فتح باب الت�سجيل للطلبة املواطنني للعام
ً
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حديقة �أم الإمارات ت�ست�ضيف
�سل�سلة من ح�ص�ص اللياقة

•• دبي  -حم�سن را�شد

�أعلنت م�ؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي “ تعليم” عن فتح باب الت�سجيل للطلبة
املواطنني ،ومن يف حكمهم( ،لأبناء املواطنات) ،لاللتحاق مبراحل ريا�ض الأطفال
وال�صف الأول و�صفوف النقل من ال�صف الثاين وحتى الثاين ع�شر للعام الدرا�سي
املقبل . 2022 – 2021
ودعت امل�ؤ�س�سة الراغبني يف الت�سجيل للدخول عرب موقع الوزارة االلكرتوين عرب
خدمة الت�سجيل االلكرتوين يف مدار�س التعليم العام ومدار�س التعليم اخلا�ص (
املنهاج الوزاري) وت�سجيل برنامج براعم امل�ستقبل.
وحددت موعداً للت�سجيل ابتدا ًء من  7مار�س وحتى الأول من �شهر �إبريل املقبل،
للمواطنني ومن يف حكمهم فقط ،على �أن يتم فتح الت�سجيل للوافدين يف مرحلة
الحقة.
(التفا�صيل �ص)2
مواقــيت ال�صالة
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تظاهرات جديدة غداة يوم
من القمع الدموي يف بورما
�ص 18

ال�سعودية تدمر �صاروخا وم�سرية مفخخة �أطلقتها امللي�شيات الإرهابية

الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�ستهداف جازان ب�صاروخ بال�ستي
•• �أبوظبي -وام:

•• ط�شقند -وام:

ت�سلم فخامة الرئي�س �شوكت مريزاييف رئي�س جمهورية �أوزبك�ستان ر�سالة
خطية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
«حفظه اهلل» تتعلق بعالقات ال�صداقة والتعاون بني البلدين وال�شعبني.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال فخامته ملعايل �سهيل ب��ن حممد ف��رج فار�س
املزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الذي نقل حتيات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل» و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي «رعاه اهلل» و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة( .التفا�صيل �ص)2

 20صفحة -الثمن درهمان
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�أع��رب��ت دول���ة الإم����ارات ع��ن �إدان��ت��ه��ا وا�ستنكارها
ال�شديدين ملحاوالت ميلي�شيات احلوثي الإرهابية
املدعومة من �إيران ،ا�ستهداف املدنيني والأعيان
امل��دن��ي��ة بطريقة ممنهجة وم��ت��ع��م��دة يف مدينة
ج����ازان باململكة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ،م��ن خالل
�صاروخ بال�ستي ،اعرت�ضته قوات التحالف.
و�أك��دت دول��ة الإم��ارات  -يف بيان �صادر عن وزارة
اخل���ارج���ي���ة وال���ت���ع���اون ال������دويل � -أن ا�ستمرار
وموا�صلة هذه الهجمات يف الآون��ة الأخ�يرة يعد
ت�صعيدا خطريا ،ودلي ً
ال جديداً على �سعي هذه
امل��ل��ي�����ش��ي��ات �إىل ت��ق��وي�����ض الأم����ن واال���س��ت��ق��رار يف
املنطقة.
وجددت الوزارة ت�ضامن دولة الإمارات الكامل مع
اململكة �إزاء ه��ذه الهجمات الإره��اب��ي��ة ،والوقوف
معها يف �صف واح��د �ضد كل تهديد يطال �أمنها
وا�ستقرارها ،ودعمها يف كل ما تتخذه من �إجراءات
حلفظ �أمنها و�سالمة مواطنيها واملقيمني على
�أرا�ضيها.
و�أك���د البيان �أن �أم��ن الإم����ارات العربية املتحدة
و�أمن اململكة العربية ال�سعودية كل ال يتجز�أ و�أن
�أي تهديد �أو خطر يواجه اململكة تعتربه الدولة
تهديداً ملنظومة الأمن واال�ستقرار فيها.
وكان العميد الركن تركي املالكي املتحدث الر�سمي
با�سم ق��وات التحالف «حتالف دع��م ال�شرعية يف
اليمن» قد �أعلن �أن ق��وات الدفاع اجل��وي امللكي
ال�سعودي متكنت �صباح ام�����س “اخلمي�س” من

اعرتا�ض وتدمري �صاروخ بال�ستي �أطلقته امللي�شيا
احل��وث��ي��ة الإره��اب��ي��ة امل��دع��وم��ة م��ن �إي�����ران جتاه
«ج����ازان» حم��اول��ة ا���س��ت��ه��داف امل��دن��ي�ين والأعيان
املدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.
وق���ال امل��ال��ك��ي  -يف ت�صريح بثته وك��ال��ة الأنباء
ال�سعودية « وا�س» � -إن امللي�شيا احلوثية الإرهابية
تتعمد الت�صعيد العدائي والإره��اب��ي ال�ستهداف
امل��دن��ي�ين والأع����ي����ان امل��دن��ي��ة ب��ط��ري��ق��ة ممنهجة
ومتعمدة با�ستخدام ال�صواريخ البال�ستية ،و�أن
هذه الأعمال متثل جرائم حرب.
و�أك���د العميد املالكي �أن ق��ي��ادة ال��ق��وات امل�شرتكة
للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات ال�ضرورية
حلماية املدنيني والأع��ي��ان املدنية ،ومب��ا يتوافق
مع القانون الدويل الإن�ساين وقواعده العرفية.
كما �أعلنت قيادة القوات امل�شرتكة لتحالف دعم
ال�شرعية يف اليمن اعرتا�ض وتدمري طائرة بدون
ط��ي��ار “مفخخة” �أط��ل��ق��ت��ه��ا امليلي�شيا احلوثية
الإره��اب��ي��ة امل��دع��وم��ة م��ن �إي����ران ب��اجت��اه اململكة
العربية ال�سعودية.
وقال العميد الركن تركي املالكي املتحدث الر�سمي
با�سم ق��وات التحالف «حتالف دع��م ال�شرعية يف
اليمن»  -يف ت�صريح بثته وكالة الأنباء ال�سعودية
«وا�س» � -إن قوات التحالف امل�شرتكة متكنت �صباح
ام�����س اخل��م��ي�����س م��ن اع�ت�را����ض وت��دم�ير طائرة
بدون طيار «مفخخة» �أطلقتها امليلي�شيا احلوثية
الإرهابية املدعومة من �إي��ران بطريقة ممنهجة
ومتعمدة ال�ستهداف املدنيني والأعيان املدنية يف
مدينة خمي�س م�شيط.

الفجر الريا�ضي

تتويج �أبطال “الإماراتيني” يف بطولة
فزاع للرماية بال�سكتون للمواطنني

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
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ر�سالة من رئي�س الدولة �إىل رئي�س
�أوزبك�ستان تتعلق بالعالقات الثنائية
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�أخبار الإمارات

ت�������س���اوي ال��ل��ي��ل وال��ن��ه��ار
يف الإم��������ارات  14م��ار���س
•• ال�شارقة-وام:

ق����ال �إب���راه���ي���م اجل������روان ع�����ض��و االحت����اد
العربي لعلوم الف�ضاء والفلك �إنه خالل
الفرتة من � 14إىل  16مار�س اجلاري
�سيت�ساوى ط���ول ف�ترت��ي ال��ل��ي��ل والنهار
يف الإم���ارات مع اق�تراب موعد االعتدال
ال�شم�سي الربيعي وال���ذي �سيحل فلكيا
 20م��ار���س ال�ساعة  13:40بتوقيت
الإمارات.
و�أ�����ض����اف :ب��ع��د ت�����س��اوي ال��ل��ي��ل والنهار
م��ع االع���ت���دال ال�شم�سي ال��رب��ي��ع��ي يبد�أ
ط��ول النهار بالزيادة مبعدل  10دقائق
�أ�سبوعياً خالل الن�صف الأول من ف�صل
الربيع ويت�ساوى طول فرتة الليل والنهار
يف الن�صف ال�شمايل من الكرة الأر�ضية
خ��ل��ال الأي���������ام ال���ت���ي ت�����س��ب��ق االع����ت����دال
ال�شم�سي الربيعي ،وال���ذي ي��ك��ون خالل
ي��وم��ي  20و 21م��ار���س اجل����اري� ،أو يف
الفرتة التي تلي االعتدال اخلريفي الذي
يكون خالل يومي  22و� 23سبتمرب من
كل عام.
و�أو�ضح اجل��روان �أن موعد ت�ساوي الليل
وال��ن��ه��ار يف اجل��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة ي��ك��ون من
 14حتى  16مار�س خالل ف�صل الربيع،
وخالل الفرتة من  26حتى � 28سبتمرب
خ�لال ف�صل اخلريف �أم��ا يف دول البحر
املتو�سط و�أوروب����ا فيحدث ت�ساوي الليل
وال���ن���ه���ار يف ال���ف�ت�رة م���ن  16ح��ت��ى 18
مار�س خالل ف�صل الربيع ،والفرتة من
 25حتى � 27سبتمرب خالل اخلريف.

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

�أجرت  235,797فح�صا ك�شفت عن � 2,742إ�صابة

«ال�صحة» تعلن �شفاء 1,691

حالة جديدة من كورونا

•• �أبوظبي  -وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  35,674جرعة خالل
ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها
حتى ام�س  6,204,004جرعات ومعدل توزيع اللقاح  62.73جرعة
لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد -19و�سعياً �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف
تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س «كوفيد .»19 -
من جهة �أخرى ومتا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع
وزي����ادة ن��ط��اق الفحو�صات يف ال��دول��ة ب��ه��دف االك��ت�����ش��اف املبكر وح�صر
احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد “كوفيد  ”19 -واملخالطني
لهم وعزلهم �..أع��ل��ن��ت ال���وزارة ع��ن �إج���راء  235,797فح�صا جديدا
خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام
�أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إج���راءات التق�صي والفح�ص يف ال��دول��ة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  2,742حالة �إ�صابة
جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة.
كما �أعلنت الوزارة عن وفاة  17حالة م�صابة وذلك من تداعيات الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1,286
حالة.و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني.
كما �أعلنت ال���وزارة عن �شفاء  1,691حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد «كوفيد  »19 -وتعافيهم التام من �أعرا�ض املر�ض بعد
تلقيهم الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولهم امل�ست�شفى.

