
   

االإمارات ت�شارك يف االجتماعني الوزاري 
والت�شاوري لبحث تطورات �شد النه�شة

•• اأبوظبي-وام:

ال��ت�����ش��اوري لوزراء  االإم����ارات يف االج��ت��م��اع  ت�شارك دول���ة 
اخلارجية العرب واالجتماع غري العادي ملجل�س جامعة 
اللذين  اخل��ارج��ي��ة  وزراء  م�شتوى  على  العربية  ال���دول 

يعقدان يف الدوحة لبحث تطورات ق�شية �شد النه�شة.
يراأ�س وفد دولة االإمارات يف االجتماعني �شعادة الدكتور 
حمد �شعيد ال�شام�شي �شفري الدولة لدى جمهورية م�شر 

العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

منتدى تعزيز ال�شلم ي�شيد بانتخاب 
االإمارات لع�شوية جمل�س االأمن

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شاد منتدى تعزيز ال�شلم يف املجتمعات امل�شلمة بانتخاب 
دولة االإمارات العربية املتحدة ملقعد غري دائم يف جمل�س 
وقال   .2023-2022 بني  ما  للفرتة  ال��دويل  االأم��ن 
املركز  لهذا  االإم���ارات  دول��ة  انتخاب  اإن  بيان  يف  املنتدى 
القرار هو تثمني لدورها وجهودها يف  الهام من مراكز 
ال�شالم وامل�شاحلات والتعاي�س يف خمتلف اأنحاء مناطق 

العامل وخا�شة يف اإفريقيا وال�شرق االأو�شط واآ�شيا.
قيمة  ي��ك�����ش��ب  االأم�����ن  اأن جم��ل�����س  اإىل  امل��ن��ت��دى  ل��ف��ت  و 
اإليه ملا لها من  بان�شمام دول��ة االإم���ارات  ك��رى ومت��ي��زاً 
ال�شلم وامل�شاحلات والعالقات  خرة وتاأثري يف جماالت 

الدولية.

هل تتدخل الوا�شطة يف انتقاء متلقي اللقاح يف اأوروبا؟

جمموعة ال�شبع ت�شتعيد توازنها

املجل�س م�شوؤول عن اإدارة اأعمال برنامج اجلينوم والإ�شراف عليه

حممد بن را�شد يعتمد ت�شكيل جمل�س برنامج 
اجلينوم االإماراتي برئا�شة خالد بن حممد بن زايد

•• اأبوظبي -وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  اع���ت���م���د 
نائب  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
جمل�س  رئ���ي�������س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ت�شكيل 
االإماراتي  اجلينوم  برنامج  جمل�س 
ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ���ال���د بن 
ن��ه��ي��ان، ع�شو  اآل  حم��م��د ب��ن زاي���د 
اأبوظبي  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�س 
التنفيذي،  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  رئي�س 
اإدارة  ع��ن  امل�����ش��وؤول  املجل�س  ليكون 
االإماراتي  اجلينوم  برنامج  اأعمال 

يف الدولة واالإ�شراف عليه.
�شوء  يف  امل��ج��ل�����س  اإن�������ش���اء  وي����اأت����ي 
رعاية  لتوفري  احلكومية  اجل��ه��ود 
الدولة،  يف  امل�شتوى  عاملية  �شحية 
العالجية  ال������رام������ج  واع�����ت�����م�����اد 
باالإ�شافة  واال�شتباقية،  الوقائية 
اإىل متكني القطاع الطبي من احلد 
الوراثية  اال�شطرابات  انت�شار  من 
والعقلية،  اجل�����ش��دي��ة  واالإع����اق����ات 
الوفيات  معدل  خف�س  اإىل  و�شواًل 
على  املجل�س  و�شيعمل  ال��دول��ة.  يف 
ح��وك��م��ة وت���وج���ي���ه ع��م��ل��ي��ة اإدخ�����ال 

وا�شنطن: لل�شعودية حق الدفاع عن نف�شها �شد احلوثي
•• وا�شنطن-وكاالت

اأكدت اخلارجية االأمريكية، الثالثاء، اأن لل�شعودية احلق يف 
املتحدث  وق��ال  احلوثيني.  هجمات  �شد  نف�شها  عن  الدفاع 
االإق��ل��ي��م��ي ب��ا���ش��م اخل��ارج��ي��ة ���ش��ام��ي��وي��ل ورب����ريغ يف مقابلة 
على  ال�����ش��غ��ط  اأدوات  اإح�����دى  ال��ع��ق��وب��ات  اإن  ل���)ال��ع��رب��ي��ة(، 
احلوثي  ميلي�شيات  وطالب  اإي��ران.  يف  وداعميهم  احلوثيني 
تقدمي  وت�شهيل  النار،  اإط��الق  وق��ف  على  املوافقة  ب�شرورة 

امل�شاعدة االإن�شانية فورا لل�شعب اليمني.
اأتى ذلك بعدما دانت اخلارجية االأمريكية، االثنني، �شقوط 
طائرة م�شرية حوثية على مدر�شة يف ع�شري جنوب ال�شعودية، 

منتقدة حماوالت احلوثيني ا�شتهداف املدنيني واالأطفال.
كما جددت مطالبة احلوثيني االلتزام بوقف كامل الإطالق 

النار.

ب����دوره، ح��م��ل امل��ب��ع��وث االأم���ريك���ي اخل��ا���س اإىل ال��ي��م��ن تيم 
ا�شتمرار  م�شوؤولية  امليلي�شيات  م��رة،  من  اأك��ر  ليندركينغ، 
النزاع يف اليمن، وعرقلة م�شاعي وقف النار يف البالد، موؤكدا 
يف ت�شريحات �شابقة اأن الدور ال�شلبي االإيراين ال يبدو اأنه 

�شهد اأي انخفا�س اأو تطور اإيجابي.
فر�س  االأمريكية  اخلزانة  وزارة  اأع��ادت  املا�شي،  واخلمي�س 
باإيران  الرت��ب��اط��ه��م  مي��ن��ي��ني  واأف������راد  �شبكة  ع��ل��ى  ع��ق��وب��ات 
ودعمهم احلوثيني، يف موؤ�شر على مت�شك االإدارة االأمريكية 

مبعاقبة معرقلي م�شاعي التهدئة يف اليمن.
كثفت  كانت  اإي���ران،  م��ن  املدعومة  امليلي�شيات  اأن  اإىل  ي�شار 
مدنية  اأعيان  ا�شتهداف  حماوالتها  املا�شية،  الفرتة  خالل 
دول  ع��دة  اإدان����ات  اأث���ارت  حم���اوالت  يف  باململكة،  واقت�شادية 
ال�شعودية  جانب  اإىل  وقوفها  على  �شددت  وغربية،  عربية 

واأمنها، �شاجبة هجمات احلوثيني االإرهابية.

انتكا�شة ل�شرتازينيكا يف تطوير عالج �شد كورونا 

منظمة ال�شفافية: الوباء عزز ال�شعور بالف�شاد يف االحتاد االأوروبي! 
•• برلني-لندن-اأ ف ب:

اأع����ل����ن����ت �����ش����رك����ة اأ����ش���رتازي���ن���ي���ك���ا 
لالأدوية  ال��ري��ط��ان��ي��ة  ال�����ش��وي��دي��ة 
ال���ث���الث���اء ت��ع��ر���ش��ه��ا الن��ت��ك��ا���ش��ة يف 
كورونا  تطوير عالج �شد فريو�س 
االأ�شخا�س  على  فعاليته  تثبت  مل 

املعر�شني للفريو�س.
ي��ع��ت��م��د ال��ع��ق��ار ع��ل��ى ال���ع���الج عر 
االأج�شام امل�شادة، وا�شمه اأي زد دي 
7742، والهدف منه الوقاية من 

املر�س وعالجه.
بيان  يف  ا�شرتازينيكا  �شركة  قالت 
مل حتقق التجربة الهدف االأ�شا�شي 
اإ�شابات  ظ���ه���ور  م��ن��ع  يف  امل��ت��م��ث��ل 
باأعرا�س  م�شحوبة  بكوفيد19- 

بعد التعر�س للفريو�س.
وب��اء كوفيد19- �شعور  هذا وع��زز 
مواطني االحت��اد االأوروب��ي بوجود 
ف�شاد، حيث يعتر اأقل من ن�شفهم 
ُت��دار ب�شفافية من قبل  االأزم��ة  اأن 
اأعدته  حتقيق  بح�شب  ال�شلطات، 
وُن�شر  الدولية  ال�شفافية  منظمة 
الدرا�شة  نتائج  الثالثاء.وخل�شت 
اإىل اأنه يف االحت��اد االأوروب��ي، يرى 
اأربعة من بني ع�شرة فقط  ح��وايل 
ب�شفافية  ت��ع��ام��ل��ت  ح��ك��وم��ت��ه��م  اأن 
وبولندا  ف��رن�����ش��ا  يف  ال����وب����اء.  م���ع 

اإىل  اللجوء  �شاع  بينما   ،)19%(
اأو�شع  ب�شكل  ال�شخ�شية  العالقات 
 )54%( ال��ت�����ش��ي��ك  ج��م��ه��وري��ة  يف 

والرتغال )46%(.
جلاأ نحو ن�شف الفرن�شيني الذين 
عالقاتهم  اإىل  اال�شتطالع  �شملهم 
ال�شخ�شية للح�شول على الرعاية 
العام  خ����الل  ال��ع��ام��ة  امل��ن�����ش��ات  يف 

املا�شي.
ح���ث ال��ت��ق��ري��ر ح��ك��وم��ات االحت����اد 
جهودها  م�شاعفة  على  االأوروب����ي 
ل�شمان خ��روج ع��ادل ومن�شف من 

الوباء.
مت اال�شارة اإىل املجر وبولندا على 
ال�شحية  ب���االأزم���ة  ت��ذرع��ت��ا  اأن��ه��م��ا 
لتقوي�س الدميقراطية من خالل 

فر�س قوانني جديدة.
ال�شيا�شيني  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����ش���اف 
الفتاً  للرتبح،  فر�شة  ذلك  يف  راأوا 
�شراء  اأج����ل  م���ن  ال��ت��ح��ال��ف��ات  اإىل 

الكمامات الواقية.
يف اأملانيا، تورط اأع�شاء من احلزب 
النوع من  املحافظ احلاكم يف هذا 
ال�����ش��وق.يف ه��ذا ال��ب��ل��د، ي��رى اأكر 
الذين  االأ�شخا�س  من   60% من 
مت ا�شتجوابهم اأن احلكومة تخ�شع 
م�شالح  ذات  جم��م��وع��ات  ل��ت��اأث��ري 

خا�شة.

واإ�شبانيا، يعتقد 60 باملئة اأو اأكر 
من االأ�شخا�س الذين مت ا�شتطالع 
مع  حكومتهم  ت��ع��ام��ل  اأن  اأرائ���ه���م 

الوباء يفتقر اإىل ال�شفافية.
�شمل اال�شتطالع اأكر من 40 األف 
االحتاد  يف  دول���ة   27 م��ن  �شخ�س 
االأول  ت�شرين  ب��ني  ومت  االأوروب�����ي 
دي�شمر  االأول  وك���ان���ون  اأك���ت���وب���ر 

.2020

الدولية  ال�شفافية  منظمة  وذكرت 
خا�س  ب�����ش��ك��ل  ط�����ال  ال���ف�������ش���اد  اأن 
ال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة. وذل�����ك على 
% ف��ق��ط ممن   6 اأن  ال��رغ��م م��ن 
اإنهم  ق���ال���وا  اال���ش��ت��ط��الع  �شملهم 
دفعوا ر�شوة للح�شول على الرعاية 
عالقاتهم  على  % اعتمدوا  و29 
احل�شول  م��ن  للتمكن  ال�شخ�شية 

على رعاية مميزة.

ذك��������رت م���ن���ظ���م���ة ال�������ش���ف���اف���ي���ة يف 
الطبية  ال��رع��اي��ة  �شكلت  تقريرها 
للف�شاد  خ�شبة  اأر�شاً  خا�س  ب�شكل 
الإدارة  احل���ك���وم���ات  ت�����ش��ع��ى  ف��ي��م��ا 

جائحة كوفيد19-.
اإىل  ل��ل��ج��وء  ن�شبة  اأع��ل��ى  و���ُش��ج��ل��ت 
الر�شوة يف قطاع الرعاية ال�شحية، 
باال�شتطالع،  امل�����ش��ارك��ني  ح�����ش��ب 
وبلغاريا   )22%( روم���ان���ي���ا  يف 

مقاربة بايدن لكبح جماح ال�شني:

تعبئة جمموعة ال�شبع ملواجهة طرق احلرير اجلديدة

ال�شودان.. تقارب بني احلكومة واحلركة ال�شعبية وجولة قادمة
•• اخلرطوم-وكاالت:

قال توت قلواك م�شت�شار رئي�س جمهورية جنوب ال�شودان 
ال��و���ش��اط��ة اجلنوبية يف  ف��ري��ق  رئي�س  االأم��ن��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون 
احلكومة  وف����دي  اإن  ال�����ش��ودان��ي��ة،  ال�����ش��الم  م��ف��او���ش��ات 
العزيز  عبد  بقيادة  �شمال  ال�شعبية  واحلركة  ال�شودانية 
احللو، تو�شال لتفاهمات كبرية حول 15 من 19 نقطة، 

كان يجري التفاو�س حولها.
ال��و���ش��اط��ة اجل��ن��وب��ي��ة ق���ررت رفع  اأن  واأ����ش���ار ق��ل��واك اإىل 
الإجراء  وذلك  اجلانبني،  بني  املبا�شرة  التفاو�س  جل�شات 

مزيد من امل�شاورات ب�شاأن الق�شايا اخلالفية.

اأن الو�شاطة �شتقوم باإجراء ات�شاالت بني وفدي  واأو�شح 
لتقريب  �شمال،  ال�شعبية  واحلركة  االنتقالية  احلكومة 
جولة  النطالق  ال��ظ��روف  لتهيئة  وذل��ك  النظر،  وجهات 

التفاو�س القادمة.
للحركة  ال��ع��ام  ال�شكرتري  اآم���ون  عمار  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
ال�شعبية �شمال، اإن االإرادة والعزمية التي توفرت لطريف 
الو�شول  م��ن  اجلانبني  مكنت  ال�����ش��الم،  نحو  التفاو�س 
اأن  مبينا  اخل��الف��ي��ة،  الق�شايا  ب�����ش��اأن  ك��ب��رية  لتفاهمات 
الطرفني اتفقا على 80 % من م�شودة االتفاق االإطاري. 
65 �شنة تتطلب وقتا حللها،  اأزم��ة مرت عليها  اأن  وبنينّ 

الأن حلها يكمن يف معاجلة جذور االأزمة التاريخية.

•• الفجر - بيري اأنطوان دونيت - ترجمة خرية ال�شيباين

���ش��رع الرئي�س  ل��ن��دن،  ال�����ش��ب��ع يف  يف ق��م��ة جم��م��وع��ة 
اإقناع حلفائه الغربيني بتوحيد قواهم  االأمريكي يف 
ملواجهة ال�شني، وقد حقق بع�س النجاح. مت االإعالن 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان
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بيت العائلة الإبراهيمية... تفا�صيل جديدة 
حول ت�صميم �رصح للتعاي�ص وال�صالم

اأخبار الإمارات

اجلنوب الليبي.. مالذ اآمن لالإرهاب 
واجلرمية مبعاونة الإخوان

عربي ودويل

اإريك�صن يطمئن اجلمهور 
على �صحته يف امل�صت�صفى

الفجر الريا�صي

ا�شرتاتيجية اأمريكية جديدة 
ملواجهة االإرهاب الداخلي

•• وا�شنطن-وكاالت:

االأمن  فريق  وجه  بايدن،  جو  االأمريكي  الرئي�س  اإن  االأبي�س،  البيت  يف  م�شوؤول  قال 
القومي يف اأول يوم من اإدارته، لقيادة مراجعة �شاملة ملدة 100 يوم جلهود احلكومة 

االأمريكية للت�شدي لالإرهاب الداخلي.
اإحلاحا  االأك��ر  االإره��اب��ي  التهديد  اإىل  الداخلي تطور  االإره��اب  اأن هذا  امل�شدر  وذك��ر 
اإدارة  الذي تواجهه الواليات املتحدة، يف الوقت احلايل. ونتيجة لتلك املراجعة، فاإن 
بايدن تطلق اأول ا�شرتاتيجية وطنية على االإطالق، ملكافحة االإرهاب الداخلي ملواجهة 

هذا التحدي لالأمن القومي االأمريكي وحت�شني ا�شتجابة احلكومة الفيدرالية.
وقال امل�شوؤول يف البيت االأبي�س، اإن االإرهاب الداخلي لي�س تهديدا جديدا يف الواليات 

املتحدة، لكنه تهديد زادت حدته كثريا يف ال�شنوات االأخرية.
وتوفر اال�شرتاتيجية ال�شاملة اإطارا وطنيا حلكومة الواليات املتحدة و�شركائها لفهم 
وتبادل املعلومات املحلية املتعلقة باالإرهاب، ف�شال مواجهة امل�شاهمني فيه على املدى 

الطويل دون امل�شا�س باحلريات الفردية للمواطنني.

ب��رام��ج اجل��ي��ن��وم امل��ت��ع��ددة يف نظم 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال�����ش��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
ال��دول��ة، واإق���رار اآل��ي��ات ح�شر كافة 
وو�شع  ال���ع���الق���ة  ذات  ال���ب���ي���ان���ات 
يف  با�شتخدامها  املتعلقة  ال�شوابط 

جميع اإمارات الدولة، باالإ�شافة اإىل 
املوافقات  منح  واآليات  نظام  اعتماد 
املهنة  باأخالقيات  املرتبطة  املهنية 
ذات العالقة بجميع برامج اجلينوم 

يف الدولة.       )التفا�شيل �س2(

جنيف جتمعه بجو بايدن:
اأمل فالدميري بوتني، وقف 

الت�شعيد مع االأمريكيني!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

و�شل الرئي�س االأمريكي جو بايدن و�شل اإىل جنيف ام�س 
الثالثاء قبل يوم من موعد اأول قمة له مع الرئي�س الرو�شي 
ال��رئ��ا���ش��ة االأمريكية  ب��وت��ني. وه��ب��ط��ت ط��ائ��رة  ف��الدمي��ري 

القادمة من بروك�شل يف مطار كوانرتان. 
ويلتقي �شينّد الكرملني والرئي�س االأمريكي جو بايدن للمرة 
القائمة،  على  حم��اي��دة.  منطقة  يف  االأرب��ع��اء  اليوم  االأوىل 
ا رغبة  هناك العديد من مو�شوعات االحتكاك، ولكن اأي�شً
اإىل �شياق دبلوما�شي تقليدي بعد والية  يف تهدئة والعودة 

ي�شعر  وه��و  جنيف،  اإىل  بوتني  ف��الدمي��ري  وي�شل  ت��رام��ب. 
بالن�شبة  القمة املرجمة مع جو بايدن هي  انت�شار.  ب��اأول 
االأمريكي اجلديد.   الرئي�س  اح��رتام من جانب  له عالمة 

فاملبادرة �شدرت من وا�شنطن.    )التفا�شيل �س10(

بوتني وبايدن يلتقيان وجها لوجه اليوم  )اأر�شيفية( 

عن خطة ا�شتثمار �شخمة يف البنية التحتية الإحباط 
بينغ  �شي جني  اأطلقها  التي  طرق احلرير اجلديدة 
عام 2013. وجتد بكني نف�شها يف عزلة اأكر من اأي 

وقت م�شى على ال�شاحة الدولية.
)التفا�شيل �س11(

مقتل خم�شة عنا�شر يف فرق تلقيح 
�شد �شلل االأطفال يف اأفغان�شتان 

•• جالل اباد -اأ ف ب:

ُقتل خم�شة عنا�شر يف فرق تلقيح �شد �شلل االأطفال واأُ�شيب اأربعة اآخرون 
�شرق  الثالثاء يف  يبدو وقعت  �شل�شلة هجمات من�شقة على ما  بجروح يف 

اأفغان�شتان على ما اعلنت ال�شلطات.
الهجمات االأوىل يف  اإىل �شاعة ف�شلت بني  30 دقيقة  اأن  امل�شدر  واأو�شح 

والية ننغرهار تالها هجوم اأخري بعيد ذلك.
بر�س  فران�س  لوكالة  ال�شحة  وزارة  با�شم  الناطق  طاهري  عثمان  وق��ال 
كانوا متواجدين هنا لتلقيح االأطفال �شد االإ�شابة بال�شلل عندما قتلهم 

م�شلنّحون م�شرياً اإىل اأن الهجمات وقعت يف ثالثة اأماكن خمتلفة.
ووقعت ثالث هجمات يف اأقليم خوجياين ما اأ�شفر عن ثالثة قتلى وجريح 

فيما وقع هجوم اآخر يف �شوركرود واأوقع قتيلني.
ثالث ح�شل يف  التلقيح يف هجوم  اآخرين من فرق  وُج��رح ثالثة عنا�شر 
جالل اأباد عا�شمة املقاطعة، على ما اأعلن املتحدث با�شم �شرطة ننغرهار 

فريد خان.
قة من جانب العدو. رة ومن�شنّ واأ�شاف كانت هجمات حم�شنّ

واتنّهم فريد خان حركة طالبان بالوقوف وراء الهجمات فقال اإنها اأفعال 
من  النا�س  ويحرمون  ال�شحة  جم��ال  يف  العاملني  ي�شتهدفون  طالبان، 

تلقي اللقاحات �شد �شلل االأطفال.
لكن املتمردين نفوا م�شوؤوليتهم عن هذه الهجمات بل�شان املتحدث با�شمهم 
ذبيح اهلل جماهد الذي قال لوكالة فران�س بر�س اإن متمردي طالبان لي�س 

لهم عالقة بهذه الهجمات التي ا�شتهدفت عنا�شر من فرق تلقيح.

ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ت��دع��و 
الن��ع��ق��اد جم��ل�����س االأم����ن 
النه�شة  �شد  اأزم���ة  لبحث 

•• القاهرة - رويرتز: 
ق���ال اأح���م���د اأب����و ال��غ��ي��ط االأم���ني 
اإن  ال����ع����ام ل��ل��ج��ام��ع��ة ال���ع���رب���ي���ة 
الدول العربية التي التقى وزراء 
خارجيتها يف قطر اأم�س الثالثاء 
ت���دع���و جم��ل�����س االأم������ن ال����دويل 
ب�شاأن  اخل��الف  لبحث  لالنعقاد 
اعتزام اإثيوبيا ملء �شد النه�شة 

الذي �شيدته على النيل االأزرق.
وق��ال وزي��ر اخل��ارج��ي��ة القطري 
حممد بن عبد الرحمن اآل ثاين 
م�شرتك  �شحفي  موؤمتر  خ��الل 
اجلامعة  اإن  ال���غ���ي���ط  اأب������و  م����ع 
العربية قد تتخذ اأي�شا اإجراءات 
تدريجية لدعم م�شر وال�شودان 

يف النزاع حول ال�شد.
ومل تتوفر تفا�شيل اأخرى.

الرئي�س امل�شري يدعو اأمري قطر لزيارة بالده
•• القاهرة - وكاالت:

دعا الرئي�س امل�شري عبدالفتاح ال�شي�شي، اأمري قطر ال�شيخ متيم بن حمد 
الت�شاور والعمل من  اأهمية موا�شلة  اإىل زيارة بالده، معرباً عن  اآل ثاين 

اأجل دفع العالقات بني البلدين خالل املرحلة املُقبلة.
جاء ذلك يف ر�شالة �شلنّمها وزير اخلارجية �شامح �شكري، الثالثاء، خالل 

زيارته اإىل الدوحة.
اأن  ح��اف��ظ،  اأح��م��د  اخلارجية  با�شم  الر�شمي  املتحدث  اأو���ش��ح  جانبه،  م��ن 
البلدين،  املتبادلة بني  ال�شي�شي ال�شتمرار اخلطوات  اأكدت تطلع  الر�شالة 
ي�شهده  م��ا  م��ع  ات�شاقاً  الثنائي،  التعاون  اآل��ي��ات  خمتلف  ا�شتئناف  بهدف 
م�شار العالقات امل�شرية القطرية من تقدم ملمو�س ورغبة يف ت�شوية كافة 

امل�شائل العالقة يف اإطار ما ن�س عليه بيان الُعال.
كذلك، اأو�شح حافظ اأن اأمري قطر اأ�شاد بالتطورات االإيجابية التي ت�شهدها 
العالقات امل�شرية القطرية وما �شهدته االآونة االأخرية من تبادل للزيارات 

الوزارية وا�شتئناف الأطر التعاون بني البلدين.
القاهرة  موقف  على  التاأكيد  اأع���اد  امل�شري  اخلارجية  وزي��ر  اأن  اأك��د  كما 
الرا�شخ من دعم وم�شاندة دول اخلليج العربي �شد اأي خماطر اأو تهديدات 

ت�شتهدف اأمنها وا�شتقرارها.
و�شي�شارك �شكري يف دورة غري عادية ملجل�س اجلامعة على امل�شتوى الوزاري 
لبحث تطورات ق�شية �شد النه�شة، والتي �شتعقد بناء على طلب من م�شر 

وال�شودان يف اأعقاب االجتماع الت�شاوري لوزراء اخلارجية العرب.

تفجري  يف  ق��ت��ي��اًل   15
مبع�شكر  ان���ت���ح���اري 
ال�شومال يف  للجي�س 

•• مقدي�شو-اأ ف ب

قتل 15 �شخ�شا على االقل 
ال��ث��الث��اء يف هجوم  ���ش��ب��اح 
ا���ش��ت��ه��دف مركزا  ان��ت��ح��اري 
لتدريب اجلي�س يف العا�شمة 
وفق  مقدي�شو،  ال�شومالية 
اأفاد وكالة فران�س بر�س  ما 

�شابط متواجد يف املكان.
اآدن  حممد  ال�شابط  وق���ال 
اإن انتحاريا فجر نف�شه اأمام 
م�شطفني  ك��ان��وا  جمندين 
اأم��������ام ق����اع����دة دي����غ����وب����ادان 
م�شيًفا  امل���دي���ن���ة،  ����ش���رق���ي 
ن��ح��و خ��م�����ش��ة ع�����ش��ر من  اأن 
امل��ج��ن��دي��ن اجل���دد ُق��ت��ل��وا يف 

االنفجار.

�شاحب �شوت �شجي:
�شبيه ترامب، بائع اآي�س كرمي يف باك�شتان!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

اإنه اأ�شطورة حملية... يف �شمال باك�شتان، يف مدينة �شاهيوال، ُيعتر بائع االآي�س 
كرمي، الذي ُيطلق عليه كولفيواال باللغة املحلية، �شبيه دونالد ترامب، خا�شًة 
بف�شل �شعره االأ�شقر البالتيني وتعبريات وجهه ولياقة بدنية مماثلة للرئي�س 
اخلام�س واالأربعني للواليات املتحدة، ح�شب مقال فاي�س وورلد نيوز.                            
)التفا�شيل �س10(

�شعيد بحمل ا�شم دونالد ترامب
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اأخبـار الإمـارات

نور دبي جتدد �شراكتها مع مركز كارتر للق�شاء على مر�س تراخوما
•• دبي-وام:

اأعلنت موؤ�ش�شة نور دبي عن جتديد 
للق�شاء  كارتر  �شراكتها مع مركز 
على تراخوما، وهو من االأمرا�س 
ذلك  و  للعمى،  وامل�شببة  امل��ع��دي��ة 
امل�شتمر  املوؤ�ش�شة  ال��ت��زام  اإط���ار  يف 
مب���ك���اف���ح���ة االم������را�������س امل����داري����ة 

. NTDs املهملة
و منذ عام 2013، جنحت موؤ�ش�شة 
نور دبي، بالتعاون مع مركز كارتر، 
الذي  ت��راخ��وم��ا  م��ر���س  مبكافحة 
رئي�شية  ���ش��ح��ي��ة  م�����ش��ك��ل��ة  ي�����ش��ك��ل 
اإثيوبيا  �شمال  اأم��ه��ارة  منطقة  يف 
املر�س  ت��ف�����ش��ي  ع��ل��ى  وال�����ش��ي��ط��رة 
املناطق  %29 من  بن�شبة  املعدي 
املوبوءة يف واحدة من اأكر املناطق 

تاأثرا مبر�س تراخوما.
عمران  منال  الدكتورة  �شرحت  و 
ت�������رمي، ع�������ش���و جم���ل�������س االم����ن����اء 
وامل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة نور 
االمكانيات  ت���وف���ر  م���ع  ان����ه  دب����ي 
ظل  ويف  وال����ع����الج،  ل��ل��ت�����ش��خ��ي�����س 
العربية  االم������ارات  دول����ة  ح��ر���س 
امل��ت��ح��دة ع��ل��ى م��د ي��د ال��ع��ون لكل 
دبي  ن��ور  موؤ�ش�شة  وحر�س  حمتاج 

43 مليون  عدد اجلرعات املوزعة 
احليوي  امل�����ش��اد  م��ن  دواء  ج��رع��ة 
ب���ه م���ن �شركة  ال���ت���رع  /ال���ت���ي مت 
فايزر/ لي�شتفيد منها ما يزيد عن 
و�شت�شاهم  �شخ�س.  14.3 مليون 
ا�شرتاتيجية  بتنفيذ  اجلهود  هذه 
بها من منظمة  املو�شى   SAFE
ت�شمل:  وال���ت���ي  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��ح��ة 
ال���ع���م���ل���ي���ات اجل����راح����ي����ة وت����وزي����ع 
والتوعية  احل���ي���وي���ة  امل���������ش����ادات 
بالنظافة  االع����ت����ن����اء  ب���اأه���م���ي���ة 
البيئة  وحت�������ش���ني  ال�������ش���خ�������ش���ي���ة 
لل�شيطرة واحلد من تف�شي الوباء 
اإىل  باالإ�شافة  اف��راد املجتمع.  بني 
اإج���راء  �شيتم  كما  ال����دواء،  ت��وزي��ع 
امل�����ش��وح��ات ل��ت��ق��ي��ي��م االأث������ر ودع���م 
ال�������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة الأك����ر من 
74000 مهني يف جمال ال�شحة 

بحلول عام 2025.
نور  موؤ�ش�شة  بني  ال�شراكة  ومتثل 
دبي ومركز كارتر جزًءا من التزام 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
جتاه  طويلة  لعقود  املمتد  االأك��ر 
ال�����ش��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة وال��ت��غ��ل��ب على 
ي�شعب  ال���ت���ي  االأم�����را������س  ب��ع�����س 
عالجها يف بع�س دول العامل، مبا 

بتجديد �شراكتنا مع مركز كارتر، 
ووزارة ال�شحة يف اإثيوبيا، ومكتب 
�شحة اأمهارة االإقليمي الذي يوؤكد 
التزام املوؤ�ش�شة مبكافحة تراخوما 
ومتكني املجتمع من خالل توفري 
للعيون  ال�شحية  الرعاية  خدمات 

ون�شر التوعية ال�شحية.
على  دب���ي  ن���ور  ال��ت��زام  �شي�شاهم  و 

م�شتدامة  ب��رام��ج  يف  باال�شتثمار 
فال  برفاهية  العي�س  �شبل  ت��وف��ر 
ينبغي الأحد اأن يعاين من االعاقة 
مبر�س  اإ���ش��اب��ت��ه  ج���راء  الب�شرية 
ال�شيطرة  مي��ك��ن  ال���ذي  ت��راخ��وم��ا 
عليه ملنع تف�شيه وعالجه للحد من 
ت�شبب  ان  ميكن  التي  م�شاعفاته 
العمى. نفتخر يف موؤ�ش�شة نور دبي 

م���دى االأرب����ع ���ش��ن��وات ال��ق��ادم��ة يف 
اجلماعي  التوزيع  �شيا�شة  تطبيق 
اأمهارة  يف   /MDA/ ل���الأدوي���ة 
الذي يبلغ عدد �شكانها 18 مليون 
ن�شمة، ومت ا�شتئناف اأن�شطة توزيع 
ل��ف��رتة وجيزة  ت��وق��ف  ال����دواء بعد 
جائحة  ت��ف�����ش��ي  اإث�����ر   2020 يف 
كوفيد 19. ومن املتوقع ان ي�شل 

اأمهارة  يف  ع��ام��ة  �شحية  كم�شكلة 
ع��م��ل ���ش��ع��ب وي��ح��ت��اج اإىل وق���ت، 
موؤ�ش�شة  ب��وج��ود  مم��ت��ن��ون  ون��ح��ن 
ه���ذا  يف  ج���ان���ب���ن���ا  اإىل  دب������ي  ن������ور 
ال��ط��ري��ق ال���ط���وي���ل. ���ش��ن�����ش��ل اإىل 
�شويا،  املر�س  على  الق�شاء  ه��دف 
هدفنا،  و���ش��ول  يف  ننجح  وعندما 

�شنحتفل �شويا.
نور  موؤ�ش�شة  بني  التعاون  واأ�شفر 
دبي ومركز كارتر على مدى الثمان 
�شنوات املا�شية يف توزيع 87 مليون 

االأطفال  و���ش��ل��ل  امل���الري���ا  ذل���ك  يف 
املهملة. على  امل��داري��ة  واالأم��را���س 
ال�شراكة  اأح��دث��ت  عاما   30 م��دار 
كارتر  االإم���ارات ومركز  دول��ة  بني 
احلياة  لتح�شني  ملمو�ًشا  ت��اأث��رًيا 
وال��ق�����ش��اء ع��ل��ى االأم����را�����س التي 
توؤثر على املجتمعات االأكر �شعًفا 

يف العامل.
األك�شندر،  بيج  قالت  جانبها  وم��ن 
مل��رك��ز كارتر  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
تراخوما  مر�س  من  التخل�س  اإن 

 356،620 واإج���راء  دواء  جرعة 
ع��م��ل��ي��ة ج����راح����ي����ة. ح���ر����ش���ا من 
ومتكني  اال�شتدامة  على  املوؤ�ش�شة 
الرنامج  رك����ز  امل��ح��ل��ي،  امل��ج��ت��م��ع 
الب�شرية  امل��وارد  تنمية  على  ا  اأي�شً
مهني   49816 تدريب  مت  حيث 
يف ال�شحة و37032 خمت�س يف 
جراًحا  و7209  التعليم  ق��ط��اع 
الوجه،  نظافة  جم��ال  يف  وم�شرًفا 
وال�����ذي ي��ع��ت��ر ع���ام���ل رئ��ي�����ش��ي يف 

الوقاية من املر�س.

املجل�س م�شوؤول عن اإدارة اأعمال برنامج اجلينوم الإماراتي يف الدولة والإ�شراف عليه

حممد بن را�شد يعتمد ت�شكيل جمل�س برنامج اجلينوم االإماراتي برئا�شة خالد بن حممد بن زايد

•• اأبوظبي -وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اع��ت��م��د 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
اهلل"  دبي"رعاه  ح��اك��م  ال������وزراء 
اجلينوم  برنامج  جمل�س  ت�شكيل 
ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  االإم���ارات���ي 
خ���ال���د ب���ن حم��م��د ب���ن زاي�����د اآل 
التنفيذي  املجل�س  ع�شو  نهيان، 
اأب���وظ���ب���ي رئ��ي�����س مكتب  الإم������ارة 
ليكون  ال���ت���ن���ف���ي���ذي،  اأب����وظ����ب����ي 
اأعمال  اإدارة  امل�شوؤول عن  املجل�س 
ب��رن��ام��ج اجل��ي��ن��وم االإم����ارات����ي يف 

الدولة واالإ�شراف عليه.
امل��ج��ل�����س يف �شوء  اإن�����ش��اء  وي���اأت���ي 
اجلهود احلكومية لتوفري رعاية 
�شحية عاملية امل�شتوى يف الدولة، 
العالجية  ال����رام����ج  واع���ت���م���اد 
باالإ�شافة  واال�شتباقية،  الوقائية 
اإىل مت��ك��ني ال��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي من 
اال�شطرابات  انت�شار  م��ن  احل��د 
اجل�شدية  واالإع���اق���ات  ال��وراث��ي��ة 

واإقرار اآليات ح�شر كافة البيانات 
ال�شوابط  وو���ش��ع  ال��ع��الق��ة  ذات 
جميع  يف  با�شتخدامها  املتعلقة 
اإم�����ارات ال���دول���ة، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
اعتماد نظام واآليات منح املوافقات 
باأخالقيات  امل��رت��ب��ط��ة  امل��ه��ن��ي��ة 
املهنة ذات العالقة بجميع برامج 

اجلينوم يف الدولة.
كما �شي�شرف املجل�س على تنفيذ 
م�شتوى  ع��ل��ى  اجل��ي��ن��وم  ب���رام���ج 
ال���دول���ة ودع����م ت��ط��وي��ر واإجن����اح 
ب���رن���ام���ج اجل���ي���ن���وم االإم�����ارات�����ي، 
باالإ�شافة اإىل اقرتاح الت�شريعات 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ج��ي��ن��وم يف ال���دول���ة 
املحلية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�شيق 
وحوكمة  امل��ع��ن��ي��ة،  واالحت�����ادي�����ة 
للبنوك  ال����وط����ن����ي  ال����رن����ام����ج 
الدولة،  يف  ل��ل��ج��ي��ن��وم  احل��ي��وي��ة 
لتحفيز  وبرامج  خطط  واعتماد 
ال�������ش���رك���ات ال��ن��ا���ش��ئ��ة وال����رائ����دة 
واأبحاث يف علم  درا�شات  لتطوير 
وا�شتقطاب  وج�����ذب  اجل���ي���ن���وم، 
احليوية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ���ش��رك��ات 

امل��ج��ل�����س ع��ل��ى حوكمة  و���ش��ي��ع��م��ل 
اإدخ������ال برامج  ع��م��ل��ي��ة  وت��وج��ي��ه 

خف�س  اإىل  و����ش���واًل  وال��ع��ق��ل��ي��ة، 
معدل الوفيات يف الدولة.

اجلينوم املتعددة يف نظم الرعاية 
الدولة،  م�شتوى  على  ال�شحية 

ي�����ش��م امل��ج��ل�����س يف ع�����ش��وي��ت��ه كل 
م������ن م�����ع�����ايل حم����م����د ع����ب����داهلل 
ال��ق��رق��اوي، وزي��ر ���ش��وؤون جمل�س 
عبدالرحمن  وم��ع��ايل  ال������وزراء، 
ال��ع��وي�����س، وزي���ر ال�شحة  حم��م��د 
ووق�������اي�������ة امل����ج����ت����م����ع، وم����ع����ايل 
�����ش����ارة االأم���������ريي، وزي�������رة دول����ة 
ومعايل  املتقدمة،  للتكنولوجيا 
للذكاء  دول��ة  وزي��ر  العلماء،  عمر 
الرقمي  واالقت�شاد  اال�شطناعي 
بعد،  ع����ن  ال���ع���م���ل  وت���ط���ب���ي���ق���ات 
حممد  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  وم��ع��ايل 

الرائدة عاملياً يف علم اجلينوم.
و���ش��ي��ع��م��ل امل��ج��ل�����س اأي�������ش���اً على 
العالجات  دع����م  خ��ط��ط  اإق�������رار 
اجل����دي����دة ل����الأم����را�����س ال����ن����ادرة 
وتطوير  ال����دول����ة  يف  وامل���زم���ن���ة 
عالجات مبتكرة، واعتماد برامج 
واإط���الق من�شة  امل��واه��ب  تطوير 
والدرا�شات  ال���ت���دري���ب  ل���رام���ج 
يف  مب��ا  الفني،  وال��ت��دري��ب  العليا 
املعرفية  احلا�شنات  واإيجاد  ذلك 
لتطوير اجليل القادم من املواهب 

االإماراتية يف علوم اجلينوم.

ال�شحة  دائ���رة  رئي�س  ح��ام��د،  اآل 
�شغري  عو�س  و�شعادة  باأبوظبي، 
ال�شحة  هيئة  عام  الكتبي، مدير 
ب���دب���ي، و���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور عامر 
م��دي��ر جامعة  ال�����ش��ري��ف  اأح���م���د 
والعلوم  للطب  را�شد  بن  حممد 
الدكتور  والروفي�شور  ال�شحية، 
اإريك زينغ، رئي�س جامعة حممد 
اال�شطناعي،  ل��ل��ذك��اء  زاي����د  ب��ن 
ت�شري�س،  ج���ورج  وال��روف��ي�����ش��ور 
كلية  يف  ال��وراث��ة  علم  بروفي�شور 

الطب بجامعة هارفارد.

الربامج العالجية الوقائية واال�شتباقية واعتماد  الدولة  يف  امل�شتوى  عاملية  �شحية  رعاية  توفري  •  يدعم 
انت�شار اال�شطرابات الوراثية واالإعاقات اجل�شدية والعقلية وخف�س معدل الوفيات يف الدولة من  احلد  يف  • ُي�شاهم 

اجليل القادم من املواهب االإماراتية يف علوم اجلينوم لتطوير  برامج  واعتماد  العليا  والدرا�شات  التدريب  لربامج  من�شة  • اإطالق 
خطط وبرامج لتحفيز ال�شركات النا�شئة لتطوير درا�شات واأبحاث يف علم اجلينوم وا�شتقطاب �شركات  • اعتماد 

التكنولوجيا الرائدة عامليًا يف علم اجلينوم

بالقانون .. االإمارات تبداأ حظرا على ت�شغيل العمال وقت الظهرية
•• اأبوظبي-وام:

تطبق دولة االإمارات منذ 17 عاما قرارا يحظر تاأدية االأعمال حتت اأ�شعة 
ال�شم�س ويف االأماكن املك�شوفة حيث يدخل القرار حيز التنفيذ �شنويا يف 
الفرتة بني 15 يونيو اإىل 15 �شبتمر، وذلك يف اإطار اهتمامها بتوفري 
التي  الت�شريعات  وتبني  وتطوير  للعمال  والالئقة  املالئمة  العمل  بيئة 

ت�شمن حقوقهم.
ويعد القرار �شمة رئي�شية من �شمات �شوق العمل يف الدولة من حيث اتخاذ 
التدابري الوقائية الالزمة حلماية العمال من اأخطار العمل خ�شو�شا يف 
ارتفاع درج��ات احل��رارة مبنطقة اخلليج العربي يف �شاعات الظهرية  ظل 

خالل ف�شل ال�شيف.
وتفر�س وزارة املوارد الب�شرية والتوطني على املن�شاآت منح العاملني الذين 
اأ�شعة ال�شم�س ويف االأماكن املك�شوفة الراحة خالل  يوؤدون اأعمالهم حتت 

�شاعات الظهرية.
اأ�شعة ال�شم�س  ت��اأدي��ة االأع��م��ال حتت  وب���داأت االإم���ارات تطبيق ق��رار حظر 
�شهر يوليو  2005 بحيث متتد من مطلع  ع��ام  املك�شوفة يف  االأم��اك��ن  و 
وت�شتمر حتى نهاية �شهر اغ�شط�س ، وهي الفرتة التي طبق خاللها القرار 
اراء  على  للوقوف  ا�شتبيان  اج���راء  خالله  مت  ال��ذي   2009 ال��ع��ام  حتى 
طريف االنتاج حيال توجه الوزارة بتمديد فرتة احلظر ل�شهر ا�شايف االمر 
ا�شدار  ذل��ك  الطرفني، ومت مبوجب  وا�شعا من كال  ال��ذي الق��ى ترحيبا 

قرار وزاري يف العام 2010 ن�س على اأن ميتد حظر العمل �شهرا اإ�شافيا 
لي�شبح خالل الفرتة من 15 يونيو و حتى 15 �شبتمر.

وي�شهد �شوق العمل االإماراتي ن�شبة التزام مرتفعة بالقرار والتي تتجاوز 
املئة االأمر الذي ينم عن مدى وعي اأ�شحاب العمل باأهمية القرار  99 يف 
واملكت�شبات التي يحققها على �شعيد احلفاظ على م�شاحلهم خ�شو�شا يف 
ظل ارتفاع انتاجية العمالة نظرا حل�شولها على الراحة املطلوبة يوميا 

خالل �شاعات حظر العمل.
القرار  تطبيق  ف��رتة  �شنويا،  والتوطني،  الب�شرية  امل���وارد  وزارة  وت�شتبق 
التي  لها  التابعة  التفتي�شية  الفرق  قبل  من  مكثفة  رقابية  با�شتعدادات 
تعمل وفق خطة متكاملة تعتمد على الرقابة املحكمة، والتوعية واالإر�شاد، 

اإىل جانب املتابعة امل�شتمرة ملدى التزام مواقع العمل.
وال�شوابط  االإج����راءات  م��ن  حزمة  احلظر  ق��رار  تطبيق  اآل��ي��ة  وتت�شمن 
ال�شم�س  الأ�شعة  التعر�س  م��ن  العمال  حماية  ت�شتهدف  ال��ت��ي  الوقائية 
املبا�شرة واالإجهاد نتيجة الرتفاع درجات احل��رارة والرطوبة، ف�شاًل عن 
تطبيق وتنفيذ جمموعة من مبادرات التوعية واالإر�شاد بامل�شاركة مع عدد 

من اجلهات واملوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة.
وا�شتحدثت وزارة املوارد الب�شرية و التوطني اأنظمة رقابية مبتكرة خالل 
فرتة احلظر، منها تفعيل مركز اال�شتجابة ال�شريع لالأزمات، ال�شتقبال 
عر  واالت�شاالت  املخالفات،  ح��ول  املجتمع  اأف���راد  من  ال���واردة  البالغات 
80060، ف�شاًل عن  املجاين  الرقم  للوزارة على  التابع  االت�شال  مركز 

نظام التفتي�س الذكي وتعزيز دور العاملني يف خدمة "تقييم" لر�شد اأي 
خمالفة للقرار واإبالغ الوزارة بها.

بتعليق جدول  العمل  الظهرية" اأ�شحاب  وقت  العمل  "حظر  قرار  ويلزم 
بارز  مكان  يف  القرار  ه��ذا  الأحكام  طبقاً  اليومية  العمل  �شاعات  يت�شمن 
مبوقع العمل، على اأن يكون باللغة التي يفهمها العامل اإ�شافة اإىل اللغة 
املنا�شبة  الوقائية  الو�شائل  بتوفري  العمل  اأ�شحاب  يلتزم  كما  العربية، 
حلماية العمال من اأخطار االإ�شابات التي قد تنجم عن ا�شتعمال االآالت 
وغريها من اأدوات العمل، واتباع جميع اأ�شاليب الوقاية االأخرى املقررة يف 
قانون العمل والقرارات الوزارية املنفذة له، وعلى العمال اتباع التعليمات 
التي تهدف اإىل حمايتهم من االأخطار واالمتناع عن القيام باأي عمل من 

�شاأنه عرقلة التعليمات.
العمال  ت�شغيل  خمالفة  عن  م�شوؤواًل  العمل  �شاحب  يكون  للقرار  ووفقاً 
له  م�شموحاً  لي�س  عاماًل  ي�شتخدم  من  كل  وكذلك  احلظر،  فرتة  خالل 
قانوناً با�شتخدامه ويقوم بت�شغيله باملخالفة الأحكام هذا القرار، كما يلزم 
لهم  يوفروا  ب��اأن  العمال  بت�شغيل  يقومون  الذين  العمل  اأ�شحاب  القرار 

مكاناً مظلاًل للراحة خالل فرتة توقفهم عن العمل.
ال�شباحية  ال��ي��وم��ي��ة يف فرتتيها  ال��ع��م��ل  ���ش��اع��ات  ف���اإن  ال��ق��رار  ومب��وج��ب 
قيام  �شاعات عمل، ويف حالة  ثماين  تتجاوز  اأي منهما ال  اأو يف  وامل�شائية 
العامل بالعمل الأكر من ذلك خالل ال�24 �شاعة، فاإن الزيادة تعد عماًل 
تنظيم  قانون  اأحكام  ح�شب  اإ�شافياً  اأج��راً  عنها  العامل  يتقا�شى  اإ�شافياً 

عالقات العمل.
وتعاقب كل من�شاأة ال تلتزم بتطبيق اأحكام و�شروط القرار بغرامة قدرها 
خم�شة اآالف درهم عن كل عامل وبحد اأق�شى 50 األف درهم يف حالة تعدد 
العمال الذين يتم ت�شغيلهم خالل فرتة احلظر، اإ�شافة اإىل اإيقاف ملف 
املن�شاأة املخالفة، اأو خف�س درجة ت�شنيفها يف نظام ت�شنيف املن�شاأة املعتمد 

لدى الوزارة، وذلك بناًء على مدى ج�شامة املخالفة املرتكبة.
وتتيح وزارة املوارد الب�شرية والتوطني للمن�شاآت التي تتم خمالفتها لعدم 
خالل  املخالفة  من  التظلم  الظهرية،  وق��ت  العمل  حظر  بقرار  االل��ت��زام 
اأيام من تاريخ فر�س املخالفة، وذلك من خالل تقدمي طلب م�شفوع   10
نهائي.  ب�شكل  فيه  للبت  خا�شة  جلنة  قبل  م��ن  درا�شته  تتم  بامل�شتندات 
وين�س القرار على اأنه "يجوز لكل ذي م�شلحة التظلنّم خطياً اإىل الوزارة 
هذا  من   /3    / امل��ادة  يف  اإليها  امل�شار  الغرامات  من  اإداري���ة  غرامة  اأي  من 
القرار مت اتخاذها بحقه، وذلك خالل     /10/ ع�شرة اأيام عمل من تاريخ 
اإخطاره بهذا القرار املتظلم منه على اأن يكون التظلم م�شبباً ومرفقاً به 

كافة امل�شتندات املوؤيدة له".
اأن مفت�شو وزارة املوارد الب�شرية والتوطني، نفذوا خالل فرتة  ي�شار اإىل 
اأكر من  تطبيق قرار حظر تاأدية االأعمال وقت الظهرية، العام املا�شي، 
ميدانية ا�شتهدفت التاأكيد على �شرورة توفري بيئة عمل  زيارة   1145
اآمنة للعمال حتافظ على �شالمتهم وتوعيتهم مبخاطر التعر�س الأ�شعة 

ال�شم�س املبا�شرة خالل فرتة احلظر.

• اأبوظبي-وام:

  متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�شر احلاالت امل�شابة 
وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
ال�شاعات  229،143 فح�شا جديدا خالل  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�شيع  الدولة  والفح�س يف  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف    و�شاهم 
اإ�شابة  2،127 حالة  الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���االت 

جمموع احلاالت امل�شجلة 601،950 حالة.
4 ح���االت م�شابة وذل���ك م��ن تداعيات  ال����وزارة ع��ن وف���اة  اأع��ل��ن��ت    كما 
االإ�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  1،734

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

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
2،094 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س  اأعلنت ال��وزارة عن �شفاء    كما 
كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حاالت ال�شفاء 581،139 حالة.

اأجرت 229,143 فح�شا ك�شفت عن 2,127 اإ�شابة 

ال�شحة تعلن �شفاء 2،094 حالة جديدة من كورونا
من  جرعة  ال�شحة تعلن تقدمي 116،377 
لقاح كوفيد- 19 خالل ال� 24 �شاعة املا�شية 

•• اأبوظبي - وام: 

116،377 جرعة من  تقدمي  املجتمع عن  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   13،964،439 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 141.19 جرعة لكل 100 �شخ�س.
اإىل  و�شعيا  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�شيطرة على فريو�س كوفيد19-.
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اأخبـار الإمـارات
وزارة ال�شحة توا�شل خدمات الرقابة والتفتي�س على املن�شاآت الطبية وال�شيدالنية

•• دبي-وام:

تقدم وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع حزمة من خدمات الرقابة والتفتي�س 
على املن�شاآت ال�شحية وال�شيدالنية واالإعالنات ال�شحية وذلك بهدف 
لتعزيز  باملرونة  يت�شم  باأ�شلوب  ال���وزارة  مبعايري  التزامها  من  التاأكد 
الرقابة الذاتية لدى املن�شاآت الطبية اخلا�شة على اأ�شا�س ال�شراكة التي 

متثل دعامة مهمة للقطاع ال�شحي يف الدولة.
ياأتي ذلك يف اإطار جهود الوزارة الهادفة لتوفري اإطار ت�شريعي وحوكمة 
ال�شحي  للقطاع  متميزة  ورقابية  تنظيمية  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  حيوي 
اإطار  االإج��راءات يف  تندرج هذه  كما  االأداء  التناف�شية وتطوير  لتعزيز 
ا�شرتاتيجية الوزارة الهادفة اإىل تطبيق املعايري الوطنية وتعزيز الدور 

الرقابي واال�شرايف على املن�شاآت ال�شحية وال�شيدالنية ودعم هذا الدور 
من خالل زيادة الكوادر الطبية املتخ�ش�شة العاملة كمفت�شني واأ�شحاب 
التقنيات  اأحدث  اإدخ��ال  الدولة مع  الق�شائية على م�شتوى  ال�شبطية 

الطبية التي ت�شمح لهم بتنفيذ مهماتهم ب�شكل �شريع ومتقن ودقيق.
وقالت الدكتورة ح�شة مبارك مديرة اإدارة الرقابة والتدقيق والتفتي�س 
تت�شمن  وال�شيدالنية  الطبية  املن�شاآت  تفتي�س  خدمة  اإن  ال���وزارة  يف 
ال�شحية  املن�شاآت  �شالمة  مبعايري  مرتبطة  بنود  ع��دة  على  التدقيق 
والفنيني  االأط��ب��اء  ترخي�س  م��ن  ال��ت��اأك��د  اأه��م��ه��ا  وم��ن  وال�شيدالنية 
ومراقبة ظروف تخزين االأدوية وامل�شتح�شرات ال�شيدالنية واالمتثال 
ملتطلبات ال�شالمة الطبية والفنية لغرف العمليات واملعايري الهند�شية 
الهمم  اأ���ش��ح��اب  ومنها  املجتمع  لفئات  ال��و���ش��ول  �شهولة  م��راع��اة  م��ع 

باالإ�شافة الحرتام خ�شو�شية املري�س.
العدوى  مكافحة  �شروط  كذلك  تت�شمن  الرقابة  قائمة  اإن  واأ�شافت 
وفق  الطبية  ال��ن��ف��اي��ات  م��ن  وال��ت��خ��ل�����س  الطبية  ل�����الأدوات  وال��ت��ع��ق��ي��م 
�شرف  ب�شجالت  التالعب  وع��دم  والعاملية  املحلية  واملعايري  القوانني 
االإلتزام  من  والتاأكد  العقلية  املراقبةواملوؤثرات  و�شبه  املراقبة  االأدوي��ة 
ب��اأ���ش��ع��ار االأدوي����ة وع���دم ���ش��رف امل�����ش��ادات احل��ي��وي��ة دون و�شفة طبية 
يف  توفريها  يتم  ال��ت��ي  بالتطعيمات  اخلا�شة  املعايري  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
املن�شاآت ال�شحية الفتة اإىل اأن جميع املعايري املوجودة يف القائمة تهدف 

اإىل �شمان تقدمي خدمات �شحية متميزة الأفراد املجتمع.
ال�شحية  املن�شاآت  على  ال�شكاوى  خدمة  تقدم  ال����وزارة  اأن  واأو���ش��ح��ت 
متطور  اإل��ك��رتوين  نظام  خ��الل  من  والفني  الطبي  وك��ادره��ا  اخلا�شة 

وذلك بهدف التاأكد من ممار�شة مقدمي الرعاية ال�شحية دورهم وفقا 
اإطار  ال�شحية اخلا�شة يف  املن�شاآت  الناظمة لعمل  واللوائح  لل�شيا�شات 
تطوير اخلدمات االإلكرتونية بهدف االإرتقاء بجودة املنظومة ال�شحية 

وابتكار احللول الذكية وااللتزام بتطبيق نظم اجلودة.
الرقابة  خدمة  تقدم  ال���وزارة  اأن  اإىل  م��ب��ارك  ح�شة  ال��دك��ت��ورة  ولفتت 
على االإعالنات ال�شحية التي تقوم بن�شرها املن�شاآت ال�شحية اخلا�شة 
الوزارة  اأن  االإعالنات موؤكدة  ت�شويقية ومراقبة و�شبط هذه  الأهداف 
املتوازن  ال�شحي  ب��االإع��الن  املجتمع  اأف���راد  توعية  عاتقها  على  ت��اأخ��ذ 
امل�شللة  االإع���الن���ات  ال�����وزارة وجت��ن��ب االن�����ش��ي��اق وراء  وامل��رخ�����س م��ن 
جمهولة امل�شدر والتي تنت�شر يف ح�شابات التوا�شل االجتماعي اأو من 

خالل مواقع وهمية.

الهالل االأحمر يوقع اتفاقيات تعاون مع عدد من اجلمعيات اخلريية يف الدولة

اجلراحة العامة، والطب الباطني، 
الدموية،  واالأوعية  القلب  اأمرا�س 
الن�شاء  االأ����ش���ن���ان،  االأط���ف���ال،  ط��ب 
واالذن  االأن��ف  اجللدية،  والتوليد، 
واحل����ن����ج����رة، اأم�����را������س ال���ع���ي���ون، 
جانب  اإىل  ب��احل��ج��ام��ة،  وال���ع���الج 
املر�شية.  للحاالت  االأدوي���ة  توفري 
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ع���ب���داهلل �شلطان 
التنفيذي جلمعية  املدير  خادم  بن 
بني  التعاون  اإن  اخلريية،  ال�شارقة 
ال��ه��الل االأحمر  اجل��م��ع��ي��ة وه��ي��ئ��ة 
الرعاية  مب�شتوى  االرت��ق��اء  ب�شاأن 
ال�شحية املقدمة للحاالت املر�شية 
املرتددة على عيادة الهالل االأحمر 
بل هو  اليوم،  وليد  لي�س  بال�شارقة 
منذ  ق��ائ��م  م�شرتك  لعمل  ام��ت��داد 
اجلمعية  ق��دم��ت  ع���دي���دة  ���ش��ن��وات 
خ����الل����ه����ا ال����ك����ث����ري م������ن ال����دع����م 
وا�شتفادت من برامج هيئة الهالل 
خدمة  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  االأح���م���ر 

االأ�شر املتعففة.
واأ�شاف "ياأتي هذا العمل امل�شرتك 
اخلري  لر�شالة  دعما  اجلهتني  بني 
بها اجلمعية على مدار  تقوم  التي 
الهية  جل���ه���ود  ا����ش���ت���ك���م���اال  ال����ع����ام 
املر�شية  احل����االت  ل��دع��م  ال��رام��ي��ة 
بال�شارقة،  ع��ي��ادت��ه��ا  خ����الل  م���ن 
تدخر  ل����ن  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  م����وؤك����دا 
جهدا يف دع��م تلك احل��االت �شمن 

ترحيب  ع����ن  ال���ف���الح���ي  واأع��������رب 
اجلمعيات  م��ع  ب�����ش��راك��ت��ه��ا  ال��ه��ي��ئ��ة 
واخلريية  االإن�����ش��ان��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات 
ال��دول��ة، مثمنا دوره��ا يف تعزيز  يف 
االإن�شانية، م�شريا  القيم واملبادرات 
�شمن  ت��اأت��ي  ال�شراكة  ه��ذه  اأن  اإىل 
اجلهود  لتوحيد  الرامية  امل�شاعي 
وتعزيز  ال�����دول�����ة  يف  االإن�������ش���ان���ي���ة 
جم����االت ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق بني 
املزيد  اأج��ل  من  الوطنية  املنظمات 
العمل  يف  وال�����ري�����ادة  ال��ت��م��ي��ز  م���ن 
االإن�����ش��اين، واإظ��ه��ار اأك���ر ق��در من 
والفئات  ال�����ش��رائ��ح  م��ع  ال��ت�����ش��ام��ن 

ال�شعيفة واال�شر املتعففة.
االتفاقيات  اإن  ال��ع��ام  االأم���ني  وق��ال 
مت��ث��ل خ���ط���وة م��ت��ق��دم��ة يف جمال 
ال��ت��ع��اون ب��ني امل��وؤ���ش�����ش��ات اخلريية 
امل�شاريع  خ����الل  م���ن  االإم����ارات����ي����ة 
التي  املتكاملة  والرامج  امل�شرتكة 
تلبي تطلعاتها يف املجال االإن�شاين.

"هذه اخلطوة مبا حتمل  واأ���ش��اف 
من م�شامني قيمة واأه��داف نبيلة 
ونقلة  ج��دي��دا  ب��ع��دا  ت�شيف  ف��اإن��ه��ا 
نوعية يف برامج واأن�شطة اجلمعيات 

يف خمتلف املجاالت".
الري�س  ����ش���امل  اأك������د  ج���ان���ب���ه  م����ن 
ال�شراكات  ه��ذه  مثل  اأن  ال��ع��ام��ري 
ل��ه��ا ن��ت��ائ��ج اإي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى م�شرية 
لذلك  ال��دول��ة،  اخل���ريي يف  العمل 

اإن����ه ي�شتمد  ل��ه��ا ح��ي��ث  ج��غ��راف��ي��ة 
خدمة  يف  وت���ف���ان���ي���ه  م�����ب�����ادرات�����ه 
ار�شاها  دع����ائ����م  م����ن  االإن�������ش���ان���ي���ة 
ال�شيخ  ل��ه  املغفور  ال��دول��ة  موؤ�ش�س 
"طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د 

اهلل ثراه".
اإىل ذلك اأكد حممد �شهيل املهريي 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي جل��م��ع��ي��ة دار 
ال��������ر، ����ش���ع���ي اجل���م���ع���ي���ة ال����دائ����م 
املجتمعية  �شراكتها  �شبكة  لتعزيز 
داخ�������ل ال������دول������ة، يف ���ش��ب��ي��ل دع���م 
املحدود  ال��دخ��ل  وذوي  املحتاجني 
وم�شاعدة  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م،  وت��وف��ري 
ما  ال�شعيفة،  املجتمعية  ال�شرائح 
التكافل  لقيم  حية  ترجمة  ميثل 
الوطني،  وال��ت�����ش��اف��ر  امل��ج��ت��م��ع��ي 
املحلي  املجتمع  خ��دم��ة  يف  وي�شب 
يف  واال���ش��ت��دام��ة  التنمية  وتر�شيخ 
ا�شتجابة  ي�شكل  كما  الوطن،  رب��وع 
ل��ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة يف 

حقل العمل اخلريي واالإن�شاين.
التعاون  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  اإن  وق���ال 
مع الهالل االأحمر االإماراتي تعزز 
املجتمع  خدمة  يف  اجلانبني  جهود 
املجتمعية  امل�شوؤولية  برامج  ودع��م 
واالأ�شر  احل���اج���ات  اأ���ش��اح��ب  جت���اه 
ال�شعيفة، م�شريا اإىل اأن االتفاقية 
م�شتوى  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  ت��ع��ت��ر 
الهيئة  ب���ني  االإن�����ش��ان��ي��ة  ال�����ش��راك��ة 

وت��ل��ك اجل��م��ع��ي��ات م��ن اج���ل تبادل 
تفاديا  االج��ت��م��اع��ي  البحث  ق��وائ��م 
الزدواج���ي���ة ���ش��رف امل�����ش��اع��دات من 
على  االتفاقيات  ن�شت  كما  قبلها، 
العمل  واآل���ي���ات  ال��ت��ع��اون  جم����االت 
ا�شرتاتيجيات  و  خطط  يخدم  مبا 
عليها،  املوقعة  واجلمعيات  الهيئة 
ويعزز  ب��ي��ن��ه��ا  ال�����رواب�����ط  وي����ق����وي 
م���������ش����رية ال����ع����م����ل االإن�����������ش�����اين يف 
االإمارات من خالل تبادل اخلرات 
و املعلومات التي تتعلق بعمل جميع 

االأطراف.
اأكد �شعادة الدكتور  املنا�شبة  وبهذه 
حممد عتيق الفالحي االأمني العام 
االإماراتي،  االأح��م��ر  ال��ه��الل  لهيئة 
يج�شد  االتفاقيات  ه��ذه  توقيع  اأن 
حر�س �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
االأحمر  ال���ه���الل  رئ��ي�����س  ال��ظ��ف��رة 
ملثل  الهيئة  ن�شج  على  االإم���ارات���ي، 
هذه ال�شراكات البناءة والفاعلة يف 
اإميانا  واخل��ريي،  االإن�شاين  املجال 
من �شموه بت�شافر جهود املنظمات 
املحلية  �شاحتها  ع��ل��ى  االإم���ارات���ي���ة 
املكت�شبات  م����ن  امل����زي����د  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
لل�شرائح التي ت�شتهدفها، والو�شول 
الأعلى درجات التن�شيق بينها خدمة 
جوانب  وت��ع��زي��ز  املحلي  للمجتمع 

امل�شوؤولية التي تتحملها جتاهه.

