
   

بتوجيهات ال�شيخة فاطمة 
الأعلى للأمومة والطفولة يكرم الن�ساء 

ال�سودانيات العاملت يف قوات حفظ ال�سلم 
•• اأبوظبي -وام:

بتوجيهات �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، رئي�سة االحتاد الن�سائي 
االأعلى  الرئي�سة  والطفولة،  للأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة  العام، 
الدولة  �سفارة  نظمت  االإم�����ارات(..  )اأم  االأ���س��ري��ة  التنمية  ملوؤ�س�سة 
والطفولة  للأمومة  االأعلى  املجل�س  هدايا  ت�سليم  حفل  باخلرطوم 
ق���وات حفظ ال�سلم  ال��ع��ام��لت يف  ال�����س��ي��دات  اإىل  ب��دول��ة االإم�����ارات 

التابعة للأمم املتحدة يف ال�سودان.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك باإر�سال 
الن�سائية  ال�سلم  جمموعة هدايا عينية لتوزيعها على قوات حفظ 
جمهورية  م��ن  توزيعها  ب��داأ  ق��د  وال��ت��ي  اأفريقيا،  يف  املتحدة  ل��لأمم 
تنزانيا املتحدة من ثم جمهورية ال�سودان ال�سقيقة، مروراً بعدد من 
الدول االفريقية ، يف اإطار مبادرة �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
لتمكني املراأة يف ال�سلم واالأمن، التي اأطلقتها �سموها ، بتنفيذ من 

وزارة الدفاع واالحتاد الن�سائي العام.       )التفا�سيل �س4(

        املتربعون مل�شت�شفى حمدان بن را�شد لرعاية مر�شى ال�شرطان:
م�سروع اإن�ساين نبيل يحمل ا�سم اأحد فر�سان العمل اخلريي

اأعرب املتربعون ل�سالح م�ست�سفى حمدان بن را�سد اخلريي لرعاية 
مر�سى ال�سرطان، عن اعتزازهم مب�ساندة اجلهود الرامية ال�ستدامة 
له  املغفور  تقدميها  على  اعتاد  التي  واالإن�سانية  اخلريية  االأع��م��ال 
اخلري  فر�سان  اأح��د  باعتباره  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ 

والعمل االإن�ساين يف دبي ودولة االإمارات.    )التفا�سيل �س5(

اأمني عام حلف �سمال االأطل�سي يتحدث لو�سائل االعلم عقب اجتماعه مع الرئي�س االأمريكي   )ا ف ب(

اردنيون يحتفلون بعودة االأ�سري عبد اهلل اأبو جابر  )ا ف ب(

تخت�شر امل�شافة بني خمتلف مناطق الدولة بتكلفة 1.950 مليار درهم
جلنة متابعة مبادرات رئي�س الدولة تنجز عددا 

من �سبكات الطرق ال�سرتاتيجية والبنى التحتية 
•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا 
رئي�س الدولة حفظه اهلل بتاأمني امل�ساريع التنموية احليوية التي تلبي 
احتياجات املواطنني وت�سهل حياتهم وتوفر لهم �سبل الراحة يف جميع 
ال�سمو  تنفيذ مبادرات �ساحب  اأجن��زت جلنة متابعة   .. الدولة  مناطق 
وامل�ساريع  الطرق  �سبكات  من  لعدد  االإن�سائية  االأع��م��ال  الدولة  رئي�س 
خمتلف  ب��ني  وال��زم��ن  امل�سافة  تخت�سر  التي  االإ�سرتاتيجية  التنموية 
1.950 مليار درهم  ق��دره  اإج��م��ايل  واإم��ارات��ه��ا مببلغ  ال��دول��ة  مناطق 

وباأطوال كلية للطرق بلغت 112 كيلومرتاً.    )التفا�سيل �س2(

حممد بن را�سد ي�سهد حفل تخريج الدفعة ال� 41 من طلبة وطالبات جامعة االمارات الذي اأقيم افرتا�سيا   )وام(

حتت رعاية رئي�س الدولة

حممد بن را�سد ي�سهد حفل تخريج الدفعة الـ 41 من طلبة 
جامعة الإمارات .. ويوؤكد اأن م�ستقبل الإمارات بيد �سبابها

•• العني-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ، حفل تخرج الدفعة 
ال� 41 من طلبة وطالبات جامعة االمارات العربية املتحدة، حيث وّجه 

�سموه التهنئة للخريجني بهذه املنا�سبة، مثنيا على اإجنازهم وعطائهم 
اأبنائهم  �سركاء  والطالبات،  الطلبة  الأه��ايل  �سموه  بارك  كما  لوطنهم، 
وبناتهم رحلة الدرا�سة واالجتهاد والتفوق. واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم - يف كلمة وجهها للطلبة اخلريجني بهذه 

املنا�سبة - اأن م�ستقبل االإمارات بيد �سبابها.    )التفا�سيل �س22(

احللف الأطل�شي يعترب التقارب ال�شيني الرو�شي تهديدا جديدًا له 

بايدن يزور اأوروبا لطماأنة احللفاء ومواجهة بوتني 
•• عوا�صم-وكاالت:

ي��ت��وج��ه ال��رئ��ي�����س االأم����ريك����ي جو 
ب��اي��دن ال��ي��وم االأرب���ع���اء اىل اأوروب����ا 
جمموعة  ق����م����ة  ي���ح�������س���ر  ح����ي����ث 
االأطل�سي  حلف  يف  ول��ق��اءات  ال�سبع 
واالحت����اد االأوروب����ي ب��ه��دف مزدوج 
احل��ل��ف��اء وتوجيه  م��ع��ل��ن: ط��م��اأن��ة 

حتذير اىل رو�سيا.
ترتدي الزيارة طابعا رمزيا كبريا، 
اخلارج  اىل  االأوىل  زي��ارت��ه  فخلل 
واالأربعون  ال�ساد�س  الرئي�س  اختار 
عاما(   78( امل���ت���ح���دة  ل���ل���والي���ات 
للعلقات  خ��ا���س��ة  اأه��م��ي��ة  اإع���ط���اء 
واجهت  التي  االأطل�سي  بني جانبي 
م�ساكل كثرية خلل رئا�سة دونالد 
ت��رام��ب.وك��ت��ب ب��اي��دن رح��ل��ت��ي اىل 
اأوروبا ت�سكل منا�سبة الأمريكا لكي 
ال���دمي���وق���راط���ي���ات يف كل  حت�����س��د 
نف�سه العبا  وط���رح  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
اأ���س��ا���س��ي��ا يف م��ا و���س��ف��ه ب��ان��ه �سراع 
قوة عقائدي يف مواجهة »االأنظمة 

ال�سلطوية« ويف مقدمها ال�سني.
االأبي�س،  البيت  اىل  و���س��ول��ه  منذ 
امل��ت��ح��دة عادت  ال���والي���ات  اإن  ي��ق��ول 
اىل طاولة العمل املتعدد االأطراف 
اأ�سا�سي  دور  ل��ع��ب  ع��ل��ى  وم�سممة 
بدءا من مكافحة وباء كوفيد19- 

وو�سوال اىل التغري املناخي.
االرتياح احلقيقي  بعيدا عن  ولكن 
ال���ه���زات خ���لل ع��ه��د ترامب،  ب��ع��د 

االحتاد االأوروبي والواليات املتحدة 
قبل اأن يختتم جولته التي ت�ستمر 
ثمانية اأيام يف جنيف بقمة منتظرة 
جدا مع نظريه الرو�سي فلدميري 

بوتني.
تبدو املحادثات بينهما �سعبة، وعلى 
جدول اأعمالها اأوكرانيا وبيلرو�س 
وم�سري املعار�س الرو�سي امل�سجون 
والهجمات  ن���اف���ال���ن���ي  األ���ي���ك�������س���ي 

املعلوماتية.
من جانبه اعترب االأمني العام حللف 
ال�سيا�سي  ال��ت��ق��ارب  اأن  االأط��ل�����س��ي 
وال�سني  رو���س��ي��ا  ب���ني  وال��ع�����س��ك��ري 
يطرح »خماطر جديدة« اأمام الناتو 

ويهدد تعددية االأقطاب.
مقابلة  يف  �ستولتنربغ  ين�س  وح��ذر 
مع �سحيفة ال ريبوبليكا االإيطالية 
من اأن النظام القائم على القواعد 
وعلى اأ�سا�س التعددية مهدد. تبني 
الوقت  بع�س  منذ  وال�سني  رو�سيا 
على  باطراد،  يتزايد  مكثفاً  تعاوناً 
والع�سكري.  ال�سيا�سي  ال�سعيدين 
حتديات  و�سل�سلة  ج��دي��د  ُب��ع��د  اإن���ه 
تواجه الناتو.  ويرى �ستولتنربغ اأن 
على احللف االأطل�سي التكيف للرد 
ال�سني  ���س��ع��ود  ع��ل��ى  خ��ا���س  ب�سكل 
عدوانية  وت��ن��ام��ي  ع�سكرية  ك��ق��وة 
رو���س��ي��ا، و���س��ُت��درج ه��ذه الق�سايا يف 
�سلب حمادثات قمة احللف املقررة 
يوم 14 يونيو يف بروك�سل بح�سور 

الرئي�س االأمريكي جو بايدن.

ه��ن��اك �سكل م��ن ن��ف��اد ال�����س��رب من 
اجلانب االأوروبي.

ي��ق��ول ب��ن��ج��ام��ني ح����داد م��ن مركز 
االأبحاث اأتلنتيك كاون�سل، اإنه اإذا 
كانت اللهجة بناء اأكرث، لكن هناك 

بع�س خيبة االأمل.
وقال لوكالة فران�س بر�س نتحدث 
اأم����ريك����ا هناك  ك���ث���ريا ع����ن ع������ودة 
خ��ط��اب اإي���ج���اب���ي ل��ك��ن ي��ج��ب االآن 

االنتقال اىل االأفعال.
توزيع  ف����ان  ل��ك��ث��ريي��ن،  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
ال��ل��ق��اح��ات االأم���ريك���ي���ة ع��ل��ى دول 

اأخرى تاأخر كثريا. كما عدم مبادرة 
املعاملة  مبداأ  اعتماد  اىل  وا�سنطن 
باملثل اإث��ر ق��رار االحت���اد االأوروب���ي 
امل�سافرين  اأم���ام  اأب��واب��ه  فتح  اإع���ادة 
االأمريكيني اأثار ا�ستياء. والطريقة 
ال��ت��ي اأع���ل���ن ف��ي��ه��ا االن�����س��ح��اب من 
فعلية  م�ساورات  ب��دون  اأفغان�ستان 
تقدير  م��و���س��ع  ي��ك��ن  م�����س��ب��ق��ة، مل 

لدى العوا�سم االأوروبية.
االأربعاء  م�ساء  ب��اي��دن  ج��و  وي�سل 
اإنكلرتا  بجنوب غرب  كورنوال  اىل 
جمموعة  ق��م��ة  يف  ي�������س���ارك  ح��ي��ث 

والواليات  وك��ن��دا  )اأمل��ان��ي��ا  ال�����س��ب��ع 
واليابان  واإيطاليا  وفرن�سا  املتحدة 
وب��ري��ط��ان��ي��ا( ب��ع��د ل��ق��اء ث��ن��ائ��ي مع 
بوري�س  الربيطاين  ال��وزراء  رئي�س 

جون�سون.
واالأحد يزور برفقة ال�سيدة االأوىل 
جيل بايدن، امللكة اإليزابيث الثانية 

يف ق�سر ويند�سور.
ثم يغادر بايدن على منت الطائرة 
اىل  وان  ف����ور�����س  اي�����ر  ال���رئ���ا����س���ي���ة 
حلف  ق���ادة  قمة  حل�سور  بروك�سل 
����س���م���ال االط���ل�������س���ي ث����م ق���م���ة بني 

متر باأزمة يف معظم الدول:

ال�سرتاكية الدميقراطية الأوروبية تبحث عن التجديد

لبحث �شبل امل�شاحلة ال�شبت املقبل

بدء توافد الوفود الفل�سطينية على القاهرة
•• القاهرة-وكاالت:

على  ال��ت��واف��د  يف  الفل�سطينية  الف�سائل  وف���ود  ب���داأت 
يف  للم�ساركة  امل�سرية  القيادة  لدعوة  تلبية  القاهرة، 
ال�سبت  ت��ب��داأ  اأن  امل��زم��ع  الفل�سطيني  احل���وار  جل�سات 

القادم برعاية م�سرية.
الفل�سطينية  امل�����س��احل��ة  الإجن�����از  اجل��ل�����س��ات  وت���ه���دف 
التحرير  الف�سائل حتت مظلة منظمة  وتوحيد كافة 
لل�سعب  ال���وح���ي���د  ال��ر���س��م��ي  امل��م��ث��ل  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، 
وقف  تعزيز  وك��ذل��ك  دول��ي��ا  ب��ه  امل��ع��رتف  الفل�سطيني 

اإطلق النار مع اإ�سرائيل.
اإىل  الفل�سطينية  ال��وف��ود  م��ن  و���س��ل  م��ن  اأول  وك���ان 
هنية  اإ�سماعيل  برئا�سة  حما�س  حركة  وف��د  القاهرة، 
وي�سم كل من نائب رئي�س احلركة �سالح العاروري، 
واأع�ساء املكتب ال�سيا�سي وهم مو�سى اأبو مرزوق وعزت 
بدران  وح�سام  م�ستهى  وروح��ي  ن��زال  وحممد  الر�سق 

وزاهر جبارين.
ومن املنتظر اأن ي�سل القاهرة وفد حركة فتح برئا�سة 
الرجوب  جربيل  للحركة  املركزية  اللجنة  �سر  اأم��ني 

للم�ساركة يف احلوار الفل�سطيني.

الفل�سطينية  الف�سائل  ب��اق��ي  وف���ود  و���س��ول  وامل��ق��رر 
تباعا اعتبارا من اأم�س الثلثاء، ومن املقرر اأن تعقد 
الف�سائل، بعد متام و�سولها، اجتماعات ت�ساورية لها 
قبل االجتماع الر�سمي الذي ترعاه القاهرة يوم ال�سبت 
يف اإطار امل�ساعي للتفاق على روؤية موحدة اخلطوات 
اللزمة الإنهاء االنق�سام و�سع خارطة طريق للمرحلة 

املقبلة وروؤية موحدة للتحرك الوطني الفل�سطيني.
وي�سار اإىل اأن م�سر وجهت فى وقت �سابق دعوة عاجلة 
للجتماع  الفل�سطينية  للف�سائل  العامني  للأمناء 
بالقاهرة، برعاية الرئي�س امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي 

ونظريه الفل�سطيني حممود عبا�س.
ب��لده تبذل جهدا  اأن  اأك��د  امل�سري قد  الرئي�س  وك��ان 
اإط��لق النار يف غزة، م�سددا على  كبريا لتثبيت وقف 
حتت  وال��ت��وح��د  الفل�سطيني  االنق�سام  اإن��ه��اء  ���س��رورة 
الرئي�س  واأك��د  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  مظلة 
الداخلية  اجل��ب��ه��ة  ت��وح��ي��د  �����س����رورة  ع��ل��ى  امل�������س���ري 
م�سددا  التحرير،  منظمة  مظلة  حت��ت  الفل�سطينية 
الفل�سطيني  لل�سعب  ال��ك��ام��ل  امل�����س��ري  ال��دع��م  ع��ل��ى 
امل�ساحلة  باإجناز  تتم�سك  م�سر  اأن  لفت  كما  وقادته، 

الفل�سطينية يف اأقرب وقت.

 – فريينزي  -توما�س  الفجر   ••

ترجمة خرية ال�صيباين

الدميقراطية  اال���س��رتاك��ي��ة  مت��ر 
االحت����اد  دول  م��ع��ظ��م  يف  ب����اأزم����ة 
االأوروب�������ي. اإن���ه���ا يف ال�����س��ل��ط��ة يف 
املزيد  وت��ت��وق��ع  ف��ق��ط  منها  �ستة 
االختبارات  بعد  االنتكا�سات  من 
االن��ت��خ��اب��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة. مل�����اذا هذا 
ال����ق����ارة  ل���ل���ي�������س���ار يف  ال�����رتاج�����ع 
اأن���ه���ا فقدت  ���س��ك  ال���ق���دمي���ة؟ ال 
بربطها  ال�سعبية  الطبقات  دع��م 
املعادية  وعواقبها  العوملة  ب���اإدارة 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع. ال����س���ت���ع���ادة ال������راأي 
اال�سرتاكيني  على  يجب  ال��ع��ام، 
الرفاهية  دول����ة  اخ�����رتاع  اإع������ادة 

االجتماعية.

رو�سيا تطور اأقوى ناقلة جنود 
مدرعة تدار بالهاتف املحمول

•• مو�صكو-وام:

متكن اخلرباء يف �سركة ال�سناعات 
ال��رو���س��ي��ة م��ن تطوير  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
اأق������وى ن��اق��ل��ة ج���ن���ود م���درع���ة ذات 
عجلت املعروفة با�سم )بومريانغ( 
عن  فيها  التحكم  ميكن  اآل��ي��ة  اإىل 

بعد بوا�سطة الهاتف املحمول.
كرا�سوفيت�سكي  األ��ك�����س��ن��در  وق����ال 
باالمكان   : لل�سركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
اجلنود  ن���اق���ل���ة  ب���ح���رك���ة  ال��ت��ح��ك��م 
املدرعة عن بعد بال�سري اإىل االأمام 
بحركة  التحكم  وك��ذل��ك  اخل��ل��ف  و 

برج االأ�سلحة و ما�سورة املدفع.
بومريانغ  االآل���ي���ة  امل���درع���ة  ت��ت��م��ي��ز 
 34400 ي���ب���ل���غ  ال�������ذي  ب����وزن����ه����ا 
ك��ي��ل��وغ��رام وح��م��ول��ت��ه��ا ال��ت��ي تبلغ 
اأن  10700 كيلوغرام.. و ميكنها 
ب�سرعة  املعبد  الطريق  على  ت�سري 
يف  ك���ي���ل���وم���رت   100 اإىل  ت�������س���ل 

ال��ي�����س��ار االأوروب��������ي بقمة  اأ�����س����اد 
مايو   8-7 يف  االأخ������رية  ب���ورت���و 
التي  االأم���ام،  اإىل  مهمة  كخطوة 
وحكومات  دول  روؤ����س���اء  م��ن��ح��ت 
االحتاد االأوروبي الفر�سة لتاأكيد 

اجتماعية،  ب����اأوروب����ا  ال��ت��زام��ه��م 
القتال  ع��ل��ى  م�����س��م��م��ة  واأوروب�������ا 
اأكرب  وك���ف���اءة  م�ساعفة  ب��ط��اق��ة 

�سد البطالة والفقر والتفاوت.
)التفا�سيل �س13(

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

مواقــيت ال�صالة
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حمد�ن بن ز�يد يطلق �أكرب م�رشوع لإعادة 
تاأهيل �ل�شعاب �ملرجانية يف �ملنطقة

�أخبار �لإمار�ت

ق�شاة لهاي يحددون م�شري �أبرز 
�شخ�شيات حروب �لبلقان 

عربي ودويل

6 مكا�شب للأبي�ص بعد �لفوز على 
تايلند.. وبندر �لأحبابي جنم �للقاء 

�لفجر �لريا�شي

تاأثر من�سات توا�سل اجتماعي ومواقع 
اأخبار بعطل عاملي يف �سبكة الإنرتنت 

•• عوا�صم-رويرتز: 

تعر�ست من�سات توا�سل اجتماعي ومواقع اإلكرتونية حكومية واإخبارية يف اأنحاء 
العامل الأعطال �سباح اأم�س الثلثاء، واأ�سارت بع�س االأنباء اإىل عطل فني يف �سركة 

فا�ستلي االأمريكية املوفرة خلدمات احلو�سبة ال�سحابية.
ذات  مواقع  االإنرتنت  اأعطال  ير�سد  ال��ذي  ك��وم(  دوت  )داونديتكتور  موقع  واأدرج 
ب��ال و�سبوتيفاي  م��ع��دالت زي���ارة عالية منها ري��دي��ت واأم����ازون و����س���ي.اإن.اإن وب��اي 
بداأ  العديد منها  كان  واإن  واجهت م�سكلت،  التي  املواقع  تاميز �سمن  ونيويورك 

يعود للخدمة على ما يبدو.
للحكومة  الرئي�سي  امل��وق��ع  اأن  ت��وي��رت  على  املتحدة  باململكة  ال��ع��ام  النائب  وك��ت��ب 

الربيطانية تعطل، واأرفق مع تغريدته عنوان بريد اإلكرتوين لل�ستف�سارات.
وقالت فا�ستلي، اإحدى اأكرث ال�سركات امل�ستخدمة لتوزيع املحتوى يف العامل ر�سدنا 
مناطق  معظم  اأن  لل�سركة  االإلكرتوين  املوقع  واأظهر  اإ�سلحها.  ويجري  امل�سكلة 

تغطيتها واجهت تدهورا يف االأداء يف وقت �سابق.

عودة اأقدم �سجني اأردين 
لدى اإ�سرائيل اإىل بلده 

•• عمان-رويرتز:

اأم�س  اإ�سرائيل عاد  اأردين لدى  اأقدم �سجني  اإن  اأردنيون  قال م�سوؤولون 
الثلثاء اإىل بلده بعد اأن ق�سى عقوبة بال�سجن 20 عاما لزرعه قنبلة 

يف حافلة اإ�سرائيلية اأ�سفرت عن اإ�سابة اأكرث من ع�سرة اأ�سخا�س.
النا�سفة يف  العبوة  انفجار  بعد  اأبو جابر )44 عاما(  اهلل  واعُتقل عبد 
احلافلة يف تل اأبيب يف دي�سمرب كانون االأول عام 2000. وكان واحدا 
من اآالف االأردنيني الذين وجدوا عمل يف اإ�سرائيل بعد تطبيع العلقات 

بني البلدين باإبرام معاهدة �سلم يف عام 1994.
وقال �سهود اإن اأبو جابر، الذي كان �سمن 22 �سجينا �سيا�سيا حمتجزين 
ال��ب��ق��ع��ة للجئني  اإىل م��ن��زل وال���دي���ه يف خم��ي��م  ت��وج��ه  اإ���س��رائ��ي��ل،  يف 

الفل�سطينيني قرب العا�سمة االأردنية عمان.
من ناحية اأخرى، قال م�سوؤولون بوزارة اخلارجية اإن اإ�سرائيل اأ�سقطت 
اأردنيني اثنني كانت قد اعتقلتهما ال�سهر املا�سي ملزاعم  االتهامات عن 
قد  ال�سلطات  وك��ان��ت  �سكاكني.  يحملن  وه��م��ا  احل���دود  عبورهما  ع��ن 

اأحالتهما اإىل املحاكمة بعد فرتة وجيزة من القب�س عليهما.

اأمنية  عملية  يف  املوقوفني  مئات 
دولية �سخمة �سّد اجلرمية املنظمة 

•• الهاي-اأ ف ب:

اأنحاء  يف  االأ�سخا�س  مئات  اعُتقل 
العامل بحملة نوعية وا�سعة النطاق 
اأتاحها  امل��ن��ظ��م��ة  اجل����رمي����ة  ����س���د 
الفدرايل  التحقيقات  مكتب  زرع 
االأمريكي )اإف بي اآي( اأجهزة هاتف 
م�سفرة، وفق ما اأفادت �سلطات اإنفاذ 

القانون يف دول عدة الثلثاء.
متكن ال�سرطيون من قراءة ر�سائل 
العاملية  املنظمات االإجرامية  زعماء 
يف نحو 100 دولة اأثناء تخطيطهم 
اأ�سلحة  ون��ق��ل  خم����درات  ل�سفقات 
ب��ف�����س��ل تطبيق  اغ��ت��ي��ال  وع��م��ل��ي��ات 
كان  ال���ذي  )اإن�����وم(  اإم(  اأو  اإن  )اإي����ه 
جميع  يف  جم����رم����ون  ي�����س��ت��خ��دم��ه 
ل��ل��ت��وا���س��ل بطريقة  ال��ع��امل  اأن���ح���اء 
م�������س���ّف���رة. وق������ال م�������س���وؤول���ون من 
مكتب التحقيقات الفدرايل ووكالة 
ال�����س��رط��ة االأوروب����ي����ة )ي����وروب����ول( 
مثل  بعيدة  مناطق  يف  وم�سوؤولون 
درع  االأدل��ة من عملية  اإن  اأ�سرتاليا 
وق����وع حوايل  ح��ال��ت دون  ط�����روادة 
من  وم��ك��ن��ت  ق��ت��ل  ج��رمي��ة   100
�سحن  عمليات  من  العديد  اإحباط 

املخدرات على نطاق وا�سع.
مكتب  م�����دي�����ر  م���������س����اع����د  وق����������ال 
لل�سحافيني  الفدرايل  التحقيقات 
يف مقر ال�سرطة االأوروبية يوروبول 
اإىل  اأف�ست  العملية  اإن  هولندا  يف 

نتائج مذهلة.

نيكوال�س �سميت...اوروبا حددت ثلثة اهداف

رجل ي�سفع ماكرون على وجهه 
فرن�سا  بجنوب  جولة  اأثــنــاء 

•• باري�س -رويرتز:

تعر�س الرئي�س الفرن�سي اإميانويل 
اأم�س  الوجه  على  لل�سفع  ماكرون 
م���ن رج���ل ك���ان ي��ق��ف ���س��م��ن ح�سد 
اأث����ن����اء ق���ي���ام ال���رئ���ي�������س ب���ج���ول���ة يف 
ج���ن���وب ال����ب����لد، ح�����س��ب��م��ا ظ��ه��ر يف 
مقطع م�سور للواقعة. وقالت قناة 
واإذاع���ة  التلفزيونية  )ب������ي.اإف.اإم( 
االأمنية  احلا�سية  اإن  )اآر.اإم.����س���ي( 
ت��دخ��ل��ت ب�سرعة  مل��اك��رون  امل��راف��ق��ة 
واأبعدت  اأر����س���ا  ال���رج���ل  وط���رح���ت 
ال�سرطة  واأل����ق����ت  ع���ن���ه.  م����اك����رون 
�سلة  على  �سخ�سني  على  القب�س 

باحلادثة.
وقال رئي�س ال��وزراء جان كا�ستك�س 

اإن الواقعة اإهانة للدميقراطية.
وق��ع احل���ادث اأث��ن��اء زي���ارة ماكرون 
ملنطقة دروم يف جنوب �سرق البلد 
حيث التقى برواد مطاعم وطلب.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

  متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت امل�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 209،026 فح�سا جديدا خلل ال�ساعات ال� 
واأحدث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�سيع  الدولة  والفح�س يف  التق�سي  اإج��راءات  تكثيف    و�ساهم 
الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 2،205 حاالت اإ�سابة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��لزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���االت 

جمموع احلاالت امل�سجلة 587،244 حالة.
   كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالتني م�سابتني نتيحة تداعيات االإ�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،704 

حاالت.

تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  واأع��رب��ت     
وموا�ساتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �سماناً ل�سحة و�سلمة اجلميع.
   كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 2،168 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س 
كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية اللزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حاالت ال�سفاء 566،677 حالة.

اأجرت 209,026 فح�شا ك�شفت عن 2,205 اإ�شابات

ال�سحة تعلن �سفاء 2,168 حالة جديدة من كورونا

الهلل الأحمر وائتلف الأمل يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز جهود الدولة يف الت�سدي جلائحة كورونا عامليا
•• اأبوظبي-وام:

وق����ع����ت ه���ي���ئ���ة ال����ه����لل االأح����م����ر 
االأمل"  و"ائتلف  االإم������ارات������ي، 
تفاهم  مذكرة  ام�س  الهيئة  مبقر 
الت�سدي  يف  ال��دول��ة  دور  لتعزيز 
عامليا،   " "كوفيد19-  جل��ائ��ح��ة 
من خلل توفري حلول لوج�ستية 
امل�ساعدات  لنقل  ال�����س��رع��ة  ع��ال��ي��ة 
ال���ط���ب���ي���ة واالأدوي����������������ة وم�����ع�����دات 
وم�ستلزمات  ال�سخ�سية  احلماية 
من  ب��احل��د  املتعلقة  امل�ست�سفيات 
تف�سي اجلائحة للعديد من الدول، 
االحتياجات  ت���وف���ري  ج���ان���ب  اإىل 

ال�سحية االأخرى.
ومب������وج������ب م������ذك������رة ال���ت���ف���اه���م 
باإي�سال  االأمل"  "ائتلف  ي��ق��وم 
م���������س����اع����دات ال������ه������لل االأح�����م�����ر 
اإىل  امل��ج��ال ال�سحي  االإم��ارات��ي يف 

وائتلف  ال��ه��ي��ئ��ة  ب���ني  ال�����س��راك��ة 
ومتثل  ال�������س���دد،  ه�����ذا  يف  االأم�������ل 
التعاون  خطوة متقدمة يف جمال 
م��ن خلل  ال��دول��ة  موؤ�س�سات  ب��ني 
الربامج  و  امل�����س��رتك��ة  امل�������س���اري���ع 
يف  تطلعاتها  تلبي  التي  املتكاملة 

املجال االإن�ساين.
واأعرب عن ترحيب الهلل االأحمر 
 .. االأمل"  "ائتلف  م��ع  ب�سراكته 
ال��ذي ي�سطلع به يف  ال��دور  مثمنا 
االإن�سانية،  واملبادرات  القيم  تعزيز 
ودع�������م جم�������االت ال�������س���راك���ة بني 
القطاعني العام واخلا�س، واأ�ساف 
من  حتمل  مب��ا  ال�����س��راك��ة  " ه��ذه 
نبيلة،  واأه�����داف  قيمة  م�����س��ام��ني 
ونقلة  ج��دي��دا  بعدا  ت�سيف  فاإنها 
نوعية يف برامج ومبادرات الهلل 
االإن�سانية  االإم�����ارات�����ي  االأح����م����ر 

والتنموية".

ال�سام�سي رئي�س اللجنة التنفيذية 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ل���لئ���ت���لف 
من  عدد  بح�سور  اأبوظبي،  ملوانئ 

امل�سوؤولني من اجلانبني.
عتيق  حم���م���د  ال����دك����ت����ور  واأك���������د 
روؤية  جت�سد  املذكرة  اأن  الفلحي، 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 
الهلل  ه���ي���ئ���ة  رئ���ي�������س  ال���ظ���ف���رة 
االأحمر، يف ن�سج ال�سراكات الهادفة 
واملوؤ�س�سات  ال�سركات  مع  والبناءة 
ال���وط���ن���ي���ة ل��ت��ن�����س��ي��ق ب���راجم���ه���ا 
الق�سايا  جت��اه  مواقفها  وتوحيد 
امل�سرتك،  االهتمام  ذات  االإن�سانية 
للتعامل  احل���ل���ول  اأف�����س��ل  وت��ب��ن��ي 

معها ومعاجلتها.
نبعت  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  اإن  وق����ال 
وحر�سهما  ال��ط��رف��ني  رغ��ب��ة  م��ن 
املبادرات  لتعزيز  �سويا  العمل  على 

جميع الدول التي حتددها الهيئة، 
اللوج�ستية  اخل��دم��ات  ت��وف��ري  م��ع 
االأخرى املتمثلة يف النقل وال�سحن 
تعزيز  ج���ان���ب  اإىل  وال���ت���خ���زي���ن، 
التعاون بني اجلانبني يف املجاالت 
االإن�����س��ان��ي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة االأخ����رى، 
و�سع  على  اأي�����س��ا  امل��ذك��رة  ون�ست 
امل�ستقبلية  لل�سراكة  مبدئي  اإط��ار 
للتفاقيات  وف��ق��ا  ال��ط��رف��ني  ب��ني 
اإبرامها  �سيتم  ال��ت��ي  التف�سيلية 
وتعترب  الح��ق��ا،  عليها  وال��ت��وق��ي��ع 
اإط���ارا عاما يحكم علقة  امل��ذك��رة 
اجلانبني من خلل تبادل اخلربات 

واالأفكار والتعاون امل�ستقبلي.
وق����ع م��ذك��ر ال��ت��ف��اه��م م���ن جانب 
الدكتور  ���س��ع��ادة  االأح��م��ر  ال��ه��لل 
حم��م��د ع��ت��ي��ق ال���ف���لح���ي االأم����ني 
ال���ع���ام، ف��ي��م��ا وق��ع��ه��ا ع���ن ائتلف 
االأمل �سعادة الكابنت حممد جمعة 

االإم���ارات  دول��ة  بها  ت�سطلع  التي 
الر�سيدة  ق���ي���ادت���ه���ا  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
مل�ساعدة الدول التي تواجه حتديات 
كبرية يف الت�سدي جلائحة كورونا 
تف�سيها،  واحلد من  اأرا�سيها  على 
موؤكدا اأن االإمارات قدمت منوذجا 
ال�����س��دد، وتعاملت  ه���ذا  ف��ري��دا يف 
مع اجلائحة يف مراحلها املختلفة 
باعتبارها اأزمة عاملية عابرة للدول 
تقت�سر  ال  ومكافحتها  وال��ق��ارات، 
بل  ف��ق��ط،  ال��وط��ن��ي  امل�ستوى  على 
االإن�سانية  املجتمعات  ل�سائر  متتد 
الفهم  ه��������ذا  وم��������ن  االأخ���������������رى، 
انطلقت  ال��ع��م��ي��ق  اال���س��رتات��ي��ج��ي 
االإمارات للت�سدي للجائحة عامليا، 
االأخرى  ال��دول  وال��وق��وف بجانب 

لبلوغ مرحلة التعايف.
املذكرة  اأن  اإىل  ال��ف��لح��ي  واأ����س���ار 
اأرحب للتعاون وتعزيز  اآفاقا  تفتح 

معاً  فعملنا  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع 
"الهلل" يف  خ����ربات  دم���ج  ي��ت��ي��ح 
ال��ع��م��ل االإن�������س���اين م���ع ال���ق���درات 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة الئ���ت���لف االأم���ل 
للخدمات  ع��امل��ي��اً  م���رك���زاً  ل��ك��ون��ن��ا 
احلياتية،  وال��ع��ل��وم  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 

م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��ك��اب��نت حممد 
ي�سعدنا   "  : ال�����س��ام�����س��ي  ج��م��ع��ة 
ال����ت����ع����اون م����ع ال����ه����لل االأح����م����ر 
االإم�����ارات�����ي ل��ت��ق��دمي االإم��������دادات 
الرئي�سية  ال��ط��ب��ي��ة  واخل����دم����ات 
الأول����ئ����ك ال���ذي���ن ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا يف 

اجلماعية  جل���ه���ودن���ا  و����س���ت���ك���ون 
القدرة على توفري الدعم واحللول 
�سخ�س  مليار   3.6 لنحو  الطّبية 
ح�����ول ال����ع����امل، وم�����ن خ�����لل هذا 
التعاون �سن�ساعد يف توفري االإغاثة 

ملن هم يف اأم�ّس احلاجة اإليها".

ال�سحة تعلن تقدمي 63,984 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خلل ال�ساعات الـ24 املا�سية

•• اأبوظبي -وام:

لقاح  63،984 جرعة من  تقدمي  املجتمع  وقاية  و  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  امل��ا���س��ي��ة   24 ال����  ال�����س��اع��ات  "كوفيد19-" خ���لل 
معدل  و  جرعة   13،411،284 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلرعات 

توزيع اللقاح 135.60 جرعة لكل 100 �سخ�س.
و�سعيا  كوفيد19-  ل��ق��اح  ل��ت��وف��ري  ال�����وزارة  خ��ط��ة  م��ع  ذل���ك متا�سيا  ي��اأت��ي 
للو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد19-.

تخت�شر امل�شافة بني خمتلف مناطق الدولة بتكلفة 1.950 مليار درهم

جلنة متابعة مبادرات رئي�س الدولة تنجز عددا من �سبكات الطرق ال�سرتاتيجية والبنى التحتية
•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا 
ال��ت��ي تلبي  ال��ت��ن��م��وي��ة احل��ي��وي��ة  امل�����س��اري��ع  "حفظه اهلل" ب��ت��اأم��ني  ال���دول���ة 
جميع  يف  ال��راح��ة  �سبل  لهم  وتوفر  حياتهم  وت�سهل  املواطنني  احتياجات 
ال�سمو  �ساحب  م��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة  "جلنة  اأجن���زت   .. ال��دول��ة  مناطق 
وامل�ساريع  ال��ط��رق  �سبكات  م��ن  ل��ع��دد  االإن�سائية  االأع��م��ال  الدولة"  رئي�س 
التنموية االإ�سرتاتيجية التي تخت�سر امل�سافة والزمن بني خمتلف مناطق 
الدولة واإماراتها مببلغ اإجمايل قدره 1.950 مليار درهم وباأطوال كلية 

للطرق بلغت 112 كيلومرتاً.
�ساحب  من  بدعم  تاأتي  التي   - اال�سرتاتيجية  الطرق  م�ساريع  وتت�سمن 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى 
الرئا�سة - �سبكة م�سارات وطرق  ال��وزراء وزير �سوؤون  نائب رئي�س جمل�س 

وتقاطعات وج�سور يف ثلثة حماور رئي�سية ت�سمل التايل :
م�سار  عبارة عن  وه��و   .. زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  االأول طريق  املحور   -  1
اإمارة  اإىل  امل���وؤدي   /E84/ خليفة  ال�سيخ  لطريق  ام��ت��دادا  وميثل  جديد 
الفجرية حيث ميتد هذا املحور من تقاطع طريق ال�سيخ خليفة مع طريق 
E102/ وي�ستمر مرورا مبنطقة مليحه ثم منطقة  – كلباء /  ال�سارقة 
املدام يف اإمارة ال�سارقة وينتهي يف منطقة ال�سويب يف اإمارة اأبوظبي .. ويبلغ 
بواقع ثلث ح��ارات يف كل اجت��اه وب�سرعة  52 كيلومرتاً  امل�سار  طول هذا 

ت�سميمية 140 كم / �ساعة.
كما يت�سمن هذا املحور اإن�ساء ثلثة تقاطعات رئي�سية مع طريق ال�سارقة 
املدام  – ال��ذي��د يف منطقة  ال�سويب  – حتا وط��ري��ق  دب��ي  - كلباء وط��ري��ق 
يف  ح��رة  مرورية  حركة  لتوفري  علوية  ج�سور  تقاطعات  �سبعة  اإىل  اإ�سافة 
جميع االجتاهات وتوفري مداخل وخمارج للطرق القائمة على طول امل�سار 

اجلديد التي تخدم املدن واملزارع املنت�سرة على جانبي الطريق.
2 - املحور الثاين .. طريق الوطن : وميثل حمور طريق الوطن اجلديد 

م�سار ربط مبا�سر وبواقع ثلث حارات يف كل اجتاه وبطول 42 كيلومرتاً 
وب�سرعة ت�سميمية 120 كم-�ساعة.

اإمارة  يف  م�سفوت  مبنطقة  ليمر  حتا  منطقة  من  املحور  ه��ذا  ميتد  فيما 
اإم��ارة راأ���س اخليمة  عجمان م��روراً مبنطقة املنيعي وجبال وادي القور يف 
ويتقاطع مع املحور االأول الذي ميثل امتداد طريق ال�سيخ خليفة بن زايد 
جزءين،  من  الطريق  ه��ذا  ويتاألف  ال�سارقة.  اإم���ارة  يف  مليحه  منطقة  يف 
اجلزء االأول يت�سمن تعديل م�سار ورفع كفاءة الطريق احلايل الرابط بني 
E102 لي�سبح ثلث حارات يف كل  منطقة حتا وطريق ال�سارقة - كلباء 
اجتاه بداًل من حارتني وبطول مقداره 18 كيلومرتاً.. اأما اجلزء الثاين 
كيلومرتاً   24 وبطول  االأول  للطريق  امتدادا  م�سار جديد  اإن�ساء  في�سمل 
اإم��ارة راأ���س اخليمة ليلتقي  ومير يف املناطق اجلبلية جبال وادي القور يف 

باملحور االأول وهو طريق ال�سيخ خليفة بن زايد يف منطقة مليحة.
وي�ستمل على تطوير ورفع كفاءة   : حتا  دبي  طريق   .. الثالث  املحور   -  3
طريق دبي - حتا احلايل بني منطقتي نزوى واملدام �سمن اإمارة ال�سارقة 

وب��واق��ع ث��لث ح���ارات يف ك��ل اجت��اه ب��داًل م��ن ح��ارت��ني وب�سرعة ت�سميمية 
اإن�ساء  .. ويت�سمن  18 كيلومرتاً  �ساعة، يبلغ طول هذا امل�سار  كم    120
.. كما  امل��دام  دوار  ف��وق  امل��دام وج�سرين  للمركبات يف منطقة  معرب علوي 
نزوى  منطقة  اإىل  امل���وؤدي  احل��ايل  ال�سفلي  املعرب  تطوير  امل�����س��روع  ي�سمل 
هذا  اإن�ساء  يهدف  فيما   .. امل��دام  منطقة  يف  للم�ساة  ج�سور  اأرب��ع��ة  واإن�ساء 
على  امل��رك��ب��ات  ح��رك��ة  وان�سيابية  امل���روري���ة  ال�����س��لم��ة  حت�سني  اإىل  امل��ح��ور 
الطريق. و�ستعمل الطرق اجلديدة - التي اأ�سرف على تنفيذها وزارة �سوؤون 
و�سركة  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  مع  والتن�سيق  وبالتعاون  الرئا�سة 
االحتاد للماء والكهرباء - على اخت�سار امل�سافة والزمن بني املناطق ، حيث 
ي�سهم املحور الثاين مع قطاع من املحور االأول يف اخت�سار امل�سافة بني دوار 
املدام ومنطقة حتا من 115 كيلومرتاً اإىل 95 كيلومرتاً مما يقلل زمن 
الرحلة بواقع 30 دقيقة..اإ�سافة اإىل اأن املحور االأول �سي�سهم يف اخت�سار 
امل�سافة بني منطقة ال�سويب واإمارة الفجرية من 115 كيلومرتاً اإىل 93 

كيلومرتاً مما �سيقلل زمن الرحلة بواقع 15 دقيقة.

تاأكيدًا على جاذبية الإمارة ملزودي خدمات التعليم وامل�شتثمرين حول العامل

مقعد  األف   15 يقارب  ما  وت�سيف  املقبل  الدرا�سي  العام  دبي  يف  اأبوابها  تفتح  جديدة  خا�سة  مدار�س   10

•• دبي-وام:

والتنمية  امل���ع���رف���ة  ه��ي��ئ��ة  ك�����س��ف��ت 
الدرا�سي  العام  اأن  بدبي  الب�سرية 
�سي�سهد   2022  -  2021 املقبل 
افتتاح 10 مدار�س خا�سة جديدة 
ا�ستيعابية  طاقة  باإجمايل  دب��ي  يف 
مقعداً   14671 ب����ع����دد  ت����ق����در 
درا�سياً، ما �سيدعم منظومة التعليم 
املدر�سي اخلا�س يف االإمارة ويوفر 
احتياجات  تلبي  متنوعة  خ��ي��ارات 
االأ���س��ر وال��ع��ائ��لت واأول��ي��اء االأمور 
وت�����س��ي��ف م��ن��اه��ج درا���س��ي��ة جديدة 

الذي  االأ�سرتايل  املنهاج  بينها  من 
االأوىل  ل���ل���م���رة  دب�����ي  يف  ����س���ُي���ق���دم 
ب����دءاً م��ن ال��ع��ام ال��درا���س��ي املقبل. 
وت�����س��م��ل امل���دار����س اجل���دي���دة التي 
اخلدمة  لدخول  جاهزيتها  اأك��دت 
املقبل  الدرا�سي  العام  انطلق  مع 
اآر  رويال جرامر جيلفورد  مدر�سة 
�سيكون  وال��ت��ي  جيلفورد  اإ����س  ج��ي 
لها يف  االأول  دبي  افتتاح فرعها يف 
دول��ة االإم���ارات، وه��ي اإح��دى اأعرق 
اململكة  امل�ستقّلة يف  املناهج  مدار�س 
تاأ�سي�سها  ت���اري���خ  وي���ع���ود  امل��ت��ح��دة 
لي�سل  ع���ام،   500 م��ن  اأك���رث  اإىل 

نوعية  اإ���س��اف��ة  ي�سكل  م��ا  دب���ي،  يف 
اإىل اخليارات التعليمية املتوفرة يف 
االإمارة. واأكد حممد اأحمد دروي�س، 
الت�ساريح  لقطاع  التنفيذي  املدير 
وااللتزام يف هيئة املعرفة والتنمية 
منظومة  اأن  ب����دب����ي  ال���ب�������س���ري���ة 
اأظهرت  دب��ي  يف  اخلا�سة  امل��دار���س 
التعليم  خدمات  مل��زودي  جاذبيتها 
بقطاع  امل��ع��ن��ي��ني  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
التعليم للعام الثاين على التوايل، 
نظراً ملا تتميز به االإمارة من بيئة 
وم�سجعة  للأعمال  وداعمة  مرنة 
التعليمية  امل�سروعات  اإط��لق  على 

اإجمايل  اإىل  جديداً  درا�سياً  مقعداً 
للمدار�س  اال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
يف  �سي�سهم  م���ا  دب����ي،  يف  اخل��ا���س��ة 
اإتاحة املزيد من الفر�س التعليمية 
امل�����راح�����ل  ل���ل���ط���ل���ب���ة يف خم���ت���ل���ف 
الت�سغيل  خل��ط��ة  ت��ب��ع��اً  ال��درا���س��ي��ة 
املعتمدة لكل مدر�سة، ويف خمتلف 
م��ن��اط��ق دب���ي مب��ا يف ذل���ك مناطق 
التطوير العمراين اجلديدة والتي 
�ستحت�سن اإحداها اأول فرع ملدر�سة 
رويال جرامر جيلفورد /اآر جي اإ�س 
جيلفورد/ الربيطانية العريقة يف 
العام  االإم���ارات مع انطلقة  دول��ة 

املدار�س  ف��روع  اإجمايل عدد  بذلك 
الدولية اخلا�سة يف دبي اإىل �سبعة 
اخلا�سة  امل��دار���س  و�ستتوزع  ف��روع. 
دبي  يف  م���ن���اط���ق   9 يف  اجل����دي����دة 
ووك،  و���س��ي��ت��ي  الورقاء1،  وه����ي: 
الغاف، والرب�ساء،  وم��ردف، وتلل 
ال�سبا،  وند  واخلوانيج،  والكرامة، 
خيارات  و���س��ت��ط��رح   .. وال��را���س��دي��ة 
متنوعة الأولياء االأمور �سمن اأربعة 
الربيطاين،  ه��ي:  تعليمية  مناهج 
الدولية،  والبكالوريا  واالأمريكي، 
مدر�سة  اأول  افتتاح  اإىل  باالإ�سافة 
اال�سرتايل  امل��ن��ه��اج  تطبق  خ��ا���س��ة 

على  ال��ث��اين  للعام  متوا�سلة  من��و 
"مرونة"  ي��ع��ك�����س  م����ا  ال�����ت�����وايل، 
والثقة  اخلا�س،  التعليم  منظومة 
ال���ت���ي ي��ح��ظ��ى ب��ه��ا ال���ق���ط���اع لدى 
التعليمية  اخل�����دم�����ات  م���������زودي 
يواكب  م��ا  بالكفاءة،  لهم  امل�سهود 
دب��ي كوجهة  ذات��ه مكانة  الوقت  يف 
لت�سميم  واإقليمياً  دول��ي��اً  موثوقة 
للتعليم  م��ب��ت��ك��رة  وت��ط��وي��ر من����اذج 
واأولياء  الطلبة  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي 

االأمور بخيارات تعليمية متنوعة.
امل����دار�����س  ���س��ت�����س��ي��ف  واأ������س�����اف : 
 14671 اجل������دي������دة  اخل����ا�����س����ة 

ودول���ي���اً، معرباً  اإق��ل��ي��م��ي��اً  ال���رائ���دة 
املدار�س  ب��ان�����س��م��ام  ت��رح��ي��ب��ه  ع���ن 
يف  التعليم  جمتمع  اإىل  اجل��دي��دة 
الفر�س  دائ������رة  ي��و���س��ع  دب�����ي، مب���ا 
الطلبة  جلميع  املتاحة  التعليمية 
للأهداف  حتقيقاً  ع��ال��ي��ة  ب��ج��ودة 
لدبي  امل�ستقبلية  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ومن اأهمها تعزيز مكانتها كاأف�سل 
م�����دن ال����ع����امل ل��ل��ع��م��ل واحل����ي����اة. 
التحديات  رغ���م   : دروي�������س  وق����ال 
العاملية  اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  وال���ظ���روف 
املدار�س  اأع�����داد  �سجلت  احل��ال��ي��ة، 
دبي معدالت  اخلا�سة اجلديدة يف 

الدرا�سي املقبل. وبلغ عدد املدار�س 
ال��ت��ي ان�سمت  اخل��ا���س��ة اجل��دي��دة 
املدر�سي  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��ن��ظ��وم��ة  اإىل 
ال�سنوات  خ���لل  دب���ي  يف  اخل���ا����س 
الثلث املا�سية، نحو 25 مدر�سة، 
امل���دار����س اخل��ا���س��ة يف  لت  ك��م��ا �سجَّ
االإمارة ارتفاعاً يف معدالت التحاق 
% يف الفرتة   2.6 طلبتها بن�سبة 
فرباير  اإىل   2020 نوفمرب  ب��ني 
م��ن ال��ع��ام اجل����اري، وذل���ك بح�سب 
اإ�سدار الربيع من التقرير الدوري 
الب�سرية  والتنمية  املعرفة  لهيئة 

بدبي.

• اأربعة مناهج تعليمية متنوعة تقدمها املدار�س اجلديدة من بينها املنهاج ال�سرتايل لأول مرة يف الإمارة
العريقة تن�سم ملنظومة التعليم اخلا�س يف دبي وللمرة الأوىل يف دولة الإمارات جيلفورد  جرامر  رويال  • مدر�سة 

للعام الثاين على التوايل يعك�س ثقة مزودي خدمات التعليم ومرونة قطاع التعليم اخلا�س يف دبي اجلديدة  اخلا�سة  املدار�س  اأعداد  منو   : دروي�س  اأحمد  • حممد 
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات تدين ا�ستهداف احلوثيني حمطة وقود يف ماأرب ب�ساروخ وطائرات مفخخة

•• اأبوظبي- وام:

اأدانت دولة االإمارات ب�سدة ا�ستهداف ميلي�سيات احلوثي االإرهابية املدعومة 
ب�����س��اروخ وطائرات  اإي����ران حم��ط��ة وق���ود يف حم��اف��ظ��ة م����اأرب اليمنية  م��ن 
مفخخة، ما اأ�سفر عن �سقوط عدد من القتلى واجلرحى املدنيني االأبرياء، 

من بينهم اأطفال.
واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل - يف بيان لها - اأن دولة االإمارات 
تعرب عن ا�ستنكارها ال�سديد لهذه االأعمال االإجرامية التي ت�ستهدف زعزعة 

االأمن واال�ستقرار، وتتنافى مع القيم واملبادئ االأخلقية واالإن�سانية.
وحثت الوزارة املجتمع الدويل على اتخاذ موقف فوري وحا�سم لوقف هذه 

االأعمال املتكررة التي ت�ستهدف املن�ساآت احليوية واملدنية يف ماأرب، موؤكدة 
اأن ا�ستمرار هذه الهجمات على مدينة ماأرب التي حتت�سن عددا كبريا من 
امللي�سيات، يفاقم الو�سع  النازحني والهاربني املدنيني من مناطق �سيطرة 

االإن�ساين يف اليمن.
كما حثت الوزارة املجتمع الدويل على توحيد اجلهود واتخاذ موقف حا�سم 
لوقف اجلرائم التي ترتكبها ميلي�سيات احلوثي االإرهابية، الإف�ساح الطريق 
اإىل عملية  اإىل وقف �سامل الإط��لق النار يف اليمن والعودة  اأم��ام الو�سول 

�سيا�سية توؤدي اإىل حتقيق ال�سلم واالأمن واال�ستقرار يف اليمن.
هذه  يف  ال�سحايا  وذوي  الأه���ايل  تعازيها  خال�س  ع��ن  ال����وزارة  اأع��رب��ت  كما 

اجلرمية النكراء ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني.

وزير خارجية ال�سومال ي�سيد بدعم الإمارات 
يف املجالت الإن�سانية والتنموية

•• مقدي�صو-وام:

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  حممود  ع��ب��دال��رزاق  حممد  معايل  اأ���س��اد 
الدويل يف جمهورية ال�سومال الفيدرالية بجهود دولة االإمارات يف 
والتنموية،  االإن�سانية  املجاالت  خمتلف  يف  ال�سومايل  ال�سعب  دعم 

وم�ساندتها م�سرية االأمن واال�ستقرار والتنمية فيها.
�سفري  العثمان  اأح��م��د  حممد  �سعادة  معاليه  لقاء  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 

الدولة لدى ال�سومال يف العا�سمة مقدي�سو حيث جرى ا�ستعرا�س 
العلقات املتميزة و�سبل تعزيز وتطوير التعاون بني دولة االإمارات 
وج��م��ه��وري��ة ال�����س��وم��ال ال��ف��ي��درال��ي��ة يف ك��اف��ة امل��ج��االت، اإ���س��اف��ة اإىل 
االإقليمية  ال�ساحتني  امل�سرتك على  االهتمام  ذات  الق�سايا  عدد من 
االإمارات  دولة  اأن  العثمان  ال�سفري  �سعادة  اأكد  والدولية. من جهته 
م�سرية  ودع��م  املجاالت  كافة  يف  لل�سومال  الدعم  تقدمي  �ستوا�سل 

اإحلل االأمن واال�ستقرار والتنمية يف البلد.

