
   

الإمارات تعلن تعليق دخول القادمني من 
زامبيا والكونغو الدميقراطية واأوغندا 

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت الهيئة العامة للطريان املدين والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ 
و الأزمات والكوارث عن تعليق دخول امل�سافرين القادمني من زامبيا 
الرحالت  جميع  على  واأوغ��ن��دا  الدميقراطية  الكونغو  وجمهورية 
اجل��وي��ة ل��ل��ن��اق��الت ال��وط��ن��ي��ة والأج��ن��ب��ي��ة وك��ذل��ك رك���اب الرتانزيت 
 2021-06-11 املوافق  اجلمعة  يوم  من  اعتبارا  منها،  القادمني 
للدولة  ال��ق��ادم��ة  ال��رتان��زي��ت  رح���الت  با�ستثناء   11:59 ال�����س��اع��ة 
امل�سافرين  تعليق دخ��ول  ذل��ك  ي�سمل  ال��دول. كما  ه��ذه  اإىل  واملتجهة 
ال��ذي��ن ت��واج��دوا يف ه��ذه ال���دول خ��الل ف��رتة 14 يوما قبل القدوم 
�سي�سمح  حيث  ال��رح��الت،  ت�سيري  ا�ستمرار  م��ع  الإم����ارات  دول���ة  اإىل 
ال��دول الثالث على الرحالت.    اإىل  بنقل الركاب من دول��ة الإم��ارات 

)التفا�سيل �ص2(

الإمارات تر�سل �سحنة من لقاح كوفيد-19 اإىل بيالرو�سيا
•• اأبوظبي-وام: 

اأر�سلت دولة الإم��ارات اأم�ص الأول طائرة حتمل على متنها 11 األف جرعة 
بيالرو�سيا  جمهورية  اإىل   ،  19  - كوفيد  لفريو�ص  امل�سادة  اللقاحات  من 
ال�سديقة لدعم جهودها يف الت�سدي للجائحة، وذلك عرب ذراعها الإن�ساين 
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.وتهدف هذه ال�سحنة من امل�ساعدات الطبية 
اأكرب لل�سرائح ال�سعيفة وكبار ال�سن واأ�سحاب الأمرا�ص  اإىل توفري حماية 
املزمنة، وتاأتي يف اإطار اجلهود التي تقوم بها دولة الإمارات للحد من انت�سار 
، وانطالقاً من دوره��ا الإن�ساين والريادي يف مكافحة   -19 جائحة كوفيد 
اجلائحة. ومن �ساأن هذه امل�ساعدات امل�ساهمة يف تعزيز الإج��راءات الوقائية 
والحرتازية التي تتخذها بيالرو�سيا للت�سدي جلائحة كوفيد - 19، يف ظل 

ظهور �ساللت جديدة.  )التفا�سيل �ص2(

الوفد امل�سري لدى و�سوله اإىل ال�سودان

الربملان الوروبي يبحث قواعد تنقل املواطنني بني دوله

حممد بن زايد يعني �سامل النعيمي ع�سوا 
منتدبا مبجل�س اإدارة �سندوق اأبوظبي للتقاعد 

•• اأبوظبي -وام:

اآل نهيان ويل  اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
رئي�ص  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
املجل�ص التنفيذي لإمارة اأبوظبي قرارا بتعيني �سامل را�سد 
اأبوظبي  ���س��ن��دوق  اإدارة  مبجل�ص  منتدبا  ع�سوا  النعيمي 

للتقاعد.

الرئي�ص الأمريكي ي�سعد اىل �سلم الطائرة متوجها اىل بريطانيا حل�سور قمة ال�سبع   )رويرتز(

وفد وزاري م�سري اإىل ال�سودان للتن�سيق حول �سد النه�سة
•• القاهرة - اخلرطوم- وكاالت:

ع��ق��د وزي������را اخل���ارج���ي���ة وال����ري 
مباحثات  جل�سة  امل��ائ��ي��ة  وامل�����وارد 
اخلارجية  وزي������ري  م���ع  م��و���س��ع��ة 

واملوارد املائية والري امل�سريني.
الوزيرين  و�سول  ذلك عقب  جاء 
�سباح  اخل���رط���وم  اإىل  امل�����س��ري��ني 

الأربعاء.
ل���ق���اًء م���ع رئي�ص  ال���وف���د  وي��ع��ق��د 
ال�����������������وزراء ع�������ب�������داهلل ح�����م�����دوك 
ورئ���ي�������ص جم��ل�����ص ال�������س���ي���ادة عبد 
الزيارة  وتختتم  ال��ربه��ان  الفتاح 

بت�سريحات �سحفية.
واحلدث  العربية  م�سادر  وقالت 
اإن الوفد يحمل مقرتحاً للتن�سيق 
بني البلدين يف ملف �سد النه�سة 
املعلومات  ت��ب��ادل  اإىل  ي��ه��دف  كما 
ح�����ول و����س���ع���ي���ة ال�������س���د وم���ق���درة 
اإثيوبيا يف بدء امللء الثاين يوليو 

املقبل.
بداية  ك�سف  ق��د  ال�����س��ودان  وك���ان 
بداأت  اإثيوبيا  اأن  اجل���اري  ال�سهر 
فعليا عملية امللء قبل يوليو و�سط 

لتفاق عادل وملزم.
برملانيني  م��ع  لقائه  خ��الل  واأك���د 
م�����س��ري��ني ال�����س��ب��ت امل��ا���س��ي على 
م�����س��ر يف ح��ف��ظ حقوقها  ث��واب��ت 
للجميع  املنفعة  وحتقيق  امل��ائ��ي��ة 
يف اأي اتفاق حول ال�سد الإثيوبي، 
للتو�سل  ال�سعي  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د 
وملزم  ع�������ادل  ق����ان����وين  لت����ف����اق 
جميع  ط��م��وح��ات  ي��ل��ب��ي  للجميع 
اأي  اأن  التنمية، م�سيفا  ال��دول يف 
التو�سل  دون  ات���خ���اذه  ي��ت��م  ف��ع��ل 
وملزم  ع�������ادل  ق����ان����وين  لت����ف����اق 
وبدون التن�سيق مع دولتي امل�سب 

هو فعل اأحادي مرفو�ص.
وزي�����را  ي��ل��ت��ق��ي  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
اخل��ارج��ي��ة وال����ري ب��ال��ف��ري��ق اأول 
رئي�ص  ال��ربه��ان  الفتاح  عبد  رك��ن 
جم���ل�������ص ال���������س����ي����ادة ال���������س����وداين 
ح���م���دوك  اهلل  ع���ب���د  وال����دك����ت����ور 
ف�ساًل  ال�سوداين،  ال���وزراء  رئي�ص 
عن عقد جل�سة مباحثات مو�سعة 
م����ع وزي�������ري اخل���ارج���ي���ة وال�����ري 
ال�سودانيني مبقر وزارة اخلارجية 

ال�سودانية.

وم�سر  ال�������س���ودان  م���ن  خم�����اوف 
�سالبة حمتملة من  ت��اأث��ريات  من 

عملية امللء.
وتوّجه �سباح اأم�ص الأربعاء وزير 
�سكري  �سامح  امل�سري  اخلارجية 

ووزير املوارد املائية والري الدكتور 
حممد عبد العاطي اإىل العا�سمة 
ال�������س���ودان���ي���ة اخل�����رط�����وم، وذل����ك 
ال�سرتاتيجية  العالقات  لتعزيز 
الق�سايا  خمتلف  ح��ول  والت�ساور 

حم���ل اله��ت��م��ام امل�����س��رتك وعلى 
راأ�سها ق�سية �سد النه�سة.

وكان وزير الري امل�سري، قد اأكد 
يف  ال�ستمرار  على  ب��الده  حر�ص 
للتو�سل  النه�سة  �سد  مفاو�سات 

ي�سمح بالتنقل داخل التكتل دون حجر

الربملان الأوروبي يقر »جواز �سفر كورونا«

م�سارات حل�سم كافة اخلالفات الفل�سطينية يف حوار القاهرة
•• القاهرة-وكاالت:

القادمني  والأح����د  ال�سبت  ي��وم��ي  ال��ق��اه��رة  يف  تنطلق 
اجتماعات الف�سائل الفل�سطينية ملناق�سة ملفات عالقة 
امل�ساحلة  لإجن��از  متهيدا  حولها  لتوافقات  والو�سول 
الفل�سطيني والتفاق  واإنهاء النق�سام وتوحيد ال�سف 

على اآليات اإعادة اإعمار غزة.
وك�سفت م�سادر فل�سطينية ل�"العربية.نت" اأن اجتماعات 
القاهرة للف�سائل �ستبحث ملفات عاجلة، منها تخفيف 
احل�سار واإع��ادة الإعمار والهدنة، واأخ��رى دائمة منها 
ما يتعلق بو�سعية منظمة التحرير وامل�ساحلة واإنهاء 

النق�سام وتبادل الأ�سرى والنتخابات.
وق����ال ول��ي��د ال��ع��و���ص ع�����س��و امل��ك��ت��ب ال�����س��ي��ا���س��ي حلزب 
جدول  على  �ستتفق  الف�سائل  اإن  الفل�سطيني  ال�سعب 

اأعمال وفق م�سارين: الأول ملناق�سة وقف النار وتثبيت 
الإع��م��ار يف قطاع غزة،  اإع���ادة  ي�سمل  وال��ث��اين  الهدنة، 
امل�ساحلة  ع��ن  ف�����س��ال  اأخ�����رى،  اإحل���اق���ه مب��ل��ف��ات  دون 

والنتخابات و�سكل احلكومة املقبلة.
اأن  ل�)العربية.نت(  فل�سطيني  م�سدر  ك�سف  ذلك  اإىل 
برتتيب  يتعلق  فيما  روؤي��ت��ه��ا  �ستطرح  حما�ص  ح��رك��ة 
التيارات  غالبية  لت�سمل  التحرير  منظمة  وو�سعية 
باإعادة  يتعلق  فيما  �ستطرح موقفها  كما  الفل�سطينية، 
بالفعل ممن  املايل مل�ستحقيه  الدعم  واإي�سال  الإعمار، 

ُدمرت منازلهم.
ل�سكل  روؤيتها  �ستطرح  الأخ���رى  الف�سائل  اأن  واأ���س��اف 
تكون حكومة وحدة وطنية،  اأن  املقبلة، على  احلكومة 
امل�سروع  واإح��ي��اء  ال�سلطة  موؤ�س�سات  توحيد  وك��ذل��ك 

الوطني، واإ�سالح منظمة التحرير.

•• بروك�سيل-وكاالت:

واف����ق ن����واب الحت�����اد الأوروب�������ي، 
الأربعاء، على �سهادة �سفر جديدة 
للمواطنني  ت�سمح  اأن  امل��ق��رر  م��ن 
ب��ال��ت��ن��ق��ل ب���ني ال�����دول الأوروب���ي���ة 
دون احلاجة اإىل احلجر ال�سحي 
اإ�سافية  لخ��ت��ب��ارات  اخل�����س��وع  اأو 
م�����ا ميهد  ك������ورون������ا،  ل����ف����ريو�����ص 
التنقل يف  ل��ب��دء ح��رك��ة  ال��ط��ري��ق 

الوقت املنا�سب لف�سل ال�سيف.
وت����ه����دف ال�������س���ه���ادة ال����ت����ي ط���ال 
انتظارها اإىل اإنقاذ �سناعة ال�سفر 
ال�سياحية  وامل����واق����ع  اأوروب��������ا  يف 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة م���ن م��و���س��م اإج�����ازات 

كارثي اآخر.
الرئي�سية  ال�سفر  وج��ه��ات  ق���ادت 
مثل اليونان حملة احل�سول على 
���س��ت��ق��دم ب�سكل  ال�����س��ه��ادة، وال���ت���ي 

�سريع على �سكل ورقي ورقمي.
م����ن دول الحت�����اد  ال���ع���دي���د  ب������داأ 
ا�ستخدام  يف  ب��ال��ف��ع��ل  الأوروب�������ي 
بلغاريا  وم��ن��ه��ا  اجل��دي��د،  ال��ن��ظ��ام 
الت�سيك  وج��م��ه��وري��ة  وك���روات���ي���ا 
واليونان  واأمل���ان���ي���ا  وال�����دمن�����ارك 

وبولندا.

لقاء الأحّبة يف بروك�سل:
الناتو: وراء الوحدة امل�ستعادة، موا�سيع خالفية!

•• الفجر - برونو تريتري* -ترجمة خرية ال�سيباين

يونيو   14 اأع�����س��اء احل��ل��ف يف  ب��اي��دن، يجتمع  ان��ت��خ��اب ج��و  لأول م���رة م��ن��ذ 
بربوك�سل. انهم مطالبون باإظهار وحدتهم، دون حجب املو�سوعات التي تثري 

اخلالف. فك ال�سفرة:
من بني موا�سيع اخلالف، هذا ال�سوؤال: هل ينبغي اأن يركز الناتو على مهمته 
الأ�سا�سية املتمثلة يف الدفاع اجلماعي، اأم اأنه ميكن اأن يكون منتدى للنقا�ص، 
الوقت  يف  الرئي�سية  ال�سيا�سية  الق�سايا  ب�ساأن  احللفاء  بني  التن�سيق  حتى  اأو 

احلايل؟
يتطلع معظم احللفاء اإىل هذه اللحظة. بالتاأكيد، هناك عدد غري قليل من 
اأف�سل العالقات مع ال�سيد  اأوروبا الو�سطى الذين ربطتهم  املتذّمرين -قادة 
ترامب -ولكن يجب على �سركاء اأمريكا الرتحيب بال�سيد بايدن عندما يلتقي 

بهم ج�سدًيا، للمرة الأوىل، يف 14 يونيو، يف بروك�سل.   )التفا�سيل �ص15(

ال�سفر  ي��ع��د  احل����ايل،  ال��وق��ت  ويف 
البالغ  الأوروب����ي  دول الحت���اد  يف 
عددها 27 دولة جتريبيا لل�سياح 
و�سركات الطريان على حد �سواء.

تنقل  اأن����ظ����م����ة  ال����ب����ل����دان  ل������دى 
خم��ت��ل��ف��ة ت��ت��ع��ل��ق ب��ك��وف��ي��د 19، 
باللون  امل��ح��ددة  تلك  تعترب  حيث 
الأخ�سر اآمنة، بينما يجب جتنب 
تلك املحددة باللون الأحمر، لكن 
ق��واع��د ومعايري  دول���ة تطبق  ك��ل 
مربكا  ال�سفر  يجعل  ما  خمتلفة، 

للجميع.

ومت اعتماد اللوائح اجلديدة التي 
حتكم �سهادات اللقاح يف ت�سويتني 
بالربملان الأوروبي يف �سرتا�سبورغ 
القواعد  مترير  مت  كما  بفرن�سا، 
اخل����ا�����س����ة مب����واط����ن����ي الحت�������اد 
�سوتا   546 مبوافقة  الأوروب����ي 
مقابل 93، وامتنع 51 نائبا عن 

الت�سويت.
القواعد  على  نائبا   553 وواف��ق 
اخل��ا���س��ة ب��الأ���س��خ��ا���ص م��ن خارج 
ال��ك��ت��ل��ة الأوروب���ي���ة م��ق��اب��ل رف�ص 
عن الت�سويت.  46 وامتناع   91
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جمموعة األف تطلق املم�سى �سرية 
بقيمة مليار و600 مليون درهم 

اأخبار الإمارات

�سحف عربية : حان الوقت لفر�ص 
»عزلة دولية« على ميلي�سيا احلوثي

عربي ودويل

كاأ�ص اأوروبا على موعد مع 
خم�سة جنوم للمتابعة 

الفجر الريا�سي

»الطوارئ والأزمات« يف اأبوظبي تعتمد 
ا�ستخدام تطبيق احل�سن لنظام املرور الأخ�سر

•• اأبوظبي-وام:

اعتمدت جلنة اإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث الناجمة عن جائحة »كورونا« يف اإمارة 
ل�سمان  الوقائية  التدابري  �سمن  الأخ�سر  للمرور  احل�سن  تطبيق  ا�ستخدام  اأبوظبي 

الدخول الآمن .
اإ�سرتاتيجية الإمارة ملكافحة جائحة »كوفيد19-« التي تقوم  وجاءت هذه اخلطوة وفق 
التطعيم،  وهي  امل�ستدام،  التعايف  اإىل  الطريق  تعترب  اأ�سا�سية ومرتابطة  ركائز  اأربع  على 

والتق�سي الن�سط والفحو�سات، والدخول الآمن، وا�ستمرار تطبيق الإجراءات الوقائية.
واعتمدت اللجنة نظام املرور الأخ�سر ب�سورة ح�سرية للدخول الآمن اإىل كل من املراكز 
واملحالت التجارية، وال�سالت الريا�سية، والفنادق واملرافق داخلها، وال�سواطئ واحلدائق 
العامة، وال�سواطئ اخلا�سة واأحوا�ص ال�سباحة، واملراكز الرتفيهية ودور ال�سينما واملتاحف، 
واملطاعم واملقاهي، ويبداأ العمل بهذا النظام اعتبارا من يوم الثالثاء املوافق 15 يونيو 
2021. واأكدت اللجنة اأن هذه الإجراءات تطبق ملن هم يف �سن 16 �سنة وما فوق، وتعترب 

مكملة لالإجراءات املعتمدة حالياً يف اأن�سطة القطاعات احليوية.

رحلة ت�ستمر 8 اأيام لإعادة بناء العالقات عرب الأطل�سي

بايدن يبداأ جولة اأوروبية ت�سمل قمة ال�سبع ولقاء بوتني
•• وا�سنطن-وكاالت:

توجه الرئي�ص الأمريكي جو بايدن اإىل بريطانيا، 
ل��ه م��ن��ذ توليه  اأول رح��ل��ة خ��ارج��ي��ة  الأرب���ع���اء، يف 

من�سبه.
بناء  لإع����ادة  وت��ه��دف  اأي����ام،   8 ال��رح��ل��ة  وت�ستغرق 
توترت خالل عهد  التي  الأطل�سي  العالقات عرب 
�سياغة  واإع����ادة  ت��رم��ب،  دون��ال��د  ال�سابق  الرئي�ص 

العالقات مع رو�سيا.
الأمريكي  الرئي�ص  لقدرة  اختبارا  اجلولة  ومتثل 
احللفاء  م����ع  ال���ع���الق���ات  واإ������س�����الح  اإدارة  ع���ل���ى 
الرئي�سيني الذين اأ�سيبوا بخيبة اأمل من الر�سوم 
ت��رم��ب وان�����س��ح��اب��ه من  ال��ت��ي فر�سها  اجل��م��رك��ي��ة 

معاهدات دولية.
�سحيفة  يف  ن�����س��ر  راأي  م���ق���ال  يف  ب���اي���دن  وك���ت���ب 
التحالفات  ���س��ت��ث��ب��ت  »ه����ل  ب���و����س���ت«:  »وا���س��ن��ط��ن 
واملوؤ�س�سات الدميقراطية التي �سكلت جانبا كبريا 
من القرن املا�سي قدرتها على مواجهة التهديدات 
والعداوات يف الع�سر احلديث؟ اأعتقد اأن الإجابة 
الأ�سبوع  هذا  ذلك  لإثبات  فر�سة  لدينا  نعم.  هي 

يف اأوروبا«.
و�سيكون اجتماعه مع الرئي�ص الرو�سي فالدميري 
بوتني يوم 16 يونيو /حزيران يف جنيف تتويجا 
للرحلة، وفر�سة لإثارة خماوف الوليات املتحدة 
الإلكرتونية  الهجمات  ب�ساأن  بوتني  مع  مبا�سرة 
ال��ت��ي ت��اأت��ي م��ن رو���س��ي��ا، واع���ت���داءات مو�سكو على 

اأوكرانيا وجمموعة اأخرى من الق�سايا.
قرية  يف  الأوىل  حم��ط��ت��ه  يف  ب���اي���دن  و���س��ي��ت��وق��ف 
اإيفز ال�ساحلية يف كورنوال، حيث �سي�سارك  �سانت 

تهيمن  اأن  املتوقع  ال�سبع. ومن  يف قمة جمموعة 
على الجتماع ق�سايا التجارة واملناخ ودبلوما�سية 
التحتية يف  البنية  بناء  لإع��ادة  ومبادرة  اللقاحات 
دول العامل النامي. ويرى م�سوؤولون اأمريكيون يف 
هذه املبادرة و�سيلة ملواجهة نفوذ ال�سني املتنامي.

و�سيلتقي بايدن مع رئي�ص وزراء بريطانيا بوري�ص 
ج��ون�����س��ون، ال���ي���وم اخل��م��ي�����ص، يف ك����ورن����وال، وهي 
اخلا�سة  ال��ع��الق��ة  يف  ج��دي��دة  دم���اء  ل�سخ  فر�سة 
الحتاد  م��ن  بريطانيا  خ���روج  بعد  البلدين  ب��ني 

الأوروبي.
ت�ستغرق  التي  ال�سبع  جمموعة  قمة  انتهاء  وبعد 
ث��الث��ة اأي����ام، ���س��ي��زور ب��اي��دن وزوج��ت��ه ج��ي��ل امللكة 

 78( بايدن  والتقى  وند�سور.  قلعة  يف  اإليزابيث 
عاما( بامللكة يف عام 1982 عندما كان ع�سوا يف 

جمل�ص ال�سيوخ عن ولية ديالوير.
حمادثات  لإج��راء  بروك�سل  اإىل  يتوجه  ذل��ك  بعد 
مع قادة حلف �سمال الأطل�سي والحتاد الأوروبي. 
امل��ح��ادث��ات ع��ل��ى رو�سيا  ت��رتك��ز  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
دوما  نف�سها  ت��ف��ر���ص  ال��ت��ي  وال��ق�����س��ي��ة  وال�����س��ني 
املتمثلة يف زي��ادة م�ساهمة دول احللف يف تكاليف 

الدفاع امل�سرتكة.
ويف حمطته الأخرية بجنيف �سيعقد بايدن لقاء، 
قد يكون الأ�سعب خالل اجلولة، مع بوتني الذي 

اأقام عالقات ودية مع ترمب.

بوادر �سدام بني احلكومة واحتاد ال�سغل يف تون�س
•• تون�س-وكاالت:

ب�������داأت ب�������وادر �����س����دام ت��ط��ف��و على 
ال�����س��ط��ح ب���ني احل���ك���وم���ة والحت�����اد 
اأك�����رب منظمة  ل��ل�����س��غ��ل،  ال��ت��ون�����س��ي 
عمالية يف البالد، ب�سبب ال�سيا�سات 
للخروج  احل���ك���وم���ة  ت��ت��ب��ع��ه��ا  ال���ت���ي 
يف  والقت�سادية  املالية  الأزم���ة  من 
ال��ب��الد، وه��و م��ا ق��د يفجر احتقانا 

اجتماعيا وا�سعا.
وقال الحتاد العام التون�سي لل�سغل 
ت��ون�����ص، يف  ال���ق���وي يف  ال���ت���اأث���ري  ذو 
اأعلنت  احلكومة  اإن  الثالثاء،  بيان 
رف�سه  موؤكدا  ال�سعب،  �سد  احل��رب 
واخليارات  الليبريالية  ال�سيا�سات 
الال�سعبية املتبعة من قبل احلكومة 
�سندوق  اإم����الءات  اإىل  وخ�سوعها 
ال��ن��ق��د ال�����دويل يف غ��ي��اب ك��ل��ي لأي 
البالد  لإن���ق���اذ  ب��رن��ام��ج  اأو  ت�����س��ّور 

م��ن اأو���س��اع��ه��ا امل��رتدي��ة، واأك���د اأنها 
�سيا�سات متوح�سة ترتهن تون�ص.

ووج��������ه الحت���������اد ان�����ت�����ق�����ادات غري 
الزيادات  ب��ع��د  للحكومة  م�سبوقة 
الأخرية التي اأقّرتها يف اأ�سعار عديد 
باملجحفة،  الأ�سا�سية وو�سفها  املواد 
اأح��ادي��ة ول  اإج�����راءات  اأن��ه��ا  معتربا 
الدعم  لإل��غ��اء  مقدمة  وه��ي  �سعبية 

وا�ستهداف قوت ال�سعب وتفقريه.
كما جّدد احتاد ال�سغل الذي يتعّر�ص 
منت�سبيه  م��ن  ك��ب��رية  ���س��غ��وط  اإىل 
تدهور  وتقلي�ص  رواتبهم  لتح�سني 
خليارات  رف�سه  ال�سرائية،  قدرتهم 
ال��ت��داي��ن ووق���ف الن���ت���داب وتعميق 
ال���ب���ط���ال���ة، حم�����ذرا احل���ك���وم���ة من 
التمادي يف هذه ال�سيا�سات، معتربا 
ال��ت��م�����س��ك ب��ه��ا اإع������الن ح����رب على 
ال�سعب ل ميكن لالحتاد اأن ي�سمت 

عنه اأو يت�ساهل مع املت�سببني فيه.

ه����ذا ال��ت�����س��ع��ي��د ال���الف���ت م���ن قبل 
احت�����اد ال�����س��غ��ل وال������ذي و����س���ل حّد 
ل���ب���وادر �سراع  ي��وؤ���س�����ص  ال��ت��ه��دي��د، 
اأعباء  ت���واج���ه  ال��ت��ي  م���ع احل��ك��وم��ة 
اقت�سادية ومالية كبرية، دفعتها اإىل 
الزيادة يف اأ�سعار عدة مواد اأ�سا�سية، 
والدخول يف مفاو�سات مع �سندوق 
النقد الدويل للح�سول على قر�ص 
جديد لتمويل عجز ميزانية الدولة 
وا�ستخال�ص ديونها اخلارجية، لكن 
مواجهة  يف  و�سعتها  اخلطط  ه��ذه 

مبا�سرة مع احتاد ال�سغل.
على الرغم من اأن احتاد ال�سغل مل 
يف�سح عن كيفية حتركه يف مواجهة 
القرارات احلكومية الأخرية، اإل اأنه 
الدخول  نحو  يتجه  اأن  املرجح  من 
الح����ت����ج����اج����ات  م�����ن  ����س���ل�������س���ل���ة  يف 
ت�سل  ق��د  القطاعية،  والإ���س��راب��ات 

اإىل الإ�سراب العام.

ترتاكم ال�سعوبات على عدة جبهات:
بالن�سبة للرئي�س بايدن، 

الأ�سعب يبداأ الآن!
•• الفجر -ثيو لوبري –ترجمة خرية ال�سيباين

ال�سحافة،  ق��ب��ل  م���ن  روزف���ل���ت  ب��ف��ران��ك��ل��ني  ي���ق���ارن 
حملة  بتنظيم  واأ�ساد  الدميقراطي  الي�سار  له  �سّفق 
ال��ت��ط��ع��ي��م يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، مت��ت��ع ج���و بايدن 
الأبي�ص.  البيت  يف  ل��ه  ي��وم  مائة  اأول  خ��الل  بهدنة 
املرا�سيم  بتوقيع  ق��ام  مرتفع،  باإيقاع  الن�ساط  دائ��م 
-الأوامر التنفيذية -وجعل الكوجنر�ص يتبنى خطة 
كبرية لدعم القت�ساد، تقدر ب� 1.900 مليار دولر، 
ل�سالح الطبقات ال�سعبية واملتو�سطة، وكذلك لفائدة 

ال�سركات ال�سغرى واملتو�سطة.  
�سرورة  ي���درك  ال���ذي  اجل��دي��د،  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ص 
اإ����س���الح ب�����الده، ي��وا���س��ل زخ���م���ه، واأع���ل���ن رغ��ب��ت��ه يف 
التحتية  البنية  لتحديث  مليار   2200 ا�ستثمار 

الأ�سر.  ل��دع��م  م��ل��ي��ار   1800 وك��ذل��ك  الأم��ري��ك��ي��ة، 
بالن�سبة للتمويل، يطرج جو بايدن اإ�سالًحا �سريبًيا 
منه، على وجه اخل�سو�ص، زيادة ال�سرائب املفرو�سة 
اإىل  بالإ�سافة  الأغنياء،  دخل  وعلى  ال�سركات،  على 
ال�سركات  ال�سرائب على  اأدن��ى عاملي من  فر�ص حد 

متعددة اجلن�سيات.
)التفا�سيل �ص13(

ال�سني التحدي الكرب لالمريكان

�ستولتنربغ يقدم املقرتحات الثمانية التي �ستكون يف جدول اأعمال القمة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

من  للدولة  العامة  النيابة  اأو�سحت 
خالل تغريدة ن�سرتها على ح�ساباتها 
الجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  م����واق����ع  يف 
او  اأ�سلحة  ا�ستعمال  ج��رمي��ة  ج��رمي��ة 
م�سابهة  اأو  حماكيه  هياكل  اأو  من��اذج 

لأ�سكال الأ�سلحة لتهديد الغري.
طبقا  اأنه  اإىل  العامة  النيابة  واأ�سارت 
احتادي  بقانون  املر�سوم   57 للمادة 
ب�������س���اأن   2019 ل�������س���ن���ة   17 رق�������م 
واملتفجرات  وال����ذخ����ائ����ر  الأ����س���ل���ح���ة 
وامل����واد اخلطرة،  ال��ع�����س��ك��ري  وال��ع��ت��اد 
باإحدى  اأو  والغرامة  باحلب�ص  يعاقب 
ا�ستخدم  م��ن  ك��ل  العقوبتني،  ه��ات��ني 
اأو مناذج اأو هياكل حماكية اأو  �سالحاً 
م�سابهة لأ�سكال الأ�سلحة او املتفجرات 
العقوبة  بذات  ويعاقب  الغري  لتهديد 
ك��ل م��ن ع��م��ل ع��ل��ى حت��وي��ل الأ�سلحة 
بغري  ن��اري��ة  اأ�سلحة  اإىل  النارية  غ��ري 
م�سدداً  ظ����رف����اً  وي���ع���ت���رب  ت���رخ���ي�������ص 

التهديد بال�سالح الناري.

اإطار  امل��ع��ل��وم��ات يف  ه��ذه  ن�سر  وي��اأت��ي 
حملة النيابة العامة للدولة امل�ستمرة 
اأفراد  بني  القانونية  الثقافة  لتعزيز 

املجتمع، ورفع م�ستوى وعي اجلمهور 
ن�سر ثقافة  ب��ه��دف  وذل���ك  ب��ال��ق��ان��ون، 

القانون كاأ�سلوب حياة.

•• اأبوظبي -وام:

الوطنية  والهيئة  امل��دين  للطريان  العامة  الهيئة  اأعلنت 
دخول  تعليق  والكوارث" عن  الأزم���ات  و  ال��ط��وارئ  لإدارة 
امل�����س��اف��ري��ن ال��ق��ادم��ني م��ن زام��ب��ي��ا وج��م��ه��وري��ة الكونغو 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة واأوغ���ن���دا ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال���رح���الت اجلوية 
الرتانزيت  رك��اب  وك��ذل��ك  والأجنبية  الوطنية  للناقالت 
ال���ق���ادم���ني م���ن���ه���ا، اع���ت���ب���ارا م����ن ي�����وم اجل���م���ع���ة امل���واف���ق 
رحالت  با�ستثناء   11:59 ال�ساعة   2021/06/11

الرتانزيت القادمة للدولة واملتجهة اإىل هذه الدول.
كما ي�سمل ذلك تعليق دخول امل�سافرين الذين تواجدوا يف 
14 يوما قبل القدوم اإىل دولة  ه��ذه ال��دول خ��الل ف��رتة 
�سي�سمح  حيث  ال��رح��الت،  ت�سيري  ا�ستمرار  م��ع  الإم����ارات 
ال��دول الثالث على  اإىل  بنقل الركاب من دول��ة الإم���ارات 

الرحالت.
كما �سي�سمح بنقل الفئات امل�ستثناة من زامبيا وجمهورية 
مع  الم����ارات  دول���ة  اإىل  واأوغ��ن��دا  الدميقراطية  الكونغو 
وال��ت��ي ت�سمل  امل���ذك���ورة،  الإح���رتازي���ة  الإج�����راءات  تطبيق 
م��واط��ن��ي دول���ة الإم����ارات واأق��ارب��ه��م م��ن ال��درج��ة الأوىل، 
والبعثات الدبلوما�سية املعتمدة بني دولة الإمارات والدول 
الثالث وي�سمل ذلك الإداري��ني العاملني يف �سفارات دولة 
الإمارات يف هذه الدول و�سفارات الدول الثالث يف الدولة. 
كما ت�سمل الفئة امل�ستثناه الوفود الر�سمية ورجال الأعمال 

اأ�سحاب  وكذلك  امل�سبقة  املوافقة  على  احل�سول  ب�سرط 
اأ�سحاب  ا�ستثناء  اإىل  اإ�سافًة  والف�سية،  الذهبية  الإقامة 
الوظائف احليوية ح�سب ت�سنيف الهيئة الحتادية للهوية 
الأجنبية  والرتانزيت  ال�سحن  طائرات  واأطقم  واجلن�سية 
ب�����س��رط احل�����س��ول ع��ل��ى ن��ت��ي��ج��ة ف��ح�����ص خم����ربي �سلبي 
لكوفيد19- خالل 48 �ساعة من املغادرة وعند الو�سول 

واللتزام باحلجر ال�سحي حلني املغادرة.
الوقائية  ب��الإج��راءات  امل�ستثناه  الفئات  اإل��زام  و�سيتم  ه��ذا 
التي ت�سمل حجرا مدته 10 اأيام وفح�ص PCR يف املطار 
و يف اليومني الرابع و الثامن من دخول الدولة وخف�ص 
مدة فح�ص PCR من 72 �ساعة اإىل 48 �ساعة على اأن 
املعتمدة  املختربات  م��ن  ال�����س��ادرة  الفحو�سات  قبول  يتم 

.QR Code والتي حتمل
على  ي�سرتط  اأن��ه  امل��دين  للطريان  العامة  الهيئة  واأك��دت 
امل�����س��اف��ري��ن ال��ق��ادم��ني م��ن زام��ب��ي��ا وج��م��ه��وري��ة الكونغو 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة واأوغ���ن���دا ع��رب دول اأخ����رى اأن ت��ك��ون مدة 
14 يوما لكي ي�سمح  ال��دول ل تقل عن  اإقامتهم يف تلك 
لهم بدخول الدولة، مع ا�ستمرار رحالت ال�سحن بني دولة 

الإمارات مع الدول الثالث.
بالقرار  املتاأثرين  امل�سافرين  جميع  من  الهيئة  اأه��اب��ت  و 
�سرورة املتابعة والتوا�سل مع �سركات الطريان املرتبطني 
معها لتعديل و جدولة رحالتهم و �سمان عودتهم �ساملني 

اإىل وجهاتهم النهائية دون اأي تاأخري اأو التزامات اأخرى.

•• اأبوظبي-وام:

تراأ�ص �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء 
اأم�ص  �سباح  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي��ر 
الوزاري  املجل�ص  اجتماع  الأرب��ع��اء  
للتنمية الذي عقد يف جممع ق�سر 
اأبوظبي، حيث  العا�سمة  الوطن يف 
مناق�سة  الجتماع  اأجندة  مت �سمن 
عدد من ال�سرتاتيجيات واملبادرات 
واملوا�سيع يف اإطار تطوير منظومة 
العمل احلكومي وتعزيز القت�ساد، 

م�ستجدات  م��ت��اب��ع��ة  ج���ان���ب  اإىل 
قرارات جمل�ص الوزراء.

وت���ف�������س���ي���اًل ت�������س���م���ن الج����ت����م����اع 
املوحد  الوطني  الإط���ار  ا�ستعرا�ص 
امل���دار����ص احلكومية  ع��ل��ى  ل��ل��رق��اب��ة 
وال���ذي ي�سم جمموعة  واخل��ا���س��ة، 
من الأدوات وال�سوابط والإجراءات 
الرقابة،  املنظمة لعمليات  والآليات 
وتعديلها  م��راج��ع��ت��ه��ا  ي��ت��م  ب��ح��ي��ث 
فعالية تطبيقها  دوري��اً مبا ي�سمن 
لالأهداف  وحت��ق��ي��ق��ه��ا  وح��وك��م��ت��ه��ا 
التعليمية،  اجل��ه��ات  ب��ني  امل�سرتكة 

والتعديالت  امل�ستجدات  وم��واك��ب��ة 
والقوانني  واللوائح  الأنظمة  على 
جتويد  بهدف  واملحلية  الحت��ادي��ة 
وحت�سني النظام الرقابي يف امليدان 

التعليمي.
ا�ستعر�ص  الت�سريعية،  ال�سوؤون  ويف 
تطوير  م�ساريع  من  ع��دداً  املجل�ص 
احلكومية،  والت�سريعات  القوانني 
منها مناق�سة اإ�سدار قانون احتادي 
يف ����س���اأن ال�����س��ل��ع اخل��ا���س��ع��ة حلظر 
اإىل تنظيم  النت�سار، والذي يهدف 
ال�سلع  ت���داول  ال��رق��اب��ة على  اأح��ك��ام 

ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة وال���ت���ن�������س���ي���ق مع 
واملحلية  الحت��ادي��ة  اجلهات  جميع 
ومراقبة  للحد  الخ��ت�����س��ا���ص  ذات 
اأو  ال��رتان��زي��ت  ع��ب��ور  اأو  �سلعة  اأي���ة 
كانت  اإذا  لل�سلع  امل��رح��ل��ي  ال�سحن 
العامة  ال�سالمة  على  ت�سكل خطراً 
اأو ال�سحة العامة اأو البيئة اأو املوارد 

الطبيعية اأو الأمن الوطني.
املجل�ص  اج���ت���م���اع  اأج����ن����دة  و���س��م��ن 
من  امل��ق��دم  التقرير  ا�ستعرا�ص  مت 
الغذائي واملائي حول  الأم��ن  مكتب 
خم���زون ال��غ��ذاء الإ���س��رتات��ي��ج��ي يف 

ومتابعة   ،2020 ل���ع���ام  ال����دول����ة 
الغذائي  التوريد  �سال�سل  عمليات 
املحلي  الحتياج  لتلبية  الدولة  اإىل 

من الأغذية.
اأجندة  �سمن  امل��ج��ل�����ص  ن��اق�����ص  ك��م��ا 
اج��ت��م��اع��ه ت���ق���ري���راً م��ف�����س��اًل حول 
املتعلقة  بالدولة  املحاكم  اإجن���ازات 
ب���ال���ق�������س���اي���ا امل����دن����ي����ة واجل����زائ����ي����ة 
والتو�سيات  التحليلية  وال��ب��ي��ان��ات 

املتعلقة بها.
كما ت�سمنت الأجندة مناق�سة اآليات 
واأ�ساليب  ق��واع��د  وتنظيم  ت��وح��ي��د 

ال�سراء يف جميع اجلهات الحتادية 
ومبا يراعي معايري الكفاءة واجلودة 
واملقايي�ص والتنمية امل�ستدامة ودعم 

امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.
ا�ستعر�ص  احلكومية،  التقارير  ويف 
امل���ج���ل�������ص ع����������دداً م�����ن ال���ت���ق���اري���ر 
العمل  تطوير  اإط���ار  يف  احلكومية 
التقارير  ت�سمنت  حيث  احلكومي، 
الط�����������الع ع����ل����ى ت����ق����ري����ر دي��������وان 
اخلتامي  احل�ساب  ب�ساأن  املحا�سبة 
امل���وح���د ل���الحت���اد و���س��رك��ة الحت���اد 
للمعلومات الئتمانية لل�سنة املالية 

اإىل   ،31-12-2020 امل��ن��ت��ه��ي��ة 
اأداء  ع��ن  تقرير  ا�ستعرا�ص  ج��ان��ب 
للربع  لال�ستثمار  الإم����ارات  ج��ه��از 

الأول من عام 2021.
ا�ستعرا�ص  الأج����ن����دة  ���س��م��ل��ت  ك��م��ا 

املوؤمترات  ا�ست�سافة  ب�ساأن  تقرير 
ال��دول��ة، والط���الع على قرارات  يف 
التعاون  ل��ل��ج��ن��ة   113 الج��ت��م��اع 
امل���ايل والق��ت�����س��ادي ب���دول جمل�ص 

التعاون.

•• اأبوظبي-الفجر: 

املجل�ص  ل�سوؤون  الدولة  ح�سلت وزارة 
امل�ستوى  ع��ل��ى  الحت�������ادي،  ال��وط��ن��ي 
يف  )م�ستثمرون  موا�سفة  يف  الذهبي 
ولت�سبح  ال��ع��امل��ي��ة،  الب�سرية(  امل����وارد 
موؤ�س�سات  ث���الث  م��ن  واح����دة  ب��ذل��ك 
حت�سل على هذا الت�سنيف يف ال�سرق 
الأو����س���ط و���س��م��ن 8 م��وؤ���س�����س��ات على 
م�����س��ت��وى ال����ع����امل، ال���ت���ي حت��ق��ق هذا 
يعترب  ال������ذي  ال��ت��ق��ي��ي��م  يف  الإجن��������از 
متنحها  التي  التقييمات  اأعلى  �سمن 
امل��وؤ���س�����س��ة، وذل����ك ل��ت��م��ي��ز ال������وزارة يف 
م�����س��ت��دام��ة م��ن خالل  ن��ت��ائ��ج  حتقيق 

الإدارة الفعالة للموارد الب�سرية.
وياأتي هذا الإجناز بعد عمليات تقييم 
املقيمون  ب��ه��ا  ق���ام  وا���س��ع��ة و���س��ارم��ة 
امل�����س��ت��ق��ل��ون، ك��م��ا اأن����ه ي�����س��ك��ل  �سهادة 
ب��و���س��وح روؤي����ة ال�����وزارة  وجن��اح��ه��ا يف 
اإر�ساء ثقافة عمل حمفزة تعزز النمو 
من  النتائج،  اأف�سل  وحتقق  امل�ستدام 
امل����وارد  يف  “امل�ستثمرون  م��وؤ���س�����س��ة  
التي  ال��ع��امل��ي��ة  امل��وا���س��ف��ة  الب�سرية”، 
الأداء  لإدارة  متكاملة  معايري  ت�سم 
وت��ط��وي��ره م��ن خ���الل ال��رتك��ي��ز على 
العن�سر الب�سري، والتي يتم تطبيقها 
يف اأكرث من 45 األف موؤ�س�سة يف 70 

دولة حول العامل.
وكيل  لوتاه  �سعادة طارق هالل  وقال 
وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�ص الوطني 
ال���وزارة على  "اإن ح�سول  الحت���ادي: 
ه����ذا الع���ت���م���اد ال��ع��امل��ي ال�����ذي ي�سم 
الأداء  ب��اإدارة  اخلا�سة  املعايري  اأف�سل 
وتطويره، هو ر�سالة حتفيز لنا جميعاً 

من  امل��زي��د  ولتحقيق  العمل  ملوا�سلة 
النجاحات، وهو اإ�سافة واإجناز جديد 
لالإجنازات التي حتققها الوزارة، التي 
الفريق  بروح  انطالقتها  ومنذ  تعمل 
وثقافة  منهج  اإىل  ولتوؤ�س�ص  ال��واح��د 
امل�ستمر  ال��ت��ح��ف��ي��ز  ع��ل��ى  ت��ق��وم  ع��م��ل 

لتحقيق اأف�سل النتائج".
ال���ي���وم،  "الإجناز  ����س���ع���ادت���ه:  وق������ال 
حققتها  ال���ت���ي  الإجن���������ازات  وج��م��ي��ع 
تنفيذ  ال���وزارة، هو ح�سيلة  وحتققها 
روؤية وتوجيهات قيادة دولة الإمارات 
وم��ت��اب��ع��ة م���ع���ايل ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
حممد العوي�ص، وزير ال�سحة ووقاية 
املجتمع، وزير الدولة ل�سوؤون املجل�ص 
ال���وط���ن���ي الحت�������ادي احل��ث��ي��ث��ة لهذه 
التوجيهات التي ت�سع احل�سول على 
رئ��ي�����س��اً جلميع  ه��دف��اً  الأوىل  امل��راك��ز 
العاملني يف القطاع احلكومي، وت�سع 
الريادة  لتحقيق  املعايري  اأع��ل��ى  لهذا 

ع���امل���ي���اً، وال���ت���ي ح���ر����ص ف���ري���ق عمل 
الوزارة على تطبيقها ب�سكل يومي ويف 

جميع املهام التي يقومون بها".
���س��ع��ادت��ه ك��ذل��ك باجلهود  اأ����س���اد  ك��م��ا 
الهيئة  ب���ه���ا  ت����ق����وم  ال����ت����ي  ال���ك���ب���رية 
الحت���ادي���ة ل��ل��م��وارد ال��ب�����س��ري��ة التي 
ال��ت��ي تدعم  وامل��ع��اي��ري  الأ���س�����ص  ت�سع 
امل����وارد  اإدارة  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات 
موا�سلة  يف  ي�����س��ه��م  ومب���ا  ال��ب�����س��ري��ة، 
القطاع  اأداء  يف  ال���ت���م���ي���ز  م�������س���رية 

احلكومي يف دولة الإمارات.
وتوجه �سعادة �سامي بن عدي، الوكيل 
امل�ساندة،   اخل��دم��ات  لقطاع  امل�ساعد 
املجل�ص  ل�������س���وؤون  ال����دول����ة  وزارة  يف 
اإىل فريق  بال�سكر  الوطني الحت��ادي 
املوارد  يف  "م�ستثمرون  موؤ�س�سة  عمل 
املبذولة  اجلهود  كل  على  الب�سرية"، 
للكوادر  امل�ستمر  ال��ت��ط��وي��ر  لتحقيق 
الب�سرية، والتي كانت و�ستبقى الرثوة 

التميز  لتحقيق  الرئي�سية  والركيزة 
لأي موؤ�س�سة.

وقال: "اعتماد الوزارة بهذا الت�سنيف 
العاملي من موؤ�س�سة  عاملية متخ�س�سة 
التي  الدولية  املعايري  اأعلى  و�سع  يف 
جمال  يف  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  ت�سمن 
امل������وارد ال��ب�����س��ري��ة، حم��ط��ة م��ه��م��ة يف 
م�����س��رية ع��م��ل ال�����وزارة وت��ك��رمي دويل 
الذين  وف���رق عملها  ال����وزارة  جل��ه��ود 
ومتكنوا  ال��ت��وق��ع��ات  اأداءه�������م  جت����اوز 
وخرباتهم  م��ه��ارات��ه��م  ت��وظ��ي��ف  م���ن 
وحتويل  ال��������وزارة  ب��ع��م��ل  ل���الرت���ق���اء 
اإىل  والو�سول  فر�ص  اإىل  التحديات 

املراكز الأوىل".
واأك����د  اأن ح�����س��ول ال�����وزارة ع��ل��ى هذا 
العن�سر  اأن  ع���ل���ى   دل���ي���ل  الع���ت���م���اد 
ال��ب�����س��ري ه���و م���ن م��ك��ون��ات ال������وزارة 
ي�سهم  اأن��ه  كما  واأهمية،  الأك��رث قيمة 
م��ن تطوير  ال����وزارة  م��وق��ع  تعزيز  يف 

املوظفني والتاأكيد على تبني منهجية 
تطوير العن�سر الب�سري التي �ستوؤدي 
والفرق  امل��وظ��ف��ني  اأداء  حت�سني  اإىل 
وبالتايل تطوير اأداء الوزارة ككل، مع 
العن�سر  العليا بتطوير  الإدارة  التزام 
لنجاحه،  ال��ك��ام��ل  ودع��م��ه��ا  ال��ب�����س��ري 
ب��امل�����س��اه��م��ة ال��ت��ي يقوم  والع�������رتاف 
حافزاً  وي��ك��ون  ل��ل��وزارة  املوظفون  بها 
واحلر�ص  اأدائ�����ه�����م،  ل��ت��ح�����س��ني  ل��ه��م 
عملية  يف  امل���وظ���ف���ني  اإ������س�����راك  ع���ل���ى 
ات��خ��اذ ال��ق��رارات مم��ا ي��دع��م اللتزام 
مع  اأدائ��ه��م  وحت�سني  املوظفني  ل��دى 
اإتاحتها فر�سة التعلم والتطوير لكل 
على  الإن��ف��اق  وتعترب  فيها  يعمل  من 
التدريب والتطوير ا�ستثماراً لتطوير 
كوادرها بجميع امل�ستويات، واأن جميع 
ت��ام��ة بالعمل  امل��وظ��ف��ني ع��ل��ى دراي����ة 
املن�سود  والإجن�������ازات  م��ن��ه��م  امل��ت��وق��ع 
حتقيقها. وتعد موؤ�س�سة "امل�ستثمرون 
عاملية  موؤ�س�سة  الب�سرية"  امل���وارد  يف 
دولية  م��ع��اي��ري  و���س��ع  يف  متخ�س�سة 
اإدارة  يف  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  تت�سمن 
ال��ع��ن�����س��ر ال���ب�������س���ري، وال����ت����ي ت���اأت���ي 
لأف�سل  دول����ي����ة  خ�������ربات  خ���ال����س���ة 
ت�ستمل  ح��ي��ث  ال���ع���امل،  يف  ال�����س��رك��ات 
والتعلم  ال��ع��م��ل  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ع��ل��ى 
والإدارة  الأف�����راد  واإدارة  وال��ت��ط��وي��ر 
والقيادة، والكفاءة الإدارية، والتقدير 
واملكافاآت، وامل�ساركة والتمكني، والتعلم 
والتطور  الأداء،  ومعايري  والتطوير، 
واعتماد  �سياغة  مت��ت  كما  امل�ستمر، 
الب�سرّية  امل��وارد  معايري ال�ستثمار يف 
قبل  الربيطانية  احلكومة  قبل  م��ن 

ع�سرين عاماً.

•• اأبوظبي -وام:

نظم الحتاد الن�سائي العام بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع 
"الوقاية  بعنوان  افرتا�سية  حوارية  جل�سة  اأبوظبي،  امل��دين- 
من احلوادث املنزلية"، بهدف توعية اأفراد املجتمع، مبخاطر 
احلوادث التي ميكن اأن حتدث يف داخل املنزل وطرق الوقاية 
منها، وكيفية التعامل معها يف حال حدوثها لتقليل اخل�سائر 

يف الأرواح واملمتلكات.
بيوت  املنزلية"  ال�سالمة  م��ب��ادرة  �سمن  اجلل�سة  تنظيم  ج��اء 
اآمنة"، التي اأطلقها الحتاد الن�سائي من خالل وحدة املبادرات 

على  ب�سرورة احلفاظ  امل��راأة  توعية  بهدف  والبيئية  ال�سحية 
ووقايتها  اأ�سرتها،  اأف��راد  و�سالمة  و�سحة  و�سالمتها  �سحتها 
الأ���س��رة من خالل  وب��اأف��راد  بها  ت�سر  قد  التي  املمار�سات  من 
اجلهات  ت�سعها  التي  واملعايري  واللوائح  بال�سيا�سات  تعريفها 

املخت�سة يف هذا املجال.
وحتدث حممد حمد النعيمي املدرب املعتمد يف الإدارة العامة 
ل��ل��دف��اع امل����دين- اأب��وظ��ب��ي خ���الل اجل��ل�����س��ة ع��ن اأك����رث الفئات 
املعر�سة ملخاطر احلوادث املنزلية، وذكر عدة م�سادر للخطر 
من  التاأكد  ���س��رورة  على  م�سدداً  املطبخ،  ومنها  امل��ن��زل،  داخ��ل 
ا�ستخدامها  م��ن  النتهاء  بعد  املنزلية  الأج��ه��زة  كافة  اإغ���الق 

احلرائق  لإخ��م��اد  ال�سحيحة  ال��ط��رق  على  ال��ت��ع��رف  واأه��م��ي��ة 
وتعليم الأطفال اأ�سا�سيات ال�سالمة يف املنزل.

الأجهزة  م��ع  التعامل  يف  احل��ر���ص  على  املجتمع  اأف���راد  وح��ث 
ال�����س��ب��اح��ة املنزلية،  مل��خ��اط��ر ح��م��ام��ات  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، وت��ط��رق 
من  للحد  الوقائية  الإج���راءات  من  جمموعة  اتباع  و���س��رورة 

حوادث الغرق.
ميكن  التي  الختناق  خطر  من  للحد  ن�سائح  النعيمي  وق��دم 
،وحتدث  قا�سية  اأج�سام  ابتالع  ج��راء  الأطفال  له  يتعر�ص  اأن 
عن حوادث النزلق التي تت�سبب يف ك�سور للعظام وغريها من 

الأ�سرار وما يجب اتباعه من خطوات مهمة لتفاديها.

مناق�سة توحيد معايري الرقابة على املدار�س احلكومية واخلا�سة يف الدولة

برئا�سة من�سور بن زايد .. الوزاري للتنمية يناق�س عددا من املبادرات وامل�ساريع يف ال�ساأن احلكومي

�سمن ثالث موؤ�س�سات حت�سل على هذا الت�سنيف على م�ستوى ال�سرق الأو�سط

وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني حت�سل على امل�ستوى 
الذهبي يف موا�سفة م�ستثمرون يف املوارد الب�سرية العاملية

الحتاد الن�سائي يعزز الوعي مبخاطر احلوادث املنزلية

•• اأبوظبي-وام: 

اأر�سلت دولة الإمارات اأم�ص الأول طائرة حتمل على متنها 11 األف جرعة 
من اللقاحات امل�سادة لفريو�ص " كوفيد - 19 " ، اإىل جمهورية بيالرو�سيا 
ال�سديقة لدعم جهودها يف الت�سدي للجائحة، وذلك عرب ذراعها الإن�ساين 

هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.
وتهدف هذه ال�سحنة من امل�ساعدات الطبية اإىل توفري حماية اأكرب لل�سرائح 
اإطار اجلهود  وتاأتي يف  املزمنة،  الأمرا�ص  واأ�سحاب  ال�سن  ال�سعيفة وكبار 
 ،"  -19 " كوفيد  انت�سار جائحة  الإم���ارات للحد من  التي تقوم بها دول��ة 

وانطالقاً من دورها الإن�ساين والريادي يف مكافحة اجلائحة.
ت��ع��زي��ز الإج��������راءات الوقائية  امل�����س��اه��م��ة يف  امل�����س��اع��دات  ����س���اأن ه���ذه  وم���ن 

والحرتازية التي تتخذها بيالرو�سيا للت�سدي جلائحة " كوفيد - 19"، 
التعايف من  ب��ل��وغ مرحلة  وللم�ساعدة يف  ج��دي��دة،  ���س��اللت  ظ��ه��ور  ظ��ل  يف 

الأزمة ال�سحية الراهنة.
وتبذل دولة الإمارات جهودا كبرية مل�ساعدة الدول ال�سقيقة وال�سديقة على 
جتاوز الظروف ال�سحية التي خلفتها جائحة " كوفيد - 19"، والوقوف 
اجلائحة،  ه��ذه  ت��داع��ي��ات  ملواجهة  ال�سحية  ق��درات��ه��ا  وتعزيز  جانبها  اإىل 
م��ن خ��الل ت��وف��ري اللقاحات للعديد م��ن ال���دول ال��ت��ي ت��واج��ه حت��دي��ات يف 
 ،"  19 " كوفيد -  اأزم��ة  هذا ال�سدد. وحر�ست دول��ة الإم���ارات منذ بداية 
العامل  اأنحاء  ال�سعوب يف خمتلف  الإن�سانية جتاه  القيام مب�سوؤوليتها  على 
وقدمت ول تزال تقدم الدعم وامل�ساعدة للعديد من الدول لتجاوز تداعيات 

جائحة " كوفيد - 19 ".

•• اأبوظبي-وام:

ب��رن��اجم��ه ال�سيفي  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  ال��ف��ن يف ج��ام��ع��ة  اأط��ل��ق رواق 
الإنرتنت  تاريخ  ح��ول  واحل���وارات  ي�سم جمموعة من اجلل�سات  ال��ذي 
التي  والعقبات  لالإن�سان  الفرتا�سي  الواقع  يفتحها  التي  والإمكانات 

يفر�سها.
ال��ف��ي��دي��و حت��ت عنوان  ال��ربن��ام��ج ب�سل�سلة م��ن احل�����وارات ع��رب  وي��ب��داأ 
"التاريخ ال�سفوي لالإنرتنت" مع فنانني واأكادمييني وخرباء ميدانيني 
بداياته  يف  الإن��رتن��ت  م��ع  جتربتهم  ي�ساركون  حيث  عامليا  م�سهورين 

والتطورات التي طراأت عليه لحقا.
ديوي  هيذر  الفنانة  ح��وارا   12 من  املوؤلفة  ال�سل�سلة  ه��ذه  وت�ست�سيف 

نيويورك  جامعة  يف  التفاعلي  ل��الإع��الم  ال��زائ��رة  امل�����س��اع��دة  الأ���س��ت��اذة 
اأبوظبي ويورغ بلومرتيت الأ�ستاذ امل�ساعد لالإعالم التفاعلي يف جامعة 

نيويورك اأبوظبي.
20 يونيو اجل��اري برعاية م�سرتكة من  وتقام جل�سة ح��وار عامة يوم 
ال�سل�سلة  يف  املتحاورون  فيها  يجتمع  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  معهد 
من  اجلديد  للع�سر  ال��واع��دة  الأوىل  بالفرتة  املتعلقة  الأف��ك��ار  ملناق�سة 

الثقافة الرقمية.
وي�ستمر الربنامج ال�سيفي مع جل�ستي حوار مب�ساركة فنانني عامليني 
يف  الإن�سانية  متثيل  بعنوان  اجل��اري  يونيو   24 الأوىل  اجلل�سة  وتقام 
الف�ساء  ح��ول  جل�سة  تقام  اجل��اري  يونيو   30 ويف  الفرتا�سي  الواقع 

الرقمي.

رواق الفن يف نيويورك اأبوظبي يطلق برناجمه ال�سيفيالإمارات تر�سل �سحنة من لقاح كوفيد-19 اإىل بيالرو�سيا

الإمارات تعلن تعليق دخول القادمني من 
زامبيا والكونغو الدميقراطية واأوغندا 

النيابة العامة: احلب�س والغرامة اأوباحدى العقوبتني 
لتهديد الغري با�ستعمال اأ�سلحة اأو حماكياتها
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اأخبـار الإمـارات

•• دبا احل�سن-الفجر

الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  اأط��ل��ق جمل�ص   
دب���ا احل�سن  م��دي��ن��ة  وال��ط��ال��ب��ات يف 
ال�سارقة  جم��ل�����ص  ودع�����م  وب���رع���اي���ة 
الإثرائي  التعليمي  للتعليم م�سروعه 
العام  بق�سميه  ع�سر  ال��ث��اين  لطلبة 
الطلبة  ي�����س��ت��ه��دف  وال����ذي  وامل��ت��ق��دم 
تعزيز  ب��ه��دف  املتفوقني  وال��ط��ال��ب��ات 

امل�ستوى التح�سيلي للمتفوقني.
ال����ذي انطلق  ي���اأت���ي ه����ذا ال���ربن���ام���ج 
مبادرة  ���س��م��ن  الأول  اأم�������ص  م�����س��اء 
ودرو�ص  تقوية  ب��رن��ام��ج  وه��و  ارت��ق��اء 
تعليمية مبواد خمتلفة لرفع م�ستوى 
ل����دى طلبة  ال��ت��ح�����س��ي��ل الأك����ادمي����ي 
ال���ث���اين ع�����س��ر  وال���ت���ي ي���اأت���ي �سمن 
تر�سيخ  يف  ال���س��رتات��ي��ج��ي  ال���ه���دف 

ثقافة البتكار والتميز.
وي���ت���م���ا����س���ى امل�����������س�����روع م�����ع امل����ح����ور 
ميتلكون  اأف���راد  لبناء  ال�سرتاتيجي 
والتميز  الب��ت��ك��ار  م��ن  عالية  ق���درات 
امل���دار����ص  اإىل دع����م ج���ه���ود  وي���ه���دف 
وامل���وؤ����س�������س���ات ال����رتب����وي����ة ب�����الإم�����ارة 
لالرتقاء  ال��الزم��ة  امل�ساندة  وت��ق��دمي 
اإىل  وال��رتب��وي��ة  التعليمية  بالعملية 

احلد الأق�سى املمكن .
ت��ق��دمي ع���دد م���ن احل�س�ص  وج����رى 
التوا�سل  التعليمية من خالل تقنية 
امل��رئ��ي ح��ي��ث ق���دم ع���دد م��ن املعلمني 

امل��ت��خ�����س�����س��ني ����س���روح���ا ل��ط��ل��ب��ة يف 
والتي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل�������واد  خم��ت��ل��ف 

تتوا�سل حتى الأ�سبوعني املقبلني.
وت���ق���دم حم��م��د را����س���د ر����س���ود رئي�ص 
جمل�ص اأولياء اأمور مدينة دبا احل�سن 
ال�سارقة  ملجل�ص  وال��ت��ق��دي��ر  بال�سكر 
املادي  والدعم  التعاون  على  للتعليم 
املجل�ص يف  امل�سروع مقدرا جهد  لهذا 
والتعليمية  ال��رتب��وي��ة  امل�����س��رية  دع���م 
تاأتي �سمن توجيهات  بالإمارة والتي 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
املجل�ص  ع�سو  القا�سمي  حم��م��د  ب��ن 
هلل  _حفظه  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
ورعاه _ يف رعاية الطلبة املتميزين 
بتح�سيلهم  والرت����ق����اء  وامل��ت��ف��وق��ني 

العلمي والأكادميي .
اأ���س��اف��ت ���س��ي��خ��ه اأحمد  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 

اللجنة  رئ��ي�����ص  ال��ه��ن��دا���س��ي  امل���ط���وع 
الرتبوية مبجل�ص اأولياء اأمور الطلبة 
باأهمية  احل�����س��ن  دب���ا  وال��ط��ال��ب��ات يف 
لطلبة  الث��رائ��ي  التعليمي  امل�����س��روع 
ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة واأ����س���ارت ب����اأن هذا 
تربوية  بيئة  لإي��ج��اد  ي�سعى  امل�سروع 
قدراتهم  اإب�������راز  ل��ل��م��وه��وب��ني  ت��ت��ي��ح 
وتنمية اإمكاناتهم ومواهبهم وتوجيه 
واإر�����س����اد امل��ت��ف��وق��ني وامل���وه���وب���ني هو 
م�ساعدة املوهوب يف التكيف مع نف�سه 
اأقرانه  وم���ع  ال���درا����س���ي  امل��ن��ه��ج  وم���ع 
ومع املجتمع املحلي الذي يعي�ص فيه  
اإليه  ي�سعى  ما  اإىل  الهندا�سي  ولفتت 
جمل�ص اأولياء دبا احل�سن من تهيئة 
رعاية تربوية ملواهب الطلبة املتنوعة 
م��ن خ��الل ب��رام��ج ورع��اي��ة املتفوقني 

واملوهوبني. 

