
   

الإمارات تقدم اإىل الأمم املتحدة م�شروع الإعالن 
ال�شيا�شي ملنع ومكافحة الف�شاد وتعزيز التعاون الدويل

•• نيويورك -وام:

تراأ�س معايل الدكتور حارب العميمي رئي�س ديوان املحا�سبة رئي�س 
املتحدة  الأمم  اتفاقية  الأط���راف يف  ال���دول  مل��وؤمت��ر  الثامنة  ال���دورة 
ال�ستثنائية  ال��دورة  اأعمال  يف  امل�سارك  الدولة  وفد  الف�ساد  ملكافحة 
والتي  الف�ساد  مكافحة  اأج��ل  م��ن  املتحدة  ل���أمم  العامة  للجمعية 
انطلقت اأعمالها اأم�س الأول وت�ستمر حتى 4 يونيو اجلاري يف املقر 

الرئي�سي ل�أمم املتحدة بنيويورك.
ال��دورة احلالية  رئي�س  ب�سفته  املحا�سبة  دي��وان  رئي�س  وق��دم معايل 
الإع�ن  م�سروع   .. املتحدة  ل���أمم  العامة  اجلمعية  اإىل  للموؤمتر 
ومكافحة  منع  اإىل  الرامية  والتدابري  التحديات  ب�ساأن  ال�سيا�سي 

الف�ساد وتعزيز التعاون الدويل.                   )التفا�سيل �س2(

عملية البت�شامة الإماراتية تبداأ حملتها الطبية ال�شاد�شة 
•• اأبوظبي - وام:

مع  والتن�سيق  بالتعاون  الإم��ارات��ي��ة  البت�سامة  عملية  موؤ�س�سة  تبداأ 
م�ست�سفى هيلث بوينت ودائرة ال�سحة - اأبوظبي اليوم اجلمعة تنفيذ 
ال�ساد�سة داخل الدولة والتي توفر خ�لها جراحات  حملتها الطبية 
جمانية لذوي ال�سفاه امل�سقوقة على مدار 3 اأيام يف م�ست�سفى هيلث 
بوينت اأبوظبي. ومت تاأ�سي�س موؤ�س�سة عملية البت�سامة الإماراتية يف 
2011 حتت رعاية �سمو ال�سيخة اليازية بنت �سيف  �سهر يناير عام 
بن حممد اآل نهيان حرم �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
الدويل وهي فرع من موؤ�س�سة عملية البت�سامة  اخلارجية والتعاون 
اخلريية الدولية التي تعنى بتقدمي جراحة جمانية واآمنة ل�أطفال 
عام  وتاأ�س�ست  م�سقوق  وح��ن��ك  م�سقوقة  ب�سفة  امل��ول��ودي��ن  وال�سباب 
1982 وقدمت حتى الآن اأكرث من 300 األف عملية جراحية جمانية 

للمر�سى يف نحو 30 دولة حول العامل.      )التفا�سيل �س3(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان
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مرمي بن ثنية �سفرية املجل�ص الوطني االحتادي 
يف منتدى القيادات ال�سيا�سية الن�سائية

اأخبار االإمارات

اأ�سبوع عراقي عا�سف بعد عام اأو 
ما يزيد على حكومة الكاظمي

عربي ودويل

الن�سخة الثالثون مللحمة 
�سباق القفال اليوم

الفجر الريا�سي

الإمارات تعلن تعليق دخول القادمني 
من فيتنام اعتبارا من 5 يونيو

•• اأبوظبي -وام:

والأزم���ات  ال��ط��وارئ  لإدارة  الوطنية  والهيئة  امل��دين  للطريان  العامة  الهيئة  اأعلنت 
والكوارث عن تعليق دخول امل�سافرين القادمني من فيتنام على جميع الرح�ت اجلوية 
من  اعتبارا  منها،  القادمني  الرتانزيت  رك��اب  وكذلك  والأجنبية  الوطنية  للناق�ت 
القادمة  الرتانزيت  رح���ت  با�ستثناء   23:59 ال�ساعة  متام  يف   5-6-2021 تاريخ 

للدولة واملتجهة اإىل فيتنام.
 14 ف��رتة  ت��واج��دوا يف فيتنام خ���ل  الذين  امل�سافرين  تعليق دخ��ول  ذل��ك  ي�سمل  كما 
يوما قبل القدوم اإىل دولة الإمارات مع ا�ستمرار ت�سيري الرح�ت، حيث �سي�سمح بنقل 
الركاب من دولة الإم��ارات اإىل فيتنام على الرح�ت. و�سي�سمح بنقل الفئات امل�ستثناة 
من فيتنام اإىل دولة المارات مع تطبيق الإجراءات الإحرتازية املذكورة، والتي ت�سمل 
مواطني دولة الإمارات واأقاربهم من الدرجة الأوىل، والبعثات الدبلوما�سية املعتمدة 
بني دولة الإمارات وفيتنام وي�سمل ذلك الإداريني العاملني يف �سفارات البلدين، والوفود 

الر�سمية ورجال الأعمال ب�سرط احل�سول على املوافقة امل�سبقة.    )التفا�سيل �س2(

حرائق ت�شرب من�شاآت اإيرانية حيوية بينها خط اأنابيب نفط بالأهواز وم�شفاة طهران

حممد بن زايد ي�شيد باأداء فريق اجلزيرة لكرة القدم 
وي�شكر كل الفرق التي �شاركت بدوري اخلليج العربي

اجلي�ش ال�شوداين يغلق الطرق 
املوؤدية ملقر قيادته باخلرطوم

•• اخلرطوم-وكاالت:

العامة  قيادته  ملقر  املوؤدية  الطرق  جميع  اإغ���ق  ال�سوداين،  اجلي�س  اأعلن 
بالعا�سمة اخلرطوم، اعتباراً من اأم�س اخلمي�س وحتى اإ�سعار اآخر.

وقال اجلي�س يف بيان: تهيب القوات امل�سلحة بجميع املواطنني بالبتعاد عن 
حرم القيادة العام للقوات امل�سلحة، وتعلن عن اإغ�ق جميع الطرق املوؤدية 
لإعادة  لحقاً  موعداً  البيان  يحدد  ومل  اخلمي�س.  �سباح  من  اعتبارا  اإليها 

فتح الطرق املوؤدية ملقر قيادة اجلي�س.
ياأتي بيان اجلي�س بالتزامن مع دعوات اأطلقتها قوى �سيا�سية �سودانية خ�ل 
ال��وزراء، وذلك  العامة وجمل�س  النيابة  اأم��ام مقر  للتظاهر  املا�سية  الأي��ام 

للمطالبة بتحقيق العدالة لقتلى الثورة وحادثة ف�س اعت�سام القيادة.

الدخان يت�ساعد يف م�سفاة نفط يف طهران.  )رويرتز(

الليلة  احل����ادث  ب����داأ  يف ط���ه���ران، 
ب���ان���دلع ح���ري���ق خزان  امل��ا���س��ي��ة 
برميل  األ��ف   200 على  يحتوي 

من نفايات النفط.
اأن����ه ل يوجد  واأ����س���اف امل�����س��وؤول 
خ����ي����ار �����س����وى ان���ت���ظ���ار اح�����رتاق 
ب�سكل  امل��خ��ازن  يف  املتبقية  امل���واد 
ك��ام��ل لإط��ف��اء احل��ري��ق. وو�سط 
ال�سكوك  وت�����زاي�����د  ال���ت���ك���ه���ن���ات 
وتناق�س  احل����دث  اأ���س��ب��اب  ح���ول 
ت�سريحات امل�سوؤولني اليرانيني، 
�سركة  يف  م�������س���وؤول���ون  ا���س��ت��ب��ع��د 
تكرير النفط يف طهران احتمال 
ح���دوث ت��خ��ري��ب، ق��ائ��ل��ني اإن���ه لو 
كان تخريًبا، لكان حجم احلادث 
م�سفاة  وت��ن��ت��ج  ب��ك��ث��ري.  اأو�����س����ع 
ال��ن��ف��ط، والتي  ل��ت��ك��ري��ر  ط��ه��ران 
ح����وايل   ،1978 ع�����ام  اأُن�������س���ئ���ت 
250 األف برميل يومياً، وتوؤمن 
حوايل 17 اإىل 20 يف املائة من 
ط��اق��ة ال��ب���د م��ن ال��وق��ود. واإىل 
ذلك، وبعد يومني من ال�ستعال، 
الإيراين،  الر�سمي  الإع����م  اأك��د 
حريق  على  ال�سيطرة  اخلمي�س، 
ت�سارب  و���س��ط  ط��ه��ران،  م�سفاة 

وا�سح يف حجم اخل�سائر.
اأن  اإيرانية  اإع���م  وذك��رت و�سائل 
ح��رائ��ق خزانات  ت��ط��وي��ق  ج��ه��ود 

م�سفاة طهران م�ستمرة.

•• طهران-وكاالت:

التي  احل��رائ��ق  ل�سل�سلة  تتابع  يف 
تن�سب يف من�ساآت اإيرانية حيوية، 
اأنابيب  خ����ط  يف  ح���ري���ق  ان����دل����ع 
اخلمي�س،  اأم�����س  ب���الأه���واز،  نفط 
عملية  ت���وا����س���ل���ت  وب���ال���ت���زام���ن 

تطويق حريق م�سفاة طهران.
املتحدث  اأف�����اد  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل،  ويف 
للمناطق  الوطنية  ال�سركة  با�سم 
اإيران  ج��ن��وب  يف  بالنفط  الغنية 
اأنابيب  خ���ط  يف  ح��ري��ق  ب���ان���دلع 
بالأهواز  برومي  قرية  يف  النفط 
م�سرًيا  ال����ب�����د،  غ���رب���ي  ج���ن���وب 
ت�سرب  ع��ن  ن��ت��ج  احل��ري��ق  اأن  اإىل 
ومقاطع  ال�سور  وتظهر  نفطي. 
مواطنون  ن�سرها  التي  الفيديو 
على و�سائل التوا�سل الجتماعي 
املمتد  واحل����ري����ق  ال���ن���ار  األ�����س��ن��ة 
املن�ساأة  م��ن  وا�سعة  م�ساحة  على 
اخلمي�س  ح����ادث  اإث����ر  ال��ن��ف��ط��ي��ة 

الذي مل تعرف اأ�سبابه بعد.
املتحدث  وردك،  ���س��ه��رام  ون��ف��ى 
حلقول  الوطنية  ال�سركة  با�سم 
نفط اجلنوب، احلريق يف خطوط 
اأنابيب النفط اأو املن�ساآت النفطية 
قائ� اإن احلريق اندلع يف حقول 
النفط  ملن�ساآت  امل��ج��اورة  الق�سب 
من  ال���ع���دي���د  اأن  ورغ������م  ف���ق���ط. 

احل�����ك�����وم�����ي، خ������ف�����ا مل������ا ق���ال���ه 
الليلة  اأن���ه منذ  اأك���دت  امل�����س��وؤول، 
النفط  ت�سرب  وب�سبب  امل��ا���س��ي��ة، 
من الأنبابيب وحرارة اجلو اندلع 

حريق يف هذه اخلطوط".
رئي�س  ���س��اب��ري��ان،  بيمان  واأع��ل��ن 
ق�����س��م ال����ط����وارئ ب���ط���ه���ران، عن 
حريق  يف  ��ا  ���س��خ�����سً  11 اإ����س���اب���ة 
 15 م��رور  بعد  ط��ه��ران،  م�سفاة 

الوكالت بثت عن ت�سرر خطوط 
وردك  اأكد  النفط جراء احلريق، 
يف مقابلة مع وكالة اأنباء الطلبة 
الإيرانية اي�سنا اأنه مل يكن هناك 
اأي ت�سرب للنفط كما اأ�سيع، بل اأن 
النريان ا�ستعلت يف الق�سب حول 

خط الأنابيب.
لكن وكالة نادي املرا�سلني ال�سباب 
ال���ت���اب���ع���ة ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون الي������راين 

ال�سلطات  ت�����س��ت��ط��ع  مل  ����س���اع���ة 
احلريق.  على  ال�سيطرة  خ�لها 
ك���م���ا اأف����������ادت وك���������الت الأن�����ب�����اء 
اآخ����ر من  اأن خم��زن��ا  الإي���ران���ي���ة 
نفايات النفط يف امل�سفاة انفجر، 
ا�ستعلت  ما  بعد  اخلمي�س،  �سباح 
ي���وم  خم����زن����ا   18 يف  ال�����ن�����ريان 
الرئي�س  ملا ذكره  احل��ادث. ووفًقا 
النفط  تكرير  ل�سركة  التنفيذي 

•• كوبنهاغن-وكاالت:

اأم�س  ال����دمن����ارك،  ب���رمل���ان  واف�����ق 
اخلمي�س، على م�سروع قانون يتيح 
اللجوء  ت��رح��ي��ل ط��ال��ب��ي  ل��ل��دول��ة 
اأوروب����ا، يف خطوة  اإىل دول خ��ارج 
منظمات  مل��ن��ا���س��دات  حت��دي��ا  متثل 
غري حكومية ومن الأمم املتحدة 

للتخلي عن هذه اخلطط.
واأق��������ر ال����ق����ان����ون مب���واف���ق���ة 70 
الأمر   ،24 رف�س  مقابل  ع�سوا 
ال���ذي ميثل خ��روج��ا وا���س��ح��ا عن 
جهود الحت��اد الأوروب���ي لإ�س�ح 
����س���واب���ط ال���ه���ج���رة وال���ل���ج���وء يف 
اأوروبا، وهو مو�سوع حمل انق�سام 

�سديد داخل التكتل الأوروبي.
يف  الأوروب���ي���ة  املفو�سية  و�سككت 
التزامات  م���ع  ال���ق���ان���ون  ات�������س���اق 
ال����دمن����ارك ال���دول���ي���ة وق���ال���ت اإن 
ب�ساأن  ج��وه��ري��ة  ل��دي��ه��ا خم����اوف 

القانون اجلديد، وفقا لرويرتز.
املفو�سية  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
مع  التعامل  اإ�سناد  يان�س  اأدل��رت 
ال��ل��ج��وء ل��ط��رف خارجي  ط��ل��ب��ات 

•• الفجر -�شيمون بيتيت –ترجمة خرية ال�شيباين

العقيد  اأ�سبح  الأول،  انق�به  من  اأ�سهر  ت�سعة  بعد 
ع��ا���س��م��ي غ��وي��ت��ا ال��رئ��ي�����س اجل���دي���د مل����ايل. مت طرد 
النتخابات  ح��ت��ى  ال��ب���د  ب��ق��ي��ادة  املكلفني  امل��دن��ي��ني 
دفة  الآن مبفردهم يف  الع�سكريون  واأ�سبح  القادمة، 
ال��ق��ي��ادة، وت�����س��اءل��ت الإدان�����ات ال��دول��ي��ة، ال��ت��ي كانت 

�سريحة يف البداية.
عاد  ال���وزراء،  ورئي�س  الرئي�س  اإقالة  من  اأ�سبوع  بعد 
الأحد،  ا�ستثنائية،  قمة  من  مرتاًحا  ال�ساب  العقيد 

نتانياهو يحر�ش نواب اليمني 
اجلديدة  احلكومة  مترير  ملنع 

•• القد�س-رويرتز:

الإ�سرائيلي  ال����وزراء  رئي�س  دع��ا 
ب���ن���ي���ام���ني ن���ت���ان���ي���اه���و ال����ن����واب 
مترير  ع��رق��ل��ة  اإىل  ال��ي��م��ي��ن��ي��ني 
برئا�سة  اجل�����دي�����دة  احل���ك���وم���ة 
الت�سويت  ع��ن��د  ب��ي��ن��ي��ت  ن��ف��ت��ايل 

عليها يف الكني�ست.
لكيل  تويرت  اإىل  نتانياهو  وجل��اأ 
املحتمل  خل��ل��ي��ف��ت��ه  الن���ت���ق���ادات 
اليميني  ي��ام��ي��ن��ا  ح�����زب  زع���ي���م 

املت�سدد.
ع���ل���ى جميع  ن���ت���ان���ي���اه���و:  وق������ال 
املنتخبني  ال��ك��ن��ي�����س��ت  اأع�������س���اء 
هذه  معار�سة  اليمني  ب��اأ���س��وات 

احلكومة الي�سارية اخلطرية.
واأ�ساف بينيت باع النقب للقائمة 
اإىل  اإ���س��ارة  يف  املوحدة"،  العربية 
احل��زب ال��ذي �سي�سبح اأول حزب 
حكومي  لئ��ت���ف  ين�سم  ع��رب��ي 
يف اإ�سرائيل، واإىل �سحراء النقب 

جنوب اإ�سرائيل.

ي���ث���ري اأ����س���ئ���ل���ة ج����وه����ري����ة ����س���واء 
توفري  اأو  اللجوء  اإج���راءات  ب�ساأن 

احلماية فعليا.
واأ�����س����اف ه����ذا غ���ري مم��ك��ن وفق 
قواعد الحت��اد الأوروب��ي القائمة 
اأو املقرتحات املقدمة ب�ساأن اتفاق 
م�سيفا  واللجوء،  للهجرة  جديد 
اأ�سا�سي  حق  اللجوء  طلب  حق  اأن 

يف التكتل الأوروبي.
عرفت  ال���دمن���ارك  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
ب�ساأن  ���س��ارم��ة  �سيا�سات  بانتهاج 

املا�سي،  ال��ع��ق��د  خ�����ل  ال���ه���ج���رة 
يتمثل  معلن  ه��دف  لديها  اأن  كما 
جلوء  طالب  اأي  ا�ستقبال  ع��دم  يف 
واق��ت�����س��ار ق��ب��ول ال���ج��ئ��ني على 
ن���ظ���ام ح�����س�����س ال����ت����وزي����ع ال����ذي 

حددته الأمم املتحدة.
و����س���ي���ت���ي���ح م�����������س�����روع ال����ق����ان����ون 
الذين  ال�جئني  نقل  للدمنارك 
جلوء  م��راك��ز  اإىل  ال��ب���د  ي�سلون 
خارج  ت��ك��ون  ق��د  �سريكة،  دول���ة  يف 

اأوروبا.

اإفريقيا  غ��رب  ل���دول  القت�سادية  املجموعة  ل���دول 
)اإيكوا�س(، التي هددت بفر�س عقوبات على جارتهم 

احلبي�سة وغري ال�ساحلية.
من  ال  ب��ام��اك��و  ع�سوية  تعليق  يتم  مل  ال��ن��ه��اي��ة،  يف 
امل�ستاء  م��اك��رون،  اإميانويل  حتى  الإي��ك��وا���س.  هيئات 
للغاية الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي م��ن الن��ق���ب اجل��دي��د يف 
مايل، انحاز اإىل موقف اجلماعة القت�سادية لدول 
غرب اأفريقيا، �سريطة اإجراء النتخابات يف موعدها، 

فراير 2022.
)التفا�سيل �س13(

حتت رعاية خليفة بن زايد
جامعة الإمارات حتتفل بتخريج 
الدفعة 41 يوم 8 يونيو اجلاري

•• العني-الفجر: 

الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  رعاية �ساحب  حتت 
حفظه اهلل، وبت�سريف من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي رعاه اهلل، تقيم جامعة 
الإمارات العربية املتحدة يوم الث�ثاء القادم املوافق 8 يونيو اجلاري حفل 

التخّرج الفرتا�سي للدفعة 41 من طلبتها وطالباتها.  )التفا�سيل �س5(

حممد بن زايد خ�ل ا�ستقباله من�سور بن زايد و حممد بن حمدان بن زايد و�سلطان اجلابر   )وام(

ال�جئون يواجهون ظروفا قا�سية داخل ب�دهم وخارجها  

متظاهرون يرفعون �سوًرا ل�سباط انق�بيني يف مايل اإىل جانب العلم الرو�سي

الدمنارك تقر قانونا يتيح اإبعاد طالبي اللجوء اإىل خارج اأوروبا

قد ال يكون التف�سري الوحيد له:

مايل: التناف�ش بني باري�ش ومو�شكو وراء النقالب!

حمكمة احلريري تلغي 
حماكمة عيا�ش لنق�ش التمويل 

•• الهاي-اأ ف ب:

األغت املحكمة الدولية اخلا�سة بلبنان اأم�س اخلمي�س بدء حماكمة جديدة 
رفيق احلريري  الأ�سبق  اللبناين  ال��وزراء  رئي�س  باغتيال  املتهمني  لأحد 
اإىل  »اأزم��ة مالية غري م�سبوقة« قد ت�سطرها  اأنها تواجه  اإع�نها  غداة 
اإغ�ق اأبوابها. وقالت املحكمة اخلا�سة ومقرها هولندا، اإن بدء املحاكمة 
التي كانت مقررة يف 16 حزيران يونيو للمتهم �سليم عيا�س الع�سو يف 

حزب اهلل، بتهم ال�سلوع يف هجمات اأخرى األغي ب�سبب نق�س التمويل.
اأن��ه من دون متويل ف��وري لن  اإع���ن املحكمة يف بيان  وياأتي ذلك غ��داة 
تتمكن املحكمة من موا�سلة عملها بعد متوز يوليو 2021، الأمر الذي 

�سيوؤّثر يف قدرتها على اإنهاء الإجراءات الق�سائية املوكلة اإليها.
دانت  ي��ورو،  مليون   800 اأك��رث من  كلفت  من حتقيقات  عاماً   15 بعد 
املحكمة الدولية اخلا�سة بلبنان يف 18 اآب اأغ�سط�س 2020 الع�سو يف 
اآخرين  حزب اهلل �سليم عيا�س بالقتل العمد، فيما براأت ث�ثة متهمني 
هم ح�سن حبيب مرعي وح�سني ح�سن عني�سي واأ�سد �سرا. ومت ا�ستئناف 

احلكم ال�سادر بحق الأربعة بعد حماكمة غيابية.
وقتل رفيق احلريري يف 14 �سباط فراير2005 يف تفجري ا�ستهدف 
موكبه يف و�سط بريوت واأ�سفر عن مقتل 21 �سخ�سا اآخر واإ�سابة 226 
يونيو حماكمة  16 حزيران  يف  املحكمة  تبداأ  ان  يفرت�س  بجروح.وكان 
اأخرى ل�سليم عيا�س يف ق�سية تتعلق بث�ثة اعتداءات ا�ستهدفت �سيا�سيني 

يف 2004 و2005.

�سودانيون يتظاهرون يف العا�سمة اخلرطوم )رويرتز(

•• اأبوظبي - وام:

اأ�ساد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
الأول  الفريق  لعبي  اأداء  مب�ستوى  ام�س  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
لنادي اجلزيرة لكرة القدم وجهود اجلهازين الإداري والفني للفريق الذي 
توج بدرع دوري اخلليج العربي ملو�سم 2020 - 2021 للمرة الثالثة يف 

�سمو  ال�ساطئ-  ق�سر  -يف  ام�س  �سموه  ا�ستقبال  خ�ل  ذلك  جاء  تاريخه. 
ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون 
الرئا�سة رئي�س نادي اجلزيرة الريا�سي الثقايف وال�سيخ حممد بن حمدان 
النادي ومعايل الدكتور �سلطان بن  اإدارة  اآل نهيان ع�سو جمل�س  بن زايد 
جمل�س  رئي�س  نائب  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزير  اجلابر  اأحمد 

اإدارة نادي اجلزيرة رئي�س اللجنة التنفيذية.             )التفا�سيل �س19(
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اأخبـار الإمـارات

••   اأبوظبي - وام:

وزيادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  مع  متا�سيا 
نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت 
19  واملخالطني لهم   - امل�ستجد كوفيد  امل�سابة بفريو�س كورونا 
230،728 فح�سا جديدا  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت   .. وعزلهم 
املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�سية   24 ال���  ال�����س��اع��ات  خ���ل 

با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

  و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق 
حالة   1،989 ع��ن  الك�سف  يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الفحو�سات 
خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة 
ال�زمة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��الت  وجميعها 

وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 576،947 حالة.
تداعيات  نتيجة  ح���الت م�سابة   3 وف���اة  ع��ن  ال����وزارة  اأع��ل��ن��ت    كما 
يف  الوفيات  عدد  يبلغ  وبذلك  امل�ستجد،  كورونا  بفريو�س  الإ�سابة 
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  ح��ال��ة.   واأعربت   1،689 ال��دول��ة 

املتوفني، ومتنياتها  اأ�سفها وخال�س تعازيها وموا�ساتها لذوي  عن 
التعاون  املجتمع  باأفراد  مهيبة  امل�سابني،  جلميع  العاجل  بال�سفاء 
بالتباعد  والل���ت���زام  بالتعليمات  وال��ت��ق��ي��د  ال�سحية  اجل��ه��ات  م��ع 

الجتماعي �سماناً ل�سحة و�س�مة اجلميع.
مل�سابني  ح��ال��ة ج��دي��دة   1،960 ���س��ف��اء  ع��ن  ال�����وزارة  اأع��ل��ن��ت    كما 
بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد - 19  وتعافيها التام من اأعرا�س 
املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�سحية ال�زمة منذ دخولها امل�ست�سفى، 

وبذلك يكون جمموع حالت ال�سفاء 556،549 حالة.

اأجرت 230,728 فح�سا ك�سفت عن 1,989 اإ�سابة

ال�شحة تعلن �شفاء 1,960 حالة جديدة من كورونا
ال�شحة تعلن تقدمي 88,204 جرعات من 
لقاح كوفيد- 19 خالل الـ 24 �شاعة املا�شية

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 88،204 جرعات من لقاح "كوفيد-
19" خ�ل ال�ساعات ال� 24 املا�سية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها 
حتى ام�س 13،154،465 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 133.00 جرعة لكل 100 

�سخ�س.
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح "كوفيد19- " و�سعياً اإىل الو�سول اإىل 
املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�سيطرة 

على فريو�س "كوفيد19-".

جامعة خليفة تنظم املوؤمتر الدويل 
للطاقة النووية اأكتوبر القادم

جامعة الإمارات �شمن اأف�شل اجلامعات 
البحثية يف ت�شنيف ليدن

•• اأبوظبي-وام:

تنظم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اأعمال  املوؤمتر 
الدويل للطاقة النووية 2021  خ�ل الفرتة من 16 
اإىل 20 اأك��ت��وب��ر ال��ق��ادم مب�����س��ارك��ة خ���راء دول��ي��ني يف 
جمال الطاقة النووية وبهدف مناق�سة اجتاهات قطاع 
عقده  امل��ق��رر   - امل��وؤمت��ر  وي��رع��ى  م�ستقب�.  ال�سناعة 
موؤ�س�سة  م��ن  ك��ل   - اأبوظبي  يف  خليفة  جامعة  ح��رم  يف 
للرقابة  الحت��ادي��ة  والهيئة  النووية  للطاقة  الإم���ارات 
جمال  يف  متخ�س�سة  مل��وؤ���س�����س��ات  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ن��ووي��ة 
وكوريا  وفرن�سا  املتحدة  الوليات  من  النووية  الطاقة 
النووية  للطاقة  ال����دويل  امل��وؤمت��ر  وي�سعى  وال��ي��اب��ان. 
2021 اإىل توفري من�سة لقادة الطاقة النووية لتبادل 

الو�سع  وم��راج��ع��ة  اأعمالهم  نتائج  وت��ق��دمي  املعلومات 
الراهن للقطاع ال�سناعي ومناق�سة اجتاهاته م�ستقب� 
طاقة  حمطات  اأنظمة  يف  للتو�سع  ال�زمة  واملتطلبات 

نووية جديدة يف جميع اأنحاء العامل.
وت��خ��ت��ت��م ف��ع��ال��ي��ات امل���وؤمت���ر ال����دويل ل��ل��ط��اق��ة النووية 
2021 مب�سابقة للطلبة تلخ�س اأهداف املوؤمتر وتركز 
ريادة  يف  دوره��ا  خليفة  جامعة  وتوا�سل  حيثياته.  على 
عملية التطوير التي تعزز راأ�س املال الب�سري للقطاعات 
الطاقة  ق��ط��اع  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��دول��ة  يف  ال�سرتاتيجية 
النووية. وخرجت اجلامعة ما يزيد على 380 اإماراتيا 
ومتخ�س�سا دوليا يف جمال الهند�سة النووية من ذوي 
اخلرات املوؤهلني ل�سناعة التغيري يف قطاعات الطاقة 

يف الدولة.

•• العني-وام:

اأُدرج������ت ج��ام��ع��ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف قائمة 
لأف�سل  وذل�����ك  ال���ع���ام،  ل���ه���ذا   2021 ل���ي���دن  ت�����س��ن��ي��ف 
اجلامعات يف العامل وفًقا ملجموعة متنوعة من املوؤ�سرات 
املختارة ويقدم ت�سنيفات خمتلفة متعددة.  وتعد جامعة 
املن�سورات  جم���ال  يف  رائ����دة  وط��ن��ي��ة  موؤ�س�سة  الإم�����ارات 
والأوراق   ،?82 بن�سبة  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ع��اون��ي��ة  البحثية 
ويت�سمن   ?50 بن�سبة  املفتوحة  امل��ج���ت  يف  املن�سورة 
ا قائمة باملوؤلفني ح�سب اجلن�س، حيث  ت�سنيف ليدن اأي�سً
تعد جامعة الإمارات حاليا ثاين اأف�سل موؤ�س�سة تعليمية 

حيث  من  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  جامعات  بني 
ن�سبة الأوراق البحثية الن�سائية.

العلمي  الأداء  ح��ول  مهمة  روؤى  ليدن  ت�سنيف  وي��ق��دم 
لأكرث من 1200 جامعة كرى يف جميع اأنحاء العامل 
با�ستخدام موؤ�سرات ببليومرتية مقدمة من قبل مركز 
الدرا�سات العلمية والتقنية  يف جامعة ليدن، حيث يزود 
املركز بيانات �سبكة العلوم بعدد من الطرق مثل مطابقة 
القتبا�س لتحديد التعاون ال�سناعي والرتميز اجلغرايف 
للعناوين املدرجة يف املن�سورات ويتم اإجراء ت�سنيف ليدن 
من جمموعة فرعية من �سبكة العلوم اأنتجتها ك�ريفيت 

اأناليتك�س والتي متثل املج�ت الأكرث تاأثريا.

الإمارات تعلن تعليق دخول القادمني من فيتنام اعتبارا من 5 يونيو

�شرطة دبي حترر 10 اآلف خمالفة عدم اللتزام بالتدابري الحرتازية

يف مناف�سة انتخابية غري م�سبوقة بني املر�سحني 

ال�شحفيني ي�شاركون يف اختيار 9 من بني 24 ع�شوًا اأع�شاء  من   137

الإمارات تقدم اإىل الأمم املتحدة م�شروع الإعالن ال�شيا�شي ملنع ومكافحة الف�شاد وتعزيز التعاون الدويل

•• اأبوظبي -وام:

ال��ع��ام��ة للطريان  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
ال��وط��ن��ي��ة لإدارة  وال��ه��ي��ئ��ة  امل����دين 
ال����ط����وارئ والأزم���������ات وال����ك����وارث 
امل�سافرين  دخ�������ول  ت��ع��ل��ي��ق  ع����ن 
جميع  على  فيتنام  م��ن  ال��ق��ادم��ني 
للناق�ت  اجل�����وي�����ة  ال������رح�������ت 
ركاب  وكذلك  والأجنبية  الوطنية 
الرتانزيت القادمني منها، اعتبارا 
متام  يف   5-6-2021 تاريخ  من 
ال�ساعة 23:59 با�ستثناء رح�ت 
للدولة  ال����ق����ادم����ة  ال�����رتان�����زي�����ت 

واملتجهة اإىل فيتنام.
ك��م��ا ي�����س��م��ل ذل����ك ت��ع��ل��ي��ق دخ���ول 

للطريان  ال��ع��ام��ة  الهيئة  واأك����دت 
املدين اأنه ي�سرتط على امل�سافرين 
ال���ق���ادم���ني م���ن ف��ي��ت��ن��ام ع���ر دول 
اإقامتهم يف  م��دة  ت��ك��ون  اأن  اأخ���رى 
14 يوما  ال��دول ل تقل عن  تلك 
الدولة،  ب��دخ��ول  لهم  ي�سمح  لكي 
بني  ال�سحن  رح���ت  ا�ستمرار  مع 

دولة الإمارات وفيتنام.
واأهابت الهيئة من جميع امل�سافرين 
املتابعة  �سرورة  بالقرار  املتاأثرين 
وال��ت��وا���س��ل م��ع ���س��رك��ات الطريان 
املرتبطني معها لتعديل و جدولة 
رح�تهم و �سمان عودتهم �ساملني 
اأي  دون  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  وج��ه��ات��ه��م  اإىل 

تاأخري اأو التزامات اأخرى.

امل�����س��اف��ري��ن ال���ذي���ن ت����واج����دوا يف 
يوما   14 ف�����رتة  خ������ل  ف��ي��ت��ن��ام 
ق��ب��ل ال���ق���دوم اإىل دول���ة الإم�����ارات 
الرح�ت،  ت�����س��ي��ري  ا���س��ت��م��رار  م���ع 
من  ال��رك��اب  بنقل  �سي�سمح  ح��ي��ث 
ف��ي��ت��ن��ام على  اإىل  الإم������ارات  دول����ة 
الفئات  بنقل  و�سي�سمح  الرح�ت. 
دولة  اإىل  ف��ي��ت��ن��ام  م���ن  امل�����س��ت��ث��ن��اة 
الإج�����راءات  م��ع تطبيق  الم�����ارات 
الإحرتازية املذكورة، والتي ت�سمل 
واأقاربهم  الإم��ارات  دول��ة  مواطني 
والبعثات  الأوىل،  ال���درج���ة  م���ن 
دولة  ب��ني  املعتمدة  الدبلوما�سية 
الإم������ارات وف��ي��ت��ن��ام وي�����س��م��ل ذلك 
�سفارات  يف  ال��ع��ام��ل��ني  الإداري�������ني 

البلدين، والوفود الر�سمية ورجال 
الأع���م���ال ب�����س��رط احل�����س��ول على 
اأ�سحاب  وكذلك  امل�سبقة  املوافقة 
والف�سية  ال���ذه���ب���ي���ة  الإق������ام������ة 
اللقاح  ج��رع��ات  على  واحلا�سلني 
م���ن منظمة  وامل��ع��ت��م��دة  ال��ك��ام��ل��ة 
قد  يكون  اأن  على  العاملية  ال�سحة 
م�سى 28 يوما من تلقيهم اللقاح 
كام� ويتم اإثبات ذلك من خ�ل 
التطبيقات املعتمدة يف البلدين اأو 
�سهادة تطعيم معتمدة، اإ�سافًة اإىل 
ا�ستثناء اأ�سحاب الوظائف احليوية 
الحتادية  الهيئة  ت�سنيف  ح�سب 
للهوية واجلن�سية واأطقم طائرات 
الأجنبية  وال���رتان���زي���ت  ال�����س��ح��ن 

نتيجة  ع���ل���ى  احل�������س���ول  ب�������س���رط 
لكوفيد- �سلبي  خم���ري  فح�س 

املغادرة  �ساعة من   48 19 خ�ل 
باحلجر  واللتزام  الو�سول  وعند 

ال�سحي حلني املغادرة.
امل�ستثناه  ال��ف��ئ��ات  اإل������زام  و���س��ي��ت��م 
ت�سمل  التي  الوقائية  ب��الإج��راءات 
وفح�س  اأي�����ام   10 م��دت��ه  ح��ج��را 
اليومني  ويف  امل��ط��ار  يف   PCR
الرابع والثامن من دخول الدولة 
من   PCR فح�س  م��دة  وخف�س 
اأن  �ساعة على   48 اإىل  �ساعة   72
ال�سادرة  ال��ف��ح��و���س��ات  ق��ب��ول  ي��ت��م 
والتي  امل��ع��ت��م��دة  امل���خ���ت���رات  م���ن 

.QR Code حتمل

•• دبي-وام:

�سجلت القيادة العامة ل�سرطة دبي 
ب���رد دبي  ���س��رط��ة  ممثلة يف م��رك��ز 
10 اآلف و745 خمالفة تدابري 
للوقاية  الح���رتازي���ة  الإج������راءات 
من فريو�س كورونا "كوفيد 19" 
واملتمثلة  الخت�سا�س،  منطقة  يف 
ال��ك��م��ام��ة الطبية  ارت����داء  ع���دم  يف 
النقل  و���س��ائ��ل  يف  ال��ق��م��ا���س��ي��ة  اأو 
اخل��ا���س��ة وال��ع��ام��ة، وع���دم مراعاة 
الأ�سخا�س  ب��ني  ال��ت��ب��اع��د  م�سافة 
اإىل خمالفة  اإ���س��اف��ة  امل��رك��ب��ات،  يف 
"خمالفة  ال����رك����اب  ع�����دد  جت������اوز 
ال�سعة ال�ستيعابية ن�سف ال�سعة"، 

يف ج����دول امل��خ��ال��ف��ات واجل�����زاءات 
الإدارية ال�سادر بقرار من النائب 
جميع  على  تطبيقها  يجري  العام 

املُخالفني.
اأفراد  خ��ادم  عبداهلل  العميد  ودع��ا 
بالإجراءات  الل��ت��زام  اإىل  املجتمع 
الحرتازية عند اخلروج من املنزل، 
اجل�سدي  التباعد  على  واحل��ف��اظ 
يف املركبات، وارتداء الكمامات عند 
التنقل يف حال جتاوز عدد الركاب 
مو�سحا  ���س��خ�����س��ني،  م���ن  لأك�����رث 
املخالفني  م��ع  التعامل  �سيتم  اأن��ه 
العامة  ال�����س���م��ة  ل����س���رتاط���ات 
وفق الإجراءات القانونية، متمنياً 

ال�سحة وال�س�مة للجميع.

منذ نوفمر من املا�سي اإىل مايو 
من العام اجلاري.

اهلل خادم  ع��ب��د  ال��ع��م��ي��د  واأو�����س����ح 
مدير مركز �سرطة بر دبي رئي�س 
ال�سرطة  م���راك���ز  م�����دراء  جم��ل�����س 
املخالفات  ه�����ذه  ر�����س����د  مت  اأن�������ه 
لتفتي�س  م��ن��اط��ق   3 خ�����ل  م���ن 
بهدف  والأ�����س����خ����ا�����س  امل����رك����ب����ات 
ال���ت���اأك���د م���ن ت��ط��ب��ي��ق الإج�������راءات 
الح�����رتازي�����ة وال����ق����رار رق����م 38 
تطبيق  ب�������س���اأن   2020 ل�����س��ن��ة 
لئحة �سبط املخالفات واجلزاءات 
الإداري��ة ال�سادر بها ق��رار جمل�س 
 ،2020 ل�سنة   17 رق��م  ال����وزراء 
املخالفات  ���س��ب��ط  لئ���ح���ة  ب�������س���اأن 

والتدابري الحرتازية والتعليمات 
امل��ف��رو���س��ة للحد من  وال��واج��ب��ات 

انت�سار فريو�س كورونا.

توىل  دب�����ي  ب����ر  م���رك���ز  اأن  واأك��������د 
و900  األ���ف���اً   24 ع��ل��ى  ال��ت��دق��ي��ق 
األفاً و885 مركبة  �سخ�س، و96 
بهدف  الخ��ت�����س��ا���س،  م��ن��ط��ق��ة  يف 
الإج����راءات  تطبيق  على  ال��ت��اأك��ي��د 
موا�سلة  اإىل  لف���ت���اً  ال���وق���ائ���ي���ة، 
املخالفني  ر���س��د  ال�سرطة  م��راك��ز 
والتدابري  ال��وق��ائ��ي��ة  ل����إج���راءات 
امل��ع��ت��م��دة م���ن ِقبل  الح��ت��ي��اط��ي��ة 
الأزم������ات  لإدارة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
مواجهة  يف  ب����دب����ي  وال�������ك�������وارث 
جائحة فريو�س كورونا ، والهادفة 
الفريو�س  ان��ت�����س��ار  م��ن  احل���د  اإىل 
اأف��راد املجتمع، مع  وحماية جميع 
الواردة  الغرامات  اأن  على  التاأكيد 

••دبي- الفجر:

ال�سحفيني  ج���م���ع���ي���ة  ع�����ق�����دت 
العمومية  جمعيتها  الإم���ارات���ي���ة 
العادية وانتخابات جمل�س الإدارة 
واأدراها  بعد،  عن  اخلمي�س  اأم�س 
حمد املناعي م�ست�سار وزارة تنمية 
امل��ج��ت��م��ع، ور����س���ا ح���ج���ازى ومها 
ذات  جمعيات  اإدارة  م��ن  امل��ه��ريي، 
ال��ن��ف��ع ال��ع��ام، م��ن غ��رف��ة عمليات 

الوزارة. 
واأ����س���ف���رت الن���ت���خ���اب���ات ع���ن فوز 
املن�سوري  �سديق  اأحمد  الدكتور 
املعينى  وف�سيلة  املناعي  وح�سني 
عمران  وح�سن  احلمادي  وحممد 
الكتبي  و���س���م��ة  ���س��ي��ف  وح�����س��ة 
�سعيد  ال�����س��اي��ب وحم���م���د  ورائ������د 
اأع�����س��اء جمل�س  ال��ط��ن��ي��ج��ي، ه���م 
�سيتوىل  ال������ذي  اجل������دد  الإدارة 
املهمة ملدة 3 �سنوات قادمة تنتهي 
2024، وذلك من  اأبريل   30 يف 
لع�سوية  املر�سحني  من   24 بني 
ال�سحفيني  جمعية  اإدارة  جمل�س 

•• نيويورك -وام:

ت����راأ�����س م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ح����ارب 
املحا�سبة  دي���وان  رئي�س  العميمي 
ملوؤمتر  ال��ث��ام��ن��ة  ال�������دورة  رئ��ي�����س 
الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم 
امل���ت���ح���دة مل��ك��اف��ح��ة ال���ف�������س���اد وفد 
الدورة  اأعمال  يف  امل�سارك  الدولة 
العامة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
اأج��ل مكافحة  املتحدة من  ل���أمم 
اأعمالها  انطلقت  وال��ت��ي  ال��ف�����س��اد 
اأم�س الأول وت�ستمر حتى 4 يونيو 
ل�أمم  الرئي�سي  املقر  يف  اجل��اري 

املتحدة بنيويورك.
وق���������دم م�����ع�����ايل رئ����ي���������س دي�������وان 
ال���دورة  رئ��ي�����س  ب�سفته  املحا�سبة 
اجلمعية  اإىل  ل��ل��م��وؤمت��ر  احل��ال��ي��ة 
ال�����ع�����ام�����ة ل�����������أمم امل�����ت�����ح�����دة .. 
ب�ساأن  ال�سيا�سي  الإع���ن  م�سروع 
اإىل  الرامية  والتدابري  التحديات 
وتعزيز  ال��ف�����س��اد  وم��ك��اف��ح��ة  م��ن��ع 

التعاون الدويل.

لجتماع   2019 ع���ام  اأب���ري���ل  يف 
اجل���م���ع���ي���ة ال���ع���م���وم���ي���ة ال���ع���ادي���ة 
العمومية  اجل��م��ع��ي��ة  واج���ت���م���اع 
التقرير  العادية، ومت عر�س  غري 
عامي  اجلمعية  لن�ساط  الإداري 
ومناق�سة  و2020،   2019
العمل عن  الن�ساط وخطة  برامج 
عام 2021، كما اعتمد الجتماع 
امليزانية التقديرية للعام احلايل، 
للجمعية  ال��ع��م��وم��ي��ة  وامل��ي��زان��ي��ة 
عامي 2019، و2020، واختارت 
مدقق احل�سابات للعام احلايل من 

بني العرو�س املقدمة. 
وتطرق احلا�سرون اإىل مناق�سات 
حممد  ع��ل��ي��ه��ا  رد  ال����ت����ي  ك����ث����رية 
م�ساحة كبرية  واأع��ط��ى  احل��م��ادي 
مناق�سات  اىل  ال����س���ت���م���اع  م����ن 
ك����ان م���ن بينها  ال���ت���ي  الأع�������س���اء 
ال�سحفيني  �����س����ب����اب  ت������دري������ب 
املوؤ�س�سات  يف  ف��ر���س��اً  واإع��ط��اوؤه��م 
ال�سحفية والإع�مية لرفع درجة 

التوطني يف جمال الع�م.
الع�سوية  زيادة  احلمادي  وعر�س 

ذلك  الأع���������س����اء مب����ا يف  ال��������دول 
الدولية  احل���ك���وم���ي���ة  امل���ن���ظ���م���ات 
وامل�����ن�����ظ�����م�����ات غ������ري احل���ك���وم���ي���ة 
والقطاع  الأك��ادمي��ي��ة  والأو����س���اط 
اخلا�س وخمتلف الأجهزة التابعة 

ل�أمم املتحدة .
اأنه يف اإطار عمله املنتظم  واأ�ساف 

137 من  ف��ي��ه��ا  ���س��ارك  ال��ت��ي   ،9
الأع�ساء من بني 154 ع�سوا، من 
�سددوا  الذين  العاملني  الأع�ساء 
2021، من  ال�سرتاك حتى عام 
اإج��م��اىل ع��دد الأع�����س��اء العاملني 

وهم 404 اأع�ساء.   

اإنفاذ القانون والتجرمي والتعاون 
ال���دويل وا���س��رتداد الأ���س��ول ودور 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف دع����م جهود 
مكافحة الف�ساد وتدابري الت�سدي 
وت�سخري  ال��ع��ق��اب  م���ن  ل����إف����ت 
لتوظيف  ال���ك���ام���ل���ة  الإم����ك����ان����ات 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف منع  ال��ت��ع��ل��ي��م 

التي  الن��ت��خ��اب��ات  الإم���ارات���ي���ة يف 
اأم�����س اخلمي�س  بعد  ع��ن  اأج��ري��ت 
ب���ع���د م���ن���اق�������س���ة ج�������دول اأع����م����ال 

اجلمعية العادية للجمعية.
الأع���������س����اء  م�����ن   133 واأدىل 
باأ�سواتهم، وهذه هي الدورة رقم 

ويعك�س م�سروع الإع�ن ال�سيا�سي 
خ��سة النتائج التي مت التو�سل 
اإل����ي����ه����ا خ��������ل م�����وؤمت�����ر ال�������دول 
الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة 
ملكافحة الف�ساد من خ�ل جل�سات 
احلوار والنقا�س التي عقدها لهذا 
ق�سايا  على  رك��زت  والتي  الغر�س 

العمومية  اجل��م��ع��ي��ة  واع���ت���م���دت 
جلدول  طبقا  التقارير  الجتماع 
حممد  عر�سها  وال��ت��ي  الع���م���ال، 
الإدارة،  جمل�س  رئي�س  احل��م��ادي 
ع���ل���ى حم�سر  ال���ت�������س���دي���ق  وه�����ي 
الج���ت���م���اع ال�����س��اب��ق وال�����ذي عقد 

ومكافحة الف�ساد.
واأك��������د م����ع����ايل ال����دك����ت����ور ح����ارب 
اأم�������ام  ك���ل���م���ت���ه  يف   - ال���ع���م���ي���م���ي 
املتحدة  ل����أمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 
للعملية  ال�ساملة  الطبيعة  على   -
الإع�ن  ل�ست�سدار  التح�سريية 
ال�سيا�سي بالإ�سافة اإىل م�ساهمات 

خ�����ل ال��ع��ام��ني امل��ا���س��ي��ني حيث 
اجلمعية  اأع���������س����اء  ع�����دد  و�����س����ل 
والأن�سطة  ع�����س��وا،   1236 اإىل 
التي نفذتها اجلمعية  والفعاليات 

اإىل 77 من الن�ساطات.
و���س��ك��ر احل���م���ادي الأع�������س���اء على 
م�سيدا  وت��ف��اع��ل��ه��م،  ح�����س��وره��م 

التجربة  يف  ال�����س��ب��اب  مب�����س��ارك��ة 
خراتهم  ت��رثي  التي  النتخابية 
وجتاربهم و�سيبقي ال�سباب الذراع 
الأقوى لعمل اجلمعية يف املرحلة 

املقبلة.
جمل�س  ي��ج��ت��م��ع  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
الفرتة  خ�����ل  اجل���دي���د  الإدارة 

الإدارة  جمل�س  لت�سكيل  القادمة 
اجلديد.  

الكبرية  اجل��ه��ود  احل��م��ادي  و�سكر 
تنمية  وزارة  ب���ه���ا  ق���ام���ت  ال���ت���ي 
لتنظيم  فيها  والقائمون  املجتمع 
ع���م���ل���ي���ة الن����ت����خ����اب����ات واع����م����ال 

اجلمعية العمومية .

ف����ق����د اع����ت����م����د م������وؤمت������ر ال�������دول 
الثامنة،  دورت���ه  الأط����راف خ���ل 
التي عقدت يف اأبوظبي يف دي�سمر 
2019 عدًدا قيا�سًيا من القرارات 
اأهمها  اأربعة ع�سر ق��راًرا  كان  بلغ 
ب�ساأن  اأب���وظ���ب���ي  اإع�������ن  اع���ت���م���اد 
تعزيز التعاون بني الأجهزة العليا 

مكافحة  وهيئات  املالية  للرقابة 
ومكافحته  ال��ف�����س��اد  مل��ن��ع  ال��ف�����س��اد 

ب�سكل اأكرث فعالية.
واأكد على الدور املهم الذي قدمته 
رئا�ستها  خ�لها  الإم�����ارات  دول���ة 
ملوؤمتر الدول الأطراف و م�ساركتها 
الدولية  امل���ف���او����س���ات  ق����ي����ادة  يف 

ب���ريو لعملية  ب��ج��ان��ب ج��م��ه��وري��ة 
بني  امل�ساورات  وتي�سري  التح�سري 
الدول الأط��راف التي اأثمرت هذا 
ال��ت��واف��ق ع��ل��ى م�����س��روع الإع�����ن 
يوؤكد  ال������ذي  الأم�������ر  ال�����س��ي��ا���س��ي 
دولة  ال�سيا�سية يف  القيادة  اهتمام 
الإم��ارات بق�سية مكافحة الف�ساد 
وحر�سها امل�ستمر يف دعم اجلهود 

الدولية والإقليمية بهذا ال�ساأن.
الإم����ارات  دول���ة  اأن  معاليه  وذك���ر 
مليون   5.4 م����وؤخ����ًرا  خ�����س�����س��ت 
الأمم  م��ك��ت��ب  ع��م��ل  ل��دع��م  دولر 
امل�����ت�����ح�����دة امل����ع����ن����ي ب�����امل�����خ�����درات 
واجلرمية يف �سبيل تنفيذ برنامج 
امل�ستوى  ع��ل��ى  اأب���وظ���ب���ي  اإع�������ن 
ال���ع���امل���ي والإق���ل���ي���م���ي ع��ل��ى مدى 
ال�����س��ن��وات ال���ث����ث امل��ق��ب��ل��ة حيث 
دور  تعزيز  الرنامج على  �سيعمل 
يف  املالية  للرقابة  العليا  الأجهزة 
وتعزيز  ومكافحته  ال��ف�����س��اد  م��ن��ع 
الرقابة  اأج����ه����زة  ب����ني  ال���ت���ع���اون 

وهيئات مكافحة الف�ساد.
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اأخبـار الإمـارات

عملية البت�شامة الإماراتية تبداأ تنفيذ حملتها الطبية ال�شاد�شة 
•• اأبوظبي - وام:

مع  والتن�سيق  ب��ال��ت��ع��اون  الإم��ارات��ي��ة  البت�سامة  عملية  موؤ�س�سة  ت��ب��داأ 
اأبوظبي اليوم اجلمعة  تنفيذ  م�ست�سفى هيلث بوينت ودائرة ال�سحة - 
جراحات  خ�لها  توفر  والتي  ال��دول��ة  داخ��ل  ال�ساد�سة  الطبية  حملتها 
هيلث  م�ست�سفى  يف  اأي��ام   3 م��دار  على  امل�سقوقة  ال�سفاه  ل��ذوي  جمانية 

بوينت اأبوظبي.
عام  يناير  �سهر  يف  الإم��ارات��ي��ة  البت�سامة  عملية  موؤ�س�سة  تاأ�سي�س  ومت 
2011 حتت رعاية �سمو ال�سيخة اليازية بنت �سيف بن حممد اآل نهيان 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  حرم 
الدويل وهي فرع من موؤ�س�سة عملية البت�سامة  اخلريية الدولية التي 

تعنى بتقدمي جراحة جمانية واآمنة ل�أطفال وال�سباب املولودين ب�سفة 
م�سقوقة وحنك م�سقوق وتاأ�س�ست عام 1982 وقدمت حتى الآن اأكرث 
من 300 األف عملية جراحية جمانية للمر�سى يف نحو 30 دولة حول 

العامل.
ويف اإطار حملتها ال�ساد�سة ومن اأجل ت�سخي�س وحتديد املر�سى املوؤهلني 
جل�سات  ث���ث  الإم��ارات��ي��ة  البت�سامة  عملية  موؤ�س�سة  عقدت  للجراحة 
فح�س �سامل كانت اأولها يف امل�ست�سفى اجلامعي بال�سارقة يف �سهر يناير 
اجلليلة  م�ست�سفى  يف  وال��ث��ان��ي��ة  مري�سا   11 فح�س  مت  حيث  امل��ا���س��ي 
التخ�س�سي ل�أطفال يف دبي حيث مت فح�س 13 مري�سا والثالثةفكانت 

يف مقر املوؤ�س�سة الرئي�س باأبوظبي حيث جرى فح�س �سبعة مر�سى.
10 مر�سى ترتاوح  املحددة للمهمة �سيخ�سع  اأيام  الث�ثة  وعلى مدار 

اأن  اأ�سهر و39 عاما لعمليات جراحية من �ساأنها  اأعمارهم ما بني �ستة 
يف  اخللقي  الت�سوه  حالة  ب�سبب  ل�أبد  معاناتهم  باإنهاء  حياتهم  تغري 
الوجه. و�سيقوم فريق مكون من 32 متطوعا طبيا مبن فيهم اجلراحون 
لتنفيذ  بوقتهم  بالترع  الأطفال  واأطباء  واملمر�سات  التخدير  واأطباء 
املهمة كما �سيعمل املتطوعون الطبيون لدى موؤ�س�سة عملية البت�سامة 

الإماراتية جنبا اإىل جنب مع متطوعني من م�ست�سفى هيلث بوينت.
توفري  ما ي�سمن  املهنية  والكفاية  اخل��رة  الطبي من  الفريق  وميتلك 
العمليات  اإج��راء  وبعد  واأثناء  قبل  املر�سى  اجل��ودة جلميع  عالية  رعاية 
من  متطوعني  ط�ب   6 اأي�سا  املهمة  هذه  اإىل  �سين�سم  كما  اجلراحية 
املكتبية ورعاية  الأعمال  اإجناز  للم�ساعدة يف  الرامج الط�بية  مبادرة 
الأ�سرة. ويف اإطار هذه املهمة الطبية �سيتم يوم ال�سبت املوافق 5 يونيو 

هيلث  مب�ست�سفى  لعمليات  خ�سعوا  ال��ذي��ن  املر�سى  ا�ستدعاء  اجل���اري 
لإجراء  وذل���ك   2020 دي�سمر  يف  املنفذة  املهمة  اأث��ن��اء  �سابقا  بوينت 

فح�س ومتابعة دورية بعد مرور �ستة اأ�سهر.
البت�سامة  عملية  موؤ�س�سة  ل��دى  التطوعي  الطبي  الطاقم  و�سيتوىل 
كما  ج��راح��ي��ة  لعملية  خ�سعوا  ال��ذي��ن  امل��ر���س��ى  ك��ل  فح�س  الإم��ارات��ي��ة 

�سيجيب على اأ�سئلة اأ�سر املر�سى ذات ال�سلة بكيفية املتابعة والرعاية.
ي�سار اإىل اأنه منذ عام 2017 قامت موؤ�س�سة عملية البت�سامة الإماراتية 
بفح�س 109 مر�سى من 24 جن�سية واإجراء عمليات جراحية ل� 56 
مري�سا من اأكرث من 15 جن�سية وا�ست�ساف م�ست�سفى كليف�ند كلينك 
بوينت  هيلث  م�ست�سفى  ا�ست�ساف  بينما   .. طبية  بعثات  اأرب��ع  اأبوظبي 

اأبوظبي مهمته الطبية الأوىل يف دي�سمر 2020.

مدير قطاع املالية ب�شرطة اأبوظبي ي�شارك يف اجلينوم الإماراتي

الطب اجليني  م��ن  ج��دي��دة  حقبة 
املعلومات  ا���س��ت��خ��دام  اإىل  امل�ستند 
الرعاية  م����ن  ك���ج���زء  ال����وراث����ي����ة 
الوقاية  تعزيز  بهدف  ال�سريرية 
م��ن الأم��را���س ال��وراث��ي��ة واملزمنة 

التحليل اجليني للمواطنني .
خ���ل���ي���ف���ة حممد  ال������ل������واء  واأك����������د 
يعد   امل�������س���روع  ه����ذا  اأن  اخل��ي��ي��ل��ي 
م�ستقبل  ل����س���ت�������س���راف  رائ�����������داً  
ودخول  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع 

و�سغط  وال�����س��ك��ري  ال�سمنة  م��ث��ل 
والربو  ال�سرطان  واأم��را���س  ال��دم 
اإىل ع�ج �سخ�سي لكل  والو�سول 
الوراثية  العوامل  ح�سب  مري�س 
العلوم  ا�����س����ت����خ����دام  خ�������ل  م�����ن 

 •• اأبوظبي-الفجر

ال�����ل�����واء خ��ل��ي��ف��ة حممد  �����س����ارك   
مبارك اخلييلي مدير قطاع املالية 
اأبوظبي  ���س��رط��ة  يف  واخل����دم����ات 
اجلينوم  ب����رن����ام����ج  م���������س����روع  يف 
" مل�ستقبل  �سعار  حت��ت  الإم���ارات���ي 
ت��ن��ف��ذه �سركة  " وال�����ذي  اأج��ي��ال��ن��ا 
G42 بالتعاون مع دائرة ال�سحة 
اخل���دم���ات  ادارة  م����ن  وب��ت��ن��ظ��ي��م 
وياأتي  اأب��وظ��ب��ي  ب�سرطة  الطبية 
امل�سروع انط�قاً من حر�س القيادة 
بالرعاية  الرت��ق��اء  على  الر�سيدة 
للمواطنني  امل���ق���دم���ة  ال�����س��ح��ي��ة 
لر�سم اخلارطة اجلنينية املرجعية 
على  وال��ت��ع��رف  الإم����ارات  ملواطني 
وال�سفات  ال���وراث���ي���ة  الأم����را�����س 
اجلنينية لديهم وتطوير اخلدمة 
ال�����س��ح��ي��ة وو���س��ع خ��ط��ة ع�جية 
ووقائية للمجتمع بناء على نتائج 

احلديثة  وال���ت���ق���ن���ي���ات  اجل���ي���ن���ي���ة 
والت�سل�سل  التنميط  حول  املبتكرة 
الب�سمة  اإىل  ل��ل��ت��ع��رف  اجل��ي��ن��ي 

اجلينية.
اأف�سل  للمواطنني  امل�سروع  ويوفر 
لفهم  ال�سحية  الرعاية  م�ستويات 
طبيعة الأمرا�س الوراثية ال�سائدة 
با�ستخدام  الإم������ارات  جم��ت��م��ع  يف 
اجلينوم وتطبيق الطب ال�سخ�سي 
الإماراتية مبا  للمر�سى والعوائل 
الدقيق  الت�سخي�س  بتوفري  ي�سهم 
والع�ج املنا�سب للمر�سى وتعزيز 
الوراثية  الأم���را����س  م��ن  ال��وق��اي��ة 
القادمة  الأج���ي���ال  ل���دى  وامل��زم��ن��ة 
ال�سحية  ال�سيا�سات  ابتكار  واإع��ادة 
على  بالعتماد  م�ستقبً�  للدولة 
مع  وبالتعاون  الوطنية  الكفاءات 
الطبية  الأب����ح����اث  م���راك���ز  اأرق������ى 
لتعزيز مكانة الدولة كمركز عاملي 

ل�بتكار يف القطاع ال�سحي.  

عبداهلل بن زايد يرتاأ�ش اجتماع اللجنة العليا لالإ�شراف على ال�شرتاتيجية الوطنية ملواجهة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب

�سلطان  ومعايل  املالية  لل�سوؤون 
بن �سعيد البادي الظاهري وزير 
ال���ع���دل وم���ع���ايل اأح���م���د ب���ن علي 

جهة  كل  قبل  من  املقبلة  الفرتة 
املتطلبات  جميع  لتلبية  معنية 
وال��ت��و���س��ي��ات امل��ق��دم��ة م���ن قبل 

الإمارات العربية املتحدة املركزي 
رئي�س  الظاهري  اأح��م��د  وم��ع��ايل 
جهاز اأمن الدولة ومعايل ط�ل 

اجتماع اللجنة العليا ال�سابق.
مناق�سة  اأي�سا  الج��ت��م��اع  و�سهد 
تنفيذها يف  ال��واج��ب  الأول���وي���ات 

حم��م��د ال�����س��اي��غ وزي�����ر دول�����ة و 
معايل خالد حممد �سامل بالعمى 
م�سرف  حم�����اف�����ظ  ال���ت���م���ي���م���ي 

جمموعة العمل املايل فاتف .
عبيد  معايل   .. الجتماع  ح�سر 
الدولة  وزي���ر  الطاير  حميد  ب��ن 

•• اأبوظبي -وام: 

بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ت��راأ���س 
اخلارجية  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د 
الجتماع  ال��������دويل  وال����ت����ع����اون 
ل�إ�سراف  العليا  للجنة  الثامن 
الوطنية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ع��ل��ى 
ومتويل  الأم����وال  غ�سل  ملواجهة 
الإره��اب وال��ذي عقد عر تقنية 

الت�سال املرئي عن بعد.
اآخر  على  اللجنة  اأع�ساء  واطلع 
العمل  خ��ط��ة  تنفيذ  م�ستجدات 
الأموال  غ�سل  ملواجهة  الوطنية 
ومت���وي���ل الإره�������اب اإ����س���اف���ة اإىل 
لتحقيق  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  اخل���ط���ط 

املطلوب على اأكمل وجه.
ا�ستعر�س  الج����ت����م����اع  وخ�������ل 
ال��ت��ق��دم املحرز  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�����س��اء 
واأب���رز  املعنية  ق��ب��ل اجل��ه��ات  م��ن 
الإجنازات التي مت حتقيقها منذ 

ب��ال��ه��ول ال��ف������س��ي رئ��ي�����س جهاز 
اأمن الدولة يف اإمارة دبي و�سعادة 
ال���ع���ام���ري وكيل  ���س��ع��ي��د  را�����س����د 
لقطاع  ال��رئ��ا���س��ة  ����س���وؤون  وزارة 
و�سع����ادة  احل��ك��وم��ي  ال��ت��ن�����س��ي��ق 
وكيل  ال�سعفار  عب�����داهلل  �س�������يف 
اأحمد  و���س��ع��ادة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
ب���ن لح���ج ال��ف������س��ي م��دي��ر عام 
للجمارك  الحت�����ادي�����ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
وكيل  �سالح  اآل  عبداهلل  و�سعادة 
عبداهلل  و�سعادة  القت�ساد  وزارة 
املجل�س  م���ن  ال��ن��ع��ي��م��ي  ���س��ل��ط��ان 
الوط�����ني  ل���أم�����������������ن  الأع��ل��������������������ى 
مدير  ال��زع��اب��ي  حام����د  و���س��ع��ادة 
ملواجهة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  ع���ام 
الإرهاب  ومتويل  الأم���وال  غ�سل 
واآمنة حممود فكري مديرة اإدارة 
والتجارية  القت�سادية  ال�سوؤون 
ب���������وزارة اخل����ارج����ي����ة وال���ت���ع���اون 

الدويل.

ن�شرين.. اأول اإماراتية حت�شل على درجة الدكتوراه يف طب الأورام
•• اأبوظبي-وام:

ح�����س��ل��ت ال���دك���ت���ورة ن�����س��ري��ن علي 
اخلواجه على العديد من ال�سهادات 
والطب  الأورام،  ط��ب  يف  العلمية 
النف�سي لتكون اأول اإماراتية حت�سل 
ال����دك����ت����وراه يف طب  ع���ل���ى درج������ة 
الأورام، من اململكة املتحدة، وقبلها 

امل��ع��ارف واخل����رات، مم��ا اأهلها لن 
النف�سيني  الأطباء  اأك��رث  من  تكون 
اأوراق  على  احلا�سلني  الإماراتيني 
اع��ت��م��اد دول��ي��ة ف��ري��دة م��ن نوعها، 
وك����ذل����ك ح�����س��ول��ه��ا ع���ل���ى ال���ب���ورد 
و�سهادة  النف�سي،  الطب  العربي يف 
ك��ل��ي��ة ال��ط��ب ب��ج��ام��ع��ة ه���ارف���ارد يف 
ال�سلوكي  ال��ع���ج  ودب��ل��وم  ال��ب��ح��ث، 

الع�ج  ودبلوم  هارفرد  جامعة  من 
دبلوم  وك���ذل���ك  ال�����س��ل��وك��ي  امل���ع���ريف 

املهارات النف�سية.
اأنها بداأت  وقالت الدكتورة ن�سرين 
العمل يف �سركة �سحة  طبيب عام، 
و�سرعت لها �سحة  الأبواب وا�سعة 
على  واحل�����س��ول  تعليمها  ملوا�سلة 
وقدمت  العلمية،  ال��درج��ات  اأع��ل��ى 

من  النف�سية  ال�����س��ح��ة  ماج�ستري 
الكلية امللكية الريطانية يف لندن، 
ومت تكرمي الدكتورة ن�سرين ملرتني 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  ال�سيخ  بجائزة 

مكتوم للتفوق العلمي والتميز.
وال���دك���ت���ورة ن�����س��ري��ن ح���ائ���زة على 
ال��ع��رب��ي يف الطب  ال���ب���ورد  ���س��ه��ادة 
العلمي  ال��ب��ح��ث  و���س��ه��ادة  النف�سي 

لتحقيق  ال����دع����م  اأن��������واع  ك����ل  ل���ه���ا 
اأه���داف���ه���ا، ورغ��ب��ت��ه��ا يف ال��ع��م��ل يف 
و�سبكة  امل�ستوى،  ع��امل��ي  م�ست�سفى 
رعاية �سحية مرموقة تتما�سى مع 
الرعاية  الدولية يف جمال  املعايري 

ال�سحية.
مهدت  �سحة   �سركة  اأن  واأ���س��اف��ت 
لها ال�سبل للح�سول على املزيد من 

ال�سرطان  مر�سى  لع�ج  واخل��رة 
الرتوكولت  ح�سب  الإم�����ارات،  يف 
ال���ع���امل���ي���ة امل����ع����ت����م����دة، واخل��������رات 
خ�ل  من  اكت�سبتها  التي  العميقة 
واأن  خ���ا����س���ة  وع���م���ل���ه���ا،  درا����س���ت���ه���ا 
اهتماماً  ت�سهد  النف�سية  ال�سحة 
ال��دول واحلكومات  قبل  من  كبرياً 

وال�سعوب.

النف�سية،  الكفاءات  ودبلوم  املعريف، 
الإكلينيكية  خ���رت���ه���ا  وت���ع���زي���ز 
والبحثية، وتويل من�سب ا�ست�ساري 

الطب النف�سي يف م�ست�سفى توام .
ن�سرين  ال������دك������ت������ورة  وت����ت����ط����ل����ع 
اخل�����واج�����ه م����ن خ������ل ع��م��ل��ه��ا يف 
والأورام،  ال��ن��ف�����س��ي،  ال��ط��ب  م��ه��ن��ة 
الطبية  الرعاية  وحت�سني  لتقدمي 

معر�ش »قطرة بعد قطرة تت�شاقط احلياة من 
ال�شماء: املاء والإ�شالم والفنون« 9 يونيو بال�شارقة

•• ال�شارقة-وام:

للمتاحف  ال�����س��ارق��ة  هيئة  تنظم 
يونيو   9 م�����ن  ال�����ف�����رتة  خ�������ل 
دي�سمر   11 وح����ت����ى  احل�������ايل 
القادم معر�س "قطرة بعد قطرة 
تت�ساقط احلياة من ال�سماء: املاء 
قاعة  يف  والفنون"،  والإ�����س�����م 
املجرة مبتحف ال�سارقة للح�سارة 
الإ�س�مية، بالتعاون مع موؤ�س�سة 

متاحف تورينو الإيطالية.
الزائرين  العاملي  املعر�س  ويطلع 
اأه����م����ي����ة امل��������اء يف ال���ع���امل  ع���ل���ى 
امل�سهد  يج�سد  ك��م��ا  الإ����س����م���ي، 
الفني املرتبط باملاء من النواحي 
والتاريخ  والإ�س�مية،  التاريخية 
والعامل  اإي��ط��ال��ي��ا  ب��ني  امل�����س��رتك 
الإ�س�مي العربي، بالإ�سافة اإىل 
اإب����راز ع���ق��ة امل���اء ب��الإ���س���م من 
خ����ل ل��غ��ة ال��ف��ن��ون، ف�����س��ً� عن 
التي  والقطع  ال�سور  ا�ستعرا�س 
تت�سابك جميعها مع التكنولوجيا 
واحل���ي���اة ال��ع��ادي��ة وال��ف��ن بف�سل 

املاء.
وي��غ��ط��ي امل��ع��ر���س اأرب���ع���ة حماور 
مقتنًى   120 ع����ر  رئ���ي�������س���ي���ة، 
خمتلفة  جهات  من  فنية  وقطعة 
جم���م���وع���ة   16 ذل��������ك  يف  مب������ا 
اإيطالية عامة وخا�سة، بالإ�سافة 
ملتحف  ال���دائ���م���ة  امل��ق��ت��ن��ي��ات  اإىل 
الإ�س�مية،  للح�سارة  ال�سارقة 
ال�سارقة  متحف  م��ن  ومقتنيات 

للفنون.
وتروي املقتنيات املعرو�سة خ�ل 
احلدث، ارتباط احل�سارات ب�ستى 
وتاريخها،  وف��ل�����س��ف��ت��ه��ا  اأدي���ان���ه���ا 
�سريان  ب��اع��ت��ب��اره  امل��ي��اه،  بعن�سر 
احل��ي��اة والإب������داع وال��ت��ط��ور، كما 
تعزيز  يف  امل��ي��اه  دور  اإىل  تتطرق 
الفني  وتاأثريه  الإبداعي،  امل�سهد 
خمتلف  يف  ال���وا����س���ح  وال���ث���ق���ايف 

احل�سارات واملجتمعات.
مدير  عطايا  منال  �سعادة  وقالت 
للمتاحف..  ال�����س��ارق��ة  هيئة  ع���ام 
ه�����ذا ال����ت����ع����اون مع  ي�����س��ع��دن��ا   "
م��وؤ���س�����س��ة م��ت��اح��ف ت��وري��ن��و، لكي 
ف��ر���س��ة فريدة  ل��ل��ج��م��ه��ور  ن��ق��دم 
الثقافات  اأوج��������ه  ل���س��ت��ك�����س��اف 
الإ���س���م��ي��ة امل��ت��ع��ددة م��ن خ�ل 

جيوفاين كوراتول، اأ�ستاذ بجامعة 
امل��ع��ر���س، واألرتو  اأودي��ن��ي وق��َي��م 
بوليتكنيكو  يف  اأ�ستاذ  تريافريي، 
وهند�سة  البيئة  ق�سم  يف  تورينو 
التحتية  وال���ب���ن���ي���ة  الأرا��������س�������ي 
هند�سة  جمال  يف   ،"DIATI"
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، ودك���ت���ور 
طارق املرابطني، اأ�ستاذ يف جامعة 
ال�سارقة احلا�سل على دكتوراه يف 
املائية  "املوارد  املدنية  الهند�سة 
الهيدروليكية"،  وال���ه���ن���د����س���ة 
 ،1999 ك��ي��و���س��و  ج���ام���ع���ة  م����ن 
ال�سوء  امل�����س��ارك��ون  ي�سلط  ح��ي��ث 
املتعددة  واجل��وان��ب  الأدوار  على 
املا�سي  يف  وا�ستمراريتها  للمياه 

واحلا�سر وامل�ستقبل.
وي��ن�����س��ر ع���ل���ى ه���ام�������س احل�����دث، 
300 ���س��ف��ح��ة مت  م���ن  ك���ت���ال���وج 
الإيطالية  ل��غ��ات  ب��ث���ث  اإع����داده 
يت�سمن  والإجنليزية،  والعربية 
تبحث  راأي  م��ق��الت  حم��ت��واه  يف 
مبو�سوع املاء والإ�س�م والفنون، 
ر�سًما   120 ع���ل���ى  ي����رب����و  وم�����ا 
الكاملة،  ب����الأل����وان  ت��و���س��ي��ح��ًي��ا 
وذل���ك ب��دع��م م��ن امل��ع��ه��د الثقايف 
– �سفارة  اأب��وظ��ب��ي  الإي��ط��ايل يف 
اإيطاليا يف دولة المارات العربية 
ال�سارقة  هيئة  وحتر�س  املتحدة. 
العديد  ا�ست�سافة  على  للمتاحف 
من  لنخبة  الفنية  امل��ع��ار���س  م��ن 
الفنانني امل�ساهري، بهدف ت�سليط 
وتعزيز  اإبداعاتهم،  على  ال�سوء 
ي�سود  ال�����ذي  ال���ث���ق���ايف،  احل������راك 
اأوجه  ل�ستك�ساف  ال�سارقة،  اإمارة 
ال�سبه والخت�فات بني الثقافات 

والحتفاء بها.

