع  واملح�شني ل�شالح امل�شتحقي، وبف�شل التخطيط اجليد متكن من 

القطاع اخلا�س .

•• اأبوظبي - وام:

الأمن  مبوؤ�شر  عامليا  اخلام�س  امل��رك��ز  الإم����ارات  دول���ة  ت��ب��واأت 
لات�شالت  ال��دويل  الحت��اد  عن  ال�شادر   2020 ال�شيراين 
التابع لاأمم املتحدة الذي ير�شد التح�شن يف م�شتويات الوعي 

باأهمية الأمن ال�شيراين يف 193 دولة حول العامل.
الأمن  مبوؤ�شر  م��رك��زا   33 الت�شنيف  بهذا  الإم����ارات  وق��ف��زت 
يعك�س  ما  ال�شابق  الت�شنيف  مع  مقارنة   2020 ال�شيراين 
م�����ش��ت��وي��ات ال��وع��ي امل��ت��ق��دم��ة ب��اأه��م��ي��ة الأم����ن ال�����ش��ي��راين يف 
الإمارات واتخاذ كافة الطرق املتقدمة يف حمايته وهو ما اأهلها 

لعتاء هذه املكانة العاملية.
وق���ال ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د ح��م��د ال��ك��وي��ت��ي رئ��ي�����س الأمن 

الكبرية لدولة  القفزة  اإن  الإم��ارات  ال�شيراين حلكومة دولة 
33 مركزا لت�شل اإىل املركز اخلام�س  الإم��ارات وتقدمها اإىل 
عامليا على موؤ�شر الأمن ال�شيراين هو نتاج التوجيهات ال�شديدة 
حتتية  بنية  ب��اإجن��از  الر�شيدة  للقيادة  ال�شت�شرافية  وال���روؤى 
للخم�شي  الإم����ارات  دول��ة  طموحات  ت��واك��ب  متطورة  رقمية 
مبوؤ�شر  لاإمارات  املتقدم  الت�شنيف  اأن  واأ�شاف  املقبلة.  عاما 
الأمن ال�شيراين هو ثمار �شواب الإ�شرتاتيجيات وال�شيا�شات 
التي اتخذتها دولة الإمارات يف رقمنة احلياة يف ظل بيئة عمل 
ذكية متكاملة تتمتع بالأمن والأمان والذي بدوره انعك�س على 
التقدم  من  مزيد  نحو  ويدفع  القطاعات  خمتلف  اآداء  تعزيز 
جمال  يف  عامليا  املتقدمة  الإم�����ارات  مكانة  وي��ر���ش��خ  وال��رخ��اء 
حلكومة  ال�شيراين  الأم���ن  رئي�س  واأك���د  ال�شيراين.  الأم���ن 

دول��ة الإم��ارات اأن هذا الإجن��از ما كان اأن يتحقق لول تكاتف 
اجلهود الوطنية والتعاون والتن�شيق بي املوؤ�ش�شات احلكومية 
راية  رفعت  التي  املوؤهلة  الوطنية  ال��ك��وادر  وك��ف��اءة  واخلا�شة 
الإمارات اإىل عنان ال�شماء حمققة املراكز املتقدمة يف خمتلف 
املجالت على م�شتوى العامل وهو ما نطمح اإىل ا�شتدامته يف 

اإ�شرتاتيجية جمل�س الأمن ال�شيراين.
وي�����ش��اف ه���ذا الإجن�����از اجل��دي��د اإىل ���ش��ج��ل ال���دول���ة احلافل 
اإن�����ش��اء جمل�س الأمن  ال�����ش��ي��راين، حيث مت  يف جم��ال الأم���ن 
ال�شيراين، وتنفيذ �شبكة اإلكرتونية احتادية واإن�شاء ال�شحابة 
و�شهادة  الإلكرتونية  ال�شامة  يف  مبادرات  واإط��اق  الوطنية 
ال�شيراين  الأم��ن  اإ�شرتاتيجيات  واإط���اق  الرقمية  املواطنة 

والإلكرتوين.

االإمارات اخلام�ضة عامليا مبوؤ�ضر االأمن ال�ضيرباين

حمدان بن حممد ي�صارك يف ور�صة عمل حتديد اأولويات دبي 2030 

حمدان بن حممد : روؤية حممد بن را�ضد اأر�ضت قواعد الريادة وحددت خارطة م�ضريتنا نحو امل�ضتقبل

العديد  دب��ي  حققت   .. مكتوم  اآل 
من املنجزات التي ر�شخت تفوقها 
وري���ادت���ه���ا ب��امل��ق��اي��ي�����س ال��ع��امل��ي��ة .. 
واجل�����ه�����ود ال���ك���ب���رية ل���ل���ف���رق من 
احلكومية  ال���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف 
واخلا�شة كان لها اأثرها يف حتقيق 
تلك الإجنازات .. وقد وجهت فريق 
الإ�شرتاتيجية  حت���دد  اأن  ع��م��ل��ي 
تائم  عاملية  م�شتهدفات  املقبلة 
مكانة دبي وتعزز ريادتها، وت�شرك 
�شياغتها،  يف  املجتمع  فئات  كافة 
وتطلعاتهم  طموحاتهم  وترتجم 

مل�شتقبل اأكرث اإ�شراقا".

امل�������ش���رتك حل��ك��وم��ة دب�����ي، بهدف 
النهو�س بالإمارة مل�شتويات جديدة 
م��ن ال��ري��ادة وال��ت��م��ي��ز، حيث عقد 
الجتماعات  م��ن  �شل�شلة  الفريق 
الأولويات  لتحديد  العمل  وور���س 
بناء على جناحات اخلطة ال�شابقة 
واملتغريات   ،  2021 دب���ي  خ��ط��ة 
امل�شتقبلية  وامل�شتهدفات  العاملية 
م�شاركة  �شيتم  بينما  الطموحة، 
ق��ائ��م��ة الأول�����وي�����ات امل����ح����ددة مع 
للتعرف  املجتمع  اأط��ي��اف  خمتلف 
ع��ل��ى اآرائ���ه���م ول��ل��ت��اأك��د م��ن توافق 
بكفاءة  التوقعات  واإدارة  التطلعات 

منوذجنا  �شن�شتكمل  وب��ت��ع��اون��ك��م 
دبي  لتكون  ال�شتثنائي  التنموي 
�شراكة   - العامل".  م���دن  اأف�����ش��ل 

نحو الريادة.
الأمانة  با�شتعرا�س  ال��ل��ق��اء  وب���داأ 
العامة للمجل�س التنفيذي تقريرا 
عن مكانة دبي العاملية يف عدد من 
اأداء  وم�شتوى  الدولية  امل��وؤ���ش��رات 
ال�شرتاتيجية،  ال��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة 
وك���ذل���ك امل��ت��غ��ريات ال��ع��امل��ي��ة التي 
ميكن لدبي خلق فر�س م�شتقبلية 
ناق�س  ث��م،  وم��ن  منها.  ا�شتثنائية 
احل�����ش��ور امل��خ��رج��ات ال��ت��ي تو�شل 

التنفيذي، و�شمو ال�شيخ اأحمد بن 
اآل مكتوم، رئي�س هيئة دبي  �شعيد 
الثاين  ال��ن��ائ��ب  امل����دين  ل��ل��ط��ريان 
و�شمو  التنفيذي،  املجل�س  لرئي�س 
ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد 
دبي  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  م���ك���ت���وم،  اآل 
لطيفة  ال�شيخة  و�شمو  الريا�شي، 
مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  بنت 
يف  والفنون  الثقافة  هيئة  رئي�شة 
دبي. وناق�شت الور�شة، التي �شمت 
ع���ددا ك��ب��ريا م��ن ق���ي���ادات حكومة 
دبي، الأولويات التي توىل درا�شتها 
العمل  ف����ري����ق  وا����ش���ت���خ���ا����ش���ه���ا 

"مكانة  ق���ائ���ا:  ���ش��م��وه  واأو�����ش����ح 
�شباق  يف  و�شعتنا  واإجنازاتها  دب��ي 
دب���ي عودتنا   .. ال���زم���ن  م���ع  دائ����م 
ل  واأن���ه���ا  م�شتقبلها  ت�����ش��ن��ع  اأن���ه���ا 
 .. لها  ت�شكله  اأن  ال��ظ��روف  تنتظر 
خططنا  تكون  اأن  ي�شتوجب  وه��ذا 
باأفكار  للم�شتقبل  ل��روؤي��ت��ن��ا  م���راآة 
وتتجاوز  النا�س  احتياجات  ت�شتبق 
ال�شيخ  �شمو  واأع���رب  تطلعاتهم." 
ح�����م�����دان ب�����ن حم���م���د ب�����ن را����ش���د 
جلهود  ت���ق���دي���ره  ع���ن  م��ك��ت��وم  اآل 
ف�����رق ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي���ة، وق����ال 
: " اأ���ش��ك��رك��م واأق�����در ج��ه��ودك��م .. 

املقبلة.  امل��رح��ل��ة  خ���ال  وف��ع��ال��ي��ة 
وق�����ال ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
تعمل  دب�����ي  " ح���ك���وم���ة   : حم���م���د 
ب����ا ك���ل���ل ل���ب���ن���اء م�����ش��ت��ق��ب��ل اأك����رث 
امل�شتقبل  لأجيال  وتفاوؤل  ازده��ارا 
وتركز  ح����دود  ب���ا  ط��م��وح��ات��ن��ا   ..
الإن�شان وتعزيز جودة حياته  على 
باإنتاجية  والرت����ق����اء  ورف��اه��ي��ت��ه، 
اإىل م�شتويات  وتناف�شيتها  الإمارة 

اأعلى يف كافة القطاعات".
بف�شل   " ������ش�����م�����وه:  واأ���������ش��������اف 
�شاحب  من  ال�شديدة  التوجيهات 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 

•• دبي-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي  بن را�شد 
اأن روؤية  التنفيذي،  رئي�س املجل�س 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
الريادة  اأر�شت قواعد  "رعاه اهلل"، 
توجيهات  واأن  امل��ن��اف�����ش��ة،  وح����ب 
التي  البو�شلة  مبثابة  تعد  �شموه 
ح������ددت خ����ارط����ة م�����ش��ريت��ن��ا نحو 
تعمل  دب��ي  واأن  املن�شود،  امل�شتقبل 
اأف�شل  م�شتقبل  لبلوغ  �شوئها  يف 
ي�����ش��ارك اجلميع  ب����روؤى ط��م��وح��ة 
�شالح  ل�شمان  ماحمها  ر�شم  يف 
كل فرد يعي�س على اأر�شها. واأ�شار 
�شموه اإىل اأن الطموحات العري�شة 
مل�شتقبل دبي كانت �شببا يف موا�شلة 
دون  والتح�شي  التطوير  عملية 
تباطوؤ اأو توقف للو�شول دائما اإىل 
الأف�شل يف كافة املجالت، م�شددا 
حققتها  ال��ت��ي  النجاحات  اأن  على 
اكت�شبتها  ال���ت���ي  واخل������رات  دب����ي 
طوال م�شريتها، ت�شتوجب ت�شميم 
خطط ت�شتبق م�شتجدات امل�شتقبل، 
لتغتنم فر�شه وتتخطى حتدياته، 
وتواكب مبرونة احتياجات املجتمع 
امل��ت��غ��رية، وت���وؤك���د ج����دارة الإم����ارة 
الأف�شل  والوجهة  عاملية  كمدينة 

للعي�س والعمل يف العامل .
جاء ذلك خال م�شاركة �شمو ويل 
ور���ش��ة عمل مو�شعة  دب��ي، يف  عهد 
م�������ش���ت���ج���دات جهود  ع���ل���ى  رك������زت 
ت��ط��وي��ر ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة اإم�����ارة دبي 
بح�شور  املقبلة،  الع�شر  لل�شنوات 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم ب���ن حممد 
اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب حاكم  ب��ن را���ش��د 
النائب الأول لرئي�س املجل�س  دبي 

اإليها اأع�شاء الفريق الرئي�س الذي 
ميثل اأكرث من 47 جهة حكومية، 
والذي عمل خال الأ�شهر املا�شية 
للتوجهات  ال��ع��ام  الت�شور  لو�شع 
للخطوات  مت��ه��ي��دا  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
ال����رام����ج  ت���ط���وي���ر  ال����ق����ادم����ة يف 
خمتلف  مع  بالت�شارك  التنفيذية 

�شرائح املجتمع.
مبداأ   2030 دب��ي  خطة  وتتبنى 
تطويرها  ي��ت��م  ح��ي��ث  ال��ت�����ش��ارك��ي��ة 
ع��ل��ى ع���دة م��راح��ل وف���ق منهجية 
بفريق  ت���ب���داأ  وا����ش���ح���ة  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
قبل  م��ن  امل�شكل  ال��رئ��ي�����س  ال��ع��م��ل 
اجلهات احلكومية، ومن ثم �شيتم 
لت�شمل  الإ����ش���راك  دائ����رة  ت��و���ش��ي��ع 
والقطاع  امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  خمتلف 
اخل��ا���س، وال��ق��ط��اع غ��ري الربحي 
الداعم لتوجهات الإمارة، وخراء 

حمليي ودوليي واأكادمييي.
وك�����ان ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ويل 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 
بتطوير اخلطة  ب��ال��ب��دء  وج��ه  ق��د 
الإ�شرتاتيجية لإمارة دبي 2030 
يف مار�س 2021، لتكون البو�شلة 
الإم��ارة خال  التي توجه م�شرية 
وامتدادا  املقبلة،  الع�شرة  الأع���وام 
 ،2021 دب��ي  خطة  جن��اح  لق�شة 
التطوير  م�������ش���رية  ل����ش���ت���ك���م���ال 
وال��ت��ح��دي��ث ال���ت���ي ت�����ش��ه��ده��ا دبي 
وموا�شلة  الأ�شعدة،  خمتلف  على 
واملوؤ�ش�شات  الأف���راد  حياة  حت�شي 
وجودة  الإن��ت��اج��ي��ة  بتعزيز  وذل���ك 
مكانة  ع���ل���ى  واحل����ف����اظ  احل����ي����اة، 
للتنمية  ك��رم��ز  ال��ع��امل��ي��ة  الإم������ارة 
املجالت،  خم��ت��ل��ف  يف  امل�����ش��ت��دام��ة 
وت���ع���زي���ز م��ن��ع��ت��ه��ا وق���درت���ه���ا على 
التحديات  اأ�شكال  لكافة  الت�شدي 

املحتملة يف امل�شتقبل.

اأف�ضل مدن العامل للعي�س والعمل دبي   : القادمة  للمرحلة  • روؤيتنا 
يف �ضباق دائم مع الزمن و�ضعتنا  واإجنازاتها  العاملية  دبي  • مكانة 

لتعزيز ريادتنا وترجمة تطلعات جمتمعنا اإىل اإجنازات حتقق ال�ضعادة الأفراده اأولوياتنا  حتديد  اليوم  • مهمتنا 

االإمارات تك�صف عن نتائج ا�صتخدام عقار �صوتروفيماب لعالج كوفيد- 19 خالل االأ�صبوعني املا�صيني

ما يزيد عن 97.3 باملئة من احلا�ضلني على العقار اأظهروا حت�ضنًا يف حالتهم املر�ضية خالل 5-7 اأيام
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع، بالتعاون مع دائرة ال�شحة-اأبوظبي 
املخ�ش�س  �شوتروفيماب  عقار  ا�شتخدام  نتائج  عن  بدبي،  ال�شحة  وهيئة 
احلوامل  وال��ن�����ش��اء  ال��ب��ال��غ��ي  يف  كوفيد19-  ب��ف��ريو���س  الإ���ش��اب��ة  ل��ع��اج 
والأطفال فوق �شن 12 عاماً والفئات الأكرث عر�شة ممن لديهم اأمرا�س 
اأعرا�س  مزمنة،والذين ي�شتوفون معايري معينة واملعر�شي خلطر تطّور 

حادة لديهم.
وقد �شادقت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع على عقار �شوتروفيماب الذي 
تنتجه �شركة جاك�شو �شميث كاين العاملية لل�شناعات الدوائية احليوية، 
الغذاء  اإدارة  عليه  وافقت  اأن  وبعد  الوطني،  التقييم  اإج��راءات  اإمت��ام  عقب 

والدواء الأمريكية ومنحته ترخي�س ال�شتخدام الطارئ.
اجل��اري يف  يونيو   16 منذ  ال��دول��ة  �شوتروفيماب يف  عقار  ا�شتخدام  وب��داأ 
46 باملئة منهم مواطنون و54 باملئة من املقيمي،  658 مري�شاً،  عاج 

50 �شنة  اأعمارهم  املر�شى ممن تبلغ  اإجمايل  باملئة من   59 وكان حوايل 
وما فوق.

يف  حت�شناً  العقار  على  احلا�شلي  م��ن  باملئة   97.3 ع��ن  يزيد  م��ا  واأظ��ه��ر 
حالتهم املر�شية خال 5-7 اأيام، اإذ خفت حدة الأعرا�س وقاربوا ال�شفاء 
نظراً  للخطر  املعر�شة  الفئات  م��ن  العقار  على  احلا�شلون  وك���ان  ال��ت��ام. 
واأمرا�س  ال�شرطان  واأمرا�س  ال�شمنة  مثل  م�شاحبة  باأمرا�س  لإ�شابتهم 
ال��ك��ل��ى واأم���را����س ال��رئ��ة واأم���را����س ال��ق��ل��ب وال�����ش��ك��ري واأم���را����س ال�شغط 

وحيدة  م�شادة  اأج�����ش��ام  على  �شوتروفيماب  ع��ق��ار  ويحتوي  واحل�شا�شية. 
الن�شيلة ُتعطى عن طريق احلقن الوريدي، وذلك وفق الروتوكولت التي 

طورتها اللجنة العلمية الوطنية.
وكانت الإمارات قد ت�شلمت اأول �شحنة من عقار �شوتروفيماب يف منت�شف 
اأوائ��ل ال��دول يف العامل التي تت�شّلمه، بعد  �شهر يونيو اجل��اري، لتكون من 
�شميث  و�شركة جاك�شو  رافد  و�شركة  اأبوظبي  ال�شحة-  دائ��رة  بي  تعاون 

كاين والحتاد لل�شحن.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام: 

اأعلنت هيئة ال�شحة بدبي عن قبول 
�شبكة  ك�شاف  الطبية يف  دب��ي  جملة 
 "Web of Science" العلوم 
العاملي لإعتماد  املقيا�س  والذي يعد 
جودة املجات الطبية وبذلك تكون 
لل�شبكة  دخ��ول��ه��ا  يف  الأوىل  امل��ج��ل��ة 

على م�شتوى دولة الإمارات .
املجلة  قبول  عن  الهيئة  اأعلنت  كما 
البيانات  ق����اع����دة  يف  وت�����ش��م��ي��ن��ه��ا 
والتي   "Embase" ال���ط���ب���ي���ة 
32 مليون  اأك���رث م��ن  حت��ت��وي على 

مقالة من اأكرث من 95 دولة.
ال���دك���ت���ورة ودي���ع���ة �شريف   وق���ال���ت 
الطبي  ال���ت���ع���ل���ي���م  اإدارة  م�����دي�����رة 
ال�����ش��ح��ة بدبي  ب��ه��ي��ئ��ة  والأب�����ح�����اث 
مرجعا  ت��ع��د  العلوم"  "�شبكة  اإن 
الباحثي  ف����ئ����ات  جل���م���ي���ع  ع���امل���ي���ا 
ل��ل��ت��اأك��د م���ن قائمة  والأك���ادمي���ي���ي 
قبل  ال�شبكة  يف  امل�شجلة  امل��ج��ات 

التعر�س  ل��ت��ف��ادي  اأب��ح��اث��ه��م  ن�����ش��ر 
املوثوقة  غ���ري  امل���ج���ات  يف  ل��ل��ن�����ش��ر 
دبي  "جملة  ق��ب��ول  اأن  اإىل  م�����ش��رية 
العلوم"  "�شبكة  ك�شاف  الطبية" يف 
موثوقية  على  عاملية  �شهادة  يعتر 
املجلة ومتا�شيها مع املعايري العاملية 
يف ه����ذا امل���ج���ال م���ن ح��ي��ث اجل����ودة 

والتحكيم وامل�شداقية.
ودع�������ت ال���ب���اح���ث���ي وامل����وؤل����ف����ي يف 
ه���ي���ئ���ة ال�������ش���ح���ة ب����دب����ي وب�����ال�����ذات 

اأط�����ب�����اء الم����ت����ي����از والإق������ام������ة اإىل 
الطبية"  دب����ي  "جملة  يف  ال��ن�����ش��ر 
"موؤ�شر  ع��ل��ى  احل�������ش���ول  ل�����ش��م��ان 
اأهمية  على  املوؤلف" م��وؤك��دة  ت��اأث��ري 
التدري�شية  الهيئات  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل 
الأك��ادمي��ي��ة وغريها  امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف 
للن�شر  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل���وؤ����ش�������ش���ات  م���ن 
ل�شمان  الطبية"  دب���ي  "جملة  يف 
اأبحاثهم يف املقايي�س العاملية  دخول 
جهودهم  �شياع  وع��دم  لاقتبا�شات 
لأغرا�س الرتقيات العلمية. وكانت 
هيئة ال�شحة بدبي قد اأ�شدرت عام 
هما  اإلكرتونيتي  جملتي   2018
دبي  الطبية" و"جملة  دبي  "جملة 
حيث  ال�شماء"  وال���غ���دد  ل��ل�����ش��ك��ري 
"املحتوى  من��وذج  املجلتان  اعتمدت 
املبتكرة  الأبحاث  "لت�شجيع  املفتوح 
ال��ب��ح��ث العلمي  ت��ع��زي��ز  م��ن خ���ال 
والعلوم  الطب  الأ�شيل يف جم��الت 
ال�����ش��ح��ي��ة وال��ت��م��ري�����س والأدوي�������ة 

والعمل املخري.

•• دبي-وام: 

و�شوؤون  الأوق��اف  موؤ�ش�شة  اأ�شدرت 
دليا  الأول  اأم�����س  دب��ي  يف  الق�شر 
اإر�شاديا لتنظيم معامات الواقفي 
يف الإم��ارة من الأف��راد واملوؤ�ش�شات 
على  ح�شولهم  وتي�شري  واجل��ه��ات 
معدلت  اأع����ل����ى  وف�����ق  اخل�����دم�����ات 

التميز.
ويهدف الدليل اجلديد اإىل متكي 
الواقفي من اإدارة اأوقافهم بال�شكل 
الوقف  مفهوم  م��ع  يتنا�شب  ال���ذي 
يف دب���ي ف�����ش��ا ع���ن ت��وف��ري جميع 
الازمة  والت�شهيات  الإمكانيات 

لتاأدية هذه اخلدمة.
ك���م���ا ي���ه���دف ال���دل���ي���ل الإر������ش�����ادي 
متكي  اإىل  الأوق�����������اف  مل���وؤ����ش�������ش���ة 
الإج����راءات  م��ن متابعة  ال��واق��ف��ي 
التي تقدمها لهم املوؤ�ش�شة لتحقيق 
وت�شهيل  الواقف  طلباتهم ومتكي 

الوقفية  الأ�����ش����ول  اإدارة  اأع���م���ال 
اخلا�شة به.

التوا�شل  ب��ي��ئ��ة  ال���دل���ي���ل  وي����ع����زز 
واملوؤ�ش�شة  ال��واق��ف  ب��ي  الإيجابية 
الت�شال  ق����ن����وات  خم��ت��ل��ف  وف�����ق 
بحقوقهم  ال���واق���ف���ي  ي��ع��رف  ك��م��ا 
ب��ه��ا لأعلى  والرت����ق����اء  حل��م��اي��ت��ه��ا 

امل�شتويات .
كما يو�شح الدليل قنوات التوا�شل 
ل���ب���ن���اء م���ن���ظ���وم���ة عمل  امل����ت����اح����ة 
ال��واق��ف لراأيه  اإي�����ش��ال  اإىل  ت��ه��دف 
واق���رتاح���ات���ه �شمن  وم��اح��ظ��ات��ه 
للخدمات  امل�شتمر  التح�شي  اإط��ار 
املطوع  علي  �شعادة  واأك���د  املقدمة. 
الأم�����ي ال���ع���ام مل��وؤ���ش�����ش��ة الأوق�����اف 
اإ�شدار  اأن  دب��ي  الق�شر يف  و���ش��وؤون 
الدليل الر�شادي ياأتي �شمن التزام 
جودة  بتح�شي  امل�شتمر  املوؤ�ش�شة 
للمتعاملي  تقدمها  التي  اخلدمة 
مبنهجية  للعمل  امل��ج��ال  يتيح  مب��ا 

�شريحة و�شفافة مع الواقفي.
وق���ال خ��ال م��وؤمت��ر �شحفي عقد 
اإن هدفنا   : اأم�س  املوؤ�ش�شة  مقر  يف 
التميز  درج��ات  اأعلى  اإىل  الو�شول 
الواقفي  واإ�����ش����راك  خ��دم��ات��ن��ا  يف 
اأف�شل  ح�����ول  م��ع��ه��م  وال���ت�������ش���اور 
املمار�شات يف جمال اخلدمات التي 
ي��ف��وق توقعات  ل��ه��م مب���ا  ن��ق��دم��ه��ا 

املتعاملي وحتقق �شعادتهم".
الرافد  ه��و  ال��وق��ف  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
العمل  م�����ش��رية  ل���دع���م  الأ����ش���ا����ش���ي 
واملحرك  والج���ت���م���اع���ي  اخل�����ريي 
الهام يف م�شرية القت�شاد يف الدول 
الأ�شا�شية  احللقة  الواقف  وي�شكل 
ما  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  عملية  يف 
ي�شتوجب تعزيز دوره ومتكينه من 
وعناية  تعمري  م��ن  واج��ب��ات��ه  اأداء 
حقوقه  و���ش��م��ان  ل��ل��وق��ف  واإدارة 
الفعال  دوره  مم��ار���ش��ة  يف  ال��ك��ام��ل 
ال��وق��ف وه��و م��ا يو�شحه  يف تنمية 

ويحدده الدليل الإر�شادي.
ال��دل��ي��ل يحدد  اأن  امل��ط��وع  واأو����ش���ح 
الواقفي  جت��اه  املوؤ�ش�شة  التزامات 
املتعلقة  ال�شت�شارات  تقدمي  ومنها 
الن�شح  وتقدمي  وخدماته  بالوقف 
بتنفيذ  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  وامل���������ش����ورة 
���ش��واء يف الوقاف  ال��وق��ف  ���ش��روط 
نظارة  اأو  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ب��ن��ظ��ارة  ال��ت��ي 

بنظارة  التي  امل�شاجد  يف  اأو  الغري 
والعمل  الإ�شامية  ال�شوؤون  دائ��رة 

اخلريي بدبي.
يحدد  ال����دل����ي����ل  اأن  اإىل  ول����ف����ت 
اخلدمات  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ال���ت���زام���ات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���اأ����ش���ح���اب ال���ه���م���م من 
اأعلى  ال��واق��ف��ي وامل��ت��رع��ي وف���ق 
معايري اخلدمة اإىل جانب احلفاظ 
املعلومات  مع  التعامل  �شرية  على 
املقدمة من قبل املتعاملي وتوفري 
ال���ت���ي تطلع  ال�����دوري�����ة  ال���ت���ق���اري���ر 
الوقف  اأداء  ح�شن  على  ال��واق��ف��ي 
و���ش��ري ال��ع��م��ل. واأف����اد ب���اأن الدليل 
متطلبات  اأي�شا  يو�شح  الر���ش��ادي 
ومنها  ال���واق���ف���ي  م����ن  امل���وؤ����ش�������ش���ة 
الثبوتية  البيانات  بتوفري  اللتزام 
وامل���������ش����ت����ن����دات ال�����ازم�����ة واإب�������اغ 
املعلومات  يف  تغيري  ب���اأي  املوؤ�ش�شة 
املتعلقة  ال���ظ���روف  اأو  ال�شخ�شية 

باإمتام اخلدمة.

•• دبي-الفجر

ال�شحفيي  جمعية  اأع�����ش��اء  ينتخب 
 3 اخلمي�س  ال��ي��وم  �شباح  الإم��ارات��ي��ة 
يف  فرعها  يف  الإداري���ة  للهيئة  اأع�شاء 
اأبوظبي، حتت اإ�شراف جلنة من وزارة 

تنمية املجتمع، عن بعد.
وق���ال���ت ف�����ش��ي��ل��ة امل��ع��ي��ن��ي، اأم����ي �شر 
النتخابات  ه�����ذه  ب�������اأن  اجل���م���ع���ي���ة، 
الأع�شاء  م��ن  ك��ب��رية  م�شاركة  ت�شهد 
اأع�شاء   8 ي��ت��ن��اف�����س  اإذ  امل��ر���ش��ح��ي 
م���ن���ه���م هم   3 م���ر����ش���ح���ي لخ���ت���ي���ار 
اأع�شاء الهيئة الإدارية لفرع اجلمعية 
م�شاركة  اأن   م��و���ش��ح��ة  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
الطابع  ذات  هي  ال�شباب  ال�شحفيي 
اأنه تقدم  الأغلب يف املر�شحي، يذكر 
الإداري�����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  لع�شوية  ل��ل��رت���ش��ح 
املحدد  ل�شتقبال  املوعد  انتهاء  حتى 

ا�شتمارات الرت�شح اأم�س الأربعاء، هم 
الزماء: اأمنة حممد على احلمادي، 
ال�شعيدي،  حم���م���د  اح����م����د  وع����م����ر 
وحممد جنيد �شعيد العامري، وخالد 
عبد الرحمن �شعيد الغياين، ونبيل 
احمد عبد اهلل الكثريي، ومنى احمد 
ع��ل��ى احل���م���ودي، وع��ب��ل��ة ع��ب��د املجيد 

لبيب، وفاطمة الورد الدرمكي. 
الثانية  امل���رة  اإن��ه��ا  املعيني:  واأ���ش��اف��ت 
انتخابات  اجلمعية  فيها  تنظم  التي 
البداية  ك��ان��ت  الإداري�����ة  الهيئة  ف���رع 
هذه  انتخابات  لكن   ،2018 ع��ام  يف 
نتمنى  ق��وي��ة  مناف�شة  ت�شهد  ال����دورة 
اأن يكون حجم العطاء بقدر احلما�س 
اجل��م��ي��ل ال����ذي ي��ب��دي��ه ال���زم���اء من 
برامج اجلمعية وحتقيق  اأجل خدمة 
وكانت  ال�شحفيون،  اإل��ي��ه  ي�شبو  م��ا 
اأروق��������ة اجل��م��ع��ي��ة ق����د ����ش���ه���دت يف 3 

اإدارة  جمل�س  انتخاب  املا�شي  يونيو 
جمعية ال�شحفيي الإماراتية تناف�س 
عليها 24 مر�شحا للفوز ب� 9 مقاعد 
جمعية  اإدارة  جم��ل�����س  اأع�������ش���اء  ه���م 
فريدة  جت���رب���ة  و����ش���ط  ال�����ش��ح��ف��ي��ي 
املر�شحي،  ب���ي  ���ش��ري��ف��ة  وم��ن��اف�����ش��ة 

واإدارة ممتازة من غرفة عمليات وزارة 
ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ال��ت��ي اأ����ش���رف���ت على 

الجتماع.
الهيئة  اأع�����ش��اء  اأن  املعينى،  واأ����ش���ارت 
انتخابهم،  ���ش��ي��ت��م  ال���ذي���ن  الإداري��������ة 
الإداري���������ة لفرع  ال��ه��ي��ئ��ة  ���ش��ي��م��ث��ل��ون 
�شنوات   3 مل��دة  اأب��وظ��ب��ي  يف  اجلمعية 
 2024 اأب��ري��ل   30 ق��ادم��ة تنتهى يف 
تتبع  اأب��وظ��ب��ي  يف  الدارة  الهيئة  واأن 
جمل�س اإدارة جمعية ال�شحفيي وفق 
تكون  و  للجمعية  الأ���ش��ا���ش��ي  ال��ن��ظ��ام 
اجلمعية  عليها  تعتمد  ال��ت��ي  ال����ذراع 
اأن�شطتها  و  ال��ع��م��ل  خ��ط��ط  تنفيذ  يف 

املختلفة
املادة  اأن  اجلمعية،  �شر  اأم��ي  ونوهت 
 2 رق��م  الحت���ادي  القانون  م��ن   25
بجمعيات  واخل���ا����س   2008 ل�شنة 
" ل يجوز  ع��ل��ى  ال��ع��ام، ن�شت  ال��ن��ف��ع 

يف  اإدارة  جمل�س  ع�شوية  بي  اجلمع 
حتقيق  ت�شتهدف  جمعية  م��ن  اأك���رث 
ن�شاط نوعي واحد، با�شتثناء ع�شوية 
اأن  للوزير  ذل��ك يجوز  وم��ع  الحت���اد، 
راأى  اإذا  احل���ظ���ر  ه����ذا  م���ن  ي�����ش��ت��ث��ن��ى 
اأن  امل��ع��ي��ن��ى،  واأك�����دت  لذلك".  م����رراً 
اجلمعية  فرع  انتخابات  يف  امل�شاركي 
هم الأع�شاء العاملي الذين �شاركوا 
التي  العمومية  اجلمعية  اإج��ت��م��اع  يف 
باملقر  اإدارة اجلمعية  انتخبت جمل�س 
الهيئة  اأع�����ش��اء  و���ش��ي��ق��وم  ال��رئ��ي�����ش��ي، 
النتخابات،  يف  ف��وزه��م  بعد  الإداري����ة 
األ  وي�شرتط  للهيئة  رئي�شا  بانتخاب 
الإدارة  ملجل�س  ع�����ش��واً  انتخب  ي��ك��ون 
اخت�شا�شات  ال��ف��رتة. وحت��دد  تلك  يف 
املنبثقة  وال��ل��ج��ان  الإداري�������ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
اإدارة  جمل�س  ي�شدرها  بائحة  عنها 

اجلمعية.

•• نيويورك-وام: 

اأكدت دولة الإم��ارات العربية املتحدة التزامها بتعزيز حقوق الأطفال 
يف مناطق النزاع امل�شلح واإع��ادة تاأهيل الناجي منهم، مبا يف ذلك من 
خال العمل اجلماعي مع اأع�شاء جمل�س الأمن التابع لاأمم املتحدة 

خال فرتة ع�شوية الدولة يف الفرتة 2023-2022.
عقدها  التي  املفتوحة  ال�شنوية  للمناق�شة  امل��ق��دم  اخلطي  بيانها  ويف 
اأع��رب��ت الإم����ارات عن  جمل�س الأم���ن ح��ول الأط��ف��ال وال��ن��زاع امل�شلح، 
واإطار  ال��دويل  للقانون  وفًقا  النزاعات،  يف  الأطفال  بحماية  التزامها 

عمل جمل�س الأمن.
وذكر البيان : " جنتمع اليوم للتعبري عن غ�شبنا اإزاء انتهاكات القانون 

التزامنا  التاأكيد جم��دًدا على  اأج��ل  ال��دويل �شد الأط��ف��ال، واأي�شاً من 
بجدول الأعمال الذي مت اإق��راره هنا يف جمل�س الأم��ن قبل 25 عاماً 
من  يتمكن  حتى  احل����روب،  م��ن  احل��م��اي��ة  ي�شتحق  طفل  "كل  ب��ع��ن��وان 

التمتع بحياة اآمنة و�شعيدة".
وج����ددت دول���ة الإم�����ارات ال��ت��زام��ه��ا مب��وا���ش��ل��ة امل�����ش��ارك��ة وال��ت��ع��اون مع 
فريجينيا غامبا املمثلة اخلا�شة لاأمي العام املعنية بالأطفال والنزاع 

امل�شلح، ومع مكتبها.
ونوهت اإىل اأن جائحة "كوفيد19- " زادت من حالت تعر�س الأطفال 
للتحديات، وفر�شت قيودا على اأنظمة التعليم والرعاية ال�شحية، مما 
دون  وم��ن  اآمنة  وطبية  اإن�شانية  م�شاعدات  توفري  اإىل  احلاجة  ُيظهر 

عوائق، ويف الوقت املنا�شب.

واأدانت دولة الإمارات الرتفاع الكبري لإجراءات منع و�شول امل�شاعدات 
يف  بذلتها  التي  الكبرية  اجلهود  اإىل  واأ���ش��ارت   .. لاأطفال  الإن�شانية 
على  النزاع  مناطق  يف  الإن�شانية  وامل�شاعدات  الطبية  الرعاية  توفري 
م�شتوى العامل، مبا يف ذلك املعدات والأدوية الازمة، كما اأ�شارت اإىل 
اأنها تعد مركزا لوج�شتيا لتقدمي امل�شاعدات الإن�شانية يف جميع اأنحاء 

العامل.
بيان  �شدد  الإن�شانية،  امل�شاعدات  على  اجلائحة  ت��اأث��ري  اإىل  وبالنظر 
اإع��ط��اء الأول��وي��ة لاآليات  اإىل  ال��دول��ة يف جمل�س الأم��ن على احلاجة 
واملوؤ�ش�شات التي حتمي الأطفال يف مناطق النزاع ، مبا يف ذلك �شمان 
امتاك منظومة الأمم املتحدة للموارد الازمة لتنفيذ وليتها بهذا 

ال�شدد.

دولر  مليون   37.5 البالغة  الدولة  م�شاهمة  اإىل  اأي�شاً  البيان  واأ�شار 
 ،2021 "اليوني�شف" يف عام  اأمريكي ملنظمة الأمم املتحدة للطفولة 
اإىل جانب ما يزيد عن 100 مليون دولر اأمريكي يف ال�شنوات الأخرية 
الأطفال  وحماية  الو�شول  نطاق  تو�شيع  يف  احلا�شمة  جهودها  لدعم 
املجتمع  يقوم  ب��اأن  الإم���ارات  دول��ة  اأو�شت  البيان،  اليمن. ويف ختام  يف 
الدويل كم�شوؤولية م�شرتكة بتطوير وتعزيز برامج اإعادة الإدماج لدعم 
جمتمعاتهم،  اإىل  ان�شمامهم  واإع���ادة  ال��ن��زاع،  من  املتاأثرين  الأط��ف��ال 
على  امل�شلح  النزاع  تاأثري  من  التخفيف  باأهمية  الدولة  لقناعة  وذل��ك 
الأطفال. كما �شجعت الدولة على ت�شمي املجتمع الدويل تنفيذ نهج 
حلماية جميع الأطفال بطريقة تراعي املنظور اجلن�شاين، وذلك اأخذاً 

بالعتبار التاأثري غري املتنا�شب للفتيات والن�شاء خال النزاعات.

االإمارات جتدد التزامها حماية االأطفال يف النزاعات امل�ضلحة

•• عجمان - وام:

حميد  بن  عمار  ال�شيخ  �شمو  تراأ�س 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
املجل�س  جل�شة  التنفيذي،  املجل�س 
 2021 ل��ع��ام  اخلام�شة  التنفيذي 
امللفات  من  عددا  ا�شتعر�شت  والتي 
خمتلف  يف  ب�������الإم�������ارة  احل����ي����وي����ة 

القطاعات.
واأثنى �شموه يف بداية اجلل�شة على 
التي  ج���ه���ود اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة 
اأحرزت تقدما ملمو�شا ووا�شحا يف 
اجلهات  كافة  وح��ث  واأدائ��ه��ا  عملها 
العمل  م��وا���ش��ل��ة  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي��ة 
الإم����ارة  ط��م��وح��ات  لتحقيق  اجل���اد 

وجمتمعها.
اخلام�شة  اجل��ل�����ش��ة  وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
وال�شترياد  الت�شدير  واق��ع  درا���ش��ة 
اخليارات  واأف�����ش��ل  عجمان  لإم����ارة 
اأن  املمكن  التي من  املتاحة  وال�شبل 
على  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل��ن�����ش��اآت  ت�شجع 
التبادل التجاري. واأظهرت الدرا�شة 
ميناء  يف  التحتية  البنية  جاهزية 
جيدة  مقومات  وام��ت��اك��ه  عجمان 
ت��وف��ر الآل���ي���ات واملعدات  م��ن ح��ي��ث 
وامل�شتودعات  احل���اوي���ات  و���ش��اح��ات 
املختلفة  الأن��واع  ل�شتقبال  املجهزة 
وا�شتخدام  واملنتجات  الب�شائع  من 
عمليات  لإدارة  احلديثة  التقنيات 
املجل�س  اأكد  ال�شاأن  هذا  ويف  امليناء. 

ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ت��ع��م��ي��ق احل������وار بي 
احلكومة و�شركائها الإ�شرتاتيجيي 
احلاليي  ال��ع��امل��ي��ي  وامل�������ش���دري���ن 
متطلباتهم  ل��ر���ش��د  وامل��ح��ت��م��ل��ي 
واحتياجاتهم لت�شهيل حركة النقل 

والتجارة.
واط��ل��ع امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ج��ه��ود دائرة 
اإط��اق وت�شغيل  امل��وارد الب�شرية يف 
من�شة " كوادر" للباحثي عن عمل، 
الإلكرتونية  امل��ن�����ش��ة  ت�����ش��م  ح��ي��ث 
املوحدة 22 جهة حكومية وخا�شة 

تطرح �شواغرها من خالها.
من  الب�شرية  امل���وارد  دائ��رة  وت�شعى 
اأدوار  ت��ف��ع��ي��ل  اإىل  امل��ن�����ش��ة  خ����ال 
وم���������ش����وؤول����ي����ات اجل�����ه�����ات يف دع���م 

الطاقات  وا���ش��ت��ق��ط��اب  ال���ت���وط���ي 
الوطنية املتميزة نظرا لكونه اأولوية 
اجلهود  ت�شافر  ت�شتدعي  وط��ن��ي��ة 
ب��ي كافة اجل��ه��ات يف الإم����ارة. كما 
ا�شتعر�شت الدائرة املبادرات الهادفة 
الباحثي عن  املواطني  تاأهيل  اإىل 
التدريب  ب��رام��ج  خ��ال  م��ن  العمل 
اإطاق  املتوقع  والتاأهيل، حيث من 
جمموعة من املبادرات خال الربع 

الثالث من العام 2021.
واأك����������د ����ش���م���و ال�������ش���ي���خ ع����م����ار بن 
الرتكيز  اأه��م��ي��ة  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د 
اإع������داد ك�����ادر وظ��ي��ف��ي يتميز  ع��ل��ى 
باملوؤهات واملهارات املهنية .. وقال 
: " اإن املوظف املتميز اليوم هو من 

يفر�س تواجده يف ميادين خمتلفة 
ومتطلبات ومعايري الوظيفة اليوم 
التقليدي  ال���ن���م���ط  ع����ن  اخ��ت��ل��ف��ت 
التخ�ش�س والتميز  واأ�شبح  ال�شابق 
العن�شر احل��ا���ش��م يف  ه��و  وال��ك��ف��اءة 
اإع���ادة  اخ��ت��ي��ار امل��ر���ش��ح مم��ا يتطلب 
حكومية  ب��رام��ج  ت�شميم  يف  النظر 
بالت�شارك مع القطاع اخلا�س تدعم 
املهنية  باملهارات  يتميز  كادر  تاأهيل 
اإىل  ال�شباب  ". ودعا �شموه  املتميزة 
لوظائف  الواعدة  الفر�س  ا�شتثمار 
التخ�ش�شات  واخ���ت���ي���ار  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
بال�شر  والتحلي  املنا�شبة  العلمية 
بناء  ق���دم���ا يف  ل��ل��م�����ش��ي  وامل���ث���اب���رة 
م�شرية الدولة التي لطاملا اعتمدت 

لغاياتها  ال��و���ش��ول  يف  �شبابها  على 
العليا.

كما ا�شتمع املجل�س اإىل تقرير جلنة 
م�شتجدات  عن  والطوارئ  الأزم��ات 
كورونا   " جلائحة  ال��دول��ة  ت�شدي 
والإج����������راءات  وال�����ش����ت����ع����دادات   "
ل�شمان  امل���ت���خ���ذة  والح���ت���ي���اط���ات 

على  واطلع  املجتمع  اأف���راد  �شامة 
والعيادات  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  ج��اه��زي��ة 
ال�شتيعابية  وق��درت��ه��ا  الإم�����ارة  يف 
طارئ.  لأي  ال�شتباقية  وخططها 
وناق�س املجل�س عددا من املقرتحات 
الح�����رتازي�����ة خال  ل������اإج������راءات 
اأي�شا  وا�شتعر�س  القادمة،  الفرتة 

املختلفة  املو�شوعات  من  جمموعة 
منها موؤ�شرات احلركة القت�شادية 
يف الإمارة خال الن�شف الأول من 
2021، وتابع تقارير التحول  عام 
الرقمي التي اأظهرت حتقيق نتائج 
اخلدمات  ع��دد  يف  وت��ط��ور  اإيجابية 

الرقمية يف اجلهات احلكومية.

عمار النعيمي يرتاأ�س اجلل�ضة اخلام�ضة للمجل�س التنفيذي

حممد بن حمد ال�ضرقي يطلع على خطط وم�ضاريع النادي العلمي بالفجرية

)ال�صحفيني االإماراتية( تنتخب الهيئة االإدارية لفرعها يف اأبوظبي اليوم

املعينى : 8 مر�ضحني يتناف�ضون على 3 مقاعد

اأوقاف دبي ت�ضدر دليال اإر�ضاديا لتي�ضري خدمات الواقفني

•• الفجرية -وام: 

الفجرية  ال�شرقي ويل عهد  بن حممد  بن حمد  ال�شيخ حممد  �شمو  ا�شتقبل 
يف مكتبه بالديوان الأم��ريي، رئي�س جمل�س اإدارة النادي العلمي وفريق عمل 
ال��ن��ادي وخططه  ب��رام��ج  على  اللقاء  خ��ال  �شموه  واط��ل��ع  بالفجرية.  ال��ن��ادي 
عليها  والعمل  ت�شميمها  مت  التي  العلمية  امل�شاريع  اإىل  بالإ�شافة  امل�شتقبلية، 
ال�شطناعي  الذكاء  جمال  يف  الإم��ارات  لدولة  الإ�شرتاتيجية  الروؤية  ملواكبة 

والتكنولوجيا والتقنية احلديثة.
الأن�شطة  العلمي  النادي  فريق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املعيلي  �شيف  وا�شتعر�س 
من  الفجرية  اإم���ارة  مناطق  جميع  يف  املوهوبي  ت�شتهدف  التي  والفعاليات 
وتدريبية يف الرجمة، والكهرباء،  عملية  ور�شا  مت�شمنة  فوق،  فما  عاما   16
جتميع  على  التدريب  اإىل  اإ�شافة  العلمي،  والتجهيز  واخل��راط��ة،  وامليكانيكا، 

وتركيب وت�شنيع و�شيانة الطائرات بدون طيار الدرون.
وتوجه جمل�س اإدارة النادي وفريق العمل اإىل �شمو ويل عهد الفجرية بال�شكر 
التخ�ش�شية،  ومل�شاريعه  للنادي  املتوا�شل  ودع��م��ه  توجيهاته  على  والتقدير 

وت�شجيع �شموه للكفاءات الوطنية واملوهوبي يف املجال العلمي بالفجرية.
ح�شر اللقاء �شعادة �شامل الزحمي مدير مكتب �شمو ويل عهد الفجرية .