وزارة الدفاع تكرم 48 موؤ�س�سة و�سركة داعمة لبطاقة حماة الوطن
•• اأبوظبي-وام:

التنفيذية  االإدارة  يف  ممثلة  الدفاع  وزارة  كرمت 
لبطاقة  داع��م��ة  و���س��رك��ة  موؤ�س�سة   48 ل��لإم��داد 
منت�سبي  جلميع  مت��ن��ح  ال��ت��ي  الوطن"  "حماة 
الوزارة والقوات امل�سلحة من الع�سكريني واملدنيني 
توفري  يف  االإيجابي  لدورهم  وذل��ك  واملتقاعدين 

اأف�سل امليزات واخلدمات ملنت�سبي البطاقة.
 " اإرث  اأقيم يف فندق  ال��ذي   - التكرمي  ب��داأ حفل 
�سابقا"  امل�سلحة  ال���ق���وات  ���س��ب��اط  ون����ادي  ف��ن��دق 
وثائقي  فيلم  عر�س  ث��م  الوطني  ال�سلم  بعزف 
بح�سور  وذل��ك  ال��وط��ن  حماة  بطاقة  اأهمية  ع��ن 
عدد من �سباط القوات امل�سلحة وممثلي اجلهات 

امل�ساهمة يف داعم مبادرة "حماة الوطن".
و قال العميد الركن خالد علي ال�سميطي رئي�س 
 "  : كلمته-  -خ��لل  ل��لإم��داد  التنفيذية  االإدارة 
حققها  التي  املتعاقبة  بالنجاحات  اليوم  نحتفي 
�سركائنا  وت��ك��رمي  ال��وط��ن  ح��م��اة  بطاقة  م�سروع 
توقيع  اإىل  اإ���س��اف��ة  فيها  امل�����س��اه��م��ني  امل��ت��م��ي��زي��ن 
ع��دد م��ن االت��ف��اق��ي��ات اجل��دي��د م��ع �سركائنا من 
وزارة  جهود  �سمن  وذل��ك  وال�سركات  املوؤ�س�سات 
ال��دف��اع لتنفيذ م��ب��ادرات رام��ي��ة خل��دم��ة حاملي 
ب��ط��اق��ة ح���م���اة ال���وط���ن وحت��ق��ي��ق��ا ل����روؤي����ة دول���ة 
ال�سمو  �ساحب  بقيادة  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
و  اهلل"  "حفظه  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  اه��ت��م��ام  اإط����ار  يف 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و مبتابعة 
حثيثة من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 
للقوات امل�سلحة .. تلك الروؤية التي تهدف دوما 
لرفع موؤ�سر ال�سعادة وتر�سيخ االيجابية وتكرمي 

من ي�ستحق التكرمي يف املحافل كافة.
و اأو�سح اأن بطاقة حماة الوطن حققت جناحات 
تقدمي  اأ�سهمت يف  و  الدولة  م�ستوى  على  كبرية 
مزايا وخدمات ح�سرية حلامليها منذ اطلقها 
يف الثامن من يونيو عام 2015 اإال اأن الطريق 
الي�������زال ط���وي���ل م����ن اأج������ل م���وا����س���ل���ة االرت����ق����اء 
من  املزيد  وحتقيق  احلالية  اخلدمات  مب�ستوى 
امل��ن��اف��ع امل��ت��ب��ادل��ة حل��ام��ل��ي ال��ب��ط��اق��ة م��ن ج��ه��ة و 
اأي�سا  :" ن�سعى  وق��ال  اأخ��رى  جهة  من  لل�سركاء 
حماة  لبطاقة  التناف�سية  مب�ستوى  االرتقاء  اإىل 

الوطن لتكون لنا الريادة يف هذا املجال".
االدارة  يف  مم��ث��ل��ة  ال���دف���اع  وزارة  ح��ر���س  اأك����د  و 
ال�سراكة  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ل�����لإم�����داد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
القطاعني  موؤ�س�سات  خمتلف  مع  اال�سرتاتيجية 
م�سرية  يف  بفاعلية  ي�سهم  مب��ا  واخل��ا���س  ال��ع��ام 
الأبناء  املزايا واخلدمات  اأف�سل  تقدمي  و  التطور 
وامتنانا  القوات امل�سلحة "حماة الوطن" اعرتافا 
لدورهم يف احلفاظ على اأمن الوطن واملواطنني 

واملقيمني وحماية مكت�سبات ومقدرات الوطن.
ال�سركاء  جلميع  وت��ق��دي��ره  ���س��ك��ره  ع��ن  اأع����رب  و 
وعرفان  تقدير  عن  تك�سف  التي  مبادراتهم  على 
حلماة الوطن من منت�سبي وزارة الدفاع والقوات 
امل�سلحة.. وقال :" نيابة عن معايل حممد اأحمد 
البواردي وزير الدولة ل�سوؤون الدفاع ن�سكر جميع 
جل  اهلل  ون��دع��و  ال��وط��ن  حماة  لبطاقة  ال�سركاء 
ي�سدد خطانا جميعا على طريق اخلري  اأن  �ساأنه 

والعطاء والبناء".
 22 و عقب حفل التكرمي - وقعت وزارة الدفاع 
م��ذك��رة ت��ف��اه��م ج��دي��دة م��ع ع���دد م��ن املوؤ�س�سات 
"حماة  م���ب���ادرة  ���س��م��ن  ال���دول���ة  وال�������س���رك���ات يف 
الوطن".. وقعها من جانب وزارة الدفاع العميد 
االإدارة  رئ��ي�����س  ال�����س��م��ي��ط��ي  ع��ل��ي  ال���رك���ن خ���ال���د 
املوؤ�س�سات  ع��ن  وقعها  فيما  ل��لإم��داد  التنفيذية 

وال�سركات عدد من ممثليها.
من جهتها قالت املقدم طيار �سارة حمد احلجري 
الدفاع  ب����وزارة  ل��لإم��داد  التنفيذية  االإدارة  م��ن 
اإن  "وام"  االإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�سريحات  يف 
كوكبة من  تكرمي  اإط��ار  يف  ياأتي  اليوم  االحتفال 
املوؤ�س�سات وال�سركات امل�ساهمة والداعمة لبطاقة 
من  ع���دد  ت��وق��ي��ع  اإىل  اإ���س��اف��ة  الوطن"  "حماة 
اإىل  تن�سم  التي  ال�سركات  مع  التفاهم  مذكرات 

امل�ساهمني لبطاقة "حماة الوطن".
الوطن خدمة جمانية  اإن بطاقة حماة  واأ�سافت 
والقوات  ال��دف��اع  وزارة  منت�سبي  جلميع  ت�سرف 
حلامليها  امل��م��ي��زات  م��ن  العديد  وت��وف��ر  امل�سلحة 
على م�ستوى الدولة واأو�سحت اأن بطاقة "حماة 
ت�سم   2015 ال��ع��ام  يف  اإط��لق��ه��ا  الوطن" منذ 
اأكرث من 700 موؤ�س�سة و�سركة وطنية وعاملية و 
ت�ستحوذ ال�سركات الوطنية على اأكرث من 90% 
ح��ي��ث ي��ق��دم ال�����س��رك��اء م��ن خ��لل��ه��ا ال��ع��دي��د من 

اخلدمات واالمتيازات والعرو�س.
و اأكد م�سوؤولو وممثلو اجلهات الداعمة لبطاقة 
الوطن" التزامهم وحر�سهم على تقدمي  "حماة 
اخلدمات ملنت�سبي وزارة الدفاع والقوات امل�سلحة 
يقومون  مل��ا  ت��ق��دي��را  ال��ي��وم��ي��ة  حياتهم  وت�سهيل 
به يف خدمة الوطن وال���ذود عنه واحل��ف��اظ على 

املكت�سبات واالإجنازات.
فمن جانبه قال ال�سيخ حممد بن �سيف اآل نهيان 
الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
للتاأمني اإن " اأبوظبي الوطنية للتاأمني " تفخر 
البا�سلة  امل�سلحة  ق��وات��ن��ا  م��ع  ب��ال�����س��راك��ة  وت��ع��ت��ز 
وتوؤكد تقدمي اأف�سل اخلدمات واملزايا للمنت�سبني 
عظيم  وت���وؤك���د  الوطن"  "حماة  ب��ط��اق��ة  ح��ام��ل��ي 
ومبادراتها  الر�سيدة  للقيادة  والعرفان  االمتنان 
التي تعرب من خللها عن تقدير الدور الوطني 
وم�سوؤوليتها  البا�سلة  امل�سلحة  للقوات  العظيم 

الوطنية التي تقوم بها ومهمتها يف احلفاظ على 
اأمن الوطن و�سلمته والذود عن حماه.

احل��ب��ت��ور موؤ�س�س  اأح��م��د  اأع���رب خلف  م��ن جهته 
اإدارة جم��م��وع��ة احل��ب��ت��ور عن  رئ��ي�����س جم��ل�����س  و 
امل�سلحة  والقوات  الدفاع  ل��وزارة  وتقديره  �سكره 
ل��ت��ك��رمي��ه��ا امل�����س��اه��م��ني يف ب��ط��اق��ة ح��م��اة الوطن 
التعاون  م��ن  للمزيد  اإ�سافيا  داف��ع��ا  يعد  وال���ذي 
وتعزيز العلقات مع خمتلف املوؤ�س�سات احلكومية 

مبا ي�سب يف �سالح الوطن واملواطن.
اأ���س��اف :" ج��اه��زون الأي خطوة ت�سهم يف دعم  و 
وهذا  امل�سلحة  وال��ق��وات  ال��دف��اع  وزارة  منت�سبي 
بحمايتنا  امللتزمني  الأبنائنا  نقدمه  ب�سيط  �سيء 

وتاأمني �سلمتنا".
اإب��راه��ي��م االأح���م���د النائب  ب����دوره ق���ال ع��ب��د اهلل 
احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات  ل��ق��ط��اع  ل��ل��رئ��ي�����س  االأول 
ب�سراكتها  تت�سرف  ات�����س��االت  اإن  "ات�ساالت"  يف 
الوطن  ح��م��اة  اإط���ار بطاقة  ال��دف��اع يف  وزارة  م��ع 
تقديرا  الوطني  وال��واج��ب  االل��ت��زام  م��ن منطلق 
الإ���س��ه��ام��ات اأب��ط��ال��ن��ا م��ن ح��م��اة ال��وط��ن وعرفانا 

بت�سحياتهم يف خدمة الوطن واملواطن.
و اأ�ساف اإن هذه ال�سراكة تعك�س حر�س "ات�ساالت" 
على امل�ساهمة الفعالة يف جميع املبادرات الوطنية 
امل�سوؤولية  دوره���ا يف م�سمار  ي��وؤك��د  ال��ه��ادف��ة مب��ا 
املجتمعية يف تقدمي خدمات االت�ساالت النوعية 
واحتياجاتهم  متطلباتهم  تلبي  ال��ت��ي  وامل��م��ي��زة 
هذه  اإط���ار  يف  "ات�ساالت"  ت��ق��دم  حيث  ب�سل�سة 
ال�سراكة الدعم ملنت�سبي الوزارة والقوات امل�سلحة 
العرو�س  باأف�سل  وت��زوي��ده��م  اإ���س��ع��اده��م  ب��ه��دف 

والتخفي�سات على اخلدمات والباقات.
اأول  رئي�س  نائب  العو�سي  جا�سم  قال  جهته  من 
للقطاع احلكومي ب�سركة االمارات املتكاملة " دو" 
ي�سعدنا  و  امل�سلحة  لقواتنا  بدعمنا  " فخورون   :
بذلك اأن ننمي �سراكتنا مع حماة الوطن اإذ نقدم 

اأولئك  اإىل  واخلدمات  االمتيازات  من  جمموعة 
ب��اأرواح��ه��م لنجعلهم على  ال��ب��لد  ي��ف��دون  ال���ذي 

توا�سل يف كل وقت".
ب����دوره ق���ال ���س��امل م��ب��ارك ال��ظ��اه��ري - جامعة 
اأبوظبي اإن اجلامعة تعتز مب�ساهمتها وم�ساركتها 
اال�سرتاتيجية يف بطاقة حماة الوطن هذه املبادرة 
اأطلقتها  ال��ت��ي  املتميزة  واخل��دم��ي��ة  االجتماعية 
خ�سومات  ب��ت��ق��دمي  نت�سرف  و  امل�سلحة  ال��ق��وات 
خا�سة الأع�ساء البطاقة تقديرا وعرفانا بالدور 
هذا  مكت�سبات  علي  للحفاظ  ب��ه  يقومون  ال��ذي 

الوطن الغايل .
وقال را�سد اأحمد حممد الرميثي من جمموعة 
الرميثي لل�ستثمار اإن م�ساركتنا الب�سيطة مبنية 
على واجبنا نحو خط دفاعنا االأول وحماة الوطن 
قيادتنا  حت��ر���س  ال��ت��ي  املجتمعية  وم�����س��وؤول��ي��ت��ن��ا 
ت��ع��زي��زه��ا يف ج���وان���ب جمتمعنا  ع��ل��ى  ال��ر���س��ي��دة 

الغايل كافة.
للتاأمني  الوطنية  ال��ب��ح��رية  �سركة  ممثل  واأك���د 
التزام ال�سركة بتقدمي اأف�سل اخلدمات التاأمينية 
احل�سن  امل�سلحة  والقوات  الدفاع  وزارة  ملنت�سبي 

املنيع وحماة الوطن.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن ب��ط��اق��ة ح��م��اة ال��وط��ن اإحدى 
الدفاع  ل���وزارة  واالجتماعية  اخلدمية  امل��ب��ادرات 
املختلفة  احل���ي���اة  اأمن������اط  ت��ع��زي��ز  اإىل  وت���ه���دف 
����س���راك���ات ناجحة  ب���ن���اء  امل��ج��ت��م��ع م���ن خ����لل  يف 
م�سرية  موا�سلة  يف  بفاعلية  ت�سهم  وم�ستدامة 
االإم��ارات وعطائهم  التطور وذلك تقديرا الأبناء 
احلفاظ  يف  الفاعل  االإيجابي  ودوره��م  االإن�ساين 
ع��ل��ى اأم�����ن ال���وط���ن وم��ك��ت�����س��ب��ات��ه وال��ت��ع��ب��ري عن 
العامة  والقيادة  ال��دف��اع  وزارة  ملنت�سبي  العرفان 
للقوات امل�سلحة الذين ي�سكلون درع الوطن و�سياج 

االأمة املنيع.

حمدان بن زايد يطلق اأكرب م�سروع لإعادة تاأهيل ال�سعاب املرجانية يف املنطقة
•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان ممثل احل��اك��م يف منطقة  زاي��د  ب��ن  ال�سيخ ح��م��دان  �سمو  اأط��ل��ق 
الإعادة  اأكرب م�سروع  اأبوظبي   - البيئة  اإدارة هيئة  رئي�س جمل�س  الظفرة 
اأكرث من مليون  ا�ستزراع  املنطقة مبا ي�سمل  املرجانية يف  ال�سعاب  تاأهيل 

م�ستعمرة من ال�سعاب املرجانية بهدف زيادة م�ساحتها يف االإمارة.
ي�سادف  ال��ذي  للمحيطات  العاملي  ال��ي��وم  م��ع  االط���لق  عملية  تتزامن  و 
الثامن من يونيو من كل عام وتاأتي يف اإطار خطة �ساملة و�سعتها الهيئة 

للمحافظة على هذا النظام البيئي الهام و�سمان ا�ستدامته.
امل�سروع يف دعم  اأهمية هذا  اآل نهيان  ال�سيخ حمدان بن زايد  اأكد �سمو  و 
تعترب  التي  املرجانية  ال�سعاب  للحفاظ على  الهيئة  تبذلها  التي  اجلهود 
من اأهم املوائل البحرية و اأكرثها اإنتاجية فهي تدعم التنوع البيولوجي 
اأب��وظ��ب��ي وت��وف��ر م��وئ��ل طبيعيا الأن����واع ع��دي��دة م��ن االأ�سماك  اإم����ارة  يف 
والكائنات البحرية ف�سل عن دورها يف حماية ال�سواطئ من التاآكل ودعم 
يف  وال�سياحية  الرتفيهية  االأن�سطة  من  والعديد  التجاري  ال�سيد  مهنة 

االإمارة كما تعترب رافدا لدعم املخزون ال�سمكي.
وقال �سموه :على الرغم من الظروف البيئية ال�سعبة التي تعي�س فيها 
ال�سعاب املرجانية يف منطقة اخلليج العربي ويف العامل اإال اأنها قادرة على 
االزدهار وتوفري موائل ملجموعة متنوعة من االأنواع البحرية يف املنطقة 
اأعلى درج��ات احلرارة  التكيف مع  تتمتع مبرونة عالية مكنتها من  فهي 

على م�ستوى العامل ب�سكل غري اعتيادي ما ميزها عن بقية اأنواع ال�سعاب 
املرجانية االأخرى يف العامل".

ل�سوؤون  ال��دول��ة  ال��ب��واردي وزي��ر  اأحمد  ق��ال معايل حممد بن  من جانبه 
الدفاع نائب رئي�س جمل�س اإدارة هيئة البيئة - اأبوظبي : " حتتوي اإمارة 
اأبوظبي وحدها على 34 نوعا خمتلفا من اأنواع املرجان ال�سلب منت�سرة يف 
عدة مناطق مبا فيها منطقة راأ�س غنا�سة وبوطينة، وال�سعديات والنوف، 
ومن خلل تنفيذ هذا الربنامج �سيتم تطوير ح�سانات للمرجان ت�سهم 
يف احلد من التاأثري ال�سلبي لل�سغوط الطبيعية التي تتعر�س لها ال�سعاب 
قاع  يف  احل���رارة  درج���ات  وارت��ف��اع  املناخي  التغري  ع��ن  الناجتة  املرجانية 
البحر، باالإ�سافة اإىل ذلك فهي توؤدي اإىل زيادة الرقعة املرجانية واإعادة 
واالقت�سادية  الرتاثية  القيمة  على  للمحافظة  املت�سررة  املناطق  تاأهيل 

والعلمية الكبرية التي تتمتع بها ال�سعاب املرجانية".
وقالت �سعادة رزان خليفة املبارك، الع�سو املنتدب لهيئة البيئة – اأبوظبي 
: اإن اأهم حتد يواجه ال�سعاب املرجانية هو ارتفاع درجة حرارة املياه الذي 
"ابي�سا�س  املرجانية وينتج عنه ظاهرة  لل�سعاب  االإجهاد احل��راري  يزيد 
اأكرث  اأبوظبي  اإم���ارة  فقدت   2017 ع��ام  اأن��ه يف  اإىل  م�سرية  املرجان" .. 
فقد  فيما  التبيي�س  ظ��اه��رة  ب�سبب  املرجانية  ال�سعاب  م��ن   73% م��ن 
العامل معظم ال�سعاب املرجانية مبا يف ذلك احلاجز املرجاين العظيم يف 
اأ�سرتاليا والذي ميثل اأكرث من %50 من م�ساحة ال�سعاب املرجانية .. 
ومن خلل امل�سوحات التي جتريها الهيئة، مت ر�سد حت�سن حالة ال�سعاب 

املرجانية يف مياه االإم��ارة بن�سب ت��رتاوح من 10 اإىل 18 %خلل اآخر 
تتعافى منخللها  اأن  التي ميكن  القدرة  النتائج على  عامني وتدل هذه 

ال�سعاب املرجانية، اإذا مل تواجه خطر تغري املناخ.
و قالت �سعادة الدكتورة �سيخة �سامل الظاهري، االأمني العام لهيئة البيئة 
لر�سد  برناجما  تنفذ  وهي   2005 عام  ومنذ  الهيئة،  اإن  اأبوظبي   –
ومراقبة حالة ال�سعب املرجانية من خلل اإجراء م�سح مو�سمي يت�سمن 
جمع بيانات من 10 حمطات منت�سرة مبواقع خمتلفة من اإمارة اأبوظبي 
يف  عليها  واملحافظة  املرجانية  ال�سعاب  الإدارة  خطة  الهيئة  و�سعت  كما   ،
اأبوظبي بالتن�سيق مع جميع �سركائها على م�ستوى االإم��ارة، لفهم  اإمارة 
وا�ستعادة  ال�سلبية  االآث���ار  م��ن  واحل��د  املرجانية  لل�سعاب  البيئية  النظم 
االأكادميية  املوؤ�س�سات  تعاونها مع عدد من  املتدهورة، ف�سل عن  املناطق 
يف جمال ال�سعب املرجانية مثل تعاونها مع جامعة نيويورك اأبوظبي يف 
جمال مراقبة ال�سعاب املرجانية وتعاونها مع جامعة زايد الإكثار ال�سعاب 

املرجانية خمربيا واإعادة زراعتها".
و اأ�سافت اإنه من خلل تنفيذ الربنامج �سيتم تطوير ح�سانات للمرجان 
لزيادة الرقعة املرجانية واإعادة تاأهيل املناطق املت�سررة من خلل ح�ساد 
اأجزاء �سغرية الأنواع خمتلفة من املرجان املتواجد يف مياه االإمارة ونقل 
تلك االأجزاء وتثبيتها يف احل�سانة ورعايتها حتى تكرب واإعادة نقل املرجان 

من احل�سانة اإىل املواقع املت�سررة وال�ساحلة لتثبيتها".
و اأ�سارت �سيخة الظاهري اإىل اأن الربنامج يهدف اإىل احلد من التاأثريات 

املناخي  ال��ت��غ��ري  ب�سبب  امل��رج��ان��ي��ة  ال�����س��ع��اب  ل��ه��ا  تتعر�س  ال��ت��ي  ال�سلبية 
التابعة  البحرية  امل��ي��اه  يف  املرجانية  ال�سعاب  م�ساحة  زي���ادة  ع��ن  ف�سل 
للإمارة وامل�ساعدة على اإعادة تاأهيل املناطق املتاأثرة بفعل التغري املناخي 
اأنواع  اأف�سل  ملعرفة  وال��درا���س��ات  االأب��ح��اث  واإج���راء  الب�سرية  والن�ساطات 

املرجان واأكرثها تاأقلما".
وتت�سمن املرحلة االأوىل من امل�سروع، الذي �سيتم تنفيذه على مدى ثلث 
وكذلك  حممية،  منو  بيئة  ي�سمن  مبا  للح�سانة  مواقع  اختيار  �سنوات، 
تقييم منطقة م�سدر املرجان ومنطقة احل�سانة وفقا ملعايري جودة املياه 
واالأعماق ودرجات احلرارة واإن�ساء عدد من امل�ساتل حتت املاء لرعاية ومنو 

ال�سعاب املرجانية ب�سعة ت�سل اإىل مليون م�ستعمرة من املرجان.
وتت�سمن املرحلة الثانية ح�ساد خمزون ح�سانة ال�سعاب املرجانية ونقل 
املناطق  يف  املنتجة  القطع  وزراع���ة  تاأهيلها  الإع���ادة  امل��واق��ع  اإىل  احل�ساد 

املت�سررة ال�ستعادة النظام املرجاين املتكامل.
و يف املرحلة الثالثة �سيتم ا�ستكمال واالنتهاء من ح�ساد خمزون احل�سانة 
وت��رم��ي��م امل��واق��ع م��ن خ���لل زراع����ة ق��ط��ع ال�����س��ع��اب امل��رج��ان��ي��ة يف املناطق 

املتدهورة.
ال�سعاب  الإدارة  تطوير خطة  ب�سدد  اأنها  اأبوظبي   - البيئة  هيئة  اأك��دت  و 
املرجانية واحلفاظ عليها اإ�سافة اإىل رفع مقرتحات ب�ساأن اإعلن تو�سعة 
واإ�سافة بع�س املحميات الطبيعية البحرية والتي تتواجد بها تلك املوائل 

الهامة.
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اأخبـار الإمـارات
ور�س عمل موؤمتر طب الطوارئ تناق�س اجلوانب املتعلقة مبر�س كوفيد- 19 

•• دبي -وام:

ال��دويل لطب  باملوؤمتر  العمل اخلا�سة  اأم�س ور���س  انطلقت يف دبي 
الطوارئ يف ن�سخته الع�سرين بح�سور خرباء واأطباء وخمت�سني يف 

الرعاية ال�سحية من خمتلف دول العامل.
ن�سخته  ال���ط���وارئ، يف  ال���دويل لطب  امل��وؤمت��ر  ال��ور���س  ه��ذه  وت�سبق 
االإم����ارات لطب  ال��ذي ت�ست�سيفه �سعبة  ال��ع��ام -  االإف��رتا���س��ي��ة ه��ذا 
الطوارئ يف جمعية االإمارات الطبية - وتركز على عدد من ق�سايا 
الرعاية ال�سحية امللحة التي يواجهها اأخ�سائيو طب الطوارئ خلل 

ممار�ساتهم اليومية ومنها جائحة "كوفيد - 19" .
الظاهري ع�سوة جلنة  مبارك حممد  �سالح  الدكتورة هند  وقالت 

التنظيم املحلية اإن املوؤمتر يعقد هذا العام افرتا�سيا ب�سبب الو�سع 
على  اأن��ه  اإىل  "كوفيد19-" ..م�سرية  اأزم��ة  فر�سته  ال��ذي  الراهن 
الرغم من ذلك عملت اللجان املنظمة ب�سكل مكثف على تنظيم ور�س 
عمل معتمدة من قبل جلنة التعليم الطبي امل�ستمر والتي ت�ستعر�س 
املركزة  الرعاية  مثل  الطوارئ  طب  موا�سيع  من  وا�سعة  جمموعة 
وحاالت الطوارئ الطبية على منت الطائرة وطب االأطفال املتقدم 
واالإ�سعاعية  والبيولوجية  الكيميائية  ب��امل��واد  املتعلقة  واحل����االت 
خارج  الغ�سائية  واالأك�سجة  واالإدارة  والبحوث  واملتفجرات  والنووية 

اجل�سم.
االإفرتا�سية  بال�سيغة  تنظيما مميزا  �سهدت  الور�س  اأن  اإىل  ولفتت 
عملية  حم��اك��اة  جل�سات  تنفيذ  بفر�سة  امل�����س��ارك��ون  �سيحظى  حيث 

�سمن جمموعات �سغرية.
اأربعة  ي�ستمر  الذي  املوؤمتر  فعاليات  اإن  الظاهري  الدكتورة  وقالت 
�سحية  موا�سيع  تغطي  عمل  ور���س  و  ح��وار  جل�سات  تت�سمن  اأي���ام 
"كوفيد19-"  مبر�س  املتعلقة  اجل��وان��ب  جميع  فيها  مبا  متنوعة 
..منوهة باأن ور�سة رعاية احلاالت الطارئة يف طب االأطفال املتقدم 
االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  من  ب���ارزون  متحدثون  يقدمها  التي 
املطلوبة يف  واملهارات اجلديدة  التقنيات  ركزت على  وبلجيكا  وكندا 
تنفيذ جل�سات املحاكاة عن بعد ..واأو�سحت اأن املحاكاة عن بعد هي 
مفهوم وعملية حديثة ومبتكرة على نطاق وا�سع بعد اأزمة "كوفيد-

19" لتوفري التعليم والتدريب والتقييم يف املجاالت ال�سحية مثل 
الطب.

رئي�س وزراء ال�سومال ي�ستقبل �سفري الدولة
•• مقدي�صو-وام:

الفيدرالية  ال�سومال  جمهورية  وزراء  رئي�س  روبلي  ح�سني  حممد  معايل  ا�ستقبل 
�سعادة حممد اأحمد العثمان �سفري الدولة لدى ال�سومال.

جرى خلل اللقاء - الذي عقد يف مقر رئا�سة الوزراء يف الق�سر الرئا�سي يف مقدي�سو 
- ا�ستعرا�س العلقات الثنائية بني دولة االإمارات وجمهورية ال�سومال و�سبل تنميتها 
وتعزيزها يف خمتلف املجاالت ملا فيه م�سلحة البلدين وال�سعبني ال�سقيقني، باالإ�سافة 
اإىل مناق�سة الدور االإماراتي االإن�ساين الهادف اإىل تخفيف معاناة ال�سعب ال�سومايل، 
دولة  اإىل  والتقدير  ال�سكر  روبلي  معايل  وقدم  الفي�سانات.  من  املت�سررين  وخا�سة 
االإن�سانية  امل��ج��االت  خمتلف  يف  ال�سومايل  ال�سعب  دع��م  يف  جهودها  على  االإم����ارات 
واالإغاثية والتنموية. من جهته اأكد �سعادة ال�سفري العثمان اأن دولة االإمارات �ستوا�سل 
والدولية  االإقليمية  اجلهود  ودع��م  امل��ج��االت،  كافة  يف  ال�سومال  اإىل  الدعم  تقدمي 

الرامية اإىل حتقيق االأمن، وتر�سيخ ال�سلم واال�ستقرار والتنمية يف ال�سومال.

بتوجيهات ال�سيخة فاطمة .. الأعلى للأمومة والطفولة يكرم الن�ساء ال�سودانيات العاملت يف قوات حفظ ال�سلم

والطفولة، اإن جهود �سمو ال�سيخة 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك ���س��اه��م��ت يف 
دع���م ال��ن�����س��اء ال��ع��ام��لت يف قطاع 
ال�������س���لم واالأم��������ن ح�����ول ال���ع���امل، 
عند  �سموها  جهود  تقف  مل  حيث 
اإم���داده���ن بكل م��ا حتتجن  ح���دود 
بهن  امل��اأم��ول  ق��در  ليكن على  اإليه 
واالإ�سهام  التميز  م�ستويات  م��ن 
وتعزيز  ن�����س��ر  يف  م���وؤث���رة  ب�����س��ورة 
وحتقيق  وال�����س��لم  احل���وار  ثقافة 
والتنمية  واال�����س����ت����ق����رار  االأم�������ن 
ملجتمعهن والعامل اأجمع، بل �سمل 
تقدمي كل اأوجه الرعاية والعناية 
وتوفري متطلبات احلياة الكرمية، 
وذلك تعزيزاً للمكانة التي تتبواأها 
دولة االإم��ارات يف املجال االإن�ساين 
القيادة  روؤي����ة  بف�سل  وال��ت��ن��م��وي 

الر�سيدة.
ال�سفري  �سعادة  ق��ال  ناحيته  وم��ن 
�سمو  م���ب���ادرة  اإن  اجل��ن��ي��ب��ي  ح��م��د 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  ال�����س��ي��خ��ة 

جميع القطاعات واملجاالت، ومنها 
ال�����س��لم واالأم������ن، لتوفري  جم���ال 
امل�����س��ت��ل��زم��ات االأ���س��ا���س��ي��ة م��ن اأجل 

حياة كرمية لن�ساء العامل.
�سمو  توجيهات  �سعادتها:  وق��ال��ت 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  ال�����س��ي��خ��ة 
حول  التدريبي  الربنامج  بتنفيذ 
امل������راأة واالأم������ن وال�������س���لم وال����ذي 
"مبادرة  ا���س��م  الح��ق��ا  عليه  اأط��ل��ق 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
واالأمن"  ال�سلم  امل��راأة يف  لتمكني 
الن�ساء  تدريب  اإىل  يهدف  وال��ذي 
الع�سكري  ال�����س��ل��ك  يف  ال��ع��ام��لت 
العربية  ال��������دول  م����ن  واالأم�����ن�����ي 
ال���ع���امل  ال�������س���دي���ق���ة يف  وال���������دول 
الع�سكري  القطاع  يف  العمل  على 
والذي  وال�سلم،  االأم��ن  وقطاعي 
ت�����س��ت�����س��ي��ف��ه م��در���س��ة خ���ول���ة بنت 
فارق  �سنعت  اأب��وظ��ب��ي،  يف  االأزور 
حقيقي يف قطاعي االأمن وال�سلم 
وزيادة عدد الن�ساء املوؤهلت للعمل 

متيزاً يف عملها �سمن قوات حفظ 
ال�������س���لم واأظ�����ه�����رت ال���ك���ث���ري من 
اأ�سهمت يف  التي  الوطنية  االأعمال 

حفظ ال�سلم واالأمن.
الدكتورة  قالت  ال�سياق  نف�س  ويف 
بالنيابة   : ال�����س��لم  ع��ب��د  ع�سجد 
وي�سرفني  ي�سعدين  املكرمات  عن 
والتقدير  ال�سكر  ببالغ  اأت��ق��دم  اأن 
ل�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
ال�سودانيات  ل��ل��ن�����س��اء  ل��دع��م��ه��ا 
ال�سلم  حفظ  ق��وات  يف  العاملت 
م�سرية  امل��ت��ح��دة..  ل��لأمم  التابعة 
ت��اأك��ي��د على  ال��ت��ك��رمي  اأن ه��ذا  اإىل 
املحافظة  يف  امل�������راأة  وري�������ادة  دور 
كافة  يف  واالأم��������ن  ال�������س���لم  ع���ل���ى 

املجتمعات.
ال�سحي  الدكتورة موزة  و �سرحت 
االأمم  هيئة  ات�سال  مكتب  مديرة 
ل�����دول جمل�س  ل���ل���م���راأة  امل���ت���ح���دة 
تويل   : ق��ائ��ل��ة  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 

اخلارجية  ب��وزارة  العربية  االإدارة 
بابكر  م��اب��اي  وال�سيد  ال�سودانية، 
العام  االأم������ني  م�����س��اع��د  ���س��ي�����س��ي، 
للأمم املتحدة- رئي�س بعثة قوات 
املتحدة  ب������االأمم  ال�������س���لم  ح��ف��ظ 
االإدارات  م��دراء  وع��دد من  املكلف، 
ال�سودانية  اخل���ارج���ي���ة  ب��������وزارة 
االأمم  مكاتب  وم�سوؤويل  ومديري 
خلل  مت  و  ب��اخل��رط��وم..  املتحدة 
 23 اإىل  ال��ه��داي��ا  ت�سليم  احل��ف��ل 
ال�سودانيات  ال��ن�����س��اء  م���ن  ام������راأة 

العاملت يف قوات حفظ ال�سلم.
ال�سويدي،  ن����ورة  ���س��ع��ادة  واأك������دت 
الن�سائي  للحتاد  العامة  االأمينة 
ال�سيخة  �سمو  م���ب���ادرة  اأن  ال���ع���ام، 
الكرمية  م����ب����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
لل�سيدات  عينية  ه��داي��ا  ب��ت��ق��دمي 
ال�سلم  حفظ  ق��وات  يف  العاملت 
جاءت  اأفريقيا،  يف  املتحدة  ل��لأمم 
�سموها  م�������س���اه���م���ات  خ�������س���م  يف 
ودعهما اجلليل ل�سيدات العامل يف 

واالأمن،  ال�سلم  يف  امل���راأة  لتمكني 
املراأة  م�ساركة  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف 
يف قطاعي االأم��ن وال�سلم وزيادة 
امل���وؤه���لت للعمل يف  ال��ن�����س��اء  ع���دد 
�سبكات  واإن�ساء  الع�سكري  القطاع 
اإىل  العامل، م�سرياً  لدعمهم حول 
حتقيق  يف  اأي�ساً  ت�سهم  املبادرة  اأن 
لقرار  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  االأه������داف 
جمل�س االأمن رقم 1325 والذي 
اأك����د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة م�����س��ارك��ة امل����راأة 
يف  فاعلة  كقوة  واملتكافئة  الفعالة 
االأمن  وا�ستتباب  ال�سلم  اإح���لل 
خا�س  ب�سكل  الرتكيز  خ��لل  م��ن 
ع���ل���ى ت����وف����ري ال����ت����دري����ب ال������لزم 

للكوادر الن�سائية.
ماباي  ال�سيد  اأ���س��اد  جانبه  م��ن  و 
حفظ  بعثة  رئي�س  �سي�سي،  بابكر 
ال�سيخة  ���س��م��و  ال�����س��لم، مب���ب���ادرة 
ودعمها  امل�����ب�����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
املتوا�سل من اأجل اإحلل ال�سلم، 
اأبدت  ال�سودانية  امل���راأة  اأن  م��وؤك��داً 

واإن�ساء  ال��ع�����س��ك��ري،  ال���ق���ط���اع  يف 
�سبكات لدعمهم حول العامل.

م���ب���ادرة  ان  ���س��ع��ادت��ه��ا  واأ�����س����اف����ت 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
واالأمن،  ال�سلم  يف  امل���راأة  لتمكني 
متكنت من تدريب اأكرث من 300 
ام��راأة من خمتلف ال��دول العربية 
واالآ���س��ي��وي��ة واالأف��ري��ق��ي��ة م��ن قبل 
ال�����ق�����وات امل�����س��ل��ح��ة االإم����ارات����ي����ة، 
االإن�ساين  الت�سامح  قيم  لرت�سيخ 
ب����ني ����س���ع���وب ال����ع����امل م����ن خلل 
ر�سائل  م��ب��ت��ك��رة حت��م��ل  م���ب���ادرات 
و�سواًل  والعطاء  واملحبة  الت�سامح 
مما  م��ت��لح��م��ة،  جم��ت��م��ع��ات  اإىل 
توا�سل  االإم�����ارات  دول���ة  اأن  ي��وؤك��د 
اأ�سا�سي  ك�سريك  التاريخي  دوره��ا 
يف دعم ن�ساء العامل بف�سل الروؤية 

امل�ستنرية للقيادة الر�سيدة.
الرمي  ���س��ع��ادة  ق��ال��ت  وم��ن جانبها 
ب��ن��ت ع���ب���داهلل ال��ف��ل���س��ي، االأم���ني 
للأمومة  االأع��ل��ى  للمجل�س  ال��ع��ام 

•• اأبوظبي -وام:

فاطمة  ال�سيخة  �سمو  بتوجيهات 
ب���ن���ت م�����ب�����ارك، رئ���ي�������س���ة االحت������اد 
املجل�س  رئ��ي�����س��ة  ال���ع���ام،  ال��ن�����س��ائ��ي 
والطفولة،  ل���لأم���وم���ة  االأع����ل����ى 
التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة 
نظمت  االإمارات"..  "اأم  االأ���س��ري��ة 
���س��ف��ارة ال���دول���ة ب��اخل��رط��وم حفل 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ه���داي���ا  ت�����س��ل��ي��م 
ل����لأم����وم����ة وال����ط����ف����ول����ة ب���دول���ة 
العاملت  ال�سيدات  اإىل  االإم���ارات 
التابعة  ال�����س��لم  ح��ف��ظ  ق����وات  يف 

للأمم املتحدة يف ال�سودان.
�سمو  لتوجيهات  تنفيذاً  ذلك  جاء 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك باإر�سال 
لتوزيعها  عينية  ه��داي��ا  جمموعة 
على قوات حفظ ال�سلم الن�سائية 
والتي  اأفريقيا،  يف  املتحدة  ل��لأمم 
م���ن جمهورية  ت��وزي��ع��ه��ا  ب����داأ  ق���د 
جمهورية  ثم  من  املتحدة  تنزانيا 
ال�سودان ال�سقيقة، مروراً بعدد من 
اإطار  اأفريقيا، يف  ال��دول يف جنوب 
"مبادرة �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
ال�سلم  يف  امل����راأة  لتمكني  م��ب��ارك 
 ، �سموها  اأطلقتها  التي  واالأمن"، 
الدفاع واالحتاد  بتنفيذ من وزارة 
ال��ن�����س��ائ��ي ال���ع���ام، وب��ال�����س��راك��ة مع 
برنامج هيئة االأمم املتحدة للمراأة 
ل��ت��دري��ب ال��ن�����س��اء ع��ل��ى ال��ع��م��ل يف 
القطاع الع�سكري وحفظ ال�سلم، 
ال����ذي ت��رع��اه��ا ح��ك��وم��ة االإم�����ارات 
بنت  خ��ول��ة  م��در���س��ة  وت�ست�سيفها 

االأزور يف اأبوظبي.
حممد  حمد  �سعادة  احلفل  ح�سر 
الدولة  ���س��ف��ري  اجل��ن��ي��ب��ي  ح��م��ي��د 
، و�سعادة  ال�سودان  لدى جمهورية 
ال�سفري اأحمد �سوار الذهب، مدير 

م���ل���ف امل���������راأة وال���������س����لم واالأم������ن 
الن�ساء  وال�سيما  ك��ب��رياً،  اهتماماً 
ال�سلم  امل�سرتكات يف قوات حفظ 
االأممية، مما يدعم تواجد املراأة يف 
اأكرث مناطق العامل حتدياً، ونحن 
وتوجيهها  �سموها،  بقيادة  نفخر 
امل�ساركة  ل��ت��ع��زي��ز  ب��ث��ب��ات  وع��م��ل��ه��ا 
للمراأة،  ال��ق��ي��ادة  وف��ر���س  الفعالة 
بخال�س  التقدم  �سوى  ي�سعنا  فل 
الدعم  ه��ذا  على  ل�سموها  ال�سكر 

الكبري .
ال�سيخة  ���س��م��و  م���ب���ادرة  اأن  ي��ذك��ر 
فاطمة بنت مبارك لتمكني املراأة يف 
ال�سلم واالأمن اأُطلقت بعد توقيع 
ب��ني ك��ل م��ن وزارة  م��ذك��رة تفاهم 
ال���دف���اع واالحت�����اد ال��ن�����س��ائ��ي العام 
وه��ي��ئ��ة االأمم امل��ت��ح��دة ل��ل��م��راأة يف 
2018. و �سهد التوقيع  �سبتمرب 
اآل  زاي��د  بن  اهلل  عبد  ال�سيخ  �سمو 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان، 
وا�سح  ب�سكل  ي�سري  ، مما  ال��دويل 
اإىل ال��ت��زام دول��ة االإم���ارات بتعزيز 
اأج��ن��دة امل���راأة وال�سلم واالأم���ن. و 
�سمل الربنامج 357 م�ساركة من 
عدة دول عربية واإفريقية واآ�سيوية 
 2019 يف دورت���ي���ه خ���لل ع��ام��ي 
ال�سركاء  اأ����س���اد  ح��ي��ث  و2020، 
فريد  كنموذج  به  اال�سرتاتيجيون 
ا���س��م مبادرة  اإط���لق  ون��اج��ح. ومت 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
واالأمن  ال�سلم  يف  امل���راأة  لتمكني 
التدريبي  ال���ربن���ام���ج  ه����ذا  ع��ل��ى 
على   2020 �سبتمرب  يف  ال��رائ��د 
بالذكرى  االح����ت����ف����االت  ه���ام�������س 
ال��ع�����س��ري��ن الإط����لق اأج���ن���دة امل���راأة 
واحتفاًء مبرور  واالأم��ن،  وال�سلم 
قرار  اع��ت��م��اد  ع��ل��ى  ع��ام��اً  ع�سرين 
عام  يف   1325 االأم������ن  جم��ل�����س 

�شمن ا�شرتاتيجية ا�شتثمارية تتجاوز 30 مليار درهم 

توحيد ال�سناعات الثقافية والإبداعية يف اأبوظبي حتت مظلة دائرة الثقافة وال�سياحة

•• اأبوظبي -وام: 

الثقافية  ال�سناعات  من��و  وت���رية  لت�سريع  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  روؤي���ة  اإط���ار  يف 
مليار   30 قيمتها  تتجاوز  ا�ستثمارية  ا�سرتاتيجية  خلل  من  واالإبداعية 
االإ���س��راف على جميع  – اأبوظبي  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  تتوىل   .. دره��م 
هذا  يف  الرائدة  مكانتها  لتعزز  القطاع  مظلة  حتت  املن�سوية  التخ�س�سات 

املجال.
للنمو  الرئي�سية  امل��ح��ف��زات  م��ن  واالإب��داع��ي��ة  الثقافية  ال�سناعات  وتعترب 
ال�سناعات  اأب��وظ��ب��ي. كما تعد ه��ذه  وال��ت��ن��وع االق��ت�����س��ادي واالج��ت��م��اع��ي يف 
اإحدى اأ�سرع القطاعات منواً يف العامل، حيث تدّر اإيرادات عاملية تقدر بنحو 
2،250 مليار دوالر �سنوياً وتوفر 30 مليون وظيفة، ومن املتوقع اأن ت�سل 

م�ساهمتها اإىل %10 من الناجت املحلي االإجمايل العاملي.
وت�سري الدرا�سات اإىل اأن ال�سناعات الثقافية واالإبداعية متتاز مب�ستوى عاٍل 
من املرونة والقدرة على التكيف يف مواجهة االأو�ساع االقت�سادية املتقّلبة. 
ميكن  "كوفيد19-"،  جائحة  ت��داع��ي��ات  م��ن  حالياً  ال��ع��امل  ت��ع��ايف  ظ��ل  ويف 
اأن ت�ساهم يف حتفيز النمو  للخدمات واملنتجات عالية القيمة لهذا القطاع 
املعارف  على  ويرتكز  البيئية  االعتبارات  يراعي  ال��ذي  اجلديد  االقت�سادي 

والتكنولوجيا اجلديدة.
اأبوظبي ا�ستثمارات ا�سرتاتيجية كبرية  ولل�ستفادة من هذا النمو، وجهت 
االإجمالية  القيمة  وتتجاوز  مزدهرة،  واإبداعية  ثقافية  �سناعات  لتاأ�سي�س 
اإم��ارات��ي. ومت  دره��م  مليار   30 القطاع  ه��ذا  لها يف  املخطط  لل�ستثمارات 
لدعم  دره��م  مليار   8،5 تخ�سي�س  اأي�ساً  االأخ��رية  ال�سنوات اخلم�س  خلل 
القطاع يف االإم��ارة، مبا يف ذلك امل�ساريع الرئي�سية مثل "املنطقة االإبداعية 
االإمارة،  يف  االإلكرتونية  واالأل��ع��اب  ل��لإع��لم  احلا�سنة  الوجهة  يا�س"،   –
غري  التحتية  البنية  مبادرات  اإىل  باالإ�سافة  الثقافية،  ال�سعديات  ومنطقة 
املادية مثل برنامج التاأ�سرية االإبداعية الذي مت االإعلن عنه يف وقت �سابق 
من العام اجلاري والذي يوفر فر�س عمل م�ستدامة يف اأبوظبي عرب متكني 
والعمل يف  العي�س  العامل من  اأنحاء  االإبداعية من جميع  املواهب  اأ�سحاب 

دولة االإمارات، االأمر الذي يعزز امل�سهد االإبداعي يف االإمارة.

ومن املتوقع تخ�سي�س ا�ستثمار اإ�سايف بقيمة 22 مليار درهم للقطاع خلل 
ال�سنوات اخلم�س املقبلة، �سعياً اإىل دعم وتطوير املوؤ�س�سات الثقافية وبخا�سة 
املتاحف اجلديدة، من �سمنها، جوجنهامي اأبوظبي، ومتحف زايد الوطني، 
وغريها من املتاحف التي حتت االإن�ساء والتطوير. كما ي�سهد قطاع الفنون 
املزيد من  االإم���ارة  االإلكرتونية يف  االأدائ��ي��ة واملو�سيقى واالإع���لم واالأل��ع��اب 

اال�ستثمار يف جمموعة متنوعة من الربامج واملبادرات.
الثقافية  ال�سناعات  جميع  اأب��وظ��ب��ي   - وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  وجت��م��ع 
واالإبداعية حتت مظلة واحدة من خلل اإ�سافة قطاعات جديدة اإىل قائمة 
�سلحياتها مثل االأفلم والتلفزيون، واالألعاب والريا�سة االإلكرتونية، اإىل 
والن�سر،  والت�سميم،  اليدوية  واحل��رف  ال���رتاث،  وه��ي  احلالية  القطاعات 
كافة  ب��ني  ال��ت��اآزر  حتقيق  ي�سمن  مب��ا  الت�سكيلية،  وال��ف��ن��ون  االأداء،  وف��ن��ون 

املجاالت الرئي�سية اخلا�سة بهذه ال�سناعات.
ومع تويل الدائرة االإ�سراف على ال�سناعات االإبداعية والثقافية وموا�سلة 
منظومة  خلق  يدعم  مبا  املت�سارع  منوه  القطاع  �سيوا�سل  فيها،  اال�ستثمار 

اإبداعية موحدة عرب القطاعني العام واخلا�س.
وقال معايل حممد خليفة املبارك رئي�س دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي: 
" ت�سعى ا�سرتاتيجية ال�سناعات الثقافية واالإبداعية - التي اأطلقتها دائرة 
بو�سفها  اأبوظبي  مكانة  تر�سيخ  اإىل   -  2019 ع��ام  يف  وال�سياحة  الثقافة 
املوهوبني  االأف����راد  وي��دع��م  ويحت�سن  ي�ستقطب  واإب��داع��ي��ا  ثقافيا  م��رك��زا 
ن��ح��و حتقيق  االإم������ارة  م�����س��ار  ت�����س��ري��ع  لي�سهم يف  االإب���داع���ي���ة،  وال�����س��رك��ات 
طموحها باأن ت�سبح مركزاً اإقليمياً رائداً يف اإنتاج وت�سدير املحتوى الثقايف 
واالإبداعي." وتابع: "من خلل جمع ال�سناعات الثقافية واالإبداعية حتت 
التاآزر واالن�سجام بني قطاعات  مظلة واحدة، �ستتمكن الدائرة من حتقيق 
اأبوظبي  تر�سيخ مكانة  اإىل  اإ�سافًة  االإم��ارة،  واالإب��داع يف  وال�سياحة  الثقافة 
امل�ستدامة."  والفر�س  املتميزة،  واملواهب  املتطورة،  باملرافق  غنية  كوجهة 
قوياً  حم��رك��اً  واالإب��داع��ي��ة  الثقافية  ال�سناعات  نعترب   " معاليه:  واأ���س��اف 
قيادة  و�ستعمل  لهويتها،  اأ�سا�سية  وركائز  اأبوظبي  يف  االقت�سادي  للتنويع 
االإمارة على االرتقاء بجميع جماالت هذا القطاع مبا يتخطى حدود االإمارة 

و�سواًل اإىل املجتمعات العاملية".

وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  وكيل  احلو�سني،  �سعود  �سعادة  ق��ال  جانبه،  م��ن 
يف  ك��ب��رية  م�ساهمًة  والثقافية  االإب��داع��ي��ة  ال�سناعات  " ت��ق��دم  اأب��وظ��ب��ي:   -
فر�سة  األ��ف   20 من  اأك��رث  اليوم  اأبوظبي  وتوفر  وعاملياً.  حملياً  االقت�ساد 
عمل م�ستدامة يف هذا القطاع، كما نتوقع ارتفاع هذا العدد ب�سكل كبري يف 
ال�سنوات القادمة. كما اأن اال�سرتاتيجية ال�ساملة التي اأطلقتها الدائرة ملدة 
خم�س �سنوات ملوا�سلة النجاحات ال�سابقة للإمارة يف هذا املجال، ت�سهد االآن 
�سم القطاعات املتنوعة واملرتابطة فيما بينها �سمن هيكل واحد. و�سي�سهم 
ذلك بت�سريع خلق فر�س العمل، مما �سيتيح للأفراد وال�سركات اآفاقاً جديدة 
من االزدهار االقت�سادي واملهني." واأ�ساف �سعادته: " يف اإطار دعم الروؤية 
القطاعات  الثقايف مع  القطاع  �سيعمل  اأبوظبي،  واملبتكرة الإمارة  الطموحة 
علقات  وب��ن��اء  لت�سهيل  الفيديو  واأل��ع��اب  املتعددة  الو�سائط  مثل  االأخ���رى 

تعاون متينة حملياً وعاملياً".
االإبداعية  ال�����س��ن��اع��ات  يف  �سخمة  ا���س��ت��ث��م��ارات  ق��دم��ت  اأب��وظ��ب��ي  اأن  ي��ذك��ر 
والثقافية، بدءاً باال�ستثمارات املخ�س�سة الإن�ساء املوؤ�س�سات الثقافية والبنى 
التحتية عاملية امل�ستوى، وغريها من الربامج واملبادرات التي بلغت العاملية 
والثقايف  االإبداعي  املجال  يف  واملمار�سني  واملوظفني  ال�سركات  منو  وحفزت 
واالإبداعية  الثقافية  ال�سناعات  ا�سرتاتيجية  وت�سعى  وخارجها.  االإم��ارة  يف 
ال�ساملة الإمارة اأبوظبي، والتي اأطلقتها دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي 
واحلفاظ  املمار�سات  اأف�سل  اإر�ساء  اإىل  الرئي�سيني،  �سركائها  مع  بالتعاون 
على ال�سمات املميزة للإمارة. وانطلقاً من �سعيها الإن�ساء منظومة ابتكار 
جماالت  جميع  يف  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  على  اال�سرتاتيجية  تعمل  م�ستدامة، 
و�سقل  واالأن��ظ��م��ة،  ال�سيا�سات  ه��ي:  اأ�سا�سية  ركائز  خم�س  اإط��ار  يف  القطاع 
املواهب والتنمية املهنية، واالبتكار والرقمنة، ودعم االأعمال، وجودة احلياة. 
وتت�سمن اال�سرتاتيجية اأكرث من 16 برناجما ا�سرتاتيجيا و800 مبادرة، 
حيث مت اإطلق بع�سها م�سبقاً، و�سيتم تنفيذ الباقي خلل ال�سنوات اخلم�س 
ال�سناعات  قطاع  ب��اإدارة  اأبوظبي  وال�سياحة-  الثقافة  دائ��رة  وُتعنى  املقبلة. 
�سابقاً  جنحت  حيث  با�ستمرار،  وتطويره  العا�سمة  يف  واالإبداعية  الثقافية 
احل�سن؛  وق�سر  اأب��وظ��ب��ي  اللوفر  مثل  ك��ربى  ثقافية  م�ساريع  اإط���لق  يف 
جوجنهامي  مثل  ال�سخمة  امل�ستقبلية  امل�ساريع  من  العديد  على  تعمل  كما 

اأبوظبي، ومتحف زايد الوطني، وبيت العائلة االإبراهيمية، وجميعها يف اإطار 
املنطقة الثقافية يف ال�سعديات.

الغني  الثقايف  امل���وروث  وحت�سني  حماية  م�سوؤولية  اأي�ساً  ال��دائ��رة  وت��ت��وىل 
قائمة  وامل��درج��ة �سمن  العني  التاريخية يف  امل��واق��ع  م��ن  ب���دءاً  االإم����ارة؛  يف 
اليون�سكو للرتاث العاملي وو�سواًل اإىل املباين الرتاثية االأحدث، اإ�سافًة اإىل 
من  اأ�سا�سياً  مكوناً  تعترب  والتي  املعنوية  الثقافية  املمار�سات  على  احلفاظ 

الهوية االإماراتية.
داعماً  دوراً  للدائرة  التابع  العربية  للغة  اأبوظبي  مركز  يلعب  جهته،  ومن 
اإقامته للعديد من الربامج والفعاليات ذات  للغة العربية من خلل  مهماً 
للكتاب.  ال��دويل  اأبوظبي  للكتاب ومعر�س  زايد  ال�سيخ  ال�سلة؛ مثل جائزة 
عاملياً  مرموقة  موؤ�س�سات  مع  و�سراكات  علقات  بناء  على  املركز  يعمل  كما 

مثل جامعة كولومبيا.
الثقافة  دائ���رة  مظلة  حت��ت  والثقافية  االإب��داع��ي��ة  ال�سناعات  توحيد  ي��اأت��ي 
للقطاع  وداع��م  كحافز  ودوره���ا  اأهميتها  على  تاأكيداً  اأبوظبي   - وال�سياحة 
ي�سرف على جميع جماالت الثقافة والو�سائط املتعددة واالألعاب، ومفو�س 
واالإبداعي  الثقايف  القطاع  وازده��ار  منو  حتفز  م�ستدامة  غنية  بيئة  بخلق 
باأكمله. ويف اإطار جهودها لدعم هذا النمو، اأ�سافت دائرة الثقافة وال�سياحة 
ال�سناعات  على  ي�سرف  عملها  جم��االت  اإىل  ج��دي��داً  قطاعاً  اأبوظبي   –
يقدم  الذي  االإبداعية  التاأ�سرية  برنامج  وعلى  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  االإبداعية 
فر�س عمل م�ستدامة يف اأبوظبي عرب اإتاحة املجال اأمام املواهب املبدعة من 

جميع اأنحاء العامل للعي�س والعمل يف دولة االإمارات.
وت�سمل مهام اجلهة اجلديدة اأي�ساً تنظيم اأُطر عمل العديد من ال�سركات 
واملبادرات االإ�سرتاتيجية العاملة يف اأبوظبي وتطويره والرتويج له، مبا يف 
اأبوظبي" و"اأبوظبي للألعاب والريا�سات االإلكرتونية"  "اإميج ني�سن  ذلك 
وجلنة اأبوظبي للأفلم، ف�سًل عن اإ�سرافها على برامج التدريب والتطوير 

كمبادرة املخترب االإبداعي ومبادرة ا�ستوديو الفيلم العربي.
دائرة  قطاع  ح��ول  التفا�سيل  من  املزيد  اإع��لن  �سيتم  اأن��ه  بالذكر  اجلدير 
ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة – اأب��وظ��ب��ي اجل��دي��د اخل��ا���س ب��االأل��ع��اب االلكرتونية 

والو�سائط املتعددة ومهمته قريباً.

يف حتقيق خطط اأبوظبي, حيث ا�ستثمرت فيها حكومة الإمارة 8,5 مليار درهم خلل ال�سنوات  حموريًا  دورًا  تلعب  والإبداعية  الثقافية  ال�سناعات  •  ا�سرتاتيجية 
اخلم�س الأخرية, ومن املتوقع اأن ت�ستثمر 22 مليار درهم اأخرى خلل ال�سنوات اخلم�س القادمة 

�سرطة الفجرية تطلق مبادرة »هم م�سوؤوليتك .. ل ترتكهم دون مرافق«
•• الفجرية -الفجر:

والدوريات  امل��رور  اإدارة  متمثلة  الفجرية  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأطلقت 
مبادرة )هم م�سوؤوليتك .. ال ترتكهم دون مرافق ( والتي ت�ستهدف اأولياء 
االأمور و�سائقي املركبات واجلمهور لتعزيز الوعي باأهمية اتخاذ االإجراءات 
واالحتياطات الوقائية للمحافظة على �سلمة االأطفال من اأخطار حوادث 

دون  الت�سغيل  حالة  يف  وه��ي  املركبة  داخ��ل  بفردهم  تركهم  حالة  يف  امل���رور 
مرافق مع اإقفال النوافذ مما ي�سبب االختناق ب�سبب ارتفاع درجات احلرارة 

يف ف�سل ال�سيف وتعر�س حياتهم للخطر.
املرور  اإدارة  مدير  الظنحاين  ع��ب��داهلل  حممد  �سالح  العقيد  �سعادة  واأك���د 
احلملة  فعاليات  �سمن  ياأتي  للمبادرة  التوعوي  الربنامج  اأن  وال��دوري��ات 
لوزارة  اال�سرتاتيجي  الهدف  مع  املتوائمة  2021م  لعام  الثانية  الفرعية 

الداخلية وقطاع املرور واملتمثل بجعل الطرق اأكرث اأمناً.
ول�ساعات طويلة  دون مرافق  املركبة  االأطفال يف  ترك  اأن  الظنحاين  وق��ال 
الأي �سبب من االأ�سباب وال�سماح للأطفال دون العا�سرة باجللو�س يف املقاعد 
ال��ق��ي��ادة هي  اأث��ن��اء  ال��ط��ري��ق  بغري  ال�سائقني  وان�����س��غ��ال  للمركبة  االأم��ام��ي��ة 
اإدارة  مدير  ونا�سد  والقانون،  الطريق  بحق  ال�سائقني  يرتكبها  خمالفات 
املرور والدوريات اأولياء االأمور عدم ترك اأطفالهم باملركبة يف حالة الت�سغيل 

خ�سو�ساً يف فرتة ال�سيف حفاظاً من تعر�سهم للختناق.
اأول موزة الدرمكي مدير فرع التوعية واالإع��لم املروري  واأو�سحت امللزم 
)كوفيد  جلائحة  والوقائية  االحرتازية  االإج���راءات  �سمن  تاأتي  املبادرة  اأن 
19( يف تعزيز الوعي والثقافة املرورية لل�سائقني واأولياء االأمور للمحافظة 
اأطفالهم من خماطر احلوادث املرورية والتوعية عرب مواقع  على �سلمة 

التوا�سل االجتماعي واجلهات املعنية امل�ساركة يف تنفيذ املبادرة .
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اأخبـار الإمـارات
•• ال�صارقة-الفجر:

ك�سفت خلود عبداهلل اآل علي مدير مركز خدمات كبار ال�سن يف دائرة 
العديد من  تعاملت مع  الدائرة  اأن  بال�سارقة،  اخلدمات االجتماعية 
الطلبات املقدمة للح�سول على خدمات الرعاية املنزلية ل�سالح كبار 
على  املنازل  يف  وذويهم  النف�سيني  واملر�سى  االأعاقة  وذوي  املواطنني 
م�ستوى مدينة ال�سارقة، وخورفكان، ودبا احل�سن، وكلباء، واحلمرية، 
والذيد، واملدام، والبطائح، ومليحة، وذلك منذ بداية العام 2021، 

ولغاية مايو املا�سي.