التي  العالجية  امل�شاعدات  ب��رام��ج 
مل�شتحقيها  اجل���م���ع���ي���ة  ت���ق���دم���ه���ا 
ال���دول���ة ل��الرت��ق��اء مب�شرية  داخ����ل 
العمل اخل��ريي وتقدمي مزيد من 
بدعم  املتعلقة  بامل�شاريع  االهتمام 
الدور  املر�شية، ما يعك�س  احل��االت 
م�شرية  دف���ع  يف  للجمعية  امل���وؤث���ر 
بها من  والنهو�س  اخل��ريي  العمل 
وامل�شئولية  امل�شاركات  برامج  خالل 
لتوجيهات  وت���رج���م���ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد 
ال�شارقة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
و�شيلة  اخل���ريي  العمل  ي��ك��ون  ب���اأن 
لتمكني االإن�شان من االعتماد على 
الهدف  ه��ذا  اأن  اإىل  م�شريا  نف�شه، 
بال�شعي  اإال  ي��ت��اأت��ى  ل��ن  اجل��وه��ري 
االأ�شا�شية  امل��ق��وم��ات  ت��وف��ري  ن��ح��و 
راأ�شها  ع��ل��ى  ي���اأت���ي  وال���ت���ي  ل��ل��م��رء 
موؤثر  ع�شو  ل��ي��ك��ون  �شحيا  دع��م��ه 
الهالل  اأن  اإىل  ولفت  املجتمع.  يف 
االأح��م��ر االإم��ارات��ي هو اأح��د دعائم 
الكبري  واحلا�شن  اخل��ريي  العمل 
اخلريية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  للجمعيات 
ال��ع��ام��ل��ة ب���ال���دول���ة م���ن خ����الل ما 
تخدم  خمتلفة  ب��رام��ج  م��ن  يقدمه 
واملعوزين..  امل��ح��ت��اج��ني  ���ش��ري��ح��ة 
االأحمر  ال���ه���الل  ج��ه��ود  اإن  وق����ال 
االإن�����ش��ان��ي��ة ال حدود  وم�����ش��اع��دات 

لن�شج  االأحمر  الهالل  هيئة  ت�شعى 
املزيد من ال�شراكات اال�شرتاتيجية 
اإىل  م�شريا  املحليني،  نظرائها  مع 
توقيع  �شت�شهد  القادمة  املرحلة  اأن 
عدد من االتفاقيات مع اجلمعيات 

االأخرى.
�شراكات  ل��دي��ه��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  وق����ال 
اجلمعيات  م���ن  ع����دد  م���ع  ث��ن��ائ��ي��ة 
خاللها  م�����ن  ح���ق���ق���ت  امل����ح����ل����ي����ة، 
جناحات كبرية يف عدد من املجاالت 
االإن�شانية ، لكنها ترغب يف تو�شيع 
قوتنا  الأن  ال�����ش��راك��ات  ه���ذه  مظلة 
�شويا  ال��ع��م��ل  يف  ت��ك��م��ن  احلقيقية 
م�شتقبل  اأج��ل  م��ن  معا  التحرك  و 
اأف�شل ملنظماتنا وحتقيق مكت�شبات 
اإ�شافية للم�شتفيدين من خدماتها 

يف الداخل واخلارج.
اجلانب  " حظي  العامري  واأ�شاف 
ال�شحي بن�شيب وافر من االهتمام 
�شمن بنود هذه االتفاقيات التي مت 
توقيعها، ن�شبة الأهميته والتحديات 
يف  املع�شرين  املر�شى  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
ظل التداعيات التي خلفتها جائحة 
اأن االتفاقيات  اإىل  كورونا" م�شريا 
تتيح للمر�شى املحتاجني امل�شجلني 
ل���دى اجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة العالج 
التابع  ال��ط��ب��ي  ال�����ش��ارق��ة  يف م��رك��ز 
التخ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  يف  للهيئة 
ت�شمل  وال���ت���ي  ب���امل���رك���ز،  ال�����ش��ح��ي��ة 

•• اأبوظبي - وام:

وق����ع����ت ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����الل االأح����م����ر 
اتفاقيات  م���ن  ع�����ددا  االإم�����ارات�����ي 
اخلريية،  دبي  جمعية  مع  التعاون 
ودار الر، وبيت ال�شارقة اخلريي، 
وج���م���ع���ي���ة ال���������ش����ارق����ة اخل����ريي����ة، 
ال�شراكة  م����ن  امل����زي����د  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
اخلريية  اجلمعيات  بني  االإن�شانية 
وتعزيز  امل���ح���ل���ي���ة،  ال�������ش���اح���ة  ع���ل���ى 
ال��ت��ن�����ش��ي��ق معها  ال��ت��ع��اون و  اأوج�����ه 
و ال��ع��م��ل ���ش��وي��ا ل��ب��ل��وغ االأه�����داف و 
براجمها،  ت���خ���دم  ال���ت���ي  ال���غ���اي���ات 
وتوحيد  امل�شرتكة  املبادرات  وتبني 
املحلي،  امل��ج��ت��م��ع  اجل��ه��ود خل��دم��ة 
وت��ع��زي��ز ف��ر���س ال��ت��ق��دم يف حتقيق 
ا�شرتاتيجية حكومة دولة االإمارات 
االجتماعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ج��ان��ب  يف 
ل���ه���ا، اإىل  امل�������ش���ان���دة  واخل�����دم�����ات 
املعلومات  و  اخل��رات  تبادل  جانب 
ا�شرتاتيجية  تطوير  على  العمل  و 
اأهدافهم  ن�شر  م��ن  متكنهم  ع��م��ل 
التنموية.  و  االإن�شانية  واأن�شطتهم 
جانب  م��ن  التعاون  اتفاقيات  وق��ع 
ال��ه��الل االأح��م��ر االإم���ارات���ي �شعادة 
�شامل الري�س العامري نائب االأمني 
وقعها  فيما  املحلية،  لل�شوؤون  العام 
م���ن ج��م��ع��ي��ة دب���ي اخل���ريي���ة احمد 
م�شمار اأمني ال�شر العام للجمعية، 
حممد  ال������ر  دار  ج��م��ع��ي��ة  وم������ن 
التنفيذي  الرئي�س  املهريي  �شهيل 
ومن  للجمعية،  امل��ن��ت��دب  والع�شو 
ال�شارقة اخل��ريي عبد اهلل  جمعية 
التنفيذي،  املدير  خادم  بن  �شلطان 
ومن بيت ال�شارقة اخلريي �شلطان 

حممد اخليال االأمني العام.
ون�شت بنود االتفاقيات على تعزيز 
ال���ت���ع���اون يف امل���ج���ال ال�����ش��ح��ي من 
املر�شية  احل�����االت  حت��وي��ل  خ����الل 
ال�شعيفة  املجتمعية  ال�شرائح  من 
اجلمعيات  تلك  ب�شجالت  امل��ق��ي��دة 
الطبي  ال�شارقة  م��رك��ز  يف  للعالج 
ال���ت���اب���ع ل��ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل االأح���م���ر، 
االجتماعية  ال��ف��ئ��ات  دع���م  ب��ه��دف 
جانب  اإىل  امل���ح���دود،  ال���دخ���ل  ذات 
ع��م��ل رب���ط ال��ك��رتوين ب��ني الهيئة 

واجلمعية.
�شلطان  ����ش���ع���ادة  اأك�����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
حممد اخليال االأمني العام ملوؤ�ش�شة 
اأهمية  اخل������ريي  ال�������ش���ارق���ة  ب���ي���ت 
واملوؤ�ش�شات  اجل��ه��ات  جميع  تكاتف 
ل��ت��وف��ري كافة  ب���ال���دول���ة  ال��ع��ام��ل��ة 
 ، دخ��ال  االأق��ل  للفئات  االحتياجات 
زايد  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  علمنا  كما 
اهلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان  ب��ن 
نتكاتف  ال��ي��وم  ن��ح��ن  وه���ا  ثراه" ، 
مع هيئة الهالل االأحمر االإماراتي 
ومركزها الطبي بال�شارقة لتوفري 
تدعم  التي  االأ�شا�شية  االحتياجات 
للمر�شى  ال��ع��الج  ت��وف��ري  م�����ش��رية 
تكاليف  حتمل  على  القادرين  غري 
ال��ع��الج يف اإم���ارة ال�����ش��ارق��ة، و نقف 
ال��ي��وم ل��ن�����ش��اه��م يف دع���م ح��ق��ه��م يف 
والدنا وموؤ�ش�س  اإرث  العالج، فهذا 

دولتنا ال�شيخ زايد رحمه اهلل.
خالد  �شعادة  ق��ال  ال�شياق  ذات  ويف 
جمل�س  رئ���ي�������س  اخل����ي����ال  حم���م���د 
اأم����ن����اء ب��ي��ت ال�����ش��ارق��ة اخل�����ريي " 
اأه��منّ واأبرز  ُتعدنّ ال�شحة واح��داً من 
اإليها،  االإن�شان  يحتاج  التي  االأم��ور 
االأ�شا�شية  اح��ت��ي��اج��ات��ه  يلبي  الأن���ه 
االأول  امل��ق��وم  ه��ي  فال�شحة  ك��اف��ة، 
القيام  على  االإن�شان  ي�شاعد  ال��ذي 
املجتمعات  يف  وم���ه���ام���ه  ب��������دوره 
واعمار االأر�س، واإذا ُفقدت ال�شحة 
تقدم،  نه�شة وال  ه��ن��اك  ت��ك��ون  ل��ن 
ف��ق��د اه��ت��م اأ���ش��ح��اب ال�����ش��م��و حكام 
االإمارات بهذا االأمر ب�شبب اأهميته 
ال��ق�����ش��وى، ف��ق��ام��وا ب��دع��م اجلانب 

ال�شحي بكل الو�شائل وال�ُشبل.
�شابر  م���اأم���ون  امل�شت�شار  واأ����ش���اف 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة بيت 
بال�شكر  " نتقدم  ال�شارقة اخلريي 
االأحمر  ال��ه��الل  مل��رك��ز  وال��ع��رف��ان 
على  امل�شتمر  حر�شه  على  الطبي 
على  امل��ت��واج��دي��ن  جميع  ي��ك��ون  اأن 
هذه االأر�س الطيبة باأف�شل �شحة، 
من خالل تنفيذ املبادرات املتنوعة 
وال���ه���ادف���ة ال���ت���ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا دعم 
وذل��ك من خالل  املر�شى،  ورع��اي��ة 
قادرة  الغري  للفئات  العالج  توفري 

على توفري تكاليفه".

ويفتتح يف اأبوظبي عام 2022 الإبراهيمية  العائلة  بيت  يف  الإن�شائية  الأعمال  % ن�شبة    20

 بيت العائلة االإبراهيمية... تفا�شيل جديدة حول ت�شميم �شرح للتعاي�س وال�شالم من وحي وثيقة االأخوة االإن�شانية 
كل دين خ�شو�شية  على  ويحافظ  االإن�شاين  التعاي�س  عن  يعرب  ح�شاري  • معلم 

•• اأبوظبي-وام:

مت االإعالن ام�س عن تفا�شيل جديدة حول ت�شميم م�شروع "بيت العائلة 
االإن�شانية"،  االأخ���وة  "وثيقة  وح��ي  م��ن  املنبثق  التاريخي  االإبراهيمية" 
والذي يحظى مبتابعة وثيقة من كل من ف�شيلة االإمام االأكر �شيخ االأزهر 
ف�شيلتهما  م�شادقة  على  الت�شميم  ح�شل  وق��د  الفاتيكان،  بابا  وقدا�شة 
ويجري العمل على اإن�شاء امل�شروع الذي ت�شرف عليه اللجنة العليا لالأخوة 
وينتظر  اأب��وظ��ب��ي،  االإم��ارات��ي��ة  بالعا�شمة  ال�شعديات  بجزيرة  االإن�شانية، 

افتتاحه يف عام 2022.
اأدج��اي م�شجًدا  العاملي ديفيد  املُ�شمم  الذي نفذه  امل�شروع  وي�شم ت�شميم 
وكني�شًة وكني�ًشا يهودًيا، مبا يرز القيم امل�شرتكة بني االإ�شالم وامل�شيحية 
بذلك  مقدًما  خ�شو�شيته،  دي��ن  لكل  الوقت  ذات  يف  ويحفظ  واليهودية، 
ال�شماوية،  والر�شاالت  االإن�شانية  احل�شارات  توا�شل  يج�شد  عاملًيا  �شرًحا 
ال�شماوية  ال��دي��ان��ات  اأت��ب��اع  ب��ني  والتفاهم  املتبادل  االح���رتام  قيم  ويعك�س 

الثالث.
ويف هذا ال�شياق، مت الك�شف ر�شمًيا عن االأ�شماء التي من املقرر اأن حتملها 
اأماكن العبادة الثالثة، حيث يرفع امل�شجد ا�شم "االإمام الطيب" فيما اأطلق 

واأ�شاف اإن اإطالق اأ�شماء ف�شيلة االإمام الطيب �شيخ االأزهر، وقدا�شة البابا 
عرفاًنا  هو  اإمن��ا  الثالثة  العبادة  دور  على  ميمون  بن  ومو�شى  فرن�شي�س، 
االإن�شانية،  االأخ���وة  قيم  الإع���الء  الوا�شحة  ور�شائلهم  ملواقفهم  وامتناًنا 
ت�شتفيد  و�شالم  حمبة  ر�شائل  تعد  التي  ومبادئهم  بجهودهم  والتعريف 

منها االأجيال احلالية والقادمة يف جميع اأنحاء العامل".
ح�شارًيا  معلًما  اأبوظبي  يف  االإبراهيمية"  العائلة  "بيت  م�شروع  وميثل 
للتثقيف وممار�شة  االأدي��ان، وف�شاًء ملهًما  والتفاهم بني  للحوار  ومركزاً 
املبادئ  ويج�شد  ال�شلمي،  والتعاي�س  التفاهم  لقيم  يرمز  كما  ال��ع��ب��ادات، 
وامل�شيحية  االإ�شالم  الثالث  االإبراهيمية  للديانات  الثقافية  وامل�شرتكات 
للم�شروع  االإن�شائية  االأعمال  من   20% نحو  اإجن��از  مت  وقد  واليهودية. 

والتي من املقرر امتامها يف عام 2022.
ويتميز ت�شميم "بيت العائلة االإبراهيمية" بعمارته الهند�شية البديعة التي 
اخلا�شة  التقليدية  العمارة  مالمح  ت�شتح�شر  مكعبات  ثالثة  من  تتكون 
والهند�شية  اجلمالية  عنا�شرها  الوقت  ذات  يف  وت��رز  الثالث  بالديانات 
املتفردة. وقد مت خالل مراحل الت�شميم اإ�شراك اأع�شاء املجتمعات الدينية 
اأنحاء العامل لتقدمي روؤيتهم وم�شورتهم ب�شاأن كل من املباين  من جميع 
وتعاليمه.  دين  كل  مبتطلبات  والتزامها  ات�شاقها  ل�شمان  وذلك  الثالثة، 

ا�شم "القدي�س فرن�شي�س" على الكني�شة، اأما الكني�س اليهودي فيحمل ا�شم 
ا م�شاحة رابعة حتت�شن  "مو�شى بن ميمون"، ويف حميط املوقع �شتتوفر اأي�شً
مركًزا ثقافًيا يهدف اإىل دعوة النا�س الإعالء م�شاعر االأخوة والتاآزر �شمن 

جمتمع متفاهم يقدر قيم االحرتام املتبادل والتعاي�س ال�شلمي.
وكان �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
قد ك�شف عن ت�شميم امل�شروع يف جتمع دويل ا�شت�شافته مدينة نيويورك يف 
عام 2019، خالل االجتماع الثاين للجنة العليا لالأخوة االإن�شانية، ومت 
عر�س الت�شميم على االإمام االأكر وقدا�شة البابا يف االجتماع الذي جمع 

بينهما �شهر نوفمر عام 2019.
وقال معايل حممد خليفة املبارك، رئي�س دائرة الثقافة – اأبوظبي وع�شو 
اللجنة العليا لالأخوة االإن�شانية: "يج�شد بيت العائلة االإبراهيمية اأهمية 
روؤية  وي��رز  دي��ن،  كل  االأدي���ان مع احلفاظ على خ�شو�شية  التعاي�س بني 
ومبادئ  ثقافة  تر�شيخ  ج��ه��وده��ا يف  االإن�����ش��ان��ي��ة وجن���اح  ل��الأخ��وة  اأب��وظ��ب��ي 
التعاي�س ال�شلمي �شمن الن�شيج الثقايف املتنوع الذي يتميز به جمتمع دولة 
االإمارات العربية املتحدة، وتعد مهمتنا يف االإ�شراف على تنفيذ هذا امل�شروع 
التاريخي فر�شة ملهمة و�شرف عظيم لنا حيث يعك�س جهود دولة االإمارات 

يف تطبيق وثيقة االأخوة االإن�شانية وتعزيز مبادئها ال�شامية.

�شتوفر  الت�شاميم،  على  االأخ���رية  اللم�شات  و�شع  م��ن  االنتهاء  ومب��ج��رد 
املباين الثالثة م�شاحات ت�شفي م�شاعر من ال�شكينة واالألفة على زوارها، 
�شواء من خالل مالحمها املعمارية، وكذلك تفا�شيلها االإن�شائية املتفردة 
التي �شترزها الواجهات، وامل�شاهد اخلارجية والداخلية من اأعمدة ونوافذ 

واأقبية تعك�س املالمح املتفردة لكل دين من االأديان.
وك��ان ف�شيلة االإم��ام االأك��ر �شيخ االأزه��ر وقدا�شة بابا الفاتيكان قد وقعا 
يف الرابع من فراير من عام 2019 "وثيقة االأخوة االإن�شانية من اأجل 
ال�شالم العاملي والعي�س امل�شرتك" خالل لقائهما التاريخي الذي جمعهما 
يف اأبوظبي. ومن هذا املنطلق، �شرتحب اأماكن العبادة الثالث التي يتكون 
منها "بيت العائلة االإبراهيمية" بجميع الزوار الراغبني يف العبادة والتعلم 
العائلة االإبراهيمية" جمموعة متنوعة من  "بيت  والتحاور، كما �شينظم 
الرامج والفعاليات اليومية، وا�شت�شافة املوؤمترات والقمم الدولية، التي 
ترز التعاي�س االإن�شاين. يذكر ان اللجنة العليا لالأخوة االإن�شانية هي جلنة 
دولية م�شتقلة ت�شم جمموعة من ال�شخ�شيات القيادية الدينية والثقافية 
تدعو  التي  وال�شالم  التفاهم  ر�شالة  ن�شر  اإىل  وتهدف  ال��ع��امل،  ح��ول  من 
ة االإن�شانية من اأجل ال�شالم العاملي والعي�س امل�شرتك"  اإليها "وثيقة االأخونّ
حيث ت�شم اللجنة العليا لالأخوة االإن�شانية اليوم اأحد ع�شر ع�شًوا ميثلون 

مناطق واأديان وثقافات خمتلفة ومتنوعة حول العامل.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
اخلارجية  وزي��ر  كوفيني  �شاميون  معايل  ال��دويل  والتعاون 

والدفاع يف جمهورية اإيرلندا.
وج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء - ال���ذي ع��ق��د يف دي����وان ع���ام ال����وزارة 
بني  امل�شرتك  والتعاون  ال�شداقة  عالقات  بحث  باأبوظبي.. 
اإيرلندا و�شبل تعزيزها وتنميتها  دولة االإم��ارات وجمهورية 
يف املجاالت كافة مبا يحقق امل�شالح امل�شرتكة للبلدين ويعود 

باخلري على �شعبيهما.
كما بحث اجلانبان عددا من الق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك 

وجهود البلدين يف مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد - 19" 
املر�س  لقاح  اإي�شال  ل�شمان  ال��دويل  التعاون  تعزيز  واأهمية 
ال��ت��ع��ايف من  وت���رية  ت�شريع  ي�شهم يف  ال����دول مب��ا  ك��اف��ة  اإىل 

اجلائحة.
م�شاركة   .. كوفيني  ���ش��امي��ون  وم��ع��ايل  ���ش��م��وه  وا���ش��ت��ع��ر���س 
والذي  دب��ي   2020 اإك�شبو  معر�س  يف  اإي��رل��ن��دا  جمهورية 
ت�شت�شيفه دولة االإمارات ويفتتح اأعماله �شهر اأكتوبر املقبل.

ورحب �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان بزيارة معايل 
�شاميون كوفيني موؤكدا عمق العالقات الثنائية املتميزة بني 
دولة االإمارات وجمهورية واإيرلندا واحلر�س على تعزيزها 

وتطويرها يف خمتلف املجاالت.

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل وزير اخلارجية والدفاع االإيرلندي

اإطالق احلملة الوطنية ل�شالمة االأرواح واملمتلكات خالل التعبئة يف حمطات الوقود

حلرائق  كربون  اإطفاء  وم�شخات 
املركبات واحلرائق الكهربائية مع 
�شالحيتها،  م��ن  ال���دوري  التاأكد 
العاملني  تعريف  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
بقواعد  ال������وق������ود  حم����ط����ات  يف 
االأمن وال�شالمة، وتدريبهم على 
ن�شوب  حالة  يف  االإط��ف��اء  عمليات 
من  اأول،  كم�شتجيب  احل���رائ���ق 
التي  التدريبية  ال����دورات  خ��الل 
ي�شرف عليها جهاز الدفاع املدين، 
ال��ت��اأك��ي��د على ���ش��رورة توقف  م��ع 
التزود  اأث����ن����اء  ال�����ش��ي��ارة  حم����رك 
التدخني  عن  واالمتناع  بالوقود، 
نهائياً داخل نطاق حمطة الوقود، 
وو���ش��ع ل��وح��ات حت��ذي��ري��ة داخل 

املحطة بهذا اخل�شو�س".
من جانبه قال �شعادة بدر اللمكي 
ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي الأدن�������وك 
�شحة  �شمان  "يت�شدر  للتوزيع: 
وعمالئنا  م��وظ��ف��ي��ن��ا  و����ش���الم���ة 
وال  اأول��وي��ات��ن��ا،  قائمة  وم��راف��ق��ن��ا 

املرزوقي،  حممد  جا�شم  الدكتور 
ق��ائ��د ع���ام ال���دف���اع امل���دين ب���وزارة 
العامة  القيادة  حر�س  الداخلية، 
للدفاع املدين على تعزيز التعاون 
الطاقة  وزارة  م����ع  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
يف  للم�شاهمة  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة 
ال��وق��ائ��ي��ة يف  االإج������راءات  تطبيق 
االأرواح  حلماية  ال��وق��ود  حمطات 
من  التاأكد  و���ش��رورة  واملمتلكات، 
ك���ف���اءة و����ش���ائ���ل وم����ع����دات االأم����ن 
وال��وق��اي��ة وال�����ش��الم��ة ال��ع��ام��ة يف 
للتعامل  وذل��ك  ال��وق��ود،  حمطات 
املحتملة،  ال���ط���وارئ  ح����االت  م���ع 
و������ش�����م�����ان �����ش����الم����ة ال���ع���ام���ل���ني 
وامل���ت���ع���ام���ل���ني ع���ل���ى ح����د �����ش����واء، 
وحمايتهم من االإ�شابات الناجمة 
املتوقع  امل��خ��اط��ر واحل�����وادث  ع��ن 
القيادة  اأن  م�����وؤك�����داً  ح���دوث���ه���ا، 
ت�شع  امل�������دين  ل���ل���دف���اع  ال���ع���ام���ة 
حمطات  يف  "ال�شالمة  اأول����وي����ة 
حمالتها  ����ش���م���ن  البرتول" 

واحلفاظ على البيئة طبقاً لقواعد 
املمار�شات  واأ�����ش����ول  "امارات" 
امل��ه��ن��ي��ة وال����ق����وان����ني االحت����ادي����ة 
املمار�شات  واأف�������ش���ل  وال���دول���ي���ة 
هذه  ُبنيت  ال�شناعة.  يف  املعتمدة 
الرا�شخ  االإمي����ان  ع��ل��ى  ال�شيا�شة 
مبجاالت  املتعلقة  اأه��داف��ن��ا  ب����اأن 
ال�����ش��ح��ة وال�����ش��الم��ة وال��ب��ي��ئ��ة ال 
ت��ق��ل اأه���م���ي���ًة ع���ن ب��ق��ي��ة اأه�����داف 
العمل االأ�شا�شية االأخرى. وت�شعى 
اإىل  ودائ��م��اً  حثيثاً  �شعياً  املوؤ�ش�شة 
ال�شحة  وغ��اي��ات  اأه����داف  حتقيق 
الأحدث  طبقاً  والبيئة  وال�شالمة 
ت�شمن  ال���ت���ي  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ع���اي���ري 
بيئة عمل �شليمة واآمنة للعاملني 
عملياتنا،  جميع  يف  وامل��ت��ع��ام��ل��ني 
وذلك حلماية عمالئنا وجمتمعنا 
ومرافقنا، وتتمثل اأحد التزاماتنا 
موظفينا  ح�������ش���ول  ����ش���م���ان  يف 
التدريبية  ال����دورات  اأف�����ش��ل  على 
ال�شالمة  جم����ال  يف  وال�����ن�����دوات 

مرتكزاتها.
اأهمية  تكمن  �شعادته:"  واأ���ش��اف 
احلملة يف دورها الرئي�س بتعريف 
مببادئ  املجتمع  �شرائح  خمتلف 
املخاطر  م��ن  وال��وق��اي��ة  ال�شالمة 
واحلوادث الناجتة عن ال�شلوكيات 
اأثناء ا�شتخدام حمطات  اخلاطئة 
ت��ع��ب��ئ��ة ال����وق����ود، وع�����دم االل���ت���زام 
نتيجة  واالإر����ش���ادات،  بالتعليمات 
احتواء هذه املحطات على العديد 
القابلية  ���ش��دي��دة  ال�����ش��وائ��ل  م���ن 
يتطلب  ال���ذي  االأم���ر  لال�شتعال، 
م���ن ج��م��ي��ع ���ش��ائ��ق��ي امل��رك��ب��ات اأو 
امل��ي��ن��ي ماركت  م���رت���ادي حم���الت 
االلتزام  املحطات  بتلك  امل��وج��ودة 
للحد  االح��رتازي��ة  مب�شوؤولياتهم 
اتخاذ  ج��ان��ب  اإىل  امل��خ��اط��ر،  م��ن 
اجل���ه���ات امل�������ش���وؤول���ة االإج��������راءات 
الالزمة  ال�������ش���ارم���ة  وال���ت���داب���ري 

لتحقيق هذا الهدف.
اللواء  ���ش��ع��ادة  اأك����د  م���ن ج��ان��ب��ه، 

يتعلق  ف��ي��م��ا  ل��ط��م��وح��ن��ا  ح������دود 
با�شتمرار  نعمل  حيث  بال�شالمة، 
واأنظمة  االإج���راءات  حت�شني  على 
اأولينا  وق�����د  احل����ال����ي����ة.  االأم�������ن 
اأف�شل  لتطبيق  ك��ب��رياً  اه��ت��م��ام��اً 
املعايري الدولية يف جمال ال�شحة 
جميع  يف  وال���ب���ي���ئ���ة  وال�������ش���الم���ة 
وذلك حلماية عمالئنا  عملياتنا، 
وجمتمعنا وممتلكاتنا". واأ�شاف: 
"ي�شعدنا امل�شاركة يف هذه احلملة 
عمالئنا  توعية  اىل  تهدف  التي 
اخلاطئة  امل���م���ار����ش���ات  ب���خ���ط���ورة 
الوقود،  ت��ع��ب��ئ��ة  حم��ط��ات  ���ش��م��ن 
املحطات  يف  ال�شالمة  ب��اأن  امي��ان��ا 

م�شوؤولية م�شرتكة على اجلميع.
خليفة  ع���ل���ي  امل���ه���ن���د����س  واأك���������د 
موؤ�ش�شة  ع���ام  م��دي��ر  ال�����ش��ام�����ش��ي 
االإم���������������ارات ال����ع����ام����ة ل���ل���ب���رتول 
التي  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  اأن  "امارات" 
اأهميًة  ت��ويل  "امارات"  تنتهُجها 
ق�����ش��وى ل�����ش��الم��ة ك��اف��ة االأف�����راد 

التوعوية  اخل���ط���ة  يف  ال��رئ��ي�����ش��ة 
ب���ه���دف حتقيق  امل������دين،  ل���ل���دف���اع 
اأعلى م�شتويات االأمان وال�شالمة 
يف بيئة حمطات البرتول املنت�شرة 
على ام��ت��داد ال��دول��ة، وم��ن خالل 
ومراعاة  لتطبيق  ال��دع��م  تقدمي 
اإج����راءات ال��وق��اي��ة ال��ع��ام��ة، واأخذ 
ال��ت��داب��ري ال���الزم���ة الإي���ج���اد بيئة 
اآم���ن���ة، مم���ا ي��ت��ط��ل��ب اتخاذ  ع��م��ل 
جميع  لتطبيق  �شارمة  اإج���راءات 

قواعد واإر�شادات ال�شالمة.
اأ�شدر  امل��دين  ال��دف��اع  اأن  واأو���ش��ح 
وال�شالمة  االأم��ن  ب�شروط  الئحة 
و�شبل  احل����ري����ق،  م���ن  وال���وق���اي���ة 
احل���م���اي���ة ال����واج����ب ت���وف���ره���ا يف 
حمطات البرتول، ومنها �شرورة 
اأجهزة  جميع  وج���ود  م��ن  ال��ت��اأك��د 
ومعدات االإطفاء وو�شعها باأماكن 
اإل���ي���ه���ا بحيث  ال���و����ش���ول  ي�����ش��ه��ل 
ت�شتمل على م�شخات اإطفاء باملادة 
الرغوية، حلرائق املواد البرتولية، 

•• اأبوظبي -وام:

لالأمن  امل�شرتكة  اللجنة  اأطلقت 
وال�شالمة، ممثلة يف وزارة الطاقة 
والبنية التحتية، والقيادة العامة 
الداخلية،  ب���وزارة  امل���دين  للدفاع 
الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  و�شركة 
االإم�����ارات  وم��وؤ���ش�����ش��ة  "اأدنوك"، 
اإمارات"،   " ل���ل���ب���رتول  ال���ع���ام���ة 
الوطنية  االإمارات  و�شركة برتول 
الوطنية  ح��م��ل��ت��ه��ا  اإينوك"،   "
" اإلتزم  ���ش��ع��ار  حت���ت  ال��ت��وع��وي��ة 
�شمن  ت��ن��درج  وال��ت��ي  ت�شلم"،   ...
م�شتوى  لرفع  النوعية  مبادراتها 
وعي م�شتخدمي حمطات الوقود 
يف دولة االإمارات مبوؤ�شرات االأمان 
وال�شالمة واالأ�شاليب وال�شلوكيات 
يف  ات��ب��اع��ه��ا  ال���واج���ب  ال�شحيحة 
اأثناء  وحتديداً  اخلدمة  حمطات 
بالوقود  امل��رك��ب��ة  ت��ع��ب��ئ��ة  ع��م��ل��ي��ة 
و�شالمة  �شالمتهم  على  حفاظاً 

مزودي اخلدمة.
ال���ت���ي جت�شد  احل���م���ل���ة  وت����ه����دف 
ا�شرتاتيجية دولة االإمارات وروؤية 
ال���ق���ي���ادة يف رف�����ع م���ع���دل االأم�����ن 
واحلفاظ  املجتمع،  يف  وال�شالمة 
على حياة االأف��راد الذين ميثلون 
حم���ور ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة، اإىل 
التي  واالأ����ش���رار  امل��خ��اط��ر  تقليل 
اخلاطئة  املمار�شات  عن  تنتج  قد 
كالتدخني  ال��وق��ود  تعبئة  خ���الل 
اأو ا�شتخدام االأجهزة االلكرتونية 
اأو عطل يف  اأو جتاهل اأي ت�شريب 
اأو  امل��رك��ب��ة  اأو فتح غ��ط��اء  امل��رك��ب��ة 
اكتمال  من  التاأكد  دون  التحرك 
املركبة.    يف  ال��وق��ود  تعبئة  عملية 
�شريف  امل��ه��ن��د���س  ����ش���ع���ادة  وق�����ال 
الطاقة  وزارة  وك���ي���ل  ال���ع���ل���م���اء، 
الطاقة  ل�شوؤون  التحتية  والبنية 
الطاقة  وزارة  اإن  والبرتول:" 
بالتعاون  تعمل  التحتية  والبنية 
اال�شرتاتيجيني  ���ش��رك��ائ��ه��ا  م���ع 
ل��رت���ش��ي��خ م��ك��ان��ة دول����ة االإم�����ارات 
العامل  اأف�����ش��ل دول  م��ن  ك��واح��دة 
اأم���ن���اً و���ش��الم��ة ومب���ا ي��ت��واف��ق مع 
عاماً  للخم�شني  االإم�����ارات  روؤي����ة 
ت�����ش��ت��ه��دف �شمان  ال��ت��ي  امل��ق��ب��ل��ة، 
املجتمع،  اأف�����راد  و���ش��الم��ة  ج����ودة 
الذي  امل�شتدامة  التنمية  وتعزيز 
مي���ث���ل ال��ع��ن�����ش��ر ال���ب�������ش���ري اأح����د 

واالأمن والتدابري الوقائية ب�شكل 
من  النهج  ه��ذا  وي��ت��ع��زز  منتظم. 
خالل التوا�شل والتن�شيق املفتوح 
يف  املعنية  احلكومية  الهيئات  مع 

دولة االإمارات.
امل�شرتكة  اللجنة  جهود  ثمن  كما 
لالأمن وال�شالمة يف اإطالق حملة 
�شاأنها  من  التي  ت�شلم"  "التزم.. 
يف  وفاعل  كبري  ب�شكل  ت�شاهم  اأن 
اأف��راد املجتمع  زي��ادة الوعي ل��دى 
املمار�شات  خ��ط��ورة  على  للتاأكيد 
الوقود  حم��ط��ات  داخ���ل  اخلاطئة 
واملمتلكات،  االأف���راد  �شالمة  على 
وت�����ق�����دم االإر���������ش��������ادات واأف�������ش���ل 
اتباعها  ال�����واج�����ب  امل����م����ار�����ش����ات 
ويوؤكد  امل���خ���اط���ر،  ه����ذه  ل��ت��ج��ن��ب 
لهذه  "امارات"  دع���م  ال�شام�شي 
احلملة عر ت�شخري كافة اجلهود 
واملمار�شات لتوعية اأكر قدر من 
على  ف��احل��ف��اظ  املجتمع،  ���ش��رائ��ح 
الوقود  حمطات  داخ��ل  ال�شالمة 
هي م�شوؤولية اجتماعية م�شرتكة 
التوزيع  و�شركات  امل�شتهلكني  بني 

على حد �شواء.
م���ن ج���ان���ب���ه، ق����ال ����ش���ع���ادة �شيف 
ح���م���ي���د ال����ف����ال�����ش����ي، ال���رئ���ي�������س 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل���ج���م���وع���ة اي����ن����وك: 
ق�شوى  اأول��وي��ًة  ال�شالمة  "متثنّل 
على  املجموعة  لعمليات  بالن�شبة 
كافة ال�شعد ملا لها من اأثر مبا�شر 
وموظفيها  املجموعة  اأعمال  على 
واملجتمعات التي تعمل فيها. فقد 
املا�شي  ال��ع��ام  امل��ج��م��وع��ة  لت  �شجنّ
ال�شحة  جم����ال  يف  م��ل��ف��ت��اً  اأداًء 
بذلك  لت�شبح  والبيئة  وال�شالمة 
من بني اأف�شل ال�شركات يف قطاع 
النفط والغاز على هذا ال�شعيد." 
اللجنة  "ن�شكر  �شعادته:  واأ�شاف 
على  وال�شالمة  لالأمن  امل�شرتكة 
ت�شهم  التي  الهامة  احلملة  ه��ذه 
ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري يف ت��وع��ي��ة االأف�����راد 
اخلاطئة  امل���م���ار����ش���ات  ب���خ���ط���ورة 
ونوؤكد  ال���وق���ود،  حم��ط��ات  �شمن 
وت�شخرينا  احلملة  ل��ه��ذه  دعمنا 
كافة  اإىل  ل��ت�����ش��ل  اجل���ه���ود  ك��اف��ة 
باأن  منا  اإمي��ان��اً  املجتمع،  ���ش��رائ��ح 
هي  الوقود  حمطات  يف  ال�شالمة 
�شركات  ب��ني  م�شرتكة  م�شوؤولية 
ال��ن��ف��ط وامل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني ع��ل��ى حد 

�شواء."

نعمل مع �شركائنا على حتقيق روؤية االإمارات للخم�شني عامًا املقبلة ب�شمان �شالمة املجتمع  العلماء:  •  �شريف 
البرتول �شمن اأولوياتنا الرئي�شة يف اخلطة التوعوية  حمطات  يف  ال�شالمة  ن�شع  املرزوقي:  • جا�شم 

نعمل با�شتمرار على تطبيق اأف�شل املعايري الدولية يف جمال ال�شحة وال�شالمة والبيئة  اللمكي:  • بدر 
االأفراد واحلفاظ على البيئة  كافة  ل�شالمة  ق�شوى  اأهميًة  نويل  ال�شام�شي:  • علي 

االأفراد بخطورة املمار�شات اخلاطئة �شمن حمطات الوقود  توعية  يف  احلملة  ت�شاهم  الفال�شي:  • �شيف 

الوطني االحتادي ينظم ندوة »االإمارات وعمل الطفل«
•• ابوظبي-وام:

االحتادي  الوطني  املجل�س  نظم 
ن���دوة اف��رتا���ش��ي��ة ب��ع��ن��وان "دولة 
وعمل  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
مع  ب���ال���ت���ع���اون  اأم���������س  الطفل" 
ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة دبي 
الن�شاء  ل��رع��اي��ة  دب���ي  وم��وؤ���ش�����ش��ة 
اليوم  م����ع  ت���زام���ن���ا  واالأط������ف������ال، 
االأطفال،  عمالة  ملكافحة  العاملي 
العام حتت �شعار  ال��ذي يقام ه��ذا 

"الق�شاء على عمل االأطفال".
واأدارت الندوة �شعادة �شارة حممد 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ف��ل��ك��ن��از 
اع�شاء  مب�������ش���ارك���ة  االحت����������ادي، 
امل��ج��ل�����س ���ش��ع��ادة ك���ل م���ن جميلة 
اأح��م��د امل��ه��ريي، وحم��م��د عي�شى 
عبدالرحمن  ون��اع��م��ة  ال��ك�����ش��ف، 
را�شد  عفراء  و�شعادة  املن�شوري، 
امل�شاعد  ال��ع��ام  االأم����ني  الب�شطي 

لالت�شال الرملاين يف املجل�س.
ك��م��ا ���ش��ارك م��ن ال��ق��ي��ادة العامة 
الدكتور  ال��ع��ق��ي��د  دب����ي  ل�����ش��رط��ة 
اجلمال  ع��ب��داحل��م��ي��د  ���ش��ل��ط��ان 
جرائم  م���راق���ب���ة  م���رك���ز  م���دي���ر 
موؤ�ش�شة  وم���ن  بالب�شر،  االجت����ار 
واالأطفال  ال��ن�����ش��اء  ل��رع��اي��ة  دب���ي 
اإدارة  م���دي���ر  ال���ب���ح���ري  غ��ن��ي��م��ة 
و�شم�س  وال����ت����اأه����ي����ل،  ال����رع����اي����ة 
التثقيف  اإدارة  م���دي���ر  امل���ه���ريي 

وخدمة املجتمع.
وق���ال���ت ���ش��ع��ادة ����ش���ارة ف��ل��ك��ن��از اإن 
املجل�س  تفاعل  ع��ن  تعر  ال��ن��دوة 
ال��وط��ن��ي االحت����ادي م��ع مبادرات 
االأمم املتحدة لعام 2021 حتت 
�شعار الق�شاء على عمل االأطفال، 

االتفاقيات  بع�س  اإىل  م�شاركته 
الدولية التي لها عالقة بحماية 
اإليها  ان�����ش��م��ت  وال���ت���ي  ال��ط��ف��ل، 
االإم��ارات ومنها: االتفاقية  دول��ة 
ل��ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى جميع  ال���دول���ي���ة 
العن�شري،  ال��ت��م��ي��ي��ز  اأ�����ش����ك����ال 
واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية 
االإعاقة،  ذوي  االأ�شخا�س  حقوق 
الدولية  العمل  منظمة  واتفاقية 

حول اأ�شواأ اأ�شكال عمل االأطفال.
واأ�شاد العقيد اجلمال بدور املجل�س 
االأعلى لالأمومة والطفولة املعني 
يف  وال��ط��ف��ول��ة  االأم���وم���ة  بق�شايا 
ي�شعى  وال�����ذي  االإم��������ارات،  دول����ة 
العديد من االأهداف  اإىل حتقيق 
يتعلق  فيما  ال��وع��ي  ن�شر  م��ن��ه��ا: 
بني  املجتمع  يف  ال��ط��ف��ل  ب��ح��ق��وق 
الدعم  وتقدمي  الفئات،  خمتلف 
وزيادة التعاون مع وحدات حماية 
الطفل، وتر�شيخ مفاهيم الرتبية 
حماية  وم�����ب�����ادئ  ال�������ش���ح���ي���ح���ة 

االأطفال بني فئات املجتمع.
الداخلية  وزارة  م��رك��ز  اأن  وت��اب��ع 
تاأ�شي�شه  مت  ال���ط���ف���ل  حل���م���اي���ة 
وتنفيذ  ت��ط��وي��ر  م��ه��م��ة  ل��ي��ت��وىل 
توفري  اإىل  تهدف  التي  امل��ب��ادرات 
جلميع  واحل����م����اي����ة  ال�������ش���الم���ة 
دولة  يعي�شون يف  الذين  االأطفال 

االإمارات وكذلك الزائرين لها.
اأن  ال����ب����ح����ري  وذك���������رت غ���ن���ي���م���ة 
االتفاقية الدولية حلقوق الطفل 
يحق  اأن���ه  على  تن�س   /1989/
لالأطفال احل�شول على احلماية 
ب���االأع���م���ال اخلطرة  ال��ق��ي��ام  م���ن 
ال���ت���ي مت��ن��ع��ه��م من  االأع����م����ال  اأو 
ت�شر  اأو  التعليم  على  احل�����ش��ول 

احلماية  لتحقيق  االأط��ف��ال  عمل 
القانونية لهم.

جميلة  �شعادة  اأ�شارت  جهتها  من 
االإم�����ارات  دول����ة  اأن  اإىل  امل��ه��ريي 
ك���ب���ريا حلقوق  اه��ت��م��ام��ا  اأول������ت 
بنية  ل��ب��ن��اء  �شعت  ح��ي��ث  ال��ط��ف��ل، 
الكثري  حتتية م�شتدامة، ووف��رت 
ال��ت�����ش��ري��ع��ات، وم��ن��ه��ا قانون  م��ن 
الذي  "ودمية"  ال��ط��ف��ل  ح��ق��وق 
كافة  م��ن  الطفل  ح��ق��وق  ي�شمن 
اجلوانب، م�شيفة اأن الدولة اأقرت 
اأي�شا عددا من الت�شريعات املهمة 
االأطفال  رع��اي��ة  اإىل  تهدف  التي 
للخطر  تعر�شهم  ع��دم  وت�شمن 
مثل  ال�شليمة،  الن�شاأة  وتن�شئتهم 
ل�شنة   5 رق�����م  احت�������ادي  ق����ان����ون 
احل�شانات،  دور  �شاأن  يف   1983

الندوة  ه��ذه  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�شرية 
دولة  ال�شوء على جهود  اإلقاء  يف 
االإم����ارات يف ه��ذا امل��و���ش��وع �شواء 
اأو  من خالل خلق بيئة ت�شريعية 
االأطفال،  حلماية  �شيا�شات  و�شع 
ك��م��ا ت��ع��د ه����ذه ال���ن���دوة ام���ت���داداً 
املجل�س  ب���ذل���ه���ا  ال���ت���ي  ل��ل��ج��ه��ود 
احتادي  قانون  درا�شة  يف  وجلانه 
ب�شاأن   2016 ل�شنة   /3/ رق���م 
"ودمية"،  الطفل  ح��ق��وق  ق��ان��ون 
املجل�س  اه�����ت�����م�����ام  اإط�����������ار  ويف 
با�شتكمال جهوده لتعزيز امل�شاركة 
املجتمعية لتحقيق االأهداف التي 
القانون  م�شروع  اأجلها  م��ن  ج��اء 
ي���وؤدي اإىل ن�شر  و���ش��رورت��ه، مم��ا 
حقوق  بقانون  املجتمعي  ال��وع��ي 
ب�شاأن  القانون  كفله  وما  الطفل، 

واأي�������ش���ا ق���ان���ون احت�����ادي رق����م 8 
تنظيم  ����ش���اأن  يف   1980 ل�����ش��ن��ة 

عالقات العمل وتعديالته.
وذكرت �شعادتها اأن دولة االإمارات 
وامل�شاعدة  الدعم  بتقدمي  ب��ادرت 
وال����رع����اي����ة ال�����ش��ح��ي��ة ال���الزم���ة 
الدول  م��ن  العديد  يف  ل��الأط��ف��ال 
م�شت�شفيات  ب����ن����اء  خ�����الل  م����ن 
واإر�شال االأدوية الطبية الالزمة، 
االأول������وي������ة يف حق  واإع����ط����ائ����ه����م 
التعليم، حيث قدمت دبي العطاء 
يف عام 2021 دعم مايل لتمويل 
اإفريقية  دول����ة   26 يف  م�����ش��اري��ع 
تعليمهم  يف  ال��ط��الب  ال���ش��ت��م��رار 
ت�شربهم  عدم  و�شمان  االأكادميي 
تطرق  ج��ان��ب��ه  م��ن  التعليم.  م��ن 
ال���ع���ق���ي���د ����ش���ل���ط���ان اجل�����م�����ال يف 

ب�شحتهم اأو منوهم، واأنه اإذا عمل 
الطفل فيحق له اأن يكون اآمنا يف 
هذا العمل، واأن يح�شل على اأجر 

منا�شب للعمل الذي يقوم به.
االإم��������ارات  دول������ة  اأن  واأ�����ش����اف����ت 
الت�شريعي  ال��ت��زام��ه��ا  ع��ن  ع���رت 
بتنظيم عمالة االأطفال وبحماية 
من  العمل  يف  الراغبني  االأطفال 
اتفاقيات  على  الت�شديق  خ��الل 
العمل العربية والدولية وتطوير 
يتفق  مب��ا  الوطنية،  الت�شريعات 
االتفاقية  اأب���رزه���ا:  وم��ن  معهما 
 1996 18 ل��ع��ام  ال��ع��رب��ي��ة رق���م 
ب�شاأن عمل االأحداث، والتي حتظر 
ت�شغيل كل من مل يتم �شن الثالثة 
وت�شرتط  ع����م����ره،  م����ن  ع�������ش���رة 
ع��م��ل احل�����دث مع  ي��ت��ع��ار���س  اأال 
التعليم  م��رح��ل��ة  ا���ش��ت��ك��م��ال  ���ش��ن 
�شروط  ت��ن��ظ��م  ك��م��ا  االأ����ش���ا����ش���ي، 
بالتدريب  االل��ت��ح��اق  واإج������راءات 

كذلك  االتفاقية  وحتظر  املهني، 
ع��م��ره عن  ي��ق��ل  م��ن  ك��ل  ت�شغيل 
18 عاما يف ال�شناعات اخلطرة.

واأك�����������دت ����ش���م�������س امل�����ه�����ريي اأن�����ه 
ان���ط���الق���ا م����ن ال����ت����زام����ات دول����ة 
االإمارات العاملية ولي�س االإقليمية 
فقط ورعايتها مل�شاريع متويل يف 

العامل  بلدا حول  اأكر من 170 
تعنى بتحقيق االأهداف االإمنائية 
بالطفولة،  يتعلق  فيما  وخا�شة 
الدولية  امل�����ش��اع��دات  بلغت  ح��ي��ث 
التي قدمتها دولة االإمارات لدعم 
امل�شاريع التنموية يف عام 2019 

نحو 8 مليارات دوالر اأمريكي.

احمد  توفيل  املدعو/  فقد 
بنغالدي�س     ، م���ي���اه  ن���ون���ا 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )BH0809971( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0565029866

فقد�ن �سهادة �أ�سهم تفقدان جواز �شفر
ف��ق��د ال�����ش��ي��د/ حم��م��ود خرياهلل 
احل����ج����ى ال�����ه�����رم�����وزى ����ش���ه���ادة 
االإحتاد  �شركه  عن  �شادرة  ا�شهم 
ل��ل��ت��اأم��ني ���ش��ه��ادة رق���م 19146 
�شهم،   297،392 وع�����دده�����ا 
يرجى ممن يعر عليها االت�شال 
او   065614222 رق���م  ع��ل��ى 
االت�������ش���ال ب��ال�����ش��رك��ه ع��ل��ى رقم 

067014611
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

فازت بلدية دبي مُمثلة يف اإدارة املعرفة واالإبداع باملركز االأول على م�شتوى 
العامل �شمن اجلائزة الدولية الأف�شل املمار�شات للعام 2021، وذلك عن 
فئة االبتكار املوؤ�ش�شي بت�شنيف 7 جنوم، وهو الت�شنيف االأعلى �شمن هذه 

اجلائزة املرموقة.
اأعمال  وج��اء حتقيق بلدية دبي لهذا االإجن��از اجلديد خالل م�شاركتها يف 
املوؤمتر ال�شابع لتميز االأعمال يف نيوزيلندا، حيث عر�شت الدائرة جتربتها 
يف اإدارة االبتكار واملعرفة، والتي تهدف اإىل حتقيق اأهداف اال�شرتاتيجيات 
على  تاأكيداً  البلدية  يف  واملعرفة  االبتكار  وا�شرتاتيجية  لالبتكار  الوطنية 

التزام الدائرة بدعم وت�شجيع االبتكار يف اأعمالها وتعزيز قيم الريادة.

ويف هذه املنا�شبة، اأكد �شعادة املهند�س داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي 
�شعيها  يف  م�شتمرة  الر�شيدة،  القيادة  وروؤي��ة  بتوجيهات  عماًل  ال��دائ��رة،  اأن 
لتحقيق اأرقى م�شتويات التميز يف االأداء وتبني اأف�شل املمار�شات وا�شتحداث 
م�شارات جديدة ت�شجع االبتكار وتدعم االأفكار اخلالقة مبا يواكب توجهات 
الرقمية،  البيئة  اإىل  الكامل  التحول  جمال  يف  ال�شيما  امل�شتقبل  نحو  دبي 
ميتاز  باأ�شلوب  للمجتمع  اخل��دم��ات  نوعيات  اأف�شل  بتقدمي  االهتمام  مع 
بال�شرعة والدقة والكفاءة العالية بروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اهلل" باأن تكون دبي املدينة االأف�شل للحياة و العمل على م�شتوى العامل. 
وقال �شعادته " فوز بلدية دبي باملركز االأول على م�شتوى العامل بت�شنيف 
�شبع جنوم �شمن هذه اجلائزة، �شهادة جديدة نعتز بها وحتفزنا على مزيد 

من العمل والعطاء للحفاظ على هذا امل�شتوى الراقي من التميز، وتوؤكد 
نخدم من خاللها  التي  ر�شالتنا  اأداء  يف  ال�شحيح  الطريق  على  ن�شري  اأننا 
املجتمع ونوفر معها �شبل الراحة وال�شعادة للمواطنني و املقيمني وكذلك 

الزوار".
�شاحبة  املوؤ�ش�شات  تكرمي  اإىل  املمار�شات  الأف�شل  الدولية  اجلائزة  وتهدف 
يف  االبتكار  ثقافة  تر�شيخ  اإىل  الرامية  ال��ري��ادي��ة،  وامل�شاهمات  االإجن����ازات 
االبتكار  جم��ال  يف  العاملية  باملمار�شات  واالرت��ق��اء  عملياتها،  جوانب  جميع 
اال�شرتاتيجي،  والتخطيط  ال��ق��ي��ادة   : اجل��ائ��زة  تقييم  معايري  وت�شمنت 
واأ�شاليب االبتكار،  واأدوات  امل�شتمر،  والتدريب وتوظيف االبتكار والتطوير 
واإدارة االأفكار واأف�شل املمار�شات، واملرافق واملوارد، ون�شر ثقافة االبتكار بني 
املوظفني، والعالقات مع ال�شركاء من خالل بناء �شبكات التوا�شل الداخلي 

ال، واأخرياً قيا�س اأداء االبتكار. واخلارجي ب�شكل فعنّ
وجنحت بلدية دبي يف حتقيق اإجنازات متميزة يف هذه املعايري، حازت على 
الدائرة بتعزيز  التزام  اأع�شاء جلنة حتكيم اجلائزة، حيث ظهر جلياً  ثناء 
منظومة االبتكار واملعرفة، واأن�شطة التبادل املعريف، ون�شر ثقافة االبتكار يف 
امل�شاريع واخلدمات، كما نالت اأف�شل النتائج يف جمال قيا�س اأثر ممار�شات 

اإدارة االبتكار.
ُيذكر اأن بلدية دبي نالت خالل الفرتة املا�شية العديد من اأ�شكال التكرمي 
على امل�شتوى الدويل كان اآخرها فوزها بجائزة التميز يف جمال اإدارة املعرفة 
اختيارها  مت  حيث   ،APQC والتميز  للجودة  االأمريكي  املركز  قبل  من 
�شمن اأف�شل 6 موؤ�ش�شات متميزة على م�شتوى العامل يف اإدارة املعرفة، ومن 
اأف�شل ثالث موؤ�ش�شات على م�شتوى العامل يف تطبيق برنامج اإدارة املعرفة. 

بلدية دبي االأوىل عامليا يف فئة االبتكار املوؤ�ش�شي �شمن اجلائزة الدولية الأف�شل املمار�شات

•• ال�شارقة - وام:

حممد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
ب���ن ���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي ويل ع��ه��د و 
املجل�س  رئي�س  ال�شارقة  حاكم  نائب 
اأن ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
موجهات  وف��ق  ي��اأت��ي  ال�شارقة  اإم����ارة 
يف  التنمية  حتقيق  ت�شتهدف  رئي�شية 
�شيا�شات  املجاالت من خالل  خمتلف 
تعمل عليها  ال��روؤى  وا�شحة  وخطط 
وال��ه��ي��ئ��ات احلكومية  ال���دوائ���ر  ك��اف��ة 
العمل  يف  متكاملة  منظومة  �شمن 

احلكومي الرائد.
�شباح  �شموه  تروؤ�س  خالل  ذلك  جاء 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  اج���ت���م���اع  اأم�������س 
الإم����ارة ال�����ش��ارق��ة ال���ذي ح��م��ل الرقم 
1000 بح�شور �شمو ال�شيخ عبداهلل 
نائب  القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  بن 
املجل�س  رئي�س  نائب  ال�شارقة  حاكم 

التنفيذي يف بيت احلكمة بال�شارقة.
وق����ال ���ش��م��و ويل ع��ه��د ال�����ش��ارق��ة :" 
اإن�����ش��اء املجل�س  اإ����ش���دار ق��ان��ون  م��ن��ذ 
بتوجيهات  يعمل  واملجل�س  التنفيذي 
ثاقبة  ون��ظ��رة  حكيمة  وروؤى  �شديدة 
من  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  ل�شاحب 
كافة  وتوفري  باملجتمع  االرتقاء  اأجل 
للمواطنني  واالحتياجات  اخل��دم��ات 

والقاطنني على اأر�س ال�شارقة".
" ومن خالل م�شرية  �شموه  واأ�شاف 
امل��ج��ل�����س ك����ان ال���ت���ع���اون ال���دائ���م بني 
اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية 
التقدم  حت��ق��ي��ق  يف  رئ��ي�����ش��ي��اً  ع���ام���اًل 
فجميعنا  امل��ن��ج��زات  اإىل  وال��و���ش��ول 
من�شي بروؤية واحدة و�شمن توجهات 
ال���ق���ي���ادة ال��ر���ش��ي��دة ال��ت��ي جت��ع��ل من 
االإن�شان العن�شر االأ�شا�شي يف التنمية 
واجهت  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  وح���ول   ."
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي واالإجن������ازات التي 
حتققت قال �شموه : " مررنا بالكثري 
م����ن ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي اأب��������رزت قوة 
االأ�شا�س الذي نعمل عليه، فلم نقف، 
وجتاوزنا هذه التحديات وهلل احلمد 
الدوائر  من  اجلميع  وجهود  بتكاتف 
ال����دور  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة  وال���ه���ي���ئ���ات، 
للمجل�س  العامة  لالأمانة  الرئي�شي 
املجل�س  ���ش��وؤون  تنظيم  يف  التنفيذي 
ك���اف���ة، ال���ي���وم ال�����ش��ارق��ة اأك�����ر ق���درة 
واأف�شل  ال��ت��ح��دي��ات،  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى 

اليوم  طارئة،  ظ��روف  الأي��ة  ا�شتعداداً 
اآالف  عنها  نتجت  جل�شة  األ���ف  نكمل 
التي  وامل�شاريع  وامل��ب��ادرات  ال��ق��رارات 
كل  يف  االيجابي  اأثرها  اجلميع  ي��رى 
مكان على امتداد م�شاحة االإم��ارة ". 
وتقدم �شمو رئي�س املجل�س التنفيذي 
اأ���ش��ه��م يف  ل��ك��ل م��ن  بال�شكر اجل��زي��ل 
ال�شارقة  ب���اإم���ارة  احل��ك��وم��ي  ال��ع��م��ل 
قائاًل :" اأ�شكر كافة االأع�شاء واأمناء 
لهم  ك��ان  وال��ذي��ن  ال�شابقني  ال��ع��م��وم 
دور يف االإجنازات التي حتققت خالل 
عمل  فريق  واأ���ش��ك��ر  املجل�س،  م�شرية 
من  يبذلونه  ما  على  العامة  االأمانة 
ملهامه  املجل�س  ت��اأدي��ة  يف  ي�شهم  جهد 
اأ�شكركم جميعاً  كما  اأكمل وجه،  على 
والتزامكم  وتفانيكم  ج��ه��ودك��م  على 
وقيادتكم  لوطنكم  املخل�س  وعملكم 
ومن اأجل خدمة كافة اأفراد املجتمع، 
وتذكروا اأن كل اإجناز حتققونه يبعث 
ال�شعادة  وير�شم  نفو�شنا،  يف  الفخر 

على وجوه �شكان ال�شارقة ".
العاملني  بكافة  الثقة  �شموه  وج���دد 
ثقتي   ": ق��ائ��اًل  ال�شارقة  حكومة  يف 
بكم ك��ب��رية.. واأم��ام��ن��ا اجن���ازات اأكر 
واأكر �شنحققها معاً.. لتظل ال�شارقة 
م��زده��رة وم��ت��ط��ورة وق���وي���ة.. وطننا 
دائماً،  واالأف�شل  االأك��ر  منا  ي�شتحق 
وال�شداد  التوفيق  ولكم  لنا  اهلل  ا�شاأل 

."
ال�شيخ عبداهلل  �شمو  اأ�شاد  من جانبه 
نائب  القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  بن 
املجل�س  رئي�س  نائب  ال�شارقة  حاكم 
�شاحب  وتوجيهات  بدعم  التنفيذي، 
ال�شارقة الدائمة والتي  ال�شمو حاكم 
املجل�س  لعمل  وا���ش��ح��اً  م�����ش��اراً  ك��ان��ت 

للجل�شة  و�شوله  وحتى  ان�شائه  منذ 
رقم 1000.