خطاب امل�ؤامرة:

الناتو :نتواجد يف العراق بدعوة حكومية ومهمتنا ا�ست�شارية

البابا يدعو �إىل امل�صاحلة ع�شية و�صوله اىل الأرا�ضي العراقية �أتباع كيو �أنون الذين يريدون وقف حركة العامل!
•• بغداد-وكاالت:

ع�شية رح��ل��ة ت��اري��خ��ي��ة للعراق،
وج��ه ال��ب��اب��ا فرن�سي�س اخلمي�س
ر���س��ال��ة م����ؤث���رة و�شخ�صية جدا
�إىل ال��ع��راق��ي�ين� ،أ���ش��ار فيها �إىل
���س��ن��وات احل���رب والإره�����اب ودعا
�إىل امل�صاحلة.
و�أك����د ال��ب��اب��ا يف ر���س��ال��ة م�صورة
موجهة �إىل ال�شعب العراقي بثت
ع�شية توجهه �إىل العراق يف زيارة
ت�ستمر ثالثة �أي���ام �أخ�ي�را �سوف
�أكون بينكم (� )...أتوق ملقابلتكم
ور�ؤي���ة وجوهكم وزي���ارة �أر�ضكم
مهد احل�ضارة العريق واملذهل.
و�أ�ضاف البابا الذي حتمل زيارته
����ش���ع���ار ال�������س�ل�ام واالخ���������وة� ،إين
�أوافيكم حاجا ي�سوقني ال�سالم”
من �أج��ل املغفرة وامل�صاحلة بعد
�سنني احلرب والإرهاب.
�إىل ذل���������ك� ،أك���������د ق�����ائ�����د حلف
����ش���م���ال الأط���ل�������س���ي يف ال����ع����راق،
�أم�����س اخلمي�س� ،أن ق��وات الناتو
موجودة على الأرا�ضي العراقية

امر�أة ت�سري بجوار مل�صق يرحب بزيارة البابا فران�سي�س للعراق (رويرتز)
بطلب م��ن ال�سلطات العراقية الدفاع ،قائ ً
ال :بعثتنا ا�ست�شارية
بدعوة من احلكومة.
وال ن��ق��دم ت��دري��ب��ات يف العمليات
و�أ����ض���اف اجل��ن�رال ب��ي�ير �أول�سن الر�سمية.
يف ت�صريحات للعربية� ،أن تلك كما �أو�ضح �أن مهمة بعثة الناتو اجلارية �ضد داع�ش �أو غريهم.
ال��ق��وات تعمل م��ع احل��ك��وم��ة من يف ال���ع���راق لي�ست ق��ت��ال��ي��ة� ،إمنا �إىل ذل����ك� ،أ����ش���ار �إىل �أن عملية
�أج����ل ب��ن��اء �أم����ن و�أم������ان البالد ،تقت�صر على تقدمي اال�ست�شارة ت��و���س��ي��ع ال��ب��ع��ث��ة مل ت���ب���د�أ بعد،
وال مي��ك��ن ت��و���س��ي��ع م��ه��م��ت��ه��ا �إال الأم���ن���ي���ة وال���ع�������س���ك���ري���ة ل������وزارة م�ضيفا �أن ه��ذا الأم��ر ي�أتي بعد

رو�سيا م�ستعدة لت�سليم لقاحات لـ  50مليون �أوروبي

االحتاد الأوروبي :تلقيح جميع
الأوروبيني بنهاية ال�صيف

•• عوا�صم-وكاالت:

�أ ّكد مفو�ض ال�سوق الداخلية الأوروبية تيريي بروتون املكلف متابعة
ت�صنيع اللقاحات امل�ضادة لفريو�س كورونا ،يف روما اخلمي�س �أن االحتاد
الأوروب��ي يجب �أن يكون ق��ادراً على تلقيح جميع املواطنني الأوروبيني
بحلول نهاية ال�صيف.
جاء هذا يف الوقت الذي �أعلنت فيه الإدارة الإقليمية ملنظمة ال�صحة
العاملية �أن عدد الإ�صابات بفريو�س كورونا يرتفع من جديد يف �أوروبا،
بعد �ستة �أ�سابيع من الرتاجع .وقال املدير الإقليمي للمنظمة يف �أوروبا
هان�س كلوغه يف م�ؤمتر �صحايف نالحظ جتدداً (للطفرة الوبائية) يف
�أوروبا الو�سطى وال�شرقية ،حيث كانت املعدالت مرتفعة �أ�ص ً
ال.
والأ�سبوع املا�ضي ،ارتفع عدد الإ�صابات بكوفيد -19يف �أوروب��ا بن�سبة
 9%لتبلغ �أك�ثر م��ن مليون بقليل ،بح�سب ال��ف��رع الأوروب����ي ملنظمة
ال�صحة الذي ي�شمل �أكرث من خم�سني دولة تقع يف �أوروبا وحتى و�سط
�آ�سيا.و�أكد كلوغه �أن هذا الأمر ي�ضع حداً لرتاجع واعد لعدد الإ�صابات
اجل��دي��دة ا���س��ت��م�� ّر �ستة �أ���س��اب��ي��ع ،م��ع ت�سجيل �أك�ث�ر م��ن ن�صف (دول)
منطقتنا عدداً متزايداً من الإ�صابات اجلديدة.
واعترب �أن الأوروبيني يجب �أن يعودوا �إىل (املبادئ) الأ�سا�سية ملكافحة
الفريو�س والن�سخ املتح ّورة منه ،من خالل ا�ستخدام الأدوات ال�سارية
وت�سريع وترية التلقيح.
�إىل ذلك� ،أعلنت ال�سلطات الرو�سية �أنها م�ستعدة لتقدمي لقاحات لـ50
مليون �أوروبي اعتبارا من حزيران يونيو ،مع �إعالن الوكالة الأوروبية
للأدوية اخلمي�س بدء مراجعة اللقاح الرو�سي �سبوتنيك-يف.

طلب احلكومة وموافقة الدول
الثالثني يف احللف .وقال :نحن
نحرتم �سيادة ال��ع��راق ونعمل يف
الإطار احلكومي.
ك��م��ا �أ����ض���اف �أن ن�����ش��اط احللف
منح�صر يف بغداد ،ورمبا يتو�سع
يف امل��ن��اط��ق الأخ������رى �إذا طلبت
احلكومة العراقية ذلك .و�أو�ضح
ق����ائ��ل�ا :ن���ح���ن م����ت����واج����دون يف
مع�سكر ببغداد تتواجد فيه قوات
من التحالف الدويل ،لكن عملنا
منف�صل عنه.
ك��ذل��ك ،ل��ف��ت �إىل �أن����ه ال يتوقع
ح�����ص��ول ت��غ��ي�ير يف م��ه��ام البعثة
و�ستبقى ا�ست�شارية ،دون �أن يكون
هنالك دعم للعمليات القتالية.
يذكر �أن م�س�ألة رف��ع ع��دد قوات
ال��ن��ات��و يف ال���ب�ل�اد ،ك��ان��ت ترددت
كثريا يف الآون���ة الأخ�ي�رة حمليا
ودوليا .وال�شهر املا�ضي� ،أكد �أمني
عام الناتو ،ين�س �ستولتنربغ� ،أن
احللف قرر تو�سيع مهمة تدريب
ال��ق��وات العراقية ورف��ع تعدادها
من � 500إىل .4000

نظام دفاع �أمريكي �ضد الدرونز بالعراق و�سوريا

•• وا�شنطن-وكاالت:

ذك��رت تقارير �صحفية �أن ال��والي��ات املتحدة تعتزم
ن�شر ن��ظ��ام دف���اع ج��وي م��ن ط���راز �أف��ن��ج��ر يف �سوريا
وال��ع��راق ،لللت�صدي للطائرات ب��دون طيار ،وفق ما
ذكرت جملة فورب�س الأمريكية ،اخلمي�س.
ويرجح خ�براء �أن يكون نظام ال�صواريخ الدفاعية
اجل��وي��ة ق�صري امل���دى� ،أف�����ض��ل ن��ظ��ام م��ت��اح ب�سهولة
حلماية ال��ق��وات الأم�يرك��ي��ة يف �سوريا وال��ع��راق من
التهديد املتزايد الذي ت�شكله الطائرات بدون طيار.

ويف �أواخ�����ر ف�براي��ر امل��ا���ض��ي ،ان��ت�����ش��رت ع��ل��ى و�سائل
التوا�صل االجتماعي �صور يُزعم �أنها ُتظهر نقل نظام
�أفنجر على طريق �سريع من العراق �إىل �سوريا.
ورجحت م�صادر يف حينها �أنه مت نقل النظام الدفاعي
�إىل القوات الأمريكية يف منطقة دير ال��زور �شرقي
�سوريا.
وقد مت تزويد نظام الدفاع اجلوي �أفنجر بقاذفات
���ص��واري��خ حلماية امل�شاة م��ن ال��ط��ائ��رات ال��ت��ي حتلق
ع��ل��ى ارت���ف���اع منخف�ض و���ص��واري��خ ك���روز وطائرات
الهليكوبرت والطائرات بدون طيار.

•• الفجر – خرية ال�شيباين

يف  30م���اي���و � ،2019أ�ضاف
مكتب التحقيقات الفيدرايل �إىل
«ق��ائ��م��ة الإره���اب���ي�ي�ن اخلطرين
على اجلبهة الداخلية» جمموعة
مل ي�سمع عنها �سوى ع��دد قليل
م��ن ال��ن��ا���س :ك��ي��و �أن�����ون� ،شائعة
ن�ش�أت يف منتدى على الإنرتنت
قبل عامني ،وكانت على و�شك �أن
ت�صبح �أخطر حركة م�ؤامرتية يف
القرن احلادي والع�شرين.
جن���ح���ت ح����رك����ة ك���ي���و �أن���������ون يف
الت�سلل �إىل احل��زب اجلمهوري،
ويف اجتذاب املزيد من امل�ؤيدين
ل��ق�����ض��ي��ت��ه��ا ك����ل �أ�����س����ب����وع ،وم���د
خمالبها خارج الواليات املتحدة،
وكانت كيو �أنون يف قلب الهجوم
على مبنى الكابيتول يف وا�شنطن

يف مظاهرة لليمني املتطرف نظمها برود بويز
يف  6ي��ن��اي��ر وي���ق���ال �إن���ه���ا على ك�شف م��دي��ر مكتب التحقيقات
و����ش���ك ارت����ك����اب ع��م��ل��ي��ات �أخ����رى الفيدرايل ،كري�ستوفر وراي� ،أن
لزعزعة اال�ستقرار على الأرا�ضي �أجهزته فتحت �أكرث من 2000
الأم����ري����ك����ي����ة :يف ����ش���ه���ادت���ه يوم حت���ق���ي���ق لإح�������ب�������اط حم��������اوالت
ال��ث�لاث��اء �أم���ام جمل�س ال�شيوخ ،هجمات( .التفا�صيل �ص)13

مقتل ت�سعة جنود �أت��راك
يف حتطم مروحية ع�سكرية

•• ا�سطنبول�-أ ف ب:

قتل ت�سعة جنود �أت��راك و�أ�صيب
�أربعة بجروح اخلمي�س �إثر حتطم
مروحية كانت تقلهم يف جنوب
���ش��رق ت��رك��ي��ا ك��م��ا �أع��ل��ن��ت وزارة
الدفاع متحدثة عن (حادث).
وقالت ال���وزارة يف بيان �إن ت�سعة
جنود ا�ست�شهدوا و�أ�صيب �أربعة
بجروح يف هذا احلادث ،مو�ضحا
�أنه وقع يف حمافظة بدلي�س.
و�أ�ضافت الوزارة �أن �أجهزة االنقاذ
ك����ان����ت حت�������اول ن���ق���ل امل�صابني
اىل امل�����س��ت�����ش��ف��ى ب������دون اعطاء
تو�ضيحات ح��ول م��دى خطورة
حالتهم.