متنقلة  وحدة   35
متميزة  خدمات  بتقدمي  امل�ستمرة  الدائرة  جلهود  تعزيزا  ذلك  ياأتي 
تراعي ظروف واحتياجات م�ستفيديها من خمتلف الفئات العمرية، 

املنزلية للحاالت  بالزيارات  35 وحدة متنقلة للقيام  ومت تخ�سي�س 
امل�سجلة مب��رك��ز خ��دم��ات ك��ب��ار ال�سن م��ن االآب���اء واالأم��ه��ات م��ن كبار 
وتوفري  واملعاقني،  النف�سيني  واملر�سى  الفرا�س  وطريحي  املواطنني 
اخلدمات ال�سحية وتو�سيل االأدوية، والتن�سيق امل�ستمر مع اجلل�ساء 
واملرافقني لتوجيههم بكيفية قيا�س ال�سغط اأو ال�سكر، وتقدمي جرعة 
الدواء وفق املو�سى بها، باالإ�سافة اإىل تقدمي االإر�سادات واال�ست�سارات 
اليومية عرب االت�سال الهاتفي من االأخ�سائي االجتماعي واالطمئنان 

على حالتهم.   وا�ستطردت مدير مركز خدمات كبار ال�سن قائلة، ان 
هدفنا من توفري مثل هذه الزيارات لكبار ال�سن هو التقليل من اأعداد 

املرتددين على امل�ست�سفيات ومرافقها حفاظاً على �سحتهم. 

تقدمي اللقاح
ونوهت باأن املركز يوفر لكبار املواطنني واملعاقني واملر�سى النف�سيني 
وذويهم التطعيم املنزيل، حيث يتم اأخذ االإجراءات اللزمة بال�سرعة 

املطلوبة وفقاً للخطط التي ُو�سعت يف �سبيل تقدمي اللقاح اإىل هذه 
التعر�س  م��ن  ك��اف��ي��ة  بحماية  متتعهم  و���س��م��ان  املجتمع  م��ن  ال��ف��ئ��ة 
الطبيعي  ال��ع��لج  جل�سات  ت��ق��دمي  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ك��ورون��ا،  لفريو�س 
اجلل�سات  ا���س��ت��م��راري��ة  ال�����س��روري��ة  ح��اج��ت��ه��م  تتطلب  مم��ن  امل��ن��زيل 
العلجية وفقاً للإجراءات ال�سحية واالحرتازية املتبعة، واملو�سى بها 
اإىل االهتمام الذي يحظى به االآباء واالأمهات  من الطبيب. واأ�سارت 
املقدمة  القاطنني لوحدهم، واخلدمات ح�سرية  املواطنني  كبار  من 
لهم واملتمثلة يف توفري املواد الغذائية والوجبات اليومية، اإىل جانب 
وتقدمي  ال��ت�����س��وق،  م��راك��ز  م��ن  متطلباتهم  اإح�����س��ار  يف  م�ساعدتهم 
اجتماعياً،  اإدم��اج��ه��م  يف  ت�سهم  التي  امل�ستمرة  االجتماعية  ال��ربام��ج 
وتوفري خدمات تنظيف منزل كبري ال�سن والعناية باحلديقة، علوة 
على خدمات النقل واملوا�سلت يف حال �سرورة مراجعة امل�ست�سفيات 

اأو املراكز ال�سحية وتنظيم املواعيد واملراجعات اخلا�سة بهم.

وحدات متنقلة خلدمة كبار املواطنني وذوي الإعاقة واملر�شى النف�شيني يف منازلهم 

اجتماعية ال�سارقة: هدفنا التقليل من اأعداد املرتددين على امل�ست�سفيات 

•• اأبوظبي  : الفجر

ح�سر مري�س يبلغ من العمر 60 
م�ست�سفى  ميديكلينيك  اإىل  عاًما 
حادة  اآالم  م��ن  ي�سكو  ال��ع��ني  ف���رع 
اأ�سفل الظهر و�سعوبة يف احلركة. 
كان املري�س يعاين من اآالم مزمنة 
ال�ساق  اأ�سفل  واآالم  الظهر  اأ�سفل 
الي�سرى ا�ستمرت يف التفاقم على 

مر ال�سنوات. 
وم�����������ن خ�����������لل ال�����ف�����ح�����و������س�����ات 

با�ستخدام  ال�ساملة  والتحقيقات 
الك�سف  مت  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
القر�س  ب��داء  املري�س  اإ�سابة  عن 
التدخل  يتطلب  ال���ذي  التنك�سي 
امل�ستمر  االأمل  لتخفيف  اجلراحي 
ال������ذي ي���ع���اين م���ن���ه. وق�����د ح����اول 
تلقي علجات  ال�سابق  املري�س يف 
وت��دخ��لت غ��ري ج��راح��ي��ة ولكنها 
ب�سكل  االأمل  ت�سكني  يف  ت�ساهم  مل 
العلج  ذل����ك  وت�����س��م��ن  م��ر���س��ي. 
اأ�سبوًعا من  التحفظي لفرتة 12 

م�سادة  واأدوي���ة  الطبيعي،  العلج 
ل��لل��ت��ه��اب��ات ب���دون و���س��ف��ة طبية 

ومرخيات للع�سلت.
اأج�����رى  االآالم  ه�����ذه  ول��ت��خ��ف��ي��ف 
ا�ست�ساري  ع��زي��ز،  و�سيم  ال��دك��ت��ور 
جراحة االأع�ساب يف ميديكلينيك 
ال���ع���ني، جراحة  ف����رع  م�����س��ت�����س��ف��ى 
حم����������دودة ال����ت����دخ����ل اجل����راح����ي 
كان  بينما  متقدم  نهج  با�ستخدام 
واحد،  و�سع  يف  م�ستلقًيا  املري�س 
اجلانبي  ال��ن��ه��ج  ب��ا���س��م  وت���ع���رف 

الواحد.
د. عزيز:  ق���ال  ال��ن��ه��ج  ه���ذا  وع���ن 
ال���و����س���ول  ي��ت��ط��ل��ب  م����ا  "عادًة 
يف  امل�سابة  ل��لأق��را���س  اجل��راح��ي 
ال�سفلية  الفقري  العمود  منطقة 
و�سعني  يف  امل��ري�����س  ي�ستلقي  اأن 
خمتلفني، اأواًل يف و�سع اال�ستلقاء 
اجلانبي ثم يف اجلراحة يتم قلب 
االنبطاح،  و���س��ع��ي��ة  يف  امل���ري�������س 
للأ�سفل  وج���ه���ه  ع��ل��ى  م�����س��ت��ل��ق��ًي��ا 

لعلج املنطقة امل�سابة ".

واأ�ساف: "ما فعلناه ب�سكل خمتلف 
هذه املرة هو اأننا متكنا من حتقيق 
و�سع  يف  نف�سها  امل��رج��وة   النتائج 
قلب  اإىل  احل����اج����ة  دون  واح�������د 
و�سع  مت  اجلراحة.  اأثناء  املري�س 
و�سعية  ال��ب��داي��ة يف  منذ  امل��ري�����س 

االنبطاح، م�ستلقياً على وجهه".

مبزايا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ه�����ذه  "تاأتي 
خم���ت���ل���ف���ة ل���ل���م���ري�������س واجل��������راح 
التاأثري  تقليل  بينها  م��ن  وال��ت��ي 
قلب  اأن  ح���ي���ث  ال��ف�����س��ي��ول��وج��ي، 
املخاطر  بع�س  ي�سكل  قد  املري�س 
املحتملة  االأ���س��رار  مثل  ال�سحية 
العمل  بيئة  وت�سهيل  للأع�ساب، 

اجل���راح���ي���ة وك���ذل���ك ت��ق��ل��ي��ل وقت 
العملية."

املري�س  اأن  ه��و  بالذكر  واجل��دي��ر 
جيدة  ب�سحة  امل�ست�سفى  غ��ادر  قد 
بعد اجلراحة، متخل�ساً متاًما من 
وبداأ  ي�ستكي منه  كان  الذي  االأمل 

با�ستئناف حياته الطبيعية.

•• دبي -وام:

م�ست�سفى  ل�سالح  املتربعون  اأع��رب 
ح��م��دان ب��ن را���س��د اخل���ريي لرعاية 
اعتزازهم  ع��ن  ال�����س��رط��ان،  م��ر���س��ى 
مب�ساندة اجلهود الرامية ال�ستدامة 
التي  واالإن�سانية  اخلريية  االأع��م��ال 
اعتاد على تقدميها املغفور له ال�سيخ 
حمدان بن را�سد اآل مكتوم، باعتباره 
اأحد فر�سان اخلري والعمل االإن�ساين 
االإم������ارات، موؤكدين  دب���ي ودول����ة  يف 
املجتمع  الأبناء  املجتمعية  امل�سوؤولية 
يف دعم املبادرات واجلهود االإن�سانية 
اإي���ج���اب���ي مبا�سر  ت���اأث���ري  ل��ه��ا  ال���ت���ي 
مر�سى  ال�سيما  ال��ن��ا���س،  ح��ي��اة  على 

ال�سرطان االأكرث احتياجا للعلج.
القرق،  �سالح  عي�سى  �سعادة  ق��ال  و 
�سالح  "عي�سى  م��وؤ���س�����س��ة  م��وؤ���س�����س 
مبادرة  ن��ث��م��ن  اخلريية":  ال���ق���رق 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�سد 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�سرح  ه����ذا  اإن�������س���اء  اهلل"  "رعاه 
الطبي رفيع امل�ستوى والذي �سيكون 
اأمل ملر�سى ال�سرطان..  منارة ت�سع 
موؤ�س�سة  م��ع  م�ستمرة  �سراكتنا  اإن 
ب���االرت���ق���اء بحياة  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ل��ي��ل��ة 
االأف���������راد وامل���ج���ت���م���ع���ات م����ن خلل 
وتاأتي م�ساهمتنا يف  الطبي  االبتكار 
را�سد  بن  حمدان  "م�ست�سفى  اإن�ساء 
اخلريي لرعاية مر�سى ال�سرطان" 
ال�سرح  ه��ذا  تاأ�سي�س  يف  للم�ساركة 
ال��ط��ب��ي ال����ذي ���س��ي��اأخ��ذ ع��ل��ى عاتقه 
ع���لج م��ر���س��ى ال�����س��رط��ان ال��ذي��ن ال 
ت�سمح حالتهم املادية بتحمل نفقات 
وتعد  املر�س  لهذا  الباهظة  العلج 
اخلريية  ال���ق���رق  ل����روؤي����ة  ام����ت����دادا 

وال��ت��ي ت���ويل اه��ت��م��ام��ا ك��ب��ريا بدعم 
قطاع العلج الطبي للأ�سر الفقرية 

واملحتاجة.
من جانبه قال حممد اإبراهيم عبيد 
حمدان  "م�ست�سفى  يحمل   "  : اهلل 
ب��ن را���س��د اخل���ريي ل��رع��اي��ة مر�سى 
ال�سرطان"، ا�سما كبريا وغاليا علينا 
كل  اخل�سو�س  وج��ه  وع��ل��ى  جميعا، 
من عا�سر املغفور له ال�سيخ حمدان 
بن را�سد اآل مكتوم، وتعرفه عن قرب 
اأعمال  م��ن  ويفعله  ي��ق��دم��ه  ك���ان  مل��ا 
خ��ريي��ة وم��واق��ف اإن�����س��ان��ي��ة لي�س يف 
ع��ل��ى م�ستوى  ب���ل  ف���ق���ط،  ال����داخ����ل 
نعمل  اأن  وي�سعدنا  والعامل،  املنطقة 
العطاء من  ه��ذا  ا�ستدامة  اأج��ل  من 
امل�ست�سفى اخلريي  خ��لل دع��م ه��ذا 

الكبري".

وقال حمد بن اأحمد بن �سوقات : اإن 
اليوم من بني  باتت  االإم���ارات  دول��ة 
اأكرب الدول الداعمة للعمل االإن�ساين 
الذي  الكبري  الدعم  بف�سل  ال��دويل 
واأياديها  الر�سيدة،  قيادتها  تقدمه 
مل�ساعدة  ام����ت����دت  ال���ت���ي  ال��ب��ي�����س��اء 
ولي�س  ال����ع����امل،  ح�����ول  امل���ح���ت���اج���ني 
مر�سى  رعايتهم  ت�سمل  اأن  بغريب 
ال�سرطان غري القادرين على حتمل 
اأبناء  ي��ق��دم��ه  وم���ا  ال��ع��لج،  تكاليف 
امل��ج��ت��م��ع يف ه���ذا امل���ج���ال م���ا ه���و اإال 

القليل مل�ساعدة تلك الفئة.
اأ����س���رة املغفور  اأع���رب���ت  م��ن ج��ان��ب��ه��ا 
عن  الر�ستماين،  ح�سن  ع��ب��داهلل  ل��ه 
هذا  يف  دور  لها  يكون  ب��اأن  �سعادتها 
امل�����س��روع االإن�����س��اين ال��ك��ب��ري ويحمل 
اإ���س��م ق��ام��ة اإم��ارات��ي��ة ك��ب��رية قدمت 

نبيلة،  واإن�سانية  خ��ريي��ة  اإ���س��ه��ام��ات 
منها ما هو معلوم واآخر اآثر املغفور 
ل���ه ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن را����س���د اآل 
مكتوم، اأن يخفيه بينه وبني ربه، ال 
�سيما فيما يتعلق بال�سحة والتعليم 
االأي��ت��ام وه���ذا لي�س بغريب  ورع��اي��ة 
ا�ستهروا  الذين  االإم��ارات  اأبناء  على 
الداخل  ل��ي�����س يف  اخل����ريي  ب��ال��ع��م��ل 

فقط بل على م�ستوى العامل".
واأعربت اأ�سرة املغفور له عبد الواحد 
تقديرها  ع���ن  ال��ر���س��ت��م��اين،  ح�����س��ن 
للجهود املبذولة لرت�سيخ هذا اال�سم 
اخلريي الكبري من خلل �سرح طبي 
رحب هدفه االأ�سا�سي تخفيف االأمل 
امل�سابني  للمر�سى  االأم���ل  واإع��ط��اء 
الذي ينهك  املر�س  بال�سرطان، هذا 
ما  وهو  وماليا،  �سحيا  به  امل�سابني 

على  للعمل  اجلهود  تكاتف  يتطلب 
اإجنازه لتقدمي اأف�سل رعاية لهوؤالء 
املر�سى.. م�سريين اإىل اأن دبي ودولة 
اأجل  االإم���ارات تفعل ذلك دائما من 
االإن�سانية وتقدم خدماتها اخلريية 

للعامل اأجمع دون تفرقة.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال رج�����ل االأع����م����ال، 
ع����ب����دال����رح����ي����م حم����م����د ب����ال����غ����زوز 
الزرعوين : " اإننا على ثقة تامة باأن 
را�سد  بن  حمدان  "م�ست�سفى  يكون 
اخلريي لرعاية مر�سى ال�سرطان" 
التي  امل�ست�سفيات  اأف�����س��ل  ب��ني  م��ن 
اأف�سل رعاية �سحية ممكنة  �ستقدم 
على  ال��ق��ادري��ن  غ��ري  م��ن  للمر�سى 
وهو  جم��ان��ا،  ال��ع��لج  تكلفة  حت��م��ل 
م��ا عهدناه يف دب��ي ودول���ة االإم���ارات 
يف  غر�ست  التي  الر�سيدة  وقيادتها 

اأبنائها حب اخلري والعمل االإن�ساين، 
وروح املبادرة يف دعم ق�سايا املجتمع 

وحت�سني حياة النا�س".
رئي�س  �سديقي،  عبداحلميد  وق��ال 
�سديقي  جم��م��وع��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
اخلريية  امل�ساهمات  "اإن  القاب�سة: 
التي قدمها املغفور له ال�سيخ حمدان 
تاأثري  لها  ك��ان  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن 
اإي��ج��اب��ي ك��ب��ري ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع، ويعد 
دع����م االأع����م����ال اخل���ريي���ة يف جمال 
ال�سحة والتعليم من اأجل بناء عامل 
من  للإن�سان،  كرمية  وحياة  اأف�سل 
قيم جمموعة �سديقي القاب�سة لذا 
ي�سرفنا اأن ن�ساهم يف اإن�ساء م�ست�سفى 
ح��م��دان ب��ن را���س��د اخل���ريي لرعاية 
مر�سى ال�سرطان، للإ�سادة باأعماله 
العمل  اإىل  ونتطلع  ذك���راه،  واإح��ي��اء 

جنبا اإىل جنب مع موؤ�س�سة اجلليلة 
يف هذا امل�سعى، تكرميا لقيم ومبادئ 
موؤ�س�س ال�سركة الراحل اأحمد قا�سم 
�سديقي رحمه اهلل، وعمله الرائد يف 

هذا املجال".
وزوجته  كوتيكولون  في�سل  واأع��رب 
تقديرهما  ع�����ن  ف���ي�������س���ل  ����س���ب���ان���ة 
ل��ل��زخ��م وااله���ت���م���ام ال��ك��ب��ري ال���ذي 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأواله 
امل�سروع  ل��ه��ذا  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
اإ�سم  يحمل  ال��ذي  الكبري  االإن�ساين 
واحد من اأهم رواد العمل االإن�ساين 
اأن هذا  واأك��دا  الدولة،  على م�ستوى 
امل�ست�سفى ولد عملقا و�سيكون من 
اأف�سل  لتقدمي  عامليا  االأف�سل  ب��ني 
كل  من  ال�سرطان  ملر�سى  اخلدمات 

اجلن�سيات.

و قال راجن كيل�سند: " اإن امل�ساركة 
االإن�سانية  االأع���م���ال  يف  املجتمعية 
اإيجابي  ت��اأث��ري  لها  ال��ت��ي  واخل��ريي��ة 
ال�سيما  املجتمع،  اأف��راد  على  مبا�سر 
للح�سول  احتياجا  االأك���رث  ال��ف��ئ��ات 
على اخلدمات العلجية وهو واجب 
جم��ت��م��ع��ي ع��ل��ى ك���ل ال���ق���ادري���ن على 
العمل  ه���ذا  اأن  ال���س��ي��م��ا  امل�����س��ارك��ة، 
اإ���س��م��ا ك��ب��ريا الأح����د داعمي  ي��ح��م��ل 
العربي  واالإن�����س��اين  اخل��ريي  العمل 

والعاملي".
و اأ�ساف راجو كاتاريا، رئي�س جمل�س 
دبي  اإن   " القاب�سة:  ك��ات��اري��ا  اإدارة 
مببادراتها  عرفت  االإم����ارات  ودول���ة 
التي  العاملية  االإن�سانية  ومواقفها 
على  املحتاجني  خللها  من  ت�ساعد 
اأر�سها ويف اأي مكان يف العامل، وهو ما 
اأر�سا جتمع داعمي وحمبي  يجعلها 
اخلري من كافة االأطياف واالأعراق، 
لتحقيق االأهداف االإن�سانية النبيلة، 
ورف����ع امل���ع���ان���اة ع���ن ال��ف��ئ��ات االأك����رث 
احتياجا، ال �سيما مر�سى ال�سرطان 
مادية  مبالغ  اإىل  يحتاجون  ال��ذي��ن 

كبرية لتغطية تكاليف العلج".
املوؤ�س�س  م��ي��ن��ون،  �سي  ان  ب��ي  ق��ال  و 
�سركة  يف  االإدارة  جم��ل�����س  ورئ��ي�����س 
اأن  ي�سرفنا   ":" العقارية  "�سوبا" 
الداعمة  اجل����ه����ات  اإح��������دى  ن���ك���ون 
لتنفيذ هذا امل�سروع اخلريي الكبري، 
الذي �سيقدم خدمة متميزة ملر�سى 
عالية  ا�ستيعابية  بطاقة  ال�سرطان، 
اأط���ب���اء االأورام  اأف�����س��ل  وم���ن خ���لل 
املخت�سني يف جمال ت�سخي�س وعلج 
هذا املر�س، ويزيدنا فخرا اأن يحمل 
هذا امل�سروع اأحد اأكرب االأ�سماء التي 
يف  باأعمالها  حا�سرة  و�ستظل  كانت 

�سجل العمل اخلريي واالإن�ساين".

ملري�س يبلغ من العمر 60 عاًما
 ميديكلينيك م�ست�سفى فرع العني ينجح يف اإجراء عملية 

لداء القر�س التنك�سي باأ�سلوب جديد

اأكدوا دعمهم للمبادرات املجتمعية التي لها تاأثري اإيجابي على حياة النا�س

املتربعون مل�ست�سفى حمدان بن را�سد لرعاية مر�سى ال�سرطان:م�سروع اإن�ساين نبيل يحمل ا�سم اأحد فر�سان العمل اخلريي

•• ال�صارقة -وام:

ع��ق��د امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�����ارة 
الثلثاء  اأم�������س  ���س��ب��اح  ال�������س���ارق���ة 
�سمو  برئا�سة  االع��ت��ي��ادي  اجتماعه 
ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان 
ال��ق��ا���س��م��ي ويل ع��ه��د ون��ائ��ب حاكم 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ال�سارقة 
بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  وبح�سور 
نائب  ال��ق��ا���س��م��ي  �سلطان  ب��ن  ���س��امل 
حاكم ال�سارقة نائب رئي�س املجل�س.

ناق�س االجتماع - الذي عقد يف مكتب 
�سمو احلاكم - عدداً من املو�سوعات 
ال��ت��ي ت�سهم يف  ال��ه��ام��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات وت��وف��ري احلياة 
والقاطنني  ل��ل��م��واط��ن��ني  ال��ك��رمي��ة 

على اأر�س اإمارة ال�سارقة.
اأداء  واط���ل���ع امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ت��ق��ري��ر 

املوازنة العامة وخمرجات االأن�سطة 
املقدم  2021م  ل��ع��ام  االأول  للربع 
م��ن دائ����رة امل��ال��ي��ة امل��رك��زي��ة ملتابعة 

وال��ع��م��ل على  ال��ع��ام��ة  امل���وازن���ة  اأداء 
جوانبها  وحت���������س����ني  ت����ط����وي����ره����ا 

وخمرجاتها.

املوؤ�سرات البيانية  وت�سمن التقرير 
املقارنة  وج���داول  العامة  للموازنة 
ب��ني االإي����رادات وامل�����س��روف��ات للربع 

للجهات   2021 ل����ع����ام  االأول 
احل��ك��وم��ي��ة وال��ه��ي��ئ��ات امل�����س��ت��ق��ل��ة يف 
ن�سب  التقرير  ت�سمن  كما  االإم���ارة، 
قطاعات  م��ن  لكل  الفعلي  ال�سرف 
واالإدارة  االج���ت���م���اع���ي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
احلكومية والبنية التحتية والتنمية 

االقت�سادية.
واع���ت���م���د امل���ج���ل�������س جم���م���وع���ة من 
ال�سحية  ال�سارقة  هيئة  مقرتحات 
الت�سغيلية  ب���اجل���وان���ب  وامل��ت��ع��ل��ق��ة 
مدينة  يف  �ستقدم  التي  واخل��دم��ات 
ال�����س��ارق��ة ل��ل��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة مما 
تقدمي  رائ������دة يف  وج���ه���ة  ي��ج��ع��ل��ه��ا 
ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة وال���ع���م���ل على 
تطوير االأبحاث الطبية والعلجات 

احلديثة.
التقرير  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  اط��ل��ع  ك��م��ا 
للدفاع  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��ن  امل��ق��دم 

و�سوابط  اإج��������راءات  ح����ول  امل�����دين 
اأن��ظ��م��ة ك�سف احل���رائ���ق يف  ت��رك��ي��ب 
ال�سارقة،  اإم���ارة  يف  ال�سكنية  امل��ن��ازل 
مف�سًل  ���س��رح��اً  ال��ت��ق��ري��ر  وت�سمن 
امل�ستخدمة  احلديثة  االأنظمة  حول 
يف ك�����س��ف احل����رائ����ق مب���ا ي�����س��ه��م يف 
ال�سلمة  م�����س��ت��وي��ات  اأع��ل��ى  ت��وف��ري 
اأف�سل  ا���س��ت��ج��اب��ة  زم�����ن  وحت���ق���ي���ق 

للحفاظ على االأرواح واملمتلكات.
املمار�سات  اأب����رز  ال��ت��ق��ري��ر  وت�سمن 
اأنظمة  ال���رائ���دة يف جم���ال  ال��ع��امل��ي��ة 
املتبعة  واآل���ي���ات���ه���ا  ال����دخ����ان  ك�����س��ف 
بيانية  م���وؤ����س���رات  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
ح��ول ن�سب ح���وادث احل��ري��ق خلل 
ا�ستجابتها  وزم��ن  املا�سية  ال�سنوات 

ون�سب الوفيات واالأ�سرار.

االإدارة  دور  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  واأث���ن���ى 
ا�ستخدام  يف  امل��دين  للدفاع  العامة 
احلديثة  وامل����م����ار�����س����ات  االأن���ظ���م���ة 
املتطورة مما ينعك�س على ال�سلمة 
العامة للقاطنني يف اإمارة ال�سارقة.. 
حملت  تنفيذ  على  بالعمل  موجهاً 
فئات  ملختلف  اأك���رب  ب�سكل  ت��وع��وي��ة 

املجتمع.

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

• عي�شى �شالح القرق: �شراكتنا م�شتمرة مع موؤ�ش�شة اجلليلة لالرتقاء بحياة الأفراد واملجتمعات من خالل البتكار الطبي 
عبيد اهلل: ي�شرفنا العمل من اأجل ا�شتدامة عطاء حمدان بن را�شد بدعم امل�شت�شفى اخلريي • حممد 

الدول الداعمة للعمل الإن�شاين الدويل بف�شل دعم قيادتها الر�شيدة اأكرب  باتت  الإمارات  �شوقات:  بن  • حمد 
• عبدالرحيم الزرعوين: كلنا ثقة باأن يقدم م�شت�شفى حمدان بن را�شد اخلريي اأف�شل رعاية �شحية ممكنة لغري القادرين

اخلريية يف جمال ال�شحة والتعليم من قيم جمموعة �شديقي القاب�شة الأعمال  دعم  �شديقي:  • عبداحلميد 
• في�شل كوتيكولون و�شبانة في�شل: �شرح طبي كبري ولد عمالقا و�شيكون من بني الأف�شل عامليا

واخلريية واجب جمتمعي على كل الأفراد واملوؤ�ش�شات الإن�شانية  الأعمال  يف  امل�شاركة  كيال�شند:  • راجن 
• راجو كاتاريا: دبي والإمارات جتمع داعمي وحمبي اخلري من كافة الأطياف والأعراق لتحقيق الأهداف الإن�شانية النبيلة
- بي ان �شي مينون: م�شروع كبري بطاقة ا�شتيعابية عالية وي�شم اأطباء متخ�ش�شني يف ت�شخي�س وعالج ال�شرطان 

• و�شيم عزيز : متكنا من حتقيق النتائج املرجوة نف�شها  يف و�شع واحد  
دون احلاجة اإىل قلب املري�س اأثناء اجلراحة
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العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/قهوة الربزة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2685431 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة جا�سم حممد احمد ح�سن احلمادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف هزاع علي عبداهلل ابوالري�س املن�سوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اإعــــــــــالن
ال�سا�سي  ال�س�����ادة/مركز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلدمة ال�سيارات
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2135334 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عمر بن حممد بن �سامل اجلهوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف فاطمه عاي�س حممد ح�سن االحبابي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز متام لفح�س 
قد تقدموا الينا بطلب  CN املركبات رخ�سة رقم:1809234 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة خليفة �سعد عبيد �سعد املقباىل %100

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

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اإعــــــــــالن
مليكانيك  ال�س�����ادة/تورك  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سيارات
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2776963 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة كرمي مراد كرمي مراد البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف ح�سن علي مراد علي البلو�سي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اإعــــــــــالن
لزيوت  ال�س�����ادة/�سليمات  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
قد تقدموا الينا بطلب  CN النباتية رخ�سة رقم:3007290 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة فلح مانع عو�س جابر االحبابي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف مانع عو�س جابر االحبابي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

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

الدارة العقارات
 رخ�سة رقم:CN 1046565  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

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

لوي�سانت بوتيك
 رخ�سة رقم:CN 2425081  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/م�سك  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سوبر ماركت
 رخ�سة رقم:CN 2359704  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

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

�سلمتك للرعاية الطبية املنزلية
 رخ�سة رقم:CN 11996350  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

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

فروت لتجارة اخل�سروات والفواكة
 رخ�سة رقم:CN 2836525  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

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

تاوان لل�سيانة العامة
 رخ�سة رقم:CN 3686769  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

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

لل�ستثمار العقاري
 رخ�سة رقم:CN 2960300  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

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

اجلدارة
 رخ�سة رقم:CN 1060640  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 2348385 باال�سم التجاري:اعتماد لل�ستثمار 
ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما 

كان عليه �سابقا.
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خلل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

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

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1081194  باال�سم التجاري:ادفان�سد انتجريتد 
بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة   ، �سي�ستمز ذ.م.م 

الو�سع كما كان عليه �سابقا.
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خلل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

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

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN  باال�سم التجاري:اعتماد القاب�سة  رقم:1677254 
ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما 

كان عليه �سابقا.
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خلل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

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

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/العا�سمة لل�سرياميك 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2927758 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة مبارك �سامل عبداهلل مبارك ال�سيعري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد ي�سلم �سامل وقا�س
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  العرب  ال�س�����ادة/�سوء  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االلكرتوميكانيكيه ذ.م.م 
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3709659 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة وجدى غازى عرب  %49
تعديل مدير / اإ�سافة وجدى غازى عرب

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حمد مزاحم �سعيد مزاحم %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف وجدى غازى عرب

تعديل مدير / حذف وجدى غازى عرب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عمر مزاحم �سعيد مزاحم

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

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

بارفارديا مارت
 رخ�سة رقم:CN 3722825  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

 - امل�سلحة  واحلدادة  للنجارة  الثاقب  ال�سهاب  التجاري:�سركة  اال�سم 
�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

مبنى  ال�سابع   7 احلائر  بطحاء   ، ال�سناعية  ال�سركة:املنطقة  عنوان 
ال�سيد �سلطان حمل ها�سل واخرين

CN 1129955 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/ترا�ست لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات ال�سريبية   2
، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/5/27 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/6/7 بالرقم:2105012891 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة امل�سفي 
املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية-وام: 

اأ�ساد �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن 
الفجرية  ع��ه��د  ال�����س��رق��ي ويل  حم��م��د 
العلوم  جامعة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
الذي  بالدعم  الفجرية  يف  والتقنية 
الدولة  ال��ر���س��ي��دة يف  ال��ق��ي��ادة  ت��وف��ره 
ال����دوؤوب  �سعيها  و  ال��ت��ع��ل��ي��م  و  للعلم 
واالب��ت��ك��ار يف جمال  ال��ري��ادة  لتحقيق 
وامل�ساهمة  امل�ستدام،  ال��ع��ايل  التعليم 
اإع��داد طلبة متميزين يف جماالت  يف 
على  املجتمع  يخدم  مبا  تخ�س�سهم، 

امل�ستويني املحلي والدويل.
ج���اء ذل���ك خ���لل ح�����س��ور ���س��م��و ويل 
مكتوم  ال�سيخ  يرافقه  الفجرية  عهد 
ح���ف���ل تخريج  ال�������س���رق���ي،  ح���م���د  ب����ن 
وطالبات  ط��لب  من  اخلم�سني  دفعة 
الفجرية  يف  والتقنية  العلوم  جامعة 
الذي اأقيم يف مقرها حيث كرم �سموه 
 31 ع��دده��م  البالغ  الدفعة  خريجي 
الكليات  ف��روع  من  وخريجة،  خريجا 
العلمي ومتنى  اإجن��ازه��م  لهم  وب���ارك 
خدمة  يف  والنجاح  التفوق  دوام  لهم 

م�سريته  يف  الفاعل  واالإ�سهام  وطنهم 
موؤ�س�سات  اإن  �سموه  قال  و  التنموية. 
الفجرية  اإم������ارة  يف  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
خ����ط����ت خ�����ط�����وات ه����ام����ة يف جم����ال 
تطوير جودة التعليم العايل يف جميع 
بتوجيهات  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ت��خ�����س�����س��ات 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد 
حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�سو  ال�سرقي 

دور  تعزيز  على  احل��ر���س  و  الفجرية 
واملهارات  امل���ع���ارف  ن��ق��ل  يف  اجل��ام��ع��ة 
اجلودة  معايري  وفق  املجتمع  خلدمة 
وال���ك���ف���اءة. ك����ان ح��ف��ل ال��ت��خ��ري��ج قد 
ا�ستهل بكلمة اجلامعة األقاها مديرها 
فيها  تقدم  و  النور  اأب��و  علي  الدكتور 
ب��اأ���س��م��ى اآي����ات ال�����س��ك��ر وال��ع��رف��ان اإىل 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن 
حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س االأعلى 
حاكم الفجرية واأ�سحاب ال�سمو حكام 
ال���دائ���م مل�سرية  ل��دع��م��ه��م  االإم�������ارات، 

بالتعليم  االهتمام  و  املوؤ�س�سني  االآب��اء 
والبحث العلمي كاأولوية عليا ت�سمن 
ل��ه��ذا ال��وط��ن امل��ك��ان��ة امل��رم��وق��ة التي 
االأمم  االأول بني  ال�سف  ي�ستحقها يف 

وال�سعوب املتقدمة.
واأ�ساف اأن جامعة العلوم والتقنية يف 
الفجرية ومنذ اإطلقها برئا�سة �سمو 
ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د ب���ن حممد 

تلبي  برامج متميزة  ال�سرقي طرحت 
امل�ستقبلية  ال��ع��م��ل  ���س��وق  اح��ت��ي��اج��ات 
برناجما  ع�����س��ر  ب���ث���لث���ة  وامل��ت��م��ث��ل��ة 
هند�سة  يف  م���ع���ت���م���دا  وت���خ�������س�������س���ا 
والقوى  واالت�����س��االت  االل��ك��رتون��ي��ات 
وتكنولوجيا  امل����ت����ج����ددة  وال����ط����اق����ة 
واالأمن  البيانات  وحتليل  املعلومات 
واإدارة  امل��ع��ل��وم��ات  ون��ظ��م  ال�����س��ي��رباين 

االأ�سنان  وج���راح���ة  وط����ب  امل�����س��اري��ع 
وال�سيدلة و اإدارة االأعمال والت�سميم 
الداخلي وعلم النف�س وعلم االجتماع 
واخل�����دم�����ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال���ع���لق���ات 
العامة واالإعلن والقانون.. مو�سحا 
اأنه مت التقدم للح�سول على االعتماد 
املاج�ستري  ل���ربن���اجم���ي  االأك�����ادمي�����ي 
يف ري���ادة االأع��م��ال وعلم االج��ت��م��اع يف 

على  للح�سول  اجل��ام��ع��ة  �سعى  اإط���ار 
الربامج  لتلك  ال��دول��ي��ة  االع��ت��م��ادات 
واإدراجها مب�سنفات ترتيب اجلامعات 
الطالب  اأع���رب  م��ن جانبه  ال��دول��ي��ة. 
الكلمة  يف   - امل��را���س��دة  يو�سف  يعقوب 
عن   - اخلريجني  با�سم  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي 
بالغ ال�سكر والتقدير للقيادة الر�سيدة 
ملا قدمته لهم من دعم ليتمكنوا من 
�سعادة  مبديا  العلمي  التفوق  حتقيق 
ال�سيخ  ���س��م��و  ب��ت�����س��ري��ف  اخل��ري��ج��ني 
ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد 
تخرجهم  حلفل  ال��ف��ج��رية  عهد  ويل 
يف  امل�ساهمة  و  العمل  موا�سلة  واأك���د 
ت�سهدها  التي  والتنمية  البناء  عملية 

دولة االمارات يف املجاالت كافة.
حممد  �سعادة  التخريج  حفل  ح�سر 
االأمريي  ال��دي��وان  مدير  ال�سنخاين 
الزحمي  ���س��امل  ���س��ع��ادة  و  ب��ال��ف��ج��رية 
الفجرية  ع���ه���د  ويل  م��ك��ت��ب  م���دي���ر 
اجلامعة  اأم����ن����اء  جم��ل�����س  اأع�������س���اء  و 
ال����ن����ور مدير  اأب������و  وال����دك����ت����ور ع���ل���ي 
اجل��ام��ع��ة واأع�����س��اء ال��ه��ي��ئ��ة االإداري�����ة 

والتدري�سية بالكليات.

•• اأبوظبي-وام:

االنعقاد  الثالثة ع�سرة من دور  الوطني االحت��ادي خلل جل�سته  املجل�س  وافق 
العادي الثاين للف�سل الت�سريعي ال�سابع ع�سر، التي عقدها اأم�س يف مقر املجل�س 
باأبوظبي برئا�سة معايل �سقر غبا�س رئي�س املجل�س على م�سروع قانون احتادي 
ب�ساأن ال�سحة النف�سية بعد اأن عدل وا�ستحدث عددا من مواده وبنوده ويهدف 
معه،  املتعاملة  االأط���راف  وخمتلف  النف�سي  املري�س  ب��ني  العلقة  تنظيم  اإىل 
هذا  يف  بها  املعمول  املعايري  اأف�سل  وفق  له  اللزمة  ال�سحية  الرعاية  وتوفري 
املجال، وحماية وحفظ حقوقه و كرامته وتقليل االآثار ال�سلبية لل�سطرابات 
النف�سية يف حياة االأفراد واالأ�سرة واملجتمع، وتعزيز اندماج املري�س النف�سي يف 
تتعلق  اأرب��ع مواد  القانون  املجل�س خلل مناق�سة م�سروع  ا�ستحدث  و  املجتمع. 
بالتظلم واالعرتا�س، واالإبلغ عن الهروب من املن�ساأة ال�سحية، ووفاة املري�س 

النف�سي، ومنع اإف�ساء البيانات واملعلومات.
واملري�س  النف�سية  بال�سحة  يتعلق  م��ا  ك��ل  على  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  اأح��ك��ام  ت�سري  و 
النف�سي واملن�ساأة ال�سحية النف�سية، واأي من�ساأة اأخرى معنية يف الدولة برعاية 
املناطق  ذل��ك  يف  مبا  منها،  اأي  يف  والعاملني  معه،  التعامل  اأو  النف�سي  املري�س 
احلرة.. وت�سمن عقوبات مغلظة ت�سل اإىل احلب�س �سنة وغرامة ت�سل اإىل 200 

األف درهم.
وح�سب م�سروع القانون ال يجوز تقدمي خدمات ال�سحة النف�سية دون احل�سول 
حتددها  التي  وال�سوابط  ال�سروط  وف��ق  ال�سحية،  اجلهة  م��ن  ترخي�س  على 
االحتفاظ  النف�سية  ال�سحية  املن�ساأة  وعلى  القانون  لهذا  التنفيذية  اللئحة 
ب�سجل خا�س لقيد املر�سى النف�سيني وحتدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون 
البيانات التي يجب اإدراجها يف ال�سجل ومدة االحتفاظ به.. وت�سكل بقرار من 
رئي�س اجلهة ال�سحية جلنة اأو اأكرث ت�سمى "جلنة الرقابة واملتابعة" يف كل اإمارة 

تقدم بها اخلدمات ال�سحية النف�سية، ويحدد القرار نظام عملها.
ال�سحية  الرعاية  تلقي  عند  النف�سي  املري�س  يتمتع  القانون  مل�سروع  طبقا  و 
النف�سية بحق احل�سول على العلج النف�سي واالأدوي��ة النف�سية طبقا للأ�سول 
املعلومات  وتلقي  له،  اأعطي  الذي  الت�سخي�س  ومعرفة  عليها،  املتعارف  الطبية 
الكاملة عن اخلطة العلجية و�سريها ومدى اال�ستجابة لها واأي تغيري يطراأ 
عليها والطرق العلجية والفوائد املرجوة منها، واملخاطر واالأعرا�س اجلانبية 
املحتملة والبدائل العلجية املمكنة قبل موافقته على العلج واإحاطته باأ�سباب 
مل  واإذا  ب��ذل��ك  القيام  ح��ال  يف  النف�سية  ال�سحية  املن�ساأة  خ���ارج  اأو  داخ���ل  نقله 
ت�سمح حالته ال�سحية بذلك توؤخذ موافقة من ميثله قانونا وذلك مع مراعاة 
يف  وامل�ستمرة  الفعلية  وامل�ساركة  الطارئة،  احل��االت  يف  بها  املعمول  االإج����راءات 

اخلطة العلجية بقدر ما ت�سمح به حالته للتعبري عن اإرادته.
�سحية  ب�سمانات  القا�سر  النف�سي  املري�س  يحاط  القانون  م�سروع  ح�سب  و 
خا�سة تراعي فئته العمرية وحالته النف�سية وم�سلحته الف�سلى ومنها احلق يف 
توفري التعليم، واإلزام ممثل املري�س النف�سي القا�سر باتباع اخلطة العلجية، 
واأن ي�سبق اأي اإجراء تهيئة من اخ�سائي اجتماعي اأو نف�سي، وتخ�سي�س اأماكن 
اأماكن البالغني، وتوفري مرافق منف�سلة  عند الدخول االإلزامي و ف�سلها عن 
الدخول  و���س��واب��ط  �سمانات  ال��ق��ان��ون  ل��ه��ذا  التنفيذية  اللئحة  حت��دد  و  ل���ه.. 
بحقوقه  املتعلقة  االأخ��رى  امل�سائل  وكافة  القا�سر  النف�سي  للمري�س  االإل��زام��ي 

وتقدمي امل�سورة واالإر�ساد الأ�سرته.
املن�ساأة  اإىل  ال�سخ�س  اأو  النف�سي  املري�س  دخول  يكون  القانون  م�سروع  وح�سب 
يجوز  وال  ط��ارئ��ا،  اأو  اإل��زام��ي��ا  اأو  طوعا  علجه  اأو  لتقييمه  النف�سية  ال�سحية 
الدخول  يكون  كما  اخلا�سة..  النف�سية  ال�سحية  املن�ساآت  يف  االإلزامي  الدخول 
اإىل املن�ساأة ال�سحية النف�سية للعلج طوعا، مبوجب موافقة خطية من املري�س 
النف�سي اأو من ميثله، كما يجوز له اخلروج منها بناء على طلبه اأو من ميثله، 

ولو مل ي�ستكمل العلج.
للمن�ساأة  الذي يدخل طوعا  النف�سي  املري�س  اأن مينع  املعالج  للطبيب  و يجوز 
التي حتددها  النف�سية من اخل��روج منها وفق ال�سوابط واالإج��راءات  ال�سحية 

املن�ساأة  اإىل  اإلزاميا  ال�سخ�س  دخ��ول  ويكون  القانون،  لهذا  التنفيذية  اللئحة 
ال�سحية النف�سية للتقييم بقرار من النيابة العامة اأو مبوجب حكم اأو قرار من 
املحكمة املخت�سة. و طبقا مل�سروع القانون يكون اإدخال املري�س النف�سي اإلزاميا 
للعلج بقرار من طبيبني نف�سيني اأحدهما بذات املن�ساأة ال�سحية النف�سية، على 

اأن يتم اإبلغ اإدارة املن�ساأة ال�سحية النف�سية خلل /24/ �ساعة.
النف�سي  للمري�س  االإلزامي  الدخول  اإج��راء  القانون ال يجوز  و ح�سب م�سروع 
للمن�ساأة ال�سحية النف�سية اإال بعد التحقق من وجود دالئل وا�سحة على اإ�سابته 
اإدخاله  واأن يكون  اأو على االآخرين،  با�سطراب نف�سي �سديد ميثل خطرا عليه 

الزما ل�سفائه، اأو الإيقاف تدهور حالته ال�سحية.
ووفق م�سروع القانون يكون للموظفني الذين ي�سدر بتحديدهم قرار من وزير 
ال�سبط  م��اأم��وري  �سفة  ال�سحية  اجلهة  رئي�س  اأو  الوزير  مع  باالتفاق  العدل 
هذا  الأح��ك��ام  خمالفات  م��ن  اخت�سا�سهم  نطاق  يف  يقع  م��ا  اإث��ب��ات  يف  الق�سائي 
القانون والئحته التنفيذية والقرارات املنفذة له، وي�سدر جمل�س الوزراء بناء 
على عر�س الوزير اللئحة التنفيذية لهذا القانون خلل �سنة من تاريخ ن�سره، 
ويلغى القانون االحتادي رقم 28 ل�سنة 1981 امل�سار اإليه، كما يلغى كل حكم 
اجلريدة  يف  القانون  ه��ذا  وين�سر  القانون  ه��ذا  اأح��ك��ام  مع  يتعار�س  اأو  يخالف 

الر�سمية، ويعمل به بعد �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سره.

حممد بن حمد ال�سرقي ي�سهد حفل تخريج طلبة جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية 

•• دبي-وام:

االأدوية  جم��ال  يف  قدراتها  تعزيز  على  اجلوي"  لل�سحن  "االإمارات  تعمل 
احل�����س��ا���س��ة ل��ل��ح��رارة وال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ل��ق��اح��ات يف دب���ي م��ن خ���لل تو�سيع 
حجرة التربيد املوؤمتتة بالكامل واإ�سافة 94 موقعا للحاويات يف من�ساأتها 
"ممار�سات  مبوجب  واملعتمدة  ال���دويل  دب��ي  مطار  يف  ل��لأدوي��ة  املخ�س�سة 

التوزيع االآمن GDP" للحتاد االأوروبي.
و�ستوفر حجرة التربيد املو�سعة م�ساحة اإ�سافية قدرها 2600 مرت مربع 
ب��ني درج��ت��ني و25 درج���ة مئوية  ال��ت��ي ميكن �سبط ح��رارت��ه��ا  البيئة  م��ن 
مرفق  يف  االأخ���رى  ال��دوائ��ي��ة  وامل�ستح�سرات  اللقاحات  ومناولة  لتخزين 
"االإمارات لل�سحن اجلوي" ك�سركة  ال�سحن اجلوي املعتمد ما يعزز مكانة 
لتلبية  بدبي  مركزها  يف  ال�سعة  من  مزيدا  ويوفر  االأدوي���ة  نقل  يف  عاملة 
احلجرة  و�ست�ستوعب  "كوفيد19-"  لقاحات  نقل  على  امل��ت��زاي��د  الطلب 
60-90 مليون جرعة من اللقاحات  املربدة بعد التو�سعة ما يرتاوح بني 

يف وقت واحد.
الدويل  التوزيع  رائد يف  لل�سحن اجلوي" القيام بدور  "االإمارات  وتوا�سل 
للقاحات "كوفيد19-" حيث نقلت منذ اأواخر عام 2020 حتى اليوم ما 
يزيد على 75 مليون جرعة من هذه اللقاحات على اأكرث من 250 رحلة 

اإىل اأكرث من 60 وجهة.
واأعرب نبيل �سلطان نائب رئي�س اأول طريان االإم��ارات لدائرة ال�سحن عن 
فخر االإمارات لل�سحن اجلوي بنقل اأكرث من 350 طنا من لقاحات كوفيد-
حول العامل ما يقدم م�ساهمة فّعالة يف دعم املجتمعات التي ال تزال   19
�سديدة التاأثر باملوجة احلالية من اجلائحة تتطلع دائما اإىل االأمام ونتوقع 
زيادة يف الطلب على نقل اللقاحات اإىل الدول النامية خلل الن�سف الثاين 
من هذا العام. منوها بنمو اأحجام اللقاحات التي نقلتها "االإمارات لل�سحن 

متوقعا  االإنتاج"  ل��زي��ادة  ا�ستجابًة  املا�سية  القليلة  االأ�سابيع  يف  اجلوي" 
الو�سول لنقل 100 مليون جرعة قبل نهاية يونيو اجلاري.

واأ�ساف نبيل �سلطان ان االأ�سهر ال�ستة املا�سية كانت مبثابة جتربة تعليمية 
و  االأدوي����ة  وم�سنعي  اجل���وي  لل�سحن  االإم����ارات  م��ن  لكل  ومتبادلة  قّيمة 
هذه  درو���س  من  اال�ستفادة  ومت  اللوج�ستية.  اخلدمات  جم��ال  يف  ال�سركاء 
املرحلة  يعزز  ما  كفاءة  واأعلى  اأ�سرع  اللقاحات  نقل  عملية  جلعل  التجربة 
االأخرى  الدوائية  املنتجات  كوفيد19-وكذلك  لقاحات  نقل  من  التالية 

احل�سا�سة للحرارة يف امل�ستقبل.
ومتيزت "االإمارات لل�سحن اجلوي" بالريادة على م�ستوى ال�سناعة العاملية 
حيث بداأت منذ املراحل االأوىل للجائحة ا�ستعداداتها املكثفة لنقل لقاحات 
"كوفيد19-" ففي اأكتوبر 2020 اأعلنت الناقلة عن اإن�ساء حمور جوي يف 

دبي معتمد مبوجب "ممار�سات التوزيع االآمن GDP" للحتاد االأوروبي 
لنقل اللقاحات.

تزيد  مب�ساحة  امل��ربد  ال�سحن  ل�سل�سلة  حتتية  بنية  دب��ي  يف  لديها  اأن  كما 
اأجل تخزين  املعايري ذاتها من  األف مرت مربع معتمدة مبوجب   20 على 
"االإمارات  ومتتلك  معها.  وال��ت��ع��ام��ل  "كوفيد19-"  ل��ق��اح��ات  وم��ن��اول��ة 
للأدوية  خم�س�سة  م��ربدة  حاوية   50 من  اأك��رث  اجلوي" اأي�ساً  لل�سحن 
يف مركزها حلماية ال�سحنات احل�سا�سة للحرارة اأثناء نقلها بني الطائرات 

ومبنى ال�سحن اجلوي يف املطار.
دبي  م��وان��ئ  م��ع   2021 يناير  يف  اجلوي"  لل�سحن  "االإمارات  وت��ع��اون��ت 
العاملية ومطارات دبي واملدينة الدولية للخدمات االإن�سانية الإطلق مبادرة 
لوج�ستية عاملية لنقل وتوزيع اللقاحات عرب دبي ويف فرباير 2021 وقعت 
الإعطاء  اليوني�سف  تفاهم مع منظمة  لل�سحن اجلوي" مذكرة  "االإمارات 
 COVAX "كوفيد19-" دعما ملرفق كوفاك�س  االأولوية لنقل لقاحات 

العاملية التي تهدف اإىل توزيع عاملي عادل للقاحات. املبادرة   Facility

الإمارات لل�سحن اجلوي تو�سع البنية الأ�سا�سية ل�سل�سلة ال�سحن املربد بدبي

الوطني الحتادي يوافق على م�سروع قانون ال�سحة النف�سية

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة للحفاظ على املظهر العام 
جلزيرة اأبوظبي من النفايات والزراعات الع�سوائية

•• اأبوظبي -الفجر

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من 
يف  العام  املظهر  على  للحفاظ  حملة  املدينة،  بلدية  مركز  خ��لل 
بالتعاون  للمركز،  اجلغرايف  النطاق  �سمن  الواقعة  املناطق  كافة 
مع مركز اأبوظبي الإدارة النفايات "تدوير"، بهدف احلفاظ على 
والزراعات  النفايات  اأن���واع  جميع  من  للمدينة  اجلمايل  امل�سهد 
اأن ت�سر باملظهر احل�ساري العام، وكذلك  الع�سوائية التي ميكن 

حفاظاً على البيئة ال�سحية النظيفة التي تتمتع بها اأبوظبي.
بداأت احلملة بتنفيذ اأعمال اإزالة امل�سوهات بحو�س )غرب 39( يف 
منطقة البطني بجزيرة اأبوظبي، حيث متت اإزالة اأ�سجار النخيل 
اجلافة والتالفة يف مقربة البطني، واإزال��ة جميع مكونات امللعب 
املائلة  واالأع��م��دة  امل��ي��اه  خ��زان  مثل  البطني،  منطقة  يف  املتهالك 
وال�سياج املعدين حول امللعب، باالإ�سافة اإىل اأعمال ت�سوية املنطقة 
الرتابية بعد اإزالة امللعب، وكذلك اإزالة الكتل اخلر�سانية امل�سوهة 

للمظهر العام.

العديد  يف  الع�سوائية  ال��زراع��ات  اإزال���ة  اأي�����س��اً  احلملة  وت�سمنت 
االأ�سول  جلميع  وال�سيانة  التقليم  اأع��م��ال  وتنفيذ  املناطق،  من 
الزراعية فيها، كما مت بالتن�سيق مع مركز اأبوظبي الإدارة النفايات 
والنفايات  املخلفات  بع�س  واإزال��ة  ر�سد  اأعمال  تنفيذ  "تدوير" 
العامة، باالإ�سافة اإىل اتخاذ عدد من االإجراءات املتبعة مع بع�س 
تتعلق  اأبوظبي  جزيرة  يف  متفرقة  اأماكن  يف  العاملني  املقاولني 
تنفيذ  م��ن��اط��ق  وت�����س��وي��ة  االأع���م���ال واحل���واج���ز  م��واق��ع  مبخلفات 

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

اال�سم التجاري:�سركة ابوظبي ملواد البناء والتعهدات ذ.م.م
خليفة  احمد  ال�سيد  مبنى   0.5 �سرق  ابوظبي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 

يو�سف احمد اليو�سف واخرين
CN 1031186 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات ، كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/6/7 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2055010189 
تاريخ التعديل:2021/6/8

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة امل�سفي 
املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

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

اال�سم التجاري:جنمة اخلليج للتجارة العامة ذ.م.م
�سامل  حممد  �سلطان  ال�سيد  مبنى   0.44 م  ال�سركة:امل�سفح  عنوان 

�سالح واخرين
CN 3015244 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون ،   2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/6/7 وذلك بناء على قرار 
حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/6/8 بالرقم:2150008202 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة امل�سفي 

املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اإعــــــــــالن
التجارية  ري�سور�سز  جلوبال  ال�س�����ادة/موا�سم  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�سة رقم:1798436 
تعديل مدير / اإ�سافة طارق احمد �سعيد عثمان الواحدى

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سلطان را�سد على ال�سام�سى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف الروافد الزراعية ذ.م.م

 ALRAWAFED AGRICULTURAL L.L.C
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف الروافد املتحدة لل�ستثمارات ذ.م.م

AL RAWAFED UNITED INVESTMENTS L.L.C
تعديل لوحه االإعلن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ موا�سم جلوبال ري�سور�سز التجارية ذ.م.م

 MAWASIM GLOBAL RESOURCES TRADING L.L.C
 اإىل/ موا�سم جلوبال ري�سور�سز التجارية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

MAWASIM GLOBAL RESOURCES TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سهيل لتجميل احلدائق

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3897261 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبدالرحيم �سكيل احمد %20

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سيف نواب كرمي داد البلو�سى من مالك اإىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء / �سيف نواب كرمي داد البلو�سى من 100 % اإىل %51

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ازانه احل�سرى %29
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 300000

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ ال�سهيل لتجميل احلدائق
ALSAHIL TO BEAUTIFY GARDENS

اإىل/ ماي داي لت�سليح االجهزة الكهربائية واملكيفات ذ.م.م
MY DAY TO REPAIR ELECTRICAL APPLIANCES AND AIR CONDITIONERS L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة تركيب االأدوات والتمديدات ال�سحية 4322002
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اإ�سلح و�سيانة التمديدات والرتكيبات الكهربائية.  4329904

تعديل ن�ساط / حذف خدمات جتميل احلدائق واملنتزهات  8130002
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خلل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اطل�س ادفان�سد لللكرتونيات ال�سوئية 

قد تقدموا الينا بطلب  CN واالمنية ذ.م.م  رخ�سة رقم:2210345 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة هين�سولدت اوبرتونيك�س جي ام بي ات�س

 HENSOLDT Optronics GmbH

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اأطل�س ون تو ون خلدمات ال�سيانة ذ.م.م
ATLAS ONE TO ONE MAINTENANCE SERVICES L.L.C.

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ايربا�س دي ا�س لللكرتونيات ال�سوئية
airbus ds optronics gmbh

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف اأطل�س ون تو ون خلدمات ال�سيانة ذ.م.م
ATLAS ONE TO ONE MAINTENANCE SERVICES L.L.C.