واأك������د ���ش��م��وه ع��ل��ى دور امل��ج��ل�����س يف 
ب�شكل  لالإمارة  العامة  ال�شيا�شة  ر�شم 
والهيئات  الدوائر  كافة  بني  متكامل 
احل����ك����وم����ي����ة، ل���ت���ح���ق���ي���ق االأه���������داف 
الرئي�شية وتنمية خمتلف القطاعات 
باأف�شل  امل���ج���ت���م���ع  ع���ل���ى  ي���ع���ود  مب����ا 

اخلدمات واالجنازات.
واأ�شاد �شموه بدور �شمو ال�شيخ �شلطان 
القا�شمي ويل  �شلطان  بن  بن حممد 
ع��ه��د ون��ائ��ب ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة رئي�س 
املجل�س  اإدارة  يف  التنفيذي  املجل�س 
احلكومي  العمل  ل�����ش��وؤون  ومتابعته 
اخلدمات  م�شتوى  على  انعك�س  مم��ا 

احلكومية و�شاهم يف تطورها.
املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �شمو  واأو����ش���ح 
تويل  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة  اأن  التنفيذي 
االهتمام �شمن  املجتمع  �شرائح  كافة 
يوفر  مبا  وا�شرتاتيجياتها  خططها 
وال��رع��اي��ة واخلدمات  ال��ت��اأه��ي��ل  ل��ه��م 
ك���اف���ة مدن  ال�����الزم�����ة يف  وامل�����راف�����ق 

ومناطق االإمارة.
الدوائر  كافة  دور  على  �شموه  واأثنى 
التعاون  يف  احل���ك���وم���ي���ة  وال���ه���ي���ئ���ات 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه��������داف االإم�����������ارة، ورف����ع 
خدمات  وتقدمي  املجتمع،  احتياجات 
للقاطنني  ت��وف��ر  م��ت��م��ي��زة  ح��ك��وم��ي��ة 
على اأر�س االإمارة اال�شتقرار والعي�س 

الكرمي.
وناق�س املجل�س خالل اجتماعه عددا 
الهامة  امل��و���ش��وع��ات احل��ك��وم��ي��ة  م��ن 
اأع��م��ال��ه واتخذ  امل��درج��ة على ج���دول 
ال�شتمرار  الالزمة  ال��ق��رارات  حيالها 
وتقدمي  احل���ك���وم���ي  ال���ع���م���ل  ت���ط���ور 

اخلدمات املتكاملة لكافة �شكان وزوار 
ال�شارقة.

واطلع املجل�س على عر�س مرئي حول 
القطاعات احليوية يف اإمارة ال�شارقة 
ح�شول  يف  املتمثلة  اإجن��ازات��ه��ا  واأب���رز 
االألقاب  م���ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  االإم������ارة 
الدولية  واالع�����رتاف�����ات  واجل����وائ����ز 
الرائدة  التحتية  بالبنية  واالإقليمية 

لل�شارقة يف خمتلف املجاالت.
وت���������ش����م����ن ال�����ع�����ر������س ع�������������دداً من 
 25 ت��وف��ري  االإح�����ش��ائ��ي��ات متثلت يف 
2010، ومنح  األف وظيفة منذ عام 
58 األ����ف ق��ط��ع��ة اأر�����س ت��ن��وع��ت بني 
ال�����ش��ك��ن��ي��ة واال���ش��ت��ث��م��اري��ة م��ن��ذ عام 
و316  اآالف   8 وا���ش��ت��ف��ادة   ،1998
و107  ال�شكني،  الدعم  من  مواطن 
التاأمني  م�شتفيد من منظومة  اآالف 
الذي  االق��ت�����ش��ادي  وال��ن��م��و  ال�شحي، 
األف رخ�شة جتارية   184 اإىل  و�شل 

منذ عام 2001.
واأ�����ش����در امل��ج��ل�����س ال����ق����رار رق����م 17 
وتنظيم  اإن�شاء  ب�ش�اأن  2021م  ل�شنة 
ال���رق���م���ي���ة، ون�س  ال�������ش���ارق���ة  م��ك��ت��ب 
القرار على اأن ين�شاأ يف االإمارة مكتب 
الرقمية  ال�����ش��ارق��ة  م��ك��ت��ب  ي�����ش��م��ى: 
ي��ت��م��ت��ع ب��ال�����ش��خ�����ش��ي��ة االع���ت���ب���اري���ة 
لتحقيق  الالزمة  القانونية  واالأهلية 
يتبع  اخت�شا�شاته،  ومبا�شرة  اأهدافه 
ويعمل  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال��ع��ام��ة  االأم����ان����ة 
الرئي�س  املقر  ويكون  اإ�شرافها،  حتت 
ويجوز  ال�شارقة،  مدينة  يف  للمكتب 
التنفيذي  املجل�س  موافقة  على  بناًء 
اأن ُين�ِشئ له فروع اأو مكاتب اأخرى يف 

باقي مدن ومناطق االإمارة.
وب��ح�����ش��ب ال���ق���رار ي��ه��دف امل��ك��ت��ب اإىل 

ال�����ش��ع��ي نحو  ي���ل���ي: -1  حت��ق��ي��ق م���ا 
االإمارة،  يف  الرقمي  التحول  حتقيق 
خدمًة جلميع فئات املجتمع باالعتماد 
ب��اإج��راءات عمل  املوؤهلة  ال��ك��وادر  على 

واأنظمة تقنية متطورة.
اجل���ه���ات  ل������دى  ال�����وع�����ي  رف������ع   2-

احلكومية باأهمية التحول الرقمي.
-3 زيادة كفاءة اخلدمات واملعلومات 
احل����ك����وم����ي����ة مل����واك����ب����ة ال����ت����ط����ورات 
وتقدميها من خالل من�شة ال�شارقة 
االإلكرتونية  وال����ب����واب����ة  ال���رق���م���ي���ة 

الر�شمية للحكومة.
واالإطار  الرقمي  الدعم  توفري   4-
اال�شرتاتيجية  لتنفيذ  ال��ت�����ش��ري��ع��ي 

العامة للتحول الرقمي.
ووفقاً للقرار يكون للمكتب يف �شبيل 
حتقيق اأهدافه ممار�شة االخت�شا�شات 
العامة  ال�شيا�شة  ر���ش��م   1- االآت���ي���ة: 
املتعلقة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  واخل���ط���ط 
البيانات  و�شيا�شات  الرقمي  بالتحول 
وتطويرها،  االإم������ارة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
وو���ش��ع اخل��ط��ط وال��رام��ج الالزمة 
املبادرات  تن�شيق  و�شمان  لتنفيذها، 

املت�شلة بها.
ال��ت��ي ت�شمن  امل��وا���ش��ف��ات  اإع����داد   2-
اال�شتخدام االأمثل للتقنيات احلديثة 
والبيانات، وممار�شات حتليل البيانات 
اجلهات  يف  اال���ش��ط��ن��اع��ي  وال����ذك����اء 

احلكومية ومتابعة تنفيذها.
-3 االإ�شراف على البوابة االإلكرتونية 
�شبكة  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ال���ر����ش���م���ي���ة 
الرقمية  ال�شارقة  وتطبيق  االنرتنت 

وت�شغيلهما وتطويرهما.
الرقمية  املن�شات  وت�شغيل  اإن�شاء   4-
ل���ت���ق���دمي اخل�����دم�����ات االإل���ك���رتون���ي���ة 

بالتن�شيق مع اجلهات املعنية.
الرقمي  التحول  على  االإ���ش��راف   5-
يف االإمارة، وو�شع املعايري واملوؤ�شرات 
ال���الزم���ة واخل���ط���ط ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة له 
وحوكمتها ومتابعة م�شتوى االمتثال 
للجهات  ب���ال���ن�������ش���ب���ة  مل�������ش���ت���ه���دف���ات���ه 
االأهداف  مع  يتما�شى  مبا  احلكومية 
التي  واال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  وال�شيا�شات 

ت�شعها احلكومة ل�شمان حتقيقها.
-6 متابعة ومراجعة موؤ�شرات االأداء 
ذات ال�شلة بالتحول الرقمي وتعزيز 
املوؤ�شرات  ع��ل��ى  االإم��������ارة  ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة وال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 

اجلهات احلكومية ب�شاأنها.
التحول  اح���ت���ي���اج���ات  درا������ش�����ة   7-
الرقمي لدى اجلهات احلكومية مبا 

ي�شمن تنفيذها بكفاءة.
بني  امل�����ش��رتك��ة  اجل��ه��ود  تن�شيق   8-
احلكومي  ال���ق���ط���اع���ني  م���وؤ����ش�������ش���ات 
منظومة  اإدارة  اأج����ل  م��ن  واخل���ا����س 
التحول الرقمي وت�شجيع م�شاركتهم 
اخل�����دم�����ات  وت�����ق�����دمي  ت�������ش���م���ي���م  يف 

االإلكرتونية للجمهور.
متطلبات  واع���ت���م���اد  م���راج���ع���ة   9-
ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي يف االإم���������ارة من 
وم�����ش��روع��ات مقرتحة من  م��ب��ادرات 
واملخ�ش�شة  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 
ل�شمان  احل����ك����وم����ي����ة  ل����ل����خ����دم����ات 

توحيدها على م�شتوى االإمارة.
املعنية  اجل���ه���ات  م���ع  ال��ت��ع��اون   10-
الهياكل  ت���ط���وي���ر  دل���ي���ل  اإع��������داد  يف 
املعلومات  تقنية  الإدارات  التنظيمية 
يتنا�شب  احل��ك��وم��ي��ة مب��ا  اجل��ه��ات  يف 
الرقمي،  ال��ت��ح��ول  ا�شرتاتيجية  م��ع 
اإع��داد املوا�شفات اخلا�شة  وكذلك يف 
مب��ن�����ش��ة ال���ب���ي���ان���ات امل���ف���ت���وح���ة على 

م�شتوى االإمارة.
امل����وارد  دائ�����رة  م���ع  ال��ت��ن�����ش��ي��ق   11-
ال���دورات  ب�شاأن  االإم����ارة  يف  الب�شرية 
التدريبية ملوظفي اجلهات  واخلطط 
بالتحول  وامل���ت���ع���ل���ق���ة  احل���ك���وم���ي���ة 

الرقمي.
بالتحول  املتعلقة  االأدلة  اإعداد   12-
ال���رق���م���ي ل��ل��ج��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة بعد 

عر�شها على املجل�س واعتمادها.
-13 تقدمي اال�شت�شارات واملقرتحات 
احلكومية  ل��ل��ج��ه��ات  وال���ت���و����ش���ي���ات 
لتتجاوز التحديات واملعوقات التي قد 

تواجهها يف تنفيذ التحول الرقمي.
املوؤمترات  يف  االإم����ارة  متثيل   14-
املحلية  وال���ف���ع���ال���ي���ات  وال�������ن�������دوات 

اخلا�شة  وال����دول����ي����ة  واالإق���ل���ي���م���ي���ة 
بالتحول الرقمي.

واالتفاقيات  ال��ع��ق��ود  اإب������رام   15-
بعد  وال�����ش��راك��ات  التفاهم  وم��ذك��رات 

اعتمادها من املجل�س.
يكلف  اأخ��رى  اخت�شا�شات  اأية   16-

بها من املجل�س.
اإدارة  ي��ت��وىل  اأن  ع��ل��ى  ال���ق���رار  ون�����س 
من  ب��ق��رار  تعيينه  يتم  م��دي��ر  املكتب 
امل��ج��ل�����س وي��ك��ون م�����ش��وؤواًل اأم���ام���ه يف 
ك���اف من  ع���دد  ي��ع��اون��ه  م��ه��ام��ه  اأداء 
ال�شلطات  ل����ه  وي����ك����ون  امل����وظ����ف����ني، 
�شوؤون  الإدارة  الالزمة  وال�شالحيات 
الالزمة  ال����ق����رارات  وات���خ���اذ  امل��ك��ت��ب 
ب��وج��ه خا�س  ول��ه  اأه���داف���ه،  لتحقيق 
ال�شيا�شة العامة  اق��رتاح  ما يلي: -1 
الطريق  خ���ارط���ة  واإع�������داد  ل��ل��م��ك��ت��ب 
املبادرات  واق���رتاح  الرقمي،  للتحول 
وامل�شاريع يف القطاعات ذات االأولوية 
العامة  االأم������ان������ة  ع���ل���ى  وع���ر����ش���ه���ا 
الالزم  اتخاذ  اأو  العتمادها  للمجل�س 

ب�شاأنها.
يف  ال��ع��م��ل  ���ش��ري  ع��ل��ى  االإ����ش���راف   2-
ال�شارية،  للت�شريعات  وف��ق��اً  امل��ك��ت��ب 
واإ�شدار التعاميم والقرارات االإدارية 

الالزمة لذلك.
ال����دائ����م����ة  ال����ل����ج����ان  ت�������ش���ك���ي���ل   3-
وحتديد  للمكتب  ال��ت��اب��ع��ة  وامل��وؤق��ت��ة 

اخت�شا�شاتها واآلية عملها.
والتو�شيات  ال���ت���ق���اري���ر  رف�����ع   4-
وامل���ق���رتح���ات ال����الزم����ة ع���ن اأع���م���ال 
يواجهها  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  امل��ك��ت��ب 

للمجل�س.
باملكتب  اخلا�شة  امل��وازن��ة  اإع��داد   5-
الت�شريعات  وفق  واإق��راره��ا  ملناق�شتها 
ال�����ش��اري��ة. -6 ت��ن��ف��ي��ذ ال�����ش��رف من 
االعتمادات  ���ش��م��ن  امل��ك��ت��ب  م��ي��زان��ي��ة 

املقررة له وفقاً للت�شريعات ال�شارية.

-7 التوقيع على العقود واالتفاقيات 
التي  وال�شراكات  التفاهم  وم��ذك��رات 

ُيرمها املكتب.
الق�شاء  اأم������ام  امل��ك��ت��ب  مت��ث��ي��ل   8-
واجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة ويف 

عالقاته مع االآخرين.
-9 تفوي�س غريه من موظفي املكتب 

ببع�س �شلطاته اأو اخت�شا�شاته.
يكلفه  اأخ��رى  اخت�شا�شات  اأي��ة   10-

بها املجل�س.
ال�شارقة  م��ن�����ش��ة  امل��ج��ل�����س  ود�����ش����ن 
موحدة  رقمية  من�شة  وهي  الرقمية 
اجلهات  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  ل��ل��خ��دم��ات 
احل���ك���وم���ي���ة امل���ح���ل���ي���ة واالحت�����ادي�����ة 
ال�شارقة،  اإم��ارة  يف  اخلا�س  والقطاع 
اخلدمات  توفري  اإىل  املن�شة  وتهدف 
وتوفري  واح��دة،  املتنوعة على من�شة 
خ�����دم�����ات م���ت���ك���ام���ل���ة وم����رتاب����ط����ة، 
وتقدميها باجراءات مي�شرة و�شريعة، 
متميزة  جت���رب���ة  امل��ت��ع��ام��ل  واإع����ط����اء 
م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى اه��ت��م��ام��ات��ه ودواف���ع���ه. 
و�شممت املن�شة الرقمية وفق اأحدث 
متكن  متنوعة  وبخ�شائ�س  التقنيات 
اخلدمات  يف  ال��راغ��ب��ة  الفئات  جميع 
، وتوفر  املقدمة من احل�شول عليها 
االأوىل ع��دداً من  املن�شة يف مرحلتها 
ت�شتهدف  وال��ت��ي  امل��وج��ه��ة  اخل��دم��ات 
املوا�شالت  م��ث��ل  خمتلفة  ق��ط��اع��ات 
والعقارات واالأعمال وخدمات املرافق 
واعتمد  االج��ت��م��اع��ي��ة.  واخل����دم����ات 
املجل�س الدفعة الثانية ل�شنة 2021 
م م����ن م�����ش��ت��ح��ق��ي م���ن���ح االأرا������ش�����ي 
ال�����ش��ارق��ة، وبلغ  اإم������ارة  ال�����ش��ك��ن��ي��ة يف 
الثانية  الدفعة  من  امل�شتفيدين  عدد 
ا�شتوفوا  مم���ن  م�����ش��ت��ف��ي��د   1300
امل�شتفيدين  اإجمايل  ليبلغ  ال�شروط 
 2410 والثانية  االأوىل  الدفعة  من 
ومناطق  م�����دن  ك���اف���ة  يف  م�����ش��ت��ف��ي��د 

•• ال�شارقة - وام: 

�شلطان بن حممد  ال�شيخ  �شمو  تفقد 
بن �شلطان القا�شمي ويل العهد نائب 
اأم�س الثالثاء،  ال�شارقة، �شباح  حاكم 
وب��ح�����ش��ور ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل بن 
����ش���امل ب���ن ���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي نائب 
امل�شروع  احلكمة  بيت  ال�شارقة  حاكم 
اإمارة  يف  اجل��دي��د  الثقايف  احل�����ش��اري 
ال�شارقة. وجتول �شموه يف اأرجاء بيت 
مرافق  خمتلف  على  مطلعاً  احلكمة، 
امل�������ش���روع م����ن ال���ق���اع���ات وال����رده����ات 
واملعار�س وامل�شاحات املختلفة، ومكتبة 
اآالف   305 ت�شم حوايل  التي  البيت 
واإل�����ك�����رتوين مبختلف  ورق�����ي  ك���ت���اب 
والثقافات،  وال���ل���غ���ات  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات 
املخ�ش�شة  ال��ق��اع��ات  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
واجلل�شات  واالج��ت��م��اع��ات  ل��ل��درا���ش��ة 

النقا�شية وغريها.
املتنوعة،  االأق�شام  على  �شموه  وط��اف 
القائمني  م���ن  ����ش���رح  اإىل  م�����ش��ت��م��ع��اً 
املرافق  ح��ول  احلكمة  بيت  اإدارة  على 

الأفراد  البيت  يوفرها  التي  املختلفة 
ديوان  باختالف فئاتهم، مثل  االأ�شرة 
ال�شغري  ال��ق��ارئ  وم�شاحة  ال�شيدات 
وال���ت���ي ت��وف��ر ل��الأط��ف��ال م���ن ع��م��ر 3 

خم�ش�شا  ج��ن��اح��ا  ���ش��ن��وات،   10 اإىل 
للقراءة والكتب املنا�شبة لهم باللغتني 
العمل  وور���س  واالجنليزية،  العربية 
التي حتفزهم على التفكري االإبداعي 

واالبتكاري.
على  ال�شارقة  عهد  ويل  �شمو  وتعرف 
تتوفر يف  ال��ت��ي  امل��م��ي��زات  م��ن  العديد 
الطباعة  تقنيات  م��ث��ل  احل��ك��م��ة  ب��ي��ت 
ثالثية االأبعاد، اإىل جانب التجهيزات 
املختلفة لتوفري اأق�شى درجات الراحة 
واالأج��������واء امل��ن��ا���ش��ب��ة ل����ل����زوار، وذل���ك 
بيت  يوفره  مما  الق�شوى  لال�شتفادة 
ورقمية  مطبوعة  كتب  م��ن  احلكمة 
االأن�شطة  و����ش���اح���ات  واإل���ك���رتون���ي���ة، 
والثقافية  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

املختلفة لكافة اأفراد املجتمع.
واختتم �شموه جولته بزيارة امل�شاحات 
والتي  احلكمة  بيت  ملحيط  اخلارجية 
ت�شم حدائق متنوعة حتوي 12 نوعاً 
الن�شب  اإىل  االأ���ش��ج��ار،  م��ن  خمتلفاً 
ال�شارقة  نيل  ��ق  ي��وثنّ ال���ذي  ال��ت��ذك��اري 
للكتاب  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ع���ا����ش���م���ة  ل���ق���ب 

2019م.
امل�شروعات  كاأحد  احلكمة،  بيت  ويقع 
ال�شارقة،  اإم��ارة  يف  الفريدة  الثقافية 
األ����ف م��رت مربع،   12 ع��ل��ى م�����ش��اح��ة 
ترفيهية  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م�����ش��اح��ة  وي���ق���دم 
ثقافية متكاملة خم�ش�شة لكل فئات 
وم�شاحات  ق��اع��ات  وي�شمل  امل��ج��ت��م��ع، 
ت�شت�شيف  اال�����ش����ت����خ����دام،  م���ت���ع���ددة 

م�شرحية،  وع��رو���ش��ا  ف��ن��ي��ة  م��ع��ار���س 
ن����دوات وحم��ا���ش��رات وغريها  وع��ق��د 

من الفعاليات.
وي�����ش��م امل�������ش���روع 15 ق���اع���ة ورده����ة 
حملت  طابقني  على  م��وزع��ة  و�شاحة 
و"ميدان  الر�شيد"،  "قاعة  اأ���ش��م��اء 
املاأمون"،  و"معر�س  احلكمة"، 
و"�شالة  اجلرهمي"،  و"مكتبة 

و"معر�س  للقراءة"  دري�������د  اب������ن 
اجلزري"،  و"خمر  اخلوارزمي"، 

وغريها من املرافق.
خالل  ال�شارقة  عهد  ويل  �شمو  راف��ق 
زيارته لبيت احلكمة اأ�شحاب ال�شعادة 
احلكومية  ال��دوائ��ر  وروؤ���ش��اء  ال�شيوخ 
اأع�������ش���اء امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم����ارة 

ال�شارقة.

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

ويل عهد ال�شارقة يتفقد بيت احلكمة

دفاع مدين عجمان يكرم 
عاملني لدورهما االإن�شاين

•• عجمان - وام: 

بعجمان،  ت�شوق  املدين عجمان عاملني يف مركز  للدفاع  العامة  االإدارة  كرمت 
وذلك حل�شن ت�شرفهما ومبادراتهما البطولية واالن�شانية يف مكافحة حريقني 

�شبا يف منزل بجوار املركز الت�شوق، و�شيارة متوقفة يف املوقف اخلا�س باملركز.
واأكد العقيد رائد عبيد الزعابي نائب مدير اإدارة املراكز اأن هذا التكرمي ياأتي 
�شمن ا�شرتاتيجية ت�شجيع املمار�شات االيجابية وامل�شوؤولية املجتمعية وتعزيز 
مفهوم الدفاع املدين ال�شامل والذي يعنى باأن كل مواطن ومقيم رديف حقيقي 
لعنا�شرالدفاع املدين يف الواجبات االإن�شانية التي يقدمونها على مدار ال�شاعة، 
املوقف  ه��ذا  جت��اه  بامل�شوؤولية  اإح�شا�شهما  على  وال��ث��ن��اء  ال�شكر  لهما  موجها 

وتقدميهما للم�شاعدة دون تردد.
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•• اأبوظبي-الفجر: 

نظمت الهيئة االحتادية لل�شرائب 
بالتعاون  ب����ال����دم  ل���ل���ت���رع  ح��م��ل��ة 
باأبوظبي،  ال���دم  ب��ن��ك  ك���ٍل م��ن  م��ع 
�شعار  حت��ت  ب��دب��ي،  ال�شحة  وهيئة 
بالدم واجعل العامل ينب�س  "ترع 
خطة  اإط������ار  يف  وذل�����ك  باحلياة" 
جمال  يف  اأن�شطتها  لتعزيز  الهيئة 
امل�������ش���وؤول���ي���ة االج���ت���م���اع���ي���ة، ودع���م 
العمل التطوعي تاأكيداً على اأهمية 
الترع بالدم باعتباره �شلوكاً نبياًل 

ومبادرة اإن�شانية.
الب�شتاين  علي  خالد  �شعادة  وق��ال 
م����دي����ر ع������ام ال���ه���ي���ئ���ة االحت�����ادي�����ة 

بالدم  ال��ت��رع  حملة  اأن  لل�شرائب 
�شهدت اإقبااًل ملحوظا من موظفي 
الهيئة الذين حر�شوا على امل�شاركة 
من اأجل خدمة املجتمع م�شريا اإىل 
اأن�����ه مت ا���ش��ت��ق��ب��ال ع����دد ك��ب��ري من 

املترعني.
هذه  "جاءت  ���ش��ع��ادت��ه:  واأ�����ش����اف 
يف  الهيئة  م�شاركة  �شمن  احلملة 
للمترنّعني  العاملي  اليوم  فعاليات 
14يونيو من  ال��ذي ي��واف��ق  ب��ال��دم 
املتطوعني  وال���ذي يحفز  ع���ام،  ك��ل 
املاليني  حياة  الإنقاذ  بالدم  للترع 
على م�شتوى العامل، �شعياً ل�شمان 

ت��وف��ري اإم������دادات ك��اف��ي��ة م��ن الدم 
من  احل����وادث  وم�شابي  للمر�شى 
بانتظام  ال���ت���رع  ع��م��ل��ي��ات  خ����الل 

مل�شاندة املحتاجني لنقل الدم".
العمل  "يعد  �����ش����ع����ادت����ه:  وق��������ال 
بناء  اأ�شا�شيات  اأه��م  م��ن  االإن�����ش��اين 
الهيئة  حت��ر���س  ل��ذل��ك  امل��ج��ت��م��ع، 
الفعاليات  ه��ذه  مثل  تنظيم  على 
املجتمعي  ال�����دور  الأه��م��ي��ة  اإدراك�������اً 
القطاعني  وم���وؤ����ش�������ش���ات  جل���ه���ات 
احلكومي واخلا�س، وتاأكيداً ملفهوم 
داخل  املجتمعية  امل�شوؤولية  تطبيق 

املوؤ�ش�شات وخارجها".

•• دبي -وام:

لل�شوؤون  ال���ع���ل���ي���ا  ال���ل���ج���ن���ة  ي���ح���ث���ت 
الق�شائية برئا�شة �شعادة طار�س عيد 
امل��ن�����ش��وري م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دبي 
تطبيق التعميم رقم 1 ل�شنة 2020 
ب�شاأن مراحل حت�شيل ر�شم الدعوى 
وبطاقات  ال���ر����ش���م،  ق���ان���ون  ت��ط��ب��ي��ق 
حلوكمة  ال��ذك��ي��ة  الق�شائية  االأداء 

ومتابعة اأداء العمل الق�شائي.
ج����اء ذل����ك خ����الل االج���ت���م���اع ال���ذى 
اللجنة  ب���ح�������ش���وراأع�������ش���اء  ع���ق���دت���ه 
�شعادة عمر عتيق  الق�شائية ومنهم، 
دبي،  حماكم  ع��ام  مدير  نائب  امل��ري 
مو�شى  القادر  عبد  القا�شي  و�شعادة 
و�شعادة  ال��ت��م��ي��ي��ز،  حم��ك��م��ة  رئ��ي�����س 
رئي�س  ال��ك��ي��ت��وب  ع��ب��د اهلل  ال��ق��ا���ش��ي 

حمكمة التنفيذ.
املن�شوري  عيد  طار�س  واأ�شار�شعادة 

لل�شوؤون  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل 
الدوؤوبة  اجل��ه��ود  جت�شد  الق�شائية 
�شبيل  يف  دب���ي  حم��اك��م  تبذلها  ال��ت��ي 

الق�شائية، وتوفري  املنظومة  تطوير 
املجتمع،  ت���خ���دم  ق��ان��ون��ي��ة  خ���دم���ات 
اأن نطاق اخت�شا�س اللجنة  مو�شحاً 

مراجعة  ح���ول  يتمحور  الق�شائية 
واملقرتحات  امل�شاريع  واإق��رار  ودرا�شة 

واملبادرات الق�شائية اجلديدة.

•• ال�شارقة -الفجر:

جامعة  مدير  النعيمي،  جم��ول  حميد  ال��دك��ت��ور  االأ���ش��ت��اذ  �شعادة  بح�شور 
امل��ع��م��اري��ة بكلية  ال��ه��ن��د���ش��ة  ال�����ش��ارق��ة، ع��ر���ش��ت جم��م��وع��ة ط��ال��ب��ات بق�شم 
حتت  تخرجهن  مل�شروع  وجم�شما  ت�شميما  ال�شارقة  جامعة  يف  الهند�شة 
"ما وراء االأر�س" وهو ت�شميم موطن ثالثي االأبعاد على كوكب  عنوان: 
املريخ، وذلك بح�شور االأ�شتاذ الدكتور اأحمد ال�شماع، عميد كلية الهند�شة، 
والدكتور  املعمارية،  الهند�شة  ق�شم  رئي�س  املعلم،  عبا�س  الدكتور  واالأ�شتاذ 

عارف مق�شود، االأ�شتاذ امل�شاعد بكلية الهند�شة وامل�شرف على امل�شروع.
خالل اللقاء اأعرب �شعادة مدير اجلامعة عن فخره بهذا االإجناز من قبل 
الطالبات، وقدم لهن ال�شكر كما �شكر كلية الهند�شة وامل�شرف على امل�شروع، 
بامل�شروع  اهتمامه  ع��ن  اأع���رب  للف�شاء  را���ش��د  ب��ن  اأن مركز حممد  واأع��ل��ن 

واإمكانية التعاون مع الطالبات ودعم م�شروعهن.
لدولة  امل�شتقبلية  ال��روؤي��ة  مع  الطالبات  تفاعل  من  امل�شروع  فكرة  تكونت 
االإمارات العربية املتحدة نحو ا�شتك�شاف وغزو الف�شاء، عر اإر�شالها اأول 
م�شبار عربي واإ�شالمي اإىل كوكب املريخ "م�شبار االأمل"، كواحدة من بني 
ت�شع دول حول العامل تطمح ال�شتك�شاف هذا الكوكب، ليكون هذا امل�شروع 
واحدا من اأوائل امل�شاريع بالعامل والتي عملت على ت�شميم موطن نهائي 
لرواد الف�شاء والعلماء املتوقع مكوثهم على كوكب املريخ من اأجل درا�شة 

�شطحه واإمكانية ال�شكن واحلياة عليه. 
خالل لقاء �شعادة املدير واحل�شور مع الطالبات: زين حلام، واأماين نا�شر، 

الهند�شة،   كلية  يف  املعمارية  الهند�شة  بق�شم  الطالبات  م��دين،  وغ�شون 
عدد  مع  بالتعاون  بها  قمن  التي  االأب��ح��اث  من  العديد  الطالبات  عر�شت 
املعمارية  الهند�شة  املختلفة من  املجاالت  ربط  بهدف  كليات اجلامعة  من 
اأبحاثا مكثفة حول الظروف  والفيزياء الفلكية، م�شتعر�شات يف عر�شهن 
لهذه  ونتيجة  امل��وق��ع،  واخ��ت��ي��ار  امل���واد،  وت��واف��ر  للمريخ،  القا�شية  البيئية 
االأبحاث مت ت�شميم نظام تكيفي للتعلم الذاتي للبناء با�شتخدام روبوتات 
حتليل  تدعم  م�شتقبلية  بناء  واأداة  كو�شيلة  التكوين  الإع���ادة  قابلة  اآل��ي��ة 
كوكب  على  البيئية  وال��ظ��روف  بالبناء  املتعلقة  امل�شكالت  حل��ل  البيانات 

املريخ.
امل�شتقبلي  والتنفيذ  الت�شميم  اأه��م��ي��ة  اأي�����ش��ا  ال��درا���ش��ات  اأظ��ه��رت  ك��ذل��ك 
الرقمي، ودعم ا�شتخدام الذكاء احل�شابي اال�شطناعي يف الهند�شة املعمارية 
والتخطيط، اإىل جانب ا�شتخدام نف�س التقنيات يف مرحلة ما بعد الت�شميم 
من  م�شتدامة  م��واد  با�شتخدام  الرقمي  والتنفيذ  الت�شنيع  جتربة  وه��ي: 

تربة املريخ والتنفيذ بها من خالل تقنية الطابعات ثالثية االبعاد.
اأن ال��ط��ال��ب��ات ق��م��ن ب��ع��ر���س امل�����ش��روع ب��اأح��دث التقنيات  اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر 
الواقع  بتقنيات  ومدعومة  رقميا  معاجلة  وفيديوهات  �شور  خ��الل  م��ن 
االفرتا�شي لتبدو حقيقية كما هي متاما على كوكب املريخ، كما مت عر�س 
مناذج )ماكيتات( لتجارب العمل مطبوعة بتقنية الطباعة ثالثية االأبعاد 
باالإ�شافة اإىل جم�شم )باأبعاد 1.5*1.5 مرت( موؤكدات على ا�شتخدامهن 
الأحدث التقنيات التي توفرها جامعة ال�شارقة لطالبها وكادرها التعليمي 

بجميع مرافقها البحثية.

•• اأبوظبي-وام:

نو مور" عن  "مالريا  اأعلنت منظمة 
متعددة  هندية  خ��راء  جلنة  ت�شكيل 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ات ت��ع��ن��ى ب��ال��ع��الق��ة بني 
بالتعاون  واملالريا،  املناخية  الظروف 
الهندية  اجل��وي��ة  االأر����ش���اد  اإدارة  م��ع 

واملجل�س الهندي للبحوث الطبية.
وت�����ه�����دف ال���ل���ج���ن���ة امل���������ش����رتك����ة بني 
القائمة  احللول  درا�شة  اإىل  الوكاالت 
املناخ وتعزيزها لت�شريع الق�شاء  على 

على املالريا يف الهند.
اإطار مبادرة  اللجنة يف  ت�شكيل  وياأتي 
"التنبوؤ مب�شتقبل �شحي" العاملية التي 
االأخري،  امليل  بلوغ  �شندوق  يدعمها 
والتي تعمل على و�شع ا�شرتاتيجيات 
بيانات  ب�����ش��اأن  م�����ش��ت��ن��رية  و���ش��ي��ا���ش��ات 
ال�شحية  النتائج  لتح�شني  الطق�س 
امل��ح��رز يف مكافحة  ال��ت��ق��دم  وت�����ش��ري��ع 
املالريا وغريها من االأمرا�س الفتاكة 

املنقولة بالبعو�س.
مب�شتقبل  "التنبوؤ  م��ب��ادرة  اأن  ي��ذك��ر 
 ،2020 ع�����ام  يف  اأط���ل���ق���ت  �شحي" 
 1.5 ق���دره  ح��ي��ث ح�شلت ع��ل��ى دع���م 
امليل  "بلوغ  م��ب��ادرة  من  دوالر  مليون 

االأخري".
وتنتقل املالريا وغريها من االأمرا�س 
ب�شدة  وت���ت���اأث���ر  ال��ب��ع��و���س  ب��وا���ش��ط��ة 
ولذلك  اجلوية،  والظواهر  باالأحوال 
ت�شم  التي  اجل��دي��دة  اللجنة  �شتعمل 
وباحثني من جماالت  بارزين  خ��راء 
على  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وامل��ن��اخ  ال�شحة 
حتديد وت�شغيل اأدوات متطورة ت�شتند 
باملالريا  للتنبوؤ  املناخية  البيانات  اإىل 

م��ن اأج����ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ق��دم ن��ح��و هدف 
الق�شاء على املالريا حول العامل.

وقالت تاال الرحمي، مديرة م�شاعدة 
مبكتب ال�شوؤون اال�شرتاتيجية بديوان 
مبادرة  " ت�شيد  اأب��وظ��ب��ي..  عهد  ويل 
يف  �شريًكا  ب�شفتها  االأخ��ري  امليل  بلوغ 
بهذا  �شحي  مب�شتقبل  التنبوؤ  مبادرة 
االإجناز الهام الذي ي�شلط ال�شوء على 
ال�شحية  ال��ت��دخ��الت  ت��ق��دمي  اأه��م��ي��ة 
واأ�شاليب  م��ت��ع��ددة  ن��ه��ج  خ����الل  م���ن 
مبتكرة... وتقدم هذه ال�شراكة مثااًل 
املوؤ�ش�شات  خمتلف  بني  التعاون  على 

ن�شعى  وت�����ش��ك��ل من���وذًج���ا  احل��ك��وم��ي��ة 
لتو�شعة  اإط��ار جهودنا  ت��ك��راره يف  اإىل 
امل���ب���ادرة مب���ا ي�����ش��م��ل ال�����ش��ن��غ��ال ودول 
وتعتمد  ال�شاحل".  منطقة  يف  اأخ��رى 
موؤ�ش�شة "مالريا نو مور" على منوذج 
لتوفري  الطق�س  على  القائم  التنبوؤ 
توجيه  البيانات يف  على  قائمة  حلول 
خمططات احلمالت الوطنية للوقاية 
املتعلقة  وال���ت���دخ���الت  امل����الري����ا،  م���ن 
بالفحو�شات والعالج، وطرح املنتجات 
يف  العاملني  ون�شر  املتقدمة،  الطبية 
وي�شتخدم  املجتمعية  ال�شحة  جم��ال 

الطق�س  ب���ي���ان���ات  ال���ت���ن���ب���وؤات  من�����وذج 
ال�شحية،  وامل���ع���ل���وم���ات  امل���ت���ق���دم���ة، 
وخوارزميات التعلم املتقدمة، لتقدمي 
�شنع  ل��دع��م  عملية  مرئية  ت�����ش��ورات 
مكافحة  ب��رام��ج  يف  املحلية  ال��ق��رارات 

املالريا.
وبهذه املنا�شبة �شرح الدكتور كو�شيك 
"مالريا  موؤ�ش�شة  فرع  مدير  �شاركار، 
نو مور" بالهند، اأن اجلمع بني بيانات 
امل��ن��اخ وامل���الري���ا وال��ت��ق��ن��ي��ات اجلديدة 
يوفر  امل��ت��ط��ورة  االآيل  التعلم  ومن���اذج 
التدخالت  ل��ت��وق��ي��ت  ج��دي��دة  ��ا  ف��ر���شً

جدواها  اأثبتت  التي  املالريا  ملكافحة 
وا�شتهداف املناطق اجلغرافية املوبوءة 
حيث  من  الفعالية  لتح�شني  املحددة، 

التكلفة وال�شيطرة على املر�س.
�شتعمل على  اخل��راء  اإن جلنة  وق��ال 
البيانات  وف��ع��ال��ي��ة  ج�����دوى  ���ش��م��ان 
جهود  لتح�شني  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ  يف 
م��ك��اف��ح��ة امل���الري���ا وال��وق��اي��ة منها يف 
تتبنى  ب���اأن  ي��اأم��ل  اإن���ه  م�شيفا  الهند، 
ال�������دول االأخ���������رى ال���ت���ي ت���ع���اين من 
�شعيها  يف  ال��ل��ج��ن��ة  من�����وذج  امل����الري����ا 
الإيجاد حلول مبتكرة لت�شريع التقدم 

ال��ذي ميكن  الفتاك  املر�س  ه��ذا  �شد 
الوقاية منه.

بعد  مالريا  ال  اأو  مور"  نو  "مالريا 
تهدف  ربحية  غ��ري  منظمة  ه��ي  االآن 
الناجمة  ال��وف��ي��ات  على  الق�شاء  اإىل 
وت�شاهم  ال���ب���ع���و����س  ل�����دغ�����ات  ع�����ن 
عقد  قبل  اإط��الق��ه��ا  ال��ت��ي مت  املنظمة 
نحو  التاريخي  التقدم  يف  الزمن  من 
اإذ تعمل على  هدف ا�شتئ�شال املالريا 
والتمويل  ال�شيا�شي  االل���ت���زام  ح�شد 
اأهم  اأح���د  لتحقيق  ال���الزم  واالب��ت��ك��ار 
– اإنهاء املالريا  االإجن��ازات االإن�شانية 

للمزيد من  واح����د.  غ�����ش��ون ج��ي��ل  يف 
www. ي���رج���ى زي�����ارة امل���ع���ل���وم���ات، 

.malarianomore.org
مب�شتقبل  ال��ت��ن��ب��وؤ  ب���رن���ام���ج  وي�����ش��م 
���ش��ح��ي، ال�����ذي اأط��ل��ق��ت��ه م��ن��ظ��م��ة ال 
مميزة  جم��م��وع��ة  االآن  ب��ع��د  م���الري���ا 
املوؤ�ش�شات  خمتلف  م��ن  ال�شركاء  م��ن 
ال�شحة  ق���ط���اع���ات  م����ن  ال����ع����امل  يف 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واحل��ك��وم��ة م��ن اأجل 
و�شيا�شات  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ات  و�����ش����ع 
الطق�س  ب���ي���ان���ات  ب�������ش���اأن  م�����ش��ت��ن��رية 
وت�شريع  ال�شحية  النتائج  لتح�شني 

املالريا  م��ك��اف��ح��ة  امل���ح���رز يف  ال��ت��ق��دم 
واالأم����را�����س ال��ف��ت��اك��ة االأخ�����رى التي 
اإىل  املبادرة  وت�شعى  البعو�س.  ينقلها 
ت�����ش��خ��ري ب��ي��ان��ات ال��ط��ق�����س يف متكني 
احل���ك���وم���ات وال�������ش���رك���اء م���ن حتويل 
وت�شم  فر�س.  اإىل  الطق�س  حتديات 
ال�شركاء، مبا فيهم  ع��ددا من  املبادرة 
التابعة  االأخري"  امليل  "بلوغ  م��ب��ادرة 
اأب��وظ��ب��ي، و�شركة  ع��ه��د  ل��دي��وان ويل 
"اآي  ل�شركات  التابعة   Weather
ومعهد  "باث"؛  وم��وؤ���ش�����ش��ة  اإم"؛  ب��ي 
والتقييم؛  ال�������ش���ح���ي���ة  ال���ق���ي���ا����ش���ات 

وموؤ�ش�شة تابلو.
وت�����ش��م م����ب����ادرة ب���ل���وغ امل���ي���ل االأخ����ري 
ال�شحية  ال����رام����ج  م����ن  جم���م���وع���ة 
ا�شتئ�شال  ع��ل��ى  تعمل  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة 
اإلتزام  اإىل  االأمرا�س املعدية، وت�شتند 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
لهذه  دع��م  مبوا�شلة  نهيان  اآل  زاي���د 

اجلهود.
والرعاية  ال���ع���الج  امل����ب����ادرة  وت���وف���ر 
تفتقر  ال��ت��ي  املجتمعات  يف  ال��وق��ائ��ي��ة 
اخلدمات  على  احل�شول  اإمكانية  اإىل 
ال��ع��ال��ي��ة، مع  ال�����ش��ح��ي��ة ذات اجل�����ودة 
الرتكيز خا�شة على بلوغ امليل االأخري 
ومتثل  االأم���را����س..  على  الق�شاء  يف 
التزام  االأخري"  امل��ي��ل  "بلوغ  ر���ش��ال��ة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
االأمرا�س  على  الق�شاء  يف  نهيان  اآل 
على  وتوؤثر  منها  الوقاية  ميكن  التي 
اأفقر �شكان العامل واملجتمعات االأكر 
م�شاعدة  اإىل  باالإ�شافة  فيه،  ه�شا�شة 
ماليني االأطفال والبالغني على عي�س 

حياة �شحية وكرمية.

• مت اإطالق املبادرة يف عام 2020 بالتعاون مع جمموعة متعددة التخ�ش�شات من ال�شركاء العامليني, مبا فيهم مبادرة بلوغ  
امليل الأخري, وبالتزام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان يف الق�شاء على الأمرا�س التي ميكن الوقاية منها

متطورة للتنبوؤ باملالريا يف الهند مناذج  لدرا�شة  التخ�ش�شات  متعددة  خربات  ت�شتقطب  • اللجنة 

مركز حممد بن را�شد للف�شاء اأبدى اهتمامه بامل�شروع:

طالبات هند�شة جامعة ال�شارقة ي�شممن 
موطنًا ثالثي االأبعاد على كوكب املريخ 

بالتعاون مع بنك الدم باأبوظبي و�شحة دبي

االحتادية لل�شرائب تنظم حملة للتربع بالدم 
تعزيزًا لقيم امل�شوؤولية االجتماعية لدى موظفيها

جلنة ال�شوؤون الق�شائية يف حماكم دبي تبحث توفري 
خدمات قانونية تخدم املجتمع املحلي

•• الفجرية -وام:

اطلع �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد 
عن  ال�شادر   2020 للعام  االإح�شائي  الكتاب  على  الفجرية 

مركز الفجرية لالإح�شاء.
الدكتور  اأم�����س يف مكتبه  ���ش��م��وه  ا���ش��ت��ق��ب��ال  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
اإبراهيم �شعد مدير مركز الفجرية لالإح�شاء مبنا�شبة اإ�شدار 
مركز الفجرية لالإح�شاء العدد ال� 24 من الكتاب االإح�شائي 

ال�شنوي 2020.

اإىل  ال�شرقي  ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد  وا�شتمع �شمو 
 15 ال��ك��ت��اب االإح�����ش��ائ��ي وال��ت��ي �شملت  ���ش��رح مف�شل الأب����واب 
اإمارة  حكومة  ودوائ���ر  ملوؤ�ش�شات  الرئي�شية  لالح�شاءات  ب��اب��اً 

الفجرية.
اأب����رز امل�����ش��وح��ات التي  واط��ل��ع �شمو ويل ع��ه��د ال��ف��ج��رية ع��ل��ى 
الذي  املركز  ا�شرتاتيجية  وعلى  احل��ايل  للعام  املركز  ينفذها 
�شيتبعها يف اإجناز م�شروع امل�شح اجلديد عن التعداد ال�شجلي 

ال�شكاين الإمارة الفجرية.
اأف�شل االأدوات احلديثة يف العمل  و�شدد �شموه على ا�شتخدام 

االإح�شائي وفق املوؤ�شرات الدولية، مع �شرورة تقدمي الدوائر 
املحلية بياناتها االح�شائية اإىل مركز االإح�شاء متوخية الدقة 

مبا يخدم االإمارة.
م��ن ج��ان��ب��ه اأع����رب ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م �شعد ع��ن ���ش��ك��ره ل�شمو 
الفجرية  ملركز  يقدمه  ال��ذي  الدعم  على  الفجرية  عهد  ويل 
اأرقام  اإ�شدار  املركز يف  الكبري يف جناح عمل  واأث��ره  لالإح�شاء 

دقيقة عن اإمارة الفجرية.
ح�شر اللقاء �شعادة �شامل الزحمي مدير مكتب �شمو ويل عهد 

الفجرية.

حممد بن حمد ال�شرقي يطلع على االإ�شدار اجلديد للكتاب االإح�شائي الإمارة الفجرية

اللجنة تدعم جهود مبادرة التنبوؤ مب�شتقبل �شحي يف ا�شتخدام بيانات الطق�س ملكافحة املالريا

بدعم من مبادرة بلوغ امليل االأخري.. منظمة )مالريا نو مور( ت�شكل جلنة اخلرباء املعنية باملالريا واملناخ يف الهند
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

يناق�س معر�س وموؤمتر املخترات 
الطبية "ميدالب 2021 " ال�شرق 
ال��ت��رع بالدم  االأو����ش���ط حت��دي��ات 
ال��ت��ي يواجهها  ال��ت��ي  وال�����ش��ع��وب��ات 
"جائحة  ع��ق��ب  ال��ط��ب��ي  ال���ق���ط���اع 

كوفيد19-" .
بالتزامن  ح�شوريا  احل���دث  ي��ق��ام 
مع معر�س ال�شحة العربي "اآراب 

 24 اإىل  من21   "2021 هيلث 
ي���ون���ي���و اجل��������اري يف م����رك����ز دب���ي 
املقرر  م��ن  حيث  العاملي  ال��ت��ج��اري 
جمموعة  امل��ع��ر���س  ي�شتقطب  اأن 
واملتخ�ش�شني  امل����خ����ت����رات  م����ن 
جميع  من  الرئي�شيني  التجاريني 
اأن���ح���اء امل��ن��ط��ق��ة حل�����ش��ور احلدث 
احلي. وي�شت�شيف موؤمتر طب نقل 
يونيو   24 يف  �شيعقد  ال���ذي  ال���دم 
" ميدالب  اجلاري �شمن فعاليات 

2021 " جمموعة من اجلل�شات 
االفتتاحية  اجل��ل�����ش��ة  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
تداعيات  ح�����ول  "روؤى  ب���ع���ن���وان 
مر�س كوفيد 19-" على خدمات 
الدم والتي �شتديرها الدكتورة مي 
دبي  م��رك��ز  م��دي��رة  روؤوف  ي��ا���ش��ني 
طب  موؤمتر  رئي�شة  بالدم  للترع 
"تاأثري  ال����دم وج��ل�����ش��ة ح���ول  ن��ق��ل 
جائحة كوفيد19- على طب نقل 
الدم" من قبل الروفي�شورة اإيريكا 

وود رئي�شة اجلمعية الدولية لنقل 
اأخرى  الدم باالإ�شافة اإىل جل�شات 
وت���ق���ن���ي���ة خاليا  االإب����ت����ك����ار  ح�����ول 
الطوارئ  حل����االت  امل��ج��م��دة  ال����دم 
وف�شائل الدم النادرة وهو م�شروع 
االإم���ارات  يف  م��وؤخ��را  اعتمادها  مت 
ي�شمح من خاللها بحفظ وحدات 
ال�������دم وف�������ش���ائ���ل ال�������دم ال�����ن�����ادرة 
الطوارئ  ح��االت  يف  وا�شتخدامها 

والكوارث.

وذكرت ريجوي بينا�شريادا مديرة 
"اإنفورما  �شركة  ل��دى  امل��وؤمت��رات 
ان  ل��ل��ح��دث  امل��ن��ظ��م��ة  ماركيت�س" 
م���وؤمت���ر ن��ق��ل ال����دم ���ش��ي��غ��ط��ي هذا 
املو�شوعات  م��ن  جم��م��وع��ة  ال��ع��ام 
مبا يف ذلك تاأثري جائحة "كوفيد-

واختبار  ال��دم  خ��دم��ات  19"على 
للمترعني  امل���ع���دي���ة  االأم�����را������س 
بالدم حيث قمنا بجمع نخبة من 
اأبرز خراء العامل يف هذا القطاع 

ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى روؤاه������م ح���ول هذه 
الوقت  م��ع  بالتزامن  امل��و���ش��وع��ات 

ما  م��رح��ل��ة  اإىل  ف��ي��ه  ننتقل  ال���ذي 
بعد جائحة "كوفيد19-".

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأكر �شبكة للرعاية  "�شحة"،  ال�شحية  اأبوظبي للخدمات  ا�شت�شافت �شركة 
ال�شحية يف دولة االإمارات العربية املتحدة، بالتعاون مع "خدمات بنك الدم 
مبنا�شبة  احتفالية  فعالية  الطبية،  �شخبوط  ال�شيخ  ومدينة  اأبوظبي"   –

"اليوم العاملي للمترعني بالدم"، والذي ي�شادف تاريخ 14 يونيو.
واأقيمت الفعالية يف مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية، اإحدى اأكر م�شت�شفيات 
دولة االإمارات العربية املتحدة يف تقدمي خدمات الرعاية ال�شحية للحاالت 
احلرجة واملعقدة، وامل�شروع امل�شرتك بني �شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية 
بالدم  دائ��م  20 مترع  تكرمي  الفعالية  و�شهدت  كلينك".  و"مايو  "�شحة" 
تقديراً مل�شاهماتهم املنتظمة يف "خدمات بنك الدم – اأبوظبي"، ودورهم يف 
زيادة توافر وحدات الدم وت�شهيل احل�شول عليها لعالج املر�شى املحتاجني 
 – الدم  بنك  "خدمات  مت  وكرنّ ا�شطرارية.  اأو  دم منتظمة  نقل  اإىل عمليات 
15 �شركة منتظمة يف حتفيز كوادرها العاملة على الترع،  اأبوظبي" اأي�شاً 
باالإ�شافة اإىل تكرمي موظفي "خدمات بنك الدم – اأبوظبي" ومدينة ال�شيخ 

�شخبوط الطبية تقديراً مل�شاهماتهم املتوا�شلة.
منظمة  اأطلقت  العام،  ه��ذا  يف  بالدم"  للمترعني  العاملي  "اليوم  ومبنا�شبة 
والذي  باحلياة"،  ينب�س  العامل  واجعل  بالدم  "ترع  �شعار:  العاملية  ال�شحة 
ي�شلط من خالله ال�شوء على الدور االأ�شا�شي الذي ُي�شهم به املترعون بالدم 
يف اإنقاذ االأرواح وحت�شني �شحة االآخرين، باالإ�شافة اإىل تعزيز الدعوة العاملية 
لت�شجيع مزيد من النا�س على الترع املنتظم بالدم، وامل�شاهمة يف جعل العامل 

اأف�شل �شحة وعافية.
وقال الدكتور مروان الكعبي، املدير التنفيذي للعمليات باالإنابة يف جمموعة 

للدم وم�شتقاته ال�شليمة ركناً اأ�شا�شياً الأي  االآمن  التوفري  "يعتر  "�شحة": 
يف  الكفاية  لتحقيق  اجلوهري  العن�شر  ويتمثل  ناجح.  �شحية  رعاية  نظام 
بنوك الدم يف املجتمع، حيث تقع على عاتق كل منا م�شوؤولية امل�شاهمة بدوره 
يف تزويد هذا ال�شريان احليوي، ل�شمان �شالمة عائالتنا واأحبائنا وجرياننا 
واأفراد جمتمعنا. ومن اأجمل امل�شاعر التي تغمر االإن�شان م�شاهمته بالفعل يف 
اأبوظبي للترع بالدم، ونعدكم بتوفري  دعم املحتاجني. ولذا، ندعو جمتمع 

اإجراءات اآمنة وموثوقة و�شل�شة للمترعني".
وخالل عام 2020، ا�شتقبلت "خدمات بنك الدم – اأبوظبي"، املزود الوحيد 
بخدمات نقل الدم يف اأبوظبي، 55 األف مترع قدموا حوايل 60 األف وحدة 
دم اأ�شهمت بتاأثري مهم على حياة اآالف املر�شى الذي يتلقون الرعاية ال�شحية 
احلرجة والطارئة. ومن بني هوؤالء )خ. ع. ب.(، اإحدى مري�شات الثال�شيميا، 
بروتني  ال��دم،  ن�شبة هيموجلوبني  يف  نق�شاً  ي�شبب  وراث��ي  دم  ا�شطراب  وهو 
اجل�شم  واأن�شجة  اأع�شاء  اإىل  االأك�شجني  ينقل  الذين  احل��م��راء  ال��دم  خاليا 

وينقل ثاين اأك�شيد الكربون من االأع�شاء واالأن�شجة ليعيده اإىل الرئتني.
عانت )خ. ع. ب.( من انخفا�س يف م�شتوى احلديد يف الدم بعد جراحة لعالج 
البدانة، مبا اأدى اإىل تفاقم حالتها، وتطلب منها اإجراء 4-5 عمليات نقل دم 
�شنوياً على مدى 10 �شنوات. ونتيجة لوجود نوع نادر من االأج�شام امل�شادة يف 
دمها، اأ�شبح العثور على فئة الدم املنا�شبة لها اأمراً �شعباً حتى لدى اأ�شقائها.

رئي�س  ها�شمي،  �شهروخ  الدكتور  ي�شم  ال��ذي  الطبي  الفريق  التزام  وبف�شل 
ق�شم اأمرا�س الدم واالأورام يف مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية، واملدير ال�شابق 
للناجني  الطويل  املدى  املتابعة على  وبروتوكول  العظام  نخاع  زراع��ة  لعيادة 
احلميدان،  هبة  وال��دك��ت��ورة  مبيني�شوتا،  كلينك"  "مايو  يف  ال�شرطان  م��ن 
– اأبوظبي"،  ا�شت�شارية علم االأمرا�س وطب نقل الدم و"خدمات بنك الدم 

امل�شحوبة من مئات املترعني بحثاً عن  الفريق باختبار مئات الوحدات  قام 
وحدتني تتوافقان مع طبيعة دمها النادرة.

ت��واج��ه��ه املري�شة  ال���دم اح��ت��ي��اط��اً الأي ظ��رف ط���ارئ ق��د  مت جتهيز وح��دت��ي 
ال�شيخ  مدينة  يف  الطبي  الفريق  وا�شتعد  ال��والدة،  اأثناء  خا�شة  مولودها،  اأو 
�شخبوط الطبية ال�شتخدام اآلة اإنقاذ اخلاليا، وهو حلنّ فريد يقوم على جمع 
اأخ��رى. وُيطلق  دم املري�س وت�شفيته وغ�شله واإع��ادة تدويره يف اجل�شم مرة 
على هذه االإجراءات متعددة التخ�ش�شات واملتعلقة بتلبية احتياجات نقل الدم 

للمر�شى، اإدارة دم املري�س.
وقالت )خ. ع. ب.(: "بف�شل جهود العاملني يف’خدمات بنك الدم – اأبوظبي‘ 
ويف مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية، واإدارتهم ال�شريعة الإيجاد حلنّ منا�شب يل 
قبل الوالدة، متت العملية باأمان، واأنا ممتنة لكل من ترعوا يل بف�شيلة الدم 
النادرة، فبف�شلهم ما زلت معكم اليوم. واأ�شجع اجلميع على الترع املنتظم 

وامل�شاهمة يف اإنقاذ االأرواح".
ال�شيخ  ملدينة  التنفيذي  الرئي�س  عما�س،  نا�شر  الدكتور  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
جميع  يف  مر�شانا  احتياجات  بتلبية  التزامنا  اإط���ار  "يف  الطبية:  �شخبوط 
 – ’خدمات بنك ال��دم  ’�شحة‘ و يف  االأوق���ات، نعمل عن كثب مع زمالئنا يف 
اأبوظبي‘ لتوفري ما يحتاجه املر�شى من الدم ب�شهولة وان�شيابية. وقد اأتاحت 
لنا هذه املنا�شبة االحتفالية باالأم�س فر�شة مثالية لزيادة التوعية والتعريف 
الترع  عمليات  تطوير  يف  والتعاون  خراتنا،  وم�شاركة  االأخ��رية  باإجنازاتنا 

بالدم يف اأبوظبي وحت�شينها".
– اأبوظبي" حت��واًل كبرياً  "خدمات بنك ال��دم  وخ��الل العام املا�شي، اأجن��زت 
املترعني من  ل�شمان حماية  بالدم،  الترع  واإج���راءات  من�شاآتها  يف خدمات 
عدوى "كوفيد19-". وبف�شل االلتزام امل�شتمر من قبل املترعني، توا�شلت 

تلبية احتياجات من�شاآت ومراكز الرعاية ال�شحية يف جميع اأنحاء العا�شمة. 
وبالنتيجة، تابعت خدمات الطوارئ واالإجراءات املجدولة عملها املعتاد. ويف 
بداية العام، اأطلقت "خدمات بنك الدم – اأبوظبي" م�شروعها الرائد خلاليا 
العربية  االإم���ارات  نوعه يف  االأول من  امل�شروع  وه��و  املجمدة،  احل��م��راء  ال��دم 
املتحدة، والذي يهدف اإىل اإطالة عمر خاليا الدم احلمراء اإىل 10 �شنوات، 
د اجلاهز لال�شتخدام يف جميع  وبالتايل، اإن�شاء خمزون كبري من الدم املجمنّ

احلاالت الطارئة.
– اأبوظبي":  ال��دم  بنك  "خدمات  مدير  ال�شام�شي،  ه��دى  الدكتورة  وقالت 
اجلائحة،  خ��الل  بالدم  الترع  وا�شلوا  من  جلميع  للغاية  ممتنون  "نحن 
احتياجات  وتلبية  خدماتنا  تقدمي  موا�شلة  م��ن  متكنا  التزامهم  وبف�شل 
خمزون  ل�شمان  جاهدين  وعملنا  م�شتقرة،  ب�شورة  واملر�شى  امل�شت�شفيات 
كاف من الدم لتلبية االحتياجات امل�شتمرة، فمع كل وحدة دم يتم الترع بها 
كفيلة باإنقاذ حياة ثالثة مر�شى. وبف�شل الدعم الذي نتلقاه من املترعني 
امل�شاهمة، �شنحمي معاً  االآخرين على  املجتمع  اأفراد  الدائمني، ومع ت�شجيع 
نحو  رحلتهم  يف  ملمو�س  اأث��ر  ب��اإح��داث  ون�شاعد  و�شالمتهم،  مر�شانا  �شحة 

التعايف".
تاأ�ش�شت "خدمات بنك الدم – اأبوظبي" يف عام 2020، حتت اإ�شراف "دائرة 
ال�شحة – اأبوظبي" واإدارة "�شحة". ويف ال�شهر املا�شي مت افتتاح مركز جديد 
�شكان  اأم��ام  الفر�شة  الإتاحة  الظفرة،  مبنظقة  زاي��د  مدينة  يف  بالدم  للترع 
املنطقة للترع بالدم على مقربة من منازلهم. وتعد "خدمات بنك الدم – 
اأبوظبي" املزود الرائد مب�شتقات الدم واخلدمات الطبية املتعلقة بنقل الدم 
يف خمتلف اأنحاء االإمارة، وقد جنحت يف اأبريل املا�شي باإجراء عملية رائدة يف 

نقل �شفائح الدم املغ�شولة اأنقذت بف�شلها حياة اأحد املر�شى.

)�شحة( تكّرم املتربعني الدائمني بالدم وحتتفل ب�شالمة املر�شى امل�شتفيدين يف اليوم العاملي للمتربعني بالدم

•• اأبوظبي-وام: 

16396 طالبا وطالبة بالف�شل الدرا�شي ال�شيفي بكليات التقنية  التحق 
العليا الذي ي�شتمر وفق منوذج التعليم الهجني خالل الفرتة من 30 مايو 

اىل 7 يوليو 2021.
مطروحا  م�شاقا   306 �شمن  بالدرا�شة  وطالبة  طالبا   15664 والتحق 
على م�شتوى 1277 �شعبة درا�شية باالإ�شافة اإىل 732 طالبا وطالبة من 
املتوقع تخرجهم ممن �شجلوا خالل الفرتة ال�شيفية بهدف امتام متطلبات 

التدريب العملي مبا يدعم تخرجهم دون اأي تاأخري.
التقنية  كليات  جممع  مدير  ال�شام�شي  عبداللطيف  الدكتور  �شعادة  واأك��د 
العليا اأن الدرا�شة ال�شيفية حتظى �شنويا باإقبال كبري من الطلبة وخا�شة 

م�شتوياتهم  حت�شني  اأو  االأك��ادمي��ي  اإجن��ازه��م  ت�شريع  يف  رغ��ب��ة  لديهم  م��ن 
فر�شة  لديهم  فيكون  الرتاكمية  معدالتهم  ت��دين  يواجهون  م��ن  وك��ذل��ك 
معدالتهم  رف��ع  يف  ي�شاعدهم  مبا  ال�شيفية  الفرتة  خ��الل  مادتني  لدرا�شة 

وتفادي احل�شول على اأية انذارات اأكادميية.
واأو�شح اأن امل�شاقات الدرا�شية يتم طرحها خالل الف�شل ال�شيفي بذات االآلية 
"الهجني" حيث  املعمول بها يف الدرا�شة العادية وذلك وفق منوذج التعليم 
احتياجات  وفق  لوجه  واأخ��رى وجها  بعد  امل�شاقات عن  بع�س  الطلبة  يقدم 

الدرا�شة التطبيقية يف حني اأن االمتحانات يتم اأداوؤها داخل الكليات.
اأك��ر من  اأع��داد  ا�شتقطاب  اأن تقدمي م�شاقات عن بعد عزز فر�س  واأ�شاف 
الطلبة للدرا�شة ال�شيفية وطرح املزيد من امل�شاقات وتوفري �شعب منف�شلة 
اح��ت��ي��اج��ات الطلبة من  وال��ط��ال��ب��ات وف���ق  ال��ط��الب  ب��ني  واأخ����رى م�شرتكة 

امل�شاقات التي يرغبون فيها.
مت  اأن��ه  ب��ني  الدرا�شية  متطلباتهم  الإن��ه��اء  اخلريجني  الطلبة  دع��م  وح��ول 
الإمتام  ال�شيفي  الف�شل  خ��الل  تخرجهم  املتوقع  للطلبة  الفر�شة  ات��اح��ة 
التي  التحديات  العملي خا�شة يف ظل  املتعلقة بالتدريب  التخرج  متطلبات 
قد يواجهونها مع انت�شار فريو�س كورونا حيث �شيمنحهم الف�شل ال�شيفي 
فر�شة اأداء التدريب العملي مبا ميكنهم من التخرج يف موعدهم املحدد وفق 

براجمهم وخططهم الدرا�شية.
التقنية  بكليات  الطالبية  ال�شوؤون  اإدارة  مدير  امل��ال  اأحمد  ق��ال  جانبه  من 
العليا اإن برنامج الدرا�شة ال�شيفية ميثل دعما اأكادمييا للطلبة وميتد اإىل 
من  متكنه  مكثفة  درا�شة  على  الطالب  ح�شول  ي�شمن  مبا  اأ�شابيع   6 نحو 
حتقيق اأكر قدر من املعرفة املطلوبة واتاحة الفر�شة له لتنفيذ التطبيقات 

اجلزء  يف  تعتمد  الدرا�شة  كون  وذل��ك  به  امللتحق  بامل�شاق  املرتبطة  العملية 
االأكر منها على التطبيق وتطوير املهارات.

