
   

تخ�سي�ص 2 دي�سمرب 2021 يوما اإماراتيا 
يف نيويورك مبنا�سبة عام اخلم�سني

•• نيويورك - وام: 

قدم ال�شناتور كيفن توما�س ع�شو جمل�س ال�شيوخ االمريكي عن والية 
2021 يوماً  دي�شمرب   2 يوم  املجل�س لتخ�شي�س  اإىل  ق��راراً  نيويورك، 
اإماراتياً يف والية نيويورك وذلك احتفااًل بالذكرى اخلم�شني لتاأ�شي�س 

دولة االإمارات.
و ق���ال ال�����ش��ن��ات��ور ت��وم��ا���س: ت��رت��ب��ط دول���ة االإم������ارات ووالي����ة نيويورك 
بعالقات متينة تتنوع جماالتها ما بني التجارة والتعليم وغريها. كما ال 
تزال والية نيويورك واحدة من اأكرث الوجهات �شعبية من قبل الطلبة 
خمتلفة  تعليمية  فر�س  على  احل�شول  اإىل  ي�شعون  الذين  االإماراتيني 
لت�شليط  الفر�شة  ه��ذه  اأغتنم  اأن  ي�شرين  املنا�شبة،  وب��ه��ذه  ومتنوعة. 
ال�شوء على الذكرى ال�شنوية اخلم�شني لدولة االإمارات عام اخلم�شني 
واأهميتها يف تاريخ دولة االإمارات، من خالل اإعالن 2 دي�شمرب 2021 

»اليوم االإماراتي« يف والية نيويورك.            )التفا�شيل �س2(

الإمارات تدين حماولة احلوثيني 
ا�ستهداف خمي�ص م�سيط بطائرة مفخخة

•• اأبوظبي- وام:

ملحاوالت  ال�شديدين  وا�شتنكارها  اإدانتها  عن  االإم��ارات  دولة  اأعربت 
ميلي�شيات احلوثي االإرهابية املدعومة من اإيران، ا�شتهداف املدنيني 
م�شيط  خمي�س  يف  ومتعمدة  ممنهجة  بطريقة  امل��دن��ي��ة  واالأع���ي���ان 
طيار  بدون  طائرة  خالل  من  ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية  باململكة 

مفخخة، اعرت�شتها قوات التحالف.
)التفا�شيل �س3(

بوتني يرد على اأ�شئلة ال�شباب من خريجي كلية كبار الكوادر الرو�س  )رويرتز(

�شحب املبادرة من الرئي�س

�شابة حتمل علم بالدها مطالبة بوقف االنهيار يف لبنان على كافة امل�شتويات

بدعم من الهالل الأحمر تنظيم حملة تطعيم جلميع �سكان اجلزيرة
الإمارات تر�سل 60 األف جرعة 

من لقاح كوفيد-19 اإىل �سقطرى 
•• �سقطرى-وام:

األ���ف ج��رع��ة م��ن اللقاحات امل�����ش��ادة لفريو�س   60 اأر���ش��ل��ت دول���ة االإم����ارات 
يف االأرخبيل،  للجائحة  الت�شدي  جهود  لتعزيز  �شقطرى،  اإىل  كوفيد19- 

وذلك عرب ذراعها االإن�شاين هيئة الهالل االأحمر االإماراتي.
لتنظيم حملة تطعيم جمانية  الرتتيبات  الهيئة جتري حاليا  وبدعم من 
�شد فريو�س كورونا مب�شت�شفى خليفة بن زايد يف �شقطرى ت�شتهدف جميع 

�شكان االأرخبيل.
وتهدف هذه ال�شحنة من امل�شاعدات الطبية اإىل توفري حماية اأكرب لل�شرائح 
ال�شعيفة وكبار ال�شن واأ�شحاب االأمرا�س املزمنة، وجتعل من �شقطرى اأول 

حمافظة مينية حتظى بتوفري اللقاحات جلميع ال�شكان دون ا�شتثناء.
وتاأتي هذه اخلطوة تعزيزا للجهود التي ت�شطلع بها دولة االإمارات للحد 
من انت�شار جائحة »كوفيد19-«، وانطالقا من دورها االإن�شاين والريادي 

يف مكافحة اجلائحة.                )التفا�شيل �س2(

الإمارات الأوىل اإقليميًا والتا�سعة عامليًا يف التناف�سية العاملية لعام 2021

حممد بن را�سد: مل نقف اأثناء اجلائحة ولن نقف بعدها
•• دبي -وام: 

للعام اخلام�س على التوايل تت�شدر دولة االإمارات بلدان منطقة ال�شرق 
العاملية  للتناف�شية  ال�شنوي  الكتاب  تقرير  يف  اأفريقيا  و�شمال  االأو�شط 
الدويل  للمعهد  التابع  العاملي  التناف�شية  مركز  عن  ال�شادر   ،2021
للتنمية االإدارية مبدينة لوزان ال�شوي�شرية، حيث احتلت دولة االإمارات 
العربية املتحدة املركز التا�شع عاملياً لتحافظ على مكانتها �شمن الدول 

ال� 10 االأكرث تناف�شية يف العامل.
االإمارات  19- فقد تقدمت دولة  وبالرغم من ظروف جائحة كوفيد 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��ل��ى دول م��ث��ل ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، وف��ن��ل��ن��دا، وكندا، 
الدولة  بذلك  لتظل  وفرن�شا،  املتحدة،  واململكة  واأملانيا،  ولوك�شمبورج، 
ال��وح��ي��دة يف ال�����ش��رق االأو���ش��ط و���ش��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا ال��ت��ي جنحت يف حجز 
���ش��ن��وات م��ت��ت��ال��ي��ة، منذ  ال��ك��ب��ار خلم�س  ال��ع�����ش��رة  ن���ادي  م��وق��ع��ه��ا �شمن 
ان�شمامها لقائمة الع�شر االأوائل يف العام 2017، وذلك �شمن التقرير 
الذي ي�شدر عن اأحد اأهم املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة على م�شتوى العامل يف 

هذا املجال.
ووفقاً لنتائج التقرير لهذا العام، تبواأت دولة االإمارات العربية املتحدة 
اخلم�س  املراكز  �شمن  حّلت  فيما  موؤ�شراً،   22 يف  عاملياً  االأوىل  املرتبة 
االأوىل عاملياً يف 62 موؤ�شراً، و�شمن املراكز الع�شر االأوىل عاملياً يف 120 

موؤ�شراً، من اإجمايل 335 موؤ�شراً تناولها التقرير هذا العام.
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وق��ال 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل: �شدر اليوم التقرير 
العاملي للتناف�شية من معهد التنمية االإدارية ب�شوي�شرا... رغم اجلائحة 
موؤ�شراً   20 يف  ال��ع��امل  وت�����ش��درن��ا  ع��امل��ي��اً...  م��وؤ���ش��راً   120 يف  تقدمنا 

هل ينفذ الرئي�سان اتفاقهما حول الأمن ال�سرتاتيجي ونزع ال�سالح النووي ؟

بوتني: بايدن حمرتف لكن تختلط عليه الأمور اأحيانا
•• عوا�سم-وكاالت:

اعرب الرئي�س الرو�شي فالدميري 
بوتني اخلمي�س انه م�شتعد ملوا�شلة 
احل���وار م��ع ال��والي��ات امل��ت��ح��دة اإذا 
كذلك،  م�شتعدة  وا�شنطن  ك��ان��ت 
بنظريه  ج��م��ع��ت��ه  ق��م��ة  اأول  غ����داة 

االأمريكي جو بايدن يف جنيف.
واع��ل��ن خ���الل ل��ق��اء م��ع خريجي 
بثه  ال���رو����س  ال���ك���وادر  ل��ك��ب��ار  كلية 
م�شتعدون  »ان�����ن�����ا  ال���ت���ل���ف���زي���ون 
ملوا�شلة احلوار طاملا اأبدى اجلانب 

االأمريكي ا�شتعدادا لذلك«.
بايدن،  ي�شف  كيف  �شوؤاله  ول��دى 
قال بوتني اإن ال�شورة التي يعطيها 
االإعالم للرئي�س االأمريكي »بعيدة 

كل البعد عن الواقع«.
حمرتف،  »بايدن  اإن  بوتني  وق��ال 
يف  االنتباه  بغاية  تكون  اأن  عليك 

العمل معه لكي ال يفوتك �شيء«.
كانت  اإن  امل�شكلة  »ما  بوتني  وتابع 
اأحيانا«.  االأم������ور  ع��ل��ي��ه  ت��خ��ت��ل��ط 
ومثقفة  �شابة  با�شمه  فاملتحدثة 
عليها  تختلط  ما  ودوم��ا  وجميلة 
املتحدثة  اإىل  اإ����ش���ارة  يف  االأم�����ور، 

با�شم البيت االأبي�س جني �شاكي.
ال�شبب يف  »ل��ي�����س  ب��وت��ني  واأو����ش���ح 

الكرملني  ب��ا���ش��م  ال��ن��اط��ق  وق�����ال 
بي�شكوف الذاع��ة »�شدى  دميرتي 
م���و����ش���ك���و«، »ال���ن�������س ق�����ش��ري جدا 
حول  م�����ش��رتك��ة  وث���ي���ق���ة  ان�����ه  اإال 
اال���ش��ت��ق��رار اال���ش��رتات��ي��ج��ي يظهر 
لي�س  لبلدينا  خ��ا���ش��ة  م�����ش��وؤول��ي��ة 
فقط حيال �شعوبنا بل اأمام العامل 

باأ�شره«.
اخلارجية  وزي�����ر  ن���ائ���ب  وو����ش���ف 
الرو�شي �شريغي ريابكوف احتمال 
ال�شالح  ن�����زع  ح�����ول  ح������وار  ق���ي���ام 
الذرية  احل����رب  ورف�����س  ال���ن���ووي 

باأنه »اجناز فعلي«.
و���ش��ع��ى ال��رئ��ي�����س االأم���ري���ك���ي جو 
بايدن، يف اأوىل جوالته اخلارجية، 
لي�شت  رو���ش��ي��ا  اأن  ع��ل��ى  ل��ل��ت��اأك��ي��د 
املتحدة  للواليات  مبا�شرا  مناف�شا 
ب��ل جم���رد الع���ب ث��ان��وي يف عامل 
ب�شكل  وا����ش���ن���ط���ن  ف���ي���ه  ت��ن�����ش��غ��ل 

متزايد بال�شني.
ب���اي���دن  اإن  م���������ش����اع����دون  ي����ق����ول 
ي��ري��د ت��وج��ي��ه ر���ش��ال��ة م��ف��اده��ا اأن 
ال�شاحة  على  نف�شه  ي��ع��زل  ب��وت��ني 
ال���دول���ي���ة ب��ت�����ش��رف��ات��ه ب�����دءا من 
التدخل يف االنتخابات والهجمات 
اإىل  دول غربية  على  االإلكرتونية 

معاملته للمعار�شني يف الداخل.

اأن  اأو  �شعيفة  ث��ق��اف��ت��ه��ا  اأن  ذل���ك 
االأمر  يف  ما  كل  �شعيفة،  ذاكرتها 
يعتقدون  ح����ني  ال���ن���ا����س  اأن  ه����و 
يعطونه  ال  ث���ان���وي  م���ا  اأم������را  اأن 
»يعتقد  م�شيفا  الكايف«،  االهتمام 
االأم����ريك����ي����ون اأن���ه���م االأه������م على 

االإطالق«.
اخلمي�س  مو�شكو  رحبت  ذلك  اىل 

ب����ال����ت����زام ال���رئ���ي�������ش���ني ال���رو����ش���ي 
واالأم���ريك���ي ح����وارا ح���ول »االأم���ن 
ال�شالح  ون������زع  اال����ش���رتات���ي���ج���ي« 
ال����والي����ات  اأن  م���ع���ت���ربة  ال����ن����ووي 
غداة  »املنطق«  اإىل  ع��ادت  املتحدة 
بوتني  ف���الدمي���ري  ب���ني  ق��م��ة  اأول 

وجو بايدن.
وق����ع ب���وت���ني وب����اي����دن ب���االأح���رف 

فيه  اأك������دا  ق�����ش��ريا  ن�����ش��ا  االأوىل 
ع���زم���ه���م���ا اإق�����ام�����ة »ح��������وار ح���ول 
اال����ش���ت���ق���رار اال���ش��رتات��ي��ج��ي« وال 
االأ�شلحة  ���ش��ب��ط  م�����ش��األ��ة  ���ش��ي��م��ا 
النووية يف حني ان�شحبت الواليات 
ع��ه��د دون���ال���د ترامب  امل��ت��ح��دة يف 
ومتعددة  ث��ن��ائ��ي��ة  م��ع��اه��دات  م���ن 

االأطراف.

احتاد ال�سغل يطلق النار على اجلميع:

الغنو�سي �سبب البلّية... وقي�ص �سعّيد اأخطاأ املرمى!

مب�ساركة تيار امل�ستقبل والعديد من الأحزاب والنقابات

اإ�سراب عام يف لبنان لتاأليف حكومة اإنقاذ وطني

القاهرة توؤجل اللقاءات مع اأنقرة لعدم تلبية �سروطها
•• القاهرة-وكاالت:

اأجلت م�شر لقاءات جديدة مع تركيا ب�شبب عدم تنفيذ 
اأن  اخبارية  م�شادر  وذك��رت  م�شرية.  ومطالب  �شروط 
تركيا  من  املطلوبني  من  ع��دد  بت�شلم  تتم�شك  القاهرة 

رغم رف�س اأنقرة.
امل�شرية  املطالب  تركيا ترف�س  اأن  اإىل  امل�شادر  واأ�شارت 
اأن م�شر ربطت  بتخفي�س عدد قواتها يف ليبيا وذك��رت 
بني �شحب القوات الرتكية من ليبيا وا�شتئناف اللقاءات 
القاهرة تطالب  اأن  العربية  االأمنية. واأو�شحت م�شادر 

بتعهدات تركية مكتوبة باحرتام �شيادة ليبيا.
اأعلن حزب العدالة والتنمية احلاكم  املا�شي،  واالأ�شبوع 

اأن عالقة تركيا مع م�شر متجذرة، مو�شحا  يف تركيا، 
توا�شل  على  الدولتني  يف  واخلارجية  اال�شتخبارات  اأن 
ملمو�شة  ق�شايا  على  �شريكز  اإن��ه  احل���زب،  وق��ال  دائ���م. 
اإىل  احل��زب  ودع��ا  م�شر.  م��ع  املتبادلة  املباحثات  خ��الل 
املتو�شط  �شرق  وق�شية  ليبيا  م�شتقبل  مناق�شة  �شرورة 

مع م�شر.
ت�شريحات  عنها  ت��ع��رب  ال��ت��ي  ال���ت���ودد  ورغ���م حم����اوالت 
طيب  رجب  الرئي�س  راأ�شهم  وعلى  االأت���راك،  امل�شوؤولني 
االإخوان  جماعة  م��ازال��ت  م�شر،  مع  للتقارب  اأردوغ���ان 
بني  للعالقات  ال��ك��ام��ل  التطبيع  ط��ري��ق  يف  عقبة  تقف 
باإ�شطنبول  اجلماعة  ف�شائيات  ع��اودت  فيما  البلدين، 

االنتقاد جمدداً لل�شلطات امل�شرية.

•• الفجر - تون�س

انطلقت �شباح اأم�س اأ�شغال الهيئة 
العام  ل��الحت��اد  الوطنية  االداري����ة 
املنظمات  اأك���رب  لل�شغل  التون�شي 
واأ�شدها  ت��ون�����س  يف  اجل��م��اه��ريي��ة 
تاثريا يف اأجواء و�شفت بامل�شحونة 
ل��ت��دار���س ال��و���ش��ع ال��ع��ام يف البالد 
برئا�شة االأمني العام للمنظمة نور 

الدين الطبوبي.
وتاأتي هذه الهيئة االدارية يف ظل 
تعرث تفعيل مبادرة احلوار الوطني 
اأ�شهر  التي تقدم بها االحت��اد منذ 
وتفاقم  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  اىل 
واالقت�شادية  ال�شيا�شية  االزم����ة 
اأحداث  وبعد  البالد  يف  وال�شحية 

�شيدي ح�شني االأخرية.
املو�شع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  وك�����ان 
بداية  املجتمع  ال�شغيلة  للمنظمة 
�شهر جوان اجلاري عرب عن رف�شه 

•• بريوت - وكاالت:

االحتجاجية  ال��ت��ج��م��ع��ات  ب�����داأت 
االإ�شراب  يف  للم�شاركة  لبنان  يف 
ال���ع���ام ال�����ذي دع����ا اإل���ي���ه االحت����اد 
حكومة  لتاأليف  ال��ع��ام،  ال��ع��م��ايل 

اإنقاذ وطني.
وي�شارك يف االإ���ش��راب ع��دٌد كبري 

من النقابات املوجودة يف البالد.
تيار  ب������اإع������الن  ك������ان  وال������الف������ت 
دعوة  تلبية  مرة  والأول  امل�شتقبل 
لالإ�شراب  العام  العمايل  االحتاد 
يعي�شه  م���ا  ظ���ل  يف  واالع���ت�������ش���ام 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون م���ن اأزم�������ات ت����زداد 

حدتها يوماً بعد يوم.
واالإ�شراب الذي القى تاأييداً من 
اأح��زاب، بينها اأح��زاب موجودة يف 
عاملة،  ونقابات  وق��وى  ال�شلطة، 
االنهيار  حلال  رف�شاً  االأو�شع  هو 
على جممل امل�شتويات، وللمطالبة 

بتاأليف حكومة اخت�شا�شيني.
وياأتي االإ�شراب يف حلظة ا�شتباك 

ال�سيفية  احل��وث��ي  م��راك��ز 
للإرهابيني تفريخ  م�سدر 

•• اليمن- وكاالت:

حت�������ش���د امل���ي���ل���ي�������ش���ي���ات احل����وث����ي����ة، 
االأط���ف���ال  ال���ي���م���ن،  يف  اإي�������ران  ذراع 
جميع  يف  ال�����ش��ي��ف��ي��ة،  م��راك��زه��ا  يف 
حتت  ال��واق��ع��ة  اليمنية  امل��ح��اف��ظ��ات 

�شيطرتها.
اإىل  اأق��رب  اأن ه��ذه املراكز  ويف حني 
يغادرونها  ال  فاالأطفال  املع�شكرات، 
االإطالق، ويت�شمن برناجمها  على 
تكفريية  وتعبئة  ع�شكرياً،  ت��دري��ب��اً 
اليمنيني  تعترب  وطائفية  مذهبية 
لعدم  ل���ل���ق���ت���ل،  م�������ش���روع���اً  ه����دف����اً 

ت�شليمهم بوالية الذراع االإيرانية.
واأثار فيديو مت تداوله عرب من�شات 
من  مل�شاهد  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
تدريبات ع�شكرية تقيمها ذراع اإيران 
ا�شتقطبت  يف املراكز ال�شيفية التي 
اأطفااًل من �شن 10-17، ا�شتنكاراً 
اليمني  االإع��الم  وا�شعاً. وغرد وزير 
معمر االإرياين  ندق ناقو�س اخلطر 
م��ن خم��اط��ر حت��وي��ل م��ئ��ات االآالف 
اإىل قنبلة موقوتة ال  االأط��ف��ال  من 

ميكن ال�شيطرة عليها.

واخليارات  ال��ل��ي��ربال��ي��ة  لل�شيا�شة 
املّتبعة  والاّلاجتماعية  الاّل�شعبية 
اإىل  من قبل احلكومة وخ�شوعها 
اإمالءات �شندوق النقد الدويل يف 
برنامج  اأو  ت�شّور  الأّي  كّلي  غياب 
الإن����ق����اذ ال����ب����الد مّم�����ا ت�������رّدت فيه 

كان  االإ����ش���راب  اأن  رغ���م  �شيا�شي 
م�����ق�����رراً ق���ب���ل ال��ت�����ش��ع��ي��د ال����ذي 
على  اللبنانية،  ال�شاحة  �شهدته 

خلفية ملف ت�شكيل احلكومة.
العمايل  االحت���اد  رئي�س  وط��ال��ب 
بيان:  االأ���ش��م��ر يف  ب�����ش��ارة  ال���ع���ام 
وجمعيات  االقت�شادية  الهيئات 
)م�شارف  وج���م���ع���ي���ة  ال����ت����ج����ار، 

اأ�شعار  الزيادات املجحفة يف  مدينا 
عديد املواد االأ�شا�شية التي اأقدمت 
اأنها متثل  عليها احلكومة معتربا 
وا�شتهداف  الدعم  الإلغاء  مقّدمة 

قوت ال�شعب وتفقريه.
)التفا�شيل �س13(

ل�����ب�����ن�����ان(، ب����ت����اأي����ي����د االإ�������ش������راب 
اإل���ي���ه االحت������اد، اأم�س  ال����ذي دع���ا 
اأمام  املجال  واإف�شاح  )اخلمي�س(، 
يف  للم�شاركة  والعمال  املوظفني 
ه��ذا ال��ي��وم ال��وط��ن��ي، حم���ذراً من 
واملوظفني  للم�شاركني  التعّر�س 
لعدم  ع��م��ل��ه��م  يف  وت���ه���دي���ده���م 

امل�شاركة.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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اعتماد مواعيد االمتحانات التعوي�ضية لطلبة 
12-4 ح�ضوري للثاين ع�رش وعن بُعد من الـ 4 لـ 11

اأخبار االإمارات

خبري �ضيني يتحدث عن ظهور 
الفريو�ص يف الواليات املتحدة مبكرا

عربي ودويل

رامو�ص يجه�ص بالبكاء 
خالل وداعه ريال مدريد 

الفجر الريا�ضي

وزارة العدل التون�سية: فتح حتقيق 
اولة اغتيال الرئي�ص يف حمحُ

•• الفجر -تون�س

اغتيال  حم��اول��ة  ح��ول  حتقيق  فتح  اخلمي�س،  اأم�����س  التون�شية،  ال��ع��دل  وزارة  اأك���دت 
الرئي�س قي�س �شعيد وذلك ا�شتنادا اىل ت�شريحاته يف اجتماع عقده الثالثاء بق�شر 
اأن هناك من �شافر للخارج �شرا وخطط الإزاحته بكل الطرق مبا  قرطاج، واكد فيه 
ال��وزارة يف بالغ �شادر عنها، ان وزيرة العدل بالنيابة ح�شناء  فيها االغتيال. ولفتت 
االأبحاث  ب��اإج��راء  بتون�س  اال�شتئناف  حمكمة  ل��دى  العام  للوكيل  اأذن��ت  �شليمان  بن 
بالتتّبعات  وال��ق��ي��ام  اجلمهورية  رئي�س  اغتيال  حم��اول��ة  ح��ول  ال��الزم��ة  والتحريات 

امل�شتوجبة على �شوء ذلك.
وكان الرئي�س التون�شي قي�س �شعيد، قد ك�شف الثالثاء انه كان عر�شة ملخطط الإزاحته 

من من�شبه باأية طريقة مبا يف ذلك االغتيال، م�شددا على انه يعي جيدا ما يقول.
وقال �شعيد احلوار الذي يو�شف بانه وطني مثلما كان ال�شاأن يف ال�شابق، لي�س حوارا، 
ومل يكن وطنيا على االط��الق، ومن كان وطنيا ال يذهب اىل اخل��ارج �شرا بحثا عن 

طريقة الإزاحة رئي�س اجلمهورية باأي �شكل من اال�شكال حتى االغتيال.

التناف�شية  يف  االأوىل  الع�شر  ال��دول  �شمن  واالإم����ارات  تنموياً... 
مل  املتغريات،  مع  التكيف  على  احلكومة  ق��درة  يف  عاملياً  واالأوىل 

نقف اأثناء اجلائحة ولن نقف بعدها.
)التفا�شيل �س2(

اأوكرانيا  ع�سوية  الكرملني: 
اأحمر خط  الأطل�سي  حلف  يف 

•• مو�سكو-رويرتز:

اإن  اخلمي�س  ال��ي��وم  الكرملني  ق��ال 
اأوك��ران��ي��ا يف ح��ل��ف �شمال  ع�����ش��وي��ة 
اأحمر  خ���ط���ا  ����ش���ت���ك���ون  االأط���ل�������ش���ي 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة مل��و���ش��ك��و وع���رب ع���ن قلقه 
م��ن احل��دي��ث ال��دائ��ر ع��ن اأن كييف 
���ن���ح ي���وم���ا م���ا خ��ط��ة عمل  رمب����ا متمُ
لنيل ع�شوية احللف. اأدىل املتحدث 
بي�شكوف  دميرتي  الكرملني  با�شم 
ب��ه��ذه ال��ت�����ش��ري��ح��ات ب��ع��د ي����وم من 
اإج������راء ال��رئ��ي�����ش��ني االأم���ري���ك���ي جو 
ب��اي��دن وال��رو���ش��ي ف��الدمي��ري بوتني 
حمادثات يف جنيف. وقال بي�شكوف 

اإن القمة كانت اإيجابية يف املجمل.
وكان الرئي�س االأوكراين فولودميري 
زيلين�شكي قال يوم االثنني اإنه يريد 
ب�شاأن  بايدن  وا�شحة من  ال  اأو  نعم 
ح�����ش��ول اأوك��ران��ي��ا ع��ل��ى خ��ط��ة عمل 

لالن�شمام حللف االأطل�شي.
ب��د الأوكرانيا  اإن���ه ال  ب��اي��دن  وق���ال   
وت���ف���ي  ال����ف���������ش����اد  ت�������ش���ت���اأ����ش���ل  اأن 
لها  يت�شنى  اأن  اأخ��رى قبل  مبعايري 

االن�شمام.

موؤيد ب�سدة لربيك�ست يتوىل 
رئا�سة وزراء اإيرلندا ال�سمالية 

  •• بلفا�ست-اأ ف ب:

ال�شمالية  اإيرلندا  وزراء  رئي�س  من�شب  لربيك�شت  ب�شدة  املوؤّيد  غيفن  بول  تّوىل 
اخلمي�س، يف وقت يوا�شل انف�شال بريطانيا عن االحتاد االأوروب��ي اإح��داث توتر 

يف املقاطعة.
وحل غيفن )39 عاما( املنتمي اإىل احلزب الوحدوي الدميوقراطي 
اعتربوها  ال��ذي��ن  زم��الوؤه��ا  بها  اأط���اح  بعدما  فو�شرت  اآرل���ني  مكان 
الذي  للجدل  امل��ث��ري  ال��ربوت��وك��ول  معار�شتها  يف  للغاية  �شعيفة 

ينّظم التجارة يف اإيرلندا ال�شمالية ملرحلة ما بعد بريك�شت.
واأعيد تثبيت مي�شيل اأونيل من حزب �شني فني املوؤيد الإيرلندا 
احلكومة  ت���ّدخ���ل���ت  ب��ع��دم��ا  امل��ق��اط��ع��ة  وزراء  رئ��ي�����س  ك��ن��ائ��ب��ة 
الربيطانية للم�شاعدة يف تخفيف اخلالفات لتجّنب انتخابات 

مبكرة وال�شماح بتجديد اتفاق ت�شارك ال�شلطة.

موؤيد ب�سدة لربيك�ست يتوىل 
رئا�سة وزراء اإيرلندا ال�سمالية 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�شر احلاالت امل�شابة 
بفريو�س كورونا امل�شتجد كوفيد - 19 واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت 
ال��وزارة عن اإج��راء 243،844 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات ال� 24 
املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات 

الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�شيع  الدولة  والفح�س يف  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف    و�شاهم 
اإ�شابة  2،167 حالة  الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���االت 

جمموع احلاالت امل�شجلة 606،128 حالة.
3 ح���االت م�شابة وذل���ك م��ن تداعيات  ال����وزارة ع��ن وف���اة  اأع��ل��ن��ت    كما 
االإ�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  1،741

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

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
2،127 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س  اأعلنت ال��وزارة عن �شفاء    كما 
كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حاالت ال�شفاء 585،242 حالة. 

اأجرت 243,844 فح�سا ك�سف عن 2,167 اإ�سابة

»ال�سحة« تعلن �سفاء 2,127 حالة جديدة من كورونا
ال�سحة تعلن تقدمي 113,513 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خلل ال� 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي-وام:

113،513 جرعة من  تقدمي  املجتمع عن  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
لقاح كوفيد19- خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع عدد 
ومعدل  جرعة   14،182،020 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 143.39 جرعة لكل 100 �شخ�س.
اإىل  و�شعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

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

حافظت على موقعها �سمن الع�سر الكبار للعام اخلام�س على التوايل 

الإمارات الأوىل اإقليميًا والتا�سعة عامليًا يف التناف�سية العاملية لعام 2021
حممد بن را�سد: جائحة كورونا مل تكن عذرًا لإبطاء العمل احلكومي واإمنا كانت دافعًا لت�سريع عملية التطوير والت�سريع والتاأقلم مع املتغريات واليوم نرى النتائج

•• دبي -وام: 

للعام اخلام�س على التوايل تت�شدر دولة االإمارات بلدان منطقة ال�شرق 
العاملية  للتناف�شية  ال�شنوي  الكتاب  تقرير  يف  اأفريقيا  و�شمال  االأو���ش��ط 
الدويل  للمعهد  التابع  العاملي  التناف�شية  مركز  عن  ال�شادر   ،2021
للتنمية االإدارية مبدينة لوزان ال�شوي�شرية، حيث احتلت دولة االإمارات 
العربية املتحدة املركز التا�شع عاملياً لتحافظ على مكانتها �شمن الدول 

ال� 10 االأكرث تناف�شية يف العامل.
االإمارات  دول��ة  تقدمت  فقد   -19 كوفيد  جائحة  ظ��روف  من  وبالرغم 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��ل��ى دول م��ث��ل ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، وف��ن��ل��ن��دا، وكندا، 
الدولة  بذلك  لتظل  وفرن�شا،  املتحدة،  واململكة  واأمل��ان��ي��ا،  ولوك�شمبورج، 
الوحيدة يف ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا التي جنحت يف حجز موقعها 
�شمن نادي الع�شرة الكبار خلم�س �شنوات متتالية، منذ ان�شمامها لقائمة 
الذي ي�شدر عن  التقرير  2017، وذلك �شمن  العام  االأوائ��ل يف  الع�شر 

اأحد اأهم املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة على م�شتوى العامل يف هذا املجال.
لنتائج التقرير لهذا العام، تبواأت دولة االإم��ارات العربية املتحدة  ووفقاً 
اخلم�س  امل��راك��ز  �شمن  حّلت  فيما  م��وؤ���ش��راً،   22 يف  عاملياً  االأوىل  املرتبة 
االأوىل عاملياً يف 62 موؤ�شراً، و�شمن املراكز الع�شر االأوىل عاملياً يف 120 

موؤ�شراً، من اإجمايل 335 موؤ�شراً تناولها التقرير هذا العام.
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل: "�شدر اليوم التقرير العاملي 
للتناف�شية من معهد التنمية االإدارية ب�شوي�شرا... رغم اجلائحة تقدمنا 
تنموياً...  م��وؤ���ش��راً   20 يف  ال��ع��امل  وت�شدرنا  ع��امل��ي��اً...  م��وؤ���ش��راً   120 يف 
واالإمارات �شمن الدول الع�شر االأوىل يف التناف�شية واالأوىل عاملياً يف قدرة 
نقف  ولن  اجلائحة  اأثناء  نقف  مل  املتغريات،  مع  التكيف  على  احلكومة 

بعدها".
اأن جائحة كورونا مل تكن  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  واأك��د �شاحب 
عذراً الإبطاء العمل احلكومي واإمنا كانت دافعاً لت�شريع عملية التطوير 

والت�شريع والتاأقلم مع املتغريات واليوم نرى النتائج، وقال �شموه: "دولة 
االإمارات يف تقدم م�شتمر يف اأغلب املوؤ�شرات العاملية يف اآخر خم�س �شنوات 

بل اآخر خم�شني �شنة مل يتوقف �شعب االإمارات عن التقدم لالأمام".
التنموية  املوؤ�شرات  اأغلب  يف  اإقليميا  االأوىل  "االإمارات  �شموه:  واأ���ش��اف 
تنموياً  120 موؤ�شراً  العامل يف  دول يف  اأف�شل ع�شر  والتناف�شية و�شمن 

وم�شريتنا م�شتمرة وقافلتنا لن تقف".

- منهجية التقرير..
على  منهجيته  يف  العاملية  للتناف�شية  ال�شنوي  الكتاب  تقرير  ويعتمد 
والبيانات  االإح�شاءات  وعلى  الثلث  بن�شبة  يتم جمعها  التي  اال�شتبيانات 
للدول  ت�شنيفه  التقرير يف  الثلثني، ويرتكز  بن�شبة  ال��دول  توفرها  التي 
االقت�شادي،  /االأداء  ت�شمل  رئي�شية  حم���اور  اأرب��ع��ة  على  ي�شملها،  ال��ت��ي 
يندرج  والتي  التحتية/  والبنية  االأع��م��ال،  وك��ف��اءة  احلكومية،  والكفاءة 
حتتها 20 حموراً فرعياً تغطي 335 موؤ�شراً تناف�شياً يف خمتلف املجاالت 

االقت�شادية واملالية والت�شريعية واالإدارية واالجتماعية.
ال��ق��رق��اوي وزي��ر �شوؤون  ب��ن ع��ب��داهلل  ق��ال معايل حممد  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س االإمارات للتناف�شية: "روؤية �شاحب ال�شمو 
اآل مكتوم جعلت من االإم��ارات منوذجاً عاملياً يف  ال�شيخ حممد بن را�شد 
الب�شري  العن�شر  باالإن�شان...  االهتمام  اإىل  املوجه  احلكومي  التطوير 
هو اأ�شا�س معادلة التنمية التي تبنتها االإمارات منذ بدء م�شرية االحتاد 
احلكومية  واخل��دم��ات  العمل  بت�شخري  يق�شي  را�شخ  مبداأ  من  انطالقاً 

خلدمة االإن�شان و�شعادته ورفاهته".
واأ�شاف رئي�س جمل�س االإمارات للتناف�شية اأن ت�شدر الدولة للعديد من 
انعكا�شاً  يعد  احلكومي  التطوير  املجال  يف  العاملية  التناف�شية  موؤ�شرات 
الفرتة  خ��الل  احلكومية  املوؤ�ش�شات  كافة  به  قامت  ال��ذي  املتميز  ل��الأداء 
حر�شت  التي  االإماراتية  القيادة  من  واملتوا�شل  الكبري  وللدعم  املا�شية 
املتغريات  مع  التعامل  على  قدرته  وتعزيز  احلكومي  االأداء  �شبط  على 

واالأو�شاع امل�شتجدة.

- الإمارات والريادة العاملية..
20 موؤ�شراً يف التقرير، حيث  ت�شدرت دولة االإم��ارات الرتتيب العاملي يف 
امل��رك��ز االأول عاملياً يف ك��ٍل م��ن م��وؤ���ش��رات، ري���ادة االأع��م��ال، وغياب  حّلت يف 
التكّيف  على  �شيا�شة احلكومة  وق��درة  املعلوماتي،  واالأم��ن  البريوقراطية، 
مع املتغريات العاملية، ومنو �شادرات اخلدمات التجارية، وموازنة التجارة 
وانتقال  االإق��ام��ة،  قوانني  وم��رون��ة  املحلي/،  الناجت  اإج��م��ايل  من  /كن�شبة 
طلبة التعليم العايل اإىل داخل الدولة، ومدى دعم قيم املجتمع للتناف�شية، 
واالجتماعية،  االقت�شادية  للتح�شينات  احل��اج��ة  ا�شتيعاب  على  وال��ق��درة 
وتوّفر  البيئية،  القوانني  املخت�شني، وكذلك موؤ�شرات  امل��دراء  كبار  ووفرة 
العمالة املاهرة، وقّلة النزاعات العمالية، ون�شبة االإناث يف الربملان، والعديد 
املوؤ�شرات االأخرى التي يقوم عليها تقرير الكتاب ال�شنوي للتناف�شية  من 

العاملية 2021.
املركز  للتقرير، حيث حّلت يف  الرئي�شية  املحاور  الدولة يف  اأداء  كما متيز 
الثالث عاملياً يف حمور الكفاءة احلكومية، ويف املركز الثامن عاملياً يف حمور 
االق��ت�����ش��ادي، كما  االأداء  التا�شع عاملياً يف حم��ور  وامل��رك��ز  االأع��م��ال،  ك��ف��اءة 

حافظت على املركز 28 يف حمور البنية التحتية.

- قفزات متميزة..
�شجلت الدولة كذلك قفزات متميزة يف تقرير هذا العام عن العام املا�شي 
االأول عاملياً  املركز  اإىل  التقرير، حيث �شعدت  املوؤ�شرات يف  العديد من  يف 
 28 ال��ت��ج��اري��ة، حمققة ق��ف��زة بلغت  يف م��وؤ���ش��ر من��و ����ش���ادرات اخل��دم��ات 
مرتبة دفعة واحدة عن تقرير العام املا�شي، كما تبواأت املركز االأول عاملياً 
املرونة  موؤ�شر  ويف  مرتبة،   15 بلغت  بقفزة  ال��ت��ج��ارة،  م��وازن��ة  موؤ�شر  يف 
الرابع  املركز  الدولة يف  العاملية جاءت  املتغريات  التكّيف مع  والقدرة على 
عاملياً حمققة تقدماً ب�شبعة مراتب، وحققت الدولة املركز الرابع عاملياً يف 
مرونة ال�شركات، لتتقدم مبرتبتني عن تقرير العام املا�شي، كما قفزت يف 
لتحل يف  واح��دة  دفعة  26 مرتبة  االإنرتنت  م�شتخدمي  موؤ�شر منو عدد 
املركز التا�شع عاملياً، كما حققت ن�شبة اإيرادات ال�شياحة تقدماً بلغ 8 مراتب 

بح�شول دولة االإمارات على املركز التا�شع عاملياً يف هذا املوؤ�شر.
يمُعترب  العاملية،  للتناف�شية  ال�شنوي  الكتاب  تقرير  اأن  اإىل  االإ���ش��ارة  جت��در 
على  تعتمد  التي  االأخ���رى  الدولية  املوؤ�ش�شات  م��ن  للعديد  مهماً  مرجعاً 
العديد من  اإج��راء درا�شاتها ون�شر تقاريرها، كما تعتربه  التقرير يف  هذا 

املوؤ�ش�شات االأكادميية مقيا�شاً مهماً لتحديد اأف�شل املمار�شات الدولية.

العاملية يف اآخر خم�ص  املوؤ�سرات  اأغلب  يف  م�ستمر  تقدم  يف  الإمارات  •  دولة 
�سنوات بل اآخر خم�سني �سنة مل يتوقف �سعب الإمارات عن التقدم للأمام

اأغلب املوؤ�سرات التنموية والتناف�سية و�سمن اأف�سل  يف  اإقليميا  الأوىل  • الإمارات 
ع�سر دول يف العامل يف 120 موؤ�سرًا تنمويًا وم�سريتنا م�ستمرة وقافلتنا لن تقف

بدعم من الهالل الأحمر الإماراتي تنظيم حملة تطعيم �ساملة جلميع �سكان اجلزيرة

الإمارات تر�سل 60 األف جرعة من لقاح كوفيد- 19 اإىل �سقطرى 

�سناتور ولية نيويورك يعلن تخ�سي�ص 2 دي�سمرب 2021 يوما اإماراتيا مبنا�سبة عام اخلم�سني 

•• �سقطرى-وام:

اأر���ش��ل��ت دول���ة االإم�����ارات 60 األ���ف ج��رع��ة م��ن ال��ل��ق��اح��ات امل�����ش��ادة لفريو�س 
"كوفيد19-" اإىل �شقطرى، لتعزيز جهود الت�شدي للجائحة يف االأرخبيل، 

وذلك عرب ذراعها االإن�شاين هيئة الهالل االأحمر االإماراتي.
جمانية  تطعيم  حملة  لتنظيم  الرتتيبات  حاليا  جتري  الهيئة  من  وبدعم 
�شد فريو�س كورونا مب�شت�شفى خليفة بن زايد يف �شقطرى ت�شتهدف جميع 

�شكان االأرخبيل.

وتهدف هذه ال�شحنة من امل�شاعدات الطبية اإىل توفري حماية اأكرب لل�شرائح 
ال�شعيفة وكبار ال�شن واأ�شحاب االأمرا�س املزمنة، وجتعل من �شقطرى اأول 

حمافظة مينية حتظى بتوفري اللقاحات جلميع ال�شكان دون ا�شتثناء .
وتاأتي هذه اخلطوة تعزيزا للجهود التي ت�شطلع بها دولة االإم��ارات للحد 
من انت�شار جائحة "كوفيد19-"، وانطالقا من دورها االإن�شاين والريادي 
اللقاحات الأه��ايل �شقطرى من قبل  يف مكافحة اجلائحة. ويجري تقدمي 
يوؤكد  ما  اأنف�شهم  االإم���ارات  ل�شكان  تقدميها  مع  بالتزامن  االإم���ارات  دول��ة 
االأولوية التي تعطيها االإم��ارات لل�شعب اليمني �شمن مبادراتها االإن�شانية 

والتنموية اإقليميا ودوليا، وهذا بدوره يج�شد الروابط التاريخية بني �شكان 
االأرخبيل وال�شعب االإماراتي، ما اأهل االإمارات لتكون الداعم االأول للجزيرة 
اأن  واأهلها حتى قبل االأح��داث الراهنة يف اليمن. ومن �شاأن هذه اللقاحات 
هناك  االأه���ايل  و�شط  واالح��رتازي��ة  الوقائية  االإج����راءات  تعزيز  يف  ت�شاهم 
وللم�شاعدة يف  تف�شي اجلائحة، يف ظل ظهور �شالالت جديدة،  واحلد من 

بلوغ مرحلة التعايف من االأزمة ال�شحية الراهنة.
وجت�شد هذه املبادرة ال�شحية واالإن�شانية نهج دولة االإمارات العربية املتحدة 
وجهودها امل�شتمرة يف م�شاندة ال�شعب اليمني وتقدمي العون له يف املجاالت 

كافة. ويف هذا ال�شدد ت�شطلع االإم��ارات بجهود كبرية منذ �شنوات عديدة 
ال�شحي  باجلانب  االهتمام  النواحي ويف مقدمتها  �شقطرى يف خمتلف  يف 
العام  زاي��د يف  بن  ال�شيخ خليفة  اإن�شاء م�شت�شفى  ل�شكان اجلزيرة، حيث مت 

�شقطرى. الأهايل  الالزمة  ال�شحية  الرعاية  لتقدمي   2012
ال�شيخ  موؤ�ش�شة  تبذلها  التي  اجلهود  مع  بالتزامن  امل��ب��ادرة  ه��ذه  تاأتي  كما 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال اخلريية واالإن�شانية يف خمتلف القطاعات 
ل�شكان  ال�شرورية  توفري اخلدمات  االأث��ر يف  اأك��رب  لها  كان  والتي  احليوية 

االأرخبيل.

•• نيويورك -وام: 

والية  ع��ن  االم��ريك��ي  ال�شيوخ  جمل�س  ع�شو  توما�س  كيفن  ال�شناتور  ق��دم 
"يوماً   2021 دي�شمرب   2 ي��وم  لتخ�شي�س  املجل�س  اإىل  ق���راراً  ن��ي��وي��ورك، 
لتاأ�شي�س  اخلم�شني  بالذكرى  احتفااًل  وذل��ك  نيويورك  والي��ة  يف  اإماراتياً" 

دولة االإمارات.
ال�شناتور توما�س: ترتبط دولة االإم��ارات ووالي��ة نيويورك بعالقات  و قال 

متينة تتنوع جماالتها ما بني التجارة والتعليم وغريها. كما ال تزال والية 
االإماراتيني  الطلبة  قبل  من  �شعبية  الوجهات  اأك��رث  من  واح��دة  نيويورك 
الذين ي�شعون اإىل احل�شول على فر�س تعليمية خمتلفة ومتنوعة. وبهذه 
الذكرى  على  ال�شوء  لت�شليط  الفر�شة  ه��ذه  اأغتنم  اأن  ي�شرين  املنا�شبة، 
ال�شنوية اخلم�شني لدولة االإمارات "عام اخلم�شني" واأهميتها يف تاريخ دولة 
االإمارات، من خالل اإعالن 2 دي�شمرب 2021 "اليوم االإماراتي" يف والية 

نيويورك.

من جهته قال �شعادة عبداهلل �شاهني، قن�شل عام الدولة يف نيويورك يف هذا 
بالذكرى  العام،  ه��ذا  دي�شمرب من  �شهر  االإم���ارات يف  دول��ة  ال�شدد: حتتفل 
ال�شداقة  عالقات  على  عاماً   50 وكذلك مبرور  تاأ�شي�شها،  على  اخلم�شني 
على  العالقات  هذه  تقوم  اإذ  نيويورك،  والي��ة  وبني  بينها  امل�شرتك  والعمل 
اأ�ش�س را�شخة ومتينة يف جوانب متعددة منها التجارية والفنية والريا�شية 
على  توما�س  كيفن  ال�شناتور  اإىل  بال�شكر  اأتقدم  اأن  اأود  وهنا  والتعليمية. 
مبادرته الطيبة بهدف اإحياء الذكرى اخلم�شني لتاأ�شي�س دولة االإمارات يف 

باأن م�شتقبل ال�شداقة  والية نيويورك، االأمر الذي يعك�س فهمنا امل�شرتك 
بني دولة االإمارات ونيويورك يف منو م�شتمر.

جتدر االإ�شارة اىل اأن ال�شناتور كيفن توما�س ولد يف اإمارة دبي، وهاجر مع 
املنطقة  ال�شناتور  وميثل  العمر.  من  العا�شرة  �شن  يف  نيويورك  اإىل  اأ�شرته 
ال�شاد�شة ملجل�س ال�شيوخ يف نيويورك، وي�شغل من�شب رئي�س جمل�س االإدارة 
يف جلنة حماية امل�شتهلك املتخ�ش�شة بالبنوك والتمويل وال�شحة واالإنرتنت 

والتكنولوجيا والق�شاء وجلان احلكم املحلي.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�ستهداف خمي�ص م�سيط بطائرة مفخخة

•• اأبوظبي- وام:

اأعربت دولة االإمارات عن اإدانتها وا�شتنكارها ال�شديدين ملحاوالت ميلي�شيات 
احلوثي االإرهابية املدعومة من اإيران، ا�شتهداف املدنيني واالأعيان املدنية 
ال�شعودية  العربية  باململكة  بطريقة ممنهجة ومتعمدة يف خمي�س م�شيط 
ال�����ش��ق��ي��ق��ة، م���ن خ���الل ط���ائ���رة ب����دون ط��ي��ار م��ف��خ��خ��ة، اع��رت���ش��ت��ه��ا قوات 

التحالف.
واأكدت دولة االإمارات يف بيان �شادر عن وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اأن 
ا�شتمرار هذه الهجمات االإرهابية جلماعة احلوثي يعك�س حتديها ال�شافر 

للمجتمع الدويل وا�شتخفافها بجميع القوانني واالأعراف الدولية.
وحثت الوزارة املجتمع الدويل على اأن يتخذ موقفا فوريا وحا�شما لوقف 

هذه االأعمال املتكررة التي ت�شتهدف املن�شاآت احليوية واملدنية واأمن اململكة، 
هذه  ا�شتمرار  اأن  موؤكدة  العامليني،  االقت�شاد  وا�شتقرار  الطاقة  واإم��دادات 
الهجمات يف االآونة االأخرية يعد ت�شعيدا خطريا، ودلياًل جديداً على �شعي 

هذه امللي�شيات اإىل تقوي�س االأمن واال�شتقرار يف املنطقة.
هذه  اإزاء  اململكة  م��ع  ال��ك��ام��ل  االإم�����ارات  دول���ة  ت�شامن  ال�����وزارة  وج����ددت 
تهديد يطال  كل  واحد �شد  والوقوف معها يف �شف  االإرهابية،  الهجمات 
اأمنها  حلفظ  اإج���راءات  من  تتخذه  ما  كل  يف  ودعمها  وا�شتقرارها،  اأمنها 

و�شالمة مواطنيها واملقيمني على اأرا�شيها.
العربية  اململكة  واأم���ن  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات  اأم���ن  اأن  ال��ب��ي��ان  واأك���د 
ال�شعودية كل ال يتجزاأ واأن اأي تهديد اأو خطر يواجه اململكة تعتربه الدولة 

تهديداً ملنظومة االأمن واال�شتقرار فيها.

الإمارات توؤكد يف الأمم املتحدة التزامها بتعزيز وحماية حقوق اأ�سحاب الهمم 
•• نيويورك-وام:

جددت دولة االإمارات التزامها بتعزيز وحماية حقوق اأ�شحاب الهمم. 
جاء ذلك خالل م�شاركة معايل ح�شة بوحميد وزيرة تنمية املجتمع، 
للدول  ال�شنوي  للموؤمتر  العامة  املناق�شة  يف  امل��رئ��ي  االت�شال  ع��رب 
االأطراف يف اتفاقية حقوق اأ�شحاب الهمم الذي نظمته االأمم املتحدة 
، وقد اأكدت على اأهمية تعميم منظور االإعاقة يف اال�شتجابة جلائحة 
جهود  على  ال�شوء  معاليها  �شلطت  كما  منه.  والتعايف  كوفيد19- 
اأ�شحاب الهمم، مبا يف ذلك �شيا�شتها الوطنية  دولة االإم��ارات لدعم 
ت�شكيلها  عن  ف�شال  للتوحد،  الوطنية  �شيا�شتها  وكذلك  لتمكينهم، 
للمجل�س اال�شت�شاري الأ�شحاب الهمم. ويف �شياق جائحة كوفيد19-، 

اأ�شارت معاليها اإىل اأن دولة االإمارات كفلت تقدمي اخلدمات ال�شحية 
مع  الهمم،  الأ�شحاب  اخلدمات  من  وغريها  والغذائية  والتعليمية 
�شمان عي�شهم امل�شتقل واإدماجهم يف املجتمع. كما ا�شتعر�شت معاليها 
اأ�شحاب  االإم��ارات لرعاية ومتكني  التي بذلتها دولة  املعززة  اجلهود 
الهمم، مبا يف ذلك جهودها يف تعزيز الو�شول اإىل التعليم عن بعد، 
واإعادة التاأهيل وخدمات الدعم والت�شخي�س عن بعد ونظام التدخل 
املبكر. جتدر االإ�شارة اإىل اأن هذا املوؤمتر الدويل والذي يمُعقد �شنويا 
ملناق�شة تنفيذ اتفاقية حقوق االأ�شخا�س ذوي االإعاقة، يركز هذا العام 
على بحث �شبل اال�شتجابة الأزمة فريو�س كوفيد–19 والتعايف منه، 
ومعاجلة  احلقوق  واإع��م��ال  االحتياجات  تلبية  جم��االت  يف  �شيما  وال 

االآثار االجتماعية واالقت�شادية على اأ�شحاب الهمم.

تبداأ الأحد 20 يوينو وت�ستمر اإىل 24 منه  

اعتماد مواعيد المتحانات التعوي�سية لطلبة 4-12 ح�سوري للثاين ع�سر وعن بحُعد من ال� 4 ل� 11
•• دبي- حم�سن را�سد

اعتمدت موؤ�ش�شة االمارات للتعليم 
امل����در�����ش����ي ج��������داول االم���ت���ح���ان���ات 
الدرا�شي  ل��ل��ف�����ش��ل  ال��ت��ع��وي�����ش��ي��ة 
-2020 ل��ل��ع��ام اجل�����اري  ال��ث��ال��ث 

2021  التي تنعقد على فرتتني، 
 12-4 ال�شفوف  وت�شتهدف طلبة 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  امل���دار����س  يف 
التي تطبق املنهاج الوزاري؛ الذين 
الف�شل  نهاية  امتحان  عن  تغيبوا 
مقبول،  ب��ع��ذر  ال��ث��ال��ث  ال���درا����ش���ي 
تقنية  م�شاكل  واج��ه��ت��ه��م  وال��ذي��ن 
نهاية  ام��ت��ح��ان��ات  ت��ط��ب��ي��ق  خ����الل 

العام.
االمتحانات  تطبق  اأن  املقرر  وم��ن 
ع�شر  ال��ث��اين  لطلبة  التعوي�شية 
الكرتونيا؛  امل��در���ش��ة  يف  ح�����ش��وري��ا 
A ؛ التي ت�شم  يف مواد املجموعة 

ال�شفوف.
احلا�شبة  االآل���ة  ا�شتخدام  ويحظر 
االأوىل  احل��ل��ق��ة  ���ش��ف��وف  ل��ط��ل��ب��ة 
والثانية، وميكن ا�شتخدامها لطلبة 
ال��ث��ال��ث��ة، وعلى  ���ش��ف��وف احل��ل��ق��ة 
طلبة احللقة الثالثة )ال�شف 12( 
اإح�����ش��ار ج��ه��از احل��ا���ش��وب اخلا�س 

بهم طول فرتة االمتحانات.
وبح�شب اجلداول املعتمدة؛ ي�شتهل 
مب�شاراته  ع�������ش���ر  ال����ث����اين  ط���ل���ب���ة 
 20 ي��وم  التعوي�شية  االمتحانات 
الريا�شيات  مبادتي  اجل��اري  يونيو 
واالجتماعيات  اوىل(  )ج��ل�����ش��ة 
)جل�شة ثانية(؛ يليها  يوم االثنني 
اللغة  م����ادت����ي  21منه  امل�����واف�����ق 
والعلوم  اوىل(  )ج��ل�����ش��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

ال�شحية )جل�شة ثانية(.
ويوؤدي الطلبة االمتحان يف مادتي 
والرتبية  اوىل(،  )جل�شة  الفيزياء 

فيها امتحان نهاية الف�شل الثالث 
يونيو   24-20 ب���ني  ال���ف���رتة  يف 

اجلاري.
الرابع  ال�شفوف من  وي��وؤدي طلبة 

واالجنليزية  ال��ع��رب��ي��ة  "اللغتني 
والكيمياء  والفيزياء  والريا�شيات 
بنف�س  واالجتماعيات"،  واالح��ي��اء 
ال��ل��ج��ان االم��ت��ح��ان��ي��ة ال��ت��ي قدموا 

االمتحانات   ع�شر  احل����ادي  وح��ت��ى 
املنازل،  يف  بعد"  "عن  اإل��ك��رتون��ي��ا 
يف ن���ف�������س ال�����ف�����رتة م�����ع اخ���ت���الف 
بح�شب  االم��ت��ح��ان��ات  نهاية  م��وع��د 

مب�شار  ع�شر  ال��ث��اين  طلبة  وي���وؤدي 
التعوي�شية  االم��ت��ح��ان��ات  النخبة، 
ي����وم االح����د امل���واف���ق 20 اجل����اري 
)اجلل�شة  ال���ري���ا����ش���ي���ات  مب����ادت����ي 
)جل�شة  واالج���ت���م���اع���ي���ات  اأوىل(، 
املوافق  االثنني  يوم  يليها   ثانية(، 
العربية، ثم  اللغة  مادتي  21منه 
ال��ف��ي��زي��اء )ج��ل�����ش��ة اوىل(،  م���ادت���ي 

اال���ش��الم��ي��ة )ج��ل�����ش��ة ث��ان��ي��ة( يوم 
يوم  22 منه، ويف  املوافق  الثالثاء 
مادة  يف  الطلبة  ميتحن  االرب���ع���اء 
ويختتمون  االجن���ل���ي���زي���ة،  ال���ل���غ���ة 
يوم  التعوي�شية  االمتحانات  �شباق 
للمتقدم،  الكيمياء  مبادة  اخلمي�س 
لطلبة  الكيمياء  او  االح��ي��اء  وم��ادة 

امل�شار العام .

والرتبية اال�شالمية )جل�شة ثانية( 
منه،   22 امل���واف���ق  ال���ث���الث���اء  ي����وم 
ويف ي��وم االأرب��ع��اء 23 منه ميتحن 
االإجنليزية،  اللغة  م��ادة  يف  الطلبة 
مبادتي  االم��ت��ح��ان��ات  وي��خ��ت��ت��م��ون 
واالحياء  اأوىل(،  الكيمياء)جل�شة 
)جل�شة ثانية( يوم اخلمي�س املوافق 

ذاته. ال�شهر  من   24

للتعليم  االإم��ارات  موؤ�ش�شة  اأعلنت  ال�شياق  نف�س  ويف   
االمتحانات  يف  امل�����ش��ت��ه��دف��ة  ال��ف��ئ��ات  ع���ن  امل���در����ش���ي، 
التعوي�شية لطلبة الثاين ع�شر يف مواد املجموعة A؛ 
التي ت�شم "اللغتني العربية واالجنليزية والريا�شيات 
واالجتماعيات"،  واالح���ي���اء  وال��ك��ي��م��ي��اء  وال��ف��ي��زي��اء 
وامل��ق��رر اأن ت��ب��داأ بعد غ��دا االأح���د امل��واف��ق 20 يونيو 
ذات��ه، يف  ال�شهر  24 من  ي��وم  اجل��اري وت�شتمر حتى 
نف�س اللجان التي قدموا فيها الطلبة امتحان نهاية 

الف�شل الثالث.
االمتحانات،  لتلك  ف��ئ��ات  ث��الث��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  وح����ددت 
اأع��اق��ه��م خ��ل��ل تقني  ال��ذي��ن  ال��ط��ل��ب��ة  االأوىل حت��اك��ي 

خالل االمتحانات النهائية، حيث يوؤدون االمتحانات 
ح�شوريا يف املدار�س "الكرتونيا"، وال يوجد حمددات 
زمنية لالأ�شئلة ومتكني الطلبة من العودة لالأ�شئلة 
املر�شية  احل���االت  ت�شم  الثانية  وال��ف��ئ��ة  وامل��راج��ع��ة، 
م��ن ال��ط��ل��ب��ة، وت�����ش��م��ل امل�����ش��اب��ني ب��ف��اي��رو���س كورونا 
عن  االمتحانات  ي��وؤدون  اأن  املقرر  وم��ن  واملخالطني، 

بعد من املنازل، وو�شع قيود زمنية على االأ�شئلة.
وت�شم الفئة الثالثة، الطلبة الذين مل يح�شلوا على 
حيث  �شاعة،   96 مل��دة  ب�شالحية   ،)PCR( نتيجة 
اأي�شا عن بعد يف املنازل  ي��وؤدون االمتحانات  اأن  تقرر 

وربط االأ�شئلة مبحددات زمنية.