•• راأ�س اخليمة - وام:

ب����داأت م��وؤ���ش�����ش��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة ل��ل��ق��راآن ال��ك��رمي وعلومه 
ال�شيفية  ال�شيخ �شقر  دورة  الت�شجيل يف  ا�شتقبال طلبات 
الإمارات  دولة  ملواطني  والتي خ�ش�شت   2021 ال�شاد�شة 
وت�����ش��ت��ه��دف ك��اف��ة ط��ل��ب��ة امل���راح���ل ال��درا���ش��ي��ة م��ن الذكور 

والإناث عر برامج واأن�شطة تعليمية وترفيهية متنوعة.
ولقى الت�شجيل منذ اليوم الأول اإقبال كبريا من خمتلف 
يعك�س  مم��ا  التقديرية  التوقعات  وف��اق��ت  املجتمع،  فئات 
حر�س واهتمام املجتمع بحفظ كتاب اهلل الكرمي وال�شتفادة 

املوؤ�ش�شة والتي تهدف  التي تقدمها  الهادفة  ال��دورات  من 
اإىل ا�شتثمار اأوقات الطلبة يف الإجازة ال�شيفية وتنميتهم 
م��ن خ��ال الأن�����ش��ط��ة وال��رام��ج امل��ت��ن��وع��ة، وال��ت��ي ت�شتمل 
ال��ك��رمي والأح��ادي��ث والأذك����ار وتعليم  ال��ق��راآن  على حفظ 
القاعدة النورانية واأحكام التجويد بالإ�شافة اإىل الرامج 

الرتفيهية والتثقيفية والتوعوية املتنوعة.
�شعار  بعد حتت  ال�شاد�شة عن  ال�شيفية  ال��دورة  و�شتنطلق 
وت�شتمر  القادم  يوليو   25 اإب��داع ومتيز" بتاريخ  "�شيفنا 
ملدة 4 اأ�شابيع يف الفرتة من الأحد اإىل الأربعاء من ال�شاعة 

�شباحاً اإىل 12 ظهراً.  9.30

•• دبي-وام:

احلكومة  وزراء  رئي�س  ماريبوف  اأولوقبيك  معايل  بحث 
وفد  الأول  اأم�س  مكتبه  يف  لقائه  خ��ال  القرغيز�شتانية 
مريزا  ���ش��ع��ادة  برئا�شة  ال��زائ��ر  اخل��ريي��ة  مكتوم  اآل  هيئة 
يف  التعاون  اأوج��ه   .. الهيئة  اأم��ن��اء  جمل�س  ع�شو  ال�شايغ 
العمل  اإط��ار  �شمن  الجتماعية  والتنمية  التعليم  جم��ال 

اخلريي والإن�شاين الذي تنتهجه الهيئة منذ ن�شاأتها.
القرغيز�شتانية  احل����ك����وم����ة  وزراء  رئ���ي�������س  واط����ل����ع 
بح�شور�شعادة عبد اللطيف جمعة باييف �شفري جمهورية 
تقوم  ال��ذي  الكبري  ال��دور  على  الدولة  لدى  قرغيز�شتان 
يف  التنموية  امل�شاريع  لدعم  اخلريية  مكتوم  اآل  هيئة  به 

قرغيز�شتان.
زيارة  اللقاء جاء �شمن  اأن  ال�شايغ  �شعادة مريزا  واأو�شح 
وفد هيئة اآل مكتوم لقرغيز�شتان لإطاق ثاثة م�شاريع 
والإعدادي  البتدائي  للتعليم  مدر�شة  بناء  وهي  تنموية 
املاب�س  حلياكة  مركز  واإن�شاء  �شفا   12 ت�شم  والثانوي 
امل�شنات  واأي�شا  واملطلقات  الأرام���ل  الن�شاء  منه  ت�شتفيد 

اللواتي ل عائل لهن اإىل جانب م�شروع اإفطار �شائم.
واأعرب �شعادته عن بالغ �شكره للحفاوة التي مت ا�شتقبال 
القرغيز�شتانية  احلكومة  قبل  من  مكتوم  اآل  هيئة  وف��د 

ل�شيما من رئي�س الوزراء م�شيدا بالت�شهيات التي قدمها 
لهم من اأجل تي�شري اإجراءات اإطاق امل�شاريع.

واأكد ال�شايغ خال اللقاءاأن كافة امل�شاريع التي اأطلقتها 
موازنات  ���ش��م��ن  و���ش��ع��ه��ا  مت  ه��ن��اك  ال��ه��ي��ئ��ة  و�شتطلقها 
اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  الراحل  من  بتوجيه  الهيئة 
مكتوم طيب اهلل ثراه قبل وفاته وهي م�شروعات تنموية 
واإن�شانية وخريية كما �شّدق عليها جنله ال�شيخ را�شد بن 

حمدان بن را�شد اآل مكتوم رئي�س الهيئة.
م��ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن رئ��ي�����س ال�����وزراء اأول��وق��ب��ي��ك م��اري��ب��وف ، 
الأعمال اخلريية التي ت�شطلع بها الهيئة خا�شة دعمها 
وتعمري  ب��ن��اء  يف  م�شاهمتها  خ���ال  م��ن  التعليم  ل��ق��ط��اع 
والأيتام عر  واملطلقات  الرام��ل  دعم  اإىل جانب  املدر�شة 

م�شروع مركز حياكة املاب�س وم�شروع اإفطار �شائم.
العربية  الإم����ارات  دول���ة  ب��ي  املتميزة  بالعاقات  واأ���ش��اد 
مكتوم  اآل  هيئة  اأن  اإىل  م�شريا   ، وقرغيز�شتان  املتحدة 
التي  ب��امل��دار���س  ممثا  التعليم  جم��ال  يف  الكثري  ق��دم��ت 

اأ�ش�شتها الهيئة يف خمتلف بلدان العامل.
والدعم  الهيئة  �شتطلقها  التي  امل�شاريع  اللقاء  وت��ن��اول 
الذي �شتقدمه ملجالت التنمية التي تتولها وزارة التعليم 
تنمية  ووزارة  املجتمع  وتنمية  ال�شحة  ووزارة  وال��ع��ل��وم 

ال�شتثمار مبا ي�شهم يف اأداء املهام املنوطة بها.

موؤ�ض�ضة راأ�س اخليمة للقراآن تفتح باب الت�ضجيل 
يف دورة ال�ضيخ �ضقر ال�ضيفية ال�ضاد�ضة

جملة طبية اإماراتية �ضمن �ضبكة العلوم العاملية 

رئي�س وزراء قرغيز�ضتان يلتقي وفد 
هيئة اآل مكتوم اخلريية



اخلميس   1  يوليو    2021  م   -    العـدد   13280  
Thursday    1   July   2021   -  Issue No   13280

06

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

التقى معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
والتعاي�س  الت�شامح  وزي���ر  نهيان  اآل 
 33 ال��دف��ع��ة  مبر�شحي  الأول  اأم�����س 
بكلية ال�شرطة باأبوظبي من خريجي 
م�شاق " قيم ومبادئ الت�شامح " والذي 
نظمته وزارة الت�شامح والتعاي�س على 
اأ���ش��اب��ي��ع ب��ال��ت��ع��اون م��ع اإدارة  م���دار 3 
قيم  وتعميق  لتفعيل  ال�شرطة،  كلية 
الت�شامح والتعاي�س والأخوة الإن�شانية 
منها  لا�شتفادة  الكلية،  ط��اب  ل��دى 
ويعد  امل�شتقبلية.  العملية  حياتهم  يف 
اإلزاميا  �شيفيا  م�����ش��اق��ا  امل�����ش��اق  ه���ذا 
لكافة الطلبة، باعتباره منهجا علميا 
ومنطلقات  ق��ي��م  ي���ت���ن���اول  م��ت��ك��ام��ا 
املحلي  امل�����ش��ت��وي��ي  ع���ل���ى  ال��ت�����ش��ام��ح 
لقيم  ا�شتلهامه  اإىل  اإ�شافة  والعاملي، 
الوالد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه 
كما  اخلالد،  الإ�شامي  وال��رتاث   ،"
هذا  يف  العاملية  املمار�شات  اأه��م  تناول 

املجال بالدرا�شة والنقد والتدريب .
الدكتور  العميد  �شعادة  اللقاء  ح�شر 
كلية  عام  قائد  ال�شام�شي  �شامل  وليد 
ال�����ش��رط��ة ال���ذي ث��م��ن اه��ت��م��ام معايل 
اآل نهيان  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�����ش��ي��خ 
ح�شر  كما  بامل�شاق،  امل�شاركي  بلقاء 
املدير  ال�شابري  عفراء  �شعادة  اللقاء 

العام بوزارة الت�شامح والتعاي�س.
بن مبارك  نهيان  ال�شيخ  وقال معايل 
اآل نهيان يف م�شتهل كلمته :" ي�شرين 
بوجودي  �شعادتي  ع��ن  لكم  اأع���ر  اأن 
الرائدة  الكلية  ه��ذه  يف  ال��ي��وم  معكم 

واإخ��ا���س على  ج��ٍد  بكل  تعمل  ال��ت��ي 
اإعداد اأبناء الوطن للقيام بدورهم يف 
حماية املجتمع والإن�شان يف اإطار يعتز 
وقادتها  ل��ل��دول��ة  وال�����ولء  ب��الن��ت��م��اء 
واحلر�س  ال��ع��ام،  ونظامها  ورم��وزه��ا 
واملبادرة  ال��ق��ي��ادة  �شفات  تنمية  على 
لديكم اأنتم الدرا�شون يف هذه الكلية". 
اإن ح��دي��ث��ي معكم  م��ع��ال��ي��ه:  واأ����ش���اف 
الت�شامح  ف��ر���ش��ان  ب��رن��ام��ج  خ��ت��ام  يف 
والتعاي�س  الت�شامح  وزارة  تقوم  الذي 
بتنظيمه لكم، اإمنا هو تعبري قوي عن 
الكلية  ه��ذه  بر�شالة  الكبري  اعتزازنا 
روؤية  ال��واق��ع  اأر����س  على  جت�شد  التي 
وحكمة الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د 
الوزراء وزير الداخلية الذي يوؤكد لنا 

امل�شتويات  حتقيق  اأهمية  على  دائ��م��اً، 
العاملية املرموقة، يف الأداء والإجناز.

وتابع " اإننا نعتز دائما مبا يوؤكد عليه 
يكون  اأن  اأهمية  من  با�شتمرار  �شموه 
يف  اأ�شا�شيا  ركنا  والتعاي�س  الت�شامح 
عمل رج��ال ال�شرطة والأم��ن يف دولة 
وقدوة،  يكونون من���اذج  ك��ي  الإم����ارات 
يف الل��ت��زام مب��ب��ادئ و���ش��ف��ات احلوار 
وال�شجاعة  وال���ن���زاه���ة  وال���ت���وا����ش���ل، 
القوي  والرت��ب��اط  امل�شوؤولية  وحتمل 
م���ع اأف�������راد وم��وؤ���ش�����ش��ات امل��ج��ت��م��ع – 
يقومون بدورهم املهم يف حماية ودعم 
م�شرية الوطن. واأكد اأن حر�س �شمو 
على  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ 
اجلميع  ب��ي  الطيبة  ال��ع��اق��ات  ب��ن��اء 
اأخاقية نبيلة، حتث على  اأ�ش�س  على 

و�شام  اأخ���وة  يف  والتعاي�س  ال��ت��ع��ارف 
واإنه  جميعا،  فخرنا  مثار  ه��و  ورخ���اء 
بوافر  خالكم  م��ن  اأب��ع��ث  اأن  ي�شرين 
�شموه  اإىل  التقدير  وعظيم  التحية 
اأن  اأج���ل  ج��ه��وده الطيبة م��ن  ���ش��اك��راً 
دائ��م��ا مبعث خري  الكلية  ه��ذه  ت��ك��ون 
وام����ت����دادا طبيعيا  وامل��ج��ت��م��ع  ل��ل��ف��رد 
الأمن  ن�شر  يف  الداخلية  وزارة  ل��دور 
والأمان يف ربوع هذا الوطن". واأو�شح 
معاليه اأن برنامج "فر�شان الت�شامح" 
عدد  تاأكيد  على  البداية  منذ  حر�س 
اأن  اأود  ال��ت��ي  امل���ب���ادئ والأه������داف  م��ن 
�شديد،  وباخت�شار  اأهمها،  اإىل  اأ�شري 
ب��الإرث اخلالد  بالعتزاز  اأولها  ويبداأ 
الذي تركه لنا موؤ�ش�س الدولة املغفور 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  الوالد  له 

النموذج  وه��و  ث���راه،  اهلل  طيب  نهيان 
اأه���م���ي���ة حتقيق  ع���ل���ى  ي����ق����وم  ال�������ذي 
ال�شفاء والوفاق بي الب�شر، واأن يكون 
التعارف واحلوار والتوا�شل الإيجابي 
والثقافات  احل�����ش��ارات  اأ���ش��ح��اب  ب��ي 
اخلري  لتحقيق  ط��ري��ق��اً  وامل��ع��ت��ق��دات، 

والرخاء للمجتمع .
واأكد اأن روؤية القائد املوؤ�ش�س ما زالت 
الدولة  ق���ادة  ي��رع��اه  م��ن��رياً  م�شباحاً 
وبحكمة  واإخ�����ا������س  ب���ج���د  ال�����ك�����رام 
اعتزازه  ع��ن  م��ع��را  م�شتنري،  وف��ك��ر 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ه  ي��ق��وم  مب��ا 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
�شبيل  يف  ه��ائ��ل��ة  ج��ه��ود  م��ن  امل�شلحة 
ت��ع��زي��ز م��ب��ادئ الأخ����وة الإن�����ش��ان��ي��ة يف 
ال��وط��ن وال��ع��امل وت��اأك��ي��ده دائ��م��اً على 
اأن��ن��ا يف الإم����ارات ن��ح��رتم ك��ل الأدي���ان 
ع��ل��ى تطوير  ون��ح��ر���س  وامل��ع��ت��ق��دات 
من  اجلميع  مع  الإيجابية  العاقات 
اأجل التعامل بنجاح مع كافة الق�شايا 
والتحديات التي تواجه العامل يف هذا 
اأن الهدف  اإىل  الع�شر. واأ�شار معاليه 
الثاين من هذا امل�شاق املهم هو تعميق 
ودعم  الت�شامح،  بخ�شائ�س  معارفكم 
اعتزازكم مبا حتظى به الإم��ارات من 
تعاي�س و�شام وفهم واحرتام للثقافات 
املختلفة، وبالتزام قوي بتحقيق العدل 
وامل�����ش��اواة و���ش��ي��ادة ال��ق��ان��ون واحرتام 
" الت�شامح  الإن�شان وفق مبداأ  حقوق 
معا  اجلميع  يعمل  حيث   ،" للجميع 
من اأجل حتقيق اخلري للجميع دومنا 
اأن  اأمله  اأو متييز. واأع��رب عن  تفرقة 
وق���دوة يف  الكلية من���اذج  ي��ك��ون طلبة 

ال��ت�����ش��ام��ح وال�����ش��ل��وك الإي��ج��اب��ي، واأن 
اأن ذل��ك ه��و ال��ط��ري��ق الآمن  ي��درك��وا 
ل��ت��ع��زي��ز ال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����س وال���ث���ق���ة يف 
بل  الدين،  بتعاليم  والتم�شك  الوطن 
تعميق النتماء والولء لقادة الوطن 
ورم���������وزه والرت������ب������اط ال����ق����وي مبن 
بروابط  املجتمع،  يف  معهم  تتعاملون 
الأخوة ووحدة امل�شري واحلر�س على 
جزء  �شك  با  وه��و  اجلماعي،  العمل 
م��ن دورك���م امل��رت��ق��ب يف رع��اي��ة الأمن 

والأمان، يف ربوع دولتنا احلبيبة".
يحقق  اأن  اأه��م��ي��ة  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ون��ب��ه 
اخلريجي  ك���اف���ة  ل�����دى  ال���رن���ام���ح 
قيم  ت��ن��م��ي��ة  ب������اأن  ال����واع����ي  الإدراك 
املجتمع  يف  وال���ت���ع���اي�������س  ال���ت�������ش���ام���ح 
اإمن��ا يتطلب عما م�شتمرا  وال��ع��امل، 
واجبا  عليكم  واأن  متوا�شا،  وجهدا 
وم�شوؤولية يف هذا املجال انطاقاً من 
ن�شر قيم  ب��اأن عملكم يف  اأكيدة  قناعة 
طبيعي  ج��زء  هو  والتعاي�س  الت�شامح 
املجتمع  ح���م���اي���ة  يف  ر���ش��ال��ت��ك��م  م����ن 
باأي حال  واأن ذلك لميثل  والإن�شان، 
اب��ت��ع��اداً ع��ن ال��ه��وي��ة اأو ان��ف�����ش��اًل عن 
التاريخ والرتاث، بل على العك�س فاإن 
قيم  تنمية  على  عملكم  يف  حر�شكم 
الت�شامح بي اجلميع، اإمنا هو جت�شيد 
هويتنا  وع���راق���ة  ت��اري��خ��ن��ا  لأ����ش���ال���ة 
التعاي�س  مب��ك��ان��ة  ال��ك��ام��ل��ة  وث��ق��ت��ن��ا 
والأخ��وة الإن�شانية يف حتقيق ال�شام 
على  والق�شاء  وال�شتقرار،  والتفاهم 
ظواهر العنف والإره��اب ، يف املنطقة 

والعامل.
كلية  اإىل طلبة  ووج��ه معاليه حديثه 
ال�شرطة قائا " اإنه يحق لكل منكم، 

الإمارات  ل��دول��ة  بانتمائه  يفتخر  اأن 
واأن جت�شدوا هذا الفخر بالعمل اجلاد 
م�شتويات  بتحقيق  القوي،  والل��ت��زام 
عاليه يف كل ما تقومون به من جهد 
ن  منكم  لكل  يحق  كما  م�شوؤولية،  اأو 
اإىل م�شتقبله باعتباره جزءاً ل  ينظر 
يتجزاأ من م�شتقبل الدولة ذاتها، واأن 
اأج��ل حتقيق  م��ن  م��ع اجلميع  تعملوا 
يزداد  حتى  للجيمع،  وال�شام  اخل��ري 
من���اء ال���وط���ن وي��ع��م الأم�����ن والأم�����ان 
والرخاء  التقدم  ويتحقق  اأرج��ائ��ه،  يف 

للفرد واجلماعة ب�شكل دائم ".
للطلبة  ن�شيحته  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك����د 
يف  م��ن��ه��م  ك��ل  ي��راع��ي  اأن  يف  تتلخ�س 
النف�س  حما�شبة  مبداأ  و�شلوكه  عمله 
والل����ت����زام ب��ال��ه��دف والن�����ش��ب��اط يف 
ال��ع��م��ل ح��ت��ى ت��ك��ون��وا دائ��م��ا ع��ل��ى قدر 
وحتققون  م��ن��ك��م،  ال���وط���ن  ت���وق���ع���ات 
م���ن طاقات  ل��ك��م  وه���ب���ه اهلل  م���ا  ك���ل 
واإم��ك��ان��ات، م��ع��را ع��ن ثقته ب���اأن كل 
فرد منهم على م�شتوى التحدي، مبا 
التفوق  نحو  ق��وي  ح��اف��ز  م��ن  لديهم 
والتميز ومبا لديهم كذلك، من رغبة 
والإفادة  امل�شتمر  التعلم  على  وق���درة 
الع�شر  هذا  يتيحه  مما  الإمكان  قدر 

من خرات وتطورات.
عبيد  اأحمد  الطالب  ق��ال  جانبه  من 
يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة  اللجنة  رئ��ي�����س  املليحي 
" ي�شرفني  – اأبوظبي  ال�شرطة  كلية 

زمائي  ع��ن  نيابة  اإليكم  اأحت���دث  اأن 
والدار�شي   33 ال��دف��ع��ة  م��ر���ش��ح��ي 
مل�������ش���اق ال��ت�����ش��ام��ح وال���ت���ع���اي�������س، كما 
ببالغ  مل��ع��ال��ي��ك��م  اأت���ق���دم  اأن  ي�����ش��رف��ن��ي 
به  تف�شلتم  ما  على  والتقدير  ال�شكر 
مهماً  ج���زًءا  تعتر  وال��ت��ي  كلمتكم  يف 
من املادة التعليمية لهذا امل�شاق، الذي 
رك����ز خ����ال اأ���ش��ب��وع��ي ك��ام��ل��ي على 
تطبيق  بكيفية  الطلبة  كافة  ت��دري��ب 
الت�شامح  وم��ف��اه��ي��م  وم����ب����ادئ  ق��ي��م 
والتعاي�س يف احلياة اليومية واملهنية، 
اأه��م ركائز هذا الوطن  اأح��د  باعتباره 
اأدرك���ن���ا يف  " ل��ق��د  واأ����ش���اف  الغايل". 
لقيم  الق�شوى  الأه��م��ي��ة  امل�شاق  ه��ذا 
الت�شامح والتعاي�س ودورها يف م�شرية 
يف  ر�شوخها  اأدرك��ن��ا  احلبيبة،  دول��ت��ن��ا 
ديننا احلنيف، ويف اإرث الوالد املوؤ�ش�س 
نهيان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د  ال�����ش��ي��خ 
اأن  اأدرك���ن���ا  ك��م��ا  ثراه"،  اهلل  "طيب 
بها  ميتاز  التي  وال�شمات  القيم  ه��ذه 
ميتاز  �شمات  ه��ي  املت�شامح  ال�شخ�س 
ق���ادة دول��ت��ن��ا احلبيبة وه���ي جزء  ب��ه��ا 
واإننا  الإماراتية،  ال�شخ�شية  قوة  من 
العهد  33 جن���دد  ال��دف��ع��ة  م��ر���ش��ح��و 
ب���ال���ولء ل��ق��ادة دول��ت��ن��ا وال�����ش��ري على 
ك��ل جهد ممكن  ن��ب��ذل  واأن  خ��ط��اه��م، 
لنكون عند ح�شن الظن بنا، واأن ن�شعى 
بني  القيم مع كل  وتعزيز هذه  لن�شر 

الب�شر".

•• اأبوظبي - الفجر :

نظمت بلدية مدينة اأبوظبي التابعة 
والنقل من خال  البلديات  لدائرة 
ق���ط���اع ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة واأ�����ش����ول 
ال��ب��ل��دي��ة ال����دورة ال��ث��ال��ث��ة يف جمال 
عر  املرورية"،  ال�شامة  "هند�شة 
الإلكرتونية  الج��ت��م��اع��ات  ب��رام��ج 
الحرتازية  ب����الإج����راءات  ال��ت��زام��اً 
اخلا�شة بجائحة كوفيد 19، وذلك 
ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع الحت����اد 
الرائد   ،)IRF( ل��ل��ط��رق  ال����دويل 

املرورية،  ال�شامة  جم��ال  يف  دول��ي��اً 
امل�شاريع  م��ن  العديد  ميلك  وال���ذي 
الدولية، وي�شارك يف تنظيم العديد 
ويقدم  وامل���وؤمت���رات،  الفعاليات  م��ن 
التخ�ش�شية  ال��دورات  منظومة من 
امل����روري����ة  ال�������ش���ام���ة  يف جم�������الت 

والطرق.
وتاأتي هذه الدورة التزاماً من بلدية 
خمرجات  بتنفيذ  اأب��وظ��ب��ي  مدينة 
املرورية  ال�����ش��ام��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
احلوادث  ن�شب  خف�س  اإىل  الهادفة 
والوفيات على الطرق، ومن منطلق 

لارتقاء  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�������ش���وؤول���ي���ة 
مبعايري جودة اخلدمات املقدمة اإىل 
اإىل  و�شعياً  اأبوظبي،  اإم��ارة  جمتمع 
رفع م�شتوى ال�شامة املرورية على 
تاأهيل  طريق  عن  الإم���ارة،  طرقات 
جمال  يف  العاملة  الب�شرية  الكوادر 
وتعزيز  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��رق 
وا�شرتاطات  مبتطلبات  ك��ف��اءت��ه��م 

هند�شة ال�شامة املرورية.
الب�شرية  الكوادر  الدورة  وت�شتهدف 
جمال  يف  العاملي  املهند�شي  م��ن 
تنفيذ  واإدارة  امل���روري���ة  ال�����ش��ام��ة 

�شيانة  و  التحتية  البنية  م�شاريع 
البنية  ت�شميم  و  التحتية  البنية 
ح�شولهم  يف  ل��ت�����ش��اه��م  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
مرورية  �شامة  مدقق  �شهادة  على 
فريق(  ع�����ش��و  اأو  ف���ري���ق  )رئ���ي�������س 
والتجارب  العلمية  اخل��رات  ح�شب 
متطلبات  وا����ش���ت���ك���م���ال  امل���ي���دان���ي���ة 

ا�شتحقاق ال�شهادة.
تاأ�شي�س  اإىل  كذلك  ال��دورة  وتهدف 
ال�شامة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ي���ع���ي  ج���ي���ل 
املرورية ل�شمان ت�شغيل طرق اإمارة 
وديناميكية  ك��ف��اءة  باأعلى  اأب��وظ��ب��ي 

م���روري���ة، و حت�����ش��ي ج����ودة احلياة 
الب�شرية،  الأرواح  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ 
والطاع على اخلرات واملمار�شات 
على  تطبيقها  واإم��ك��ان��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة، 
ال�شركاء  وم�����ش��ارك��ة  الإم�����ارة،  ط��رق 
ال����������دورات  يف  ال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ي 
بلدية  م��ك��ان��ة  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
م��دي��ن��ة اأب���وظ���ب���ي ك��ج��ه��ة رائ������دة يف 
لتاأهيل  ال��������ازم  ال����دع����م  ت����ق����دمي 

الكفاءات الفنية املتخ�ش�شة.
وت�شمل ال��دورة ح�شور عر�س املواد 
هند�شة  مب��ج��ال  اخل��ا���ش��ة  العلمية 

خراء  قبل  م��ن  امل��روري��ة  ال�شامة 
ممن  ال��دول��ي��ي  امل��روري��ة  ال�شامة 
واخلرة  العلمية  ال��ك��ف��اءة  ميلكون 
امل��ت��ن��وع��ة، واإع�����داد درا�شة  امل��ي��دان��ي��ة 

مع  ومناق�شتها  وعر�شها  ميدانية 
وبالتايل  املرورية،  ال�شامة  خراء 
ا�شتيفاء متطلبات النجاح يف الدورة 

التدريبية.

اإ�شدار  �شيتم  اأن���ه  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
�شهادات م�شاركة دولية من الحتاد 
ال�����دويل ل��ل��ط��رق ع��ن��د اإمت�����ام مواد 

وبرامج الدورة.

•• ال�سارقة-الفجر:

العاج  خ��دم��������ات  م���راك���ز  ب������داأت 
الطبيعي التابعة لدائرة اخلدمات 
الجتماعية يف ال�شارقة، با�شتقبال 
كافة املراجعي وتلبية احتياجاتهم 
لأع���ل���ى معايري  ال��ع��اج��ي��ة وف���ق���اً 
اجل����ودة وال�����ش��ام��ة ال��ت��ي ت�شمن 
لهم التمتع بخدمات متميزة، حيث 
انتهت اأخرياً من جتديد مراكزها 
وهي  مراكز  ت�شعة  عددها  والبالغ 
ال�شارقة،  م���دي���ن���ة  يف  م��ن��ت�����ش��رة 
واحل����م����ري����ة، وال�����ذي�����د، وامل��������دام، 
وخورفكان،  وك��ل��ب��اء،  وال��ب��ط��ائ��ح، 
مبرافق  ومليحة،  احل�����ش��ن،  ودب���ا 
الإج����رءات  م��ع  تتما�شى  وم��ع��دات 
واملوا�شفات  ال�شحية  الحرتازية 
العاج  خ��دم��ات  لتقدمي  العاملية، 

الطبيعي والتاأهيل لكل املراجعي 
املجتمع خال  اأف��راد  من خمتلف 
ع��ر مركزها  امل�����ش��ائ��ي��ة  ال���ف���رتات 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ك��اف��ة م���دن اإم����ارة 
امليل  اح���م���د  ����ش���رح  و  ال�������ش���ارق���ة. 
مدير ال��دائ��رة، ب��اأن ه��ذه اخلطوة 
القرار  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذاً  ت��اأت��ي 
املجل�س  اأ����ش���دره  ال����ذي  ال�����ش��ام��ي 
ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  التنفيذي، 
�شلطان  ب���ن  ب���ن حم��م��د  ���ش��ل��ط��ان 
حاكم  نائب  العهد  ويل  القا�شمي، 
ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي، 
ب�شاأن   ،2021 ل�شنة   "3" رق���م 
اخلدمات  يف  ال����ش���رتاك  ت��ن��ظ��ي��م 
الطبيعي  العاج  مبراكز  امل�شائية 
مقت�شرة  ك��ان��ت  بعدما  ب��ال��دائ��رة، 
اخلدمات  م��ن  امل�شتفيدين  ع��ل��ى 
ال����دائ����رة، خال  الج��ت��م��اع��ي��ة يف 

الفرتة ال�شباحية، ما يتيح لأفراد 
امل��ج��ت��م��ع ال���ش��ت��ف��ادة م��ن خدمات 
للم�شرتكي  امل����ق����دم����ة  امل�����راك�����ز 
باقة  رم��زي��ة، �شمن  ر���ش��وم  مقابل 
اخلدمات امل�شائية للمراكز، والتي 
الطبيعي  ال��ع��اج  خ��دم��ات  ت�شمل 
يحدد  اأن  على  والتاأهيل،  املتنوعة 
الخت�شا�شي املعالج يف املركز عدد 
اجلل�شات الازمة للم�شرتك، بعد 
الطبية  ال��ت��ق��اري��ر  ع��ل��ى  الط����اع 

وعمل الفحو�شات الازمة. 
امليل حر�س دائرة اخلدمات  واأكد 
ا�شتمرارية  ع��ل��ى  الج��ت��م��اع��ي��ة، 
ودميومة خدماتها املقدمة لأفراد 
املجتمع والعودة التدريجية للو�شع 
ال��ط��ب��ي��ع��ي ���ش��م��ن ال����ش���رتاط���ات 
تف�شي  مل��ن��ع  امل��ت��ب��ع��ة  الح����رتازي����ة 
كوفيد- امل�شتجد  كورونا  فريو�س 

19، والتي منها؛ وجوب ا�شتخدام 
الأخ�شر  للمرور  احل�شن  تطبيق 
ليتمكن  امل����رك����ز،  اإىل  ل���ل���دخ���ول 
ال���راغ���ب���ي م����ن ال����ش���ت���ف���ادة من 
اإىل  العاجية،  اجلل�شات  خدمات 
القفازات  ب��ارت��داء  التقيد  ج��ان��ب 
التباعد يف  وال��ك��م��ام��ات، وم��راع��اة 
�شالة النتظار وذلك حفاظاً على 
و�شمان  و���ش��ح��ت��ه��م،  ���ش��ام��ت��ه��م 
ا����ش���ت���ق���ب���ال اجل����م����ه����ور وت���ق���دمي 
اإىل  لفتاً  لهم،  املتميزة  اخلدمات 
واحلفاظ  اجل��م��ه��ور  ���ش��ام��ة  اأن 
راأ���س �شلم  على �شحتهم تقع على 

اأولويات واهتمامات الدائرة. 
تتطلع  ال���دائ���رة  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
حت�شي  يف  امل�����ش��اه��م��ة  اإىل  دوم�����اً 
لكبار  �����ش����واء  وج���ودت���ه���ا  احل����ي����اة 
املقيمي  اأو  امل��واط��ن��ي  م��ن  ال�شن 

اأو ال��ف��ئ��ات الأخ����رى ال��ذي��ن ميثل 
التاأهيل  واإع���ادة  الطبيعي  العاج 
بكفاءة  ل��ي��ت��م��ت��ع��وا  ف���ر����ش���ة  ل���ه���م 
حلياة  ف���ع���ال���ة  وق���������دره  ع����ال����ي����ة، 
حت�شي  يف  وامل�����ش��اه��م��ة  اأف�������ش���ل، 
يتعر�شون  ال��ذي  ال�شحي  ال��واق��ع 
�شعيدة  اإىل حياة  بهم  ل��ه، و���ش��وًل 

و�شحة دائمة.

اال�ـــــصـــــرتاطـــــات الـــوقـــائـــيـــة 
واالحرتازية 

القطري  م����رمي  راأت  وب����دوره����ا؛ 
الرعاية  ل�شوؤون  التنفيذي  املدير 
بدائرة  الج��ت��م��اع��ي��ة،  واحل��م��اي��ة 
عملية  اأن  الجتماعية،  اخلدمات 
العاج  خدمات  مراكز  فتح  اإع��ادة 
امل�شائية  ب����ال����ف����رتة  ال���ط���ب���ي���ع���ي 
وا�شتقبال خمتلف الفئات العمرية 

وبن�شبة  اخل��ارج��ي،  اجلمهور  م��ن 
ال�شتيعابية  ال��ق��درة  ع��ن  تزيد  ل 
تخ�شع  م�����رك�����ز،  ل���ك���ل  امل�����ح�����ددة 
الوقائية  ل��ع��دد م��ن ال���ش��رتاط��ات 
حفاظاً  ال���ه���ادف���ة  والح�����رتازي�����ة 
املراجعي  و���ش��ح��ة  ���ش��ام��ة  ع��ل��ى 
واملوظفي على حد ال�شواء يف ظل 

الأو�شاع ال�شحية الراهنة. 
والبالغ  امل���راك���ز  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 

اأفراد  ك��اف��ة  ت�شتهدف   ،9 ع��دده��ا 
ال�شارقة،  م���دي���ن���ة  يف  امل���ج���ت���م���ع 
واحل����م����ري����ة، وال�����ذي�����د، وامل��������دام، 
ووخورفكان،   ، وكلباء  والبطائح، 
ودب�����ا احل�������ش���ن، وم��ل��ي��ح��ة، تقدم 
واإعادة  الطبيعي  ال��ع��اج  خ��دم��ات 
ال��ت��اأه��ي��ل ل��ك��ب��ار امل��واط��ن��ي وذوي 
مركز  م��ن��ت�����ش��ب��ي  م����ن  الإع������اق������ة 
خدمات كبار ال�شن من دون مقابل، 

ب��ي��ن��م��ا ت��ت��م��ت��ع ال���ف���ئ���ات الأخ������رى 
ر�شوم  م��ق��اب��ل  ال���ع���اج  ب��خ��دم��ات 
رمزية، متّكنهم من احل�شول على 
املتطورة  الخت�شا�شية  العاجات 
التي يوفرها املركز، وي�شم املركز 
للن�شاء،  واآخ������ر  ل���ل���رج���ال  ق�����ش��م��اً 
وطاقم من الأخ�شائيي يف العاج 
وم�شاعدين  وال��ت��اأه��ي��ل  الطبيعي 

متري�س.

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم الدورة الثالثة يف 
جمال هند�ضة ال�ضالمة املرورية  

بعد جتديد مرافقها ومعداتها العالجية

امل�ضائية بالفرتة  املراجعني  ت�ضتقبل  ال�ضارقة  باجتماعية  الطبيعي  للعالج  مراكز   9

•• اأبوظبي -وام:

كرمت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة 
املجل�س الأعلى لاأمومة والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية 
العايل جامعة  التعليم  موؤ�ش�شات  من  املتفوقات  اخلريجات  الإمارات"  "اأم 

المارات العربية املتحدة وجامعة زايد وكليات التقنية العليا.
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  جامعة  من   40 الدفعة  بتخريج  الإحتفاء  ومت 
30 من كليات التقنية العليا، من  19 من جامعة زاي�د، والدفعة  والدفعة 
املتفوقات احلا�شات على تقدير امتياز مع مرتبة ال�شرف، والبالغ عددهن 
499 طالبة .، واللواتي مل يت�شن تنظيم حفل تخرج لهن هذا العام ب�شبب 

جائحة كورونا.

كل  اإىل  ومكرمة  تهنئة  ر�شالة   ، مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  بعثت  و 
ا�شتكمال  على  الطالبات  �شموها  حثت  و  التوفيق،  لهن  متمنية  خريجة، 
والب��داع وفاًء  العطاء  للمزيد من  التميز حافزاً  واأن يكون هذا  م�شريتهن، 

وخدمة لوطنهن، ونرا�شاً ملنهج حياتهن حا�شراً وم�شتقبًا.
واأكدت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك يف ت�شريح بهذه املنا�شبة، اأن الدور 
موؤ�ش�شات  يف  ال�شني  بتعاقب  اجلامعيات  اخلريجات  اأف���واج  متار�شه  ال��ذي 
العمل  ل�شوق  املواكبة  العلمية  بالرامج  فخراً  ن��زداد  يجعلنا   ، كافة  الدولة 
ب�شتى جمالته التي تقدمها جامعة الإمارات العربية املتحدة وجامعة زايد 
والتقدير  بالإ�شادة  اجلديرة  العلمية  ال�شروح  هذه  العليا،  التقنية  وكليات 

والتطلع لتحقيق املزيد من الإرتقاء العلمي واملعريف.
املن�شرمة  الأع��وام  الذي غدت متار�شه خريجات  ال��دور  اإىل  واأ�شارت �شموها 

العام  هذا  خريجات  اأن  يف  التامة  ثقتها  موؤكدة  املختلفة،  العمل  ميادين  يف 
يعطي  مم��ا  العلمي  حت�شيلهن  بكفاءة  العمل  ل�شوق  م�شتدمية  رواف���د  ه��ن 
مل�شرية التنمية والنه�شة التي ت�شهدها بادنا زخماً متدفقاً ب�شتى اخلرات 
والقدرات التي تزودن بها على مدى �شنوات درا�شتهن اجلامعية التي متيزت 
الدولة يف  تعتمدها  التي  ال�شرتاتيجية  الروؤى  ت�شتلزمها  باكت�شاب مهارات 

براجمها حا�شراً وم�شتقبًا.
بناتنا  الأف�����واج م��ن  ه���ذه  اأرى  واأن����ا  ال�����ش��ع��ادة  " ت��غ��م��رين   : ق��ال��ت �شموها  و 
اخلريجات املتفوقات الاتي يج�شدن مدى التطور يف م�شرية التعليم التي 

تزداد تاألقاً باطراد ".
ال�شمو  �شاحب  يقودها  التي  املباركة  امل�شرية  مات�شهده  اأن  �شموها  واأك���دت 
اإجنازات  " من  "حفظه اهلل  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن 

متاحقة وعلى ال�شعد كافة تعر عن مدى رعايته واهتمامه بالبناء العلمي 
للقدرات الإماراتية التي ي�شكل التعليم جوهرها الأ�شا�شي فكانت لتوجيهاته 
بلوغ  يف  الكبري  ال�شامية ودعمه الاحمدود وم�شاندته "حفظه اهلل" الدور 
موؤ�ش�شاتنا التعليمية املكانة املتميزة يف عامل اليوم ..ومبتابعة وجهود �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" واإخوانه اأع�شاء املجل�س الأعلى لاإحتاد حكام 
 ، العلمي  والبحث  التعليم اجلامعي  الرتقاء مبنظومة  اأج��ل  الإم���ارات، من 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يقدمه  ال��ذي  ال��احم��دود  الدعم  و 
مل�شرية  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
التعليم بكل مراحله، واعتماد ا�شرتاتيجية التطوير امل�شتمر، وتعزيزها بكل 

م�شتلزمات نهو�شها وبلوغها م�شاف الدول املتقدمة يف العامل .

ال�ضيخة فاطمة تكرم املتفوقات من موؤ�ض�ضات التعليم العايل بجامعتي االإمارات وزايد وكليات التقنية العليا

التقى خريجي م�صاق الت�صامح بكلية ال�صرطة يف اأبوظبي

نهيان بن مبارك : نعتز بجهود حممد بن زايد لتعزيز مبادئ االأخوة االإن�ضانية يف الوطن والعامل
وتطوير املنظومة االأمنية االإماراتية   دعم  يف  زايد  بن  �صيف  بدور  • ن�صيد 

لدى طلبة الكلية ورجال االأمن يف امل�صتقبل القريب  الت�صامح  مفاتيح  تعزيز  على  ركز  • امل�صاق 
بالتعاون وال�صراكة مع وزارة الداخلية وكلية ال�صرطة خلري املجتمع وتعزيز قيمنا النبيلة  دائما  • ن�صعد 
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اأخبـار الإمـارات
النيابة العامة للدولة : الت�ضبب باخلطاأ يف امل�ضا�س ب�ضالمة ج�ضم الغري جرمية يعاقب عليها القانون

•• اأبوظبي -وام:

ن�شرتها على  م���ادة فيلمية  ل��ل��دول��ة م��ن خ���ال  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  اأو���ش��ح��ت 
امل�شا�س  يف  باخلطاأ  الت�شبب  اأن  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  يف  ح�شاباتها 

ب�شامة ج�شم الغري جرمية يعاقب عليها القانون.
واأ�شارت النيابة العامة اإىل اأنه كل من يت�شبب بخطاأه يف اإ�شابة ج�شم الغري 
العقوبات الحتادي  قانون  343 من  للمادة  يعتر مرتكبا جلرمية طبقا 
والتي ن�شت على اأنه يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �شنة وبالغرامة التي 
ل جتاوز ع�شرة اآلف درهم اأو باإحدى هاتي العقوبتي ، من ت�شبب بخطئه 
يف امل�شا�س ب�شامة ج�شم غريه ، وتكون العقوبة احلب�س مدة ل تزيد على 
عاهة  اجلرمية  عن  ن�شاأ  اإذا  العقوبتي  هاتي  باإحدى  اأو  والغرامة  �شنتي 

عليه  تفر�شه  اجل��اين مبا  اإخ��ال  نتيجة  وقعت اجلرمية  اإذا  اأو  م�شتدمية 
اأ�شول وظيفته اأو مهنته اأو حرفته اأو كان اجلاين حتت تاأثري �شكر اأو تخدير 
عند وقوع احلادث اأو امتنع عن م�شاعدة املجني عليه اأو عن طلب امل�شاعدة 

له مع ا�شتطاعته ذلك .
وتكون العقوبة احلب�س والغرامة اإذا ن�شاأ عن اجلرمية امل�شا�س ب�شامة اأكرث 
من ثاثة اأ�شخا�س فاإذا توافر ظرف اآخر من الظروف ال��واردة يف الفقرة 
على  تزيد  ول  اأ�شهر  �شتة  عن  تقل  ل  مدة  احلب�س  العقوبة  تكون  ال�شابقة 

خم�س �شني والغرامة.
امل�شتمرة  للدولة  العامة  النيابة  حملة  اإط��ار  يف  املعلومات  هذه  ن�شر  وياأتي 
لتعزيز الثقافة القانونية بي اأفراد املجتمع، ورفع م�شتوى وعي اجلمهور 

بالقانون، وذلك بهدف ن�شر ثقافة القانون كاأ�شلوب حياة.

بيت اخلري تنفق اأكرث من 3 ماليني درهم لعالج املر�ضى منذ بداية العام اجلاري
•• دبي -وام:

ال��دول��ة يف  ع��دة جهات يف  م��ع  بالتعاون  اخل��ري  بيت  جنحت جمعية 
 3 اأنفقت ما يزيد على  اإذ  امل�شاهمة يف عاج ح��الت مر�شية كثرية 
مايي درهم مل�شاعدة 212 مري�شا خال الن�شف الأول من العام 
للجمعية  العام  املدير  نائب  املزروعي  مبارك  �شعيد  واأكد   .2021
اأن م�شاعدة املر�شى وعاجهم متثل اإحدى اأهم املبادرات الإن�شانية 
للجمعية وترمي اإىل تعزيز مبداأ التكافل الجتماعي وهو املبداأ الذي 
تقوم اجلمعية على العمل به بالتعاون مع اجلهات املخت�شة واأ�شحاب 
الأي��ادي البي�شاء وذلك وفقا لتوجيهات معايل جمعة املاجد رئي�س 
جمل�س الإدارة وخليفة جمعة النابودة نائب رئي�س املجل�س ومتابعة 

امل��دي��ر ال��ع��ام ع��اب��دي��ن ط��اه��ر ال��ع��و���ش��ي مل�����ش��اع��دة امل��ر���ش��ى امل�شابي 
كلفة  لديهم  ولي�س  للعمليات  يحتاجون  والذين  املزمنة  بالأمرا�س 
العاج وذلك عر م�شاريعها التي خ�ش�شتها لدعم املر�شى املع�شرين 
واأبرزها م�شروع "عاج" اأحد اأهم املبادرات املجتمعية التي اأطلقتها 
لتاأمينهم  دعما  دخ��ًا  والأق���ل  املقيمي  املر�شى  مل�شاعدة  اجلمعية 
ال�شحي الذي قد ل يغطي تكاليف مر�شهم اأو عملياتهم اجلراحية 
155 مري�شا  ا�شتفاد منها  األ��ف دره��م  اأنفق مليونا و294  وال��ذي 
متام  يف  يبث  ال��ذي  اخلري"  "زايد  برنامج  اإىل  بالإ�شافة  حمتاجا 
احلالت  لعر�س  الأوىل  اإذاع���ة  على  خمي�س  ك��ل  م�شاء  م��ن  الرابعة 
ا�شتفاد  دره��م  مليون   1.5 جمع  وال��ذي  مع�شرين  ملر�شى  احلرجة 

منها 48 مري�شا.

بحوث املوؤمتر ومناق�صاته تالقي اإقبااًل مميزًا من املتابعني

االأر�ضيف الوطني يوا�ضل جل�ضات موؤمتر الرتجمة ويعتربها خطوة مهمة على طريق االرتقاء بالرتجمة
•• اأبوظبي-الفجر:

وا���ش��ل الأر���ش��ي��ف ال��وط��ن��ي لليوم 
الثاين على التوايل اأعمال موؤمتره 
الفرتا�شي "الرتجمة يف الع�شر 
احلديثة  التقنيات  ب��ي  ال��رق��م��ي 
التاريخي"  ال���ن�������س  وحت�����دي�����ات 
وال������ذي ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات��ه يوم 
29يونيو2021م، وقد  الثاثاء 
املوؤمتر  ث���راء  اأن  امل�����ش��ارك��ون  اأك���د 
الق�شايا  تبحث  ال��ت��ي  باجلل�شات 
والتحديات التي تكتنف الرتجمة 
اإىل مزيد  ال��ط��ري��ق  ���ش��وف مي��ه��د 
بالرتجمة  والرتقاء  التطور  من 
يف ع�شرنا الراهن، والذي نحر�س 
واملثمر  البناء  التوا�شل  على  فيه 

مع العامل.
التي متت  البحث  اأوراق   وك�شفت 
اأن  وال��ي��وم  الأم�����س  يف  مناق�شتها 
اإب���داع���ي يتطلب  ال��رتج��م��ة ف��ع��ل 
والثقافة  ال�شروط  من  جمموعة 
ال��وا���ش��ع��ة، ون�����ش��اط ال��رتج��م��ة يف 
دولة الإم��ارات وغناها يوؤكد غنى 

التنوع الثقايف يف الدولة.
وب���ره���ن امل�����ش��ارك��ون يف اأوراق���ه���م 
البحثية اأن الرتجمة نافذة فكرية 
ومدخًا ح�شارياً على فكر العامل 
مزيداً  الإماراتية  للهوية  ي�شمن 
م���ن ال��ت��وا���ش��ل م���ع الآخ������ر. واأن 
ب��ال��رتج��م��ة ه��و اهتمام  اله��ت��م��ام 
للثقافة  الأ�شا�شية  الروافد  باأحد 
بي  الت�شال  جم��الت  اّت�شاع  مع 
اإىل  ال��ع��امل  حت��ول  فمع  ال�شعوب، 
اأ�شحت  ����ش���غ���رية،  ك��ون��ي��ة  ق���ري���ة 

الرتجمة اأمراً حتمياً.
التي  ال���ب���ح���ث  اأوراق  وت���ت���اب���ع���ت 
واملخت�شي  الأ�شاتذة  كبار  قدمها 
من كريات جامعات العامل؛ فقد 
اأدارها  التي  الأوىل  ب��داأت اجلل�شة 
ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل ال��ع��م��ري من 
الأر�شيف الوطني، يف �شباح ثاين 
اأيام املوؤمتر بعنوان: "الإ�شكاليات 

معقد  ف��ع��ل  ك��اه��م��ا  اأن  م����وؤك����داً 
وغري حيادي. 