••   اأبوظبي -وام:

نطاق  وزي����ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خ��ط��ة  م��ع  متا�سيا 
امل�سابة  احل���الت  وح�سر  املبكر  الكت�ساف  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات 
 .. وعزلهم  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص 
ال�  ال�ساعات  خ��الل  جديدا  فح�سا   254،412 اإج���راء  عن  ال���وزارة  اأعلنت 
24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات 

الدولة  يف  والفح�ص  التق�سي  اإج���راءات  تكثيف  و�ساهم  الطبي.     الفح�ص 
وتو�سيع نطاق الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 2،179 حالة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة 
جمموع  يبلغ  وبذلك  الالزمة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��الت 

احلالت امل�سجلة 589،423 حالة.
الإ�سابة  ت��داع��ي��ات  نتيجة  م�سابة  ح���الت   6 وف���اة  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت    كما 
 1،710 ال��دول��ة  يف  الوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  بفريو�ص 

اأ�سفها وخال�ص تعازيها  ال�سحة ووقاية املجتمع عن  حالت.   واأعربت وزارة 
امل�سابني،  جلميع  العاجل  بال�سفاء  ومتنياتها  املتوفني،  ل��ذوي  وموا�ساتها 
بالتعليمات  والتقيد  ال�سحية  اجلهات  مع  التعاون  املجتمع  ب��اأف��راد  مهيبة 
اأعلنت  واللتزام بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.   كما 
2،151 حالة جديدة مل�سابني بفريو�ص كورونا امل�ستجد  الوزارة عن �سفاء 
الرعاية  تلقيها  بعد  املر�ص  اأع��را���ص  من  التام  وتعافيها   "19  - "كوفيد 
حالت  جمموع  يكون  وب��ذل��ك  امل�ست�سفى،  دخولها  منذ  ال��الزم��ة  ال�سحية 

ال�سفاء 568،828 حالة. من اخرى اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 
عن تقدمي 96،659 جرعة من لقاح "كوفيد19-" خالل ال�ساعات ال� 24 
ام�ص  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات  ع��دد  جمموع  يبلغ  وبذلك  املا�سية 
جرعة ومعدل توزيع اللقاح 136.58 جرعة لكل 100   13،507،943
�سخ�ص. ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح " كوفيد - 19" 
و�سعياً اإىل الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد 

يف تقليل اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�ص " كوفيد19-".

اأجرت 254,412 فح�سا �سمن ك�سفت عن 2,179 اإ�سابة

ال�سحة تعلن �سفاء 2،151 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 96,659 جرعة من لقاح كوفيد-19 خالل الـ 24 �ساعة املا�سية

•• ابوظبي-الفجر:

احتفاء باليوم العاملي لالأر�سيف نظم الأر�سيف الوطني ملتقى افرتا�سياً بعنوان: 
يف  املتحدة  العربية  الإم��ارات  بدولة  الوطني  لالأر�سيف  ال�سرتاتيجي  "الدور 
حفظ ذاكرة الوطن"، وقد رفع �سعادة الدكتور عبد اهلل حممد الري�سي مدير 
دولة  الر�سيدة يف  القيادة  اإىل  التهنئة  كلمته  م�ستهل  الوطني يف  الأر�سيف  عام 

الإمارات العربية املتحدة بهذه املنا�سبة.
الر�سيد  الوطني على �سعيد حفظ  الأر�سيف  يوؤديه  الذي  ال��دور  اأهمية  واأك��د   
الوثائقي للدولة، واأهمية الدعم الذي يالقيه من القيادة الر�سيدة؛ مما يجعله 
قادراً على التميز واجتياز جميع التحديات على طريق تطوير العمل الأر�سيفي 

ومواكبته للم�ستجدات التقنية واملمار�سات العاملية املتطورة. 
الأر�سيف  يف  العاملني  جميع  �سعادته  هناأ  لالأر�سيف  العاملي  ال��ي��وم  ومبنا�سبة 
الوطني، و�سكرهم على جهودهم يف حفظ ذاكرة الوطن لالأجيال، والتي جعلت 

من الأر�سيف الوطني موؤ�س�سة رائدة يف جمال الأر�سفة والتوثيق.
املوؤ�س�سات  امللتقى -ال��ذي ح�سره عدد كبري من مديري الأر�سيفات يف  وركز يف 
الر�سمية يف الدولة - على مواكبة الأر�سيف الوطني لتقنيات الذكاء ال�سطناعي 
التي �سيكون لها بالغ الأثر يف الأر�سفة والتوثيق، و�ستخت�سر زمناً كبرياً وجهوداً 
واأر�سفتها  وحفظها  الوثائق  من  الهائلة  الأع���داد  فهر�سة  يف  ح�سرها  ميكن  ل 
اإىل اأن الأر�سيف الوطني يف طور التحالف مع ع�سر دول من  واإتاحتها، م�سرياً 

اأجل تفعيل هذه التقنية املتطورة. 
وقال �سعادته: اإن لالأر�سيف الوطني م�ساريعه واإ�سهاماته يف دول عربية �سقيقة 
واأجنبية �سديقة؛ مثل: م�سروع تنظيم اأر�سيفات اأمانة جدة يف اململكة العربية 
الوطني،  اأر�سيفها  تاأ�سي�ص  يف  ال�سقيقة  البحرين  مملكة  وم�ساعدة  ال�سعودية، 
الإيطالية،  األبا  جزيرة  يف  نابليون  مكتبة  برتميم  الوطني  الأر�سيف  قام  وقد 
لأر�سيف  ا�ست�ساراته  الوطني  الأر�سيف  ويقدم  اأوزبك�ستان،  اأر�سيف  تاأ�سي�ص  ويف 

كازاخ�ستان، ولالأر�سيف الوطني ن�ساطاته يف لبنان وم�سر... وغريها.
وزارة  الوطنية من  املكتبة  اخت�سا�ص  بنقل  يق�سي  الذي  القرار  اأهمية  واأو�سح 
الثقافة وال�سباب اإىل الأر�سيف الوطني، حيث متثل املكتبة اأر�سيفاً فكرياً حلفظ 
واأر�سفة الإنتاج الفكري املقروء يف الدولة من التلف وال�سياع واإتاحته للجمهور 
لب اخت�سا�سات الأر�سيف الوطني، وموؤكداً اأن مثل  والأجيال القادمة وهذا يف �سُ
الثقة التي توليها القيادة الر�سيدة لالأر�سيف  هذا القرار هو دليل وا�سح على 
اأن�ساأه  الذي  العربي  الرقمي للخليج  الأر�سيف  اأهمية  �سعادته  واأو�سح  الوطني. 
املوقع  يعر�ص هذا  الربيطاين، حيث  الأر�سيف  بالتعاون مع  الوطني  الأر�سيف 
دولة  تاريخية تخ�ّص  األف وثيقة   500 اأكرث من  الإنرتنت  �سبكة  ل��زواره على 
تزويده  �سيتم  املوقع  اأن هذا  واأك��د  اخلليج،  املتحدة ومنطقة  العربية  الإم��ارات 
يف املرحلة القادمة بن�سف مليون وثيقة اأخرى من الأر�سيف الربيطاين، ومن 

اأر�سيفات اأخرى كانت لها عالقاتها التاريخية مع دولة الإمارات.  
امل��واط��ن��ة على حفظ وثائقها  اأهمية الأر���س��ي��ف��ات اخل��ا���س��ة، وح��ّث الأ���س��ر  واأك���د 
الوثائق  بن�سخ منها لأن هذه  الوطني  الأر�سيف  التاريخية، وتزويد  و�سجالتها 

هي جزء من تاريخ الإمارات.
الذي  املاج�ستري  يف  العليا  الأك��ادمي��ي��ة  درا���س��ات��ه��م  موا�سلة  اإىل  الطلبة  ودع���ا 
اإدارة  – اأبوظبي يف  �سيطلقه الأر�سيف الوطني بالتعاون مع جامعة ال�سوربون 
 – ال�سوربون  �سعادته جامعة  �سكر  الإط��ار  الأر�سيف، ويف هذا  ال�سجالت وعلوم 
اأبوظبي على تعاونها البناء يف تطوير الكوادر الوطنية يف جمال اإدارة الوثائق 
وعلوم الأر�سيف؛ اإذ مت اإطالق ال�سهادة املهنية يف اإدارة الوثائق وعلوم الأر�سيف، 
وتالها البكالوريو�ص يف اإدارة الوثائق وعلوم الأر�سيف، واليوم يجري ال�ستعداد 

النهائي لإطالق املاج�ستري التخ�س�سي يف اإدارة ال�سجالت وعلوم الأر�سيف.
اإذ  الوطن؛  تاريخ  اأب��دت غريتها وحر�سها على  التي  الوطنية  بالكفاءات  واأ�ساد 
اندفع ال�سباب ملتابعة درا�ستهم الأكادميية يف جمال التخ�س�سات الأر�سيفية يف 
كليات التقنية، ويف جامعة ال�سوربون، وقد ا�ستطاعوا اأن يثبتوا جدارتهم املهنية 

يف مركز احلفظ والرتميم التابع لالأر�سيف الوطني.
الأر�سيف  بها  م��ّر  التي  امل��راح��ل  اأب��رز  الوطني  الأر�سيف  ع��ام  مدير  وا�ستعر�ص 
الوطني منذ تاأ�سي�سه كمكتب للوثائق والدرا�سات بتوجيه من الباين واملوؤ�س�ص 
ثم  1968م،  ع��ام  يف  ث���راه-  اهلل  طيب   – نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
التطورات التي مر بها، حني �سار مركزاً للوثائق والدرا�سات، ثم مركزاً للوثائق 
القانون  �سدر  املرحلة  هذه  ويف  والبحوث،  للوثائق  وطنياً  ومركزاً  والبحوث، 
اأكرث  الأر�سيفات يف  وال��ذي مت مبوجبه تنظيم   2008 لعام   7 رق��م  الحت��ادي 
حفظ  يف  الأر�سيف  باأهمية  احلقيقية  التوعية  وب��داأ  حكومية،  جهة   300 من 
ذاكرة الوطن، وتقدم بال�سكر اجلزيل هنا لو�سائل الإعالم التي �ساندت الأر�سيف 
طفرة  عّمت  حتى  والأر�سيفات  الوثائق  باأهمية  املجتمعية  بالتوعية  الوطني 

حقيقية يف هذا اجلانب.
وتطرق اإىل التجربة املميزة يف تاأ�سي�ص الأر�سيف الوطني ملركز احلفظ والرتميم 
بتوجيهات كرمية من �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان، وقد جاء تاأ�سي�ص 
هذا املركز نتيجة زيارة اأر�سيفات اجلهات احلكومية التي كانت تغ�ّص بالوثائق 
الرتميم  واإىل  ومهنية  علمية  اإىل احلفظ بطرق  والتي حتتاج  للتلف  املعر�سة 
اأطول، وقد مت تزويد مركز احلفظ والرتميم بكبار اخلرباء  لكي تعي�ص عمراً 
املواطنة حتى بداأ مركز احلفظ والرتميم بانطالقة قوية  الكوادر  تاأهيل  ومت 
ال�سوئي"،  "الت�سوير  الرقمنة  وخمترب  الأر�سيفية،  امل��واد  ترميم  خمترب  يف 
الكيلو  اآلف  على  للمحافظة  اأه���اًل  الأر�سيفية،-جعلته  امل���واد  حفظ  وخم���ازن 
املطريي مدير  اهلل  ال�سيد حمد عبد  التاريخية. وحت��دث  الوثائق  م��رتات من 
وا�ستعر�ص  تواجهها،  التي  والتحديات  العاملية  الأر�سيفات  الأر�سيفات عن  اإدارة 
بتقييم و�سع  ب��دءاً  ال��دول��ة،  الأر�سيف يف  تنظيم  دع��م  الوطني يف  الأر�سيف  دور 
الأر�سيف، ثم ال�ست�سارات الفنية، واإعداد الكوادر الب�سرية املتخ�س�سة، وتنظيم 
ال�سل�سلة  حلقات  عن  وحت��دث  التاريخي،  الأر�سيف  وحتويل  الإت���الف،  عمليات 
الأر�سيفية يف الأر�سيف الوطني، واختتم كلمته بالتطلعات امل�ستقبلية لالأر�سيف 

الورقي  ب�سكليها  ال��وث��ائ��ق  تهدد  التي  املخاطر  اأه��م  امل��ط��ريي  و���س��رح  ال��وط��ن��ي. 
والإلكرتوين مركزاً يف اأهمية الهجمات الإلكرتونية التي تتزايد حتى اإنها بلغت 
اأكرث من 300  األف هجمة، وهذه الهجمات حتدث �سرراً كبرياً على الأر�سيفات 
ال��ه��ائ��ل��ة لالأر�سيفات  ال���زي���ادة  ال��ت��وق��ع��ات يف  ال���ع���امل، يف ظ��ل  الإل��ك��رتون��ي��ة يف 
ب�سكلها  ال��ورق��ي��ة  الأر���س��ي��ف��ات  على  احل��ف��اظ  اأهمية  اإىل  وخل�ص  الإل��ك��رتون��ي��ة، 

التقليدي يف بيئات منا�سبة لها، اإىل جانب حفظ الأر�سيفات ب�سكلها الرقمي.
عن  اأبوظبي  ال�سوربون-  جامعة  مدير  �سريانو  �سيلفيا  الربوفي�سورة  وحتدثت 
اإعداد وتاأهيل الكوادر الوطنية املتخ�س�سة يف جمال الأر�سفة والتوثيق بتعاون 
ا�ستهلت كلمتها  وق��د  ال��وط��ن��ي،  الأر���س��ي��ف  م��ع  – اأب��وظ��ب��ي  ال�����س��ورب��ون  جامعة 
�سلطت  ثم  الأمم.  تطور  مفتاح  اعتربتها  وق��د  الأر�سفة  اأهمية  عن  باحلديث 
ال�سوء على التعاون الوثيق بني جامعة ال�سوربون اأبوظبي والأر�سيف الوطني 
الوثائق  اإدارة  يف  بكالوريو�ص  اأكادميية:  برامج  ثالثة  ط��رح  عنه  اأثمر  وال��ذي 
يف  واملاج�ستري  والأر�سيف،  الوثائق  اإدارة  يف  املهنية  وال�سهادة  الأر�سيف،  وعلوم 

اإدارة الوثائق ودرا�سات الأر�سيف.
 وك�����س��ف��ت يف ك��ل��م��ت��ه��ا اأي�������س���اً ع���ن ع�����س��وي��ة ج��ام��ع��ة ال�������س���ورب���ون اأب���وظ���ب���ي يف  
)InterPARES( الربنامج املخ�س�ص لتطوير املعرفة ال�سرورية للحفاظ 
على ال�سجالت التي مت اإن�ساوؤها وحفظها رقمًيا على املدى الطويل، وع�سويتها 

.)ICA( اأي�ساً يف املجل�ص الدويل لالأر�سيف
اإدارة الوثائق  اأهمية اإطالق اجلامعة لربنامج املاج�ستري اجلديد يف  وركزت يف 
القت�ساد  وي�سهم يف  العمل  �سوق  احتياجات  يواكب  وال��ذي  الأر�سيف،  ودرا�سات 
اأن الذكاء ال�سطناعي هو  امل�ستدام القائم على املعرفة من منظور عملّي. كما 

اأحد املفاهيم الأ�سا�سية التي يتناولها هذا الربنامج.
واأكدت �سعادتها اأن جميع هذه الإجنازات هي ثمرة �سراكة ال�سوربون اأبوظبي مع 
الأر�سيف الوطني يف دولة الإمارات العربية املتحدة ، متفائلة باأن هذا التعاون 

�سيوؤدي اإىل املزيد من الإجنازات يف امل�ستقبل. 

•• اأم القيوين- الفجر:

التطبيقية  الربيطانية  الكلية  اأعلنت 
باأم القيوين عن قبول بحثني علميني 
املدنية  الهند�سة  ق�سم  م��ن  لطالبني 
ل��ت��ق��دمي��ه��م��ا يف امل����وؤمت����ر الأوروب��������ي 
ال�سناعية  للهند�سة  ال��راب��ع  ال���دويل 
يف  ���س��ي��ق��ام  ال�����ذي  ال��ع��م��ل��ي��ات  واإدارة 
الفرتة  يف  روم��ا  اليطالية  العا�سمة 

من -2 5 اأغ�سط�ص القادم.
بناء  عنوان"  الول  ال��ب��ح��ث  وي��ح��م��ل 
كوفيد19-"  مل�����س��ت�����س��ف��ى  من���وذج���ي 
اأعده الطالب م�سطفى يو�سف  الذي 
مبتكرة  علمية  طريقة  يقدم  حيث   ،

بفريو�ص  للم�سابني  م�ست�سفى  لبناء 
كورونا ، خالل مدة زمنية ل تتجاوز 

يوماً.  45
البناء  ف��ك��رة  على  البحث  ه��ذا  ورّك���ز 
التفا�سيل  كل  يقدم  حيث   ، النمطي 
التقنية للمخطط والأعمدة والعوازل 
على  ال���ق���ادر  امل�ست�سفى  ه���ذا  لإجن����از 
200 م�ساب، حيث يت�سابه  ا�ستيعاب 
العادي  ال��ب��ن��اء  ال��ن��م��ط��ي م���ع  ال��ب��ن��اء 
يف الأن���ظ���م���ة وامل������واد امل�����س��ت��خ��دم��ة يف 
ت�����س��م��ي��م��ه، ول��ك��ن��ه ي��ت��م��ي��ز ب����اأن ج���زءاً 
خارج  تتم  الن�ساء  عملية  م��ن  ك��ب��رياً 
م��وق��ع ال��ب��ن��اء مم��ا ي��وف��ر ال��ك��ث��ري من 

الوقت والتكلفة.

 " ع��ن��وان  ال��ث��اين  البحث  حمل  بينما 
ال�سدى  لإمت�سا�ص  م�ستدامة  م��واد 
البال�ستيك  ب��ا���س��ت��خ��دام  ال�����س��وت��ي 
الطلبة  اأع��دت��ه  امل��ع��اد تدويره" ال��ذي 
كومالربيت كور ، حيث يقدم طريقة 
ع���م���ل���ي���ة م���ب���ت���ك���رة ل��ل��ت��خ��ف��ي�����ص من 
ال�سدى ال�سوتي يف الأبنية با�ستعمال 
وبالتايل  ت��دوي��ره،  امل��ع��اد  البال�ستيك 
ي�����س��اه��م يف ح���ل م�����س��ك��ل��ة ال�����س��دى يف 
مردود  ذات  بطريقة  الوا�سعة  الغرف 

اقت�سادي عايل و�سديقة للبيئة.
واأع�����رب ال��دك��ت��ور اأح��م��د م��ك��ي مدير 
عام الكلية عن اعتزازه بكال البحثني 
الربيطانية  ال��ك��ل��ي��ة  اأن  م��و���س��ح��اً   ،

يف  ما�سية  القيوين  ب���اأم  التطبيقية 
يف  والطالبات  الطلبة  لدعم  جهودها 
حتفيزهم  اأج��ل  من  الأق�سام  خمتلف 

على البداع والبتكار.
الطالبني  ك��ال  ج��ه��ود  د. مكي  وث��ّم��ن 
اإ�سافة اىل الأ�ستاذة امل�سرفة الدكتورة 
اأمله  ع����ن  م���ع���رب���ة   ، ب����ان����دة  ���س��ل��ي��م��ة 
الكلية  وط���ال���ب���ات  ط�����الب  ب��ت��ح��ق��ي��ق 

البحوث  يف  ال��ن��ج��اح��ات  م���ن  م���زي���داً 
العلمية القادمة.

وم���ن ج��ه��ت��ه، اأو����س���ح ال��دك��ت��ور هاري 
وي��ت�����س��رز ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ب�����اأن هناك 
من  العلمية  الب��ت��ك��ارات  م��ن  الكثري 
اأ�ساتذتهم  وباإ�سراف  الطلبة  اجنازات 
القريبة  الفرتة  �سيتم عر�سها خالل 

القادمة.

•• دبي -وام:

اعتمدت جلنة �سوؤون التعليم والثقافة 
وال�����س��ب��اب وال��ري��ا���س��ة والإع�������الم يف 
امل��ج��ل�����ص ال��وط��ن��ي الحت������ادي خالل 
ع���ق���دت���ه يف مقر  ال������ذي  اج��ت��م��اع��ه��ا 
دبي،  يف  للمجل�ص  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة 
برئا�سة �سعادة نا�سر حممد اليماحي 
النهائي  ت��ق��ري��ره��ا  ال��ل��ج��ن��ة،  رئ��ي�����ص 
بع�ص  بتعديل  قانون احتادي  مل�سروع 
اأحكام القانون الحتادي رقم 7 ل�سنة 
2008 ب�ساأن الأر�سيف الوطني، كما 
م��ن��اق�����س��ة مو�سوع  ال��ل��ج��ن��ة يف  ب����داأت 

�سيا�سة وزارة الثقافة وال�سباب.
اأع�����س��اء اللجنة  ���س��ارك يف الج��ت��م��اع 
���س��ارة حمم�د فلكناز  ك��ل م��ن  ���س��ع��ادة 
م���ق���ررة ال��ل��ج��ن��ة، وال���دك���ت���ورة ح���واء 
�سعيد  و���س��ذى  امل��ن�����س��وري،  ال�سحاك 
�سيخة  وال���دك���ت���ورة  ال��ن��ق��ب��ي،  ع����الي 
ال��ط��ن��ي��ج��ي، و�����س����رار حميد  ع��ب��ي��������د 

بالهول، وعف��راء بخي��ت العليل�ي.

اإنه  وقال �سعادة �سرار حميد بالهول 
اع��ت��م��اد تقرير  مت خ���الل الج��ت��م��اع 
قانون  مل�������س���روع  ال���ن���ه���ائ���ي  ال���ل���ج���ن���ة 
احتادي بتعديل بع�ص اأحكام القانون 
 2008 ل�����س��ن��ة   7 رق�����م  الحت��������ادي 

اأنه  موؤكدا  الوطني،  الأر�سيف  ب�ساأن 
احلكومة  ممثلي  م��ع  مناق�سته  مت��ت 
والتوافق على جميع التعديالت التي 
وبنوده،  م���واده  على  اللجنة  اأجرتها 
ب�ساأن  النهائي  التقرير  رف��ع  و�سيتم 

امل��ح��ال للجنة من  ال��ق��ان��ون  م�����س��روع 
املعقودة  العا�سرة  اجلل�سة  يف  املجل�ص 
بتاريخ 20 اأبريل 2021 اإىل رئا�سة 
اإح��دى اجلل�سات  ملناق�سته يف  املجل�ص 

القادمة.
يت�سمن  القانون  م�سروع  اأن  واأ�ساف 
عبارات  ا���س��ت��ب��دال  منها  م����واد،   /7/
جديدة،  ب���اأخ���رى  ق��ان��ون��ي��ة،  وم������واد 
لتنفيذ  والأنظمة  ال��ق��رارات  واإ���س��دار 
اأحكام القانون، والإلغاءات والن�سر يف 
اجلريدة الر�سمية والعمل بالقانون.

م��ن ج��ان��ب اآخ���ر ذك���رت ���س��ع��ادة �سذى 
ع���الي ال��ن��ق��ب��ي اأن ال��ل��ج��ن��ة ب����داأت يف 
وزارة  ���س��ي��ا���س��ة  م���و����س���وع  م��ن��اق�����س��ة 
وال�������س���ب���اب، ���س��م��ن ثالثة  ال��ث��ق��اف��ة 
ا�سرتاتيجية  ه���ي:  رئي�سية  حم���اور 
والنتماء  ال��ه��وي��ة  تعزيز  يف  ال����وزارة 
الوطني وتطوير قطاعات ال�سناعات 
ال��ث��ق��اف��ي��ة والإب����داع����ي����ة مب���ا يحقق 
اأه������داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة، ودور 
ال����������وزارة يف اإن���������س����اء ودع������م امل���راك���ز 

ومواهب  ق���درات  وتطوير  ال�سبابية 
روؤية  م�ستهدفات  لتحقيق  ال�سباب 
تطوير  يف  ال��وزارة  وجهود   ،2071
امل��ن��ظ��وم��ة الإع��الم��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة مبا 

يحقق روؤية 2071.
اللجنة  وف��ق خطة  اأن���ه  اإىل  واأ���س��ارت 
ت��وج��ي��ه دعوة  امل��و���س��وع مت  ل��درا���س��ة 
واملخت�سة  املعنية  اجل��ه��ات  م��ن  لعدد 
حل�سور اجتماع اللجنة املقبل ملناق�سة 
مالحظاتهم  على  والتعرف  املو�سوع 
كما  ب�����س��اأن��ه،  واآرائ���ه���م  ومقرتحاتهم 
نقا�سية  ح���ل���ق���ات  ال��ل��ج��ن��ة  ���س��ت��ن��ظ��م 
الثقافية  للمراكز  ميدانية  وزي���ارات 
الإعالمية  وامل��وؤ���س�����س��ات  وال�����س��ب��اب��ي��ة 
املتعلقة  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
مب��ح��اور امل��و���س��وع ال��ع��ام امل��ح��ال من 
اإىل  الحت���ادي  الوطني  املجل�ص  قبل 
اللجنة يف اجلل�سة الثانية ع�سرة من 
للف�سل  الثاين  ال��ع��ادي  النعقاد  دور 
املعقودة  ع�����س��ر  ال�����س��اب��ع  ال��ت�����س��ري��ع��ي 

بتاريخ 25 مايو 2021.

يف ملتقاه الفرتا�سي الذي نظمه احتفاء باليوم العاملي لالأر�سيف

الأر�سيف الوطني ي�ستعر�س تاريخه وا�سرتاتيجيته وتطلعاته يف حفظ ذاكرة الوطن

املوؤمتر الأوروبي الدويل الرابع للهند�سة ال�سناعية يف روما يقبل 
بحثان لطالبني من الكلية الربيطانية التطبيقية يف اأم القيوين

جلنة بالوطني تعتمد تقريرها ب�ساأن تعديل بع�س اأحكام قانون 
الأر�سيف الوطني وتناق�س �سيا�سة وزارة الثقافة وال�سباب

جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف مدينة دبا احل�سن يطلق 
م�سروعا تعليميا اإثرائيا لطلبة الثاين ع�سر بق�سميه العام واملتقدم
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اأخبـار الإمـارات

اعتماد �سعار اليوبيل الف�سي جلائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي
•• دبي -وام:

م�ست�سار  ب��وم��ل��ح��ه  حم��م��د  اإب��راه��ي��م  امل�ست�سار  اع��ت��م��د 
�ساحب ال�سمو حاكم دبي لل�سوؤون الثقافية والإن�سانية 
للقراآن  ال��دول��ي��ة  دب��ي  جل��ائ��زة  املنظمة  اللجنة  رئي�ص 
يحمل  ال���ذي  للجائزة  الف�سي  اليوبيل  �سعار  ال��ك��رمي 
الرقم 25 مع عبارة "الريادة والبتكار يف خدمة كتاب 
اهلل" والتي اتخذتها اجلائزة كروؤية لها يف ا�سرتاتيجية 
ع��م��ل��ه��ا ال����ذي ب����داأ ق��ب��ل 25 ع��ام��ا ع��ن��دم��ا اأم����ر راعي 
وموؤ�س�ص اجلائزة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل 
التي  املباركة  اجلائزة  باإن�ساء هذه  اهلل  رعاه  دبي  حاكم 
بداأت كبرية منذ يومها الأول حيث لقت م�ساركة دولية 
ونحن  اننا  بوملحة  قال  و   . الأوىل  ن�سختها  يف  وا�سعة 
ن�ستذكر  للجائزة  الف�سي  باليوبيل  الحتفالت  نطلق 
بداياتها والدعم الكبري الذي لقته من �ساحب ال�سمو 
اهلل" والذي  "رعاه  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
امل�سابقات  بني  الأول  املركز  وتبوئها  جناحها  يف  �ساهم 
دول  فيها من ممثلي  امل�ساركني  بعدد  العاملية  القراآنية 

العامل وجوائزها املالية القيمة وعدد م�سابقاتها طوال 
العام والتغطية الإعالمية العاملية التي حتظى بها من 

اأجهزة الإعالم املحلية والعاملية.
واأعلن بوملحه اأن اجلائزة �ستقيم العديد من الفعاليات 
مبنا�سبة اليوبيل الف�سي للجائزة من الآن وحتى �سهر 

رم�سان القادم .

اجتماعية ال�سارقة: 2458 خدمة مل�ستفيدي الروؤية اخلارجية من مار�س 2020 حتى مايو 2021 
•• ال�سارقة -وام:

ب�ساأن  جديدا  نظاما  ال�سارقة  يف  الجتماعية  اخلدمات  دائ��رة  و�سعت 
جائحة  فر�ستها  ال��ت��ي  وال��ظ��روف  يتنا�سب  املح�سونني  روؤي���ة  تنفيذ 
كورونا، بهدف حتقيق روؤية اآمنة، حتت م�سمى "الروؤية اخلارجية اأمان 

وا�ستقرار" وذلك ل�سمان ا�ستمرار روؤية الأبناء ب�سكل اآمن .
ويعد "دفرت الروؤية اخلارجية" لالأطفال، النظام اجلديد اأو الطريقة 
اجلديدة التي يتم تنفيذ الروؤية من خاللها حيث مت حتويل جميع اأنواع 
الروؤية يف املركز "الروؤية الداخلية وا�سطحاب للمبيت وا�ستزارة" اإىل 
روؤية خارجية وهي دفاتر روؤية خا�سة وت�سلم بيد املدعي عليه ويرفع 

بها خطاب للمحكمة ويتم متابعة الروؤية من خالل الهاتف لالطمئنان 
على �سري عملية الروؤية اخلارجية واإثبات ذلك مبلف احلالة.

وقالت فايزة ح�سن خباب مدير مركز امللتقى الأ�سري التابع للدائرة اإن 
عدد امل�ستفيدين من الروؤية اخلارجية - اأي اللقاء بني الأطفال وذويهم 
املقدمة  اخل��دم��ات  بلغت  ح��ني  م�ستفيدا، يف   143 بلغ   - امل��رك��ز  خ��ارج 

.  2021 مايو  حتى   2020 مار�ص  من  الفرتة  يف  خدمة   2458
روؤية  لتنفيذ  ي�سعى   -  2010 ع��ام  تاأ�س�ص  ال��ذي   - املركز  اأن  واأ�سافت 
املح�سونني وتاأمني حق الطفل يف روؤية والديه ب�سكل اآمن وتوفري بيئة 
مالئمة تنفيذاً لأحكام الروؤية من اأجل حتقيق انف�سال اآمن وح�ساري 
الإر�ساد  وتقدمي  والنف�سي  الجتماعي  ال�ستقرار  على  الأبناء  ي�ساعد 

للعالقة  ال�سليم  للتخطيط  الوالدية  العالقة  اتفاقيات  لعقد  لالأ�سر 
الأبوية بالأبناء بعد النف�سال.

وهي  داخلية"..  "روؤية  الأول  اأن��واع  لعدة  تنق�سم  الروؤية  اأن  واأو�سحت 
روؤي��ة الأطفال داخ��ل املركز ول ي�سمح للطرف الآخ��ر اخل��روج بالأبناء 
"روؤية ال�سطحاب" .. وهو اخلروج بالأبناء لعدة  ل�سبب ما.. والثاين 
الزمنية..  امل��دة  تلك  انتهاء  بعد  واإع��ادت��ه��م  ال��روؤي��ة  مكان  م��ن  �ساعات 
والنوع الثالث "روؤية املبيت" .. وهو مبيت الأبناء لدى الطرف الآخر 
طالب الروؤية ثم اإعادتهم مرة اأخرى بعد انتهاء املدة الزمنية املحددة.. 
والنوع الرابع "روؤية دفرت الروؤية اخلارجية" الذي مت ا�ستحداثه اأثناء 

اجلائحة .

املن�ساآت  ن��زلء  روؤي��ة  اإىل  تنق�سم  الإلكرتونية  الروؤية  اأن خدمة  وذك��رت 
العقابية و الإ�سالحية، مع اأ�سرهم دخل الدولة اأو خارجها عرب من�سة 
اإلكرتونية بالتن�سيق مع املن�ساآت الإ�سالحية والعقابية بالقيادة العامة 
املح�سونني،  لأبنائهم  املنف�سلة  الأ�سر  روؤية  وكذلك  ال�سارقة،  ل�سرطة 
حماكم  اأو  ال�سرعية  ال�سارقة  حمكمة  من  �سادر  ق��رار  على  بناًء  وتتم 
ال���دول���ة ب��ح��ق روؤي����ة الآب�����اء لأب��ن��ائ��ه��م وال��ت��ي مت اإط��الق��ه��ا م��ن��ذ العام 

2017م.
اأو  املحجورين  روؤي���ة  يقدم خدمة  امل��رك��ز  اأن  اإىل  ف��اي��زة خباب  واأ���س��ارت 
اأو  امل�ست�سفيات  مع  بالتن�سيق  وتتم  كورونا  بفريو�ص  امل�سابني  املر�سى 

املوؤ�س�سة املعنية بتنفيذ الروؤية بني ال�سخ�ص املعني وذويه .

موارد ال�سارقة: مرحلة مراجعة اأداء املوظف احلكومي تبداأ يف يونيو ومتتد حتى يوليو 2021م

�سفري الإمارات يلتقي وزيرة خارجية لي�سوتو 

•• ال�سارقة-الفجر:

املرحلة  ب��دء  بال�سارقة  الب�سرية  امل����وارد  دائ���رة  اأع��ل��ن��ت 
يونيو  مطلع  احل��ك��وم��ي  امل��وظ��ف  اأداء  لتقييم  الثانية 
اجلاري؛ والتي تتمثل يف مرحلة مراجعة الأداء ، ومتتد 

حتى نهاية يوليو القادم. 
املوظف  اأداء  ا���س��ت��ع��را���ص  اإىل  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  وت���ه���دف 
عليها  املتفق  ال�سنوية  لأهدافه  اإجن��ازه  ومناق�سة مدى 
التوجيه  اإىل  اأوتعديلها. كما تهدف  ، وقابلية تغيريها 
التو�سيات  و�سع  و  املبا�سر  امل�سوؤول  قبل  من  واملتابعة 

واملالحظات لتح�سني الأداء وتطويره. 
باملوظف  املبا�سر  امل�����س��وؤول  اج��ت��م��اع  خاللها  يتم  حيث 
امل�ستندات  ب��اإب��راز  الوظيفي  اأدائ��ه  خمرجات  ومراجعة 
يف  التقدم  م��دى  ومتابعة  املناق�سات.  لإج���راء  كاأ�سا�ص 
اجتاه حتقيق الأهداف. وتو�سيح نقاط القوة للموظف 
وتعزيزها، ونقاط ال�سعف لديه ومعاجلتها. ثم توجيه 
املطلوبة  واملهام  الأه��داف  نحو  العمل  م�سار  وت�سحيح 
مبا يتوافق ويحقق اأف�سل النتائج عند التقييم ال�سنوي 
اأخ��ذ مالحظات  . ويتعني على املوظف يف هذه املرحلة 
�سعياً  عليها  وال��ع��م��ل  الع��ت��ب��ار  بعني  املبا�سر  امل�����س��وؤول 

لتخاذ اخلطوات الالزمة لتح�سني الأداء . 
ونظام اإدارة الأداء هو عبارة عن عملية يجري بو�ساطتها 
واإجناز  وظيفته،  لواجبات  املوظف  اأداء  م�ستوى  قيا�ص 
بني  م�سبقاً  والتي مت حتديدها  عليها  املتفق  الأه��داف 
 ، الأداء  تخطيط  مرحلة  يف  املبا�سر  وم�سوؤوله  املوظف 
بحيث تكون قابلة للقيا�ص ؛ لت�ساعد عند نهاية مرحلة 

التقييم يف قيا�ص مدى تقدم املوظف. 

الأوىل  املرحلة  الأداء  تقييم  ن��ظ��ام  م��راح��ل  وتت�سمن 
الأه���داف  و���س��ع  على  ت��ق��وم  وال��ت��ي  بالتخطيط  املعنية 
الرئي�سية.   عمله  وم�����س��وؤول��ي��ات   ، ل��ل��م��وظ��ف  ال��ف��ردي��ة 
وحتديد م�ستوى الكفاءات ال�سلوكية املطلوبة. ثم تليها 

مرحلة املراجعة 
ال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة م���ا مت اإجن������ازه م���ن اأه����داف 
وت�سحيحها،  التحديات  مناق�سة  و   ، �سلوكية  وكفاءات 
اأداء  م�ستوى  يحقق  مب��ا  والأوزان  الأه����داف  وت��ع��دي��ل 
على  ت�ستند  التي  النهائي  التقييم  مرحلة  ثم  اأف�سل. 
اإجنازات املوظف املدعمة بالوثائق . والتي يقييمه من 
التحديات  على  الوقوف  مع  املبا�سر.  م�سوؤوله  خاللها 

التي واجهته خالل العام ومقرتحات حت�سينها.
وتتم مراحل نظام تقييم الأداء اإلكرتونياً حيث تتوفر 
الإلكرتوين  الأداء  تقييم  نظام  ع��رب  التقييم  خا�سية 
اإرفاق  اإمكانية  يتيح  ال��ذي   . ال�سارقة  حكومة  ملوظفي 
الأدل����ة اخل��ا���س��ة وامل�����س��ت��ن��دات امل��ط��ل��وب��ة لإمت����ام عملية 
التقييم. وي�سهم يف ت�سريع وترية العمل والرتقاء بنظم 

اإدارة راأ�ص املال الب�سري يف ميدان العمل احلكومي.  
�سعادة  اأو���س��ح   ، الأداء  تقييم  م��راج��ع��ة  مرحلة  وح���ول 
الدكتور طارق �سلطان بن خادم ع�سو املجل�ص التنفيذي 
امل��وارد الب�سرية دور هذه  ال�سارقة رئي�ص دائ��رة  لإم��ارة 
املرحلة يف تطوير كفاءة واإنتاجية املوظفني ، واإ�سعارهم 
اأهمية  واأك��د   . يقدمونها  التي  الأع��م��ال  وقيمة  بحجم 
التقييم  على  املوظف  حتث  كو�سيلة  الأداء  تقييم  نظام 
ال���ذات���ي لأع��م��ال��ه . وم��رج��ع��ي��ة لإر����س���اء ف��ر���ص العدل 
على  وحتفيزهم   ، املوظفني  بني  وامل�����س��اواة  وال�سفافية 

التطور والتح�سن امل�ستمر . 

•• بريتوريا-وام:

التقى �سعادة حم�ص �سعيد الهاملي �سفري الدولة لدى 
جمهورية جنوب اأفريقيا �سفري غري مقيم لدى مملكة 
لي�سوتو، معايل مات�سيبو راماكو، وزيرة خارجية مملكة 

لي�سوتو، وذلك مبقر �سفارة الدولة يف بريتوريا.
تعيينه  مبنا�سبة  ل�سعادته  التهنئة  معاليها  وق��دم��ت 
�سفريا غري مقيم لدولة الإمارات لدى بالدها، واأعربت 

عن متنياتها ل�سعادته بالتوفيق والنجاح يف مهام عمله، 
م��وؤك��دة ا���س��ت��ع��داد ح��ك��وم��ة ب��الده��ا ل��ت��ق��دمي ك��ل الدعم 

لت�سهيل مهامه.
من جهته اأكد �سعادته حر�ص قيادة الدولة على توطيد 
العالقات الثنائية بني البلدين والرتقاء بها، معرباً عن 
التعاون يف  اآف��اق  حر�سه على بذل كل اجلهود لتو�سيع 
املجالت كافة، مبا يحقق طموحات البلدين وال�سعبني 

ال�سديقني.

جامعة العني حترز تقدمًا عامليًا بت�سنيفها �سمن اأف�سل 750 جامعة بح�سب كيو اإ�س

من  الكثري  ال��ع��ني  جامعة  ام��ت��الك 
الإم���ك���ان���ات وامل�����س��اري��ع ال��ت��ي تلبي 
والبحث  الب���ت���ك���ار  يف  ت��ط��ل��ع��ات��ه��ا 
الأكادميية  �سمعتها  وتعزيز  العلمي 
يف املنطقة وال��ع��امل.  وذك��ر الأ�ستاذ 
ال���رف���اع���ي، رئي�ص  ال��دك��ت��ور غ��ال��ب 
اجلامعة، اإن ت�سنيف الكيو اأ�ص لعام 
العني  ج��ام��ع��ة  ب���اأن  يظهر   2022

ومميزة.
واأ�سار عطاطرة اإىل اأن اإحراز جامعة 
اجلامعات  ب��ني  التقدم  لهذا  العني 
ال��ع��امل��ي��ة ُي��ع��د ع��الم��ة ب����ارزة ت�ساف 
والبحث  العايل  التعليم  قطاع  اإىل 
وتفاين  ج��ودة  على  ودلياًل  العلمي، 
واملوظفني  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء 
يعك�ص  ك��م��ا  ب��اجل��ام��ع��ة،  وال��ط��ل��ب��ة 

�سمعتها  م���ن  ك��ب��ري  ب�����س��ك��ل  ع�����ززت 
خاللها  من  يتم  والتي  الأك��ادمي��ي��ة 
جميع  من  الأكادمييني  راأي  تقييم 
باأف�سل  يتعلق  فيما  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
التدري�ص  ح���ي���ث  م����ن  امل���وؤ����س�������س���ات 
وا�ستقطاب  ال���ع���ل���م���ي  وال����ب����ح����ث 
ال��ك��ف��اءات. م���وؤك���داً ح��ر���ص جامعة 
اإن���ت���اج البحوث  ال��ع��ني ع��ل��ى ت��ع��زي��ز 

•• العني -الفجر:

عاملياً  تقدماً  العني  جامعة  اأح��رزت 
اأف�سل  ���س��م��ن  بت�سنيفها  ج���دي���داً 
م�ستوى  على  جامعة   750-701
موؤ�س�سة  ت�سنيف  ب��ح�����س��ب  ال���ع���امل 
 ،2022 اإ�����ص ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ع��ام  ك��ي��و 
املتميز  الأداء اجلامعي  مما يربهن 
الذي تقدمه اجلامعة على م�ستوى 

التعليم.
الدين عطاطرة،  الدكتور نور  واأكد 
اأن  ع��ل��ى  للجامعة،  امل��ف��و���ص  امل��دي��ر 
يثبت  ال��ع��ني  الإجن����از جلامعة  ه��ذا 
عاملية  ب�سمعة  حتظى  اجلامعة  ب��اأن 
براجمها  خ������الل  م�����ن  م����رم����وق����ة 
والأبحاث  ودول��ي��اً  حملياً  املعتمدة 
امل�ستقبلية  وال���درا����س���ات  ال��ع��ل��م��ي��ة 
تتناول  ال��ت��ي  احل��ي��وي��ة  وامل����ب����ادرات 
ا�سرتاتيجية  اأهمية  ذات  موا�سيع 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة وال����ع����امل وال���ت���ي تدعم 
جهود احلكومة الر�سيدة يف جمالت 
الذكاء  ومتطلبات  والبتكار  التميز 

ال�سطناعي. 
كما اأن هذا الإجناز ياأتي تاأكيداً على 
العملية  م�سرية  قادت  التي  اجلهود 
تدعم  والتي  اجلامعة  يف  التعليمية 
الدولة،  يف  ال��ع��ايل  التعليم  م�سرية 
العني  ج����ام����ع����ة  ح����ر�����ص  وي������وؤك������د 
التعليم  م�����س��ت��ج��دات  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى 
ت�سهدها  التي  ال�سريعة  والتحولت 
الأن���ظ���م���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف ال���ع���امل. 
والعمل  املتميز  الأداء  ي��ربه��ن  كما 
املبذولة يف جامعة  واجل��ه��ود  اجل��اد 
التعليم  ب���ج���ودة  ل���الرت���ق���اء  ال���ع���ني 
والعالقات  الأك��ادمي��ي��ة  واملخرجات 
متنوعة  بيئة  �سمن  ال�سرتاتيجية 

وحت�سني النتاج املعريف من ت�سجيع 
وج����ذب ال��ب��اح��ث��ني امل��وه��وب��ني على 
وجتلى  وال��ع��امل��ي،  املحلي  امل�ستويني 
الذكاء  اأبحاث  مركز  بتاأ�سي�ص  ذلك 
جامعة  يف  م����وؤخ����راً  ال���س��ط��ن��اع��ي 
ال��ع��ني ان��ط��الق��اً م��ن روؤي����ة جامعة 
ال��ع��ني وا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا ب���اأن تكون 
تعزيز  مع  العايل  التعليم  يف  رائ��دة 
البتكار والريادة والتميز يف التعليم 
املجتمع  وخ��دم��ة  العلمي  وال��ب��ح��ث 

على امل�ستويني املحلي والدويل.
نزيه خ��داج مالط،  الدكتور  واأ���س��ار 
ل�سوؤون  اجل���ام���ع���ة  رئ���ي�������ص  ن���ائ���ب 
الع�����ت�����م�����ادات و�����س����م����ان اجل��������ودة، 
ي�ستخدم  ال��ت�����س��ن��ي��ف  ه����ذا  اأن  اإىل 
على  يعتمد  مت�سقاً  منهجياً  اإط���اراً 
م��ع��اي��ري حم����ددة ي��ت��م ف��ي��ه��ا تقييم 
ل�سمعتها  وف���ًق���ا  اجل���ام���ع���ات  اأداء 
التوظيف،  جهات  واآراء  الأكادميية، 
اإىل  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  ون�سبة 
عدد الطلبة، والقتبا�سات لكل ع�سو 
هيئة  اأع�ساء  ون�سبة  تدري�ص،  هيئة 
الطلبة  ون�سبة  الدوليني  التدري�ص 
اجلامعة  اأن  م����وؤك����داً  ال���دول���ي���ني. 
التميز  نحو  �سعيها  ت��وا���س��ل  ���س��وف 
الأكادميية،  براجمها  م�ستوى  على 
التدريب  ويف  ال���ب���ح���وث،  واإع��������داد 

والتعلم على املدى البعيد.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن موؤ�س�سة كيو 
اإ�ص قد �سنفت جامعة العني �سمن 
عربية  ج��ام��ع��ة   80-71 اأف�������س���ل 
تقييم  منحتها  كما   ،2021 للعام 
الإلكرتوين  التعلم  يف  جنوم  خم�ص 
تقييم  ج��ان��ب  اإىل   ،2020 ل��ل��ع��ام 
خم�ص جنوم يف التعليم وال�سمولية 

للعام 2019.  

حزمة الأدوات البحثية للمحافظة على اأبقار البحر والأع�ساب البحرية من بني اأف�سل 25 ابتكارا حكوميا يف الدولة
•• اأبوظبي-وام: 

اأعربت هيئة البيئة - اأبوظبي عن 
اعتزازها باختيار مركز حممد بن 
را�سد لالبتكار احلكومي، بالتعاون 
 .. بارترنز"  "�سيا  ����س���رك���ة  م����ع 
الإلكرتونية  البحث  اأدوات  حزمة 
والأع�ساب  البحر  باأبقار  اخلا�سة 
25 ابتكاًرا  البحرية كواحدة من 
�سمن البتكارات الهامة التي يتم 
احلكومية  اجل��ه��ات  يف  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 

الحتادية واملحلية يف الدولة .
وق����د ج����اء الخ���ت���ي���ار ب��ع��د عملية 
تقييم دقيقة و�ساملة حيث عر�ص 
العديد من املتناف�سني م�ساريعهم 

على مدار عام واحد.
املعنية  البحثية  الأدوات  وح��زم��ة 
والأع�ساب  البحر  اأب��ق��ار  ب��درا���س��ة 
البحرية هي مبادرة م�سرتكة بني 
و�سركة  اأب��وظ��ب��ي   - البيئة  هيئة 
توتال و�سكرتارية مذكرة التفاهم 
البحر  اأب��ق��ار  وحماية  اإدارة  ح��ول 
مواقع  ام����ت����داد  ع��ل��ى  وم���وائ���ل���ه���ا 
الهيئة  التي ت�ست�سيفها  انت�سارها 
احلزمة  ه��ذه  وتوفر  اأبوظبي.  يف 
الو�سول  ي�سهل  ل��ل��ب��اح��ث��ني  اأداة 
لتوجيه  الإن����رتن����ت  ع���رب  اإل���ي���ه���ا 
البحر  اأبقار  حلماية  اختياراتهم 
ميكن  ال��ت��ي  البحرية  والأع�����س��اب 

اعتمادها يف ظروف حمددة.
وتتوفر جمموعة الأدوات البحثية 
واملعاهد  اجلامعات  يف  للباحثني 
احلكومية  وامل��ن��ظ��م��ات  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
وغري احلكومية املكلفة بالبحوث 
واملحافظة  والبحرية  ال�ساحلية 
عليها يف جميع اأنحاء العامل، حيث 
توفر لهم الدعم يف عملية حتديد 

العامل،  ح����ول  دول�����ة   119 م���ن 
 10،000 م���ن  اأك����رث  ب���اإج���م���ايل 
الآن  مت  وق��د  لل�سفحة.  م�ساهدة 
اأبقار  ن�����س��اط  م���رك���ز  يف  دجم���ه���ا 

البحر والأع�ساب البحرية.
وق��ال��ت ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ورة �سيخة 
العام  الأم�����ني  ال���ظ���اه���ري،  ���س��امل 
ل��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة - اأب���وظ���ب���ي: " يف 
والإب��داع مثل  بالبتكار  بلد يهتم 
الإمارات، اإنه ل�سرف كبري اأن يتم 
البحثية  الأدوات  ح��زم��ة  اخ��ت��ي��ار 
البحر  اأب����ق����ار  ب���درا����س���ة  امل��ع��ن��ي��ة 
من  كواحدة  البحرية  والأع�ساب 
بني اأف�سل 25 ابتكاراً يف القطاع 
احل��ك��وم��ي ل��ل��دول��ة، وال���ذي يوؤكد 
ال�سحيح  امل�����س��ار  على  ن�سري  اأن��ن��ا 
مم���ا ���س��ي��ح��ف��زن��ا ل��ال���س��ت��م��رار يف 
�����س����م����ان م����واك����ب����ة الجت������اه������ات 
العاملية  وامل���ع���اي���ري  وامل���م���ار����س���ات 
والتكنولوجيا  الأدوات  وا�ستخدام 
الأكرث حداثة اأثناء متابعة عملنا 
النجاح  ه����ذا  ي��ك��ن  ومل  ال��ب��ي��ئ��ي. 
واإب���داع  اجل���اد  العمل  ل��ول  ممكناً 
اأبوظبي   - ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  ف���ري���ق 
جميع  ت����ع����اون  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
دوًرا  ا  اأي�سً لعبوا  الذين  �سركائنا، 
جمموعة  ت���ط���وي���ر  يف  حم����ورًي����ا 

الأدوات البحثية ".
" لقد اأحرزت  واأ�سافت �سعادتها: 
كبرًيا  ت��ق��دًم��ا  الأدوات  جمموعة 
نحو حت�سني الفهم العاملي للو�سع 
والنظم  ال���ب���ح���ر  لأب����ق����ار  ال����ع����ام 
البحرية  ل���الأع�������س���اب  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
الهندي  امل��ح��ي��ط��ني  م��ن��ط��ق��ة  يف 
والهادئ. وقد عاجلت التناق�سات 
يف مناهج البحث والر�سد وجمع 
اإىل  اأدى  مم��ا  والإب����الغ،  البيانات 

الوقت  ويف  اأه���داف���ه���م،  وت��ق��ي��ي��م 
نف�سه تراعي اأهداف اإدارة احلفظ 
ال�ساملة وقيود امليزانية. كما تاأخذ 
بعني العتبار عنا�سر اأخرى مثل 
املكاين  واملقيا�ص  الزمني  النطاق 
والتحديات  ال��ت��ق��ن��ي��ة  وال���ق���درات 
.. وف�سال عن  الواقع  اأر���ص  على 
اأنها ت�ساهم يف جمع املعلومات عن 
البحرية،  والأع�ساب  البحر  اأبقار 
الباحثني  احل��زم��ة  ه���ذه  ت�����س��اع��د 
التفاعالت بني  تقييم وفهم  على 
البحرية  والأع�ساب  البحر  اأبقار 
واملخاطر  الب�سرية  وامل��ج��ت��م��ع��ات 

التي تهددها.
والنهج التفاعلي ملجموعة الأدوات 
يف  للغاية  فعالة  يجعلها  البحثية 
واملوارد  والوقت  التوجيه،  توفري 
وال��ع��ام��ل��ني يف جمال  ل��ل��ب��اح��ث��ني 
بالإدارة  املعنية  والهيئات  احلفظ 

البحرية.
ي�سهل  ب���ح���ي���ث  م�����س��م��م��ة  وه������ي 
اإليها من قبل الباحثني  الو�سول 
البلدان  يف  العاملني  واملمار�سني 
النامية الذين ل ميكنهم الو�سول 
العلمية،  اخل��ربة  اإىل  ك��ايف  ب�سكل 
فعالة  ك��ط��ري��ق��ة  تعمل  وب��ال��ت��ايل 
جمع  ل�سمان  التكلفة  حيث  م��ن 
للمقارنة  وقابلة  مت�سقة  بيانات 
انت�سار  ن����ط����اق  ع����رب  وم�����وح�����دة 
الو�سول  ومي��ك��ن  ال��ب��ح��ر.  اأب���ق���ار 
البحثية  الأدوات  جم��م��وع��ة  اإىل 
م����ن خ�����الل م���وق���ع خ���ا����ص على 
ب�سيطة  عملية  ويتبع  الإن��رتن��ت، 
اإىل تو�سيات عملية. ومنذ  توؤدي 
اإطالقها يف مار�ص2017، و�سل 
عدد م�ستخدمي جمموعة الأدوات 
م�ستخدم   3،200 اإىل  البحثية 

البيانات  جمموعات  ت��واف��ق  ع��دم 
ع��رب دول الن��ت�����س��ار، ف�����س��اًل عن 
اأبقار  اأبحاث  باأهمية  زيادة الوعي 
بني  البحرية  والأع�����س��اب  البحر 
قال  جهته  من   ." القرار  �سانعي 
ليل جلوكا، مدير مكتب معاهدة 
املحافظة على الأنواع املهاجرة – 
الأدوات  جمموعة  " اإن  اأبوظبي: 
املتاحة  الرئي�سية  امل��وارد  اأحد  هي 
اأبقار  ت��اأوي  التي   46 ال���  للبلدان 
ال�ساحلية  م��ي��اه��ه��ا  يف  ال���ب���ح���ر 
وت�����س��اع��د يف ت��رك��ي��ز ال��ب��ح��ث على 
ويفخر  الأول���وي���ة.  ذات  امل��ج��الت 
م��ك��ت��ب م��ع��اه��دة امل��ح��اف��ظ��ة على 
اأبوظبي   – امل���ه���اج���رة  الأن���������واع 
الأدوات  جم����م����وع����ة  ب���ت���ط���وي���ر 
مع  ب��ال�����س��راك��ة  امل��ب��ت��ك��رة  البحثية 
وتوتال،  اأب��وظ��ب��ي  ال��ب��ي��ئ��ة-  هيئة 
لدول  مهمة  اأداة  اأنها  اإىل  م�سرياً 
يف  ت�ساعدها  البحر  اأبقار  انت�سار 
يف  حل��م��اي��ت��ه��ا  ال��ت��زام��ات��ه��ا  تنفيذ 
م��ي��اه��ه��ا مب��وج��ب م��ذك��رة تفاهم 
اأب��ق��ار ال��ب��ح��ر ". م��ن ج��ان��ب��ه قال 
رئي�ص  ���س��ا���س��ول���ص،  ك��ري�����س��ت��وف 
لال�ستك�ساف  »ت�����وت�����ال  ����س���رك���ة 
والإن�����ت�����اج« ورئ���ي�������ص »ت����وت����ال« يف 
" ب��ي��ن��م��ا ن��ع��م��ل من  الإم��������ارات : 
الكربون  منخف�ص  م�ستقبل  اأجل 
ع����ل����ى م�������س���ت���وى ال������ع������امل، ف�����اإن 
ال�ساحلية  املناطق  على  احل��ف��اظ 
اأبقار  تعترب  ال��ت��ي   - وامل��ح��ي��ط��ات 
البحرية  والأع�����������س�����اب  ال���ب���ح���ر 
اأمر   - وح�سا�سة  اأ�سا�سية  مكونات 
فخورون  ن��ح��ن  الأه���م���ي���ة.  ب���ال���غ 
ب�����س��راك��ت��ن��ا ال��ت��اري��خ��ي��ة م���ع هيئة 
اأب��وظ��ب��ي وال���ت���ي تركز  ال��ب��ي��ئ��ة - 
ع���ل���ى اأب����ق����ار ال���ب���ح���ر والأع�������س���اب 

ونحن  ال��ق��رم،  واأ���س��ج��ار  البحرية 
الختيار.  ل���ه���ذا  ح���ًق���ا  مم��ت��ن��ون 
البحثية  الأدوات  جمموعة  وُتعد 
املتاحة عاملًيا للباحثني اجلامعات 
واملنظمات  ال���ب���ح���وث  وم���ع���اه���د 
احلكومية،  وغ�����ري  احل���ك���وم���ي���ة 
م�ساهمة  كيفية  على  جيًدا  مثاًل 
التعاون الوا�سع النطاق يف حماية 
وهو  البحري،  البيولوجي  التنوع 
�سركة  اأه��داف  يتما�سى متاًما مع 
توتال ومثال اإ�سايف على طموحنا 
ان���ب���ع���اث���ات  "بال  ن����ك����ون  اأن  يف 

."  2050 كربونية" بحلول 
بن  حم��م��د  م��رك��ز  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
را���س��د ل��الب��ت��ك��ار احل��ك��وم��ي يوفر 
عاملية  مبعايري  اب��ت��ك��ار  م�ساحات 
الأفكار  تطوير  يف  امل�ساركة  تتيح 
واختبارها  وت�سميمها  املبتكرة، 
بهدف  ودول��ًي��ا.  واإقليمًيا  حملًيا 
للقطاع  البتكارية  ال��ق��وة  عر�ص 
اأم�����ام جمهور  امل��ن��ط��ق��ة  ال���ع���ام يف 
اأف�سل  على  ال�سوء  واإل��ق��اء  عاملي 
املعرفة،  تبادل  لتعزيز  املمار�سات 
اأم�سى الباحثون يف مركز حممد 
بن را�سد لالبتكار احلكومي اأكرث 
م��ن ع��ام لتقييم اأك��رث م��ن 500 
100 جهة  م��ن  اأك��رث  م��ن  ابتكار 
احتادية وحملية يف دولة الإمارات 
التي  مبتكًرا   25 اأف�سل  لختيار 
"احلداثة،  معايري  عليها  تنطبق 

والقابلية للتكرار، والأثر".
ميكن الو�سول اإىل حزمة الأدوات 
اأبقار  ب��درا���س��ة  امل��ع��ن��ي��ة  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
ال��ب��ح��ر والأع�����س��اب ال��ب��ح��ري��ة من 
www. ال�����راب�����ط  ه�����ذا  خ�����الل 
conservation.tools/

./launch
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ن�سرت دورية بيولوجي كوميونيكي�سن 
 Communicat ions "
موؤ�س�سة  عن  Biology" ال�سادرة 
نيت�سر "Nature " العاملية، اإحدى 
العامل،  يف  العلمية  ال���دوري���ات  اأب����رز 
يف ع��دده��ا رق��م 4:686 ال�����س��ادر يف 
يونيو 2021 ورقة علمية عن جناح 
دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
 K9 اجلمركية  الكالب  تفوق  اإثبات 
يف الك�سف عن غري امل�سابني بفريو�ص 
"كوفيد19- " وهو ما يدعم ويكمل 
 .PCR �تقنية الفح�ص با�ستخدام ال
للجمارك  الحت��ادي��ة  الهيئة  وك��ان��ت 
العليا  التقنية  ك��ل��ي��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اأواخ���ر العام  يف الإم���ارات قد جنحت 
املا�سي يف اإجناز اأول ورقة علمية على 
الكالب  ل���س��ت��خ��دام  ال��ع��امل  م�ستوى 
امل�سابني  غ��ري  ك�����س��ف  يف  اجل��م��رك��ي��ة 
با�ستخدام  كوفيد19-  ب��ف��ريو���ص 
حمققة  العرق  لرائحة  ال�سم  حا�سة 
ن�سبة جناح بلغت %98.2، مما يعد 
دعم  يف  ي�ساهم  ك��ب��رياً  علمياً  اإجن����ازاً 
ال����دول واحل��ك��وم��ات وتعزيز  ق����درات 

اجلهود العاملية ملكافحة الفريو�ص.

ووف��������ق��������اً مل�������ا ن���������س����رت����ه م���وؤ����س�������س���ة 
�سملت  فقد  العاملية،   "Nature"
 3290 م��ن  ت��ت��األ��ف  ال��درا���س��ة عينة 
مراكز  اإىل  ح�����س��روا  مم���ن  ���س��خ�����س��اً 
يف  بكوفيد19-  اخل��ا���س��ة  ال��ف��ح�����ص 
الدولة، حيث اأجرى جميعهم فح�ص 
الأنف  املتمثل يف م�سحة  كوفيد19- 
طلب  ث��م  وم��ن   ،PCR ال���  بوا�سطة 
منهم التربع بعينات من العرق حتت 
بعد احل�سول على موافقتهم  الإب��ط 
خطياً، ومت جمع العينات وما يقابلها 
من عينات عرق ال�سخ�ص ذاته للتاأكد 
النتائج ال�سادرة عن فح�ص  من دقة 

الكالب اجلمركية. وخل�ست الدرا�سة 
اإىل اأن اختبار الك�سف عن كوفيد19- 
 /9K/ با�ستخدام الكالب اجلمركية
حقق ن�سبة جناح عالية بلغت 98.2 
% يف ك�سف غري امل�سابني بالفريو�ص، 
مما ي�سري اإىل اأن هذا الختبار يتمتع 
ال��دق��ة يف حتديد  مب�ستوى ع��اٍل م��ن 
امل�سابني  غ���ري  الأ���س��خ��ا���ص  وك�����س��ف 
القيمة  وتعد  كوفيد19-.  بفريو�ص 
 /NPV/ التنبوؤية ال�سلبية العالية
ب��وا���س��ط��ة الكالب  ال��ك�����س��ف  لخ��ت��ب��ار 
على  قوياً  موؤ�سراً  املدربة  اجلمركية 
عن  للك�سف  الخ��ت��ب��ار  ا���س��ت��خ��دام  اأن 

التعرف  يف  ج���داً  مفيد  كوفيد19- 
ع��ل��ى غ���ري امل�����س��اب��ني. واأك������د معايل 
مفو�ص  ال��ن��ي��ادي،  م��ط��ر  �سعيد  ع��ل��ي 
الحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص  اجل���م���ارك 
العلمية  ال��ورق��ة  ن�سر  اأن  للجمارك، 
"كوفيد- ع����ن  ب��ال��ك�����س��ف  اخل���ا����س���ة 
متخ�س�سة  ع��امل��ي��ة  جم��ل��ة  يف   "19
القيادة  حلر�ص  اإيجابية  نتيجة  ه��و 
احل���ك���ي���م���ة ودول��������ة الإم������������ارات على 
ب����ذل ك���اف���ة اجل���ه���ود وا���س��ت��غ��الل كل 
الطاقات والإمكانيات املتاحة خلدمة 
العاملية  اجل���ه���ود  ودع�����م  الإن�����س��ان��ي��ة 
ملواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث 

الطبيعية انطالقاً من القيم واملبادئ 
التي قامت عليها دولة الحتاد.