306 م�شاقا �شيفيا على م�شتوى خمتلف الرامج  واأ�شار اإىل انه مت طرح 
اإدارة االأعمال  و  الهند�شة والعلوم ال�شحية واالإعالم  التي ت�شمل  االأ�شا�شية 
الف�شل  امتحانات  الطلبة  ويدخل  والرتبية  واملعلومات  الكمبيوتر  علوم  و 
اأوال  النتائج  اع��الن  ويتم   2021 يوليو   7 و   6 يومي  م��دار  ال�شيفي على 
48 �شاعة من انتهاء  ب��اأول مع امت��ام الطالب للمادة التي يدر�شها وخ��الل 
االمتحانات. وذكر اأن الطالب يحق له الت�شجيل يف مادتني للدرا�شة ال�شيفية 
كحد اأق�شى مبا ال يزيد عن �شت �شاعات معتمدة ويتم توجيه الطلبة قبل 
االأكادميي مل�شاعدتهم يف حتديد احتياجاتهم  باملر�شد  الت�شجيل لال�شتعانة 

من املواد الدرا�شية والت�شجيل فيها مبا يدعم جناح خطتهم الدرا�شية.

ميدالب 2021 يناق�س حتديات التربع بالدم عقب جائحة كوفيد-19

التقنية بكليات  ال�شيفية  بالدرا�شة  يلتحقون  وطالبة  طالب  األف   16

االإمارات للتعليم تطلق برناجمها 
ال�شيفي )دعم املهارات( لالأيام 

املتبقية من العام الدرا�شي اجلاري 
•• دبي - حم�شن را�شد 

للمدار�س  ر�شالة وجهتها  املدر�شي، ويف  للتعليم  االإم��ارات  موؤ�ش�شة  اأطلقت 
اأم�س – الثالثاء – الرنامج ال�شيفي بعنوان "دعم املهارات" والتي �شوف 
"4-12" يف  ال�شفوف  ُبعد" للطلبة يف  "عن  ال��دوام  بنظام  تنفيذها  يتم 
قرار  ان�شجاما مع  وذل��ك   ،2021 يونيو   30 اإىل  يونيو   20 الفرتة من 

املجل�س الوزارة للتنمية بخ�شو�س التقومي املدر�شي وعدد اأيام التمدر�س.
اجلاري،  ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام  م��ن  املتبقية  املقبلة،  ل��الأي��ام  خطتها  اإن  وق��ال��ت 
النواجت  بع�س  م��ن  لتمكينهم  ل�شمان  ت��ه��دف   ،  12  4- م��ن  لل�شفوف 
اإىل  الرنامج  واأن  كما  التالية،  التعليمية  ملراحلهم  ال�شرورية  التعليمية 
الطلبة  ل��دى  ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام  ه��ذا  يف  املكت�شبة  االأ�شا�شية  امل��ه��ارات  تعزيز 
التعليمية  للمرحلة  ق��وي��ة  اأ�ش�س  لديهم  الطلبة  جميع  اأن  م��ن  وال��ت��اأك��د 
مهارات  باكت�شاب  اأو  يليه  الذي  ال�شف  اإىل  باالنتقال  كانت  �شواء  التالية، 

متقدمة ملزيد من التعلم.
النهائية  االخ��ت��ب��ارات  انتهاء  بعد  م�شتمرون  الطلبة  اأن  املوؤ�ش�شة،  واأك���دت 
"عن ُبعد" وذلك بح�شب التقومي  ال��دوام املدر�شي  يوم اخلمي�س املقبل يف 
املدر�شي املعتمد من املجل�س الوزاري للتنمية الأعوام "20،21،22"حيث 

�شينتهي العام االأكادميي احلايل 30 يونيو اجلاري.
�شتقوم  اإذ  �شاعات   4 �شتكون  الفرتة  لهذه  الدرا�شي  اليوم  اأن مدة  وذك��رت 
من  جمموعة  ب����اإدارة  احلكومية  امل��دار���س  خمتلف  يف  ال��رتب��وي��ة  ال��ك��وادر 
الهامة  امل��ه��ارات  بع�س  تكري�س  �شاأنها  م��ن  ال��ت��ي  الالمنهجية  االأن�شطة 
للطلبة وباإمكانهم اال�شتفادة منها يف مراحلهم الدرا�شية الالحقة وحتاكي 
مب�شامينها مفاهيم تربوية متنوعة كالتعليم العالجي و�شقل املهارات يف 
جماالت الرجمة واللغات والريا�شيات وفقا حلاالت درا�شة متزج ما بني 

التعليم النظري والعملي .

•• اأبوظبي- وام:

املتميزة  املوؤ�ش�شة  لفئة  الذهبية  املبادرة  اأبوظبي، جائزة  ال�شحة  دائرة  ح�شدت 
امل�شت�شفيات  اإحت���اد  م��ن  واملقدمة  كوفيد19-  جلائحة  الت�شدي  يف  جلهودها 
املتميزة  اجلهود  على  ال�شوء  ت�شليط  بهدف  اجلائزة  االإحت��اد  واأطلق  العربية. 
التي قامت بها املوؤ�ش�شات ال�شحية يف العامل العربي الإدارة جائحة كوفيد-19 
واأ�شاد  املجتمع.  و���ش��الم��ة  �شحة  على  واحل��ف��اظ  عليها  التغلب  نحو  وامل�����ش��ي 
اإحتاد امل�شت�شفيات العربية بالنهج املتميز الذي خطته دائرة ال�شحة -اأبوظبي 
م�شتوى  على  رائ��داً  منوذجاً  قدمت  حيث  عليها،  والتغلب  للجائحة  للت�شدي 
املنطقة بف�شل تفاين فريق عملها وجهودها املتوا�شلة ل�شمان تقدمي خدمات 
رعاية �شحية ذات م�شتويات جودة متميزة. وح�شلت الدائرة على اأعلى م�شتوى 
"متميز" يف الفئات الثمانية للجائرة والتي تت�شمن: اجلانب التنظيمي لطاقم 
العمل احلكومي ال �شيما يف توجيه وتنظيم واإدارة عمل الفرق ال�شحية ب�شكل 
امل�شاركة املجتمعية،  مدرو�س و�شمان تكامل االأداء، احلوكمة اجليدة والقيادة، 
العدوى،  ال�شيطرة على  التطعيم،  التخطيط واالإدارة والتوزيع املحكم لعملية 
ال��ت��دري��ب وال��ت��ع��ل��ي��م ودع���م وح��م��اي��ة ال��ع��ام��ل��ني، ب��ن��اء خ��دم��ات م��ا ب��ع��د جائحة 
كوفيد19-، والتكنولوجيا املبتكرة. ويف هذا ال�شدد قال معايل ال�شيخ عبدهلل 
اأبوظبي يف  اإن متيز جتربة  اأبوظبي  اآل حامد، رئي�س دائرة ال�شحة  بن حممد 
يف  املرموقة  العاملية  اجلوائز  على  وح�شولها  كوفيد19-  جلائحة  اال�شتجابة 
ظل ما ي�شهده العامل من حتديات �شحية ا�شتثنائية هو ثمار لتوجيهات القيادة 
احلكيمة وجهود طاقم العمل وكافة ال�شركاء التي و�شعت �شحة ورفاه جميع 
اأفراد املجتمع على قائمة اأولوياتها. واأكد اأن تكرمي دائرة ال�شحة اأبوظبي من 
قبل احتاد امل�شت�شفيات العربية يعد اإجنازاً جديداً ي�شاف اإىل �شجل االإجنازات 
التي حققتها الدائرة منذ بداية اجلائحة، والتي تعد دافعاً لنا ملوا�شلة اجلهود 
الإر�شاء مكانة اأبوظبي كنموذج رائد وا�شتثنائي يحتذى به يف العامل يف مواجهتها 
مع  اجلائحة  بداية  منذ  الدائرة  عمل  اأن  معاليه  واأ�شاف  وتبعاتها.  للجائحة 

كافة ال�شركاء جنباً اإىل جنب للحفاظ على �شحة و�شالمة املجتمع من خالل 
التن�شيق  ذل��ك  يف  مب��ا  الرئي�شية  اال�شتجابة  عنا�شر  م��ن  جملة  على  الرتكيز 
امل�شتمر بني كافة االأط��راف املعنية حملياً وعاملياً واال�شتثمار يف تعزيز كفاءات 
وخرات العاملني يف القطاع واإثراء جهود التق�شي الوبائي امل�شتمرة، باالإ�شافة 
اإىل امل�شي قدماً بخطط التطعيم واإدارته لتكون االإمارات من البلدان ال�شباقة 
التي  الرائدة  التحتية  للبنية  وكان  �شكانها.  بني  وتوزيعه  التطعيم  توفري  اإىل 
دور كبري يف متكني منظومة  املتميزة  ال�شحية  االإم��ارة وجاهزيتها  بها  تتمتع 
الرعاية ال�شحية يف تقدمي هذا النموذج الرائد. وبدوره قال �شعادة مطر �شعيد 
ال�شحة  دائ��رة  ح�شول  ان  العامة  لل�شحة  اأبوظبي  مركز  عام  مدير  النعيمي، 
اأبوظبي على ت�شنيف املوؤ�ش�شة عالية التميز يعك�س جناح التدابري اال�شتبياقية 
التي اتخذتها اأبوظبي ملواجهة اجلائحة والدور املهم الذي توؤديه بالتعاون مع 
مركز اأبوظبي لل�شحة العامة لل�شيطرة على العدوى و�شمان حماية و�شالمة 
كما  ب�شبب اجلائحة،  العامل  يعي�شها  التي  الراهنة  التحديات  العاملني يف ظل 

نعمل جنباً اإىل جنب ال�شت�شراف امل�شتقبل واال�شتعداد ملا بعد كوفيد19-.
ومن جانبه قال الروف�شور توفيق خوجه، اأمني عام احتاد امل�شت�شفيات العربية 
اأبوظبي جلائحة كوفيد19- كانت ملفتة يف الدول  اإن مواجهة دائرة ال�شحة 
اأزمة  العربية حيث بذلت جمهوداً مميزاً خلدمة املواطنني واملقيمني لتخطي 
الوباء، وقد ك�شبت املعركة على جميع االأ�شعدة بف�شل القيادة والعاملني فيها 
العربية  امل�شت�شفيات  احت��اد  يف  ونحن  وتفانيهم،  واإ���ش��راره��م  روؤيتهم  وبف�شل 
نفتخر بعملكم ونثمنه عالياً الأنكم رفعتم م�شتوى اخلدمات ال�شحية العربية 

وقدمتم للمواطن االأمن واالأمان ال�شحي.
و�شارك يف املرحلة االأوىل من التقييم 58 موؤ�ش�شة �شحية من 8 دول عربية، 
حيث مت تقييم امل�شاركات ودار�شتها من قبل اللجنة التحكيمية اخلا�شة باملبادرة، 
وتر�شحت 18 مو?�ش�شة منها للمرحلة الثانية، قبل اأن يتم منح �شهادة املبادرة 
الذهبية مع جوائز خمتلفة ا?ىل 10 مو?�ش�شات �شحية من 8 دول عربية وفق 

معايري وا�شحة كانت قد و�شعتها اللجنة التحكيمية.

دائرة ال�شحة اأبوظبي تنال ت�شنيف املوؤ�ش�شة املتميزة 
جلهودها يف الت�شدي جلائحة كوفيد-19 �لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 

 �إخطار عديل 
برقم �ملحرر 2021/0005496

املخط�ر : جيمبك�س جل�ف امبورت اك�شبورت )�س ذ م م( رخ�شة جتارية �شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بدبي برقم )235365( - 
وميثلها املدير ال�شيد: لوؤي كوزباري - اجلن�شية : النم�شا وكيال عنه ال�شيد : اليا�س الوادي - اجلن�شية : النم�شا مبوجب الوكاله امل�شدق 
م�شطفى  حممد  م�شطفى  ال�شيد/  عنه  وكيال   2021/02/16 بتاريخ   2021/1/36363 برقم  العدل  الكاتب  ال�شيد  من  عليها 
ال�شريف - اجلن�شية : الهند ويحمل هوية رقم )784197229135294( مبوجب الوكالة امل�شدقة من ال�شيد الكاتب العدل امل�شدق 

برقم )2020/1/31979( بتاريخ 2020/02/13 - العنوان : دبي - مدينة دبي لالنتاج 2 هاتف : 044220266 
املخطر اإليه : مطبع�ة دار احلي )�س ذ م م( رخ�شة �شناعية �شادرة من دائرة التنمية االإقت�شادية بدبي برقم )599411( وميثلها ال�شيد : 

�شاه عامل بن نحج الدين اأحمد - اجلن�شية : بنغالدي�س
العقارية دبي  موؤ�ش�شة  ملك   3 رقم  م�شتودع  العن�وان : دبي - الق�شي�س ال�شناعية  4 

 daralhpp@gmail.com  : االمييل   -  0506959610  - هاتف رقم : 97142587844 
مو�شوع االإخطار : اخطار عديل للوفاء مببلغ )218530( درهم .

الوق�ائ�ع :-  حيث ان املخطر اليه ا�شتلم من املخطر مبلغ )218530( درهم مقابل معاملة جتارية وقام املخطر اليه بتحرير �شيكات وعند 
تقدمي ال�شيك للبنك اعيدت لعدم كفاية الر�شيد وعند مراجعته ماطل يف ال�شداد وبيانات ال�شيك كاالتي :- 

وامل�شحوب على بنك راأ�س اخليمة الوطني  2018/8/10 ا�شتحقاق  وتاريخ  درهم   )9400( بقيمة   )050052( رقم  �شيك   -1
الوطني اخليمة  راأ�س  بنك  على  وامل�شحوب   2019/4/20 ا�شتحقاق  وتاريخ  درهم   )3066( بقيمة   )050223( رقم  �شيك   -2

الوطني اخليمة  راأ�س  بنك  على  وامل�شحوب   2018/10/5 ا�شتحقاق  وتاريخ  درهم   )10000( بقيمة   )050177( رقم  �شيك   -3
الوطني اخليمة  راأ�س  بنك  على  وامل�شحوب   2018/8/30 ا�شتحقاق  وتاريخ  درهم   )9595( بقيمة   )050056( رقم  �شيك   -4

الوطني اخليمة  راأ�س  بنك  على  وامل�شحوب   2018/8/5 ا�شتحقاق  وتاريخ  درهم   )9400( بقيمة   )050051( رقم  �شيك   -5
وامل�شحوب على بنك راأ�س اخليمة الوطني  2018/8/25 ا�شتحقاق  وتاريخ  درهم   )9400( بقيمة   )050055( رقم  �شيك   -6

الوطني اخليمة  راأ�س  بنك  على  وامل�شحوب   2018/9/5 ا�شتحقاق  وتاريخ  درهم   )10400( بقيمة   )050152( رقم  �شيك   -7
الوطني اخليمة  راأ�س  بنك  على  وامل�شحوب   2018/9/10 ا�شتحقاق  وتاريخ  درهم   )10400( بقيمة   )050153( رقم  �شيك   -8
الوطني اخليمة  راأ�س  بنك  على  وامل�شحوب   2018/9/15 ا�شتحقاق  وتاريخ  درهم   )10400( بقيمة   )050154( رقم  �شيك   -9

الوطني اخليمة  راأ�س  بنك  على  وامل�شحوب   2019/9/20 ا�شتحقاق  وتاريخ  درهم   )10400( بقيمة   )050155( رقم  �شيك   -10
وامل�شحوب على بنك راأ�س اخليمة الوطني  2018/9/25 ا�شتحقاق  وتاريخ  درهم   )10400( بقيمة   )050156( رقم  �شيك   -11

الوطني اخليمة  راأ�س  بنك  على  وامل�شحوب   2018/9/30 ا�شتحقاق  وتاريخ  درهم   )10434( بقيمة   )050157( رقم  �شيك   -12
الوطني اخليمة  راأ�س  بنك  على  وامل�شحوب   2018/10/10 ا�شتحقاق  وتاريخ  درهم   )10000( بقيمة   )050178( رقم  �شيك   -13
الوطني اخليمة  راأ�س  بنك  على  وامل�شحوب   2018/10/15 ا�شتحقاق  وتاريخ  درهم   )10000( بقيمة   )050179( رقم  �شيك   -14
الوطني اخليمة  راأ�س  بنك  على  وامل�شحوب   2018/10/20 ا�شتحقاق  وتاريخ  درهم   )10000( بقيمة   )050180( رقم  �شيك   -15

وامل�شحوب على بنك راأ�س اخليمة الوطني  2018/10/25 ا�شتحقاق  وتاريخ  درهم   )10000( بقيمة   )050181( رقم  �شيك   -16
الوطني اخليمة  راأ�س  بنك  على  وامل�شحوب   2018/10/30 ا�شتحقاق  وتاريخ  درهم   )10229( بقيمة   )050182( رقم  �شيك   -17

الوطني اخليمة  راأ�س  بنك  على  وامل�شحوب   2018/11/5 ا�شتحقاق  وتاريخ  درهم   )9100( بقيمة   )050183( رقم  �شيك   -18
الوطني اخليمة  راأ�س  بنك  على  وامل�شحوب   2018/11/10 ا�شتحقاق  وتاريخ  درهم   )9100( بقيمة   )050184( رقم  �شيك   -19
الوطني اخليمة  راأ�س  بنك  على  وامل�شحوب   2018/11/15 ا�شتحقاق  وتاريخ  درهم   )9100( بقيمة   )050185( رقم  �شيك   -20
الوطني اخليمة  راأ�س  بنك  على  وامل�شحوب   2018/11/20 ا�شتحقاق  وتاريخ  درهم   )9100( بقيمة   )050186( رقم  �شيك   -21
الوطني اخليمة  راأ�س  بنك  على  وامل�شحوب   2018/11/25 ا�شتحقاق  وتاريخ  درهم   )9100( بقيمة   )050187( رقم  �شيك   -22
الوطني اخليمة  راأ�س  بنك  على  وامل�شحوب   2018/11/30 ا�شتحقاق  وتاريخ  درهم   )9506( بقيمة   )050188( رقم  �شيك   -23

طالب املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�شورة ودية ب�شداد املبلغ املرت�شد بذمته  ولكن دون جدوى ،
وحيث ان املخطر اليه ممتنع عن �شداد املبلغ املرت�شد بذمته دون مرر بالرغم من املطالبة الودية املتكررة مما ا�شر باملخطر. 
اأن املخطر يخطر املخطر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته وامل�شتحق للمخطر وذلك يف موعد اق�شاه )5( ايام من تاريخ 
الفائدة   مع  له  امل�شتحق  باملبلغ  للمطالبة  القانونية  االجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  املخطر  ي�شطر  �شوف  واال  االإخطار  هذا  تبلغكم 
،  فاملخطر يخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة ول�شريان كافة االثار  والتعوي�س مع حفظ باقي احلقوق 

القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم.
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�س�ؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   
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اإعــــــــــالن
للمقاوالت  ال�ش�����ادة/اميابل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامه ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3948325 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة ذياب حمد �شليمان مطر العوفى %10

 تعديل ن�شب ال�شركاء 
 ح�شني على عبداهلل �شامل امل�شعبى من 30 % اإىل %10

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة حممد على حممد احمد احلمرى %10

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 

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

لت�شليح ال�شيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1052719 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة جميله احمد عبدالكرمي مرعى %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة احمد را�شد حممد را�شد الرا�شد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
CN باال�شم التجاري:�شركة وايت  رقم:1134867 
الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  للزجاج  غال�س 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حممد غالم لقطع غيار 

ال�شيارات امل�شتعملة  ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1027306 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مزمل ح�شني �شالمت اهلل %49
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد حمد �شامل املهرى %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد على يا�شر معيوف الهطاىل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد غالم موال

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 

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

الدولية للمقاوالت ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1847364 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 اإ�شافة ال�شيخ عبدالرحمن �شيف عبدالرحمن على ال ثانى  %85

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة هيثم عبدالعزيز �شالح اجلهينى  %15

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف عبدالرحمن �شيف عبدالرحمن على ال ثانى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شليم نور اخلورى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اخليوط املا�شية للخياطة 

واالقم�شة الرجالية
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1097545 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة حممد ا�شالم نعيم حممد اكرم نعيم %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة �شلطان عي�شى م�شلم ال�شدى املن�شورى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد اكرم نعيم �شادق حممد

تعديل وكيل خدمات / حذف فاطمه عبدالرحمن حممود
 تعديل ن�شاط / حذف بيع االأحذية الرجالية - بالتجزئة  4771901

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN واالملنيوم رخ�شة رقم:3665046 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شرين ح�شونه ح�شني حجى %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة في�شل عي�شى حممد عبداهلل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فريده �شالح مهدى املرزوقى

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

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

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 

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

العامة والديكور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1012959 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
اإ�شافة بدر نا�شر �شيف عبود الكعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف وليد بخيت حممد �شقر الفالحي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 

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

�شنب كيدز لالأطفال
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2574617 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 

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

ال�شت�شارات التجهيزات التقنية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3903742 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 

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

خلدمات الطباعة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3805413 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 

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

ايه للتجاره العامه
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2722715 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مكتب املعمار اال�شالمي

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1107557 

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مكتب املعمار اال�شالمي

ISLAMIC ARCHITECTS

اإىل/ مكتب املعمار اال�شالمي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

ISLAMIC ARCHITECTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2794855 
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ كيو بينز للقهوة
Q BEANS COFFEE

اإىل/ كيو للتجارة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
  QUE GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة عامة  4690018
 تعديل ن�شاط / حذف جتارة النب - باجلملة  4630202

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:رايف للمواد البناء واحلديد ذ.م.م
مطر  ح�شن  جبارة  ال�شيد  مبنى   0.10 م  ال�شركة:امل�شفح  عنوان 

واخرين
CN 2787697 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/مكتب الدكتوره عائ�شة اخلزرجي للمراجعة وتدقيق   2
احل�شابات كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/6/3 وذلك بناء على 
قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/6/13   225COFE68BEC8866664:بالرقم
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:اتيلري لال�شت�شارات هند�شة التخطيط العمراين ذ.م.م
كابيتال  انرتنا�شيونال  املالك/�شركة  وحدة   ،  5 ال�شركة:مكتب  عنوان 

تريدن - M  جزيرة اأبوظبي �شارع امليناء - �س 14 - ق 55+54
CN 2321155 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات ،  كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/6/14 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150008630  
تاريخ التعديل:2021/6/14

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

 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفن االطل�شي لالعمال 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الديكور رخ�شة رقم:1398272 

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة عي�شى ح�شن احمد ح�شن ال على

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد العواد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف �شعود احمد عبدالرحيم حممد املرزوقى

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

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

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بايف للنقليات واملقاوالت العامه - �شركة ال�شخ�س 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الواحد ذ م م رخ�شة رقم:3013905 
تعديل اإ�شم جتاري من/ بايف للنقليات واملقاوالت العامه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

 PAVE TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 اإىل/ بايف لل�شالمة والبيئة والتجارة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

PAVE SAFETY AND ENVIRONMENT AND GENERAL TRADING  - .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -
تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة لوازم ال�شالمة وال�شحة املهنية واأدواتها - باجلملة  4649052

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة عامة  4690018
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة معدات حماية البيئة - باجلملة  4659920

 تعديل ن�شاط / حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات اخلفيفة  4923010
 تعديل ن�شاط / حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة 4923009

 تعديل ن�شاط / حذف مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها  4100002
تعديل ن�شاط / حذف مقاوالت الطرق الرئي�شية و ال�شوارع واالعمال املتعلقة بها  4210001

 تعديل ن�شاط / حذف ا�شت�شارات الهند�شة امل�شاحية  7110901
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/5161

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/06/21 الثنني  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده حممد فاروق باتيل و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                           الو�شف  

 3,000                                                        اأثاث �شقه 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

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

مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/4341

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/06/21 الثنني  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 
�شده ف�شريف لدارة املن�شاآت �س.ذ.م.م + برونتو ميدل اي�شت لدارة املن�شات واملرافق �س.ذ.م.م 

و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                        الو�شف  

 7,000                                                      مكيفات 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

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

مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية
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ب�”نظرية  باملبالغة  الثالثاء  اأم�����س  االأطل�شي   �شمال  حلف  بكني  اتنّهمت 
التهديد ال�شيني” وال�شعي اإىل “خلق مواجهات”، وذلك غداة اإعراب قادة 
ال�شينية  الطموحات  “قلقهم” حيال  قمة بروك�شل عن  دول احللف يف 
يات الأ�ش�س النظام الدويل«. ودعت البعثة ال�شينية لدى  ل “حتدنّ التي ت�شكنّ
اإىل منونّ ال�شني  “النظر  اإىل  ��اد االأوروب��ي يف بيان احللف االأطل�شي  االحتنّ
باأ�شكال  ال�شيني”  التهديد  ب�”نظرية  املبالغة  عن  ف  والتوقنّ بعقالنية، 
القانونية  وحقوقها  لل�شني  امل�شروعة  امل�شالح  ا�شتخدام  وع��دم  خمتلفة، 
كذرائع للتالعب ب�شيا�شات املجموعة«. واتنّهمت البعثة احللف بال�شعي اإىل 
تهم االثنني يف بروك�شل، اأعرب  “خلق مواجهات ب�شكل مفتعل«. يف ختام قمنّ
د  واأكنّ ال�شني.  وكذلك  رو�شيا  حيال  قلقهم  عن  االأطل�شي  حلف  دول  ق��ادة 
يات  حتدنّ ت�شكنّل  املتوا�شل  و�شلوكها  املعلنة  ال�شني  “طموحات  اأننّ  احللفاء 
اأهميتها  لها  جم���االت  ويف  ق��واع��د،  اإىل  امل�شتند  ال���دويل  ال��ن��ظ��ام  الأ���ش�����س 
بالن�شبة اإىل اأمن احللف«. راأت البعثة ال�شينية اأن اتهامات حلف االأطل�شي 
“افرتاٌء على التطور ال�شلمي الذي اأحرزته ال�شني و�شوء تقدير للو�شع 

الدويل ودوره )احللف( وا�شتمرار لعقلية احلرب الباردة«.
ومتلك ال�شني روؤو�شاً نووية اأقلنّ بع�شرين مرة مما متلكه الدول االأع�شاء 
يف حلف االأطل�شي. وحاول االأمني العام للحلف ين�س �شتولتنرغ التخفيف 
اأو  لي�شت خ�شمنا  “ال�شني  اإننّ  فقال  للقمة  النهائي  االإع��الن  وط��اأة  من 
نا. لكن علينا اأن نواجه التحديات التي تطرحها ال�شني على اأمننا«.  عدونّ
من جهته، قال الرئي�س االأمريكي جو بايدن اإننّ “رو�شيا وال�شني ت�شعيان 
االأطل�شي  �شمال  حلف  متني.  حتالفنا  لكننّ  بيننا،  م��ا  يف  ال�شقاق  ل��زرع 

د والواليات املتنّحدة عادت«. موحنّ

اأم�س  الي���ا   جونزالي�س  اأران�����ش��ا  االإ�شبانية  اخل��ارج��ي��ة  وزي���رة  ق��ال��ت 
�شمال  يف  ومليلية  �شبتة  جيبي  �شم  ت��در���س  حكومتها  اإن  الثالثاء 

اأفريقيا ب�شكل كامل اإىل منطقة �شنجن االأوروبية.
وباإمكان املغاربة من البلدات املحيطة باجليبني دخولهما حاليا دون 
تاأ�شرية، لكنها تكون مطلوبة عند ال�شفر جوا اأو بحرا اإىل اإ�شبانيا اأو 

بقية اأنحاء منطقة �شنجن املعفية من التاأ�شريات يف اأوروبا.
تاأتي هذه اخلطوة يف ظل خالف بني البلدين ب�شاأن ق�شايا مرتبطة 

بال�شحراء الغربية. وامتنعت الوزيرة عن التعليق ب�شاأن اخلالف.

 ق���ال ال��رئ��ي�����س االأم��ري��ك��ي ج��و ب��اي��دن اإن اأع�����داد امل��ن��ت��م��ني للحزب 
اجلمهوري “تقل�شت ب�شدة”، بينما ال يزال احلزب مرتبطا بالرئي�س 
ال�شابق دونالد ترامب، الذي هزمه بايدن. وقال بايدن خالل موؤمتر 
�شحفي بعد قمة حللف �شمال االأطل�شي يف بروك�شل “اأعتقد اأن من 
دون اأن  املالئم القول اإن اأعداد احلزب اجلمهوري تقل�شت ب�شدة”، 
“قيادة احلزب اجلمهوري  واأ�شاف  اإليه.  ذهب  ما  على  دليال  يقدم 
منق�شمة وجناح ترامب يف احلزب ميثل غالبية احلزب لكنه ي�شكل 
روي��رتز/ اأجرته  راأي  ا�شتطالع  وك��ان  االأمريكي«.  ال�شعب  يف  اأقلية 

اإب�شو�س يف اأبريل ني�شان اأظهر اأن 36 يف املئة من االأمريكيني مييلون 
الدميقراطيني،  جتاه  املئة  يف   42 مع  مقارنة  اجلمهوريني  ناحية 
وهي تقريبا الن�شبة نف�شها قبل عام. وي�شيطر الدميقراطيون بفارق 
من  حكام  والي��ة   23 يقود  بينما  الكوجنر�س،  جمل�شي  على  �شئيل 

الدميقراطيني مقارنة مع 27 يقودها جمهوريون.
وق��ال��ت اإمي����ا ف���ون امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ش��م ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة اجلمهورية 
“تعليقات جو بايدن ب�شاأن احلزب اجلمهوري اإمنا هي حم�س اأكاذيب 
للجمهوريني  �شوتوا  اأمريكي  مليون  و�شبعني  باأربعة  وا�شتخفافه 
بلدنا  توحيد  يف  ف�شله  على  ال�شوء  ي�شلط   ...2020 نوفمر  يف 
53 يف  ح��وايل  اإىل  ت�شل  اأغلبية،  اأن  اال�شتطالع  ووج��د  وق��ي��ادت��ه«. 
املئة، من اجلمهوريني تعتقد باأن ترامب فاز يف بانتخابات 2020، 
وتلقي باللوم يف خ�شارته اأمام بايدن على الت�شويت غري القانوين، 
باأكر  االنتخابات  بايدن يف  وفاز  بفوزه.  يقرون  املواطنني  ربع  واأن 
من �شبعة ماليني �شوت وبواقع 306 اأ�شوات يف املجمع االنتخابي 
ب�شبب  اإن���ه خ�شر  ال��ق��ول  ت��رام��ب  وي��وا���ش��ل  ل��رتام��ب.   232 مقابل 
تزوير االنتخابات على نطاق وا�شع، وهي مزاعم رف�شتها العديد من 

املحاكم وم�شوؤولو االنتخابات بالواليات.

عوا�شم

بكني

مدريد

بروك�صل

 اإ�شرائيل تلغي اأمر و�شع 
الكمامات يف االأماكن املغلقة 

•• القد�س-رويرتز

الكمامات يف  التوقف عن و�شع  اأنه ميكنهم  اإ�شرائيل مواطنيها  اأبلغت   
االأماكن املغلقة اأم�س الثالثاء، منهية بذلك اأحد القيود االأخرية الباقية 
مع ا�شتمرار تراجع االإ�شابات اجلديدة مبر�س كوفيد-19 على الرغم 

من تباطوؤ حملة التطعيم بعد معدل قيا�شي.
وذهب التالميذ اإىل املدار�س والكبار اإىل العمل بدون كمامات الأول مرة 

منذ اأكر من عام.
اإ�شرائيل  اإلزامي يف  املفتوحة غري  االأماكن  الكمامات يف  واأ�شبح و�شع   

منذ اأبريل ني�شان.
مليون   9.3 عددهم  البالغ  اإ�شرائيل  �شكان  من  باملئة   55 نحو  وتلقى 
ن�شمة جرعة التطعيم كاملة �شد املر�س، وهي ن�شبة مل تتغري اإىل حد 
كبري بعد تو�شيع نطاق التطعيم هذا ال�شهر لي�شمل الفئة العمرية بني 

12 و15 عاما.
وك�شفت بيانات وزارة ال�شحة اأن اإ�شرائيل مل ت�شجل هذا ال�شهر وفيات 
مبر�س كوفيد-19 اأو �شجلت وفاة واحدة يوميا. وانخف�شت االإ�شابات 
اجلديدة على نحو مطرد لكن طفيف بعد تراجع كبري يف فراير �شباط 

ومار�س اآذار.
مل��ن مل يح�شلوا على  اإل��زام��ي��ة  ت���زال  ال��ك��م��ام��ات ال  اإن  ال�����وزارة  وق��ال��ت 
التطعيم اأو العاملني يف املن�شاآت الطبية اأو املتجهني اإىل احلجر ال�شحي 

اأو الركاب على منت الرحالت التجارية.

  تركيا تن�شف »برلني 2« حول ليبيا وحزب اهلل يقاتل يف �شوريا بوقود اللبنانيني

ملاذا لن تنجح فرن�شا يف اإخراج لبنان من اأزمته؟

اتهام االأمم املّتحدة بت�شارك بيانات الجئني من الروهينغا

 بايدن مرتاح لرحيل نتانياهو بدون ترقب ثورة يف العالقات
وا�شنطن حيث  اإ�شرائيل كما يف  التاأخري ج��دال يف  ه��ذا  واأث��ار 
اعتر بع�س اجلمهوريني البارزين اأنه ينمنّ عن ازدراء لرئي�س 
وزراء دولة هي حليفة اأ�شا�شية للواليات املتحدة، وال �شيما بعد 

التقارب الذي �شاد يف عهد الرئي�س ال�شابق دونالد ترامب.
خالل  ل��ل��درا���ش��ات  بروكينغز  معهد  م��ن  �شاك�س  ن��ات��ان  وق���ال 
انطالقة  ت��اأم��ل يف  ب��اي��دن  “حكومة  اإن  الفيديو  ع��ر  م��وؤمت��ر 

جديدة«.
باإمكانهم  اأن  و”يعتقدون  نتانياهو  يحبون”  ال  “اإنهم  وتابع 
حتقيق هذه االنطالقة اجلديدة مع بينيت” القومي اليميني 
اأفكار  ���ش��اح��ب  اأع���م���ال  رج���ل  اأن����ه  ع��ل��ى  نف�شه  “يطرح  ال����ذي 
م��ن مركز  كاتولي�س  ب��راي��ن  واأو���ش��ح  ح��ل��ول«.  رج��ل  مبتكرة، 
ي�����ش��اري التوجه،  ال��ت��ي يعتر  ل��ل��درا���ش��ات  ال��ت��ق��دم االأم��ريك��ي 

قد  اإ�شرائيل  يف  ال�شيا�شي  التغيري  اأن  بر�س  فران�س  لوكالة 
وال  الثنائية،  العالقة  يف  كبري  “ا�شتقرار  اإىل  بالتايل  ي��وؤدي 
ال�شخ�شي  امل�شتوى  على  القائم  الثقة  انعدام  �شوء  يف  �شيما 
من  يتمناه  ك��ان  م��ا  ك��ل  على  نتانياهو  ح�شل  نتانياهو«.  م��ع 
دونالد ترامب الذي دفعه احلر�س على مراعاة ناخبي اليمني 
بالقد�س عا�شمة الإ�شرائيل  اإىل االعرتاف  املتدين  االأمريكي 
العرية، خمالفا  الدولة  ملطالب  منحازة  �شالم  وط��رح خطة 

بذلك اإجماعا دوليا على حل على اأ�شا�س دولتني.
ال����وزراء  ل��رئ��ي�����س  رف�����ش��ا  ازدادوا  ال��دمي��وق��راط��ي��ني  اأن  غ��ري 
اليمني،  اإىل  متزايد  ب�شكل  جنح  ال��ذي  ال�شابق  االإ�شرائيلي 
ومل يتقبلوا الدعم الذي قدمه له بايدن عند اندالع احلرب 
اأي��ار/ اإ�شرائيل وحركة حما�س يف قطاع غزة يف  االأخ��رية بني 

الو�شطي  اجلديد  االإ�شرائيلي  اخلارجية  وزي��ر  واتهم  مايو. 
“مغامرة  يائري لبيد االإثنني حكومة نتانياهو باالإقدام على 
ب�شكل  اجل��م��ه��وري  احل���زب  على  بالرتكيز  وخ��ط��رية  متهورة 
ح�شري، متخليا بذلك عن نهج اإ�شرائيل القائم على التعامل 

مع احلزبني«.
اأن ذل��ك ال ي��وؤ���ش��ر اإىل ث���ورة يف ال��ع��الق��ات م��ع الواليات  غ��ري 
الفل�شطيني  االإ�شرائيلي  ال��ن��زاع  ملف  يف  وخ�شو�شا  املتحدة 

ال�شائك.
اأحزابا  ي�شم  وا�شع  ائتالف  اإىل  ولبيد  بينيت  حكومة  ت�شتند 
من اليمني والي�شار والو�شط، ف�شال عن حزب عربي اإ�شالمي، 
ما يعني اأنه �شيكون من ال�شعب عليها التوافق على اأي خطوة 

يف اجتاه اإحياء عملية ال�شالم املتعرة.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

رئي�س  لتهنئة  باإ�شراعه  بايدن  جو  االأمريكي  الرئي�س  اأظهر 
لرحيل  ارتياحا  بينيت،  نفتايل  اجلديد  االإ�شرائيلي  ال���وزراء 
بنيامني نتانياهو من ال�شلطة. ويظهر الفرق جليا يف تعامل 
بايدن مع كل من رئي�شي الوزراء ال�شابق واحلايل. فكان بايدن 
االأحد اأول زعيم عاملي تعهد بالعمل مع حكومة بينيت، يف بيان 
�شدر بعد ن�شف �شاعة فقط على منح الكني�شت الثقة الئتالفه 

احلكومي، ثم خالل مكاملة هاتفية اأجراها معه.
الثاين/ كانون  يف  االأبي�س  البيت  اإىل  و�شل  حني  املقابل،  يف 
يناير، جعل الرئي�س الدميوقراطي نتانياهو ينتظر 28 يوما 

قبل اأن يجري اأول مكاملة معه.

•• عوا�شم-وكاالت

رغم الدعوات الدولية الإخراج القوات 
اأكدت  ليبيا،  م��ن  وامل��رت��زق��ة  االأجنبية 
�شيا�شة  وفر�س  ليبيا  يف  بقاءها  تركيا 
اإىل ا�شتمرار  االأمر الواقع، ما �شيدفع 
ال�����ش��راع واالن��ق�����ش��ام. ويف ل��ب��ن��ان ويف 
ال�����وق�����ت ال�������ذي ت����ع����اين ف���ي���ه ب�����ريوت 
االأمرين، يوا�شل حزب اهلل، االنغما�س 
اأجندته بعيداً عن اهتمامات  يف تنفيذ 
التهريب  بتنظيم  وامل���واط���ن،  ال�����ش��ارع 

ر�شمياً، اإىل �شوريا، ملوا�شلة القتال.
ويف لبنان اأي�شاً تناولت �شحف عربية 
اأم�س الثالثاء بارقة االأمل الوحيدة يف 
�شماء بريوت املظلمة، ممثلة يف رف�س 
الطوائف  خمتلف  من  ال�شباب  ونقمة 
ال�شيا�شي،  الو�شع  على  واالن��ت��م��اءات، 

ونظام االأحزاب يف البالد.

عام من الحتالل الرتكي  500
�شحيفة  ق��ال��ت  ال��رتك��ي،  التعنت  ع��ن 
النظام  ي��ك��ن  “مل  ال��ل��ن��دن��ي��ة:  ال��ع��رب 

ال���رتك���ي يف ح��اج��ة الن��ت��ظ��ار خم���رج���ات م���وؤمت���ر برلني 
النظامية  ق��وات��ه  اإج���الء  م��ن  النهائي  ق���راره  2 الإع���الن 
واأكد  واإمنا قال كلمته،  الليبية،  االأرا�شي  ومرتزقته عن 
اأنه باٍق يف القواعد واملع�شكرات انطالقاً مما اعتره وزير 
الدفاع خلو�شي اأكار عالقة تاريخية امتدت ل�500 عام، 
يف اإ�شارة اإىل االحتالل العثماين الذي دخل طرابل�س عام 
يوحنا،  القدي�س  ق���وات  م��ن  حت��ري��ره��ا  ب��دع��وى   1551
ليحتلها ويتحكم مب�شري �شعبها وينهب ثرواتها قبل اأن 

ي�شلمها لالحتالل االإيطايل عام 1911«.
خ�شارة  اأو  االح��ت��الل  عقدة  من  تتخل�س  مل  تركيا  والأن 
وزير  و���ش��ل  اجلمعة،  “م�شاء  ال�شحيفة  ت�شيف  ليبيا، 
االأركان  رئي�س  اإىل مطار معيتيقة ومعه  الرتكي  الدفاع 
�شقلية  يف  الناتو  قاعدة  من  قادمني  مفاجئة،  زي��ارة  يف 
االإيطالية، وكان الفتا اأن اأي تن�شيق مع ال�شلطات االأمنية 
فوجئت  ال�شيا�شية  ال�شلطات  اأن  بل  يح�شل،  مل  الليبية 
الوزير ورئي�س االأركان كان  ا�شتقبال  اأن  بو�شولهما، كما 
من قبل ال�شباط االأتراك دون غريهم بعد اأن ا�شتبعدوا 
“ر�شالة  اأن  ال�شحيفة  واع��ت��رت  امل��ح��ل��ي��ني«.  ن��ظ��راءه��م 
الرتكي  ال��داخ��ل  اإىل  بالن�شبة  وا���ش��ح��ة  ال��رتك��ي  ال��وف��د 
 ،2 برلني  اأم��ام موؤمتر  الطريق  وه��ي قطع  االأق���ل،  على 
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يوا�شل الرئي�س الفرن�شي اإميانويل 
اإذ  اللبناين،  لل�شعب  دعمه  ماكرون 

2021، عن  يونيو   10 يف  موؤمتر �شحفي  اأعلن يف 
ا�شتمرار  ي�شمن  دولية”  قيود  “حتت  نظام  اإن�����ش��اء 
يف  احلكومة  غياب  ا�شتمر  ح��ال  يف  العامة  اخل��دم��ات 
االقت�شادية  االأزم���ة  ا�شتمرار  م��ع  تنهار  التي  لبنان 

وال�شيا�شية.
وقال ماكرون اإنه �شيوا�شل الدفاع عن خارطة طريق 
اقرتحها يف �شبتمر 2020 ملمار�شة “اأق�شى �شغط” 

على االأطراف املختلفة.
من  اأ���ش��اب��ي��ع  ب��ع��د  ي��اأت��ي  الفرن�شي  ال��رئ��ي�����س  ت�شريح 
عن  امل�شوؤولني  على  عقوبات  بفر�س  فرن�شا  تهديد 
اأرا�شيها  دخ���ول  منع  واإع��الن��ه��ا  ال�شيا�شي  احل�����ش��ار 
قليلة  ب��اأي��ام  اللبنانية،وي�شبق  ال�شخ�شيات  لبع�س 
لدعم  يونيو   17 يف  �شيعقد  ال���ذي  ال���دويل  امل��وؤمت��ر 

اجلي�س اللبناين.
ويهدف هذا االجتماع، الذي تراأ�شه فرن�شا بالتعاون 
تقدمي  اإىل  اأ�شا�شي  ب�شكل  املتحدة،  االأمم  الوثيق مع 
لتجنب  الع�شكرية  للموؤ�ش�شة  عاجلة”  “م�شاعدة 

انهيارها.
ورغم كل هذه اجلهود من اجلانب الفرن�شي والدول 
اإىل  االن��زالق  الو�شع م�شتمرا يف  ي��زال  ال�شديقة، ال 

الهاوية يف لبنان.

ملاذا ف�شلت خطط فرن�شا الإنقاذ لبنان؟
ويف هذا ال�شاأن يو�شح رئي�س املعهد االأوروبي لالأمن 
واال�شت�شراق، اإميانويل ديبوي، يف حديثه ملوقع �شكاي 
التي  ال��دول  اأول  من  تعتر  “فرن�شا  اأن  عربية  نيوز 
ب��ريوت يف  انفجار  بعد  مبا�شرة  لبنان  ل��زي��ارة  ب��ادرت 
الرابع اأغ�شط�س 2020، اإذ انتقل الرئي�س الفرن�شي 
امل��ك��ان بعد يومني م��ن احل���ادث، ثم  اإىل ع��ني  بنف�شه 

الإعادة  الوطنية  امل�شاريع  “ت�شليم  له  يقدمونه  اأق��ل  اأن 
ليبيا  املبداأ،  الت�شغيل الرتكية، من حيث  ل�شركات  البناء 
التف�شيل  حيث  من  لكن  �شركائها،  اختيار  حرية  لديها 
العثمانية،  ال��دول��ة  اإرث  ع��ن  اأردوغ�����ان  ت�شريحات  ف���اإن 
وحقها يف ا�شرتداده يثري الكثري من ال�شكوك، الأنها ترر 
التدخالت اأو الغزو كما ح�شل يف العراق و�شوريا، اأو حتى 
�شواكن يف ال�شودان، التي باعها الرئي�س ال�شوداين ال�شابق 

عمر الب�شري اإىل ال�شركات الرتكية«.

بارقة اأمل
ويف �شياق منف�شل، وعن لبنان الذي انهار فيه كل �شيء 
ال�شباب  اإن  الكويتية،  “االأنباء”  �شحيفة  قالت  تقريباً 
متنوعة  جمموعة  �شم  نقا�س  مبنا�شبة  اأو�شح  اللبناين 
م���ن اجل��ن�����ش��ني وم���ن خم��ت��ل��ف االأط���ي���اف وامل���ن���اط���ق، عن 
“نقمة عارمة على االأحزاب اللبنانية تكاد تكون �شاملة، 
عن  امل�شوؤولية  حتميل  م�شتوى  يف  االخ��ت��الف  بع�س  مع 
هذه  م��ن  ال�شلطة  مب��ف��ا���ش��ل  يتحكم  م��ن  ب��ني  االن��ه��ي��ار 
غريه،  من  اأك��ر  تبعات  يتحمل  فهو  وبالتايل  االأح���زاب، 
وبني اأحزاب مل تكن م�شاركة اأو موؤثرة يف هذه ال�شلطة، 
اأحدا من  ال�شباب مل يوفر  اأقل، لكن  فن�شبة م�شوؤوليتها 
اأمل يف حترك بع�س االأح��زاب بقوة  االنتقاد، وكان لديه 

واأمام تنفيذ قرار جمل�س االأمن رقم 2570 ال�شادر يف 
امل�شرتكة  للجنة  الع�شكري  االتفاق  واأم��ام  املا�شي،  اأبريل 
املوقع منذ ثمانية اأ�شهر، وكذلك اأمام اجلهود االإقليمية 
وال��دول��ي��ة، وذل��ك ب��االإع��الن، وبو�شوح ت��ام، اأن اأن��ق��رة لن 
ت�شحب قواتها من ليبيا، وهو ما يعني اإعادة خلط االأوراق 
من جديد، وتهمي�س االتفاق ال�شيا�شي املنبثق عن ملتقى 

تون�س للحوار ال�شيا�شي يف نوفمر املا�شي«.

مقاولون اأتراك
قالت اأمل  ومن جهتها، ويف �شحيفة “ال�شرق االأو�شط”، 
عبد العزيز الهزاين اإن “تركيا حتاول يف كل االجتاهات 
ال��ب��ح��ث ع��ن م����وارد، ب��ع��د اأن دخ��ل��ت م��رح��ل��ة ان��ك��م��ا���س يف 
اقت�شادها، فغزت �شمال العراق، مناطق النفط، ثم دخلت 
البحر االأ�شود للتنقيب عن النفط والغاز فا�شتقبلها الدب 
الرو�شي. ثم �شريت حفاراتها يف البحر االأبي�س املتو�شط 
للتنقيب فواجهتها اأوروبا. ثم اختارت ليبيا، البلد الغني 
ب��ال��ن��ف��ط، وامل�����ش��روع امل��وع��ود الإع����ادة ال��ب��ن��اء، وه���ي اليوم 
منها  �شتخرج  فهل  قبل.  ذي  من  اأك��ر  ليبيا  يف  متمكنة 
يف  ُيعول  اأردوغ���ان  اأن  الكاتبة،  واعترت  حنني؟«.  بخفي 
ليبيا، على االإخوان امل�شلمني، الذين ال يزالون مي�شكون 
يعترون  الذين  البالد،  ال�شلطة يف  بالكثري من مقاليد 

“اأوال �شعف تطبيق العقوبات من اجلانب الفرن�شي 
واملتهمني  امل��رت�����ش��ني  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني  امل�����ش��وؤول��ني  ع��ل��ى 
خرج  ال���ذي  اللبناين  ال�شعب  ط��رف  م��ن  ب��االح��ت��ي��ال 
اإال  ن�شمع  مل  اإذ   .2019 ع��ام  مظاهرات  يف  �شدهم 
املركزي  امل�شرف  فتح حتقيق �شد حاكم  موؤخرا عن 

اللبناين، ريا�س �شالمة«.
ويعتر كذلك اأن الرئي�س الفرن�شي “اأ�شاء التقدير” 
عندما وثق يف قدرة الطبقة ال�شيا�شية اللبنانية على 
ببقائهم  اأنهم  اإذ  اإ�شالحات،  واإج��راء  حكومة  ت�شكيل 
حمتواها  م��ن  الرئي�س  م��ب��ادرة  اأف��رغ��وا  ال�شلطة  يف 

واأبعادها.

اخلارجية  بوزير  وبعث  �شبتمر  يف  ثانية  بزيارة  قام 
ج��ان اإي��ف ل��ودري��ان يف زي��ارة ثالثة. كما ق��ام ماكرون 
يف “�شابقة” با�شتقبال قائد اجلي�س اللبناين العماد 

جوزيف عون يف ق�شر االليزيه«.
باأ�شياء كثرية،  وه��ددت  وع��دت  “نعم فرن�شا  واأ���ش��اف 
تاأثري  لها  يكن  ال��واق��ع مل  اأر����س  على  االأف��ع��ال  لكن 
ك��ب��ري. ف��ق��د ق���دم ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����ش��ي وع����ودا بتكفل 
اللبنانية  باإيجاد حلول لالأزمة  اأح��ادي  ب�شكل  فرن�شا 

وهو االأمر الذي تعذر عليه«.
 وع���ن اأ���ش��ب��اب ه���ذه ال��ف��ج��وة ب��ني ال��ن��ف��وذ املفرت�س 
والتاأثري الواقعي يف امل�شاألة اللبنانية، ي�شيف ديبوي، 

القعر«.  ه���ذا  اإىل  ل��ب��ن��ان  ���ش��ق��وط  مل��ن��ع 
وح�شب ال�شحيفة، اعترت هذه العينة 
“التيار  اأن  اللبناين،  لل�شباب  املمثلة 
ال��وط��ن��ي احل���ر وح���زب اهلل يتحمالن 
امل�شوؤولية الكرى عن الرتدي، الأنهما 
كبري  ج��زء  على  �شيطر  ثنائيا  �شكال 
وعلى   ،2016 ق���ب���ل  ال�����ش��ل��ط��ة  م����ن 
وبالتايل  ال��ت��اري��خ،  ه��ذا  بعد  غالبيتها 
فاإن االأ�شرار التي حلقت بلبنان جراء 
اعتمدها  ال��ت��ي  اخل��ارج��ي��ة  اخل���ي���ارات 
عزل  اإىل  واأدت  كبرية،  كانت  احلزبان 
لبنان وت��راج��ع امل��داخ��ي��ل ال����واردة مما 

فاقم العجز يف ميزان املدفوعات«.
واع��ت��رت ه���ذه ال��ع��ي��ن��ة، ك��ل االأح����زاب 
البالد،  ماأ�شاة  عن  م�شوؤولة  اللبنانية 
ول����و ب����درج����ات خم��ت��ل��ف��ة، ول��ك��ن��ه��ا يف 
“الأن غالبيتها  اأي�شاً  النهاية م�شوؤولة 
ك��ان��ت ت��ه��رول ب��اجت��اه حت��ق��ي��ق اأجندة 
ك��ان��ت حتمل هموم  اأك���ر مم��ا  خا�شة، 

ال�شباب والدفاع عن الوطن«.

تهريب مقنن
يف الوقت الذي اختفى فيه كل �شيء اأو يكاد من لبنان، نقل 
تنظيم حزب اهلل،  حتقيق ملوقع �شحيفة “نداء الوطن”، 
�شوريا،  اإىل  لبنان  من  واالحتكار،  للتهريب  ر�شمياً  خطاً 
وذلك بعد اأيام قليلة من اإعالن زعيم احلزب “ا�شتعداده 
ال�شترياد الوقود من اإيران، حلل م�شكلة م�شكلة تهريبه 

من لبنان«.
عن م�شادر مطلعة من احلزب،  الوطن”  “نداء  ونقلت 
املحروقات  نقل  �شيا�شة  اأ�شبوعني  نحو  منذ  “اعتمد  اأن��ه 
ال�شرعية،  الطرق  املدنية وعر  �شياراته  �شوريا عر  اإىل 
ال�����ش��وري، وبني  ال��داخ��ل  ب��ني حمازبيه يف  اإ���ش��ك��االت  بعد 
يف  االأ�شد  ماهر  يراأ�شها  التي  الرابعة  الفرقة  يف  عنا�شر 
ريف حم�س ب�شبب املحروقات، ما دفع احلزب ليوزع نحو 
200 �شيارة على حمطات بقاعية مهمتها جمع البنزين 
والغربي  االأو���ش��ط  البقاع  15 حمطة يف  م��ن  اأك���ر  م��ن 

وال�شمايل«.
عن  الوطن”  “نداء  ينقل  اإذ  ب��ذل��ك،  احل��زب  يكتفي  وال 
م�����ش��در م��ق��رب م��ن ح���زب اهلل “رف�س احل��دي��ث ع��ن اأن 
املحازبني ينتهكون كرامات النا�س لتعبئة وقود �شياراتهم، 
كل ما يف االأم��ر اأن يحرتم املواطن من �شحى بدمه من 

اأجل حترير االأر�س، ورد االإرهاب«...

وم������������ن ج�����ان�����ب 
اآخ��������������������ر، ي�������رى 
املعهد  رئ����ي���������س 
االأوروبي لالأمن 
واال�����ش����ت���������ش����راق 
فرن�شا  وع���د  اأن 
املجتمع  بح�شد 
لتقدمي  ال���دويل 
املالية  امل�شاعدة 
للبنان وتعبريها 

االقت�شادية  اخل�شائر  بع�س  لتغطية  ا�شتعدادها  عن 
وم�شاكل البطالة، كان وعدا يفوق “قدرتها بكثري«.

املجتمع  راأي  “اأن  اإىل  ق��ول��ه  بح�شب  ذل���ك  وي��رج��ع 
خ�شو�شا  ال��ل��ب��ن��اين،  ال�����ش��اأن  ح���ول  منق�شم  ال����دويل 
عن  خمتلفتني  ورو�شيا  املتحدة  ال��والي��ات  اأج��ن��دة  اأن 
فرن�شا. فمثال وا�شنطن تعتر حزب اهلل حزبا اإرهابيا 
وهو ما ال تعرتف به فرن�شا. كما اأن رو�شيا لي�س من 
اأطماع  لها  الأن  الفرن�شية  امل��ب��ادرة  جن��اح  م�شلحتها 
اقت�شادية تتمثل اأ�شا�شا يف ا�شتثمارات تهم الغاز. كما 
اأنها ا�شتثنت تركيا من جهودها الدولية حل�شد الدعم 

رغم اأن اأنقرة تلعب دورا فاعال يف املنطقة«.
ويختم قائال، “ كل هذه التناق�شات و�شوء الت�شخي�س 
من اجلانب الفرن�شي �شاهمت يف جعل فرن�شا م�شدرا 
ل��ك��ل��م��ات ح��ب ل��ل��ب��ن��ان اإال اأن��ه��ا ال ت��ق��دم اأف���ع���اال تدل 

عليه«.
واأمام هذا الف�شل الويل يف حل االزمة اللبنانية، يتوقع 
البنك الدويل ت�شخما يف االأ�شعار يبلغ 100 يف املئة 
2021، ما �شينتج عنه بال�شرورة تدهور قيمة  عام 
العملة وت�شخم االأ�شعار، وبالتايل ي�شتمر التدين يف 

قيمة اللرية، مقابل الدوالر.

•• جنيف-اأ ف ب

مة هيومن رايت�س ووت�س  اأعلنت منظنّ
اأننّ االأمم املتحدة جمعت بيانات اأكر 
األف الجئ من الروهينغا   800 من 
يف بنغالد�س التي ت�شاركت الحقاً هذه 
مع   - اأ�شحابها  علم  -دون  البيانات 
وا منه، مطالبة  بورما، البلد الذي فرنّ
بفتح حتقيق يف هذه الق�شية، يف اتنّهام 
مدى  وعلى  االأمم��ي��ة.  مة  املنظنّ نفته 
ال�����ش��ن��وات ال��ث��الث امل��ا���ش��ي��ة، جمعت 
املتنّحدة  ل�����الأمم  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ف��و���ش��ي��ة 
االأممية  الهيئة  الالجئني-  ل�شوؤون 

يف جميع اأنحاء العامل«. لكننّ هيومن 
اإننّ  تقريرها  يف  قالت  ووت�س  رايت�س 
الالجئني الروهينغا مل يكونوا على 
التي  بياناتهم  ب���اأننّ  يعلمون  االأرج���ح 
وب�شماتهم  ���ش��وره��م  ع��ل��ى  ت�شتمل 
�شت�شل  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  وم��ع��ل��وم��ات��ه��م 
ب��ورم��ا. ونقل  اإىل  امل��ط��اف  ن��ه��اي��ة  يف 
التقرير عن ملى فقيه، مديرة االأزمات 
ووت�س  رايت�س  هيومن  يف  والنزاعات 
والتي اأجرت مقابالت مع 24 الجئاً 

الالجئني-  اإغ����اث����ة  ع���ن  امل�������ش���وؤول���ة 
الذي  الروهينغا  ال��الج��ئ��ني  ب��ي��ان��ات 
ببنغالد�س لكي  يقيمون يف خمينّمات 
��ن دك���ا م���ن ت��زوي��ده��م ب�����اأوراق  ت��ت��م��كنّ
ثبوتية، وهو اأمر �شروري حل�شولهم 
امل�������ش���اع���دات االإن�����ش��ان��ي��ة. لكننّ  ع��ل��ى 
دت الثالثاء  هيومن رايت�س ووت�س اأكنّ
على  يكونوا  مل  الالجئني  ه��وؤالء  اأننّ 
التي جمعتها  البيانات  ب��اأننّ هذه  علم 
ال�شلطات  ع��ر  �شتنتقل،  ���ش��ي��ة  امل��ف��ونّ

اآخرين،  متنّخ�ش�شني  اإىل  ث��ت  وحت��دنّ
�شت  �شية “عرنّ قولها اإننّ اإجراءات املفونّ

الالجئني ملخاطر اإ�شافية«.
من  طلبت  اأننّها  د  توؤكنّ �شية  املفونّ لكننّ 
بياناتهم  مل�شاركة  اإذن��ه��م  ال��الج��ئ��ني 
ون  �شيتلقنّ ����ه����م  اأننّ ل���ه���م  واأو�����ش����ح����ت 
لهم احل�شول على  البطاقة التي تخونّ
ا اإذا كانوا  امل�شاعدات بغ�سنّ النظر عمنّ
بياناتهم  م�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  ���ش��ي��واف��ق��ون 
احلقوقية  ��م��ة  امل��ن��ظنّ اأننّ  ب��ي��د  ال.  اأم 

البنغالد�شية، اإىل احلكومة البورمية 
اإىل  ع��ودت��ه��م  تن�شيق  ب��ه��دف  وذل����ك 

بورما.
هذه  رف�����س  اإىل  املفو�شية  و���ش��ارع��ت 

االتنّهامات.
ث با�شم الوكالة االأممينّة  وقال املتحدنّ
فران�س  لوكالة  ماهيت�شيك  اأن��دري��ه 
اإجراءات  “لديها  �شية  املفونّ اإننّ  بر�س 
وا�شحة للغاية ل�شمان اأمن البيانات 
التي جنمعها عند ت�شجيل الالجئني 

23 الجئاً من  اأننّ  ��دت يف تقريرها  اأكنّ
اأجرت  الذين  ال�24  الالجئني  اأ�شل 
��ه��م مل  م��ق��اب��الت معهم اأب��ل��غ��وه��ا ب��اأننّ
�شحيح،  ب�شكل  االأم���ر  ب��ه��ذا  يتبلنّغوا 
م�شرية يف الوقت نف�شه اإىل اأننّ “�شغر 
بالتعميم«.  ي�شمح  ال  العينّنة  حجم 
وا�شتخدمت ال�شلطات البورمية هذه 
امل�شبقة  موافقتها  الإع��ط��اء  البيانات 
الالجئني  م��ن  األ��ف��اً   42 ع���ودة  على 
الذين  البلد  ب��ورم��ا،  اإىل  الروهينغا 
ال يعرتف باأبناء هذه االأقلينّة امل�شلمة 
و�شعية  مينحهم  ولكننّه  كمواطنني 

اإدارية.
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عربي ودويل
  كوريا اجلنوبية جتري تدريبات قرب جزر تتنازع عليها مع اليابان 

•• �شول-رويرتز

 بداأ جي�س كوريا اجلنوبية الثالثاء تدريبات �شنوية قرب جمموعة من اجلزر تطالب اليابان اأي�شا بال�شيادة عليها، 
وذلك بعد اأيام من اإلغاء حمادثات مقررة بني زعيمي البلدين و�شط خالف حول خريطة لدورة االألعاب االأوملبية.