الثالثة  اجل��ل�����ش��ة  وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
امل�������وؤمت�������ر، وق����د  اأي����������ام  يف ث�������اين 
بي  "الرتجمة  ب���ع���ن���وان  ج�����اءت 
واأدارت�����ه�����ا  والهوية"،  ال���ت���اري���خ 
الأر�شيف  م���ن  ال��ه��ا���ش��م��ي  ���ش��م��ي��ة 
الأوراق  م����ن  ع��������دداً  ال����وط����ن����ي- 
»الق�شايا  ورق��ة  اأهمها:  البحثية 
برتجمة  ال�����ش��ل��ة  ذات  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
اخلليج  ع��ن  الرتغالية  ال��وث��ائ��ق 
يف القرني ال�شاد�س ع�شر وال�شابع 
ع�شر« لاأ�شتاذ الدكتور اأدريان دي 
وال�شياحة  التاريخ  ق�شم  من  مان 
العربية  الإم��������������ارات  ب���ج���ام���ع���ة 
املتحدة، وفيها حتدث عن جتربته 
املختارة  الر�شائل  بع�س  ن�شر  يف 
اإىل  املالية  التجارة وامل�شائل  حول 
الرتغاليي  امل�����ش��وؤول��ي  م���ن  اأو 
يف ه���رم���ز، وي�����ش��ري امل��ت��ح��دث اإىل 
تطورت  ق��د  الرتغالية  اللغة  اأن 
القرن  ون�شف  ق���رون  الأرب��ع��ة  يف 
الثقافية  ال���ظ���روف  م��ع  امل��ا���ش��ي��ة 

للزمان واملكان.
وت���ط���رق���ت ال���روف���ي�������ش���ورة رج���اء 
اللحياين من ق�شم اللغات والآداب 
بجامعة الإمارات العربية املتحدة 
امل�شطلحات  »رح���ل���ة  ورق��ت��ه��ا  يف 
الرتجمة:  عر  املهاجرة  العربية 
التعبريات  اإىل  م��ق��ارن��ة«-  درا���ش��ة 
اأجزاء  اأنها  موؤكدة  ال�شطاحية 
تقليدية من الكام غام�شة لغوياً 

ومثبتة هيكلياً.
يحيى  ال���روف���ي�������ش���ور  ون����اق���������س 
جامعة  م������ن  حم�����م�����ود  حم����م����د 
الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، يف 
ورق�����ت�����ه »ال�����رتج�����م�����ات امل���ن���ح���ازة 
للوثائق التاريخية الريطانية«- 
ال�����رتج�����م�����ات ال�����ت�����ي ظ�����ه�����رت يف 
املا�شي  ال���ق���رن  ���ش��ت��ي��ن��ي��ات  ن��ه��اي��ة 
واأهم  العربية،  البلدان  بع�س  يف 
الأوراق  ترجمة  ال��رتج��م��ات  تلك 

وقيمة  ال���دلل���ة  يف  الخ���ت���اف���ات 
ال���ك���ل���م���ات وال����ع����ب����ارات واجل���م���ل، 
الغمو�س  ق�����ش��اي��ا  م���ع  وال���ع���ام���ل 
وال��ت��ن��اق�����س يف ب��ع�����س م���ا ي���رد يف 

الن�شو�س املراد ترجمتها.
»الرتجمة  البحثية  ورق��ت��ه��ا  ويف 
حا�شر  ال�����ك�����وري�����ة:  ال����ع����رب����ي����ة/ 
وم�������ش���ت���ق���ب���ل« ق����ال����ت الأ�����ش����ت����اذة 
كيونغ:  اأون  ي��ون  نبيلة  الدكتورة 
اأه����م و�شائل  ُت���َع���ّد ال��رتج��م��ة م��ن 
الثقايف واحل�����ش��اري بي  ال��ت��ب��ادل 
للتوا�شل  ج�شر  واأه����م  ال�����ش��ع��وب، 
املتعددة،  وال��ث��ق��اف��ات  ال��ل��غ��ات  ب��ي 
ولذلك ل ميكن للرتجمة اأن تتم 
ب���اأي ح��ال م��ن الأح����وال دون فهم 
امل�شدر،  اللغة  يف  للثقافة  عميق 
القارئ  ف��ه��م  ينا�شب  مب��ا  ونقلها 

لها يف اللغة الهدف.  
عنوان:»)ال�شيميو�شفري(  وحت��ت 
للتاأويات:  ت���اري���خ���اً  ب���اع���ت���ب���اره 
منوذجاً«  ال��وث��ائ��ق  م�����ش��ط��ل��ح��ات 
راحيليا   ال���روف���ي�������ش���ورة  ق���ال���ت 
ج��ي��ب��ولي��ف��ا م���ن ج��ام��ع��ة ب��اك��و يف 
اأذربيجان: اإن احلرف ال�شاكن هو 
وحدة دللية ذات مغزى لناقات 
هو  وه��ذا  الأو���ش��ط،  ال�شرق  لغات 
الكلمة  ت��ف�����ش��ريات  اأن  يف  ال�����ش��ب��ب 
اإ�شدارات  لها  الدقيق  الن�س  من 
ال�شاكنة  ول���ل���ح���روف  م���ت���ع���ددة، 
ال�شيميائية  اإىل  بالن�شبة  معنى 
الأولية اإذا كانت على دراية بتاريخ 

الأبجديات.
"مع�شات  ال���ث���ان���ي���ة  واجل���ل�������ش���ة 
والوثائق  الن�شو�س  ال��رتج��م��ة: 
اأداره����ا  منوذجاً" ال��ت��ي  ال��ق��دمي��ة 
الأ�شتاذ الدكتور خليل ال�شيخ من 
–اأبوظبي،  العربية  اللغة  مركز 
بعنوان:  ب��ح��ث��ي��ة  ب����ورق����ة  ب�������داأت 
»اإ�شكالية ترجمة الرتاث الغنائي: 
اأ���ش��ع��ار ط��اغ��ور من��وذج��اً« لل�شاعر 
وامل�����رتج�����م وامل����������وؤرخ الإم�����ارات�����ي 
ال��دك��ت��ور ���ش��ه��اب غ���امن، وق���د قال 

الرتجمة  يف  والثقافية  اللغوية 
وفيها  وال�شفوية"  ال��ت��ح��ري��ري��ة 
مايكل  ال����روف����ي���������ش����ور  حت�������دث 
كاليفورنيا  كوبر�شون من جامعة 
عن  الأمريكية  اأجنلو�س  لو�س  يف 
على  )ج��زئ��ي��اً(  ق��ائ��م��ة  "مقاربة 
ال�شجات  ملطابقة  ن�شية  م��ت��ون 
معظم  اأن  اإىل  ون����ّوه  اللغوية"؛ 
ال��ع��رب��ي��ة تعتمد  ال��رتج��م��ات م��ن 
كلغة  القيا�شية  الإجنليزية  اللغة 
ترجمته  اإىل  واأ����ش���ار  م�شتهدفة، 
والتي  احل��ري��ري،  ملقاما  الأخ���رية 
خمتلفة  م����ق����ارب����ة  ف���ي���ه���ا  ت���ب���ن���ى 
احلريري  اه��ت��م��ام  م��ع  ان�شجمت 

بتنوع اللغة وقابليتها للتغيري.
وممار�شات  "�شيا�شات  ورق��ت��ه  ويف 
الرقمي:  ال��ع�����ش��ر  يف  ال��رتج��م��ة 
للت�شليم  و�شائط وطرائق جديدة 
الأ�شتاذ  قال  الو�شول"،  واإمكانية 
ال����دك����ت����ور حم���م���د ج���م���ال خبري 
�شيدين:  يف  ال��رتج��م��ة  درا�����ش����ات 
ارت��ب��ط��ت ال��رتج��م��ة احل��دي��ث��ة يف 
العامل العربي بالتنمية والتطوير 
املا�شية،  ع���ام  امل��ئ��ت��ي  م���دى  ع��ل��ى 
الع�شرين  على  اخل��ب��ري  رك��ز  وق��د 
الأمم  ن�شرت  منذ  املا�شية  ع��ام��اً 
املتحدة للتنمية الب�شرية العربية 
 2002 ت��ق��ري��ره��ا ال�������ش���ادر ع����ام 
ع��ل��ى م�شهد  ال�����ش��وء  �شلط  ال���ذي 
الرتجمة  اأن  م��وؤك��داً   ، ال��رتج��م��ة 
املرئية وامل�شموعة حقيقة جديدة 
جائحة  بعد  الرتجمة  م��ي��دان  يف 

كوفيد19.     
وحت�������دث ال���روف���ي�������ش���ور اإي����ف����ان 
ال��رمي��ي يف  ويليمز م��ن ج��ام��ع��ة 
"تاأ�شيل  ورق��ة  يف  ع��م��ان،  �شلطنة 
كتاب  ترجمة  يف  واملعنى  الأ�شلوب 
الإجنليزية  من  احل�شن(  )ق�شر 
هذا  جت��رب��ة  ع��ن  الإ�شباين"  اإىل 
الأر�شيف  ع���ن  ال�������ش���ادر  ال���ك���ت���اب 
الوطني الإماراتي، مبيناً اأن يجب 
بالعتبار  ي��اأخ��ذ  اأن  امل��رتج��م  على 

املوزون  ال�شعر  ترجمة  اإن  فيها: 
ميكن اأن يكون �شعراً موزوناً ينقل 
امل��ع��ن��ى الأ���ش��ل��ي ل��ل��ق�����ش��ي��دة، كما 
ميكن اأن يكون نرثاً بلغة �شاعرية 
ينقل املعنى الأ�شلي. وحتدث عن 
لأ�شعار  ال�شخ�شية  جتاربه  بع�س 
ال�������ش���اع���ر ال���ه���ن���دي راب����ن����دران����ات 

طاغور.
اأغوار  »�شر  البحثية  ورق��ت��ه  ويف 
ترجمة  يف  امل��رت���ش��ب��ة  ال�����ش��ف��اه��ي��ة 
التقاليد اخلطابية غري املتوافقة« 
حت����دث ال���روف���ي�������ش���ور ول���ي���د بن 
بليه�س العمري من جامعة طيبة 
الكلمة  تكنولوجيا  عن  ال�شعودية 
التوا�شلية  ت�����ش��ع��ب��ات��ه��ا  واإدراك 
الدكتور  و�شعى  النطاق،  الوا�شعة 
رئي�س  فخرالدين  عبداهلل  ط��ارق 
يف  الكويت  يف  املرتجمي  جمعية 
الن�س  »ت��رج��م��ة  البحثية  ورق��ت��ه 
ال��ت��اري��خ��ي ب��اأب��ع��اده ال��ث��اث��ة« اإىل 
اأك��ادمي��ي��ة وعملية  ب��ل��ورة م��ق��ارب��ة 
اللغتي  بي  املرتابطة  للرتجمة 
تناول  لدى  والإجنليزية  العربية 
مبنطقة  تتعلق  تاريخية  ن�شو�س 

اخلليج العربي. 
عبد  يحيى  ال��روف��ي�����ش��ور  واأ����ش���ار 
ال�����ت�����واب م����ن م���ع���ه���د امل�������ش���رح يف 
من  »الرتجمة  ورقته  يف  الكويت، 
الوثائق  ترجمة  الرو�شية:  اللغة 
التاريخية الرو�شية القدمية« اإىل 
الرو�شية  التاريخية  ال��وث��ائ��ق  اأن 
ال��ق��دمي��ة حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام كبري 
يف رو����ش���ي���ا، م��ث��ل��م��ا ت��ف��ع��ل ال����دول 
املتقدمة الأخرى. ولكن ترجمتها 
اإىل ل��غ��ات اأخ���رى ه��و ���ش��اأن يتعلق 
ب����اأ�����ش����ح����اب ه������ذه ال����ل����غ����ات. ويف 
القدمي  ال��ع��رب��ي  »الأدب  ورق���ت���ه 
ناق�س  وال��رتج��م��ة«  التحقيق  ب��ي 
الروفي�شور اأمين بكر من جامعة 
يف  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج 
الرتاث  حتقيق  اأه��م��ي��ة  ال��ك��وي��ت- 
الأدبي العربي ال�شفوي وترجمته 

فيها  ناق�شت  اأبوظبي،  ال�شوربون 
اجلغرافية  ال��ف��ج��وات  ���ش��د  ���ش��ب��ل 
واللغوية للو�شول اإىل املحفوظات 
الأر���ش��ي��ف��ي��ة م��ن خ��ال الرتجمة 
ال����رق����م����ي����ة، ون����اق���������س ال���دك���ت���ور 
احلميد  ع���ب���د  ع���ب���ا����س  ع����اط����ف 
الرقمي  التحول  ا�شت�شاري  اأحمد 
»حتديات  ال���ش��ط��ن��اع��ي  وال���ذك���اء 
التقنية  م�����ش��ط��ل��ح��ات  ت���رج���م���ة 
احلديثة: درا�شة حالة جمال علم 

احلا�شوب«.
مكتبي  ن��ب��ي��ه��ة  ال���دك���ت���ورة  وروت 
والأ�شتاذة فاتن ر�شدي من متحف 
الثقافات  »ل��ق��اء  اللوفر-اأبوظبي 

..... بالرتجمة«.  
و�شلط الأديب وال�شاعر والإعامي 
ول��ي��د ع��اء ال��دي��ن م��دي��ر حترير 
جملة تراث ال�شادرة يف اأبوظبي- 
ال�شوء على »الرتجمة التوفيقية 
م��ن واق���ع جت��رب��ة م��راج��ع��ة املواد 
تراث«،  جملة  يف  للن�شر  املر�شلة 
اأم�����ر ت���ك���رر يف  اأ�����ش����ار اإىل  وف��ي��ه��ا 
درا�شات واأبحاث ومقالت ير�شلها 

احلكومة  قدمتها  التي  الرملانية 
الريطاين  للرملان  الريطانية 
ال����ع����رب����ي.  اخل����ل����ي����ج  دول  ح�������ول 
ال��روف��ي�����ش��ور خالد  وا���ش��ت��ع��ر���س 
عمران الزوام من جامعة اليكانتي 
والرتاكيب  ال��ت��ع��اب��ري  الإ���ش��ب��ان��ي��ة 
ال��ل��غ��وي��ة ال��ع��رب��ي��ة ب���ي ال����رتاث 
ترجمتها  واإ���ش��ك��ال��ي��ة  واحل��ا���ش��ر 
تعريفها  الإ���ش��ب��ان��ي��ة:  ال��ل��غ��ة  اإىل 
تطبيقها،  ومن������اذج  وم�������ش���ادره���ا 
العربي  الروفي�شور  توقف  فيما 
احل�����ش��راوي م��ن ج��ام��ع��ة حممد 
خ�شو�شية  عن  املغربية  اخلام�س 
ت��دري�����س ال��رتج��م��ة الأدب����ي����ة بي 

�شروط الن�س و�شروط اللغة. 
الثاين  اليوم  اآخر جل�شات  وجاءت 
"الرتجمة  ب��ع��ن��وان:  امل��وؤمت��ر  م��ن 
اأدارت����ه����ا  وق����د  التوقع"،  واآف�������اق 
الدكتورة عائ�شة باخلري م�شت�شارة 
الوطني،  ب���الأر����ش���ي���ف  ال���ب���ح���وث 
وبداأت هذه اجلل�شة بورقة بحثية 
فورجت  ال��روف��ي�����ش��ورة  ق��دم��ت��ه��ا 
���ش��ات��ريي��را زام��ب��وك��و م��ن جامعة 

وقد  امل��ج��ل��ة،  يف  لن�شرها  ب��اح��ث��ون 
من  ملحوًظا  ع���دًدا  اأن  فيها  ب��دا 
الباحثي يت�شرف يف الرتجمة، يف 
بتاأويل  واأحياًنا  )ع��ادة(،  الأ�شلوب 
-طفيف اأو كبري- للمعنى، بحيث 
ي��ت��واف��ق م��ب��ا���ش��رة م��ع ه��دف��ه. ويف 
ورقته هذه و�شف الباحث مامح 
مبا  للنقا�س  لإت��اح��ت��ه��ا  ال��ظ��اه��رة 
يرثي الدرا�شات والبحوث يف هذا 

املجال الهام.
ال��ب��ح��ث��ي��ة لليوم  ال���ورق���ات  واآخ�����ر 
الثاين من اأيام موؤمتر "الرتجمة 
التقنيات  بي  الرقمي  الع�شر  يف 
احل�����دي�����ث�����ة وحت�������دي�������ات ال���ن�������س 
ال�شاعر  ق���دم���ه���ا  التاريخي" 
رئي�س  �شرف  والإع��ام��ي حممود 
لل�شعر،  ال���دويل  طنطا  م��ه��رج��ان 
وحوار  »الرتجمة  بعنوان:  وكانت 

احل�شارات يف الألفية اجلديدة«.
ولق��ت جل�شات امل��وؤمت��ر الأرب���ع يف 
امل��وؤمت��ر مناق�شات دلتنْ  اأي��ام  ث��اين 
على تفاعل اجلمهور مع فعاليات 

املوؤمتر واأوراقه البحثية.   

جلنة ال�ضداقة الربملانية االإماراتية الربازيلية تعقد اجتماعًا افرتا�ضيًا مع نظريتها الربازيلية 
الإماراتية  الرملانية  ال�شداقة  جلنة  عقدت 
ال���رازي���ل���ي���ة، ل��ل��م��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
جلنة  م����ع  الأول  الف����رتا�����ش����ي  اج��ت��م��اع��ه��ا 
ال�شداقة الرازيلية الإماراتية يف الكونغر�س 
اللقاء  ال���رازي���ل���ي، وج����رى خ����ال  ال��وط��ن��ي 
بي  الرملانية  ال��ع��اق��ات  تطوير  �شبل  بحث 
ت��ب��ادل اخل���رات والتن�شيق  اجل��ان��ب��ي، واآل��ي��ة 
الق�شايا  جت����اه  وال�������روؤى  امل���واق���ف  ل��ت��وح��ي��د 
الرملانية  املحافل  يف  امل�شرتك  الهتمام  ذات 

الدولية.
الوطني  املجل�س  اأع�شاء  الجتماع  يف  ���ش��ارك 
الرملانية  ال�شداقة  جلنة  اأع�شاء  الحت���ادي 
الإم���ارات���ي���ة ال��رازي��ل��ي��ة، ���ش��ع��ادة ك��ل م���ن: د. 
ط����ارق ح��م��ي��د م��ط��ر حم��م��د ال��ط��اي��ر رئي�س 
ال��ل��ج��ن��ة، وع��ائ�����ش��ة حم��م��د امل���ا ن��ائ��ب رئي�س 
اللجنة، وجميلة اأحمد املهريي، و�شعيد را�شد 
العابدي، ومرمي ماجد بن ثنية، وهند حميد 
وعلي  الطنيجي،  عبيد  �شيخة  ود.  العليلي، 

جا�شم.
كما ح�شر اللقاء �شعادة عفراء را�شد الب�شطي 
يف  الرملاين  لات�شال  امل�شاعد  العام  الأم��ي 
�شالح  و���ش��ع��ادة  الحت�����ادي،  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
اأحمد ال�شويدي �شفري دولة الإمارات العربية 

املتحدة لدى جمهورية الرازيل.
وح�شر من اأع�شاء جلنة ال�شداقة الرازيلية 
نانت�س  اإدواردو  م��ن:  ك��ل  �شعادة  الإم��ارات��ي��ة، 

جوزيه  وفافيو  اللجنة،  رئي�س  بول�شونارو 
اأرنو�س، واجنيلو ماريو مارتين�س.

العاقات  مامح  اأب��رز  الجتماع  وا�شتعر�س 
ومواقف  ال��رازي��ل��ي��ة،   - الإم��ارات��ي��ة  الثنائية 
ال��ت��ي تهم  ال��ق�����ش��اي��ا  ال��ب��ل��دي��ن جت���اه خمتلف 
العربية  الإم��ارات  لدولة  اخلارجية  ال�شيا�شة 
العاقات  وت��ط��وي��ر  ت��ع��زي��ز  و���ش��ب��ل  امل��ت��ح��دة، 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ي ال��ب��ل��دي��ن ال�����ش��دي��ق��ي، خا�شة 
ال��غ��ذائ��ي وال��ب��ن��ي��ة التحتية  يف جم���ال الأم����ن 
حول  النظر  وجهات  تبادل  ومت  وال�شناعات، 

خمتلف الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.
واأك�����د ���ش��ع��ادة د. ط����ارق ح��م��ي��د م��ط��ر حممد 
الرملانية  ال�����ش��داق��ة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ط��اي��ر 
الإماراتية الرازيلية، يف بداية الجتماع على 
البلدين،  التي تربط  ال�شداقة  عمق عاقات 
واأهمية العمل على تعزيزها من خال توثيق 

عاقات ال�شداقة والتعاون بي الرملاني.
ي�شهد  وقت  اليوم يف  "جنتمع  �شعادته:  وق��ال 
تف�شي  ب�شبب  ا�شتثنائيًة  ظ��روف��اً  ال��ع��امل  فيه 
جائحة فريو�س كورونا، وبالنيابِة عن املجل�س 

الوطني الحتادي، نوُدّ اأن نعرب عن ت�شامننا 
مكافحة  يف  ال��رازي��ل  جمهوريِة  م��ع  ال��ك��ام��ِل 
الأك��ي��دة يف  ك��ورون��ا، ورغبِتنا  جائحة فريو�س 
اآثاِر  تعزيز التعاون بي جمل�شينا يف مواجهة 
هذه اجلائحِة على اقت�شاداتنا وجمتمعاتنا".

ال�شداقَة  ع����اق����اِت  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأ�����ش����اف 
والتعاوَن املتميزَة بَي دولِة الإم��اراِت العربيِة 
باأبعاِدها  ال����رازي����ل  وج���م���ه���وري���ِة  امل���ت���ح���دِة 
والثقافيِة  والقت�شاديِة  ال�شيا�شيِة  املختلفِة 
البلدين،  لكا  واع���دًة  اآف��اًق��ا  تفتُح  والعلمية 
واإّننا نوؤكد على رغبتنا يف توطيد هذا التعاون 
ال����ش���رتات���ي���ج���ِيّ ب���ي الإم��������ارات وال����رازي����ل، 
لتنويِع  ال���ف���ر����سِ  م���ن  امل���زي���د  وا���ش��ت��ك�����ش��اف 

ال�شراكات يف كافة املجالت والقطاعات.
الحتادي  الوطني  املجل�س  اإن  �شعادته  وق��ال 
الرازيل  لتاأكيد جمهورية  يعر عن تقديره 
 ،2020 دب��ي  اإك�شبو  معر�س  يف  م�شاركتها 
وذل�������ك مب�������ش���ارك���ة ال�������ش���رك���ات ال���رازي���ل���ي���ة 

املتخ�ش�شة يف الطاقة واملنتجات الزراعية.
من جانبه اأكد ادواردو نانت�س بول�شونارو رئي�س 
خال  الإماراتية،  الرازيلية  ال�شداقة  جلنة 
الجتماع على العاقات املتميزة القائمة بي 
البلدين، والتي ت�شهد تطوراً م�شتمراً يف جميع 
والقت�شادية،  ال�شتثمارية  خا�شة  املجالت؛ 
حيث بلغ حجم التبادل التجاري 2.79 مليار 

دولر يف عام 2020م.
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 0506629029

فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
ف��ق��دت ���ش��ه��ادة ال���ش��ه��م رقم 
 ASMAK177539
خمي�س  م����ب����ارك   / ب���ا����ش���م 
اخليلي   خ���م���ي�������س  خ���ل���ي���ف���ة 
�شاردة من �شركة "اأ�شماك" 
وعددها 1200 �شهم وعلى 
من يجدها الت�شال بالرقم 

 0506229991

فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
ف��ق��دت ���ش��ه��ادة ال���ش��ه��م رقم 
 ASMAK177541
با�شم / فاح مبارك خمي�س 
���ش��اردة من  خليفة اخليلي  
وعددها  "اأ�شماك"  ���ش��رك��ة 
من  وع���ل���ى  ���ش��ه��م   1200
بالرقم  الت�������ش���ال  ي��ج��ده��ا 

 0506229991

فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
ف��ق��دت ���ش��ه��ادة ال���ش��ه��م رقم 
 ASMAK177540
�شطيط   ع����ف����راء   / ب���ا����ش���م 
من  �شاردة  اخليلي   حممد 
وعددها  "اأ�شماك"  ���ش��رك��ة 
من  وع���ل���ى  ���ش��ه��م   1200
بالرقم  الت�������ش���ال  ي��ج��ده��ا 

 0506229991

فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
حممد  ح������م������دة   / ال��������ش�������م 
ح��م��د ال���ن���ي���ادي ، ال�����ش��رك��ة / 
القاب�شة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��رك��ة 
/ امل�����ش��اه��م  رق����م   ، ع  م.   �����س. 

  ASMAK177406
،1200  / الأ�����ش����ه����م   ع������دد 
موبايل /0551455507

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 486/2021/204 تنفيذ �سرعي  
مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/1289 احوال نف�س م�شلمي 
امل�شمومة اإىل الدعوى رقم 1340/2020 اأحوال نف�س م�شلمي لي�شدر بهما قرار واحد ب 
1- �شم املدعي لأولده احم�د و�شيخه و فاطمه حل�شانه مع الزامه بتوفري من ي�شلح للح�شانة 
 ، اتعاب حماماة  الر�شوم وامل�شاريف  و100 در هم  ال��زام املدعي عليها بثلث   - 2 الن�شاء.  من 

الطلبات من  ذلك  عدا  ما  رف�س   -  3
طالب العان : من�شور عبداهلل را�شد حممد - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ

املطلوب اعانهم : 1- جنمه حممد ا�شكندرى �شريازى- �شفته بالق�شية: منفذ �شده
مو�شوع العان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 7 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
�عالن بالن�سر 

يف �لتنفيذ رقم 207/2021/4269 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/2268 اأمر اأداء، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )89570.17 درهم( ، �شاما للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعان : �شتيفانو بونزي ب�شفته رئي�س جمل�س الإدارة واملمثل القانوين ل�شركة 

/ بونزي ا�س. اأر. ال - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعانهم :1- ادفان�س كرييتف لتعهدات جتهيز املن�شاآت العامة - �س ذ م م - 

�شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )89570.17( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

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

�شرتيت للنقليات العامة
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3763977 

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

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

لا�شت�شارات القانونية
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2940104 

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

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

الر للنقليات واملقاولت العامة
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1144646 

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

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

تريد للتجارة العامة
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2914856 

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

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

وقهوة لدارة �شالت الفراح
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2313090 

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

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

تيم للتجارة
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1937584 

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

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

�شبا لل�شيدات
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2844523 

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

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

لنظام الغاز املركزي
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2053039 

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

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

نور النهار لل�شيانة العامة
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1014600 

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

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

كرم لبيع قطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2943676 

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

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

رماح احلديثة للمقاولت وال�شيانة العامة
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1112261 

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

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

للتجارة العامة
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2821755 

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

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

CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3017399 
الغاء رخ�شة

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

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

ابوكرية للدواجن
قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1942438 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة عائ�شة را�شد �شيف %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف عبيد �شامل �شيف را�شد الرا�شدي

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/وادي تريه للنقليات

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1783795 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة ماجد عبداهلل �شليمان حميد الغ�شاين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:م�شتودع الكمال لادوية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�شفح جنوب ، �شارع م�شفح جنوب - ق 102321 - ط 

ايكاد 3 - مكتب 385630 - وحدة املالك موؤ�ش�شة املرجان لان�شاء
CN 2040266 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيي ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ،   2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2020/7/27 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/6/30 بالرقم:2055006297 

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

 �إد�رة �لرت�خي�س �لتجارية

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

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

�شواحل اخلليج لاطارات
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1106736 

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

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

الفخامة للعود والبخور
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2805062 

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
CN  بال�شم التجاري:اويل اكزك  رقم:1489307 
ذ.م.م   الواحد  ال�شخ�س  �شركة   - التوظيف  خلدمات 
عليه  كان  كما  الو�شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب 
هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى   ، �شابقا 
خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان 
الدائرة  تاريخ ن�شر هذا العان وال فان  اأ�شبوع من 
غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه 

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:تيكياند للوجبات اخلفيفة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر اأبوظبي

CN 2765626 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيي ال�شادة/اكتيف دايريكتوري للتدقيق - �شركة ال�شخ�س   2
الواحد ذ.م.م ، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/6/22 وذلك 
بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 

تاريخ التعديل:2021/6/30 كاتب العدل بالرقم:2105016579 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة امل�شفي 

املعي خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
 �إد�رة �لرت�خي�س �لتجارية
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•• اأبوظبي-الفجر: 

اأطلقت وزارة الثقافة وال�شباب تقرير 
الثقافية  ال�����ش��ن��اع��ات  نب�س  "ر�شد 
والإب����داع����ي����ة يف دول�����ة الإم���������ارات – 
اأظ���ه���ر  ال�������ذي  والتعايف"،  امل�����رون�����ة 
مرحلة  يف  ب��ال��ف��ع��ل  ب����داأ  ال��ق��ط��اع  اأن 
املجالت  يف  خمتلفة  ب��وت��رية  ال��ت��ع��ايف 
الثقافية  ال�����ش��ن��اع��ات  ل��ق��ط��اع  ال�����ش��ت��ة 
رحلة  التقرير  ويتناول  والإب��داع��ي��ة. 
الإبداعية  الثقافية  ال�شناعات  قطاع 
يف دولة الإمارات ، من الإغاق  العام 
كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة  ف��ر���ش��ت��ه  ال����ذي 
الأزمة،  وتخطي  التعايف  مرحلة  اإىل 
ور�شد  ال��ت��ح��دي��ات  ال��ت��ق��ري��ر  وي�شمل 
املوؤ�ش�شات  ات��ب��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي  الآل����ي����ات 
امل�شتقلون  والأف�����������راد  وال�������ش���رك���ات 
ملواءمة ا�شرتاتيجياتهم مع الظروف، 

التحولت  ع��ل��ى  ال�������ش���وء  وت�����ش��ل��ي��ط 
اإىل ر�شد  اإ���ش��اف��ة  ل��ل��ق��ط��اع،  ال��ك��ب��رية 
ب�شاأن  الإبداعي  املجتمع  نظر  وجهات 
الوزارة،  قدمتها  التي  الدعم  تدابري 
وحت����دي����د الأول�������وي�������ات وال���ت���وق���ع���ات 
الواقع  ر�شد  على  ع��اوة  امل�شتقبلية، 
املحتملة  والتوقعات  للقطاع  الراهن 

خال الفرتة املقبلة.
القطاع  ت��ب��ن��ي  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وك�����ش��ف 
ل���اإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ات ال���رق���م���ي���ة ك���ان 
ع��ام��ًا ج��وه��ري��اً يف توليد الإي����رادات 
ت�شتمر  اأن  ي��ت��وق��ع  ح��ي��ث  اجل����دي����دة، 
طويلة،  لفرتة  الإ�شرتاتيجيات  ه��ذه 
اإذ اأط���ل���ق ن��ح��و ن�����ش��ف امل�����ش��ارك��ي يف 
التقرير مبادرات رقمية جديدة خال 
الفعاليات  اأب��رزه��ا  م��ن    2020 ع��ام 
وا�شتخدم  امل���دف���وع���ة  اال��ف��رتا���ش��ي��ة 
%75 منهم الو�شائل الرقمية لن�شر 

 ، اأو اخل���دم���ات  امل��ح��ت��وى وامل��ن��ت��ج��ات 
وقد �شاهم هذه التوجه يف ا�شت�شراف 
الثقايف.   لا�شتهاك  جديدة  اأمن��اط 
واأظهر  التقرير اأهمية الدور  لرامج 
ال����دع����م احل���ك���وم���ي امل���ب���ك���ر واحل������ازم 
وال�������ذي ج�����اء ب���ه���دف احل����ف����اظ على 
لقطاع  واحل���ريف  الجتماعي  الن�شيج 
ال�شناعات الثقافية والإبداعية، ومن 
اأبرزها برنامج دعم املبدعي يف دولة 
ال��ذي يعد الأول م��ن نوعه  الإم����ارات 
ك�شفت  حيث  املنطقة،  م�شتوى  على 
من  و30%  ال�����ش��رك��ات  م��ن   23%
اإىل  تقدميهم  عن  امل�شتقلي  الأف���راد 

واحد اأو اأكرث من هذه الرامج. 
واأك���������دت م����ع����ايل ن�������ورة ب���ن���ت حممد 
وال�شباب،  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة  ال��ك��ع��ب��ي 
والإبداعية  الثقافية  ال�شناعات  اأن 
على  قدرتها  اأثبتت  واع���دة  �شناعات 

خال  ف��ائ��ق��ة  بديناميكية  ال�����ش��م��ود 
املوؤ�ش�شات  اأن  ك��م��ا  اجل�������اري،  ال���ع���ام 
قادت  احلكومية  واجل��ه��ات  الثقافية 
الثقايف  امل�شهد  متميزة لإث��راء  جهوداً 

يف فرتة جائحة كوفيد19-. 
اإىل  ال���وزارة  "تعمل  معاليها:  وقالت 
واملوؤ�ش�شات  الثقافية  اجل��ه��ات  جانب 
ت�شريع  ع��ل��ى  ال���دول���ة  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وترية التعايف، وا�شت�شراف ا�شتثمارات 
ج�����دي�����دة ت�����ع�����زز وظ�����ائ�����ف ال���ق���ط���اع 
املثقفي  اأم���ام  ج��دي��دة  فر�شاً  وتخلق 
واملبدعي، يف ظل بدء مرحلة التعايف، 
ال��ت��ق��ري��ر م���رون���ة القطاع  اأك����د  ح��ي��ث 
التحديات  م��ع  التاأقلم  على  وق��درت��ه 
ال�شعبة التي واجهتنا يف عام 2020، 
اتخاذ مزيد من  اإىل  وهذا ما يدفعنا 
امل�شتدامة  الإج��راءات وتبني اخلطط 

للحفاظ على منو هذه ال�شناعات". 

وت�شمل ال�شناعات الثقافية الإبداعية 
الطبيعي  ال���رتاث  ه��ي  جم���الت  �شتة 
وال������ث������ق������ايف، الح������ت������ف������الت وف����ن����ون 
الب�شرية،  وال��ف��ن��ون  احل���رف  الأداء، 
ال��ت�����ش��م��ي��م واخل����دم����ات الإب���داع���ي���ة، 
الو�شائط ال�شمعية والب�شرية، الكتب 

وال�شحافة.
 618 ����ش���م  ا���ش��ت��ب��ي��ان  اإىل  ي�����ش��ت��ن��د 
ال�شناعات  ق����ط����اع  م�����ن  م���������ش����ارك����اً 
مقابلة  و17  والإب��داع��ي��ة،  الثقافية 
�شخ�شية بارزة يف القطاع من اجلهات 
الثقافية  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  احل���ك���وم���ي���ة 
واملتو�شطة،  ال�����ش��غ��رية  وال�������ش���رك���ات 

واملواهب الإبداعية.
اتخذ  ال��ق��ط��اع  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأظ���ه���ر 
التكاليف  خل��ف�����س  ع��اج��ل��ة  ت���داب���ري 
واإي���ج���اد ف��ر���س ع��م��ل ج���دي���دة، حيث 
حقق 13 %من ال�شركات و9 %من 

اأرب��اح��اً خ��ال عام  امل�شتقلي  الأف���راد 
تبنيهم جناح  نتيجة  وذل��ك   ،2020
التكنولوجيا  ت��وظ��ي��ف  ا�شرتاتيجية 
عماء  اإىل  ل���ل���و����ش���ول  ال���رق���م���ي���ة 

وجماهري جديدة.
وك�شف التقرير اأن جمال فنون الأداء 
والح��ت��ف��الت ك���ان امل��ت��اأث��ر الأك����ر يف 
 75% تكبدت  حيث  املا�شية،  الفرتة 
م�����ن جم���م���ل ال���������ش����رك����ات والأف����������راد 
يف  خ�����ش��ارة  ف��ي��ه  ال��ع��ام��ل��ي  امل�شتقلي 
وكان  الإيرادات مقارنة بعام 2019، 
ال�شبب  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإل���غ���اء 
وانعك�س  اخل�شارة،  ه��ذه  يف  الرئي�شي 
يف  املجالت  كافة  على  ملمو�س  ب�شكل 
املوؤ�ش�شات  بها جميع  وتاأثرت  القطاع، 
وال�شركات والأفراد العاملي يف قطاع 
ال�شناعات الثقافية والإبداعية يف عام 
من   41% خ�شرت  حيث   ،2020

وو�شلت  و�شطياً،  اإيراداتها  ال�شركات 
الأفراد  بي   52% اإىل  الن�شبة  ه��ذه 
واحد  �شخ�س  خ�شر  كما  امل�شتقلي، 
م�����ش��ت��ق��ل��ي دخله  اأف�������راد   5 ك���ل  م���ن 
ن�شبة  اأ����ش���ارت  امل��ق��اب��ل  ب��ال��ك��ام��ل، ويف 
من  و9%  ال�����ش��رك��ات  م���ن   13%
اأرباح  حتقيق  اإىل  امل�شتقلي  الأف����راد 
يف عام 2020، وذلك بف�شل توظيف 
اإىل  للو�شول  الرقمية  التكنولوجيا 

عماء وجماهري جديدة. 
كوفيد- جائحة  اأن  التقرير  واأظ��ه��ر 

قطاع  اأمام  جديدة  اأفاقاً  فتحت   19
الذي  الثقافية والإبداعية  ال�شناعات 
مي���ت���از مب�����ش��ت��وى ع������اٍل م����ن امل���رون���ة 
مواجهة  يف  ال��ت��ك��ي��ف  ع��ل��ى  وال����ق����درة 
وقد  املتقّلبة،  القت�شادية  الأو����ش���اع 
والأفراد  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  عرت 
امل�����ش��ت��ق��ل��ي ال��ع��امل��ي يف ال��ق��ط��اع عن 

ن�شابها  اإىل  الأم����ور  ب��ع��ودة  ت��ف��اوؤل��ه��م 
وق���د   .2021 ع������ام  يف  ال���ط���ب���ي���ع���ي 
اإىل  وال�����ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ب�����داأت 
واملوؤ�ش�شات  الثقافية  اجل��ه��ات  جانب 
الدولة  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  املجتمعية 
التعايف  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ���ش��ي��اغ��ة  ع��ل��ى 
�شاأنها  م��ن  التي  املبا�شر  وال�شتثمار 
اأن تعزز وظائف القطاع وتخلق فر�شاً 
خاقة جديدة، ت�شاهم يف دفع عجلة 
كافة  ويدعم  وال�شامل،  التام  التعايف 
الثقافية  ال�شناعات  ق��ط��اع  م��ك��ون��ات 

والإبداعية يف الدولة. 

•• اأبوظبي-وام:

اجتماعها  الفرن�شي   - الإم���ارات���ي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  احل���وار  جلنة  ع��ق��دت 
معايل  برئا�شة  املرئي،  الت�شال  عر  الثاثاء  الأول  اأم�س  ع�شر  الثالث 
اأبوظبي،  لإم��ارة  التنفيذية  ال�شوؤون  جهاز  رئي�س  املبارك  خليفة  خلدون 
و�شعادة فران�شوا دياتر - الأمي العام لوزارة اأوروبا وال�شوؤون اخلارجية 
التوجيهية  املبادئ  مع  ان�شجاًما  الجتماع  وُعقد  الفرن�شية.  للجمهورية 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  التي و�شعها �شاحب 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ، وفخامة الرئي�س اإميانويل 

ماكرون، رئي�س اجلمهورية الفرن�شية.
و�شم وفد الدولة امل�شارك .. معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك 
دولة  وزي��ر  ال�شايغ  بن علي حممد  اأحمد  دول��ة ومعايل  وزي��ر  نهيان  اآل 
بن  اأن���ور  ال��دك��ت��ور  و معايل  ال��ع��امل��ي،  اأب��وظ��ب��ي  �شوق  اإدارة  رئي�س جمل�س 
الدولة.  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  الدبلوما�شي  امل�شت�شار  قرقا�س  حممد 
كما �شم الجتماع �شفراء الدولتي وعدد من امل�شوؤولي وروؤ�شاء الدوائر 
واملدراء العامي للموؤ�ش�شات الرئي�شة التي متثل القطاعات احليوية من 

البلدين.
الثنائي  ال��ت��ع��اون  رئي�شة يف  ق��ط��اع��ات  ن��ق��ا���ش��ات ح���ول  الج��ت��م��اع  و���ش��ه��د 
والطاقة  والهيدروجي  والغاز  والنفط  والتجارة وال�شتثمار  كالقت�شاد 
ال��ن��ووي��ة وال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ح��ة والذكاء 
ال�شطناعي والأمن الغذائي والتكنولوجيا املالية وحقوق امللكية الفكرية 
والف�شاء  الإره��اب  متويل  مكافحة  و�شيا�شات  الأم��وال  غ�شيل  ومكافحة 
مًعا  الدولتان  حققتها  التي  الكرى  الإجن���ازات  من  وانطاًقا  والأم���ن. 
اأبوظبي  اللوفر  متحف  افتتاح  – ومنها  املا�شية  الع�شر  ال�شنوات  خال 
وجامعة ال�شوربون اأبوظبي واتفاقية الدفاع امل�شرتك عام 2009 - فقد 
البلدين  ب��ي  الثنائية  ال��ع��اق��ات  تعزيز  عزمهما  ع��ن  ال��ط��رف��ان  اأع���رب 
وحت��ق��ي��ق امل��زي��د م��ن ال��ت��ط��وي��ر امل��ت��ب��ادل ع��ر حت��دي��د اأه����داف ومبادرات 

م�شرتكة جديدة.

�شبل  الفرن�شية  واجلمهورية  الإم����ارات  دول��ة  ناق�شت  الجتماع  وخ��ال 
تطوير العاقات الثنائية مع �شركاء يف القارة الأفريقية، والرتكيز على 
عدد من القطاعات ذات الأهمية كال�شيا�شة والأمن والقت�شاد والثقافة 
والتعليم والتطوير، مما يوؤكد امل�شتوى العايل للثقة بي البلدين ومدى 
هذه  تعتر  كما  املهمة.  الق�شايا  م��ن  ع��دد  يف  نظرهما  وج��ه��ات  تطابق 
اخلطوة امتداًدا خلارطة الطريق الطموحة لل�شنوات الع�شر القادمة بي 
البلدين لل�شراكة ال�شرتاتيجية الإماراتية الفرن�شية 2020 - 2030 
والتي اعُتمدت يف يونيو 2020. وخال النقا�س، رّحب الطرفان باإعان 
ال�شتثماري  البنك  بي  لأفريقيا  خم�ش�شة  جديدة  ا�شتثمارية  �شراكة 
مبادلة  و�شركة   Bpifrance "فران�س اآي  بي  "بي  الفرن�شي  الوطني 

لا�شتثمار.
كما ناق�س الطرفان خال الجتماع �شبل التعاون يف جمال التغرّي املناخي 
 " ال�شيادية  ال���رثوة  �شناديق  م��ب��ادرة  �شمن  ح��دث  تنظيم  اح��ت��م��ال  م��ع 
الكوكب الواحد" يف دولة الإمارات يف اأكتوبر 2021، مع تخ�شي�س جزء 
ال�شاد�س  املوؤمتر  اإط��ار  من احلدث يهدف لتناول بناء طموح مناخي، يف 
والع�شرين لاأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن تغري املناخ 
التي  الوطيدة  العاقات  على  الطرفان  واأثنى  بعد.  "COP26" وما 
وال�شركات،  املوؤ�ش�شات  �شعيد  على  العاملي  اأبوظبي  �شوق  مع  اإر�شاوؤها  مت 
والتي �شيتم تعزيزها من خال مبادرتي: الأوىل تتعلق بالبتكار وذلك 
"بي  الفرن�شي  الوطني  ال�شتثماري  البنك  توقيعها مع  اتفاقية مت  عر 
الأخ�شر  بالتمويل  ترتبط  والثانية   ،Bpifrance فران�س"  اآي  بي 
كما  اخل�شراء.  ال�شندات  اإ�شدار  عمليات  تنظيم  حول  �شترتكز  والتي   -
الثنائي  والتعاون  التبادل  لتعزيز  امل�شتمرة  اجلهود  على  الطرفان  اأثنى 
والتطوير  والبحوث  والف�شاء  العلوم احلديثة  البلدين يف جمالت  بي 

وال�شناعات الثقافية والإبداعية.
واأ�شاد الطرفان بالتقدم الذي اأحرزته دولة الإمارات يف برنامج الطاقة 
للطاقة  ب��راك��ة  حم��ط��ات  لأوىل  ال��ت��ج��اري  والت�شغيل  ال�شلمية  ال��ن��ووي��ة 
ال��ت��ق��دم وم�شتوى  ر���ش��اه��م��ا جت���اه  ع��ن  اأع��رب��ا  ح��ي��ث  ال�شلمية،  ال��ن��ووي��ة 

على  موؤخًرا  التوقيع  ت�شمن  وال��ذي  النووية،  الطاقة  التعاون يف جمال 
التفاقية ال�شرتاتيجية لل�شيانة والدعم الهند�شي بي �شركة فراماتوم 
ملوؤ�ش�شة  التابعة  للطاقة  ن��واة  و�شركة  الفرن�شية   Framatome

الإمارات للطاقة النووية.
اجلهود  ��ا  اأي�����شً الفرن�شية  واجل��م��ه��وري��ة  الإم�����ارات  دول���ة  ممثلو  ون��اق�����س 
امل�شتمرة املبذولة بخ�شو�س حقوق امللكية الفكرية، اإ�شافة اإىل اخلطوات 
املتخذة من قبل دولة الإمارات لتعزيز منظومتها الوطنية ملكافحة غ�شل 

الأموال ومتويل الإرهاب.
واأثنى الطرفان على اجلهود امل�شرتكة املبذولة لتخطي تداعيات جائحة 
فريو�س كورونا، واتفقا على تعزيز ال�شراكة يف القطاع ال�شحي من خال 
امل�شتمر  النجاح  على  اأثنيا  كما  وال��ط��ب.  العلوم  جم��ال  يف  واع��د  ت��ع��اون 
الذي يحققه برنامج الإقامة الثنائي والذي يتيح لاأطباء الإماراتيي 
احل�شول على �شهادات تخ�ش�س يف فرن�شا. وعر اجلانب الإماراتي اأي�شا 
عن رغبته جلذب الأطباء الفرن�شيي لالتحاق بالزمالة املهنية يف دولة 
الإمارات. ورّحب الطرفان بالإجنازات التي حققتها �شراكتهما يف القطاع 
النوايا  اإع��ان  بعد  وذل��ك  ال�شطناعي،  بالذكاء  اخلا�س  ال�شرتاتيجي 
يف  الرقمي" املوقع  والع�شرين  الواحد  قرن  اإىل  "الروؤية  با�شم  املعروف 
و  الفرن�شي  القت�شاد  وزي��ر  لومري  ب��رون��و  معايل  ب��ي   2019 ف��راي��ر 
معايل عمر بن �شلطان العلماء وزير دولة للذكاء ال�شطناعي والقت�شاد 

الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد .
ويف اإطار اجلهود املبذولة لدعم وتعزيز التبادل التعليمي واملعريف، احتفى 
 école"  42 اإي��ك��ول  م��ع  بالتعاون  اأبوظبي"   42" بتد�شي  اجلانبان 
لأول مرحلة تقييم للمر�شحي يف  الر�شمي  وبالإطاق  42" الفرن�شية 
مايو 2021. كما اأثنى اجلانبان على النقا�شات الدائرة حالًيا حول فتح 
فروع جديدة ملوؤ�ش�شات تعليمية فرن�شية يف دولة الإمارات، واإطاق برامج 
الإم��ارات يف جمالت  فرن�شيي يف  �شركاء  بالتعاون مع  تعليمية جديدة 
والزراعة.  والأع���م���ال  الأزي����اء  وت�شميم  الإل��ك��رتون��ي��ة  الأل��ع��اب  ت�شميم 
العرتاف  لإق���رار  واملبذولة  امل�شتمرة  للجهود  دعمهما  الطرفان  واأك��د 

العاملة  والقوى  الطاب  حركة  لت�شجيع  اجلامعية  بال�شهادات  املتبادل 
"بهدف  امل�شرتك  العلمي واجلامعي  التعاون  اإطار  البلدين. و�شمن  بي 
الوظيفي  والتدريب  والتوظيف  التدريبية  والرامج  الإمكانيات  تطوير 
اأ�شاد الطرفان بجهود ال�شركات الفرن�شية يف  للمواطني الإماراتيي" ، 
تعاونهم مع املوؤ�ش�شات التعليمية العليا يف دولة الإمارات. كما اأ�شادا مبدى 
التفاقية  الإم���ارات، حيث مت متديد  دول��ة  الفرن�شية يف  الثقافة  انت�شار 
يف  احل��ك��وم��ي��ة  امل���دار����س  يف  الفرن�شية  ال��ل��غ��ة  بتعليم  اخل��ا���ش��ة  الثنائية 
ا على مقرتح افتتاح فرع ثالث ملعهد األيان�س  الدولة. واأثنى الطرفان اأي�شً
فران�شيز Alliance française يف ال�شارقة. كما ورحب الطرفان 
بالتوقيع املرتقب على اتفاقية بي معهد العامل العربي ومركز اأبوظبي 

للغة العربية للتعاون يف جمالت تعزيز اللغة العربية.
��ا ن��ق��ا���ًش��ا م��ث��م��ًرا ح���ول الق�شايا  وت�����ش��م��ن احل����وار ال���ش��رتات��ي��ج��ي اأي�����شً
فرن�شا  ج��ددت  وق��د  وال��دول��ي��ة.  الإقليمية  الأهمية  ذات  ال�شرتاتيجية 
الأمن  جمل�س  يف  دائ��م  غري  ع�شًوا  لنتخابها  الإم���ارات  لدولة  تهنئتها 
التابع لاأمم املتحدة للفرتة من 2022 اإىل 2023، مما �شيتيح املجال 
اأمام البلدين لتعزيز التزامهما بتحقيق ال�شام والأمن من خال العمل 
يًدا بيد ملعاجلة امل�شائل العاملية والإقليمية، مبا يف ذلك ال�شوؤون الأفريقية 
اإىل  ُقدًما  تطلعهما  عن  الطرفان  اأع��رب  اخلتام،  ويف  اأو�شطية.  وال�شرق 
"اإك�شبو  باليوبيل الذهبي وا�شت�شافتها ملعر�س  احتفالت دولة الإمارات 
حمطتي  �شي�شكان  احل��دث��ي  هذين  اأن  اعتبار  على  دبي"،   2020

اأ�شا�شيتي يف تطوير ال�شراكة الإماراتية – الفرن�شية.
�شنوًيا  الفرن�شي   - الإم��ارات��ي  ال�شرتاتيجي  احل��وار  اجتماعات  وُتعقد 
التعاون  فر�س  وبحث  البلدين  ب��ي  الثنائية  ال��ع��اق��ات  تطوير  بهدف 

والتن�شيق وموا�شلة التعاون البّناء يف عدد من امل�شاريع واملبادرات.
وي��ن��اق�����س ه���ذا الج��ت��م��اع رف��ي��ع امل�����ش��ت��وى جم����الت ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي يف 
والغاز  والنفط  وال�شتثمار  والتجارة  القت�شاد  القطاعات احليوية مثل 
والطاقة النووية واملتجددة والتعليم والثقافة وال�شحة والف�شاء والأمن، 

بالإ�شافة اإىل قطاعات اأخرى ذات الأهمية امل�شرتكة.