 تعديل ن�ساط / حذف تركيب ومتديد واإ�سلح نظم االإنذار  4321002
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا النقطة الف�سية  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1125277 
تعديل اإ�سم جتاري من/ كافترييا النقطة الف�سية

SILVER DOT CAFETERIA

اإىل / كافترييا االجوار
AL AJWAR CAFETERIA 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بل�س جرين للتنظيفات  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2135900 
تعديل اإ�سم جتاري من/ بل�س جرين للتنظيفات

PLUS GREEN CLEANING

اإىل/ بل�س جرين لل�سيانة العامة
PLUS GREEN GENERAL MAINTENANCE

دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعلن 

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

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اإعــــــــــالن
كافترييا   جاريج  ال�س�����ادة/فود  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3687809 
تعديل اإ�سم جتاري من/ فود جاريج كافترييا

FOOD GARAGE CAFETERIA

اإىل/ �سيلفر زون لل�سواية ومطعم ماندي
  SILVER ZOON GRILL AND MANDI RESTAURANT

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مطعم  5610001
 تعديل ن�ساط / حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا(  5610003

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اإعــــــــــالن
العامة    وال�سيانة  للمقاوالت  ون  �سفن  ال�س�����ادة/ناين  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3869880 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عمر ابوبكر عمر ال�سيخ ابوبكر الها�سمى %30

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عمر عبدالرحمن عمر ال�سيخ ابوبكر الها�سمى من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / عمر عبدالرحمن عمر ال�سيخ ابوبكر الها�سمى من 100 % اإىل %35

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة كوثر عبدالرحمن عمر ال�سيخ الها�سمى %35
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ ناين �سفن ون للمقاوالت وال�سيانة العامة

 NINE SEVEN ONE CONSTRUCTIONS AND GENERAL MAINTENANCE 

 اإىل/ ناين �سفن ون للمقاوالت وال�سيانة العامة ذ.م.م
NINE SEVEN ONE CONSTRUCTIONS AND GENERAL MAINTENANCE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خلل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�ستوديو نواعم لل�سيدات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1172911 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / احمد ابراهيم �سورى ابراهيم البلو�سى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / احمد ابراهيم �سورى ابراهيم البلو�سى من 50 % اإىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد حممد ح�سن البلو�سى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ا�ستوديو نواعم لل�سيدات ذ.م.م

NAWAEM LADIES STUDIO L.L.C

اإىل/ ا�ستوديو نواعم لل�سيدات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

NAWAEM LADIES STUDIO SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خلل 

اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
انارة  التجاري:�سركة  باال�سم   CN رقم:1050096 
االمارات الدولية ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خلل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

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

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اإعــــــــــالن
ما�سرت  ال�س�����ادة/�سوبر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لل�سقاالت  رخ�سة رقم:3907259 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة يعقوب حممد عبداهلل احلمادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف خالد �سامل �سالح م�سلم العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/تو�ست وكرك

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:2663213 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة فاطمه حممد �سعيد النجادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف �سعد هادي حمد فرحان االأحبابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اإعــــــــــالن
امل�سيئ  ال�س�����ادة/النجم  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاوالت االلكرتوميكانيكية ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1093892 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة علي حممد �سالح علي احلمادي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف مرمي حممد جابر عبدالرحمن احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

اال�سم التجاري:�سوكولتيني - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:بني يا�س  ،بني يا�س �سرق 2- 0.3 مبنى ال�سيد حممد 

�سعفان عبيد عو�س واخرين
CN 2629858 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات ، كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/6/7 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105014369 
تاريخ التعديل:2021/6/8

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة امل�سفي 
املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

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

ريفيوليت جاميز للنظمة
 رخ�سة رقم:CN 2818389  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/عرب احلقول للطاقة واالن�ساءات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1054022 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة خالد جرار %100

تعديل مدير / اإ�سافة خالد جرار
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سيد خليفه حممد �سامل ال ح�سن اخلزرجى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ عرب احلقول للطاقة واالن�ساءات

TRANSFIELD POWER & CONSTRUCTIONS

اإىل/ عرب احلقول الطاقة واالن�ساءات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
TRANSFIELD POWER & CONSTRUCTIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

  اإعــــــــــالن
تعلن وزارة االقت�ساد باأن ال�سادة/تي�سن كروب ايربورت 
�سولو�سينز ا�س.ايه.اأبوظبي فرع �سركة )ا�سبانيا( مقيدة 
رقم  حتت  الوزارة  لدى  االجنبية  ال�سركات  �سجل  يف 
)4445( وقد تقدمت ال�سركة اىل الوزارة بطلب لتعديل 
�سولو�سينز  ايربورت  كيه  لي�سبح/تي  التجاري  اال�سم 
ال�سركات  �سجل  يف  بياناتها  وتعديل   ، ا�س.ايه.اأبوظبي 

االجنبية تبعا لذلك .
باعرتا�سهم  التقدم  احلق  ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى 
ن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  يتجاوز  ميعاد ال  الوزارة يف  اىل 

هذا االعلن. حتريرا يف 2021/6/8
اأحمد علي احلو�شني

 مدير ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة البادية للنقليات واملقاوالت العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1232260 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فاخره ا�سماعيل فتح على عبداهلل اخلاجه  %5.31
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ها�سم ا�سماعيل فتح على عبداهلل اخلاجه  %10.63

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة طه ا�سماعيل فتح على عبداهلل اخلاجه  %10.63
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة هاجر ا�سماعيل فتح على عبداهلل اخلاجه  %5.31

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مهره ا�سماعيل فتح على اخلاجه  %5.31
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة علياء ا�سماعيل فتح على اخلاجه  %5.31
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �ساره ا�سماعيل فتح على اخلاجه  %5.31

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ا�سماء ا�سماعيل فتح على عبداهلل اخلاجه  %5.31
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة نوره ا�سماعيل فتح على اخلاجه  %5.31

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ابراهيم ا�سماعيل فتح على عبداهلل ال خاجه  %10.63
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد ا�سماعيل فتح على عبداهلل اخلاجه  %10.63

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ح�سه ا�سماعيل فتح على ال خاجه  %5.31
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فاطمه عقيل عبا�س اخلاجه  %15

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف م�سلم �سامل بخيت الكثريى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ا�سماعيل فتح على عبداهلل اخلاجه

تعديل لوحه االإعلن / اإجمايل من م�ساحة 8*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ت�سامن اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة البادية للنقليات واملقاوالت العامة
 AL BADIYAH GENERAL CONTRACTING & TRANSPORT COMPANY 

اإىل/ �سركة البادية للنقليات و املقاوالت العامة ذ.م.م
AL BADIYAH GENERAL CONTRACTING & TRANSPORT COMPANY L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خلل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/4613

اإعلن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
�شينعقد  باأنه  دبي  يف  الإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  المارات  تعلن 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�شاعة 
6:00 م�شاءا يوم الثنني 2021/06/14 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �شينغ مامنوهان 

اجيت �شينغ + بروجن للتجارة العامة �س.ذ.م.م و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                         الو�شف                             �شعر التقييم  

 67,200                 مولدات كهرباء و�شا�شات تلفاز وك�شافات كهرباء 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات االيجارية
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••  دبي-وام:

والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  اأطلقت 
م�سروع درا�سة بحثية "جتريبية" مل�سح 
رقمي حيوي للموائل البحرية يف دولة 
تكنولوجيا  على  باالعتماد  االإم���ارات 
ال����ط����ائ����رات ب������دون ط����ي����ار، واأج����ه����زة 
"روبوت"  االآل����ي����ة  وال��ق��ي��ا���س  امل�����س��ح 
املنطقة  يف  االأوىل  للمرة  امل���اء،  حت��ت 
احتفاالت  يف  م�ساركتها  �سمن  وذل��ك 
 " للمحيطات  العاملي  "اليوم  العاملية 
مو�سوع  على  ال�سوء  ي�سليط  ال���ذى 
و�سبل  "احلياة  عنوان:  حتت  املحيط 
التقنيات  لتوظيف  وتعزيزاً  العي�س"، 
على  اال�ستدامة  حتقيق  يف  احلديثة 
وتهدف   . ال��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  م�ستوى 
الدرا�سة اإىل قيا�س م�ستوى جناح هذا 
خارطة  ر�سم  يف  التقنيات  م��ن  ال��ن��وع 
على  البحرية  للموائل  دقيقة  رقمية 
نتائجها  ومقارنة   ، ال��دول��ة  م�ستوى 
االعتيادية  امل�����س��ح  ن��ظ��م  حت��ق��ق��ه  مب��ا 

التي تعتمد على الغوا�سني والقيا�س 
�سعادة  وق�����ال  ال��ت��ق��ل��ي��دي.  ال����ي����دوي 
التغري  وزارة  وك��ي��ل  ع��ل��وان  ���س��ل��ط��ان 
املناخي والبيئة بالوكالة :" اإن تعزيز 
وزي��������ادة معدل  االب���ت���ك���ار  م��ن��ظ��وم��ة 
توظيف التقنيات احلديثة يف حتقيق 
اال����س���ت���دام���ة مي���ث���ل اأح������د االأه�������داف 
املناخي  التغري  لوزارة  اال�سرتاتيجية 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيقها  ال��ت��ي  وال��ب��ي��ئ��ة 
االإم����ارات  روؤي����ة  مل�ستهدفات  م��واك��ب��ة 
 ،2071 االم���ارات  ومئوية   2021
 . الر�سيدة."  ال���ق���ي���ادة  وت��وج��ي��ه��ات 
واأ���س��اف: " وت��اأت��ي ال��درا���س��ة يف اإطار 
جمموعة  حتقيق  على  ال����وزارة  عمل 
م��ن اأه��داف��ه��ا اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، ت�سم 
املناخ،  اج��ل  م��ن  العمل  ج��ه��ود  تعزيز 
املناخي  التغري  ت��اأث��ريات  ع��رب درا���س��ة 
جهود  وتعزيز  البحرية،  املوائل  على 
ا�ستدامة  ل�سمان  املوائل  حماية هذه 
ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي ال��ب��ح��ري ، كما 
املنظومة  ودع���م  ت��ع��زي��ز  يف  �ست�ساهم 

ب�سكل  الدولة  م�ستوى  على  البحثية 
ع�����ام، ح��ي��ث ���س��ت��ج��م��ع ال��ت��ج��رب��ة بني 
احليوي  ال���رق���م���ي  امل�������س���ح  ت��ق��ن��ي��ت��ي 
بدون  ال��ط��ائ��رات  با�ستخدام  اجل���وي 
ط���ي���ار وا����س���ت���خ���دام اأج����ه����زة روب�����وت 
امل���اء الإج���راء  ال��ب��ح��ري حت��ت  للم�سح 
امل�سح. و�سيتم قيا�س مدى جناح املزج 
ب��ني ق����درات ه��ات��ني ال��ت��ق��ن��ي��ت��ني، كما 
املعلومات  و�سحة  دق��ة  مقارنة  �سيتم 
والبيانات التي �ستجمعها مبا جتمعه 
ال���ط���رق ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، و���س��ي��ت��م توفري 
خم��رج��ات ال��ت��ج��رب��ة ب��ال��ك��ام��ل لكافة 
يف  البحرية  بالبيئة  املعنية  اجل��ه��ات 
االأكادميية  ول��ل��م��وؤ���س�����س��ات  ال���دول���ة، 
والدرا�سة  ال��ب��ح��ث  ق�����درات  ل��ت��ع��زي��ز 

لطلبها." . 
الدرا�سة  ق��درة  اأن  اإىل  ع��ل��وان  واأ���س��ار 
التقنيات  ودق�����ة  جن����اح  اث���ب���ات  ع��ل��ى 
املخت�سني  �سيحفز  املطبقة  اجلديدة 
اإطلق  على  والطلبة  واالك��ادمي��ي��ني 
تطوير  على  تعتمد  مماثلة  درا���س��ات 

ال����ت����ق����ن����ي����ات وجت������ري������ب ا����س���ت���خ���دام 
م��ن��ظ��وم��ات ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ج���دي���دة يف 
املتاحة  التقنيات  بني  وامل��زج  الدرا�سة 

لل�ستفادة من قدراتها.
مدى  جت��ري��ب  ال��درا���س��ة  وت�ستهدف   
النوع من  ه��ذا  ا�ستخدام  دق��ة وجن��اح 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة، ور���س��م خارطة 
كافة  على  البحرية  للموائل  رقمية 
م�ساحة  ل���ر����س���د  ال����دول����ة  ����س���واح���ل 
امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ت��ت��واج��د ب��ه��ا، وحتديد 
تركيبة  واإع��داد  وت�سنيفاتها،  اأنواعها 
نوعية ملناطق حيود املوائل الطبيعية، 
و�سيتم مقارنة النتائج التي �ست�سجلها 
امل�سح  ن���ظ���م  ت����وف����ره  ال���ت���ج���رب���ة مب����ا 
الغوا�سني  على  باالعتماد  االعتيادية 
البيانات.  ودق���ة  �سحة  م���دى  ل��ب��ي��ان 
ع���ل���ى اجلمع  ال����درا�����س����ة  و���س��ت��ع��ت��م��د 
احليوي  ال��رق��م��ي  امل�سح  تقنيتي  ب��ني 
الطائرات  تكنولوجيا  ع��رب  اجل���وي 
البحري  امل�سح  وتقنية  ط��ي��ار،  ب���دون 
"الروبوتات" املزودة  تكنولوجيا  عرب 

مب�ست�سعرات دقيقة لتحقيق تكامل يف 
عمليات امل�سح. 

ملدة  التجريبية  ال��درا���س��ة  و�ست�ستمر 
اإيجاد  على  و�ستعمل   ، اأ�سبوعاً   17
متعددة  االب��ع��اد  ذات  رقمية  خ��ارط��ة 
البحرية  امل�����وائ�����ل  م����وائ����ل  ل���و����س���ع 
التغري  ت���اأث���ريات  ب���ال���دول���ة، وق��ي��ا���س 
اإيجاد  يف  للم�ساهمة  عليها  امل��ن��اخ��ي 
هذا  مواجهة  �سبيل  يف  فعالة  ح��ل��ول 
ال���ت���ح���دي، وت���ع���زي���ز ح��م��اي��ة ث����روات 
وحتقيق  البحرية  الطبيعية  النظم 

ا�ستدامتها. 
و�ستطبق مرحلة التجريب االأوىل يف 
القيوين  ام  ب��اإم��ارة  البحرية  املنطقة 
ت�ساري�سها،  ت��ن��وع  اإىل  ذل���ك  وي��ع��زى 
البيولوجي  ال��ت��ن��وع  ق��اع��دة  وات�����س��اع 
مثل  ت�سمها  التي  البحرية  وامل��وائ��ل 
االأع�ساب  وم���روج  املرجانية  ال�سعاب 
ال���ب���ح���ري���ة وح����ي����ود امل����ح����ار وخ�����ريان 

الطبيعية.
ح�����رارة  درج�������ات  ارت����ف����اع  اأن  ي���ذك���ر   

املناخ  تغري  ع��ن  ال��ن��اج��م  البحر  م��ي��اه 
تدهور  االأ����س���ب���اب  اأه�����م  ي���ع���ت���رباأح���د 
خا�س  ب�سكل  منها  البحرية  امل��وائ��ل 
طرد  يف  ومتمثلة  املرجانية  ال�سعاب 
الطحالب املجهرية التي تعي�س داخل 
حدوث  ي�سبب  م��ا  املرجانية  ال�سعاب 
ما  املرجان"،  "ابي�سا�س  ظ���اه���رة 
يفقدها دورها كموئل طبيعي للتنوع 
البيولوجي البحري. ووفقاً للدرا�سات 
امل�سحية ملياه اخلليج العربي �ساهمت 
اجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة يف ت��ع��زي��ز ق���درات 
مع  التكيف  على  امل��رج��ان��ي��ة  ال�سعاب 
ارتفاع درج��ات احل��رارة، حيث طورت 
جيناتها ما �ساهم يف زيادة قدرة بع�س 
تتجاوز  بن�سبة  ال��ت��ع��ايف  على  االن����واع 
%70. اإىل ذلك متثل حماية البيئة 
الطبيعية  موائلها  وتعزيز  البحرية 
و�سمان ا�ستدامة تنوعها البيولوجي 
اأحد االأهداف اال�سرتاتيجية للوزارة، 
ومتثل ال�سعاب املرجانية اأحد املكونات 
عملت  لذا  البحرية،  للبيئة  الرئي�سة 

والتن�سيق مع كافة اجلهات  بالتعاون 
املعنية على م�ستوى الدولة على اإيجاد 
بنية ت�سريعية ت�سمن حماية ال�سعاب 
منظومتها  ط����ورت  ك��م��ا  امل��رج��ان��ي��ة، 
وا�ستزراع  حماية  جم��ال  يف  البحثية 
ال�سعاب املرجانية، وتعمل ب�سكل دائم 
على توظيف اأحدث التقنيات العاملية 
ال��ن��وع من  ا���س��ت��دام��ة ه���ذا  يف حتقيق 
املوائل الطبيعية، وتطلق العديد من 
و�سمان  لتعزيز  وامل���ب���ادرات  ال��ربام��ج 
ا�ستدامة هذه ال�سعاب، ومنها مبادرة 
املت�سررة  ال�ساحلية  امل��ن��اط��ق  ت��اأه��ي��ل 
وا�ستزراع  ت��ث��ب��ي��ت  يف  ت��ت��م��ث��ل  وال���ت���ي 
بالتن�سيق  بالدولة  املرجانية  ال�سعاب 
يف  املخت�سة  ال�سلطات  م��ع  وال��ت��ع��اون 
ك��ل اإم����ارة. وك��ان��ت ال����وزارة ق��د نفذت 
نوعاً   24 ال���س��ت��زراع  بحثياً  م�سروعا 
من املرجان يف �سواحل الدولة، والتي 
مت العمل على تطوير وتعزيز قدراتها 
ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف م���ع ت���داع���ي���ات التغري 
ال����وزارة خارطة  اأع���دت  امل��ن��اخ��ي، كما 

املرجانية  لل�سعاب  اجلغرايف  للتوزيع 
على طول ال�سريط ال�ساحلي للدولة، 
ومت عربها ر�سد 210 موقعا لتواجد 
اكرث  ت�سجيل  ومت  املرجانية  ال�سعاب 
انواع املرجان ال�سلبة. 55 نوعا من 

الفجرية  م����رك����ز  م�����ع  وب����ال����ت����ع����اون 
م�سروع  ال����وزارة  اأطلقت  للمغامرات 
املرجانية  لل�سعاب  الفجرية  ح��دائ��ق 
والذي يهدف اإىل زراعة 1.5 مليون 
م�ستعمرة مرجانية على مدى خم�س 
 300 تتجاوز  م�ساحة  على  �سنوات، 
اأحد  ب��ذل��ك  األ���ف م��رت م��رب��ع، ليكون 

اأكرب احلدائق املرجانية يف الدولة.

••دبي-وام:

يف  الع�سو  اجلليلة،  موؤ�س�سة  اأعلنت 
را�سد  ب��ن  حممد  م��ب��ادرات  موؤ�س�سة 
اآل مكتوم العاملية، عن جمع تربعات 
درهم  م��ل��ي��ون   220 قيمتها  ب��ل��غ��ت 
را�سد  بن  حمدان  "م�ست�سفى  الإن�ساء 
ال�سرطان"  مر�سى  لرعاية  اخل��ريي 
ال�سيخ  ال�سمو  اأطلقه �ساحب  وال��ذي 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
�سهر  خ��لل  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم 
رم�سان املبارك املا�سي اإحياًء لذكرى 
ال�سيخ  ت��ع��اىل  ب����اإذن اهلل  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
حمدان بن را�سد اآل مكتوم، واحتفاًء 
ب��ال��ع��ط��اء يف جمال  ب���اإرث���ه احل���اف���ل 
ال��ع��م��ل اخل�����ريي، وذل����ك م���ن خلل 
والعلجية  الطبية  الرعاية  تقدمي 
ال�����س��رط��ان م��ن غري  ب��امل��ج��ان ملر�سى 

القادرين يف دولة االإمارات.
اخلريي،  امل�ست�سفى  هذا  اإن�ساء  ياأتي 
ُي��ع��ّد االأول م��ن ن��وع��ه يف دولة  ال���ذي 
له  املغفور  مل�سرية  تكرمًيا  االإم���ارات، 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  ت��ع��اىل  اهلل  ب����اإذن 
بالعطاء  ال���زاخ���رة  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د 
وت���ق���دي���ًرا ل��ل��خ��دم��ات اجل��ل��ي��ل��ة التي 
نذر جانباً  التي  قّدمها خلل حياته 

منها لدعم العمل االإن�ساين واالأعمال 
اخلريية الكبرية التي طالت باآثارها 
العامل،  اأن���ح���اء  االإي��ج��اب��ي��ة خم��ت��ل��ف 
امل�����س��ت�����س��ف��ى اجلهود  ���س��ي��دع��م  ح��ي��ث 
الرامية لتعزيز مكانة دولة االإمارات 
مر�سى  رع���اي���ة  جم����ال  يف  ال����رائ����دة 
حني  يف  الطبي،  واالبتكار  ال�سرطان 
يف  ملحوظ  ب��دور  امل�ست�سفى  �سيقوم 
ر�سم ملمح م�ستقبل القطاع الطبي 

يف الدولة.
اأنها  اجل��ل��ي��ل��ة  م���وؤ����س�������س���ة  وك�����س��ف��ت 
يف  دره����م  م��ل��ي��ون   750 �ست�ستثمر 
�ستبلغ  ال�����ذي  اجل���دي���د  امل�����س��ت�����س��ف��ى 
طاقته اال�ستيعابية االإجمالية 250 
�سريرا .. و�سُيقام امل�سروع املُكّون من 
مرحلتني على م�ساحة 50 األف مرت 

اأول  ي�سبح  اأن  امل��ق��رر  وم���ن  ُم���رّب���ع، 
بالكامل  ُيبنى  املنطقة  يف  م�ست�سفى 

بوحدات �سابقة التجهيز.
و�ست�سهد املرحلة االأوىل من امل�سروع 
باأحدث  جُمهًزا  �سريًرا   150 توفري 
و�ستكون  ت��ط��ّوًرا  واأك��رثه��ا  التقنيات 
قادرة على ا�ستيعاب 30 األف مري�س 
�سيقدم  اك��ت��م��ال��ه،  وع��ن��د   .. ���س��ن��وًي��ا 
رعاية  خ��دم��ات  اجل��دي��د  امل�ست�سفى 
ت�سمل  ال�������س���رط���ان  مل��ر���س��ى  ���س��ام��ل��ة 
والت�سخي�س،  ال����وق����اي����ة،  خ����دم����ات 
وال�����ع�����لج، وال����رع����اي����ة ال��ط��ب��ي��ة من 
خلل طواقم عمل متمر�سة وُمبدعة 
عاملية  م���ت���ق���دم���ة  ط��ب��ي��ة  وت���ق���ن���ي���ات 
اجلليلة  موؤ�س�سة  وق��دم��ت  امل�ستوى. 
جزيل ال�سكر والعرفان لكل الداعمني 

حمدان  مل�ست�سفى  املُتربعة  واجلهات 
ب��ن را���س��د اخل���ريي ل��رع��اي��ة مر�سى 
خا�سة  ف��ع��ال��ي��ة  خ�����لل  ال�������س���رط���ان 
نظمتها املوؤ�س�سة بح�سور �سمّو ال�سيخ 
رئي�س  م��ك��ت��وم،  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د 
الرئي�س  امل��دين  للطريان  دب��ي  هيئة 
االإم�������ارات رئي�س  مل��ج��م��وع��ة  االأع���ل���ى 
اجلليلة،  م��وؤ���س�����س��ة  اأم����ن����اء  جم��ل�����س 
اأطلقت  امل��ن��ا���س��ب��ة،  ب��ه��ذه  واح���ت���ف���ااًل 
اإ�سم  موؤ�س�سة اجلليلة برناجماً حمل 
"دائرة االأمل"، حيث تعّهد املُتربعون 
االأوائل بتقدمي الدعم اللزم الإن�ساء 

امل�ست�سفى اجلديد.
وجاء �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل 
الداعمني  قائمة  مقدمة  يف  مكتوم، 
�سالح  عي�سى  ك��ذل��ك  �سملت  وال��ت��ي 

اإب��راه��ي��م عبيداهلل،  ال��ق��رق، وحم��م��د 
واأ�سرة  �سوقات،  ب��و  احمد  ب��ن  وحمد 
املغفور له عبداهلل ح�سن الر�ستماين، 
ح�سن  عبدالواحد  له  املغفور  واأ�سرة 
ال��ر���س��ت��م��اين، وع��ب��دال��رح��ي��م حممد 
وعبداحلميد  ال���زرع���وين،  ب��وال��غ��زوز 
كوتيكولون،  وف���ي�������س���ل  ����س���دي���ق���ي، 
كيل�سند،  وراج����ن  في�سل،  و���س��ب��ان��ة 

وراجو كاتاريا، وبي ان �سي مينون.
ال�سيخ  �سمو  ق��ال  املنا�سبة،  ه��ذه  ويف 
رئي�س  م��ك��ت��وم،  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د 
ما   : اجلليلة  موؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س 
من اأولوية اأكرث اأهمية من ال�سحة، 
ونحن ملتزمون بامل�ساعدة يف حت�سني 
حياة الفئة االأكرث �سعًفا من املجتمع 
م�ست�سفى  يجمع  اأن  امل��ق��رر  وم���ن   ..

ح��م��دان ب��ن را���س��د اخل���ريي لرعاية 
م���ر����س���ى ال�������س���رط���ان ب����ني اخل�����ربات 
املتقدمة  الطبية  والتقنيات  املبتكرة 
والرفاه؛  ال�����س��ح��ة  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
ل���دف���ع روؤي������ة االإم��������ارات ن��ح��و ري����ادة 
جم���ال رع��اي��ة م��ر���س��ى ال�����س��رط��ان .. 
تكرمي  خ��ري  ه��و  امل�ست�سفى  ه���ذا  اإنَّ 
ال�سيخ  تعاىل  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  للمغفور 
حمدان بن را�سد اآل مكتوم، اأحد اأهم 
رم��وز العمل اخل��ريي واالإن�����س��اين يف 
ون��ح��ن فخورون  وال���ع���امل،  امل��ن��ط��ق��ة 
احلافل  ب��اإرث��ه  للحتفاء  بالتكاتف 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ب��ج��ع��ل  ب��ال��ع��ط��اء 

عالية اجلودة يف متناول اجلميع.
الدكتورة  �سعادة  اأع��رب��ت  جهتها   م��ن 
جمل�س  ع�سو  ال��ق��رق،  عي�سى  رج���اء 

االأمناء ورئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة 
اجلليلة عن خال�س ال�سكر والتقدير 
�سمو  مقدمتهم  ويف  ال��داع��م��ني  لكل 
مكتوم،  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ 
م�سروعنا  خلل  من  نهدف  وقالت: 
بناء م�ست�سفى متميز ي�سم  اإىل  هذا 
اأب������رز اأط����ب����اء ال���ع���امل امل��خ��ت�����س��ني يف 
ال�سرطان  م��ر���س  ت�سخي�س  جم���ال 
اأف�سل  ت����ق����دمي  ب����ه����دف  وع�����لج�����ه 

خدمات علجية ممكنة للمر�سى.
واأ�سافت : نوؤمن يف موؤ�س�سة اجلليلة 
احل��ّق يف احل�سول  لكل مري�س  ب��اأن 
اأن  ثقة  وكّلنا  املنا�سب،  ال��ع��لج  على 
را�سد اخلريي  بن  م�ست�سفى حمدان 
اجل���دي���د ���س��ي�����س��ه��م يف ت��ع��زي��ز االأم����ل 
نتقدم  اأن  ون��ود  املر�سى.  لدى جميع 

ب��ج��زي��ل ال�����س��ك��ر ل��ل��ُم��ت��ربع��ني واأه����ل 
القّيمة  م�����س��اه��م��ات��ه��م  ع��ل��ى  اخل����ري 
اإجناز  يف  �ست�ساعدنا  التي  وال�سخّية 
امل�سروع اخلريي بكل ما يحمله  هذا 
الدكتور  وق����ال  ن��ب��ي��ل��ة.  اأه�����داف  م���ن 
عبدالكرمي �سلطان العلماء، الرئي�س 
تعترب   : اجلليلة  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
دول��ة االإم���ارات من اأك��رث دول العامل 
م�����س��اه��م��ة يف االأع�����م�����ال اخل���ريي���ة، 
وم�سروع م�ست�سفى حمدان بن را�سد 
ال�سرطان  مر�سى  لرعاية  اخل���ريي 
امل�ساهمات  ب��دع��م م��ن  ال��ن��ور  ���س��ريى 
ال�����س��خ��ّي��ة ال��ت��ي ق��ّدم��ه��ا اأه���ل اخلري، 
وامل���وؤ����س�������س���ات، وال�������س���رك���ات، واأف������راد 
كّل  ن�سكر  املنا�سبة  وب��ه��ذه  املجتمع، 
دعم  يف  و�ساهم  للم�سروع  ت��رّبع  م��ن 
اأف�سل  ل��ت��وف��ري  ال���رام���ي���ة  ج���ه���ودن���ا 
من  للمر�سى  ممكنة  �سحية  رع��اي��ة 
ال���ق���ادري���ن ع��ل��ى حت��م��ل تكلفة  غ���ري 
العلج جماًنا. ُيذكر اأن املبلغ املتوفر 
للم�ست�سفى  ال���ت���ربع���ات  خ����لل  م���ن 
حتى االآن وقدره 220 مليون درهم، 
مليون   480 اأ�سل  من  ج��زءاً  ي�سكل 
درهم تكلفة اإجناز املرحلة االأوىل من 
من  االأوىل  ال�سنة  ومت��وي��ل  امل�����س��روع 
افتتاحه  املُقرر  امل�ست�سفى  بناء  اأعمال 

ر�سميا يف العام 2023.

•• اأبوظبي-الفجر

خليفة  جلائزة  العامة  االأمانة  َمت  َنظَّ
واالبتكار  ال���ت���م���ر  ل��ن��خ��ي��ل  ال���دول���ي���ة 
افرتا�سية  علمية  حما�سرة  ال��زراع��ي 
التمر  نخيل  زراع���ة  "تطوير  ب��ع��ن��وان 
اململكة  يف  امل�������س���ت���دام���ة  وال���ت���ن���م���ي���ة 
املهند�س  ���س��ع��ادة  ق��دم��ه��ا  املغربية"، 
اال�سرتاتيجية  مدير  با�سري  حممد 
لتنمية  الوطنية  بالوكالة  وال��ت��ع��اون 
م��ن��اط��ق ال���واح���ات و���س��ج��ر االأرك�����ان يف 
اململكة املغربية، بح�سور اأكرث من 75 
واملهتمني  وامل��خ��ت�����س��ني  اخل����رباء  م��ن 
بالتمور ب�سكل عام، ميثلون 15 دولة. 
واأ�سار الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني 
تاأتي  املحا�سرة  هذه  ب��اأن  اجلائزة  عام 
نهيان  ال�سيخ  معايل  توجيهات  �سمن 
الت�سامح  وزي�����ر  ن���ه���ي���ان،  اآل  م���ب���ارك 
وال���ت���ع���اي�������س، رئ���ي�������س جم��ل�����س اأم���ن���اء 
اجلائزة، يف اإطار التزام اجلائزة بن�سر 
بزراعة  املتخ�س�سة  العلمية  امل��ع��رف��ة 
ال��ن��خ��ي��ل واإن���ت���اج ال���ت���م���ور.  ح��ي��ث اأكد 
اأهمية  على  الوكالة  عام  مدير  �سعادة 
مبادرة  ح����ول  دويل  حت���ال���ف  اإن�������س���اء 
البلدان  ب��ني  م��ا  م�ستدامة«،  »واح���ات 
لها  تعرت�س  التي  باالإ�سكالية  املعنية 
واحات نخيل التمر على طول املنطقة 
اخلليج  م����ن  امل���م���ت���دة  ال�������س���ح���راوي���ة 

وذلك  االأطل�سي،  املحيط  اىل  العربي 
لو�سع  امل���ت���ح���دة  االأمم  رع���اي���ة  حت���ت 
حلماية  ال���لزم���ة  وامل�������وارد  االأدوات 
و����س���م���ان ا����س���ت���دام���ة ه����ذه امل���ج���االت؛ 
اأهداف  لتحقيق  موؤ�س�سة  اإن�ساء  ع��رب 
م��ب��ادرة »واح����ات م�����س��ت��دام��ة«؛ وتعبئة 
هذه  لتنفيذ  ال���لزم���ة  امل��ال��ي��ة  امل�����وارد 
اإىل  با�سري  املهند�س  واأ���س��ار  امل��ب��ادرة. 
»واح��ات م�ستدامة« و�سعت  اأن مبادرة 
م�����ن اأج��������ل االع�����������رتاف وامل���ح���اف���ظ���ة 

والتنمية الت�سامنية للواحات كنماذج 
والتي  املناخية،  التغريات  مع  للتكيف 
با�ستثنائية  اأح�سن  تعريف  اإىل  تهدف 
على  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال���واح���ات،  وه�سا�سة 
التنوع  وخ�����س��و���س��اً  ال����واح����ي  االإرث 
البيولوجي والنظم االإن�سانية، وتثمني 
املوؤهلت التي تزخر بها الواحات من 
اأجل تنمية م�ستدامة. يذكر اأن مبادرة 
من  اإط��لق��ه��ا  مت  امل�ستدامة  ال��واح��ات 
ق��ب��ل امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة خ���لل موؤمتر 

ال�����ذي   »  COP22  « االأط�����������راف 
 2016 ع�����ام  م���راك�������س  ا���س��ت�����س��اف��ت��ه 
وم�سرتكة  م��ن��ا���س��ب��ة  ت���داب���ري  الت���خ���اذ 
وفعالة الإنقاذ الواحات و�سمان بقائها 
على  العمل  اأج��ل  من  �سوتها  واإ�سماع 
توؤدي  لكي  وا�ستمراريتها  دميومتها 
دورها البيئي واالجتماعي واالإن�ساين.  
الندوة  خلل  املحا�سر  ا�ستعر�س  كما 
باململكة  ال��ف��لح��ي��ة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
االأخ�سر  امل��غ��رب  امل��غ��رب��ي��ة، وخم��ط��ط 

يبلغ  حيث  االإن��ت��اج،  �سل�سل  ومقاربة 
م��ت��و���س��ط اإن����ت����اج ال���ت���م���ور ع��ل��ى مدى 
 133.000 املا�سية   5 ال  ال�سنوات 
بلغ  قيا�سي  اإن��ت��اج  م��ع  ال�سنة،  يف  ط��ن 
 .2020 ع���ام  يف  ط��ن   149.000
التمر  ن���خ���ي���ل  م�������س���اح���ة  ت���ب���ل���غ  ك���م���ا 
اإجمايل عدد  60،000 هكتار، ويبلغ 
مليون   6.6 ح���وايل  النخيل  اأ���س��ج��ار 
الرتاث  من   7% ميثل  ما  وه��و  نخلة، 
اإىل  با�سري  املهند�س  واأ���س��ار  ال��ع��امل��ي. 

لل�سرتاتيجية  االإداري���ة  املنهجية  اأن 
الواحات  مل��واج��ه��ة حت��دي��ات  ال��وط��ن��ي��ة 
امل�ستدامة تتمركز حول ثلث حماور 
املوارد  وتثمني  الب�سري،  التاأهيل  هي 
البيئة.  على  واملحافظة  االقت�سادية، 
تنمية  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى  تعمل  وال��وك��ال��ة 
اجنازه،  وتتبع  الواحات  ملناطق  �سامل 
وذلك يف اإطار التنمية امل�ستدامة على 
واالجتماعي  االق��ت�����س��ادي  ال�����س��ع��ي��د 
وال���ث���ق���ايف وال��ب��ي��ئ��ي وال��ب�����س��ري طبقا 

للتوجهات واال�سرتاتيجيات املقررة.
�سعادة  اأ���س��اد  فقد  املحا�سرة  ختام  ويف 
مدير  ب����ا�����س����ري  حم����م����د  امل����ه����ن����د�����س 
بالوكالة  وال���ت���ع���اون  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الواحات  م��ن��اط��ق  ل��ت��ن��م��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
املغربية،  امل��م��ل��ك��ة  يف  االأرك�����ان  و���س��ج��ر 
به جائزة  ال��ذي قامت  الكبري  ب��ال��دور 
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 
الزراعي يف دعم وتطوير قطاع زراعة 
م�ستوى  على  التمور  واإن��ت��اج  النخيل 

املهرجان  تنظيم  خ���لل  م��ن  ال��ع��امل، 
واملهرجان  االأردن���ي���ة  للتمور  ال����دويل 
واملهرجان  ال�سودانية  للتمور  ال��دويل 
الدويل للتمور امل�سرية وما رافقها من 
اأن�سطة وفعاليات، التي �ساهمت ب�سكل 
فاعل يف زيادة ال�سمعة للتمور العربية 
وارتفاع يف حجم ال�سادرات، باالإ�سافة 
التي  ال��دول��ي��ة  امل��وؤمت��رات  �سل�سلة  اىل 
على  للجائزة  العامة  االأمانة  تنظمها 

مدى اأربعة وع�سرين عاماً.

اأطلقه حممد بن را�شد والأول من نوعه يف الدولة

موؤ�س�سة اجلليلة جتمع تربعات بقيمة 220 مليون درهم ل�سالح م�ست�سفى حمدان بن را�سد اخلريي لرعاية مر�سى ال�سرطان

بح�شور 75 خبريًا وفنيًا يف جمال زراعة النخيل ميثلون 15 دولة

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي تنظم حما�سرة علمية افرتا�سية بعنوان »تطوير زراعة نخيل التمر والتنمية امل�ستدامة يف اململكة املغربية«
مبادرة »الواحات م�شتدامة« منوذج للتكيف مع التغريات املناخية

التغري املناخي والبيئة تطلق م�سروع درا�سة جتريبية مل�سح رقمي للموائل البحرية يف الإمارات

•• دبي -وام:

االأن�سطة  من  متنوعة  جمموعة  لل�سيدات  دبي  ن��ادي  اأطلق 
باملرح  املليئة  الرتفيهية  وال�ساطئية  امل��ائ��ي��ة  وال��ري��ا���س��ات 
واملغامرات خلل ال�سيف احلايل حتت �سعار "َحِلقي بعيدا 
وال�سغار  الكبار  احتياجات  لل�سيدات" تلبي  دب��ي  ن��ادي  مع 
معاً نحو مت�سية اأوقات �سعيدة ومفيدة يف اأجواء اجتماعية 

ممتعة وبيئة �سحية واآمنة.
باالإنابة  لل�سيدات  دب��ي  ن��ادي  مديرة  الب�ستكي  املها  وقالت 
نوعية  م��ب��ادرات  اإط��لق  على  با�ستمرار  يحر�س  النادي  ان 
�سمو  ح��رم  وتوجيهات  روؤي���ة  ت��واك��ب  وال���زائ���رات  للع�سوات 

ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة �سمو ال�سيخة منال بنت حممد 
بن را�سد اآل مكتوم رئي�سة موؤ�س�سة دبي للمراأة رئي�سة نادي 
للمراأة  وال��ذه��ن��ي��ة  البدنية  ال�سحة  ل��دع��م  لل�سيدات  دب��ي 
والطفل معا من خلل اأن�سطة وفعاليات مبتكرة وخدمات 
عالية امل�ستوى تر�سخ مكانة النادي كوجهة للمراأة ال�سعيدة 
وال�سحية وهو ما نعمل على توفريه يف �سيف 2021 عرب 
تقدمي جتربة نوعية وفريدة ت�سعد الع�سوات والزائرات يف 
الباقة  اال�ستمتاع بهذه  تتيح للجميع فر�سة  اأج��واء عائلية 
التي  االآم��ن��ة  وامل��غ��ام��رات  والفنية  الريا�سية  االأن�سطة  من 

تت�سمنها حملتنا لهذا العام".

•• اأبوظبي -وام:

حققت دولة االإمارات اإجنازا كبريا يف ت�سجيل البيانات املتعلقة بامل�ستفيد احلقيقي، والذي 
يعزز من قدرة ا�ستخدام هذه البيانات من قبل االأجهزة االأمنية وال�سرطة للتحقيق يف 
ق�سايا غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب، وكذلك توفري هذه البيانات عند طلبها من قبل 
اأف�سل  اإىل  الق�سايا  ال��دويل يف مكافحة هذه  املعدل  اإمكانية رفع  اإط��ار تعزيز  ال��دول يف 
ب�سكل  ال�سركة  يف  يتحّكم  اأو  ميتلك  ال��ذي  ال�سخ�س  هو  احلقيقي  وامل�ستفيد  امل�ستويات. 
ال�سركة  % من حقوق ملكية   25 اأك��رث من  اأو غري مبا�سر من خلل امتلكه  مبا�سر 
اأغلبية  ع��زل  اأو  وتعيني  لل�سركة  الت�سويت  �سلحيات  م��ن  اأك��رث  % اأو   25 وام��ت��لك 
املعلومات  ي�سجل  اأن  احلقيقي  امل�ستفيد  على  ويتعني   .. ال�سركة  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء 
االإلكرتوين، وعنوان  الربيد  ال�سفر، اجلن�سية،  االإ�سم، اجلن�س، معلومات جواز  التالية: 

االإقامة.
وقال �سعادة حامد الزعابي، مدير عام املكتب التنفيذي ملكافحة غ�سل االأم��وال ومتويل 
االإرهاب : هذه خطوة مهمة اأخرى اإىل االأمام تتخذها دولة االإمارات يف اإطار اجلهود التي 
تبذلها اجلهات املعنية املختلفة ملواجهة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب، وذلك من خلل 

ت�سجيل البيانات املتعلقة بامل�ستفيد احلقيقي.
واأ�ساف : ياأتي تطبيق االإج��راءات القانونية املرتتبة على عدم ت�سجيل بيانات امل�ستفيد 
2020 يف  ل�سنة   58 ال��وزراء رقم  اإلزامي وفقا ملتطلبات قرار جمل�س  كاأمر  احلقيقي، 
�ساأن تنظيم اإجراءات "امل�ستفيد احلقيقي" لتحقيق املعايري الدولية، وذلك يف اإطار دعم 
منظومة واآليات مواجهة غ�سل االأموال ومكافحة متويل االإرهاب يف الدولة، وتعزيز بيئة 
االأعمال واال�ستثمار يف الدولة وفق مبادئ ال�سفافية واملرونة ومبا يواكب املعايري الدولية، 

والتي �ست�سهم يف رفع ت�سنيف دولة االإمارات يف التقارير واملوؤ�سرات العاملية ذات ال�سلة.

نادي دبي لل�سيدات يطلق اأن�سطة �سيفية للن�ساء والأطفالالإمارات تعزز قدرتها يف ت�سجيل البيانات املتعلقة بامل�ستفيد احلقيقي �سمن جهود مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

• اأحمد بن �شعيد : فخورون بالتكاتف لالحتفاء باإرث حمدان بن را�شد احلافل بالعطاء بجعل الرعاية ال�شحية عالية اجلودة يف متناول اجلميع 
الأمل لدى مر�شى ال�شرطان  تعزيز  يف  �شي�شهم  اجلديد  امل�شت�شفى   : القرق  رجاء  • د. 

• د. عبدالكرمي العلماء : ن�شكر من �شاهم يف دعم جهودنا الرامية لتوفري اأف�شل رعاية �شحية للمر�شى غري القادرين 
• امل�شت�شفى اجلديد �شيقدم خدمات متكاملة ت�شمل الوقاية والت�شخي�س والعالج والرعاية الطبية ملر�شى ال�شرطان 
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عربي ودويل

لكنه �سدد على اأن اأوروبا لن “تتغا�سى عن قيمنا االأ�سا�سية، وحرياتنا 
االأ�سا�سية وحقوق االإن�سان” يف تعاطيها مع �سني يت�ساعد نفوذها.

غري اأنه دافع عن جهود بروك�سل والتي تواجه �سعوبات، يف التفاو�س 
اإبرامها  تاأخر  بكني،  مع  اال�ستثمارات”  ح��ول  �ساملة  “اتفاقية  على 

ب�سبب خلفات حول عقوبات متعلقة بحقوق االن�سان.
ال�سحافيني  االثنني مع جمموعة من  وق��ال مي�سال يف مقابلة م�ساء 
بينهم وكالة فران�س بر�س “نريد اإعادة التوازن لعلقاتنا االقت�سادية 

مع ال�سني«.
�سوقنا  اإىل  ال��و���س��ول  ت�سهيل  ق��ررن��ا  االأخ����رية  ال�سنوات  “يف  واأ���س��اف 

م�سريا اإىل االخرتاق االقت�سادي االأخري لل�سني يف اأوروبا. املوحدة”، 
ولهذا  للنزاهة،  واف��ت��ق��ار  باملثل  للمعاملة  افتقار  هناك  “لكن  وت��اب��ع 
اال�ستثمارات  باتفاقية  املتعلقة  املفاو�سات  ت�سريع  املا�سي  العام  حاولنا 

تاأ�سريات، طالت م�سرعني  وقيودا على منح  اأن فر�ست بكني عقوبات 
واأكادمييني اأوروبيني.

اإيه(  اآي  )�سي  االأمريكية  اال�ستخبارات  وكالة  ل��دى  ت�ساوؤالت  وب��رزت 
التقليديني يف  املتحدة  الواليات  بايدن ح�سد حلفاء  ياأمل فريق  حيث 

امل�ساعدة على احتواء تنامي نفوذ ال�سني.
ال�سينية  باملوؤ�س�سات  قائمة  تو�سيع  عن  بايدن  اأعلن  املا�سي  االأ�سبوع 

املمنوعة من التعامل مع امل�ستثمرين االأمريكيني.
و�سدد مي�سال على اأن اأوروبا لي�ست �ساذجة يف التعامل مع ال�سني وباأنها 

تريد العمل مع وا�سطن �سمن حتالف للدميوقراطيات الليربالية.
املتحدة؟”.  ال���والي���ات  م��وق��ف  ه���و  م���ا  “باخت�سار،  م��ت�����س��ائ��ل  وق����ال 
ليجيب”اإنه ي�سبه اإىل حد كبري املوقف االأوروبي. االإ�سارة اإىل ال�سني 

كمناف�س، لكن من املهم اأي�سا التعاون مع ال�سني عند ال�سرورة«.

•• بروك�صل-اأ ف ب:

دافع رئي�س املجل�س االأوروب��ي عن جهود االحتاد للتو�سل اإىل اتفاقية 
ا�ستثمارات مع ال�سني، قبيل اجتماعات قمة مع الرئي�س االأمريكي جو 

بايدن.
قمة  يف  االأ�سبوع  نهاية  يف  االأمريكي  الرئي�س  مي�سال  �سارل  و�سيلتقي 
جمموع ال�سبع يف كورنوول قبل ا�ستقباله يف بروك�سل االأ�سبوع القادم 

ملحادثات اأمريكية اأوروبية.
اأن  على  مي�سال  �سدد  االجتماعات،  قبيل  لل�سحافيني  ت�سريحات  ويف 
جهود بايدن لتح�سني العلقات يوؤذن بالعودة اإىل “�سراكة قوية” بعد 
اإدارة الرئي�س ال�سابق دونالد  التوتر الذي �ساب تلك العلقات يف ظل 

ترامب.

هذه«.
و�سدد قائل “اأعلم اأن هناك نقا�سا دميوقراطيا يف اأوروبا حول م�ساألة 
هو  م��ا  ب���اأن  قناعة  على  �سخ�سيا  لكنني  ه���ذه،  اال���س��ت��ث��م��ارات  اتفاقية 

مطروح للنقا�س هو خطوة كبرية يف االجتاه ال�سحيح«.
واأ�ساف “الأول مرة نتخذ خطوة لت�سهيل اال�ستثمار من قبل ال�سركات 
التزامات  هناك  املقرتحة،  االتفاقية  هذه  على  بناء  واأي�سا،  االأوروبية 

عربت عنها ال�سلطات ال�سينية ب�ساأن احلقوق االجتماعية«.
اأعطيتا  ق��د  وال�سني  االأوروب����ي  االحت���اد  يف  التنفيذية  الهيئة  وك��ان��ت 
�سبع  بعد  املا�سي،  العام  �سخمة  ا�ستثمارات  التفاقية  �سيا�سية  موافقة 
من  اأخ���رية  م�ساع  بف�سل  ذل��ك  وج��اء  ال�ساقة.  املفاو�سات  م��ن  �سنوات 

اأملانيا.
اإج��راءات امل�سادقة على االتفاقية بعد  لكن املفو�سية االأوروبية علقت 

رئي�س املجل�س الأوروبي يدافع عن املفاو�سات لإبرام اتفاقية مع ال�سني قبيل قمة مع بايدن 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

ي��ل��ت��ق��ي ال���رئ���ي�������س���ان االأم����ريك����ي 
ج��و ب��اي��دن وال��رو���س��ي فلدميري 
يف  ب��ي��ن��ه��م��ا  ق��م��ة  اأول  يف  ب���وت���ني 
جنيف  يف  ح��زي��ران-ي��ون��ي��و   16
�سل�سلة خلفات بني  حيث يبحثا 
اأب��رز خم�سة  يلي  ما  البلدين: يف 

منها:
ت���ق���ع ات����ه����ام����ات ال��ت�����س��ل��ي��ل عرب 
املعلوماتية  وه��ج��م��ات  االإن��رتن��ت 
االنتخابات  يف  ال��ت��دخ��ل  ل��غ��اي��ات 
يف ���س��ل��ب ال��ت��وت��رات وت��ق��ف وراء 
االأمريكية  العقوبات  من  العديد 
�سد مو�سكو ال �سيما بعد انتخاب 

دونالد ترامب يف 2016.
اأزع����ج����ت  يف االآون���������ة االأخ����������رية، 
الكرتونية  ه���ج���م���ات  م����وج����ات 
ع���دة عمليات  وا���س��ن��ط��ن.  ك���ربى 
ملجموعات  اأو  مو�سكو  اىل  ن�سبت 
مثل  رو�سيا  يف  يقيمون  قرا�سنة 
و”كولونيال  “�سوالرويندز” 

بايبلين” و”جاي بي اأ�س«.
ت��ت��ه��م رو���س��ي��ا ال���ت���ي ل��ط��امل��ا نفت 
وا�سنطن  ذل�������ك،  يف  ����س���ل���وع���ه���ا 
خلل  م��ن  ���س��وؤون��ه��ا  يف  بالتدخل 
دعم املعار�سة اأو متويل املنظمات 
تنتقد  ال���ت���ي  االإع�������لم  وو����س���ائ���ل 

الكرملني.
اأي�سا  ن��ف�����س��ه��ا  م��و���س��ك��و  ت��ع��ت��رب 
اإلكرتونية  ل���ه���ج���م���ات  ���س��ح��ي��ة 
اأمريكية وتوؤكد اأنها تريد “اتفاقا 
عامليا” للحد من ا�ستخدام �سلح 
تطرق  اق���رتاح  وه��و  املعلوماتية. 
اأيلول/ اإليه الكرملني جمددا يف 

�سبتمرب 2020.
وعد جو بايدن باإبلغ فلدميري 
ي���ق���ف مكتوف  ل����ن  ب����اأن����ه  ب���وت���ني 

ما يخفف العاملني يف �سفاراتهما 
ا�ستدعت  االت���������س����ال.  وق�����ن�����وات 
م��و���س��ك��و ووا���س��ن��ط��ن اأي�����س��ا هذه 
“للت�ساور”  ���س��ف��ريي��ه��م��ا  ال�����س��ن��ة 
الرئي�س  ب���اي���دن  و����س���ف  ب��ع��دم��ا 

الرو�سي يف مقابلة بانه “قاتل«.
االأمريكيني  اأي�����س��ا  رو���س��ي��ا  تتهم 
دخول  ت���اأ����س���ريات  ت�سليم  ب��وق��ف 
ورف�ست  الرو�س.  للدبلوما�سيني 
مو�سكو منح تاأ�سرية دخول ملمثل 

النا�سا يف �سباط/فرباير.
يف  االأمريكية  القن�سلية  تعد  مل 
م��و���س��ك��و ت�����س��در ت���اأ����س���ريات على 
املوظفني  نق�س  ب�سبب  االإط���لق 
تعيني  رو�سيا من  اأن منعتها  بعد 
م����وظ����ف����ني حم����ل����ي����ني. وب����ات����ت 
اخلدمات للمواطنني االأمريكيني 

مهددة هي اأي�سا.
اأخريا، ياأمل العديد من ال�سجناء 
وب���اي���دن  ب���وت���ني  ي��ت��م��ك��ن  اأن  يف 
ات���ف���اق حول  اىل  ال��ت��و���س��ل  م���ن 
اأو االأ�سهر  م�سريهم يف االأ�سابيع 

املقبلة.
رو�سيا  امل�����س��ج��ون يف  وي����لن  ب���ول 
مطلع  يف  دع��ا  التج�س�س،  بتهمة 
ح����زي����ران/ي����ون����ي����و ب�����اي�����دن اىل 
م��ب��ادل��ت��ه. ووج��ه��ت وال���دة مهرب 
يف  امل�سجون  بوت  فيكتور  ال�سلح 
الواليات املتحدة، من جهتها نداء 

اإىل رئي�سي البلدين.
كون�ستانتني  ع���ائ���ل���ة  ط���ال���ب���ت 
ي���ارو����س���ن���ك���و ال���ط���ي���ار ال���رو����س���ي 
امل�سجون يف اأمريكا بتهمة تهريب 

الكوكايني، اأي�سا باالإفراج عنه.
ت�سمل  اأن  مي��ك��ن  م��ف��او���س��ات  اأي 
اأي�������س���ا االأم����ريك����ي ت���ري���ف���ور ريد 
وهو  االع���ت���داء  بتهمة  امل�����س��ج��ون 

ثمل على �سرطيني رو�سيني.

ال�سرطة: قتل اأ�سرة كندية 
م�سلمة ده�سا ب�ساحنة يعد جرمية

•• اأوتاوا-رويرتز:

ذكرت ال�سرطة الكندية اأن اأفراد االأ�سرة الكندية امل�سلمة االأربعة الذين 
الثلثاء  اأم�س  الر�سي�������ف  تخط�����ت  �سغي�����رة  ب�س�احنة  ده�س�����ا  ُقتل���وا 
معادي����ة  كراهي����ة  جرمي������ة  يف  ع��م��دا  ا�س���������ُتهدفوا  عليهم  ودا���س��ت 

للإ�سلم.
“هناك  لل�سحفيني  لندن  مدين�������ة  مباحث  رئي�س  وي��ت  ب��ول  وق�������ال 
ومدفوعا  م�سبقا  ل��ه  م��ع��دا  خمططا  عم�����ل  ك��ان  ه���ذا  اأن  على  اأدل���ة 

بالكراهية«.
م�سلمون«.  الأنهم  ا�سُتهدفوا  ال�سحايا  ه��وؤالء  اأن  “ٌيعتقد  ويت  واأ�ساف 
به ويدعى  امل�ستبه  القب�س على  االأح��د  اأم�س  اأول  اأول  ال�سرطة   واألقت 
ناثانيال فيلتمان. وورد اأنه من �سكان لندن التي تقع يف اأونتاريو. ومت 
اأربع تهم له بالقتل من الدرجة االأوىل وتهمة واحدة بال�سروع  توجيه 

يف القتل.
لكنها  ال�سحايا  اأ�سماء  اإعلن  تاأخري  االأ�سرة طلبت  اإن  ال�سرطة  وقالت 

ذكرت اأعمارهم.
 واأ�سافت اأن امراأة )74 عاما( لفظت اأنفا�سها االأخرية يف م�سرح الهجوم 
واأن رج��ل )46 ع��ام��ا( وام����راأة )44 ع��ام��ا( وف��ت��اة )15 ع��ام��ا( القوا 

حتفهم بعد نقلهم اإىل امل�ست�سفى.
واأ�سيب طفل يبلغ من العمر ت�سعة اأعوام بجروح خطرية وجرى نقله 

للم�ست�سفى.
افرتا�سي  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  ه��ول�����در  اإد  ل��ن��دن  بلدية  رئي�س  وق�����ال   
منها  اأج��ي��ال  ثلثة  فقدت  ل��لأ���س��رة،  “ناأ�سى  ال�س�����رطة  م��ع  م�س�����رتك 

االآن«.
اأبناء  �سد  م�سلمني،  بحق  ارُتكبت  جماعي  قتل  عملية  “هذه  واأ���س��اف 

للندن، ومتتد جذورها اإىل كراهية دفينة«.
واأ�ساف اأن �سرطة لندن، التي تقع على بعد نحو 200 كيلومرت جنوب 
احتمال  ب�ساأن  امللكية  الكندية  �سرطة اخليالة  تن�سق مع  تورنتو،  غربي 

توجيه اتهامات باالإرهاب.
يف  �ستة  رج��ل  قتل  منذ  كنديني  م�سلمني  ي�ستهدف  هجوم  اأ���س��واأ  وه��ذا 

م�سجد مدينة كيبيك يف عام 2017.