وتتنازع �شول وطوكيو ال�شيادة على جمموعة اجلزر ال�شغرية املعروفة با�شم دوكدو يف كوريا اجلنوبية وتاكي�شيما يف 
اليابان. وتقع اجلزر يف منت�شف الطريق تقريبا بني الدولتني يف بحر اليابان، الذي يعرف اأي�شا با�شم بحر ال�شرق. 
وجتدد اخلالف امل�شتمر منذ عقود بعد اأن قدمت كوريا اجلنوبية احتجاجا على خريطة من�شورة على موقع اأوملبياد 
اأرا�س يابانية. ورف�شت طوكيو مطلب �شول بحذف و�شف اجلزر من خريطة  اأنها  طوكيو ت�شري اإىل اجلزر على 
االأوملبياد. وطلبت كوريا اجلنوبية من اللجنة االأوملبية الدولية التو�شط يف النزاع، ودعا بع�س ال�شا�شة الكوريني 
اجلنوبيني اإىل مقاطعة الدورة. والعالقات بني اجلارتني االآ�شيويتني فاترة ب�شبب خالفات حول اجلزر والتجارة 
وق�شية تعوي�س ن�شاء اأُجرن على العمل يف بيوت دعارة تابعة للجي�س الياباين خالل احلكم اال�شتعماري الياباين 

من 1910 اإىل 1945.

ال��ب��ي��ان��ات اخل��ت��ام��ي��ة- يف ات�����ش��ال��ه ال��ه��ات��ف��ي م���ع جيك 
�شوليفان م�شت�شار البيت االأبي�س لالأمن القومي .

اال�شتقرار  ق�شايا  ي�شمل  االأع��م��ال  ج���دول  اأن  واأ���ش��اف 
ال���ن���ووي وت���غ���ري امل���ن���اخ واالأم������ن االإل����ك����رتوين وم�شري 
ل���دى ك��ل من  اأم��ري��ك��ي��ني ورو�����س م�شجونني  م��واط��ن��ني 

البلدين.
اأو�شاكوف لل�شحفيني يف ت�شريحات �ُشمح بن�شرها  وقال 
اأي  اإىل  ال��ت��و���ش��ل  م���ن  م��ت��اأك��دا  “ل�شت  ال��ث��الث��اء  اأم�������س 

اتفاقات. اأنظر اإىل هذا االجتماع بتفاوؤل عملي«.
كان بايدن قد و�شف بوتني بالقاتل يف مار�س اآذار، واتهم 
جبهات  على  مقبولة  غ��ري  اأن�شطة  يف  بال�شلوع  رو���ش��ي��ا 

•• مو�شكو-رويرتز

ي�شفر  اأن  املرجح  غري  من  اإن  بالكرملني  م�شت�شار  ق��ال   
اج���ت���م���اع ب���ني ال��رئ��ي�����ش��ني ال���رو����ش���ي ف���الدمي���ري بوتني 
واالأمريكي جو بايدن يف جنيف اليوم االأربعاء عن اتفاقات 

ملمو�شة لكن املحادثات �شتكون مفيدة رغم ذلك.
بايدن  ت���ويل  م��ن��ذ  االأوىل  ل��ل��م��رة  ال��زع��ي��م��ان  و�شيلتقي 
ال��رئ��ا���ش��ة، يف ال��وق��ت ال���ذي و���ش��ل��ت ف��ي��ه ال��ع��الق��ات بني 

البلدين الأدنى م�شتوى منذ �شنوات.
وقال يوري اأو�شاكوف م�شت�شار بوتني لل�شيا�شة اخلارجية 
-با�شتثناء  االأع���م���ال  ج���دول  ت��اأك��ي��د  مت  اإن���ه  لل�شحفيني 

اإثر  رو���ش��ي��ا  “مع�شالت”  اأي�����ش��ا ع��ن  م��ت��ع��ددة. وحت���دث 
انهيارها االقت�شادي بعد احلقبة ال�شوفيتية، وعما و�شفه 

بتجاوزها يف �شوريا وم�شكالتها مع كوفيد-19.
واقرتح بايدن يف ات�شال هاتفي يف اأبريل ني�شان عقد قمة 

مع بوتني ملعاجلة اخلالفات.
تبادل  اأم��ام احتمال  الباب  الزعيمان كل على حدة  وفتح 
مب�شاة  �شابقني  جنديني  م��ب��ادل��ة  ي�شمل  مب��ا  ال�شجناء، 
رو�س  ب�شجناء  رو�شيا  يف  حمتجزين  االأمريكية  البحرية 
يف الواليات املتحدة. وقال حمام يف العام املا�شي اإن تاجر 
ال�شالح الرو�شي فيكتور بوت �شمن ال�شجناء الذين تريد 

مو�شكو اإطالق �شراحهم.

 الكرملني ي�شتبعد اإبرام اتفاقات يف قمة بوتني وبايدن

•• الفجر –خرية ال�شيباين
    اإنه اأ�شطورة حملية... يف �شمال 
�شاهيوال،  م��دي��ن��ة  يف  ب��اك�����ش��ت��ان، 
الذي  ك��رمي،  االآي�����س  بائع  ُيعتر 
باللغة  ك��ول��ف��ي��واال  ع��ل��ي��ه  ُي��ط��ل��ق 
ترامب،  دون��ال��د  �شبيه  امل��ح��ل��ي��ة، 
االأ�شقر  ���ش��ع��ره  ب��ف�����ش��ل  خ��ا���ش��ًة 
وجهه  وت����ع����ب����ريات  ال���ب���الت���ي���ن���ي 
للرئي�س  مماثلة  بدنية  ول��ي��اق��ة 
للواليات  واالأرب����ع����ني  اخل��ام�����س 
فاي�س  م���ق���ال  ح�����ش��ب  امل���ت���ح���دة، 

وورلد نيوز.

   »منذ زيارة ترامب عام 2017، 
نطلق على بائع كولفيواال، �شليم 
حار�س  ي�شرح  ترامب”،  دون��ال��د 
 20 العمر  م��ن  ببلغ  ���ش��اب  ع��ل��ي، 
الطفولة.  م��ن��ذ  و���ش��دي��ق��ه  ع��اًم��ا 
دونالد  با�شم  ا  اأي�شً معروف  وهو 
ت����رام����ب ال���ب���اك�������ش���ت���اين. ورغ����م 
ال�شابق  االمريكي  الرئي�س  اآراء 
الكنية  ف��اإن  للم�شلمني،  امل��ع��ادي��ة 
ال تزعج املعني الرئي�شي، بل على 

العك�س متاًما. 
الذي  عل����ي،  ح�����ار�س  وي�شيف 
ال���ب���ائ���ع وه���ذا  اإن ����ش���وت  ي���ق���ول 

 االأمم املتحدة ت�شتعد
 لنزوح مزيد من االأفغان 

•• االأمم املتحدة-رويرتز

جراندي  فيليبو  الالجئني  ل�شوؤون  ال�شامي  املتحدة  االأمم  مفو�س  اأبلغ 
املدنيني يف  ت�شتعد الحتمال نزوح مزيد من  الدولية  املنظمة  باأن  رويرتز 

اأفغان�شتان بعد ان�شحاب القوات االأمريكية والدولية يف �شبتمر اأيلول.
الو�شاطة  االأجنبية وتباطوؤ جهود  القوات  ان�شحاب  العنف مع بدء  وي��زداد 
حركة  وم�شلحي  االأف��غ��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ب��ني  �شلمية  ت�شوية  اإىل  للتو�شل 
املا�شي منظمة  االأ�شبوع  ا�شتهدف  دام  اإىل هجوم  واأ�شار جراندي  طالبان. 
لنوع  ماأ�شاوي  موؤ�شر  “هذا  وقال  قتلى.  ع�شرة  فاأوقع  االألغام  لنزع  دولية 
اأو على  املمكن  وال��ذي من  اأفغان�شتان  الظهور يف  يعاود  ال��ذي رمبا  العنف 
اخلو�س  دون  واأ���ش��اف  الدولية«.  القوات  ان�شحاب  مع  يتفاقم  اأن  االأرج��ح 
من  ملزيد  ط��وارئ  خطط  و�شع  على  نعكف  فاإننا  “وبالتايل  التفا�شيل  يف 
النزوح داخل اأفغان�شتان، وكذلك يف الدول املجاورة يف حال عبور املواطنني 
اإن  الالجئني  ل�شوؤون  ال�شامية  املتحدة  االأمم  مفو�شية  وتقول  احل��دود«. 
هناك حاليا نحو 2.5 مليون الجئ اأفغاين م�شجلني يف اأنحاء العامل، يف 

حني يوجد 4.8 مليون نازح داخل البالد.
وبداأت الواليات املتحدة، بعد 20 عاما، �شحب قواتها املتبقية من اأفغان�شتان 
وعددها 2500، وت�شتهدف االن�شحاب متاما بحلول 11 �شبتمر اأيلول. 
وتتاألف يف معظمها  االأمريكية،  القوات غري  اآالف من  �شبعة  ويعتزم نحو 
من دول حلف �شمال االأطل�شي- اإىل جانب قوات من اأ�شرتاليا ونيوزيلندا 

وجورجيا-، املغادرة بحلول املوعد نف�شه.

 نواب بلجيكيون يحذرون من 
اإبادة االأويغور يف ال�شني 

•• بروك�شل-اأ ف ب

ا يحذر من “خطر جدي باالإبادة”  اأقر نواب بلجيكيون  اأم�س الثالثاء ن�شًّ
الغربية  الدول  تندد  ال�شني، يف وقت  امل�شلمة يف  االأويغور  اأقلية  ي�شتهدف 

اأكر فاأكر بانتهاكات بكني حلقوق االإن�شان يف منطقة �شينجيانغ.
واأو�شح النائب املوؤيد لق�شايا البيئة �شامويل كوغوالتي الذي �شاغ القرار 
لوكالة فران�س بر�س اأن الت�شويت الذي جرى يف جلنة ال�شوؤون اخلارجية 
ينبغي اأن ُي�شادق عليه يف جل�شة عامة ملجل�س النواب �شُتعقد يف االأول من 
ا�شتهدفوا يف نهاية  اأوروبيني  املدرج على الئحة  النائب  متوز/يوليو. هذا 
ن�شا  مي��رر  اأن  اأ�شا�شا  يعتزم  ك��ان  ال�شني،  فر�شتها  بعقوبات  اآذار/م���ار����س 
ال�شني  اأن  يعتر  وهو  اإبادة”،  ب�”جرمية  البلجيكي  الرملان  فيه  يعرتف 
م�شوؤولة عنها. لكن نقا�شا داخل االئتالف احلاكم يف بلجيكا )ي�شم احزاب 
تعديل  اىل  املا�شي  االأ���ش��ب��وع  اأدى  واال���ش��رتاك��ي��ني(  والليراليني  اخل�شر 
م�شروع القرار هذا. اإال اأن كوغوالتي رحب الثالثاء ب� “ت�شويت تاريخي، 

كان ي�شعب ت�شوره قبل ب�شعة اأ�شهر«.

ال�ش����به الغريب يجعالنه مو�شع 
ترامب  “جند  حم���ل���ي:  ج�����ذب 
كذلك،  �شليم  وح��ت��ى  م�����ش��ح��ًك��ا، 
ه���ذا  ع���ل���ي���ه  ُي���ط���ل���ق  اأن  وي����ح����ب 

اال�شم«.
للعامل  ال�شبيه  الك�شف عن     مت 
فيديو  م��ق��ط��ع  ان��ت�����ش��ر  اأن  ب��ع��د 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى  ي��ظ��ه��ره 
االج�����ت�����م�����اع�����ي وه��������و ي����غ����ن����ي يف 
املجمدة.  احللوى  يبيع  ال�شوارع 
وا�شتمتع العديد من م�شتخدمي 
على  بالتعليق  ��ا  اأي�����شً االإن���رتن���ت 
�شحيفة  ت�����ش��ري  ك��م��ا  ال��ت�����ش��اب��ه، 

دونالد  م��ع  ت�شابهه  ك���ان  واإذا     
ترامب ق�����د جعل�������ه معروًفا، فاإن 
اإىل مر�س  ج��زئ��ًي��ا  ي��رج��ع  ذل���ك 
وراثي ن������ادر ي�شيب حوايل واحد 
�شخ�س  األ�����ف   20 ك���ل  ب���ني  م���ن 
ت�شيف  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  يف جميع 

فاي�س.
 وي���ع���اين ���ش��ل��ي��م يف ال����واق����ع من 
بغياب  يتميز  ال��ذي  املهق  مر�س 
يف  جزئًيا  اأو  كلًيا  امليالنني  م��ادة 
اجل��ل��د وال�����ش��ع��ر وال��ع��ي��ن��ني، مما 
وب�شرة  غ��ري��ب��ة  ���ش��ق��رة  ي��ع��ط��ي��ه 

�شاحبة جًدا.

االإن����دب����ن����دن����ت ال���ري���ط���ان���ي���ة يف 
100. وج����اء يف  اإن����دي  زاوي��ت��ه��ا 
بع�س التعليقات: “�شقيق ترامب 
اإىل  انتقل  “دونالد  االأ�شغر”، 
اأكر  موهوب  “اإنه  باك�شتان؟”، 
“دونالد  اأو  احلقيقي”،  م���ن 

ترامب بعد خ�شارة االنتخابات«.

م�شاب باملهق
خا�س  ب�شكل  اآخ�����رون  اأع��ج��ب     
اأن���ه  “يبدو  اخل������الب.  ب�����ش��وت��ه 
لي�س  ال�����ش��ارع،  يف  اجلميع  يفنت 
ولكن  ك���رمي،  االآي�������س  يبيع  الأن���ه 

ب�شبب غنائه املذهل، قال عمران 
مالك، اأحد �شكان املنطقة، لوكالة 
االأنباء الريطانية ‘جام بري�س’، 

�شوته حزين، اإنه فنان ».
   الرجل يف االأربعني من عمره، 
يغني ويبيع االآي�س كرمي منذ اأن 
طلب منه والده اأن ي�شمع �شوته 
االأحياء.  عر  عربته  يدفع  وه��و 
ب�شاعته  يغني  اأن  اخ��ت��ار  ل��ذل��ك 
الر�شمية  اللغة  االأردي����ة،  باللغة 
اأ�شلية  طريقة  وه��ي  لباك�شتان، 
الزبائن  وج���ذب  املبيعات  ل��زي��ادة 

اإىل من�شته.

اإىل  ب���وت���ني  ي�����ش��ل ف����الدمي����ري     
انت�شار.  ب��اأول  ي�شعر  وهو  جنيف، 
القمة املرجمة مع جو بايدن هي 
من  اح����رتام  ع��الم��ة  ل��ه  بالن�شبة 
جانب الرئي�س االأمريكي اجلديد. 
وا�شنطن  م���ن  ����ش���درت  ف���امل���ب���ادرة 
ولي�س من مو�شكو، “وحتى ان مل 
يقل ذلك ب�شوت عاٍل ووا�شح، فاإن 
باالإطراء  ي�شعر  بوتني  فالدميري 
يثبت  ف��ه��ذا  جنيف.  اإىل  ل��دع��وت��ه 
اأن رو�شيا مهمة ولي�شت معزولة”، 
املر�شد  مدير  دوب���ني،  اأرن���و  ي�شر 
مو�شكو  يف  ال���رو����ش���ي  ال��ف��رن�����ش��ي 
الكرملني.  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  وحم��ل��ل 
دون  ج��ن��ي��ف  اإىل  ي��ذه��ب  “بوتني 
ت��وق��ع��ات م��ف��رط��ة، االأول����وي����ة هي 

للتهدئة«. 
تريد  ال  احل�������ايل،  ال����وق����ت  يف     
ترتكب  اأن  الرو�شية  الدبلوما�شية 
ال��ذي ح��دث �شيف  اخلطاأ نف�شه  
2018، خالل القمة بني دونالد 
اآمال  بوتني:  وف��الدمي��ري  ترامب 
وكلمات  ال���ل���ق���اء،  ���ش��ب��ق��ت  ك���ث���رية 
و�شفعات  وعقوبات  اأث��ن��اءه،  جيدة 
اأخ�����رى اإث������ره. م��ن��ذ ان��ت��خ��اب جو 
بايدن، ت�شاعفت موا�شيع التوتر، 
فباالإ�شافة اإىل ركود عملية ال�شالم 

التقارب.  يف  احل��ق��ي��ق��ي��ة  ال��زائ��ف��ة 
ومع بايدن، يدرك اأنه اأمام �شريك 

عقالين ووا�شح.
 اإنها عودة اإىل فرتة تقليدية اأكر: 
خ��الف ع���ام، ول��ك��ن ات��ف��اق��ات حول 
م�شائل حمددة”، ياأمل دبلوما�شي 

اأوروبي كبري يف مو�شكو.
“اخلطاب  ال��ك��رم��ل��ني  ���ش��ج��ب     
البناء”،  وغ��ري  للغاية  ال��ع��دواين 
عندما و�شف جو بايدن، يف مار�س، 

فالدميري بوتني باأنه “قاتل”. 
الثمن  “�شريى  اأن�����ه  م���ن  وح�����ذر 
الذي �شيدفعه قريباً”. ولكن من 
مو�شكو  يف  البع�س  اأن  امل��ف��ارق��ات، 
ه���م�������س ب�������اأن ذل�����ك مي���ث���ل ب���داي���ة 

جيدة.
ل�شيا�شة  انتقاد  اأي  د  يجمنّ “هذا   
لقد  املتحدة:  ال��والي��ات  ب��اي��دن يف 
لبوتني  م��ن��اه�����س  ب���اأن���ه  ت��ظ��اه��ر 
وبالتايل �شيكون قادًرا على اإ�شكات 
عندما  وا���ش��ن��ط��ن  يف  امل��ن��ت��ق��دي��ن 
يحني الوقت لتقدمي تنازالت...”، 
رو�شي...  م�شدر  تعبري  ح��د  على 
مع، كما ياأملون يف مو�شكو، جنيف 
تقلي�س  درب  على  اأوىل  كخطوة 

الت�شعيد. 
عن ليزكو

بيالرو�شيا.

»رغبة حقيقية
 يف جتنب الت�شعيد«

   »فالدميري بوتني م�شتعد نف�شيا 
انه  ب��اي��دن.  ل��ل��ق��اء االأول م��ع ج��و 
ال��ك��ي جي  ���ش��اب��ًق��ا يف  ي��ظ��ل عميال 
الذراع،  اتباع ريا�شة يلنّ  بي، ومن 

اأندريه  ي�����ش��رح  وبوتني”،  ب��اي��دن 
كورتونوف.

»العودة اإىل
 م�شار تقليدي«

الو�شول  اأ�شهر، مت  �شتة     خ��الل 
���ش��م��ن��ي��������������ا اإل�������ى ات��ف��اق��ي��ت�����������ني. يف 
ووا�شنطن  مو�شكو  قررت  فراير، 

يقول   ، �شننّه!  يف  �شعب  والتغيري 
ك��ورت��ون��وف، مدير مركز  اأن��دري��ه 
اأبحاث املجل�س الرو�شي يف مو�شكو، 
“اإنه ياأتي م�شكونا برغبة حقيقية 

يف تفادي الت�شعيد«.
    يف ال�شهر املا�شي، حدد اأنطوين 
ب��ل��ي��ن��ك��ني و�����ش����ريج����ي الف�������روف، 
االأول  ال���ل���ق���اء  ان���ت���ه���ى  ال���ن���غ���م���ة. 

االأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ب���ني 
ووزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ش��ي دون 
“اإنهما  اأو حما�س مفرط.  عقبات 
جيًدا،  البع�س  بع�شهما  يعرفان 
لغة  على  العثور  كيفية  ويعرفان 
املحرتفني  هذين  ب��ني  م�شرتكة. 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني، ال��ت��وا���ش��ل مير 
ب����ال ����ش���ك اأف�������ش���ل مم����ا ه����و بني 

الع�شكرية  واملناورات  اأوكرانيا،  يف 
وال�شكوك  اجل���ان���ب���ني،  ك����ال  م����ن 
الهجمات  ب���������ش����اأن  امل���ت���ق���اط���ع���ة 
مو�شكو  ت���ت���ب���ادل  االإل���ك���رتون���ي���ة، 
بالتدخل  االت��ه��ام��ات  ووا���ش��ن��ط��ن 
ال�شلطات  وت���زع���م  ال�����ش��ي��ا���ش��ي.    
الرو�شية، اأن االأمريكيني ينظمون 
معار�شة مناه�شة للكرملني، حتى 
اأن  اإىل  اأ�شارت  اأن وزارة اخلارجية 
نافالني  األيك�شي  امل�شجون  الزعيم 
ي�شتبهون  كما  للغرب.  عميل  ه��و 
يف  االح���ت���ج���اج���ات  وراء  اأن���ه���م  يف 

“البداية  م�����ع�����اه�����دة  مت�����دي�����د 
اأحدث  وه��ي  النووية،  اجلديدة” 
م��ع��اه��دة خل��ف�����س االأ���ش��ل��ح��ة بني 
�شرتمي  ن������ورد  ويف  اخل�������ش���م���ني. 
الغاز  اأن���اب���ي���ب  خ���ط  م�����ش��روع   ،2
املاأزق  قلب  يف  هو  ال��ذي  الرو�شي، 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي ال��ط��وي��ل، ق���دم جو 
العقوبات  رف�����ع  ل���ف���ت���ة:  ب����اي����دن 
بالتاأكيد  ه��و  اإج����راء  االأم��ري��ك��ي��ة. 

موؤقت، لكنه قوي.
�شك  دون  ب���وت���ني  ط�����وى  ل���ق���د     
���ش��ف��ح��ة ت���رام���ب ب�������ش���اأن االآم�����ال 

جنيف جتمعه بجو بايدن:

اأمل فالدميري بوتني، وقف الت�شعيد مع االأمريكيني...!
»مناه�شة بايدن لبوتني مناورة لإ�شكات املنتقدين يف وا�شنطن عندما يحني الوقت لتقدمي تنازلت«

يذهب بوتني اإىل جنيف دون توقعات مفرطة, فالأولوية للتهدئة 

ال تريد الدبلوما�شية الرو�شية ارتكاب اخلطاأ 
نف�شه الذي حدث خالل قمة ترامب-بوتني

جو بايدن: »الواليات املتحدة �شرتد بقوة 
وحزم اإذا تورطت رو�شيا يف اأن�شطة �شارة«

�ــشــّيــد  يـــلـــتـــقـــي     
والرئي�س  الكرملني 
الأمـــــريـــــكـــــي جــو 
الأوىل  للمرة  بايدن 
ــيــوم الأربـــعـــاء يف  ال
ــدة.  ــاي مــنــطــقــة حم
ـــمـــة,  ـــقـــائ عـــلـــى ال
ـــد  ـــدي ـــع هــــنــــاك ال
ـــات  ـــوع ـــش ـــو� مـــــن م
ولكن  الحـــتـــكـــاك, 
ا رغبة يف تهدئة  اأي�شً
�شياق  اإىل  والــعــودة 
تقليدي  دبلوما�شي 

بعد ولية ترامب.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

بايدن حزم وو�شوح بوتني امل وواقعية

�شليم بائع االي�س كرمي�شعيد بحمل ا�شم دونالد ترامب

�شاحب �شوت �شجي:

�شبيه دونالد ترامب، بائع اآي�س كرمي يف باك�شتان...!
�شوت �شليم و�شبهه الغريب للرئي�س الأمريكي ال�شابق جعاله مو�شع جذب حملي
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عربي ودويل

•• الفجر -بيري اأنطوان دونيت 
ترجمة خرية ال�شيباين

الرئي�س  �شرع  لندن,  ال�شبع يف     يف قمة جمموعة 
بتوحيد  الغربيني  حلفائه  اإقــنــاع  يف  الأمــريــكــي 
النجاح.  بع�س  حقق  وقد  ال�شني,  ملواجهة  قواهم 
البنية  يف  �شخمة  ا�شتثمار  خطة  عن  الإعــالن  مت 
التي  اجلديدة”  احلرير  “طرق  لإحباط  التحتية 
بكني  وجتــد   .2013 عــام  بينغ  جــني  �شي  اأطلقها 
نف�شها يف عزلة اأكرث من اأي وقت م�شى على ال�شاحة 

الدولية.

حتليل اخباري

 عقدان من العالقات املتوترة بني بوتني والروؤ�شاء االأمريكيني 
ملراقبة  م�شطرين  “�شنكون  م�شيفة  العمل”  اىل  ويتطلع  جدا  ح��ازم   )...(
اأعماله بانتباه �شديد«. خالل اأول قمة بني كلينتون وبوتني يف حزيران/يونيو 
2000، اأ�شاد الرئي�س االأمريكي علنا برئي�س قادر على بناء رو�شيا “مزدهرة 

وقوية مع حماية احلريات و�شيادة القانون«.
يف ختام اأول لقاء بينهما يف 16 حزيران/يونيو 2001 قال جورج دبليو بو�س 
“فهم روح��ه: هو رجل  الرو�شي يف عينيه ومتكن من  الرئي�س  اإن��ه نظر اىل 

خمل�س ب�شدة لبالده. واعتره قائدا رائعا«.
الذي  بوتني  فالدميري  عر�س   ،2001 اأيلول/�شبتمر   11 اع��ت��داءات  بعد 
يف  ت�شامنه  بو�س  الرئي�س  على  ال��ف��ور  على  الثانية،  ال�شي�شان  ح��رب  اأط��ل��ق 
“احلرب �شد االإرهاب«. لكن هذه التهدئة مل تدم طويال، فاعتبارا من كانون 
االأول/دي�شمر 2001 ان�شحبت وا�شنطن من معاهدة “اي بي ام” امل�شادة 
يف  لل�شواريخ  م�شادة  درع  القامة   1972 عام  املوقعة  البال�شتية  لل�شواريخ 

•• باري�س-اأ ف ب

جو  االأم��ريك��ي  نظريه  يلتقي  ال��ذي  بوتني  فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  اأق��ام 
روؤ�شاء  م��ع خم�شة  م��ت��وت��رة  ع��الق��ات  االأرب���ع���اء،  ال��ي��وم  االأوىل  ل��ل��م��رة  ب��اي��دن 

اأمريكيني تعامل معهم منذ و�شوله اىل ال�شلطة يف نهاية 1999.
منذ توليه مهامه يف البيت االأبي�س يف كانون الثاين/يناير، يبدي جو بايدن 
بوري�س  االت�شاالت جيدة بني  كانت  اإذا  الرو�شي.  �شديدا حيال نظريه  حزما 
االأطل�شي  �شمال  كلينتون، رغم خطط حلف  بيل  االأمريكي  ونظريه  يلت�شني 
احلرب  بعد  م��ا  ع��الق��ات  لتف�شد  ج���اءت  كو�شوفو  ح��رب  ف��ان  �شرقا،  التو�شع 
كانت   ،1999 االأول/دي�شمر  كانون   31 يف  يلت�شني  ا�شتقالة  فور  ال��ب��اردة. 
ب��وت��ني. وق��ال��ت وزي����رة اخلارجية  ت��رت��اب م��ن خليفته ف��الدمي��ري  وا���ش��ن��ط��ن 
االأم��ريك��ي��ة م��ادل��ني اأول��راي��ت يف 2 ك��ان��ون ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر اإن���ه “رجل �شلب 

اأوروبا ال�شرقية وهو ما نددت به مو�شكو. يف 2003 ، اأدانت مو�شكو االجتياح 
الرتقالية”  “الثورة  وا�شنطن يف  بنفوذ  �شنة  بعد  ون��ددت  للعراق  االأمريكي 
اإطالق”  “اإعادة  مبداأ  اأوب��ام��ا  ب��اراك  الرئي�س  اأطلق   2009 يف  اأوكرانيا.  يف 
الرئا�شة  وت�شلم  للوزراء  رئي�شا  ذلك  من  �شنة  قبل  بوتني  واأ�شبح  العالقات 
دمييرتي مدفيديف املقرب منه. قبل زيارته االأوىل اىل رو�شيا يف متوز/يوليو 
2009 اعتر الرئي�س اأوباما اأن بوتني “يعتمد من جهة الطريقة القدمية 
“ما  اأخ��رى الطريقة اجلديدة«. وقال يف مو�شكو  اإدارة االأم��ور ومن جهة  يف 

يهمني هو التعامل مبا�شرة مع نظريي الرئي�س«.
على   2010 ع��ام  التوقيع  �شيما  ال   - االأول��ي��ة  ال��ن��ج��اح��ات  م��ن  ال��رغ��م  على 
اآب/اغ�شط�س  يف  امل��ح��اول��ة.  ف�شلت   - ال��ن��ووي  ال�شالح  لنزع  ج��دي��دة  معاهدة 
اإدوارد �شنودن. بعد  2013، منحت مو�شكو اللجوء ال�شيا�شي اإىل االأمريكي 
اىل  للعودة  اأ�شفه  بوتني معربا عن  الرئي�س  اأوباما قمة مع  األغى  قليلة  اأي��ام 

“عقلية احلرب الباردة«. واأدت االأزمة االأوكرانية عام 2014 - مع �شم رو�شيا 
�شبه جزيرة القرم وفر�س عقوبات اقت�شادية على مو�شكو- ثم تدخل رو�شيا يف 

�شوريا عام 2015 اإىل زيادة توتر العالقات العالقات الثنائية.
وعد الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب بالعودة اإىل عالقات جيدة مع رو�شيا.

االنتخابات  يف  الرو�شي  بالتدخل  االتهامات  واليته  على  طغت  انتخابه،  بعد 
ب��وت��ني، بدا  2018 م��ع  االأم��ريك��ي��ة. خ��الل م��وؤمت��ر �شحايف يف متوز/يوليو 
مكتب  ا�شتخال�شات  من  اأك��ر  الرو�شي  الرئي�س  الأق���وال  وزن��ا  يعطي  وك��اأن��ه 
للتو  قال  بوتني  “الرئي�س  ترامب  وقال  اآي(.  بي  )اأف  الفدرايل  التحقيقات 
اإنها لي�شت رو�شيا )...( وال اأرى ملاذا قد تكون كذلك«. يف مواجهة اجلدل الذي 

اأثارته ت�شريحاته حتى يف داخل املع�شكر اجلمهوري، اأو�شح اأنه اأ�شيء فهمه.
كما قال يف اأيلول/�شبتمر 2020 يف خطاب حملته االنتخابية “اأحب فعال 

بوتني، وهو يكن يل املودة. نحن نتفق جيدا«.

خطة غربية 
ية  ر �شتثما ا
ــة  ــي ــن ــب ال يف 
الـــتـــحـــتـــيـــة 
ملـــــواجـــــهـــــة 
احلـــــــــــــــزام 
والــــطــــريــــق 
ــة ــي ــن ــي ــش ــ� ال

    وك��ان اأب��رز ما 
القمة،  ه����ذه  يف 
ال�������ت�������ي ع����ق����دت 
االأحد يف منتجع 

خ���ل���ي���ج ك���ارب���ي�������س ال���ري���ط���اين 
قادة  تبني  كورنوال،  ال�شاحلي يف 
اأغ���ن���ى ���ش��ب��ع ق����وى ل��ي��رال��ي��ة يف 
التحتية  للبنية  م�شروًعا  العامل، 
“طرق  ي�����ش��اد  اأن  امل��ف��رت���س  م��ن 
)م����ب����ادرة  اجلديدة”  احل����ري����ر 
امل�شروع  ذاك  والطريق(.  احل��زام 
اإليه  ان�شمت  ال���ذي  ال��ف��رع��وين، 
اأك����ر م���ن م��ائ��ة دول�����ة، وي�شفه 
للهيمنة  اأداة  ب����اأن����ه  م���ن���ت���ق���دوه 

ال�شينية اقت�شادًيا و�شيا�شًيا.
ب���اي���دن وغريه  ي��ح��دد ج���و     مل 
املبلغ  ال�شبع  جمموعة  ق��ادة  م��ن 
التي  ل���ال����ش���ت���ث���م���ارات  ال���دق���ي���ق 
امل�شمى  ال��رن��ام��ج  ه���ذا  �شتمثل 
اأف�شل”،  ع�����امل  ب���ن���اء  “اإعادة 
�شفافة  ���ش��راك��ات  �شيقدم  وال���ذي 
ل��ب��ن��اء ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة مب��ب��ل��غ يقدر 
بنحو 40 تريليون دوالر بحلول 

. عام 2035 

مقاربة م�شرتكة م�شرتك 
ع���ن م�شوؤول  روي�����رتز  ون��ق��ل��ت     
ال  “االأمر  قوله،  بايدن  اإدارة  يف 
ال�شني  �شد  باللعب  فقط  يتعلق 
االآن  ح���ت���ى  ل���ك���ن  جت�����اوزه�����ا،  اأو 
قيمنا  ي��ع��ك�����س  ب���دي���اًل  ن���ق���دم  مل 
ومعايرينا والطريقة التي نوؤدي 
بها اأعمالنا”. واأو�شحت وا�شنطن 

بعد ذلك بوقت 
ق�������ش���ري وج����ود 
اإج�����م�����اع داخ����ل 
جم���������م���������وع���������ة 
اإىل نهج  ب�����ش��اأن احل��اج��ة  ال�����ش��ب��ع 
م�شرتك بخ�شو�س ال�شني ب�شاأن 

التجارة وحقوق االإن�شان.
متهمة  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  احل���ك���وم���ة     
يف  جماعية”  “اإبادة  ب���ارت���ك���اب 
بكني  اإن  يقال  حيث  �شينجيانغ، 
اح��ت��ج��زت اأك����ر م��ن م��ل��ي��ون من 
ت�شميها  مع�شكرات  يف  االأوي��غ��ور 
ال�شني “مراكز التكوين املهني”. 
ال�شينية  الدبلوما�شية  وت��دي��ن 
غ�شون  يف  ال�شائن”.  “االفرتاء 
كونغ،  هونغ  �شكان  يخ�شع  ذل��ك، 
���ش��ب��ع��ة ماليني  ال��ب��ال��غ ع���دده���م 
ن�شمة، لقانون “االأمن القومي” 
اجل����دي����د، ال������ذي مت ف���ر����ش���ه يف 
والذي  املا�شي،  العام  من  يونيو 

مت مبوجبه اإ�شكات املعار�شة.
ال�شبع  جمموعة  و�شت�شتخدم     
اإعادة  مبادرة”  احل��ل��ف��اء،  وبقية 
لتعبئة  اأف�شل”  ع������امل  ب����ن����اء 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  روؤو������س ام����وال 
وال�شحة  املناخ  مثل  قطاعات  يف 
وال��رق��م��ي��ة وامل�������ش���اواة ب��ني امل����راأة 

والرجل، وفًقا للبيت االأبي�س.
ي�����ش��ار اىل ان م���ب���ادرة احل���زام     
اأطلقها  والطريق ال�شينية، التي 

ق��ب��ل لقاء  االأوروب����������ي،  االحت������اد 
االأربعاء  اليوم  بوتني  فالدميري 
بني  اأول��ي��ة  مواجهة  جنيف...  يف 
ال��رج��ل��ني، وال���ت���ي ال ي��ن��ت��ظ��ر اأن 

ت�شفر عن �شيء مهم.

حتقيق جديد حول اأ�شول 
كوفيد-19

ق��م��ة جمموعة  ���ش��م��ح��ت  ك��م��ا     
باإعادة  ب��اي��دن  جل��و  ه���ذه  ال�شبع 
لالأطل�شي  ال��ع��اب��ر  ال��راب��ط  ب��ن��اء 
�شيا�شة  م��ن  ب�شدة  ت�شرر  ال���ذي 
ت��رام��ب. يف الوقت  �شلفه دون��ال��د 
نف�شه ، ميثل ذلك نك�شة �شيا�شية 
جني  �شي  ل���  ك��ب��رية  ودبلوما�شية 
نف�شها،  ال�شني  جتد  حيث  بينغ، 
وب�شربة واحدة، رمبا اأكر عزلة 
ال�شاحة  اأي وقت م�شى على  من 

الدولية.
   وردت ب��ك��ني، ي��وم االأح����د، على 
�شفارتها  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث  ل�����ش��ان 
م��ن��ذ زمن  ول���ت  “لقد  ل��ن��دن،  يف 
ط��وي��ل االأي�����ام ال��ت��ي ك��ان��ت متلي 
جمموعة  العاملية  القرارات  فيها 
نحن  ق��ال،  البلدان،  من  �شغرية 
ن��وؤم��ن ب���اأن ال����دول، ك��ب��رية كانت 
�شعيفة،  اأم  ق���وي���ة  ���ش��غ��رية،  اأم 
مت�شاوية،  غ���ن���ي���ة،  اأم  ف����ق����رية 
اأن  ي��ج��ب  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��وؤون  واأن 
حتكمها امل�شاورات من قبل جميع 

الدول«.
   يف اجلزء االأخري من هذه القمة، 

بينغ  جني  �شي  ال�شيني  الرئي�س 
توقيع  وج��م��ع��ت   ،2013 ع����ام 
ز على  100 دولة، تركنّ اأكر من 
منطقة  يف  واال�شتثمار  التنمية 
جغرافية متتد من اآ�شيا اإىل قلب 
اأوروبا، وحتى اأبعد من ذلك. ومت 
بناء ال�شكك احلديدية واملطارات 
ال�شريعة  وال�����ط�����رق  وامل������وان������ئ 
منذ  التحتية  البنى  وغريها من 

ذلك احلني.
   ويرى بع�س املحللني الغربيني، 

الأمر  اإن��ه  باالإجنليزية،  م��اك��رون 
رئي�س  ه����ن����اك  ي����ك����ون  اأن  ج���ي���د 
ال����ن����ادي،  اإىل  ي��ن��ت��م��ي  اأم���ري���ك���ي 
ويتوق اإىل التعاون، لقد اأظهرمت 

اأن الزعامة هي ال�شراكة«.
   و�شارك الرئي�س ال� 46 للواليات 
اأم�����س االأول االث��ن��ني يف  امل��ت��ح��دة 
بروك�شل يف قمة الناتو التي ينوي 
بح�شب  وحتديثها”،  “تعزيزها 
البيت االأبي�س. ويف اليوم التايل، 
ب��اي��دن يف قمة مع  ج��و  �شي�شارك 

وكثري منهم، اأنها و�شيلة �شيا�شية 
ل��ت��و���ش��ي��ع م��ن��ط��ق��ة ن��ف��وذ احلزب 
بكني  وت���رد  ال�شيني.  ال�شيوعي 
االن���ت���ق���ادات  ه�����ذه  اإن  ب���ال���ق���ول، 
تعك�س قروًنا من االإذالل الغربي 

لل�شني.
   كما �شجب العديد من املراقبني 
لبنك  امل�������الزم  الديون”  “فخ 
لعدم  ن��ظ��ًرا  ال��دول��ي��ة.  الت�شويات 
القرو�س  ����ش���داد  ع��ل��ى  ق���درت���ه���ا 
اأمام  املمنوحة من بكني، مل يكن 

ع���دي���د ال������دول م���ن خ���ي���ار �شوى 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ع����ن  ال���ت���ن���ازل 
بالتايل،  وا����ش���ط���رت،  ل��ل�����ش��ني، 
ل�شالح  ال�����ش��ي��ادة  ع���ن  ل��ل��ت��ن��ازل 

بكني.
املتحدة -وقلت  ال��والي��ات  »اإن      
–قد ع����ادت، قال  ه���ذا م��ن ق��ب��ل 
ج��و ب���اي���دن، واأع��ت��ق��د اأن االأم����ور 
ي����رام، ن��ح��ن على  ت�شري ع��ل��ى م��ا 
بالتاأكيد،  “نعم  اخلط”.  نف�س 
وافق الرئي�س الفرن�شي اإميانويل 

ولي�س اأقلها، طلب قادة جمموعة 
ال�����ش��ب��ع، م�����ش��اء االأح�������د، اإج�����راء 
انت�شار  ���ش��ب��ب  يف  ج��دي��د  حت��ق��ي��ق 
جائحة فريو�س كورونا. “نطلب 
و�شفاف  ���ش��ري��ع  حت��ق��ي��ق  اإج������راء 
اأ�شول  م��ن ق��ب��ل اخل����راء ح���ول 
املو�شى  النحو  على  كوفيد-19، 
ال�شحة  م��ن��ظ��م��ة  ق���ب���ل  م����ن  ب����ه 
يوؤكد البيان ال�شحفي  العاملية”، 
اليوم  يف  ال�شبع  ال��دول  ملجموعة 
االأخ�����ري م���ن ق��م��ت��ه��م، ن��ق��اًل عن 
ال�شني  ج��ن��وب  ج��ري��دة  �شحيفة 
الأن  بحاجة  “نحن  ال�شباحية. 
اأن  ن��ع��رف، وال��ع��امل ب��ح��اج��ة اإىل 

�شرح جو بايدن. يعرف”، 
   ك��م��ا ي��ط��ال��ب ال�����ش��ب��ع��ة ال�شني 
االإن���������ش����ان  ح����ق����وق  “باحرتام 
هونغ  يف  الفردية”  واحل���ري���ات 
ك����ون����غ و����ش���ي���ن���ج���ي���ان���غ. ووف����ًق����ا 
اليومية،  ك��ون��غ  ه��ون��غ  ل�شحيفة 
التحديات  اأخ��ط��ر  اأح��د  ه��ذا  يعدنّ 
ه اىل بكني منذ االإدانات  التي وجنّ
اجلماعية يف املع�شكر الغربي بعد 
مذبحة املئات، اإن مل يكن االآالف، 
م����ي����دان  امل����ت����ظ����اه����ري����ن يف  م�����ن 

تيانامنني يف 4 يونيو 1989.
موؤلف حوايل خم�شة ع�شر 

كتاًبا خم�ش�شة لل�شني 
واليابان والتبت والهند 
والتحديات الآ�شيوية 

الرئي�شية. عام 2020, ن�شر 
كتاب “الزعامة العاملية 

حموره, ال�شدام بني ال�شني 
والوليات املتحدة” عن 

من�شورات لوب. 

مقاربة بايدن لكبح جماح ال�شني:

تعبئة جمموعة ال�شبع ملواجهة »طرق احلرير اجلديدة«
�شمحت القمة جلو بايدن باإعادة بناء الرابط العابر لالأطل�شي الذي ت�شرر ب�شدة من �شيا�شة �شلفه ترامب

تاأكيد الزعامة االمريكية عر ال�شراكةبايدن مع نظريه الفرن�شي ورئي�شة املفو�شية االأوروبية

جمموعة ال�شبع ت�شتعيد توازنها

ال�شني ع�شر هيمنة االقلية وىل

مريكل اخر قمة �شبع يف م�شريتها

 يف قمة جمموعة ال�شبع، �شعى الرئي�س االأمريكي اإىل اإقناع حلفائه بتوحيد قواهم ملواجهة ال�شني

بكني: لقد وّلت االأيام التي كانت متلي فيها القرارات العاملية جمموعة �شغرية من البلدان
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
اي اي �شي جلوبال للتجارة العامة.

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  
املودعة حتت رقم: 351499           بتاريخ : 20/05/2021

تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م
با�ش��م: اي اي �شي جلوبال للتجارة العامة.

العربية  االإم����ارات  دب��ي   ،213296 ���س.ب   ،5 امل�شتودع   رق��م  دب��ي  الرا�شدية  رم��ول  ام  وع��ن��وان��ة: 
املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�شطناعية؛ االأرز؛ التابيوكا وال�شاغو؛ الدقيق وامل�شتح�شرات 
والع�شل  النحل  ع�شل  املثلجة؛  احللويات  واحللويات؛  والفطائر  اخلبز  احلبوب؛  من  امل�شنوعة 
البهارات؛  )التوابل(،  وال�شل�شات  اخلل  اخل��ردل؛  امللح؛  اخلبيز؛  وم�شحوق  اخلمرية  االأ���ش��ود؛ 

الثلج.
الواق�عة بالفئة: 30

HABKAT TEA باالحرف العربية والالتينية بني  و�شف العالمة : كلمة حبكة �شاي 
مو�شح  هو  كما  اال�شود  باللون  �شدا�شي  �شكل  داخ��ل  الذهبي  باللون  والكل  �شاي  وورق��ة  خطني 

بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  
اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية
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�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  16 ي�ني� 2021 �لعدد 13267 �لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 

اإلغاء اعالن �شابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:CN 1184426  باال�شم التجاري:تي تي انرتنا�شونال 
لو�شاطة اخلدمات ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  اأ�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 
�إنذ�ر عديل 

رقم �ملحرر 2021/1/116514     
املن�ذر : حماد الدحيم لتجارة االلكرتونيات �س.ذ.م.م وميثلها عوي�س كارين عبدول جميد ب�شفته مدير ال�شركة

HAMMAD ALDAHEIM ELECTRONICS TRADING L.L.C 
رخ�شة جتارية رقم )246650(
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ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف
 : التالية  ال�شيكات  القيمة  مبلغ  رد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر  يخطر   .1

ا�شم البنك مبلغ ال�شيك تاريخ ال�شيك رقم ال�شيك 
م�شرف الإمارات ال�شالمي0000042020/3/1538390
م�شرف الإمارات ال�شالمي0000052020/3/3038390
م�شرف الإمارات ال�شالمي0000062020/3/306500

بتقدمي ال�شيكات للبنك امل�شحوب عليه ارتد بدون �شرف وذلك لعدم كفاية الر�شيد  -1
عن �شداد قيمة ال�شيك. ممتنعا  الزال  اليه  املنذر  ان  وحيث   -2

وقدرة )83280( درهم ثالثة وثمانون األفاً ومئتان وثمانون درهم. مبلغ  اليه  املنذر  ذمة  يف  تر�شد   -3
لذلك ، يخطر املنذر/ املنذر اليه برد قيمة ال�شيك مو�شوع هذا االنذار واملبني عاليه وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ هذا 

االنذار واال �شن�شطر التخاذ االجراءات القانونيه قبلكم فور انتهاء هذه املده حفظ كافه احلقوق االخري ملوكلنا
املنذر 

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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عربي ودويل
 دعوة اأممية للهدوء يف البريو بانتظار �شدور نتائج االنتخابات 

الرئا�شية التي مل ت�شدر نتائجها النهائية بعد لكننّ الفارق بني 
د بيدرو كا�شتينّو واليمينية ال�شعبوية  حني الي�شاري املت�شدنّ املر�شنّ

كيكو فوجيموري �شئيل للغاية.
واالإثنني وا�شلت “جلنة حتكيم االنتخابات الوطنية” النظر 

حني. دمة من كال املر�شنّ يف الطعون املقنّ
واأظهرت نتائج فرز %99.94 من االأ�شوات ح�شول كا�شتيو 
على %50.13 من االأ�شوات وفوجيموري على 49.86%، 
اليمينية  مناف�شته  على  م  متقدنّ الي�شاري  ح  املر�شنّ اأننّ  يعني  ما 
الق�شاء  اأم��ام  املالحقة  األ��ف �شوت فقط. وفوجيموري  ب48 
االأربعاء  اللنّجنة  النتيجة وطلبت من  بهذه  ف�شاد طعنت  بتهم 
ق��ال��ت فوجيموري  اآالف االأ����ش���وات. واالإث��ن��ني  اإل��غ��اء ع�����ش��رات 
التي  الو�شائل  بكلنّ  اأنف�شنا  عن  “�شندافع  ر  م�شونّ ت�شجيل  يف 

 •• ليما-اأ ف ب

مي�شيل  االإن�شان  حلقوق  املتنّحدة  ل��الأمم  العليا  �شة  املفونّ دعت 
اجتماعية  انق�شامات  ح���دوث  لتجننّب  “الهدوء  اإىل  با�شليه 
النتيجة  ���ش��دور  تنتظر  زال��ت  م��ا  التي  ال��ب��ريو  يف  جديدة” 
ح��زي��ران/  6 يف  ج��رت  ال��ت��ي  الرئا�شية  لالنتخابات  النهائية 

اأن  ينبغي  اأننّ ما  “ُيقلقني كيف  بيان  با�شليه يف  يونيو. وقالت 
ل اإىل بوؤرة انق�شام تت�شبنّب  يكون احتفااًل بالدميوقراطية يتحونّ
اإىل  “اأدعو  واأ���ش��اف��ت  ال���ب���ريويف«.  املجتمع  يف  م��ت��زاي��د  ب�����ش��رخ 

التفكري والهدوء واحرتام القيم الدميوقراطية«.
�شة العليا بعد ثمانية اأيام من اإدالء الناخبني  واأتت دعوة املفونّ
االنتخابات  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  اجل���ول���ة  ب��اأ���ش��وات��ه��م يف  ال���ب���ريو  يف 

ال�شابق  امل�شوؤول  اأننّ  اإىل  م�شرية  القانون”،  اإياها دولة  متنحنا 
�شيتوىلنّ  اأورف��ي��وال،  اأو���ش��ك��ار  املحامي  الد�شتورية،  املحكمة  يف 

“الدفاع )عنها( اأمام جميع اجلهات املخت�شة«.
يف  االأ���ش��وات  ف��رز  النتخابية  اللنّجنة  تعيد  اأن  املفرت�س  وم��ن 
165 مكتب اقرتاع، 151 منها بطلب من فوجيموري و14 
د اللنّجنة اأينّ موعد ل�شدور النتائج  بطلب من كا�شتيو. ومل حتدنّ
الذين يتظاهرون  املع�شكرين  �س ل�شغوط من كال  وهي تتعرنّ
ها يف و�شط العا�شمة ليما.  وكانت بعثة مراقبة  يومياً اأمام مقرنّ
االنتخابات التابعة ملنظمة الدول االأمريكية اأعلنت اجلمعة اأنها 
ل وجود “خمالفات ج�شيمة” يف االنتخابات الرئا�شية  مل ت�شجنّ
من جهته دعا  يف البريو، وا�شفة �شري االقرتاع بال�”اإيجابي”. 

كا�شتيو اأن�شاره اإىل “االطمئنان” الأنه واثق من فوزه.

عهد روحاين يف اإيران.. من الوعود اإىل خيبة االأمل 
•• طهران-اأ ف ب

احلريات  وت��ع��زي��ز  دبلوما�شي  بانفتاح  واع���دا   2013 ع��ام  اإي����ران  يف  للجمهورية  رئي�شا  روح���اين  ح�شن  انتخب 
املعتدل ي�شتعد لطي �شفحة عهد يختتم بخيبة  ال�شيا�شي  2017، لكن  انتخابه بحما�شة يف  واأعيد  االجتماعية، 
ابراهيم رئي�شي  املت�شدد  التوقعات بفوز املحافظ  ت  الوعود. ويف حال �شحنّ العديد من هذه  اأمل بعد عدم حتقيق 
خ ذلك تعرنّ عهد روحاين الذي طبعت اأعوامه االأخرية اأزمة  باالنتخابات الرئا�شية يف 18 حزيران/يونيو، �شري�شنّ
اقت�شادية واجتماعية تعود ب�شكل اأ�شا�شي اىل العقوبات االأمريكية التي اأعيد فر�شها على اجلمهورية االإ�شالمية 
ويقول الباحث يف معهد العالقات الدولية واال�شرتاتيجية “اإيري�س” يف باري�س تيريي كوفيل  منذ عام 2018. 
القطاع اخلا�س وجذب  دور  تعزيز  االإي��راين من خالل  االقت�شاد  “اأراد حترير  روح��اين  اإن  بر�س  فران�س  لوكالة 
اال�شتثمارات االأجنبية«. وي�شيف اخلبري يف االقت�شاد االإيراين اأن هذا التوجه “اأطاح به كليا” الرئي�س االأمريكي 
ال�شابق دونالد ترامب. يف 14 متوز/يوليو 2015، اأي مع انت�شاف الوالية االأوىل لروحاين، اأبرمت اإيران و�شت 
قوى كرى )الواليات املتحدة، فرن�شا، بريطانيا، رو�شيا، ال�شني، واأملانيا( اتفاقا ب�شاأن برنامج طهران النووي اأنهى 

اأعواما من التوتر واملفاو�شات، وفتح نافذة انفراج دبلوما�شي يف عالقة طهران مع الغرب.

اجلنوب الليبي.. مالذ اآمن لالإرهاب واجلرمية مبعاونة االإخوان

••عوا�شم-وكاالت

الليبية  اخل��ارج��ي��ة  وزي����رة  اأك����دت 
لن  ل��ي��ب��ي��ا  اأن  امل���ن���ق���و����س،  جن����الء 
تكون قاعدة خلفية ال ر�شمياً وال 
فعلياً، لزعزعة االأمن واال�شتقرار 
اأرا�شيها  ت��ك��ون  ول��ن  املنطقة،  يف 
كانت  دول����ة  اأو  ج��ه��ة  الأي  ق��اع��دة 

با�شتثناء الدولة الليبية.
ت�������ش���ري���ح���ات امل����ن����ق����و�����س ج�����اءت 
ب��ال��ت��زام��ن م���ع م���ا و���ش��ف��ه بع�س 
اخلبيثة  ب���امل���ح���اوالت  امل���راق���ب���ني 
جلماعة االإخوان من خالل عرقلة 
الرملانية  االن���ت���خ���اب���ات  اإج�������راء 
يف  امل��ق��رر  موعدها  يف  والرئا�شية 
وعك�شتها  امل��ق��ب��ل،  دي�����ش��م��ر   24
ت�����ش��ري��ح��ات ق���ي���ادات ب����ارزة داخل 
اأوال  باال�شتفتاء  طالبوا  التنظيم 
الوقت  يف  الد�شتور،  م�شروع  على 
التنظيمات  ف��ي��ه  حت�����اول  ال�����ذي 
االإرهابية التي تن�شط يف اجلنوب 
الليبي من تنفيذ بع�س العمليات 
“املالذ  تفقد  ال  حتى  االإره��اب��ي��ة 
حتت  امل��ن��ط��ق��ة،  ه���ذه  يف  االآمن” 

�شغط �شربات اجلي�س الليبي.
حممد  ال�شيا�شي  املحلل  ويو�شح 
“�شكاي  ملوقع  حديثه  يف  ق�شوط 
اأن قادة التنظيمات  نيوز عربية”، 
االإره���اب���ي���ة يف امل���غ���رب ال��ع��رب��ي ال 
تريد اال�شتقرار لليبيا، الأنه ي�شكل 
قادة  فمثال  وجودها،  على  خطرا 

اجلزائر  يف  االإرهابية  التنظيمات 
االآمن”،  “املالذ  ل��ي��ب��ي��ا  يف  ي����روا 
فقد تنقل تنظيم القاعدة يف بالد 
ي��ت��زع��م��ه خمتار  امل���غ���رب وال������ذي 
بلمختار اإىل مدن اأوباري و�شبها، 
الليبي يف  ور�شدته قوات اجلي�س 
اأث��ن��اء معركتها  اأج��داب��ي��ا  م��دي��ن��ة 

�شد االإرهاب يف بنغازي ودرنة.
الفو�شى يف جنوب  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
اآمنا”  “مالذا  فقط  لي�شت  ليبيا 
ل���ه���ذه ال��ع�����ش��اب��ات م���ن امل���ط���اردة 
االأمنية يف بالدها، ولكن للتدريب 
والت�شليح ال�شهل، ولتكوين ثروات 
اأو  ب��ق��وان��ني  ت��ق��ي��د  دون  ���ش��خ��م��ة 

خوف من احل�شاب.
م�شادر  اأب���رز  اأن  ق�شوط  واأ���ش��اف 
ه��ذه ال��روات هي جت��ارة الهجرة 
غري ال�شرعية، وتهريب املخدرات 
النزاعات  م��ن��اط��ق  اإىل  وال�����ش��الح 
والتوترات داخل اإفريقيا واملنطقة 
ال��ع��رب��ي��ة، ب��خ��الف اب��ت��زاز الدول 
بالتفجريات التي يتدربون عليها 
ويخططون لها داخل ليبيا، مثمنا 
يف  �شواء  الليبي  اجلي�س  حتركات 
وغريها  واأوب������اري  و�شبها  م���رزق 
مما يقلل من منو هذه التنظيمات 
ومن اأن�شطتها االإجرامية، ومينع 

تدفقها اإىل خارج البالد.
وع���ن ت���اأث���ري ال�����ش��راع��ات يف دول 
احل���ال���ة يف جنوب  ع��ل��ى  اجل������وار 
اأو����ش���ح ق�شوط  ل��ي��ب��ي��ا، وال��ع��ك�����س، 
اأن  عربية”  ن��ي��وز  “�شكاي  مل��وق��ع 
مم���ا ي��زي��د االأم�����ر ���ش��ع��وب��ة متدد 
وال�شودانية  الت�شادية  امل��ع��ار���ش��ة 
بيئة  اجل�����ن�����وب  وب�����ق�����اء  ه�����ن�����اك، 
االإرهابية  للتنظيمات  ح��ا���ش��ن��ة 
ال��ت��ي ت��ت��م��دد ع���ر م�����ش��ارات عدة 
هي: من اجلزائر اإىل اجلنوب، اأو 

من النيجر وت�شاد ومايل«.

ت���واج���ده  ع����ن  ي��ع��ل��ن  “داع�س” 
الع�شكرية  العمليات  من  منتقما 
لتجفيف  اجل��ي�����س  ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي 
م�����ن�����اب�����ع االإره��������������������اب، مت���ه���ي���دا 
التي  املنفردة  الذئاب  ال�شتقطاب 
اجلي�س،  ه���ج���م���ات  م����ن  ه����رب����ت 
بثه  ال���ذي  امل�����ش��ور  املقطع  مفندا 
“داع�س” لالإعالن عن تبينه هذا 
الهجوم، قائال: “اإن اأحد امل�شاهد 
“حممد  العميلة  منفذ  بها  ظهر 
فيما  اآخ����ر،  ي��ودع��ه  ب��ن مهاجر” 
يودعه  ملثم  ثالث  اإره��اب��ي  يظهر 
عن�شر رابع، وهو ما يدفع بالقول 
�شينفذها  اآخ��رى  هناك عملية  اإن 

امللثم.
وع�����اد ���ش��ل��وف ل��ي��ق��ل��ل م���ن حجم 
معتمدا  اخل��ل��ي��ة،  ه����ذه  واأه���م���ي���ة 
على لقطة اأظهرت وجود عنا�شر 
ولي�س  امل���زارع  اإح��دى  التنظيم يف 
م��ع�����ش��ك��را، م��ا ي��ع��ن��ي ق��ل��ة عددهم 
توقعه  ع��ن  معربا  واإم��ك��ان��ي��ات��ه��م، 
�شد  بهجوم  الليبية  القوات  قيام 

بع�س اأوكار االإرهاب يف اجلنوب.
التعاون  وك��ال��ة  اأن  بالذكر  جدير 
تاأ�ش�شت  “تيكا”  وال���ت���ن�������ش���ي���ق 
1992 لعمل م�شاريع م�شاعدات 
تركيا  بني  التعاون  توثق  وتنمية 
واالأقوام املح�شوبة على العرقيات 
قدوم  وبعد  اآ�شيا،  و�شط  الرتكية 
للحكم،  والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح��زب 
تعتزم  التي  للبالد  ن�شاطها  امتد 
اأنقرة مد نفوذها اإليها يف اأي قارة. 
قاد اجلي�س الليبي معارك تطهري 
جنوب البالد من هذه الع�شابات 
االإجرامية والتنظيمات االإرهابية 
يف حرب �شر�شة مع جهات عديدة 
امل�شنفة  االإخ���وان  اأب��رزه��ا جماعة 
الليبي  ال�����ن�����واب  مل��ج��ل�����س  وف����ق����ا 
كمنظمة اإرهابية، وقوات املعار�شة 

تاأثري  على  مثاال  ق�شوط  و�شرب 
هذا على التكوين ال�شكاين الليبي 
وقوع  منذ  باأنه  البالد،  جنوب  يف 
�شريانا  تعتر  التي  م��رزق  مدينة 
رئ��ي�����ش��ي��ا ل���ل���ج���ن���وب حت����ت وط�����اأة 
 ،2019 التنظيمات االإرهابية يف 
النزوح  من  كبرية  موجات  وقعت 
والتهجري الأهلها، ما اأدى اإىل فراغ 
كبري ل�شالح اجلماعات االإرهابية 
ه��ن��اك، م��وؤك��دا وج��ود تن�شيق بني 
اجل��ي�����س ال��ل��ي��ب��ي وب����ني االأع���ي���ان 
اأمنية  ح��م��الت  ل�����ش��ن  وال��ق��ب��ائ��ل 
مو�شعة ال�شتتباب االأمن والق�شاء 

على التنظيمات االإرهابية.
مركز  اأع�����ده�����ا  درا������ش�����ة  وك����ان����ت 
ك���ارن���ي���غ���ي ل����الأب����ح����اث ب���ع���ن���وان 
من  احلدود”  خ��ط��وط  “فو�شى 
الرئي�س  حكم  ن��ظ��ام  �شقوط  بعد 

اأعمال  ي��ع��ق��ب��ه��ا  ب��ه��ا ح��ت��ى  ت��ع��م��ل 
مبحمية  ح���دث  مثلما  اإره���اب���ي���ة، 
النيجر،  يف  ل��ل��زراف��ات  “كورية” 
املنظمة تعمل يف  باأن هذه  مذكرا 
مد  وحت���اول  طرابل�س  العا�شمة 

اأعمالها للمنطقة ال�شرقية.
����ل ���ش��ل��وف ع��ل��ى ع��الق��ة تركيا  ودلَّ
جنوب  يف  االإره��اب��ي��ة  بالتنظيمات 
ل��ي��ب��ي��ا ب����وج����ود اأ����ش���ل���ح���ة ع���رت 
ع��ل��ي��ه��ا ق����وات اجل��ي�����س ال��ل��ي��ب��ي يف 
امل���وج���ودة يف  نف�شها  ه��ي  اأوب�����اري 
الذين  ال�شوريني  املرتزقة  اأي��دي 
اأر�شلتهم اأنقرة للقتال يف مواجهة 
التي  الليبي، وهي نف�شها  اجلي�س 
اجلزائرية  ال��ق��وات  عليها  ع��رت 

مع اأحد قادة االإرهاب هناك.
العملية  ت��وق��ي��ت  ���ش��ل��وف  ��ر  وف�����شنّ
باأن  �شبها  يف  ل��داع�����س  االإره��اب��ي��ة 

اأ�شارت   ،2011 معمر القذايف يف 
يف  يت�شبب  ليبيا  ج��ن��وب  اأن  اإىل 
جريانه،  جلميع  ك��ب��رية  م�����ش��اك��ل 
يتدفق  والب�شر  ال�شالح  فتهريب 
اأنحاء  ت��ام��ة م���ن ج��م��ي��ع  ب��ح��ري��ة 
بف�شل  وذل�����ك  ال���ع���رب���ي،  امل���غ���رب 
وعالقاتها  ال��ع��رق��ي��ة  اجل��م��اع��ات 
املنظم  االإج���رام  ب�شبكات  الوثيقة 
املنطقة  رب����ط  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي 
هذا  اأن  موؤكدة  البع�س،  ببع�شها 
ب�شكل  ���ش��ع��وب��ت��ه  ي����رز  ال���و����ش���ع 

خا�س يف مايل.
رئ��ي�����س موؤ�ش�شة  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
واالأبحاث  للدرا�شات  “�شلفيوم” 
���ش��ل��وف يف ح��دي��ث��ه ملوقع  ج���م���ال 
جنوب  اإن  عربية”،  نيوز  “�شكاي 
ليبيا يعد ممرا اآمنا للهجرة غري 
من  عليها  يرتتب  وما  ال�شرعية، 

ممار�شات اإجرامية، اأبرزها جتارة 
وا�شتغالل  وامل����خ����درات  ال��رق��ي��ق 
للجماعات  القتال  يف  املهاجرين 
املوالية لتنظيم االإخ��وان يف غرب 

ليبيا.
يدخلون  م��ن  اأن  �شلوف  واأو���ش��ح 
ل���ي���ب���ي���ا ب���ق�������ش���د ال����ه����ج����رة غري 
يخرجون  ال  الأوروب������ا  ال�����ش��رع��ي��ة 
“تعمد”  ف��ه��ن��اك  م��ن��ه��ا،  ج��م��ي��ع��ا 
الب�شر  ه���������وؤالء  ل���ب���ق���اء  وا������ش�����ح 
كمرتزقة  جت��ن��ي��ده��م  ل�����ش��ه��ول��ة 
البالد، م�شريا  املتجدد يف  للقتال 
دول���ة  يف  ال���رتك���ي  ال��ن�����ش��اط  اإىل 
النيجر اجلارة اجلنوبية لليبيا”، 
حيث اعتره ن�شاطا مثريا للريبة 
خا�شة فيما يتعلق بوكالة التعاون 
اأن  م��ا  ال��ت��ي  “تيكا”،  والتن�شيق 
التي  ال�����دول  اأن�����ش��ط��ت��ه��ا يف  ت���ب���داأ 

ال��ت�����ش��ادي��ة وغ���ريه���ا، واآخ�����ر هذه 
موجعة  ع�شكرية  �شربات  املعارك 
“داع�س”  لتنظيم  تابعة  الأوك����ار 
يف م��دي��ن��ة اأوب�������اري اأ����ش���ف���رت عن 
تدمريها ومقتل عدد من عنا�شر 
التنظيم وتفجري خمزن للذخرية 

يف مايو املا�شي.
الرئا�شي،  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  وك����ان 
اأيام  منذ  قد بحث  املنفي،  حممد 
مع رئي�س البعثات املدنية لالحتاد 
برييز،  فران�شي�شكو  االأوروب�������ي، 
ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون يف دع����م االأم����ن 
ع��ل��ى احل�����دود اجل��ن��وب��ي��ة للبالد 
ومكافحة الهجرة غري ال�شرعية، 
ك��م��ا اأع���ل���ن امل��ج��ل�����س ال��رئ��ا���ش��ي يف 
ب��ي��ان، اع��ت��زام��ه ات��خ��اذ جملة من 
املهمة  واالإج�����������راءات  ال�����ق�����رارات 
القومي  االأم���ن  مب�شائل  املتعلقة 
وخا�شة يف منطقة اجلنوب، ومن 
بينها ت�شمية معاون حر�س احلدود 
للعمل من اجلنوب وتكليف معاون 

لقوة مكافحة االإرهاب هناك.
موؤمتر  ي��خ��رج  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
يف  ع����ق����ده  امل����ق����رر   ”2 “برلني 
اأملانيا 23 يونيو اجلاري بقرارات 
االأجنبية  ال��ق��وات  اإخ����راج  تخ�س 
وتاأمني  ل��ي��ب��ي��ا،  م���ن  وامل���رت���زق���ة 
احلدود اجلنوبية، خا�شة بعد ما 
نالت اأوروبا من نريانها مع تدفق 
اإىل  منها  ال�شرعية  غري  الهجرة 

ال�شواحل االأوروبية.