الثقافة وال�صباب تطلق تقرير ر�صد نب�س ال�صناعات الثقافية واالإبداعية – املرونة والتعايف

نورة الكعبي: ال�ضناعات الثقافية واالإبداعية اأثبتت قدرتها على ال�ضمود بديناميكية فائقة 

االجتماع الـ 13 للحوار اال�ضرتاتيجي االإماراتي - الفرن�ضي يناق�س اآخر امل�ضتجدات يف اإطار خارطة الطريق الثنائية لل�ضنوات الع�ضر القادمة

موارد ال�ضارقة تعزز مهارات موظفي 
احلكومة يف ع�ضر التحول الرقمي

•• ال�سارقة -وام: 

نفذت دائرة املوارد الب�شرية بال�شارقة الرنامج التدريبي قيادة التغيري يف ع�شر التحول الرقمي لتعزيز جهود 
التحول الرقمي يف الإمارة الذي ا�شتهدف موظفي وموظفات حكومة ال�شارقة �شاغلي الوظائف الإ�شرافية 
من مدراء الإدارات وروؤ�شاء الأق�شام وروؤ�شاء ال�شعب ، مبدينة ال�شارقة واملناطق التابعة لها يف املنطقة الو�شطى 
وال�شرقية. وقد عقد الرنامج بنظام التدريب عن بعد با�شتخدام برنامج Microsoft Teams، وتناول 
العديد من املحاور اأبرزها البيانات واملعلومات واملعرفة ، والرجمة واإنرتنت الأ�شياء والذكاء ال�شطناعي، 
وحتليل البيانات وعرف بالعلوم املطلوبة لعلم البيانات ، ومهارات حملل البيانات ، والفرق بينه وبي عامل 

البيانات كما ركز على التعريف مبفهوم التحول الرقمي، واأ�شا�شياته ، واإدارة املعرفة .

•• ال�سارقة -وام:

بداأت مراكز خدم��ات العاج الطبيعي التابعة لدائرة اخلدمات 
وتلبية  امل��راج��ع��ي  ك��اف��ة  با�شتقبال  ال�����ش��ارق��ة،  يف  الجتماعية 
لأعلى معايري اجلودة وال�شامة  العاجية وفقاً  احتياجاتهم 
مراكزها  �شمن  متميزة  بخدمات  التمتع  لهم  ت�شمن  ال��ت��ي 
والذيد،  واحل��م��ري��ة،  ال�����ش��ارق��ة،  م��دي��ن��ة  يف  امل��ن��ت�����ش��رة  الت�شعة 
واملدام، والبطائح، وكلباء، وخورفكان، ودبا احل�شن، ومليحة.
ومت ت��زوي��د امل��راك��ز مب��راف��ق وم��ع��دات تتما�شى م��ع الإج���رءات 
خدمات  لتقدمي  العاملية،  وامل��وا���ش��ف��ات  ال�شحية  الح��رتازي��ة 
اأفراد  خمتلف  من  املراجعي  لكل  والتاأهيل  الطبيعي  العاج 
م�شتوى  على  مراكزها  عر  امل�شائية  الفرتات  خ��ال  املجتمع 

كافة مدن اإمارة ال�شارقة. واأكد اأمد امليل مدير الدائرة حر�س 
دائرة اخلدمات الجتماعية، على ا�شتمرارية ودميومة خدماتها 
الطبيعي  للو�شع  التدريجية  والعودة  املجتمع  لأف��راد  املقدمة 
فريو�س  تف�شي  ملنع  املتبعة  الح��رتازي��ة  ال���ش��رتاط��ات  �شمن 
ا�شتخدام  وج��وب  منها؛  والتي  كوفيد19-،  امل�شتجد  ك��ورون��ا 
تطبيق احل�شن للمرور الأخ�شر للدخول اإىل املركز، ليتمكن 
الراغبون من ال�شتفادة من خدمات اجلل�شات العاجية، اإىل 
جانب التقيد بارتداء القفازات والكمامات، ومراعاة التباعد يف 
�شالة النتظار وذلك حفاظاً على �شامتهم و�شحتهم، و�شمان 
ا�شتقبال اجلمهور وتقدمي اخلدمات املتميزة لهم، لفتاً اإىل اأن 
�شلم  راأ���س  �شامة اجلمهور واحلفاظ على �شحتهم تقع على 
اأولويات واهتمامات الدائرة. واأ�شار اإىل اأن الدائرة تتطلع دوماً 

اإىل امل�شاهمة يف حت�شي احلياة وجودتها �شواء لكبار ال�شن من 
العاج  ميثل  حيث  الأخ���رى  الفئات  اأو  املقيمي  اأو  املواطني 
الطبيعي واإعادة التاأهيل فر�شة ليتمتعوا بكفاءة عالية، وقدرة 
فعالة حلياة اأف�شل، وامل�شاهمة يف حت�شي الواقع ال�شحي الذي 

يتعر�شون له، و�شوًل بهم اإىل حياة �شعيدة و�شحة دائمة.
ل�شوؤون  التنفيذي  امل��دي��ر  القطري  م��رمي  اأو���ش��ح��ت  وب��دوره��ا 
الرعاية واحلماية الجتماعية، بدائرة اخلدمات الجتماعية، 
اإع��ادة فتح مراكز خدمات العاج الطبيعي بالفرتة  اأن عملية 
اجلمهور  م��ن  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ات  خمتلف  وا���ش��ت��ق��ب��ال  امل�شائية 
اخلارجي، وبن�شبة ل تزيد عن القدرة ال�شتيعابية املحددة لكل 
والحرتازية  الوقائية  ال�شرتاطات  من  لعدد  تخ�شع  مركز، 

الهادفة حفاظاً على �شامة و�شحة املراجعي واملوظفي .

مراكز العالج الطبيعي باجتماعية ال�ضارقة ت�ضتقبل املراجعني بالفرتة امل�ضائية

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 4278/2021/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2067/2020 اإ�شتئناف 

جتاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )295،346.73 درهم( ،
�شاما للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعان : باور ما�شين�س - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
 املطلوب اإعانه  : 1- ماموت ملقاولت البناء - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )295346.73( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

�إعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى حمكمة �ل�سارقة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 

)جزئي(  عمايل    /  SHCFICILABMIN2019 /0006324 يف  �لدعوى رقم
اىل : �شركة ال�شباح العاملية للمقاولت اللكرتوميكانيكية - ذ م م فرع ال�شارقة  

جمهول حمل الإقامة :  ال�شارقة الند القا�شمية - 0565768812  0507672627   
ال�شارقة   : الإقامة  حمل   / العنوان  اعظم  حممد  يو�شف  �شهباز   / )ة(  املدعي  باأن  نعلمكم 
اأعاه  املذكورة  الدعوى  اأقام  قد   -  971554052188  : الهاتف  رقم   971554052188

للمطالبة ب������ :  مطالبة مالية 
ال�شارقة �شباح  الثالثة حمكمة  العمالية اجلزئية  الدائرة  الدائرة  اأمام  لذا يتوجب عليكم احل�شور 
11،00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات ، ويف  2021/7/20 ال�شاعة  يوم الثاثاء املوافق 
حالة عدم ح�شوركم اأو اإر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القانونية يف 

غيابكم.  حرر بتاريخ 2021/6/29 م. 
مكتب �خلدمات �لق�سائية 

خالد عبد�هلل �حمد �لب�سر 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
�ملو�سوع / �إعالن بالن�سر

يف �لق�سية رقم 2021/1361 جتاري جزئي �ل�سارقة
بناء على طلب املدعي / �شفيق اأحمد �شالح عبداحلميد

اإىل املدعى عليهما ) اخل�شمي املدخلي (
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ال�شارقة  حمكمة  من   15/6/2021 بجل�شة  ال�شادر  التمهيدي  باحلكم  ال��واردة  املهمة  ملبا�شرة  املذكورة  الدعوى  يف 
وذلك يوم الأحد 11/7/2021 ال�شاعة الواحدة ظهراً بتوقيت دبي بالتوا�شل عن بعد با�شتخدام تطبيق زووم برابط 
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على اأن تقدم كافة امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم يف الدعوى املذكورة.
�خلبري �ملنتدب / حممد عبد�لودود زيان
رقم �لقيد 468  - حممول 0567202833 
Email:mawadoud73@gmail.com

�إجتماع خربة 
�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/1/5737(

مقدم من املنذرة/ ورلد باك لل�شناعات �س.ذ.م.م
املنذر اليها / ليو باك ذ.م.م

تنذر املنذرة املنذر اليها وتنبه عليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره 11،981،76 
و�شبعون  و���ش��ت  دره���م  وث��م��ان��ون  وواح����د  وت�شعمائة  ال���ف  ع�شر  )اح���د  دره���م 
فل�س( وذلك خال خم�س ايام من تاريخ العان بهذا النذار وال �شت�شطر 
والتحفظية  العادية  والق�شائية  القانونية  الج��راءات  اتخاذ  ا�شفة ايل  املنذرة 
الق�شائية  وامل�شاريف  الر�شوم  كافة  اليها مع حتمليها  املنذر  وامل�شتعجلة �شد 
والفوائد القانونية امل�شتقر عليها والتعوي�شات احلالية وامل�شتقبلية والر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2021/1/5738(
املنذرة/ كوينز رينج  للتجارة �س.ذ.م.م

املنذر اإليهما / 1- جنمية للتجارة �س.ذ.م.م
اجلن�شية ايراين   - كلهر  اكر  حممد   -2

2،978،149 درهم )مليوني  �شداد مبلغ وقدره  ب�شرعة  اليهما  املنذر  املنذرة  تنذر 
رقم  ال�شيك  قيمة  دره���م(  وارب��ع��ون  وت�شعة  وم��ائ��ة  ال��ف  و�شبعون  وث��م��اين  وت�شعمائة 
ابوظبي التجاري وذلك  بنك  على  امل�شحوب   2021/2/15 يف  امل��وؤرخ   000469
خال خم�س ايام من تاريخ اعانهما بهذا النذار وال �شت�شطر املنذرة ا�شفة اىل اتخاذ 
الجراءات القانونية والق�شائية العادية وامل�شتعجلة والتحفظية �شد املنذر اليهما مع 
حتميلهم بالر�شوم وامل�شاريف والفوائد القانونية والتعوي�شات املدنية واتعاب املحاماة 

مع حفظ كافة حقوق املنذرة احلالية وامل�شتقبلية.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2021/1/5735(
املنذرة/ كوينز رينج  للتجارة �س.ذ.م.م

املنذر اإليهما / 1- جنمية للتجارة �س.ذ.م.م
اجلن�شية ايراين   - كلهر  اكر  حممد   -2

2،969،100 درهم )مليوني  �شداد مبلغ وقدره  ب�شرعة  اليهما  املنذر  املنذرة  تنذر 
امل��وؤرخ يف   000468 ال�شيك رقم  وت�شعمائة وت�شعة و�شتون الف ومائة دره��م( قيمة 
من  اي��ام  خم�س  خال  وذل��ك  التجاري  ابوظبي  بنك  على  امل�شحوب   2021/2/15
تاريخ اعانهما بهذا النذار وال �شت�شطر املنذرة ا�شفة ايل اتخاذ الجراءات القانونية 
بالر�شوم  اليهما مع حتميلهم  املنذر  العادية وامل�شتعجلة والتحفظية �شد  والق�شائية 
كافة  حفظ  مع  املحاماة  واتعاب  املدنية  والتعوي�شات  القانونية  والفوائد  وامل�شاريف 

حقوق املنذرة احلالية وامل�شتقبلية
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/5717(

املنذر : حممد را�شد مطر را�شد اجلابري
�ش���������د

الإقامة(  حم��ل  )جم��ه��ول��ة  الفا�شي  ذي��ب��ان  ب��ن  خليفه  حميد  حممد  ال��ي��ه��ا:  امل��ن��ذر 
)جمهولة العنوان(

�شيغة الإعان بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة الوفاء له ب�شداد مبلغ وقدره 60،000 درهم )�شتون 
ه��ذا الخطار ويف حالة  ا�شتام  تاريخ  اأي��ام من  اأق�شاه خم�شة  ال��ف دره��م��اً( يف موعد 
اأداء �شد املنذر اليه باأداء مبلغ وقدرة  عدم ال�شداد �شي�شطر املنذر اإيل ا�شت�شدار امر 
تاريخ  9% من  بواقع  القانونية  الفوائد  مع  درهماً(  الف  )�شتون  دره��م   60،000

اإ�شتحقاق ال�شيك وحتى ال�شداد التام بالإ�شافة اإىل اأي ر�شوم او م�شاريف اأخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )5744/2021(

املنذر : هبة اهلل م�شطفى احمد  �شلطان 
املنذر اليه : تاون �شنرت ماجنمنت ليمتد )جمهول حمل الإقامة( 

يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليهما لإنذارها بالآتي
مفعول�ه  ونفاذ  به  ج��اء  مبا  للعلم  الن���ذار  بهذا  اليها  املنذر  ويعلن  ويخطر  ينذر  املنذر  ف��اإن   -
ق�ان�ون�ا م�ع مت�شكه بكافة الثار القانونية النذارات القانونية وينذر املنذراليها بف�شخ اتفاقية 
 6 B+6-710 مب�ش�روع دبي لج�ون  الوحدة رقم   2016/1/12 املوؤرخة يف  وال�شراء  البيع 
ورد الثمن املدفوع والبالغ مبلغ 673،815 دره�م )�ش�تمائة وثاث�ة و�ش�بع�ون ال�ف وثمامنائة 
وخم�ش�ة ع�ش�ر درهم�ا( وذلك لعدم اجناز امل�شروع وعدم ت�شليم الوحدة يف املوعد النهائي املتفق 
عليه ر�شميا وال�شي�شطر املنذر اإىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية جتاه املنذر اإليها الكفيل�ة 
با�شرتداد حقوق�ه ول�دى ك�اف�ة اجله�ات مع التع�وي�س وامل�ش�اريف والر�شوم والفوائد القانونية. 

مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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عربي ودويل

اإل  حتت�شب  ل  اإنها  اإذ  الفريو�س،  عن  الناجمة  الوفيات  كافة 
الأ�شا�شي  ال�شبب  ك��ان  كوفيد  ب��اأن  فيها  يثبت  التي  احل���الت 
للوفاة بعد الت�شريح. و�شهدت كل من �شان بطر�شرغ ومو�شكو 
فر�س  ال�شلطات  اأع���ادت  اإذ  الإ���ش��اب��ات  ع��دد  يف  كبريا  ارتفاعا 
بلدية  رئي�س  واأف����اد  ال��ف��ريو���س.  لح��ت��واء  املدينتي  يف  ق��ي��ود 
اأول  التي ر�شدت  املتحورة دلتا  اأن  مو�شكو �شريغي �شوبياني 
90 يف املئة من احل��الت امل�شّجلة  مرة يف الهند م�شوؤولة عن 

يف العا�شمة.
البلدية  رئي�س  اأم��ر  ال��ف��ريو���س،  تف�شي  م��ن  للحد  م�شعى  ويف 
الأعمال التجارية يف مو�شكو باإجبار 30 يف املئة من املوظفي 
املطاعم  من  وطلب  منازلهم،  من  العمل  على  امللّقحي  غري 
اللقاحات  تلقوا  الذين  الأ�شخا�س  غري  بدخول  ال�شماح  عدم 

اأو اأ�شيبوا بالفريو�س خال ال�شهور ال�شتة الأخرية. كما كانت 
اإذ  اللقاحات،  بتلقي  ال�شكان  تلزم  رو�شية  مدينة  اأول  مو�شكو 
قطاع  يف  العاملي  م��ن  الأق���ل  على  املئة  يف   60 على  فر�شت 
اخلدمات تلقي كامل جرعات اللقاحات بحلول منت�شف اآب/

اغ�شط�س. واّتخذت عدة مناطق رو�شية خطوات م�شابهة لحقا 
اللقاحات  اأح��د  بتلقي  املواطني  م��ن  معّينة  فئات  األ��زم��ت  اإذ 
يثقون  ل  ال�شكان  ب��اأن  ا�شتطاعات  تك�شف  وق��ت  يف  الرو�شية 
اللقاحات  اأن  ورغ��م  رو�شيا.  يف  تطويرها  مت  التي  باللقاحات 
متاحة جمانا منذ كانون الأول/دي�شمر، اإل اأن 22،2 مليون 
جرعة  تلقوا  مليونا   146 عدهم  البالغ  ال�شكان  م��ن  فقط 
واحدة على الأقل حتى الثني، وفق موقع “غوغوف” الذي 

يجمع بيانات كوفيد من �شلطات املناطق املختلفة والإعام.

مو�شكو-اأ ف ب
�شّجلت رو�شيا اأعلى ح�شيلة يومية للوفيات جّراء كوفيد منذ 
بدء تف�شي الوباء على اأرا�شيها يف وقت تواجه ارتفاعا يف عدد 
الإ�شابات جنم عن انت�شار املتحورة “دلتا” ال�شديدة العدوى. 
واأعلنت احلكومة يف ح�شيلتها الر�شمية عن 652 وفاة جّراء 
كوفيد خال ال�شاعات ال�24 الأخرية، وهو رقم يتجاوز اآخر 

عدد قيا�شي �شّجل يف كانون الأول/دي�شمر العام املا�شي.
بلغ  كوفيد  ج���ّراء  اليومية  للوفيات  قيا�شي  ع��دد  �شّجل  كما 
الدور  ت�شت�شيف  التي  �شان بطر�شرغ  119 حالة يف مدينة 

ربع النهائي لكاأ�س اأوروبا لكرة القدم اجلمعة.
وي�شري بع�س اخلراء اإىل اأن ال�شلطات الرو�شية ل تعلن عن 

 رو�ضيا ت�ضّجل عددا قيا�ضيا جديدا للوفيات جّراء كوفيد

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر االآخر

•• لويك تا�سيه

   انطاق احلملة النتخابية لعام 2024 ر�شمًيا. 
�شواء كنت قد �شئمت من دونالد ترامب اأم ل، فقد 

عاد اإىل اجلبهة ال�شيا�شية.
اأوه���اي���و، اج��ت��ذب الآلف  ي��وم ال�شبت يف ولي���ة     
زيارة  ثم  كبري،  حزبي  جتمع  اأول  اإىل  النا�س  من 
للحدود يف تك�شا�س، ويف 3 يوليو، �شيعقد اجتماعا 

جديدا يف فلوريدا.
   مقرتحات ترامب ب�شيطة: جعل ال�شي تدفع 
10 تريليونات دولر مقابل الأ�شرار التي �شببتها 
بفريو�س كوفيد -19، وزيادة الر�شوم اجلمركية 
�شد  ال���وق���وف  ب��امل��ائ��ة؛   100 اإىل  ال�����ش��ي  ع��ل��ى 
واإغاق  للعرق؛  النقدية  وال��ن��ظ��ري��ات  وك��ي��زم  ال 

احلدود اأمام الهجرة غري ال�شرعية.
   يتمتع ترامب مبوهبة تلخي�س الق�شايا املعقدة 

يف �شعارات موؤثرة.
   وكالعادة، ي�شّوب ترامب جيدا، لكن حلوله اأ�شواأ 

من امل�شاكل التي يتعي حلها.
   عامل ترامب هو اأكرث مانوية من اأي وقت م�شى، 

اجلمهوريون طيبون والدميقراطيون لئام.
   »جو بايدن يدمر اأمتنا اأمام اأعيننا”، هكذا قال. 

وي�شيف: “عام 2024، لن جند بلدا«.
   بالإمكان ال�شخرية من مبالغات ترامب، اإذا مل 
من  املايي  ع�شرات  ويكررها  وراءه  يرددها  يكن 

املوؤيدين يف �شكل طقو�س دينية.

الق�صاء على املعار�صة
   تتمثل اخلطوة الأوىل يف حملة ترامب اجلديدة 
احلزب  داخ��ل  املعار�شة  اأ�شكال  جميع  اجتثاث  يف 
ال�شخ�شية  ت�شيني،  ليز  اإزاح���ة  بعد  اجل��م��ه��وري. 
ترامب  انتقد  عار�شته،  والتي  احل��زب،  الثالثة يف 
النواب اجلمهوريي الع�شرة الذين �شوتوا ل�شالح 

ت�شتهدف  اأوه��اي��و،  الثانية.    يف ولي��ة  حماكمته 
يوم  جتمع  ويف  غونزالي�س.  اأن��ت��وين  احلملة  ه��ذه 
ر���ش��م��ًي��ا خ�شمه يف احلزب،  ت��رام��ب  اأي���د  ال�����ش��ب��ت، 
ميللر  ال���راأي  ا�شتطاعات  ومت��ن��ح  ميلر.  ماك�س 

تقدما بت�شع نقاط بي اجلمهوريي.
اأن يتحول ح��زب جمهوري بقيادة     وم��ن املرجح 
اإىل حزب متع�شبي. ول �شيء يف الوقت  ترامب، 

احلايل يبدو قادًرا على وقف هذا التحول.
اأن يفوز     وم��ع ذل��ك، ميكن للحزب اجل��م��ه��وري 
انتخابات  يف  ال��ن��واب  جمل�س  يف  املقاعد  باأغلبية 
عام 2022، وذلك فقط لأن القواني النتخابية 
اجلديدة التي مت متريرها يف الوليات التي ي�شيطر 
يف  الدميقراطيي  �شت�شع  اجل��م��ه��وري��ون،  عليها 

و�شع �شعب.
ا معر�شون خلطر فقدان  اأي�شً الدميقراطيون     
التوقعات  اأن  رغ��م  ال�شيوخ،  جمل�س  يف  اأغلبيتهم 
نظًرا  موؤكدة،  غري  النتخابات  هذه  نتيجة  ب�شاأن 
الذين  ال�شيوخ  جمل�س  اأع�شاء  من  الكبري  للعدد 
ا�شتبدالهم  �شيتم  وبالتايل  ال�شيا�شة،  �شيرتكون 

بوافدين جدد.

املتع�صبون
اأمام  ب��اي��دن نف�شه  ي��ج��د ج��و  اأن  ل��ذل��ك مي��ك��ن     
ك��ون��غ��ر���س ي��ه��ي��م��ن ع��ل��ي��ه اجل���م���ه���وري���ون، وال����ذي 
جمهوريي  منتخبي  واأم��ام  تعاون،  اأي  �شريف�س 
املجتمع  داخل  ال�شتقطاب  �شيدفعون  متع�شبي، 

الأمريكي اأكرث من اأي وقت م�شى.
   احتمال ال�شلل هذا، وعودة اأتباع ترامب، يقو�شان 

ثقة احللفاء يف الوليات املتحدة.
�شيا�شته  ت��ع��زي��ز  ���ش��ي��وا���ش��ل  ب���اي���دن  ك����ان  واإذا     
اخلارجية، فمن ال�شروري اأن يجد طريقة خال 

الأ�شهر القليلة املقبلة لتحييد ترامب �شيا�شًيا.
ترجمة خرية ال�شيباين

عودة ترامب...!

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

 ال�ضليب االأحمر: و�ضع كوفيد-19 يف اإندوني�ضيا يقرتب من »الكارثة« 
•• جاكرتا-رويرتز

اإندوني�شيا يقرتب من حد  اإ�شابات كوفيد-19 يف  ارتفاع  اإن  الثاثاء  اأم�س  الأحمر   ال�شليب  قال 
“الكارثة” بفعل تف�شي ال�شالة دلتا الأ�شرع انت�شارا وزيادة ال�شغط على امل�شت�شفيات.

و�شجلت اإندوني�شيا اأكرث من 20 األف اإ�شابة يومية باملر�س يف الأيام القليلة املا�شية، يف موجة جديدة 
انتهاء �شهر  ال�شفر بعد  من اجلائحة عززها ظهور ال�شالة �شريعة النتقال من الفريو�س وزي��ادة 
رم�شان. وقال جان جلفاند رئي�س وفد الحتاد الدويل جلميعات ال�شليب الأحمر والهال الأحمر 
يف اإندوني�شيا “تدفع ال�شالة دلتا اإندوني�شيا يوما بعد يوم لاقرتاب من حافة كارثة كوفيد-19”، 
وحث على حت�شي توزيع اللقاحات على م�شتوى العامل. واأعلنت م�شت�شفيات يف مناطق م�شنفة على 
اأنها “مناطق حمراء” جتاوز طاقتها ال�شتيعابية، منها العا�شمة جاكرتا اإذ بلغت ن�شبة اإ�شغال اأ�شرة 
العزل بها 93 باملئة حتى يوم الأحد. واكت�شفت ال�شالة دلتا لأول مرة يف الهند واأ�شبحت م�شوؤولة 

عن زيادة كبرية يف الإ�شابات يف الكثري من البلدان.

انت�شر على مواقع  اأثار فيديو  التحقيق.  ا�شتكمال  انتظار  يف 
التوا�شل الجتماعي غ�شباً يف ال�شارع التون�شي ُيظهر قا�شراً 
اأوِقف يف التا�شع من حزيران/يونيو عارياً ويتعّر�س لل�شرب، 
اأّنهم �شرطّيون بثياب مدنّية  ُيعتقد  اأ�شخا�س  اأن يقتاده  قبل 
احتجاجات  اث��ر  القا�شر  توقيف  ومت  لل�شرطة.  �شّيارة  نحو 
اأن  بعد  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  م��ن  الثامن  يف  املنطقة  يف  اندلعت 
اأوقفت  ذل��ك  واث��ر  توقيفه.  ٌبعيد  ع��م��ارة  اأح��م��د  ال�شاب  ت��ويف 
وزارة الداخلية عنا�شر ال�شرطة املتورطي يف حادثة تعذيب 

القا�شر كما فتحت حتقيقا يف ذلك.
و����ش���درت ردود ف��ع��ل وا���ش��ع��ة م��ن م��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع املدين 
التون�شية والدولية للتنديد باحلادثة وتوا�شلت الحتجاجات 

طوال اأ�شبوع.

•• تون�س-اأ ف ب

اأ�شدر الق�شاء التون�شي قرارا بتوقيف �شرطي متهم يف ق�شية 
له  ووجهت  توقيفه  عملية  خ��ال  ثيابه  ون��زع  قا�شر  تعنيف 

على ما اأفاد متحدث ق�شائي الأربعاء. تهمة “التعذيب”، 
وق����ال ف��ت��ح��ي ال�����ش��م��ات��ي امل��ت��ح��دث ال��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م املحكمة 
النيابة  “اأ�شدرت  بر�س  فران�س  لوكالة   2 تون�س  البتدائية 
العمومية بطاقة ايداع بال�شجن يف حق عون اأمن واأبقت على 
يف ق�شية  التحقيق”  ذمة  �شراح على  اآخرين يف حالة  اثني 
ال�شيجومي  ح�شي  �شيدي  منطقة  يف  وقعت  التي  القا�شر 

ال�شعبية يف �شواحي العا�شمة تون�س.
لاأمني”  التعذيب  تهمة  توجيه  “مت  اأن  ال�شماتي  واأو���ش��ح 

 18 اأ���ش��درت��ه يف  ب��ي��ان  ال��دول��ي��ة يف  ال��ع��ف��و  وع����رت منظمة 
حزيران/يونيو عن قلقها اإزاء توا�شل ظاهرة افات عنا�شر 
ال�شرطة من العقاب. كما عر مكتب مفو�شية الأمم املتحدة 
من  ال�شديد  قلقه  ع��ن  تون�س  يف  الن�����ش��ان  حلقوق  ال�شامية 
“انتهاكات  ب��ارت��ك��اب  ال�����ش��رط��ة  اأف�����راد م���ن  ات���ه���ام  ا���ش��ت��م��رار 
ج�شيمة” حلقوق الن�شان بحق متظاهرين، داعيا ال�شلطات 
لفتح حتقيقات ت�شع حدا لافات من العقاب. واأكدت مكتب 
الدع����اءات  لتوا�شل  ال�شديد  “ان�شغاله  ب��ي��ان  يف  املفو�شية 

املتعلقة بانتهاكات ج�شيمة حلقوق الن�شان«.
احلرة  وانتخاباتها  تون�س  يف  ال��دمي��وق��راط��ي  الن��ت��ق��ال  ُيعد 
ود�شتورها الليرايل اجلديد منوذجاً بعد ثورة 2011 التي 

اأ�ّش�شت حلرية تعبري غري م�شبوقة يف الباد.

 الق�ضاء التون�ضي يوقف �ضرطيا لتعذيبه قا�ضرًا 

•• الكرو�س-اأ ف ب

بايدن  الأم��ريك��ي جو  الرئي�س  وق��ف 
ب��الآل��ي��ات وزيت  يف م�����ش��ت��ودع م��ل��يء 
للرتويج  وي�شكون�شن  يف  ال�����ش��ي��ارات 
تريليونات  كلفتها  البالغة  خلططه 
الدولرات، م�شريا اإىل اأن احتياجات 
اإىل  وت�شل  اجل�شور  من  تبداأ  ب��اده 
حت�����ش��ي الإن�����رتن�����ت. وف���ي���م���ا ق����ارن 
الطرق  ن���ظ���ام  وب����ن����اء  ب����ي ج����ه����وده 
يربط  ال��ذي  الوليات  بي  ال�شريعة 
العامل  يف  اق���ت�������ش���ادي���ة  ق�����وة  اأك������ر 
ببع�شها البع�س، اأ�شار بايدن اإىل اأن 
على  القادرة  هي  وحدها  “احلكومة 
القيام بهذا النوع من اجلهد«. و�شدد 
على اأن “التحديث هو ا�شتثمار عر 
الأجيال”، يهدف اإىل “و�شع اأمريكا 
يف موقع تناف�شي مع باقي العامل يف 

القرن الواحد والع�شرين«.
وك����ان ب���اي���دن ي��ت��ح��دث ال���ث���اث���اء يف 
تابعة  وال��ت��خ��زي��ن  للت�شليح  من�شاأة 
التي  لك����رو�����س  ب���ل���دة  يف  ل��ل��ب��ل��دي��ة 
وي�شكون�شن،  يف  ال��ع��م��ال  ي��ق��ط��ن��ه��ا 
م�����ن ك�شب  ال����ت����ي مت���ك���ن  ال�����ولي�����ة 
 2020 انتخابات  الناخبي فيها يف 
�شلفه  خالها  ناف�س  التي  الرئا�شية 

دونالد ترامب.
اختار بايدن خال جولته يف الولية 
التحّدث حماطا مبعّدات ثقيلة بينها 
�شاحنات ولفتات طرق. وماأت اآلت 
�شخمة لبناء الطرق غرفة حماذية 
و���ش��ط رائ��ح��ة زي���ت ال�����ش��ي��ارات التي 

عّجت يف املجّمع.
و�شاأل خال حديثه مع �شائق حافلة 
هجينة، ي�شر بايدن اأن عليها اأن تكون 
منوذجا لأ�شاطيل حافات الوليات 
اإن  وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  الهجينة  امل��ت��ح��دة 

ت��امي��ز، قرر  ن��ي��وي��ورك   ك�شحفي يف 
روؤيته  ل��ي��ع��ط��ي  راأي  م���ق���ال  ك��ت��اب��ة 
احل����ايل... مل  الأم��ري��ك��ي  للمجتمع 

تكن النتائج متفائلة جدا.
يف ال�����ولي�����ات امل����ت����ح����دة، ال���ث���ق���ة يف 
اأو  احل����ك����وم����ة  م����ث����ل  م����وؤ�����ش���������ش����ات 
ال�شحافة اأو الدين اأو املالية يف اأدنى 

م�شتوياتها.
بها  األ���ق���ي  ال�����ش��ح��اف��ة،  “مهنتي،   
ووفًقا  ب��ح��زن.  ي��ق��ول  الوحل”،  يف 
غالوب  موؤ�ش�شة  اأج��رت��ه  ل�شتطاع 
�شنوًيا، فاإن ما يقرب من 40 باملائة 
بن�شبة  ي���ث���ق���ون  الأم���ري���ك���ي���ي  م����ن 
يثقون  ل  اأو  ال�����ش��ح��ف  يف  �شعيفة 
ل��ك��ن تيموثي  ب��ه��ا ع��ل��ى الإط������اق. 
اإي���غ���ان ي����رى اأن�����ه م���ن امل������روع اأك���رث 
�شكان  م���ن  ب��امل��ائ��ة   50 ح����وايل  اأن 
الوليات املتحدة ي�شككون يف نظامها 
ا�شتطاع  ي�����ش��ري  ك��م��ا  الن��ت��خ��اب��ي، 
كون�شلت.  مورنينغ  موؤ�ش�شة  اأجرته 
هو  النتخابات  يف  الثقة  ف��ق��دان  اإن 
الذي  امل����وروث  اأ���ش��واأ  اأح���د  بالتاأكيد 

خلفته فرتة ترامب.

ال�شريعة  وال���ط���رق  اجل�����ش��ور  ك��ان��ت 
املهرتئة متّثل م�شكلة حمليا.

العقبة  “هذه  ب��ال��ق��ول  ال�شائق  ورد 
الأ�شا�شية التي نواجهها حاليا.. اإننا 

متاأخرون يف هذا ال�شدد«.
ب�شغفه  امل����ع����روف  ب����اي����دن،  وي����اأم����ل 
بال�شيارات ويتحّدث على الدوام عن 
الطبقة  اإىل  املنتمية  عائلته  ج���ذور 
نتائج حملته  تتجاوز  اأن  العاملة، يف 
لتطوير البنى التحتية حدود اإ�شاح 

القت�شاد الأمريكي.
ويحظى الإنفاق على البنى التحتية 
ومن  الناخبي  اأو���ش��اط  يف  ب�شعبية 
م�شاريع  اإط������اق  يف  ال��ن��ج��اح  ����ش���اأن 
كهذه اأن يعطي دفعة حلظوظ حزبه 

الدميوقراطي يف ك�شب الأ�شوات يف 
انتخابات منت�شف الولية الرئا�شية 
املقررة العام املقبل واأن ي�شاهم كذلك 

يف فوزه بولية ثانية يف 2024.
م�شروعي  اإىل مترير  بايدن  وي�شعى 
قانون ب�شاأن البنى التحتية. ويجري 
يرّكز  ال���ذي  الأول،  ع��ل��ى  ال��ت��ف��او���س 
تقليدية  جم������الت  ع���ل���ى  مب��ع��ظ��م��ه 
يدر�س  اإذ  واجل�����ش��ور،  ال��ط��رق  م��ث��ل 
اجلمهوريون حلظة نادرة من نوعها 
للتعاون بي احلزبي يف الكونغر�س.

ا�شتبدال  تكاليف  احلزمة  و�شتغطي 
الر�شا�س  م��ن  امل�شنوعة  الأن��اب��ي��ب 
اأنحاء  املنازل يف  لل�شحة يف  وامل�شرة 
الإنرتنت  ���ش��رع��ة  وحت�����ش��ي  ال��ب��اد 

ل�شحن  ���ش��ب��ك��ة حم��ط��ات  وت��اأ���ش��ي�����س 
ال�شيارات الكهربائية.

لكن الأمل �شئيل باأن يتفق الطرفان 
البالغة  لكلفتها  نظرا  اخلطة  على 

تريليون دولر.
لكن �شواء حظيت بدعم اجلمهوريي 
ب��اي��دن ال���ش��ت��ف��ادة من  ي��ن��وي  اأم ل، 
يف  للدميوقراطيي  ال�شئيل  النفوذ 
قانون  م�شروع  لتمرير  الكونغر�س 
اإنفاق اأكر �شي�شمل ما ي�شفها “بنى 
التعليم  دع��م  مثل  ب�شرية”،  حتتية 
يف امل���رح���ل���ة م���ا ق��ب��ل ال����دخ����ول اإىل 
تبلغ  وقد  العايل.  والتعليم  املدر�شة 
ال��ث��اين عدة  ال��ق��ان��ون  كلفة م�����ش��روع 

تريليونات الدولرات.

بايدن  ي��رب��ط  الأح��������وال،  ج��م��ي��ع  يف 
�شلة  على  باأنها  ي�شعر  اإرث��ه مب�شاألة 
للهيمنة  ال��وج��ودي��ة  املعركة  ب��ج��ذور 
خال  وق��ال  الدولية.  ال�شاحة  على 
“ال�شي  اإن  وي�شكون�شن  يف  خطابه 
البنى  على  مكّثف”  ب�شكل  )تنفق( 
املتحدة  ال��ولي��ات  وتخّلفت  التحتية 
بالأموال  يتعلق  م��ا  يف  ك��ث��ريا  عنها 
ال���ت���ي ي��ت��م اإن��ف��اق��ه��ا ع��ل��ى الأب���ح���اث 
والتطوير. وكتب يف وقت �شابق على 
“ياهو!” اأن من �شاأن عملية تطوير 
تبعث  اأن  ال��ت��ح��ت��ي��ة  للبنى  ع��م��اق��ة 
باإمكان  ب��اأن  وللعامل  اإلينا  “باإ�شارة 
تعمل  اأن  الأمريكية  الدميوقراطية 

وحتقق اإجنازات لل�شعب«.

القبلية الكامنة
هذا  وراء  اأن  اإي���غ���ان،  تيموثي  ك��ت��ب 
ماأ�شاوي  ت��ط��ور  امل��ح��ي��ط،  ال��ت�����ش��ن��ج 
املتحدة  ال����ولي����ات  ال����ب����اد:  داخ�����ل 
تزداد عنًفا.  خذ ق�شة الراكب الذي 
ك�����ش��ر اأ����ش���ن���ان م�����ش��ي��ف��ة ط�����ريان، اأو 
النار على  اأطلق  الذي  الزبون  ق�شة 
منه  لأنها طلبت  عاملة يف جورجيا 
“القبلية،  ي�شرد.  الكمامة،  ارت���داء 
كانت  لها،  امل�شاحبة  الكراهية  وك��ل 
دائًما كامنة يف دميقراطيتنا متعددة 

يناير،   6 وهكذا، يف  الم��ر.  اقت�شى 
الكابيتول  مبنى  على  الهجوم  ك��ان 
من  اأكرث  احلالية  لاأزمنة  انعكا�ًشا 
»يعتقد  ك��ون��ه جم��رد حلظة ح���رية. 
ل��ي�����ش��وا يف  ال���ن���ا����س  اأن  ج�����زء م���ن���ي 
الواقع �شيئي مثل و�شائل التوا�شل 
اأنها  ع��ن��ه��ا  امل����ع����روف  الج���ت���م���اع���ي، 
تتجّلى”،  الكراهية، وترتكها  تكافئ 
من  اإذن،  اإي����غ����ان.  ت��ي��م��وث��ي  ي���اأم���ل 
وال�شلوك  الكيا�شة  مب��ك��اف��اأة  يتكفل 

احل�شاري؟

الأخ�������رية،  الآون��������ة  الأع�����������راق. ويف 
ال��ع��دي��د من  ال�شطح يف  ع��ل��ى  ط��ف��ت 
ت��ف��اع��ات��ن��ا ال��ي��وم��ي��ة -وت��ف�����ش��ر اإىل 
اللحظة”،  ه�����ذه  ع���ن���ف  ك���ب���ري  ح����د 
زمن  ه��ن��اك  ك��ان  ال�شحفي.   يحلل 
على  اإل  احل��م��ق��ى  ف��ي��ه  ي��ج��ت��م��ع  ل 
اإىل  الو�شول  ميكنهم  الآن  ط��اول��ة. 
اأع��م��ق ال��ث��غ��رات يف الإن��رتن��ت.  ففي 
ت���زداد فيه حركة كيو  ال��ذي  ال��وق��ت 
ان���ون ان��ت�����ش��ارا، ف���اإن ه���ذا م��ن �شاأنه 
اأن ي��ف�����ش��ر ���ش��ب��ب ق��ن��اع��ة واح����د من 

الباد  اأن  ج��م��ه��وري��ي  اأرب���ع���ة  ك���ل 
اجلن�س  ممار�شي  ل�شيطرة  تخ�شع 
ال�شيطان.  الأط��ف��ال م��ن ع��ب��دة  م��ع 
��ا ح��ج��ة ل��ف��ه��م �شبب  و���ش��ي��ك��ون اأي�����شً
اع��ت��ق��اد ث��ل��ث الأم��ري��ك��ي��ي ب����اأن جو 
بايدن مت انتخابه عن طريق التزوير. 
واح��دة فقط  من هنا، هناك خطوة 
 ،2021 يناير  يف  العنف:  لتحقيق 
اأع���رب م��ا ي��ق��رب م��ن ث��اث��ة م��ن كل 
ع�شرة مواطني �شملهم ال�شتطاع 
عن دعمهم للعنف املرر �شيا�شًيا، اإذا 

•• بريزبني-اأ ف ب

تلقى نحو ع�شرة مايي اأ�شرتاليا تعليمات حلجر اأنف�شهم 
راهنا  ي��واج��ه  ال���ذي  ال�شا�شع  البلد  ه��ذا  م��ن  ع��دة  م��دن  يف 

ارتفاعا يف الإ�شابات بكوفيد-19.
فبعد �شكان �شيدين )جنوب �شرق( وداروين )�شمال( وبريث 
ع��دة يف  اأخ���رى  ومناطق  بريزبي  �شكان  دور  اأت��ى  )غ���رب(، 
مقاطعة كوينزلند ملازمة منازلهم اعتبارا من م�شاء اأم�س 

الثاثاء ملدة ثاثة اأيام يف مرحلة اأوىل.
وتواجه اأ�شرتاليا التي اأ�شيد بطريقة اإدارتها للجائحة حتى 
الآن، منذ اأ�شابيع قليلة ارتفاعا يف الإ�شابات مبتحورة دلتا 
�شديدة العدوى خ�شو�شا ب�شبب ثغرات يف ترتيبات احلجر 
ان�شتا�شيا  وقالت  اخل���ارج.  من  واف��دي��ن  مل�شافرين  ال�شحي 
قرارات  “اإنها  كوينزلند  مقاطعة  وزراء  رئي�شة  بالجوك 
امل��دن الكرى لأن الفريو�س  ق��رار احلجر يف  �شعبة. اتخذ 

يدخل مع و�شول الوافدين من اخلارج«.
القرار مناطق عدة من �شاحل  واإىل جانب بريزبي ي�شمل 
يف  ال�شبب  ويعود  )�شمال(.  تاونزفيل  �شيما  ول  كوينزلند 
الإ�شابات الأخرية اإىل اأحد اأفراد طاقم ا�شت�شفائي مل يتلق 
اللقاح لكنه �شافر حلوايل ع�شرة اأيام يف كويزناند مع اأنه 
كان ل يزال قادرا على نقل العدوى. و�شباح  اأم�س الثاثاء 
بدء  اأي�شا اخل��روج من منازلهم مع  �شكان بريث  منع على 

اإجراءات حجر ت�شتمر اأربعة اأيام.
املدينة  ه���ذه  ف��ق��ط يف  ا���ش��خ��ا���س  ث��اث��ة  اإ���ش��اب��ة  و�شخ�شت 

بريث  �شلطات  اأن  اإل  اأ���ش��رتال��ي��ا  غ��رب  يف  ال��واق��ع��ة  الكبرية 
اأي  تعتمد نهجا حذرا للغاية منذ فرتة طويلة عند ظهور 
بوؤرة جديدة. وقال رئي�س وزراء مقاطعة اأ�شرتاليا الغربية 
مارك ماكغاون خال موؤمتر �شحايف ليل الثني الثاثاء 
خال  م��ن  ون���درك  كوفيد  ي�شكلها  ال��ت��ي  املخاطر  “نعرف 
اأن متحورة دلتا �شيء جديد  العامل  مراقبتنا ما يجري يف 
يجب األ نرتك له اأي فر�شة«. وتاأتي اإجراءات احلجر هذه 
ت��وؤدي على ال�شعيد  املدر�شية وقد  يف خ�شم عطلة ال�شيف 
غري  املقاطعات  اأن  اإذ  كثرية  ح��ج��وزات  اإل��غ��اء  اإىل  ال�شياحي 
امل�شمولة تو�شي �شكانها بعدم التوجه اإىل تلك التي تواجه 
فتح  تعيد  لن  اأنها  نيوزيلندا  واأعلنت  جديدة.  اإ�شابات  بوؤر 
“فقاعة” ال�شفر مع ا�شرتاليا اإل جزئيا اعتبارا من اخلام�س 
من متوز/يوليو و�شي�شمل القرار املقاطعات التي ل ت�شجل 
فيها اأي اإ�شابة. وكانت اأ�شرتاليا اأبلت يف البداية باء ح�شنا 
يف اإدارة اجلائحة اإل انها تواجه الآن اإ�شابات مبتحورة دلتا 
املحافظة  احلكومة  وتعر�شت  اأول.  الهند  يف  ظهرت  التي 
لنتقادات على بطء حملة التلقيح وغياب التح�شينات على 
اأعلن رئي�س الوزراء  تدابري احلجر. ويف ظل هذا ال�شغط، 
الزاميا  �شيكون  التلقيح  اأن  موري�شون  �شكوت  الأ���ش��رتايل 
ومراكز احلجر  بامل�شني  تعنى  التي  املوؤ�ش�شات  لكل طواقم 
 200 ال�شحي. ويف هفوة حمرجة، فر�شت غرامة قدرها 
احلكومة  رئي�س  نائب  على  ي��ورو(   126( ا���ش��رتايل  دولر 
�شوهد من دون كمامة وهو  بعدما  بارنبي جوي�س  اجلديد 

يدفع يف حمطة وقود �شباح الثني.