انتهاكات  “يف مواجهة”  االأي��دي 
رو�سيا.  يف  االإن���������س����ان  “حقوق 
ي�����غ�����ذي ع�������دم ثقة  وه�������و م����ل����ف 
يرى  حيث  باالأمريكيني  الرو�س 
دل���ي���ل على  ذل����ك  ال��ك��رم��ل��ني يف 

تدخل وهيمنة.
ت�سميم  م���ع  االن���ت���ق���ادات  ت��ك��ث��ف��ت 
األيك�سي  للكرملني  معار�س  اأب��رز 
ومنذ  اآب/اغ�سط�س.  يف  نافالني 
ويتعر�س  املعار�س  �ُسجن  جناته، 
املقربون منه ومنظماته لهجمات 

ق�سائية.
ت��ت�����س��اءل رو����س���ي���ا ح����ول اح����رتام 

املوؤيدين  ال�سغب  مثريي  حقوق 
ل����دون����ال����د ت�����رام�����ب ال�����ذي�����ن مت 
الكابيتول  اقتحام  بعد  اعتقالهم 

يف كانون الثاين/يناير.
كما تنتقد “الرقابة” يف هوليوود 
اأو على االإنرتنت من قبل عمالقة 
االجتماعي.  ال��ت��وا���س��ل  ���س��ب��ك��ات 
اأي�سا  م���و����س���ك���و  ت����ن����دد  اأخ���������ريا 
ب”ال�سغط ال�سيا�سي و�سوال اإىل 

العبثية” يف الواليات املتحدة.
على ال�سعيد الع�سكري، اخللفات 
اأو  �سوريا  اأو  اأوك��ران��ي��ا  ك��ث��رية. يف 
البلدان  يتبادل  ال�سمايل  القطب 

االتهامات بالتو�سع الع�سكري.
اتفاقات  ���س��ل�����س��ل��ة  ان����ه����اء  ي���ث���ري 
خماوف من ت�سريع �سباق الت�سلح. 
بوتني  ي�سيد   2018 ع���ام  م��ن��ذ 
من  “االأ�سرع  �سواريخه  بنموذج 
على  ح��ت��ى  وال����ق����ادرة  ال�سوت” 
اإحباط الدفاعات احلالية امل�سادة 

للطريان.
يكون  اأن  امل���رج���ح  م���ن  ب���ال���ت���ايل 
�سلب  يف  اال�سرتاتيجي  ال��ت��وازن 

حمادثات بايدن وبوتني.
م���ن اجل���ان���ب االأم����ريك����ي، هناك 
حوايل  ن�سر  على  اأي�����س��ا  ت�سديد 

األ��ف جندي رو�سي يف االآونة  مئة 
االأخ���رية على ح��دود اأوك��ران��ي��ا ما 
اأث�����ار خم����اوف م���ن اج��ت��ي��اح لهذا 
ال��ب��ل��د، ال���ذي ج��ردت��ه رو���س��ي��ا من 

�سبه جزيرة القرم عام 2014.
ت���وؤك���د م��و���س��ك��و م���ن ج��ه��ت��ه��ا اأن 
الع�سكري  واالن��ت�����س��ار  امل����ن����اورات 
اأوروبا  يف  االأطل�سي  �سمال  حللف 
تهديد  اأك���رب  ي�سكلن  ال�سرقية 

اإقليمي.
وعقوبات  عقوبات  موجة  كل  مع 
م���������������س�������ادة، ي�����ك�����ث�����ف ال�������رو��������س 
دبلوما�سيني  ط��رد  واالأم��ريك��ي��ون 

قمة بوتني- بايدن: خم�سة موا�سيع خلفية 

•• وا�صنطن-رويرتز: 

الرئي�سية  البنود  فيما يلي بع�س 
يف جدول رحلة الرئي�س االأمريكي 
ثمانية  ت�ستمر  ال��ت��ي  ب��اي��دن  ج��و 
وبلجيكا  املتحدة  اململكة  اإىل  اأي��ام 
جولة  اأول  وه������ي  و����س���وي�������س���را، 
خارجية خلل رئا�سته وتبداأ يوم 
االأربعاء وت�ستمر حتى 16 يونيو 

حزيران:
بايدن  ي��غ��ادر  يونيو ح��زي��ران:   9
وق��ري��ن��ت��ه ج��ي��ل وا���س��ن��ط��ن �سباح 
توقف  اأول  و���س��ي��ك��ون  االأرب����ع����اء. 
قاعدة  يف  امل��ت��ح��دة  باململكة  لهما 
ميلدنهول  امل��ل��ك��ي  اجل����و  ����س���لح 
ل���ت���ح���ي���ة اأف�������������راد ������س�����لح اجل����و 
هناك.  امل��ت��م��رك��زي��ن  االأم���ري���ك���ي 
وت�����س��م م��ي��ل��دن��ه��ول اجل��ن��اح املئة 
الإع����ادة ال��ت��زود ب��ال��وق��ود يف اجلو 
وه�����و اجل����ن����اح ال���وح���ي���د ال���دائ���م 
الإع����ادة ال��ت��زود ب��ال��وق��ود يف اجلو 
يف  االأمريكي  اجلو  ل�سلح  التابع 

اأوروبا.
يجتمع  ح����زي����ران:  ي��ون��ي��و   10
بريطانيا  وزراء  رئي�س  بايدن مع 
كورنوول  يف  ج��ون�����س��ون  ب��وري�����س 
���س��ت��ع��ق��د قمة  يف اإجن���ل���رتا ح��ي��ث 
جم��م��وع��ة ال�����س��ب��ع، وذل���ك الإع���ادة 
ت���اأك���ي���د ال���ع���لق���ة اخل���ا����س���ة بني 
واململكة  امل����ت����ح����دة  ال�������والي�������ات 

املتحدة.

يح�سر  ح����زي����ران:  ي��ون��ي��و   11
ال�سبع  جم���م���وع���ة  ق���م���ة  ب����اي����دن 
مل���دة ث��لث��ة اأي����ام اب��ت��داء م��ن يوم 
ال�سيا�سة  اأولويات  لطرح  اجلمعة 
االأم����ري����ك����ي����ة م����ث����ل االق���ت�������س���اد 

والوحدة بني احللفاء.
12 يونيو: يوا�سل بايدن ح�سور 
ال�سبع  جمموعة  قمة  اجتماعات 
اجتماعات  وي��ع��ق��د  ك���ورن���وول  يف 

ثنائية مع زعماء دول املجموعة.
13 يونيو حزيران: يختتم بايدن 
جمموعة  ق���م���ة  يف  اج���ت���م���اع���ات���ه 
بايدن  ال�سبع. وبعد ذلك يجتمع 
اإليزابيث  امل��ل��ك��ة  م���ع  وق��ري��ن��ت��ه 
قلعة  يف  بريطانيا  ملكة  الثانية 
وند�سور. وبعد ذلك ي�سافر بايدن 

اإىل بروك�سل للمبيت هناك.
يجتمع  ح����زي����ران:  ي��ون��ي��و   14
ب���اي���دن م���ع زع���م���اء ح��ل��ف �سمال 
اجتماعا  ي��ع��ق��د  ث����م  االأط���ل�������س���ي 
خا�سا مع الرئي�س الرتكي رجب 

طيب اأردوغان.
يح�سر  ح����زي����ران:  ي��ون��ي��و   15
بايدن مزيدا من اجتماعات حلف 
اإىل  ي�سافر  ث��م  اأالأط��ل�����س��ي  �سمال 

ب����وت����ني. وي�����در������س امل�������س���وؤول���ون 
االأم���ري���ك���ي���ون ات���خ���اذ اإج�������راءات 
اأك����رث ���س��رام��ة ���س��د رو���س��ي��ا بعد 
الواقعتان  وه����ات����ان  واق���ع���ت���ني. 
ه��م��ا ال��ه��ج��وم االإل����ك����رتوين على 
�سركة  اأك��رب  جيه.بي.اإ�س،  �سركة 
لتعبئة اللحوم يف العامل، على يد 
جمموعة اإجرامية مقرها رو�سيا 
على االأرج���ح، ودع��م بوتني املايل 
اأجربت  اأن  بعد  البي�ساء  لرو�سيا 
اإير  راي����ان  ل�سركة  ت��اب��ع��ة  ط��ائ��رة 
�سحفيا  تعتقل  كي  الهبوط  على 

معار�سا كان على متنها.
وقال �سوليفان اإن لقاء بايدن مع 
لبوتني،  “مكافاأة”  لي�س  بوتني 
فاعلية  ال����ط����رق  اأك�������رث  ول���ك���ن���ه 
ل��ل���س��ت��م��اع اإل���ي���ه م��ب��ا���س��رة لفهم 
اخللفات بني وا�سنطن ومو�سكو 
اأن  �سوليفان  واأ���س��اف  واإدارت���ه���ا. 
بايدن �سيوؤكد اأي�سا اأهمية تقا�سم 
للأعباء  االأط��ل�����س��ي  ح��ل��ف  دول 
و����س���رورة م�����س��اه��م��ة احل��ل��ف��اء يف 
وعملياته.  احل����ل����ف  ت����دري����ب����ات 
املتحدة  ال����والي����ات  اأن  واأ�����س����اف 
اأن�سطة رو�سيا  ا�ستمرت  اإذا  �سرتد 

جنيف للمبيت هناك.
يجتمع  ح����زي����ران:  ي��ون��ي��و   16
الرو�سي  ال���رئ���ي�������س  م����ع  ب����اي����دن 
االأربعاء يف  يوم  بوتني  فلدميري 
اأول لقاء مبا�سر بينهما منذ تويل 
الواليات  رئ��ي�����س  من�سب  ب��اي��دن 
االأمن  م�ست�سار  وق���ال  امل��ت��ح��دة. 
القومي االأمريكي جيك �سوليفان 
من  اإن  االث����ن����ني  االأول  اأم���������س 
الزعيمان  ك��ان  اإن  ال��وا���س��ح  غ��ري 
عقب  �سحفيا  موؤمترا  �سيعقدان 

االجتماع.
وميثل اجتماع يعقد هذا االأ�سبوع 
بني الرئي�س االأمريكي جو بايدن 
ال�سبع  جم���م���وع���ة  دول  وق��������ادة 
قرية  يف  ال����ك����ربى  ال�������س���ن���اع���ي���ة 

االجتماع  و���س��ي��م��ث��ل  ع�������س���رن���ا«. 
“اأمريكا  ب��اي��دن  ل�سعار  اخ��ت��ب��ارا 
احللفاء  ان����ت����ظ����ار  م�����ع  تعود” 
بعد  ودائ��م��ة  ملمو�سة  اإج������راءات 
اإ����س���اب���ت���ه���م ب��خ��ي��ب��ة اأم������ل خلل 

�سنوات رئا�سة ترامب.

*التوتر مع رو�شيا
اهتمام  الرو�سي  امللف  �سيت�سدر 
قمة جمموعة ال�سبع يف كورنوال 
تليها  ال���ت���ي  واالأي��������ام  ب���اإجن���ل���رتا 
مع  ب��اي��دن  يجتمع  عندما  اأي�����س��ا 
ق��ادة اأوروب��ي��ني وحلفاء من حلف 
قبل  بروك�سل  االأطل�سي يف  �سمال 
قمة  لعقد  جنيف  اإىل  يتوجه  اأن 
فلدميري  الرو�سي  الرئي�س  م��ع 

جديدة  بداية  اإجنليزية  �ساحلية 
املتحدة  ال��والي��ات  حلفاء  حل�سد 
يف مواجهة اخل�سوم امل�سرتكني.. 
ورو�سيا  كوفيد-19  ج���ائ���ح���ة 

وال�سني.
جديدة  �سلالت  انت�سار  و�سيخيم 
ح�سيلة  وارتفاع  كوفيد-19  من 
ال�����دول على  ب��ع�����س  ال���وف���ي���ات يف 
ال���ت���ج���م���ع ال�������ذي ���س��ي��ن��ع��ق��د من 
اإ�سافة  االأح������د،  وح��ت��ى  اجل��م��ع��ة 
�سل�سل  وتعزيز  امل��ن��اخ  تغري  اإىل 
احلفاظ  و�سبل  العاملية  االإم����داد 
التكنولوجي  ال��غ��رب  ت��ف��وق  ع��ل��ى 
اقت�ساد  اأك��رب  ث��اين  ال�سني،  على 

يف العامل.
بناء  ب�������اإع�������ادة  ب�����اي�����دن  وت����ع����ه����د 

اأربع  بعد  احللفاء  م��ع  ال��ع��لق��ات 
ت����اري����خ تلك  ���س��ع��ب��ة يف  ����س���ن���وات 
الرئي�س  ع��ه��د  خ���لل  ال��ع��لق��ات 
ترامب  دونالد  ال�سابق  االأمريكي 
الذي اأوقف ع�سوية بلده يف عدة 
موؤ�س�سات متعددة االأطراف وهدد 
باالن�سحاب  االأوق��ات  يف وقت من 

من حلف �سمال االأطل�سي.
م�ست�سار  ���س��ول��ي��ف��ان  ج��ي��ك  وق���ال 
االأم�����������ن ال����ق����وم����ي االأم����ري����ك����ي 
االأول  اأم�س  اإف��ادة  يف  لل�سحفيني 
�ستعزز  ال���رح���ل���ة  اإن”  االث����ن����ني 
االأ�سا�سي  ال��ت��وج��ه  ج��وه��ره��ا  يف 
اخلارجية  ب���اي���دن  ج���و  ل�����س��ي��ا���س��ة 
ال���دمي���ق���راط���ي���ات حول  حل�����س��د 
اأك�����رب حتديات  مل��واج��ه��ة  ال���ع���امل 

“ال�سارة” �سد وا�سنطن.
ب����اي����دن  اإن  ����س���ول���ي���ف���ان  وق���������ال 
حت���دث م��ع ال��رئ��ي�����س االأوك�����راين 
االثنني  زيلين�سكي  ف��ول��ودمي��ري 
�سيادة  عن  �سيدافع  باأنه  وطماأنه 

اأوكرانيا يف حمادثاته مع بوتني.
ونقل �سوليفان اأي�سا عنه قوله اإنه 
ياأمل يف اأن تتو�سل دول جمموعة 
ال�سبع اإىل “خطة عمل” لتعزيز 
هجمات  �سد  اجلماعية  دفاعاتها 
والت�سدي  اخلبيثة  ال��ربجم��ي��ات 
تطرحها  ال�����ت�����ي  ل����ل����ت����ح����دي����ات 
املتوقع  وم��ن  امل�سفرة.  ال��ع��م��لت 
اأن يلتقي بايدن على هام�س قمة 
بالرئي�س  االأطل�سي  �سمال  حلف 
ال��رتك��ي رج��ب طيب اأردوغ����ان يف 
جل�سة بالغة االأهمية بعد اخللف 
اأنقرة  بني الدولتني ب�سبب �سراء 
اأغ�سب  الأنظمة دفاع رو�سية مما 
وا���س��ن��ط��ن واأث������ار ال�����س��ق��اق داخل 

احللف.
املحادثات  اإن  ���س��ول��ي��ف��ان  وق�����ال 
مو�سعة  ���س��ت��ك��ون  اأردوغ���������ان  م���ع 
���س��رق البحر  ق�����س��اي��ا  و���س��ت��غ��ط��ي 
واأفغان�ستان  و���س��وري��ا  امل��ت��و���س��ط 
وكذلك كيفية معاجلة اخللفات 

التي ن�ساأت بني البلدين.
واأردوغ��������ان  ب���اي���دن  اأن  واأ�����س����اف 
على  احل�������س���ول  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع��ان 
فر�سة “عملية” للقيام مبراجعة 

وا�سعة للعلقات الثنائية.

اأول جولة دولية للرئي�س الأمريكي من لقائه مبلكة اإجنلرتا اإىل اجتماعه مع رئي�س رو�شيا 

رو�سيا وال�سني.. حمور لقاءات بايدن مع جمموعة ال�سبع وحلف الأطل�سي 

كا�ستيو يتقدم وفوجيموري تتحّدث عن »تزوير« يف انتخابات البريو الرئا�سية  ••ليما-اأ ف ب:

�ساد الرتقب ليل االثنني الثلثاء 
يف املراحل النهائية من االنتخابات 

تقدمه  كا�ستيو  بيدرو  الي�ساري  املر�سح  البريو، حيث عزز  الرئا�سية يف 
بعد فرز اأكرث من %96 من االأ�سوات اأمام مر�ّسحة اليمني ال�سعبوي 

كيكو فوجيموري التي نددت بوجود “موؤ�ّسرات على ح�سول تزوير«.
ففي حوايل التا�سعة و25 دقيقة من م�ساء االثنني )02:25 من فجر 
ال�سابق  املدّر�س  اأّن  االأ���س��وات  من   96% فرز  نتائج  اأظهرت  الثلثاء( 
للمكتب  وف��ق��اً  اأ���س��وات،  ب�95،508  فوجيموري  على  يتقّدم  كا�ستيو 
ر�سمية جزئية  نتيجة  اأول  االنتخابية. ومنذ �سدور  للعمليات  الوطني 
يقّل�س  كا�ستيو  ينفّك  االأح��د مل  االأ���س��وات م�ساء  %42 من  ف��رز  اإث��ر 
الفارق بينه وبني فوجيموري بعد اأن كان من �سّت نقاط مئوية. متّكن 

اأ�سوات مليون بريويف يعي�سون يف اخلارج قد تقلب املعادلة من جديد. 
جدد اخلرباء واملكتب الوطني للعمليات االنتخابية دعوتهم اإىل توخي 
احلذر. وقال املحلل فرناندو توي�ستا االثنني “اإن النتائج ال تزال غري 
موؤكدة«. احتدم التوتر لدى الطرفني، اإذ دعا كا�ستيو اإىل “االعتدال” 
طالباً من اأن�ساره “عدم االجنراف وراء اال�ستفزاز” موؤكداً اأن “ال�سعب 
فقط هو من ينقذ ال�سعب«. االأحد، اأكد الفائزان يف اجلولة االأوىل التي 
�سيحرتمان  اأنهما  مر�سحاً،   18 بني  من  ني�سان/اأبريل،   11 يف  جرت 
الرئي�س  ابنة  عاماً(   46( ف��ازت فوجيموري  االق��رتاع. يف حال  نتيجة 
بالف�ساد  تتعّلق  بتهم  ع��ام��اً   25 بال�سجن  عقوبة  ينّفذ  ال��ذي  ال�سابق 
البريو  ت��راأ���س  ام���راأة  اأول  ف�ست�سبح  االإن�سانية،  �سد  ج��رائ��م  وارت��ك��اب 

املر�ّسح الي�ساري بف�سل اأ�سوات �سّكان املناطق الريفية املوؤّيدين له بقوة.
من تقلي�س هذا الفارق والتقّدم على مناف�سته اليمينية ال�سعبوية، ابنة 
نددت  والتي   )2000-1990( فوجيموري  األبريتو  ال�سابق  الرئي�س 

بوجود “�سل�سلة خمالفات” و”موؤ�ّسرات على ح�سول تزوير«.
والفيديو،  بال�سور  م��دع��وم  �سحايف  م��وؤمت��ر  خ��لل  فوجيموري  قالت 
وخا�سة �سورة نتيجة منحت مناف�سها اإجمايل اأ�سوات الناخبني يف قرية 
�سغرية والبالغ 187 �سوتاً “هناك نية وا�سحة الإف�سال رغبة ال�سعب«. 
االأمريكية قدمت  ال��دول  تابعة ملنظمة  بعثة مراقبة  االآن، دعمت  حتى 
اإىل البريو من اأجل االنتخابات، عمل ال�سلطات االنتخابية. واو�سحت 
اأن  اإىل  واأ�سار اخلرباء  الر�سمية«.  التدابري  االأ�سوات مت وفق  “فرز  اأن 

�سللة  ت��ت��ب��ع  ال��ت��ي  اأم���ريك���ا  يف  واالأوىل 
الثالثة  للمرة  خ�سرت  ح��ال  يف  عائلية. 
بعد  االنتخابات،  م��ن  الثانية  ال���دورة  يف 
 2011 عامي  يف  متتاليتني  انتكا�ستني 
و2016، ف�ستكون ملحقة قانونياً، اإذ اإن النيابة العامة طلبت احلكم 
16 �سهراً يف  ب�سببها  اأم�ست  30 عاماً يف ق�سية ر�سى  بال�سجن  عليها 
اأوت��ريو اأن يف حال فاز كا�ستيو  احلب�س االحتياطي. راأى املحلل هيوغو 
�س كا�ستيو، املتحدر من منطقة  ف�سيكون “اأول رئي�س فقري للبريو«. دَرّ
كاخاماركا )�سمال( على بعد حواىل األف كلم �سمال ليما، يف مدر�سة ريفية 
ملدة 26 عاماً. ومل يكن كا�ستيو معروفاً لدى البريوفيني اإىل اأن توىل 
قيادة حركة اإ�سراب املعلمني الكبرية يف عام 2017، وهو يعد بالتغيري، 
تاأ�سي�سية. يف حني تدافع فوجيموري عن  انتخاب جمعية  �سيما مع  ال 

القانون العام احلايل الذي ي�سمن الليربالية االقت�سادية.
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اإن عدد قتلى حادث ت�سادم  قالت متحدثة با�سم ال�سكك احلديدية 
قطارين يف باك�ستان ارتفع اإىل 56 قتيل اأم�س الثلثاء، يف اأحدث 
يرجع  والتي  بالبلد  احلديدية  ال�سكك  نظام  تهالك  تظهر  واقعة 

تاريخها للقرن التا�سع ع�سر.
وا�سطدم قطار بعربات قطار اآخر خرجت عن م�سارها اأم�س االأول 
اأ�سفر توا عن مقتل 36 على االأقل واإ�سابة اأكرث  االثنني يف حادث 

من مئة بجروح.
وقالت نازيا جابني املتحدثة با�سم ال�سكك احلديدية اإن عدد القتلى 
ارتفع اإىل 56 بعد انت�سال جثث من العربات املحطمة املتناثرة على 

الق�سبان اأثناء الليل.
واأ�سافت اأن 23 م�سابا ما زالوا يتلقون العلج.

الذي  الباك�ستاين،  واجلي�س  احلديدية  ال�سكك  من  بيانات  واأف��ادت 
االنتهاء  باأنه مت  االإن��ق��اذ،  وف��رق  ال�سرطة  اإىل جانب  املوقع  عمل يف 

من عمليات االإنقاذ.
اأم�س  انحرف عن م�ساره مبنطقة كهوتكي  القطارين قد  اأحد  كان 
على  و�سقطت  الق�سبان  عرباته عن  عدد من  وخ��رج  االثنني  االأول 
م��ن اجلهة  ال��ث��اين  القطار  دق��ائ��ق ج��اء  امل��ج��اور. ويف غ�سون  امل�سار 

املعاك�سة وا�سطدم بها. وكان بالقطارين 1388 راكبا.
 

قوة م�سرتكة  تعر�ست  بعدما  البي�سمركة  الثلثاء عن�سر من  قتل 
م��ن امل��ق��ات��ل��ني االأك������راد وح��ر���س احل����دود ال��ع��راق��ي الإط����لق ن���ار يف 
اأف��اد م�سوؤول  ما  ال��ع��راق، على  �سمال  تركيا يف  منطقة حدودية مع 
درك��ار يف حمافظة دهوك  ناحية  وق��ال مدير  بر�س.  حملي فران�س 
اإن عنا�سر حزب العمال الكرد�ستاين،  اأديب جعفر  باإقليم كرد�ستان 
على  ال��ن��ار  اأط��ل��ق��وا  م��ن  ه��م  املنطقة،  تلك  على  ي�سيطرون  ال��ذي��ن 
القوة امل�سرتكة التي كانت تعمل على و�سع نقطة مراقبة يف اإحدى 
املرتفعات اجلبلية، ما ت�سبب مبقتل العن�سر. وياأتي ذلك بعد مقتل 
من  لكمني  تعر�سوا  عندما  ال�سبت  البي�سمركة  عنا�سر  من  خم�سة 
وندد  ده��وك.  الكرد�ستاين يف جبل متني يف حمافظة  العمال  حزب 
حم��اف��ظ ده���وك احل��دودي��ة م��ع تركيا علي ت��رت  اأم�����س ال��ث��لث��اء ب� 
“االعتداءات التي تتعر�س لها قوات البي�سمركة على اأيدي عنا�سر 

وا�سفاً اإياها ب� “االأعمال االإرهابية«. حزب العمال الكرد�ستاين”، 
“كنا  ال�سبت  الكمني  على  تعقيباً  بيان  يف  البي�سمركة  وزارة  وقالت 
اأعطينا �سابقا حتذيراً باأنه يجب على اجلميع احرتام حدود االإقليم 
العمال  ح��زب  ك��ان  فيما  للخطر«.  وا�ستقراره  اأمنه  تعري�س  وع��دم 
الكرد�ستاين قد حذر باأنه “ لن نقبل باأي حترك لقوات البي�سمركة 
يف مناطق �سيطرتنا ال �سيما واأنها منطقة حرب بيننا وبني القوات 
ال��رتك��ي��ة ال��ت��ي ت��ري��د اح��ت��لل اإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان ان��ط��لق��اً م��ن تلك 

املناطق«.

قيمة  ن�سف  اأكرث من  ا�ستعادت  اأّنها  االأمريكية  العدل  وزارة  اأعلنت 
�سركة  �سّددتها  وال��ت��ي  دوالر  م��لي��ني   4،4 البالغة  املالية  الفدية 
“دارك�سايد”  االإلكرتونية  القر�سنة  ملجموعة  بايبلين  كولونيال 
الواليات  اأّدى الإغ��لق �سبكة نفطية كربى يف  اإثر تنفيذها هجوماً 
قلبنا  “اليوم  موناكو  لي�سا  العدل  وزي��ر  م�ساعدة  وقالت  املّتحدة. 
ال��ط��اول��ة ع��ل��ى دارك�����س��اي��د مب��لح��ق��ة امل��ن��ظ��وم��ة ال��ك��ام��ل��ة لهجمات 
برجميات الفدية واالبتزاز الرقمي، مبا يف ذلك العائدات اجلرمية 
ب�سكل عملة رقمية«. وجاءت ا�ستعادة ق�سم من الفدية بعد �سهر على 
كولونيال  ل�سركة  املعلوماتية  االأنظمة  القر�سنة  جمموعة  اخرتاق 
واإجبارها على اإغلق اأنبوب نفطي بطول 8850 كيلومرتاً يغّذي 
غالبية مناطق ال�سرق االأمريكي. وت�سّغل ال�سركة اأكرب �سبكة اأنابيب 
ال��ط��ائ��رات من  ووق���ود  البنزين  وتنقل  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  نفط يف 
�ساحل خليج تك�سا�س اإىل ال�ساحل ال�سرقي. و�سهدت واليات عدة يف 
�سرق البلد نق�سا يف اإمدادات الوقود الأيام فاقمها تدّفق م�ستهلكني 

مذعورين على حمطات البنزين.
واأعلنت وزارة العدل اأّن مكتب التحقيقات الفدرايل متّكن من تتّبع 
كولونيال  و�سّددتها  دوالر  مليون   4،4 بلغت  التي  املالية  الفدية 
عرب  امل�سّفرة،  البيتكوين  عملة  من  وح��دة   75 بوا�سطة  بايبلين 

حتويلت جمهولة امل�سدر.

عوا�صم

�إ�شلم �باد

بغد�د

و��شنطن

جمل�س الأمن يوافق على تويل غوتريي�س 
الأمانة العامة للأمم املتحدة لولية ثانية 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب:

�سادق جمل�س االأمن الدويل اأم�س الثلثاء على  تويل اأنطونيو غوتريي�س )72 
عاما( االأمانة العامة للأمم املتحدة لوالية ثانية بني العامني 2022 و2026. 
منذ  الدولية  للمنظمة  العامة  االأمانة  االأ�سبق  الربتغايل  ال��وزراء  رئي�س  يتوىل 
الثانية. ومل  الوالية  اآخر على  يناف�سه مر�سح  2017 ومل  الثاين-يناير  كانون 
اأّي من  بدعم  الأنها مل حت��َظ  فردية  تر�سيحات  ع�سرة  ح��واىل  على  املوافقة  تتم 
االأمن،  جمل�س  اأو�سى  مغلقة،  جل�سة  ويف  املنظمة.  يف  االأع�ساء  ال�193  ال��دول 
الهيئة االأ�سا�سية يف عملية التعيني، باإجماع اأع�سائه االأمانة العامة للأمم املتحدة 
الذي  يورغن�سون  �سفني  اال�ستوين  ال�سفري  اأعلن  ما  وفق  لغوتريي�س،  بالتمديد 
يتوىل الرئا�سة الدورية للمجل�س. وُينتظر التاأكيد الر�سمي من جانب اجلمعية 
العامة قريباً. بعد والية اأوىل خ�س�ست للحّد من العواقب التي قد تكون وخيمة 
ال�سابق  االأمريكي  الرئي�س  انتهجها  التي  االأحادية  ال�سيا�سة  جراء  املنظمة  على 
دونالد ترامب، �سيتعني على غوتريي�س و�سع “خطة املعركة �سد كافة االأزمات 
املندلعة”، وفق ما قال دبلوما�سي. واأكد غوتريي�س مطلع اأيار/مايو اأن “العنا�سر 
االأ�سا�سية الأن�سطته” ترتكز على العمل بعيدا عن االأ�سواء. وقال “اأحياناً، لكي 
يكون ال�سخ�س فّعااًل، يجب اأن يعمل يف الكوالي�س، كي ين�سئ قنوات توا�سل بني 
املواجهات  يف  االأ�سواأ  لتجّنب  “اأ�سا�سية  االأم��ور  هذه  اأن  اأي�ساً  وراأى  االأطراف”. 

وحماولة اإيجاد حلول«.

الربملان الإ�سرائيلي ي�سوت الأحد على منح الثقة حلكومة من دون نتانياهو 

�شرطة بريطانيا ت�شتعد لتاأمني القمة من احتجاجات »مزعجة« 

م�ساهري يدعون قمة جمموعة ال�سبع اإىل م�ساركة لقاحات كورونا مع البلدان الفقرية 

ق�ساة لهاي يحددون م�سري اأبرز �سخ�سيات حروب البلقان 

غمو�س حول خطف قريب لفتح اهلل غولن من كينيا 
االأول/اأكتوبر،  ت�سرين   17 يف  نريوبي  مطار  اإىل  و�سوله  لدى  اأوق��ف 
قبل االإفراج املوؤقت عنه. وت�سري الوثائق اإىل اأن اأنقرة اأخطرت نريوبي 
مطالبة بتوقيفه بتهمة “التعدي جن�سيا على اأطفال” وبت�سليمه، غري 
اأن حماميه ردوا باأن هذه االفعال املن�سوبة اإليه “جرت حماكمة ب�ساأنها 

خل�ست اإىل الرباءة )...( عام 2018«.
واأ�ساروا اإىل اأن احلكومة الرتكية ت�سن “منذ زمن طويل حملة مللحقة 
الدين  �سقيق �سلح  اأن  موؤكدين  ال�سكوى وعائلته”،  وا�سطهاد مقّدم 

و�سقيقته و62 من اأفراد عائلته م�سجونون حاليا.
اأنهم مرتبطون  الوحيدة هي  “جرميتهم  اأن  الوثائق  اإح��دى  وج��اء يف 

بفتح اهلل غولن«.
يعي�س فتح اهلل غولن يف الواليات املتحدة ويوؤكد اأنه يدير �سبكة �سلمية 
حماولة  يف  ت��ورط  اأي  نافيا  وال�سركات  احلكومية  غ��ري  املنظمات  م��ن 

االنقلب، فيما تتهمه تركيا باأنه على راأ�س منظمة “اإرهابية«.
الدين غولن  ت�سليم �سلح  اآذار/مار�س  الكيني حظر يف  الق�ساء  وكان 

الذي يحظى بو�سع طالب جلوء، اإىل تركيا.
ومبوجب �سروط اإطلق �سراحه املوؤقت، كان ملزما باحل�سور كل يوم 

اثنني اإىل مركز ال�سرطة.
امل��رك��زي يف  ال�سرطة  اأي��ار/م��اي��و يف مقر   3 االأخ���رية يف  و�سوهد للمرة 
اإىل  اأروى  اأح���د حماميه ج��وث��ام  ق��دم��ه  ع��اج��ل  التما�س  وف��ق  ن��ريوب��ي، 

املحكمة بعد يومني.
واتهم اأروى ال�سلطات الكينية ب�”القب�س ب�سكل تع�سفي وفا�سح” على 
على  “االلتفاف  بهدف  ال�سرية”  م��ن  ظ��روف  يف  و”احتجازه  موكله 

القانون” وترحيله اإىل تركيا.
واأفادت وكالة االأنا�سول الر�سمية للأنباء يف 31 اأيار/مايو اأن عنا�سر 

ترد  ومل  تركيا.  اإىل  ال��دي��ن  �سلح  اأع���ادت  الرتكية  اال�ستخبارات  م��ن 
ال�سرطة وامل�سوؤولون يف دائرة الهجرة الكينية على طلبات وكالة فران�س 

بر�س للتعليق على الوقائع.
واأو�سح املحلل يف هيومن رايت�س ووت�س اأوت�سيينو ناموايا اأن احلكومة 
مقر  م��دخ��ل  عند  خطفوه  اأت���راك  عنا�سر  اإن  بالقول  تكتفي  الكينية 

ال�سرطة.
القب�س  يف  ينجحوا  اأن  اأجنبية  اأجهزة  لعنا�سر  ميكن  “كيف  وت�ساءل 
على اأحد واملغادرة معه واقتياده اإىل املطار الدويل واإخراجه من البلد، 

بدون اأن يطرح اأي كان اأ�سئلة؟«
واأكد املحلل اأن هيومن رايت�س ووت�س تعتزم توجيه ر�سالة اإىل احلكومة 
لطلب تو�سيحات. واأ�ساف اأن “اإدارة كينياتا عرفت بتعاونها مع وكاالت 
الأ�سباب  كينيا  يف  موجودين  اأج��ان��ب  مواطنني  وبخطف  اأجنبية  اأم��ن 
اأمنية«. وذكر ناموايا بق�سية مماثلة حني ُخطف املعار�سان من جنوب 
ال�سودان دونغ �سامويل لواك واأغري اإيدري يف نريوبي يف كانون الثاين/

يناير 2017 رغم قرار ق�سائي يحظر ت�سليمهما.

•• نريوبي-اأ ف ب:

اأب��رز معار�سي  اأقرباء  اأجنبي من  اختفاء مواطن  ت�ساوؤالت حول  تدور 
الرئي�س الرتكي رجب طيب اإردوغان من مقر ال�سرطة يف كينيا لينتهي 

به االأمر يف قب�سة اأنقرة رغم قرار ق�سائي مينع ت�سليمه.
�سقيق  اب��ن  غولن  الدين  �سلح  اعتقال  عن  الك�سف  من  اأ�سبوع  فبعد 
تلزم  كينيا  ت��زال  ال  تركيا،  اإىل  ق�سرا  واإع��ادت��ه  اهلل غولن  فتح  الداعية 

ال�سمت على احلادث ودورها فيه.
االإن�سان يف الق�سية دليل على مدى عدم  ويرى مدافعون عن حقوق 
التزام كينيا برئا�سة اأوهورو كينياتا بقرارات الق�ساء وتعاونها مع اأجهزة 
ا�ستخبارات اأجنبية. منذ حماولة االنقلب �سد اإردوغ��ان عام 2016 
املتحدة  الواليات  املنفى يف  املقيم يف  اأنقرة فتح اهلل غولن  اتهمت  التي 
بتدبريها، اأوقفت تركيا ع�سرات اآالف االأ�سخا�س لل�ستباه بارتباطهم 
�سلح  �سقيقه  اب��ن  اأن  كينيا  يف  حمكمة  اإىل  قدمت  وث��ائ��ق  وتفيد  ب��ه. 
الدين غولن املقيم يف الواليات املتحدة والبالغ ثلثني عاما من العمر، 

•• القد�س-اأ ف ب:

االأحد  االإ�سرائيلي  ال��ربمل��ان  ي�سّوت 
اجلديدة،  للحكومة  الثقة  منح  على 
تن�سيب  ق��ب��ل  االأخ������رية  امل��رح��ل��ة  يف 
بنيامني  ح��ك��وم��ة  ي��خ��ل��ف  ائ���ت���لف 
نتانياهو ال�سيا�سي املخ�سرم امل�ستمر 
ما  على  ع��ام��ا،   12 منذ  ال�سلطة  يف 
ليفني   ياريف  الكني�ست  رئي�س  اأعلن 

اأم�س الثلثاء.
م��ن��ح احل��ك��وم��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة الثقة 
ع���داء نتانياهو  ي��وح��د  ال��ت��ي  االأح����د 
رئي�س  حقبة  اإن��ه��اء  يعني  اأع�ساءها 
ال��وزراء الذي جنح فيها وبقوة نحو 

اليمني.
عن  املتنوع  التحالف  اأع��ل��ن  اأن  منذ 
ات��ف��اق��ه االئ��ت��ليف االأ���س��ب��وع املا�سي، 
ت��ن��اف�����س ن��ت��ان��ي��اه��و ع���ل���ى االرت����ق����اء 
اأحد  باعتباره  �سمعته  م�ستوى  اإىل 
الناجني ال�سيا�سيني البارزين، وحث 
اليمينيني على رف�س هذه احلكومة 
“ي�سارية  ب���اأن���ه���ا  و����س���ف���ه���ا  ال����ت����ي 

خطرية«.
اللحظة  يف  لبيد  ي��ائ��ري  عتيد  ي�س  ح��زب  رئي�س  �سكل 
االأخ��رية هذا االئتلف احلكومي بالتحالف مع �سبعة 
وثلثة  الو�سط  من  واثنان  الي�سار  من  اثنان  اأح��زاب، 
من اليمني بينها حزب ميينا القومي املتطرف وحزب 

عربي هو احلركة االإ�سلمية اجلنوبية.
حزب  م��ن  بينيت  ن��ف��ت��ايل  �سيكون  االت���ف���اق،  ومب��وج��ب 
عامني،  ملدة  للوزراء  رئي�سا  الديني  القومي  “ميينا” 

ليحل حمله يائري لبيد الو�سطي يف عام 2023.
ق���ال لبيد امل��ذي��ع ال��ت��ل��ف��زي��وين ال�����س��اب��ق يف ب��ي��ان عقب 
االإعلن عن موعد الت�سويت اإن “حكومة الوحدة على 

الطريق وم�ستعدة للعمل ممثلة لكل �سعب اإ�سرائيل«.
على  وال��ت�����س��وي��ت  “النقا�س  اإن  ب��ي��ان  يف  ليفني  وق���ال 

•• اإجنلرتا-وكاالت:

توافد االآالف من عنا�سر ال�سرطة من خمتلف اأرجاء 
بريطانيا لتعزيز اإجراءات تاأمني قمة زعماء جمموعة 
ال�سبع هذا االأ�سبوع من احتجاجات قال منظموها اإنها 

�ستكون “مزعجة” ومعطلة.
عامني  نحو  منذ  الفعلي  باحل�سور  قمة  اأول  و�سُتعقد 
كورنوول  يف  ال��ك��ربى  املتقدمة  االق��ت�����س��ادات  ل��زع��م��اء 
كوفيد- جائحة  على  و�سرتكز  اإجن��ل��رتا  غ��رب  بجنوب 

19 وتغري املناخ.
اإىل  ت��وؤدي  �ساحلية  وم�سارات  طرقا  ال�سرطة  واأغلقت 
البحر  على  مطل  �سغري  منتجع  وه��و  كاربي�س،  خليج 
�سي�ست�سيف القمة، واأقامت اأ�سوارا من ال�سلب وفر�ست 

قيودا اأخرى.
وقالت �سرطة ديفون وكورنوول اإنه مت ا�ستدعاء خم�سة 
يف  للم�ساعدة  االإ���س��اف��ي��ني  ال�����س��رط��ة  اأف����راد  م��ن  اآالف 
العملية واإن نحو 6500 �سرطي وموظف �سي�ساركون 

يف املجمل.
وامل�سوؤول  ال�سرطة  قائد  م�ساعد  مايهيو  جلني  وق��ال 
متنا�سبا  �سيكون  به  �سنقوم  ما  “كل  القمة  تاأمني  عن 
االإعلم  و�سائل  اأنظار  اأن  “نعلم  واأ�ساف  وم�سروعا”. 

العاملية �ستكون مركزة علينا يف االأيام ال�سبعة املقبلة«.
وعلى الرغم من اأن خطر االإرهاب ما زال قائما، حيث 
تعني  والتي  الثالثة  التاأهب  درج��ة  على  بريطانيا  اأن 
اأنه من املرجح وقوع هجوم، اإال اأن امل�ساألة التي ين�سب 
عليها االهتمام �ستكون التعامل مع مظاهرات حا�سدة 

العنيف والتحري�سي” على االإنرتنت.
اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  اجلهاز  با�سم  متحدث  وق��ال 
الهدف من البيان يتمثل يف تهدئة “اجلو العام” لكن 
اأنه  املناه�سني لنتانياهو ف�سروا ذلك على  ال�سيا�سيني 

حتذير لرئي�س الوزراء.
املوؤيدة  الغا�سبة  ال��ت��ظ��اه��رات  ب�����س��اأن  ال��ق��ل��ق  وي��ت��زاي��د 
بع�س  منازل  خ��ارج  االحتجاجات  فيها  مبا  لنتانياهو 

نواب ميينا الذين يتهمهم املحتجون ب�”اخليانة«.
على  “حتري�سا  اع��ت��ربه  م��ا  االأح����د  ن��ت��ان��ي��اه��و  واأدان 
“هناك خيطا رفيعا جدا بني النقد  اإن  وقال  العنف” 

ال�سيا�سي والتحري�س على العنف«.
اإىل  ال���وزراء  رئي�س  دع��ا زعيم ح��زب ميينا،  م��ن جهته 

“التنحي«.
ويف حال ت�سببت االن�سقاقات يف عرقلة مترير االئتلف 

13 حزيران/ االأحد يف  احلكومة اجلديدة �سيجريان 
يونيو 2021 خلل جل�سة خا�سة للربملان«.

اأن  اإىل  م�سريا  ليفني  باإعلن  تغريدة  يف  لبيد  ورح��ب 
“حكومة الوحدة �سائرة خلدمة م�سالح مواطني دولة 

اإ�سرائيل«.
�سينهي ح�سول لبيد على ال�سوء االأخ�سر من الربملان، 
اأزمة �سيا�سية م�ستمرة منذ اأكرث من �سنتني يف اإ�سرائيل 
حكومة  ت�سكيل  اإىل  انتخابات  اأرب��ع  خللها  تف�س  مل 

م�ستقرة.
رف�س نتانياهو الذي يواجه تهما بالف�ساد قد تنتهي به 

يف ال�سجن التنحي دون اإحداث اإرباك �سيا�سي.
االإ�سرائيلي  ال��داخ��ل��ي  االأم����ن  ج��ه��از  رئ��ي�����س  واأ����س���در 
بيانا  املا�سي  االأ�سبوع  نهاية  اأرغ��م��ان  ن��داف  )�ساباك( 
نادرا حذر من خلله من “ت�سعيد خطري يف اخلطاب 

ال�سجة والتعطيل واالإزعاج«.
واأ�سافت اجلماعة التي حتتج على قانون مقرتح يعطي 
“�سيكون  االحتجاجات  لقمع  اأو���س��ع  �سلطات  ال�سرطة 

�سوتنا عاليا. �سنحدث تعطيل. و�سنكون مزعجني«.
م���ن ج��ه��ة اأخ������رى دع����ا ح�����وايل ث���لث���ني ���س��خ�����س��ا من 
م�ساهري العامل، بينهم املغنية كايتي بريي وجنم كرة 

ال�سوء  لت�سليط  احل��دث  تعطيل  على  �سيعمل  بع�سها 
على ق�ساياه.

وقالت جماعة )كيل ذا بيل( وهي واحدة من بني نحو 
)مقاومة  با�سم  ُي��ع��رف  م��ا  اإىل  ان�سمت  منظمة   20
حقوقنا  على  نح�سل  “مل  ال�سبع(  جمموعة  حت��ال��ف 
باالحتجاج الهادئ املهذب. ح�سلنا على حقوقنا باإثارة 

النا�سئ، �سيكون من املحتمل اأن جترى 
غ�سون  يف  اخلام�سة  ه��ي  ان��ت��خ��اب��ات 
ع��ام��ني ت��ق��ري��ب��ا. ي��ت��زام��ن اخللف 
مع  اإ�سرائيل  يف  الداخلي  ال�سيا�سي 
متفرقة  اأحياء  ت�سهدها  احتجاجات 
نحو  م���ن���ذ  ال�������س���رق���ي���ة  ال���ق���د����س  يف 
بطرد  التهديد  خلفية  على  �سهرين 
منازلها  م���ن  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ع���ائ���لت 

ل�سالح جمعيات ا�ستيطانية.
واأع���ل���ن االإث���ن���ني ع���ن اإل���غ���اء م�سرية 
بيوم  اخل���ا����س���ة  امل���ت���ط���رف  ال���ي���م���ني 
مقررة  كانت  وال��ت��ي  القد�س  توحيد 

اخلمي�س.
وح����ذر ن��ائ��ب رئ��ي�����س ح��رك��ة حما�س 
غ��زة خليل احل��ي��ة االثنني  ق��ط��اع  يف 
اإ�سرائيل  امل�سرية،  اإل��غ��اء  اإع��لن  قبل 
م���ن جت���دد امل��واج��ه��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة يف 
امل�ستوطنني  م�����س��رية  اق���رتب���ت  ح���ال 
وامل�سجد  )ال�سرقية(  “القد�س  م��ن 

االأق�سى«.
ت�سل  اأن  “اأرجو  احل���ي���ة  واأ�����س����اف 
يكون  ال  حتى  وا�سحة  الر�سالة  هذه 
يف  اأيار/مايو”،   11 ي��وم  عليه  ك��ان  ما  مثل  اخلمي�س 

اإ�سارة اىل بداية اندالع النزاع الدامي االخري.
نتانياهو  ع��ق��د  االث���ن���ني،  ل��ي��ل  م���ن  م��ت��اأخ��ر  وق���ت  ويف 
اجتماعا مع كبار امل�سوؤولني احلكوميني ملناق�سة بدائل 
خ�سومه  جعلت  خ��ط��وة  يف  امل�����س��رية  ب��ان��ط��لق  ت�سمح 

يتهمونه وحلفاءه بتاأجيج التوتر.
واأ�سارت و�سائل اإعلم اإ�سرائيلية اإىل ت�سريحات لوزير 
الذي  اأوح��ان��ا  اأم��ري  الليكود  العام وع�سو ح��زب  االأم��ن 
ال  بيده  �سيكون  امل�سرية  ب�ساأن  النهائي  القرار  اإن  ق��ال 
جلعاد  العمل  حزب  عن  النائب  وو�سف  ال�سرطة.  بيد 
“ف�سل  باأنها  االئ��ت��لف اخلطوة  م��وؤي��دي  اأح��د  كاريف 
اآخر يف حماولة احلكومة املنتهية واليتها ترك االأر�س 

حمروقة وراءها«.

القدم ال�سابق ديفيد بيكهام، جمموعة ال�سبع الثلثاء 
الفقرية  ال��دول  مع  كوفيد-19  لقاحات  م�ساركة  اإىل 

قبل قمتها يف بريطانيا نهاية هذا االأ�سبوع.
الدول  والريا�سية  الرتفيهية  ال�سخ�سيات  وح�ست 
واأملانيا  وفرن�سا  وبريطانيا  املتحدة  )ال��والي��ات  ال�سبع 
ال  ما  بتقدمي  التعهد  على  واليابان(  وكندا  واإيطاليا 
يقل عن 20 يف املئة من اإمداداتها بني حزيران/يونيو 

واآب/اأغ�سط�س، والتي ت�سل اإىل 150 مليون جرعة.
اأم�سى عاما ون�سف  “العامل  اأن  الر�سالة من  وح��ذرت 
عام يف حماربة جائحة كوفيد-19، لكن الفريو�س ال 
يزال ينت�سر يف بلدان كثرية وينتج متغريات جديدة مع 

القدرة على اإعادتنا جميعا اإىل نقطة ال�سفر«.
واأ�سافت “هذا يعني املزيد من اإغلق املدار�س، واملزيد 
ال�����س��ح��ي��ة، وتداعيات  ال��رع��اي��ة  اال���س��ط��راب��ات يف  م��ن 
اقت�سادية اأكرب، ما يهدد م�ستقبل العائلت واالأطفال 

يف كل مكان«.
ومن بني املوقعني االآخرين للر�سالة التي جمعت عددا 
ليام  املمثلون  لليوني�سف،  احل�سنة  النيات  �سفراء  من 
ني�سون واأورالندو بلوم وبريانكا �سوبرا جونا�س وووبي 

غولدبرغ.
واأجنيليك  اإيلي�س  بيلي  املغنيتان  ال��ر���س��ال��ة  وق��ع  كما 
كيدجو باالإ�سافة اإىل جنم كرة القدم �سريخيو رامو�س 
التن�س  وجن��م  األون�سو  فرناندو   1 ال��ف��ورم��وال  و�سائق 

اأندي موراي.
وت�ست�سيف بريطانيا قمة جمموعة ال�سبع يف كورنوال 

يف جنوب غرب اإنكلرتا ابتداء من اجلمعة.

•• الهاي-اأ ف ب:

الهاي  يف  ال��دول��ي��ون  الق�ساة  ي�سدر 
ب�ساأن  ال����ث����لث����اء  اأم���������س  ق�����راره�����م  
اال���س��ت��ئ��ن��اف امل��ق��ّدم م��ن ق��ب��ل القائد 
البو�سنة  ل�سرب  ال�سابق  الع�سكري 
بارتكاب  اإدانته  �سد  ملديت�س  راتكو 

جرائم حرب.
اأب����رز  اإىل م�����س��ري  مل��ح��ة  ي��ل��ي  م���ا  يف 
ال�سخ�سيات التي لعبت اأدوارا موؤثرة 
ت�سعينات  ال��ب��ل��ق��ان يف  ح���روب  خ���لل 
القرن املا�سي والتي اأودت باأكرث من 

100 األف �سخ�س.
ال��ق��ب�����س على  األ���ق���ي  - م��لدي��ت�����س: 
البلقان”  “�سفاح  امل��ل��ّق��ب  الع�سكري 
على  ه��ارب��ا  بقي  بعدما   2011 ع��ام 

مدى 16 عاما.
وارت��ك��اب جرائم  االإب����ادة  بتهم  اأدي���ن 
�ساراييفو  ح�سار  خلفية  على  ح��رب 
ذلك  وغ��ري  �سريربينيت�سا  وجم���زرة 
ب�سجنه  و���س��در حكم  اجل��رائ��م.  م��ن 

ق�سيته  يف  اال�ستئناف  جل�سات  ب��داأت 
يف ني�سان/اأبريل 2018 ومت ت�سديد 
اآذار/مار�س  يف  بحقه  ال�سادر  احلكم 
ال�سجن مدى  اإىل  ال��ت��ايل  ال��ع��ام  م��ن 

احلياة.
حماولة  الح���ق���ا  ال���ق�������س���اة  ورف���������س 
اأخرية قام بها لتقدمي ا�ستئناف اآخر 
م�سريين اإىل اأنها “تفتقد اإىل اأ�سا�س 

قانوين«.
الق�سبان  خلف  كرادجيت�س  ويقبع 
الإج���راءات  تخ�سع  اعتقال  وح��دة  يف 
املتحدة  ل��لأمم  تابعة  م�سددة  اأمنية 

يف الهاي.
ب����االإب����ادة مبجزرة  اإدان���ت���ه  وت��رت��ب��ط 
���س��ري��ربي��ن��ي��ت�����س��ا ال���ت���ي وق���ع���ت عام 
1995 يف �سرق البو�سنة وقتل فيها 

نحو 8000 رجل وفتى م�سلم.
وجت���ّن���ب ك��رادج��ي��ت�����س ت��وق��ي��ف��ه على 

 12 نحو  بالفعل  ق�سى  حينها  ك��ان 
ع��ام��ا ق��ي��د االع��ت��ق��ال وب��ال��ت��ايل بقي 

طليقا.
حليف  اأن  اإىل  امل��ح��ك��م��ة  وخ��ل�����س��ت 
�سلوبودان  ال�سابق  ال�سربي  الرئي�س 
عمليات  وراء  ك����ان  م��ي��ل��و���س��ي��ف��ي��ت�����س 
وامل�سلمني  ال�����ك�����روات  ط���ال���ت  ق���ت���ل 
�سربية،  غ���ري  اأخ�����رى  وجم���م���وع���ات 
ق�سري  ترحيل  عمليات  اإىل  اإ���س��اف��ة 

جماعية.
- اأنتي غوتوفينا: حكم على اجلرنال 
املتقاعد يف اجلي�س الكرواتي، والذي 
ي��ع��ت��ربه ال��ع��دي��د م��ن ال���ك���روات بطل 
حرب، بال�سجن 24 عاما يف البداية 
االإن�سانية  �سد  جرائم  ارت��ك��اب  بتهم 

وجرائم حرب.
ت����ربئ����ت����ه يف م���رح���ل���ة  مّت��������ت  ل����ك����ن 

اال�ستئناف عام 2012.

م����دى احل���ي���اة يف ت�����س��ري��ن ال���ث���اين/
نوفمرب 2017.

اأجرب  ت��اج��ي )52 ع��ام��ا(:  - ه��ا���س��م 
على مغادرة من�سبه كرئي�س كو�سوفو 
ليواجه  الثاين/نوفمرب  ت�سرين  يف 
اأي�سا تهما بارتكاب جرائم حرب اأمام 

حمكمة الهاي.
وينفي القائد ال�سابق ملنظمة “جي�س 
والذي  امل�سلحة،  كو�سوفو”  حترير 
“االأفعى”  ل��ق��ب  نف�سه  ع��ل��ى  اأط��ل��ق 
وتعذيب  ق���ت���ل  ع���م���ل���ي���ات  ارت������ك������اب 
بنزاع  �سلة  على  وج��رائ��م  وا�سطهاد 

العامني 1998-99 مع �سربيا.
اأدي��ن القائد  - رادوف��ان كرادجيت�س: 
ال�سابق ل�سرب البو�سنة يف الهاي عام 
اأخرى  تهم  وت�سع  ب���االإب���ادة   2016
واحتجاز  وال��رتح��ي��ل  االإف���ن���اء  بينها 

رهائن.

مدى 13 عاما اإىل اأن األقي القب�س 
عليه على منت حافلة يف بلغراد عام 
بهيئة  م��ت��ن��ك��را  ك����ان  ح��ي��ث   2008
معالج من “حركة الع�سر اجلديد” 

الروحانية.
رئي�سة  كانت  بلف�سيت�س:  بيليانا   -
جمهورية �سرب البو�سنة )ريبوبليكا 
واحد  ج��ان��ب  م��ن  املعلنة  �سرب�سكا( 
ت��دان يف الهاي.  التي  االأوىل  وامل���راأة 
اع���رتف���ت ب��ارت��ك��اب��ه��ا ج���رائ���م حرب 
وحكم عليها بال�سجن 11 عاما �سنة 
�سنة  مبكرا  اإفراجا  منحت   .2003

.2009
- فوي�سلف �سيلي: دان ق�ساة االأمم 
املتحدة يف 2018 ال�سيا�سي ال�سربي 
اال�ستئناف  مرحلة  خ��لل  املتطرف 
االإن�سانية  ارتكاب جرائم �سد  بتهمة 
�سنوات.  ع�سر  بال�سجن  عليه  وحكم 

تويف  ميلو�سيفيت�س:  ���س��ل��وب��ودان   -
زنزانته  يف  ال�سابق  ال�سربي  الرئي�س 
يف الهاي عام 2006 عن 64 عاما، 
بينما كانت حماكمته ال تزال جارية 
وارتكاب  االإب����ادة  ت�سمل  تهمة  ب�66 
جرائم حرب وجرائم �سد االإن�سانية. 
اإىل  باأنه تعّر�س  واأف��اد تقرير ر�سمي 

�سكتة قلبية.
وبالوقوف  عرقي  ن��زاع  بتغذية  هم  اتُّ
يف  ج���م���اع���ي���ة  ق���ت���ل  ع���م���ل���ي���ات  وراء 
عهده  خ��لل  ال�سابقة  يوغو�سلفيا 

الذي ا�ستمر 13 عاما.
ت��ويف الرئي�س  ت��ودج��م��ان:  ف��ران��ي��و   -
التي  احل���رب  اأدت  ال���ذي  ال��ك��روات��ي، 
يوغو�سلفيا  عن  لل�ستقلل  �سّنها 
�سخ�س،  األ����ف   20 ن��ح��و  م��ق��ت��ل  اإىل 
عام  ال�سرطان  مب��ر���س  اإ�سابته  اإث���ر 

1999 عن 77 عاما.
اأفادت حمكمة الهاي اأنه كان ليواجه 
اتهامات بارتكاب جرائم حرب لو اأنه 

بقي على قيد احلياة.
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عربي ودويل

�ست دول فقط من الحتاد الأوروبي 
من اأ�سل 27, يحكمها الي�سار حالًيا

عانى ال�سرتاكيون ب�سكل خا�س من 
ارتباطهم ب�سيا�سات التق�سف والعوملة

•• الفجر -توما�س فريينزي 
 ترجمة خرية ال�صيباين

   متر ال�شرتاكية الدميقراطية باأزمة يف معظم 
�شتة  ال�شلطة يف  اإنها يف  الأوروبــي.  دول الحتاد 
بعد  النتكا�شات  من  املزيد  وتتوقع  فقط  منها 

الختبارات النتخابية املقبلة.
 ملاذا هذا الرتاجع للي�شار يف القارة القدمية؟ 

ال�شـــعبية  الطبقـــات  دعــم  فقدت  اأنها  �شك  ل 
املعاديــة  وعواقبهـــــا  العوملـــــة  بــاإدارة  بربطها 
على  يجب  الــعــام,  الـــراأي  ل�شتعادة  للمجتمع. 
الرفاهية  دولـــة  اخـــرتاع  اإعـــادة  ال�ــشــرتاكــيــني 

الجتماعية.