غليان يف تون�س.. هل يوؤدي ل�شقوط االإخوان؟ •• تون�س-وكاالت

الغليان  م��ن  ح��ال��ة  تون�س  ت�شهد 
على وقع االحتجاجات ال�شيا�شية 
حركة  �شد  املت�شاعدة  وال�شعبية 
ال�شيا�شية  ال��������ذراع  ال��ن��ه�����ش��ة، 
ال��ب��الد من  االإخ����وان يف  لتنظيم 
من  التون�شية  واحل��ك��وم��ة  ج��ه��ة، 

جهة اأخرى.
ويف االأث���ن���اء، ت����زداد االأزم�����ة بني 
العملية  وم����ك����ون����ات  اأط�����������راف 
اإىل حد  ال���داخ���ل  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف 
وقوع  بعد  خا�شة  م�شبوق،  غ��ري 
وقوات  املحتجني  ب��ني  ا�شتباكات 
اإ�شعال  يف  ت�����ش��ب��ب��ت  ال�������ش���رط���ة، 
ع����دة  غ���ا����ش���ب���ة يف  ت�����ظ�����اه�����رات 

مناطق.
وا�شتمرت االحتجاجات الغا�شبة 
اأم�س  ال�����ش��اب��ع  للي��وم  ال��ب��الد  يف 
عمد  ف���ي���م���ا  االث������ن������ني،  االأول 
الطرق  ق���ط���ع  اإىل  امل���ح���ت���ج���ون 
واإ���ش��ع��ال ال��ع��ج��الت امل��ط��اط��ي��ة يف 
���ش��ي��دي ح�����ش��ني غربي  م��ن��ط��ق��ة 

العا�شمة تون�س.
ا�شتعلت  ق��د  ال��ت��ظ��اه��رات  وك��ان��ت 
ال�شاب  وف��اة  اأهمها  اأ�شباب،  لعدة 
اإي��ق��اف��ه من  اأح��م��د ب��ن عمار بعد 
قبل دورية �شرطة، وحادثة �شحل 
ال�����ش��اب ف���ادي و���ش��رب��ه وجتريده 
�شدمت  ح���ادث���ة  يف  ث���ي���اب���ه،  م���ن 

الراأي العام يف تون�س.
احلزب  رئي�شة  �شنت  جانبها  من 
مو�شي،  عبري  احل��ر،  الد�شتوري 
احلكومة  ع���ل���ى  ح�������اداً  ه���ج���وم���اً 
التون�شي،  للرملان  جل�شة  خ��الل 
ُعقدت �شباح اليوم ل�شوؤال بع�س 

م�شيفة:  امل�����ش��ي�����ش��ي،  ح���ك���وم���ة 
ت���ون�������س  ح�����ك�����وم�����ة  “نطالب 
ب����ال����رتاج����ع ع����ن رف�����ع االأ����ش���ع���ار 
من  الغنو�شي  باإ�شقاط  ونطالب 

رئا�شة الرملان«.
لتحرير  ه��ن��ا  “نحن  وت���اب���ع���ت: 
الغنو�شي  واإ�����ش����ق����اط  امل���ج���ل�������س 
حكومة  نحب  امل�شي�شي.  ورح��ي��ل 
وطنية من اختيارنا ال عالقة لها 
ال�شعب  ي�شرتجع  باالإخوان حتى 

قوته«.
الدخول  اأع��ل��ن��ت  م��و���ش��ي  وك��ان��ت 

الوزراء، واتهمتها باأنها “حكومة 
رفع  اجل��ل�����ش��ة  وخ���الل  فا�شلة”، 
عدد من النواب الفتات للمطالبة 
ُك��ت��ب عليها  ب��اإ���ش��ق��اط احل��ك��وم��ة 

“ارحل«.
اأمام  كلمتها  يف  م��و���ش��ي  وق��ال��ت   
لقاعة  ي���دخ���ل  “من  ال����رمل����ان: 
اجلل�شات االآن من الوزراء �شيقع 
قبول  نريد  “ال  قائلة:  طرده”، 

اأي وزير من هذه احلكومة«.
وكانت مو�شي طالبت يف ت�شريح 
برحيل  عربية”،  نيوز  ل�”�شكاي 

ال�شهر  مطلع  مفتوح  اعت�شام  يف 
انطالق  ب���ع���د  وذل������ك  اجل��������اري، 
م�شريات حا�شدة مطالبة بتحرير 
الرملان من �شيطرة االإخوان، يف 
�شعار  امل��ت��ظ��اه��رون  اأط���ل���ق  ح���ني 
املر�شد”،  حكم  ي�شقط  “ي�شقط 
جماعة  م��ر���ش��د  اإىل  اإ�����ش����ارة  يف 

االإخوان.
ويرى الكاتب ال�شيا�شي التون�شي، 
نزار جليدي، اأن احلراك ال�شيا�شي 
املكثف الذي يحدث داخل تون�س 
يف الوقت احلايل �شيقود للعديد 

م�شتوى  ع��ل��ى  ال���ت���غ���ي���ريات  م���ن 
القرار،  �شنع  ودوائ����ر  ال��ق��ي��ادات 
االإخوان  “اأيام  باأنه  و�شفه  فيما 

االأخرية«.
ت�شريح  يف  ج����ل����ي����دي  وي�����ق�����ول 
اإن هناك  ل�”�شكاي نيوز عربية” 
الو�شع  لتاأجيج  اأدت  اأ�شباب  عدة 
ال�شيا�شي يف البالد اإىل هذا احلد، 
اأه��م��ه��ا ارت���ف���اع االأ����ش���ع���ار، وعودة 
والقرارات  البولي�شية  املمار�شات 
امل�شي�شي،  حل��ك��وم��ة  ال��ع�����ش��وائ��ي��ة 
ف�شال عن االأزم��ات املتعمقة بني 

خم��ت��ل��ف ال���ق���وى ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف 
برف�س  يتعلق  ما  خا�شة  البالد، 
االأحزاب ال�شيا�شية لتواجد حركة 
النه�شة، على راأ�س الرملان، بعد 
اأنها  ال��ق��اط��ع��ة  ب���االأدل���ة  ث��ب��ت  اأن 
خارجية،  والءات  ل�شالح  تعمل 
ولي�شت  اإخوانية  باأجندات  تتعلق 

وطنية.
االأزم������ة  اإىل  ج���ل���ي���دي  وي�������ش���ري   
النه�شة  ب���ني  اأي�������ش���اً  امل��ت��ف��اق��م��ة 
�شعيد،  قي�س  التون�شي  والرئي�س 
“حماولة  ع���ل���ي���ه  ي���ط���ل���ق  ف���ي���م���ا 

اإق�شاء الرئي�س”..
قد  ال��ن��ه�����ش��ة  اأن  اإىل  م�������ش���رياً   
القانونية  ال��ق��ي��م  ك��اف��ة  جت����اوزت 
واملعايري الد�شتورية يف حتركاتها 
املا�شية  الفرتة  خالل  ال�شيا�شية 
القوى  اأو  ال��رئ��ي�����س  ���ش��د  ����ش���واء 

ال�شيا�شية.
داخل  يحدث  ما  جليدي  وي�شف 
باأنه  ال��ت��ون�����ش��ي  ال���ن���واب  جم��ل�����س 
اإىل  م�����ش��رياً  �شيا�شي”،  “خراب 
االإخوانية  النه�شة  ممار�شات  اأن 
وال����ق����وى امل���ت���ح���ال���ف���ة م��ع��ه��ا قد 
جتاوزت حد “املراهقة ال�شيا�شية، 
هي  “النه�شة”  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
يف  ل���الأح���داث  الرئي�شي  امل��ح��رك 
احلكومة  ا�شتغالل  ويتم  تون�س 

لتمرير قراراتها.
الكاتب  اأثني  ويف جممل حديثه، 
التون�شي، على اجلهود التي يقوم 
بها نواب املعار�شة ويف مقدمتهم، 
احلر  الد�شتوري  احل��زب  رئي�شة 

م�شوؤولة يف خمترب ووهان تنفي جمددًا ت�شّرب كورونا 

التحركات  عبري مو�شي، ملواجهة 
احلكومية،  والفو�شى  االإخوانية 
اإىل قرار مو�شي بتعطيل  م�شرياً 
جل�شات الرملان لالعرتا�س على 
اجلل�شة  احل��ك��وم��ة يف  مم��ار���ش��ات 

املنعقدة �شباح االثنني.
النه�شة  ح��رك��ة  جليدي  وي�شف 
تغري  التي  املتلونة”  ب�”احلرباء 
والطلب،  العر�س  وفق  �شيا�شتها 
االأه�������م  وت���������ش����ع يف ح�������ش���اب���ت���ه���ا 
بالتنظيم  اخل���ا����ش���ة  االأج�����ن�����دة 
ولي�س  االإخ�وان  جلماعة  ال��دويل 
اأنها  موؤكداً،  الوطنية  االأول��وي��ات 
ب��ع��د اأك����ر م��ن 10 ���ش��ن��وات من 
ف�����ش��ل��ت متاما  ت��ون�����س  احل��ك��م يف 
لل�شاحة  اإ���ش��اف��ة  اأي  ت��ق��دمي  يف 
واأ�شبحت  ال��ب��الد  يف  ال�شيا�شية 
ال�شعب  اأم�������������������ام  م���ك�������ش�������������������وف���ة 

التون�شي.
جليدي  يوؤكد  نف�شه،  الوقت  ويف 
اأزمة  يعي�س  الغنو�شي  را���ش��د  اأن 
ال�شراعات  ب�����ش��ب��ب  ت���اري���خ���ي���ة 
املحتدة حوله على زعامة احلركة 
اأن��ه مل يعد  ي��رون  واأن عنا�شرها 
منا�شبا ملن�شبه، وهو ما دفع عدد 
ب�شبب  ل��الن�����ش��ق��اق  م��ن��ه��م  ك��ب��ري 
م��ا ميكن  وه���و  ب��احل��ك��م،  مت�شكه 
اأن ي��وؤدي اإىل نهاية احلركة على 
ال�شراع  ب�شبب  عنا�شرها،  اأي��دي 
ال�شغط  ع���ن  ف�����ش��ال  ال���داخ���ل���ي، 
املعار�شة  عليها  مت��ار���ش��ه  ال����ذي 
واأي�شا  ال��ت��ون�����ش��ي��ة،  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
الرئي�س  املريح بني  ال�شراع غري 
را�شد  احل��رك��ة  وزع��ي��م  التون�شي 
من�شب  ي�شغل  ال���ذي  ال��غ��ن��و���ش��ي 

رئي�س الرملان.

 مقتل 10 متطرفني يف 
�شمال بوركينا فا�شو 

•• واغادوغو-اأ ف ب

بوركينا  االأرك�����ان يف  رئ��ا���ش��ة  اأع��ل��ن��ت 
ف���ا����ش���و م�������ش���اء االث����ن����ني م��ق��ت��ل 10 
ذها  متطرفني يف عمليات مت�شيط نفنّ
حميط  يف  املا�شي  االأ���ش��ب��وع  اجلي�س 
�شمال  يف  ال��واق��ع��ة  القرية  �شلحان، 
البالد والتي �شهدت يف مطلع ال�شهر 
 132 اجل��اري جم��زرة راح �شحينّتها 

. قتياًل على االأقلنّ
وق��ال��ت رئ��ا���ش��ة االأرك����ان يف ب��ي��ان اإننّه 
ح���زي���ران/ي���ون���ي���و  و13   7 “بني 
توا�شلت عمليات التاأمني والتم�شيط 
ال�����وح�����دات  ����ش���ل���ح���ان.  يف حم���ي���ط 
ا�شتطالع  عمليات  اأج����رت  املنت�شرة 
وتفتي�س  تطويق  وعمليات  هجومية 
ع�شرة  )م���ق���ت���ل(  حت��ي��ي��د  اإىل  اأدنّت 

اإرهابيني«.
العمليات  ه���ذه  اأننّ  ال��ب��ي��ان  واأ����ش���اف 
م���واق���ع  “تدمري  اأي���������ش����اً  اأت�����اح�����ت 
)�شيارات  اآليات  وم�شادرة  لوج�شتية 
نارية( وحم��روق��ات ومواد  ودراج���ات 

اأخرى خمتلفة«.
واأو�شح اجلي�س اأننّه “متنّ العثور على 
عبوة نا�شفة يف حميط بلدة �شلحان 
�شة  ومتنّ تفكيكها من قبل فرق متخ�شنّ
م�شرياً  من املهند�شني الع�شكريني”، 

اإىل اأننّ “العمليات ال تزال جارية«.
�شهدت  حزيران/يونيو   5-4 وليل 
ب��ال��ق��رب من  ال��واق��ع��ة  ب��ل��دة �شلحان 
والنيجر جمزرة  م��ايل  م��ع  احل���دود 
واأ�شفرت  اإرهابيون  م�شلنّحون  �شننّها 
بح�شب احلكومة عن مقتل ما ال يقلنّ 
م�شادر  وبح�شب  �شخ�شاً   132 عن 

حملينّة عن مقتل 160 �شخ�شاً.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ن��ف��ت م��دي��رة اأح����د خم��ت��رات م��ع��ه��د ال��ف��ريو���ش��ات يف م��دي��ن��ة ووه���ان 
ت�شبب  ال��ذي  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  يكون  اأن  نظرية  جديد  م��ن  ال�شينية، 
�شحيفة  ن�شرتها  مقابلة  يف  معهدها،  من  ب  ت�شرنّ كوفيد-19  بوباء 

“نيويورك تاميز« .
وقالت الدكتورة �شي جتينغلي التي اأجابت على اأ�شئلة ال�شحيفة عر 
دليل  يوجد  ال  �شيء  على  دليل  تقدمي  ميكنني  “كيف  اأواًل،  الهاتف 

متمنيًة بعدها اإكمال املقابلة عر الريد االإلكرتوين. عليه؟”، 
وتراأ�س خبرية االأمرا�س املعدية خمتر “بي 3” )ن�شبًة اإىل االأمرا�س 
معهد  يف  م�شددة  اأمنية  لتدابري  اخلا�شع  الثالثة(  الفئة  من  املعدية 
ووهان الذي يجري درا�شات على فريو�شات كثرية من بينها فريو�س 

بداأ  بوؤرة لوباء كوفيد-19 عندما  اأول  كورونا. ومدينة ووهان كانت 
تف�شيه يف اأواخر العام 2019.

قاطع  بنفي  جتينغلي  �شي  اأجابت  تاميز،  نيويورك  �شحيفة  وبح�شب 
كان خمترها ميلك عينة من فريو�س كورونا  اإذا  �ُشئلت عما  عندما 

قبل تف�شي اجلائحة.
اإدخال  عن  تفيد  االأمريكية  ال�شحافة  ن�شرتها  معلومات  اأي�شاً  ونفت 
الثاين/ ت�شرين  يف  امل�شت�شفى  اإىل  ووه���ان  معهد  م��ن  باحثني  ثالثة 

اأع���را����س م�����ش��اب��ه��ة لتلك  ع��ل��ي��ه��م  ب��ع��دم��ا ظ��ه��رت   ،2019 ن��وف��م��ري 
“عدوى  عن  تنجم  التي  لتلك  واأي�شاً  كوفيد-19  بها  يت�شبب  التي 

مو�شمية«. وكان الرئي�س االأمريكي جو بايدن دعا يف اأيار/مايو اأجهزة 
اال�شتخبارات االأمريكية اإىل “م�شاعفة جهودها” للك�شف عن م�شدر 

كوفيد-19، مندداً بانعدام التعاون وال�شفافية من جانب بكني.
نظرية  عن  املتحدة  ال��والي��ات  يف  احلديث  ع��اد  االأخ���رية،  االأ�شابيع  يف 
ب فريو�س كورونا.  اإىل ت�شرنّ اأدى  ح�شول ح��ادث يف خمتر يف ووه��ان 
وتتكثنّف  ق��اط��ع.  ب�شكل  اخل����راء  ن��ف��اه��ا معظم  ل��ط��امل��ا  ن��ظ��ري��ة  وه���ي 

قة اأكر. الدعوات يف االأو�شاط العلمية الإجراء حتقيقات معمنّ
قد  كان  خطرية،  جينية  بتالعبات  االتهامات  جتينغلي  �شي  ورف�شت 
هها خ�شو�شاً بع�س امل�شوؤولني االأمريكيني اجلمهوريني للمختر. وجنّ

على  وظيفي”  “اكت�شاب  اأب��ح��اث  ُت�شمى  التي  ال��درا���ش��ات  ه��ذه  ترتكز 
الفريو�س،  احلالة  هذه  يف  جل��زيء،  اجلينية  لل�شيفرة  د  متعمنّ تعديل 
�شراوة  زي��ادة  بهدف  اأخ��رى  اأحيان  يف  لكن  اأحياناً،  م�شرنّ  غري  ب�شكل 

املر�س اأو قابليته لالنتقال من اأجل فهمه ب�شكل اأف�شل.
واأك���دت ن��ي��وي��ورك تاميز اأن اأب��ح��اث��اً م��ن ه��ذا ال��ن��وع اأُج��ري��ت يف معهد 
مقال  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت  �شديد.  اأنها مو�شع جدل  علماً  ووه��ان 
ُن�شر عام 2017 من جانب جمموعة علماء يف خمتر ووهان بينهم 
مون فيه نتائج اأبحاث خلقوا خاللها ن�شخاً جديدة  الدكتورة �شي، يقدنّ

من فريو�س كورونا امل�شتخرج من اخلفافي�س.
ورداً على �شوؤال طرحته نيويورك تاميز يف هذا ال�شدد، اأكدت امل�شوؤولة 
اأنها مل جُتِر يوماً جتارب “اكت�شاب وظيفي” تهدف اإىل “زيادة �شراوة 

.» فريو�س معنينّ
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املال والأعمال
»التنظيم العقاري« يف دبي تطلق ور�شا فنية ل�شمان ا�شتدامة خدمات املناطق امل�شرتكة

اأف�شل  واعتماد  البع�س،  خ��رات 
التحديات  وا���ش��ت��ب��اق  امل��م��ار���ش��ات، 
قيمة  ت����ع����زز  م���ب���ت���ك���رة  ب���ح���ل���ول 

وتناف�شية االأع�شاء.
دبي  غ��رف��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  وج���دي���ر 
غرف  ل��ق��اءات  “�شل�شلة  اأط��ل��ق��ت 
التجارة االفرتا�شية”  بالتعاون 
مع االحتاد العاملي لغرف التجارة، 
خالل العام املا�شي لتكون من�شة 
للتعاون وتبادل اخلرات واملعرفة 
وت��ن��ظ��ي��م ح����وار ف��ع��ال ب��ني غرف 
العامل، واال�شتفادة  التجارة حول 
اكت�شبتها  ال���ت���ي  اخل������رات  م���ن 
احللول  ابتكار  يف  التجارة  غ��رف 

املبتكرة للتحديات امل�شرتكة.
حت�شرياً  ال�شل�شلة  ه��ذه  وتعتر 
ع�شر  الثاين  امل��وؤمت��ر  ال�شت�شافة 
ل��غ��رف ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة، الذي 
دبي،  يف  ال��ع��ام  ه��ذا  نهاية  �شيقام 
ويجمع اأكر من 1،000 م�شارك 
م��ن غ��رف ال��ت��ج��ارة ح��ول العامل 
من  العاملية  االأعمال  وجمتمعات 

اأكر من 100 دولة.

•• دبي-الفجر:

اأك��د ق��ادة وم���دراء غ��رف التجارة 
ال���غ���رف  دور  اأن  ال����ع����امل  ح�����ول 
جوهره  على  �شيحافظ  الرئي�شي 
يف دع�����م جم���ت���م���ع���ات االأع�����م�����ال، 
التجارة  تعتمد غرف  اأن  �شريطة 
التغيري  االب��ت��ك��ار الإح�����داث  ع��ل��ى 
اأزمة كوفيد- املن�شود، وذلك بعد 

19 التي اأظهرت احلاجة للتغيري 
من اأجل قطاع اأعمال م�شتدام.

الثالثة  الن�شخة  خالل  ذلك  جاء 
غ���رف  ل�����ق�����اءات  “�شل�شلة  م�����ن 
التي  االفرتا�شية”  ال���ت���ج���ارة 
و�شناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  نظمتها 
دب��ي م��وؤخ��راً وح�شرها اأك��ر من 
غرف  مي��ث��ل��ون  م�������ش���ارك���اً   138
حول  دول������ة   39 م����ن  ال����ت����ج����ارة 
الفعالية  يف  و�����ش����ارك  ال����ع����امل. 
�شعادة حمد  االفرتا�شية كل من 
ب��وع��م��ي��م، م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة دبي 
ورئ��ي�����س االحت�����اد ال��ع��امل��ي لغرف 
ال���ت���ج���ارة، وال���دك���ت���ور ع����الء عز، 

وت�شميم  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
القوية  االق��ت�����ش��ادي��ة  االأج���ن���دات 
لالأع�شاء.  م�شافة  قيمة  وب��ن��اء 
اأن�����ه مع  اإىل  امل��ت��ح��دث��ون  ول���ف���ت 
م�شي الوقت، تغري تاأثري الغرف 
فر�شت  م��ت��ع��ددة  ع��وام��ل  ب�شبب 
على الغرف اإعادة تقييم منوذجها 

الأداء مهامها.
وحول مدى مالئمة الدور الذي 
لقيادة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��غ��رف  تلعبه 
التغيري، �شلط املتحدثون ال�شوء 
اأجندة  على  االعتماد  اأهمية  على 
داع���م���ة ل���الأع���م���ال، داع����ني غرف 
يف  ا�شتباقية  ت��ك��ون  الأن  ال��ت��ج��ارة 
توقع التغيريات ح�شب احتياجات 
االأعمال،  جمتمعات  ومتطلبات 
االأح������داث ل�شنع  ان��ت��ظ��ار  وع����دم 

التغيري.
ويف كلمته االفتتاحية، اأكد �شعادة 
غرفة  ع��ام  مدير  بوعميم،  حمد 
دبي ورئي�س االحتاد العاملي لغرف 
وتاأييد  دعم  اأهمية  على  التجارة 
غرف التجارة ملنهجيات االأع�شاء 

اأم���ني ع��ام االحت���اد ال��ع��ام للغرف 
وايريك  امل�����ش��ري��ة،  ال��ت��ج��اري��ة 
ال�شووؤن  اإدارة  م��دي��ر  م��اك��ي��ب��ن��ي، 
والدولية يف غرفة جتارة  العامة 

دبلن.
واأ�������ش������ار امل���������ش����ارك����ون ب����احل����وار 

الهام  ال������دور  اإىل  االف���رتا����ش���ي 
لدعم  التجارة  تلعبه غرف  الذي 
ق��ط��اع االأع���م���ال، وت��وف��ري من�شة 
ومتثيل  ال�شركات،  جلمع  مثالية 
�شوت جمتمع االأعمال، موؤكدين 
ال���دور يف و�شع  اأه��م��ي��ة ه��ذا  على 

فرتة ما بعد كوفيد-19. وينبغي 
املتغريات  درا�����ش����ة  ال���غ���رف  ع��ل��ى 
االحتياجات  م����ع  وم���واءم���ت���ه���ا 
اأجل خلق  النا�شئة لالع�شاء من 
ت�شاعدهم  لالأعمال  بيئة حمفزة 

على النمو والتطور.«

ولفت بوعميم اإىل اأن منهجية “ 
واحدة  لطريقة  اجلميع  تطبيق 
تالئم اجلميع” غري فعالة وغري 
ناجحة، ولذلك ينبغي على غرف 
هواج�س  اإىل  اال�شتماع  ال��ت��ج��ارة 
من  والتعلم  االأع�شاء،  وحتديات 

م���واج���ه���ة  ال�����������ش�����رك�����ات يف  م������ن 
قائاًل:”  وامل��ت��غ��ريات،  التحديات 
متتلك غرف التجارة حول العامل 
اأهداف موحدة وهي دعم وحماية 
يف  وخ�شو�شاً  االأع�شاء،  م�شالح 
مواجهتها للتغيري والتحديات يف 

خالل »�شل�شلة لقاءات غرف التجارة الفرتا�شية« التي نظمتها غرفة دبي

غرف التجارة العاملية تبحث اأهمية دعم م�شالح االأع�شاء يف بيئة االأعمال املتغرية يف فرتة ما بعد كوفيد-19

فرق عمل املوؤ�ش�شة يف �شبيل ذلك اإىل التعاون مع خمتلف ال�شركاء 
اال�شرتاتيجيني واأ�شحاب امل�شلحة من القطاعني العام واخلا�س 
للعمل �شويا على طرح واإيجاد حلول مبتكرة وم�شتدامة ت�شهم يف 
االإرتقاء باإدارة املناطق امل�شرتكة وتف�شي اإىل خلق حوكمة �شاملة 
لر�شوم خدمات تلك املناطق«. ولفت اإىل اتفاقية التعاون التي مت 
توقيعها بني موؤ�ش�شة التنظيم العقاري و�شركة االحتاد خلدمات 
الطاقة “االحتاد اإ�شكو” والتي من �شاأنها اأن تعمل على حتقيق 
دف��ع خدمات  وال��ت��ع��اون يف  الطاقة  ك��ف��اءة  نقلة نوعية يف جم��ال 
بالوحدات  اخلا�شة  الطاقة  ف��وات��ري  وف��وت��رة  بانتظام  التريد 

ومناطق امل�شاحات امل�شرتكة وغريها من املجاالت ذات ال�شلة.
اأطلقت  ال���روؤي���ة  ان��ط��الق��ا م��ن ه���ذه  اأن����ه  اب���ن غليطة  واأ����ش���اف 
عقد  خاللها  م��ن  �شيتم  ال��ت��ي  الفنية  ال��ور���س  �شل�شلة  املوؤ�ش�شة 

املطورين  �شواء من  واملخت�شة  الفنية  الفرق  لقاءات عديدة مع 
وذلك  املالك  امل�شرتكة وجلان  املناطق  اإدارة  و�شركات  العقاريني 
قيد  امل�شاريع  يف  القائمة  املمار�شات  اأف�شل  على  االإط��الع  بهدف 
التنفيذ باالإ�شافة اإىل تدار�س عنا�شر جناح امل�شاريع املنفذة �شواء 
من  واالإ�شتفادة  ذاتها  املباين  اإدارة  اأو  الرئي�شي  املجمع  اإدارة  يف 
هذه التجارب الناجحة بجانب اإبراز اأهمية م�شاركة امل�شتثمرين 
ر�شوم  ومراجعة  تقييم  فر�شة  لهم  تتيح  والتي  امل��الك  يف جلان 

اخلدمات املقدمة.
واأكد اأن اإمارة دبي تعتر موطنا للكثري من الكفاءات واخلرات 
القائمة على ت�شغيل املجمعات العقارية واملناطق امل�شرتكة حيث 
هذه  من  لال�شتفادة  الفر�س  اإتاحة  ه��ذه  العمل  ور���س  �شاأن  من 

الكفاءات بالتعاون مع خمتلف ال�شركاء اال�شرتاتيجيني .

كما تهدف ور�س العمل - التي �شت�شتمر على مدار �شهر كامل - 
اإىل حماكاة النماذج الناجحة ونقل املعرفة اإىل املناطق امل�شرتكة 
وبالتايل  دب��ي  اإم���ارة  من  خمتلفة  اأن��ح��اء  يف  املنت�شرة  واملجمعات 
حت�شني اإدارة املناطق امل�شرتكة و�شمان ا�شتدامة تقدمي خدمات 

مميزة لهذه املجمعات واملباين.
و�شيتم خالل الور�س اأي�شا مناق�شة اأية م�شاريع مت تطبيقها يف 
عات واملباين ومن ثم حتليل البيانات اخلا�شة بهذه امل�شاريع  املجمنّ
ال��ذي خلقته ه��ذه البيانات وط��رق االإدارة  وال��وق��وف على االأث��ر 
التي �شاهمت يف ا�شتدامة تلك اخلدمات بجانب ت�شليط ال�شوء 
املنطقة  من  االإ�شتفادة  على  االإدارة  �شركات  ت�شجيع  اأهمية  على 
امل�شاحات  ه���ذه  ت��اأج��ري بع�س  ال��ع��ق��ار وذل���ك ع��ر  امل�����ش��رتك��ة يف 

امل�شرتكة واحل�شول على عائداتها كدخل اإ�شايف.

•• دبي -وام:

عززت موؤ�ش�شة التنظيم العقاري “ريرا” التابعة لدائرة االأرا�شي 
اإىل ���ش��م��ان ا�شتدامة  ال��رام��ي��ة  ب��دب��ي م��ن ج��ه��وده��ا  واالأم�����الك 
من  اال���ش��ت��ف��ادة  وحت�شني  االإم����ارة  يف  امل�شرتكة  املناطق  خ��دم��ات 
املباين ذات ال�شلة عر اإطالقها �شل�شلة من الور�س الفنية التي 
دبي  اإم���ارة  ع��دي��دة يف  تعنى مبناق�شة م�شاريع وجت���ارب ومن���اذج 
حيث جنحت يف اإدارة املناطق امل�شرتكة بفاعلية ومتينّز كبريين. 
وقال �شعادة املهند�س مروان بن غليطة املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
التنظيم  موؤ�ش�شة  ت���ويل   “ دب���ي  اأرا����ش���ي  يف  ال��ع��ق��اري  التنظيم 
العقاري اهتماما كبريا بتطوير منظومة عمل املناطق امل�شرتكة 
وت�شعى   .. اأهمية متنامية  القطاع من  ملا ميثله هذا  االإم��ارة  يف 

»Hub71« و»مودو�س كابيتال« 
تطلقان برناجما جديدا لبناء ال�شركات النا�شئة

طريان »فالي اأري�شتان« الكازاخي يد�شن اأول رحالته اإىل ال�شارقة
اخلطوة  هذه  اأهمية  موؤكدا 
االم������ارات  اأن  اع���ت���ب���ار  ع��ل��ى 
مب������ط������ارات������ه������ا امل���خ���ت���ل���ف���ة 
ه�������ي حم������ط������ات وم����ن����اط����ق 
لربط  مهمة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
املختلفة،  ال����ع����امل  ق��������ارات 
م�شتويات  اىل  اإ������ش�����اف�����ة 
اخلدمات اجلوية واالر�شية 
التي  وامل����م����ي����زة  ال����راق����ي����ة 
تقدمها تلك املوانئ اجلوية 
العاملية  ال��ط��ريان  ل�شركات 
ال�����ت�����ي ت�������ش���ت���خ���دم اأج���������واء 
وم����وان����ئ دول�����ة االإم��������ارات. 
باأنها  اأري�شتان”  “فالي  اإدارة خطوط  من جانبها قالت 
 - اجلنوبية  العا�شمة  من  معقولة  باأ�شعار  رحالت  توفر 
اأملاتي اإىل ال�شارقة، موؤكدة باأن امل�شافرين والزوار الكازاخ 
ال  مريحة  اإج���ازة  وترفيهيه  �شياحية  كنوزا  �شيكت�شفون 
ُتن�شى يف دولة االإمارات . واأو�شحت االإدارة يف تقرير لها 
مبنا�شبة تد�شني اخلطوط اجلديدة، باأنه ميكن للراغني 
من ال�شفر من ال�شارقة اإىل كازاخ�شتان على منت طائرة 
اإيربا�س A320 �شعة 180 مقعًدا، والتي ت�شري بانتظام 

مرتني يف االأ�شبوع - يومي الثالثاء واالأحد.

•• ال�شارقة-وام:

الطريان  ���ش��رك��ة  اأط���ل���ق���ت 
منخف�شة  الكازاخ�شتانية 
اأري�شتان”  “فالي  التكلفة 
ا����ش���ب���وع���ي���ا بني  رح����ل����ت����ني 
واأملاتي،  ال�����ش��ارق��ة  مدينتي 
با�شتخدام طائرات اإيربا�س 
�شعادة  وق�����ال   .  A320
�شفري  مينيلبيكوف  ماديار 
كازاخ�شتان لدى الدولة اإن 
للخطوط  االنطالقة  ه��ذه 
اجلوية الكازاخية اجلديدة 

باجتاه ال�شارقة، هي جت�شيد حقيقي ملدى متانة العالقات 
باأن املرحلة املقبلة �شت�شهد املزيد  بني البلدين، مو�شحا 
يخدم  مب��ا  م�شتويات،  ع��دة  يف  ال�شخمة  االجن����ازات  م��ن 
ل�شيا�شة  تنفيذا  وذل���ك  وال�����ش��ع��ب��ني،  ال��ب��ل��دي��ن  م�شلحة 
موؤمتر  يف  �شعادته  واأ���ش��اف  البلدين.  ك��ال  يف  القيادتني 
�شعادة  ال��دويل، بح�شور  ال�شارقة  ُعقد يف مطار  �شحفي 
وم�شوؤولني عن  كازاخ�شتان  عام  قن�شل  ت�شومابيك  روان 
اإدارة �شركة الطريان اجلديدة ومطار ال�شارقة.. اإن دولة 
اأري�شتان”  “فالي  اإليها  دول��ة تطري  راب��ع  االإم���ارات هي 

انطالق معر�س ال�شرق االأو�شط 
لل�شيانة واالإ�شالح والعمرة

•• دبي - وام:

والعمرة  واالإ�شالح  لل�شيانة  االأو�شط  ال�شرق  معر�س  فعاليات  اأم�س  انطلقت 
ومب�شاركة  العاملي  التجاري  دبي  مركز  يف  يومني  مدى  على  �شي�شتمر  وال��ذي 
املوردين  من  وغريهم  القطاع  يف  ال��ق��ادة  اأب��رز  من  جمموعة  قبل  من  وا�شعة 
والعمالء واملتخ�ش�شني يف ال�شيانة واالإ�شالح والعمرة �شمن قطاع الطريان.

وا�شتهل احلدث جل�شة االفتتاحية قدمها مايكل ويتي ال�شريك يف ق�شم النقل 
واخلدمات يف �شركة اأوليفر واميان.. م�شرياً اإىل اأنه على الرغم من ا�شتمرار 
ب���وادر خري  هنالك  اأن���ه  اإال  التحديات  م��ن  للعديد  ال��ط��ريان  ق��ط��اع  م��واج��ه��ة 
اأ�شارت التوقعات ال�شابقة ال�شادرة عن اأوليفر واميان  وتوقعات اإيجابية حيث 
اإىل اأن اأ�شطول الطريان التجاري يف منطقة ال�شرق االأو�شط �شي�شهد منواً على 
املدى الطويل ي�شل اإىل 4.2 باملائة كمعدل منو �شنوي مركب كما من املتوقع 
اأزمة كوفيد-19 يف  اإىل ما كان عليه قبل  اأ�شطوله  اأن ي�شتعيد القطاع حجم 
�شيتعافى  والعمرة  واالإ�شالح  ال�شيانة  على  الطلب  اأن  حني  يف   2023 العام 

خالل العام 2022 بح�شب راأي معظم امل�شاركني يف الدرا�شة.
اأظهرت  واالإ�شالح  ال�شيانة  و�شركات  الطريان  �شركات  اأن  ويتي  مايكل  وقال 
مرونة كبرية للتخفيف من اآثار الوباء حيث �شيظهر اأ�شطواًل يف عام 2022 
يت�شم بطائرات اأ�شغر حجماً ليكون اأكر ر�شاقة وكفاءة يف حني �شيواجه القطاع 
بع�س التحديات يف توافر الكفاءات الأعمال ال�شيانة واالإ�شالح باعتباره اإحدى 

اأبرز التحديات للقطاع الدويل.
جتديد  للتقنيات  الرتكية  وال�شركة  بوينغ  �شركة  اإع��الن  االأول  اليوم  و�شهد 
اتفاقية حزم قطاع الغيار امل�شممة خ�شي�شاً لهذه االتفاقية وذلك ملدة ثالثة 
ال�شركة  وموثوقية  كفاءة  بتعزيز  االتفاقية  هذه  �شت�شهم  حيث  اأخ��رى  اأع��وام 
الرتكية للتقنيات ف�شاًل عن و�شولها اإىل قاعدة اأكر من العمالء الدوليني 

�شمن ال�شبكة العاملية لقطع الغيار وخدمات االإ�شالح.
وتخلل اليوم االأول اأي�شاً توقيع اتفاقية اإطار بني �شركة “جورامكو” و�شركة 
“يف دبي جولف” للتعاون يف جمال ال�شيانة واالإ�شالح والعمرة حيث �شيعمل 
هذا  يف  واإمكانياتهم  قدراتهم  تو�شيع  على  االتفاقية  ه��ذه  مبوجب  اجلانبان 
و�شاملة  متطورة  ع��م��الء  جت��رب��ة  لتوفري  ال��ت��ع��اون  م�شتويات  وتعزيز  امل��ج��ال 

باالإ�شافة اإىل ت�شجيع وتعزيز التنمية امل�شتدامة لكال املنظمتني.
و�شملت قائمة امل�شاركني يف املعر�س كاًل من �شركة االحتاد للطريان الهند�شية 
و�شركة  االأو�شط  ال�شرق  “ليبري”  و�شركة  للطريان  را�شد  بن  حممد  ومركز 
الطريان  الأنظمة  االأردن��ي��ة  وال�شركة  تيكنيك�س”  اأر  “اإ�س  و�شركة  “�شند” 

وال�شركة الرتكية للتقنيات.

تكنولوجيا  ����ش���رك���ات  ق���ي���ادة  م���ن 
ال���ق���اب���ل���ة ل���ال����ش���ت���م���راري���ة وج����ذب 
���ش��رك��ات وا���ش��ت��ث��م��ارات ج��دي��دة اإىل 
من  امل�شتقبل  جيل  ودع��م  اأبوظبي 
رواد االأع��م��ال يف ال��دول��ة م��ن اأجل 
الرقمي  اقت�شادها  �شكل  �شياغة 
النفوذ  ي��ع��دنّ  واأ����ش���اف  امل�شتقبلي. 
نيويورك  يف  ل�”مودو�س”  ال��دويل 
وال����ق����اه����رة وخ���رت���ه���ا امل��ث��ب��ت��ة يف 
ب��ن��اء ���ش��رك��ات راأ�����س امل���ال املخاطر 

وهي:  قيمة  اإل��ي��ه  وي�شيف  االآخ���ر 
املال، واالبتكار  راأ�س  اإن�شاء �شركات 
املخاطر.  امل����ال  وراأ������س  امل��وؤ���ش�����ش��ي، 
م�شاحات  “مودو�س”  وت���ط���ل���ق 
بناة  ل�شمنّ  اإقليمية  م�شرتكة  عمل 
�شركات راأ�س املال املخاطر وبرامج 
اإطالق  وتعتزم  املوؤ�ش�شي  االبتكار 
املنطقة  يف  اإ�شافية  �شركات  ث��الث 
بدءاً من اململكة العربية ال�شعودية 

يف وقت الحق من هذا العام.

االأعمال  ري����ادة  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر 
ال�شركات  يف  وت�شتثمر  املنطقة  يف 
منطقة  يف  ال���ن���اج���ح���ة  ال���ن���ا����ش���ئ���ة 
اأفريقيا.  و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق 
تاأ�ش�شت  التي  “مودو�س”  وتطبنّق 
وتو�شعت  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات  يف 
االأو�شط  ال�����ش��رق  منطقة  لت�شمل 
الدولية  خرتها  اأفريقيا  و�شمال 
وتتاألف  االإقليمية،  املنظومة  على 
من عنا�شر ثالثة يدعم كل منها 

•• اأبوظبي-وام:

منظومة   Hub71 اأط�����ل�����ق�����ت 
اأبوظبي  يف  العاملية  التكنولوجيا 
“مودو�س  ���ش��رك��ة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
برنامج  ن���ي���وي���ورك  يف  كابيتال” 
ال�شركات  لبناء   Ventures Lab

النا�شئة واال�شتثمار فيها.
وت��ت��ي��ح ال�����ش��رك��ة امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
ب��ن��اء ���ش��رك��ات راأ�����س امل���ال املخاطر 
تطوير  ال��ع��امل  ح���ول  للموؤ�ش�شني 
�شركات نا�شئة ناجحة انطالقاً من 
 Ventures Lab ويعدنّ  اأبوظبي 
لبناء  ب��رن��ام��ج  اأول   Hub71 يف 
�شركات من هذا النوع يف االإمارات 

تطلقه “مودو�س«.
 Ventures ب��رن��ام��ج  وي�شاعد 
اختبار  ع���ل���ى  امل���وؤ����ش�������ش���ني   Lab
املنتجات  وط��رح  واملفاهيم  االأف��ك��ار 
الرنامج  و���ش��ي�����ش��م  ال�������ش���وق  يف 
ال  م��ا  اأ���ش��ه��ر  ت�شعة  ي�شتمر  ال���ذي 
بعد  عام  كل  موؤ�ش�شاً   16 يقل عن 

والتعليمية،  وال�����ش��ح��ي��ة  امل���ال���ي���ة 
امل�شتهلك،  م��ع  امل��ب��ا���ش��ر  وال��ت��ع��ام��ل 
Hub71 بدعم  متا�شياً مع التزام 
الوطنية،  االأولوية  ذات  القطاعات 
2030. كما  اأب��وظ��ب��ي  وم��ع روؤي���ة 
�شتمنح Hub71 االأولوية لرائدات 
االإماراتيني  وامل��واط��ن��ني  االأع��م��ال 
القادم  رعاية اجليل  للم�شاهمة يف 

من املوؤ�ش�شني املحليني.
وقال نادر م�شيطف، رئي�س تطوير 
املنتجات واالأعمال يف Hub71 اإننّ 
منوذج االأعمال املتميز وامل�شتدام ال 
يقل اأهمية عن املوؤ�ش�س نف�شه، ولهذا 
“مودو�س”  م��ع  �شراكتنا  �شتوفر 
 Hub71 اإىل  ال��و���ش��ول  اإم��ك��ان��ي��ة 
اال�شرتاتيجيني  املخططني  واإىل 
الت�شويق  وخ������راء  وامل����رجم����ني 
للم�شاعدة  التكنولوجيا  ومطوري 
وتاأمني  منتجاتهم  ت�����ش��وي��ق  ع��ل��ى 
راأ���س امل��ال. واأ�شاف اأن��ه من خالل 
برنامج Ventures Lab �شنعمل 
املوؤ�ش�شني  م��ن  م��زي��د  متكني  على 

الفرق  م��ن  وامل�����ش��اع��دة  الت�شغيلي 
احلوافز  ع���ن  ف�����ش��اًل  االإ����ش���اف���ي���ة 
العاملية  وال�������ش���ب���ك���ات  وال�����رام�����ج 
ن���ط���اق و����ش���ول���ه���م اإىل  ل��ت��و���ش��ي��ع 
املوؤ�ش�شون  �شيح�شل  كما  االأ�شواق. 
�شندوق  اإىل  ال��و���ش��ول  ح���ق  ع��ل��ى 
راأ�س املال املخاطر من “مودو�س” 
و�شمال  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق  ملنطقة 
اأبوظبي  �شوق  يف  امل�شجل  اأفريقيا 
العاملي والبالغة قميته 80 مليون 
دوالر، باالإ�شافة اإىل جمتمع راأ�س 
والذي   Hub71�ل امل��ت��ن��ام��ي  امل���ال 
مع  م��ال  راأ����س  �شندوق   17 ي�شم 
قيمتها  ت��زي��د  االإدارة  قيد  اأ���ش��ول 

عن 1.72 مليار دوالر.
املراحل  يف  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ني  ومي���ك���ن 
االأوىل من تطوير مفهوم اأو منوذج 
اأويل متخ�ش�س يف اأي قطاع التقدم 
برنامج  اإىل  االن�������ش���م���ام  ب��ط��ل��ب 
و�شتحظى   .Ventures Lab
النا�شئة  ال�����ش��رك��ات  ب��االأف�����ش��ل��ي��ة 
التكنولوجيا  جم���ال  يف  ال��ع��ام��ل��ة 

 Hub71 اختيار جتريها  عملية 
يف  اآخ����رون  وخ����راء  و”مودو�س” 

القطاع.
“مودو�س”  ف���ري���ق  و����ش���ي���ت���ع���اون 
مع  وامل�شغلني  االأع���م���ال  رواد  م��ن 
لتقدمي  امل�������ش���ارك���ني  امل���وؤ����ش�������ش���ني 
راأ�س  ���ش��رك��ات  ب��ن��اء  ال��دع��م لهم يف 
ا�شرتاتيجية  وو�شع  املخاطر  امل��ال 
االأعمال واال�شتعداد جلمع االأموال 
يتما�شى  مب��ا  املنتجات  من��و  واإدارة 
اأع��م��ال��ه��م طيلة فرتة  اأه����داف  م��ع 

عمل ال�شركة النا�شئة.
جة طيلة  وحتظى كل �شركة متخرنّ
اإىل  ي�شل  بتمويل  ال��رن��ام��ج  م��دة 
عينية  ومب���وارد  دوالر  األ���ف   450
من  تتخذ  ال��ت��ي  “مودو�س”  م��ن 
Hub71 مقراً لها. وعند التخرج 
 ،Ventures Lab ب��رن��ام��ج  م��ن 
فر�شة  على  املوؤ�ش�شون  �شيح�شل 
 Hub71 اال���ش��ت��ف��ادة م��ن ب��رن��ام��ج
احليوي،  جمتمعها  ومن  للحوافز 
الدعم  تلقي  يف  �شي�شتمرون  حيث 

ان��ع��ك��ا���ش��اً وا���ش��ح��اً ل��رتك��ي��زن��ا على 
ت�شيف  ال���ت���ي  ال�������ش���راك���ات  مت��ت��ني 
قيمة وتوفر املزيد من فر�س جمع 
ملوؤ�ش�شينا. ونتطلع للعمل  االأم��وال 
واإطالق  “مودو�س”  مع  كثب  عن 
اإن�شاء  يف  ي�شهم  متكينينّ  ب��رن��ام��ج 
موؤثرة  حملية  تكنولوجيا  �شركات 
يف قلب اأبوظبي. وتدعم “مودو�س 
يف  مكاتبها  خ���الل  م��ن  كابيتال” 
واأبوظبي  وال���ق���اه���رة  ن���ي���وي���ورك 

فالي دبي تطلق رحالتها اإىل وار�شو اعتبارا من 30 �شبتمرب املقبلفالي دبي تطلق رحالتها اإىل وار�شو اعتبارا من 30 �شبتمرب املقبل

“ وو�شعت فالي دبي مع تخفيف قيود ال�شفر الدولية 
تدريجيا �شبكتها اإىل اأكر من 90 وجهة مبا يف ذلك 
باتومي  املو�شمية مثل  ال�شيفية  الوجهات  العديد من 
وب��ودروم وط��راب��زون يف تركيا وميكونو�س  يف جورجيا 
و�شرم  اإي��ط��ال��ي��ا  يف  ون��اب��ويل  ال��ي��ون��ان  يف  و�شانتوريني 

ال�شيخ يف م�شر وتيفات يف اجلبل االأ�شود.
وتوفر �شبكة فالي دبي للم�شافرين فر�شة ا�شتك�شاف 
جمموعة من املدن الغنية بالثقافة والرتاث واالأن�شطة 
مثل باكو وبوخار�شت وبوداب�شت وا�شطنبول وليوبليانا 
وتبلي�شي وتريانا ويريفان باالإ�شافة اإىل عطالت املدن 
اأف�شل  بع�س من  اإىل  رح��الت  ا  اأي�شً الناقلة  توفر  كما 
مبا  العامل  يف  الدافئة  اال�شتوائية  واملناطق  ال�شواطئ 
الرحالت  و�شتكون  امل��ال��دي��ف وزجن��ب��ار.  ج��زر  ذل��ك  يف 
طريان  مع  امل�شرتك  الرمز  رح��الت  �شمن  وار�شو  اىل 
اأكر  رب��ط  رح���الت  للم�شافرين  ي��وف��ر  االم����ارات مم��ا 
�شال�شة من خالل مركز الطريان الدويل يف دبي ومنها 
168 وجهة بني كل من طريان االإم��ارات و�شبكة  اإىل 
ف���الي دب���ي مب��ا يف ذل���ك اأ���ش��رتال��ي��ا وال�����ش��ني واملحيط 

الهندي واليابان وجنوب اآ�شيا والواليات املتحدة.

••دبي-وام: 

/ وار�شو  اإىل  اليومية  بدء رحالتها  دبي  اأعلنت فالي 
اعتبارا من 30 �شبتمر املقبل و�شت�شبح   /WAW
وار����ش���و ال��وج��ه��ة ال��ث��ان��ي��ة ل��ف��الي دب���ي يف ب��ول��ن��دا بعد 
برحلتني  ح��ال��ي��ا  تخدمها  ال��ت��ي   /KRK/ ك��راك��وف 
اأ�شبوعيا. وقال غيث الغيث الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
فالي دبي “اأننا نخدم كراكوف كراكوف يف بولندا منذ 
عام 2018 ومع اإ�شافة وار�شو اإىل �شبكتنا فاإننا نوفر 
مل�شافرينا املزيد من اخليارات لل�شفر من واإىل بولندا 
من  والتجارة  ال�شفر  تدفقات  من  مزيد  اإىل  ونتطلع 

خالل خدمتنا اليومية ».
للعمليات  االأول  الرئي�س  نائب  اأفندي  جيهون  واأع��رب 
ال��ت��ج��اري��ة وال��ت��ج��ارة االإل��ك��رتون��ي��ة يف ف���الي دب���ي عن 
بدء  م��ع  اأك���ر  ب�شكل  اأوروب����ا  يف  �شبكتنا  بنمو  �شعادته 
خ��دم��ات��ن��ا اىل وار�����ش����و. وم����ع ان���ط���الق رح��الت��ن��ا اىل 
اإىل وار���ش��و وت��وج��ه امل��زي��د م��ن ال���دول اىل رف��ع القيود 
فر�شة  للركاب  �شتتاح  ال��دويل  ال�شفر  على  املفرو�شة 
دبي.  �شبكة فالي  على  الوجهات  املزيد من  ا�شتك�شاف 
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املال والأعمال

اعتماد »�شركة دبي ملقا�شة ال�شلع« ك�شركة مقا�شة معرتف بها من �شلطة النقد يف �شنغافورة 
عاملًيا  م��ال��ًي��ا  م��رك��ًزا  تعد  وال��ت��ي  ���ش��ن��غ��اف��ورة،  العاملة يف  امل��ال��ي��ة 
اأن ح�شلت  رئي�شًيا. وكان قد �شبق لبور�شة دبي للذهب وال�شلع 
كم�شغل  �شنغافورة  يف  النقد  �شلطة  اعتماد  على   2008 عام  يف 
�شوق  معتمد. ويف تعليق له، قال لي�س ميل، الرئي�س التنفيذي 
لبور�شة دبي للذهب وال�شلع: “يعد ح�شولنا على هذا االعتماد  
اإجن��اًزا مهًما يوؤكد جمدًدا الثقة  من �شلطة النقد يف �شنغافورة 
التي  التنظيمية  للوائح  باالمتثال  التزامنا  وي��رز  قدراتنا،  يف 
يف  وامل�شتقات  ال�شلع  اأ�شواق  يف  املالية  النزاهة  تعزيز  اإىل  ت�شعى 
جميع اأنحاء العامل. كما يتيح هذا االعتماد للموؤ�ش�شات العاملة 
اأع�شاء بور�شة دبي للذهب،  اإىل  اإمكانية الو�شول  يف �شنغافورة 
املنطقة،  يف  ال�شلع  ملقا�شة  دبي  ل�شركة  املرموقة  املكانة  ويعك�س 
ف�شاًل عن اأنه ميثل خطوة مهمة ملجموعة بور�شة دبي للذهب 

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت �شركة دبي ملقا�شة ال�شلع، �شركة التقا�س املركزي الرائدة 
ب��ور���ش��ة دب���ي للذهب  ب��ال��ك��ام��ل م��ن ق��ب��ل  يف املنطقة وامل��م��ل��وك��ة 
من  فيها  معرتف  مقا�شة  ك�شركة  اعتمادها  عن  اليوم  وال�شلع، 
�شلطة النقد يف �شنغافورة، والتي تعتر امل�شرف املركزي للبالد 

وهيئة التنظيم املايل فيها.
املركزي  التقا�س  �شركات  اأك��ر  ال�شلع،  ملقا�شة  دبي  �شركة  وتعد 
توفرخدمات  وهي  االأو���ش��ط،  ال�شرق  منطقة  يف  تنوًعا  واأكرها 

املقا�شة لبور�شة دبي للذهب وال�شلع منذ اإن�شائها.
دبي  ل�شركة  �شنغافورة  النقد يف  �شلطة  ويتيح هذا االعتماد من 
ملقا�شة ال�شلع اإمكانية تقدمي خدمات املقا�شة للبنوك واملوؤ�ش�شات 

تو�شيع خدماتنا ومنتجاتنا عر  اإىل  �شياق تطلعاتنا  وال�شلع يف 
االأو�شع  ا�شرتاتيجيتنا  من  ج��زًءا  باعتبارها  االآ�شيوية،  املنطقة 
للنمو.« وياأتي هذا االإعالن ليوا�شل النجاح الكبري الذي حققته 
منتجاتها  جمموعة  �شعيد  على  وال�شلع  للذهب  دب��ي  بور�شة 
اخلا�شة بعقود الروبية الهندية، والتي تت�شمن العقود ال�شهرية 
االآجلة للروبية الهندية، وعقود خيارات الروبية الهندية، وعقود 
كوانتو الروبية الهندية االآجلة، وعقود الروبية الهندية االآجلة 
امل�شغرة. وتوفر عقود االأ�شبوعية االآجلة للروبية الهندية التي مت 
ا ق�شرية االأجل  طرحها العام املا�شي، للم�شاركني يف ال�شوق فر�شً
للتحوط واملراجحة، مع تتبع اأكر جتمع لل�شيولة اخلارجية يف 
املتداولة يف  الهندية-الدوالر االأمريكي  الروبية  العامل ملنتجات 

البور�شة والتي تقدمها بور�شة دبي للذهب وال�شلع.

اينوك لينك تزود اأ�شطول اإك�شبو 2020 دبي باأكرث من مليون لرت من الوقود

»االإمارات للطاقة النووية« حتتفي بت�شجيل 100 مليون �شاعة عمل اآمنة يف »براكة«

مليار درهم �شيولة االأ�شهم   4.8
االإماراتية خالل 3 جل�شات

•• اأبوظبي-وام:

وذلك  االإماراتية  امل��ال  اأ�شواق  ت��داوالت  قاعات  اىل  ال�شيولة  تدفق  توا�شل 
رغم حالة الهدوء التي �شيطرت على حركة املوؤ�شرات العامة نتيجة بع�س 
عمليات جني االأرباح التي �شهدتها بع�س االأ�شهم القيادية بعد ارتفاعاتها 

املتوا�شلة يف االأيام ال�شابقة.
فقد  واملحلية  االأجنبية  للموؤ�ش�شات  املكثفة  ال��ت��داوالت  ا�شتمرار  ظل  ويف 
4.8 مليار درهم تقريبا  االأ�شواق اىل  املرمة يف  ال�شفقات  ارتفعت قيمة 
ام�س  جل�شة  يف  �شجلت  دره���م  مليار   1.57 منها  جل�شات،  ث��الث  خ��الل 

الثالثاء.
وكان املوؤ�شر العام ل�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية اأغلق عند م�شتوى 6740 
املايل  العام ل�شوق دبي  املوؤ�شر  %0.07 يف حني اقفل  نقطة بنمو ن�شبته 
الر�شد  يظهره  ما  بح�شب   0.05% ن�شبتها  بزيادة  نقطة   2869 عند 
اليومي للتعامالت. وبرغم حالة الهدوء الن�شبي الذي �شيطر على حركة 
جيدة  مكا�شب  حتقيق  يف  جنحت  اال���ش��ه��م  م��ن  �شريحة  اأن  اال  امل��وؤ���ش��رات 
وجاء يف مقدمتها �شهم الدار العقارية املرتفع اىل 3.87 درهم وهو اعلى 
م�شتوى له منذ فرتة طويلة ،وجتاوزت قيمة ال�شفقات املرمة على �شهم 

ال�شركة 315 مليون درهم.
97.2 درهم و�شهم  كذلك فقد ارتفع �شهم ال�شركة العاملية القاب�شة اىل 
العقارية اىل نحو  16.90 دره��م وراأ���س اخليمة  االأول اىل  ابوظبي  بنك 

65 فل�شا.
وجتاوزت قيمة التداوالت يف �شوق العا�شمة 1.33 مليار درهم وو�شل عدد 

االأ�شهم املتداولة 283 مليون �شهم نفذت من خالل 4741 �شفقة.
ويف �شوق دبي املايل وا�شل �شهم اعمار العقارية ارتفاعه اىل 4.16 درهم 
2.02 دره��م و�شهم دار  وحل��ق به يف نف�س االجت��اه �شهم اعمار مولز اىل 

التكافل 1.03 درهم وامانات 95 فل�شا.

• •دبي - وام:

املن�شة  لينك”  “اينوك  اأع��ل��ن��ت 
وقود  لتو�شيل  ال�شاملة  الرقمية 
اينوك  ملجموعة  التابعة  امل��رك��ب��ات 
اإك�شبو  م���ع  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  ع���ن 
اأ�شطول  ل���ت���زوي���د  دب�����ي   2020
باأكر من مليون  ال��دويل  احل��دث 
�شي�شهم يف  ال���وق���ود مم��ا  ل��رت م��ن 
الو�شول  م���ن  االأ����ش���ط���ول  مت��ك��ني 
اإىل الوقود باأ�شلوب مريح وموثوق 
العمليات  ���ش��وء  يف  وذل����ك  واآم�����ن 
احلدث  �شي�شهدها  ال��ت��ي  ��ف��ة  امل��ك��ثنّ
ال�شخم. وانطالقاً من دور اينوك 
الإك�شبو  املتكاملة  الطاقة  ك�شريك 
املجموعة  ���ش��ت��ع��م��ل  دب����ي   2020
لينك”  “اينوك  من�شة  من خالل 
املتطلبات  دع�����م  ع���ل���ى  ال���رق���م���ي���ة 
قبيل  ل���الأ����ش���ط���ول  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 
ان��ط��الق احل���دث ال����دويل. وكانت 
املجموعة قد اأطلقت يف مطلع هذا 
العام “حمطة اخلدمة امل�شتقبلية” 
يف  املبتكر  بت�شميمها  تتميز  التي 
2020 دبي وتهدف  اإك�شبو  موقع 
يف  اجلمهور  احتياجات  تلبية  اإىل 
منظومة   ”2020 “د�شرتكت 
املتمحورة  احل�������ش���ري���ة  االب���ت���ك���ار 

وال�شالمة  ال�شحة  على  املخاطر 
ال��وق��ود يف  ت��زوي��د  خ���الل عمليات 
فريقنا  ي���ق���وم  ال���ع���م���الء  م��ن�����ش��اآت 
اأعلى  تطبيق  على  بالكامل  امل��درب 
هذا  ال��ع��امل��ي��ة يف  ال����روت����وك����والت 
الرقمي  امل�������ش���روع  وي���ع���دنّ  امل���ج���ال. 
“اينوك لينك” جزءا من برنامج 
وهو  “نك�شت”  االأع����م����ال  م�����ش��رع 
ملجموعة  بالكامل  مملوكة  �شركة 
م خدمة رقمية مبتكرة  اينوك تقدنّ
موثوقة  بطريقة  الوقود  لتو�شيل 
واآمنة وقائمة على توفري البيانات 
ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة ل���ت���و����ش���ي���ل ال����وق����ود 
خمتلف  يف  ال���ع���ام���ل���ة  ل���ل�������ش���رك���ات 

القطاعات ال�شناعية.
“اينوك  اأن  ب����ال����ذك����ر  اجل�����دي�����ر 
رقمية  خ����دم����ة  �����ر  ت�����وفنّ لينك” 
واأحدث  بالوقود  للتزود  متكاملة 
االأ�شاطيل  واإدارة  التحليل  �شبل 
املقطوعة  امل�������ش���اف���ات  وت�����ش��ج��ي��ل 
مل�����ش��غ��ل��ي االأ���ش��اط��ي��ل ال��ت��ج��اري��ة يف 
دولة االإم��ارات العربية اإ�شافة اإىل 
من�شة  اإىل  الو�شول  من  متكينهم 
لتحليل  خم�����ش�����ش��ة  اإل���ك���رتون���ي���ة 
اإجمايل  ب�شكل  ال��وق��ود  ا�شتهالك 
اأو  املكان  اأو بح�شب  املركبات  لكافة 

حتى على م�شتوى املركبات.