بايدن يرّوج خلطته التاريخية من معقل للعمال االأمريكيني 

من موروث حقبة ترامب

هل يزداد املجتمع االأمريكي عنفًا...؟ يف طريقه اإىل عيادة 
اأدرك  الـــطـــبـــيـــب, 
اأن  ــان  ــغ اإي تيموثي 
هــذا االأخـــري حتدث 
مـــعـــه فـــقـــط حـــول 
املوا�صيع التي تق�ّصم 
ال�صمالية,  اأمــريــكــا 
يــكــلــف  مل  ـــكـــنـــه  ل
معرفة  عناء  نف�صه 
القلق  م�صدر  هــو  مــا 

ال�صخ�صي ملري�صه.

•• الفجر - تون�س

ماليني اأ�ضرتايل يف احلجر مع جتدد انت�ضار الوباء  10

جمتمع ي�شكنه العنف
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عربي ودويل

 ذك���رت وك��ال��ة الأن��ب��اء الإي��ط��ال��ي��ة )اأن�����ش��ا( اأن م��ا ل يقل ع��ن �شبعة 
مهاجرين غرقوا بعد انقاب قاربهم على بعد ثمانية كيلومرتات 
تقريبا من جزيرة لمبيدو�شا يف وقت مبكر من �شباح اأم�س الأربعاء. 
واأ�شافت الوكالة اأن ت�شعة اآخرين ل يزالون مفقودين لكن مت اإنقاذ 

46 ويجري نقلهم اإىل اجلزيرة الواقعة يف البحر املتو�شط.
املا�شية قطع مئات الآلف من املهاجرين  القليلة  ال�شنوات  وخال 
و�شظف  ال�شراعات  من  فروا  معظمهم  باملخاطر  املحفوفة  الرحلة 

العي�س يف اأفريقيا وال�شرق الأو�شط.
اإيطاليا، وهي من الطرق الرئي�شية  اأعداد الوافدين اإىل  وتراجعت 
عادت  لكنها  اأوروب������ا،  اإىل  ط��ري��ق��ه��م  يف  امل��ه��اج��رون  يقطعها  ال��ت��ي 
لارتفاع يف 2021. وتظهر بيانات من وزارة الداخلية و�شول نحو 
19800 مهاجر اإىل اإيطاليا منذ بداية العام، مقابل ما يزيد قليا 

عن 6700 يف الفرتة نف�شها من العام املا�شي.
اإىل  300 مهاجر و�شلوا  ح��وايل  اأن  اإع��ام حملية  و�شائل  وذك��رت 

اجلزيرة الليلة املا�شية على منت اأربعة قوارب اأخرى.
ومل يت�شن احل�شول على تعليق بعد من خفر ال�شواحل اأو ال�شرطة 

املالية الإيطالية.
 
 

 قال كبري امل�شت�شارين العلميي للحكومة الفرن�شية جان فران�شوا 
دلفري�شي اإن فرن�شا �شتواجه على الأرجح موجة رابعة من فريو�س 
كورونا نتيجة لعودة ظهور احلالت ب�شبب �شالة دلتا التي ُر�شدت 

اأول مرة يف الهند.
امل�شادة لكوفيد-19  باللقاحات  التطعيم  اأن  اأ�شاف  لكن دلفري�شي 
كبري  عدد  يعتقد  التي  اجلديدة  املوجة  تاأثري  تخفيف  يف  �شي�شاعد 
من اخلراء اأنها قد جتتاح فرن�شا بحلول �شبتمر اأيلول اأو اأكتوبر 

ت�شرين الأول.
اأننا  “اأعتقد  اإن��ف��و  فران�س  لإذاع���ة  ت�شريحات  يف  دلفري�شي  وق���ال 
�شنتعر�س ملوجة رابعة، لكنها �شتكون اأخف بكثري من املوجات الثاث 

ال�شابقة لأن م�شتويات التطعيم خمتلفة مقارنة بال�شابق«.
كان وزير ال�شحة الفرن�شي اأوليفييه فريان قد قال هذا الأ�شبوع اإن 
�شالة دلتا من فريو�س كورونا، التي اأدى انت�شارها ال�شريع يف اأنحاء 
العامل اإىل دفع بع�س الدول لإع��ادة فر�س قيود على ال�شفر، متثل 

حاليا نحو 20 باملئة من حالت الإ�شابة يف فرن�شا.

تبنى جمل�س النواب الأمريكي قرارا ي�شمح باخت�شار اإجراءات طلب 
وا�شنطن  يف  القلق  يتزايد  بينما  الأف��غ��ان  لبع�س  خا�شة  تاأ�شريات 
ب�شاأن م�شري اآلف املرتجمي الفوريي وال�شائقي واملقاولي الذين 
قد يواجهون اأعمال انتقامية ب�شبب م�شاعدتهم القوات الأمريكية 
يف بلدهم. ويفرت�س اأن يغادر اجلي�س الأمريكي اأفغان�شتان بحلول 
11 اأيلول/�شبتمر املوعد النهائي الذي حدده الرئي�س جو بايدن. 
القوات الأمريكية  ان�شحاب  وت�شهد الباد معارك طاحنة منذ بدء 
اإذا  ما  ملعرفة  اأفغاين  األ��ف   18 نحو  وينتظر  املا�شي.  اأيار/مايو  يف 
هذه  معاجلة  لأن  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  يف  ال���ش��ت��ق��رار  باإمكانهم  ك��ان 
اأقره  ال��ذي  القانون  م�شروع  وين�س  ع���ادة.  �شنوات  ت�شغرق  امللفات 
والدميوقراطيي،  اأع�شائه اجلمهوريي  بدعم من  النواب  جمل�س 
على  للح�شول  للمر�شحي  طبي  فح�س  اجتياز  �شرط  اإل��غ��اء  على 
و�شع خا�س للمهاجرين. وقال النائب الدميوقراطي جي�شون كراو 
القانون،  م�شروع  عن  الرئي�شي  وامل��داف��ع  اأفغان�شتان  يف  قاتل  ال��ذي 
الإج���راءات ل�شهر واح��د لكل مر�شح.  الإج��راء �شي�شمح بتق�شري  اإن 
لكننا مل  اأرواح���ا  �شينقذ  الن�س  “هذا  تويرت  على  تغريدة  وكتب يف 
النهاية واإجاء  الذهاب حتى  بالتاأكيد  “علينا  واأ�شاف  ننته بعد”. 

�شركائنا املعر�شي للخطر«.
ويفرت�س اأن يقر جمل�س ال�شيوخ اأي�شا الن�س حتى يتمكن جو بايدن 
اخلمي�س  ال��دمي��وق��راط��ي  الرئي�س  واأع��ل��ن  واإ����ش���داره.  توقيعه  م��ن 
املا�شي ع�شية لقاء مع نظريه الأفغاين اأ�شرف غني يف البيت الأبي�س 

“لن نتخلى عن الذين �شاعدونا«.

عوا�سم

روما

باري�ص

وا�سنطن

ال�ضحة العاملية تدعم اآخر 5 
دول مل تبداأ حمالت التطعيم 

•• جنيف-اأ ف ب

اأعلنت منظمة ال�شحة العاملية اأنها تقدم دعما للدول اخلم�س الأخرية التي 
مل تبداأ بعد حمات تطعيم �شد كوفيد-19 بينما جتاوز عدد اجلرعات 

التي اأعطيت يف العامل الثاثة مليارات .
ال�شمالية  واريرتيا وهايتي وكوريا  بوروندي  ال�شكان يف  يبداأ تطعيم  ومل 
وتنزانيا. وهي الدول اخلم�س الأخرية التي مل تبداأ بعد حمات تلقيح بي 

اأع�شاء منظمة ال�شحة العاملية التي ت�شم 194 بلدا.
ال�شحة  “منظمة  اأن  بر�س  فران�س  لوكالة  املنظمة  با�شم  متحدث  و�شرح 
ب��دء حمات  ب�شاأن  ق��رارات��ه��ا  ات��خ��اذ  ال���دول يف  ه��ذه  دع��م  توا�شل  العاملية 

التطعيم«.
وكان املدير العام للمنظمة تيدرو�س اأدهانوم غيري�شو�س اأعرب عن اأمله 
يف اأن تبداأ كل دولة تطعيم العاملي يف القطاع ال�شحي والأ�شخا�س الأكرث 

�شعًفا يف اأول مئة يوم من 2021، وهي مهلة انتهت يف ني�شان/ابريل.
اإنتاجها،  يتم  التي  اللقاحات  من  ح�ش�شها  الغنية  ال��دول  حتجز  وبينما 

تنتظر بع�س الدول اإمكانية احل�شول على اجلرعات الأوىل.
وقال تيدرو�س الثاثاء “نواجه جائحة ب�شرعتي يغذيها عدم امل�شاواة«.

و�شمح نظام كوفاك�س الذي يهدف اإىل �شمان احل�شول على اللقاحات لأفقر 
البلدان، بتاأمي 89 مليون جرعة حتى الآن ل�133 منطقة م�شاركة .

لكن اإمدادات هذا الرنامج جفت عمليا هذا ال�شهر، ح�شب منظمة ال�شحة 
العاملية التي ت�شارك يف اإدارة الرنامج. وقال تيدرو�س حمذرا اإن “العامل 

يف�شل«.

ما هي تو�ضيات الرئي�س العراقي ل�ضمان انتخابات نزيهة؟

�ضحف عربية: العراق �ضحية ال�ضراع االأمريكي االإيراين

اإيران ال ترى يف اإعدام اأطفال جانحني انتهاكًا 

 مدريد توؤكد رف�ضها ا�ضتفتاء كاتالونيا 
الإ�شباين.  الد�شتور  2 من  املادة  القاعة بتعديل  اخما�س هذه 
واأن ي�شادق الإ�شبان والإ�شبانيات على هذا التعديل من خال 
ا�شتفتاء«. ويعد من امل�شتحيل اجراء هذا التعديل الد�شتوري 
املجل�س  يف  الأب��رز  الثاث  ال�شيا�شية  القوى  معار�شة  ب�شبب 
ال�شعبي املحافظ وحزب فوك�س  )احلزب ال�شرتاكي واحلزب 
لقاء  اأول  غ��داة  �شان�شيز  ت�شريحات  تاأتي  املت�شدد(.  اليميني 
النف�شايل  كاتالونيا اجلديد،  اإقليم  رئي�س  ر�شمي جمعه مع 
املعتدل بريي اأراغوني�س الذي اأعلن يف نهاية هذا الجتماع اأن 
ا�شتئناف احلوار حول النزاع ال�شيا�شي بي احلكومتي �شيتم 

ال�شبوع الثالث من اأيلول/�شبتمر يف بر�شلونة.
ا�شتفتاء  اإج����راء  يف  لانف�شاليي  الرئي�شي  املطلب  يتمثل 
لتقرير امل�شري يف هذا الإقليم الغني الواقع �شمال �شرق اإ�شبانيا 

ويقطنه 7،8 مليون ن�شمة. يف ت�شرين الأول/اأكتوبر 2017، 
بوت�شيمون  كارلي�س  برئا�شة  كاتالونيا  اإقليم  �شلطات  اأج��رت 
اآنذاك ا�شتفتاء على ال�شتقال رغم حظره من قبل مدريد. 

وبعد ب�شعة اأ�شابيع، اأعلن قادة الإقليم ال�شتقال.
اأي���دي املحافظي،  ال��ت��ي ك��ان��ت يف  ردت احل��ك��وم��ة الإ���ش��ب��ان��ي��ة، 

باإزاحة احلكومة الإقليمية وو�شع الإقليم حتت �شيطرتها.
اإ�شبانيا  �شهدتها  اأزم��ة  باأ�شواأ  هذه  النف�شال  ت�شببت حماولة 

منذ نهاية ديكتاتورية فرانكو يف عام 1975.
الي�شارية  ال�شبانية  احلكومة  وافقت  “م�شاحلة”،  ب��ادرة  يف 
الأ�شبوع املا�شي على العفو عن ت�شعة انف�شاليي كاتالونيي 
حكموا بال�شجن 9 اإىل 13 عاماً لدورهم يف حماولة انف�شال 

القليم.

  جمل�س االأمن ميّدد عمل 
البعثة االأممية يف مايل 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

مّدد جمل�س الأمن الدويل لغاية 30 حزيران/يونيو 2022 
عمل بعثة الأمم املّتحدة حلفظ ال�شام يف مايل، م�شّدداً على 
�شرورة ا�شتعادة املدنيي يف هذا البلد ال�شلطة من الع�شكريي 
ووافق  املقبل.  �شباط/فراير   27 يف  عامة  انتخابات  وتنظيم 
املعنى  بهذا  قرار  م�شروع  على  ال�15  اأع�شائه  باإجماع  املجل�س 
الأمم  “بعثة  عمل  متديد  على  القرار  وين�ّس  فرن�شا.  اأع��ّدت��ه 
املتحدة املتكاملة املتعددة الأبعاد لتحقيق ال�شتقرار يف مايل” 
اأي ما  )مينو�شما( عاماً واحداً والإبقاء على عديدها كما هو، 

اأق�شاه 13289 ع�شكرياً و1920 عن�شر اأمن.

•• مدريد -اأ ف ب

ال�شرتاكيي  اأن  الأرب��ع��اء  �شان�شيز  بيدرو  ال���وزراء  رئي�س  اأك��د 
“اأبداً”  يقبلوا  ل��ن  اإ�شبانيا  يف  ال�شلطة  زم��ام  يتولون  ال��ذي��ن 
اإجراء ا�شتفتاء لتقرير امل�شري يف كاتالونيا، وهو مطلب رئي�شي 
لانف�شاليي الكاتالونيي الذين �شي�شتاأنفون املفاو�شات مع 

مدريد يف اأيلول �شبتمر.
ا�شتفتاء  هناك  يكون  “لن  ال��ن��واب  جمل�س  يف  �شان�شيز  اأع��ل��ن 
ي�شغل  ال��ذي  ال�شرتاكي  احل��زب  اأن  م��وؤك��داً  امل�شري”  لتقرير 
من�شب اأمينه العام “لن يقبل اأبداً هذا النوع من الجنراف«.
امل�شري يجب  تقرير  ا�شتفتاء  تنظيم  اأج��ل  اأن��ه من  اإىل  وا�شار 
اإق��ن��اع ثاثة  اإىل  عنه  ي��داف��ع��ون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  يتو�شل  “اأن 

•• بغداد-وكاالت

يف اإطار ال�شتعداد لانتخابات العامة العراقية املبكرة 
العراقي برهم  الرئي�س  اجتمع  املقبل،  اأكتوبر  �شهر  يف 
لانتخابات،  امل�شتقلة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ف��و���ش��ي��ة  م��ع  ���ش��ال��ح 
النتخابية،  العملية  ن��زاه��ة  �شمان  �شبل  يف  للتباحث 
وح�شن �شريها. وكان لفتا ح�شور بعثة الأمم املتحدة 
اخلا�شة للعراق “يونامي” يف الجتماع املو�شع، لرئي�س 

اجلمهورية العراقي مع مفو�شية النتخابات.
اإج�����راء انتخابات  ت���اأم���ي  اأه��م��ي��ة  و����ش���دد ���ش��ال��ح ع��ل��ى 
الثغرات  نزيهة وعادلة يف خمتلف مراحلها، ومعاجلة 
وامل�شائل العالقة، وتوفري الأمن النتخابي خللق بيئة 
اآمنة وم�شتقرة، من اأجل تاأمي الإرادة احلرة للناخبي 
اجلمهورية.  رئا�شة  بيان  بح�شب  ممثليهم،  اختيار  يف 
التو�شيات  م��ن  مبجموعة  ال��ع��راق��ي  الرئي�س  وت��ق��دم 
املتعلقة ب�شمان نزاهة وعدالة عملية النتخاب، اأهمها 
اأن تكون عمليات العد والفرز اإلكرتونية ويدوية يف كل 
حمطة انتخابية، وبح�شور ممثلي الأحزاب واملراقبي، 
وتعلن النتائج بعد املطابقة، وت�شليم ن�شخ من النتائج 

لوكاء الأحزاب ال�شيا�شية واملر�شحي.
العامة  النتائج  اإع��ان  يتم  اأن  التو�شيات،  �شمن  ومن 
لانتخابات خال 24 �شاعة من انتهاء القرتاع، ويتم 
العامة  تغطية عملية القرتاع والعد والفرز والنتائج 

عر البث املبا�شر يف مراكز الت�شويت والعد والفرز.
قالت جمانة  العراقي،  الرئي�س  تو�شيات  على  وتعليقا 
ال��غ��اي امل��ت��ح��دث��ة ال��ر���ش��م��ي��ة ب��ا���ش��م امل��ف��و���ش��ي��ة العليا 
م��ع موقع  ح���وار  ال��ع��راق يف  يف  ل��ان��ت��خ��اب��ات  امل�شتقلة 
اجلمهورية  رئ��ي�����س  :”عّر  عربية”  ن��ي��وز  “�شكاي 
للعملية  دول���ة  كموؤ�ش�شات  دعمهم  ع��ن  ال��ل��ق��اء،  خ��ال 
تاأخري،  دون  املقرر  موعدها  يف  ولتنظيمها  النتخابية 
النتائج  اإع���ان  اإمكانية  منها،  ت�شورات  جملة  وط��رح 
العملية  مل��ج��ري��ات  وال��ن��ق��ل احل���ي  ���ش��اع��ة،   24 خ���ال 
برحابة �شدر  تلقينا  وقد  الأ���ش��وات،  وف��رز  النتخابية 
تو�شيات ومقرتحات رئي�س اجلمهورية، وهي �شتخ�شع 
لرنى  املفو�شي،  جمل�س  يف  والبحث  للدرا�شة  طبعا 

•• بغداد-وكاالت

ميلي�شيات  �شد  العراق  يف  الأمريكية  ال�شربات  اأث��ارت 
تابعة لإيران، ت�شاوؤلت حول دللة التوقيت وما �شينتج 
ع��ن ا���ش��ت��م��رار ح��ال��ة ال��ف��ع��ل ورد ال��ف��ع��ل ب��ي الوليات 
املتحدة وامليلي�شيات امل�شلحة التابعة لإيران يف املنطقة.
ال�شوء  الأرب��ع��اء،  اأم�س  �شادرة  عربية  و�شلطت �شحف 
واأدواتها يف  اإي��ران  ال�شراع بي  ا�شتمرار  على تداعيات 
اأخرى  املتحدة من جهة  وال��ولي��ات  املنطقة من جهة، 

على الأر�س العراقية.

مفاجاأة للعراق
الأفق  يف  ت��ل��وح  ب����داأت  اإن���ه  “عكاظ”  �شحيفة  وق��ال��ت 
�شيا�شة  يف  الأم��ري��ك��ي  الن�شبي  التغيري  على  م��وؤ���ش��رات 
التعامل مع  بالع�شا يف  والتلويح  اجل��زرة  الرتغيب يف 
وكاء اإيران يف العراق، بعد ال�شربات اجلوية لطائرات 
مرتبطة  طائفية  ملي�شيات  على  طيار  دون  اأمريكية 

باإيران على احلدود العراقية ال�شورية.
الأمريكية  الع�شكرية  ال�شربات  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
منطقة  يف  ج���اءت  كونها  ال��ع��راق��ي��ة،  املوؤ�ش�شة  ف��اج��اأت 
ملي�شيات  وا���ش��ت��ه��دف��ت  ال��ع��راق��ي��ة  ل��ل��ح��دود  م��ت��اخ��م��ة 
احل�شد ال�شعبي. وت�شاءلت حول ما اإذا كان ال�شتهداف 
ال�شورية  احل����دود  ع��ل��ى  اإي��ران��ي��ة  مللي�شيات  الأم��ري��ك��ي 
اأم  بايدن،  الرئي�س  اإدارة  لدى  جديداً  توجهاً  العراقية 
اأن الأمر له عاقة بقرب انهيار مفاو�شات فيينا حول 
امل��ل��ف ال��ن��ووي الإي������راين، و���ش��ط ح��دي��ث ع��ن خافات 

عميقة بي اأطراف التفاو�س.
الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  ف��اج��اأت  “رمبا  واأ���ش��اف��ت 
هذا  اختيار  اأن  اإل  الأمريكية،  بالغارة  العراق  حليفها 
التوقيت لتنفيذ ال�شربات، بعد انعقاد القمة الثاثية 
قد  الأول،  اأم�س  بغداد  يف  امل�شرية  الأردن��ي��ة  العراقية 
قد  ال�شعبي  احل�شد  ك��ان  اإذا  ما  اإ�شافيا  ت�شاوؤل  يطرح 
البادئ؟”،  “من هو  لتكري�س فكرة  ال�شربة  ا�شتجدى 
مبعنى اأنه قد يرغب يف جر الأمريكيي اإىل مواجهة.. 
مل�����اذا؟ لأن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ك��م��ا ه���و م���ع���روف غري 

اجتماعهم مع الرئي�س العراقي، قالت الناطقة بل�شان 
موقع  مع  حوارها  يف  العراقية،  النتخابات  مفو�شية 
“�شكاي نيوز عربية” :”نعمل دوما مع الأمم املتحدة 
الفنية،  بامل�شورة  ميدوننا  حيث  النتخابية  للم�شاعدة 
واجتماعاتنا،  ن�شاطاتنا  اأغلب  يف  معنا  حا�شرون  وهم 
ولدينا  اجلمهورية،  رئي�س  م��ع  ه��ذا  اجتماعنا  ومنها 
امل��ت��ح��دة املخت�شي يف  ف��ري��ق ووف���د م��ن خ���راء الأمم 
والإدارة  وال��ق��ان��ون  والإع������ام  الن��ت��خ��اب��ات  جم����الت، 

وغريها، مل�شاعدتنا«.
ومن جهته قال مهند اجلن اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية، يف 
ت�شريح ملوقع “�شكاي نيوز عربية” :”رئي�س اجلمهورية 
ومهمة،  جوهرية  ق�شايا  يطرح  ما  ع��ادة  �شالح  برهم 
اأك��رث من منا�شبة ي�شع يده على اجل��رح، لكن  وهو يف 
العرة تبقى يف التطبيق، فالنوايا رمبا تكون متوفرة 
انتخابات  لإج��راء  واحلكومة  اجلمهورية  رئي�شي  لدى 
نزيهة، لكن هل ميلكان القدرة على ترجمة تلك النوايا 

يعود  فالقرار  منها،  البع�س  تطبيق  ممكنا  كان  ما  اإذا 
ما  �شرتى  اإمكانياتها  وح�شب  للمفو�شية  املح�شلة  يف 
ميكن اعتماده من بي تلك التو�شيات، حيث �شيدر�شها 

فنيون خمت�شون تابعون لها ونقرر على �شوء ذلك«.
هناك  ان��ت��خ��اب��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  “ككل  ال���غ���اي:  واأ����ش���اف���ت 
تابعون  وم���راق���ب���ون  م���راق���ب���ون حم��ل��ي��ون ودول����ي����ون، 
يف  �شيفتح  الق��رتاع  انتهاء  وبعد  ال�شيا�شية،  لاأحزاب 
كل مركز انتخابي حمطة واحدة، للتاأكد من مطابقة 
حال  ويف  ي��دوي��ا،  وف��رزه��ا  ع��ده��ا  �شيتم  حيث  البيانات 
اإذا ما طابقت النتائج 5 يف املئة فما دون، تعد اأ�شوات 
اإذا كانت ن�شبة عدم املطابقة فوق  اأما  املركز �شحيحة، 
5 يف املئة، ف�شيتم اإعادة فرز كافة حمطات ذلك املركز 

يدويا، واعتماد نتائج العد اليدوي«.

م�صاركة اأممية
يف  الأمم��ي��ة  “يونامي”  بعثة  م�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  وتعليقا 

الأرا�شي  ت��ك��ون  ب���اأن  �شماحهم  ع���دم  ع��ل��ى  الأم��ري��ك��ي��ة 
بي  احل�����ش��اب��ات  وت�شفية  ل��ل��ح��رب  م�شرحا  ال��ع��راق��ي��ة 

القوى الأجنبية املت�شادة واملتناف�شة.
اإيران  ال��ع��راق��ي،  للنظام  حليفي  “اأوثق  اأن  واأ���ش��اف��ت 
ح�شاباتهما  ت�شفية  يف  ما�شيان  امل��ّت��ح��دة،  وال��ولي��ات 
اأ�شمل  ح��رب  نحو  ويتدّرجان  العراقية  الأرا���ش��ي  على 
يف  امل��ت��واج��دة  قواتها  املّتحدة  ال��ولي��ات  فيها  ت�شتخدم 
املنطقة مبا يف ذلك داخل الأرا�شي ال�شورية والعراقية، 
ال�شيعية  امليلي�شيات  بوا�شطة  اإي����ران  تخو�شها  فيما 
ال�شربات  تكن  “مل  وتابعت  ال��ع��راق«.  يف  لها  التابعة 
التي اأمر بها الرئي�س الأمريكي جو بايدن على ف�شائل 
اإي��ران يف �شوريا والعراق الأوىل  م�شلحة مدعومة من 
م��ن ن��وع��ه��ا ول���ن ت��ك��ون ع��ل��ى الأرج����ح الأخ����رية يف ظل 
اإىل  بالن�شبة  املهم  ال�شوؤال  لكن  العهد،  رئا�شته حديثة 
يرقى  هل  هو  بايدن  ح��زب  من  الدميقراطيي  بع�س 
م�شتوى  اإىل  ه��ذا  امل�شادة  والهجمات  الهجمات  من��ط 

م�شتعدة ملواجهة ع�شكرية مع امللي�شيات يف العراق«.
“تطرح ال��غ��ارات الأم��ري��ك��ي��ة ت�����ش��اوؤلت حول  وق��ال��ت: 
اإمكانية اأن يتحول العراق اإىل �شاحة ت�شفية للح�شابات 
بي ال��ولي��ات املتحدة ووك��اء اإي��ران يف ال��ع��راق، حيث 
التاأثري  ب��ي  ل��وق��وع��ه  ح�شا�شاً  و���ش��ع��اً  ال��ع��راق  يعي�س 
طهران  م��ايل  ملي�شيات  ونفوذ  الأمريكي،  ال�شيا�شي 
قيام  م��ن  م�شتفيدة  ال��ع��راق  مفا�شل  يف  مت���ددت  ال��ت��ي 
البن  ب��و���س  ج���ورج  الأ���ش��ب��ق  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  اإدارة 
اأتاح  مبا  ح�شي،  �شدام  ال��ل��دود  عدوها  على  بالق�شاء 
لأحزاب طائفية عراقية وثيقة ال�شلة باإيران اأن تتوىل 

ال�شلطة«.

ت�صفية ح�صابات
وقالت �شحيفة “العرب” اإن كبار امل�شوؤولي العراقيي 
داأبوا على اإعادة التاأكيد عند كل احتكاك بي امليلي�شيات 
والقوات  ال��ع��راق  يف  اإي����ران  حل�شاب  العاملة  ال�شيعية 

على الأر�س؟. 
النتخابي  ف�����الأم�����ن 
على  يقت�شر  ل  م��ث��ا 
ي��������وم الق���������������رتاع، بل 
ينبغي  �����ش����ريورة  ه����و 
الآن،  م���ن���ذ  ���ش��م��ان��ه��ا 
�شمان  جل��ه��ة  خ��ا���ش��ة 
اأمن املر�شحي يف طرح 

براجمهم وروؤاهم، وعلى �شعيد �شامتهم ال�شخ�شية، 
و���ش��ام��ة عملية  اأم���ن  ه��ن��ا ق�شية  والأه�����م والأخ���ط���ر 
ل�شمان  م�شددة  اآليات  و�شع  يجب  حيث  والفرز،  العد 

�شفافيتها ونزاهتها«.
العراقية  احلكومة  وع��ود  “رغم  ق��ائ��ا:  مهند  وت��اب��ع 
املتكررة، حول توفريها بيئة انتخابية اآمنة، لكن مل نر 
�شيئا ملمو�شا حلد الآن يف هذا الجتاه، وننتظر اأن تفي 

احلكومة بوعودها يف هذا املجال«.
واأبدى اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية تفاوؤله احلذر بالقول: 

مب�شر  اأم���ر  ه��و  الج��ت��م��اع  يف  يونامي  بعثة  “ا�شرتاك 
ي��وؤط��ر ح�شور  اأ���ش��ا���س ق��ان��وين دويل  ب��اخل��ري، وث��م��ة 
من  العراقية،  النتخابات  مراقبة  يف  ودوره��ا  يونامي 
خ���ال ال���ق���رار الأمم����ي اخل��ا���س ب��ذل��ك رق���م 2576 
وال�شادر عن جمل�س الأم��ن ال��دويل اأواخ��ر �شهر مايو 
ع���اوة على هذا  ت��ت��اح  اأن  وامل��ه��م هنا  ع��راق��ي،  وبطلب 
�شعيد  على  والإمكانيات  ال��ظ��روف  ال���دويل،  احل�شور 
انتخابي  مناخ  ل�شمان  التنفيذية،  العراقية  ال�شلطات 
�شفاف وم�شتقر، حيث �شتختلف حينها ول ريب نتائج 

هذه النتخابات عن �شابقاتها«.
جدير بالذكر اأن النتخابات العراقية املبكرة، كان قد 
تقرر تنظيمها �شابقا يف �شهر يونيو من العام اجلاري، 
لكن لعتبارات فنية ولوج�شتية متعلقة بعامل الوقت، 
وت��ف�����ش��ي ف���ريو����س ك���ورون���ا امل�����ش��ت��ج��د، وط��ب��ي��ع��ة املناخ 
ال�شيفي �شديد احل��رارة يف العراق خال �شهر يونيو، 
قررت احلكومة العراقية تاأجيلها، بطلب من املفو�شية 
العليا امل�شتقلة لانتخابات، لتتم يف اليوم العا�شر من 

�شهر اأكتوبر املقبل.

�شراع غري معلن؟«. واأ�شارت اإىل اأن اأع�شاء بالكونغر�س 
�شلطات  بع�س  اإل��غ��اء  على  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف  يعملون 
احلزبي  من  روؤ�شاء  ا�شتغلها  التي  باحلرب  التفوي�س 
�شابقة  ت��ري��ر هجمات  وال��دمي��ق��راط��ي يف  اجل��م��ه��وري 
ع��ل��ى ال��ع��راق و���ش��وري��ا وغ��ريه��م��ا، ل��ك��ن ذل���ك ل��ن مينع 
�شربات  �شن  من  اآخ��ر  رئي�س  اأي  اأو  بايدن  بال�شرورة 

جوية دفاعية.

حماية ال�صيادة
من جانبه، راأى الكاتب يف �شحيفة “ال�شرق الأو�شط” 
اليوم يف حالة معلقة  العراق  اأن  الرا�شد،  عبدالرحمن 
 ،2003 عام  �شدام يف  واإ�شقاط  الأمريكي  الغزو  منذ 
ال��ع��راق دول���ة مب��وؤ���ش�����ش��ات م��دن��ي��ة وع�شكرية  اأن  ح��ي��ث 

م�شتقرة، لكنه يعاين يف �شبيل حماية �شيادته وبقائه.
التهديد  حت��ت  ي��رزح  �شماله  “العراق  ال��را���ش��د:  وق��ال 
مع  ال�شلطة  تتنازع  وجنوبه  امل��ت��ك��رر،  ال��رتك��ي  وال��غ��زو 
من  تعافى  وو�شطه  اإدارت���ه،  على  الإيرانية  امليلي�شيات 
ال��ق��وى الإي��ران��ي��ة تتغلغل يف  داع�����س وال��ق��اع��دة وبقيت 
ال�شيطرة  تريد  وتركيا  املهمة،  ال��دول��ة  اأج��ه��زة  داخ��ل 
والهيمنة  وما خلفها  الكردية  املناطق  اأج��زاء من  على 
على النفط فيها، واإيران لديها �شهية اأكر لا�شتياء 
على املناطق البرتولية واملمرات الرية وتعتر العراق 
واقت�شادياً وميثل  وتاريخياً وطائفياً  امتداداً جغرافياً 
بحاجة  “العراق  واأ�شاف  نظام طهران«.  اأطماع  اأعظم 
ال����ت����وازن يف وجه  ����ش���يء م���ن  ل��ت��ح��ق��ي��ق  امل�����ش��ان��دة  اإىل 
اإيقاف  التهديدات بالق�شاء على �شيادته ووجوده، واأن 
وجهداً  ط��وي��ًا،  وق��ت��اً  �شي�شتغرق  قدميه  على  ال��ع��راق 
واأن  وح��ا���ش��م،  �شعب  وق��ت  يف  ك��ب��رياً،  ودول��ي��اً  اإقليمياً 
الأمريكي  الن�شحاب  بعد  ال��ف��راغ  م��ن  �شياأتي  اخلطر 
والدويل،  الإقليمي  التناف�س  للمزيد من  �شيدفع  لأنه 

كما يحدث الآن يف اأفغان�شتان«.
يف  ال���دع���م  اإىل  حت��ت��اج  ل  ال��ع��راق��ي��ة  “الدولة  وت���اب���ع 
مواجهة الإيرانيي، بل �شد العراقيي الذين يعملون 
ل�شالح طهران، ويهددون يف و�شح النهار حكومة ال�شيد 

م�شطفى الكاظمي«.

•• طهران-اأ ف ب

جلنة  يف  م�شوؤول  دبلوما�شي  اعتر 
الأطفال  اإع���دام  اأن  اإيرانية  ر�شمية 
لنتهاك  “رمزا  ل��ي�����س  اجل��ان��ح��ي 
موؤكدا يف حديث  الإن�شان”،  حقوق 
لوكالة فران�س بر�س اأن طهران تعمل 
الإعدامات  ه���ذه  ع���دد  خف�س  ع��ل��ى 
التي تنتقدها الأمم املتحدة. وغالبا 
ما توجه املفو�شية ال�شامية حلقوق 
الدولية،  للمنظمة  التابعة  الإن�شان 
وجمعيات حقوقية غربية، انتقادات 
خلفية  على  الإي��ران��ي��ة  للجمهورية 
اأ�شخا�س  بحق  اإع���دام  اأح��ك��ام  تنفيذ 
ح�شول  ل������دى  ق���ا����ش���ري���ن  ك�����ان�����وا 

ي��ن��ت��ظ��رون ال���ي���وم يف اأروق������ة امل���وت، 
التنفيذ  خطر  منهم  اأرب��ع��ة  ي��واج��ه 
ال��و���ش��ي��ك ل��ع��ق��وب��ة الإع�������دام«. لكن 
جميد تفر�شي، م�شاعد الأمي العام 
العليا  اللجنة  يف  الدولية  لل�شوؤون 
حلقوق الإن�شان الإيرانية، املرتبطة 
اأن هذه  الق�شائية، يعتر  بال�شلطة 

النتقادات لي�شت يف حملها.
وق����ال يف ح����وار م���ع ف��ران�����س بر�س 
موؤ�ش�شتنا  واأه��داف  “املبداأ  الثاثاء 
هذه هي اأن نخف�س اىل احلد الأدنى 
الأ�شخا�س  ع����دد  الإم����ك����ان،  وق����در 

عمن  اأ�شا�شي  ب�شكل  نتحدث  نحن 
كبار  �شبان  ع�شرة،  ال�شابعة  يف  ه��م 
الن�شوج  بلغوا  اأنهم  املحكمة  وجدت 
اأفعالهم.  تبعات  لإدراك  الذهني” 
و�شدد امل�شوؤول على اأن اأحكام الإعدام 
يف اإيران ت�شتند اىل ال�شريعة مرزا 
اأه��م��ي��ة ح���ق ع���ائ���ات ال�����ش��ح��اي��ا يف 
العفو عن مرتكب اجلرمية واعتاقه 
ال�شادر  احل��ك��م  تنفيذ  م��ن  بالتايل 

بحقه.
“ورد يف القراآن اأن هذا هو  واأ�شاف 
اذا عفوت  حق عائلة ال�شحية، لكن 

يف  بارتكابها،  اأدي��ن��وا  التي  اجل��رائ��م 
خم��ال��ف��ة لت��ف��اق��ي��ة ح��ق��وق الطفل 
اإي����ران. ونقل  ���ش��ادق��ت عليها  ال��ت��ي 
تقرير عن “حالة حقوق الإن�شان يف 
“ قدمته املفو�شة  اإي��ران  جمهورية 
 22 يف  ب��ا���ش��ل��ي��ه  مي�شيل  ال�����ش��ام��ي��ة 
العام  الأم��ي  قلق  حزيران/يونيو، 
عدد  “كرثة  اإزاء  امل��ت��ح��دة  ل����اأمم 
اأح��ك��ام الإع�����دام وع��ق��وب��ات الإع����دام 

املنفذة” يف الباد.
من  “اأكرث  اأن  اىل  با�شليه  واأ���ش��ارت 
ال�شّبان  اجل���ان���ح���ي  م����ن  ث���م���ان���ي 

ال��ذي��ن ي��ت��م اإع��دام��ه��م ب��ع��د احلكم 
عليهم بالعقوبة الق�شوى”، م�شيفا 
لإيران”  ي�����ش��ّف��ق  ل  اأح������دا  “لكن 
تفر�شي  وتطرق  ذل��ك.  اىل  ل�شعيها 
اىل  دبلوما�شية،  خلفية  م��ن  الآت���ي 
م�����ش��األ��ة الأط����ف����ال اجل���ان���ح���ي، اأي 
املداني بارتكاب جرائم قبل بلوغهم 

ال�شن القانونية.
هم  عمن  نتحدث  “عندما  واأو���ش��ح 
العمر،  م���ن  ع�����ش��رة  ال��ث��ام��ن��ة  دون 
ن��ح��ن ل ن��ت��ح��دث ع��ن اأ���ش��خ��ا���س يف 
عمرهم.  من  اخلام�شة  اأو  ال�شاد�شة 

عائات  اىل  )متوجها  �شديقي  ي��ا 
ال�����ش��ح��اي��ا(، ف��ه��ذا اأم����ر ج��ي��د لك. 
ووفق  العفو”.  )ه����ي(  ال��ن�����ش��ي��ح��ة 
ت�����ش��ل عقوبة  ال���ن���اف���ذة،  ال���ق���وان���ي 
�شيما  اإي����ران، ل  اجل��رائ��م يف  بع�س 
منها القتل، اىل الإع��دام. لكن عفو 
الدم”(  )“اأولياء  ال�شحية  عائلة 
امل��دان، يتيح عدم تنفيذ عقوبة  عن 
الذي  تفر�شي  �شدد  بحقه.  الإع��دام 
�شغل �شابقا من�شب �شفري باده يف 
املعنيي يبذلون  اأن  نيوزيلندا، على 
عن  بالعفو  العائات  لإقناع  جهودا 
امل��رت��ك��ب��ي امل��ح��ك��وم��ي ب����الإع����دام. 
اأن مينحوا  يف  ن��رغ��ب  “نحن  وق���ال 

العفو.
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�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

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

للمقاولت العامة
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2832275 

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

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

ايفنت�س
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2571155 

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�س 22 

للت�شميم
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3702404 

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

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

للعقارات
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3930686 

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

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

ال�شحى للحج والعمرة
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1048128 

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

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

ال�شابون
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2942112 

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

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

بيوتي قوزيل ال�شيدات
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2541689 

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

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

ميثا
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2721580 

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

اإلغاء اعالن �صابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
موؤ�ش�شة  التجاري  بال�شم    CN رقم:1134601 
 ، امل�شلحة  واحلدادة  النجارة  لعمال  ال�شحراء  جنمة 
كان  كما  الو�شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء 
على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى   - �شابقا  عليه 
خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا 
اأ�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:الو لبنان للهواتف املتحركة ذ.م.م
 -  36 - ق   13 �س   - ال�شياحي  النادي  �شارع   ، ال�شركة:اأبوظبي  عنوان 

حمل رقم 5 - مبنى بناية/�شهيل مبارك م�شباح مبارك املرر
CN 1017048 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيي ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/6/29 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2122001082 
تاريخ التعديل:2021/6/30

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

 �إد�رة �لرت�خي�س �لتجارية

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/البعد الف�شي لدارة 

العقارات ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1351609 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة خالد برك عزان حممد الكثريي %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف �شعيد حممد �شامل باوزير

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

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

املعار�س واحلفات
قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:3984463 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة علياء يو�شف احمد بن ع�شكر النعيمي  %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف حمد احمد ح�شي ا�شماعيل اجل�شمي

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

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

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  1 يوليو 2021 �لعدد 13280

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

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

الحتاد اخلليجي للتدريب والتطوير وال�شت�شارات
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1914291 

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

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

تكنو �شرتوي للمقاولت
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2783434 

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

اإعــــــــــالن
م  م  ذ  العامة  للمقاولت  امللكي  ال�ش�����ادة/اخلط  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�شة رقم:1044626 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة غدير را�شد جمعه را�شد الظاهرى %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نا�شر �شعيد على عبداهلل املن�شورى
تعديل اإ�شم جتاري من/ اخلط امللكي للمقاولت العامة ذ م م ذ.م.م

ALKHAT ALMALKY GENERAL CONTRACTING LLC

اإىل / اكا�شيا الدولية للمقاولت ذ.م.م
ACACIA INTERNATIONAL CONTRACTING L.L.C

تعديل عنوان / من اأبوظبي امل�شفح م 13 422858 ال�شيد حممد على حميد و اخرين 
اإىل اأبوظبي مدينة حممد بن زايد ز 9-1 390951 390951 لنك انف�شتمنت�س - ذ م م

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

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

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ناي�س للزهور 

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1095926 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة رحاب ها�شم حممد عبداهلل النقبى  %51

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اجمد وليد احمد العجورى  %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ماجد �شعد عبداهلل على املنهاىل

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

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ ناي�س للزهور

NICE FLOWERS
اإىل/ بتونيا لل�شوكول والزهور ذ.م.م

  PETUNIA CHOCOLATE AND FLORAL L.L.C
تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع اال�شوكولته - بالتجزئة  4721014

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

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

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك

�س. �شريفكورب )ذ.م.م(

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 155136                 بتاريخ : 2011/03/30     

با�ش��م: �س. �شريفكورب )ذ.م.م(.

وعنوانه: �س.ب 5822، ال�شارقة، الإمارات العربية املتحدة.

وامل�شجلة حتت رقم : )155136(        بتاريخ: 2012/09/30 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/03/30                وحتى تاريخ :  2031/03/30    

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  1 يوليو 2021 �لعدد 13280

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ركن احليوانات الليفة للتجارة �س.ذ.م.م.

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 348526        بتاريخ : 06/04/2021
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: ركن احليوانات الليفة للتجارة �س.ذ.م.م.
وعنوانة: �س.ب 44998، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الدعاية والإعان واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.

الواق�عة بالفئة: 35
و�شف العامة : العامة تتكون من كلمات pet corner كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.

ال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  1 يوليو 2021 �لعدد 13280

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
كافيترييا الثاثي.

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 347522        بتاريخ : 23/03/2021
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: كافيترييا الثاثي.
وعنوانة: ال�شارقة مويلح/ ال�شارقة خلف �شارع  املدينة اجلامعية حمل رقم 5 ملك الأمانة العامة لاأوقاف 

)الوقف التعليمي( �س.ب 33458 ، ال�شارقة، المارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات، الإيواء املوؤقت.
الواق�عة بالفئة: 43

ت�شميم  باأحرف لتينية مع وجود  كتبت   MOO MOO و�شف العامة : العامة تتكون من الكلمات
مميز لر�شم كارتوين ي�شبه راأ�س بقرة وذلك باللوني الأبي�س والأ�شود كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.

ال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  1 يوليو 2021 �لعدد 13280
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عربي ودويل
انتخابات تخفي اأخرى يف فرن�صا

االإقليمية تفتح ال�ضهية الرئا�ضية على اليمني والي�ضار...!
•• الفجر -اأوليفييه بيفو –ترجمة خرية ال�سيباين

 بالتوقيع على ف�صل اليمني املتطرف ورئي�س اجلمهورية, 
فاإن املحطة االنتخابية تد�صن مرحلة �صيا�صية جديدة 

مليئة بال�صعوبات... للجميع!
قاطعها  التي  االإقليمية,  االنتخابات  اأن  �صك  ال     

التجمع  �صحيتني:  عن  اأ�صفرت  كبري,  ب�صكل  الناخبون 
حركة  بجناحيها  الرئا�صية  واالأغلبية  الــوطــنــي, 
الدميقراطية  ــة  ــرك واحل ــــام  االأم اإىل  اجلــمــهــوريــة 
يج�ّصد  من  اأن  كثيون  يرى  لذلك,  ونتيجة  )مــودام(. 
قد  ماكرون,  واإميانويل  لوبان  مارين  الكتلتني,  هاتني 
مّت الّنيل من �صورتهما, واأن خطتهما االنتخابية تتعرث, 

العام  الــراأي  اهتمام  بعدم  يت�صم  �صيا�صي  ملعب  و�صط 
املتزايد بامل�صائل االنتخابية.    مل يفز اليمني املتطرف 
افتكاك  االأقــل,  على  ياأمل,  كان  الذي  هو  منطقة  باأي 
املن�صق  كــان  حيث  )باكا(  دازور  كــوت  األــب  بروفان�س 
تيريي  لوبان,  حزب  اإىل  وانتقل  الربملاين  اليمني  عن 
مارياين, قد تقدم على الرئي�س املنتهية واليته, رينو 

مو�صيلري )اجلمهوريون( يف اجلولة االأوىل. يف الطليعة 
االإحماء,  دورة  خالل  املناطق  جميع  يف  كبري  حد  اإىل 
مل تكن حركتي اجلمهورية اإىل االأمام واملودم قادرتني 
على فر�س كيانهما كقوة احتياطية اأ�صا�صية يف اجلولة 
كان  الــذي  والي�صار”,  “واليمني  لـ  كامتداد  الثانية, 

ال�صعار الرئي�صي للمر�صح ماكرون عام 2017.