موؤ�س�سة الإمارات ت�سنف الفئات امل�ستهدفة بالمتحانات التعوي�سية لثلث 

وزراء وم�سوؤولون: تقرير التناف�سية �سهادة عاملية على ريادة الإمارات
•• اأبوظبي-وام:

بلدان  االإم���ارات وت�شدرها  دول��ة  اإجن��از  وامل�شوؤولني  ال���وزراء  ع��دد من  ثمن 
منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا يف تقرير الكتاب ال�شنوي للتناف�شية 
للمعهد  ال��ت��اب��ع  ال��ع��امل��ي  التناف�شية  م��رك��ز  ع��ن  وال�����ش��ادر   ،2021 العاملية 
دولة  احتلت  حيث  ال�شوي�شرية،  ل���وزان  مبدينة  االإداري����ة  للتنمية  ال���دويل 
 10 ال���  ال��دول  مكانتها �شمن  على  لتحافظ  عاملياً  التا�شع  املركز  االإم���ارات 

االأكرث تناف�شية يف العامل.
للتطوير احلكومي  دول��ة  وزي��رة  ال��روم��ي  بنت خلفان  واأك���دت معايل عهود 
وامل�شتقبل، اأن حكومة دولة االإمارات بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اهلل"، متثل منوذجاً عاملياً يحتذى يف اال�شتباقية واجلاهزية للم�شتقبل، ما 
يج�شده موقعها املتقدم يف موؤ�شرات التناف�شية العاملية على مدى ال�شنوات 
االأول  امل��رك��ز  االإم����ارات  دول��ة  حكومة  حتقيق  اإن  معاليها  وق��ال��ت  املا�شية. 
ال�شنوي  الكتاب  يف  عاملياً  والتا�شع  ال��ت��وايل،  على  اخلام�شة  لل�شنة  اإقليمياً 
موؤ�شراً   20 يف  عاملياً  االأول  املركز  يف  وحلولها   ،2021 العاملية  للتناف�شية 
و"غياب  العاملية"،  املتغريات  مع  التكّيف  على  احلكومة  " ق��درة  بينها  من 
البريوقراطية" و"ا�شتيعاب احلاجة للتح�شينات االقت�شادية واالجتماعية"، 
يرتجم روؤية قيادية فذة، وي�شكل ح�شيلة جلهود فريق عمل حكومة دولة 
االإمارات لت�شريع وترية العمل وبناء فر�س جديدة ت�شهم يف تعزيز الكفاءة، 
ومتكن القطاعات احليوية من حتقيق النهو�س والتعايف ال�شريع يف مرحلة 
ما بعد جائحة "كورونا"، مبا يدعم توجهات الدولة وا�شتعداداتها للخم�شني 
عاماً املقبلة. من جانبه اأكد معايل عبداهلل بن طوق املري وزير االقت�شاد اأن 
ال�شدارة  وتفرده مبراكز  االإم��ارات،  دولة  اقت�شاد  لتناف�شية  العاملي  التفوق 
من  دولية  �شهادة  ميثل  العاملية،  التناف�شية  موؤ�شرات  من  العديد  يف  عاملياً 
اأرقى موؤ�ش�شات التناف�شية العاملية توؤكد كفاءة النهج االقت�شادي الذي تبنته 
حكومة دولة االإم��ارات بتوجيهات من قيادتها الر�شيدة، من خالل حتويل 
19" والتي  "كوفيد  العاملية جلائحة  االأزم��ة  اإىل فر�س يف ظل  التحديات 
اجتاحت اقت�شادات العامل، ويعك�س قدرة احلكومة على بناء اقت�شاد تناف�شي 

عاملي متنوع مبني على املعرفة واالبتكار وبقيادة كفاءات وطنية.
 20 بالعامل يف  10 دول  اأف�شل  ال��دول��ة �شمن  " اإن وج��ود   : وق��ال معاليه 
موؤ�شراً اقت�شادياً يف تقرير الكتاب ال�شنوي للتناف�شية 2021، باالإ�شافة اإىل 
تربعها يف املركز االأول عاملياً يف موؤ�شرات "منو �شادرات اخلدمات التجارية"، 
و"ريادة االأعمال"، و "موازنة التجارة"، يقدم مرة اأخرى دلياًل على و�شوح 
والتنموية،  االقت�شادية  �شيا�شاتها  وكفاءة  للدولة  االإ�شرتاتيجية  ال��روؤي��ة 

وفعالية النموذج امل�شتدام الذي تتبناه يف ارتقاء �شلم التناف�شية العاملية".
اأزمة عاملية  اأخذنا يف احل�شبان ما مير به العامل حالياً من  " اإذا  واأ�شاف : 
غري م�شبوقة ب�شبب جائحة "كوفيد19-" والتي ع�شفت باالقت�شاد العاملي 

ب�شكل غري م�شبوق، ندرك اأن التقدم الذي حققته دولة االإمارات يف موؤ�شرات 
االأداء االقت�شادي، يكت�شب اأهمية م�شاعفة، اإذ مل يقت�شر على تاأكيد �شالبة 
اإىل القدرة  اأم��ام التحديات فح�شب، بل تعدى ذلك  اقت�شاد دولة االإم��ارات 
على  والتقدم  الريادة  وموا�شلة حتقيق  التناف�شية  االحتفاظ مبكانته  على 

م�شتوى عاملي، حتى يف اأحلك االأزمات التي مير بها االقت�شاد العاملي".
النتائج هي ثمرة للجهود احلكومية ولل�شراكات  " اإنَّ هذه   : وتابع معاليه 
القوية بني القطاع احلكومي واخلا�س الذي ي�شكل اإحدى الركائز االأ�شا�شية 
لقوة االقت�شاد االإماراتي، خا�شة يف مرحلة ما بعد "كوفيد19-" والتهيوؤ 
ملرحلة االقت�شاد الرقمي الذي �شيقود مرحلة التعايف وما بعدها من انتعا�س، 
والقوانني  االقت�شادية  الت�شريعات  منظومة  تطوير  على  العمل  مت  حيث 
نحو  التحول  وت�شريع عملية  لدفع  �شاملة  ب�شورة  االأعمال  لبيئة  الناظمة 
منوذج مرن وم�شتدام لالقت�شاد، والرتكيز على ا�شتقطاب املواهب وتنمية 
يف  التكنولوجيا  اإدخ��ال  نحو  والتحول  والوظائف  للمهن  امل�شتقبل  مهارات 
لالأعمال  ا�شتمرارية مهماً  باعتبارها عامل  االإنتاج  كل مرحلة من مراحل 

وحتقيق النمو يف امل�شتقبل".
وقالت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�شباب : " اإن ح�شول 
دولة االإم��ارات على املركز االأول على م�شتوى العامل يف موؤ�شر "مدى دعم 
قيم املجتمع للتناف�شية" وتقدمها اإىل املركز الثاين عاملياً يف موؤ�شر "الثقافة 
الوطنية" يف واحد من اأهم تقارير التناف�شية العاملية، ميثل اعرتافاً دولياً 
رفيع امل�شتوى على مدى تطور احلراك الثقايف واالإبداعي يف دولة االإمارات، 
19-" حيث مل تتوقف  "كوفيد  اأزم��ة  وال��ذي كان له االأث��ر الوا�شح خالل 
االأن�شطة االإبداعية يف الدولة وا�شتمرت م�شرية االإبداع من خالل الفعاليات 
الثقافية والفنية واالأعمال االإبداعية ب�شكل افرتا�شي عن بعد،  واالأن�شطة 

معتمدة على البنية التحتية التقنية املتقدمة للدولة.
العاملية  للتناف�شية  ال�شنوي  الكتاب  تقرير  ر���ش��ده  م��ا  اأن  معاليها  واأك���دت 
املرتبطة  املوؤ�شرات  يف  االإمارات  لدولة  وعاملية  اإقليمية  ريادة  من   2021
لرفد  ال��دول��ة  قطعته  ال��ذي  الوا�شع  ال�شوط  على  دليل  واالإب���داع  بالثقافة 
من  م�شتدامة،  ثقافية  بفعاليات  وتعزيزها  واالإب��داع��ي��ة  الثقافية  احلركة 
خالل تنفيذ العديد من االإجراءات واملبادرات املبتكرة لتنمية امل�شهد الثقايف 
االإمارات  ا�شت�شافة دولة  وتاأتي  والعاملي،  املحلي  ال�شعيدين  االإماراتي على 
زخم  على  لتوؤكد  املقبل  دي�شمرب  يف  االإب��داع��ي  لالقت�شاد  العاملي  للموؤمتر 
اجلهود املبذولة لتعزيز احلركة الثقافية واالإبداعية يف الدولة وبناء ورعاية 
الثقافية واالإبداعية  ا�شتدامة احلركة  الوطنية ل�شمان  املواهب والكفاءات 
املبنية على ا�شتدامة االقت�شاد املعريف يف املجتمع االإماراتي، ولتعزيز مكانة 

الدولة على اخلارطة الثقافية العاملية.
وقال معايل نا�شر بن ثاين الهاملي وزير املوارد الب�شرية والتوطني : " اإن 
تبووؤ دولة االإمارات املركز االأول عاملياً يف اأربعة موؤ�شرات مرتبطة بالطاقات 
والكفاءات الب�شرية، وان�شمامها اإىل جمموعة اأف�شل 10 دول يف العامل يف 

20 موؤ�شراً متعلقاً بقطاع �شوق العمل يف واحد من اأهم تقارير التناف�شية 
العاملية، ياأتي تتويجاً للجهود احلكومية االحتادية واملحلية يف تنفيذ روؤية 
الدول  االإم���ارات يف م�شاّف  دول��ة  تكون  اأن  الر�شيدة، يف  القيادة  وتوجيهات 
مرموقة  عاملية  �شهادة  يعترب  االإجن���از  ه��ذا  اأن  معاليه  واأ���ش��اف  املتقدمة. 
الدولة،  يف  العمل  ���ش��وق  ك��ف��اءة  لتعزيز  احل��ك��وم��ة  توليه  ال���ذي  ب��االه��ت��م��ام 
واتخاذها خلطوات متقدمة لتعزيز مكانتها دولياً يف ق�شايا العمل، ويوؤكد 
كذلك التزام وزارة املوارد الب�شرية والتوطني بالتعاون مع �شركائها يف تنفيذ 
ال�شيا�شات الوطنية حيال قرارات التوطني، وا�شتقطاب الكفاءات واملهارات، 
وما يتطلبه ذلك من اإدارة مثلى ل�شوق العمل يف الدولة، بحيث يكون ممكناً 
للمواطنني جاذباً وحا�شنا للمواهب والكفاءات واخلربات العاملية التي ت�شكل 
اإ�شافة نوعية لالقت�شاد الوطني". واأّكد اأن دولة االإمارات اعتمدت خطوات 
ت�شريعية وممار�شات متقدمة لتعزيز حماية احلقوق العمالية يف القطاعات 
وذلك  العمل،  اأ�شحاب  م�شالح  �شمان  مع  بالتوازي  املختلفة،  االقت�شادية 
التعاقدية بني طرفيها،  العمل  وال�شفافية يف عالقة  التوازن  لتعزيز  �شعياً 

مبا ينعك�س اإيجابا على رفع اإنتاجية وكفاءة �شوق العمل يف الدولة.
اأن دولة االإم��ارات اعتمدت خطوات ت�شريعية وممار�شات  اإىل  واأ�شار معاليه 
متقدمة لتعزيز حماية احلقوق العمالية يف القطاعات االقت�شادية املختلفة، 
التوازن  لتعزيز  �شعياً  وذل��ك  العمل،  اأ�شحاب  م�شالح  �شمان  مع  بالتوازي 
وال�شفافية يف عالقة العمل التعاقدية بني طرفيها، مبا ينعك�س اإيجابا على 

رفع اإنتاجية وكفاءة �شوق العمل يف الدولة.
االت�شاالت  تنظيم  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  امل��ن�����ش��وري،  عبيد  حمد  �شعادة  واأ���ش��اد 
االإم��ارات مبا  دولة  الرقمية حلكومة  رئي�س احلكومة  الرقمية،  واحلكومة 
حققته دولة االإمارات يف تقرير الكتاب ال�شنوي للتناف�شية 2021، وتطّرق 
البيانات  ال�شركات  ا�شتخدام  موؤ�شر  يف  عاملياً  ال��ث��اين  امل��رك��ز  حتقيقها  اإىل 
القدرات  يعك�س  ال��ذي  املوؤ�شر  وهو  االأعمال،  كفاءة  حمور  �شمن  ال�شخمة، 
القرار  لدعم متخذي  الدولة  يف  العاملة  ال�شركات  بها  تتميز  التي  العالية 
املركز  احتاللها  اإىل  باالإ�شافة  ال�شخمة،  البيانات  حتليل  على  باالعتماد 
يف  عاملياً  وال��ث��ام��ن  ال�����ش��رك��ات،  يف  الرقمي  التحول  موؤ�شر  يف  عاملياً  ال��راب��ع 
"متويل التطوير التكنولوجي". وقال �شعادته : " اإن تفوق دولة االإمارات يف 
هذه املوؤ�شرات هو اعرتاف دويل جديد ي�شاف اإىل �شجل الدولة وموؤ�ش�شاتها 
احلافل باالإجنازات، والتي تعمل بروح الفريق الواحد، وعليه اأتوجه بال�شكر 
اإىل �شركائنا يف اجلهات احلكومية واملحلية والقطاع اخلا�س على ما يبذلونه 
من جهود للنهو�س بتناف�شية الدولة وتقدمها يف كافة املوؤ�شرات والتقارير 
احلكومية  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  تلعبه  ال��ذي  احليوي  ب��ال��دور  العاملية." ون��ّوه 
االحتادية واملحلية، والقطاع اخلا�س لتحقيق الروؤية والتطلعات واالأهداف 
التي و�شعتها القيادة الر�شيدة يف عملية التطوير والتح�شني امل�شتمرة للبنى 
التحتية التكنولوجية، ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية 
جمال  يف  والتطوير  البحث  عمليات  وت�شجيع  املعلومات،  تقنية  جم��ال  يف 

االت�شاالت وتكنولوجيا املعلومات والعلوم املتقدمة.
حلكومة  ال�شيرباين  االأم��ن  رئي�س  الكويتي،  حمد  حممد  د.  �شعادة  واأ���ش��اد 
 ،2021 ب��اأداء الدولة يف تقرير الكتاب ال�شنوي للتناف�شية  دولة االإم��ارات، 
حمور  �شمن  املعلوماتي  االأم���ن  موؤ�شر  يف  عاملياً  االأول  امل��رك��ز  وبتحقيقها 
البنية التحتية التكنولوجية. وقال الكويتي: " ال يختلف اثنان، خا�شة يف 
هذه املرحلة التي يع�شيها العامل يف ظل جائحة "كوفيد 19"، على حقيقة 
التنموية  واخلطط  لالإ�شرتاتيجيات  االأ�شا�س  حجر  باتت  التكنولوجيا  اأن 
العامل،  يف  املتقدمة  االقت�شادات  تتبناها  التي  واالجتماعية  االقت�شادية 
ي��ت��ج��راأ من  ال  ال��رق��م��ي ج���زءاً  االأم���ن  وب���ات   ،"19 "كوفيد  بعد  م��ا  ملرحلة 
والتعاون بني اجلهات  االبتكار  يلعب  املتقدمة، حيث  للدول  القومي  االأمن 
احللول،  وا�شتنباط  ال��ب��ي��ان��ات  حماية  يف  مهماً  دوراً  واملجتمع  احلكومية 

وا�شت�شراف امل�شتقبل وتعزيز عملية التحول الرقمي يف املجتمعات".
واأكد اأن دولة االإمارات قامت على اأ�ش�س متينة، حققت من خاللها اإجنازات 
نوعية، جعلتها من الدول املتقدمة يف املوؤ�شرات التناف�شية العاملية يف جمال 
االأمن ال�شيرباين، واأن عمليات التطوير والتح�شني امل�شتمرة للبنى التحتية 
التكنولوجية يف الدولة، ودعم مبادرات التدريب والتنمية للكوادر الوطنية 
يف جمال تقنية املعلومات، وتعزيز ثقة اأفراد املجتمع واملوؤ�ش�شات احلكومية 
للم�شاركة ب�شكل اآمن يف العامل الرقمي، كان له الدور الكبري يف تعزيز مكانة 
الدولة يف جمال االأمن الرقمي، وت�شنيف االإمارات �شمن اأهم االقت�شادات 
حنان  قالت  جهتها  من  العامل".  يف  تناف�شية  واأك��رثه��ا  املعرفة  على  املبنية 
" ك��ل عام   : واالإح�����ش��اء  للتناف�شية  امل��رك��ز االحت���ادي  اأه��ل��ي، مدير  من�شور 
العاملية،  التناف�شية  نحو  رحلتها  يف  ج��دي��داً  اإجن����ازاً  االإم����ارات  دول��ة  حتقق 
االأوائل  الع�شر  اليوم حتتفظ لنف�شها مبكانة متميزة يف جمموعة  وها هي 
االإ�شرتاتيجية  فعالية  يوؤكد  العامل، مما  التناف�شية يف  اأهم مراجع  اأحد  يف 
التنموية ال�شاملة التي تتبعها دولة االإمارات �شمن روؤية وتوجيهات ودعم 
االإمارات  دول��ة  حكومة  تقودها  التي  املتوا�شلة  واجلهود  الر�شيدة  القيادة 
لتعزيز القدرات التناف�شية العاملية للدولة واملبنية على اال�شتثمار امل�شتدام 
التناف�شية واالبتكار يف  الوطنية، واملواظبة على تر�شيخ ثقافة  الكفاءات  يف 
وباعتماد  واالأعمال،  االقت�شاد  لبيئة  امل�شتمر  والتحديث  احلكومي،  العمل 
والعمل  القطاعات  االأداء يف خمتلف  تطوير  العاملية عرب  املمار�شات  اأف�شل 
على حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة 2030، والتناغم امللمو�س بني كافة 
" االرتقاء   : اأه��ل��ي  واأ���ش��اف��ت  التناف�شية".  م��وؤ���ش��رات  املنخرطة يف  اجل��ه��ات 
�شركائنا  ت�شافر جهود  وياأتي هذا عرب  التناف�شية هو جهد م�شرتك  ب��اأداء 
والعمل  االأداء  تطوير  على  احلر�س  يف  واخلا�شة،  احلكومية  املوؤ�ش�شات  يف 
على اإطالق اخلطط وتنفيذ املبادرات واالإ�شرتاتيجيات التي تهدف لت�شهيل 
االأعمال،  وق��ط��اع  وامل��ق��ي��م��ني  للمواطنني  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  االإج������راءات، 
مئوية  اأه����داف  ل��ل��دول��ة وحت��ق��ي��ق  ال��ع��امل��ي��ة  بالتناف�شية  االرت���ق���اء  وب��ال��ت��ايل 

االإمارات 2071.

�سهيل املزروعي: ت�سدر الإمارات موؤ�سرات التناف�سية 
العاملية ثمرة الروؤى امل�ستنرية للقيادة الر�سيدة

•• اأبوظبي- وام:

اأكد معايل �شهيل املزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية اأن 
ت�شدر دولة االإمارات العربية املتحدة املوؤ�شرات العاملية، جاء 
على  القادرة  امل�شتنرية  وال��روؤى  ال�شديدة  التوجيهات  ثمرة 
امل�شتقبل ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد  ا�شت�شراف 
�شاحب  اهلل" وتوجيهات  "حفظه  الدولة،  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
و�شاحب  اهلل"  "رعاه  دب���ي،  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو 

نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة.
وتوجه معايل �شهيل املزروعي مبنا�شة ت�شدر دولة االإمارات 
تقرير  يف  اأفريقيا  و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  بلدان 
اإىل  بالتهنئة   2021 العاملية  للتناف�شية  ال�شنوي  الكتاب 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة، وح��ك��وم��ة و���ش��ع��ب االإم������ارات واملقيمني 
�شمن  متميزة  نتائج  على  ال��دول��ة  حل�شول  اأر���ش��ه��ا،  على 
موؤ�شرات التناف�شية العاملية الذي جاء نتيجة و�شع اخلطط 
اإىل  وحتويلها  بالتحديات  التنبوؤ  على  ال��ق��ادرة  امل�شتقبلية 

فر�س حقيقية داعمة مل�شتهدفات االإمارات للخم�شني عاماً 
الفريق  االإم��ارات بروح  اإىل عمل حكومة  باالإ�شافة  املقبلة، 

الواحد لتحقيق تطل����عات ال���دولة نحو الريادة العاملية.
واأ�شار معاليه اإىل اأن حتقيق الريادة يف موؤ�شرات التناف�شية 
ال��ع��امل م��ن ظ��روف �شعبة نتيجة  ب��ه  العاملية، رغ��م م��ا م��ر 
يوؤكد  "كوفيد19"،  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ت��داع��ي��ات 
وجاهزيتها  اال�شتباقي  وفكرها  االإم����ارات  حكومة  م��رون��ة 
وقدرتها على التكيف مع املتغريات، والتغلب على التحديات 
وحتويلها اإىل فر�س تعزز منظومتها يف التنمية امل�شتدامة.

والبنية  الطاقة  قطاعات  م��رون��ة  تعزيز  اإن  معاليه  وق���ال 
الوزارة  اأول��وي��ات  �شمن  ي��اأت��ي  وال��ن��ق��ل،  واالإ���ش��ك��ان  التحتية 
انطالقا من التزامها بامل�شاهمة يف اجلهود املبذولة لتعزيز 
تناف�شية دولة االإمارات، من خالل اإطالقها مبادرات نوعية 
امل�شروعات  ت�شتهدف  ط��م��وح��ة  وت�����ش��ري��ع��ات  ق��وان��ني  و���ش��ن 
التنموية والتطويرية التي تقود دفتها وزارة الطاقة والبنية 
التحتية، وحتقيق ما ت�شبو اإليه الدولة من التميز والريادة 
االإم���ارات  مئوية  لبلوغ  الطموحة  امل�شتقبلية  واالإجن����ازات 

اقتدار. بكل   2071

ا�ستئ�سال ورم ع�سبي نادر بلغ حجمه cm -10 - من نوع �سوانوما ملري�ص �ستيني 
•• ال�سارقة – حم�سن را�سد 

ال�شارقة يف  االأمل��اين  ال�شعودي  م�شت�شفى  اأطباء  فريق  جنح 
قام  بعدما   ، مري�س  ذراع  من  ن��ادر  ع�شبي  ورم   ا�شتئ�شال 
املري�س مبراجعة عيادة جراحة العظام بامل�شت�شفى ، ي�شكو 
 ، تنميل  ي�شاحبه  طبيعي  غ��ري  وت���ورم   ، ب��امل��رف��ق  اآالم  م��ن 
وبعدما خ�شع املري�س لفح�س دقيق ، تبني انه يعاين اأي�شا 
من �شعوبة بالغة يف حركة املف�شل ت�شاحبها اآالم مربحة .

العظام   ج��راح��ة  ق�شم  رئي�س  على  املري�س  حالة  وبعر�س 
ورم  وج����ود  ت��ب��ني   ، م��ط��ح��ن��ة  اأح���م���د  ال��دك��ت��ور  بامل�شت�شفى 
الطبيب  فوجه   ، االأمي��ن  املرفق  ملف�شل  البا�شطة  بالع�شلة 
لت�شخي�س   ، الالزمة  واال�شاعات  الفحو�شات  عمل  ب�شرعة 
نوع الورم للبدء يف اجراءات خطة العالج ، وعلى الفور قام 
الفريق امل�شاعد باإخ�شاع املري�س لالأ�شعة ال�شينية ، والرنني 
املغناطي�شي ، حيث ك�شفت الفحو�شات عن وجود كتلة تبلغ 

. cm 10 من احلجم
ووجه الطبيب املعالج ب�شرعة اأخذ عينة ن�شيجية من الورم 
، للتاأكد من نوعيته لو�شع خطة عالجية للتعامل معه ، يف 
اأم خبيثاً ، وبظهور نتيجة الفح�س  �شوء كان الورم حميداً 
باال�شتئ�شال  ال���ق���رار  ات���خ���اذ  مت   ، ح��م��ي��د  ورم  اأن����ه  وت��ب��ني 

اجلراحي للورم .
واأفاد الدكتور اأحمد مطحنة  ، اأن هذا الورم يعد من االأورام 
، وه��و من نوع  املنطقة  ال��ن��ادرة خ�شي�شا يف ه��ذه  الع�شبية 

"   وه��و من  " ���ش��وان��وم��ا  ال��ت��ي يطلق عليها طبياً  االورام 
االأورام احلميدة ويعرف عنه ا�شتبعاد احتمالية حتوله لورم 

خبيث .
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل ح�شني حممد 

للخ�شروات والفواكه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1020716 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة عبداهلل حممد را�شد عبداهلل البلو�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف ح�شني حممد را�شد عبداهلل البلو�شي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز فات تو فيت 

للياقه البدنيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2014416 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة اجمل كافيل فاالبيل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد امري تيكيكايل

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

اإعــــــــــالن
ال�شرق  ال�ش�����ادة/امانة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاوالت وال�شيانة العامه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1010233 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة خالد على خربا�س �شعيد ال�شاعدي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �شالح مقبل مبارك بن كده الكثريي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/املحل القائم لت�شليح 

ا�شربجنات ال�شيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1117558 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة جمعه �شعيد جمعه حممد الكعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �شامل حممد حمد احلجري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

اإعــــــــــالن
ديزاين  دي  ال�ش�����ادة/ام  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لالزياء رخ�شة رقم:2538937 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة ميثه فهد بادي العتيبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف ذياب عي�شى فرج عي�شى الفالحي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شقارة لتجارة املواد 

CN قد تقدموا الينا بطلب الغذائية رخ�شة رقم:3717856 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حممد جمعه �شامل �شبط اخلاطري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف جمال حممد ن�شر حممد بنى �شالح
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فرتك�س 

لتجارة الهدايا
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2073882 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم 

واحة النباغ
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1136375 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

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

هالة القمر لتجميل ال�شيدات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3671751 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ذا بالن 

لتنظيم احلفالت واملنا�شبات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2762644 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الرمي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للديكور
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3021888 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اخلرباء 

للحدادة والنجارة امل�شلحة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1918722 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

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

فري �شتايل للرجال
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3746221 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بكتيا  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�شحن
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1824793 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

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

الطاقه  وحلول  احلريق  من  الوقايه  انظمة  التجاري:حمايه  اال�شم 
ذ.م.م

عنوان ال�شركة:رخ�شة فورية
CN 3811446 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/�شتاندرد منتورز للتدقيق واملراجعة ،  كم�شفي   2
قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/5/23 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/6/17 بالرقم:2105012207  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

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

اال�شم التجاري:الوفاق العقارية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي ، �شارع املطار - �شرق 18-1 - ق 22 - 

حمل 1 وحدة خليل من�شور خليل الهاجري
CN 1973404 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/احمد احلو�شني لتدقيق احل�شابات - �شركة ال�شخ�س   2
الواحد ذ.م.م ،  كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/5/31 وذلك 

بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 
تاريخ التعديل:2021/6/17 كاتب العدل بالرقم:2124001120  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

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

اال�شم التجاري:ا�شتوديو الربكة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
بناية �شيف حممد   - ال�شياحي  النادي  �شارع   - ال�شركة:اأبوظبي  عنوان 

احمد العتيبه وميثا حممد احمد العتيبه
CN 1018043 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات ،  كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/6/15 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105015424  
تاريخ التعديل:2021/6/17

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/915 للكمبيوتر

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1040768 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حممد ح�شني عبداهلل �شلطان املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف احمد �شامل علي �شامل الهاملي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/107  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحالقة الرجالية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1058878 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الن�شر للمواد الغدائية

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:4005552 
تعديل اإ�شم جتاري من/ الن�شر للمواد الغدائية

LANCER FOOD STUFF
اإىل/ بقالة الن�شر

  LANCER BAQALA
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بقالة  4711003

 تعديل ن�شاط / حذف بيع اخل�شار و الفواكه املجففة - بالتجزئة  4721020
 تعديل ن�شاط / حذف بيع املرطبات واملياه الغازية - بالتجزئة  4722001

 تعديل ن�شاط / حذف بيع التوابل و البهارات - بالتجزئة  4721030
 تعديل ن�شاط / حذف بيع االأرز - بالتجزئة  4721031

 تعديل ن�شاط / حذف بيع الدواجن املجمدة - بالتجزئة 4721011
 تعديل ن�شاط / حذف بيع االأ�شماك و االأغذية البحرية املجمدة - بالتجزئة  4721007

 تعديل ن�شاط / حذف بيع الع�شائر - بالتجزئة  4722002
 تعديل ن�شاط / حذف بيع م�شتح�شرات التجميل - بالتجزئة  4772008

تعديل ن�شاط / حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة  4721001
 تعديل ن�شاط / حذف بيع اخلبز ومنتجات املخابز - بالتجزئة  4721013

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل اأربعة 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
مبنا�سبة احلوار الثقايف الإماراتي الكوري

وزارة الثقافة وال�سباب ت�ست�سيف اأ�سبوع الفيلم الإماراتي عرب الإنرتنت من 18 اإىل 24 يونيو 2021
 •• اأبوظبي- الفجر: 

مبنا�شبة احلوار الثقايف االإماراتي الكوري، تطلق وزارة الثقافة وال�شباب اأ�شبوع 
الفيلم االإماراتي الذي �شيقام عرب االإنرتنت يف الفرتة من 18 اإىل 24 يونيو 
خا�شة، يتم تنظيمها بال�شراكة مع وزارة الثقافة والريا�شة  كمبادرة   ،2021
وال�شياحة يف كوريا اجلنوبية، واملركز الثقايف الكوري يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة، واجلمعية الكورية العربية، وجمعية ال�شداقة االإماراتية الكورية، و 
معايل  قالت  املنا�شبة  وبهذه   .TwoFour54 و   ،  ImageNation
نورة بنت حممد الكعبي، وزيرة الثقافة وال�شباب: "اإن اأ�شبوع الفيلم االإماراتي 
الكوري، وهو جزء من احلوار الثقايف االإماراتي الكوري، مبادرة اأخرى �شمن 

اأن  اإىل  م�شرية  البلدين.  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  لتعزيز  امل�شتمرة  جهودنا 
العالقات امل�شرتكة مع جمهورية كوريا قوية يف جماالت متنوعة، مبا يف ذلك 
اأكرث و�شائل  االأف��الم هي واحدة من  الثقافية واالإبداعية. نظًرا الأن  املجاالت 
االإع��الم فاعلية لنقل االإرث الثقايف ملجتمع دولة االإم��ارات، واأنا على ثقة من 
اأن االأفالم ال�شبعة التي يتم عر�شها خالل االأ�شبوع املقبل �شت�شاعد اإخواننا يف 
كوريا على فهم اأعمق لثقافتنا وجمتمعنا ".  واأ�شارت معاليها اإىل اأن التقارب 
ال�شيا�شية واال�شرتاتيجية  العالقات  ال�شديقة يكمل عمق  الدول  الثقايف بني 
ب�شكل كبري من جهة، ويعزز العالقات ال�شعبية من جهة اأخرى، م�شيفة اآمل 
حتى  الثقايف  امل�شتوى  على  با�شتمرار  البع�س  بع�شهما  مع  بلدانا  يتوا�شل  اأن 
وال�شمات االجتماعية لدى  واأمن��اط احلياة  ل��الأدب والفن  �شاماًل  نطور فهًما 

بع�شنا البع�س.  من جانبه قال هوانغ هيي وزير الثقافة والريا�شة وال�شياحة 
يف كوريا اجلنوبية: "اإنني اأود اأن اأرحب ترحيباً حاراً بدولة االإمارات العربية 
الثقافية  العالقات  بعام  احتفااًل  االإماراتي  الفيلم  اأ�شبوع  اإقامة  على  املتحدة 
االإماراتية الكورية 2020-2021، حيث �شينتج عن هذا احلدث اخلا�س فهم 
اأعمق لثقافاتنا من خالل االأفالم، كما اأود اأن اأتقدم بالتهنئة ل�شعب االإمارات 
االإم����ارات  ل��دول��ة  اخلم�شني  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  يحتفل  ال���ذي  امل��ت��ح��دة  العربية 
العربية املتحدة، واأن اأعرب عن اأعمق امتناين ملعايل الوزير. نورة الكعبي على 
ا�شت�شافتها لهذه املنا�شبة الهادفة. اأعتقد اأن ال�شداقة بني بلدينا �شتزداد قوة 
على نحو متزايد ل�شنوات عديدة مقبلة".  يقدم اأ�شبوع الفيلم االإماراتي �شبعة 
اأفالم تقدم موا�شيع اجتماعية وثقافية خمتلفة ل�شانعي االأفالم االإماراتيني 

واملقيمني يف دولة االإمارات، و�شتتوفر ثالثة اأفالم روائية طويلة للم�شاهدين، 
واإىل جانب   ،Scales وفيلم  �شياب،  �شباب  وفيلم   ،B اإىل   A وهي فيلم من
االأفالم الروائية �شيتم تقدمي 4 اأفالم ق�شرية، وهي فيلم �شبيل، وفيلم الظل، 
وفيلم يف الظالل، وفيلم اأمي، كما يوفر االأ�شبوع االإماراتي للم�شاهدين فر�شة 
االإمارات.    يف  الثقايف  التنوع  يعك�س  الذي  ال�شينمائي  امل�شهد  تنوع  ال�شتك�شاف 
https://screen.( ميكن م�شاهدة االأفالم من خالل املن�شة االإلكرتونية
mckd.gov.ae/( ملدة 7 اأيام من تاريخ 18 اإىل 24 يونيو 2021، حيث 
الكورية  باللغتني  ترجمات  توفري  ويتم  الت�شجيل،  بعد  جمانية  امل�شاهدة  اأن 
واالإجنليزية جلميع االأعمال املعرو�شة، وميكنك التقدمي والت�شجيل للم�شاهدة 

من خالل النقر على ال�شورة لكل فيلم املعرو�س عرب املن�شة. 

جلنة ال�سداقة الربملانية الإماراتية الكازاخ�ستانية تعقد اجتماعها الفرتا�سي الأول
•• اأبوظبي-وام:

املجل�س  يف  الكازاخ�شتانية  االإم��ارات��ي��ة  الربملانية  ال�شداقة  جلنة  عقدت 
برملان  يف  نظريتها  م��ع  االأول  االف��رتا���ش��ي  اجتماعها  االحت���ادي  الوطني 
جمهورية كازاخ�شتان ام�س برئا�شة �شعادة د.ن�شال الطنيجي ع�شو املجل�س 

الوطني االحتادي رئي�شة اللجنة.
بينهما،  العالقات  وتطوير  تعزيز  �شبل  االجتماع  خالل  اجلانبان  وبحث 
واأكدا على اأهمية التن�شيق بني الربملانني يف املحافل الربملانية الدولية مبا 

ي�شب يف خدمة البلدين وال�شعبني ال�شديقني .
����ش���ارك يف االج���ت���م���اع اأع�������ش���اء جل��ن��ة ال�����ش��داق��ة ال��ربمل��ان��ي��ة االإم���ارات���ي���ة 
الوطني االحتادي �شعادة كل من : حممد  املجل�س  اأع�شاء  الكازاخ�شتانية 
النائب  ال�����ش��ره��ان  ع��ب��داهلل  ناعمة  اللجنة،  رئي�س  ن��ائ��ب  الك�شف  عي�شى 
ال�شالمي،  املهريي، وعبيد خلفان  اأحمد  املجل�س، وجميلة  الثاين لرئي�س 

و�شعادة عفراء را�شد الب�شطي االأمني العام امل�شاعد لالت�شال الربملاين يف 
ال�شداق��ة  جلنة  اأع�شاء  الكازاخ�شتاين  الربملان  من  �شارك  فيما  املجل�س، 
الكازاخ�شتانية االإماراتي��ة برئا�شة �شعادة بيكقايل تورغاييف ع�شو جمل�س 

النواب، رئي�س اللجنة.
واأ�شادت �شعادة الدكتورة ن�شال الطنيجي خالل االجتماع بتطور العالقات 
وجمهورية  االإم��ارات  دول��ة  تربط  التي  والعلمية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية 
كازاخ�شتان منذ بدء العالقات الدبلوما�شية بني البلدين يف عام 1992، 
الف�شاء  الف�شاء من حمطة  اإماراتي يف  اأول م�شروع  اإىل انطالق  م�شرية 
يعزز  ال��ذي  االأم��ر  الكازاخ�شتانية،  الف�شائية  بايكونور  بقاعدة  الدولية 
الطنيجي  واأك��دت  الف�شاء.  علوم  قطاع  يف  البلدين  بني  التعاون  م�شتوى 
االإمارات  دولة  تعترب  البلدين، حيث  االقت�شادية بني  العالقات  قوة  على 
ال�شريك التجاري العربي االأول جلمهورية كازاخ�شتان، كما تعد جمهورية 

كازاخ�شتان املركز الرئي�شي لال�شتثمارات االإماراتية يف اآ�شيا الو�شطى.

 ،"19 " كوفيد  اأزم��ة  اإىل جهود دول��ة االإم���ارات خالل  وتطرقت �شعادتها 
وت�شامنها ودعمها جلميع دول العامل خالل هذه الفرتة، وخا�شة الدول 

ال�شديقة مثل جمهورية كازاخ�شتان.
من جانبه عرب �شعادة بيكقايل تورغاييف عن �شعادته مب�شاركة بالده يف 
" مناظر طبيعية فريدة،  بجناح يحمل عنوان   ،"  2020 دبي  اإك�شبو   "
كازاخ�شتان  به جمهورية  تتميز  ما  وثقافة وفر�س"، ويربز  وتاريخ غني، 
اإىل  غنية،  وطبيعية  ب�شرية  وم��وارد  ثقايف،  وتنوع  ديناميكية،  تنمية  من 

جانب ما تقدمه من فر�س �شياحية وتقنية وا�شتثمارية.
واأكد على اأهمية توقيع مذكرة تعاون وتفاهم بني املجل�س الوطني االحتادي 
وبرملان جمهورية كازاخ�شتان لتبادل وجهات النظر حول خمتلف الق�شايا، 
ال�شديقني،  البلدين  بني  الربملانية  العالقات  لتطوير  الفر�س  وتعزيز 
حيث تربط البلدين عالقات مميزة يف خمتلف املجاالت ال�شيما الربملانية 

منها.

م�ست�سفى توام ينقذ مري�سة �سبعينية من ال�سلل الدائم بعد تعر�سها ل�سكتة دماغية حادة

يف م�شت�شفى توام، واإعادة الرتوية 
�شاعد  ال���ذي  االأم����ر  ال���دم���اغ،  اإىل 

 24 م���رور  بعد  واحل��رك��ة  النطق 
�شاعة فقط على االإجراء.

با�شتخدام  ال��دم��اغ��ي��ة  االأوع����ي����ة 
املتوفرة  العاملية  التقنيات  اأح��دث 

ال�شحية  احل����ال����ة  حت�����ش��ن  ع���ل���ى 
على  القدرة  وا�شتعادة  للمري�شة 

•• العني-وام:

جنح الفريق الطبي لق�شم االأ�شعة 
ت���وام-  م�شت�شفى  يف  ال��ت��داخ��ل��ي��ة 
اأبوظبي  ���ش��رك��ة  م��ن�����ش��اآت  اإح����دى 
 ، "�شحة"-  ال�شحية  للخدمات 
يف ع�����الج م��ري�����ش��ة م���واط���ن���ة يف 
العمر  م��ن  وال�شبعني  اخل��ام�����ش��ة 
ال���ط���وارئ يف  ق�شم  اإىل  اأمُح�����ش��رت 
امل�شت�شفى وهي تعاين من اأعرا�س 
فقدان  م��ع  ح���ادة  دم��اغ��ي��ة  �شكتة 
ال���ك���الم، وحتريك  ع��ل��ى  ال���ق���درة 

الطرف االأمين.
امل�شت�شفى،  اإىل  و�شولها  ومبجرد 
خ�������ش���ع���ت امل����ري���������ش����ة م���ب���ا����ش���رة 
الت�شخي�شية  ل���ل���ف���ح���و����ش���ات 
تبني  وال��ت��ي  ال��الزم��ة،  ال�شعاعية 
بان�شداد  اإ���ش��اب��ت��ه��ا  خ��الل��ه��ا  م���ن 
�شريان كبري مغٍذ للدماغ، فنمُقلت 
الق�شطرة  ق�����ش��م  اإىل  امل��ري�����ش��ة 
الكادر  ����ش���ارع  ح��ي��ث  ال���دم���اغ���ي���ة 
داخل  التجلط  اإزال���ة  اإىل  الطبي 

امل���ع���ال���ج جمال  ال���دك���ت���ور  وق������ال 
االأ�شعة  ا����ش���ت�������ش���اري  ال��ق��ط��ي�����س 
االأ�شعة  ق�شم  ورئي�س  التداخلية، 
عامل  ان  ت�������وام  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف 
اإنقاذ  ب��دور كبري يف  اأ�شهم  الوقت 
االأهل  وع��ي  اأن  اإذ  املري�شة،  حياة 
ل��ل��م��ري�����ش��ة خالل  واإح�������ش���اره���م 
���ش��اع��ت��ني م���ن ظ���ه���ور االأع���را����س 
اأ�شباب جناح  اأه��م  عليها، كان من 
ال���ق�������ش���ط���رة وحت�������ش���ن احل����ال����ة، 
اأح������دث  ت����وف����ر  اىل  ب����االإ�����ش����اف����ة 
الطبية  امل�����ه�����ارات  و  ال���ت���ق���ن���ي���ات 

واخلربات يف م�شت�شفى توام.
يف  التداخلية  االأ�شعة  ق�شم  ويعد 
واالأكرب  االأح���دث  ت��وام  م�شت�شفى 
االإم����ارات مع  دول��ة  على م�شتوى 
تطوراً  االأك�����رث  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت��وف��ر 
واملهارات االأكفاأ �شمن تخ�ش�شاتها 
�شنوياً  امل�شت�شفى  ي��ع��ال��ج  ح��ي��ث   ،
�شمن  مري�س  اآالف  ع�شرة  نحو 
ك��اف��ة ال��ت��خ�����ش�����ش��ات وم���ن جميع 

اأنحاء االإمارات والدول املجاورة.

�سفارة الدولة يف بوخار�ست تعقد جل�سة ملناق�سة وثيقة 
الأخوة الإن�سانية املرتجمة اإىل اللغة الرومانية

•• بوخار�ست-وام:

ملناق�شة  االإم��ارات يف بوخار�شت جل�شة حوارية مو�شعة  �شفارة دولة  عقدت 
وثيقة "االأخوة االإن�شانية"، بعد اأن قامت ال�شفارة باالإ�شراف على ترجمتها 
اإىل اللغة الرومانية، بح�شور معايل كورنيل فريوت�شا وزير الدولة لل�شوؤون 
الرومانية،  اخل��ارج��ي��ة  ب����وزارة  الدبلوما�شية  واال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  العاملية 

وف�شيلة يو�شف مراد مفتي م�شلمي رومانيا.
املطرو�شي  �شعيد  بن  اهلل  عبد  اأحمد  الدكتور  �شعادة  األقى  املنا�شبة  وبهذه 
�شفري الدولة لدى رومانيا، كلمة اأ�شار فيها اىل اأن هذه الوثيقة مت توقيعها 
خالل الزيارة التاريخية التي قام بها قدا�شة البابا فرن�شي�س اإىل اأبوظبي، 
اأحمد  الدكتور  االأزه��ر  �شيخ  االأك��رب  االإم��ام  ب�شماحة  التقى خاللها  والتي 
اأجل ال�شالم العاملي  الطيب، حيث وّقعا على وثيقة االأخ��وة االإن�شانية من 

والعي�س امل�شرتك.
وت�شامح  �شالم  بر�شالة  بعثت  التاريخية  اللحظة  ه��ذه  اأن  �شعادته  وذك��ر 
اأن احل��وار واالحرتام  اأك��دت على  اأرج��اء العامل، والتي  اإىل النا�س يف كافة 
اإىل ال�شالم ال�شامل،  والتفاهم املتبادل بني االأديان وال�شعوب هو الطريق 
م�شريا اإىل اأن نهج دولة االإمارات الرا�شخ هو يف تعزيز قيم الت�شامح ون�شر 

ال�شالم العاملي.
اأ�شاتذة  بذلها  التي  للجهود  تقديره  عن  كلمته  ختام  يف  �شعادته  اأع��رب  و 
اإىل  الوثيقة  ترجمة  بوخار�شت يف  العربية يف جامعة  اللغة  ق�شم  وط��الب 
هذا  يف  م�شاركتهم  على  وال�شيوف  احل�شور  �شكر  كما  الرومانية،  اللغة 

احلدث، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.
ال�شلك  عميد  بوينديا  م���وري  ميغيل  املون�شنيور  �شعادة  اجلل�شة  ح�شر 
مولدوفا،  وجمهورية  رومانيا  يف  الر�شويل  القا�شد  وممثل  الدبلوما�شي 
والربوفي�شور الدكتور جورج غريغوري رئي�س ق�شم اللغة العربية يف كلية 
ال�شعادة  اأ�شحاب  من  وعدد  بوخار�شت،  بجامعة  االأجنبية  واالآداب  اللغات 
ال�شفراء املعتمدين لدى رومانيا، ونخبة من طالب ق�شم اللغة العربية يف 
جامعة بوخار�شت الذين كانوا �شمن الفريق الذي ترجم الوثيقة اإىل اللغة 

الرومانية، برئا�شة الربوف�شور الدكتور جورج غريغوري.

تفاهم بني وزارة تنمية املجتمع وتن�سيق العمل اخلريي بعجمان
•• دبي-وام:

املجتمع  ت���ن���م���ي���ة  وزارة  وق����ع����ت 
اخلريي  ال��ع��م��ل  تن�شيق  وجم��ل�����س 
مذكرة  ع���ج���م���ان  يف  واالأوق�����������اف 
تفاهم ب�شاأن اجلمعيات واملوؤ�ش�شات 

االأهلية ذات النفع العام.
وتهدف املذكرة اإىل تن�شيط العمل 
واملوؤ�ش�شات  اجل��م��ع��ي��ات  جم���ال  يف 
وتفعيل  ال��ع��ام  النفع  ذات  االأهلية 
دورها يف املجتمع وتعزيز االإ�شراف 
والرقابة الفاعلة والداعمة لوجهة 
املجتمع  يف  االأه��ل��ي  العمل  وروؤي����ة 
وال�شراكات  ال�����رواب�����ط  ومت���ك���ني 
اال�شرتاتيجية التي تمُثمر مبادرات 
العامة  امل�شلحة  تخدم  اجتماعية 
للعمل  الرئي�شية  املبادئ  وتطوير 
يف  والتن�شيق  وال��ت��ع��اون  امل�����ش��رتك 
وال�شيا�شات  الت�شريعية  امل��ج��االت 
واملوؤ�ش�شات  باجلمعيات  املتعلقة 
وتبادل  العمل  النفع  ذات  االأهلية 

اخلربات واملعلومات.
وح�������ّددت امل����ذك����رة جم��م��وع��ة من 
من  للجهتني  التن�شيقية  االأدوار 
خالل جلنة م�شرتكة وفقاً الآليات 
اإىل  وتطرقت  املعتمدة.  التوا�شل 

متطلبات منظمة جمموعة العمل 
و"مينافاتف"  املايل"فاتف" 
امل�شتمر  ال��ت��زام��ه��ا  ع��ل��ى  وت��اأك��ي��دا 
الدولية  املعايري  اأف�شل  بتطبيق 
االأموال  غ�شل  مواجهة  اأج���ل  م��ن 
ومت��وي��ل االإره������اب واالرت���ق���اء بها 
بتطوير قدرات وخربات الكفاءات 
امل��ج��ال وتوفري  ال��وط��ن��ي��ة يف ه���ذا 
بيئة ت�شريعية رادعة ملمار�شة غ�شل 

االأموال ومتويل االإرهاب" .
ال�شراكة  اأهمية  �شعادتها  واأك���دت 
الوزارة  ب��ني  وامل��ت��ج��ددة  املتوا�شلة 
ممثلة باإدارة اجلمعيات ذات النفع 
العمل  ت��ن�����ش��ي��ق  وجم���ل�������س  ال����ع����ام 
اخلريي واالأوق��اف باإمارة عجمان 
يف اإطار دعم حتقيق اأف�شل ا�شتثمار 
جلهود اجلمعيات ذات النفع العام 
ي�شمن  ومب��ا  االأهلية  واملوؤ�ش�شات 
اأف�����ش��ل اخل��دم��ات ملختلف  ت��وف��ري 
امل�شتدامة  فالتنمية  املجتمع  فئات 
ولكل  ومتوا�شلة  جامعة  م�شرية 
بكل  ي���وؤدي���ه  دور  امل��ج��ت��م��ع  ف���رد يف 
ن�شل  ح���ت���ى  واإخ�����ال������س  اإ������ش�����رار 
دولتنا  ت�����ش��ع��ى  ح��ي��ث  اإىل  ج��م��ي��ع��ا 
لتحقيق  التحديات  تتجاوز  ب��اإرادة 

جودة حياة اأف�شل للجميع.

النفع  ذات  واجل��م��ع��ي��ات  االأه��ل��ي��ة 
العام.

ح�شة  �����ش����ع����ادة  امل�����ذك�����رة  وق����ع����ت 
عبدالرحمن تهلك الوكيل امل�شاعد 
يف  االج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية  ل�����ش��وؤون 
وزارة تنمية املجتمع و�شعادة مرمي 
العام ملجل�س  علي املعمري االأم��ني 
واالأوقاف  اخل��ريي  العمل  تن�شيق 

يف عجمان.
وق���ال���ت ����ش���ع���ادة ح�����ش��ة ت��ه��ل��ك اإن 
نرتقي  اأن  علينا  م�شوؤوليتنا حتتم 

م�شاألة  حت��ك��م  ال���ت���ي  االإج���������راءات 
واملوؤ�ش�شات  اجل��م��ع��ي��ات  ترخي�س 
االأهلية ذات النفع العام. وا�شتملت 
ع��ل��ى اآل���ي���ات ال��رق��اب��ة واالإ����ش���راف 
اللجنة  ومهام  امل�شبقة  واملوافقات 
ال������وزارة وجمل�س  ب���ني  امل�����ش��رتك��ة 
واالأوقاف  اخل��ريي  العمل  تن�شيق 
مب�����ا ي���ن�������ش���ج���م م�����ع ال���ت���وج���ه���ات 
احلكومية يف م�شمار حتقيق روؤية 
القطاعني  بني  والتفاعل  التكامل 
واملوؤ�ش�شات  وامل���ح���ل���ي  االحت�������ادي 

لتحقيق  ال���ت���ن���م���وي���ة  ب�������اأدوارن�������ا 
وروؤية  اخلم�شني  ع��ام  م�شتهدفات 
و�شوال  اخلم�شني  بعد  مل��ا  ال��دول��ة 
 "2071 االإم������ارات  "مئوية  اإىل 
املجتمع  من  تبداأ  م�شوؤولية  وه��ي 
حتقيق  يف  الأه��م��ي��ت��ه  ن���ظ���را  اأوال 
االأهداف الوطنية والتنموية التي 
ال��دول��ة يف م�شمار  اإجن���ازات  تعزز 

التناف�شية العاملية.
تاأتي  امل���ذك���رة  "اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 
ا�شتيفاء  يف  الدولة  جلهود  تعزيزا 

اأو�شحت �شعادة مرمي  من جانبها 
التفاهم  م��ذك��رة  اأن  املعمري  علي 
يف  ت��اأت��ي  املجتمع  تنمية  وزارة  م��ع 
اإطار احلر�س على تعزيز عالقات 
القائمة  اال�شرتاتيجية  ال��ت��ع��اون 
رفع  بهدف  وال����وزارة  املجل�س  ب��ني 
م�شتوى �شعادة املتعاملني واملجتمع 

وحتقيق روؤية القيادة الر�شيدة .
واأك����دت اأه��م��ي��ة امل��ذك��رة يف توفري 
اجلمعيات  لعمل  امل��الئ��م��ة  البيئة 
النفع  ذات  االأه��ل��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
العام من خالل اإ�شدار الت�شريعات 
وتدفعها  ع���م���ل���ه���ا  ت���ن���ظ���م  ال����ت����ي 
روؤية  حتقيق  يف  ب��ق��وة  للم�شاهمة 
ال���ق���ي���ادة ال���ر����ش���ي���دة و�����ش����واًل اإىل 
دورها  وتفعيل  امل�شتدامة  التنمية 
تفعيل  اإىل  باالإ�شافة  املجتمع  يف 
االإ�شراف والرقابة على اجلمعيات 
النفع  ذات  االأه��ل��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

العام.
�شيكون  امل���ذك���رة  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
جهود  ت��ن�����ش��ي��ق  يف  م��ه��م  دور  ل��ه��ا 
تنفيذ  يف  ل���ل���ت���ع���اون  ال����ط����رف����ني 
يخدم  مب��ا  االجتماعية  امل���ب���ادرات 

امل�شلحة العامة امل�شرتكة.

 

مع اخلربة الطويلة يف الكتابة وحتليل ال�شورة والتاأين يف احلكم 
على جمريات االأحداث، ياأتي موقف لريبك كل هذه االأمور خا�شة 
مع احلياة اجلديدة ومنط وا�شلوب تناول املو�شوعات على مواقع 
التنافر االإجتماعي، جند خملوق ال يرتقي باأي حال من االأحوال 
ملنزلة الب�شر، كل هدفه يف احلياة التقاط ال�شور اأو تخليد فيديو 
امل�شاهدة،  ك��ب��رية م��ن  ���ش��اذ ليبثه ع��ل��ى م��وق��ع��ه وي��ح��ق��ق م��ع��دالت 
الغريب اأن هذا املخلوق كان با�شتطاعته اأن مينع جرمية كتحر�س 
ذئب ب�شري بطفل مثال اأو انقاذ �شاب من حادث قطار مروع وهو 
مير على الق�شبان ومل يالحظ قدوم القطار، وهذا املخلوق يقف 
يوؤرخ للحدث مع اأن انقاذ ال�شاب كان ممكن لقرب امل�شافة و�شرعة 

النداء عليه اأو تنحيه عن عجالت القطار.
حلم حتقيق الرتند تفوق على املبادئ والقيم، فماتت القلوب وهى 
�شوى  ت��رى  تعد  فلم  العيون  وحتجرت  العقول  وتيب�شت  تتنف�س، 
كل ما هو غري جميل، وكل من ميلك هاتف وم�شاحة من ال�شبكة 
ين�شر  ما  و�شرعان  غريب،  هو  ما  بكل  هو�س  لديه  �شار  االت�شال 
بدون تفكري وال حتليل لعواقب االأم��ر، هذه املخلوقات الهالمية 
انت�شرت يف االأونة االأخرية بعد اأن انتزعت منهم النخوة وال�شرف 
لكي  نائم  بانه  التمثيل  على  يقدم  فكيف  ال�شرت،  مفهوم  و�شياع 
يتمكن من ت�شوير حالة حتر�س، ومل يفكر للحظة اأنه قادر على 
منعها وانقاذ طفل من الدمار النف�شي على اأنه يحقق ترند، على 
القانون اأال يرحمه وي�شعه يف نف�س القالب مع املجرم، لعدم منعه 
ا�شتطاعته منعها، فال  وك��ان يف  ام��ام عينه  �شنعاء حت��دث  جرمية 
اأوال وعدم اكرتا�شه  اأن يتخذ يف حقه حترك قانوين للت�شهري  بد 
بدعم طفل م�شكني من افرتا�س ذئب ب�شري لعني، فهو م�شارك يف 

اجلرمية وال ي�شتثنى منها اإذا كنا يف دولة قانون.
الطرق  ب��اأح��د  ب�شيارتها  بال�شدفة  مت��ر  ك��ان��ت  ف��ت��اة  ع��ام��ني  م��ن 
املواد البرتولية  االإم��ارات، فوجدت �شيارة لنقل  ال�شريعة يف دولة 
االنفجار،  على  واقرتبت  فيها  حمبو�س  وال�شائق  النار  فيها  �شب 
ال�شائق  واأخ���رج���ت  امل��ع��اك�����س  ل��الجت��اه  وان��ت��ق��ل��ت  ب�شيارتها  وق��ف��ت 
حالة  يف  وه��و  منه  متكنت  كانت  التي  النار  واأط��ف��اأت  ال�شيارة  من 
غيبوبة وفقدان للوعي، وو�شعت عليه عباءتها وا�شتدعت ال�شرطة 
حالة  حت�شن  م��ن  ت��اأك��دت  اأن  بعد  ب�شيارتها  وانطلقت  واالإ���ش��ع��اف 
رقم  م��ن  اإليها  الو�شول  م��ن  متكنت  ال��دول��ة  اأن  �شحيح  ال�شائق، 
وتنتظر  احل��ادث  لت�شور  تقف  مل  لكن  بال�شرطة  املت�شل  تليفون 
قامت  �شفحتها،  على  تن�شرها  ح�شرية  لقطة  لتكون  االن��ف��ج��ار 
تاركة  احلالة،  عليها  اقت�شته  مبا  الب�شر  ونخوة  االإن�شانية  ب��روح 
اإيجابية  كانت  الطيب،  اأجرها  ميزان  يف  �شيبقى  عمل  خلفها  من 
�شلبي  �شخ�س  يكون  ب��اأن  اكتفى  املخلوق  هذا  بينما  روح،  احياء  يف 
ي�شارك يف قتل طفل معنويا ونف�شيا وك�شف �شرت ذئب ب�شري من 

اأجل �شراء الهدى بال�شاللة.
لكن  االإيجابية،  االأ�شياء  من  الرقمي  والتقدم  التكنولوجيا  قطعا 
ن�شبة  واأن  خا�شة  التطور،  لهذا  موؤهلني  ل�شنا  اأننا  يبدو  ما  على 
االأمية الفكرية يف تزايد والتخلف يف منو، وهو�س الرتند وحتقيق 
اأعلى ن�شبة م�شاهدة هى االأ�شا�س يف معامالتنا اليومية، ولالأ�شف 
متاما  مك�شوفة  زج���اج  م��ن  ال��ب��ي��وت  وب��ات��ت  الف�شيلة  رداء  ات��ن��زع 
التنافر  مواقع  على  بلحظة  حلظة  تنت�شر  االأح���داث  الأن  للمارة، 

االإجتماعي. 
اأ�سامة عبد املق�سود  

مواقع التنافر 
اجتماعي

حكايات على مائدة الع�ساء 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فري الين للنجارة 

واحلدادة امل�شلحة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2041060 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة علي را�شا حممد اكرب %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف اني�س انور انور ح�شني

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

اإعــــــــــالن
البلو�شي  ال�ش�����ادة/ح�شني  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�شليح االطارات وتبديل الزيوت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1166806 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة عبداهلل حممد جمينني حممد املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف علي احمد علي الورد ال علي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة �شحبة اخلري 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:3828778 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حم�شن ابراهيم حممود عبداللطيف  %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف حم�شن ابراهيم حممود عبداللطيف
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نادى �شابر ما�شى �شعد

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

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

اخلدميه لل�شيانه العامه
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2805166 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

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

حقق للخدمات احلرفية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2887871 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اأورجانيكا
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3783432 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بلومرييا العقارية

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:3842349 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ بلومرييا العقارية

PLUMERIA PROPERTIES

اإىل/ بلومرييا العقارية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
PLUMERIA PROPERTIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

اإعــــــــــالن
�شركة   - للديكور  ديزاين  ال�ش�����ادة/روز  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2052384 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة خالد �شالح عبداهلل �شامل بالعالء %1
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شامل �شالح عبداهلل بالعالء احل�شرمى %99

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شامل �شالح عبداهلل بالعالء احل�شرمى
ذات  �شركة  اإىل  م  م  ذ  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  من   / قانوين  �شكل  تعديل 

م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ روز ديزاين للديكور - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

 ROSE DESIGN DECOR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - 
 اإىل/ ترايدينت جلف للديكور ذ.م.م

TRIDENT GULF DECORATION L.L.C
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شركة الهند�شية املتقدمة للمقاوالت وال�شيانة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة ذ.م.م  رخ�شة رقم:1029199 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد حمد حميد ذيبان املن�شورى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد حمد حميد ذيبان املن�شورى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شوهى امياى من �شريك اإىل مدير

 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شوهى امياى من 49 % اإىل %0
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ ال�شركة الهند�شية املتقدمة للمقاوالت وال�شيانة العامة ذ.م.م

 THE ADVANCED ENGINEERING CONTRACTIN AND GENERAL MAINTENANCE COMPANY L.L.C

 اإىل/ الهند�شية املتقدمة ل�شيانة ااملباين - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
  THE ADVANCED ENGINEERING FOR BUILDING MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�شاط / حذف مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها  4100002
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مدر�شة اأجيال الدولية الفالح ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1472770 
تعديل مدير / اإ�شافة �شايلي�س هار�شوكه دو�شى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ا�شنب اإديوكا�شن ا�س بي يف ليمتد
ASPEN EDUCATION SPV LTD

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حممد عمري يو�شف املهريى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عمري حممد عمري يو�شف املهريى

تعديل مدير / حذف نا�شر حممد عمري يو�شف املهريى
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ مدر�شة اأجيال الدولية الفالح ذ.م.م

AJYAL INTERNATIONAL SCHOOL - ALFALAH L.L.C
اإىل/ مدر�شة اأجيال الدولية الفالح - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

AJYAL INTERNATIONAL SCHOOL - ALFALAH - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/البيوجا كافيه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3822928 

تعديل اإ�شم جتاري من/ البيوجا كافيه

LA PIOGGIA CAFE

اإىل/ كافترييا نيو البيوجا مركز ال�شاي

NEW LAPIOGGIA TEA CENTRE CAFETERIA 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  18 يونيو 2021 العدد 13269

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  18 يونيو 2021 العدد 13269

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  18 يونيو 2021 العدد 13269

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  18 يونيو 2021 العدد 13269

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  18 يونيو 2021 العدد 13269

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 160
اجلن�شية   ، القبي�شي  امل�شوى  حمد  خلفان  حمده   : ال�شيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
 %100 البالغة  كامل ح�شتها  والتنازل عن  البيع  ، ترغب يف  املتحدة  العربية  االمارات 
الرخ�شة  ، يف  باك�شتان  ، اجلن�شية  زيري جول  زيري  الرحمن  : ف�شل  ال�شيد  اىل  ذلك  و 
امل�شماه ))ال�شم�س الذهبية للخياطة(( والتي تاأ�ش�شت باأم�ارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 
الخر،  الرخ�شة  �شاحب  تنازل   ، االقت�شادية  التنميه  دائرة  من  ال�شادرة   )628242(

تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - فاتن بنت م�شباح بن اأحمد   
مدين    SHCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001245/ 

اإىل املحكوم عليه :  فاتن بنت م�شباح بن اأحمد 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ حممد رجائي و�شيم جنيب  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 43243 درهم ، باالإ�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع 

ال�شداد.  متام  وحتى   2021/2/8 تاريخ  من   5%
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
القا�شي / احمد طلعت عبدال�شادق حممد 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - رابني لمي�شهان   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2019 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002849/ 

اإىل املحكوم عليه : رابني المي�شهان 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ راجي�س كومار - اجلن�شية : هندي  يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 14016 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
القا�شي / وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�شارقة
 حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 
انذار عديل بالن�شر
رقم )5062/2021(

مقدم من/املنذرة : بنك االإمارات دبي الوطني �س.م.ع. )البنك( - بوكالة املحامني / د. اأحم�د �شعيد �شامل بن هزي�م 
وخالد حممد �شعيد بوج�شي�م وعبد اهلل ال�شوي�دي وبوكالة الوكيل/جربالدار حامد حممد عقيد

Paul Leggett - املنذر اإليها : فونك�س غلوبال م.د.م.�س )ال�شركة( - وميثلها : 1- بول جيم�س ليجيت
Mathew David Smith - ديفيد �شميث ماثيو   -  2

 Emaar- اإمارة دبي، داون تاون، اإعمار �شكوير ب�شفتهما امل�شفي واملمثل القانوين لل�شركة خالل مرحلة الت�شفية - عنوانهم : 
4254، هاتف رقم  04376888 رقم  بريد  �س   ،  6 الطابق   ،3 رقم  مبنى    ،Square

pleggett@deloitte.com : فاك�س رقم 043768899 بريد اإلكرتوين
املو�ش��وع : طلب اإعالن املنذر اليه بالن�شر

تتقدم املخطرة للمخطر اإليهما بهذا االإخطار العديل املاثل للمطالبة باالآتي:-
األف  وثالثون  وت�شعمائة  مليون  وثمانني  اإثنني   - دره��م   82،930،416،78 وق��دره  مبلغ  ب�شداد  اليهم  املنذر  املنذرة  تخطركم 
واأربعمائة و�شتة ع�شر درهم وثمانية و�شبعون فل�شا باالإ�شافة اإىل الفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد 
التام وذلك خالل خم�شة ايام واإال �شن�شطر اإىل التقدم بطلب اإىل قا�شي التنفيذ مبحاكم دبي لتزييل عقد الرهن املذكور بال�شيغة 
التنفيذية ونزع ملكية املكاتب املرهونة املذكورة �شلفاً وبيعها باملزاد العلني وفقاً للقانون رقم 14 ل�شنة 2008 ب�شاأن الرهن التاأميني 
داخل اإمارة دبي. وذلك للعلم واالإحاطة والعمل مبوجبه، مع حتميلكم كافة العطل وال�شرر والر�شوم وامل�شاريف القانونية واتعاب 

املحاماة  بكل حتفظ ،،، 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي



اجلمعة  18  يونيو    2021  م   -    العـدد   13269  
Friday    18   June   2021   -  Issue No   13269

07

اأخبـار الإمـارات

•• العني – الفجر: 

ن�شيبة-  اأن��������ور  زك�����ي  م����ع����ايل  اأك�������د 
ال�شمو  ل�����ش��اح��ب  ال��ث��ق��ايف  امل�شت�شار 
االأعلى  ال��رئ��ي�����س  ال����دول����ة،  رئ��ي�����س 
املتحدة-  العربية  االإم���ارات  جلامعة 
اأه���م���ي���ة ال���ع���م���ل االإب������داع������ي ال����ذي 
ا���ش��ت��ق��ط��اب خ����ربات من  ي��ه��دف اإىل 
لتطوير  واالأ����ش���ات���ذة  االأك���ادمي���ي���ني 
ال���ربام���ج االأك���ادمي���ي���ة. م�����ش��رياً اإىل 
ب�شبب  قيمة  لها  الب�شرية  احلياة  اأن 
تفاعل الفرد مع حتديات احلياة، واأن 
من  قيمة  ذات  ت�شبح  االإن�شان  حياة 
والهوية  وال��ت��ع��ارف  االت�شال  خ��الل 
الب�شرية من خالل  ت�شتنبطها  التي 

الثقافات املتعددة من حولها. 
االفتتاحية  كلمته  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
كلية  نظمتها  التي  اخللوة  لفعالّيات 

واالجتماعية  االإن�������ش���ان���ي���ة  ال���ع���ل���وم 
ملناق�شة  االإم���������������ارات.  ج���ام���ع���ة  يف 
ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ال���ك���ل���ي���ة واخل���ط���ط 
برامج  ط����رح  ����ش���اأن  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

جديدة تتوافق مع �شوق العمل.
 19 ك��وف��ي��د  ج��ائ��ح��ة  "اإن  واأ�����ش����اف 
العلوم  يف  ك���ب���ري  ت���ق���دم  اإىل  ،اأدت 
واالأعمال  والهند�شة  والتكنولوجيا 

اأهمية  يمُلغي  ه��ذا  ال  وال��ط��ب، ولكن 
الب�شري  ال�شلوك  فهم  يف  ال��رتك��ي��ز 
واالجتماعي ،اإزاء هذا الظرف الذي 
ك���ان���ت ل���ه ان��ع��ك��ا���ش��ات ك���ب���رية، حيث 

خربات  بف�شل  اجلامعة  ا�شتطاعت 
كوادرها التعامل معها مبهنية عالية 
جداً لت�شتمر العملية التعليمية وفق 
ما هو خمطط لها وباأعلى املعايري"

الكلية  ت�����ش��ع��ه  واأ����ش���اد م��ع��ال��ي��ه مب���ا 
لرباجمها  م�شتقبلية  خ��ط��ط  م���ن 
معنية  ب��اأن��ه��ا  خ�شو�شاً  ومناهجها 
ب��درا���ش��ة االإن�������ش���ان وامل��ج��ت��م��ع .وقد 
التعرف على  اأهمية  اإىل  نّوه معاليه 
مفهوم التعقيد الب�شري بعد الظروف 
التي مر بها العامل باأ�شره، وباأن دور 
ال���دور االأث��م��ن واالأج���در  الكلية ه��و 
ل��درا���ش��ة ه��ذا اجل��ان��ب، وال���ذي يعزز 
التعليم.  متطلبات  ك��ل  معرفة  م��ن 
م���ن ج��ان��ب��ه اأع�����رب ال���دك���ت���ور ح�شن 
النابوده، عميد كلية العلوم االإن�شانية 
واالجتماعية، عن تقديره للم�شاركة 
من  اأكادميية  ك��وادر  لوجود  الفّعالة 

وتربويني  اجل��ام��ع��ة،  وخ����ارج  داخ����ل 
ممثلة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  من 
اليحيائي  ح��م��د  ال��دك��ت��ور  ب��ح�����ش��ور 
وكيل م�شاعد قطاع املناهج والتقييم 
يف وزارة الرتبية والتعليم، والدكتور 
ع��ن خطط  م�����ش��وؤول  علي  اآل  في�شل 
مواءمة خمرجات التعليم العايل مع 

�شوق العمل يف الوزارة.
علي  الدكتور  الكلية  وكيل  اأك��د  كما 
ال��غ��اي��ة م��ن ع��ق��د هذا  "اأن  ال��غ��ف��ل��ي، 
اال���ش��ت��م��رار يف حتقيق  ه���و  احل����دث 

هيكلة  ت��غ��ي��ري  يف  ال��ك��ل��ي��ة  اإجن�������ازات 
التخ�ش�شات  من  املتحولة  اأق�شامها 
البينية  التخ�ش�شات  اإىل  التقليدية 
على  التناف�شية  وتعزيز  واالبتكارية، 
امل�شتويني االإقليمي والدويل، لتعليم 
ذويهم،  ت��ط��ل��ع��ات  ال��ط��ل��ب��ة وحت��ق��ي��ق 
امل�شتقبلية  الكلية  خطط  ان  خا�شة 
واملهارات  املعرفة  غر�س  اإىل  تهدف 
االأع��م��ال يف كافة براجمها  ري���ادة  يف 
االأك���ادمي���ي���ة، وت��ع��م��ل ع��ل��ى حت�شني 
االأداء التعليمي يف البيئة اجلامعية، 

للربامج  ال�����دويل  ال��ت��م��ي��ز  وت��ع��زي��ز 
االأكادميية التي تطرحها." 

وتخلل اخللوة مناق�شات جادة لطرح 
للتطوير من  ابتكارية جديدة  اأفكار 
اأ�شاليب  ط���رح  ومت  ال��ك��ل��ي��ة،  اأع���م���ال 
ح���دي���ث���ة ل��ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا م�����ش��ت��ق��ب��اًل يف 
الكلية  يف  والتعليم  التدري�س  جمال 
با�شتقطاب  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  وخ�����ش��و���ش��اً 
الدوليني،  الطلبة  وم��ن��ه��م  الطلبة 
وطرح اأفكار ملناهج ابتكارية متطورة 

حتقق ر�شا الطلبة. 