�سريربينيت�سا حمنة ا�ستمرت ثلثة اأعوام 
ني�سان/اأبريل، وبينما كانت املدينة تتعر�س لق�سف الدبابات واملدفعية، اأعلن 
االأمم  قوات  حتميها  اآمنة”،  “منطقة  �سريربينيت�سا  ال��دويل  االأم��ن  جمل�س 
املتحدة وحلف �سمال االأطل�سي. ُوقع اتفاق لوقف اإطلق النار ونزع ال�سلح يف 
اليوم التايل يف �ساراييفو برعاية “قوة احلماية التابعة للأمم املتحدة” لكن 
مل يتم احرتامه. نقلت املفو�سية ال�سامية للأمم املتحدة ل�سوؤون اللجئني 

مواد غذائية وجتهيزات اإىل املدينة التي اأ�سبحت االآن منطقة حممية.
هي  اأخ���رى  اآمنة”  “مناطق  خم�س  امل��ت��ح��دة  االأمم  اأن�����س��اأت  اأي��ار/م��اي��و،  ويف 

�ساراييفو وتوزال وزيبا وغوراجدي وبيهات�س.
450 من  1994، مت ن�سر وح��دة قوامها ح��واىل  اآذار/م��ار���س  يف االأول من 
يف  التناوب  عمليات  تعمل  حيث  اجليب  يف  الهولنديني  ال�سلم  حفظ  جنود 
قوة االأمم املتحدة للحماية. وحل جنود الكتيبة الهولندية حمل جنود حفظ 
ال�سربية  القوات  1995، هاجمت  بداية متوز/يوليو  الكنديني. يف  ال�سلم 

•• �صاراييفو-اأ ف ب:

“التطهري  �سيا�سة  رم��ز  �سريربينيت�سا  حمنة  يف  امل��ح��ط��ات  اأب���رز  يلي  م��ا  يف 
و�سي�سدر   1995 اإىل   1992 من  البو�سنة  �سرب  مار�سها  التي  العرقي” 
الق�ساء الدويل اأم�س الثلثاء حكمه ب�ساأن ا�ستئناف �سد احلكم ال�سادر بحق 
 2017 يف  ملديت�س  على  ُحكم  ملديت�س.  راتكو  ال�سابق  الع�سكري  القائد 
اإب��ادة جماعية. بعيد بداية ح�سار  بارتكاب  اإدانته  بال�سجن مدى احلياة بعد 
وقعت   ،1992 ني�سان/ابريل  من  ال�ساد�س  يف  ل�ساراييفو  ال�سربية  القوات 
�سريربينيت�سا ومدن وادي درينا )�سرق( ذات الغالبية امل�سلمة يف �سرق البو�سنة، 
باأيدي قوات �سرب البو�سنة التي كانت ت�ساندها قوات �سبه ع�سكرية قدمت من 
ا�ستعاد م�سلمو البو�سنة  �سربيا. بعدما فروا خوفا من “التطهري العرقي”، 
اجليب لكن يف نهاية العام، حا�سرهم ال�سرب جمددا وقطعوا الطرق املوؤدية 
اإجلء نحو ثمانية  1993، مت  اآذار/مار�س وني�سان/اأبريل  املدينة. بني  اإىل 
اآالف �سخ�س من اجليب الذي كان يتعر�س ل�سغوط متزايدة. واأدت عمليات 
 16 يف  القتلى.  ع�سرات  �سقوط  اإىل  البو�سنة  �سرب  ق��وات  قبل  م��ن  ق�سف 

البو�سنية يف جنوب اجليب و�سرقه و�سماله و�سيطرت على  املواقع  البو�سنية 
مواقع قوة احلماية الدولية يف التا�سع من ال�سهر نف�سه بعدما اأ�سرت حوايل 
ال�سربية  الدبابات  وباتت  ال�سلم.  حفظ  قوات  من  هولنديا  جنديا  ثلثني 

بعد ذلك على م�سافة اأقل من كيلومرتين من املدينة.
يف 11 متوز/يوليو، ق�سفت طائرتان من طراز “اف-16” تابعتان للحلف 
مينع  مل  هذا  لكن  �سريربينيت�سا  م�سارف  على  �سربيتني  دبابتني  االأطل�سي 
اال�ستيلء على  راتكو ملديت�س من  بقيادة اجل��رنال  1500 جندي  حوايل 
املنطقة يف نهاية النهار. وان�سحب معظم جنود حفظ ال�سلم الهولنديني اإىل 
قاعدتهم يف بوتوكاري يف ال�سمال، وتبعهم اآالف اللجئني على اأمل احل�سول 
148 كيلومرتا مربعا  على احلماية هناك. كان اجليب الذي تبلغ م�ساحته 
ن��ازح ف��روا يف  األ��ف   36 ا�ستقبل  األ��ف ن�سمة،   42 ويبلغ ع��دد �سكانه حينذاك 
بلدة  البو�سنة. فور اال�ستيلء على  اأخرى يف �سرق  بلدات  ال�سراع من  بداية 

واالأطفال  والن�ساء  املدنيني  ب��اإج��لء  ملديت�س  رات��ك��و  اأم���ر  �سريربينيت�سا، 
اأعدم  فقط،  اأي��ام  ويف غ�سون  القتال.  �سن  الرجال يف  واأ�سر جميع  وامل�سنني، 
اأكرث من ثمانية اآالف رجل وفتى ب�سكل تع�سفي ودفنوا يف حفر جماعية. وقد 
 17 عرث على رفات ال�سحايا يف نحو ثمانني من هذه احلفر. واعتبارا من 
متوز/يوليو، تدفقت ال�سهادات من الجئني حتدثوا عن جرائم قتل وتعذيب 
ال�سكان  ن��زوح  طريق  وعلى  اجليب  يف  ال�سربية  ال��ق��وات  ارتكبتها  واغت�ساب 
24 متوز/يوليو و16 ت�سرين الثاين/نوفمرب، وّجهت املحكمة  املدنيني. يف 
البو�سنة  �سرب  زعيم  اإىل  اتهامات  ال�سابقة  ليوغو�سلفيا  الدولية  اجلنائية 
راتكو  اجل����رنال  البو�سنية  ال�سربية  ال��ق��وات  وق��ائ��د  ك��ارادج��ي��ت�����س  رادوف�����ان 
وجرائم  االإن�سانية  �سد  وج��رائ��م  جماعية  اإب���ادة  جرائم  بارتكاب  ملديت�س، 

حرب.
وقد تواريا عن االأنظار لفرتة طويلة بعد احلرب وحكم عليهما بال�سجن املوؤبد. 

و�سيتم النطق باحلكم يف حماكمة اال�ستئناف لراتكو ملديت�س الثلثاء.
يف 21 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1995، انتزع اتفاق دايتون لل�سلم ووقع يف 

الواليات املتحدة حتت ال�سغط الدويل منهيا احلرب.

   اأ����س���اد ال��ي�����س��ار االأوروب������ي بقمة 
مايو   8-7 يف  االأخ�������رية  ب���ورت���و 
التي  االأم����ام،  اإىل  مهمة  كخطوة 
وحكومات  دول  روؤ�����س����اء  م��ن��ح��ت 
االحتاد االأوروبي الفر�سة لتاأكيد 
اجتماعية،  ب����اأوروب����ا  ال��ت��زام��ه��م 
القتال  ع��ل��ى  م�����س��م��م��ة  واأوروب��������ا 
بطاقة م�ساعفة وكفاءة اأكرب �سد 
البطالة والفقر والتفاوت.     ُنظم 
االج��ت��م��اع يف ال���ربت���غ���ال، اإح���دى 
القليلة  االأوروب������ي  االحت����اد  دول 
التي يحكمها اال�سرتاكيون اليوم، 
الإظهار  ���ا  اأي�������سً االج���ت���م���اع  وك����ان 
الدميقراطية،  اال���س��رتاك��ي��ة  اأن 
رغ����م اب��ت��ع��اد ال��ن��اخ��ب��ني ع��ن��ه��ا يف 
معظم ال��دول االأوروب��ي��ة، ال يزال 
خمل�سة  اأوروب����ا  بناء  يف  راأي  لها 
لقيم ال��ت��ق��دم، واأن��ه��ا ق���ادرة، مثل 
على  اليمني،  من  اأف�سل  حتى  اأو 

اال�ستجابة لتطلعات ال�سعوب.
اال�سرتاكيني،  م��ن  ومب���ب���ادرة      
الدورية  الرئا�سة  يتولون  الذين 
ل���ل���م���ج���ل�������س االأوروب�����������������ي، ال���ت���ي 
اأنطونيو  ال���ربت���غ���ايل  ي���ت���واله���ا 
العمل  مفو�س  ومن�سب  كو�ستا، 
واحلقوق االجتماعية، املوكلة اإىل 
�سميت،  نيكوال�س  لوك�سمبورجوا 
ح��ددت ال��دول االأوروب��ي��ة لنف�سها 
 :2030 ل���ع���ام  اأه�������داف  ث���لث���ة 
م��ع��دل ت��وظ��ي��ف ال ي��ق��ل ع��ن 78 
20-64 عاًما؛ و60  باملائة بني 
البالغني  م��ن  االأق���ل  على  ب��امل��ائ��ة 
وتقلي�س  ع����ام؛  ك���ل  ال��ت��ك��وي��ن  يف 
مليون   15 ع������ن  ي����ق����ل  ال  م������ا 

الفقر  خلطر  معر�سون  �سخ�س 
ومن  االج��ت��م��اع��ي.  اال�ستبعاد  اأو 
خلل حتديد اأهداف كمية، يريد 
االحتاد االأوروبي، الذي تبنى عام 
“الركيزة  غ���وت���ربغ  يف   2017
االأوروبية للحقوق االجتماعية”، 
ب��ع��د اأرب����ع ���س��ن��وات، حت��وي��ل هذه 

املبادئ اإىل اأفعال.

عقد اجتماعي جديد
الربتغالية  ال����وزي����رة  ذه���ب���ت     
رودريغيز،  ج��واو  م��اري��ا  ال�سابقة 
رئ���ي�������س���ة امل���وؤ����س�������س���ة االأوروب�����ي�����ة 
ل����ل����درا�����س����ات ال���ت���ق���دم���ي���ة، وه���ي 
م���رت���ب���ط بحزب  اأب����ح����اث  م���رك���ز 
اال�سرتاكيني االأوروبيني، اإىل حد 

اأنها تراجع  اإليها على  ُينظر  كان 
االجتماعية،  الرفاهية  دول��ة  عن 
العوملة  دائ���������رة  يف  وان������خ������راط 
واآث��اره��ا ال�����س��ارة. تلك ه��ي حالة 
الدميقراطي  اال�سرتاكي  احلزب 
االأمل����اين، ال��ذي مل يغفر ل��ه جزء 
قوًيا  م��وؤي��ًدا  ال��ب��ق��اء  ناخبيه  م��ن 
املع�سكر  زعيمة  مريكل،  الأجنيل 
امل���ح���اف���ظ. ورمب�����ا ك����ان ه����ذا هو 
���ا يف ف��رن�����س��ا، حيث  اأي�������سً احل�����ال 
انق�سم اال�سرتاكيون حتت رئا�سة 
ف���ران�������س���وا ه����والن����د، ح��ي��ث وجه 
رئي�س  اإىل  ال��ل��وم  “املتمردون” 
ال��دول��ة واحل��ك��وم��ات ال��ت��ي عينها 
الي�سار ل�سالح  لتخليهم عن قيم 
واإذا  “النيوليربالية«.     ق��ه��ر 

تاريخية”  “حلظة  اىل  االإ���س��ارة 
االأوروبية،  االجتماعية  للحقوق 
اجتماعي  “عقد  ع���ن  م��ت��ح��دث��ة 
ال����وزراء  رئ��ي�����س  وذه���ب  جديد”. 
ال��ربت��غ��ايل اأن��ط��ون��ي��و ك��و���س��ت��ا يف 
“�سنغري  وق�����ال  االجت������اه،  ن��ف�����س 
يف  االقت�سادية  احلوكمة  من��وذج 
العام  االأم���ني  واأ���س��اف  اأوروبا”. 
االأوروبي،  العمال  نقابات  الحت��اد 
في�سينتيني،  ل���وك���ا  االإي�����ط�����ايل 
�سامل  اإ���س��لح  اإج���راء  “ال ميكن 
دون  االج����ت����م����اع����ي  ل���ن���م���وذج���ن���ا 
منوذجنا  يف  ال���ت���ف���ك���ري  اإع����������ادة 
من  اخل�����روج  ان  االقت�سادي”. 
حول  النقا�س  فتح  يعيد  االأزم����ة 

اأوروبا االجتماعية.

غري موؤكد.  يف كل مكان تقريبا، 
اللعبة  امل��ت��ط��رف  ال��ي��م��ني  ي��رب��ك 
التقليدية.  االأح������زاب  وي�����س��ع��ف 
والع�سرين  ال���واح���د  ال��ب��ل��دان  يف 
ي�سارك  ي���ح���ك���م���ون���ه���ا،  ال  ال����ت����ي 
الدميقراطيون  اال����س���رتاك���ي���ون 
اأحياًنا يف ائتلفات حكومية، كما 
اأو  بلجيكا  اأو  اأملانيا  يف  احل��ال  هو 
لي�سوا يف و�سع  اأنهم  اإال  اإيطاليا، 
خياراتهم  ب��ف��ر���س  ل��ه��م  ي�����س��م��ح 

ال�سيا�سية.

اإدارة العوملة
   عانى اال�سرتاكيون ب�سكل خا�س 
م���ن ارت��ب��اط��ه��م، يف ال��ع��دي��د من 
البلدان، ب�سيا�سات التق�سف، والتي 

اال�سرتاكية  ���س��ت�����س��ت��ف��ي��د  ه���ل     
اإعادة التوجيه  الدميقراطية من 
املحتملة لل�سيا�سات االأوروبية؟ ال 
�سيء موؤكد. يف الوقت احلايل، ال 
دول  يف  االنتخابات  نتائج  تعك�س 
الي�سار.  �سعود  ال��ك��ربى  االحت���اد 
العامة  االن��ت��خ��اب��ات  ان��ت��ظ��ار  ويف 
-يف غ�سون اأ�سهر قليلة يف اأملانيا، 
وبعد عام يف فرن�سا، وبعد عامني 
يف اإي��ط��ال��ي��ا واإ����س���ب���ان���ي���ا، وث���لث 
-اأكدت  املتحدة  اململكة  يف  �سنوات 
جرت  التي  االإقليمية  االنتخابات 
اال�سرتاكيني،  ت��راج��ع  اأوروب����ا  يف 
ل��ف��ائ��دة اخل�����س��ر يف ع���دة حاالت، 
وامل��ح��اف��ظ��ني يف ح����االت اأخ����رى. 
التي  االن���ت���خ���اب���ات  ت�������وؤدي  ول�����ن 

يف  يونيو  و27   20 يف  �ستجرى 
فرن�سا، ح�سب ا�ستطلعات الراأي، 
بالن�سبة  االجت���اه���ات.  عك�س  اإىل 
الدميقراطيني،  ل��ل���س��رتاك��ي��ني 
�ستتم،  ك���ان���ت  اإذا  ال����ع����ودة،  ف�����اإن 
�ست�ستغرق وقًتا.    �ست دول فقط 
من االحت��اد االأوروب���ي، من اأ�سل 
27، يحكمها الي�سار حالًيا: دولتا 
�سبه اجلزيرة االأيبريية )اإ�سبانيا 
وال��ربت��غ��ال( وج���زي���رة م��ال��ط��ا يف 
الثلث  ال�سمال  ودول  اجل��ن��وب، 
وال�سويد(  وفنلندا  )ال���دمن���ارك 
االنتخابات  �ستجرى  ال�سمال.  يف 
املقبلة هناك يف 2022 و2023، 
هذه  من  للعديد  �سعبة  و�ستكون 
م�ستقبلها  يبدو  التي  احلكومات، 

ال�����س��م��ال االأوروب�����ي  جن��ح��ت دول 
يكون  فقد  ال�سلطة،  يف  البقاء  يف 
ذل����ك ع��ل��ى وج����ه ال��ت��ح��دي��د، من 
بني اأ�سباب اأخ��رى، اأنها مل تتخل 
ت��ع��زي��ز دول���ة الرفاهية  اأب����ًدا ع��ن 
الهوية  ركيزة  وه��ي  االجتماعية، 

اال�سرتاكية الدميقراطية.
العام،  ال���راأي  تاأييد  وال�ستعادة     
ال�سعبية،  ال��ط��ب��ق��ات  ���س��ي��م��ا  وال 
اخ�����ت�����ار اال������س�����رتاك�����ي�����ون اإع��������ادة 
و�سيانة  ال��دول��ة  دور  يف  التفكري 
احلماية االجتماعية. وقد اأبرزت 
تنفيذ  ثم  ال�سحية،  االأزم��ة  اإدارة 
االقت�سادي،  االن���ت���ع���ا����س  خ��ط��ة 
االجتماعية  ال�����س��ي��ا���س��ات  اأه��م��ي��ة 
مل�ستقبل اأوروبا التي فر�ست على 
با�سم  ط��وي��ل��ة،  ول���ف���رتة  ن��ف�����س��ه��ا 
االقت�سادية،  ال��ق��واع��د  اح�����رتام 
اك��راه��ات م��ف��رط��ة، ك��ان��ت م�سدر 
ظلم وم��ع��ان��اة.     ال يتعلق االأمر 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ي�����س��ار ب���ال���ع���ودة اإىل 
اال�ست�سلم  اي  ال�����س��اب��ق  ال��و���س��ع 
امليزانية،  يف  ال���رتاخ���ي  الإغ������راء 
ولكن الإعادة اخرتاع دولة رفاهية 
توازًنا  ت�سمن  جديدة  اجتماعية 
اأف�سل بني ال�سرامة والت�سامن. 
اإن الطريق �سيقة، لكنها بل �سك، 
لل�سرتاكية  اخل���ل����س  ط���ري���ق 

الدميوقراطية.
مدير حترير �شحيفة لوموند 
�شابقا, متخ�ش�س يف الحتاد 

الأوروبي وكر�س له العديد من 
الكتب, من موؤلفاته “رو�شو”, 
“ال�شحافة” و”ملاذا اأوروبا؟«.

متر باأزمة يف معظم الدول:

ال�سرتاكية الدميقراطية الأوروبية تبحث عن التجديد
اأكدت النتخابات الإقليمية التي جرت يف اأوروبا تراجع ال�شرتاكيني, لفائدة اخل�شر واملحافظني 

لوكا في�سينتيني..  االإ�سلح االجتماعي يتطلب مراجعة النموذج االقت�ساديماريا جواو رودريغيز تتحدث عن حلظة تاريخية

نيكوال�س �سميت.. اأوروبا حددت ثلثة اهدافالقمة االأوروبية االجتماعية برئا�سة برتغاليةاأنطونيو كو�ستا.. تغيري منوذج احلوكمة االقت�سادية يف اأوروبا

ي�شارك ال�شرتاكيون الدميقراطيون يف ائتالفات حكومية, لكنهم ل ي�شتطيعون فر�س خياراتهم ال�شيا�شية

 يف الوقت احلايل, ل تعك�س نتائج النتخابات 
فـي دول الحتــــاد الكبــــرى �شعـــود الي�شـــــار

�سيا�سات ال�سني يف �سينجيانغ قد حتول دون مليني املواليد لدى الأقليات  •• بكني-اأ ف ب:

وجه  على  تهدف  التي  ال�سينية  ال�سيا�سات  اأن  اإىل  درا�سة جديدة  تو�سلت 
اأن  �سينجيانغ ميكن  امل�سلمني يف  االأوي��غ��ور  تعداد  احل��د من  اإىل  التحديد 

حتول دون والدة حوايل اأربعة مليني طفل خلل العقدين املقبلني.
ت�سري التوقعات اإىل اأن انخفا�س معدالت املواليد لدى االأقليات ميكن اأن 
يرفع ن�سبة قومية الهان ال�سينيني - الذين ميثلون اأغلبية يف �سائر اأنحاء 

ال�سني - من %8،4 حالًيا اإىل %25 يف جنوب �سينجيانغ.
ت�سعى بكني منذ �سنوات اإىل اإحكام قب�ستها على املنطقة احلدودية ال�سا�سعة 
اال�سطرابات  وباندالع  االقت�سادية  امل�ساواة  بانعدام  تاريخياً  ُعرفت  التي 

املتفرقة.
االأخرية  العقود  يف  �سينجيانغ  اإىل  ال��ه��ان  ال�سينيني  م��ن  امل��لي��ني  انتقل 
للعثور على عمل يف املنطقة الغنية بالفحم والغاز لكن هذا التوجه للتوطن 

يف املنطقة ت�سبب باحتكاكات على االأر�س.

لكن الباحثني يقولون اإن بكني ال تنظر بعني امل�ساواة اإىل جميع االأطفال يف 
�سينجيانغ وتوا�سل �سيا�سة تخفي�س عدد مواليد اأبناء االأقليات العرقية.

ت�سمل اال�سرتاتيجيات �سيا�سات مكثفة لتحديد الن�سل يف املنطقة - مبا يف 
روايات  االأطفال عدا عن  اإجن��اب عدد كبري ج��ًدا من  ب�سبب  ال�سجن  ذلك 
عن التعقيم الق�سري. بالرتكيز على اأربع حمافظات يف جنوب �سينجيانغ 
وبا�ستخدام النماذج التي اأو�سى بها العديد من الباحثني ال�سينيني، ح�سب 
االأويغور  “معاقل  الهان يف  زي��ادة عدد  اإىل  اأن تهدف  اأن بكني ميكن  زينز 

التقليدية” اإىل ربع ال�سكان.
وقال زينز اإنه وجد “نية لتقليل النمو ال�سكاين للأقليات العرقية من اأجل 

زيادة ن�سبة الهان على نحو متنا�سب يف جنوب �سينجيانغ«.
اإىل  انخف�ست  �سينجيانغ  املواليد يف  اأن معدالت  الر�سمية  البيانات  تظهر 

للطلع  املتاحة  البحثية  االأوراق  اإن  زينز  اأدري���ان  االأمل��اين  الباحث  وق��ال 
عليها واأعدها باحثون اأمنيون �سينيون األقت باللوم على كثافة جمتمعات 
واقرتحت  اال�سطرابات”  وراء  ال��ك��ام��ن  “ال�سبب  ب��اع��ت��ب��اره��ا  االأق��ل��ي��ات 

ال�سيطرة على ال�سكان كو�سيلة للحد من املخاطر.
افتقار  ب�����س��اأن  اإىل خم���اوف  وث��ائ��ق  ت�سري  زي��ن��ز،  اأ���س��اف  نف�سه،  ال��وق��ت  يف 
اأن  اإىل  اإل��ي��ه��ا،  ال��ه��ان  ت��دف��ق  ل��دع��م  الطبيعية  ل��ل��م��وارد  ال��ق��اح��ل��ة  املنطقة 
اأداة رئي�سية لتغيري الرتكيبة  املواليد  ال�سينية تعترب تخفي�س  ال�سلطات 

الدميوغرافية للمنطقة.
اأعلنت ال�سني االأ�سبوع املا�سي عن اإ�سلح كبري لل�سيا�سة ال�سكانية زاد عدد 
االأطفال الذين ميكن اأن ينجبهم الزوجان اإىل ثلثة بينما تواجه البلد 

م�سكلة �سيخوخة ال�سكان.

الن�سف تقريًبا بني عامي 2017 و2019 - وهو اأكرب انخفا�س يف جميع 
 ،1950 عام  منذ  العامل  م�ستوى  على  تطرفاً  واالأك��رث  ال�سينية  املناطق 

وفًقا لتحليل اأجراه معهد ال�سيا�سة اال�سرتاتيجية االأ�سرتايل.
جنوب  يف  العرقية  للأقليات  الطبيعي  ال�سكاين  النمو  اأن  زينز  وَح�����َس��ب 
�سينجيانغ كان �سي�سل اإىل 13،14 مليون ن�سمة بحلول عام 2040، لكن 
اإج��راءات القمع هذه ميكن اأن متنع ما ي�سل اإىل 4،5 مليني والدة بني 

االأويغور واالأقليات العرقية االأخرى.
تواجه ال�سني انتقادات دولية متزايدة ب�ساأن �سيا�ساتها يف �سينجيانغ حيث 

تقول الواليات املتحدة اإن بكني ترتكب اإبادة جماعية.
وذكرت جماعات حقوقية اأن مليون �سخ�س على االأقل من االأقليات امل�سلمة 
العمل  بفر�س  ال�سلطات  اأي�سا  واتهمت  باملنطقة  حمتجزون يف مع�سكرات 
الق�سري. لكن بكني ردت بنفي االتهامات متحدثة عن اإجنازاتها يف مكافحة 
االإرهاب واالإجنازات االقت�سادية يف �سينجيانغ، وفر�ست عقوبات متبادلة، 

ودعمت الدعاوى الق�سائية �سد اأكرب منتقديها، مبن فيهم زينز.
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عربي ودويل

•• الفجر –خرية ال�صيباين
   مع ميغان وهاري, ميكن توّقع كل �شيء مبنا�شبة هذه 
الولدة: هل �شي�شتمران يف اغتنام الفر�شة لإر�شال 
الأطل�شي؟  املحيط  فــوق  جــديــدة  �شلبية  �شربة 
اأ�شهر, مل يوقفا ق�شفهما, عرب هجمات  منذ ثالثة 
منتظمة وعتاب دون حد �شد العائلة املالكة, والتي 
يف كل مرة تخرج الدروع على اأمل اأن يهداأ الهجوم 
... وهنا املفاجاأة: ر�شالة اإيجابية ترافق هذه املرة 
و�شول طفلهما الثاين, حيث اختار الزوجان اإعطاء 
ابنتهما ال�شم الأول ليليبت, الكنية اخلا�شة بامللكة 
اإعالن,  وكاأنها  ر�شالة تبدو  الثانية. ففي  اإليزابيث 
اأو�شح اآل �شا�شك�س اأنهما يريدان تكرمي امللكة, التي 
يحب  كما  العام”,  “قائده  يعتربها  هاري  يزال  ل 

تكرار ذلك يف كل املقابالت.

 مـــن خــــالل اإعــطــاء 
ـــم ـــش ابـــنـــتـــهـــمـــا ال�

ــة  ــك ــل ــم ــل ل الأول 
تر�شل  اإلـــيـــزابـــيـــث, 
عـــائـــلـــة �ــشــا�ــشــكــ�ــس 
ــة  ــي ــاب ــج اإ�ــــشــــارة اإي
ــور  ــش ــد� ون اآل  اإىل  

متطوعون �سباب يف كولومبيا يعاجلون املتظاهرين امل�سابني  •• بوغوتا-اأ ف ب:

يف  ب��ائ��ع��ني  اأو  كممر�سني  يعملون  ال��ن��ه��ار  خ���لل 
ال�سوق اأما يف الليل، فيت�سللون بني القنابل امل�سيلة 

يف  ي�ساركون  ال��ذي��ن  املتظاهرين  الإن��ق��اذ  ال�سوتية  والقنابل  ل��ل��دم��وع 
االنتفا�سة ال�سعبية التي تهز كولومبيا منذ اأكرث من �سهر.

بع�سهم حا�سل على تدريب طبي والبع�س االآخر يتعلم خلله قيامه 
بالعمل.

وقال �ساب يعمل يف جمال االإعلنات يبلغ 32 عاما وي�ساعد يف عيادة 
معرفة  “لدي  بوغوتا  جنوب  يف  ال�سلة  لكرة  ملعب  يف  موقتا  اأقيمت 
اإىل تطبيقها يف و�سع  باحلاجة  واأ�سعر  االأولية...  باالإ�سعافات  اأ�سا�سية 

مثل الذي نعي�سه يف كولومبيا«.
واأو�سح مواطن اآخر يبلغ 23 عاما ين�سم اإىل هذه املجموعة ليل بعد 
قبل  من  جن�سي  العتداء  يل  �سديقة  “تعر�ست  ال�سوق  يف  عمله  اإنهاء 

ال�سرطة هنا«.

وقال اآخر “نحن نقوم مبا يجب على ال�سرطة فعله: اإنقاذ االأرواح«.
واأقيمت هذه العيادة التي يديرها متطوعون يبلغ عددهم 12 �سخ�سا 
املقام يف حمطة  18 و34 عاما، قرب احلاجز  اأعمارهم بني  وت��رتاوح 
بورتال دي ال�س اأمرييكا�س، وهي حت�سل على اإمداد كهربائي من منازل 

جريان قريبة.
ومنذ اأ�سابيع، يغلق متظاهرون مركز النقل احتجاجا على ما قالوا اإنه 

احتجاز غري قانوين لع�سرات من بينهم.
رمز  وه����ي  املقاومة”  “بوابة  ب��ا���س��م  م���ع���روف���ة  امل��ح��ط��ة  واأ���س��ب��ح��ت 
للحتجاجات امل�ستمرة منذ خم�سة اأ�سابيع �سد حكومة الرئي�س اإيفان 
وت��داع��ي��ات فريو�س  امل�����س��اواة  وع��دم  والبطالة  الفقر  اأث���ار  فيما  دوك���ي، 

كورونا، غ�سبا وا�ستياء وا�سعي النطاق.
اأنحاء  ك��ل  يف  �سخ�سا   59 قتل  اال���س��ط��راب��ات،  م��ن  اأ�سابيع  خم�سة  يف 

كولومبيا وفقا لبيانات ر�سمية، واأ�سيب اأكرث من 2300 من املدنيني 
والقوات االمنية.

القوات  حملة  اأث��ارت  فيما  �سخ�سني،  با�ستثناء  مدنيون  القتلى  جميع 
االمنية القمعية حلركة االحتجاج، اإدانة دولية.

وقالت ممر�سة تبلغ 24 عاما تطوعت اأي�سا ملعاجلة االأ�سخا�س الذين 
النقالة  “ا�ستخدمنا  اأمرييكا�س  ال���س  دي  بورتال  حاجز  على  اأ�سيبوا 

كدرع«.
العدد  االأخ��ب��ار  يف  “�ساهدت  عاما   34 تبلغ  اأخ���رى  ممر�سة  واأ���س��اف��ت 
اأن  املنزل... قررت  الفائدة يف  باأنني عدمية  و�سعرت  للجرحى  اليومي 

اآخذ حقيبة االإ�سعافات الطبية واأذهب لتقدمي امل�ساعدة«.
ك�سف  ���س��واء  ح��د  وال��ه��واة على  واملهنيون  ال��رع��اي��ة  ي��رغ��ب مقدمو  وال 

اأ�سمائهم خوفا على �سلمتهم.

يف 24 اأيار/مايو، قتل اأرماندو األفاريز وهو طبيب 
عالج متظاهرين اأ�سيبوا بجروح يف مدينة كايل، 

بالر�سا�س اأثناء مغادرته مكان عمله.
“بوابة  ح���اج���ز  ع��ن��د  اأي����ار/م����اي����و،   26 وم�������س���اء 
املقاومة”، كان منقذون يقومون برحلت من خط املواجهة واإليه حيث 
اخل�سب  من  امل�سنوعة  وال��دروع  باحلجارة  م�سلحني  متظاهرون  واجه 

وال�سفيح، �سرطة مكافحة ال�سغب املدججة بال�سلح.
اأو  للدموع  امل�سيل  بالغاز  خمتنقني  االآخ��ر  تلو  واح��دا  امل�سابون  �سقط 

بعدما ا�سيبوا مبقذوفات ال�سرطة.
وكانت اأخطر االإ�سابات يف الوجه والعينني.

قرابة ال�ساعة 21،30، نقل رجل م�سافة 200 مرت من خط اجلبهة 
اإىل العيادة املوقتة. اإنه اأول مري�س لهذه الليلة وهو يعاين من اأمل يف 

الكاحل بعدما اأ�سابته عبوة غاز قال اإنها اأطلقت من مبنى قريب.
غري  مقذوفة  نتيجة  كتفه  يف  م�سابا  �ساب  و�سل  وج��ي��زة،  ف��رتة  وبعد 

حمددة اأطلقتها ال�سرطة.

ر�شالة م�شمونة الو�شول

ميغان وهاري: ليلي ديانا, طفلة امل�ساحلة...؟
با�سم  يتعلق  االأم����ر  اأن  ���س��ك  ال     
املحافظني  بع�س  اأن  حتى  ب�سيط، 
االختيار  ���س��ي��ج��دون  االأ���س��ول��ي��ني 
م��ت��ع��ج��رًف��ا ق��ل��ي��ًل، خ��ا���س��ًة اأن���ه مت 
“ليلي”  اإىل  النهاية  يف  اخ��ت��زال��ه 
االأم������ري  اب����ن����ة  ي�����ن�����ّزل  ل���ك���ن���ه   ...
و�سللة  االأ���س��رة  تقاليد  يف  ه��اري 
اختيار  ع���ك�������س  ع���ل���ى  ون����د�����س����ور، 
اأر���س��ي )الأر���س��ي��ب��ال��د(، ال���ذي اأزعج 
اأك�����رث م���ن واح�����د اأث����ن����اء والدت�����ه. 
ا يف  اأي�سً الكنية  ا�ستخدام  وي�ساعد 
لفتاة  اأك��رث  اأمريكي  جانب  اإعطاء 
يف  تربيتها  �ستتم  التي  �سا�سك�س، 

كاليفورنيا مثل �سقيقها متاًما.
ديانا،  االأو������س�����ط،  اال����س���م  ك����ان     
والدته  يكّرم هاري  متوقًعا: هكذا 
عام  م��اأ���س��اوي  ب�سكل  توفيت  ال��ت��ي 
طفولة  ����س���دم���ة  وه�����ي   ،1997
ال�سعوبات  م����ن  ال���ك���ث���ري  واج������ه 
ل��ت��ج��اوزه��ا، ك��م��ا ذك����ر ح��ت��ى وقت 
عن  الوثائقية  �سل�سلته  يف  قريب 
مع  اأنتجت  التي  العقلية  ال�سحة 
اأوبرا وينفري. لقد �سرح على وجه 
اخل�سو�س اأنه عا�س حتى االآن، يف 
حالة من الغ�سب الداخلي الهائل 
ي��ح��اول فهمه والتغلب  ك��ان  ال��ذي 
طيلة  علج  اتباع  خلل  من  عليه 
اأرب����ع ���س��ن��وات، ب��دع��م م��ن ميغان. 
ا،  وانطلقا من ذاكرة والدته اأي�سً
فقد  املتحدة:  ال��والي��ات  اإىل  رح��ل 
ي��رى زوج��ت��ه تعاين من  اأن  رف�س 

الربيطانية،  ال�سحف  م�سايقات 
مثل ما عرفته ديانا يف زمنها ...

يف �سلم مع ديانا
ت�ستدعي  دي���ان���ا  اأن  ب��ال��ت��اأك��ي��د     
فهي  وند�سور:  الآل  �سيئة  ذكريات 
حتديهم  على  جت���راأت  ال��ت��ي  تبقى 
ك����ان م�����ادة د�سمة  ب���ط���لق م��ع��ل��ن 
يف  غ�سة  وب��ق��ي  االإع����لم،  لو�سائل 
العنيف  لكن موتها   ... حناجرهم 
حما اال�ستياء، ولعب باكنغهام على 
تزوج  التوترات:  لتخفيف  الزمن 

يلوث  اأخ�����رى، ومل  م���رة  ت�����س��ارل��ز 
ذك����رى زوج���ت���ه ال�����س��اب��ق��ة، وراف����ق 

اأبناءه بلطف حتى �سن الر�سد. 
  لقد مت ا�ستيعاب الدراما النف�سية 
االأم���ري ويليام  اأع��ط��ى  دي��ان��ا االآن: 
البنته  االأول  وال��دت��ه  ا���س��م  ��ا  اأي�����سً
متثال  لتد�سني  وي�ستعد  �سارلوت، 
ل��ه��ا يف ح���دائ���ق ك��ن�����س��ي��ن��غ��ت��ون اإىل 
جانب �سقيقه. واليوم، ربط اال�سم 
امللكة،  با�سم  الرمزي لديانا  االأول 
ا و�سيلة لل�سا�سك�س لعلج  اأي�سً هو 

اجلروح القدمية.
موؤخًرا  ��دم��ت  ���سُ ال��ت��ي  امل��ل��ك��ة،     
بل  �ستكون  اإدن���ربة،  دوق  باختفاء 
التكرمي  ه��ذا  جت��اه  ح�سا�سة  �سك 
املتحدة.  الواليات  من حفيدها يف 
بقوله  اخل��رب  باكنغهام  حيا  وق��د 
ال���ت���وت���رات  ورغ������م  “م�سرور”. 
الثانية  اإليزابيث  قالت  االأخ���رية، 
يظلن  وه���اري  “ميغان  اإن  دائ��ًم��ا 
العائلة”،  يف  حمبوبني  ع�سوين 
اليوم ترتديه  االأول  ا�سمها  وروؤي��ة 

�سا�سك�س  عائلة  اأن  يثبت  حفيدتها 
اإن��ه��ا خطوة  حت���رتم رب االأ����س���رة. 
لكن  ال�����س��ح��ي��ح،  االجت����اه  يف  اأوىل 
اأك�����رث بكثري  ���س��ي�����س��ت��غ��رق  االأم������ر 
ت�سارلز  ع���ف���و  ع���ل���ى  ل���ل���ح�������س���ول 
تاأثرا  ال��ل��ذي��ن  وي��ل��ي��ام،  واح�����رتام 
ب�����س��دة مب��وق��ف وان��ت��ق��ادات هاري، 
ب�����س��ك��ل ملحوظ  ال����ذي ���س��وره��م��ا 
اأ�سرى  ب��ي��ادق  اأن��ه��م��ا جم���رد  ع��ل��ى 

التاج...
عن لو بوان

هايتي ترجئ ال�ستفتاء الد�ستوري ب�سبب الوباء 
••بور او برن�س-اأ ف ب:

اال�ستفتاء  االث��ن��ني  هايتي  اأرج���اأت 
ال���د����س���ت���وري ال������ذي ك�����ان م����ق����ّرراً 
حزيران/يونيو   27 يف  اإج������راوؤه 
اإىل  املعار�سة  اجلاري والذي دعت 
م�سّمى  غ��ري  اأج���ل  اإىل  مقاطعته 
ب�سبب جائحة كوفيد لكن من دون 
املقبل  لل�ستفتاء  م��وع��د  حت��دي��د 
ت�سهدها  ���س��ي��ا���س��ي��ة  اأزم������ة  و����س���ط 

البلد.
مويز  جوفينيل  الرئي�س  ويحكم 
هايتي، اأفقر دولة يف االأمريكيتني، 
مب���را����س���ي���م رئ���ا����س���ي���ة ب���ع���د اإرج������اء 
كانت  التي  الت�سريعية  االنتخابات 
اأع���ق���اب  ويف   2018 يف  م����ق����ررة 
انتهاء  م���وع���د  ب�������س���اأن  خ����لف����ات 

واليته.
الرئا�سية  االنتخابات  اإىل  واإ�سافة 
يف  امل��ق��ررة  وامل��ح��ل��ي��ة  والت�سريعية 
يعتزم  مويز  ك��ان  اأيلول/�سبتمرب، 
 27 يف  د���س��ت��وري  ا�ستفتاء  اإج����راء 

حزيران/يونيو.
امل�سي  ت���ع���ه���د  امل����ا�����س����ي  ال�������س���ه���ر 
رغم  اال���س��ت��ف��ت��اء  تنظيم  يف  ق��دم��ا 
العملية  ت��ع��ت��رب  دول���ي���ة  ان���ت���ق���ادات 
لي�ست “�ساملة اأو �سفافة” بدرجة 
انعدام  ي��ع��اين م��ن  ب��ل��د  ك��اف��ي��ة يف 
الع�سابات  ال�سيا�سي وتفلت  االأمن 

االإجرامية.
ب���ي���ان ر�سمي  ذك����ر  ل��ك��ن االث���ن���ني 
اأملته  اال�ستفتاء  اإرج����اء  ق���رار  اأن 
يواجهها  ال���ت���ي  “ال�سعوبات” 
املجل�س االنتخابي يف “جمع طاقم 

للمحاكمة بتهم االختل�س«.
االنتخابية  ال��ع��م��ل��ي��ة  وت���ن���ظ���ي���م 
االأمن  انعدام  ب�سبب  معقدا  يبدو 

املتزايد.
يف عطلة اال�سبوع، وقعت �سدامات 
بني ع�سابتني يف حي فقري يف بور-
مئات  اأج���رب  م��ا  املكتظة  او-ب��ر���س 
ال��ف��رار م��ن منازلهم  االأه��ل��ي على 
و�ساالت  ك��ن��ائ�����س  يف  واالح���ت���م���اء 
ري��ا���س��ي��ة جم�����اورة. واحل����ي الذي 
�سهد اعمال عنف، مل يكن يحظى 
كونه  رغ���م  ك��اف��ي��ة  اأم��ن��ي��ة  بحماية 
االأم��ت��ار عن  يبعد ب�سع مئات من 
عليه  وت�سيطر  الرئا�سي.  الق�سر 

اإجراء  على  وتدريبهم”  املوظفني 
االقرتاع يف مواجهة اجلائحة.

املقبل  امل��وع��د  املجل�س  ي��ح��ّدد  ومل 
اإّنه  ب��ال��ق��ول  مكتفياً  لل�ستفتاء، 
تو�سيات  “بعد  ذل�����ك  ���س��ي��ف��ع��ل 
ال�سلطات ال�سّحية واالآراء التقنّية 

لكوادر املوؤ�ّس�سة االنتخابية«.
وم��ن��ذ 24 اأي���ار/م���اي���و ت�����س��ري يف 
طوارئ  حالة  هايتي  اأنحاء  جميع 
�سّحية للحّد من تف�ّسي االإ�سابات 

بكورونا.
املعار�سة  م����ن  امل�������س���رع  اأن  غ����ري 
“احلديث  اإن  ق��ال  ت��اردي��و  ج��ريي 
اأن  م�سيفا  ذريعة”  ك���ورون���ا  ع��ن 
د�ستوري  “غري  نف�سه  اال�ستفتاء 

وغري قانوين«.
واتهم عدد من منتقدي احلكومة 
باختل�س  االن���ت���خ���اب���ي  امل��ج��ل�����س 
اأن��ه مت  اإىل  اأم��وال عامة م�سريين 
االف�����راج ع��ن االأم������وال الإج�����راءات 

للتدريب.
وق�����ال ال�����س��ن��ات��ور ال�����س��اب��ق ي���وري 
وكالة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  يف  الت����ورت����ور 
“اعتقد  االث���ن���ني  ب���ر����س  ف��ران�����س 
كانوا  اأم����وال:  غ�سل  عملية  باأنها 
بذلك  ي��ق��وم��وا  ل��ن  اإن��ه��م  يعلمون 
)التدريب( لكن اُفرج عن االأموال 

اخلمي�س املا�سي«.
بول�س  ريجينالد  ق��ال  جانبه  م��ن 
رج��ل االأع��م��ال ال��ذي دخ��ل موؤخرا 
الذين  “كل  ال�����س��ي��ا���س��ة  م���ع���رتك 
ع���ام���ة يف هذه  اأم���������واال  اأه����������دروا 
رغم  عيوب،  �سابتها  التي  العملية 
عر�سة  �سيكونون   ... التحذيرات 

اإجرامية كثريا ما  حاليا ع�سابات 
تتقاتل على النفوذ.

الو�سول  العنف  اأع��م��ال  وت�سّعب 
ف��ي��م��ا عربت  ه��اي��ت��ي،  ج��ن��وب  اإىل 
عميق”  “قلق  ع��ن  املتحدة  االأمم 
من  “العديد  ع���ن  ح��دي��ث��ه��ا  م���ع 

الوفيات«.
تطالب  غا�سبة  اأ���س��وات  وت��رت��ف��ع 
اإخفاق  و���س��ط  ب��اال���س��ت��ق��ال��ة  م��وي��ز 
اأع��م��ال العنف  احل��ك��وم��ة يف وق���ف 

االإجرامية.
ال�سيا�سية،  االأزم����ة  اإىل  واإ���س��اف��ة 
االأخرية  االأ�سهر  يف  تفاقمت  فقد 
ما  فدية  مقابل  اخلطف  عمليات 

يعك�س ب�سكل اأكرب النفوذ املتنامي 
الدولة  يف  امل�����س��ل��ح��ة  ل��ل��ع�����س��اب��ات 

الكاريبية.
وتعاين  الفقر  فيها  ي�ست�سري  كما 

با�ستمرار من كوارث طبيعية.
اأي����ار/م����اي����و ت�����س��ري يف  م��ن��ذ 24 
طوارئ  حالة  هايتي  اأنحاء  جميع 
�سّحية للحّد من تف�ّسي االإ�سابات 
اإ�سابات  ت�����س��ج��ي��ل  ب��ع��د  ب���ك���ورون���ا 
)ُر�سد  وغ����اّم����ا  األ���ف���ا  مب���ت���ح���ّوري 
يف  االأوىل  ل��ل��م��رة  األ���ف���ا  امل���ت���ح���ّور 
بريطانيا يف كانون االأول/دي�سمرب 
2020 واملتحّور غاّما يف الربازيل 

يف كانون الثاين/يناير 2021(.

ا�سافة جديدة لل�سللة

مولود جديد. عهد جديد مع اال�سرة؟

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

••  �صتيفان بارين�صكي

الف�ساء  وك���ال���ة  ب���اي���دن  اإدارة  م��ي��زان��ي��ة  مت��ن��ح     
القمر  م�سبوقة...  مالية غري  م�ساحة  االأمريكية 

واأبحاث املناخ �سي�ستفيدان منها.
   ب��ع��د اأرب���ع���ة اأ���س��ه��ر م��ن امل��وع��د امل���ح���دد، قدمت 
ميزانية  م��ق��رتح  اأخ������رًيا  االأم��ري��ك��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
لل�سنة املالية 2022، والتي �ستبداأ يف 1 اأكتوبر. 
فرباير،  منذ  بعمق  درا�ستها  تتم  ان  العادة،  جرت 
منذ  عليها  العمل  الكوجنر�س  جل��ان  تبا�سر  واأن 
يف  ال�سلطة  تتغري  ع��ن��دم��ا  ل��ك��ن  م��اي��و.  منت�سف 
ت��اأخ��ريات، اال ان  البيت االأبي�س، ع��ادة ما حت��دث 
اإدارة بايدن حطمت الرقم القيا�سي للبطء الذي 

كانت حتتفظ به اإدارة اأوباما االأوىل.
   اجلزء املخ�س�س لوكالة نا�سا من هذه امليزانية، 
ي��ج��ي��ب اأخ������رًيا ع��ل��ى ال�������س���وؤال ال����ذي ع����ّذب عامل 
�سي�سحي  ه��ل  نوفمرب:  منذ  والف�ساء  ال��ط��ريان 
جو بايدن باأحلم دونالد ترامب القمرية بالعودة 
كان  املناخي؟  التغرّي  مكافحة  ل�سالح  القمر  اإىل 
اجل���واب وا���س��ح��ا... ال، واالأف�����س��ل م��ن ذل���ك، قرر 
لو  حتى  الت�سميمني،  متابعة  اجل��دي��د  الرئي�س 
كان ذلك يعني فتح اأبواب التمويل. وبذلك ترتفع 
مليار   24.8 اإىل   23.3 م��ن  ال��وك��ال��ة  ميزانية 

دوالر.

تاأكيد العديد من الربامج
االأر�����س  م��راق��ب��ة  متخ�س�سي  مل��ج��ت��م��ع  مي��ك��ن     
ما  اإن��ف��اق  فمع  ال�����س��ع��داء.  تنّف�س  ك��ك��ل،  والعلماء 
يقرب من 8 مليارات دوالر على براجمهم -منها 
2.25 مليار دوالر لعلوم االأر�س -فاإن هذا يعني 
اأننا اأمام امليزانية االأكرث طموًحا التي مت اقرتاحها 

على االإطلق.
ال�سنوات  م��ع  تتناق�س  االك�سجني  م��ن  ج��رع��ة     
القتال من  بد من  ك��ان ال  املا�سية عندما  االأرب���ع 
اأجل اإنقاذ الربامج التي كانت تبرتها اإدارة ترامب 
ب�سكل منهجي  الكوجنر�س  يعيدها  ثم  با�ستمرار، 
تقريًبا. كان هذا هو احلال بالن�سبة لبعثات بي�س 
لدرا�سة  م�سمم  وكلهما  باثفايندر،  وك��لرري��و 
املناخ. لقد اأ�سبحا االآن خارج نطاق اخلطر، متاًما 
الف�سائي  ج��ري�����س-روم��ان  نان�سي  تل�سكوب  مثل 
واملخ�س�س  احل��م��راء  حت��ت  باالأ�سعة  يعمل  ال��ذي 
ل��ل��م��ادة امل��ظ��ل��م��ة وال���ك���واك���ب اخل���ارج���ي���ة )500 
مليون دوالر �سنوًيا(.    هناك ما هو اأف�سل. بعد 
اأج��ل بقاء براجمها  اأرب��ع �سنوات من ال�سراع من 
برامج  تنفيذ  على  ق���ادرة  نا�سا  تكن  مل  املناخية، 
عائلة  �ستعمل على تطوير   ،2022 عام  جديدة. 
اإىل  تهدف  التي  ال�سغرية  ال�سناعية  االأقمار  من 
)الرياح،  املناخ  لتغري  االأ�سا�سية  املتغريات  مراقبة 
غ��ازات االحتبا�س احل��راري، �سمك اجلليد، �سطح 
و�سيتم  البيئية(.  النظم  الثلج،  االأوزون،  املحيط، 

اأقمار  ب�ساأن  اأول دعوة لتقدمي مقرتحات  اإط��لق 
م�ستك�سفات نظام االأر�س هذه، يف نهاية العام.

القمر هدف قائم
   اأخرًيا، اخلرب ال�سار االأخري، مل يتاأمل الربنامج 
 ،2021 القمري من هذه املقاي�سات املالية. عام 
املخ�س�سة  امليزانية  م�ساعفة  الكوجنر�س  رف�س 
لقمرنا  املاأهول  لل�ستك�ساف  اجلديدة  للتطورات 
مرات؛   3 مب��ق��دار  ال�سغري  الطبيعي  ال�سناعي 
وقد قررت اإدارة بايدن دعم هذا اجلهد. بالتاأكيد، 
لن يتم ا�ستعادة 2.2 مليار دوالر التي ُطلبت العام 
على  اجلهود  م�ساعفة  املتوقع  من  ولكن  املا�سي، 
مدى خم�س �سنوات. ن�سري اىل اأن ن�سف هذا املبلغ 
�سيذهب اإىل نظام الهبوط الب�سري، وهي ال�سفينة 

التي �ستعيد رواد الف�ساء االأمريكيني اإىل القمر.
اإك�س”  “�سبي�س  �سركة  اختيار  اأث���ار  اأب��ري��ل،      يف 
كمزّود وحيد ل� “نظام الهبوط الب�سري” �سجة. 
ا�ستخدمت  ل����ودي����رز،  ك���اث���ي  ال���ربن���ام���ج،  راع���ي���ة 
املناف�سون  ورف��ع  املتاحة.  امليزانية  تقلي�س  ذريعة 
�سركة جيف  اأوريجني”،  “بلو  امل�ستبعدون، منهم 
اأمام  الق�سية  م��ا���س��ك،  اإي���ل���ون  م��ن��اف�����س  ب��ي��زو���س، 
املحا�سبات  وحمكمة  احلكومية،  امل�ساءلة  مكتب 
نا�سا  وك��ال��ة  ع��ل��ى  اأن  اإىل  م�����س��ريي��ن  االأم��ري��ك��ي��ة، 
اختيار مزودين اثنني ولي�س منح احتكار، وبالتايل 

مت تعليق عقد �سبي�س اإك�س.

البقاء يف �شدارة ال�شباق قبل ال�شني
   ال �سك اأن امليزانية اجلديدة اأكرث �سخاء، ولكنها 
“نظام  م��ن  ث��ان��ي��ة  ن�سخة  لتمويل  ك��اف��ي��ة  لي�ست 
تاأتي  اأن  ميكن  ذل���ك،  وم��ع  الب�سري”.  ال��ه��ب��وط 
االأم����وال م��ن م�����س��ادر اأخ����رى. يف 12 م��اي��و، قدم 
ونظريه  �سومر  ت�ساك  الدميوقراطي  ال�سيناتور 
اجل��م��ه��وري ت���ود ي��ون��غ، م�����س��روع ق��ان��ون لت�سخري 
�سنوات  خم�س  م��دى  على  دوالر  م��ل��ي��ارات   110
-وال�سناعة  االأ�سا�سية  التكنولوجيات  لتطوير 
ت�سّدر  على  احلفاظ  -بهدف  وت�سويقها  الإنتاجها 
هذا  ومن  ال�سني.  قبل  ال�سباق  املتحدة  الواليات 
الهبوط  “نظام  م��ل��ي��ار   10.9 ���س��ي��م��ول  امل��ب��ل��غ، 
اأوري��ج��ني، وه��و ما �سجبه بريين  لبلو  الب�سري” 
ال���ذي ال يخفي ع���داوت���ه جليف  ب�����س��دة،  ���س��ان��درز 
اإي��ل��ون ما�سك، يف  ي���رتدد ع�ساق  كما مل  ب��ي��زو���س. 
اإغراق ال�سبكات االجتماعية بتعليقات الذعة حول 

“االأموال املمنوحة للملياردير«.
لكل  نا�سا  وكالة  �سركاء  ل��لأوروب��ي��ني،  بالن�سبة     
ف��اإن هذه  القمر،  وا�ستك�ساف  االأر���س  من مراقبة 
اأنها  خا�سة  للغاية،  اإيجابية  اال�ستباقية  امليزانية 
االأمريكية  االأوروبية  للمهمة  متويًل  ا  اأي�سً توفر 
�سيلعبون  التي  املريخ  من  عينات  لعودة  امل�سرتكة 

فيها دوًرا اأ�سا�سًيا.
ترجمة خرية ال�سيباين

النا�سا تدخل ع�سر بايدن...!

* رئي�س حترير Aerospatium وهي جملة فرن�سية م�ستقلة ن�سف �سهرية تعتني 
ب�سناعة الطريان والف�ساء، وخبري حملل وا�ست�ساري يف قطاع الف�ساء

حملة عاملية على اجلرمية املنظمة بعد 
اخرتاق اأمريكي اأ�سرتايل لتطبيق ترا�سل 

••كانبريا -رويرتز:

اأم�����س ال��ث��لث��اء اإن وكاالت  اأ���س��رتال��ي��ون  ق���ال م�����س��وؤول��ون 
اأمريكية واأ�سرتالية اخرتقت تطبيقا ي�ستخدمه جمرمون 
وقراأت مليني الر�سائل امل�سفرة، االأمر الذي اأدى للقب�س 
على املئات ممن ُي�ستبه باأنهم من رموز اجلرمية املنظمة 

يف 18 دولة.
ال�سرطة  نفذتها  ال��ت��ي  العملية  اأن  امل�����س��وؤول��ون  واأ����س���اف 
االأ�سرتالية ومكتب التحقيقات االحتادي االأمريكي اأوقعت 
وال�سرق  اجلنوبية  واأمريكا  واآ�سيا  اأ�سرتاليا  يف  باأ�سخا�س 
االأو�سط ُي�ستبه باأنهم �سالعون يف جتارة املخدرات العاملية.
ا�سم  العملية  على  االحت����ادي  التحقيقات  مكتب  واأط��ل��ق 
اأكرب  واح��دة من  وه��ي  “درع طروادة”،  �سيلد(  )ت��روج��ان 
عمليات الت�سلل وال�سيطرة على �سبكة م�سفرة متخ�س�سة.