ال���درا����س���ة يف دوري����ة  ن�����س��ر  اإن  وق�����ال 
ال�سادرة  كوميونيكي�سن  بيولوجي 
يعك�ص  العاملية  نيت�سر  موؤ�س�سة  ع��ن 
التقدير العاملي للقدرات والإمكانيات 
العلمية  املوؤ�س�سات  وقيمة  البحثية 
اأن  اإىل  م�����س��رياً  الإم�������ارات،  دول����ة  يف 
ت���ع���اون ال��ه��ي��ئ��ة وك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة يف 
للتعاون  الدرا�سة يعد منوذجاً  تنفيذ 
التنفيذية  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  ب��ني 
التعليمية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال���دول���ة  يف 
والبحثية، كما اأن تعزيز هذا التعاون 
اأن ي�سع حلوًل  اآفاقه ميكن  وتو�سيع 
���س��ه��ل��ة ب��ت��ك��ل��ف��ة ق��ل��ي��ل��ة ل���ك���ث���ري من 
التحديات التي تواجه الب�سرية، مثمناً 
كليات  الذي قدمته  التعاون  م�ستوى 
عبداللطيف  الدكتور  بقيادة  التقنية 
واأ�ساد  الدرا�سة.  تنفيذ  يف  ال�سام�سي 
م��ع��ال��ي��ه ب����دور وج��ه��ود ف��ري��ق العمل 
الأمني  اجل��م��رك��ي  التفتي�ص  ب��وح��دة 
/9K/ يف الهيئة بقيادة عبد ال�سالم 
واملدربني  ال��وح��دة  م��دي��ر  ال�سام�سي 
وتعاونهم  واملتخ�س�سني  وامل�سرفني 
مع فريق كليات التقنية لتحقيق هذا 

الجناز العلمي.

•• اأبوظبي-وام:

حترير  ع��ن  القت�ساد  وزارة  اأعلنت 
100 خمالفة بقيمة اإجمالية تبلغ 
ملن�ساآت من قطاع  درهم  ماليني   5
"الأعمال واملهن غري املالية املحددة" 
األف درهم لكل خمالفة،   50 بواقع 
الأنظمة  يف  الت�سجيل  عن  لتخلفها 
غ�سل  مل��واج��ه��ة  املعتمدة  احلكومية 
الإرهاب  متويل  ومكافحة  الأم���وال 

والتنظيمات غري امل�سروعة.
تفتي�سية  حملة  �سمن  ذل��ك  وي��اأت��ي 
وا�سعة تنفذها وزارة القت�ساد ممثلة 
الأم���وال على  ب���اإدارة مواجهة غ�سل 
فرتة  انق�ساء  بعد  القطاع  من�ساآت 
بداية  من  اعتباراً  النهائية  ال�سماح 
للتاأكد   ،2021 املا�سي  مايو  �سهر 
واتباعها  بالت�سجيل  امتثالها  م��ن 
ال���واج���ب���ة التي  ال��ع��ن��اي��ة  اإج��������راءات 
الأن�سطة  ت��ق��اري��ر  رف��ع  م��ن  متكنها 

امل�سبوهة.
واأك������دت ال�������وزارة اأن���ه���ا ب��ذل��ت كافة 
ال�سركات  لتجنب  ال��الزم��ة  اجل��ه��ود 
والعقوبات،  امل��خ��ال��ف��ات  يف  ال���وق���وع 

العام  ب���داي���ة  اأ�����س����درت م��ن��ذ  ح��ي��ث 
من  ال����ع����دي����د   2021 اجل�����������اري 
على  ال�سركات  حتث  التي  التعاميم 
الأموال،  غ�سل  اأنظمة  يف  الت�سجيل 
التوعية  ج��ه��ود  بتكثيف  ق��ام��ت  كما 
الو�سائل  مبختلف  الإدراك  وتعزيز 
امل��ت��اح��ة، ح��ي��ث ن��ظ��م��ت و���س��ارك��ت يف 
80 ور���س��ة عمل موجهة  اأك���رث م��ن 
ال�سلة  ذات  ال���ق���ط���اع���ات  مل��خ��ت��ل��ف 
الإح���اط���ات  اإج������راء  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ال�سحفية  وامل��ق��اب��الت  الإع��الم��ي��ة 
املكتوبة  الإع��الم  و�سائل  خمتلف  يف 
وامل�����س��م��وع��ة وامل���رئ���ي���ة، ف�����س��اًل عن 
اجل���ه���ود ال���ت���وع���وي���ة امل���ب���ذول���ة من 
والتي  املحلية  الرتاخي�ص  �سلطات 
�سلطة   38 ب��ن��ح��و  ع����دده����ا  ي���ق���در 
احلرة  امل��ن��اط��ق  فيها  مب��ا  ترخي�ص 

غري املالية.
باملن�ساآت  الق��ت�����س��اد  وزارة  واأه���اب���ت 
جتنباً  اأو���س��اع��ه��ا  بتعديل  الإ����س���راع 
ن�ص  ال��ت��ي  وال��ع��ق��وب��ات  للمخالفات 
عليها ال��ق��ان��ون الحت���ادي رق��م 20 
غ�سل  مواجهة  ب�ساأن   2018 ل�سنة 
الإرهاب  متويل  ومكافحة  الأم���وال 

امل�سروعة،  غري  التنظيمات  ومتويل 
ذات  وال��ق��رارات  التنفيذية  ولئحته 
ال�����س��ل��ة، وال��ت��ي ت��ب��داأ م��ن 50 األف 
5 ماليني درهم  درهم وت�سل حتى 
اإيقاف  اإىل  ال��ع��ق��وب��ات  ت�����س��ل  وق����د 

الرخ�سة اأو اإغالق املن�ساأة.
اإدارة  ال�سايف، مديرة  واأك��دت �سفية 
غ�سل الأموال بوزارة القت�ساد على 
اأه��م��ي��ة ت��ع��اون م��ن�����س��اآت ال��ق��ط��اع مع 
ملواجهة  اجلهود احلكومية احلثيثة 
غ�سل الأموال بهدف حماية الأعمال 
منوها  يف  وامل�ساهمة  وال�ستثمارات 

وازدهارها، مو�سحة اأن الت�سجيل يف 
اأنظمة غ�سل الأموال واتباع اإجراءات 
ال���ع���ن���اي���ة ال����واج����ب����ة ي���ح���اف���ظ على 
التي  امل��رم��وق��ة  الإي��ج��اب��ي��ة  ال�سمعة 
عاملياً،  الوطني  القت�ساد  بها  يتمتع 
الإمارات  دول��ة  دور  تعزيز  وي�سمن 
الدويل،  املجتمع  يف  ف��اع��ل  كعن�سر 
اقت�سادي  كمركز  مكانتها  وير�سخ 
تناف�سي يطبق اأعلى معايري النزاهة 
املالية  الرقابة  وال�سفافية يف جمال 
والتجارية ومواجهة املمار�سات غري 

ال�سليمة يف اأن�سطة الأعمال.
احلمالت  اأن  اإىل  ال�����س��ايف  واأ����س���ارت 
ال��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة م�����س��ت��م��رة ل��ل��ت��اأك��د من 
القانون  ال�����س��رك��ات لأح��ك��ام  ام��ت��ث��ال 
التنفيذية،  ولئ���ح���ت���ه  الحت��������ادي 
احلمالت  م���ن  ال���ه���دف  اأن  م��ب��ي��ن��ة 
القطاع  اتباع من�ساآت  التفتي�سية هو 
مواجهة  �ساأن  يف  املعتمدة  لالأنظمة 
غ�����س��ل الأم������وال، ول�����س��م��ان �سالمة 
و���س��ف��اف��ي��ة امل��ع��ام��الت ال��ت��ج��اري��ة يف 
ق��ط��اع الأع���م���ال وامل��ه��ن غ��ري املالية 
املحددة، والت�سدي للممار�سات غري 
والأن�سطة  ال�سليمة  امل�سروعة وغري 

امل�سبوهة.
القطاع  م���ن�������س���اآت  ال�������س���ايف  ودع������ت 
العناية  ت��داب��ري  ات��خ��اذ  ���س��رورة  اإىل 
الالزمة وتعزيز ن�ساطها يف ا�ستخدام 
املالية  امل����ع����ل����وم����ات  وح�������دة  ن����ظ����ام 
الآيل  الإب���الغ  ونظام   goAML
تقارير  ورف��ع  العقوبات،  قوائم  عن 
مبا  امل�سبوهة،  والأن�سطة  املعامالت 
ي��ع��زز ق���درة اجل��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة على 
واتخاذ  امل���خ���اط���ر  وت��ق��ي��ي��م  حت��ل��ي��ل 
بناء  الالزمة  والتدابري  الإج���راءات 

عليها.
املن�ساآت  ج���م���ي���ع  ال�����������وزارة  ودع�������ت 
امل�����س��ت��ه��دف��ة ب��ال��ت��وا���س��ل م��ع��ه��ا عرب 
م��رك��ز الت�����س��ال اخل���ا����ص ب��ه��ا على 
عرب  اأو   /8001222/ ال���رق���م 
ال����ق����ن����وات ال���ر����س���م���ي���ة الأخ���������رى يف 
تتعلق  ا���س��ت��ف�����س��ارات  اأي  ح���ال وج���ود 
وا�ستيفاء  النظامني  يف  بالت�سجيل 

التدابري املطلوبة.
وت��وف��ر وزارة الق��ت�����س��اد م��ن خالل 
كافة  الر�سمي  الإل��ك��رتوين  موقعها 
اخلا�سة  والإر�������س������ادات  امل��ع��ل��وم��ات 

بالت�سجيل .

•• اأبوظبي - الفجر: 

نظمت بلدية مدينة اأبوظبي، التابعة 
خالل  من  والنقل،  البلديات  لدائرة 
ُبعد  عن  فعالية  الوثبة،  بلدية  مركز 
حتت  املجتمع  اأف���راد  كافة  ا�ستهدفت 
مبادرة  �سمن  من�سي(،  )م��ع��اً  ع��ن��وان 
)ري��ا���س��ة ب��ال ح����دود(، ب��ال��ت��ع��اون مع 
وذلك  ميديكلينك،  ال��ن��ور  م�ست�سفى 
على  املجتمع  اأف����راد  ت�سجيع  ب��ه��دف 
ورف����ع م�ستوى  ال��ري��ا���س��ة،  مم��ار���س��ة 
الوعي املجتمعي باأهمية امل�سي ل�سحة 
تكون  اأن  ث��ق��اف��ة  وت��ر���س��ي��خ  ال����ف����رد، 

الريا�سة وممار�ستها اأ�سلوب حياة.
وت�����س��م��ن��ت ال��ف��ع��ال��ي��ة حم��ا���س��رة عن 
ُب��ع��د، ق���دم خ��الل��ه��ا ال��دك��ت��ور يعقوب 
اأهمية  عن  تقدميياً  عر�ساً  احلمادي 
وفوائده  ال��ي��وم��ي��ة  ح��ي��ات��ن��ا  امل�����س��ي يف 
ال�����س��ح��ي��ة امل���ت���ع���ددة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
البلدية  م��راف��ق  ع��ن  تقدميي  عر�ص 
فيها،  الريا�سة  ممار�سة  ميكن  التي 
العامة  واحل�����دائ�����ق  امل���م���ا����س���ي  م���ث���ل 

ومالعبها الريا�سية.
ومت يف نهاية املحا�سرة اإ�سراك احل�سور 

حول  وال�ستي�ساحات  الأ�سئلة  بفقرة 
حماور الفعالية. 

•• اأبوظبي-وام:

نظمت جامعة ال�سوربون اأبوظبي موؤمترا علميا متخ�س�سا 
حول اإجنازات املراأة يف جمال الريا�سيات مب�ساركة عدد من 

املتخ�س�سات يف هذا املجال من داخل وخارج الدولة.
وا���س��ت��ع��ر���س��ت م����اري ف��ران�����س��واز رئ��ي�����س��ة جل��ن��ة امل������راأة يف 
- خالل  للريا�سيات  الدويل  التابعة لالحتاد  الريا�سيات 
م�ساركتها يف املوؤمتر الذي عقد "عن بعد" - تاريخ واأن�سطة 

اللجنة ودورها يف اإبراز اإجنازات املراأة يف هذا املجال.
هذا  يف  ملتخ�س�سات  تقدميية  ع��رو���س��ا  احل���دث  وت�سمن 
واأ�ستاذة م�ساركة يف  هانيا حما�سن من�سقة  املجال ومنهن 
ق�سم الريا�سيات يف اجلامعة الأمريكية يف دبي والدكتورة 
جامعة  يف  الريا�سيات  يف  م�ساعدة  اأ���س��ت��اذة  تر�سي�سي  مل��ى 
الريا�سيات  امل��راأة يف  اأبوظبي و�سفرية يف جلنة  ال�سوربون 

وال���دك���ت���ورة ل��ي��ن��دا ا���س��م��اع��ي��ل اأ����س���ت���اذة م�����س��ارك��ة يف ق�سم 
الريا�سيات والإح�ساء يف كلية العلوم الطبيعية وال�سحية 
جلامعة زايد والدكتورة مروة بنا اأ�ستاذة م�ساعدة وباحثة 
يف ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي وال��دك��ت��ورة اإي��ل��ي��ن��ا برييتا 
 Politecnico اأ�ستاذة م�ساركة يف التحليل الريا�سي يف
نيويورك  ج��ام��ع��ة  يف  زائ�����رة  واأ����س���ت���اذة   di Milano
اأبوظبي ركزت على تبادل املعرفة والأبحاث حول موا�سيع 

خمتلفة.
وقالت الدكتورة ملى تر�سي�سي اأ�ستاذة م�ساعدة يف الريا�سيات 
يف جامعة ال�سوربون اأبوظبي اإن املوؤمتر وفر من�سة اأتاحت 
الريا�سيات  جمال  يف  واأبحاثهن  علمهن  م�ساركة  للن�ساء 
اإي��ج��اب��ي��ة نحو  اأن ه��ذه امل���ب���ادرات متثل خ��ط��وة  .. م��وؤك��دة 
الريا�سيات  جمال  يف  للمراأة  الريادي  بالدور  الوعي  رفع 

واإجنازاتها على نطاق وا�سع.

•• عجمان -الفجر:

من باب �سعي هيئة النقل – عجمان الدائم لتطوير �سبكة 
للهيئة. التطويرية  ال�سرتاتيجية  اخلطة  اإط��ار  يف  النقل 
�سركة  م��ع  ا�ست�سارياً  ع��ق��داً  عجمان  يف  النقل  هيئة  وقعت 

الرائدة يف جمال النقل واملوا�سالت "جيكوب�ص" العاملية 
وق���ع الت��ف��اق��ي��ة ���س��ع��ادة ع��م��ر حم��م��د ل���وت���اه امل���دي���ر العام 
�سركة  وممثلي  التنفيذيني  امل���دراء  بح�سور  النقل  لهيئة 
للهيئة   ال��رئ��ي�����س��ي  امل��ب��ن��ى  يف  وذل����ك  ال��ع��امل��ي��ة  "جيكوب�ص" 
و�سرح لوتاه باأن التفاقية تهدف اإىل اإجراء درا�سة وو�سع 

خطة تطوير ل�سيا�سة عجمان للتنقل، حيث �سيتم مراجعة 
اخل��ط��ط احل��ال��ي��ة للنقل وم��ق��ارن��ت��ه��ا م��ع ال��و���س��ع احلايل 
وتطوير ومنوذج م�ستحدث ينا�سب تطلعات الهيئة والروؤية 
امل�ستقبلية لالإمارة ، كما �سيتم درا�سة حتديات التنقل من 
وو�سع  النقل  حت�سني  ط��رق  ودرا���س��ة  عجمان  اإم���ارة  واإىل 
واملوا�سالت  النقل  كفاءة  لرفع  املنا�سبة  ال�سرتاتيجيات 
تنقل  التو�سية بحل  �سيتم  اأن��ه  اإىل  ال�سياق  ه��ذا  واأ���س��ار يف 
مثايل لتلبية الحتياجات املفيدة لكل من ال�سكان احلاليني 
وامل�ستقبليني يف عجمان، بالإ�سافة اإىل ت�سليط ال�سوء على 
اأي قيود خلطط التنفيذ احلالية واملحتملة لإمارة عجمان

القت�ساد حترر 100 خمالفة على من�ساآت مل ت�سجل يف اأنظمة مواجهة غ�سل الأموال

املنتدى الإ�سالمي بال�سارقة ي�ستعر�س اأ�سرار علم الفلك يف ندوة افرتا�سة

جملة Nature العاملية تن�سر درا�سة الإمارات حول ا�ستخدام الكالب اجلمركية يف الك�سف عن كوفيد-19

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حما�سرة توعوية 
لت�سجيع اأفراد املجتمع على ممار�سة ريا�سة امل�سي

 ال�سوربون اأبوظبي ت�سلط ال�سوء على اإجنازات املراأة يف جمال الريا�سيات

هيئة النقل يف عجمان توقع عقدًا ا�ست�ساريًا مع جيكوب�س العاملية

•• ال�سارقة -وام:

بال�سارقة  الإ���س��الم��ي  املنتدى  ينظمها  التي  العلمية  ال��ن��دوة  ا�ست�سافت 
الدكتور  �سعادة   " الإ�سالمية  الثقافة  يف  وت��اأث��ريه  الفلك  "علم  بعنوان 
حميد جمول النعيمي رئي�ص الحتاد العربي لعلوم الف�ساء والفلك، املدير 
العام لأكادميية ال�سارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�ساء والفلك مدير جامعة 
يف  الكون  بدائع  حم��ور  يف  عديدة  مو�سوعات  اإىل  تطرق  ال��ذي  ال�سارقة 
القراآن الكرمي، يف حني تناول الدكتور علي الرواحنة رئي�ص ق�سم ال�سريعة 
بكلية الإمام مالك بدبي باجلل�سة الثانية حمور "اأهمية املقايي�ص الفلكية 

يف الأحكام ال�سرعية".

اإحدى  تعد  التي  الإف��رتا���س��ي��ة،  العلمية  ال��ن��دوة  خ��الل  النعيمي  وت��ن��اول 
املنتدى الإ�سالمي بال�سارقة، مو�سوعات  الثقافية التي ينظمها  املبادرات 
مهمة ذات عالقة باإ�سرار الكون يف القراآن الكرمي، واإ�سارات علمية دقيقة، 
ومفاهيم فيزيائية وفكلية عن الكون، وحمتواه من املادة والطاقة والأجرام 
ال�سماوية املختلفة، وعالقة الإن�سان بها، وكيف و�سفت باآيات كرميات على 

نحو بديع التف�سيل والدقة.
وتطرق الرواحنة اإىل اأهمية بيان املقايي�ص الفلكية يف الأحكام ال�سرعية، 
ال�سلوات،  الفقهية والفلكية يف حتديد دخ��ول وق��ت  الآث��ار  اإىل  والإ���س��ارة 
الوثيقة  العالقة  وب��ني  لل�سيام،  وال�����س��راب  الطعام  ع��ن  الإم�����س��اك  ووق��ت 
والتكليف  الواجبات  وال�سرعية يف كونها عالمات دخول وقت  الفلك  بني 

الأحكام،  يف  الفلكية  املقايي�ص  اأث��ر  ح��ول  علمية  اإج��اب��ات  وق��دم  ال�سرعي، 
وموقف القراآن وال�سنة منها، ودرجة م�سداقيتها، وما هو موطن النزاع 

بني الفلكيني وال�سرعيني.
املنتدى  ع���ام  اأم����ني  ال��دك��ت��ور م��اج��د بو�سليبي  ���س��ع��ادة  اأ����س���اد  م��ن ج��ان��ب��ه 
الأول  يومها  يف  ال��ن��دوة  لها  تطرقت  التي  العلمية  بالتجارب  الإ�سالمي 
ب�سورة عامة، وقال : اإن الهتمام بالثقافة الإ�سالمية �سفة قرينة باإمارة 
ال�سارقة منذ عقود، وتعمق وتو�سع على يد املنتدى الإ�سالمي، والذي يعد 
اأحد اأبرز املوؤ�س�سات الثقافية املتخ�س�سة يف تاأ�سيل معارف ال�سريعة وعلوم 
الدرا�سات القراآنية، وفق روؤية ثقافية متوازنة بني البعد الثقايف للثقافة 

الإ�سالمية، والبعد الإكادميي �سمن م�سروع املنتدى يف اإحياء والنهو�ص.

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
حممد عادل �سالح.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 346677           بتاريخ :2021/3/10    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: حممد عادل �سالح.
وعنوانة: الطابق ال�ساد�ص، بناية اللوؤلوؤة، �سارع ال�سالم منطقة اجلية، جبل لبنان، لبنان.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، الأن�سطة الريا�سية والثقافية.

الواق�عة بالفئة: 41
و�سف العالمة : العالمة تتكون من ت�سميم مميزل�سكل دائرة تت�سكل من ت�سميم دوائر تتباين باحلجم 
 OAKRIDGE ACADEMY الكلمات  وكتبت  الأزرق  باللون  اخل���ارج  اإىل  ال��داخ��ل  م��ن 

باأحرف لتينية باللون الأبي�ص، اجلميع فوق خلفية باللون الأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سراطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
 اخلمي�س  10 يونيو 2021 العدد 13262

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�ساراثي انرتنا�سونال انك.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 345961           بتاريخ : 2021/3/2   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: �ساراثي انرتنا�سونال انك.
وعنوانة: رقم 13، 3 دي مني روود، جيه بي ناغار، فر�ست فيز، بنغالور560078 ، الهند.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اأعواد البخور؛ خماريط البخور؛ زيوت عطرية.

الواق�عة بالفئة: 03
الأ�سود كما  باللون  باأحرف لتينية  الكلمة )Tulasi( كتبت  تتكون من  العالمة   : العالمة  و�سف 

هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سراطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10 يونيو 2021 العدد 13262

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ليف اوف ريلي لتجارة املكمالت الغذائية �ص.ذ.م.م.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 346057           بتاريخ :2021/3/2    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: ليف اوف ريلي لتجارة املكمالت الغذائية �ص.ذ.م.م.
وعنوانة: �ص.ب 294474، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
م�ستح�سرات �سيدلنية وبيطرية، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية، مواد واأغذية حمية معدة لالإ�ستعمال 
الطبي اأو البيطري واأغذية للر�سع والأطفال، مكمالت للحمية الغذائية لالإن�سان واحليوان؛ ل�سقات ومواد 
�سماد، مواد ح�سو الأ�سنان و�سمع طب الأ�سنان، مطهرات، م�ستح�سرات لإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة، 

مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب.
الواق�عة بالفئة: 05

و�سف العالمة : العالمة تتكون من ت�سميم مميز ي�سبه حرف t ور�سمت فوقه ورقة ت�سبه النعناع، وكتبت 
الكلمات )Mint Make( باأحرف لتينية لتينية ب�سكل مميز مع وجود ر�سم اأوراق �سغرية، بحيث كتب 
والبيج  البني  بالألوان  الت�سميم، اجلميع  اأ�سفل ميني  الثانية  والكلمة  الت�سميم  ي�سار  اأعلى  الأوىل  الكلمة 

والأخ�سر والأبي�ص والأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سراطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10 يونيو 2021 العدد 13262 Date 10/ 6/ 2021  Issue No : 13262

Notification by Publication for the Defendant
Before Sharjah Federal Court of First Instance 

In Lawsuit No. SHCFICIREA2021/0002266/ Civil/ Partial
To/ Muhammad Jassim Muhammad Suleiman. Unknown Residence: United Arab 
Emirates, Sharjah, Central Region, Al Dhaid, Washah Street, New Industrial, store 
No. 5, owned by Khalid Matar Obaid bin Khalif Al Tunaiji. We notify you that the 
Plaintiff/ 2. Hamad Abdul Karim Mohammed Ahmed Al Mazmi, address/ residence: 
Emirates, Sharjah, Central Region, Al Dhaid, Washah Street, New Industrial, store No. 
5, owned by Khalid Matar Obaid bin Khalif Al Tunaiji. Telephone No. 971547589413, 
Plaintiff/ 3. Mashahd Nour Al-Amin, address/ residence: United Arab Emirates, 
Sharjah, Central Region, Al Dhaid, Washah Street, New Industrial, store No. 5, owned 
by Khalid Matar Obaid bin Khalif Al Tunaiji. Tel No. Mohammed Jassim Mohammed 
Cladding, Flooring and Insulation Contracting L.L.C, address/ Khalid Matar Obaid 
bin Khalif Al Tunaiji filed the above-mentioned Lawsuit for Claim No. B The Plaintiff 
requests from the honorable court as follows: First: Determining the nearest possible 
hearing to dispose the lawsuit. Second: Extracting a partner from the trade license of 
the Articles of Association with an amount of AED 200,000 (two hundred thousand 
dirhams). Third: Issuing a judgment to expel the Defendant from the partnership of 
Mohammed Jassim Company for Cladding, Flooring and Insulation Contracting LLC, 
and the a permission to the Plaintiff to sell, drop and relinquish the Defendant's share 
(25% shares - 50000 dirhams) in Mohammed Jassim Company for Cladding, Flooring 
and Insulation Contracting LLC. This is to be able to complete the procedures for 
renewing the company's commercial license. Fourth: Obligating the Defendant to pay 
the fees and costs of the lawsuit. Therefore, you shall attend in front of the Civil, 
Commercial and Administrative Department of the Sharjah Court on Sunday morning, 
20/06/2021 at 09:00, to present your defense and documents, in the event that you do 
not attend or send an authorized attorney on your behalf, the court shall issue legal 
procedures in your absence. Note: Notification by Publication for the Defendant to 
refer the lawsuit to the plenary circuit.
Judicial Services Office / Hossam Al-Rifai

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

اإعــــــــــالن
ل�ست�سارات  ال�س�����ادة/اك�سل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تقنية املعلومات
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2767570 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حمد مزاحم �سعيد مزاحم %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف عمر مزاحم �سعيد مزاحم

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

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

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

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

والنقليات العامة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1815233 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حممد علي عمر زيد الربيكي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف احلاج حميد بخيت �سياح املن�سوري

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

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

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�ص زد كافيه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2687442 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة مرمي �سامل �سعيد �سامل ال�ساعدي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف خالد �سالح عو�ص علي بن �سلمه
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات رخ�سة رقم:2776963 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

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

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

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

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

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

لت�سليح ال�سيارات
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2897874 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
 اإ�سافة �سهاب الدين خليل الرحمن %100

تعديل وكيل خدمات 
 اإ�سافة عبداهلل حممد عبيد خلفان العزيزى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف عبداهلل حممد عبيد خلفان العزيزي

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

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

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سبغة الر�ساء

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1045243 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عبداهلل يو�سف جمعه احلو�سنى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد عبداحلميد ح�سن التوم
تعديل وكيل خدمات 

 حذف حممد مبارك مبخوت م�سلم الرا�سدى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

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

بومبو للعقارات
 رخ�سة رقم:CN 1007598  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

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

لل�سفر
 رخ�سة رقم:CN 2242730  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

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

للماأكولت ال�سعبية
 رخ�سة رقم:CN 2682508  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

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

الطفل لتنمية املواهب والقدرات
 رخ�سة رقم:CN 2436621  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

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

ويل للخياطة الرجالية
 رخ�سة رقم:CN 1820580  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

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

ال�سم التجاري:فوب�ص لتجارة الك�س�سوارات ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي ، �سرق 0.1 مبنى ال�سيد احمد حممد 

خليفة حممد الكندي واخرين
CN 2531397 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

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

تاريخ التعديل:2021/6/8 بالرقم:2124001146 
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة امل�سفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/يوكون للتجارة- �سركة ال�سخ�ص 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الواحد ذ م م   رخ�سة رقم:3702977 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سركة فالورد العاملية للتجارة العامة

 FLOWARD INTERNATIONAL GENERAL TRADING COMPANY

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جا�سم عبداهلل جا�سم العبداهلل ال�سانع
تعديل اإ�سم جتاري من/ يوكون للتجارة- �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

 YUKON TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

اإىل/ فالورد مينا التجارية - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
FLOWARD MENA TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN الزيوت   رخ�سة رقم:1121608 
تعديل نوع الرخ�سة / من حرفية اإىل جتارية

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة زهرة اجلاهلي لتبديل الزيوت
ZAHRAT ALJAHLI OIL CHANGE EST

اإىل/ ثري �ستار لل�سحن البحري
  THREE STAR MARINE CARGO

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات ال�سحن البحري للب�سائع  5224002
 تعديل ن�ساط / حذف تبديل زيوت املركبات  4520010

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

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

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

اإعــــــــــالن
هايرب  املدينة  اأزهر  ال�س�����ادة/جولدن  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ماكت ذ.م.م   رخ�سة رقم:3688551 

تعديل اإ�سم جتاري من/ جولدن اأزهر املدينة هايرب ماكت ذ.م.م

GOLDEN AZHAR AL MADINA HYPERMARKET L.L.C L.L.C

اإىل / �سوق ازهار املدينة للتخفي�سات ذ.م.م

AZHAR.AL MADINA DISCOUNT MARKET L.L.C

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

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1803668 

تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم برج النايا

BURJ AL NAYA RESTAURANT

اإىل / مطعم زهرة الكهرمان

RESTAURANT ZAHRAT ELKAHRMAN 

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

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز كواترو للتدريب ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1000503 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / رائد �سباح عبدالهادى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / رائد �سباح عبدالهادى من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جمال عبيد حممد العاجل ال�سحى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عادل ما�ساءاهلل حممد عبا�ص اخلورى
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 60*15 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل موؤ�س�سة فردية
تعديل اإ�سم جتاري من/ مركز كواترو للتدريب ذ م م

QUATTRO TRAINING CENTRE LLC
اإىل / مركز كواترو للتدريب

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

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

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مرطبات حممد العو�سي

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1019174 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل احمد عبداهلل البلو�سى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبدالرزاق حممد م�سكال العو�سى

تعديل اإ�سم جتاري من/ مرطبات حممد العو�سي

MOHAMED AL AWADI REFRESHMENTS

اإىل/ كافترييا فطانة اخلليج

  FATANAT KHALEEJ CAFETERIA

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة م�سروبات باردة و �ساخنة  5630004

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات تو�سيل الطلبات  8299010

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

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

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

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بن مو�سى خلدمات التنظيف

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1158407 

تعديل اإ�سم جتاري من بن مو�سى خلدمات التنظيف

BIN MUSA CLEAINING SERVICES

اإىل/ بن مو�سى خلدمات التنظيف وال�سيانة العامة

  BIN MOOSA CLEANING AND GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط / اإ�سافة اإ�سالح و�سيانة مكيفات الهواء و معدات التربيد وتنقية الهواء  3312007

تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سيانة اأجهزة التكييف املركزي  4329902

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

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

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

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1118898 

تعديل اإ�سم جتاري من/ فيم�ص للديكور

FAMOUS DECORATION

اإىل/ فيم�ص للديكور والأثاث املنزيل

 FAMOUS DECORATION AND HOME FURNITURE 

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

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
اإعالن الفائزين مب�سابقة م�ساريع التخرج التقنية ال�سعودية الإماراتية

•• اأبوظبي - وام:

واملوؤ�س�سة  واملهني  التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  اأع��ل��ن 
العامة للتدريب التقني واملهني يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة 
فوز �ستة م�سروعات علمية بجوائز اأف�سل امل�ساريع العلمية املتخ�س�سة 

التي قدمها طلبة البلدين.
ج���اء ذل���ك يف خ��ت��ام م��ع��ر���ص وم�����س��اب��ق��ة م�����س��اري��ع ال��ت��خ��رج التقنية 
املرئي  الت�سال  تقنية  عرب  اأم�ص  اجلانبان  نظمه  الذي  الفرتا�سية 

�سمن مبادرات جمل�ص التن�سيق ال�سعودي الإماراتي.
التكنولوجيا  ملعهد  التابعة  اأب��وظ��ب��ي  بوليتكنك  جامعة  طلبة  وف���از 

عن  ج��وائ��ز  ب��ث��الث  التقني"  "اأبوظبي  منظومة  �سمن  التطبيقية 
بالطاقة  يعمل  ال���ذي  ال���ري  ن��ظ��ام  وه���ي  م�����س��روع��ات متميزة  ث��الث��ة 
وعمل  البيانات  جمع  على  القادر  الذكي  القارب  م�سروع  و  ال�سم�سية 
اخلرائط البيئية وم�سروع التعقيم الدقيق بوا�سطة الأوزون والأ�سعة 
فوق البنف�سجية ، فيما فاز طلبة ال�سعودية بثالث جوائز مماثلة عن 
املتعددة،  القدرات  املتحرك ذي  والكر�سي  الإطفائي  الروبوت  م�سروع 

واملنزل الذكي.
الدكتور  �سعادة  ق��ال   .. وامل�سابقة  املعر�ص  فعاليات  تد�سني  وخ��الل 
اأبوظبي للتعليم والتدريب  ال�سام�سي مدير عام مركز  مبارك �سعيد 
التقني واملهني يف كلمة القاها نيابة عنه املهند�ص علي حممد املرزوقي 

معر�ص  اإن  الإم���ارات  مهارات  رئي�ص  بالإنابة  املركز  ع��ام  مدير  نائب 
امل�ستقبل  ي�ست�سرف  امل�سرتك  الفرتا�سية  التقنية  امل�ساريع  وم�سابقة 
العلمية  امل�����س��روع��ات  م��ن  رائ���دة  بنخبة  ال�سقيقني  للبلدين  امل�����س��رق 
تام  بو�سوح  تعك�ص  التي  املتميزة  واملهنية  والتكنولوجية  ال�سناعية 

مدى جناح البلدين يف تاأهيل وثقل مهارات الكفاءات الوطنية.
من جانبه قال �سعادة الدكتور عبداهلل م�ستور املرزوق نائب املحافظ 
ل�سيا�سات التدريب واجلودة باملوؤ�س�سة العامة للتعليم والتدريب التقني 
واملهني بال�سعودية اإن هذا احلدث ميثل اأحد �سور التعاون البناء التي 
يتم فيها تبادل اخلربات والت�سجيع امل�سرتك لهذا اجليل الواعد مبا 
م�سروعات  اأن  اىل  لفتا  تقني  وتخ�س�ص  ون�ساط  همة  م��ن  يحمله 

التي  الرابعة  ال�سناعية  ال��ث��ورة  تخ�س�سات  خمتلف  ت�سمل  املعر�ص 
تويل لها اململكة ودولة الإم��ارات اهتماما وتركيزا لتكون �سباقة مبا 

يعود على الوطن والب�سرية باخلري والتطور والنماء.
من جهته اأو�سح املهند�ص علي املرزوقي اأن جلنة التحكيم يف امل�سابقة 
�سمت نخبة من اخلرباء واملتخ�س�سني يف البلدين والذين بدورهم 
عملوا منذ فرتة على اختيار امل�سروعات الأف�سل �سمن مئات امل�ساريع 
الأمر   ، الإم��ارات وال�سعودية  التي قدمها الطلبة يف كل من  املتميزة 
يف  البلدين  اأب��ن��اء  بها  يتميز  التي  العالية  ال��ق��درات  اإىل  ي�سري  ال��ذي 

خمتلف التخ�س�سات الهند�سية والتكنولوجية وال�سناعية.
ويف اخلتام مت تكرمي الطلبة اأ�سحاب امل�سروعات الفائزة.

دبي القاب�سة و�سحة دبي تختتمان حملتهما امل�سرتكة للتربع بالدم 
•• دبي - وام:

اختتمت "دبي القاب�سة" حملتها امل�سرتكة مع هيئة ال�سحة 
هدية  "اأف�سل  �سعار  حتت  اأقيمت  التي  بالدم  للتربع  بدبي 
هي اإنقاذ حياة" وا�ستمرت ثالثة اأ�سهر . وجنحت احلملة يف 
وهي  بالدم  للتربع  دبي  ملركز  دم  تاأمني قرابة 770 وحدة 
طويلة  الثنائية  ال�سراكة  اإط��ار  يف  الثانية  الر�سمية  املبادرة 
الأجل بني "دبي القاب�سة" والهيئة والتي ت�ستهدف ت�سجيع 

ب��ال��دم. وانطلقت  اإم���ارة دب��ي على التربع  اأف���راد املجتمع يف 
احلملة عرب حافلة متطورة خم�س�سة جلمع تربعات وحدات 
الدم قدمتها "دبي القاب�سة" ملركز دبي للتربع بالدم حيث 
16 موقعا من جممعات دبي  26 جولة يف  نفذت احلافلة 
القاب�سة ووجهاِتها التي يقيم ويعمل فيها حالياً اأكرث من 
300 األف �سخ�ص ما وفر جتربة ترّبع مريحة مع �سمان 
ال�سالمة  وممار�سات  ال�سحة  ب��اإج��راءات  الإل��ت��زام  موا�سلة 

املّتبعة ملواجهة جائحة "كوفيد 19-" .

انطالق فعاليات معر�س قطرة بعد قطرة بال�سارقة
•• ال�سارقة- وام:

الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت 
املجل�ص  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د  ب��ن  �سلطان 
فعاليات  اأم�ص  انطلقت  ال�سارقة  حاكم  الأعلى 
احلياة  تت�ساقط  ق��ط��رة  بعد  "قطرة  معر�ص 
الذي   ،" والفنون  والإ�سالم  املاء   : ال�سماء  من 
ال�سارقة للمتاحف خالل الفرتة  تنظمه هيئة 
املقبل  دي�سمرب   11 9 يونيو اجلاري اإىل  من 

يف متحف ال�سارقة للح�سارة الإ�سالمية .
افتتح املعر�ص ال�سيخ خالد بن ع�سام القا�سمي 
ال�سارقة،  يف  امل����دين  ال���ط���ريان  دائ�����رة  رئ��ي�����ص 
بح�سور كل من ال�سيخ �سامل القا�سمي الوكيل 
وال���ف���ن���ون - وزارة  ال������رتاث  ل��ق��ط��اع  امل�����س��اع��د 
�سفري  لينري  نيكول  و�سعادة  وال�سباب  الثقافة 
و�سعادة  ال��دول��ة  ل��دى  الإي��ط��ال��ي��ة  اجلمهورية 
جوزيبي فينو�سيارو القن�سل العام لإيطاليا يف 
امل�سوؤول عن  العمدة  نائب  �ساكو  واألربتو  دبي، 
تورينو،  مدينة  يف  والعمل  والتجارة  ال�سياحة 
ال�سارقة  عام هيئة  و�سعادة منال عطايا مدير 
املعهد  مدير  غراندي،  زيليو  واإي��دا  للمتاحف، 
اأبوظبي  اإيطاليا يف  الثقايف الإيطايل - �سفارة 
اأ�ستاذ  ك����ورات����ول،  ج��ي��وف��اين  وال��ربوف��ي�����س��ور 

زكي  والدكتور  املعر�ص،  وقَيم  اأوديني  بجامعة 
اأ�سالن مدير اإيكروم - ال�سارقة.

لالآية  مب���خ���ط���وط���ة  امل���ع���ر����ص  ت���د����س���ني  ومت 
املاء كل �سيء حي"، ثم  "وجعلنا من  القراآنية 
ت�سم  املقتنيات،  من  متنوعة  جمموعة  عر�ص 
املميزة  والأواين  والنوافري  وال�سجاد  الأك��واب 
وبع�ص  حتويها،  ال��ت��ي  وبالق�س�ص  بزخارفها 
املجموعات املرتبطة باملاء يف العامل الإ�سالمي، 

ويف حياة النا�ص اليومية.
وعماًل  تاريخياً  مقتنًى   120 احل��دث  ويوفر 
ع��دة يف  م��ن متاحف  فنياً حل�����س��ارات خمتلفة 
من  اإيطاليا  خ��ارج  عر�سها  ي�سبق  مل  اإيطاليا 
بينها جمموعة مقتنيات من املتاحف الإيطالية 
العامة واخلا�سة، وم�ساركة قطع من املجموعة 
للح�سارة  ال�������س���ارق���ة  م��ت��ح��ف  م���ن  ال���دائ���م���ة 
موزعة  للفنون،  ال�سارقة  ومتحف  الإ�سالمية، 
والإ�سالم،  امل��اء  نعمة   : اأربعة حم��اور هي  على 
ق�سم املاء واحلياة اليومية، واحلمام التقليدي، 

وق�سم احلدائق.
وي��ت��ن��اول امل��ع��ر���ص احل�����س��ور ال��ق��وي ل��ل��م��اء يف 
ال�����رتاث واحل�������س���ارة الإ����س���الم���ي���ة، ب�����دًءا من 
ذكره يف العديد من الن�سو�ص القراآنية، التي 
وطرق  وتنميته  امل��اء  ل�ستثمار  قواعد  و�سعت 

احلفاظ عليه، اإىل دوره يف �سنع ح�سارًة ثرية 
واملو�سيقى  والفل�سفة  والأدب  العمارة  بفنون 
وال���ُف���ق���ه، ح��ي��ث ي�����س��ل��ط ال�������س���وء ع��ل��ى نقاط 
والإقليمية،  الثقافية  والخ��ت��الف��ات  الت�سابه 

عرب جمموعة من املقتنيات املعرو�سة.
التقليدية بدللتها  كما ي�ستعر�ص احلمامات 
رحلته  يختتم  فيما  والج��ت��م��اع��ي��ة،  ال�سحية 
يف  امل���اء  ا�ستثمار  �سياقات  يف  ال��ط��ل��ق،  ب��ال��ه��واء 
ال��ه��ن��د���س��ة ال��زراع��ي��ة واحل���دائ���ق، و����س���وًل اإىل 
الأري���اف وال��واح��ات، من خ��الل عر�ص ال�سور 
واملنمنمات،  واملخطوطات  الأثرية  واملُكت�سفات 
التي تت�سابك جميعها مع التكنولوجيا واحلياة 

العادية والفن بف�سل عن�سر املاء.
اجلمهورية  �سفري  لينري  نيكول  �سعادة  وق��ال 
الإيطالية لدى الدولة : " ي�سرفني اأن ا�ستقبل 
اإماراتي،  اإي���ط���ايل  م��ع��ر���ص  اأول  ت��رح��اب  ب��ك��ل 
لي�سع لنا ب�سمة، وميثل خطوة مهمة يف طريق 
متميزتني  ثقافيتني  موؤ�س�ستني  بني  التعاون 
وكبريتني، هما موؤ�س�سة متاحف تورينو وهيئة 
اأمل  بر�سالة  يبعث  مم��ا  للمتاحف،  ال�����س��ارق��ة 

وت�سجيع لبالدنا".
هيئة  م��ع  الثمينة  عالقتنا  " تتوطد  واأ���س��اف 
املعر�ص،  خالل  من  اليوم،  للمتاحف  ال�سارقة 

الأ�سول  ك��اأح��د  امل���اء،  عن�سر  على  يركز  ال��ذي 
اأ�سا�ص  ي�سع  كما  حمايتها،  يجب  التي  القيمة 
ديناميكيات  ب��ن��اًء على  ال��ع��امل  ح�����س��ارة يف  ك��ل 
واأ�ساليب نقل وتوزيع املاء". من جانبها قالت 
ال�سارقة  هيئة  عام  مدير  عطايا،  منال  �سعادة 
املعر�ص  ه����ذا  ت��ن��ظ��ي��م  " ي�����س��رن��ا  ل��ل��م��ت��اح��ف: 
موؤ�س�سة  مع  لنا  تعاون  اأول  ثمرة  ي�سكل  ال��ذي 
على  ال�سوء  ت�سليط  بهدف  ت��وري��ن��و،  متاحف 
اإيطاليا  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
يف  " نلتزم   : واأ���س��اف��ت  الإ�سالمي".  ب��ال��ع��امل 
�سراكاتنا  ب��ت��ع��زي��ز  للمتاحف  ال�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة 
اإح�سار  بغية  ال��ب��ارزة  ال��دول��ي��ة  املوؤ�س�سات  م��ع 
مقتنيات مل ت�ساهد من قبل يف دولة الإمارات 
حموري  دور  لها  كان  والتي  برمتها،  واملنطقة 
الع�سور".  م��دى  على  الب�سر  حياة  ت�سكيل  يف 
ال�سارقة  ال���ت���زام ه��ي��ئ��ة  و����س���ددت ع��ط��اي��ا ع��ل��ى 
للمتاحف بتعزيز �سبل احلوار الثقايف، ان�سجاما 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  مع 
املجل�ص  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د  ب��ن  �سلطان 
ملا له من دور يف تقدم  ال�سارقة،  الأعلى حاكم 
وخلق  الجتماعي  والتالحم  الإن�ساين  الفكر 
ف��ر���ص ل���الإب���داع، ع��رب ت��وف��ري امل����وارد املعرفية 

وفر�ص التعلم جلميع اأفراد املجتمع.

كلية الت�سال باجلامعة القا�سمية حت�سل على جتديد العتماد لربناجمها من وزارة الرتبية والتعليم
•• ال�سارقة-الفجر:

باجلامعة  الت�سال  كلية  ح�سلت 
اعتماد  جت���دي���د  ع��ل��ى  ال��ق��ا���س��م��ي��ة 
يف  الآداب  ب��ك��ال��وري��و���ص  ب��رن��ام��ج 
الإعالم من وزارة الرتبية والتعليم 
يف دولة الإم��ارات، بناء على تقييم 
 ، الأك���ادمي���ي  الع��ت��م��اد  مفو�سية 
والتي اعتمدت جتديد عدة برامج 
بينها:   القا�سمية، من  يف اجلامعة 
وياأتي  الإع��الم،  الآداب يف  برنامج 
مل�ساعي  ت���اأك���ي���ًدا  ال��ت��ج��دي��د  ه����ذا 
اجلامعة يف احلفاظ على تقدمها 
وت��ط��وره��ا وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه��ا على 
والعاملي،  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ع��ي��دي��ن: 
العلمية  نه�ستها  اإط����ار  يف  وذل���ك 

ال�ساملة.
بكالوريو�ص  ب���رن���ام���ج  ا���س��ت��ه��دف 
الآداب يف الإعالم املعتمد جتديده 
قادر  متمكِّن  خريج  اإع��داد  ًرا  موؤخَّ
العمل  ���س��وق  الن���خ���راط يف  ع��ل��ى 
التي  امل��ه��ارات  امتالكه  من خ��الل 

�سمان اجلودة يف اجلامعة وجلان 
الع��ت��م��اد الأك����ادمي����ي ال��ت��ي زارت 
اجل��ام��ع��ة م��ن ج��ه��ة اأخ����ري والتي 
اأثنت على امل�ستوي العلمي الرفيع 
الت�سال.  كلية  فيه  ظهرت  ال��ذي 
كما اأكد مدير اجلامعة على ثقته 
موا�سلة  يف  واإدارت����ه����ا  ال��ك��ل��ي��ة  يف 
تطوير برامج الكلية وفق لأحدث 
الأ���س��ال��ي��ب ال��ع��امل��ي��ة، ومب��ا يتوافق 
ال�سافية  اجلامعة  ر�سالة  ويحقق 
واملعتدلة، متمنيا لهم دوام النجاح 

والتوفيق.
اجلزيل  ال�سكر  اخللف  اأزج��ى  كما 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو،  ل�ساحب 
القا�سمي، رئي�ص اجلامعة  �سلطان 
ودعمه  توجيهاته  على  القا�سمية 
املادي واملعنوي، موؤكداً اأنه العامل 
للجامعة،  التقدم  حتقيق  يف  املهم 
ال�سعد،  خمتلف  ع��ل��ى  وت��ط��وره��ا 
اجلامعة  ت�����س��ج��ل  ع�����ام  ك����ل  ف���ف���ي 
القا�سمية اإجنازات ملمو�سة، وتوثق 
التدري�سية،  هيئتها  اأع�ساء  تقّدم 

املواقع  وت�سميم   ،2 الإع��الم��ي��ة 
م�ساقات  وج��م��ي��ع��ه��ا  الإخ���ب���اري���ة، 
الطلبة  م��ه��ارات  تنمية  يف  ت�سهم 
وج���دارات���ه���م، وت��و���س��ع م��ن فر�ص 

العمل وتنوعها اأمامهم. 
ا�ستحدثت  ذات��������ه  الإط�����������ار  ويف 
التوا�سل  و�سائل  م�ساقي:  الكلّيُة 
الإ�سالمية،  وال��دع��وة  الجتماعي 
الإ�سالم  الإع��الم��ي��ة يف  وال��رتب��ي��ة 
امل�ساقات  ����س���م���ن  وط���رح���ت���ه���م���ا 
للربنامج،  الإج���ب���اري���ة  امل�����س��ان��دة 
و�سائل  لأه����م����ي����ة  ن����ظ����را  وذل�������ك 
ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي ودوره�����ا 
يف ال��دع��وة الإ���س��الم��ي��ة يف الآون���ة 
اإ���س��اف��ة م�ساق  ك��م��ا مت  الأخ������رية. 
�سمن  الإع����الم  يف  العربية  اللغة 
حتى  الإجبارية  امل�ساندة  امل�ساقات 
ي�سهم الربنامج يف حتقيق فل�سفة 
اللغة  ن�سر  يف  القا�سمية  اجلامعة 

العربية واآدابها. 
واأ�����س����ار الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور عطا 
ح�����س��ن ع��ب��د ال��رح��ي��م ع��م��ي��د كلية 

ُتعّد  ف��امل��ه��ارة  للمناف�سة؛  ت��وؤه��ل��ه 
اأحد اأ�سالع مثلث الإبداع والبتكار 
ال�������ذي ت���ول���ي���ه دول�������ة الإم����������ارات 
اهتماًما بالًغا لن�سر ثقافة البتكار 
واملبتكرين.  املبدعني  وا�ستقطاب 
كما يتيح الربنامج اإمكانية التنقل 
ذات  املختلفة  املهنية  امل�سارات  بني 
اأهداف  م��ع  يتما�سى  مب��ا  العالقة 
وتطلعات منظومة الإطار الوطني 

لدولة الإمارات.
امل������ه������ارات  حت���ق���ي���ق  ����س���ب���ي���ل  ويف 
املوؤهالت  واجلدارات طبقا ملعايري 
بدولة الإم��ارات، طرحت اجلامعة 
�سمن  اجل���دي���دة  امل�����س��اق��ات  بع�ص 
الإجبارية  التخ�س�ص  متطلبات 
تتما�سي  وال������ت������ي  ل����ل����ربن����ام����ج 
املجال  يف  احل��ال��ي��ة  وامل�����س��ت��ج��دات 
الإع������الم������ي وم���ن���ه���ا م�������س���اق���ات: 
ال�سطناعي  ال���ذك���اء  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
الت�سميم  اأ����س�������ص  الإع����������الم،  يف 
اجل���راف���ي���ك���ي، الإن�����ت�����اج الإذاع�������ي 
2، انتاج املطبوعات  والتليفزيوين 

امل���خ���رج���ات  اأن  اإىل  الت���������س����ال 
اجل��دي��دة ل��ل��ربن��ام��ج، ع���الوة على 
ال��ت��ي يقدمها  وامل���ه���ارات  امل���ع���ارف 
اأهمية  ت��ربز  فاإنها  الكلية،  لطلبة 
ال��الم��ن��ه��ج��ي��ة يف  الأن�������س���ط���ة  دور 
ت�سهم  وال��ت��ي  التعليمية،  العملية 
خمتلف  يف  املوهوبني  اكت�ساف  يف 
ي مواهبهم  فنون الإعالم، كما تنمِّ

وت�سقل مهاراتهم.  
واأ�ساد الأ�ستاذ الدكتور عواد اخللف، 
اجلامعة  م��دي��ر  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ائ��م 
ال��ق��ا���س��م��ي��ة ب���الإجن���از الأك���ادمي���ي 
ال������ذي ح��ق��ق��ت��ه ك��ل��ي��ة الت�������س���ال، 
الكلية  لعميد  �سكر  خطاب  ووج��ه 
الأكادميية  ال��ه��ي��ئ��ت��ني  واأع�������س���اء 
والإدارية بالكلية، هناأ فيه اجلميع 
العتماد  جت��دي��د  على  باحل�سول 
بكالوريو�ص  لربنامج  الأك��ادمي��ي 
اأثني على  كما  الإع���الم،  الآداب يف 
التعاون املحمود وامل�سهود بني كلية 
الت�سال بالعاملني فيها وطالبها 
مركز  وب��ني  جهة،  م��ن  وطالباتها 

»اجل����ام����ع����ة  اأن  اخل�����ل�����ف  واأك�����������د 
بتوجيهات  ���س��ت��ب��ق��ى  ال��ق��ا���س��م��ي��ة« 
ال�سمو  ����س���اح���ب  ورع����اي����ة  ودع������م 
ال�������س���ي���خ ال����دك����ت����ور ����س���ل���ط���ان بن 
اجلامعة  رئي�ص  القا�سمي  حممد 
تعليمياً  م�������س���روع���اً  ال��ق��ا���س��م��ي��ة، 
املوقع،  ���س��ارق��ّي  ح�سارياً  جامعياً 
بروؤية  ي�ستنري  ال��ر���س��ال��ة،  ع���امل���ّي 

هناأ  كما  العليا،  واإدارتها  وطلبتها، 
القا�سمية  اجلامعة  اأ���س��رة  اخللف 
ع����ل����ى ن����ي����ل جت�����دي�����د الع����ت����م����اد 
التعلم  ط���رق  اأف�����س��ل  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
وفاعلية  ج��ودة  و�سمان  والتعليم 
ق  ال��ربام��ج الأك��ادمي��ي��ة، مب��ا يحقِّ
من  فيها  ال��دار���س��ني  الطلبة  نفع 

خمتلف اأقطار العامل.

موا�سلة  يف  احل���ك���ي���م���ة  ����س���م���وه 
�سموه  ودعم  والتحديث،  التطوير 
البنية  ق��واع��د  امل��ت��وا���س��ل لإر����س���اء 
التاأ�سي�سية التي �سهدتها اجلامعة 
املتميز،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ���س��رح��ه��ا  يف 
العلمي  ال��ب��ح��ث  اآف������اق  وت��و���س��ي��ع 
الو�سطي  النهج  �سوء  يف  واأدوات����ه 

لالإ�سالم وتعاليمه ال�سمحة.

جمموعة األف تطلق املم�سى �سرية بقيمة مليار و600 مليون درهم 
•• ال�سارقة-وام: 

اأطلقت جمموعة "األف" - ال�سركة املتخ�س�سة يف التطوير العقاري باإمارة 
ال�سارقة - "املم�سى �سرية " يف م�سروعها "املم�سى" اأحد امل�ساريع متعددة 

ال�ستخدامات يف الإمارة بقيمة مليار و 600 مليون درهم .
"األف" ، خالل املوؤمتر  اأكد عي�سى عطايا الرئي�ص التنفيذي ملجموعة  و 
ال�سحفي الذي عقد اأم�ص الول، اأهمية امل�سروع يف املحافظة على عنا�سر 
التاريخ الغني لل�سارقة وريادتها يف جمالت الثقافة والتعليم والعمران .

وقال اإن "املم�سى �سرية" يتاألف من ثالثة جمّمعات �سكنية ت�سم 1699 
وحدة �سكنية تتوزع على 11 مبنى.

 لت�سكل جمموعة متنوعة من الوحدات التي ت�سم ا�ستوديوهاٍت و�سققاً 
املرافق  اأرق��ى  مع  العاملية  اجل��ودة  معايري  لأعلى  وفًقا  جمّهزة  جميعها 

اأ�سلوب  مع  تتنا�سب  نوعية  اإ�سافة  ت�سكل  التي  ال��راح��ة  و�سائل  واأف�سل 
احلياة يف الإمارة .

املتوقع  وم��ن  قريبا  �ستبداأ  للم�سروع  الإن�سائية  الأع��م��ال  اأن  اإىل  لفتا   .
ت�سليمه خالل الربع الأخري من العام 2024.

Date 10/ 6/ 2021  Issue No : 13262
Case No. 20/2021/207 Commercial Full Jurisdiction

Details of Service by Publication
To the Defendants: 1- Celine Joy Arakkal,
2- Ashlyn Joy Arakkal Ulahannan
Of unknown place of residence Rasmala Trade Finance Fund
As the Plaintiff: Has filed the Case against you. Its subject is claim for 
obligating the Defendants, jointly and severally, to pay an amount of 
USD (22,791,150.99) equivalent to AED (83,825,853.34) along with any 
banking interests and penalties as may result due to failure to pay, and 
legal interest of 12% as of maturity date as stated in the attached bank 
statement until full payment is affected, the Plaintiff further requested to 
obligate the Defendant to pay the fees, expenses, attorney's fees.
A hearing is set therefor to be held on Tuesday, corresponding to 
15/06/2021 at 09:30 AM, at the Remote Litigation Hall (BUILDING 
DESC&). Therefore, you are required to appear in person or by your 
representative, and submit your relevant memoranda or documents to the 
Court at least three days prior to the hearing (noting that t requests have 
been revised).

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 10/ 6/ 2021  Issue No : 13262
SHARJAH FEDERAL COURT OF APPEAL

CASE MANAGEMENT OFFICE
Notification by Publication for Appearance before Case 

Management In Two languages, 
either of them is published in the English Language

In Appeal NO: 0000696/SHCAPCICIVS2021
Upon the Appellant's Request: Abdullah Ibrahim Al-Tawalbeh 
To the Appellee: Marimo Tho Super Amanial Super - Indian 
National
You are assigned to appear before Sharjah Federal Court of 
Appeal, and submit an answer note, accompanied with all 
documents on Tuesday corresponding 15/06/2021.
Manager of Case Management Office
Dr. Nada Mohamed Al Mazmy

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 10/ 6/ 2021  Issue No : 13262
announcement to /
Defendant / Metagra Business Consultancy (DMCC).
the Case No. 76 for the year 2021 commercial Full - Dubai

Based on our assignment by the esteemed Dubai Court for 
work of experience in the above case, and to keep pace with the 
efforts and rational leadership of the government of the United 
Arab Emirates to contain opportunities for the spread of the 
epidemic, its prevention and the protection of everyone's health. 
We decided on Wednesday 16/06/2021 at 03:30 PM to the video 
conference of remote expertise meeting.
You can contact us through the office number: 04-2555155
And our email: - Expert@alsharid.com, to provide you with the 
link for the video meeting.
Expert/Abdul Rahman Hussam Al-Din Al-Muhammad Sharaf
Dubai Court Reg No 170

Invitation to the 
First Expert Meeting.

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  5322/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ :  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:1203/2019 امر اداء ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )16396548( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : مقاولت النظمة التنفيذية احلديثة - م�سك - �ص.ذ.م.م -  �سفته 

بالق�سية : طالب التنفيذ
وميثله:ابراهيم حممد ابراهيم عبداهلل البناء - �سفته بالق�سية : وكيل معزول

املطلوب اإعالنه: 1- �سركة فينتي كواترو العقارية - فرع دبي - �سفته بالق�سية : منفذ 
�سده  -  جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن عقار 
رقم 154 - منطقة ال�سفوح الوىل - للمطالبة مببلغ وقدره )16396548( درهم وذلك 

للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ديلز اك�سربت�ص العقارية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3990388 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد عي�سى يو�سف احمد البلو�سى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد عي�سى يو�سف احمد البلو�سى من 100 % اإىل %50
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سامل حممد احمد حممد املريخى %50

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ ديلز اك�سربت�ص العقارية
DEALS EXPERTS REAL ESTATE

اإىل/ ديلز اك�سربت�ص العقارية ذ.م.م
  DEALS EXPERTS REAL ESTATE L.L.C

تعديل عنوان / من Abu Dhabi Abu Dhabi Abu Dhabi  اإىل اأبوظبي مدينة 
�سركة   202100799445  202100799445  2 �سرق  زايد  بن  حممد  مدينة  زايد  بن  حممد 

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

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

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

اإعــــــــــالن
�سركة   - التجاري  لال�ستثمار  ال�س�����ادة/اورجلف  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�سخ�ص الواحد ذ م م    رخ�سة رقم:3735969 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سركة توازن القاب�سة ذ م م

 TAWAZUN HOLDING COM. L L C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خالد خلفان �سلطان خالد اجلنيبى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة null * null اىل 1*1

تعديل اإ�سم جتاري من/ اورجلف لال�ستثمار التجاري - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

AURUGULF COMMERCIAL INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/ اأوب�سيديان القاب�سة. - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

OBSIDIAN HOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

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

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

اإعــــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/م�سنع ابوظبي لل�سجاد 

IN-1000644 :رقم الرخ�سة ال�سناعية
قد اأبدو رغبتهم يف التعديل التايل: تعديل ن�سبة  املالك

دخول ال�سريك

لت�سبح الرخ�سة با�سماء ال�سركاء

تعديل ال�سم التجاري وال�سكل القانوين:

وعلى كل من لديه اعرتا�ص على الجراء املذكور اأعاله مراجعة مكتب تنمية ال�سناعه 
بعد  اعرتا�ص  اأية  املكتب  يقبل  فلن  واإل   ، الإعالن  ن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوعني  خالل 

مكتب تنمية ال�سناعةانق�ساء مدة الإعالن .

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

اإعــــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/غزلن الإمارات لالأثاث والديكور ذ.م.م 

IN-1000889 :رقم الرخ�سة ال�سناعية
قد اأبدو رغبتهم يف التعديل التايل: خروج ال�سريك

تعديل ن�سبة ال�سركاء:

لت�سبح الرخ�سة با�سماء ال�سركاء:

تعديل ال�سم التجاري وال�سكل القانوين:

وعلى كل من لديه اعرتا�ص على الجراء املذكور اأعاله مراجعة مكتب تنمية ال�سناعه 
بعد  اعرتا�ص  اأية  املكتب  يقبل  فلن  واإل   ، الإعالن  ن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوعني  خالل 

مكتب تنمية ال�سناعةانق�ساء مدة الإعالن .