•• الفجرية -الفجر:

للخدمات  االإم��ارات  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
م�شت�شفى  ح�����ش��ول  ع���ن  ال�����ش��ح��ي��ة 
االعتماد  ����ش���ه���ادة  ع���ل���ى  ال���ف���ج���رية 
اللجنة  م�����ن  ال����������دويل  ال�������ش���ح���ي 
املن�شاآت  العتماد  امل�شرتكة  الدولية 
يرتفع  وب����ذل����ك   ،JCI ال�����ش��ح��ي��ة 
التابعة  املعتمدة  امل�شت�شفيات  ع��دد 
للموؤ�ش�شة اإىل 15 م�شت�شفى بن�شبة 
اإجناز %88.4 ، وتاأتي اأهمية هذا 
اح��ت��ف��اظ دولة  ت��ع��زي��ز  االإجن������از يف 
االإم��ارات عن جدارة باملرتبة االأوىل 
ال�شحية  امل��ن�����ش��اآت  ع����دد  يف  ع���امل���ي���اً 
احل��ا���ش��ل��ة ع��ل��ى االع��ت��م��اد ال����دويل، 
ال�شحي  القطاع  متيز  على  وتاأكيداً 
ب��ال��دول��ة واإدارت�����ه امل��ت��وازن��ة خلطط 

�شمان ا�شتمرارية االأعمال وموا�شلة 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ت��ق��دمي خ��دم��ات 

بكفاءة وجودة وفق اأعلى جاهزية.
ومت االإع��الن عن االإجن��از بعد اإنهاء 
التقييم  ع��م��ل��ي��ة  امل��ح��ك��م��ني  ف���ري���ق 
امل������ي������داين م�����ن خ�������الل ال������زي������ارات 
ومعاينة  ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ى،  امل���ي���دان���ي���ة 
جميع االأق�شام االإكلينيكية واالإدارية 
ل��ت��ق��ي��ي��م اخل���دم���ات ال�����ش��ح��ي��ة وفق 
املعايري واال�شرتاطات العاملية، التي 
يف  ال��رع��اي��ة  ج���ودة  مبقايي�س  تعنى 
اإجراءات  مع  بالتزامن  امل�شت�شفيات، 
ال��ت��ق��ي��ي��م ع����ن ب���ع���د م����ن ال����والي����ات 
املتحدة االأمريكية، وذلك با�شتخدام 
كامريات  م��ن  التكنولوجيا  اأح���دث 
واأج�����ه�����زة �شوت  وت��ف��اع��ل��ي��ة  م���رن���ة 

خم�ش�شة.

تر�سيخ الكفاءة التناف�سية
يو�شف  ال���دك���ت���ور  ����ش���ع���ادة  واأع��������رب 
ال�شركال مدير عام موؤ�ش�شة  حممد 
عن  ال�شحية،  للخدمات  االإم�����ارات 
اع��ت��زازه ب��ه��ذا االإجن���از ال���ذي حققه 
والتزامه  الفجرية  م�شت�شفى  ك��ادر 
االعتماد  �شهادة  متطلبات  بتحقيق 
ال���������دويل، وال��������ذي ي����اأت����ي يف اإط�����ار 
للحكومة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 
كافة  ح���������ش����ول  ن����ح����و  ال����ر�����ش����ي����دة 
على  ال�شحية  وامل��راك��ز  امل�شت�شفيات 
االع��ت��م��اد ال���دويل يف ال��ع��ام 2021 
املعايري  اأع��ل��ى  م��ع  متما�شية  لتكون 
الريادة  يف  العاملية  وال��ربوت��وك��والت 
�شعادته  وت��وج��ه  املبتكرة.  واحل��ل��ول 
والكوادر  االإدارات  لكافة  بالتهنئة 
م�شيداً  ال����ف����ج����رية  مب�������ش���ت�������ش���ف���ى 

بجهودهم واأدائهم املتميز يف تقدمي 
عالية  تخ�ش�شية  �شحية  خ��دم��ات 
اجل�������ودة و����ش���ل���ت ل���ه���ذا االع������رتاف 
الدويل الذي تفخر به الوزارة. واأكد 
على  دليل  االإجن���از  ه��ذا  اأن  �شعادته 
املوؤ�ش�شة  م�شت�شفيات  وم��رون��ة  تنوع 
يف اال�شتجابة للظروف الطارئة، من 
خالل اعتماد وتنفيذ منهجية عمل 
وا�شرتاتيجية  متكاملة  كمنظومة 
وفق  امل�شتويات  ك��اف��ة  وع��ل��ى  �شاملة 
اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ال��ع��امل��ي��ة. ولفت 
بوترية  العمل جاٍر  اأن  اإىل  ال�شركال 
الدويل  االعتماد  الإجن���از  مت�شارعة 
مل�شت�شفيي اأم القيوين ودبا حتى يتم 
اإجن���از ه��ذا امل��وؤ���ش��ر ال��وط��ن��ي بن�شبة 
قبل  الكاملة  وبالعالمة   100%

نهاية العام اجلاري.

اأف�سل املمار�سات املعتمدة
كلثوم  ال���دك���ت���ورة  اأو����ش���ح���ت  ف��ي��م��ا 
امل�شت�شفيات يف  اإدارة  البلو�شي مدير 
املوؤ�ش�شة اأن رحلة الو�شول لالعتماد 
ب���ن���اء ع��ل��ى املخطط  ت��ت��ط��ور  ك���ان���ت 
الزمني بدقة مبا يتنا�شب مع اأف�شل 
واملمار�شات  وامل���ع���اي���ري  امل����وؤ�����ش����رات 
ع��ل��ى تو�شيات  وامل��ب��ن��ي��ة   ال���دول���ي���ة، 
املعنية  العاملية  ال�شحية  املنظمات 
مبجال اجلودة، وتطبيق االإجراءات 
وتوظيف  االح����رتازي����ة  وال���ت���داب���ري 
بعد  ع��ن  التطبيب  ت��ق��ن��ي��ات  اأح����دث 
امل��ر���ش��ى وحتقيق  ���ش��الم��ة  حل��م��اي��ة 
االأج��ن��دة ال��وق��ائ��ي��ة. م��وؤك��دة حر�س 
امل�شت�شفيات  ت��زوي��د  ع��ل��ى  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
امل��ع��دات واالأن��ظ��م��ة الذكية  ب��اأح��دث 
املجتمع، ومراقبة  لتلبية احتياجات 

ح�شول  بعد  حتى  باجلودة  االل��ت��زام 
امل�شت�شفيات على االعتماد.

الدعم املتوا�سل من املوؤ�س�سة
واأ��������ش�������اد اأح������م������د اخل���������دمي م���دي���ر 
م�������ش���ت�������ش���ف���ى ال�����ف�����ج�����رية ب���ال���دع���م 
امل��ت��وا���ش��ل م���ن م��وؤ���ش�����ش��ة االإم������ارات 
ع��ل��ى �شعيد  ال�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
ال���ت���ج���ه���ي���زات ال���ط���ب���ي���ة وال�����ك�����وادر 
اال�شتيعابية  الطاقة  وزي��ادة  املوؤهلة 
بال�شرعة  املر�شى  احتياجات  لتلبية 
وال�����ك�����ف�����اءة ال����ت����ي ت���ل���ب���ي امل���ع���اي���ري 
املعتمدة. والذي دعم خطط وبرامج 
املبتكرة  احل��ل��ول  لتبني  امل�شت�شفى 
الدويل  االعتماد  وحتقيق متطلبات 
اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  ناحية  من 
رقمية  عمل  بيئة  وتطبيق  ال�شحية 

لينعك�س  الوظيفي  الر�شا  وحتقيق 
يف  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  اأداء  ع���ل���ى  اإي����ج����اب����اً 
توظيف  اإىل  اإ�شافة  املر�شى،  اإ�شعاد 
وا�شتقطاب  ال����ذك����ي����ة  اخل�����دم�����ات 
العاملية  واخل��ربات  املمار�شات  اأف�شل 
وهناأ  لالبتكار.  جاذبة  بيئة  وتوفري 
والطبي  االإداري  ال��ط��اق��م  اخل���دمي 
على هذا االإجناز العاملي موؤكداً على 
للحفاظ  اجلهود  م�شاعفة  �شرورة 
اجل����ودة يف اخلدمات  م��ع��اي��ري  ع��ل��ى 

ال�شحية املقدمة.

معايري العتماد الدويل
الدولية  ال��ل��ج��ن��ة  م��ع��اي��ري  اأن  ي���ذك���ر 
ال�شحية  امل��ن�����ش��اآت  امل�����ش��رتك��ة الع��ت��م��اد 
JCI ت�شمل 14 معياراً رئي�شياً، والتي 
جزئية  تف�شيلية  م��ع��اي��ري  اإىل  ت��ت��ف��رع 

ال�شحية،  اخل����دم����ات  ج��م��ي��ع  ت��غ��ط��ي 
والو�شول  املر�شى  �شالمة  وتت�شمن؛ 
واأق�������ش���ام احل�����وادث،  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  اإىل 
وت�شخي�شهم  املر�شى  تقييم  ومعايري 
وو�شع اخلطة العالجية واإدارة االأدوية، 
وتثقيفهم،  امل��ر���ش��ى  ح��ق��وق  وم��ع��اي��ري 
وم�شوؤولياتها  العليا  االإدارة  ومعايري 
ومكافحة العدوى واجلودة والتح�شني 
الب�شرية  امل������وارد  وم��ع��اي��ري  امل�����ش��ت��م��ر، 
املن�شاآت  و���ش��الم��ة  امل��وظ��ف��ني  وت��ق��ي��ي��م 
ومعايري  الطبية،  واالأج��ه��زة  ال�شحية 
اإدارة امللف الطبي واملعلومات ال�شحية.

•• ال�سارقة-الفجر:

اال�شت�شاري  للمجل�س  احل���ايل  ال���دور  اأع��م��ال  نهاية  ق��رب  م��ع 
الإمارة ال�شارقة نظرت اللجنة الت�شريعية والقانونية والطعون 
واالقرتاحات وال�شكوى باملجل�س خالل اجتماعها الذي عقدته 
ام�س نظرت يف واحد  ال�شارقة �شباح  املجل�س يف مدينة  مبقر 
وع�شرين �شكوى تقدم بها اأ�شحابها اإىل املجل�س وا�شتوفت كافة 

اال�شرتاطات القانونية.
الراأي  واإب����داء  ال�شكاوى  ك��اف��ة  درا���ش��ة  على  اللجنة  وحر�شت 
القانوين ب�شاأنها يف ظل قرب انتهاء اأعمال املجل�س اال�شت�شاري 

لدور االنعقاد العادي الثاين من الف�شل الت�شريعي العا�شر.
املازمي رئي�س  اإ�شحاق  الدكتور �شاهني  �شعادة  تراأ�س االجتماع 
اللجنة وح�����ش��ره ���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل م���راد م���ريزا م��ق��رر اللجنة 
و���ش��ع��ادة خليفه حم��م��د ب��وغ��امن و���ش��ع��ادة حم��م��د ع��ل��ي جابر 
�شعيد  علي  و�شعادة  علي  األ  �شالح  حممد  و�شعادة  احل��م��ادي 
علي النقبي و�شعادة الدكتور اإ�شماعيل كامل الربميي بجانب 
ح�شور عبدالعزيز بن خادم نائب مدير اإدارة ال�شوؤون الربملانية 

والقانونية و�شمية جا�شم �شكرترية االإدارة القانونية  .
اإىل  واردة  ردود  اأرب��ع��ة  يف  اجتماعها  خ���الل  اللجنة  ون��ظ��رت 
املجل�س من الدوائر احلكومية حول �شكاوى �شابقة وتباحثت 

واأقرت  ال�شكاوى  تلك  يف  احلكومية  اجلهات  ردود  يف  اللجنة 
اإخطار اأ�شحاب ال�شكاوى بتلك الردود 

اللجنة  رئي�س  املازمي  اإ�شحاق  �شاهني  الدكتور  �شعادة  واأع��رب 
الت�شريعية  اللجنة  اال�شت�شاري من خالل  املجل�س  عن حر�س 
فيها  والنظر  املجل�س  اإىل  ت��رد  التي  ال�شكاوى  ا�شتقبال  على 
موؤكدا اأن االأمانة العامة للمجل�س اال�شت�شاري تقبل ال�شكاوى 
واالقرتاحات دون التقيد بال�شكل وتعر�شها على هيئة مكتب 
التقدم  ���ش��روط  وف��ق  ب�شاأنها  والت�شرف  بها  للنظر  املجل�س 
اأن تكون موقعة ممن  اإىل املجل�س اال�شت�شاري بال�شكوى وهي 

قدمها مذكورا با�شمه الثالثي وحمل اإقامته وعمله.

•• ال�سارقة-الفجر:

نظمت غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة 
ملجموعة  التمثيلية  باللجنة  ممثلة 
ع��م��ل ق��ط��اع ال�����ش��ن��اع��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
ال�شارقة،  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
للحملة  الثانية  التعريفية  اجلل�شة 
يف  املن�شاآت  ب��اأم��ن  اخلا�شة  التوعوية 
ال�شارقة،  ب��اإم��ارة  ال�شناعية  املناطق 
"اأمان  �شعار  حت��ت  اإط��الق��ه��ا  مت  التي 
وتهدف  ازدهارها"،  اأعمالكم..اأ�شا�س 
اإىل توعية اأ�شحاب املن�شاآت بالتدابري 
اجلرمية  م��ع��دالت  خلف�س  االأم��ن��ي��ة 

ورفع ن�شبة ال�شعور باالأمان.
التي  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة  وح�����ش��ر اجل��ل�����ش��ة 
)االأربعاء( يف  االأول  اأم�س  يوم  اأقيمت 
بن  حمد  امل��ق��دم  �شعادة  الغرفة،  مقر 
ال�شرطة  اإدارة  مدير  نائب  ق�شمول 
ال�شويدي  جا�شم  وامل��ق��دم  املجتمعيه 

املجتمعية،  ال�����ش��رط��ة  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
اللجنة  رئي�س  �شامويل  اللو  و�شعادة 
ع���م���ل قطاع  مل���ج���م���وع���ة  ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة 
ال�شام�شي  حممد  وامل��ق��دم  ال�شناعة، 
واملباحث  ال���ت���ح���ري���ات  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
واأجمد  ال�����ش��ارق��ة،  ب�شرطة  اجلنائية 
عو�س الكرمي رئي�س ق�شم جمموعات 
اأ�شحاب  وع��دد من  الغرفة،  العمل يف 
ومم���ث���ل���ي امل����ن���������ش����اآت ال�������ش���ن���اع���ي���ة يف 
ممثلي  من  ع��دد  جانب  اإىل  ال�شارقة، 
و�شرطة  ال��غ��رف��ة  يف  املعنية  االإدارات 

ال�شارقة.

دور وقائي وتوعوي
ال�شويدي،  جا�شم  املقدم  �شعادة  وب��ني 
الرتكيز  �شيتم  التي  االإج����راءات  اأه��م 
�شت�شتمر  ال��ت��ي  احلملة  خ��الل  عليها 
حتى نهاية العام اجلاري، مو�شحا اأن 
دور ال�شرطة هو دور وقائي وتوعوي، 

املمار�شات اخلاطئة  تقليل  اإىل  يهدف 
واحلد من الظواهر ال�شلبية، والنزول 
ب��ال��ت��دق��ي��ق على  ل��ل��ق��ي��ام  امل���ي���دان  اإىل 
املن�شاأت من حيث االإج��راءات االأمنية 
التي تتبعها، وتوعية اأ�شحاب املن�شاآت 
بعدة  ال�شناعية  املناطق  يف  وال��ع��م��ال 
وت�شمن  ثقافاتهم  م��ع  تتالئم  لغات 
الو�شول الأكرب �شريحة منهم، لتفادي 
ال��وق��وع ال��وق��وع يف االأخ���ط���اء، موؤكدا 
حر�س القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة 
باالإمارة،  االأع��م��ال  جمتمع  دع��م  على 
القائم مع  التعاون  خ��الل  وذل��ك من 
القطاع،  بهذا  املعنية  املوؤ�ش�شات  كافة 
اال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ة  على  مثنيا 
الرائد يف  ودروه��ا  ال�شارقة  مع غرفة 
الأ�شحاب  التوعوية  الر�شائل  اإي�شال 
املن�شاآت ال�شناعية، و�شريحة العاملني 
ب���ه���ا وامل���ت���ع���ام���ل���ني م��ع��ه��ا م����ن خالل 
احل��م��الت ال��ت��وع��وي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة التي 

تنفذها، داعيا اجلميع اإىل التعاون مع 
اجلهات االأمنية وال�شركاء املعنيني، يف 
تطبيق كافة التو�شيات التي ت�شب يف 
خدمتهم، وجتعل اإمارة ال�شارقة واحة 

اأمن واأمان.

توفري كافة اأ�سكال الدعم
من جانبه اأ�شار اللو �شامويل، اإىل اأن 
على  حري�شة  �شتكون  ال�شارقة  غرفة 
توفري كافة اأ�شكال الدعم للحملة مبا 
التي  امل��خ��رج��ات  حتقيق  م��ن  ميكنها 
اأجلها، وذلك انطالقا من  اأع��دت من 
العمل  تفعيل  ع��ل��ى  ال��دائ��م  حر�شها 
م���ب���ادرات نوعية،  امل�����ش��رتك الإط����الق 
ت�شهم يف دع��م اال���ش��ت��ق��رار االأم��ن��ي يف 
وال�شناعية  االقت�شادية  القطاعات 
وال����ت����ج����اري����ة ع���ل���ى م�������ش���ت���وى اإم�������ارة 
ال�شارقة، مبا يعزز من عوامل اجلذب 
االإمارة،  به  تتمتع  التي  اال�شتثماري 

مو�شحا اأن الغرفة �شتعمل على تنفيذ 
والتي  احلملة  يف  بها  املنوطة  االأدوار 
وال�شركات  امل��ن�����ش��اآت  ح�شر  يف  تتمثل 
امل�شتهدفة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  امل���ن���اط���ق  يف 
من�شاأة،   8000 نحو  عددها  والبالغ 
باالإ�شافة اإىل التوا�شل والتن�شيق مع 
لعقد  والتجهيز  واالإع����داد  ال�شركات 
الر�شائل  الإي�شال  وحما�شرات  ور���س 
التوعوية، ف�شال عن اإر�شال التعهدات 
بالكامريات  اخلا�شة  واال���ش��رتاط��ات 

وتاأمني املن�شاآت.

ن�سائح اأمنية
ال�شام�شي،  حممد  املقدم  وا�شتعر�س 
اأ�شحاب  اأم�����ام  ال��ن�����ش��ائ��ح  م���ن  ج��م��ل��ة 
االل����ت����زام برتكيب  اأه��م��ه��ا  امل��ن�����ش��اآت، 
ح�شب  ع����ل����ى  امل�����راق�����ب�����ة  ك������ام������ريات 
املوا�شفات الفنية داخل وخارج املن�شاأة، 
واإمكانية التعاقد مع ال�شركات االأمنية 

املن�شاأة،  وت���اأم���ني  حل��را���ش��ة  امل��ع��ت��م��دة 
وتركيب  م��ن��ا���ش��ب��ة  اإ�����ش����اءات  وو����ش���ع 
وعدم  اال�شت�شعار،  خا�شية  اإ����ش���اءات 
ترك الب�شائع خارج املن�شاأة، باالإ�شافة 
عالية،  ج��ودة  ذات  اأق��ف��ال  تركيب  اإىل 
وت���اأم���ني اخل���زن���ة وع����دم ت���رك مبالغ 
على  ال�����ش��ي��ط��رة  ج���ان���ب  اإىل  ك���ب���رية، 
ال�شاحات  عن  واالإب���الغ  العمال  �شكن 
امل���ه���ج���ورة امل����ج����اورة وال���ت���وا����ش���ل مع 

اجلهات االأمنية يف حاالت اال�شتباه.
املنوطة  االأدوار  ال�����ش��ام�����ش��ي  وب�����ني 
احلملة  خ�����الل  ال�������ش���ارق���ة  ب�����ش��رط��ة 

املناطق  حت���دي���د  ت�����ش��ت��ه��دف  وال����ت����ي 
ال�شناعية امل�شتهدفة، واإعداد الر�شالة 
ال��ت��وع��وي��ة ل��ت��اأم��ني امل��ن�����ش��اآت، ف�شال 
واملحا�شرات  ال����ور�����س  ت���ق���دمي  ع����ن 
واال�شرتاطات  ال��ت��ع��ه��دات  وم��ت��اب��ع��ة 
اخلا�شة بالتاأمني، والتدقيق الدوري 
ومتابعة البالغات واملعلومات االأمنية 
الواردة للحد من اجلرائم والظواهر 
وت�شتهدف  ال�����ش��ل��ب��ي��ة.  وال�����ش��ل��وك��ي��ات 
احلملة حتقيق العديد من املخرجات 
حمددة  اأن�شطة  ع��رب  تنفيذها  �شيتم 
م����ن خ�����الل االج���ت���م���اع���ات ال����دوري����ة 

من  العديد  عرب  والوقاية  والتوعية 
واملحا�شرات  ال���ور����س  م��ث��ل  ال��ق��ن��وات 
االجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  وم���ن�������ش���ات 
والربيد االإلكرتوين وو�شائل االإعالم، 
املجتمعية  امل��ق��اب��الت  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
للمتابعة  االأم�����ن�����ي�����ة  وال��������دوري��������ات 
وال��ت��دق��ي��ق وال��ت��ع��ام��ل م��ع املالحظات 
اإخ�شاعه  �شيتم  ذل��ك  وك��ل  واإغالقها، 
االأداء من حيث  اإىل موؤ�شرات لقيا�س 
عدد املن�شاآت التي �شيتم زيارتها، وعدد 
م���ن احلملة  وامل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  ال���ور����س 

واملقابالت التي �شيتم اإجرائها.

خالل خلوة نظمتها كلية العلوم الإن�سانية والجتماعية بجامعة الإمارات : 

زكي ن�سيبة يوؤكد: اأهمية العمل الإبداعي وتفاعل الفرد مع حتديات املجتمع

ير�سخ �سدارة الإمارات العاملية بعدد املن�ساآت ال�سحية املعتمدة

JCI موؤ�س�سة الإمارات للخدمات ال�سحية تعلن عن ح�سول م�ست�سفى الفجرية على العتماد ال�سحي الدويل

اللجنة القانونية با�ست�ساري ال�سارقة تنظر يف 21 �سكوى وتطلع 
على 4 ردود واردة من جهات حكومية حول �سكاوى �سابقة 

جل�سة توعوية �سمن مراحل تنفيذ حملة اأمان اأعمالكم..اأ�سا�س ازدهارها

�سرطة وغرفة ال�سارقة يوعّيان اأ�سحاب املن�ساآت ال�سناعية بالتدابري الأمنية حلماية م�ساحلهم

بيت اخلري توزع مليون 
وجبة غذائية

•• دبي -وام:

متكن الفريق امليداين جلمعية "بيت اخلري" من توزيع مليون وجبة حتى نهاية 
مايو املا�شي �شمن م�شروعي "الطعام للجميع" و"اإفطار �شائم".

ووجه عابدين طاهر العو�شي مدير عام بيت اخلري" ال�شكر لل�شركاء والداعمني 
دائرة  مقدمتهم  ويف  االإجن���از  ه��ذا  حتقيق  ه��ذا  يف  �شاهموا  ال��ذي��ن  واملح�شنني 
العمال  ل�شوؤون  الدائمة  واللجنة  بدبي  اخل��ريي  والعمل  االإ�شالمية  ال�شوؤون 
املنبثقة عن االإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون االأجانب يف دبي وجمعية االإح�شان 

اخلريية وهيئة الطرق واملوا�شالت يف كل من دبي وراأ�س اخليمة.
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قائد عام �سرطة عجمان يطلع على خطة م�ساركة الداخلية مبعر�ص اإك�سبو 2020 
•• عجمان-وام:

اطلع �شعادة اللواء ال�شيخ �شلطان بن عبد اهلل النعيمي قائد عام 
اإدارة االإعالم والعالقات  �شرطة عجمان خالل ا�شتقباله وفد 
مب�شاركة  اخلا�شة  الفعاليات  على  الداخلية  ب���وزارة  العامة 
2020، املزمع تنظيمه يف  اإك�شبو ال��دويل  ال��وزارة يف معر�س 

الفرتة من اأول اأكتوبر2021 وحتى 31 مار�س 2022.
تراأ�شه  ال��ذي  بالوفد  �شرطة عجمان  عام  قائد  �شعادة  و رحب 
العالقات  اإدارة  مدير  ال�شام�شي  بطي  حممد  العميد  �شعادة 
خمي�س  حم��م��د  العقيد  ي��راف��ق��ه  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  يف  ال��ع��ام��ة 
وزارة  يف  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال�����ش��ري��دي 

القيادات  م��ع  ال��ت��ع��اون  يف  املتميز  ب��دوره��م  الداخلية،م�شيداً 
اإك�شبو،  معر�س  يف  امل�شاركة  وتنظيم  التن�شيق  يف  ال�شرطية 
االإم����ارات وال  ل��دول��ة  واج��ه��ة عاملية  املعر�س ميثل  اأن  م��وؤك��داً 
�شبيل  يف  ال��الزم  الدعم  لتوفري  اجلهود  كافة  ت�شافر  من  بد 
اأن �شرطة عجمان �شتبذل كل اجلهود املمكنة  اإجناحه، موؤكداً 
ت��دع��م متيز  ال��ت��ي  ب��ال�����ش��ورة  امل�����ش��ارك��ات وال��ف��ع��ال��ي��ات  لتنفيذ 

م�شاركة وزارة الداخلية يف املعر�س.
ال�شام�شي  بطي  حممد  العميد  �شعادة  ا�شتعر�س  جانبه  م��ن 
مدير اإدارة العالقات العامة يف وزارة الداخلية اخلطة الزمنية 
مل�شاركة وزارة الداخلية يف معر�س اإك�شبو طوال فرتة انعقاده 
على مدار اأربع وع�شرين اأ�شبوعاً، م�شرياً اإىل اأن وزارة الداخلية 

تت�شمن فعاليات وم�شاركات يف جماالت  �شاملة  و�شعت خطة 
القياداتال�شرطية،  ومن  الداخلية  وزارة  من  ومتنوعة  عديدة 
لتعك�س انطباعاً متميزاً عن الدور الهام الذي توؤديه الوزارة يف 

دعم متيز وريادة دولة االإمارات.
وعن املجاالت التي ت�شارك فيها وزارة الداخلية اأو�شح العميد 
ال�شام�شي اأن كل اأ�شبوع يت�شمن م�شاركات يف جمال حمدد،منها 
املجتمعات  متكني  واأ�شبوع  البيولوجي،  والتنوع  املناخ  اأ�شبوع 
واأ�شبوع االأمن، واأ�شبوع الف�شاء، اإ�شافة اإىل م�شاركات وفعاليات 
حول املواطنة االإيجابية واالإعالم والت�شامح، وكذلك فعاليات 
الأ�شحاب الهمم وجماالت اأخرى كثرية ومتنوعة تعزز ال�شورة 

املتميزة مل�شاركة وزارة الداخلية يف معر�س اإك�شبو 2020.

•• دبي-وام:

ب���ن را�شد  ع���ق���دت م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د 
خ���الل  م�����ن  ل���ل���م���ع���رف���ة  م���ك���ت���وم  اآل 
مبادرة  وع��رب  املرئي  االت�شال  تقنية 
بعنوان  نقا�شية  جل�شة  "بالعربي" 
العربية"  باللغة  العلوم  ن�شر  "اأهمية 
ال�شارخ  حممد  م��ن  ك��ل  فيها  حت��دث 
�شركة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  موؤ�ش�س 
العبيدي  ل��ي��ل��ى  وال���دك���ت���ورة  ���ش��خ��ر 
القدمي بجامعة  العربي  االأدب  اأ�شتاذ 
ال�شارقة واأدارتها االإعالمية الدكتورة 

بروين حبيب.
واأكدت الدكتورة بروين حبيب خالل 
لها  ك���ان  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  اأن  اجلل�شة 
دور بالغ االأثر يف حدوث نقلة نوعية 
التاريخ  ف���رتات  م��ن  ف��رتة  يف  علمية 
ع��ن��دم��ا اأف�����رزت ع��ل��م��اء ك���ب���ارا عربوا 
بهذه اللغة عن مكنون معارفهم التي 
 .. نه�شتهم  اأ�ش�س  منها  ال��غ��رب  اأخ��ذ 
احلايل  الو�شع  على  ال�شوء  م�شلطة 
للغة العربية من حيث مواكبة العلوم 
العرب  التجريبية وتعريبها ومو�شع 

اأمام هذه االإ�شكالية.. موؤكدة �شرورة 
ال��ل��غ��ة ع���ني االإن�������ش���ان على  ت��ك��ون  اأن 
الثقافات  على  االأمم  ون��اف��ذة  ال��ع��امل 

االأخرى.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د حم��م��د ال�����ش��ارخ اأن 
تكون  م��وؤه��ل��ة الأن  ك��ان��ت  اأي����ا  ال��ل��غ��ة 
وع��اء ل��الآداب والعلوم على حد �شواء 
اأن يكون  ال�����ش��رورة  اأن��ه م��ن  .. مبينا 
هناك عمل دوؤوب يتكون من اجتاهني 
رئي�شني االأول يتعلق بالنخب العربية 
عليها  ينبغي  التي  واملتعلمة  املثقفة 
باأن  تامة  قناعة  على  تكوَن  اأن  لزاما 
اأن  ي��ج��ب  واالأمم  امل��ج��ت��م��ع��ات  ت��ق��دم 
القومية  ل��غ��ات��ه��ا  اأط����ر  ���ش��م��ن  ي��ك��ون 
وقفا  ل��ي�����ش��ت  وامل����ع����ارف  ال��ع��ل��وم  واأن 
ع��ل��ى ل��غ��ة دون اأخ�����رى اأم�����ا االجت����اه 
الثاين هو �شرورة اأن يرتبط بالقرار 
ي�شدر  ال�����ذي  ال�����ش��ري��ح  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
امتحانات  ب���اإج���راء  ج��ري��ئ��ة  ق�����رارات 
باللغة العربية توؤهل طالب الثانوية 
اللغة  واإدراج  اجلامعات  يف  للدرا�شة 
العربية لغة اأ�شا�شية يف كليات العلوم 
االأخرى  اللغات  نبذ  دون  التجريبية 

زيادة  يف  ك��م��راج��ع  عليها  واالع��ت��م��اد 
باأحدث  وت��زوي��ده��م  الطلبة  خم��زون 
ال��ع��امل م��ن تطورات  اإل��ي��ه  م��ا تو�شل 
الدكتورة  واأو�شحت   . حديثة  علمية 
ل��ي��ل��ى ال��ع��ب��ي��دي خ����الل اجل��ل�����ش��ة اأن 
ال���ل���غ���ات التي  اأق�������دم  ال���ع���رب���ي���ة م����ن 

وخيالها  وجمالياتها  اآدابها  يف  تتميز 
ف��اخل��ي��ال ع��ن��د ال���ع���رب اإب�����داع عربي 
اآداب��ا حملتها  العرب  بنت من خالله 
قلب  يف  علومها  ون�شرت  ال��ع��رب  اأم��ة 
ال��ع��امل م��ن خ���الل ت��اأ���ش��ي�����س ح�شارة 
وحوا�شر  رائ�����دة  وع��ل��م��ي��ة  اإب���داع���ي���ة 

العربية  املنطقة  يف  م��زده��رة  عربية 
واالإ����ش���الم���ي���ة وك���ان���ت م��ه��د ازده�����ار 
العلوم التي اأخذ منها الغرب واأر�شلوا 

بعثاتهم اإليها لتاأ�شي�س نه�شتهم.
اللغة  جم���ام���ع  دور  اإىل  واأ�������ش������ارت 
معاجم  اإخ��راج��ه��ا  يف  امل��ق��در  العربية 
.. منوهة  ل��ل��ع��ل��وم  م��ع��ا���ش��رة  ع��رب��ي��ة 
العربية  ال����ل����غ����ة  جم����م����ع  ب����ج����ه����ود 
ال�شاأن  ه����ذا  يف  ال��ك��ب��رية  ب��ال�����ش��ارق��ة 
والدة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  اأن  ..م����وؤك����دة 
الكثري من  اإب��داع ت�شتوعب  وهي لغة 
امل�شطلحات وباب التعريب باب وا�شع 
قيمة  من  يعزز  عربي  فخر  وم�شدر 
يف  االأخ��رى  احل�شارات  مع  التوا�شل 
للم�شطلحات  العلمية  اال�شتخدامات 

اجلديدة .
املعارف  ترجمة  اأهمية  على  ورك���زت 
اإىل  م�شرية   .. العربية  اإىل  االأخ���رى 
ح��رك��ة ال��رتج��م��ة ال��ت��ي اأث���رت املكتبة 
الكتب  ب���اآالف  ال��ت��اري��خ  ع��رب  العربية 
ال���ت���ي جن���ح ال���ع���رب م���ن خ��الل��ه��ا يف 
ال�شابقة  االأمم  علوم  على  التاأ�شي�س 

وتطويرها.

•• اأبوظبي الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ت��وا���ش��ل 
والنقل  البلديات  ل��دائ��رة  التابعة 
املدينة  ب��ل��دي��ة م��رك��ز  م���ن خ����الل 
الطبيعي  التجميل  اأع��م��ال  تنفيذ 
�شارع  يف  ال���و����ش���ط���ي���ة  ل���ل���ج���زي���رة 
املنطقة  لت�شمل  ال��ع��رب��ي،  اخلليج 
امل��م��ت��دة م��ن ج�����ش��ر م��وق��ب وحتى 
بن  �شخبوط  ���ش��ارع  م��ع  ال��ت��ق��اط��ع 
�شلطان، بتكلفة 3 ماليني و683 
األ���ف دره���م، ويتوقع االن��ت��ه��اء من 
امل���������ش����روع خالل  ج���م���ي���ع حم�������اور 
يونيو اجلاري، حيث و�شلت ن�شبة 
االإجن��از الفعلي اأك��رث من 86 % 
امل�شتهدفة  امل�����ش��اح��ة  ب��ل��غ��ت  وق���د   ،
والتجميل  والتح�شني  بالتطوير 

مربع. مرت   30500
جت�شيداً  امل�������ش���روع  ه�����ذا  وي����اأت����ي 
حلر�س بلدية مدينة اأبوظبي على 

االرتقاء امل�شتمر باملظهر اجلمايل 
العامة  وامل��راف��ق  للطرق  املتنا�شق 

، وذل��ك �شمن االأول��وي��ات الهادفة 
اإىل اإ�شعاد املجتمع وحت�شني جودة 

. وح����ول طبيعة  وال��ب��ي��ئ��ة  احل��ي��اة 
االأعمال التي يتم تنفيذها اأو�شحت 

بلدية مدينة اأبوظبي اأنها تت�شمن 
اجلزيرة  وجتميل  تطوير  اأع��م��ال 
العربي،  اخلليج  ل�شارع  الو�شطية 
التجميل  اأعمال  تنفيذ  خالل  من 
ت�شميمها  اإع�����ادة  ع���رب  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
و  ن��خ��ل��ة ج���دي���دة  وزراع������ة )65( 
مزهرة  ���ش��ج��رة   )126( زراع������ة 
باالإ�شافة   ، ج��م��ال��ي��ة  األ�����وان  ذات 
من  مربع  م��رت   )11،600( اإىل 
 21،150  ( و  ال��رتب��ة   مغطيات 
االألوان   متعددة  مو�شمية  زه��رة   )
ال�شجريات  م��ن   )  40،100( و 
اإن�شاء  اأي�شا  االأع��م��ال  وت�شمنت   ،
مم�����رات ���ش��ي��ان��ة ج��ان��ب��ي��ة بطول 
اإجمايل ) 2،600( مرت ، وفر�س 
احل�����ش��ى ال��ت��ج��م��ي��ل��ي مب�����ش��اح��ة ) 
كما   ، مربعاً  م���رتاً   )  14،450
مت تاأهيل �شبكة الري مبا يتنا�شب 
امل�شتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��ع��اي��ري  م���ع 

والرت�شيد يف ا�شتهالك املياه.

•• ابوظبي-الفجر:

االأول  اأم�س  االإم��ارات  تراث  لنادي  التابع  والبحوث  للدرا�شات  زايد  نظم مركز 
العربي يف دليل  االإم��ارات واخلليج  "تاريخ  بعنوان  افرتا�شية  ندوة  "االأربعاء" 
لورمير"، حتدث فيها كل من الدكتور حممد اخل�شريي اأ�شتاذ التاريخ احلديث 
الفار�س  فار�س  حممد  والدكتور  �شعود،  بن  حممد  االإم��ام  جامعة  يف  واملعا�شر 
اأ�شتاذ  حممود  يحيى  والدكتور  واخلليج،  االإم���ارات  تاريخ  يف  املتخ�ش�س  امل��وؤرخ 
الوثائق  الباحث يف مركز  االإم��ارات، ويو�شف عقيل  التاريخ احلديث يف جامعة 
التاريخية مبركز عي�شى الثقايف، واأدارها الدكتور حممد الفاحت زغل الباحث يف 

مركز زايد للدرا�شات والبحوث.
واأو�شحت فاطمة املن�شوري مديرة مركز زايد للدرا�شات والبحوث يف م�شتهل 
الندوة اأن تنظيمها جاء بالتعاون مع االأمانة العامة ملراكز الوثائق والدرا�شات 
العربية، وذل��ك من منطلق اهتمام مركز  ل��دول اخلليج  التعاون  ب��دول جمل�س 
زايد للدرا�شات والبحوث باحلفاظ على الرتاث الوثائقي للدولة بو�شفه اأحد 
املراكز املعنية بالدرا�شات التاريخية الوثائقية ون�شر الوعي البحثي حول امل�شادر 

التاريخية املعنية بتاريخ املنطقة.
التاريخ اخلليجي  اإب��راز  اإىل  الندوة  اأي�شاً من تنظيم  املركز يهدف  اأن  واأ�شافت 
بدول  اخلا�شة  وال��وث��ائ��ق  التاريخية  امل�����ش��ادر  على  ال�شوء  بت�شليط  امل�شرتك 
اخلليج، حيث تعد مو�شوعة "دليل اخلليج" التي جمعها جون لورمير من اأهم 

امل�شادر املعنية بهذا املو�شوع.

ل��ورمي��ر بجزاأيه  اأن ك��ت��اب  اإىل  ال��ف��ار���س  ال��دك��ت��ور حممد ف��ار���س  اأ���ش��ار  يف ح��ني 
تاريخ  عن  الكتابة  يريد  �شخ�س  الأي  االأه��م  املرجع  يعد  واجل��غ��رايف  التاريخي 
بالوجود  املرتبط  اخلليج  دليل  لتاأليف  تاريخية  الفار�س خلفية  وقدم  اخلليج. 
ال�شوء على التقارير التي كان  الربيطاين يف املنطقة باأ�شكاله املختلفة، ملقياً 
بالتفا�شيل  الربيطانية  للحكومة  ويرفعونها  الربيطانيون  املوظفون  يكتبها 
دليل  منها  ن  ت��ك��وَّ التي  التقارير  وه��ي  واالجتماعية،  واالقت�شادية  ال�شيا�شية 

اخلليج يف ما بعد.
كان  الهند  للملك يف  نائباً  ك��رزون  اللورد ج��ورج  تعيني  اأن��ه عند  الفار�س  وذك��ر 
حري�شاً على ب�شط هيمنة بريطانيا على منطقة اخلليج قبل القوى االأخرى، 
فطلب من اأحد موظفي االإدارة الربيطانية يف الهند وهو جون لورمير اأن يعد 
دلياًل �شاماًل عن املنطقة. و�شدد الفار�س على اأن دليل لورمير مت و�شعه لغر�س 
ولي�س  �شري  ب�شكل  اأ���ش��درت��ه  التي  الربيطانية  احلكومة  ال�شتخدام  �شيا�شي 
اإعداده  يف  اعتمد  لورمير  اأن  يف  تكمن  اأهميته  اأن  اإىل  م�شرياً  تاريخي،  بغر�س 
على التقارير التي كتبت عن اخلليج من قبل امل�شوؤولني الربيطانيني منذ اأواخر 
خالل  له  ال�شخ�شية  امل�شاهدات  على  اعتماده  اإىل  اإ�شافة  ع�شر،  الثامن  القرن 
التي متت بعدها،  1903 والزيارات  اللورد كرزون عام  زيارته للمنطقة رفقة 

وم�شاهدات امل�شوؤولني الربيطانيني الذين كانوا يف املنطقة.
كما اأ�شار الفار�س اإىل اأن ما مييز دليل لورمير اأنه معا�شر لالأحداث التي يتكلم 
تقارير  لكونها  ر�شمية  ب�شفة  االأح���داث  عن  كتب  كما  وامل��ك��ان،  الوقت  يف  عنها 
للحكومة الربيطانية، وو�شف الدليل باأنه ال يوجد له مثيل حتى االآن لكونه 

مرة  اأول  للعربية  ترجم  اأن��ه  اإىل  م�شرياً  �شاملة،  جغرافية  تاريخية  مو�شوعة 
عام 1967 من قبل مكتب حاكم قطر، ثم ترجم مرة اأخرى من قبل جامعة 
قابو�س قبل ب�شع �شنوات. من جهته اأّمن الدكتور حممد اخل�شريي على اأهمية 
دليل لورمير على الرغم من اأنه يعك�س وجهة النظر الربيطانية اإال اأنه يحوي 
معلومات قد ال تكون موجودة يف كثري من امل�شادر العربية، وو�شفه باأنه كتاب ال 
ينكر اأهميته اأحد ال �شيما لطالب الدرا�شات العليا والباحثني املتخ�ش�شني رغم 

كونه م�شدراً واحداً �شمن امل�شادر االأجنبية التي حتدثت عن تاريخ اخلليج.
يف  بالدهم  عن  موؤرخوها  كتب  اخلليج  دول  اأغلب  اأن  عن  اخل�شريي  وحت��دث 
البالد  "تاريخ  كتاب  كتابة  على جتربته يف  ال�شوء  يلقي  اأن  قبل  اخلليج،  دليل 
ال�شعودية يف دليل اخلليج"، حيث نبه اإىل بع�س االأخطاء التي �شاحبت الرتجمة 
العربية االأوىل للدليل بجانب اأخطاء لورمير نف�شه يف بع�س التواريخ. وتناول 
اخل�شريي طريقة عمله على الكتاب والت�شويبات التي اأجراها يف كتابه على ما 

ورد يف دليل لورمير ذاكراً عدداً من االأمثلة عليها.
اأما يو�شف عقيل، فاأكد مثل بقية املتحدثني على اأهمية دليل لورمير كم�شدر 
لدرا�شة وبحث تاريخ املنطقة، م�شرياً اإىل اأن هدف اإ�شدار الدليل كان من اأجل 

موظفي الدولة ودبلوما�شييها العاملني يف املنطقة.
اإال اأن عقيل �شدد على عدم الت�شليم بكل ما جاء يف املو�شوعة من معلومات على 
امل�شادر  اإىل  للرجوع  داعياً  التاريخي،  الق�شم  يف  وحتديداً  اأهميتها،  من  الرغم 
التي وردت يف  املق�شودة  االأخطاء غري  اإىل  اأ�شار  كما  بالدليل.  ملقارنتها  املحلية 

الرتجمة العربية للدليل ومت ت�شحيحها الحقاً.

لبع�س  حتلياًل  مقدماً  اخلليج  دليل  يف  بالبحرين  املتعلقة  امل��ادة  عقيل  وتناول 
االأج��زاء منها قبل اأن يوؤكد مرة اأخرى اأهمية عدم االعتماد على م�شدر واحد 
ب���اأن م��ي��زة دل��ي��ل اخل��ل��ي��ج تكمن يف منهجية  ف��ق��ط ل��ل��ح��دث ال��ت��اري��خ��ي، م��ن��وه��اً 
للخالفات  اإي��راده  اأهمية  بجانب  االأح��داث  تتبع  �شهلت  التي  الزمني  الت�شل�شل 

االإقليمية حول املنطقة.
من جهته اأيد الدكتور يحيى حممود املتحدثني يف اأهمية دليل اخلليج، متفقاً 
مع اخل�شريي يف �شرورة النقد الداخلي للوثيقة يف كتاب لورمير والدعوة اإىل 

حتليل املحتوى فيه.
وقدم يحيى اأمثلة لالأخطاء التي ميكن اأن يقع فيها الباحثون والطالب جراء 
االعتماد التام على الدليل دون متحي�س اأخطائه والنظر النقدي اإىل حمتواه، 
مب�شاحبة  املنطقة  عن  الربيطانية  الوثائق  على  االعتماد  باالإمكان  اأن  موؤكداً 
النقد الداخلي للمحتوى، حيث اإن الدليل كتب مل�شاعدة موظفي وزارة اخلارجية 

الربيطانية ولي�س خلدمة اأهل اخلليج.
وقال يحيى اإنه ال ميكن الوثوق ثقة مطلقة يف كل ما كتبه لورمير، �شارباً عدداً 
من االأمثلة للمعلومات التي اأوردها لورمير دون تثبت اأو تاأكد منها قبل كتابتها. 
واأ�شاف يحيى اأن هناك اأجزاء كاملة من الدليل ين�شح الطالب والباحثني بعدم 
ا�شتخدامها واال�شتعا�شة عنها باملراجع االأ�شلية العربية التي نقل عنها لورمير. 
ح�شر الندوة �شعادة علي عبد اهلل الرميثي املدير التنفيذي للدرا�شات واالإعالم 
واالأكادمييني  وامل��وؤرخ��ني  الباحثني  م��ن  كبري  االإم����ارات وجمع  ت��راث  ن��ادي  يف 

املتخ�ش�شني، وحظيت مبداخالت اأثرت مو�شوع الندوة.

ندوة عن تاريخ اخلليج يف مو�سوعة لورمير مبركز زايد للدرا�سات والبحوث

حممد بن را�سد للمعرفة تناق�ص اأهمية ن�سر العلوم باللغة العربية

�سملت املنطقة املمتدة من ج�سر موقب وحتى التقاطع مع �سارع �سخبوط بن �سلطان

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ اأعمال التجميل الطبيعي للجزيرة الو�سطية يف �سارع اخلليج العربي

•• اأبوظبي -وام: 

املهددة  ال�شقر  منقار  ف�شيلة  من  �شالحف  ثالث  اأعيدت 
باالنقرا�س اإىل البحر مرة اأخرى بعد اإنقاذها على يد فرق 
اال�شتدامة التابعة ل�شركة االإم��ارات العاملية لالأملنيوم من 
رعاية  تلقيها  بعد  وذل��ك  لل�شركة،  التابع  الطويلة  �شاطئ 
ال�شالحف"  تاأهيل  الإع���ادة  دب��ي  " م�شروع  يف  متخ�ش�شة 

التابع ل�"برج العرب جمريا بدبي".
وتراقب �شركة االإمارات العاملية لالأملنيوم ال�شالحف التي 
حماية  اأج���ل  م��ن  ع���ام،  ك��ل  الطويلة  �شاطئ  على  تع�ش�س 
ونقلها  املري�شة  اأو  امل�شابة  ال�شالحف  والتقاط  اأع�شا�شها 

اإىل املركز املخ�ش�س لتلقي الرعاية.
 30 الثالث �شمن جمموعة مكونة من  ال�شالحف  كانت 
الالزمة  ال��رع��اي��ة  تلقي  بعد  البحر  اإىل  اأمُع��ي��دت  �شلحفاة 
يبذل  ال��ذي  ال�شالحف"،  تاأهيل  الإع���ادة  دب��ي  "م�شروع  يف 
جهوداً حثيثة لدعم هذه املخلوقات الرائعة وكبح تناق�س 

اأع����داده����ا. وق���د ق���دم امل�����ش��روع ال��رع��اي��ة ال���الزم���ة لنحو 
2،000 �شلحفاة بحرية مري�شة اأو م�شابة منذ تاأ�شي�شه 
بالتعاون  وذل��ك  العرب جمريا"،  "برج  2004 يف  ع��ام  يف 
مع "مكتب دبي حلماية احلياة الربية"؛ و"م�شت�شفى دبي 
لل�شقور"؛ و"املخترب املركزي لالأبحاث البيطرية". وتعد 
�شالحف اللجاأة �شقرية املنقار وال�شالحف اخل�شراء من 
اأبرز ف�شائل ال�شالحف التي يحر�س امل�شروع على رعايتها، 
يف حني يقدم "م�شروع دبي الإعادة تاأهيل ال�شالحف" اأي�شاً 
رديل  اللجاأة  و�شالحف  الراأ�س  لل�شالحف �شخمة  رعايته 
الزيتونية اأحياناً.  و منذ عام 2011، و�شعت نحو 100 
ملوقع  التابع  ال�شاطئ  على  بي�شها  ال�شقر  منقار  �شلحفاة 
�شركة االإمارات العاملية لالأملنيوم يف الطويلة، ما اأدى اإىل 
تفقي�س نحو 7000 �شلحفاة �شغرية خالل تلك الفرتة. 
ومتت اإزالة اأكرث من 630 كيلوغراماً من النفايات التي 
اأجل  من  العام  ه��ذا  خ��الل  لل�شاطئ  البحر  مياه  جرفتها 

حماية مواقع التع�شي�س.

•• دبي -وام:

االإ�����ش����ارات  "من�شة  دب����ي  ك��ه��رب��اء وم���ي���اه  اأط��ل��ق��ت ه��ي��ئ��ة 
التعرف  من  موظفيها  لتمكني  االإلكرتونية  امل�شتقبلية" 
على االإ�شارات امل�شتقبلية والتوجهات احلديثة اإ�شافة اإىل 
حتليلها ومناق�شتها وتقييم اإمكانية حتويلها اإىل مبادرات 
ابتكارات �شغرية  امل�شتقبل. واالإ�شارات هي  ت�شهم يف �شنع 
التطور  على  القدرة  لديها  اإحاللية  تقنيات  اأو  حملية  اأو 
والنمو، وميكن اأن تكون االإ�شارة منتجاً جديداً اأو ممار�شة 
جديدة اأو ا�شرتاتيجية ت�شويق جديدة اأو �شيا�شة جديدة اأو 
تقنية جديدة ت�شت�شرف امل�شتقبل. وا�شتقبلت املن�شة التي 
اإ�شارة م�شتقبلية  طورتها الهيئة داخلياً ما يزيد عن 300 
200 م��وظ��ف م��ن خم��ت��ل��ف قطاعات  اأك����رث م��ن  ق��دم��ه��ا 
م�شدر   230 على  امل��ق��دم��ة  االإ����ش���ارات  وارت��ك��زت  الهيئة. 
خمتلف متخ�ش�س يف عدة جماالت رئي�شية وهي: احلد من 
االنبعاثات الكربونية؛ م�شتقبل الطاقة والطاقة املتجددة؛ 
املياه؛  م�شتقبل  الرقمية؛  اخل��دم��ات  الرقمية؛  التقنيات 
العمل  وم�شتقبل  ال�شيرباين؛  االأم��ن  الرقمي؛  االقت�شاد 
وغريها. وقال معايل �شعيد حممد الطاير الع�شو املنتدب 

الهيئة  ان  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
�شتقي روؤيتها من كلمات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
االن��ت��ظ��ار وال  ي��ع��رف  "امل�شتقبل ال  اهلل  رع���اه  دب���ي  ح��اك��م 
التاأجيل وال الرتاخي" ونعمل على حتقيق اال�شرتاتيجية 
الوطنية لالبتكار التي اأطلقها �شموه جلعل دولة االإمارات 
العربية املتحدة من اأكرث الدول ابتكاراً يف العامل ، وناأخذ 
ب���االأدوات  الهيئة  موظفي  ت��زوي��د  م�شوؤولية  عاتقنا  على 
ال���الزم���ة ل��ي��ك��ون��وا ���ش��رك��اء ف��ع��ال��ني يف ا���ش��ت�����ش��راف و�شنع 
امل�شتقبل، ونلتزم باال�شتثمار يف كوادرنا الب�شرية انطالقاً 
حتقيق  يف  االأه���م  العن�شر  ه��م  موظفينا  ب��اأن  اإمياننا  م��ن 
والتغيريات  امل�شتجدات  ومواكبة  امل�شتمر  والتمّيز  النجاح 

املت�شارعة ملوا�شلة م�شرية متيز الهيئة.
لتعريف  افرتا�شية  توعوية  جل�شات  الهيئة  نظمت  وق��د 
منها  اال�شتفادة  وكيفية  اجل��دي��دة  املن�شة  على  موظفيها 
اأو املحلية التي متتلك  للرتكيز على االبتكارات ال�شغرية 
م�شابقة  الهيئة  اأق��ام��ت  كما  وال��ت��ط��وي��ر.  النمو  مقومات 
على  املوظفني  لت�شجيع  امل�شتقبلية"  االإ���ش��ارات  "من�شة 

امل�شاركة يف املن�شة.

الإمارات للأملنيوم تعيد �سلحف اإىل البحر بعد تاأهيلها

كهرباء ومياه دبي تطلق من�سة الإ�سارات امل�ستقبلية الإلكرتونية 
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عربي ودويل

الكوجنر�ص الأمريكي يعلن 19 يونيو 
عطلة عامة مبنا�سبة انتهاء العبودية 

•• وا�سنطن-رويرتز: 

قانون يجعل من  �شاحقة م�شروع  وباأغلبية  االأمريكي  النواب  اأقر جمل�س 
يوم 19 يونيو حزيران عطلة احتادية مبنا�شبة انتهاء ا�شتعباد االأمريكيني 

ال�شود.
واأحال املجل�س م�شروع القانون اإىل الرئي�س االأمريكي جو بايدن للم�شادقة 
االأبي�س ع�شر  بالبيت  تقام  التوقيع عليه يف مرا�شم  بايدن  عليه. ويعتزم 

اخلمي�س.
اأبلغ جرنال  1865 عندما  عام  اأحداثه  دارت  يوم  ذك��رى  املنا�شبة  وحتيي 
بجي�س االحتاد جمموعة من العبيد يف تك�شا�س باأنهم اأ�شبحوا طلقاء قبل 

عامني مبوجب اإعالن التحرير الذي 
لينكولن  اأب���راه���ام  الرئي�س  اأ���ش��دره 

خالل احلرب االأهلية.
النواب،  امل��داوالت مبجل�س  اأثناء  ويف 
النائبة  يل  ج��اك�����ش��ون  �شيال  ظ��ه��رت 
تك�شا�س  والي����ة  ع���ن  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
باالأبي�س  ���ش��ه��رية  ���ش��ورة  ج���وار  اإىل 
ال�شياط  ���ش��ل��خ��ت  ل���رج���ل  واالأ������ش�����ود 

ظهره خالل فرتة عبوديته.
القانون  م�شروع  طرحت  اإنها  وقالت 
ع�شر  التا�شع  جلعل  النواب  مبجل�س 
م����ن ي���ون���ي���و ح�����زي�����ران ع��ط��ل��ة على 
انتهاء  “مبنا�شبة  ال��ب��الد  م�����ش��ت��وى 

االأ�شلية-  اأمريكا  -مع�شية  العبودية 
ع�شوا   415 بتاأييد  القانون  م�شروع  املجل�س  واأي��د  باحلدث«.  واالحتفال 
اأق���ر م�����ش��روع القانون  ال�����ش��ي��وخ ق��د  14. وك���ان جمل�س  م��ق��اب��ل اع��رتا���س 

باالإجماع يوم الثالثاء.
يجيء هذا بعد عام من احتجاجات ع�شفت بالواليات املتحدة ب�شبب اال�شتياء 
من العن�شرية واأ�شاليب ال�شرطة يف اأعقاب مقتل املواطن االأمريكي االأ�شود 

جورج فلويد على يد �شرطي مبدينة منيابولي�س.
يونيو  م��ن  ع�شر  التا�شع  ي��وم  اأن   1980 ع��ام  اأع��ل��ن��ت  ق��د  تك�شا�س  ك��ان��ت 
الواليات  به معظم  اعرتفت  وقتها  ومن  بالوالية،  ر�شمية  حزيران عطلة 

االأمريكية.
 

 م�سوؤول اأمريكي: بوتني مل يتعهد بتمديد عملية امل�ساعدات عرب احلدود يف �سوريا 
•• جنيف-رويرتز:

بوتني  فالدميري  الرو�شي  نظريه  من  التزام  على  يح�شل  مل  بايدن  جو  الرئي�س  اإن  كبري  اأمريكي  م�شوؤول  ق��ال 
االأربعاء باملوافقة على جتديد عملية دولية لتقدمي م�شاعدات عرب احلدود اإىل �شوريا، وذلك قبل مواجهة متوقعة 
ب�شاأن الق�شية يف جمل�س االأمن ال�شهر القادم. وت�شعى وا�شنطن ودول اأخرى اأع�شاء باملجل�س لتمديد العملية التي 
و�شفها مارك لوكوك م�شوؤول امل�شاعدات باالأمم املتحدة باأنها “�شريان حياة” لنحو ثالثة ماليني �شوري يف �شمال 
البالد. وت�شكك رو�شيا يف اأهمية العملية القائمة منذ فرتة طويلة. وقال امل�شوؤول االأمريكي عقب اجتماع القمة بني 
بايدن وبوتني يف جنيف “مل يتم تقدمي التزام، لكننا اأو�شحنا اأن هذا له اأهمية كبرية بالن�شبة لنا، كي يكون هناك 
اأي تعاون اآخر ب�شاأن �شوريا«. وو�شف امل�شوؤول التجديد القادم باأنه اختبار الإمكانية تعاون الواليات املتحدة ورو�شيا 
معا. كان جمل�س االأمن الدويل قد اأجاز الأول مرة عملية لالأمم املتحدة ومنظمات غري حكومية لنقل م�شاعدات 
عرب احلدود اإىل �شوريا يف 2014 عرب اأربع نقاط. ويف العام املا�شي قل�س املجل�س ذلك اإىل نقطة عبور واحدة من 

تركيا ب�شبب معار�شة رو�شيا وال�شني لتمديد العمل عرب النقاط االأربع كلها.

اآخر  على  جن�شياً  االعتداء  ح��اول  اأحدهم  اأّن  كما  لل�شامية 
بينما كان االأخري نائماً، وقد وّثقت كامريا مراقبة فعلته. 
وقالت وزيرة الدفاع اأنغريت كرامب-كارينباور اإن الف�شيلة 
املوؤلفة من 30 عن�شرا �شوف يتم �شحبها “مبفعول فوري«. 
وكتبت على تويرت اأّن “�شوء �شلوك بع�س اجلنود يف ليتوانيا 
�شفعة يف وجه كل من يخدمون اأمن بالدنا يوماً بعد يوم 
يف البوند�شفري )قوات الدفاع الفدرالية االملانية(«. وقالت 
�شيعودون اىل  اإن اجلنود  االملانية  با�شم احلكومة  متحدثة 
االتهامات  يف  التحقيقات  ت���زال  ال  حيث  اخلمي�س  اأمل��ان��ي��ا 

•• برلني-اأ ف ب:

اأعلنت وزيرة الدفاع االأملانية اأنها اأعطت االأمر ب�شحب ف�شيلة 
ع�شكرية باأكملها متمركزة يف ليتوانيا يف اإطار مهمة حللف 
�شمال االأطل�شي بعد اتهامات وّجهت لعنا�شرها مبمار�شات 
�شهر  اإىل  االت��ه��ام��ات  وت��ع��ود  لل�شامية.  ومعادية  عن�شرية 
ني�شان-اأبريل خالل م�شاركة اأفراد الف�شيلة يف حفل يف اأحد 
الفنادق، وفق ما ك�شفه موقع “دير �شبيغل اونالين«. وذكر 
ومعادية  عن�شرية  اأغ��اين  اأن�شدوا  اجلنود  اأن  املوقع  تقرير 

اإليهم جارية منذ االأ�شبوع املا�شي. وقالت كرامب  املوجهة 
درجات  باأق�شى  “�شيعاقب  ���َدان  يمُ جندي  اأّي  اإّن  كارينباور 
احل��زم«. ووفقا لتقرير �شبيغل مت يف البداية �شحب ثالثة 
جنود من الف�شيلة املنت�شرة يف ليتوانيا �شمن مهمة حللف 
االأملانية مراراً  امل�شلحة  القوات  وتعّر�شت  االأطل�شي.  �شمال 

التهامات بانت�شار التطّرف اليميني يف �شفوفها.
قوة  بحل  املا�شي  العام  كرامب-كارينباور  اأم��رت  اأن  و�شبق 
اأع�شائها يتعاطفون  اأّن بع�س  كوماندو�س بعد الك�شف عن 

مع النازيني اجلدد.

ب�سبب �سلوك عن�سري جلنودها 

اأملانيا ت�سحب ف�سيلة ع�سكرية باأكملها من ليتوانيا 

•• بانكوك-اأ ف ب:

وباتوا  ���ش��يء  ك��ل  ع��ن  ت��خ��ّل��وا  بعدما 
املجل�س  ���ش��د  اخل��ف��اء  ي��ن�����ش��ط��ون يف 
املعار�شني  اآالف  يعي�س  الع�شكري، 
ال��ه��ارب��ني م��ن ال��ق��م��ع م��ن��ذ انقالب 
متوارين  �شباط-فرباير  من  االأول 
فروا  بع�شهم  ال�شلطات،  اأنظار  عن 
اإىل غابات يف مناطق ت�شيطر عليها 

ف�شائل اإتنية متمردة.
وحياتهم  عائالتهم  عن  تخلوا  فقد 
با�شتمرار  وي�������غ�������رّيون  ال�����ع�����ادي�����ة 
هواتفهم  وخ�����ط�����وط  خم���اب���ئ���ه���م 
النقالة، وكرث من بينهم مل يتخّيلوا 
هذا  ع��ل��ى  حياتهم  ت�شبح  اأن  ي��وم��ا 
“غري  اأنهم  ي��وؤك��دون  لكّنهم  النحو، 

نادمني«.
�شّرح مو�شيقي لوكالة فران�س بر�س 
امل�شتعار  باال�شم  اإليه  االإ�شارة  طالبا 
الباب اخللفي  “هربت من  كو ثاين 
... مل اأمتّكن حتى من توديع كلبي. 

لقد نفق يف الرابع من اأيار/مايو«.
وهذا املو�شيقي ا�شتغرقه االأمر مدة 

طويلة لتقّبل تخليه عن كل �شيء.
اأري���د  اأك����ن  “كنت ع��ن��ي��دا، مل  وق����ال 
ت���رك م��ن��زيل يف ران��غ��ون ال���ذي بمُني 

بحب عاما بعد عام«.
حياته  انقلبت  ني�شان/اأبريل  ففي 
ا�شمه  اأذي���ع  عندما  عقب  على  راأ���ش��ا 
ع���ل���ى ال���ت���ل���ف���زي���ون ال���ر����ش���م���ي بني 

االأ�شخا�س املالحقني.
حقيبته  ب  و�شّ اأن  اإال  منه  ك��ان  فما 
�شقيقته  ووّدع  قليلة،  دق��ائ��ق  خ��الل 
ي�شيطر  منطقة  اإىل  مدينته  وغ��ادر 

عليها ف�شيل اإتني معار�س.

•• جنيف-اأ ف ب:

ب��ع��د ال��ه��ج��م��ات واالن���ت���ق���ادات عن 
بعد، اأجرى جو بايدن وفالدميري 
االأرب����ع����اء  االأول  اأم���������س  ب����وت����ني  
يف ج��ن��ي��ف ل���ق���اء ه���ادئ���ا ب����دا فيه 
اإقامة  ع��ل��ى  ع���ازم���ني  ال��رئ��ي�����ش��ان 
للخروج  عملية  �شخ�شية  عالقة 
م����ن امل���������اأزق ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي بني 
اأن  اإال  ورو���ش��ي��ا  املتحدة  ال��والي��ات 
فقدوا  �شابقني  اأمريكيني  روؤ�شاء 

يخ�شون تلقي العالج يف امل�شت�شفيات. 
عملي،  ���ش��يء:  ك��ل  “اأفتقد  وي��ق��ول 
االأع����ي����اد، االأ����ش���دق���اء، ال��ع��ائ��ل��ة ... 
ال  املقبل،  اجليل  م�شتقبل  اأج��ل  من 

ميكننا اال�شت�شالم«.
للن�شال  م�����ش��ت��ع��د  اأن�����ه  ي���وؤك���د  وه����و 
يخ�شى  وه��و  �شنوات”،  ب��ل  “اأ�شهرا 
على  جم���ددا  ال��ب��الد  تعتاد  اأن  فقط 
ال��دك��ت��ات��وري��ة ب��ع��دم��ا ع��ا���ش��ت لعقود 

حتت نري الع�شكريني.
هي  عاما(   29( يي  �شونلي  ثينزار 
زمن،  م��ن��ذ  ون��ا���ش��ط��ة  ع�شكري  اب��ن��ة 
الزعيمة  و���ش��ول  منذ  تنا�شل  وه��ي 
امل���دن���ي���ة اأون������غ ����ش���ان ���ش��و ت�����ش��ي اإىل 
2016 دفاًعا عن  ال�شلطة يف العام 

حقوق ال�شباب واالأقليات.
وقالت “مل اأتوّقع يوما” اأن اأ�شطر 
تاريخي  ب�شبب  اخل��ف��اء  يف  للن�شال 
�شونلي  ث��ي��ن��زار  وك���ان���ت  ال��ن�����ش��ايل. 
ي��ي م��ن ال�����ش��ّب��اق��ني يف ال���دع���وة اإىل 
اأدرج  ما  و�شرعان  امل��دين.  الع�شيان 
لدى  املطلوبني  قائمة  على  ا�شمها 
امل��ج��ل�����س ال��ع�����ش��ك��ري م���ا دف��ع��ه��ا اإىل 

االنتقال للن�شاط ال�شري.
نا�شطة  اأن����ه����ا  م����ن  ال����رغ����م  وع���ل���ى 
متمّر�شة، تقر ثينزار �شونلي يي التي 
اأو  تعي�س يف خوف دائم من التعّقب 
مرهق.  ال��ت��واري  ب��اأن  عنها،  التخلي 
اأن  االأم��اك��ن ميكن  “كل  وه��ي تقول 

تتحول اإىل اأفخاخ«.
نوا�شل  اأن  “علينا  ت�شيف  لكنها 
امل�شي قدما، مهما ح�شل )...( لقد 
�شّحى كرث بحياتهم. مل اأكن اأتوّقع 
�شد  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  االنتفا�شة”  ه����ذه 

املجل�س الع�شكري.
 