ت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء ع���ل���ى امل����زاي����ا 
الفنية".

يوفرها  التي  املقتنيات  بني  ومن 
قوارير  م���ن  امل��ع��ر���س جم��م��وع��ة 
من  العثمانية  "املطارات"  امل��ي��اه 
املي�دي،  ع�����س��ر  ال�����س��اب��ع  ال���ق���رن 
الهرمي،  ب�سكلها  مت��ت��از  وال���ت���ي 
ح��ي��ث ت�����س��ع��د ب��ن��ي��ة ال�����س��ك��ل من 
رقبة  اإىل  و�سول  عري�سة  قاعدة 
اأنبوبية ال�سكل، ويوجد يف جانبها 
ب�سكل  م�سبوك  منحني  مقب�س 

منف�سل.
كما ي�ساهد الزوار بع�س التقنيات 
تنقية  يف  قدمياً  ا�ستخدمت  التي 
املياه، مبا يف ذلك مر�سحات مياه 
م���ن م�����س��ر ت��ع��ود ل��ل��ق��رن الثاين 
امل���ي����دي، وه���ي ع��ب��ارة عن  ع�سر 
�سكل  ذات  ف���خ���اري���ة  م���ر����س���ح���ات 
ومزخرفة  مزججة  غري  دائ���ري، 
ب���زخ���ارف م��ث��ق��وب��ة، ت��و���س��ع عادة 
على قاعدة الرقبة، اأو يف منت�سف 
اأب����اري����ق امل�����اء وال����زج����اج����ات ذات 

ال�ستخدام ال�سائع يف �سرب املاء.
الزائر  يجد  احل��دائ��ق،  ق�سم  ويف 
النوافري  م���ن  ك��ب��رية  جم��م��وع��ة 
ال�����ت�����ي ا����س���ت���خ���دم���ت ق�����دمي�����ا يف 
ت�����زي�����ني اجل������وام������ع والأم������اك������ن 
الداخلية  وال����ف����ن����اءات  ال���ع���ام���ة 
مثالية  الأكرث  الأماكن  للمنازل، 
والتاأمل،  وال�����س���ة  ل��سرتخاء 
ن���اف���ورة ثمانية  وع����ادة م��ا ت��ك��ون 
الأ�سلع، اأو دائرية ال�سكل، وتقبع 
املنزل مملوءة باملاء حتى  يف قلب 
حوافها. من جانبه قال جيوفاين 
كوراتول، الأ�ستاذ بجامعة اأوديني 
وق��ي��م امل���ع���ر����س.. " ي�����س��ع��دن��ا اأن 
اأك��ر معر�س  ق��د يكون  م��ا  نقدم 
على الإط���ق حول هذا املو�سوع 
لتقدمي  امل���ت���ع���ددة  م��ع��ان��ي��ه  م����ع 
تف�سري حمدد لعن�سر عاملي مثل 
الثقافات  الذي يوحد جميع  املاء 

والتقاليد واحل�سارات".
للمتاحف  ال�سارقة  هيئة  وتنظم 
وبالتعاون  امل��ع��ر���س  هام�س  على 
م��ع امل��ع��ه��د ال��ث��ق��ايف الإي���ط���ايل يف 
تديرها  حوارية  جل�سة  اأبوظبي، 
اإيدا زيليو غراندي مديرة املعهد 
الثقايف الإيطايل - �سفارة اإيطاليا 
، وت�س�سيف كل من  الدولة  لدى 

•• راأ�س اخليمة - وام:

اأطلقت القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة 
– ق�سم  املجتمعية  ال�سرطة  اإدارة  يف  ممثلة 
اأفرعها  م���ع  – ب��ال��ت��ع��اون  امل��ج��ت��م��ع  ت��وع��ي��ة 
ال�ساملة  ال�������س���رط���ة  مب����راك����ز  اجل���غ���راف���ي���ة 
حتت  توعوية  حملة  الإم����ارة،  م�ستوى  على 
ب��ال��ل��غ��ت��ني العربية  ال��ط��ف��ل   ���س��ع��ار ح��م��اي��ة 

والإجنليزية.
وطلبة  الأم����ور  اأول��ي��اء  احلملة  وا�ستهدفت 
املدار�س وجرى تنفيذها بالتعاون والتن�سيق 
م����ع امل�����دار������س احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����س���ة عر 
توظيف نظام املحا�سرات عن بعد من خ�ل 
امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف    teams ت��ط��ب��ي��ق 
ال�سلوكيات  م��ن  للحد  واملجتمعية  الأم��ن��ي��ة 

اخلاطئة.
وقال العقيد الدكتور را�سد حممد ال�سلحدي 
براأ�س  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال�����س��رط��ة  اإدارة  م���دي���ر 
كبرياً  اه��ت��م��ام��اً  وج��ه��ت  الإدارة  اإن  اخل��ي��م��ة 
لفئة الأبناء عموماً والأطفال حتديداً، نظراً 
كبريتني  ورق��اب��ة  رع��اي��ة  م��ن  يحتاجونه  مل��ا 
ال�سلوك  لت���خ���اذ  وت��وع��ي��ت��ه��م  وت��وج��ي��ه��ه��م 
ال���ق���ومي حل��م��اي��ة ف���ك���ره وج�������س���ده م���ن اأي���ة 
تهديدات �سلبية قد توؤثر عليه وعلى �سحته 
ثم على جمتمعه يف امل�ستقبل، كخطوة لبناء 
الدينية  واملبادئ  بالأخ�ق  واٍع مت�سلح  جيل 
م��ن خ�ل  وع��ادات��ه  على هويته  وحم��اف��ظ��اً 

ال��ذي��ن يعدون  الأم���ور  اأول��ي��اء  الرتكيز على 
املوجه الأول والرئي�سي لهم، حتقيقاً لروؤية 
اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  يف  الداخلية  وزارة 

للو�سول اإىل جمتمع اآمن.
املقدم عبداهلل  اأو�سح  كما  وت�سمنت احلملة 
توعية  ق�سم  رئي�س  ال��زع��اب��ي  عبدالرحمن 
ب���رو����س���ور توعوي  اإع������داد ون�����س��ر  امل��ج��ت��م��ع، 
باللغتني العربية والإجنليزية عر من�سات 
راأ�س اخليمة،  ل�سرطة  الجتماعي  التوا�سل 
الن�سائح  م����ن  ال���ع���دي���د  ع���ل���ى  وا����س���ت���م���ل���ت 
كيفية  يف  الأم���ر  ل��ويل  املوجهة  والتو�سيات 
املحافظة على �سحة و�س�مة الأبناء من اأية 
خماطر اأو تهديدات قد حتيط بهم، اإ�سافة 

ال�سرطة  مبراكز  املخت�سة  الفرق  ن��زول  اإىل 
يف  اخت�سا�سه  منطقة  ح�سب  ك��ل  ال�ساملة 
خمتلف اأماكن تواجد العائ�ت مع اللتزام 
ملكافحة  الح���رتازي���ة  الإج�������راءات  بتطبيق 
ال�زمة،  ال��ت��وع��ي��ة  ل��ت��ق��دمي   ،  19 ك��وف��ي��د 

ف�سً� عن تعريف الطفل بحقوقه وواجباته 
الواجب اللتزام بها والبتعاد عن ال�سلوكيات 
قادرا على مواجهة احلياة،  ليكون  اخلاطئة 
ن�سر  الإع���م��ي��ة يف  الو�سائل  م��ع  وال��ت��ع��اون 

التوعية على نطاق وا�سع.

�شرطة راأ�ش اخليمة تطلق حملة توعوية بعنوان حماية الطفل
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام: 

اأعلن "بنك الإم��ارات للطعام" عن 
من  طناً  و362  األ��ف��اً   27 توزيعه 
امل�ستفيدين،  على  الغذائية  امل���واد 
مطلع  يف  ت��اأ���س��ي�����س��ه  م���ن���ذ  وذل������ك 
العام  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى   2017 ال��ع��ام 
طناً   9،086 م���ن���ه���ا   ،2020
خ����ل ال��ع��ام امل��ا���س��ي ف��ق��ط، فيما 
ب��ل��غ ع���دد الت��ف��اق��ي��ات ال��ت��ي وّقعها 
البنك 112 اتفاقية على م�ستوى 
ال���دول���ة، ���س��م��ل��ت ���س��رك��اء حمليني 
وم�����ذك�����رات ت���ف���اه���م اإق��ل��ي��م��ي��ة مع 
اإىل  اإ�سافة  باملنطقة،  طعام  بنوك 
موؤ�س�سات غذائية بهدف ال�ستفادة 
الطعام ب�سورة �سحية  من فائ�س 
اأفرع  �ستة  ف��ت��ح  ك��م��ا مت  وم��ن��ظ��م��ة، 
م�ستوى  ع���ل���ى  ل���ل���ب���ن���ك  ج�����دي�����دة 
ال��دول��ة، وج��اري العمل على خطة 
للتو�سع لزيادة فروع البنك لتغطي 
ومناطقها  ال��دول��ة  اإم����ارات  جميع 

املختلفة.
وقال �سعادة داوود الهاجري، مدير 
عام بلدية دبي نائب رئي�س جمل�س 
اأمناء بنك المارات للطعام: "نعمل 
على ترجمة توجيهات حرم �ساحب 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
بنت  ه��ن��د  ال�����س��ي��خ��ة  ���س��م��و  اهلل"، 
اآل مكتوم، رئي�س  مكتوم بن جمعة 
جمل�س اأمناء بنك الإمارات للطعام 
للحد من هدر الطعام وال�ستفادة 
منه بتوزيعه على الفئات امل�ستفيدة 
واملوؤ�س�سات  املتنوعة  قنواتنا  ع��ر 

اخلريية املتعاونة".
بنك  "يعمل  ال��ه��اج��ري:  واأ����س���اف 
الإم���ارات للطعام ومن خ�ل عدة 
متكاملة  منظومة  �سمن  حم���اور، 
املعنيني  كل  وم�ساركة  تعاون  تكفل 
م�����ن م���ان���ح���ني وج�����ه�����ات رق���اب���ي���ة 
وتطوعية  اإن�������س���ان���ي���ة  وج���م���ع���ي���ات 
تاأدية  ل�����س��م��ان  تن�سيقية  وج��ه��ات 
باأعلى  ال�سامية  لر�سالته  ال��ب��ن��ك 
درج�������ات ال����ك����ف����اءة، وت�����س��م��ل هذه 
و�سراكات  اتفاقات  عقد  املنظومة 

مع اجلهات املعنية بقطاع ال�سيافة 
من  ال��دول��ة  يف  الأغ��ذي��ة  و�سناعة 
اأغذية  وم�سانع  وف��ن��ادق  مطاعم 
ومزارع ومتعهدي طعام وموّردين، 
وحم��������ت ال�������س���وب���ر م�����ارك�����ت، يف 
ح������ني ت�����رك�����ز امل����ن����ظ����وم����ة ك���ذل���ك 
ع��ل��ى ت��وزي��ع وج��ب��ات ال��ط��ع��ام على 
الدولة  داخ���ل  امل�ستهدفة  ال��ف��ئ��ات 
من  �سبكة  مع  بالتن�سيق  وخارجها 
واخلريية  الإن�����س��ان��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
املحلية والدولية. ويف اإطار التو�سع 

ال���س��رتات��ي��ج��ي م���ع ت��ن��ام��ي الأث����ر 
الإيجابي للبنك، مت فتح �ستة اأفرع 
للطعام  الإم�������ارات  ل��ب��ن��ك  ج���دي���دة 
م��ن��ه��ا ث���ث��ة اأف����رع يف دب����ي، وفرع 
القيوين،  اأم  يف  واآخ���ر  عجمان،  يف 
اإ���س��اف��ة اإىل ف��رع يف راأ����س اخليمة، 
ال��ب��ن��ك ع��ل��ى درا�سة  ي��ع��ك��ف  ب��ي��ن��م��ا 
متهيداً  ل��ل��ت��و���س��ع  ط��م��وح��ة  خ��ط��ة 
لفتتاح فروع اأخرى تغطي خمتلف 
مناطق واإمارات الدولة ..وبلغ عدد 
فائ�س  بجمع  اخلا�سة  الث�جات 

موزعة  ث����ج���ة   144 الأغ����ذي����ة 
م�ستوى  على  خمتلفة  مناطق  يف 

الدولة، منها 84 يف دبي.
وبنينَّ نائب رئي�س جمل�س اأمناء بنك 
الطعام  جمع  اأن  للطعام  الم���ارات 
يتم من خ�ل �سيارات نقل ُمعّقمة 
الأغذية،  ونقل  ل�ستقبال  ومهياأة 
�سحنات  ا�ستقبال  ي��ت��م  م��ا  وغ��ال��ب��اً 
امل��وؤ���س�����س��ات املترعة  الأغ���ذي���ة م��ن 
الإم��������ارات  ب���ن���ك  ف������روع  اأح������د  اإىل 
ل��ل��ط��ع��ام ل���ت���وزع ���س��م��ن اآل���ي���ة عمل 

حمددة، لفتاً اإىل اأن ن�ساط البنك 
ل يقت�سر فقط داخل الدولة واإمنا 
مت  حيث  اأي�ساً  خارجها  اإىل  ميتد 
اإر�سال بع�س الطرود الغذائية اإىل 
م�سرياً  م��وؤخ��را،  �سقيقة  دول  ع��دة 
الإم������ارات  ب��ن��ك  م��وظ��ف��ي  اأن  اإىل 
ل��ل��ط��ع��ام ي���ق���وم���ون ب���ال���ت���اأك���د من 
���س��م��ان امل��ن��ت��ج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة وفق 
لوائح ال�سحة وال�س�مة يف جميع 
اخل���ط���وات ال��ع��م��ل��ي��ة، مب���ا يف ذلك 

جمع وتخزين وتوزيع الوجبات.

ُيذكر اأن بنك الإم��ارات للطعام قد 
 2017 ي��ن��اي��ر   4 يف  اإط����ق���ه  مت 
بن  حممد  "مبادرات  مظلة  حت��ت 
ويلتزم  العاملية"،  مكتوم  اآل  را�سد 
ب����ت����وزي����ع ال������غ������ذاء ع���ل���ى ال���ف���ئ���ات 
املُتعففة  الأُ�����س����ر  م���ن  امل�����س��ت��ه��دف��ة 
�����ال م����ن خ�������ل ال���ت���ع���اون  وال�����ُع�����منَّ
اخلريية  املوؤ�س�سات  مع  والتن�سيق 
بالدولة وكذلك من خ�ل التوزيع 
وخ�ل  ال��ع��م��ال،  ل�سكنات  املبا�سر 
توفري  ي��ت��م  كوفيد19-،  ج��ائ��ح��ة 

ال�َسَكنات  مل�سريف  الأغ��ذي��ة  كميات 
لكي يتم التوزيع من قبلهم يدا بيد 
م�ساندًة للفئات املحتاجة واملتعرثة 

من امل�ستفيدين.
"بلدية دبي" بتوفري دليل  وقامت 
واجلهات  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات  اإر�����س����ادي 
و�سناعة  ال�سيافة  بقطاع  املعنية 
"بنك  الأغ����ذي����ة ���س��م��ن م��ن��ظ��وم��ة 
الإم��ارات للطعام"، يو�سح معايري 
وال�س�مة  ال�����س��ح��ي��ة  ال�����س���م��ة 
ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي ي��ج��ب ات��ب��اع��ه��ا يف 
التي  الطعام  وج��ب��ات  م��ع  التعامل 
ي��ت��م ال��ت��رع ب��ه��ا للبنك ..ك��م��ا مت 
تنوع  ن�ساطاً   /127/ ع��دد  تنفيذ 
التوعوية  وح���م����ت  ب���رام���ج  ب���ني 
وال��ت��ث��ق��ي��ف يف جم���ال ت��ق��ل��ي��ل هدر 
م���ن فائ�س  ال��ط��ع��ام وال����س���ت���ف���ادة 
تلك  ون�سر  النعمة  وحفظ  الطعام 
وامل��ع��ل��وم��ات ع��ر من�سات  امل���ب���ادئ 
املتنوعة،  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
بالإ�سافة اإىل ور�س العمل املتنوعة 
من  ال��ع��دي��د  يف  تنظيمها  مت  ال��ت��ي 
م��دار���س دب��ي ودوائ��ره��ا احلكومية 
ف��ي��ه��ا، فيما  ال�����س��ك��ن��ي��ة  وامل���ن���اط���ق 
تعاونت البلدية مع خمتلف و�سائل 
البنك  ب��اأه��داف  للتعريف  الإع����م 
ون�����س��ر ر���س��ال��ت��ه ع��ل��ى ن��ح��و يدعم 

اخت�سا�ساته ويحقق م�ستهدفاته.
دب������ي جملة  ب���ل���دي���ة  ن���ظ���م���ت  ك���م���ا 
لتدريب  اخل��ا���س��ة  ال�������دورات  م���ن 
اآل�����ي�����ات حفظ  امل���ت���ط���وع���ني ع���ل���ى 
ال�سوابط  وف��ق  الأطعمة  وتغليف 
وامل�ساركة  امل����ح����ددة،  وال�������س���روط 
ال���ط���ع���ام على  ت����وزي����ع وج����ب����ات  يف 
املحتاجني داخل الدولة وخارجها.

بتوجيهات هند اآل مكتوم 

بنك الإمارات للطعام يوزع اأكرث من 27 األف طن من الأغذية منذ تاأ�شي�شه يف 2017 اإىل نهاية 2020

• داوود الهاجري: البنك يعمل �سمن منظومة متكاملة ت�سمن تعاون كافة اجلهات املعنية لتحقيق ر�سالته ال�سامية باأعلى درجات الكفاءة 
• توقيع 112 اتفاقية �سملت �سركاء حمليني ومذكرات تفاهم مع بنوك طعام اإقليمية لال�ستفادة من فائ�ض الطعام ب�سورة �سحية ومنظمة

العمل على خطة للتو�سع يف خمتلف مناطق واإمارات الدولة  وجاري  للبنك  جديدة  اأفرع  �ستة  • فتح 

•• ال�شارقة-وام:

للمبتكرين  الأول  الفرتا�سي  امللتقى  ل�إبداع  الإم���ارات  جمعية  نظمت 
القا�سمي  حميد  ب��ن  خالد  ال�سيخ  بح�سور  ملهمة  من��اذج   : اخلليجيني 
رئي�س  نائب  احل��م��ادي  في�سل  وال��دك��ت��ور  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
اجلمعية وهاجر العي�سى الأمني العام للجمعية واأع�ساء جمل�س الإدارة 
الإمارات  دول��ة  من  واملتخ�س�سني  واملبدعني  املبتكرين  من  كبري  وع��دد 

العربية املتحدة ودول اخلليج وعدد من الدول العربية.
توجهات  توافقا مع  ياأتي  امللتقى  تنظيم  اإن  القا�سمي  ال�سيخ خالد  وقال 
دولة المارات ودعمها ل�إبداع والبتكار وحتقيقا لروؤية ور�سالة اجلمعية 
اأو  اإماراتيني  كانوا  �سواء  املبدعني مبختلف جن�سياتهم  يف دعم وت�سجيع 

خليجيني اأو عربا فاجلمعية وجدت خلدمة اجلميع.

واأ�ساف ال�سيخ خالد القا�سمي " نحن اليوم اأمام حتديات كبرية فالعامل 
يف �سباق حمموم يف جمال البتكار والبداع ونحن اأمام ثورة اإبداعية يف 
جميع التخ�س�سات وعلينا اأن نواكبها ما ا�ستطعنا وهنالك ل �سك معوقات 
وهموم اأمام املبدعني نحاول يف هذا امللتقى اإلقاء ال�سوء عليها من خ�ل 

هذه النخبة املتميزة امل�ساركة معنا اليوم يف اأعمال امللتقى".
اأف��راد لديهم موهبة خ�قة وهم يف احلقيقة  اأم��ة لديها  اأن كل  واأو�سح 
لت�سجيعهم  ال��ط��رق  اأف�����س��ل  وم��ن  دول��ه��م  يف  والتنمية  الب��ت��ك��ار  م�سدر 
داعيا  اأف��ك��اره��م  وتنمية  لتحقيق  حقيقية  ف��ر���س  منحهم  ه��و  ودع��م��ه��م 

احلكومات واملوؤ�س�سات والهيئات خللق مناخ منا�سب ل�بتكار والخرتاع.
من جانبه ا�ستعر�س الدكتور حممد �سالح ال�سليمان م�ست�سار التدريب 
والتطوير من اململكة العربية ال�سعودية خ�ل امللتقى مناذج ملهمة من 
دول اخلليج العربي قدمها كل من ماجدة العزعزي رئي�س جمل�س الإدارة 

واملدير التنفيذي ل�"اإم جلوري القاب�سة" حيث عر�ست ق�سة جناحها يف 
�سركة  البتكار يف  احل��واج مدير مركز  اأمينة  والدكتورة  الإم���ارات  دول��ة 
بعد  "اأمل  جن��اح  ق�سة  خ�لها  وا�ستعر�ست  البحرين  مملكة  من  بابكو 
الكويت وهو طالب يف  اأمل" فيما تناول نا�سر عي�سى اجليماز من دول��ة 
وم�ستدامة   �سحية  "بيئة  بعنوان  اأخ��رى  جناح  ق�سة  الهند�سة  تخ�س�س 
اململكة  م��ن  اأخ����رى  جن���اح  ق�س�س  امللتقى  ع��ر���س  ك��م��ا  واعد"  مل�ستقبل 
العربية ال�سعودية، عر�سها رائد بن ح�سن بن �سدقة وهو مرمج ومدرب 

روبوت.
وعر�س الدكتور حممد ال�سليمان يف اخلتام تو�سيات امللتقى التي اأ�سارت اإىل 
اأهمية منح املناطق التعليمية واملدار�س حرية اأكرث لتبدع وتبتكر وتاأهيل 
املعلم ب�سبل حديثة متكنه من اأن يكون مبدعا وبناء مراكز ل�بتكار يف كل 
موؤ�س�سات دول اخلليج وتاأ�سي�س رابطة للمبدعني واملبتكرين اخلليجيني 

وتخ�سي�س 1 باملائة من ميزانية املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة ل�بتكار 
الإبداعي  املناخ  لتهيئة  ال�سا�سي  التعليم  الوىل من  املراحل  والبدء من 
ل�أطفال وتبني النا�سئة املوهوبني ورعايتهم لتعزيز املهارات البتكارية 
لدى الن�سء والت�سجيع على ت�سنيع منتج علمي خليجي مبعايري عاملية 
النفط  على  قائم  اقت�ساد  من  والتحول  اخلليج"  يف  "�سنع  �سعار  حتت 
اإىل اقت�ساد املعرفة وتطوير املناهج واملقررات املدر�سية  بالدرجة الأوىل 

التي تعد العمود الفقري يف جمال التحول اإىل تعليم الإبداع والبتكار.
كما اأو�سى امللتقى ب�سرورة اإن�ساء موؤ�س�سة احتادية تتوىل ربط املبتكرين 
واخرتاعاتهم  البتكارية  م�ساريعهم  ومتابعة  بالدولة  البع�س  ببع�سهم 
اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة حم����ددة ووا���س��ح��ة مل���راك���ز البتكار  وت��ط��وي��ره��ا وو����س���ع 
التنويع  ع��ر  ال���دول  ب��ه  تتمتع  الأج���ل  ط��وي��ل  كا�ستثمار  والتكنولوجيا 
القت�سادي والنمو الذكي امل�ستدام ولرفع التناف�سية املحلية واخلليجية.

جمعية الإمارات لالإبداع تنظم امللتقى الفرتا�شي الأول للمبتكرين اخلليجيني: مناذج ملهمة

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 147
املتحدة،  العربية  الم��ارات  ال�سيد : حممد احمد عبيد - اجلن�سية  ب��اأن  ليكن معلوما للجميع 
ال�سيد  اىل  ذلك  يرغب يف البيع والتنازل عن ن�سبة 49% من كامل ح�سته البالغة 100% و 
، اجلن�سية م�سر، يف الرخ�سة امل�سماه ))ال�سواقي خلدمات  : خالد عبدالعزيز خمي�س حميدة 
تنظيف املباين(( والتي تاأ�س�ست باأم�ارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )741586( ال�سادرة من 
دائرة التنمية القت�سادية ، ا�سافة ن�ساط، ا�سافة �سريك ، تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة 

فردية اىل �سركة اعمال مهنية.
2013 يف  وعم�بن�س امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحت��ادي رقم )4( ل�سنة  
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا الع�ن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا الع�ن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 148

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيدة : �سوفيه حممد احمد - اجلن�سية اثيوبيا ، ترغب 
هلني   : ال�سيدة  اىل  ذل��ك  100% و  البالغة  ح�ستها  ك��ام��ل  ع��ن  وال��ت��ن��ازل  البيع  يف 
جهيرو اباي ، اجلن�سية اريرتيا، يف الرخ�سة امل�سماه  )�سالون دار احلب�سة لل�سيدات( 
والتي تاأ�س�ست باأم�ارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )617250( ال�سادرة من دائرة 
فقرة   )14( امل��ادة  لآخ��ر. وعم�بن�س  الرخ�سة  تنازل �ساحب   ، القت�سادية  التنمية 
 . الكاتب العدل  2013 يف �سان  القانون الحت��ادي رقم )4( ل�سنة   )5( من احكام  
فقد اقت�سى ن�سر هذا الع�ن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا الع�ن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 149

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد عبداهلل جمعه �سامل ال�سويدي - اجلن�سية المارات 
اىل  ذلك  و   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  املتحدة،  العربية 
الرخ�سة  يف  املتحدة،  العربية  المارات  اجلن�سية  الكعبي،  يليه  را�سد  �سعيد  ال�سيد:عبداهلل 
رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإم�ارة  تاأ�س�ست  والتي  الطارات(  لت�سليح  ال�سلوان  )خدمات  امل�سماه 

رقم )505202( ال�سادرة من دائرة التنميه القت�سادية، تنازل �ساحب الرخ�سة لآخر.  
 2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعم�بن�س 
الت�سديق  على  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا الع�ن  اقت�سى  . فقد  العدل  الكاتب  �سان  يف 
تاريخ هذا الع�ن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 146
الإمارات  اجلن�سية  اللنجاوي،  احمد  حممد  ابراهيم  وليد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
العربية املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100% و ذلك اىل ال�سيد 
لتجارة  الرفاف  )موؤ�س�سة  الرخ�سة  يف  باك�ستان  اجلن�سية  عبدال�س�م،  علم  م�سعود  �سيد   :
ال�سادرة من  ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )506578(  باأم�ارة  تاأ�س�ست  الكهربائيات( والتي 
اإىل  فردية  موؤ�س�سة  من  القانوين  ال�سكل  تغيري  اأخرى:  تعدي�ت  القت�سادية،  التنميه  دائرة 

وكيل خدمات، تنازل �ساحب الرخ�سة لآخر
 2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعم�بن�س 
الت�سديق  على  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا الع�ن  اقت�سى  . فقد  العدل  الكاتب  �سان  يف 
تاريخ هذا الع�ن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 610

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �س�لطان عب�دالكرمي م�س�لم املرزوق�ي - اجلن�سية: الإم�ارات، 
اإل�ى ال�سيد : فيج�اى  يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�س�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك 
الدوات  لتج�ارة  )ال�تحكم  امل�س�ماه  الرخ�س�ة  ف�ى  الهن�د،   : اجلن�س�ية   - كرام�س�انداين  ناراي�ان 
دائ�رة  ال�س�ادرة م�ن  ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة رق�م )628516(  ب�اإم�ارة  تاأ�س�س�ت  احلديدي�ة( 
التنمي�ة القت�س�ادية بال�سارقة. تعدي�ت اآخرى:- تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( 
اإىل )وكيل خدمات(. وعم�بن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
يتم  �سوف  وانه  للعلم  الع�ن  ن�سر هذا  اقت�سى  فقد   . العدل  الكاتب  �سان  2013 يف  ل�سنة  
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا الع�ن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 612

 : اجلن�سية   - ك�ارا  ف�ات�ون  ك�وتى  مو�س�ى  ال�سيد/عبدالنا�س�ر  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
 )%100( البالغ�ة  ح�س�ته  ك�ام�ل  م�ن   )%50( ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  يرغ�ب  الهن�د، 
امل�س�ماه  الرخ�س�ة  ف�ي  الهن�د،   : اجلن�سية   - اي�روت  حمم�د  ك�ونهى  ال�س�يد:  اإل�ى  وذل�ك 
ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة رق�م  ب�اإم�ارة  تاأ�س�س�ت  ال�س�ريعة(  )ن�د وا�س�ط احلديث�ة للوجب�ات 

)535831( ال�س�ادرة م�ن دائ�رة التنمي�ة القت�س�ادية  بال�سارقة. تعدي�ت اخرى:
وعم�بن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا الع�ن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا الع�ن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 609

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/نور نبى نور ح�سني - اجلن�سية : بنغ�دي�س يرغب 
غياث  حممد  ال�سيد/  اإىل   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
ال�سادرة  كافيه(  ال�سقر  امل�سماه )ركن  الرخ�سة  ، يف  بنغ�دي�س   : - اجلن�سية  الدين 
تعدي�ت   .)765674( رقم  برخ�سة  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من 
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-الفجر: 

نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
رئي�س الدولة حفظه اهلل ، وبت�سريف من �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س 
ال��وزراء، حاكم دبي رع��اه اهلل .تقيم جامعة الإم��ارات العربية 
8 يونيو اجل���اري حفل  امل��واف��ق  ال��ق��ادم  ال��ث���ث��اء  ي��وم  املتحدة 

التخّرج الفرتا�سي للدفعة 41 من طلبتها وطالباتها 
ال�سمو  اأ�سحاب  من  عدد  الفرتا�سي  احلفل  هذا  يف  وي�سارك 
واأولياء  ال��دول��ة  يف  امل�سوؤولني  وكبار  ال���وزراء  وامل��ع��ايل  ال�سيوخ 

الأمور .
وحر�ساً من اإدارة اجلامعة على اأن يبقى حفل التخريج حمطة 
قامت  ك��ورون��ا،  جائحة  فر�ستها  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  رغ��م  �سنوية 
بتوفري اآلية متميزة ل�حتفال بتخريج الط�ب عن ُبعد وبث 

روح البهجة والفرح مع تعزيز روح الإبداع والبتكار من خ�ل 
ا�ستديو  جتهيز  مّت  حيث  اجلامعة،  و�سمعة  مبكانة  يليق  حفل 
عر  وبثها  احلفل  ف��ق��رات  لت�سوير  التقنيات  ب��اأح��دث  خا�س 

تقنيات التوا�سل الإلكرتوين.
ت�سّم الدفعة 41 من خريجي اجلامعة 2725 طالباً وطالبة، 
منهم 346 يف برامج الدرا�سات العليا، و62 خريجاً وخريجة 

من كلية الطب والعلوم ال�سحية.

حتت رعاية خليفة بن زايد

جامعة الإمارات حتتفل بتخريج الدفعة 41 يوم 8 يونيو اجلارى

•• دبي-الفجر:

وق��ع��ت الإم�����ارات ل��ل��م��زادات  ال�سركة 
امل��������زادات  واإدارة  ب��ت��ن��ظ��ي��م  امل���ع���ن���ي���ة 
منطقة  يف  والإل���ك���رتون���ي���ة  ال��ع��ل��ن��ي��ة 
ت��ع��اون مع  اتفاقية  الأو���س��ط  ال�����س��رق 
الإ�سعاف،  خل���دم���ات  دب����ي  م��وؤ���س�����س��ة 
تتوىل مبوجبها ال�سركة بيع املركبات 
عن  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة  امل��م��ل��وك��ة  امل�ستعملة 

طريق املزادات الإلكرتونية العلنية.
ك��م��ا وق����ع اجل���ان���ب���ان م���ذك���رة تفاهم 
والتن�سيق  ال���ت���ع���اون  اأط������ر  ل��ت��ع��زي��ز 
الإم������ارات للمزادات   م��ن خ����ل دع���م 
ل�إ�سعاف،  اللوج�ستية  للمنظومة 
�سيارات  اأ����س���ط���ول  ن��ق��ل  ط���ري���ق  ع���ن 
ال�سيانة  ور���س  اإىل  املوؤ�س�سة  اإ�سعاف 
املوؤ�س�سة  تتيح  ح��ني  يف  احل��اج��ة،  عند 
اإمكانية ال�ستفادة من بع�س  لل�سركة 
ت�ستخدمها  ال���ت���ي  الرت����ك����از  ن���ق���اط 
داخل  لها  التابعة  الإ���س��ع��اف  ���س��ي��ارات 

اإمارة دبي.     
ال���ت���وق���ي���ع يف مقر  م���را����س���م  وج������رت 
بن  خليفة  ���س��ع��ادة  قبل  م��ن  املوؤ�س�سة 

دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر  دراي 
خل���دم���ات الإ����س���ع���اف، و����س���ع���ادة عمر 
مطر املناعي املدير التنفيذي ل�سركة 
الإمارات للمزادات، وبح�سور عدد من 

املدراء وامل�سوؤولني يف اجلانبني. 
تعزيز عمل منظومة الإ�سعاف

دراي  ب��ن  ح�سن  خليفة  �سعادة  واأ���س��ار 
ال���ت���ع���اون م���ع الإم������ارات  اأه��م��ي��ة  اإىل 
للمزادات ودوره يف دعم جهود املوؤ�س�سة 
الإ�سعاف  م��ن��ظ��وم��ة  ع��م��ل  وت���ع���زي���ز 
ال�سحية  الح���ت���ي���اج���ات  ت��ل��ب��ي  ال���ت���ي 
و�س�مة  �سحة  ل�سمان  ب��اح��رتاف��ي��ة 

موؤكداً  امل��ج��ت��م��ع،  واإ���س��ع��اد  املتعاملني 
الإ�سعاف  مركبات  ع��ن  ال�ستغناء  اأن 
م���ن دورة عمل  ه���و ج���زء  امل�����س��ت��ع��م��ل��ة 
املوؤ�س�سة والتزامها بالتجديد امل�ستمر 
ملركباتها ومقتنياتها يف اإطار حر�سها 
ال�سحية  اأرق��ى اخلدمات  على تقدمي 

والأجهزة  التقنيات  اأحدث  وا�ستخدام 
ال�سحية  خ��دم��ات��ه��ا  يف  وال���و����س���ائ���ل 
م��ن��وه��اً مبكانة  وامل��ب��ت��ك��رة،  ال����رائ����دة 
و�سمعة الإم��ارات للمزادات  وخرتها 
ال��ع��ري��ق��ة يف جم���ال ت��ن��ظ��ي��م امل�����زادات 

الإلكرتونية احلديثة.

اإجناز جديد
من جانبه اأكد �سعادة عمر مطر املناعي 
اأن التعاون مع موؤ�س�سة دبي خلدمات 
الإ�سعاف هو اإجناز جديد ي�ساف اإىل 
�سجل ال�سركة التي باتت حتظى بثقة 
يف  العريقة  املوؤ�س�سات  من  كبري  ع��دد 

اأن  ال��دول��ة واملنطقة وال��ع��امل، م��وؤك��داً 
ال�سركة �ستحر�س على حتقيق اأف�سل 
العائدات واأع�ها ل�سالح املوؤ�س�سة من 
خ�ل التزامها باعتماد اأعلى املعايري 
الإل��ك��رتون��ي��ة على  امل����زادات  املتبعة يف 
جميع  اأن  اإىل  لفتا  ال��ع��امل،  م�ستوى 

تتم  ال�����س��رك��ة  تنظمها  ال��ت��ي  امل�����زادات 
طموحات  وحتقق  احرتافية  بطريقة 
اإقباًل  وت�قي  ومتعامليها  �سركائها 
من  كبرية  اأع���داداً  وت�ستقطب  وا�سعاً 
املزايدين نظراً ملا تتمتع به من �سفافية 
وديناميكية، عدا عن �سهولة امل�ساركة 
يف املزادات الإلكرتونية احلديثة التي 
تنظمها الإمارات للمزادات عن طريق 
من  اأو  امل��ت��ط��ور  الإل��ك��رتوين  موقعها 
خ�ل تطبيقها اخلا�س عر الهواتف 

الذكية.
اجلانبني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اأن  اإىل  ي�سار 
ي��اأت��ي يف ���س��وء ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري الذي 
ح��ق��ق��ت��ه الإم�������ارات ل���ل���م���زادات  خ�ل 
�سركائها من  املا�سية جلميع  الأع��وام 
اجل���ه���ات وال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة على 
املزادات  غ��دت  ال��دول��ة، حيث  م�ستوى 
الإم���ارات  طورتها  التي  الإلكرتونية 
ل��ل��م��زادات حت��ظ��ى ب��اإق��ب��ال وا���س��ع من 
التقليدية  الطرق  بخ�ف  املزايدين 
املطلوبة  ال�سرعة  توفر  تكن  مل  التي 
اأو  املقبولة  الأ�سعار  املركبات ول  لبيع 

املتوقعة.

•• اأبوظبي - وام:

مع  تعاونه  عن  اأبوظبي   فن  اأعلن 
ك���روم���وي���ل ب��ل��ي�����س  ل��ي��ك��ون بذلك 
الأول  ال���ت���ج���اري  ال��ف��ن��ي  امل���ع���ر����س 
العر�س  �سالة  معه  ت��ت��ع��اون  ال���ذي 
اجلديدة يف لندن واملوؤ�س�سة الفنية 
يعك�س  الع�سوية، مبا  القائمة على 
امل��ك��ان��ة امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي مي��ث��ل��ه��ا فن 
الفن  للتوا�سل بني  اأبوظبي ج�سرا 
املعا�سر واحلديث يف دولة الإمارات 

والعامل اأجمع.
م�ساركته  يف  اأبوظبي  فن  ويعر�س 
بلي�س  كرومويل  يف  الأوىل  العاملية 
ل���ن���دن  الأع����م����ال ال��ت��ك��ل��ي��ف��ي��ة التي 
فنانات  ث����ث  وط��ّورت��ه��ا  ق��ّدم��ت��ه��ا 
اإم��ارات��ي��ات م��وه��وب��ات ع��ام 2020 
الفنانون  اآف�������اق:  ب���رن���ام���ج  ���س��م��ن 
القّيمة  اإ����س���راف  ال��ن��ا���س��ئ��ون  حت��ت 

مايا خليل.
عر  الفنية  الأعمال  هذه  وُتعر�س 
2 و3  ال�سالت  خم�سة معار�س يف 
و4 بكرومويل بلي�س جنباً اإىل جنب 
اأعمال من �سالت عر�س من دولة 
الإم��ارات هم: طري اآرت �سبي�س ، 
و لوري �سبيبي ، و اخلط الثالث  و 

جالريي اإيزابيل فان دين اإيندي .
لوري  ال��ع��ر���س  �سالة  تعر�س  كما 
الإماراتي  ال��ف��ن��ان  اأع��م��ال  �سبيبي  

اإبراهيم  اأح���م���د  حم��م��د  امل��ع��ا���س��ر 
ال����ذي ���س��ي��م��ث��ل دول����ة الإم�������ارات يف 
 2022 ع�����ام  ال���ب���ن���دق���ي���ة  ب���ي���ن���ايل 
..وت����ق����وم ���س��ال��ت��ا ال���ع���ر����س اخلط 
الثالث  و جالريي اإيزابيل فان دين 
اإيندي  من دب��ي، بعر�س جمموعة 
خمتارة من الأعمال الفنية لفنانني 
مقيمني يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا، اأنور خليفي و�سارة 
ومنال  م���اري���ا  اآل  و���س��وف��ي��ا  ن��ع��ي��م 

ال�سويان.
كرومويل  ال���ع���ر����س  ���س��ال��ة  وت���ع���د 
اأكتوبر  يف  افتتاحها  مت  التي  بلي�س 
ال���ع���ام امل���ا����س���ي واح�������دًة م���ن اأك���رث 
الوجهات الفنية اجلديدة متيزاً يف 
لندن ..وم��ن خ�ل توفري خدمات 
الدفع  وخا�سية  لأع�سائها،  مرنة 
فقط،  يحتاجونها  التي  للخدمات 
باتت �سالة العر�س وجهة ومنطلقاً 
من لندن لفنانني حمليني وعامليني 
ي�ستطيع  ال����ع����ام،  م������دار  ..وع����ل����ى 
والقّيمني  وامل�ست�سارين  الفن  جتار 
الفنيني ومقتنيي الفنون ال�ستفادة 
م������ن �������س������الت ال�����ع�����ر������س وغ������رف 
تخزين  وغ��رف  وامل��ك��ات��ب  امل�ساهدة 
الأع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة واحل�����س��ول على 
الدعم اللوج�ستي، مما يوفر لأفراد 
وا�سعاً  برناجماً  لندن  يف  اجلمهور 

ومتنوعاً من الفنون والتحف.

وقالت ديال ن�سيبة، مديرة معر�س 
برناجمنا  ي��خ��ط��و  اأب���وظ���ب���ي:  ف���ن 
النا�سئون   الفنانون  اآف��اق:  ال�سنوي 
العام  ه�����ذا  الأم���������ام  ن���ح���و  خ���ط���وة 
متيحاً  اخل����ارج����ي����ة،  مب�����س��ارك��ت��ن��ا 
املحليني  ال��ف��ن��ان��ني  اأم������ام  امل���ج���ال 
النا�سئني الذين ّقدمنا لهم الدعم 
م��ن اك��ت�����س��اب ���س��ه��رة ع��امل��ي��ة ت�سكل 
م�سريتهم  اإىل  مم���ي���زة  اإ�����س����اف����ة 
على  اخ��ت��ي��ارن��ا  وق���ع  ..وق����د  الفنية 
ملعر�سنا  �سريكا  بلي�س   ك��روم��وي��ل 
ع�سوية  ب�����س��ب��ب  الأول  اخل���ارج���ي 
العار�سة  العر�س  �سالت  من  عدد 
ف�سً�  بلي�س   ك��روم��وي��ل  يف  لدينا 
العار�سة  ال��ع��ر���س  ���س��الت  اأن  ع��ن 
الفن  اأ�سبوع  يف  للم�ساركة  م�ستعدة 
الفنانني  على  ال�سوء  ي�سلط  ال��ذي 
ال��ن��ا���س��ئ��ني وال����ب����ارزي����ن م���ن دول���ة 
الإمارات اأمام حمبي الفن يف اململكة 
املتحدة يف يونيو مع خروج لندن من 
احلجر ال�سحي ..و�ستحافظ مناذج 
املجتمع الفني التي ن�ساأت خ�ل عاٍم 
مليٍء بالتحديات بالن�سبة للفنانني 
على  الفنيني  والقّيمني  واملعار�س 
اإيجابياً  تطوراً  وُتعد  ا�ستمراريتها، 
ل�������س���وق ال���ف���ن ع���ل���ى ن���ط���اق اأو����س���ع 
..وتوفر لنا م�ساركتنا يف كرومويل 
بلي�س توا�سً� حيوياً مع �سبكتنا يف 
اململكة املتحدة، وت�سكل خطوة اأوىل 

بعد  اجل��دي��د  ال��و���س��ع  م��ع  للتاأقلم 
اجلائحة وفر�سة للتو�سع .

ق��ال��ت م��اي كليل، مدير  وب��دوره��ا، 
بلي�س:  ك���روم���وي���ل  يف  ال��ع�����س��وي��ة 
جمتمعاً  بلي�س  ك��روم��وي��ل  اأ���س��ب��ح 
فنياً جديداً و�سط لندن يقوم على 
املرونة والتعاون ..وت�سعدنا �سراكتنا 
مع معر�س فن اأبوظبي، وباأن نكون 
وجهة ل�سالت العر�س التي تتطلع 
اإىل التوا�سل مع اجلمهور وجامعي 
املقتنيات والعم�ء يف اململكة املتحدة 
..ونحن متحم�سون لفر�سة عر�س 
نا�سئني  اإم��ارات��ي��ني  فنانني  اأع��م��ال 
جانب  اإىل  ���س��الت��ن��ا  يف  م���رة  لأول 
�سالت  م��ن  معا�سرة  فنية  اأع��م��ال 
ال���ع���ر����س الأع���������س����اء، مب���ا يف ذلك 
طري اآرت �سبي�س  و لوري �سبيبي  

و اخلط الثالث  و جالريي اإيزابيل 
فان دين اإيندي .

ي�سكل  ال��ت��ع��اون  ه���ذا  اأن  واأ���س��اف��ت 
ف���ر����س���ة رائ����ع����ة لإب���������راز ال����راع����ة 
ال��ت��ي ت��ك��ل��ل امل�����س��ه��د ال��ف��ن��ي لدولة 
ونتطلع  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
اأخ��رى يف  اإىل ا�ستقبال ال��زوار مرة 
كرومويل بلي�س من خ�ل املعار�س 
املواهب  على  ال�����س��وء  ت�سلط  ال��ت��ي 
من  نا�سئني  لفنانني  ال�ستثنائية 

الإمارات.
ل�ستك�ساف  حم��اولت��ه��ا  اإط����ار  ويف 
مو�سوع الذاكرة ، �سيعر�س برنامج 
اآفاق: الفنانون النا�سئون  جمموعة 
هند  للمبدعة  الفنية  الأعمال  من 
م��زي��ن��ة ال��ت��ي اع��ت��م��دت ع��ل��ى مواد 
مثل  ال��و���س��ائ��ط،  متعددة  اأر�سيفية 

ال�����س��ور ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة والأف�����م 
لهدفها  حت���ق���ي���ق���اً  الأر�����س����ي����ف����ي����ة، 
امل��ن�����س��ود وامل��ت��م��ّث��ل يف ال��ت��ع��ب��ري عن 
عنا�سر الذاكرة اجلماعية، وق�سية 
الإمارات  الذكورة، والرتاث، ودولة 
اأعمالها  ه��ن��د  ت�����س��ف  م���ا  ..وع������ادة 
الآث����ار  اأ���س��ك��ال  ال��ف��ن��ي��ة ك�سكل م��ن 

الب�سرية .
الظاهري،  ع����ف����راء  ال���ف���ن���ان���ة  اأم������ا 
تكوين  ا�ستك�ساف  نحو  وان��ط���ق��اً 
ب��ب��ع��رثة خ�سل  ف��ق��ام��ت  ال���ه���وي���ة، 
حتر�س  ال���ذي  امل��ت�����س��اق��ط،  �سعرها 
ع��ل��ى ج��م��ع��ه ب��ع��د ���س��ق��وط��ه ..ويف 
ل�ستك�ساف  حم����اولت����ه����ا  اإط���������ار 
اأعمالها  تعتمد  ال��ذات��ي��ة،  ال��ه��وي��ة 
الإب������داع������ي������ة ع����ل����ى الرت�����ب�����اط�����ات 
الج���ت���م���اع���ي���ة ال���وا����س���ع���ة وح�����الت 
الواعي وغري  الجتماعي  الرتاجع 
الواعي املرتبطة بق�سية �سعر املراأة 
الظاهري  ..واع���ت���م���دت  وت��غ��ط��ي��ت��ه 
ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام م��زي��ج م��ت��ن��وع من 
ل�ستعرا�س  الإع���م��ي��ة  الو�سائط 
ال���ف���روق���ات ال��دق��ي��ق��ة يف ال���ذاك���رة 
اأبوظبي  ف����ن  وي����ع����ود  وال����ت����اري����خ. 
اإىل  ال��واق��ع��ي��ة  بن�سخته   2021
م��ن��ارة ال�����س��ع��دي��ات، م��رح��ب��اً بعموم 
اجلمهور خ�ل الفرتة من 18 اإىل 
و�سي�سبقه   ،2021 ن��وف��م��ر   21
ح��ف��ل الف��ت��ت��اح ال��ر���س��م��ي ي���وم 17 

الن�سخة  جن���اح  ..وع���ق���ب  ن��وف��م��ر 
الف��رتا���س��ي��ة م���ن امل��ع��ر���س خ�ل 
العام املا�سي، �سيوا�سل فن اأبوظبي 
الف�ساء  يف  ب��ق��ّوة  ح�����س��وره  ت��ع��زي��ز 
ال��رق��م��ي ع���ر ع����دد م���ن امل���ب���ادرات 
تد�سينها خ�ل  املقرر  الإلكرتونية 

العام اجلاري.
وال�سياحة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة  وت��ل��ت��زم 
معايري  اأعلى  بتطبيق  اأبوظبي   –
والتدابري  الح��رتازي��ة  الإج����راءات 
ال��وق��ائ��ي��ة ل�����س��م��ان احل���ف���اظ على 
امل�ساركني  جميع  و���س��ح��ة  ���س���م��ة 
وال����زوار. وي��ت��ج��اوز ف��ن اأب��وظ��ب��ي يف 
ليعر�س  جدرانه  العام  ه��ذا  ن�سخة 
جم��م��وع��ة ج���دي���دة م���ن الأع���م���ال 
مواقع  يف  والتكليفية  ال��رتك��ي��ب��ي��ة 

بداية  اأبوظبي،  اإم��ارة  من  خمتلفة 
م��ن ���س��ح��راء ل��ي��وا م����روراً مبدينة 
و���س��ط مدينة  اإىل  ال��ع��ني وو���س��وًل 
طبيعياً  ام��ت��داداً  ُيعد  مما  اأبوظبي، 
الفنانني  تكليف  اآف�����اق:  ل��رن��ام��ج 
 2017 ع��������ام  ان����ط����ل����ق  ال���������ذي   ،
وي�����س��ت�����س��ي��ف يف ك����ل ع�����ام اأع����م����اًل 
املواقع  فنية تكليفية عر عدد من 
العني.  الرتاثية يف مدينة  واملعامل 
اأبوظبي  ف���ن  م��ع��ر���س  وي���ح���ر����س 
ع���ل���ى ال����ت����ع����اون ب�����س��ك��ل وث���ي���ق مع 
اأبوظبي  وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة 
والفنانني املكلفني لتطوير الأعمال 
وعر�س  لت�سميم  وعر�سها،  الفنية 
هذه  ع��ر  للبيئة  �سديقة  جت���ارب 

املواقع الفريدة.

وقعت اتفاقية تعاون لبيع �سيارات االإ�سعاف امل�ستعملة

الإمارات للمزادات تعزز جهود موؤ�ش�شة دبي خلدمات الإ�شعاف

فن اأبوظبي للمرة الأوىل يف اململكة املتحدة بالتعاون مع كرومويل بلي�ش

اأكادميية ال�شيخ زايد اخلا�شة للبنات يف اأبوظبي حت�شل على جائزة الرابطة الوطنية لتكنولوجيا التعليم
•• اأبوظبي -وام:

ح�����س��ل��ت اأك���ادمي���ي���ة ال�����س��ي��خ زاي���د 
اأب���وظ���ب���ي  ل���ل���ب���ن���ات يف  اخل����ا�����س����ة 
الوطنية  ال���راب���ط���ة  ج���ائ���زة  ع��ل��ى 
 NAACE لتكنولوجيا التعليم
التعليم يف  من جمعية تكنولوجيا 
ال��ت��ي تعمل على  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة 
تبنى  خ����ل  م��ن  امل���دار����س  تقييم 
للقرن  م��ن��ا���س��ب  ت��ع��ل��ي��م  ت���ق���دمي 
احل����ادي وال��ع�����س��ري��ن ال��ق��ائ��م على 
ال�ستخدام الفعال للتكنولوجيا يف 

تعزيز خرات التعلم.
يف  مدر�سة  اأول  الأك��ادمي��ي��ة  وت��ع��د 
هذه  على  حت�سل  الأو�سط  ال�سرق 
لتحقيقها  العتماد  وهذا  اجلائزة 
تكنولوجيا  جم������ال  يف  ال���ت���م���ي���ز 
التعليم واأ�سبحت بذلك جزءا من 
تكنولوجيا  حم��رتيف  خ��راء  هيئة 

التعليم على امل�ستوى العاملي.
اإيجابية  ويعد هذا الإجناز اإ�سافة 
ال�سابقة  الأك���ادمي���ي���ة  لإجن�������ازات 
ال�سرتاتيجية  تعزز  التي  واملميزة 
اأعلى  تتبناها وفق  التي  التعليمية 

ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف دعم  ال���س��ت��ث��م��ار 
تكنولوجيا التعليم وتطوير البنية 
الإج�����راءات  ك��ل  وات���خ���اذ  التحتية 
اأو  ���س��ع��اب  اأي  ل��ت��ذل��ي��ل  امل��ن��ا���س��ب��ة 
حتديات قد تواجه عملية النتقال 
التعلم  اإىل  امل��ب��ا���س��ر  التعليم  م��ن 
ال��ع��م��ل بجهد كبري  ب��ع��د ومت  ع��ن 
اخلطط  وو���س��ع  امل��ن��اه��ج  لتكييف 
التقييم  اأط��ر  وحت��دي��ث  الدرا�سية 
بالإ�سافة اإىل و�سع برنامج تطوير 
احتياجات  ل���دع���م  م��ك��ث��ف  م��ه��ن��ي 
املدر�سة  الرقمي يف  البتكار  فريق 
ل�سمان  �سواء  حد  على  واملعلمني 
ا�ستخدام  م����ن  اجل���م���ي���ع  مت���ك���ن 
والتطبيقات  وال��رام��ج  الأج��ه��زة 
العملية  ل���دع���م  ت��ب��ن��ي��ه��ا  مت  ال���ت���ي 
التعلم عن  التعليمية خ�ل فرتة 
اإىل  بالإ�سافة  بعد بكفاءة ومهنية 
اتباع الأكادميية نهجا قويا ل�سمان 
ل�ستخدام  واخل�سو�سية  الأم����ن 
الإنرتنت للجميع من خ�ل و�سع 
�سيا�سة وا�سحة وتبنيها ومناق�ستها 
اأف����راد  ج��م��ي��ع  م��ع  م�ستمر  ب�سكل 
املجتمع املدر�سي حفاظا على اأمن 

الأكادميية  يف  املطبقة  التعليمية 
احل�س�س  ب���ع�������س  وم���������س����اه����دة 
والجتماع  ب��ع��د  ع���ن  ال���درا����س���ي���ة 
واأع�ساء  الطلبة  م��ن  مبجموعة 
الفني  والفريق  التدري�سية  الهيئة 

والإداري يف الأكادميية.
النهائي  تقريره  يف  الفريق  واأك���د 
اخلا�سة  زاي��د  ال�سيخ  اأكادميية  اأن 
بروؤية  حتظى  اأبوظبي  يف  للبنات 
ي���ق���وده���ا فريق  ق���وي���ة ووا����س���ح���ة 
الإجن�����از  ه����ذا  واأن  م��ل��ه��م  ق���ي���ادي 
املدر�سة  اإمي��ان  ل��ول  ليتم  يكن  مل 
واأع�ساء  واإدارة  ق��ي��ادة  م��ن  ال��ت��ام 
هيئة تدري�سية وتقديرهم لأهمية 
توفري الدعم الفني والتكنولوجي 
جوانب  ���س��ت��ى  يف  اجل�������ودة  ع�����ايل 
املدر�سة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
وال���س��ت��ث��م��ار يف ال��ه��ي��ئ��ة الإداري�����ة 
التعليمية  وامل�����س��ادر  والتعليمية 
الطلبة  جلميع  واملتاحة  وامل��راف��ق 
واأول�����ي�����اء الأم�������ور وامل��ع��ل��م��ني من 
خ�ل �سهولة الو�سول وال�ستفادة 
م���ن اخل����دم����ات ال��ف��ن��ي��ة وال���دع���م 
التقني املتوفر بحيث يتم التعامل 

امل��ع��اي��ري ال���دول���ي���ة ح��ي��ث حتر�س 
وتوظيف  تطبيق  على  الأكادميية 
تخريج  اأج���ل  م��ن  اإمكاناتها  ك��اف��ة 

اأجيال امل�ستقبل الواعد.
و قال �سعادة خدمي الدرعي رئي�س 
املنا�سبة  ب���ه���ذه  الأم����ن����اء  جم��ل�����س 
تاأ�سي�سها  ومنذ  الأك��ادمي��ي��ة  اإن    :
الطالب  جعل  على  دائما  حتر�س 
التعليمية وم�سدر  العملية  حمور 
الأف�سل  لتوفري  والإجن��از  الإلهام 
دائما  ن��ع��م��ل  ون��ح��ن   .. ل���ه  دائ���م���ا 
ع���ل���ى رف�����ع م���ع���اي���ري ال���ن���ج���اح اإىل 
امل�ستجدات  وفق  م�ستوياتها  اأعلى 
للتناف�س يف  ال��دويل  امل�ستوى  على 
جم���ال ال��ت��ع��ل��ي��م ول�����س��م��ان توفري 
بيئة تعليمية على امل�ستوى العاملي 
بقدرات  طلبة  تخريج  على  تعمل 
ومهارات تناف�سية حتقق روؤية دولة 

الإمارات يف ا�ست�سراف امل�ستقبل .
جمعية  م��ن  التقييم  ف��ري��ق  وك���ان 
  NAACE  تكنولوجيا التعليم
افرتا�سية  تقييم  ب��زي��ارة  ق��ام  ق��د 
اأبريل  �سهر  نهاية  يف  ل�أكادميية 
املا�سي اطلع خ�لها على املمار�سات 

بكفاءة عالية مع اأية ق�سية تقنية 
وب�سرعة  املدر�سي  املجتمع  تواجه 
كبرية متنع حتولها اإىل حتدي قد 

يعيق عملية التعليم والتعلم.
واأ�سار الفريق اإىل اأن تلك اجلهود 
املدر�سة  مت�سك  م��ن  ن��اب��ع��ة  ك��ان��ت 
تر�سيخ  خ������ل  م����ن  ب���ر����س���ال���ت���ه���ا 
باملا�سي والإع���داد  م��ب��داأ الع��ت��زاز 
للم�ستقبل والعمل على بناء اأجيال 
مبدعة واثقة ملتزمة تتمتع بروح 
امل���ب���ادرة واله��ت��م��ام وال���ق���درة على 
الإجن���از الأك��ادمي��ي وف��ق امل�ستوى 
ال��ع��امل��ي وال����ذي �سمن ال��ن��ج��اح يف 
الأكادميية  ت��ع��زز  ك��م��ا  ال��غ��د  ع���امل 
بالفخر  ال�����س��ع��ور  ط��ل��ب��ت��ه��ا  ل����دى 
مع  العاملية  للمواطنة  وال�ستعداد 
الأ�سا�سية  بالعنا�سر  الح��ت��ف��اظ 
املحلية  القيم  يعزز  ال��ذي  للتعليم 

والأخ�قية.
اأن قيادة  التقييم اىل  ولفت فريق 
امل��در���س��ة ق���د و���س��ع��ت روؤي�����ة قوية 
التعلم  تدعم  ووا���س��ح��ة  م�سرتكة 
م��ن هذه  اأي ظ��رف وجعلت  حت��ت 
م��ن حيث  واق��ع��ة  ال���روؤي���ة حقيقة 

و�س�مة اجلميع. يذكر اأن الإعداد 
ال�سامل  وال���ت���خ���ط���ي���ط  امل�������س���ب���ق 
مع  للتعليم  امل�ستقبلية  وال��ن��ظ��رة 
اإمي�����ان الأك���ادمي���ي���ة ب��اأه��م��ي��ة دمج 
التكنولوجيا يف عملية التعلم حتى 
يف  اأ�سهم  اجلائحة  ف��رتة  قبل  م��ن 
التعليم  من  النتقال  عملية  جعل 
اأو  ب��ع��د  ع��ن  التعليم  اإىل  امل��ب��ا���س��ر 
�سهولة  اأك�����رث  ال��ه��ج��ني  ال��ت��ع��ل��ي��م 
و���س������س��ة و���س��اع��د اجل��م��ي��ع على 
فرتة  يف  ال�زمة  املهارات  اكت�ساب 
زيادة  اإىل  اأدى  كما  زمنية ق�سرية 
من  ال��ت��ع��اوين  التعلم  بيئة  تعزيز 
ومن�سات  تقنيات  ا�ستخدام  خ�ل 
ج����دي����دة وك������ان ه�����ذا وا����س���ح���ا يف 
جتاوز الطلبة لل�سعوبات و�سهولة 
واملن�سات  ل��ل��رام��ج  ا�ستخدامهم 
جديدة  ت��ك��ن  مل  ال��ت��ي  التعليمية 

عليهم.
وك��������ان ل����ت����اأث����ري ال�����س����ت����ث����م����ار يف 
عملية  امل��ع��ل��وم��ات يف  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ك��ب��ريا ووا���س��ح��ا على  اأث���را  التعلم 
نتائج  يف  جليا  ظهر  وق��د  الطلبة 
ال��ط��ل��ب��ة وم�����س��ارك��ت��ه��م ال��ف��ع��ال��ة يف 

الرغم  ع��ل��ى  التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة 
من اتباع الأكادميية لنظام تقييم 
العدالة  على  يقوم  ومبتكر  �سارم 
وال�سفافية والنزاهة ويتيح جلميع 
ال��ط��ل��ب��ة واأول�����ي�����اء اأم����وره����م عر 
من�سات التعليم املعتمدة الو�سول 
والط�ع  ال��درا���س��ي��ة  النتائج  اإىل 
املواد  جميع  يف  التقدم  م��دى  على 
م���ع ت���وف���ري ت��غ��ذي��ة راج���ع���ة تتيح 
نحو حتقيق  اتخاذ اخلطوات  لهم 
اأف�سل  درا���س��ي وخم��رج��ات  حت�سن 
بالإ�سافة اإىل �سهولة التوا�سل مع 

جميع املعلمات.
وعملت الأكادميية وما زالت تعمل 
ال�����س��ب��ل ال�زمة  ع��ل��ى ت��وف��ري ك��ل 
خل��ل��ق ج��ي��ل ق���ي���ادي م��ت��م��ك��ن من 
وال�سلوكية  احل��ي��ات��ي��ة  امل����ه����ارات 
وامل��ه��ن��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��ي��ح ل���ه حتقيق 
النجاح يف املجتمع املحلي والدويل 
على ح��د ���س��واء م��ع احل��ف��اظ على 

الرتاث  وتر�سيخ  الوطنية  الهوية 
مما  الطلبة  نفو�س  يف  الإم���ارات���ي 
ي�سوده  يدعم جناحهم يف جمتمع 

التغري ال�سريع ب�سكل م�ستمر.
ي�سار اإىل اأن اأكادميية ال�سيخ زايد 
اخلا�سة للبنات يف اأبوظبي تاأ�س�ست 
يف �سبتمر 2000 وتطبق النظام 
الأمريكي املعتمد من قبل جمل�س 
ومنظمة    CIS العاملية  امل��دار���س 
والكليات  للمدار�س  ن��ي��واإجن���ن��د 
ال�سفوف  ل��ط��ل��ب��ة   NEASC
من الرو�سة الأوىل وحتى ال�سف 

الثاين ع�سر.
ذات  املدار�س  �سمن  ت�سنيفها  ومت 
الأداء عايل اجلودة �سمن برنامج 
التقييم لدائرة التعليم واملعرفة يف 
اأبوظبي وهي مركز معتمد  اإم��ارة 
وحا�سلة  ال����دويل  الكلية  ملجل�س 
على العديد من الأو�سمة واجلوائز 

املحلية والدولية.
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•• اأبوظبي - وام:

ال�سحية  ال���������س����وؤون  جل���ن���ة  ن��ظ��م��ت 
ال���وط���ن���ي  امل���ج���ل�������س  وال���ب���ي���ئ���ي���ة يف 
ناعمة  ����س���ع���ادة  ب��رئ��ا���س��ة  الحت�������ادي 
الثاين  ال��ن��ائ��ب  ال�����س��ره��ان  ع���ب���داهلل 
اأم�س  اللجنة  رئي�سة  املجل�س  لرئي�س 
بعنوان  اف��رتا���س��ي��ة  ن��ق��ا���س��ي��ة  ح��ل��ق��ة 
ت��ع��زي��ز ال�����س��ح��ة ال��ن��ف�����س��ي��ة يف دول���ة 
اإط�������ار خطة  يف  وذل������ك   ، الإم����������ارات 
�سيا�سة وزارة  ملناق�سة مو�سوع  عملها 
�ساأن  يف  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة 
مب�ساركة   ، النف�سية  ال�سحة  تعزيز 
املخت�سني والإع�ميني واملهتمني يف 

جمال ال�سحة النف�سية.
اللجنة  اأع�����س��اء  و����س���ارك يف احل��ل��ق��ة 
�����س����ع����ادة ك�����ل م�����ن ����س���م���ي���ة ع����ب����داهلل 
واأحمد  ال��ل��ج��ن��ة،  م��ق��ررة  ال�����س��وي��دي 
ب��و���س��ه��اب ال�����س��وي��دي، و���س��ذى �سعيد 
ع�����ي ال��ن��ق��ب��ي، وع������ذراء ح�����س��ن بن 
اليماحي،  اأح���م���د  وحم��م��د  رك���ا����س، 
حمرور  حم���م���د  م������وزة  وال����دك����ت����ورة 
ال����ع����ام����ري. ك���م���ا �����س����ارك ف��ي��ه��ا من 
الحت���ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  اأع�����س��اء 
�سعادة كل من اأحمد عبداهلل ال�سحي، 
و�سرار  اليماحي،  ح�سن  و�سابرين 
امل�،  حممد  وعائ�سة  بالهول،  حميد 
وحم���م���د ع��ي�����س��ى ال���ك�������س���ف، وم����رمي 
ماجد بن ثنية، وناعمة عبدالرحمن 

املن�سوري.
ن��اع��م��ة عبداهلل  ����س���ع���ادة  واأو����س���ح���ت 
احللقة  اأن  اللجنة  رئي�سة  ال�سرهان 
من  مميزا  ح�سورا  �سهدت  النقا�سية 
اجل��م��ه��ور امل��خ��ت�����س��ني وامل��ه��ت��م��ني يف 
جمال ال�سحة النف�سية، ومت مناق�سة 

يف  النف�سية  ال�سحة  تعزيز  مو�سوع 
التحديات  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  امل��ج��ت��م��ع، 
النف�سية  ال�سحة  بخدمات  املتعلقة 
خدمات  م�ستوى  على  �سواء  املقدمة 
رعاية املر�سى النف�سيني اأو العاملني 
يف جمال ال�سحة النف�سية اأو وحدات 
التعرف  وك��ذل��ك  النف�سية،  ال�سحة 
بتلك  امل���ج���ت���م���ع  وع������ي  م������دى  ع���ل���ى 
اأو  اخل���دم���ات يف امل��ن�����س��اآت ال�����س��ح��ي��ة 
املجتمعية،  النف�سية  ال�سحة  خدمات 
ال��رع��اي��ة وال���دع���م املنزيل  وخ���دم���ات 
ال�سطرابات  م��ن  ال��وق��اي��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
النف�سية لفئات واأعمار املجتمع كافة، 
ال�سحية  القطاعات  ب��ني  والتن�سيق 
بتقدمي  املعنية  واملحلية  احلكومية 

هذه اخلدمات.
امل�ساركون  اأن  ���س��ع��ادت��ه��ا  واأ����س���اف���ت 
التحديات  م���ن  ع����دد  اإىل  ت���ط���رق���وا 
ال�سحة  ت��ع��زي��ز  ب�����س��اأن  وامل���ق���رتح���ات 

النف�سية يف الدولة، و�سيتم مناق�ستها 
عدد  و�سياغة  احل��ك��وم��ة  ممثلي  م��ع 
م��ن��ه��ا ك��ت��و���س��ي��ات ت���م�����س ال���واق���ع 
تقرير  يف  ت�����س��م��ي��ن��ه��ا  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى 
العام  املو�سوع  ب�ساأن  النهائي  اللجنة 
ومناق�ستها حتت قبة املجل�س الوطني 
�سمية  ���س��ع��ادة  واأ�����س����ارت  الحت�������ادي. 
اللجنة  م���ق���ررة  ال�����س��وي��دي  ع���ب���داهلل 
حول  دار  احللقة  يف  النقا�س  اأن  اإىل 
ع����دة حم�����اور رئ��ي�����س��ي��ة ه���ي خدمات 
وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتعزيز 
التي  والتحديات  النف�سية،  ال�سحة 
ال�سحة  تعزيز  ب�ساأن  املجتمع  تواجه 
جائحة  ظل  ويف  ع��ام  ب�سكل  النف�سية 
ومقرتحات  خ���ا����س،  ب�����س��ك��ل  ك���ورون���ا 
املقدمة  اخلدمات  وتطوير  لتح�سني 
ال��ن��ف�����س��ي��ة، منوهة  ال�����س��ح��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
النف�سي  باجلانب  الهتمام  ب�سرورة 
نطاق  على  الوعي  ون�سر  املجتمع  يف 

وا�سع يف خمتلف القطاعات خ�سو�سا 
وخمتلف  واجل���ام���ع���ات  امل����دار�����س  يف 

املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة.
اإىل  ت��ط��رق  ال��ن��ق��ا���س  اأن  واأو����س���ح���ت 
ال�سلبية  ال���ن���ظ���رة  ت���غ���ي���ري  اأه���م���ي���ة 
على  وم�ساعدته  النف�سي  للمري�س 
اإيجابي،  ب�سكل  املجتمع  يف  الن��دم��اج 
كافة  من  ال�سباب  حماية  عن  ف�س� 
ال�����س��ل��ب��ي��ات ال��ت��ي ق��د ي��ت��ع��ر���س��ون لها 
من بث اأفكار اأو حمتويات توؤثر على 
املوؤثرين  قبل  م��ن  النف�سي  اجل��ان��ب 

على مواقع التوا�سل الجتماعي.
����س���ع���ادة �سذى  اأك�������دت  م����ن ج��ان��ب��ه��ا 
اللجنة  ع�سو  النقبي  ع����ي  �سعيد 
اأه��م��ي��ة ه���ذه احل��ل��ق��ات ال��ن��ق��ا���س��ي��ة يف 
مع  واللجنة  املجل�س  توا�سل  تعزيز 
املجتمع  امل��ج��ت��م��ع، ور���س��د اجت���اه���ات 
يف  املطروحة  الق�سايا  خمتلف  ح��ول 
اأن ذلك  اإىل  النقا�سية، لفته  احللقة 

ياأتي يف اإطار دور املجل�س واخت�سا�سه 
املجتمعية  ال��ق�����س��اي��ا  م��ن��اق�����س��ة  يف 
ورفع  املجل�س  يف  للمناق�سة  وتبنيها 

التو�سيات للحكومة ب�ساأنها.
اأن��ه م��ن ب��ني التحديات  واأ���س��ارت اإىل 
ال��ت��ي ط��رح��ه��ا امل�����س��ارك��ون يف احللقة 
اآلية توفري خدمات ال�سحة النف�سية 
لفئة اأ�سحاب الهمم، و�سرورة توفري 
ن��ف�����س��ي��ة يف خمتلف  ���س��ح��ي��ة  م���راك���ز 
تاأثري  مدى  وكذلك  الدولة،  مناطق 
عن  الباحثني  على  النف�سي  ال�سغط 

عمل وكيفية تاأهيلهم نف�سيا.
من جهته اأ�سار �سعادة اأحمد بو�سهاب 
اأن  اإىل  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����س��و  ال�������س���وي���دي 
احللقة النقا�سية �ساهمت يف الط�ع 
اأهم  ع��ل��ى  ق���رب  م��ب��ا���س��ر وع���ن  ب�سكل 
بواقع  املتعلقة  والتحديات  املعوقات 
الإم���ارات  دول���ة  يف  النف�سية  ال�سحة 
رعاية  خ��دم��ات  م��ن  بها  يرتبط  وم��ا 

املر�سى النف�سيني يف املن�ساآت ال�سحية 
يف الدولة، منوها باأن اللجنة خرجت 
م��ق��رتح��ات وم�حظات  ب��ع��دة  م��ن��ه��ا 
واأف����ك����ار، وم��ن��ه��ا اأه��م��ي��ة ع��م��ل م�سح 
متنوعة  ع�����س��وائ��ي��ة  ع��ي��ن��ة  اأو  ���س��ام��ل 
الأمرا�س  ملعرفة  املجتمع  يف  ل�أ�سر 
التي  النف�سية  اأوالتحديات  النف�سية 
والعمل على مواجهتها  يعانون منها 
انت�سارها يف املجتمع،  وتذليلها ومنع 
وزيادة اأعداد املر�سدين والأخ�سائيني 

النف�سيني والجتماعيني.
وذكرت �سعادة عذراء ح�سن بن ركا�س 
ع�سو اللجنة اأن تنوع احل�سور يف هذه 
فئات  خمتلف  من  النقا�سية  احللقة 
اإثراء  يف  كبري  ب�سكل  �ساهم  املجتمع 
املناق�سة وتعزيز املو�سوعية التكاملية 
يف مناق�سة املحاور الواردة فيها، حيث 
وطرحوا  اآرائ��ه��م  عن  امل�ساركون  عر 
وم�حظاتهم  ن���ظ���ره���م  وج�����ه�����ات 

وم��ق��رتح��ات��ه��م ب��ك��ل ���س��ف��اف��ي��ة، مما 
يعزز عملية مناق�سة مو�سوع �سيا�سة 
وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع يف �ساأن 
اإىل  ..لفتة  النف�سية   ال�سحة  تعزيز 
ال��ت��ي تقدم  امل��ق��رتح��ات  ب���ني  اأن م���ن 
اأهمية تخ�سي�س خط  امل�ساركون  بها 
وتوجيه  النف�سية  للتوعية  ���س��اخ��ن 
اأم���را����س  اأو  اأع����را�����س  ي���ع���ان���ون  م���ن 
مراكز  اإن�����س��اء  على  وال��ع��م��ل  نف�سية، 
خمتلف  يف  �ساملة  نف�سية  وع��ي��ادات 
بالتعامل  تخت�س  ال���دول���ة،  م��ن��اط��ق 
م���ع خم��ت��ل��ف احل������الت ال���ت���ي تعاين 
احلاجة  دون  ن��ف�����س��ي��ة  ا����س���ط���راب���ات 
اأخ����رى، مع  اإىل ج��ه��ات  ال��ل��ج��وء  اإىل 
���س��رورة زي���ادة الأط��ب��اء النف�سيني يف 
جهتها  م��ن  احلكومية.  امل�ست�سفيات 
حممد  م��وزة  ال��دك��ت��ورة  �سعادة  قالت 
اإن  اللجنة  ع�سو  ال��ع��ام��ري  ح��م��رور 
امل�����س��ارك��ني ط��ال��ب��وا ب�����س��رورة متابعة 

ال���ط���ل���ب���ة يف امل�����دار������س واجل���ام���ع���ات 
العمل املختلفة ملعرفة مدى  ومواقع 
اإ�سابتهم باأمرا�س نف�سية من عدمه، 
العمل  ب��ي��ئ��ة  تهيئة  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  م��ع 
على  النف�سية  ال�����س��غ��وط  لتخفيف 
املوظفني، كما اأكدوا على اأهمية اإجراء 
قبل  ال��واف��دة  للعمالة  نف�سي  فح�س 
حلماية  وذل��ك  ال��دول��ة،  يف  توظيفها 
ا�ستقراره،  على  واملحافظة  املجتمع 
التوعية  غ���ي���اب  اإىل  ال���ت���ط���رق  ومت 
احل���وادث  ج���راء  للم�ساب  النف�سية 
اخل��ط��رية ال��ت��ي ي��ن��ت��ج ع��ن��ه��ا فقدانه 
اأطراف  اأو  لأي من وظائفه احليوية 
اأو  جزئي  ل�سلل  تعر�سهم  اأو  ج�سده 
ت��وف��ر هذه  ب�����س��رورة  ك��ل��ي، مطالبني 
التوعية النف�سية، لتاأهيلهم للتعاي�س 

مع اإ�ساباتهم ب�سكل �سحيح.
اليماحي  اأحمد  حممد  �سعادة  وذك��ر 
خ�ل  التطرق  مت  اأن��ه  اللجنة  ع�سو 
العمل  كيفية  اإىل  النقا�سية  احللقة 
على مواجهة التنمر بني املوظفني يف 
ي�سابون  ما  وتاأثري  العمل  موؤ�س�سات 
اأ�سرهم،  على  نف�سية  �سغوط  من  به 
وك����ذل����ك م���واج���ه���ة م����ا ي��ت��ع��ر���س له 
يتبعه  وم��ا  تنمر  م��ن  امل��دار���س  طلبة 
على  خ�سو�سا  نف�سية  ت��اأث��ريات  م��ن 
يتطلب  مم��ا  و�سلوكياتهم،  الأط��ف��ال 
وجود وعي كبري لدى الأ�سر والعمل 
ل�سلوكيات  امل�����س��ت��م��رة  امل��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى 
اأخ�سائيني  على  وعر�سهم  اأبنائهم 
من  ملعاجلتهم  مبكر  ب�سكل  نف�سيني 
مع  لها،  يتعر�سون  قد  م�سك�ت  اأي 
�سرورة زيادة الأخ�سائيني النف�سيني 
كل  يف  نف�سي  اأخ�سائي  هناك  ليكون 

مدر�سة.