احللول املتوفرة يف ال�شوق لتو�شيل 
بالكامل  اآم�����ن  ب��اأ���ش��ل��وب  ال����وق����ود 
لل�شركات يف املنطقة وتزاول عملها 
وفقاً الأعلى املعايري العاملية املتعلقة 
الت�شغيلية  والعمليات  بال�شالمة 
ال�شالمة  م���ع���اي���ري  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
وقود  اأ�شطول  ان  وذك��رت  املحلية. 
“اينوك لينك” يلبي اأعلى معايري 
ال�����ش��الم��ة ال��دول��ي��ة ال�����ش��ادرة عن 
“اجلمعية  ومنها  العاملية  اجلهات 
احلرائق”  من  للحماية  الوطنية 
الب�شائع  نقل  “اتفاقية  ومعايري 
اخلطرة على الطرقات” واإر�شادات 
 /UL/ اأن�����درراي�����رتز  خم���ت���رات 
ل��ل�����ش��الم��ة. و����ش���م���ان���اً ل��ل��ح��د من 

وبف�شل  الكوالي�س.  خلف  جت��ري 
وتقنيتها  ل��ي��ن��ك  اي���ن���وك  م��ن�����ش��ة 
الرقمية املتطورة �شتتمتع عمليات 
باالأمان  اإك�شبو  املكاتب اخللفية يف 
وال��ب�����ش��اط��ة وال�����ش��ال���ش��ة وه����و ما 
يدعم هدف اإك�شبو 2020 املتمثل 
يف عر�س االأفكار واالبتكارات التي 

ت�شكل امل�شتقبل«.
ال�����ش��راك��ة تاتي  وا���ش��اف��ت ان ه���ذه 
 2020 اإك�����ش��ب��و  الأ���ش��ط��ول  لتتيح 
اإىل  واأم���ان  ب�شهولة  الو�شول  دب��ي 
مبا  لينك”  “اينوك  م��ن��ت��ج��ات 
ال���دي���زل وال���دي���زل احليوي  ف��ي��ه��ا 
والبرتول.   ”20 و”بي   ”5 “بي 
وتعدنّ “اينوك لينك” حالياً اأحدث 

يف  ون���وؤك���د  ان��ق��ط��اع��ات.  اأي  ودون 
بتطوير  التزامنا  على  امل��ق��ام  ه��ذا 
املبتكرة  واحللول  التقنيات  اأح��دث 
ل��الرت��ق��اء ب��خ��دم��ة ال��ع��م��الء ودفع 
االقت�شادي.” وقالت  النمو  عجلة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ب��ي��ات  م��ن��ال 
دبي   2020 اإك�شبو  يف  للم�شاركة 
اإك�شبو  اأول  ه��و   2020 “اإك�شبو 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ي���ق���ام  دويل 
اآ�شيا  االأو����ش���ط واأف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب 
العامل  ي�����ش��ه��ده  ح����دث  واأ����ش���خ���م 
ب���ه���ذا احلجم  ح����دث  ال���ع���رب���ي. يف 
الطرق  ن��ح��دد  اأن  ال�����ش��روري  م��ن 
اأق�شى  حت��ق��ي��ق  ل���ن���ا  ت��ت��ي��ح  ال���ت���ي 
التي  لالأن�شطة  ال��ك��ف��اءة  م��ن  ق��در 

مبوقع  تتميز  التي  االإن�شان  ح��ول 
ي�شهل الو�شول اإليه والتي �شتمثل 
م�شتقبل موقع اإك�شبو 2020 بعد 
اإ�شدال ال�شتار على فعاليات احلدث 

الدويل يف 31 مار�س 2022.
وقال �شعادة �شيف حميد الفال�شي 
ملجموعة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
اينوك: “باعتبارنا �شريك الطاقة 
دبي   2020 الإك�����ش��ب��و  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
احل�������دث ال��������دويل ال�����رائ�����د ال����ذي 
ي�شعدنا  العام  هذا  دبي  ت�شت�شيفه 
الرقمية  حلولنا  ك��اف��ة  ر  ن�شخنّ اأن 
العمليات  ل�شري  ���ش��م��ان��اً  امل��ب��ت��ك��رة 
ب�����ش��ال���ش��ة ع���ر ت���وف���ري اإم�������دادات 
لالأ�شطول  امل���ت���وا����ش���ل���ة  ال����وق����ود 

فيما  ال������ع������داد  ق����ب����ل  اخل�����ارج�����ي�����ة 
يف  الهيئة  م�شوؤولية  نطاق  ينح�شر 
العداد  حتى  وال�شيانة  التو�شيالت 
التو�شيالت  م�شوؤولية  وتقع  فقط 
ال��داخ��ل��ي��ة ب��ع��د ال���ع���داد ع��ل��ى عاتق 

املتعامل.

دبي  وج��ع��ل  الطبيعية  امل����وارد  ع��ل��ى 
املدينة االأكر ا�شتدامة عر تر�شيد 
ا�شتهالك املوارد الطبيعية وامل�شاهمة 

يف خف�س االنبعاثات الكربونية.
واأك�����دت ال��ه��ي��ئ��ة ك��ف��اءة اأن��ظ��م��ت��ه��ا يف 
التو�شيالت  يف  خ��ل��ل  اأي  اك��ت�����ش��اف 

مبادرة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
اأط��ل��ق��ه��ا �شاحب  ال��ت��ي   10X دب���ي 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
-رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
دبي  حكومة  خدمات  -لتطوير  اهلل 
ل��ت��ط��ب��ق ال���ي���وم م���ا ���ش��ت��ط��ب��ق��ه مدن 
�شنوات   10 ب��ع��د  االأخ������رى  ال���ع���امل 
دبي  جلعل  الذكية”  “دبي  ومبادرة 
امل��دي��ن��ة االأذك�����ى واالأك�����ر ���ش��ع��ادة يف 
العامل. وحتر�س الهيئة على تقدمي 
اأعلى  وفق  واملياه  الكهرباء  اإم��دادات 
والتوافرية  االع���ت���م���ادي���ة  م��ع��اي��ري 
باإثراء  وتلتزم  واال�شتدامة  والكفاءة 
جتربة املتعاملني وحتقيق �شعادتهم 
من خالل خدماتها املبتكرة والذكية 
ملراقبة  اأم��ام��ه��م  امل��ج��ال  تتيح  ال��ت��ي 
ذكية  ق����رارات  وات��خ��اذ  ا�شتهالكهم 
وم�����ش��ت��دام��ة وات��ب��اع من��ط ح��ي��اة واٍع 

وم�شتدام.
املهريي  خ��ول��ة  اأ����ش���ارت  جانبها  م��ن 
لقطاع  للرئي�س  التنفيذي  النائب 
احلكومي  واالت�شال  اال�شرتاتيجية 
على  تعمل  الهيئة  اأن  اإىل  الهيئة  يف 
مت��ك��ني امل��ت��ع��ام��ل��ني م���ن رف���ع كفاءة 
ا�شتهالك الكهرباء واملياه واإ�شراكهم 
املحافظة  اإىل  ال��ه��ادف��ة  اجل��ه��ود  يف 

•• دبي-وام:

ح���ث���ت ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دبي 
فحو�شات  اإج����راء  ع��ل��ى  متعامليها 
الداخلية للمياه  للتو�شيالت  دورية 
ومن�شاآتهم  ومبانيهم  م��ن��ازل��ه��م  يف 
للك�شف عن اأية ت�شريبات حمتملة يف 
التمديدات وامل�شارعة اإىل اإ�شالحها 
القدمية  ال��ت��و���ش��ي��الت  وا���ش��ت��ب��دال 
احلاجة  دع�����ت  ح�����ال  يف  ب���ال���ك���ام���ل 
لذلك.  ودعت الهيئة املتعاملني اإىل 
املتوفرة  الذكية  خدماتها  ا�شتخدام 
على موقعها االإلكرتوين وتطبيقها 
فور  امل��ي��اه  ت�شريبات  لر�شد  ال��ذك��ي 
“اإ�شعار  خ���دم���ة  وم���ن���ه���ا  ح���دوث���ه���ا 
با�شتهالك مرتفع للمياه” ومبادرة 
تت�شمن  ال��ت��ي  الذكية”  “احلياة 
العديد من اخل�شائ�س الذكية التي 
ت��ت��ي��ح م��راق��ب��ة اال���ش��ت��ه��الك املنزيل 

ذاتياً ورقمياً.
حممد  �����ش����ع����ي����د  م������ع������ايل  واأك��������������د 
الرئي�س  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ش��و  ال��ط��اي��ر 
ومياه  ك���ه���رب���اء  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
دب�����ي ح���ر����س ال��ه��ي��ئ��ة ع���ل���ى اإث������راء 
جت��رب��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني ب��االع��ت��م��اد على 
واأدوات  االإحاللية  التقنيات  اأح��دث 
اإطار  يف  وذل��ك  اال�شطناعي  ال��ذك��اء 

يومية  ع��م��ل  كثقافة  وتر�شيخها 
تدقيق  ع���م���ل���ي���ات  ت���ع���ت���ر  ح���ي���ث 
جزءا  املنتظمة  واجل��ودة  ال�شالمة 
النووي  ال���رن���ام���ج  م���ن  اأ���ش��ا���ش��ي��ا 
ال�شلمي االإماراتي وهو ما ي�شمن 
جميع  يف  امل�������ش���ت���م���ر  ال���ت���ح�������ش���ني 

جماالت االإن�شاء والت�شغيل.
وت��ع��د حم��ط��ات ب��راك��ة اأح����د اأكر 
ال�شلمية  النووية  الطاقة  م�شاريع 
اأرب������ع  يف ال������ع������امل، ح���ي���ث ت�������ش���م 
حم���ط���ات حت���ت���وي ك���ل م��ن��ه��ا على 
طراز  من  املتقدم  الطاقة  مفاعل 

.APR1400
وب�������داأت االأع����م����ال االإن�������ش���ائ���ي���ة يف 
ووا�شلت   2012 ع���ام  امل��ح��ط��ات 
ال��ت��ق��دم ب��ث��ب��ات م��ن��ذ ذل���ك احلني 
وبداأ الت�شغيل التجاري يف املحطة 
بينما   2021 اإب���ري���ل  يف  االأوىل 
الوقود  حت��م��ي��ل  ع��م��ل��ي��ة  اك��ت��م��ل��ت 
تخ�شع  التي  الثانية  املحطات  يف 
حاليا لكافة االختبارات والإجراءات 

متهيدا ملرحلة بداية الت�شغيل.
وو���ش��ل��ت االأع��م��ال االإن�����ش��ائ��ي��ة اإىل 
املحطتني  يف  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  م��راح��ل��ه��ا 
الثالثة والرابعة حيث بلغت ن�شبة 
 94 اأك��ر من  اإىل  االإجن���از فيهما 
يف املائة و89 يف املائة على التوايل 
الكلية  ال��ن�����ش��ب��ة  و���ش��ل��ت  ح���ني  يف 
ل��الإجن��از يف امل��ح��ط��ات االأرب����ع اإىل 

اأكر من 95 يف املائة.

•• اأبوظبي -وام: 

للطاقة  االإم��ارات  موؤ�ش�شة  احتفت 
100 مليون  ال��ن��ووي��ة ب��اأك��ر م��ن 
اآمنة متاما على مدار  �شاعة عمل 
ب���راك���ة  حم����ط����ات  يف  �����ش����ن����وات   4
ل��ل��ط��اق��ة ال���ن���ووي���ة ال�����ش��ل��م��ي��ة يف 

منطقة الظفرة باإمارة اأبوظبي.
وي���ع���ك�������س ه������ذا االإجن����������از ال����ت����زام 
ال�شالمة  معايري  باأعلى  املوؤ�ش�شة 
واالأم�����ن واجل�����ودة ال��ع��امل��ي��ة خالل 
النووي  الرنامج  تطوير  م�شرية 
معيارا  وي�شع  االإم��ارات��ي  ال�شلمي 
الطاقة  مل�شاريع  لل�شالمة  جديدا 

النووية اجلديدة حول العامل.
ورك��زت موؤ�ش�شة االإم��ارات للطاقة 
الرئي�شي  املقاول  وكيبكو  النووية 
امل�شرتك  االئ��ت��الف  يف  و���ش��ري��ك��ه��ا 
م��ن��ذ اأك����ر م��ن ع��ق��د م��ن الزمان 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل م��ع��ا وب�����ش��ك��ل وثيق 
ال�شالمة  م��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  لتطبيق 
ال�شالمة  ثقافة  وتر�شيخ  واجلودة 
التح�شني  م��وا���ش��ل��ة  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
امل�شتمر ل�شلوكيات العمل اليومية 
وامل�شاءلة ومتكني املوظفني ل�شمان 
�شالمتهم و�شالمة زمالئهم وذلك 
من خالل جمموعة من املمار�شات 
مبا  بال�شالمة  املتعلقة  واالآل��ي��ات 
امل�شتمر  ال���ت���دري���ب  ب���رام���ج  ف��ي��ه��ا 
االإجن�����از  ه����ذا  اإىل  اأدى  م���ا  وه����و 

براكة  يف  االأوىل  املحطة  اأ�شبحت 
يف  للكهرباء  منفرد  م�شدر  اأك���ر 
دولة االإمارات وتقود اأكر اجلهود 
ال����رام����ي����ة خل���ف�������س االن���ب���ع���اث���ات 

الكربونية يف املنطقة.
لغاية  االأوىل  امل��ح��ط��ة  واأن���ت���ج���ت 
مليونني  م�����ن  اأك��������ر  ال���ل���ح���ظ���ة 
�شاعة   / م��ي��ج��اواط  األ���ف  و100 
للبيئة  ال�����ش��دي��ق��ة  ال��ك��ه��رب��اء  م��ن 

ومتكنت م��ن احل��د م��ن اأك���ر من 
950 األف كيلوطن من االنبعاثات 

الكربونية.
للطاقة  االإم��ارات  موؤ�ش�شة  وتعمل 
املقاولني  م���ع  ك��ث��ب  ع���ن  ال��ن��ووي��ة 
وجمتمع  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ات 
لتطوير  ال��دويل  النووية  الطاقة 
ث���ق���اف���ة و����ش���ي���ا����ش���ات واإج�����������راءات 
النووية  لل�شالمة  امل�شتوى  عاملية 

النووية.  الطاقة  قطاع  يف  الكبري 
حممد  �شعادة  قال  املنا�شبة  وبهذه 
الرئي�س  احل������م������ادي  اإب�����راه�����ي�����م 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل���وؤ����ش�������ش���ة االإم���������ارات 
االإجناز  ه��ذا  اإن  ال��ن��ووي��ة  للطاقة 
لثقافة  نتيجة  يعتر  اال�شتثنائي 
ال�����ش��الم��ة ال���را����ش���خ���ة ل����دى فرق 
العمل والتفاين يف االلتزام باأعلى 
خالل  وال�شالمة  اجل��ودة  معايري 

ال��ع��م��ال يف موقع  اآالف  م��ع وج���ود 
عقد  على  حر�شنا  براكة  حمطات 
دورات تدريبية منتظمة اإىل جانب 
االإ�شراف امل�شتمر ل�شمان التزامهم 

بال�شالمة كاأولوية ق�شوى.
االإجناز  هذا  ان  احلمادي  واأ�شاف 
واملكثف  ال��وث��ي��ق  ال��ت��ع��اون  يعك�س 
للطاقة  االإم�������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  ب���ني 
الكوري  والفريق  وكيبكو  النووية 

براكة  ت��ط��وي��ر حم��ط��ات  م�����ش��رية 
 100 اإىل  ال��و���ش��ول  ي��ع��ت��ر  ك��م��ا 
اآم��ن��ة �شهادة  م��ل��ي��ون ���ش��اع��ة ع��م��ل 
ع��ل��ى م��ق��درة دول���ة االإم�����ارات على 
واملتطورة  الكرى  امل�شاريع  اإجن��از 
على نحو اآمن عالوة على ت�شجيل 
اإجناز قيا�شي جديد يف هذا املجال 
اجلديدة  النووية  الطاقة  مل�شاريع 
اأنه  واأو���ش��ح  العامل.  م�شتوى  على 

وت�شغيل  الإجن�������از  م���ع���ا  وال���ع���م���ل 
الت�شغيل  براكة ومع بدء  حمطات 
التجاري للمحطة االوىل يف براكة 
لبداية  اجل���اري���ة  واال����ش���ت���ع���دادات 
يتوا�شل  الثانية  املحطة  ت�شغيل 
ال�شالمة  مبعايري  ال��ت��ام  االل��ت��زام 
الت�شغيلي  ال��ع��م��ر  ط��ي��ل��ة  واالأم�����ن 

ملحطات براكة.
وب���ع���د ت�����ش��غ��ي��ل��ه��ا ب�����ش��ك��ل جت����اري 

كهرباء ومياه دبي حتث املتعاملني لال�شتفادة
 من خدماته�ا الذكية لر�ش�د ت�شريبات املي�اه

»االإمارات لالأملنيوم« تزرع 10 اآالف �شجرة قرم مبحمية جبل علي للحياة الفطرية
•• اأبوظبي -وام:

بداأت �شركة االإمارات العاملية لالأملنيوم اأم�س يف زراعة 10000 �شجرة قرم 
يف حممية جبل علي للحياة الفطرية �شمن مبادرة غر�س مليار �شجرة.

وتعتر اأ�شجار القرم، التي تنمو يف مناطق املد واجلزر على ال�شاحل، من 
اأهم االأ�شجار املحلية يف دولة االإمارات.

اأك�شيد  ث��اين  ت�شتخل�س  ال��ق��رم  اأ���ش��ج��ار  غ��اب��ات  اأن  اإىل  ال��درا���ش��ات  وت�شري 
الكربون من الغالف اجلوي بكميات ت�شل اإىل اأربعة اأ�شعاف ما ت�شتخل�شه 
الغابات املطرية، كما حتمي االأ�شجار املناطق ال�شاحلية من التاآكل وت�شاهم 

يف ا�شتدامة النظم البيئية ال�شاحلية.
والقائمني على مبادرة غر�س  العاملية لالأملنيوم  االإم��ارات  �شركة  وت�شتعني 
م��ل��ي��ار ���ش��ج��رة ب��خ��راء م��ن جم��م��وع��ة االإم�����ارات للبيئة ال��ب��ح��ري��ة، والتي 

اأق��دم منظمة غري حكومية يف  تعتر 
دب��ي، م��ن اأج��ل زراع���ة �شتالت القرم 
االأ�شجار  منو  ل�شمان  �شحيح  ب�شكل 

ال�شغرية.
وت��ع��د م���ب���ادرة غ��ر���س م��ل��ي��ار �شجرة 
»OBTI« حملة عاملية تقودها دولة 
حول  �شجرة  مليار  لزراعة  االإم���ارات 
 2025 ال��ع��ام  نهاية  بحلول  ال��ع��امل 
والنظم  اأج�����ل حت�����ش��ني احل���ي���اة  م���ن 
البيئية مع امل�شاعدة اأي�شاً يف مواجهة 

التغري املناخي.
وقال عبد النا�شر بن كلبان، الرئي�س 
العاملية  االإم���ارات  ل�شركة  التنفيذي 
لالأملنيوم اإن اأ�شجار القرم متثل جزءاً 
جمياًل من بيئتنا الطبيعية يف دولة 

الغازات  من  التخل�س  يف  حمتماًل  مهماً  دوراً  متار�س  اأنها  كما  االإم���ارات 
�شجرة  مليار  مبادرة غر�س  بتعاونا مع  ونعتز  اجل��وي  الغالف  الدفيئة يف 
جبل  يف  موقعنا  من  بالقرب  ال�شاحل  على  القرم  اأ�شجار  زراع��ة  اأج��ل  من 
اأكر  بناء جمتمع  ي��وؤدي دوراً مهماً يف  االأملنيوم  اأن  واأ���ش��اف  دب��ي.  علي يف 
ونلتزم  اأي�شاً.  االأهمية  بالغ  اأم��ٌر  م�شتدام  ب�شكل  ت�شنيعه  ولكن  ا�شتدامة، 
يف �شركة االإمارات العاملية لالأملنيوم باحلد من انبعاثات غازات االحتبا�س 
احلراري الناجتة عن اأن�شطتنا ال�شناعية، وقد اأحرزنا بالفعل تقدماً كبرياً 
الب�شري والتي  الن�شاط  الناجتة عن  يف ذلك. ويعتر تعوي�س االنبعاثات 
ال ميكننا اإيقافها جزءاً مهماً من احللول العاملية ملواجهة تغري املناخ على 
مدى العقود القادمة.وتهدف مبادرة غر�س مليار �شجرة اإىل م�شاركة اأكر 
من 20 دولة بحلول نهاية هذا العام كما ميكن لالأفراد االن�شمام للمبادرة 

على غرار ال�شركات واملوؤ�ش�شات االأخرى.

م�شرف االإمارات للتنمية يدرج �شندات 
ب�قيمة 750 مليون دوالر يف نا�شداك دبي

•• دبي - وام:

750 مليون دوالر �شادرة عن م�شرف االإمارات  ب��اإدراج �شندات بقيمة  رحبت نا�شداك دبي ام�س 
للتنمية والذي ُيعد اأحد اأبرز املوؤ�ش�شات املالية الداعمة خلطط التنويع االقت�شادي يف الدولة.

كبريا من  اإق��ب��اال  االإ���ش��دار  و�شهد   1.639% بعائد  �شنوات   5 الأج��ل  ال�شندات  اإ���ش��دار  وق��د مت 
امل�شتثمرين مما اأ�شهم يف تغطيته باأكر من 4 اأ�شعاف قيمته حيث مثل امل�شتثمرون من منطقة 
ال�شوق  و%2 من  االآ�شيوية  االأ���ش��واق  و%28 من  اأوروب���ا  و%36 من   34% االأو���ش��ط  ال�شرق 

اخلارجية االأمريكية.
وُتعزز هذه ال�شندات مكانة دبي كاأكر مركز الإدراج اأدوات الدخل الثابت املقومة بالدوالر االأمريكي 

يف ال�شرق االأو�شط بقيمة اإجمالية قدرها 96.876 مليار دوالر.
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•• ال�شارقة-وام:

و�شناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت 
بعنوان  عمل  ل��ق��اء  ام�����س  ال�شارقة 
�شركات  يف  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  “دليل 
يف  مل��وظ��ف��ي��ه��ا  االأجنبي”  ال��ت��م��ل��ك 
االأق�����ش��ام امل��ع��ن��ي��ة ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت من 
املر�شوم  ت��ط��ب��ي��ق  اآل���ي���ات  خ��الل��ه��ا 
ب���ال���ق���ان���ون االحت���������ادي رق�����م 26 
اأحكام  تعديل  ب�شاأن   2020 لعام 
2 لعام  رق����م  ال���ق���ان���ون االحت������ادي 
ال�شركات  ق���ان���ون  ب�����ش��اأن   2015
على  املوظفني  وتعريف  التجارية 
االأجنبي  للتملك  املتاحة  االأن�شطة 
الناظمة لهذا  القانونية  واالأ�شكال 

220.3 مليار درهم القيمة ال�شوقية ل�شركات 
قطاع الطاقة مع نهاية الن�شف االأول من يونيو

•• اأبوظبي- وام: 

قفز اإجمايل القيمة ال�شوقية لل�شركات االإماراتية العاملة يف قطاع الطاقة 
واملدرجة يف االأ�شواق املالية اىل 220.3 مليار درهم تقريبا مع نهاية الن�شف 
% مقارنة مع قيمته   3378 2021، بنمو ن�شبته  االأول من �شهر يونيو 
�شجالت  توثقها  التي  لالإح�شائيات  وفقا  وذل��ك   2019 نهاية  يف  امل�شجلة 
الطاقة  ل�شركات  ال�شوقية  القيمة  وت�شكل  املالية.  ل���الأوراق  ابوظبي  �شوق 
“ت�شمل �شركة ابوظبي للطاقة ،اأدنوك للتوزيع، دانة غاز” نحو %23 من 
اجمايل القيمة ال�شوقية لكافة ال�شركات املدرجة يف �شوق ابوظبي لالأوراق 
اهم  م��ن  الطاقة  قطاع  ويعد  احل���ايل.  يونيو   14 ت��اري��خ  نهاية  م��ع  املالية 
الرافدة لالقت�شاد الوطني يف االم��ارات وقد لعب دورا مهما يف  القطاعات 
م�شرية التنمية ال�شاملة التي �شهدتها الدولة خالل العقود املا�شية. وتظهر 
ال�شوقية  القيمة  �شهدتها  التي  الكبرية  ال��زي��ادة  اأن  الر�شمية  االح�شائيات 
لقطاع الطاقة يف االآونة االأخرية تزامنت اأي�شا مع ارتفاع راأ�س املال املدفوع 
ل�شركات القطاع والتي بلغت 120 مليار درهم يف نهاية العام 2020 ،ت�شكل 
املدرجة يف  ال�شركات  املدفوع الإجمايل  امل��ال  راأ���س  اجمايل  %38 من  نحو 
ابوظبي  �شركة  وتت�شدر  تقريبا.  دره��م  مليار   315 البالغ  املالية  االأ�شواق 
للطاقة قائمة اأكر �شركات الطاقة املدرجة يف االأ�شواق املالية من حيث راأ�س 
املال والذي يبلغ 112.43 مليار درهم يف نهاية العام 2020 ،فيما و�شلت 
159.6 مليار  العا�شمة  �شوق  املدرجة يف  ال�شركة  ال�شوقية ال�شهم  القيمة 

. درهم يف نهاية الن�شف االأول من �شهر يونيو 2021 

النم�شا: معر�س اك�شبو فر�شة فريدة الإبراز االإبتكارات
•• فيينا -وام:

و�شف هارالد ماهرر، رئي�س غرفة التجارة االحتادية النم�شاوية، م�شاركة 
النم�شا يف معر�س اإك�شبو 2020 دبي باأنها فر�شة فريدة، واأكد اأن املعر�س 
النم�شا. وقال ماهرر:  امل�شنوعة يف  اأف�شل فر�شة الإبراز االبتكارات  ميثل 
االأو�شط  ال�شرق  يف  اأهمية  االأك���ر  االق��ت�����ش��ادي  ال�شريك  ه��ي  “االإمارات 
اأ�شواق  ت�شعى لدخول  التي  النم�شا  ل�شركات  ودب��ي مكان مثايل  واالأدن���ى.. 
جديدة يف دول اخلليج واأفريقيا.«. ويف حديث مطول عن اأهمية م�شاركة 
النم�شا يف معر�س اإك�شبو 2020 دبي، �شلط امل�شوؤول االأول عن تعزيز حركة 
التجارة اخلارجية، ال�شوء على ت�شدر دولة االإمارات لقائمة اأهم ال�شركاء 
التجاريني يف منطقة ال�شرق االأو�شط، وا�شتفادة ال�شركات النم�شاوية من 
البنية التحتية االآمنة يف االإمارات والعالقات االقت�شادية املتنامية، الفتا 
واأعلن  االإم��ارات.  العاملة يف  النم�شاوية  ال�شركات  العديد من  اأن�شطة  اإىل 
الإعادة  �شيقوم بجهود  اك�شبو،  امل�شارك يف معر�س  النم�شا  اأن جناح  ماهرر 
االإمارات،  دول��ة  �شائحي  وخماطبة  البلدين،  بني  ال�شياحة  حركة  تن�شيط 
اأن  اأخرى قريباً يف النم�شا م�شيفا  اإطار اال�شتعداد للرتحيب بهم مرة  يف 
عدد ال�شائحني الوافدين من الدول العربية ت�شاعف اإىل اأكر من ثالثة 

اأ�شعاف بني عامي 2010 - 2019، ال�شيما خالل اأ�شهر ال�شيف.

اأح��ك��ام ال��ق��ان��ون االحت����ادي رق��م 2 
لعام 2015 ب�شاأن قانون ال�شركات 
ال��ت��ج��اري��ة ي��ع��د ث��م��رة م��ن ثمرات 
انتهجتها  التي  احلكيمة  ال�شيا�شة 
من  ا�شت�شرافية  ب��روؤي��ة  االإم�����ارات 
ال���ق���ي���ادة ال���ر����ش���ي���دة ال���ت���ي ج����اءت 
مواكبة مل�شتجدات �شوق اال�شتثمار 
ال����ع����امل����ي وامل����ح����ل����ي واح���ت���ي���اج���ات 
ا�شتجابة  اأي�شا  امل�شتثمرين وميثل 
ملتطلبات املرحلة املقبلة من النمو 
والتطور االقت�شادي الذي ت�شهده 
ا�شتقطاب  خ����الل  م���ن  االإم��������ارات 

العاملية  واال���ش��ت��ث��م��ارات  اخل����رات 
اأن  امل��ت��م��ي��زة. ول��ف��ت ال��ع��و���ش��ي اإىل 
مواكبة  ع���ل���ى  ح��ري�����ش��ة  ال���غ���رف���ة 
من  للدولة  ال��ري��ادي  التوجه  ه��ذا 
ملوا�شلة  ال����دائ����م  ���ش��ع��ي��ه��ا  خ�����الل 
وتب�شيطها  االأع��م��ال  بيئة  حت�شني 
واإزالة كافة التحديات التي تواجه 
وتقدمي  اال���ش��ت��ث��م��اري��ة  امل�����ش��اري��ع 
احل���واف���ز ال���ت���ي ت���زي���د م���ن فر�س 
وحتافظ  اال�شتثمارات  ه��ذه  جن��اح 
يف  للم�شاهمة  ا�شتمراريتها  على 
تعزيز عوامل اجلذب التي متتلكها 

اأقيم  الذي  اللقاء  و�شهدت  ال�شاأن. 
مبقر الغرفة ح�شور �شعادة حممد 
اأح��م��د اأم���ني ال��ع��و���ش��ي م��دي��ر عام 
ال�شارقة  و���ش��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة 
م�شاعد  ال�شام�شي  �شيف  وم���رمي 
املدير العام لقطاع خدمات الدعم 
وعبد العزيز حممد �شطاف م�شاعد 
خدمات  لقطاع  الغرفة  ع��ام  مدير 
ال�شارقة  م��رك��ز  م��دي��ر  االأع�������ش���اء 
را�شد  واإبراهيم  ال�شادرات  لتنمية 
العالقات  اإدارة  م��دي��ر  اجل�����روان 
وروؤ�شاء  وال��ت�����ش��وي��ق  االق��ت�����ش��ادي��ة 

من  ع������دد  ج����ان����ب  اإىل  االأق���������ش����ام 
موظفي الغرفة.

ال���دك���ت���ور مدثر  امل�����ش��ت�����ش��ار  وق����دم 
التنمية  دائ����رة  ع��ب��داهلل ع��ل��ي م��ن 
االقت�شادية بال�شارقة تعريفا حول 
للتملك  امل��ت��اح��ة  االأن�����ش��ط��ة  ماهية 
االأجنبي يف جمموعة من القطاعات 
واالأن�����ش��ط��ة امل���ح���ددة وال���ت���ي يزيد 
عددها على 1289 ن�شاطا جتاريا 
االأن�شطة  كما بني ماهي  و�شناعيا 
امل��واط��ن��ني والتي  امل��ق�����ش��ورة ع��ل��ى 
هي  ق��ط��اع��ات   10 يف  ح�شرها  مت 

االإلكرتونية  وامل��ت��اج��رة  ال��ع��ق��ارات 
االقت�شادية  االأن�����ش��ط��ة  وم���زاول���ة 
واال�شت�شارات  املتنقلة  بال�شيارات 
القانونية وخدمات رجال االأعمال 
االأجرة  و�شيارات  االت�شال  ومراكز 
النقل  ب���و����ش���ائ���ل  ال�����رك�����اب  ون���ق���ل 
ال��ع��م��ال��ة ورخ�س  وت���وري���د  ال���ع���ام 
اإج����راءات  اىل  م�شريا   .. االع��ت��م��اد 
االأجنبي  التملك  �شركات  تاأ�شي�س 
ال�شركات  تاأ�شي�س فروع  واإج��راءات 
ال�شركات  واآل��ي��ة حت���ول  االأج��ن��ب��ي��ة 
القائمة اإىل �شركات متلك اأجنبي. 

واأك����د ���ش��ع��ادة حم��م��د اأح��م��د اأمني 
ياأتي يف  اللقاء  اأن تنظيم  العو�شي 
تطوير  على  الغرفة  حر�س  اإط���ار 
م���ه���ارات م��وظ��ف��ي��ه��ا وذل����ك �شمن 
تعزيز  اإىل  الهادفة  ا�شرتاتيجيتها 
لتكون  لديها  الوظيفية  الكفاءات 
ق����ادرة ع��ل��ى رف���د م�����ش��رية التنمية 
من  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة  يف  امل�شتدامة 
املقدمة  االرتقاء باخلدمات  خالل 
مل��ج��ت��م��ع االأع����م����ال يف االإم��������ارة .. 
االحتادي  القانون  اأن  اإىل  م�شريا 
رقم 26 لعام 2020 ب�شاأن تعديل 

باأدوات االمتثال الالزمة حلماية 
احلالية  ال�����ش��ح��اب��ي��ة  االأن���ظ���م���ة 
خدماتنا  يعزز  مما  وامل�شتقبلية، 
يف  والتناف�شية  املبتكرة  التقنية 
املنطقة، وي�شهم يف حتقيق مبادرة 
االإم������ارات  وم��ئ��وي��ة   10X دب����ي 

».2071
من جهته قال مدير تريند مايكرو 
يف االإمارات العربية املتحدة: “يف 
ظ��ل ال��ت��ح��ول امل��ت��زاي��د نحو تبني 

اخل���دم���ات ال�����ش��ح��اب��ي��ة مب���ا فيها 
ال��ه��ج��ي��ن��ة، حت��ت��اج ال�����ش��رك��ات اإىل 
اأعمالها وحتقيق االمتثال  تاأمني 
املطلوب الذي ميكنها من تطوير 
اأعمالها و�شد احتياجاتها االأمنية. 
�شراكتنا  خ������الل  م�����ن  وال�����ي�����وم 
احلماية  ���ش��ن��ق��دم  “مورو”  م���ع 
الالزمة لل�شركات االإماراتية مبا 
اأعمال  بيئة  ب��ن��اء  على  ي�شاعدها 

�شحابية فاعلة واآمنة.«

•• دبي-الفجر: 

للحلول  ال��ب��ي��ان��ات  م���رك���ز  اأب������رم 
“ديوا  ل�  التابع  املتكاملة )م��ورو( 
الذراع الرقمي لهيئة  الرقمية”، 
اتفاقية  دب������ي،  وم����ي����اه  ك���ه���رب���اء 
تزويد خدمات مع �شركة “تريند 
جمال  يف  ال�����رائ�����دة  مايكرو”، 
احل��ل��ول ال�����ش��ي��ران��ي��ة، مب��ا يتيح 
ت���ق���دمي خدمات  م�����ورو  ل�����ش��رك��ة 

ال�شحابية  االأع������م������ال  ح���م���اي���ة 
ملتعامليها، وم�شاعدتهم يف ت�شريع 
التحول الرقمي.  وقع االتفاقية 
كل من املهند�س مروان بن حيدر، 
االإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 
ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����س 
�شنان،  وجم��د  الرقمية”،  “ديوا 
مدير �شركة “تريند مايكرو” يف 

دولة االإمارات العربية املتحدة.
وب��ه��ذا ال�����ش��دد اأع���رب م���روان بن 

اأه��م��ي��ة ه��ذه ال�شراكة  ح��ي��در ع��ن 
قائاًل “ي�شهم تعاوننا مع “تريند 
�شركة  مت����ك����ني  يف  مايكرو” 
اأف�شل  ت���ق���دمي  م����ن  “مورو” 
خ��دم��ات احل��م��اي��ة ال�����ش��ح��اب��ي��ة يف 
ه����ذه اخلطوة  وت���اأت���ي  امل��ن��ط��ق��ة. 
اأه��م��ي��ة حلول  ت��اأك��ي��داً على م��دى 
االأمن ال�شيراين لدى ال�شركات 
الإدارة نطاق عملياتها ب�شورة اأكر 
فاعلية، وذلك خ�شي�شاً مع تنامي 

ال��وق��ت الراهن  ح��اج��ات��ه��ا خ���الل 
احللول  م��ن  خ��ل��ي��ط  اع��ت��م��اد  اإىل 
وكذلك  وامل���ح���ل���ي���ة،  ال�����ش��ح��اب��ي��ة 
الرقمية  اأ�شولها  تاأمني  �شرورة 
يف ذات الوقت. واأود التنويه على 
واملتطورة  اجلديدة  اخلدمات  اأن 
ال���ت���ي ���ش��ن��ق��دم��ه��ا مب���وج���ب هذه 
ع��ل��ى متكني  ل��ن تعمل  ال�����ش��راك��ة 
االأمان  م�شتويات  باأعلى  عمالئنا 
اأي�شاً  ����ش���ت���زوده���م  ب���ل  ف��ح�����ش��ب، 

ال�����ش��ارق��ة واالإم�������ارات ع��م��وم��ا مبا 
ي���ر����ش���خ م���ك���ان���ة ال����دول����ة ك���اإح���دى 
ال��ع��امل اجل��اذب��ة لروؤو�س  اأه��م دول 
االأم�����������وال االأج���ن���ب���ي���ة وال���وج���ه���ة 
واملوثوقة  املف�شلة  اال���ش��ت��ث��م��اري��ة 

من خمتلف اأنحاء العامل.
واأج���اب���ت ال��ل��ق��اء ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
اإبقاء  اإم��ك��ان��ي��ة  م��ن��ه��ا  ال��ت�����ش��اوؤالت 
ال�����ش��ري��ك املواطن  ال�����ش��رك��ات ع��ل��ى 
واأن���ه ال ي�شرتط وج���ود راأ����س مال 
امل�شموح  االأن�شطة  ملمار�شة  حم��دد 
اإ�شافة  االأج��ان��ب  قبل  م��ن  متلكها 
اإىل اأنه ال يتم فر�س ر�شوم اإ�شافية 
ملزاولة االأن�شطة اخلا�شعة للتملك 

االأجنبي.

غرفة ال�شارقة تعرف موظفيها على دليل امل�شتثمرين يف �شركات التملك االأجنبي

جمموعة عمل قطاع وكالء ال�شيارات تختار ممثليها الإدارة املرحلة املقبلة
•• اأبوظبي-وام:

وم�شتوردي  ال�شيارات  وك��الء  قطاع  عمل  جمموعة  عقدت 
قطع غيار ال�شيارات يف اأبوظبي، واملنبثقة عن جلان االأعمال 
الدوري  اجتماعها  اأبوظبي؛  و�شناعة  جت��ارة  لغرفة  التابعة 
الإدارة  ممثليها  الختيار  امل��رئ��ي  االت�شال  تقنية  ع��ر  االأول 

املرحلة املقبلة.
و�شهد االج��ت��م��اع ال���ذي �شم ع���ددا م��ن امل�����ش��وؤول��ني ع��ن اأهم 
ال�شركات الرائدة يف هذا القطاع، انتخاب �شعادة اأحمد رحمة 
امل�شعود، نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة امل�شعود، ملن�شب 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال�����ش��ي��ارات  وك���الء  ق��ط��اع  رئي�س جمموعة عمل 

ال�شيارات  ال�����ش��ي��ارات وم�����ش��ت��وردي قطع غ��ي��ار  ق��ط��اع وك���الء 
بواجبه  امل��ح��وري  القطاع  ه��ذا  قيام  ي�شمن  ومب��ا  ب��االإم��ارة، 
باإمارة  واالجتماعية  االقت�شادية  التنمية  عملية  يف  الكامل 

اأبوظبي يف اإطار الروؤية االقت�شادية لالإمارة 2030.
وت�شتهدف جمموعة عمل قطاع وكالء ال�شيارات وم�شتوردي 
قطع غيار ال�شيارات يف اإطارها العام - وذلك على �شبيل املثال 
ال احل�شر - حتقيق وخدمة م�شالح قطاع وكاالت و�شركات 
الالزمة  احللول  وو�شع  امل�شاكل  وتبني  وتنميته  ال�شيارات 
وتاأهيل  لتدريب  املنا�شبة  الفر�س  توفري  اإىل  اإ�شافة  لذلك، 
مع  بالتن�شيق  املجال  ه��ذا  يف  م�شاركتهم  وتو�شيع  املواطنني 

مرك�ز التدريب يف الغرف�ة ووكاالت ال�شيارات.

انتخاب �شليمان �شعيد الزبن، املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة جمعة 
وكذلك  املجموعة،  رئي�س  نائب  ملن�شب  – هيونداي،  املاجد 
انتخاب براء حكواتي رئي�س ق�شم املعايري واملطابقة وحماية 
العالمات التجارية لدى جمموعة الفطيم لل�شيارات؛ ملن�شب 

اأمني �شر املجموعة.
ب هالل حممد الهاملي نائب مدير عام غرفة اأبوظبي  ورحنّ
للمراكز واملجال�س اال�شت�شارية، بهذا التقدم الهام يف م�شرية 
عمل املجموعة، معربا عن اأمله باأن حتقق املجموعة اأهدافها 
اأبوظبي، وذلك  القطاع اخلا�س يف  ملا فيه م�شلحة  املن�شودة 
عر تفعيل دورها الرامي اإىل دعم وكالء ال�شيارات يف اإمارة 
تواجه  التي  التحديات  اأه��م  ر�شد  على  وامل�شاعدة  اأبوظبي، 

�شركة مورو تربم �شراكة مع تريند مايكرو حلماية خدمات االأعمال ال�شحابية لل�شركات يف االإمارات 

موانئ دبي ت�شهد ارتفاع عدد ال�شركات امل�شجلة يف مناطقها احلرة
•• دبي - وام:

قال عبداهلل بن دميثان املدير التنفيذي واملدير العام ملوانئ دبي العاملية - اإقليم االإمارات وجافزا ان 
توجيهات والروؤية اال�شتباقية لقيادتنا الر�شيدة يف اإمارة دبي وحزمة احلوافز التي اأعلن عنها لدعم 
موانئ دبي حققت نتائج مبا�شرة بارتفاع عدد ال�شركات امل�شجلة يف جميع املناطق احلرة واملجمعات 
 9،603 اإىل   2019 يف   9،246 من  االإم���ارات  – اإقليم  العاملية  دب��ي  ملوانئ  التابعة  االقت�شادية 
الطلب على خدماتها  زي��ادة يف  “جافزا”  �شهدت  باملائة. كما   4 اإىل  بن�شبة منو و�شلت   2020 يف 
ومرافقها اللوج�شتية وم�شتودعاتها املتنوعة..معتراً اأن هذه احلوافز تاأتي يف وقت مثايل ونحن على 
م�شارف انطالق فعاليات اإك�شبو 2020 دبي لت�شاعد يف تهيئة قطاع االأعمال ال�شتقبال هذا احلدث 
الكبري وتقدمي خدماته باأعلى م�شتوى ممكن. واكد عبداهلل بن دميثان دعم موانئ دبي الكامل لتلك 
احلوافز التي �شتعود بنتائج اإيجابية على اقت�شاد اإمارة دبي وهذا ما مل�شناه عند اال�شتجابة لتعليمات 

مماثلة من القيادة قامت موانئ دبي بتنفيذها مطلع العام املا�شي ل�شركات جافزا.

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 
�عالن �نذ�ر عديل بالن�سر     
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�شد / املنذر اإليها / اللوت�س للنقليات

مبوجب االنذار العدل رقم حمرر 56094/1/2021 ينذر املنذر املنذر اإليها ب�شرورة 
�شداد قيمة عدد 1 �شيك رقم )000327( امل�شحوب على بنك ابوظبي الوطني ، باإجمايل 
اليها  امل��ن��ذر  ال��ف دره���م( وامل��وق��ع م��ن  250000 دره��م )مائتني وخم�شون  مبلغ وق���دره 
، وذل��ك يف خ��الل خم�شة اأي��ام عمل من تاريخ االع��الن بالن�شر ، وخ��الف ذل��ك ف��اإن املنذر 
�شوف ي�شطر التخاذ جميع االإجراءات القانونية املتاحة له الإلزام املنذر اإليها ب�شداد املبلغ 
املطالب به مع الفوائد القانونية بواقع 12% والر�شوم وامل�شاريف واأتعاب املحاماه ، مع 

حفظ كافة حقوق املنذره املدنية بالتعوي�س عما حلقها من اأ�شرار.
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 
 �إخطار عديل بال�فاء 

برقم �ملحرر 2021/0006531
املخط�ر : �شركة الفرجي لتجارة وتوزيع الزيوت والديزل )ذ.م.م( 

و ميثله ال�شيد / حممد قدرت اهلل فرجي - ايراين اجلن�شية و يحمل بطاقة هوية رقم 784199840637906 
رقم  الوكالة  مبوجب  اعاله  املذكورة  الرخ�شة  يف  مدير  فرجي  على  نوروز  اله  قدرت   / ال�شيد  عن  وكيال  ب�شفته 

)145027/1/2019(  - العن�وان : عجمان - املويهات 3 - معر�س رقم 1 - هاتف رقم : )0561000381(
املخطر اإليه : ت�شويق لالعالن ذ.م.م

العنوان : ال�شارقة - املجاز - مكتب رقم 124-1 طابق رقم 1 ملك ملك �شروق
) هاتف رقم : )0506330363 

مو�شوع االإخطار : اخطار دفع مبلغ الب�شاعة
الوق�ائ�ع :- حيث اأن املخطر قام بت�شليم ب�شاعة من نوع الديزل اىل املخطر اليه

درهم وحيث اأن املخطر اليه يرف�س دفع مبلغ الب�شاعة املقدر )15،855( 
وعليه فاإن املخطر �شوف يقوم باالجراءات القانونية الالزمة جتاه املخطر اليه يف حال عدم �شداد كامل املبلغ خالل 
اإخطاركم  بال�شارقة  العدل  الكاتب  �شعادة  املخطر من  يلتم�س  وعليه  االخطار.  ت�شلم  تاريخ  ايام من   5 اق�شاها  فرتة 

بهذا ر�شميا
�لكاتب �لعدل

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�س�ؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 
 �إخطار عديل 

برقم �ملحرر 2021/0007021
املخط�ر : عبداهلل احلاج خادم امليدور املهريي - اإماراتي اجلن�شية

و يحمل بطاقة هوية رقم )784197991827185(
العن�وان : ال�شارقة - الرقة - �شارع 92 - فيال 15 - هاتف رقم : )0551010102(

املخطر اإليه : ار�شد علي كل زاده - باك�شتاين اجلن�شية
العنوان : ال�شارقة - الريموك - بجانب م�شجد عائ�شه بنت عثمان بن عفان

هاتف رقم : )0523965744( )0506741387(
مو�شوع االإخطار : اخطار دفع،

الوق�ائ�ع :-
املخطر مب�وجب  دره�م م�ن  األ�ف  ق�دره )150،000( مائ�ة وخم�ش�ون  و  ت�ت�دين مبل�غ  الي�ه  املخطر  اأن  حيث 

 )SH20200616D36972( اإقرارمديوني�ة م�شدق�ة ل�دى ال�ك�اتب الع�دل يف ال�شارق�ة برقم
اأعاله على دفعتني بتاريخ )2020/07/26( و  اأقر على نف�شه ب�شداد املبلغ املذكور  اأن املخطر اليه  وحيث 
باتخاذ  املذكور اعاله واال �شوف يقوم  املبلغ  اليه ب�شرورة دفع  بالدفع. وعليه يعلن املخطر املخطر  مل يقوم 

االجراءات القانونية �شده. وعليه يلتم�س املخطر من �شعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�شميا،  
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�س�ؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/5202(

من: املخطر/ �شاين تريد )�شركة ذات م�شوؤولة حمدوده (
 SIGN TRADE - LLC

بوكالة املحامني/ د. عبد اهلل ال�شعيدي واأحمد عبيد البدواوي وحمد عبد اهلل ال�شعيدي
اإىل  املخطر اإليهم : ال�شعلة ميديا منطقة حرة - ذ.م.م

ALSHUALA MEDIA FZ-LLC
ينذر املخطر اإىل املخطر اإليها ب�شرورة �شداد مبلغ )132.447 درهم( ملوكلنا املخطر / 
�شاين تريد )�شركة ذات م�شوؤولية حمدوده( ، والذي ميثل قيمة املبلغ املرت�شد كمديونية 
بذمتكم ، وذلك خالل �شبعة اأيام من تاريخ ا�شتالمكم هذا االإعالن اإعماال وتطبيقا ل�شريح 
ن�س املادة )62( من قانون االج��راءات املدنية ، واإال �شن�شطر اآ�شفني التخاذ ما يلزم من 

اإجراءات قانونية جتاهكم حلفظ حقوق موكلنا.
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

Date 16/ 6/ 2021  Issue No : 13267
Notice of Publication Judgment

Issued from Sharjah Court, Civil Court of First Instance
In Lawsuit No. SHCFICIREA2021/0002306/ Civil/ Partial

To Judgement Debtor : DESIKA PERERA BALASURYAGE 9251598
We inform you that this court issued a judgement against you dated 
06/06/2021 in the abovementioned lawsuit for RODA ABDELHAMID 
MOHAMED ABDALLA ALHAMMADI
Judgment:
Court in presence decided:
To obligate the defendant to pay the plaintiff an amount of (AED 6000) as 
well as the interest with 5% from the date of the claim until full payment, 
provided that the interest does not exceed the original amount charged and 
in proportion to the fees and expenses
Judgment subject to appeal within the legal period starting from the day 
following its publication.
Judge
Mohammed Hassan Al Marzouqi, 
Sharjah Court 
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 16/ 6/ 2021  Issue No : 13267
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0004471 civil (partial)

To the defend : Sadat Nsamba 
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi 
Street Sharjah. Taxi Drivers residence building, mobile No. 0586373068
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff filed the Sharjah Taxi (LLC) against the defendant / Sadat Nsamba 
- Uganda, demanding and claiming the following: Obligate the defendant to pay an 
amount of (41135.96 dirhams) Forty-one thousand one hundred thirty-five dirhams and 
ninety-six fils, and the legal interest at 12% from the date of the judicial claim until the 
date of full payment.
- Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees. You are assigned 
to attend the hearing 29/06/2021 in front of the Case Management Office of Sharjah 
Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) in person or 
authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by 
all the documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in 
order to hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 16/ 6/ 2021  Issue No : 13267
Notification by Publication to Defendant

Before Case Management Office in Sharjah Federal First Instance Civil Court 
Case No. SHCFICIPOR2021/0002774 Commercial (Partial)

To the defendant M/S Malik Masood Gen. Tr. LLC.
Unknown residency: Warehouse No. 5, Bldg. No. 1/21, Industrial Area No. 11, 
Street No. 20< Sharjah, Tel.: 0547779909, 0526831616, 05233355042
Notification by Publication in English & Arabic Languages.
Order the defendant to pay to the appellant (325158.75 AED) three hundred 
twenty five thousand hundred fifty eight dirham seventy five fills with annual 
delay interest of 12% from due date (18/06/2019) till complete payment plus 
fees, expenses and advocacy charges.
You are ordered to appear personally or by an authorized agent in the hearing 
dated 06/06/2021 before case management office in Sharjah Federal First 
Instance Civil Court at - office no. (Case Manager Office No. 10) and submit 
reply note on the case attaching all documents within ten days from date of 
publication for the ruling on the above mentioned case.
Court Services Office 
Ayesha Ali Mohammed.

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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الفجر الريا�ضي

•• ال�شارقة -وام:

الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  واف��ق 
ال�����ش��ل��ة يف  ك���رة  ل��ع��ب��ة  اإدراج  ع��ل��ى 
الريا�شي  احل�������ش���ن  دب�����ا  ن������ادي 
الثقايف  احلمرية  ون���ادي  الثقايف 
الريا�شي خالل املو�شم الريا�شي 

اجلديد .
و اأ�شار �شعيد علي العاجل اخلبري 
ال��ري��ا���ش��ي و امل��ك��ل��ف ب��االإن��اب��ة اأن 
دبا  ب��ن��ادي  ال�شلة  ك��رة  لعبة  �شم 

احل�����ش��ن ون�����ادي احل��م��ري��ة يعد 
اإ�شافة لالألعاب بالناديني و�شمن 

خطة املجل�س يف العمل على ن�شر 
يعك�س  ف���ي���م���ا  االأل�����ع�����اب  ج���م���ي���ع 

االإهتمام الكبري بالن�سء.
واأ�شاف العاجل ان املجل�س يرمي 
تو�شيع  اإىل  خ��ط��ط��ه  خ���الل  م���ن 
ق��اع��دة لعبة ك���رة ال�����ش��ل��ة ل���ذا مت 
اإ�شافة اللعبة يف ناديني جديدين 
تتوافر  ح��ي��ث  االإم��������ارة  ب���اأن���دي���ة 
اإىل جناح  ت��ق��ود  ال��ت��ي  امل��ق��وم��ات 
التحتية  البنى  خالل  من  اللعبة 
ا�شتقطاب  ع��ل��ى  االأن����دي����ة  وح����ث 

امل��ن��ط��ق��ة وجلب  ال���الع���ب���ني م���ن 
لتطويرهم  االأك�����ف�����اء  امل����درب����ني 
مبا  االأن��دي��ة  يف  الفني  بامل�شتوى 
االإم����ارات  دول���ة  اللعبة يف  ي��خ��دم 
امل����ت����ح����دة و االإم���������ارة  ال���ع���رب���ي���ة 
يف  وي�شهم  خا�س  ب�شكل  البا�شمة 
ياألو  ال  حيث   ، االأه����داف  حتقيق 
امل��ج��ل�����س ج���ه���دا يف ذل����ك يف ظل 
توفر االإمكانيات والبنى التحتية 
لتطوير  الريا�شي  امل��ن��اخ  لتهيئة 

االألعاب.

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل جمل�س اأبوظبي الريا�شي ونادي اأبوظبي للدراجات 
الذي  ال�شريفي،  �شالح  �شليم  ال�شعودي  املغامر  الهوائية، 
ال��ت��ع��اون اخلليجي  ب��ج��ول��ة يف دول جم��ل�����س  ح��ال��ي��اً  ي��ق��وم 
بداأ  ال�شريفي  وك��ان  واحد".  "خليجنا  بعنوان  ب��دراج��ت��ه، 
جولته من اململكة العربية ال�شعودية قاطعاً امل�شافة اإىل دولة 
ي��زور االإمارات  اأن  املقرر  18 يوماً، ومن  االإم���ارات يف نحو 
ال�شبع بداية من اأبوظبي، ثم ي�شتكمل جولته يف باقي دول 

اخلليج، على اأن يعود بعدها اإىل ال�شعودية مرة اأخرى.
ممار�شة  ت�شجيع  اإىل  اجلولة  ه��ذه  من  ال�شريفي  ويهدف 
ريا�شة الدراجات الهوائية، وجعلها اأ�شلوب حياة، لفوائدها 
املتعددة لالإن�شان بدنياً ونف�شياً، وليكون قادراً على االإبداع 

والعطاء وامل�شاركة بفاعلية يف بناء نه�شة الوطن وتطوره.
لنادي  التنفيذي  امل��دي��ر  اخلييلي  ال��ن��خ��رية  ���ش��ع��ادة  واأث��ن��ى 

بها  يقوم  التي  امل��ب��ادرة  على  الهوائية  ل��ل��دراج��ات  اأب��وظ��ب��ي 
الدراجات  ري��ا���ش��ة  مم��ار���ش��ة  ب��اأه��م��ي��ة  للتوعية  ال�شريفي 
ال��ه��وائ��ي��ة ن��ظ��راً ل��ف��وائ��ده��ا امل��ه��م��ة م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال�شحية 

والبيئية واالقت�شادية.
التوعوية  للدراجات جهوده  اأبوظبي  نادي  " يوا�شل  وقال 
فقط  لي�س  الهوائية،  ال��دراج��ات  ريا�شة  ممار�شة  باأهمية 
لتح�شني م�شتوى اللياقة البدنية، بل كو�شيلة نقل م�شتدامة 
اإحدى  باتت  اليوم  الهوائية  فالدراجات  للبيئة،  و�شديقة 

اأهم و�شائل التنقل الفردية".
ونوه باجلهود التي يقوم بها النادي واخلطط اال�شرتاتيجية 
املو�شوعة لتحقيق نقلة كبرية يف ريا�شة الدراجات الهوائية، 
عر  اأي�شاً  جمتمعياً  بل  فقط،  املناف�شة  �شعيد  على  لي�س 
�شليم  قال  جانبه  من  املمار�شني.  من  عدد  اأك��ر  ا�شتقطاب 
الدراجات  وق��ي��ادة  ال��رتح��ال  ي��ه��وى  اإن���ه  ال�شريفي  �شالح 
رحالت  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  ج��اب  واأن��ه  الهوائية، 

مماثلة قطع خاللها اأكر من 3 اآالف كم خالل ال�شنوات 
ال�شباب على  وت�شجيع  اال�شتك�شاف،  بهدف  املا�شية  الثالث 

ركوب الدراجات �شواء بغر�س الريا�شة اأو التنقل.
واأ���ش��اف " االإم����ارات ه��ي اأول دول���ة اأزوره����ا خ��الل جولتي 
اخلليجية، فهي بلدي الثاين وتعتر وجهة �شياحية عاملية، 
الدراجات  جم��ال  يف  م�شبوقة  غ��ري  طفرة  ت�شهد  اأن��ه��ا  كما 
الهوائية مبا ت�شمه من مرافق ذات م�شتوى عاملي، واأندية 
اأبوظبي  نادي  واالإقليمية مثل  الدولية  لها مكانتها  كبرية 
اإىل  ال�شعودية  م��ن  رحلته  وع��ن  للهوائية".  ل��ل��دراج��ات 
االإمارات قال ال�شريفي " ا�شتغرقت الرحلة 18 يوماً، منها 
4 اأيام للراحة، وكنت اأقطع يومياً م�شافة ترتاوح بني 100 
اإىل 150 كيلو مرتا.. واجهت حتديات عدة خالل الرحلة 
االأحيان،  بع�س  يف  وال��غ��ب��ار  املرتفعة  احل����رارة  درج���ة  مثل 
اأن�شاين كل ال�شعوبات التي  لكن �شغفي لريا�شة الدراجات 

واجهتني اأثناء الرحلة".

•• دبي -وام:

اأبرمت االأمانة العامة ل� "اللجنة العليا للت�شريعات يف اإمارة دبي" اأم�س 
التعاون  ج�شور  لتعزيز  الريا�شي"  دب��ي  "جمل�س  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 

امل�شرتك وفق حماور رئي�شة.
ت�شمل املحاور تطوير العملية الت�شريعية واالرتقاء باملنظومة القانونية 
املوؤ�ش�شي.  العمل  حت�شني  بجانب  للت�شريعات  االأمثل  التطبيق  وتعزيز 
ببناء �شراكات  العامة  االأم��ان��ة  ال��ت��زام  اإط���ار  وت��ن��درج ه��ذه اخل��ط��وة يف 
اإ�شرتاتيجية فاعلة من �شاأنها توفري ال�شبل ال�شامنة لتطوير ت�شريعات 
التي  الطموحة  التنموية  امل�شرية  تدعم  ومتوازنة  م�شتدامة  حكومية 

تقودها اإمارة دبي.
تطوير  عجلة  دف��ع  يف  التعاون  على  الطرفان  اتفق  امل��ذك��رة  ومب��وج��ب 
تبادل  وت�شهيل  املالحظات  اإب��داء  وذلك من خالل  الت�شريعية  العملية 
املعلومات والبيانات ف�شاًل عن اقرتاح م�شاريع الت�شريعات التي ت�شب 

يف دعم خطط التنمية امل�شتدامة.
تعزيز  اجل��ان��ب��ان  يعتزم  للت�شريعات  االأم��ث��ل  التطبيق  حم��ور  و�شمن 

التعاون  امل�شرتكة وت�شجيع  القانونية  املتبادلة من اخلرات  اال�شتفادة 
الثنائي يف جمال التدريب القانوين ف�شاًل عن ن�شر املعرفة الت�شريعية 
من خالل توفري اإ�شدارات اجلريدة الر�شمية واال�شتفادة من اأي اأنظمة 

ذكية م�شتحدثة يف امل�شتقبل.
وقال اأحمد بن م�شحار املهريي االأمني العام ل� "اللجنة العليا للت�شريعات 
الريا�شي" متثل  دبي  "جمل�س  مع  التفاهم  رة  دبي" اإننّ مذكنّ اإم��ارة  يف 
"اللجنة  تربط  التي  املتينة  االإ�شرتاتيجية  لل�شراكات  مهمة  اإ�شافة 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  م��ن  ال���رائ���دة  اجل��ه��ات  م��ع  للت�شريعات"  العليا 
الإ�شراك  امل�شرتكة  اجلهود  ت�شافر  اأهمية  على  داً  م�شدنّ  .. واخلا�س" 
و�شمان  القانونية  املنظومة  تعزيز  م�شرية  يف  بفعالية  املعنيني  جميع 
تقوده  ال��ذي  الوطني  التوجه  مع  متا�شياً  االأمثل  الت�شريعي  التطبيق 
اإمارة دبي والدولة لتطوير ت�شريعات مرنة وا�شتباقية تخدم القطاعات 

املحورية وتواكب االجتاهات امل�شتقبلية.
دبي  "جمل�س  م��ع  اجل��دي��دة  ال�����ش��راك��ة  تكت�شب  م�شحار  اب���ن  واأ����ش���اف 
نقلة  الإح���داث  اأمامنا  الطريق  متهد  كونها  عالية  اأهمية  الريا�شي" 
نوعية على �شعيد اإثراء املعرفة الت�شريعية وتنفيذ البحوث والدرا�شات 

القانونية واالرتقاء بالتدريب املوؤ�ش�شي و�شواًل اإىل الغايات امل�شرتكة يف 
د التزامنا بالعمل عن كثب مع  خدمة م�شرية التنمية ال�شاملة. وجندنّ
تتواءم  التي  الت�شريعات  م�شاريع  ودرا�شة  الق��رتاح  املجل�س  يف  �شركائنا 
واإر�شاء  مالئمة  ع�شرية  ريا�شية  بيئة  توفري  يف  الطموحة  روؤيته  مع 
اإجن��ازات ريا�شية تر�شخ ريادة دبي  امل�شتقبل لتحقيق  ا�شت�شراف  دعائم 
على امل�شتوى العاملي. و�شنم�شي قدماً يف توفري كل املعارف واخلرات 
واملوارد الالزمة خللق بيئة ت�شريعية وموؤ�ش�شية متميزة وداعمة مل�شاعينا 
الرامية اإىل اإيجاد منظومة ت�شريعية تواكب الع�شر وحتاكي امل�شتقبل.