البيت الأبي�ض ينهي ب�شكل غري مفهوم بثا مبا�شرا للرئي�س بايدن

•• وا�شنطن-وكاالت:

قطع البيت الأبي�ض ،م�ساء الأرب��ع��اء ،ب�شكل غري مفهوم بثا مبا�شرا ك��ان ي�ستعد فيه الرئي�س الأم�يرك��ي جو بايدن
للإجابة على �أ�سئلة الأع�ضاء الدميقراطيني يف جمل�س النواب.
وذكرت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية �أن بايدن ( 78عاما) مل يعقد حتى الآن م�ؤمترا �صحفيا ر�سميا منذ
توليه املن�صب الرئا�سي قبل � 6أ�سابيع ،يف  20يناير .و�أ�ضافت لقد �أجاب على �أ�سئلة املرا�سلني وال�صحفيني،
ولكن بطريقة حمدودة ..مما �أدى �إىل �إحباط منتقديه الذين يطالبون ب�أن يكون �أكرث �صراحة.
وم�ساء الأرب��ع��اء� ،شارك الرئي�س الأم�يرك��ي يف جتمع للدميقراطيني يف جمل�س ال��ن��واب ،عقد ب�شكل
افرتا�ضي ب�سبب تداعيات فريو�س كورونا امل�ستجد.
وبعد تقدميه من طرف نان�سي بيلو�سي ،رئي�سة جمل�س النواب ،حتدث بايدن عن عدد من املوا�ضيع
املتعلقة باالقت�صاد وكورونا .وبعدها قال� :أنا �سعيد بتلقي الأ�سئلة� ،إذا كان هذا ما يفرت�ض بي
فعله .ويف تلك اللحظة انقطع البث املبا�شر ب�شكل غري مفهوم ،ح�سب و�صف ديلي ميل.

مايك بن�س يف ال�صف الأول من املدانني

داخل احلزب اجلمهوري

الرتامبيون ي�ستخدمون كل الو�سائل �ضد اخلونة!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

مثل حريق الرباري ،التمرد يف نربا�سكا ينت�شر من مقاطعة �إىل �أخرى:
�سكوت�س بالف وهيت�شكوك والآن �ساربي� ...إنها �صرخة غ�ضب �أطلقها
ن�شطاء جمهوريون �ضد بن �سا�س .فمن وجهة نظرهم ،هذا ال�سناتور،
 49عامًا ،الذي �أعيد انتخابه للتو ،ارتكب ما ال ميكن �إ�صالحه :لقد
�أيد العزل (الئحة االتهام) �ضد دونالد ترامب بتهمة “التحري�ض على
التمرد.
يف �سكوت�س بالف ،نظمت الزعيمة املحلية للحزب الكبري القدمي ،كولني
وودوارد ،عري�ضة لفر�ض رقابة رمزية على ع�ضو جمل�س املدينة ،الذي
تتهمه بـ “انتقاد الرئي�س ترامب .حقيقة �أنه ال ميثلنا حقًا هي يف حد
ذاتها م�شكلة كبرية ،ت�أ�سف هذه الكادر املحافظة ،التي ترى ان حزبها
وجد �صو ًتا لنقل �أفكاره من خالل امللياردير اجلمهوري.
يف جميع �أنحاء الواليات املتحدة ،الوقت لت�صفية احل�سابات .من �أقا�صي
الغرب الأو���س��ط �إىل فلوريدا وجبال الأب�لا���ش ،ترتفع الأ���ص��وات داخل
احلزب اجلمهوري ملعاقبة “اخلونة” ،واملطالبة بطردهم ،و�إعادة احلزب
اجلمهوري �إىل قوته الأيديولوجية بعد عدة هزائم انتخابية.
(التفا�صيل �ص)12
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ر�سالة من رئي�س الدولة �إىل رئي�س �أوزبك�ستان تتعلق بالعالقات الثنائية
•• ط�شقند -وام:

ت�سلم فخامة الرئي�س �شوكت مريزاييف رئي�س جمهورية �أوزبك�ستان
ر�سالة خطية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة “حفظه اهلل” تتعلق ب��ع�لاق��ات ال�����ص��داق��ة وال��ت��ع��اون ب�ين البلدين
وال�شعبني .جاء ذلك خالل ا�ستقبال فخامته ملعايل �سهيل بن حممد فرج
فار�س امل��زروع��ي وزي��ر الطاقة والبنية التحتية ال��ذي نقل حتيات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة و�سمو ال�شيخ
من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة

�إىل فخامة الرئي�س مريزاييف ومتنيات �سموهم لرئي�س �أوزبك�ستان و�شعبه
مزيدا من التقدم والرقي .ورحب فخامة الرئي�س الأوزبكي مبعايل وزير
الطاقة والبنية التحتية وحمله حتياته ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه
اهلل” و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة و�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ومتنياته لقيادة الإمارات
و�شعبها املزيد من الرقي والتقدم و�أن تتكلل الزيارة بالنجاح مبا ي�سهم يف
تعزيز عالقات ال�صداقة والتعاون بني البلدين وال�شعبني .و�أكد معايل �سهيل
بن حممد فرج فار�س املزروعي حر�ص دولة الإم��ارات على تطوير عالقات
التعاون بني البلدين ال�صديقني وتعزيزها يف �شتى املجاالت رغم ما يواجه

العامل من حتديات فر�ضتها جائحة “ كوفيد .. “ -19مبديا معاليه ا�ستعداد
�شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل “م�صدر” لزيادة الطاقة الإنتاجية ملحطة
طاقة الرياح يف “نوائي” لت�صل �إىل  1500ميجاواط .وكانت “م�صدر”
قد وقعت العام املا�ضي اتفاقية مع وزارة اال�ستثمار والتجارة اخلارجية،
وال�شركة الوطنية للكهرباء يف �أوزبك�ستان ،لت�صميم ومتويل وبناء وت�شغيل
حمطة لطاقة الرياح تبلغ ا�ستطاعتها  500ميجاواط .كما التقى معاليه
خالل زيارته جلمهورية �أوزبك�ستان اليوم معايل �سردار عمر زاك��وف نائب
رئي�س الوزراء وزير اال�ستثمار والتجارة اخلارجية يف �أوزبك�ستان ،حيث جرى
بحث �سبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين وفر�ص تعزيز التعاون يف
املجاالت اال�ستثمارية واالقت�صادية والتنموية.
ح�ضر اللقاءين � ..سعادة �سعيد مطر ال�صريي القمزي �سفري الدولة لدى
جمهورية �أوزبك�ستان.

02
الإمارات واالحتاد الأوروبي يعقدان االجتماع الثاين للم�س�ؤولني رفيعي امل�ستوى يف اخلارجية
الإن�سانية .و�أك���دت كل من دول��ة الإم���ارات واالحت���اد الأوروب���ي على �أهمية
•• �أبوظبي -وام:
ت�ضافر اجلهود ملكافحة جائحة "كوفيد "-19واالل��ت��زام مبوا�صلة تبادل
عُقد �أم�س الأول االجتماع الثاين للم�س�ؤولني رفيعي امل�ستوى بني وزارة �أف�ضل املمار�سات يف جم��ال الت�صدي للجائحة ،ون��وه��ا �إىل �أهمية �إك�سبو
اخلارجية والتعاون ال��دويل يف دولة الإم��ارات والدائرة الأوروبية لل�ش�ؤون  2020دبي يف تعزيز العالقات بني دولة الإم��ارات واالحت��اد الأوروبي،
اخلارجية ،وذلك يف �إطار اتفاق التعاون بني اجلانبني.
حيث �سي�شارك االحتاد الأوروبي يف �إك�سبو  2020دبي بال�شراكة مع الدول
ت��ر�أ���س االج��ت��م��اع االف�ترا���ض��ي ع��ن ج��ان��ب الإم����ارات �سعادة حممد ال�شحي الأع�ضاء وعدد من ال�شركاء.
مدير �إدارة ال�ش�ؤون الأوروب��ي��ة يف وزارة اخلارجية والتعاون ال��دويل ،فيما
مثل االحتاد الأوروب��ي ال�سيد كارل هالريجارد نائب مدير منطقة ال�شرق التجارة والتنويع االقت�صادي والتحول الرقمي
الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
وبحث اجلانبان خالل االجتماع �سبل تعزيز التعاون التجاري واال�ستثماري،
وق��د رح��ب اجل��ان��ب��ان بالتقدم امل��ح��رز يف تنفيذ االتفاقيات املوقعة يف عام وال �سيما يف م��ا يتعلق بجهود اجلانبني يف �إزال���ة العقبات ال��ت��ي تعرت�ض
 ،2018والتي �ساهمت يف تعزيز التعاون يف عدد من املجاالت مبا يف ذلك التجارة ،وتو�سيع الروابط اال�ستثمارية ،والتعاون يف القطاعات املتطورة،
االقت�صاد والزراعة والتجارة والعلوم املتقدمة والطاقة املتجددة والتغري مبا يف ذلك ،الطاقة املتجددة ،والأمن الغذائي ،وعلوم الف�ضاء ،والرقمنة،
املناخي والأمن ومكافحة الإرهاب والتعاون التنموي ويف جمال امل�ساعدات والذكاء اال�صطناعي ،و�سل�سلة الكتل "."Blockchain

الأمن ومكافحة الإرهاب
كذلك �شكل االجتماع فر�صة للجانبني ملراجعة ما مت �إح���رازه حتى الآن
والتعرف على الفر�ص اجلديدة يف جماالت الأمن ومكافحة الإره��اب ،مبا
يف ذلك من�صة مركز جتنب املخاطر الكيميائية والبيولوجية والإ�شعاعية
والنووية ،املعنية بتقدمي التدريبات املهنية والدرا�سات والأب��ح��اث يف هذا
املجال ،ومركز "هداية" .واتفق اجلانبان على ا�ستك�شاف فر�ص �إ�ضافية
لتبادل �أف�ضل املمار�سات واخلربات يف الأن�شطة املت�صلة بالأمن "وال �سيما
يف جمال منع التطرف العنيف ومكافحته" ،وموا�صلة احلوار امل�ستمر ب�ش�أن
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،وتعميق التعاون يف جمال ا�سرتداد
املوجودات.
التعاون الإمنائي وامل�ساعدات الإن�سانية والتعاون متعدد الأطراف
وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان �سبل تعزيز احل���وار ح��ول ال�سيا�سات وجم���االت التعاون

الإمنائي وامل�ساعدات الإن�سانية وخا�صة يف ال�شرق الأو�سط والقرن الأفريقي
 ..و�أعرب اجلانبان عن تطلعهما �إىل م�ؤمتر بروك�سل اخلام�س املقبل حول
"دعم م�ستقبل �سوريا واملنطقة"  ..كما تبادال وجهات النظر حول كيفية
تعميق التعاون يف جم��ال تعزيز �أج��ن��دة التنمية امل�ستدامة لعام ،2030
وات��ف��اق��ي��ة ب��اري�����س ،ومت��ك�ين امل����ر�أة وحمايتها .و�أك���د اجل��ان��ب��ان على �أهمية
تطوير التعاون بني دولة الإمارات واالحتاد الأوروبي يف جمال الهجرة مبا
يتما�شى مع مبد�أ امل�س�ؤولية امل�شرتكة ويف �إطار تعميق التعاون يف جمال زيادة
التوا�صل بني ال�شعوب ،حيث �أتاح االحتاد الأوروبي فر�صاً مل�شاركة الطالب
والباحثني واملبتكرين الإماراتيني يف برامج االحتاد الأوروب��ي ،مبا يف ذلك
"هورايزون �أوروبا" و"�إيرا�سمو�س".
ومت االتفاق على �أن يعقد االجتماع املقبل للم�س�ؤولني رفيعي امل�ستوى بني
وزارة اخلارجية وال��ت��ع��اون ال���دويل يف دول��ة الإم����ارات وال��دائ��رة الأوروبية
لل�ش�ؤون اخلارجية يف عام  ،2022على �أن يتم حتديد مكان انعقاده الحقا.