•• ابوظبي-الفجر:

ال�سيا�سية  ال��ق��ي��ادات  منتدى  واف��ق 
املجل�س  ت��ر���س��ي��ح  ع��ل��ى  ال��ن�����س��ائ��ي��ة 
ال��وط��ن��ي الحت����ادي ل�����س��ع��ادة مرمي 
بن ثنية ع�سو املجل�س لتمثيل دولة 
الإم����ارات يف امل��ن��ت��دى ال���ذي يهدف 
الن�سائية  القيادات  ع��دد  زي��ادة  اإىل 
وتطوير  ال����ع����امل،  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
قنوات  خلق  خ���ل  م��ن  املجتمعات 
ال�سيا�سية  ال��ق��ي��ادات  ب��ني  ات�����س��ال 

الن�سائية واملجتمع. 
ثنية عن  بن  �سعادة مرمي  واأعربت 
�سكرها للمجل�س الوطني الحتادي 
املجل�س  �سفرية  ملن�سب  لرت�سيحها 
الإم���ارات  دول��ة  لتمثيل  املنتدى  يف 
العربية املتحدة، الذي �سي�ساهم يف 
الإماراتية  للمراأة  العاملي  التمثيل 
يف امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة وخ��ا���س��ة من 
ال���ذي تاأ�س�س  امل��ن��ت��دى  خ����ل ه���ذا 
لدعم   2013 ع����ام  اأي�����س��ل��ن��دا  يف 
اجلن�سني  ب����ني  امل���������س����اواة  ق�����س��اي��ا 

عمليات  يف  امل���راأة  م�ساركة  وتعزيز 
ال�����س���م، وقد  ال��ق��رار ون�����س��ر  �سنع 
برامج  يف  بفعالية  املجل�س  ���س��ارك 
دولة  وف��ازت  تاأ�سي�سه،  املنتدى منذ 
بجائزة  ل��ه  دورة  اأول  يف  الإم�����ارات 
اجلهود املبذولة يف �سد الفجوة بني 

اجلن�سني يف الوطن العربي.
دول���ة  اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه��ا  واأ�����س����ارت 
الإمارات تبواأت بف�سل اإميان وثقة 
تاأ�سي�س  م��ن��ذ  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
الدولة على يد املغفور له باإذن اهلل 

نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 
طيب اهلل ث��راه، مراكز متقدمة يف 
وا�ستطاعت  امل�����راأة،  مت��ك��ني  جم���ال 
ت��ك��وي��ن اإمن����وذج����ا ع��امل��ي��ا رائ�����دا يف 
امل���راأة و���س��د الفجوة  ب��رام��ج متكني 
بني اجلن�سني، وي�ستمر هذا النجاح 
وتوجيهات  وق����ي����ادة  ع����زم  ب��ف�����س��ل 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  را���س��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل،  رع����اه  دب����ي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
واإخوانهم  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى 
املجل�س  اأع�����س��اء  ال�����س��م��و  اأ���س��ح��اب 
ر�سم  ل����حت���اد، ح��ي��ث مت  الأع���ل���ى 
للخم�سني  الإم��ارات  دولة  م�ستقبل 
ال���ع���ام ال���ق���ادم���ة مب�����س��ارك��ة امل�����راأة 
املرحلة  ال��ه��ام يف  ل��دوره��ا  ت��ق��دي��را 
وا�ستدامة  ت���ط���ور  م����ن  ال���ق���ادم���ة 

وازدهار وطننا الغايل. 

واأ�سافت بن ثنية اأن دولة الإمارات 
يف  امل����ت���������س����درة  ال�����ع�����امل  دول  م�����ن 
م��وؤ���س��رات ال���ت���وازن وامل�������س���اواة بني 
اجل���ن�������س���ني، م�����ن خ�������ل اإط�������ق 
وت���ن���ف���ي���ذ ال����ع����دي����د م����ن ال����رام����ج 
التي  وامل������ب������ادرات  وال�������س���ي���ا����س���ي���ات 
اأبرزها  ال���ه���دف، وم���ن  حت��ق��ق ه���ذا 
لتمكني  ال��وط��ن��ي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وري������ادة امل������راأة يف دول�����ة الإم������ارات 
اأطلقتها  ال��ت��ي   2021  2015-
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  الإم���ارات  اأم 
بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي 
ملوؤ�س�سة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س  ال���ع���ام، 
املجل�س  رئي�سة  الأ���س��ري��ة،  التنمية 
حيث  والطفولة،  ل�أمومة  الأعلى 
ت��وف��ر ه���ذه ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة اإط����ارا 
للموؤ�س�سات  واإر�سادا  ومرجعا  عاما 

وبناء  امل�������راأة  ل��ت��م��ك��ني  احل��ك��وم��ي��ة 
فاع� يف  ولتكون عن�سرا  قدراتها، 
التنمية امل�ستدامة يف جميع احلافل 

املحلية والإقليمية والدولية.
الإمارات  اإن�ساء جمل�س  وكذلك مت 
اأقر  ال���ذي  اجلن�سني  ب��ني  ل��ل��ت��وازن 
ال�������وزراء يف عام  ت�����س��ك��ي��ل��ه جم��ل�����س 
ال�سيخ  �سمو  حرم  وتراأ�سه   2015
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
ال��وزراء وزير �سوؤون  رئي�س جمل�س 
بنت  منال  ال�سيخة  �سمو  الرئا�سة، 
رئي�سة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
ويهدف  ل����ل����م����راأة،  دب�����ي  م��وؤ���س�����س��ة 
بني  ال��ف��ج��وة  تقلي�س  اإىل  املجل�س 
بينهما  التوازن  وحتقيق  اجلن�سني 
يف مراكز �سنع القرار لتحقيق روؤية 
الإمارات، واإط�ق دليل التوازن بني 

اجلن�سني يف عام 2017.
واأكدت بن ثنية اأن اختيارها ك�سفرية 
الوطني  واملجل�س  الإم���ارات  لدولة 
الحت��������ادي يف م���ن���ت���دى ال���ق���ي���ادات 
الف�سل  خ�ل  الن�سائية  ال�سيا�سية 
احلايل،  ع�سر  ال�����س��اب��ع  الت�سريعي 
ي��وؤك��د ع��ل��ى اخل���ط���وات وال���ق���رارات 
الهامة التي ت�سهدها الدولة بف�سل 
ع�سوية  ن�سبة  تبلغ  حيث  قيادتنا، 
امل���راأة يف ال��رمل��ان %50 م��ن عدد 
اأع�سائه، وهي �سمن الن�سب الأعلى 

على م�ستوى العامل.
املنتدى  �سفرية  اأن  بالذكر  جدير   
التوازن  مب��ل��ف  بالتعريف  �ستقوم 
ب���ني اجل��ن�����س��ني ل���دول���ة الإم�������ارات، 
وا����س���ت���ع���را����س جت���رب���ة ال����دول����ة يف 
متكني املراأة يف جميع املجالت �سواء 

دبلوما�سية،  ت��ن��م��وي��ة،  اق��ت�����س��ادي��ة، 
الأوىل  ال��ت��وا���س��ل  نقطة  و���س��ت��ك��ون 
مع املنتدى فيما يتعلق بالفعاليات 
ب����ه، وفتح  وامل�����وؤمت�����رات اخل���ا����س���ة 
التعاون و�سبكات الت�سال  جمالت 
م���ع ال��ن�����س��اء م���ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء 
ال�����ع�����امل، وت���ع���زي���ز ال���ت���وا����س���ل مع 
الرملانات واحلكومات فيما يخ�س 

فعاليات املنتدى وقراراتها.

•• دبي-الفجر:

ناق�ست جل��ن��ة ال�����س��وؤون الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��م��ل وال�����س��ك��ان وامل����وارد 
عن  عقدته  اجتماع  خ�ل  الحت��ادي  الوطني  للمجل�س  الب�سرية 
بعد برئا�سة �سعادة �سرار حميد بالهول الف��سي رئي�س اللجنة، 
تقرير تو�سيات مو�سوع الت�حم الأ�سري ودوره يف حتقيق اأهداف 
مناق�سة  بعد  املجل�س  من  املحال  امل�ستدامة،  الجتماعية  التنمية 
املو�سوع يف اجلل�سة الثانية ع�سرة التي عقدها يوم الث�ثاء املوافق 

باأبوظبي. املجل�س  مقر  يف  2021م  مايو   25
ك��ل م��ن: هند حميد  اللجنة �سعادة  اأع�����س��اء  ���س��ارك يف الج��ت��م��اع 

علي  وحميد  امل��ه��ريي،  اأح��م��د  وجميلة  اللجنة،  م��ق��ررة  العليلي 
الك�سف،  عي�سى  وحم��م��د  ال�سام�سي،  را���س��د  وخلفان  ال�سام�سي، 

وناعمة عبدالرحمن املن�سوري.
وا�ستعر�ست اللجنة يف اجتماعها التو�سيات التي مت طرحها من 
لإعداد  اجلل�سة،  خ���ل  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  اأع�ساء  قبل 
التقرير النهائي يف �ساأن تلك التو�سيات ومناق�ستها خ�ل جل�سة 

قادمة.
ال�سوؤون  جل��ن��ة  اإىل  اإع���ادت���ه���ا  ق���رر  15تو�سية  امل��ج��ل�����س  وت��ب��ن��ى 
لتلقي م�حظات  الب�سرية  واملوارد  وال�سكان  والعمل  الجتماعية 
مناق�سة  مت  حيث  للمجل�س،  ورفعها  و�سياغتها  الأع�ساء  ال�سادة 

وزارة  ا�سرتاتيجية  اللجنة �سمن حم��اور:  املو�سوع من قبل  هذا 
يف  ل�أ�سرة  الوطنية  ال�سيا�سة  اأه��داف  حتقيق  يف  املجتمع  تنمية 
مع  التن�سيق  يف  ال����وزارة  وج��ه��ود  الأ���س��ري،  الت�حم  تعزيز  ���س��اأن 
تعزيز  ���س��اأن  يف  وال�سيا�سات  الت�سريعات  لإع���داد  املعنية  اجل��ه��ات 

الت�حم الأ�سري.
وتناولت التو�سيات ت�سعة قطاعات هي: الت�سريعات، واإن�ساء برامج 
توعوية، ومبادرات ال�ست�سارات الأ�سرية، وح�سانة الأبناء، وقاعدة 
البيانات املركزية املتعلقة بق�سايا الأ�سرة، وتفعيل مر�سد املخاطر 
ورعايتهم،  الأط��ف��ال  اإي��واء  ومراكز  الأح���داث،  وحماية  الأ�سرية، 

وت�سجيع اأ�سحاب الهمم على الزواج.

جلنة باملجل�ش الوطني الحتادي تناق�ش تو�شيات مو�شوع التالحم الأ�شري ودوره يف حتقيق اأهداف التنمية

جلنة بالوطني الحتادي تنظم حلقة نقا�شية افرتا�شية حول تعزيز ال�شحة النف�شية يف الإمارات

مرمي بن ثنية �شفرية املجل�ش الوطني الحتادي يف منتدى القيادات ال�شيا�شية الن�شائية

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 613
اجلن�سية   - ال�س�م  نور  ح�سني  �سخاوت  ال�سيد/حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
100% يف  البالغة  ح�سته  كامل  50%من  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   - بنغ�دي�س 
التنمية  ال�سادرة من دائرة  الكهربائية(  املولدات  الندى ل�سيانة  امل�سماه )زهرة  الرخ�سة 
القت�سادية بال�سارقة  برخ�سة جتارية رقم )776072(  اإىل ال�سيد / حممد ابو الكا�سم 

حممد �ساه عامل - اجلن�سية بنغ�دي�س. تعدي�ت اأخرى:- ليوجد
وعم�بن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا الع�ن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا الع�ن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 611

ليكن معلوما للجميع بان  ال�سيد/جمال علي عبداهلل - اجلن�سية : اليمن يرغب يف 
اإىل ال�سيد/عمار حممد ح�سني  البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )%100( 
�سالح - اجلن�سية - اليمن - يف الرخ�سة امل�سماه )جموهرات اليافعي( ال�سادرة من 
اأخرى:  دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )753009( - تعدي�ت 
ليوجد اأي تعدي�ت اأخرى. وعم�بن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا الع�ن 
للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا 
الع�ن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

 اإخطار عديل بالوفاء 
برقم املحرر 2021/12135

املخط�ر : عبدالرزاق عبداهلل عبدالنبي النجار - اجلن�سية : المارات ، واأحمل هوية اإماراتية رقم )784195817938509( وكي� 
عنه ال�سيد / ح�سن عبدالرزاق عبداهلل عبدالنبي النجار - اجلن�سية : المارات ويحمل رخ�سة قيادة رقم )564845( مبوجب الوكالة 

امل�سدقة من ال�سيد الكاتب العدل امل�سدق برقم )SH20210202A03692( بتاريخ 2021/02/02
العن�وان : دبي - القوز 1 - �سارع 42 - في�17 هاتف : 0506244814

املخطر اإليه : �سبا جمتبي - اجلن�سية : باك�ستان
العن�وان : ال�سارقة - القا�سمية - خلف م�ست�سفى - الكويت - هاتف رقم : 0508960670

مو�سوع الإخطار : اخطار عديل للوفاء مببلغ )6000( درهم
الوق�ائ�ع :-

حيث ان املخطر اليه ا�ستلم من املخطر مبلغ )6000( درهم مقابل معاملة �سخ�سية وقام املخطر اليه بتحرير �سيكات وعند تقدمي 
ال�سيك للبنك اعيدت ح�ساب خامل وعند مراجعته ماطل يف ال�سداد وبيانات ال�سيك كالتي :-

ا�ستحقاق 2018/01/10 وامل�سحوب على بنك دبي ال�س�مي وتاريخ  )3000(درهم  بقيمة   )100030( رقم  �سيك   -1
رقم )100028( بقيمة )3000( درهم وتاريخ ا�ستحقاق 2017/11/10 وامل�سحوب على بنك دبي ال�س�مي �سيك   -2

طالب املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�سورة ودية ب�سداد املبلغ املرت�سد بذمته ولكن دون جدوى - وحيث ان املخطر اليه ممتنع عن �سداد 
املبلغ املرت�سد بذمته دون مرر بالرغم من املطالبة الودية املتكررة مما ا�سر باملخطر. اأن املخطر يخطر املخطر اليه ب�سرورة �سداد 
املبلغ املرت�سد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد اق�ساه )5( ايام من تاريخ تبلغكم هذا الإخطار وال �سوف ي�سطر املخطر اىل 

اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�س مع حفظ باقي احلقوق.  
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 
اعالن بالن�شر        

يف الدعوى رقم 1767 /20/2019 جتاري كلي
مو�سوع الدعوى : املطالبة باإلزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )3.560.412 درهم( و الر�سوم 

و امل�ساريف و اأتعاب املحاماة و الفائدة 12 % من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. 
طالب الع�ن : جرمن تك مي�سنريى - �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية: مدعى

 - - وميثلها مديرها/عمار حممود جابر  ذ.م.م   - للتجارة  كرين  ي��ورب  اع�تهم:1-  املطلوب 
�سفته بالق�سية: مدعى عليه

مببلغ  عليهما  املدعي  ب��اإل��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك�  اأق��ام  قد  الإع����ن:  مو�سوع 
وقدره )3.560.412 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 13-06 2021 ال�ساعة 
& لذا فاأنت   BUILDING _DESC بعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   09:30
م�ستندات  اأو  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  عليك  و  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على القل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 7584/2019/207 تنفيذ جتاري
مو�سوع الدعوى: تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم “3237/2019 جتاري جزئي"، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )278507.17 درهم( ، �سامً� للر�سوم وامل�ساريف
طالب الع�ن: بنك راأ�س اخليمة الوطنى �س.م.ع �سفته بالق�سية: طالب التنفيذ

املطلوب اع�نهم : 1- الرتا ايكو للتجارة العامة �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية:  منفذ �سده
العامة  للتجارة  ايكو  ال��رتا  ملديونية  و�سامن  كفيل  ب�سفته  عبا�س  غ���م  عبا�س  و�سيم   -2

�س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية:  منفذ �سده. 
مو�سوع الإع�ن :  قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامك�م بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 278507.17 ( درهم اىل طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك�م يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل 

الع�ن. هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - �شركة الركن اجلديد ملقاولت البناء ذ م م بابري 

يت�شيل بينافري بياليز �شامريز مهدي حممد مهدي 
مدين   SHCEXCICIVS2021/0002067 اإخطار دفع يف الق�شية رقم

اإىل املحكوم عليه : 1 - �سركة الركن اجلديد ملقاولت البناء ذ م م
مهدي حممد  مهدي  �سامريز   -  3 بي�يز  بينافري  يت�سيل  بابري   -  2
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي

املنفذ نعيم الدين ان�سارى - يف الق�سية امل�سار اليها اأع�ه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سام� الر�سوم وامل�ساريف 6115 درهم.
اأع�ه خ�ل )15( يوما من تاريخ  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه 
اإع�نك / اإع�نكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلري املقررة قانونا.
القا�شي / وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�شارقة/ حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

الب�سر  اب����و  امل���دع���و/  ف��ق��د 
بنغ�دي�س     ، عبدالر�سيد 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )BY0739742( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0554819304

فقدان جواز �شفر
�سامل ح�سني  امل��دع��و/  فقد 
�سامل عمر احلامدى ، اليمن   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )09435592( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0567991911

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو/ يو�سف حممد 
اجلن�سية  �سوريا   ، الحمد 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )N011955793 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0559492755

فقدان جواز �شفر
فريفلني  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
الفلبني     ، جيني�س  ري��ف��ريا 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )A4482125P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0506661104

فقدان جواز �شفر

حممد  امل��������دع��������و/  ف�����ق�����د 
اليمن     ، ���س��امل عمر  اح��م��د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )08447022( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0507521505

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل���دع���و/ ف�����س��ل حممد 
باك�ستان   ، ام�������ني  حم����م����د 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)0153612(  يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�ستانية 

�سرطة بالمارات.

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقدان جواز �شفر
ف��ق��دت ���س��ه��ادة ال���س��ه��م رقم 
1726266 با�سم / �سيف 
ع���ب���داهلل حم��م��د اجل�����ف ، 
اأ�سماك    ���س��رك��ة  م��ن  ���س��ادرة 
وعددها 1200 �سهم وعلى 
من يجدها الت�سال بالرقم 

0505166661
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

جنحت دولة الإمارات يف التحول اإىل 
اأحد اأهم املراكز العاملية ملناق�سة ق�سايا 
العامل،  ح��ول  والبيئة  املناخي  التغري 
ت�ست�سيفها  ال���ت���ي  الأج����ن����دة  وب���ات���ت 
واملعار�س  امل���وؤمت���رات  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
مهماً  مرجعاً  الدولية  والجتماعات 
اإحلاحاً  العاملية  الق�سايا  اأه���م  لأح���د 
بالنظر اإىل حجم التاأثريات املتوقع اأن 
ي�سهدها عاملنا خ�ل العقود القادمة. 
واأك������د م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل بن 
التغري  وزي��ر  النعيمي  بلحيف  حممد 
املناخي والبيئة اأنه وعلى مدار العقود 
امل��ا���س��ي��ة ع��م��ل��ت الإم�������ارات ع��ل��ى دعم 
هذا  ملواجهة  العاملي  احل��راك  وتعزيز 
والتكيف  م�سبباته  وخف�س  التحدي 
اجلهود  اأن  اإىل  واأ���س��ار  تداعياته.  مع 
كافة  موؤ�س�ساتها  فيها  تت�سارك  التي 

واخلا�س  احل���ك���وم���ي  ال��ق��ط��اع��ني  يف 
جنحت يف تعزيز مكانة الدولة كاأحد 
اأهم ال�عبني املوؤثرين يف هذا امللف، 
الدولة  م�سيفاً: ن�سعى لتعزيز مكانة 
كافة اجلهود  وت�سخري  املجال  يف هذا 
واللقاءات  امل�����وؤمت�����رات  ل���س��ت�����س��اف��ة 
ال��ع��امل��ي��ة خل��ل��ق ح���راك ع��امل��ي تكاملي 
للت�سدي لأبرز حتديات امللف احلالية 
الإمارات  اأن  اإىل  واأ�سار   . وامل�ستقبلية 
الإمكانات  ك��اف��ة  لت�سخري  م�ستعدة 
اأب��رز ال�ستحقاقات  واجل��ه��ود لإجن��اح 
ال��ع��امل��ي��ة يف جم���ال امل���ن���اخ، م���وؤك���داً اأن 
اإع�ن الإمارات عن التقدم ل�ست�سافة 
2023 م��ن م��وؤمت��ر دول  ال��ع��ام  دورة 
الأط��������راف يف الت���ف���اق���ي���ة الط���اري���ة 
 cop 28 ل�أمم املتحدة ب�ساأن املناخ
يهدف اإىل دعم وحتفيز التوجه العاملي 
احلايل لدمج العمل من اأجل املناخ يف 
التخطيط امل�ستقبلي لكافة القطاعات 

وحتقيق التعايف الأخ�سر. وت�ست�سيف 
فعاليات  ����س���ن���وي  ب�����س��ك��ل  الإم����������ارات 
ومنتدى  اأبوظبي ل��ستدامة،  اأ�سبوع 
للحكومات،  العاملية  القمة  يف  امل��ن��اخ 
الأخ�سر،  ل�قت�ساد  العاملية  والقمة 
املياه  لتكنولوجيا  ال�سنوي  واملعر�س 
..اإ�سافة  ويتيك�س   والطاقة  والبيئة 
للوكالة  ال��دائ��م  للمقر  ل�ست�سافتها 
 . اآي��ري��ن��ا  امل��ت��ج��ددة  ال��دول��ي��ة للطاقة 
ل��ستدامة  اأب��وظ��ب��ي  اأ���س��ب��وع  وجن���ح 
التجمعات  اأك��ر  اأح��د  اإىل  التحول  يف 
امل��ع��ن��ي��ة ب��ال���س��ت��دام��ة يف ال���ع���امل من 
والفعاليات  وامل��وؤمت��رات  القمم  خ�ل 
التي تقام حتت مظلته، ليغدو من�سة 
عاملية ت�سهم يف حتفيز اجلهود لت�سريع 

وترية التنمية امل�ستدامة.
وي�����س��ك��ل الأ���س��ب��وع ح��دث��ا م��ه��م��ا يلبي 
يحظى  حيث  والعامل،  املنطقة  حاجة 
وا�ستقطبت  وا���س��ع��ة  عاملية  مب�ساركة 

 37 على  يزيد  م��ا   2021 ع��ام  دورة 
األ�����ف م�����س��ارك م���ن اأك�����رث م���ن 175 
الأ�سبوع  فعاليات  حظيت  كما  دول���ة، 
مليون   3.5 من  باأكرث  الفرتا�سية 
م�����س��اه��دة. وي��ج��م��ع »م��ن��ت��دى التغري 
اأعمال  �سمن  ينعقد  ال��ذي  امل��ن��اخ��ي«، 
التي  ل���ل���ح���ك���وم���ات  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ق���م���ة 
ت�ست�سيفها المارات �سنويا، نخبة من 
املنظمات  وم�����س��وؤويل  ال��ق��رار  �سانعي 
ال����دول����ي����ة امل��ت��خ�����س�����س��ة، واخل������راء 
التغري  ق�سية  على  ال�سوء  لت�سليط 
امل�����ن�����اخ�����ي. وي�������س���ع���ى امل����ن����ت����دى عر 
عنه  ال�سادرة  والتو�سيات  مناق�ساته 
الرامية  ال��ع��امل��ي��ة  اجل���ه���ود  دع���م  اإىل 
التغري  واأخ���ذ  البيئة،  على  للحفاظ 
امل���ن���اخ���ي ال�����ذي ي�����س��ه��ده ال���ع���امل اإىل 
التداعيات  لتفادي  اإيجابي  منعطف 
اخلطرية التي قد تنجم عن ال�ستمرار 
التي  نف�سها  اخل��اط��ئ��ة  امل��م��ار���س��ات  يف 

ي�سهدها العامل، مبا جتلبه من نتائج 
خ��ط��رية، م��ث��ل الن��ح��ب��ا���س احل����راري، 
وغريها  البيئي،  والتلوث  والت�سحر، 
م���ن ال��ت��ح��دي��ات اجل�����س��ي��م��ة ال��ت��ي قد 
وم�ستقبل  احل��ال��ي��ة  الأج���ي���ال  ت��ه��دد 
القمة  وت�����س��ك��ل  ال���ق���ادم���ة.  الأج����ي����ال 
ال��ع��امل��ي��ة ل���ق��ت�����س��اد الأخ�������س���ر التي 
ت��ن��ظ��م��ه��ا ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي 
الأخ�سر  ل�قت�ساد  العاملية  واملنظمة 
للطاقة  الأعلى  املجل�س  مع  بالتعاون 
املتحدة  الأمم  وب����رن����ام����ج  دب������ي  يف 
اإىل  ت��ه��دف  مهمة  من�سة  الإمن���ائ���ي، 
ت��ع��زي��ز ال�����س��راك��ات وت���ب���ادل اخل���رات 
ب����ني اأب��������رز ����س���ان���ع���ي ال�����ق�����رار ودع����م 
واملنظمات  امل��وؤ���س�����س��ات  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
القطاعني  م��ن  وال��ع��امل��ي��ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
ال����ع����ام واخل�����ا������س، مب����ا ي�����س��ج��ع على 
وتعد  الأخ�����س��ر.  ل�قت�ساد  ال��ت��ح��ول 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة لدعم  ال��ق��م��ة م��ن�����س��ة 

التعاون الدويل يف مواجهة التحديات 
امل�ستدامة  التنمية  وت��ع��زي��ز  ال��ع��امل��ي��ة 
القت�ساد  جم���ال  يف  وال���س��ت��ث��م��ارات 
الأخ�سر، ومنذ اإط�قها عام 2014، 
حققت القمة تطوراً واإجن��ازات مهمة 
م���ن خ�����ل ت��ب��ن��ي ���س��ي��ا���س��ات وخطط 
ومبادرات لتعزيز التعاون الدويل بني 
امل�ساركني من قادة الأعمال واخلراء 
ال���ع���امل���ي���ني م�����ن ال���ق���ط���اع���ني ال���ع���ام 
واخلا�س، وي�سدر عن القمة يف ختام 
كل دورة »اإع���ن دب��ي« ال��ذي يت�سمن 
تو�سيات امل�ساركني وخمرجات القمة، 

واأهم حمطات القمة وفعالياتها.
املياه  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م���ع���ر����س  ور�����س����خ 
مكانته  ويتيك�س   وال��ط��اق��ة  وال��ب��ي��ئ��ة 
يف  املتخ�س�سة  املعار�س  واأه���م  ك��اأك��ر 
والطاقة  امل��ي��اه  ق��ط��اع��ات  يف  املنطقة 
وال��ب��ي��ئ��ة، وب�����ات ح���دث���اً رئ��ي�����س��اً على 
ال��ع��امل��ي��ة ومن�سة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأج���ن���دة 

مع  وال����زوار  العار�سني  جتمع  مهمة 
القرار  و�سانعي  واملخت�سني  اخل��راء 
القطاعات  ه�����ذه  يف  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
الفر�س  م���ن  ل������س��ت��ف��ادة  احل���ي���وي���ة 
يوفرها،  ال��ت��ي  الهائلة  ال�ستثمارية 
باملخت�سني  الل����ت����ق����اء  ع����ن  ف�������س���ً� 
واملهتمني  ال��ق��رار  و���س��ن��اع  واخل����راء 

من جميع اأنحاء العامل.
مار�س  يف  الم����������ارات  وا����س���ت�������س���اف���ت 
املا�سي اأ�سبوع املناخ يف منطقة ال�سرق 
الأو�����س����ط و���س��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا، وال����ذي 
الجتماعات  م��ن  �سل�سلة  �سمن  ج��اء 
الأمانة  تنظمها  التي  امل�ستوى  عالية 
ل�أمم  الإط���اري���ة  ل�تفاقية  ال��ع��ام��ة 
امل���ن���اخ ع��ل��ى م�ستوى  ب�����س��اأن  امل��ت��ح��دة 
الأ�سبوع  ..و���س��ك��ل  ال��دول��ي��ة  الأق��ال��ي��م 
من�سة ا�ستثنائية ملتابعة م�سار التعايف 
املُثلى  ال�����س��ب��ل  وم��ن��اق�����س��ة  الأخ�������س���ر 
لتطوير اقت�سادات منخف�سة الكربون 

واحلد من ظاهرة التغري املناخي.
وتعد ا�ست�سافة الدولة للمقر الدائم 
املتجددة  ل��ل��ط��اق��ة  ال��دول��ي��ة  ل��ل��وك��ال��ة 
اإي���ري���ن���ا  اأح����د اأب�����رز ال��ت��ح��ولت التي 
ال��دول��ة يف  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  �ساهمت يف 
هذا امللف، وعملت المارات على دعم 
عاملياً  وم�ساريعها  املنظمة  ت��وج��ه��ات 
ع��ر ���س��راك��ة ب��ني اآي��ري��ن��ا  و �سندوق 
م�سدر،  و���س��رك��ة   ، للتنمية  اأب��وظ��ب��ي 
امل�ساريع  العديد من  حيث يتم تنفيذ 
الكاريبي،  للبحر  اجل��زري��ة  ال���دول  يف 
ودول اجلزر يف املحيط الهادي، بقيمة 
مليون   450 ن��ح��و  ب��ل��غ��ت  مت��وي��ل��ي��ة 

دولر.

•• دبي-الفجر: 

حتت رعاية رج��ل الأع��م��ال علي بن 
ح��م��ي��د ال��ع��وي�����س ك���رم ال��ف��ائ��زون يف 
الدورة 27 جلائزة العوي�س ل�إبداع 
بح�سور  وال��ع��ل��وم  الثقافة  ن���دوة  يف 
م��ع��ايل حم��م��د امل���ر رئ��ي�����س جمل�س 
اأمناء مكتبة حممد بن را�سد وب�ل 
الندوة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  البدور 
رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ه��ام��ل��ي  وع��ل��ي عبيد 
القا�سم  �س�ح  ود.  الإدارة  جمل�س 
وعائ�سة �سلطان ود. حماد بن حماد 
وج���م���ال اخلياط  ع��ب��ي��د  و���س��احل��ة 
اأع�ساء جمل�س الإدارة وجمهور من 

املهتمني واملعنيني.
والإع�مي  ال�����س��اع��ر  ل��ل��ح��ف��ل  ق���دم 
اجلائزة  اأن  م����وؤك����داً  م��ط��ر  ج���م���ال 
مت���ث���ل وف������اء ل����ذك����رى امل���غ���ف���ور له 
�سلطان العوي�س وا�ستلهاماً لعطائه 
ودوره  والثقايف  والفكري  الإن�ساين 

الريادي يف الفعل الثقايف.
اأك����د ع��ل��ي عبيد  ال���ن���دوة  ويف ك��ل��م��ة 
الهاملي اأن اجلائزة حتتفي كل عام 
املبدعني والذين  بتكرمي نخبة من 
الإم����ارات  دول���ة  الثقافة يف  خ��دم��وا 
منارة  غ��دت  التي  املتحدة،  العربية 
من  للمبدعني  وح��ا���س��ن��ة  ل����إب���داع 
واإذا  اأر�سها.  على  واملقيمني  اأبنائها 
كانت جائحة كورونا قد حالت دون 
املا�سي،  ال��ع��ام  اإق��ام��ة دورة اجل��ائ��زة 
لعل  ب��ل  يتوقف،  مل  الإب����داع  اأن  اإل 
ظ���روف اجل��ائ��ح��ة ح��ف��زت املبدعني 
على بذل املزيد من اجلهد، واإحداث 
اإب���داع���ات���ه���م. وهنا  ن��وع��ي��ة يف  ن��ق��ل��ة 
اإىل  ال�سكر  لتوجيه  منا�سبة  جندها 
قيادتنا احلكيمة على ما بذلته من 
ج��ه��ود لح��ت��واء اجل��ائ��ح��ة، وحماية 
ال�سلبية، هذه  تاأثرياتها  دولتنا من 
التي و�سعت دولة الإمارات  اجلهود 

على راأ�س قائمة الدول التي تعاملت 
والأهمية  اجل��دي��ة  بكل  الو�سع  م��ع 
التي ي�ستحقهما، جريا على عادتها 
حتديات،  اإىل  الأزم������ات  حت��وي��ل  يف 

والتغلب عليها باأف�سل الو�سائل. 
تكرم  اجل��ائ��زة  اأن  الهاملي  واأ���س��اف 
هي  �سامقة،  اإماراتية  ثقافية  قامة 
املطوع،  ���س��دي��ق  اأ���س��م��اء  الأ����س���ت���اذة 
م��وؤ���س�����س��ة ���س��ال��ون امل��ل��ت��ق��ى الأدب����ي  
واإحدى رائدات العمل التطوعي يف 
�سالون  تاأ�سي�س  �سكل  لقد  ال��دول��ة. 
امل��ل��ت��ق��ى الأدب�����ي  م��ن ���س��ي��دات ذوات 
الرتقاء  ب��ه��دف  ث��ق��اف��ي��ة،  ت��وج��ه��ات 
والفكرية،  امل���ع���رف���ي���ة  ب����ال����ق����درات 
اإ�سافة نوعية اإىل احلركة الثقافية 
امل��زي��د من  األ��ق��ى عليها  الإم��ارت��ي��ة، 
الألق، ودفع بها اإىل اآفاق اأرحب من 
احلراك املتطور، وكان مل�ساركة امللتقى  
يف فعاليات معر�س اأبوظبي الدويل 
جمموعة  ع��ن��ه  انبثقت  اأن  للكتاب 
اأ�سدقاء امللتقى . كما  جديدة با�سم 
الفكر   جمموعة  اأي�ساً  عنه  انبثقت 
يف  العريقة  ال�����س��ورب��ون  جامعة  م��ع 
الأ�ستاذة  اأبو ظبي. وكان لإ�سهامات 
العمل  ال����ب����ارزة يف  امل���ط���وع  اأ����س���م���اء 
الأث��ر يف ح�سولها  التطوعي عظيم 
نتوجها  اجل��وائ��ز،  م��ن  العديد  على 
ال�سخ�سية  ج��ائ��زة  مبنحها  ال��ي��وم 
جائزة  م��ن  ال����دورة  ل��ه��ذه  الثقافية 
ال��ع��وي�����س ل�����إب����داع، ف��ل��ه��ا م��ن��ا كل 

الإعزاز والتقدير والثناء.
واأردف الهاملي وجريا على عادتها، 
�سخ�سيتني  ال���ي���وم  اجل���ائ���زة  ت��ك��رم 
وال�سحفية  الثقافية  القامات  م��ن 
واف��ر يف خدمة  اأ�سهمت بجهد  التي 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  الثقافة 
امل���ت���ح���دة وال����وط����ن ال���ع���رب���ي، هما 
والدكتور  اجل�����س��ي  وائ����ل  الأ����س���ت���اذ 
�ساكر نوري، اللذان تزخر �سريتهما 

ب���ال���ع���دي���د م����ن الأع�����م�����ال الأدب����ي����ة 
بالكثري  �سجلهما  والفكرية، ويزخر 

من املبادرات والإجنازات املعرفية.
امل�ساَركات يف هذه  بلغ عدد  هذ وقد 
م�����س��اَرك��ات، يف  ال����دورة مئة وخم�س 
والإع�م  والأدب  الثقافة  جم��الت 
الجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  وو����س���ائ���ط 
املختلفة.  والفنون  العلمي  والبحث 
فاإمنا  ���س��يء  ع��ل��ى  اإن دل  ع���دد  وه���و 
يدل على ما حتظى به اجلائزة من 
كما  املبدعني،  لدى  وتقدير  اهتمام 
يدل على اأن الظروف التي فر�ستها 
امل�ستجد  ك���ورون���ا  ف��ريو���س  ج��ائ��ح��ة 
الإبداع،  تنامي  اأم��ام  مل تقف عائقا 
اإن مل ت��ك��ن ق��د ح��ف��زت��ه ودف��ع��ت به 
منا  امل�ساركني  فلجميع  الأم��ام.  اإىل 
ال�سكر والتقدير، وللفائزين التهنئة 

اخلال�سة.
وع����ن ال�����س��خ�����س��ي��ات امل��ك��رم��ة كانت 
املطوع  ���س��دي��ق  اأ����س���م���اء  الأ����س���ت���اذة 
���س��خ�����س��ي��ة ال����ع����ام ال��ث��ق��اف��ي��ة وهي 
الثقايف  للعمل  متفرغة  اإم��ارات��ي��ة 
وال���ف���ك���ري وال���ت���ط���وع���ي م���ن���ذ عام 
بكالوريو�س  على  حا�سلة   ،1996
الإمارات  جامعة  من  الأعمال  اإدارة 
العربية املتحدة �سنة 1987، وعلى 
املعا�سر،  الإ�����س�����م  يف  م��اج�����س��ت��ري 

جامعة زايد، �سنة 2013. 
�سالون  �سديق  اأ���س��م��اء  �سكلت  وق��د 
امل��ل��ت��ق��ى الأدب��������ي  ب���ه���دف الرت���ق���اء 
بالقدرات املعرفية الفكرية. وتلتقي 
ع�����س��وات امل��ل��ت��ق��ى وع���دده���ّن خم�س 
ال�سهر  ���س��ي��دة م��رت��ني يف  وع�����س��رون 
ملناق�سة عمل من الأعمال الأدبية اأو 
اإىل  بالإ�سافة  الثقافية،  اأو  الفكرية 
املبدعني  م��ن  �سخ�سية  ا�ست�سافة 
واملفكرين والأدب��اء والإع�ميني يف 
حوارات مفتوحة. ي�سارك امللتقى  يف 
الدويل  ظبي  اأب��و  معر�س  فعاليات 

عن  ان��ب��ث��ق   .2008 م��ن��ذ  ل��ل��ك��ت��اب 
امل��ل��ت��ق��ى  جم��م��وع��ة ج���دي���دة با�سم 
عنه  ان��ب��ث��ق  ك��م��ا   ، امللتقى  اأ���س��دق��اء 
جامعة  م��ع  الفكر   جمموعة  اأي�ساً 
اأب����و ظبي  ال�����س��ورب��ون ال��ع��ري��ق��ة يف 
وجهات  وف��ق  اجل��م��ال  علم  ملناق�سة 

نظر الف��سفة.
ع���ل���ى جائزة  اأ����س���م���اء  ح������ازت  وق�����د 
، تكرمي  جائزة مهرجان اجلنادرية 
الجتماعي  امل��ج��ال  يف  للم�ساهمة 
والأدبي وتنمية املجتمع )2010(، 
و  اأوائ����ل الإم�����ارات  اأف�����س��ل مبادرة 
القراءة  ع��ل��ى  الت�سجيع  يف  ف��ردي��ة 
العربية  امل���راأة  جائزة  و   ،)2016(
اآري���ب���ي���ا  ، جم���ل���ة ه������ارب������رز ب���������ازار 
الثقافية  اجلائزة  ونال   .)2018(
اإع�مي  اخلا�سة وائل اجل�سي وهو 
ويعمل   ، اخل��ل��ي��ج  ج��ري��دة  يف  يعمل 
يف �سحافة الإم��ارات منذ اأك��رث من 
40 عاماً، عمل يف �سحيفة الحتاد  
�سحيفة  ويف  ����س���دوره���ا،  ب���داي���ة  يف 
البيان  منذ التاأ�سي�س.  واجل�سي من 
موؤ�س�سي ال�سحافة الثقافة واحلركة 
الثقافية يف دول��ة الإم���ارات، وع�سو 
اللغة  ح��م��اي��ة  ج��م��ع��ي��ة  م��وؤ���س�����س يف 
العربية  يف ال�سارقة. و�ساعر وكاتب 
عا�سق  بعنوان  م�سرحية  له  �سدرت 
امل��ج��د  وجم��م��وع��ة م��ق��الت بعنوان 
ف�����س��اءات ق��ل��م  وجم��م��وع��ة �سعرية 
م�����س��رتك��ة ب���ع���ن���وان ت��ن��وي��ع��ات على 
م�ساركات يف  ول��ه  الأوت���ار اخلم�سة  
الإمارات  داخل  الثقافية  الفعاليات 

وخارجها. 
ِم����ْن م��دي��ن��ِة مولِده  ن����وري  و���س��اك��ر 
– ال����ع����راق. ناَل  ِدي�����اىل  َج����ّل����ولء- 
الأدِب  يف  ال���َب���ك���ال���وري���و����ْس  ����س���ه���ادَة 
وعمَل   .1972 يف  الإجن����ل����ي����زّي 
الثانوَيّة  الإجنليزية يف  لُلّغة  اأ�ستاًذا 

ة اأربِع �َسنوات. ملَُدّ

هاجر اإىل باري�س يف 1977 ومكَث 
ح�سَل  ح���ي���ُث   2004 ح��ت��ى  ف��ي��ه��ا 
ع��ل��ى درج����ِة امل��اج�����س��ت��ري يف الإع����م 
را�سات  للِدّ ال��ُع��ل��ي��ا  املَ����در�����س����ِة  ِم����ن 
الَتّ�سوير  اأ���س.  يف  و�سهادة بي. تي. 
لوميري  لوي  َمعهد  ِمْن  ال�سينمائي 
ال�سينما  كتوراه يف  والُدّ  .1979 يف 
وامل�����س��رح م��ن جامعة ال�����س��ورب��ون يف 

 .1983
ع��م��َل ُم���را����س���ً� ث��ق��اف��ًي��ا ل���ع���َدٍد من 
الِعراقية  واملَ������ّج�������ِت  ���ح���ِف  ال�������سُّ
اإذاع������ِة مونت  وال��ِع��رب��ي��ة وع���م���َل يف 
ك��ارل��و وج��ام��ع��ة ال�����س��ورب��ون. يعمُل 
���ح���اف���ِة والإع��������م  ح���ال���ًي���ا يف ال�������سَّ
وال��ت��دري�����س اجل��ام��ع��ي يف ُدب����ْي. نال 
ع�����دة ج����وائ����ز م���ن���ه���ا: ج�����ائ�����زَة ابن 
كتاٍبه  عن  ح���ت  ال��ٍرّ لأَدِب  بطوطة 
َيومَيّات  باِبل.  ُب��رِج  اإقامٍة يف  بطاقُة 
كتارا  ج����ائ����زة   ،2013 ب����اري���������س  
خاتون  روايته  عن  العربية  للرواية 
2017، وج��ائ��زة ال�سحافة  ب��غ��داد  
العربية  الإم���ارات  دب��ي،  يف  العربية 
ال�سحفي  احل�����وار  ح��ق��ل  امل���ت���ح���دة، 
الدورات  من  العديد  اأقام   .2018
ال��ت��دري��ب��ي��ة يف جم����ال ال����رواي����ة يف 
اأكادميية  يف  الذكية  حمدان  جامعة 

ال�سيف 2018. 
�سدَر له العديد من الكتب الفكرية 

والثقافة والروايات.
الإب������داع الأدب������ي نال  ويف م�����س��اب��ق��ة 
لو�سيلة  ح�������س���اب  اأف�������س���ل  ج����ائ����زة 
�سلطان  ال�سيخ  اج��ت��م��اع��ي  ت��وا���س��ل 

�سعود القا�سمي.
وثائقي حملي  فيلم  اأف�سل  وجائزة 
)اإر���س��ال( لأم��ل عبداهلل عبيد  فيلم 
اأحمد  و�سيخة  ال�سحي  ال��رح��م��اين 
برنامج  اأف�������س���ل  وج����ائ����زة  ال���ع���ل���ي، 
تلفزيوين ثقايف اأو اجتماعي حملي 
برنامج قراأت لك  لتلفزيون بينونة، 

اإذاعي ثقايف  اأف�سل برنامج  وجائزة 
برزة  ب��رن��ام��ج  اج��ت��م��اع��ي حم��ل��ي  اأو 

رم�سانية  لإذاعة اأبوظبي.
ون���ال ج��ائ��زة اأف�����س��ل ك��ت��اب ي�سدره 
اأب��ن��اء الإم����ارات ع��ن دول���ة الإم���ارات 
اأرزاق  للواء  كتاب الغو�س بو �سبعة 
اأحمد حممد بن ثاين، واأف�سل كتاب 
لأح����د اأب���ن���اء الإم�������ارات ت��ن��وي��ر املاء  
واأف�سل  امل��ن�����س��وري،  اأح��م��د  ل��ل��ول��وه 
اإبداع ق�س�سي اأو روائي رواية احلي 

احلي  لعلي ال�سعايل.
اأف�����س��ل ن�س م�سرحي  ون���ال ج��ائ��زة 
م�سرحية اأح�م بدر وعهود  لرا�سد 
ع��ي�����س��ى اجل����اع����د وال����دك����ت����ور علي 

عبداهلل فار�س.
وح�����از ج���ائ���زة اأف�������س���ل ك���ت���اب لأدب 
كتاب  الإم�����������ارات  لأب�����ن�����اء  ال���ط���ف���ل 
وح�س يف بيتنا  للكاتبة نوره عبا�س 
اخل����وري. ويف ج��ائ��زة اأف�����س��ل بحث 
عن الإمارات يف الدرا�سات الإن�سانية 
نال  الثقايف  املحور   - والجتماعية 
زيدان اجلائزة  اأحمد عادل  الباحث 
ال�سناعات  اقت�ساديات  بحثه:  ع��ن 
ال���ث���ق���اف���ي���ة والإب�����داع�����ي�����ة يف دول����ة 
الفر�س  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
الدرا�سات  جم��ال  ويف  وال��ت��ح��دي��ات. 
املحور   - الإن�����س��ان��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 
الرتبوي نال الباحث حممد حممود 
اأبو احل�سن       اجلائزة عن بحثه: 
ا�سرتاتيجية  ا����س���ت���خ���دام  ف��ع��ال��ي��ة 
ال��رح���ت امل��ع��رف��ي��ة ع��ر ال��وي��ب يف 
الريا�سي  التوا�سل  م��ه��ارات  تنمية 
لدي ط�ب ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي 
املحور   - التطبيقية  الدرا�سات  ويف 
د.  الباحث  ن��ال  ال�سحي  اأو  الطبي 
ال��ط��راب��ي��ل��ي اجلائزة  ع��ب��ا���س  خ��ال��د 
للق�ساء  ب��دي��ل��ه  ط��ري��ق��ة  بحثه  ع��ن 
املقاومة  امل��م��ر���س��ة  البكترييا  ع��ل��ى 
ل���ل���م�������س���ادات احل����ي����وي����ة يف دول�����ة 

الإم��������ارات ب��ا���س��ت��خ��دام خ��ل��ي��ط من 
الفريو�سات اأك�ت البكترييا

التطبيقية -  ال��درا���س��ات  ويف جم��ال 
العلوم  اأو  الطاقة  اأو  البيئي  املحور 
علي  حممد  الباحث  ن��ال  الأ�سا�سية 
حممد ال��ه��ن��دا���س��ي      اجل��ائ��زة عن 
وتاأثريه  الب��ستيكي  التلوث  بحثه 
حتليل  ال����ع����ام����ة:  ال�������س���ح���ة  ع���ل���ى 
طلبة  على  مقطعي  مل�سح  ا�ست�سرايف 

املدار�س الثانوية يف دولة الإمارات 
فني  ع���م���ل  اأف�������س���ل  م�����س��اب��ق��ة  ويف 
الأ�سجار   ل��وح��ة  الأول  امل��رك��ز  ن��ال��ت 
ل��ل��ف��ن��ان��ة م��ن��ال ع���ب���داهلل اأح���م���د بن 
عبود الف��سي،واملركز الثاين لوحة 
ب���اب ق����دمي  ل��ل��ف��ن��ان��ة راوي�����ة اأحمد 

عبدالرحمن اأحمد املالك
ال��ع��رب��ي نالت  ويف م�����س��اب��ق��ة اخل���ط 
ف��اط��م��ة علي  ال��ف��ن��ان��ة  الأول  امل��رك��ز 
حممد  لل�سيخ  ق�سيدة  ع��ن  �ساملني 
ال��دي��واين. واملركز  را�سد  بخط  بن 
الثاين حاز به حممد عي�سى خلفان 
ال��ن��ع��ي��م��ي ع���ن ل���وح���ة لآي������ة: ومن 
تقوى  م��ن  فاإنها  اهلل  �سعائر  يعظم 
القلوب  )خط ثلث(، واملركز الثاين 
عن  الظنحاين  �سامل  فاطمة  مكرر 
ياأتيك  رب����ك ح��ت��ى  واأع���ب���د  ل���وح���ة: 
جمال  ويف  ث���ل���ث(  )خ�����ط  ال���ي���ق���ني 
املركز  ن��ال  ال��ف��وت��وغ��رايف  الت�سوير 
جمعه  حممد  علي  امل�����س��ور:  الأول 
الف��سي عن جمموعة �سور للحياة 

يف  ال�����س��ب��اب  م�سابقات  ويف  ال��ري��ة. 
جمال الدرا�سات التطبيقية: املحور 
الطبي اأو ال�سحي فاز الباحث اأحمد 
ال�سيخ  اأحمد  عبداهلل  عبدالرحمن 
مقطعي  مل�سح  حتليلية  درا���س��ة  ع��ن 
وم�ستوى  الكافيني  ا�سته�ك  حول 
ال���وع���ي ب��ت��اأث��ريات��ه ال�����س��ح��ي��ة لدى 

البالغني يف دولة الإمارات 
ويف جمال اأف�سل عمل فني لل�سباب 
يف الر�سم حازت اآمنه عبداهلل اأحمد 
لوحة  ع��ن  الأول  امل��رك��ز  ال��ع��ب��دويل 

ل�سورة ال�سيخ را�سد بن �سعيد.
ويف جمال البتكار العلمي نال املركز 
الب�سري  اجل��ي��ن��وم  م�����س��روع  الأول 
عبداهلل  ل���ل���م���خ���رتع:  الإم������ارات������ي  

حممد عبيد خليفة املهريي
ال���ث���اين م�������س���روع: حمام   وامل����رك����ز 
ال���������س����ب����اح����ة الآم������������ن ل�����أط����ف����ال  
عبدالرحمن  اأح����م����د  ل���ل���م���خ���رتع: 
حم��م��د ع��ب��دال��رح��م��ن ال����زرع����وين، 
حممد  ع���ب���دال���رح���م���ن  و����س���ل���ط���ان 
واملركز  ال����زرع����وين  ع��ب��دال��رح��م��ن 
ذاتية  امل�ساة  اإ���س��ارة  م�سروع  الثالث 
حممد  �سعاد  للمخرتع:  الت�سغيل  
�ساملني، و�سما �سلطان حممد  �سعيد 
مكرر  ال����ث����ال����ث  وامل�����رك�����ز  ال����ع����ط����ار 
الوجه  بقراءة  اإن��ذار  نظام  م�سروع: 
الب�سري  للمخرتعات: �سارة في�سل 
غ�م  خليل  ج��واه��ر  ح��ي��در،  ال�سيد 

عبا�س، م�ساعل خليل غ�م عبا�س.

بلحيف النعيمي: م�ستعدون الإجناح اال�ستحقاقات امل�ستقبلية

الإمارات مركز عاملي ملواجهة حتديات املناخ 
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•• ال�شارقة-الفجر:

توا�سل نا�سئة ال�سارقة  التابعة ملوؤ�س�سة ربع قرن  ل�سناعة القادة واملبتكرين، 
فعاليات برنامج روبوتات EV3 – م�ستقبل الطاقة  الذي ي�ستمر لغاية 
علمية  مهارات  منت�سبيها  اإك�ساب  بهدف  ُبعد،  عن   2021 �سبتمر  �سهر 
على  قدراتهم  وتطوير   ،  STEAM – �ستيم  نظام  خ���ل  من  وتقنية 
يف  للم�ساركة  وتاأهيلهم   ،EV3 ال��روب��وت  لرجمة  مبتكرة  حلول  اإيجاد 

امل�سابقات والبطولت الوطنية والعاملية. 
�سعد  واأح��م��د  املطلب،  عبد  حممد  يا�سر  يقدمه  ال��ذي  الرنامج   وي�سمل 
ور�س   ، زوم  من�سة  عر  ال�سارقة  نا�سئة  يف  والتكنولوجيا  العلوم  من�سطا 
اأ�سبوعية لتعريف املنت�سبني مبفهوم الروبوت واأنواعه وتطبيقاته وكيفية 
تركيب مكوناته وبرجمته لأداء بع�س املهام كالتنقل بحركات معينة وقيا�س 

امل�سافة والزمن وربطه بالعامل اخلارجي بوا�سطة احل�سا�سات.
واأ�سا�سيات  واأن��واع��ه،  التعليمي  ال��روب��وت  اأه���داف  اإىل  املنت�سبون  وت��ع��رف 
الروبوت EV3، ومكونات حقيبته وموا�سفاته، اإ�سافة اإىل مهارات تنزيل 
وتثبيت الرامج الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف ت�سميمه وبرجمته، كما ا�ستمعوا 
 ،EV3 اإىل �سرح تف�سيلي حول كيفية برجمة الروبوت با�ستخدام املعالج

واأهم الأوامر املتوفرة فيه ووظائفها. 
واطلع املنت�سبون على �سروط وقوانني امل�ساركة يف م�سابقة اأوملبياد الروبوت 
فئات  جميع  يف  الطاقة  م�ستقبل  بعنوان   2021 للعام    WRO العاملي 
يف  امل�ساركة  فر�سة  ت��زال  ول  والثانوي(،  والإع���دادي  )البتدائي  امل�سابقة 
18 �سنة عر  13 اإىل  الرنامج متاحة للنا�سئة وال�سباب يف الأعمار من 
زيارة املوقع الإلكرتوين WWW.Shjyouth.ae، وتعبئة ا�ستمارة 

النت�ساب لنا�سئة ال�سارقة اإلكتونياً وامل�ساركة يف الرنامج.

نادي الكتاب 
ومن جهة اأخرى �ساركت جمموعة من منت�سبي نا�سئة ال�سارقة ومنت�سبات 
 ، الكتاب  ن���ادي  فعاليات  �سمن  خا�سة  جل�سة  يف  ال�سارقة  فتيات  �سجايا 
القراء  ت�سجيع  بهدف  اليافعني،  لكتب  الإم��ارات��ي  املجل�س  م��ع  بالتعاون 
بثقافة  ملم  مّطلع،  مثقف  جيل  لإع��داد  القراءة،  ا�ستمرارية  على  ال�سباب 
الآخرين، قادراً على احلوار واإبداء الراأي وتقبل الآخر. ا�ست�سافت اجلل�سة 
ال�سبع  العادات  بعنوان  مايو  �سهر  كتاب  ملناق�سة  النابل�سي  حممد  الكاتب 
للمراهقني الأكرث فعالية  للموؤلف الأيرلندي �سني كويف، واأتاحت اجلل�سة 
الفر�سة ملنت�سبي نا�سئة ال�سارقة و�سجايا فتيات ال�سارقة يف اإبداء اآرائهم يف 
الكتاب مبا ي�سم من ق�س�س ملراهقني حقيقيني من جميع اأنحاء العامل، 
يف  ودوره���م  الذاتية  التنمية  كتب  جممل  يف  اخلا�سة  روؤيتهم  اإىل  اإ�سافة 

حتفيز اليافعني وت�سجيعهم على الط�ع والبحث وتطوير الذات.  

نا�شئة ال�شارقة يتدربون على برجمة الروبوت يف برنامج روبوتات EV3 – م�شتقبل الطاقة 
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العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فرحة العمر خلدمات الأفراح

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1156606 
تعديل مدير / اإ�سافة حمد خلفان على مطر ال�سام�سى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة او ات�س ايه هولدينغ ري�سرتكتد ليمتد
 OHA HOLDING RSC LTD

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة او ات�س ايه انف�ستمنت ا�س بي يف ري�سرتكتد ليمتد
OHA INVESTMENT SPV RSC LTD

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ا�سامه ح�سني �سالح ح�سني الهدىل
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ فرحة العمر خلدمات الأفراح
FARHAT AL UMOR WEDDING SERVICES

اإىل/ فرحة العمر خلدمات الأفراح ذ.م.م
FARHAT AL UMOR WEDDING SERVICES L.L.C

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

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

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1194118 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة را�سد مفتاح را�سد مفتاح النعيمى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سامل الكعم �سعيد العامرى
تعديل اإ�سم جتاري من/ كافترييا �سمايلي برجر

SMILEY BURGER CAFTERIA

اإىل/ ك��سي كافيه فرع
  CLASSY CAFE - BRANCH 

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة م�ساوي علي الفحم )�سفاري(  5621006
 تعديل ن�ساط / حذف خدمات تو�سيل الطلبات 8299010

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

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

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون ايه بي بيوتي لل�سيدات

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:3684581 
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سالون ايه بي بيوتي لل�سيدات

AB BEAUTY SALON FOR LADIES

اإىل / كافترييا رافينا
  RAVENNA CAFETERIA

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا(  5610003
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة م�سروبات باردة و �ساخنة  5630004

 تعديل ن�ساط / حذف ق�س وت�سفيف ال�سعر للن�ساء – تاجر اأبوظبي )باأمر 
الطلب(  9602201.4

التنمية  دائرة  مراجعة  الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  الع�ن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خ�ل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:3926251 
تعديل اإ�سم جتاري من/ اإق�سلنت

EGGCELLENT

اإىل/ اإق�سلنت كافيه
EGGCELLENT CAFE  

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

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

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

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

للنقليات و املقاولت العامة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2067074 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة هدى عبداهلل �سلطان �سيف الكعبى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف خليفه �سامل عبداهلل �سامل النعيمى

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

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

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

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

الجهزة الكهربائية
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1193763 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عبدالنا�سر عامر بخيت هادى العامرى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
 حذف �سالح عو�س �سعيد حممد احل�سرمى

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

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

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

اإعــــــــــالن
العني  �سما  ال�س�����ادة/خياط  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الينا  تقدموا  قد   CN رقم:2780614  رخ�سة  للرجال  

بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة نا�سر حممد �سليمان ابراهيم البلو�سى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف �سلطان حممد نور نظري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خ�ل  القت�سادية  التنمية 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

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

بيوتي لل�سيدات
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2568110 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عمر حممد �سعيد ح�سن العامرى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف موزه خادم عبداهلل املن�سورى

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

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

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب للح�قه رخ�سة رقم:1124499 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد جمعه �سعيد حارب العميمى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف عو�س الع�سرى خلفان النعيمى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خ�ل  القت�سادية  التنمية 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1131979 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عادل را�سد حممد �سامل الظاهرى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف على جا�سم على القرطا�سى النعيمى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خ�ل  القت�سادية  التنمية 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

اإعــــــــــالن
املعدات  ل�سيانة  ال�س�����ادة/اتريا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الكهروميكانيكية
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2078774 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 را�سد خمي�س زايد مو�سى ال على من مالك اإىل وكيل خدمات

 تعديل ن�سب ال�سركاء 
 را�سد خمي�س زايد مو�سى ال على من 100 % اإىل %0

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عبداملطلب موبادايل كونحاميد %100

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة ب�ل ال�سرق الو�سط للمقاولت 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والنقل ذ.م.م    رخ�سة رقم:1247074 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة مكاين للمقاولت والنقل - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
makani construction & transportation - Sole Proprietorship L.L.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة برامي ل��ستثمار ل��ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

PRIME INVESTMENT INVESTMENT Sole Proprietorship L.L.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف هند عي�سى حممد امليل الزعابى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ب�ل للنقل العام ذ م م

BILAL GEN. TRANSPORT L L C

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

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

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اليجنت لأعمال الب�ط 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والرخام  رخ�سة رقم:1145162 

تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة خليفه خالد را�سد الظريف ال�سام�سى

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة يا�سر حممود حممد �سادق %100

تعديل وكيل خدمات / حذف خليفه خالد را�سد الظريف ال�سام�سى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سادق اهلل ديتا

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

القت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

اإعــــــــــالن
لت�سليح  الزميل  ال�س�����ادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الطارات  رخ�سة رقم:1028537 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد �سفيان حممد رم�سان %100
تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة �سحى عبداهلل حممد عبداهلل املن�سورى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ب�سري احمد عيدو
تعديل وكيل خدمات / حذف �سحى عبداهلل حممد عبداهلل املن�سورى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1746381 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة طارق ح�سن احمد نا�سر  %100
تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة �سنان حممد ح�سني حممد عبدالهادى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف بني يا�س لدارة املطاعم ذ.م.م
bany yas RESTAURANTS MANAGEMENT L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

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

و�سيط جتاري
 رخ�سة رقم:CN 2816446  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

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

الخاء لعمال الملنيوم والزجاج
 رخ�سة رقم:CN 1118475  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

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

بيت اخلري لعمال الب��سرت والب�ط
 رخ�سة رقم:CN 1885042  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:اآترييو للقاولت وال�سيانة العامة و التنظيفات ذ.م.م
ال�سمو  �ساحب  مبنى،   0.2-4 �سرق  ابوظبي،  ال�سركة:جزيرة  عنوان 

ال�سيخ حممد بن زايد بن �سلطان
CN 2778060 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/زايد ت�سارترد اكاونتانت لتدقيق احل�سابات - �سركة   2
ال�سخ�س الواحد ذ م م ، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/5/5 

وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق 
تاريخ التعديل:2021/6/3 لدى كاتب العدل بالرقم:2105010647 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة امل�سفي 

املعني خ�ل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا الع�ن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:كيوبك�س لتجارة املعدات التقنيه والطبيه ذ.م.م
 ،  1903 87 - مكتب  11 - ق  عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي، �سرق 

مبنى، ال�سيد عبد اهلل مهري عبداهلل حميان
CN 2674026 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/الهاملى و�سركاه  حما�سبون قانونيون ،   2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/6/1 وذلك بناء على قرار 
حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/6/2 بالرقم:2105013437 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة امل�سفي 

املعني خ�ل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا الع�ن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية
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العليا املنظمة لأيام ال�شارقة امل�شرحية ت�شتعر�ش حت�شرياتها للدورة الـ 31 
•• ال�شارقة -وام:

عقدت اللجنة العليا املنظمة لأيام ال�سارقة امل�سرحية اجتماعها الأول اأم�س يف ق�سر 
الثقافة برئا�سة اأحمد بورحيمة مدير اإدارة امل�سرح يف دائرة الثقافة بال�سارقة مدير 
اأيام ال�سارقة امل�سرحية بح�سور اأع�ساء اللجنة اإ�سماعيل عبد اهلل، وحممد جمال، 
وعبد اهلل را�سد. ورفعت اللجنة اأ�سمى عبارات ال�سكر والمتنان ملقام �ساحب ال�سمو 
ال�سارقة  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ 
الدولة وعلى  للم�سرحيني يف  م��ايل ومعنوي ل حم��دود  دع��م  يقدمه من  ما  على 
ال�سارقة  اأيام  وخا�سة  الثقايف  الن�ساط  وا�ستمرارية  برت�سيخ  الفائقة  �سموه  عناية 
املهرجان  م��ن  ال�ما�سية  ل��ل��دورة  العامة  امل���م��ح  اللجنة  وا�ستعر�ست  امل�سرحية. 
التي اإقيمت يف الفرتة 28 فراير – 06 مار�س 2020 وما �سهدته من عرو�س 
وندوات، واأثنت على جهود الفرق امل�سرحية واإداراتها وم�ساركة امل�سرحيني العرب من 

خمتلف الأجيال والإقبال اجلماهريي الوا�سع والأ�سداء الإع�مية التي حتققت، 
املهرجانات  بني  موقعها  وتعزيز  ال�"الأيام"  مكانة  تر�سيخ  على  حر�سها  م��وؤك��دة 
واملقرتحات  وال��دع��م  ل�هتمام  �سكرها  ع��ن  اللجنة  واأع��رب��ت  العربية.  امل�سرحية 
التي �سدرت عن العديد من امل�سرحيني الإماراتيني والعرب خ�ل الفرتة املا�سية 
ب�سبب اجلائحة،  توقفت  التي  الأن�سطة  و�سواها من  امل�سرحية  ال�سارقة  اأي��ام  جتاه 
وثمنت حر�سهم على عودة الن�ساط اإىل هذا املجال الثقايف والرتفيهي والإجتماعي 
احليوي. واتفقت اللجنة يف املحور املتعلق بتحديد موعد انط�ق الدورة اجلديدة 
املقبلة  الفرتة  ومدتها على ال�سرت�ساد بقرارات جلنة الطورارئ والأزم��ات خ�ل 
القادمة من  ال��دورة  اإىل طبيعتها بحلول موعد  اأن تعود احلياة  املاأمول  حيث من 
الن�سو�س"  اإج��ازة  " جلنة  اأعمال  انط�ق  املقبل  �سبتمر  �سهر  وي�سهد  املهرجان. 
التي تدر�س اجلوانب الفنية للن�سو�س املقدمة من الفرق للم�ساركة يف التظاهرة 

لتحدد ما ي�سلح منها للم�ساركة اأو يحتاج اإىل مراجعة اأم ي�ستبعد.