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

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

تاريخ: 2021/01/26 املودعة بالرقم: 343855 
بيانات الأولوية: 

ال�سم: دان�وب للتطوير العقاري �ص.ذ.م.م 
وعنوانه: �ص.ب. 113806 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة      

    
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35

خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�ساط املكتبي.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي CO-LIVING باللغة الإجنليزية بينهما �سرطة وحتتهما 

خط وعلى ي�سارهما ر�سم هند�سي مميز.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10 يونيو 2021 العدد 13262

EAT 165628

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

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

تاريخ: 2021/01/26 املودعة بالرقم: 343859 
بيانات الأولوية: 

ال�سم: دان�وب للتطوير العقاري �ص.ذ.م.م 
وعنوانه: �ص.ب. 113806 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة          

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
ال�سوؤون العقارية، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية ووكالء الإ�سكان واإدارة العمارات وال�ستثمار يف العقارات 
ال�سراء  ومتويل  للعقارات  امل��ايل  والتقييم  العقارات  وتثمني  العقارات  واإدارة  العقارات  ووك���الت  وامل��ب��اين 
والإيجار وتاأجري العقارات و�سم�سرة العقارات وحت�سيل الإيجارات وتاأجري املكاتب )عقارات( وتاأجري ال�سقق 

ال�سكنية وتاأجري ال�سقق وتاأجري املباين.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي CO-LIVING باللغة الإجنليزية بينهما �سرطة وحتتهما 

خط وعلى ي�سارهما ر�سم هند�سي مميز.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10 يونيو 2021 العدد 13262

EAT 165629

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

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

العامة ذ م م
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1078820 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة احمد حا�سر خلف حممد املهريى %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف حا�سر خلف حممد املهريى

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

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

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

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

النادر للبال�سرت
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1163709 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة �سالح حممد عبداهلل على ال�سبلى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف جمعه �سعيد على �سامل ال�سبلى

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

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

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

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

ال�سم التجاري:الياقوت امللكي لت�سوير امل�ستندات ذ.م.م
عنوان ال�سركة:حمل رقم 5، بناية : م�سلم الزفنة العامري  C7 جزيرة 

اأبوظبي، �سارع ال�سيخ را�سد بن مكتوم
CN 1030395 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات   2
الدارية ، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/6/7 وذلك بناء على 
قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/6/9 بالرقم:2150008160 
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة امل�سفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

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

ال�سم التجاري:بيو ورلد للتجارة العامة ذ.م.م
ل�سيداأمنة  النور،  م�ست�سفى   ،  16 الطابق  ال�سركة:�سارع خليفة  عنوان 

بطي اأحمد خلف العتيبة
CN 1857952 :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 ، كم�سفي   2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/5/24 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/6/9 بالرقم:2105012341 

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

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

تعلن حمكمة دبي البتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة الإمارات للمزادات �ص.ذ.م.م يف متام ال�ساعة 
اخلام�سة م�ساءاً يوم الأثنني املوافق 14 يونيو 2021 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع اللكرتوين 

WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة العرتا�ص مراجعة ق�سم البيوع واحلجوزات اأثناء الدوام الر�سمي

تعلن حمكمة دبي االبتدائية 
 ادارة التنفيذ

#       
1 610733 Ford Mondeo WF0MB14E18GP75429 E Dubai 95258 2701/2012   
2 627339 NISSANURVAN JN6AE54S9AX022051 L Dubai 39197 3422 /2017  
3 202447 Chevrolet Epica 2007 KL1VJ52K47B040392 F Dubai 52597 2842/2011  
4 613886 Lexus ES 350 JTHBK1GG1E2104079 N/A 611/2018     ( )
5 2000022693 Toyota Previa 2011 JTNGE52M6BA025247 K Dubai 41574 2293/2014   
6 2000355817 Nissan Pickup 2010 MNTDD23S4A6005028 N Dubai 29942 1671/2015   
7 2000355955 Toyota Hilux 2009 MR0FX22G891317190 K Dubai 77838 1305/2012  
8  2000378622 Nissan Pickup 2016 3N6DD23XSGK*11165 Q Dubai 46603 4282/2018  
9 613604 CMC Veryca RKMCP7249CY108834 J Dubai 77532 446/2012  
10 636530 MITSUBISHI Canter 2009 JL7BCE1J19K002798 Dubai 12509  6837/2010   
11 643976 Nissan Pick Up MNTDD23S2C6030951 I Dubai 21665 1061/2017  
12 636290 RENAULT DUSTER VF1HSRGJ5GA587802 S Dubai 12829 4605/2018  
13 612567 Toyota Prado JTECX3FJ6F5006483 B Dubai 95084 4229/2018  
14 604023 FORD MONDEO 2007 WF0FB34F17GC13223 K Dubai 90697 566/2016   
15 621665 Chevrolet Spark KL1MJ61436C153988 F Dubai 38208 144/2009   
16 626229 HYUNDAI I 10 2014 MALAM51C8EM465511 H Dubai 29918 1830/2016   
17 610567 KIA SPORTAGE 2008 KNAJE552487461814 A Dubai 98545 9505/2010   
18 654717 TOYOTA Hilux 2008 MR0FR22G080638865 E Dubai 60511 197/2017  
19 610803 Ford Fusion 3FAHP07ZX9R162739 K Dubai 82436 3167/2014   
20 608521 TOYOTA YARIS 2006 JTDKW923265002105 A Dubai 35957 3013/2010  
21 610272 TOYOTA COROLLA 2006 JTDBR23E060233113 G Dubai 69718 373/2013  
22 604500 Nissan Sunny JN1FN61C44W061171 E Dubai 95872 271/2012  
23 634755 Suzuki Vitara 2007 JS3TD94VX74200108 H Dubai 74910 2548/2011   
24 602920 Nissan Altima 2008 1N4BL24E58C232417 E Dubai 71719 2910/2012   
25 605070 Toyota Yaris 2011 JTDBW9230B4053084 G Dubai 63785 3980/2013   
26 606372 Hyundai Tucson 2007 KMHJM81B97U619962 E Dubai 35649 6922/2009   
27 608702 Chevrolet Lumina 2001 6G1XK51B01L691788 B Dubai 19106 490/2012   
28 608042 Toyota Yaris 2008 JTDBW923884007740 J Dubai 20713 9352/2011   
29 608014 Hyundai Getz 2006 KMHBT51B66U422218 G Dubai 55482 9922/2009   
30 609515 Mitsubishi Lancer 2009 JMYSRCS1A9U727251 B Dubai 46374 536/2014   
31 607928 Honda Civic 2003 JHMES86173S404273 Q Dubai 29147 1396/2016  
32 602838 Chevrolet Optra 2006 KL1JM52B26K398949 B Dubai 65935 4364/2012   
33 609784 Mazda 1997 JM7BA113300213678 D Dubai 71591 213/2004  
34 627422 Mazda 929 1993 HC1022213317 D Dubai 31854 100/2013  
35 610766 Toyota Camry 1995 4T1SK12E8SU587122 D Dubai 50860 4219/2010  
36 612497 Chrysler 2006 1C3H873W56Y157848 K Dubai 19263 503/2013   
37 601125 Mercedes 1999 WDBJF65H4XA752324 L Dubai 87047 30/2011  
38 608757 Chevrolet Optra 2007 KL1JM52B17K533758 I Dubai 68422 794/2014   
39 607846 Nissan Patrol 2008 JN8FY15Y98X567533 B Dubai 38625 6506/2011   
40 675540 Lexus ES 350 2017 JTHBK1GG1H2254018 L Dubai 84892 426/2020  
41 618220 Ford Crown Victoria 1997 2FALP73W3VX114901 B Dubai 83958 796/2001  
42 605577 Peugeot 307 2006 VF33BRFJF6S004226 G Dubai 92672 28/2012  
43 661669 Honda Accord 2006 JHMCM56506C411678 K Dubai 74662 532/2017  
44 613931 Kia Optima 2015 KNAGM4196F5494798 C Dubai 22491 865/2017  
45 665102 Mitsubishi Lancer 2008 JMYSTCY4A8U711722 F Dubai 60263 1571/2014  
46 651700 GMC Yukon 2003 3GKGK26G13G100055 E Dubai 49538 1050/2007  
47 664090 Honda Civic 2009 JHMFD16769S409967 G Dubai 80797 371/2014   
48 664010 Mitsubishi Pick Up 1999 MMB0NK620XD040115 F Dubai 22604 172 /2020  
49 666217 Mitsubishi Pick Up 2010 MMBJNKA50AD035652 T Dubai 83612 6075/2018  
50 664157 Toyota FJ Cruiser 2013 JTEBU11F2DK174292 M Dubai 16925 2387/2015   
51 650759 Peugeot 207 2008 VF3WC5FWF8W004247 C Dubai 49766 3807/2011   
52 664334 Jeep 2009 1J8GN28K79W506946 K Dubai 45074 2419/2012   
53 652648 Kia Sportage 2013 KNAPC812XD7354221 B Dubai 68829 101/2017   
54 657424 Nissan Pickup 2015 3N6DD23Y4FK007468 P Dubai 17487 3387/2018  
55 626758 Mitsubishi Lancer 2014 JMYSRCY1AEU718099 N/A 3380/2017  
56 636724 Daewoo 2005 KL5FJ50AE5P001425 B Dubai 35472 2180/2013  
57 673520 Howo 371 0 LZZ5BXSB6FN072324 I Dubai 63402 2856/2019  
58 668571 JMC Pick Up 2007 LETAFCG207HN09852 I Dubai 60498 2856/2019  
59 657733 Mitsubishi Fuso 2007 JL7BCE1J37K028879 A Dubai 88631 988/2011  
60 609510 Toyota Hiace 2004 JTCFR119247100749 B Dubai 17578 1394/2013  
61 606658 Infiniti EX35 2008 JNRAJ05YX8M102460 K Dubai 74941 5337/2011   
62 607470 Nissan Maxima 1997 JN1CCUA32Z0080973 C Dubai 96530 3301/2000  
63 607071 Chevrolet Tahoe 2002 1GNEK13T12J178807 F Dubai 27207 9885/2011   
64 609663 Dodge Charger 2007 2B3LA53H97H709834 F Dubai 67397 2254/2012   
65 605448 Toyota Corolla 2009 RKLBB42E698000699 B Dubai 71703 6594/2011   
66 603458 Land Rover Range Rover 2009 SALLSAA549A191515 F Dubai 1867 5954/2011   
67 602935 Peugeot 307 2004 VF33CNFUE4S025012 G Dubai 64310 533/2014   
68 607026 Toyota Cressida 0 MX810025846 B Dubai 44233 3677/1996  
69 602730 Nissan Altima 2005 1H4AL11DX5C233222 C Dubai 76792 2134/2013   
70 604006 Toyota Corolla 2005 JTDBR22E753124095 C Dubai 6538 758/2009  
71 605795 Nissan Murano 2007 JN8AZ08W37W011086 D Dubai 44547 2695/2010   
72 601163 Toyota Yaris 2008 JTDBT923984007092 I Dubai 17351 2869/2017  
73 654147 Toyota Camry 2003 4T1BE32K83U689482 K Dubai 16009 3142 /2015  
74 610239 Honda Accord 2012 1HGCP2652CA608674 G Dubai 18549 3698/2015   
75 649950 Toyota Camry 2013 6T1BF9FKXDX425601 C Dubai 86309 3096/2019  
76 618727 Nissan X Trail 2009 JN8BT05Y49W202885 K Dubai 91422 1530/2011  
77 646362 Nissan Tiida 2012 3N1BC1A61CK256320 R Dubai 74058 1852/2017     ( )
78 609956 Mitsubishi Lancer 2014 JMYSRCY1AEU713790 C Dubai 87638 2919 /2017  
79 300863 Nissan Tiida 2007 JN1CC13C97T005953 B Dubai 64885 3736/2015   
80 610486 Daihatsu Terios 2007 JD20J522071030610 I Dubai 11762 1002/2012  
81 614245 Ford Taurus 2010 1FAHP2EW4AG161389 J Dubai 66210 969/2015   
82 612456 Honda Civic 2007 JHMFD16367S408053 H Dubai 83212 4415/2018  
83 822581 Nissan Altima 2006 1N4AL11D16C105260 I Dubai 62608 5560/2008   
84 623978 Nissan Tiida 2009 JN1CC11C09T036000 G Dubai 35428 3443/2018  
85 662738 Lexus LS 460 L 2009 JTHGM46F195034727 J Dubai 63460 392/2014  
86 609103 Mazda 2 2011 MM7DE34Y1BW136131 K Dubai 76774 3170/2014   
87 662725 Toyota Camry 2009 6T1BE42K69X555054 H Dubai 87082 2606/2018  
88 610689 Jeep Cherokee 2000 1J4GW58V8YY112367 C Dubai 20487 6286/2008   
89 610232 Audi A5 0 WAU8CDFR7DA020976 H Dubai 45989 3036/2015   
90 604074 Jaguar 2009 SAJAA07G791R44794 L Dubai 30067 887/2013   
91 662835 Volkswagen Touareg 2008 WVGAL27L48D051704 F Dubai 4757 1844/2011   
92 621686 Ford Focus 2006 WF0TD34L86VM50835 C Dubai 42565 995/2008   
93 621685 Toyota Hilux 2008 MR0CX12G380030650 J Dubai 26042 12468/2010   
94 621683 Ford Escape 2006 1FMYU92196KC33465 F Dubai 30774 4907/2011   
95 616449 Honda Accord 2006 JHMCM56506C402320 O Dubai 81097 422/2014  
96 616823 Lexus RX 330 2005 JTJHA31U050097143 D Dubai 33082 580/2012   
97 822244 Chevrolet Optra 2009 KL1JJ526X9K097054 N Dubai 35067 3313/2013   
98 616556 Toyota Corolla 2011 RKLBV42E5B4401794 L Dubai 74583 3810/2015   
99 605412 Cadillac Escalade 2006 1GYEK63N06R136914 G Dubai 72862 5006/2010   
100 821968 Nissan 2400 2006 JN6DD23S86X192988 G Dubai 78391 7552/2019  
101 625833 Hummer 2008 ADMDN13E784422385 J Dubai 56036 2845/2012   
102 661676 TRANS Bus 2006 CA6980D8064000054 D Dubai 44875 6097/2007   
103 605064 Ashok Leyland Falcon 2008 MB1PBEJA382126339 J Dubai 47404 886/2007   
104 660200 Tata LPO1316 55 2008 MAT38906780L02600 D Dubai 62395 715/2015  
105 675269 Howo 371 2015 LZZ5BXSB4FN936285 Q Dubai 31593 2856/2019  
106 649969 Toyota Yaris 2015 MHFBT9F34F6030649 P Dubai 19636 506/2020  
107 650183 Mitsubishi Pick Up 2002 JJ7BCE1K62L006431 E Dubai 69519 795/2011  
108 657734 Mitsubishi Canter 2009 JL7BCE1J69K006023 A Dubai 56826 1350/2010  
109 603646 Infiniti FX 35 2006 JN8AS05Y66X002904 H Dubai 19939 546/2010  
110 610609 Honda Civic 2009 JHMFD16249S411947 K Dubai 60911 3169/2014   
111 607010 Chevrolet Spark 2006 KL1MJ61486C141013 H Dubai 20952 3357/2009   
112 601145 Mitsubishi Lancer 1997 JMYSRCK2AVU003496 C Dubai 45552 2006/2016   
113 603408 Mercury Mountaineer 2007 4M2EU47E67UJ19820 I Dubai 78336 398 /2011   
114 608399 Kia Sorento 2004 KNAJC523145334186 F Dubai 64689 515/2009  
115 616184 Honda Jazz 2014 JHMGE888XES400053 Q Dubai 27601 124/2016   
116 623646 Infiniti FX 35 2006 JN8AS05Y66X003812 H Dubai 65668 5303/2009   
117 624205 Toyota RAV 4 1998 JTB72SC11W0187934 C Dubai 38875 3962/2003  
118 607167 CMC Veryca 2013 RKMCP7249DY113176 I Dubai 10445 2133/2017  
119 632105 Honda Civic 1998 JHMEK3640WS012206 Sharjah 72536 3290/2001   
120 606415 Nissan Armada 2004 5N1AA08B64N743936 C Dubai 95471 3131/2016  
121 627094 Volkswagen Caddy 2006 8AWLC09E96A703692 G Dubai 78573 3649/2011  
122 622184 Jeep Cherokee 2008 1J8HC68218Y101962 J Dubai 47033 119/2013   
123 605721 Hyundai Accent 2009 KMHCM41C79U329099 E Dubai 30891 1717/2013  
124 611857 Toyota Yaris 2006 JTDBW923X61004532 1 Sharjah 77839 12978/2009   
125 661553 Ford 2014 WF0CG2XC4ETT06349 E Dubai 96393 2194/2019  
126 627251 Mitsubishi Canter FE434EA72650 Dubai 93769 1616/1999  
127 622026 JCB 3CX ***************** K Dubai 36509 1271/2015  
128 631733 Kia ***************** N/A 594/2012  
129 668443 Howo 371 2016 LZZ5BXSB0GN123141 S Dubai 10085 2856/2019  
130 607122 Toyota Corolla JTDBR23E560222740 F Dubai 85165 3835/2012   
131 606032 Toyota Corolla RKLBB42E2A8004589 L Dubai 97075 3644/2012   
132 603696 Nissan Altima 1N4AL3A91EC119827 M Dubai 21050 3823/2015   
133 608867 Mazda 6 JM7GH32F791120823 I Dubai 81901 9847/2010   
134 606656 Renault Duster VF1HSRCA9DA501196 M Dubai 27967 566/2016   
135 608605 Hyundai Tucson KMHJM81B78U835469 G Dubai 29201 626/2012   
136 605734 Volkswagen Passat WVWDM13CX6P194392 C Dubai 29942 7933/2009   
137 609618 Honda Civic 19XFA1F30AE004444 P Dubai 35708 3962 /2015   
138 605819 Honda City MRHGM2625DP031456 J Dubai 17856 3269/2014   
139 603790 Mercedes E 200 WDB2110421A889790 F Dubai 3721 1394/2010   
140 604804 BMW 530I WBANE710X7CM08123 I Dubai 26425 4338/2012   
141 602856 Kia Optima KNAGD224345327948 C Dubai 81815 544/2007   
142 611526 Mitsubishi Pick Up 2016 MMBJNKJ30GH040005 T Dubai 29068 3282/2018  
143 604048 Kia Picanto 2015 KNABX5122FT925028 F Dubai 92613 605/2019     ( )
144 603407 Nissan X Trail 2009 JN8BT05Y89W202548 C Dubai 74760 3262/2013   
145 611525 Nissan Sunny 2013 MDHBN7AD2DG028352 K Dubai 59087 3282/2018  
146 627946 Nissan Altima 2005 1N4AL11D25C365097 G Dubai 23988 1008/2016  
147 658332 Mitsubishi Lancer 2014 JMYSRCY1AEU718408 P Dubai 42418 3380/2017  
148 620600 Toyota Fortuner 2009 MHFYX59G498014739 K Dubai 77624 58/2017  
149 613994 Ford F 150 2011 1FTFW1R61BFC42415 H Dubai 11855 1788/2016  
150 654102 Nissan Sentra 2013 MNTBB7A90D6002903 M Dubai 78941 472/2016  
151 658022 Renault Duster 2015 VF1HSRCA3FA515064 G Dubai 74216 473/2019  
152 660252 Trailer D023062DXBTRAILER N Dubai 35722 1788/2016  
153 630050 Porsche Carrera 2001 WP0ZZZ99Z1S640156 G Dubai 14634 3861/2010  
154 610197 BMW X5 2007 WBAFE41007LY71147 J Dubai 38528 726/2013   
155 616808 BMW 530I 2007 WBANE71087CM05799 G Dubai 54527 140/2016  
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•• راأ�س اخليمة - وام:

العقابية  امل���وؤ����س�������س���ة  اإدارة  ت���ع���م���ل 
اخليمة  راأ����ص  ب�سرطة  والإ���س��الح��ي��ة 
تعك�ص  متكاملة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وف���ق 
اه��ت��م��ام ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة يف توفري 
حقوق  ت�سمن  واآم���ن���ة  م��ث��ال��ي��ة  ب��ي��ئ��ة 
ال��ع��ق��اب��ي��ة وت�سون  امل��وؤ���س�����س��ات  ن���زلء 
ك���رام���ت���ه���م وت����ق����دمي ك����اف����ة اأ����س���ك���ال 
مهاراتهم  لتطوير  والتاأهيل  ال��دع��م 
مبا  واملهنية  وال��ت��دري��ب��ي��ة  التعليمية 
ي�سهم يف تعزيز �سلوكياتهم الإيجابية 
وي�����س��اع��ده��م ع��ل��ى ���س��رع��ة دجم��ه��م يف 

املجتمع.
واأك������د ال��ع��م��ي��د ي��ع��ق��وب ي��و���س��ف اأب���و 
العقابية  املوؤ�س�سة  اإدارة  م��دي��ر  ليلة 
والإ�سالحية ب�سرطة راأ�ص اخليمة يف 
"وام"  اأنباء الإم��ارات  حوار مع وكالة 
اأن الدور الأ�سا�سي للموؤ�س�سة العقابية 
والإ�سالحية اإىل جانب تنفيذ الأحكام 
ال�سادرة من اجلهات املخت�سة اإ�سالح 
العقابية  امل��وؤ���س�����س��ة  ن�����زلء  وت���اأه���ي���ل 
اخلطاأ  طريق  اإىل  العودة  من  ملنعهم 
باتباع اأ�ساليب متخ�س�سة يف الرعاية 
املتكاملة  والج��ت��م��اع��ي��ة  الإن�����س��ان��ي��ة 
تقدمي  م�سوؤولينا  ع��ل��ى  ي��ق��ع  ح��ي��ث   ،
ال��ربام��ج والأن�����س��ط��ة وال��رع��اي��ة التي 
داخل  النزيل  وتاأهيل  اإ�سالح  ت�سمن 
املوؤ�س�سةوالتح�سني والتطوير امل�ستمر 

للربامج املقدمة للنزلء.
النزيل  حقوق  �سمان  اأن  اإىل  اأ���س��ار  و 
من اأهم اجلوانب التي تلتزم املوؤ�س�سة 
اأكمل  ع��ل��ى  ب��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا  ب��ه��ا وت��ه��ت��م 

الثقافية  ال���ربام���ج  ع��ن  ف�سال  وج���ه 
التي  واملهنية  والريا�سية  والدينية 
العمل  على  النزيل  حتفيز  ت�ستهدف 
وتطوير  امل�ستمر  والتعليم  والإن��ت��اج 
ا�ستغالل  على  وت�سجيعهم  امل��ه��ارات 
الفعاليات  خم��ت��ل��ف  يف  م���واه���ب���ه���م 
التي مت  امل��ب��ادرات  اأن  ، كما  واملعار�ص 
اإطالقها بالتعاون مع خمتلف اجلهات 
احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����س���ة ���س��اه��م��ت يف 
حت�سني خمرجات الربامج التاأهيلية، 
عرب  امل�ستمر  التعليم  ب��رن��ام��ج  منها 
من�سة التعلم الذكي لنزلء املوؤ�س�سات 
م�ستوى  على  والإ�سالحية  العقابية 
ال��دول��ة يف اإط����ار ب��رن��ام��ج حم��م��د بن 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ال���ذك���ي  للتعلم  را����س���د 
اإىل  لفت  و   . والتعليم  الرتبية  وزارة 
ان عدد امل�سجلني ل�ستكمال الدرا�سة 
 –  2021 خ����الل  ط���ال���ب���اً   25 ب��ل��غ 
7 طالب من مرحلة  تخرج   2022
املوؤ�س�سة  وق��دم��ت   ، ال��ع��ام��ة  الثانوية 

الإجن���ل���ي���زي���ة  ال���ل���غ���ة  ت���ع���ل���م  دورات 
امل�ساريع  واإع�������داد  الآيل  واحل���ا����س���ب 
موؤ�س�سة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال�����س��غ��رية 
القا�سمي  ���س��ق��ر  ب���ن  ���س��ع��ود  ال�����س��ي��خ 
ت�سم  كما   ، العامة  ال�سيا�سة  لبحوث 
�ساملة  علمية  مكتبة  اأول  امل��وؤ���س�����س��ة 
كتاب   3200 اأك��رث من  حتتوي على 
وجم��ل��د يف ق�سم ال��رج��ال واأك���رث من 
لتقدمي  الن�ساء  بق�سم  كتاب   1200
ونف�سية  ثقافية  تعليمية  منظومة 
ا�ستحداث  مت  اأن����ه  واأو����س���ح  ���س��ام��ل��ة. 
رواتب  اإي��داع  فيه  يتم  امانات  ح�ساب 
مقابل  الكرتونياً  والنزيالت  النزلء 
التي  الت�سغيلية  ال���ور����س���ات  ح�����س��ور 
تعقدها الإدارة يف النجارة وامل�سغولت 
بلغ عدد  ، حيث  ال��ي��دوي��ة واخل��ي��اط��ة 
التاأهيلية  ال��ربام��ج  م��ن  امل�ستفيدين 
بينما  ن��زي��اًل   1560 والإ���س��الح��ي��ة 
 48 عن  الإف���راج  يف  املوؤ�س�سة  جنحت 
األف  و170  ماليني   4 بواقع  نزيال 
خ���الل  م����ن   2020 خ������الل  دره�������م 
اأن هناك  م���وؤك���دا  ال���ف���رج..  ���س��ن��دوق 
بناء  ال��ن��زلء  منتجات  لتطوير  خطة 
جلعلها  الأ������س�����واق  م��ت��ط��ل��ب��ات  ع���ل���ى 
على  بالنفع  تعود  ابتكارية  منتجات 
وفرت  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  وب����ني  ال����ن����زلء. 
العديد من اخلدمات الالزمة للنزلء 
الفعاليات  ج��م��ي��ع  يف  واأ����س���رك���ت���ه���م 
التي  واملجتمعية  الوطنية  واملنا�سبات 
اأقامتها داخل حميط املوؤ�س�سة �سمن 
بتنظيم  ف��ق��ام��ت  ال�����س��ن��وي��ة  خططها 
يوم العلم واليوم الوطني و يوم املراأة 
العاملي  واليوم  النزيل  واأ�سبوع  العاملي 

حلقوق الن�سان، وغريها العديد من 
الفعاليات على مدار العام كما اأ�سركت 
من خاللها اأ�سر النزلء ليكونوا عوناً 
وراحة و�سعادة للنزيل حيث اأن توطيد 
ي�ساهم  وتعزيزها  الأ�سرية  العالقات 
النزيل  اإ�����س����الح  يف  م��ب��ا���س��ر  ب�����س��ك��ل 
واإع��������ادة الأم������ل ل���دي���ه ل��ت��ع��زي��ز هذه 
املوؤ�س�سة  وك��ان��ت   ، الأ���س��ري��ة  ال��ع��الق��ة 
اأول من د�سن التطبيق الذكي للزيارة 
اخلدمة  ت��ق��دمي  اإج������راءات  لت�سهيل 
ل���ل���زي���ارات يتيح  وو���س��ع��ت ب��رن��اجم��ا 
اأكرب.  ب�سكل  اللقاء  واأ���س��رت��ه  للنزيل 
واأ�ساف اأنه منذ بداية جائحة كوفيد 
اخلطط  بو�سع  املوؤ�س�سة  ب��ادرت   19
ال��ت��ي م��ن �ساأنها  ال���ق���رارات  واإ����س���دار 
م��ن��ع دخ����ول ه���ذه اجل��ائ��ح��ة فطبقت 
البداية  م��ن��ذ  اح����رتازي����ة  اج��������راءات 
وو�سعت القوانني والأنظمة الداخلية 
ونزلئها  موظفيها  ع��ل��ى  وح��اف��ظ��ت 
املر�ص،  ل��ه��ذا  ع���دوى  اأي  م��ن دخ���ول 
تفعيل  اتبعتها  التي  الج���راءات  ومن 
ال��ت��دري��ب وال��زي��ارات ع��ن بعد لنزلء 
م�ستقل  مبنى  وتخ�سي�ص  املوؤ�س�سة 
ل���س��ت��الم ال��ن��زلء وامل��وق��وف��ني اجلدد 
الآخرين  ال��ن��زلء  م��ع  وع��دم خلطهم 
ا�ستالم  ، وم��ن��ع  ف���رتة  ب��ع��د م���رور  اإل 
طبي  ب��ت��ق��ري��ر  اإل  ج���دي���د  ن���زي���ل  اإي 
التن�سيق  و  امل��ر���ص  م��ن  خ��ل��وه  ي��ث��ب��ت 
والتعقيم  ال��وق��ائ��ي  ال��ط��ب  اإدارة  م��ع 
للموؤ�س�سة  والأ����س���ب���وع���ي  ال��������دوري 
وتفعيل التوا�سل عن بعد للمتعاملني 
التي ت�سمن  الإج���راءات  وغريها من 

�سالمة و�سحة النزلء.

•• نيقو�سيا - وام:

الرميثي  ث��اين  ال��رك��ن حمد حممد  الفريق  م��ع��ايل  ق��ام 
رئي�ص اأركان القوات امل�سلحة يرافقه عدد من كبار �سباط 
نوعها  م��ن  الأوىل  تعترب  ر�سمية  ب��زي��ارة  ال��دف��اع  وزارة 
تلبية  وذل���ك  ي��وم��ني  مل��دة  ا�ستمرت  ق��رب���ص،  جلمهورية 
لدعوة ر�سمية من الفريق اأول دوميكريتو�ص زيرفا�سك�ص 
رئي�ص هيئة الأركان العامة للحر�ص الوطني بجمهورية 

قرب�ص. 
وتاأتي هذه الزيارة تاأكيداً على اأهمية بنود مذكرة التفاهم 
التي مت توقيعها يف يناير من العام احلايل ب�ساأن التعاون 

الع�سكري والدفاعي امل�سرتك بني البلدين.
عمق  القرب�سي  ن��ظ��ريه  م��ع  اللقاء  خ��الل  معاليه  واأك���د 

وجمهورية  الإم��ارات  دولة  بني  ال�سرتاتيجية  العالقات 
ال���ت���ع���اون والعمل  ل��ت��ع��زي��ز ع���الق���ات  ق���رب����ص، م��ت��ط��ل��ع��ا 
امل�����س��رتك يف امل���ج���ال ال��ع�����س��ك��ري ال���دف���اع���ي، ب��ه��دف رفع 
ي��خ��دم امل�سالح  ال��ع�����س��ك��ري��ة وال��دف��اع��ي��ة مب���ا  ال����ق����درات 

امل�سرتكة للبلدين ال�سديقني.
ع��دد من  ب�ساأن  النظر  وج��ه��ات  ت��ب��ادل  اللقاء  خ��الل  ومت 
واأهمية  امل�سرتك  اله��ت��م��ام  ذات  وامل��و���س��وع��ات  الق�سايا 

تبادل اخلربات والزيارات والتن�سيق الع�سكري امل�سرتك.
زيرفا�سك�ص  دوميكريتو�ص  اأول  الفريق  ثمن  جانبه  من 
رئي�ص هيئة الأركان العامة للحر�ص الوطني بجمهورية 
دولة  م��ع  ال�سراكة  اأهمية  واأك���د  ال��دع��وة،  تلبية  ق��رب���ص 
الإمارات يف خمتلف جمالت التعاون الع�سكري والدفاعي 

امل�سرتك مبا يعزز اأمن وا�ستقرار املنطقة.

•• دبي- وام:

عقد معايل مطر حممد الطاير املدير العام ورئي�ص جمل�ص 
عبد  الفريق  ومعايل  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  يف  املديرين 
اهلل خليفة املري القائد العام ل�سرطة دبي اجتماعاً تن�سيقياً 
العمل  جم���الت  يف  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  �سبل  لبحث 
امل�سرتكة املتعلقة باأمن املوا�سالت وال�سالمة املرورية وحتقيق 
ا�سرتاتيجية  وم�ستهدفات  ال�سرتاتيجية  الأداء  م��وؤ���س��رات 

ال�سالمة املرورية لإمارة دبي لالأعوام 2021-2017.
الطرق  لهيئة  الرئي�ص  باملبنى  عقد  ال��ذي  الجتماع  وناق�ص 
لتنظيم  املقرتح  بالنموذج  املتعلقة  امل�ستجدات  وامل��وا���س��الت 
الدراجات  عمل  تنظيم  ومقرتح  الكهربائي  ال�سكوتر  ت�سغيل 
الآلية "املوبد" وخطة الهيئة لتنفيذ اأعمال الإنارة يف مناطق 

دبي خالل الفرتة من 2022 اإىل 2025.
الجتماع  م�ستهل  يف  ال��ط��اي��ر  حم��م��د  م��ط��ر  م��ع��ايل  ورح���ب 
مب��ع��ايل ال��ف��ري��ق ع��ب��د اهلل خليفة امل���ري وال��وف��د امل��راف��ق له 
و�سرطة  الهيئة  بني  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  بعالقة  م�سيداً 
رفع  يف  التن�سيقية  الجتماعات  حققتها  التي  والنتائج  دب��ي 
م�ستوى التعاون والعمل امل�سرتك وحتقيق الأهداف املتعلقة 
ت�سعى خلف�ص  التي  دبي  املرورية يف  ال�سالمة  با�سرتاتيجية 
م��ع��دلت ال��وف��ي��ات يف ح����وادث ال�����س��ري وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة الأمن 
يعود  مب��ا  الأخ���رى  وامل��وا���س��الت  النقل  و�سائل  يف  وال�سالمة 

بالنفع على املواطنني واملقيمني والزوار يف اإمارة دبي.
امل��ري عالقة  الفريق عبداهلل خليفة  من جانبه ثمن معايل 
دبي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ب��ني  ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة 
وهيئة الطرق واملوا�سالت والهادفة اإىل حتقيق تطلعات اإمارة 
الريادية  اخلدمات  اأف�سل  وتقدمي  وال��ري��ادة  التميز  يف  دب��ي 
جمال  يف  ال��ع��امل  م�ستوى  على  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  وتطبيق 
الجتماعات  اأن  ..موؤكداً  واأمنها  العامة  واملوا�سالت  الطرق 
التن�سيقية التي جُترى بني القيادة العامة ل�سرطة دبي وهيئة 
الطرق واملوا�سالت ت�سعى اإىل تعزيز العمل امل�سرتك والعمل 
بروح الفريق الواحد من اجل اإ�سعاد اجلمهور وتعزيز الأمن 

والأمان وال�سالمة املرورية يف اإمارة دبي.
"لل�سكوتر  ال��ت��ج��ري��ب��ي  الت�سغيل  ن��ت��ائ��ج  الج��ت��م��اع  ون��اق�����ص 
حيث   2020 ع��ام  م��ن  اأك��ت��وب��ر  يف  ب��داأ  ال��ذي  الكهربائي" 
يوجد حالياً 800 �سكوتر موزعة على خم�ص مناطق حيوية 
هي بوليفارد حممد بن را�سد وبحريات جمريا ومدينة دبي 
لالإنرتنت والرقة واملرقبات و�سارع الثاين من دي�سمرب �سمن 
"ال�سكوتر  جن��اح  التجربة  واأث��ب��ت��ت  حم��ددي��ن  ون��ط��اق  م�سار 
الكهربائي" يف كونه و�سيلة مالئمة للتنقل الفردي للرحالت 
ر�سا  ن�سبة  وبلغت  والأخ���ري  الأول  امليل  ورح���الت  الق�سرية 

املتعاملني عن التجربة 82%.
الت�سغيل  ملرحلة  الإع����داد  اإج����راءات  املجتمعون  وا�ستعر�ص 
الت�سغيل  مرحلة  انتهاء  بعد  الإم����ارة  م�ستوى  على  ال��دائ��م 
وال�ستفادة  دبي  لإم��ارة  الأن�سب  النموذج  واختيار  التجريبي 
الكربى  امل��دن  وم��ن جت��ارب  التجريبي  الت�سغيل  من مرحلة 
اإج��راء العديد من املقارنات املعيارية  يف هذا املجال حيث مت 
العاملية  املدن  الكهربائي/ مع عدد من  /ال�سكوتر  ت�سغيل  يف 
م��ث��ل ل��ن��دن وب��اري�����ص ون��ي��وي��ورك وب��رل��ني و���س��ن��غ��اف��ورة حيث 
ت�سغيل  من  اأهدافها  يف  امل��دن  تفاوت  املقارنات  ه��ذه  اأظ��ه��رت 
"ال�سكوتر الكهربائي" مثل تخفيف الزدحام اأو توفري و�سائل 
ن��ق��ل ج��دي��دة وا���س��ت��ع��ر���ص الج��ت��م��اع ك��ذل��ك ج��اه��زي��ة البنية 
التحتية وم�ستوى الوعي وثقافة املجتمع جتاه هذه الو�سيلة 
"ال�سكوتر  عمل  تنظيم  عنا�سر  اأه��م  املجتمعون  ناق�ص  كما 
القادمة  امل��رح��ل��ة  خ��الل  وال�سخ�سي  امل�����س��رتك  الكهربائي" 
وتركز على اأربعة حماور رئي�سة هي امل�ستخدم وجهاز ال�سكوتر 
الكهربائي والطريق والنموذج التجاري مع ال�سركات امل�سغلة 
التجريبي يف  للت�سغيل  املقرتحة  املناطق  اإىل جانب مناق�سة 

اأكتوبر 2021.
وب���ح���ث اجل���ان���ب���ان خ�����الل الج���ت���م���اع خ���ط���ة ه��ي��ئ��ة الطرق 
الفرتة  املناطق خالل  واملوا�سالت لإن��ارة الطرق يف خمتلف 
اإن��ارة طرق  اأعمال  تنفيذ  وت�سمل   2025 2022 حتى  من 
2022 ويبلغ الطول  12 منطقة عام  45 منطقة منها  يف 
 2023 عام  منطقة  و15  كيلومرتا   97 للطرق  الإجمايل 

 2024 وع���ام  كيلومرتات   105 ب��ط��ول  ط��رق  اإن���ارة  ت�سمل 
�ستنفذ اإنارة طرق يف 13 منطقة بطول 100 كيلومرت وعام 
اإن��ارة يف خم�ص مناطق بطول  اأعمال  �سيكون تنفيذ   2025

طرق يبلغ 85 كيلومرتا.
الآلية / ال��دراج��ات  تنظيم عمل  اجلانبان مقرتح  كما بحث 
املوبد/ وهي دراجات مزودة بعجلتني اأو ثالث عجالت تعمل 
يف  ك��ي��ل��وم��رتا   50 ت��ت��ج��اوز  ل  ت�سميمية  ب�����س��رع��ة  مب��ح��رك 
ال�ساعة وتختلف عن الدراجات النارية من حيث قوة املحرك 
و�سرعتها وبداأت بع�ص املدن العاملية يف ترخي�سها باعتبارها 
ب�سروط  ولكن  والأخ���ري  الأول  للميل  التنقل  خ��ي��ارات  اأح��د 
و�سالمة  الركاب  �سالمة  ت�سمن  معينة  مناطق  ويف  حم��ددة 

م�ستخدمي الطريق.
با�سرتاطات  املتعلقة  املعيارية  املقارنات  واطلع اجلانبان على 
اأمريكا  مثل  املتقدمة  ال��دول  بع�ص  يف  ا�ستخدامه  و�سوابط 
املقرتح  النموذج  على  اطلعا  كما  وفرن�سا  واإيطاليا  واأ�سبانيا 
امل�ستخدم  عمر  يغطي  ال��ذي  دب��ي  يف  /امل��وب��د/  عمل  لتنظيم 
للمحرك  الق�سوى  وال��ق��وة  فيها  بالقيادة  امل�سموح  وال��ط��رق 
من  وغ��ريه��ا  الق�سوى  وال�����س��رع��ة  وال��رتخ��ي�����ص  والت�سجيل 

املعايري.
عدي  بن  ميثاء  املهند�سة  الهيئة  جانب  من  الجتماع  ح�سر 
بهروزيان  واأح��م��د  وال��ط��رق  امل��رور  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير 
يو�سف  العامة وعبداهلل  املوا�سالت  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير 
اآل علي املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة الرتخي�ص ونا�سر بو�سهاب 
املوؤ�س�سية وموزة  التنفيذي لال�سرتاتيجية واحلوكمة  املدير 
ورئي�ص  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ملكتب  التنفيذي  الإدارة  م��دي��ر  امل���ري 
جم��ل�����ص امل��دي��ري��ن وامل��ه��ن��د���ص ح�����س��ني ال��ب��ن��ا م��دي��ر الإدارة 
مدير  �سالح  حممد  نبيل  واملهند�ص  امل��رور  لإدارة  التنفيذي 
اإدارة الطرق فيما ح�سره من جانب �سرطة دبي العميد �سيف 
والعميد جمال  للمرور  العامة  الإدارة  املزروعي مدير  مهري 
اجلنائية  واملباحث  للتحريات  العامة  الإدارة  مدير  اجلالف 
والعقيد عادل اجلوكر م�ساعد مدير الإدارة العامة للتحريات 

ل�سوؤون البحث والتحري.

•• اأبوظبي-وام:

للعلوم  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ام���ع���ة  اأع����ل����ن����ت 
املركز  اإىل  تقدمها  والتكنولوجيا 
183 على م�ستوى جامعات العامل 
الدولة  ت���اري���خ  يف  الأوىل  ول��ل��م��رة 
العاملي  ال��ت�����س��ن��ي��ف  ح�����س��ب  وذل�����ك 
موؤ�س�سة  عن  ال�سادر   2022 للعام 
اأكرث  اأح��د  يعد  وال��ذي  اإ�ص"  "كيو 
العاملية �سهرًة للمقارنة  الت�سنيفات 
بني اجلامعات وذلك لعتماده على 
املوؤ�س�سات  مقومات  وقيا�ص  حتليل 
م�ستوى  ح���ي���ث  م����ن  الأك�����ادمي�����ي�����ة 
البحوث  خمرجات  وج��ودة  التعليم 
واملهنية  العلمية  والقدرات  العلمية 

للخريجني.

اإ�ص"  "كيو  من  الت�سنيف  هذا  ومع 
الأوىل  خ��ل��ي��ف��ة  ج��ام��ع��ة  اأ���س��ب��ح��ت 
التي  الإم���ارات  دول��ة  والوحيدة من 
 200 اأف�����س��ل  ب���ني  ت�سنيفها  ي��ت��م 

جامعة على م�ستوى العامل.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ق���ال ���س��م��و ال�سيخ 
حامد بن زايد اآل نهيان �سمو ال�سيخ 
ع�سو  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ح���ام���د 
اأبوظبي  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�ص 
خليفة  جامعة  اأمناء  جمل�ص  رئي�ص 
ت�سنيف  اإن  والتكنولوجيا  للعلوم 
 200 اأف�سل  �سمن  خليفة  جامعة 
عامليا  اإجن��ازا  يعد  العامل  جامعة يف 
التزام  م����دى  ع��ل��ى  ي���وؤك���د  ج���دي���دا 
التميز  بتحقيق  امل�ستمر  اجل��ام��ع��ة 
العلمي والبحثي والأكادميي تنفيذاً 

للدولة  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ل���روؤي���ة 
وجت�سيدا لدعمها الالحمدود.

الذي  املهم  ال��دور  �سموه على  واأك��د 
ت�سريع  يف  خ��ل��ي��ف��ة  ج��ام��ع��ة  ت��ل��ع��ب��ه 
امل��ع��رف��ة يف  اق��ت�����س��اد  اإىل  ال��ت��ح��ول 
اإعداد الكوادر الوطنية  الدولة عرب 
من  املقبلة  املرحلة  لقيادة  امل��وؤه��ل��ة 
مثل  احليوية  القطاعات  يف  النمو 
والطب  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ال���ع���ل���وم 
وال��ه��ن��د���س��ة ب��اع��ت��ب��اره��م راأ�����ص املال 

احلقيقي للوطن.
املتميز  الت�سنيف  اأن  �سموه  واأ�ساف 
يف  خليفة  جامعة  ل��ه  و�سلت  ال���ذي 
ت�سنيف "كيو اإ�ص" لأف�سل جامعات 
ترجمة  ياأتي   2022 للعام  العامل 
يبذلها  التي  الطراز  عاملية  للجهود 

اأع�ساء الهيئة الأكادميية باجلامعة 
والذين ي�ساهمون يف اإعداد وتوجيه 
البتكار  لتحقيق  املتميزين  الطلبة 
ال��ع��ل��م��ي مع  ال���ب���ح���ث  يف جم������الت 
�سمان تطبيق هذه البحوث املبتكرة 
على اأر�ص الواقع حتى تعم الفائدة 

على املجتمع.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ال���دك���ت���ور ع����ارف 
الرئي�ص  ن��ائ��ب  احل���م���ادي،  ���س��ل��ط��ان 
التنفيذي يف جامعة خليفة: "نفخر 
واملحطة  اجل���دي���د  الإجن�������از  ب���ه���ذا 
ج��ام��ع��ة خليفة  م�����س��رية  امل��ه��م��ة يف 
كان  اجل��ام��ع��ة  ت�سنيف  اأن  خ��ا���س��ة 
قبل   451-460 ال���  ن��ط��اق  �سمن 
اأعوام فقط والآن جامعة خليفة   5
اإىل  ت�سل  اإماراتية  جامعة  اأول  هي 

لت�سبح  عاملية  جامعة   200 اأع��ل��ى 
اجلامعة الأ�سرع منًوا على م�ستوى 
اخلم�سني  حت���ت  ال���ع���امل  ج���ام���ع���ات 

عاًما.
واأك��د اأن هذه الإجن��ازات هي نتيجة 
الر�سيدة  للقيادة  الدقيقة  للمتابعة 
اأولته  ال�����ذي  ال��ك��ب��ري  وال���س��ت��ث��م��ار 
وبف�سل  ال��دول��ة  و���س��اب��ات  �سباب  يف 
اجلهود الكبرية التي يبذلها اأع�ساء 
والباحثون  الأك����ادمي����ي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
والبحثي  الأك������ادمي������ي  وال���ت���م���ي���ز 
خمتلف  يف  طلبتنا  ب��ه  يتمتع  ال��ذي 

املجالت.
خليفة  جامعة  متيز  ا�ستمرار  ويعد 
للجامعات  ال��ع��امل��ي  ال��ت�����س��ن��ي��ف  يف 
اأح����دث ���س��ه��ادة دول��ي��ة ب��اأن��ه��ا تتابع 

ب��ث��ب��ات م�����س��ريت��ه��ا ال��ن��اج��ح��ة منذ 
بني  عاملياً  رائ���دة  لت�سبح  تاأ�سي�سها 
احلادي  القرن  يف  اجلامعات  اأف�سل 
اإن��ت��اج ب��ح��وث عاملية  وال��ع�����س��ري��ن يف 
حملي  وت��اأث��ري  �سدى  لها  امل�ستوى 
وقد ح�سلت جامعة خليفة  وعاملي. 
فئة  يف  جداً"  "مرتفع  تقييم  على 
لت�سنيف  وف��ق��اً  البحوث  خم��رج��ات 
الذي  للجامعات  اإ�ص" العاملي  "كيو 
 1300 اجل��دي��دة  ن�سخته  يف  ي�سم 
اجلامعات  واأرق����ى  اأه���م  م��ن  جامعة 
ت�سنيفات  وتت�سمن  ال��ع��امل.  ح��ول 
حول  اجلامعات  اإ�ص" لأف�سل  "كيو 
اأكادميية  موؤ�س�سة  كل  تقييم  العامل 
وفقاً ل�ستة معايري مبا ذلك �سمعتها 
الأعمال  واأ�سحاب  الأكادمييني  بني 

الأكادميية  ال�سمعة  معايري  ومتثل 
نقاط  جم��م��وع  م��ن  امل��ائ��ة  يف   40
م���ن���ح �سمعة  ي���ت���م  ب��ي��ن��م��ا  ال��ت��ق��ي��ي��م 
اأ�سحاب  نظر  وج��ه��ة  م��ن  اجل��ام��ع��ة 
الأعمال 10 يف املائة، و20 يف املائة 
ن�سبة اأع�ساء الهيئة الأكادميية اإىل 

القتبا�سات  اإىل  وبالن�سبة  الطلبة 
اأكادميية  هيئة  ع�سو  لكل  العلمية 
يف  امل�����ائ�����ة  يف   20 م���ن���ح���ه���ا  ف���ي���ت���م 
الهيئة  اأع�����س��اء  ن�سبة  حت�سل  ح��ني 
على  الدوليني  والطلبة  الأكادميية 

جمموع 5 يف املائة لكل منهما.

جامعة خليفة يف املركز 183 عامليا ح�سب ت�سنيف )كيو اإ�س(

طرق و�سرطة دبي تبحثان ت�سغيل ال�سكوتر الكهربائي و)املوبد( واإنارة الطرق

الرميثي يبحث مع نظريه القرب�سي 
عالقات التعاون الدفاعي امل�سرتك

•• اأبوظبي - وام:

اأبوظبي  باإمارة  املتكامل  النقل  عام مركز  املرزوقي مدير  اهلل  عبد  �سعادة  قام 
عند  حافلة  منت  على  "مريال"،  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  الزعابي  وحممد 
الطلب "اأبوظبي لينك" بجولة يف جزيرة يا�ص لتجربة هذه اخلدمة والطالع 
على خ�سائ�سها وم�ستوى جودتها. ياأتي ذلك بعد اأن اأطلق مركز النقل املتكامل 
التابع لدائرة البلديات والنقل وبالتعاون مع "مريال"، يف 13 مايو 2021 
اإث��راء جتربة م�ستخدمي  "حافلة عند الطلب" يف جزيرة يا�ص بهدف  خدمة 

لقاطني  امل��ت��وف��رة  النقل  خ��دم��ات  ب��ج��ودة  والرت��ق��اء  اجل��م��اع��ي،  النقل  و�سائل 
واملقيمني يف جزيرة  ال���زوار  اخل��دم��ة جلميع  ه��ذه  وُتتيح  وزواره����ا.  اجل��زي��رة 
ال�ستجمام  م��راف��ق  خمتلف  ب��ني  و�سهلة  ذك��ي��ة  بطريقة  التنقل  فر�سة  ي��ا���ص 
املدن  من  والعديد  الفنادق  ت�سمل  والتي  اجلزيرة،  داخ��ل  والت�سوق  والرتفيه 
الرتفيهية مثل عامل فرياري اأبوظبي ويا�ص ووتروورلد وغريها من الوجهات 
التي تت�سمن حلبة مر�سى يا�ص ويا�ص مول، بالإ�سافة اإىل املجمعات ال�سكنية 
املجاورة  والبندر  واملنرية  الزينة  مناطق  وكذلك  يا�ص،  داخل جزيرة  املختلفة 
و�سركة  املتكامل  النقل  مركز  بني  التعاون  ه��ذا  وير�سخ  ال��راح��ة.  �ساطئ  على 
ال�سياحة  يا�ص  جزيرة  يف  وم�ستدامة  ذكية  نقل  و�سائل  ل�ستخدام  "مريال" 
امل�ستدامة يف اجلزيرة ويعزز مكانتها كوجهة عاملية متكاملة لل�سياحة والرتفيه 
ال��زوار �سنويا اإىل  اأب��رز الوجهات العاملية التي ت�ستقطب ماليني  وواح��دة من 

الفعاليات الرتفيهية والريا�سية والثقافية الكربى التي ت�ست�سيفها كل عام.
"حافلة عند الطلب" على توفري حافلة عند طلبها من  وتعتمد فكرة خدمة 
اأقرب  اإىل  اأفراد املجتمع لالنتقال داخل منطقة معينة ونقلهم من مواقعهم 
اأخ��رى يق�سدونها داخل املنطقة التي  اأي وجهة  اأو  اأو و�سيلة نقل عام  حمطة 
تعمل فيها احلافلة ومتثل اإحدى و�سائل النقل القائمة على مبداأ امليل الأول 
با�ستخدام  الطلب  عند  للعمل  �سغرية  حافالت  ت�سغيل  طريق  عن  والأخ���ري 
تطبيق ذكي يف مناطق حمددة بالإمارة وت�سجع زوار وقاطني تلك املناطق على 
م�سافة  تقلل  حيث  الداخلية،  تنقالتهم  يف  اجلماعي  النقل  و�سائل  ا�ستخدام 

امل�سي ووقت انتظارهم.
ميكن احل�سول على اخلدمة عرب تطبيق "Abu Dhabi Link"، حيث 
باإمكان املتعاملني حتميل التطبيق املتوفر يف "اأبل �ستور" و"جوجل بالي" على 
املكان اخلا�ص  اتباع اخلطوات يف حتديد  الهواتف والأجهزة الذكية، ومن ثم 
ال قبل  الرحلة،  لبدء  املنا�سب  الوقت  واختيار  امل�ستهدفة  والوجهة  بالراكب 
املحدد يف التطبيق للو�سول  امل�سار  اتباع  A�سغط على خيار احلجز، ومن ثم 
اأق��رب نقطة ممكنة منه. كما �سيظهر نوع  اإىل موقع احلافلة التي �ستكون يف 
اإمكانية  لطالب اخلدمة  اأي�ساً  الذي يوفر  التطبيق  اللوحة يف  احلافلة ورقم 
تتبع م�سار احلافلة واأوقات حتركها ب�سكل مبا�سر بدءاً من وقت طلبها اإىل اأن 

ت�سل للوجهة امل�ستهدفة.
واأكد �سعادة عبداهلل املرزوقي، مدير عام مركز النقل املتكامل يف ختام اجلولة، 
عليها،  احل�سول  و�سرعة  و�سهولة  الطلب"  عند  "حافلة  خدمة  ك��ف��اءة  على 
عرب  وج��وده  نقطة  حتديد  بعد  لال�ستجابة  امل�ستغرقة  امل��دة  قلة  اإىل  م�سرياً 
للموقع،  و�سولها  حتى  احلافلة  ح��رك��ة  تتبع  على  وق��درت��ه  ال��ذك��ي  التطبيق 

والفرتة الزمنية التي ا�ستغرقتها الرحلة للو�سول اإىل الوجهة امل�ستهدفة.

املوؤ�س�سة العقابية براأ�س اخليمة بيئة اآمنة ت�سمن حقوق النزلء وتاأهلهم لالندماج يف املجتمعخدمة )حافلة عند الطلب( ت�سهل تنقالت �سكان وزوار جزيرة يا�س

 تنفيذي اأبوظبي يعني 
خلف احلمادي مديرا عاما 
ل�سندوق اأبوظبي للتقاعد  

••اأبوظبي-وام:

قرارا  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  التنفيذي  املجل�ص  اأ���س��در 
ب��ت��ع��ي��ني خ��ل��ف ع���ب���داهلل احل����م����ادي م���دي���را عاما 

ل�سندوق اأبوظبي للتقاعد.

•• ال�سارقة -وام:

نّظمت اإدارة �سرطة املنطقة ال�سرقية بالتعاون مع اإدارة تطوير الكفاءات باأكادميية 
العلوم ال�سرطية ام�ص ندوة افرتا�سية بعنوان جرائم الن�سب والحتيال الإلكرتوين 

والهاتفي.
ال�سارقة نائب  اللواء �سيف الزري ال�سام�سي قائد عام �سرطة  ح�سر الندوة �سعادة 
مدير  العثمني  خمي�ص  حممد  الدكتور  العميد  و�سعادة  الأكادميية  جمل�ص  رئي�ص 
املنطقة  �سرطة  اإدارة  مدير  احلمودي  الكي  علي  الدكتور  والعقيد  الأكادميية  عام 
وزارة  منت�سبي  م��ن  كبري  وح�سور  ال�سارقة  ب�سرطة  الإدارات  وم���دراء  ال�سرقية 

الداخلية واأفراد املجتمع.
امل�سوؤولية  اإطار  ياأتي يف  الندوة  اأن تنظيم هذه  ال�سام�سي  �سيف  اللواء  �سعادة  واأكد 
املجتمعية ل�سرطة ال�سارقة ودورها يف توعية اأفراد املجتمع وحتذيرهم من جرائم 

ال�سرطي  باجلهاز  العاملني  م��ن  متميزة  نخبة  مب�ساركة  الإل��ك��رتوين  الح��ت��ي��ال 
دار�سة  بهدف  وذل��ك  الإم����ارات  دول��ة  يف  ال�سلة  ذات  احلكومية  املوؤ�س�سات  وبع�ص 
ومناق�سة اأف�سل احللول املمكنة ملواجهة هذه الآفة اخلطرية والتي تزايدت موؤخراً 
املقدمة  والذكية  الإلكرتونية  اخلدمات  تطور  مع  بالتزامن  كورونا  جائحة  بعد 
للجمهور ومدى ما ن�سهده من الإقبال الكبري عليها يف ظل ما توفره هذه اخلدمات 

من وقت وجهد ونفقات.
اأن دور وم�سوؤوليات اأجهزة ال�سرطة ت�ساعف ب�سكل كبري  واأ�ساف اللواء ال�سام�سي 
الآثار  اإىل حماية ووقاية املجتمع من  الإر�ساد والتوجيه والتوعية �سعياً  يف عملية 
الوقوع  التقنية احلديثة وخماطر  الناجتة عن ال�ستخدام اخلاطئ لهذه  ال�سلبية 
بال�سكر  نهاية حديثه  توجه يف  القانون حيث  واخلارجني عن  املجرمني  براثن  يف 

والتقدير لكافة امل�ساركني يف اأعمال الندوة والقائمني على اإعدادها وتنظيمها.
اإطار التعريف  اأن الندوة تاأتي يف  اأ�سار العقيد الدكتور علي الكي احلمودي  بدوره 

باحلملة التي تنظمها القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة حتت عنوان )كن متيقظا.. ل 
تنخدع( م�ستهدفًة اإلقاء ال�سوء على الزدياد امل�سطرد جلرائم الحتيال والن�سب 
كّم  اإىل  يعود  ذلك  يف  ال�سبب  ب��اأن  ..منوهاً  املا�سية  بال�سنوات  مقارنة  الإل��ك��رتوين 
الأمر  لعمالئها  والبنوك  واخلا�سة  احلكومية  املوؤ�س�سات  وفرتها  التي  الت�سهيالت 

الذي اأدى اإىل ا�ستغالل هذه الت�سهيالت من قبل اجلناة لرتكاب جرائمهم.
واأ�سار العقيد احلمودي اىل اأن اإدارة �سرطة املنطقة ال�سرقية ومن منطلق حر�سها 
على ن�سر الوعي الأمني باأخطار اجلرائم اللكرتونية واأ�ساليب الإيقاع بال�سحايا 
ال�سرطية  العلوم  باأكادميية  الكفاءات  اإدارة تطوير  بالتعاون مع  الندوة  تنظم هذه 
تو�سيات  اإىل  جميعا  ال��و���س��ول  ن�ستطيع  بحيث  الخت�سا�ص  اأ���س��ح��اب  وم�ساركة 
اإىل اقرتاح حلول ومناق�سة طرق املجابهة  وخُمرجات تخدم اجلانب الأمني �سعياً 
التي تخدم جميع الأطراف للو�سول اىل جمتمع اآمن ومطمئن لكل من يعي�ص على 

هذه الأر�ص الطيبة.

�سرطة ال�سارقة تبحث اأف�سل احللول جلرائم الحتيال الإلكرتوين والهاتفي

ف������ق������د امل��������دع��������و/ه��������اري��������ت 
اجلن�سية  اوغ����ن����دا   ، ن���ام���ال 
 ج��������������������واز ���������س��������ف��������ره رق��������م

يرجى   -  )B1265774(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  اوغ���ن���دا  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل�������دع�������و/ ك���وجن���ي���ت 
اثيوبيا   ، ب������اب������ورى  لك�������ى 
 اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم

)EP4913890( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات. 

فقدان جواز �سفر

ف������ق������د امل����������دع����������و/ حم���م���د 
حممد  ال������س�����الم�����ي  ق����م����ر 
بنغالدي�ص      ، ع���ب���دال���ع���ل���ى 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
من   )BK0224912(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0507628995    

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د امل����������دع����������و/ دي���������س����ت����ا 
اث���ي���وب���ي���ا   ، ان������ول������و  اب������ات������ى 
 اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم

)EP5208398( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات. 

فقدان جواز �سفر
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• روموالد �سيورا

     يف يناير، علق في�سبوك ح�ساب دونالد ترامب، 
دون الإعالن عن مدة هذه العقوبة.

    وقبل اأيام قليلة �سقطت الهراوة: قررت ال�سبكة 
ال�سابق  ال��رئ��ي�����ص  ح�����س��اب  اإغ�����الق  الج��ت��م��اع��ي��ة 

للوليات املتحدة مدة عامني على الأقل.
    ورد دونالد على الفور يف بيان: “قرار في�سبوك 
اإهانة ل� 75 مليون �سخ�ص �سوتوا لنا يف 2020”، 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  عمالق  اأن  م�سيًفا 
“ل ينبغي ال�سماح له بالإفالت من العقاب... هذه 

رقابة وتكميم«.
  يف الواقع، بعد اإغالق ح�سابه على تويرت موؤخًرا، 
اي��ام، ميكننا  ال��ذي اتخذه في�سبوك منذ  وال��ق��رار 
الأم���ر  يتعلق  ع��ن��دم��ا  تكميم  ع��ن  ال��ت��ح��دث  ح��ًق��ا 

مبلياردير نيويورك.
ال���رج���ل م���ك���روه، وغ���ال���ًب���ا م���ا تكون  اأن  ���س��ك    ل 
�سلوكه  اأن  وبالتاأكيد  م�سيئة وخمادعة،  تغريداته 
هي  الكابيتول  ملبنى  اأن�ساره  غ��زو  اأث��ن��اء  وكلماته 
اأك���رث م��ن م��دان��ة، ول��ك��ن لي�ص جل��اك دور���س��ي ول 
مل���ارك زوك���رب���ريغ، ع��ل��ى ال���ت���وايل، م��دي��ري تويرت 
وفي�سبوك، اأن يقررا من ميكنه التعبري عن اأو من 

ميتلك احلقيقة.
ال�سارخ  الهجوم  ه��ذا  اأن  حقيقة  اإىل  بالإ�سافة    
اإل اإىل تعزيز �سورة  على حرية التعبري ل ي��وؤدي 
ال�سهيد ترامب بني ع�ساقه، الذين يتزايد عددهم 
اأكرث من اأي وقت م�سى وفًقا ل�ستطالعات الراأي 
الأخرية، كما اأنه يزيد من تطّرف حزب جمهوري 
ل يزال يف قب�سة الرئي�ص ال�سابق -انظر املعار�سة 
اجلمهوريني  ال�سيوخ  جمل�ص  لأع�����س��اء  الأخ���رية 
ال�سطرابات  يف  للتحقيق  م�ستقلة  جلنة  لإن�ساء 

التي حدثت يف 6 يناير يف مبنى الكابيتول.
على  امل�سبوق  الهجوم غري  ه��ذا  اأن  الغريب    من 
لعامل  ب��اخل��ري  يب�سر  وال����ذي ل  ال��ت��ع��ب��ري،  ح��ري��ة 
ترك  اأن��ه  يبدو  غ��اف��ا،  على  متزايد  ب�سكل  يعتمد 

الرئي�ص الأمريكي احلايل جو بايدن غري مبال.
اإىل قمة  ل��ل�����س��ف��ر  ي�����س��ت��ع��د  ال�����ذي  ه����ذا الأخ�������ري، 
جم��م��وع��ة ال�����س��ب��ع ال���ت���ي ت���ب���داأ يف 11 ي��ون��ي��و يف 
م�سروعه  حامال  املتحدة،  اململكة  كاربي�ص،  خليج 
“حتالف الدميقراطيات” يف حقيبته، يبدو كمن 
يف  العار�سة  ولي�ست  اجل���ار،  ع��ني  يف  الق�سة  ي��رى 

عينه.