ع�����ادت ف�����ش��ائ��ل م���ت���م���ّردة ك���ث���رية يف 
اإىل حمل  و���ش��رق��ه��ا  ال���ب���الد  ���ش��م��ال 
الع�شكري،  امل��ج��ل�����س  ���ش��د  ال�����ش��الح 
الدموي  القمع  حملة  اآملتها  بعدما 
واأوقعت  االأم����ن  ق���وات  �شّنتها  ال��ت��ي 
منذ االنقالب اأكرث من 860 قتيال 
يف �شفوف املدنيني. وتتوا�شل بع�س 
فروا  معار�شني  م��ع  الف�شائل  ه��ذه 
م���ن امل����دن ال���ك���ربى وت���دّرب���ه���م على 

القتال.
ثاين  ك��و  ت��رك  قليلة،  اأ�شابيع  وبعد 
ال���غ���اب���ات. وم�����ّذاك يختبئ  م��ن��ط��ق��ة 

منه  انطالقا  يوؤمن  �شري  مكان  يف 
التوا�شل بني ن�شطاء وحكومة الظل 
�شرا  املعار�شة  �شّكلتها  التي  املدنية 
الع�شكري.  املجل�س  الإط��اح��ة  �شعيا 
ويقول كو ثاين “اإنه كابو�س )لكني( 
ل�شت نادما. من واجبنا كمواطنني” 

اأن ننا�شل �شد الدكتاتورية.
مل يتخّيل كو كو، الذي طلب بدوره 
ال��ت��ع��ري��ف ع��ن��ه ب��ا���ش��م م�����ش��ت��ع��ار، اأن 

يتحّول اإىل هارب من ال�شلطات.
م�شت�شفى  يف  يعمل  كان  طبيب  وهو 
لعالج  خم�ش�س  ق�����ش��م  يف  ح��ك��وم��ي 

وقع  ح���ني  بكوفيد-19  امل�����ش��اب��ني 
االن����ق����الب. وع���ل���ى غ�����رار ك���رث من 
الكوادر الطبية ان�شم كو كو �شريعا 

اإىل حركة الع�شيان املدين.
�شفوف  يف  الكثرية  التوقيفات  لكن 
اأثارت  ال�شحي  القطاع  يف  العاملني 
ق��ل��ق��ه. وه���و ����ش���ّرح ل��ف��ران�����س بر�س 
“قلت لنف�شي: اإن ك�شفوا اأمري ماذا 

�شيحل بعائلتي؟«.
القوات  “عيد  ع��ل��ى  ي���وم���ني  وب���ع���د 
االأكرث  ال��ي��وم  ك��ان  ال��ذي  امل�شّلحة” 
���ت���ل فيه  دم���وي���ة م��ن��ذ االن���ق���الب وقمُ

اأك��رث م��ن مئة م��دين، ت��وّج��ه ك��و كو 
اإىل منطقة ي�شيطر عليها متمردون 
تاركا  ال��ت��اي��الن��دي��ة  احل�����دود  ق����رب 

وراءه زوجته واأهله.
ومّذاك يعي�س يف تاأهب دائم، ويغرّي 
املحمول  ه���ات���ف���ه  خ����ط  ب���ا����ش���ت���م���رار 
ف��ي�����ش��ب��وك ح�شابا  ل���ه ع��ل��ى  واأوج������د 
الن�شاط  م��ن  بعيدا  م�شتعار،  با�شم 

املعار�س.
يف  عاما   30 البالغ  كو  كو  وي�شاهم 
تقدمي خدمات طبية عرب االإنرتنت 
م�شابني  ملعار�شني  امل�شورة  يقّدم  اإذ 

والغاز  ال��ن��ف��ط  اأن��اب��ي��ب  خ��ط��وط 
�شلها  التي  العمالقة  االأم��ريك��ي��ة 
ت�شبب  م���ا  اأي���ار-م���اي���و  ه��ج��وم يف 
مدن  يف  امل���ح���روق���ات  يف  ب��ن��ق�����س 

اأمريكية عدة.
�شفوف  اأك�������رب  ت�����ش��ك��ي��ك  وي����ع����م 
حتدث  اإذ  االأم���ريك���ي���ة  امل��ع��ار���ش��ة 
ري�س  جيم  اجلمهوري  ال�شناتور 
“فر�شة مهدورة للبحث عن  عن 
نهج جديد يت�شدى فعال ل�شلوك 

رو�شيا ال�شار«.

اأوهامهم هذه بعد فرتة ق�شرية.
جمعية  رئي�س  برمير  اإي��ان  يقول 
اال�شت�شارية  غروب”  “يوريجا 
لقاء  “كان  بر�س  فران�س  لوكالة 
اأول ال باأ�س به. اأظن اأن الطرفني 
ما  وروؤي���ة  االأنفا�س  التقاط  ق��ررا 
اإذا كان ممكنا حت�شني العالقات«.

اأع���������ش����اء  ح��������ذر  وا�����ش����ن����ط����ن  يف 
الكونغر�س  يف  ك��رث  ج��م��ه��وري��ون 
قمة  من  الدميوقراطي  الرئي�س 
ملمو�شة  نتائج  اإىل  تف�شي  ال  قد 

ال بل ت�شب يف م�شلحة بوتني.
وبدا بايدن حري�شا خ�شو�شا على 
دونالد  �شلفه  ن��ه��ج  ع��ن  االب��ت��ع��اد 
اإىل  ال�شعي  يف  بالغ  ال��ذي  ترامب 
نظريه  مع  �شداقة  عالقة  اإقامة 
ف���ب���داأ يف و����ش���ع �شعف  ال���رو����ش���ي 
خ���الل م��وؤمت��ر ���ش��ح��ايف جمعهما 
يف   2018 ال������ع������ام  ����ش���ي���ف  يف 

هل�شنكي. وعر�شه ذلك النتقادات 
مع�شكره  �شفوف  يف  حتى  الذع���ة 

املحافظ.
الرئي�شان  ي��ع��ق��د  مل  ج��ن��ي��ف  يف 
االأم����ريك����ي وال���رو����ش���ي م���وؤمت���را 
احلوار  اأن  اإال  م�شرتكا  �شحافيا 
�شحافيني  موؤمترين  خ��الل  م��ن 
متبادلة،  تلميحات  مع  متتاليني 
ب��ت��ب��ادل يت�شم  االن��ط��ب��اع  اأع���ط���ى 

بتوازن اأكرب.
وكان جو بايدن قال “من املهم اأن 
و�شدد الرئي�س  نلتقي �شخ�شيا”. 
االأمريكي البالغ 78 عاما على اأن 
بالن�شبة  هي  اخلارجية  ال�شيا�شة 
للعالقات  منطقي  “ا�شتكمال  له 

ال�شخ�شية«.
متحدثا  الرو�شي  الرئي�س  وق��ال 
عائلته  ع��ن  “حتدث  ب��اي��دن  ع��ن 
وما كانت تقوله له والدته .. وهذا 

رو�شيا«.
لكن هل �شيف�شي ذلك اإىل حت�شن 

فعلي يف العالقات؟
للنتائج  ت���ام  ���ش��ب��ه  غ��ي��اب  ي�����ش��ج��ل 

امللمو�شة.
حت������دث ج����و ب����اي����دن ع����ن وج����ود 
العالقات  لتح�شني  فعلي  “اأفق 
عدة  م���رات  واأك���د  كبري”.  ب�شكل 
“ثقته”  و�شع  بتاتا  يقرر  مل  ان��ه 
وح����ده  واأن  ب���وت���ني  ب���ف���الدمي���ري 
اإذا  م��ا  معرفة  يف  كفيل  امل�شتقبل 

كان التح�شن �شيح�شل فعال.
ف��ال��ت��ج��رب��ة ال�����ش��اب��ق��ة ت��دف��ع��ه اإىل 
احلذر والرتوي. يف العام 2001 
اأ���ش��اد ج���ورج ب��و���س االب���ن ببوتني 
قبل  الفت”  “زعيم  ان��ه  معتربا 
بينهما.  ال���ع���الق���ات  ت��ت��ده��ور  اأن 
ح��ت��ى ب������اراك اأوب����ام����ا ال�����ذي كان 
ج��و ب��اي��دن نائبه، ح��اول م��ن دون 

يك�شف الكثري عن قيمه االخالقية 
واأ�شار  لالهتمام”.  م��ث��ري  وه���ذا 
اأن اللقاء الذي ا�شتمر  اإىل  بايدن 
اأك��رث من ثالث �شاعات مل يتخذ 

طابعا ر�شميا.
وقد اأعرب الطرفان عن ارتياحهما 
للمحادثات “االيجابية” اللهجة 
بح�شب بايدن و”البناءة واخلالية 

من العدائية” بح�شب بوتني.
ابتعد الرئي�شان بذلك عن انتقادات 
االأخ���رية حني  االأ�شهر  وات��ه��ام��ات 
اعترب الرئي�س االأمريكي اجلديد 
ردا على �شوؤال الأحد ال�شحافيني 
ما  “قاتل”  بوينت  فالدميري  اأن 
بني  دبلوما�شية  اأزم��ة  بداية  اأث��ار 
كانت  اللذين  اخل�شمني  البلدين 
عالقاتهما اأ�شا�شا يف اأدنى م�شتوى 

لها منذ احلرب الباردة.
ورف�����س ب��اي��دن ق��ب��ل ق��م��ة جنيف 

وبعدها تكرار هذا الهجوم املبا�شر 
مف�شال تو�شيف نظريه الرو�شي 
باأنه “ذكي” لكنه “�شارم”. واأراد 
ال�شفحة  اأي�����ش��ا ط���ي  ه���و  ب��وت��ني 
“تف�شريات”  اأن  معتربا  االأرب��ع��اء 

ر�شية«. نظريه االأمريكي “ممُ
وي����رى ي���وف���ال وي����رب ال��ب��اح��ث يف 
مركز “ويل�شن �شنرت” لالأبحاث 
اأن اأجواء االجتماع “كان ميكن اأن 
تكون اأ�شواأ بكثري. فكان باالمكان 
درو�شا  ال�شتائم وميليا  يتبادال  اأن 
اأن يدور  اأو  على بع�شهما البع�س 

بينهما حوار طر�شان«.
االأمريكي  ال��رئ��ي�����س  اأن  وي�شيف 
بقوله اأن بوتني “هو خ�شم يجب 
واأن  الفعلية  بقيمته  ��ع��رتف  يمُ اأن 
االدالء  اأراد  عظمى”  ق��وة  رو�شيا 
بعدها  ل��ب��وت��ني  مي��ك��ن  “با�شياء 
�شورة  ل��ت��ل��م��ي��ع  ي�����ش��ت��خ��دم��ه��ا  اأن 

جدوى “اإعادة اإطالق” العالقات 
الرو�شية االأمريكية.

االأمريكي  ال��رئ��ي�����س  ي��ع��ت��م��د  ل���ذا 
احلايل نهجا عمليا فيما تطلعاته 

يف هذا املجال متدنية.
ويو�شح اإيان برمير “بايدن يريد 
ع��الق��ات ب��ن��اءة لكنه رغ��م ذل��ك ال 
اأن  يتوقع  �شديقا.  بوتني  يعترب 
مل�شاحلها  وف��ق��ا  رو���ش��ي��ا  تت�شرف 
امل�شالح  بع�س  للبلدين  اأن  ومب��ا 
امل�شرتكة فهما �شيعمالن معا على 

هذه املوا�شيع«.
التح�شن  اأن  اخل����ب����ري  وي�����وؤك�����د 
يف  جذريا  “تراجعا  يعني  الفعلي 
للهجمات  املقبلة  الثالثة  االأ�شهر 
االلكرتونية يف مقابل فدية التي 
حت�شل  واال  رو����ش���ي���ا  م�����ش��دره��ا 
ه���ج���م���ات ك���ت���ل���ك ال����ت����ي اأ����ش���اب���ت 
�شركة  بايبالين”  ك���ول���ون���ي���ال 

�سد حبال بني بايدن وبوتني حول الأمن الإلكرتوين  •• جنيف-اأ ف ب:

اأم�����س االأول االأرب���ع���اء خطوطا  ح���دد ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي ج��و ب���اي���دن  
االأمن  الرو�شي فالدميري بوتني يف جمال  حمراء وا�شحة جدا لنظريه 
بها” مهددا  امل�شا�س  “يجب عدم  16 كيانا  االل��ك��رتوين، مع الئحة من 

رو�شيا برد يف حال جتاوزتها.
بعد تعر�س قطاعات كربى يف االقت�شاد االأمريكي لقر�شنة بينها توزيع 
الرئي�س  بني  قمة  اأول  على  االل��ك��رتوين  االأم��ن  ملف  هيمن  املحروقات، 

ال�شاد�س واالأربعني للواليات املتحدة ونظريه الرو�شي يف جنيف.
عرب الرئي�شان عن رغبتهما يف موا�شلة احلوار ما بعد القمة. وقال بوتني 
بدء  على  “اتفقنا  ال�شاعة  ون�شف  �شاعات  ثالث  ا�شتمرت  حمادثات  بعد 

م�شاورات حول االأمن املعلوماتي«.
ما  البلدين حتديد  خ��رباء من  الطلب من  على  “اتفقنا  بايدن  واأو�شح 
هو غري مقبول بالن�شبة لكل منا و�شمان ح�شول متابعة” الأي هجمات 

ت�شدر من رو�شيا اأو الواليات املتحدة.
�شد  اللقاء  ت�شمن  التوا�شل،  على  احلفاظ  يف  املعلنة  الرغبة  ه��ذه  رغ��م 

مع  لقائه  فر�شة  �شي�شتغل  اأنه  اأعلن  بايدن  جو  وكان  الرو�شية  االأرا�شي 
فالدميري بوتني لكي يح�شه على حتمل م�شوؤولياته يف هذا املجال.

نفط  حقول  قرا�شنة  هاجم  ح��ال  يف  �شعوره  عن  جم��ددا  �شاأله  اخلمي�س 
الذين  املجرمني  �شد  تتحرك  اأن  يجب  امل�شوؤولة  “الدول  وق��ال  رو�شية. 

ي�شنون هجمات من نوع فريو�س الفدية انطالقا من اأرا�شيها«.
الكرتونية  بحرب  تقوم  ب��الده  اأن  فكرة  االثنني  بوتني  اعترب  جهته  من 
واأعاد االأربعاء جمددا الكرة اىل ملعب  �شد الواليات املتحدة “�شخيفة”، 

االأمريكيني.
وقال “غالبية هجمات املعلوماتية يف العامل م�شدرها الف�شاء االأمريكي” 

متهما وا�شنطن بعدم التعاون �شد قرا�شنة املعلوماتية.
تتعلق  املتحدة  ال��والي��ات  م��ن  طلبات   10 تلقينا   ،2020 “يف  واأ���ش��اف 
بهجمات اإلكرتونية على بنى حتتية اأمريكية مت تنفيذها، بح�شب قولهم 
من الف�شاء االإلكرتوين الرو�شي واثنني هذا العام، وكنا نرد عليهم دائما 

نظريه  اإىل  االأمريكي  الرئي�س  نقل  فقد  تنازالت.  ح�شول  ب��دون  حبال، 
قطاع  م��ن  ت���راوح  احل�شا�شة  التحتية  “البنى  م��ن   16 تت�شمن  الئ��ح��ة 
بنظره  ميكن  ال  املتحدة،  ال��والي��ات  يف  املياه”  توزيع  اأنظمة  اإىل  الطاقة 

“امل�شا�س بها«.
اإلكرتونية كبرية”  ق��درة  ب��اأن لدينا  اأبلغته  “لقد  االإع��الم  وق��ال لو�شائل 
م�شيفا اأنه اإذا انتهكت رو�شيا بع�س “املعايري االأ�شا�شية، ف�شرند. هو يعلم 

ذلك«.
املعلوماتية  وجم��م��وع��ة   ، االأم��ريك��ي��ة  ال�����ش��رك��ات  م��ن  ال��ك��ث��ري  ا�شتهدفت 
حتى  اأو  بايبالين”  “كولونيال  النفط  اأنابيب  و�شبكة  “�شوالرويندز” 
عمالق اللحوم العاملي “جي بي اأ�س” يف االآونة االأخرية بهجمات فريو�س 
الفدية وهو برنامج يقوم بت�شفري اأنظمة الكمبيوتر ويطلب فدية الإعادة 

ت�شغيلها.
على  قرا�شنة  اإىل  الهجمات  هذه  االأمريكية  الفدرالية  ال�شرطة  ن�شبت 

الواليات  اإىل  مماثال  طلبا   45 نقلت  رو�شيا  اأن  وت��اب��ع  ���ش��ام��ل«.  ب�شكل 
ردا  تتلقى  اأن  “بدون  الثاين-يناير  2020 و35 منذ كانون  املتحدة يف 

واحدا«.
يف وا�شنطن، اعرتف م�شوؤول كبري باأنه مل يوجه طلب م�شاعدة قانونية 
متبادلة لرو�شيا بعد الهجمات على “كولونيال بايبالين” اأو �شركة “جي 
العدل،  وزارة  القومي يف  االأم��ن  م�شوؤول  ج��ون دمي��ريز  وق��ال  اأ�س”.  بي 

“لقد و�شلنا اإىل مرحلة مل يعد فيها ذلك جمديا«.
واأ�شاف “لقد قدمنا طلبات كهذه يف ال�شابق، لكن راأينا الرو�س يعار�شون 

جهودنا خ�شو�شا يف جمال ت�شليم املجرمني«.
وقال اإن رو�شيا حتمي القرا�شنة املقيمني على اأرا�شيها يف مقابل احل�شول 

على م�شاعدتهم “يف جماالت تكون فيها م�شالح حكومية«.
تقف  اإمن��ا  معهم،  بالت�شامح  تكتفي  “ال  الرو�شية  احلكومة  اأن  واأو���ش��ح 
اإعادة  عرب  خ�شو�شا  ملكافحتهم”  االأمريكية  ال�شلطات  جهود  طريق  يف 

القرا�شنة الذين توقفهم دول اأخرى، اىل رو�شيا.
الو�شع. وخل�س جو  �شتغري هذا  كانت قمة جنيف  اذا  ما  ويبقى معرفة 

بايدن اإىل القول “هل �شتتحرك مو�شكو؟ �شوف نرى«.

علقة �سخ�سية متوازنة بني بوتني وبايدن من دون اأوهام كثرية 

اآلف املعار�سني البورميني ين�سطون يف اخلفاء منذ النقلب الع�سكري 

جتدد احلرب يف ميامنار يدفع ع�سرات الآلف للفرار اإىل الغابات 
•• ميامنار -رويرتز:

بع�س  اإىل  ميامنار  يف  النازحني  من  األ��ف  على  يزيد  ما  اآوى 
اأغطية  اأ���ش��ف��ل  تكد�شوا  حيث  ال��غ��اب��ات  يف  املتفرقة  املخيمات 

بال�شتيكية حتميهم من االأمطار املو�شمية.
وقال فارون من القتال يف والية كايا يف �شرق البالد اإن الطعام 
�شحيح، بينما ظهرت موؤ�شرات على انت�شار االأمرا�س. وت�شهد 
منذ  البالد  يف  ن�شبت  التي  العديدة  ال�شراعات  اأح��د  الوالية 
انقالب االأول من فرباير �شباط الذي اأطاح بالزعيمة املدنية 

اأوجن �شان �شو ت�شي.
من  اآالف   110 ق��راب��ة  ن��زح  املتحدة  االأمم  لتقديرات  ووف��ق��ا 

والية كايا ب�شبب العنف يف االآونة االأخرية.

ومع جتدد القتال يف �شمال وغرب ميامنار اأي�شا فر نحو 200 
األف من منازلهم يف بقية اأنحاء البالد منذ االنقالب، يف اأكرب 
الروهينجا  م��ن  األ��ف   700 ف��رار  منذ  جماعية  ن��زوح  حركة 

امل�شلمني يف 2017 بعد هجوم للجي�س.
ت��ع��ق��ي��ب م���ن املجل�س  ل���روي���رتز احل�����ش��ول ع��ل��ى  ي��ت�����ش��ن  ومل 

الع�شكري الذي يحكم البالد.
قوات  بينهم  وم��ن  اإره��اب��ي��ون،  معار�شيه  اإن  املجل�س  وي��ق��ول 
يف  تقاتل  والتي  حديثا  ت�شكلت  التي  الوطني  للدفاع  كاريني 
�شفوف  بني  خ�شائر  يف  وت�شببت  املا�شي  ال�شهر  منذ  املنطقة 

اجلي�س اأي�شا.
وعلى الرغم من اأن اجلماعة اأعلنت يوم الثالثاء اأنها �شتوقف 
ال�شكان، فاإن الكثري ممن جلاأوا  الهجمات بعد منا�شدات من 

اإىل  والعودة  للمخاطرة  يذكر  ا�شتعدادا  يبدوا  مل  الغابة  اإىل 
منازلهم.

وقال مكتب االأمم املتحدة لتن�شيق ال�شوؤون االإن�شانية يف بيان 
التي تبذلها بع�س اجلماعات  االإغاثة  اإن جهود  الثالثاء  يوم 

املحلية والدولية مل تكن كافية لتلبية كافة االحتياجات.
االأمن  ان���ع���دام  ب�شبب  ���ش��ع��وب��ات  اجل��ه��ود  “واجهت  واأ����ش���اف 

واإغالق الطرق«.
وقال بانيا خوجن اأوجن مدير جماعة كاريني حلقوق االإن�شان 
اإن اجلي�س قتل ما ال يقل عن ثالثة متطوعني كانوا يحاولون 

تو�شيل م�شاعدات.
يكلف  قد  التجاهل  االآن.  الغابات  يف  ال�شكان  “ثلث  واأ���ش��اف 

الكثري من االأرواح«.
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عربي ودويل

اأن �شوجن  اأبلغ م�شوؤول بوزارة اخلارجية يف كوريا اجلنوبية رويرتز 
ال�شمالية  بكوريا  اخل��ا���س  اجل��دي��د  املتحدة  ال��والي��ات  مبعوث  كيم 
اجتماع  لعقد  االأ�شبوع  كوريا اجلنوبية هذا  اإىل  زي��ارة  ب��اأول  �شيقوم 
ثالثي حمتمل مع نظرييه يف �شول وطوكيو. وت�شتمر الزيارة من 
عقد  بعدما  ت��اأت��ي  وه��ي  ح��زي��ران،  يونيو   24 وح��ت��ى  املقبل  ال�شبت 
الرئي�س االأمريكي جو بايدن ونظريه الكوري اجلنوبي مون جيه-
اأبرز �شرورة تكثيف املحاوالت  اأيار مما  اأول قمة بينهما يف مايو  اإن 
الرامية للحوار مع كوريا ال�شمالية ب�شاأن اأ�شلحتها النووية. وقالت 
وكالة كيودو اليابانية لالأنباء اإن الرتتيبات جارية من اأجل الزيارة 
التي �شيبحث خاللها م�شوؤولون من الدول الثالث امل�شار امل�شتقبلي 
لنزع  �شعيا  ال�شمالية  ك��وري��ا  م��ع  ح���وار  فتح  ب��اي��دن  اإدارة  مل��ح��اوالت 
�شوؤالها  عند  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  وقالت  ال��ن��ووي.  �شالحها 
تعلنها يف  لل�شفر كي  برامج  لي�س لديها  اإن��ه  عن خطط �شوجن كيم 
ال��وق��ت احل���ايل. ويف وق��ت �شابق ي��وم االأرب��ع��اء ق��ال الزعيم الكوري 
على  ح��ث  لكنه  حت�شن  ب��الده  اقت�شاد  اإن  اأون  ج��وجن  كيم  ال�شمايل 
اتخاذ اإجراءات ملعاجلة الو�شع الغذائي “املتاأزم” الناجم عن جائحة 
فريو�س كورونا واالأعا�شري التي �شربت البالد العام املا�شي. و�شئل 
كوريا  زعيم  ت�شريحات  ع��ن  االأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  با�شم  متحدث 
ال�شمالية فاأجاب “حتى عندما نختلف مع نظام مثل نظام جمهورية 
كوريا الدميقراطية ال�شعبية )كوريا ال�شمالية(، فاإننا ندعم امل�شاعي 

الرامية لتخفيف معاناة �شعبها.  

اأزم����ري وح���زب ال�����ش��ع��وب ال��دمي��ق��راط��ي اأم�س  ق���ال مكتب حم��اف��ظ 
وقتل  ل��الأك��راد  امل���وايل  احل���زب  مقر  اقتحم  مهاجما  اإن  اخلمي�س 

موظفة تعمل به يف مدينة اأزمري بغرب تركيا.
وجاء يف بيان اأ�شدره مكتب املحافظ اإن املهاجم عامل �شابق بقطاع 
اق��ت��ح��م م��ك��ت��ب ح���زب ال�شعوب   1994 ال�����ش��ح��ة م��ن م��وال��ي��د ع���ام 

الدميقراطي واأطلق الر�شا�س على املوظفة باحلزب دينيز بويراز.
تركيا،  يف  ح��زب  اأك��رب  ثالث  الدميقراطي،  ال�شعوب  ح��زب  وتعر�س 
ل�شغوط �شيا�شية كبرية يف الفرتة االأخرية يف ظل دعوة القوميني، 
عن  م��زاع��م  ب�شبب  حل��ظ��ره  اأردوغ�����ان،  طيب  رج��ب  الرئي�س  حلفاء 
ممثل  واأق���ام  امل��ح��ظ��ور.  الكرد�شتاين  العمال  ح��زب  مبقاتلي  �شلته 
ادعاء بارز دعوى ق�شائية حلظر احلزب الذي يق�شي زعيمه ال�شابق 
ومئات من اأع�شائه فرتات عقوبة يف ال�شجون. وحمل حزب ال�شعوب 
ال��دمي��ق��راط��ي يف ب��ي��ان ن�����ش��ره ع��ل��ى م��وق��ع��ه االإل���ك���رتوين احلكومة 
الوح�شي  الهجوم  ل��ه��ذا  “املدبر  البيان  وق���ال  ال��ه��ج��وم.  م�شوؤولية 
العدالة والتنمية وحزب احلركة  واملحر�س عليه هي حكومة حزب 
القومية ووزارة الداخلية التي ت�شتهدف حزبنا واأع�شاءه با�شتمرار«. 
مقاعد  من  مقعدا   55 على  الدميقراطي  ال�شعوب  حزب  وي�شيطر 
حزب  مبقاتلي  ل��ه  �شلة  اأي  وينفي   600 ع��دده��ا  ال��ب��ال��غ  ال��ربمل��ان 

العمال الكرد�شتاين.
  

ال�شابق  الرئي�س  لعهد  ي��ع��ود  ق���رارا  االأم��ري��ك��ي  ال��ع��دل  وزي���ر  األ��غ��ى 
دونالد ترامب جعل من ال�شعب على �شحايا العنف االأ�شري وعنف 
الع�شابات احل�شول على حق اللجوء، يف اأحدث حترك للرئي�س جو 

بايدن الإن�شاء ما يقول اإنه نظام هجرة اأكرث اإن�شانية.
وك��ت��ب وزي���ر ال��ع��دل م��ريي��ك ج���ارالن���د، يف راأي ق��ان��وين م��ن ثالث 
�شفحات، اأن ال�شياغة الف�شفا�شة لقرار الذي اتخذته اإدارة ترامب 
“قد تثري البلبلة وتثني عن البت بعناية يف طلبات اللجوء كل حالة 

على حدة«.
واألغي بايدن، الذي ينتمي للحزب الدميقراطي، العديد من �شيا�شات 
تنفيذ  يف  ق��دم��ا  وم�����ش��ى  اجل��م��ه��وري،  �شلفه  اتبعها  ال��ت��ي  ال��ه��ج��رة 
االثنني  يوم  االأمريكيون  الهجرة  م�شوؤولو  وقال  اخلا�شة.  اأجندته 
من  واالإعفاء  العمل  ت�شاريح  على  احل�شول  نطاق  �شيو�شعون  اإنهم 
تزال  ال  بينما  اجل��رائ��م  �شحايا  م��ن  امل��ه��اج��ري��ن  لبع�س  ال��رتح��ي��ل 
تاأ�شرياتهم قيد البحث. ورحب املدافعون عن احلق يف الهجرة بقرار 
اإنه �شي�شاعد يف ا�شتعادة احلماية لطالبي اللجوء.  جارالند، وقالوا 
ويطلب العديد من املهاجرين من اأمريكا الو�شطى واملك�شيك اللجوء 

ب�شبب تعر�شهم للعنف االأ�شري وعنف الع�شابات.

عوا�سم

�ضول

اأنقرة

وا�ضنطن

اأ�سرتاليا تق�سر التطعيم بلقاح اأ�سرتا 
زينيكا على من هم فوق ال�ستني 

•• �سيدين-رويرتز:

اأ�شرتاليا  اإن  اخلمي�س  اأم�����س  هانت  جريج  االأ���ش��رتايل  ال�شحة  وزي��ر  ق��ال 
�شتو�شي بق�شر التطعيم بلقاح اأ�شرتا زينيكا على من هم فوق ال�شتني، بعد 

ظهور عدد من حاالت التجلط الدموي بني من تلقوا التطعيم به.
وقامت اأ�شرتاليا بتطعيم 3.3 مليون �شخ�س بلقاح اأ�شرتا زينيكا، وقالت 
احلكومة اإن لهذا اللقاح �شلة ب�شتني حالة تخرث دموي. وتويف اثنان حتى 

االآن وهو ما قال عنه هانت اإنه كان �شببا يف تغيري �شيا�شة التطعيم.
اأي  ف��وق  ال�شالمة  ت�شع  “احلكومة  كانبريا  يف  لل�شحفيني  ال��وزي��ر  وق��ال 

اعتبار«.
اإىل دالئل جديدة تظهر  ي�شتند  اليوم  اأمُعلن  الذي  التعديل  “هذا  واأ�شاف 
الفئة  الدموي يف  التجلط  ن��ادرة ج��دا من  االإ�شابة بحالة  زي��ادة يف خطر 

العمرية من 50 اإىل 59 عاما«.
اأ�شرتا زينيكا على من  ا�شتخدام لقاح  اأ�شرتاليا  اأبريل ني�شان، ق�شرت  ويف 

هم فوق اخلم�شني.
اأ�شرتا زينيكا ملن  التطعيم بلقاح  واأوق��ف ع��دد من دول االحت��اد االأوروب���ي 
هم يف عمر اأدنى من حد معني يرتاوح عادة بني 50 و65 عاما، وق�شرت 
ن��ادرة جدا من  اأعلى، وذلك ب�شبب حاالت  ا�شتخدامه على من هم يف �شن 

جتلط الدم، وبخا�شة بني فئة ال�شباب.
 

بايدن يثري ت�ساوؤلت عن رغبة ال�سني يف العثور على اأ�سل كورونا 

خبري �سيني يتحدث عن ظهور الفريو�ص يف الوليات املتحدة مبكرا

اأفريقيا الو�سطى م�سرح حرب نفوذ بني باري�ص ومو�سكو 

الربملان اليوناين يقر اإ�سلحات عمالية و�سط احتجاجات واإ�سراب 
“جوهر  ال��ربمل��ان��ي��ة  املناق�شات  خ��الل  ميت�شوتاكي�س  وق���ال 
هذا الت�شريع داعم للعمال، اإنه يهدف بقوة لتعزيز النمو”. 
ورف�س مزاعم املعار�شة ال�شيا�شية باأن احلكومة تنهي قاعدة 
ال��ذي ي�شم  ال��ربمل��ان  ���ش��اع��ات. وواف���ق  ي��وم العمل ثماين  اأن 
300 مقعد على م�شروع القانون باأغلبية 158 �شوتا، بعد 

نقا�س طويل انتقدته خالله كل اأحزاب املعار�شة.
“ب�شع”  باأنه  القانون  م�شروع  العمالية  النقابات  وو�شفت 
احلقوق  من  ينتق�س  اإن��ه  قائلة  ب�شحبه  احلكومة  وطالبت 
العمالية الرا�شخة منذ وقت طويل وي�شمح لل�شركات بفر�س 

�شاعات عمل اأطول بطريقة غري مبا�شرة.
هي  القانون  م�شروع  يف  للخالف  اإث���ارة  النقاط  اأك��رث  وتعد 

واحد  ي���وم  يف  ���ش��اع��ات  ع�شر  ح��ت��ى  بالعمل  للعمال  ال�����ش��م��اح 
مقابل �شاعات اأقل يف يوم اآخر. وتخ�شى النقابات اأن يتيح هذا 

لل�شركات اإجبار العمال على قبول �شاعات عمل اأطول.
اأثينا عن  واأ�شرب العاملون يف قطاع النقل العام بالعا�شمة 
العمل اأم�س االأول االأربعاء للمرة الثانية خالل اأ�شبوع ب�شبب 

م�شروع القانون.
وبقيت ال�شفن باملوانئ وتوقفت حركة الكثري من احلافالت 
النقل  االأنفاق وال�شكك احلديدية مع ترك عمال  وقطارات 

مواقعهم. وامتنع عمال من قطاعات اأخرى عن العمل.
و�شارك قرابة 9000 حمتج يف م�شرية �شلمية بو�شط اأثينا 

قبل ت�شويت الربملان.

•• اأثينا-رويرتز:

وافق الربملان اليوناين على م�شروع قانون يت�شمن اإ�شالحات 
يف  العمل  �شاعات  ب��زي��ادة  االأع��م��ال  الأ�شحاب  ت�شمح  عمالية 
بع�س االأي��ام مقابل خف�شها يف اأيام اأخ��رى، وهو اإج��راء دفع 

نقابات العمال اإىل تنظيم اإ�شرابات واحتجاجات.
ميت�شوتاكي�س  ك��ريي��اك��و���س  ال����وزراء  رئي�س  حكومة  وق��ال��ت 
باأغلبية  وتتمتع   2019 يف  ال�شلطة  تولت  التي  املحافظة، 
القوانني  حتديث  اإىل  يهدف  االإ�شالح  اإن  مريحة،  برملانية 
“العتيقة” التي تعود لعقود قبل ظهور االإنرتنت عندما كان 

غالبية العمال يذهبون اإىل املكاتب وامل�شانع يف وقت واحد.

•• عوا�سم-وكاالت:

قال الرئي�س االأمريكي جو بايدن اإن 
كدولة  نف�شها  اإظهار  حت��اول  ال�شني 
م�شوؤولة يف مو�شوع جائحة كوفيد-
اأ�شول  ف��ه��م  يف  رغ��ب��ت��ه��ا  ل��ك��ن   ،19
ت��زال م�شاألة غري  فريو�س كورونا ال 

وا�شحة.
اإذا كان �شيت�شل  وردا على �شوؤال عما 
ب��ال��رئ��ي�����س ال�����ش��ي��ن��ي ���ش��ي ج��ني بينغ 
قدميني”  “�شديقني  ب��اع��ت��ب��اره��م��ا 
بدخول  ال�شماح  معاودة  منه  ليطلب 
حمققي منظمة ال�شحة العاملية، قال 
بايدن “دعونا نتفق على �شيء.. نحن 
جيد،  ب�شكل  البع�س  بع�شنا  ن��ع��رف 
العمل  اإن��ه  ق��دام��ى.  اأ���ش��دق��اء  ول�شنا 

وال �شيء اآخر«.
واأو���ش��ح ب��اي��دن اأن���ه ال ي���زال ت�شاوره 
ال�����ش��ك��وك ح����ول ت���ع���اون ال�����ش��ني مع 

حتقيق منظمة ال�شحة العاملية.
“حتر�س ال�شني على الظهور  وقال 
ك���دول���ة م�����ش��وؤول��ة وم�����ش��ت��ع��دة ب�شدة 

للتعاون، وهم يحاولون ب�شكل حثيث احلديث عن كيف 
ي�شاعدون العامل بخ�شو�س كوفيد-19 واللقاحات«.

واأ�شاف “انظروا، هناك اأ�شياء معينة ال يتعني �شرحها 
ل�شعوب العامل، فهم يرون النتائج باأعينهم. هل حتاول 

ال�شني حقا الو�شول اإىل احلقيقة؟«.
واأم����ر ب��اي��دن م�����ش��اع��دي��ه يف م��اي��و اأي����ار ب��ال��ع��ث��ور على 
كوفيد-19،  ملر�س  امل�شبب  الفريو�س  الأ�شل  اإج��اب��ات 
والذي رمُ�شد اأول مرة يف مدينة ووهان ال�شينية، وقال 
نظريات  يف  تبحث  االأم��ري��ك��ي��ة  امل��خ��اب��رات  وك����االت  اإن 

•• ليربفيل-اأ ف ب:

الدولة  ال��و���ش��ط��ى،  اأف��ري��ق��ي��ا  ب���ات���ت 
ال����ف����ق����رية ج������دا ال����غ����ارق����ة يف ح���رب 

التي جمدت  اأهلية، يف �شلب توتر بني رو�شيا وفرن�شا 
م�شاعدتها وتعاونها الع�شكري مع م�شتعمرتها ال�شابقة 
لباري�س  مناه�شة  حملة  يف  “متواطئة”  بانها  املتهمة 

مدبرة من قبل مو�شكو.
تعرب باري�س عن قلقها من النفوذ القوي جدا لرو�شيا 
منذ 2018 على نظام الرئي�س فو�شتان اأر�شاجن تواديرا 
مع التواجد الدائم ملئات العنا�شر �شبه الع�شكرية التي 
رو�شية  �شركات  هيمنة  اأي�شا  لكن  مو�شكو  من  قدمت 

على الذهب واالأملا�س يف افريقيا الو�شطى.
منذ كانون الثاين/يناير تفاخر بانغي يف ا�شتعادة ق�شم 
ت�شيطر عليها  كانت  التي  ال�شا�شعة  اأرا�شيها  كبري من 
 2013 االأهلية يف  بدء احلرب  جماعات م�شلحة منذ 
ب�شكل خا�س.  الرو�شية  الع�شكرية  �شبه  القوات  بف�شل 
بع�شها هذه القوات متواجد منذ 2018 لكن مو�شكو 
كانون  ن��ه��اي��ة  يف  كثيف  ب�شكل  اإ���ش��اف��ي��ة  ق���وات  اأوف����دت 
االأول/دي�����ش��م��رب الن��ق��اذ ال��رئ��ي�����س ت���وادي���را ال���ذي كان 

مهددا بهجوم من املتمردين.
اأب��رز داعم يف االأمم املتحدة حلظر �شارم  كانت فرن�شا 
اليوم.  تدافع عنه  زالت  2013 وما  االأ�شلحة يف  على 
يف  رو����ش���ي���ا  جن��ح��ت   ،2021 اإىل   2019 م���ن  ل��ك��ن 
لت�شليم  امل��ت��ح��دة  اإع���ف���اءات م��ن االأمم  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 

اأ�شلحة �شغرية.
 1135 بوجود  �شوى  ر�شميا  اليوم  رو�شيا  تعرتف  ال 
“من املدربني غري امل�شلحني” مت االإعالن عنهم على 
على  التعليق  ترف�س  لكنها  املتحدة  النحو لالأمم  هذا 
توؤمن  اأمنية  رو�شية  �شركات  من  ع�شكرية  �شبه  ق��وات 
وحماية  ت��وادي��را  للرئي�س  املقربة  احلماية  خ�شو�شا 

مناجم التعدين.
فيما  بانغي  اإىل  ج��رناالت  اأربعة  اأي�شا  مو�شكو  اأر�شلت 
م�شت�شار  زاخ����اروف من�شب  ف��ال��ريي  ال��رو���ش��ي  ي��ت��وىل 

االأمن القومي للرئي�س تواديرا.
ك���ل ذل���ك ت���راف���ق م���ع ح��م��ل��ة اإع��الم��ي��ة ذات اإي���ح���اءات 

الق�شية عقبة يف  “ت�شيي�س”  اإن  ال�شني م��رارا  وقالت 
طريق التحقيقات.

ام�س اخلمي�س،  اإع��الم ر�شمية  ذك��رت و�شائل  ذل��ك  اىل 
ن��ق��ال ع���ن خ��ب��ري ���ش��ي��ن��ي ك��ب��ري يف ع��ل��م االأوب����ئ����ة، اأن 
اأن  ينبغي  ب�شاأن من�شاأ جائحة كوفيد-19  التحقيقات 
تنتقل يف مرحلتها التالية اإىل الواليات املتحدة، وذلك 
بعد اأن اأظهرت درا�شة اأن املر�س رمبا كان منت�شرا هناك 

منذ دي�شمرب كانون االأول 2019.
امل��ع��اه��د الوطنية  ن�����ش��رت��ه��ا  ال��ت��ي  ال���درا����ش���ة،  وك�����ش��ف��ت 
م��ا ال يقل عن  اأن  االأ���ش��ب��وع،  االأم��ري��ك��ي��ة لل�شحة ه��ذا 

مت�شاربة قد يكون بينها احتمال وقوع حادث يف معمل 
بال�شني.

اأربعة  العاملية  ال�شحة  منظمة  بقيادة  ف��ري��ق  وق�شى 
باحثني  م��ع  بها  املحيطة  وامل��ن��اط��ق  ووه���ان  يف  اأ�شابيع 
اأن يكون  �شينيني وقالوا يف تقرير لهم اإن من املرجح 
عرب  الب�شر  اإىل  اخلفافي�س  م��ن  انتقل  ق��د  ال��ف��ريو���س 
غري  معملي”  ح���ادث  يف  “الظهور  واإن  اآخ���ر  ح��ي��وان 

مرجح للغاية.
جبت، وتقول  البيانات حمُ اإن بع�س  قالوا  لكن اخل��رباء 

وا�شنطن اإن الدرا�شة “غري كافية وغري قاطعة«.

2018 منحت بانغي ت�شاريح تعدين ل�شركات رو�شية 
للنظام،  بالن�شبة  واالأملا�س.  الذهب  ا�شتغالل  اأجل  من 
تدافع فرن�شا عن احلظر البغي�س الذي تفر�شه االأمم 
االجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى  وتنت�شر  امل��ت��ح��دة 
ت�شف  ن�شو�س  ال�شلطة  من  املقربة  االإع��الم  وو�شائل 
فرن�شا “بامل�شتعمر اجلديد” اأو تتحدث عن دعم باري�س 
بت�شليم  مو�شكو  ق��ام��ت  املقابل  يف  امل��ت��م��ردي��ن.  لبع�س 

اأ�شلحة واأتاحت التغلب على جمموعات م�شلحة.
اآذار/م��ار���س عربت جمموعة من خرباء  لكن يف نهاية 
بحدوث  اأن����ب����اء  ب�������ش���اأن  خم�����اوف  ع���ن  امل���ت���ح���دة  االأمم 
و”اإعدامات  االإن�شان”  حل��ق��وق  خ��ط��رية  “انتهاكات 
جماعية” و”تعذيب” من قبل القوات �شبه الع�شكرية 

الرو�شية.

التزام  اإع��ادة  “اإظهار  اإىل  تهدف  للفرن�شيني  مناه�شة 
اىل  ي�شتند  وعملي  موثوق  ك�شريك  افريقيا  يف  رو�شيا 
منطق عدم املعاملة باملثل خالفا لفرن�شا التي تفر�س 
م�شاعدتها”  مقابل  �شيا�شية  مكا�شب  على  احل�شول 
االأبحاث  الباحث يف معهد  اأودينيه  كما يقول ماك�شيم 

اال�شرتاتيجية يف الكلية الع�شكرية يف فرن�شا.
ع�شكريني”  غ��ري  “مدربني  ع��ن  احل��دي��ث  مقابل  لكن 
املتحدة  واالأمم  فرن�شا  تندد  حكومية،  غري  ومنظمات 
االأمنية  فاغرن  جمموعة  من  امل�شلحني  مئات  بوجود 
اخلا�شة التي يديرها رجل االأعمال اإيفغيني بريغوجني 

املقرب من الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني.
ورائ��ه��ا من  م��ن  تتوخى م�شلحة  ال  م�شاعدة  ه��ي  ه��ل 
اأج����ل م��ك��اف��ح��ة ال��ت��م��رد؟ ل��ي�����س االأم�����ر م����وؤك����ًدا، فمنذ 

����ش���ب���ع���ة اأف����������راد يف خ���م�������س والي������ات 
كورونا  ب��ف��ريو���س  اأ�شيبوا  اأمريكية 
قبل  كوفيد-19  مل���ر����س  امل�����ش��ب��ب 
املتحدة  الواليات  اإع��الن  من  اأ�شابيع 

اأوىل اإ�شاباتها املوؤكدة.
اأجرتها  م�شرتكة  درا���ش��ة  وخل�شت 
العاملية  ال�����ش��ح��ة  وم��ن��ظ��م��ة  ال�����ش��ني 
مر�س  اأن  اآذار  م���ار����س  يف  �����ش��رت  ونمُ
كوفيد-19 ن�شاأ على االأرجح يف �شوق 
للحياة الربية يف ال�شني حيث انتقل 

اإىل الب�شر من اخلفافي�س.
املر�س  اأن  لكن بكني روجت لنظرية 
دخ���ل ال�����ش��ني م���ن اخل�����ارج يف طعام 
جم��م��د م��ل��وث، بينما دع���ا ع���دد من 
من  املزيد  اإىل  االأج��ان��ب  ال�شيا�شيني 
ت�شربه  اح��ت��م��ال  ب�����ش��اأن  التحقيقات 
من اأحد املعامل. وقال ت�شينغ قوانغ 
كبري خرباء االأوبئة يف املركز ال�شيني 
مل��ك��اف��ح��ة االأم���را����س وال��وق��اي��ة منها 
ل�شحيفة جلوبال تاميز الر�شمية اإن 
اإىل  االآن  يتحول  اأن  يتعني  االهتمام 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، ال��ت��ي ت��ب��اط��اأت يف 
التف�شي، ف�شال  املبكرة من  املراحل  ال�شكان يف  فح�س 
عن اأن بها الكثري من املعامل البيولوجية. ونقلت عنه 
ال�شحيفة قوله “يتعني اإخ�شاع جميع االأمور املتعلقة 

باالأ�شلحة البيولوجية اإىل التدقيق«.
االأربعاء  االأول  اأم�س  االأمريكية  الدرا�شة  على  وتعليقا 
جيان  يل  ت�شاو  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�شم  امل��ت��ح��دث  ق��ال 
كان  كوفيد-19  تف�شي  اأن  االآن  “اجللي”  م��ن  اإن 
الدول  بقية  على  يتعني  واإن���ه  متعددة”،  “منا�شئ  ل��ه 

التعاون مع منظمة ال�شحة العاملية.

امل�شاهم  ب��رن��درغ��ا���ش��ت  حت���دث ج���ون 
احلكومية  غ��ري  املنظمة  تاأ�شي�س  يف 
االأمريكية “ذي �شنرتي” املتخ�ش�شة 
الذي  االأم������وال  غ�شيل  م��الح��ق��ة  يف 
والقتل  للنهب  “اآالت  ع��ن  ال��ث��الث��اء  احل����روب  مي���ول 
تخدم م�شالح الرئي�س وحلفائه اخلارجيني وخ�شو�شا 

جمموعة فاغرن«.
ا�شتهجن الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون يف نهاية 
اأيار/مايو “اخلطاب املناه�س لفرن�شا الذي اأتاح اإ�شفاء 
�شرعية على وجود مرتزقة رو�س على راأ�س الدولة مع 
الرئي�س تواديرا الذي هو اليوم رهينة جمموعة فاغرن” 
وذلك بعدما علقت باري�س م�شاعداتها اىل بانغي. وقال 
م�شدر دبلوما�شي فرن�شي لوكالة فران�س بر�س “يجب 
قول احلقيقة لهذا البلد. نحن م�شوؤولون عن �شناديق 

التمويل ومع تعليقها ندق ناقو�س اخلطر«.
باري�س  ب��ني  الو�شع  تفاقم  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  مطلع  يف 
وبانغي. فقد وجهت اىل الفرن�شي خوان رميي كينيولو 
الذي اأوقف قبل �شهر من ذلك وبحوزته اأ�شلحة حربية 
“امل�شا�س  و  “التاآمر”  و  “التج�ش�س”  تهم  بانغي،  يف 

باأمن الدولة«.
ا�شمه  عن  الك�شف  رف�س  كبري  حكومي  م�شوؤول  وق��ال 
لفرن�شا  املناه�س  “ال�شعور  اإن  بر�س  فران�س  لوكالة 
الفر�شة  ل��ن��ا  اأت��ي��ح��ت  “لقد  م�شيفا  الهدف”  لي�س 

للح�شول على اأ�شلحة من رو�شيا، وانتهزناها«.
“مل ن��ع��د ن���ري���د جم��م��وع��ات م�����ش��ل��ح��ة على  واأ�����ش����اف 
اأرا�شينا. يجب ان تتوقف فرن�شا عن اتخاذ موقف اأبوي 

يف ما يتعلق باختيار حلفائنا«.
اأن االأم��ور تتجه اىل التهدئة يف بانغي منذ  لكن يبدو 
عدة اأيام. فقد ا�شتقال رئي�س الوزراء فريمني نغريبادا 
يف 10 حزيران/يونيو وحل حمله هرني ماري دوندرا 

املعروف بانه اأقرب اىل فرن�شا.
يف  الدولية  االأب��ح��اث  مركز  م��ن  مار�شال  روالن  وق��ال 
معهد العلوم ال�شيا�شية يف باري�س لوكالة فران�س بر�س 
اإن “نغريبادا كان رجل الرو�س، العقل املدبر للتقارب” 
مع مو�شكو م�شيفا اأن اق�شاءه قد يكون “خطوة اأوىل 

حمتملة يف ا�شتعادة الثقة«.

احلواجز الأمنية تقلب حياة اأ�سرة فل�سطينية راأ�سا على عقب يف حي ال�سيخ جراح 
•• القد�س-رويرتز:

ع��ل��ى م���دار ���ش��ه��ور ���ش��اه��د العامل 
مل�شعى  ����ش���ي���ا����ش���ي���ة  ت�������ط�������ورات 
الإجالء  اإ�شرائيليني  م�شتوطنني 
طريق  يف  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  ���ش��ك��ان 
����ش���غ���ري حت����وط����ه امل����ت����اري���������س يف 
هذه  واأ�شبحت  ال�شرقية  القد�س 
ال��ت��ط��ورات ���ش��ورة م�����ش��غ��رة من 
ال�شراع الدائر بني الفل�شطينيني 

واالإ�شرائيليني منذ مدة طويلة.
على  الكامريات  ترتكز  حني  ويف 
ب���ني ���ش��ب��اط �شرطة  امل���واج���ه���ات 
ميتطون اخليول وبني حمتجني 

يف ���ش��ارع ع��ث��م��ان ب��ن ع��ف��ان، فاإن 
كل ي��وم يذكر ت��اال اأب��و دي��اب ابنة 
ال�شارع  ب��اأن  ربيعا  ع�شر  اخلم�شة 
ال��ه��ادئ ال���ذي ن�����ش��اأت ف��ي��ه حتول 
ميلوؤه  ال��ع��راق��ي��ل  م���ن  درب  اإىل 

اخلوف.
التلميذة  ت����اال  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ني  اإذ 
اأوراقها  ت��ق��دم  اأن  الفل�شطينية 
االإ�شرائيلية  ال�����ش��رط��ة  ل���رج���ال 
مدار  ع��ل��ى  امل��راب��ط��ني  امل�شلحني 
ي����وم ع��ن��د حواجز  ك���ل  ال�����ش��اع��ة 
اأمنية على طريف ال�شارع وتنتظر 
اأو  ب��ي��ت��ه��ا  م���ن  ب����اخل����روج  االإذن 

الدخول اإليه.

“مل تعد حياتنا  اأب��و دي��اب  وق��ال 
حياة عادية فال ميكنني اخلروج 
ميكنهم  وال  اأ���ش��دق��ائ��ي  ل���روؤي���ة 

املجيء لروؤيتي«.
لهم  ����ش���م���ح���وا  “اإذا  واأ�����ش����اف����ت 
ب��ال��دخ��ول وه���و ن����ادرا م��ا يحدث 
تبداأ  ثم  دقيقة   30 يبقون  فهم 
ي�شطر  ول�����ذا   ... اال���ش��ت��ب��اك��ات 
اأ�شدقائي ملغادرة احلي. وهذا اأّثر 
علي فلم اأعد اأرى النا�س با�شتثناء 

اأفراد االأ�شرة«.
اإن  االإ�شرائيلية  ال�شرطة  وتقول 
احلواجز االأمنية والقيود تهدف 
ملنع االحتكاك بني الفل�شطينيني 

االإ�شرائيليني  وامل�����ش��ت��وط��ن��ني 
بع�س  اإىل  بالفعل  انتقلوا  الذين 

البيوت يف ال�شارع.
احل����واج����ز  م�������ش���ت���وى  رف������ع  ومت 
ب��ا���ش��ت��خ��دام اخل��ر���ش��ان��ة ب��ع��د اأن 
ب�شيارته  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  ���ش��دم��ه��ا 
ب�شرعة عالية قبل �شهر. واأطلقت 
ال�شرطة النار عليه فاأردته قتيال 
رجالها  م��ن  �شتة  اأ���ش��اب  اأن  بعد 

بجروح.
وب���������داأ ال����ت����وت����ر ب�������ش���ب���ب دع�����وى 
ق�����ش��ائ��ي��ة ق��دمي��ة ي��ط��ال��ب فيها 
م�����ش��ت��وط��ن��ون ي��ه��ود ب��و���ش��ع اليد 
اأب��و دي��اب وبيوت  اأ���ش��رة  على بيت 

اأخ��رى االأم��ر ال��ذي اأث��ار اهتماما 
دوليا واحتجاجات �شبه يومية.

اأكتوبر ت�شرين االأول املا�شي  ويف 
اإ�شرائيلية  حم��ك��م��ة  اأ������ش�����درت 
امل�شتوطنني  ل�����ش��ال��ح  ق����راره����ا 
الفل�شطينيني  اإن  يقولون  الذين 
يعي�شون على اأر�س كانت مملوكة 
ا�شتولت  التي  االأرا�شي  يف  ليهود 
 1967 اإ�شرائيل يف حرب  عليها 
و���ش��م��ت��ه��ا الح���ق���ا يف خ���ط���وة ال 

حتظى باالعرتاف الدويل.
وي�������ش���ك���ك ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ون يف 
ي�شتند  ال��ت��ي  ال���وث���ائ���ق  ���ش��رع��ي��ة 
ا�شتاأنفوا  وقد  امل�شتوطنون  اإليها 

تنظر  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن  احل��ك��م. 
اإ�شرائيل  يف  ال���ع���ل���ي���ا  امل���ح���ك���م���ة 
اأغ�شط�س  الثاين من  الق�شية يف 

اآب املقبل.
وب���ي���ن���م���ا ت�������ش���ت���م���ر ال����ت����ط����ورات 
تاال  تقول  والق�شائية  ال�شيا�شية 
اأبو دياب اإنها ت�شعر هي واأ�شرتها 
على نحو متزايد باأنهم معزولون 

يف ال�شارع.
مدر�شتها  تبعد  ال��ت��ي  ت��اال  ق��ال��ت 
15 دقيقة عن ال�شارع “اأثر ذلك 
على �شحتي النف�شية. اإذا خرجت 
ي�������ش���اي���ق���ون���ن���ي وع����ن����دم����ا اأع������ود 

ي�شايقونني. �شيء �شعب جدا«.
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عربي ودويل

مــع  قــــاطــــعــــا     
ــوات من  ــن ــس اأربـــــع �
ي�سعى  النعزالية, 
ـــــد  ـــــال ــــف دون ــــل خ
ل�ستعادة  تــرامــب 
ثــــقــــة حـــلـــفـــائـــه, 
ــم  ــده ــري الــــذيــــن ي
�سد  موحدة  جبهة 

ال�سني.

•• الفجر –خرية ال�سيباين

حلفاء  بع�س 
الأمـــريـــكـــان 
يــرغــبــون  ل 
الجنـــرار  يف 
اإىل حرب مع 
امرباطورية 
ـــــط ـــــس ـــــو� ال

عـــلـــى عــكــ�ــس 
ــــــــــد  ــــــــــال دون
ي�سعى  ترامب, 
اإىل  بــــايــــدن 
الغرب  توحيد 
عـــمـــلـــيـــة  يف 
الت�سدي لل�سني

حتليل اخباري

غباغبو يعود اإىل �ساحل العاج بعد تربئته يف الق�ساء الدويل 
املطار  يف  الرئا�شي  اجل��ن��اح  يف  العاج”  ل�شاحل  ال�شعبية  “اجلبهة 
الذي و�شعه الئري�س واتارا بت�شرفه، بح�شور ع�شرات ال�شخ�شيات. 
يقع  اأتوبان حيث  اإىل حي  ال�شابق  الرئي�س  �شيتوجه  وبعد و�شوله، 
مقر حملته االنتخابية ال�شابقة لالقرتاع الرئا�شي الذي جرى يف 
“اأع�شاء  دعا  العاج  ل�شاحل  ال�شعبية  للجبهة  بيان  ح�شب   ،2010
قيادة احلزب” اإىل التوجه اإىل املكان ال�شتقباله. وبني املطار الواقع 
عدة  اأح��ي��اء  موكبه  �شيعرب  ال�شمال  يف  واأت��وب��ان  اأبيدجان  جنوب  يف 
كوين  جا�شنت  و�شرح  فيها.  حتيته  من  ح�شود  تتمكن  اأن  يفرت�س 
اأي  ت��رد  “مل  بر�س  فران�س  لوكالة  غباغبو  ل���وران  با�شم  املتحدث 
واأكد  قبل احلكومة.  التجمعات من  على  قيود”  بفر�س  توجيهات 
املتحدث با�شم احلكومة اأمادو كوليبايل االأربعاء “اإذا كان هناك اأي 
واأ�شاف اأن لوران غباغبو “ي�شتحق احل�شول  حظر ف�شيعلن عنه”. 

•• اأبيدجان-اأ ف ب:

اإىل  اخلمي�س  غباغبو   ل��وران  العاج  ل�شاحل  ال�شابق  الرئي�س  يعود 
بالده التي اأجرب على مغادرتها قبل ع�شر �شنوات، يف خطوة �شمحت 
بها تربئته من قبل الق�شاء الدويل من تهم جرائم �شد االإن�شانية 
“امل�شاحلة  با�شم  وات��ارا  الرئي�س احلايل احل�شن  وموافقة مناف�شه 
طريان  رحلة  م��نت  على  ع��ام��ا(   76( غباغبو  و�شيعود  الوطنية«. 
نظامية من بروك�شل حيث كان يعي�س منذ تربئته من قبل املحكمة 
القرار  وتثبيت   2019 الثاين/يناير  كانون  يف  الدولية  اجلنائية 
الطائرة  حت��ط  اأن  وي��ف��رت���س  اآذار/م���ار����س.   31 يف  اال�شتئناف  يف 
 15،45 ال�شاعة  عند  اأبيدجان  يف  ال�شابق  الرئي�س  ي�شتقلها  التي 
حزبه  ق����ادة  و�شي�شتقبله  غ��ري��ن��ت�����س.  وت��وق��ي��ت  امل��ح��ل��ي  ب��ال��ت��وق��ي��ت 

م�شريا يف الوقت نف�شه اإىل اأنه لن يكون اأي  على كل ما يحق له”، 
وزير حا�شرا يف املطار. واأكد اأن “ال�شلطة التنفيذية �شتقوم دورها«. 
اأخرية  ال�شابق يف �شلب مفاو�شات  ا�شتقبال الرئي�س  وكانت م�شاألة 
“احتفاالت  اأي  تريد  ال  فاحلكومة  غباغبو.  وح��زب  احلكومة  بني 
�شعبيا ي�شمح الأكرب عدد ممكن  ا�شتقباال  واحلزب يريد  بانت�شار” 
من اأن�شاره النزول اإىل �شوارع اأبيدجان. وي�شكل اأمن غباغبو الرهان 
الرئي�شي اإىل جانب تفادي اأي فلتان اأو عنف يال يريده املع�شكران. 
بداأ ال�شكان التعبري عن فرحهم قبل و�شوله. وقال اأحد اأن�شاره يف 
حي يوبوغون ال�شعبي الذي يمُعترب موؤيدا لغباغبو “غدا، لن يكون 
هناك �شوى االأغاين والثناء«. اأما معار�شو غباغبو فما زالوا يرون 
اأمام  اأنه دفع بالبالد اإىل الفو�شى عرب رف�شه االع��رتاف بهزميته 
احل�شن واتارا يف االنتخابات الرئا�شية التي جرت يف 2010. واأدى 

حواىل  خاللها  �شقط  االن��ت��خ��اب��ات  تلت  خ��ط��رية  اأزم���ة  اإىل  رف�شه 
ثالثة اآالف قتيل. ويف ني�شان/اإبريل 2011، اعتقل غباغبو الذي 
كان يحكم البالد منذ العام 2000، ثم نمُقل اإىل املحكمة اجلنائية 
الدولية يف الهاي. وتدين جمعيات الدفاع عن �شحايا هذه االأزمة 

“اإفالته من العقاب” وتنوي التظاهر اخلمي�س يف اأبيدجان.
ويوؤكد املقربون منه اأنه عائد بدون اأي نية لالنتقام بل للعمل من 
اأجل �شيا�شة “م�شاحلة وطنية«. وراأى االأمني العام للجبهة ال�شعبية 
تعاين من عقدين  زال��ت  ما  التي  البالد  اأن  اأدو  اأ�شوا  العاج  ل�شاحل 
واأ�شاف اأن �شاحل  من العنف ال�شيا�شي العرقي “يجب اأن تتحد”. 
العاج “تواجه اليوم خطر زعزعة لال�شتقرار من قبل اجلهاديني” 
بعد هجمات على اجلي�س ا�شفرت موؤخرا عن مقتل اربعة جنود يف 

ال�شمال على احلدود مع بوركينا فا�شو.

ملواجهة التنني ال�سيني:

بايدن يعيد اإحياء تعددية الأطراف على الطريقة الأمريكية...!

   لقد تركت القمم ال�شابقة ذكرى 
املتحدة.  الواليات  حللفاء  مروعة 
2018، رف�س  ال�شبع  خالل قمة 
دون����ال����د ت���رام���ب االن�������ش���م���ام اإىل 
م�شيف  واعترب  اخلتامي؛  البيان 
الكندي  ال������وزراء  رئ��ي�����س  احل����دث 
جا�شنت ترودو “غري اأمني للغاية” 
يف  ال��ع��ام،  نف�س  يف  “�شعيف”.  و 
حلف الناتو، و�شف “باجلانحني” 
الدول التي ظل اإنفاقها الع�شكري 
ناجتها  م���ن  ب���امل���ائ���ة   2 م���ن  اأق�����ل 

املحلي االإجمايل.
   بعد ثالث �شنوات، ويف كورنوال 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ���ش��ور روؤ����ش���اء دول 
يح�شرون  وه��م  ال�شبع  جمموعة 
ح��ف��ل��ة ����ش���واء ع��ل��ى ال�������ش���اط���ئ، اأو 
اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون وه��و يطبطب 
ع���ل���ى ك���ت���ف ن����ظ����ريه االأم����ري����ك����ي 
ج���و ب����اي����دن، ت�����ش��ه��د ع��ل��ى اج����واء 

توحيد  اإىل  ي�شعى  ت��رام��ب،  عك�س 
ال��ع��م��ل��ي��ة. وبدفع  ال��غ��رب يف ه���ذه 
م��ن��ه، ���ش��ّدد ال��ن��ات��و اإىل ح��د كبري 
املعلنة”  “الطموحات  ان  لهجته: 
و�شلوكها،  الو�شط  الإم��رباط��وري��ة 
الدويل  للنظام  “حتديات  مت��ث��ل 

الزعيم  ك����ان  وق����د  ل��ط��ف��ا.  اأك�����رث 
ال��دمي��ق��راط��ي ق��د اأع��ل��ن، اأن���ه جاء 
العالقات مع  لتجديد  اأوروب��ا  اإىل 
اأربع  االأم��ّري��ن طيلة  ذاق��وا  حلفاء 
اجلمهورية  الرئا�شة  م��ن  �شنوات 

الفو�شوية.