مركز جمعة املاجد يقدم حما�شرة يف اأهمية توثيق ن�شبة املوؤلفات اإىل اأ�شحابها
•• دبي-الفجر:

اأم�س الأول  نظم مركز جمعة املاجد للثقافة وال��رتاث بدبي يوم 
الأربعاء، حما�سرة افرتا�سية بعنوان املوؤلنَّفات املن�سوبة اإىل الإمام 
مها الدكتور عبد احلكيم الأني�س، كبري  ال�سيوطي، ولي�ست له ، قدنَّ
باحثني اأول، وع�سو هيئة كبار العلماء يف دائرة ال�سوؤون الإ�س�مية 
والعمل اخلريي بدبي، وح�سرها عدد كبري من املهتمني يف هذا 

املو�سوع.
ت�سمنت  ع��دة  حم��اور  حما�سرته  يف  احلكيم  عبد  الدكتور  تناول 
مبداأ  م��ع  متا�سياً  اأ�سحابها؛  اإىل  امل��وؤل��ف��ات  ن�سبة  توثيق  اأهمية 
خته تعاليم القراآن، وبثنَّه الَهْدُي النبوي، وت�فياً  ال�سدق الذي ر�سنَّ
ل�أخطاء والأخطار التي ميكن اأن تقع فيما لو ح�سل تق�سري يف 

العلوم، وهو جانب من  التوثيق، ومن ذلك اخللل يف تاريخ  ذلك 
ق من  العلم توليه مراكز البحث اليوم اأهمية بالغة ، وطرق التوثُّ
الن�سبة، وقد �سرح املحا�سر عدداً من الطرق والأ�ساليب العلمية 
اأبرز  اأح��د  ال�سيوطي  الإم���ام  ع��ن  حت����دث  ث�����م  ب��ذل��ك،  الكف����يلة 
ف تعريفاً م�سهباً مبوؤلفاته،  املوؤلِّفني يف احل�سارة الإ�س�مية، وعرنَّ
اكت�سفه  مما  واأهميتها،  ترتيبها  ح�سب  ث���ث  قوائم  يف  و�سننَّفها 
املحا�سر من خرته الطويلة بال�سيوطي وتراثه، ثم ختم املحا�سر 
عمداً،  اأو  خطاأ  ال�سيوطي  اإىل  ُن�ِسب  مما  من��اذج  بذكر  حما�سرته 

ولي�س له. 
الأ�سئلة  م���ن  ال���ع���دي���د  امل���ح���ا����س���رة ط����رح  ن��ه��اي��ة  وق����د ج����رى يف 
ِق��ب��ل امل�����س��ارك��ني على ال��دك��ت��ور عبد احلكيم  وال���س��ت��ف�����س��ارات م��ن 

ل م�سكوراً بالإجابة عنها جميعاً.  الأني�س، وقد تف�سنَّ

نهيان بن مبارك يتوج الفائزين بالذهب حتت �سعار االإبداع �سمة اأهل االإمارات

ال�شيخة فاطمة تهنئ القيادة بفوز 49 مواطنا ومواطنة مبيداليات م�شابقة اأبوظبي التقني  ملهارات الإمارات

دورهم ك�سريك اأ�سا�سي يف عمليات 
ال���ب���ن���اء وال���ت���ط���وي���ر يف ال����دول����ة، 
ولتحقيق ذلك فاإنه من املهم بناء 
�سراكات بني املركز وكافة الوزارات 
واخلا�سة  احلكومية  واملوؤ�س�سات 
مما يعزز العمل الوطني امل�سرتك 
، ويدفع ال�سركاء ملوا�سلة عمليات 
و�سقل  اكت�ساف  جم��ال  يف  ال��ب��ن��اء 
امل�ستقبل  كونهم  ال�سباب  م��ه��ارات 
التنموية،  امل��ه��ام  لجن����از  ال���واع���د 
ي����وؤك����د عليه  ال������ذي  وه�����و الأم�������ر 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد اآل نهيان، من منطلق �سرورة 
ومتكاملة  م�سرتكة  بجهود  العمل 

لتحقيق روؤية اأبوظبي 2030.
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  واخ��ت��ت��م��ت 
قائلة"اإن  ك��ل��م��ت��ه��ا  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
رعايتنا للم�سابقة الوطنية ملهارات 
اهلل-  -ب����اإذن  م�ستمرة  الإم������ارات؛ 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ث��ق��ة  م��وؤك��دي��ن 
يف اأنكم يا اأبناء الإم��ارات؛ �سمتكم 
الإب�������داع والإ�����س����رار ع��ل��ى تقدمي 
البتكارات التي ت�ساهم يف �س�مة 
واأم�����ن وت���ق���دم امل��ج��ت��م��ع��ات ورق���ي 
ال���دول وال��ع��امل اأج��م��ع، م��ع اأجمل 

تعمل  التي  الر�سيدة  القيادة  بهذه 
باإ�سرار واإخ��س من اأجل متكني 
العمل  م���ن  ال����دول����ة،  م��وؤ���س�����س��ات 
ف��ي��ه �سالح  مل���ا  ال����ه����ادف  اخل������ق 
الوطن واملواطن؛ الذي هو م�سدر 
الرثوة احلقيقية لدولة الإمارات، 
ياأتي  املتميزة  املوؤ�س�سات  ومن هذه 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز 
العمل  ليوا�سل  وامل��ه��ن��ي،  التقني 
امل��ب��ت��ك��ر ل��ل��ع��ام ال���ث���اين ع�����س��ر على 
امل�سابقة  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ال������ت������وايل، 
لتكون  الإم���ارات،  ملهارات  الوطنية 
وامل�ستقبل  احلا�سر  لأجيال  راف��داً 
م��ن �سباب الم����ارات؛ ال��ق��ادر على 
التقدم  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع  ال���ت���واف���ق 
ال�سامل  والق��ت�����س��ادي  ال�سناعي 
ال�����دول�����ة، وهو  اإم���������ارات  ك���اف���ة  يف 
م��ع اخلطط  يتوافق  ال���ذي  الأم���ر 
ميكن  مبا  للدولة،  ال�سرتاتيجية 
امل��ج��ت��م��ع الإم����ارات����ي ل��ي��ك��ون قادر 
دائماً على الإبداع يف التخ�س�سات 
ال�����������س�����ن�����اع�����ي�����ة وال����ه����ن����د�����س����ي����ة 
ب��ه��ا تتقدم  ال��ت��ي  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

الأمم وتزدهر".
كلمتها  يف  الإمارات"  "اأم  وق��ال��ت 

مركز  جن��ح  احلفل"ولقد  خ����ل 
ال��ت��ق��ن��ي خ����ل تنظيمه  اأب��وظ��ب��ي 
الدورة الثانية ع�سرة من امل�سابقة 
يف تهيئة الأجواء ال�سحية وتوفري 
اأح��������دث الآل�����ي�����ات والإم����ك����ان����ي����ات 
ن��ح��و مائة  ال��ت��ي مكنت  امل��ت��ط��ورة، 
م��ن ���س��ب��اب وف��ت��ي��ات ال���وط���ن؛ من 
اإب�����راز ق��درات��ه��م امل��ت��م��ي��زة يف 17 
حمل  جميعها  وم��ه��ارة؛  تخ�س�س 
كرى  يف  العامل  دول  بني  تناف�س 
امل�سابقات العاملية، فخرجت الدورة 
بنجاحات  امل�سابقة  م��ن  اجل��دي��دة 
عاملية  م���ع���اي���ري  وف�����ق  م�������س���ه���ودة 
واملتخ�س�سون،  اخل����راء  ح��دده��ا 
وبالتاأكيد فاإن هذا النجاح الكبري 
الدعم  ث��م  اأوًل  اهلل  بف�سل  ي��اأت��ي 
املادي واملعنوي غري املحدود الذي 
تقدمه القيادة الر�سيدة، مبا ميكن 
اإدارة "اأبوظبي التقني" من العمل 
ا�سرتاتيجية متقدمة تراعي  وفق 
م���ب���داأ ال�������س���راك���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة بني 
م�سرية  لدعم  الوطنية  املوؤ�س�سات 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة، وه���و الأم���ر 
ال��ذي نوجه به من اأج��ل النهو�س 
مبهارات ال�سباب والفتيات وتطوير 

•• اأبوظبي-الفجر

بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  رفعت 
الن�سائي  الحت����اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
ال����ع����ام رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
الرئي�س  وال���ط���ف���ول���ة  ل����أم���وم���ة 
الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى 
التهاين  خال�س  الإمارات"؛  "اأم 
والتريكات، اىل القيادة الر�سيدة، 
و�سعب الإمارات الأ�سيل، مبنا�سبة 
للتعليم  اأب���وظ���ب���ي  م��رك��ز  اإع������ن 
والتدريب التقني واملهني، عن فوز 
49 مواطن ومواطنة يف مناف�سات 
امل�سابقة  من  الرائعة   12 ال���دورة 
التي  الإم�����ارات،  مل��ه��ارات  الوطنية 
نظمها"اأبوظبي التقني" بجدارة؛ 
خ�ل الفرتة من 31 مايو وحتى 
ال����ث����اين م����ن ي���ون���ي���و اجل��������اري، يف 
مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س؛ 
الإمارات".موؤكدة  "اأم  حتت رعاية 
�سموها على اأن جناحات "اأبوظبي 
الرائدة  امل��ك��ان��ة  ت��ر���س��خ  التقني" 
العامل  دول  ���س��دارة  نحو  ل��ل��دول��ة 

املتقدم.
ال�سيخة  ل�سمو  ذل��ك يف كلمة  ج��اء 
نيابة  األقتها  مبارك،  بنت  فاطمة 
الدكتورة  م���ع���ايل  ���س��م��وه��ا؛  ع���ن 
وزيرة  ال�سام�سي  �سامل  بنت  ميثاء 
دولة - عر تقنيات الت�سال املرئي 
- خ�ل احلفل اخلتامي للم�سابقة 
مركز  يف  يونيو  اأم�س  اخلمي�س 3 
للمعار�س،  ال���وط���ن���ي  اأب����وظ����ب����ي 
بن  نهيان  ال�سيخ  قام معايل  حيث 
الت�سامح  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
والتعاي�س، يرافقه �سعادة الدكتور 
مبارك �سعيد ال�سام�سي مدير عام 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز 
الفائزين  بتتويج  واملهني،  التقني 
والف�سية  ال��ذه��ب��ي��ة  ب��امل��ي��دال��ي��ات 
من  نخبة  بح�سور  وال��رون��زي��ة، 
اإج���راءات  وو���س��ط  امل�سوؤولني  كبار 

اإحرتازية متكاملة.

وللمرة  خ���ا����س  ب�����س��ك��ل  ال��وط��ن��ي��ة 
باعتبارها  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى  ال�12 
املواهب  لكت�ساف  الأب���رز  احل��دث 
التخ�س�سات  يف  املتميزة  الوطنية 

ال�سناعية والتكنولوجية".
تطوير امل�سابقة

واأ����س���اف ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور مبارك 
امل�سابقة  ب����ان  ق���ائ����  ال�����س��ام�����س��ي 
الوطنية بداأت عام 2009   بع�سر 
م���ه���ارات ف��ق��ط ومت ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا يف 
التكنولوجيا  م����دار�����س  اإح�������دى 
درا�سية  ���س��ف��وف  ويف  التطبيقية 
م���ع���ي���ن���ة، ل��ي�����س��ت��م��ر ال���ت���ط���وي���ر يف 
ع����دد امل����ه����ارات ل��ي�����س��ل اىل اأك���رث 
من  ب��داي��ة  تخ�س�س  خم�سني  م��ن 
الذكاء  اىل  امل���ج���وه���رات  ت�سميم 
ع���دد  زاد  ك���م���ا   ، ال����س���ط���ن���اع���ي 
خم�سمائة  م��ن  لأك���رث  املت�سابقني 
املوؤ�س�سات  ك��اف��ة  ميثلون  مت�سابق 
بالدولة،  والتعليمية  اجل��ام��ع��ي��ة 
و����س���ن���وا����س���ل ال���ت���ط���وي���ر ال����دائ����م 
يف امل�����س��اب��ق��ة ل��ن��ت��واف��ق م���ع اآم����ال 
الر�سيدة  ال����ق����ي����ادة  وط����م����وح����ات 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  يف  ممثلة 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان؛ ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
املواطن  وليكون  امل�سلحة،  للقوات 
هو امل�سدر الرئي�سي لرثوة الوطن 
يف امل�ستقبل القريب والبعيد، ومن 
"ابوظبي التقني"  ف��اإن  اأج��ل ذل��ك 
اجلامعية  م���وؤ����س�������س���ات���ه  ب���ك���اف���ة 
اىل  اإ�سافة  والتدريبية،  والثانوية 
م��رك��ز الب��ت��ك��ار: ج��اه��زون جميعاً 
املتخ�س�س  ال���ت���دري���ب  ل���ت���ق���دمي 
مواطن  ل���ك���ل  ع�����دي�����دة،  ����س���ن���وات 
حقيقية  رغ��ب��ة  اأو  موهبة  ميتلك 
الهند�سية  التخ�س�سات  يف  للعمل 
وال�������س���ن���اع���ي���ة وامل���ه���ن���ي���ة، وذل����ك 
اعمال  رج����ال  ي��ك��ون��وا  اأن  ب��ه��دف 
املنا  ه��و  وه����ذا  تخ�س�ساتهم  يف 
فيه  مل�سنا  ال���ذي  ال��وط��ن  �سباب  يف 
بل  التدريب،  واللتزام يف  اجلدية 

احلفل  تت�سدر  الإم����ارات  اأم  كلمة 
اخلتامي.

وق���د ت�����س��در الح��ت��ف��ال ك��ل��م��ة "اأم 
"حتت  فيها  قالت  الإمارات" التي 
�سعار "الإبداع �سمة اأهل الإمارات" 
اأبوظبي  م��رك��ز  م��ع  ال��ي��وم  نحتفل 
للتعليم والتدريب التقني واملهني؛ 
الوطنية  ال����راع����م  م����ن  ب��ن��خ��ب��ة 
من  ملحمة  قدمت  التي  امل�سرقة، 
التناف�س بهمة وثقة واإبداع، خ�ل 
امل�سابقة الوطنية ملهارات الإمارات 
"اأبوظبي  نظمها  ال��ت��ي  2021؛ 
رغم  واإب����ه����ار  ب���اق���ت���دار  التقني" 
املركز  فا�ستحق  ك��ورون��ا؛  حتديات 
ا�ستحق  ك��م��ا  وال��ث��ن��اء،  ال�سكر  ك��ل 
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وهند�سي  ت��ك��ن��ول��وج��ي  ت��خ�����س�����س 
و���س��ن��اع��ي ت��ق��ن��ي وم��ه��ن��ي؛ لزمة 
املتقدمة،  الأمم  وازده������ار  ل��ب��ن��اء 
والتريكات  ال���ت���ه���اين  ف��خ��ال�����س 
ل��وط��ن��ن��ا ال��ع��ظ��ي��م دول����ة الإم�����ارات 
العربية املتحدة، والقيادة الر�سيدة 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  يف  ممثلة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�ساحب  اهلل-  -ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال����������وزراء حاكم  رئ���ي�������س جم��ل�����س 
ال�سمو  و�ساحب  اهلل،  رع���اه  دبي" 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
"وفقه  امل�����س��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
اأع�ساء  ال�����س��م��و  واأ���س��ح��اب  اهلل"، 
الإم�����ارات،  ح��ك��ام  الأع��ل��ى  املجل�س 
اجلديدة  الوطنية  ال��ك��وادر  ب��ه��ذه 
م���ن ف��ت��ي��ات و ���س��ب��اب الإم��������ارات؛ 
يغنيه  م��زده��ر  مب�ستقبل  ال��واع��د 
اأبناء الإمارات بروح الإ�سرار على 

الإبداع والإبتكار والتقدم.
ال�����س��ي��خ��ة فاطمة  ���س��م��و  واأ���س��اف��ت 
اهلل  ق��در  فقالت"لقد  مبارك  بنت 
جميعاً  علينا  واأنعم  الكبري  لبلدنا 

�سباب  يا  لكم  والتريكات  التهاين 
اأن��ك��م اهً�  اأث��ب��ت��م  الإم�����ارات، فقد 
ونهنئ  ن��ب��ارك  كما  التتويج،  لهذا 
ظبي  اأب���و  م��رك��ز  يف  العليا  الإدارة 
للتعليم والتدريب التقني واملهني، 
مبارك  ال��دك��ت��ور  �سعادة  يف  ممثلة 
العام،  امل���دي���ر  ال�����س��ام�����س��ي  ���س��ع��ي��د 
والهادف  الباهر  النجاح  هذا  على 
وامل�ستقبل  احلا�سر  �سناعة  نحو 
الذي ير�سخ املكانة الرائدة لدولة 
نحو  امل��ت��ح��دة؛  العربية  الإم�����ارات 

�سدارة دول العامل املتقدم".
كوادر وطنية جديدة

�سعادة  األ���ق���ى  الح���ت���ف���ال  وخ������ل 
ال�سام�سي  �سعيد  مبارك  الدكتور 
للتعليم  اأبوظبي  مركز  عام  مدير 
كلمة  واملهني؛  التقني  وال��ت��دري��ب 
عر�سا  جميعا  "نعي�س  فيها  ق���ال 
ن��ح��ت��ف��ل خ����ل���ه مبولد  ح��ق��ي��ق��ي��اً 
ك���وادر وطنية ج��دي��دة ق���ادرة على 
وامل�ستقبل،  احل���ا����س���ر  ����س���ن���اع���ة 
ن�����س��ك��ر اهلل  اأن  ف��ع��ل��ي��ن��ا  ث���م  وم����ن 
ع���ز وج����ل، ث���م ن��رف��ع اأ���س��م��ى اآي���ات 
الر�سيدة  للقيادة  والتقدير  ال�سكر 
اأ���س��ك��ال الدعم  ال��ت��ي ت��ق��دم ك��اف��ة 
ظبي  "اأبو  ل  وامل���ع���ن���وي  امل�������ادي 
الدولة  موؤ�س�سات  وكافة  التقني" 
الوطني  ال���ع���م���ل  م����ن  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا 
الوطنية  ال���ك���وادر  ل��ب��ن��اء  ال���راق���ي 
املهارات  و�سقل  واكت�ساف  املبدعة، 
الإبداعية ل�سباب وفتيات الإمارات 
التي  احل��ي��اة  جم���الت  خمتلف  يف 
ال�سناعية  النه�سة  عليها  ت��ق��وم 
ال���ع���امل  دول  يف  والق����ت���������س����ادي����ة 
اخلطط  مع  يتوافق  ومبا  املتقدم، 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل���ل���دول���ة، وروؤي����ة 
نتقدم  ك��م��ا   ،2030 ظ��ب��ي  اأب�����و 
ل�سمو  والتقدير  ال�سكر  بخال�س 
“اأم  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
الكرمية  الرعاية  على  المارات" 
لفعاليات  ���س��م��وه��ا  ت��ول��ي��ه��ا  ال��ت��ي 
وامل�سابقة  ع������ام،  ب�����س��ك��ل  امل����رك����ز 

و ال�سغف نحو اإتقان العمل، وهذه 
النجاح  ع����م���ات  م���ن  ال�����س��ف��ات 
قادرين  يجعلكم  ال���ذي  وال��ت��م��ي��ز، 
عند  امل�سرف  النموذج  تقدمي  على 
متثيل الدولة يف املحافل القليمية 

والأ�سيوية والدولية".
ال��دك��ت��ور مبارك  ���س��ع��ادة  واأخ��ت��ت��م 
ال�������س���ام�������س���ي ك��ل��م��ت��ه م���ع���رب���اً عن 
لل�سركاء  والتقدير  ال�سكر  خال�س 
قدموا  ال���ذي���ن  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني 
النموذج يف العمل الوطني ال�سادق، 
والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  خ��ا���س��ة 
للطاقة  الإم������������ارات  وم���وؤ����س�������س���ة 
النووية، وطريان الحتاد، و�سركة 
اأبوظبي ل�ع�م، وجامعة خليفة 
 ، والبحوث  والتكنولوجيا  للعلوم 
التطبيقية،  التكنولوجيا  ومعهد 
وبوليتكنك اأبوظبي، وكلية فاطمة 
اأبوظبي  ومعهد  ال�سحية،  للعلوم 
وكليات  املهني،  والتدريب  للتعليم 
مو�سول  وال�سكر  العليا،   التقنية 
واولياء  واخل����راء  املحكمني  اىل 
يف  �ساهموا جميعاً  الذين  الم��ور  
اإع�����داد امل��ت�����س��اب��ق��ني ل��ي��ك��ون��وا وفق 

طموحات القيادة الر�سيدة.
ذهبية ميدالية   17

علي  املهند�س  اأو���س��ح  جهته  وم��ن 
عام  مدير  نائب  امل��رزوق��ي  حممد 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز 
ب���الإن���اب���ة رئي�س  ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي 
جل���ان  اأن  الإم��������������ارات،  م�����ه�����ارات 
ال���ت���ح���ك���ي���م م���ن���ح���ت امل����ي����دال����ي����ات 
17 مواطناً ومواطنة،  الذهبية ل� 
الف�سية  امل��ي��دال��ي��ات  م��ن��ح��ت  ك��م��ا 
فيما مت منح  وف��ائ��زة،  فائزاً  ل�17 
امليداليات الرزونزية ل�15 فقط، 
�سهدت يف  امل�سابقة  اأن  على  موؤكداً 
كافة التخ�س�سات؛ تناف�سا �سديداً 
حت�سم  مل  و  امل���ت�������س���اب���ق���ني،  ب����ني 
النتائج اإل بعد ختام امل�سابقة، وهو 
الأمر الذي ي�سري اإىل مدى تقدم 

املت�سابقني يف دقة و�سرعة الأداء .

جامعة عجمان تختتم احتفالتها بتخريج 750 من طلبة دفعة 2021 
•• عجمان -وام:

خّريج   750 من  اأك��رث  بتخريج  احتفالتها  اأم�س  عجمان  جامعة  اختتمت 
وخّريجة من دفعة العام 2021 من داخل ال�سيارات والتي جرت على مدى 
اأج���واٍء من الفخر  1 يونيو يف  ي��وم الث�ثاء  ب��دًءا من  اأي��ام متتالية،  ث�ثة 

وال�سعادة، ومت بثه مبا�سرة على �سفحة الفي�سبوك اخلا�سة باجلامعة.
ال�سيارات  �سارت  ، حيث  التنظيم والإب��داع  ومتيز احلفل مب�ستوى عاٍل من 
املزّينة بالأزهار والبالونات واحدة تلو الأخرى لتتوقف اأمام املن�سة، وي�سري 
اخلريج على ال�سجادة احلمراء عند اإع�ن ا�سمه لي�ستلم ال�سهادة من مدير 
اجلامعة وياأخذ �سورة تذكارية معه. وارت�سمت معامل ال�سعادة والتاأثر على 

وجوه اخلريجني وعائ�تهم كما علت الهتافات و�سيحات الفرح والت�سفيق 
" يعد حفل  الدكتور كرمي ال�سغري مدير اجلامعة  يف جو احتفايل. وق��ال 
املتوا�سل  الطلبة  عمل  م��ن  ل�سنوات  تتويجا   2021 ال��ع��ام  دفعة  تخريج 
على  عجمان  جامعة  واأ���س��ّرت  اأهدافهم،  حتقيق  على  وعزمهم  ومثابرتهم 
قلوبهم  يف  حم��ف��وًرا  يبقى  اأن  اآملني  جلهودهم،  تكرمًيا  احلفل  ه��ذا  اإق��ام��ة 
اأن��ه��م ق���ادرون على  " اأث��ب��ت خريجونا  وذاك��رت��ه��م ط��وال حياتهم". واأ���س��اف 
اأع�ساء  وجهود  بدعم  وذلك  التعّلم،  يف  وال�ستمرار  اجلائحة  هذه  مواجهة 
الهيئتني الأكادميية والإدارية يف جامعة عجمان، واأهنئ دفعة العام 2021 

على م�سريتهم الأكادميية املتميزة واأمتنى لهم م�ستقبً� م�سرقا".
اإىل ذلك اأعربت هيفاء اأوت�سي، خريجة تون�سية من برنامج الهند�سة الطبية 

احليوية، عن �سعادتها وقالت اإّن هذا احلدث هو من اأبرز املحطات يف حياتي، 
فقد نلت �سهادة معرتف بها على امل�ستويني الدويل والعاملي من جامعة مل 
توفر جهًدا لتنظيم هذا احلفل بطريقة رائعة وا�ستثنائية وجعله من اأجمل 

اأيام حياتنا رغم الظروف ال�سعبة التي منر بها.
واأ�سافت " جاءت فكرة اجلامعة انط�قا من حر�سها على �س�متنا جميًعا 
واإ�سرارها على الحتفاء بنا وبذلك اأثبتت اجلامعة اأنها دائما �سباقة ورائدة، 

ا اأّن اجلامعات الأخرى تقيم حفل تخريج افرتا�سي لطلبتها". خ�سو�سً
" اأ�سكن  الداخلي  الت�سميم  برنامج  زه��ري، خّريج عراقي من  وق��ال عثمان 
اإىل عجمان حل�سور  اآت���ي  املا�سية  ���س��ن��وات   5 ال���  م���دار  وك��ن��ت على  دب��ي  يف 
املحا�سرات ولكّن ح�سويل على �سهادة من جامعة عجمان ي�ستحق كل هذا 

اجلهد والتعب، فقد تلقيت تعليما ذات م�ستوى عاٍل من قبل هيئة تدري�سية 
التحليلية  على تطوير مهاراتنا  الأكادميية  متميزة عملت طوال م�سريتنا 

والعملية".
يذكر اأّن جامعة عجمان طّبقت اأعلى معايري الوقاية وال�س�مة، مبا يف ذلك 
املتوفر   DPI لفح�س  �سلبية  نتيجة  واإب��راز  الجتماعي  بالتباعد  اللتزام 

جمانا يف مركز ال�سيخ زايد للمعار�س واملوؤمترات داخل احلرم اجلامعي.
واأ�سادت اأوميا ه�سنور، �سقيقة اخلّريج اإ�س�م ه�سنور، بهذه التجربة الفريدة 
وقالت " لحظت اأّن امل�ساركني يف احلفل التزموا بقاعدة التباعد الجتماعي 
اأهنئ اجلامعة على اتباعها كافة اإجراءات الوقاية  اأن  وبو�سع الأقنعة واأود 

من كوفيد19- لتوفري بيئة اآمنة لنا جميًعا يف هذا اليوم املميز".
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• لوك الليربتي

   ت��رت��ب��ط ظ���اه���رة ك��ي��و اأن�����ون ع��م��وًم��ا مبنظري 
تناولت  اأن  و�سبق  ال�سيا�سي.  وتاأثريهم  امل��وؤام��رة 

هذه امل�ساألة عدة مرات.
   ل��ئ��ن اع��ت��ق��دت يف ال��ب��داي��ة اأن ت��اأث��ري ك��ي��و اأنون 
جو  واأداء  ترامب  دون��ال��د  هزمية  بعد  �سيت�ساءل 
ن�سطة  ت��زال  ل  احل��رك��ة  اأن  يبدو  اليمني،  ب��اي��دن 
مبا يكفي لإث��ارة قلق �سلطات خمتلف الأدي��ان يف 
الوليات املتحدة. على الأقل، هذا ما يقوله مركز 

الأبحاث امل�ستقل، معهد بحوث الدين العام. 
اأت��ب��اع كيو م��وج��ودون غالبا  اأن      لعلكم تعلمون 
ب���ني امل���وؤي���دي���ن اجل��م��ه��وري��ني، مم���ا ي�����س��اع��د على 
مارجوري  م��ث��ل  ك��ب��ار  �سيا�سيني  �سعبية  تف�سري 
تايلور جرين، وكذلك الولء الق�سري للعديد من 
ان�سار  ان  ترامب.  لدونالد  املنتخبني  امل�سوؤولني 
�سيا�سيا  ثق�  ليمنحهم  يكفي  مب��ا  ك��رث  امل��وؤام��رة 

حقيقيا.
كيو،  بظاهرة  يتعلق  فيما  ج��دي��ًدا  يبدو يل  م��ا     
يف  بالت�سكيك  ي��ك��ت��ف��ون  ي��ع��د  مل  ات��ب��اع��ه��ا  اأن  ه���و 
الرئي�سية:  الإع����م  و�سائل  اأو  ال�سيا�سي  ال��ع��امل 
ا  اأي�سً تدفعهم  يبتلعونها  التي  امل�سللة  املعلومات 
الق�ساو�سة  تف�سريات  اأو  كلمات  يف  الت�سكيك  اإىل 

ورجال الدين.
القادة  يواجه  اأن  املنطقي  يبدو من غري  ولئن     
ال���ذي���ن ي���راه���ن���ون ع��ل��ى الإمي�������ان م��ن��اف�����س��ة من 
حجم  على  اآخ���ر  موؤ�سر  ه��ذا  ف���اإن  ك��ي��و،  معتقدات 
هذه الظاهرة. اإن بع�س الإجنيليني، بعد اأن زرعوا 
يح�سدون  �سنوات،  عدة  طيلة  القادة  يف  �سكوكهم 
الآن الثمار املذهلة لعملهم. فبالن�سبة لعدد كبري 
من الأمريكيني، ل توجد ثقة يف النخب املختلفة، 

والنف�سال عن العامل احلقيقي �سبه اكتمل.

    تقلقني ظاهرة كيو لأنها تعك�س انحراف جزء 
يرغبون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���س  م��ن  ب��ه  ي�ستهان  ل 
ه��م على  وال��ذي��ن  دائ����م،  ب�سكل  ال��ن��ظ��ام  تغيري  يف 
وبالتايل، من  الأ�سا�سيات.  للتخل�س من  ا�ستعداد 
غري امل�ستغرب اأن اأ�س�س الأنظمة الدميقراطية مل 
اجلحيم  واإىل  وحتمية،  �سرورية  لهم  تبدو  تعد 
اإذا كان المر  التقاليد  ال�سلطات واح��رتام  ت��وازن 

يتعلق باإ�سقاط النظام القائم.
اإىل  املا�سي  اك�سيو�س الثنني  اأ���س��ار موقع  وق��د     
اأن ا�ستط�ًعا اآخر اأجرته �سركة ايب�سو�س الأ�سبوع 
املا�سي، ذكر اأن 15 باملائة من المريكان يعتقدون 
اأن الإع�م والعامل ال�سيا�سي وعامل املال، يتحكم 
فيهم اأتباع طائفة �سيطانية مكونة من متحر�سني 

بالأطفال ومتورطني يف الجتار بهم.
ب��الأم��ل يف  ب��اي��دن متم�سًكا     وبينما ل ي��زال ج��و 
�سليمة  �سيا�سية  حياة  ويف  ال�ستقطاب،  تخفيف 
اأكرث، وطبيعية بعد هزمية ترامب، ميكن العتقاد 
اأعود  اأخ���رى طويلة.  ذل��ك لفرتة  ل��ن يحدث  اأن��ه 
ل�نتخابات  النهائي  املوعد  لكن  كثرًيا،  هذا  اإىل 

2022 �سيكون مهًما باأكرث من طريقة.
اإذا ا�ستعاد اجلمهوريون ال�سيطرة على جمل�س     
ال�سيوخ،  جم��ل�����س  ���ا  اأي�������سً وا����س���ت���ع���ادوا  ال����ن����واب، 
احلزب  م��ن  املنتخبون  امل�����س��وؤول��ون  ي��ن��ج��ذب  ف��ل��ن 
املثريين  املر�سحني  ع��ن  البتعاد  اإىل  اجلمهوري 
للجدل وحركة كيو اأنون. لقد �سحرتني الوليات 
اإدها�سي  ت��ت��وق��ف ع��ن  امل��ت��ح��دة م��ن��ذ ���س��غ��ري ومل 
يف ال�سراء وال�����س��راء.    اإن دخ��ول دون��ال��د ترامب 
العادة  يف  ك��ان��ت  ظ��واه��ر  لل�سطح  اأخ����رج  امل�����س��ه��د، 
املتاآمرون  ه���وؤلء  غ���ادر  اأن  بعد  والآن،  هام�سية. 
�سيكون  الكوجنر�س،  اخ���رتاق  ال��ظ��ل، وجن��ح��وا يف 
من املهم ب�سكل خا�س مراقبة تقدمهم م�ستقب�.
ترجمة خرية ال�سيباين

كيو اأنون تثري قلق ال�شلطات الدينية...!

*اأ�ستاذ تاريخ، وحما�سر، ومعلق �سيا�سي كندي خمت�س يف ال�سيا�سة والتاريخ الأمريكيني

اأوروبا، وهو م�ستوى بقي على حاله لكن 23 يف املئة 
فقط ممن �سملهم ال�ستط�ع قالوا اإنهم “يوؤيدون 
ويقول  الآن”.  حتى  اأن�����س��ئ  كما  الأوروب�����ي  الحت���اد 
47 يف املئة اإنهم يوؤيدون اأوروبا “لكن لي�س ب�سكلها 

احلايل«.
املئة(  يف   44( امل�ستطلعني  ن�سف  م��ن  اأق���ل  ورّح���ب 
املئة  35 يف  الأع�ساء:  ال��دول  الت�سامن بني  باآليات 
تقريبا  م�سابهة  ون�سبة  والأمل���ان  الإ���س��ب��ان  م��ن  فقط 
من الفرن�سيني، يرون اأن حجم الت�سامن يف الحتاد 

الأوروبي كاف.
يف  خ�سو�سا  ل���إ���س���ح��ات  التعط�س  ه��ذا  وينعك�س 
قطاع ال�سحة: 74 يف املئة من الأوروبيني يريدون اأن 
يكت�سب الحتاد الأوروبي املزيد من الكفاءة ملواجهة 

الأزمات ال�سحية، خ�سو�سا الأوبئة امل�ستقبلية.
املئة من الرتغاليني و90  96 يف  ويطالب ح��وايل 
يف املئة من ال�سويديني برفع كفاءة الحتاد الأوروبي 

يف جمال ال�سحة.
وتدابري  للوباء  القت�سادي  بالتاأثري  يتعلق  ما  ويف 
الغ�����ق، ق��ال 31 يف امل��ئ��ة م��ن الأوروب���ي���ني الذين 
واإ�سافة  تاأثر،  املايل  و�سعهم  اإن  ال�ستط�ع  �سملهم 
اإىل ذلك، يتوقع 26 يف املئة من الأوروبيني انخفا�سا 

يف دخولهم يف الأ�سهر املقبلة.

••  بروك�شل-اأ ف ب

قال اأقل من ن�سف الأوروبيني بقليل اإنهم “را�سون” 
عن التدابري التي اتخذها الحتاد الأوروبي ملكافحة 
وباء كوفيد-19 ومواجهة عواقبه القت�سادية، وفقا 

ل�ستط�ع للراأي ن�سر اأم�س اخلمي�س.
ال�27  ال���دول  �سخ�س يف   26700 و���س��ارك ح��وايل 
الأع�ساء يف الحتاد يف هذا ال�ستط�ع الذي نظمته 
الأوروبي  للرملان  التابعة  “يوروباروميرت”  هيئة 
امل�سائل  ال��ع��ام ح���ول بع�س  ال����راأي  ت��ق��اري��ر  وت�����س��در 
التي  التح�سني  بداأت حم�ت  بالكتلة، فيما  املتعلقة 

اأطلقت برعاية املفو�سية الأوروبية، تت�سارع.
ووفقا لهذا ال�ستط�ع، �سمع ثمانية من كل ع�سرة 
اأوروبيني بالإجراءات التي اتخذها الحتاد الأوروبي 
للقاحات  امل�����س��رتك  وال�����س��راء  ال�����س��ح��ي  “التن�سيق 
املئة  يف   48 لكن  القت�سادي...”  التحفيز  وخطط 

فقط اأعربوا عن ر�ساهم جتاهها.
ويف فرن�سا، “�سمع” 67 يف املئة بالإجراءات الأوروبية، 
لكن 37 يف املئة فقط يعرفون تفا�سيلها... لكن ذلك 
ل مينع 60 يف املئة من الفرن�سيني من القول اإنهم 

“غري را�سني” عن تدابري املفو�سية الأوروبية.
عن  اإي��ج��اب��ي��ة  ب�����س��ورة  الأوروب���ي���ني  ن�سف  ويحتفظ 

•• الهاي-اأ ف ب

���س��ن��وي��ة ملنظمة  درا����س���ة  -ك�����س��ف��ت 
“كيدزرايت�س” اأن جائحة كوفيد-

19 اأثرت ب�سكل خطري على حقوق 
العامل،  اأن��ح��اء  الأط��ف��ال يف جميع 
“كارثة جليل كامل”  حمذرة من 
اإجراءات.  تتخذ احلكومات  اإذا مل 
التي  احلقوقية  املنظمة  وح���ّذرت 
اأم�سرتدام مقرا لها، من  تتخذ يف 
اأن م���ي��ني الأط��ف��ال ح��رم��وا من 
التعليم ب�سبب القيود ال�سحية، ما 
يت�سبب بعواقب طويلة الأمد على 

�سحتهم اجل�سدية والعقلية.
و�سوي�سرا  اي�������س���ل���ن���دا  وت���ت�������س���در 
رايت�س  ك��ي��دز  “موؤ�سر  وف��ن��ل��ن��دا 
 182 ي�����س��ن��ف  ال�����ذي   ”2021
ل�تفاق  امتثالها  على  ب��ن��اء  ب��ل��دا 
وتاأتي  ال��ط��ف��ل.  ال�����دويل حل��ق��وق 
يف  و�سرياليون  واأفغان�ستان  ت�ساد 

املرتبة الأخرية.
وقال مارك دلآرت موؤ�س�س املنظمة 
غ���ري احل��ك��وم��ي��ة ورئ��ي�����س��ه��ا “مع 
كان علينا   ، امل�ستمر  العاملي  الوباء 
املدمرة  والآث������ار  الآث�����ار  م��ع��اجل��ة 
لكوفيد-19 التي جتاوزت ل�أ�سف 
التوقعات التي و�سعناها يف بدايته 

قبل عام«.
مر�سى  ع����ن  “مبعزل  واأ������س�����اف 
الأطفال  ف����اإن  ك����ورون����ا،  ف���ريو����س 
ب�سبب  لي�س  ت�����س��ررا،  الأك����رث  ه��م 
ل���ك���ن لأن  ال����ف����ريو�����س م���ب���ا����س���رة 

•• عوا�شم-وكاالات

توتر الو�سع ال�سيا�سي املتدهور يف 
لبنان، اأكرث بعد اندلع ما اأطلقت 
العربية  الإع�������م  و���س��ائ��ل  ع��ل��ي��ه 
البيانات”  “حرب  وامل���ح���ل���ي���ة، 
ب�����ني ال���رئ���ي�������س م���ي�������س���ال ع�����ون، 
�سعد  احل��ك��وم��ة  بت�سكيل  وامل��ك��ل��ف 

احلريري.
ووفق �سحف عربية �سادرة اأم�س 
بولدة  ال��ت��ف��اوؤل  تبخر  اخلمي�س، 
ق��ري��ب��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ما 
�ساعف الإحباط داخلياً وخارجياً، 
وق����رب ب����ريوت م���ن ق���اع الأزم�����ة، 
يف وق��ت ك��ل الآم���ال معقودة على 

خروجها من عنق الزجاجة.

توبيخ الراعي
لبنان،  ال�سيا�سي يف  التجاذب  اأثار 
انتقادات وا�سعة، كان اأبرزها توبيخ 
البطريرك املارون��ي ب�سارة الراعي 
ومن  امل�ستقبل  لتيار  املبا�سر  �سبه 
الوطني  وال��ت��ي��ار  احل��ري��ر،  خلفه 
با�سيل،  احل���ر ومن خلفه جران 

فقال:
 “احلكومة فوق اأي اعتبار ولبنان 
بلد احلوار ويجب اأن يكون هناك 
مقبولة،  غ��ري  ف���الإه���ان���ات  ح����وار 
ونحن  ث���ق���اف���ت���ن���ا  م�����ن  ول���ي�������س���ت 
جم����روح����ون م���ن ل��غ��ة الإه����ان����ات 
وفق موقع  اأ�ستهجن الأمر”  واأنا 

احلرة.
البيانات  ح��رب  اأن  املوقع  واأو���س��ح 
وال��ب��ي��ان��ات امل�����س��ادة ال��ت��ي اندلعت 
“عادت  ب�����ريوت  يف  الأول  اأم�������س 
ل��ت��ت�����س��در امل�����س��ه��د ال�����س��ي��ا���س��ي يف 

العامل  اأن���ح���اء  ك���ل  احل��ك��وم��ات يف 
م�سددا على اأن “اإعادة  اأهملتهم”، 
اإط�ق التعليم هي املفتاح لتفادي 

وقوع كارثة جيل«.
احلكومية،  غ��ري  للمنظمة  ووف��ق��ا 
168 مليون  اأك��رث من  مل يتمكن 
املدر�سة، يف  اإىل  الذهاب  طفل من 
اأن طف� من بني كل ث�ثة  حني 
باإمكانه  ل��ي�����س  ال��ع��امل  يف  اأط���ف���ال 

متابعة الدرو�س الفرتا�سية.
اإ�سايف  طفل  مليون   142 وعانى 

ما يكون الأطفال �سحاياه.
املنظمة  اأدرج����ت  الأوىل،  ول��ل��م��رة 
احتلت  وق��د  قائمتها  يف  فل�سطني 
املرتبة 104 لهتمامها بالرعاية 

ال�سحية رغم الظروف ال�سعبة.
يف املقابل، كما يف ال�سنوات ال�سابقة، 
املتحدة  امل���م���ل���ك���ة  ت�����س��ن��ي��ف  ك�����ان 
واأ�سرتاليا ونيوزيلندا �سيئا ب�سبب 
الأطفال.  لبع�س  احلماية  نق�س 
ك��م��ا ت��راج��ع��ت ال��ن��م�����س��ا وامل���ج���ر يف 

الرتتيب ب�سبب التمييز.

ت�سرر  ع���ن���دم���ا  م����ادي����ا  ح���رم���ان���ا 
القت�ساد العاملي جراء الوباء، ومل 
370 مليون طفل يح�سلون  يعد 

على وجبات يف املدر�سة.
كرة  ب�عب  املنظمة  موقع  واأ���س��اد 
يونايتد  مان�س�سرت  نادي  يف  القدم 
ماركو�س را�سفورد حلملته تقدمي 

وجبات مدر�سية جمانية.
بنغ�د�س  ك��ذل��ك  املنظمة  وه��ن��اأت 
تلفزيونية  ق���ن���اة  ل��ت��خ�����س��ي�����س��ه��ا 
وطنية للتعليم املنزيل واأثنت على 

اإبقاء  ملحاولتهما  وال�سويد  بلجيكا 
مدار�سهما مفتوحة.

بالإ�سافة اإىل ذلك، يعتقد موؤلفو 
طفل  م��ل��ي��ون   80 اأن  ال���درا����س���ة 
اللقاحات  ع��ل��ى  ي��ح�����س��ل��ون  ل  ق���د 
ب�سبب  اأخ��رى  لأمرا�س  الروتينية 
اأنظمة  ت��واج��ه��ه  ال����ذي  ال�����س��غ��ط 

الرعاية ال�سحية.
ك���ذل���ك، ع������ّروا ع���ن ق��ل��ق��ه��م من 
للعنف الأ�سري  “الرتفاع احلاد” 
خ�ل فرتة الإغ�ق، والذي غالبا 

مل�سروع  واج��ه�����������������ة  ع���ون جم�����������������رد 
با�سيل  اإن��ت��اج  اإع���������ادة  اإىل  يرمي 
واإنقاذه  ال��داخ��ل��ي��ة،  امل���ع���ادلت  يف 
ال��ذي يعانيه”  التخبط  من ح��ال 
بحظوظ  ال����ب����ي����ان����ان  ل���ي���ع�������س���ف 
وجتاوز  الت�سكيل،  ع��ل��ى  الت��ف��اق 
الذي تردى فيه  الو�سع اخلطري 

لبنان.

جمهورية جربان
ومن جهته، قال عماد الدين اأديب 
اإن “لبنان  يف �سحيفة “ال�سرق”، 
الآن،  تاريخي  اأم��ام مفرتق طرق 
اإما اأن يبقى اجلمهورية اللبنانية 
اجل���م���ه���وري���ة  اىل  ي����ت����ح����ول  اأو 

اجلرانية«.
الدائر  “ال�سراع  اأدي���ب  واأ���س��اف 
الت��سن  فيه  اأ���س��ب��ح  ال���ذي  الآن 
ع����ل����ى امل����ك���������س����وف ب������ني رئ���ي�������س 
اجلمهورية ورئي�س الوزراء املكلف 
ع���ل���ى تف�سري  �����س����راع  اأن������ه  ي���ب���دو 
للرئي�س  الد�ستورية  ال�س�حيات 
يبدو  ما  هذا  احلكومة.  ولرئي�س 
موؤمتر  منذ  ولكن  ال�سطح.  على 
اأ�سبحت   1992 ع���ام  ال���دوح���ة 
ممار�سة ال�سلطات يف لبنان تعتمد 

على فائ�س القوة««.
اأنه  النهاية على  و�سدد الكاتب يف 
م�ستقبل  ي��رت��ه��ن  اأن  مي��ك��ن  “ل 
ترتهن  اأن  ول  ال�سيا�سية  احل��ي��اة 
م�سائر واأوزان م�يني اللبنانيني 
مب�سروع  امل��ه��ج��ر  ويف  ال��داخ��ل  يف 
هدف  اإىل  ي�سعى  �سخ�سي  ذات���ي 
واحد وحيد وهو “تلزمي” مقعد 
جلران  املقبل  اللبنانية  الرئا�سة 

با�سيل«.

من�سوب  معها  وانخف�س  ل��ب��ن��ان، 
احلكومة  ولدة  ب��ق��رب  ال��ت��ف��اوؤل 
اجلديدة، يف الوقت الذي كان فيه 
يحاول  ب��ري  نبيه  الرملان  رئي�س 
للو�سول  الأخ��رية  مبادرته  اإحياء 
الأطراف  جميع  ير�سي  ح��ل  اإىل 

لت�سهيل ت�سكيل احلكومة،

على الطريق اإىل املجهول
�سحيفة  ق������ال������ت  وب����������دوره����������ا، 
اإن  ال����ك����وي����ت����ي����ة،  “اجلريدة” 
جدي�������دة  ق���دم���اً  و���س��ع  “لبنان 
�سقطت  اأن  بع������د  املجه������ول،  يف 
النواب  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  م����ب����ادرة 
البطريرك  وح������راك  ب��ري،  نبيه 
ب�سارة الراعي بال�سربة القا�سية، 
املثقلة  ب��ال��ب��ي��ان��ات  ت���را����س���ق  اإث�����ر 
رئي�س  بني  والإهانات  بالتهامات 

اجل���م���ه���وري���ة م��ي�����س�����������������������ال ع����ون، 
امل��ك��ل��ف �سعد  ورئ��ي�����س احل��ك��وم��ة 
امل�سوؤول  ال��ط��رف  احل��ري��ري، ع��ن 
عن ف�سل م�ساعي ت�سكيل حكومة 

جديدة«.
�سقوط  ع��م��ل��ي��اً  ت��ع��ن��ي  خ���ط���وة  يف 
النواب  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  م����ب����ادرة 
لت�سكيل  ب�����ري،  ن��ب��ي��ه  ال��ل��ب��ن��اين 
برئا�سة  ج��دي��دة  لبنانية  حكومة 
اإىل  القفز  “قبل  احل��ري��ري  �سعد 
بيانات  ان��دل��ع��ت ح���رب  امل��ج��ه��ول، 
اجلمهورية،  رئ��ا���س��ة  ب��ني  ���س��ع��واء 
يتزعمه  ال����ذي  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  وت��ي��ار 
احل��ري��ري ال���ذي ك���ان ���س��ن م�ساء 
لذع����اً  ه��ج��وم��اً  اأم�������س  اأول   اأول 
احلر  الوطني  التيار  رئي�س  على 
الذي  ع��ون،  با�سيل �سهر  ج��ران 

يعتر كذلك وريثه ال�سيا�سي«.

تبخر التفاوؤل
�سحيفة  ق����ال����ت  ج���ان���ب���ه���ا  م�����ن 
“اأجواء  اإن  الكويتية،  “الأنباء” 
للحكومة  قريبة  ب��ولدة  التفاوؤل 
حرب  م���ف���اج���اأة  ب��ع��د  تبخرت”، 
رئا�سة  وبيان  اجل��دي��دة،  البيانات 
“لن  اإن��ه��ا  ق��ال  ال��ذي  اجلمهورية 
ت��ن��ح��در اإىل امل�����س��ت��وى امل��ت��دين يف 
اأو يف  امل��ت��ب��ع��ة،  ال�����س��وق��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
والوقاحة  والأ���س��ال��ي��ل  الأك��اذي��ب 
امل�سقبل  ت���ي���ار  ل����ريد  املعتمدة” 
ب��زع��ام��ة احل����ري����ري، ع��ل��ى عون، 

بو�سوح قائً�:
ال���������س����رع����ي  ب�����ال�����وج�����ه  “ثبت   
رئا�سة  اأن  والد�ستوري  وال�سيا�سي 
الطموحات  اأ����س���رية  اجل��م��ه��وري��ة 
واأن  با�سيل،  جل��ران  ال�سخ�سية 
ال��ع��م��اد مي�سال  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة 

يف املئة من الأوروبيني را�شون عن التعامل مع كوفيد  48
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جمددًا...تركيا تقّو�ش الناتو
•• عوا�شم-وكاالت

مرة اأخرى، اأعلنت تركيا بقيادة رئي�سها رجب طيب اأردوغان قائمة 
الذين تعترهم اأ�سدقاءها احلقيقيني. وا�ستخدمت اأنقرة النق�س 
للرئي�س  ر�سمية  اإدان����ة  لتخفيف  ن��ات��و،  الأط��ل�����س��ي  �سمال  حلف  يف 
على  ركاب  طائرة  اإجباره  ب�سبب  لوكا�سينكو  األك�سندر  البي�رو�سي 
امل��ع��ار���س رومان  ال�����س��ح��ايف  ال��ه��ب��وط يف م��ط��ار مين�سك، لع��ت��ق��ال 
الدفاع عن  تركيا يف موؤ�س�سة  برنامج  ي�سدد مدير  بروتا�سيفيت�س. 
اأردوغان  خطوة  اأن  على  اإردم���ري  اأي��ك��ان  الدكتور  الدميوقراطيات 
اأنقرة ومو�سكو لتقوي�س  التواطوؤ بني  اأح��دث مثال على  الأخ��رية، 

الناتو، مبا اأن لوكا�سينكو، حليف مقرب من رو�سيا.
لوكا�سينكو  خ��ط��ة  اأن  غلوبالي�ست”  “ذا  م��وق��ع  يف  اإردم����ري  ك��ت��ب 
لعتقال بروتا�سيفيت�س لقت انتقادات عاملية قوية. ويوم احلادث، 
قائً�  �ستولتنرغ  ين�س  الأط��ل�����س��ي  ���س��م��ال  ح��ل��ف  ع���ام  اأم���ني  غ���رد 
ودعا  دولياً”.  حتقيقاً  ي�ستوجب  خ��ط��رياً  ج��دي��اً،  ح��ادث��اً  “كان  اإن��ه 
الركاب.  وجميع  للطاقم  ال�سلمية  ال��ع��ودة  ت��اأم��ني  اإىل  بي�رو�سيا 

الق�سري”  “التحويل  ل�  اإدان��ة  بيان  الناتو  اأ�سدر  قليلة،  اأي��ام  وبعد 
مل�سار الطائرة، داعياً  احللفاء اإىل اتخاذ اإجراءات فردية وجماعية 
�سده.  ووفق وكالة رويرتز، اأف�سلت تركيا اخلطوات العقابية التي 
ومنعت  اتخاذها.  على  الأوروبيني  وبولونيا،  البلطيق،  دول  ح�ست 
�سراح  واإط�ق  اإىل عقوبات غربية على بي�رو�سيا  الدعوات  اأنقرة 
مع  مقابلة  ويف  )اأي����ار(،  مايو   31 يف  فيها.  ال�سيا�سيني  ال�سجناء 
البي�رو�سي  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د  الرو�سية،  كومر�سانت  �سحيفة 
ف�دميري ماكي، اأن اأنقرة عار�ست حتركاً اأطل�سياً اأقوى، معرباً عن 
�سابقني  تطورين  بعد  ذلك  وجاء  الرتكية.  للخطوة  ب�ده  امتنان 

خففت اأنقرة خ�لهما رداً قوياً من احللف الأطل�سي على رو�سيا.
وذكر موقع املونيتور اأن اأنقرة لينت �سياغة بيان يعرب عن ت�سامن 
غربي مع الوليات املتحدة، يف مواجهة هجمات رو�سيا ال�سيبريانية 

على وكالت حكومية اأمريكية.
اأراد التعبري  اأن تركيا فعلت ذلك جمدداً مع بيان  اإردم��ري  واأ�ساف 
خمازن  الع�سكرية  ال��رو���س��ي��ة  ال���س��ت��خ��ب��ارات  تفجري  م��ن  قلق  ع��ن 

ذخرية بت�سيكيا يف 2014.

اأكرث  اأطل�سية لبولونيا ودول البلطيق  ومنعت تركيا خطة دفاعية 
دف��ع �سحيفة  م��ا   ،2020 ي��ون��ي��و-ح��زي��ران  اأ���س��ه��ر، حتى  �ستة  م��ن 

“نيويورك تاميز” اإىل و�سف تركيا ب� “الفيل يف غرفة الناتو«.
م�ساعدة  اإىل  امل�����س��ارع��ة  م��ن  �سجً�  ولوكا�سينكو  اأردوغ�����ان  ميلك 
بع�سهما البع�س. يف اأغ�سط�س -اآب 2020، اأعلن جمل�س اأوروبا اأن 
ورف�س  النتخابات الرئا�سية البي�رو�سية “غري حرة اأو نزيهة”. 
الع���رتاف بنتائجها، وم��ع ذل��ك، ك��ان اأردوغ����ان واح���داً م��ن القادة 

الأوائل حول العامل الذين هنوؤوا لوكا�سينكو.
تعود الع�قات الودية بني اأردوغان ولوكا�سينكو اإىل 2017 حني 
حظي  د�ستوري  ا�ستفتاء  بعد  �سلطاته  تو�سيع  اإىل  اأردوغ����ان  عمد 

باإدانة عاملية.
لكن لوكا�سينكو كان اأي�ساً من بني ال�سيا�سيني الأوائل الذين قدموا 
اأردوغ��ان بالنتخابات الرئا�سية  له تهنئتهم. يف ال�سنة التالية، فاز 
فاأعلن لوكا�سينكو اأن مين�سك واأنقرة اأ�س�ستا “ع�قات اأخوية فريدة 
“تعاون  اإقامة  احتمال  عن  البي�رو�سي  الرئي�س  وحت��دث  حقاً”. 

ثنائي ا�سرتاتيجي«.

�شحف عربية: حرب بيانات يف لبنان..طريق اإىل املجهول

العفو الدولية تطالب العراق بالك�شف عن 650 مفقودًا 
وي�سيف التقرير اأنه “يف الليلة نف�سها، و�سع 643 منهم على الأقل يف 
فيما اأفاد املتبقون  حاف�ت و�ساحنة كبرية، وهم حتى الآن مفقدون”، 
من  اخلام�س  ومنذ  املعاملة«.  واإ���س��اءة  “للتعذيب  تعر�سوا  اأنهم  منهم 
حزيران-يونيو، قام رئي�س الوزراء حينها حيدر العبادي بت�سكيل جلنة 
�سد  النتقامية  والأف��ع��ال  داع�س  تنظيم  انتهاكات  كانت  فيما  حتقيق 
التوتر  ح��دة  تزيد من   ، الإره��اب��ي  التنظيم  احل��رب على  ال�سنة خ���ل 
وفق  قط”  تن�سر  مل  التحقيق  ذل��ك  “نتائج  لكن  ال��ب���د.  يف  الطائفي 
منذ  تنتظر  الرجال  ه��وؤلء  “عائ�ت  اأن  اأو�سحت  التي  العفو  منظمة 
اأن  ت�ستحق  وه��ي  احل��ي��اة.  قيد  على  ك��ان��وا  اإذا  م��ا  ملعرفة  �سنوات  خم�س 
وخ�ل احلرب �سد تنظيم داع�س نددت منظمات غري  تنتهي اآلمها”. 
حكومية وعائ�ت بانتهاكات ارتكبتها كافة الأطراف. وكان النزاع �سببا 
للعديد من املجموعات لتقوم بهجمات انتقامية ذات دوافع طائفية، بني 

•• بغداد-اأ ف ب

بالك�سف  اأم�س  العراق  احلكومية  غري  الدولية  العفو  منظمة  طالبت 
عن م�سري 643 رجً� و�ساباً �سنياً خطفوا قبل خم�س �سنوات على يد 
واأو�سحت  الدولة.  يف  من�سوية  م��ذاك  باتت  ع�سكرية  �سبه  جمموعات 
ال�سعبي،  للح�سد  عملية  خ���ل  فقدوا  ه��وؤلء  اأن  تقريرها  يف  املنظمة 
الذي تهمني عليه ف�سائل م�سلحة موالية لإي��ران، ل�ستعادة  التحالف 
الذي  داع�س  تنظيم  من   ،2016 حزيران-يونيو  يف  )غ��رب(  الفلوجة 
من  الثالث  ويف  حينها.  الب�د  يف  ال�سنية  املحافظات  على  يهمني  ك��ان 
ي���ف���رون، ق���ام رجال  ال��ن��ازح��ني  “اآلف”  ح��زي��ران-ي��ون��ي��و وف��ي��م��ا ك���ان 
م�سلحون يرتدون زي احل�سد ال�سعبي، وفق �سهود، ب�”اأخذ نحو 1300 

رجل و�ساب يعترون ب�سّن ي�سمح لهم بالقتال من عائ�تهم«.

احل�سد  ينفي  ر�سمياً،  وال��ع��رب.  الأك���راد  بني  اتنية،  اأو  وال�سنة،  ال�سيعة 
اأنهم  يوؤكدون  قادته  لكن  تع�سفياً،  اأ�سخا�س  توقيف  اأو  بخطف  قيامه 
هوؤلء  اأن  على  فعلي  دليل  تقدمي  ب��دون  و”جهاديني”  اأف���راداً  �سجنوا 
اإىل تنظيم داع�س. ويقول ال�سنة  اأو ال�سجينات ينتمون فعلياً  امل�ساجني 
حيث  داع�س  تنظيم  �سيطرة  مرحلة  بعد  متييز  حمط  اإنهم  العراق  يف 
اإىل  اأو الإع��دام لتهامهم بالنتماء  اآلف منهم واأدينوا بال�سجن  اأوقف 
التنظيم. ويندد املدافعون عن حقوق الإن�سان حالياً خ�سو�ساً مب�ساألة 
احلكومة  اأغ��ل��ق��ت  فيما  التنظيم،  �سد  احل���رب  اإث���ر  ال��ن��ازح��ني  م�سري 
العراقية “16 خميماً على مدى الأ�سهر ال�سبعة املا�سية، وتركت ما ل 
يقل عن 34801 نازح من دون �سمان قدرتهم على العودة اإىل ديارهم 
اأو احل�سول على خدمات مي�سورة  اآخ��ر،  اآم��ن  م��اأوى  تاأمني  اأو  ب��اأم��ان، 

وفق تقرير ملنظمة هيومن رايت�س ووت�س. التكلفة”، 



اجلمعة  4    يونيو   2021  م   -   العـدد   13257  
Friday    4   June   2021   -  Issue No   13257

11

عربي ودويل

حيث  )غ���رب(  طرابل�س  مدينتي  ب��ني  اجل��وي��ة  ال��رح���ت  ا�ستوؤنفت 
مقر ال�سلطة ال�سيا�سية اجلديدة، وطرق )�سرق( حيث املقر املوؤقت 

ملجل�س النواب بعد انقطاع ل�سنوات.
وهبطت طائرة تابعة ل�سركة الراق للطريان قادمة من العا�سمة 
طرابل�س م�ساء الأربعاء، يف مطار طرق الدويل، اأحد مراكز القوة 

لل�سلطات املناف�سة ال�سابقة ومقرها يف ال�سرق.
املطار  �سلطات  اأعلنت  ح�سبما  اأ�سبوعياً،  رحلتني  ت�سيري  املقرر  ومن 

املحلية، التي رحبت بهذا ال�ستئناف بعد “انقطاع طويل«.
و�سهدت الأ�سابيع الأخرية يف خ�سم حالة التعايف ال�سيا�سي، ا�ستئناف 
الرح�ت اجلوية بني مدن بنغازي وطرابل�س وم�سراتة، بعدما ظلت 
متوقفة ل�سنوات ب�سبب النق�سام ال�سيا�سي والت�سعيد الع�سكري بني 
�سرق وغرب ليبيا. وحتاول ليبيا اخلروج من عقد من الفو�سى منذ 
اتفاق  ليبيا  وُوق��ع يف  ه��ذا   .2011 القذايف يف  �سقوط نظام معمر 
لوقف اإط�ق النار يف ت�سرين الأول اأكتوبر املا�سي و�ُسكلت حكومة 
موحدة يراأ�سها عبد احلميد الدبيبة، يف ختام عملية �سيا�سية رعتها 
باإجراء  تنتهي  اآذار مار�س،  الرملان يف  املتحدة و�سادق عليها  الأمم 
فتح  اإع���ادة  على  الت��ف��اق  ين�س  كما  اجل���اري.  العام  نهاية  انتخابات 

الطرق الرية والربط اجلوي الداخلي بني عموم الب�د.

اأنها  اخلمي�س  والبي�رو�سية  الرو�سية  ال�ستخبارات  اأج��ه��زة  اأعلنت 
وال���دول  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  “�سيا�سات  ب��وج��ه  بينها  ال��ت��ع��اون  �ستعزز 
على  البلدين  بني  التقارب  اإىل  جديد  موؤ�سر  يف  العدائية”،  الغربية 

خلفية القمع املتزايد للمعار�سة يف بي�رو�س.
و�سرح رئي�س جهاز ال�ستخبارات اخلارجية الرو�سي �سريغي ناري�سكني 
على  “اتفقا  اأنهما  تريتيل  اإيفان  البي�رو�سية  الأم��ن  اأجهزة  ورئي�س 

تطوير عمل م�سرتك ملقاومة اأن�سطة الغرب املدمرة«.
ال�سيا�سي  ال���س��ت��ق��رار  “لزعزعة  ت�سعى  الغربية  ال���دول  اأن  واع��ت��را 
والجتماعي-القت�سادي” يف البلدين، على ما جاء يف بيان م�سرتك 
عقد  اجتماع  ختام  يف  الرو�سي  اخلارجية  ال�ستخبارات  جهاز  ن�سره 
األك�سندر  بي�رو�س  رئي�س  وي�سن  بي�رو�س.  يف  فيتيب�سك  مدينة  يف 
لوكا�سنكو حملة قمع �سديد ملوجة تظاهرات غري م�سبوقة احتجاجا 
الغرب  متهما  امل��ا���س��ي،  ال�سيف  خام�سة  ل��ولي��ة  انتخابه  اإع���ادة  على 
الحتاد  فر�س  املكثفة،  التوقيفات  حملة  على  وردا  خلفها.  بالوقوف 
الأوروبي والوليات املتحدة �سل�سلة عقوبات ا�ستهدفت خ�سو�سا كبار 
امل�سوؤولني يف نظام بي�رو�س. ورد لوكا�سنكو بالتقارب اأكرث مع رو�سيا 
�سريكته الأ�سا�سية التي كان يقيم معها ع�قات متقلبة اإذ اتهم مو�سكو 

لفرتة طويلة بال�سعي للهيمنة على ب�ده.
 

تلميذا من   136 اأن م�سلحني خطفوا  النيجريية  ال�سلطات  اأك��دت 
مدر�سة قراآنية الأحد.

الهجوم على  ب��وق��وع  اأول  اأف���ادت  ق��د  النيجر  ولي��ة  وك��ان��ت حكومة 
الت�ميذ  ع��دد  ت��ذك��ر  لكنها مل  الث��ن��ني،  تيجينا  ب��ل��دة  يف  امل��در���س��ة 
املخطوفني. وتزرع ع�سابات م�سّلحة يطلق عليها حمليا ا�سم “قطاع 
الطرق” الرعب يف اأو�ساط �سكان �سمال غرب نيجرييا وو�سطها حيث 

تنّفذ عمليات نهب للقرى و�سرقة للما�سية وخطف مقابل فدية.
بهدف  ع�سابات  اأي��دي  على  وطفل  تلميذ   700 من  اأك��رث  وخطف 

احل�سول على فدية، منذ كانون الأول/دي�سمر.
اأنها  وكتبت حكومة ولية النيجر يف تغريدة ليل الأربعاء اخلمي�س 
اأفراد ع�سابات يف مدر�سة  اأن عدد الت�ميذ الذين خطفهم  “توؤكد 

�سالح تانكو الإ�س�مية، يف تيجينا )...( يبلغ 136«.
وقال نائب حاكم الولية احلاج اأحمد حممد كيت�سو اإن وكالت اأمنية 
“تبذل كل ما بو�سعها لكنها ل تتمتع بالقدرات اللوج�ستية الكافية«. 
واأفرج املهاجمون عن 11 تلميذا هم “�سغار جدا ومل يتمكنوا من 

ال�سري” م�سافة بعيدة، ح�سبما اأعلنت ال�سلطات يف وقت �سابق.
وقالت حكومة ولية النيجر اإنها ل تدفع فديات. وقال نائب احلاكم 

“نحاول التفاو�س ملعرفة كيف ميكننا اإعادتهم ب�س�م؟«.

عوا�شم

طرابل�ص

مو�سكو

اأبوجا

ال�شيطرة على احلريق مب�شفاة نفط يف طهران 
•• طهران-اأ ف ب

نفط  م�سفاة  يف  ان��دل��ع  ال���ذي  ال�سخم  احل��ري��ق  على  “ال�سيطرة”  مت��ت 
اأك��رث من ع�سر  النريان مل تخمد بعد اخلمي�س بعد  بجنوب طهران لكن 
املاأ�ساة. واأف��ادت وكالة النباء اليرانية الر�سمية )ارن��ا( نق�  �ساعات على 
طهران  �سركة  م��ن  اململوكة  امل�سفاة  با�سم  ال��ن��اط��ق  اخل��ف��اع��ي  �ساكر  ع��ن 
بالكامل  واإخ��م��اده  احل��ري��ق،  على  ال�سيطرة  مت��ت  “لقد  ال��ب��رتول  لتكرير 
�سيح�سل بحلول الظهر” بالتوقيت املحلي. لكن ظهر اخلمي�س )7،30 ت 
غ( �سوهد عمود من الدخان الأ�سود يرتفع فوق مكان احلريق من على بعد 
كيلومرتات بح�سب �سحافيي وكالة فران�س بر�س. لكنه اأقل �سماكة مما كان 
عليه الربعاء. وبث التلفزيون الر�سمي �سورا للحريق وللعديد من فرق 

الإطفاء التي كانت تعمل �سباحا على اإخماد النريان.
بح�سب ال�����س��ل��ط��ات ف���ان احل��ري��ق ان��دل��ع الرب���ع���اء ع��ن��د ال�����س��اع��ة 19،30 
)15،00 ت غ( اإثر انفجار جنم عن ت�سرب للغاز امل�سال وت�سبب باحلريق 
فاإن  )اإرن����ا(  الر�سمية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  وبح�سب  حتقيق.  فتح  ومت  ال��ه��ائ��ل. 
من  مملوكة  وهي   1968 منذ  تعمل  النريان  فيها  اندلعت  التي  امل�سفاة 

�سركة طهران لتكرير البرتول وتبلغ قدرتها 250 األف برميل يف اليوم.
وهي تقع على تخوم املدينة اجلنوبية يف منطقة �سناعية �سا�سعة تبعد ب�سع 
مئات الأمتار فقط عن اأحياء �سكنية. مل ت�سر ال�سلطات اىل وقوع اأي �سحايا 
اثر هذا احلريق الذي وقع بعد �ساعات على اإع�ن البحرية الإيرانية اأن 
�سفينة اإمداد يبلغ طولها اأكرث من 200 مرت غرقت يف خليج عمان بعدما 
متنها.  على  الث�ثاء  اندلع  حريقا  طويلة  ل�ساعات  الطفاء  فرق  كافحت 
اإي��ران. ويف ظل التوتر ال�سديد مع  وغالبا ما حت�سل ح��وادث �سناعية يف 
اإ�سرائيل، يرى البع�س يف اإيران يف كل حادث ب�سمات اأجهزة ال�ستخبارات 
الإ�سرائيلية، فيما ي�سري اآخرون اإىل العقوبات الأمريكية التي تعزل اإيران 

عن باقي العامل وجتعل من ال�سعب �سيانة البنى التحتية ال�سناعية.