حديقة �أم الإمارات ت�ست�ضيف �سل�سلة من ح�ص�ص اللياقة �ضمن حملة �أبطال �شركة �ضمان FIT FOR FEB
•• �أبوظبي-الفجر:

ا�ست�ضافت حديقة �أم الإم��ارات �سل�سلة من ح�ص�ص اللياقة �ضمن فعاليات
حملة  FIT FOR FEBالتي �أطلقها "�أبطال �ضمان" وا�ستمرت طيلة
�شهر فرباير و�شجعت كافة �أفراد املجتمع على موا�صلة تعزيز �صحتهم على
مدار العام.
وبالتعاون مع جمل�س �أبوظبي الريا�ضي� ،شهدت احلملة م�شاركة قرابة
� 3,200شخ�ص �شاركوا يف ح�ص�ص لياقة جمانية �أقيمت يف حديقة �أم
الإمارات وافرتا�ضياً عرب "يوتيوب" .وبهدف حتفيز �أفراد املجتمع� ،أطلقت
احلملة م�سابقة امتدت طيلة �شهر فرباير مع جوائز مميزة مبا يف ذلك

"بطاقة الوالء للياقة" التي �أطلقتها حديقة �أم الإمارات م�ؤخراً ،وق�سائم
���ش��راء بقيمة  1,000دره��م �إم��ارات��ي م��ن موقع �أم����ازون ،وت��ذاك��ر للم�سار
االن��زالق��ي يف جبل جي�س ،وق�سائم "جو �سبورت" بقيمة  1,000درهم
�إماراتي و�أن�شطة ريا�ضات بحرية من "�أبوظبي مارين".
ويف هذا ال�صدد ،قالت ر�شا قبالوي ،مدير االت�صال امل�ؤ�س�سي لدى حديقة
�أم الإم��ارات" :كوجهة خ�ضراء مف�ضلة يف قلب العا�صمة �أبوظبي ،نعتز يف
حديقة �أم الإم��ارات ب�أن نكون مكاناً يحر�ص فيه �أف��راد املجتمع على تعزيز
�صحتهم ولياقتهم ،حيث ت�أتي مبادرة �أبطال �ضمان ل�شهر فرباير �إ�ضافة
�أخ����رى �إىل م���ب���ادرات و�أن�����ش��ط��ة ال��ل��ي��اق��ة ال��ت��ي تقدمها احل��دي��ق��ة لزوارها
با�ستمرار ".و�أ�ضافت قبالوي" :متا�شياً مع تطلعات حديقة �أم الإمارات،

حر�صنا على التعاون مع �شركة �ضمان ملوا�صلة حتفيز �أف��راد املجتمع على
احلفاظ على �صحتهم ولياقتهم واالل��ت��زام بتحقيق �أهدافهم ذات ال�صلة،
حيث نعمل على ت�سليط ال�ضوء على �ضرورة املحافظة على ال�صحة النف�سية
واجل�سدية ،وهو ما جت�سده حملة ".FIT FOR FEB
وق���د الق���ت احل��م��ل��ة ،ال��ت��ي ق��اده��ا م��ت��ط��وع��ون م��ن دول���ة الإم�����ارات العربية
امل��ت��ح��دة ،جن��اح��اً ك��ب�يراً مب�شاركة  3,200ف��رد م��ن املجتمع و 25فائز.
وعقدت احل�ص�ص الأ�سبوعية يف حديقة �أم الإم��ارات وغريها من الوجهات
يف العا�صمة �أبوظبي ،مع االل��ت��زام بكافة الإج����راءات االح�ترازي��ة املعمول
بها ،فيما �شهدت احل�ص�ص االفرتا�ضية م�شاركة و�صلت �إىل � 125شخ�صاً
لكل ح�صة .من جهته ،قال �سهيل عبداهلل العريفي ،مدير تنفيذي قطاع

رئي�س الأرجنتني يت�سلم �أوراق
اعتماد �سفري الدولة
•• بوين�س �آير�س -وام:

ت�����س��ل��م ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س �أل�ب�رت���و ف�يرن��ان��دي��ز رئي�س
ج��م��ه��وري��ة الأرج���ن���ت�ي�ن �أوراق اع��ت��م��اد ���س��ع��ادة �سعيد
عبداهلل القمزي �سفريا ومفو�ضا ف��وق ال��ع��ادة لدولة
الإمارات لدى الأرجنتني.
وخالل اللقاء الذي جرى يف العا�صمة بوين�س �آير�س
..نقل �سعادة ال�سفري القمزي حتيات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل" ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة� ،إىل فخامة الرئي�س الأرجنتيني ومتنيات
�سموهم لبالده و�شعبه باملزيد من التقدم واالزدهار.
من جانبه حمل فخامة الرئي�س الأرجنتيني �سعادة
ال�سفري حتياته �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،و�صاحب

ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"،
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأع��ل��ى للقوات امل�سلحة،
ومتنياته لدولة الإم���ارات حكومة و�شعبا باملزيد من
ال��ت��ط��ور وال��ن��م��اء .ومت��ن��ى فخامته ل�����س��ع��ادة ال�سفري
القمزي التوفيق يف مهام عمله ،وتطوير العالقات
الثنائية وتعزيزها يف خمتلف املجاالت ،م�ؤكدا ا�ستعداد
بالده لتقدمي كل دعم ممكن لت�سهيل مهامه.
و�أع�����رب ���س��ع��ادة ال�����س��ف�ير ع��ن اع���ت���زازه بتمثيل دولة
الإم��������ارات ل����دى الأرج���ن���ت�ي�ن ،وح��ر���ص��ه ع��ل��ى تعزيز
ال��ع�لاق��ات الثنائية ب�ين ال��ب��ل��دي��ن وتفعيلها يف �شتى
امل���ج���االت ،مب��ا ي�سهم يف دع���م �أوا����ص���ر ال�����ص��داق��ة بني
البلدين.
ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض جماالت التعاون بني دولة
الإمارات والأرجنتني وبحث �سبل تنميتها وتطويرها،
مب��ا يحقق م�صالح وط��م��وح��ات ال��ب��ل��دي��ن وال�شعبني
ال�صديقني.

ً
فتح باب الت�سجيل للطلبة املواطنني للعام الدرا�سي املقبل  2022 - 2021الكرتونيا

•• دبي  -حم�سن را�شد

�أعلنت م�ؤ�س�سة الإم���ارات للتعليم املدر�سي تعليم عن
فتح باب الت�سجيل للطلبة املواطنني ،ومن يف حكمهم،
(لأبناء املواطنات) ،لاللتحاق مبراحل ريا�ض الأطفال
وال�صف الأول و�صفوف النقل من ال�صف الثاين وحتى
الثاين ع�شر للعام الدرا�سي املقبل 2022 – 2021
 .ودع����ت امل���ؤ���س�����س��ة ال��راغ��ب�ين يف ال��ت�����س��ج��ي��ل للدخول
عرب موقع ال���وزارة االل��ك�تروين عرب خدمة الت�سجيل
االلكرتوين يف مدار�س التعليم العام ومدار�س التعليم
اخل��ا���ص ( املنهاج ال����وزاري) وت�سجيل برنامج براعم
امل�ستقبل.
وح��ددت موعداً للت�سجيل اب��ت��دا ًء من  7مار�س وحتى
الأول م��ن ���ش��ه��ر �إب���ري���ل امل��ق��ب��ل ،ل��ل��م��واط��ن�ين وم���ن يف
حكمهم فقط ،على �أن يتم فتح الت�سجيل للوافدين يف

مرحلة الحقة.
و�أكدت امل�ؤ�س�سة على �ضرورة توافر للطالب املتقدمني
للت�سجيل يف ال��ع��ام ال��درا���س��ي املقبل دون ا�ستثناءات،
والتي من �أهمها� ،أن يكون �سن القبول يف مرحلة ريا�ض
الأطفال يتم احت�سابه ملن �أكمل ال�سن املعتمد للت�سجيل
يف ه��ذه امل��رح��ل��ة حتى ت��اري��خ � 31أغ�سط�س م��ن العام
الدرا�سي  ،-2022 2021والرو�ضة الأوىل ،فيجب
�أن ال يقل عمر الطالب عن � 4سنوات وت�شمل الطلبة
مواليد � 2016 – 9 – 1إىل ، 2017 – 8 – 31
ويف الرو�ضة الثانية يجب �أن ال يقل عمر الطالب عن
� 5سنوات وت�شمل الطلبة من مواليد 2015 – 9 – 1
�إىل  .2016 – 8 – 31وح��ددت امل�ؤ�س�سة �سن قبول
الطلبة يف ال�صف الأول ملن �أمت � 6سنوات وال يتجاوز 8
�سنوات وت�شمل الطلبة من مواليد 2013 – 9 – 1
�إىل . 2015 – 8 – 31

الفعاليات يف جمل�س �أبوظبي الريا�ضي" :يحر�ص جمل�س �أبوظبي الريا�ضي
على منح الفر�ص التي ت�ساهم يف جعل �أف��راد املجتمع �أكرث لياقة ون�شاطاً
�أول��وي��ة خا�صة ،حيث تقدم حملة � FIT FOR FEBإمكانية ممار�سة
الن�شاط البدين ب�أمان يف ظل الظروف ال�صحية احلالية ،وي�سعدنا �أن ندعم
مثل هذه احلمالت ".و ُتعد حديقة �أم الإمارات م�ساحة خ�ضراء متكن الزوار
م��ن تعزيز �صحتهم م��ن خ�لال اللعب ومم��ار���س��ة الريا�ضة واال�سرتخاء.
وكانت قد �أطلقت م�ؤخراً بطاقة الوالء للياقة التي ت�سهم يف حتفيز املجتمع
على تبني �أ�سلوب حياة �صحي ،من خ�لال دخ��ول ال حم��دود للحديقة ملدة
عام كامل وخ�صومات متعددة على �أن�شطة لياقة وخيارات مطاعم .وميكن
للزوار احل�صول على البطاقة عند �شباك التذاكر على مدخل احلديقة.

«�صحة» تهيء الفر�صة لبنت الإمارات
لتكون قيادية يف القطاع ال�صحي
•• �أبوظبي -وام:

فريق الأزمات والكوارث بعجمان يطلق مبادرة
«ن�صلكم ل�صحتكم» لتقدمي خدمات فح�ص كورونا

•• عجمان-وام:

�أط��ل��ق ف��ري��ق الأزم�����ات وال���ك���وارث وال���ط���وارئ ب��ع��ج��م��ان م���ب���ادرة "ن�صلكم
ل�صحتكم" التي ت�ستهدف الو�صول �إىل فئات خمتلفة من املجتمع لتقدمي
خدمات فح�ص "كوفيد "-19وذلك بالتن�سيق بني �شرطة عجمان واملنطقة
الطبية ودائرة البلدية والتخطيط.
ي�أتي �إطالق املبادرة يف �إطار االهتمام ب�سالمة و�صحة املواطنني واملقيمني
يف �إم���ارة عجمان وحلمايتهم م��ن الإ���ص��اب��ة بفريو�س ك��ورون��ا واحل��د من
انت�شاره.
ووفقا للمبادرة يتوجه فريق العمل ال��ذي يت�ضمن طاقما طبيا خمت�صا
لإجراء فحو�صات جمانية للأفراد ،يف مناطق خمتلفة ويف املناطق ال�سكنية
بالإمارة ،وذلك للت�سهيل على �أفراد املجتمع احل�صول على خدمات الفح�ص
من خ�لال الو�صول �إليهم ،اخت�صارا للوقت واجلهد دون التوجه ملراكز
الفح�ص ،تخفيفا لالزدحام ،وحماية لكبار ال�سن والفئات الأكرث عر�ضة
للإ�صابة.
وطالب فريق الأزم���ات وال��ك��وارث وال��ط��وارئ اجلمهور ب�ضرورة الإقبال
والتعاون مع فريق الفح�ص ل�ضمان �سالمة و�صحة اجلميع ،والتكاتف
للحد من انت�شار كورونا والوقاية منه.