   لقد ف�شل م�شعى رئي�شة احلزب 
ورئي�س  امل����ت����ط����رف،  ال���ي���م���ي���ن���ي 
اجلمهورية، يف حماولة “تاأميم” 
اأرادت  املحلية.  الن��ت��خ��اب��ات  ه��ذه 
حتويل  الوطني  التجمع  رئي�شة 
انطاق  من�شة  اإىل  املناطق  هذه 
اأ�شا�س  وعلى  الرئا�شية.  حلملتها 
لنوايا  ال�����������راأي  ا����ش���ت���ط���اع���ات 
ال���ت�������ش���وي���ت ق���ب���ل الن���ت���خ���اب���ات، 
قوة  اأول  راأ�����س  ع��ل��ى  نف�شها  راأت 
وعلى  وف��ائ��زة،  فرن�شية  �شيا�شية 
اأوت  وجه اخل�شو�س، يف باكا ويف 
دو ف��ران�����س. وم���ع الأ����ش���ف، خّيب 
اآم��ال��ه��ا م��ن��ذ اجلولة  ال��ن��اخ��ب��ون 
م���راك���ز  ع�����ن  ب���غ���ي���اب���ه���م  الأوىل 

القرتاع.

لقد ف�صلت 
ا�صرتاتيجية التاأميم

   يف الوقت نف�شه ، ك��ان الرئي�س 
جبهة  اىل  ب���ع���ث  ق����د  م�����اك�����رون 
امل���ع���رك���ة ف��ي��ل��ق م����ن ال���������وزراء يف 
عليهم  كان  ر�شمياً،  مناطق.  عدة 
مبواجهة  القمي�س”،  “تبليل 
ر�شمي،  غ��ري  وب�����ش��ك��ل  م��ي��دان��ي��ة؛ 
بالتخفيف  ي��ت��ع��ل��ق  الأم������ر  ك����ان 
للموؤ�ش�شة  ال�شديد  ال�شعف  م��ن 
امل��ح��ل��ي��ة ل��ل��ح��زب ال�������ش���اب ال���ذي 
اأن  اي   ،2016 ع��ام  اإط��اق��ه  مت 
يبلغ  الم����ام مل  اجل��م��ه��وري��ة اىل 

حتى خم�س �شنوات من الوجود.
   كان الهدف الأول لا�شرتاتيجية 
اخل�شو�س،  وجه  على  الرئا�شية، 
ه����و اإج�����ب�����ار ك���زاف���ي���ي���ه ب����رت����ران، 
اأوت  ل���  ولي��ت��ه  املنتهية  ال��رئ��ي�����س 
بيكري�س،  وف��ال��ريي  ف��ران�����س،  دو 
رئ��ي�����ش��ة اإي�����ل دو ف��ران�����س -غ����ادر 
اجلمهوريي  ح����زب  ال���زع���ي���م���ان 
وي���اأم���ان مت��ث��ي��ل مي���ي م�شتقل 
–اإجبارهما على  عن هذا احلزب 
لقطع  الثانية  اجل��ول��ة  حتالفات 
هنا  اليمي  اأق�شى  على  الطريق 
وعلى الي�شار هناك. وكان الهدف 
الثاين، هو تقدمي نف�شه على اأنه 
للتجمع  �شرا�شة  املعار�شي  اأك��رث 
الوطني، حيث اأن جزًء من النواب 
لي�شوا  اجل��م��ه��وري��ي  وال��ن��اخ��ب��ي 
اليمي  م����ع  ل���ل���ت���ق���ارب  م���ع���ادي���ن 

املتطرف.
ا�شرتاتيجية  اأن  ال��وا���ش��ح  م��ن     
الليزيه هذه قد ف�شلت يف هاتي 
يكن  -مل  الرئي�شيتي  املنطقتي 
ق����ادة الأغ��ل��ب��ي��ة ال��رئ��ا���ش��ي��ة اأكرث 
التي  الأخ���رى  املناطق  جن��اًح��ا يف 
– وثبت  ف��ي��ه��ا  ي��ط��م��ع��ون  ك���ان���وا 
التجمع  �شد  الأ���ش��وار  اأف�شل  ان 
ه��م��ا برتران  وال��ي�����ش��ار،  ال��وط��ن��ي 
مبفردهما   ، ال��ل��ذي��ن  وب��ي��ك��ري�����س 
الرئي�س   ح����رك����ة  دع������م  وب��������دون 
اجلمهورية اإىل الأمام، متكنا من 

احلفاظ على منطقتهما.

انت�صار االأحزاب القائمة
الرئي�س  ق���ّل�������س  امل����ق����اب����ل،  يف    
الهزمية  ح���ج���م  م����ن  م�����اك�����رون 
ب��ف�����ش��ل الن��ت�����ش��ار ال��ك��ب��ري، على 
لرينود  ال���ت���وق���ع���ات،  ك����ل  ع��ك�����س 
الذي  )اجل��م��ه��وري��ون(  مو�شيلري 
اجلمهورية  حركة  معه  حتالفت 
ال�شلطة  م���ن  ب��دف��ع  الأم������ام  اإىل 
التنفيذية، قبل الدور الأول. مما 

اأثار ا�شتياء بع�س اأباطرة اليمي 
املحلي، مثل اإريك �شيوتي.

   هذا النجاح الذي حققه الرئي�س 
املنتهية وليته يف باكا مت ت�شهيله 
الي�شار  ان�شحاب  ا من خال  اأي�شً
بقيادة مناف�س من اأوروبا البيئة-

ال��ذي مل تكن لديه نية  اخل�شر، 
الثانية.  اجل���ول���ة  ق��ب��ل  ال���ت���ن���ازل 
الوطنية  ال�شلطات  �شغط  ل��ك��ن 
حلزبه، ورمبا اخلوف من حتمل 
الوحيد  النت�شار  عن  امل�شوؤولية 
امل��ح��ت��م��ل ل��ل��ي��م��ي امل��ت��ط��رف، قد 
ت��غ��ل��ب ع��ل��ى اإ����ش���رار ج���ان ل���وران 

فيليزيا.
تعبئة  ع��دم  تكّفل  النهاية،  ويف     
التجمع  يف  جم������ددا  ال���ن���اخ���ب���ي 
الوطني، واإعادة العتبار للجبهة 
اجلمهورية، والتي مل ي�شرح اأحد 
ماتت،  باأنها  والي�شار  اليمي  من 

تكّفل بالباقي.
النتخابات  ه���ذه  �شجلت  ل��ق��د     
ان��ت�����ش��ار الأح������زاب ال��را���ش��خ��ة يف 
–�شيقول  اخلام�شة  اجلمهورية 
هرمت،  اأح��������زاب  ان���ه���ا  ال��ب��ع�����س 
تعي�س  اأن��ه��ا  بنف�شها  ب��اع��رتاف��ه��ا 
الروؤ�شاء  -وت���ف���ّوق  �شعبة  ح��ي��اة 
وليتهم  امل��ن��ت��ه��ي��ة  وال��رئ��ي�����ش��ات 
انتخابه  اأع��ي��د  ق��د  اجل��م��ي��ع  لأن 
وراء  )وف��ي��م��ا  ال��ق��اري��ة  فرن�شا  يف 
ال���ب���ح���ار، ري���ون���ي���ون ان��ت��ق��ل��ت من 
يتغري  ومل  الي�شار(،  اإىل  اليمي 
امل����ن����اط����ق بي  ت����وزي����ع  �����ش����يء يف 
اليمي )7( والي�شار )5(، وظلت 
النف�شاليون  يحكمها  كور�شيكا 

القوميون.
امل�شاركة  ن�شبة  ان��خ��ف��ا���س  اإن     
 ، ب���امل���ائ���ة(   34( اجل���ول���ت���ي  يف 

من  ج���زًء  اأن  ف�شناحظ  ب��ح��ت��ة، 
جمهور الناخبي ال�شيوعيي قد 
ال�شرتاكي  الت�شويت  اإىل  حتول 
لعام  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
من  ال�����ي�����اأ������س  ب�������ش���ب���ب   1981
املعار�شة.  يف  الأب���دي���ة  الإق���ام���ة 
الناخبي  الفئة م��ن  وك��ان��ت ه��ذه 
م��ن��ذ اجلولة  امل���راه���ن���ة،  ت��ف�����ش��ل 
الذي ميلك  الفر�س  الأوىل، على 
اأف�شل فر�شة للفوز على اليمي. 
الأمي  مار�شيه،  ج��ورج  يكن  ومل 
العام للحزب ال�شيوعي الفرن�شي، 
ال�شكرتري  م��ي��رتان،  فران�شوا  بل 

الأول للحزب ال�شرتاكي.
ال�شيناريو،  ه��ذا  �شيرت�شخ  ه��ل     
املرة  ه��ذه  حم�شو�س،  غري  ب�شكل 
اإذا  امل��ت��ط��رف؟  اليمي  ناخبي  يف 
ف�شي�شكل  احل�����ال،  ه���و  ه���ذا  ك���ان 
هذا م�شكلة ا�شرتاتيجية لزعيمة 
اأن  يجب  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي  التجمع 
املوؤمتر  يف  من�شبها  ع��ن  تتخلى 
يوليو، يف  و4  القادم حلزبها )3 
قيل  الذي  وال�شخ�س  بربينيان(. 
جوردان  خلافتها،  الأف�شل  اإن��ه 
احلايل،  الرئي�س  نائب  ب��اردي��ا، 
دو  اإي��ل  يف  نكراء  لهزمية  تعر�س 
فران�س على يد فالريي بيكري�س، 
اي�شا  كبري  بفارق  عليه  وتقدمت 
البيئة  )اأوروب��ا  الي�شارية  القائمة 
اخل�������ش���ر، احل������زب ال����ش���رتاك���ي، 
جوليان  بقيادة  املتمردة(  فرن�شا 
ب��اي��و. بعد ه��ذه الن��ت��خ��اب��ات، لن 
تعبئة  عامل  الختيار  ه��ذا  يكون 

كبري للناخبي اللوبانيي.
التعبئة  م�����ش��األ��ة  ت���ط���رح  ك��م��ا     
النتخابات  اف��ق  يف  الي�شار  على 
واأي  اأي ح���زب  ال��رئ��ا���ش��ي��ة. خ��ل��ف 

م�شحوًبا بتعبئة �شعيفة لناخبي 
القرتاعات  لعادة  خاًفا  لوبان، 
ا�شتمرار  ك��ان يف �شالح  الأخ���رية، 

الو�شع القائم.

مناف�صة مفتوحة على اليمني
�شّد  امل���ح���ل���ي���ة  الن����ت����خ����اب����ات     
النتخابات الوطنية؟ هل �شيكون 
لهذه املحطة تاأثري على اأم املعارك 
النتخابات  وه����ي  الن��ت��خ��اب��ي��ة، 
ال��رئ��ا���ش��ي��ة ال��ع��ام امل��ق��ب��ل يف نظر 
انف�شال  هناك  هل  الفرن�شيي؟ 
بي النتخابات املحلية اأو البلدية 
والتي  الإقليمية،  اأو  الإداري����ة  اأو 
يف  قوًيا  تر�ّشًخا  �شك  با  تتطلب 
نوع  الوطنية، من  وتلك  امل��ي��دان، 

فتحت ال�شهية. مر�شحون اآخرون 
حمتملون يف ال�شفوف مثل لوران 
ممثلي  ريتايو،  برونو  اأو  ووكيز 
ع�����ن ال����ي����م����ي امل����ح����اف����ظ ال�����ذي 
عري�شة  ���ش��ري��ح��ة  م���ع  ي��ت��م��ا���ش��ى 
التجمع  حتى   ... الناخبي  م��ن 
التي  الدرو�س  لأن��ه من  الوطني. 
النتخابات  مت جتاهلها من هذه 
ا�شتياء  ي���ك���ون  ق���د  الإق���ل���ي���م���ي���ة، 
ل���وب���ان ناجًتا  ن��اخ��ب��ي  ج����زء م���ن 
ع��ن ال�شجر م��ن روؤي���ة وع���ود مل 
ال�شلطة  اإىل  ب��ال��و���ش��ول  تتحقق 
التي زرعتها �شالة لوبان لعقود.

الناخبون لوبيني�صت �صجروا
تقنية  اإذا جت��راأن��ا على مقارنة     

حتى  اأو  الرئا�شية  اأو  الأوروب���ي���ة 
اأق�����ل، والتي  ب�����ش��ك��ل  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
انتخابية  ف��ع��ل  ل����ردود  ت�شتجيب 
اأخرى ... على وجه التحديد اأقل 
ا�شتطاعات  اأن  ي��ب��دو  حم��ل��ي��ة؟ 
الراأي حول نوايا الت�شويت توؤكد 
الفر�شية  ه���ذه   - الآن!  -ح��ت��ى 

الأخرية.
   ومن الوا�شح اأن هذا هو الأمل 
الرئي�س  م����ن  ل���ك���ل  وال������ره������ان، 
التجمع  ح��زب  ورئي�شة  م��اك��رون 
اللذين  ل��وب��ان،  ال��وط��ن��ي م��اري��ن 
اأنهما  م���وق���ع  ع���ل���ى  ي���ح���اف���ظ���ان 
لنتخابات  املف�شان  املر�شحان 
لعام  اإن����ت����اج  اإع��������ادة  يف   2022
احت�شاب  دون  ه������ذا   .2017

ي�شجله  ل��ذي  التدريجي  التقدم 
اليمي  مر�شح  ب��رت��ران،  كزافييه 
امل��ت��ع��دد، يف ا���ش��ت��ط��اع��ات ال����راأي 
الت�شويت، وال�شبقية  نوايا  حول 
مناف�شته  ع���ل���ى  ي���اأخ���ذه���ا  ال���ت���ي 
فالريي  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة،  امل��ح��ت��م��ل��ة 
اللون  لنف�س  مر�شحة  بيكري�س، 

ا.  ال�شيا�شي اأي�شً
    وكمر�شح رئا�شي ُمعلن وُمعزز 
�شد  ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة  م���ع���رك���ت���ه  يف 
برتران  اأ�شار  ان  �شبق  اللوبينية، 
جزًء  ي��ك��ون  ل��ن  ت��ر���ّش��ح��ه  اأن  اإىل 
التي  التمهيدية  النتخابات  من 
والتي  اجل���م���ه���وري���ون،  ي��ن��ظ��م��ه��ا 

�شت�شكل م�شكلة على اليمي.
الإقليمية  ن��ت��ي��ج��ة  اأن  خ��ا���ش��ة     

ت�����ش��ط��ف قوى  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  مم��ث��ل 
ل���وك  ج�����ان  اأن  ع���ل���م���ا  ال���ي�������ش���ار، 
منذ  حملته  يخو�س  ميلين�شون، 
عدة اأ�شهر خلف الافتة الوحيدة 
حل���زب���ه، ف��رن�����ش��ا امل���ت���م���ردة، التي 
حققت نتائج �شعيفة يف املنطقة؟ 
املتمردين  زع��ي��م  �شيقود  ل��ذل��ك، 
اأكرث مما  حملته وحيدا ومنعزل 
ك����ان ع��ل��ي��ه احل�����ال ع����ام 2017 
للحزب  ال��وط��ن��ي  ال�شكرتري  لأن 
املعي  رو�شيل،  فابيان  ال�شيوعي، 
الإرادة  ل���دي���ه  ح���زب���ه،  ق��ب��ل  م���ن 
للذهاب حتى النهاية رغم النتائج 
ا�شتطاعات  مل���ع���اه���د  احل���ال���ي���ة 

الراي.

من �صيكون القوة 
الدافعة للي�صار؟

احل�����زب  ي�����ع�����ّرف  الآن،  م�����ن     
ال����ش���رتاك���ي ن��ف�����ش��ه، م���ن خال 
اأوليفييه  الأول،  �شكرتريه  �شوت 
الي�شار.  “حمرك”  ب���اأن���ه  ف����ور، 
وب��ال��ف��ع��ل، ���ش��ي��ك��ون ح��زب��ه ق����ادًرا 
خم�س  م�����ن  ال�����ش����ت����ف����ادة  ع����ل����ى 
)اأوك�شيتاين،  اإقليمية  رئ��ا���ش��ات 
و�شنرت  وب��ري��ت��اين،  ونيوكويتان، 
وب������ورج������وين- ل���������وار،  دي  ف������ال 

بها  فاز  اأن  بعد  فران�س-كومتي(، 
مبفرده اأو مب�شاعدة اأوروبا البيئة 

اخل�شر. 
  تدعمهم نتائجهم يف النتخابات 
البلدية حيث ف��ازوا يف عدد قليل 
من امل��دن ال��ك��رى، مما مينحهم 
اأ�شبقية رمزية، يرى دعاة حماية 
الوحيد  املحمل  اأنف�شهم  البيئة 
)با�شتثناء  ال���ي�������ش���ار  ل��ت��ط��ل��ع��ات 
فرن�شا املتمردة واحلزب ال�شيوعي 
ومنذ   .2022 ع���ام  ال��ف��رن�����ش��ي( 
الثانية من  نتائج اجلولة  اع��ان 
احلزب  رئي�س  ال��ت��زم  الإقليمية، 
ال�شاعة  ب��ت��ع��دي��ل  ال�����ش����رتاك����ي 
ن�شابها...  يف  الأم�������ور  وو����ش���ع 
بي  املناف�شة  يفتح  التطور  وه��ذا 

ال�شرتاكيي واخل�شر.
ه����ذه  ت����ع����ط����ي  ال�����ن�����ه�����اي�����ة،  يف    
الن���ت���خ���اب���ات الق��ل��ي��م��ي��ة اإ����ش���ارة 
الرئا�شية،  ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة  ان���ط���اق 
طارحة ا�شئلة اأكرث من الجابات 
�شواء على اليمي او على الي�شار، 

وعلى ماكرون ولوبان.
ينازع،  ل  زع���ي���م  م���ن     حم�����روم 
راأ����س  ال��ي��م��ي الآن ع��ل��ى  اأ���ش��ب��ح 
ب�شرا�شة  ف���ي���ه  ي���ت�������ش���ارع  ف���ري���ق 
العديد من ال�شخ�شيات من اجل 
خط  على  ال�شدارة  موقع  انتزاع 
املناف�شة  نوع من  انها  النطاق. 
حيث نادراً ما متنح فيها هدايا.و 
ا،  اأي�شً ف��ي��ه  ج���دال  ل  زع��ي��م  دون 
معركة  يف  الآن  ال��ي�����ش��ار  ي�����ش��ارك 
ال�شرتاكي  احل����زب  ب��ي  زع��ام��ة 
واأوروب�������ا ال��ب��ي��ئ��ة -اخل�����ش��ر. اأما 
ف��ه��و يتقدم  رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة 
دون حزب فاعل يدعمه. ورئي�شة 
التجمع الوطني، مل يعد باإمكانها 
ادعاء موقع مهيمن. والأ�شواأ، اأن 
حزبها اأ�شبح �شحية المتناع عن 

الت�شويت.
الأوراق،  اإع���ادة خلط    لقد مت��ت 
تقول الأح��زاب... ويبقى اأن نرى 
�شيقومون  الناخبون  ك��ان  اإذا  م��ا 

بالتحليل نف�شه .

�صــراع زعامــة داخــــل الي�صــــار واليميـن, وماكــــرون بــدون حــزب, وقب�صــة ماريــن ترتـخي
كانت هذه اال�صت�صارة االنتخابية مبثابة انت�صار لالأحزاب الرا�صخة يف اجلمهورية اخلام�صة

مارين لوبان ترتاجعاحلزب ال�شرتاكي يريد زعامة الي�شار

معركة �شر�شة داخل اليمي

يـــــعـــــتـــــرب 
احلــــــــــــزب 
ــي  ــرتاك ــض اال�
الــفــرنــ�ــضــي, 
ــــه  نــــفــــ�ــــض
ـــــــــرك«  »حم
الـــيـــ�ـــضـــار

ماكرون والفر�شة املهدورة

ميلين�شون يخو�س حملته وحيدا ومعزول

اأ�صفرت االنتخابات االإقليمية, التي قاطعها الناخبون, عن �صحيتني: التجمع الوطني واالأغلبية الرئا�صية
حمروم من زعيم ال ينازع, اأ�صبح اليمني على راأ�س فريق يت�صارع فيه ب�صرا�صة العديد من ال�صخ�صيات
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عربي ودويل

حّث النظــام علــى االجنــاب ل�ضـــد العجــز 
الدميوغرايف املقلق يف البالد ي�ضجل ف�ضال ذريعا

يواجــه احلـزب حالــة اقت�صاديــة غيــر 
مالئمة, وتوتر متزايد مع الواليات املتحدة

يف ال�ضني, يظل اجلي�س الدعامة االأ�ضا�ضية 
للنظام وقد اأنقذه اأكرث من مرة من االنهيار

 ,2021 يوليو  يف     
ـــزب  �ــصــيــحــتــفــل احل
ال�صيني  ال�صيوعي 
املئوية  بــالــذكــرى 
لــتــاأ�ــصــيــ�ــصــه. حــدث 
تــاريــخــي ورمـــــزي, 
�صيء  كل  قبل  ولكن 
�صي  للرئي�س  فر�صة 
ـــادة  الإع بينغ  ــني  ج
احلزب  قــوة  تاأكيد 
الإعادة  واال�صتعداد 

انتخابه املحتملة.

•• الفجر –خرية ال�سيباين

تركيا املمر اجلديد للكوكايني
وكانت طواقم بع�س ال�شفن التي اأوقفتها ال�شلطات الإ�شبانية يف املياه 
من  الأخ���رية،  ال�شنوات  يف  الكوكايي  تهريب  يف  لا�شتباه  الأطل�شية 

الأتراك.
وقالت ال�شحيفة: “يف حي اأن هذا قد يبدو مرّوعاً بالن�شبة لدولة غري 
مرتبطة تقليدياً بهذا النوع من املخدرات، فقد ورد ا�شم تركيا موؤخراً 

يف طرق تهريب الكوكايي«.
“�شيتو  م��ع  اأق��ام��ت حت��ال��ف��ات  ال��رتك��ي��ة  امل��اف��ي��ا  اأن جم��م��وع��ات  وُيعتقد 
على  للح�شول  املك�شيكي  “�شينالوا”  كارتل  اأو  غالي�شيا  من  مينانكو” 

الدور الأبرز يف توزيع الكوكايي يف اأوروبا وال�شرق الأو�شط.
عر قناة ال�شوي�س

اأفريقيا  راأ����س  ح��ول  اجل��دي��د،  الطريق  ت�شتخدم  التي  ال�شفن،  وتعر 
ت�شل  اأن  قبل  ال�شوي�س  قناة  عر  املتو�شط  الأبي�س  البحر  اإىل  وتبحر 

•• مدريد-وكاالت

ك�شفت �شحيفة “الباي�س” ال�شبانية اأن تركيا اأ�شبحت جزًءا من طريق 
جديد لتهريب املخدرات من اأمريكا الاتينية اإىل ال�شرق الأو�شط.

بطت  �شُ التي  الكوكايي  من  ال�شخمة  الكميات  اأن  ال�شحيفة  وذك��رت 
ا�شتهاك  انخفا�س  م��ن  ال��رغ��م  على  تركيا،  يف  الأخ���رية  الأ�شابيع  يف 
ال�شلطات  ب��اأن  مذكرة  اجلديد،  امل�شار  على  دليل  الباد،  يف  الكوكايي 
موز  ح��اوي��ات  يف  الكوكايي  م��ن  كيلوغرام   1300 �شبطت  الرتكية 
16 يونيو )حزيران(، و�شحنة  اأر�شلتها الإك��وادور يف ميناء مر�شي يف 
اأخرى من الكوكايي، تزن هذه املرة 463 كيلوغراماً، يف نف�س امليناء 

بعد �شبعة اأيام فقط.
بطت خم�شة اأطنان من الكوكايي العام املا�شي يف ميناء بوينافينتورا  و�شُ
الكولومبي، واأكرث من 1000 كيلوغرام يف ميناء كري�شتوبال يف بنما، 
عام،  قبل  بنما  قناة  �شفينة دخلت  م��نت  غ��رام على   500 ذل��ك  مب��ا يف 

وكانت جميعها متجهة اإىل تركيا.

اإىل تركيا.
املوانئ،  يف  �شبطها  مّت  ال��ت��ي  ال��ك��وك��اي��ي  م��ن  ال��ه��ائ��ل��ة  ال��ك��م��ي��ات  واإىل 
والإدمان  للمخدرات  الأوروب���ي  املراقبة  مركز  من  لنييل  ل��وران  اأ�شار 
اأكرث  يف  اأي�شاً  �شغرية  كميات  �شبط  مّت  اأن��ه  اإىل   )EMCDDA(
من 3000 عملية قمع يف ال�شنوات الأخرية، م�شيفاً اأن “هذا يعني اأن 
تركيا اأ�شبحت دولة يتم فيها ا�شتهاك املخدرات بكميات كبرية، وهو ما 

مل يكن عليه احلال قبل 10 �شنوات«.
“حزب  امل��وظ��ف يف مقر  اأوغ��ل��و،  اأي��ف��ات  كور�شات  اأن  ال�شحيفة  وذّك���رت 
الأ�شهر  احلاكم يف تركيا، احُتجز لفرتة وجيزة يف  العدالة والتنمية” 
الأخرية بعد ظهور مقطع فيديو وهو ي�شّم الكوكايي يف �شيارة فاخرة.

تورط “العدالة والتنمية«
الرتكية  املافيا  رج��ل  ك�شف  بعدما  الإ�شبانية  ال�شحيفة  تقرير  وج��اء 

�شيدات بيكر عن توّرط “حزب العدالة والتنمية” يف تهريب الكوكايي 
حول العامل.

وقال بيكر اإن اإركان يلدرمي، جنل نائب الرئي�س ال�شابق بن علي يلدرمي، 
كان  الذي ي�شغل حالياً من�شب نائب رئي�س “حزب العدالة والتنمية”، 

جزًءا من ع�شابة تهريب خمدرات كبرية ت�شمل فنزويا وتركيا.
ووفقاً لبيكر، �شافر اإركان يلدرمي اإىل العا�شمة الفنزويلية كاراكا�س يف 
يناير )كانون الثاين( وفراير )�شباط( لإن�شاء طريق جديد لتهريب 
ع��ن��دم��ا �شادرت  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  م��داه��م��ة يف كولومبيا  ب��ع��د  امل���خ���درات 
ال�شلطات الكولومبية 4.9 اأطنان من الكوكايي يف طريقها اإىل تركيا. 
اأجرت  الكولومبية  ال�شلطات  نّفذتها  التي  الإج���راءات  اإن  بيكر  وق��ال 

�شبكة املخدرات الرتكية على اإيجاد طريق جديد عر فنزويا.
املوؤيدين للرئي�س  اأ�شّد  الأي��ام من  ي��وم من  ك��ان يف  ال��ذي  وك�شف بيكر، 
اأردوغ�����ان، معلومات م��رّوع��ة ع��ن ال��ع��اق��ات بي  ال��رتك��ي رج��ب طيب 
الدولة واملافيا، وتهريب املخدرات، وجرائم القتل التي ُتوّرط م�شوؤويل 

الدولة.

مرور 100 عام على احلزب ال�صيوعي ال�صيني:

هل االحتفال فر�ضة �ضي جني بينغ الإنعا�س �ضعبيته...؟
م�صتقبل يل كه ت�صيانغ, رئي�س الوزراء احلايل, وم�صرية العقل املفكر للرئي�س, وانغ هونينغ, ال�صيا�صية, حمّل �صوؤال

   اأداة دعائية، هل ل يزال الحتفال 
تاأثري  ي����ع����ّزز  امل���ئ���وي���ة  ب���ال���ذك���رى 
قراءة  ال�شيني؟  ال�شيوعي  احل��زب 
لينكوت،  اإمي���ان���وي���ل  م���ع  ال��ل��ح��ظ��ة 
املعهد  يف  الآداب  ب��ك��ل��ي��ة  الأ����ش���ت���اذ 
واملتخ�ش�س  بباري�س،  الكاثوليكي 
والثقايف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال���ت���اري���خ  يف 
ل���ل�������ش���ي امل����ع����ا�����ش����رة، وال���ب���اح���ث 
امل�شارك يف معهد العاقات الدولية 

وال�شرتاتيجية.
   *م����اذا ي��رم��ز الح��ت��ف��ال مبرور 
ال�شيوعي  احل��زب  على  ع��ام   100

ال�شيني للحزب احلاكم؟
اأك����ر  اإن������ه الح���ت���ف���ال ب����اأح����د   -   
العامل  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  الأح��������زاب 
جاناتا  بهاراتيا  بعد حزب  )الثاين 
90 مليون  ب��اأك��رث م��ن  ال��ه��ن��د(  يف 
ع�����ش��و. رّح��ال��ة ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة ويف 
ال�شرّية حتت الأر�س، الت�شق منذ 
جمهورية  واإع������ان   1949 ع���ام 
الدولة.  بهياكل  ال�شعبية  ال�شي 
اإن����ه ي��ت��واف��ق يف ه���ذا م���ع ن���وع من 
حنا  املفكرة  و�شفته  ال��ذي  النظام 

اأرندت، باأنه نظام �شمويل.
ب���الإي���دي���ول���وج���ي���ة  م���رت���ب���ًط���ا      
املارك�شية، فهو لينيني يف تنظيمه، 
ناحية  م����ن  و������ش�����ري.  م��ب��ه��م  اأي 
اأخ��رى، يف تاريخ العامل ال�شيوعي، 
ولد احلزب ال�شيوعي ال�شيني بعد 
اأ�شهر قليلة من موؤمتر تور. حيث 
ظهرت خافات كبرية حول قيادة 
الثورة وت�شيريها، وق�ّشمت خطوط 
ال�شيوعي  احل���زب  الأوىل  ال�����ش��رخ 
ال�شيني اإىل عدة تيارات وقناعات. 
لل�شوفيات،  موؤيدة  الغالبية  كانت 
النهاية  يف  عليهم  الق�شاء  و�شيتم 
م����ع احل����رك����ة ال��رتوت�����ش��ك��ي��ة بعد 
ف�شل اجلبهة املتحدة وانت�شار ماو 
ال�شيوعي  داخل احلزب  تونغ  ت�شي 

ال�شيني.
ن�شيانه،  يتم  م��ا  ه��ذا، وغالًبا     يف 
ك���ان���ت ال�������ش���ي، م���ث���ل اأمل����ان����ي����ا، يف 
ع�شرينات القرن املا�شي، امل�شرحي 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ي ل�������ش���راع ال���ت���ي���ارات 
املختلفة  الرئي�شية  الأيديولوجية 
حينها. ميثل اأن�شار الدميقراطية 
الأقلية، وما يهم اجلمهور قبل كل 
بلد مزقته  اإع��ادة توحيد  �شيء هو 
احل���رب الأه��ل��ي��ة ث��م احل���رب بينها 

وبي اليابانيي.
�شيانغ  ب��زع��ام��ة  ال��ك��وم��ي��ن��ت��ان��غ     
ث��م احل���زب ال�شيوعي  ���ش��ي��ك،  ك���اي 
ال�شيني، �شينتهي بهما الأمر على 
التوايل لتج�شيد هذه الوحدة. ول 
ي��زال هذا هو احل��ال اإىل حد كبري 

الن�شقاقات  ع��ام��ات  رغ���م  ال��ي��وم 
وامل���ع���ار����ش���ة امل���ت���زاي���دة. الأوي���غ���ور 
هونغ  ومتمردو  واملغول  والتبتيون 
كونغ، يعار�شون ال�شلطة، وجزء ل 
ال�شباب، يف موقف  ي�شتهان به من 
عمد  عن  يتبنى  ال�شلبية،  املقاومة 
لتوجيهات  م��ع��اك�����ش��ة  ن��ظ��ر  وج��ه��ة 
عن  للت�شمري  تدعوه  التي  النظام 
امل�شاريع  ���ش��واع��ده، وال���ش��رتاك يف 

الوطنية.
ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى الجن����اب  اإن ح����ّث    
ل�شد العجز الدميوغرايف املقلق يف 
نعرفه:  ملا  الباد )نتيجة طبيعية 

“ال�شي اجلديدة” )�شينهوا(.
    هذا الهتمام بال�شياحة احلمراء 
ق��������دمي، وت���������ش����اع����ف ب����ع����د اأزم�������ة 
�شياق  يف   ،  )1989( ت��ي��ان��امن��ن 
“حمى ثقافية” حيث بداأت طقو�س 
اإحياء ذكرى الزعيم الكر تتطور 
يف اأ�شكال جديدة ، ل �شيما الأ�شكال 
الفنية. وهذه ال� “ماومانيا”، التي 
ترئة  اإىل  ترمي  النظام،  يوظفها 
النظام من جرائمه الأخرية، واإىل 
ترير  يف  ال��ع��ام  ال����راأي  ا�شتقطاب 
قومي مت تنظيمه اأوًل �شد اليابان، 
ثم �شد العامل الغربي. ان اأي �شكل 

ال�شيخوخة  خطر  ت��واج��ه  ال�شي 
ف�شا  لقي  غنية(  ت�شبح  اأن  قبل 
امل�شكلة  ل��ي�����ش��ت  وه�������ذه  ذري�����ع�����ا. 
الوحيدة: اأزمة كوفيد -19 جعلت 
تعاين  ال�شكان  من  كاملة  �شريحة 
منح  فيه  توجد  ل  لنذّكر،  بلد،  يف 
ب���ط���ال���ة.  ل���ذل���ك، ي���واج���ه احل���زب 
ال�شيوعي ال�شيني حالة اقت�شادية 
ت��وت��ر متزايد  غ���ري م��ائ��م��ة، م���ع 
ال����ذراع اجل��اري��ة مع  يف عملية يل 

الوليات املتحدة. 
ال�شيوعي  احل�������زب  ت����وت����ر  اإن     
وجلّي،  وا���ش��ح  واأع�شائه  ال�شيني 

“ال�شياحة  ب����ا�����ش����م  امل�����ع�����روف�����ة 
اأوائل  وهي مهمة منذ  احلمراء”، 
احلادي  ال��ق��رن  م��ن  الأول  ال��ع��ق��د 
لأن  بناء،  �شياحة  هي  والع�شرين، 
حمورها وهيكلها الأماكن الرمزية 
ال��ت��ي ع��ا���س ف��ي��ه��ا م���او ت�����ش��ي تونغ 
“البطويل”  التاريخ  معامل  واأب��رز 
ل���ل���ح���زب ال�������ش���ي���وع���ي ال�����ش��ي��ن��ي - 
�شاو�شان ، يانان ، �شنغهاي - والتي 
يتم الحتفاء بها ب�شكل �شخم من 
املجموع،  ال��ن��ظ��ام. يف  دع��اي��ة  ق��ب��ل 
�شنفها  م��وق��ًع��ا   120 م���ن  اأك����رث 
احل����زب ل��ب��ن��اء م�����ش��ه��د ت���ذك���اري ل� 

الذكرى  ه��ذه  اإىل  بالإ�شافة  لأن��ه 
بها  الحتفال  �شيتم  التي  ال�شنوية 
يف الأول من يوليو، موعدان اآخران 
اأحدهما  منتظران،  للغاية  مهمان 
يف خ��ري��ف ه��ذا ال��ع��ام والآخ����ر عام 
ثم  امل���رك���زي���ة،  ال��ل��ج��ن��ة   :2022

املوؤمتر. 
  ان م�شتقبل يل كه ت�شيانغ، رئي�س 
الوزراء احلايل، من ناحية، والذي 
�شي  مع  العميقة  بخافاته  ُيعرف 
ج��ي ب��ي��ن��غ، وامل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة يف 
م�شرية وانغ هونينغ ال�شيا�شية من 
ناحية اأخرى، والذي بالإ�شافة اإىل 

للرئي�س  املفكر  العقل  اأن��ه  حقيقة 
�شعاراته  ب��ك��ل  ال��ن��ظ��ام  ل��ه  -ي��دي��ن 
ال�شيني”- “احللم  �شعار  وخا�شة 

اأقنع الأخري بكل تاأكيد بالنخراط 
يف لعبة يّل الذراع مع الأمريكيي 
�شد راأي ع��دد كبري ج��دا من كبار 

ال�شخ�شيات، يف امليزان.
“ال�شياحة  ت�������ش���اه���م  *ك����ي����ف     
ه���ذا  ع�����ن  ال����ن����اجت����ة  احلمراء” 
الح��ت��ف��ال يف ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة اإع���ادة 
املحتملة؟  بينغ  جي  �شي  انتخاب 

هل �شتتم هذه الأخرية ب�شا�شة؟
التذكارية  ال�شياحة  اأن  لنذّكر   -   

اأ���ش��ك��ال الح��ت��ج��اج مقفل من  م��ن 
حيث املبداأ، لكن ميكن دائًما توقع 

مفاجئات.
1971، وه��و نف�س     ه��ك��ذا، ع��ام 
ال�����ع�����ام ال�������ذي ������ش�����ادف ال����ذك����رى 
ال�شيوعي  ل���ل���ح���زب  اخل���م�������ش���ي 
ت�شي  م��او  وري��ث  اختفى  ال�شيني، 
تونغ امل��زع��وم، ل��ي ب��ي��او، يف حادث 
حتطم طائرة بعد اتهامه مبحاولة 
انقاب. �شنة التغيري هذه، �شهدت 
ال�شي  جمهورية  ان�شمام  ��ا  اأي�����شً
الأم������ن  جم���ل�������س  اىل  ال�������ش���ع���ب���ي���ة 
طريق  ع��ن  املتحدة  ل���اأمم  التابع 
الإط���اح���ة ب��ت��اي��وان ه��ن��اك، وب���داأت 
تقارًبا مذهًا مع الوليات املتحدة 
)جت�شد يف زيارة ريت�شارد نيك�شون 
ل��ب��ك��ي ب��ع��د ع����ام( وت��ق��ري��ًب��ا نهاية 

الثورة الثقافية. 
   ه���ذا ه��و ق��ان��ون ال��ن��وع يف نظام 
���ش��م��ويل: ك��ل ���ش��يء مي��ك��ن توقعه 
هذا  متوقع!  غري  هو  ما  با�شتثناء 
مناأى  يف  ل�شنا  اأن��ن��ا  بو�شوح  يعني 
انتخاب  عن معار�شة قوية لإع��ادة 
�شيتعي على  واأن��ه  بينغ،  �شي جي 
هذا الأخري يف النهاية التخلي عن 
فعل جيانغ  كما  م�شوؤولياته  بع�س 
الحتفاظ  م���ع  ع���ه���ده.  يف  زمي���ي 
مبن�شب رئي�شي، وهو من�شب قائد 
ال�شي،  ف��ف��ي  امل�����ش��ل��ح��ة:  ال���ق���وات 
الأ�شا�شية  ال��دع��ام��ة  اجلي�س  يظل 
للنظام وق��د اأن��ق��ذه اأك��رث م��ن مرة 
جي  ���ش��ي  �شيبقى  الن���ه���ي���ار.  م���ن 

بينغ يف ال�شلطة بكل الو�شائل.
  *ه���ل م��ا زال����ت ���ش��ورة ���ش��ي جي 
بينغ خالية من العيوب داخل باده 
وحتى داخل حزبه؟ وهل متّكن �شي 
من تر�شيخ الثقة يف �شيا�شاته منذ 

توليه من�شبه؟
     - ه��ذه ال�����ش��ورة ك��ارث��ي��ة... اإنه 
اخل�����وف ي�����ش��ود داخ�����ل احل�����زب. ل 
اأحد ي�شتطيع اأن ينجو من غ�شب 
النظام، مبا يف ذلك رجال الأعمال، 
كما تظهر حالة ج��اك م��ا. ل �شك 
اأن �شي جي بينغ، ي�شعر بالرتياح 
يكون  ل����ن  لأن�������ه  اخ����ت����ي����ارات����ه،  يف 
غوربات�شوف ال�شيني، اإل اأنه يبدو 
كونه  م��ن  اأك���رث  كي�شوت  دون  مثل 
�شيا�شي م�شوؤول. من جهة اخرى، 
الكراهية  ت��ن�����ش��ي��ط  خ������ال  م����ن 
القومية، ل �شيما عند دبلوما�شييه، 
فانه يطلق عملية خطرية لن يكون 
بالإمكان ال�شيطرة عليها يف �شياق 

اأزمة اقت�شادية حقيقية.
*عن موقع معهد العالقات 
الدولية واال�صرتاتيجية

�شي وا�شتعادة ال�شعبية يف هذه املنا�شبة اجلي�س هو ال�شلطة احلقيقية يف ال�شي

�شراعات م�شتمرة يف كوالي�س احلزب

مائة عام من التحولت الدراماتيكيةطقو�س لرت�شيخ تاثري احلزب

ـــــرب  ــــــــد اأك اأح
االأحــــــــــــــزاب 
يف  ال�صيا�صية 
)الثاين  العامل 
بــــعــــد حــــزب 
بهاراتيا جاناتا 
الــــهــــنــــد(  يف 
بــاأكــرث مــن 90 
ع�صو ــون  ــي ــل م
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املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك 

املنذر اإليه  :  بويل برامبيل �شوريندران كي�شور         . 
نتيجة  دره��م   )57،562.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ني�شان ج��وك  _  ن��وع )  ( م��ن  دب��ي   / R/ال�شيارة رق��م ) 15179 / خ�شو�شى
ا�شتي�شن ( موديل )2015 ( _ لون ) ا�شفر  ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم 2021/11296
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول �س م ع 

املنذر اإليه : راهول باهوجا فيجاي كومار باهوجا  .    
نتيجة  دره��م   )  64،578.01( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 56349 / خ�شو�شي /U/ دبي  ( من نوع ) هوندا اكورد( موديل 
)2015( _ لون ) ابي�س ( _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر 

 رقم 2021/11413
املنذر      :  بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع  .

املنذر اإليه :  حممد عارف خان جمال خان .
نتيجة  دره��م   )26،196.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 35415 / خ�شو�شي /15/ ابوظبي  ( من نوع )  هايونداي تو�شان   
اأ�شتي�شن   ( موديل )2016( _ لون ) ف�شي( واملمولة ل�شاحلكم من قبل    _

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم 2021/11299
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول )حاليا( بنك ابوظبي الوطني )�شابقا(
املنذر اإليها : اخليول العربيه للمقاولت ال�شحيه والديكور      .    

نتيجة  درهم   ) وق��درة )96،820.13  �شداد مبلغ  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 19379 / خ�شو�شي /الويل/ ال�شارقة  ( من نوع ) تويوتا هاي 
ا�س  _ حافله( موديل )2014( _ لون ) ابي�س ( _ واملمولة ل�شاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم   2021/10946
املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك 

املنذر اإليه  :  �شوجيت �شودهري راجا راجا فارما ماين تامبوراتي �شودهري        .  
نتيجة  دره��م   )59،054.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 72524 / خ�شو�شى/Q / دبي ( من نوع ) فورد ايكو �شبورت  _ 
ا�شتي�شن ( موديل )2015 ( _ لون ) ذهبي  ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم   2021/10944
املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك 

املنذر اإليه  :  هيرني ريفريينت ريتانان     . 
نتيجة  دره��م   )54،657.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 38435 / خ�شو�شى/Q / دبي ( من نوع ) ميت�شوبي�شي لن�شر    
( واملمولة ل�شاحلكم من قبل  ( موديل )2015 ( _ لون ) احمر   _ �شالون 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،   
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر 

 رقم 2021/11416
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع  .

املنذر اإليه :  ايه ا�س اف �شتيل فريكي�شن �س ذ م م .
نتيجة  دره��م   )75،368.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
 MITSUBISHI  ( من نوع ) دبي /E/ ال�شيارة رقم ) 67456 / خ�شو�شي
)2017( _ لون ) اأبي�س( واملمولة  موديل   ) اب    بيك    _   CANTER

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم 2021/11290
املنذر       :  بنك اأبوظبي التجاري �س م ع 

املنذر اإليه : �شريجهي بريديفار      .    
نتيجة  درهم   ) وق��درة )78،860.00  �شداد مبلغ  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
التنفيذية  ل�شرف املبلغ لل�شيارة املباعة  باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة  
 MITSUBISHI  ( ن��وع  م��ن  دب���ي(    /  F الفئة  /خ�شو�شي/   47814( رق��م    
OUTLANDER  _ ا�شتي�شن ( موديل )2017( _ اللون  )ا�شود( _ واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم 2021/11294
املنذر       :  بنك اأبوظبي الأول �س م ع 

املنذر اإليها : طريق املدينه لتجاره املواد الغذائيه     .    
اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )213،889.43 ( درهم نتيجة  ينذر املنذر املنذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 71629 / خ�شو�شي /B/ عجمان ( من نوع ) ني�شان باترول _ 
ا�شتي�شن  ( موديل )2020( _ لون ) ف�شي ( _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم   2021/10945
املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك 

املنذر اإليه  :  جوي توما�س �شينغازاتو توما�س زا�شارياه زا�شارياه      . 
نتيجة  دره��م   )40،832.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 49106 / خ�شو�شى/R / دبي ( من نوع ) رينو �شفران _ �شالون 
( موديل )2016 ( _ لون ) ابي�س لوؤلوؤي  ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم  2021/10939
املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك 

املنذر اإليه  :  ريبيكا فيامور كاليجا           . 
نتيجة  دره��م   )108،323.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
 _   CR_V دبي ( من نوع ) هوندا / Q/ال�شيارة رقم ) 38227 / خ�شو�شى
ا�شتي�شن ( موديل )2015 ( _ لون ) ا�شود  ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم 2021/11293
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول )حاليا( بنك ابوظبي الوطني )�شابقا(

املنذر اإليه : نائل عطا عبداهلل جوده  .    
نتيجة  دره��م   )  23،969.98( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 30279 / خ�شو�شي /16/ ابوظبي ( من نوع ) تويوتا كورول 1.6   
_ �شالون  ( موديل )2015( _ لون ) ابي�س ( _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم   2021/10943
املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك .

املنذر اإليه  :  بارمريت �شينغ رافينديرجيت �شينغ �شهابرا �شهابرا   . 
نتيجة  دره��م   )113،151.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
  MK  X دبي ( من نوع ) لينكولن / P/ال�شيارة رقم ) 39659 / خ�شو�شى
_ ا�شتي�شن ( موديل )2013 ( _ لون ) بني( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر 

 رقم 2021/11411
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع  .

املنذر اإليه :  روؤيات للعقارات .
نتيجة  دره��م   )34،037.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
   COOPER دبي ( من نوع )  ميني /N/ ال�شيارة رقم ) 62839 / خ�شو�شي
_  هات�شباك   ( موديل )2017( _ لون ) اأبي�س اأحمر( واملمولة ل�شاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم 2021/11298
املنذر       :  بنك اأبوظبي الأول )حاليا( بنك اأبوظبي الوطني )�شابقا(

املنذر اإليه : لودوفينو اميانويل دومينجو�س  �شيفريينو    .    
نتيجة  ( درهم  �شداد مبلغ وقدرة )149،371.62  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
واجن  فولك�س   ( نوع  ( من  ابوظبي  / خ�شو�شي /11/   76250  ( رقم  ال�شيارة 
�شريوكو _ �شالون( موديل )2012( _ لون ) رمادي ( _ واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم 2021/11289
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع

املنذر اإليه : جونيل تاياج كاملا  .    
نتيجة  دره��م   )26،242.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
التنفيذية  ل�شرف املبلغ لل�شيارة املباعة  باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة  
هوندا   ( نوع  من   ) ابوظبي  ع�شر/  ال�شابعة  الفئة  /خ�شو�شي/   70235( رقم    
�شيتي  _ �شالون( موديل )2017 ( _ اللون  ) ازرق ( _ واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،    
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم   2021/10942
املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك 

املنذر اإليه  :  �شميع اهلل �شيد طارق احمد �شيد    . 
نتيجة  دره��م   )41،230.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 62761 / خ�شو�شى/R / دبي ( من نوع ) هيونداي الينرتا   _ 
�شالون ( موديل )2016 ( _ لون ) ابي�س ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم 2021/11291
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول )حاليا( بنك ابوظبي الوطني )�شابقا(

املنذر اإليه : ه�شام علي حمود   .    
نتيجة  دره��م   )  52،701.70( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
( من نوع ) هيونداي فول�شرت    ال�شيارة رقم ) 42731 / خ�شو�شي /O/ دبي 
_ هات�شباك( موديل )2014( _ لون ) ا�شود ( _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر 

 رقم 2021/11414
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع  .