وقال رئي�س الوزراء االأ�سرتايل �سكوت موري�سون اإن العملية 
وجهت “�سربة قوية للجرمية املنظمة، لي�س يف هذا البلد 

فح�سب واإمنا �سيرتدد �سداها... يف اأنحاء العامل«.
وذكر ري�س كري�سو مفو�س ال�سرطة االحتادية االأ�سرتالية 
واأوقعت  دولة   18 ال�سرطة نفذت مداهمات يف  اأجهزة  اأن 
االأوروبية  ال�سرطة  وك��ال��ة  واأع��ل��ن��ت  ب��ه��م.  امل�ستبه  مب��ئ��ات 
على  االأمريكي  االحت��ادي  التحقيقات  ومكتب  )يوروبول( 

موؤمترات  �سيعقدان  اأنهما  االجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع 
اأ�سرتاليا  وقالت  الثلثاء.  اأم�س  الح��ق  وق��ت  يف  �سحفية 
ع�سابات  يف  اأع�ساء  منهم   224 على  القب�س  األقت  اإنها 
الدراجات النارية املحظورة وذكرت نيوزيلندا اأنها احتجزت 
�سرطة  ب��داأت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل��ي��ة،  وت�سمنت  �سخ�سا.   35
عام  يف  االأمريكي  االحت��ادي  التحقيقات  ومكتب  اأ�سرتاليا 
2018، �سيطرة م�سوؤولني اأمريكيني على تطبيق )اأنوم( 

للرتا�سل الذي ت�ستخدمه �سبكات اجلرمية املنظمة.
وكان اأحد رموز عامل اجلرمية يف اأ�سرتاليا قد بداأ توزيع 
هواتف جمهزة حتتوي على التطبيق على �سركائه كو�سيلة 
اآمن  النظام  اأن  تعتقد  الع�سابات  وكانت  للتوا�سل.  اآمنة 
ال�سوت  اأخرى مثل  اإمكانيات  اأي  الهواتف خالية من  الأن 
جنحت  ال�سرطة  لكن  م�سفر.  التطبيق  اأن  كما  والكامريا 

يف مراقبة ر�سائلهم.
اأ�سرتاليا  يف  التفتي�س  عمليات  من  عدد  الأك��رب  تنفيذ  ويف 
يف يوم واحد، �سبطت ال�سرطة اأم�س االأول االثنني 104 
 45 وح���وايل  ع�سكرية  قنا�سة  بندقية  منها  �سلح  قطع 
اأمريكي(  دوالر  مليون   34.9( اأ���س��رتايل  دوالر  مليون 
نقدا. وُعرث كذلك على نحو �سبعة مليني دوالر اأ�سرتايل 
يف خزنة مدفونة يف كوخ بحديقة يف اإحدى �سواحي مدينة 

�سيدين.
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اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  9 يونيو 2021 العدد 13261
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اعالن جتديد
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   158945 
با�س��م: ات�س اند ات�س ادرو�سبانيا تكيكنيك، ا�س. ال.

بورينا  ام-12530  بار�سيل   ، الأج��رن��ت  دي  اأف���دا.  ك��اراب��ون��ا  اإمربي�ساري�ال  ب��ارك  وع��ن��وان��ه: 
اأ�سبانيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :    �سمامات التحكم يف م�ستوى اخلزانات ، 
اآليات للتحكم يف خزانات املياه ؛ �سبكات  لتوزيع املياه ؛ من�ساآت الأغرا�س �سحية وب�سكل عام 

تركيبات للم�سخات . اآليات خلزان املرحا�س.  
الواق�عة بالفئة: 11

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 
يف  بتاريخ :  22  / 06 /   2021

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  9 يونيو 2021 العدد 13261

اعالن جتديد
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  158944      
با�س��م:       ات�س اند ات�س ادرو�سبانيا تكيكنيك، ا�س. ال.

بورينا  ام-12530  بار�سيل   ، الأج��رن��ت  دي  اأف���دا.  ك��اراب��ون��ا  اإمربي�ساري�ال  ب��ارك  وع��ن��وان��ه: 
اأ�سبانيا

لهواء  معدنية   ) �سمامات   ( :    م�سائد  املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
املجاري- �سمامات معدنية ملوا�سري املاء .  

الواق�عة بالفئة: 6
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 

يف  بتاريخ :  22  / 06 /   2021
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  9 يونيو 2021 العدد 13261
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

القدم  لكرة  االإم����ارات  منتخب  قطع 
االأول �سوطا مهما يف ت�سفيات  اأم�س 
اآ�سيا املوؤهلة لنهائيات املونديال واأمم 
تايلند  منتخب  على  ب��ف��وزه  اآ���س��ي��ا، 
لقاءات  �سمن  املجمعة  ب��امل��واج��ه��ات 
يف  حاليا  املقامة  ال�سابعة  املجموعة 
اال�ستباك  ف�����س  ح��ي��ث  ح��ال��ي��ا،  دب���ي 
املجموعة  يف  ال��و���س��ي��ف  م��رك��ز  ع��ل��ى 
ورفع  وماليزيا،  تايلند  من  كل  مع 
بقي  فيما  ن��ق��ط��ة،   12 اإىل  ر���س��ي��ده 
ر���س��ي��د ت��اي��لن��د وم��ال��ي��زي��ا ع��ن��د 9 
النتيجة  بهذه  املنتخب  واأك��د  نقاط، 
ع���زم���ه ع���ل���ى ال���ت���ق���دم ن���ح���و ����س���دارة 
املناف�سة  ب��اأم��ل  بتم�سكه  امل��ج��م��وع��ة 
مباراة  اإىل  االأم��ر  واإحالة  فيتنام  مع 
ال��ت��ي �ستجمع بني  اجل��ول��ة االأخ����رية 

الطرفني.
غري  اجل��م��اع��ي  االأداء  ع���ن  وب��ع��ي��دا 
وحتديدا  املباراة  يف  للمنتخب  املقنع 
هناك  اأن  اإال   ، ال���ث���اين  ال�����س��وط  يف 
مواجهة  يف  حتققت  قد  مكا�سب   6
النقاط  تايلند، يف مقدمتها ح�سد 
يف  التهديفي  ر�سيده  ورف��ع  الثلث، 
وف���ارق  ه���دف���ا،   15 اإىل  ال��ت�����س��ف��ي��ات 

اأهدافه االإيجابية بني ما �سجله وما 
�سجل عليه اإىل 10 اأهداف، وحتقيق 
كايو  للعبني  التجان�س  م��ن  امل��زي��د 
وفابيو دي ليما مع الفريق، باالإ�سافة 
االأمين  للظهري  اللفت  التاألق  اإىل 
الع�سري بندر االأحبابي جنم املباراة 
االأول، واالأه��م هو قدرة الفريق على 
ال��ت��ه��دي��ف وت�����س��ك��ي��ل اخل���ط���ورة على 

امتلكه  مب���ج���رد  امل��ن��اف�����س  م���رم���ى 
الكرة، حيث �سجل الفريق 3 اأهداف، 

واأهدر 5 فر�س اأخرى حمققة.
ومن اأهم الدرو�س امل�ستفادة يف مباراة 
املدرب  فيها  �سيتحدث  والتي  االأم�س 
ال��ه��ول��ن��دي ب���ريت ف���ان م��ارف��ي��ك مع 
ال��لع��ب��ني م�����س��اء ال���ي���وم ع���دم قدرة 
الفريق على بناء الهجمات من اخللف 

منطقة  يف  ال���ك���رة  وت���ع���رث  ل����لأم����ام، 
الو�سط يف 95 % من حماوالت بناء 
يف  اللعبني  ثبات  ب�سبب  الهجمات، 
اأماكنهم عند التمرير، وعدم اللجوء 
زوايا  لفتح  اجل��م��اع��ي  ال��ت��ح��رك  اإىل 
ال�سلبي  االأث��را  له  ك��ان  التمرير، مبا 
مارفيك  �سيتحدث  كما  االأداء،  على 
اإندوني�سيا  مباراة  قبل  اللعبني  مع 

اجلاري  ال�سهر  م��ن   11 ل��ه��ا  امل��ق��رر 
على ا�ستاد زعبيل عن اإهدار الفر�س 
ال�����س��ه��ل��ة، و����س���رورة ال��ت��ع��ام��ل بحذر 
م��ع��ه��ا خ�����س��و���س��ا ق��ب��ل ال��و���س��ول اإىل 
مباراة فيتنام بعد اأن قدمت م�ستوى 
رائع اأم�س يف ال�سوط الثاين، وحققت 
برباعية  اأندوني�سيا  على  كبريا  ف��وزا 
 14 اإىل  ر�سيدها  ب��ه  رف��ع��ت  نظيفة 

نقطة يف �سدارة املجموعة.
يكون منتخب  االأم�س  وبعد مباريات 
ف��ي��ت��ن��ام ق���د خ���ا����س 6 م���ب���اري���ات يف 
 2 يف  وت��ع��ادل   4 يف  ف���از  الت�سفيات، 
ومل يتلق اأي خ�سارة، �سجل 9 اأهداف، 
وله  واح���دا،  هدفا  �سباكه  وا�ستقبلت 
14 نقطة يف �سدارة املجموعة، ويليه 
الذي  االإم���ارات  الرتتيب منتخب  يف 

خا�س 6 مباريات فاز يف 4 وخ�سر يف 
15 هدفا، وتلقت �سباكه  و�سجل   ،2
ثم منتخب  نقطة،   12 ور�سيده   ،5
ال���ث���ال���ث، حيث  امل����رك����ز  ت���اي���لن���د يف 
خا�س 7 مباريات، فاز يف 2، وتعادل 
اأهداف،   9 و�سجل   ،2 وخ�سر   ،3 يف 
وا���س��ت��ق��ب��ل��ت ���س��ب��اك��ه 8، ومي���ل���ك يف 
ر�سيده 9 نقاط، فيما يحل منتخب 

ماليزيا يف املركز الرابع حيث خا�س 
 ،3 3 وخ�����س��ر  يف  ف����از  م���ب���اري���ات   6
�سباكه  وا�ستقبلت  اأه��داف،   8 و�سجل 
نقاط.   9 ر���س��ي��ده  يف  ومي��ل��ك   ،10
باملجموعة  االأخ���ري  امل��رك��ز  وي��اأت��ي يف 
يف  ���س��ارك  ال��ذي  اإندوني�سيا  منتخب 
7 مباريات، تعادل يف واحدة، وخ�سر 
6، �سجل 5 اأهداف، وا�ستقبلت �سباكه 
ر�سيده نقطة  يف  وميلك  هدفا،   22

واحدة.
االإماراتي" اأم�س  " االأبي�س  وخ�سع 
بعدها  ع��ق��د  ا���س��ت�����س��ف��اء،  ح�����س��ة  اإىل 
اعتياديا  اج��ت��م��اع��ا  ال��ف��ن��ي  اجل���ه���از 
ال��لع��ب��ني يف  اأداء  ل��درا���س��ة وحت��ل��ي��ل 
مباراة  وم��ت��اب��ع��ة  ت���اي���لن���د،  م���ب���اراة 
اأندوني�سيا وفيتنام التي اأقيمت اأم�س 
االإم���ارات مع  يف نف�س توقيت مباراة 
اندوني�سيا  للقاء  للتجهيز  تايلند، 
ي���وم اجل��م��ع��ة امل��ق��ب��ل يف اجل��ول��ة قبل 
اأ�سلوب  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف  االأخ��������رية، 
ل���ع���ب ال����ف����ري����ق، وع���ن���ا����س���ر ال���ق���وة 
املطلوب  اأن  خ��ا���س��ة  ف��ي��ه،  وال�����س��ع��ف 
�سواه  الفوز دون  املباراة هو  تلك  من 
فر�سة  على  احلفاظ  يف  لل�ستمرار 
امل��ن��اف�����س��ة م���ع م��ن��ت��خ��ب ف��ي��ت��ن��ام على 

�سدارة املجموعة.

•• اأبوظبي-وام:

اأب����وظ����ب����ي ملحرتيف  راب����ط����ة  جن���ح���ت 
حدث  اأ�سخم  تنظيم  يف  اجلوجيت�سو 
بالعامل  القتالية  الفنون  يف  ريا�سي 
خلل  وذل������ك   ،2021 ع�����ام  خ�����لل 
" فيباأ  ب�����س��ال��ة  ال��ي��وم��ني االأخ���ريي���ن 
كاتارينا  ب��رو���س��ك  م��دي��ن��ة  " يف  اأري��ن��ا 
القاري  ال������دوري  وه����و  ال���ربازي���ل���ي���ة، 
للجوجيت�سو،  اجل��ن��وب��ي��ة  الأم���ري���ك���ا 
من  والع��ب��ة  العبا   1353 مب�ساركة 

التينية. دولة   13
للبطولة  املنظمة  اللجنة  وح��ر���س��ت 
الطبي  ال����ربوت����وك����ول  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى 
واإل������زام كل  ال���دق���ة،  امل��ع��ت��م��د مبنتهى 
للخروج  �سوابطه،  بكافة  امل�ساركني 
�سور،  اأف�سل  يف  اأقيم  ال��ذي  باحلدث 
باإبراز  امل�ساركني  كافة  اإل��زام  حيث مت 
عن  ت��زي��د  ال  ح��دي��ث��ة  �سلبية  ن��ت��ي��ج��ة 
 ،"19 "كوفيد-  لفح�س  �ساعة   48

واج���ت���ي���از ال���ك���ا����س���ف احل��������راري عند 
الكمامات  وارت����داء  ب��ن��ج��اح،  ال��دخ��ول 
جل���م���ي���ع امل���������س����ارك����ني ط������ول ال���وق���ت 
الب�ساط  ع��ل��ى  ال��لع��ب��ني  ب��ا���س��ت��ث��ن��اء 
اأثناء النزال، وتوفري م�سافات التباعد 

االجتماعي.
كبري  عدد  م�ساركة  البطولة  و�سهدت 
االأوائ�����ل يف  امل�سنفني  ال��لع��ب��ني  م��ن 
ال���ع���امل خ�����س��و���س��ا م���ن ال����ربازي����ل يف 
الربازيل  تعد  حيث  االأ���س��ود،  احل���زام 
ال���ع���امل مت��ل��ك قاعدة  اأك����رب دول����ة يف 
العبني م�سجلني يف االحتاد مبا يتجاوز 
2.5 مليون العب والعبة، واأكرث من 
وما  متخ�س�سة،  اأكادميية  األ��ف   20
والعبة  الع���ب���ا  األ�����ف   14 ع���ن  ي���زي���د 
اأ���س��ود. وق��د وف���رت لهم رابطة  ح���زام 
اأف�سل  اجلوجيت�سو  ملحرتيف  اأبوظبي 
مبا  البطولة،  تلك  يف  تناف�سية  بيئة 
يعزز من مكانة اأبوظبي على امل�ستوى 
مطور  اأك�������رب  ب���اع���ت���ب���اره���ا  ال��������دويل 

من  ال��ع��امل،  يف  اجلوجيت�سو  لريا�سة 
حول  تنظمها  التي  بطوالتها  خ��لل 
بطولة   80 ع���ن  ي���زي���د  مب���ا  ال���ع���امل 
���س��ن��وي��ا، وم��ع��اي��ريه��ا االح��رتاف��ي��ة يف 
وعدد  واجل���وائ���ز  واالإدارة  ال��ت��ح��ك��ي��م 
�سوء  وع���ل���ى  ال����ع����امل.  يف  امل���ت���اب���ع���ني 
قوية  املناف�سة  ك��ان��ت  امل��ع��ط��ي��ات  ه���ذه 
بالبطولة، و�سهدت النزاالت مفاجاآت 
جابريلي  خ�������س���ارة  اأب����رزه����ا  م���دوي���ة 
با�سينها امل�سنفة االأوىل يف العامل و" 
اأكادميية  العبة  الب�ساط" اأم��ام  ملكة 
نا�سيمنتو،  ي����ارا  امل��ح��رتف��ة  ال���وح���دة 
يف  لبا�سينها  االأوىل  اخل�����س��ارة  وه���ي 
االأربع  ال�سنوات  خلل  بطولة  نهائي 
االأخرية بفئة احلزام البني – االأ�سود 
لوزن 95 كجم، ويف مناف�سات الرجال 

الوحدة  ن��ادي  اأكادميية  اأي�سا  تاألقت 
حيث  املحرتفني  اأبطالها  خ��لل  م��ن 
ذهبية  على  موني�س  اإيريت�س  ح�سل 
94 كجم،  وزن  ع��ن  االأ����س���ود  احل����زام 
كما ح�سل زميله باتريك جاوديو على 

امليدالية الف�سية بالوزن نف�سه.
�سهدت البطولة توزيع 137 ميدالية 
ذهبية على الفائزين باملراكز االأوىل، 
الأ�سحاب  ف�����س��ي��ة  م��ي��دال��ي��ة  و133 
ميدالية  و125  ال�����ث�����اين،  امل����رك����ز 
برونزية الأ�سحاب املركز الثالث، فيما 
"ت�سيكمات" بجائزة  اأكادميية  توجت 
االأف�������س���ل خ�����لل ه�����ذه اجل����ول����ة من 

الدوري القاري.
البحري  ط������ارق  ق�����ال  ن��اح��ي��ت��ه  م����ن 
ملحرتيف  اأب����وظ����ب����ي  راب�����ط�����ة  م����دي����ر 

يف  ال�����س��رك��اء  " اأه��ن��ئ   : اجلوجيت�سو 
ال���ربازي���ل واأم���ريك���ا ال��لت��ي��ن��ي��ة على 
خا�سة  اجلولة،  لهذه  الكبري  النجاح 
متابع  م��ل��ي��ون   300 م���ن  اأك�����رث  اأن 
املحطات  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����س��ات  ����س���اه���دوا 
القنوات  م���ن  وع�����دد  ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة 
الريا�سية  وامل���واق���ع  ال��ي��وت��ي��وب  ع��ل��ى 
يف  ال��ن��ج��اح  ه��ذا  وي�سب  املتخ�س�سة، 
مطور  ك��اأك��رب  اأب��وظ��ب��ي  مكانة  تعزيز 
لريا�سة اجلوجيت�سو يف العامل ب�سهادة 
دوره��ا على  اجلميع، حيث ال يقت�سر 
ن�سر اللعبة وتطوير براجمها وتنظيم 
البطوالت، لكنه ميتد لتمكني اأبطالها 
الدولية  االع��رتاف��ات  على  واحل�سول 
للم�ساركة  العاملية  املنظمات  م��ن  بها 
يف كربى الفعاليات، ف�سل عن اإجراء 

امل�����س��ت��م��رة ع��ل��ى قوانني  ال��ت��ح��دي��ث��ات 
حتقيق  يف  ي�سهم  مب��ا  فيها  التحكيم 
اللعبني،  ح���م���اي���ة  م����ن  ق�����در  اأك������رب 
الت�سويق واالإث����ارة يف  ورف���ع م��ع��دالت 
النزاالت، وحتقيق العدالة التحكيمية 
با�ستخدام اأحدث و�سائل التكنولوجيا، 
لدى  الريا�سة  ه��ذه  قيم  تر�سيخ  م��ع 
ك���ل مم��ار���س��ي��ه��ا يف ال���ع���امل، واأب���رزه���ا 
والثقة  املناف�س،  واحرتام  االن�سباط، 
بالنف�س، وال�سرب والتحمل". واأ�ساف 
: " على �سوء اجلانب االإن�ساين الذي 
للجوجيت�سو  االإم����ارات  احت��اد  يتبناه 
ورابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو 
حر�سنا على ح�سور وم�ساركة اأبطال 
الهمم  اأ�سحاب  من  الباراجوجيت�سو 
الفر�سة  الإت���اح���ة  اجل���ول���ة،  ه����ذه  يف 
اأم�������ام ف���ئ���ة ظ���ل���ت حم����روم����ة طويل 
الرعاية  م��ن  حظها  ونيل  للم�ساركة 
على  اأبطالها  حتفيز  م��ع  وااله��ت��م��ام، 
اأبرز مكا�سب  تطوير م�ستواهم، ومن 
البطولة اأنها �سهدت ميلد عدد كبري 
الواعدين  وال��ب��ط��لت  االأب���ط���ال  م��ن 
�ساأن  لهم  �سيكون  ال��ذي��ن  وال��واع��دات 
الريا�سة،  ه����ذه  م�����س��ت��ق��ب��ل  يف  ك��ب��ري 
واأنتهز هذه الفر�سة يف تقدمي ال�سكر 
رئي�س  الها�سمي  عبداملنعم  ل�����س��ع��ادة 
االحتادين االآ�سيوي واالإماراتي النائب 
االأول لرئي�س االحتاد الدويل لدعمه 
املتوا�سل للرابطة، ومتابعته احلثيثة 
امل�ستمرة  وم���ق���رتح���ات���ه  خ�����ط،  ل���ك���ل 
الرابطة،  انت�سار  جم��االت  يف  للتو�سع 

واالرتقاء بجودة ممار�ساتنا".

اللقاء  جنم  الأحبابي  وبندر  تايلند..  على  الفوز  بعد  للأبي�س  مكا�سب   6

»اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو« تنظم اأكرب حدث ريا�سي يف العامل للفنون القتالية يف 2021

•• اأبوظبي-وام:

ال�سوقية مفاجاآت مدوية بعدما  القيمة  اأغلى اللعبني �سعرا يف  �سهدت قائمة 
الرباعي ليونيل  العامل الأول مرة  الع�سرة االأغلى يف  خرج من قائمة اللعبني 
مي�سي و كري�ستيانو رونالدو و كليان مبابي و حممد �سلح ب�سكل جماعي وفقا 
لتقديرات املركز الدويل للدرا�سات الريا�سية " CIES " ال�سادرة اأم�س االأول. 
 190 ب�سعر  االأول  املركز  ال�ساعد  �سيتي  مان�سي�سرت  العب  ف��ودن  فيل  احتل  و 
مليون يورو كاأغلى العب يف امللعب فيما حل ثانيا العب مان�سي�سرت يونايتد 
ي��ورو.. بينما احتل  178 مليون  ال�سوقية  ما�سون جرينوود الذي بلغت قيمته 
�سوقية  بقيمة  يونايتد،  مان�سي�سرت  مهاجم  را�سفورد  ماركو�س  الثالث  املركز 
ايرلينج هاالند العب  الرنويجي  اللعب  يليه  ي��ورو  160 مليون  تقرتب من 
برو�سيا دورمتوند يف املركز الرابع بقيمة �سوقية 155 مليون يورو.. ويف املركز 
بقيمة  يونايتد  مان�س�سرت  الع��ب  فرينانديز  ب��رون��و  ال��ربت��غ��ايل  ج��اء  اخلام�س 
154 مليون يورو، ثم فرانكي دي يوجن العب بر�سلونة بقيمة �سوقية  �سوقية 
138 مليون يورو يف املركز ال�ساد�س، ثم بيدري العب بر�سلونة يف املركز ال�سابع 
بقيمة �سوقية 133 مليون يورو.. واألفون�سو ديفيز يف املركز الثامن ب�سعر 131 
التا�سع  املركز  اأتلتيكو مدريد يف  مليون يورو، والربتغايل جواو فيليك�س العب 
مببلغ 127 مليون يورو، واأخريا ما�سون ماونت العب ت�سيل�سي يف املركز العا�سر 

بقيمة �سوقية تبلغ 123 مليون يورو.

قائمة اأغلى 10 لعبني يف العامل تخلو 
من مي�سي و رونالدو و مبابي و �سلح

•• دبي-وام:

اأكد ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س احتاد االإمارات لكرة القدم اأن ح�سور 
امل�سجعة االإماراتية "اأم علي" املتوا�سل اإىل امللعب ملوؤازرة املنتخب الوطني يعد 
التكرمي  ت�ستحق  اإنها  وق��ال  لديهم،  ما  اأف�سل  لتقدمي  للعبني  قوياً  حمفزاً 
والتقدير كونها مثاال للوفاء واالإخل�س، كما اأن ح�سورها الدائم يج�سد حر�س 
اإىل  اأجل الوطن .. منوها  اأوالده��ا على العطاء واالإب��داع من  االأم على ت�سجيع 
اأن االنت�سارين اللذين حققهما املنتخب على نظرييه املاليزي والتايلندي هو 

تكرمي حقيقي للم�سجعة الوفية التي تقدم در�ساً ال مثيل له يف الوفاء.
جاء ذلك خلل تكرمي ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي امل�سجعة االإماراتية بني 
االأول  اأم�س  اأقيمت  التي  التايلندي  ونظريه  الوطني  منتخبنا  مباراة  �سوطي 
على ملعب على ا�ستاد زعبيل يف نادي الو�سل بدبي حيث منحها �سموه قمي�س 
الهولندي فان  املدرب  بقيادة  الذين جنحوا  اللعبني  املنتخب وعليه توقيعات 
اأه��داف نظيفة  مارفيك يف حتقيق فوزين متتالني على كل من ماليزيا باأربعة 
املوؤهلة  امل�سرتكة  االآ�سيوية  الت�سفيات  �سمن  لهدف  اأه���داف  بثلثة  تايلند  و 

لنهائيات كاأ�س العامل 2022 واأمم اآ�سيا 2023.
للكرة  اأي��ق��ون��ة  تعترب  علي"  "اأم  اإن   : النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  وق���ال 
االإماراتية، ونحن ن�سع كل اإمكانياتنا يف خدمتها من اأجل موا�سلة ح�سورها، 
ببطاقة  ويكرمونها  املتبقية،  امل��ب��اري��ات  يف  ال��ف��وز  اللعبون  يهديها  اأن  ون��اأم��ل 
التاأهل يف ظل اجتهاد االحتاد لتوفري كل الدعم للمنتخب يف املباراتني املقبلتني 

اأمام اندوني�سيا وفيتنام.
ب��دوره اأك��د حممد عبداهلل ه��زام الظاهري االأم��ني العام الحت��اد االإم��ارات لكرة 
االآ�سيوية  بالت�سفيات  حالياً  ال�سحيح  االجت��اه  يف  ت�سري  االأم���ور  كل  اأن  القدم 
 2023 اآ���س��ي��ا  ك���اأ����س  2022 ون��ه��ائ��ي��ات  ال���ع���امل  ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل  امل��وؤه��ل��ة 
اجلوانب  ناحية  م��ن  وذل���ك  ب��دب��ي،  وال�سابعة  بال�سارقة  االأوىل  باملجموعتني 
املباريات،  ح�سور  تذاكر  طرح  اإج��راءات  ويف  والتن�سيقية،  واالإداري���ة  التنظيمية 
والداعمني  ال�سركاء  كافة  اإىل  ال�سكر  موجها  االح��رتازي��ة،  التدابري  وتطبيق 
االآ�سيوي  االحت��اد  انطباعات  اإن  وق��ال  واال�ست�سافة،  التنظيم  يف  الكرة  الحت��اد 
والبعثات املتواجدة باالإمارات اإيجابية، ال �سيما اأن االإمارات هي الدولة الوحيدة 

يف اآ�سيا التي ت�ست�سيف مباريات جمموعتني يف وقت واحد.
واأ�ساف ابن هزام : نهنئ منتخبنا الوطني وجهازه الفني وجماهريه على الفوز 
موا�سلة  ونوؤكد  تايلند،  منتخب  على  اأم�س  حتقق  ال��ذي  التوايل  على  الثاين 
را�سد  ال�سيخ  لتوجيهات  تنفيذا  بالت�سفيات،  "االأبي�س" يف م�سواره  وقوفنا مع 
بيئة داعمه للفريق يف  اأف�سل  ال��ذي طلب منا توفري  بن حميد رئي�س االحت��اد 
الفريق يف  اآزرت  التي  االإم��ارات  بال�سكر جلماهري  ونتوجه  املهمة،  املرحلة  هذه 
املدرجات، ونحن نعتربهم اللعب رقم واحد، ونوؤكد لهم اأن االحتاد �سي�ستمر 
يف توفري الفح�س املجاين لهم قبل مباراة اندوني�سيا املقبلة، واأن التذاكر �سوف 
تطرح للجماهري على املوقع االإلكرتوين "بلتينيوم لي�ست" اعتبارا من اليوم 

لت�سهيل مهمة احل�سول عليها يف وقت مبكر.
واأكد : ثقتنا يف اللعبني واجلهاز الفني بل حدود، ونعلم اأنهم يدركون حجم 

التحدي، خ�سو�سا اأنهم رفعوا �سعار الفوز يف كل اللقاءات، من قبل بداية تلك 
الو�سط  اأن  ق��ادرون على ذلك، ونوؤكد لهم جمددا  الت�سفيات، وهم  املرحلة من 
الريا�سي واجلمهور كله خلفهم، واأن قدراتهم كلعبني وخربات اجلهاز الفني 
بقيادة فان مارفيك تبعث على التفاوؤل والثقة. من جانبه اأكد علي مبخوت جنم 
الت�سفيات  املنتخب يف  االأوىل للعبي  االأولوية  الفوز هو  اأن  الوطني  منتخبنا 
االآ�سيوية املوؤهلة للمونديال واأمم اآ�سيا، م�سريا اإىل اأن الهدف حتقق يف مباراتي 
حت�سن  من  ثقته  مبديا   ،6 ال���  النقاط  على  احل�سول  وه��و  وتايلند،  ماليزيا 
يف  بالتاأكيد  االأولوية  واأن  وفيتنام،  اندوني�سيا  اأم��ام  املقبلة،  املواجهات  يف  االأداء 
املباراتني هي الفوز وح�سد النقاط، خا�سة اأن التاأهل للأدوار التالية م�سمون 

يف حالة ت�سدر املجموعة.
وعن عدم ت�سجيله يف مباراة تايلند .. قال مبخوت : �سواء كنت اأنا من �سجل 
يف املباراة، اأو غريي فاملهم هو الفوز، وبالن�سبة الأي مهاجم يف العامل، فهو عليه 
اللم�سة  يف  والرتكيز  امللعب،  يف  املنا�سبة  امل��واق��ع  اتخاذ  يف  واالجتهاد  املحاولة، 
االأخ��رية، واأنا بذلت كل ما بو�سعي من اأجل الت�سجيل بغ�س النظر عن �سجلي 
فوز  الرئي�س هو  والهدف  الهدف،  لي�س  الأنه  العاملي  امل�ستوى  التهديف على  يف 
ثقة  على  كلعبني  ونحن  املونديال،  اإىل  والتاأهل  اجلماهري،  واإ�سعاد  املنتخب 

باأننا منلك قدرات حتقيق هذا احللم.
وقال بندر االأحبابي الظهري االأمين ملنتخبنا الوطني اإن نقاط مباراة تايلند يف 
اأوفوا بالوعد بح�سدها لفك االرتباط  منتهى االأهمية، واأن املدرب واللعبني 
من  تايلند  منتخب  اأن  اإىل  م�سريا  باملجموعة،  الثاين  املركز  على  املناف�سة  يف 

االلتحام، وقد فر�ست  والقوة يف  بال�سرعة  ويتميز  اآ�سيا،  املتطورة يف  املنتخبات 
ظروف اللقاء بع�س التعقيدات وال�سغوط على اللعبني نظرا لت�سابه ظروف 

الفريقني، و�سعيهم جميعا نحو هدف واحد هو الفوز وح�سد النقاط.
ويف تعليقه على ر�سا اجلماهري واملحللني من خرباء الكرة عن اأدائه يف املباراتني، 
وقدرته على �سناعة الفر�س واالأهداف لزملئه .. قال االأحبابي : اأقوم بدوري 

يف الفريق مثلي مثل كل زملئي، وكلنا لدينا هدف واحد، هو الفوز والتاأهل.
واأعرب حممد جمعه العب منتخبنا الوطني ال�ساعد عن فخره بهدفه الدويل 
اأول  اأنها  االول، خا�سة  اأم�س  تايلند  �سباك  �سجله يف  وال��ذي  املنتخب  االأول مع 

م�ساركة ر�سمية له مع املنتخب .
وعرب كايو كانيدو العب املنتخب عن �سعادته بالهدف االأول الذي �سجله للمنتخب 
يف �سباك تايلند، وقال اإنه مل يرتدد حلظة يف الت�سديد من على حدود منطقة 
اجلزاء الأن الكرة كانت مهياأة له ومرتدة من االأمام، يف نف�س الوقت الذي كان 
يبحث فيه وزملءه يف املنتخب عن هدف التقدم لرفع ال�سغوط والتخل�س من 

حالة التعادل .
اأثرت  اأن حرارة الطق�س و�سغط املباريات والتدريبات يف املرحلة االأخرية  واأكد 
فريق  الأي  الطبيعي  من  اأن��ه  كما  ال��ث��اين،  ال�سوط  يف  املنتخب  العبي  اأداء  على 
ومهارة  خ��ربة  اأن  اإال  و�سعه،  حت�سني  اأج��ل  من  ينتف�س  اأن  النتيجة  يف  متاأخر 
نراهن على  و�سوف  اللقاء،  العليا يف  الكلمة  لها  كانت  الوطني  العبي منتخبنا 
اخلربة واملهارة واجلهد والرتكيز يف املباراتني املقبلتني اأمام اأندوني�سيا وفيتنام 

لتحقيق الهدف.

را�سد بن حميد يكرم م�سجعة املنتخب .. ويوؤكد : كل الدعم »للأبي�س« يف مباراتيه اأمام اإندوني�سيا وفيتنام
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•• دبي -وام:

لل�سباب  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ي�ستعد 
مباراينت  خلو�س   2001 مواليد 
اللبناين يومي  اأم��ام نظريه  وديتني 
�سمن  اجل����اري  ي��ون��ي��و   14 و   10
م��ع�����س��ك��ره ال��داخ��ل��ي ب��دب��ي يف اإط���ار 
للم�ساركة  ا����س���ت���ع���دادات���ه  ب���رن���ام���ج 
ملنتخبات  ال���ع���رب  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  يف 
ال�سباب حتت 20 عاما التي ينظمها 
وت�ست�سيفها  ال����ع����رب����ي  االحت���������اد 

ال��ع��ا���س��م��ة امل�������س���ري���ة ال���ق���اه���رة يف 
الفرتة من 20 يونيو اإىل 7 يوليو 
امل��ق��ب��ل مب�����س��ارك��ة 16 م��ن��ت��خ��ب��ا. و 
الداخلي  مع�سكره  منتخبنا  د���س��ن 
ذي��اب عوانة  االأول على ملعب  اأم�س 
اأوىل  اأدى  حيث  ال��ك��رة  احت���اد  مبقر 
قيادة  حت���ت  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ح�����س�����س��ه 
اأوتيجا  ف���ران���ك  االإ����س���ب���اين  امل�����درب 
ا�ستدعاهم  الع���ب���ا   28 مب�����س��ارك��ة 
خلفان  عي�سى  وه���م  امل��ع�����س��ك��ر  ل��ه��ذا 
احلرا�سي، وحممد عبا�س البلو�سي 

واأح��م��د حممود احلمادي  /ال��ع��ني/ 
فدعق  اأبوبكر  وع��ب��داهلل  /ال��ظ��ف��رة/ 
وعبداهلل  ج���وه���ر،  ف����وزي  واأح���م���د   ،
حم���م���د احل�����م�����ادي، وح�������س���ن خالد 
مبارك،  عبداهلل  وحممد  املحمدي، 
ونواف �سامل احلارثي، وزايد �سلطان 
وعبدالعزيز  /اجل���زي���رة/  ال��زع��اب��ي 
داوود �سويلم، وحممد عبد الرحمن 
امل���ازم���ي /ال��ن�����س��ر/ ، واأح���م���د عامر 
البلو�سي،  اأحمد  ، وعي�سى  الرا�سدي 
�����س����رور، وحممد  ع���ب���داهلل  ورا�����س����د 

�سعيد  ومن�سور  ال��ظ��اه��ري،  م�سري 
اإبراهيم  وعلي   ، /الوحدة/  املنهايل 
عبد الر�سول مو�سى ، ومبارك طارق 
/ ل�سكري  اأح��م��د  و�سهاب  ال��دوي�����س، 
/ املقبايل  عبداهلل  وحمد  الو�سل/ 
الفجرية/ ، و�سلطان عادل االمريي 
/احتاد كلباء/ ، وعبدالعزيز حممد 
ال���ب���ل���و����س���ي، وع���ب���دال���رح���م���ن ع����ادل 
عبدالعزيز،  ن��ا���س��ر  وب����در  حم��م��د، 
الب�سر/�سباب  ح���م���ي���د  وح�����م�����دان 
االأه���ل���ي/ ، وع��ل��ي ط��اه��ر اإب��راه��ي��م ، 
و�ساري فهد املازم /ال�سارقة/ . كانت 
قرعة البطولة التي �سحبت يوم 29 
اأ�سفرت  ق��د  بالقاهرة  املا�سي  مايو 
املجموعة  يف  منتخبنا  وج����ود  ع���ن 
املغرب،  اإىل جانب منتخبات  الثانية 
وطاجيك�ستان وجيبوتي فيما �سمت 
م�سر  منتخبات  االأوىل  امل��ج��م��وع��ة 
وال��ن��ي��ج��ر وم��وري��ت��ان��ي��ا واجل���زائ���ر و 
ولبنان  ال�سنغال  الثالثة  املجموعة 
واملجموعة  ال��ق��م��ر  وج���زر  وال���ع���راق 
وال�سعودية  واليمن  تون�س  الرابعة 

ومنتخبا رابعا يحدد الحقا.

•• بوداب�صت-الفجر

خ�سر العب منتخبنا الوطني للجودو 
فيكتور �سكرتوف مباراته االفتتاحية 
يف   املقامة  للجودو  ال��ع��امل  بطولة  يف 
يف  ب��اب  الزل���و  ب�سالة  ح�سائر  ث��لث 
ال��ع��ا���س��م��ة امل��ج��ري��ة ب��وداب�����س��ت،  وقد 
الثانية  امل��رح��ل��ة  ج���اءت خ�����س��ارت��ه  يف 
ماك�سي�س  ال�����س��وي��دي  ال��لع��ب  اأم����ام 
جراند  اأن��ط��ال��ي��ا  بطولة  بطل  ت��وم��ي 
بطولة  ب��ط��ل  تخطى  اأن  ب��ع��د  ���س��لم، 
2019، اللعب  اأوروب��ا لل�سباب عام 
الربتغايل فرناندو جواو )21 �سنة(، 
ا�ستمرت  متكافئة  ق��وي��ة  م��ب��اراة  بعد 
،وبخ�سارته  ال��ر���س��م��ي  زم��ن��ه��ا  ط��ي��ل��ة 
تبلغ  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة  ت�سفيات  ي���ودع 
دوالر،  م��ل��ي��ون  ال��ن��ق��دي��ة  ج���وائ���زه���ا 
االإ�سافية  ال���ت���اأه���ل  ل��ن��ق��اط  اإ����س���اف���ة 
الريا�سية  ل��لأل��ع��اب  ط��وك��ي��و  ل����دورة 
االأوملبية التي تقام خلل الفرتة من 
23 يوليو وحتى 8 اأغ�سط�س 2021 
تت�سدر  التي  اليابان  دول��ة  �سيافة  يف 
مع  احلالية  بوداب�ست  بطولة  ترتيب 
ختام مباريات اليوم الثاين بر�سيد 3 

ميداليات ذهبية.
فيكتور  ال����لع����ب  ي�����س��ت��ع��د  وب����ذل����ك 
طوكيو  ل���دورة  اأي�سا  املتاأهل  وزميله 
املع�سكر  خ���لل  م���ن  اي���ف���ان  ال���لع���ب 
،والذي  رومانيا  يف  يقام  ال��ذي  املغلق 
ي���ب���داأ ع��ل��ى ال���ف���ور ق���ب���ل  ال���ت���وج���ه يف 
اإىل  املقبل  يوليو  من  االأول  االأ�سبوع 

اليابان الإقامة مع�سكر ختامي هناك 
اليابانية  ت��وك��اي  ج��ام��ع��ة  �سيافة  يف 
تنفيذا التفاقية التعاون بني االحتاد 
وذلك  العريقة  اليابانية  واجل��ام��ع��ة 
ا���س��ت��ع��دادا ل����دورة ط��وك��ي��و امل��ق��ب��ل��ة .. 
�سكرتوف  فيكتور  اللعب  ب��اأن  يذكر 
برونزية  املا�سيني  ال�سهرين  يف  حقق 

اأ���س��ي��ا واأوق��ي��ان��و���س��ي��ا الكربى  ب��ط��ول��ة 
مدينة  يف  اأق���ي���م���ت  ال����ت����ي  ل���ل���ج���ودو 
اأبريل املا�سي  بي�سكيك القرغيزية يف 
جراند  رو�سيا  بطولة  ب��رون��زي��ة  ث��م   ،
تاأهل  امل��ن�����س��رم،وق��د  م��اي��و  ���س��لم يف 
مبكرا لدورة طوكيو بر�سيد النقاط 

،كحال زميله اللعب اإيفان .

•• دبي-الفجر:

يف اإطار االإجراءات التنفيذية لقرار 
���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب���ن حممد 
جمل�س  رئي�س  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
امل�سرفني  بتطوير  ال��ري��ا���س��ي  دب��ي 
واالإداري������ني ب��اأن��دي��ة و���س��رك��ات كرة 
ال���ق���دم ب��دب�����ي، ي���ب���داأ جم��ل�����س دبي 
املرحلة  ت��ن��ف��ي��ذ  ال���ي���وم  ال��ري��ا���س��ي 
الثانية من برنامج تطوير الكوادر 
اأن���دي���ة دبي  االإداري��������ة ال��ع��ام��ل��ة يف 

وال�سركات الريا�سية.
الريا�سي  دب����ي  امل��ج��ل�����س  وي��ن��ظ��م 
اليوم  �سباح   11:00 ال�ساعة  يف 
االأربعاء 9 يونيو 2021 حما�سرة 
املرئية  االت���������س����ال  و����س���ائ���ل  ع����رب 
تنظيم  يف  امل�����س��رف  )دور  ب��ع��ن��وان 
عمل االإداري����ني وامل��درب��ني(، وذلك 
املجتمع  تنمية  هيئة  مع  بالتعاون 

بدبي.
التعريف  امل��ح��ا���س��رة  وت�����س��ت��ع��ر���س 
ب���اجل���ان���ب ال���وظ���ي���ف���ي ل����لإداري����ني 
للجوانب  وتقدمي مناذج  واملدربني 
القدوة  مثل  االإيجابية  االأخلقية 
بال�سفات  وال���ت���خ���ل���ق  احل�������س���ن���ة 
اإدارة  ل��ك��ي��ف��ي��ة  و����س���رح  احل���م���ي���دة، 
لدى  احل��رج��ة  ال�سلوكية  امل��واق��ف 

التدخل  ب��ي��ن��ه��ا  وم�����ن  ال���لع���ب���ني 
التوا�سل  ال�سريع واحلكيم وكيفية 
تنفيذ  االأم���ور ومتابعة  اأول��ي��اء  م��ع 
خمتلف  مع  التعامل  يف  التو�سيات 

املواقف.
وت����اأت����ي ه����ذه امل���ح���ا����س���رة يف اإط����ار 
برنامج  م�����ن  ال���ث���ان���ي���ة  امل����رح����ل����ة 
التطويري  الريا�سي  دب��ي  جمل�س 
من  العديد  تنظيم  يت�سمن  ال��ذي 
والتطويرية  التثقيفية  ال����دورات 
امل�سرفني  م��ن  ال��ربن��ام��ج  الأع�����س��اء 
واالإداري�����ني مم��ن اج��ت��ازوا مرحلة 
اختبارات الكفاءات وتقييم ال�سمات 
بالتعاون  اأقيمت  التي  ال�سخ�سية 
بدائرة  ال��ك��ف��اءات  تقييم  مركز  م��ع 
امل�����وارد ال��ب�����س��ري��ة يف ح��ك��وم��ة دبي، 
بهدف تطوير اأ�ساليب التعامل مع 
وفق  االأعمار  مبختلف  الريا�سيني 
الريا�سية  االإدارة  اأ�ساليب  اأح���دث 
جميع  يف  احل����ا�����س����ل  وال�����ت�����ط�����ور 

املجاالت.
وت���������س����م����ل حم���������اور امل����ح����ا�����س����رات 
ت���ط���وي���ر  يف  م����ه����م����ة  م�����وا������س�����ي�����ع 
من  العملية  وامل��ه��ارات  ال�سخ�سية 
اال�سرتاتيجي،  التخطيط  بينها: 
مهارات قيادة الفريق، القدرة على 
مواكبة التغيري، التوا�سل والقدرة 

االإدارة  واالق���ن���اع،  ال��ت��ف��او���س  ع��ل��ى 
الريا�سية. 

ال���ت���ي �سيتم  ال�������دورات  اأب�����رز  وم����ن 
الربنامج  يف  للم�سمولني  تنظيمها 
م���ن امل����درب����ني واالإداري����������ني خلل 
ال��ري��ا���س��ي اجل������اري دورة  امل��و���س��م 

تطوير �سخ�سية و�سلوك اللعبني 
اإدارة  ودورة  امل��ل��ع��ب،  وخ����ارج  داخ���ل 
مثل  ال�سلبية  اللعبني  �سلوكيات 
وال��ت��ن��م��ر وغ���ريه���ا، ودورة  ال��ع��ن��ف 
وجعل  ال���ط���ف���ل  ح���م���اي���ة  ت���ع���زي���ز 
االأندية الريا�سية بيئة اآمنة، و�سرح 

ميثاق عمل االإداري��ني واملدربني يف 
التعامل مع اللعبني الق�سر، كما 
للعبني،  دورات  تخ�سي�س  �سيتم 
التعريف  خ��لل��ه��ا  ���س��ي��ت��م  وال���ت���ي 
بحقوقهم وتدريبيهم عن االأ�ساليب 
ال�سحيحة للإبلغ عن ال�سلوكيات 

العنف  ظاهرة  عن  ودورة  ال�سلبية، 
�سع  ك��ي��ف��ي��ة  ع���ن  ودورة  وال��ت��ن��م��ر، 
واالجتماعية  الريا�سية  االأه���داف 

وحتقيقها.
ا  اأي�سً ال���ربن���ام���ج  ي��ت�����س��م��ن  ك���م���ا 
تنظيم ور�س عمل ودورات تدريبية 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع حم��اك��م دب���ي وهيئة 
عقد  �سيتم  ح��ي��ث  ب��دب��ي،  ال�����س��ح��ة 
ور�س ع�سف ذهني مع حماكم دبي 
التي  املتطلبات  اأه��م  على  للتعرف 
ت�ساعد االأندية و�سركات كرة القدم 
يف تطوير كوادرها مبا يخدم قرار 
�سيتم  فيما  امل��ج��ل�����س،  رئ��ي�����س  �سمو 
تنظيم دورات مع هيئة ال�سحة بدبي 
وتاأثريها  التغذية  جوانب  تتناول 
والتعريف  ال��ري��ا���س��ي  االأداء  ع��ل��ى 
اإن�ساء  و�سيتم  ال�سليمة،  بالتغذية 
قنوات توا�سل م�ستمرة مع االأندية 
من  ال�سليمة  التغذية  ثقافة  لن�سر 
م��ع��ل��وم��ات �سحية  اإر�����س����ال  خ����لل 

تتعلق بالريا�سيني.
ا�ستمراًرا  ال���ربن���ام���ج  ه����ذا  وي���ع���د 
جل��ه��ود جمل�س دب���ي ال��ري��ا���س��ي يف 
تطوير االأندية من اأجل اال�ستثمار 
وتعزيز  الب�سرية  ل��ل��م��وارد  االأم��ث��ل 
االإيجابية  وال��ع��لق��ة  ال��ع��م��ل  بيئة 
ممار�سة  ل���ن�������س���ر  ال����ع����ائ����لت  م�����ع 
وتطوير  وا���س��ت��ق��ط��اب  ال���ري���ا����س���ة 
امل��واه��ب ال��وط��ن��ي��ة، وت��ع��زي��ز مكانة 
كبيئة  القدم  كرة  و�سركات  االأندية 
واملكان  الوطنية  للمواهب  ج��اذب��ة 
املثايل لتطوير قدراتهم الريا�سية 

واحلياتية.

وك��������ان جم���ل�������س دب������ي ال���ري���ا����س���ي 
ال�سلوك  دل���ي���ل  ك��ت��ي��ب  اأ����س���در  ق���د 
ال��وظ��ي��ف��ي ل��ل��ع��ام��ل��ني يف االأن���دي���ة 
يف  ال��ق��دم  ك��رة  و�سركات  الريا�سية 
اإمارة دبي من امل�سرفني واالإداريني، 
العام  ال�سلوك  اإي��ق��اع  �سبط  بهدف 
والوظيفية  املهنية  الثقافة  وتنمية 
وتنمية  االأخلقية  القيم  وتدعيم 
للتم�سك  وال��دع��وة  امل�سوؤولية  روح 
اأف�سل  وتقدمي  ال�سامية  باالأخلق 
تعزيز  بهدف  واملمار�سات  االأع��م��ال 
الثقة وامل�سداقية يف جمتمع اأندية 

دبي.
وي��ت�����س��م��ن ال��ك��ت��ي��ب جم��م��وع��ة من 
وال�سلوكية  املهنية  واملعايري  املبادئ 
وامل����ب����ادئ االأخ���لق���ي���ة ال��ت��ي حتكم 
القانون  يف  ج��اء  م��ا  تطبيق  اآل��ي��ات 
�ساملة  ري����ا�����س����ي����ة  ب���ي���ئ���ة  ب���خ���ل���ق 
املجتمع  اأف���راد  ملتطلبات  ت�ستجيب 
ل�سقل  ل��ل�����س��ب��اب  ف���ر����س���ة  وت���ت���ي���ح 
الريا�سية  م��واه��ب��ه��م  واك��ت�����س��اف 
حتقيق  نحو  وتوجيهها  وحتفيزها 
نتائج ملو�سة على �سعيد املناف�سات 
وذلك  والدولية،  والقارية  املحلية 
اإط��ار مهني وخلقي يتنا�سب مع  يف 
ق��ي��م وع����ادات وت��ق��ال��ي��د املجتمع يف 

دولة االإمارات العربية املتحدة.

القدم  لكرة  االإ�سباين  االأوىل  الدرجة  ل��دوري  املنتمي  اأو�سا�سونا  اأعلن 
متديد التعاقد مع جون مونكايوال العب الو�سط ملدة ع�سر �سنوات اأم�س 

الثلثاء.
و���س��ارك ال��لع��ب ال��ب��ال��غ ع��م��ره 23 ع��ام��ا، ال���ذي ت���درج �سمن �سفوف 
املا�سي، وخا�س  املو�سم  اأو�سا�سونا  41 مباراة مع  بالنادي، يف  النا�سئني 
املباريات الثلث الإ�سبانيا يف بطولة اأوروبا حتت 21 عاما يف مار�س اآذار 
اإ�سبانيا خلل االأدوار االإق�سائية  املا�سي. وغاب مونكايوال عن ت�سكيلة 

للبطولة القارية هذا ال�سهر بعد اإ�سابته بفريو�س كورونا.

واأكد اأو�سا�سونا اأن ال�سرط اجلزائي يف عقد مونكايوال �سيبلغ 22 مليون 
يورو )26.78 مليون دوالر( يف املو�سمني املقبلني، قبل اأن ي�سبح 20 

مليون يورو حتى نهاية التعاقد.
واإذا هبط اأو�سا�سونا اإىل الدرجة الثانية �سيقل ال�سرط اجلزائي وي�سل 
اإب���رام مثل هذه  املعتاد  م��ن غ��ري  اأن��ه  ي���ورو. ورغ��م  اإىل ثمانية مليني 
التعاقدات الطويلة يف اإ�سبانيا، فاإن �ساوؤول نيجيز العب اأتليتيكو مدريد 
وقع يف 2017 على عقد ملدة ت�سع �سنوات، كما �سهد العام ذاته ح�سول 

بر�سلونة. اأندري�س اإني�ستا العب الو�سط على عقد "مدى احلياة" من 

منتخبنا ل�سباب الكرة يخو�س وديتني مع لبنان ا�ستعدادا لكاأ�س العرب 

قبل م�شاركته يف دورة طوكيو 

خ�سارة فيكتور يف املرحلة الثانية من بطولة العامل للجودو

اأو�سا�سونا ميدد عقد لعب الو�سط 
مونكايول لع�سر �سنوات 

تنفيذا لقرار من�شور بن حممد

املرحلة الثانية من برنامج جمل�س دبي الريا�سي لتطوير الكوادر الإدارية بالأندية اليوم

•• دبي -وام:

 ُينظم احتاد االإم��ارات لكرة القدم بعد غد بالتعاون مع ممثلي االحتاد 
ٌي��ق��دم حم��اوره��ا ال��دك��ت��ور اإمييليوا  ن���دوة قانونية  ال��ق��دم  ال���دويل ل��ك��رة 
جار�سيا رئي�س ال�سوؤون القانونية واالأمتثال بال� "فيفا"، وميجيل ليرتاد 

مدير اإدارة الق�سايا باالحتاد الدويل.
حماور  تت�سمن  ال��ن��دوة  اأن  اأم�س  الكرة  احت��اد  عن  ال�سادر  البيان  واأك��د 
 "  FIFA Clearing House" ملركز  الفعال  ال��دور  ل�سرح  ع��دة 
االنتقاالت  يف  واللعبني  االأن��دي��ة  تواجه  التي  الق�سايا  اأه��م  ودرا���س��ة   ،

الدولية.

احتاد الكرة ينظم ندوة قانونية 
بالتعاون مع »الفيفا«

)اإماراتي  النيادي  ابراهيم هلل عبيد  ال�سيد/ حمد  يعلن 
)ال�سركة  من  �سادرة  اأ�سهم  �سهادة  فقدان  عن  اجلن�سية( 
رقم  �سهم..   )1200( بعدد  )ا�سماك(  القاب�سة(  العاملية 

)ASMAK1725091( ال�سهادة
على من يجدها برجاء ت�سليمها لل�سركة املذكورة اعله.. او 

االت�سال على تلفون رقم:  0545550936 م�سكورا.

العدد 13261 فقدان �سهادة اأ�سهم 

بتاريخ 2021/6/9 

فقد املدعو/ عبداهلل خمي�س 
اليمن   ، ح��ي��دره  ب��ن  �سالح 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )06758490( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0564458995

فقدان جواز �سفر
عبداملالك  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
بنغلدي�س   ، ع��ل��ى  م��ك��ادو���س 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
 )B W 0 1 9 4 0 1 3 ( 
ي������������رج������������ى مم��������������ن ي�����ع�����رث 
بال�سفارة  ت�����س��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
البنغلدي�سية او اقرب مركز 

�سرطة باالمارات.

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقدان جواز �سفر
باإ�سم  اأ���س��ه��م  ���س��ه��ادة  ف���ق���دان 
بن  �سلطان  ال�سيخ   / امل��رح��وم 
القا�سمي  �سلطان  بن  عبداهلل 
 CIC02-4 امل�ستثمر  رقم   ،
ال�سارقة  �سركة  م��ن  ال�����س��ادره 
للتاأمني بعدد 50893 �سهم. 
على من يجدها االإت�سال على 

الرقم :  0564462292

فقدان �شهادة  اأ�شهم ت
ا�سهم  �سهادة  نعلن عن فقدان 
 ASMAK1725089 رقم 
�س  القاب�سة  العاملية  لل�سركة 
عامة(  م�ساهمة  )���س��رك��ة  ع  م 
اإبراهيم  ل��ل�����س��ي��د/  مم���ل���وك���ة 
النيادي،  ���س��امل  ع��ب��ي��د  ه���لل 
يجدها  من  اجلن�سية  اإماراتي 
عليها  االإت�������������س������ال  ي�����رج�����ى 

0529199000

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ا�سهم  �سهادة  نعلن عن فقدان 
 ASMAK1725090 رقم
 لل�سركة العاملية القاب�سة �س م ع
)�����س����رك����ة م�������س���اه���م���ة ع���ام���ة( 
مملوكة لل�سيدة/ قطر الندى 
���س��ع��ي��د رب���ي���ع اجل���اب���ري ، من 
االإت�سال عليها  يجدها يرجى 

0529199000

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
انذار عديل

رقم )2021/1/84694(
مقدم�ة من املنذرة / ابت�سام ن�سيب حمد عبداهلل - اإماراتية اجلن�سية

بوكالة عنه املحامية / ليلى حمزه املل اإماراتية اجلن�سية مبوجب وكال�ة م�س�دقه برقم 72150/1/2021 دبي 
و مبوجب وكالة/ليلى حمزه املل للمحاماة واالإ�ست�سارات القانونية حتمل قيد رقم 2182 اإىل ال�سيدة /ريناد 
بن اأحمد بن حم�زة خلي�ل - �سعودية اجلن�سية ، وحتمل هوي�ة رقم 784199569731856 مبوجب  وكالة 
برج   - البحرية  كورني�س   - ال�سارقة   / العنوان   -  26297 /54581/1الطوار  حمرر2020  برقم  م�سدقة 

املهند - الطابق االول - مكتب 109 هاتف رقم 065511777
almullalawyer.legal@gmail.com

�سد / املنذر اإليه / في�سل احمد ال�سيخ ن�سار ابراهيم ال�سمري - اإماراتي اجلن�سية
العنوان/ اإمارة دبي  �سارع الرقة - بناية اخلليج - الطابق ال�ساد�س - �سقة 605 - رقم مكاين 3070295160 

- هاتف رقم 0509242999
دراهم( وخم�س  وت�سعمئة  الف  وت�سعون  )اثنان  درهم  املو�سوع/اإنذار عديل مببلغ وقدره 92،005 

)92،005( درهم مبوجب اي�ساالت اإيداع مبالغ يف احل�ساب و  مببلغ  للمنذرة  مدين  اليه  املنذر  اأن  حيث   -1
حتويل عن طريق االن�ساري لل�سرافة و دفع فواتري ات�ساالت.