ا�ستقطبت �شركة �أبوظبي للخدمات
ال�صحية "�صحة" منذ ت�أ�سي�سها �أبناء
الإم���ارات من اجلن�سني وه��ي���أت لهم
فر�ص العمل والرتقي وا�ستمرارية
التعلم حتى �أ�صبحوا قادة متميزين
يف القطاع ال�صحي.
وخ���ل���ال ج���ائ���ح���ة "كوفيد"-19
�أث��ب��ت �أب��ن��اء وب��ن��ات الإم����ارات خا�صة
يف ال��ق��ط��اع ال�����ص��ح��ي ج���دارت���ه���م يف
م��واج��ه��ة ال��ف�يرو���س وال��ت��ع��ام��ل مع
اجلائحة وال�سيطرة عليها ومنهم
ال��دك��ت��ورة خ��ل��ود ع��ب��داهلل ال�ضالعي
مدير �إدارة املراكز ال�صحية ملنطقة
�أب���وظ���ب���ي يف اخل����دم����ات العالجية
اخلارجية.
ولعبت الدكتورة خلود دوراً حمورياً
�ضمن ف��ري��ق �إن�����ش��اء م�����ش��اري��ع امل�سح
الوطني يف �أنحاء الدولة كما وقفت
يف ال�صفوف الأمامية �ضمن م�شروع
امل�����س��ح ال��وط��ن��ي يف م��ن��ط��ق��ة م�صفح
ومن ثم �أ�شرفت على افتتاح وت�شغيل
م��رك��ز ت��ق��ي��ي��م كوفيد -19املتميز
يف �أب��وظ��ب��ي وب���ذل���ت ج���ه���وداً كبرية
وع��م��ل��ت ل�����س��اع��ات ط��وي��ل��ة م��ع فريق
العمل لإجناز املهمة بنجاح ويف وقت
قيا�سي  ..وم��ا زال��ت الدكتورة خلود
يف مقدمة ال�صفوف ملحاربة جائحة
كوفيد -19م��ن خ�لال ج��ه��وده��ا يف
ح��م��ل��ة ال��ت��ط��ع��ي��م ال���وط���ن���ي .وقالت
الدكتورة خلود ال�ضالعي �إن �شركة
"�صحة" فتحت لها الأبواب وا�سعة
لإكت�ساب اخلربات واملهارات العلمية
والعملية �إذ التحقت للعمل يف من�ش�آت
"�صحة" بعد تخرجها من جامعة
امللك عبد العزيز يف اململكة العربية
ال�������س���ع���ودي���ة وت����درج����ت يف خمتلف

املنا�صب والتخ�ص�صات الطبية من
طبيب �إىل طبيب رئي�سي يف مركز
بني يا�س ال�صحي ومن ثم ا�ست�شاري
طبيب �أ���س��رة وم��ن ث��م م��دي��ر مركز
ب��ن��ي ي��ا���س ال�����ص��ح��ي وب��ع��ده��ا مدير
�إدارة امل��راك��ز ال�صحية يف اخلدمات
العالجية اخلارجية التابعة ل�شركة
"�صحة".
و�أ�ضافت �أن �شركة "�صحة" �أتاحت
لها الفر�صة ملوا�صلة التعلم حتى
ح�����ص��ل��ت ع��ل��ى امل��اج�����س��ت�ير يف جودة
العلوم والتميز يف الأعمال وح�صلت
ك��ذل��ك على ع�ضوية الكلية امللكية
ل��ل��م��م��ار���س�ين� ،إذ ت��ت��م��ي��ز اخلدمات
العالجية اخلارجية بتقدمي الدعم
مل��وظ��ف��ي��ه��ا ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن حتقيق
�أه����داف����ه����م .و�أو�����ض����ح����ت �أن �شركة
"�صحة" هي�أت الفر�صة لأبناء وبنات
الإم�������ارات ل��ي��ك��ون��وا ق����ادة متمكنني
ومي���ت���ل���ك���ون اخل���ب���رات ال���ك���ب�ي�رة يف

القطاع ال�صحي و�صنعت فرق عمل
ناجحة لإدارة املن�ش�آت ال�صحية وكان
لذلك الأث��ر الإيجابي الكبري �سواء
يف ال�سرعة والدقة والنجاح الالفت
يف التعامل مع �أزم��ة كوفيد� -19إذ
كان لفريق العمل القوي واملتخ�ص�ص
وال��ك��وادر الطبية والفنية والإدارية
والعمل ب��روح الفريق �آث��اراً ايجابية
كبرية على التعامل مع الأزمة.
وت��ق��دم��ت ال��دك��ت��ورة خ��ل��ود عبداهلل
ال�ضالعي بالن�صح لل�شباب وال�شابات
م��ن �أب��ن��اء الإم�����ارات ل��و���ض��ع �أه���داف
وا�ضحة و�أن يبذلوا كل ما بو�سعهم
م�����ن �أج�������ل احل���������ص����ول ع���ل���ى �أع���ل���ى
ال�شهادات واكت�ساب املهارات واخلربات
التي متكنهم من رد ولو جزء ب�سيط
من اجلميل لدولة الإمارات وقيادتها
الر�شيدة التي قدمت كل الإمكانيات
لأبناء الإمارات ليكونوا متميزين يف
خمتلف املجاالت.
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بعد اكت�شاف �أخطاء ببيانات املعلمني والإداريني

«تعليم» تدعو �إدارات مدار�سها مبراجعة مهام كوادرها وت�صحيح ما مت ر�صده من املهام والإح�صاءات
•• دبي  -حم�سن را�شد

ك�شفت م�ؤ�س�سة االم��ارات للتعليم " تعليم "خالل الفرتة املا�ضية؛ �أن
هناك مدار�س بعدد من القطاعات املدر�سية ؛ يوجد على نظامها بيانات
غري دقيقة ملعلميها و�إدارييها ؛ �إذ مل تراعي ادارات تلك املدار�س الدقة
يف التو�صيف الوظيفي لهم ؛ منها على �سبيل املثال ال احل�صر ؛ وجود
مهمتني رئي�سيتني لنف�س املوظف� ،أو تويل �إداري باملدر�سة (وظيفتني)
خمتلفتني يف الإدارة امل��در���س��ي��ة � ،أو تو�صيف م��وظ��ف ع��ل��ى �أن���ه معلم
واداري يف الوقت نف�سه ؛ مما انعك�س ذلك �سلباً على القدرة على القراءة

ال�صحيحة للبيانات ؛ وبالتايل بات ا�ستخراج الإح�صاءات وفق النظم
املعمول بها باملدار�س غري �صحيح وغري دقيق .
وعليه خاطبت وزارة الرتبية والتعليم ،متمثلة يف م�ؤ�س�سة الإمارات
للتعليم املدر�سي " ،تعليم" ،جميع املدار�س التابعة لها ،ب�ضرورة حتديث
وت�صحيح البيانات اخلا�صة بكوادرها ،و�إدخالها بطريقة �صحيحة عرب
نظام "املنهل" ،وذلك نظراً لوجود �إ�شكالية حالية يف ا�ستخراج تقارير
و�إح�صاءات �صحيحة ودقيقة بالن�سبة �إىل الكادر املدر�سي.
و�أف���ادت �أن ه��ذه املعلومات غري الدقيقة �أوج��دت �إ�شكالية يف ا�ستخراج
تقارير واح�صائيات �صحيحة ودقيقة بالن�سبة �إىل اعداد الكادر املدر�سي

يف قطاعات العمليات املدر�سية ،مطالبة املدار�س ب�إنهاء املطلوب منها للمعلم ولنف�س املرحلة ،و�أن يتم حذف جميع املهام وترك مهمة واحدة
ب�����ص��ورة �سريعة و�أن��ه��ا ���س��ت��وايف امل��دار���س بتقرير حم��دث �صباح غ���داً – فقط واختيار جميع امل��راح��ل التي يقوم بتدري�سها يف ه��ذه املهمة مع
اخلمي�س_ .وزودت امل�ؤ�س�سة املدار�س ببع�ض التو�ضيحات التي يجب �أن تفعيل املهمة الرئي�سية له.
تقوم �إداراتها بقراءتها بتمعن والعمل على التحديث املطلوب ،واالطالع وفيما يتعلق بالإداريني� ،أكدت امل�ؤ�س�سة على �أن الإداري من املفرت�ض �أن
على املالحظات املتعلقة مبهام املعلمني وكذلك املالحظات عند حتديث تكون له وظيفه �إدارية واحدة ولي�ست وظيفتني! ؟  ،وعليه يرجى انهاء
�أو حذف الوظيفة غري ال�صحيحة  ،والتحقق من �أن مدير املدر�سة �أو �أي
بيانات الإداريني ،لت�سجيلها ب�صورة �سليمة يقر�أها النظام.
ومن بني املالحظات التي �أ�سردتها الوزارة للمدار�س والتي تتعلق باملعلم ،م�سمى �إداري يجب �أن يكون �إداري ولي�س معلم ،ويف حال مت ترقية املعلم
وجوب عدم تكرار املهام لنف�س املادة ونف�س املدر�سة وال�صفوف ،و�أن يتم لوظيفة �إداري ،يتم التغيري يف الفئة الوظيفية املوجودة باملهام �إىل �إداري
اختيار وتفعيل مهمة واح��دة ملادة واح��دة يف املدر�سة ،وعدم تكرار املهام ويتم �إنهاء فئته كمعلم
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يف يوم الوحدة الـ .. 32نائب رئي�س الأركان ي�شهد حفل الت�سليم واال�ستالم وافتتاح ن�صب ال�شهيد التذكاري ومتحف القوات الربية
•• �أبوظبي-وام:

�شهد الفريق الركن املهند�س عي�سى
���س��ي��ف ب���ن ع��ب�لان امل���زروع���ي نائب
رئي�س �أرك��ان القوات امل�سلحة ام�س
يف مدينة زاي��د الع�سكرية احتفال
ال���ق���وات ال�ب�ري���ة ب��ي��وم ال���وح���دة الـ
 32والذي جاء متزامنا مع ت�سليم
وا����س���ت�ل�ام ق���ي���ادة ال���ق���وات الربية،
وافتتاح ن�صب ال�شهيد التذكاري،
ومتحف القوات الربية.
ج���اء ذل���ك ب��ح�����ض��ور ال���ل���واء الركن
�صالح حممد بن جم��رن العامري
ق��ائ��د العمليات امل�شرتكة ،واللواء
ال��رك��ن �سعيد را���ش��د ال�شحي قائد
القوات الربية وعدد من امل�س�ؤولني
وكبار ق��ادة القوات امل�سلحة وح�شد
م��ن �ضباط و���ض��ب��اط �صف وجنود
القوات الربية.
وبد�أ االحتفال بو�صول راعي احلفل
ب��ع��ده��ا ع��زف��ت ال��ف��رق��ة املو�سيقية
ال�����س�لام ال��وط��ن��ي ،و�أدى الطابور
ال��ع�����س��ك��ري ال������ذي ا����ص���ط���ف �أم�����ام
املن�صة الرئي�سية ق�سم ال���والء ،ثم
تليت �آيات من الذكر احلكيم.
و�ألقى اللواء الركن �صالح حممد
����ص���ال���ح جم������رن ال����ع����ام����ري قائد
العمليات امل�شرتكة كلمة مبنا�سبة
االحتفال قال فيها" :لقد اجتمعت
يف وقت واح��د اليوم عدة منا�سبات
خمتلفة وهي منا�سبة يوم الوحدة
ال����ق����وات ال��ب�ري����ة ،واف���ت���ت���اح ن�صب
ال�����ش��ه��داء ،واف��ت��ت��اح متحف القوات
الربية ،مع منا�سبة ت�سليم القيادة
ب�ين ق��ائ��د ال��ق��وات ال�بري��ة الثامن
والتا�سع".
و�أ���ش��ار ال��ع��ام��ري� ،إىل �أن ال�سنوات
ال�����س��ت امل��ا���ض��ي��ة ك��ان��ت ا�ستثنائية