»حتديات للنظام الدويل«
بايدن  ي�شتهدف  �شلفه،  وم��ث��ل     
التي  خ�����ا������س،  ب�������ش���ك���ل  ال���������ش����ني 
ت���ث���ري ه���ج���م���ات���ه���ا االق���ت�������ش���ادي���ة 
وال��ع�����ش��ك��ري��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة قلق 
ل���ك���ن على  امل����ت����ح����دة.  ال������والي������ات 

باتفاقية  ال��ع��م��ل  اإع������ادة  وب��ع�����������������د   
اىل  والعودة  املناخ،  ب�ش�����اأن  باري�س 
كرر  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�شح������ة  منظمة 
“اأمريكا  اأن  اأكرث من مرة،  بايدن 
االأطراف  املتعدد  والعمل  عادت”، 
ال����ق����وى  م����واج����ه����ة  �����ا: يف  اأي�����������شً

ال�شلطوية، يريد الرئي�س ال�شاد�س 
واالأربعون، اإظهار اأن العمل املن�شق 
الدميقراطية  ال������دول  ق��ب��ل  م���ن 
ميكن اأن يوفر ردودا فعالة لكوكب 
االأر�������س، يف جم����االت ال�����ش��ح��ة اأو 

املناخ.

اأكد التحالف  القائم على قواعد”، 
يونيو.   14 يف  لالأطل�شي  ال��ع��اب��ر 
“ال�شيا�شات  ال���ن���ريان،  م��رم��ى  يف 
وحمالت  ل���ل���ن���ظ���ام،  الق�شرية” 
ال��ت�����ش��ل��ي��ل، وال��ت��و���ش��ع ال�����ش��ري��ع يف 
تعاونه  اأو  النووية”،  “تر�شانته 

الع�شكري مع رو�شيا.
بع�س  اأن  احل���ق���ي���ق���ة،  وت���ب���ق���ى     
ح��ل��ف��ائ��ه ال ي��رغ��ب��ون يف االجن���رار 
يريد  ال�شني. ال  اإىل مواجهة مع 
اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون ال��ت��خ��ل��ي عن 
اال�شتقالل اال�شرتاتيجي لالحتاد 
مريكل  اأجن���ي���ال  وال  االأوروب����������ي، 
م�شاحلها  ع��ن  ل��ل��ت��ن��ازل  م�شتعدة 

االقت�شادية.
القادة  العديد من  »ينبغي على     
حذرين  ي��ظ��ل��وا  اأن  االأوروب�����ي�����ني 
ب�����ش��اأن ات��ب��اع ال���والي���ات امل��ت��ح��دة يف 
يعرفوا  ح��ت��ى  ل��ب��ك��ني،  معار�شتها 
املزيد عن االجت��اه ال��ذي �شتتخذه 
اأمريكا بعد االنتخابات الن�شفية”، 
املتخ�ش�س  ه���ا����س،  ري�����ان  ي��ت��وق��ع 
معهد  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال�شيا�شة  يف 

بروكينغز.
القادة  ه����وؤالء  ع��ل��ى  ي�شعب  اإن����ه    
ا���ش��ت��ب��ع��اد اح��ت��م��ال ح����دوث حتول 
اجلانب  ل�����ش��ال��ح  ال��ك��ون��غ��ر���س  يف 
عودة  اإن  النهاية،  ويف  اجلمهوري. 
ال�شلطة،  اإىل  ت����رام����ب  دون����ال����د 
عنيف  وانكفاء  الن�شحاب  م���رادف 

جديد للواليات املتحدة.

الأحزاب الفائزة بالنتخابات الت�سريعية اجلزائرية ترّحب بالنتائج 
•• اجلزائر-اأ ف ب:

رّحبت االأحزاب اجلزائرية الفائزة 
املبكرة   الت�شريعية  ب��االن��ت��خ��اب��ات 
اأم�س االأول االأربعاء بالنتائج التي 
حّققتها يف اال�شتحقاق الذي جرى 
ن�شبة م�شاركة  اأدنى  و�شهد  ال�شبت 

يف تاريخ البالد.
البعجي، االأمني  اأبو الف�شل  وقال 
الوطني  ال��ت��ح��ري��ر  ال���ع���ام جل��ب��ه��ة 
)االأف��الن(، خالل موؤمتر �شحايف 
يف  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ق�����وة  اأك������رب  “نحن 
التحرير  وف��ازت جبهة  ال��ربمل��ان«. 
ب�105  احل��اك��م،  احل��زب  الوطني، 
يف   407 اأ�������ش������ل  م������ن  م����ق����اع����د 
االنتخابات الت�شريعية املبكرة التي 
و���ش��ه��دت مقاطعة  ال�����ش��ب��ت  ج���رت 
االإقبال على  ن�شبة  بلغت  اإذ  كبرية 
الر�شمية  االأرق���ام  وف��ق  الت�شويت 
ال���ت���ي �����ش����درت ال���ث���الث���اء 23% 
يف  م�شاركة  ن�شبة  اأدن���ى  يف  ف��ق��ط، 
ت��اري��خ ال��ب��الد. و���ش��ّك��ل ف���وز جبهة 
ال���ت���ح���ري���ر ال���وط���ن���ي )االأف��������الن( 
مفاجاأة نظراً اإىل الرتاجع الكبري 
ب�شبب  ���ش��ع��ب��ي��ت��ه  ���ش��ه��دت��ه  ال������ذي 
العزيز  عبد  بالرئي�س  ارتباطاته 
ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة ال�����ذي دف���ع���ه احل����راك 
لال�شتقالة يف 2019، على الّرغم 
اأّن ه��ذا احل��زب ما زال يتمّتع  من 

بقاعدة قدمية ووا�شعة.
جبهة  “حزب  اأّن  البعجي  واأ�شاف 
التاريخ  �شنع  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ح��ري��ر 
اإىل  اإدخ��ال��ه  اأرادوا  وم��ن  جم����ّدداً، 

املتحف خرجوا هم من التاريخ«.
ال�شلطات  رف�شت  ال��ذي  والبعجي 
عن  لتخّلفه  لالنتخابات  تر�ّشحه 

اليابان: ال�سرتاتيجية الع�سكرية 
لل�سني غري وا�سحة ومثرية للقلق 

•• بروك�سل-رويرتز:

نوايا  اإن  اخلمي�س  اأم�����س  ال��ي��اب��ان  ق��ال��ت 
ال�����ش��ني ال��ع�����ش��ك��ري��ة غ���ري وا���ش��ح��ة واإن 
يثري  امل�شلحة  لقواتها  ال�شريع  التو�شع 
ق��ل��ق��ا ب���ال���غ���ا، مم���ا ي��ت��ط��ل��ب م���ن اأوروب������ا 
اأخرى  اآ�شيوية  ودول  املتحدة  وال��والي��ات 
ال��ع��م��ل م��ع��ا يف م���واج���ه���ة ب���ك���ني. وق���ال 
وزير الدفاع الياباين نوبو كي�شي للجنة 
الربملان  وال���دف���اع يف  ل��الأم��ن  ال��ف��رع��ي��ة 
ق���درات���ه���ا  ال�������ش���ني  “تعزز  االأوروب������������ي 
واثقني  ول�شنا  كبرية  ب�شرعة  الع�شكرية 
فيديو  و�شلة  عرب  واأ���ش��اف  نواياها«.  يف 
اإزاء  ب��ال��غ  بقلق  “ن�شعر  االإن��رتن��ت  على 
هذا الو�شع«. وقال قادة حلف االأطل�شي 
وركزت  يوم االثنني للمرة االأوىل اإن �شعود ال�شني يك�شف عن “حتديات ممنهجة”. 
اأوروب��ا على ح�شد  اأي��ام يف  ا�شتمرت ثمانية  التي  بايدن  االأمريكي جو  الرئي�س  رحلة 
بعثة  وانتقدت  ال�شاعدة.  ال�شينية  القوة  الح��ت��واء  اأمريكية  ال�شرتاتيجية  الدعم 
ال�شني لدى االحتاد االأوروبي حلف االأطل�شي وقالت اإنها “ملتزمة ب�شيا�شة دفاع ذات 

طبيعة دفاعية«.

�سرطي يداهمون �سحيفة مملوكة   500
لقطب الإعلم جيمي لي يف هوجن كوجن 

•• هوجن كوجن-رويرتز: 

دق��ي��ق��ا الأجهزة  ك���وجن فح�شا  ال�����ش��رط��ة يف ه���وجن  500 م��ن ���ش��ب��اط  اأج����رى 
الكمبيوتر ودفاتر املالحظات اخلا�شة بال�شحفيني يف �شحيفة اأبل ديلي املوؤيدة 
احتمال  اإىل  ال�شلطات  فيها  ت�شري  اأول حالة  يف  اأم�س اخلمي�س  للدميقراطية 
اإعالم.  و�شائل  ن�شرتها  م��ق��االت  يف  الوطني  االأم���ن  لقانون  انتهاكات  ح��دوث 
واعتقلت ال�شرطة قرب الفجر خم�شة من امل�شوؤولني التنفيذيني يف ال�شحيفة 
و�شوهد �شباط بعد ذلك وهم يتفح�شون اأجهزة الكمبيوتر يف غرفة االأخبار 
بعد دخولها باإذن ق�شائي ل�شبط مواد �شحفية من بينها هواتف ال�شحفيني 
اأحدث  ال�شحيفة  مداهمة  ومتثل  بهم.  اخلا�شة  املحمول  الكمبيوتر  واأجهزة 
اأ�شد منتقدي بكني  �شربة لقطب االإع��الم جيمي الي مالك ال�شحيفة واأحد 
اأحكاما  اأ�شوله مبوجب قانون االأمن ويق�شي  ال�شلطات على  والذي حتفظت 

اجلزائر”،  يف  ال��ك��ربى  ال�شيا�شية 
االأنباء  وك��ال��ة  عنه  نقلت  مل��ا  وف��ق��اً 
اأي�شاً  الوكالة  ونقلت  اجلزائرية. 
 48( امل�شتقبل  جبهة  رئي�س  ع��ن 
قوله  بلعيد،  العزيز  عبد  مقعداً(، 
“منطقية  االن��ت��خ��اب��ات  ن��ت��ائ��ج  اإّن 
يف  اأمله  عن  معرباً  ومو�شوعية”، 
اأن ي�شّكل الربملان املقبل “انطالقة 

قوية” لبناء اجلزائر اجلديدة.
رّح����ب����ت ح���رك���ة جمتمع  ب����دوره����ا 
ال�����ش��ل��م، اأك����رب ح����زب اإ����ش���الم���ي يف 
حققتها  ال��ت��ي  ب��ال��ن��ت��ائ��ج  ال���ب���الد، 
اأّنها  اإىل  م�����ش��رية  االن��ت��خ��اب��ات،  يف 
�شتدر�س كل العرو�س يف ما يخ�س 
وق����ال رئي�س  ت�����ش��ك��ي��ل احل���ك���وم���ة. 

اأداء اخلدمة الع�شكرية االإلزامية، 
اأّكد  حملّية،  اإع��الم  لو�شائل  وفقاً 
“ال�شعب  اأّن  ال�شحايف  موؤمتره  يف 
اجلزائري ال يكره جبهة التحرير 
ت�شرفات  ي���ك���ره  ب���ل  الوطني”، 
داخل  االأ�شخا�س  بع�س  من  نبعت 
احلزب  اأّن  اإىل  م�����ش��رياً  االأف�����الن، 
ت��ع��ام��ل م���ع ه���ذه امل�����ش��ك��ل��ة بتغيري 

خطابه وبع�س قياداته.
ب����������دوره، و�����ش����ف االأم���������ني ال���ع���ام 
الدميوقراطي  ال��وط��ن��ي  للتجّمع 
زيتوين،  ال��ط��ّي��ب  م��ق��ع��داً(،   57(
ب�”االإيجابية  االن��ت��خ��اب��ات  ن��ت��ائ��ج 
ال����ذي  حل���زب���ه  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  جداً” 
ال��واج��ه��ة م��ع االأح���زاب  “يبقى يف 

احل���رك���ة ع��ب��د ال�������رزاق م���ق���ري يف 
موؤمتر �شحايف “نحن �شعداء جدا 
تاريخية  نتائج  هذه  النجاح.  بهذا 
اخلطرية  ال��ت��ج��اوزات  )رغ���م(   ...
على  اأث���رت  وال��ت��ي  �شجلناها  ال��ت��ي 

النتائج«.
“رئي�س  ان  اع���ت���رب  م���ق���ري  ل��ك��ن 
اجل��م��ه��وري��ة )ع��ب��د امل��ج��ي��د تبون( 
بريء مما وقع كما ال نتهم رئي�س 
امل�شتقلة  )ال���وط���ن���ي���ة  ال�����ش��ل��ط��ة 
لالنتخابات، حممد �شريف( الأنه ال 
ميلك االأدوات ملعرفة ما يحدث يف 

كل الواليات«.
التجاوزات  بع�س  احلركة  وع��ّددت 
حما�شر  على  ح�شولها  ع��دم  مثل 

ال��ت�����ش��وي��ت، وع����دم متكنها  ن��ت��ائ��ج 
االقرتاع  مكاتب  ك��ل  مراقبة  م��ن 
يف  القانون  فهم  �شوء  اإىل  اإ�شافة 
البي�شاء  االأوراق  ح�����ش��اب  عملية 

كما حدث يف العا�شمة.
التحرير  ج��ب��ه��ة  ح�����زب  وح�������ش���ل 
الوطني باالنتخابات التي قاطعها 
املعار�شة على  احل��راك وج��زء من 
 407 اأ����ش���ل  م���ن  م��ق��اع��د   105
ت��ل��ت��ه ح���رك���ة جم��ت��م��ع ال�����ش��ل��م مع 
الوطني  التجمع  ث��م  م��ق��ع��دا   64
جبهة  ح���ل���ي���ف  ال����دمي����وق����راط����ي 
 57 م�����ع  احل����ك����م  ال����ت����ح����ري����ر يف 
فح�شدوا  امل�شتقلون  اأم���ا  مقعدا. 
78 مقعدا. وتاأ�شف مقري، الذي 

حلكم  “جاهز  اأن���ه  اأع��ل��ن  اأن  �شبق 
احلركة  ح�����ش��ول  ل��ع��دم  البالد”، 
“اإجراءات  لتنفيذ  االأغلبية  على 
ت����ه����دئ����ة اأول������ه������ا اإط����������الق �����ش����راح 
االعالم  و�شائل  وحترير  املعتقلني 
وا�شتقالل الق�شاء وحرية تاأ�شي�س 
حوار  وقتح  واجلمعيات  االح���زاب 
ال�شاحة  م��ك��ون��ات  ك���ل  م���ع  وط��ن��ي 
ال�شيا�شية حتى مع من مل ي�شارك 

يف االنتخابات«.
وطني  ع��ق��د  ل��ب��ن��اء  “نتجه  وق����ال 
ج��ام��ع ت��ن��ت��ج ع��ن��ه ح��ك��وم��ة وحدة 

وطنية بتنمية البالد«.
ون�شبة امل�شاركة التي كانت الرهان 
ال��رئ��ي�����ش��ّي يف ه����ذا االق�������رتاع، مل 
تتعّد %23، وهي االأدنى يف تاريخ 
لي�س فقط  االنتخابات اجلزائرية 
على �شعيد االنتخابات الت�شريعية 
بل على �شعيد االنتخابات عموًما، 
امل�شتقلة  الوطنية  ال�شلطة  بح�شب 

لالنتخابات.
بلغت  ف��ق��د  امل��ق��ارن��ة،  �شبيل  وع��ل��ى 
يف   35،70% امل�������ش���ارك���ة  ن�����ش��ب��ة 
االأخرية  الت�شريعّية  االن��ت��خ��اب��ات 
يف  و42،90%   2017 ع������ام 

انتخابات عام 2012.
ال�شلم  رئي�س حركة جمتمع  وع��زا 
امل�شاركة  ع���ن  ال��ن��اخ��ب��ني  ع�����زوف 
الذي  “التزوير  اإىل  االق����رتاع  يف 
ال�شابق  يف  االن���ت���خ���اب���ات  ع��رف��ت��ه 
ر�شمها  التي  ال�شيئة  ال�شورة  واىل 

النظام عن نواب الربملان«.
ت�شريعية  ان��ت��خ��اب��ات  اأول  وه����ذه 
اندلعت  م��ن��ذ  اجل���زائ���ر  ت�����ش��ه��ده��ا 
 22 يف  احل����������راك  اح����ت����ج����اج����ات 

�شباط-فرباير 2019.

احلكومة اليابانية ترفع حالة الطوارئ الأحد قبل �سهر من الأوملبياد 

ي�شتهدف بايدن ال�شني ب�شكل خا�س

•• طوكيو-اأ ف ب:

اأنها �شرتفع االأحد حالة الطوارئ ال�شحية يف معظم  اليابانية  اأعلنت احلكومة 
االألعاب  دورة  ت�شت�شيف  اأن  املقرر  من  التي  طوكيو  ذل��ك  يف  مبا  البالد  مناطق 

االأوملبية بعد �شهر تقريبا، مع االإبقاء على بع�س القيود.
وتخ�شع طوكيو والعديد من املناطق اليابانية االأخرى منذ نهاية ني�شان/ابريل 
حلالة طوارئ تفر�س خ�شو�شا اإغالق احلانات واملطاعم يف وقت مبكر من امل�شاء 
ومنع بيع الكحول. وقال وزير االقت�شاد يا�شوتو�شي ني�شيمورا الذي ين�شق اأي�شا 
اإن  االأخ��رية،  االأ�شابيع  اليابان يف  التي تراجعت حدتها يف  ال�شحية  االأزم��ة  اإدارة 
احلكومة �شت�شت�شري خرباء ال�شحة  اخلمي�س لو�شع ع�شر مناطق “يف �شبه حالة 
طوارئ«. ويف اإطار هذه االإج��راءات، �شيتم ال�شماح للحانات واملطاعم مرة اأخرى 
عليها  و�شيتعني  فقط،   19،00 ال�شاعة  حتى  ولكن  كحولية  م�شروبات  بتقدمي 
20،00 كما هو احلال حاليا، ح�شبما  اأبوابها عند ال�شاعة  اإغالق  اال�شتمرار يف 
قال الوزير. واأ�شاف ني�شيمورا اأن حالة الطوارئ احلالية �شيتم متديدها اأي�شا يف 

مقاطعة اأوكيناوا بجنوب غرب اليابان.
ال��وزراء يو�شيهيدي �شوغا موؤمترا �شحافيا يف وقت  اأن يعقد رئي�س  املقرر  ومن 

مبكر من امل�شاء )بتوقيت اليابان( الإعالن هذه القرارات ر�شميا.
الريا�شية  امل��ب��اري��ات  مثل  التجمعات  بع�س  بتنظيم  القيود  تخفيف  و�شي�شمح 

واحلفالت املو�شيقية بح�شور متفرجني �شرط اأال ي�شغلوا اأكرث من خم�شني باملئة 
من قدرة اأي مكان على اال�شتقبال وعلى اأال يتجاوز العدد ع�شرة اآالف �شخ�س.

الذي ينطلق   ، اأوملبياد طوكيو  اأن منظمي  االأربعاء  يابانية  اإعالم  وذكرت و�شائل 
متفرجني  ال�شت�شافة  املعايري  ه��ذه  ي�شتخدموا  اأن  يجب  متوز/يوليو،   23 يف 

مقيمني يف اليابان.
اآذار/م���ار����س يف �شابقة  اأع��ل��ن يف  اآت��ني م��ن اخل���ارج  وك��ان منع ح�شور متفرجني 
من  مبكر  وق��ت  يف  ال��ي��اب��ان  يف  يعي�شون  للذين  ق���رار  ات��خ��اذ  وينتظر  ل��الأومل��ب��ي��اد 

االأ�شبوع املقبل، ح�شب عدد من و�شائل االإعالم املحلية.
االألعاب  اإق��ام��ة  اأن  اإىل  خل�شوا  احلكومة  ين�شحون  الذين  ال�شحة  خ��رباء  لكن 
االأوملبية بدون متفرجني �شيكون اأكرث اأمانا. لذلك �شيدعون اإىل قواعد اإ�شافية 

اإذا مت قبول متفرجني حمليني ح�شب قناة “ان ات�س كي«.
ويحاول املنظمون منذ اأ�شهر طماأنة الراأي العام الياباين ب�شاأن االألعاب االأوملبية 

عرب فر�س اإجراءات �شارمة يف بع�س االأحيان، على جميع امل�شاركني.
اإج���راءات  انتهكوا  اإذا  ا�شتبعادهم  خطر  الريا�شيون  ي��واج��ه  اأن  ميكن  وب��ذل��ك، 
مكافحة كوفيد، مثل اختبارات الفح�س اليومية وو�شع كمامات، على حد قول 
املنظمني الذين ك�شفوا قواعد حمدثة الثالثاء. وياأمل املنظمون اأن يكون اأكرث 
لكنهم  االأوملبياد،  بدء  بحلول  لقاحا  تلقوا  قد  الريا�شيني  باملئة من  ثمانني  من 

�شيحرمون مع ذلك من التفاعل مع اجلمهور يف اليابان.

ال�سني ت�سجل 19 اإ�سابة 
جديدة بفريو�ص كورونا

•• بكني-رويرتز:

يف  لل�شحة  ال��وط��ن��ي��ة  اللجنة  ق��ال��ت 
اإن بر ال�شني  اأم�س اخلمي�س  ال�شني 
جديدة  اإ�شابة   19 �شجل  الرئي�شي 
من  نزوال  االأربعاء  يوم  بكوفيد-19 
اللجنة  وذك��رت  ي��وم.  21 حالة قبل 
من   15 اأن  ال��ي��وم��ي��ة  ن�����ش��رت��ه��ا  يف 
االإ����ش���اب���ات اجل���دي���دة ك��ان��ت حلاالت 
وافدة من اخلارج. اأما احلاالت االأربع 
حمليا  ال��ع��دوى  اإل��ي��ه��ا  انتقلت  ال��ت��ي 
فكانت جميعها يف اإقليم جواجندوجن 
ال�����ش��رق��ي. وق��ال��ت اللجنة  ب��اجل��ن��وب 
اإن ع��دد االإ���ش��اب��ات اجل��دي��دة التي ال 
نزوال   24 بلغ  اأع��را���س  تظهر عليها 
من 36 قبل يوم. وال ت�شنف ال�شني 
ت��ل��ك االإ����ش���اب���ات ع��ل��ى اأن���ه���ا ح���االت 

اإ�شابات موؤكدة.
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عربي ودويل

•• الفجر - تون�س
الداريـــة  الهيئة  اأ�ــســغــال  اأمــ�ــس  �سباح  انطلقت 
اأكرب  لل�سغل  التون�سي  الــعــام  لــالحتــاد  الوطنية 
املنظمات اجلماهريية يف تون�س واأ�سدها تاثريا يف 
اأجواء و�سفت بامل�سحونة لتدار�س الو�سع العام يف 
الدين  نور  للمنظمة  العام  الأمني  برئا�سة  البالد 

الطبوبي ل�سعّيد: من ل يحرتمنا ل نحرتمه مهما كان موقعهاحتاد ال�سغل ي�سحب مبادرته: نحو حوار وطني دون الرئي�سالطبوبي.

النتخابات الت�سريعية مل ت�سفر عن »جزائر جديدة« وعد بها تبون 
كونه قاد حرب اال�شتقالل )1962(. ونتيجة لذلك، يتوقع املحلل ال�شيا�شي 
من�شور قديدير اأن يبقى”الو�شع على حاله” و”ال اأعتقد اأن هناك جتديدا” 
ال�شابق  بالرئي�س  املرتبط  احل��زب  الوطني،  التحرير  جبهة  وحلت  ق��ال.  كما 
امل�شتقلني  اأمام جمموعة متباينة من  االأول  املركز  العزيز بوتفليقة، يف  عبد 

واالإ�شالميني والتجمع الوطني الدميقراطي حليف ال�شلطة منذ زمن.
وقالت اأ�شتاذة العلوم ال�شيا�شية لويزة دري�س اأيت حمادو�س اإن النتائج املوقتة 
“تظهر اأن الرئي�س )تبون( ف�شل يف ح�شد قاعدة اجتماعية خمتلفة عن تلك 
ال�شاحة  الكامل عن  �شبه  ال�شابق«. وبعد غيابه  الرئي�س  بها  يتمتع  كان  التي 
ب�شبب اإ�شابته بجلطة دماغية العام 2013، اأمُطيح بعبد العزيز بوتفليقة من 
ال�شلطة حتت �شغط ال�شارع واجلي�س يف ني�شان/اأبريل 2019، ما و�شع حدا 
حلكمه الذي ا�شتمر 20 عاما. ومن رف�شه ال�شعبي، ولد احلراك الذي يدعو 
اال�شتقالل. كذلك، يجد تبون  احلاكم منذ  “النظام”  اإىل تغيري ج��ذري يف 

•• اجلزائر-اأ ف ب:

اأكرث من ثالثة من  التي قاطعها  الت�شريعية يف اجلزائر  كر�شت االنتخابات 
كل اأربعة ناخبني، فوز االأحزاب احلاكمة منذ عقود بعيدا عن التجديد الذي 
بعد ثالثني  االأم����ام«.  اإىل  “هروبا  اع��ت��ربه معار�شوه  م��ا  النظام يف  ب��ه  وع��د 
�شهرا على بدء من احلراك ال�شعبي املناه�س للنظام، وعلى الرغم من وعود 
املجل�س  لن يختلف  تبون،  املجيد  الرئي�س عبد  لها  روج  ب”جزائر جديدة” 
ال�شعبي الوطني املنبثق عن انتخابات 12 حزيران/يونيو، كثريا عن برملانات 
عهد عبد العزيز بوتفليقة، ح�شب حمللني. فقد اأظهرت النتائج املوقتة، فوز 
حزب جبهة التحرير الوطني، اأكرب كتلة نيابية يف الربملان املنتهية واليته، يف 
و�شجلت اجلبهة  انتخابات متيزت بامتناع تاريخي عن الت�شويت )77%(. 
تراجعا حادا، اإال ان احلزب الواحد �شابقا ا�شتفاد من قاعدته ال�شعبية القدمية 

للغاية  �شعيفة  م�شاركة  م�شاعفة:  �شرعية  بعدم  “جمل�س  اأم��ام  اليوم  نف�شه 
اآيت  دري�س  االأكادميية  اأو�شحت  على  للم�شداقية”،  فاقدة  �شيا�شية  واأح��زاب 
دعم  و2019،   1999 بني  حكمه  ف��رتة  خ��الل  بوتفليقة  وتلقى  حمدو�س. 
الدميقراطي واالإ�شالميني  الوطني  الوطني والتجمع  التحرير  حزب جبهة 
يف حركة جمتمع ال�شلم، باالإ�شافة اإىل عدد قليل من امل�شتقلني. وقد ي�شهد يف 

املجل�س ال�شعبي الوطني اجلديد التحالفات نف�شها.
الرئا�شي  التحالف  غ���ادرت  ال��ت��ي  ال�شلم،  جمتمع  ح��رك��ة  ك�شفت  واالأرب���ع���اء 
الداعم لبوتفليقة يف 2012، اأنها م�شتعدة لدرا�شة اأي عر�س لالن�شمام اإىل 
احلكومة. وراأى املحلل ال�شيا�شي اإ�شماعيل دب�س اأن “فوز االأحزاب التقليدية 

يجد تف�شريه يف اأن املر�شحني ف�شلوا االعتماد عليها لتحقيق الفوز«.
لكن هذا النجاح �شابته ن�شبة امل�شاركة )%23،03(االأ�شعف يف تاريخ اجلزائر، 
اأن  حتى  لالنتخابات.  امل�شتقلة  الوطنية  ال�شلطة  من  ر�شمية  اأرق��ام  بح�شب 

املحللني و�شفوا االمتناع عن الت�شويت باأنه”اأكرب حزب يف اجلزائر«.
اللذان وجها دعوة  العلمانية والي�شارية  املعار�شة  واعترب احلراك وجزء من 
و”هروب اإىل االأمام”  “مهزلة انتخابية”  اأن ما ح�شل  ملقاطعة االنتخابات، 
من طرف النظام. واأثبتت نتيجة االقرتاع “�شحة” ما يدينه احلراك الذي 

قمعته ال�شلطة ب�شدة، على ما اأكدت لويزة دري�س اآيت حمدو�س.
وقالت اإن “18 مليون جزائري الذين مل ي�شوتوا اأثبتوا اأن انعدام الثقة )يف 
ال�شلطة( اأقوى من احلراك نف�شه«. واأكد املحلل ال�شيا�شي من�شور قديدير اأن 
االنتخابات الت�شريعية “اأعطت احلراك حجة كبرية«. وراأى “هذا يعني اأن كل 

ما مت ترديده يف امل�شريات كان �شائبا والنظام ال�شيا�شي يرف�س التغيري«.
احتجاجات  اندلعت  منذ  اجل��زائ��ر  ت�شهدها  ت�شريعية  انتخابات  اأول  وه��ذه 
احلراك يف 22 �شباط/فرباير 2019، ب�شكل �شلمي وغري م�شبوق ومن دون 

�شخ�شية قيادية.

ق�����وى وط���ن���ي���ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ووازن������ة 
املدنية  ال����دول����ة  ب���ث���واب���ت  ت���وؤم���ن 
وفق  وال��ت��ط��رف،  للعنف  وال��ن��اب��ذة 
ما ت�شمنته وثيقة مبادرة االحتاد 

العام التون�شي لل�شغل.
ل�����ش��ن��ا يف  ‘’نحن  ق��ائ��ال  واأ�����ش����اف 
اجلمهورية  رئ��ي�����س  م���ع  ق��ط��ي��ع��ة 
اأن نقول  ت��ع��ودن��ا يف االحت����اد  ل��ك��ن 
وللم�شيء  اأح�������ش���ن���ت  ل��ل��م��ح�����ش��ن 

اأ�شاأت<<.
ال��ع��ام لالحتاد  ه��ذا ونفى االأم���ني 
يكون  اأن  لل�شغل  التون�شي  ال��ع��ام 
رئي�س  ب��ني  ال��و���ش��اط��ة  دور  ي��ل��ع��ب 
ورئي�س  �شعيد  قي�س  اجل��م��ه��وري��ة 

احلكومة ه�شام امل�شي�شي.
وقال الطبوبي، “ل�شت و�شيطا بني 
االأمني  وامل�شي�شي”.و�شدد  �شعيد 
ال�شغيلة  ‘املنظمة  اأن  على  ال��ع��ام، 
هي �شريك فعلي ورئي�شي يف البالد 

وال مزية الحد” وفق تعبريه. 

•• الفجر - تون�س
اأذنت النيابة العمومية باملحكمة االبتدائية بتون�س بفتح 
بحث من اأجل وفاة م�شرتابة ملحمد النا�شر الطرابل�شي 
�شقيق ليلى بن علي اأرملة الرئي�س الراحل االأ�شبق زين 

العابدين، ووالد ح�شام وعماد الطرابل�شي.
مبفرده  يقيم  املتوفى  ف���اإّن  االأول��ي��ة  املعطيات  وح�شب 
بال�شاحية  ال��ك��رم  بجهة  �شغري”ا�شتيديو”  مب��ن��زل 
اأجواره  اليوم  وفاته  اإىل  وتفطن  للعا�شمة،  ال�شمالية 
اأقاربه عندما طرقوا الباب دون جميب، فتولوا  واأحد 
توىل  ه��ام��دة.وق��د  ال��ه��ال��ك جثة  على  ل��ي��ع��رثوا  خلعه، 
واأذن  ال��ه��ال��ك  جثة  معاينة  العمومية  النيابة  ممثل 
باإيداعها على ذمة الطبيب ال�شرعي لتحديد االأ�شباب 

العلمية والدقيقة للوفاة.

املرناقية  �شجن  اإدارة  م��ن  م�����ش��وؤول  م�شدر  واأك���ّد  ه��ذا 
بالعا�شمة تون�س، اأنها مل تتلق اإىل حّد اأم�س اخلمي�س، 
اأّي طلب ر�شمي، لتمكني ابن الراحل عماد الطرابل�شي 

من ح�شور موكب دفن والده.  
يق�شي  الطرابل�شي  عماد  اأّن  اإىل  امل�شدر،  ذات  واأ���ش��ار 
عقوبة �شجنية بعد �شدور اأحكام نهائية ب�شاأنه، ومازال 
الق�شائية  واجل��ه��ة  اأخ���رى،  ق�شية  ذم��ة  على  موقوفا 
امل���وق���وف ع��ل��ى ذم��ت��ه��ا ب��ال�����ش��راك��ة م���ع ال��ه��ي��ئ��ة العامة 
مثل  اتخاذ  لها  املخول  الوحيدة  اجلهة  هي  لل�شجون، 
حممد  ال��راح��ل  عائلة  اأن  اإىل  وي�شار  ال���ق���رارات.  ه��ذه 
الرتخي�س  بطلب  ت��ق��دم��ت  ق��د  الطرابل�شي  ال��ن��ا���ش��ر 
ق�شد  الطرابل�شي،  ع��م��اد  امل�شجون  البنها  الق�شائي 
وا�شتثنائيا  موؤقتا  ايقافه  �شجن  م��غ��ادرة  م��ن  متكينه 

حل�شور موكب دفن جثمان والده. 

�شحب املبادرة من الرئي�ساملركزية النقابية غا�شبة

ليلى بن علي اأرملة الرئي�س الراحل زين العابدين

احتاد ال�سغل يطلق النار على اجلميع:

الغنو�سي �سبب البلّية... وقي�ص �سعّيد اأخطاأ املرمى...!

قوت ال�شعب وتفقريه.
املو�شع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  ودع�����ا 
ال�شعب  ال�شّغالني وعموم  لالحتاد 
�شيادة  ع���ن  ل���ل���دف���اع  ل��ال���ش��ت��ع��داد 
التون�شيات  ح����ق  وع������ن  ال����ب����الد 
والعي�س  ال�شغل  يف  وال��ت��ون�����ش��ي��ني 
وال�شحة واحلياة الكرمية، معربا 
ع���ن جت���ّن���د االحت������اد ل���ل���وق���وف يف 
ال�شيا�شات  ك��ل  �شّد  ال�شعب  �شّف 
والتي  وال��اّل���ش��ع��ب��ي��ة  ال��اّلوط��ن��ي��ة 
���ش��ت��رتج��م��ه��ا ال���ه���ي���ئ���ة االإداري���������ة 
الوطنية يف قرارات منا�شبة تنت�شر 

لل�شعب.

الطبوبي يف هجوم مزدوج
وانتقد االمني العام الحتاد ال�شغل 
نور الدين الطبوبي يف كلمته اأم�س 
رئي�س  ت�شريحات  ب�شدة  اخلمي�س 
ال��ن��ه�����ش��ة وال���ربمل���ان را�شد  ح��رك��ة 
املوظف  بعمل  املتعلقة  الغنو�شي 

خ��ا���ش��ة ط��ري��ق��ت��ه ال��ت��وا���ش��ل��ي��ة اذ 
العامني  االأم����ن����اء  اأح�����د  ا���ش��ت��ن��ك��ر 
امل�����ش��اع��دي��ن ط��ري��ق��ة ح����وار �شعيد 
�شخ�س  “كل  ق��ائ��ال:  �شيوفه  م��ع 
التلميذ  معاملة  يعامله  ي�شتقبله 

ي�شعه امامه ويبدا يدر�س«!.
يف حني قال �شمري ال�شفي االمني 
العام  ب����االحت����اد  امل�������ش���اع���د  ال����ع����ام 
اأن  ‘’ال يرى  اإنه  لل�شغل،  التون�شي 
احلوار الوطني �شينعقد غدا اأي يف 

وقت قريب<<.
اخلمي�س،  اأم�����س  ال�شفي  واأ���ش��اف   
هو  م���ا  اأن  ���ش��ح��ف��ي،  ت�����ش��ري��ح  يف 
اليوم  ال��ت��ون�����ش��ي��ني  ع��ل��ى  م���ط���روح 
م��ن ق���وى ح��ي��ة و���ش��رف��اء وطنيني 
اأن يدفعوا لالإعداد حلوار حقيقي 
وينهي  االأ�شا�شية  الق�شايا  يطرح 

احل�شابات احلزبية ال�شيقة. 
ينطلق  اأن  ياأمل  اأن��ه  ال�شفي  وتابع 
مب�شاركة  قريبا  ال��وط��ن��ي  احل���وار 

التون�شي  ان  ف��ي��ه��ا  ق�����ال  وال����ت����ي 
ي�شتغل ربع �شاعة فقط.

وقال الطبوبي على هام�س افتتاح 
الوطنية  االداري����ة  الهيئة  ا���ش��غ��ال 
ل��الحت��اد ال��ي��وم يف احل��م��ام��ات ان 
الغنو�شي هو �شبب البلية متوجها 
ربع  ع��ن  يتحدث  “ملن  بالقول  ل��ه 
اأق�����ول ان���ت ال تخدم  ���ش��اع��ة ع��م��ل 

دقيقتني ». 
“انه  وا����ش���اف يف ت�����ش��ري��ح اذاع����ي 
يحرتم  ان  ان�شان  ك��ل  على  يتعني 
نف�شه وان عليه على االقل    اإذا مل 
يت�شن له التقدم بالبالد ان يبتعد 

عن املهاترات وعن الغوغائية«.
ت�شريحات  الطبوبي  ا�شتنكر  كما 
احلوار  بخ�شو�س  ال��دول��ة  رئي�س 
اأي�شا  له  وتوجه  ال�شابق.  الوطني 
بعبارات حادة. ويف هذا ال�شياق اأكد 
اأّن  الغا�شب  الطبوبي  الدين  ن��ور 
�شعّيد  قي�س  الرئي�س  ت�شريحات 

م���ب���ادرت���ه ل���ل���ح���وار ال���وط���ن���ي من 
رئا�شة اجلمهورية.

�شعد  عن  “�شم�س”  اذاع��ة  ونقلت 
قوله ان “رئي�س اجلمهورية يمُديل 
يرتاجع  ث���م  وم����ن  ب��ت�����ش��ري��ح��ات 

عنها«.
وكان قي�س �شعيد قد اعترب خالل 
روؤ�شاء  م���ن  ب��ع��دد  ع��ق��ده  اج��ت��م��اع 
بح�شور  ال�����ش��اب��ق��ني  احل���ك���وم���ات 
احل�����ايل ه�شام  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س 
مل  ال��وط��ن��ي  احل����وار  ان  امل�شي�شي 

يكن ال حوارا وال وطنيا.
حملية،  اإعالمية  م�شادر  وذك���رت 
اأن االحتاد يتجه لعقد حوار وطني 
قي�س  ا�����ش����راف  اأو  ت�����ش��ري��ك  دون 
�شعيد باعتباره اأبدى رف�شه ملبادرة 

االحتاد.
الهيئة  م������داوالت  م���ن  ر���ش��ح  ك��م��ا 
احلا�شرين  اأغلب  تعبري  االداري���ة 
ع���ن ا���ش��ت��ي��ائ��ه��م م���ن ق��ي�����س �شعيد 

االخرية حول احلوار الوطني غري 
مقبولة ومرفو�شة.

جريدة  “ال�شعب”  م��وق��ع  ون��ق��ل 
قوله  الطبوبي  عن  اأم�س  االحت��اد 
يف افتتاح الهيئة االإدارية الوطنية 
اجلمهورية  رئ��ي�����س  “ت�شريحات 
حول احلوار الوطني الذي نظمته 
ال��وط��ن��ي��ة غ��ري مقبولة  امل��ن��ظ��م��ات 
كان  الأي  مي��ك��ن  وال  وم��رف��و���ش��ة 
الوطني  احل�������وار  يف  ال��ت�����ش��ك��ي��ك 
ال��ذي اأن��ق��ذ ال��ب��الد م��ن حمام دم” 
منتقدا ت�شريحات را�شد الغنو�شي 
ال�شعب حول  ن��واب  رئي�س جمل�س 
اأنها  امل��وظ��ف��ني م���وؤك���دا  م���ردودي���ة 

ت�شريحات غري م�شوؤولة.
م����ن ج���ه���ة اأخ��������رى، ن��ق��ل��ت اإذاع������ة 
الطبوبي  عن  اأم”  اأف  “موزاييك 
اجلمهورية  لرئي�س  “اقول  قوله 
ل��ق��د اأخ����ط����اأت امل���رم���ى ه����ذه امل���رة 
ب��ت�����ش��ك��ي��ك��ك يف وط���ن���ي���ة احل������وار 

امل�شرفة  وامل���ن���ظ���م���ات  ال����وط����ن����ي 
عليه... واأ�شيف املنظمات الوطنية 
كاالحتاد ومنظمة االأعراف بقيادة 
بو�شماوي والعبا�شي وطنيان ومن 
القامات الكبرية التي قادت احلوار 
ل�شهادة  ي��ح��ت��اج��ون  وال  ال��وط��ن��ي 

كائن من كان الإثبات وطنيتهم«.
الوطنية  “املنظمات  وا������ش�����اف 
اإن�شان  ك��ل  ع��ن  غ�شبا  وطنية  ه��ي 
ال  وم��ن  نحرتمه  يحرتمنا  وم��ن 
كان  مهما  ن��ح��رتم��ه  ال  يحرتمنا 
يعنيني  “ال  م��وا���ش��ال  موقعه” 
املنظومة  م���ن  ال��رئ��ي�����س  غ�����ش��ب 
احل��زب��ي��ة واحل���دي���ث ال��ع��ف��وي هو 
احلقيقة التي ي�شمرها املتحدث«.

�سحب املبادرة
االأمني  �شعد  ك��م��ال  ك�شف  وق���د     
العام  ل����الحت����اد  امل�������ش���اع���د  ال����ع����ام 
التون�شي لل�شغل اأن االحتاد �شحب 

اجتماعات جمموعة الدول ال�شبع 
�شمال  وحلف  ال��ك��ربى  ال�شناعية 

االأطل�شي.
ورج������ح م���������ش����وؤول ب������ارز ب��������االإدارة 
بايدن  ن��ه��ج  ي��وؤت��ي  اإن  االأم��ري��ك��ي��ة 
جت���اه رو���ش��ي��ا ث��م��اره الأن����ه اجتمع 
ح�شد  اأن  ب��ع��د  م��ب��ا���ش��رة  ب��ب��وت��ني 
التم�شك  مل��ف��ه��وم  احل��ل��ف��اء  ت��اأي��ي��د 
قواعد”  على  قائم  عاملي  “بنظام 
يف اج���ت���م���اع جم��م��وع��ة ال�����ش��ب��ع يف 
بريطانيا ويف حمادثات مع اأع�شاء 
حلف �شمال االأطل�شي يف بروك�شل.

هناك  “كان  امل�����������ش�����وؤول  وق��������ال 
الفكرة  ح�����ول  ق�����وي  ا����ش���ط���ف���اف 
االأ�شا�شية التي يتعني علينا جميعا 
ال��دف��اع ع��ن��ه��ا... ه��ذا ال��ن��ظ��ام، الأن 
البديل هو قانون الغابة والفو�شى 

وهذا ال يخدم م�شالح اأحد«.
بايدن  معار�شو  �شارع  الداخل  ويف 
الرئي�س  ان��ت��ق��اد  يف  اجل��م��ه��وري��ون 
اأنابيب  خ��ط  بناء  وق��ف  يف  لف�شله 
غ������از ����ش���خ���م ت���دع���م���ه رو����ش���ي���ا يف 

اأوروبا.
وقال لينزي جراهام ع�شو جمل�س 
ال�شيوخ اجلمهوري الذي كثريا ما 
ينتقد بايدن اإنه انزعج ل�شماعه اأن 
اأ�شار اإىل اأن بوتني تقلقه  الرئي�س 

نظرة الدول االأخرى له.
وق������ال ج����راه����ام ال�����ش��ي��ن��ات��ور عن 
“من الوا�شح يل  �شاوث كاروالينا 
االإطالق  على  يهتم  ال  ب��وت��ني  اأن 
وب�شراحة،  ل��ه،  االآخ��ري��ن  بنظرة 
ه����و ي�����ش��ت��م��ت��ع ب�����ش��م��ع��ة اأن������ه ق����ادر 
ال�شوؤون  يف  ب��ن��ج��اح  ال��ت��دخ��ل  ع��ل��ى 

الداخلية للدول االأخرى«.

•• وا�سنطن-جنيف-رويرتز:

���ش��ع��ى ال���رئ���ي�������س االأم����ري����ك����ي جو 
بايدن، يف اأوىل جوالته اخلارجية، 
لي�شت  رو���ش��ي��ا  اأن  ع��ل��ى  ل��ل��ت��اأك��ي��د 
املتحدة  للواليات  مبا�شرا  مناف�شا 
ب��ل جم���رد الع���ب ث��ان��وي يف عامل 
تن�شغل فيه وا�شنطن ب�شكل متزايد 

بال�شني.
ب����اي����دن  اإن  م���������ش����اع����دون  ي����ق����ول 
ي��ري��د ت��وج��ي��ه ر���ش��ال��ة م��ف��اده��ا اأن 
ال�شاحة  على  نف�شه  ي��ع��زل  ب��وت��ني 
ال���دول���ي���ة ب��ت�����ش��رف��ات��ه ب������دءا من 
والهجمات  االنتخابات  التدخل يف 
اإىل  غربية  دول  على  االإلكرتونية 

معاملته للمعار�شني يف الداخل.
بايدن  اأن  امل��راق��ب��ني  بع�س  وذك���ر 
ق���د ي��ع��م��ل يف خ���ط م����واز حماوال 
االأمريكية  العالقات  تدهور  وقف 
الرو�شية ودرء خطر ن�شوب �شراع 
التهوين  يف  اال�شتمرار  م��ع  ن��ووي 

من �شاأن رو�شيا.
وق����ال ت��ي��م م��وري�����ش��ون ال����ذي كان 
عهد  يف  القومي  لالأمن  م�شت�شارا 
ال��رئ��ي�����س ال�����ش��اب��ق دون��ال��د ترامب 
التوترات.  تهدئة  تريد  “االإدارة 
يريد  ب���وت���ني  اأن  يل  ي��ت�����ش��ح  وال 
التي  ال��وح��ي��دة  االأوراق  ذل������ك... 
ه�����ي و�شع  ب���ه���ا  ال���ل���ع���ب  مي���ك���ن���ه 

العراقيل«.
وهون م�شوؤولون من البلدين من 
�شاأن فر�س حتقيق انفراجة خالل 
امل��ح��ادث��ات، وك���ان���وا ع��ل��ى ح��ق فلم 

يتحقق �شيء.
ت��ع��ه��دا مبوا�شلة  ال��زع��ي��م��ني  ل��ك��ن 

اإن الرو�س “ال يريدون اأن يو�شفوا 
املنتقدين  بع�س  ق��ال  كما  ب��اأن��ه��م، 
العليا  ف����ول����ت����ا  ت�����ع�����رف�����ون،  ك����م����ا 
اإىل  ي�شري  وك���ان  نووي”.  ب�شالح 
يف  ال�شابقة  الفرن�شية  امل�شتعمرة 
ا�شمها  غ��ريت  التي  اأفريقيا  غ��رب 

اإىل بوركينا فا�شو.
م�شكالت  اإىل  كذلك  بايدن  واأ�شار 
بوتني  وانتقد  الرو�شي  االقت�شاد 
من  الثنني  رو�شيا  اعتقال  ب�شبب 
الإذاعتني  وتهديدات  االأمريكيني 
االأمريكية  احل���ك���وم���ة  مت��ول��ه��م��ا 
هما اإذاع����ة اأوروب����ا احل���رة واإذاع���ة 

احلرية.
وقال ماثيو �شميت االأ�شتاذ امل�شاعد 
بجامعة نيو هيفن واملتخ�ش�س يف 
واالأورواآ�شيوية  الرو�شية  ال�شوؤون 
دور  ل��ت��ق��وي�����س  ي�����ش��ع��ى  ب���اي���دن  اإن 

بوتني على ال�شاحة الدولية.
بب�شاطة  “اال�شرتاتيجية  وق����ال 
ببع�س  ولكن  بوتني  ا�شتفزاز  ه��ي 
ال�شربة  ال����واق����ع����ة...  احل���ق���ائ���ق 
اأي حال  ع��ل��ى  ���ش��ت��ح��دث  امل�����ش��ادة 

ب�شرف النظر«.
�شابطا  كان  ال��ذي  بوتني،  وعاي�س 
كيه.جي.بي،  امل���خ���اب���رات  ب��ج��ه��از 
وهو  ال�شوفيتي  االحت����اد  ���ش��ق��وط 
خ��زي �شعى ملحوه م��ن خ��الل نهج 
اخلارجية  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  يف  ع����دواين 
متثل يف خطوة �شم القرم والدعم 
�شرق  يف  لالنف�شاليني  ال��رو���ش��ي 

اأوكرانيا.
جنيف  يف  فيال  اإىل  بايدن  وو�شل 
م��ط��ل��ة ع��ل��ى ب��ح��رية ح��ي��ث التقى 
اأم�����س االول االأرب���ع���اء بعد  ب��وت��ني 

ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة، م��ك��ررا بذلك 
االأ�شبق  االأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����س  ن��ه��ج 
ال��ذي و�شف رو�شيا  اأوب��ام��ا  ب��اراك 
�شمها  بعد  اإقليمية”  “قوة  باأنها 
اأوكرانيا  من  القرم  جزيرة  ل�شبه 

يف 2014.
وق�����ال ب���اي���دن ب��ع��د اج��ت��م��اع��ه مع 
كي  “ت�شتميت  رو���ش��ي��ا  اإن  ب��وت��ني 

تظل قوة كربى«.
طائرة  ي�شتقل  اأن  ق��ب��ل  واأ����ش���اف 
الرئا�شة عائدا من جنيف “رو�شيا 
يف و�شع �شعب للغاية االآن. ال�شني 
تمُ�شيق عليها ب�شدة”. وقال �شاخرا 

العمل على احلد من الت�شلح واأمن 
االإن���رتن���ت وال��ب��ح��ث ع��ن جماالت 
للتعاون يف بادرة اأمل يف العالقات 
بني بلدين ال جتمعهما اأي قوا�شم 

م�شرتكة يف الفرتة االأخرية.
بالفعل  متوترة  العالقات  وك��ان��ت 
بداية عهده  بايدن يف  كرر  عندما 
باأنه  ل��ب��وت��ني  و���ش��ف��ه  ب��ال��رئ��ا���ش��ة 
خالفا  ذل�����ك  وع����م����ق  “قاتل”. 
ال�شتدعاء  بلد  كل  دفع  دبلوما�شيا 

�شفريه لدى االأخر.
و���ش��ع��ى ب���اي���دن ل��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأن 
مبا�شرا  مناف�شا  لي�شت  م��و���ش��ك��و 

وتاأتي هذه الهيئة االدارية يف ظل 
تعرث تفعيل مبادرة احلوار الوطني 
اأ�شهر  التي تقدم بها االحت��اد منذ 
وتفاقم  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  اىل 
واالقت�شادية  ال�شيا�شية  االزم����ة 
اأحداث  وبعد  البالد  يف  وال�شحية 

�شيدي ح�شني االأخرية.
املو�شع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  وك�����ان 
بداية  املجتمع  ال�شغيلة  للمنظمة 
�شهر جوان اجلاري عرب عن رف�شه 
واخليارات  ال��ل��ي��ربال��ي��ة  لل�شيا�شة 
املّتبعة  والاّلاجتماعية  الاّل�شعبية 
اإىل  من قبل احلكومة وخ�شوعها 
اإمالءات �شندوق النقد الدويل يف 
برنامج  اأو  ت�شّور  الأّي  كّلي  غياب 
الإن����ق����اذ ال����ب����الد مّم�����ا ت�������رّدت فيه 
اأ�شعار  الزيادات املجحفة يف  مدينا 
عديد املواد االأ�شا�شية التي اأقدمت 
اأنها متثل  عليها احلكومة معتربا 
وا�شتهداف  الدعم  الإلغاء  مقّدمة 

عرث عليه يف �سقته حيث يقيم مبفرده

وفاة �سقيق اأرملة الرئي�ص الراحل بن علي

هون من �ساأن رو�سيا وا�ستحث احللفاء لت�سييق اخلناق على بوتني 

بايدن يعترب رو�سيا جمرد لعب ثانوي يف عامل تن�سغل فيه وا�سنطن اأكرث بال�سني
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املال والأعمال
»دناتا« تفتتح من�ساأة جديدة 

ل�سيانة احلافلت يف مطار دبي الدويل

ب��ا���ش��ت��خ��دام اأح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات يف 
التحكم واملتابعة، وقد بداأت اأوىل 
بالت�شغيل  امل��رك��ب��ة  امل��ج��م��وع��ات 
املا�شي  اإبريل  �شهر  التجريبي يف 
الرئي�شي  ت�شغيلها  ي��ب��داأ  اأن  على 
ال����ق����ادم ومن  ن��وف��م��رب  ���ش��ه��ر  يف 
الثانية  املجموعة  اكتمال  املتوقع 
واملجموعة   2022 ف���رباي���ر  يف 
فرباير  يف  واالأخ���������رية  ال���ث���ال���ث���ة 

.2023

•• ال�سارقة -وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ت��ف��ق��د 
ب����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
اأم�س  ����ش���ب���اح  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
م�شروع اإنتاج الكهرباء يف حمطة 
احل��م��ري��ة ال���ذي ي��ع��د م��ن اأحدث 
امل�شروعات ذات االأهمية يف قطاع 
املحطة  ���ش��ت��ق��وم  ح��ي��ث  ال���ط���اق���ة 

من  اأك��رث  اإىل  الت�شغيلية  الكفاءة 
%60 مم��ا ل��ه االأث����ر ال��ك��ب��ري يف 

احلد من االنبعاثات الكربونية.
وي����ت����ك����ون امل���������ش����روع م�����ن ث���الث 
الدورة  بنظام  تعمل  جم��م��وع��ات 
جمموعة  ك��ل  ت�شتطيع  امل��رك��ب��ة، 
وتتكون  م��ي��ج��اواط   600 اإن��ت��اج 

م����ن ت���ورب���ي���ن���ة غ����ازي����ة م����ن نوع 
اإنتاجية  بقدرة  الكرتيك  ج��رنال 
وغ����الي����ة  م������ي������ج������اواط،   400
وتوربينة  ح����������رارة،  ا�������ش������رتداد 
ميجاواط.   200 ب�شعة  بخارية 
�شموه على غرفة عمليات  واطلع 
عملها  اآلية  على  وتعرف  امل�شروع 

م��ي��ج��اواط من   1800 ب��ت��ول��ي��د 
الطاقة الكهربائية. واأعرب �شموه 
عن �شعادته بالت�شارع الذي ت�شهده 
�شينعك�س  والذي  امل�شروع  مراحل 
الكهرباء  ج����ودة  ع��ل��ى  ن��ه��اي��ت��ه  يف 
وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات االإم������ارة من 
الطاقة وذلك بالتزامن مع النمو 

�شركاء  ب�����دور  م�����ش��ي��داً  ال�������الزم، 
و�شركات  ج���ه���ات  م����ن  امل�������ش���روع 
وخمت�شني يف العمل على تنفيذه 
واإنتاج  الت�شغيل  معايري  باأف�شل 
الطاقة. وا�شتمع �شموه اإىل �شرح 
ال�شويدي  ���ش��ل��ط��ان  ���ش��ع��ي��د  م���ن 
وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�س 

العمراين  وال���ت���ط���ور  ال�����ش��ك��اين 
البنية  يف  امل��ت��ن��وع��ة  وامل�����ش��روع��ات 
واأثنى  العامة.  واملرافق  التحتية 
�شموه على تعاون املجل�س البلدي 
الذين  احلمرية  منطقة  و�شكان 
ت�شارع  يف  ب��ت��ع��اون��ه��م  ����ش���اه���م���وا 
العمل يف امل�شروع وتقدمي الدعم 

ال�����ش��ارق��ة ح���ول م��راح��ل م�شروع 
بلغ  ال��������ذي  حم����ط����ة احل����م����ري����ة 
امل�شروع  وي��اأت��ي   ..86% اإجن���ازه 
�شمن روؤية �شاحب ال�شمو حاكم 
ال�شارقة الهادفة اإىل زيادة القدرة 
 4600 لتبلغ  املركبة  االإنتاجية 
م��ي��ج��اواط م��ن ال��ك��ه��رب��اء، ورفع 

كبرية، وفرتات اإقبال �شعيف، وهي 
)بالن�شبة  “التكاليف  اأن  اع��ت��ربت 
االإيرادات  لكن  �شتزداد  للمطارات( 
�شتبقى اأقل بكثري من م�شتويات ما 

قبل اجلائحة«.
وتوّقعت املنظمة اأن ت�شمل التداعيات 
مزيدا من املديونية لقطاع اقرت�س 
 .2020 العام  يف  ي��ورو  مليار   20
اإيرادات  “�شتبقى  املجل�س  وبح�شب 
لال�شتجابة  ك��اف��ي��ة  غ��ري  امل���ط���ارات 
واإىل  اال�شتثمارية  االحتياجات  اإىل 
 2032 ت�شديد الديون حتى العام 
اإليه  خل�شت  ما  وهو  االأقل”،  على 

اإحدى الدرا�شات.

ال���دويل  “املجل�س  ح����ّذر  ل��ل��ق��ط��اع، 
للمطارات يف اأوروبا” من اقتطاعات 
الربامج  م��ن  “حتد  اأن  �شاأنها  م��ن 
للمطارات على �شعيد  الطموحة” 
اأك�شيد  ث�����اين  ان���ب���ع���اث���ات  خ��ف�����س 
ت�����ش��ّرر ق��ط��اع الطريان  ال��ك��رب��ون. 
االأوروب�����������ي ب�������ش���دة ج������راء االأزم������ة 
ال�شحية و�شل�شلة القيود املفرو�شة 
على التنقل، ال �شّيما املطارات التي 
تراجع اإجمايل اإيراداتها 60 باملئة 
مليار   12 بلغت  خ�شائر  وت��ك��ّب��دت 

يورو يف عام 2020، وفق املجل�س.
وحّذر املجل�س الذي ميّثل اأكرث من 
500 مرفق يف 55 بلدا باأن حركة 

•• باري�س-اأ ف ب:

اأم�س  االأوروب���ي���ة   امل��ط��ارات  توّقعت 
تعافيها  ي�����ش��ت��غ��رق  اأن  اخل��م��ي�����س 
اأكرث  كوفيد-19  اأزم���ة  م��ن  ماليا 
باأن ذلك  من ع�شر �شنوات، حمّذرة 
���ش��ي��ك��ون ع��ل��ى ح�����ش��اب اأم������ور عدة 
جمال  يف  اال���ش��ت��ث��م��ارات  خ�شو�شا 

مكافحة التغرّي املناخي.
وب��ع��د ���ش��ه��ر ع��ل��ى ت��ع��ّه��د ب��ع�����س من 
اجل����ه����ات امل�����ش��ّغ��ل��ة ل���ه���ذه امل���راف���ق 
الكربوين”  “احلياد  ب��ت��ح��ق��ي��ق 
قبل  اأي   ،2030 العام  اعتبارا من 
امل�شتهدف  امل���وع���د  م���ن  ع��ام��ا   20

�شتمُ�شتاأنف يف  اأنها  التي يبدو  النقل 
ومتقلبة،  �شعيفة  �شتكون  ال�شيف 
وباأن حركة امل�شافرين لن تعود اإىل 
امل�شتوى امل�شّجل يف عام 2019 اإال 

يف عام 2025 على اأقرب تقدير.
ون����ق����ل ب����ي����ان ع�����ن امل�����دي�����ر ال����ع����ام 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال������دويل ل��ل��م��ط��ارات يف 
قوله  يانكوفيت�س  اأوليفييه  اأوروب���ا 
اإن ا�شتئناف حركة النقل “لن تعيد 
املطارات على الفور اإىل و�شع مايل 
�شليم”، م�شريا اإىل اأن هذا االأمر ما 

زال بعيد املنال.
ن�شاط  �شي�شهد  املنظمة،  وبح�شب 
املطارات “ذروات” �شتتطلب موارد 

حاكم ال�سارقة يتفقد م�سروع اإنتاج الكهرباء يف حمطة احلمرية

وتعزز الور�شة اجلديدة من�شاأة �شيانة احلافالت القائمة باأكرث من 
ال�شعف وتقع يف الطرف اجلنوبي للمطار على مقربة من عمليات 

احلافالت الرئي�شية.
و�شممت للحفاظ على اأ�شطول ي�شم نحو 200 حافلة ركاب واأكرث 

من 100 حافلة لنقل العاملني على اأر�س املطار.
دناتا  اأول  رئي�س  نائب  داود  جعفر  اجلديد  ال�شيانة  مرفق  وافتتح 
“كوبو�س  اإىل جانب ممثلني من �شركة  الناقالت اجلوية  خلدمات 
املتخ�ش�شة  ال��ع��امل��ي��ة   »COBUS Industries اإن��د���ش��رتي��ر 

ب�شناعة حافالت املطارات.

•• دبي-وام:

اجلوي  ال�شفر  خلدمات  العامل  العاملي  امل��زود   - “دناتا”  افتتحت 
الركاب  حافالت  ل�شيانة  ال��دويل  دب��ي  مطار  يف  متطورة  من�شاأة   -

العاملة يف املطار.
وجهزت ور�شة ال�شيانة البالغة م�شاحتها 5000 مرت مربع مبعدات 
وتقنيات جديدة من �شاأنها �شمان التح�شينات امل�شتمرة يف ال�شيانة 
االآمنة الأ�شطول حافالت املطار وتعزيز اخلدمة ودعم عمليات النقل 

ال�شل�س عرب املطار للركاب واأطقم الطائرات والعاملني.

ن�سرة »علوم العقار« ال�سادرة عن اأرا�سي دبي ت�سلط ال�سوء 
على اجلاذبية ال�ستثمارية امل�ستدامة للقطاع العقاري

خطة جمموعة ال�سبع العاملية للبنى التحتية تواجه جملة من العراقيل 

املطارات الأوروبية تتوّقع اأن ي�ستغرق تعافيها من اأزمة كوفيد-19 اأكرث من ع�سر �سنوات 

“�شيًئا ف�شيًئا، ق�شى ال�شينيون على مناف�شة ال�شركات املحلية. .. يف مايل، 
كان هناك ج�شر واحد فقط فوق نهر النيجر يف باماكو، هناك ثالثة ج�شور 
م�شدًدا على اأن امل�شاريع ترافقت مع هدايا  اليوم، وقريًبا �شت�شري اأربعة”، 

قدمت لقادة �شيا�شيني حمليني مثل بناء فيالت لهم.
ي�شف البيت االأبي�س م�شروع جمموعة ال�شبع باأنه “�شراكة من اأجل بنية 
حتتية ... عالية اجلودة و�شفافة تقودها دول دميوقراطية كربى للم�شاعدة 
على تقليل احتياجات البنى التحتية تزيد قيمتها عن 40 تريليون دوالر 

على م�شتوى العامل النامي«.
وياأمل قادة جمموعة ال�شبع اأن يوؤدوا دوًرا حمفًزا جلذب التمويل اخلا�س. 
قال تيريي ديو، موؤ�ش�س ومدير جمموعة مرييديام املتخ�ش�شة يف تطوير 
ومتويل م�شاريع البنية التحتية اإن “اإعادة اإعمار عامل اأف�شل هو ما نقوم به 
بالفعل، ولكن مع تعبئة عامة اأقوى، ال �شيما مب�شاركة الواليات املتحدة”. 
واأ�شاف اأن �شخ املزيد من االأموال اخلا�شة يعني اأنه �شتكون هناك حاجة 

ا. ملزيد من ال�شفافية اأي�شً
عن  الك�شف  ع��دم  ف�شل  ال��ذي  اإفريقيا  يف  التنمية  اأخ�شائي  اإىل  بالن�شبة 
هويته، “ال تكمن امل�شكلة يف توفري راأ�س املال بقدر ما هي م�شكلة ا�شتيعاب 
االأمن  وان��ع��دام  التقنية  بال�شعوبات  �شلة  على  املال”  م��ن  كبرية  مبالغ 

امل�شت�شري.
التي تواجه  ال�شاحل  باإقامة م�شاريع يف منطقة  اإقناع �شركات  كيف ميكن 
اأن  يوؤكد  الذي  ما  املدار�س،  تنفيذ م�شاريع مثل  وبعد  االإرهابي؟  التهديد 
املدر�شني �شيوافقون على االإقامة بعيًدا عن كل �شيء؟ كيف ميكن تاأمني 
البنية التحتية املعر�شة ما اأن يتم االنتهاء من بنائها لهجمات امليلي�شيات 
املحلية بغية ن�شفها؟ قال ماثيو غودمان وجوناثان هيلمان، اخلبريان يف 
مركز الدرا�شات الدولية اال�شرتاتيجية يف مذكرة: “يجب اأن تلقى مبادرة 
اإعادة اإعمار عامل اأف�شل �شدى لدى القادة يف البلدان النامية... �شيحر�س 
العالمة  “هيبة”  م��ن  واال���ش��ت��ف��ادة  خياراتهم”  تو�شيع  على  ال��ك��ث��ريون 
التجارية للمبادرة “بي3دبليو«. يف املقابل، �شيتعني عليهم قبول مزيد من 

ال�شوابط وتكاليف اأعلى ومدة تنفيذ اأطول.
لكن يبقى ال�شوؤال الكبري هو معرفة االأدوار التي �شيوؤديها �شندوق النقد 
م�شاريع  يف  تاريخًيا  امل�شاركتان  املوؤ�ش�شتان  وهما  ال��دويل  والبنك  ال��دويل 

التنمية.