املنذر اإليه :  ايه ا�س اف �شتيل فريكي�شن �س ذ م م .
نتيجة  دره��م   )48،667.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
 MITSUBISHI  ( من نوع ) دبي /E/ ال�شيارة رقم ) 67384 / خ�شو�شي
L200  _  بيك اب   ( موديل )2018( _ لون ) اأبي�س( واملمولة ل�شاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم 2021/10949
املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك 

املنذر اإليه  :  �شيد عدنان علي �شيد          . 
نتيجة  دره��م   )19،783.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 36941 / خ�شو�شى/R / دبي ( من نوع ) تويوتا ياري�س   _ 
هات�شباك ( موديل )2016 ( _ لون ) ابي�س  ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،، 
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم 2021/11297
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول )حاليا( بنك ابوظبي الوطني )�شابقا(

املنذر اإليه : يو�شف حممد عقاد    .    
نتيجة  دره��م   )45،606.71( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
التنفيذية  ل�شرف املبلغ لل�شيارة املباعة  باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة  
  رقم )9550 /خ�شو�شي/ الفئة M /  دبي( من نوع ) �شيفروليه كومارو _ 
�شالون ( موديل )2014( _ اللون  )ا�شفر ا�شود( _ واملمولة ل�شاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،  
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم 2021/11295
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول )حاليا( بنك ابوظبي الوطني )�شابقا(

املنذر اإليه : ديني�س تالج كوميا     .    
نتيجة  درهم   ) وق��درة )49،111.23  �شداد مبلغ  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
التنفيذية  ل�شرف املبلغ لل�شيارة املباعة  باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة  
  رقم )26032 /خ�شو�شي/ الفئة 17 /  ابوظبي( من نوع ) ميت�شوبي�شي لن�شر  
_ �شالون ( موديل )2016( _ اللون  )رمادي( _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم 2021/11292
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول )حاليا( بنك ابوظبي الوطني )�شابقا(

املنذر اإليها : مطبعه العامل الرقمي ذ م م       .    
نتيجة  درهم   ) وق��درة )41،281.39  �شداد مبلغ  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 25570 / خ�شو�شي /ابي�س/ ال�شارقة( من نوع ) كيا اوبتيما _ 
�شالون  ( موديل )2016( _ لون ) احمر ( _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 5022/2020/207 تنفيذ جتاري  
 ، كلي  جت��اري   2011/1990 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )84999 درهم( ، �شاما للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعان : بروميت تكنولوجيز - �س م ح - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

اإعانه : 1- �شركة احل��ارب للتقنيات احلديثة - ذ م م - �شفته  بالق�شية :  املطلوب 
منفذ �شده - جمهول حمل الإقامة 

التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�شوع الإعان : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )84999( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -الفجر 

لحتاد  العمومية  اجلمعية  ع��ق��دت 
الإم���������������ارات ل�����ك�����رة ال�����ق�����دم اأم���������س 
" ل�شنة   2 " العادي رقم  اجتماعها 
بن  را���ش��د  ال�شيخ  برئا�شة   2021
كرة  احت���اد  رئ��ي�����س  النعيمي  حميد 
العمومية،  اجلمعية  رئي�س  ال��ق��دم 
اإدارة  اأع�����ش��اء جم��ل�����س  ومب�����ش��ارك��ة 
الحتاد واأع�شاء اجلمعية العمومية، 
وممثلي رابطة املحرتفي الإماراتية 
والحت�����اد الآ����ش���ي���وي ل��ك��رة ال���ق���دم ، 

وذلك عر تقنية الت�شال املرئي .
وبداأ الجتماع باملناداة على احل�شور 
الن�شاب  اك���ت���م���ال  م����ن  وال���ت���ح���ق���ق 
  30 ، ح���ي���ث ح�������ش���ر   ال����ق����ان����وين 
32 ، ومن ثم مت   اأ�شل  ع�شواً  من 
الت�شديق على جدول الأعمال الذي 
امل�شتندات  م��ع  م�شبقاً  اإر���ش��ال��ه  مت 
النظام  ح�شب  بالجتماع  اخلا�شة 

الأ�شا�شي .
ال�شيخ را�شد بن حميد  األقى  بعدها 
العمومية  اجلمعية  رئي�س  النعيمي 
ُنقدم  البداية  "يف   : فيها  قال  كلمة 
ال�����ش��ك��ر ل��ق��ي��ادت��ن��ا ال���ر����ش���ي���دة على 
اجلهود العظيمة التي بذلتها خال 
ال��ف��رتة امل��ا���ش��ي��ة م��ن اأج����ل �شامة 
الدولة،  يف  ُيقيم  م��ن  وك��ل  املجتمع 
و�شفها  ي�شعب  ج��ه��وداً  ب��ذل��ت  فقد 
اأجل مكافحة اجلائحة وتوفري  من 

بيئة اآمنة لكل الأن�شطة، ولول هذا 
القدم  ك���رة  لبقيت  ال��ك��ب��ري  اجل��ه��د 
الإج���راءات  اأن جن��اح  كما   ، متوقفة 
املخت�شة،  اجل��ه��ات  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي 
تق�شده  اآمنا،  بلداً  الإم���ارات  جعلت 
منتخبات القارة وجنوم العامل، ولعل 
اأبرز �شاهد على ما اأقول، ا�شت�شافة 
الأوىل  ل���ل���م���ج���م���وع���ت���ي  ال�����دول�����ة 
امل�شرتكة  الت�شفيات  من  وال�شابعة 
 2022 ال��ع��امل  ك��اأ���س  اإىل  امل��وؤه��ل��ة 
ا�شت�شافة  وقبلها   ،2023 واآ���ش��ي��ا 
لدوري  الثانية  املجموعة  مباريات 
اآ�شيا ومع�شكرات العديد من  اأبطال 
جنحنا  وق��د   ، والأن���دي���ة  املنتخبات 
بحمد هلل وف�شله يف التنظيم الذي 

نال اإعجاب اجلميع" .
ال���ف���رتة  يف  :"�شهدنا  واأ�������ش������اف 
الأندية  م��ن  ك��ب��رياً  ت��ع��اون��اً  املا�شية 
قرار  و���ش��ن��اع  ريا�شية  و�شخ�شيات 
وتبادل  التعاون  وه��ذا  واإع��ام��ي��ي، 
الأف����ك����ار ���ش��اع��دن��ا يف اإع�����ان روؤي����ة 
الحت���اد،  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة    2038
ونحن نطمح اإىل مزيد من التعاون، 
التكاتف  لأن املرحلة املقبلة تتطلب 
والتفكري معاً من اأجل تطوير الكرة 

الإماراتية" .
وتابع :"لقد تاأهل منتخبنا الوطني 
ت�شفيات  يف  احلا�شمة  املرحلة  اإىل 
اأم��ر يبعث فينا  كاأ�س العامل ، وه��ذا 
العمل،  م��ن  مل��زي��د  ويدفعنا  الأم����ل، 

لأن الفرتة القادمة فيها الكثري من 
التحديات ، وجاء جناح املنتخب بعد 
يف  ومم��ي��ز  ا�شتثنائي  حملي  مو�شم 

كل تفا�شيله ومفرداته" .
على  حري�شي  "�شنبقى  واأو����ش���ح: 
القدم  فكرة   ، التوا�شل مع اجلميع 
بيننا  ال��ت��ع��اون  و�شيبقى  للجميع، 
الريا�شية  واملوؤ�ش�شات  الأندية  وبي 
�شاء  اإن  اأح�شن حالته  الأخ���رى  يف 

اهلل ، لأن هدفنا واحد" .
واخ��ت��ت��م ال�����ش��ي��خ را����ش���د ب���ن حميد 
النعيمي حديثه قائًا : "�شكرا على 

كل ما قدمتموه يف الفرتة املا�شية .. 
�شكراً للفرق الطبية .. �شكراً للهيئة 
العامة للريا�شة .. اللجنة الأوملبية 
الوطنية .. اإدارات الأندية، املجال�س 
ال��ري��ا���ش��ي��ة، ال��اع��ب��ي وامل���درب���ي 
لاإعاميي  ���ش��ك��را   .. والإداري������ي 
واجل��م��ه��ور ، وك���ل م��ن اأ���ش��ه��م معنا 
بالأم�س، و�شي�شهم معنا اليوم وغداً 
.. بعد ذلك مت تعيي ثاثة اأع�شاء 
ملراجعة املح�شر وهم عبداهلل قنزول 
ممثل النادي العربي ، علي املاحي 
ممثل نادي العروبة وعلي احلو�شني 

ممثل نادي خورفكان.
ومت امل�شادقة  على حم�شر اجتماع 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ال��ع��ادي��ة رقم 
بتاريخ  املنعقد   2020 لعام   )  1  (
مت  وبعدها   ، املا�شي  اأغ�شط�س   30
ع���ر����س ت��ق��ري��ر ن�����ش��اط احت�����اد كرة 
املن�شرم  الريا�شي  املو�شم  يف  القدم 
ل���احت���اد  ، واحل���������ش����اب اخل���ت���ام���ي 
وتقرير مدققي احل�شابات، حيث مت 

الت�شديق عليه.
على  العمومية  اجلمعية  وواف��ق��ت 
اإلغاء �شرط الإ�شهار بالن�شبة لأندية 

ال���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة وذل����ك ب��ع��د قيام 
بتوقيع مذكرات تفاهم مع  الحتاد 
جمل�شي  و  للريا�شة  العامة  الهيئة 
،وذلك  الريا�شيي  ودب���ي  اأب��وظ��ب��ي 
 ( الأن���دي���ة اخل��ا���ش��ة  ع��م��ل  لتنظيم 
الدولة  ( يف  الثانية  ال��درج��ة  اأن��دي��ة 
النظام  ت��ع��دي��ات يف  ع���دة  واإج�����راء 
الأ�شا�شي لاحتاد ل�شمان ا�شتدامة 
يف  وم�شاركتها  الأن���دي���ة  ه���ذه  ع��م��ل 
حيث   ، املختلفة  املحلية  امل�شابقات 
امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ترخي�س  اع��ت��م��اد  مت 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  ق��ب��ل  الأن����دي����ة م���ن 

الريا�شية  وامل��ج��ال�����س  ل��ل��ري��ا���ش��ة، 
لل�شروط  وف���ق���اً  ح��ك��م��ه��ا  يف  م���ن  اأو 
والأح������ك������ام امل���ن�������ش���و����س ع��ل��ي��ه��ا يف 
تفوي�س  م��ع  ال��داخ��ل��ي��ة،  اأنظمتهم 
ع�شويته  ب��ق��ب��ول  الإدارة  جم��ل�����س 
املعني  ال���ن���ادي  ا���ش��ت��ك��م��ال  ح��ال��ة  يف 
بقبول  اخلا�شة  والأحكام  لل�شروط 
ع�شويته ب�شفة الع�شو املراقب ملدة 
ثاث �شنوات دون اأن يكون له احلق 
يف تقدمي الرت�شيحات اأو الت�شويت 

يف اجلمعية العمومية .
العمومية  اجل���م���ع���ي���ة  واع����ت����م����دت 
الأ�شا�شي  ال��ن��ظ��ام  على  ال��ت��ع��دي��ات 
ول���وائ���ح الحت�����اد امل��ن��ظ��م��ة ل���ه باأثر 
فوري ، كما مت اعتماد روؤ�شاء واأع�شاء 
والتحكيمية  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة  ال��ل��ج��ان 
للمو�شم الريا�شي 2022-2021 

على النحو التايل :

جلنة االن�صباط :
- امل�����ش��ت�����ش��ار / ���ش��ع��ي��د احل���وط���ي ) 

رئي�شاً (
- حمدان ر�شود الزيودي ) نائباً ( 

- ح�شن حممد ال�شيباين ) ع�شواً (
- ع���ب���داهلل اإب���راه���ي���م احل����م����ادي ) 

ع�شواً (
- �شلمان حممد الطويل ) ع�شواً (

غرفة ف�س املنازعات :
- امل�شت�شار / عي�شى �شالح احلو�شني 

) رئي�شاً (
- علي �شلطان احلداد ) نائباً ( 
- ح�شي ي�شلم اأحمد ) ع�شواً (

- خالد عبيد خادم ) ع�شواً (
- حمد اإبراهيم الأ�شتاذ ) ع�شواً (

- حم�شن م�شبح فرج ) ع�شواً (
اإ������ش�����م�����اع�����ي�����ل را������ش�����د   -

اإ�شماعيل ) ع�شواً (

قرارات  على  اال�صتئناف  جلنة 
جلنة االن�صباط :

را�شد  الدكتور / �شالح   -
احلمراين ) رئي�شاً (

اأحمد احل��داد )  في�شل   -
نائباً ( 

- علي عبداهلل خملوف ) ع�شواً (
- الدكتور / اإبراهيم املا ) ع�شواً (

- عارف حممود مريزا ) ع�شواً (

قرارات  على  اال�صتئناف  جلنة 
جلنة اأو�صاع وانتقاالت الالعبني 

ف�س املنازعات : – غرفة 
- امل�شت�شار / عبداهلل ح�شن الطاهر 

) رئي�شاً (
املدحاين  �شام�س  علي   / القا�شي   -

) نائباً ( 
- الدكتور / اأحمد �شليمان ) ع�شواً 

)
- ع��ب��دال��ع��زي��ز اإب���راه���ي���م الأب���ل���م ) 

ع�شواً (
- �شهاب حمد بو�شهاب ) ع�شواً (

•• اأبوظبي-الفجر

اجلودو  ا�شتعدادات منتخب  نطاق  يف 
الألعاب  دورة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  الأول 
ال��ري��ا���ش��ي��ة الأومل���ب���ي���ة ال��ت��ي ت��ق��ام يف 
وحتى  يوليو-متوز   23 من  اليابان 
"اأوملبياد   2021 اأغ�����ش��ط�����س-اآب   8
منتخبنا  ينتقل   ،  "2020 طوكيو 
ملع�شكره  اخلمي�س  اليوم  من  اعتبارا 
اجل��دي��د ال���ذي ي��ق��ام يف ك��روات��ي��ا بعد 
الح���رتازي���ة  الإج���������راءات  ح���ال���ت  اأن 
ال�����ش��ح��ي��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة ال�����ش��ارم��ة من 
موعد  ق���ب���ل  ط���وك���ي���و  اإىل  ال�������ش���ف���ر 
الومل���ب���ي���اد لإق����ام����ة م��ع�����ش��ك��ر خا�س 
اليابانية  ت��وك��اي  ج��ام��ع��ة  �شيافة  يف 
تنفيذا لتفاقية التعاون بي الحتاد 
واجلامعة اليابانية العريقة ح�شب ما 
التعديل  كان  لذلك  عليه،  متفق  كان 
املنتخب  اإع������داد  ل��رن��ام��ج  ال���ط���ارئ 
خ����ال ال���ف���رتة امل��ت��ب��ق��ي��ة م���ن موعد 

انطاقة الدورة .
ب��ن ثعلوب  ���ش��ع��ادة حممد  واأ���ش��اف - 

امل�شارعة  احت������اد  رئ���ي�������س  ال����درع����ي 
الذي  ال���دويل  املع�شكر  ب��ان  واجل���ودو 
يقام يف مدينة زغرب الكرواتية ياأتي 
ا�شتعدادا  منتخبنا  اإع�����داد  خ��ت��ام  يف 
حتى  ي�����ش��ت��م��ر  وال��������ذي   ، ل���ط���وك���ي���و 
ال��ث��ام��ن م���ن ي��ول��ي��و احل�����ايل ، حتى 
موعد ال�شفر اإىل مولديفيا يف طريق 
يخ�شع  ،ح��ي��ث  ط��وك��ي��و  اإىل  ال�����ش��ف��ر 
لفحو�شات  م��ول��دوف��ي��ا   يف  املنتخب  
بجائحة  يتعلق  فيما  مكثفة،  طبية 
ل�شروط  وف��ق��ا  وامل��ن�����ش��ط��ات  ك���ورون���ا 
اللجنة املنظمة الطبية اليابانية التي 

اإبراز  امل�شاركة  املنتخبات  من  تطلب 
املعتمدة  الطبية  والتقارير  الأوراق 
مع�شكر  ..وي�شهد  اخل�شو�س  هذا  يف 

منتخبات  م�شاركة  ال���دويل  ك��روات��ي��ا 
اجلودو 6 دول ت�شتعد بدورها لدورة 
ط��وك��ي��و وه����ي الإم���������ارات ، اأمل���ان���ي���ا ، 

اأوزبك�شتان   ، ،اأذرب���ي���ج���ان  ج��ورج��ي��ا 
ب���ج���ان���ب م��ن��ت��خ��ب ك����روات����ي����ا وذل����ك 
اأقيم  الذي  رومانيا  ملع�شكر  ا�شتكمال 

التي  امل�شاركة يف بطولة العامل  عقب 
العا�شمة املجرية  اختتمت موؤخرا يف 
بوداب�شت ،وقد اأكمل الاعبي فيكتور 

وزن  مناف�شات  يف  امل�شارك  �شكرتوف 
حت��ت 73 ك��ج��م، واي��ف��ان رمي��ا رينكو 
يف مناف�شات وزن )حتت 100 كجم(

باإ�شراف  جيد  ب�شكل  ا�شتعداداتهما 
ف��ي��ا���ش��ي�����ش��اف تطلعا  ب���اك���ال  امل�����درب 

لتحدي طوكيو القادم .

•• دبي -الفجر

كلفت اإدارة احلكام بالحتاد الدويل لكرة القدم احلكم الدويل 
فهد بدر احلو�شني �شمن قائمة احلكام املكلفي باإدارة مباريات 
ليتوانيا خال  ال�����ش��الت يف  ق��دم  ل��ك��رة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  بطولة 

الفرتة من 12 �شبتمر اإىل 3 اأكتوبر 2021.

ويخ�شع جميع احلكام املكلفي بالبطولة اإىل دورة تدريبية يف 
الفرتة من 2 اإىل 11 �شبتمر ، حيث ي�شعى الحتاد الدويل 
والإمكانيات  الطرق  باأف�شل  احلكام  جتهيز  اإىل  خالها  من 

التي ت�شهم يف جناح اإدارة مباريات املونديال.
وياأتي اختيار احلو�شني بعد متيزه يف اإدارة املباريات التي اأدارها 
على ال�شعيد املحلي والقاري  ، اأبرزها م�شاركته يف اإدارة مباريات 

ال�شالت  ل��ك��رة  اآ���ش��ي��ا  ك��اأ���س  نهائيات  اإىل  امل��وؤه��ل��ة  الت�شفيات 
يف  فيتنام  ا�شت�شافتها  التي  اآ�شيا  �شرق  منطقة  عن   2020
اأكتوبر 2019 ، ومواجهات ملحق الت�شفيات الآ�شيوية لكرة 
قدم ال�شالت 2021  والتي �شمت منتخبات العراق ، لبنان ، 
فيتنام وتاياند ، وا�شت�شافتها مدينة خورفكان يف الفرتة من 

املا�شي. مايو   25 اإىل   20

اجلمعية العمومية الحتاد الكرة تعقد اجتماعها برئا�ضة ال�ضيخ را�ضد بن حميد النعيمي

تعديل يف برنامج االإعداد 

منتخب اجلودو ينتقل ملع�ضكر كرواتيا قبل ال�ضفر لليابان

بتكليف من االحتاد الدويل لكرة القدم

الدويل فهد احلو�ضني �ضمن حكام 
مونديال كرة ال�ضاالت يف ليتوانيا

ذكرت تقارير بريطانية اأن اإيفرتون اقرتب من الإعان عن 
تعيي مدرب ليفربول ال�شابق رفائيل بينيتز، بعدما تو�شل 

لتفاق بالرتباط بعقد ملدة ثاث �شنوات.
�شنوات  اخل��ام�����س يف خم�س  م��درب��ه  ع��ن  اإي��ف��رت��ون  ويبحث 
املركز  ق��اده لح��ت��ال  ال��ذي  اأن�شيلوتي،  ك��ارل��و  ق��رر  بعدما 
العا�شر يف الدوري الإجنليزي املمتاز املو�شم املا�شي، العودة 

اإىل ريال مدريد خلو�س جتربة ثانية.
بي  انق�شاماً  ع��ام��اً(   61( بينيتز  م��ع  امل��ف��او���ش��ات  واأث����ارت 
جار  و���ش��ف  اأن  الإ���ش��ب��اين  للمدرب  �شبق  بعدما  امل�شجعي 
�شلبي  تعادل  ال�شغري" عقب  "بالنادي  املدينة  ليفربول يف 

يف اأنفيلد يف فراير )�شباط( 2007.
"نحن  عليها  مكتوب  لفتة  يف  مر�شي�شايد  �شرطة  وحتقق 
نعرف اأين تقيم ول توقع" بالقرب من منزل عائلة بينيتز 
يف  ليفربول  ت��دري��ب  توليه  منذ  املنطقة  يف  يعي�س  ال���ذي 

.2004
تاأ�شي�س  يف  ���ش��اه��م  ال����ذي  ب���ارك���اي،  اإدواردو  ول��ي��ام  وك����ان 
ن����ادي ليفربول  ث���م  100 ع���ام  اأك����رث م���ن  اإي���ف���رت���ون م��ن��ذ 
الغرميي  الناديي  تدريب  توىل  الذي  الوحيد  هو  لحقاً، 

يف املدينة.
وتوىل بينيتز تدريب ليفربول ل�شت �شنوات وحتى 2010، 

وكاأ�س   2005 اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  لقب  حل�شد  وق���اده 
الدوري  لقب  نال  كما  التايل،  العام  الإجنليزي يف  الحت��اد 

الأوروبي مع ت�شيل�شي يف 2013 كمدرب موؤقت.
اأن  قبل  مدريد،  وري��ال  نابويل  قيادة  اأي�شاً  لبينيتز  و�شبق 
مار�س  يف  يونايتد  نيوكا�شل  ل��ت��دري��ب  اإجن��ل��رتا  اإىل  ي��ع��ود 
اآ�شلي  2016، لكنه رحل ب�شبب خافات مع مايك  )اآذار( 

مالك النادي يف 2019.
لكنه رح��ل يف  ال�شي  للعمل يف  الإ���ش��ب��اين  امل���درب  وان��ت��ق��ل 
يناير )كانون الثاين( املا�شي بداعي وجود �شعوبات تتعلق 

بجائحة كوفيد19-.

اإيفرتون يقرتب من تعيني بينيتز
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•• دبي -وام:

ثّمن �شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، رئي�س احتاد الإمارات 
لل�شقور توجيه �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 
من  انطاقاً  اإدارة الحت��اد  بت�شكيل جمل�س  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي 
روؤية قيادتنا الر�شيدة وحر�شها على احلفاظ على تراث الإمارات ومفردات 
ثقافتها العريقة كاإحدى اأهم الأولويات، فيما يت�شرف الحتاد بكونه اجلهة 
امل�شوؤولة عن تنظيم فعاليات واأن�شطة ومناف�شات هذه الريا�شة التي ت�شكل 

مكوناً مهماً من مكونات املوروث الجتماعي والثقايف الإماراتي.
عمر  م��ن  الأوىل  املرحلة  اأن  لل�شقور  الإم����ارات  احت��اد  رئي�س  �شمو  واأك���د 

لن�شر  امل��دى  وطويلة  ق�شرية  وخططاً  م�شاعفة  ج��ه��وداً  تتطلب  الحت��اد 
ثقافة ممار�شة ريا�شة ال�شقور الرتاثية التي نعتز ونفخر بها ملا لها من 
ارتباط بتاريخ وثقافة دولة الإمارات، ف�شًا عن كونها من الأن�شطة التي 
بالريا�شات  واهتمام  رعاية  من  املوؤ�ش�شون  الآب��اء  اأوله  مبا  دائماً  تذكرنا 
وحتفيز  والت�شجيع،  الرعاية  اأ�شكال  كافة  من  به  اأحاطوها  وما  الرتاثية 

الأجيال على ممار�شتها وتنميتها وتطويرها.
جاء ذلك خال الجتماع الأول ملجل�س اإدارة احتاد الإمارات لل�شقور برئا�شة 
�شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، حيث اعتمد �شموه ت�شكيل 
جمل�س اإدارة الحتاد مبنا�شبة �شدور قرار رئي�س الهيئة العامة للريا�شة 
رقم /31/ ل�شنة 2021 ب�شاأن ت�شكيل جمل�س الإدارة للدورة النتخابية 

الإدارة خال  اأع�شاء جمل�س  اأن يتم توزيع مهام  2020–2024، على 
الجتماع الثاين لاحتاد يف �شهر يوليو 2021.

وي�شم جمل�س اإدارة الحتاد كًا من: ال�شيخ زايد بن حمد بن حمدان اآل 
نهيان، نائباً للرئي�س، والأع�شاء: عبداهلل اأحمد القبي�شي، ودميثان �شويدان 
�شعيد القمزي، و�شامل عتيق املهريي، و�شعيد خليفة املهريي، وعبدالعزيز 
�شلطان اآل علي، وحممد عي�شى اخلييلي، وحممد عبداهلل اأحمد بن دملوك، 
�شعيد  مبارك  ورا�شد  علي،  اآل  عبداهلل  ويو�شف  املن�شوري،  �شيف  ومبارك 

مرخان الكتبي مكلفاً مبهام الأمي العام.
ومن املُقرر اأن يتم خال اجتماع جمل�س الإدارة يف �شهر يوليو توزيع مهام 
اأع�شاء املجل�س وفقاً لدليل حوكمة الحتادات الريا�شية ال�شادر عن الهيئة 

العامة للريا�شة.
ويهدف احتاد الإمارات لل�شقور اإىل متثيل دولة الإمارات يف جمال ريا�شات 
ال�شقور على امل�شتوى الآ�شيوي، والدويل عموماً، والعمل على تعزيز املكانة 
ورفع  الريا�شات،  بتلك  املعنية  العاملية  املحافل  اأك��ر  يف  للدولة  ال��رائ��دة 
اإدارة الحتاد  م�شتوى تناف�شيتها وتاأكيد متيزها، يف حي �شيعمل جمل�س 
جماهريية  قاعدة  بناء  يف  الإيجابي  اإ�شهامه  وزي��ادة  مكانته  تر�شيخ  على 
تاأكيد  العمل على  اأف��راد املجتمع، عاوة على  الريا�شات بي  كبرية لتلك 
ارتباط �شباب الإمارات واأجيالها اجلديدة بهذه الريا�شة الفريدة كمظهر 
بعادات  والع��ت��زاز  الثقايف  ب��امل��وروث  والفخر  الن��ت��م��اء  عمق  مظاهر  م��ن 

املجتمع الإماراتي الأ�شيلة وتقاليده.

•• دبي-وام:

بحثت اإدارة ال�شوؤون الفنية والريا�شية باللجنة الأوملبية الوطنية مبقر 
وال�شباحة  القوى  واأل��ع��اب  واجل��ودو  الرماية  احت��ادات  مع  بدبي  اللجنة 
ت�شت�شيفها  التي  ال32  الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة  يف  امل�شاركة  ا�شتعدادات 
العا�شمة اليابانية طوكيو خال الفرتة من 23 يوليو اإىل 8 اأغ�شط�س 

املقبل.
والريا�شية  الفنية  ال�شوؤون  اإدارة  مدير  الطيب  اأحمد  الجتماع  ح�شر 
باللجنة وممثلو الحتادات الريا�شية والدكتور عبداهلل الرحومي نائب 

رئي�س جلنة الطب الريا�شي.
م���ع���دلت اجلاهزية  اأع���ل���ى  اإىل  ال��و���ش��ول  ���ش��ب��ل  وا���ش��ت��ع��ر���س احل�����ش��ور 
واأداء  واملناف�شات  بالقرية  الإقامة  خال  الريا�شيي  على  والطمئنان 
التدريبات مع اللتزام بتعليمات اللجنة املنظمة لدورة الألعاب الأوملبية 
التي حتدث كافة الإجراءات با�شتمرار مبا يتطلب �شرورة الطاع على 
البيانات املر�شلة وتعميمها على خمتلف فرق العمل والتاأكد من خطوات 

املغادرة والو�شول واإجراء فحو�شات "كوفيد – 19".
كما تطرق الجتماع اإىل ال�شرح املرئي الذي عر�شته اإدارة ال�شوؤون الفنية 
والريا�شية والذي ت�شمن امل�شابقات واملناف�شات للريا�شيي ومواعيدها 
الإلكرتوين  التطبيق  حتميل  �شرورة  على  التاأكيد  مع  اإقامتها  واأماكن 
بالكامل ب�شورة  للريا�شيي والوفد  ال�شحية  اخلا�س مبتابعة احلالت 
والتعرف  احل��رارة  لدرجات  دوري  التطبيق حتديث  ي�شمل  يومية حيث 
واإر�شالها  بدقة  ت�شجيلها  طريق  عن  طارئة  مر�شية  اأع��را���س  اأي��ه  على 

للجنة الطبية املعنية بال�شوؤون ال�شحية يف الدورة.
و�شهد الجتماع التاأكيد على اإجراء فحو�شات املن�شطات للريا�شيي ح�شب 
التعليمات وال�شروط واملواعيد املحددة للوكالة الدولية للمن�شطات "وادا 
بتطبيق كافة الإجراءات  التام  التزامهم  اأبدى ممثلو الحتادات  " حيث 
وفقاً لاآليات املتبعة �شواء ما يتعلق بالفحو�شات اأو احلر�س على التباعد 

اجل�شدي وارتداء اأقنعة الوجه يف الأماكن واملواعيد املطلوبة.
لدى  ال��دول��ة  �شفارة  م��ع  ناق�شت  ق��د  الوطنية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  وك��ان��ت 
الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة  يف  الريا�شي  وفدنا  م�شاركة  حت�شريات  اليابان 
واأبرز امل�شتجدات والإج��راءات اخلا�شة بوفد الإم��ارات امل�شارك من اأجل 
املناف�شات  اأم��اك��ن  وال��ت��ن��ق��ات م��ن واإىل  ال��وف��د  اإق��ام��ة  الط��م��ئ��ن��ان على 
عن  امل�شوؤولة  املختلفة  اللجان  بتعليمات  ال��ت��ام  الل��ت��زام  على  والتاأكيد 

تنظيم احلدث.
واأكد �شعادة �شهاب اأحمد الفهيم �شفري الدولة لدى اليابان على ا�شتعداد 
�شفارة الدولة الكامل لتوفري كافة متطلبات الوفد امل�شارك وت�شخري كل 
ال�شامية عندما يحملون راية الوطن  اأمامهم للرتكيز يف املهمة  ال�شبل 
11000 ريا�شي من خمتلف دول  اأكر حمفل ريا�شي ي�شارك فيه  يف 

العامل.
واأ�شاف اأن ال�شفارة �شتقوم بالتن�شيق مع اللجنة الأوملبية الوطنية طوال 
الفرتة املقبلة وحتى عودة الوفد اإىل الإم��ارات حيث �شيتم ت�شكيل فرق 
عمل م�شرتكة بي اجلانبي �شمانا للو�شول اإىل اأعلى درجات اجلاهزية 
الريا�شيي  اأبناءنا  تعي  التي  الرتتيبات  كافة  من  والنتهاء  املن�شودة 

وبعثتنا بالكامل على اأداء مهمتهم على اأف�شل نحو ممكن.

اأعلنت ال�شلطات املحلية اأن اأجزاء 
الأوملبية  ال�����ش��ع��ل��ة  م�����ش��رية  م���ن 
يف امل��دي��ن��ة امل�����ش��ي��ف��ة ط��وك��ي��و لن 
ال��ع��ام��ة ب�شبب  ال��ط��رق  ت��ق��ام على 
خماوف من فريو�س كورونا قبل 
انطاق الألعاب املقررة يف الفرتة 
بي 23 متوز/يوليو والثامن من 

اآب/اأغ�شط�س املقبلي.
طوكيو  حكومة  يف  م�شوؤول  وق��ال 
م�شرية  اإن  اأو����ش���اك���اب���ي  ك��وي�����ش��ي 
ال�����ش��ع��ل��ة الأومل���ب���ي���ة ال��ت��ي ت���ب���داأ يف 
من  التا�شع  م��ن  اع��ت��ب��اًرا  طوكيو 
متوز/يوليو، �شتقام ب�شكل اأ�شا�شي 
الأيام  خ��ال  مغلقة  احتفالت  يف 
زيارتها  م����ن  الأوىل  ال��ث��م��ان��ي��ة 
اإج����راءات  م��ع  متا�شياً  للعا�شمة، 

مكافحة "كوفيد19-".
واأ�شاف "�شننظم احتفاًل كل يوم 
يف املكان الذي تنتهي فيه امل�شرية 
اأن  م��و���ش��ح��ا  لليوم"،  )امل����ق����ررة( 
�شيتاأثرون  ع����داء   100 ح����وايل 

يومًيا بهذا التغيري يف الرنامج.

اأ�شا�شي  ب�شكل  التغيريات  وتتعلق 
مب�شرية ال�شعلة خارج 23 منطقة 

مركزية يف طوكيو.

اتخاذ  �شيتم  اأن��ه  اأو�شاكابي  وتابع 
ب�������ش���اأن اخل����ط����وات يف هذه  ق�����رار 
الكثافة  ذات  امل���رك���زي���ة  امل��ن��اط��ق 

لحق.  وق��ت  يف  العالية  ال�شكانية 
امللعب  اإىل  ال�����ش��ع��ل��ة  و����ش���ت���دخ���ل 
الأومل����ب����ي اجل���دي���د يف ط��وك��ي��و يف 

مرورها  ب��ع��د  مت��وز/ي��ول��ي��و   23
وكانت  ال��ي��اب��ان.  يف  منطقة  ب�47 
�شابقا  حظرت  املحلية  ال�شلطات 
بع�س  يف  الومل��ب��ي��ة  ال�شعلة  م���رور 
الطرق  على  واملقاطعات  املناطق 
ال���ع���ام���ة يف الأ�����ش����ه����ر الأخ��������رية، 
وا����ش���ط���ر ح���ام���ل���و ال�����ش��ع��ل��ة اإىل 
جمهور  دون  باحتفالت  الكتفاء 
اأو الأم��اك��ن اخلا�شة  يف احل��دائ��ق 
الوباء  �شبح  ي���زال  ول  الأخ�����رى.  
يخيم على هذا احلدث الريا�شي 
ال��ع��امل��ي ق��ب��ل ث��اث��ة اأ���ش��اب��ي��ع من 

افتتاح الألعاب.
وثبتت اإ�شابة ع�شوين من الوفد 
بفريو�س  الأوغ�����ن�����دي  الأومل�����ب�����ي 
طوكيو  اإىل  و�شوله  عند  ك��ورون��ا 
ت�شديد  اإىل  اأدى  ال�شهر، مما  هذا 
التي ت�شل مبكًرا  القواعد للفرق 

اإىل اليابان.
"يوميوري"  ���ش��ح��ي��ف��ة  وذك������رت 
الآن  اأن��ه ميكن  الأرب��ع��اء  اليومية 
احلجر  يف  ك���ام���ل  ف���ري���ق  و����ش���ع 

ع�شو  اإ���ش��اب��ة  ثبتت  اإذا  ال�شحي 
واح������د. و����ش���ه���دت ال���ي���اب���ان اأزم����ة 
مقارنة  ن�����ش��ب��ًي��ا  �شعيفة  ���ش��ح��ي��ة 
ب��ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ل��دان الأخ����رى، 
من  اأق��ل  اإح�شاء  ر�شميا  مت  حيث 
اأوائل  منذ  وف��اة  حالة  األ��ف   15
نظامها  ل���ك���ن   ،  2020 ع������ام 
�شديدة.  ل�شغوط  تعر�س  الطبي 
اليابانية  احل����ك����وم����ة  وق�����ام�����ت 
التطعيم  حملة  بت�شريع  م��وؤخ��ًرا 
اخلا�شة بها واأ�شبح الآن ما يزيد 
ال�شكان  % م��ن   10 ع��ن  ق��ل��ي��ًا 
ت���زال  ب���ال���ك���ام���ل. ول  حم�����ش��ن��ي 
ط��وك��ي��و و���ش��ت م��ق��اط��ع��ات اأخ���رى 
"الطوارئ"  لإج������راءات  خا�شعة 
ال�شحية تقريبا حتى 11 متوز/

احلايل  الرت��ف��اع  مع  لكن  يوليو. 
واملخاوف  طوكيو  يف  احل���الت  يف 
ر دل��ت��ا، م��ن املرجح  ب�����ش��اأن م��ت��ح��وِّ
حتى  القيود  ه��ذه  متديد  يتم  اأن 
الإعام  لو�شائل  وف��ًق��ا  الأل���ع���اب، 

املحلية.

ثّمن توجيه حمدان بن حممد بت�صكيل املجل�س

اأحمد بن حممد يعتمد ت�ضكيل جمل�س اإدارة احتاد 
االإمارات لل�ضقور .. وزايد بن حمد نائبا لرئي�س االحتاد

• اأحمد بن حممد: املرحلة االأوىل من عمر االحتاد تتطلب جهودًا م�صاعفة وخططًا ق�صرية وطويلة املدى لن�صر ثقافة ممار�صة ريا�صة ال�صقور 
• توزيع مهام اأع�صاء املجل�س يف يوليو وفقًا لدليل حوكمة االحتادات الريا�صية ال�صادر عن الهيئة العامة للريا�صة

بحث ا�ضتعدادات احتادات الرماية واجلودو واألعاب القوى وال�ضباحة للم�ضاركة يف اأوملبياد طوكيو

م�ضرية ال�ضعلة االأوملبية بدون جماهري

تعتزم مدينة ريو دي جانريو الرازيلية تكرمي الاعب الأرجنتيني الراحل 
متثال  وو�شع  ال�شاحات  اإح��دى  على  ا�شمه  باإطاق  مارادونا  اأرماندو  دييغو 

له.
وبداأ جمل�س البلدية اإجراءات ت�شميم متثال لاعب من اأجله و�شعه يف �شاحة 

�شغرية يف حي بوتافوغو، تقع اأمام قن�شلية الأرجنتي يف ريو دي جانريو.

وقال ع�شو جمل�س البلدية فليبي ميت�شل القائم على املبادرة: "لي�س لدينا 
بنائه من�شو�س عليه يف م�شروع قانون مت  التمثال ولكن  بعد لو�شع  تاريخ 

الت�شديق عليه".
واأكد اأن املناف�شة التاريخية بي الرازيل والأرجنتي، ل ميكن اأن جتعل ريو 

دي جانريو حتتفي باعب مهم للغاية يف تاريخ كرة القدم العاملية.

ريو دي جانريو تكرم مارادونا 
ب�ضاحة ومتثال 

قال قائد اإجنلرتا هاري كي، اإن املناف�شي امل�شتمرين يف بطولة اأوروبا 2020 
لكرة القدم �شينظرون اإىل منتخب باده كفريق "خطري" بعد الفوز 2-0 على 
اأملانيا والو�شول اإىل دور الثمانية. و�شجل كي ورحيم �شرتلينغ قرب النهاية 
اإجنلرتا فوزها الأول  اإ�شتاد وميبلي لتحقق  ال�16 الثاثاء، يف  يف مباراة دور 
يف مباراة اإق�شائية على اأملانيا منذ نهائي كاأ�س العامل 1966. و�شيلعب فريق 
يف  املقبل،  ال�شبت  ي��وم  الثمانية  دور  يف  اأوكرانيا  مع  �شاوثغيت  غاريث  امل��درب 
الإ�شتاد الأوملبي يف روما. وقال كي: "اأي فريق �شينظر اإلينا ويدرك اأننا فريق 
ولقد  حا�شرة،  التوقعات  تكون  عندما  ذل��ك  من  اأك��ر  �شيء  يوجد  ل  خطري، 

جنحنا، لذا يجب علينا ال�شعور بالفخر، لكن ل ميكن التوقف هنا".
للعب يف  اإىل هنا  نعود  اأن  "اأمتنى  املمتاز:  الإجنليزي  ال��دوري  واأ�شاف هداف 
الدور قبل النهائي واملباراة النهائية". وجاء فوز اإجنلرتا ليكتب كلمة النهاية 
مل�شرية املدرب يواكيم لوف مع اأملانيا بعد توليه امل�شوؤولية على مدار 15 عاماً 

الرازيل. يف  �شهدت الفوز بكاأ�س العامل 2014 

كني: االآن املنتخبات �ضتخ�ضى 
مواجهة اإجنلرتا
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ع�شري ولكن حمافظ ب�شكل �شيطاين، عبقري 
بعد  من�شبه  ي��رتك  ل��وف  يواكيم  عنيد،  ولكن 
الفنية  الإدارة  راأ����س  على  ع��اًم��ا  ع�شر  خم�شة 
الدور  م��ن  خميب  ب��خ��روج  الأمل����اين  للمنتخب 
ثمن النهائي لكاأ�س اأوروبا يف كرة القدم عقب 
اخل�شارة الثاثاء اأمام اإنكلرتا �شفر2-، تارًكا 
�شورة رجل مل يتمكن على الأرجح من ا�شتعادة 

اأيامه اخلالدة مع املان�شافت.
ق����ّوت����ه، ون��ق��ط��ة ���ش��ع��ف��ه حت�����ّدث ع��ن��ه��م��ا اأح���د 
الكارثية  امل�شاركة  خ��ال  املقربي  م�شاعديه 
"+يوغي+  رو�شيا:  يف  العامل  كاأ�س  نهائيات  يف 
يرى نف�شه مدرًبا بطا للعامل ويعي�س يف عامله 

اخلا�س".
يف   2014 ع��ام  العاملي  لقبه  التاريخ  �شيتذكر 
ال�شهرة يف  قمة  اإىل  اأو�شله  وال��ذي  ال��رازي��ل، 
نهاية  يف  ال�شيئ  ال�شجل  ��ا  اأي�����شً ول��ك��ن  ب���اده، 
ع��ه��ده، ب��ع��د الإق�����ش��اء امل��ه��ي يف ال����دور الأول 

ملونديال رو�شيا 2018.
فليك  هانزي  ال�شابق  مل�شاعده  املن�شب  ي��رتك 
الذي �شنع لنف�شه ا�شًما بفوزه بثاثية تاريخية 
اأبطال  ودوري  املحليان  ال��وال��ك��اأ���س  )ال����دوري 

اأوروبا( مع بايرن ميونيخ يف عام 2020.
من  البالغ  امل���درب  يعد  مل  طويلة،  ف��رتة  منذ 
باده.  يف  ب��الإج��م��اع  يحظى  ع��اًم��ا   61 العمر 
ال��ق��دم الأمل��ان��ي��ة ال�شابقون  ط��ال��ب جن���وم ك���رة 
ال�شنوات  مدى  على  با�شتقالته  وتكرارا  م��رارا 

الثاث املا�شية، لكن بدون جدوى.
الطريق  على  ي�شري  ب��اأن��ه  مقتنًعا  ل��وف  �شمد 
اأنه  اخل���راء  �شياحظ  دف��اع��ه،  يف  ال�شحيح. 
مت��ك��ن م��ن اح��ت��ال امل��رك��ز ال��ث��اين يف اأ�شعب 
جمموعة يف هذه البطولة خلف فرن�شا واأمام 
اإنكلرتا  م��ب��اراة  لكن  اللقب،  حاملة  الرتغال 
على ملعب وميبلي يف ثمن النهائي 6 مل تكن 

هدية.
بعد �شل�شلة من العرو�س املتوا�شعة يف خريف 
2020، ومع ا�شتمرار الراأي العام �شده،  عام 
رّد لوف الذي حافظ دائًما على اللهجة القوية 
ملقاطعته )فرايبورغ-اون-بري�شغو(، بغطر�شة: 

"اأنا فوق كل �شيء". جملة موؤ�شفة �شاهمت 
يف قطع حبل الود مع اجلماهري.

اأوروبا،  لكاأ�س  احلالية  الن�شخة  خ��ال 
���ش��ط��ع جن���م���ه ل���ف���رتة وج����ي����زة. على 
)�شفر1-(،  اخل�������ش���ارة  م���ن  ال���رغ���م 
اأظهر املنتخب الأملاين م�شتوى رائعا 
اأمام فرن�شا الو�شيفة وبطلة العامل، 
حاملة  الرتغال  على   2-4 وال��ف��وز 
دائم.  بانتعا�س  ي��وؤم��ن  جعله  اللقب 

متاأخرين  بهدفي  ف��ازت  القوية  اإنكلرتا  لكن 
واأع���ادت���ه اإىل اأر����س ال��واق��ع. ال��رج��ل، �شاحب 
غارق  خطاب  وراء  املخباأة  الهائلة  الطموحات 
اأعلى  اإىل  ب��ب��طء  ال��ق��ي��م الإن�����ش��ان��ي��ة، و���ش��ل  يف 
م�����ش��ت��وى. م��ه��اج��م ع����ادي اإىل ح���د م���ا خال 
بكاأ�س  التدريبي  �شجله  فتح  كاعب،  م�شريته 
خ�شر  ث��م   ،)1997( ���ش��ت��وت��غ��ارت  م��ع  اأمل��ان��ي��ا 
ن��ه��ائ��ي ال��ك��اأ���س ال��ك��وؤو���س الأوروب���ي���ة )اأدجم���ت 
لح��ق��ا م���ع ك���اأ����س الحت�����اد الأوروب�������ي لت�شبح 
الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حاليا( يف العام 

التايل.
اأ�شبح  بعد فرتة ق�شاها يف فرنبغ�شه الرتكي، 

بطل النم�شا عام 2002 مع اإن�شروك.
اأثناء  يف ذلك الوقت، التقى يورغن كلين�شمان 
اإحدى الدورات التدريبية، فكر فيه الأخري يف 
�شيف عام 2004 لي�شبح م�شاعده على راأ�س 
منتخب اأملاين يف حمنة، بعد اإق�شائه يف الدور 
عامي  بعد   ،2004 ع��ام  اأوروب���ا  لكاأ�س  الأول 
قبل عامي من ا�شت�شافة باده نهائيات كاأ�س 

العامل 2006.
جيل  ت��األ��ق  مب�شاعدة  لكن  م��ًع��ا، 

تغيرًيا  ����ش���ي���ب���داآن  ذه����ب����ي، 
فل�شفة  يف  ت�����اري�����خ�����ًي�����ا 
اأ���ش��ل��وب ال��ل��ع��ب الأمل�����اين، 

الهو�س  على  اعتمدا  حيث 
لعبي  وتطوير  التكتيكي، 

بارعي واأذكياء بدل من القوة 
اجل�شدية.