اإذا ك����ان م�����س��روع ال��ت��ح��ال��ف ه�����ذا، ال���ذي    لأن�����ه 
واأحد  �سيطلق يف “قمة من اأجل الدميقراطية”، 
ي�سمى  م��ا  احت���اد  ج��ان��ب  اإىل  الرئي�سية،  اأه���داف���ه 
بالدميقراطيات، هو تقدمي منوذج م�ساد للدول 
م�سكوًكا  يبدو  فقد  ال�سلطوية،  تغريها  قد  التي 
اأن الوليات  امل���وؤك���د، ه��و  ال��وح��ي��د  ف��ي��ه، وال�����س��يء 
اقرتاح  ق���درة على  الأك���رث  ال��ي��وم  لي�ست  امل��ت��ح��دة 

�سورة جذابة للمع�سكر الدميقراطي.
  جمهورية اأمريكية، كانت تبدو حتى وقت قريب 
�سبه  ب�سكل  العنف  ان��دلع  احل�سار،  حتت  وكاأنها 
البالد،  داخ���ل  ل��ه��ا  وان��ق�����س��ام��ات ل ح�سر  ي��وم��ي، 
�سواء كانت ثقافية اأو عرقية اأو دينية اأو �سيا�سية، 
واحلريات  القانون  دول��ة  على  متكررة  وهجمات 

الأ�سا�سية ... كل هذا ل يعطي �سورة جدّية.
  اإن دوًل مثل كندا، دميقراطية برملانية ومتعددة 
الثقافات و�سلمية، تطبعها التقاليد واحلداثة على 
نظامها  ميثل  التي  �سوي�سرا،  حتى  اأو  ���س��واء،  حد 
يف  �سك  بال  �ستكون  جناحا،  امل�ساركة  على  القائم 

و�سع اأف�سل لطرح امل�سروع مب�سداقية.
مع  “اجليداي”  دور  للعب  ال��ذه��اب  ق��ب��ل  ل���ذا،    
-مرحًبا  ال���دمي���ق���راط���ي���ات  م����ن  زائ������ف  حت���ال���ف 
بتلميحات احلرب الباردة -والتي يف راأيي لن توؤدي 
الأف�سل  م��ن  ك��ان  ال��ع��امل،  انق�سام  زي���ادة  اإىل  اإل 

للرئي�ص الأمريكي اأن يكن�ص اأمام باب بيته اأوًل.
لإ�سالح  حقيقي  بعمل  القيام  يتم  مل  اإذا  لأن���ه    
الهجمات  ا�ستمرت  واإذا  اأمريكا،  يف  الدميقراطية 
على حرية التعبري اأوًل مثل تلك التي ارتكبها يف 
الآونة الخرية تويرت وفي�سبوك، فقد يكون واردا 
ت�ستطيع  ل  ال��ع��ج��وز  الأم��ري��ك��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة  اأن 

ال�سمود.
  وكما كتبت يف هذه الأعمدة نف�سها من قبل، فاإن 
اأن  القادمة ميكن  القليلة  العقود  انهيارها خالل 
التي  الثورات  ديناميكية مماثلة ملوجة  اإىل  ي��وؤدي 

اأعقبت اإعالنها عام 1776.
   لكن هذه املرة، لن جتلب املوجة احلرية والأمل... 
اإنها متيل اإىل اإعطاء رد اإيجابي على جان فران�سوا 
ريفيل ال��ذي، يف اأزمنة اأخ��رى ويف ظروف اأخرى، 
اإذا كانت الدميقراطية الغربية، التي  ت�ساءل عما 
ك��ان��ت ت��ع��اين ح��ي��ن��ه��ا اإىل ح���د م���ا، ل��ي�����س��ت جمرد 

منعطف ب�سيط، قو�ص يف التاريخ.
   اأ�سمع من الآن �سحك الإمرباطور بالباتني.

ترجمة خرية ال�سيباين

جو بايدن اأو املبتدئ اجليداي...!

باحث م�سارك يف معهد العالقات الدولية وال�سرتاتيجية. اأّلف عدة كتب عن الأمم املتحدة، 
ن�سر موؤخًرا مع اآن �سي�سيل روبرت “من يريد موت الأمم املتحدة؟ “، اأحدث من�سوراته، 

 طالبان تقتل 10 من عمال نزع الألغام يف اأفغان�ستان 
•• كابول-اأ ف ب

اأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية وم�سوؤول حملي اأم�ص الأربعاء اأن حركة طالبان قتلت ع�سرة 
اأفغان�ستان، يف اأحدث هجوم يهز هذا البلد الذي  عمال لإزال��ة الألغام يف ولية بغالن ب�سمال 
متزقه اأعمال العنف. وقال املتحدث با�سم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان لل�سحافيني اإن 
مقاتلي “طالبان دخلوا اإىل جممع لوكالة لنزع الألغام )...( وبداأوا اإطالق النار على اجلميع«. 
اأن الهجوم وقع  و�سرح املتحدث با�سم وايل ولية بغالن جاويد ب�سارات لوكالة فران�ص بر�ص 
املهاجمني  اأن  واأو�سح  القوات احلكومية.  ت�سيطر عليها  الأربعاء يف منطقة  اإىل  الثالثاء  ليل 
كانوا ملثمني. تعد اأفغان�ستان من اأكرث البلدان التي تنت�سر فيها الألغام يف العامل نتيجة عقود 
من احلروب. و�سهدت ولية بغالن يف الأ�سهر املا�سية ا�ستباكات عنيفة، يومية اأحياناً يف بع�ص 
املناطق، بني القوات احلكومية وطالبان. وت�ساعد العنف منذ مطلع اأيار/مايو مع بدء املرحلة 

اخلرية من ان�سحاب القوات الأمريكية باأمر من الرئي�ص جو بايدن يف ني�سان/اأبريل.

“اإن  �سبكة  اأجرتها معها  ديارهم«. ويف مقابلة  الأم��ل يف  ا�ستعادة 
بي �سي” الثالثاء، اأقّرت هاري�ص باأّن ل حّل فورياً مل�سكلة الهجرة 

غري ال�سرعية من اأمريكا الو�سطى.
وقالت “لن يكون هناك تغيري فوري. لكّننا �سن�سهد تقّدماً«.

وو�سلت هاري�ص اإىل املك�سيك اآتية من غواتيمال، املحطة الأوىل 
يف  من�سبها  ت��وّل��ت  منذ  الرئي�ص  لنائبة  خارجية  ج��ول��ة  اأول  يف 
ك��ان��ون ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر. وت��ن��درج ه��ذه اجل��ول��ة اخل��ارج��ي��ة الأوىل 
لهاري�ص والتي تتمحور حول الهجرة غري النظامية، يف اإطار وعد 
“اأكرث  قطعه الرئي�ص الدميوقراطي جو بايدن باعتماد �سيا�سة 
�سلفه  اعتمدها  التي  بتلك  مقارنة  الهجرة  ملف  يف  اإن�سانية” 
اجلمهوري دونالد ترامب. ويف ني�سان/اأبريل بلغ عدد املهاجرين 

•• مك�سيكو-اأ ف ب

مع  اأج��رت  اأّن��ه��ا  هاري�ص  كامال  الأم��ريك��ي  الرئي�ص  نائبة  اأعلنت 
مك�سيكو  يف  اأوب��رادور  لوبيز  اأندري�ص-مانويل  املك�سيكي  الرئي�ص 
الثالثاء حمادثات “�سريحة” وبّناءة ب�ساأن ق�سية الهجرة غري 

النظامية.
وقالت هاري�ص للرئي�ص املك�سيكي اإّن “الوليات املّتحدة واملك�سيك 
حقبة  ندخل  اأّن��ن��ا  ب�سدق  اأعتقد   )...( طويلة  عالقة  تربطهما 
لوبيز  مع  �سريحة”  “حمادثات  اأج��رت  اأّنها  واأ�سافت  جديدة«. 
اأوب��رادور الذي وّقعت معه مذكرة تفاهم تهدف، بح�سب قولها، 
على  النا�ص  وم�ساعدة  للهجرة  اجلذرية  الأ�سباب  “معاجلة  اإىل 

ل  املتحدة ممن  والوليات  املك�سيك  احل��دود بني  املوقوفني عند 
يحملون وثائق ثبوتية اأعلى م�ستوى منذ 15 عاماً.

 178 عددهم  تخّطى  الذين  املهاجرين  ه��وؤلء  من  باملئة  و82 
اأتوا  ب��ال��غ��ون،  يرافقهم  ل  ر  ق�سّ وبينهم  �سخ�ص،  و600  األ��ف��اً 
اأي  الو�سطى  اأم��ريك��ا  يف  ال�سمايل”  “املثّلث  وم��ن  املك�سيك  م��ن 

غواتيمال وهندورا�ص وال�سلفادور.
يف  الثنائي  التعاون  املك�سيكي  الرئي�ص  م��ع  هاري�ص  ناق�ست  كما 

ملفي مكافحة تهريب املخدرات والتح�سني �سّد كوفيد-19.
من جهته قال الرئي�ص املك�سيكي الي�ساري يف تغريدة على تويرت 
ومفيدة  “�سامية،  كانت  هاري�ص  مع  اأج��راه��ا  التي  املحادثات  اإّن 

ل�سعبينا، وممتعة للغاية«.

 حمادثات  بني هاري�س والرئي�س املك�سيكي حول الهجرة 

 ال ان الف�سائل الأكرث راديكالية 
لكن  ال�سف...  يف  البقاء  اختارت 
ال��وح��دة اجلميلة  ه��ذه  اإن  ي��ب��دو 

والنادرة على و�سك النهيار.
   واإذا كنتم من املهتمني برئا�سة 
اأن  لح��ظ��ت��م  لعلكم  ب���اي���دن،  ج��و 
يفرملها  ل  ال���رئ���ي�������ص  خ���ط���ط 

اجلمهوريون فقط.
 ولئن ت�سامنت العنا�سر الأكرث 
رغم  النواب،  جمل�ص  يف  تقدمية 
ب���ع�������ص اخل��������روج امل����ث����ري )ح����ول 
اإ�سرائيل، على �سبيل املثال(، فاإن 
بايدن ي�سارع ال�سدائد يف جمل�ص 
امل�سوؤولني  ج��ن  ب�سبب  ال�سيوخ، 
امل��ن��ت��خ��ب��ني الأك�����رث حم��اف��ظ��ة يف 

ت�سكيلته ال�سيا�سية.
   منذ �سهر يناير، دعوت ملراقبة 
جو مان�سني. وكما توقعنا، غالًبا 
فرجينيا  ���س��ن��ات��ور  ي��رف�����ص  م���ا 
بايدن،  اإىل  الن�����س��م��ام  ال��غ��رب��ي��ة 
احلفاظ  ع��ل��ى  ب��ح��ر���س��ه  متعلال 
على نهج احلزبني. ورغم العرقلة 
ال�سيناتورات  قبل  م��ن  املنهجية 
مان�سني  ي��رف�����ص  اجل��م��ه��وري��ني، 

•• بريوت-وكاالت

الذي  امل���ايل  الن��ه��ي��ار  على  تعليقاً 
يان�ص  الكاتب  �سرح  لبنان،  ي�سهده 
القت�سادية  الأزم�������ة  اأن  اإق����ب����ال 
ارتباطاً  ت��رت��ب��ط  ال��ب��ل��د  ه����ذا  يف 
“الأمولة«  ب�����ن�����م�����وذج  وث�����ي�����ق�����اً 
 financialization
احلاكمة،  ال��ن��خ��ب��ة  ت��ت��ب��ّن��اه  ال����ذي 
الذي حّول البالد اإىل “جمهورية 
اأ�ّس�ست  ح���ي���ث  للم�سرفيني”، 
ال��دول��ة، ال��ت��ي ك��ان��ت ُت��ع��رف با�سم 
الأو�سط”،  ال�������س���رق  “�سوي�سرا 
دون  املايل  القطاع  على  اقت�سادها 

اعتبار للقطاعات الإنتاجية.
“مودرن  اإق���ب���ال، يف م��وق��ع  وك��ت��ب 
الهيكل  اأزم�����ة  اأن  دبلوما�سي”، 
متوّقعة.  ل��ب��ن��ان  يف  الق��ت�����س��ادي 
ك��ان��ت تقرت�ص  ال��دول��ة  اأن  و���س��رح 
اأو عن طريقه  املركزي  البنك  من 
ب��اأ���س��ع��ار ف���ائ���دة ب��اه��ظ��ة. ب�����دوره، 
يقرت�ص  امل�����رك�����زي  ال���ب���ن���ك  ك�����ان 
كانت  التي  املحلية،  امل�سارف  م��ن 
ُت��ق��ر���س��ه اأم����وال امل���ودع���ني، الذين 
من  ب�����دوره�����م  ا����س���ت���دراج���ه���م  مّت 
املرتفعة.  ال��ف��ائ��دة  اأ���س��ع��ار  خ���الل 
التي  املرتفعة  الفائدة  اأ�سعار  واأدت 
ت�سل اإىل %15 اإىل ا�ستمرار هذه 
ل�سنوات.  امل�ستدامة  غ��ري  ال���دورة 
لكن نفاد الأموال كان اأمراً ل مفر 
انهارت  ه��ذا،  ح��دث  وعندما  منه. 

بنية الرتاكم باأكملها.
اللبنانية  ال��ل��رية  قيمة  انخف�ست 
الثمانية  الأ�سهر  يف   90% بنحو 
ارتفاع  اإىل  اأدى  ما  املا�سية،  ع�سر 
ال��ت�����س��خ��م ال�����س��ن��وي ل���ل���غ���ذاء اإىل 
ال�������روات�������ب  وحم���������و   ،400%
وامل��دخ��رات، ودف��ع اأك��رث من ن�سف 

رمي املنديل واللتحاق بفريقه.
   اأظهر كل من بايدن وغريه من 
�سربا  املنتخبني  الدميقراطيني 
الرف�ص  اأو  ال����رتدد  م��واج��ه��ة  يف 
ال�����س��ف��وف، ول���ك���ن هناك  داخ�����ل 
جم��م��وع��ة م��ت��زاي��دة م���ن الأدل����ة 
�ساأم  من�سوب  ارت��ف��اع  اإىل  ت�سري 
الرئي�ص  يظل  بينما  التقدميني، 
ن�����س��ب��ًي��ا، وه�����ذا يكفي  م��ت��ح��ف��ًظ��ا 

بالن�سبة لالآخرين.
  غ�سب التقدميني مفهوم، انهم 
اأن ال��وق��ت ينفد.  ي��درك��ون ج��ي��ًدا 
الدميقراطي  احلزب  �سيطرة  ان 
واملجل�سني،  ال����رئ����ا�����س����ة  ع����ل����ى 
حت��ر���س��ه��م ع��ل��ى ال��ت�����س��وي��ت على 
الإج���راءات  م��ن  كاملة  جمموعة 
قبل انتخابات التجديد الن�سفي 

لعام 2022. 
ا�ستطالعات  ن��ف�����ص  ق������راأوا  ل��ق��د 

بحلول  وال��ع��ائ��دات  احل�سور  من 
ذلك الوقت.

اأ�سا�سي  ب�سكل  م��ان�����س��ني  ي��رك��ز    
ع��ل��ى امل���دى ال��ق�����س��ري وق���د يربح 
لكنه  امل��������ن��������اورة،  م�����ن  ال����ك����ث����ري 
التعاي�ص  ��ا  اأي�����سً ع��ل��ي��ه  �سيتعني 
م������ع ال�����ت�����داع�����ي�����ات امل���ت���و����س���ط���ة 
ل�سرتاتيجيته.  املدى  والطويلة 
الدميقراطية الأمريكية يف حالة 
النظام  على  والع��ت��داءات  �سيئة، 
ح���ق���ي���ق���ة ق����ائ����م����ة. وم������ن خ���الل 
اأعتقد  ال��ت��ي  الإج�����راءات،  فرملة 
اأنها �سرورية، �سريتبط مان�سني 
مبا�سر  غ���ري  اأو  م��ب��ا���س��ر  ب�����س��ك��ل 
بالده  ت��اري��خ  يف  مظلمة  بلحظة 

الدميقراطي.
*اأ�ستاذ تاريخ, وحما�سر, 

ومعلق �سيا�سي كندي خمت�س يف 
ال�سيا�سة والتاريخ الأمريكيني

الأموال  باإقرا�ص  بالودائع،  املليئة 
املركزي.  ال��ب��ن��ك  ع���رب  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
ووعدت امل�سارف بدفع �سعر فائدة 
البنك  لكن  ال��ودائ��ع،  على  مرتفع 
امل���رك���زي وع���د ب��دف��ع ���س��ع��ر فائدة 
اأن  ي�سمن  مب��ا  للم�سارف،  اأع��ل��ى 
لفرتة  ي�ستمر  اأن  مي��ك��ن  ال��ن��ظ��ام 
احلكومة  واأق����ر�����س����ت  ق�������س���رية. 
ال��ك��ث��ري م��ن امل����ال، ورف��ع��ت الفرق 

بني �سعري الفائدة.
املرتفعة  ال��ف��ائ��دة  اأ���س��ع��ار  وح����ّدت 
على ال�سندات احلكومية والودائع 
امل�سرفية من ا�ستثمارات راأ�ص املال 
ا�ستخدام  ومّت  املنتج.  القت�ساد  يف 
جمعتها  ال���ت���ي  الأم���������وال  م��ع��ظ��م 
ال���دول���ة م��ن خ���الل ال�����س��ن��دات، يف 
الفائدة  ق��ي��م��ة  ل�����س��داد  ال��ن��ه��اي��ة، 
ب���دًل م��ن مت��وي��ل ب��رام��ج الرعاية 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  اأو  الج��ت��م��اع��ي��ة 
العامة. واأثرى خمطط الربح هذا 
الطبقة  ح�����س��اب  ع��ل��ى  امل�سرفيني 

العاملة.
وب�����ل�����غ ن�������س���ي���ب امل�����������س�����ارف من 
ال���دي���ن ال���ع���ام ح����وايل ال��ث��ل��ث��ني يف 
الت�سعينيات، وُيقّدر اليوم بحوايل 
ارتفعت  ال�����واق�����ع،  ويف   .43%
 40% اإىل  لت�سل  الفائدة  اأ�سعار 
اخلا�سعة  اخلزانة غري  اأذون  على 
لل�سريبة، ما �ساعد اأ�سول القطاع 
 25% امل�سريف على النمو بن�سبة 
و2000،   1993 ع���ام���ي  ب����ني 
تقريباً  اأ����س���ع���اف  ث��م��ان��ي��ة  وزادت 
 .2013 و   1993 ع���ام���ي  ب���ني 
بني  زادت  ذل�����ك،  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
اأرب���اح   ،2018 و   1993 ع��ام��ي 
امل�سارف ال�سافية من 63 مليون 
ما  وه��و  دولر،  ملياري  اإىل  دولر 

ميثل زيادة قدرها 3000%.

اآخ����ر،  ���س��خ�����ص  اأي  ال�������راأي م��ث��ل 
يفقدون  ق����د  اأن����ه����م  وي�����درك�����ون 

ال�سيطرة على الغرفة.
رئي�سيتان  ق�����س��ي��ت��ان  ه���ن���اك    
واملحافظني  التقدميني  تق�ّسمان 
داخل احلزام الدميقراطي. اأوًل، 
احلقوق  ح��م��اي��ة  ق���ان���ون  ه���ن���اك 
امل��دن��ي��ة، ق���ان���ون ال�����س��ع��ب، الذي 
اإمكانية  اإل��ي��ه  ت�����س��اف  اأن  ي��ج��ب 
املمنهجة  العرقلة  من  التخل�ص 
املماطلة  ال�������س���ي���وخ،  جم��ل�����ص  يف 

املثرية للجدل.
  الهجمات يف غاية الق�سوة، ومت 
توجيه بع�ص ال�سربات ال�سر�سة، 
مان�سني  رب���ط  ح���د  اإىل  وذه���ب���وا 
باأولئك الذين يراجعون القوانني 
ا�ستهداف  ب���ه���دف  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
الياأ�ص من مقاومة  ان  الأقليات. 
نف�ص  يف  وو�سعه  ���س��يء،  مان�سني 

العن�سريني  امل�سرعني  مع  ال�سلة 
�سيء اآخر.

اأن ي��ت��ع��ر���ص جو  امل��ح��ت��م��ل    م���ن 
بايدن للكثري من ال�سغوط، ومن 
التدخل  م��ن��ه  ُي��ط��ل��ب  اأن  امل��رج��ح 
���س��خ�����س��ًي��ا م����ع م���ان�������س���ني، لكن 
القا�سي  ال��واق��ع  ي��واج��ه  الرئي�ص 
ل��ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة. ل 
مع  فقط  نقاًطا  مان�سني  ي�سجل 
النتخابية،  دائرته  يف  الناخبني 
اأن����ه مي�����س��ك مبيزان  ل��ك��ن��ه ي��ع��ل��م 

ال�سلطة.
  مان�سني ماكر وذو خربة، ونادًرا 
يتمتع  نف�سه  �سيناتور  ي��ج��د  م��ا 
بقدر كبري من ال�سلطة والتاأثري. 
حمفوفة  ال����ل����ع����ب����ة  ب����ال����ط����ب����ع، 
باملخاطر لأن املوعد النهائي لعام 
اللعبة،  ق��واع��د  �سيغري   2022
لكنه ينوي ك�سب اأكرب قدر ممكن 

كل  وياأتي  الفقر.  ه��وة  اإىل  البالد 
الدمار  البالد  تكافح  وقت  يف  هذا 
فريو�ص  اأحدثه  الذي  القت�سادي 
ال��دم��ار الذي  ك��ورون��ا، ف�ساًل ع��ن 
خّلفه ان��ف��ج��ار م��رف��اأ ب���ريوت يف 4 

اأغ�سط�ص )اآب( 2020.
اأ���س��ا���ص امل�����س��ت��ن��ق��ع احلايل  وي���ع���ود 
املحلية  العملة  رب��ط  �سيا�سة  اإىل 
بالدولر الأمريكي الذي انتهجته 
حيث   ،1997 ع���ام  يف  ال�سلطات 
ُثّبت �سعر اللرية اللبنانية بالدولر 
مبعدل مبالغ فيه، ما مهد الطريق 
لظهور الراأ�سمالية الريعية. ومن 
اأ���س��ب��ح ال����س���ت���رياد اأكرث  ن��اح��ي��ة، 
امل��ح��ل��ي. ومن  الإن��ت��اج  ربحية م��ن 
ناحية اأخرى، اأ�سبح ا�ستثمار راأ�ص 
القت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  امل����ال 
املالية  املنتجات  اأي  املنتجة-  غري 

والعقارات- اأكرث جذباً مع انح�سار 
خماطر الت�سخم.

وا�ستجابة ل�سغوط تخفي�ص قيمة 
ال��ع��م��ل��ة ه����ذه، ك���ان ع��ل��ى م�سرف 
ا�ستمرار  ���س��م��ان  امل���رك���زي  ل��ب��ن��ان 
ت���دّف���ق ال���ع���م���الت الأج���ن���ب���ي���ة، اأي 
ال��دولر الأم��ريك��ي، للحفاظ على 
�سيا�سة الربط، من خالل خمطط 
الوطني،   )Ponzi( “بونزي« 
وهي عملية احتيال يتّم فيها دفع 
احلاليني  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن  اأم������وال 
باأموال مّت جمعها من م�ستثمرين 
املنّظمون  ي����ق����وم  ب��ي��ن��م��ا  ج�������دد، 
لأنف�سهم.  ح�������س���ة  ب���ت���ح�������س���ي���ل 
ومب�������س���اع���دة اأم�������وال ال��ن��ف��ط من 
اخل��ل��ي��ج وال��ت��ح��وي��الت امل��ال��ي��ة من 
ال�����س��ت��ات ال��ل��ب��ن��اين ال��ك��ب��ري، قامت 
التمويل  اأ�س�ص  ببناء  الربجوازية 

املحلي. ولتعزيز جذب الأموال من 
اللبنانية  امل�سارف  وعدت  اخل��ارج، 
الودائع.  باأ�سعار فائدة عالية على 
املودعني  نف�سه، ح�سل  الوقت  ويف 
ع��ل��ى ف��ائ��دة ت��زي��د ع��ن %5 على 
كبرية  ال�سفقة  وك��ان��ت  ال���ودائ���ع. 
املنطقة،  للم�ستثمرين يف  بالن�سبة 
الذين كّد�سوا الأموال يف امل�سارف 
املمكن  م��ن  ك��ان  بينما  اللبنانية، 
ا�ستخدامها يف ا�ستثمارات منتجة، 

لكنها بقيت يف اخلزائن.
التجارية  امل�����س��ارف  وا���س��ت��خ��دم��ت 
الدولرية  ال��ت��دّف��ق��ات  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
اأدوات  للم�ساربة على  من اخل��ارج 
باللرية  املقّومة  ال�سيادية  ال��دي��ن 
اللبنانية باأ�سعار فائدة اأعلى بكثري 

من اأ�سعار ال�سوق الدولية.
امل�سارف  ب����داأت  اأخ�����رى،  وب��ع��ب��ارة 

انتخابات رئا�سية يف منغوليا 
•• اوالن باتور-اأ ف ب

حملة  بعد  باأ�سواتهم  منغوليات  يف  الناخبون  ي��ديل 
طغت عليها قيود مكافحة وباء كوفيد على الرغم من 
التقدم ال�سريع يف حمالت التطعيم يف هذا البلد الذي 

يبلغ عدد �سكانه ثالثة ماليني ن�سمة.
وفتحت مراكز القرتاع اأبوابها  يف اأولن باتور عا�سمة 
ه���ذه ال���دول���ة ال��واق��ع��ة ب���ني ال�����س��ني ورو���س��ي��ا وتتبنى 
النفوذ  انتهاء  بعد   1992 منذ  دميوقراطيا  د�ستورا 

ال�سوفياتي.
ال�سابق  الراأي فوز رئي�ص الوزراء  وترجح ا�ستطالعات 
)ي�سار  املنغويل  ال�سعب  ح��زب  زعيم  اأوك��ان��ا  خورل�سوخ 
الو�سط( ووريث احلزب الذي كان حاكما خالل احلقبة 
ال�سيوعية، مع اأنه ا�سطر لال�ستقالة يف كانون الثاين/

يناير املا�سي وحتمل م�سوؤولية خلل يف النظام ال�سحي 
يف خ�سم ال��وب��اء. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ب��رد ق��ار���ص خرج 
اأم  م�سري  على  لالحتجاج  ال�����س��وارع  اإىل  امل��ت��ظ��اه��رون 
�سابة كانت قد و�سعت مولودا لتوها ونقلت اإىل مركز 

لعالج الأمرا�ص املعدية مع وليدها.
وكانت �سيا�سة احلكومة مو�سع اإ�سادة حتى ذلك احلني 
ت��رح��ي��ب لأن���ه���ا ج��ن��ب��ت ال���ب���الد ح��ال��ة وب��ائ��ي��ة خطرية 
بف�سل اعتماد تدابري قا�سية بينها حجر �سارم واإغالق 

احلدود.
وف�����از ح����زب ال�����س��ع��ب امل���ن���غ���ويل ب��اأغ��ل��ب��ي��ة ���س��اح��ق��ة يف 
النتخابات الت�سريعية التي اأجريت يف حزيران/يونيو 

.2020
الأ�سابيع الأخ��رية يف  انت�سر جم��ددا يف  لكن الفريو�ص 
لكن   .300 اإىل  ال��وف��ي��ات  ع��دد  ارت��ف��ع  حيث  منغوليا 
ت�سعون  تلقى  اإذ  �سريعا،  تقدما  حت��رز  التطعيم  حملة 
الأقل،  على  واح��دة  جرعة  البالغني  ال�سكان  من  باملئة 

بينما اأعطيت جرعتان لنحو �ستني باملئة منهم.
الفقري  البلد  ه��ذا  اإىل  دخ��ل  ك��وروا  اأن فريو�ص  ويبدو 
الذي يعاين نظام امل�ست�سفيات فيه من �سعف، يف اآذار/
املجموعة  يعمل يف  2020 عن طريق فرن�سي  مار�ص 
املنظمات  تنتقدها  التي  �سابقا(  )اأريفا  اأوران��و  النووية 

املحلية للدفاع عن البيئة.

�سيناتور يغرد خارج ال�سرب:

الوليات املتحدة: وحدة الدميقراطيني تنهار...!
هناك ق�سيتان رئي�سيتان تق�ّسمان التقدميني واملحافظني بني الدميقراطيني

    اإذا كانت ال�سراعات 
داخل  والنق�سامات 
اجلمهوري  احلـــزب 
معرو�سة بانتظام يف 
و�سائل الإعالم, فمنذ 
 2020 ــتــخــابــات  ان
يقّدم الدميقراطيون 
مل  مــوحــدة.  جبهة 
ــا  ــًم يــكــن الأمـــــر دائ
ــــب خــــاطــــر  ــــطــــي ب

ومبهجا,

•• الفجر -لوك الليربتي  
-ترجمة خرية ال�سيباين

نادًرا ما يجد �سيناتور نف�سه يتمتع بقدر كبري من ال�سلطة والتاأثري

النهيار املايل... كيف حتّول لبنان اإىل جمهورية للم�سرفيني؟

ع�سو جمل�ص ال�سيوخ عن ولية فرجينيا الغربية جو مان�سني
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يف  ال��ب��ارز  القيادي  �سراح  الأرب��ع��اء  اأم�ص  العراقية  ال�سلطات  اأخلت 
يف  الأدل���ة  كفاية  لعدم  م�سلح،  قا�سم  ال�سعبي،  احل�سد  ميلي�سيات 
الجتماعي يف  التوا�سل  �سبكات  وتداولت  التي تالحقه.  التهامات 

العراق �سورا تظهر م�سلح بني عدد من اأن�ساره بعيد الإفراج عنه.
اأواخر  يف  م�سلح  قا�سم  على  القب�ص  األقت  العراقية  القوات  وكانت 
ال��وزين يف  اإي��ه��اب  النا�سط  اغتيال  ال��ت��ورط يف  بتهمة  املا�سي،  مايو 
كان يف  اإيقاق م�سلح  عندما  وج��رى  بغداد.  مدينة كربالء، جنوب 
طريقه اإىل مدينة كربالء، قادماً من حمافظة الأنبار، حيث يتوىل 
قيادات  من  م�سلح  ويعد  هناك.  احل�سد  ميلي�سيات  عمليات  قيادة 
احل�سد املقربة لقائد فيلق القد�ص الإيراين قا�سم �سليماين، ونائب 
اأبو مهدي املهند�ص، اللذين اغتيال يف  رئي�ص هيئة احل�سد ال�سعبي 
غارة اأمريكية مطلع العام املا�سي يف مطار بغداد الدويل. وبح�سب 
وثائق الدعوة املقامة �سده، فاإنها جاءت وفق املادة الرابعة من قانون 
مكافحة الإرهاب العراقي. وجاء اعتقال م�سلح بعدما رفعت عائلة 
النا�سط العراقي اإيهاب الوزين، الذي اغتيل مطلع ال�سهر اجلاري، 
تتهمه  القيادي يف احل�سد،  يف مدينة كربالء، دعوى ق�سائية، �سد 
ت�سادم بني  يت�سبب يف  قا�سم م�سلح  اعتقال  وك��اد  ابنها.  بقتل  فيها 
ا�ستعرا�ص  اإىل  القوات احلكومية وميلي�سيات احل�سد، التي �سارعت 

القوة يف املنطقة اخل�سراء، �سديدة التح�سني و�سط بغداد. 

 اأدين اأحد قتلة ال�سحايف املك�سيكي املتعاون مع وكالة فران�ص بر�ص 
2017، ح�سبما  اأيار-مايو  خافيري فالديز يف ق�سية اغتياله يف يف 
قا�سيا  اإن  بيان  يف  النيابة  وقالت  املك�سيكية.  العامة  النيابة  اأعلنت 
اجلنائية  مل�سوؤوليته  ب��ي.  فران�سي�سكو  خ��وان  ب��اإدان��ة  حكما  “اأ�سدر 
قد  ال��ت��ي  العقوبة  و�ستعلن  القتل”.  ج��رمي��ة  يف  اأ�سا�سي  كم�سارك 
املدان  ال�سجن خم�سني عاما يف وقت لح��ق. ومل يعرتف  اإىل  ت�سل 
تعاون مع  اإذا  21 عاما  بال�سجن  النيابة حكما  ال��ذي عر�ست عليه 
وخوان  بالوقائع.  بالغتيال،  اأم��ر  ال��ذي  ال�سخ�ص  وك�سف  التحقيق 
بح�سب  ه��و،  كويلو”  ب”اإل  امللقب  ب��ريوي��ت��ا  بيكو�ص  فران�سي�سكو 
النيابة، اأحد ال�سخ�سني اللذين اأطلقا النار على ال�سحايف و”و�سعا 
اإلديفون�سو  لوي�ص  الآخ��ر  املفرت�ص  النار  ومطلق  الإعدام”.  خطة 
�سان�سيز تويف بعد ذلك. وكان حكم على �سريك يف عملية القتل وهو 
�سباط/فرباير  يف  “الكوال”،  ب���  امللقب  ب���ارازا  بيكو�ص  هرييربتو 
بالعمل  اإدان��ت��ه  بعد  اأ���س��ه��ر  وثمانية  ع��ام��ا   14 بال�سجن   ،2020
اأرملة ال�سحايف الذي قتل،  ك�سائق للقتلة. وقالت جريزيلدا تريانا 
لل�سحافيني اإن العائلة كانت را�سية عن احلكم ولكن ما زال يتعني 

حتقيق العدالة ب�سدور حكم على ال�سخ�ص الذي اأمر بالقتل.
ريودوت�سي  ل�سحيفة  تاأ�سي�ص  �سارك يف  الذي  فالديز  وكان خافيري 
الأ�سبوعية ويتعاون مع �سحيفة ل خوردانا اليومية وفران�ص بر�ص، 

عرف بتحقيقاته حول الجتار باملخدرات.

       
اأم�ص  الأطفال”  “اأنقذوا  ت�سيلدرن”  ذي  “�سايف  منظمة  اأعلنت 
فتيات،  العظمى  غالبيتهم  طفاًل،   51 عن  يقّل  ل  ما  اأّن  الأرب��ع��اء 
اختطفوا يف �سمال �سرق املوزمبيق العام املا�سي على اأيدي اجلماعات 

املت�سددة التي ترّوع هذه املنطقة منذ ثالث �سنوات.
الأطفال  “اختطاف  اإّن  تقرير  يف  احلكومية  غ��ري  املنظمة  وق��ال��ت 
القلق جماعات  تثري  ب�سورة منتظمة  تعتمده  تكتيكاً جديداً  اأ�سبح 
يعك�ص  ل  العدد  ه��ذا  اأّن  اإىل  م�سرية  النزاع”،  يف  متوّرطة  م�سّلحة 
اإىل بيانات  اأّن تقريرها ي�ستند  املبّلغ عنها. واأ�سافت  �سوى احلالت 
الثاين/يناير  وك��ان��ون   2020 الثاين/يناير  ك��ان��ون  ب��ني  جمعتها 
�سة  املتخ�سّ الأمريكية  احلكومية  غري  “اأكليد”  منظمة   2021
مقاطعة  ت�سهد  �سنوات  ث��الث  ومنذ  النزاعات.  ح��ول  بيانات  بجمع 
تقطنها  والتي  تنزانيا  مع  احل��دودي��ة  �سرق(  )�سمال  ديلغادو  كابو 
يطلق  اإره��اب��ي��ة  جماعات  ت�سّنها  م��ت��زاي��دة  هجمات  م�سلمة  اأك��رثي��ة 
�سّتى  املتطرفون فظائع من  ه��وؤلء  ويرتكب  “ال�سباب«.  ا�سم  عليها 
الأن����واع، م��ن نهب ال��ق��رى واإح��راق��ه��ا وقطع روؤو����ص ال��رج��ال و�سبي 
الن�ساء وخطف الأطفال لتجنيدهم يف القتال اأو ل�ستعبادهم جن�سياً، 
اإّنه  ت�سيلدرن”  ذي  “�سايف  قالت  تقريرها  ويف  الفتيات.  �سّيما  ول 
اأطفال من باملا بعدما  اأربعة  اأ�سرة لديها  اآذار/مار�ص فّرت  يف نهاية 
�سّن املتطرفون هجوماً وا�سع النطاق على املدينة الواقعة يف اأق�سى 

�سمال البالد، مّما اأّدى اإىل مقتل الع�سرات.

عوا�سم

بغداد

مك�سيكو �سيتي

جوهان�سربغ

 قرار اأوروبي ب�ساأن اإجازة
 لقاح موديرنا للمراهقني 

•• الهاي-اأ ف ب

مّتوز/ �سهر  من  اعتباراً  �سُت�سدر  اأّنها  لالأدوية  الأوروب��ي��ة  الوكالة  اأعلنت 
يوليو املقبل قرارها ب�ساأن طلب قّدمته �سركة موديرنا الأمريكية لل�سماح 
بوا�سطة  عاماً  و17   12 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  الذين  الأطفال  بتح�سني 

لقاحها امل�ساّد لفريو�ص كورونا.
الرتخي�ص  لطلب  عة”  م�سرَّ تقييم  “عملية  �ستجري  اإّنها  الوكالة  وقالت 

امل�سروط الذي قّدمته ال�سركة الدوائية الأمريكية الثنني.
واأ�سافت اأّن “الوكالة الأوروبية لالأدوية �ستعلن عن نتيجة التقييم، التي 
يفرت�ص اأن ت�سدر يف مّتوز/يوليو، ما مل تكن هناك حاجة اإىل معلومات 

اإ�سافية«.
ولفتت الوكالة الأوروبية اإىل اأّنها �ستقّيم البيانات املتعّلقة بلقاح موديرنا، 
الذي اأجاز الحتاد الأوروب��ي يف كانون الثاين/يناير ا�ستخدامه لتح�سني 

البالغني، بناًء على نتائج جتربة �سريرية كبرية اأجريت على مراهقني.
وحالياً هناك لقاح واحد اأجازت الوكالة ا�ستخدامه لتح�سني املراهقني يف 
الحّتاد الأوروبي، هو لقاح فايزر-بايونتيك وقد ح�سل على هذا الرتخي�ص 

يف اأيار-مايو.

�سحف عربية : حان الوقت لفر�س »عزلة دولية« على ميلي�سيا احلوثي

النازحون الإيزيديون وبوؤ�س املخيمات.. ماأ�ساة عمرها 7 اأعوام

وكالة الطاقة تدعو اإىل دعم الدول النامية للحد من التغري املناخي 

   اإيران ت�ستعد لالنتخابات الرئا�سية يف 18 يونيو   اأملانيا: اإعطاء 55.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا
•• طهران-اأ ف ب

يتوجه الإيرانيون اىل �سناديق القرتاع يف 18 حزيران-يونيو لختيار رئي�ص جديد للجمهورية، يف انتخابات تبدو نتيجتها 
حم�سومة �سلفا ويتوقع اأن تعزز اإم�ساك املحافظني مبفا�سل هيئات احلكم، و�سط تخوف من امتناع عن امل�ساركة بن�سبة 
قيا�سية. ومنح جمل�ص �سيانة الد�ستور الأهلية ل�سبعة مر�سحني خلو�ص النتخابات الثالثة ع�سرة يف تاريخ اجلمهورية 
واثنان من التيار  الإ�سالمية )اعتبارا من عام 1979(، هم خم�سة من التيار املحافظ املت�سدد )املعروف ب�”الأ�سويل”(، 
الإ�سالحي. ويربز بني هوؤلء رئي�ص ال�سلطة الق�سائية املحافظ املت�سدد ابراهيم رئي�سي )60 عاما(، الأوفر حظا للفوز 

باملن�سب، بعدما نال 38 باملئة من اأ�سوات املقرتعني يف انتخابات 2017، ويف ظل غياب اأي مناف�ص وازن.
ودعي الإيرانيون لنتخاب خلف للرئي�ص املعتدل ح�سن روحاين الذي يتوىل من�سبه منذ 2013، ول يحق له الرت�سح 
ن�سبة  النتخابات  ترافق  اأن  اإعالم حملية  وو�سائل  �سيا�سيون و�سحافيون  وتوقع  بعد وليتني متتاليتني.  املقبلة  للدورة 
امتناع وا�سعة عن الت�سويت، وهو ما ي�سّب عادة يف �سالح التيار املحافظ. و�سهدت اآخر عملية اقرتاع يف اإيران )النتخابات 
الت�سريعية 2020(، ن�سبة امتناع قيا�سية بلغت 57 باملئة. واأتى ذلك بعد ا�ستبعاد جمل�ص �سيانة الد�ستور اآلف املر�سحني، 

غالبيتهم من الإ�سالحيني واملعتدلني.

اأملانيا  ت�ستغرق  اأن  يتوقع  املعدل،  وبهذا 
�سكان  م���ن   75% ل��ت��ط��ع��ي��م  ���س��ه��ري��ن 

البالد بلقاح من جرعتني.
فريو�ص  ���س��د  التطعيم  حملة  وب�����داأت 

كورونا يف اأملانيا قبل نحو 23 اأ�سبوعاً.
ووف��ق��ا ل��ل��ب��ي��ان��ات، و���س��ل اإج��م��ايل عدد 
كورونا  ب��ف��ريو���ص  امل���وؤك���دة  الإ����س���اب���ات 
مليون   3.71 اإىل  اأمل��ان��ي��ا  يف  امل�ستجد 
املرتبطة  ال����وف����ي����ات  وع��������������دد  ح����ال����ة، 
األفاً   89 اإىل  ال���ب���الد  يف  ب��اجل��ائ��ح��ة 

و497 حالة.

•• برلني-وكاالت

هوبكنز  جونز  جلامعة  بيانات  اأظهرت 
ب��ل��وم��ربج لالأنباء  الأم��ري��ك��ي��ة ووك��ال��ة 
اأم�����ص الأرب���ع���اء، اأن���ه مت اإع��ط��اء 55.5 
ال��ل��ق��اح��ات امل�سادة  م��ل��ي��ون ج��رع��ة م��ن 

لفريو�ص كورونا يف اأملانيا حتى الآن.
ُيقدر  اأم�ص،  املعلنة   البيانات  وبح�سب 
متو�سط معدل التطعيم يف اأملانيا بنحو 
اليوم  يف  ج��رع��ة  و817  األ���ف���اً   924

الواحد.

•• عوا�سم-وكاالت

ي���ن���ت���ظ���ر اجل���م���ي���ع ن���ت���ائ���ج ج�����ولت 
املبعوثني والو�سطاء انتهاء املحادثات 
خطة  ب�ساأن  احلوثي  ميلي�سيات  مع 
ال�����س��الم الأمم��ي��ة يف ال��ي��م��ن، وذلك 
و�سط حماولت املراوغة واإف�سال اأي 
ال�سالم  اإىل حتقيق  للو�سول  جهود 
امل��ع��ان��اة الإن�����س��ان��ي��ة لل�سعب  واإن���ه���اء 

اليمني.
اأم�ص  �سادرة  عربية  ل�سحف  ووفقاً 
الأرب��ع��اء، لب��د اأن تنتهي احل��رب يف 
اأف�سل  والتفكري يف م�ستقبل  اليمن 
على  دولية  عزلة  بفر�ص  لليمنيني 
التمدد  ووق����ف  احل���وث���ي،  ميلي�سيا 
الإي���������راين وال���ت���غ���ل���غ���ل يف ال���داخ���ل 
العربي عن طريق ملي�سيا احلوثي 

التي تنفذ اأجندات نظام املاليل.

املوقف الأمريكي
ودع�����ا ال���ك���ات���ب خ���ري اهلل خ���ري اهلل 
النظر  اإع��ادة  اإىل  الأمريكية  الإدارة 

ف��ائ��دة من  اأّن ل  وا���س��ت��ي��ع��اب  ال��ي��م��ن  م��ن  يف موقفها 
من  بال�سطحّية  ت��ّت�����س��م  م��واق��ف  ات��خ��اذ  اإىل  ال�����س��ع��ي 
اإنه  “العرب”  ب�سحيفة  مقاله  يف  وق��ال  ال�سعودية، 
ب����دًل م���ن ات���خ���اذ وا���س��ن��ط��ن م��ث��ل ه���ذه امل���واق���ف من 
كان  مل��اذا  ل���الإدارة حماولة فهم  الأف�سل  اململكة، من 
م��ن واج���ب ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي ال��ت�����س��ّدي للحوثيني 
لو  النهاية،  ويف   .2015 )اآذار(  م��ار���ص  م��ن  اب��ت��داء 
كان احلوثيون، ومن خلفهم اإيران، �سادقني يف لعب 
دور بناء، ملا رف�سوا كّل مبادرات ال�سالم جتاههم، وملا 
ا�ستمروا يف اإطالق ال�سواريخ البالي�ستية والطائرات 

امل�سرّية يف اجتاه مرافق �سعودّية«.
واأ�ساف خري اهلل “اآن اأوان ت�سّرف الإدارة الأمريكية 
بطريقة خمتلفة تاأخذ يف العتبار اأن احلوثيني ورقة 
اإبالغهم  اأوان  اآن  اإيرانية يف مفاو�سات فيينا.  �سغط 
اأن اأمريكا لن ت�سمح ب�سقوط ماأرب  بطريقة حا�سمة 

•• بغداد-وكاالت

اأع�����اد احل���ري���ق ال�����س��خ��م ال����ذي ���س��ب يف خم��ي��م �ساريا 
للنازحني يف حمافظة دهوك باإقليم كرد�ستان العراق، 
اأيدي  على  ل��الإب��ادة  تعر�سوا  ال��ذي  الإيزيديني  ماأ�ساة 
عنا�سر تنظيم داع�ص الإرهابي قبل �سنوات يف منطقة 

�سنجار.
واأع����ادت ه��ذا احل��ري��ق ملف ال��الج��ئ��ني وال��ن��ازح��ني يف 
اأو  العراقيني،  واملهجرين  النازحني  من  �سواء  العراق، 
من الالجئني ال�سوريني والإيرانيني، الذين مل يعودوا 

اإىل ديارهم حتى بعد اأن حت�سنت الأو�ساع يف بع�سها.
حيث  مزرية،  اأو�ساعا  املخيمات  يف  الالجئون  ويعاين 
الأمرا�ص والأوبئة، ف�سال  باتت بيئات خ�سبة لتف�سي 
التي  والأخ��الق��ي��ة،  والأمنية  الجتماعية  امل�ساكل  عن 

تعتمل داخلها.
وكان هوؤلء فروا من ديارهم هربا من نريان الإرهاب 
واحلرب والدمار، لكن حياتهم يف هذه املخيمات تبدو 

جحيما ل يطاق.

ملف معقد
وال�سوؤون  العمل  جلنة  ع�سو  امل�سمار،  ه��ذا  يف  ويقول 
النواب  جمل�ص  يف  واملهجرين،  والهجرة  الجتماعية 
ال��ع��راق��ي ال��ن��ائ��ب ح�����س��ني ن���رم���و، يف ح����وار م���ع موقع 
العراقيني  ال��ن��ازح��ني  :”ملف  عربية”  ن��ي��وز  “�سكاي 
خ��ا���س��ة ن���ازح���ي ���س��ن��ج��ار، م��ل��ف م��ع��ق��د و���س��ائ��ك حيث 
�سنوات  م�سي  رغ���م  ل��دي��اره��م،  ي��ع��ودوا  مل  غالبيتهم 

عديدة على نزوحه«.
ب��ني حكومتي  ات��ف��اق��ي��ة م��وق��ع��ة  “رغم وج���ود  وت���اب���ع: 
بغداد واأربيل منذ �سهر  اأكتوبر املا�سي، ب�ساأن عودتهم 
�سقف  ثمة  يكن  مل  كونه  ميتة،  ول��دت  لالأ�سف  لكنها 
ب��ن��ود، تت�سمن  ث��الث��ة  م��ن  وامل��ك��ون��ة  زم��ن��ي لتطبيقها، 
ت�سكيل ادارة م�ستقلة وتعيني قائمقام يف ق�ساء �سنجار 
ومدراء النواحي التابعة لها، بعيدا عن تدخل الأحزاب، 
ومعاجلة كل من امللف الأمني وملف اخلدمات واعادة 
من  اأك��رث  هناك  واأن  �سيما  ل  وبنائها،  املنطقة  تاأهيل 

150 األف من اأهايل �سنجار عادوا لديارهم«.

اأ�سفر عن �سقوط عدٍد  ب�ساروخ وطائرة مفخخة، ما 
بينهم  من  الأب��ري��اء،  املدنيني  واجلرحى  القتلى  من 

اأطفال.
ونقلت عن وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان 
ا�ستنكارها  الإم��ارات تعرب عن  دول��ة  اأن  تاأكيدها  لها 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  الإج��رام��ي��ة  الأع��م��ال  ل��ه��ذه  ال�سديد 
زعزعة الأمن وال�ستقرار، وتتنافى مع القيم واملبادئ 

الأخالقية والإن�سانية.

احلوثيون وحما�ص وجهان لعملة واحدة
وو�سف الكاتب طارق احلميد حركة “حما�ص” باأنها 
“حما�ص”،  وح��ذر من  تكذب فقط،  ك��ربى ول  كذبة 
وغريهما وقال “الأحداث، يوماً بعد  و”حزب اهلل”، 
يوم، تثبت اأن هذه اجلماعات ما هي اإل وجهان لعملة 

واحدة، وهي هدم اأوطاننا«.
“ال�سرق  ب�����س��ح��ي��ف��ة  م��ق��ال��ه  يف  احل��م��ي��د  واأ�����س����اف 

مرحلة  يف  ال��ع��رب��ي  التحالف  دع��م  ع��ن  توقفها  واأن 
معّينة كان خطاأ كبريا ل بّد من اإ�سالحه.

�ستذهب  ح���ّد  اأّي  “اإىل  اهلل  خ��ري  ال��ك��ات��ب  وت�����س��اءل 
الإدارة الأمريكية يف تغيري موقفها من اليمن بعدما 
كانت �سارعت اإىل رفع احلوثيني عن قائمة الإرهاب، 
مبا�سرة بعد دخول جو بايدن البيت الأبي�ص؟ �ستظّل 
ماأرب امتحانا لالإدارة الأمريكية اجلديدة وملبعوثها 

اإىل اليمن«.
ال��ك��ث��ري على  ���س��ي��ت��وق��ف  “نعم،  وخ��ت��م م��ق��ال��ه ق��ائ��اًل 
مراجعة وا�سنطن ملواقفها ال�سابقة من اليمن مع ما 
يعنيه ذلك من اع��رتاف ب��اأّن �سقوط م��اأرب �سترتّتب 
عليه نتائج يف غاية اخلطورة لي�ص على اليمن وحده، 

بل على اخلليج ككّل اأي�سا«.
اإدان��ة دولة الإم��ارات ب�سدة  و�سلطت �سحيفة الحتاد 
املدعومة  الإره��اب��ي��ة  احلوثي  ميلي�سيات  ل�ستهداف 
اإي���ران حمطة وق��ود يف حمافظة م���اأرب اليمنية  م��ن 

اإن من العاملني يف املخيمات اأو يف املنظمات النا�سطة يف 
هذا املجال الغاثي، وهوؤلء �سيت�سررون بالتاأكيد حني 
وتنتفي  ال�سنجاريني،  �سيما  لديارهم  النازحون  يعود 
اآن��ذاك، حيث هناك �سغوطات  املخيمات  احلاجة لهذه 
النا�ص  ع��ودة  عرقلة  عرب  املخيمات  ه��ذه  على  لالبقاء 

ملناطقهم الأ�سلية، وابقاء اأو�ساعهم معلقة«.
ويردف نرمو وهو من املكون الكردي الأيزيدي :”وقد 
بوزيرة  ب��رمل��ان��ي��ة،  وم��ه��ج��ري��ن  ه��ج��رة  كلجنة  التقينا 
اإيفان  ال��ه��ج��رة وامل��ه��ج��ري��ن يف احل��ك��وم��ة الحت���ادي���ة، 
معها  وبحثنا  امل�سيحي،  املكون  من  وه��ي  جابرو،  فائق 
ا�ستعداد  على  ك���وزارة  اأنهم  لنا  م��وؤك��دة  الق�سايا،  ه��ذه 
10 خميمات لالأيزيديني  ت��ام لغ��الق ما ل يقل عن 
اإقليم  حكومة  قبل  م��ن  عرقلة  هناك  لكن  ده���وك،  يف 
الإقليم  داخلية  وزارة  من  وخا�سة  ال��ع��راق،  كرد�ستان 

ح�سب كالم الوزيرة«.

خلف  تقف  التي  هي  ال�سيا�سية  :”احل�سابات  وي�سيف 
لبقاء  ت�سعى  الأط���راف  فبع�ص  الت��ف��اق،  تنفيذ  عرقلة 
واملتاجرة  ق�سيتهم  ل�ستغالل  املخيمات،  يف  النازحني 
يف  واأن��ن��ا  �سيما  ل  ل�ساحلها،  انتخابيا  وتوظيفهم  بها 
�سنة انتخابية، وال�سبب الآخر واملهم جدا هو منظومات 
وبتورط  وخميماتهم،  ق�سيتهم  على  املعتا�سة  الف�ساد 
ملفات  هناك  حيث  لالأ�سف،  وحملية  دولية  منظمات 
معروفون  وامل�ستفيدون  امل�سمار،  هذا  يف  عديدة  ف�ساد 

ول حاجة لذكرهم«.
غري  الآخ�����ر  “ال�سبب  ال���ع���راق���ي:  ال���ربمل���اين  وي��ت��اب��ع 
املوظفني  م��ن  الآلف  ه��ن��اك  حيث  للكثريين،  ظ��اه��ر 
العاملني يف املخيمات يف حمافظة دهوك التي حتت�سن 
وخميم  ل��الأي��زب��دي��ني،  خميم   15 منها  خميما،   16
اأولئك  جل  حيث  ال�سوريني،  بالالجئني  خا�ص  واح��د 
املوظفني من غري الأيزيديني وهم لي�سوا من �سنجار، 

تكذب  ل  ح���م���ا����ص  اأن  الو�سط” 
وح�سب، بل حما�ص “كذبة كربى”، 
ومنذ  “حما�ص”،  ت��اأ���س�����س��ت  وم��ن��ذ 
الق�سية  ل��ه��دم  م�سروع  التاأ�سي�ص، 
�سيا�سية  وم��ط��ي��ة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، 
بالن�سبة  نف�سها.  واإ�سرائيل  لإي��ران، 
ت�سليح  م�سروع  “حما�ص”  لإي���ران 

لتهمي�ص منطق الدولة وال�سالم.
قائاًل  احلميد  ط��ارق  الكاتب  وتابع 
فقد  ت���ت���ع���ل���م،  ل  م��ن��ط��ق��ت��ن��ا  “اإن 
دفعت  م��ن  دول��ن��ا  اإن  البع�ص  ي��ق��ول 
ح���م���ا����ص لأح�������س���ان اإي���������ران، وه����ذا 
قال  وكما  �سيا�سي،  وتهريج  ن�سب، 
“اأخ�سى  خم�����س��رم:  دبلوما�سي  يل 
اإيران  دف��ع  م��ن  اإن��ن��ا  اأي�ساً  يقال  اأن 

لأح�سان اإيران«.

نريان احلرب
“البيان”  ����س���ح���ي���ف���ة  وان����ت����ق����دت 
تبديه  ال��ذي  التعنت  اأن  الإم��ارات��ي��ة 
م��ي��ل��ي�����س��ي��ا احل����وث����ي يف ك����ل م����رة، 
الإقليمية  “املواقف  اأن  م�����س��ي��ف��ة 
�ست�سع  ال�سالم،  حتقيق  باجتاه  ال�ساغطة  والدولية 
امليلي�سيا يف مواجهة املجتمع الدويل، بعد اأن اأ�سبحت 
الذي  اليمني  لل�سعب  الأوح��د  العدو  وبفعل مواقفها 

اكتوى بنريان احلرب ويتطّلع لإنهاء معاناته«.
واأو�سحت ال�سحيفة اأنه وفق م�سوؤولني مينيني، فاإّن 
ت��ق��ودان جهود  ال��ل��ت��ان  وبريطانيا  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
اإحالل ال�سالم يف اليمن، �ستقودان حملة لفر�ص عزلة 
دولية �ساملة على ميلي�سيا احلوثي، حال ا�ستمرارها 
يف حماولت تقوي�ص جهود التو�سل اإىل اتفاق لوقف 

اإطالق النار.
ونقلت �سحيفة “البيان” عن امل�سوؤولني اليمنيني، اأّن 
هذه الإج��راءات �ستكون رادع��ة ومل ي�سبق للميلي�سيا 
اأن واجهت مثلها من قبل، ف�ساًل عن اأنه �سيكون اأمام 
ال�سرعية والتحالف خيار العودة اإىل القوة الع�سكرية 

لإجبار امليلي�سيا على العودة لطاولة املفاو�سات.

وبالفعل ثمة بيان من�سور على ال�سفحة الر�سمية لتلك 
الوزارة حول املو�سوع، مفاده اأنه ل يجوز البت يف ملف 
عام  نهاية  بحلول  اإل  ملناطقهم،  واع��ادت��ه��م  النازحني 

 .2021
وقال نرمو: “براأينا فاإن هذه املماطلة وعرقلة العودة، 
يف  متنفذة  ق���وى  مل��راك��ز  م�سلحية  لع��ت��ب��ارات  ت��رج��ع 
الإق��ل��ي��م، وب��ال�����س��راك��ة م��ع م��ن��ظ��م��ات ع��ام��ل��ة يف جمال 

الغاثة ورعاية وادارة املخيمات«.

مذكرة تفاهم
وي�سيف “ت�سور هناك مذكرة تفاهم بني وزارة داخلية 
التابعة  ل�سوؤون الالجئني  ال�سامية  الإقليم واملفو�سية 
واملهجرين  الهجرة  وزارة  وب��دون علم  املتحدة،  ل��الأمم 
الحتادية، وهي اجلهة املعنية بادارة ملف النازحني يف 
مبالغ  مبوجبها  خ�س�ص  والتي  ككل،  والعراق  الإقليم 
هائلة من قبل املفو�سية، لل�سرف على خميمات النزوح 
وحت�����س��ني ب��ن��اه��ا ال��ت��ح��ت��ي��ة، وخ��ا���س��ة ت��ل��ك ال��واق��ع��ة يف 
حمافظة دهوك، لكن مع الأ�سف مل ت�سرف هذه املبالغ 
يف خدمة النازحني، ولتح�سني �سروط وجودهم داخل 
املخيمات، ولو �سرفت تلك املبالغ يف حملها، لرمبا ما 
كنا لن�ساهد كارثة احرتاق خميم �ساريا، حيث التهمت 
العوائل  اأن  معناه  وه���ذا  خيمة،   400 نحو  ال��ن��ريان 

املت�سررة هي باملئات”.
ويختم ع�سو الربملان العراقي حديثه بالقول :”ل بد 
من اعادة النظر يف ملف النازحني هذا يف بغداد واأربيل، 
م�سلحية،  اع��ت��ب��ارات  دون  بحتة  اإن�سانية  ناحية  وم��ن 
وع����دم ع��رق��ل��ة ع����ودة م���ن ي��رغ��ب م���ن ن���ازح���ي �سنجار 
لديارهم، حيث هناك اإجراءات م�سددة من قبل �سلطات 
للعودة  النازحني  ه��وؤلء  من  الراغبني  متنع  الإقليم، 

ملناطقهم، التي نزحوا منها قبل نحو 7 �سنوات«.
ورغم عودة ق�سم منهم، لكن نازحي �سنجار وهم مبئات 
املخيمات  ع�����س��رات  على  ي��ت��وزع��ون  ي��زال��ون  ل  الآلف، 
يف  يقع  ومعظمها  ال��ع��راق،  كرد�ستان  اإقليم  يف  خا�سة 
العام  منذ  ماأ�ساتهم  ت�ستمر  حيث  ده���وك،  حمافظة 
ق�ساء  الإره��اب��ي  داع�ص  تنظيم  اجتاح  حينما   ،2014

�سنجار والنواحي التابعة له .

•• باري�س-اأ ف ب

للطاقة  ال���دول���ي���ة  ال���وك���ال���ة  اأك�����دت 
يف ت��ق��ري��ر ُن�������س���ر  اأم�������ص الأرب����ع����اء 
اأن����ه ي��ت��ع��ني ع��ل��ى ال��ع��امل دع���م ن�سر 
النامية  ال��دول  النظيفة يف  الطاقة 
ب�سكل اأو�سع واإل لن ينجح يف احلد 
ال��ع��امل��ي. ويرتاجع  امل��ن��اخ  م��ن تغري 
اخل�سراء  ال��ط��اق��ات  يف  ال�ستثمار 
النا�سئة  ال��ب��ل��دان  يف  ���س��ن��وات  م��ن��ذ 
ال�سني(.  )ب��ا���س��ت��ث��ن��اء  وال���ن���ام���ي���ة 
كوفيد  اأزم�����ة  اإن  ال���وك���ال���ة  وق���ال���ت 

يتجاوز  ما مل  منت�سر  هناك  يكون 
اجلميع خط النهاية«.