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

ينبغي اأن توفر خطة البنية التحتية العاملية التي عر�شتها جمموعة الدول 
“طرق  عن  به  موثوًقا  بدياًل  النامية  للدول  الكربى  ال�شبع  ال�شناعية 
ولكن  �شديدة،  انتقادات  وتثري  ال�شني  تقرتحها  التي  اجلديدة”  احلرير 

ب�شرط التغلب على جملة من العوائق تعرت�س طريقها.
الواليات  بني  اال�شرتاتيجي  التناف�س  يف  حلفائه  اإ�شراك  على  منه  ا  حر�شً
املتحدة وال�شني، اأقنع جو بايدن جمموعة ال�شبع بطرح هذه املبادرة التي 
اأطلق عليها ا�شم “اإعادة بناء العامل على نحو اأف�شل” )تعرف با�شم بيلد 
ا�شتثمارات �شخمة  تتيح �شخ  اأن  دبليو( وينبغي   3 بي  اأو  باك برت وورل��د 
يف البلدان النامية. ولكن يف هذه البلدان بالتحديد تبني ال�شني نفوذها 
عرب توظيف مليارات الدوالرات. يلخ�س اإ�شوار برا�شاد، االأ�شتاذ يف جامعة 
كورنيل واملتخ�ش�س ب�شوؤون ال�شني االأمر بقوله اإن م�شروع بكني “مل يف 
بالكثري من وع��وده، وول��د ع��دم ثقة جتاهه ل��دى بلدان ع��دة فوفر بذلك 
 2013 اأطلقت بكني مبادرتها يف العام  اإع��ادة بناء العامل«.  فر�شة ملبادرة 
واأوروب���ا  اآ�شيا  لربط  والبحرية  ال��ربي��ة  التحتية  البنى  تطوير  اأج��ل  م��ن 
واأفريقيا بال�شني. لكن بعد ثماين �شنوات، ظهرت الكثري من املاآخذ يف اإطار 
عملية تقدمي عطاءات واال�شتباه  “عدم �شفافية”  هذه امل�شاريع بدًءا من 
مبمار�شة الف�شاد للح�شول على العقود اأو حتى عدم احرتام حقوق االإن�شان 
حمطة  بناء  تعر�س  امل��ث��ال،  �شبيل  فعلى  والبيئة.  االجتماعية  واحل��ق��وق 
وا�شعة  النتقادات  االإندوني�شية  �شومطرة  جزيرة  يف  الكهرومائية  للطاقة 
موطًنا  تعد  التي  امل��ط��رية  بالغابات  حلقت  التي  االأ���ش��رار  ب�شبب  النطاق 

لقردة اأورانغ اأوتان تابانويل وهو االأندر بني الرئي�شات يف العامل.
الكثري  حتمل  على  النا�شئة  ال���دول  بت�شجيع  بكني  ال��غ��رب  يتهم  ك��ذل��ك، 
اقت�شادية على هذه  دائًما مبنفعة  الديون لتنفيذ م�شروعات ال تعود  من 
البلدان. كتبت جمموعة من اخلرباء من جمل�س العالقات اخلارجية يف 
لها  تتعر�س  التي  املخاطر  تفوق  الراهن،  الوقت  “حتى  اإن��ه  ا�شتنتاجاتها 
امل�شتفيدة والناجمة عن تنفيذ )املبادرة  كل من الواليات املتحدة وال��دول 
ال�شينية( بكثري فوائدها«. يف اإفريقيا خ�شو�شا، جنحت ال�شني يف الفوز 

بعقود من خالل طرح م�شاريع اأرخ�س بكثري من مناف�شاتها.
وقال متخ�ش�س يف التنمية يف هذه القارة �شريطة عدم الك�شف عن هويته: 

مايو  �شهر  خ��الل  العقارية  الت�شرفات  ع��دد  اإج��م��ايل  م��ن   74% ن�شبته 
2021، وحققت منواً جتاوز %214 خالل مقارنة ب�شهر مايو 2020.

ال��ت��ي حققها  ال��ع��ق��اري��ة  ال��و���ش��اط��ة  اأن قيمة  ال��ع��ق��ار  ع��ل��وم  واأظ��ه��رت ن�شرة 
الو�شطاء العقاريني الفعالني يف ال�شوق العقاري يف دبي و�شلت اإىل 827 
مليون درهم منذ بداية العام ولغاية نهاية �شهر مايو 2021. يف حني بلغ 
عدد عقود االإيجار امل�شجلة منذ بداية العام وحتى �شهر مايو 253959 
عقداً، منها %53 عقود اإيجار جديدة، و%47 عقود جمددة. كما حقق 
موؤ�شر البيع ال�شكني 1.071 نقطة خالل �شهر مايو 2021 مبعدل منو 

%7.1 مقارنة ب�شنة االأ�شا�س.

اأف�شل املناطق من حيث قيمة املبايعات
�شّلطت الن�شرة ال�شوء على اأف�شل خم�س مناطق من حيث قيمة املبايعات 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  حدائق  ت�شّدرت  الفلل  فئة  ففي  والفلل،  لل�شقق 
تلك املناطق خالل �شهر مايو الفائت، يليها وادي ال�شفا 5، ومن ثم وادي 

ال�شفا 7، الثنية الرابعة، ونخلة جمريا.
وفيما يتعلق بفئة ال�شقق، جاءت ال�شدارة خالل �شهر مايو الفائت كالتايل: 
مر�شى دبي، برج خليفة، نخلة جمريا، اخلليج التجاري، الثنية اخلام�شة، 

على التوايل.
اأكرب للقطاع  ومن املنتظر اأن ت�شهد الفرتة املقبلة منواً متزايداً وانتعا�شاً 
2020، والتي �شت�شتقطب  اإك�شبو  العقاري، مع اقرتاب انطالق فعاليات 
اأنحاء العامل، و�شت�شّكل فر�شة كبرية  بدورها ال�شياح والزّوار من خمتلف 

للقطاع العقاري لتعزيز مكانته اإقليمياً وعاملياً على حد �شواء.

•• دبي-الفجر: 

اال�شتثمارية  جاذبيته  م�شتمر  ب�شكل  دبي  اإم��ارة  يف  العقاري  القطاع  يثبت 
اإىل  ذل��ك  يف  الف�شل  ويعود  امل�شتجدات،  خمتلف  مع  التاأقلم  يف  ومرونته 
والتوجيهات  ال�شيا�شات  خلقتها  التي  التحتية  والبنية  الت�شريعية  البيئة 
احلكيمة للقيادة الر�شيدة يف الفرتة املا�شية، والتي بات اأثرها وا�شحاً على 
النتائج املحققة يف القطاع خالل االأ�شهر الفائتة وحتديداً منذ بداية العام 
اجلاري، و�شاهمت يف تر�شيخ املكانة العاملية التي تتمتع بها االإمارة كواحدة 

من اأف�شل وجهات اال�شتثمار العقاري على م�شتوى العامل.
وت�شري بيانات ن�شرة “علوم العقار” ال�شادرة عن دائرة االأرا�شي واالأمالك 
بدبي، اإىل ا�شتمرارية تدفق اال�شتثمارات العقارية يف مايو 2021، اإذ بلغ 
مليار   11 تخطت  بقيمة  ا�شتثماراً،   5359 العقارية  اال�شتثمارات  ع��دد 
ي�شكلون ما  11387 م�شتثمراً،  امل�شتثمرين اجلدد  بلغ عدد  دره��م، فيما 
منذ  امل�شجلني  العقاريني  امل�شتثمرين  عدد  اإجمايل  من   )66%( ن�شبته 

بداية العام اجلاري وحتى نهاية �شهر مايو 2021. 

الت�شرفات العقارية
من جهتها بلغ عدد الت�شرفات العقارية امل�شجلة خالل ذات ال�شهر 6021 
ت�شرفاً عقارياً، حمققة بذلك منو كبرياً و�شل اإىل %197 مقارنة مبايو 
الت�شرفات  قيمة  بلغت  حني  يف   ،2019 مبايو  مقارنة  و35%   2020
العقارية 21.8 مليار درهم خالل �شهر مايو 2021، لتحقق بذلك منوا 
ما  العقارية  املبايعات  مثلت  وقد   ،2020 مقارنة مبايو   221% بن�شبة 

مليارات درهم ت�سرفات عقارات دبي يف اأ�سبوع   5
مليون درهم . وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 
120 مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 
27 مليون  واأخ��ريا مبايعة بقيمة  66 مليون دره��م يف منطقة نخلة جمريا 

درهم يف منطقة نخلة جمريا .
وت�شدرت منطقة ور�شان االأوىل املناطق من حيث عدد مبايعات ال�شقق والفلل 
اإذ �شجلت 142 مبايعة بقيمة 119 مليون درهم وتلتها منطقة مر�شى دبي 
بت�شجيلها 141 مبايعة بقيمة 345 مليون درهم وثالثة يف اخلليج التجاري 

بت�شجيلها 135 مبايعة بقيمة 169 مليون درهم .
و�شجلت الرهون قيمة قدرها 1.59 مليار درهم منها 78 رهن اأرا�س بقيمة 
درهم  مليار   1.22 بقيمة  و�شقق  فلل  ره��ن  و326  دره��م  مليون   373.45
واأخ��رى يف  276 مليون درهم  االأوىل بقيمة  الق�شي�س  اأهمها مبنطقة  وكان 

منطقة الرب�شاء جنوب الرابعة بقيمة 187 مليون درهم .

•• دبي-وام:

االأ�شبوع  واالأم��الك بدبي خالل  االأرا�شي  دائ��رة  العقارية يف  الت�شرفات  بلغت 
احلايل اأكرث من 5 مليارات درهم حيث �شهدت الدائرة ت�شجيل 1433 مبايعة 
 716.18 بقيمة  لالأرا�شي  مبايعة   135 منها  دره��م  مليار   3.25 بقيمة 

مليون درهم و1298 مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة 2.54 مليار درهم .
 2 88 مليون دره��م يف منطقة جزيرة  اأه��م مبايعات االأرا�شي بقيمة  وج��اءت 
63 مليون درهم يف منطقة احلبية االأوىل تليها مبايعة  تليها مبايعة بقيمة 
بقيمة 30 مليون درهم يف منطقة جزيرة 2 . وت�شدرت منطقة احلبية الثالثة 
املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �شجلت 35 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم 
بقيمة  مبايعة   23 بت�شجيلها  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  حدائق  منطقة  وتلتها 
126 مليون درهم وثالثة يف احلبية الرابعة بت�شجيلها 20 مبايعة بقيمة 91 
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مليار درهم تداولت الأ�سهم خلل 5 جل�سات و2.8 مليار منها للأجانب املفو�سية الأوروبية تعتمد خطة انتعا�ص اليونان9.6 
•• بروك�سل-وام:

اإيجابيا خلطة اليونان لالنتعا�س واملرونة. ويعترب االإجراء  اأم�س تقييما  اعتمدت املفو�شية االأوروبية 
اإطار  يف  قرو�س  �شكل  يف  ي��ورو  مليار  و12.7  منح  �شكل  يف  ي��ورو  مليار   17.8 ل�شرف  مهمة  خطوة 
و�شيدعم هذا التمويل تنفيذ تدابري  مرفق االإنعا�س واملرونة االأوروبي خالل الفرتة 2026-2021. 
اال�شتثمار واالإ�شالح احلا�شمة املبينة يف خطة اليونان لالنتعا�س واملرونة. و�شوف تلعب دورا رئي�شيا يف 
متكني اليونان من اخلروج اأقوى من وباء كوفيد 19 وكر�س االحتاد االأوروبي ما ي�شل اإىل 672.5 
االأوروبي.  االحت��اد  اأنحاء  جميع  يف  واالإ�شالحات  اال�شتثمارات  لدعم  احلالية/  /باالأ�شعار  ي��ورو  مليار 
وت�شكل اخلطة اليونانية جزءا من ا�شتجابة من�شقة غري م�شبوقة الأزمة كوفيد-19، ملواجهة التحديات 
امل��رون��ة االقت�شادية  وت��ع��زي��ز  وال��رق��م��ي��ة،  ال��ت��ح��والت اخل�����ش��راء  امل�شرتكة م��ن خ��الل تبني  االأوروب���ي���ة 
اأو  جميع  بفعالية  تعالج  اليونان  خطة  اأن  املفو�شية  وت��رى  امل��وح��دة.  ال�شوق  ومتا�شك  واالجتماعية 
جمموعة فرعية كبرية من التحديات االقت�شادية واالجتماعية املبينة يف التو�شيات اخلا�شة بكل بلد 

والتي وجهها املجل�س اإىل اليونان يف الف�شل الدرا�شي االأوروبي يف عام 2019 ويف عام2020.

املحلية.
 9.6 املالية نحو  فقد بلغت قيمة ال�شفقات املربمة يف االأ�شواق 
اأن متو�شط معدل  يعني  دره��م خالل خم�س جل�شات مما  مليار 

التداول اليومي و�شل اىل 1.92 مليار درهم تقريبا .
وترية  ارتفعت  فقد  االأ���ش��واق  يف  االأج��ان��ب  حركة  يخ�س  وفيما 
مليار   2.8 نحو  املربمة  �شفقاتهم  بقيمة  قفز  مما  تداوالتهم 
درهم ،وهو ما ي�شكل نحو %29 من اجمايل التداوالت امل�شجلة 

يف االأ�شواق خالل االأ�شبوع .
اأغ��ل��ق عند  ل����الأوراق املالية  اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��ام ل�شوق  امل��وؤ���ش��ر  وك���ان 
املوؤ�شر  اأقفل  حني  يف  االأ�شبوع  نهاية  يف  نقطة   6646 م�شتوى 

العام ل�شوق دبي املايل عند 2862 نقطة خالل الفرتة ذاتها .
ويت�شح من خالل الر�شد االأ�شبوعي للتعامالت اأن اجلزء االأكرب 

•• اأبوظبي-وام:

االإيجابية  املوؤ�شرات  من  العديد  االإماراتية  املال  اأ�شواق  اأظهرت 

االأرباح  جني  عمليات  رغ��م  وذل��ك  االأ�شبوعية  تعامالتها  خ��الل 
مكن  ال���ذي  ،االأم���ر  االأ���ش��ه��م  بع�س  لها  تعر�شت  ال��ت��ي  ال�شحية 
على  بقدرتها  االح��ت��ف��اظ  م��ن  النهائية  احل�شيلة  يف  االأ����ش���واق 
 . ال��ق��ادم��ة  القليلة  االأي����ام  يف  جم���ددا  ب��ق��وة  ال�����ش��ع��ود  ا�شتئناف 
وجت�����ش��دت اأه���م امل��وؤ���ش��رات ال��ت��ي �شهدتها ت��ع��ام��الت االأ���ش��ب��وع يف 
باالإ�شافة  وذلك  عالية  م�شتويات  عند  التداول  �شيولة  ا�شتمرار 
على  االأج���ان���ب  للم�شتثمرين  امل��ك��ث��ف��ة  ال���ت���داوالت  ت��وا���ش��ل  اىل 
االأ�شواق  يف  الكبرية  الثقة  يعك�س  ما  وهو  ت�شنيفاتهم  اختالف 

من �شيولة التداوالت ال يزال يرتكز يف �شوق العا�شمة حيث بلغت 
قيمة ال�شفقات خالل االأ�شبوع نحو 8.5 مليار درهم .

ووا�شل �شهم ال�شركة العاملية القاب�شة املغلق عند م�شتوى 96.3 
ال�شوق  التعامالت يف  االأك��رب من  الن�شبة  اال�شتحواذ على  دره��م 
وذلك باالإ�شافة اإىل �شهم بنك ابوظبي االأول و�شهم بنك ابوظبي 

التجاري و�شركة الدار العقارية .
وعلى اجلانب االخر فقد بلغت قيمة التداوالت يف �شوق دبي املايل 
نحو 1.1 مليار درهم ،و�شجل اجلزء االأكرب منها على �شريحة 
والبنوك  العقار  قطاعي  �شمن  امل��درج��ة  القيادية  االأ�شهم  م��ن 

وذلك بح�شب االح�شائيات ال�شادرة عن ال�شوق .
املغلق عند م�شتوى4.11 درهم من  العقارية  وكان �شهم اعمار 
اأن�شط االأ�شهم املتداولة خالل االأ�شبوع وذلك باالإ�شافة اإىل �شهم 

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�ص  1.3

»�سيفكم بارد« ملوظفي املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة

موؤ�س�ص جمموعة الدانوب: الإمارات وجهة 
مف�سلة للم�ستثمرين و بيئتها ال�ستثمارية فريدة 

بريطانيا تدر�ص تخفيف قيود ال�سفر ملن تلقوا لقاح كورونا 
•• لندن-رويرتز: 

القيود  تخفيف  بريطانيا  تدر�س 
ع��ل��ى ال�����ش��ف��ر مل��ن ت��ل��ق��وا جرعتي 
اللقاح امل�شاد ملر�س كوفيد-19، 
�شركات  ال���ش��رت���ش��اء  خ���ط���وة  يف 
بتحرك  ت���ه���دد  ال���ت���ي  ال����ط����ريان 
ال�شارمة  ال��ق��ي��ود  ���ش��د  ق��ان��وين 
ال���ت���ي ت��ف��ر���ش��ه��ا احل���ك���وم���ة على 

ال�شفر اإىل اخلارج.
ع��ل��ى قطاع  ال�����ش��غ��ط  وي���ت���زاي���د 
اإىل  ال�شركات  ت�شعى  اإذ  الطريان 
يوليو  �شهر  قبل  القيود  تخفيف 
الذي  ال�شفر  مو�شم  وذروة  مت��وز 
االأرب�����اح،  م��ع��ظ��م  خالل����ه  جت��ن��ي 
ب�شروط  ت��ل��ت��زم  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ل��ك��ن 
تعرقل  ال���ت���ي  ال�����ش��ح��ي  احل���ج���ر 

ال�شفر.
ومن املنتظر اأن تقدم �شركة ريان 
اإير، اأكرب �شركة طريان اأوروبية، 
وثائق اليوم لبدء حترك قانوين 

�شيا�شتها  ب�شبب  بريطانيا  �شد 
املتعلقة بال�شفر.

لكن بريطانيا تلمح االآن باإمكانية 
تخفيف القيود.

الربيطانية  النقل  وزارة  وذك��رت 
اأم�س اخلمي�س اأنها تدر�س كيفية 
ا�شتغالل التطعيمات يف الرحالت 
ال��واف��دة. وتلقى اأك��رث من ن�شف 
ب��ري��ط��ان��ي��ا جرعتي  ال��ب��ال��غ��ني يف 
على  كثريا  بذلك  لتتفوق  اللقاح 
اأنحاء  بقية  التطعيم يف  معدالت 

اأوروبا.
ديلي  ل�شحيفة  ت��ق��اري��ر  وذك����رت 
تدر�س  ب��ري��ط��ان��ي��ا  اأن  ت��ل��ي��ج��راف 
طبقها  التي  اخلطوة  اتخاذ  االآن 
وال�شماح  االأوروب������������ي  االحت��������اد 
جرعة  تلقوا  ال��ذي��ن  لل�شائحني 
التطعيم كاملة بتجنب اخل�شوع 
بدءا  �شحي  وح��ج��ر  لفحو�شات 

من يوليو متوز.
ب��ا���ش��م احلكومة  م��ت��ح��دث  وق����ال 

العمل  “بداأنا  اخل��م��ي�����س  اأم�������س 
يف  ال���ت���ط���ع���ي���م  دور  ب���ح���ث  ع���ل���ى 
من  خمتلفة  جم��م��وع��ة  �شياغة 
االإجراءات ال�شحية والفحو�شات 

لل�شفر الوافد«.
ودعت ريان اإير و�شركة اخلطوط 
اجلوية الربيطانية واإيزي جيت 
ال�شماح  اإىل  م������رارا  احل���ك���وم���ة 
اللقاح  تلقوا  الذين  للم�شافرين 
للحجر  اخل�����ش�����������������وع  ب��ع��������������������دم 
تخفيف  ع���ن  ف�����ش��ال  ال�����ش��ح��ي، 
ال��ق��ي��ود ع��ل��ى ال�����ش��ف��ر م���ن بع�س 
ت�����ش��ه��د معدالت  ال���ت���ي  ال���ب���ل���دان 

اإ�شابة منخف�شة.
حتديثا  ب���ري���ط���ان���ي���ا  وت���������ش����در 
ب�شاأن  االآمنة  لقائمتها اخل�شراء 
يونيو   24 يف  ال�����ش��ف��ر  م��ن��اط��ق 
ذكرت  احلكومة  وكانت  حزيران، 
�شرتاجع  اأن��ه��ا  ني�شان  اأب��ري��ل  يف 
قبل  بال�شفر  اخلا�شة  �شيا�شتها 

نهاية ال�شهر اجلاري.

اأحد املكونات احليوية لالقت�شاد احلديث والقوي و الناجح، 
اأولوياتها  �شلب  ف��ى  التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر  ك���ان  ل��ذل��ك 
احلياة  �شريان  التحتية  البنية  ان  اىل  م�شريا   ، االقت�شادية 
وي�شجع  وال��ن��م��و  اال���ش��ت��دام��ة  على  االق��ت�����ش��اد  ي�شاعد  ال���ذى 
على جذب روؤو�س االموال واال�شتثمار االجنبى. واأ�شاف ان 
االو�شط  ال�شرق  فى  للت�شوق  مراكز  اأ�شخم  ت�شم  االم��ارات 
جتعل  والتى  املميزة  وخدماتها  مبرافقها  رفاهية  واكرثها 
االمارات  ان  كما   . وا�شعد  ا�شهل  االجانب  امل�شتثمرين  حياة 
���وه��ذا ال��ت��وج��ه و �شع  ع���ززت م��ن امل��ن��اخ اال���ش��ت��ث��م��ارى فيها 
االإمارات فى مقدمة الدول االكرث انفتاحا على العامل وعلى 
املحلي  ال�شوق  ق��درة  من  اي�شا  وع��زز  الدولية  اال�شتثمارات 
الذي يعترب اأحد اأهم اال�شواق اال�شتثمارية فى العامل . واأعرب 
ر�شوان �شاجان عن امتنانة للقيادة الر�شيدة لدولة االمارات 
، مثمنا دعمها الكبري ومتابعتها احلثيثة 
االجانب  وامل�شتثمرين  االأعمال  لرجال 
ال����دول����ة م����ن خالل  يف ك���اف���ة ام��������ارات 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م واحلر�س  ع��ل��ى  ال��وق��وف 
تواجههم  التى  التحديات  معاجلة  على 
وتذليل ال�شعوبات التى تعرت�س اأعمال 
بالتعديالت  وا���ش��اد  االجنبى.  امل�شتثمر 
االخرية على القانون االحتادى اخلا�س 
والتى  ال��دول��ة  فى  التجارية  بال�شركات 
االجنبية  لل�شركة  يكون  اأن  �شرط  األغت 
، واأتاحت  ال��دول��ة  وك��ي��ل م��ن م��واط��ن��ى 
قيام اال�شخا�س الطبيعني واالعتباريني 
عن  ال��ن��ظ��ر  بغ�س  ال�����ش��رك��ات  بتاأ�شي�س 
يعزز  ذل����ك  ان  اىل  م�����ش��ريا  اجل��ن�����ش��ي��ة، 
ويرفع   ، الوطني  االقت�شاد  مرونة  من 
جاذبية البيئة اال�شتثمارية فى االإمارات اىل م�شتويات رائدة 

عامليا .
النجاحات  بكافة  االإم���ارات  اأن��ه مدين لدولة  �شاجان  ق��ال  و 
التي حققها خالل حياتة املهنية ، منوها انه يعيد ا�شتثمار 
والبئة  باملناخ  الكبرية  ثقته  ب�شبب  االإم����ارات  يف  يجنيه  م��ا 
اال�شتثمارية يف االمارات . ويعترب ر�شوان �شاجان من اأوائل 
الذهبية  االإقامة  على  ح�شلوا  الذين  االجانب  امل�شتثمرين 
اأن  اإىل  �شاجان  ي�شري  اخل�شو�س  بهذا  و  �شنوات  ع�شر  مل��دة 
االقامة الذهبية لها ميزات كثرية ومتعددة ومنها انها توفر 

اال�شتقرار اال�شري والراحة النف�شية للم�شتثمر واأ�شرته .
واأكد �شاجان يف ختام حواره انه مل يعتمد على خربته فقط 
و  ب��اإ���ش��راره  اأي�شا  ا�شتعان  ب��ل   ، ال��دان��وب  الإن�����ش��اء جمموعة 
ت�شميمه على حتويل كيان ا�شتثماري وليد فى بداياته اىل 
عالمة جتارية معروفة ..منوها انه ي�شع ن�شب عينيه �شعارا 
فى غاية الب�شاطة ،وهو انه اأوال يجب العثور على اال�شخا�س 
املنا�شبني ثم الوقوف معهم و الوثوق بهم ومنحهم القدرة 
على ادارة العمل ، وهذا ما قاد جمموعة الدانوب للو�شول 

اىل قمة النجاح.

•• اأم القيوين-وام:

ت��ع��ت��رب دول����ة االإم�������ارات يف م��ق��دم��ة دول ال���ع���امل م���ن حيث 
امل�شجعة  الع�شرية  االقت�شادية  الت�شريعات  و  الت�شهيالت 
للم�شتثمرين  اجلاذبة  و  االأعمال  ومبا�شرة  اال�شتثمار  على 

من �شتى اأنحاء العامل .
االأج��ن��ب��ي ح��واف��ز كثرية  االإم�����ارات للم�شتثمر  وت��ق��دم دول���ة 
متعددة  مبقومات  ال��دول��ة  يف  اال�شتثمارية  البيئة  ،وتتمتع 
م�شنودة  �شناعية  م��ن��اط��ق  ت��وف��ر  وم��ن��ه��ا  تناف�شيتها  ت��ع��زز 
ب��ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة حت��ت��ي��ة ح��دي��ث��ة وم���ت���ط���ورة و ���ش��ب��ك��ة طرق 
الكثري من  و غريها  وم��ط��ارات عمالقة  وم��وان��ىء  ع�شرية 
العوامل واملحفزات التي حولت االمارات اإىل وجهة مف�شلة 
للم�شتثمرين ورجال االأعمال االقليميني والعامليني . و هذا 

ما اأكد عليه رجل االأعمال الهندى ر�شوان 
اإدارة  ورئ��ي�����س جمل�س  امل��وؤ���ش�����س  ���ش��اج��ان 
تتخذ من جبل  التي  الدانوب  جمموعة 
 ، لها  م��ق��را  ب��دب��ى  احل���رة  باملنطقة  علي 
فى حوارمع وكالة اأنباء االم��ارات “ وام 
“ ،م�شددا على ان البيئة اال�شتثمارية يف 
االإمارات فريدة مبا توفره من حمفزات 
م���غ���ري���ة ل���ك���اف���ة امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ،وت���وف���ر 
الكثري  يف  املجزية  اال�شتثمارية  الفر�س 

من القطاعات .
اإىل دولة  ع��ن��دم��ا ج��ئ��ت  ���ش��اج��ان  ق���ال  و 
االإم��ارات مل اأكن املك املال لكنني كنت 
ال�شمعة  و  واالإ�����ش����رار  ال��ع��زمي��ة  ام��ل��ك 
الطيبة ،حيث اأ�ش�شت جمموعة الدانوب 
اليوم  اأن�شطتها  لت�شمل   ،  1993 ع��ام 

البناء والعقارات  ، كاأعمال  خم�س قطاعات 
التجزئة  الداخلية وجتارة  والت�شميمات  والديكور  واالث��اث 
والت�شنيع وجتارة املواد الغذائية وامل�شروبات، و يتجاوز عدد 
املوظفني املجموعة اليوم 3600 موظف يعملون فى جميع 
القطاعات. واأكد �شاجان اىل ان دولة االمارات متتلك البنية 
التحتية  البنية  ان  ،وم��ع��ل��وم  وامل��ت��ط��ورة  احل��دي��ث��ة  التحتية 
واملطارات  والكهرباء  الطرق  �شبكات  توفر  من  ت�شمله  مبا 
واملوانىء اإ�شافة اإىل وجود املناطق احلرة املنت�شرة فى امارات 
الدولة وما تقدمة من خدمات لوج�شتية ، تعترب ال�شريان و 
العامل الرئي�شى جلذب وا�شتقطاب اال�شتثمارات االجنبية .

و اأ�شاف �شاجان ان البنية التحتية باالإمارات اأ�شبحت تتعلق 
لتكنولوجيا  وجتمعات  كبرية  طبية  م��راك��ز  بتطوير  اي�شا 
اىل  باال�شافة   ، التكنولوجيا  ل�شناعة  م��راك��ز  و  املعلومات 
و هذه   ، رائ��دة  اعمال عاملية  ملوؤ�ش�شات  اعمال حديثة  مراكز 
ال��ق��ط��اع��ات وغ��ريه��ا ت�شهد من���وا ك��ب��ريا و م��ن اه���م عوامل 
منوها وجود بنية حتتية قوية وفعالة ،وهي ت�شاهم بالتايل 
يف دفع عجلة االقت�شاد الوطني اإىل االأمام . واأو�شح �شاجان 
ان حكومة االمارات توؤمن بقوة ان وجود البنية التحتية يعد 

دره����م. اأم���ا ال��ه��ب��ات ف��ق��د �شهدت 
ت�شجيل 11 هبة بقيمة 36.23 
اأه��م��ه��ا مبنطقة  دره�����م،  م��ل��ي��ون 
مليون   21 بقيمة  جمريا  نخلة 
الثنية  واأخ���رى يف منطقة  دره��م 

الثالثة بقيمة 6 ماليني درهم.

للفلل  ره��ن��ا  و87  دره���م  م��ل��ي��ون 
وال�شقق بقيمة 692.64 مليون 
الق�شي�س  اأهمها مبنطقة  درهم، 
االأوىل بقيمة 276 مليون درهم 
الرب�شاء  م��ن��ط��ق��ة  يف  واأخ���������رى 
مليون   132 ب��ق��ي��م��ة  ال���ث���ان���ي���ة 

الثنية  وث��ال��ث��ة يف  دره����م  م��ل��ي��ون 
مبايعة   25 بت�شجيلها  اخلام�شة 

بقيمة 25 مليون درهم.
ق��ي��م��ة قدرها  ال���ره���ون  و���ش��ج��ل��ت 
799.36 مليون درهم منها 14 
رهنا لالأرا�شي بقيمة 106.72 

•• دبي-وام:

ب��ل��غ��ت ال��ت�����ش��رف��ات ال��ع��ق��اري��ة يف 
دائ��رة االأرا���ش��ي واالأم���الك بدبي 
اأم�س اأكرث من 1.3 مليار درهم.

 255 ت�شجيل  ال��دائ��رة  و�شهدت 
مليون   533.14 بقيمة  مبايعة 
درهم منها 19 مبايعة لالأرا�شي 
دره���م  م��ل��ي��ون   68.78 ب��ق��ي��م��ة 
والفلل  لل�شقق  م��ب��اي��ع��ة  و236 

بقيمة 464.36 مليون درهم.
االأرا�شي  م��ب��اي��ع��ات  اأه���م  وج����اءت 
م���ل���ي���ون دره�������م يف   14 ب���ق���ي���م���ة 
منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن 
 10 بقيمة  مبايعة  تليها  را���ش��د 
ماليني دره��م يف منطقة جمريا 
بقيمة  م��ب��اي��ع��ة  ت��ل��ي��ه��ا  االأوىل 
منطقة  يف  دره�������م  م����الي����ني   5
را�شد.  بن  حممد  ال�شيخ  حدائق 
وت�شدرت منطقة احلبية الثالثة 
املبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  املناطق 

بقيمة  م��ب��اي��ع��ات   7 ���ش��ج��ل��ت  اإذ 
منطقة  تلتها  دره��م،  مليون   15
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ح��دائ��ق 
بت�شجيلها 6 مبايعات بقيمة 33 
 2 مليون درهم وثالثة يف اليفرة 
 4 بقيمة  مبايعات   3 بت�شجيلها 

ماليني درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�شقق 
 26 والفلل جاءت مبايعة بقيمة 
معي�شم  مبنطقة  دره���م  م��ل��ي��ون 
تلتها  امل���ب���اي���ع���ات  ك����اأه����م  االأول 
درهم  مليون   13 بقيمة  مبايعة 
واأخريا  جمريا  نخلة  منطقة  يف 
مبايعة بقيمة 10 ماليني درهم 

يف منطقة مر�شى دبي.
وت�����ش��درت م��ن��ط��ق��ة م��ر���ش��ى دبي 
مبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  املناطق 
 34 ���ش��ج��ل��ت  اإذ  ال�����ش��ق��ق وال��ف��ل��ل 
83 مليون درهم،  بقيمة  مبايعة 
التجاري  اخل��ل��ي��ج  منطقة  تلتها 
بت�شجيلها 29 مبايعة بقيمة 39 

تنتخب  م��اي��ك��رو���س��وف��ت 
مديرها العام �ساتيا ناديل 
الإدارة  ملجل�ص  رئي�سا 
•• �سان فران�سي�سكو-اأ ف ب:

عينت مايكرو�شوفت مديرها العام 
رئي�س  م��ن�����ش��ب  ن���ادي���ال يف  ���ش��ات��ي��ا 
�شلطته  م���ع���ززة  االإدارة،  جم��ل�����س 
داخ������ل امل���ج���م���وع���ة ال���ت���ي جن����ح يف 

جتديدها لتدخل ع�شرا جديدا.
باالإجماع  ن��ادي��ال  �شاتيا  ��خ��ب  وان��تمُ
وه���و  االإدارة،  مل���ج���ل�������س  رئ���ي�������ش���ا 
الدقيقة  م��ع��رف��ت��ه  ���ش��ي�����ش��ت��خ��دم 
ب����ال����ق����ط����اع ل���ت���ح���دي���د امل���خ���اط���ر 
الرئي�شية والرتويج ال�شرتاتيجية 

مالئمة لها، وفق مايكرو�شوفت.
وك����ان ن��ادي��ال ال����ذي خ��ل��ف �شتيف 
 ،2014 ���ش��ب��اط/ف��رباي��ر  ب��امل��ر يف 
يف  مايكرو�شوفت  موقع  ح�ّشن  قد 
تهيمن  ج��دي��دة  تكنولوجية  بيئة 
يتمحور  مناف�شة  ���ش��رك��ات  عليها 
الذكية،  ال��ه��وات��ف  ع��ل��ى  ن�����ش��اط��ه��ا 
اآب���ل وغ���وغ���ل. وع��ن��د ت�شلمه  م��ث��ل 
البع�س  ك��ان  املجموعة،  يف  مهامه 
يخ�شى اأن تكون مايكرو�شوفت قد 

تخلفت كثريا.
اأعطى  اأنه  اإىل ناديال على  ويمُنظر 
التي  ل��ل��م��ج��م��وع��ة  دف���ع���ا ج���دي���دا 
ولطاملا   1975 ���ش��ن��ة  ت��اأ���ش�����ش��ت 
�شّكلت برجميات اأجهزة الكمبيوتر 

حمور اأن�شطتها.
وهو دفع نحو اإع��ادة هيكلة وا�شعة 
األف   18 ال���غ���اء  ���ش��م��ل��ت  ال��ن��ط��اق 
العدد  م���ن   %  14 اأي  وظ��ي��ف��ة، 
االإجمايل، من خالل خطة ترمي 
و�شم وحدة  الهيكلية  تب�شيط  اإىل 
االأجهزة املحمولة التابعة ملجموعة 

“نوكيا” الفنلندية.

•• دبي -وام: 

اأك����د ���ش��ع��ادة ���ش��ل��ط��ان اأح���م���د بن 
املوانئ  م��وؤ���ش�����ش��ة  رئ��ي�����س  ���ش��ل��ّي��م 
واجل������م������ارك وامل���ن���ط���ق���ة احل����رة 
مبادئها  بتطبيق  املوؤ�ش�شة  التزام 
امل��ت��م��ث��ل��ة ب���احل���ف���اظ ع��ل��ى راأ�����س 

باأن  احل��رة  واملنطقة  واجل��م��ارك 
الدوائر  خ����الل  وم����ن  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
ل��ه��ا تقدم  ال��ت��اب��ع��ة  وال�����ش��ل��ط��ات 
ملتعامليها  م���ت���ن���وع���ة  خ����دم����ات 

الرتخي�س  خ���دم���ات  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
والرقابة  والتحليل  والتفتي�س 
والفح�س  االأم���ن���ي  وال��ت�����ش��ري��ح 
خدمات  وه����ي  وغ���ريه���ا  ال��ف��ن��ي 
املوظفني  م��ن  تتطلب  م��ي��دان��ي��ة 
مبا�شر  ب�شكل  التواجد  العاملني 
امل���واق���ع خ����ارج امل��ك��ات��ب لذلك  يف 
حر�شت املوؤ�ش�شة على توفري بيئة 
ع��م��ل اإي��ج��اب��ي��ة وم��ت��م��ي��زة حتقق 
على  وحتفزهم  املوظفني  �شعادة 
االإن��ت��اج وب��ذل اجل��ه��ود امل�شاعفة 
�شعادة  على  اإي��ج��اب��اً  ينعك�س  مب��ا 

املتعاملني.

م��ال��ه��ا ال��ب�����ش��ري ع��رب خ��ل��ق بيئة 
تتوافق  وتناف�شية  متميزة  عمل 
م��ع ال��ت��وج��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة التي 
حت��ف��ز ع��ل��ى ال��ع��م��ل واالإن���ت���اج من 

العالية  واجل����ودة  ال��رف��ي��ع  االأداء 
املقدمة  اخل���دم���ات  م��ن��ظ��وم��ة  يف 

لل�شركاء واملتعاملني واملجتمع.
فعاليات  انطالق  لدى  ذلك  جاء 

والعناية  االهتمام  توفري  خ��الل 
الوظيفية  ال����ف����ئ����ات  جل���م���ي���ع 
ال�شالمة لدى  واالمتثال ملعايري 
تقدمي اخلدمات لرت�شيخ ثقافة 

ن���ظ���م���ت���ه���ا امل����وؤ�����ش���������ش����ة ب���ع���ن���وان 
“�شيفكم بارد” جلميع الوحدات 
التابعة  واالإدارات  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
املوانئ  موؤ�ش�شة  واأفادرئي�س  لها  

ب�سبب  اأوروب��ا  اأ�سهم  هبوط 
الأمريكي  املركزي  تلميحات 

•• عوا�سم-رويرتز:

اأم�س  االأوروب������ي������ة  االأ����ش���ه���م  ه��ب��ط��ت 
قيا�شية  م�����ش��ت��وي��ات  ع����ن  اخل��م��ي�����س 
انخفا�شات  اأث����ر  ل��ت��ق��ت��ف��ي  م��رت��ف��ع��ة، 
فاجاأ  اأن  بعد  �شرتيت  وول  �شهدتها 
جم���ل�������س االح�����ت�����ي�����اط�����ي االحت���������ادي 
اإىل  ب��االإ���ش��ارة  امل�شتثمرين  االأمريكي 
الكبري  التحفيز  تقلي�س  يبداأ  قد  اأنه 
الذي يقدمه يف موعد مبكر عما كان 
�شتوك�س  امل��وؤ���ش��ر  وت���راج���ع  م��ت��وق��ع��ا. 
 0.4 االأوروب������ي������ة  ل���الأ����ش���ه���م   600
اأي��ام، فيما ق��ادت قطاعات  %مدى 9 
والتكنولوجيا  وامل����راف����ق  ال��ت��ع��دي��ن 
ال��ع��ق��ود االآجلة  االن��خ��ف��ا���س. ون��زل��ت 
 0.3 500 نحو  ب��ورز  اأن��د  ل�شتاندرد 
املوؤ�شر  خ�������ش���ارة  م����ن  ي�����وم  ب���ع���د   %
باملئة عقب  ن�شفا  االأمريكي  القيا�شي 
ت�شريحات من املركزي االأمريكي ذكر 
فيها اأنه قد يبداأ رفع اأ�شعار الفائدة يف 
2023، وهو موعد مبكر بواقع عام 

عما كان متوقعا.

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شليم �شفدر ملك �شفدر ح�شني   
مدين     SHCEXCICIVS2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001725/ 

اإىل املحكوم عليه : �شليم �شفدر ملك �شفدر ح�شني 
دبي ديرة فريج املرر 0521300504 042154644 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ حممد رقيب ا�شلم حممد ا�شلم   يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 16690 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / اأحمد طلعت عبدال�شادق حممد 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2020 /0004184 يف  الدعوى رقم

التجارية  الرخ�شة  مالك  وب�شفته  نف�شة  �شعيد  ريا�س  �شعيد  �شعبان   / عليه  املحكوم   : اإىل 
امل�شماة/ �شما ال�شاحل ال�شرقي ل�شيانة ال�شيارات - م�شري اجلن�شية  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/4/12 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 
ل�شالح / �شركة ال�شقر الوطنية للتاأمني - �س م ع - التايل :

للمدعية مبلغا  يوؤدي  بان  املدعي عليه  الزام   : املحكمة  : قررت  االأ�شباب  فلهذه   : ن�س احلكم 
من  اعتبارا  �شنويا   %5 مقدراها  بفائدة  والزامه  درهم(  الف  )ثالثمائة  درهم   300000 وقدره 
، مع  به  املق�شى  الدين  اأ�شل  تزيد على  اأال  التام على  ال�شداد  الق�شائية وحتى  املطالبة  تاريخ 

الزامه مب�شروفات الدعوى وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية ...... يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�شي/ حممد اأحمد عبدول 
حمكمة ال�شارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( مدين   SHCFICIREA2020 /0000335 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �شالح علي �شالح علي ال�شعدي  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2020/10/27 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 

ل�شالح / بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س م ع( بالتايل :
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري : 

الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره �شبعمائة وخم�شة و�شتني الفا واربعة وت�شعني 
درهم وخم�شة وع�شرين فل�شا ، والفائدة التاأخريية بواقع 3% من تاريخ قيد �شحيفة الدعوى 
وحتى متام ال�شداد ، على اأال تزيد الفائدة على ا�شل املبلغ املق�شى به ، مع الزام املدعي عليه 

باملنا�شب من الر�شوم وامل�شاريف والف درهم درهم اتعاب حماماة. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية 

القا�شي/ ناجم نقيلة 
حمكمة ال�شارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

)جزئي(  جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001008/ 
اإىل املحكوم عليه : نافع كونيل مو�شى ايدافانا كاندي  

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س.م.ع( - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب 

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 204323.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    

حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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و���ش��رك��ة ط��ل��ب��ات، م��ن اأج���ل تعزيز 
���ش��ه��ول��ة م���زاول���ة االأع����م����ال ودعم 
امل�شاريع  واأ���ش��ح��اب  االأع��م��ال  رواد 
امل��ن��زل��ي��ة. وب��ن��اء ع��ل��ي��ه، مت تنظيم 
نون  اإدارة من�شة  مع  ور���س  ثالثة 
الغد  م�����ش��ت��ه��دف��ًة م����الك رخ�������س 
للتعريف  االف���رتا����ش���ي  وال��ت��اج��ر 
امل�شاريع  وعر�س  ت�شجيل  بكيفية 
الوطنية يف املن�شة لديهم، وي�شجع 
منتجاتهم  ع����ر�����س  ع���ل���ى  ذل������ك 
ع��ل��ى امل��ن�����ش��ة ال��ت��ي مت��ت��از بقاعدة 
م�شتوى  ع��ل��ى  ك��ب��رية  م��ت�����ش��وق��ني 
اأب��رم��ت الدائرة  ال��ع��امل. وم��وؤخ��راً 
طلبات  �شركة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 
مت��ن��ح مب��وج��ب��ه��ا ح��ام��ل��ي رخ�شة 
فر�شة عر�س منتجاتهم  “الغد” 
من�شتها  ع���رب  وب��ي��ع��ه��ا  ال��غ��ذائ��ي��ة 

“طلبات«. 

اه��ت��م��ام وم��ي��ول ال���ذك���ور واالإن����اث 
املواطنني على حد �شواء، من  من 
وتنظيم  ال�شعبية،  امل���اأك���والت  بيع 
اخلا�شة،  وامل��ن��ا���ش��ب��ات  احل���ف���الت 
احللي  وب����ي����ع  ال�����ع�����ط�����ور،  وب����ي����ع 
واالإك�ش�شوارات، اإىل ت�شميم االأزياء 
االأن�شطة.  من  وغريها  واملالب�س 
االأن�شطة  ب�������اأن  امل���ح���م���ود  وب�������نّي 
االأن�شطة  اأك��رث  م��ن  ه��ي  الغذائية 
بالن�شبة  اأم������ا  وق�����ب�����واًل.  رواج��������اً 
ل��رخ�����ش��ة ال���ت���اج���ر االف���رتا����ش���ي، 
فقد اأ�شار املحمود اإىل اأنها �شهدت 
اإقبااًل ملحوظاً منذ بداية 2019 
لي�شل عدد  امل��واط��ن��ني،  ق��ب��ل  م��ن 

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

اخليمة  راأ�����س  اق��ت�����ش��ادي��ة  ك�شفت 
اإج��م��ايل ع��دد رخ�س االأعمال  ب��اأن 
رخ�شة،   966 ب��ل��غ��ت  امل���دع���وم���ة 
�شملت 824 رخ�شة ملزاولة العمل 
من خالل املنزل “رخ�شة الغد”، و 
106 رخ�شة “تاجر افرتا�شي”، 
املتنقلة.  للعربات  ت�شريح  و36 
وت����ع����د رخ�������ش���ة ال����غ����د م����ن اأق�����دم 
الدائرة  اأطلقتها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات 
اإتاحة  وت�����ش��ت��ه��دف   2007 ع����ام 
امل��واط��ن��ني ملزاولة  اأم����ام  ال��ف��ر���ش��ة 
واأ�شار  املنزل.  التجاري من  العمل 
املدير  م�شاعد   – املحمود  حممد 
الغد  رخ�شة  برنامج  اإن   – ال��ع��ام 
من  متنوعاً  ن�شاطاً   58 يت�شمن 
االأن�شطة التجارية التي ت�شتقطب 

 106 اإىل  ال���������ش����ادرة  ال���رخ�������س 
ت��اج��ر اف��رتا���ش��ي، ويعود  رخ�����ش��ة 
ذلك اإىل التحفيزات التي اأطلقتها 
الدائرة يف نهاية عام 2018 والتي 
التجارة  مم��ار���ش��ة  بتنظيم  ت��ع��ن��ى 
االإلكرتونية يف قطاع االأعمال على 
م�شتوى االإمارة، ومن بني اأن�شطة 
ه���ذه ال��رخ�����ش��ة ح���از ن�����ش��اط اإدارة 
االإلكرتونية  الت�شويقية  العمليات 

على االإقبال االأكرث. 
املتنقلة،  ب��ال��ع��رب��ات  يتعلق  وف��ي��م��ا 
ف����ل����ق����د م����ن����ح����ت ال��������دائ��������رة 36 
ت�����ش��ري��ح��اً ل��ع��رب��ات م��ت��ن��ق��ل��ة منذ 
الت�شريح  ب��ه��ذا  ال��ع��م��ل  ان��ط��الق��ة 

اليوم، وي�شمل  2018 وحتى  عام 
فئات   3 املتنقلة  العربات  ت�شريح 
امل�شجلة  ال��ق��ائ��م��ة  ال��رخ�����س  ه���ي 
القائمة  وال���رخ�������س  االإم��������ارة،  يف 
واإ�شدار  اأخ��رى،  اإم��ارة  امل�شجلة يف 
رخ�شة اجلديدة، وقد تنوعت هذه 
الت�شاريح بني 30 رخ�شة متعلقة 
3 ت�شاريح  و  الغذائية،  باالأن�شطة 

لغ�شيل وتلميع ال�شيارات. 
وبهذا ال�شياق ذكر حممد املحمود، 
الدائرة، ومن خالل خططها  باأن 
اه��ت��م��ام��اً كبرياً  ت���ويل  ال�����ش��ن��وي��ة، 
ب��ت��ط��وي��ر م����ه����ارات امل��ن��ت�����ش��ب��ني يف 
الغد  املذكورة من رخ�س  الربامج 

والعربات  االف��رتا���ش��ي  وال��ت��اج��ر 
من  جمموعة  تنظيم  من  املتنقلة 
والتي  ال��ع��ام،  طيلة  ال��ع��م��ل  ور����س 
متكني  يف  م�شاعدتهم  ت�شتهدف 
اجلوانب  يف  م��ه��ارات��ه��م  وت��ط��وي��ر 
التجاري  ال���ع���م���ل  م����ن  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
الور�س،  هذه  بني  ومن  ومهاراته. 
م�شروعك  ت����ط����ور  ك���ي���ف  ور�����ش����ة 
ال�������ش���غ���ري، وال����ف����ن����ون ال���ي���دوي���ة، 
احرتافية،  �شور  التقاط  وم��ه��ارة 
وغريها.  االأوراق،  ت��دوي��ر  واإع����ادة 
ومت��ا���ش��ي��اً م���ع ذل����ك، ف��ل��ق��د عززت 
�شركات  م���ع  ���ش��راك��ت��ه��ا  ال����دائ����رة 
نون  �شركة  مثل  اخل��ا���س،  القطاع 

1.6 مليار درهم ت�سهيلت مالية جديدة 
لقطاع الأعمال وال�سناعة خلل اأبريل

•• اأبوظبي-وام:

يف  العاملة  ال��ب��ن��وك  قدمتها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  امل��ال��ي��ة  الت�شهيالت  قيمة  بلغت 
1.6 مليار دره��م تقريبا خالل  االأع��م��ال وال�شناعة  االإم���ارات لقطاعي  دول��ة 
ذات��ه وذل��ك بح�شب ما  العام  2021 مقارنة مع �شهر مار�س من  ابريل  �شهر 
يظهره الر�شد ال�شهري مل�شرف االمارات املركزي اخلا�س بحركة التمويالت 
لالأن�شطة االقت�شادية يف الدولة . وتعك�س الزيادة امل�شجلة يف قيمة الت�شهيالت 
املا�شي  ابريل  اأن�شطة القطاعني خالل �شهر  ا�شتمرار منو  االئتمانية املقدمة 
يف  االقت�شادية  القطاعات  بقية  �شهدته  ال��ذي  الن�شاط  م��ع  بالتزامن  وذل��ك 
اأن�شطة القطاعني برفع اجمايل الر�شيد الرتاكمي  الدولة. و�شاهم النمو يف 
776.4 مليار درهم  املقدمة لهما والتي بلغت  الت�شهيالت االئتمانية  لقيمة 
تقريبا مع نهاية �شهر ابريل من العام اجلاري باملقارنة مع نحو 774.8 مليار 
املقدمة للقطاعني  التمويالت  . وي�شكل ر�شيد  ذاته  العام  يف �شهر مار�س من 
قدمتها  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة  للت�شهيالت  ال��رتاك��م��ي  االإج��م��ايل  م��ن   41.3% نحو 
ابريل  �شهر  نهاية  مع  االم��ارات  دول��ة  االقت�شادية يف  االأن�شطة  لكافة  البنوك 

املا�شي وذلك وفق االح�شائيات ال�شارة عن م�شرف االمارات املركزي .

امل�سرف املركزي يرفع »�سعر 
الأ�سا�ص« بواقع 5 نقاط اأ�سا�ص 

•• اأبوظبي-وام:

اأنه �شيقوم، اعتباراً من اأم�س،  اأعلن م�شرف االإمارات العربية املتحدة املركزي 
اأ�شا�س.  5 نقاط  على ت�شهيالت االإي��داع لليلة واحدة ب�  “�شعر االأ�شا�س”  برفع 
وياأتي هذا القرار، اإثر اإعالن جمل�س االحتياطي الفدرايل برفع �شعر الفائدة 
على االحتياطيات الفائ�شة ب� 5 نقاط اأ�شا�س يف اجتماعه اأم�س ، وعليه �شيكون 
�شعر االأ�شا�س اجلديد الذي حدده امل�شرف املركزي هو 15 نقطة اأ�شا�س. كما قرر 
امل�شرف املركزي االإبقاء على ال�شعر الذي ينطبق على اقرتا�س �شيولة ق�شرية 
االأجل من امل�شرف املركزي من خالل كافة الت�شهيالت االئتمانية القائمة عند 
50 نقطة اأ�شا�س فوق �شعر االأ�شا�س. ويحدد �شعر االأ�شا�س، الذي يرتبط ب�شعر 
الفيدرايل  االحتياطي  قبل  من  املعتمد  الفائ�شة  االحتياطيات  على  الفائدة 
حداً  يوفر  كما  املركزي،  للم�شرف  النقدية  لل�شيا�شة  العام  املوقف  االأمريكي، 

اأدنى ل�شعر الفائدة الفعلي الأ�شعار �شوق النقد لليلة واحدة يف الدولة.

اإدراج �سكوك ب� 600 مليون دولر يف »نا�سداك دبي«
•• دبي-وام:

رحبت “ نا�شداك دبي “ اأم�س باإدراج �شكوك ب�قيمة 600 مليون دوالر �شادرة 
املالية يف  املوؤ�ش�شات  اأب��رز  اأح��د  يعد  ال��ذي  الكويتي  املتحد  االأه��ل��ي  البنك  عن 
الكويت . وا�شتقطب هذا االإ�شدار من �شكوك ال�شق االأول طلبات اكتتاب تزيد 
على 1.7 مليار دوالر. ويعك�س هذ االإدراج الروابط الوثيقة بني اأ�شواق املال 
يف الكويت واالإمارات العربية املتحدة ف�شال عن مكانة دبي بو�شفها اأحد اأكرب 

مراكز اإدراج ال�شكوك عامليا بقيمة اإجمالية قدرها 76.6 مليار دوالر.

رخ�سة جتارية للأعمال املدعومة يف راأ�ص اخليمة   966

»اإك�سبو 2020 دبي« يك�سف عن جناح املراأة بالتعاون مع كارتييه

الذهب يرتفع بعد مبيعات كثيفة بفعل ميل الحتياطي الحتادي اإىل الت�سديد النقدي 

•• دبي -وام:

“ عن املحتوى االإبداعي والربامج املعّدة جلناح  2020 دبي  “ اإك�شبو  ك�شف 
املراأة بالتعاون مع كارتييه لالحتفاء ب�شانعات التغيري يف اأرجاء العامل، وذلك 

تاأكيدا على التزام احلدث الدويل بامل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني املراأة.
ويمُقام “ اإك�شبو 2020 دبي “ يف دبي يف الفرتة من 1 اأكتوبر 2021 اإىل 31 
مار�س 2022 - وهو اأول اإك�شبو دويل يقام يف منطقة ال�شرق االأو�شط واأفريقيا 
وجنوب اآ�شيا، واأول اإك�شبو دويل منذ القرن الع�شرين يخ�ش�س جناحا م�شتقال 
للمراأة. ومتثل االأولوية التي يوليها اإك�شبو 2020 لتمكني املراأة وامل�شاواة بني 
اجلن�شني انعكا�شا للنموذج الذي تقدمه دولة االإمارات يف اإقرار اأهمية االأدوار 

التي تلعبها الن�شاء وم�شاهمات جميع عنا�شر املجتمع.
اإىل  امل�شتدامة والتطلعات  التنمية  اأه��داف  باأن  وانطالقا من قناعة م�شرتكة 

امل��راأة وامل�شاواة  ت�شليط ال�شوء على امل�شاهمني من االإن��اث والذكور يف متكني 
بني اجلن�شني، واإلهام الزوار من جميع االأعمار ليكونوا �شناعا للتغيري داخل 
اإبراهيم الها�شمي وزيرة دولة  جمتمعاتهم وخارجها. وقالت معايل رمي بنت 
ل�شوؤون التعاون الدويل ، املدير العام الإك�شبو 2020 دبي اإن املجتمع الدويل 
حقق تقدما ملحوظا على �شعيد امل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني املراأة، لكن ال 
اأنحاء  بالزوار من  القيام به.. وعرب الرتحيب  الكثري مما ينبغي  يزال هناك 
العامل ومن كافة مناحي احلياة، يوفر اإك�شبو 2020 دبي من�شة فريدة وقوية 

من �شاأنها جذب االهتمام الالزم جتاه هذه الق�شية.
واأ�شافت معاليها “�شّكل كل من امل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني املراأة مبداأ من 
املبادئ االأ�شا�شية لدولة االإمارات منذ تاأ�شي�شها قبل 50 عاما. ويتجلى هذا يف 
مبادرات قائدات بارزات، على راأ�شهم �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  االحت��اد 

عامل ي�شوده ال�شالم واالزده��ار ال تتحقق دون امل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني 
املراأة، �شيوحد اإك�شبو 2020 وكارتييه جهودهما لتذكري العامل باأن امل�شاركة 
الكاملة واملتكافئة للمراأة يف جميع املجاالت �شرورية لبناء عامل اأكرث اإن�شافا 
�شيدعو جناح  وعدالة. ويف اإطار املعر�س الذي يحمل عنوان “اآفاق جديدة”، 
اأدته الن�شاء، ال�شهريات منهن  املراأة الزوار للتعرف على الدور املحوري الذي 

وغري ال�شهريات، منذ فجر التاريخ وحتى الوقت احلا�شر.
تزدهر   “ وه��و  مهم،  مبداأ  على  اجلناح  �شيوؤكد  املهمة،  بامل�شاهمات  واحتفاء 
التي  االأ�شا�شية  امل�شاهمات  على  ال�شوء  و�شي�شلط  املراأة”.  بازدهار  الب�شرية، 
تزال  ال  التي  التحديات  عن  ف�شال  باملجتمعات،  النهو�س  يف  الن�شاء  قدمتها 
“ كوفيد-19”  جائحة  م��ع  ال��ع��امل  ���ش��راع  ظ��ل  يف  �شيما  ال  تواجهها،  امل����راأة 
والعمل نحو م�شتقبل اأكرث ا�شتدامة. و�شعيا لك�شر القوالب النمطية وت�شحيح 
عرب  ال��وع��ي  زي���ادة  على  اجل��ن��اح  �شيعمل  امل����راأة،  دور  ب�شاأن  اخلاطئة  املفاهيم 

جمعة  بن  مكتوم  بنت  هند  ال�شيخة  �شمو  و  االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى 
يتجزاأ  ال  ج��زءا  ب�شفته  امل���راأة،  االإم���ارات متكني  دول��ة  مار�شنا يف  مكتوم..  اآل 
النمو  بالفعل على مدى ن�شف قرن من  َر�َشخ  ما  الوطنية، وهو  التنمية  من 
اإىل حتقيقه يف  اأكرث بف�شل ما نهدف  امل�شبوق. و�شتت�شارع وترية منائنا  غري 
ال�شنوات اخلم�شني املقبلة. وما مل ن�شع امل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني املراأة يف 

�شلب ما نفعله، فاإننا لن نحرز التقدم بالوترية التي نحتاجها«.
وي�شم جناح املراأة خم�س من�شات يركز كل منها على ق�شة خمتلفة، وجميعها يف 
الطابق االأر�شي: املقدمة – ل�شرح الهدف من اجلناح ، واالإجنازات - لت�شليط 
ال�شوء على تاأثري املراأة يف العامل، والتحديات - لالإقرار مبا يعيق تقدم املراأة، 
واحللول - الإبراز املبادرات التي متّكن املراأة من االزدهار حتى تزدهر الب�شرية 
منا�شرين  ي�شبحوا  اأن  على  ال���زوار  لت�شجيع   - ال���زوار  م��ع  والتفاعل   ، كلها 

للم�شاواة بني اجلن�شني ومتكني املراأة وامل�شي قدما يف الرحلة.

•• دبي-وام:

تكثيف  االإم���������ارات  ط�����ريان  ت���وا����ش���ل 
ع��م��ل��ي��ات��ه��ا وت��و���ش��ي��ع خ��دم��ات��ه��ا عرب 
�شبكة خطوطها لتلبية الطلب القوي 
ال�شيف  ف�����ش��ل  خ����الل  ال�����ش��ف��ر  ع��ل��ى 
على  امل��ف��رو���ش��ة  ال��ق��ي��ود  تخفيف  م��ع 
امل�شافرين. وتعكف الناقلة على اإعادة 
تدريجي  ب�شكل  خطوطها  �شبكة  بناء 
لتعزيز  اإ�شرتاتيجيتها  وتعزيز  واآم��ن 
تواجدها يف االأ�شواق الرئي�شية خلدمة 
�شفر  على  املتنامي  والطلب  ال�شياحة 

االأع���م���ال. وت��خ��دم ط���ريان االإم�����ارات 
للركاب  ع��امل��ي��ة  وج��ه��ة   115 ح��ال��ي��ا 
قد  �شتكون  املقبل  يوليو  نهاية  وم��ع 
90 باملائة من �شبكتها  ا�شتعادت نحو 
م����ا ق���ب���ل اجل���ائ���ح���ة وت�������ش���غ���ل 880 
مدينة.   124 اإىل  اأ���ش��ب��وع��ي��ا  رح��ل��ة 
و�شت�شتاأنف طريان االإمارات خدماتها 
فيني�شيا  �شبع مدن هي  اإىل  يوليو  يف 
وبوكيت  يوليو   1 يف   “ البندقية   “
�شيتي يف  ومك�شيكو  واأورالن���دو  وني�س 
2 يوليو وليون يف 9 يوليو ومالطا يف 
14 يوليو املقبل، كما �شتطلق خدمة 
اأك���رب مدن  ث��اين  اإىل ميامي  ج��دي��دة 
والي����ة ف��ل��وري��دا االأم��ريك��ي��ة وواح����دة 
من اأ�شهر وجهات العطالت يف العامل 
وقال  املقبل.  يوليو   22 م��ن  اعتبارا 
�شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم 
الرئي�س  ل��ل��ط��ريان  دب��ي  هيئة  رئي�س 
االأع���ل���ى مل��ج��م��وع��ة ط����ريان االإم�����ارات 
ب��امل��ح��اف��ظ��ة على  اإن���ن���ا م��ل��ت��زم��ون   “
االأعمال  وجمتمع  دبي  بني  التوا�شل 
بناء  اإع���ادة  على  ونعمل  ال��ع��امل  ودول 
مزيد  اإىل  ال��و���ش��ول  وت��اأم��ني  �شبكتنا 
م��ن ال��وج��ه��ات ب��ال��ت��ع��اون م��ع خمتلف 
لقد  ال�شلة،  ذات  واجل��ه��ات  ال�شلطات 
���ش��ج��ع��ت��ن��ا ال���ت���ط���ورات االأخ������رية التي 

وفيينا  وزي��وري��خ  اأملانيا  يف  وه��ام��ب��ورغ 
وبراغ ومدريد و�شتوكهومل وبروك�شل 
وتخدم  وتون�س.  و�شيكاغو  ول�شبونة 
الناقلة يف اأوروبا حاليا اأكرث من 30 
مدينة يف 20 دولة مبا يف ذلك وجهات 
العطالت ال�شهرية يف اليونان واإ�شبانيا 
تتيح  التي  ومالطا  وفرن�شا  واإيطاليا 
اإليها من دون حجر �شحي.  الدخول 
تعزيز  االإمارات”  “طريان  وتوا�شل 
بف�شل  املتحدة  الواليات  يف  تواجدها 
التلقيح  لعمليات  ال�شريع  االن��ت�����ش��ار 
م�شاريعها  على  االأب���واب  وفتح  هناك 
اأم�������ام ح���رك���ة ال�������ش���ف���ر اجل������وي ومع 
يوليو  يف  �شبكتها  اإىل  ميامي  اإ�شافة 
رحلة   70 من  اأك��رث  الناقلة  �شت�شغل 
لتوفر  املتحدة  الواليات  اإىل  اأ�شبوعيا 
األ��ف مقعد عرب   26 اأك��رث من  بذلك 
و�شيكاغو  بو�شطن   : ه��ي  ب��واب��ة   12
ونيوارك  كنيدي  “ ج��ون  ون��ي��وي��ورك 
“ وهيو�شنت وداال�س ولو�س اأجنلو�س 
و�شان فران�شي�شكو و�شياتل ووا�شنطن 

العا�شمة واأورالندو.
وت��ع��م��ل ���ش��رك��ة ال���ط���ريان اأي�����ش��ا على 
تكثيف عملياتها عرب املحيط االأطل�شي 
واأثينا  ونيويورك  ميالنو  خطي  على 
ون�����ي�����وارك خل���دم���ة اأع��������داد ال���رك���اب 

تتمثل يف اإق��دام كثري من دول العامل 
على طي ال�شفحة واإعادة فتح اأبوابها 
اأم���ام ال���زوار ال��دول��ي��ني ون��ح��ن نلم�س 
اأي  الطلب يف  اليوم دالئ��ل قوية على 
وتعمل  ال��ق��ي��ود  تخفيف  تعلن  وج��ه��ة 
ط�������ريان االإم�����������ارات ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
ال���ط���ريان الغتنام  خ���دم���ات  خم��ت��ل��ف 
ف����ر�����س ت��ن��م��ي��ة ت����واج����دن����ا وت����زوي����د 
للو�شول  اأو����ش���ع  ب��خ��ي��ارات  ع��م��الئ��ن��ا 
يتوقون  ال��ت��ي  ال��وج��ه��ات  اإىل  ب���اأم���ان 
اأف�شل  وتوفري  ال�شيف  هذا  لزيارتها 
�شبل الراحة واخلدمات لهم«. وتعتزم 
طاقتها  تعزيز  االإمارات”  “طريان 
وت��و���ش��ي��ع ج��داول��ه��ا م��ن خ���الل زيادة 
اأعداد الرحالت اإىل خمتلف الوجهات 
للعمالء  ي���وف���ر  م���ا  ال�����ش��ي��ف  خ����الل 
مزيدا من املرونة واخليارات والراحة 
واأ�شفارهم.  ع��ط��الت��ه��م  تخطيط  يف 
 12 اإىل  رح���الت  الناقلة  و�شت�شيف 
واأمريكا  واأف��ري��ق��ي��ا  اأوروب����ا  يف  مدينة 
م��زي��د من  ف��ت��ح  اإع����ادة  م��ع  ال�شمالية 
واإتاحة  ال��دول��ي��ني  ل��ل��زوار  ال��وج��ه��ات 
ال�شفر من دون حجر �شحي. و�شتزيد 
الرحالت  اأع������داد  االإم��������ارات  ط����ريان 
ل�شهري يوليو واأغ�شط�س املقبلني اإىل 
الوجهات التالية ميونيخ ودو�شلدورف 

على  املرتفع  الطلب  وتلبية  الكبرية 
ال�شفر وخ�شو�شا يف الدرجتني االأوىل 

ورجال االأعمال.
تعزيز  على  االإم����ارات  ط��ريان  وتعمل 
تخدمها  ال����ت����ي  اخل�����ط�����وط  ����ش���ب���ك���ة 
خالل  ل��ت��ع��م��ل   A380 ب���ط���ائ���رات 
من  ب��اأك��رث  م��دي��ن��ة   15 اإىل  ال�شيف 
وتخطط  اأ����ش���ب���وع���ي���ا.  رح���ل���ة   129
30 طائرة  اأكرث من  الناقلة لت�شغيل 
A380 لتعزيز اأ�شطولها العامل من 
البالغ عددها   777 البوينج  طائرات 
ت��زال جتربة طائرة  151 طائرة وال 
باإقبال  حت��ظ��ى   A380 االإم��������ارات 
العمالء حيث يبذل الكثريون ق�شارى 

جهدهم حلجز ال�شفر على منت هذه 
مبنتجاتها  واال����ش���ت���م���ت���اع  ال���ط���ائ���رة 
املميزة والرحابة والهدوء وم�شتويات 

الراحة التي ال ت�شاهى.
طائرات  االإم�����ارات  ط���ريان  و�شت�شغل 
املدن  اإىل  ال�����ش��ي��ف  خ���الل   A380
ال���ت���ال���ي���ة ال����ق����اه����رة وج�������دة وع���م���ان 
ومان�ش�شرت  هيرثو  ول��ن��دن  وج��وان��زو 
وفرانكفورت وفيينا وباري�س وميونيخ 
ون��ي��وي��ورك ج���ون كينيدي  وم��و���ش��ك��و 
العا�شمة  ووا�شنطن  اأجنلو�س  ولو�س 

وتورنتو والبحرين.