بعد انتزاع اتفاق لت�سكيل ائتالف حكومي  

الئتالف املناه�ش لنتانياهو ياأمل يف الفوز بثقة الربملان 

ت�شريحات اأردوغان مل�شر.. مغازلة على وقع »خالفات جوهرية«

 7 ماليني دولر لعتقال زعيم القاعدة ببالد املغرب 

 �شريالنكا تطلب م�شاعدة الهند ملواجهة ت�شرب نفطي  وزير الداخلية الفرن�شي ينتقد عطال يف الت�شالت بالطوارئ 
•• كولومبو-اأ ف ب

طلبت �سري�نكا من الهند املجاورة م�ساعدتها يف مكافحة ت�سرب نفطي قد يكون ناجما عن غرق 
�سواحل  13 يوما قبالة  ا�ستمر  بعد حريق على متنها  بر�س بريل”  اإك�س  “اإم يف  �سفينة احلاويات 

كولومبو، كما اأعلنت ال�سلطات اخلمي�س.
وقال م�سوؤول ي�سارك يف الإجراءات املتخذة حاليا من اأجل حماولة احتواء اأكر قدر ممكن من هذه 
الكارثة البيئية التي يرجح اأن تتفاقم ب�سبب ت�سرب نفطي لوكالة فران�س بر�س “طلبنا امل�ساعدة من 
الهند«. وكان خفر ال�سواحل الهندي �سارك يف عمليات اإطفاء احلريق الذي اندلع على منت �سفينة 
احلاويات يف 20 اأيار-مايو. وكانت اإحدى �سفنهم املزودة معدات خم�س�سة موجودة يف املوقع لحتواء 
تلوث نفطي حمتمل قبل و�سوله اإىل ال�ساحل. واأو�سحت ال�سلطات اأن م�ستتات نفطية وحواجز عائمة 
ومك�سطات �سطحية جاهزة ل��ستجابة على الفور لأي ع�مة على ت�سرب من ال�سفينة امل�سجلة يف 

�سنغافورة والتي بداأت تغرق الأربعاء قبالة ال�ساحل الغربي للجزيرة.

الت�سال بالعديد من خدمات الإنقاذ يف جميع 
اأنحاء فرن�سا.

اإن  ال��ف��رن�����س��ي اخلمي�س  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 
على  ت��ويف  القلب  يف  “مبر�س  م�سابا  �سخ�سا 
“لتعذر  نظرا  )غ��رب(  موربيهان  يف  يبدو”  ما 
الوقت  يف  ال����ط����وارئ  خ���دم���ات  اإىل  ال���و����س���ول 

املنا�سب” ب�سبب هذا الف�سل.
اأخريني تتعلقان بحالت  “حادثتني  اأن  واأ�ساف 
يف القلب والأوعية الدموية” وقعتا يف ريونيون 
اإذا كان الوقت )الذي  لكن ل ميكنني القول ما 
ا�ستغرقه و�سول امل�ساعدة( كان طوي� على غري 

الطوارئ  رق��م  ه��و  ال�سبب  ك��ان  اإذا  وم��ا  ال��ع��ادة 
هذا«.

وتابع اأن “ما هو موؤكد هو اأن النا�س �سهدوا اأنهم 
يتمكنوا  مل  واأنهم  م��رات  عدة  الت�سال  حاولوا 

من احل�سول على م�سغلني على الفور«.
واأكدت جمموعة “اأوراجن” امل�سغلة اخلمي�س اأن 
ل  لكنها  الليل”  منت�سف  منذ  “تعمل  ال�سبكة 

تزال “حتت املراقبة«.
الرئي�س  ا���س��ت��دع��اء  اأن����ه مت  دارم���ان���ان  واأو����س���ح 
اإىل  ري�سار  �ستيفان  اأوراجن  ل�سركة  التنفيذي 

الوزارة لتقدمي اإي�ساحات للحكومة.

•• باري�س-اأ ف ب

ال��ف��رن�����س��ي جريالد  ال���داخ���ل���ي���ة  و����س���ف وزي������ر 
فرن�سا  اأن��ح��اء  جميع  يف  ط��ال  عط�  دارم���ان���ان 
رقم الت�سال بخدمات الطوارئ لدى جمموعة 
باأنه  الأرب��ع��اء،  م�ساء  ل�ساعات  اأوراجن  الت�سغيل 

“خلل خطري وغري مقبول«.
وك����ان ع��ط��ل يف اأج���ه���زة ل��ن��ق��ل الت�����س��الت منع 
وكذلك  ال��ط��وارئ  خدمات  اأرق���ام  على  الت�سال 
 18،00 ال�����س��اع��ة  ب���ني  الأر����س���ي���ة  اخل���ط���وط 
الأرب�����ع�����اء اخل��م��ي�����س. وتعذر  ل��ي��ل  وم��ن��ت�����س��ف 

•• القد�س-اأ ف ب

الإ�سرائيلية  املعار�سة  زع��ي��م  ي��اأم��ل 
ب��ث��ق��ة الرملان  ب��ال��ف��وز  ل��ب��ي��د  ي��ائ��ري 
بعدما جنح يف ك�سب رهانه بانتزاعه 
لت�سكيل  اتفاقا  الأخ��رية  اللحظة  يف 
ائت�ف حكومي، على اأمل اأن يطوي 
يف الأيام املقبلة �سفحة عهد بنيامني 
اأك���رث من  ا�ستمر  وال����ذي  ن��ت��ان��ي��اه��و 

عقد.
وك�����ان ل����دى ال��و���س��ط��ي ل��ب��ي��د زعيم 
حتى  نتانياهو  وم��ن��اف�����س  امل��ع��ار���س��ة 
م��ن��ت�����س��ف ل���ي���ل الأرب������ع������اء لإب�������غ 
جمع  باأنه  ريفلني  روؤوف��ني  الرئي�س 
اأغلبية 61 نائبا من اأ�سل 120 يف 
ب�ساأن  اتفاق  اإىل  والتو�سل  الرملان 

حكومة “تغيري«.
اأف�ست  ال��ت��ي  امل��ف��او���س��ات  وا�ستمرت 
اإىل التفاق اأياما ومل تعلن نتيجتها 
بالتوقيت   23،25 ال�����س��اع��ة  ق��ب��ل 
انتهاء  ق��ب��ي��ل  اأي  الأرب����ع����اء  امل��ح��ل��ي 
الرئي�س  لبيد  واأبلغ  املحددة.  املهلة 

باأنه “جنح يف ت�سكيل حكومة«.
ن�سر  مقال  يف  بو�ست”  “جريوزاليم  �سحيفة  وقالت 
ليل الأربعاء اخلمي�س اإن “�سبح اإجراء اقرتاع خام�س 
عق�ين”،  اإ�سرائيلي  اأي  فيه  ياأمل  اأن  ميكن  ل  اأم��ر 
حمذرة من اأن “اجلزء الأ�سعب لي�س اإل يف بدايته” 
يف �سوء “الأيديولوجيات والفل�سفات املتباينة” التي 
يت�سكل منها الئت�ف. وراأت ال�سحيفة اأن “احلكومة 
الوليدة لديها القدرة على اإ�س�ح غياب الثقة و�سفاء 
اإىل  وق��ي��ادت��ن��ا  املختلفة  املجتمعات  ب��ني  النق�سامات 

طريق اأقل فو�سوية واأكرث ا�ستقرارا«.
الثقة  ع��ل��ى  للت�سويت  ال���رمل���ان  اج��ت��م��اع  ُي��ع��ق��د  وق���د 

الأ�سبوع املقبل يف موعد ما زال جمهول.
ويف الأيام الأخرية، قالت و�سائل الإع�م الإ�سرائيلية 
اإىل  ينتمي  ال���ذي  ليفني  ي��اري��ف  الكني�ست  رئي�س  اإن 
الليكود، قد مييل اإىل تاأخري تنظيم الت�سويت لب�سعة 
اأيام اأخرى، على اأمل اأن حتدث يف هذا الوقت ان�سقاقات 

يف املع�سكر املناه�س لنتانياهو.
اليميني  وح��زب��ه  نتانياهو  ي��ب��ذل  نف�سه،  ال��وق��ت  ويف 
اتفاق  منع ح�سول  ملحاولة  الليكود وحماموه جهودا 

••عوا�شم-وكاالت

قال الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان اإن جمهورية 
م�سر العربية لي�ست دولة عادية م�سيفا اأن لدى اأنقرة 
فر�سا للتعاون اجل��اد مع م�سر يف منطقة وا�سعة من 

�سرق البحر الأبي�س املتو�سط اإىل ليبيا.
واأكد اأردوغان يف مقابلة تلفزيوينة اإنه ل ميكن املقارنة 
امل�سرية  وال��ع���ق��ات  امل�سرية  الرتكية  الع�قات  ب��ني 
اليونانية، فالع�قة بني ال�سعبني الرتكي وامل�سري ل 

ميكن مقارنتها.
وتاأتي ت�سريحات اأردوغان يف الوقت الذي يتوقع فيها 
واأنقرة  القاهرة  بني  اجلارية  املفاو�سات  تعرث  خ��راء، 
اأبرزها  اجل��وه��ري��ة  اخل����ف���ات  م��ن  جم��م��وع��ة  ب�سبب 
الأرا�سي  على  ال��رتك��ي  الع�سكري  ال��ت��واج��د  ا���س��ت��م��رار 
اإىل  امل��رت��زق��ة  نقل  عمليات  ا���س��ت��م��رار  وك��ذل��ك  الليبية 
ب�سكل  القاهرة  ترف�سه  الذي  الأم��ر  الب�د وهو  داخل 
قاطع، ف�س� عن ا�ستمرار اخل�ف القائم بني البلدين 
حول تر�سيم احلدود البحرية لتقنني عملية التنقيب 

عن الغاز يف مياه �سرق املتو�سط.
وي�����رى اخل���ب���ري امل�����س��ري امل��خ��ت�����س ب��ال�����س��اأن الرتكي 
اخل�فات  اأن  اإىل  تعود  التاأخر  اأ�سباب  اأن  �سعيد،  ك��رم 
اجلوهرية حول الق�سايا الكرى وامللفات ال�سرتاتيجية 
التي لتزال عالقة، ويف مقدمتها ال�ستفزازات الرتكية 
يف �سرق املتو�سط والتنقيب غري القانوين عن الغاز يف 
مياه دول اجل��وار، وكذلك احل�سور الع�سكري الرتكي 
يف ليبيا واإ����س���رار ت��رك��ي��ا ع��ل��ى اأن ي��ك��ون ل��ه��ا وج���ود يف 

منطقة متثل عمق ا�سرتاتيجي ل�أمن امل�سري
وقال �سعيد يف ت�سريح ل�”�سكاي نيوز عربية” اإن طي 
�سفحة اخل�فات املتاأزمة على مدار ال�سنوات املا�سية 
ليزال �سعباً، و�سوف ياأخذ م�سار طويل ومعقد، خا�سة 
اأن الق�سايا اخل�فية مل حت�سم بعد وخا�سة ما يتعلق 

ريفلني  الرئي�س  ورد  الإ�سرائيلي«.  املجتمع  مكونات 
التفاق  ه���ذا  ع��ل��ى  الأح������زاب  ق����ادة  واأه���ن���ئ  “اأهنئكم 
اأق��رب وقت  الرملان يف  اأن يجتمع  ونتوقع  احلكومي، 

ممكن للت�سديق على هذه احلكومة«.
يف تغريدة على تويرت، اأ�ساد بيني غانت�س وزير الدفاع 
احلكومة  رئ��ا���س��ة  ع��ل��ى  لنتانياهو  ال�����س��اب��ق  وامل��ن��اف�����س 
اإىل وا�سنطن ملناق�سة امللف الإيراين.  وهو يف طريقه 
اعرت�س احلزب  املقابل،  كبري«. يف  اأم��ل  “ليلة  وكتب 
وامل�ساواة  لل�س�م  الدميوقراطية  واجلبهة  ال�سيوعي 

على دعم حكومة برئا�سة بينيت.
وقال احلزبان العربيان ال�سرائيليان يف بيان م�سرتك 
ل  حلكومة  اجلنوبية  الإ�س�مية  احل��رك��ة  “دعم  اإن 
ال�سرقية  القد�س  يف  العرقي  التطهري  بوقف  تلتزم 
املحتلة والنتهاكات وال�ستفزازات يف امل�سجد الأق�سى، 
بعد اأن رف�سها اليمني، ي�سفي ال�سرعية على �سيا�سة 

التنّكر حلقوق ال�سعب الفل�سطيني«.
دعم  ي�سرعن  نتانياهو ل  “اإ�سقاط  اأن  واأك��د احلزبان 
“حكومة  اأنها  اعترا  التي  بينيت”  برئا�سة  حكومة 
ميني بامتياز يف تركيبتها ويف خطها ال�سيا�سي ل تقدم 

تغيريا جوهريا حقيقيا عن حكومة نتانياهو«.

من هذا النوع على موافقة الرملان. �سينهي ح�سول 
لبيد على ال�سوء الأخ�سر من الرملان، اأزمة �سيا�سية 
مل  حيث  اإ�سرائيل  يف  �سنتني  من  اأك��رث  منذ  م�ستمرة 
حكومة  ت�سكيل  اإىل  الآن  حتى  انتخابات  اأرب��ع  تف�س 
ل��ت��وق��ي��ع اتفاق  م�����س��ت��ق��رة. ون�����س��ر ف��ري��ق لبيد ���س��ورة 
اأن  اأح��زاب وميكن  اأبرمه قادة ثمانية  الئت�ف الذي 
ي�سكل منعطفا يف التاريخ ال�سيا�سي ل�سرائيل. واثنان 
وث�ثة  و�سطيان  واثنان  ي�ساريان  الأح��زاب  هذه  من 

منها ميينية وحزب عربي.
ا�سرائيلي،  ع��رب��ي  دع���م فيها ح���زب  م���رة  اآخ���ر  وت��ع��ود 
1992 يف  اإىل   - ف��ي��ه��ا  امل�����س��ارك��ة  ب����دون   - ح��ك��وم��ة 
راب����ني.  اإ���س��ح��ق  ب��رئ��ا���س��ة  ال�س�م”  “حكومة  ع��ه��د 
الإ�س�مية  “احلركة  الت��ف��اق  وقعت  امل��رة  ه��ذه  لكن 
عبا�س  من�سور  بقيادة  املوحدة”  اجلنوبية”القائمة 
بدون اأن تو�سح يف هذه املرحلة ما اإذا كانت �ست�سارك 

فعليا يف احلكومة.
احلكومة  “هذه  اأن  ال�سرائيلي  للرئي�س  لبيد  واأك��د 
���س��ت��ك��ون يف خ��دم��ة ج��م��ي��ع م��واط��ن��ي اإ���س��رائ��ي��ل مبن 
الذين  و�ستحرتم  فيها،  اأع�ساء  لي�سوا  ال��ذي��ن  فيهم 
يعار�سونها، و�ستبذل كل ما يف و�سعها لتوحيد خمتلف 

املطلوبني من القيادات لدى اجلهات الق�سائية امل�سرية. 
ويو�سح �سعيد اأن هنالك م�سارين لعملية التفاو�س بني 
القاهرة واأنقرة، الأول اأن جترى حمادثات ا�ستك�سافية 
اأخرى خ�ل الفرتة املقبلة حللحلة الق�سايا اخل�فية 
الع�قات  ل�ستعادة  بعدها  وننتقل  البلدين  ب��ني  ب��ني 
فهو  الثاين  امل�سار  اأم��ا  �سفراء،  وت�سمية  الدبلوما�سية 
اإب��ق��اء ال��و���س��ع ع��ل��ى م��ا ه��و عليه ل��ك��ن ب���دون ت�سعيد، 
البلدين  ب��ني  القت�سادية  الع�قات  ا�ستمرار  مبعنى 
تطبيع  اإىل  ال��و���س��ول  دون  ه��ادئ  تطبيع  عملية  وب��دء 

كامل بينهما وهذا ال�سيناريو الأرجح.
ويو�سح �سعيد اأن ملف الإخ��وان هو اأحد اأهم الأ�سباب 
م�سارها  اإىل  ال��ع���ق��ات  ع����ودة  ع���دم  وراء  ت��ق��ف  ال��ت��ي 

ومن�ساتها  الإخ����وان  جلماعة  امل��ق��دم  ال��رتك��ي  بالدعم 
قلب  للقاهرة من  معاديا  تبث خطاباً  التي  الإع�مية 
الرتكية  الإج��راءات  اأن  اإىل  الرتكية، م�سرًيا  الأرا�سي 
يكن  مل  الإع���م��ي  ال�سرف  مبيثاق  واإلزامها  ب�ساأنها، 
اإيواء  ا�ستمرار  ظ��ل  يف  ال��ن��واي��ا،  ح�سن  ل���إث��ب��ات  كافيا 

العنا�سر الإرهابية. 
بحذر  تعاملت  ب���ده  اأن  اإىل  امل�سري  الباحث  وي�سري 
وهدوء مع هذا امللف منذ البداية واأعلنت عن �سروطها 
ب�سكل وا�سح وو�سعت اأولويات للتفاو�س، �سملت امللفات 
ومياه  ليبيا  ملفي  الإقليمي،  امل�ستوى  على  اخل�فية 
املتو�سط، واأي�سا ما يتعلق بوقف الدعم الرتكي  �سرق 
وت�سليم  املعادية،  الإع�مية  من�ساتها  ومنع  للجماعة 

“التغيري احلقيقي  اأن  و�سددتا على 
نتانياهو  ا���س��ت��ب��دال  يف  ُي��خ��ت��زل  ل 
نتانياهو  ���س��ي��ا���س��ة  ت��غ��ي��ري  يف  واإمن����ا 
ب�����دل ���س��ي��ا���س��ة ت��ع��م��ي��ق الح���ت����ل 
وال���س��ت��ي��ط��ان وال���ع���ن�������س���ري«. كما 
العربي  التجمع  حزب  رئي�س  هاجم 
الدميوقراطي النائب ال�سابق جمال 
زحالقة م�ساركة احلركة ال�س�مية 
“خطيئة  اأن����ه  م��ع��ت��را  اجل��ن��وب��ي��ة، 
ول��ي�����س جم���رد خ��ط��اأ و���س��ف��ق��ة على 
ال��وط��ن��ي واحلقوق  امل��وق��ف  ح�����س��اب 

والكرامة«.
بداية  يف  لبيد  يائري  الرئي�س  كلف 
اأيار/مايو ت�سكيل حكومة بعد ف�سل 
حكومة  ح�سد  يف  نتانياهو  بنيامني 
اآذار/مار�س  انتخابات  بعد  ميينية 

التي كانت الرابعة خ�ل عامني.
تخ�سع  ل����ب����ي����د  ج������ه������ود  وك�������ان�������ت 
ال�سدامات  ب���ع���د  دق���ي���ق���ة  مل���راق���ب���ة 
الفل�سطينيني  امل���ت���ظ���اه���ري���ن  ب����ني 
القد�س  يف  الإ�سرائيلية  وال�����س��رط��ة 
يف  عربية  ي��ه��ودي��ة  وم���دن  ال�سرقية 
اإ�سرائيل، والنزاع الذي ا�ستمر 11 يوما بني اجلي�س 
)حما�س(  الإ���س���م��ي��ة  امل��ق��اوم��ة  وح��رك��ة  الإ�سرائيلي 
التي ت�سيطر على قطاع غزة. لكن بعد هذا الت�سعيد 
ا���س��ت��وؤن��ف��ت امل��ح��ادث��ات ومت��ك��ن لبيد م��ن اإق��ن��اع زعيم 
اليمني الراديكايل نفتايل بينيت الإثنني باإط�ق هذا 
ال�سلطة  تقا�سم  اإىل  ي�ستند  ال��ذي  احلكومي  امل�سروع 
القائم  الو�سع  ومن  احلكومة.  رئا�سة  على  والتناوب 
يف النزاع مع الفل�سطينيني اإىل النتعا�س القت�سادي 
النق�سام  يثري  ال��ورق  على  �سيء  كل  ال��دي��ن:  ومكانة 
الرغبة يف  الذي ل جتمعه �سوى  املتنوع  يف الئت�ف 
 25 قبل  ال�سلطة  اإىل  و�سل  ال��ذي  نتانياهو  اإ�سقاط 
ان��ت��خ��اب��ه يف  واأع��ي��د   1999 اإىل   1996 م��ن  ع��ام��ا، 
يف  بقي  ال��ذي  احلكومة  رئي�س  اأ�سبح  وق��د   .2009
“ف�ساد”  بتهم  املن�سب لأطول مدة. ومبحاكمته  هذا 
حكومة  رئي�س  اأول  نتانياهو  يعد  ق�سايا،  ث���ث  يف 
يف  وج��وده  اأثناء  جنائية  م�حقات  يواجه  اإ�سرائيلي 
جديد  من  عاديا  نائبا  ي�سبح  اأن  ويفرت�س  من�سبه. 
ولن يتمكن من ا�ستخدام نفوذه ملحاولة مترير قانون 

حلمايته من م�ساكله القانونية.

ال��ط��ب��ي��ع��ي ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، ول��ك��ن��ه ل��ي�����س الأه����م يف ظل 
التقارب  اإىل  م�سرياً  التنظيم،  لدى  القائمة  املعطيات 
امل�سري القطري، اإذا مت، �سيكون له تاأثري على ع�قة 
تركيا بالإخوان، كما اأن حتركات التنظيم بلقاء اأحزاب 
م�سر  مع  الرتكي  التقارب  اأعقاب  يف  معار�سة  تركية 
اأردوغ���ان  رج��ب  الرئي�س  ل��دى  التعامل  اأزم���ة يف  �سبب 

جتاه التنظيم ب�سكل وا�سح.
اأوغلو،  ت�ساوو�س  مولود  الرتكي،  اخلارجية  وزي��ر   كان 
قال اإن ب�ده ل تزال تعار�س ت�سنيف احلكومة امل�سرية 

“جماعة الإخوان” تنظيما اإرهابيا.
 ويف مقابلة تلفزيونية مع قناة “خر ترك” منت�سف 
م��اي��و اجل���ري اأك���د اأوغ��ل��و، اأن ب����ده ت��ع��ار���س ت�سنيف 
م�سر جلماعة “الإخوان” تنظيما اإرهابيا، م�سريا اإىل 
ت�سعى  �سيا�سية  حركة  تعترها  الرتكية  احلكومة  اأن 
���س��اد اخل�ف  اأن���ه  لل�سلطة ع��ر الن��ت��خ��اب��ات. وي��ذك��ر 
اإ�سقاط  بعد  خا�سة   2013 منذ  وت��رك��ي��ا  م�سر  ب��ني 
اأنقرة دعما  اإثر الثورة، وتقدمي  حكم جماعة الإخ��وان 
ماليا ولوج�سيتا للجماعة التي نفذت عمليات اإرهابية 
ا�ستهدفت موؤ�س�سات الدولة امل�سرية.  يف الآونة الأخرية، 
اأ�سار كبار امل�سوؤولني الأتراك اإىل حت�سن الع�قات مع 
م�سر، يف حتول عن نهجهم النقدي احلاد ال�سابق جتاه 
الرئي�س  ال�سي�سي.  قال  الفتاح  عبد  الرئي�س  حكومة 
ال���رتك���ي رج���ب ط��ي��ب اأردوغ�������ان يف ال���ث���اين ع�����س��ر من 
مار�س - اآذار اإن البلدين اأجريا ات�سالت “ا�ستخباراتية 
ودبلوما�سية واقت�سادية”، م�سيفا اأنه ياأمل يف ع�قات 
ت�سريحات  م��ن  اأ���س��ب��وع  ال��ب��ل��دي��ن.  بعد  ب��ني  “قوية” 
اأردوغ��ان، طلبت حكومته من ث�ث قنوات تلفزيونية 
م�سرية مقرها اإ�سطنبول، مرتبطة بجماعة الإخوان، 
للحكومة  الن��ت��ق��ادي��ة  ال�سيا�سية  تغطيتها  تخفيف 
امل�سرية، وتوقفت القنوات التلفزيونية على الفور عن 

بث بع�س الرامج ال�سيا�سي.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

مكافاأة  املّتحدة  ال��ولي��ات  عر�ست 
مالية قدرها �سبعة م�يني دولر 
اإىل  ت�������وؤّدي  م��ع��ل��وم��ة  اأي  م��ق��اب��ل 
حتديد مكان وجود زعيم “تنظيم 
القاعدة يف ب�د املغرب الإ�س�مي” 

 2020 ُق��ت��ل يف ح��زي��ران/ي��ون��ي��و 
القوات  ب����اأي����دي  م����ايل  ���س��م��ال  يف 

الفرن�سية.
واأ�سافت “ن�سّجع اأّي �سخ�س لديه 
يو�سف  عبيدة  اأب���و  ع��ن  معلومات 
ن�سّية  ر�سالة  اإر�سال  على  العنابي 
العدالة”  اأج��ل  من  “املكافاآت  اإىل 

من�سب  ���س��غ��ل  ك��م��ا  ال��ت��ن��ظ��ي��م،  يف 
للقاعدة  الأول  الإع�مي  امل�سوؤول 

يف ب�د املغرب ».
ُمدرج  العّنابي  اأّن  البيان  واأو���س��ح 
على   2015 اأيلول-�سبتمر  منذ 
ل�إرهابيني  الأم��ريك��ي��ة  ال��ق��ائ��م��ة 
�سباط/فراير  وم��ن��ذ  ال��ع��امل��ي��ني 

اأبو عبيدة يو�سف العنابي.
وقالت وزارة اخلارجية الأمريكية 
اجلزائري،  امل��ط��ل��وب  اإّن  ب��ي��ان  يف 
با�سم يزيد مبارك،  اأي�ساً  املعروف 
الثاين/نوفمر  ت�سرين  يف  اأ�سبح 
خلفاً  ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م  زع��ي��م��اً   2020
ملواطنه عبد املالك دروكدال الذي 

وات�ساب  اأو  تلغرام  اأو  �سيغنال  عر 
الّت�سالت  ك��اف��ة  اأّن  ع��ل��م��اً   )...(
�سرية  يف  ���س��ت��ب��ق��ى  وامل���ع���ل���وم���ات 
بيانها  يف  ال����وزارة  ولفتت  ت��اّم��ة«. 
اإىل اأّن العّنابي كان “زعيماً ملجل�س 
الأعيان يف تنظيم القاعدة يف ب�د 
املغرب ، وخدم يف جمل�س ال�سورى 

2016 على قائمة عقوبات الأمم 
القاعدة  تنظيم  وح�سل  املتحدة. 
يف ب���د امل��غ��رب  على ولء العديد 
الن�سطة  املتطرفة  اجلماعات  من 
يف منطقة ال�ساحل، والتي ان�سوت 
جماعة  ل����واء  حت��ت   2017 م��ن��ذ 

“ن�سرة الإ�س�م وامل�سلمني«.
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عربي ودويل
 بايدن ل ي�شتبعد تدابري انتقامية �شد مو�شكو 

املخاوف  �سيثري  ب��اي��دن  ج��و  اأن  اإىل  الأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  ول��ف��ت 
حزيران/يونيو   16 يف  املقررة  الزعيمني  قمة  يف  الأمريكية 
وكذلك خ�ل الجتماعات املقررة قبل ذلك بقليل مع حلفاء 
الأطل�سي  �سمال  وحلف  ال�سبع  جمموعة  يف  املتحدة  الوليات 

والحتاد الأوروبي.
وقالت الناطقة با�سم البيت الأبي�س جني �ساكي خ�ل املوؤمتر 
مو�سوع  امل��خ��اوف  تلك  ت��ك��ون  اأن  “نتوقع  اليومي  ال�سحايف 

نقا�س طوال رحلة الرئي�س«.
و�سددت على اأن “اإيواء منظمات اإجرامية ت�سعى لإحلاق الأذى 
املتحدة،  للوليات  الأ�سا�سية  التحتية  بالبنى  �سررا  وتلحق 
ذلك.  م��ع  نت�سامح  “لن  �ساكي  واأ���س��اف��ت  مقبول«.  غ��ري  اأم��ر 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

انتقاما  ي�ستبعد  ل  اإن���ه  ب��اي��دن  ج��و  الأم��ريك��ي  الرئي�س  ق��ال 
الإلكرتوين على جمموعة  الهجوم  بعد  حمتم� �سد رو�سيا 
التي  اإ�س”  بي  “جي  العم�قة  الرازيلية  الزراعية  الأغذية 

ت�ستبه يف اأن يكون منفذو الهجوم قرا�سنة رو�سا.
واأجاب بايدن �سحافيا �ساأله عما اإذا كان �سيتخذ تدابري �سد 
نظريه الرو�سي ف�دميري بوتني الذي �سيلتقيه يف جنيف بعد 

اأ�سبوعني “نحن ندر�س امل�ساألة عن كثب«.
الرئي�س  اأن  يعتقد  ك��ان  اإذا  عما  �سئل  عندما  ذل���ك،  م��ع  لكن 

الرو�سي يحاول اختباره قبل اأن يلتقيا رد بايدن “ل«.

�سنتحدث عنه ول ن�ستبعد اأي خيار«. وقال مكتب التحقيقات 
اإلكرتونية لوكالة فران�س بر�س،  ر�سالة  الأربعاء يف  الفدرايل 
معروفة  مقر�سنني  جمموعة  اإىل  الأخ���ري  الهجوم  ع��زا  اإن��ه 
“بجد  يعمل  اأن���ه  مو�سحا  “�سودينوكيبي”  اأو  ب”ريفيل” 

لتقدمي امل�سوؤولني عن هذا احلادث اإىل العدالة«.
اأبلغت “جي بي اإ�س” الأحد احلكومة الأمريكية باأّنها تعّر�ست 
لهجوم معلوماتي اأمني منّظم يوؤّثر على العديد من اخلوادم 
التي يعتمد عليها نظامها املعلوماتي، تعتقد اأن من�ساأه رو�سيا، 

ما اأجر بع�س م�سانعها على وقف اإنتاجها.
ال�سركات  مماثلة  اإل��ك��رتون��ي��ة  هجمات  ت�ستهدف  م��ا  وغ��ال��ب��ا 
اأيار-مايو  م��ط��ل��ع  ويف  ال���ع���امل.  ح���ول  اجل��ن�����س��ي��ات  امل���ت���ع���ّددة 

بايب�ين”  “كولونيال  ���س��رك��ة  ���س��ي��راين  ه��ج��وم  ا���س��ت��ه��دف 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  الوقود  لأنابيب  �سبكة  اأك��ر  متلك  التي 
تر�سل البنزين ووقود الطائرات من �ساحل خليج تك�سا�س اإىل 

ال�ساحل ال�سرقي املكتظ بال�سّكان.
وقالت جني �ساكي “يعتقد الرئي�س بايدن اأن الرئي�س بوتني 
واحلكومة الرو�سية لهما دور يف وقف هذه الهجمات. لذلك، 

�سيكون مو�سوع مناق�ستهما عندما يلتقيان«.
اأّكدت رو�سيا الربعاء اأنها منفتحة على اأي طلب من الوليات 
املتحدة للم�ساعدة يف التحقيق بخ�سو�س الهجوم املعلوماتي.

واأفاد الناطق با�سم الكرملني دميرتي بي�سكوف لل�سحافيني 
“هناك ات�سالت من خ�ل قنوات دبلوما�سية«.

ال�شتقرار ال�شيا�شي يف ليبيا واملوؤ�شرات التجارية بدول اجلوار •• عوا�شم-وكاالت

احلكومة  ت�����س��ك��ي��ل  اإع��������ن  م���ن���ذ 
بداية  وظ��ه��ور  اجل���دي���دة  الليبية 
الب�د،  يف  ���س��ي��ا���س��ي��ة  لن���ف���راج���ة 
و�سعت كثري من الدول خا�سة التي 
اإعادة  اإىل  متتلك حدودا مع ليبيا 
�سابق  اإىل  التجاري  التبادل  حجم 
ب�سبب  كثريا  تعطل  وال��ذي  عهده 
يف  وال�سيا�سية  الأم��ن��ي��ة  الفو�سى 

الب�د.
وم����ن م�����س��ر م������رورا ب��ت��ون�����س ثم 
اجل����زائ����ر ع���ق���دت ل��ي��ب��ي��ا ل���ق���اءات 
الرئي�سي  امل��ح��ور  ك��ان  وم��وؤمت��رات 
للجانب  يذهب  فيها  للمناق�سات 
العمل  عودة  واإمكانية  القت�سادي 
ب��احل��دود ال��ري��ة واجل��وي��ة لرفع 
ح���ج���م ال����ت����ب����ادل ال����ت����ج����اري بني 
البلدين وتعوي�س حجم اخل�سائر 
منذ  وجريانها  ليبيا  �سرب  ال��ذي 

حتجيم التبادل التجاري.
ويف وقت �سابق اتفقت ليبيا وتون�س 
على رفع درجة ت�سغيل معر راأ�س 
جدير احلدودي بني البلدين لرفع 
وت�سهيل  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  حجم 

�سفر املواطنني بني اجلانبني.
تعاون  اتفاقية  ال��ب��ل��دان  وّق���ع  كما 
م�����س��رتك ن�����س اأح����د ب��ن��وده��ا على 
����س���رورة ت�����س��ه��ي��ل اإج�������راءات �سفر 
الأف������راد وت�����س��خ��ري ك��اف��ة احل���دود 
بني اجلارتني لدعم حرية التجارة 
وزيادة التبادل القت�سادي اللذين 
اأ�سبحا يف ماأمن بعد وقف اإط�ق 
حكومة  وت�سكيل  ليبيا،  يف  ال��ن��ار 

وحدة وطنية.
وق����ب����ل ي����وم����ني اأع����ل����ن����ت وزي�������رة 
اخل���ارج���ي���ة يف ح���ك���وم���ة ال���وح���دة 
الليبية، جن�ء املنقو�س،  الوطنية 
اجتماعات  ت��ف��ع��ي��ل  اإع���������ادة  ع����ن 

ليبيا  بني  امل�سرتكة  العليا  اللجنة 
خمتلف  لدرا�سة  قريبا،  واجلزائر 
امللفات يف املجال الأمني والتجاري 

وال�سحي.
الوزيرة خ�ل  ت�سريحات  وجاءت 
للجزائر  الأ���س��ب��وع  مطلع  زيارتها 
�سمن وفد يراأ�سه رئي�س احلكومة، 
فيها  بحث  الدبيبة،  احلميد  عبد 
الرية  احل������دود  ف��ت��ح  ا���س��ت��ع��ج��ال 

واجلوية والبحرية بني البلدين.
ال��زي��ارة �سارك الدبيبة يف  وخ���ل 
حكومتي  بني  القت�سادي  املنتدى 
ح�سور  اأه��م��ي��ت��ه  وزاد  ال��ب��ل��دي��ن، 
املجيد  ع���ب���د  اجل������زائ������ر  رئ���ي�������س 
بينهم  اق��ت�����س��ادي،  و400  ت��ب��ون، 
يف  ال��ت��ع��اون  ون��اق�����س  ليبيا،   150

بحري  خ�����ط  ت���د����س���ني  وت����ون���������س 
الب�سائع  ودخ��ول  التنقل  لت�سهيل 

وال�سلع والعك�س.
القت�سادي  امل��ح��ل��ل  ي��ق��ول  ك��ذل��ك 
املجاورة  ال���دول  اإن  الفايدي  علي 
ا�سطرت لت�سديد الإج��راءات على 
واإغ����ق بع�سها يف وقت  ح��دوده��ا 
�سابق؛ نظرا ملا عانته من انط�ق 
ليبيا  داخ���ل  م��ن  اإره��اب��ي��ة  عمليات 

اإىل اأرا�سيهم.
حجم  الق��ت�����س��ادي  املحلل  وي��ق��در 
اخل�����س��ائ��ر ال��ت��ي ن��ت��ج��ت ع���ن �سوء 
الأح�������وال ال��ت��ج��اري��ة ال���ري���ة بني 
ل��ي��ب��ي��ا واحل������دود ب���اأك���رث م���ن 10 

مليار دولر.
وعن انعكا�س هذه النفراجة على 

جمالت الكهرباء وال�سحة وعودة 
اجلزائرية  “�سونطراك”  �سركة 
ل�ستئناف العمل يف جمال النفط 
ال��ل��ي��ب��ي، ف�����س��� ع���ن ف��ت��ح املجال 
اجل�������وي وامل����ن����اف����ذ ال�����ري�����ة، من 
الدبدباب  بني  ال��ري  املعر  بينها 
الب�سائع  نقل  وت�سهيل  وغدام�س 

وامل�سافرين.
وخ�����ل ���س��ه��ر م��اي��و اأي�����س��ا التقى 
الليبية  اخلارجية  وزارة  من  وف��د 
بالقاهرة  م�����س��ري��ني  مب�����س��وؤول��ني 
لبحث مطالب ليبية بت�سهي�ت يف 
الرية  املنافذ  من  والعبور  امل��رور 

واجلوية للم�سافرين والب�سائع.
ال��ل��ي��ب��ي حممود  ال���وف���د  وت����راأ�����س 
ال�سوؤون  وك��ي��ل  التلي�سي،  خليفة 

ع��ل��ى امل�����س��ت��وى الأم���ن���ي ب���ل و�سل 
القت�سادي  امل�����س��ت��وى  اإىل  الأم����ر 
ال������ذي ت����اأث����ر ك���ث���ريا ب�����س��ب��ب وقع 

الأحداث.
اجلزائر  ف�����اإن  ال��ث��ل��ي��ب  وب��ح�����س��ب 
وت��ون�����س وم�����س��ر خ��ا���س��ة يعرفون 
جيد  ������س�����وق  ل���ي���ب���ي���ا  اأن  ج�����ي�����دا 
ا�ستغ�ل حالة  لب�سائعهم، وتريد 
الب�د  داخ������ل  ال����س���ت���ق���رار  ���س��ب��ه 
ل��ت��ع��وي�����س ب��ع�����س اخل�����س��ائ��ر التي 
املجاورة  ال���دول  اقت�سادات  طالت 

جراء الأحداث يف ليبيا.
الثليب-  وه��ذه الإج���راءات- يتابع 
مل تقت�سر فقط على فتح احلدود 
ال���ري���ة وزي������ادة ق����وة ال��ع��م��ل بها، 
ب��ل و���س��ل الأم���ر لإع����ن اجلزائر 

الفنية يف وزارة اخلارجية الليبية، 
حركة  ت�سهيل  املباحثات،  و�سملت 
مرور امل�سافرين والب�سائع مبنفذ 
ال�سلوم الري، وتفعيل التفاقيات 
ال�����س��اب��ق��ة ب���ني اجل��ان��ب��ني ب��ع��د اأن 

ا�ستقرت الأو�ساع يف ليبيا.
وبح�سب ت�سريحات رئي�س الغرفة 
امل�سرية  ال��ل��ي��ب��ي��ة  الق���ت�������س���ادي���ة 
نيوز  ل�”�سكاي  اجل���راري  اإبراهيم 
فاإن  اللقاء  تفا�سيل  عن  عربية” 
بالن�سيابية  ات�����س��م��ت  امل��ف��او���س��ات 
ال�سديدة، بهدف حتقيق مكت�سبات 
ب��ني اجلانبني دون  ف��وري��ة وق��وي��ة 
ت��اأم��ني حدود  ذل��ك على  ي��وؤث��ر  اأن 
القومي  الأم���ن  وحماية  البلدين 

للدولتني.

ال�����س��ي��ا���س��ي معاذ  امل��ح��ل��ل  وي��ع��ل��ق 
باأنها  النفراجة  على هذه  الثليب 
هناك  اأ���س��ب��ح��ت  اأن  ب��ع��د  “جاءت 
ت�ستطيع  واح�����دة  ل��ي��ب��ي��ة  ح��ك��وم��ة 
جميع الأطراف التعامل معها دون 

ت�ستت.
ويو�سح الثليب يف حديث ل�”�سكاي 
عانوا  الليبيني  اأن  عربية”  ن��ي��وز 
ف���رتات ع��دم ال���س��ت��ق��رار م��ن عدم 
ل�إجراءات  ن��ظ��را  التنقل  ح��ري��ة 
بع�س  ع���ل���ى  ف���ر����س���ه���ا  مت  ال����ت����ي 
احلدود والتي اأدت لإغ�ق بع�سها 

فرتات طويلة.
واأو�سح اأن كل الدول ال�6 التي لها 
حدود مع ليبيا تاأثرت ب�سكل كبري 
من الأو�ساع يف الب�د لي�س فقط 

اأن ليبيا  ليبيا، يلفت الفايدي اإىل 
البناء  م�����واد  ف��ق��ر يف  م���ن  ت���ع���اين 
وبع�س ال�سلع ف�س� عن نق�س يف 
بع�س امل�ستلزمات الطبية وكل هذا 
يرجع ل��سطرابات التي �سهدتها 
اأن  الفايدي  واأو�سح  تلك احلدود. 
باقت�ساد  يدفع  قد  ليبيا  ا�ستقرار 
نقاط   10 ال��ل��ي��ب��ي  اجل�����وار  دول 
اإح�سائيات  ف��ب��ح�����س��ب  ل������أم�����ام 
ر�سمية اأن هناك تبادل جتاري بني 
واجلزائر  وت��ون�����س  وم�����س��ر  ليبيا 
مليار   10 م���ن  اأك�����رث  اإىل  ي�����س��ل 
دولر �سنويا وهذا الرقم يو�سح ما 

متثله ليبيا من اأهمية جلريانها.
تون�س  اأن  اإىل  ال���ف���اي���دي  واأ�����س����ار 
اقت�سادية  باأزمة  اأ�سيبا  واجلزائر 
التبادل  قلة  ب�سبب  لي�س  م��وؤخ��را 
ولكن  بالطبع  ليبيا  مع  التجاري 
توقيع  م����ن  اأ�����س����رع����ا  اجل����ان����ب����ان 
ا�ستقرار  ف��ور  ليبيا  م��ع  اتفاقيات 
الليبي  ال�سوق  لأن  نظرا  الأو�ساع 
يكلفهم القليل يف عر�س ب�سائعهم 
وب���ي���ع���ه���ا. واأو������س�����ح ال���ف���اي���دي اأن 
غطت  اإذا  امل�������س���ري���ة  ال���ب�������س���ائ���ع 
كفيل  فهذا  ليبيا  �سرق  متطلبات 
يف م�ساهمة قوية لليبيا يف حت�سني 
اإذا  امل�������س���ري وك���ذل���ك  الق��ت�����س��اد 
وتون�س  للجزائر  العوامل  توفرت 
ليبيا  غ����رب  ب�����س��ائ��ع��ه��م  ل��ت��غ��ط��ي��ة 
اقت�سادهم  �سينتع�س  وج��ن��وب��ه��ا 
اأي�����س��ا. واأك����د اأن اإغ�����ق احل���دود 
ووقف التبادل التجاري دفع ليبيا 
للجوء اإىل دول اآخرى ذات تكاليف 
اأكر مثل ال�سوق الرتكي، الذي اإذا 
ال�سوق  وب��ني  بينه  مب��ق��ارن��ة  قمنا 
واجلزائري  وال��ت��ون�����س��ي  امل�����س��ري 
يكلف  ولكنه  ف��رق  يكون هناك  لن 
ليبيا كثريا نظرا لبعد امل�سافة بني 

البلدين.

اأ�شبوع عراقي عا�شف بعد عام اأو ما يزيد على حكومة الكاظمي
•• بغداد-وكاالت

بالأحداث  عا�سف  ع��راق��ي  اأ�سبوع 
ال�ساخنة،  وال�����س��ي��ا���س��ي��ة  الأم��ن��ي��ة 
ال��ت��ي رف��ع��ت ح����رارة اأج����واء بغداد 
ال�سيفية احلارة اأ�س�، تزامنا مع 
احلكومة  ت�سكيل  على  ع��ام  م�سي 

العراقية احلالية.
وخ������������ل ج����ل���������س����ة ل���ل���ح���ك���وم���ة، 
العراقي  ال����������وزراء  رئ���ي�������س  ق�����ال 
من  غ��ام��زا  ال��ك��اظ��م��ي،  م�سطفى 
ق��ن��اة ال��ت��ح��رك��ات ال��ت��ي ق��ام��ت بها 
للح�سد  تابعة  م�سلحة  جمموعات 
“�سهد  املا�سي:  الأ�سبوع  ال�سعبي 
الأ������س�����ب�����وع امل����ا�����س����ي اأح������داث������ا مت 
هناك  كان  بحكمة.  معها  التعامل 
املجهول  اىل  يجرنا  اأن  ح��اول  من 

عمل لتطويرها«.

متى العودة اإىل العراق؟
املت�حقة  الأح��داث  �سرارة  وكانت 
قد انطلقت الأربعاء الفائت، حينما 
اعتقلت قوات عراقية خا�سة، قائد 
عمليات الأنبار يف احل�سد ال�سعبي، 

قا�سم م�سلح.
ع�سرات  انت�سرت  الع��ت��ق��ال،  واإث���ر 
املركبات الع�سكرية التابعة للح�سد، 
امل���ن���ط���ق���ة اخل�������س���راء  يف حم���ي���ط 
ب���ب���غ���داد، حم���ا����س���رة ال���ع���دي���د من 
احل�سا�سة،  احل���ك���وم���ي���ة  امل����واق����ع 
م�سلح  اعتقال  رف�س  ع��ن  تعبريا 

من قبل احلكومة.
العراقي،  ذل��ك، نزل اجلي�س  واإث��ر 
ل�سوارع العا�سمة بغداد، باملدرعات 

احلفاظ  م��ب��داأ  م��ن  انطلقنا  لكننا 
للب�د،  ال��ع��ل��ي��ا  امل�����س��ل��ح��ة  ع���ل���ى 
واحلر�س على جميع اأبناء �سعبنا. 
انفاذ  واآليات  الدولة  منطق  ثبتنا 
القانون وفق الأ�س�س الد�ستورية«.

على  �سعبة  �سنة  “مرت  واأ���س��اف: 
عمر احلكومة تخللتها العديد من 
بع�سها  ا�ستطعنا عبور  التحديات، 
ون���ع���م���ل ج����اه����دي����ن ع���ل���ى جت����اوز 

التحديات الأخرى«.
“احلكومة  ال���ك���اظ���م���ي:  وت����اب����ع 
القرارات  اتخاذ  الإرادة يف  امتلكت 
يف  والإرادة  اجل���������راأة  وام���ت���ل���ك���ت 
على  الف�ساد،  ومكافحة  الإ���س���ح 
ال�سيا�سي  ال��دع��م  قلة  م��ن  ال��رغ��م 
لها واأي�سا قلة الأدوات الفاعلة يف 
الوزارات التي يجب اأن يكون هناك 

املجاميع  ت��ل��ك  ل��ك��ب��ح  وال���دب���اب���ات، 
امل�سلحة عن التمادي.

جمال  وال�سحفي  الكاتب  وي��ق��ول 
نيوز  “�سكاي  م���ع  ح����وار  يف  اآري�����ز 
م�سهد  اأم������ام  “نحن  عربية”: 
احل�سابات  ح��ي��ث  ال��ت��ع��ق��ي��د،  ب��ال��غ 
ب�������داأت ت��ط��ف��و على  الن���ت���خ���اب���ي���ة 
ع��ل��ى حركات  وت��ه��ي��م��ن  ال�����س��ط��ح، 
ال�سيا�سية  ال�����ق�����وى  و�����س����ك����ن����ات 
ي��ت��م الآن هو  امل��خ��ت��ل��ف��ة، وك����ل م���ا 
النتخابية  ل���ل���م���ع���ارك  مت���ه���ي���د 
حامية الوطي�س، �سيما واأن امل�سهد 
�سيكون  امل������رة  ه�����ذه  الن���ت���خ���اب���ي 
اإع���ادة  خمتلفا مت��ام��ا، ح��ي��ث ث��م��ة 
امل�ستقلة  العليا  للمفو�سية  هيكلة 
لها،  ج��دي��د  بقانون  ل�نتخابات، 
بالعملية  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ول���ل���ق���وان���ني 

النتخابية«.
�ساعدة  ق��وى  ثمة  “كما  وي��ت��اب��ع: 
وجديدة على الأر�س، خا�سة تلك 
حراك  يف  املتظاهرين  متثل  التي 
الفئات  �سيما  ال�����س��ع��ب��ي،   2019
ال�������س���ب���اب���ي���ة م���ن���ه���م، وه������ي متلك 
حال  يف  ب��ه��ا،  ي�ستهان  ل  حظوظا 
ت��زك��ي��ت��ه��ا لأط����راف  اأو  م�����س��ارك��ت��ه��ا 

تعر عنها«.
“لذلك فاإن ما يتم من  وي�سيف: 
ت��وت��رات ودف��ع ل���أم��ور نحو حافة 
ومفهوم،  ط��ب��ي��ع��ي  ه���و  ال���ه���اوي���ة، 
ي��ب��ق��ى ���س��م��ن ح���دود  اأن  ب�����س��رط 
ق��واع��د ال��ل��ع��ب��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة، واأل 
ي��ت��ح��ول مل��ح��اول��ة الن���ق����ب على 
والت�سرف  وامل��وؤ���س�����س��ات،  ال���دول���ة 
اأو ك��دول��ة �سمن  ك��دول��ة م��وازي��ة، 

الدولة«.
ويردف اآريز: “ل �سك اأن الكاظمي 
يف و�سع ل يح�سد عليه، حيث البلد 
واإقليمية  داخ��ل��ي��ة  ري���اح  ت��ت��ج��اذب��ه 
ومت�سادة،  م��ت�����س��ارب��ة  ودول����ي����ة 
الت�سرف  ما من  لكنه متكن حلد 
ب���ع���ق����ن���ي���ة وو�����س����ط����ي����ة، و����س���ط 
يف  ق�سري  غري  وبنف�س  العوا�سف 
الأزمة  واآخرها  الأزم���ات،  معاجلة 

الأخرية التي �سهدتها بغداد«.
احل���ك���وم���ة  اأن  ب����ال����ذك����ر  ج����دي����ر 
با�سرت  ق���د  احل���ال���ي���ة  ال���ع���راق���ي���ة 
العام  من  مايو   7 ي��وم  يف  مهامها 
املنق�سي، خلفا حلكومة عادل عبد 
املهدي الذي اأجرته الحتجاجات 
ا�ستمرت  ال��ت��ي  الوا�سعة  ال�سعبية 
طيلة اأ�سهر، ل��ستقالة بعد وقوع 
اجلرحى،  واآلف  ال��ق��ت��ل��ى  م���ئ���ات 
يف ���س��ف��وف امل��ت��ظ��اه��ري��ن ع��ل��ى يد 

القوات الأمنية.

 فيكتوريا الأ�شرتالية ت�شجل 
اأدنى معدل لإ�شابات كورونا

•• �شيدين-رويرتز

 �سجلت ولية فيكتوريا، ثاين اأكر ولية يف اأ�سرتاليا من حيث عدد ال�سكان، ث�ث 
حالت اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا اخلمي�س، وهو اأدنى معدل يومي منذ اأكرث 
من اأ�سبوع وذلك بعد يوم من متديد عزل عام مفاجئ يف ملبورن عا�سمة الولية 
اإغ�ق منذ بدء اجلائحة ا�ستمرت  اأربع عمليات  اآخر. و�سهدت فيكتوريا  لأ�سبوع 
اأطولها لأكرث من 100 يوم يف اأواخر عام 2020. وحتت وطاأة �سغط مت�ساعد 
الأ�سرتايل  ال���وزراء  رئي�س  اأعلن  ع��ام،  غ�سون  يف  انتخابات  اإج���راء  احتمال  وم��ع 
 387( اأ���س��رتايل  دولر   500 اإىل  ي�سل  م��ا  لدفع  خطة  ع��ن  موري�سون  �سكوت 
دولرا اأمريكيا( يف الأ�سبوع ل�أ�سخا�س يف حالة العزل العام. وقال موري�سون اإن 
املبالغ �ستدفع ل�أ�سخا�س الذين تزيد اأعمارهم عن 17 عاما ول ميكنهم العمل 

من املنزل وتقل اأ�سولهم ال�سائلة عن ع�سرة اآلف دولر اأ�سرتايل.

اإندوني�شيا تلغي رحالت احلج ب�شبب كورونا 
•• جاكرتا-رويرتز

األغت رح�ت  اإن ب�ده  اأم�س اخلمي�س  الإندوني�سي   الدينية  ال�سوؤون   قال وزير 
احلج ملواطنيها للعام الثاين على التوايل ب�سبب املخاوف املتعلقة بجائحة كوفيد-

قال الوزير ياقوت خليل قوما�س يف بيان “نظرا للجائحة ومن اأجل �س�مة   .19
احلجاج، قررت احلكومة اأنها لن ت�سمح هذا العام ل�إندوني�سيني بالذهاب )لأداء 
الفري�سة(”. واأ�ساف ياقوت اأن ال�سعودية مل تفتح رح�ت احلج. وقال “لي�ست 
توقع”،  مل  التفاهم  مذكرة  لأن  ح�ستها  دول��ة  اأي  تتلق  مل  ف��ق��ط...  اإندوني�سيا 

مو�سحا اأن احلجاج الذين دفعوا الر�سوم �سيوؤدون الفري�سة العام املقبل.

 طوكيو تطلب من مو�شكو 
الإفراج عن �شيادين يابانيني 

•• طوكيو-اأ ف ب

�سرح م�سوؤول ياباين رفيع امل�ستوى 
ال��ي��اب��ان طلبت  ب��اأن  اأم�����س اخلمي�س 
�سيادا   14 الإف���راج عن  رو�سيا  من 
���س��ف��ي��ن��ة �سيد  اأف���������راد ط���اق���م  ه����م 
احتجزت الأ�سبوع املا�سي، موؤكدا اأن 
ال�سفينة كانت تعمل ب�سكل قانوين.

“اإيهو  ال�سفينة  رو���س��ي��ا  و����س���ادرت 
جزيرة  ق��ب��ال��ة   ”172 رق���م  م����ارو 

�سخالني يف ال�سرق الأق�سى.
واأك�����د ح���ر����س احل�����دود ال���رو����س اأن 
املنطقة  “يف  تعمل  ك��ان��ت  ال�سفينة 
لرو�سيا”،  اخل��ال�����س��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
ل���ك���ن ال����ن����اط����ق ب���ا����س���م احل���ك���وم���ة 
اليابانية كات�سونوبو كاتو نفى ذلك 

مطالبا بالإفراج عن ال�سيادين.
وقال كاتو يف موؤمتر �سحايف دوري 
ا�ستخدمنا  اليوم  اإىل  الأم�س  “من 
ل�حتجاج  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ال��ق��ن��اة 
وتاأكيد اأن م�حقة رو�سيا لل�سفينة 
واحتجازها  وم�سادرتها  وتفتي�سها 

اأمر غري مقبول«.
اأن  اأن حتليل طوكيو ك�سف  وا�ساف 
القت�سادية  املياه  يف  كانت  ال�سفينة 
الطاقم  اأف��راد  اأن  موؤكدا  اليابانية، 
ما  ولديهم  جيدة  ب�سحة  يتمتعون 

يكفي من الطعام واملاء.
وج������اء اع����رتا�����س ح���ر����س احل�����دود 
على  ي��وم��ني  بعد  لل�سفينة  ال��رو���س 
يابانية  ���س��ي��د  ���س��ف��ي��ن��ة  ا����س���ط���دام 
ب�سفينة �سحن رو�سية قبالة �سواحل 
ج���زي���رة ه���وك���اي���دو )ج����ن����وب( قتل 
خ���ل��ه��ا ث���ث��ة م��ن اأف����راد الطاقم 
اأربع جزر �سغرية  الياباين. وت�سكل 
احلرب  نهاية  بعد  مو�سكو  �سمتها 
العاملية الثانية وتطالب بها طوكيو 
اإقليمي بني  ن��زاع  الآن، حمور  حتى 

رو�سيا واليابان.

رئي�ش الوزراء الفرن�شي يزور تون�ش لتعزيز العالقات   •• تون�س-اأ ف ب

راأ�س  على  تون�س  كا�ستيك�س  ج��ان  الفرن�سي  ال���وزراء  رئي�س  ي��زور 
الدولة  م��ع  الع�قات  تعزيز  اإىل  ت�سعى  زي���ارة  يف  حكومي،  وف��د 
من  فاقم  متعددة  اأزم��ات  من  وتعاين  اإفريقيا  �سمال  يف  الواقعة 

حّدتها تف�سي وباء كوفيد-19.
ل��ي��ل الأرب���ع���اء اخل��م��ي�����س اإىل تون�س،  ال��ف��رن�����س��ي  ال��وف��د  وو���س��ل 
الدولة  وك��ات��ب  الداخلية  م��ن وزي��ر  ك��ل  غ���ادره  م��ا  �سرعان  ولكن 
ل�ت�سالت بعد ماأدبة ع�ساء مع رئي�س احلكومة التون�سية ه�سام 
اأزمة انقطاع ات�سالت خدمات  اإىل باري�س عقب  امل�سي�سي، وعادا 

الطوارئ يف فرن�سا.
وتاأثر تبعا لذلك برنامج الزيارة ليوم اخلمي�س الذي �سيخ�س�س 
الفرن�سي  للتعاون  الأعلى  للمجل�س  الثالثة  ال��دورة  انعقاد  حول 

 .”2 “اأف بي بي  األف كمامة من �سنف  فريو�س كورونا و240 
تون�س  اإىل  كمامة  م�يني  ب4،5  حمولة  و���س��ول  املتوقع  وم��ن 

قريبا، وفق احلكومة الفرن�سية.
وتعاين تون�س من و�سع اقت�سادي �سعب يف ظل خو�سها مفاو�سات 
على  قرو�س جديدة متتد  اأج��ل  من  ال��دويل  النقد  �سندوق  مع 

ث�ث �سنوات يف مقابل التعهد بتنفيذ ا�س�حات وا�سعة.
 40 تخ�سي�س  منها  ت��ع��اون،  اتفاقات  على  التوقيع  املقرر  وم��ن 
مليون يورو كقر�س لديوان البحرية التجارية واملوانئ ومتويل 

“برنامج ي�سمح بالت�سدي للكوارث الطبيعية«.
يورو  مليون   350 بقيمة  ق��ر���س  مبنح  تعهدت  فرن�سا  وك��ان��ت 

التون�سي والذي انعقد يف 2017 و2019.
واقت�سادية  �سيا�سية  اأزم���ات  تون�س  ت��واج��ه  فيما  ال��زي��ارة  وت��اأت��ي 

�ساعفتها تداعيات الأزمة الوبائية.
تون�س  ك���ان���ت  “اإذا  اخل��م��ي�����س  ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني  ك��ا���س��ت��ي��ك�����س  وق�����ال 
ال�سريك  فرن�سا،  على  عواقب  ل�أمر  ف�سيكون  �سعوبات،  تواجه 
و�سط ت�سديده على اأهمية تعزيز الع�قات الثنائية  وال�سديق”، 

يف وقت تعّد فرن�سا ال�سريك التجاري الأول لتون�س.
تون�س،  الأوك�سيجن يف  الوبائية ونق�س مادة  الأزم��ة  تفاقم  ومع 
قدمت فرن�سا ث�ثة مولدات اأوك�سيجني اإىل م�ست�سفى يف �سيدي 
عن  ال�سريع  للك�سف  اداة  األ��ف   38 اإىل  اإ�سافة  )و���س��ط(،  بوزيد 

لدعم الإ�س�ح، ميتد اإىل حدود العام 2022. و�سبق اأن �سرف 
تعهدات  تفعيل  فرن�سا  فيما ترتقب  ي��ورو  مليون  مبلغ مئة  منه 

ال�س�حات لتقدمي بقية املبلغ.
القانون  اأ���س��ت��اذ  الرئي�س  ب��ني  �سيا�سية  خ���ف��ات  ال��ب���د  وت��واج��ه 
املرجعية  ذي  النه�سة  وح���زب  �سعّيد  قي�س  ال�سابق  ال��د���س��ت��وري 

ال�س�مية و�ساحب اأكر الكتل الرملانية.
اأّن  ب��ر���س،  ف��ران�����س  اإىل  ال��ق��روي يف ح��دي��ث  ال��ك��ات��ب حكيم  وراأى 
يف  ت��ام  ق�سور  ب�سبب  تون�س  مع  العمل  على  ق��ادرة  غري  “فرن�سا 

املنظومة«.
وتابع القروي اأّن العديد من امل�ساريع التي مولتها فرن�سا مل يتم 

اجنازها بعد.
وقال كا�ستيك�س “يجب اأن نحاول مع �سركائنا التون�سيني البحث 

عن منطلق جديد يف اطار احرتام �سيادتهم«.
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•• الفجر -�شيمون بيتيت
ترجمة خرية ال�شيباين

   بعد ت�سعة اأ�سهر من انقالبه االأول, اأ�سبح العقيد 
طرد  مت  ملــايل.  اجلديد  الرئي�ض  غويتا  عا�سمي 
االنتخابات  حتى  البالد  بقيادة  املكلفني  املدنيني 
القادمة, واأ�سبح الع�سكريون االآن مبفردهم يف دفة 
كانت  التي  الدولية,  االإدانــات  وت�ساءلت  القيادة, 

�سريحة يف البداية.

الرئي�س  اإقالة  اأ�سبوع من  بعد     
العقيد  ع����اد  ال���������وزراء،  ورئ���ي�������س 
ال�ساب مرتاًحا من قمة ا�ستثنائية 
املجموعة  ل���دول  امل��ا���س��ي  الأح����د 
اإفريقيا  غرب  لدول  القت�سادية 
بفر�س  ه��ددت  التي  )اإي��ك��وا���س(، 
احلبي�سة  جارتهم  على  عقوبات 

وغري ال�ساحلية.
تعليق  ي���ت���م  مل  ال���ن���ه���اي���ة،  يف     
م��ن هيئات  ال  ب��ام��اك��و  ع�����س��وي��ة 

الإيكوا�س. 
امل�ستاء  م��اك��رون،  اإميانويل  حتى 
ل��ل��غ��اي��ة الأ�����س����ب����وع امل���ا����س���ي من 
الن��ق������������������ب اجل���دي���د يف م���ايل، 
اجلماعة  م����وق����ف  اإىل  ان�����ح�����از 
القت�سادية لدول غرب اأفريقيا، 
���س��ري��ط��ة اإج�����راء الن��ت��خ��اب��ات يف 

موعدها، فراير 2022.

عقود اأ�سلحة غام�سة
هدوئها  اإىل  ف��رن�����س��ا  ع�����ادت      
اجلي�س  ت��ن��ف��ري  ت���ري���د  ل  لأن���ه���ا 
يقاتلون  ك��ان��وا  لقد  منها.  امل��ايل 
اإىل  جنًبا  الإره��اب��ي��ة  اجل��م��اع��ات 
الفرن�سيني  اجل���ن���ود  م���ع  ج��ن��ب 
املنت�سرين يف �سحراء مايل منذ 
2013. والأك��رث من ذلك،  ع��ام 
ال�سابقة  ال�ستعمارية  ال��ق��وة  اأن 

م��ن��ط��ق��ة ف��رن�����س��ي��ة ���س��اب��ق��ة، على 
اأن  الآن  اأ�سابعهم. ويبدو  روؤو���س 
يقاتلون حقيقة  الرو�س  املدربني 
اإىل جانب احلكومة وقوات حفظ 
املتحدة  ل����أمم  التابعة  ال�����س���م 
الو�سول  مقابل  املتمردين،  �سد 
اإىل املوارد املعدنية للب�د. وقتل 
“املدربني”  ه�����وؤلء  م���ن  ث���ث��ة 

الرو�س، اخلمي�س املا�سي.
انزعاجها،  ف��رن�����س��ا  ت��خ��ف��ي  ل     
واع���ت���ر اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون، يف 
ط���ري���ق ع����ودت����ه م����ن رح���ل���ة اإىل 
رئي�س  اأن  الأح���������د،  اإف����ري����ق����ي����ا، 
“رهينة”  ال��و���س��ط��ى  اإف���ري���ق���ي���ا 
املرتزقة الرو�س الذين ي�سمنون 

مع  احل�سرية  ع�قتها  اأن  ت��رى 
اأعقاب  ففي  عليها.  متنازع  مايل 
ان����ق�����ب ال��ع��ق��ي��د غ����وت����ا، ال����ذي 
الوزراء،  ورئي�س  الرئي�س  اعتقل 
ذلك  ان  امل��ال��ي��ة  ال�����س��ح��اف��ة  راأت 
عقود  ح��ول  نتيجة خ�فات  ك��ان 

اأ�سلحة رو�سية.
الذين  الن���ق����ب���ي���ني،  ب��ع�����س     
اإبراهيم بوبكر  اأطاحوا بالرئي�س 
 ،2020 اأغ�������س���ط�������س  يف  ك���ي���ت���ا 
مو�سكو.  م����ن  ف���ع����  ق����ري����ب����ون 
كان  ك��ام��ارا،  �ساديو  “الكولونيل 
اأغ�سط�س  انق�ب  قبل  رو�سيا  يف 
يحّلل حممد  2020 مبا�سرة”، 
عمارة، عامل الجتماع يف جامعة 

الرو�سية.  ب����الأع�����م  م��ل��وح��ني 
الرئي�س  ن���دد  قليلة،  اأي����ام  وق��ب��ل 
“النق�ب  ب�  م��اك��رون  اإميانويل 
اإىل  ودع���ا  ب��ل  النق�ب”،  داخ���ل 
�سد  م�ستهدفة  ع��ق��وب��ات  ف��ر���س 

الكولوني�ت املاليني.

�سابقة اأفريقيا الو�سطى
   بالتاأكيد لن تخ�سى مو�سكو مثل 
هذا اللوم. فامل�ساعدات الع�سكرية 
الدبلوما�سي،  الدعم  جانب  اإىل 
جلمهورية  رو�سيا  تقدمه  ما  هو 
اإف���ري���ق���ي���ا ال���و����س���ط���ى م���ن���ذ عدة 
لأول  الرو�س  و�سل  لقد  �سنوات. 
مرة اإىل هذا البلد املهجور، وهو 

ويف  ب��ام��اك��و  يف  وال��ع��ل��وم  الآداب 
كتاب  وم����وؤل����ف  ل����ي����ون،  ج���ام���ع���ة 
“جتار القلق، مايل كما هي وكما 

ميكن اأن تكون«.
ال��ع��ق��ي��د وزارة  ه���ذا  ل��ق��د ورث     
لكنه  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة.  ال����دف����اع 
احلكوم�ة  يف  ع�س������وا  يع�����د  مل 
الأ�سبوع  عنها  اأعلن  التي  املعدلة 
النتقايل  امل��ايل  الرئي�س  املا�سي 
ب��اه ن��داو. رد ف��وري من عا�سمي 

غويتا:
من  لتوه  العائد  الرئي�س،  ع��زل   
ب��اري�����س ح��ي��ث ح�����س��ر ق��م��ة حول 
الأفريقية،  الق��ت�����س��ادات  متويل 

ورئي�س الوزراء.

مظاهرة موؤيدة لرو�سيا
   اخل�فات حول التقارب املحتمل 
التف�سري  ل��ي�����س��ت  رو�����س����ي����ا  م����ع 
الثاين.  املايل  الوحيد ل�نق�ب 
الأخ�سر  ال�سوء  اأن  املوؤكد  “من 
ال�����دويل ل��ل��ت��وري��ث ال�����س��ي��ا���س��ي يف 
لل�سباط  اأف���ك���اًرا  اأع��ط��ى  ت�����س��اد، 
عمارة.  حممد  يتابع  املاليني”، 
يلعب  احلاكم  الع�سكري  املجل�س 
ا على ال�ستياء املتزايد جتاه  اأي�سً
الع�سكري،  تدخلها  فمنذ  فرن�سا، 

�ساء الو�سع الأمني يف الب�د.
الأ�سبوع،     وخ���ل عطلة نهاية 
ت��ظ��اه��ر ع���دة م��ئ��ات م��ن املاليني 
�سد الوجود الع�سكري الفرن�سي، 

التي  املقابلة  نف�س  ويف  حمايته. 
“جورنال  �سحيفة  معه  اأجرتها 
الرئي�س  ه����دد  دميان�س”،  دو 
القوات  ب�سحب  باماكو  الفرن�سي 
غالبية  وي��ت��م��رك��ز  ال��ف��رن�����س��ي��ة. 
عددهم  البالغ  برخان  قوة  جنود 

5100 جندي يف مايل.
اإمي����ان����وي����ل م����اك����رون  ي����ري����د      
العام،  ل����راأي����ه  ت���ع���ه���دات  ت���ق���دمي 
قبل اأقل من عام من النتخابات 
يعتقد  ول  الفرن�سية.  الرئا�سية 
الرئي�س  اأن  ع�����م�����ارة  حم����م����د 
ذلك  لأن  ت���ه���دي���دات���ه  ���س��ي��ن��ف��ذ 
بالف�سل  رهيًبا  اع��رتاًف��ا  �سيكون 
“تتمتع  يف حم��ارب��ة اجل��ه��ادي��ني. 
ب��ع���ق��ات وثيقة  ف��رن�����س��ا وم����ايل 
امل�ستوى  لي�س فقط على  للغاية، 
ا على ال�سعيد  الع�سكري، بل اأي�سً
اإنهما مثل زوجان  القت�سادي... 
لكنهما  �سراخهما  يعلو  عجوزان 

يظ�ن مًعا«. 