التي  النامية  “املناطق  اأن  واو���س��ح 
ت�سم ثلثي �سكان العامل ت�سدر 90 
ولكنها  النبعاثات  زي��ادة  من  باملئة 
تتلقى 20 باملئة فقط من التمويل 
املخ�س�ص للطاقة النظيفة«. وحذر 
ب�سرعة  ن��ت��ح��رك  مل  “اإذا  اأن����ه  م��ن 
فاإن  ال���س��ت��ث��م��ارات،  ه���ذه  لت�سريع 
هذا املو�سوع �سي�سبح نقطة �سعفنا 
الأكرث حرجاً يف مكافحة الحتبا�ص 
احل��������راري«. يف ه����ذه امل���رح���ل���ة من 

اأن العمل ال��دويل والأم��وال العامة 
واأو�سح  املحفز،  دور  تلعب  اأن  يجب 
مواتية  دائماً  لي�ست  اأو�ساط  اأن��ه يف 
هناك نق�ص يف الروؤية حول امل�ساريع 
البنية  اأح���ي���ان���اً  وت���ك���ون  واخل���ط���ط 
التحتية حمدودة، اإىل جانب نق�ص 
يف التمويل الوطني وعدم ال�ستقرار 
“ل يوجد  ب����ريول  ق���ال  ال��ن��ق��دي«. 
نق�ص يف املال على م�ستوى العامل، 
ت�ستد  ح��ي��ث  اإىل  ي���ذه���ب  ل  ل��ك��ن��ه 
اخلبري  واأ����س���اف  اإليه”.  احل��اج��ة 
القت�سادي “يجب على احلكومات 

يجب  اإذ  ال��و���س��ع  ت��ف��اق��م  اإىل  اأدت 
�سبع مرات  احل��ايل  املبلغ  م�ساعفة 
لريتفع من نحو 150 مليار دولر 
�سنوياً اإىل اأكرث من تريليون �سنوياً 
بحلول عام 2030، وبالتايل و�سع 
العامل على طريق احلياد الكربوين 

بحلول 2050.
قال مدير الوكالة الدولية للطاقة 
بر�ص  فران�ص  لوكالة  ب��ريول  ف��احت 
“نحن منخرطون يف �سباق من اأجل 
حياد الكربون: اإنه لي�ص �سباقا بني 
ال���دول ول��ك��ن م��ع ال��وق��ت )...( لن 

خ���ط���ط ال����ط����اق����ة امل�����ع�����روف�����ة، من 
ان��ب��ع��اث ثاين  ي��زي��د  اأن  امل��ف��رت���ص 
اقت�سادات  م���ن  ال���ك���رب���ون  اأك�����س��ي��د 
الالتينية  واأم��ريك��ا  واإفريقيا  اآ�سيا 
القادمة،  ع���ام���اً  ال��ع�����س��ري��ن  خ����الل 
املتعلقة  ت��ل��ك  �ستنخف�ص  ح��ني  يف 
وت�ستقر  امل��ت��ق��دم��ة  ب��الق��ت�����س��ادات 
الوكالة  تقرير  ي�سلط  ال�سني.  يف 
الدولية للطاقة الذي اأُعد بالتعاون 
م�����ع ال����ب����ن����ك ال����������دويل وامل����ن����ت����دى 
الق��ت�����س��ادي ال��ع��امل��ي ال�����س��وء على 
اأهمية التمويل اخلا�ص. واأ�سار اإىل 

الدولية  املالية  املوؤ�س�سات  متنح  اأن 
لتمويل  ال�سرتاتيجي  التفوي�ص 
الطاقة  جم��ال  يف  التحول  عمليات 
الوكالة  واكدت  النامية«.  الدول  يف 
اأن  ال�سياق  للطاقة يف هذا  الدولية 
�سنوياً  املخ�س�سة  دولر  مليار  املئة 
املناخي  التغري  م��ن  احل��د  لتمويل 
بدفعها  ال�سمال  دول  التزمت  التي 
املناخ  مفاو�سات  اإط���ار  يف  للجنوب 
باري�ص  وات��ف��اق��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم 
لي�ست  ولكنها  “عتبة”  اإل  ه��ي  م��ا 

“�سقفاً” بالتاأكيد.
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عربي ودويل

ك����وف����ي����د-
حوافز   :19
من  م��ت��ع��ددة 
التطعيم  اأجل 
وت�����س��ج��ي��ع 
ال�����ولي�����ات 
اأن  ع����ل����ى 
مبدعة تكون 

حملة التطعيم 
ت���ت���ب���اط���اأ، 
وامل��ف��او���س��ات 
مع الكوجنر�س 
م���ت���ع���رة، 
وال��ق�����س��اي��ا 
ال����دول����ي����ة 
ت������رتاك������م

ترتاكم ال�سعوبات على عدة جبهات:

بالن�سبة للرئي�س جو بايدن، الأ�سعب يبداأ الآن...!
•• الفجر -ثيو لوبري 
ترجمة خرية ال�سيباين

ال�سحافة,  قبل  مــن  روزفــلــت  بفرانكلني  يــقــارن      
حملة  بتنظيم  واأ�ساد  الدميقراطي  الي�سار  له  �سّفق 
بايدن  جــو  متتع  املــتــحــدة,  ــات  ــولي ال يف  التطعيم 

الأبي�س.  البيت  يف  له  يوم  مائة  اأول  خالل  بهدنة 
املرا�سيم  بتوقيع  قام  مرتفع,  باإيقاع  الن�ساط  دائم 
يتبنى  الكوجنر�س  -وجعل  التنفيذية  -الأوامـــر 
1.900 مليار  خطة كبرية لدعم القت�ساد, تقدر بـ 
دولر, ل�سالح الطبقات ال�سعبية واملتو�سطة, وكذلك 

لفائدة ال�سركات ال�سغرى واملتو�سطة.  

�سرورة  يدرك  الذي  اجلديد,  الأمريكي  الرئي�س     
ــن رغبته يف  ـــالده, يــوا�ــســل زخــمــه, واأعــل اإ�ــســالح ب
التحتية  البنية  لتحديث  مليار   2200 ا�ستثمار 
الأ�سر.  لدعم  مليار   1800 وكــذلــك  الأمريكية, 
بالن�سبة للتمويل, يطرج جو بايدن اإ�سالًحا �سريبًيا 
منه, على وجه اخل�سو�س, زيادة ال�سرائب املفرو�سة 

على ال�سركات, وعلى دخل الأغنياء, بالإ�سافة اإىل 
ال�سركات  على  ال�سرائب  من  عاملي  اأدنــى  حد  فر�س 

متعددة اجلن�سيات.
    على ال�سعيد الدويل, يدعو م�ستاأجر البيت الأبي�س 
لطماأنة  وي�سعى  الطراف,  املتعدد  العمل  عودة  اإىل 

حلفائه بعد اأربع �سنوات م�سطربة.

   واإذا بدا اأن كل �سيء ي�سري على 
ف���اإن حقيقة  الآن،  ي���رام حتى  م��ا 
ال�سلطة تالحق الرئي�ص اجلديد. 
ترتاكم ال�سعوبات الآن على عدة 
التطعيم  حملة  تباطاأت  جبهات: 
م����ن����ذ ب�����داي�����ة م�����اي�����و، وت����ع����رثت 
الكوجنر�ص،  م����ع  امل���ف���او����س���ات 

وترتاكم الق�سايا الدولية.

التطعيم: مرحلة
 ثانية اأكرث تعقيًدا

   من دي�سمرب 2020 اإىل مايو 
من  اأك�����رث  اإع����ط����اء  مت   ،2021
290 مليون جرعة من لقاحات 
كوفيد-19 يف الوليات املتحدة. 
واعتباًرا من 7 يونيو، مت تطعيم 
اأك����رث م���ن واح����د م���ن ك���ل اثنني 
ب�سكل  الأمريكيني  البالغني  من 
ك��ام��ل، وب��امل��ث��ل، اأك���رث م��ن ن�سف 

ال�سكان على الأقل جزئًيا. 
املثرية  الأرق���������ام  ه�����ذه  وت���ك���اف���ئ 
الإدارة  ج������ه������ود  ل������الإع������ج������اب 
جعلت  التي  اجلديدة  الأمريكية 
راأ�ص  على  ال�سحية  الأزم����ة  ح��ل 

اأولوياتها.
اأ�سابيع،  ع��دة  ذل���ك، منذ     وم��ع 
متيل وترية التطعيم اإىل التباطوؤ 
رغم اأن جميع الأمريكيني الذين 
عاًما   12 ع���ن  اأع���م���اره���م  ت��زي��د 
مي��ك��ن��ه��م ال����س���ت���ف���ادة م���ن���ه دون 
اأ�سبوع  خ��الل  ���س��روط.  اأو  تاأخري 
11 اأبريل، كان املتو�سط اليومي 
اأكرث  تناولها  مت  التي  للجرعات 
�سهر،  وبعد  ماليني.  ثالثة  من 

اأ�سبحت ن�سف الكمية. 
احل�سانة  عتبة  ف���اإن  ذل���ك،  وم��ع 
اإليها  اجلماعية مل يتم الو�سول 

بعد.
 ل����ذل����ك ظ����ه����رت ال����ع����دي����د من 
اأو  ل���ه���ا  رّوج  ال����ت����ي  الأج������ه������زة، 
لت�سجيع  الأبي�ص،  البيت  دّعمها 
الأ�سغر �سنا والأكرث ت�سكًكا على 
هدف  حتقي���ق  اأج��ل  من  التلقيح 
البالد  فت�ح  اإع�����������ادة  ب��اي��دن:  ج��و 
بالكامل يف 4 يولي����و، يوم عطلة 

وطنية.
الرئي�ص  اأع����ل����ن  اأب�����ري�����ل،  يف     
الأم���ري���ك���ي ع���ن ان���ت���ه���اء ارت�����داء 
الطلق  ال�����ه�����واء  يف  ال���ك���م���ام���ات 
تلقيحهم،  مت  الذين  لالأ�سخا�ص 
اإن���������س����اء م���ن�������س���ة على  وك�����ذل�����ك 
-لت�سهيل  -جيتفاك�ص  الإنرتنت 
ومت  ال��ت��ط��ع��ي��م.  اإىل  ال���و����س���ول 
خا�ص،  �سريبي  ائ��ت��م��ان  اإح����داث 
لل�سماح  ل��ل�����س��رك��ات،  خم�����س�����ص 
ل��ل��م��وظ��ف��ني ب��ال���س�����������������ت��ف��ادة من 
اإج�����ازة م��دف��وع��ة الأج����ر يف حال 
اأثناء  التطعي������م  موع������د  ك������ان 
اآث�����ار  ح�������س���ول  اأو  ال���ع���م���ل  وق�����ت 

جانبية. 
بايدن  ج��و  ق��ام  اأي���ام،  ب�سعة  بعد 
ب��اإ���س��ف��اء ال��ط��اب��ع ال��ر���س��م��ي على 
وليفت  اوب��ر  �سركتي  م��ع  �سراكة 
يذهبون  الذين  الأ�سخا�ص  لنقل 

اإىل مركز التطعيم.
رّوج  ماي���و،  �س�����هر  منت�سف  يف   
الكمامة”  او  “التطعيم  ل�سعار 
بارتداء  الل��ت��زام  نهاية  ب��اإع��الن 
لالأ�سخا�ص  ال��داخ��ل  يف  الكمامة 

امللقحني.
ا�ستكمال كل ه��ذه احلوافز     مت 
والوليات.  امل���دن  م��ن  مب��ب��ادرات 
اأن  املمكن  من  املثال،  �سبيل  على 
اأو  اأوهايو،  دولر يف  تربح مليون 
اأن يتم متويل جزء من درا�ستك. 
الغربية،  ف��رج��ي��ن��ي��ا  ولي������ة  يف 
ترتاوح  ال��ذي��ن  للمقيمني  ي��ح��ق 
عاًما،  و35   16 ب��ني  اأع��م��اره��م 
احل�سول  تطعيمهم،  مت  والذين 
ي����ورو(.   82( دولر  م��ائ��ة  ع��ل��ى 
ويف ولية نيويورك، �سيتم �سحب 
ترتاوح  حم�����س��ًن��ا  ���س��اًب��ا  خم�سني 
12 و17 عاًما يف  اأعمارهم بني 
على  للح�سول  املقبلة  الأ�سابيع 

منحة درا�سية.

ميكن  ال�������رتدد  “هذا  اخل����ط����ر: 
ففي  بايدن”.  رئا�سة  يف�سد  اأن 
�سياق تطرف احلزب اجلمهوري، 
وال������ع������ودة ال���و����س���ي���ك���ة ل���دون���ال���د 
اأن  ت��خ��ّي��ل  ال�سعب  م��ن  ت��رام��ب، 
دميقراطي  رئ��ي�����ص  م���ع  ات���ف���اًق���ا 

�سيتحقق يف امل�ستقبل القريب.
   يبدو اأن التقدم يف �سف موحد، 
م���ع حم���اول���ة احل����د م���ن عرقلة 
الوحيدة  الطريق  هي  املعار�سة، 

املمكنة.

الق�سايا الدولية
 عالية اخلطورة

   م���ن���ذ ����س���ن���وات ح���ك���م اأوب����ام����ا، 
توجيه  املتحدة  ال��ولي��ات  اأع���ادت 

هذه  ب����اي����دن  اإدارة  وت����دع����م     
ال���ربام���ج ب�����س��ك��ل ك���ام���ل: “نحن 
تكون  اأن  ع��ل��ى  ال���ولي���ات  ن�سجع 
�سالفيت،  اآن���دي  ق��ال  مبدعة”، 
الأبي�ص  البيت  م�ست�ساري  كبري 
ان   .19- كوفيد  مكافحة  ب�ساأن 
الثانية  امل��رح��ل��ة  ال��ن��ج��اح يف ه��ذه 
من حملة التطعيم اأمر �سروري 
لل�سلطة التنفيذية التي يجب اأن 
ت��رك��ز ج��ه��وده��ا الآن ع��ل��ى اإع���ادة 

بناء البالد.

برنامج جو بايدن
 واختبار الكوجنر�س

   لقد ا�ستهلك الكوجنر�ص اأكرث 
ل��ت��م��ري��ر خطة  بقليل  ���س��ه��ر  م��ن 

التجديد  ان���ت���خ���اب���ات  جت����ري     
يف  عموًما  ت�سب  التي  الن�سفي، 
ن��ه��ر امل��ع��ار���س��ة، يف اأق���ل م��ن عام 
ون�سف. ويف حال فقدان الأغلبية 
�سي�سبح  امل���ج���ل�������س���ني،  اأح�������د  يف 
برنامج الدميوقراطي غري قابل 
للتطبيق. عانى باراك اأوباما من 
ذل��ك مب��رارة خ��الل ف��رتة وليته 
نائب  ب���اي���دن،  ج��و  وك����ان  الأوىل 
الرئي�ص يف ذلك الوقت، يف ال�سف 
ال�سيا�سي  ال��ع��ج��ز  ل���ريى  الأول 
ل��ل��رئ��ي�����ص ال���راب���ع والأرب����ع����ني يف 

ال�سنوات التي تلت.
ندد  وي�����ك،  ذي  اف��ت��ت��اح��ي��ة  يف     
“اجلمود  ب�  ال�سحفي ريان كوبر 
يف مفاو�سات زائفة” ودق ناقو�ص 

القت�سادي  ل��الإن��ق��اذ  ب��اي��دن  ج��و 
اإن  دولر.  تريليون   1.9 البالغة 
بالأزمة  املرتبطة  الطوارئ  حالة 
الأ�سلوب  وا���س��ت��خ��دام  ال�����س��ح��ي��ة 
الت�سريعي لت�سوية امليزانية، ق�سد 
جتاوز عائق حمتمل للم�سوؤولني 
اجلمهوريني املنتخبني، جعل من 
امل��م��ك��ن ال��ت��ح��رك ب�����س��رع��ة. ومع 
ال�سيوخ  اأغلبية يف جمل�ص  وج��ود 
لها احلرية  تكون  اأن  اأ�سعف من 
املطلقة، يريد الرئي�ص اإ�سالحات 

من احلزبني.
   جو بايدن، الذي وعد مب�ساحلة 
ي�ساعف  ن��ف�����س��ه��ا،  م���ع  اأم���ري���ك���ا 
ال��ن��داءات وال��ل��ق��اءات م��ع اأع�ساء 
اجلمهوريني  ال�����س��ي��وخ  جم��ل�����ص 

حلول  اإي��ج��اد  مل��ح��اول��ة  املعتدلني 
بقوة.  ال���دخ���ول  و����س���ط وجت���ن���ب 
اإىل  التو�سل  يتم  مل  الآن،  حتى 
اتفاق لأن املقرتحات اجلمهورية 
طموحة  غ����ري  ت��ع��ت��رب  امل�������س���ادة 

للغاية من قبل البيت الأبي�ص.
 وتبدو املعادلة م�ستحيلة: احلفاظ 
من  الدميقراطيني،  وح��دة  على 
الي�ساري  اجل��ن��اح  اإر����س���اء  خ���الل 
واجل��ن��اح ال��و���س��ط��ي ل��ل��ح��زب، مع 
الأع�ساء  ع�����س��رات  دع����م  ان���ت���زاع 
لذلك  امل��ع��ار���س��ة.  امل��ن��ت��خ��ب��ني يف 
اتخاذ  ب��اي��دن  ج��و  ع��ل��ى  �سيتعني 
اأمل  يخيب  ل  حتى  �سريع  ق��رار 
لي�ص  ال��وق��ت  اأن  خا�سة  ناخبيه، 

يف �سفه.

اآ�سيا،  جت��اه  اخلارجية  �سيا�ستها 
وخا�سة ال�سني. يف هذه النقطة، 
�سيا�سة  ت���رام���ب  دون���ال���د  وا����س���ل 
اللهجة  يف  ال��ت��غ��ي��ري  رغ���م  �سلفه 
ال�سني  وتظل  وال�سرتاتيجية. 
لل�سيا�سة  امل�����رك�����زي  ال���ت���ح���دي 
“اإنها  ب��اي��دن:  لإدارة  اخل��ارج��ي��ة 
اأه����م اخ��ت��ب��ار ج��ي��و���س��ي��ا���س��ي لهذا 
اخلارجية  وزي��ر  ح�سب  القرن”، 

اأنتوين بلينكني.
   ولكي يتمكن من احتواء �سعود 
يعتمد  ال���و����س���ط،  ام���رباط���وري���ة 
على  ال����دمي����ق����راط����ي  ال���رئ���ي�������ص 

�سركائه الأوروبيني.
التوترات  تهدئة  ف��اإن  وبالتايل،   
م�����ع الحت���������اد الأوروب��������������ي اأم�����ر 
جو  ح��اول  ال�سبب  ولهذا  حتمي، 
الثقة مع  اأوا���س��ر  ب��اي��دن جتديد 
اإىل  و�سوله  منذ  العجوز  ال��ق��ارة 

وا�سنطن.
الأو�سط  ال�����س��رق  يعد  مل  واإذا     
للوليات  بالن�سبة  اأول��وي��ة  ميثل 
موقف  اأظ�����ه�����ر  ك���م���ا  امل����ت����ح����دة، 
الأمريكي  وال���رتق���ب  الن���ت���ظ���ار 
خ������الل ال���������س����راع الأخ���������ري بني 
اإ���س��رائ��ي��ل وح���م���ا����ص، ف����اإن عودة 
اإيران اإىل اتفاقية فيينا تظل حتٍد 
رئي�سي اآخر و�سعه الدميقراطي 
ل���ن���ف�������س���ه.  ع���الم���ة م��ه��م��ة على 
ال�����س��ي��ا���س��ة اخل���ارج���ي���ة ل���ب���اراك 
دونالد  اأع���دم���ه���ا  ال���ت���ي  اأوب����ام����ا، 
ترامب، �سي�سمح التفاق للوليات 
ارتباطها  فك  مبوا�سلة  املتحدة 
�سهلة  اللعبة  تبدو  ل  باملنطقة. 
على الرغم من الإرادة الوا�سحة 

لكال املع�سكرين.
 الن������ت������خ������اب������ات ال������ق������ادم������ة يف 
الأف�سلية  ت���ب���دو  ح��ي��ث  اإي�������ران، 
للراديكاليني، ميكن اأن تزيد من 

تعقيد املفاو�سات.
   اأخ������رًيا، ت��ظ��ل رو���س��ي��ا يف قلب 
املخاوف الأمريكية حيث تراكمت 
 2015 ع�����ام  م���ن���ذ  اخل�����الف�����ات 
وال�سكوك حول التدخل الرو�سي 
خالل النتخابات الرئا�سية لعام 

 .2016
وفالدميري  ب��اي��دن  ج��و  �سيلتقي 
بوتني لأول مرة يف 15 يونيو يف 
اأر����ص حم��اي��دة، يف جنيف. ومن 
�سبط  “اإعادة  اأّن  تخيل  ال�سعب 
بني  ممكنة  للعالقات  “جديدة 

البلدين.
 وم�����ع ذل������ك، ل ب����د م����ن اإي���ج���اد 
اإعادة  اأج��ل  من  م�سرتكة  اأر�سية 
النخراط يف حوار بناء، وبالتايل 
حم�����اول�����ة احل������د م�����ن ال���ت���ق���ارب 

الرو�سي ال�سيني.
الق�سايا،  ه���ذه  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة   
ل����الأزم����ة  ع���امل���ي���ة  اإدارة  ه����ن����اك 
والتحكم  امل��ن��اخ،  وتغري  ال�سحية 
اأمريكا  م��ن  الهجرة  تدفقات  يف 
اجلنود  وان�������س���ح���اب  ال���و����س���ط���ى، 

الأمريكيني من اأفغان�ستان.
ال����ع����دي����د من  م�����ع وج�����������������������ود     
التحديات على ال�ساحة ال�سيا�سية 
رئا�سة  تلوح  والأجنبية،  املحلية 
اأ�سعب  م���ن  ب���اي���دن واح�����دة  ج���و 
ال���رئ���ا����س���ات يف ت���اري���خ ال���ولي���ات 

املتحدة احلديث.

تظل ال�سني التحدي املركزي لل�سيا�سة اخلارجية لإدارة بايدن: اإنها اأهم اختبار جيو�سيا�سي لهذا القرن
معادلـــة تبــدو م�ســتحيلة: احلفــاظ على وحـــدة الدميقراطيني وانتـــزاع دعـــم الع�ســرات من املعار�ســة

ال�سني التحدي الكرب لالمريكانبايدن و�سباق احلواجز

برنامج بايدن حتت رحمة اجلمهوريني يف الكونغر�ص

تظل رو�سيا يف قلب املخاوف الأمريكية

حملة �سر�سة من اجل التطعيم

 يف حال فقدان الأغلبية يف اأحد املجل�سني, �سي�سبح برنامج الدميوقراطي غري قابل للتطبيق
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تعلن حمكمة دبي البتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة الإمارات للمزادات �ص.ذ.م.م يف متام ال�ساعة 
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تعلن حمكمة دبي االبتدائية 
 ادارة التنفيذ

#      

1 250225 Mitsubishi Canter 2013  78984 JL7BCE1J0DK017690 2016/523    
2 601312 Range Rover HSE B 8543 SALLMAM548A271760 2009/11697   
3 635689 Foton Bus J 54672 JN6DW12SX8Z022709 4933/2010      
4 653422 TOYOTA Corolla 2011 M 26713 RKLBV42E4B4410051 2015/4002   
5 671662 Honda Accord 2013 O 71519 1HGCR2628DA616036 2014/3716   
6 616903 Toyota Echo 2004 C 13722 JTDBW133340061223 2008/3524   
7 628658 HONDA Civic 2013 I 85816 19XFB2621DE901626 2017/61   
8 653932 Toyota Echo 2003 I 19578 JTDBW133035002566 2012/941   
9 627342 FOTON View 2013 N 39318 LVCB1DWA7DS007209 2015/3663   
10 608723 Kia Opirus 2006 H 35423 KNALD224265080973 2009/870   
11 607283 Chevrolet Cavalier D 94803 1G1JC5241Y7126663 2004/3162  
12 617046 Hummer H3 C 33501 ADMDN13E484436342 2009/144  
13 617437 Chevrolet Trailblazer D 49657 1GNDT13S872108206 2009/144  
14 611864 Mitsubishi Lancer O 54388 JMYSRCK1A1U770600 2006\197  
15 607324 TOYOTA Camry 1991 A 55726 JT2VV21E9M3014764 2001/175/
16 657976 Datsun L 200 P 42415 MMBENKA50ED031711 2017/3380  
17 826023 ISUZU FTR  2016 K 53568 JALM7A137G7200451 2018/5360  
18 604040 RANGE ROVER HSE E 6920 SALLMAM347A247617 2191/2019  
19 661933 IVECO TRAKKER 2005  6598 WJMS3TST30C212710 531/2012   
20 660151 Nissan Sentra Q 93761 MNTBB7A96G6047459 2019/3967       
21 663245 Foton Bus E 42366 KL5FJ50AE3P000413 2008\119  
22 660327 TATA BUS LP0 1316 TC 2005 F 64253 MAT38906652L00053 2008\119  
23 619939 TOYOTA HIACE 2009 D 33191 JTGJX02P990025005 2018/1900   
24 606956 DODGE 2008 P 51945 1D7HA18258J163010 1994/1527  
25 606691 KIA SPORTAGE G 10775 KNDJA7230X5585483 1991/247  
26 661158 Datsun L 200 O 30098 MMBJNKA507D061198 2018\718  
27 651747 Toyota Yaris O 42503 JTDKW9D35ED541514 2768/2019  
28 635781 Mercury Topaz A 12810 1MEBM36X9RK623409 1999/4114  
29 607091 TOYOTA COROLLA A 26585 EE1000010479 2003\7   
30 607319 TOYOTA CAMRY B 47752 SXV100376317 2003\7   
31 673969 HYUNDAI ACCENT Q 93084 KMHCT41B4GU042262 2019/2544   
32 835399 LEXUS GX 460 F 24396 JTJJM7FX2F5105265 687\2019    
33 833160 FORD FOCUS K 62544 WF0TD35L2ALY58315 165\2016     
34 835717 TOYOTA HIACE Q 94813 JTGSX23P1F6156081 1750\2016     
35 835202 TOYOTA COASTER E 86728 JTGFK518XE4019776 929\2016     
36 832201 KIA SPORTAGE L 13789 KNAPC812XE7467085 1074\2017     
37 835623 GMC ACADIA N 11351 1GKKR9ED4CJ373284 1323\2017     
38 835665 CADILLAC ATS C 36385 1G6A95RA2D0132446 1834\2017    
39 827630 NISSAN PATROL R 89860 JN8AY2NY4G9147391 1916\2017      
40 833343 SUZUKI CIAZ P 48621 MA3VC4A17GA186228 1795\2019     
41 833000 NISSAN TIIDA L 12308 MNTBC2C92G6008719 2506\2019      
42 615453 NISSAN TIIDA D 51805 JN1CC11C08T015534 4538 2015    
43 665109 HONDA JAZZ 2014 O 41802 JHMGE8883ES400248 4759 2015    
44 670256 Honda Civic 2019 J 46245 NLAFC567XKW001522 272\2020     
45 645389 Toyota Previa E 70363 JTNGE52M2D7112708 1476 2016    
46 661965 RENAULT SFRAN 2010 Q 28979 KNMA4C2BXBP609602 1759 2016     
47 608154 MITSUBISHI Pajero 2009 I 75819 JMYLYV97W9J702112 307 2016     
48 608108 TOYOTA Corolla 2013 P 90152 RKLBV42E9D4641952 348 2016     
49 616647 TOYOTA COASTER I 31628 JTGFB5188E1067018 877 2016    
50 662454 VOLKSWAGEN JETTA 2011 I 25909 WVWRV1164BM076530 972 2016    
51 663950 DODGE CHALLENGER 2012 N 97166 2C3CDYAGXCH266416 619 2017    
52 673329 TATA LP61338 2016 T 81360 MAT381228G7L00771 5913\2019  
53 829688 MERCEDES S500 G 7518 WDDNG71X77A132334 2014/334  
54 830079 MERCEDES S350 B 4574 WDDNG56X58A201519 2017/3806  
55 834562 GMC YUKON DENALI R 80040 1GKS27KJ6FR191918 881\2017   
56 670207 SUNWIN SWB6860 2015 Q 13378 LSFD832B1FC000342 6730\2019  
57 833719 INFINITI JX35 I 30049 5N1AL0MM1EC514160 3458\2018    
58 834347 MITSUBISHI PAJERO B 73969 JMYLYV95WFJ711571 3610\2018    
59 830262 MITSUBISHI CANTER C 13833 JL6B6E6P7FK005600 3993\2018   
60 833016 FORD F 150 H 73223 1FTEX1E6XAFD67605 718\2018   
61 829805 MITSUBISHI PAJERO Q 95996 JMYLYV95WFJ721845 2659\2019   
62 835378 ASHOK LEYLAND FALCON R 59044 MB1PBEFA6GU1A1850 2019/3669  
63 830914 LEXUS LS 400 K 37750 JT8BH28F9Y0176335 2019/4371  
64 830518 KIA SPORTAGE E 32275 KNAPB811XD7315140 2019/5313  
65 674315 MITSUBISHI PAJERO P 97331 JMYLYV97WFJ706009 2018/2768  
66 827912 TOYOTA HIACE D 54360 JTFHX02P4D0072258 2018/3013  
67 828857 TOYOTA LAND CRUISER D 96482 JTEHT05J632033052 2019/248  
68 832493 VOLKSWAGEN JETTA R 33702 WVWSU11K79M092457 2019/3234  
69 833452 NISSAN PICK UP E 42139 MNTDD23S1A6005570 2019/6038  
70 834957 MITSUBISHI LANCER B 45275 JMYSRCS1ACU706051 2019/81  
71 827783 LEXUS ES 350 L 21292 JTHBK1GG1H2255797 2020/6362  
72 827786 LEXUS ES 350 L 24635 JTHBK1GG6H2255990 2020/6362  
73 827787 LEXUS ES 350 L 14313 JTHBK1GG5H2253633 2020/6362  
74 827804 LEXUS ES 350 L 61098 JTHBK1GG6H2248277 2020/6362  
75 827805 LEXUS ES 350 L 66478 JTHBK1GG2H2249989 2020/6362  
76 832478 SUZUKI GRAND VITARA K 37978 JS3TD54V584131371 2019/6384  
77 827806 LEXUS ES 350 L 21320 JTHBK1GG5H2256273 2020/6362  
78 827811 TOYOTA PREVIA L 24639 JTNGE52M4H7152486 2020/6362  
79 835028 BMW 740LI D 95147 WBAHN61056DT49613 2019/6027  
80 835030 PORSCHE CAYENNE J 57446 WP1ZZZ9PZ5LA00632 2019/6027  
81 830223 PEUGEOT PARTNER J 57264 VF37ENFU0FJ509912 2019/6859  
82 832255 JMC QILING R 15787 LF0HFLS22G0038078 2020/1076  
83 827782 LINCOLN TOWN CAR C 55940 1LNHM81W0YY864841 2016/1555  
84 831480 JEEP CHEROKEE F 35039 1J4GL48K07W695424 2016/1688  
85 667162 Kia Picanto 2015 P 63351 KNABX5126FT839902 2019/1034  
86 835493 TOYOTA COROLLA Q 13258 RKLBB9HE2F5048654 2018/5360  
87 833317 MITSUBISHI CANTER H 30557 JJ7BCE1K81L003268 2019/413  
88 835494 TOYOTA COROLLA Q 13259 RKLBB9HEXF5045324 2018/5360  
89 833253 TOYOTA HILUX E 21170 MR0EX12G3B2046013 2019/2522   
90 833278 TOYOTA YARIS L 58935 JTDBW9238B1206408 2019/2522   
91 834888 ISUZU REWARD NP I 19546 JAMKP34H7D7P11675 2019/2522  
92 835839 INFINITI QX80 L 54712 JNRAZ2NY4H9070709 2020/5781   
93 835840 INFINITI 80QX I 87225 JNRAZ2NY5H9070430 2020/5781   
94 835843 INFINITI QX80 L 54708 JNRAZ2NY0H9070349 2020/5781   
95 833470 TOYOTA FORTUNER Q 91018 MHFYU59G5F7046755 2020/7145   
96 607512 Renault Logan 2011 D 25899 VF1FSRBCXBA584273 2012/2789   
97 819503 TOYOTA FORTUNER M 31275 MHFYX59G0F8076778 2018/169  
98 831935 TOYOTA HILUX N 53810 MR0HX8CD7G0891539 2020/7145   
99 608037 Opel Omega E 19363 WOL0VBP69Y1172384 2585/2007   
100 607044 DAEWOO RACER A 22985 KLATF19T1RB489580 1998/115  
101 618220 Ford Crown Victoria B 83958 2FALP73W3VX114901 2002/2381  
102 666989 TOYOTA DAYNA B 89285 BU830008035 1998/735  
103 606527 Mitsubishi Lancer J 89702 JMYSRCS1AAU709633 2014/666   
104 670406 Ford Fiesta 2009 H 37346 WF0TJ15P19CB50796 2011/7535   
105 822968 BMW X5 G 52683 WBAFA91046LD78632 2009/11593   
106 833748 DAIHATSU GRAN MAX N 10718 MHKTC31E1CK009322 2015/2380   
107 833149 FORD FOCUS H 49935 WF0TD95LX6VL06334 2008/7231   
108 835486 NISSAN PATHFINDER K 43962 5N1AR18W15C728601 2012/890   
109 826675 Ferrari California A 10562 ZFFKZ64B000169138 2017/127   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10 يونيو 2021 العدد 13262

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10 يونيو 2021 العدد 13262

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/1555

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

كونفيدن�س فري�ست �س.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                        الو�سف      �سعر التقييم  

                                                  اغرا�س متنوعه           6,660 
التف�سل  املعلومات  من  وللمزيد  �سمان  ب�سيك  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  يرغب  من  فعلى 
التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى   .  www.emiratesauction.ae اللكرتوين  املوقع  بزيارة 

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

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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عربي ودويل

•• الفجر -برونو تريتري* 
ترجمة خرية ال�سيباين

   لأول مرة منذ انتخاب جو بايدن, يجتمع اأع�ساء 
مطالبون  انهم  بربوك�سل.  يونيو   14 يف  احللف 
باإظهار وحدتهم, دون حجب املو�سوعات التي تثري 

اخلالف. فك ال�سفرة:
   من بني موا�سيع اخلالف, هذا ال�سوؤال: هل ينبغي 
املتمثلة  الأ�سا�سية  مهمته  على  الناتو  يركز  اأن 
منتدى  يكون  اأن  ميكن  اأنه  اأم  اجلماعي,  الدفاع  يف 
ب�ساأن  احللفاء  بــني  التن�سيق  حتى  اأو  للنقا�س, 

الق�سايا ال�سيا�سية الرئي�سية يف الوقت احلايل؟

يرغ��ب باي��دن يف تقلي�س دور الأ�س��لحة النووي��ة ف��ي 
ال�سرتاتيجية الأمريكية، الأمر الذي يقلق بع�س الأوروبيني

هل ينبغي حللف الناتو الرتكيز على مهمته الدفاعية 
اجلماعية الأ�سا�سية، اأم اأنه ميكن اأن يكون منتدى للنقا�س؟

مفو�سية النتخابات الليبية ت�ستعد لالقرتاع.. وخرباء ي�سككون
وكذلك عامل الوقت الذي ي�سغط اجلميع ل�سرعة اإجناز ما ت�ستلزمه 

النتخابات حتى اإمتامها.
من ناحيتها، تقول املفو�سية العليا لالنتخابات على ل�سان امل�سوؤول فيها، 
80 باملئة لإجراء النتخابات  اإنها جاهزة بن�سبة  عبد احلكيم باخلري، 
مكتملة  �سبه  املتبقية  باملئة  ال�20  اأن  مو�سحا  اجل���اري،  ال��ع��ام  نهاية 

ومتوقفة على القوانني النتخابية التي ت�سدر من جمل�ص النواب.
الالزم  اللوج�ستي  الدعم  توفري  املفو�سية  توا�سل  ذات��ه،  ال�سياق  ويف 
من  كمية  ا���س��ت��الم  لها  ب��ي��ان  يف  واأع��ل��ن��ت  النتخابية،  العملية  لإج����راء 
امل��ق��دم لها ع��ن طريق  ال���دويل  �سناديق الق����رتاع، ك��ج��زء م��ن ال��دع��م 

م�سروع تعزيز النتخابات من اأجل ليبيا.
وعلى اجلهة الأخرى، يرى مراقبون �سعوبة اإجراء النتخابات، ل�سيما 
بعد التفجري الذي نفذه تنظيم داع�ص الإرهابي يف مدينة �سبها جنوبي 

•• طرابل�س-وكاالت

ا�ستعدادا  الزمن  العليا لالنتخابات يف ليبيا  الوطنية  املفو�سية  ت�سابق 
و�سط  املقبل،  دي�سمرب   24 يف  املقرر  موعدها  يف  لالنتخابات  لإج���راء 

حالة من الت�سكيك يف اإمكانية اإجناز هذا ال�ستحقاق الد�ستوري.
وقادت الأمم املتحدة خطة خريطة طريق بغية توحيد ليبيا املنق�سمة 
اإىل ق�سمني منذ عام 2014، وتاأمل اأن تتوجه املرحلة النتقالية التي 
ت�سرف عليها حكومة وحدة وطنية انتقالية بانتخابات عامة يف دي�سمرب 
املقبل. لكن عددا من اخل��رباء ل يبادلون الأمم املتحدة ول مفو�سية 
وؤهالء  �سكوك  ويعزز  النتخابات.  اإج��راء  بحتمية  العتقاد  النتخابات 
على ح�سم ملف  ال�ستقرار  وع��دم  ال��ب��الد،  الأمنية يف  الأو���س��اع  ت��ردي 
برمتها،  النتخابية  العملية  اإج��راء  يهدد  بات  الذي  ال�سيادية  املنا�سب 

البالد وقتل فيه �سابطان واأ�سيب اآخرون، مبا يعك�ص ه�سا�سة الأو�ساع 
الأمنية يف عموم البالد.

الليبي عي�سى  القت�سادي  واملحلل  ال�سيا�سي  ال�ساأن  املخت�ص يف  وانتقد 
التي  الإج����راءات  عربية”،  نيوز  “�سكاي  ملوقع  ت�سريحات  يف  ر���س��وان 
تنتهجها املفو�سية يف ظل غياب ع�سوين ممثلني عن اإقليم برقة، وهو 

ما يعني وفقا لر�سوان، عدم د�ستورية هذه املمار�سات.
واأ�سار ر�سوان اإىل �سرورة اأن تت�سمن املفو�سية يف ع�سويتها �ستة اأع�ساء 
بواقع اثنني لكل اإقليم، بالإ�سافة لرئي�ص لي�سبح عددهم �سبعة اأع�ساء، 
الت�سويت  عرب  تتم  املفو�سية  داخ��ل  ال��ق��رارات  اتخاذ  اآلية  اأن  مو�سحا 

بالإجماع، وهو ما مل يتحقق يف ظل غياب ممثلي املنطقة ال�سرقية.
الليبية، موؤكدا  وت�ساءل عن جاهزية مراكز الق��رتاع يف خمتلف املدن 
اأن البنية التحتية لي�ست موجودة يف ظل انقطاع الكهرباء، وعدم توفر 

وكذلك  عربها،  املعلومات  نقل  عملية  ي�سهل  ب�سكل  الإنرتنت  خدمات 
تدريب كوادر ب�سرية لالإ�سراف ومتابعة النتخابات.

خا�سة  النتخابات،  لإج���راء  اللوج�ستي  الدعم  توفري  ع��دم  اإىل  ولفت 
اأن  املدار�ص التي �سيتم جتهيزها كي ت�سبح مقارات لالقرتاع، م�سيفا 
لعدم  كافيا  �سببا  النتخابات  لتاأمني  املوحدة  الأمنية  املنظومة  غياب 
الأمني اخلا�ص  النتخابات، فالغرب له جهازه  اإج��راء  باإمكانية  اجلزم 
وال�سرق اأي�سا، ومدينة م�سراتة منفردة لها اأجهزتها الأمنية املنف�سلة، 

اأما اجلنوب فلي�ص معروفا من يوؤمنه.
الو�سع  اإن  ر���س��وان  ق��ال  ال�سيادية،  املنا�سب  على  التوافق  ف�سل  وح��ول 
ب��اأح��د ه���ذه امل��ن��ا���س��ب على  �سيبقى ك��م��ا ه��و عليه ح��ت��ى ي��ت��م الإط���اح���ة 
انفراجة  الو�سع وحتدث  املو�سيقية، حتى يتم حلحة  الكرا�سي  طريقة 

يف امل�سهد.

لقاء الأحّبة يف بروك�سل:

الناتو: وراء الوحدة امل�ستعادة، موا�سيع خالفية...!
�ستحتل ال�سني ق�سطا كبريا من املناق�سات, وهذا اأمر غري م�سبوق

   ي��ت��ط��ل��ع م��ع��ظ��م احل���ل���ف���اء اإىل 
ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ة. ب��ال��ت��اأك��ي��د، هناك 
املتذّمرين  م��ن  ق��ل��ي��ل  غ��ري  ع���دد 
ال��و���س��ط��ى الذين  اأوروب������ا  -ق�����ادة 
رب��ط��ت��ه��م اأف�����س��ل ال���ع���الق���ات مع 
على  يجب  -ولكن  ترامب  ال�سيد 
بال�سيد  الرتحيب  اأمريكا  �سركاء 
بايدن عندما يلتقي بهم ج�سدًيا، 
يف  يونيو،   14 يف  الأوىل،  للمرة 

بروك�سل.
   اللغة التي �سي�ستخدمها معهم 
م���ع���روف���ة م�����س��ب��ًق��ا: ل���ق���د ع����ادت 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، واأن��ت��م اأف�سل 
اإليكم،  ب��ح��اج��ة  ون��ح��ن  حلفائنا، 
ولكن يجب على الناتو ال�ستمرار 
تنفقوا  اأن  ... يجب  و  التكّيف  يف 

املزيد للدفاع عن اأنف�سكم.

منظمة �سعبية ذات مهمة 
وا�سحة

   ل��ق��د م��ر وق���ت الح��ت��ج��اج على 
للمنظمة،  ال�سريري”  “املوت 
الفرن�سي  الرئي�ص  يكن  مل  واإذا 
الوقت،  ذل��ك  يف  خمطًئا  ماكرون 
حتالف  ���س��الب��ة  يف  الت�سكيك  يف 
منف�سل  ب�����س��ك��ل  اأع�������س���اوؤه  ل��ع��ب 
البع�ص  بع�سهم  �سد  -واأح��ي��اًن��ا 
�سك  دون  �سيف�سل  ���س��وري��ا،  -يف 

ع�سكرًيا  ت��ه��دي��ًدا  مت��ث��ل  ل  ب��ك��ني 
املكانة  ول��ك��ن  م��ب��ا���س��ًرا لأوروب������ا، 
للمخاطر  اإع��ط��اوؤه��ا  يجب  ال��ت��ي 
البنية  على  -ال�سيطرة  ال�سينية 
ال���ت���ح���ت���ي���ة ل���ل���م���وان���ئ، واأ������س�����واق 
والهجمات  الوطنية،  الت�سالت 
نقا�سا.  –�ستثري   ... الإلكرتونية 
مع وجود مو�سوع خاليف قدمي يف 
اخللفية: هل ينبغي حللف الناتو 
الدفاعية  مهمته  على  ال��رتك��ي��ز 
اجلماعية الأ�سا�سية، اأم اأنه ميكن 
اأو  ل��ل��ن��ق��ا���ص،  م��ن��ت��دى  ي���ك���ون  اأن 
حتى التن�سيق بني احللفاء ب�ساأن 
يف  الرئي�سية  ال�سيا�سية  امل�سائل 

ال�����س��وء على  ت�سليط  امل���رة،  ه��ذه 
م�����س��اه��م��ة ف��رن�����س��ا امل��ل��م��و���س��ة يف 
امل�سرتكة...  امل�سالح  عن  ال��دف��اع 
لقد وىّل وقت العالج بال�سدمة: 

جاء وقت اإعادة التاأهيل.
   يف الواقع، املنظمة الع�سكرية يف 
و�سع جيد. اأعطت �سدمة الأزمة 
معنى   2014 ع���ام  الأوك���ران���ي���ة 
ثني  الأ���س��ا���س��ي��ة:  ملهمتها  ج��دي��ًدا 
وطماأنة  مهاجمتها،  ع��ن  رو���س��ي��ا 
الأمريكي،  اللتزام  ب�ساأن  اأوروب��ا 
اأرا�سي  ع��ن  اجل��م��اع��ي  وال���دف���اع 
الردع.  ف�سل  اإذا  املعنية  ال��ب��ل��دان 
النت�سار  خطط  تكييف  مت  وق��د 

القت�سادية  ال�سدمات  متغريات 
ثمانية  طيلة  لها  تعر�سوا  ال��ت��ي 

ع�سر �سهًرا.
ملناق�سة  ال��ت��ح�����س��ري  ي��ت��م  ك��م��ا     
يف  بايدن  ال�سيد  يرغب  العقيدة. 
النووية يف  الأ�سلحة  دور  تقلي�ص 
الأمر  الأمريكية،  ال�سرتاتيجية 
الأوروب���ي���ني:  بع�ص  يقلق  ال���ذي 
املو�سوع قد ي�سمم �سياغة املفهوم 
والذي  اجل���دي���د،  ال���س��رتات��ي��ج��ي 

�سيتم اإطالقه يف بروك�سل.
   و�ستحتل ال�سني ق�سطا كبريا من 
املناق�سات، وهذا اأمر غري م�سبوق. 
و�سيمكن التفاق ب�سهولة على اأن 

واخل������ط������ط ال���ع�������س���ك���ري���ة ل���ه���ذا 
الغر�ص. وعزز ال�ستباك الطويل 
يف اأفغان�ستان الروابط بني القوات 
امل�سلحة الوطنية وزاد من خربتها 
القتالية امل�سرتكة. ومت الآن دمج 
يف  واملكانية  الإلكرتونية  الأب��ع��اد 
ان  ك��م��ا  ال��ت��ح��ال��ف.  ا�سرتاتيجية 
�سعبية هذا الأخ��ري ل تنكر لدى 
)ب��ا���س��ت��ث��ن��اء تركيا  ال���ع���ام  ال�����راي 
املوا�سيع  ان  غ��ري  وال���ي���ون���ان(.   
تظهر  وق��د  تختف  مل  اخلالفية 

موا�سيع جديدة.
   ���س��ت��وا���س��ل اأم��ري��ك��ا، ك��م��ا تفعل 
مطالبة  ع�����اًم�����ا،  ���س��ب��ع��ني  م���ن���ذ 

حلفائها مب�ساركة اأكرب يف الدفاع 
ي�سرتوا  اأن  وي��ف�����س��ل  امل�����س��رتك، 
و�ستقوم  ام����ري����ك����ي����ة.  ����س���ن���اع���ة 
ف��رن�����س��ا، ك��م��ا ت��ف��ع��ل م��ن��ذ خم�سة 
اأجل  من  بحملة  عاًما،  وع�سرين 
الذاتي  الك���ت���ف���اء  ب���ني  ال��ت��ك��ام��ل 
مبا  ل��الأوروب��ي��ني،  ال�سرتاتيجي 
ال�سناعي،  امل����ج����ال  يف  ذل�����ك  يف 
وال����ت����ع����اون ع����رب الأط���ل�������س���ي مع 
�سيتفقون  اأن���ه���م  ���س��ك  ول   .30
على القول، على الأقل، اأن هدف 
اإنفاق ما ل يقل عن 2 باملائة من 
الوطني  الإجمايل  املحلي  الناجت 
له يف �سوء  الدفاع ل معنى  على 

الوقت احلايل؟ نقطة التوافق يف 
مكان ما بينهما.

    يف ك��ل الح���وال، يجب متابعة 
م��وق��ف ت��رك��ي��ا ب��ع��ن��اي��ة، ه��ي التي 
اأ����س���ب���ح���ت م�������س���در امل�������س���اك���ل يف 
الناتو  ي��ح��ط��م  -وح���ي���ث  احل���ل���ف 
�سجالت عدم ال�سعبية. هل تريد 
تقدمي تعهدات اإىل ال�سيد بايدن 
اأردوغ������ان،  اأن  اأم  والأوروب����ي����ني؟ 
الذي يتقا�سم مع حلفائه م�سالح 
م�ستعد  با�ستمرار،  تتقل�ص  وقيم 
�سيتم  وه�����ل  م���ع���ه���م؟  ل��ل��ت�����س��ادم 
“تو�سيح” مكانه يف الناتو الذي 

طلبته فرن�سا؟
* متخ�س�س يف التحليل 

اجليو�سيا�سي, ونائب مدير 
موؤ�س�سة البحوث ال�سرتاتيجية 

وزميل اأول يف معهد مونتني.

على التحالف ت�سوية النزاعات الثقيلة لإعادة بناء نف�سه �ستولتنربغ يقدم املقرتحات الثمانية التي �ستكون يف جدول اأعمال القمة

حلف الناتو ي�ستعد لإعادة �سبط عالقاته مع الوليات املتحدة الأمني العام حللف الناتو يلتقي بالرئي�ص بايدن يف البيت الأبي�ص

�ستوا�سل اأمريكا, كما تفعل منذ �سبعني عاًما, مطالبة حلفائها مب�ساركة اأكرب يف الدفاع امل�سرتك

هل تكون قمة جنيف خمتلفة عن هل�سينكي؟ •• عوا�سم-وكاالت

قّدم الأكادميي البارز يف “املجل�ص الرو�سي لل�سوؤون اخلارجية” الدكتور اأندريه 
الرئي�سني  �ستجمع  ال��ت��ي  جنيف  قمة  م��ن  املرتقبة  للنتائج  روؤي��ت��ه  ك��ورت��ون��وف 

الأمريكي جو بايدن والرو�سي فالدميري بوتني.
يرى كورتونوف اأن اأي لقاء بني رئي�سي البلدين ي�سكل حدثاً دولياً بارزاً. يف بع�ص 
املراحل التاريخية، قررت هكذا قمم م�سري العامل باأ�سره وقد تنف�ص ال�سعداء 
بعد  اأو  ال�سرتاتيجية  الأ�سلحة  عن  الأبي�ص  والبيت  الكرملني  حمادثات  بعد 
اتفاقهما على معاجلة م�ساكل اإقليمية ملحة. انتهت حقبة الثنائية القطبية منذ 
فرتة طويلة ومل تعد العالقات الرو�سية-الأمريكية املحور الأ�سا�سي لل�سيا�سات 

الدولية، على الرغم من اأن الإثارة حول القمم الثنائية ل تزال موجودة.

ا�ستياء عارم واعتذار حمرج
يف يوليو )متوز( 2018، ف�سلت قمة هل�سينكي بني بوتني والرئي�ص الأمريكي 
ال�سابق دونالد ترامب يف اإطالق م�سار حت�سني العالقات الثنائية. على العك�ص 
داخل  لرو�سيا  املناه�سة  املوؤ�س�سة  يف  عارماً  ا�ستياء  القمة  تلك  اأث��ارت  ذل��ك،  من 
الوليات املتحدة. لهذا ال�سبب، وبعد عودته اإىل وا�سنطن، ا�سطر ترامب لتقدمي 
اعتذار حمرج اإىل موؤيديه ومعار�سيه معاً وا�ستمرت العالقات الثنائية بالتدهور 

ما هو �سرعي وغري �سرعي اأو ما هو عادل وغري عادل. لذلك، ل ين�سب احلديث 
على النتقال من مواجهة ا�سرتاتيجية اإىل �سراكة ا�سرتاتيجية بل على تقلي�ص 

حمتمل ملخاطر واأكالف هذه املواجهة الطويلة.
اأطول بكثري من  اأنه باملقارنة مع بايدن، امتلك ترامب وقتاً  اأ�ساف كورتونوف 
18 �سهراً على  اأجل ال�ستعداد للقمة مع بوتني. �سافر ترامب اإىل فنلندا بعد 
و�سوله اإىل ال�سلطة. غري اأن بايدن �سيعقد لقاءه مع بوتني قبل اأقل من خم�سة 
اأ�سهر على تن�سيبه رئي�ساً. لذلك، اإن التوقعات ب�سدور نتائج بارزة عن القمة هي 
اأقل اليوم. تقرتح هذه الختالفات بني بايدن وترامب عدم وجود �سبب لتوقع 
بتفاوؤل حذر  ت�سمح  اأ�سباب  اإىل وج��ود  ذل��ك، ي�سري كورتونوف  قمة ناجحة. مع 

جتاه القمة.

احلد من الت�سلح
مل ي�سع ترامب ثقاًل كبرياً يف م�ساألة حظر انت�سار الأ�سلحة ال�سرتاتيجية مبا 
اأنه اعتقد باإمكانية بالده ك�سب اأي �سباق مع مو�سكو اأو بيجينغ. لذلك، �سهدت 
الأمريكية- العالقات  يف  الأ�سا�سي  البعد  لهذا  تقريباً  كاماًل  تدمرياً  رئا�سته 

ولالإجابة  جنيف.  يف  اآخ��ر  هل�سينكي  �سيناريو  روؤي���ة  يريد  اأح��د  ل  القمة.  بعد 
امل��رة، بداأ  القمة هذه  اإذا كان بالإمكان توقع نتيجة خمتلفة من  �سوؤال ما  على 
الرو�سية  القمم  جت��اه  وب��اي��دن  ترامب  نهجي  بني  باملقارنة  حتليله  كورتونوف 

والعالقات الثنائية ب�سكل اأعم.

ثالثة اختالفات اأ�سا�سية
انتقاده  فتفادى  الرو�سي  نظريه  تقدير  ينال  اأن  ب�سدة  ترامب  اأراد  البداية،  يف 
�سنوات ول  بايدن بوتني ط��وال  ع��رف  باملقابل،  ل��ه.  املدائح  وك��ان كرمياً يف كيل 
يريد اأن يحظى بتقديره، والعك�ص �سحيح. ومن غري املرجح اأن يتغري موقفاهما 

املتحفظان يف جنيف.
اأنه  اعتقد  اإذ  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  مهم  انت�سار  ت�سجيل  ترامب  اأراد  كذلك، 
�سريكاً  رو�سيا  الثنائية عرب جعل  العالقات  اأوب��ام��ا على حت�سني  اأق��در من  ك��ان 
ا�سرتاتيجياً، اإن مل يكن حليفاً لبالده. بينما ي�سع بايدن العالقات الأمريكية-

مبا�سرة يف  و�ستت�سمن مواجهة  املنظور  امل��دى  على  التناف�ص  اإط��ار  الرو�سية يف 
بع�ص الأحيان. للكرملني والبيت الأبي�ص اأفكار متباعدة عن عامل اليوم: جتاه 

الرو�سية. على ال�سفة الأخرى، يبقى بايدن داعماً قوياً للحد من الت�سلح، وهذا 
باإطالق  للتاأمل  اأر�سية  اإنها  �ستارت”.  “نيو  ق��راره متديد معاهدة  اأك��ده يف  ما 
الف�ساء  ع�سكرة  تت�سمن  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  ج��دي��دة  اأج��ن��دة  مناق�سة  الرئي�سني 
اخلارجي والف�ساء ال�سيبرياين والأ�سلحة التي تفوق �سرعة ال�سوت وغريها. اإن 
احلوار حول احلد من الت�سلح خارج اإطار نيو �ستارت ل يعد بحلول �سريعة. لكن 

كلما اأبكر الطرفان يف مناق�سته كان ذلك اأف�سل لهما وللمجتمع الدويل ككل.

مدعاة ترحيب
بح�سب كورتونوف، مل يحب ترامب �سيغ املفاو�سات املتعددة الأطراف لعتقاده 
اأي  التعامل مع  قادر على  باأنه  �سادقاً  اعتقاداً  باأنها غري منتجة. كذلك، حمل 
الإ�سرائيلي-الفل�سطيني  بالنزاع  ب��دءاً  منفردة،  بطريقة  حارقة  دولية  م�ساكل 
و�سوًل اإىل الربنامج النووي لكوريا ال�سمالية. ل يبدو اأن بايدن يحمل اأوهاما 
كهذه. لقد �سدد تكراراً على اأهمية التعددية وهو يفهم بو�سوح اأن التعاون مع 
قد  ذل��ك،  على  بناء  الإقليمية.  والأزم���ات  النزاعات  من  العديد  يف  مهم  رو�سيا 
اأفغان�ستان، والتفاق النووي الإيراين، وكوريا  يتحدث الرئي�سان يف جنيف عن 
ال�سمالية، اأو حتى �سوريا. لي�ص موؤكداً جناح بايدن يف التو�سل اإىل اتفاقات مع 
اأن  يجب  لها  مناق�ستهما  احتمال  جمرد  لكن  امللفات،  هذه  من  اأي  حول  بوتني 

يكون مدعاة ترحيب.
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العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم  2021/9854
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول �ص م ع

املنذر اإليه : ابراهيم حممد ال�سيد عبيد .
نتيجة  دره��م   )82،434.49( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�����س��اط  ب�سداد  الإخ���الل 
خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
 KIA  ( نوع  من  دبي(  /خ�سو�سي/    R على ال�سيارة رقم ) 80056/ الفئة 
SPORTAGE_ ا�ستي�سن( _ موديل ) 2020( لون ) رمادي( _ واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم  2021/9847
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ص.م.ع  

املنذر اإليه : جيجو بوناكاتو راجان بوناكاتو باترو�ص راجان  .
نتيجة  دره��م   )18،993.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
�سنرتا _   ني�سان    ( ن��وع  ( من  دب��ي   /S/ 76524 / خ�سو�سي ( رق��م  ال�سيارة 
�سالون( موديل )2016( _ لون ) بني( _ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم  2021/9841
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقاً( 

املنذر اإليه : مي�سيل كمال ا�سعد .
نتيجة  دره��م   )153،918.31( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )27095/ الفئة 15 /خ�سو�سي/  اأبوظبي ( من نوع ) بي ام دبليو 
اك�ص6 _ ا�ستي�سن( _ موديل ) 2015( لون ) رمادي( _ واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم  2021/9838
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقاً( 

املنذر اإليه : الب�سري بن نور الدين املجلدي   .
نتيجة  دره��م   )86،000.63( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )23976/ الفئة E /خ�سو�سي/  دبي( من نوع ) هيونداي تو�سان 
_ ا�ستي�سن( _ موديل ) 2016( لون ) رمادي( _ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم 2021/9845
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ص.م.ع  

املنذر اإليه : فيكتور رينيدو يداجنالينو.
نتيجة  دره��م   )27،574.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�����س��اط  ب�سداد  الإخ���الل 
خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
على ال�سيارة رقم ) 52880/ خ�سو�سي /D/ دبي ( من نوع ) ني�سان جوك_

ا�ستي�سن( موديل )2016( _ لون ) ا�سود( _ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 
مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم  2021/9843
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقاً( 

املنذر اإليه : حممد �سالح ح�سني .
نتيجة  دره��م   )41،404.34( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
�سيفروليه   ( ن��وع  م��ن  دب���ي(  /خ�سو�سي/    H الفئة   /82901( رق��م  ال�سيارة 
كابتيفا_ ا�ستي�سن( _ موديل ) 2013( لون ) ا�سود( _ واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم 2021/9840
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقاً( 

املنذر اإليه : باوؤل في�ست فيالميل لرييو .
نتيجة  دره��م   )13،558.11( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ميت�سوبي�سي   ( نوع  ( من  دبي  D /خ�سو�سي/   الفئة   /21790( رقم  ال�سيارة 
لن�سر _ �سالون( _ موديل ) 2015  ( لون ) ف�سي( _ واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم  2021/9850
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقاً( 

املنذر اإليه : فوزيه ويل�سون ويل�سون .
نتيجة  دره��م   )27،676.34( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 26856/ الفئة C /خ�سو�سي/  دبي( من نوع ) ني�سان �سنرتا _ 
�سالون( _ موديل ) 2016( لون ) ف�سي( _ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم  2021/9842
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقاً( 

املنذر اإليه : �سلطان حممد عبداهلل احلوا�ص .
نتيجة  دره��م   )271،426.07( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 91905/ الفئة 13 /خ�سو�سي/  اأبوظبي ( من نوع ) جي ام �سي 
يوكون _ ا�ستي�سن( _ موديل ) 2016  ( لون ) بني( _ واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم  2021/9855
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقاً( 

املنذر اإليه : �سلمى عزيز حممد املن�سوري .
نتيجة  دره��م   )109،620.01( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )95144/ الفئة 15 /خ�سو�سي/  اأبوظبي ( من نوع ) تويوتا لند 
كروزر _ بيك اب كابينه واحده( _ موديل ) 2015( لون ) بيج( _ واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
 اإنذار عديل بالن�صر

رقم  2021/9839
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقاً( 

املنذر اإليه : عبداهلل جني اهلل عطا اهلل عطا اهلل .
نتيجة  دره��م   )135،276.46( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
 QX56 خ�سو�سي/  دبي( من نوع ) انفينيتي/ O ال�سيارة رقم ) 69479/ الفئة
_ ا�ستي�سن( _ موديل ) 2013( لون ) ف�سي( _ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/7436

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

امكو اجنينريجن انك المارات)ذ.م.م( فرع دبي و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                      الو�سف       �سعر التقييم  

                                              اأغرا�س مكتبيه          15,000 
التف�سل  املعلومات  من  وللمزيد  �سمان  ب�سيك  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  يرغب  من  فعلى 
التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى   .  www.emiratesauction.ae بزيارة املوقع اللكرتوين

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

مركز ف�س املنازعات اليجارية

تعلن حمكمة دبي البتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة الإمارات للمزادات �ص.ذ.م.م يف متام ال�ساعة 
اخلام�سة م�ساءاً يوم الأحد املوافق 20 يونيو 2021 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع اللكرتوين 

WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة العرتا�ص مراجعة ق�سم البيوع واحلجوزات اأثناء الدوام الر�سمي.