طريان الإمارات تكثف عملياتها خلل ال�سيف لتلبية الطلب القوي

•• عوا�سم-رويرتز:

ارتفعت اأ�شعار الذهب اأم�س اخلمي�س، لتعو�س بع�س اخل�شائر التي تكبدتها 
يف اجلل�شة ال�شابقة بعد اأن اأملح جمل�س االحتياطي االحتادي االأمريكي اإىل 

اأنه رمبا يرفع اأ�شعار الفائدة يف موعد مبكر عما كان متوقعا.
دوالر   1820.34 اإىل  باملئة   0.5 الفورية  املعامالت  يف  الذهب  و�شعد 
لالأوقية )االأون�شة( بحلول ال�شاعة 0504 بتوقيت جرينت�س. وانخف�شت 

العقود االأمريكية االآجلة للذهب 2.1 باملئة اإىل 1822 دوالرا.
الذهب  “تعر�س  اأوان����دا  ل��دى  ال�شوق  حمللي  كبري  ه��ايل  جيفري  وق���ال 

لل�شحق اأثناء الليل بفعل ميل اأزيد من جمل�س االحتياطي االحتادي �شوب 
موجة  لكن  اآ�شيا  يف  متوا�شعا  تعافيا  وي�شهد  النقدية.  ال�شيا�شة  ت�شديد 
االنخفا�س  ب�شبب  للم�شاربة  �شراء  عمليات  اأكرب  نحو  على  تبدو  �شعوده 
واأم��وال �شريعة لتغطية مراكز مدينة، اأكرث من كونها ت�شويت بالثقة يف 

املعدن االأ�شفر.
»يجب التعامل مع التعايف يف الذهب بحذر اإذ اأننا مل نر بعد الكيفية التي 
االأ�شواق.  يف  بالكامل  االحتياطي  جمل�س  لهجة  يف  التغيري  بها  �شيتطور 
االإغالق اليومي للذهب دون 1797.50 دوالر �شي�شري اإىل ت�شحيح اأعمق 
حمتمل«. ونزلت اأ�شعار الذهب اأكرث من 2.5 باملئة اأم�س االأول وبلغت اأدنى 

الت�شديد  اإىل  اأي��ار، بعد تعليقات متيل  ال�شاد�س من مايو  م�شتوياتها منذ 
الأعلى  ال��دوالر  رف��ع  مما  االأمريكي  املركزي  م�شوؤويل  جانب  من  النقدي 

م�شتوى يف �شهرين، بينما قفزت عوائد �شندات اخلزانة االأمريكية.
�شيا�شة  اأم��ام  الباب  اإغ��الق  االأرب��ع��اء  االأول  اأم�س  االحتياطي  وب��داأ جمل�س 
نقدية مدفوعة باجلائحة اإذ توقع 11 من بني 18 م�شوؤوال بالبنك ما ال 

يقل عن زيادتني الأ�شعار الفائدة بواقع ربع نقطة يف 2023.
ويمُعترب الذهب حتوطا يف مواجهة الت�شخم، لكن زيادة املركزي االأمريكي 
الأ�شعار الفائدة �شتزيد تكلفة الفر�شة البديلة حليازة املعدن االأ�شفر الذي 

ال يدر عائدا وتقلل جاذبيته.

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 14/2021/324 اإ�شتئناف تنفيذ جتاري  
مو�شوع االإ�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر 

يف الدعوى رقم 2020/5799 تنفيذ جتاري بتاريخ 2021/1/20 من قا�شي التنفيذ 
والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   

طالب االإعالن : بي ا�س ايه احمد بن هزمي وم�شاركوه حاليا ، بن �شبيب وم�شاركوه �شابقا - �شفته 
بالق�شية : م�شتاأنف

�شده.  م�شتاأنف   : بالق�شية  �شفته   - ق�شاب  ه�شام  حممد  ه��اين  حممد   -1: اإع��الن��ه  املطلوب 
جتاري  تنفيذ   2020/5799 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد   : االإع��الن  مو�شوع 
بتاريخ 2021/2/1 وحددت لها جل�شه يوم االربعاء املوافق 2021/8/11 ال�شاعة 17.30 
م�شاءا بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

 اعالن بالن�شر
   322/2021/768 اإ�شتئناف عقاري  

مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اىل امل�شتاأنف �شده/1- بريهان قي�س �شبحي اليعقوبي

جمهول حمل االقامة
عبداهلل   / وميثله   - اال�شتثمارية  للعقارات  العامة  امل�شتاأنف/املوؤ�ش�شة  ان  مب��ا 
مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي. قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 
 2021/6/28 املوافق  االثنني  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت  جزئي.  عقاري   2020/566
التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او من  ال�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

اعالن بالن�شر        
 3118/2021/13 عمايل جزئي  

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- حدائق اليا�شمني لتجميل ال�شاحات - �س ذ م م  - جمهول حمل 

االإقامة  - مبا ان املدعي : خالد كرم يو�شف تركى  
وق��دره )14000  املطالبة مب�شتحقات عمالية  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد 
ال�شكوى  دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رق��م 
MB212014802AE.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2021/6/22 
اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  بعد  عن  التقا�شي  قاعة  يف  �شباحا   10.00 ال�شاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - ن�شال غريب حم�شن ابراهيم غريب �شامل 
عبداهلل جمعه املطوع خالد ح�شني علي الحمدي �شركة بان ا�شيا انرتنا�شونال ذ م م   

)كلي(  مدين   SHCEXCICIV2016/ M0002418 اإخطار دفع يف الق�شية رقم
اإىل املحكوم عليه : ن�شال غريب حم�شن ابراهيم غريب - ال�شارقة - منطقة القا�شمية - �شارع القا�شمية - بجوار بلدية ال�شارقة - بناية ال�شيخ 

عبداهلل �شامل القا�شمي - بجوار �شوبرماركت املدينة - الطابق الثالث - �شقة رقم  304  
�شامل عبداهلل جمعه املطوع  - ال�شارقة - منطقة القا�شمية - �شارع القا�شمية - بجوار بلدية ال�شارقة - بناية ال�شيخ عبداهلل �شامل القا�شمي - بجوار 

�شوبرماركت املدينة - الطابق الثالث - �شقة رقم  304
خالد ح�شني علي االحمدي - ال�شارقة - منطقة القا�شمية - �شارع القا�شمية - بجوار بلدية ال�شارقة - بناية ال�شيخ عبداهلل �شامل القا�شمي - بجوار 

�شوبرماركت املدينة - الطابق الثالث - �شقة رقم  304
�شركة بان ا�شيا انرتنا�شونال - ذ م م - ال�شارقة - منطقة القا�شمية - �شارع القا�شمية - بجوار بلدية ال�شارقة - بناية ال�شيخ عبداهلل �شامل القا�شمي 

- بجوار �شوبرماركت املدينة - الطابق الثالث - �شقة رقم  304
العربية  االإمارات   : العامري - اجلن�شية  �شهيل  املنفذ عبداهلل الطري  املدعي   املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح  بتاريخ قد �شدر احلكم  انه  حيث 
املتحدة  يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله.  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 1،061،570 درهم باالإ�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ 
2014/6/8 حتى متام ال�شداد. لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 

اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / اأحمد طلعت عبدال�شادق حممد 
حمكمة ال�شارقة / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13269 بتاريخ 2021/6/18 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء اأمر   SHCFICICPL2021 /0003233 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / بري�شما ل�شناعة لوحات التحكم ذ.م.م  
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2020/4/15 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
املذكورة بالرقم اأعاله ل�شالح / حممد طيب حممد يو�شف خوري - مالك موؤ�ش�شة 

اأيكاه للتجارة العامة - بالتايل :
ناأمر بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )مائتان ت�شعة وع�شرون الفا 
ومائة وخم�شون درهم واثنان واربعون فل�شا( والزمتها بالفائدة التاأخريية بواقع %5 

�شنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات.  
حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية .. يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�شي/ ه�شام اأحمد عو�شني 
حمكمة ال�شارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

فوؤاد  من�شور  املدعو/  فقد 
اجلن�شية  ���ش��وري��ا   ، قح�س 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )n013393586 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0503112765

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و / ���ش��ك��ور اهلل 
افغان�شتان   ، زاده  ق�����ارى 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )p03801023( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0508609354

فقدان جواز �سفر

ف����ق����د امل������دع������و/ ري������ك������اردو 
دى  ب�������اردي�������اغ�������و  ار  ج�������ي 
اجلن�شية  الفلبني  غوزمان، 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )a2823617p(
يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم  0557120300

فقدان جواز �سفر

Date 18/ 6/ 2021  Issue No : 13269
Notification by Publication

In lawsuit No. 570/2021/18 Real State Partial
Lawsuit Subject:
Claim to obligate the defendants jointly to pay an amount of AED 445,000 (Four Hundred and Forty 
Thousand) dirhams only as equal compensation to the value of the deposit, according to what was agreed 
upon in the sales contract and its attachment to the case document, and as detailed above, and obligate 
the defendants jointly, and 9% as legal interest from the date of claim until full payment, and obligate the 
defendants jointly with all fees, expenses and attorney's fees.
The Claimant:
ARNAUD CHARLES MARIE DE LA CHAPELLE   Capacity as: Plaintiff
The Defendants: 1- PUNEET PREMKUMAR KAPUR  Capacity as: Defendant
                            2-ARTI PUNEET KAPUR                                Capacity as: Defendant
Notification subject:
The claimant has filed a lawsuit against you. Its subject is to obligate the defendants jointly to pay an 
amount of AED 445,000 (Four Hundred and Forty Thousand) dirhams only as equal compensation to 
the value of the deposit, according to what was agreed upon in the sales contract and its attachment to 
the case document, and as detailed above, and obligate the defendants jointly, and 9% as legal interest 
from the date of claim until full payment, and obligate the defendants jointly with all fees, expenses 
and attorney's fees.
A hearing is set on Sunday corresponding 20/06/2021 at 10:00 am at the remote litigation hall 
BUILDING-DESC&. Therefore, you are required to attend or represent you legally, and you must 
submit what you have of notes or documents to the court at least three days before the session.
Head of department
Noura Mohammed Al Hammadi
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام:

ي�������ش���ارك ط���اق���م ال��ت��ح��ك��ي��م ال����دويل 
بقيادة حممد عبداهلل ح�شن /حكم 
���ش��اح��ة/، وحم��م��د اأح��م��د ي��و���ش��ف /
/ امل���ه���ري  وح�����ش��ن  اأول/،  م�����ش��اع��د 

مباريات  اإدارة  يف  ث�����ان/  م�����ش��اع��د 
يف  وال�شابعة  ال�شاد�شة  املجموعتني 
 2021 اآ�شيا  اأب��ط��ال  دوري  بطولة 
التايالندية  بالعا�شمة  ت��ق��ام  ال��ت��ي 
 22 الفرتة من  " خالل  " بانكوك 
وذلك  املقبل  يوليو   12 اإىل  يونيو 
لكرة  االآ�شيوي  االحت��اد  بتكليف من 

القدم.
الدوليان  احل���ك���م���ان  ي�������ش���ارك  ك��م��ا 
�شلطان حممد �شالح /حكم �شاحة/، 
وعلي را�شد النعيمي /م�شاعد اأول/ 
كاأ�س  ب��ط��ول��ة  م���ب���اري���ات  اإدارة  يف 
 20 حتت  ال�شباب  ملنتخبات  العرب 

امل�شرية  بالعا�شمة  تقام  التي  عاما 
 20 من  الفرتة  خ��الل  "القاهرة" 

يونيو اإىل 6 يوليو املقبل.

وي�شارك اأي�شا اأحمد يعقوب امل�شوؤول 
الفني للمقيمني واملحا�شرين باإدارة 
ب�شفته مقيم  الكرة،  باحتاد  احلكام 

العا�شرة  املجموعة  م��ب��اري��ات  ح��ك��ام 
االآ�شيوي  االحت�����اد  ك���اأ����س  ب��ب��ط��ول��ة 
التي ت�شت�شيفها مدينة هونغ كونغ 

ال�شينية يف الفرتة من 13 اإىل 29 
ال�شهر اجلاري.

كما مت اختيار احلكم امل�شاعد الدويل 

اأحمد الرا�شدي �شمن حكام مباريات 
دوري  ببطولة  العا�شرة  املجموعة 
اأبطال اآ�شيا التي ت�شت�شيفها مدينة 

بوراريوم التايالندية يف الفرتة من 
اإىل 9 يوليو. يونيو   24

ور�شحت جلنة احلكام باحتاد الكرة 

يعقوب  ال�������ش���اب���ق  ال�������دويل  احل���ك���م 
ال��ل��ج��ن��ة، واحلكم  احل���م���ادي ع�����ش��و 
علي  اآل  ج��ا���ش��م  ال������دويل  امل�����ش��اع��د 
اإعداد حما�شري  للم�شاركة يف دورة 
ال��ت��ي ت��ق��ام خ����الل الفرتة  احل���ك���ام 
اجل���اري  ال�����ش��ه��ر   22 اإىل   20 م��ن 
وي��ن��ظ��م��ه��ا احت����اد غ���رب اآ���ش��ي��ا لكرة 
املرئي  االت�����ش��ال  تقنية  ع��رب  ال��ق��دم 

عن بعد.
وكلف االحتاد االآ�شيوي لكرة القدم 
علي  اآل  عمر  ال��دويل  ال�شاحة  حكم 
باإدارة مباريات املجموعتني الثامنة 
التي  اآ�شيا  اأبطال  ب��دوري  والتا�شعة 
تقام بالعا�شمة االأوزبكية " ط�شقند 
اإىل  25 يونيو  " خالل الفرتة من 
ي�شارك  بينما  امل��ق��ب��ل،  ي��ول��ي��و   11
باإدارة  الفني  املدير  ال��دوخ��ي  خالد 
احلكام ب�شفته مقيم حكام مباريات 

املجموعتني ذاتهما.

حتّول باتريك �شيك يف غ�شون اأقل 
من ثالثة اأ�شهر من العب مغ�شوب 
عليه يف ت�شكيلة املنتخب الت�شيكي، 
تكرار  اإمكانية  يف  البالد  اأم��ل  اإىل 
اإجناز عام 1996 والذهاب بعيداً 
يف نهائيات كاأ�س اأوروبا لكرة القدم 
ع�شرة  ال�شاد�شة  بن�شختها  املقامة 
احتفااًل  اأوروب���ي���ة  م��دي��ن��ة   11 يف 

بالذكرى ال�شتني النطالقها.
ليفركوزن  ب��اي��ر  م��ه��اج��م  ت�����ش��ب��ب 
�شفر1-  ب���الده  بخ�شارة  االأمل����اين 
امل��ا���ش��ي يف مباراة  اآذار/م���ار����س  يف 
 2022 مونديال  ت�شفيات  �شمن 
تايلر  الويلزي  ل�شربه  ط��رده  بعد 
روبرت�س يف وجهه، ما اأثار حفيظة 
الذي  �شيلهايف  يارو�شالف  مدربه 
العب  رهيبة.  "غلطة  اأنها  اعترب 
خ��ب��ري م��ث��ل��ه ال مي��ك��ن��ه ف��ع��ل هذا 

االأمر".
واأتبعت ت�شيكيا هذه الهزمية التي 
الت�شفيات  يف  ل��ه��ا  االأوىل  ك��ان��ت 
مباريات خا�شتها  اأ�شل ثالث  من 
قا�شية  ودي���ة  ب���اأخ���رى  االآن،  ح��ت��ى 
يف  نظيفة  برباعية  اإيطاليا  اأم���ام 
عن  �شيك  خاللها  ا�شتبعد  م��ب��اراة 
ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ة االأ���ش��ا���ش��ي��ة، ل��ك��ن��ه عاد 
واجلماهري  م��درب��ه  ث��ق��ة  ليك�شب 
اأهداف  ثالثة  بت�شجيله  الت�شيكية 

يف املباراتني التاليتني.
وب���ع���دم���ا ���ش��اه��م يف ق���ي���ادة ب���الده 
ل��ل��ف��وز ودي������اً ع��ل��ى األ���ب���ان���ي���ا 1-3 
كاأ�س  ن���ه���ائ���ي���ات  ان����ط����الق  ع�����ش��ي��ة 
اأوروبا، اأهدى �شيك فريق �شيلهايف 

النقاط الثالث يف م�شتهل م�شواره 
الرابعة  امل��ج��م��وع��ة  م��ن��اف�����ش��ات  يف 
-2�شفر  ال��ف��وز  ه���ديف  بت�شجيله 
وياأمل  ا�شكتلندا يف غال�شكو،  على 
ثمن  اىل  ال��ت��اأه��ل  مفتاح  ي��ك��ون  اأن 
النهائي اجلمعة �شد كرواتيا على 

ملعب "هامبدن بارك" اأي�شاً.
الهدف  ع��ام��اً  ال�25  اب���ن  و���ش��ج��ل 
ي�شجل  اأن  قبل  راأ�شية  بكرة  االأول 
"مل�شة عبقري"  ما اعتربه زمالوؤه 
بكرة اأطلقها من قرابة 50 مرتاً، 
ديفيد  احل���ار����س  ت���ق���دم  م�����ش��ت��غ��اًل 

مار�شال عن مرماه.
الهدف  ه���ذا  ع��ل��ى  �شيلهايف  وع��ل��ق 
يف  االأج�����م�����ل  ي����ك����ون  اأن  امل����ر�����ش����ح 
"كنا  ق��ائ��اًل  م��ن��ازع،  ب��ال  النهائيات 
ندرك باأنه عبقري، باأنه قادر على 
ت�شجيل االأهداف ولهذا ال�شبب هو 

هنا".
الهدف  اأن  ال��وا���ش��ح  "من  وت���اب���ع 
ن��ادراً ما نرى  الثاين كان مذهاًل. 
امللعب.  ي�شجل من منت�شف  هدفاً 
اآخر  يكونا  ول��ن  اإن��ه الع��ب مذهل 

اأهدافه هنا".
�شحيفة  اأج����رت����ه  ا���ش��ت��ط��الع  ويف 
لتقييم  ال��ت�����ش��ي��ك��ي��ة  "دني�س" 
من  ا�شكتلندا  �شد  امل��ب��اراة  العبي 
)االأ�شواأ(،   5 اىل  )االأف�����ش��ل(   1
ح�شل ت�شيك على 1،16 ما ي�شكل 
تقييمه  مع  مقارنة  هائاًل  تغيرياً 
ت�شفيات  ويلز يف  يف اخل�شارة �شد 
مونديال 2022 حيث نال حينها 

.4،01

ورفع �شيك ر�شيده اىل 13 هدفاً 
خا�شها  دول����ي����ة  م����ب����اراة   27 يف 
بقمي�س املنتخب الوطني ال�شاعي 
 1996 ع�����ام  اجن������از  ت����ك����رار  اىل 
بقيادة  ال��ن��ه��ائ��ي  اىل  و���ش��ل  ح���ني 
ج��ي��ل ذه���ب���ي م���ن ال��الع��ب��ني على 
ن��دف��ي��د، فالدميري  ب��اف��ل  راأ���ش��ه��م 
الذين  ب��رغ��ر  وب��ات��ري��ك  �شميت�شر 
بوبور�شكي  ك��اري��ل  ب�شحبة  ق���ادوه 
وت��وم��ا���س روزي��ت�����ش��ك��ي وي���ان كولر 
ن�شف  اىل  غ���ري���غ���ريا  وزدي���ن���ي���ك 

نهائي 2004 اأي�شاً.
ويف ل��ع��ب ع��ل��ى ال��ك��الم، ع��ل��ق جنم 

ال�شابق غاري لينيكر على  اإنكلرتا 
هدف �شيك يف تغريدة على تويرت 
قائاًل "هذا الهدف كان +�شيك+"، 
وحتى  ب���االإن���ك���ل���ي���زي���ة  اأن����ي����ق  اأي 

بالفرن�شية.
وليفربول  امل���ن���ت���خ���ب  جن����م  اأم�������ا 
فقال  �شميت�شر،  �شابقاً  االإنكليزي 
مماثاًل  ه����دف����اً  ي�����ش��ج��ل  "املرء 
م���رة يف احل���ي���اة، ف��ك��ي��ف احل����ال يف 
جنم  غ����رد  ف��ي��م��ا  اأوروبا"،  ك���اأ����س 
�شابقاً  االإنكليزي  واأر���ش��ن��ال  اأملانيا 
وفرنبهت�شه الرتكي حالياً م�شعود 
اأننا  اأعتقد  "اأوهههه �شيك!  اأوزي��ل 

نعلم منذ االآن ما هو اأف�شل هدف 
يف البطولة".

للعبة  االأوروب�������ي  وح�����ّدد االحت�����اد 
منها  ���ش��ّدد  التي  امل�شافة  "ويفا" 
يجعله  ما  م،  ب�49،7  الكرة  �شيك 
ال��ه��دف االأب���ع���د م�����ش��اف��ة يف تاريخ 
النهائيات بح�شب االحتاد القاري.

ورفع �شيك بهذين الهدفني ر�شيده 
ال�11  مبارياته  يف  اأهداف  اىل 8 
الوطني،  امل��ن��ت��خ��ب  م���ع  االأخ������رية 
الركيزة  ���ش��ي��ك��ون  ب���اأن���ه  ي���وؤك���د  م���ا 
ال�شابعة  امل�����ش��ارك��ة  يف  االأ���ش��ا���ش��ي��ة 
توالياً لبالده يف النهائيات القارية 

منذ اال�شتقالل عن �شلوفاكيا عام 
.1993

ل�شيك عقب  االأخري  التاألق  وياأتي 
ان���ت���ق���ال���ه اخل����ري����ف امل���ا����ش���ي اإىل 
اأع����وام  خلم�شة  ب��ع��ق��د  ل��ي��ف��رك��وزن 
قادماً  ي��ورو،  26،5 مليون  مقابل 
م��ن روم���ا االإي���ط���ايل ال���ذي اأع���اره 
اىل   2020-2019 م��و���ش��م  يف 

الفريق االأملاين االآخر اليبزيغ.
ب����داأ م�شواره  ال����ذي  ���ش��ي��ك  وع��ل��ق 
عن  اأي�شاً  وداف���ع  ب��راغ  �شبارتا  م��ع 
على  االإي��ط��ايل،  �شمبدوريا  األ���وان 
ما ينتظره يف كاأ�س اأوروب��ا بالقول 
"ال اأعلم كم من زمالئي ال�شابقني 

�شاألتقي يف يورو. لكنهم كرث".
ويف م��ق��اب��ل��ة اأج��رت��ه��ا م���وؤخ���راً مع 
�شحيفة "دني�س"، اعتربت والدته 
ِلَد من اأجل كرة  اإيفيتا اأن جنلها ومُ
مهتماً  يكن  "مل  م�شيفة  ال��ق��دم، 

باأي �شيء اآخر حني كان طفاًل".
كان والد �شيك، وهو متخ�ش�س يف 
جمال احللويات يف براغ، من اأ�شد 
يف  ال�شبي  الالعب  لكن  منتقديه 
حينها �شئم من موقف والده ورفع 
خالل  االأو���ش��ط  االأ�شبع  وجهه  يف 

اإحدى املباريات.
ت��ع��ام��ل ال���وال���د م���ع امل���وق���ف بروح 
ري��ا���ش��ي��ة واب��ت�����ش��ام��ة وت���وق���ف عن 

التذمر.
ال���ذي جمع ح��ني كان  وع���اد �شيك 
اأك����رث م���ن ع�����ش��رة قم�شان  ط��ف��اًل 
ال�شابق  اإن��ك��ل��رتا  ا���ش��م جن��م  حتمل 
اأعوام  ديفيد بيكهام، بالذاكرة اىل 

"لقد  ق���ائ���اًل  ال���ك���روي���ة  ال���ب���داي���ة 
الكثري من  واأح��رزت  دائماً  متيزت 
االأه��������داف. ل��ك��ن ع��ن��دم��ا اأه�����درت 
البكاء  ب�����داأت يف  ال��ف��ر���س،  ب��ع�����س 
ب�شدة لدرجة اأن املدربني ا�شطروا 

اىل ا�شتبدايل".
بعدما �شق طريقه يف �شفوف الفرق 
التحق  ب�����راغ،  ل�����ش��ب��ارت��ا  ال��ع��م��ري��ة 
 2016 ب�����ش��م��ب��دوري��ا ع����ام  ���ش��ي��ك 
الع�شرين من عمره،  ك��ان يف  حني 
و�شجل 11 هدفاً يف مو�شمه االأول 

يف "�شريي اأ" ومعظمها كبديل.
وب��ع��د ع���ام، وق���ع م��ع روم���ا مقابل 
بعدما  ي����ورو  م��ل��ي��ون   40 ق���راب���ة 
الواعدة  امل��واه��ب  اأك��رث  اعترب م��ن 

يف اإيطاليا.
ذل����ك. قلت  اأف���ه���م  "مل  ح��ي��ن��ه��ا  يف 
العب  اأن��ه  اأعتقد  +ح�شناً،  لنف�شي 
ق��دم حم��رتم االآن+"، بح�شب  ك��رة 
ما  على  تعليقاً  وال��دت��ه  اأف����ادت  م��ا 
انتقاله  امت��ام �شفقة  بعد  خاجلها 

اىل نادي العا�شمة االإيطالية.
تدعى  اب��ن��ة  ول��دي��ه  امل���ت���زوج  �شيك 
مب�شريته  ي�����ش��ت��م��ت��ع  ف���ي���ك���ت���وري���ا، 
الكروية على الرغم من االإ�شابات 
ال��ع��دي��دة ال��ت��ي اأب���ط���اأت ت��ق��دم��ه يف 

بع�س االأحيان.
ال�شابقة  ت�شريحاته  اإح����دى  ويف 
منها،  عانى  التي  االإ�شابات  ب�شاأن 
حمظوظاً  ك��ن��ت  "لقد  �شيك  ق���ال 
لنف�شي  اأق�����ول  واأح���ي���ان���اً  ل��ل��غ��اي��ة، 
اأن����ا �شعيد  اإن����ه ت��اري��خ ال ي�����ش��دق. 

بذلك".

•• اأبوظبي-وام:

للت�شفيات  هدافا  بو�شفه  مبخوت  علي  الوطني  منتخبنا  بنجم  ام�س  القدم  لكرة  االآ�شيوي  االحت��اد  احتفى 
االآ�شيوية امل�شرتكة املوؤهلة لنهائيات اأمم اآ�شيا واملرحلة االأخرية من ت�شفيات املونديال. ون�شر االحتاد االآ�شيوي 
االإم��ارات ليكون  تاألق علي مبخوت مهاجم منتخب  اإىل  اأ�شار فيه  الر�شمي  اأم�س تقريرا مو�شعا على موقعه 
اآ�شيا،  اأمم  نهائيات  اإىل  االإم��ارات��ي  املنتخب  تاأهل  �شاهم من خاللها يف  11 هدفا  بر�شيد  الت�شفيات،  ه��داف 

والدور النهائي من ت�شفيات كاأ�س العامل.
وميلك علي مبخوت �شجال حافال من االأرقام القيا�شية الفردية، حيث اأنه الهداف التاريخي ملنتخب االإمارات 
بر�شيد 76 هدفا يف 92 مباراة، مت�شاويا مع بيليه، وثاين اأف�شل هداف يف العامل على م�شتوى املنتخبات ما 
زال ين�شط يف املالعب بعد رونالدو، متفوقا على النجم االأرجنتيني ليونيل مي�شي، والنجم البولندي روبريت 

لوفاندوفي�شكي.

ودخل مبخوت مو�شوعة جيني�س لالأرقام القيا�شية باأ�شرع هدف يف تاريخ بطولة اأمم اآ�شيا وهو الذي �شجله يف 
مرمى البحرين بعد 14 ثانية من عمر املباراة، كما اأنه اأكرث العب �شجل يف مو�شم واحد بالدوري بر�شيد 33 
هدفاً يف مو�شم 2016، كما اأنه الهداف التاريخي للجزيرة على مر الع�شور واقرتب كثرياً من حتطيم رقم 
القنا�س فهد خمي�س الذي ميتلك من االأهداف 175 هدفاً يف الدوري فيما ميتلك مبخوت 172 هدفاً، كما 

اأنه الالعب االإماراتي الوحيد الذي ح�شد لقب هداف دوري اخلليج العربي يف ع�شر االحرتاف مرتني.
اأن تلك  االآ�شيوية ويف مقدمتها  الت�شفيات  الثانية من  املرحلة  االأرق��ام واالإح�شاءات يف  اأبرز  التقرير  وتناول 
املرحلة �شهدت ت�شجيل 516 هدفا يف املجموعات ال� 8، واأن منتخب اليابان كان االأكرث ت�شجيال فيها بر�شيد 
عليها 19 العبا، كما اأن اأكرب نتيجة يف الت�شفيات �شجلت با�شم اليابان على  تناوب  مباريات   8 يف  هدفا   46
منتخبات  تتعر�س  ومل  النتيجة،  بنف�س  منغوليا  على  اإي��ران  با�شم  وكذلك   ،0  /  14 بواقع  كمبوديا  ح�شاب 
اأ�شرتاليا  اأ�شرتاليا وال�شعودية وقطر واليابان وكوريا اجلنوبية الأي خ�شارة خالل الدور الثاين، حيث فازت 

واليابان يف جميع مبارياتها ال� 8 .

اأطقم حتكيم اإماراتية لإدارة مباريات دوري اأبطال اآ�سيا وكاأ�ص الحتاد وبطولة العرب لل�سباب

باتريك �سيك من مغ�سوب عليه اإىل اأمل ت�سيكيا يف كاأ�ص اأوروبا 

الحتاد الآ�سيوي يحتفي باأرقام علي 
مبخوت يف الت�سفيات امل�سرتكة

ا�ستقالة غاتوزو بعد 
ا�ستلمه  من  اأ�سابيع   3

من�سبه مدربا لفيورنتينا 
االيطايل  فيورنتينا  م��درب  ا�شتقال 
من�شبه  من  ر�شميا  غاتوزو  جينارو 
اأم�����س اخل��م��ي�����س وذل����ك ب��ع��د ثالثة 
بح�شب  تعيينه  م��ن  ف��ق��ط  اأ���ش��اب��ي��ع 
االي��ط��ايل. وا�شدر  ال��ن��ادي  اأعلن  ما 
"قرر  فيه  ج��اء  بيانا  فلورن�شا  ن��ادي 
بالرتا�شي  غاتوزو  ورينو  فيورنتينا 
عدم االخذ بالعقود التي مت التوقيع 
عدم  وبالتايل  الطرفني  بني  عليها 
وكان  �شويا".  اجل��دي��د  امل��و���ش��م  ب��دء 
الذي  غ��ات��وزو  م��ع  تعاقد  فيورنتينا 
ت����رك م��ن�����ش��ب��ه م���درب���ا ل���ن���اب���ويل يف 
اأي��ار/  25 يف  الفائت،  املو�شم  نهاية 
م��اي��و امل��ا���ش��ي ووق���ع ع��ق��دا معه ملدة 
عمله  ممار�شة  يبداأ  ان  على  عامني 
متوز-يوليو.  م��ن  االول  يف  ر�شميا 
وقت  يف  �شحافية  ت��ق��اري��ر  وا���ش��ارت 
خمتلفة  نظر  وجهات  اأن  اىل  �شابق 
�شتوؤدي  ب��ال��ت��ع��اق��دات  يتعلق  م��ا  يف 
اإىل اعتذار غاتوزو عن قبول املهمة، 
و�شط  بالعب  يتعلق  ما  يف  �شيما  ال 
بورتو الربتغايل �شريجيو اوليفريا 
جناح  غيدي�س  غون�شالو  وم��واط��ن��ه 
فالن�شيا االإ�شباين، بح�شب ما ك�شفت 
�شبكة "�شكاي ايطاليا" و�شحيفة "ال 
غاتوزو  وكان  �شبورت".  ديلو  غازيتا 
�شفوف  يف  ال���ع���امل  ب���ك���اأ����س  ال���ف���ائ���ز 
منتخب بالده عام 2006 وبدوري 
اأب���ط���ال اأوروب�����ا م��رت��ني م��ع ميالن، 
جلوزيبي  خ��ل��ف��ا  م��ن�����ش��ب��ه  ا���ش��ت��ل��م 
ا�شرف على فيورنتينا  الذي  ياكيني 
واأنهى  املا�شي.  املو�شم  فرتتني  على 
املو�شم  االيطايل  ال��دوري  فيورنيتنا 

الفائت يف املركز الثالث ع�شر.

بات كل من اتالنتا هوك�س ولو�س اجنلي�س كليربز على بعد خطوة واحدة 
من بلوغ نهائي املنطقتني ال�شرقية والغربية بتقدمهما 3-2 على فيالدلفيا 
النهائي  �شفنتي �شيك�شرز ويوتا جاز تواليا يف �شل�شلة مباريات الدور ن�شف 

من البالي اوف �شمن دوري كرة ال�شلة االمريكي للمحرتفني.
يف املباراة االوىل، قلب اأتالنتا هوك�س تخلفه امام فيالدلفيا �شفنتي �شيك�شرز 

بفارق 26 نقطة يف نهاية ال�شوط االول ليخرج فائزا عليه 106-109.
الهجومية  العمليات  قاد  الذي  يانغ  تراي  بالفوز اىل جنمه  اتالنتا  ويدين 
وا�شاف زمياله جون  نقطة،   39 املباراة م�شجال  وانهى  الثاين  ال�شوط  يف 

كولينز وااليطايل دانيلو غاليناري 19 و16 نقطة تواليا.
 24 مقابل  نقطة   38 بت�شجيله  االول  ال��رب��ع  يف  بقوة  فيالدلفيا  و���ش��رب 
 16 مقابل  نقطة   24 با�شافة  نقطة   26 اىل  ال��ف��ارق  و���ش��ع  ث��م  ملناف�شه، 
نهاية  قليال يف  الفارق  اتالنتا  قل�س  ان  وبعد  الثاين.  الربع  لفيالدلفيا يف 
40 نقطة يف  ال��رب��ع االخ���ري بت�شجيله  ان��ي��اب��ه يف  ال��ث��ال��ث، ك�شر ع��ن  ال��رب��ع 
"على الرغم من  ب�19 فقط. وقال يانغ بعد املباراة  حني اكتفى فيالدلفيا 
رائعة  جمموعة  نحن  البع�س.  ببع�شنا  ثقة  لدينا  الكفاح.  وا�شلنا  تخلفنا 

الرائع  "من  وا�شاف  باأنف�شنا".  والثقة  االنت�شارات  موا�شلة  علينا  ويتعني 
وجود مدرب يثق بقدراتي. ما زال لدي الكثري لكي اتعلمه لكي ا�شبح العبا 
الكامريوين  فكان جنمه  اأف�شل م�شجل يف �شفوف فيالدلفيا  اأما  اف�شل". 

جويل امبيد مع 37 نقطة وا�شاف زميله �شيث كوري 35 نقطة.
وقال مدرب فيالدلفيا دوك ريفرز "عانينا يف نهاية املباراة واكتفينا بت�شجيل 
40 نقطة. احتمل امل�شوؤولية  19 نقطة و�شمحنا للفريق املناف�س بت�شجيل 
ونفر�س  �شنفعله  ما  وه��ذا  التوازن  ن�شتعيد  لكي  احلل  ايجاد  علينا  ويتعني 

مباراة �شابعة حا�شمة تقام على اأر�شنا".
يف  ال�شرقية  املنطقة  نهائي  وبلوغ  نهائيا  النتيجة  ح�شم  اتالنتا  وي�شتطيع 

�شاحله عندما ي�شت�شيف املباراة ال�شاد�شة على ملعبه م�شاء اجلمعة.
واذا قدر له ذلك، يكون الفريق قد حقق اجنازا علما باأنه كان يعاين لبلوغ 
االدوار االق�شائية عندما اقال مدربه لويد بري�س يف االول من اآذار-مار�س 
امل��درب املوقت نايت ماكميالن الذي جنح يف قيادته اىل  وا�شتعان بخدمات 

انتزاع مركز يف البالي اأوف خالفا للتوقعات.
ويف املنطقة الغربية، تقدم لو�س اجنلي�س كليربز على يوتا جاز 3-2 بفوزه 

عليه 119-111 يف املباراة اخلام�شة.
كواهي  امكانية خ�شارة جهود جنمه  انباء عن  و�شط  امل��ب��اراة  كليربز  ودخ��ل 
لينارد حتى نهاية املو�شم ورمبا اكرث بعد تعر�شه ال�شابة خطرية يف ركبته 

يف املباراة الرابعة، لكن معنويات الفريق مل تتاأثر وجنح يف االقرتاب خطوة 
يف  نقطة   30،4 معدله  م��ا  لينارد  و�شجل  املنطقة.  نهائي  بلوغ  م��ن  هامة 
حا�شمة  متريرات   4،4 مع  احلالية،  االإق�شائية  االأدوار  يف  الواحدة  املباراة 

و7،7 متابعات.
وبعد ان كانت النتيجة متقاربة يف نهاية ال�شوط االول بتقدم جاز بفارق 5 
نقاط )65-60(، جاءت نقطة التحول يف املباراة خالل الربع الثالث حيث 
الربع  18 ملناف�شه وحافظ على تقدمه يف  32 نقطة مقابل  �شجل كليربز 

االخري ليخرج فائزا.
37 نقطة وا�شاف  امل�شجلني يف �شفوف كليربز مع  اب��رز  ب��ول ج��ورج  وك��ان 
25 و22 نقطة تواليا. اما يف �شفوف  ماركو�س موري�س وريجي جاك�شون 
اخلا�شر فكان ال�شربي بوغدان بوغدانوفيت�س اف�شل م�شجل مع 32 نقطة 

وا�شاف دونوفان ميت�شل 21 نقطة.
وباأنه  االأهم  املباراة اخلام�شة كانت  باأن  "كنا ندرك  املباراة  وقال جورج بعد 
الناحية  م��ن  رائ���ع  بعمل  قمنا  ل��ق��د  واح����دة.  ككتلة  نلعب  ان  علينا  يتعني 

اجلماعية".

دوري ال�سلة الأمريكي للمحرتفني: 

اأتلنتا وكليربز على بعد خطوة من بلوغ نهائي املنطقتني 
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اأوروب��ا لكرة القدم،  بعد حتقيقها فوزا افتتاحيا للمرة االأوىل بتاريخ م�شاركاتها يف كاأ�س 
ا�شكتلندا  اللدود  جارتها  تالقي  عندما  النهائي  ثمن  اإىل  تاأهلها  حل�شم  اإنكلرتا  ت�شتعد 

اجلمعة يف املجموعة الرابعة على ملعب وميبلي.
العامل  كاأ�س  الثالثة" اإىل ن�شف نهائي  "االأ�شود  �شنوات من قيادته منتخب  وبعد ثالث 
يف  طيبة  بداية  ليحقق  �شاوثغيت  غاريث  امل��درب  ع��اد  املحلية،  اجلماهري  ثقة  واكت�شابه 
البطولة القارية، متفوقا على كرواتيا افتتاحا بهدف رحيم �شرتلينغ ليحقق فوزه ال�شابع 

تواليا.
واأثارت ت�شكيلة �شاوثغيت جدال يف املباراة االأوىل، عندما منح ثقته ل�شرتلينغ برغم نهاية 
مو�شمه املتعرثة مع مان�ش�شرت �شيتي بطل الدوري، على ح�شاب قائد اأ�شتون فيال جاك 
الو�شط وو�شع  راي�س يف خط  بكالفني فيليب�س وديكالن  الزّج  اإىل  باالإ�شافة  غريلي�س، 

كريان تريبييه يف مركز الظهري االأي�شر.
لكن فيليب�س و�شرتلينغ �شنعا هدف الفوز، فيما �شاهم تريبييه بابقاء ال�شباك نظيفة.

قال غاري نيفيل، قائد مان�ش�شرت يونايتد ال�شابق الذي لعب اإىل جانب �شاوثغيت يف كاأ�س 
كان  اإنكليزي  مليون   65 اأ�شل  من  �شخ�شا  ان  اأعتقد  "ال   1996 اأوروب���ا 

�شيختار تلك الت�شكيلة".
�شاوثغيت هو  ان  اأعتقد  رائع.  ب�شكل  املباراة  اأدار  اأنه  "اأعتقد  تابع 

اأهم ما منلك".
العادي ل�شاوثغيت على �شعيد تدريب  ال�شجل  ولطاملا لعب 
بعد  م�شواره  انتهى  اإذ  بقدراته،  امل�شككني  مل�شلحة  االأندية 
ثالث �شنوات يف �شفوف ميدلزبره اإىل الهبوط من دوري 

النخبة يف 2009.
بني  عاما   21 حت��ت  منتخب  م��ع  �شمعته  بناء  اأع���اد  لكنه 
ا�شبحوا  العبني  مع  العالقة  معززا  و2016،   2013
جن���وم امل��ن��ت��خ��ب ال���ي���وم، ع��ل��ى غ����رار ال��ق��ائ��د ه����اري كاين، 
واحلار�س  �شتونز  ج���ون  را���ش��ف��ورد،  م��ارك��و���س  �شرتلينغ، 

جوردان بيكفورد.
العبيه،  ع��ن  املحامي  دور  ع��ام��ا(   50( �شاوثغيت  ويلعب 

خ�شو�شا يف الق�شايا االجتماعية والعن�شرية. قال املهاجم 
بطولة  اأول  يخو�س  ال��ذي  عاما(  ف��ودن )21  ال�شاب فيل 
كربى له "من الرائع التحدث اليه. ي�شع ذراعه دوما حول 

الالعبني، وهذا هام".
اإىل  م��رة  اأول  و�شلت  "عندما  ف��ريى  �شو،  ل��وك  الظهري  اأم��ا 

هو  املنزل  اإىل  عودتي  ل��دى  ل�شديقتي  قلته  ما  اأول  املع�شكر، 
مدى وح��دة هذه املجموعة. هو �شخ�س جيد. يعرف جيدا ما 

يحتاجه النا�س، ما يحتاجه الالعبون، واعتقد انه بداأ يفهم ما 
هو االأف�شل النكلرتا".

ال  امل�شوار  لكن  ال�شحيح،  ال��درب  على  ي�شري  �شاوثغيت  اأن  �شحيح 
يزال بعيدا ملعانقة لقب كبري غاب عن اخلزائن االنكليزية منذ عام 
1966 عندما توجوا بلقبهم الوحيد يف كاأ�س العامل على اأر�شهم.
يف املقابل، تخو�س ا�شكتلندا الدربي الربيطاين بعد �شقوطها بثنائية 
�شد ت�شيكيا على اأر�شها يف غال�شكو، وهي مدركة ان تفاديها اخل�شارة 

�شيبقي على اآمالها منطقية بالتاأهل اإىل ثمن النهائي.
على الورق، يبدو الفارق كبريا بني ت�شكيلة �شتيف كالرك و"العدو القدمي" امل�شنف رابعا 
 1992 يف  فقط  مرتني  النهائيات  خا�س  لفريق  الكثري  تعني  امل��ب��اراة  ه��ذه  لكن  عامليا، 

و1996 وودعهما من دور املجموعات.
يحلم  عاما،  وبعد عودته اإىل البطوالت الكربى اثر غياب 23 
اإنكلرتا  على  الفوز  ذكريات  با�شتعادة  اال�شكتلندي  املنتخب 

على  و1977   1967 م���ل���ع���ب ومي����ب����ل����ي، يف ع��ام��ي 

بطولة البيت الربيطاين القدمية.
قال جون ماكغني العب و�شط اأ�شتون فيال "ال�شحف االإنكليزية ت�شعرك اأن الفارق هائل. 

يتعنّي علينا اثبات العك�س".
قال ماكغني الذي يعّول فريقه على جنوم الدوري االإنكليزي امثال اأندرو روبرت�شون ظهري 
ليفربول و�شكوت ماكتوميني العب و�شط مان�ش�شرت يونايتد "يبلغ عدد �شكاننا 5 ماليني 
النجوم"،  بع�س  اأي�شا منلك  لكن نحن  الدوليون كرث  55 مليونا، جنومهم  ن�شمة وهم 

فيما تاأمل اجلماهري املحلية عودة ظهري اأي�شر اأر�شنال كريان تريين من اال�شابة.
اأن  االإنكليزي، علما  ال��دوري  14 يف  ا�شكتلندا، يحرتف  ت�شكيلة  26 العبا يف  اأ�شل  ومن 
مورينيو  جوزيه  للربتغايل  م�شاعدا  وك��ان  ت�شل�شي  يف  اأي�شا  ا�شمه  �شنع  ك��الرك  امل��درب 
"بحكم عملي ال�شابق يف اإنكلرتا، اأعرف انها )املباراة( تعني الكثري لالنكليز. واالأمر م�شابه 

لدينا".
على  اإنكلرتا -2�شفر  1996 عندما فازت  لن�شخة  املجموعات  دور  املنتخبان يف  والتقى 

ملعب وميبلي اأي�شا، والثاين �شجله بطريقة رائعة امل�شاغب بول غا�شكوين.
حيث  ب��ارك  هامبدن  ملعب  اإىل  للعودة  �شعيدا  �شيك  باتريك  �شيكون  الثانية،  املباراة  ويف 
ملواجهة  )-2�شفر(،  ا�شكتلندا  �شد  امللعب  منت�شف  م��ن  رائ��ع��ا  ه��دف��ا  �شجل 

االنكليز. اأمام  افتتاحا  انحنت  التي  كرواتيا، و�شيفة مونديال 2018 
ومل ت��ن��ج��ح جت��رب��ة اأن��ت��ي ري��ب��ي��ت�����س ك���راأ����س ح��رب��ة واإىل ج��ان��ب��ه اأن����دري 
كراماريت�س، ما قد يدفع املدرب زالتكو داليت�س اإىل اجراء تغيريات 

تكتيكية هجومية.
كرواتيا  ���ش��رنى  هجوميا.  نتح�ّشن  اأن  "يجب  داليت�س  ق��ال 
التكتيك  امل��ق��ارب��ة،  يف  فقط  لي�س  ت�شيكيا،  اأم���ام  خمتلفة 
الت�شكيلة  ���ش��رنى الع��ب��ني ج����ددا يف  ب��ل  واالأ����ش���ل���وب، 
بنيكوال  دفعه  اإىل  تقارير  اأ���ش��ارت  فيما  االأ�شا�شية"، 
ال��و���ش��ط مار�شيلو  م���ن الع����ب  ب����دال  ف��ال���ش��ي��ت�����س 
�شن�شيطر  اأننا  "اأقول  االأول  فقال  بروزوفيت�س، 

ونهاجم، لكن الت�شيك قد ميرون يف يوم جيد".
الفوز  ب���رغ���م حت��ق��ي��ق  ال��ت�����ش��ي��ك��ي،  ال���ط���رف  ويف 
االفتتاحي مب�شاعدة من احلار�س توما�س فات�شليك، 
ي��ج��ري بع�س  ق���د  ���ش��ي��ل��ه��ايف  ي���ارو����ش���الف  امل�����درب  ان  اإال 

التغيريات يف خط الو�شط.
�شلوفاكيا  وخ�شمتها  ال�شويد  تخو�س  اخلام�شة،  املجموعة  ويف 
مواجهة �شان بطر�شبورغ بثقة، بعد تعادل االأوىل مع اإ�شبانيا وفوز 

الثانية على بولندا 1-2.
احلار�س  بف�شل  �شلبي،  تعادل  اإىل  القوية  اإ�شبانيا  ال�شويد  وج��ّرت 
املدرب  و�شف  فيما  ا�شحاق،  األك�شندر  قدمي  ومهارة  اأول�شن  روب��ن 

ياين اأندر�شون فريقه بانه متتع ب�"مرونة تكتيكية".
اإ�شبانيا، قد تتبّدل �شد �شلوفاكيا، مع  اأمام  لكن املرونة الدفاعية 
�شي�شعها منطقيا  فوز  بحثا عن  الكرة  ال�شويد المتالك  ا�شطرار 

يف الدور الثاين.
يف املقابل، تنوي �شلوفاكيا �شمان التاأهل، على غرار م�شاركتها االأوىل 

يف 2016، لكنها مل حتقق اأي فوز يف تاريخ م�شاركتها �شد ال�شويد.

خطفت كاتي ليديكي االأ�شواء يف التجارب االأمريكية لل�شباحة املوؤهلة 
الأوملبياد طوكيو بعد فوزها ب�شباقي 200 مرت و1500 مرت حرة يف 

غ�شون اأكرث من �شاعة بقليل.
وخ�شعت ليديكي، التي حجزت مكانها يف �شباق 400 مرت بالفوز يوم 
االثنني املا�شي، الأ�شعب اختبار بخو�س ال�شباقني كما اأ�شافت �شباقني 

اإىل برناجمها االأوملبي.
وبعد انت�شارها ب�شهولة يف �شباق 200 مرت عادت ليديكي اإىل حو�س 
اأكرث من  1500 مرت بفارق  �شباق  واأنهت  70 دقيقة  ال�شباحة بعد 
�شوليفان لتحقق زمنا قدره  اإريكا  اأم��ام  ال�شباحة  ن�شف طول حو�س 

العام. هذا  العامل  يف  االأ�شرع  وهو  ثانية  و40.50  دقيقة   15
وتاأهلت ال�شباحة االأمريكية البالغ عمرها 24 عاما اإىل ثالثة �شباقات 
200 و400 مرت  اأوملبياد طوكيو و�شتدافع عن لقبها يف �شباقي  يف 
2016 بينما ت�شهد مناف�شات ال�شيدات  حرة بعد الفوز بهما يف ريو 

االأوملبية الظهور االأول على االإطالق ل�شباق 1500.
اأ���ش��رع ع�����ش��رة اأزم��ن��ة يف ���ش��ب��اق 1500  وق��ال��ت ليديكي ال��ت��ي مت��ل��ك 
"االأمور �شارت على ما يرام. قلت ملناف�شاتي اإننا ن�شنع التاريخ الليلة، 

اأعتقد اأننا كنا متح�شمات لنيل هذه الفر�شة.
�شعيدة  واأن����ا  ط��وي��ل  وق���ت  م��ر  ف��ق��د  باللحظة،  اال���ش��ت��م��ت��اع  "حاولت 

بو�شولنا اإىل هذه املرحلة اأخريا".
�شباق  ثانية يف  واح��دة و55.11  دقيقة  ق��دره  زمنا  ليديكي  وحققت 

مرت.  200
اأوملبية، مكانها  ذهبيات  اأربع  �شميت، احلا�شلة على  األي�شون  وحجزت 
الرابعة  للمرة  االألعاب  اإىل  للتاأهل  الثاين  املركز  باحتالل  ال�شباق  يف 
فيما جاءت بيدج مادن وكاتي ماكالفلني يف املركزين الثالث والرابع 

على الرتتيب.
حرة  مرت   200 يف  اأرب��ع��ة  التتابع  �شباق  فريق  يف  الرباعي  و�شيكون 
اإذ  بالغة  اإث��ارة  �شباحة متنوعة  200 مرت  �شباق  االأوملبياد. و�شهد  يف 

كان الفارق بني اأول ثالث مت�شابقات 0.04 ثانية لكن األيك�س وال�س 
حجزت مكانها يف طوكيو بزمن دقيقتني و9.30 ثانية.

دقيقة  بزمن  للرجال  فرا�شة  م��رت   200 ب�شباق  هارتنج  زاك  وف��از 
واحدة و55.06 ثانية و�شي�شافر اإىل طوكيو على اأمل ح�شد الذهبية 
يف  فيلب�س  مايكل  االأ���ش��ط��ورة  مواطنه  عليه  �شيطر  ال��ذي  ال�شباق  يف 

و2016. و2008   2004
واأنهى كاليب دري�شل الدور قبل النهائي ل�شباق 100 مرت حرة بزمن 
47.77 ثانية متفوقا بفارق 0.01 ثانية على زاك اأبل �شاحب املركز 

الثاين.

اإنكلرتا ت�سعى لتخطي الدربي الربيطاين وحجز بطاقة ثمن نهائي كاأ�ص اأوروبا 

ليديكي تتاألق يف التجارب الأمريكية لل�سباحة املوؤهلة للأوملبياد 

بوفون يعود اإىل بارما 
يف الدرجة الثانية بعد 

رحيله  من  عاما   20
اأع����ل����ن ب����ارم����ا ال������ذي ه���ب���ط اإىل 
االإيطايل  الثانية  الدرجة  دوري 
اخلمي�س  اأم���������س  ال����ق����دم  ل���ك���رة 
اأ���ش��ط��ورة ح��را���ش��ة املرمى  ع���ودة 
ناديه  اإىل  ب��وف��ون  ج��ي��ان��ل��وي��ج��ي 

االأول بعد 20 عاما من رحيله.
 43 البالغ عمره  ووقع احلار�س 
مل��دة ع��ام��ني مع  ع��ام��ا على عقد 
ال��ذي هبط من الدرجة  ال��ن��ادي 
 ،2021-2020 مو�شم  االأوىل 
بعدما قرر الرحيل عن يوفنتو�س 

يف نهاية عقده.
وب�������داأ ب����وف����ون، ال������ذي ي���ع���د من 
اأف�����ش��ل ح��را���س امل��رم��ى يف تاريخ 
�شفوف  يف  م�����ش��ريت��ه  ال���ل���ع���ب���ة، 
ال�����ش��ب��اب يف ب���ارم���ا وع���م���ره 13 
عاما يف 1991 وظهر الأول مرة 
يف دوري الدرجة االوىل بعد اأربع 

�شنوات.
ب�شهرة  ���ش��ري��ع��ا  ب���وف���ون  وح��ظ��ي 
الفوز  على  ناديه  و�شاعد  كبرية 
وكاأ�س  االأوروب����ي  االحت���اد  بكاأ�س 
-1998 م���و����ش���م  يف  اإي���ط���ال���ي���ا 
اأغلى حار�س يف  واأ�شبح   ،1999
بوفون  اإىل  انتقل  عندما  العامل 
جنيه  مليون   33 مقابل حوايل 
مليون   46.06( اإ���ش��رتل��ي��ن��ي 

دوالر( يف 2001.
منذ  يوفنتو�س  يف  بوفون  ولعب 
ذل����ك احل����ني، ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء متثيل 
ب���اري�������س ����ش���ان ج����ريم����ان خالل 
وي�شم   ،2019-2018 مو�شم 
بالدوري  ال��ف��وز  احل��اف��ل  �شجله 
وبالدوري  مرات  ع�شر  االإيطايل 
وبكاأ�س  واح����دة  م���رة  ال��ف��رن�����ش��ي 
ال��ع��دي��د من  ال��ع��امل اإىل ج��ان��ب 

االألقاب االأخرى.
للحار�س  كبديل  ب��وف��ون  وجل�س 
املو�شم  ���ش��ت��ي��ن�����ش��ن��ي  ف��وي��ت�����ش��ي��خ 
مباراة   14 يف  و����ش���ارك  امل��ا���ش��ي 
ذلك  وت�شمن  امل�شابقات  ك��ل  يف 
الفوز  م�شرية  دق��ائ��ق  ك��ل  خو�س 

بكاأ�س اإيطاليا مع يوفنتو�س.

هل يكون كالفني فيليب�س اكت�شاف منتخب اإنكلرتا يف 
كاأ�س اأوروبا لكرة القدم؟ توقع كثريون بروز فيل فودن 
مظلة  حتت  النا�شئ  فيليب�س  لكن  بيلينغهام،  جود  اأو 
املدرب االأرجنتيني مار�شيلو بييل�شا يف ليدز يونايتد، 

عّزز اأ�شهمه يف املباراة �شد كرواتيا االأحد املا�شي.
يف غالب االأحيان، يحرز الهدافون جائزة اأف�شل العب 
املباراة  يف  �شرتلينغ  رحيم  مع  ح�شل  كما  امل��ب��اراة،  يف 
االخرية، لكن العب الو�شط فيليب�س، املمّرر احلا�شم، 

كان ي�شتحقها عن جدارة.
اإنكليزية تدرك متاما انه لي�س مبقدورها  يف ت�شكيلة 
ال�شاعدة،  الهجومية  مواهبها  على  فقط  االعتماد 
كان فيليب�س )25 عاما و9 مباريات دولية( عن�شرا 

حموريا بني الدفاع والهجوم.
يف   6 بينها  ك����رات،   7 ق��ط��ع  منطقته،  اأم����ام  بفعالية 
اخل�شم.  مللعب  االأخ��رية  ال�30  االمتار  يف  اأو  الو�شط 
جناح  ن�شبة  وبلغت  م���راوغ  اإنكليزي  الع��ب  اأك��رث  ك��ان 

متريراته 94%.
اأكرث من ن�شف الكرات التي مل�شها )26-44( كانت يف 
ملعب اخل�شم، يف دور هجومي غري اعتيادي له، بعد 
اعتماده كالعب و�شط دفاعي بحت اثر و�شول بييل�شا 

اإىل ليدز.
قليلة  اأ�شهر  قبل  اأثلتيك"  "ذي  ملوقع  فيليب�س  ق��ال 
بنا ومنح كل  اجتمع  م��رة،  اأول  امل��درب  جاء  "عندما 
العب رقمه. اعتقدت اين �شاأح�شل على الرقم 8 اأو ما 
ي�شابهه، لكنه قال الرقم 4. فوجئت، النه مل يخطر 

يف بايل اأن األعب بهذا املركز".
اإىل العمل على تعزيز نوعيته الدفاعية  دفعه بييل�شا 
وكراته الهوائية، كي يكون قادرا على الرتاجع وت�شكيل 
خط دفاعي من ثالثة العبني مع قلبي الدفاع، ولكن 

اأي�شا م�شاهمته يف التمرير البعيد الذي يجيده.
ي�شهد ال��ق��ري��ب��ون م��ن ال���ن���ادي االع��ت��ن��اء ال��ك��ب��ري من 
نقطة  وه���ذه  اجلديد"،  "فيليب�س  بتطوير  بييل�شا 
للمدرب  ال��ه��ائ��ل  لل�شغف  ن��ظ��را  ك��ث��ريا  منها  ا���ش��ت��ف��اد 

االأرجنتيني.
اإنه  ع��ن��ي��د،  "رجل  اإن���ه  "مر�شده"  ع��ن  فيليب�س  ق���ال 
�شغوف للغاية بكرة القدم. هناك الكثري من املدربني 

يعي�س  اإن���ه  م�����ش��ت��واه.  بنف�س  لي�س  ل��ك��ن  املتحم�شني، 
ويتنف�س كرة القدم كل يوم حرفياً".

امل��ح��دد يوؤتي  ال��ي��وم��ي  ف���اإن العمل  ويف ك��ل االأح�����وال، 
ثماره ب�شرعة.

امل�شتوى  ي��زال يف  ال  ليدز  ك��ان  عندما  قبل مو�شمني، 
ال���ث���اين، ك���ان غ��اري��ث ���ش��اوث��غ��ي��ت ق��د ر���ش��ده بالفعل 
وع��ر���س ع��ل��ي��ه م�����ش��ارك��ت��ه االأوىل م��ع امل��ن��ت��خ��ب يف 8 
اأ�شابيع  بعد  الدمنارك،  �شد   2020 اأيلول/�شبتمرب 
فقط من عودة فريقه اإىل م�شاف الدوري االإنكليزي 

املمتاز.
ب�شبب  املا�شي  العام  اأوروب��ا  كاأ�س  تاأجيل بطولة  وبعد 
فرق  �شد  مو�شم  وق�شاء  كوفيد19-،  جائحة  تف�شي 
النخبة، بات مكانه حمفوظاً من �شمن 26 العباً يف 

ت�شكيلة "االأ�شود الثالثة".
مدربه  م��ع  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  "قدرته  اإن  ���ش��اوث��غ��ي��ت  ق���ال 
منحاه  املمتاز،  االإنكليزي  ال���دوري  يف  ملو�شم  واللعب 
ثقة كبرية"، معترباً اأنه "ميتلك عوامل اجلودة )منذ 
والبعد  لفرتة طويلة،  اللعب  على  ال��ق��درة  من  ع��ام(، 

الريا�شي، واالإرادة )...(".
فيليب�س  اأن  �شاوثغيت  يعتقد  بييل�شا،  عك�س  وع��ل��ى 
للو�شط  مغاير  مركز  يف  جيد  اأداء  تقدمي  على  ق��ادر 

الدفاعي.
واأو�شح "نطلب منه اللعب يف مركز اأكرث تقدماً قلياًل 
مما هو عليه مع ناديه، لكن لديه التقنية للقيام بذلك. 
مينحنا مزيداً من ال�شالبة يف الو�شط، ما ي�شمح لنا 
باإ�شراك اأربعة العبني مهاجمني مع احت�شاب ماي�شون 

ماونت يف الو�شط".
فيليب�س الذي ولد يف ليدز، حيث مر بكل املراحل حتى 
اأ�شبح اأول العب يف النادي يتم ا�شتدعاوؤه اإىل املنتخب 
منذ اآالن �شميث عام 2004، بينما كان ميكنه متثيل 

جامايكا، مل ي�شيع اأي فر�شة للنجاح.
اأكد بعد املباراة "ب�شراحة، اأنا م�شرتخ فقط، هذا هو 
نوع ال�شخ�س الذي اأنا عليه بغ�س النظر عما يحدث 
يل. اأحاول فقط اأن اأجعل طريقي �شل�شاً قدر االإمكان". 
االأداء  تعريف  هو  "كالفني  اأن  فاعترب  �شاوثغيت  اأم��ا 

العايل بالفطرة. العب كما الذين نحبهم".