قد ال يكون التف�سري الوحيد له:

مايل: التناف�ش بني باري�ش ومو�شكو وراء النقالب...!
و�سل الرو�ض اإىل اإفريقيا الو�سطى على روؤو�ض اأ�سابعهم, وها هم يقاتلون حقيقة اإىل جانب احلكومة

ماكرون ي�سطف وراء قرار اإيكوا�سالعقيد عا�سمي غويتا الرئي�س اجلديد ملايل

متظاهرون يرفعون �سوًرا ل�سباط انق�بيني يف مايل اإىل جانب العلم الرو�سيجودلك جوناثان يف اجتماع اإيكوا�س

ال�شوء الأخ�شر الدويل للتوريث ال�شيا�شي
 يف ت�شــاد اأعطى اأفكــاًرا لل�شبـاط املـاليني

بع�ش �شباط النقالب املاليني قريبون من 
مو�شكو, ول تخفي باري�ش نوعا من التوتر

فاينن�شال تاميز: خيبة اأمل وا�شعة بعد معركة الإ�شالحيني للتغيري يف اإيران  ••   لندن-وكاالت

الإيرانية،  الرئا�سية  النتخابات  من  املعتدلني  املر�سحني  ا�ستبعاد  على  تعليقا 
ت�سيطر  باتت  الأم��ل  خيبة  اإن  الريطانية  تاميز”  “فاينن�سال  �سحيفة  قالت 
ال�ست�س�م،  فيهم  ويتحكم  اإي��ران،  يف  الإ�س�حيني  ال�سغار من  الن�سطاء  على 

بعد اأن كانوا م�سممني على التغيري يف اجلمهورية املحافظة.
متاماً  ا�ست�سلم  ال��ذي  ي��زدي  ح�سني  ال�سيا�سي  بالنا�سط  ال�سحيفة  وا�ست�سهدت 
بعد اأن خا�س طيلة اأكرث من عقدين احلم�ت النتخابية للرئا�سية الإيرانية، 

م�سمماً على تغيري يف الدولة “الثيوقراطية” املحافظة.
الأب��واب ل�سرح مزايا مر�سحه  اأو يطرق  ي��زدي مل�سقات  امل��رة، لن ي�سع  وه��ذه 
18 يونيو  املقررة يف  النتخابات  الت�سويت يف  اأنه قّرر مقاطعة  املف�سل. حتى 

)حزيران( اجلاري.
ال�سيا�سة،  من  اأم��ل  بخيبة  ي��زدي  اأ�سيب  ال�سباب،  الن�سطاء  من  العديد  ومثل 
منع  حيث  بالياأ�س،  ال�سعور  احلالية  ل�نتخابات  املر�سحني  ت�سكيلة  وع���ززت 
املر�سحون املعتدلون من ال�سباق الرئا�سي، ومل يكت�سب املر�سحان الإ�س�حيان، 

اأي زخم حتى الآن.
ح�سن  الرئي�س  رئ��ا���س��ة  نهاية  اق���رتاب  م��ع  اأن  حمللني  ع��ن  ال�سحيفة  ونقلت 
روحاين بعد وليتني، من املتوقع اأن يفوز املر�سح الأوفر حظاً واملت�سدد رئي�س 

الق�ساء اإبراهيم رئي�سي، ب�سهولة اإذا كانت ن�سبة امل�ساركة منخف�سة.

هذه  اأن  ال�سحيفة  واعترت  والنزيهة«.  احلرة  النتخابات  مثل،  مطالبنا  من 
لأول مرة يف  الذين حققوا مكا�سب  “حلظة ح�ساب ل�إ�س�حيني  النتخابات 
القمعية  للحملة  نتيجة  اأن��ه  كما  ال��ع��راق.  �سد  مدمرة  ح��رب  بعد  الثمانينيات 
املتزايدة على املعار�سني، يف العقد الذي اأعقب ثورة 1979” ما دفع كثريين 
لل�سعور بخيبة الأمل. واأو�سحت ال�سحيفة اأن احلركة الإ�س�حية بلغت ذروتها 
بانتخاب حممد خامتي رئي�ساً يف 1997، الذي عرف حكمه، تخفيف اإجبارية 
الناجحة  الحتجاجات  ف�سً� عن  العامة،  الأماكن  الن�ساء احلجاب يف  ارت��داء 

اأحياناً، للعمال واملتقاعدين لتح�سني حقوقهم.
اأوق���ف امل��ت�����س��ددون م���راراً حم���اولت الإ���س���ح، وي�سك  لكن بعد حكم خ��امت��ي، 
ال�سيا�سيون ال�سبان يف اأن املحافظني يف احلر�س الثوري، والق�ساء، �سي�سمحون 
مبزيد من الإ�س�ح، ويعترون اأن “ل طريقة لتغيري اجلمهورية من الداخل، 

لكنهم يريدون الدفع بطريقة �سلمية لإقامة نظام دميقراطي«.
ونقلت عن حمللني قولهم اإن ا�ستعداد ال�سلطات لتقبل انخفا�س الإقبال على 
الت�سويت ي�سري اإىل تركيزها حالياً على تو�سيع نفوذ اإيران الإقليمي، وبرنامج 
مهدي  ق��ال  ناحيته،  من  اجلمهور.  ثقة  اكت�ساب  ب��دل  البالي�ستية،  ال�سواريخ 

احلركة  “و�سلت  لل�سحيفة:  اأ���س��ف��ه��ان  م��ن  بالفيديو  مكاملة  يف  ي���زدي  وق���ال 
اأن  اأدركنا  الأخ��رية  ال�سطرابات  ومنذ  متاماً،  م�سدود  طريق  اإىل  الإ�س�حية 
يف اإ�سارة اإىل الحتجاجات الوا�سعة النطاق يف  هذا النظام ل ميكن اإ�س�حه”، 

2019 �سد ارتفاع اأ�سعار الوقود.
وعزت ال�سحيفة �سعور الن�سطاء ال�سباب الإيرانيني اإىل فرتة ان�سحاب الوليات 
2018، والعقوبات القا�سية التي ُفر�ست على  املتحدة من التفاق النووي يف 
ايران، م�سيفة اأن الأمر اأ�سعف الإ�س�حيني و�سّجع املت�سددين الذين اعتروه 

دليً� على اأن اإيران، ل ميكنها اأبداً الثقة يف القوى الغربية.
ويف الوقت الذي حتث فيه حملة على و�سائل التوا�سل الجتماعي الإيرانيني 
على مقاطعة الت�سويت، يتوقع العديد من املحللني اأن ت�سهد النتخابات واحدة 
من اأقل ن�سب الت�سويت يف تاريخ اجلمهورية، ما يعد �سربة للنظام الذي يعتمد 

يف �سرعيته على ن�سب م�ساركة انتخابية عالية.
ويف هذا ال�سياق، قال يزدي: “علينا اأن ن�سع املقاومة املدنية على جدول اأعمالنا 
مبقاطعة هذه النتخابات، على �سبيل املثال، لإظهار قوتنا واإخبار النظام باأننا 
الأدنى  احل��د  يلبي  ل  عندما  عنا  نيابة  العامل  اإىل  التحدث  �سرعية  مننحه  ل 

الإ�س�حيني  من  ال�سابقة  الأج��ي��ال  �ساعدت  “بينما  لل�سحيفة:  حمموديان 
اإقامة دول��ة دينية ذات م�سالح جتارية ك��رى، ف��اإن هذا اجليل خمتلف عن  يف 
�سابقه”، م�سيفاً اأن “اجليلني الثاين والثالث ي�سعيان اإىل مزيد من التغيريات 

الهيكلية، وهما اأقل ارتباطاً باأيديولوجيات اجلمهورية الإ�س�مية«.
واأ�ساف حمموديان، النا�سط الذي اأم�سى اأكرث من 10 اأعوام يف ال�سجن ب�سبب 
الجتماعية... احل��رك��ات  م��ن  ال�ستفادة  “علينا  للنظام:  املناه�سة  اأن�سطته 

�سلعة غربية فاخرة، بل  باأن احلرية لي�ست  النا�س  لإقناع  اأن جند طرقاً  يجب 
اأف�سل واملزيد من  اأف�سل، وم�ساكن  اإىل ظروف معي�سية  املا�سة  متثل حاجتهم 

اخلبز«.
بدوره، قال افتخار برزيغاريان، الإ�س�حي، 39 عاماً، من م�سهد املحافظة، اإنه 
اآخر �سوى  اأمام حكام اجلمهورية خيار  ال�سرعية، لن يكون  “اأزمة  يف مواجهة 

امل�سي يف اإ�س�حات داخلية” لل�سيا�سة الداخلية واخلارجية.
واأ�ساف اأن “التحول يف احلركة الإ�س�حية قد ل يحدث يف هذه النتخابات، 
لكنه �سيعتمد على ال�سعي اإىل الدميقراطية والرتكيز على العدالة الجتماعية 
واحلرية يف امل�ستقبل«. واأكدت ال�سحيفة اأن العديد من الإ�س�حيني يعترون، 
وزير  نائب  زاده”  ت��اج  م�سطفى  هو  حقاً  ميثلهم  ك��ان  ال��ذي  الوحيد  “املر�سح 
دعا  وال��ذي  اأع��وام،   7 ال�سيا�سي طيلة  وال�سجني  ال�سابق،  الإ�س�حي  الداخلية 
اإىل تطبيع الع�قات مع الوليات املتحدة مثً�، لكن تاج زاده ا�ستبعد من قبل 

جمل�س �سيانة الد�ستور الإيراين املت�سدد.

الباقون  الث�ثة  امل��دن��ّي��ون  القتلى  ت���وّزع  ح��ني  يف  مدنياً،   20 مقتل 
يف  ُقتل  وواح���د  �سباط/فراير  يف  ال�سومال  يف  ُقتل  واح��د  ك��الآت��ي: 
العراق يف اآذار-مار�س، وواحد مل ُيك�سف عن مكان اأو زمان مقتله يف 
هذا اجلزء العلني من التقرير. وبالإ�سافة اإىل ذلك، اأعاد البنتاغون 
تقييم ح�سيلة القتلى واجلرحى املدنيني الذين �سقطوا يف العمليات 
الع�سكرية الأمريكية يف الفرتة املمتّدة بني 2017 و2019، بحيث 
جريحاً،  و22  قتيً�   65 ب�سقوط  ت��ق��ّر  اجل��دي��دة  احل�سيلة  ب��ات��ت 
غالبيتهم العظمى يف �سوريا واليمن. ولفت التقرير اإىل اأّنه على الّرغم 
�س للبنتاغون ميزانية قدرها 3 م�يني دولر  من اأّن الكونغر�س خ�سّ
2020 لدفع تعوي�سات مالية لعائ�ت �سحايا مدنيني �سقطوا  يف 
يف عمليات ع�سكرية اأمريكية، فاإّن اأّياً من هوؤلء ال�سحايا مل يح�سل 
وهي الت�سمية الر�سمية امل�ستخدمة يف  على اأّي من هذه “العطايا”، 

اأقّر البنتاغون مبقتل مدين واحد فقط  البلد. ويف ال�سومال، حيث 
ومنظمات غري حكومية  “اإيروورز”  ق��ّدرت   ،2020 يف  عملياته  يف 
اأخرى عدد القتلى املدنيني يف هذا البلد ب�سبعة، بينما نقلت املنظمة 
غري احلكومية نف�سها عن م�سادر حملية يف �سوريا والعراق اأّن �سّتة 
مدنيني قتلوا يف العمليات الع�سكرية التي نّفذها اجلي�س الأمريكي يف 

هذين البلدين يف العام الفائت.
وبالن�سبة ل�حتاد الأمريكي للحريات املدنية، فاإّن “التحقيقات التي 
مدنيني  مقتل  ع��ن  مب�سوؤوليتها  والع���رتاف  ال��دف��اع  وزارة  جتريها 

يظّ�ن غري كافيني على نحو رهيب«.
اأّن  لواقع  “ذهولها  عن  الحّت��اد  يف  امل�سوؤولة  �سام�سي،  هينا  واأعربت 
وزارة الدفاع مل تعر�س اأو تدفع يف 2020 اأّي تعوي�س ل�أ�سر املدنية 

املعنية على الّرغم من تخ�سي�س الكونغر�س اأمواًل” لهذه الغاية.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

باأّنه قتل  الأربعاء  الأول  اأم�س  ن�سر  الأمريكي يف تقرير  اأق��ّر اجلي�س 
املا�سية  ال�سنة  يف  ال��ع��امل  ح��ول  نّفذها  التي  الع�سكرية  العمليات  يف 
23 مدنياً، غالبيتهم العظمى يف اأفغان�ستان، يف ح�سيلة اأدنى بكثري 
الدفاع  وزارة  وقالت  حكومية.  غري  منظّمات  اأوردت��ه��ا  تقديرات  من 
الأمريكية يف التقرير الذي ُيلزمها الكونغر�س منذ 2018 باإعداده 
اإّن  ���س��ّري��اً،  اآخ��ر  ج���زءاً  تبقي  بينما  منه  العلني  اجل��زء  وتن�سر  �سنوياً 
اأ�سيبوا بجروح  اآخرين  ُقتلوا و10  23 مدنياً  اأّن  يقّدر  “البنتاغون 

يف 2020 يف عمليات ع�سكرية اأمريكية«.
املدنيني  القتلى  ه���وؤلء  م��ن  العظمى  الغالبية  ف���اإّن  للتقرير  ووف��ق��اً 
الأمريكي مب�سوؤوليته عن  اجلي�س  اأق��ّر  اأفغان�ستان، حيث  يف  �سقطوا 

تو�سيف هذه الدفعات لأّن وا�سنطن تعتر اأّن دافعها اأخ�قي ولي�س 
قانونياً.

حول  الأم��ريك��ي��ة  الع�سكرية  للعمليات  املدنيني  ال�سحايا  وح�سيلة 
العامل هي اأدنى بكثري من تلك التي تن�سرها بانتظام منظمات غري 

�سة. حكومية متخ�سّ
ووفقاً ملنظمة “اإيروورز” التي حت�سي اأعداد القتلى املدنيني الذين 
ي�سقطون يف غارات جوية حول العامل، فاإّن اأكرث التقديرات حتّفظاً 
تفيد باأّن العام املا�سي �سّجل مقتل مئة ومدنيني يف العمليات الع�سكرية 

الأمريكية حول العامل، اأي خم�سة اأ�سعاف ما اأقّر به البنتاغون.
ونقلت هذه املنظمة عن بعثة الأمم املتحدة يف اأفغان�ستان )يوناما( اأّن 
العام 2020 �سّجل مقتل 89 مدنياً واإ�سابة 31 اآخرين بجروح يف 
العمليات التي نّفذتها قوات التحالف بقيادة اجلي�س الأمريكي يف هذا 

  اجلي�ش الأمريكي يقّر مبقتل 23 مدنيًا يف عملياته 2020 
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املال والأعمال
مليار درهم قيمة حيازة امل�شرف املركزي من الذهب خالل اأبريل عوي�شة مر�شد املرر: قطاع الطاقة ركيزة اأ�شا�شية لتعزيز النظم البيئية واحلفاظ على كوكب الأر�ش11.56 

لقيمة  م�ستوى  اأعلى  �سجل   2020 العام  دي�سمر من  �سهر  وك��ان 
12.862 مليار درهم  وه��و  ال��ذه��ب  م��ن  امل��رك��زي  امل�سرف  ح��ي��ازة 

وذلك وفقا ملا تظهره الإح�سائيات ال�سادرة عن امل�سرف.
ن�سبة  �سوى  الأ�سفر  املعدن  املركزي من  امل�سرف  ر�سيد  ي�سكل  ول 
التي  الأجنبية  الحتياطيات  اإجمايل ر�سيده من  ب�سيطة جدا من 
بلغت قيمتها يف �سهر اأبريل من العام اجلاري 393.78 مليار درهم 

.
ي�سار اإىل اأن امل�سرف املركزي عاد لتكوين ر�سيد من الذهب مطلع 
ببيع جميع حيازته  �سابق  وق��ت  ق��ام يف  بعدما  وذل��ك   2015 العام 
من  ب�سلة  الأجنبية  احتياطاته  وا�ستبدال  الثمني  املعدن  ه��ذا  من 

العم�ت العاملية ويف مقدمتها الدولر واليورو .

•• اأبوظبي-وام:

 11.56 الذهب  املركزي من  الإم��ارات  بلغت قيمة حيازة م�سرف 
مليار درهم خ�ل �سهر اأبريل من العام 2021 بزيادة ن�سبتها 6.8 
% وقيمتها 743 مليون درهم مقارنة مع 10.817 مليار درهم 

يف �سهر مار�س من العام ذاته .
واأظ��ه��رت الأرق����ام ال�����س��ادرة  اأم�����س ع��ن م�سرف الإم����ارات املركزي 
ا�ستمرار ارتفاع قيمة حيازته من الذهب لل�سهر الثاين على التوايل 
فراير  �سهر  يف  دره��م  مليار   10.481 احليازة  قيمة  بلغت  حيث 
من العام اجلاري قبل اأن تعود ملوا�سلة �سعودها يف �سهر مار�س ثم 

الرتفاع اإىل امل�ستوى امل�سجل يف اأبريل وامل�سار لهما �سابقا .

ب�����ني ال���ب���ل���دي���ن ال�������س���دي���ق���ني يف 
امل�سرتك  الهتمام  ذات  القطاعات 
والتقنيات  الف�ساء،  قطاع  ل�سيما 
النظيفة،  والتكنولوجيا  احلديثة، 
ف�سً�  ال�سحية،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ع���ن دع����م ق���ط���اع ري������ادة الأع���م���ال 
يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�ساريع 

اأ�سواق البدين.
واأ�سار اإىل اأن دولة لوك�سمبورغ اأول 
توقع  ال��ع��امل  م�ستوى  ع��ل��ى  دول���ة 
فعاليات  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ات��ف��اق��ي��ة 
خطوة  يف  ب��دب��ي،   2020 اإك�����س��ب��و 
ت���وؤك���د ال��ت��زام��ه��ا وح��ر���س��ه��ا على 
حتقيق م�ساركة نوعية ومتميزة يف 

اأن�سطة الفعالية العاملية.
لوك�سمبورغ  دوق����ي����ة  اأن  ي���ذك���ر 
م�ستوى  على  دول���ة  اأول  ال��ك��رى، 
م�ساركتها  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ع  ال��ع��امل 
بدبي،   2020 اإك�سبو  فعاليات  يف 
ع���ل���ى حتقيق  ح���ر����س���ه���ا  م�����وؤك�����دة 
م�ساركة نوعية ومتميزة يف اأن�سطة 

الفعالية العاملية.

ت��ع��زي��ز ج��ه��ود التعاون  ���س��اأن��ه  م��ن 
احليوية.  املجالت  من  العديد  يف 
ا�ستعداد  ع��ل��ى  م��ع��ال��ي��ه  اأك����د  ك��م��ا 
دولة الإمارات ودوقية لوك�سمبورغ 
لتطوير  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة  خ�����ل 
برامج ملمو�سة وم�ساريع م�سرتكة 
بني البلدين لدعم البتكار وريادة 
الأعمال والتعاون وتبادل اخلرات 
بني ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 
الفر�س  وا�ستك�ساف  البلدين  يف 
ال�ستثمارية يف هذا املجال احليوي. 
م��ن ن��اح��ي��ت��ه، اأو���س��ح م��ع��ايل ثاين 
الزيودي اأن الع�قات القت�سادية 
بني البلدين ت�سهد منواً متوا�سً� 
الهتمام  ذات  املجالت  خمتلف  يف 
التبادل  حجم  بلغ  حيث  امل�سرتك، 
ال�����ت�����ج�����اري غ�����ري ال���ن���ف���ط���ي بني 
اأك���رث من   2020 ال��ب��ل��دي��ن ل��ع��ام 
دولة  وت��اأت��ي  دولر،  مليون   100
دولة   20 اأه����م  ���س��م��ن  الإم�������ارات 
وجتاوز  لوك�سمبورغ،  يف  م�ستثمرة 
اإج�����م�����ايل ح���ج���م ال����س���ت���ث���م���ارات 

مليار   86 ال��ب��ل��دي��ن  يف  امل��ت��ب��ادل��ة 
ويرتبط   ،2019 ب��ن��ه��اي��ة  دولر 
التفاقيات  م���ن  ب��ع��دد  اجل��ان��ب��ان 
وحماية  ال�سريبي  الزدواج  ملنع 
واخلدمات  ال���س��ت��ث��م��ار  وت�سجيع 
اجل��وي��ة والت��ف��اق��ي��ات ب��ني الغرف 
على  ال�����س��راك��ة  لتعزيز  ال��ت��ج��اري��ة 
وزيادة  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  م�ستوى 

ال�ستثمارات.
لوك�سمبورغ  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����س���ار 
اقت�سادية  ب��خ�����س��ائ�����س  ت��ت��م��ت��ع 
مهم  اقت�سادي  ثقل  وذات  متميزة 
الحتاد  عوا�سم  اإح��دى  باعتبارها 
الأوروب�����������ي.. و���س��ن��ح��ر���س خ�ل 
برامج  املقبلة على تطوير  الفرتة 
وا�ستثمارية،  جت��اري��ة  وم�����س��اري��ع 
اللجنة  خ�������ل  م����ن  ���س��ي��م��ا  ول 
ترقى  امل�������س���رتك���ة،  الق���ت�������س���ادي���ة 
واإمكاناتهما  ال��ب��ل��دي��ن  لتطلعات 
الق���ت�������س���ادي���ة. م���ن ج���ان���ب���ه، اأك���د 
ف���ران���ز ف���اي���وت ت��ط��ل��ع ب������ده اإىل 
القت�سادي  التعاون  روابط  تقوية 

•• اأبوظبي-وام:

عقد معايل عبداهلل بن طوق املري 
مقر  يف  اجتماعاً  القت�ساد،  وزي��ر 
الوزارة باأبوظبي، مع معايل فرانز 
بدوقية  الق��ت�����س��اد  وزي����ر  ف���اي���وت 
بح�سور  ال���ك���رى،  ل��وك�����س��م��ب��ورغ 
م��ع��ايل ال���دك���ت���ور اأح���م���د ب���ن عبد 
وزير  الف��سي  بالهول  اهلل حميد 
وامل�ساريع  الأع���م���ال  ل��ري��ادة  دول���ة 
ومعايل  وامل���ت���و����س���ط���ة  ال�������س���غ���رية 
الزيودي  اأحمد  بن  ث��اين  الدكتور 
اخلارجية،  ل��ل��ت��ج��ارة  دول����ة  وزي����ر 
ع�قات  اجل���ان���ب���ان  ب���ح���ث  ح���ي���ث 
وال�ستثماري  القت�سادي  التعاون 
ولوك�سمبورغ  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني 
و�سبل تطويرها مبا يحقق امل�سالح 

امل�سرتكة للبلدين.
الجتماع  خ����ل  اجل��ان��ب��ان  واأق����ر 
م�سرتكة  اقت�سادية  جلنة  اإن�����س��اء 
ب�����ني ال����ب����ل����دي����ن وع����ق����د دورت����ه����ا 
معر�س  ه���ام�������س  ع���ل���ى  الأوىل 
خللق  دبي”،   2020 “اإك�سبو 
ملجتمعي  ومتنوعة  جديدة  فر�س 
القطاعات  البلدين يف  الأعمال يف 
الإمكانات  وتعزيز  الأول��وي��ة،  ذات 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  ل��دع��م  امل��ت��اح��ة 
غري النفطي وتنويع ال�ستثمارات 
املتبادلة ملرحلة التعايف القت�سادي 
 ،”19 “كوفيد  جائحة  بعد  وم��ا 
وت�سجيع ال�سركات على ا�ستك�ساف 
وال�ستثمار  امل���ت���اح���ة  ال���ف���ر����س 
اأ����س���واق  ق���ط���اع���ات ج���دي���دة يف  يف 

البلدين.

العربية،  ال���دول  م��ع  لوك�سمبورغ 
لتطوير  وا����س���ع���ة  اآف�������اق  وه����ن����اك 
اآفاق  نحو  البلدين  ب��ني  ال�سراكة 
تاأ�سي�س  التفاق على  جديدة، ومت 
بني  امل�سرتكة  القت�سادية  اللجنة 
التعاون  خريطة  لتعزيز  البلدين 
وا�ستك�ساف فر�س جديدة يف معظم 
القطاعات ذات الهتمام امل�سرتك، 
وال�ستثمارات  الثنائية  كالتجارة 
والتعاون  الأعمال  وريادة  املتبادلة 
وق����ط����اع����ات  امل���������ايل  ال����ق����ط����اع  يف 
كالبتكار  اجل����دي����د  الق���ت�������س���اد 
والتكنولوجيا  والتطوير  والبحث 
و�سنحر�س  وغ���ريه���ا.  وال��ف�����س��اء 
املتبادلة  ال�����زي�����ارات  زي������ادة  ع��ل��ى 
�سركائنا  م���ع  ال��ت��ن�����س��ي��ق  وم��ت��اب��ع��ة 
قنوات  ل��ت��ع��زي��ز  ل��وك�����س��م��ب��ورغ  يف 

واأكد معايل عبداهلل بن طوق املري 
عمق الع�قات التي جتمع البلدين 
بحر�س  وامل��دف��وع��ة  ال�����س��دي��ق��ني، 
تعزيز  ع���ل���ى  ال���دول���ت���ني  ق���ي���ادت���ي 
احلكومي  امل�ستويني  على  التعاون 
التعاون  اأن�سطة  واخلا�س، وتنويع 
الأ�سعدة،  كافة  على  القت�سادي 
التجاري  التعاون  نطاق  وتو�سيع 
وال�ستثماري خ�ل الفرتة املقبلة 
التعايف  زي��ادة وت��رية  بالتزامن مع 
وتعزيز  ال��ب��ل��دي��ن  يف  الق��ت�����س��ادي 
القت�سادية  وامل����ب����ادرات  اجل���ه���ود 

ملرحلة ما بعد “كوفيد 19«.
الإم����ارات  “دولة   : معاليه  وق���ال 
تعد ال�سريك التجاري الأول عربياً 
على  ت�ستحوذ  حيث  للوك�سمبورغ، 
اإج���م���ايل جتارة  م��ن   30% ن��ح��و 

الأعمال  جمتمعي  ب��ني  التوا�سل 
ولوك�سمبورغ  الإم������ارات  دول���ة  يف 
الفر�س  ع��ل��ى  ال�����س��وء  وت�����س��ل��ي��ط 
ال����واع����دة وامل�������س���اري���ع وامل����ب����ادرات 
املرحلة  خ���ل  لل�سراكة  ال��واع��دة 
امل��ق��ب��ل��ة«. م��ن ج��ان��ب��ه، اأك���د معايل 
الف��سي  بالهول  اأح��م��د  الدكتور 
تعزيز  يف  احلا�سل  التقدم  اأهمية 
اأوجه التعاون القت�سادي امل�سرتك 
ثمرة  ي��اأت��ي  وال���ذي  البلدين،  ب��ني 
املوقعة  الت��ف��اق��ي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
ال�سنوات  خ�����ل  اجل���ان���ب���ني  ب���ني 
الع�قات  وتعزيز  لدعم  ال�سابقة 
اأهمهما  وال��ت��ج��اري��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
القت�سادي  ال���ت���ع���اون  ات���ف���اق���ي���ة 
وال��ت��ج��اري وال��ف��ن��ي، م��و���س��ح��اً اأن 
م�سرتكة  اقت�سادية  جلنة  تاأ�سي�س 

•• عجمان –الفجر: 

و�سناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  اأك��������دت 
عجمان �سعيها احلثيث واملتوا�سل 
لإيجاد احللول وتذليل ال�سعوبات 
ال����ت����ي ت����واج����ه ق����ط����اع ال���ن���ق���ل يف 
الإمارة، من خ�ل تعزيز التوا�سل 
كافة اجلهات  والفعال مع  املبا�سر 
احلكومي  القطاعني  م��ن  املعنية 

واخلا�س.
 ج��اء ذل��ك خ���ل لقاء افرتا�سي 
عقدته الغرفة بالتعاون مع دائرة 
التنمية القت�سادية وهيئة النقل- 
عجمان، مع جمموعة عمل النقل 
واقع  مناق�سه  بهدف  عجمان،  يف 
القطاع والتحديات التي يواجهها 
واآليات  ال��راه��ن��ة،  امل��رح��ل��ة  خ����ل 
الأعمال  تطويره خلدمة جمتمع 

و�سمان ان�سيابيه قطاع النقل.
الظفري،  ن��ا���س��ر  ال��ل��ق��اء  ت���راأ����س 
الت�سال  لقطاع  التنفيذي  املدير 
ودعم الأع�ساء، بح�سور  عبداهلل 
ال��ن��ع��ي��م��ي، مدير  امل��ح�����س��ن  ع��ب��د 
الأع�ساء  ودع����م  ع����ق���ات  م��ك��ت��ب 
اإىل جانب عدد  يف غرفة عجمان، 
امل�����س��وؤول��ني يف دائ���رة التنمية  م��ن 
القت�سادية وهيئة النقل، وممثلي 

تناف�سيه  وتعزز  القطاعات  تدعم 
اقت�ساد الإمارة. 

واأو���س��ح اأن ه��ذه ال��ل��ق��اءات تواكب 
ج��ه��ود ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة لدعم 
ال���ق���ط���اع ومت��ك��ي��ن��ه ب�����س��ك��ل كبري 
التاأثريات  م���ن  ل��ل��ح��د  وم�����س��ت��م��ر 
بها  ال�����ت�����ي مي�����ر  الق����ت���������س����ادي����ة 
تداعيات  ع���ن  وال��ن��اج��م��ة  ال���ع���امل 
وامل�سي  كوفيد19،  ج���ائ���ح���ة 
اأع��م��ال��ه و�سط  ت��ط��وي��ر  ق���دم���اً يف 
واملمار�سات.  ال����ظ����روف  اأف�������س���ل 
من  الأط����راف  جلميع  ت�سمح  كما 
واخلا�س،  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
والتعرف  النظر  وج��ه��ات  ب��ت��ب��ادل 
امل�سرتك  للعمل  التحديات،  على 

من�ساآت وموؤ�س�سات و�سركات قطاع 
ال��ن��ق��ل واجل��ه��ات ذات ال��ع���ق��ة يف 

اإمارة عجمان.
اأهمية  على  الظفري  نا�سر  واأك��د 
عجمان،  اإم������ارة  يف  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع 
والذي يعد من القطاعات احليوية 
رفد  يف  رئي�سي  ب�سكل  ت�سهم  التي 
اق��ت�����س��اد الإم������ارة وت��ع��زي��ز منوه، 
م�سدداً على حر�س غرفة عجمان 
لتعزيز اأوا�سر توا�سلها املبا�سر مع 
اأع�سائها �سمن جمموعات العمل، 
م���ن خ�����ل ال���ل���ق���اءات وال���ن���دوات 
تر�سيخ  اىل  ت�سعى  التي  ال��دوري��ة، 
اأطر التعاون يف خمتلف املجالت، 
واخلروج بروؤى وت�سورات جمديه 

مل��ع��اجل��ت��ه��ا ع���ل���ى اأر��������س ال����واق����ع، 
وتطلعات  متطلبات  ي��واك��ب  ومب��ا 

امل�ستثمرين ورجال الأعمال. 
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  واأك������د 
الت�سال ودعم الأع�ساء يف غرفة 
ع��ج��م��ان، ع��ل��ى اه��م��ي��ة ال��ل��ق��اء يف 
الإلكرتونية  ال���ت���ج���ارة  من���و  ظ���ل 
و���س������س��ل ال���ت���وري���د واخل���دم���ات 
القطاع  ي��وف��ره  وم��ا  اللوج�ستية، 
م���ن ف���ر����س ب���اإع���ت���ب���اره اأح�����د اأه���م 
القطاعات القت�سادية التي تركز 
عجمان  ح��ك��وم��ة  “ا�سرتاتيجية 
بهدف  تنميتها،  ع��ل��ى   ”2021
ت��ن��وي��ع م�������س���ادر ال���دخ���ل وزي�����ادة 
م�ساهمة الإمارة يف اإجمايل الناجت 

املحلي لدولة الإمارات.
اأ����س���اد احل�سور  ال��ل��ق��اء،  خ��ت��ام  يف 
ب��ج��ه��ود غ��رف��ة ع��ج��م��ان واجلهات 
لتوفري  امل�������س���ارك���ة،  احل���ك���وم���ي���ة 
م���ن�������س���ة ن���ق���ا����س���ي���ة جت����م����ع حتت 
من  واملخت�سني  املعنيني  مظلتها 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة واجل����ه����ات 
اخلا�سة العاملة يف القطاع، وتتيح 
التحديات  ع���ل���ى  ال����وق����وف  ل���ه���م 
ا�ست�سراف  وطرح احللول لها، مع 
جميع  م����ن  ال���ق���ط���اع  م�����س��ت��ق��ب��ل 

جوانبه.

بحثا تطوير م�سارات جديدة لتعزيز التبادل التجاري غري النفطي

الإمارات ولوك�شمبورغ ت�شكالن جلنة اقت�شادية م�شرتكة ودورتها الأوىل تعقد على هام�ش »اإك�شبو 2020 دبي«

هي من م�سادر اأحفورية طبيعية يت�سبب ا�سته�كها يف تلوث البيئة وتفاقم 
ظاهرة الحتبا�س احلراري، التي توؤثر بدورها يف كافة النظم البيئية والتنوع 
البيولوجي يف العامل، بل وتهدد حياة م�يني الب�سر يف الوقت نف�سه«. واأ�ساف 
معاليه: “تتبنى اأبوظبي نهجاً متطوراً لتحقيق ال�ستدامة من خ�ل حتقيق 
العتماد  وزي��ادة  الطاقة  بكفاءة  الرتقاء  اإىل  الرامية  الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة 
واحلفاظ على مواردنا  البيئة  واملتجددة حلماية  النظيفة  الطاقة  نظم  على 
اإيفاء  يف  امل�ساهمة  على  ب��دوره��ا  الطاقة  دائ��رة  وتعمل  ال��ه��در.  من  الطبيعية 
اأبوظبي بالتزاماتها العاملية جتاه ظاهرة التغري املناخي واحلفاظ على البيئة 
من خ�ل تبني ال�ستدامة منهج عمل وتخطيط للم�ستقبل. كما تعمل الدائرة 
على توظيف كافة التنظيمات واللوائح وال�سيا�سات التي ت�سمن تطوير كامل 
القطاع يف الإمارة مع احلفاظ على البيئة، وذلك بالتعاون مع خمتلف اجلهات 

املعنية وعلى راأ�سها هيئة البيئة – اأبوظبي«.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأكد معايل املهند�س عوي�سة مر�سد املرر، رئي�س دائرة الطاقة يف اأبوظبي، اإن 
قطاع الطاقة ركيزة اأ�سا�سية لتعزيز جهود تطوير النظيم البيئية وفق اأف�سل 

املمار�سات امل�ستدامة وامل�ساهمة يف احلفاظ على كوكب الأر�س.
يف  ال�ستثمار  “اإن  للبيئة:  العاملي  باليوم  الحتفال  مبنا�سبة  معاليه  وق��ال 
من  الكامل  التعاون  ي�ستلزم  ما  وهو  الب�سر،  م�ستقبل  يف  ا�ستثمار  هو  البيئة 
وحتى  و�سواحل،  و�سحاري  غابات  من  اأ�سكالها  كافة  يف  البيئة  حت�سني  اأج��ل 
من  البيئة  على  الإن�سان  يعتمد  الب�سرية.  واملجتمعات  وال��ق��رى  امل��دن  داخ��ل 
يكون  اأن  ينبغي  ولكن ل  والرفاهية،  التنمية  معي�سته وحتقيق  اأج��ل حت�سني 
اأهم العنا�سر التي تلعب  ذلك على ح�ساب البيئة، ومتثل الطاقة واحدة من 
دوراً كبرياً يف البيئة على كوكب الأر�س، كون اأغلب م�سادر الطاقة حتى الآن 

�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية ُيدرج �شندات ملوانئ اأبوظبي بقيمة 1 مليار دولر
اأبوظبي  زي��ادة كبرية يف �سيولة �سوق 
يف  مت�سارعاً  ومن���واً  امل��ال��ي��ة  ل�����أوراق 
ق��ي��م��ت��ه ال�����س��وق��ي��ة، مم���ا ج��ع��ل��ه ثاين 
اأكر �سوق يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
نوا�سل  وف��ي��م��ا  اأف���ري���ق���ي���ا.  و����س���م���ال 
وتو�سيع  التكنولوجيا  يف  ال�ستثمار 
نطاق منتجاتنا وخدماتنا، فاإن �سوق 
اأبوظبي ل�أوراق املالية يتمتع مبوقع 
من  ال��ع��دي��د  احت�سان  يخوله  مميز 

عمليات الإدراج املهمة«.
وقال الكابنت حممد جمعة ال�سام�سي، 
الرئي�س التنفيذي – موانئ اأبوظبي: 
“حظي اإ�سدار ال�سندات الذي قمنا به 
اأخرياً باهتمام عاملي لفت، وجنحنا يف 
تقدمي اأخف�س قيمة لق�سائم ال�سندات 
يف  للحكومة  مملوكة  هيئة  حتققها 
اأبوظبي لأجل 10 اأعوام، الأمر الذي 
الإمارات  دول��ة  اقت�ساد  ق��درة  يعك�س 
ا�سرتاتيجية  املتحدة، وجناح  العربية 
“لقد جنحنا  واأ�ساف:  الر�سيدة«.  القيادة  اأبوظبي بف�سل توجيهات  موانئ 
واخلدمات  ال�سناعية  وامل��ن��اط��ق  امل��وان��ئ  ق��ط��اع��ات  اأع��م��ال  بتوحيد  اأي�����س��اً 
تكاملها،  و�سمان  مظلتنا  حتت  العاملة  والرقمية  والبحرية  اللوج�ستية 
ومتّكنا كذلك من زيادة اأحجام مناولة احلاويات والعائدات، واأ�سبحنا اليوم 
موؤ�س�سة رائدة يف املنطقة تدعم منو اإمارة اأبوظبي ودولة الإمارات العربية 
املتحدة، وحتفز البتكار والتطوير يف قطاع اخلدمات البحرية واللوج�ستية 
حجم  يف  ملحوظاً  ارتفاعاً  املالية  ل����أوراق  اأبوظبي  �سوق  و�سهد  العاملي«. 
الأ�سهر  ال�سوقية خ�ل  ارتفعت قيمته  العام اجل��اري، حيث  التداول خ�ل 
 940 وه��و  قيا�سياً  رقماً  لت�سجل   27% بواقع  العام  من  الأوىل  اخلم�سة 

مليار درهم، فيما ارتفع موؤ�سر ال�سوق بن�سبة 30%.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن ���س��وق اأب��وظ��ب��ي ل�����أوراق املالية 
اأ�سدرتها  ���س��ن��دات  اإدراج  ع���ن  اأم�������س 
دولر  مليار   1 بقيمة  اأبوظبي  موانئ 
اأم��ري��ك��ي لأج���ل 10 ���س��ن��وات. وحتمل 
ه���ذه ال�����س��ن��دات، امل���درج���ة اأ���س��ا���س��اً يف 
ت�سنيف  املالية،  ل����أوراق  لندن  �سوق 
م�ستقرة(  م�ستقبلية  نظرة  )مع   +A
بورز”  اآن����د  “�ستاندرد  وك��ال��ت��ي  م���ن 
م�ستويات  وجت�������اوزت  و”فيت�س”. 
الك��ت��ت��اب 4،5 اأ���س��ع��اف ال��ط��رح، ومت 
يف  ال�سندات  ا�ستحقاق  تاريخ  حتديد 
 2.5% يبلغ  بعائد   2031 مايو   6
ال�سندات  �سوق  �سنوياً. وميّثل تطوير 
 ADX جزءاً رئي�ساً من ا�سرتاتيجية
اأبوظبي  �سوق  ينتهجها  التي   One
ل�������أوراق امل��ال��ي��ة، وال���ت���ي ت��ه��دف اإىل 
نطاق  وتو�سيع  ال�سوق  �سيولة  تعزيز 

منتجاته وخدماته. كما ا�ستطاع ال�سوق خ�ل العام املا�سي ا�ستقطاب �سناديق 
ال�ستثمار املتبادل )ETFs( واإدراج �سركات عديدة يف ال�سوق الثاين، ف�سً� 
وياأتي اإدراج  عن اإط�ق �سوق امل�ستقات املالية املقرر يف اأواخر عام 2021.  
اإدراج �سندات  اأبوظبي ل���أوراق املالية عقب  اأبوظبي يف �سوق  �سندات موانئ 
جلوبال  دايفري�سيفايد  “املعمورة  �سركة  اأ�سدرتها  يورو  مليار   1،1 بقيمة 
ل��ستثمار«.   “مبادلة  ل�سركة  الدين  اأدوات  اإ���س��دار  جهة  وه��ي  هولدنغ”، 
وبهذه املنا�سبة؛ قال �سعيد حمد الظاهري، الرئي�س التنفيذي ل�سوق اأبوظبي 
اأبوظبي  �سوق  يف  اأبوظبي  م��وان��ئ  �سندات  اإدراج  “ي�سرنا  املالية:  ل����أوراق 
ل�أوراق املالية يف وقت ي�سعى فيه ال�سوق لتو�سيع اآفاقه وتعزيز ن�سج بيئته 
ورفد امل�ستثمرين بفر�س ا�ستثمارية حملية جمزية. وقد �سهدنا هذا العام 

فران�سي�سكو  و�سان  اأجنلو�س  ولو�س  ودال����س  وهيو�سنت  ونيوارك” 
و�سياتل ووا�سنطن العا�سمة واأورلندو. وقال �سمو ال�سيخ اأحمد بن 
�سعيد اآل مكتوم الرئي�س الأعلى الرئي�س التنفيذي لطريان الإمارات 
اأن اإط�ق خدمة مبا�سرة اإىل ميامي يف هذا الوقت يعد  واملجموعة 
برامج  يف  ال���دول  ت��ق��دم  م��ع  ال�سفر  بتعايف  ثقتنا  على  ق��وي��ا  م��وؤ���س��را 
التطعيم وتنفيذ بروتوكولت ل�ستئناف الرح�ت باأمان ل �سيما يف 
القوي جتاه  التزامنا  يوؤكد  . كما  الإم��ارات  ودول��ة  املتحدة  الوليات 
ال�سوق الأمريكية التي تخدمها طريان الإمارات الآن باأكرث من 70 
رحلة اأ�سبوعيا عر 12 بوابة«. واأ�ساف �سموه اأن هناك طلبا وا�سحا 
على هذه اخلدمة من قبل امل�سافرين لل�سياحة والعمل على ال�سواء 
باإقبال قوي عر  اأن اخلط اجلديد �سيحظى  ..معربا عن ثقته من 
واأمريكا  فلوريدا  جنوب  يف  امل�سافرين  من  وكذلك  العاملية  �سبكتنا 

اجلنوبية ومنطقة الكاريبي الذين �سيتمكنون من الو�سول ب�سهولة 
الأو�سع  �سبكتنا  حمطات  خمتلف  اإىل  ومنها  دب��ي  اإىل  ميامي  ع��ر 
وتتطلع اإىل ت�سهيل مزيد من فر�س ال�سياحة والتجارة من فلوريدا 
جوائز  احل��ائ��زة  الإم����ارات  ط��ريان  بتجربة  عم�ئنا  وت��زوي��د  واإليها 
الروابط  اإىل  اإ�سافًة مهمًة  اأي�سا  و�ستمثل اخلدمة اجلديدة  عاملية. 
التجارية احلالية التي توفرها الإمارات لل�سحن اجلوي التي ت�سغل 
تنقل  حيث  املا�سي  اأكتوبر  منذ  ميامي  اإىل  منتظمة  �سحن  رح���ت 
الأخرى  واملكونات  والإلكرتونيات  العطب  �سريعة  املنتجات  �سادرات 
�سابقا  الناقلة  �سرّيت  كما  الإلكرتونية.  التجارة  �سلع  اإىل  بالإ�سافة 
العديد من الرح�ت العار�سة “ت�سارتر” على طائراتها املخ�س�سة 
لنقل اخليل من ميامي للم�ساركة   777F لل�سحن من طراز بوينج

يف خمتلف فعاليات الفرو�سية وال�سباقات حول العامل.

•• دبي-وام:

اأ�سبوعيا  4 رح���ت  اأطلقت ط��ريان الإم��ارات خدمة جديدة مبعدل 
اعتبارا  الأمريكية  فلوريدا  ولي��ة  يف  مدينة  اأك��ر  ث��اين  ميامي  اإىل 
من 22 يوليو املقبل وبذلك �ستغطي طريان الإمارات 12 مدينة يف 
الوليات املتحدة. و�ستتيح اخلدمة اجلديدة لعم�ء طريان الإمارات 
نقطة و�سول اأخرى اإىل فلوريدا بعد اأورلندو وتخدم منطقة جنوب 
الولية مع توفري رح�ت مريحة للم�سافرين املتجهني اإىل ال�سرق 
الأو�سط وغرب اآ�سيا واملحيط الهندي عر دبي. ومع اإ�سافة ميامي 
اإىل الوليات  �سريتفع عدد الرح�ت التي ت�سغلها طريان الإم��ارات 
 26 يزيد على  اأ�سبوعيا وتوفر ما  70 رحلة  اأك��رث من  اإىل  املتحدة 
“جون كينيدي  ب��و���س��ط��ن و���س��ي��ك��اغ��و ون��ي��وي��ورك  األ����ف م��ق��ع��د ع��ر 

-86 مليار دوالر اإجمايل حجم اال�ستثمارات املتبادلة يف البلدين بنهاية 2019
-ابن طوق: الإمارات ال�شريك التجاري الأول عربيًا للوك�شمبورغ.. و�شنعمل على 

تعزيز خريطة التعاون القت�شادي يف خمتلف القطاعات ذات الهتمام امل�شرتك
-الفال�سي: حري�سون على زيادة التن�سيق والتعاون مع دوقية لوك�سمبورغ 
لتطوير برامج ملمو�سة وم�ساريع م�سرتكة بني البلدين لدعم رواد االأعمال

-الزيودي: الإمارات �شمن قائمة اأهم 20 دولة م�شتثمرة يف لوك�شمبورغ .. 
ومتثل وجهة مهمة لل�شراكة والتعاون �شمن الحتاد الأوروبي

- فرانز فايوت: نتطّلع اإىل تعزيز ال�سراكة االقت�سادية املتينة بني
 االإمارات ولوك�سمبورغ وتطوير التعاون املثمر يف خمتلف املجاالت

خالل لقاء  جمموعة عمل النقل يف االإمارة

غرفة عجمان تبحث اآفاق تطوير قطاع النقل  وطرح احللول العملية لتحدياته الراهنة

 طريان الإمارات تطلق خدمة جديدة اإىل ميامي
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املال والأعمال

مليار درهم �شيولة الأ�شهم خالل الأ�شبوع و6.6 مليار املكا�شب »الحتاد الن�شائي« يدعم م�شاركة الأ�شر املنتجة يف القطاع القت�شادي8.3 
املوؤ�سر  اأغ��ل��ق  ثانية  جهة  م��ن  ال�سابق.  الأ���س��ب��وع  يف  نقطة   6548 م��ع 
الأ�سبوع اجلاري  نهاية  2824 نقطة مع  املايل عند  دبي  ل�سوق  العام 
العاملية  �سهم  وك���ان  ال�����س��اب��ق.  الأ���س��ب��وع  نقطة يف   2816 م��ع  م��ق��ارن��ة 
ن�ساطا من حيث  الأكرث  95.95 درهم  اإىل م�ستوى  املرتفع  القاب�سة 
قيمة التداولت خ�ل الأ�سبوع حيث بلغت قيمة ال�سفقات املرمة عليه 
3.47 مليار درهم، م�ستحوذا بذلك على %41.8 من اجمايل قيمة 
التداولت الأ�سبوعية ل�أ�سواق. وفيما يخ�س بن�ساط �سهم بنك ابوظبي 
الأول املغلق عند 16.92 درهم فقد بلغت قيمة التداول عليه 1.35 
مليار درهم تقريبا ،ت�سكل %16.2 من اجمايل �سيولة الأ�سواق خ�ل 
الأ�سبوع فيما و�سلت قيمة ال�سفقات املرمة على �سهم الدار املغلق عند 

3.68 درهم نحو 810 م�يني درهم.

املراأة  الكبري الذي �سجع  اأر���س الوطن بعطائها  ام��راأة على  الأول لكل 
تقدمي  يف  خمل�س  بجهد  وامل�ساهمة  والبتكار  الإنتاج  على  الإماراتية 
ان�سب على توطيد ع�قتها  الذي  الأم��ر  �سورة م�سرفة عن قدراتها، 
العمل والعطاء، واأكد ثقتها يف نف�سها خا�سة عندما ت�سارك يف  بقيمة 
حت�سني م�ستوى اأ�سرتها القت�سادي، وتعزز م�ساهمات ابنة الإمارات يف 
م�سرية التنمية. و اأكدت �سعادة نورة ال�سويدي، الأمينة العامة ل�حتاد 
الن�سائي العام، اأن الحتاد الن�سائي عمل بجهود حثيثة لإ�سراك املراأة يف 
عملية التنمية جنباً اإىل جنب مع الرجل وذلك من خ�ل اإتاحة كافة 
الفر�س لتاأهيلها لأداء هذا الدور ولأن تكون ع�سواً منتجاً يف جمتمعها، 
متخذاً جمال دعم ومتكني الأ�سر املنتجة من �سمن اأبرز اأولوياته، من 

خ�ل اإط�ق العديد من املبادرات املبتكرة .

•• اأبوظبي -وام:

توا�سل تدفق ال�سيولة اىل اأ�سواق املال الإماراتية خ�ل الأ�سبوع حيث 
من  ب��دع��م  وذل���ك   ، دره���م  مليار   8.3 امل��رم��ة  ال�سفقات  قيمة  بلغت 
عمليات التداول املكثفة من املحافظ املحلية والأجنبية مما �سجع بدوره 

�سريحة جديدة من الفراد على ال�ستثمار يف الأ�سواق.
وا�سفرت تعام�ت الأ�سبوع عن حتقيق القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�سركات 
ر�سيد  رفع  بذلك  موا�سلة  دره��م،  مليار   6.6 بنحو  مكا�سب  املتداولة 

مكا�سبها التي حتققت يف الأ�سابيع املا�سية.
وتظهر املتابعة الأ�سبوعية للتعام�ت ارتفاع املوؤ�سر العام ل�سوق اأبوظبي 
6606 نقاط مقارنة  %0.09 بالغا م�ستوى  املالية بن�سبة  ل���أوراق 

•• اأبوظبي -وام: 

للرتويج  ت�سويقية  فعالية  الأول  اأم�س  العام  الن�سائي  الحت��اد  اختتم 
لل�سيدات  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  يف  اأي���ام   4 ا�ستمرت  املنتجة  الأ���س��ر  ملنتجات 
مب�����س��ارك��ة وا���س��ع��ة م��ن ���س��اح��ب��ات الأن���ام���ل ال��ذه��ب��ي��ة ل��ع��ر���س اأعمالهن 
الإبداعية ذات الهوية الوطنية الأ�سيلة وذلك انط�قاً من حر�سه على 
الفعالية  وج��اءت  القت�سادي.  القطاع  يف  املنتجة  الأ�سر  م�ساركة  دعم 
يف اإطار الدعم الكبري الذي حتظى به الأ�سر املنتجة من قبل الحتاد 
الن�سائي بتوجيهات كرمية من �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة 
والطفولة  ل���أم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد 
الداعم  الإمارات”،  “اأم  الأ���س��ري��ة  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�سة 

�شفري كازاخ�شتان ي�شيد بدور الإمارات الداعم واملحفز لالقت�شاد يف بالده

مليار درهم �شايف ال�شتثمار الأجنبي لغري العرب يف الأ�شهم خالل 5 اأ�شهر  3.225

مع البدء يف تنفيذ القرار مطلع ال�سهر اجلاري

اقت�شادية دبي ت�شدر دليال اإر�شاديا �شامال حول اإجراءات التملك الكامل للم�شتثمرين الأجانب يف الإمارة

العربية للطريان ت�شتاأنف رحالتها بني ال�شارقة وفيينا

مليارات درهم ت�شرفات عقارات دبي يف اأ�شبوع  6

اأو عر  العم�ء  بالتوا�سل مع مركز خدمة  اأو   com
تغطية  للطريان”  “العربية  وتوفر  ال�سفر.    وك���ء 
جلميع  “كوفيد-19”  ف��ريو���س  �سد  جمانية  عاملية 
التغطية  هذه  و�ستكون  رح�تها  منت  على  امل�سافرين 
م�سمولة تلقائياً عند احلجز دون احلاجة اإىل اإبراز اأية 
تاريخ  من  تبداأ  يوماً   31 ملدة  وت�سري  اإ�سافية  وثائق 
اإق�ع الرحلة وت�سمل النفقات الطبية وتكاليف احلجر 

ال�سحي اأي�ساً. 

ال�سقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 69 مليون درهم 
مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 
65 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا واأخ��ريا مبايعة 
بقيمة 37 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا. وت�سدرت 
منطقة مر�سى دبي املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق 
والفلل اإذ �سجلت 128 مبايعة بقيمة 329 مليون درهم 
بقيمة  مبايعة   113 بت�سجيلها  املركا�س  منطقة  وتلتها 
بت�سجيلها  الثنية اخلام�سة  وثالثة يف  درهم  179 مليون 
106 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم. و�سجلت الرهون 
لأرا�س  رهنا   80 منها  دره��م  مليار   2.61 قدرها  قيمة 
بقيمة 1.32 مليار درهم و292 رهنا لفلل و�سقق بقيمة 
بقيمة  امل��م��زر  مبنطقة  اأه��م��ه��ا  وك���ان  دره���م  مليار   1.29
التجاري  امل��رك��ز  منطقة  يف  واأخ����رى  دره���م  مليون   750
الثانية بقيمة 320 مليون درهم. اأما الهبات فقد �سهدت 
ت�سجيل 57 هبة بقيمة 368.86 مليون درهم كان اأهمها 
مبنطقة اأم هرير الثانية بقيمة 150 مليون درهم واأخرى 

يف منطقة اخلوانيج الأوىل بقيمة 52 مليون درهم.

•• ال�شارقة-وام:

واأك��ر �سركة طريان  اأول  “العربية للطريان”  اأعلنت 
اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  اقت�سادي 
الدويل  ال�����س��ارق��ة  م��ط��ار  م��ن  رح���ت��ه��ا  ا�ستئناف  ع��ن 
اأكتوبر   15 من  ب��دءاً  فيينا  النم�ساوية  العا�سمة  اإىل 
املبا�سرة  الآن حجز رح�تهم  للعم�ء  القادم. وميكن 
www.airarabia. اإىل فيينا عر املوقع الإلكرتوين

•• دبي- وام:

والأم�ك  الأرا���س��ي  دائ��رة  يف  العقارية  الت�سرفات  بلغت 
6 مليارات درهم  اأك��رث من  الأ�سبوع احل��ايل  بدبي خ���ل 
بقيمة  م��ب��اي��ع��ة   1194 ت�سجيل  ال���دائ���رة  ���س��ه��دت  ح��ي��ث 
بقيمة  ل�أرا�سي  مبايعة   164 منها  دره��م  مليار   3.04
819.02 مليون درهم و 1030 مبايعة لل�سقق والفلل 
بقيمة 2.22 مليار درهم. وجاءت اأهم مبايعات الأرا�سي 
تليها  ج��م��ريا  نخلة  منطقة  يف  دره���م  مليون   22 بقيمة 
21 مليون درهم يف منطقة املزهر الثانية  مبايعة بقيمة 
دره��م يف منطقة حدائق  مليون   21 بقيمة  مبايعة  تليها 
ال�سيخ  ال�سيخ حممد بن را�سد. وت�سدرت منطقة حدائق 
حممد بن را�سد املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �سجلت 
منطقة  وتلتها  دره���م  مليون   365 بقيمة  مبايعة   37
احلبية الرابعة بت�سجيلها 37 مبايعة بقيمة 155 مليون 
مبايعة   20 بت�سجيلها  الثالثة  احلبية  يف  وثالثة  دره���م 
مبايعات  ب��اأه��م  يتعلق  وف��ي��م��ا  دره����م.  م��ل��ي��ون   45 بقيمة 

اأعلى الن�سبة املوزعة على امل�ساهمني يف املنطقة مما ي�سكل عن�سر 
جذب اإ�سايف للم�ستثمرين وذلك بالإ�سافة اإىل العوائد التي ميكن 
وكانت  واملتو�سط.  الق�سري  املديني  على  للم�ستثمرين  حتقيقها 
قيمة التوزيعات النقدية لل�سركات املدرجة يف الأ�سواق املالية قد 
جتاوزت 41 مليار درهم عن اأرباحها خ�ل العام 2020 وذلك 
وال�سلع.  املالية  الأوراق  هيئة  عن  ال�سادرة  ل�إح�سائيات  وفقا 
اأن  املالية  ل�����أوراق  اأب��وظ��ب��ي  �سوق  اإح�سائيات  تظهر  وتف�سي� 
 2.945 اإىل  العرب و�سلت  الأجانب من غري  ا�ستثمارات  �سايف 
�سهر مايو من  نهاية  يناير اىل  م��ن  ال��ف��رتة  دره��م خ���ل  مليار 
وجاءت هذه القفزة يف �سايف ال�ستثمارات نتيجة   . العام 2021 
عمليات �سراء نفذها الجانب غري العرب بقيمة 44.752 مليار 

درهم يف الأ�سهر اخلم�سة الأوىل من العام اجلاري مقابل عمليات 
قيمة  اإج��م��ايل  ان  يعني  مما  دره��م  مليار   41.807 بقيمة  بيع 
تداولتهم بلغت 86.559 مليار درهم بيعا و�سراء خ�ل فرتة 
امل�ستثمرين  م��ن  ال�سريحة  ه��ذه  ت���داولت  ف��اإن  وب��ذل��ك  الر�سد. 
العا�سمة  ���س��وق  يف  ال���ت���داولت  اج��م��ايل  م��ن   38% نحو  �سكلت 
منذ  و���س��راء  بيعا  دره��م  مليار   227.639 قيمتها  بلغت  والتي 
بداية العام 2021 وحتى نهاية �سهر مايو املا�سي. اأما يف �سوق 
 311 دبي املايل فقد بلغ �سايف ا�ستثمارات الأجانب غري العرب 
مليون درهم خ�ل الفرتة من يناير وحتى نهاية مايو من العام 
2021 .وفيما و�سل قيمة م�سرتياتهم 7.302 مليارات درهم 

فقد بلغت قيمة مبيعاتهم 6.991 مليارات درهم .

•• اأبوظبي-وام:

ق��ف��ز ���س��ايف ال���س��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي ل��غ��ري ال���ع���رب يف اأ����س���واق املال 
الإمارتية اإىل 3.255 مليار درهم خ�ل الأ�سهر اخلم�سة الأوىل 
من العام 2021 ،وذلك بح�سب الإح�سائيات ال�سادرة عن �سوقي 
الأجنبية  ال�سيولة  ح��ج��م  يعك�س  ،مم���ا  امل��ال��ي��ني  ودب���ي  اأب��وظ��ب��ي 
الكبرية املتدفقة اإىل الأ�سواق. وتوؤكد القفزة الكبرية ل�ستثمارات 
زيادة  احل��ايل  العام  بداية  منذ  امل�ستثمرين  من  ال�سريحة  ه��ذه 
بكونها  ت�سنف  باتت  التي  الماراتية  ال�سواق  تعام�ت  الثقة يف 
ن�سب  وتعد  الو�سط.  وال�سرق  الكرث جاذبية يف منطقة اخلليج 
التوزيعات ال�سنوية لل�سركات املدرجة يف الأ�سواق الإماراتية من 

الأرا�سي ال�ساحلة للزراعة”، مبا يف 
180 مليون هكتار خم�س�سة  ذلك 

للمراعي.
ال�ستثماري  ال��ت��واج��د  م��زاي��ا  وح��دد 
عر  وذل��ك  كازاخ�ستان  يف  الأجنبي 
يف  الرئي�سية  الأ���س��واق  اإىل  الو�سول 
الرو�سي،  الحت���اد  “ال�سني،  ال��ع��امل 
ال�سرق الأو�سط وجنوب �سرق اآ�سيا”، 
والدعم ال�سامل من احلكومة، عر 
تقدمي حوافز واإعانات متنوعة، بيئة 
حقوق  وحماية  ل���أع��م��ال،  �سديقة 
امل�ستثمرين، واأي�سا تاأثري اجتماعي 
ك��ب��ري وق����وى ع��ام��ل��ة م���اه���رة، حيث 
يعمل %20 من ال�سكان يف الزراعة 

واإنتاج الغذاء.
ال�ستثمار  ق��ط��اع��ات  اأب�����رز  واأوج������ز 
منها ال�سياحة، والتنقيب والتعدين، 
والزراعة،  برتوكيماوية،  و�سناعة 

والطاقة النظيفة.
م���ن ج��ان��ب��ه ا���س��ت��ع��ر���س ن�����وار عبد 
ال�����واح�����د ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل� 
الع�قات  اأه���م���ي���ة  “اأوراآ�سيا”، 
ال��ت��ج��اري��ة والق��ت�����س��ادي��ة ب���ني دول 
منطقة اخلليج ودول اأوروبا ال�سرقية 
ميكن  التي  واملزايا  الو�سطى،  واآ�سيا 
ت��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى اجل��م��ي��ع عر 
ال�ستثمارات  وزي��ادة  وتوطيد  تعزيز 

والتبادل التجاري بينهم.

الكهرباء مع خطة احلكومة لتحقيق 
م�يني   5 ق������دره  ����س���ن���وي  ف���ائ�������س 
كيلوواط/ �ساعة يف ال�سنوات ال�سبع 
م����ادمي����وف حوافز  وع�����دد  امل��ق��ب��ل��ة. 
ب���ده، عر  ال��ذي توفره  ال�ستثمار 
تواجد 13 منطقة اقت�سادية خا�سة 
اىل  م�سريا  �سناعية،  منطقة  و24 
لتوظيف  مب�سطة  اإج�����راءات  وج���ود 
العمالة الأجنبية، واإىل اأكرث من 20 
حكومية  مب�ساركة  مالية  موؤ�س�سة 
يف  الأولوية  ذات  القطاعات  لتمويل 
ذل���ك �سندوق  ك��ازاخ�����س��ت��ان، مب��ا يف 
الكازاخ�ستاين  ال���س��ت��ث��م��ار  ت��ن��م��ي��ة 
مل�������س���اري���ع  امل���������ال  راأ������������س  “متويل 
وبنك  ال�ستثمار مب�ساركة اأجنبية”، 
التنمية يف كازاخ�ستان، موؤكدا توافر 
ف��ر���س احل�����س��ول ع��ل��ى مت��وي��ل من 
املوؤ�س�سات املالية الدولية العاملة مع 
بالتملك  ي�سمح  ومب��ا  ك��ازاخ�����س��ت��ان، 

مب�ساركة اأجنبية بن�سبة 100%.
وح����ول ق��ط��اع ال��ت��ج��ارة، ق���ال مدير 
اإن  ال���ك���ازاخ�������س���ت���اين..  ال���س��ت��ث��م��ار 
اأحد  هو  ال�سناعي  ال��زراع��ي  املجمع 
الأكرث  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
اقت�ساد كازاخ�ستان، حيث  اأهمية يف 
ه��ك��ت��ار من  م��ل��ي��ون   1.210 ي�����س��م 
الأرا�سي الزراعية “الرتتيب العاملي 
الفرد من  ن�سيب  2 من حيث  رق��م 

ال�ستثمار  بيئة  وو�سفا  كازاخ�ستان 
املدى  على  واملفيدة  بالرائدة  هناك 
نف�سه  الوقت  ويف  والبعيد،  املتو�سط 
ت�سهده  الذي  الكبري  بالتطور  اأ�سادا 
احلكومة  وج�����ه�����ود  ك����ازاخ���������س����ت����ان 
النه�سة  حت���ق���ي���ق  يف  ال����ك����ازاخ����ي����ة 
تنموي  من�����وذج  اإط�����ار  يف  ال�����س��ام��ل��ة 
اأولوياته  ���س��م��ن  م��ن  ي�����س��ع  متميز 
القدرات  ب��ن��اء  يف  ال�ستثمار  تعزيز 
ق���اع���دة قوية  ال��ب�����س��ري��ة وت��ر���س��ي��خ 
وحتقيق  امل�ستقبل  اإىل  ل���ن��ط���ق 

التميز والريادة.
وطالبا باملزيد من جمالت التعاون 
ب����ني رج������ال الأع�����م�����ال الإم�����ارات�����ني 
ونظرائهم يف كازاخ�ستان، مبا يكفل 
الفعاليات  وتنظيم  اخل��رات  تبادل 

امل�سرتكة.
ال�ستثمار  م��دي��ر  ق���دم  ج��ان��ب��ه  م���ن 
اإليا�س  الإم����ارات  يف  الكازاخ�ستاين 
املنتدى  خ����ل  ���س��رح��ا  م���ادمي���وف، 
الذي اأداره املحامي اأمين ي�سكاريفا، 
حول  “اأوراآ�سيا”..  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
كازاخ�ستان  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  ف��ر���س 
والع�قات التجارية بني كازاخ�ستان 
ودول���ة الإم����ارات م��وؤك��دا ميزة وفرة 
كازاخ�ستان..  يف  الرخي�سة  الطاقة 
“ ت�����س��ري ك���ازاخ�������س���ت���ان على  وق�����ال 
امل�سار ال�سحيح لتو�سيع اإنتاجها من 

والتعدين  وال�������س���ن���اع���ة  ال�����زراع�����ة 
والطاقة،  وال���ت���م���وي���ل  وال�����س��ي��اح��ة 
رح�ت  ت�����س��غ��ي��ل  ق���رب  اإىل  م�����س��ريا 
مبا�سرة من اأبوظبي اإىل نور �سلطان 
���س��رك��ة الطريان  ق��ب��ل  واأمل���ات���ي م���ن 

.»Wizz Air ويز اإير“
وقال اإن اإجمايل تدفق ال�ستثمارات 
م���ن الإم�������ارات اإىل ك��ازاخ�����س��ت��ان يف 
الفرتة من 2005 اإىل 2020 بلغ 
2.4 مليار دولر، فيما بلغ اإجمايل 
املبا�سر  ال����س���ت���ث���م���ار  ع���ل���ى  ال���ع���ائ���د 
التبادل  حجم  وو���س��ل  دولر،  مليار 
 2020 عام  البلدين  بني  التجاري 
على  دولر  م��ل��ي��ون   474.4 ن��ح��و 
ال�سلبي جلائحة  التاأثري  الرغم من 
“كورونا” على هذا املوؤ�سر مو�سحا 
زي��ادة يف الطلب على عدد  اأن هناك 
من ال�سلع املحلية على �سبيل املثال، 
املحلي  ال�����س��اأن  زادت ���س��ادرات حل��م 
اإىل الإمارات 2.5 مرة وبلغت 567 

طنا.
ك���ل م���ن �سعادة  اأ�����س����اد  م���ن ج��ان��ب��ه 
رئ��ي�����س جمموعة  ال���غ���ري���ر،  ع��ي�����س��ى 
و�سعادة  ل��ستثمار،  الغرير  عي�سى 
جمل�س  رئ���ي�������س  اخل���������وري  جن���ي���ب 
خ�ل  “مرياك”،  جمموعة  اإدارة 
الإيجابية  ب���ال���ن���ت���ائ���ج  امل����ن����ت����دى.. 
وجن����اح ن�����س��اط��ه��م��ا ال���س��ت��ث��م��اري يف 

•• دبي-وام:

اأكد �سعادة ماديار مينيليكوف �سفري 
الدولة  ل��دى  كازاخ�ستان  جمهورية 
عمق الع�قات التاريخية وم�ستويات 
ال�سرتاتيجية  وال��رواب��ط  ال��ت��ع��اون 
ال���ت���ي جت���م���ع ب����ني دول������ة الإم��������ارات 
وجمهورية كازاخ�ستان، م�سددا على 
تقارب الروؤى القت�سادية والتنموية 

يف البلدين ال�سديقني.
وث���م���ن ال�����س��ف��ري ال���ك���ازاخ���ي خ�ل 
منتدى “ال�ستثمار بني كازاخ�ستان 
والإمارات” التي نظمته “اأوراآ�سيا” 
واملحفز  ال����داع����م  ال�������دور  دب������ي،  يف 
ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه دول����ة الإم������ارات من 
كازاخ�ستان،  م��ع  ع���ق��ات��ه��ا  خ����ل 
يف امل��ج��الت ك��اف��ة، وو���س��ف م�ستوى 
باملمتازة  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال��ع���ق��ات 
م���ت���وازن ومفيد  ب�����س��ك��ل  وامل���ت���ط���ورة 
ل��ل��ج��ان��ب��ني، م�����س��ي��دا ب��ج��ه��ود رجال 
الأعمال الإماراتيني يف رفد وتعزيز 
ودفعها  الق���ت�������س���ادي���ة  ال���ع����ق���ات 

للمزيد من النجاحات الكبرية.
وك�����س��ف ���س��ع��ادت��ه ع���ن ت��وق��ي��ع 17 
خ�ل  البلدين  بني  خا�سة  اتفاقية 
م�ساريع  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  امل���ا����س���ي  م���ار����س 
بقيمة  ك��ازاخ�����س��ت��ان  يف  ا���س��ت��ث��م��اري��ة 
2.2 مليار دولر، وذلك يف جمالت 

باعتبارها  ال��ت��ج��اري��ة  ال���وك���الت 
منظمه بقانون اآخر األ وهو قانون 
اإىل  واأ���س��ارت  التجارية.  الوكالت 
اأن ف���روع ال�����س��رك��ات الأج��ن��ب��ي��ة ل 
مواطن.  خ��دم��ات  وك��ي��ل  تتطلب 
اأو  اإ�����س����دار ال��رخ�����س  ول��ل��ب��دء يف 
ت��ع��دي��ل ع��ق��ود ال��ت��اأ���س��ي�����س، ميكن 
وهي  دبي”،  يف  “ا�ستثمر  زي����ارة 
لتاأ�سي�س  املوحدة  الرقمية  املن�سة 
الأوىل من  ت��ع��د  ال��ت��ي  الأع���م���ال، 
جتربة  وت��ق��دم  املنطقة  يف  نوعها 
ف��ري��دة مل��زاول��ة الأع��م��ال وفر�سة 
احل�سول على خدمات الرتاخي�س 
ال��ت��ج��اري��ة وب����دء الأع���م���ال خ�ل 
دق��ائ��ق م���ع���دودة، وب��اأ���س��ل��وب �سهل 
ال��وق��ت واجل��ه��د يف  ي��وف��ر  و�سل�س 
اأي  مراجعة  دون  مركزية  من�سة 
م��رك��ز خ���دم���ة. ك��م��ا ت��ت��وف��ر على 
املبدئية،  املوافقة  خدمات  املن�سة 
وح���ج���ز ا����س���م جت������اري، واإ�����س����دار 
ال����رخ���������س ال�����ف�����وري�����ة، ورخ���������س 
لتنمية  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة 
واملتو�سطة،  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع 
تاجر،  ورخ�سة  انط�ق،  ورخ�س 
جتديد  خ���دم���ة  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
عقود  وخدمة  التجارية  الرخ�س 
وللبدء  الإل��ك��رتون��ي��ة.  التاأ�سي�س 
يف اأي م�سروع جتاري، ميكن زيارة 
invest. ال��راب��ط  ع��ر  املن�سة 
التوا�سل  اأو   ،dubai.ae
م��ع م��رك��ز الت�����س��ال ع��ل��ى الرقم 
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•• دبي- وام:

اأ�سدرت دائرة التنمية القت�سادية 
دلي�  دبي”  “اقت�سادية  ب��دب��ي 
اإجراءات  يو�سح  �سام�  اإر���س��ادي��ا 
للم�ستثمرين  ال��ك��ام��ل  ال��ت��م��ل��ك 
الأجانب ابتداء من مطلع ال�سهر 
بن�س  ع���م����  وذل��������ك  اجل�����������اري، 
 26 رقم  بقانون احتادي  املر�سوم 
بع�س  ب��ت��ع��دي��ل   2020 ل�����س��ن��ة 
اأح��ك��ام القانون الحت���ادي رق��م 2 
ال�سركات  ���س��اأن  يف   2015 ل�سنة 
امللكية  اأت������اح  وال������ذي  ال���ت���ج���اري���ة 
ل���أج��ان��ب يف جمموعة  ال��ك��ام��ل��ة 
م������ن ال����ق����ط����اع����ات والأن���������س����ط����ة 
ت��زي��د يف عددها  وال���ت���ي  امل���ح���ددة 
جت�����اري  ن�������س���اط   1000 ع���ل���ى 
اقت�سادية  واأك�������دت  و����س���ن���اع���ي. 
ال�سرتاتيجي  ال����ق����رار  اأن  دب����ي 
ال�ستثمارية  اجل���اذب���ي���ة  ي���ع���زز 
مكانتها  وير�سخ  الإم���ارات  لدولة 
الأعمال  خ��ارط��ة  ع��ل��ى  امل��ت��ق��دم��ة 
املميزات  مع  يتكامل  مبا  الدولية 
دبي  بها  تتمتع  ال��ت��ي  التناف�سية 
مثالية،  ا����س���ت���ث���م���اري���ة  ك���وج���ه���ة 
ب�سكل  ي�سهم  ال��ق��رار  اأن  مو�سحة 
التعايف  م�سرية  ت�سريع  يف  م��وؤث��ر 
القت�سادي خ�ل الفرتة املقبلة، 
حققته  ملا  حيوية  اإ�سافة  وي�سكل 
على  متقدمة  ت�سنيفات  من  دب��ي 
يف  ال��ع��امل��ي��ة  التناف�سية  م��وؤ���س��رات 
روؤو�س  وج���ذب  ال�ستثمار  جم��ال 

%51 او  ال��رخ�����س م��ن  يف ه���ذه 
ال�����س��راك��ة بح�سب  ان�����س��ح��اب��ه م��ن 
املتبعة  ال���ق���ان���ون���ي���ة  الج����������راءات 
اأو  ل����ن�������س���ح���اب م����ن ال���رخ�������س���ة 

تعديل ن�سب احل�س�س لل�سركاء.
اإىل عدم  دب��ي  اقت�سادية  واأ���س��ارت 
الإج���راءات  اأي تغيري على  وج��ود 
وال�سرتاطات احلالية لرتخي�س 
�سرط  اإل��غ��اء  با�ستثناء  الأن�سطة 
ال�����س��ري��ك امل��واط��ن وع���دم حتديد 
لل�سريك  ث��اب��ت��ة  ح�����س�����س  ن�����س��ب��ة 
التجارية  ل���أن�����س��ط��ة  امل����واط����ن 
املحررة. واأو�سح الدليل الإر�سادي 
�سمانات  لأي  احل�����اج�����ة  ع������دم 
بالن�سبة  ال��ت��ج��اري��ة  للرتاخي�س 
ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ر الأج�����ن�����ب�����ي وع�����دم 

راأ���س مال حمدد،  ا�سرتاط وجود 
ر�سوم  اأي  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ل���ن  ك��م��ا 
امل�ستثمر  ع��ل��ى  ي��ت��وج��ب  اإ���س��اف��ي��ة 
امت�كه  حال  ت�سديدها  الأجنبي 

الكامل للرخ�سة.
وحول اإمكانية حتويل �سركة ذات 
موؤ�س�سة  اإىل  حم��دودة  م�سوؤولية 
ف����ردي����ة ب���ا����س���م اأج����ن����ب����ي، اأك������دت 
الدائرة اأنه ل ميكن تغيري ال�سكل 
م�سوؤولية  ذات  م����ن  ال���ق���ان���وين 
فردية  م��وؤ���س�����س��ة  اإىل  حم������دودة 
ح�سب القانون، لكن ميكن حتويل 
ال�سخ�س  ���س��رك��ة  اإىل  ال��رخ�����س��ة 

الواحد ذات م�سوؤولية حمدودة.
واأو�سحت الدائرة اأن قرار التملك 
على  ينطبق  ل  ل�أجانب  الكامل 

الدولية  التقارير  واأه��م  الأم���وال 
الأعمال  م��زاول��ة  ب�سهولة  املعنية 

وتو�سع ال�سركات.
اأنها  اإىل  دب��ي  اقت�سادية  ولفتت 
ب���ا����س���رت ب��ت��ط��ب��ي��ق ال����ق����رار منذ 
التاريخ  وه���و  اجل�����اري  ي��ون��ي��و   1
القت�ساد  وزارة  ح���ددت���ه  ال�����ذي 
التنفيذ  ح���ي���ز  ال����ق����رار  ل����دخ����ول 
اأن  اإىل  ال��دائ��رة  واأ���س��ارت  الفعلي، 
الراغبني  الأج��ان��ب  امل�ستثمرين 
ميكنهم  القرار  من  ال�ستفادة  يف 
بدء الإج��راءات اخلا�سة بالتملك 
ال���ك���ام���ل لأع���م���ال���ه���م م����ن خ�ل 
للدائرة  التابعة  اخل��دم��ة  ق��ن��وات 
“ا�ستثمر  من�سة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

يف دبي.