بظروفها وحتدياتها ،و�أجن��ز فيها
جنود القوات الربية �أعماال عظيمة
فكانت �أي���دي تقاتل خ���ارج الدولة
حلماية م�صاحلها ،و�أي��دي حتر�س
وت�����ؤم����ن �أرا�����ض����ي وج�����زر ال���دول���ة،
و�أي���دي تبني لتعلي بنيان القوات
ال�ب�ري���ة ،وم���ا ا���ص��ط��ف��اف ع���دد من
الوحدات اجلديدة يف امليدان اليوم
�إال م�ؤ�شر على جهود رجال القوات
الربية.
و�أ����ض���اف" :انني ال��ي��وم ومبنا�سبة
ي���وم ال���ق���وات ال�ب�ري���ة �أ���ش��ع��ر معكم
ب��ال��ف��خ��ر ال��ع��ظ��ي��م مل���ا و���ص��ل��ت اليه
قواتنا الربية من قدرة كبرية على
تنفيذ عمليات الطيف الكامل ..كما
ا�شعر بالطم�أنينة التامة يف ت�سليم
علم ال��ق��وات ال�بري��ة م��رف��وع عال ًيا
�إىل جيل قادر ان �شاء اهلل على حمل
الأم��ان��ة حتى يحني �أج��ل ت�سليمها
جليل جديد".
و�أو�������ض������ح �أن�������ه يف ه������ذه املنا�سبة

التاريخية ال ي�سعني �إال �أن �أتقدم
لكم جميعاً دون ا�ستثناء بال�شكر
وال��ت��ق��دي��ر ع��ل��ى ج��ه��ودك��م الكبرية
يف ال�����س��ن��وات امل��ا���ض��ي��ة متمنياً لكل
ال����ق����ي����ادات اجل�����دي�����دة يف ال����ق����وات
الربية وعلى ر�أ�سهم اللواء الركن
�سعيد را���ش��د ال�����ش��ح��ي ب��ال��ن��ج��اح يف
ظ���ل ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي���د �آل
نهيان رئي�س الدولة ،القائد الأعلى
ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة "حفظه اهلل"،
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال����وزراء ح��اك��م دبي
"رعاه اهلل" ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة.
و�ألقى بعد ذلك اللواء الركن �سعيد
را�شد ال�شحي قائد القوات الربية
كلمه قال فيها نلتقي اليوم لنخلد

ذكرى يوم الوحدة الثاين والثالثني
ول��ن��ت���أم��ل م�����س�يرة ع��ظ��ي��م��ة �أر�سى
دعائمها و�أ�س�س �أركانها قادة �آمنوا
مبعنى ال���وح���دة ،ون�����ذروا �أنف�سهم
ل��ل��وط��ن ،وت�����ش��ك��ل��ت م��ن��ج��زات��ه من
ر�ؤاهم ،حتى جت ّلى معطا ًء �شاخماً،
ت�صافح هاماته ال�سماء ،وتنب�سط
على �سفوحه ظالل الرخاء.
وا�شار �إىل �أنه ومن على منرب الفخر
وال�����ش��م��وخ ن��ق��ف ب���إج�لال واح�ت�رام
�أمام ن�صب ال�شهيد التذكاري الذي
ي��رم��ز �إىل ال�شجاعة وال��ق��وة التي
حت��ل��ى ب��ه��ا ���ش��ه��دا�ؤن��ا الأب�������رار من
قواتنا ال�بري��ة ُ ..نق�شت �أ�سما�ؤهم
ب�أحرف من نور على �صفحات كتاب
املجد والوفاء مثمنني ت�ضحياتهم
وع��ط��اءه��م ل��ي�����ض��ي���ؤوا م�شاعل من
ن����ور حل��ف��ظ ك���رام���ة ه����ذا الوطن
الغايل.
و�أ�ضاف قائد القوات الربية" :ي�أتي
اليوم افتتاح متحف القوات الربية

ل���ي��روي ح���ك���اي���ة امل���ا����ض���ي ويربط
الأم�����س بواقع اليوم يف كل زواياه،
ولنقدم للأجيال ثقافة ب��ارزة عن
تاريخ القوات الربية حتى تبقى يف
الذاكرة وتر�سخ يف الوجدان وترينا
ال���ت���راث وامل���������وروث ب���ك���ل امل���راح���ل
والأطوار.
وا�����ش����اد ب������دور ال����ق����ادة ال�سابقني
للقوات ال�بري��ة م���ؤك��دا على الدور
الكبري للواء الركن �صالح حممد
ب��ن جم��رن ال��ع��ام��ري ق��ائ��د القوات
الربية ال�سابق ،والذين كانت لهم
امل�ساهمة الفعالة والأث����ر امل�شهود
يف االرت��ق��اء ب��ق��درات قواتنا الربية
حتى و�صلت اليوم �إىل هذه املكانة
ال���رف���ي���ع���ة يف ���ش��ت��ى امل����ج����االت من
ال���ت���دري���ب وال��ت��ن��ظ��ي��م والتطوير
ورفع كفاءة اجلاهزية القتالية بكل
احرتافية.
ثم اقيمت بعد ذلك مرا�سم ت�سليم
وا����س���ت�ل�ام ع���ل���م ال����ق����وات ال�ب�ري���ة،

وتوجه �سعادة اللواء الركن �سعيد
را�شد ال�شحي قائد القوات الربية
بال�شكر واالعتزاز لقيادتنا الر�شيدة
على الثقة الغالية م�ستمداً العون
م���ن امل�����وىل ع���ز وج����ل يف موا�صلة
م�سرية العطاء والإجن���از يف قيادة
ال����ق����وات ال�ب�ري���ة وم���واج���ه���ة �شتى
التحديات يف جميع املجاالت.
ث����م ����ش���اه���د احل���������ض����ور ب���ع���د ذل���ك
ا�ستعرا�ض عدد من وحدات القوات
الربية التي ت�أ�س�ست منذ .2015
بعدها قام الفريق الركن املهند�س
عي�سى �سيف ب��ن ع��ب�لان املزروعي
نائب رئي�س �أرك��ان القوات امل�سلحة
يرافقه اللواء الركن �صالح حممد
بن جمرن العامري قائد العمليات
امل�����ش�ترك��ة وال����ل����واء ال���رك���ن �سعيد
را�شد ال�شحي قائد القوات الربية
بافتتاح ن�صب ال�شهيد التذكاري
ت��خ��ل��ي��دا ل���ذك���رى ���ش��ه��داء القوات
ال�ب�ري���ة ال��ب��وا���س��ل ال��ب��ال��غ عددهم

� 62شهيدا وال��ذي��ن ق��دم��وا �أروع
�صور الت�ضحية وال��ف��داء يف �سبيل
رف��ع��ة ال��وط��ن وال����ذود ع��ن حيا�ضه
واحل���ف���اظ ع��ل��ى �أم��ن��ه وا�ستقراره،
ث��م ق��ام نائب رئي�س �أرك���ان القوات
امل�سلحة بو�ضع �إكليل م��ن الزهور
�أم���ام ن�صب ال�شهيد ..وت��ف��ق��د بعد
ذل���ك ع����ددا م��ن ���ص��ن��وف الأ�سلحة
والآل������ي������ات وامل�����ع�����دات الع�سكرية
وال���ت���ج���ه���ي���زات اخل���ا����ص���ة بالقوات
الربية وا�ستمع ل�شرح موجز عنها
وطبيعة ا�ستخداماتها وتنفيذها
للعمليات ال��ع�����س��ك��ري��ة امل��ت��ن��وع��ة يف
كافة البيئات والظروف.
ث����م ب���ع���د ذل�����ك ت���وج���ه���وا الفتتاح
متحف القوات الربية الذي يهدف
اىل التعريف بتاريخ ون�ش�أة وتتطور
ال��ق��وات ال�بري��ة وي�ضم ع��دة �أق�سام
منها ما يحكي عن املا�ضي وي�شمل
ب���داي���ات ن�����ش���أة ال���ق���وات ال�ب�ري���ة ما
قبل توحيد قواتنا امل�سلحة ،وي�ضم

خمتلف الآليات واملعدات والأ�سلحة
وامل�لاب�����س والأو����س���م���ة وامليداليات
وال�شعارات التي ا�ستخدمت يف تلك
ال��ف�ترات ،ثم تليها مرحلة ما بعد
ال��ت��وح��ي��د  /1976/ح��ي��ث �شمل
ه���ذا ال��ق�����س��م نف�س امل��ق��ت��ن��ي��ات التي
ا���س��ت��خ��دم��ت يف ال�����س��اب��ق بالإ�ضافة
�إىل �صور القادة والآب���اء امل�ؤ�س�سني
ال��ذي��ن ���س��اه��م��وا يف �إر����س���اء توحيد
قواتنا امل�سلحة ،بعد ذلك ت�أتي �أهم
امل�شاركات اخلارجية لقواتنا امل�سلحة
والأع���م���ال الإن�����س��ان��ي��ة والبطولية
التي عك�سها �أف��راد و�ضباط قواتنا
يف خمتلف بقاع العامل� ،أما الأق�سام
الأخ��رى من املتحف فج�سدت �أهم
الأحداث واملنا�سبات للقوات الربية
ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د امل��ح��ل��ي والإقليمي
وال��دويل والأدوار امل�شرفة لقواتنا
امل�سلحة ب�شكل عام والقوات الربية
على وجه اخل�صو�ص ،و�ضم الق�سم
اخلا�ص بامل�ستقبل الدفاعي للقوات
امل�سلحة �صور واب��ت��ك��ارات امل�ستقبل
الع�سكري العاملي والر�ؤية البعيدة
املدى ،كما �ضم مدخل املتحف �صور
�أ���ص��ح��اب ال�����س��م��و ال�����ش��ي��وخ ،ولوحة
ال�شرف لقادة القوات الربية ،و�صور
ال�شهداء الذين �ضحوا ب�أنف�سهم يف
�سبيل عزة الوطن والدفاع عنه.
بعدها التقطت ال�صور التذكارية
ل��ل��ف��ري��ق ال���رك���ن امل��ه��ن��د���س عي�سى
���س��ي��ف ب���ن ع��ب�لان امل���زروع���ي نائب
رئي�س �أركان القوات امل�سلحة واللواء
ال���رك���ن ���ص��ال��ح حم��م��د ب���ن جمرن
العامري قائد العمليات امل�شرتكة
واللواء الركن �سعيد را�شد ال�شحي
ق��ائ��د ال��ق��وات ال�بري��ة م��ع ع��دد من
قادة القوات الربية ال�سابقني وكبار
�ضباط القوات الربية.