من جانبه قال �شعادة �شعيد حارب اأمني عام جمل�س دبي الريا�شي �شعداء 
بتوقيع مذكرة التفاهم مع اللجنة العليا للت�شريعات يف اإمارة دبي التي 
متثل اجلهة املخت�شة يف اإ�شدار واعتماد الت�شريعات يف خمتلف املجاالت 
والقطاعات ومن بينها القطاع الريا�شي حيث نعمل منذ فرتة الإ�شدار 
اإىل  الريا�شي  بالقطاع  ترتقي  التي  والت�شريعات  واللوائح  القوانني 
التطورات احلا�شلة  ين�شجم مع  له جميًعا ومبا  الذي نطمح  امل�شتوى 

يف جماالت احلياة يف دبي.
يف  تطور  اأي  لتحقيق  اأ�شا�شًيا  رك��ًن��ا  الت�شريعات  تعتر  ح��ارب  واأ���ش��اف 

منظومة العمل كونها توؤ�ش�س الآليات وحتدد جماالت العمل بدقة مبا 
للموارد  االأمثل  واال�شتثمار  االأه���داف  حتقيق  اجت��اه  يف  اجلهود  يوحد 
القطاع  الفاعلة يف  االأط��راف  ت�شتند عليه جميع  تعد مرجًعا  اأنها  كما 
مل�شتقبل  الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة  لتحقيق  م�شاًرا  ي�شكل  ومبا  الريا�شي 
الوطن وم�شاهمة الريا�شة فيه وتعزيز مكانة دبي على خارطة الريا�شة 
يف  الريا�شي  القطاع  م�شاهمة  على  ذل��ك  وانعكا�شات  والعاملية  املحلية 
الإمارة  املحلي  ال��ن��اجت  يف  وم�شاهمته  و�شحتهم  املجتمع  اأف���راد  �شعادة 

دبي".
اإىل ج��ن��ب يف جمال  ال��ت��زام��ه��م��ا بالعمل ج��ن��ب��اً  ع��ل��ى  د اجل��ان��ب��ان  و���ش��دنّ
وتبادل  القانونية  والدرا�شات  البحوث  تنفيذ  خالل  من  املعرفة  اإث��راء 
يف  امل�شاهمة  ع��ن  ف�شاًل  �شية  واملوؤ�شنّ القانونية  واالأب��ح��اث  االإ���ش��دارات 
امل�شاريع التطويرية �شواء القانونية اأو املُ�شاندة للعمل القانوين. ويجدر 
الذكر اأننّ مذكرة التفاهم تتمحور اأي�شاً حول االرتقاء بالعمل املوؤ�ش�شي 
التدريب  نطاق  وتو�شيع  املوؤ�ش�شية  اخل��رات  تبادل  على  الرتكيز  عر 
واملحا�شرات  وال��ن��دوات  امل��وؤمت��رات  يف  امل�شاركة  اإىل  باالإ�شافة  املوؤ�ش�شي 

وور�س العمل التفاعلية التي تعود بالنفع على الطرفني.

مغامر �شعودي يجوب دول اخلليج بدراجته للتوعية باأهمية ريا�شة الدراجات

تفاهم بني »العليا للت�شريعات« و »دبي الريا�شي« لتعزيز التعاون امل�شرتك

جمل�س ال�شارقة الريا�شي يدرج كرة 
ال�شلة يف »احلمرية« و »دبا احل�شن«

 كاأ�س اأوروبا.. رفع عدد 
اجلماهري اإىل 40 األف يف لندن 
يقام الدور ن�شف النهائي واملباراة النهائية لنهائيات كاأ�س اأوروبا يف كرة القدم 
املقررة على ملعب وميبلي يف لندن، بح�شور 40 األف متفرج، وهو اأكر عدد 
قررت  بعدما  وذل��ك  �شهًرا،   15 من  اأك��ر  منذ  املتحدة  اململكة  يف  جماهريي 
يف  اجلماهريي  التواجد  جت��ارب  اإط��ار  يف  رفعه  االثنني  االإنكليزية  ال�شلطات 

االأحداث الكرى.
وقال وزير الثقافة اأوليفر داودن "نريد جمع اأدلة اإ�شافية حول كيفية ا�شتئناف 

االأحداث الكرى باأمان".
%50 من �شعة  اإىل ما يقرب من  انتقااًل  وميثل هذا القرار بالن�شبة لليورو 
عن  جون�شون  بوري�س  ال���وزراء  رئي�س  اإع��الن  من  الرغم  على  وميبلي،  ملعب 
تاأجيل الرفع الكامل للقيود املرتبطة ب�"كوفيد19-" ملدة اأربعة اأ�شابيع، ب�شبب 

زيادة االإ�شابات املرتبطة باملتحور دلتا لفريو�س كورونا.
ا�شكتلندا  امل��ج��م��وع��ات ���ش��د  االأخ���ريت���ان الإن��ك��ل��رتا يف دور  امل��ب��ارات��ان  و���ش��ت��ق��ام 
ن�شبة  اإىل  االنتقال  و�شيتم  متفرج.   22500 بح�شور  الت�شيك  وجمهورية 
النهائي  ال��دور ثمن  مباراتي  من  اعتبارا  اجلماهريي  احل�شور  من   50%
على  يجب  اأوروب����ا،  ك��اأ���س  لنهائيات  بالن�شبة  وميبلي.  ملعب  على  امل��ق��ررت��ني 
اأ�شحاب تذاكر املباريات يف وميبلي تقدمي دليل على التطعيم الكامل اأو نتيجة 

�شلبية لفح�س حديث ل�"كوفيد19-".

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 
�عالن بالن�سر

يف  �لدع�ى رقم 18/2020/874 عقاري جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بف�شخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتمليك مو�شوع الدعوى والزام املدعي عليه 
بت�شليم الوحدة العقارية حمل االجارة خالية من ال�شواغل اىل امل�شرف املدعي وما يرتتب على ذلك من 

اآثار اخ�شها الزام املدعي عليه ب�شداد كافة املبالغ املرت�شدة يف ذمته مقابل ر�شوم اخلدمات امل�شتحقة للمطور 
الرئي�شي واحتاد املالك باملجمع ال�شكني الكائن به الوحدة مو�شوع الدعوى والزامه ب�شداد ر�شوم الكهرباء 
واملياه واية ر�شوم اخرى م�شتحقة عن الوحدة الأية جهة وذلك حتى تاريخ االخالء التام والت�شليم الفعلي 

باال�شافة اىل خماطبة دائرة االرا�شي واالمالك بدبي ملحو قيد االجارة الوارد ب�شهادة امللكية والزام املدعي 
عليه بان يوؤدي اىل امل�شرف املدعي مبلغ وقدره )332.886.72( درهم وما ي�شتجد من مقابل بدل انتفاع بواقع 
مبلغ )31.000( درهم �شنويا اعتبارا من:2020/7/6 وحتى االخالء التام باال�شافة اىل االرباح التاخريية بواقع 

9% �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد 
طالب االإعالن :  م�شرف االمارات اال�شالمي �شركة م�شاهمة عامة  - �شفته بالق�شية : مدعي

املطلوب اإعالنهم : 1- حم�شن ح�شن ياوري -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2021/5/26 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ل�شالح/م�شرف االمارات اال�شالمي �شركة م�شاهمة عامة اوال:بف�شخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتمليك مو�شوع 
C باملبنى رقم 3 قطعة ار�س  العقارية رقم 308 بالطابق رقم 3 مب�شروع �شكاى كورت�س  الدعوى عن الوحدة 
رقم 272 مبنطقة وادي ال�شفا 5 بدبي والزام املدعي عليه بت�شليمها للمدعي خالية من اال�شخا�س وال�شواغل 
دائ��رة االرا�شي واالمالك  �شند ملكيته وخماطبة  ال��وارد يف  العقاري  القيد  ا�شارة  والغاء  ورد حيازتها للمدعي 
بدبي بذلك - ثانيا:بالزام املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ )8.640.27( درهم والفائدة القانونية بواقع %9 
�شنويا على املبلغ املق�شي به من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام - ثالثا:الزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعية مبلغ )12.646( درهم تعوي�شا عما حلقه من �شرر والفائدة بواقع 9% من تاريخ �شريورة احلكم نهائي 
وحتى متام ال�شداد - رابعا:الزام املدعي عليه بت�شليم املدعي ما يفيد �شداد فواتري املاء والكهرباء والغاز للوحدة 
املحاماة ورف�شت ماعدا  اتعاب  امل�شروفات وثالثمائة درهم مقابل  التام والزمته  التداعي حتى االخالء  حمل 
ذلك من طلبات  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 

هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �ل�سعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
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•• دبي-وام:

باحتاد  امل��ن��ت��خ��ب��ات  جل��ن��ة  ف��ت��ح��ت 
الدولية  امل�شاركات  ملف  اليد  ك��رة 
للمنتخب االأول بعد حتديث اأجندة 
بطوالت االحتاد االآ�شيوي، واإعالنه 
اآ�شيا  لبطولة  اجل��دي��د  امل��وع��د  ع��ن 
التي �شتقام يف يناير املقبل باإيران. 
تزيد عن  ف��رتة طويلة  بعد  وذل��ك 
االأن�شطة  جتميد  م��ن  �شهرا   15
القارية للعبة كرة اليد، وعلى �شوء 
اللجنة على  ب��داأت  امل�شتجدات  تلك 
الفور يف و�شع ت�شوراتها لرنامج 
بتعيني  وقامت  للمنتخب،  االإع��داد 
للمدير  م�����ش��اع��دا  وم���درب���ا  اإداري������ا 

الفني للمنتخب.
ع�شو  ال���ك���ع���ب���ي  اهلل  ع���ب���د  اأك������د  و 
جلنة  رئي�س  االحت��اد  اإدارة  جمل�س 
اجل�����اري  ال�������ش���ه���ر  اأن  امل���ن���ت���خ���ب���ات 

املدير  ا���ش��م  ع��ن  ال��ك�����ش��ف  �شي�شهد 
كل  واأن  للمنتخب،  اجلديد  الفني 
حيث  ب�شاأنه،  مطروحة  اخل��ي��ارات 
اأن يكون عربيا من  اإن��ه من ال��وارد 
والتاريخ  الطويلة  اأ�شحاب اخلرة 
ال��دويل امل�شرف واالإجن���ازات، اأو اأن 
يكون اأوروبيا من الكفاءات امل�شهود 
تلقى عددا  االحت��اد  اأن  لها، خا�شة 
م����ن ال�������ش���ري ال����ذات����ي����ة ل����ع����دد من 
املدربني، ومن املنتظر اأن يتم ح�شم 
الفني قبل نهاية يونيو  املدير  اأمر 

اجلاري.
الفرتة  يف  ان����ه  ال��ك��ع��ب��ي  واأ�����ش����اف 
ال���روؤي���ة وا�شحة  ت��ك��ن  امل��ا���ش��ي��ة مل 
ل����الحت����اد االآ�����ش����ي����وي ع���ن���دم���ا قام 
ب��ت��ج��م��ي��د ب���ط���والت���ه، وه�����و االأم�����ر 
ال������ذي ارب������ك ب����رام����ج االإع���������داد يف 
ال���وط���ن���ي���ة، ولكن  ك���ل االحت��������ادات 
اخلا�شة  للمخاطبة  تلقينا  مبجرد 

حتركنا  االآ�����ش����ي����وي����ة،  ب��ال��ب��ط��ول��ة 
العامل  لكاأ�س  موؤهلة  الأنها  �شريعا، 
قيمة  وتكت�شب   ،2022 ببولندا 
عدد  زادت  اأن  بعد  خا�شة  م�شافة 
 5 اإىل  اآ�شيا يف كاأ�س العامل  مقاعد 
مقاعد، بعد اأن كانت 4 مقاعد، مع 
العلم باأن االإمارات كانت قد حققت 
املركز اخلام�س اآ�شيويا يف البطولة 
االأخرية، وكانت قاب قو�شني اأو اأدنى 
فاإننا مهتمني  ول��ه��ذا  ال��ت��اأه��ل،  م��ن 
للم�شاركة  املنتخب  بتجهيز  ج���دا 
�شهر  يف  االآ����ش���ي���وي���ة  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
يناير 2022 بطموحات كبرية يف 

التاأهل، وبداأنا بالفعل يف خماطبة 
موافقاتها  الأخذ  املخت�شة  اجلهات 
بالتوازي  فيها،  امل�شاركة  اأج��ل  من 
واعتماد  املنتخب  اأوراق  ترتيب  مع 
برنامج اإعداده. وعن املوعد املتوقع 
االأول  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب  ل��ت��ج��م��ع 
وب������دء ب���رن���ام���ج االإع����������داد اأو����ش���ح 
الكعبي اأن التجمع االأول للمنتخب 
ال��وط��ن��ي م��ن امل��رج��ح اأن ي��ك��ون يف 
ال��ت�����ش��اور مع  ب��ع��د  اأغ�����ش��ط�����س  �شهر 
و�شت�شري  االإدارة،  جمل�س  م�شوؤويل 
االأمور ب�شكل تدريجي يف التجمعات 
على  املنتخب  ي�شل  ح��ت��ى  ال��ت��ال��ي��ة 
ل���ه ق��ب��ل انطالق  اأع���ل���ى م�����ش��ت��وى 
يخ�س  وفيما  االآ�شيوية.  البطولة 
املقبل ذكر  املو�شم  اأجندة م�شابقات 
ال�شوبر  بلقاء  �شتبداأ  اأن��ه��ا  الكعبي 
االإم������ارات������ي ال������ذي ���ش��ي��ج��م��ع بني 
ال�����ش��ارق��ة واجل��زي��رة امل��رج��ح ل��ه اأن 
وبالن�شبة  �شبتمر،  �شهر  يف  يكون 
لل�شوبر االإماراتي - البحريني فاإن 
املناق�شات ب�شاأنه ما زالت م�شتمرة، 
اإذا  م��ا  االآن  حتى  يتقرر  مل  ولكنه 

كان �شيقام هذا العام اأم ال.

•• ال�شارقة-وام:

الثقة  ن������ادي  اإدارة  جم��ل�����س  ن���اق�������س 
ل���ل���م���ع���اق���ني ال�����رام�����ج واالأن�������ش���ط���ة 
الت�شغيلية  واخل���ط���ط  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
ومقرتح  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال����ن����ادي  ل��ل��ج��ان 
امل�������وازن�������ة ال����ع����ام����ة ل����ل����ن����ادي واأه�������م 
امل�شاركات اخلارجية للفرق الريا�شية 
للمناف�شات  املختلفة  وا���ش��ت��ع��دادات��ه��ا 

الدولية القادمة.
جاء ذلك خالل اجتماع جمل�س اإدارة 
نادي الثقة للمعاقني برئا�شة الدكتور 
وم�شاركة  خ����ادم  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  ط����ارق 
رئي�س  ن��ائ��ب  امل��ط��رو���ش��ي  عبيد  كلثم 
بن  اإبراهيم  وعبداهلل  االإدارة  جمل�س 
حميد  وامل�شت�شار  امل��ايل  امل��دي��ر  ن�شار 
الت�شويق  رئ��ي�����س جل��ن��ة  ال��ع��ب��ار  ع��ل��ي 
�شلمان  ع��ب��ي��د  وب���دري���ة  واال���ش��ت��ث��م��ار 
االأن�شطة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ال�����ش��وي��دي 
ال���ث���ق���اف���ي���ة وامل���ج���ت���م���ع���ي���ة وع����ب����داهلل 
ال����زع����اب����ي رئ���ي�������س جلنة  اإب����راه����ي����م 
املوهوبني  ورع���اي���ة  ال��ف��ن��ي��ة  ال�����ش��وؤون 
رئي�س  الرئي�شي  علي  ال��غ��ف��ور  وع��ب��د 
جل��ن��ة االإع�������الم واالت�������ش���ال وم���رمي 
اللجنة  رئي�س  ال�شحي  ع��ب��داهلل  علي 

اأربيع  ط���ال���ب  وح���ي���در  االج��ت��م��اع��ي��ة 
لذوي  �شديقة  ال�شارقة  مكتب  مدير 
الدكتور  ووج����ه  احل��رك��ي��ة.  االإع���اق���ة 
ال�شكر  خ�������ادم  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان  ط�������ارق 
االإدارة  جمل�س  اأع�شاء  اإىل  والتقدير 
ال�شابقة  على جهودهم خالل الفرتة 
.. مثمناً الدور الكبري الذي قامت به 
امل�شاهمة  يف  للنادي  املختلفة  اللجان 
االأن�شطة  لكافة  التدريجية  بالعودة 
والفعاليات .. موؤكدا اأن جميع اللجان 
ات����ب����اع كافة  مت����ار�����س خ��ط��ط��ه��ا م����ع 

للوقاية من  االإج����راءات االح��رتازي��ة 
ت�شغيلية  برامج  وفق  كورونا  فريو�س 

بتوقيتات زمنية حمددة .
االجتماع  خ��الل  املجل�س  وا�شتعر�س 
ورعاية  الفنية  ال�شوؤون  جلنة  تقرير 
ا�شتعدادات  على  والتعرف  املوهوبني 
الفرق املختلفة بالنادي للم�شاركة يف 
البطوالت املحلية والدولية القادمة.

اأهم  ع��ن  مف�شل  تقرير  على  واط��ل��ع 
واال�شتثمار  ال��ت�����ش��وي��ق  جل��ن��ة  اأع���م���ال 
جلان  تقارير  املجل�س  وا�شتعر�س   ..

االإع����������الم واالت�����������ش�����ال واالأن�������ش���ط���ة 
عر�س  مت  كما  واملجتمعية  الثقافية 
االإجتماعية  ال��ل��ج��ن��ة  اإجن������ازات  اأه����م 

واأن�شطة فرع الفتيات .
كما اطلع املجل�س على تقرير عن اأهم 
اأعمال مكتب االحتاد العاملي للمعاقني 
با�شتعرا�س  االج���ت���م���اع  واخ���ت���ت���م   ..
ملقرتح املوازنة العامة للنادي واملكتب 
للمعاقني  العاملي  لالحتاد  االإقليمي 
للمعاقني  �شديقة  ال�شارقة  ومكتب 

للعام 2022 .

نوبة  �شحية  اإريك�شن،  كري�شتيان  الدمناركي  الو�شط  الع��ب  ق��ال 
قلبية خالل مباراة منتخب بالده وفنلندا ال�شبت يف اجلولة االأوىل 
من نهائيات كاأ�س اأوروبا يف كرة القدم، اإنه "بخري رغم الظروف" 

يف ر�شالة ُن�شرت على ح�شابه على اإن�شتغرام  اأم�س الثالثاء.
وكتب اإريك�شن حتت �شورة له وهو يبت�شم على �شريره يف امل�شت�شفى 

بع�س الفحو�شات يف امل�شت�شفى لكني  اإجراء  علي  يتعني  يزال  "ال 
 29 العمر  البالغ من  الالعب  واأ�شاف  اأنني بحالة جيدة".  اأ�شعر 
عاًما والذي �شكر جماهريه على كل ر�شائلهم "االآن �شاأدعم العبي 
املنتخب الدمناركي يف املباريات القادمة. العبوا من اأجل الدمنارك 
الدوري  بلقب  ميالن  اإن��رت  مع  املتوج  اإريك�شن  و�شقط  باأ�شرها". 

االإيطايل، فجاأة على االأر���س عندما كان ي�شتقبل الكرة من رمية 
متا�س قريبة قبل نهاية ال�شوط االأول بثالث دقائق.

"لي�س  اإنه  وقال طبيب املنتخب الدمناركي مورتن بويزين االأحد 
لديه تف�شري" ملا ح�شل"، مو�شحا "لقد توقف قلبه وقمنا بتدليكه 

الإنعا�شه. لقد كانت �شكتة قلبية".

»منتخبات كرة اليد« تفتح ملف البطولة االآ�شيوية 
والتعاقد مع املدير الفني نهاية ال�شهر اجلاري

اإريك�شن يطمئن اجلماهري 
على �شحته يف امل�شت�شفى

»الثقة للمعاقني« يناق�س اخلطط 
الت�شغيلية للجان النادي

•• اأبوظبي-الفجر

للجنة  التنفيذي  املجل�س  اأو���ش��ى 
ريا�شتي  باعتماد  الدولية  االوملبية 
بوك�شينج  وال���ك���ي���ك  ت�����اي  امل�������واي 
االأوملبية  الريا�شية  االألعاب  �شمن 
االأوملبية  االألعاب  دورة  من  اعتبارا 
عام  تقام  التي   33 رق��م  ال�شيفية 
اأو يف دورة لو�س  باري�س  2024 يف 
ال��ق��ادم��ة بعد   34 اجن��ل��و���س رق���م 
اجلمعية  ع��ل��ى  ال��ت��و���ش��ي��ة  ع���ر����س 
"كونغر�س"  ال���ع���ادي���ة  ال��ع��م��وم��ي��ة 
اللجنة االوملبية الدولية التي تعقد 
اجتماعها على هام�س دورة طوكيو 
ل����الأل����ع����اب ال���ري���ا����ش���ي���ة االأومل���ب���ي���ة 
خالل  اليابان  يف  تقام  التي  املقبلة 
الفرتة من 23 يوليو/متوز وحتى 

،بعد  امل��ق��ب��ل��ني  اأغ�������ش���ط�������س/اآب   8
قام  اأن  بعد  نهائي  ب�شكل  اعتمادها 
با�شتيفاء  للعبتني  ال��دويل  االحت��اد 
عمل  بعد  االن�شمام  ���ش��روط  كافة 
�شاق توا�شل خالل الفرتة املا�شية 
الريا�شي  االجن����از  ذل���ك  لتحقيق 
ال�����ذي مي��ث��ل ح��ل��م ك���ل ري��ا���ش��ي يف 

جمال اللعبتني.
ع���ب���داهلل �شعيد  ���ش��ع��ادة  واأ�����ش����اف- 
ال���ن���ي���ادي رئ��ي�����س احت�����اد االإم������ارات 
بوك�شينج  وال��ك��ي��ك  ت����اي  ل��ل��م��واي 
للمواي  ال���ع���رب���ي  االحت������اد  رئ��ي�����س 
االأ�شيوي  االحت��اد  رئي�س  نائب  تاي 
موؤكدا بان اإدراج املواي تاي والكيك 
بوك�شينج ميثل حلم كل الريا�شيني 
والذي جاء نتيجة جهود متوا�شلة 
الوطنية  الريا�شية  االحت��ادات  من 

العربية  االحت����ادات  مقدمتها  ويف 
بوك�شينج  وال��ك��ي��ك  ت����اي  ل��ل��م��واي 
التي  وتو�شيته  االآ�شيوي  واالحت��اد 
اجلمعية  اجتماعات  خ��الل  �شجلت 
ال���ع���م���وم���ي���ة ل����الحت����اد االآ����ش���ي���وي 
ل��ل��م��واي ت���اي ال��ت��ي ع��ق��دت بفندق 
باب الق�شر بكورني�س اأبوظبي على 
للمواي  اآ���ش��ي��ا  اأمم  بطولة  هام�س 
دي�شمر  يف  اأق���ي���م���ت  ال����ت����ي  ت������اي 

دولة االإمارات  �شيافة  يف    2019
تب�شوان  �شاك�شي  الدكتور  بح�شور 
للمواي  ال������دويل  االحت������اد  رئ��ي�����س 
املوافقة  ت��اأت��ي  اأن  اأم����ل  ع��ل��ى  ت����اي، 
النهائية لتلحق برنامج مناف�شات 
ال�شيفية يف  االأوملبية  االألعاب  دورة 
لو�س  دورة  ،اأو   2024 يف  ب��اري�����س 

اجنلو�س القادمة. 
وكانت اجلمعية العمومية لالحتاد 

االآ���ش��ي��وي ل��ل��م��واي ت���اي ق��د ثمنت 
جهود احت��اد االإم��ارات للمواي تاي 
ت�شكيل  م��ن��ذ  ب��وك�����ش��ي��ن��ج  وال���ك���ي���ك 
مايو  يف  م��رة  الأول  اإدارت����ه  جمل�س 
عبداهلل  ���ش��ع��ادة  ب��رئ��ا���ش��ة   2017
نقلة  اأح��دث  وال��ذي  النيادي  �شعيد 
ال��ل��ع��ب��ت��ني على  ن��وع��ي��ة يف جم����ال 
كافة امل�شتويات االإقليمية والدولية 
القيادة  ورع���اي���ة  ل��دع��م  ا���ش��ت��ث��م��ارا 

ودعم  واه��ت��م��ام  ومتابعة  الر�شيدة 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 

وزير �شوؤون الرئا�شة.
القليلة  ال�������ش���ن���وات  ���ش��ه��دت  وق����د   
االإمارات  احت��اد  م�شرية  يف  املا�شية 
بوك�شينج  وال��ك��ي��ك  ت����اي  ل��ل��م��واي 
واالأن�شطة  الفعاليات  م��ن  الكثري 
واالإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 

،وه���و م��ا ي��دع��و ل��الع��ت��زاز والفخر 
دولة  جلهود  ترجمة  ميثل  وال���ذي 
االإمارات العربية املتحدة ورعايتها 
قدمت  التي  الريا�شية  لالحتادات 
العديد من الكوادر الفنية واالإدارية 
املوؤهلة خلدمة الريا�شة االإماراتية 
واالآ���ش��ي��وي��ة وال���دول���ي���ة ، وم���ا فوز 
ال�شيد طارق املهريي ع�شو جمل�س 
تاي  للمواي  االإم����ارات  احت��اد  اإدارة 

التنفيذي  املدير  بوك�شينج  والكيك 
لالحتاد مبن�شب اأمني عام االحتاد 
العربي للمواي تاي وع�شوية املكتب 
التنفيذي لالحتاد الدويل للمواي 
على  ل��دل��ي��ل  اإال    )IFMA(تاي
كفاءة وقدرة �شباب االإمارات الذين 
الريا�شية  امل��ن��ا���ش��ب  اأرف����ع  ت��ق��ل��دوا 
الفرتة  خالل  والدولية  االإقليمية 

الق�شرية من عمر اإ�شهار االحتاد.

ا�شتثمارا لدعم ورعاية من�شور بن زايد 

تو�شية »كونغر�س« اأبوظبي تقود املواي تاي والكيك بوك�شينج  لالأوملبياد 
النيادي : ما حتقق اإجناز تاريخي وحلم لكل ريا�شي وثمرة جهود م�شرتكة

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم �ملحرر )2021/5321(
املنذر : دار التمويل �س.م.ع.

 املنذر اإليه : نا�شر �شعيد خلفان بوميان النعيمي املو�شوع - اجلن�شية : االمارات
مبوج�ب ه�ذا االإن�ذار والتكلي�ف بالوف�اء ي�ن�ذر وينب�ه املن�ذر عل�ى امل�ن�ذر اإلي�ه ب�ش�داد 
األ�ف وثالثمائ�ة وت�ش�عة 27،399.59 دره�م )�ش�بعة وع�ش�رون   مبل�غ وق�دره 
االإتفاقي�ة  الفائ�دة  اإل�ى  باالإ�ش�افة  فل��س(  وخم�ش�ون  وت�ش�عة  دره�م  وت�ش�عون 
بواق�ع 24% �ش�نوياً م�ن ت�اريخ االإ�ش�تحقاق وحت�ى ال�ش�داد الت�ام وذل�ك خ�الل 
خم�ش�ة اأي�ام م�ن ت�اريخ ا�شتالم االإن�ذار، وذل�ك للعل�م واالإحاط�ة ولتنفي�ذ م�ا ج�اء 
ف�ي�ه ولنف�اذ مفعول�ه الق�ان�ون�ي ف�ي حق املن�ذر اإلي�ه عدم االخالل وحفظ كافة 

حقوق املنذر االأخرى جتاه املنذر اإليه.
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 
�عالن بالن�سر

رقم )2021/5307(
املنذرة : النقيب لتجارة مواد البناء �س ذ م م

بوكالة املحامي / ابراهيم على املو�شى
املنذر اليهما : 1- �شركة القنديل للتمديدات الكهربائية وال�شحية ذ م م 

حممود عبدالرحمن �شعدا - �شوري اجلن�شية  -2
املو�شوع : طلب اعالن بالن�شر يف االنذار العديل رقم )2021/82762(

الفائدة  درهم مع   234،499 وق��دره  �شداد مبلغ  ب�شرعة  اليهما  املنذر  املنذرة  تدعو 
القانونية يف مهلة اأق�شاها خم�شة ايام من تاريخ ن�شر االعالن ويف حالة االمتناع فان 
التي ت�شمن حقوقها مع  القانونية  االج��راءات  كافة  اتخاذ  اىل  �شوف ت�شطر  املنذرة 

حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 
�عالن بالن�سر يف �لإنذ�ر

رقم )2021/5332(
املنذرة : هاري راي للخدمات الفنية �س.ذ.م.م - وميثلها قانوناً مديرها/هاري نارايان راي - العنوان : اإمارة دبي - عود ميثاء - 
info@ : مقابل فندق رافلز - بناية مكاتب عود ميثاء - مكتب رقم )110(  هاتف : 043231881 - الريد االإلكرتوين

املحامي/علي عبداهلل احلمادي بوكالة   -   alialhammadi.com
�شد / املنذر اإليها : �شركة زهياجن كوميونيكي�شنز كون�شرتاك�شنز جروب ليمتد - فرع دبي .ذ.م.م

اإم��ارة دبي بر دبي - بزن�س بي - ملك انرتنا�شيونال بيزن�س تاور ليمتد -  وميثلها قانوناً مديرها / اك�شيانيون وو - العنوان : 
الطابق االربعة ع�شر - مكتب رقم 1401،1410 هاتف رقم : 0554445655 - رقم مكاين : 85773 25386

zwen1074@gmail.co : هاتف ثابت : 045513353 - الريد اإلكرتوين
املو�شوع / اعالن بالن�شر

اعالن املنذرة اليها بالن�شر مبوجب هذا االإنذار القانوين ب�شداد مبلغ وقدره 1،254،009.09 درهم املرت�شد بذمتها وذلك 
خالل خم�شة اأيام من تاريخ اعالنها بالن�شر بهذا االإنذار، ويف حالة اإمتناعها عن ال�شداد �شت�شطر املنذرة اىل اإتخاذ االإجراءات 
القانونية الالزمة �شد املنذر اإليها للح�شول على حكم باإلزامها ب�شداد املبلغ املذكور والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 

االإ�شتحقاق يف 2020/06/1 وحتى متام ال�شداد.  بالوكالة عن املنذرة
)مبوجب الوكالة رقم 2020/1/210856 امل�شدقة من حماكم دبي بتاريخ 15/12/2020( مكتب/علي احلمادي للمحاماة 
 )SH20180506C70677اال�شت�شارات القانونية وميثله/�شامح �شعد �شعد حمد - م�شري اجلن�شية )مبوجب الوكالة رقم

امل�شدقة من حماكم ال�شارقة بتاريخ 2018/05/06(
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13267 بتاريخ 2021/6/16 
�خطار قان�ين بالتكليف بال�فاء

رقم �ملحرر 2021/1/1359     
املخطرة : الطاهر ملقاوالت البناء ذ.م.م.

وميثلها مديرها / ممتاز احمد احمد خمتار - باك�شتاين اجلن�شية - وعنوانها املختار / مكتب احلمد للمحاماة واال�شت�شارات 
06  -  القانونية الكائن بال�شارقة - املجاز 3 - �شارع اخلان - برج املوارد الطابق الثاين رقم 204 / رقم الهاتف/5549449 

اإل�ى املخطر اإليهما: 1 - ا�شا اليت لالعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م
رقم  القطعة   ، ال��زرع��وين  بالغزوز  عبدالرحيم  حممد  عبدالرحيم  ملك   11 رق��م  مكتب   - القرهود   - دب��ي  اإم���ارة   / العنوان 

رقم/ 21012 بريد  �شندوق   ،  0508444475 متحرك  هاتف   ،  042850040 رقم  هاتف   ،214507
اجلن�شية. اردين   - ال�شنيكات  �شليمان  فيا�س  من�شور   -  2

رقم  القطعة   ، ال��زرع��وين  بالغزوز  عبدالرحيم  حممد  عبدالرحيم  ملك   11 رق��م  مكتب   - القرهود   - دب��ي  اإم���ارة   / العنوان 
رقم/ 21012 بريد  �شندوق   ،  0508444475 متحرك  هاتف   ،  042850040 رقم  هاتف   ،214507

املو�شوع : تكليف بالوفاء ب�شداد مبلغ وقدره 15،000درهم.
األف درهما(( م�ش�تحق  15،000درهم ))خم�ش�ة ع�ش�رة  اإليهم�ا اإجم�ايل مبلغ  اأن�ه ق�د تر�ش�د للمخطرة ب�ذم�ة املخطر  وحي�ث 
اإليها االوىل واملخول بالتوقيع على ال�شيكات امل�شحوبة  اإليه الثاين ب�شخ�شه و ب�شفته مدير املخطر  الدفع ، وقد قام املخطر 
مببلغ   20/9/2020 امل���وؤرخ   100154 رق��م  ال�شيك  بتحرير  اال�شالمي  دب��ي  بنك  ل��دى  االوىل  اإليها  املخطر  ح�شاب  من 

املرت�شد يف ذمتهما للمخطرة �شالف البيان. الدين  مبلغ  قيمة  15،000درهم 
اإال انه مت رف�س �ش�رف ال�ش�يك لعدم وجود ر�ش�يد ، وطالبة  اأنه قد �شرعت املخطرة يف �شرف ال�شيك املذكور اعاله  - وحيث 
املخطرة املخطر اإليهما بالطرق الودية ب�ش�داد املبلغ املرت�ش�د يف ذمتهما �ش�الف البيان اإال اأنهما امتنعا عن ال�ش�داد بدون وجه 
حق ، ومن ثم تكلف املخطرة املخطر اإليهما ب�ش�داد مبلغ الدين حمل املطالبة املرت�ش�د يف ذمتهما البالغ قدره 15،000درهم 
))خم�ش�ة ع�ش�رة األف درهما((، خالل خم�ش�ة اأيام كحد اأق�ش�ى من تاريخه واإال �ش�وف ن�ش�ط�ر ا�ش�فني التخاذ كافة االإجراءات 

القانونية �شدكم.
15،000درهم  البالغ قدره  املخطرة  ل�شالح  املالية  ذمتكم  املرت�ش�د يف  امل�شتحق  املبلغ  �ش�داد  ب�ش�رعة  فاأننا نخطركم   ، لذلك 
االإجراءات  كافة  ا�شفني التخاذ  ن�شطر  �شوف  واإال  تاريخه  اق�شى من  اأي��ام كحد  درهما(( خالل خم�شة  األ��ف  ع�شرة  ))خم�شة 

القانونية �شدكم حلفظ حقوق املخطرة. وتف�شلوا بقبول وافر االحرتام والتقدير،،،،،،،
املخطرة

الطاهر ملقاولت البناء ذ.م.م

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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الفجر الريا�ضي

بدايتها  تاأكيد  ع��ن  اإيطاليا  تبحث 
القدم  لكرة  اأوروب���ا  كاأ�س  يف  القوية 
اليوم  ���ش��وي�����ش��را  ت�����ش��ت��ق��ب��ل  ع��ن��دم��ا 
دور  الثانية من  االأربعاء يف اجلولة 
امل��ج��م��وع��ات ل��ك��اأ���س اأوروب������ا يف كرة 
حققت  رائ��ع��ة  �شل�شلة  ب��ع��د  ال���ق���دم، 
اأن  دون  ان��ت�����ش��ارات  ت�شعة  خ��الل��ه��ا 

تهتز �شباكها.
العا�شر  ف����وزه����ا  حت��ق��ي��ق  وب����ح����ال 
حققته  ما  اإيطاليا  �شتعادل  تواليا، 
ع�شرة  حققت  عندما  الت�شفيات  يف 
جمموعة  �شمن  متتالية  انت�شارات 
واليونان  ف��ن��ل��ن��دا  اأم����ث����ال  ���ش��م��ت 

والبو�شنة والهر�شك.
�شريحا  ف�����وزا  اإي���ط���ال���ي���ا  وح��ق��ق��ت 
اأر���ش��ه��ا يف روما،  ع��ل��ى  يف االف��ت��ت��اح 
���ل���ت يف  ب��ث��الث��ي��ة ع���ل���ى ت���رك���ي���ا ����ُش���جنّ
�شوي�شرا  اأم������ا  ال�����ث�����اين،  ال�������ش���وط 
اأم��ام ويلز يف ربع  ف��اأه��درت تقدمها 
مواجهة  لتنتهي  االأخ����ري  ال�����ش��اع��ة 

باكو بالتعادل 1-1.
يف  مرتني  �شوى  �شوي�شرا  تفز  ومل 
قارية  نهائيات  �شمن  م��ب��اراة   14

���ش��ارك��ت فيها اأرب���ع م���رات ب���دءا من 
1996، وكانت االأخرية يف 2016 
االأف�������ش���ل ل���ه���ا ع���ن���دم���ا ب��ل��غ��ت دور 

ال�16.
�شجلها  ع���ل���ى  اإي����ط����ال����ي����ا  ل  وت�����ع�����ونّ
مباريات  ت�����ش��ع  اآخ����ر  يف  ال��ت��ه��دي��ف��ي 
ت ال�����ش��ب��اك 28 م���رة.  ع��ن��دم��ا ه�����زنّ
لعودة  مبكرة  تكون  قد  املباراة  لكن 
فرياتي  م����ارك����و  االرت�����ك�����از  الع�����ب 
امل�شاب بركبته، فيما يعاين الظهري 
األي�شاندرو فلورنت�شي من اإ�شابة يف 

ربلة �شاقه من مباراة تركيا.
مان�شيني  روبرتو  املدرب  يعمد  وقد 
والدفع  الع��ب��ي��ه  ب��ع�����س  اإراح�����ة  اإىل 
اأت�شريبي  ف��ران��ت�����ش��ي�����ش��ك��و  ب���اأم���ث���ال 
املهاجم  ل��ك��ن  ك��ي��ي��زا.  وف��ي��دي��ري��ك��و 
ف���ك���رة �شمان  ت��غ��ري��ه  ال�����ش��اب��ق ق���د 
حتى  ال�16  دور  اإىل  املبكر  التاأهل 

قبل خو�س املباراة الثالثة.
اإىل  اأعاد بالد  وقال مان�شيني الذي 
التاأهل  ف�شل  بعد  الكرى  ال�شاحة 
اإىل مونديال 2018 "خ�شنا مباراة 
يزال  ال  الطريق  تركيا.  �شد  جيدة 

طويال، يجب اأن نخو�س 6 مباريات 
بدءا  اللقب(،  ال�شكل )الح��راز  بهذا 

من التالية �شد �شوي�شرا".
ويف 10 م�شاركات، اأحرزت اإيطاليا، 
ب��ط��ل��ة ال���ع���امل اأرب�����ع م�����رات، اللقب 
و�شيفة  1968 وحلت  عام  القاري 

يف 2000 و2012.
���ش��وي�����ش��را على  ل  ت���ع���ونّ امل���ق���اب���ل،  يف 
الذي ي�شم غرانيت  القوي  و�شطها 
ت�����ش��اك��ا ورمي�����و ف���روي���ل���ر مل����دنّ بريل 
ال��ه��دف يف مرمى  اإم��ب��ول��و، �شاحب 

ويلز، وجريدان �شاكريي بالكرات.
وقال مدربها فالدميري بتكوفيت�س 
ويلز(.  )�شد  كثرية  فر�شا  "�شنعنا 
كان يجب اأن نكون اأكر جناعة. اأنا 
خائب، لكن ل�شنا خائبني من ادائنا. 
�شتكون املباراة �شد اإيطاليا خمتلفة 

متاما".
يف املقابل، قال العب و�شط اإيطاليا 
جورجينيو اإنه يرى يف ايطاليا نف�س 
ت�شل�شي  مع  اختره  ال��ذي  العط�س 
دوري  لقب  اأح��رز  االنكليزي عندما 
اأبطال اأوروبا اأخريا "هذه املجموعة 

ت�����ش��ب��ه ت�����ش��ل�����ش��ي، ه���ي رائ����ع����ة. كر 
�شيء  اث��ب��ات  وي��ري��دون  متعط�شون 

ما. من اليافع اإىل االأكر خرة".
واأ�شاف العب نابويل ال�شابق الذي 
مباراة   29 يف  اأه�������داف   5 ���ش��ج��ل 
فل�شفة  ت��ع��لنّ��م��ا  "لقد  اإي��ط��ال��ي��ا  م���ع 
م��ان�����ش��ي��ن��ي، م����ا ي����ري����ده اأ����ش���ب���ح يف 
وال  بالفوز،  كبرية  رغبتي  روؤو�شنا. 

اأريد التوقف هنا".
وقارن جورجينيو )29 عاما( زميله 
نيكولو باريال بالعب و�شط ت�شل�شي 
"لديهما  ك��ان��ت��ي  ن��غ��ول��و  ال��ف��رن�����ش��ي 
الكثري من االمور امل�شرتكة. ميلكان 
القوة البدنية، يرك�شان 90 دقيقة 

ويغطيان امللعب".
تركيا  تبحث  عينها،  املجموعة  ويف 
ويلز  تلتقي  عندما  التعوي�س  ع��ن 
فر�س  عن  تركيا  وعجزت  باكو.  يف 
اأ�شلوبها اأمام اإيطاليا وبدت �شعيفة 
ه��ج��وم��ي��ا يف اي�������ش���ال ال����ك����رات اىل 

املخ�شرم براق يلماز.
يف املقابل، متتلك ويلز ال�شرعة واإىل 
ل على كيفر  جنمها غاريث بايل تعونّ

م����ور ���ش��اح��ب ه����دف ال���ت���ع���ادل �شد 
�شوي�شرا.

كبرية  اأهمية  امل��ب��اراة  ه��ذه  وتكت�شي 
لويلز، خ�شو�شا انها تواجه اإيطاليا 

القوية يف اجلولة الثالثة االأخرية.
وقال مدربها روبرت بايج "كان مهما 
اأن نحقق بداية اإيجابية. ندخل كل 
م���ب���اراة ب��رغ��ب��ة حت��ق��ي��ق ال���ف���وز. اإذا 
)للتاأهل(  كافية  ن��ق��اط  اأرب���ع  ك��ان��ت 
هذه  منتخبات  نحرتم  رائ���ع.  فهذا 

املجموعة لكن ال نخ�شى اأحدا".
عام  تاريخها  يتيمة يف  م�شاركة  ويف 
بالغة  نتيجة  ويلز  حقت   ،2016
النهائي،  ن�شف  بلوغها  يف  ال��روع��ة 
ن��ت��ائ��ج تركيا  اأف�������ش���ل  ك���ان���ت  ف��ي��م��ا 
2008 يف  ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف  ب��ل��وغ��ه��ا 

اأربع م�شاركات.
حتل  ال����ث����ان����ي����ة،  امل����ج����م����وع����ة  ويف 
�شان  يف  رو���ش��ي��ا  على  �شيفة  فنلندا 
م���ن فوزها  م��ن��ت�����ش��ي��ة  ب��ط��ر���ش��ب��ورغ 
مباراة  يف  -1�شفر،  الدمنارك  على 
���ش��ك��ت��ة قلبية  ���ش��ه��دت  درام��ات��ي��ك��ي��ة 
كري�شتيان  االأخ���رية  األ��ع��اب  ل�شانع 

اإريك�شن.
وتوقفت املباراة قبل انت�شافها لنحو 
�شاعة ون�شف بعد احلادثة ال�شادمة 
اإريك�شن  ����ش���ق���وط  ����ش���ه���دت  وال����ت����ي 
اأي  مع  االحتكاك  دون  عليه  مغ�شيا 
العب. وبعد انقاذه وادخاله امل�شتقى 
الثالثاء  اإريك�شن  كتب  للمراقبة، 
على  امل�شت�شفى  يف  �شريره  على  من 

موقع ان�شتاغرام انه "بخري".
و���ش��ج��ل ي���وي���ل ب��وه��ي��ان��ب��ال��و هدف 

ف��ن��ل��ن��دا يف ب���اك���ورة م�����ش��ارك��ات��ه��ا يف 
نتائج  اأف�شل  كانت  فيما  النهائيات، 
االحتاد  ع��ن  انف�شالها  بعد  رو�شيا 
نهائي  ن�شف  ب��ل��وغ��ه��ا  ال�����ش��وف��ي��ات��ي 

.2008
م��درب فنلندا  وق��ال ماركو كانريفا 
"ثالث نقاط بعد املباراة االأوىل اأمر 
رائع، لكنه هذا لي�س كافيا بالن�شبة 
ينتظرنا.  رو�شيا  اأم��ام  التحدي  لنا. 
املباراة  اإن��ه��اء  بثقة  امل��ب��اراة  نخو�س 

اأمام  �شباكنا  تهتز  اأن  دون  االأوىل 
فريق قوي".

بخ�شارة  رو���ش��ي��ا  ُم��ن��ي��ت  امل��ق��اب��ل،  يف 
يف  �شفر3-  ب��ل��ج��ي��ك��ا  اأم�����ام  ق��ا���ش��ي��ة 
�شان بطر�شبورغ، لتبقى دون اأي فوز 
البطولة  م��ب��اري��ات يف  ���ش��ت  اآخ���ر  يف 
�شتاني�شالف  القارية. وقال مدربها 
اجلزئيات  "بع�س  ت�شري�شي�شوف 
هامة يف مباريات من هذا امل�شتوى. 

ر كل �شيء". اأي هفوة �شغرية تقرنّ

ة مل يكن كافيا لتجنيب االأرجنتني التعادل مع ت�شيلي 1-1، يف اجلولة  ل ليونيل مي�شي هدفا جميال من �شربة حرنّ �شجنّ
الباراغواي  ا�شتهلت  2021 يف كرة القدم يف ريو دي جانريو، فيما  اأمريكا  االأوىل من دور املجموعات لبطولة كوبا 

م�شوارها بفوز �شريح على بوليفيا املنقو�شة 1-3.
ومنح جنم بر�شلونة االإ�شباين فريقه تقدما م�شتحقا بعد نحو ن�شف �شاعة على بداية املباراة، لكن اإدواردو فارغا�س 

عادل لت�شيلي مطلع ال�شوط الثاين، متابعا ركلة جزاء لزميله اأرتورو فيدال �شدها احلار�س اإمييليانو مارتيني�س.
على  ن�شيطر  مل  هادئني،  نكن  "مل  قائال  مي�شي  ر  حت�شنّ باخل�شونة،  ات�شمت  مباراة  على  االأرجنتني  �شيطرة  وبرغم 

الكرة".
لكن مدربه ليونيل �شكالوين راأى االأمور بطريقة خمتلفة "ا�شتحقنا الفوز، لكن يف النهاية تعادلنا. بجميع االأحوال 

نحن يف بداية بطولة �شعبة كثريا".
االأرجنتني  ا�شطورة  تكرمي  بوليفيا، متنّ  على  الباراغواي  فوز  �شهدت  التي  االأوىل  املجموعة  املباراة �شمن  بداية  وقبل 
اأن مدرجات  60 عاما اثر متاعب �شحية، برغم  دييغو مارادونا الذي تويف يف ت�شرين الثاين/نوفمر املا�شي عن 
ملعب نل�شون �شانتو�س يف ريو دي جانريو كانت خالية من اجلماهري، ب�شبب القيود املفرو�شة لعدم تف�شي فريو�س 

كورونا.
التنظيم من  القاري )كومنيبول( �شحب  ر االحت��اد  ق��رنّ اأن  اللحظة االخ��رية، فبعد  البطولة يف  انقاذ م�شري  ومت 
تف�شي فريو�س  ب�شبب  والثانية  املناه�شة للحكومة،  العنيفة  ب�شبب االحتجاجات  االأوىل  واالأرجنتني،  كولومبيا 

كورونا، منح �شرف تنظيمها اإىل الرازيل التي تعاين بدورها من انت�شار �شريع للوباء.
وعار�شت جهات عدة حملية اإقامة البطولة يف الرازيل، لكن املحكمة العليا اأنهت اال�شتماع ب�شاأن املطالبة بعدم 

اقامة البطولة، بت�شويت �شتة ق�شاة من ا�شل 11 ل�شالح اقامتها.
واأعلنت وزارة ال�شحة الرازيلية االثنني اأن 31 من اأع�شاء البعثات امل�شاركة، من بينهم العبون ور�شميون، 

جاءت نتائج اختباراتهم لفريو�س كورونا اإيجابية يوم االأحد، دون اعطاء املزيد من التفا�شيل.
وكانت االأرجنتني تعادلت بالنتيجة عينها مع ت�شيلي قبل نحو ع�شرة اأيام يف ت�شفيات مونديال قطر 2022، 
عندما افتتحت الت�شجيل اأي�شا عر مي�شي من ركلة جزاء، قبل معادلة األيك�شي�س �شان�شي�س الغائب عن 

مباراة االثنني بداعي اإ�شابة ع�شلية.
وحرمت ت�شيلي املنتخب االأرجنتيني مرتني من احراز اللقب يف ال�شنوات االأخرية وبركالت الرتجيح 

يف نهائي ن�شختي 2015 و2016.
وح�شل مي�شي على فر�شة مبكرة بعد ثماين دقائق على بداية املواجهة، لكن كرته الطائرة مل 
تاليافيكو على اجلهة  نيكوال�س  والظهري  باريدي�س  لياندرو  بداأها  بعد جملة  ت�شب اخل�شبات، 

الي�شرى.
بعدها بدقائق، لعب جيوفاين لو�شيل�شو عر�شية من اجلهة الي�شرى، لكن انزالقة املهاجم الوتارو 

مارتيني�س مل تكن كافية، ف�شدد الكرة فوق العار�شة من داخل املنطقة ال�شغرى.
وهيمنت االأرجنتني على املواجهة، ليحني الدور على املهاجم نيكوال�س غون�شالي�س الذي �شدد من م�شافة 

ع�شرين مرتا، لكن احلار�س املخ�شرم كالوديو برافو انقذ مرماه.
ومن ركنية ملي�شي، لعب غون�شالي�س الكرة فوق العار�شة، قبل اأن ي�شدد يف ج�شد برافو.

قها بهدف التقدم يف الدقيقة 33، عندما لعب مي�شي، اأف�شل العب يف العامل �شت مرات،  وترجمت االأرجنتني تفونّ
ركلة حرة لولبية من م�شافة 25 مرتا �شكنت اأعلى الزاوية الي�شرى ملرمى برافو.

وكادت االأرجنتني ت�شيف الثاين، لكن الوتارو �شدد برعونة بعد متريرة من الظهري غون�شالو مونتييل.
اإىل  الكثري من الالعبني ي�شلون  اأن  املهم  الفر�س.  الفريق يف �شناعة  �شاأقلق لو ف�شل  "كنت  �شكالوين  امل��درب  اأ�شاف 

منطقة اجلزاء. والكرة �شتدخل".
احلار�س  لكن  املنطقة،  داخل  فارغا�س  اإىل  بولغار  اإري��ك  فلعب  التعادل،  ادراك  الثاين حماولة  ال�شوط  ت�شيلي  ا�شتهلت 

مارتيني�س �شد كرته.
وحاول فيدال، العب اإنرت االإيطايل، الت�شديد من كرة مرتدة، اإال ان تاليافيكو عرقله وهو يحاول الت�شجيل.

وبعد اللجوء اإىل حكم الفيديو امل�شاعد "يف ايه اآر"، احت�شب احلكم ويلمار رولدان ركلة جزاء.
�شدنّ احلار�س مارتيني�س كرة فيدال القوية مب�شاعدة العار�شة، لكن فارغا�س كان االأ�شرع ملتابعتها داخل ال�شباك )57(.

اأهدر  ثم  اأوق��ف جمهود غون�شالي�س،  الت�شيلياين غاري ميديل  الدفاع  لكن قلب  الفر�س،  ل�شناعة  االأرجنتني  عادت 
االأخري براأ�شية بعد ركلة حرة من مي�شي.

وقبل ع�شر دقائق على نهاية الوقت، �شنحت فر�شة خطرية لغون�شالي�س، لكنه اأهدر هدف الفوز براأ�شية 
قريبة بعد متريرة مق�شرة من مي�شي، لتنتهي املباراة بالتعادل 1-1.

ت�شعى اإيطاليا لتاأكيد بدايتها القوية وتعزيز �شل�شلتها 

اأع��ل��ن��ت اأن��دي��ة ال����دوري االإن��ك��ل��ي��زي امل��م��ت��از ل��ك��رة ال��ق��دم ع��ن خ�شارة 
 1،4 )نحو  ا�شرتليني  جنيه  مليار  بقيمة  ال�شرائب  قبل  تراكمية 
بتف�شي  �شلباً  تاأثر  ال��ذي   2020-2019 مو�شم  يف  دوالر(  مليار 
جائحة كوفيد19-، بح�شب تقرير ن�شرته موؤ�ش�شة ديلويت للتدقيق 

واال�شت�شارات املالية.
وقال دان جونز من املوؤ�ش�شة التي تتخذ من لندن مقراً لها اإنه "من 
غري امل�شتغرب اأن يكون االنخفا�س يف الدخل ملو�شم 2020-2019 
قد ح�شل ب�شبب اال�شطراب االقت�شادي واالجتماعي العاملي الناجم 

عن جائحة كوفيد19-".
وعانت االأندية االإنكليزية التي ُحرمت من م�شجعيها وبالتايل من 
دخلها الرئي�شي )تذاكر، بيع القم�شان، ...( واأجرت على تقلي�س 
تقارب مليار  تراكمية  التلفزيوين، من خ�شارة  النقل  مبالغ حقوق 
جنيه ا�شرتليني، وهي اأكر خ�شارة يف التاريخ لالأندية الع�شرين يف 
بنحو  ال�شرائب  قبل  االإجمايل  دخلها  انخف�س  والتي  الرميرليغ 

املئة، وفقاً لديلويت. يف   13
واخل�شومات  املباريات  وتاأجيل  امل�شجعني  "غياب  اأن  جونز  واأو�شح 

املمنوحة للناقلني كان لها تاأثري كبري على االإي��رادات التي متكنت 
االأندية من حتقيقها".

وراأى اأن "التاأثري املايل االإجمايل للجائحة على الدوري االإنكليزي 
اإىل  ك��ب��رية  ب��اأع��داد  امل�شجعني  ع���ودة  توقيت  على  �شيعتمد  امل��م��ت��از 
التجارية  عالقاتها  على  احلفاظ  يف  االأندية  ق��درة  وعلى  املالعب، 

وتطويرها، ال �شيما يف وقت تعاين فيه قطاعات اأخرى عدة".
اإح���داث  يف  �شي�شتمر  ك��وف��ي��د  "مو�شم  ف���اإن  ج��ون��ز،  اإىل  وبالن�شبة 
ت�شبح  عندما   21-2020 ملو�شم  املالية  النتائج  على  كبري  تاأثري 

متاحة".
"ينعك�س على النتائج املالية  ولفت اإىل اأن غياب اجلمهور يجب اأن 
ملو�شم 2020-21 الذي اأقيمت مبارياته ب�شكل كامل تقريباً خلف 
امل�شجعني يف  ع��دد حم��دود ج��داً من  اأو مع بح�شور  اأب���واب مغلقة، 

املدرجات".
وحتى بعد اخل�شائر القيا�شية، ال تزال االأندية الع�شرين يف الدوري 
االإن��ك��ل��ي��زي امل��م��ت��از حت��ق��ق رب��ح��اً ت��راك��م��ي��اً ق���دره 4،5 م��ل��ي��ار جنيه 
ا�شرتليني )نحو 6،3 مليار دوالر( خالل مو�شم 2020-2019.

اجلائحة  فرتة  خالل  االإنكليزية  االأندية  خ�شارة   دوالر  مليار   1،4

هدف ملي�شي ال يكفي االأرجنتني 
لتخطي ت�شيلي 

رودون  القدم جو  لكرة  ويلز  دف��اع منتخب  يرى قلب 
غاريث  االإنكليزي  توتنهام  يف  زميليه  مع  العالقة  اأن 
بايل وبن ديفي�س جتعله "اأكر ارتياحاً" على ال�شعيد 
ال��دويل، وذلك قبل مواجهة تركيا  اليوم االأربعاء يف 

اجلولة الثانية من دور املجموعات لكاأ�س اأوروبا.
ت�شكيلة  يف  اأ�شا�شيا  نف�شه  عاما(   23( رودون  وفر�س 
15 مباراة دولية يف  امل��درب روب��رت بايج، وقد خا�س 

�شفوفه منذ بداياته عام 2019.
ان�شمنّ اإىل بايل وديفي�س يف توتنهام من نادي م�شقط 
املا�شي، وقد  االأول/اأكتوبر  ت�شرين  �شوان�شي يف  راأ�شه 
"ع�شابة  بكنية  الثالثة  الالعبني  فيديوهات  حظيت 

ويلز" لدى جمهور نادي �شمال لندن.
اأكون مرتاحاً مع املجموعة  اأن  "من املهم  قال رودون 
ارتياحا  اأكر  �شيجعلني  وبن  غاريث  تواجد  باأكملها. 

واأنا �شعيد لذلك".
وعن تواجده يف فريق واحد ي�شم بايل، املعار من ريال 
املتاألق  اإىل  باال�شافة  توتنهام،  اإىل  االإ�شباين  مدريد 
ديفي�س، اأ�شاف "اأعي�س فوق الغيوم. هما لطيفان معي 

ون�شكل فرقة متما�شكة".
امل�شابقة  نهائي  ن�شف  ويلز  بلغت  �شنوات،  قبل خم�س 
ال��ق��اري��ة يف اأول م�����ش��ارك��ة ل��ه��ا، ق��ب��ل خ��روج��ه��ا اأم���ام 
ال��رت��غ��ال ال��ت��ي اأح���رزت اللقب الح��ق��ا، وذل���ك يف اأول 

ظهور لها يف بطولة كرى منذ العام 1958.
االأخ���������رية يف  ب������الده  ع����ن جت���رب���ة  رودون  ث  ي���ت���ح���دنّ
عائلتي  مع  املباريات  �شاهدت  م�شجعا،  "كنت  فرن�شا 
يف  امل�شجعني  مناطق  بع�س  اإىل  ذه��ب��ت  وا���ش��دق��ائ��ي. 

�شوان�شي".
اأ���ش��ارك يف  اأن  واآم���ل  ق  ت�شدنّ "كانت جتربة ال  اأ���ش��اف 

�شناعة بع�س الذكريات يف البطولة احلالية".
باكو  يف  اخل�����ش��ارة  ت��ف��ادي  منطقيا  وي��ل��ز  ع��ل��ى  يتعني 
اإىل  بالتاأهل  اآمالها  لتبقي على  تركيا،  اأم��ام  االأرب��ع��اء 

افتتاحا  �شوي�شرا  مع  تعادلها  بعد  وذل��ك  ال�16،  دور 
باقي  نتائج  كانت  بحال  التاأهل،  ميكنها  1-1.لكن 
فقط،  نقاط   3 اح��رازه��ا  بحال  منا�شبة،  املجموعات 
طريقها  يف  االأخ��رية  الن�شخة  يف  الرتغال  فعلت  كما 

اإىل احراز اللقب، باالإ�شافة اإىل اإيرلندا ال�شمالية.
�شيواجه رودون ثالثيا تركيا يحرتف يف فريق واحد.

ب���رز امل��ه��اج��م ب���راق ي��ل��م��از، الع���ب ال��و���ش��ط الهجومي 
يو�شف يازيدجي والظهري االأمين زكي ت�شيليك خالل 
�شان  باري�س  وانزاله  الفرن�شي  لليل  الناجحة  الرحلة 
ج بالنجوم عن عر�شه يف الدوري املحلي. جرمان املدجنّ

قال رودون "هم من بني اأقوى املنتخبات، ونحن اأي�شا 
منلك العبني اأقوياء جدا".

على امللعب االأوملبي يف العا�شمة االذربيجانية، �شيتوىل 
2018 مع فريق  اأ�شهر يف  اأرب��ع��ة  لعب  ال��ذي  رودون 
مراقبة  بفر�شة  �شلتنهام،  االإنكليزي  الرابع  امل�شتوى 

يلماز.
برغم اقرتابه من ال�شاد�شة والثالثني، يعي�س "امللك" 
ل 18 هدفا لناديه  يلماز اأجمل فرتات م�شريته، ف�شجنّ
يف خمتلف امل�شابقات املو�شم املن�شرم، اأكر بهدف من 

جنم �شان جرمان الرازيلي نيمار.
يف  خمتلفا  حتديا  �شيجلب  مهاجم  "كل  رودون  ق��ال 
املهاجمني  اأخطر  مواجهة  يخو�شها.  التي  البطولة 
نبغيه  ال���ذي  ال��ت��ح��دي  ه���ذا  دوم����ا.  ه��ي مهمة �شعبة 
كمدافعني، ال ميكننا التقدم �شوى عند القيام بذلك". 
اأ�شاف الالعب ال�شاب "فريقهم �شر�س. �شتكون مباراة 

�شعبة. اآمل يف حتقيق نتيجة اإيجابية".
اأمام تركيا التي �شتحظى بدعم كبري يف باكو، ي�شتعد 
وتفادي  اإيجابية  نتيجة  لتحقيق  ال��وي��ل��زي  املنتخب 
����ش���داع حم��ت��م��ل يف امل��واج��ه��ة ال��ث��ال��ث��ة االأخ�����رية �شد 
االأتراك  وه��زم��ت  ج��ي��دة  ب��داي��ة  حققت  ال��ت��ي  اإيطاليا 

بثالثية نظيفة.

رودون �شعيد بتواجد »ع�شابة توتنهام« 
يف منتخب ويلز 
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