لت�سمل رو�سة ومدر�سة  الأن�سطة 
ابتدائية واإعدادية وفندقا.

ن�سرته  ال����ذي  ال��دل��ي��ل،  واأو����س���ح 
موقعها  ع���ل���ى  دب�����ي  اق���ت�������س���ادي���ة 
الكاملة  امللكية  اأن  الل���ك���رتوين، 
بن�سبة  الأج���ان���ب  للم�ستثمرين 
اأك���رث  ���س��م��ن  % م��ت��اح��ة   100
جميع  �سمن  ن�ساط   1000 من 
وال�سناعية  ال��ت��ج��اري��ة  الأن�����س��ط��ة 
الط���ع عليها عر  والتي ميكن 
https://ded.ae/ : الرابط
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م�ستثمرا   59 اأن  واأو�����س����ح����ت 
ا�ستفادوا بالفعل يف دبي من تطبيق 
املا�سيني،  اليومني  خ�ل  القرار 
رخ�س  م��ن  باملئة   100 ومتلكوا 
يف  اأغلبها  تركزت  التي  الأع��م��ال، 
الأن�سطة  م��ن  متنوعة  جمموعة 
العامة  التجارة  اأبرزها  التجارية 
املجوهرات  وجت�����ارة  وامل����ق����اولت 
واللوؤلوؤ  ال��ذه��ب  م��ن  وامل�سوغات 
بالإ�سافة  ال��ث��م��ي��ن��ة  وال�������س���اع���ات 
وال�ساحنات،  ال�سيارات  جتارة  اإىل 
وجتارة املواد الغذائية. كما �سملت 
الإن�ساءات  منها  �سناعية  اأن�سطة 
والأ�سباغ،  البناء،  وم��واد  املعدنية 
والأر�سيات، اإ�سافة اإىل ال�سناعات 
الغذائية، واإنتاج املياه، كما امتدت 

other/Full_Foreign_
.Ownership_Activities

قائمة  ا�����س����ت����ث����ن����اء  م������ع   pdf
الأثر  ذات  القت�سادية  الأن�سطة 
ت�ستمل  وال����ت����ي  ال����س���رتات���ي���ج���ي 
على �سبعة قطاعات فقط. وفيما 
لرخ�س  احل���ايل  بالو�سع  يتعلق 
ال��ت��ي تت�سمن  ال��ق��ائ��م��ة  الأع���م���ال 
اتاحة  ومت����ت  اإم����ارات����ي����ا  ���س��ري��ك��ا 
اأن�سطتها للتملك الكامل من قبل 
اأو�سحت  الأج���ان���ب،  امل�ستثمرين 
الرخ�س  ه���ذه  و���س��ع  اأن  ال���دائ���رة 
ي��ب��ق��ى ك��م��ا ه���و ع��ل��ي��ه ب�����دون اأي 
تغيري ح�سب عقد التاأ�سي�س وقرار 
اإمكانية  اإىل  م�����س��رية  ال�����س��رك��اء، 
ال�سريك  امل���واط���ن  ن�����س��ب��ة  ت��ق��ل��ي��ل 

قرار متلك امل�شتثمر الأجنبي الكامل لالأعمال ي�شهم يف تعزيز ر�شيد دبي من الت�شنيفات املتقدمة �شمن موؤ�شرات التناف�شية العاملية
اأكرث من 1000 ن�شـاط جتـاري و�شناعي اأمــام امل�شتثمرين من خمتلف اأنحـاء العالـم بفر�شـة التملك الكامـل لالأعمـال وامل�شـاريع 

التملك االأجنبي ال يتطلب �سمانات 
وال راأ�ض مال حمدد اأو اأي ر�سوم اإ�سافية

م�ستثمرا ا�ستفادوا من القرار يف   59
دبي منذ بدء تطبيقه يف 1 يونيو اجلاري
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يعلن ق�سم الع�مات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
فيث لدارة الرعاية ال�سحية ذ.م.م.

بطلب لت�سجيل الع�مة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 344429           بتاريخ :2021/2/4    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: فيث لدارة الرعاية ال�سحية ذ.م.م.
وعنوانة: �س.ب 19382، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات الدعاية والإع�ن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي؛ خدمات البيع بالتجزئة 
الإنرتنت  �سوق عر  الطبية؛ توفري  وامل�ستلزمات  وال�سحية  والبيطرية  ال�سيدلنية  للم�ستح�سرات 

مل�سرتي وبائعي ال�سلع واخلدمات ، جتارة التجزئة يف ال�سيدليات.
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف الع�مة : الع�مة تتكون من كلمة  )FAITH( كتبت باأحرف لتينية ب�سكل مميز اأع�ها 
ت�سميم لر�سم مميز ل�سكل �سدا�سي مكون من ر�سم مثلثات �سغرية متداخلة وذلك باللونني الأزرق 

والأخ�سر كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم الع�مات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو 
اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خ�ل 30 يوماً من هذا الإع�ن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  4 يونيو 2021 العدد 13257

يعلن ق�سم الع�مات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
جلوبال �سيرنجي التجارية دي دبليو �سي �س.ذ.م.م.

بطلب لت�سجيل الع�مة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 349277           بتاريخ :2021/4/18    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: جلوبال �سيرنجي التجارية دي دبليو �سي �س.ذ.م.م.
وعنوانة: �س.ب 712906، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد، خ��سات اللحم، فواكه وخ�سروات حمفوظة وجمففة 
احلليب،  ومنتجات  واحلليب  البي�س  بال�سكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  ه�م  ومطهوة، 

الزيوت والدهون ال�ساحلة ل�أكل.
الواق�عة بالفئة: 29

و�سف الع�مة : الع�مة تتكون من الكلمات )Global Phoenix( كتبت باأحرف لتينية ب�سكل 
مميز اأع�ها ر�سم ل�سكل ي�سبه طائر كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.

ال�سراطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم الع�مات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو 

اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خ�ل 30 يوماً من هذا الإع�ن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  4 يونيو 2021 العدد 13257

تعلن اأدارة الع�مات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�س�يزد
 خلدمات الع�مات التجارية بطلب لت�سجيل الع�مة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 321073 بتاريخ:  21  / 11 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :     عبد الوايف كيزهاكي بوراييل.
وعنوانه:     �س.ب. 98472 ،دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
  خدمات تقدمي الطعام و ال�سراب و خدمات ال�سكن املوؤقت .

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 43 (
و�سف الع�مة: "  INDIAN OVEN BIRYANIES & KEBABS  "  بحروف  
م�ستطيل  خ��ط  ر�سم  بها  يحيط  مميز  ب�سكل  زخ��ريف  ر�سم  اأ�سفلها  و  اأع���ه��ا  مم��ي��ز    ب�سكل  لتينية  

باللون الذهبي و اجلميع على خلفية م�ستطيل مظلل باللون الأحمر.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�ساد 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خ�ل 30 يوماً من هذا الإع�ن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  4 يونيو 2021 العدد 13257

تعلن اأدارة الع�مات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�س�يزد
 خلدمات الع�مات التجارية بطلب لت�سجيل الع�مة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 346743  بتاريخ:  10  / 3 / 2021
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : ماريكو ليمتد .       
، مومباي   ) اأي   ( �سانتاكروز   ، كالينا   ، رود  ا���س تي  �سي   175 ، فلور   7  ، بال�ديوم  وعنوانه:  جراند 

400 – 098 ، الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

زيت اجل�سم للر�سع والكبار  ، م�ستح�سرات التجميل لي�ست لأغرا�س طبية  وم�ستح�سرات التجميل، 
ومواد  الأقم�سة  ق�سر  م�ستح�سرات   ، عطرية  زي��وت  عطور،   ، طبية  لأغرا�س  اأ�سنان.ل�ست  منظفات 
اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي امل�ب�س، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط،  املنتجات الواردة 

بالفئة 3 .
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 3 (

و�سف الع�مة:   PARACHUTE SKINPURE   بحروف لتينية ب�سكل مميز .
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�ساد 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خ�ل 30 يوماً من هذا الإع�ن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  4 يونيو 2021 العدد 13257

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

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

الثقايف امللباري
 رخ�سة رقم:CN 1458993  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 

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

الفجر للتجارة العامة
 رخ�سة رقم:CN 2764478  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : الك�ساندر بوريال لتجارة املعدات الريا�سية - �ض ذ م م   
العنوان : مكتب رقم 43 -44 ملك بلدية دبي - بردبي - الفهيدي - ال�سكل القانوين 
، رقم الرخ�سة :825756 رقم القيد بال�سجل التجاري :  : ذات م�سوؤولية حم��دودة 
1391381 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنح�ل ال�سركة املذكورة اأع�ه ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2021/5/23 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/5/23 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ابي حما�سب قانوين 
العنوان : مكتب رقم 306 -03 ملك عبداجلليل يو�سف عبدالكرمي دروي�س - ديرة - 
القرهود - هاتف : 4252890-04 فاك�س :    م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خ�ل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإع�ن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ابي حما�سب قانوين
العنوان : مكتب رقم 306 -03 ملك عبداجلليل يو�سف عبدالكرمي دروي�س - ديرة 
- القرهود - هاتف : 4252890-04 فاك�س :       مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأع�ه لت�سفية الك�ساندر بوريال 
بتاريخ   دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  لتجارة املعدات الريا�سية - �ض ذ م 
 2021/5/23 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/5/23
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأع�ه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خ�ل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإع�ن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0003443 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه / ار�س الفراعنة ملقاولت النجارة امل�سلحة 
  9271338

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/5/18 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
اأع�ه ل�سالح / ال�سحات ابراهيم الد�سوقي علي بالتايل :  ن�س احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ ث�ثة ع�سر الفا 
وث�ثمائة و�ستني درهما )13360 درهما( والر�سوم وامل�سروفات املنا�سبة واعفاء املدعي من 

باقي الر�سوم ورف�س الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات.  
حكما قاب� ل��ستئناف خ�ل املدة القانونية ...... يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.

القا�شي/ احلبيب بن ابوبكر حمزة 
حمكمة ال�شارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0003326 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حميد �ساتي�م فيتيل  
نحيطكم علما بانه قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأع�ه ل�سالح

�سليم ماواكونومال بالتايل :
والزمته  درهم(   15000( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر 
بالفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد 

والزمته بامل�سروفات.
حكما قاب� ل��ستئناف خ�ل املدة القانونية.

القا�شي/ حميد الدين �شليمان خمي�س 
حمكمة ال�شارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003490 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبداهلل بن عبدالرحمن بنت علي النفي�سة - جمهول حمل الإقامة : ح�سب ب�غ التحري خارج 
الدوالة رقم اجلواز 392077 ورقم املوحد 24721773 0505033508  

بناء على طلب املدعي / �سامل مطر �سامل الغ�سام القايدي - اإماراتي اجلن�سية 
قد اقام الدعوى املذكورة اع�ه يطالب فيها : 

درهم  الف   23000 مببلغ  عليه  املدعي  الزام   )1
املحاماة واتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  لدفع  عليهم  املدعي  الزام   )2

الدعاء ولئحة  باجلل�سة  عليهم  املدعي  اع�ن   )3
املدنية.  الإجراءات  قانون  من   5 الفقرة   229 املادة  لحكام  طبقا  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول   )4

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/6/17 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  
 ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   065024274 الوات�ساب  عر   )11 الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خ�ل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اع�ه - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ 2021/6/1 م.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

�شمة اأحمد را�شد ال�شلمان 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - ال�شكال الذهبية للمقاولت الفنية - ذ م م
)جزئي( عمايل   SHCEXCILABMIN2021/0001669 اإخطار دفع يف الق�شية رقم

اإىل املحكوم عليه : ال�سكال الذهبية للمقاولت الفنية - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي

املنفذ حممد علي عبدالرا�سد - يف الق�سية امل�سار اليها اأع�ه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �سام� الر�سوم وامل�ساريف 8584 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأع�ه خ�ل )15( يوما من 
تاريخ اإع�نك / اإع�نكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0000419 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عامر وار�سي  
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة - �سناعية 13  

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/6/17 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 2 - دائرة اليوم 
الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   ) الواحد 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خ�ل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اع�ه - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/6/2 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية 
عبدامللك خلفان النقبي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 
انذار عديل بالن�شر
رقم )4883/2021(

مقدم من 
املنذرة : مدر�سة الإحتاد اخلا�سة  بوكالة / د. اأحمد �سعيد �سامل بن هزمي 

وخالد حممد �سعيد بوج�سيم وعبداهلل ال�سويدي ومبوجب وكالة الوكيل / جر الدار حامد حممد عقيد 
�سد املنذر اليه : حممد ال�سادق حممد بيزان - ليبى اجلن�سية 

عنوانه : دبي - بردبي - ال�سفا - اجلمريا رقم 3 في� رقم 13 - هاتف رقم / 0504237736 
املو�سوع / طلب اعالن املنذر اليه بالن�سر 

يتقدم املخطرة للمخطر اليها بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي :-
و�سبعة  الفا وث�ثمائة  وثمانون  )مئتان وخم�سة   ، درهم   285،337 مبلغ  ب�سداد   - اليها  للمنذر  املنذر  تخطركم 
وث�ثون درهما( وذلك خ�ل خم�سة  اأيام ويف حال عدم �سداد املبلغ املذكور فاإن املنذرة �سوف تلجاأ اىل املحكمة املخت�سة 
لتخاذ كافة الإجراءات القانونية يف مواجهتك للمطالبة باإلزامك باأداء املبلغ ا�سافة اىل الر�سوم وامل�سروفات واتعاب 

املحاماة والفائدة  القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد.  بكل حتفظ ،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13257 بتاريخ 2021/6/4 
انذار /اإخطار عديل بيد املخطر

رقم املحرر 2021/1/84850 
املخطر : اأ- حمد اأحمد علي دغي�س ، اجلن�سية اليمن ، هوية رقم 784198172698643

العنوان : - ال�سارقة - الإمارات )971-54-5239662(
 A3146994 املخطر اليه : اأ - قا�سم حميد ج�ب ، اجلن�سية العراق ، جواز �سفر رقم

العنوان : القا�سمية - ال�سارقة - الإمارات )971-56-9560063(
املو�سوع : ت�سليم مبلغ )173000 درهم( )مائة وث�ثة و�سبعون الفا درهم فقط لغري( وذلك على �سبيل الأمانة 

حيث اأن املخطر تربطه ع�قة عمل مع املخطر اإليه وعليه طلب املخطر اليه اقرتا�س بع�س املال من املخطر ب�سبب �سائقة مالية 
مير بها. 2- قام املخطر بت�سليم املخطر اليه مبلغ 173000درهم )مائة وث�ثة و�سبعون الفا درهم فقط لغري( وذلك على 
�سبيل الأمانة على اأن يقوم بردهم يف وقت لحق.  3- وقد حرر ك� من املخطر واملخطر اإليه اإي�سال اأمانه حلفظ احلقوق وقام 
بالإ�ستي�ء  اليه  املخطر  قام  املخطر اليه بالتوقيع على ذلك الإي�سال ومت التوقيع وا�ست�م املبلغ يف ح�سور بع�س ال�سهود.  4- 
على تلك املبالغ دون وجه حق ومل يقم باإرجاع تلك املبالغ على الرغم من تاأكيده وقت الإ�ست�م باأنه �سوف يقوم برد املبلغ قريبا.  
اأن املخطر حاول مررا وتكرارا بكافة املحاولت الودية بالتوا�سل مع املخطر اإليه حتى يقوم بت�سليم املبلغ املرت�سد يف  وحيث   -5
ذمته اإل اأن كافة حماولتها باتت بالف�سل. لذلك ،  فاإن املخطر ينبه على املخطر اإليه ب�سرورة و�سرعة ت�سليم املبلغ املرت�سد يف 
ا�ست�م  تاريخ  اأي�ام من  اأق�ساه خم�سة  الفا درهم فقط لغري( يف موعد  173000 درهم )مائة وث�ثة و�سبعون  ذمته وق��دره 

الإخطار واإل �سي�سطر املخطر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ والتعوي�س.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:  

�سبل  ال��ري��ا���س��ي  دب���ي  ب��ح��ث جمل�س 
التعاون مع الحتاد الدويل للبولينغ 
وتطوير  لن�سر  امل��ب��ذول��ة  واجل���ه���ود 
اللعبة، وكذلك ال�ستفادة من جناح 
دولة الإمارات يف التعامل مع حتديات 
اأ�سبحت  حيث   19 كوفيد  جائحة 
منوذجا يحتذى يف و�سع الإجراءات 
الح��������رتازي��������ة وال������روت������وك������ولت 
احلياة  حركة  موا�سلة  مع  الدقيقة 
امل���ج���الت وال����ق����درة على  يف ج��م��ي��ع 
تنظيم خمتلف الفعاليات الريا�سية 

الكرى بكفاءة واأمان.
جاء ذلك خ�ل زيارة ال�سيخ ط�ل 
حم���م���د ال�������س���ب���اح رئ���ي�������س الحت�����اد 

الكويتي  والحت�������ادي�������ن  ال���������دويل 
والآ�سيوي للبولينغ اإىل مقر جمل�س 
دبي الريا�سي يرافقه اأندرو اأورمان 
الدويل  ل�حتاد  التنفيذي  الرئي�س 
ا�ستقبالهما  يف  ك��ان  حيث  للبولينغ 
م�ساعد  رح���م���ة  اآل  اأم�������ان  ن���ا����س���ر 
الريا�سي  دب��ي  ملجل�س  العام  الأم��ني 
الفعاليات  اإدارة  مدير  العور  وخالد 
الريا�سية يف جمل�س دبي الريا�سي.

ورحب نا�سر اأمان اآل رحمة برئي�س 
الحت������اد ال������دويل ل��ل��ب��ول��ي��ن��غ واأك����د 
على  الريا�سي  دب��ي  جمل�س  حر�س 
واملنظمات  الحت�����ادات  م��ع  ال��ت��ع��اون 
دوره  جانب  اإىل  الدولية  الريا�سية 
الأ�سا�سي يف تطوير الريا�سة يف دبي 
وتعزيز قدرات اأندية دبي التناف�سية 

الريا�سة  ممار�سة  ن�سر  ج��ان��ب  اإىل 
، ح��ي��ث ي��ع��م��ل امل��ج��ل�����س م��ع خمتلف 
من  ل��ستفادة  الريا�سية  اجل��ه��ات 
ال��ذي ت�سهده دبي يف جميع  التطور 
امل����ج����الت وت���ع���زي���ز م��ك��ان��ت��ه��ا على 
الأحداث  خارطة تنظيم وا�ست�سافة 
دعم  جانب  اإىل  الكرى،  الريا�سية 
خمتلف  تنظيم  ل���س��ت��م��رار  اجل��ه��ود 
الريا�سية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ب��ط��ولت 
امل��ح��ل��ي��ة وال���ق���اري���ة وال���دول���ي���ة وفق 
املعتمدة والتي  الر�سمية  الإج��راءات 
ريا�سية  �ساهمت يف تنظيم بطولت 
عاملية وقارية بنجاح كبري قبل واأثناء 
فرتة جائحة كوفيد 19، كما اأ�سبح 
موؤهلة  ك���وادر وطنية  ال��دول��ة  ل��دى 
وفق  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ب��ط��ولت  لتنظيم 

الإجراءات الحرتازية الدقيقة.
ال�سباح  حممد  ط���ل  ال�سيخ  واأك��د 
يتابع  للبولينغ  ال���دويل  الحت���اد  اأن 
ا�ست�سافة  على  دب��ي  ق��درة  ب��اإع��ج��اب 
والفعاليات  ال���ب���ط���ولت  وت��ن��ظ��ي��م 
الحت����اد  واأن  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
ع�قته  ل��ت��ع��زي��ز  ي�����س��ع��ى  ال�������دويل 
لتنفيذ  ال���ري���ا����س���ي  دب����ي  مب��ج��ل�����س 
التطويرية  ال���رام���ج  م���ن  ال��ع��دي��د 

اخلا�سة بريا�سة البولينغ.
للبولينغ  ال����دويل  الحت����اد  وع��ر���س 
خ�ل الجتماع نقل مقره الرئي�سي 
املجل�س  م���ع  ح�����س��ل  ك��م��ا  دب����ي  اإىل 
مقره  نقل  ال���ذي  للكريكت  ال���دويل 
الدويل  والحت��اد  دبي  اإىل  الرئي�سي 
مقرا  افتتح  ال��ذي  الطائرة  للري�سة 

اإق���ل���ي���م���ي���ا يف دب������ي، وغ���ريه���م���ا من 
الريا�سة  وامل���ن���ظ���م���ات  الحت��������ادات 
الجتماع  خ����ل  مت  ك��م��ا  الأخ������رى، 
بحث اإط�ق اأكادميية دولية يف دبي 
وتكوين  البولينغ  ريا�سية  لتطوير 
اأجيال جديدة من ال�عبني، وكذلك 
بحث ا�ست�سافة دبي لبطولت دولية 

خمتلفة خ�ل الفرتة املقبلة.
ال��ع��ام حر�س  الأم���ني  واأك���د م�ساعد 
تعزيز  على  ال��ري��ا���س��ي  دب��ي  جمل�س 
ال��ري��ا���س��ي حمليا  ال���ق���ط���اع  م��ك��ان��ة 
ودول�����ي�����ا، واأن�������ه ���س��ي��ت��م رف�����ع م����ا مت 
اإىل قيادة  ط��رح��ه خ����ل الج��ت��م��اع 
امل��ج��ل�����س ال���ت���ي ت��ع��م��ل دائ����م����ا على 
الإمارات  دول��ة  يف  الريا�سة  تطوير 
يف  الريا�سة  دور  وتعزيز  العامل  ويف 

حركة املجتمع.
اإدارات  زي��ارة  الجتماع  ومت يف ختام 
امل��ج��ل�����س وم���ق���ر ج���ائ���زة حم��م��د بن 
الريا�سي،  ل�إبداع  مكتوم  اآل  را�سد 

وكذلك تبادل الهدايا التذكارية ويف 
ل�ساحب  "ق�ستي"  كتاب  مقدمتها 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 

-رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
اهلل- الذي ي�سم يف �سفحاته ق�س�سا 
اإىل املكانة  عن تطور دبي وو�سولها 

العاملية املرموقة.

•• القاهرة-وام:

و�سلت بعثة منتخب الإمارات للرماية اأم�س الأول اإىل جمهورية م�سر العربية 
وت�ستمر حتى  واملقامة حاليا  للرماية  العربية  البطولة  للم�ساركة يف  ال�سقيقة 
اأكتوبر، والقرية الأوملبية امل�سرية باملعادي.  6 12 يونيو اجلاري على ميداين 
وت�سم بعثة منتخبنا 29 لعبا ولعبة ي�ساركون يف م�سابقات البندقية وامل�سد�س 
البعثات  اأك��ر  الإم��ارات من  بعثة منتخب  لتكون  �سرنت،  والتارجت  والأطباق 

املوجودة يف احلدث.
اأن منتخبنا الوطني  اأمني عام الحتاد  واأكد عبداهلل �سامل بن يعقوب الزعابي 

ا�ستعد ب�سكل جيد للبطولة حل�سد عدد كبري من امليداليات، موؤكدا اأن الرامي 
ال�سكيت"  فئة"  العامل يف  املن�سوري �ساحب ف�سية  بن فطي�س  �سيف  ال��دويل 
يف  الإم���ارات  اأبطال  جانبه  اإىل  املناف�سات،  يف  امل�سارك  منتخبنا  عنا�سر  يتقدم 
فئتي البندقية وامل�سد�س، والرتاب رجال الذي يدخل البطولة مب�ستوى مميز 
وبطولة  املا�سي،  مايو  �سهر  خ���ل  باإيطاليا  ال��ع��امل  بطولة  يف  م�ساركته  بعد 
اإيطاليا املفتوحة، ف�س� عن اإقامة مع�سكر تدريبي مفتوح مكثف بالعني.. كما 
اأنه من املنتظر اأن ت�سارك راميتان اإماراتيتان يف فئة الرتاب لل�سيدات، برت�سيح 
من الحتاد بعد اإجراء تقييمات للوقوف على جاهزية اجلميع، وقدرتهم على 

املناف�سة بقوة يف البطولة وح�سد امليداليات.

واأكد اأمني عام الحتاد على ال�عبني �سرورة اللتزام بالإجراءات الحرتازية 
والتعاون  اجل��م��ي��ع،  �س�مة  على  للحفاظ  درج���ة  ب��اأع��ل��ى  ال��وق��ائ��ي��ة  وال��ت��داب��ري 
الإيجابي مع اللجنة املنظمة للبطولة للظهور باملظهر ال�ئق متمنيا اأن تعود 

البعثة بح�سيلة جيدة من امليداليات.
املناف�سني  اأقوى  امل�سري للتارجيت �سرينت هو  املنتخب  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
ملنتخبنا يف تلك الفئة على �سوء الأرقام والإح�ساءات واخلرة وامل�ساركات، واأن 
الإ�سكيت  بذهبية  للفوز  الأول  املر�سح  هو  فطي�س  بن  �سيف  الإم��ارات��ي  الرامي 
العام  الفائز بامليدالية الذهبية للبطولة ذاتها  اأنه  نظرا لت�سنيفه الدويل كما 

املا�سي على امليدان نف�سه.

•• ال�شارقة -وام:

اآلية تطوير العمل و�سبل  ال�سارقة الريا�سي  ناق�س جمل�س 
التعاون مع دائرة املالية املركزية بالإمارة وذلك �سمن �سعي 
املجل�س للو�سول لأف�سل املمار�سات التي متكن من حتقيق 

الأهداف املرجوة للجانبني.
جاء ذلك خ�ل الجتماع الذي عقد مبقر املجل�س بح�سور 
�سعادة عي�سى ه�ل احلزامي رئي�س املجل�س وال�سيد عبد اهلل 

امل�ساندة وال�سيد نبيل  اإدارة اخلدمات  اآل علي مدير  ح�سني 
حممد عا�سور مدير اإدارة �سوؤون الريا�سة والتطوير وال�سيد 
حممد علي بن حماد مدير اإدارة الت�سال احلكومي وال�سيد 

بخيت القر�س مدير مكتب الرئي�س وممثلي الدائرة.
الجتماعات  ه����ذه  اأن  اإىل  ه�����ل  ع��ي�����س��ى  ���س��ع��ادة  واأ�����س����ار 
اإطار التعاون بني الطرفني  التن�سيقية مع الدائرة تاأتي يف 
تقود  التي  امل�سرتكة  الأه��داف  اإىل  الو�سول  واحلر�س على 
املجل�س يف  اإليها  ي�سبو  التي  وامل�سوؤوليات  املهام  اإىل تطبيق 

القطاع الريا�سي ومبا ينعك�س بالتطوير على اأندية الإمارة 
اجلانب  راأ�سها  وعلى  اجل��وان��ب  كافة  يف  الريا�سي  والتميز 

الإداري وم�ستقاته.
واأكد �سعي يف املجل�س اإىل تطبيق اأف�سل املمار�سات الإدارية 
التي تعزز من الأداء يف القطاع الريا�سي بالإمارة البا�سمة، 
م�سيدا بالتعاون مع دائرة املالية املركزية للو�سول اإىل الأداء 
النموذجي يف اجلوانب الإدارية واملالية وال�سري على خطط 

العمل يف املجل�س واأنديته.

االحتاد الدويل يعر�ض نقل مقره اإىل دبي

جمل�ش دبي الريا�شي يبحث �شبل التعاون مع الحتاد الدويل للبولينغ

منتخبنا للرماية ي�شارك بـ 29 لعبا ولعبة يف البطولة العربية بالقاهرة

»ال�شارقة الريا�شي« يناق�ش اآلية تطوير العمل مع دائرة املالية املركزية بالإمارة

•• دبي -وام:

باحتاد  احل��ك��ام  اإدارة  الفني يف  امل��دي��ر  ال��دوخ��ي  خ��ال��د  ���س��ارك 
الفيديو  ور�سة عمل ملحا�سري حكام  القدم يف  لكرة  الإم��ارات 
القدم" فيفا" بنظام  ل��ك��رة  ال�����دويل  الحت�����اد  ن��ظ��م��ه��ا  ال��ت��ي 
الت�سال املرئي عن بعد، خ�ل الفرتة من 25 اإىل 28 مايو 
املا�سي، والتي حا�سر فيها 30 خبريا من الحتادات الأع�ساء 

املختلفة.
وركزت الور�سة التي قدمها املحا�سر الدويل فان مارك مدير 
تطوير حكام الفيديو بالحتاد الدويل لكرة القدم، واملحا�سر 
الدويل فرهاد عبد اهلل على الأ�ساليب احلديثة لتدريب حكام 
الفيديو، ومنها اجلوانب النظرية والفنية والتقنية، لتدريب 

اأ�سا�سيات  م��ن  ب��دءا   "VAR"�ال تقنية  على  الفيديو  حكام 
حالت  اأثناء  القرار  اتخاذ  وكيفية  الفيديو،  حكم  بروتوكول 
مل�س الكرة باليد وحالت منطقة اجلزاء واملهاجمة والأهداف 
قد  التي  املخالفات  وكذلك  امل��ب��اراة،  واإدارة  الفنية  والأخ��ط��اء 
ب�سيطرة  وع�قتها  ال��ه��ج��وم��ي،  ال��ب��ن��اء  مرحلة  اأث��ن��اء  حت��دث 
الفريق على الكرة وما ينتج عنها من ت�سجيل اأهداف ورك�ت 

جزاء.
ك��م��ا رك����زت ع��ل��ى ال��ت��وق��ي��ت امل��ن��ا���س��ب ل���س��ت��دع��اء ح��ك��م املباراة 
احت�سبت  �سواء  اجلزاء  ركلة  التلفزيونية يف حالت  للمراجعة 
املناف�س،  م��ع  ب��ال��ت��داخ��ل  الت�سلل  وخم��ال��ف��ة  حُت��ت�����س��ب،  مل  اأو 
املبا�سر للعب العنيف وال�سلوك امل�سني،  وكذلك حالت الطرد 
وتتطلب طرد  احلكم  روؤي��ة  نطاق  خ��ارج  واأي خمالفة حت��دث 

ال�عب.
احلكم  ا�ستدعاء  تتطلب  ل  التي  للحالت  اأي�ساً  تطرقت  كما 
"مكان  ال��واق��ع��ي��ة  امل��خ��ال��ف��ات  وم��ن��ه��ا  التلفزيونية  للمراجعة 
الت�سلل  وخم��ال��ف��ة  اجل����زاء،  منطقة  خ���ارج  اأو  داخ���ل  املخالفة 
مكان ال�عب املت�سلل، واحت�ساب الهدف من عدمه، والتوقيت 
امل��ن��ا���س��ب ل��ت��دخ��ل ال��ت��ق��ن��ي��ة يف ال��ت��ح��ق��ق وال���ت���اأك���د م���ن احلالة 
با�ستخدام ال�سرعة العادية للكامريات "�سدة املخالفة وامكانية 
متى  وكذلك  ال�عبني،  ومتركز  الكرة  على  ال�عب  �سيطرة 
للكامريات يف حتديد مكان  البطيئة  بال�سرعة  ال�ستعانة  يتم 

الحتكاك ومكان املخالفة ومل�س الكرة باليد".
ويف اخلتام قدمت جمموعة من التو�سيات والن�سائح املهمة يف 

التطبيق الأمثل لتقنية حكم الفيديو امل�ساعد.

م�شاركة ناجحة لإدارة حكام احتاد الكرة يف ور�شة عمل »الفيفا«

الفيفا يجدد اختيار الكمايل ع�شوا 
يف اللجنة الق�شائية

•• دبي-وام:

الق�سائية  اللجنة  يف  ع�سوا  الكمايل  حممد  امل�ست�سار  اختيار  "فيفا"  القدم  الدويل لكرة  اأعاد الحتاد 
2017، حيث  اآ�سيا عام  التابعة للجنة الأخ���ق بالحتاد ال��دويل. وكان قد مت اختيار الكمايل عن قارة 
رئي�س  اأي�سا من�سب  الكمايل حاليا  ..وي�سغل  املهمة  اللجنة  اختياره يف هذه  يتم  اأول ع�سو خليجي  كان 
النزاهة امل�ستقلة التابعة ل�حتاد ال�سيوي لفرتة ثانية بني عامي -2021 2025 ..وهو الذي ي�سغلها 
منذ عام 2017. واأ�ساد الحتاد الدويل بامل�ست�سار حممد الكمايل واجلهود التي بذلها من خ�ل من�سبيه 
يف الحتادين الآ�سيوي والفيفا من اأجل العمل على �سن القوانني والتدقيق على النزاهة وعملية ا�ستقبال 

املعلومات، مبا يتما�سى مع �سيا�سة الب�غ عن املخالفات يف الحتادين الآ�سيوي والدويل.

القدم روميلو لوكاكو  البلجيكي لكرة  املنتخب  ا�ستبعد مهاجم 
ت���روج فيه  اإن���رت، يف وق��ت  ال��رح��ي��ل ع��ن فريقه  اأم�����س اخلمي�س 
�سائعات مفادها نيته ترك بطل الدوري الإيطايل عقب ا�ستقالة 

مدربه اأنطونيو كونتي.
وقال لوكاكو الذي �سمه كونتي اإىل �سفوف اإنرت من مان�س�سرت 
البلجيكية  اإم"  ت��ي  "يف  لقناة  ت�سريح  يف  الإن��ك��ل��ي��زي،  يونايتد 
ذلك الآن، لكني  اأقول  اأن  يجب  ل  رمبا  اإنرت.  يف  �ساأبقى  "نعم، 
املدرب  اأن ي�سبح  املتوقع  ال��ذي من  الرجل  بالفعل مع  حتدثت 

اجلديد. لقد كانت حمادثة اإيجابية جدا".
اإنزاغي  �سيموين  ال�سابق  لت�سيو  م��درب  يتوىل  اأن  املقرر  ومن 
ترك  ال��ذي  لكونتي  لفريق مدينة مي�نو خلفا  الفنية  الإدارة 

ال��دوري للمرة الأوىل منذ  النادي بعد قيادته اإىل الفوز بلقب 
عام 2010، ومن املتوقع تعيينه يف وقت لحق هذا الأ�سبوع.

واإيفرتون  وت�سيل�سي  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سرت  م��ه��اج��م  واأ����س���اف 
اأخرى.  "التحدي هو الفوز )باللقب( مرة  الإنكليزية ال�سابق: 
اأ�سعر اأنني بحالة جيدة يف اإنرت. لقد فزت اأخرًيا ب�سيء، وهو ما 
اأحببته واأريد اأن اأفعله مرة اأخرى، رمبا هذه املرة ب�سان �سريو 
غا�سا باجلماهري" يف اإ�سارة اإىل اللعب خلف اأبواب مو�سدة هذا 

املو�سم ب�سبب فريو�س كورونا.
وكان لوكاكو الذي مل يفز باأي لقب وهو يف الثامنة والع�سرين 
من عمره، اأف�سل هدايف اإنرت بر�سيد 24 هدًفا يف الدوري و30 

هدًفا يف جميع امل�سابقات.

 لوكاكو ي�شتبعد رحيله عن اإنرت ميالن 

•• اأبوظبي-وام:

امل��و���س��م -2020  ال��ع��رب��ي ه��ذا  ال��دق��ائ��ق الأخ����رية يف دوري اخلليج  اأ���س��ف��ت 
لكل  الأنفا�س  حب�ست  حلظات  يف  واحلما�س،  الإث���ارة  من  طابعاً   ،2021
امل��ت��اب��ع��ني وامل�����س��اه��دي��ن، ل��ت��ره��ن ال��ل��ح��ظ��ات وال���ث���واين الأخ�����رية ع��ل��ى قوة 

دوريات املنطقة. واأف�سل  اأقوى  من  اأنه  للجميع  اأثبت  الذي  "دورينا"، 
 ،"+90" ال�سائع  من  ب��دل  الوقت  يف  ج��اءت  التي  الأه���داف  تلك  توؤكد  كما 

اأ�سبحت من الع�مات املميزة لدوري اخلليج العربي هذا  اأن الكرة الهجومية 
املو�سم، وقد �سجلت اجلولة 15 اأكرث اللحظات اإثارة، و�سهدت ت�سجيل الأهداف 
التي  اأب��رز الأه��داف  التقرير نر�سد  3 مواجهات، ويف هذا  القاتل يف  يف الوقت 

�سجلتها الفرق، بداية من الدقيقة 90، حتى نهاية الوقت بدل ال�سائع.
�سبح  م��ن  واأنقذتها  لفرقها  التعادل  اأدرك���ت  التي  الأه���داف  بر�سد  ال��ب��دء  وم��ع 
اخل�سارة، جاءت البداية باجلولة 4، عندما ا�ستطاع فهد حديد لعب العني، اأن 
يخطف تعادًل مثرياً لفريقه اأمام الفجرية يف الدقيقة 93 من الوقت بدل من 
ال�سائع، كما �سجل من�سور البلو�سي، لعب احتاد كلباء، هدف التعادل لفريقه 
اأمام الن�سر يف الدقيقة 91، يف اجلولة الثامنة، يف مباراة الأهداف ال�ستة، والتي 
التعادل  �سيلفا هدف  دا  3-3 /، فيما �سجل كيكوى جي�سو�س  انتهت بنتيجة / 
اأن كان الوحدة  12، بعد  91 باجلولة  اأمام �سيفه الوحدة يف الدقيقة  للن�سر 

متقدًما بهدفني مقابل هدف.
وحفلت اجلولة 15 مبواجهة حما�سية ومثرية، خا�سة يف نهاية ال�سوط الثاين، 
والتي جمعت احتاد كلباء وعجمان، حيث �سجل ماجد را�سد هدف التقدم لحتاد 

كلباء يف الدقيقة 73، وتعادل دييجو جاردل لعجمان يف الدقيقة 83، قبل اأن 
بدل من  الوقت  99، من  الدقيقة  الفوز يف  ليخطف هدف  بينل م�با  يظهر 
ال�سائع من نقطة اجلزاء، ليعيد فريقه ل�سكة النت�سارات بعد غياب 5 جولت. 
وحفلت اجلولة 17 مبواجهتني غاية يف الإثارة، حملتا كل الت�سويق يف اللحظات 
ا�ستاد حممد بن زايد،  البداية بقمة اجلزيرة وبني يا�س على  الأخ��رية، ج��اءت 
الأول  ال�سوط  اجلزيرة  3-3/، حيث ح�سم   / الإيجابي  بالتعادل  انتهت  والتي 
ال�سوط الثاين، و�سجل هدفني يف 3 دقائق، عن  بداية  يا�س، يف  بني  2-1، وعاد 
طريق نيكول�س خميني�س يف الدقيقتني/ 48 و50/، ليتقدم فريقه/ 2-3 /، 
لتتجه املباراة اإىل الوقت بدل من ال�سائع، ويخطف خ�له اإميوه اإزيكييل لعب 

اجلزيرة هدف التعادل يف الدقيقة 94 من اللقاء.
وثاين تلك املواجهات هي التي جمعت الو�سل واحتاد كلباء، وانتهت بالتعادل/ 
تبادل  ب��الإث��ارة، و�سط دقائق جمنونة،  املباراة حافلة  اأح��داث  وج��اءت   ،/  4-4
خ�لها الفريقان ت�سجيل 3 اأهداف يف الوقت بدل ال�سائع من ال�سوط الثاين، 
حيث قلب الو�سل الطاولة بعد اأن حول تاأخره يف ال�سوط الأول، اإىل تعادل مثري 
يف اللحظات الأخ��رية بف�سل جنمه فابيو دي ليما، الذي �سجل �سوبر هاتريك 

يف املباراة، واملفارقة اأن احتاد كلباء بعد اأن �سجل ليما هدفه الثالث والتعادل يف 
الدقيقة 91، من ركلة جزاء، تقدم بينل م�با بالهدف الرابع يف الدقيقة 94، 
وتوقع اجلميع خروج املباراة بفوز احتاد كلباء، حتى �سجل دي ليما هدف التعادل 
دورينا  مواجهات  اأك��رث  يف  بالتعادل  امل��ب��اراة  لتنتهي   ،96 الدقيقة  يف  لفريقه 
الأهلي،  و�سباب  اجل��زي��رة  جمعت  التي   ،19 اجلولة  قمة  ويف  واإث���ارة.  �سخونة 
 ،92 الدقيقة  يف  الإيجابي  التعادل  اجلزيرة  جنم  كو�سانوفيك  ميلو�س  فر�س 
وو�سع  اإدواردو،  كارلو�س  بوا�سطة   62 الدقيقة  يف  الأهلي  �سباب  تقدم  اأن  بعد 
للو�سل  التعادل  هدف  بت�سجيله   ،20 اجلولة  يف  ب�سمته  اأي�سا  ليما  دي  فابيو 
اأمام الفجرية يف الدقيقة 93، يف املباراة التي انتهت نتيجتها بالتعادل / -1 1 
/، كما �سجل �سامل �سالح، لعب ال�سارقة، هدف التعادل لفريقه اأمام الو�سل يف 

الدقيقة 92، يف املباراة التي انتهت / 3-3 / باجلولة 22 من امل�سابقة.
اأما بخ�سو�س اأهداف الوقت بدل ال�سائع التي قادت فرقها اإىل الفوز فقد قلب 
بهدفني  تاأخره  بتحويل   ،/  8/ باجلولة  حتا  م�سيفه  على  الطاولة  خورفكان 
يف ال�سوط الأول اإىل فوز/ 3-2 / يف النهاية، عندما تاألق رامون لوبيز، الذي 
�سجل هدفني يف املباراة، منهم الهدف الثالث الذي جاء يف الدقيقة 92 لي�سمن 

دوراً  ال�سارقة  لعب  �سواريز  ويلتون  لعب  فيما  الث�ث.  املباراة  نقاط  لفريقه 
9، بت�سجيله هديف  كبرياً يف ح�سول فريقه على نقاط املباراة الث�ث باجلولة 
فريقه اأمام م�سيفه الو�سل، حيث خطف �سواريز هدف الفوز يف الدقيقة 95 
بالوقت القاتل، بعد اأن توقع املتابعني خروج املباراة بالتعادل الإيجابي/ 1-1/، 
بالوقت  الثاين  بالهدف  املباراة  اآخ��ر، وح�سم  راأي  الرازيلي  للهداف  كان  ولكن 
ت�سجيل  �سهدت  والتي   ،/15  / باجلولة  وخورفكان  الن�سر  مباراة  ويف  القاتل. 
اأم��ام خورفكان يف  اأه��داف، �سجل مهدي عبيد لعب الن�سر هدف الفوز  ث�ثة 
الدقيقة 93، لتنتهي املباراة بفوز مثري 2-1 للن�سر، كما خطف فابيو دي ليما 
مهاجم الو�سل الأنظار بذات اجلولة، بت�سجيل هديف فريقه اأمام حتا، الذي كان 
الدقيقة  يف  التعادل  هدف  ليما  دي  لي�سجل   ،41 الدقيقة  من  بهدف  متقدماً 

من الوقت بدل ال�سائع.  97 الدقيقة  يف  الفوز  وهدف   ،85
فيما �سجل فواز عوانة امل�سعبي لعب بني يا�س، هدف الفوز لفريقه اأمام الن�سر 
علي  وحافظ   ،20 باجلولة   /  2-3  / انتهت  التي  امل��ب��اراة  يف   92 الدقيقة  يف 
مبخوت، جنم اجلزيرة، على �سدارة فريقه بت�سجليه "هاتريك" اأمام الفجرية 
باجلولة 21، والتي انتهت 4-2 للجزيرة، حيث �سجل مبخوت هدفني يف تلك 
حتديد  يف  الأخ���رية  اللحظات  اأه���داف  لت�سهم   ،97 و   89 الدقيقة  يف  امل��ب��اراة 
الدين  23 خ��ط��ف ج����ل  ال��ب��ط��ول��ة يف اجت���اه اجل���زي���رة. ويف اجل��ول��ة  بو�سلة 
ما�ساريبوف، لعب �سباب الأهلي، الفوز لفريقه اأمام الفجرية يف الدقيقة 90، 
الهدف  ت��وزي  �سجل  فيما  الأه��ل��ي،  �سباب  ل�سالح   2-3 انتهت  التي  امل��ب��اراة  يف 
الثالث والفوز للن�سر اأمام الظفرة يف الدقيقة 96، من الوقت بدل ال�سائع، يف 

املباراة التي انتهت 3-2 باجلولة 24 من البطولة.

دوري اخلليج العربي.. اأهداف الثواين الأخرية 
ت�شنع الإثارة واجلولة 15 تت�شدر امل�شهد
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حتت رعاية ودعم �سمو ال�سيخ حمدان 
اآل مكتوم ويل  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
ال�ساد�سة من  ينطلق يف  دب��ي  لإم���ارة 
�سباح اليوم -اجلمعة- �سباق القفال 
قدما   60 املحلية  ال�سراعية  لل�سفن 
يف ن�سخته رقم 30 من جزيرة �سري 
بونعري يف عمق اخلليج العربي وحتى 

�سواطئ دبي.
الرتاثية  امل��ل��ح��م��ة  اإق����ام����ة  وي����اأت����ي 
لر�سالة  ا�ستمرارا  الكبرية  البحرية 
ون��ه��ج م��وؤ���س�����س امل��ه��رج��ان امل��غ��ف��ور له 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  ت��ع��اىل  اهلل  ب����اإذن 
ثراه-  اهلل  -ط��ي��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د 
وال�������ذي اأط����ل����ق ف���ك���رة ال�������س���ب���اق عام 
1991 و�سعى لتطويرها واملحافظة 

عليها �سنويا طوال ث�ثة عقود.
وثمنت اللجنة املنظمة ل�سباق القفال 
ودع����م ورعاية  ت��وج��ي��ه��ات  ال��ث���ث��ني 
بن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
�سباق  ب���اإق���ام���ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
حيث  الث�ثني  ن�سخته  يف  )القفال( 
م��ث��ل ه���ذا اله��ت��م��ام ال���داف���ع الكبري 

لإجناح ال�سباق الكبري. 
النواخذة  اله��ت��م��ام  ه���ذا  ح��ف��ز  ك��م��ا 
للم�ساركة  وال�����ب�����ح�����ارة  وامل�����������ك 
ال��ع��ر���س الوطني  واحل�����س��ور يف ه��ذه 
ال��ك��ب��ري ح��ي��ث و���س��ل ع���دد ال�سفن يف 
قائمة ال�سباق اليوم اىل 106 �سفن 
�سرتفع ا�سرعتها البي�ساء مع �ساعات 
نحو  ام��ان  يف  لتبحر  الأوىل  ال�سباح 
���س��واط��ئ دان����ة ال��دن��ي��ا دب���ي جم�سدة 
بذلك عودة �سينار ال�سفن من مو�سم 
الغو�س اىل �سواحل الدنيا بعد رحلة 
عناء وعمل بحثا عن الرزق الوفري يف 

)هريات( اخلليج.
لل�سباق  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واك��ل��م��ت 
ال��ت��ج��ه��ي��زات اخلا�سة  ك��اف��ة  ال��ك��ب��ري 
و�سول  بعد  الكبري  احل���دث  ب��اإق��ام��ة 
ورعايته  اهلل  بحمد  جميعها  اللجان 
اأم�����س اىل ج��زي��رة �سري بونعري  ي��وم 
لل�سباق  ال���ب���داي���ة  خ���ط  مت��ث��ل  ال���ت���ي 
53 مي�  اىل  وال��ذي ت�سل م�سافته 
بحريا حتى خط النهاية بني جزيرتي 
املعلم  قبالة  وبلوواترز  جمريا  نخلة 
اجل���دي���د )ع����ني دب����ي( اط����ول اأط����ول 

عجلة ترفيهية يف العامل.
جميع  امل���ن���ظ���م���ة  ال���ل���ج���ن���ة  ودع��������ت 
التام  اللتزام  �سرورة  اىل  امل�ساركني 
م���ن اجلهات  ال�����س��درة  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
امل�سئولة فيما يتعلق باحلد من انت�سار 
جائحة كورونا حيث اأ�سدرت �سوابط 
امل�ساركني  ت���دع���و  وال���ت���ي  امل�������س���ارك���ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ومن  ب��ت��ل��ك  ال��ت��ق��ي��د  اىل 
ابراز  احل�سن  برنامج  تفعيل  بينها 
النف  وم�سحة  اللقاح  تلقي  �سهادة 
وارتداء الكمامة خارج نطاق ال�سباق 
ال��ت��ب��اع��د اجل�سدي  وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى 
القطع  التنقل بني  وع��دم  )م��رتي��ن( 
ال��ب��ح��ري��ة م���ع م��ن��ع الخ���ت����ط بني 

طاقم ال�سفينة واي حممل اخر
ورفع �سعادة اأحمد �سعيد بن م�سحار 
رئي�س جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل 
ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة اأ���س��م��ى اآي����ات 
اإخوانه  ع��ن  نيابة  وال��ع��رف��ان  ال�سكر 
وجميع  النادي  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء 
منت�سبي الريا�سات البحرية وع�ساق 
�سمو  اإىل  الكبري  التاريخي  ال�سباق 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 
املجل�س  رئي�س  دب��ي  مكتوم ويل عهد 
توجيهه  على  دب��ي  لإم���ارة  التنفيذي 
الر�سالة  وا�ستمرار  ال�سباق  بتنظيم 
العظيمة التي اأر�ساها املغفور له باإذن 
اهلل ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم 
-طيب اهلل ثراه- والذي كان حري�سا 
على تطوير وا�ستمرار ال�سباق طوال 
اليوم  ا���س��ح��ى  ع���ق���ود ح��ت��ى  ث����ث���ة 

مهرجانا �سنويا يرتقبه اجلميع.
ب����ن م�����س��ح��ار خ������ل جمل�س  واأك�������د 

موؤ�س�سة  ق��ن��وات  تبثه  ال���ذي  ال��ق��ف��ال 
دبي ل�إع�م ان �سمو ال�سيخ حمدان 
بن حممد بن را�سد ال مكتوم بتوجيه 
ال��ك��رمي ب��اإق��ام��ة احل����دث و���س��ع��ن��ا يف 
حتدي حقيقي وكبري لإجناح احلدث 
الكبري منوها اىل اأن اللجنة املنظمة 
للريا�سات  ال������دويل  دب����ي  ن�����ادي  يف 
البحرية وبالتعاون مع �سركاء النجاح 
واملوؤ�س�سات  احلكومية  ال��دوائ��ر  م��ن 
الوطنية عملت بروح الفريق الواحد 
م��ن اج���ل اإجن����اح ال��ن�����س��خ��ة رق���م 30 
اللوؤلوؤي  اليوبيل  �سعار  حتمل  التي 
وانهاء الرتتيبات يف وقت قيا�سي وان 
ب�س�م  اليوم  اجلميع  ي�سل  اهلل  �ساء 

ويكون الكل فائز.

3000
الرتاثية  البحرية  التظاهرة  وجتمع 
 3000 اىل  ي�سل  م��ا  ال��ي��وم  الكبري 
وجهات  تنظيمية  جل��ان  من  �سخ�سا 
وب����ح����ارة �سوف  ون�����واخ�����ذة  م���ع���اون���ة 
املالية  اليوم على اجلوائز  يتناف�سون 
�ستقدم  ���س��ي��ارات  ث����ث  اإىل  اإ���س��اف��ة 

لأ�سحاب املراكز الث�ثة الأوىل 

قائمة ال�سفن
امل�����س��ارك��ة يف  ال�سفن  ق��ائ��م��ة  وي��ت��ق��دم 
 1 من�سور  ال�سفينة  ال��ي��وم  ال�����س��ب��اق 
واخلياي  الطاير  را�سد  مطر  بقيادة 
املرزوقي  �سيف  النوخذة   بقيادة   2
النوخذة  عبيد  ي والقفاي 4 بقيادة 
بقيادة   5 وامل�����س��رف  ال��ط��اي��ر  �سعيد 
املن�سوري  خ��ل��ي��ل  ���س��ي��ف  ال���ن���وخ���ذة  
�سعيد  النوخذة   بقيادة   7 واحلظاي 
النوخذة   ب��ق��ي��ادة   8 ال��ط��اي��ر وج��ن��اح 
����س���ي���ف �����س����امل ال�������س���وي���دي وال���ط���ف 
ي��و���س��ف احمد  ال��ن��وخ��ذة   ب��ق��ي��ادة   9
11 بقيادة النوخذة   احلمادي وفزاع 
بقيادة   12 واأطل�س  الطاير  اإبراهيم 
القائمة  وت�سم  ال�����س��وي��دي.    اح��م��د 
بقيادة   15 ���س��م��ردل  ال�����س��ف��ن  اأي�����س��ا 
 16 والزير  �سلطان حارب  النوخذة  
�ساهني  ب��ن  ال��ن��وخ��ذة  حممد  بقيادة 
ورج���ام 18 ب��ق��ي��ادة ال��ن��وخ��ذة  احمد 
بقيادة   19 ودهي�س  القبي�سي  عتيق 
النوخذة  خادم املهريي وطوفان 21 
بقيادة النوخذة  احمد املرزوقي ورمي 
املهريي  ثاين  النوخذة   بقيادة   23
والداعي 24 بقيادة النوخذة  يو�سف 
احلمادي وزلزال 25 بقيادة النوخذة  
والقفال  امل���رزوق���ي  ع��ب��داهلل  حم��م��د 
النوخذة  خليفة خمي�س  بقيادة   27
املرزوقي وازعاج 29 بقيادة النوخذة 
حممد اإبراهيم الطاير والعديد 30 
حممد  را���س��د  حمد  ال��ن��وخ��ذة  بقيادة 
اليوم  �سباق  وي�����س��ارك يف  ال��رم��ي��ث��ي.  
بقيادة   32 اخل���ري  ���س��ل��ط��ان  امل��ح��م��ل 
ال���ن���وخ���ذة  ن��ا���س��ر امل����رزوق����ي وب����راق 
حممد  را�سد  النوخذة   بقيادة   33
ب�ل  النوخذة   36 وعقاب  الرميثي 
النوبي والفي�س 37 بقيادة النوخذة  
 38 والعا�سمة  �سعيد  النوبي  احمد 
اإبراهيم  من�سور  ال��ن��وخ��ذة   ب��ق��ي��ادة 
النوخذة   42 و���س��رج��اوي  احل��م��ادي 
النوخذة    44 في�سل  �سرور واملنادي 
النوخذة    45 ودا�����س  امل���ري  م�سبح 
يا�سني احلمادي ولطام 50 النوخذة  
والتر  الرميثي   ث��اين  ث��اين حممد 
املهريي  �سهيل  حممد  النوخذة   55
النوخذة حممد �سابر   56 والزاهي 
النوخذة   57 و����س���اه���ني  امل����زروع����ي 

خليفة عابد املري.
بقيادة   59 زاف  زف  ي��ن��اف�����س  ك��م��ا 
ومهاجر  املهريي  اهلل  عبد  النوخذة 
امل����ه����ريي  م����اج����د  ال�����ن�����وخ�����ذة   60

مكتوم  ال��ن��وخ��ذة   61 واب��والب��ي�����س 
عتيق املهريي ومزاحم 64 النوخذة  
عتيق املزروعي وجمريا 68 النوخذة  
ومق�س�س  ال��ع��دي��دي  ع��ب��داهلل  ف��ه��د 
ورعد  الرميثي  خالد  النوخذة   73
النوخذة  عبيد خمي�س   74 ال�سمال 
الرميثي ونافل 76 النوخذة حممد 
و�سلمان  احل�����م�����ادي  ع���ب���دال���ع���زي���ز 
معيوف  حممد  النوخذة   79 احل��زم 
وال�����س��رب 80 ال��ن��وخ��ذة  احل��ر خادم 
النوخذة    84 وال��ط��ل��ي��ل��ي  امل���ه���ريي 

حممد احلمادي.
 85 ال����رع����د  ال�������س���ب���اق  وي�������س���ارك يف 
ال����ن����وخ����ذة  زاي������د ����س���ال���ح احل���م���ادي 
حممد  ال����ن����وخ����ذة    87 وال���و����س���ف 
النوخذة    88 م��اري��ن  ودمل��ا  الغ�سي�س 
واعمار  امل���رزوق���ي  ���س��ل��ط��ان  ع���ب���داهلل 
�سامل العديدي وف�ح  النوخذة   89
حممد  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ال��ن��وخ��ذة    93
النوخذة    94 وط����وا�����س  احل����م����ادي 
في�سل عبد الرحمن احلمادي وزلل 
95 النوخذة  احمد �سالح احلمادي 
ال�سفينة   29 الن�سخة  لقب  وحامل 
ال�سقي 96 النوخذة  خلف الغ�سي�س 
والعا�سمة 99 بقيادة النوخذة  عمر 

املرزوقي. 
103 بقيادة النوخذة   وي�سعي غازي 
بقيادة   105 ورع��د  الرميثي  احمد 
النوخذة  مطر اإبراهيم الطاير  وبن 
حلي�س 107 النوخذة يعقوب يو�سف 
النوخذة   110 وال��زع��ي��م  احل��م��ادي 
112 بقيادة  عبيد الرميثي و�سدمي 
امل��ه��ريي ومرعب  ال��ن��وخ��ذة  خمي�س 
 116 وهداد  املرزوقي  114 خليفة 
الرميثي  ع���ل���ي  ال����ن����وخ����ذة   ب���ق���ي���ادة 
النوخذة   ب���ق���ي���ادة   117 وغ���ي���ا����س 
���س��ق��ر ع��ل��ي ال��ن��وب��ي وال���ع���ايل 119 
وزيوريخ  املرزوقي  اإبراهيم  النوخذة 
مهري  خليفة  النوخذة  بقيادة   120
بقيادة   122 وور�����س����ان  امل����زروع����ي 
والظفرة  ال��ق��ب��ي�����س��ي  ع��ل��ي  ال��ن��وخ��ذة 
م�����روان  ال����ن����وخ����ذة  ب���ق���ي���ادة   125
بقيادة   126 واحل�����س��ن  امل����رزوق����ي 

النوخذة اإبراهيم املرزوقي. 
م�ساركة  ال��ي��وم  ال�����س��ب��اق  ي�سهد  ك��م��ا 
�سيف  ال��ن��وخ��ذة  بقيادة   131 هياف 
النوخذة   133 وخ������زام  ال��رم��ي��ث��ي 
زاي�����د احل��و���س��ن��ي وال���ن���وي���ب���ي 136 
 145 وال��رتاث  النوبي  حمد  بقيادة 
العديدي  �سامل  النوخذة علي  بقيادة 
النوخذة  ب��ق��ي��ادة   150 وال��ل��ع��ل��وي 
 151 ال���ق���ب���ي�������س���ي وم�����ع�����زز  خ����ال����د 
ال��ن��وخ��ذة اح��م��د ال��رم��ي��ث��ي وله���وب 
احلمادي.  اهلل  عبد  النوخذة   157

القائمة  يف  ال���ب���ارزة  الأ����س���م���اء  وم���ن 
فا�سل  علي  النوخذة   158 ال�سلبار 
النوخذة   159 وال�سهيل  احل��م��ادي 
 160 را�����س����د احل�����م�����ادي وال�����ذي�����ب 
الرميثي  ج��م��ع��ة  خ������ادم  ال����ن����وخ����ذة 
احمد  ب����ق����ي����ادة   161 وب����وظ����ب����ي 
بقيادة عبد   165 واليازي  احلمادي 
اهلل الرميثي واملي�سم 166 النوخذة 
عبد اهلل الرميثي وبن حلي�س 171 
و�سيبوب  احل����م����ادي  م��ط��ر  ب���ق���ي���ادة 
ب�ل مبارك  خمي�س  النوخذة   173
وم�سهور 178 النوخذة نواف املرعي 
النوخذة   179 وال���ن���اي���ف  ال�����س��ح��ي 
م��ن�����س��ور احل���م���ادي وق���زوي���ن 180 
بقيادة النوخذة خليفة ميزر الرميثي 
النوخذة  ب��ق��ي��ادة   182 و�����س����اروخ  
مروان �سلطان املرزوقي وبرق 183 
بقيادة جابر حممد احلمادي وزعبيل 
جمعة  �سالح  خالد  النوخذة   189
ب�سر   ال  يو�سف  بقيادة   191 وب�سر 
عبداهلل  النوخذة   197 املرفاأ  وب��رق 

 198 وق�سقو�س  احلمادي  خمي�س 
النوخذة عادل املهريي وح�سيم 199 

النوخذة ح�سن املرزوقي. 
ال��ي��وم ج�سا�س  ال�����س��ب��اق  وي��ن��اف�����س يف 
املرزوقي ودملا  خالد  النوخذة   200
عبداهلل  ال����ن����وخ����ذة   204 م����اري����ن 
الرابعة  ال��ن�����س��خ��ة  وب��ط��ل  امل���رزوق���ي 
ال�سفينة  ال���ت���اري���خ���ي  دمل�����ا  ل�����س��ب��اق 
عبداهلل  علي  النوخذة   211 من��ران 
النوخذة    212 والحت���اد  امل��رزوق��ي 
وبزامي  ال�سويدي  احلر  ماجد  حمد 
213 النوخذة احمد جابر احلمادي 
النوخذة ح�سن   217 الريح  وهبوب 
 220 ي���و����س���ف احل�����م�����ادي وال�����ع�����زم 
املهريي  خ��ل��ي��ف��ة  ���س��ع��ي��د  ال���ن���وخ���ذة 
وتواق 221 النوخذة م�سعل معيوف 
حممد  ال����ن����وخ����ذة   222 وال�����ي�����ارح 
النوخذة   223 وامل���اح���ي  احل���م���ادي 
عمر حممد احلمادي والبا�سل 233 
ومت�سدر  املخمري  خليفة  النوخذة 
الرميثي  را����س���د  ال���ن���وخ���ذة    235
مبارك  ال��ن��وخ��ذة   237 ون�����س��راوي 
�سعيد  ال��ن��وخ��ذة   244 وامل��ي��ل  ب����ل 
النوخذة   266 وال�����س��م��ال  امل��ه��ريي 
ع����وف امل����رزوق����ي وم�����س��ف��وت 267 

مكتوم املزروعي.
 