"ن�صب املقاومة" يف خورفكان يروي حكاية امللحمة البطولية لأهايل املدينة
•• ال�شارقة -وام:

يروي "ن�صب املقاومة" الذي مت ت�شييده على قمة جبلية يف مدينة خورفكان
ب�أمر من �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة بطوالت وت�ضحيات �أهايل املدينة �إبان الغزو
الربتغايل عام . 1507
وقد �أراد �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأع��ل��ى حاكم ال�شارقة ،تكرمي �أه��ايل املدينة ،من خ�لال الن�صب
التذكاري ليكون رمزاً ملهماً للبطولة وال�شجاعة والإقدام ،ومركزاً للتعلم
واالطالع على تاريخ وعراقة املا�ضي ،ملوا�صلة بناء احلا�ضر وامل�ستقبل.
ويعرب الن�صب عن فخر �إم��ارة ال�شارقة ببطوالت �أه��ايل مدينة خورفكان،

كما يوثق املعركة التاريخية التي خا�ضوها ،ويذكر بال�شهداء الذين ارتقوا
يف �سبيل الدفاع عن �أر�ضهم ،وير�سخ مفهوم االنتماء وال��والء والدفاع عن
الوطن والهوية ،ف�ض ً
ال عن تعريف ال��زوار على التاريخ وزي��ادة ر�صيدهم
املعريف حول ما�ضي املدينة العريق.
و�أقيم ن�صب املقاومة على م�ساحة  393مرتاً يف مدينة خورفكان ،وي�ضم
املبنى ا�سرتاحة للزوار وال�سياح ،و�صالة متت �إحاطتها بالكامل بالزجاج،
لتوفري املتعة الب�صرية باملناظر ال�ساحرة التي تتمتع بها مدينة خورفكان.
ويحتوي املبنى على ردهة وا�سعة متتد على م�ساحة  898مرتاً ،تتفرع �إىل
�صالتني ُخ�ص�صت الكربى التي تت�سع ملا يزيد عن � 40شخ�صاً ،للعرو�ض
ال�سينمائية من خالل �شا�شات العر�ض ،فيما تت�ألف ال�صالة الأ�صغر على
معر�ض لن�شر مل�صقات العرو�ض التاريخية ،ومقتنيات داللية ترمز لأدوات

القرن الرابع ع�شر ،التي ا�ستخدمها �أه��ايل املدينة يف ن�ضالهم �ضد الغزو
الآث��م .ويهدف ن�صب املقاومة الذي مت ت�شييده على �شكل خوذة ع�سكرية،
وي�ضم باقة من املرافق احليوية مبا فيها من�صة للكرا�سي املتحركة وم�صاعد،
�إىل �إطالع الزوار على الت�ضحيات الكبرية التي قدمها �أهايل املدينة خالل
املعركة امللحمية التي خا�ضوها �ضد الغزو الربتغايل ملدينتهم.
ووجهت هيئة ال�شارقة للمتاحف دع��وة لكافة �أف��راد املجتمع لزيارة ن�صب
امل��ق��اوم��ة ح��ي��ث مي��ك��ن ل��ل��زوار م��ن �شتى �أن��ح��اء ال��ب�لاد ال��ت��ع��رف واالط�ل�اع
على املعركة امللحمية التي دارت بني الطرفني ،من خ�لال م�شاهدة فيلم
"خورفكان  " ُ 1507الذي يعر�ض حالياً على �شا�شة العر�ض ،حيث يقدم
تف�صي ً
ال �إبداعياً ودقيقاً لتفا�صيل املعركة البطولية كما ميكن جلميع �أفراد
املجتمع يف الإم��ارات ،بالإ�ضافة �إىل ال�سياح ،زيارة ن�صب املقاومة طيلة �أيام

جامعة الإمارات حترز تقدما عامليا يف  16مادة بح�سب ت�صنيف «كيو �إ�س»
•• العني  -وام:

�أح����رزت ج��ام��ع��ة الإم�����ارات تقدماً
عاملياً ج��دي��داً ي�ضاف �إىل �سل�سلة
�إجن����ازات����ه����ا امل�������س���ت���م���رة ،ح���ي���ث مت
�إدراجها يف �أربعة من �أ�صل خم�سة
و�صنفت
م��واد رئي�سية لأول م��رة ُ
�ضمن �أف�ضل اجلامعات يف الآداب
وال���ع���ل���وم الإن�������س���ان���ي���ة يف العامل
ويف جم���ال ال��ع��ل��وم االجتماعية،
وتقدمت اجلامعة مبا يقرب من
 100مرتبة لتحتل املرتبة 292
على م�ستوى ال��ع��امل ،كما �شهدت
تقدماً يف الهند�سة والتكنولوجيا
ل��ت��ح��ت��ل امل���رت���ب���ة  297ك�أف�ضل

جامعة يف جمال العلوم احلياتية
والطب �شديد التناف�سية ،عالوة
على تقدمها �أي���ً��ض��ا درج��ة واحدة
�إىل جمموعة .450-401
و�أك������د الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور غالب
احل���������ض����رم����ي ال��ب��ري�����ك�����ي م���دي���ر
اجل���ام���ع���ة ب����الإن����اب����ة �أن جامعة
الإم���������ارات ت��ف��خ��ر ب���ه���ذا الإجن�����از
ال���������ذي ي�������دل ع����ل����ى جن�������اح ر�ؤى
وا�سرتاتيجيات اجلامعة امل�ستمرة
يف حت��ق��ي��ق ال���ن���ت���ائ���ج امل���ب���ه���رة كل
ع��ام ،فقد دخلت جامعة الإمارات
ال���ع���رب���ي���ة امل����ت����ح����دة يف ت�صنيف
م���ادت�ي�ن لأول م����رة وارت���ف���ع���ت يف
ع�����ش��ر �أخرى" و�أ������ض�����اف" :لقد

�أج��ري��ن��ا ال��ك��ث�ير م��ن التح�سينات
ع��ل��ى م����دار ال�����س��ن��وات الأخ��ي��رة يف
ج��م��ي��ع �أق�������س���ام اجل���ام���ع���ة والتي
بدورها �ساهمت يف هذا الأداء غري

امل�سبوق و�أتقدم بخال�ص التهاين
لأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني
الرائعني الذين حققوا ذلك ،كما
�أننا نتطلع �إىل التح�سني امل�ستمر
مع م�ضاعفة اجلهود".
وت����ع����م����ل ك����ي����و �أ�����������س بت�صنيف
اجل��ام��ع��ات ال���رائ���دة يف ال��ع��امل يف
تخ�ص�صا ف���رد ًي���ا ،ح��ي��ث مت
51
ً
�إدراج ج��ام��ع��ة الإم��������ارات يف 12
ت��خ�����ص��� ً��ص��ا م����ع حت�����س��ن ك���ب�ي�ر يف
ثماين تخ�ص�صات ..وحققت �أكرب
تقدم يف االقت�صاد ،حيث تقدمت
درجتني يف املجموعة 400-351
..وك��ان الرقم القيا�سي الآخ��ر هو
دخ���ول اجل��ام��ع��ة للمرة الأوىل يف

ت�صنيف هند�سة ال��ب�ترول -51
�.. 100أما التخ�ص�صات الأخرى
التي احتلت فيها جامعة الإمارات
مرتبة عالية فهي علوم الكمبيوتر
واملحا�سبة وامل��ال��ي��ة 250-201
 ،و�إدارة الأع��م��ال . 300-251
يذكر �أن كيو �إ���س هي واح��دة من
ال�شركات الرائدة عامل ًيا يف تقدمي
اخل��دم��ات وال��ت��ح��ل��ي�لات والر�ؤية
ال��ث��اق��ب��ة ل��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م العايل
العاملي ،وتتمثل مهمتها يف متكني
الأ�شخا�ص يف �أي مكان يف العامل
من حتقيق �إمكاناتهم من خالل
ال��ت��ح�����ص��ي��ل ال��ت��ع��ل��ي��م��ي والتنقل
الدويل والتطوير الوظيفي.

الأ�سبوع جماناً ،من ال�ساعة الثامنة �صباحاً وحتى ال�ساعة الثامنة م�ساءً،
فيما تبد�أ الزيارات يوم اجلمعة من ال�ساعة الرابعة ع�صراً وحتى ال�ساعة
الثامنة م�ساءً.
وت�شري الوثائق والوقائع التاريخية �إىل �أن قائد البحرية الربتغايل دي
�ألبوكريك ،قاد �ست �سفن حربية �إىل ميناء خورفكان عام  ،1507وعلى
متنها جنود مدججون بالأ�سلحة ،متوجهني �إىل موانئ خمتلفة يف �شتى
�أن��ح��اء اخلليج واملحيط الهندي ،م��ن �أج��ل ال�سيطرة على ط��رق التجارة،
واملراكز التجارية املزدهرة� ،إال �أن �أهايل خورفكان ه ّبوا مواجهني هذا الغزو
بال�سيوف وال�سهام ،ما �أثار حنق وغ�ضب الربتغاليني ،الذين قاموا بق�صف
املدينة بنريان املدافع ،لإره��اب الأه��ايل وال�سيطرة عليها ،ف�صمد الأهايل
ليومني كاملني ب�أ�سلحتهم الب�سيطة.
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كهرباء ال�شارقة ودائرة الإح�صاء تبحثان م�ستجدات املرحلة الأوىل من م�شروع تبادل
•• ال�شارقة  -وام:

04

بحثت هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة �أح��دث امل�ستجدات اخلا�صة
باملرحلة الأوىل من م�شروع "تبادل" ال��ذي �أطلقته دائ��رة الإح�صاء
والتنمية املجتمعية ب��الإم��ارة لتو�سيع ق��اع��دة البيانات واملعلومات
يف الإم�����ارة وت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات م��ع امل���ؤ���س�����س��ات وال���دوائ���ر احلكومية
املحلية بهدف رفع كفاءة التوا�صل وتبادل اخلربات يف ميدان النظم
الإح�صائية وذل��ك يف �إط��ار �سعي �إم��ارة ال�شارقة �إىل تعزيز منظومة
العمل احلكومي ودعم خطط التنمية.
جاء ذلك خالل لقاء �سعادة �سعيد باجليو ال�سويدي رئي�س هيئة كهرباء
ومياه وغاز ال�شارقة مع وفد من دائرة الإح�صاء والتنمية املجتمعية

برئا�سة ال�شيخ حممد بن حميد القا�سمي رئي�س الدائرة وع��دد من
مديري الإدارات.
وق���ال ���س��ع��ادة رئي�س هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه وغ���از ال�شارقة �إن م�شروع
"تبادل" يعترب من امل�شروعات املهمة التي ت�سهم يف مد ج�سور التعاون
ال��ف��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي ب�ين ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة ودع���م عملية التن�سيق يف
جماالت تبادل املعلومات وهيكلة وتطوير العمل الإح�صائي وذلك من
خالل تطوير النظام الإح�صائي ال�شامل للإمارة والعمل على تبادل
اخلربات والتدريب بهدف الو�صول �إىل �شراكة ا�سرتاتيجية وتطوير
اخل��دم��ات وتي�سري الإج�����راءات وت��ع��زي��ز م�����ش��روع��ات البنية التحتية
وال��ت��ط��ور والنه�ضة احل�����ض��اري��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي ت�شهدها �إمارة
ال�شارقة وقدرتها التناف�سية يف جذب مزيد من اال�ستثمارات وثمن

جهود دائرة االح�صاء والتنمية املجتمعية يف املتابعة والتن�سيق لنجاح
امل�شروع مع امل�ؤ�س�سات والدوائر احلكومية.
و�أ���ش��ار �إىل �أن هيئة كهرباء ومياه وغ��از ال�شارقة تعمل بتوجيهات و
دعم �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأع��ل��ى حاكم ال�شارقة �إىل جانب متابعة م��ن �سمو ال�شيخ
�سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة
رئيـ ــ�س املجلـ ـ ــ�س التنفيذي على تطوير جم���االت العمل املختلفة
بالهيئة والرتكيز على ا�ستخدام التكنولوجيا كو�سيلة لتح�سني �إدارة
العمليات ورفع م�ستوى البنية التحتية واخلدمات واملعلومات و�صنع
القرار.
و�أو�ضح �أن الهيئة حتر�ص على تفعيل التعاون لتحقيق �أق�صى فائدة

من م�شروع تبادل ومتابعة �أح��دث املمار�سات العاملية يف ه��ذا املجال
للإ�ستفادة منها يف �إن�شاء بنية حتتية حديثة تت�سم بالكفاءة لتدعيم
الإدارات والأق�سام املختلفة يف الهيئة والتعاون مع كافة امل�ؤ�س�سات
والهيئات وال��دوائ��ر لتقدمي �أف�ضل اخلدمات ل�سكان �إم��ارة ال�شارقة
وتي�سري الإجراءات وتوفري الوقت واجلهد.
من جانبه �أكد ال�شيخ حممد بن حميد القا�سمي �أن توافر املعلومات
والبيانات وتبادلها بني خمتلف اجلهات ي�سهم يف حت�سني التخطيط
امل�ستقبلي للم�شاريع وحتليل البيانات لدعم اتخاذ القرارات ما ي�ؤدي
لتطوير �سري و�إج����راءات العمل وحت�سني اخل��دم��ات املقدمة ل�سكان
�إم���ارة ال�شارقة ودع��م �أه���داف م�سرية التنمية والنه�ضة يف ال�ش�ؤون
االقت�صادية واالجتماعية واالرتقاء بالعمل امل�ؤ�س�سي.