عيِّ لوف مدرًبا للمان�شافت يف 
عام 2006، بعد نهائيات كاأ�س 

ليكون  اأملانيا،  يف  العامل 

والإعاميات،  الإح�شائيات  ا�شتخدام  يف  رائًدا 
لإدارة ال�شكل البدين لاعبيه ولتحليل اأ�شلوب 

اللعب.
للبطولت  ال��ذه��ب��ي  امل��رب��ع  اإىل  امل��ن��ت��خ��ب  ق���اد 
اخل��م�����س ال��ك��رى ال��ت��ال��ي��ة: م��ن ك��اأ���س اأوروب����ا 
الذروة  بلغ   ،2016 اأوروبا  كاأ�س  اإىل   2008
ال����رازي����ل  يف   2014 يف  الأغ����ل����ى  ب��ال��ل��ق��ب 
ح�شاب  ع��ل��ى  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل���ب���اراة  يف  )-1�شفر 

الأرجنتي(.
7-1 على  �شتكون حتفته اإىل الأب��د هي الفوز 
ال���رازي���ل يف ن�����ش��ف ال��ن��ه��ائ��ي يف ال��ث��ام��ن من 

متوز/يوليو 2014.
ك���ان ذل���ك ه��و ال��وق��ت ال���ذي اأ���ش��ب��ح ف��ي��ه لوف 
م�شتح�شرات  اإعانات  يف  ظهر  �شاحًرا:  رم��ًزا 
امل�شاهري ماب�شه  التجميل، و�شرحت �شحافة 
حرف  �شكل  على  ال��زرق��اء  و�شرتته  امل��درو���ش��ة، 
"يف" يف مونديال 2010، ثم اأ�شبح القمي�س 
�شائًعا جدا   2014 ارت��داه يف مونديال  ال��ذي 

حتى نفذ من جميع املتاجر.
لكن كاأ�س العامل 2014 �شتبقى 
)توج  الأغ���ل���ى  ال��ك��ب��ري  لقبه 
اأي�������ش���ا ب���ك���اأ����س ال���ق���ارات 
م�شريته  يف   )2017
التدريبية. كما �شيبقى 
م��ك��ان يف دفرت  ل��ل��وف 
القيا�شية،  ال�����ش��ج��ات 
لأن����ه ق���اد امل��ان�����ش��اف��ت يف 
رقم  وه���و  م���ب���اراة،   198
من املحتمل اأن ي�شتمر لفرتة 
طويلة جًدا، خم�شة ع�شر عاًما 

على الأقل.

ياني�س  اليوناين  العماق  تعّر�س 
بركبته،  لإ����ش���اب���ة  اأن��ت��ي��ت��وك��ومن��ب��و 
فخ�شر فريقه ميلووكي باك�س اأمام 
م�شيفه اأتانتا هوك�س 110-88، 
لدوري  ال�شرقية  املنطقة  نهائي  يف 
للمحرتفي  الأم��ريك��ي  ال�شلة  ك��رة 

لتتعادل ال�شل�شلة بينهما 2-2.
وف��ي��م��ا خ��ا���س اأت��ان��ت��ا امل���ب���اراة دون 
جن��م��ه ال�������ش���اب ت�����راي ي���ون���غ ال���ذي 
املباراة  يف  بقدمه  لإ���ش��اب��ة  تعر�س 
ال���ث���ال���ث���ة ع���ن���دم���ا دا�������س ع���ل���ى قدم 
احل��ك��م، ك���ان ل��و ول��ي��ام�����س البديل 
املنا�شب، ف�شجل 21 نقطة واأ�شاف 
بوغدانوفيت�س  ب��وغ��دان  ال�شربي 

نقطة.  20
اأتانتا  م���ن  ���ش��ت��ة لع��ب��ي  واأن���ه���ى 

املباراة بر�شيد 10 نقاط اأو اأكرث.
قال مدرب هوك�س نايت ماكميان 
رائعا.  ال���ك���رة  م���ع  حت��ّرك��ن��ا  "كان 
ح�����ش��ل��ن��ا ع��ل��ى ك���ل م���ا اأردن��������اه من 

املباراة".
كاما،  جماعيا  لعبا  "قّدمنا  تابع 
اأي  ا���ش��ت��غ��ال  ال�����ش��ب��ان  ي��وف��ر  ومل 

فر�شة �شنحت لهم".
ولدى اخلا�شر، كان جرو هوليداي 
اأف�شل م�شجل مع 19 نقطة، فيما 
اكتفى كري�س ميدلتون ب�16 نقطة 
التي  ال��رائ��ع��ة  الثالثة  امل��ب��اراة  بعد 
خ��ا���ش��ه��ا و���ش��اه��م ف��ي��ه��ا م��ع ياني�س 

بتحقيق فوز لفت.
ل��ك��ن ال����ش���اب���ة ال���ت���ي ت���ع���ّر����س لها 
ياني�س )26 عاما( يف الربع الثالث 
كانت حمور احلديث. �شقط اأف�شل 
لعب يف الدوري مرتي �شابقا بعد 
كلينت  ال�����ش��وي�����ش��ري  م���ع  اح��ت��ك��اك 

كابيا قرب ال�شلة.
ا�شابة يف  الإع��ادة  واأظهرت لقطات 
ركبة ياني�س الي�شرى، فخّيم ال�شمت 
على زماء الاعب العماق الذي 

بدا الغ�شب على وجهه.
ُنقل خارج امللعب مبا�شرة اإىل غرف 
امل��اب�����س. ع��اد بعدها مب��ف��رده دون 

فريقه  ق��ال  فيما  امل��ب��اراة،  يكمل  اأن 
لتمدد  تعر�شت  الي�شرى  ركبته  اإن 

مفرط.
الإ���ش��اب��ة ب�شكل كبري  واأث����رت ه��ذه 

على باك�س الذي كان ميني النف�س 
كبري  ���ش��وط  وق��ط��ع   1-3 بالتقدم 
ملاقاة  ال����دوري،  نهائي  ب��ل��وغ  نحو 
كليرز  اأجنلي�س  لو�س  ب��ي  الفائز 

وفينيك�س �شنز )3-2(.
اآنذاك، كان ميلووكي متخلفا 52-
62، لكن الفارق حّلق بعدها لي�شل 
مع   )87-62( ن��ق��ط��ة   25 اإىل 

نهاية الربع الثالث.
الربع  يف  ���ش��غ��ط��ه  ه��وك�����س  خ���ّف���ف 
الأخ��ري، حمافظا على تقّدم وا�شح 

منحه فوزه الثاين يف ال�شل�شلة.
كما بدا التاأثر على مدرب ميلووكي 
و�شف  ال���ذي  بدونهولت�شر  م��اي��ك 
روحنا،  م���ن  "جزء  ب���ان���ه  ي��ان��ي�����س 

ن�شيجنا".
غرفة  يف  ال�����ش��ب��ان  م���ع  "هو  ت���اب���ع 
امل��اب�����س وق���د ان��ت��ه��ى م��ن التحدث 
حالته  ت�شبح  كيف  ���ش��رنى  معهم. 

غدا".

ل��ك��ن ب��ودن��ه��ول��ت�����ش��ر وع���د ب���ال���رد يف 
يف  اخلمي�س  ي��وم  اخلام�شة  امل��ب��اراة 
ميلووكي "كرث من لعبيهم قدموا 
اأداء جيدا الليلة، لذا اأهنئ اأتانتا. 
ي��ج��ب اأن ن��ك��ون اأف�����ش��ل ع��ل��ى طريف 
فريقنا.  �شخ�شية  �شتتفّوق  امللعب. 
والنتيجة  م���ي���ل���ووك���ي  اإىل  ن���ع���ود 

."2-2
كما حّفز املدرب لعبيه على اللعب 
"لدينا  ي��ان��ي�����س  دون  اأو  م��ع  ج��ي��دا 
فريق رائع وت�شكيلة رائعة. �شيكون 
ال�����ش��ب��ان ج��اه��زي��ن ل��ل��ع��ب، وه���ذا ما 

يهّم".
املباراة  مطلع  منذ  اأت��ان��ت��ا  وت��ق��ّدم 
ال�شرتاحة  دخ��ل  ث��م   ،)22-25(

بفارق اأكر )38-51(.
فخ  ياني�س يف  �شقط  وم��رة جديدة، 
هتافات  ظ���ّل  يف  احل�����رة،  ال��رم��ي��ات 
ويف  اأتانتا.  جماهري  من  مزعجة 
مل  امللعب،  اأر���س  على  دقيقة   24

الرميات  م���ن  اأي����ا  ي��ان��ي�����س  ي�����ش��ج��ل 
احلرة الثاث التي �شنحت له.

الإع���ان عن  �شبقها  امل��ب��اراة  وكانت 
غياب يونغ، اإذ اأظهرت �شور الرني 
دموي  ل���ورم  ت��ع��ّر���ش��ه  املغناطي�شي 
اأجره  ما  اليمنى،  قدمه  يف  عميق 

البقاء على مقاعد البدلء.
حمل  ليونغ،  املفاجئ  الغياب  وم��ع 
امل���خ�������ش���رم ال�����دائ�����م ال�����رتح�����ال لو 
على  ال��ع��بء  ع��ام��ا(   34( وليام�س 

كتفيه.
���ش��اد���س ثاث  اأف�����ش��ل لع���ب  �شجل 
21 نقطة، بينها  مرات يف ال��دوري 
مبعدل  ل��ف��ري��ق��ه،   15 اأول  م��ن   7

ت�شجيل بلغ 78%.
عن  بوغدانوفيت�س  ال�شربي  وق��ال 
ق��ا���ش��ي��ة فعا  "كانت  ي��ون��غ  اإ���ش��اب��ة 
)...( لكن عندما راأينا لو وليام�س 
ارحتنا  الأ���ش��ا���ش��ي��ة،  ت�����ش��ك��ي��ل��ت��ن��ا  يف 

كثريا".

منتخب  لعبي  �شاوثغيت  غ��اري��ث  امل���درب  ح��ّث 
اإنكلرتا على اغتنام الفر�شة للفوز بكاأ�س اأوروبا 
اأملانيا  على  التاريخي  ال��ف��وز  بعد  ال��ق��دم،  لكرة 

يف ثمن النهائي. -2�شفر 
البطولت  اأملانيا يف  كابو�س  التخل�س من  ومع 
لحراز  ذهبية  فر�شة  اإنكلرتا  متلك  الكرى، 
 1966 م��ون��دي��ال  بعد  ال��ك��رى  األقابها  ث��اين 

على اأر�شها.
و�شّكل فوز اإنكلرتا على اأملانيا يف ملعب وميبلي، 
من  �شنوات  بعد  لانكليز  كرى  �شعادة  حلظة 
بهدفي  مان�شافات،  نا�شيونال  اأم���ام  النحناء 
هاري  والقائد  �شرتلينغ  رحيم  من  متاأخرين 

كاين.
اأع����وام  ووّدع الإن��ك��ل��ي��ز ن��ه��ائ��ي��ات ك��اأ���س ال��ع��امل 
النهائي و1990 من ن�شف  ربع  من   1970
يد  على  النهائي  ثمن  م��ن  و2010  النهائي 

البطولة الأخرية  الأملان، كما وّدعوا 
ا���ش��ت�����ش��اف��وه��ا على  ال���ت���ي 

 1996 ع�����ام  اأر����ش���ه���م 
اأوروب���������ا من  ك����اأ�����س  يف 
ن�شف النهائي على يد 
الغرمي التاريخي الذي 

تّوج لحقاً بلقبه الثالث 
البطولة  يف  والأخ����������ري 

القارية.

اإىل  تعود  القدم  "كرة  اجلماهري  هتفت  وفيما 
وطنها"، احتفال بفوز طال انتظاره على اأملانيا، 
تعني  ل��ن  الأم�����ش��ي��ة  ه���ذه  ان  �شاوثغيت  ي���درك 
البطولة  اأّول يف  ارتبطت بتتويج  اإذا ما  الكثري 

القارية.
رّد لعب الو�شط الدفاعي ال�شابق على امكانية 
باللقب  للفوز  املر�شحي  اأح���د  فريقه  اع��ت��ب��ار 
اإىل  و�شلنا  عندما  لكن  ذل���ك..  لهم  اأق���ل  "مل 
ال�شبت  مباراة  عن  نتحدث  كنا  املاب�س،  غرف 

بالفعل".
اأداء هائا،  "كان  50 عاما  البالغ  امل��درب  تابع 
التاأكد  ويجب  وج�شدية،  عاطفية  بكلفة  لكن 

من التعايف وباأننا يف حالة ذهنية منا�شبة".
فيا  واأ���ش��ت��ون  ب��ال���س  كري�شتال  لع���ب  اأردف 
خطرية  حل��ظ��ة  "هذه  ال�����ش��اب��ق  وم���ي���دل���زب���ره 
وال�شعور  النجاح  بدفء  �شنحظى  لنا.  بالن�شبة 
يف انحاء الباد بانه يتعي علينا احراز 
�شيكون  التحدي  اأن  نعرف  اللقب. 
كبريا من الآن و�شاعدا. اأعتقد ان 

الاعبي مدركون لذلك".
�شرح �شاوثغيت جانبا من خطته 
فريقا  "واجهنا  اأمل��ان��ي��ا  ملواجهة 
اأحرز لقب املونديال اأربع مرات، 
مدربا ميلك م�شرية ل ت�شّدق.. 
احرتم كل ما قّدمه. مع خرتها، 
اأملانيا �شتفر�س طريقة  اأن  اأدركنا 
لعبها يف بع�س فرتات املباراة وان 

�شينظمان  هومل�س  و)مات�س(  كرو�س  )ت��وين( 
اللعب ويجب اأن نتحلى بال�شر".

تابع "ما ير�شيني اأكرث �شيء اننا لعبنا ب�شغف 
وجدنا  بعقلنا...  اأي�����ش��ا  لعبنا  لكننا  وبقلبنا، 
توازنا بي ال�شجاعة مع الكرة او الحتفاظ بها 

يف ملعبنا".
ويبدو م�شار اإنكلرتا نحو النهائي �شها ن�شبيا، 
ال�شويد  اأزاح��ت  التي  اأوكرانيا  ال�شبت  تلتقي  اإذ 
ربع  يف  ف��وزه��ا  وب��ح��ال  ال��ت��م��دي��د،  ب��ع��د   1-2
الفائز بي الدمنارك  النهائي يف روما، تاقي 

وت�شيكيا يف وميبلي جمددا.
حتدث �شاوثغيت عن 40 األف متفرج يف امللعب 

يف املدرجات اليوم". هائلة  الطاقة  "كانت 
ت��اأم��ل اإن��ك��ل��رتا يف ت���ايف م��ا ح�شل م��ه��ا خال 
يف  ال�شويد  تخطت  عندما   ،2018 مونديال 
يف  ك��روات��ي��ا  �شد  ت�شقط  اأن  قبل  النهائي  رب��ع 

املربع الأخري.
رو�شيا  يف  امل��وؤمل��ة  التجربة  ان  �شاوثغيت  يعتقد 
قيما  در���ش��ا  اإنكلرتا  علمت  �شنوات،  ث��اث  قبل 
"و�شلوا اإىل الأدوار الأخرية قبل ذلك، يعرفون 
م��دى �شعوبة الأم����ر، ل��ذا ف���اإن اأق��دام��ه��م على 

الأر�س".
الطريقة  م��ن  واث��ق��ي  يكونوا  اأن  "يجب  ت��اب��ع 
التي لعبوا فيها وطريقة الداء.. لكن بالطبع 

جئنا اإىل هنا بنية معينة، ومل ندركها بعد".
اداء يوؤكد عليه �شرتلينغ املتاألق هذه البطولة 
"عرفنا  مع ثاثة اأهداف حتى الآن 
اأداء  ت���ق���دمي  ي���ج���ب  ان�����ه 
اأم�����ام ف��ري��ق جيدا  ك��ب��ري 
بذلك  وق��د جنحنا  ج���دا، 

اليوم".
ثم  بالهدف  "احتفلت  تابع 
اعتقدت  ث��ان��ي��ة  ل��ن�����ش��ف 
اأنا  ت�شلا.  يكون  ق��د  ان��ه 
وحتقيق  ل��ت��اأك��ي��ده  �شعيد 

الفوز".
اإن��ك��ل��رتا يف فك  وب��ح��ال جنحت 
 1966 م���ن���ذ  لزم����ه����ا  ن���ح�������س 
عندما تغلبت على اأملانيا الغربية 
ب�شكل  �شتدين  التمديد،  بعد   2-4
ال�����ذي مل تهتز  دف���اع���ه���ا  ك��ب��ري خل���ط 
���ش��ب��اك��ه ب���ع���د. اأ���ش��ب��ح��ت ث����اين ف���ري���ق يف 
تاريخ كاأ�س اأوروبا ل تهتز �شباكه يف اأول اأربع 

مباريات من البطولة.
امل�����رة ال���وح���ي���دة ال���ت���ي جن��ح��ت اإن���ك���ل���رتا بهذه 
مونديال  يف  ك���ان���ت  ال���دف���اع���ي���ة،  ال�����ش��ي��ط��رة 

.1966

ميلووكي يخ�ضر املباراة الرابعة مع اأتالنتا.. و ياني�س 

تابع مهاجم منتخب اأملانيا توما�س مولر �شيامه يف نهائيات 
كاأ�س اأوروبا لكرة القدم يف ثالث م�شاركاته فيها بعد اإ�شاعته 
التعادل  �شتمنح  كانت  انكلرتا  مواجهة  يف  تهدر  ل  فر�شة 
ثانيا  هدفا  املان�شافت  �شباك  تتلقى  اأن  قبل  لفريقه،   1-1
لتخرج من الدور ثمن النهائي باخل�شارة �شفر2- يف الدور 

ثمن النهائي.
بحار�س  انفرد  للفر�شة عندما  اإ�شاعته  ب��اأن  واع��رتف مولر 
مرمى اإنكلرتا جوردن بيكفورد و�شدد خارج اخل�شبات الثاث 
باأنها "موؤملة للغاية". وتابع "ان حت�شل على فر�شة مماثلة 

للت�شجيل ثم تهدرها، فاأنك ت�شعر باأمل �شديد. تلك اللحظة 
تبقى عالقة يف ذهنك حتى النهاية، هذا المر يجعلك ل تنام 

يف امل�شاء".
طويا  ت��درب��ت  ال��ت��ي  اللحظة  ت��ل��ك  "انها  بح�شرة  واأو����ش���ح 
ت�شعر  باكملها  اأم��ة  جتعل  لكي  بها  وحلمت  ج��اه��دا  وعملت 

بالن�شوة".
واو�شح "الأمر موؤمل اأي�شا لأن جميع اأن�شار املنتخب الملاين 
وق��ف��وا اإىل جانبنا و���ش��ان��دون��ا خ��ال ك��اأ���س اأوروب����ا. اأري���د اأن 
تلك  من  ي�شّجل  اأن  ملولر  ُق��در  ول��و  دعمهم".  على  ا�شكرهم 

 107 يف  ه��دف��ا  ال��ف��ر���ش��ة ل��رف��ع ر���ش��ي��ده ال����دويل اىل 40 
ن�شخ   3 الت�شجيل يف  بالتايل يف  اخفق  لكنه  دولية،  مباريات 

من البطولة القارية اأعوام 2012 و2016 واحلالية.
ا�شتبعاده  بعد  المل��اين  املنتخب  وك��ان مولر عاد اىل �شفوف 
مدرب  قبل  م��ن  رو���ش��ي��ا  يف   2018 م��ون��دي��ال  نهائيات  بعد 
املنتخب يواكيم لوف، لكن يف ظل النتقادات وتراجع نتائج 
اأملانيا اأخريا، ر�شخ لوف وا�شتدعاه جمددا بعد غياب �شنتي 
اأن تتكلل عودته  اإح��راز اللقب الرابع لباده  دون  اأمل  على 

بالنجاح.

مولر متاأمل من اإ�ضاعته فر�ضة ال تهدر 

�ضاوثغيت يحث العبي اإنكلرتا 
على اغتنام الفر�ضة 

نهاية ق�ضة احلب بني لوف 
واملان�ضافت بخيبة جديدة 



تكت�ضف بقايا عيدان طعام يف جيوبها االأنفية!
اأفاد تقرير جديد اأن امراأة يف تايوان عانت من تر�شب �شظايا عود 
خ�شبي يف جيوبها الأنفية دون علمها ملدة اأ�شبوع بعد �شجار عنيف 
غرفة  اإىل  عاما   29 العمر  من  البالغة  امل���راأة  وذهبت  اأختها.  مع 
م�شنوعة  طعام  تناول  بع�شي  اأختها  "هاجمتها  اأن  بعد  الطوارئ 
من اخل�شب البا�شتيكي اأثناء تواجدها على مائدة الع�شاء"، وفقا 

للتقرير الذي ُن�شر يف 24 يونيو يف جملة الطوارئ الطبية.
وقالت املراأة اإنها عانت من نزيف خفيف يف الأنف وتورم يف عينها 
بجرحي  اأ�شيبت  اأن��ه��ا  الأط��ب��اء  ولح��ظ  ال��ه��ج��وم.  بعد  الي�شرى 
�شغريين حتت عينها واأنفها. ولكن الأ�شعة ال�شينية مل تظهر اأي 

�شيء غري عادي.
اأخطر  اإ�شابتها  اأن  امل���راأة ت�شك يف  ب���داأت  اأ���ش��ب��وع،  بعد  ذل��ك،  وم��ع 
التي  اأج��زاء عيدان تناول الطعام  "بع�س  اأن  مما تبدو. ولحظت 
من  ال��ت��ق��ري��ر،  م��ع��دي  بح�شب  مفقودة"،  ال��ه��ج��وم  يف  ا�شتخدمت 
املراآة،  يف  نظرت  وعندما  ت��اي��وان.  يف  ت�شي  ت��زو  هوالي  م�شت�شفى 

اعتقدت اأنها ت�شتطيع روؤية ج�شم رمادي يف اأنفها.
ثم قام طبيب بفح�س اجلزء الداخلي من اأنفها وراأى قطعا من 
بي  الفا�شل  اجل��دار  اأو  الأن��ف��ي،  احلاجز  تخرتق  الطعام  عيدان 
املمر الأنفي، بح�شب التقرير. واأظهر الفح�س بالت�شوير املقطعي 
املحو�شب قطعتي من عيدان الطعام يف جيوبها الأنفية، اإحداهما 

مدجمة بعمق اأكر من الأخرى.

يقود �ضيارته منذ 34 عاما دون رخ�ضة
اكت�شفت ال�شرطة الأملانية رجا متكن من قيادة �شيارته على مدار 

34 عاما دون رخ�شة قيادة.
الذي  ال��رج��ل  بتفتي�س  قامت  اأن��ه��ا  الأمل��ان��ي��ة،  ال�شرطة  واأو���ش��ح��ت 
اأنه ل ميلك رخ�شة قيادة �شارية  جتاوز حدود ال�شرعة، لتكت�شف 

منذ اأكرث من 3 عقود.
واأ�شافت ال�شرطة اأن الرجل )69 عاما( فقد رخ�شة القيادة يف عام 

1987، ومنذ ذلك احلي يقود ال�شيارة دون رخ�شة.
جنوبي  بافاريا،  بولية  �شتامباخ  مدينة  يف  الرجل  تفتي�س  وبعد 
�شده  دع��وى  اإق��ام��ة  متت  اجل���اري،  يونيو/حزيران   16 يف  اأملانيا، 

بتهمة القيادة  دون رخ�شة. 

اأفول الدينا�ضورات بداأ ب�ضبب زيادة برودة االأر�س 
بداأ اأفول الدينا�شورات بفعل تزايد برودة كوكب الأر�س قبل وقت 
65 مليون  قبل  انهى ع�شرها  ال��ذي  الكويكب  �شقوط  طويل من 

�شنة، على ما اأفادت درا�شة ن�شرت الثاثاء.
وجُتِمع الأو�شاط العلمية على اأن هذا اجل�شم الف�شائي هو الذي 
ت�شبب بانقرا�س هذه احليوانات، منذ اأن اكُت�ِشَفت يف املك�شيك عام 

1980 الفوهة العماقة التي اأحدثها ارتطام النيزك بالأر�س.
اإحداث  اإىل حّد  ونتجت من الرتطام موجة �شدمية كانت قوية 
اإىل  اأدى  الأر�����س، مم��ا  ك��وك��ب  وال��غ��از غّلفت  ال��غ��ب��ار  م��ن  �شحابة 
الدينا�شورات  ومنها  الأن���واع  اأرب��اع  ثاثة  واإب���ادة  املناخ  ا�شطراب 

غري الطريية.
لكن النقا�س بي علماء املتحجرات يتمحور على معرفة ما اإذا كان 
اإىل  وج��ه  الكويكب  اأن  اأو  فجاأة،  ح�شل  اجلماعي  النقرا�س  ه��ذا 
كانت  اأنها  اإىل  نظراً  اإّل،  لي�س  القا�شية  ال�شربة  احليوانات  هذه 
اأ�شًا يف طور تراجعي. وقال مّعد الدرا�شة التي ن�شرت يف "نيت�شر 
فران�س  لوكالة  كوندامي  فابيان  الأح��ي��اء  ع��امل  كومونيكي�شنز" 
بر�س اإن املعطيات املتوافرة لي�شت �شلبة مبا فيه الكفاية لرتجيح 

�شحة اإحدى الفر�شيتي على الأخرى.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

العقوبات التي تنتظر املتورطني بق�ضية نائب اجلن 
من جديد، عادت ق�شايا التنقيب وجتارة وتهريب الآثار اإىل ت�شدر الواجهة يف م�شر، بعد اأن بداأ التحقيق يف ق�شية 
اتهام نائب �شابق ا�شُتهر اإعاميا ب�"نائب اجلن والعفاريت" بالتنقيب عن الآثار والجتار فيها، والذي مت �شبطه 

وبحوزته 201 قطعة اأثرية، وما تبع ذلك من اإلقاء القب�س على رجل اأعمال �شهري بتهمة متويل النائب ال�شابق.
تثري الق�شية �شجة وا�شعة يف م�شر، ل �شيما اأن املتهمي فيها �شخ�شيات معروفة، و�شط تكهنات باأن ت�شم الق�شية 

اأ�شماء جديدة رمبا يثبت تورطها يف �شياق التحقيقات اجلارية، يف واحدة من اأكر ق�شايا الآثار يف م�شر.
ويواجه املتهمون عقوبات تبداأ من ال�شجن امل�شدد وحتى ال�شجن املوؤبد والغرامة التي ت�شل اإىل 5 مايي جنيه، 
وذلك بعد اأن غّلظ جمل�س النواب امل�شري ال�شابق العقوبات املقررة يف ق�شايا التنقيب عن الآثار والجتار والتهريب، 

مع تزايد تلك النوعية من اجلرائم التي ت�شهدها م�شر.
العقوبة يف  اأن  نيوز عربية" اإىل  "�شكاي  ملوقع  ت�شريحات خا�شة  ي�شري يف  اأمي��ن حمفوظ،  امل�شري  املحامي  لكن 
اأو عدد من  الأرواح )وف��اة �شخ�س  "الإعدام"، وذل��ك حالة وج��ود خ�شائر يف  اإىل حد  الق�شايا قد ت�شل  مثل تلك 

الأ�شخا�س( جراء عمليات التنقيب والتهريب.
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بعد �ضرقته علنا.. ظهور اآيباد رئي�س جنوب اإفريقيا
�شرييل  اإفريقي  اجلنوب  بالرئي�س  ال�"اآيباد" اخلا�س  جهاز  �شرقة  اأث��ارت 
رامافوزا، الثاثاء املا�شي، جدل على مواقع التوا�شل، وتكهنات عن هوية 
�شارقيه، خا�شة واأنه اختفى خال موؤمتر �شحفي اأمام عد�شات الكامريات. 
اإفريقيا �شرييل رامافوزا، يف فيديو، وهو على و�شك  وظهر رئي�س جنوب 
اإعطاءه  امليدانية، منتظرا  زياراته  اإح��دى  البدء يف موؤمتر �شحفي خال 

الآيباد من قبل اأحد م�شاعديه.
عن  "اأبحث  ليقول:  للمتحدث،  املخ�ش�شة  املن�شة  على  رام��اف��وزا  و�شعد 

الآيباد اخلا�س بي. اأحدهم �شرقه".
واأ�شاف متحدثا اإىل م�شاعديه: "هل تعرفون اإىل اأين اأخذوا الآيباد؟ هذه 

هي م�شكلة ت�شليم اأدواتك دائما لأ�شخا�س اآخرين".
يحتوي  اآخ��ر،  اآي��ب��اد  جهاز  ت�شليمه  حلي  النتظار  اإىل  رام��اف��وزا  وا�شطر 

ن�شخة احتياطية من خطابه.
رام��اف��وزا، حيث  ل��ه  تعر�س  ال��ذي  الغريب  امل��وق��ف  ح��ول  الآراء  وانق�شمت 
اعتره البع�س طريفا وم�شحكا، بينما و�شفه اآخرون باجلرمية الوقحة 
بحق راأ�س الدولة. ومل متر �شاعات على احلادثة، حتى اأعلن رئي�س "ق�شم 
اأنه مت العثور على الآيباد، واإعادته  الديجيتال" التابع للرئي�س رامافوزا، 

اإفريقي. اإىل مالكه، ح�شبما ذكر موقع "اآي ويتن�س" اجلنوب 

بعد فيديو حتطيم البطيخ.. ال�ضلطات توقف البائع الغا�ضب
اأوقفت ال�شلطات التون�شية، بائع بطيخ متجول، ظهر يف فيديو مت تداوله 
على نطاق وا�شع يف مواقع التوا�شل الجتماعي، وهو يرمي البطيخ اأمام 

اأحد مراكز احلر�س الوطني، احتجاجا على ما قال اإنها "طلب ر�شوة".
واأكد والد البائع املتجول، اأن ال�شلطات اأوقفت ابنه اأول اأول اأم�س الثني 
الوطني  احلر�س  مركز  اأم��ام  البطيخ  من  �شاحنته  حمولة  اإلقائه  ب�شبب 

بولية بن عرو�س، �شمايل تون�س.
وح�شبما ذكرت �شحيفة "ال�شروق" التون�شية، فاإن والد البائع املتجول زياد، 
اأ�شار اإىل اأنه وزوجته يعانيان من اإعاقات ج�شدية، موؤكدا اأن ابنه املوقوف 
هو الذي يعيل كافة اأفراد العائلة، وباأن تهمتي قد لفقتا له، اإحداها تناول 

الكحوليات، على حّد قوله.
ووفق الأب، فاإن زياد حطم البطيخ كي يو�شل �شوته للقيادات يف الباد، 

اآما باأن ي�شاندوه يف حقه.
التي  واإيقاف الظلم  الداخلية للتدخل،  اإىل وزير  وتوجه والد زياد، بنداء 

تعر�س لها ابنه، ح�شب قوله.
لبائع  فيديو  مقطع  اأي���ام،  قبل  الجتماعي  التوا�شل  موقع  رواد  وت���داول 
ال��ف��واك��ه زي���اد وه��و يف ح��ال��ة غ�شب ���ش��دي��دة، ويحطم ع���ددا م��ن البطيخ، 
وتهديده  ي��وم��ي،  ب�شكل  ماليا  مبلغا  اأم���ن  عنا�شر  طلب  على  اع��رتا���ش��ا 

مب�شادرة ب�شاعته، اإن مل يفعل ذلك.

ال �ضكاال تقّدم �ضل�ضلة 
حفالت خارجية يف ميالنو 
يف  �شكال"  "ل  م�شرح  ف��رق  ت��ق��ّدم 
ميانو �شل�شلة حفات جمانية يف 
متوز/ منت�شف  يف  الطلق  ال��ه��واء 
ي��ول��ي��و يف م��واق��ع ���ش��ه��رية يف هذه 
اإيطاليا.  ���ش��م��ال  ال��واق��ع��ة  امل��دي��ن��ة 
يدير  ال��ذي  ماير  دومينيك  وق��ال 
العام  منت�شف  م��ن��ذ  "ل�شكال" 
الثاثاء  ل��ل�����ش��ح��اف��ي��ي  امل���ا����ش���ي 
اإىل  "موؤ�شر  اخل����ط����وة  ه�����ذه  اإن 
"�شنلتقي  واأ������ش�����اف  التعايف". 
واملو�شيقى  الأوب����را  لأن  اجلمهور 

والباليه للجميع".
وت������ق������دم اأورك���������������ش�������رتا وج����وق����ة 
اإىل   11 م���ن  �شكال"  "ل  وب��ال��ي��ه 
حفلة   14 مت�����وز/ي�����ول�����ي�����و   13
م��و���ش��ي��ق��ي��ة مي��ت��د ب��رن��اجم��ه��ا من 
موؤلفي  م���ق���ط���وع���ات  اإىل  اجل������از 
و�شيكون  الكا�شيكية.  املو�شيقى 
اجل���ام���ع امل�������ش���رتك ب���ي ك���ل هذه 
الباندوين  لعازف  حتية  احلفات 
الأرج��ن��ت��ي��ن��ي اأ����ش���ت���ور ب����ي����ازول يف 
الذي  املو�شيقي  مئوية مياد هذا 
التانغو  مو�شيقى  يف  ث��ورة  اأح���دث 
م����ن خ�����ال ج��ع��ل��ه��ا ت��ن��ف��ت��ح على 
يف  الكا�شيكية  واملو�شيقى  اجل��از 
ال�شبعينات والثمانينات من القرن 
الع�شرين. و�شدد ماير على اأهمية 
هذا،  اخلارجية  احلفات  برنامج 
اأنه  بر�س  فران�س  لوكالة  مو�شحاً 
"الذهاب  اإىل  ت��وج��ه  م��ن  ينطلق 
انتظار  من  ب��دًل  املتفرجي  للقاء 
وحتديداً  امل�����ش��رح،  اإىل  ح�شورهم 
الأ�شخا�س الذين من غري املتوقع 
الأوقات  يف  �شكال  ل  يق�شدوا  اأن 
العادية، اإما خل�شيتهم من ال�شعر، 

اأو لأنهم يهابون املكان".

وفاة اأم التيلينوفيال االأمريكية 
الالتينية عن 96 عاما 

ت�����وف�����ي�����ت ك�����ات�����ب�����ة ال���������ش����ي����ن����اري����و 
ال��ك��وب��ي��ة دي��ل��ي��ا ف��ي��اي��و امل��ل��ق��ب��ة "اأّم 
ع�شرات  وم��وؤل��ف��ة  التيلينوفيا" 
الأمريكية  التلفزيونية  امل�شل�شات 
ال��ن��اج��ح��ة ع��امل��ي��ا بينها  ال��ات��ي��ن��ي��ة 
يف  و"ك�شاندرا"،  "ا�شمريالدا" 
ميامي عن 96 عاما، على ما اأكدت 

قريبة لها لوكالة فران�س بر�س.
ويف مقابلة مع وكالة فران�س بر�س 
الرائدة  فيايو  اأب���دت   ،2018 �شنة 
امل�شل�شات  م����ن  ال����ن����وع  ه�����ذا  يف 
ال��روم��ان�����ش��ي��ة ال���رائ���ج���ة ب���ق���وة يف 
اأم����ريك����ا ال��ات��ي��ن��ي��ة وال���ت���ي ب����داأت 
م�شريتها يف اأوا�شط القرن املا�شي، 
النا�س على  اأن يتذكرها  رغبتها يف 
وتلقى  ك��ث��رياً  اأح���ب  "�شخ�س  اأن��ه��ا 

الكثري من احلب".
واأك����دت اأودال��ي�����س ب��اي��ز زوج���ة ابن 
بر�س  فران�س  لوكالة  فيايو،  ديليا 

وفاة ال�شيناري�شت الكوبية.
وقد طبعت ديليا فيايو ب�شيناريوهات 
اأعمالها الثقافة ال�شعبية الأمريكية 
من  ال��ث��اين  الن�شف  يف  الاتينية 
الع�شرين، وتّوجها حمبوها  القرن 
ب���داأت  وه���ي  التيلينوفيا".  "اأم 
مب�شل�شات   1950 �شنة  م�شريتها 
 1957 �شنة  كتابتها  قبل  اإذاع���ي���ة، 

اأول �شيناريو تلفزيوين لها.
قنوات  م��ع  بعدها  فيايو  وت��ع��اون��ت 
اإث����ر تركها  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ف��ن��زوي��ل��ي��ة 
ب����ل����ده����ا امل�����ح�����ك�����وم م������ن ال����ن����ظ����ام 
ميامي،  اإىل   1966 �شنة  ال�شيوعي 
لقيت  م�شل�شات  ق�ش�س  واأل��ف��ت 
جن��اح��ا ك��ب��ريا ح���ول ال��ع��امل بينها 
و"ك�شاندرا"  "اإ�شمريالدا" 

و"ليونيا" و"كري�شتال".

عودة القط الذهبي.. 
كامريا تلتقط �ضورا نادرة 
التقطت كامريا خمباأة �شورا لقط ذهبي نادر يف اإقليم 
راتاناكريي �شمال �شرق كمبوديا مما يزيد الأمل يف 

العمل للمحافظة على هذا النوع من النقرا�س.
مدرج  الذهبي،  ال�شنور  اأو  الآ�شيوي،  الذهبي  والقط 
القائمة  ب��الن��ق��را���س،  امل��ه��ددة  الكائنات  قائمة  على 
احلمراء، لاحتاد الدويل للمحافظة على الطبيعة، 

ول يتوفر عنه �شوى قليل من املعلومات.
البيئة،  وزارة  يف  امل���ت���ح���دث  ف���ي���اك���رتا،  ن��ي��ث  وق�����ال 
الذهبي  القط  وج��ود  ُي�شجل  ما  "نادرا  ل�"رويرتز": 

لأنه من الأنواع النادرة بي اأنواع النمور الثمانية".
ال��ذه��ب��ي، الذي  ال��ق��ط  اإن ظ��ه��ور  ال�������وزارة،  وق���ال���ت 
كيلوجراما،  و16  كيلوجرامات   9 بي  وزن��ه  ي��رتاوح 
ب��ارك، وج��اء يف  نا�شيونال  حدث يف حممية فريا�شي 
اإطار م�شروع درا�شة ا�شتمرت ثاثة اأ�شهر بخ�شو�س 
املحافظة  اأعمال  اإدارة  حت�شي  بهدف  الرية  احلياة 

على الطبيعة.

قط  على  العثور  مكافاأة  جنيه  اآالف   5
الغردقة  م��دي��ن��ة  يف  تعي�س  رو���ش��ي��ة  جتميل  طبيبة  اأع��ل��ن��ت 
على  يعرث  مل��ن  جنيه  اآلف   5 قيمتها  م��ك��اف��اأة  ع��ن  امل�شرية 

قطها املفقود ويعيده اإليها.
فقدانها  ق�شة  "اأن�شتقرام"  يف  ح�شابها  ع��ر  الفتاة  وروت 

للقط الأليف وكيف اأ�شبح البحث عنه هو همها الآن.
من  القط  وظهر  "اأن�شتقرام"  على  ���ش��وراً  الفتاة  ون�شرت 
راأ�شه  �شعر  حيث  من  الغابة  ملك  هيئة  ول��ه  الأ�شد  ف�شيلة 
الكثيف، كما يتميز بلونه امل�شم�شي وعيونه ملونة. وا�شتغاثت 
الإجنليزية  باللغة  وكتبت  ومتابعيها  باأ�شدقائها  الفتاة 
الغردقة،  ���ش��وارع  ال��ت��ائ��ه يف  ال��ق��ط  ع��ن  للبحث  وال��رو���ش��ي��ة 

وعر�شت مكافاأة قدرها 5 اآلف جنيه ملن يعرث عليه.

حتى االأ�ضود مل تعد اأ�ضودا يف لبنان
اأ�شدان هزيان ي�شتلقيان على رقعة الأ�شمنت خلف �شياج 
ي��ت��ح��رك��ان، وع��ل��ى مقربة  ن���ادرا م��ا  قف�شهما احل��دي��دي 
الثاثة  يت�شور  بيته.  يف  قلقة  بخطى  نحيل  دب  مي�شي 
جوعا وهم من بي اآخر ما تبقى من احليوانات يف حديقة 
احلازمية خارج بريوت بعد اأن اأ�شبحت تكاليف الرعاية 
القت�شادية  الأزم����ة  ب��ع��د  ال��ط��اق��ة  ي��ف��وق  ب�شكل  ب��اه��ظ��ة 
وقال جي�شون مري، مدير منظمة  بلبنان.  التي ع�شفت 
لإيجاد  ت�شعى  خريية  منظمة  وهي  لبنان"  "حيوانات 
"اإنهما  م��اأوى حليوانات احل��دائ��ق يف م��اذات ب��اخل��ارج: 
الناحية  "من  واأ���ش��اف:  اأ�شدين".  لي�شا  احلالة  ه��ذه  يف 
يف  لكنهما  اأ���ش��دان،  اإنهما  النووي  احلم�س  يقول  الفنية 
واقع الأمر جمرد حيواني تن�شحب منهما احلياة وهما 
اأ�شبحت  راق��دان، م�شت�شلمي مل�شريهما يف هذا املكان". 
احليوانات التي تعي�س يف ظروف مماثلة بحدائق احليوان 
املايل  الن��ه��ي��ار  على  و���ش��ه��ودا  �شحايا  لبنان  يف  اخلم�س 
الذي دفع اأكرث من ن�شف ال�شعب يف براثن الفقر واأفقد 
الأ�شد  وياأكل  %90 من قيمتها.  اأك��رث من  الباد  عملة 
حوايل 50 كيلوجراما من الطعام اأ�شبوعيا، بتكلفة 100 
األف لرية لبنانية اأي 6 دولرات ب�شعر ال�شرف احلايل يف 
 675 ال�شوق غري الر�شمية. ويبلغ احلد الأدنى لاأجور 

األف لرية فقط �شهريا.

حيتان قاتلة تهاجم يختا وحتاول اإغراقه
تعر�س بريطانيون على منت يخت يف م�شيق جبل طارق 
ح��ي��ت��ان غا�شبة حاولت  ق��ب��ل جم��م��وع��ة  م��ن  ه��ج��وم  اإىل 
اإغراقهم. وذكرت �شحيفة "ذا �شن" اأن حوايل 30 حوتا 
اأحاطت باليخت، ما ت�شبب يف رعب كبري لطاقمه املكون 
من 3 اأ�شخا�س، وخ�شى هوؤلء اأن يغرق قاربهم اإثر هذا 

الهجوم الكبري.
 27 العمر  البالغ من  ناثان جونز،  اليخت،  راك��ب  وع��ر 
بقوله:  املخيفة  اللحظات  تلك  يف  انطباعاته  عن  عاما، 
"اإذا غرق اليخت، كنا �شنجد اأنف�شنا يف قارب جناة حماط 
مارتن  الآخ����ر،  ال��راك��ب  ق���ال  فيما  القاتلة"،  ب��احل��ي��ت��ان 
اإيفانز، وهو يف منت�شف العقد الرابع من العمر، متحدثا 
عن ت�شرف احليتان: " لقد بدا كما لو اأن لديها خطة، 
وكانت غا�شبة". وت�شبب هجوم احليتان يف اتاف اأجزاء 
من هيكل اليخت، فيما ك�شرت الدفة، وعزا اأحد اخلراء 
هذا الهجوم اإىل احتمال ان يكون اأحد احليتان قد تعر�س  

يف ال�شابق اإىل اإ�شابة بوا�شطة قارب.

حدثان نادران.. ت�ضادمات بني ثقوب �ضوداء وجنوم نيرتونية
ر�شد  م��ن  ق��اط��ع  ب�شكل  الفلك  علماء  متكن 
ح��دث��ي ن���ادري���ن ل��ت�����ش��ادم ث��ق��ب اأ����ش���ود بنجم 
ال��ذي ينتج عنه متوجات يف  نيرتوين، الأم��ر 
الزمكان ت�شمى موجات اجلاذبية التي قطعت 
للو�شول  �شنة �شوئية  مليون   900 اأكرث من 

اإىل اأجهزة الك�شف على الأر�س.
ُبعدي  يدمج  فيزيائي  مفهوم  ه��و  وال��زم��ك��ان 
اأنه  ع��ل��ى  وامل���ك���ان( ومي��ك��ن تعريفه  )ال���زم���ان 
ب��اأب��ع��اده الأرب���ع���ة )الأب���ع���اد املكانية  ال��ف�����ش��اء 
والرتفاع  وال��ع��ر���س  ال��ط��ول  وه���ي  ال��ث��اث��ة 

بالإ�شافة اإىل الزمان(.
النهايات  اأح��د  ه��ي  النيوترونية  النجوم  ���ا  اأمَّ
املحتملة لنجم، وتنتج هذه النجوم عن جنوم 
فائقة الكتلة -تقع كتلتها يف املجال بي 4 و8 
كامل  يحرتق  اأن  فبعد  �شم�شنا.  كتلة  �شعف 

الوقود النووي على النجم.
َتِعُر الأعظم  ُيعاين هذا النجم من انفجار املُ�شنْ
فلكي يحدث خال  وهو حدث  )�شوبرنوفا(، 

امل����راح����ل ال���ت���ط���وري���ة الأخ�������رية حل���ي���اة جنم 
�شخم ، ويقوم هذا النفجار بقذف الطبقات 
�شوبرنوفا  بقايا  �شكل  على  للنجم  اخلارجية 

جميلة.
مت اكت�شاف اأول الت�شادمي يف 5 يناير 2020 
اإيطاليا،  ال���ع���ذراء يف  ب���رج  م��ر���ش��د  ب��وا���ش��ط��ة 
وواحد من جهازين ي�شكان مر�شد موجات 
اجلاذبية بالليزر )ليغو( يف الوليات املتحدة، 
اإذ كان كا�شف ليغو الثاين غري مت�شل موؤقًتا.

الأ�شود  الثقب  كتلة  كانت  الت�شادم  ه��ذا  ويف 
اأكر بنحو 8.9 مرة من �شم�شنا، بينما النجم 
ال��ن��ي��وت��روين ي�����ش��اوي ح���وايل 1.9 م���رة كتلة 

ال�شم�س.
���ا احل���دث ال��ث��اين، مت ر���ش��ده يف 15 يناير  اأمَّ
2020 من قبل جميع اأجهزة الك�شف الثاثة، 
وكان عبارة عن ثقب اأ�شود تبلغ كتلته حوايل 
اأ�شعاف كتلة ال�شم�س، بينما ابتلع جنًما   5.7

نيوترونًيا يزيد عن 1.5 مرة كتلة ال�شم�س.

اإميي جومتان , رئي�صة جامعة بن�صلفانيا يف �صورة اأر�صيفية خالل ح�صورها ليلة افتتاح اأوبرا مرتوبوليتان لعام 
ب ف  ا  نيويورك.  مدينة  يف  مرتوبوليتان  اأوبرا  دار  يف   2017

مالب�س املنتخب االأمريكي بتوقيع كيم كاردا�ضيان
اأعلنت املاركة التجارية اخلا�شة بالنجمة كيم كاردا�شيان، Skims، ت�شميمها املاب�س 

اخلا�شة باملنتخب الأمريكي امل�شارك يف الأوملبياد.
والبيجامات  وال��داخ��ل��ي��ة  املنزلية  املاب�س   Skims م��ارك��ة  ت�شمم  اأن  املتوقع  وم��ن 

اخلا�شة بالريا�شيي الأمريكيي امل�شاركي يف اأوملبياد طوكيو 2021.
ووفقاً ل�شحيفة "ذي اإندبندنت" الريطانية، اأكدت كيم اخلر على ح�شابها ال�شخ�شي 
عر "اأن�شتقرام" بقولها: "منذ كنت يف العا�شرة كنت اأ�شتمع اإىل كل تفا�شيل الأوملبياد 
من زوج والدتي، وكنت اأ�شاهد الريا�شيي يتناف�شون، وبتقدمي يف ال�شن بداأت اأفهم 

حجم الإ�شرار واملثابرة الذي يتمتعون به".
وتابعت: "�شعرت بالفخر عندما تلقيت مكاملة ر�شمية لدعوة skims لت�شميم ماب�س 

املنتخب الأمريكي امل�شارك هذا العام يف اأوملبياد طوكيو".
ون�شرت جنمة برنامج الواقع بع�س �شور لأع�شاء الفريق مباب�س من ت�شميم ماركة 

skims، منهم لعبة كرة القدم األيك�س مورجان، وال�شباحة هايل اأندر�شون.