كاأ�ص اأوروبا: كالفني فيليب�ص هدية بييل�سا للأ�سود الثلثة 

ثنائية  ل��وك��ات��ي��ل��ي  م��ان��وي��ل  ���ش��ج��ل 
خالل  م�����ش��ريت��ه  يف  االأوىل  ل��ل��م��رة 
على  -3�شفر  املبهرة  اإيطاليا  ف��وز 
�شوي�شرا يف اال�شتاد االأوملبي يف روما 
االأربعاء لت�شبح اأول املتاأهلني لدور 

لكرة القدم. اأوروبا  ببطولة   16
لوكاتيلي  ال���و����ش���ط  الع�����ب  وب�������داأ 
التي  الهجمة  واأن��ه��ى  ع��ام��ا(   23(
متابعة  م��ن  الت�شجيل  منها  افتتح 
عر�شية  ل���ت���م���ري���رة  امل����رم����ى  ق�����رب 
زم��ي��ل��ه يف  ب����رياردي  دومينيكو  م��ن 
�شا�شولو الذي توغل ب�شكل رائع من 
التقدم  �شاعف  ث��م  اليمنى  اجل��ه��ة 
بت�شديدة على حدود منطقة اجلزاء 

يف وقت مبكر بال�شوط الثاين.
الهدف  اإميوبيلي  ت�شريو  واأ���ش��اف 
الفوز  ليكمل  النهاية  قبل  الثالث 
بنف�س  لبالده  التوايل  على  الثاين 
ال���ب���ط���ول���ة وم������ددت  ال���ن���ت���ي���ج���ة يف 
دون  مباراة   29 من  �شل�شلة  بذلك 

هزمية.
وفازت اإيطاليا يف اآخر 10 مباريات 
فيما  ه��دف��ا   31 خ��الل��ه��ا  و�شجلت 

اهتزت �شباكها مرة واحدة.
االأوىل  املجموعة  اإيطاليا  وتت�شدر 
وتليها  م��ب��ارات��ني  م��ن  ن��ق��اط  ب�شت 
�شوي�شرا  ث���م  ن���ق���اط  ب����اأرب����ع  وي���ل���ز 
ر�شيد  يبقى  فيما  واح����دة  بنقطة 

تركيا خاويا.

وميكن الإيطاليا ح�شم املركز االأول 
االأحد  بالتعادل فقط مع ويلز يوم 

فيما تلعب �شوي�شرا �شد تركيا.
وق�����ال روب����رت����و م��ان�����ش��ي��ن��ي م���درب 
بالتفكري يف  باملباراة  "فزنا  اإيطاليا 
مباراة  كانت  تكلفة.  ب��اأي  االنت�شار 
ت�شجيل  ميكننا  وك���ان  ج��دا  �شعبة 

الهدف الثاين يف وقت اأقرب".
يجب  ك��ان  عندما  "عانينا  واأ���ش��اف 

ال��ن��ه��اي��ة حققنا  ل��ك��ن يف  ن��ع��اين  اأن 
انت�شارا م�شتحقا".

مباراة  ث����اين  ه����ذه  "كانت  وت���اب���ع 
الالعبون  واجتهد  اأي���ام  خم�شة  يف 
اللقاء  ح�����ش��م  وك�����ان مي��ك��ن  ك���ث���ريا 

مبكرا لكننا احتفظنا بال�شرب".
مبناف�شتها  اإي���ط���ال���ي���ا  وت���الع���ب���ت 
واأ�����ش����ع����دت ج���م���اه���ريه���ا ال����ت����ي مل 
ت�شاهد من قبل انت�شارين متتالني 

يف بطولة اأوروبا بثالثة اأهداف.

* مباراة رائعة
كيليني،  ج��ي��ورج��ي��و  امل���داف���ع  وظ���ن 
الذي خا�س مباراته 14 يف بطولة 
اأوروب������ا وه���و رق���م ق��ي��ا���ش��ي لالعب 
الت�شجيل حني  افتتح  اأن��ه  اإي��ط��ايل، 
املدافعني  م���ن  اث���ن���ني  ع��ل��ى  ت���ف���وق 
لكن  ق��ري��ب��ة  م�����ش��اف��ة  م���ن  لي�شجل 

الهدف األغي لوجود مل�شة يد.
اإي��ط��ال��ي��ا، وحتى  وه����ذا مل ي��ح��ب��ط 
اأنهى  م�شابا،  كيليني  خ���روج  رغ��م 
ل��وك��ات��ي��ل��ي حت���رك���ا مم���ي���زا وح����ول 
مت����ري����رة ب��������رياردي ال���رائ���ع���ة اإىل 

ال�شباك يف الدقيقة 26.
اال�شرتاحة  بعد  �شوي�شرا  و�شغطت 
اإيطاليا  ل��ك��ن  ال���ت���ع���ادل  ع���ن  ب��ح��ث��ا 
�شجلت جمددا حني �شدد لوكاتيلي 
ك���رة ه��دف��ه ال��ث��اين م��ن ع��ل��ى حافة 

منطقة اجلزاء.
من  "هدفان  م��ان�����ش��ي��ن��ي  ووا�����ش����ل 
ه��ذا لي�س �شهال ومل  و���ش��ط  الع��ب 
م���ان���وي���ل مباراة  ل��ع��ب  ه���ب���ة.  ت��ك��ن 
رائعة وت�شرفه يف الهدف االأول كان 

هائال".
جيانلويجي  اإيطاليا  حار�س  واأنقذ 
دون�����اروم�����ا ف���ر����ش���ة م����زدوج����ة من 
���ش��ت��ي��ف��ن ت�����ش��وب��ر يف ال��دق��ي��ق��ة 64 
ل��ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ���ش��ج��ل��ه امل���ث���ايل يف 
ي�شدد  اأن  ق��ب��ل  م��ب��اري��ات   10 اآخ���ر 

اإميوبيلي مرتني خارج املرمى.
يف  ب�شمته  اإيطاليا  مهاجم  وو�شع 
بت�شديدة من م�شافة   89 الدقيقة 
احلار�س  �شباك  �شكنت  م��رتا   20

يان زومر.
ت�شع  اآخ��ر  يف  �شوي�شرا  تنت�شر  ومل 
مواجهات �شد اإيطاليا ويرجع اآخر 

فوز على جارتها اإىل 28 عاما.

ثنائية لوكاتيلي تر�سل اإيطاليا املهيمنة 
اإىل دور 16 يف بطولة اأوروبا 
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الفجر الريا�ضي

لوكاكو يرغب يف 
زيارة زميله يف اإنرت 

ميلن اإريك�سن 
ل��وك��اك��و مهاجم  روم��ي��ل��و  ي��رغ��ب 
منتخب بلجيكا يف ا�شتغالل وجوده 
يف الدمنرك لزيارة زميله يف اإنرت 
لكنه  اإري��ك�����ش��ن  كري�شتيان  م��ي��الن 
قال اإنه ال يوجد جمال للعواطف 
املنتخبان يف بطولة  يلتقي  عندما 

اأوروبا لكرة القدم.
و���ش��اع��د ل��وك��اك��و واإري��ك�����ش��ن اإنرت 
الدوري  بلقب  ال��ف��وز  على  ميالن 
لكنهما  املن�شرم  املو�شم  االإي��ط��ايل 
كانا �شيلتقيان يف املجموعة الثانية 
اأوروب��ا يوم اخلمي�س قبل  لبطولة 
قلبية  الأزم��ة  اإريك�شن  يتعر�س  اأن 
خ���الل ال��ل��ع��ب م��ع ال���دمن���رك يوم 

ال�شبت املا�شي.
وق���ال ل��وك��اك��و يف م��وؤمت��ر �شحفي 
ر�شالة  بالفعل  له  "بعثت  االأرب��ع��اء 
اأنه  لنا  واأك��د  الهواء  على  م�شاندة 
بالفعل  امل���درب  م��ن  ب��خ��ري. طلبت 
�شاأنتظر  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى.  يف  زي���ارت���ه 

ملعرفة اإذا كان ذلك ممكنا".
تنحية  اأك���د  بلجيكا  م��ه��اج��م  ل��ك��ن 
يف  امللعب  اأر����س  يف  جانبا  امل�شاعر 
الدمنرك التي تاأثرت كثريا بواقعة 
اإريك�شن يف املباراة االفتتاحية اأمام 

فنلندا التي خ�شرتها.
هذه  للفوز.  "جئنا  لوكاكو  وق���ال 
املباراة  اأركز يف  الرئي�شية.  مهمتنا 

ويجب اأن نوا�شل املناف�شة بقوة".
واأعد العبو بلجيكا تكرميا خا�شا 
يك�شف  امل��ب��اراة مل  قبل  الإري��ك�����ش��ن 
لوكاكو عن تفا�شيله لكنه �شي�شارك 
يف جولة من الت�شفيق ل�شانع لعب 
الدمنرك خالل املباراة على ملعب 

باركن بكوبنهاجن.
وقال لوكاكو "يف الدقيقة العا�شرة 
و�شتبداأ  امللعب  من  الكرة  �شنخرج 
ف���رتة م���ن ال��ت�����ش��ف��ي��ق. اإن���ه���ا لفتة 
�شغرية للدعم وامل�شاندة. اإنها اأقل 
�شيء ن�شتطيع القيام به الأن هناك 
ت�شكيلة  يف  الالعبني  م��ن  العديد 

منتخبنا يعرفونه �شخ�شيا.
"لكننا �شنلعب من اأجل الفوز غدا. 
جمال  ال  الرئي�شية.  امل��ه��م��ة  اإن��ه��ا 

للم�شاعر على هذا امل�شتوى.
ج���دا  ق������وي  ف����ري����ق  "الدمنرك 
اإ���ش��اف��ي��ا. لن  داف��ع��ا  االآن  ومي��ل��ك 

ن�شتهني بهم".

مل����ع����اجل����ة  ج�������ه�������از  ت����ث����ب����ي����ت  مت 
ا���ش��ط��راب��ات دق����ات ال��ق��ل��ب داخل 
ج�����ش��م ���ش��ان��ع األ����ع����اب ال���دمن���ارك 
عانى  ال���ذي  اأري��ك�����ش��ن  كري�شتيان 
اأزم��ة قلبية ح��ادة �شد فنلندا  من 
يف كاأ�س اأوروب��ا، كما اأعلن االحتاد 
اأم�س  ال���ق���دم   ل���ك���رة  ال���دمن���ارك���ي 

اخلمي�س.
وق��ال االحت��اد الدمناركي يف بيان 
القلب  ف��ح��و���ش��ات  خمتلف  "بعد 
تقّرر  كري�شتيان،  لها  خ�شع  التي 
ا�شطرابات  ملعاجلة  جهاز  تثبيت 

دقات القلب لديه".
وا�شاف "هذا اجلهاز �شروري بعد 
انتظام  ع���دم  ب�شبب  قلبية  اأزم����ة 

دقات القلب".
اأي موؤ�شر على  ومل يعط االحت��اد 
تطراأ  ان  ميكن  ال��ت��ي  امل�شاعفات 
من  ال��ب��ال��غ  ال��الع��ب  م�شرية  على 
العمر 29 عاما والذي يدافع عن 

الوان نادي اإنرت االيطايل.
وا�����ش����ار ب���ي���ان االحت�������اد ب�����ان هذا 
ال�����ق�����رار ال�������ذي ات����خ����ذ م����ن قبل 
امل�شت�شفى  يف  االخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ني 
حيث  ك���وب���ن���ه���اغ���ن  يف  ال�������ش���ه���ري 
"مقبوال"  ك���ان  اري�����ش��ك��ن،  مي��ك��ث 
من  "وموؤكدا  ال��الع��ب  ق��ب��ل  م��ن 
االخت�شا�شيني املحليني والعامليني 
الذين ين�شحون باتباع هذا النوع 

من العالج".
وكان العبون من امثال الهولندي 
عن  ي����داف����ع  ال�������ذي  ب��ل��ي��ن��د  دايل 
البطولة  ب��الده يف  ال��وان منتخب 
االوروب�����ي�����ة ح���ال���ي���ا، مت���ك���ن���وا من 
تثبيت  ب��ع��د  م�شريتهم  م��وا���ش��ل��ة 
ي�شمح مبراقبة  لهم  جهاز مماثل 

دقات القلب.
وك����ان ط��ب��ي��ب االحت�����اد االأوروب������ي 
لكرة ال��ق��دم )وي��ف��ا( ال��ذي ا�شرف 
ع���ل���ى ����ش���ان���ع األ����ع����اب ال����دمن����ارك 

تعر�شه  ل��دى  اريك�شن  كري�شتيان 
الزم��ة قلبية ح��ادة �شد فنلندا يف 
كاأ�س اوروب��ا، تطرق اىل "اللحظة 
املوؤثرة" عندما اأيقن باأن الالعب 

ال يزال على قيد احلياة.

ين�س  االمل�������اين  ال���دك���ت���ور  و�����ش����رح 
الالعب  ا�شتعاد  كيف  كالينفيلد 
وعيه بعد دقائق عدة من التدليك 
وحم���اول���ة ان��ع��ا���ش��ه وق����ال يف هذا 
ثانية،   30 ح���وايل  "بعد  ال�����ش��دد 

ال��الع��ب عينيه ومت��ك��ن من  ف��ت��ح 
التحّدث ايل مبا�شرة".

موؤثرة  حل��ظ��ات  "كانت  واأ����ش���اف 
ج����دا الن����ه يف ه����ذه احل������االت من 
الطوارئ يف احلياة اليومية، تكون 

حظوظ النجاح قليلة جدا".
وك�����ش��ف ال��ط��ب��ي��ب ب���اأن���ه ن��ظ��ر اىل 
"هل عدت  اإن����رت وق����ال ل��ه  الع���ب 
الينا؟"، فاأجابه اريك�شن "نعم لقد 
التا�شعة  يف  زل���ت  ال  بينكم،  ع���دت 

والع�شرين".
وا�شاف الطبيب "يف تلك اللحظة، 
باأن دماغه مل يتاأثر وباأنه  ادرك��ت 

عاد اىل احلياة متاما".
اال�شئلة  جميع  على  اريك�شن  ورد 
التي طرحت عليه من اجل التاأكد 
اأي  ب���ه  ي��ل��ح��ق  دم���اغ���ه مل  اأن  م���ن 
ا�شرار وقد خرج من امللعب بكامل 
وع���ي���ه، ل��ك��ن ال��ط��ب��ي��ب ك�����ش��ف بان 
االأمر تطلب وقتا من اأجل تثبيت 
املاكينة الطبية من اأجل نقله اىل 

امل�شت�شفى.
واثقا  "كنت  ال��ط��ب��ي��ب  واأ�����ش����اف 
حالته  اأن  من  املئة  يف   99 بن�شبة 
�شتكون م�شتقرة عندما ي�شل اىل 

امل�شت�شفى".
و�شقط اإريك�شن )29 عاما(، فجاأة 
ي�شتقبل  ك��ان  االأر����س عندما  على 
ال���ك���رة م���ن رم���ي���ة مت���ا����س قريبة 
فنلندا  �شد  امل��ب��اراة  انت�شاف  قبل 
وا�شعتان.  وع��ي��ن��اه  كوبنهاغن  يف 
وبدا  حوله  دائ���رة  زم���الوؤه  و�شكل 

بع�شهم وهو يبكي.
وي����ع����د ن���ح���و ع�������ش���ر دق�����ائ�����ق من 
النتيجة  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا  ���ش��ق��وط��ه، 
اإىل تعادل �شلبي، مت اخراج  ت�شري 
ع��ل��ى ح��م��ال��ة يف م�شاهد  ال��الع��ب 
�شادمة، رفقة جهاز طبي والعبي 
امل��ن��ت��خ��ب ال����دمن����ارك ال���ذي���ن بدا 

عليهم التاأثر ب�شكل كبري.
�شاعة  ح�����وايل  امل����ب����اراة  وت��وق��ف��ت 
ت�شتكمل  ان  قبل  ال�شاعة  ون�شف 
لفنلندا  م��ف��اج��ىء  ب��ف��وز  وت��ن��ت��ه��ي 
-1�شفر، واالخرية كانت تخو�س 
اول بطولة كبرية لها يف تاريخها.

كري�شتيان  ن��ق��ل  مت  م��ا  و���ش��رع��ان 
العا�شمة  يف  م�شت�شفى  اق��رب  اىل 
ال���دمن���ارك���ي���ة ح���ي���ث اج����ري����ت له 
اال���ش��ع��اف��ات وخ�����ش��ع ل��ل��م��زي��د من 
الفحو�شات قبل ان يتم االطمئنان 
اىل حالته ال�شحية عندما ا�شدر 
االحت�����اد االورب������ي ب��ي��ان��ا اك���د فيه 
لكري�شتيان  ال�شحية  احلالة  ب��ان 
بالده  احتاد  ك�شف  فيما  م�شتقرة، 
اإىل  و�شوله  "م�شتيقظ" بعد  ان��ه 

امل�شت�شفى.
يف  م�شجعيه  ال��الع��ب  ط��م��اأن  كما 
من�شور على ح�شابه على اإن�شتاغرام  
اأول اأول  اأم�س الثالثاء بقوله "اأنا 

بخري رغم الظروف".
واأ���ش��اف حتت �شورة تظهره وهو 
امل�شت�شفى  يف  �شريره  على  يبت�شم 
"ال يزال يتعني علي اإجراء بع�س 
لكني  امل�شت�شفى  يف  ال��ف��ح��و���ش��ات 

اأ�شعر اأنني بحالة جيدة".

يجتمع النجم االأرجنتيني ليونيل مي�شي جمدداً ب�شديقه لوي�س �شواري�س 
الثانية  االأوروغ����واي اجلمعة، يف اجلولة  وب��الده مع  يتواجه  وذل��ك حني 
اأمريكا  اأمريكا ملنتخبات  من مناف�شات املجموعة االأوىل من بطولة كوبا 

اجلنوبية املقامة حالياً يف الربازيل.
وا�شتهل مي�شي البطولة القارية املوؤجلة من �شيف 2020 ب�شبب تداعيات 
فريو�س كورونا التي ت�شببت اأي�شاً باق�شاء االأرجنتني من اال�شت�شافة يف 
اللحظة االأخرية فيما ا�شتبعدت �شريكتها كولومبيا ب�شبب الو�شع االأمني 
يف البالد، بالتعادل مع ت�شيلي 1-1 يف مباراة �شجل خاللها جنم بر�شلونة 

االإ�شباين هدف التقدم من ركلة حرة رائعة.
مي�شي  حت�ّشر  باخل�شونة،  ات�شمت  مباراة  على  االأرجنتني  �شيطرة  وبرغم 
قائال "مل نكن هادئني، مل ن�شيطر على الكرة"، متوقعاً مباراة "معقدة" 

�شد االأوروغواي.
"ا�شتحقنا  خمتلفة  بطريقة  االأم���ور  راأى  �شكالوين  ليونيل  مدربه  لكن 
بطولة  ب��داي��ة  يف  نحن  االأح���وال  بجميع  تعادلنا.  النهاية  يف  لكن  ال��ف��وز، 

�شعبة كثريا".
اأمام مي�شي ورفاقه للتعوي�س على ح�شاب  واالآن، �شتكون الفر�شة قائمة 
"ال  بطل  اأتلتيكو مدريد  مع  بر�شلونة وخ�شمه احلايل  ال�شابق يف  زميله 
بدايتهم يف  االأوروغ����واي  ورف��اق��ه يف  ي�شجل  ال��ذي  �شواري�س  ليغا" لوي�س 
البطولة بعد الغياب عن اجلولة االفتتاحية بحكم وجود خم�شة منتخبات 

يف كل من املجموعتني.
افتتاحاً  بفوزها  االأوىل  املجموعة  ترتيب  ب��اراغ��واي  وتت�شدر 

وت�شيلي  االأرج��ن��ت��ني  حت��ت��ل  فيما   ،1-3 بوليفيا  ع��ل��ى 
املركزين الثاين والثالث بنقطة لكل منهما.

وبحكم تاأهل اأربعة منتخبات من اأ�شل خم�شة اىل الدور 
ربع النهائي، تبدو املهمة يف متناول مي�شي ورفاقه لكن 
عليهم جتنب التعرث اجلمعة يف العا�شمة برازيليا يف 
اأول لقاء مع االأوروغواي منذ التعادل الودي 2-2 يف 

ت�شرين الثاين/نوفمرب 2019.
اأه���داف مي�شي ورف��اق��ه تتجاوز رغبة  اأن  امل��وؤك��د  وم��ن 

الذي  النجم  ي��اأم��ل  ب��ل  امل��ج��م��وع��ات،  دور  تخطي 
والثالثني  ال���راب���ع  م���ي���الده  ب��ع��ي��د  ي��ح��ت��ف��ل 

حتى  ال������ذه������اب  احل����������ايل،   24 يف 
الذي الزم  النح�س  النهاية وفك 

البطولة  ه���ذه  يف  االأرج��ن��ت��ني 
م����ن����ذ ت����ت����وي����ج����ه����ا االأخ��������ري 

وتعوي�س   ،1993 ع�����ام 
ال�شقوط يف النهائي يف 3 
 2007 اأع���وام  منا�شبات 
)يف  و2016  و2015 
امل�����رت�����ني االأخ�����ريت�����ني 

اأم�������ام امل���ن���اف�������س ذات����ه 
وبال�شيناريو  ت�شيلي 

ذات������ه ع����رب رك����الت 
الرتجيح(.

االأخرية  ال��ث��الث  مبارياته  �شيناريو  جتنب  االأرجنتيني  املنتخب  وع��ل��ى 
من  والثامنة  ال�شابعة  اجلولتني  يف   2-2 وكولومبيا   1-1 ت�شيلي  اأم��ام 
2022 ولقاء ت�شيلي جمدداً يف اجلولة  اإىل مونديال  املوؤهلة  الت�شفيات 
االأوىل من البطولة القارية، اإذ فرط بتقدمه يف املباريات الثالث واكتفى 

بالتعادل.
خلفية  على  اللقاء  تدخل  التي  واالأوروغ����واي  االأرجنتني  من  كل  وت�شعى 
ت�شفيات  يف  )جميعها  املا�شية  ال��ث��الث  مبارياتها  يف  وت��ع��ادل��ني  ه��زمي��ة 
مونديال 2022(، اىل جتنب مواجهة الربازيل امل�شيفة يف ثمن النهائي، 
االأداء  بعد  الثانية  املجموعة  لت�شدر  مر�شحة  اللقب  حاملة  اأن  ال�شيما 

القوي الذي قدمته افتتاحاً بالفوز على فنزويال -3�شفر.
وعّلق لوي�س �شواري�س على مواجهة االأرجنتني بالقول "اإنهم اأقوياء جداً 
يف خط املقدمة، لكني قد ا�شتفيد من نقاط ال�شعف )الدفاع( املوجودة يف 

كل فريق".
وميلك املدرب اأو�شكار تاباري�س االأ�شلحة الالزمة ال�شتغالل نقاط �شعف 
اإدين�شون  االإنكليزي  يونايتد  مان�ش�شرت  جنم  بوجود  االأرجنتيني  الدفاع 
يكون خط هجومه  اأن  �شكالوين  ياأمل  فيما  �شواري�س،  كافاين اىل جانب 
ت�شيلي،  اأم���ام  الكثرية  ال�شائعة  الفر�س  بعد  امل��رم��ى  اأم���ام  فعالية  اأك��رث 

ال�شيما من مهاجم �شتوتغارت االأملاين نيكوال�س غونزالي�س.
وترجمت االأرجنتني فر�شة واحدة من اأ�شل 18 ت�شديدة لها على املرمى 
"لقد  بالقول  نف�شه  انتقاد  اىل  دفع غونزالي�س  ما  االفتتاحية،  املباراة  يف 
اأنا غا�شب  املرمى(.  )اأم��ام  اأف�شل  نكون  اأن  اأخفقت كثرياً. يجب 
اأظهرناها  التي  االإيجابية  االأ���ش��ي��اء  بع�س  م��ن  متفائل  لكني 

الليلة )االثنني(".
وال يبدو اأن �شكالوين قلقاً حيال النجاعة الهجومية لفريقه 
بح�شب ما �شدر عنه، قائاًل "كنت الأقلق لو مل يخلق الفريق 
لدينا  ن��رتج��م��ه��ا...  اأن  ه��و  االأه���م  االأم���ر  للت�شجيل.  ف��ر���ش��اً 
فريق يعج باملواهب. جميع الالعبني باإمكانهم اللعب ولهذا 
البناء  اىل  ت�شيلي  ت�شعى  كويابا،  ويف  معنا".  قدموا  ال�شبب 
على النتيجة االإيجابية اأمام مي�شي ورفاقه من اأجل التغلب 
على بوليفيا ورفع ر�شيدها اىل اأربع نقاط ما �شيمهد 
الطريق اأمام اأرتورو فيدال واأليك�شي�س �شان�شي�س 
غرار  وعلى  النهائي.  رب��ع  لبلوغ  ورفاقهما 
اأبطال  مير  ال  واالأوروغ�����واي،  االأرجنتني 
اأن  اإذ  جيدة  بفرتة  و2016   2015
ال���ت���ع���ادل ���ش��د رج�����ال ���ش��ك��ال��وين كان 
وبنتيجة  ال��ت��وايل  على  لهم  الثالث 
االأرج���ن���ت���ني  )����ش���د   1-1 واح�������دة 
بوليفيا  املقبلة  وخ�شمتهم  اأي�شا 
 ،)2022 مونديال  ت�شفيات  يف 
مباراتهم  خ�����ش��روا  اأن��ه��م  علماً 
هذه  �شبقت  ال��ت��ي  ال��ر���ش��م��ي��ة 
فنزويال  اأم������ام  ال�����ش��ل�����ش��ل��ة 
ت�شرين   17 يف   2-1
ال�������ث�������اين-ن�������وف�������م�������رب 
تعليق  ق��ب��ل   2020
الريا�شية  الن�شاطات 
ب�������ش���ب���ب ف����ريو�����س 

كورونا.

تثبيت جهاز ل�سانع األعاب الدمنارك ملراقبة دقات القلب 

طبيب ويفا ي�سرح »اللحظة املوؤثرة« لدى اإ�سرافه على حالة اأريك�سن 

اأكد التون�شي نبيل معلول ا�شتقالته ر�شميا من تدريب منتخب �شوريا 
ملونديال  االآ�شيوية  الت�شفيات  احلا�شم من  الثالث  ال��دور  اإىل  املتاأهل 
2022، م�شريا اإىل اأنها مل تكن وليدة اللحظة واأنه كان حرا من من 
املا�شي لعدم  ال�شوري منذ ني�شان/اأبريل  الكرة  ارتباط مع احتاد  اأي 

نيله م�شتحقاته.
فيه  ق��ال  امل�����ش��ري  البلد  لتلفزيون  ت�شريح  يف  معلول  ت��اأك��ي��د  وج���اء 
ثالثة "اآذار-مار�س" وكان عندي  �شهر  يف  ال�شوري  االحتاد  "اأ�شعرت 
فيها  اأعلمت  ر�شالة  واأر���ش��ل��ت  رات��ب  اأي  ي�شلني  اأن  دون  تقريبا  �شنة 
اأي رات��ب.. كنت  اأن��ه ال يوجد م��درب ي�شرب �شنة كاملة دون  االحت��اد 
اأعرف اأن اخلطاأ لي�س من االحتاد ال�شوري بل هي العقوبات املفرو�شة 

على �شوريا التي منعت االحتاد االآ�شيوي اأن مينحنا م�شتحقاتنا".
ويعد  االأم��ور  تتح�شن  مل  اذا  مبا�شرة  االبتعاد  اإمكانية  "اأعلنت  تابع 
خم�شة ع�شر يوما وبعد اأن ار�شلت الر�شالة يف 4 اأبريل �شرت حرا، لكن 
املتبقية  بات  املباراة  اأكمل  ال�شوري والالعبني جعلني  اإ�شرار االحتاد 

وفزنا يف مباراتني وخ�شرنا مباراة وت�شدرنا املجموعة".
وعن مطالبة فرا�س معال رئي�س االحتاد الريا�شي العام يف �شوريا باأن 
يقدم معلول بعد اخل�شارة االأخرية اأمام ال�شني ا�شتقالته، قال مدرب 
ال��ك��وي��ت وت��ون�����س ال�����ش��اب��ق "لي�س يل اأي دخ����ل... ه��و ي��ري��د ال���زج بي 

لوجود �شراعات داخلية بني احتاد الكرة واالحتاد الريا�شي العام".
وكان معال انتقد نبيل معلول عقب خ�شارة املنتخب اأمام ال�شني 3-1 

يف ختام الدور الثاين من الت�شفيات االآ�شيوية، معتربا انه مل يقدم اأي 
ا�شافة للمنتخب ال�شوري.

وبالرغم من �شدارة �شوريا للمجموعة وتاهلها اإىل نهائيات كاأ�س اآ�شيا 
واإىل الدور الثالث احلا�شم للتاأهل اإىل مونديال قطر 2022 اإال اأن 
معال انتقد م�شتوى املنتخب يف ت�شريح لوكالة فران�س بر�س "اأطالب 

نبيل معلول باال�شتقالة فهو مل يقدم اأي اإ�شافة للمنتخب".
وكان معال �شرح الإذاعة �شام اف ام باأن ا�شتمرار معلول "هي م�شوؤولية 
احت���اد ك���رة ال��ق��دم....وه��ن��اك جت��اه��ل لبع�س ال��الع��ب��ني وم��ع��ل��ول ال 

ي�شتحق املبالغ املالية".
 2020 اآذار-م��ار���س  ال�شوري تعاقد مع معلول يف  الكرة  وكان احتاد 

مقابل مليون يورو على اأن يتم دفع 280 األف يورو عند توقيع العقد 
األف يورو �شهريا مع ا�شافات  والباقي على دفعات ت�شل اإىل ثالثني 
83 الف ي��ورو عند تاأهل املنتخب للمرحلة  اآخ��ر منها ع��الوة قدرها 
التالية من الت�شفيات املزدوجة، بيد اأن احتاد الكرة ال�شوري عجز عن 
املجمدة يف  اأم��وال��ه  ب�شبب احلجز على  املرتاكمة  روات��ب معلول  دف��ع 

االحتادين الدويل واال�شيوي تنفيذا لعقوبات قي�شر.
وكان معلول تدريب منتخب �شوريا خلفا للمدرب املحلي فجر اإبراهيم 
وترك  املزدوجة  الت�شفيات  يف  متتالية  انت�شارات  خم�شة  حقق  ال��ذي 
وغوام  املالديف  اأمام  املتبقية  املباريات  الت�شفيات يف  ا�شتكمال  ملعلول 

وال�شني.

ا�ستقالة التون�سي معلول من تدريب �سوريا لعدم نيله م�ستحقاته 

كوبا اأمريكا: مي�سي يجتمع جمددًا ب�سديقه 
�سواري�ص بحثًا عن تعوي�ص البداية املتعرثة 

اأجه�س قائد ريال مدريد �شريخيو رامو�س )35 عاما( 
موؤمتر  خ��الل  مدريد  ري��ال  اأن�شار  وداع  ل��دى  بالبكاء 
النادي  ع��ن  رحيله  وا���ش��ف��ا  اخلمي�س،  اأم�����س  ���ش��ح��ايف  

بالقرار االأكرث �شعوبة يف م�شريته.
وخا�س رامو�س 671 مباراة يف �شفوف الفريق امللكي 
النادي  تاريخ  ذهبية يف  باحرف  ا�شمه مدونا  و�شيبقى 
مرات  خم�س  ا�شبانيا  بطولة  اح���راز  اإىل  ق���اده  ال���ذي 

ودوري ابطال اوروبا اربع مرات.
مع  ات��ف��اق  اىل  التو�شل  لعدم  الرحيل  رام��و���س  وق��رر 
يف  ينتهي  ال��ذي  عقده  لتجديد  ال��ن��ادي  ادارة  جمل�س 
العبا  �شي�شبح  وبالتايل  احلايل  حزيران/يونيو   30

حرا اعتبارا من االول من متوز/يوليو.
وادىل رامو�س ورئي�س ريال مدريد فلورنتينو بريي�س 
بت�شريحني مقت�شبني خالل تكرمي الالعب يف احدى 

غرف مركز تدريب النادي بح�شور عائلة رامو�س.
اللحظة  تكون  اللحظة، رمبا  اأتت  "لقد  رامو�س  وقال 
اال���ش��ع��ب يف حياتي الن��ك ال ت��ري��د حقا ال��رح��ي��ل عن 

ريال مدريد".
"�شاندين ان�شار النادي يف االوقات احللوة  وا�شاف 

واملرة. كنت امتنى وداعهم على ار�شية امللعب".
عليها  ال�����ش��ت��ارة  ا���ش��دال  يتم  رائ��ع��ة  "حقبة  وت��اب��ع 
وكانت فريدة يف حياتي، لكن �شفحة مثرية �شتبداأ 

ل�شنوات  موهبتي  الب��راز  كبرية  برغبة  وادخلها 
عدة قادمة".

واع������������رب ع������ن رغ����ب����ت����ه يف 
من  "املزيد  ح�������ش���د 

االلقاب" م�شريا اىل ما يقوم به اليوم "لي�س وداعا بل 
اراك��م الحقا الين �شاعود اىل ريال مدريد عاجال اما 

اجال".
يف املقابل، اعترب بريي�س بان رحيل رامو�س "لي�س يوما 
�شهال" متذكرا تعاقده مع مدافعه من ا�شبيلية عندما 
مليون   27 مقابل  عمره  م��ن  ع�شرة  التا�شعة  يف  ك��ان 

يورو.
"و�شل اىل النادي وكان يريد حتدي  وا�شاف بريي�س 
"بال �شك احد ا�شاطري  اجلميع" وا�شفا رامو�س بانه 
قائدنا  وا�شبحت  هنا  ك��الع��ب  ت��ط��ورت  لقد  ال��ن��ادي. 

الرمز ل�شنوات عدة".
وعانى رامو�س يف املو�شم املن�شرم من كرثة اال�شابات 
ال�����ش��اق الي�شرى  وحت���دي���داً يف ف��خ��ذه االأمي����ن ورب��ل��ة 
لفخذه  اخل��ل��ف��ي��ة  الع�شلة  يف  واأخ�����رًيا  وكوفيد19- 
�شوى  ي���خ�������س  ومل  االي�����������ش�����ر، 
ب���داي���ة  م����ب����اري����ات م���ن���ذ   5
رامو�س  ول���ع���ب   .2021
املن�شرم  امل���و����ش���م  ط���ي���ل���ة 
خمتلف  يف  م���ب���اراة   21
امل�شابقات، وهو اأدنى عدد 
ل��ه م��ن امل��ب��اري��ات خالل 
يف  ق�شاها  مو�شماً   15
ال��ن��ادي. ومل تعرف  رح���اب 
امل�شتقبلية  ال��وج��ه��ة  بعد 

لرامو�س.

رامو�ص يجه�ص بالبكاء خلل 
وداعه ريال مدريد 



يواجهون ال�سجن لعدم تقدميهم الربغر جمانًا!
جميعنا نحب االأ�شياء املجانية ونحب احل�شول عليها، لكن لي�س 
بالعنف  املجانية  االأ�شياء  على  احل�شول  يحاول  اأو  يحب  جميعنا 
اأن  امل��ف��رت���س  م��ن  �شلطة  ميتلك  ك���ان  اإن  خ��ا���ش��ة  ب��ال��ت��ه��دي��د،  اأو 
ي�شتخدمها يف احلماية ولي�س التهديد، مثل ما حدث من بع�س 

اأفراد ال�شرطة الباك�شتانية.
تواجه جمموعة من �شباط ال�شرطة الباك�شتانية قراراً باالإيقاف 
الهور،  يف  ال�شريعة  للوجبات  مطعم  يف  موظفاً   19 اعتقال  بعد 

باك�شتان، وذلك لرف�شهم تقدمي �شاندويت�شات الربغر جماناً.
ِب�َس على جميع املوظفني يف مطعم جوين  وفقاً لتقارير حملية، قمُ
وجوجنو للوجبات ال�شريعة يف الهور، باك�شتان وامُعتقلوا يف حوايل 
ال�شاعة 8 م�شاًء يوم ال�شبت واحتجزوا طوال الليل ب�شبب جراأتهم 
يف رف�س تقدمي الربجر جماناً اإىل جمموعة من رجال ال�شرطة 

يف االأ�شبوع املا�شي.
باإغالق  حتى  للموظفني  يمُ�شمح  مل  عليهم  القب�س  اإل��ق��اء  اأث��ن��اء 
على  امل��ق��ايل  ك��ان��ت  بينما  معهم  اخل���روج  على  اأج��ربوه��م  املطبخ، 

النريان والعمالء ينتظرون يف طابور للح�شول على طلباتهم.
يف ب��ي��ان ر���ش��م��ي، ق���دم مم��ث��ل��و امل��ط��ع��م ت��ف��ا���ش��ي��ل ح���ول احل����ادث، 
مو�شحني اأن كل ماحدث كان نتيجة رف�س املوظفني اإعطاء رجال 

ال�شرطة الربغر جماناً.
كتب م�شوؤولو مطعم الوجبات ال�شريعة على موقع في�شبوك: هذه 
لي�شت املرة االأوىل التي يحدث فيها �شيء كهذا يف مطعمنا، عند 
رف�س طلبهم للح�شول على برجر جماين والذي اأ�شبح ممار�شة 
ثم  وغ��ادروا،  ال�شرطة مدرائنا  �شباط  لهم، هدد  بالن�شبة  �شائعة 
عادوا يف اليوم التايل ملزيد من امل�شايقة وال�شغط علينا وتهديدنا 

بحجج ال اأ�شا�س لها من ال�شحة.

تعاطف كبري مع الطالبة التي قتلت لنخفا�ص درجاتها 
يف  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  العبادي"،  "رانيا  و���ش��م  ت�شدر 
اأم�س االأول االأربعاء حيث عرّب كثريون عن غ�شبهم  االأردن يوم  
انخفا�س عالماتها  ب�شبب  الطالبة على يدي والدها،  بعد مقتل 

باإحدى الفحو�شات.
واأ�شارت و�شائل اإعالم اأردنية اإىل اأن رانيا، الطالبة يف كلية ال�شلط 
من  قتلت  التطبيقية،  البلقاء  جلامعة  التابعة  االإن�شانية،  للعلوم 

قبل والدها ب�شبب انخفا�س عالماتها باإحدى الفحو�شات.
جّراء  م��ن  توفيت  القتيلة  اأن  بالواقعة،  متعلقة  تقارير  وذك���رت 
ال�����ش��رب امل���ربح م��ن وال���ده���ا، ه���ذا اإىل ج��ان��ب م�����ش��ارك��ة والدتها 
ت�����ش��رخ، ع��ق��اب��ا لها  ك��ان��ت��ا تغطيان فمها ك��ي ال  ال��ل��ت��ان  وخ��ال��ت��ه��ا، 

لتح�شيلها املنخف�س يف اجلامعة.
وبح�شب موقع "روؤيا" االإخباري االأردين، فاإن مدعي عام اجلنايات 
امل��ق��رتن م��ع تعذيب  القتل  ل���الأب اجل���اين، تهمة  ال��ك��ربى، وّج���ه 
املقتولة ب�شرا�شة، مقررا توقيفه على ذمة الق�شية 15 يوما قابلة 

للتجديد يف مركز االإ�شالح والتاأهيل.
ونقل املوقع عن م�شدر مقرب من التحقيق قوله، اإن ال�شحية هي 
على  اجلامعة  وتدر�س يف  االأوىل،  الدرا�شية  بال�شنة  فتاة جامعية 
اأن  ح�شاب منحة درا�شية، ويف يوم اجلرمية كان والدها قد عرف 
ابنته ح�شلت على معدل عالمات متدٍن واأن ابنته قد تخ�شر تلك 
القتيلة، حيث طالبوا  مع  التوا�شل  مواقع  رواد  وتعاطف  املنحة. 
باإنزال اأ�شد العقوبات على الوالد، الذي ارتكب جرمية ل�شبب غري 
منطقي وفقا لهم. ودعا مغردون يف االأردن على "تويرت"، لتغليظ 
العقوبات املفرو�شة على مرتكبي اجلرائم يف حق الن�شاء، يف حني 
طالب اآخرون بعدم اإ�شقاط احلق ال�شخ�شي لل�شحية يف اجلرائم 

التي حتدث يف نطاق االأ�شرة.
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دواء للتهاب املفا�سل قد يعالج كوفيد- 19 
"توفا�شيتينيب"  اأّن دواء  �شة  اأظهرت جتربة �شريرية ن�شرت نتائجها  اأم�س االأول االأربعاء يف جملة طبية متخ�شّ

لعالج التهاب املفا�شل برهن عن نتائج واعدة يف معاجلة م�شابني باأعرا�س حاّدة ملر�س كوفيد19-.
والتجربة ال�شريرية التي ن�شرت نتائجها جملة "نيو اإنغالند جورنال اأوف مدي�شني" جرت على 289 �شخ�شاً كانوا 

يتعاجلون يف م�شت�شفيات يف 15 موقعاً خمتلفاً بالربازيل ب�شبب اإ�شابتهم باأعرا�س حاّدة لكوفيد19-.
واأمُعطي ن�شف هوؤالء املر�شى عقار "توفا�شيتينيب" )حّبتان من عيار 10 ملغ يومياً( اإىل جانب الرعاية ال�شحية 

التقليدية والن�شف االآخر اأمُعطوا دواء وهمياً مع نف�س الرعاية ال�شحية.
وبعد 28 يوماً تبنّي اأّن %18 من اأفراد املجموعة التي تلّقت الدواء اأ�شيبوا بف�شل تنّف�شي )يتطّلب على �شبيل املثال 

تنبيبهم اأو و�شلهم اإىل جهاز تنّف�س �شناعي( اأو ماتوا، مقارنة ب� %29 من اأفراد جمموعة العالج الوهمي.
%5.5 مقارنة  ويف املجموع، بلغت ن�شبة الذين فارقوا احلياة يف جمموعة املر�شى الذين تناولوا الدواء الوهمي 
جتارية  عالمات  "توفا�شيتينيب" حتت  دواء  وي�شّوق  توفا�شيتينيب.  تناولوا  الذين  املر�شى  جمموعة  يف  ب�2.8% 
خمتلفة من بينها "زيلجانز" اململوكة من جمموعة فايزر الدوائية االأمريكية. وقال الطبيب يف م�شت�شفى األربت 
اأين�شتاين االإ�شرائيلي اأوتافيو بريفانغر الذي اأجرى التجربة ال�شريرية بال�شراكة مع فايزر "لقد �شّجعتنا النتائج 
االأوّلية للتجربة الع�شوائية التي اأجريناها على عقار توفا�شيتينيب على مر�شى اأمُدخلوا اإىل امل�شت�شفى ب�شبب التهاب 
التهاب  لعالج  املتحدة  الواليات  يف  با�شتخدامه  م�شموح  "توفا�شيتينيب"  وعقار  كوفيد19-".  عن  ناجم  رئوي 

املفا�شل الروماتويدي والتهاب املفا�شل ال�شديف والتهاب القولون التقّرحي.
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�سقيقان عملقان يحطمان 5 اأرقام قيا�سية
 5 حتطيم  من  م��وؤخ��را،  ال�شرقية،  حمافظة  من  م�شريان  �شقيقان  متكن 
اأرقام قيا�شية يف مو�شوعة "غيني�س". وحطمت هدى عبد اجلواد، البالغة 
اأرق��ام قيا�شية وهي: اأكرب يد الم��راأة على قيد  29 عاما ثالثة  من العمر 
احلياة 24.3 �شنتيمرت ليدها الي�شرى، واأكرب قدم المراأة على قيد احلياة 
قيد  على  ام��راأة  لذراعي  مدى  واأو�شع  اليمنى،  قدمها  يف  �شنتيمرت   33.1
احلياة ب�236.3 �شنتيمرت. ومتّكن االأخ االأكرب حممد، البالغ من العمر 34 
عام، من ت�شجيل رقمني قيا�شيني هما: اأو�شع مدى لذراعي رجل على قيد 
احلياة ب�250.3 �شنتيمرت، واأعر�س مدى ليد رجل على قيد احلياة ب�31.3 
�شنتيمرت عن يده الي�شرى. ويعاين كل من هدى وحممد من خلل يف الغدة 
الدم وغريها من  ووزنهما و�شغط  يوؤثر على منوهما  ما  النخامية، وهو 
"الوطن" امل�شرية. ووفق موقع  امل�شاكل ال�شحية، ح�شبما ذكرت �شحيفة 
�شجل "غيني�س" لالأرقام القيا�شية، فاإن حممد وهدى ال ي�شتطيعان الدخول 
من االأبواب املعتادة وال ركوب ال�شيارات العادية، اأما جمرد امل�شي يف ال�شارع 
فيعد مغامرة كبرية بالن�شبة لهما، حيث تالحقهما االأنظار، ويلتقط لهم 
املارة �شورا عن طريق الهواتف. وعن تفا�شيل حياتهما اليوم، اأو�شح املوقع 
اأن ال�شقيقان يقومان بعد �شراء املالب�س باإطالتها، علما اأنه منو حممد ال 
يزال م�شتمرا بنحو 3 اإىل 4 �شنتيمرتات �شنويا. وك�شفت هدى اأنها تاأمل اأن 
تغري األقاب غيني�س لالأرقام القيا�شية حياتها اإىل االأبد، م�شيفة: "لطاملا 
حلمت دائما اأن األب�س كالن�شاء االأخريات ولكنني اأتقبل نف�شي االآن واأعي�س 
بر�شى وقناعة". وحتدثت عن طفولتها، م�شرية اإال اأنه يف �شن الثانية ع�شر 
بداأ طولها يفوق نظرياتها داخل الف�شل الدرا�شي، وب�شبب قامتها الفارعة 
"غيني�س" مبا ح�شلت  تخلت عن درا�شتها، ولكنها اليوم فخورة باعرتاف 
اأرق��ام عاملية، جتعلها من الن�شاء االأكرث متيزا حول العامل. ويف  عليه من 
ا�شتطاع  حيث  التعليم،  اإمت���ام  يف  فر�شته  ع��ن  حممد  يتخلَّ  مل  امل��ق��اب��ل، 

احل�شول على �شهادة يف القراءات من االأزهر ال�شريف.

في�سبوك يعتمد على الذكاء ال�سطناعي لك�سف التزييف العميق 
قدم باحثان يف في�شبوك طريقة تعتمد على الذكاء اال�شطناعي من �شاأنها 
ومقاطع  �شور  وهي  فايك"(،  )"ديب  العميق"  "التزييف  ك�شف عمليات 
يف  امل�شاعدة  بهدف  للغاية،  واقعية  جتعلها  عالية  بحرفية  م��زورة  فيديو 
املواقع  ع��ل��ى  م�شكلة  ه���ذه  ال��ت��زي��ي��ف  وت��ط��رح عمليات  م�����ش��دره��ا.  حت��دي��د 
االإلكرتونية اإذ اإنها قد تمُ�شتخدم للتالعب مب�شتخدمي االإنرتنت اأو ت�شويه 
اأو يفعلون  تمُظهرهم يقولون  االأ�شخا�س من خالل تركيب مقاطع  �شمعة 
على  ه��ذه  التوليف  عمليات  وتعتمد  حقا.  يفعلوها  اأو  يقولوها  مل  اأم��ورا 
ها�شرن  ت��ال  في�شبوك  ل��دى  الباحثان  وق��ال  اال�شطناعي.  ال��ذك��اء  تقنيات 
و�شي يني اللذان عمال على املو�شوع مع جامعة والية مي�شيغن اإن "نظامنا 

�شي�شهل ك�شف ال�+ديب فايك+ وتعقب املعلومات املرتبطة بها".

متثال ونظارة �سم�سية, هدية 
بايدن لبوتن مبنا�سبة قمة جنيف

االأول  اأم�س  االأبي�س  البيت  اأعلن 
االأمريكي  ال��رئ��ي�����س  اأن  االأرب���ع���اء 
اأهدى نظريه الرو�شي  جو بايدن، 
ف�����الدمي�����ري ب�����وت�����ن، مت����ث����اال من 
�شم�شية،  ون���ظ���ارات  ال��ك��ري�����ش��ت��ال، 
يف  بينهما  القمة  اجتماع  مبنا�شبة 

مدينة جنيف ال�شوي�شرية.
اأن  االأب��ي�����س،  للبيت  بيان  واأو���ش��ح 
ت�شميم  من  الكري�شتايل  التمثال 
نيويورك،  يف  "�شتوبني"  ���ش��رك��ة 
وي��ج�����ش��د ال���ث���ور االأم����ريك����ي، وهو 
ال���وط���ن���ي  ال����ث����دي����ي  "احليوان 
يعترب  وال��ذي  املتحدة"،  للواليات 

رمزا "للقوة والوحدة واملرونة".
وقد مت تقدمي التمثال على قاعدة 
الأول  "كرمز  ال���ك���رز،  خ�����ش��ب  م���ن 
وا�شنطن"،  ج��ورج  الأم��ت��ن��ا،  رئي�س 
عليها  نق�شت  معدنية  ل��وح��ة  م��ع 

ذكرى اللقاء بني الرئي�شني.
اأي�شا،  ل���ب���وت���ن  ب����اي����دن  واأه��������دى 
نظارات �شم�شية م�شممة خ�شي�شا، 
"راندولف"  �شركة  �شناعة  وم��ن 

االأمريكية.
يف  ب���داأت  ال�شركة  اإن  البيان  وق��ال 
اجلي�س  مع  بالتعاون   ،1978 ع��ام 
�شم�شية  باإنتاج نظارات  االأمريكي، 
اجلو  ���ش��الح  ل��ط��ي��اري  خم�ش�شة 

االأمريكي.
واأ�شاف: "منذ ذلك احلني، زودوا 
وال�شركاء  االأم�����ريك�����ي  اجل���ي�������س 
املتينة  ب���ن���ظ���ارات���ه���م  ال����ن����ات����و  يف 
امل�������ش���ت���وى، وال����ت����ي يتم  وع���ال���ي���ة 
بوالية  ت�شنيعها حمليا يف م�شنع 

ما�شات�شو�شت�س".

حار�ص �سوي�سرا الأ�سا�سي يرتك 
بطولة اأوروبا حل�سور مولد طفله 
اأع��ل��ن االحت����اد ال�����ش��وي�����ش��ري لكرة 
يان  اأن  اخل��م��ي�����س  اأم�������س  ال���ق���دم 
زومر احلار�س االأ�شا�شي للمنتخب 
الوطني قد يغيب عن مباراة مهمة 
اأمام تركيا يوم االأحد بعدما غادر 
طفله  م��ول��د  حل�����ش��ور  الت�شكيلة 

الثاين.
وك��ان��ت ه��ن��اك ب��ع�����س ال�����ش��ك��وك يف 
االأيام االأخرية حول مغادرة زومر 
يف  زوجته  بجوار  ليكون  البطولة 
و�شافر  االإجن����اب.  خ��الل  كولونيا 
الهزمية  عقب  اأملانيا  اإىل  احلار�س 
-3 �شفر اأمام اإيطاليا يف روما يوم 

االأربعاء.
ومل يتحدد بعد موعد عودة زومر 
ال�شوي�شري  املنتخب  ت�شكيلة  اإىل 
يف  ت��رك��ي��ا  مل��واج��ه��ة  ي�شتعد  ال����ذي 

باكو يوم االأحد.
�شوي�شرا نقطة وحيدة من  ول��دى 
الفوز  اإىل  وحتتاج  مباراتني،  اأول 
ب��اآم��ال��ه��ا يف  للتم�شك  ت��رك��ي��ا  ع��ل��ى 

التاأهل اإىل دور ال�شتة ع�شر.
واإذا مل يتمكن زومر من العودة يف 
الوقت املنا�شب، فاإن احلار�س اإيفون 
�شيخو�س  ع���ام���ا(   27( م��ف��وج��و 
على  اخلام�شة،  ال��دول��ي��ة  م��ب��ارات��ه 
ح�شاب زميله جريجور كوبل الذي 
دول���ي���ة ومل  م���ب���اراة  اأي  ي��ل��ع��ب  مل 
�شوى كبديل  الت�شكيلة  اإىل  ين�شم 

للم�شاب يونا�س اأوملني.
وقت  يف  لل�شحفيني  زوم���ر  وق���ال 
�شوي�شرا  ع��ل��ى  ي��ج��ب  "ال  ���ش��اب��ق 
القلق بخ�شو�س ذلك. لدينا فريق 
قوي من حرا�س املرمى يف بطولة 

اأوروبا".

افتتاح مهرجان  ال�ساحة 
احلمراءللكتاب يف مو�سكو

اأم�س  مو�شكو  الرو�شية  العا�شمة  يف  افتتح 
اخلمي�س مهرجان "ال�شاحة احلمراء" للكتاب 

للفرتة ما بني 17 و20 يونيو احلايل.
جلنة  غريغوريف" رئي�س  "فالدميري  وق��ال 
تنظيم املهرجان اإن " برنامج املهرجان الذي 
االحرتازية.،  التدابري  كل  م��راع��اة  مع  يقام 
فعالية   500 ع���ن  ي��زي��د  م���ا  ع��ل��ى  ي��ت�����ش��م��ن 
دار للطباعة والن�شر  ثقافية ومب�شاركة300 

متثل 45 منطقة رو�شية .
تاب واالأدباء  تتخلل اأيام املهرجان لقاءات بالكمُ
االأدبية  امل��وا���ش��ي��ع  خم��ت��ل��ف  يف  وم��ن��اق�����ش��ات 
الكتب  اإىل حفالت تقدمي  اإ�شافة  والثقافية 

اجلديدة.
ال�200  و�شيحتفل املهرجان كذلك بالذكرى 
مل��ي��الد ال��ك��ات��ب��نينْ ال��رو���ش��ي��ني ل��ل��ق��رن ال�19 
نكرا�شوف  ونيقوالي  دو�شتويف�شكي  فيودور 
نوبل  جائزة  احلائز  مليالد  ال�100  والذكرى 

العامل وال�شيا�شي اأندريه �شاخاروف.

يتزوج امراأة 4 مرات ويطلقها 3 مرات خلل 37 يومًا
دد االإجازات املدفوعة  وفقاً لقانون العمل يف كل بلد، حتمُ
�شبيل احل�شول  الوا�شح يف  ومن  واأ�شبابها  اأيامها  وعدد 
الت�شرفات  اأغ��رب  اإىل  البع�س  االإج��ازات يلجاأ  على هذه 
لالحتيال على هذا القانون، مثلما فعل املوظف التايواين 

بطل هذه الق�شة!
يف يوم 6 اأبريل عام 2020، كان هذا مبثابة بداية اإجازة 
مدفوعة االأجر والتي اأعد لها بطل ق�شتنا م�شبقاً، حيث 
اأي��ام، طلق  اأن يف اليوم االأخ��ري من اإجازته التي دامت 8 
التايل  ال��ي��وم  اأخ���رى يف  م��رة  ال��رج��ل زوج��ت��ه ليتزوجها 
ويطلب اإجازة مدفوعة االأجر اأخرى �شعر اأنه ي�شتحقها 
مب��وج��ب ال��ق��ان��ون. وت����زوج نف�س امل����راأة اأرب����ع م����رات، ثم 
 32 امل��ج��م��وع  ي��وم��اً، لي�شبح   37 م���رات يف  ث��الث  طلقها 
يوماً اإجازة مدفوعة االأجر. ولكن قبل اأن تفكر يف القيام 
بحيلة مماثلة، يجب اأن تعلم اأن االأمور مل ت�شر ب�شال�شة 
كما كان ياأمل بطل هذه الق�شة والأنه طلق ثم تزوج املراأة 
يعمل  ال��ذي  البنك  اكت�شف  التايل، فقد  اليوم  نف�شها يف 
فيه ما كان يحاول القيام به، لذلك رف�س منحه ثمانية 

اأيام اأخرى كاإجازة مدفوعة االأجر.
ملا  البنك  واكت�شاف  خطته  يف  قدماً  املوظف  م�شي  بعد 
قدم  بالتحايل،  لقيامه  االإج����ازة  منحه  ورف�����س  يفعله 
موظف البنك �شكوى �شد �شاحب العمل يف مكتب العمل 
القانون من خالل  البنك بخرق  تايبيه، متهماً  مبدينة 

عدم االلتزام باملادة 2 من "قواعد اإجازة العمل".
على  احل�شول  للموظفني  يحق  اأن��ه  على  القاعدة  تن�س 
اإج��ازة مدفوعة االأج��ر ملدة 8 اأي��ام عند ال��زواج  ومبا اأنه 
اإجازة  تزوج 4 مرات كان يجب اأن يح�شل على 32 يوماً 
مدفوعة االأجر. بداأ مكتب العمل حتقيقاً يف االأمر الذي 
اأبلغ عنه املوظف وق�شى باأن البنك انتهك بالفعل قانون 
العمل ومت تغرمي �شاحب العمل 20000 دوالر تايواين 
اأك��ت��وب��ر م��ن العام  اأم��ري��ك��ي يف  700 دوالر  ي��ع��ادل  اأي م��ا 
ادعى  البنك،  ا�شتئناف من جانب  املا�شي ولكن مت عمل 
ال���زواج مل تكن  املوظف الإج���ازة  ا�شتخدام  اإ���ش��اءة  اأن  فيه 

�شبباً م�شروعاً لالإجازة مبوجب "قواعد اإجازة العمل".

ابتكرت كعكة �سلم لقمة بايدن وبوتن
ابتكرت خبازة �شوي�شرية ما �شمته "كعكة �شالم" احتفاال 
من  ال��ف��ك��رة  م�شتلهمة  ال��رئ��ا���ش��ي��ة،  ب��اي��دن-ب��وت��ني  بقمة 

تقاليد املطبخني االأمريكي والرو�شي.
تب اأعلى الكعكة باللون االأزرق الداكن عبارة "بي�س اأوف  كمُ
كيك" اإىل جانب علمي البلدين ورم��وز لهما، عبارة عن 
دمية واإبريق لتح�شري ال�شاي لرو�شيا وكوكاكوال وحلوى 
ن�شف  ك���ان  ال��داخ��ل  ويف  امل��ت��ح��دة.  ل��ل��والي��ات  مار�شميلو 
ون�شفها  الرو�شية  للتقاليد  وفقا  الع�شل،  بنكهة  الكعكة 
االآخر باللون االأحمر الغامق، ال�شائع يف الواليات املتحدة.  
وقالت اأوجلا جون�شون، مالكة خمبز كري�شتي يف جنيف، 
قدت قمة الرئي�شني االأمريكي جو بايدن والرو�شي  حيث عمُ
فالدميري بوتن "النية مل تكن بيع الكعكة، كانت مبثابة 
تذكار، لكن كان رد الفعل بخ�شو�شها رائعا وطلب العديد 
اأول  اأول  اأنها بيعت كلها  من االأ�شخا�س منها"، مو�شحة 
وقالت  امل��زي��د.  ل�شنع  دفعها  ال��ذي  االأم��ر  الثالثاء  اأم�س 
من  ومتزوجة  رو�شيني  الأبوين  مولودة  وه��ي  جون�شون، 
ر�شم  يف  �شببا  الكعكة  تكون  اأن  تاأمل  كانت  اإنها  اأمريكي، 

الب�شمة على وجوه النا�س و�شعورهم بالراحة.

فرح يفتتح مهرجان الإ�سماعيلية الدويل للأفلم الت�سجيلية والق�سرية 
ب�شبب جائحة فريو�س  اأك��رث من مرة  تاأجيل  بعد 
ك���ورون���ا، اأط���ل���ق م��ه��رج��ان االإ���ش��م��اع��ي��ل��ي��ة ال���دويل 
الثانية  دورت����ه  وال��ق�����ش��رية  الت�شجيلية  ل��الأف��الم 
والع�شرين مب�شاركة اأكرث من 100 فيلم من نحو 
40 دولة. ي�شمل برنامج املهرجان خم�س م�شابقات 
الطويلة  الت�شجيلية  االأفالم  م�شابقة  رئي�شية هي 
وم�شابقة  الق�شرية  الت�شجيلية  االأف��الم  وم�شابقة 
الفيلم الروائي الق�شري وم�شابقة اأفالم التحريك 

اإ�شافة اإىل م�شابقة اأفالم الطلبة.
للمخرجة  )ف���رح(  فيلم  املهرجان  اإدارة  واخ��ت��ارت 
االفتتاح  يف  للعر�س  ب��ون��رت  ج��ول��ي��ا  ال�شوي�شرية 
م�شريات  ف��ت��ي��ات  ث���الث  ق�ش�س  ي��ت��ن��اول  وال����ذي 
ال��زواج ومدى تاأثري االأفكار والتقاليد  على و�شك 

االجتماعية على اختياراتهن.
تقام عرو�س املهرجان يف ق�شر ثقافة االإ�شماعيلية 
وم��ك��ت��ب��ة م�����ش��ر ال��ع��ام��ة ون�����ادي ال�����ش��ج��رة ون����ادي 
النافورة  م��ي��دان  وح��دي��ق��ة  )ال���دن���ف���اه(  ال�����ش��اط��ئ 

واحلديقة املفتوحة بفندق توليب.
الدامي  اإينا�س عبد  امل�شرية  الثقافة  وقالت وزيرة 

اال�شتثنائية  ال���دورة  ه��ذه  خ��الل  "من  االفتتاح  يف 
تلعبه  ال���ذي  ب��ال��دور  االإمي����ان  يرت�شخ  للمهرجان 
ال�شعوب  ب��ني  التقارب  حتقيق  يف  الناعمة  ال��ق��وى 
والثقافات، خ�شو�شا مع تواجد هذه الكوكبة من 

�شناع ال�شينما من جميع اأنحاء العامل".
واأ�شافت "ولعل من دواعي الفخر اأن تكون رو�شيا 
والتي  للمهرجان  احل��ال��ي��ة  ال����دورة  ���ش��رف  �شيف 
تاأتي يف اإطار اأجندة وزارة الثقافة لالحتفال بعام 

التبادل االإن�شاين م�شر-رو�شيا".
وكرم املهرجان يف االفتتاح الناقد ال�شينمائي كمال 
رم����زي، وا���ش��م خم��رج��ة ال��ر���ش��وم امل��ت��ح��رك��ة فايزة 
ح�شني التي توفيت قبل اأ�شابيع قليلة، وكذلك ا�شم 
اجلداوي  رج��اء  الراحلة  االأزي���اء  وعار�شة  املمثلة 

ابنة مدينة االإ�شماعيلية.
22 يونيو  امل�شتمرة حتى  ال��دورة  اأي��ام  وعلى مدى 
املركز  ينظمه  ال���ذي  امل��ه��رج��ان،  يحتفي  ح��زي��ران 
القومي لل�شينما، بعدد من النجوم امل�شرين الذين 
�شاركوا يف اأفالم ق�شرية من بينهم �شفية العمري 

واأحمد بدير.

ا يف دار الأوبرا يف القاهرة, م�سر.   رويرتز ع�سوات من فرقة ر�سا الفولكلورية يقدمن عر�سً

معجب يقتحم منزل كايلي جينز للتعبري عن حبه لها
تعر�شت جنمة تلفزيون الواقع، كايلي جينز، ل�شدمة بعد حماولة اقتحام 
منزلها يف لو�س اأجنلو�س والذي يبلغ قيمته 36 مليون دوالر من قبل اأحد 
معجبيها. واكت�شفت كايلي جينز اأن املعجب حاول اقتحام منزلها من اأجل 

التحدث معها �شخ�شياً واالإعالن عن حبه لها يف ت�شرف غريب منه.
وحاول  عاماً   35 العمر  من  يبلغ  ال�شاب  ف��اإن  االإخ��ب��اري��ة  امل��واق��ع  وبح�شب 
الدخول اإىل ق�شر كايلي جينز من اأجل االإعالن عن حبه لها �شخ�شياً لكن 
االأمر انتهى بالقب�س عليه واقتياده اإىل مركز ال�شرطة بتهمة التعدي على 
ممتلكات الغري ولكنه اأطلق �شراحه فيهما بعد. مل تكن كايلي جينز وطفلها 
اأفراد  3 �شنوات يف الق�شر وقت حدوث الواقعة واحتجز  البالغ من العمر 
الق�شر قد احتجزوا اجل��اين، حتى ح�شور رجال  املوجودين خ��ارج  االأم��ن 
اأن اجلاين كان معروفاً حلرا�س  التقارير  ال�شرطة والقب�س عليه. واأكدت 
اأم��ام عدة مرات و�شوهد حول املنزل من  اأن ظهر  ق�شر كايلي جينيز بعد 
قبل ولكنه كان يغادر عندما طلب منه احلرا�س ذلك لكن هذه املرة االأوىل 

الذي يتطور االأمر فيها ويحاول اقتحام املنزل وتتدخل ال�شرطة.