وحيث ان هذا الدين ثابت بالكتابة وحال االداء ومعني املقدار وغري متنازع فيه وفقا الأحكام املادة 143 من   -2
144 من ذات القانون تن�س على انه )على الدائن ان يكلف املدين اوال  املادة  ، وكانت  قانون االجراءات املدنية 
بالوفاء مبيعاد خم�سة ايام على االقل( االمر الذي يحق معه للمنذرة تكليف املنذر اليه بالوفاء مببلغ )92،005 
درهم( وذلك خلل خم�سة ايام من تاريخه. لذلك ، فاإن املنذر يخطر املنذر اإليه بالوفاء بهذا املبلغ املطالب ب�ه 
وذلك خلل خم�س�ة اي�ام م�ن ت�اريخ ا�ستلمكم له�ذا االخط�ار ، واإال فاإنن�ا �س�وف نلج�ا ال�ى الق�س�اء مل�ط�البتكم بقيم�ة 

ال�سيكات باالإ�سافة ال�ى ال�زامكم بامل�ساريف والفوائد القانونية ومقابل اتعاب املحاماة.
وكيل املنذرة 

 املحامية / ليلى حمزة املال

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
انذار عديل

 رقم )2021/1/84670(
املحامية /ليلى حمزة  بوكالة عنه  الدقاق - م�سري اجلن�سية  ابراهيم  الهادي  املنذر : حممد عطية  مقدم من   
للمحاماة  املل  حمزة  /ليلى  وكالة  مبوجب  و  دبي   14279/1/2019 برقم  م�سدقة  وكالة  مبوجب  اجلن�سية  اإماراتية   - املل 
رقم  هوية  حتمل  اجلن�سية  �سعودية   - خليل  حمزة  احمد  ريناد  ال�سيدة/  اىل   2182 رقم  قيد  حتمل  القانونية  واال�ست�سارات 
)784199569731856( مبوجب وكالة م�سدقة برقم 2020/1/54581 الطوار 26297 العنوان / ال�سارقة - كورني�س 
املل حمزة  ليلى   / املحامية  بوكالة   -  065511777 رقم  هاتف   -  109 رقم  مكتب   - االأول  الطابق   - املهند  برج   -  البحرية 

�سد / املنذر اليه االول/ احمد ح�سن حممد علي حممود - م�سري اجلن�سية - العنوان/ اإمارة دبي - الق�سي�س - مكتب رقم 201 ملك 
co_cu@hotmail.com: نا�سر را�سد لوتاه - هاتف رقم 0554021607  فاك�س 2639861 - الربيد االلكرتوين

املنذر اليه الثاين/ �سركة رونق اجلزيرة للمقاوالت �س ذ م م - العنوان/ اإمارة دبي - الق�سي�س - مكتب رقم 201 ملك نا�سر را�سد 
co_cu@hotmail.com : لوتاه  - هاتف رقم 0554021607 - فاك�س 2639861 - الربيد االلكرتوين

املو�سوع انذار عديل بالوفاء للمنذر اإليه �سرورة �سداد قيمة ال�سيكات مبلع و قدره )255،000( مئتان وخم�سة وخم�سون درهم وذلك 
للخلل الواقع من املنذر اليه و الر�سوم و امل�ساريف

1-حيث اأن املنذر اليهم مدينني للمنذر مببلغ )255،000( درهم مبوجب ال�سيك التايل تف�سيله : 

البنك امل�شحوب عليه قيمة ال�شيك رقم ال�شيك 1

درهم 2000197 م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي 155,000 

درهم3000196 م�شرف اأبوظبي ال�شالمي 100,000 
للتح�سيل من جانب امل�ستدعية للبنك امل�سحوب عليه ارتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد قائم وقابل لل�سحب  ال�سيك  تقدمي  2- عند 
يف تاريخه.  3- وحيث ان هذا الدين ثابت بالكتابة وحال االداء ومعني املقدار وغري متنازع فيه وفقا الأحكام املادة 143 من قانون 
االجراءات املدنية ، وكانت املادة 144 من ذات القانون تن�س على انه )على الدائن ان يكلف املدين اوال بالوفاء مبيعاد خم�سة ايام على 
االقل( االمر الذي يحق معه للمنذرة تكليف املنذر اليه بالوفاء مببلغ )255،000درهم( وذلك خلل خم�سة ايام من تاريخه.لذلك 
، فاإن املنذرة تخطر املنذر اإليه بالوفاء بهذا املبلغ املطالب به وذلك خلل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستلمكم له�ذا االخطار، واإال فاإنن�ا 

�س�وف نلجاأ اىل الق�س�اء ملطالبتكم بقيمة ال�سيكات باالإ�سافة اىل ال�زامكم بامل�ساريف والفوائد القانونية ومقابل اتعاب املحاماة.
وكيل املدعية

املحامية / ليلى حمزة املال

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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الفجر الريا�ضي

اأنه �سيفتقد جهود العب و�سط  اأعلن املنتخب الهولندي لكرة القدم الثلثاء 
مان�س�سرت يونايتد االنكليزي دوين فان دي بيك ب�سبب االإ�سابة،�س يف نهائيات 
والتي  كورونا  فريو�س  ب�سبب  املا�سي  العام  من  املوؤجلة   2020 اأوروب���ا  كاأ�س 
تنطلق اجلمعة. ون�سر املنتخب الربتقايل يف �سفحته على "تويرت": "�سيتخلى 
اإ�سابة.  الو�سط من  يعاين الع��ب  اأوروب���ا.  كاأ�س  امل�ساركة يف  بيك عن  ف��ان دي 

وكنتيجة، لن يكون متوفراً يف الوقت املنا�سب ليورو 2020".
ومل يعمد مدرب هولندا فرانك دي بور اإىل ا�ستبدال فان دي بيك الذي دافع 
عن األوان منتخب بلده يف 19 مباراة دولية، بلعب اآخر لي�ستقر على قائمة 
 24 البالغ  اللعب  م�سرية  اعرت�ست  التي  االإ�سابة  وحالت  ا�سماً.   25 من 
بقمي�س  املمتاز  االنكليزي  ال��دوري  يف  مباريات  اأرب��ع  �سوى  خو�سه  دون  عاماً 
 49،5 مقابل  ترافورد"  "اأولد  ملعب  اإىل  انتقاله  بعد  احلمر"  "ال�سياطني 

مليون دوالر قادماً من اأياك�س اأم�سرتدام يف اأيلول/�سبتمرب املا�سي.
وبات فان دي بيك ثالث العب دويل يغيب عن نهائيات البطولة القارية بعد 
مدافع ليفربول االنكليزي فريجيل فان دايك ب�سبب ا�سابة يف القدم واحلار�س 

اال�سا�سي يا�سرب �سيلي�سن )فالن�سيا اال�سباين( اثر ا�سابته بفريو�س كورونا.
با�ست�سافته  اأوروب����ا  ك��اأ���س  نهائيات  يف  م�����س��واره  الهولندي  املنتخب  وي�ستهل 
اأن يواجه النم�سا ومقدونيا ال�سمالية على  اأم�سرتدام االأحد، قبل  اأوكرانيا يف 

ملعب "يوهان كرويف اأرينا" �سمن املجموعة الثالثة.

تقع على عاتق جنم الربتغال كري�ستيانو رونالدو مهمة قيادة منتخب 
اأح��رزه بفوزه على فرن�سا  ب��لده للدفاع عن لقبه بطًل الأوروب��ا ال��ذي 
لعدد  القيا�سي  ال��رق��م  مل��ط��اردة  �سعيه  يف   ،2016 نهائي  يف  امل�سيفة 

االأهداف الدولية امل�سجل با�سم االإيراين علي دائي.
العامل  بطلة  فرن�سا  املوت" اإىل جانب  "جمموعة  الربتغال يف  ووقعت 

واملجر. واأملانيا   2018
خميب   2021-2020 مو�سم  بعد  7" النهائيات  اآر  "�سي  ويخو�س 
للآمال خرج منه فائزاً بكاأ�س اإيطاليا مع فريقه يوفنتو�س املجّرد من 
�سق  واحتلله يف  املا�سية،  الت�سعة  املوا�سم  لقبه بطًل لل� "�سريي اأ" يف 
اأوروبا  اأبطال  دوري  م�سابقة  اإىل  املوؤهل  االأخ��ري  الرابع  املركز  االأنف�س 

للمو�سم القادم.
على ال�سعيد ال�سخ�سي، حقق رونالدو لقب هداف الدوري بر�سيد 29 

هدفاً يف 33 مباراة، مبعدل 0،88 هدف يف املباراة الواحدة.
وبات الربتغايل الغائب عن مباراة فريقه االأخرية �سد بولونيا 

التي ح�سمت التاأهل اإىل امل�سابقة االأم مب�ساعدة من تعادل 
ي��ت��وج ه���داف���اً يف ثلث  اأّول الع���ب  ن��اب��ويل يف م��ب��ارات��ه، 
اأوروب��ي��ة ك��ربى، حيث �سبق ل��ه ان ت��وج هدافاً  ب��ط��والت 

يونايتد  مان�س�سرت  �سفوف  يف  االنكليزي  ال���دوري  يف 
2008، ثم ثلث م��رات يف �سفوف ري��ال مدريد  عام 

اال�سباين اأعوام 2011 و2014 و2015.
رونالدو  ف��ي��ه��ا  ُي���ت���وج  ال��ت��ي  االوىل  امل����رة  وه���ي 

للدوري االيطايل يف ثلثة موا�سم  هدافاً 
اأن  بعد  العجوز"،  "ال�سيدة  �سفوف  يف 

االول  مو�سمه  يف  ه��دف��اً   21 �سجل 
حل  عندما  املا�سي  املو�سم  و31 

الت�سيو  ه�����داف  خ��ل��ف  ث��ان��ي��اً 
ت�����س��ريو امي��وب��ي��ل��ي م��ع 36 

هدفاً.
ورفع رونالدو ر�سيده يف 

اىل  يوفنتو�س  �سفوف 
و�سنع  ه����دف   101
حا�سمة  مت��ري��رة   22
يف خمتلف امل�سابقات يف 

"بيانكونريي"  قمي�س 
منذ و�سوله اإىل تورينو 

 2018 قادماً من مدريد يف عام 
حزيران/يونيو  ح��ت��ى  مي��ت��د  ع��ق��د  يف 

يف  يغادر  اأن  املرجح  من  لكن   ،2022
�سوق االنتقاالت املقبلة.

ال�سكوك  رون���ال���دو  اإجن������ازات  وراف���ق���ت 
حول م�ستقبله يف اإيطاليا حيث تناقلت 
اأملح  اأن الربتغايل  اإعلم حملية  و�سائل 
امللب�س  تبديل  غ��رف  زم��لئ��ه يف  اأم���ام 

عن رغبته بالرحيل هذا ال�سيف.
وح��ني و���س��ل رون��ال��دو اإىل ت��وري��ن��و بعد 
مدريد  العا�سمة  يف  ق�ساها  اأع���وام   9
)2009-2018(، كان الهدف االأ�سا�س 
اإىل  يوفنتو�س  يقود  اأن  ا�ستقدامه  م��ن 
اأوروب���ا منذ  اأب��ط��ال  االأول يف دوري  لقبه 
مل  ال���ه���دف  ه���ذا  اأن  اإال   ،1996 ع���ام 

يتحقق.
ويف نظرة �سريعة اإىل م�سرية هذا اللعب 

الفائز ب� 32 لقباً، جند انه اأكرث من �سجل االأهداف يف املباريات الر�سمية 
األقاب يف دوري االأبطال و5 كرات ذهبية، وحفر  )776(، كما اأحرز 5 
438 مباراة و450 هدفاً يف  تاريخ ريال مع  ا�سمه كاأف�سل هداف يف 
"الليغا" مع  يف  برتغايل  م�سجل  اأف�سل  اأي�ساً  وهو  امل�سابقات،  خمتلف 

مباراة.  292 يف  هدفاً   311
قّدم  امللكي،  للنادي  القيا�سية  االرق���ام  كتاب  يف  ا�سمه  ي���دّون  اأن  وقبل 
وحمل  و2009   2003 عامي  بني  يونايتد  مع  خارقا  اأداء  رون��ال��دو 
ونال  االبطال  بدوري   2008 عام  يف  فاز  حيث  اال�سطوري،  الرقم 7 

الكرة الذهبية.
يف  مباراة   196 يف  هدفاً   84 بت�سجيله  التهديفية  ب�سمته  ترك  كما 

الدوري املمتاز، ما يجعله اأف�سل هداف برتغايل يف "الربمريليغ".
135 هدًفا، متفوًقا  وهو الهداف التاريخي لدوري ابطال اوروب��ا مع 

على غرميه االزيل االرجنتيي ليونيل مي�سي )120(.
اأف�سل  يف  البدنية  لياقته  اأن  اإال  ع��ام��اً،   36 بلوغه  وب��رغ��م 
من  امل��ئ��ة  يف   7 على  ���س��وى  يحتوي  ال  فج�سده  امل�ستويات 

الدهون، وهو يجيد ال�سيطرة على ج�سده وم�ساعره.
اأفيريو من على  املقربة منه دولوري�س  والدته  �سّرحت 
بلقب  �سبورتينغ  ف��وز  بعد  فون�سال  يف  منزلها  �سرفة 
الدوري الربتغايل، وهو النادي الذي ن�ساأ فيه رونالدو 
ودافع عن األوان الفريق االأّول يف مو�سم 2003-2002 
�ساأذهب لروؤيته والتحدث معه. العام املقبل �سيلعب  "غداً 

يف األفاالدي. اأريد اإقناعه بالعودة".
رونالدو  ي��رغ��ب  "هل  ال�������س���وؤال  ي��ب��ق��ى  ول��ك��ن 
الذي رحل  الفريق  اإىل  باكراً  بالعودة 

عنه يف عام 2003؟".
"�سي  �سجل  املنتخب  �سعيد  على 
 174 يف  اأه������داف   103  "7 اآر 
يطارد  زال  م����ا  وه�����و  م�����ب�����اراة، 
الرقم القيا�سي لعدد االأهداف 
با�سم  امل�������س���ج���ل  ال����دول����ي����ة 
املهاجم االإيراين علي دائي 

مع 109.
�سجله  وي����ت���������س����م����ن 
ال��ف��وز بكاأ�س  ال���دويل 
 2016 اأوروب�����������������ا 
االأمم  وب����������دوري 
االأوروبية يف عام 

.2019

املنتخب الهولندي يخ�سر جهود 
فان دي بيك للإ�سابة 

يتاأثر بروكلني  اأرب��اع ومل  32 نقطة يف ثلثة  اأح��رز كيفن دوران��ت 
-125 باك�س  لي�سحق ميلووكي  امل�ساب  ه��اردن  بغياب جيم�س  نت�س 
قبل  يف  مواجهتهما  من  الثانية  امل��ب��اراة  يف  املا�سية  قبل  الليلة   86
للمحرتفني يف  االأمريكي  ال�سلة  كرة  ب��دوري  ال�سرقي  الق�سم  نهائي 

نيويورك.
ويتفوق نت�س �ساحب الت�سنيف الثاين يف ال�سرق -2�سفر يف ال�سل�سلة 
التي حت�سم على اأ�سا�س االأف�سل يف �سبع مباريات قبل املباراة الثالثة 

يف ميلووكي يوم اخلمي�س.
وتقدم بروكلني، الذي مل يتاأخر مطلقا يف النتيجة، بفارق و�سل اإىل 

االأخري. وكان نت�س متقدما بفارق ع�سر نقاط  الربع  يف  نقطة   49
على االأقل يف اآخر 39 دقيقة من املباراة.

ويف 33 دقيقة، جنح دوران��ت يف 12 ت�سويبة من اأ�سل 18 و�سجل 
االأقل للمرة الرابعة يف االأدوار االإق�سائية. كما اأحرز  30 نقطة على 
ك���رات م��رت��دة وم���رر �ست كرات  اأرب���ع  ث��لث��ي��ات وا�ستحوذ على  اأرب���ع 

حا�سمة.
واأنهى دورانت م�ساركته يف املباراة بتجاوز ياني�س اأنتيتوكومبو لي�سجل 
بروكلني  ومينح  الثالث  ال��رب��ع  نهاية  على  ثانية   4.8 قبل  ثنائية 

التقدم 65-95.

واأ�ساف كايري اإيرفينج 22 نقطة ومرر �ست كرات حا�سمة مع نت�س 
الذي بلغت ن�سبة جناح ت�سويباته 52.1 باملئة وحقق رقما قيا�سيا يف 

تاريخ الفريق بت�سجيله 21 ثلثية.
وت�سدر اأنتيتوكومبو العبي باك�س و�سجل 18 نقطة وا�ستحوذ على 
 15 اأنتيتوكومبو يف ثماين ت�سويبات من  وجنح  مرتدة.  كرة   11

حماولة واأهدر خم�س رميات حرة من �سبع.
واأحرز كري�س ميدلتون العب باك�س 17 نقطة لكنه اأ�ساع ت�سويباته 
اأ�سل  من  ت�سويبات  ثماين  بت�سجيل  املباراة  واأنهى  االأوىل،  الثماين 
هوليداي  ج��رو  واكتفى  ك���رات.  خم�س  ال��ك��رة  وفقد  حم��اول��ة   20

بت�سجيل 13 نقطة.
ع�سلت  يف  اإ�سابته  بعد  البدالء  مقاعد  من  امل��ب��اراة  ه��اردن  و�ساهد 
الفخذ اخللفية عقب مرور 43 ثانية من املباراة االأوىل يوم ال�سبت.

ويف غياب هاردن، هيمن نت�س على املباراة منذ البداية وحقق انت�ساره 
اخلام�س يف االأدوار االإق�سائية بفارق اأكرث من ع�سر نقاط.

قبل  نقطة   27 بلغ  بفارق  نت�س  ليتقدم  نقطة   21 دوران���ت  و�سجل 
اال�سرتاحة وتقدم 65-41 مع نهاية ال�سوط االأول. وجنح دورانت يف 
�سبع ت�سويبات من ع�سر حماوالت يف ال�سوط االأول، من بينها ثلثية 

قبل ثانيتني على نهاية الربع االأول تقدم بها نت�س 19-36.

نت�س بدون هاردن ي�سحق باك�س ويتقدم 2  -�سفر يف ال�سل�سلة 

كاأ�س اأوروبا 2020: رونالدو ي�سعى 
للحتفاظ باللقب ومطاردة رقم دائي 

•• باري�س-اأ ف ب:

ياأمل منتخب فرن�سا بقيادة مهاجمه كيليان مبابي تعوي�س خيبة خ�سارته 
نهائي كاأ�س اأوروبا 2016 على اأر�سه اأمام الربتغال، يف الن�سخة احلالية 
مونديال  بني  واجلمع  ك��ورون��ا،  فريو�س  ب�سبب  املا�سي  العام  من  املوؤجلة 
هذا  حقق  بعدما  تاريخه  يف  الثانية  للمرة  اأوروبا  وكاأ�س  رو�سيا 2018 

االجناز بفوزه مبونديال 1998 وثم اأوروبا 2000.
 2021-2020 �سان جرمان من مو�سم  باري�س  خرج مبابي مع فريقه 
ليل  ج��ّرده  فيما  املحلية،  الكاأ�س  بلقبه يف  باالحتفاظ  اكتفى  خائباً، حيث 
من لقب الدوري واأُق�سي من م�سابقة دوري ابطال اأوروبا من الدور ن�سف 

النهائي اأمام مان�س�سرت �سيتي االنكليزي.
ال  العا�سمة،  فريق  مع  االأخ��ري  املن�سرم  املو�سم  يكون  اأن  �سائعات  وو�سط 
حزيران/يونيو  يف  ينتهي  ال��ذي  عقده  متديد  يف  م�ستعجًل  مبابي  يبدو 
فريقه  ف��وزه  عقب  باالإجابة  اكتفى  ك��ان  اإذ  العا�سمة،  ن��ادي  مع   2022
خام�س  "لقب  �ُسئل:  حني  ال��ث��اين،  بالهدف  �ساهم  حيث  املحلية  بالكاأ�س 
ع�سر يف كاأ�س فرن�سا يف املو�سم املقبل؟" ب� "يجب التمتع باللقب، وهذا هو 

االأهم".
وال يبدو اأن اأندية كثرية قادرة على حتمل نفقات انتقاله وراتبه اخليايل. 
فيما يكّرر مبابي، القادم من موناكو يف 2018 يف ثاين اأغلى �سفقة بتاريخ 

كرة القدم )180 مليون يورو( وراء زميله الربازيلي نيمار 
املو�سوع. "يفّكر" يف  يزال  ال  انه  مليوناً(،   222(
ال�ساب اللمع على �سجيج االنتقاالت. قبل  اعتاد 

اأربع �سنوات كان العباً �ساعداً ب�سرعة �ساروخية 
مع موناكو، قبل اأن ينجح �سان جرمان بخطف 

خدماته وي�سبح من اأبرز اأركانه واأحد اأبرز 
جنوم منتخب فرن�سا الذي اأحرز مب�ساهمته 

كاأ�س العامل للمرة الثانية يف تاريخه يف رو�سيا 
.2018

هدفاً،   42 املن�سرم  امل��و���س��م  يف  مبابي  �سّجل 
 11 وم���رر  "ليغ1"،  ال���  يف  ه��دف��اً   27 منها 

47 مباراة خا�سها يف  متريرة حا�سمة يف 
خمتلف امل�سابقات.

"اأوبتا"  م���وق���ع  ب��ح�����س��ب  ���س��ّج��ل  ك��م��ا 
من  ف��ري��ق��اً   25 اأم���ام  للإح�سائيات 
الفرن�سي  ال������دوري  يف   26 اأ����س���ل 

منذ بداية م�سريته، اما اال�ستثناء 
الوحيد فكان فريقه �سان جرمان 
احلايل الذي لعب �سده مرتني 

عندما كان يدافع عن األوان فريق موناكو من دون اأن ينجح يف هز �سباكه.
وت�سري االأرقام اإىل انه منذ و�سول بطل العامل 2018 اإىل �سان جرمان، 
يف  حا�سمة(  متريرة  و56  هدفاً   132( منا�سبة   188 يف  حا�سماً  ك��ان 
اأمام  االإي��اب  الندم الذي رافق غيابه عن مباراة  يف�سر  ما  مباراة،   171

�سيتي يف دوري االبطال.
على �سعيد املنتخب، وعقب اإعلن املدرب ديدييه دي�سان قائمة اللعبني 
"الهدف هو الفوز  اأوروب��ا، �سّرح مبابي قائًل  امل�ساركني يف نهائيات كاأ�س 

بهذه امل�سابقة وجلب الفخر للفرن�سيني".
وتبداأ فرن�سا �سعيها للفوز بكاأ�س اأوروبا بلقاء �سعب اأمام اأملانيا يف ميونيخ 
تنهي  اأن  قبل  منه،  يف 15 حزيران/يونيو، وثم املجر يف بوداب�ست يف 19 
مبارياتها يف دور املجموعات مبواجهة حاملة اللقب الربتغال يف العا�سمة 

املجرية اأي�ساً يف 21 منه.
وال�سبب  "الديوك"  منتخب  مع  القيادة  لعن�سر  يفتقد  مبابي  زال  وم��ا 
الأبطال  االخرية  يعود اإىل كونه مل يلعب �سوى 10 من املباريات ال� 18 
ب�سبب  وذلك  حا�سمة  كرات  العامل، ومل ي�سجل �سوى 4 اأهداف ومرر 3 
اأنه  اإ�سابته بفريو�س كورونا يف اخلريف. علماً  م�ساكله اجل�سدية والحقاً 
من ثلثية  بت�سجيله هدفاً  مباراة   43 17 يف  اإىل  ال��دويل  ر�سيده  رفع 
فريقه يف ودية ويلز، على اأن ي�ستقبل منتخب "الديوك" على اأر�سه بلغاريا 

الثلثاء.
اأب��رز مبارياته، وحت��دي��داً يف  وم��ن دون��ه جنح املنتخب االأزرق يف الفوز يف 
االأوروبية  االمم  دوري  م�سابقة  يف  -1�سفر  الربتغال  اأم��ام  ل�سبونة 
حيث جرد االخرية من لقبها وحجز بطاقته للدور ن�سف النهائي.

وينتظر اجلميع اأن يفر�س مبابي نف�سه قائداً حقيقياً خلط الهجوم، 
علماً اأنه بح�سب "اأوبتا" للإح�سائيات بات اأمام اأوكرانيا يف اجلولة 
االوىل من الت�سفيات االأوروبية املوؤهلة ملونديال 2022 يف قطر 
)24 اآذار/مار�س 2021( اأ�سغر العب ي�سل اإىل حاجز 40 
م���ب���اراة م���ع امل��ن��ت��خ��ب يف ���س��ن ال����� 22 ع���ام���اً و3 
العائد  بنزمية  ك��رمي  رق��م  حمطماً  اأ�سهر، 
خم�سة  دام  غياب  بعد  املنتخب  اإىل 
والذي  ال��ع��ام،  ون�سف  اأع����وام 
 22 ال������  ����س���ن  ح��ق��ق��ه يف 

عاماً و9 اأ�سهر.

كاأ�س اأوروبا: مبابي بطل مونديال 2018 
ي�سعى لفر�س نف�سه مع »الديوك« 

مع  اإ���س��ب��ان��ي��ا  منتخب  ملع�سكر  ت�سيل�سي  ح��ار���س  اأري���زاب���االج���ا  كيبا  ان�����س��م 
اال�ستعداد الأي حاالت اإ�سابة حمتملة بعد اإيجابية اختبار القائد �سريجيو 

بو�سكيت�س بكوفيد19- قبل بطولة اأوروبا لكرة القدم.
وبعدما اأ�سيب بو�سكيت�س بكورونا، دخل باقي اللعبني البالغ عددهم 23 
اإ�سبانيا للعتماد  اإىل جانب اجلهاز التدريبي، ما �سيدفع  العبا يف العزل 
21 عاما وبقيادة مدرب هذه الفئة ال�سنية لوي�س دي  على منتخب حتت 
ال فويني خلو�س مباراة ليتوانيا الودية اأم�س الثلثاء يف مباراة كان من 

املفرت�س اأن متثل اآخر جتربة قبل البطولة القارية.
واأم�س االأول االثنني، ا�ستدعى لوي�س اإنريكي مدرب اإ�سبانيا خم�سة العبني، 
وهم رودريجو مورينو )ليدز يونايتد( وبابلو فورنال�س )و�ست هام يونايتد( 
وكارلو�س �سولري )بلن�سية( وبراي�س منديز )�سيلتا فيجو( وراوؤول األبيول 

)فياريال(، لتعوي�س اأي نق�س حمتمل يف الفريق.
و�سيتدرب اأريزاباالجا واللعبون اخلم�سة اجلدد يف ما تطلق عليه اإ�سبانيا 
يف  التفكري  م��ع  اأوروب����ا،  بطولة  ت�سكيلة  ع��ن  بعيدا  موازية"،  "فقاعة 

ا�ستدعاء العبني منهم اإذا اقت�ست احلاجة.
واجلهاز  اللعبني  كل  نتائج  �سلبية  االثنني  ي��وم  االإ�سباين  االحت��اد  واأك��د 
التدريبي داخل العزل، لكن �سي�ستمر مرانهم ب�سكل فردي قبل بدء م�سوار 
بطولة اأوروبا يف املجموعة اخلام�سة اأمام ال�سويد يف اإ�سبيلية يوم االثنني 

املقبل.

كيبا حار�س ت�سيل�سي ين�سم ملع�سكر منتخب 
اإ�سبانيا و�سط خماوف كوفيد 

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

برافني لتكرير وت�سنيع الزيوت ذ.م.م
G - GALDEN - LUVE :طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية

بيانات االأولوية : بتاريخ :2021/3/29  املودعة بالرقم : 348011 
باإ�سم : برافني لتكرير وت�سنيع الزيوت ذ.م.م

، �سندوق  ف��اك�����س:072667906   ، ، هاتف: 072667906  ال�سناعية  املنطقة   - الغيل   - :را���س اخليمة  املوطن 
admin@paraffinlubricants.com :الربيد: 85752 ، امييل

�شورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 4
وق��ود )مبا يف ذلك وقود   ، الغبار  امت�سا�س وترطيب وتثبيت  ، مركبات  ، مزلقات  زي��وت و�سحوم �سناعية 

املحركات( ، مواد اإ�ساءة ، �سموع وفتائل للإ�ساءة
 GALDEN بالون الذهبي وحتتها م�ستطيل احمر مكتوب فيه  L بالون الر�سا�سي و G : و�سف العلمة

LUVE - بالون االبي�س ومن ثم م�ستطيل ازرق مكتوب فيه لويف بالون االبي�س
اال�سرتاطات :

اأو  االإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العلمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على   اإعرتا�س  لديه  فعلى من 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعلن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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يقهر املر�س بالر�سم على اخل�سب
على قطعة  بعناية  الطلء  اآل ح�سان  �سالح  العراقي جمال  ي�سع 
فنية �سنعها من اأعواد خلة االأ�سنان لعمل مناذج م�سغرة من مباين 
م�سكلة  لكن  جن��ارا  يعمل  ي��وم  ذات  جمال  وك��ان  املو�سل.  مدينته 
�سحية اأملت به عندما اأ�سيب بجلطة ب�سيطة وفقد ال�سمع جزئيا، 
واأقعده املر�س عن حرفته فلم يجد ما يقيم به اأود اأ�سرته بعد عام 
املنزل  العمل كخياطة من  اأف��راح موفق يف  وب��داأت زوجته   .2004
لتغطية النفقات، وا�ستمر الو�سع على هذا احلال حتى فكر جمال 
قبل ب�سع �سنوات يف الر�سم على اخل�سب.  وقال جمال من ور�سته 
الر�سم  فيها  ب��داأ  التي  االأي���ام  متذكرا  م�سكنه  داخ��ل  اأقامها  التي 
اأ�ستغل  اأتعلق بيه  "اأنا طلعت من املر�س وماكو �سي  على اخل�سب: 
�سي  كل  ال�سمع فقدت  ب�س من فقدت  ك��ان عندي حمل  اأُ�سطا  اأن��ا 
فم�ستحيل اأقعد اأنا بطال قلت ما اأقعد بطال الزم هلأ اللي موجود 
يف داخلي اأطلعه"، بح�سب "رويرتز" واأ�ساف: "من كنت ا�ستخدم 
اخل�سب اأ�سوف اإيدي كاأمنا مو اإيدي اللي قاعدة ت�ستغل ما �سدقت 
االإيد هاي اأطلع االإبداعات هاي فقلت لزوجتي اأنا طلعت ر�سام بعد 
كذا من العمر وبعد كل املعاناة هذه اأنا ر�سام اأريد هذا اأ�سوفه للنا�س 
هذا ما �سي طبيعي هذا �سي من ربي". والأنه كان يحتاج لرعاية يف 
ذلك الوقت بداأت زوجته اأفراح العمل معه على م�سروعهما الفني.

مزارع غا�سب يحطم �سيارة بجرافة
اأظهر مقطع فيديو مت تداوله على مواقع التوا�سل االجتماعي، 
باب مزرعته،  اأم��ام  تركها �ساحبها  �سيارة  مزارعا غا�سبا، يحطم 
م�ستخدما جرافة. ويف الفيديو الذي ن�سرته �سحيفة "ديلي ميل" 
الربيطانية، ظهرت جرافة، وهي ترفع �سيارة �سغرية "هات�سباك"، 
كانت وافقة اأمام مزرعة. ولوقف قائد اجلرافة الغا�سب، يحاول 
املزارع  اأن  اإال  التدخل،  ال�سغرية  ال�سيارة  مالك  اأنه  يبدو  �سخ�س 
يرفع املركبة، ويقذفها يف الهواء. وت�سبب احلادث يف تناثر الزجاج 
طفيفة.  بخدو�س  ال�سغرية  املركبة  قائد  واإ�سابة  الطريق،  على 
بارنارد  الفيديو الذي مت ت�سويره يف بلدة  االآراء حول  وانق�سمت 
مع  تعاطفوا  واآخ��ري��ن  ل��ل��م��زارع،  م��وؤي��د  ب��ني  الربيطانية،  كا�سل 
يبدو  �سخ�س  ي��ح��اول  الغا�سب،  اجل��راف��ة  قائد  ول��وق��ف  ال�سائق. 
امل��زارع يرفع املركبة،  اأن  اإال  اأنه مالك ال�سيارة ال�سغرية التدخل، 
ويقذفها يف الهواء. وت�سبب احلادث يف تناثر الزجاج على الطريق، 
واإ�سابة قائد املركبة ال�سغرية بخدو�س طفيفة. وانق�سمت االآراء 
حول الفيديو الذي مت ت�سويره يف بلدة بارنارد كا�سل الربيطانية، 

بني موؤيد للمزارع، واآخرين تعاطفوا مع ال�سائق.

ال�سرطة حترر حوتًا �سغريًا من �سباك �سيد
ت�سابكت حوله  اأحدب  االأ�سرتالية حوتا  البحرية  ال�سرطة  حررت 
حبال ال�سيد وعوامات بحرية قبالة �ساحل �سيدين يف وقت متاأخر 
من م�ساء اأول اأول اأم�س االأحد. واأر�سلت ال�سرطة طائرة هليكوبرت 
عن  مواطنون  اأب��ل��غ  اأن  بعد  ب��ون��دي  �ساطئ  ق��رب  مياه  يف  للبحث 
وجود حوت يعاين من م�سكلة. وقال براد مونك مفت�س ال�سرطة 
لو�سائل اإعلم اأم�س االأول االثنني "بدا اأن �سباك �سيد وعوامتني 
حول  املركبات  من  العديد  هناك  كانت  حوله...  التفت  بحريتني 
احلوت يف ذلك الوقت وبدا اأنه يف و�سع �سعب". وتهاجر احليتان 
ال�ساحل  ط��ول  على  ال��ب��ارد  اجلنوبي  القطب  �سماال من  احل��دب��اء 
ال�سرقي االأ�سرتايل اإىل املياه �سبه اال�ستوائية يف الفرتة من يونيو 
التزاوج  الثاين( تقريباً حيث  )حزيران( وحتى نوفمرب )ت�سرين 

والتكاثر.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حيوان جمهري �سمد 24 األف عام يف جليد �سيبرييا... ثم تكاثر 
عاد حيوان جمهري ي�سمى "بديلويد روتيفر" اإىل احلياة بعد جتميده ملدة 24 األف عام يف �سيبرييا وجنح بعدها 
يف ا�ستن�ساخ نف�سه، كما قال علماء رو�س. وقال �ستا�س ماالفني الذي �سارك يف تاأليف الورقة البحثية التي ن�سرتها 
جملة "كارنت بايولوجي" حول هذا التطور لوكالة فران�س بر�س، اإن االكت�ساف اأثار اأ�سئلة كثرية حول االآليات التي 

ا�ستخدمها احليوان املتعدد اخلليا لتمكنه من ال�سمود كل تلك الفرتة الطويلة.
رو�سيا  يف  بو�ست�سينو  يف  الرتبة  علوم  يف  البيولوجية  وامل�سكلت  والكيمياء  الفيزياء  معهد  من  ماالفني  واأو�سح 
اأقوى دليل حتى اليوم على اأن احليوانات املتعددة اخلليا ميكن اأن ت�سمد ع�سرات االآالف من ال�سنني  "تقريرنا هو 
يف �سبات حني تكون عملية االأي�س متوقفة ب�سكل �سبه كامل". وا�ستخدم فريق البحث جهاز حفر جلمع عينات من 
 23960 اأن عمر العينة يرتاوح بني  امل�سع لتحديد  التاأريخ بالكربون  ال�سمايل الرو�سي ثم  اأالزي��ا يف القطب  نهر 

و24485 عاما. وهم حددوا يف ال�سابق اأن امليكروبات الوحيدة اخللية لديها القدرة اأي�سا على اأمور مماثلة.
ويف ما يتعلق بالكائنات املتعددة اخلليا، كان هناك تقرير عن عودة دودة نيماتودا عمرها 30 األف عام اإىل احلياة 

اإ�سافة اإىل طحالب وبع�س النباتات بقيت الآالف عدة من ال�سنوات حما�سرة يف اجلليد.
يبدو  اأن ت�سمد على ما  التي ميكن  الكائنات احلية  قائمة  اإىل  الروتيفر  اإ�سافة  االآن  اأنه ميكن  واأ�ساف ماالفني 
لفرتات غري حمددة. ومبجرد ذوبان اجلليد، كان احليوان قادرا على التكاثر اللجن�سي عرب عملية ت�سمى التنا�سل 

العذري. ويبلغ طول الروتيفري حوايل ن�سف مليمرت وهي تعي�س عموما يف بيئات املياه العذبة.
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�سنوات اأ�سغر تاجر خمدرات عمره 9 
"تاجر خمدرات"،  اأ�سغر  القب�س على  ال�سرطة الربيطانية موؤخرا  األقت 
يبلغ من العمر 9 �سنوات فقط. واعتقلت ال�سرطة الطفل الذي ال يزال يف 

املدر�سة االبتدائية، حليازته خمدرات، بغر�س االجتار والتوزيع.
اأعوام،   10 اأقل من  وال ميكن توجيه االتهامات للطفل، وذلك لكون �سنه 
وهي ال�سن القانونية للم�سوؤولية اجلنائية يف اإجنلرتا وويلز، وفق ما ذكرت 

�سحيفة "مريور" الربيطانية.
ورجحت تقارير اإعلمية تناولت الق�سية اأن يكون الطفل الذي مل يك�سف 
التي قد تعود الأ�سخا�س  امل��خ��درات،  اأج��رب على حيازة هذه  ا�سمه، قد  عن 
امل�ستجد، وما  اأن تف�سي فريو�س كورونا  اإىل  التقارير  واأ�سارت تلك  غريه. 
اآثار اقت�سادية، قد �ساهم يف زيادة ا�ستغلل االأطفال  ترتب على ذلك من 
العائلة  اأف��راد  اأو حتى  من جانب ع�سابات االإجت��ار باملخدرات واملمنوعات، 
املنخرطني يف مثل هذه االأن�سطة، ممن وجدوا اأنف�سهم عاطلني عن العمل. 
وت�سري اأرقام ن�سرتها "مريور" اإىل ت�سجيل قرابة 16 األف واقعة جلرائم 
ال�سنوات  خ��لل  اأق��ل،  اأو  �سنوات   9 العمر  من  يبلغون  بهم  مب�ستبه  تتعلق 

اخلم�س املا�سية.
كذلك ارتفعت حاالت االعتداء اجلن�سي على اأطفال، حيث كان امل�ستبه بهم 
 ،2017-2016 457 حالة يف عامي  العا�سرة، من  اأي�سا دون  اأطفال  فيها 

و�سوال ل�644 بني �سنتي 2021-2020.

مل يرتك وراءه ذرية.. نفوق اأكرب �سمبانزي ذكر معمر
نفق كوبي، اأكرب �سمبانزي ذكر معمر يف الواليات املتحدة، بحديقة حيوان 

�سان فران�سي�سكو عن 63 عاما.
وقالت تاينا بيرت�سون، املديرة التنفيذية جلمعية �سان فران�سي�سكو لعلوم 
احليوان يف بيان: "كان كوبي جزءا من �سان فران�سي�سكو.. ال ميكن تعوي�سه 

وقلوبنا حمطمة".
�سيفتقدون كثريا  اإن حرا�س احلديقة  من جانبها، قالت حديقة احليوان 

�سعيدة'". بليلة  لهم  متنياته  عن  خافت  ب�سوت  يعرب  كان  "كيف 
ومل يرتك كوبي وراءه ذرية حية وقد خالف التوقعات من خلل العي�س 
حتى �سن 63 قبل وفاته يوم ال�سبت. وقال خرباء يف احليوانات اإن متو�سط 
50 و60 عاما  33 عاما يف الربية، وما بني  العمر املتوقع لل�سمبانزي هو 

حتت رعاية االإن�سان.
وقالت حديقة احليوان اإن ال�سمبانزي من االأنواع املهددة باالنقرا�س، ومن 
يف  تعدادها  يبلغ  حيث  اأفريقيا،  يف  للخطر  عر�سة  الرئي�سيات  اأك��رث  بني 
الربية ما بني 100 األف و200 األف ب�سبب تهديدات مثل ال�سيد وفقدان 

املوائل واالأمرا�س.

�سيد احليتان وم�ساهدة 
امل�ساهري يف جزر اأمريكية

ه�����ن�����اك جم����م����وع����ة م�����ن اجل�����زر 
واالأغنياء  ال�����س��ف��وة  ب��ه��ا  ي��ع��ي�����س 
وامل�����س��اه��ري ق��ب��ال��ة ���س��اح��ل والية 
مثل  االأمريكية،  ما�سات�سو�ست�س 
وكيب  فينيارد  ومارثاز  نانتوكيت 

كود.
وميكن الأ�سحاب املنازل املوجودة 
اإليها  ال���و����س���ول  اجل����زر  ه����ذه  يف 
�ساعتني  غ�سون  يف  بو�سطن  من 
ف�سل  ذروة  ب��ا���س��ت��ث��ن��اء  ت��ق��ري��ب��اً، 
ال�سيف، حيث قد يت�سبب التكد�س 
�ساجامور  ج�����س��ر  ع��ل��ى  امل������روري 
املوؤدي اإىل كيب كود اإىل م�ساعفة 
الرحلة عدة م��رات، ويعترب  زمن 
الوحيد  الطريق  هو  اجل�سر  هذا 

اإىل هذه اجلزر. 
ومتتد �سبه اجلزيرة كيب كود يف 
تقت�سر  وال  االأط��ل��ن��ط��ي،  املحيط 
مزايا جزيرتي نانتوكيت ومارثاز 
واجهات  ك��ون��ه��م��ا  ع��ل��ى  ف��ي��ن��ي��ارد 
���س��ي��اح��ي��ة ����س���ه���رية ف��ح�����س��ب، بل 
اإنهما يتمتعان اأي�ساً بتاريخ حافل 
منطقة  يف   1620 ع��ام  اإىل  ميتد 
ال����واق����ع����ة على  ب���روف���ي���ن�������س���ت���اون 

الطرف ال�سمايل من كيب كود.
ويف حقبة اخلم�سينيات من القرن 
اأ���س��ب��ح��ت جزيرة  ع�����س��ر  ال��ث��ام��ن 
الرئي�سي  املقر  مبثابة  نانتوكيت 
حظيت  وق��د  احل��ي��ت��ان،  ل�سائدي 
ب��ه��ذه امل��ك��ان��ة ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة يف 

الفرتة من 1815 اإىل 1850.

جي�س القوار�س يجتاح 
دولة.. واللوم على بريطانيا

ت���ع���اين اأ����س���رتال���ي���ا ح��ال��ي��ا م���ن ما 
الذي  الفئران"  ب�"طاعون  ي�سمى 
يجتاح م�ساحات �سا�سعة من البلد، 
بينما ذكرت �سحف حملية اأن هذه 
�سفن  ج��اءت خل�سة عرب  القوار�س 

بريطانية قبل 250 عاما.
"ال�سن"  ����س���ح���ي���ف���ة  واأط�����ل�����ق�����ت 
الكبري  االن�����س��ار  على  الربيطانية 
اأ�سرتاليا  يف  احل����ي����وان����ات  ل���ه���ذه 
وذك�����رت  القوار�س".  ب�"جي�س 
ال�سحيفة اأن القوار�س الربيطانية 
و�سلت اإىل اأ�سرتاليا قبل اأكرث من 
الزمان،  القرن من  ون�سف  قرنني 
وم���ن���ذ ذل����ك ال���وق���ت ا���س��ت��م��روا يف 
البلد.  يف  ك��ب��ري  ب�����س��ك��ل  ال��ت��ك��اث��ر 
وامل���زارع���ون ه��م م��ن اأك���رث الفئات 
ت�سررا من هذه القوار�س، خا�سة 
الزراعية  امل��ح��ا���س��ي��ل  ت��دم��ر  اأن���ه���ا 
وتنهب خمازن احلبوب املح�سودة، 

وفوق هذا وذاك ترعب املزارعني.
واأ�سارت ال�سحيفة الربيطانية اإىل 
القوار�س  من  املليني  ع�سرات  اأن 
األف  اإىل تدمري ما يربو على  اأدت 
الزراعية  االأرا���س��ي  م��ن  كيلومرت 
اإىل  و���س��واًل  بريزبني  منطقة  م��ن 
م��ل��ب��ورن ���س��رق��ي ال��ب��لد يف االآون���ة 
"االجتياح  ه��ذا  وت�سبب  االأخ���رية. 
املجتمعات  ع�����ذاب  يف  ال�سخم" 
الزراعة  على  تعتمد  التي  الريفية 
اأن  م�������س���درا ل���دخ���ل���ه���ا. وي���ع���ت���ق���د 
الفئران املنزلية ال�سائعة مل تظهر 
و�سول  اأع��ق��اب  يف  اإال  اأ�سرتاليا  يف 
اإىل  االأول  ال��ربي��ط��اين  االأ���س��ط��ول 
وا�ستعمرت   .1788 ع����ام  ال���ب���لد 
اأ�سرتاليا  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال��ف��ئ��ران 
امل�ستوطنني  م��ع  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��ا 

ثوب زفاف الأمرية ديانا يف معر�س بلندن
الذي  ال��ل��ون  ال��ع��اج��ي  الف�سفا�س  ال��ث��وب  يعر�س 
ارتدته االأمرية الراحلة ديانا بزفافها على االأمري 
منزلها  يف  م��ق��ام  مب��ع��ر���س   1981 ع���ام  ت�����س��ارل��ز 
هذا  م��ن  يعر�س  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  ب��ل��ن��دن.  ال�سابق 
ال��ث��وب جم��م��وع��ة م��ن اأث�����واب ارت��دت��ه��ا ن�����س��اء من 
العائلة الربيطانية املالكة. وي�سلط املعر�س ال�سوء 
على اأعمال امل�سممني وزبائنهم من العائلة املالكة 
ممت من اأجل امللكة اإليزابيث  ويعر�س ملب�س �سُ
اإليزابيث،  احل��ال��ي��ة  بريطانيا  ملكة  وال����دة  االأم، 
واالأمريتني مارجريت وديانا ف�سل عن ت�ساميم 
وق�����س��ا���س��ات م��ن االأق��م�����س��ة و���س��ور م��ن جمموعة 
االأثواب امللكية االحتفالية. ومن اأكرث االأثواب لفتا 
للنتباه ثوب زفاف االأمرية ديانا الطويل امل�سنوع 
من قما�س التفتا والدانتيل بكمني منتفخني وذيل 
ال��ذي �سممه  وال��ث��وب  اأم��ت��ار،   7 يزيد طوله على 
ديفيد واإليزابيث اإميانويل م�ستعار من ابني ديانا، 
االأم��ريي��ن ول��ي��ام وه����اري. وه��ن��اك اأي�����س��ا ت�سميم 
امللكة االأم  اأجل الثوب الذي ارتدته  اأويل نادر من 
يف مرا�سم تتويج امللك جورج ال�ساد�س عام 1937.

تقتل ر�سيعها بـ »رميوت« التلفزيون
ر�سيعها  قتلت  ام���راأة  على  القب�س  االأم���ن،  ق��وات  األ��ق��ت 
البالغ من العمر 90 يوماً برميوت التلفزيون يف حمافظة 
ال�سرقية �سمايل م�سر. بداأت الواقعة عندما تلقى اللواء 
اإبراهيم عبدالغفار، مدير اأمن ال�سرقية، اإخطاراً بو�سول 
بلبي�س  م�ست�سفى  اإىل  هامدة  جثة  اأ�سهر   3 عمره  طفل 
الطفل  والد  ال�سرطة  و�ساألت  راأ�سه.  ته�ّسم  نتيجة  العام 
)44 عاماً( فاتهم زوجته البالغة 24 عاماً بقتل طفلهما. 
منه  خوفاً  هاربة  وف��رت  املنزل  تركت  زوجته  اأن  واأو�سح 
وتركت الطفل على ال�سرير، وعند عودته من عمله وجد 
اآثار الدماء تنزف من فمه وعيناه وقد فارق احلياة واآثار 

دماء على رميوت التلفزيون.

تلميذة تقود حملة وطنية �سد التحر�س على تيك توك
املاليزية عني ح�سنية �سيف النظام من  حتّولت املراهقة 
التحر�س  �سد  وطنية  حملة  ق��ائ��دة  اإىل  ع��ادي��ة  تلميذة 
االغت�ساب  ع��ن  مزحة  على  احتجاجها  بعد  امل��دار���س  يف 
من  البالغة  ال�سابة  روت  عندما  اأ�ساتذتها.  اأح��د  اأطلقها 
من�سة  على  فيديو  مقطع  يف  ح��دث  ما  عاماً   17 العمر 
االآالف  ا�ستجاب  وا�سع،  نطاق  على  انت�سر  توك"  "تيك 
من زملئها التلميذ عرب م�ساركة جتاربهم املروعة عن 

التحر�س اللفظي واجل�سدي.
الإط���لق حملة  امل��ال��ي��زي��ة  امل��راه��ق��ة  اال�ستجابة  واأل��ه��م��ت 
اإي �سايفر بلي�س"على االإنرتنت، رغم  "#مايك �سكول 
االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  على  احلاقدة  الفعل  ردود 

والتهديد باالغت�ساب، والتهديد بطردها.
واأو�سحت لوكالة فران�س بر�س "عندما حتدثت عن ذلك، 
واجهت الكثري من الكراهية وال اأعرف ملاذا.  االأمر فقط 

يتعلق بجعل املدار�س مكانا اأكرث اأماناً؟"
لكن كل ذلك مل يوؤد اإال اإىل تعزيز عزمها على مكافحة 
ما تعتقد اأنه �سوء معاملة يطال الفتيات يف نظام التعليم 
يف ماليزيا. واأو�سحت "ال ميكننا اأن ندع هذه احللقة من 

االنتهاكات ت�ستمر يف مدار�سنا".

بعد ا�ستقالته من اأمازون.. بيزو�س ينطلق اإىل الف�ساء
ي�ستعد موؤ�س�س �سركة "اأمازون"، امللياردير جيف بيزو�س، 
على  امل��ق��ب��ل،  ال�����س��ه��ر  ال��ف�����س��اء  اإىل  �سقيقه  م��ع  لل�سفر 
"بلو  �سركته  تنظمها  ماأهولة  ف�سائية  رحلة  اأول  منت 
على  بيزو�س  جيف  وقال  ال�سواريخ.  اأوريغني" ل�سناعة 
"اأحلم منذ كان عمري  اإن�ستغرام:  �سفحته على تطبيق 
خم�س �سنوات بال�سفر اإىل الف�ساء. ويف 20 يوليو �ساأقوم 

بهذه الرحلة مع �سقيقي".
كرئي�س  من�سبه  عن  �سيتنحى  ال��ذي  بيزو�س،  و�سين�سم 
تنفيذي ل�سركة اأمازون يف اخلام�س من يوليو، اإىل الفائز 
اأول رحلة ف�سائية من  يف مزاد للح�سول على مقعد يف 

ال�سهر. نف�س  اأوريغني" يف  "بلو 
ال�سهر  امل��زاد  من  االأوىل  اأوريغني" اجلولة  "بلو  واأنهت 
5200 عر�س من  م��ن  اأك��رث  تلقت  اإن��ه��ا  وق��ال��ت  املا�سي، 
136 دولة. وبلغ اأعلى عر�س حتى االآن يف اجلولة الثانية 
االإلكرتوين  للموقع  وفقا  دوالر،  مليون   2.8 اجل��اري��ة 

لل�سركة.

املهرجان الدويل للطبول بالقاهرة ي�ستاأنف ن�ساطه بعد توقفه العام املا�سي 
بعد توقفه العام املا�سي ب�سبب جائحة فريو�س 
للطبول  ال����دويل  امل��ه��رج��ان  ي�ستاأنف  ك���ورون���ا، 
وال��ف��ن��ون ال��رتاث��ي��ة ب��ال��ق��اه��رة ن�����س��اط��ه ب���دورة 
فرق  مب�ساركة  املقبل  االأ�سبوع  تنطلق  جديدة 

من اأفريقيا واآ�سيا واأمريكا اجلنوبية.
وقال الفنان انت�سار عبد الفتاح موؤ�س�س ورئي�س 
املهرجان  اإن  ���س��ح��ف��ي  م���وؤمت���ر  يف  امل���ه���رج���ان 
اإندوني�سيا والفلبني  �سي�سهد م�ساركة فرق من 
وبنجلد�س وباك�ستان والكوجنو الدميقراطية 
وم�سر  وفل�سطني  ال�سودان  وجنوب  وال�سودان 

اإ�سافة اإىل فرق �سورية مقيمة يف م�سر.
واأ�ساف اأن برنامج املهرجان ي�سمل ثلث ور�س 
دولية ت�سارك فيها جميع الفرق، �ستقام االأوىل 
والثانية  ح��زي��ران  يونيو   12 ي��وم  االف��ت��ت��اح  يف 
والثالثة  الطبول"  وط��ن  باأفريقيا  "احتفاء 
18 يونيو ح��زي��ران م��ع مراعاة  ي��وم  يف اخل��ت��ام 
ملكافحة فريو�س  االح��رتازي��ة  االإج���راءات  كافة 

كورونا.
بدولة  ال�������دورة  ه����ذه  امل���ه���رج���ان يف  وي��ح��ت��ف��ي 

الفلبني مبنا�سبة مرور 75 عاما على العلقات 
الدبلوما�سية بني مانيل والقاهرة.

يف  املهرجان  ف��رتة  ط��وال  يوميا  العرو�س  تقام 
قلعة �سلح الدين االأثرية وقبة الغوري ب�سارع 
االأزه�����ر وح��دي��ق��ة احل��ري��ة ب��ج��وار دار االأوب����را 
وحديقة متحف حممود خمتار وبيت ال�سناري 

بحي ال�سيدة زينب.
ثقافات  لفنون  حوار  موؤ�س�سة  تنظمه  املهرجان 
وبالتعاون  الثقافة  وزارة  رعاية  حتت  ال�سعوب 

مع وزارة ال�سياحة واالآثار.
العلقات  ق��ط��اع  رئ��ي�����س  �سعيد  ���س��ربي  وق����ال 
كلمة  يف  ال��ث��ق��اف��ة  ب����وزارة  اخل��ارج��ي��ة  الثقافية 
الثامنة  ل��ل��دورة  ال��ت��ع��ري��ف��ي  ب��امل��ن�����س��ور  مكتوبة 
التي  القيود  جت��اوز  ال���دورة  ه��ذه  يف  "حاولنا 
التوا�سل  خ��لل  م��ن  ك��ورون��ا  جائحة  فر�ستها 
لل�ستعانة  م�سر  يف  االأج��ن��ب��ي��ة  ال�����س��ف��ارات  م��ع 
باجلاليات االأجنبية املقيمة لتقدمي تراث دولهم 
التباعد  م�����س��اح��ات  م��ن  ب��ن��ا  ت��ع��رب  ب��روؤي��ة فنية 

االجتماعي اإىل مناطق التوا�سل الثقايف".

اأفيال ت�شرتيح يف غابة بالقرب من كومنينغ, يف مقاطعة يونان جنوب غرب ال�شني على بعد 500 كيلومرت 
�شماًل من موطنها الطبيعي. ا ف ب

»اأنغام تطرح اأنا بعته كتري«
يوتيوب،  كتري" على  بعته  "اأنا  اجلديدة  اأغنيتها  اأنغام  امل�سرية  الفنانة  اأ���س��درت 
واالأغنية من كلمات ال�ساعر اأمري طعيمة واأحلان اإيهاب عبد الواحد وتوزيع طارق 

مدكور.
وبداأت االأغنية حتقق انت�سارا وا�سعا بني اجلمهور.

وكانت اأنغام اعتذرت عن غناء ترت م�سل�سل "ن�سل االأغراب"، الذي عر�س يف رم�سان 
املا�سي، ب�سبب اأ�سلوب املخرج امل�سري حممد �سامي، ح�سب ما علم موقع "الفن".

وك�سفت املعلومات اأن اأنغام عرّبت عن ا�ستيائها من فر�س حممد راأيه، على الناحية 
الغنائية للم�سل�سل. ُيذكر اأن اآخر اأعمال اأنغام كان "ودوين عند اأمي"، التي اأ�سدرتها 
مبنا�سبة عيد االأم يف اآذار-مار�س املا�سي، من كلمات واأحلان عزيز ال�سافعي وتوزيع 

مو�سيقي مادي.