بطاًل  17
تاأ�سي�سه عام  �سهد �سباق القفال منذ 
خ�ل  ب���ط����   17 ت���ت���وي���ج   1991
ب��داأت منذ عام  التي  م�سرية احل��دث 

 1991
 103 غ���ازي  ال�سفينة  ط��اق��م  وت���وج 
ب���ال���ل���ق���ب ال���ك���ب���ري 5 م��������رات ون�����ال 
  30 وب������راق   16 ال���زي���ر  امل���ح���م����ن 
اللقب اأربع مرات لكل حممل وح�سل 
طاقم ال�سفينة زلزال 25 على اللقب 
م���رات ون���ال امل��ح��م��ل ���س��ردال 83   3
ال��ل��ق��ب م���رت���ني  وف����از ب��ال��ل��ق��ب مرة 
96 )بطل  ال�سقي   : املحامل  واح��دة 
الن�سخة املا�سية( براق 33 وال�ساحل 
31 والقفاي 4 واأطل�س 12 والرائد 
 17 واجل�����ي�����ون   45 ودا���������س   92
وفار�س   22 والأزي���ب   36 ومن�سور 

47 والعوير   46

ب�سمات وتاريخ
البحرية  ال��ري��ا���س��ات  ذاك���رة  حتتفظ 
بتاريخ حافل يف م�سرية �سباق القفال 
الن�سخة  تفا�سيل  اليوم  يكتب  ال��ذي 
ورعاية �سمو  بدعم  تقام  والتي   30
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد ال 
املجل�س  رئي�س  دب��ي  مكتوم ويل عهد 

التنفيذي.
وق�����د ان���ط���ل���ق احل������دث ال���ك���ب���ري عام 
باإذن  له  املغفور  من  بفكرة   1991
اآل  را����س���د  ب���ن  ال�����س��ي��خ ح���م���دان  اهلل 
مكتوم -طيب اهلل ثراه- والذي و�سع 
الريا�سات  تاريخ  ب�سمات م�سيئة يف 
القفال  م���ه���رج���ان  م���ث���ل  ال���ب���ح���ري���ة 
املحلية  وال��ق��وارب  ال�سفن  و�سباقات 

الرتاثية مبختلف فئاتها.
وقد اأ�س�س املغفور له باأذن اهلل ال�سيخ 
اآل مكتوم -طيب  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان 
اهلل ثراه- �سباق )القفال( للم�سافات 
تنفيذا  ان���ط���ل���ق  وال�������ذي  ال���ط���وي���ل���ة 
لروؤيته وفكرته يف يوم 23 مايو عام 
بونعري  �سري  ج��زي��رة  م��ن   1991
اىل  و���س��ول  العربي  اخلليج  عمق  يف 
اىل  ي�سل  ما  مب�ساركة  دب��ي  �سواطئ 
59 قاربا حينها من املحامل املحلية 
ال�سراعية فئة 43 قدما  وبداأ �سباق 
)القفال( عندما وجه املغفور له باذن 
اهلل ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم 
ال��ق��ائ��م��ني على  ث������راه-  -ط���ي���ب اهلل 

للريا�سات  ال����دويل  دب���ي  ن����ادي  اأم����ر 
هذا  بتنظيم   1991 ع��ام  البحرية 
توجيهات  م����ع  ان�����س��ج��ام��ا  ال�������س���ب���اق 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ب��اأه��م��ي��ة احلفاظ 
وخا�سة  واإح����ي����ائ����ه،  ال�������رتاث  ع���ل���ى 
اأرتبط بحياة  الذي  البحري  ال��رتاث 
وامل��ن��ط��ق��ة، وجت�سيد  الإم������ارات  اأه���ل 
���س��ب��اق��ات خمتلفة  ذل����ك م���ن خ�����ل 
ت�سجع الكبار وال�سباب وال�سغار على 
اإليها وامل�ساهمة بفاعلية يف  الندفاع 

اأحياء هذا الرتاث
وبعد مرور �سنتني من البداية وعقب 
ال�سراعية  ال���ق���وارب  جت��رب��ة  تقييم 
املحلية 43 قدما والتي كان يتناف�س 
عليها امل�ساركني وقتها من ناحية اأمن 
امل�����س��ارك��ني وم���دى قدرتها  و���س���م��ة 
على حتمل اأمواج اخلليج راأي املغفور 
له باإذن اهلل ال�سيخ حمدان بن را�سد 
ث��راه- �سرورة  اهلل  اآل مكتوم -طيب 
لتحمل  اأك���ر  حم��ام��ل  وت�سييد  ب��ن��اء 
ال�سعاب واأم��واج اخلليج العربي فتم 
جديدة  فئة  ا�ستحداث  على  الت��ف��اق 
قدما   60 ال�����س��راع��ي��ة  ال�����س��ف��ن  ه���ي 
لتظهر �سريعا يف الن�سخة الثالثة من 
�سباق القفال عام 1993  حيث اإقيم 
للقوارب  لفئتي  )م�����س��رتك(  ���س��ب��اق 
وال�سفن ال�سراعية املحلية 43 و60 
جناح  التجربة  اثبتت  وبعدها  قدما 
ف��ئ��ة 60 ق��دم��ا ل��ي��ت��م اإع��ت��م��اده��ا يف 
ر�سميا   1994 عام  الرابعة  الن�سخة 

كفئة للم�ساركني.
وت���وا����س���ل اه��ت��م��ام امل��غ��ف��ور ل���ه ب����اإذن 
اآل  را����س���د  ب���ن  ال�����س��ي��خ ح���م���دان  اهلل 
بالريا�سات  مكتوم -طيب اهلل ثراه- 
ف  القفال  �سباق  وتطوير  البحرية 
ق���دم م��ك��رم��ة ج���دي���دة لأه����ل البحر 
مت��ث��ل��ت يف م���ي����د ف��ئ��ة ج���دي���دة هي 
املحلية  ال��ت��ج��دي��ف  ق����وارب  ���س��ب��اق��ات 
30 قدما عام 1996 خ�ل جمل�س 
الفهيدي معلنا اإ�سهاره ليتم التجهيز 
لنط�قتها من قبل اأهل البحر حيث 
كان اأول ظهور لها يف �سهر مار�س من 

عام 1997.
وحققت فئة قوارب التجديف املحلية 
جناحا  الأول  املو�سم  يف  قدما   30
الأنظار  ال��ت��وق��ع��ات جعل  ف��اق  ك��ب��رياً 
 1998 ع���ام  لي�سهد  �سوبها  تتجه 
ب��اإه��ت��م��ام م���ن امل��غ��ف��ور ل���ه ب�����اأذن اهلل 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ 
الن�سخة  اإط�����ق  ث����راه-  اهلل  -ط��ي��ب 
�سباقات  ب��ط��ولت  اأغ��ل��ي  م��ن  الأوىل 
قدما   30 املحلية  التجديف  ق��وارب 
تقام  ال��ت��ي  ال مكتوم(  )ك��اأ���س  ���س��وط 
درة  ومتثل  التاريخ  ذل��ك  منذ  �سنويا 
امل��ن��اف�����س��ات جل��وائ��زه��ا ال��ك��ب��رية وقد 
املوا�سم  يف  الفئة  ه��ذه  دائ���رة  ات�سعت 
�سنويا  ت�����س��ت��ق��ب��ل  ح���ي���ث  الأخ����������رية 
امل�������س���ارك���ني م���ن ال����س���ق���اء م���ن دول 
جمل�س التعاون اخلليجي من مملكة 

البحرين و�سلطنة عمان.
حقبة  يف  امل��������ب��������ادرات  وا�����س����ت����م����رت 
ال��ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات ل�������س���اح���ب الي�������ادي 
ال�سيخ  اهلل  ب��اأذن  له  املغفور  البي�ساء 
ال مكتوم -طيب  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان 
ال��ق��ف��ال حيث  �سباق  ث���راه- ع��ر  اهلل 
مت اإ�سهار �سباقات القوارب ال�سراعية 
املحلية 22 قدما عام 1999 لتكون 
لتخريج  بحرية  واأك��ادمي��ي��ة  مدر�سة 
ال���ن���واخ���ذة وال���ب���ح���ارة ال�����س��غ��ار من 
ليكونوا جاهزين  وال�سباب  النا�سئني 

للم�ساركة يف الفئات الكبرية .

حا�سرة  االفرتا�سية  الــروؤيــة 
اليوم

املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  حت���ر����س   

حل���دث ���س��ب��اق ال��ق��ف��ال ع��ل��ى مواكبة 
اجلديد من اجل توفري متعة املتابعة 
للحدث  البحرية  ال�سباقات  لع�ساق 
ال��ك��ب��ري وامل��رت��ق��ب ح��ي��ث ت��ع��اق��دت يف 
املوا�سم الأخرية مع موؤ�س�سة فرن�سية 
عر  ال�سباقات  تتبع  يف  متخ�س�سة 
ت��ق��ن��ي��ات الأق����م����ار ال���س��ط��ن��اع��ي��ة اأو 
الفرتا�سية  ب����ال����روؤي����ة  ي���ع���رف  م����ا 
التي  امل��ن�����س��ة  )ف���ري����س���ي���وال( وه����ي 
وفرتها اللجنة املنظمة منذ اكرث من 

موا�سم.  5
التعرف  ال�����س��ب��اق  حم��ب��ي  وب���اإم���ك���ان 
امل�ساركة  ال�سفن  واأم��اك��ن  نتائج  على 
وامل��ن��اف�����س��ة امل��ح��ت��دم��ة ط���وال مراحل 
ال�سباق عر تطبيق يف جوجل ب�ي 
ري�سينغ(  )جيو  ملوؤ�س�سة  �ستور  واب��ل 
والذي  لل�سباق  املخ�س�س  ال���راب���ط 
ق��ل��ب احل���دث كما  امل�����س��اه��د يف  ي�سع 
املنظمة  واللجنة  امل�ساركني  ي�ساعد 

على التعرف على املوقف بو�سوح.
كما يتيح املوقع فر�سة حفظ ال�سباق 
ومتابعة  وق���ت  اأي  يف  اإل��ي��ه  ل��ل��رج��وع 
علما  متناهية  ب��دق��ة  تفا�سيله  ك��ل 
وامل�سافات  ال��زم��ن  يح�سب  امل��وق��ع  اأن 

واجتاهات ال�سفن
بت�سليم  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وق���ام���ت 
�سفينة  كل  بتعقب  املتعلقة  الأج��ه��زة 
�سيتم  ح��ي��ث  امل��ح��ام��ل  ن���واخ���ذة  اإىل 
الإ�سارة  و���س��ول  ث��م  وم���ن  ت�سغيلها 
التطبيقات  ع���ل���ى  ���س��ت��ع��ر���س  ال���ت���ي 
احل��دي��ث��ة ع��ل��ى م��ت��ج��ر غ��وغ��ل وابل 
ب��ا���س��م ال�����س��رك��ة وع���ر راب����ط املوقع 

اللكرتوين التايل:
h t t p : / / w w w .

/georacing.com

دبي هاربور .. مقر التتويج
اأجنزت اللجنة املنظمة ل�سباق القفال 
ال�سباق  اأب��ط��ال  تتويج  م��را���س��م  مقر 
هو  وج��دي��د  جميل  م��وق��ع  يف  الكبري 
اللجنة  هاربور( حيث حر�ست  )دبي 
املنظمة على اختيار املوقع لقربه من 
خط النهاية ولكي تكون �سور املا�سي 
حا�سرة يف احدث الوجهات ال�سياحية 

اجلديدة
اأ�سبوع  قبل  جميلة  حلة  املقر  ولب�س 
م����ن ان���ط����ق���ة احل������دث م����ن خ�ل 
ت�سم  وال��ت��ي   الكرنفال  خيمة  اإن�ساء 
اخلا�سة  ال��ت��ح��ل��ي��ل  ا����س���ت���ودي���وه���ات 
حيث  ل�إع�م  دبي  موؤ�س�سة  بقنوات 
املراكز  اأ�سحاب  من  بالقرب  �ستكون 
ختام  ب���ع���د  ع���ودت���ه���م  ل�����دي  الأوىل 

ال�سباق.

الن�سرة البحرية  حممد حارب: 
مب�سرة

ق����ال حم��م��د ع���ب���داهلل ح�����ارب املدير 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����ن�����ادي دب������ي ال������دويل 
الن�سرة  ان  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات 
ال���ب���ح���ري���ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب����الأح����وال 
ت��ب��دو مب�سرة اىل ح��د كبري  اجل��وي��ة 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ر���س��دت��ه  م��ا  ح�سب 
الوطني  املركز  م�سدرها  تقارير  من 
امل�ساركني  جلميع  متمنيا  ل���إر���س��اد 
وال�سداد  التوفيق  ال��ي��وم  ال�سباق  يف 
ب�س�مة  النهاية  خط  اىل  والو�سول 

وامان.
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ان  ح����ارب  واأو����س���ح 
اليوم لنط�ق  ال�ستعداد  اأهبة  على 
الرتتيبات  كافة  اكتمال  بعد  احل��دث 
ي��وم ام�س وو���س��ول ك��ل ف��رق اللجان 
ب����اأم����ان ح��ي��ث ���س��ت��ك��ون ال���ب���داي���ة مع 
وحتديدا  لل�سباح  الأوىل  ال�ساعات 
امل���وع���د املحدد  ال�����س��اد���س��ة وه����و  م���ن 
لتجمع ال�سفن يف خط البداية قبالة 

�سواطئ جزيرة �سري بونعري

�سكر وتقدير
ث��م��ن ه���زمي حم��م��د ال��ق��م��زي ع�سو 
الذي  الكبري  ال��دور  املنظمة  اللجنة 
يقوم به ال�سركاء واملوؤ�س�سات الوطنية 
مقدمتها  ويف  ل���ل���ح���دث  ال����داع����م����ة 

وجهاز  دب��ي  ل�سرطة  العامة  القيادة 
وال�سواحل  احليوية  املن�ساآت  حماية 
والإدارة  ال����راب����ع(  ال�����س��رب  )ق���ي���ادة 
العامة للدفاع املدين يف دبي و�سلطة 
م��دي��ن��ة دب���ي امل���ح��ي��ة وب��ل��دي��ة دبي 
ال�سارقة  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  وال��ق��ي��ادة 
الطبيعية  واملحميات  البيئة  وهيئة 
الإع�مي  وال�����س��ري��ك  ال�����س��ارق��ة  يف 

موؤ�س�سة دبي ل�إع�م.

ال�سجل الذهبي:
47  )43 قدما ( العوير   :1991
) قدما   43(   46 فار�س   :1992

36  )43 قدما (  من�سور   :1993
قدما(  60(  22 الأزيب   :1993

30 )60 قدما( براق   :1994
قدما(  60(  30 براق   :1995

83 )60 قدما( �سردال   :1996
قدما(  60(  83 �سردال   :1997
17 )60 قدما( اجليون   :1998

قدما(  60(  45 دا�س   :1999
92 )60 قدما( الرائد   :2000
قدما(  60(  30 براق   :2001
30 )60 قدما( براق   :2002

قدما(  60(  16 الزير   :2003
103 )60 قدما( 2004:غازي 
قدما(  60(  16 الزير   :2005
103)60 قدما( 2006:غازي 

قدما(  60(  12 اأطل�س   :2007
)60 قدما(  16 الزير   :2008
قدما(  60(  4 القفاي   :2009
)60 قدما(  25 زلزال   :2010

 60(  16 م����اري����ن  دمل�����ا   :2011
قدما(

31 )60 قدما( 2012:ال�ساحل 
قدما(  60(  103 غازي   :2013

33 )60 قدما( براق   :2014
قدما(  60(  103 غازي   :2015

25 )60 قدما( زلزال   :2016
قدما(  60( زلزال   :2017

)60 قدما(  103 غازي   :2018
قدما(  60(  96 ال�سقي   :2019

انطالقة اأول   1991
)القفال(  حل��دث  �سباق  اأول  انطلق 
ي����وم ال��ث��ال��ث وال��ع�����س��ري��ن م���ن �سهر 
فاق  وق��د حقق جناحا   1991 مايو 
كانت  ال��ت��ج��رب��ة  اأن  رغ���م  ال��ت��وق��ع��ات 
م�ساركة  وقتها  احلدث  و�سهد  وليدة 
53 قاربا من فئة 43 قدما تناف�ست 
علي املراكز الأويل حيث جنح القارب 
الطاير  حممد  ملالكه   )47 )العوير 
وبقيادة النوخذة اإبراهيم علي حممد 
ليظفر  الأول  ب���امل���رك���ز  ال���ف���وز  م���ن 
لقب  ب��اأول  متوجا  الغايل  بالنامو�س 

يف تاريخ احلدث.

الثالثة  الن�سخة   1993
�سهد  وال������ذي   1993 م��و���س��م  ك����ان 
اإق���ام���ة ال��ن�����س��خ��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن �سباق 
القفال ا�ستثنائيا عندما جري تتويج 
القارب  ك���ان  الأول  لل�سباق  ب��ط��ل��ني 
را�سد  ال��ن��وخ��ذة  مل��ال��ك��ه   36 من�سور 
�سعيد الطاير الذي ح�سل علي املركز 
ال�سراعية  ال�سفن  الأول يف مناف�سات 
60 قدما والثاين كان القارب الأزيب 
خ��ل��ف��ان ال����روم  حم��م��د  مل��ال��ك��ه   22
عبد  ح�سن  حممد  النوخذة  وبقيادة 
اهلل الذي ح�سل علي املركز الأول يف 

فئة القوارب ال�سراعية 43 قدما.

االأبطال
لل�سفن  القفال  �سباق  م�سرية  �سهدت 
الكثري  قدما   60 املحلية  ال�سراعية 
التناف�س  يف  ال���رائ���ع���ة  امل����ح���م  م���ن 
حيث تبادل الفوز باللقب والنامو�س 
الغ���ل���ي يف ال�����س��ب��اق��ات ال��ك��ث��ري من 

الأ�سماء.
عام  الأوىل  الن�سخة  بلقب  ف��از  وق��د 
 43(   47 العوير  القارب   1991
القارب   1992 ع��ام  وت��األ��ق   ) ق��دم��ا 
46  )43 قدما ( و�سهد عام  فار�س 
القارب  الأول  بطلني  1993تتويج 
 ) ق��دم��ا   43( ف��ئ��ة  يف    36 من�سور 
والثاين ال�سفينة الأزي��ب 22 يف فئة 

)60 قدما(
وحتولت املناف�سة عام 1994لت�سمل 
 60 املحلية  ال�سراعية  ال�سفن  فئة 
اإىل اليوم حيث  قدما والتي تتناف�س 
توج يف ذلك العام ال�سفينة براق 30  
وفاز    30 ب����راق   1995 ع���ام  وف����از 
باللقب   83 ���س��ردال  ال�سفينة  طاقم 
عامي 1996 و1997 وعاد اللقب 
 17 اجل��ي��ون  لل�سفينة   1998 ع��ام 
طاقم  ت��ت��وي��ج   1999 ع����ام  و���س��ه��د 

ال�سفينة دا�س 45 .
 وم���ع ب��داي��ة الأل��ف��ي��ة اجل���دي���دة عام 
الرائد  ال�سفينة  طاقم  فاز   2000
نال طاقم ال�سفينة   ثم  باللقب    92
 2001 ع���ام���ي  ال���ل���ق���ب   30 ب������راق 
2003 فاز الزير  و2002 ويف عام 
بطل  ظهر   2004 ويف  باللقب   16
جديد مع ال�سفينة غازي 103 قبل 
لطاقم   2005 ع��ام  اللقب  يعود  اأن 
الزير 16 ثم �سهد عام 2006 فوز 

غازي 103 من جديد.
طاقم  ت��ت��وي��ج   2007 ع����ام  و���س��ه��د 
جديد  كبطل   12 اأط��ل�����س  ال�سفينة 
الزير  ال����ق����ارب  ح��ق��ق   2008 ويف 
للمرة الثالثة وابت�سمت  اللقب    16
ال�سفينة  لطاقم   2009 عام  ن�سخة 
توج   2010 ع�����ام  ويف   4 ال���ق���ف���اي 
للمرة    25 زل����زال  ال�سفينة  ط��اق��م 
2011 طاقم  الأوىل بينما توج عام 

ال�سفينة دملا مارين 16.
 ويف ال�سنوات الأخ��رية وحتديدا عام 
2012 توج طاقم ال�سفينة ال�ساحل 
اإىل   2013 ع���ام  ال��ل��ق��ب  وع����اد   31
و�سهد   103 غ���ازي  ال�سفينة  ط��اق��م 
براق  ال�سفينة   ت��وه��ج   2014 ع���ام 
 2015 ع������ام  ال���ل���ق���ب  ون�������ال   33
الرابعة  للمرة   103 غازي  ال�سفينة 
وجن���ح ط��اق��م ال�����س��ف��ي��ن��ة زل�����زال 25 
التوايل  على  مرتني  باللقب  بالفوز 

عامي 2016 و2017 
اإىل   28 رق���م  الن�سخة  ل��ق��ب  وذه���ب 
لينفرد   103 غ��ازي  ال�سفينة  طاقم 
ط��اق��م��ه��ا ب��ال��رق��م ال��ق��ي��ا���س��ي يف عدد 
م��رات ال��ف��وز 5 م��رات ث��م ت��وج طاقم 
الن�سخة  بلقب   96 ال�سقي  ال�سفينة 
عنه  ت�سفر  م��ا  ان��ت��ظ��ار  يف   29 رق���م 
امل��ن��اف�����س��ة ال��ي��وم وي��ت��م الإع������ن عن 

بطل الن�سخة الث�ثني اليوم.

06.00
�ستقوم موؤ�س�سة دبي ل�ع�م ممثلة 
دبي  و�سما  الريا�سية  دب��ي  قناتي  يف 
ال��ث���ث��ني على  ال��ق��ف��ال  ���س��ب��اق  بنقل 
ال��ه��واء م��ب��ا���س��رة ب��داي��ة م��ن ال�ساعة 

ال�ساد�سة من �سباح اليوم -اجلمعة-

برعاية حمدان بن حممد

الن�شخة الثالثون مللحمة �شباق القفال اليوم
اللجنة املنظمة والنواخذة يثمنون اهتمام ودعم ويل عهد دبي 

�سفن تبحر من �سري بونعري اإىل )عني دبي(   106 •
ال�سباق وجزيرة القمر نقطة العبور للمحامل م�سافة   53 •

املا�سي يف مياه اخلليج العربي ملحمة  يج�سدون  بحار   3000 •
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  اأ�ساد �ساحب 
الفريق  اأداء لعبي  ام�س مب�ستوى  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
الإداري والفني  ال��ق��دم وج��ه��ود اجل��ه��ازي��ن  ل��ك��رة  ل��ن��ادي اجل��زي��رة  الأول 
 2021  -  2020 ملو�سم  العربي  الذي توج بدرع دوري اخلليج  للفريق 

للمرة الثالثة يف تاريخه.
ال�سيخ  �سمو  ال�ساطئ-  ق�سر  -يف  ام�س  �سموه  ا�ستقبال  خ�ل  ذلك  جاء 
من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة 
رئي�س نادي اجلزيرة الريا�سي الثقايف وال�سيخ حممد بن حمدان بن زايد 
اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  النادي ومعايل  اإدارة  نهيان ع�سو جمل�س  اآل 
اإدارة  املتقدمة نائب رئي�س جمل�س  ال�سناعة والتكنولوجيا  اجلابر وزير 

نادي اجلزيرة رئي�س اللجنة التنفيذية والذين اأهدوا �سموه فوز النادي 
بدوري اخلليج العربي.. تقديرا وعرفانا بدعم �سموه واهتمامه بالقطاع 
يعد  وال��ذي  واأن��واع��ه  فروعه  وتطويره يف خمتلف  ال��دول��ة  يف  الريا�سي 

حافزا ملوا�سلة التميز وح�سد املزيد من الجنازات.
والفني  الإداري  واجل��ه��ازي��ن  ال���ن���ادي ولع��ب��ي��ه  م�����س��وؤويل  ���س��م��وه  وه��ن��اأ 
الفوز وحتقيق  بهذا  املو�سم  ط��وال  جهودهم  بتتويج  ال��ن��ادي..  وجماهري 

لقب الدوري.
واأع�����رب ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ع��ن �سكره 
وتقديره لكل الفرق التي �ساركت يف الدوري واأمتعت حمبي ريا�سة كرة 
القدم بروح ريا�سية وتناف�س ي�سهم يف تعزيز جماهريية هذه الريا�سة يف 
دولة الإمارات ومكانتها.. ومتنى �سموه التوفيق والنجاح للفريق خ�ل 

م�ساركاته املقبلة يف البطولت واملناف�سات املحلية والإقليمية والقارية.

•• دبي -وام:
ت��ن��ط��ل��ق ال����ي����وم ب���ط���ول���ة الإم���������ارات 
الوطنية ملحرتيف اجلوجيت�سو ب�سالة 
را�سد بن حمدان بنادي الن�سر بدبي 
ولعبات  لعبي  من  نخبة  مب�ساركة 
الإم��ارات وجن��وم واأبطال العامل من 
..وت��ق��ام على مدار  ال��ق��ارات  خمتلف 
احتاد  بطولت  �سل�سلة  �سمن  يومني 
مع  بالتعاون  للجوجيت�سو  الإم���ارات 
رابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو. 
واأكد �سعادة يو�سف عبداهلل البطران 
الإم���ارات  احت��اد  اإدارة  جمل�س  ع�سو 
الإم�����ارات  ب��ط��ول��ة  اأن  للجوجيت�سو 
متثل  اجلوجيت�سو  ملحرتيف  الوطنية 

اخ���ت���ب���ارا ح��ق��ي��ق��ي��ا ل��ل��م�����س��ت��وى الذي 
منت�سف  ال���ع��ب��ون يف  اإل���ي���ه  و���س��ل 
�ست�ساهم يف  اأنها  املوؤكد  املو�سم، ومن 
وال�عبات  ال�عبني  ب��اأداء  الرت��ق��اء 
م��ن خ���ل ت��وف��ري ف��ر���س الحتكاك 

القوي مع اأبطال من طراز رفيع.
الإم�������������ارات  احت����������اد  اأن  واأو���������س��������ح 
متميزة  اأج��ن��دة  و���س��ع  للجوجيت�سو 
املتنوعة  وال��ب��ط��ولت  الفعاليات  م��ن 
ال��ت��ي ت�ساعد  امل��ح��ل��ي وال�����دويل  ب���ني 
امل�ستمر،  ال���ت���ط���ور  ع��ل��ى  ال����ع���ب���ني 
وجتعلهم على اأهبة ال�ستعداد خلو�س 
..م�سريا  والعاملية  القارية  ال��ن��زالت 
مزدحمة  ال���ق���ادم���ة  ال���ف���رتة  اأن  اإىل 
هذه  واأن  ال���ري���ا����س���ي���ة،  ب�����الأح�����داث 

بني  الكبري  التعاون  جت�سد  البطولة 
الحتاد ورابطة اأبوظبي للمحرتفني 
للخروج ببطولة بهذا امل�ستوى تدعم 
ال�عبني يف الت�سنيف الدويل. ولفت 
البطران اإىل اأن مثل هذه البطولت 
ونزالت  دائما مناف�سات قوية  ت�سهد 
اأجواء  الذاكرة  اإىل  يعيد  ما  �ساخنة، 
على  تهيمن  التي  والندية  احلما�س 

اأكر البطولت الدولية.
"بطولة  ت�����س��ه��د  ان  امل���ت���وق���ع  وم�����ن 
الإم��������������������ارات ال������دول������ي������ة مل����ح����رتيف 
مئات  – دبي" م�ساركة  اجلوجيت�سو 
ال�عبني وال�عبات من داخل الدولة 
ورو�سيا  وكولومبيا  ال��رازي��ل  ودول 
وباك�ستان  و���س��وري��ا  وم�سر  والأردن 

واأوكرانيا  وال�����س��ل��ف��ادور  وف��ل�����س��ط��ني 
وقريغيز�ستان والهند وفرن�سا وكندا 
واأفغان�ستان  وامل���غ���رب  واأذرب���ي���ج���ان 

ولبنان واأوزبك�ستان و�سربيا واأيرلندا 
وال�سويد  واإي���ط���ال���ي���ا  وال���ب���ح���ري���ن 
والفلبني  واي�������ران  وط��اج��ي��ك�����س��ت��ان 
احلزام  حاملو  و�سيتناف�س  وال��ع��راق. 
والكبار  ال�سباب  فئات  �سمن  الأزرق 
تنطلق  ب��ي��ن��م��ا  ال����ي����وم،  والأ�����س����ات����ذة 
البنف�سجي  اأحزمة  حاملي  مناف�سات 
والبني والأ�سود من الفئات ذاتها غدا 
..و�ستدخل البطولة �سمن الت�سنيف 
اأبوظبي  راب��ط��ة  يف  املعتمد  ال�سنوي 
مل���ح���رتيف اجل��وج��ي��ت�����س��و ح��ي��ث متنح 
ت�سنيفية  نقطة   1000 بها  للفائز 
ُك��ل ف��ئ��ة، وه��و م��ا يجعلها بالغة  ع��ن 
من  للمحرتفني.  بالن�سبة  الأهمية 
املدير  ليمو�س  رام����ون  ي��ق��ول  جهته 

الفني ملنتخب الإمارات للجوجيت�سو 
مناف�سات  ����س���ت���وف���ر  ال���ب���ط���ول���ة  اإن 
طموح  مع  تتنا�سب  قوية،  احرتافية 
الذين  ال���وط���ن���ي  امل���ن���ت���خ���ب  لع���ب���ي 
من  متقدمة  م�ستويات  اإىل  و�سلوا 
اأنهم  ل�سيما  وال�ستعداد،  اجلاهزية 
خ�ل  ال��ت��دري��ب��ات  ع��ن  ينقطعوا  مل 
كبرية  وفر�ستهم  امل��ا���س��ي��ة،  ال��ف��رتة 
للوقوف على من�سة التتويج والظفر 
ب��ن��ق��اط ال��ت�����س��ن��ي��ف ك���ام���ل���ة. واأ����س���اد 
ليمو�س بجهود الحتاد وحر�سه على 
الأمثل،  النحو  على  اأه��داف��ه  حتقيق 
واأبرز تلك الأهداف يتجلى يف اإيجاد 
الوطنية  ل��ل��م��واه��ب  را���س��خ��ة  ق��اع��دة 
التي ت�سكل عماد املنتخبات الوطنية، 

واأنه لن ياألو جهدا يف رفد ال�عبني 
وت�سليحهم باأف�سل مهارات وحركات 
للتفوق  توؤهلهم  ال��ت��ي  اجلوجيت�سو 
جهتها  وم��ن  املناف�سني.  اأق���وى  على 
بيانها  يف  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأك������دت 
اأنه �سيتم تطبيق كافة  ال�سادر اليوم 
املعتمدة يف  الح��رتازي��ة  الإج�����راءات 
على  للحفاظ  ال�سحي  ال��رت��وك��ول 

���س���م��ة ال���ع��ب��ني، واأن����ه ل��ن ي�سمح 
لأي لعب بالدخول اإّل بعد احل�سول 
اأنه  كما  حديثة،  �سلبية  م�سحة  على 
الجتماعي  ال��ت��ب��اع��د  تطبيق  �سيتم 
املوجودين  كل  اإل���زام  مع  �سار  ب�سكل 
بال�سالة بارتداء الكمامات والقفازات 
اأثناء النزال على  با�ستثناء ال�عبني 

الب�ساط.

بايل  الويلزي غاريث  يعود  الإنكليزي،  توتنهام  بعد مو�سم متذبذب مع 
"31 عاماً" اإىل ت�سكيلة منتخب ب�ده يف كاأ�س اأوروبا املوؤجلة من �سيف 
العام  لن يكتمل يف ن�سخة  اإجناز  وتكرار  بعيداً  للذهاب  �سعياً   ،2020

.2016
يف ت�سكيلة ال�"تنانني" تلك، يرز بايل كم�سدر اخلطر الأبرز هجومياً.

اإىل طريق م�سدودة مع ريال مدريد الإ�سباين، وال��ذي ل  فبعد و�سوله 
يزال عقده معه �سارياً لعام مقبل، اأعاره الفريق امللكي اإىل توتنهام ليحلم 

بلم �سمل مثايل مع النادي الذي و�سل معه اإىل م�ساف النجوم.
اأق����ال مدربه  ال���ذي  امل��و���س��م ك���ان ف��و���س��وي��اً ج���داً لتوتنهام  ل��ك��ن 
رابطة  ك��اأ���س  نهائي  خ�سارة  قبل  مورينيو  ج��وزي��ه  ال��رت��غ��ايل 
الأندية الإنكليزية، وبالتايل، مل جتر الرياح مبا ت�ستهي �سفن 

الويلزي.
مل تطمئن اأهدافه ال�16 اإىل جانب ث�ث متريرة حا�سمة 

يف 34 مباراة جماهري ويلز.
اأكد بايل بعد مباراته الأخرية يف الدوري الإنكليزي املمتاز 
4-2 بينها ثنائية  اأمام لي�سرت والتي انتهت بفوز توتنهام 

اإل  ي�سّبب  ل��ن  ه��ذا  لكن  �ساأفعله،  م��ا  اأع���رف  "اأنا  للويلزي 
ما  اإىل  ذلك  �ساأترك  �سيء.  اأي  قلت  اإذا  الفو�سى  من  مزيداً 

بعد كاأ�س اأوروبا".
لكاأ�س  التاأهل  بعد  ا�ستفزازية  لفتة  رفع  ال��ذي  ال�عب  وق��ال 

بهذا  م��دري��د،  "ويلز-الغولف-ريال  عليها  كتب  اأوروب����ا 
الت�سل�سل"، "ل اأفكر يف اأي �سيء اآخر غري ويلز".

خ����ل ث����ث م��ب��اري��ات يف دور امل��ج��م��وع��ات يف 
ال�عب  جن��ح   ،2016 ال��ع��ام  ن�سخة 

بينها  اأه���داف،  ت�سجيل ث�ثة  يف 
حرتني  رك���ل���ت���ني  م����ن  اث����ن����ان 

 )1-2( ����س���ل���وف���اك���ي���ا  ����س���د 
و�سد انكلرتا )1-2(، واآخر 

مرمى  يف  ال��ي�����س��رى  ب��ال��ق��دم 
رو�سيا )-3�سفر(.

والنتيجة كانت ت�سدره ترتيب 
اأهداف،   3 بر�سيد  الهدافني 
لكنه توقف عن الت�سجيل رغم 
ال����دور  اإىل  امل��ن��ت��خ��ب  و����س���ول 
اأمام  وخروجه  النهائي  ن�سف 
باللقب  ف��ازت  التي  الرتغال 

لحقاً )-2�سفر(.
وت��دي��ن وي��ل��ز ب��امل�����س��ارك��ة يف اأول 

 1958 بطولة كرى لها منذ عام 
حينها اإىل ال�"نفاثة".

�ساوثمبتون  اأك����ادمي����ي����ة  م����ن  ب���اي���ل  ت���خ���رج 
2017، لكن الإ�سابات  ال�سهرية وان�سم اىل توتنهام عام 
املتكررة التي تعر�س لها حالت دون موا�سلة عملية تطوير 

م�ستواه.

بداأ بايل م�سريته يف مركز الظهري الأي�سر قبل اأن يقرر مدربه يف توتنهام 
جيمي ريدناب الطلب منه �سغل مركز اجلناح الأي�سر، فكان قراره �سائباً 
اأوروبا  اأب��ط��ال  ت��األ��ق ب�سكل لف��ت خ���ل مباراتني يف دوري  مت��ام��اً، وق��د 

ليلفت اأنظار ك�سايف الأندية الأوروبية.
و�سرب بايل بقوة مو�سم 2012-2013 عندما �سجل 26 هدفاً، فلم 
للتعاقد معه )114 مليون  خ��ي��ايل  دف��ع مبلغ  م��دري��د يف  ري���ال  ي���رتدد 

دولر(.
حقق جناحا كبريا يف مو�سمه الول عندما قام 
لفريقه  الفوز  ه��دف  لي�سجل  ف��ردي  مبجهود 
يف مرمى بر�سلونة يف نهائي الكاأ�س، قبل اأن 
اإح��راز فريقه  راأ�سية خ���ل  ك��رة  ي�سجل 
اأوروب��ا على ح�ساب جاره  اأبطال  دوري 
بعد   1-4 م��دري��د  اأتلتيكو  املدينة  يف 

التمديد يف املو�سم ذاته.
عاتق  على  ك��ب��رية  امل�سوؤولية  �ستكون 
لكنه  القارية،  النهائيات  خ���ل  بايل 
املنا�سبات  يف  ال��ت��األ��ق  على  ق��درت��ه  اأث��ب��ت 

الكرى.

جنح املدّرب روبرتو مان�سيني يف حتويل عبء الغياب الكارثي لإيطاليا 
عن مونديال رو�سيا 2018 يف كرة القدم، اإىل جناح كبري يف ت�سفيات 
كاأ�س اأوروبا وا�ستعادة هيبة املنتخب الأزرق الباحث عن تعوي�س �سريع 

يف النهائيات القارية.
املنتخب  تعّر�س   ،2017 الثاين-نوفمر  ت�سرين   13 يف 

الإي����ط����ايل، ل��ن��ك�����س��ة ت��اري��خ��ي��ة ب��ت��ع��ادل��ه م���ع نظريه 
ال�سويدي بدون اأهداف يف ملحق الت�سفيات املوؤهلة 
يف  امل�ساركة  ع��ن  واأق�����س��ي   ،2018 ال��ع��امل  لكاأ�س 

املونديال.
وجيزة  ف��رتة  بعدها  عا�س  ال��ذي  اإيطاليا  منتخب 
من ال�سياع، وتنباأ له الكثريون اأن كبوته �ستطول 

واأن العودة لن تكون قريبة، ل�سيما واأن ما من 
الأف���ق ع��ن وجود  ت��ل��وح يف  ك��ان��ت  ب�سائر 

ج��ي��ل ج��دي��د ي��ع��ّو���س ذل���ك ال���ذي فاز 
نه�س   ،2006 ال��ع��امل  ك��اأ���س  بلقب 
اأوروب��ا التي تنطلق  اإىل كاأ�س  وتاأهل 

يف 11 حزيران-يونيو اجلاري.
ا�ستيقظت ايطاليا على وقع غيابها 
عن كاأ�س العامل للمرة الأوىل منذ 
1958، تاركة وراءها اأربعة األقاب 

ع��امل��ي��ة، واأج���ي���ال م��ن ال�عبني 
اأب���ه���روا م���ي��ني ع�ساق  ال��ذي��ن 

كرة القدم.
ت�سكيل  مان�سيني  امل���درب  اأع���اد 

الغياب  بعد  ب�سرعة  املنتخب 
ال�����ك�����ارث�����ي ع������ن ال���ب���ط���ول���ة 
معه  ي��خ�����س��ر  ومل  ال��ع��امل��ي��ة، 

منذ  م���ب���اراة   26 اآخ�����ر  يف 
 2018 اأي��ل��ول-���س��ب��ت��م��ر 
)الرقم القيا�سي الإيطايل 

بني  ب��وت�����س��و  ل��ف��ي��ت��وري��و   30
يف  فاز  كما  و1939(،   1935

اأول ث�ث مباريات �سمن ت�سفيات مونديال 
.2022

اأن نحقق  "كانت فكرتي الأ�سا�س  قال مان�سيني 
النجاح يف مونديال 2022، لكن ميكننا القيام 

بذلك يف اأوروبا 2020".
ع���ام���ان ف��ق��ط ك���ان���ا ك��ف��ي��ل��ني ب��ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة بني 

واحلايل  فنتورا  ب��ي��ريو  ج��ان  ال�سابق  امل���درب  عهد 
اأ�سلوبني  ب��ني  ج���داً  �سا�سع  ال��ف��رق  لكن  مان�سيني. 

قدم  كرة  بني  خمتلفتني..  لعب  وطريقتي  وفكرين 
من زمن غابر اعتمدها الأول واأ�سلوب حديث اأعتمد 

فيه على العنا�سر ال�سابة.
اأي��ار-  14 يف  ملهامه  ا�ست�مه  منذ  مان�سيني  فعله  ما 

ب��ع��دم��ا حّوله  اإجن�����از،  اأك����رث م��ن  ي��ع��ت��ر   ،2018 م��اي��و 
مليء  ملنتخب  يحت�سر،  ال��ك��ث��ريون  اع��ت��ره  منتخب  م��ن 
�سمة  كانت  لطاملا  التي  وال�"غرينتا"  والإ���س��رار  باحلياة 

ل�أتزوري.

جاء مان�سيني )56 عاما( بفكر جديد، يريد من خ�له بناء منتخب 
غرار  ع��ل��ى  ���س��اب��ة،  ت�سكيلة  ع��ل��ى  ب��اع��ت��م��اده  ل��ب��ط��ول��ة،  ول��ي�����س  مل�ستقبل 
مثل  اخل��رة  لعبي  ا�ستقطب  كما  ب��اري���،  ونيكولو  كييزا  فيديريكو 

القائد ليوناردو بونوت�سي وجورجو كييليني.
قال مدافع يوفنتو�س كييليني الأ�سبوع املا�سي "كان يبدو يل منغلقا، 
�سريع  وقت  يف  اجلميع  قلوب  اإىل  فيها  دخل  التي  الطريقة  لكن 

اأذهلتني".
ويحاول مان�سيني بث روح التغيري يف م�سرية منتخب اأق�سي من 
2010 و2014، وف�سل  الدور الأول لكاأ�س العامل يف ن�سختي 

بالتاأهل اإىل 2018.
اخلا�س  التمارين  مركز  يف  تقدميه  خ���ل  مان�سيني  تعّهد 
فلورن�سا،  الإيطايل يف كوفريت�سانو قرب  بالحتاد 
"عدم  اأن  باأن ي�ستعيد كرياء املنتخب، معترا 
للذين  ���س��ع��ب  ال���ع���امل  ك���اأ����س  اإىل  ال���ذه���اب 
لطاملا �سّجعوا املنتخب الوطني، مثلي اأنا"، 
�سيء  تقدمي  اىل  بحاجة  "اأ�سعر  م�سيفا 
الوقت  اأنه  واأعتقد  الوطني  للمنتخب  ما 

املنا�سب بالن�سبة يل".
ل�أعوام  م��ا  ���س��يء  ب��ن��اء  "اأريد  اأ���س��اف 
املقبلة، واإعادة ايطاليا للقمة"، م�سددا 
ال�سخ�س  اأك���ون  "اأن  ي��ري��د  ان��ه  على 
اإع������ادة بناء  ال����ذي ي��ن��ج��ح يف ع��م��ل��ي��ة 

حقيقية".
وب��ال��ت��ع��اق��د م���ع م��ان�����س��ي��ن��ي، ح�سلت 
اإي��ط��ال��ي��ا ع��ل��ى م�����درب ي���ع���رف طعم 
م�سريته  خ������ل  ت�����وج  اإذ  ال���ن���ج���اح 
اأب���رزه���ا عام  ل��ق��ب��ا،  ب�13  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
2012 حني اأهدى مان�س�سرت �سيتي 
النكليزي  ال������دوري  يف  الأول  ل��ق��ب��ه 
املمتاز منذ 44 عاما، ا�سافة اىل األقاب 
الدوري الث�ثة بني 2006 و2008 مع 
انرت الذي اأحرز معه اي�سا لقب الكاأ�س، على 

غرار فيورنتينا ولت�سيو.
ومنذ اأن ترك اإنكلرتا عام 2013، اأ�سرف مان�سيني 
على غلطة �سراي الرتكي وقاده اىل لقب الكاأ�س، قبل 
ال��دوري الرو�سي  اإىل  العودة جمددا اإىل انرت ثم انتقل 

بالتوقيع مع زينيت.
اإل انه يخو�س مهمته الأوىل كمدرب ملنتخب و"ل اأدري 
بالن�سبة  الأ�سعب  التحّدي  اإيطاليا(  )تدريب  كان  اإذا 
اإذا دربت ناديا ومل تفز باللقب، فاجلميع �سيكون  يل. 
غا�سبا منك، لكن هنا، هناك 50 مليون �سخ�س"، يف 

اإ�سارة اىل عدد �سكان ايطاليا.
للمنتخب  كمدرب  جتربته  تكون  اأن  يف  مان�سيني  وياأمل 
اإذ  ك���ع��ب،  معه  اخترها  التي  تلك  م��ن  اأف�سل  الوطني 
مباراة خا�سها   36 اأه��داف فقط يف  اأربعة  بت�سجيل  اكتفى 
مع  وو���س��ل   ،)1994-1984( اأع����وام   10 ام��ت��داد  ع��ل��ى 
"اأتزوري" اىل ن�سف نهائي كاأ�س اأوروبا 1988 وكان �سمن 

الت�سكيلة التي حلت ثالثة يف مونديال اإيطاليا 1990.

حممد بن زايد ي�شيد باأداء فريق اجلزيرة لكرة القدم وي�شكر كل الفرق التي �شاركت بدوري اخلليج العربي

الإمارات ملحرتيف اجلوجيت�شو - دبي تنطلق اليوم و�شط اإجراءات احرتازية �شارمة

هل يكمل بايل اإجنازه 
املنقو�ش يف 2016؟ 

مان�شيني رجل النه�شة الإيطالية 



تعتدي على ركاب طائرة ب�شبب كمامة
على  رحلة  يف  غا�سبة  اإيطالية  ام��راأة  الكامريات  عد�سات  ر�سدت 
اإىل  اإي��ب��ي��زا  م��ن  متجهة   Ryanair ل�سركة  ت��اب��ع��ة  ط��ائ��رة  م��نت 
مي�نو، بعد اأن طلب منها ارتداء كمامة. وانتقدت ال�سيدة طاقم 
الإق�ع.  قبل  الطائرة  م��ن  اإخ��راج��ه��ا  اأث��ن��اء حم��اول��ة  يف  الطائرة 
انت�سار  ملنع  املطلوبة  بال�سوابط  الل��ت��زام  رف�ست  اأن  بعد  وذل��ك 
الركاب  الرحلة من جميع  البداية، طلبت  الوبائي. يف  الفريو�س 

ارتداء قناع الوجه طوال مدة الرحلة ملنع انت�سار كورونا.
وب��ح�����س��ب ت��ق��اري��ر اإع���م��ي��ة حم��ل��ي��ة، ط��ل��ب ال���رك���اب م��ن ال�سيدة 
باإهانتهم  فردت  بالتعليمات،  واللتزام  قناعها.  ارت��داء  الإيطالية 
لفظيا. ومع ت�ساعد املواجهة �سرعت يف الب�سق عليهم والعتداء 
الإنرتنت  على  الرحلة  م��ن  لقطات  ت���داول  ومت  ج�سديا.  عليهم 

الأ�سبوع املا�سي. ومل يت�سح متى وقع احلادث.
"امل�ساك�سة"  الطاقم اعرتا�س  اأفراد  الفيديو، حماولة  ويظهر يف 
واأظهرت  بعد.  تقلع  مل  التي  الطائرة،  من  للخروج  ومرافقتها 

لقطات اأخرى اأنها تنتقد امل�سيفات اأثناء اإبعادها عن الرحلة.

طفل م�شري يعلم الربجمة على يوتيوب
مب�سر  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  م�ستخدمي  من  عدد  تفاعل 
"اليوتيوب"  على  قناة  اإىل  ي�سري  الأ�سخا�س  لأح��د  من�سور  م��ع 
لتعليم الرجمة ل�أطفال، واملفاجاأة اأن مقّدم الدرو�س، هو طفل 
يف العا�سرة من عمره. ولقت التجربة دعما كبريا من اجلمهور، 
و���س��ط ت��ع��ج��ب م��ن ق����درة ال��ط��ف��ل حم��م��د ال�����س��ع��ي��د ع��ل��ى تب�سيط 
"املعلم  ليتحول  ال��رجم��ة،  مثل  معقدا  جم��ال  تخ�س  معلومات 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  ال�ساعة  حديث  اإىل  ال�سغري" 
اإن رحلته مع الرجمة، بداأت  فما ق�سته؟. يقول حممد ال�سعيد 
على  امل��وج��ودة  ال��ق��ن��وات  بع�س  م�ستخدما  ون�����س��ف،  ع��ام��ني  منذ 

الرجمة. لغات  بع�س  اأ�سا�سيات  ليتعلم  "اليوتيوب"، 
ومبرور الأيام وال�سهور، تطور م�ستواه تدريجيا، ووجد اأنه ميكنه 
م�ساعدة اأقرانه من �سغار ال�سن على تعلم الرجمة ب�سكل مب�سط. 
واأطلق "املعلم ال�سغري" قناته اخلا�سة على اليوتيوب، حتت ا�سم 
امل�سرتكني بها حتى كتابة تلك  "كودينغ فور كيدز"، وو�سل عدد 

ال�سطور اإىل اأكرث من 21 األف م�سرتك.

م�شن يخزن اأ�شلحة تعود للحقبة النازية
القب�س على رجل م�سن )84 عاما(،  الأملانية  الأم��ن  ق��وات  األقت 
اأ�سلحة ثقيلة تعود اىل احلقبة  ووجهت له املحكمة تهمة تخزين 
كيل  �سمال مدينة  فيلته يف  اأ�سفل  بها يف خمزن  احتفظ  النازية، 

الأملانية.
الع�سكرية  املعدات  بني  من  فاإنه  الأملانية،  الأنباء  وكالة  وبح�سب 
يوجد  الرجل،  يخزنها  والتي  الثانية  العاملية  للحرب  تعود  التي 

دبابة ومدفع م�ساد للطائرات وطوربيد.
الإف�ساح عن هويته،  يتم  ال��ذي مل  ال��رج��ل،  العام  الدع���اء  واتهم 
مب��وج��ب ق��وان��ني ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ان��ات ال�����س��ارم��ة يف اأمل��ان��ي��ا، بحيازة 
ت�سمنت  كما  هجومية،  وب��ن��ادق  �سم   5 عيار  م��ن  ه��اون  ر�سا�سات 
 1000 اآلية واآلية بالكامل، واأكرث من  املجموعة م�سد�سات ن�سف 

طلقة ذخرية.
وقال املتهم اإنه ا�سرتى الدبابة يف بريطانيا كخردة معدنية، لكن 
الدعاء يقول اإن هذه الأ�سلحة املخزنة �ساحلة ل��ستخدام. واإذا 
مراقبة  ق��ان��ون  انتهك  املتهم  اأن  يعني  فهذا  الأم���ر،  �سحة  ثبتت 

الأ�سلحة احلربية وجرائم اأخرى متعلقة بحيازة الأ�سلحة.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

علماء يطورون اأنفًا اإلكرتونيًا للك�شف عن ال�شرطان
طور علماء اأمريكيون اأنًفا اإلكرتونًيا جديًدا قادًرا على �سم الإ�سارات اجلزيئية ل�سرطان البنكريا�س واملبي�س الذي 

ي�سعب اكت�سافه، يف الأبخرة املنبعثة من عينات الدم.
يعتمد الختبار اجلديد القائم على الرائحة، على خوارزمية التعلم الآيل لتحديد جمموعات فريدة من املركبات 

الع�سوية املتطايرة، يف الأبخرة املنبعثة من عينات ب�زما الدم.
.% يف املختر، كانت التقنية اجلديدة قادرة على اكت�ساف وحتديد اخل�يا ال�سرطانية بدقة و�سلت اإىل 95 

وقال الباحث الرئي�سي اأ.ت. �ساريل جون�سون يف بيان �سحفي: "تظهر البيانات اأنه ميكننا التعرف على الأورام يف 
كل من املراحل املتقدمة والأوىل، وهو اأمر مثري".

واأ�ساف جون�سون، اأ�ستاذ الفيزياء وعلم الفلك يف جامعة بن�سلفانيا: "اإذا مت تطوير التقنية ب�سكل منا�سب ل�إعداد 
ال�سريري، فمن املحتمل اأن يتم اعتمادها كاختبار ب�سكل ر�سمي”

يعمل جون�سون وزم�وؤه حالًيا مع �سركة VOC Health لتجهيز اجلهاز ل�إنتاج التجاري.
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خبري تغذية يحدد املاء الأف�شل لل�شرب
ك�سف الدكتور اأندريه بوبروف�سكي، خبري التغذية الرو�سي، كيف توؤثر درجة 
وي�سري  لل�سرب.  اختيارها  يف�سل  م��اء  واأي  اجل�سم،  يف  املختلفة  امل��اء  ح��رارة 
ال�سرب  مل��اء  املثلى  درج��ة احل���رارة  الغرفة، هي  درج��ة ح��رارة  اأن  اإىل  اخلبري، 
"هذه درجة  ال���ظ���روف. وي��ق��ول:  امل���اء دائ��م��ا ويف جميع  ت��ن��اول ه���ذا  ومي��ك��ن 
حرارة الو�سط املحيط وت��رتاوح بني 18 و22 درجة مئوية. ميكن �سرب هذا 
يروي  اأنه ل  يعتقدون  لأنهم  يحبونه،  الأ�سخا�س ل  بع�س  ولكن  دائما.  املاء 
اأي �سرر". وين�سح اخلبري  اأكر منه دون  عط�سهم. ولكن ميكن �سرب كمية 
ق��د ي�سبب تناول  الأك���ل، لأن��ه  ال��ب��ارد خا�سة م��ع  امل��اء  الإف����راط ب�سرب  بعدم 
وهذا  بال�سبع.  ال�سعور  توؤخر  الباردة  امل�سروبات  لأن  الطعام،  من  اأك��ر  كمية 
ما ي�ستخدم عادة يف مطاعم الوجبات ال�سريعة، حيث تقدم امل�سروبات الباردة 
املختلفة. واأ�ساف: "يوؤخر املاء البارد و�سول الطعام اإىل الأمعاء وبذلك يوؤخر 

ال�سعور بال�سبع. لذلك غالبا ما يطلب ال�سخ�س طبقا اإ�سافيا من الطعام".

اأف�شل فاكهة ميكنها خف�ش �شغط الدم!
يرتفع �سغط الدم اأكرث من خ�ل ا�سته�ك ال�سوديوم )مثل امللح(، ويحتوي 
امللح يف اجل�سم،  البوتا�سيوم، وهو معدن ميكنه مواجهة م�ستوى  املوز على 

ولهذا ال�سبب يعتر اإ�سافة رائعة لنظام غذائي �سحي.
ومع ذلك، بالن�سبة لأولئك الذين يكرهون طعم اأو قوام املوز، ما هي الفاكهة 
الأخرى التي ميكن اأن ت�ستمتعوا بها للم�ساعدة يف خف�س م�ستويات �سغط 
الدم؟. ا�ست�سهدت املجلة الأمريكية للتغذية ال�سريرية بالبحث الذي مت من 
خ�له درا�سة النظام الغذائي لأكرث من 110000 �سخ�س. وجمعت البيانات 
من ا�ستبيان �سبه كمي لتكرار الطعام. وعلى مدار 16 عاما، مت حتديث هذا 
ال�ستبيان كل اأربع �سنوات. واأ�سيب اأكرث من 34000 �سخ�س بارتفاع �سغط 
الدم خ�ل فرتة 16 عاما. وعند حتليل البيانات، فاإن اأولئك الذين تناولوا 
التوت، مثل الفراولة اأو العنب الري، انخف�س لديهم خطر الإ�سابة بارتفاع 
�سغط الدم بن�سبة ثمانية باملائة. ويحتوي التوت على مركب م�ساد ل�أك�سدة 

يعرف با�سم الأنثو�سيانني، ويعتقد اأنه ي�ساعد يف خف�س �سغط الدم.

لهذا ال�شبب عليك تنظيف غ�شالة املالب�ش بانتظام
ك�سفت اإحدى م�ستخدمات موقع التوا�سل الجتماعي تيك توك عن مدى 

ات�ساخ غ�سالة امل�ب�س وحاجتها للتنظيف من وقت لآخر.
وعادت طريقة التنظيف الب�سيطة امل�ستخدمة لإزالة الأو�ساخ املخفية من 
الغ�سالت عن طريق ت�سغيل اأربعة اأقرا�س لغ�سيل الأطباق من خ�لها اإىل 

الظهور على تيك توك مما ت�سبب يف ا�سمئزاز الآلف من امل�ستخدمني.
وتت�سمن احليلة التي ا�ستخدمتها كريي من �سيدين �سبط الغ�سالة على 

ليدي غاغا توؤجل جولتها 
املو�شيقية لهذا ال�شبب!

غاغا  العاملية  ليدي  النجمة  ق��ررت 
 The ت��اأج��ي��ل ج��ول��ت��ه��ا امل��و���س��ي��ق��ي��ة ،
املقبل،  Chromatica Ball للعام 
�سحيفة  ن�������س���رت���ه  ل���ت���ق���ري���ر  وف����ق����اً 
قد  غاغا  ليدي  وك��ان��ت  "فاريتي". 
ك��ت��ب��ت ر���س��ال��ة ل��ت��اأج��ي��ل ج��ول��ت��ه��ا يف 
يقوم  "بينما  ف��ي��ه��ا:  ق��ائ��ل��ة  اأوروب������ا، 
ب�سرعة،  بالنفتاح  العامل  جانب من 
فاإن اجلانب الآخر لي�س جاهزاً بعد. 
ت��اأك��ي��د جميع  ل���ذا ح��ت��ى نتمكن م��ن 
املواعيد العاملية، يتعني علينا تاأجيل 
 The Chromatica Ball عرو�س
وك�سفت   ."2022 ع���ام  ���س��ي��ف  اإىل 
ال�سحيفة عن تخوف ليدي غاغا من 
هو  وهذا  كورونا،  بفريو�س  الإ�سابة 
تقدم على هذه  الذي جعلها  ال�سبب 
ظهور  اآخ���ر  اأن  اإىل  ن�سري  اخل��ط��وة. 
م�سل�سل  حلقة  يف  ك��ان  غاغا  لليدي 
 ،"Friends: The Reunion"
اأي���ار-م���اي���و   27 ع��ر���س��ت يف  وال���ت���ي 
امل��ا���س��ي، ح��ي��ث ح��ّل��ت ع��ل��ي��ه ك�سيفة 
بغناء  امل�����س��اه��دي��ن  وف����اج����اأت  ���س��رف 
ال�سهرية،   " Smelly Cat " اأغنية 

مب�ساركة املمثلة  ليزا كودرو .

كيف يبدو النم�ش 
اخلطري؟

غايدا�س،  ناتاليا  للدكتورة  وفقا 
اجللدية،  الأم����را�����س  اأخ�����س��ائ��ي��ة 
بع�س  ع�����ن�����د  ال����ن����م���������س  ي����ظ����ه����ر 
الأ���س��خ��ا���س وق���د ي��ك��ون يف بع�س 

احلالت خطريا .
وت�����س��ري الأخ�����س��ائ��ي��ة ال��رو���س��ي��ة يف 
اإىل  "�سبوتنيك"  ل��رادي��و  ح��دي��ث 
النم�س هو ت�سبغ يظهر حتت  اأن  
البنف�سجية.  ف��وق  الأ���س��ع��ة  ت��اأث��ري 
وقائي  رد فعل  النم�س هو  وظهور 
حتى  ال�����س��ب��اب  بع�س  ع��ن��د  للجلد 
من  والع�سرين  اخلام�سة  بلوغهم 
العمر تقريبا، لديهم منط �سوئي 
وال�سعر  اجللد  بلون  يحدد  معني 

والعينني.
الأول-  ال�سوئي  "النمط  وتقول، 
اأ�سخا�س من ذوي الب�سرة الفاحتة 
بتاأثري  ب�سرعة  حترتق  التي  جدا، 
ولون  البنف�سجية،  ف���وق  الأ���س��ع��ة 
ب���داأ  واإذا  اأي�������س���ا.  ف����احت  ع��ي��ون��ه��م 
وتبقى  يتغري  واجللد  ال�سعر  ل��ون 
ال���ع���ي���ون ع���ل���ى ح���ال���ه���ا، ف���ه���ذا هو 
النمط الثاين. اأما النمط الثالث، 
ب�سرتهم  ل�����ون  اأ����س���خ���ا����س  ف���ه���م 
العينني  ول�����ون  داك�����ن  و���س��ع��ره��م 
ال��راب��ع هم  وال��ن��م��ط  وب��ن��ي.  اأزرق 
و�سعرهم  ب�سرتهم  ل��ون  اأ�سخا�س 
اخلام�س  والنمط  داكن،  وعيونهم 
هم من اأ�سول اإفريقية". وت�سيف، 
كلما  النم�س  احتمال ظهور  ي��زداد 
اللون، لذلك  الب�سرة فاحتة  كانت 
ي�حظ ظهوره لدى النمط الأول 
والثاين بكرثة، يف مناطق اجل�سم 
امل��ك�����س��وف��ة لأ���س��ع��ة ال�����س��م�����س: مثل 
يف  يظهر  حيث  الكتفني،  ال��وج��ه، 

الربيع ويختفي يف اخلريف.

ملاذا يطّن البعو�ش يف اآذاننا؟
اأك���رث م��ن جت��م��ع��ات حف�ت  ال�����س��ي��ف  ���س��يء ي�سبه  ل 
ال�سواء يف الأماكن املفتوحة، خا�سة بعد اأ�سهر ال�ستاء 
اأنني  يظل:  ال�سيفية  التجمعات  عدو  ولكن  الكئيبة. 

البعو�س الذي يدور حول اآذاننا.
حول  للدماء  املا�سة  احل�سرات  ه��ذه  حت��وم  مل��اذا  اإذن، 
ال�سجيج  ه��ذا  ت�سدر  ومل���اذا  الأول؟،  امل��ق��ام  يف  اآذان��ن��ا 

املزعج؟.
ق���ال م��اي��ك��ل ري��ي��ل، اأ���س��ت��اذ ع��ل��م احل�����س��رات يف جامعة 
الغالب جمرد  اأذن��ك هو يف  الطنني يف  "اإن  اأري��زون��ا: 
لي�س  وال�سوت  البعو�س.  اأجنحة  ل�سرب  جانبي  اأث��ر 
يطري  عندما  اأك���رث  ت�حظه  ل��ذل��ك  بعيد،  م��دى  ل��ه 
ال�سوت  هذا  يكون  اأن  املحتمل  ومن  اأذنيك".  حول 
ب��ع��و���س��ة. ذل����ك لأن ذكور  اأن���ث���ى  ال����ذي ت�����س��م��ع��ه م���ن 
تعي�س حياة خمتلفة متاما. وجتوب  البعو�س  واإن��اث 
الهتمام  دون  الأزه��ار،  رحيق  وت�ستن�سق  عادة  الذكور 
العثور  اإىل  الإن���اث  حتتاج  ذل��ك،  وم��ع  بالب�سر.  كثريا 
اأج���ل احل�سول على  م��ن  ال��ت��زاوج  بعد  دم  على وج��ب��ة 
طاقة كافية لإنتاج البيو�س. ويف الواقع، ُجّهزت اإناث 

البعو�س باأدوات فريدة لإيواء �سحيتها التالية.

كلب يك�شف جرمية اغت�شاب وقتل
ك�سف ك��ل��ب ح��را���س��ة ب��ط��ري��ق ال�����س��دف��ة ع��ن ج��رمي��ة قتل 
واغت�ساب فتاة م�سردة بعد 3 �سنوات من مواراة جثتها يف 
م�ستل بالعا�سمة العراقية بغداد. وذكرت مديرية اإجرام 
بغداد، يف بيان، اأن "ال�سرطة العراقية تو�سلت اإىل خيوط 
جرمية قتل واغت�ساب حدثت لطفلة م�سردة اختفت قبل 
اكت�ساف  "مت  اأن��ه  واأ�سافت  غام�سة".  بظروف  �سنوات   3
الأعظمية،  منطقة  م�ساتل  اأح��د  داخ��ل  مدفونة  رفاتها 
وذلك بعد اأن ا�سرتى رجل هذا امل�ستل ومن ثم جاء بكلب 
بالتقاط  الكلب  ق��ام  وج��ي��زة  ف��رتة  وبعد  م���درب،  حرا�سة 
رائحة جثة الطفلة، ليقوم بنب�س املكان ومن ثم ا�ستخراج 
البيان  وج��اء يف  كامل".    ب�سكل  تتحلل  التي مل  الرفات 
بالبحث  ال�سرطة  قامت  الأمنية،  القوات  اإب�غ  "بعد  اأنه 
يف  الذين عملوا  العمال  اإىل  التو�سل  ثم  والتحري ومن 
اأن  امل�ستل خ�ل تلك املدة، ومن خ�ل التحقيقات تبني 
احلديث يجري عن عاملني اثنني من خارج املنطقة، قاما 
با�ستدراج الطفلة اإىل امل�ستل وخدعاها عر اإيهامها بوجود 
بفر�سة عمل لها يف امل�ستل، من ثم حاول اغت�سابها وبعد 
اأن قاومتهما قاما بطعنها عدة مرات واغت�سابها لتفارق 
املوقع، وبرر املجرمان  اإح��دى زواي��ا  احلياة، ويدفناها يف 

فعلتهما باأنهما كانا حتت تاأثري الكحول".

طفالن ي�شتبكان مع ال�شرطة بكال�شنيكوف 
اإن طفلني يف فلوريدا اقتحما  ال�سلطات الأمريكية  قالت 
التي  القانون  اإنفاذ  ق��وات  النار مع  اإط���ق  وتبادل  منزل 
قائد  وق��ال مكتب  املوقع.  ا�ستجابت لب�غ عما يحدث يف 
عاما(   12( الطفل  اإن  بيان  يف  فولو�سيا  مقاطعة  �سرطة 
والفتاة )14 عاما( عرثا على بنادق يف املنزل الذي اقتحماه 
يف جممع اإنرتبرايز ال�سكني يف ولية فلوريدا واأطلقا النار 
اأن  بعد  ن��اري  بعيار  الفتاة  واأ�سيبت  ال�سرطة.  رج��ال  على 
اإىل رجال ال�سرطة. وقال قائد ال�سرطة  �سوبت �س�حها 
يف  �س�حه  األ��ق��ى  بكال�سنيكوف  امل�سلح  "الطفل  بيان  يف 
ال�سلطات  واأ�سافت  ي�سب".  بقليل ومل  ذلك  بعد  النهاية 
اأن الفتاة خ�سعت لعملية جراحية وحالتها م�ستقرة. ومل 
اإط���ق النار التي  اأي من رجال ال�سرطة يف واقعة  ي�سب 
اأن  بعد  املنزل  ال�سرطة  �سباط  وحا�سر  الث�ثاء.  حدثت 
و�سلهم ب�غ ب�سماع �سوت ته�سم للزجاج ي�سري لقتحامه 
وبداأ بعد ذلك اإط�ق النار من داخل املنزل. ووفقا لبيان 
قائد ال�سرطة وقع تبادل لإط�ق النار اأربع مرات ا�ستمر 
املنزل على م�سد�س  ال�سرطة يف  رج��ال  وع��رث  دقيقة.   35

وبندقية وكال�سنيكوف وكمية كبرية من الذخرية.

احلّمامات ال�شاخنة لل�شيطرة على ال�شكري
على  م�ساعدتك  يف  مفيدة  ال�ساخنة  احل��م��ام��ات  تعتر 
ال�سرتخاء بعد يوم عمل طويل، ولكنها ميكن اأن ت�ساعد 
اأن  الدرا�سات  اإح��دى  وتو�سح  ا يف حت�سني �سحتك.  اأي�سً
ال�سيطرة  يف  ي�ساعد  اأن  مي��ك��ن  ���س��اخ��ن  ح��م��ام  يف  ال��ن��ق��ع 
على مر�س ال�سكري من النوع 2. اء ال�سكري من النوع 
اإىل  ت��وؤدي  اأن  ت�ستمر م��دى احل��ي��اة، وميكن  2 هو حالة 
اإذا ُتركت دون ع�ج. وميكن  م�ساعفات �سحية خطرية 
اأن يوؤدي ارتفاع م�ستوى ال�سكر يف الدم اإىل زيادة خماطر 
واأمرا�س  الدماغية  وال�سكتة  القلب  باأمرا�س  الإ�سابة 

الكلى وتلف الأع�ساب.

ا�شتباكات الدم والنار.. جمزرة بني عائلتني 
العا�سمة  اأب����و ح�����زام، ج��ن��وب��ي  ق��ري��ة  ���س��ه��دت 
بالأ�سلحة  عنيفة  م�ساجرة  القاهرة،  امل�سرية 
ال��ن��اري��ة ب��ني ع��ائ��ل��ت��ني، مم��ا اأودى ب��ح��ي��اة 11 
7 اآخرين، فيما قام اخل�ف  �سخ�سا، واإ�سابة 

اأ�سا�سا حول ثاأر قدمي.
عيان  �ساهد  وه��و   احلميد  عبد  ب�سام  وك�سف 
من �سكان القرية، كوالي�س ما جرى، قائ� اإن 
العائلتني  بني  قدمية  ثاأرية  خ�فات  "هناك 
منذ ربع قرن لكنها جتددت يف الأي��ام املا�سية 
اأبناء  ب���ني  ك���م��ي��ة ح���دث���ت  م�������س���ادة  ب�����س��ب��ب 

العائلتني.
اأح��م��د �سمري من  ب��ني  املناو�سات  ه��ذه  وج��رت 
عائلة  ال�سعدية، من جهة، و�س�ح من  عائلة 
فكان هذا اخل�ف  اأخ��رى،  العوامر من جهة 

اإيذانا بجرمية مروعة.
وان����ت����ظ����رت ع���ائ���ل���ة ال�������س���ع���دي���ة ق�������دوم جنل 
حافلة  ي�ستقل  ك���ان  وال�����ذي  ال��ع��وام��ر  ع��ائ��ل��ة 
)م��ي��ك��روب��ا���س(، ف��ق��ام��وا ب��اإط���ق ال��ن��ار علي 
امل��رك��ب��ة ب��ال��ك��ام��ل، مم��ا اأدى مل�����س��رع ك��اف��ة من 

كانوا على متنها.
"�سكاي  ل�  خا�س  ت�سريح  يف  ال�ساهد  واأ���س��اف 
الأوىل  هي  تكن  مل  الواقعة  عربية" اأن  نيوز 
حدثت  اأن  �سبق  اإذ  العائلتني،  بني  نوعها  من 
بينهم العديد من امل�ساجرات واإط�ق النريان 
والنار  ال��دم  " قرية  القرية  علي  اأط��ل��ق  حتي 
واإط�ق  الثاأرية  اخل�سومات  ك��رثة  ب�سبب   "

النريان داخلها.
اأمن قنا،  اأبو املجد، مدير  اللواء حممد  وكان 
م�سلحة  م�ساجرة  بن�سوب  اإخ��ط��ارا،  تلقى  ق��د 
اأبو  بقرية  وال��ع��وام��ر،  ال�سعدية  عائلتني  ب��ني 
حزام يف مركز جنع حمادي، واإط�ق النريان 

على �سيارة "ميكروبا�س".
ووف�����ق م�����س��در اأم����ن����ي، و����س���ل اإج����م����ايل عدد 
نار  اإط������ق  يف  ���س��خ�����س��ا،   18 اإىل  ال�����س��ح��اي��ا 
و7  جثة   11 بينهم  م��ن  "ميكروبا�س"،  على 
بقرية  ح��م��ادي  جن��ع  م�ست�سفى  يف  م�����س��اب��ني 
اإىل م�سرحة  5 جثث  بهجورة، كما جرى نقل 

م�ست�سفى قنا اجلامعي.

املمثلة جينا يل اأورتيز حت�سر العر�ض العاملي االأول لفيلم 7th & Union يف مهرجان لو�ض اأجنلو�ض ال�سينمائي الدويل يف هوليوود. ا ف ب 

اآمال ماهر تعتزل الفن بعد 
ف�شخ خطوبتها

فاجاأت املطربة امل�سرية اآمال ماهر، جمهورها بخر �سادم، حيث اأعلنت اعتزالها وابتعادها 
وكتبت ماهر عر  الأرب��ع��اء.  الأول  اأم�س  الفني، فجر   والن�ساط  الفني  الو�سط  متاما عن 
ل�سنوات  ���س��ان��دين  ال���ذي  ال��ع��زي��ز  "جمهوري  "ان�ستغرام":  يف  الر�سمية  �سفحتها 
و�سنوات وكان رفيق دربي الدائم، نظرا لظروف خا�سة بي وخارجة عن 
الفني،  والن�ساط  الفني  الو�سط  عن  متاما  ابتعادي  اأُعلن  اإرادت���ي.. 
متمنية لكل جمهوري كل اخلري وال�سعادة يف هذه احلياة، ومتمنية 
اأيام  اأعلنت قبل  اإىل كل الزم�ء". وكانت ماهر قد  كل التوفيق 
اأو�سحت من خ�ل من�سور عر �سفحتها  كما  ف�سخ خطوبتها، 
مبوقع التوا�سل الجتماعي "في�سبوك" قائلة: "كنت قد اأعلنت 
اأن��ه متت خطوبتي، ولكن كل �سيء ن�سيب، مت ف�سخ  ف��رتة  من 

اخلطوبة، احلمد هلل على كل �سيء".