تعلن حمكمة دبي االبتدائية 
 ادارة التنفيذ

#   
1 616657 Mitsubishi Canter 2013 Dubai 78984  JL7BCE1J0DK017690 6092/2010     ( )
2 832532 Kia Sportage 2014 P Dubai 32068 U5YPB8116EL436634 2605/2018  
3 832485 Nissan Micra 2015 P Dubai 34768 MDHAK3CR4FG502973 3285/2018  
4 624399 Nissan Armada 2009 J Dubai 56999 5N1AA08C09N611819 807/2018  
5 610039 Nissan 2008 I Dubai 40578 JN6DD23S58X236089 2273/2017  
6 647765 Hyundai Accent 2014 P Dubai 36078 KMHCT41D0EU512351 1789/2019     ( )
7 653073 Mitsubishi L200 2015 B Dubai 26988 MMBJNKB50FD046711 4783/2019  
8 612534 Nissan Altima 2008 I Dubai 93881 1N4BL21E58C110550 695/2011  
9 661182 Toyota Innova 2012 I Dubai 63522 MHFXX42G7C5012914 1526/2016  
10 657505 Infiniti QX 70 2015 N/A JNRCS1MW2FM640711 734/2018  
11 660324 Toyota Camry 2014 O Dubai 81057 6T1BF9FK1EX483789 3128/2017  
12 604600 Nissan Sunny 2008 F Dubai 84724 KNMCC42H38P659935 1373/2015  
13 606907 Toyota Land Cruiser Prado 2008 K Dubai 14551 JTEBU25J085148606 1975/2015  
14 605375 Kia Optima 2014 P Dubai 73746 KNAGN4128F5494270 3308/2017  
15 607663 Kia Sportage 2009 F Dubai 19102 KNAJE552797588204 1293/2015  
16 609690 Toyota Hilux 2009 K Dubai 77838 MR0FX22G891317190 1305/2012  
17 605738 Lexus LS400 1998 E Dubai 81852 JT8BH28F5W0107557 587/2015  
18 612496 Toyota Camry 2008 L Dubai 95706 6T1BE42K58X463934 2337/2018  
19 607362 Peugeot 407 2006 G Dubai 82049 VF36DRFJF6L003054 1661/2007   
20 645569 Nissan Sentra 2015 Q Dubai 44057 MNTBB7A90F6027903 2557/2018  
21 610001 Nissan Altima 2005 M Dubai 63475 1N4AL11D85C371826 1835/2018  
22 610647 Mitsubishi Nativa 2008 B Dubai 93354 JMY0RK9608J716547 2674/2017  
23 612145 Toyota Echo 2005 G Dubai 14757 JTDBW133350077777 3151/2016  
24 610610 Mitsubishi Nativa 2008 B Dubai 93356 JMY0RK9608J719136 501/2015  
25 610589 Kia Sportage 2009 D Dubai 53655 KNAJE553697606779 3151/2016  
26 642924 Toyota Hiace 2006 H Dubai 57651 JTGJX02P260007148 1343/2018  
27 607083 Honda Civic 2004 E Dubai 36311 JHMES86104S401510 3162/2011   
28 612089 Nissan Sunny 2004 D Dubai 28360 JN1FN61C44W060537 550/2015  
29 604077 Nissan Altima 2005 D Dubai 46383 1N4AL11DX5C383024 1314/2018  
30 603609 Toyota Corolla 2012 F Dubai 82830 RKLBC42E8C4512542 797/2017  
31 652997 Toyota Hiace 2005 G Dubai 37566 JTGJX02P050002805 1850/2018  
32 652666 Mitsubishi Pajero 2008 L Dubai 36986 JMYLRV93W8J706763 4783/2019  
33 612084 Mitsubishi Pajero 2014 Q Dubai 14612 JMYLRV95WEJ718952 1034/2018  
34 653273 BMW 118I 2009 J Dubai 28173 WBAUE71019E006400 2391/2015  
35 655111 Mitsubishi Pajero 2008 J Dubai 51937 JMYLRV93W8J723782 4783/2019  
36 653072 Mitsubishi Pajero 2008 N Dubai 67982 JMYLRV93W8J725203 4783/2019  
37 624671 Daihatsu Pick Up 2010 I Dubai 73266 MHKTC31E2AK003879 1313/2018  
38 654891 Toyota Land Cruiser 2006 N Dubai 58627 JTGHJ01JX63009046 2825/2017  
39 606832 Kia Sportage 2009 F Dubai 21492 KNAJE552697588288 1293/2015  
40 654776 Kia Picanto 2015 L Dubai 49767 KNABX512XFT975532 2414/2018  
41 603237 Nissan Sunny 2003 E Dubai 11826 JN1FN61S73W008387 1447/2012  
42 602886 Kia Carens 2006 G Dubai 77829 KNAFC526965432059 1606/2012   
43 604208 Kia Sorento 2014 H Dubai 42978 KNAKU8110E5420206 2221/2015  
44 649806 Mitsubishi L 300 2008 M Dubai 94208 JMYHNP13W8A701308 4783/2019  
45 657435 Nissan Sunny 2013 E Dubai 51987 MDHBN7AD3DG027274 4056/2017  
46 631952 Daihatsu Sirion 2009 K Dubai 81143 JD1GM301791097976 4532/2015   
47 660572 Honda Accord 2007 P Dubai 46162 JHMCM56587C403944 3193/2019  
48 625041 Nissan Armada 2015 L Dubai 40842 5N1AA0NC9FN603153 4383/2018  
49 609233 Nissan Pickup 2008 G Dubai 25811 JN6DD23S38X228296 1373/2015  
50 604460 Kia Carens 2006 H Dubai 19215 KNAFC526965439853 12438/2010   
51 623648 Nissan Altima 2005 E Dubai 45198 1N4AL11D05C335953 1956/2006   
52 622157 Nissan Altima 2003 F Dubai 99192 1N4AL11E43C272877 6959/2010   
53 612684 Nissan Altima 2008 J Dubai 75913 1N4AL21DX8C196019 3793/2017  
54 654886 Toyota Hilux 2009 K Dubai 74984 MR0FR22G690532938 2693/2017  
55 808832 Nissan Pickup 2016 Q Dubai 46603 3N6DD23XSGK*11165 4282/2018  
56 652996 Toyota Hilux 2008 B Dubai 86279 MR0FR22G880636958 2693/2017  
57 612108 Toyota Previa 2011 K Dubai 41574 JTNGE52M6BA025247 2375/2018  
58 642481 Toyota Hiace 2014 I Dubai 14293 JTGJX02P1E5037212 1976/2018  
59 607760 Toyota Camry 2007 I Dubai 73489 6T1BE42K77X377104 1486/2012   
60 653071 Mitsubishi L200 2009 U Dubai 59427 MMBJNKB409F002574 4783/2019  
61 609517 Hyundai Trekan 2008 K Dubai 48293 KMHNU81C28U055289 1471/2015  
62 644930 Toyota Yaris 2014 N/A JTDKW9D3XED547289 3062/2018  
63 609503 Toyota Hilux 2008 J Dubai 75571 MR0FR22G880526878 177/2008  
64 606270 Jeep Grand Cherokee 1997 O Dubai 17269 1J4GZ78V1VY529960 202/2016  
65 649230 Mitsubishi Lancer 2007 H Dubai 60762 JMYSTCS3A7U702942 4783/2019  
66 609268 Nissan Altima 2007 I Dubai 44603 1N4AL11DX7C100124 3099/2016  
67 614621 Ford Explorer 2009 L Dubai 78351 1FMEU74E19UA19005 3151/2016  
68 605802 Kia Sportage 2009 K Dubai 40714 KNAJE552197577439 2328/2016  
69 808927 Infiniti QX56 2013 G Dubai 41809 JN8AZ2NE6D9040308 1245/2015   
70 651290 Nissan Tiida 2016 N Dubai 41801 MNTBC2C94G6008561 3958/2018  
71 652668 Mitsubishi L200 2015 B Dubai 26924 MMBJNKB50FD046780 4783/2019  
72 619668 Toyota Previa 2000 Q Dubai 27976 JTB11AC10Y1369226 728/2018  
73 625809 Hyundai Coupe 2007 I Dubai 64241 KMHHN61D17U254193 7317/2010   
74 603401 Nissan Sunny 2008 I Dubai 57752 KNMCC42H98P679798 2486/2016  
75 654933 Nissan Pickup 2007 B Dubai 86083 JN6DD23S77X214559 2181/2017  
76 651986 Hyundai Santa Fe 2012 R Dubai 16501 KMHSG81B3CU745501 4890/2019  
77 603698 Nissan Sunny 2007 E Dubai 47660 KNMCC42H67P646627 3422/2017  
78 607450 Nissan Pickup 2007 F Dubai 76415 JN6DD23S87X216224 2459/2016  
79 612489 Range Rover Sport 2008 N Dubai 9027 SALLSAA548A136283 3067/2016  
80 652667 Mitsubishi Pajero 2014 D Dubai 83754 JMYLRV95WEJ719042 4783/2019  
81 602615 Chevrolet Aveo 2006 G Dubai 95260 KL1TJ58Y96B645235 12184/2010   
82 610936 Nissan Urvan 2003 N Dubai 59844 JN6FE54S43X402228 96/2015  
83 610123 Nissan Sunny B Dubai 14649 ***************** 1314/2018  
84 602841 Nissan Sunny 2009 I Dubai 33961 JN1FN61C69W102584 936/2015  
85 605925 Nissan 2007 G Dubai 51694 JN6DD23S87X210312 1703/2014  
86 610811 Honda Accord 2007 H Dubai 76503 JHMCM56587C404494 2266/2018  
87 610855 Nissan Tiida 2012 C Dubai 63675 3N1BC1A6XCK803777 3403/2018  
88 610126 Nissan Sunny 2008 F Dubai 83604 KNMCC42H48P659992 985/2015  
89 604015 Toyota Avalon 2013 R Dubai 52939 4T1BK1EB2DU072301 618/2019     ( )
90 653361 Nissan Pickup 2007 I Dubai 59107 JN6DD23Y97X043284 2181/2017  
91 611907 Suzuki Alto 2008 1 Sharjah 53290 MA3FB21S980944680 260/2009   
92 608756 Isuzu D Max 2008 E Dubai 18404 MPAER33C68H542419 2395/2012  
93 807673 Kia Cadenza 2014 M Dubai 81645 KNALN4146E5114275 475/2017  
94 813645 Nissan Pickup 2013 E Dubai 50998 3N6DD2ET0DK089813 116/2018  
95 605748 Ford Pick Up 2009 K Dubai 29798 MNCBS327X9W762799 1115/2012  
96 653036 Mitsubishi L200 2004 D Dubai 35297 MMBJNK7404D072721 2828/2019  
97 809363 Peugeot 207 2011 Dubai 36306 VF3WC5FS5BW002579 980/2017  
98 633505 Nissan Sunny 2001 D Dubai 34886 JN1FN61S31W000333 2319/2014  
99 609682 Nissan Pickup 2008 E Dubai 71843 JN6DD23S58X239025 2328/2016  
100 662409 Bobcat 751 1999 F Dubai 40393 515715514 2825/2017  
101 671540 Mitsubishi Pajero 2016 S Dubai 93024 JMYLYV95WGJ731509 2659/2019  
102 624028 Mitsubishi Lancer 2014 C Dubai 83617 JMYSRCY1AEU713844 2581/2018  
103 655227 Nissan Navara 2016 C Dubai 18740 MNTCD0EY0G6603045 7514/2019  
104 660323 Toyota Camry 2008 K Dubai 73763 6T1BE42K88X483188 580/2017  
105 654717 Toyota Hilux 2008 E Dubai 60511 MR0FR22G080638865 2181/2017  
106 654714 Toyota Hilux 2008 E Dubai 62275 MR0FR22G980638864 2825/2017  
107 661641 Toyota Hilux 2007 I Dubai 30436 MR0FR22G370516371 2181/2017  
108 651063 Toyota Yaris 2015 Q Dubai 46288 MR2KW9F39F1080231 3062/2018  
109 605868 Chevrolet Camaro 2010 F Dubai 41025 2G1FK1EJ5A9166879 1073/2017  
110 662003 Nissan Sunny 2013 E Dubai 51467 MDHBN7AD3DG027436 4056/2017  
111 615574 Bentley Flying Spur 2006 L Dubai 95196 SCBBR53W46C034920 3529/2017  
112 662058 Nissan Sunny 2013 M Dubai 70174 MDHBN7AD5DG025056 4056/2017  
113 607652 Honda Civic 2001 E Dubai 41343 JHMES86311S402128 2444/2007   
114 607011 Toyota Prado 2008 K Dubai 27229 JTEBU25J785149946 300/2018  
115 616849 Mitsubishi L200 2016 C Dubai 95365 MMBJNKJ40GH034248 72/2016  
116 604750 Volkswagen Golf 2002 D Dubai 9637 ***************** 1011/2010  
117 605125 Ford Ranger 2009 K Dubai 29796 MNCBS32759W762600 1115/2012  
118 624030 Kia Sportage 2013 B Dubai 29105 KNAPB8118D7392864 2581/2018  
119 607812 Ford Focus 2006 F Dubai 18561 WF0TD35L66VE72981 8843/2011   
120 661995 Toyota Camry 2008 K Dubai 15312 6T1BE42K88X517548 2457/2019  
121 661872 Mitsubishi Pajero 2007 L Dubai 59397 JMYLRV93W7J718083 4056/2017  
122 621422 Peugeot 5008 2011 N Dubai 67082 VF30E5FV7BS010703 980/2017   
123 606328 Isuzu NKR 2008 J Dubai 37978 JAAJP24G187K00947 1749/2017  
124 609686 Ford Ranger 2009 K Dubai 47176 MNCBS32719W762111 2328/2016  
125 647510 Mitsubishi Canter 2013 M Dubai 25640 JL7BCE1J9DK012441 604/2016  
126 603748 Nissan Sunny 2006 H Dubai 21268 JN1FN61C16W089796 1957/2018  
127 603240 Nissan Sunny 2008 F Dubai 92251 KNMCC42H18P680081 2459/2016  
128 651763 Daihatsu Pick Up 1988 Dubai 64946 V9858580 31/2016  
129 612074 Toyota Corolla 2012 H Dubai 12713 RKLBC42E5C4513468 1851/2016  
130 645992 Mitsubishi Fuso 2006 G Dubai 70378 JL7BCE1J66K008284 3624/2018  
131 650040 Hino 300 2010 C Dubai 29645 JHFUF11H8AK003346 1313/2018  
132 663590 Mitsubishi Canter 2013 G Dubai 57821 JL7BCE1J6DK026538 2047/2018  
133 636532 Mitsubishi Canter 2007 J Dubai 11940 JL7BCE1J97K033617 3422/2017  
134 655286 Mercedes 1994 R Dubai 21453 WDB6550051K052898 4783/2019  
135 660236 Mitsubishi Canter 2006 E Dubai 83045 JL7BCE1J36K016939 2273/2017  
136 652987 JCB 3CX 2008 B Dubai 74938 JCB3CXSMP81333578 2693/2017  
137 630642 Volvo FH12 1998 Dubai 96948  YV2A4B2A8WB198551 8715/2010   
138 648500 Mitsubishi Canter 2005 F Dubai 63012 JL7BCE1J75K008681 4783/2019  
139 613372 Nissan UD 2005 F Dubai 70043 JNCMDF0H15AL00446 715/2015  
140 606923 Nissan Altima 2007 I Dubai 70723 1N4AL11D27C100120 14075/2010   
141 656152 Kia Sportage 2008 J Dubai 48085 KNAJE553387515757 4576/2018  
142 663809 Toyota Hilux 2006 H Dubai 16825 MR0EX12G162007202 812/2020  
143 612525 Ford Mondeo 2005 G Dubai 14072 WF0TB14F85GU46470 7/2014   
144 809251 Honda Accord 2005 G Dubai 45161 JHMCM66865C400229 311/2012   
145 636539 Mitsubishi Canter 2007 D Dubai 75423 JL6BCE6J17K023144 430/2016  
146 661166 Mitsubishi Lancer 2010 F Dubai 40378 JMYSRCS1AAU703632 904/2018  
147 663350 Nissan Civilian 2007 D Dubai 63154 JN6BW12S27Z021740 3227/2018   
148 603205 Isuzu NPR 2008 E Dubai 93480 JAAKP34G287P20570 2273/2017  
149 653059 Isuzu NPR 2004 A Dubai 14268 JAAJP34G647P05849 2828/2019  
150 661353 Toyota Hiace 2013 I Dubai 10950 JTGJX02PXD0047863 3456/2018  
151 627339 Nissan Urvan 2010 L Dubai 39197 JN6AE54S9AX022051 3422/2017  
152 660727 Toyota Coaster 2009 H Dubai 46399 JTGFK518194002631 1903/2013  
153 661355 Mitsubishi Canter 2013 F Dubai 21710 JL7BCE1J5DK030340 3456/2018  
154 636535 Tata 2014 O Dubai 65019 MAT381228E7L00228 1342/2015  
155 652673 Tata Bus 2006 H Dubai 25247 MAT38906662L02367 4783/2019  
156 616667 Toyota Coaster 2015 R Dubai 13083 JTGFK5181F4024060 903/2018  
157 649577 Mercedes Actros 2001 A Dubai 32561 WDB9540021K404239 4783/2019  
158 652674 Mercedes Actros 2004 F Dubai 57564 WDB9341614K933346 4783/2019  
159 648598 Mitsubishi Canter 2005 F Dubai 68789 JL7BCE1J95K008794 4783/2019  
160 611890 Hyundai County 2008 J Dubai 98066 KMJHD17F88C041276 1694/2012  
161 649901 Daihatsu Pick Up 2010 I Dubai 73256 MHKTC31E5AK003570 87736/2018   
162 612499 Nissan Sunny 2012 C Dubai 87274 MDHBN7AD9CG003687 1481/2016  
163 654900 Honda Motorbike 0 I Dubai 19804 9C2NC35007R3D4359 2181/2017  
164 659849 Nissan Sunny 2008 J Dubai 88725 KNMCC42H18P699155 2839/2016  
165 606226 Ashok Leyland Falcon 2007 H Dubai 63095 WFH110255 1334/2014  
166 651157 Nissan Urvan 2010 L Dubai 39192 JN6AE54S1AX022853 3422/2017  
167 653199 Mitsubishi Fuso 2016 R Dubai 69218 JL5B3J6P7GRP20245 2659/2019  
168 603525 Tata LP0 1316 55 2011 F Dubai 99824 MAT389067B0L01287 3623/2014  
169 652677 Mitsubishi Fuso 2009 A Dubai 64504 JL5B3E6PX9PG00108 4783/2019  
170 648526 Mitsubishi Rosa 2006 A Dubai 46530 JL5B2E6K36PD00784 4783/2019  
171 609122 Toyota Hiace G Dubai 88239 ***************** 2927/2019  
172 612846 Toyota Yaris 2015 Q Dubai 46285 MR2KW9F37F1080227 3958/2018  
173 625989 Audi A6 2015 O Dubai 85857 WAUAFCFC3FN001447 1531/2017     ( )
174 600227 Toyota Fortuner 2009 K Dubai 77625 MHFYX59G198014973 3941/2018  
175 607907 Nissan Altima 2009 L Dubai 17093 1N4AL21D89C166261 105/2014   
176 1549965580 Honda Civic 2009 F Dubai 38045 JHMFD16389S401057 3842/2015   
177 1549985738 Jeep Wrangler 2007 I Dubai 31218 1J4FA54157L151152 2250/2009   
178 2000012320 Hyundai Tucson 2015 P Dubai 58972 KMHJT81CXFU885243 1698/2017  
179 2000015387 Suzuki Swift 2009 K Dubai 66247 JS2ZC21S295406345 1359/2018  
180 608580 Nissan Sunny 1994 B Dubai 79153 BEAB13522111 246/2013  
181 608360 Hyundai Santa Fe 2008 J Dubai 77280 KMHSG81D68U329838 2581/2018  
182 500076 Kia Cerato 2014 M Dubai 16046 KNAFX4110E5111224 2921/2019  
183 601148 Nissan Altima 2006 G Dubai 47470 1N4AL11D36C152208 822/2017  
184 606807 Nissan Altima 2005 A Dubai 79567 1N4AL11D65C311558 1144/2016  
185 607979 Nissan Pickup 2008 C Dubai 10282 JN6DD23S38X227116 444/2011  
186 635674 Honda Accord 2015 P Dubai 15978 LUCCR2621F3400692 803/2018   
187 610547 Lexus LS 430 2005 F Dubai 95877 JTHBN36F655012220 2922/2018  
188 622537 Toyota Hilux 2012 D Dubai 60322 MR0FX22G5C1345570 258/2018  
189 607426 Nissan Sunny 2009 I Dubai 34027 JN1FN61C39W101568 936/2015  
190 643835 Toyota RAV 4 1999 C Dubai 98171 JT3YP10V0Y0215801 2513/2005     ( )
191 646879 Nissan Pickup 2008 A Dubai 63808 JN6DD23S88X221246 1864/2014  
192 605637 Toyota Echo 2000 I Dubai 88153 JTDBW1234Y0001359 346/2012   
193 610561 Nissan Sunny 2002 A Dubai 76812 JN1EN61S72W055459 2310/2017  
194 636625 Toyota Corolla 2008 E Dubai 86605 JTDBZ42E789032269 501/2015  
195 400074 Nissan Pickup 2006 E Dubai 49262 JN6DD23Y96X041243 180/2018  
196 400258 Mitsubishi L200 2007 H Dubai 99027 MMBJNKB407D074820 180/2018  
197 612572 Peugeot 207 2011 C Dubai 12514 VF3WC5FS3BW017338 584/2015  
198 607906 Toyota Corolla 1999 C Dubai 19388 JT2BJ53L9X0092091 1737/2005   
199 610459 Nissan Pickup 2010 N Dubai 29942 MNTDD23S4A6005028 2845/2016  
200 627748 Renault Duster 2016 G Dubai 98834 VF1HSRCH7GA545358 1505/2018  
201 300734 Jeep Grand Cherokee 2015 Q Dubai 38702 1C4RJFDJ5FC711145 2522/2018  
202 607886 Toyota Corolla 2015 Q Dubai 47967 RKLBB9HE2F5032695 566/2018  
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام:

ترفيهي  جُممع  اأول  يعترب  لب" ال��ذي  جممع" ف��وت  اأم�����ص  بدبي  افتتح 
التكنولويجا  ب��ني  يجمع  ال���ذي  ،و  الأو���س��ط  ال�����س��رق  يف  ُمتكامل  ري��ا���س��ي 

والذكاء ال�سطناعي يف جمال كرة القدم.
افتتح املجمع اأ�سطورة منتخب الربتغال "روي كو�ستا" جنباً اإىل جنب مع 
الريا�سي، خالد  دبي  العام ملجل�ص  الأم��ني  اآل رحمة، م�ساعد  اأم��ان  نا�سر 
الزرعوين رئي�ص جمل�ص اإدارة مدينة دبي الريا�سية واأحمد اخلاجة املدير 
التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة وح�سني مراد الع�سو املنتدب 

لفوت لب دبي مبدينة دبي الريا�سية.
القدم  ُكرة  "اإن�سبرياتو�ص للريا�سة"، ع�ساق  املوجود يف  املجمع  و ي�ستقبل 
من جميع الأعمار ليقدم لهم جتربة ا�ستثنائية وجديدة يف عامل الرتفيه 

الريا�سي.
العامة  وال�سخ�سيات  امل�سوؤولني  من  العديد  ح�سور  الفتتاح  حفل  �سهد 
وو�سائل الإعالم ف�ساًل عن �سركاء "فوت لب" الذي اأ�س�سه "روي كو�ستا" 
"دبي" يف ريادتها  اأوروب��ا لت�ستمر  اأول مقر دويل له خ��ارج  وحتت�سن دبي 

الريا�سية يف املنطقة والعامل.

الأعمار  جميع  م��ن  ال��ق��دم  ك��رة  لع�ساق  املثالية  الوجهة  لب"  "فوت  ُيعد 
حيث يخو�ص رواده جتربة فريدة من نوعها بف�سل التكنولوجيا احلديثة 
ال�سرق  يف  الأوىل  الريا�سية  الرتفيهية  املدينة  يف  ال�سطناعي  وال��ذك��اء 

الأو�سط.
وقيا�ص  اختبار  التقنيات،  اأح���دث  خ��الل  م��ن  لب"  "فوت  زوار  ي�ستطيع 
اإمكانياتهم الكروية من مترير و�سرعة وت�سديد وحتكم يف الكرة ومن ثم 
احل�سول على تقرير مف�سل باإح�سائياتهم، كما ميكن لالأ�سدقاء التناف�ص 
يف ملعب "فوت لب" للكرة اخلما�سية حيث مُيكن لكل لعب احل�سول على 

مقاطع فيديو لأف�سل اأهدافه ومل�ساته يف امللعب.
كرة  مثل  الرتفيهية  التناف�سية  الأل��ع��اب  من  العديد  اإىل  بالإ�سافة  ذل��ك 
"فري�ستايل" وغريها  ال�ستعرا�سية  القدم  كرة  وحتديات  الطائرة  القدم 
من الألعاب التي �ستنقل الرتفيه الريا�سي يف املنطقة اإىل م�ستوى خمتلف 

متاًما.
وعن افتتاح "فوت لب" يف دبي علق الأ�سطورة روي كو�ستا قائاًل :اأنا �سعيد 

اأوًل بوجودي يف دبي، املدينة املُذهلة التي ت�ساركني ُحب كرة القدم.
"فوت لب" دويل خارج  اأول  الأمثل لحت�سان  املكان  دبي هي  ان  واأ�ساف 
اأوروبا ون�سعى اإىل تقدمي جتربة كروية خمتلفة متاًما لكل ع�ساق الكرة يف 

الإمارات وال�سرق الأو�سط.
و ومن جانبه قال ح�سني مراد الع�سو املنتدب ل� "فوت لب" دبي: ان "فوت 
الأو�سط،  وال�سرق  دب��ي  يف  الريا�سي  للرتفيه  اجلديدة  الوجهة  هو  لب: 
حيث ُيقدم لالأفراد والأ�سدقاء والعائالت جتربة ممتعة غامرة بالتحدي 
ال��ه��واة وامل��ح��رتف��ني فر�سة لقيا�ص  ال��ق��دم  ك��رة  وامل����رح، كما مينح لع��ب��ي 
"فوت لب"  الإم���ارات لتجربة  دول��ة  القدم يف  ُك��رة  ُع�ساق  داعيا  اأدائ��ه��م.. 
ب�سكل  بوقتهم  لال�ستمتاع  العاملية  التقنيات  اأحدث  مع  مهاراتهم  واختبار 

خمتلف ومُمتع.
العالمات  اأ�سهر  م��ن  ع��دد  م��ع  �سراكات  اأب���رم  "فوت لب" ال��ذي  اأن  يذكر 
وا�سعة  م�ساحة  ل���زواره  ُي��ق��دم   "LG و  "اأديدا�ص  مثل  العاملية  التجارية 
خم�س�سة للفعاليات �سواء اأعياد ميالد اأو احتفالت بالفوز وكذلك منطقة 

خم�س�سة للم�سجعني وامل�ساهدين.
ال��ع��ام ملجل�ص دبي  الأم����ني  اآل رح��م��ة م�ساعد  اأم����ان  ن��ا���س��ر  ق���ال  ب����دوره  و 
دبي  تكون  اأن  ي�سرنا  لب":  "فوت  جممع  افتتاح  ح�سوره  اأثناء  الريا�سي 
اأن فكرة  ال��ربت��غ��ال حيث  املميز خ���ارج  ال��ربن��ام��ج  ل��ه��ذا  ف��رع  م��رك��زا لأول 
ال��ربن��ام��ج وان��ط��الق��ت��ه ك��ان��ت م��ن ل�سبونة ث��م ج��اء ق���رار الن��ت�����س��ار عامليا 
لال�ستفادة من جناح التجربة والنتائج املميزة لهذا الربنامج الذي ميزج 

بني التكنولوجيا احلديثة والذكاء ال�سطناعي خلدمة الريا�سة وتطوير 
املواهب من خمتلف الأعمار، فكان القرار بالنطالق عامليا من دبي التي 
الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة  بف�سل  الريا�سية  لال�ستثمارات  جاذبيتها  توؤكد 
اأكرث  من  جاليات  تواجد  جانب  اإىل  املجال  ه��ذا  تدعم  التي  والت�سريعات 
من 200 جن�سية ت�سرتك جميعها يف حب دولة الإمارات وال�سعور بالأمان 
وال�سعادة فيها، كما تتواجد الكثري من املواهب الكروية من الكبار وال�سغار 
الباحثني عن الفر�سة لتطوير قدراتها واإمكانياتها و�سق طريقها يف عامل 

كرة القدم.
الراغبة  اجل��ه��ات  ك��ل  يدعم  الريا�سي  دب��ي  جمل�ص  ان  رحمة  اآل  واأ���س��اف 
وانتقاء  الأكادمييات  جم��ال  وخ�سو�سا  الريا�سي  املجال  يف  ال�ستثمار  يف 
وتطوير الالعبني املوهوبني، كما يتبنى املجل�ص نهج ا�ستخدام التكنولوجيا 
بالأداء  والرتقاء  التدريب  جوانب  لتطوير  الريا�سي  املجال  يف  احلديثة 
والنتائج، وقد نظم املجل�ص يف العام 2019 موؤمتر ومعر�ص دبي الريا�سي 
للذكاء ال�سطناعي الأول من نوعه، وميثل جممع فوت لب منوذجا ناجحا 
يف جمال التدريب العلمي الدقيق حيث يتوجه العامل اإىل حتديث و�سائل 
الأداء  وحتليل  لقيا�ص  الذكية  والتطبيقات  الأجهزة  وا�ستخدام  التدريب 

وتطوير مهارات الريا�سيني الكبار وال�سغار و�سناعة اأبطال امل�ستقبل.

•• اأبوظبي -وام:

العاملية  اأب���وظ���ب���ي  ب��ط��ول��ة  ح��ق��ق��ت 
ن�سختها  يف  اجل��وج��ي��ت�����س��و  مل��ح��رتيف 
اأبوظبي  ا�ست�سافتها  والتي   12 ال��� 
اأبريل   9 6 حتى  الفرتة من  خ��الل 
من  لعب   2000 مب�ساركة  املا�سي 
النجاحات  من  جمموعة  دولة   80
اإقليمية  باإ�سادة  حظيت  واملكت�سبات 
قدمت  حيث  النطاق  وا�سعة  ودولية 
لنجوم العامل فر�سة العودة لب�ساط 
الفعاليات  ت���وق���ف  ب���ع���د  ال�����ن�����زالت 
العام  م��دى  على  العاملية  الريا�سية 

املا�سي.
الظاهري  �سامل  �سعادة حممد  وق��ال 
ن�����ائ�����ب رئ����ي���������ص احت���������اد الإم������������ارات 
وبدعم  اأب��وظ��ب��ي  اإن  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و 
متوا�سل من القيادة الر�سيدة جنحت 
ا�ست�سافة  يف تقدمي منوذج ملهم يف 
با�ستح�سان  حظي  الكربى  الأح��داث 
الإقليمية  ال��ري��ا���س��ي��ة  الأو������س�����اط 
والدولية ورحبت بنجوم اجلوجيت�سو 
العامل للم�ساركة  اأنحاء  من خمتلف 
ع�سرة  الثانية  الن�سخة  مناف�سات  يف 
اأبوظبي العاملية ملحرتيف  من بطولة 

اجلوجيت�سو يف اأبريل املا�سي.
متنف�سا  �سكلت  البطولة  اأن  واأ�ساف 
ل��ع�����س��اق ال���ري���ا����س���ة وجن���وم���ه���ا بعد 
فر�سة  وج�سدت  التوقف  م��ن  ف��رتة 
يف  الريا�سيون  فيها  يتناف�ص  مميزة 
اأهمية  اجلوجيت�سو  ب��ط��ولت  اأك���رث 
اأن البطولة  اإىل  يف العامل .. م�سريا 

متثل عامال اأ�سا�سيا يف تو�سيع قاعدة 
ه����ذه ال��ري��ا���س��ة ومم��ار���س��ي��ه��ا داخل 

الدولة .
املنظمة  ال����ل����ج����ن����ة  اأن  واأو���������س��������ح 
ل��ب��ط��ول��ة اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي��ة ملحرتيف 
ال�ستار  ا���س��دال  وع��ق��ب  اجلوجيت�سو 
البطولة  م��ن   12 ال���  الن�سخة  على 
و�سعت برنامج عمل وخطة متكاملة 
وال�ستعدادات  التح�سريات  ملبا�سرة 
اخلا�سة بتنظيم الن�سخة ال� 13 من 
ال��ب��ط��ول��ة خ���الل ال��رب��ع الأخ����ري من 

العام اجلاري.
اأن هذه اخلطوة متثل امتدادا  واأك��د 
املرموقة  للمكانة  وتر�سيخا  للنجاح 
ال��ت��ي ب��ات��ت ت��ت��ب��واأه��ا ال��ب��ط��ول��ة عرب 
احلر�ص  يعك�ص  كما  املا�سية  ن�سخها 
العام  ن���ه���اي���ة  ق���ب���ل  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  ع���ل���ى 
اجل�������اري ال����ت����زام احت������اد الإم��������ارات 
الفر�سة  ب���ت���وف���ري  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و 
اأكرب قدر من الالعبني من  مل�ساركة 

دول العامل كافة .
الت�سجيل  اأن  اإىل  ال��ظ��اه��ري  ون����وه 
يف ال���ب���ط���ول���ة م����ت����اح ع����رب ال����راب����ط 
https://events.uaejjf.
org/en/federation/1/
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واأثبتت العا�سمة اأبوظبي خالل اأيام 
البطولة الأربعة قدرتها وا�ستعدادها 
ل�ست�سافة الفعاليات العاملية الكربى 
�سمن بيئة اآمنة و�سحية كما عك�ست 
البطولة للعامل مرونة عالية وقدرة 
التغيريات  خمتلف  مع  التاأقلم  على 

وموا�سلة م�سرية الإجناز والنجاح.
ياأتي التنظيم امل�سرف لهذه البطولة 
ليربهن للجميع الإمكانيات الكبرية 
والبنية التحتية الرفيعة التي تتمتع 
الدولة  يف  اجلوجيت�سو  ريا�سة  بها 
الالحمدود  ال���دع���م  ب��ف�����س��ل  وذل����ك 

للقيادة الر�سيدة.
رائعا  اأداء  الإم�������ارات  اأب���ط���ال  وق����دم 
للوزن  فئات  ع��دة  يف  املناف�سات  اأثناء 
ملن�سات  بف�سله  وو�سلوا  والأح��زم��ة 
اأبناء  ب��اأن  للعامل  ليربهنوا  التتويج 

الإمارات اأهل للتحدي.
فئة  مناف�سات  من  الأول  اليوم  ففي 
اأب��ط��ال الإم����ارات  امل��ح��رتف��ني ح�سد 
ميدالية ملونة عن فئة احلزام   22

الأزرق والبنف�سجي ليحلوا يف املرتبة 
يف  نقطة   18320 بر�سيد  الأوىل 
الربازيل  ولتحل  ال���دول  ت�سنيفات 
ثانية بر�سيد 9560 نقطة ورو�سيا 

ثالثة بر�سيد 2560 نقطة.
املحرتفني  فئة  مناف�سات  واختتمت 
يف البطولة بت�سدر الربازيل باملرتبة 
ملونة  م���ي���دال���ي���ة   61 م����ع  الأوىل 
امل��رك��ز الثاين  وج����اءت الإم������ارات يف 
24 ميدالية ملونة ورو�سيا  بر�سيد 
يف املركز الثالث بر�سيد 4 ميداليات 
من  الإم���ارات  لعبو  ومتكن  ملونة. 
ع��ام��ا من   18 دون  ال��ن��ا���س��ئ��ني  ف��ئ��ة 
حملة احلزام الأزرق من خالل ك�سب 
34 ميدالية ملونة بواقع 12 ذهبية، 

و12 ف�سية و10 برونزيات ما يوؤكد 
للمواهب  را�سخة  قاعدة  وج��ود  على 
النا�سئة القادرة على موا�سلة م�سرية 
الإجنازات الوطنية ورفع علم الدولة 

يف املحافل والبطولت العاملية.
كما متكن لعبو الدولة من حتقيق 
مناف�سات  يف  ملونة  ميدالية   23
5 ذه���ب���ي���ات و9  ب����واق����ع  الأ�����س����ات����ذة 
خمتلف  يف   ، ب��رون��زي��ات  و9  ف�سيات 
ف��ئ��ات الأوزان والأح���زم���ة، وح��ل��وا يف 
الو�سيفة  رو�سيا  بعد  الثالث  املركز 

والربازيل �ساحبة ال�سدارة.
العاملية  اأب��وظ��ب��ي  ب��ط��ول��ة  و���س��ه��دت 
ملحرتيف اجلوجيت�سو م�ساركات عاملية 
الأ�سماء  اأق����وى  ا�ستقطبت  وا���س��ع��ة 

العاملية يف كافة الأحزمة بالرغم من 
التحديات ال�ستثنائية التي فر�ستها 
على  امل�ساركة  ه��ذه  واأك��دت  اجلائحة 
بقدرة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ث��ق��ة  م�����س��ت��وي��ات 
اأبوظبي ودولة الإمارات على تنظيم 
على  احلفاظ  مع  البطولت  اأ�سخم 

�سحة و�سالمة اجلميع.
جمهور  دون  انعقادها  من  وبالرغم 
ع�سرة  ال���ث���ان���ي���ة  ال��ن�����س��خ��ة  جن���ح���ت 
اآلف  ا���س��ت��ق��ط��اب  ال��ب��ط��ول��ة يف  م���ن 
امل�ساهدين من خمتلف اأرجاء العامل 
من خالل نقل املناف�سات عرب القنوات 

الرقمية املخ�س�سة للبطولة.
وانطالقا من اإدراك الحتاد ل�سعبية 
مبتابعة  امل�ساهدين  ورغبة  البطولة 

املتاحة  ال���و����س���ائ���ل  ع����رب  اأح����داث����ه����ا 
والقنوات الرقمية مت بث جمرياتها 
عرب قناته على موقع يوتيوب كما مت 

نقلها على قناة اأبوظبي الريا�سية.
ووفقا لأحدث بيانات بطولة اأبوظبي 
و�سل  اجلوجيت�سو  ملحرتيف  العاملية 
ع������دد م���������س����اه����دات ال����ب����ث اخل���ا����ص 
اإىل  البطولة  من  املا�سية  بالن�سخة 
ما  مع  تقريبا  م�ساهدة  األف   400

يقارب 67 األف �ساعة م�ساهدة.
بال�سراكات  الحت����اد  مم��ث��ل��و  واأ����س���اد 
حتظى  ال��ت��ي  املتينة  ال�سرتاتيجية 
العاملية ملحرتيف  اأبوظبي  بطولة  بها 
املا�سية  ن�����س��خ��ه��ا  يف  اجل��وج��ي��ت�����س��و 
وامل��ق��ب��ل��ة وال���ذي���ن مي��ث��ل��ون خمتلف 
احت�سان  على  ي��وؤك��د  م��ا  ال��ق��ط��اع��ات 
اأطيافه  مبختلف  الإماراتي  املجتمع 

لهذه اللعبة.

•• اأبوظبي -وام:

الوطنية  الأوملبية  اللجنة  نظمت 
ور�����س����ة ع���م���ل م�������س���رتك���ة لحت����اد 
عملية  خ��ط��وة  اأول  يف  ال�����س��ب��اح��ة 
عقب اأيام من اإطالق دليل حوكمة 
الحت�������ادات ال��ري��ا���س��ي��ة ال����ذي مت 
الإعالن عنه موؤخرا خالل موؤمتر 
الهيئة  ب��ني  وب��ال�����س��راك��ة  �سحفي 
العامة للريا�سة واللجنة الأوملبية 

الوطنية.
وا���س��ت��ه��دف��ت ور����س���ة ال��ع��م��ل التي 
اأع�ساء  الأن���دي���ة  ممثلي  ���س��ه��ده��ا 
اجل���م���ع���ي���ة ال���ع���م���وم���ي���ة لحت�����اد 
ال�����س��ب��اح��ة ت��و���س��ي��ح امل����واد ال���� 87 
لدليل حوكمة الحتادات الريا�سية 
والتعريفات  امل��ف��اه��ي��م  ���س��رح  م���ع 
الواردة فيه مبا ي�سهم يف ا�ستيعابه 
للعمل  متهيدا  املن�سودة  بال�سورة 
به خالل الفرتة املقبلة املحددة ب� 
لتوفيق  لكافة الحتادات  اأ�سهر   3
مبا  الأ�سا�سية  اأنظمتها  وت��ع��دي��ل 

يتنا�سب مع قواعده واأحكامه.
العمل  ور����ص  عقد  اأهمية  وتكمن 
الذي  التوقيت  ه��ذا  يف  التثقيفية 

ياأتي بعد اإطالق الدليل لتو�سيح 
ال�������س���ورة اأم������ام ك���اف���ة الحت������ادات 
تعديل  يف  وم�ساعدتها  الريا�سية 
مع  لتتوافق  الأ�سا�سية  اأنظمتها 
ال���دل���ي���ل ال�����ذي ي��ت��م��ا���س��ى ب����دوره 
الدولية  وامل��واث��ي��ق  الأن��ظ��م��ة  م��ع 

ت��وج��ي��ه��ات �سمو  وان���ط���الق���ا م���ن 
را�سد  اأحمد بن حممد بن  ال�سيخ 
الأوملبية  اللجنة  رئي�ص  مكتوم  اآل 
وتثقيف  ن�سر  ب�����س��رورة  الوطنية 
كافة منت�سبي الحتادات الريا�سية 
وع�����ر������ص اأه�����������داف وال�����ت�����زام�����ات 

واخت�سا�سات الحتادات الريا�سية 
الريا�سة  ثقافة  ن�سر  يف  املتمثلة 
وتعزيز  بالدولة  نطاق  اأو�سع  على 
ال��دول��ة ومكانة الحت��اد يف  �سمعة 
خمتلف املحافل الريا�سية و اإعداد 
الفئات  كل  يف  الوطنية  املنتخبات 

ال��ع��م��ري��ة وت��ع��زي��ز م�����س��ارك��ة امل���راأة 
والرتقاء  الريا�سية  الأن�سطة  يف 
واحلكام  ال��ف��ن��ي��ة  ال����ك����وادر  ب������اأداء 
مكافحة  ثقافة  ون�سر  والإداري���ني 
ومراعاة  ال�سارة  واملواد  املن�سطات 
العامة  وال���ت���وج���ه���ات  ال�����س��ي��ا���س��ة 

للعمل الريا�سي يف الدولة.
الأمني  الوهيبي  ع��ب��داهلل  وت��وج��ه 
العام لحتاد ال�سباحة بال�سكر اإىل 
واإىل  ال��وط��ن��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 
الهيئة العامة للريا�سة حلر�سهما 
مع  والعمل  التواجد  على  ال��دائ��م 
عام  ب�سكل  الريا�سية  الحت����ادات 
ب�����س��ك��ل خا�ص  ال�����س��ب��اح��ة  واحت�����اد 
ريا�سية  بيئة عمل  اأج��ل خلق  من 
م��ت��ط��ورة وذل����ك مب���ا ي��ت��واف��ق مع 
دليل حوكمة الحتادات الريا�سية 
ال���������ذي ي���خ���ل���ق ف�����ر������ص ج����دي����دة 

للم�ساركة الريا�سية.
�سريعا  العمل  على  واأك��د احلر�ص 
العمومية  اجل��م��ع��ي��ة  اأع�����س��اء  م��ع 
خ����الل ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة م���ن اأجل 
ت����ع����دي����ل ب����ن����ود لئ����ح����ة ال���ن���ظ���ام 
جمعية  خ������الل  م����ن  الأ�����س����ا�����س����ي 
ع��م��وم��ي��ة غ���ري ع���ادي���ة ل��ك��ي يتم 
ت��ع��دي��ل ك��اف��ة ال��ب��ن��ود مب��ا يتوافق 
..متوجها  احل���وك���م���ة  دل���ي���ل  م���ع 
بال�سكر اإىل الأندية الأع�ساء على 
ا�ستجابتها ال�سريعة من اأجل عقد 
بالالئحة  اخلا�سة  العمل  ور���س��ة 

املر�سلة.

افتتاح »فوت لب« بدبي اأول جممع يف املنطقة يجمع بني التكنولويجا والذكاء ال�سطناعي مبجال كرة القدم

»اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو« .. جناحات ومكت�سبات تعك�س الريادة يف ا�ست�سافة الأحداث الكربى

احتاد الرماية يح�سل على بطاقة »الأوملبية« تنظم ور�سة عمل دليل احلوكمة لحتاد ال�سباحة
التاأهل لأوملبياد طوكيو وير�سح بن 

فطي�س لتمثيل الدولة
•• دبي -وام:

ح�سل احتاد الإمارات للرماية على بطاقة التاأهل لدورة الألعاب الأوملبية 
املقبل،  يوليو   23 اليابان  يف  مناف�ساتها  �ستنطلق  التي   ،2021 طوكيو 
وذلك يف اإجن��از جديد للريا�سة بالدولة. واأك��د عبد اهلل �سامل بن يعقوب 
اأن الحت��اد ر�سح البطل ال��دويل �سيف بن فطي�ص بفئة  اأم��ني عام الحت��اد 
البطاقة  بتلك  طوكيو  اأوملبياد  يف  للم�ساركة  " ال�سكيت"،  الأطباق  رماية 
4 ميداليات دولية يف  الأخ��رية، حيث ح�سد  الدولية  اإجنازاته  على �سوء 

اآخر 4 اأ�سهر خالل الفرتة بني فرباير 2021 ويونيو اجلاري.
وقال عبد اهلل �سامل بن يعقوب اإنه خالل الجتماع الذي ح�سره م�ساء اأم�ص 
الأول "عن بعد" وبعد امل�ساورات مع الحتادات الآ�سيوي والدويل والعربي 
بطاقة  على  احل�سول  مت  الرماية،  ريا�سة  يف  الإم���ارات  متيز  �سوء  وعلى 
التاأهل اإىل اأوملبياد طوكيو، لتكون الرماية يف طليعة الريا�سات الإماراتية 
امل�ساركة يف احلدث كعادتها، خا�سة اأن الرماية هي اللعبة الوحيدة يف تاريخ 
الريا�سة الإماراتية التي �سبق لها اأن ح�سدت ميدالية اأوملبية ذهبية، وذلك 

عن طريق ال�سيخ اأحمد بن ح�سر يف اأوملبياد �سيدين عام 2004.
وعن توقعاته ل�سيف بن فطي�ص يف مناف�سات اأوملبياد طوكيو قال :" الرامي 
الدويل �سيف بن فطي�ص ميلك �سجال حافال من الإجنازات على امل�ستوي 
بعد  ال��راه��ن  الوقت  عامليا يف  ت�سنيفا  وال���دويل، وميلك  وال��ق��اري  العربي 
املا�سي،  مار�ص  بالهند  العامل  بطولة  يف  الف�سية  امليدالية  على  ح�سوله 
وثقتنا فيه بال حدود للمناف�سة على ح�سد ميدالية اوملبية، خ�سو�سا اأنه 
برغم  الأخ��رية  الفرتة  يف  الدولية  وامل�ساركات  التدريبات  عن  يتوقف  مل 
ظروف الغالق يف الكثري من الدول بالعامل على خلفية جائحة كورونا، 
و�سوف يوفر الحتاد له كل الدعم يف املرحلة املقبلة لتحقيق اأف�سل نتيجة 

يف الدورة التي متثل اأكرب حدث ريا�سي يقام يف العامل ".
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•• دبي-وام: 

دولة  ع�سوية  على   /FIS/ ال��ث��ل��وج  على  للتزلج  ال���دويل  الحت���اد  ���س��ادق 
الأع�ساء  ال��دول  بعد ت�سويت  وذل��ك  املتحدة يف الحت��اد  العربية  الإم���ارات 
الذي  الثلج  التزلج على  لريا�سة  الثاين واخلم�سني  الدويل  املوؤمتر  خالل 

عقد الأ�سبوع املا�سي يف �سوي�سرا.
وي�سكل احل�سول على الع�سوية تتويجاً للحملة التي امتدت خلم�ص �سنوات 
"ماجد الفطيم" و"�سكي دبي" وبالتعاون مع احتاد الإمارات  بقياد �سركة 
يف  الإم��ارات��ي��ني  الريا�سيني  اأم��ام  الطريق  ميهد  كما  ال�ستوية  للريا�سات 
اإىل  مرة  لأول  ال��دويل  امل�ستوى  على  للمناف�سة  الثلجية  الريا�سات  جمال 
الثلجية  الريا�سات  فعاليات  ا�ست�سافة  على  الإم����ارات  دول��ة  ق��درة  جانب 
الثلج مثل بطولة  للتزلج على  ال��دويل  الحت��اد  قبل  املعتمدة من  الدولية 
التزلج املتعرج على املنحدرات وبطولة التزلج والتزلج اللوحي على امل�سارات 

املائلة واللتني �ستقامان يف "�سكي دبي" يف وقٍت لحق من هذا العام.
و�ساهمت "�سكي دبي" على امتداد العقد املا�سي يف تعزيز ثقافة الريا�سات 
تر�سيخ  على  وعملت  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  ال�ستوية 
من  ال��ع��دي��د  ا�ست�سافة  خ��الل  م��ن  ال��دول��ي��ة  للم�سابقات  كمركز  مكانتها 
للتزحلق  العامل  العامل" و"كاأ�ص  "كاأ�ص  املرموقة مثل  املرموقة  البطولت 

للتزلج  الوطنية  الإم����ارات  بطولة  تاأ�سي�ص  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اجلليد"  على 
جميع  م��ن  وامل�ساهدين  املتناف�سني  جت��ذب  وال��ت��ي  اجلليد  على  والتزحلق 
املبذولة لإن�ساء فريق وطني توفر هذه  العامل ومتا�سيا مع اجلهود  اأنحاء 
املن�ساأة احلديثة اأي�سا من�سة للريا�سيني للتعلم وتطوير و�سقل مواهبهم 
الفريدة من نوعها كما تلتزم باحت�سان املواهب املحلية من خالل رعايتها 

للربامج الريا�سية.
"ماجد  �سركة  العاملية يف  الثلج  م�ساريع  رئي�ص  نائب  العرتي  وقال حممد 
الثلوج من �ساأنها تعزيز  الفطيم" اإن ع�سوية الحتاد الدويل للتزلج على 
ُيعترب  كما  الثلجية  للريا�سات  ال��دويل  امل�سرح  على  الإم���ارات  دول��ة  مكانة 
ذلك خطوة مميزة للغاية بالن�سبة للريا�سيني الذين ميكنهم الآن التطلع 
لتمثيل بلدهم على امل�ستوى العاملي من خالل التناف�ص يف بع�ص الأحداث 
ال�ستوية  الأوملبية  الألعاب  العامل مثل  �سهرة وعراقة يف  الأك��رث  الريا�سية 

وبطولة العامل للتزلج على الثلج.
وكانت دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة واح��دة من بني خم�ص دول جديدة 
متت املوافقة على ان�سمامها كع�سو منت�سب يف الحتاد الدويل للتزلج على 
ُيعقد كل  وال��ذي  الثلج  التزلج على  لريا�سة  ال��دويل  املوؤمتر  الثلوج خالل 
دوليا  الناظمة  الهيئة  الثلوج  على  للتزلج  ال��دويل  الحت��اد  وُيعترب  عامني 

لريا�سات التزلج على الثلج والتزحلق على اجلليد .

•• اأبوظبي- وام:

الها�سمي  املنعم  عبد  �سعادة  بحث 
رئ���ي�������ص الحت������ادي������ن الإم������ارات������ي 
لرئي�ص  الأول  ال��ن��ائ��ب  والآ���س��ي��وي 
للجوجيت�سو  ال��������دويل  الحت��������اد 
امل�سرتك  ال���ت���ع���اون  ���س��ب��ل  ت���ع���زي���ز 
�سعادة  م����ع  ال���ري���ا����س���ة  جم�����ال  يف 
ف��رين��ان��دو ل��وي�����ص ل��ي��م��و���ص �سفري 
ج��م��ه��وري��ة ال����ربازي����ل الحت���ادي���ة 
الطرفان  وات����ف����ق  الإم�����������ارات،  يف 
اأك���رب ح�سة  على ال��ت��ع��اون لإق��ام��ة 
العامل  يف  للجوجيت�سو  ت��دري��ب��ي��ة 
بجناح الربازيل يف دبي بتاريخ 15 
نوفمرب 2021على هام�ص اإك�سبو 
مع  وال��ت��ع��اون  بالتن�سيق   2020
دبي،  اإك�سبو  عن  امل�سوؤولة  اجلهات 
الحرتازية  ال��ت��داب��ري  يلبي  ومب���ا 

والإجراءات الوقائية يف وقتها.
�سعادة  ا�ستقبال  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
لل�سفري  ال��ه��ا���س��م��ي  امل���ن���ع���م  ع���ب���د 
ال���ربازي���ل���ي اأم�������ص مب��ق��ر الحت����اد 
الإماراتي للجوجيت�سو يف اأبوظبي، 
مدير  نا�سيمنتو  رافائيل  بح�سور 
اإك�سبو  معر�ص  يف  ال��ربازي��ل  جناح 
2020 دبي، وفهد علي ال�سام�سي 
الأم������ني ال���ع���ام لحت�����اد الإم�������ارات 
يف  الها�سمي  واأك����د  للجوجيت�سو. 
الإم����ارات  اأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت�سريحه 
الإمارات  بني  العالقات  " وام" اأن 
وال����ربازي����ل ق���وي���ة وع��م��ي��ق��ة، واأن 
���س��ه��دت تطورا  الأخ������رية  امل��رح��ل��ة 
ال�سيا�سية  امل�����س��ت��وي��ات  ع��ل��ى  ك��ب��ريا 
والق�����ت�����������س�����ادي�����ة وال����ري����ا�����س����ي����ة 
والثقافية، واأن ريا�سة اجلوجيت�سو 
ال����ري����ا�����س����ات  م�����ن  ال�������ربازي�������ل  يف 
بالدولة  ميار�سها  حيث  ال�سعبية 
لع���ب  م���ل���ي���ون   2.5 م�����ن  اأك�������رث 
ولع��ب��ة م��ن امل�����س��ج��ل��ني ر���س��م��ي��ا يف 
الحت�������اد، ومت���ل���ك اأك�����رث م���ن 22 

لتعليم  متخ�س�سة  اكادميية  األ��ف 
خمتلف  يف  ال���الع���ب���ني  وت���ط���وي���ر 
الإم�������ارات  احت�����اد  واأن  ولي���ات���ه���ا، 
مطور  اأكرب  باعتباره  للجوجيت�سو 
ال����ع����امل، قام  ال���ري���ا����س���ة يف  ل��ت��ل��ك 
ا�ستعرا�سية  فقرة  بتقدمي  لعبوه 
اأم����ام ال��رئ��ي�����ص ال��ربازي��ل��ي جايري 
ب���ول�������س���ون���ارو خ�����الل زي����ارت����ه اإىل 

الإمارات يف اأكتوبر 2019، .
امللمو�ص  ال��������دور  ع���ل���ى  اك�����د  ك���م���ا 
دعم  يف  اجل��وج��ي��ت�����س��و  ل���ري���ا����س���ة 
العالقات بني الدولتني من خالل 
تعاقدنا مع اأكرث من 700 مدرب 
م�سروعها  على  لالإ�سراف  برازيلي 
ل��ن�����س��ر وت��ط��وي��ر ال��ل��ع��ب��ة، ك��م��ا اأن 
 18 الإم���ارات تنظم ما يقرب من 
وليات  خمتلف  يف  �سنويا  بطولة 

الربازيل.
ن�ستغل  اأن  الها�سمي:" علينا  وقال 
اأ�سبحت  التي  اجلوجيت�سو  ريا�سة 
ثقافة جمتمع يف الإمارات يف تعزيز 
العالقة مع الربازيل وخمتلف دول 
ال��ري��ا���س��ة م��ن دعائم  ال��ع��امل، لأن 
وج�سور بناء القوة الناعمة للدولة 
خ�����ارج ح����دوده����ا، وه�����ذا ي��ت��ف��ق مع 

ينظم  ال��ذي  الحت��اد  ا�سرتاتيجية 
اأكرث من 80 بطولة حول العامل، 
ويراعي فيها جميعا دعم العالقات 
واأمتنى  وال��������دول،  ال�����س��ع��وب  ب���ني 
ل�سعادة  اأخ���رى  ل��ق��اءات  اأن حت��دث 
ال�سفري الربازيلي مع باق احتاداتنا 
الريا�سية نظرا لتميز الربازيل يف 
اجلانب الريا�سي، وثقافة املجتمع 
الريا�سة  تعترب  ال��ت��ي  ال��ربازي��ل��ي 
اأ����س���ل���وب ح����ي����اة، ون���ح���ن يف احت����اد 
باأن  �سعدنا  للجوجيت�سو  الإم���ارات 
يكون اأول ظهور للرئي�ص الربازيلي 
يف ح���دث ري��ا���س��ي ب��ال��ربازي��ل بعد 
امل�سوؤولية  ت��ول��ي��ه  وق��ب��ل  ان��ت��خ��اب��ه 
جراند  اأبوظبي  بطولة  يف  ر�سميا، 
�����س����الم ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و ب����ري����و دي 
من  ج��ان��ب��ا  ح�سر  حينما  ج��ان��ريو 

املناف�سات وقام بتتويج الفائزين يف 
عام 2018.

م������ن ن����اح����ي����ت����ه اأك���������د ف����رين����ان����دو 
الربازيل  ���س��ف��ري  ل��ي��م��و���ص  ل��وي�����ص 
بتواجده  �سعيد  اأن���ه  الإم������ارات  يف 
دول  اأه�������م  اإح��������دى  الإم�����������ارات  يف 
و�سعيد  الو���س��ط،  ال�����س��رق  منطقة 
الإمارات  ب��وج��وده يف احت��اد  كذلك 
لريا�سة  مطور  اأه��م  للجوجيت�سو 
اجل��وج��ي��ت�����س��و يف ال����ع����امل. وق����ال: 
بني  القوية  العالقات  منطلق  من 
بطرح  قمنا  وال���ربازي���ل  الإم�����ارات 
بع�ص املبادرات لدعم جناح معر�ص 
اإك�سبو 2020 بدبي الذي نثق باأنه 
والهم  والأ���س��خ��م  الأك���رب  �سيكون 
ب���اأن احتاد  ال��ع��امل، ولأن��ن��ا نعلم  يف 
اأكرب  اأق���ام  للجوجيت�سو  الإم����ارات 

يف  للجوجيت�سو  ت��دري��ب��ي��ة  ح�����س��ة 
مو�سوعة  دخلت  التي  وه��ي  العامل 
عام  يف  القيا�سية  لالأرقام  جيني�ص 
ننظم  ان  على  حر�سنا   ،2015
منها  اأك��رب  اأخ���رى  تدريبية  ح�سة 
وتقود  جيني�ص  م��و���س��وع��ة  ت��دخ��ل 
ال�سابق  الرقم  لتحطيم  الإم���ارات 
اكرث  ال�سوء  وتلقي  �سجلته،  الذي 
باعتباره  دبي   2020 اإك�سبو  على 
خ��ل��ف��ي��ة ل���ه���ذا احل�����دث امل���ه���م، ول 
اأن���ن���ا من��ل��ك ج��ن��اح��ا كبريا  ���س��ي��م��ا 
4000 م��رت يف  يت�سع لأك���رث م��ن 
بالتعاون  ن�سعى  اأننا  كما  املعر�ص، 
مع احتاد الإمارات للجوجيت�سو ان 
نقيم بع�ص فعاليات اجلوجيت�سو يف 
املعر�ص ب�سكل دوري �سواء اأ�سبوعيا 

اأو كل اأ�سبوعني".

املنعم  عبد  ل�سعادة  ال�سكر  ووج���ه 
ال�ستقبال.. ح�سن  على  الها�سمي 

لدولة  كبري  بامتنان  :اأ�سعر  وق��ال 
الإمارات واحتاد اجلوجيت�سو الذي 
ريا�سيي اجلوجيت�سو  اأح��الم  حول 
ملمو�ص،  واق����ع  اإىل  ال���ربازي���ل  يف 
من خالل تنظيم اأقوى البطولت، 
اأكرب اجلوائز، وا�ست�سافة  وتقدمي 
م�سروع  يف  للعمل  منهم  املتميزين 
و�سوف  الإم����ارات����ي،  اجل��وج��ي��ت�����س��و 
تعزيز  ع���ل���ى  ب���ال���ت���اأك���ي���د  ن���ح���ر����ص 
فر�ص النجاح لكل املبادرات املقبلة 
ال��ع��الق��ات بني  ي��خ��دم تعميق  مب��ا 

الدولتني".
رافائيل  اأك�����د  ن��ف�����س��ه  ال�����س��ي��اق   يف 
الربازيل  ج��ن��اح  م��دي��ر  نا�سيمنتو 
على  اأن����ه  دب���ي   2020 اإك�����س��ب��و  يف 

�سينطلق  ال���ذي  امل��ع��ر���ص  ب���اأن  ثقة 
دب����ي  م�����ن   2021 اأك�����ت�����وب�����ر  يف 
املعار�ص  تاريخ  يف  الأجن��ح  �سيكون 
ويراه  راآه  م��ا  �سوء  على  ال��دول��ي��ة، 
ي��وم��ي��ا يف الإع�����داد وال��ت��ج��ه��ي��ز له، 
 2020 " اإك�����س��ب��و  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
يف  انت�سار  اأكرب  �سي�سكل  دبي"   –
ال��ع��امل ع��ل��ى ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، واأن 
الإم�����ارات م��ن خ��الل��ه ���س��وف تقود 
وتبعث  الكامل،  التعايف  اإىل  العامل 
ر�سائل الأمل والتفاوؤل يف جمالت 

ال�ستثمار والقت�ساد والتجارة.
وقال: " اأقيم هنا منذ فرتة لي�ست 
دبي  ا���س��ت��ع��دادات  وات��اب��ع  بالقليلة 
لإك�سبو 2020 – والعالقات بيننا 
وبني الإم��ارات يف اأف�سل مراحلها، 
ومهمة الريا�سة اأن تدعم الروابط 
بني ال�سعوب والدول، ومن منطلق 
الريا�سة،  ال��ربازي��ل يف  دول��ة  متيز 
طرحنا اأفكارنا على احتاد الإمارات 
ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و لك���ت�������س���اف زاوي�����ة 
جديدة من زوايا التميز يف معر�ص 
يف  وامل�ساهمة  دبي   2020 اإك�سبو 
امل�ستوى  على  جن��اح��ه  اأث���ر  تعميق 
ال�����دويل ب��ل��ف��ت الأن���ظ���ار اإل���ي���ه من 

خالل مثل هذه املبادرات".
ف����ه����د علي  ع������رب  ن����اح����ي����ت����ه  م������ن 
ال�����س��ام�����س��ي الأم�����ني ال���ع���ام لحتاد 
الإم��ارات للجوجيت�سو عن �سعادته 
بهذه اخلطوة، موؤكدا على ترحيب 
الحتاد وحر�سه على القيام بدوره 
الوطني يف اإجناح " اإك�سبو 2020 
به  " ليكون من��وذج��ا يحتذى  دب��ي 
ي��ع��زز جن��اح��ات ال��دول��ة يف خمتلف 
اأدوار  لها  الريا�سة  واأن  امل��ج��الت، 
املناف�سات،  مفهوم  تتجاوز  اأخ���رى 
وت�سل اإىل م�ستوى دعم العالقات 
ال���دول���ي���ة وت���ق���وي���ة ال����رواب����ط بني 
النمو  ب����رام����ج  ودع������م  ال�������س���ع���وب، 
املجالت، م�سريا  والتطور يف كافة 
اإىل ان جتربة ريا�سة اجلوجيت�سو 
ب��ني الإم����ارات وال��ربازي��ل م��ن اأهم 
التي  الأخ���رية  العقود  يف  التجارب 
هذا  يف  ا�ستثنائيا  من��وذج��ا  ق��دم��ت 
ال�سفارة  م����ب����ادرة  واأن  ال�������س���ي���اق، 
تعك�ص مدى  ب��ال��دول��ة  ال��ربازي��ل��ي��ة 
اللعبة  هذه  وتطور  لنجاح  اإدراكها 

يف الإمارات.
وقال ال�سام�سي:" اختار الأ�سدقاء 
نوفمرب   15 ت���اري���خ  ال���ربازي���ل  يف 
لإق���ام���ة اأك����رب ح�����س��ة ت��دري��ب��ي��ة يف 
اإك�سبو  العامل على هام�ص معر�ص 
تاريخي  ي����وم  لأن�����ه   2020 دب����ي 
م���ع ذكرى  ي��ت��واك��ب  ال����ربازي����ل  يف 
 15 الربازيل يف  اإع��الن جمهورية 
�سعداء  ون��ح��ن   ،1989 ن��وف��م��رب 
احتفلنا  واأن  لنا  �سبق  لأننا  بذلك 
الإم����ارات  ل��دول��ة  ال��وط��ن��ي  بالعيد 
يف ال���ربازي���ل ع��ل��ى ه��ام�����ص اإح���دى 
اأب���وظ���ب���ي ج����ران����د �سالم  ج������ولت 
عبد  ���س��ع��ادة  وق���ام  للجوجيت�سو". 
ال�سفري  ب���اإه���داء  الها�سمي  امل��ن��ع��م 
اإك�سبو  ال��ربازي��ل يف  وم��دي��ر ج��ن��اح 
اللقاء، ومت  دروع الحت��اد يف نهاية 

التقاط ال�سور التذكارية.

امل�سادقة على ع�سوية الإمارات يف الحتاد الدويل للتزلج على الثلوج

اإقامة اأكرب ح�سة تدريبية للجوجيت�سو يف العامل بجناح الربازيل يف اإك�سبو 2020 دبي 

• عبد املنعم الها�سمي: ننظم 18 بطولة �سنويا يف الربازيل والإمارات اأكرب مطور للعبة يف العامل 
• فريناندو لوي�س: اأبوظبي حولت اأحالم ريا�سيي اجلوجيت�سو يف بالدي اإىل واقع ملمو�س
• رافائيل نا�سيمنتو: اإك�سبو 2020 دبي �سيكون اأكرب انت�سار يف العامل على جائحة كورونا

•• الفجرية -وام:

اأكد �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن 
الفجرية  عهد  ويل  ال�سرقي  حممد 
ع��ل��ى ال�����دور ال����ذي ت��ل��ع��ب��ه الأح�����داث 
ت��ع��زي��ز ح�����س��ور دولة  ال��ري��ا���س��ي��ة يف 
الإم�����ارات يف امل��ج��ال ال��ري��ا���س��ي على 
م�ساركة  واأه��م��ي��ة  ال����دويل،  امل�ستوى 
اإم��ارة الفجرية يف تنظيم البطولت 
جاهزيتها  ت����وؤك����د  ال����ت����ي  ال���ع���امل���ي���ة 
ل���س��ت�����س��اف��ة الأح�������داث ال���دول���ي���ة يف 

�سجّل اإجنازاتها يف املحافل الريا�سية 
على م�ستوى العامل.

�سموه يف  ا�ستقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ال�سيخ  الأم�����ريي،  ب��ال��دي��وان  مكتبه 
ال�سرقي  �سيف  بن  حمد  بن  عبداهلل 
رئي�ص احتاد الإمارات لبناء الأج�سام 
اللجنة  واأع�����س��اء  البدنية،  واللياقة 
الفجرية  ل��ب��ط��ول��ة حت���دي  امل��ن��ظ��م��ة 
املقرر  الأج���������س����ام  ل���ب���ن���اء  ال���دول���ي���ة 
اإىل   21 من  الفرتة  خ��الل  اإقامتها 
يف  اجل��اري  العام  من  �سبتمرب   24

بالفجرية،  ال��ري��ا���س��ي  زاي���د  جم��ّم��ع 
مب�ساركة حملية ودولية وا�سعة.

الفجرية  ع��ه��د  ويل  ���س��م��و  وا���س��ت��م��ع 
حت�سريات  اإىل  املنظمة  اللجنة  من 
الدورة ال� 20 التي تقام حتت رعاية 
ال�سناعة  �سموه، وبتنظيم من دائرة 
والق���ت�������س���اد ب���ال���ف���ج���رية واإ�����س����راف 
لبناء  وال������دويل  الإم�������ارات  الحت�����اد 
التامة  جاهزيتها  م��وؤّك��دًة  الأج�سام، 
الريا�سي  احل���دث  ه���ذا  ل�ست�سافة 
ال����ع����امل����ي واحل������ر�������ص ع����ل����ى ات����ب����اع 

الإج����راءات الح��رتازي��ة ال��الزم��ة يف 
ظل الظروف الراهنة، ل�سمان جناح 

البطولة وحتقيق اأهدافها.
ومتنى �سموه للجنة املنظمة للبطولة 
ول�����الحت�����اد الإم�������ارات�������ي وال�������دويل 
ل��ب��ن��اء الأج�����س��ام ال��ت��وف��ي��ق يف تنظيم 
ه��ذا احل���دث ال��ه��ام، م��وؤّك��دا ت�سخري 
الريا�سة  ل��دع��م  الإم��ك��ان��ي��ات  ك��اف��ة 

والبطولت الدولية يف الفجرية.
بدورهم قّدم اأع�ساء اللجنة املنظمة 
اإىل  ال�������س���ك���ر وال���ت���ق���دي���ر  ل���ل���ح���دث 

للريا�سة  ال��دائ��م  دعمه  على  �سموه 
والريا�سيني.

ح�سر اللقاء .. �سعادة �سامل الزحمي 
الفجرية،  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��ب  م��دي��ر 

وامل��ه��ن��د���ص حم��م��د ع��ب��ي��د ب��ن ماجد 
مدير عام دائرة ال�سناعة والقت�ساد 

املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص  ب��ال��ف��ج��رية 
للبطولة.

حممد بن حمد ال�سرقي ي�ستقبل اللجنة املنظمة 
لبطولة الفجرية الدولية لبناء الأج�سام

الإمارات حتقق 12  ميدالية يف 
البطولة العربية للرماية مب�سر

•• القاهرة-وام:

حققت بعثة المارات امل�ساركة يف البطولة العربية للرماية التي ت�ست�سيفها 
م�سر 12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات و5 ف�سيات و4 برونزيات.

امل�سري والإفريقي للرماية،  اللواء حازم ح�سني، رئي�ص الحتادين  واأ�ساد 
مب�ستوى البطولة، موؤكدا على تطور الأداء من بطولة اإىل اأخرى.

وي�سارك يف البطولة العربية للرماية كل من الإمارات وفل�سطني وتون�ص 
واجلزائر  وموريتانيا  والكويت  والأردن  و�سوريا  ولبنان  وقطر  وال��ع��راق 

وال�سعودية وال�سودان واليمن وليبيا وم�سر.

•• دبي-وام: 

الطائرة  الري�سة  بطولة  مناف�سات  م�ساء  ال�ساد�سة  يف  اليوم  تنطلق 
الن�سر  ن��ادي  ينظمها  وال��ت��ي  الأوىل،  بن�سختها  لل�سيدات  ال�سيفية 
بالتعاون مع جمل�ص دبي الريا�سي وجلنة الري�سة الطائرة يف احتاد 
وذلك  امل��ق��ب��ل،  ال�سبت  ي��وم  وت�ستمر حتى  ال��ط��اول��ة،  ل��ك��رة  الم����ارات 
مب�ساركة 95 لعبة من الإم��ارات وعدد من اجلن�سيات املقيمة على 

اأر���ص الدولة، يف فئات فردي مواطنات وواف��دات، وزوج��ي مواطنات 
ووافدات.

وي�سارك يف مناف�سات فردي املواطنات 23 لعبة ويف فردي الوافدات 
بالدولة  الأوىل  للمرة  يقام  الذي  املواطنات  زوجي  ويف  لعبة   34
وحتت�سن  فريقا،   23 الوافدات  بزوجي  ي�سارك  بينما  فريقا،   15
مناف�سات البطولة �سالة ال�سيخ را�سد بن حمدان اآل مكتوم بالقلعة 
الأن�سطة  ق�سم  رئي�سة  دروي�����ص  ب��ن  علي  ن�سرين  واأك����دت  ال���زرق���اء. 

لنطالق  اك��ت��م��ل��ت  ق��د  ال���س��ت��ع��دادات  اأن  ال��ن�����س��ر،  ب��ن��ادي  الن�سائية 
الزرقاء  بالقلعة  الن�سائية  الريا�سات  جلنة  حتر�ص  التي  البطولة 
الن�سر  و�سركة  النادي  اإدارة  ورعاية من جمل�ص  بدعم  اإقامتها  على 
بني  من  الأول  هو  الن�سر  ن��ادي  اأن  اإىل  م�سرية  الريا�سية،  لالألعاب 
اأندية الدولة الذي اأدخل ريا�سة الري�سة الطائرة للفتيات منذ �سهر 
الن�سوية  الريا�سات  العديد من  اإىل جانب  لي�سمها  املا�سي  نوفمرب 

بالنادي.

الطائرة  الري�سة  بطولة  يف  ي�ساركن  لعبة   95
ال�سيفية لل�سيدات
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الفجر الريا�ضي

اأع���ل���ن امل��ن��ت��خ��ب الإ����س���ب���اين يف وقت 
نتيجة  اأن  الأرب�����ع�����اء،  اأم�������ص  م��ب��ك��ر 
امل�����داف�����ع دي���ي���غ���و ي���وري���ن���ت���ي ج����اءت 
خم�سة  قبل  بكوفيد19-  اإيجابية 
اأي����ام م��ن ب��داي��ة م�����س��وار ال��ف��ري��ق يف 

بطولة اأوروبا 2020 لكرة القدم.
قائد  بو�سكيت�ص  �سريجيو  واأ���س��ي��ب 
اإ�سبانيا بفريو�ص كورونا يوم الأحد، 
رئي�ص  روب���ي���ال�������ص  ل���وي�������ص  وح������ذر 
الحت��اد الإ�سباين من وج��ود حالت 

جديدة حمتملة.
مغادرة  الإ����س���ب���اين  الحت������اد  واأك������د 
مع�سكر  امل���������س����اب����ني  ال�����الع�����ب�����ني 
توا�سل  ب��ي��ن��م��ا  ال���وط���ن���ي،  امل��ن��ت��خ��ب 
للبطولة  ال�ستعداد  الت�سكيلة  باقي 
واجلهاز  الالعبون  ودخ��ل  القارية. 
بعد  ال��ع��زل  ف���وري  ب�سكل  التدريبي 
اإيجابية حالة بو�سكيت�ص يوم الأحد، 
عاماً   21 حت���ت  م��ن��ت��خ��ب  دف����ع  م���ا 
ومدرب الفريق خلو�ص مباراة ودية 
مع  اإ�سبانيا  و�ستلعب  ليتوانيا.  اأم��ام 
�سمن  م�سوارها  افتتاح  يف  ال�سويد 
اخلام�سة  امل���ج���م���وع���ة  م���ن���اف�������س���ات 

ببطولة اأوروبا الثنني املقبل.

بروين،  دي  كيفن  مبابي،  كيليان  رون��ال��دو،  كري�ستيانو  بني  اأوروب���ا:  كاأ�ص  يف  املوعد  على  النجوم 
توما�ص مولر اأو هاري كاين، من القادر على قيادة بالده اإىل اللقب القاري هذا ال�سيف، بعد مو�سم 

عّقدته تداعيات فريو�ص كورونا؟
ميكن القول اأن كري�ستيانو رونالدو )103 اأهداف يف 174 مباراة دولية( ينتظر مباراة الربتغال 

الأوىل �سد املجر بفارغ ال�سرب يف 15 حزيران/يونيو يف بوداب�ست.
ترتيب  اإعادة  ال�"دون"  ناديه يوفنتو�ص الإيطايل، يريد  2020-2021 املخيب مع  بعد مو�سم 

اأوراقه وا�سكات منتقديه الذين يعتربون اأنه و�سل اإىل نهاية م�سريته.
حّل  فريقه  لكن  ه��دف��ا(،   29( الإي��ط��ايل  ال���دوري  ه��داف  لقب  والثالثني، ح�سد  ال�ساد�سة  بعمر 
انتزع  اأوروب���ا.  اأبطال  نهائي دوري  اق�ساء حمبط يف ثمن  بعد  ال���دوري،  راب��ع خمّيب يف  يف مركز 
يوفنتو�ص بطاقة التاأهل اإىل امل�سابقة القارية يف الرمق الأخري من الدوري... دون رونالدو اجلال�ص 

على مقاعد البدلء.
بان  علما  املنتخب،  بوابة  من  �سخ�سي  ث��اأر  عن  م��رات  خم�ص  الذهبية  الكرة  جائزة  حامل  يبحث 
الأخري ح�سد نهائي ن�سخة 2016 اأمام فرن�سا امل�سيفة، عندما اأ�سيب رونالدو يف توقيت مبكر 

من النهائي وخرج من املباراة.
يعي�ص مهاجم باري�ص �سان جرمان، �ساحب 17 هدفا يف 43 مباراة دولية، اأجمل اأيامه.

بعمر الثانية والع�سرين، اخترب مبابي اأف�سل موا�سمه، بت�سجيله 41 هدفا يف خمتلف امل�سابقات، 
بينها 27 يف الدوري املحلي الذي خ�سره ل�سالح فريق ليل. ح�سل على 

"ليغ  املحلي  ال��دوري  ه��داف يف  واأف�سل  اأف�سل لعب  جائزتي 
."1

اإذا كان عامل كرة القدم قد اكت�سفه يف مونديال رو�سيا 
ال�"زرق"  منح  يف  رئي�ص  ب�سكل  �ساهم  عندما   ،2018
متلهفة  اجل��م��اه��ري  اأن  اإل  ال���ث���اين،  ال��ع��امل��ي  ل��ق��ب��ه��م 
لروؤيته يلعب اإىل جانب العائد كرمي بنزمية والهداف 

الآخر اأنطوان غريزمان.
حظوظ  من  �سريفع  متوز/يوليو،   11 يف  تتويجه  بحال 

اأب���ط���ال اأوروب�����ا 2020  ال��الع��ب ال����ذي ب��ل��غ ن��ه��ائ��ي دوري 
ون�سف نهائي 2021، يف احراز جائزة الكرة الذهبية لأف�سل 

لعب يف العامل، بالإ�سافة اإىل متديد عقد مرتف مع �سان جرمان اأو 
النتقال اإىل اأحد اأكرب اأندية القارة.

يريد كيفن دي بروين، �ساحب 20 هدفا يف 77 مباراة مع بلجيكا، ت�سفية 
ح�ساباته على ال�ساحة الدولية بعدما عانده احلظ يف ال�سنوات الأخرية.

نهائي  ن�سف  فرن�سا يف  اأم���ام  اخل���روج  اأن  ب��ل��ده  اب��ن��اء  اع��ت��رب   ،2018 يف 
املونديال )�سفر1-( مل يكن م�ستحقا. يف نهاية اأيار/مايو املا�سي، اأهدر 
للمرة  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  لقب  اح��راز  فر�سة  �سيتي  مان�س�سرت  فريقه 

الأوىل يف تاريخه، بخ�سارته اأمام مواطنه ت�سل�سي )�سفر1-(.
كثرية  فر�ص  على  بروين  دي  يحظى  ل  قد  والع�سرين،  التا�سعة  بعمر 

مع جيل بلجيكي ذهبي مثل احلايل، بدءا من كاأ�ص اأوروبا 
و�سول اإىل مونديال قطر 2022.

والربتغال،  واإنكلرتا  فرن�سا  املر�سحني،  لباقي  وخالفا 
الدمنارك  ت�����س��ّم  م��ري��ح��ة  جم��م��وع��ة  يف  بلجيكا  وق��ع��ت 

وفنلندا ورو�سيا.
يحاول دي بروين جتاوز مو�سم �سعب عرقلته ال�سابات، اآخرها 

م����زدوج يف وجهه  لك�سر  ت��ع��ّر���ص  ع��ن��دم��ا  الأب���ط���ال  ن��ه��ائ��ي دوري  يف 
الإ�سباين  م��درب��ه  بح�سب  �سغرية"  ل�"جراحة  للخ�سوع  ا���س��ط��ره 

روبرتو مارتيني�ص الذي قد يريحه يف املباراة الأوىل �سد رو�سيا.
اع��ت��ق��د م��ول��ر ع��ل��ى الأرج����ح ان���ه �سيتابع ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة م��ن منزله 
كم�ساهد. حّمله املدرب يواكيم لوف جزءا من م�سوؤولية اخلروج من 
فاأبعده عن ت�سكيلة مان�سافت.   ،2018 دور املجموعات يف مونديال 

ويف ظل الحتجاجات وتراجع نتائج اأملانيا اأخريا، ر�سخ لوف وا�ستدعاه جمددا بعد غياب �سنتني 
على اأمل احراز اللقب الرابع لبالده.

39 هدفا لبالده يف  31 عاما خربة دولية هائلة، و�سجل  البالغ  الهجومي  الو�سط  ميلك لعب 
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اأن فريقه البافاري  ال��دوري. �سحيح  اأي�سا مع فريقه بايرن ميونيخ بطل  ل يزال لعبا حموريا 
خرج من ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا، لكنه ح�سد لقبه التا�سع يف الدوري املحلي "بوند�سليغا"، 

بف�سل 11 هدفا و18 متريرة حا�سمة ملولر املتّوج مع بالده بلقب مونديال 2014.
اأو ناديه. بعمر ال�سابعة والع�سرين، مل  اإه��دار املزيد من الوقت، مع املنتخب  ل يريد هاري كاين 
2017 مع فريقه توتنهام  الإنكليزي عام  ال��دوري  اكتفى بو�سافة  ال�ساعة.  اأي لقب حتى  يحرز 

وو�سافة دوري اأبطال اأوروبا 2019.
الذي  لندن  �سمال  ن��ادي  رغبته برتك  تبدو منطقية 
يحمل األوانه منذ العام 2004، عندما كان بعمر 

احلادية الع�سرة.
ح���ّل ف��ري��ق��ه ���س��اد���س��ا يف ال�����دوري امل��ح��ل��ي ولن 

يخو�ص دوري اأبطال اأوروبا املو�سم املقبل.
دولية  مباراة   54 34 هدفا يف  كاين �ساحب 
على  يح�سل  ق��د   ،2018 م��ون��دي��ال  وه���داف 
املزاد  رف��ع قيمة  ي��ري��د  م��غ��ري��ة، لكنه  ع��رو���ص 
اإىل  اإن��ك��ل��رتا  منتخب  بقيادة  خ��دم��ات��ه،  على 
لقبه الأول منذ 55 عاما، عندما اأحرز 

لقب مونديال 1966 على اأر�سه.

القدم  لكرة  العامل  كاأ�ص  ت�سفيات  الربازيل  ا�ستهلت 
 ،1970 ب�ستة انت�سارات متتالية، للمرة الأوىل منذ 
بفوزها على اأر�ص الباراغواي -2�سفر �سمن اجلولة 
2022، فيما اأهدرت  الثامنة من ت�سفيات مونديال 
الأرج��ن��ت��ني ال��ف��وز يف ال��رم��ق الأخ���ري اأم���ام كولومبيا 

.)2-2(
وكانت الربازيل اأحرزت اللقب الثالث يف تاريخها عام 
1970 )من اأ�سل 5( وامتلكت ت�سكيلة ذهبية �سّمت 

بيليه، تو�ستاو وريفيلينو...
رفعت ر�سيدها اإىل 18 نقطة، مقابل 12 لالأرجنتني 
و9 لالكوادور يف املجموعة املوحدة التي ت�سم ع�سرة 
املونديال  اإىل  مبا�سرة  اأربعة  عنها  ويتاأهل  منتخبات 

املقبل.
الفوز  امل�سيفة اخلم�سة  املنتخبات  اأي من  ومل يحقق 

على اأر�سه يف مباريات الثالثاء.
و�سّجل النجم نيمار هدف ال�سبق للربازيل يف الدقيقة 
الرابعة من م�سافة قريبة، بعد عر�سية من غابريال 
جيزو�ص، لريفع مهاجم باري�ص �سان جرمان الفرن�سي 
بفارق  �سيلي�ساو،  مع  هدفا   66 اإىل  ال��دويل  ر�سيده 

بيليه. امللك  عن  هدفا   11
وا�سبح نيمار اأف�سل م�سجل يف الت�سفيات مع الربازيل، 

بر�سيد 11 هدفا، بالت�ساوي مع زيكو وروماريو.
كما لعب نيمار متريرة حا�سمة للوكا�ص باكيتا �ساحب 
اللحظات  ذك��ي��ة يف  اأر���س��ي��ة  بت�سديدة  ال��ث��اين  ال��ه��دف 

الأخرية )3+90(.
اأي�سا ولعب متريرة حا�سمة يف  وكان نيمار قد �سجل 

الفوز الأخري على الكوادور بالنتيجة عينها.
�سريح  تاأهل  نحو  كالعادة  ت�سري  ال��ربازي��ل  اأن  ويبدو 
تغب عن  ال��وح��ي��دة مل  بانها  علما  ال��ع��امل،  ك��اأ���ص  اإىل 

النهائيات منذ انطالقها عام 1930.
اأن  اإل  اأب��واب مو�سدة،  وراء  اأقيمت  املباراة  اأن  وبرغم 
الفوز على  امل��درب تيتي جنحوا بتحقيق اجناز  رجال 
العام  منذ  الأوىل  للمرة  داره���ا  عقر  يف  ال��ب��اراغ��واي 

-2�سفر. بنتيجة   1985
قال املدافع الربازيلي ماركينيو�ص "من ال�سعب دوما 

اأن تلعب هنا، لكننا قدمنا مباراة ممتازة".
وق��ب�����س��ت ال����ربازي����ل ع��ل��ى جم���ري���ات امل����ب����اراة، فنجح 
الدفاعي  الن�سيط غابريال جيزو�ص يف ك�سر احلائط 

مبكرا، ليمرر كرة الهدف الأول لنيمار )4(.
حاولت الباراغواي الرد، لكن احلار�ص اإيدر�سون طار 
لبعاد ت�سديدة �ساروخية بعيدة املدى لعمر األديريتي 
)7(، فيما تدخل اإيدر ميليتاو لبعاد كرة ميغل اأملريون 

عرب  اخل���ط���رية  ال����ربازي����ل  ل��ك��ن   .)23(
الأج��ن��ح��ة، �سنعت ع��دة ف��ر���ص عرب 

اإيفرتون  م��ه��اج��م  ري�����س��ارل��ي�����س��ون 
و59(،   12( الإن�����ك�����ل�����ي�����زي 

ركنية  ركلة  من  ماركينيو�ص 
)54( ونيمار )64(. و�سعت 

اإىل  التي تراجعت  الباراغواي 
الرتتيب،  ال�����س��اد���ص يف  امل��رك��ز 
يحرم  متاأخر  هدف  لقتنا�ص 

اأول على  بفوز  العودة  الربازيل 
36 ع��ام��ا، لكن  اأر���س��ه��ا م��ن��ذ 

كانت  الأخ�����رية  ال��ك��ل��م��ة 
ل��ب��اك��ي��ت��ا ال����ذي 

�سجل هدف الطمئنان يف الرمق الأخري.
ال��ربازي��ل م��ع ف��ن��زوي��ال الأحد  اأن تلعب  امل��ق��ّرر  وم��ن 
كوبا  بطولة  �سمن  مبارياتها  باكورة  يف  برازيليا،  يف 
اأم���ريك���ا ال��ت��ي حت���وم ال�����س��ك��وك ح���ول اق��ام��ت��ه��ا راهنا 
ب�سبب تداعيات فريو�ص كورونا، وذلك بعد نقلها اإىل 

الربازيل.
و�ستبحث املحكمة العليا الربازيلية بطلبني مقدمني 
اليها من اأجل منع تنظيم البطولة القارية يف البالد.

وم���ن امل���ق���ّرر اأن ت��ن��ط��ل��ق ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ت�����س��م 10 
مت��وز/  10 حتى  ت�ستمر  اأن  على  الأح���د  منتخبات، 
كولومبيا  يف  اأ�����س����اًل  م����ق����ررة  ك���ان���ت  وه�����ي  ي���ول���ي���و، 
والأرجنتني لكن الأوىل ا�ستبعدت ب�سبب الحتجاجات 
تف�سي  ب�سبب  والثانية  للحكومة،  املناه�سة  العنيفة 

فريو�ص كورونا.
وعرّب لعبو منتخب الربازيل عن معار�ستهم تنظيم 
مقاطعتها.  ع��دم  اأك���دوا  لكنهم  ب��الده��م،  يف  البطولة 
جاء يف بيان الالعبني "نحن �سد تنظيم كوبا اأمريكا، 

لكننا لن نرف�ص اأبدا اللعب مع املنتحب الربازيلي".
وب��ه��دف يف الدقيقة ال��راب��ع��ة م��ن ال��وق��ت ال��ب��دل عن 
�سائع �سجله ميغل بورخا، حرمت كولومبيا �سيفتها 
الرجنتني من حتقيق الفوز، واجربتها على التعادل 
�سد  الأوىل  ب��ع��د  ت��وال��ي��ا،  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��ب��اراة   )2-2(

ت�سيلي )1-1(.
تعادلت يف مباريات  الرجنتني من ثالثة  وا�ستفادت 
عن  نقاط   3 بفارق  بعيدة  لتبقى  اخلم�ص،  الثالثاء 

الكوادور الثالثة.
يف بارانكيا، حققت الأرجنتني بداية جميلة م�ستفيدة 
اأول  بهدفني يف  تقدمت  لكولومبيا.  دفاعي  تردد  من 
حمول  روم���ريو  كري�ستيان  ع��رب  الأول  دق��ائ��ق،  ع�سر 
براأ�سه �سربة حرة من رودريغو دي بول )3( والثاين 
املنطقة  داخ��ل  جميل  توغل  بعد  باريدي�ص  للياندرو 
يف  النتيجة  قلبوا  الكولومبيني  ال��ب��دلء  لكن   .)8(
اأو�سبينا  ال�سوط الثاين مب�ساعدة من احلار�ص دافيد 
لوي�ص  ف�سّجل  ورف��اق��ه،  مي�سي  ليونيل  النجم  اأم���ام 
م��وري��ال م��ن نقطة اجل���زاء بعد خ��ط��اأ م��ن نيكول�ص 
اقتن�ص  ث��م   )51( اأوري��ب��ي  ماتيو�ص  على  اأوت��ام��ن��دي 
بورخا هدفا قاتال يف الرمق الأخ��ري حمول عر�سية 
الأرجنتيني  املهاجم  ق��ال   .)4+90( ك���وادرادو  خ��وان 
لوتارو مارتيني�ص "خرجنا لل�سغط، �سجلنا هدفني، 
كنا  اأن��ن��ا  اأع��ت��ق��د  ن��ح��اف��ظ عليهما،  ل��الأ���س��ف مل  ل��ك��ن 
�ست  تخ�سر يف  الرجنتني مل  ان  مرهقني". و�سحيح 
مباريات، اإل اأنها اأهدرت �ست نقاط من ثالثة تعادلت، 
بثماين  اخلام�ص  امل��رك��ز  كولومبيا  حتتل  فيما 
الرتتيب  متذيلة  ال��ب��ريو  وح��ق��ق��ت  ن��ق��اط. 
ح�ساب  ع��ل��ى  الت�سفيات  يف  الأول  ف��وزه��ا 
م�سيفتها الكوادور 2-1 يف كيتو. �سجل 
ولوي�ص   )63( كويفا  كري�ستيان  للفائز 
اأدفينكول )89(، ولالكوادور غون�سالو 
تعادلت  ك���اراك���ا����ص،  ويف   .)62( ب��الت��ا 
مع  ن��ق��اط(   4( ال��ق��اع  و�سيفة  فنزويال 
الأوروغواي الرابعة )8( �سلبا، علما باأن 
الأخ���رية مل حتقق ال��ف��وز يف اآخ��ر ثالث 

مباريات.

•• دبي -وام:

اللجنة  رئي�ص  اآل مكتوم،  را�سد  بن  بن حممد  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  كرم 
الأوملبية الوطنية معايل حميد القطامي، النائب الأول ال�سابق لرئي�ص 
اإ�سهامات خالل فرتة  ملا قدمه من  تقديرا  الوطنية،  الأوملبية  اللجنة 
عمله �سمن اأ�سرة اللجنة، وما بذله من جهود يف خدمة احلركة الأوملبية 
يف دولة الإمارات واإعالء القيم الأ�سا�سية للميثاق الأوملبي، وتفعيل دور 
اللجنة يف دفع م�سرية التطوير الريا�سي نحو اآفاق جديدة من التميز 
لطموحات  وحتقيقا  ال��رائ��دة  الإم����ارات  دول��ة  مكانة  م��ع  يتما�سى  مب��ا 
الريا�سات  خمتلف  يف  الإم����ارات  اأب��ط��ال  اع��ت��الء  يف  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة 
�سمو  واأع��رب  العاملية.  الريا�سية  املحافل  اأكرب  التتويج �سمن  من�سات 
الذي  املوؤثر  للدور  الوطنية عن كامل تقديره  الأوملبية  اللجنة  رئي�ص 

ورفعة  الأوملبية  احلركة  تعزيز  يف  القطامي  حميد  معايل  به  ا�سطلع 
مكانتها يف دولة الإمارات، موؤكدا اأن اإ�سهاماته كان لها بالغ الأثر يف دعم 
امل�ساقات  الرئي�سي ل�سيما يف تطوير  اللجنة ور�سالتها ودورها  اأهداف 
القانونية والتنظيمية ذات ال�سلة باحلركة الأوملبية الوطنية، وحتفيز 
الأداء وحتقيق م�ستويات  لرفع م�ستوى  الريا�سيني  املناف�سة بني  روح 
الأوملبية،  الرئي�سية للحركة  املبادئ  الريا�سي، ون�سر  التميز  اأرقى من 
اأ�سوة  الريا�سي،  امل�سهد  يف  امل���راأة  تواجد  تعزيز  على  الت�سجيع  كذلك 
بباقي القطاعات، متمنيا �سموه كل التوفيق وال�سداد ملعايل القطامي 
الأوملبية  اللجنة  ت��اري��خ  يف  ف��ارق��ة  عالمة  �سيبقى  ع��ط��اءه  اأن  وم��وؤك��دا 
الوطنية. وقال �سموه : " كل ال�سكر ملعايل حميد القطامي ملا قدمه من 
جهود يف �سبيل اإعالء �ساأن احلركة الأوملبية الإماراتية والرتويج ملبادئ 
امليثاق الأوملبي واإعالء قيمه ومبادئه .. ولدوره يف تفعيل دور اللجنة 

يف  الريا�سات  مبختلف  الرت��ق��اء  يف  اأثرها  وتعظيم  الوطنية  الأوملبية 
اأجزل العطاء ليظل على الدوام  دولتنا .. كل الأمنيات الطيبة لرجل 
" . من  منوذجا يحتذى لالأجيال يف كيفية التفاين يف خدمة الوطن 
ال�سكر والمتنان لهذه  اأعرب معايل حميد القطامي عن بالغ  جانبه، 
اللفتة الكرمية من �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
بالأمر  لي�ص  التكرمي  اأن هذا  الوطنية، موؤكدا  الأوملبية  اللجنة  رئي�ص 
الغريب على �سموه، واأن قيمة الوفاء �ستظل من ال�سيم الأ�سا�سية ل�سعب 
الإم��ارات يف كل وقت وحني، واأن دولة الإم��ارات تقدم دائما القدوة يف 
احل��ف��اوة ب��اأب��ن��ائ��ه��ا ال��ذي��ن اأخ��ل�����س��وا ل��ه��ا ال��ع��ط��اء ب��ه��دف اأن ي��ظ��ل ا�سم 
الإمارات دائما مرتبطا بالتميز والنجاح، ولتبقى رايتها عالية خفاقة 
على ال��دوام يف اأكرب املحافل الدولية واأهمها يف خمتلف املجالت، مبا 
الر�سيدة  القيادة  الذي يحظى بدعم ورعاية  الريا�سي  املجال  يف ذلك 

الريادة  لتاأكيد  الالزمة  ال�سمانات  كافة  بتقدمي  يوما  تبخل  التي مل 
واأكد معايل  الريا�سات.  املناف�سة �سمن خمتلف  �ساحات  الإماراتية يف 
القطامي اأن اللجنة الأوملبية الوطنية حتظى بكل الدعم والهتمام يف 
ق��رارات مهمة هدفها  اللجنة وما يتخذه من  رئي�ص  �سمو  قيادة  �سوء 
الأول م�سلحة الريا�سة والريا�سيني وقال : " ل ي�سعني اإل اأن اأتقدم 
اآل  اأحمد بن حممد بن را�سد  ال�سيخ  ال�سكر والمتنان ل�سمو  بخال�ص 
مكتوم، واإىل جمل�ص اإدارة اللجنة الأوملبية الوطنية واملكتب التنفيذي 
وجميع اللجان وكل من اأ�سعدين العمل اإىل جواره خالل تلك الفرتة 
املميزة يف م�سريتي العملية التي اكت�سبت خاللها العديد من اخلربات 
دوام  واأمتنى  دوليا،  اأو  حمليا  �سواء  الأوملبية  الأ���س��رة  من  والأ�سدقاء 
التميز والتوفيق الزدهار لتلك املوؤ�س�سة الريا�سية العريقة يف ت�سجيل 

العديد من الإجنازات التي تعلي ا�سم الوطن خالل املرحلة املقبلة".

اأحمد بن حممد يكرم حميد القطامي تقديرا لإ�سهاماته يف خدمة احلركة الأوملبية

كاأ�س اأوروبا على موعد مع خم�سة 
جنوم للمتابعة 

الربازيل حتلق بفوز �ساد�س 
تواليا والأرجنتني تتعر 

هندر�سون ينتقد اإ�سابة جديدة بكورونا يف منتخب اإ�سبانيا
ا�ستهجان امل�سجعني �سد 

اجلثو على الركبة
ا�ستهجان  اإن �سيحات  ه��ن��در���س��ون،  اإجن��ل��رتا ج����وردان  و���س��ط  ق��ال لع��ب 
ال��رك��ب��ة ق��ب��ل انطالق  ب��اجل��ث��و ع��ل��ى  ال��الع��ب��ني  ت�����س��رف  امل�سجعني ���س��د 
املباريات تثبت اأن العن�سرية ل تزال متثل م�سكلة، واأكد اأن منتخب بالده 

�سيوا�سل الت�سرف بهذا ال�سكل خالل بطولة اأوروبا.
اإ�ستاد  يف  ا�ستهجان  �سيحات  امل�سجعني  من  �سغرية  جمموعة  واأطلقت 
ريفر�سايد يف ميدل�سربه اأثناء جثو الالعبني قبل مباراتني وديتني اأمام 

النم�سا ورومانيا يف وقت �سابق من ال�سهر اجلاري.
اأمام  اأوروب���ا  بطولة  يف  م�سوارها  اإجنلرتا  تبداأ  اأن  قبل  هندر�سون  وق��ال 
ي��زال هناك م��ن يطلق  ك��ان ل  اإذا  اأن��ه  "هذا يظهر  الأح���د:  ي��وم  كرواتيا 
تبقى  فهذه  العن�سرية،  �سد  معاً  احت��ادن��ا  ب�سبب  ال�ستهجان  �سيحات 

م�سكلة ويجب علينا موا�سلة مكافحتها والوقوف معاً".
من  القتال،  ه��ذا  موا�سلة  يجب  اأن��ه  اأي�ساً  يو�سح  رمب��ا  "هذا  واأ���س��اف: 

جانبنا، يتعلق الأمر بالحتاد معاً واأن نفعل ما نعتقد اأنه ال�سواب".
و�ستلعب اإجنلرتا، التي بلغت قبل نهائي كاأ�ص العامل 2018، مع اإ�سكتلندا 
بعدها  الت�سيك  جمهورية  ت��واج��ه  اأن  قبل  )ح���زي���ران(،  يونيو   18 ي��وم 

باأربعة اأيام، و�ستخو�ص كل مباريات دور املجموعات يف اإ�ستاد وميبلي.



عملة نقدية تباع ب�19.5 مليون دولر
19،51 مليون  ذه��ب، مقابل  اأمريكية من  بيعت عملة معدنية 
دولر يف مزاد نظمته دار "�سوذبيز" للمزادات يف نيويورك، وهو 
رقم قيا�سي. وعملة "دابل اإيجل" التي �سّكت عام 1933، حطمت 
كانت  وال��ذي  العامل،  يف  معدنية  عملة  لأغلى  القيا�سي  الرقم 
حتمله عملة "فلويج هري" الف�سية والتي �سّكت عام 1794 بعد 

بيعها يف مقابل 10 ماليني دولر عام 2013.
وتظهر القطعة النقدية �سورة لمراأة جت�سد احلرية من جانب 
الأمريكي  النحات  ر�سمهما  الآخ��ر  اجلانب  من  حمّلقاً  ون�سراً 

اأوجو�ست�ص �سانت-جودنز.
ومل يتم تداولها مطلقاً، اإذ اإن الرئي�ص الأمريكي يف ذلك الوقت 
فرانكلني روزفلت، اأطلق مرحلة وقف حتويل العملة الأمريكية 

اإىل ذهب واأمر باإتالف كل الن�سخ.
ومل ت��ق��م ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ب�����س��ك ع��م��الت ذه��ب��ي��ة ب��ع��د ذلك، 

با�ستثناء جمموعة حمدودة خم�س�سة لهواة جمع العمالت.

�سبي يعر على �سيف تاريخي يف غابة
ذكر متحف يف ولية بافاريا بجنوب اأملانيا، اأن طالباً عمره 12 

عاماً عرث على �سيف تاريخي اأثناء �سريه يف غابة.
وبعد اأن حدد اخلرباء ال�سيف على اأنه يعود اإىل القرن ال�ساد�ص 
يف  املدينة  متحف  يف  الثمني  الكت�ساف  عر�ص  الآن  يتم  ع�سر، 

بلدة نويردلينجن البافارية التاريخية.
املتحف  ب��دخ��ول  ال�سيف  على  ع��رث  ال��ذي  للطالب  ال�سماح  ومت 
جماناً، وفقاً ملا اأعلنته املدينة اأم�ص الأول الثالثاء. وذكر املتحف 
اأن ال�سبي عرث على ال�سيف فى غابة بالقرب من قرية اإديرهامي 

120 كم �سمال غربي ميونخ. "حوايل 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى الآث����ار  ال���ولي���ة  م��ك��ت��ب  اأ���س��رت��ه  اأب��ل��غ��ت  " ث���م 
التاريخية. واأو�ست ال�سلطات باإعطاء ال�سيف الذى يزيد عمره 

على 400 عام للمتحف.

قيادة ال�سيارة قد ت�سكل 
خطرًا على كبار ال�سن

قالت الهيئة الأملانية للفح�ص الفني اإن قيادة ال�سيارة قد ت�سكل 
خطراً على كبار ال�سن وعلى م�ستخدمي الطريق الآخرين.

لعمليات  الالزمة  البدنية  اللياقة  اأن  الأمل��ان  اخل��رباء  واأو���س��ح 
التقدم  مع  تقل  وغريها  الفعل  رد  و�سرعة  كاللتفات  القيادة 
يف العمر ب�سبب تدهور حالة اجل�سم وانخفا�ص الأداء العام مع 

�سعف النظر وال�سمع والقدرة على احلركة ب�سكل عام.
وبفعل  والنتباه،  الرتكيز  انخفا�ص  مع  �سعوبة  الأم��ر  وي��زداد 
بع�ص  ل��ع��الج  املُ�سن  يتناولها  ال��ت��ي  ل��الأدوي��ة،  اجلانبية  الآث���ار 

الأمرا�ص، مما يجعل اجللو�ص خلف املقود اأمراً �سعباً.
ومن العالمات، التي ت�سري اإىل عدم �سالحية قيادة ال�سخ�ص 
وردة  القيادة،  اأثناء  كبرية  اأخطاء  تكرار  ال�سن،  ب�سبب  لل�سيارة 
فعله املتاأخرة، وال�سعور مب�ساكل نف�سية على الطريق كال�سيق 

والنزعاج وعدم ال�سرب من ال�سائقني الآخرين.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اجلائحة تت�سبب بتغيريات يف ت�سنيف املدن
اإذ تراجع ترتيب الأوروبية  جائحة كوفيد19- اإىل تغيريات كبرية يف ت�سنيف املدن من حيث جودة احلياة فيها، 
لحتواء  ال�سريعة  اإجراءاتها  بف�سل  القمة  اإىل  والنيوزيلندية  واليابانية  الأ�سرتالية  امل��دن  قفزت  حني  يف  منها، 

الوباء، بح�سب درا�سة.
وتبواأت اأوكالند النيوزيلندية �سدارة ن�سخة 2021 التي ن�سرت  اأم�ص الأربعاء من الدرا�سة ال�سنوية التي جتريها 
)اأ�سرتاليا(  اأدياليد  ثم  اليابانية  اأو�ساكا  تلتها  اجليدة،  احلياة  نوعية  ذات  امل��دن  عن  اإيكونومي�ست"  "ذي  جملة 

فطوكيو وويلينغتون )نيوزيلندا(.
واأو�سح البيان املرفق بالدرا�سة اأن اأوكالند "تقدمت اإىل املركز الأول بف�سل نهجها الناجح يف احتواء الوباء والذي 

مّكن املجتمع من البقاء مفتوحاً واأتاح للمدينة حتقيق اأداء اأف�سل من حيث التعليم والثقافة والبيئة ".
 2018 كانت بني عامي  التي  فيينا  تراجعت  اإذ  ال�سنة،  ن�سخة هذه  يف  �سيئاً  الأوروب��ي��ة  امل��دن  اأداء  كان  املقابل،  ويف 
و2020 اأف�سل مدينة للعي�ص اإىل املركز الثاين ع�سر، بينما تراجعت هامبورغ الأملانية 34 مرتبة اإىل املركز ال�سابع 

والأربعني".
وا�سارت الدرا�سة اإىل "ال�سغط على موارد امل�ست�سفيات )...( يف معظم املدن الأملانية والفرن�سية" و "القيود املفرو�سة 

على التنقالت والتجمعات التي حدت من الأن�سطة الثقافية".
و�سجلت هونولولو يف هاواي )الوليات املتحدة( التقّدم الأكرب، اإذ احتلت املركز الرابع ع�سر يف الرتتيب ، اأي اأعلى 

ب�ست واأربعني مرتبة مما كانت عليه، "بف�سل التقدم الكبري يف طريقة احتواء الوباء وتنفيذ برنامج التلقيح".
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ب�سبب الكهرباء.. طالب ال�سودان يواجهون �سبح الر�سوب
يواجه نحو 700 األف طالب وطالبة �سبح الر�سوب يف امتحانات مرحلتي 
الأ���س��ا���ص وال��ث��ان��وي يف ال�����س��ودان ب�سبب ان��ق��ط��اع��ات ال��ك��ه��رب��اء امل��ت��ك��ررة يف 
ميغاواط،   3200 اإىل  البالد  حتتاج  حني  ويف  الأخ���رى.  وامل��دن  العا�سمة 
ل يتعد حاليا الإنتاج الفعلي 1800 ميغاواط يف اأف�سل الأح��وال، وهو ما 

ي�سكل م�سكلة حقيقية لل�سودانيني.
املناطق،  �ساعات يف بع�ص   10 الكهربائي لأك��رث من  التيار  انقطاع  يف ظل 
ي�سود قلق كبري من تدين التح�سيل الأكادميي للمقبلني على امتحانات 
�سهادتي الأ�سا�ص، التي بداأت بالفعل الأحد، والثانوية العامة التي تنطلق 

يف التا�سع ع�سر من ال�سهر اجلاري.
اأعمدة  اإىل  ال��ط��الب  بع�ص  يلجاأ  الأزم���ة،  م��ع  للتاأقلم  منهم  حم��اول��ة  ويف 
الإنارة القليلة املنت�سرة يف ال�سوارع العامة ملراجعة الدرو�ص لياًل ا�ستعدادا 
ملوقع  لطفلة  واأم  منزل  رب��ة  وه��ي  مريغني،  روع��ة  وت��ق��ول  لالمتحانات. 
"�سكاي نيوز عربية"، اإنها ت�سطر اإىل التنقل ما بني منزل �سقيقها جنوبي 
�سمال  الإم����داد  فيه  يتوفر  ال���ذي  ال��ي��وم  يف  منزلها  يف  وال��ب��ق��اء  العا�سمة 

العا�سمة مبدينة اخلرطوم بحري.

قبل اجلائحة  ووهان  اأ�سواق  يف  كانت  حيوان  األف   50
كانت معرو�سة  األ��ف حيوان حي   47 اأك��رث من  اأن  درا�سة جديدة  اأظهرت 
للبيع يف اأ�سواق مدينة ووهان ال�سينية على مدى عامني ون�سف العام قبل 
ظهور اأول حالة اإ�سابة مبر�ص كوفيد19- يف املدينة يف اأواخر عام 2019 
احليوانات  جت��ارة  من  الأم��را���ص  انت�سار  خماطر  على  ال�سوء  يلقي  فيما 

الربية.
واأظهرت درا�سة ن�سرتها دورية �ساينتيفيك ريبورت�ص اأن نحو 38 نوعا من 
احليوانات كانت تباع يف 17 �سوقا يف ووهان يف الفرتة من مايو اأيار 2017 
مبقت�سى  حممية  ن��وع��ا   31 منها   ،2019 ال��ث��اين  ت�سرين  نوفمرب  حتى 

القوانني، دون اإجراءات �سالمة مما يزيد من املخاطر ال�سحية.
وارتبط العديد من حالت الإ�سابة الأوىل باملر�ص بني الب�سر ب�سوق هوانان 
للماأكولت البحرية يف ووهان وعرفت الإ�سابات يف بادئ الأمر باأنها حالت 

انتقال فريو�ص �سار�ص-كوف2- للب�سر.
لكن بع�ص حالت الإ�سابة الأوىل ارتبطت اأي�سا باأ�سواق اأخرى يف ووهان 
حيث مت ر�سد نوع منف�سل من �سار�ص-كوف2- مما اأثار احتمال اأن يكون 
اأب��ك��ر ك��ث��ريا يحتمل ع��ن ط��ري��ق جت���ارة احليوانات  الن��ت�����س��ار ب���داأ يف وق��ت 

الربية.
ال�سني  مع  بال�سرتاك  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأعدتها  درا�سة  واأظ��ه��رت 
ون�سرت يف نهاية مار�ص اآذار عدم وجود تقارير موؤكدة تفيد بوجود ثدييات 
حية كانت تباع يف اأ�سواق ووهان يف 2019 واأ�سارت الدرا�سة اإىل وجود اأدلة 

على بيعها هناك يف اأوقات �سابقة.

كيم كاردا�سيان تعايد 
كانيي وي�ست 

بارتباط  تفيد  اأخ��ب��ار  انت�سار  بعد 
مغني الراب  كانيي وي�ست  بعار�سة 
�سايك ،  ال��رو���س��ّي��ة  اإيرينا  الأزي�����اء 
الواقع  كيم  اأث��ارت جنمة تلفزيون 
�سورة  بن�سرها  اجلدل  كاردا�سيان  
اخلا�سة  �سفحتها  يف  جتمعهما 
الجتماعي،  التوا�سل  موقع  على 
واأرف���ق���ت���ه���ا ب��ت��ع��ل��ي��ق ع���اي���دت فيه 
"عيد  ق����ائ����ل����ًة:  ك���ان���ي���ي  ط��ل��ي��ق��ه��ا 
احلياة"  ملدى  اأحبك  �سعيد  ميالد 
وهذا التعليق اأثار ال�سك بني رواد 
اإذ  التوا�سل الجتماعي ما  مواقع 

عاد الثنائي لبع�سهما.
اإعالمية حتّدثت  تقارير  اأن  يذكر 
عن عالقة غرامية جتمع  موؤخراً 
م��غ��ن��ي ال�������راب ك���ان���ي���ي وي�������س���ت ب� 

اإيرينا.
الثنائي  اأن  ال���ت���ق���اري���ر  واأك���������دت 
بالتزامن  �سري  ب�سكل  ي��ت��واع��دان 
مع معركة الطالق التي يخو�سها 
الواقع  تلفزيون  مع زوجته جنمة 

كيم كردا�سيان.

وفاة ريت�سارد اإرن�ست 
...الفائز بنوبل الكيمياء 
ريت�سارد  ال�����س��وي�����س��ري  امل����وت  غ��ّي��ب 
اأح���د مطّوري  يعترب  ال���ذي  اإرن�����س��ت 
املغناطي�سي  ب���ال���رن���ني  ال��ت�����س��وي��ر 
واحل��ائ��ز جائزة  اآي(  اإر  )اإم  ال��ن��ووي 
تويف  اإذ   ،1991 ع��ام  للكيمياء  نوبل 
اأف����اد املعهد  ع��ن 87 ع��ام��اً ع��ل��ى م��ا 
للتكنولوجيا  ال�سوي�سري  الفيدرايل 

يف زوريخ الثالثاء.
اجلمعة  اإرن�ست  الربوفي�سور  وت��ويف 
يف فينرتتور بكانتون زوريخ ، املدينة 
اآب/اأغ�سط�ص   14 فيها يف  ولد  التي 
1933. وكان الأ�ستاذ ال�سابق يف املعهد 
للتكنولوجيا  ال�سوي�سري  الفدرايل 
يعي�ص منذ بداية العام الفائت يف دار 
ومنحت  راأ�سه.  م�سقط  يف  للم�سنني 
للعلوم  ال�سويدية  امللكية  الأكادميية 
الأ���س��ت��اذ ال�����س��وي�����س��ري ج��ائ��زة نوبل 
"تطويرا  حت��ق��ي��ق��ه  ع���ن  ل��ل��ك��ي��م��ي��اء 
الطيفي  التحليل  منهجية  يف  مهما 
اإم  )اإن  النووي  املغناطي�سي  بالرنني 
بالرنني  الت�سوير  ابتكار  اأت��اح  اآر(" 
ا�سا�سية  اأداة  بات  ال��ذي  املغناطي�سي 
ال���ي���وم  ويف  احل�����دي�����ث.  ال����ط����ب  يف 
م��ن��ح��ه اجلائزة،  ف��ي��ه  اأُع���ل���ن  ال����ذي 
ق����ال ال��ربوف��ي�����س��ور اإرن�������س���ت خالل 
و�سوله  ل��دى  ن��ي��وي��ورك  يف  ت�سريح 
هذه  "ا�ستخدام  اإن  م��و���س��ك��و  م���ن 
�سيء  كل  يف  التحقيق  يتيح  التقنية 
فح�ص  بوا�سطتها  ميكن  اإذ  تقريباً، 
والعمليات   )  ...( الإن�����س��ان  ج�����س��م 
الفيزيولوجية ، وميكن ا�ستخدامها 
الطبية.  التطبيقات  من  الكثري  يف 
حتليل  ميكن   ، اأخ���رى  ناحية  وم��ن 
ودينامياتها،  و�سكلها،  اجل��زي��ئ��ات، 
اجلزيئات  خمتلف  ك  حت���رُّ وكيفية 

وتفاعلها معاً".

�سلمى حايك موهوبة بالرق�س 
وجينيفر تعرب عن اإعجابها 

حايك   املك�سيكية  �سلمى  املمثلة  ك�سفت 
ع���ن م��وه��ب��ت��ه��ا ب��ال��رق�����ص ع��ن��دم��ا طلبت 
التوا�سل  م���واق���ع  ع��ل��ى  م��ت��اب��ع��ي��ه��ا  م���ن 
برق�سة  معها  ي�����س��ارك��وا  اأن  الج��ت��م��اع��ي 
اأثناء  ����س���ّور  ال�����ذي  وال���ف���ي���دي���و  حت�����دي، 
لفيلمها اجلديد ظهرت حايك  ت�سويقها 
برييز   �سعرها  ميغيل  مزين  مع  ترق�ص 

وخبرية التجميل  �سوفيا تيلبوري .
اأنغام  على  حايك  �سلمى  ترق�ص  وك��ان��ت 
 "Baby One More Time " اأغنية 
وتهز  �سبريز ،  العاملية  بريتني  للنجمة 

ردفيها و�سعرها يتطاير على كتفيها.
وق����د ح�����س��د ال��ف��ي��دي��و اأك����رث م���ن ن�سف 
م���ل���ي���ون م�������س���اه���دة خ�����الل ����س���اع���ات من 
املتابعني وامل�ساهري ومن �سمنهم النجمة 

العاملية  جينيفر اأني�ستون .

امراأة تنجب 10 اأطفال يف وقت واحد
الرقم  اأفريقية جو�سياما متارا �سيثول  حطمت اجلنوب 
القيا�سي امل�سجل لدى مو�سوعة "جيني�ص" باإجنابها 10 

اأطفال يف وقت واحد مبدينة خاوتينج.
واأفادت �سحف حملية، باأن �سيثول )37 عاماً( اأجنبت 10 

اأطفال يف الأ�سبوع ال�29 من احلمل.
واأظهرت املوجات فوق ال�سوتية يف بادئ الأمر اأن �سيثول 
�ستنجب 6 اأطفال، فيما اأظهر الفح�ص التايل 8 اأطفال، 

ويف النهاية اأجنبت املراأة 7 اأولد و3 فتيات.
ت�سوتي�سي عن  ت��ي��ب��وه��و  اجل����دد  امل��وال��ي��د  وال����د  واأع�����رب 
املختارين،  اأبناء اهلل  اأحد  كاأنني  "�سعرت  قائاًل:  �سعادته 

بعد اأن تلقيت مثل هذه الربكات".
وق����ال اأط���ب���اء اإن م��ث��ل ه���ذه ال������ولدة ه���ي ن��ت��ي��ج��ة عالج 
اخل�سوبة مع اإدخال عدة اأجنة خم�سبة يف الرحم لزيادة 

فر�ص املري�سة يف احلمل.

العثور على حلزون عمره 99 مليون �سنة
اك��ت�����س��اف م��ذه��ل يف جمال  ك�سفت درا����س���ة ج��دي��دة ع��ن 
احلفريات، اإذ ُعرث على حلزون متحجر �سمايل ميامنار 
الع�سر  م���ن  م�����س��ت  ���س��ن��ة  م��ل��ي��ون   99 اإىل  ع��م��ره  ي��ع��ود 

الطبا�سريي.
 Cretaceous ون�سرت نتائج الدرا�سة قبل اأيام يف دورية

Research التي تن�سرها دار ن�سر "اإلزفري" العريقة.
ع�سور  م��ن  والأخ���ري  الثالث  ه��و  الطبا�سريي  والع�سر 
 66 اإىل   145 امتد من  الثالثة،  الو�سطى  حقبة احلياة 
حيث  تقريبا،  �سنة  مليون   79 مل��دة  م�ست،  �سنة  مليون 
على  �سيطرتها  ت��وا���س��ل  ت���زال  ل  ال��دي��ن��ا���س��ورات  ك��ان��ت 
الياب�سة. الدكتورة اأدريان غوت�سوم من معهد �سينكنربغ 
فرانكفورت  يف  الطبيعي  ال��ت��اري��خ  وم��ت��ح��ف  ل��الأب��ح��اث 
الدرا�سة  يف  امل�ساركني  واأح��د  الطبيعي  التاريخ  ومتحف 
الأر�سية  ال��ق��واق��ع  على  احل��ف��اظ  يتم  م��ا  "عادة  ت��ق��ول: 
كاأ�سداف اأو اآثار للحلزون املتحجرة، يف حني اأن احلفاظ 

على اأج�سامها الرخوة اأمر نادر احلدوث".
الكهرمان  الطبا�سريي  الع�سر  من  قطعة  "يف  وتتابع: 
من ميامنار، اكت�سفنا ج�سد وق�سرة حلزون اأر�سي اأنثوي 
حمفوظ جيًدا ب�سكل ا�ستثنائي بعد وقت ق�سري من ولدة 

ا يف الكهرمان". ن�سلها، والذي مت حفظه اأي�سً

اإطالق �سابة اأجه�ست جنينها حمكومة 3 عقود
بال�سجن  عليها  ُحكم  كان  �سلفادورية  �سابة  �سراح  اأطلق 
ثالثة عقود بتهمة الإجها�ص، بعدما اأم�ست حوايل ت�سع 

�سنوات وراء الق�سبان.
وخ��رج��ت ���س��اره روخ��ي��ل ال��ب��ال��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر 28 عاماً، 
م��رت��دي��ة م��الب�����ص ب��ي�����س��اء، م���ن ���س��ج��ن ال��ن�����س��اء الواقع 
عائلتها  اأف��راد من  اإليها  ان�سم  زاكاتيكولوكا حيث  قرب 
"اأكداتي"  جم��م��وع��ة  م��ن  ف��اك��ريان��و  ك���ارل  وحماميتها 

املدافعة عن احلق يف الإجها�ص.
�سهرها  وحاماًل يف  20 عاماً  تبلغ  كانت روخيل  وعندما 

الثامن، انزلقت و�سقطت اأثناء غ�سلها املالب�ص.
وع����رثت ع��ل��ي��ه��ا ع��ائ��ل��ت��ه��ا ف���اق���دة ال���وع���ي واأخ���ذت���ه���ا اإىل 
امل�����س��ت�����س��ف��ى، ح��ي��ث اح��ت��ج��زت��ه��ا ال�����س��ل��ط��ات ل��ال���س��ت��ب��اه يف 

خ�سوعها لعملية اإجها�ص.

م�ساهدة التلفزيون والأكل معًا ت�سر القدرات اللغوية لالأطفال 
اأظهرت درا�سة فرن�سية اأن الأطفال الذين ي�ساهدون 
التلفزيون اأثناء تناول وجبات عائلية لديهم م�ستوى 
لغوي اأقل يف املتو�سط، وهو ما يدعو اإىل التفكري يف 
وقت  يف  التفكري  م��ن  اأك���رث  ال�سا�سات  ا�ستخدامات 

ا�ستخدامها.
الفرن�سي  املعهد  ال��ب��اح��ث يف  ب��رن��ار  وق���ال ج��ون��ات��ان 
الوطني لل�سحة والبحوث الطبية واملوؤلف الرئي�سي 
للدرا�سة خالل مقابلة مع وكالة فران�ص بر�ص "نرى 
التلفزيون  ا�ستخدامنا  وطريقة  الوالدين  دور  اأن 
اأم����ر م��ه��م ج���دا وي��ج��ب األ ن��رك��ز ف��ق��ط ع��ل��ى مدة 

امل�ساهدة".
اأولياء  و�ساألوا  ل�سنوات  1500 طفل  املوؤلفون  وتابع 
اأثناء  م�سّغال  يكون  التلفزيون  ك��ان  اإذا  عما  الأم��ور 
تناول الطعام واإجمايل الوقت الذي مي�سيه الأطفال 

اأمام التلفزيون اأو الكمبيوتر اأو األعاب الفيديو.
قدراتهم  م�ستويات  تطور  قّوموا  نف�سه،  الوقت  ويف 
اللغوية: بالن�سبة اإىل الأطفال الذين يبلغون �سنتني، 
حدد الهايل الكلمات التي ميكن لأطفالهم نطقها 

 3 عمر  يف  ثم  كلمة.   100 ت�سم  قائمة  من  تلقائيا 
و5 �سنوات ون�سف �سنة، قام طبيب نف�ساين بقيا�ص 
اختبارات  من  جزء  اللفظي" وهو  الذكاء  "حا�سل 

الذكاء الذي يتعلق بالتبادلت اللفظية.
ال��ن��ت��ي��ج��ة: مل ي���ج���دوا ع���الق���ة ب���ني اإج���م���ايل وقت 

م�ساهدة التلفزيون وامل�ستوى اللغوي لالأطفال.
وبخالف ذلك، فاإن "التعر�ص للتلفزيون اأثناء تناول 
الوجبات العائلية يرتبط ب�سكل منهجي مب�ستويات 
الدرا�سة  امل�ساركة يف  الأعمار  اأقل" يف جميع  لغوية 

املن�سورة يف جملة "�ساينتيفيك ريبورت�ص".
وت��ظ��ه��ر ال��درا���س��ة وج���ود ارت��ب��اط اإح�����س��ائ��ي ولي�ص 
وتطور  ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون  ال��ت��ع��ر���ص  ب��ني  �سببية  ع��الق��ة 

القدرات اللغوية.
ويف تف�سري حمتمل لتلك الظاهرة قال برنار "ميكن 
التلفزيون اأثناء وجبات الطعام اأن يكون مبثابة كابح 
نوعية  م��ن  يقلل  م��ا  للطفل،  اللفظية  للتفاعالت 
والبالغني" من  الأط��ف��ال  ب��ني  ون�سبتها  ال��ت��ب��ادلت 

خالل ت�ستيت انتباههم.

املت�سلق الأملاين, الفائز بكاأ�س العامل ومناف�س اأوملبياد طوكيو, يان هوجر, يتدرب يف قاعة ت�سلق قبل الظهور الأوملبي. رويرتز

كيت هد�سون تنفذ و�سية والدتها
ترغب النجمة  كيت هد�سون  اأن تعتاد ابنتها على ممار�سة الريا�سة منذ 
�سغرها، فهي كانت تفعل باملثل مع اأمها املمثلة الأمريكية  غولدي هاون 

، وزوج والدتها  كريت را�سل .
مع  بيتها،  يف  للريا�سة  املخ�س�سة  ال�سالة  يف  التمارين  كيت  ومتار�ص 
على  ترّبت  اإنها  وتقول  �سنتني،  العمر  من  تبلغ  التي  روز ،  ابنتها  راين 

فكرة اأن تكرمي وتدريب اجل�سد هو نعمة.
باأج�سامهم،  وال��دي��ه��ا  اهتمام  على  �سهدت  اإن��ه��ا  هد�سون  وق��ال��ت 
ون�سرت عرب �سفحتها اخلا�سة على موقع التوا�سل الجتماعي، 
وتفاعل  �سوياً،  الريا�سة  متار�سان  وهما  ابنتها  مع  لها  �سوراً 

املتابعون مع ال�سور واأبدوا اإعجابهم بهد�سون وابنتها.