�سلطان القا�سمي يعتمد املرحلة الثانية من تطوير �أكادميية ال�شارقة للتعليم
•• ال�شارقة  -وام:

اعتمد �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة املرحلة الثانية من تطوير �أكادميية ال�شارقة
للتعليم التي تخت�ص بتعزيز ال��ق��درات املهنية ل��ل��ك��وادر التعليمية ومتنح
م�ؤهالت مهنية وجامعية متخ�ص�صة يف جمال الرتبية والتعليم.
جاء ذلك خالل زيارة �سموه �صباح �أم�س ملبنى هيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�ص،
حيث اطلع �سموه على ا�سرتاتيجية الأكادميية وخطط عملها وم�ساراتها
الرئي�سية الثالثة التي ح��ددت بعد مراجعة �أك�ثر من  40جامعة رائدة،
وجمموعة من امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة يف ال ّتطوير املهني من خمتلف �أنحاء
العامل ،مبا يف ذلك املعروفة برباجمها التدري�س ّية والتعليمية يف الواليات
املتحدة واململكة املتحدة و�أ�سرتاليا و�سنغافورة وفنلندا.

ومت��ث��ل��ت امل�����س��ارات يف م�����س��ار ال��ت��ط��وي��ر امل��ه��ن��ي ،وامل�����س��ار الأك���ادمي���ي ،وم�سار
البحوث والدرا�سات ،حيث يقدم امل�سار الأول برامج ت�سهم يف تطوير املدار�س
ُ
ت�ستهدف املعلمني والقيادات الرتبو ّية ك�أفراد� ،أما امل�سار
كم�ؤ�س�سات ،وبرامج
املهني واملاج�ستري
الأكادميي يتيح للم�شاركني فر�صة احل�صول على الدّبلوم ّ
وال��دك��ت��وراه ،وي��ق��دم م�سار البحوث وال��درا���س��ات بحوثاً �أك��ادمي�� ّي��ة خلدمة
امليدان ال�ترب��ويّ  ،وبحوثاً ا�ست�شراف ّية تعتمد على ال ّذكاء ال�صناعي وبناء
منوذج ال ّتعليم اجلديد لدعم �ص ّناع القرار.
وتعد �أكادميية ال�شارقة للتعليم جهة ر�سمية معتمدة ملنح امل�ؤهالت اجلامعية،
ومتكني املخت�صني يف امليدان الرتبوي ،حيث قدمت على من�صتها  65ور�شة
عمل� ،شارك فيها �أك�ثر من � 55ألفا من الكوادر التعليمية من  11دولة
حول العامل منذ �إن�شائها يف مار�س  2020وحتى هذا اليوم.
وتقدم الأكادميية براجمها املهنية واجلامعية بالتعاون مع عدد من اجلهات

املحلية ،والإقليمية ،والعاملية ،ت�ضم ع��دداً من اجلامعات والكليات املحلية
والعاملية وامل�ؤ�س�سات املخت�صة بت�أهيل وتدريب املعلمني وال��ك��وادر الإدارية
والقيادات الرتبوية.
وت�سعى الأك��ادمي��ي��ة �إىل متكني ك��اف��ة املعلمني م��ن �أ���ص��ح��اب التخ�ص�صات
املهني
املتنوعة على م�ؤهالت تربوية ،وتنفيذ عدد �ساعات معينة للتدريب
ّ
لكل فئة تربوية �سنوياً ،واعتماد منط التعليم الهجني والتغيري اجلذري
يف ظل اجلائحة ،وحاجة امل��ي��دان ال�ترب��وي الكت�ساب م��ه��ارات ج��دي��دة ،كما
يرتكز ت�صميم منوذج الأكادميية على ر�صد االحتياجات الفعلية للمدار�س،
ودرا�سة عوامل النجاح والف�شل ،وتعزيز ثقافة التح�سني امل�ستمر ،وقيا�س �أثر
الور�شات على �أداء املدار�س.
وك��ان��ت هيئة ال�شارقة للتعليم اخل��ا���ص ،ق��د �أطلقت ال��ب��واب��ة الإلكرتونية
لأكادميية ال�شارقة للتعليم يف يونيو من العام املا�ضي ،كمرحلة �أوىل نحو

�إطالق الأكادميية الرقمية ،بهدف تغيري �شكل التعليم ومواكبة متطلباته،
ومواجهة حتدياته ،عطفاً على تداعيات جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد،
مبا ي�سهم بتعزيز وتطوير منظومة العمل يف امليدان الرتبوي على خمتلف
الأ���ص��ع��دة .واط��ل��ع �صاحب ال�سمو ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة على خمططات مبنى
�أكادميية ال�شارقة للتعليم وال��ذي �سي�شكل �إ�ضافة كبرية ت�سهم يف تنفيذ
برامج و�أن�شطة الأكادميية يف بيئة تعليمية مثالية ،و�سي�ضم املبنى العديد
م��ن ق��اع��ات التدريب وال��ور���ش وامل��خ��ت�برات املتخ�ص�صة وم�سرحاً ومكاتب
�إدارية ،كما �سيزود ب�أف�ضل التقنيات احلديثة يف جمال التدريب والتعليم.
رافق �سموه خالل زيارته املهند�س علي بن �شاهني ال�سويدي رئي�س دائرة
الأ�شغال العامة ،وحممد عبيد الزعابي رئي�س دائرة الت�شريفات وال�ضيافة،
والدكتورة حمدثة الها�شمي رئي�س هيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�ص ،وعلي
احلو�سني مدير هيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�ص.

رغم �إ�صابتها به�شا�شة يف العظام

جراحة ناجحة ال�ستبدال مف�صل ركبة يف ال�سعودي الأملاين دبي
•• دبي – الفجر

جنح الأطباء بامل�ست�شفى ال�سعودي
الأمل����اين دب���ي  ،ب���إج��راح��ة جراحة
دق��ي��ق��ة ت��ت��م��ث��ل يف ت��غ��ي�ير مف�صل
ال����رك����ب����ة ل�������س���ي���دة ع����ان����ت لفرتة
طويلة من �آالم يف الركبة  ،منعتها
م���ن ال���ق���درة ع��ل��ى امل�����ش��ي  ،وت�أتي
ت��ل��ك العملية �ضمن ال��ع��دي��د من
ال��ع��م��ل��ي��ات اجل���راح���ي���ة الناجحة
املتعلقة بتبديل املفا�صل بامل�ست�شفى
 ،حيث يقوم مركز جراحة العظام
يف امل�ست�شفى ال�����س��ع��ودي الأمل����اين
دب��ي  ،بتقدمي خدماته العالجية
ب���أع��ل��ى م��ع��اي�ير اجل�����ودة  ،م���ا من

�ش�أنه حت�سني منط حياة املر�ضى
وم�ساعدتهم على العودة حلياتهم
الطبيعية.

وبح�سب د� .أويف نيل�سون ا�ست�شاري
جراحة العظام ،ف���إن الفحو�صات
التي اجرتها امل�ست�شفى للمري�ضة ،
بينت انها تعاين ه�شا�شة يف العظم
 ،وع���ج���زا وظ��ي��ف��ي��ا م���ن الدرجة
ال��راب��ع��ة  ،مم��ا يتطلب ا�ستبداال
ك��ل��ي��ا مل��ف�����ص��ل ال���رك���ب���ة .و ي�ضيف
�أن��ه مت ا�ستبدال املف�صل مع �إعادة
ت�سوية �سطح الركبة خالل عملية
ا�ستمرت  90دقيقة حتت التخدير
ال��ن�����ص��ف��ي .وي����ؤك���د �أن �صالحية
امل���ف�������ص���ل ت���ع���ت���م���د ع���ل���ى اخل��ب��رة
الطبية والدقة يف درج��ة انحراف
امل��ف�����ص��ل  ،الف��ت��اً اىل ان املري�ضة
كانت ق��ادرة على احلركة يف اليوم

التايل مبا�شرة للعملية  ،وخ�ضعت
جلل�سات ال��ع�لاج الطبيعي و بعد
ف�ترة التعايف �أ�صبحت ق��ادرة على

ث��ن��ي رك��ب��ت��ه��ا ب���درج���ة  110دون
�أمل.
م��ن جهتها ق��ال��ت د .رمي عثمان
امل������دي������ر ال����ت����ن����ف����ي����ذي ملجموعة
م�����س��ت�����ش��ف��ي��ات ال�����س��ع��ودي الأمل����اين
الإم��ارات �أن مركز جراحة العظام
يف امل�ست�شفى يوفر �أف�ضل اخلدمات
ال�صحية لرعاية املر�ضى �سواء من
خ��ل�ال ف���ري���ق ط��ب��ي متخ�ص�ص،
�أو ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة لعمليات
تغيري املف�صل� ،إ�ضافة �إىل الرعاية
املقدمة للمري�ض بعد العمليات و
خا�صة برامج الت�أهيل ،و�أ�ضافت �أن
امل�ست�شفى ي�سعى لتطوير خدماته
يف ه��ذا املجال ليكون دوم��ا حمط

خ�ص�صت مبادرة لتبادل الكتب بني موظفيها

ثقة املر�ضى و املراجعني.
و�أ����ض���اف���ت �أن امل��ري�����ض��ة ح��ال��ي��ا يف
حت�����س��ن م�ستمر وحت��ت��اج لإكمال
ع�لاج��ه��ا ال��ط��ب��ي��ع��ي ،م��ث��ن��ي��ة على

الإرادة ال��ق��وي��ة ع��ن��د امل��ري�����ض��ة و
رغبتها يف امل�شي جم���ددا .م�ؤكدة
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ال�برن��ام��ج الت�أهيلي
للمري�ض بعد خ�ضوعه جلراحة

عظمية بهدف �إع���ادة ال��ق��درة على
الأداء الوظيفي للع�ضو امل�صاب و
تقوية الع�ضالت لتح�سني مدى
احلركة.

و�سام الثقافة لتكرمي املبدعني

مكتبة ال�شارقة العامة متنح جمهورها ع�ضوية جمانية خالل �شهر القراءة الفجرية الثقافية ت�ستعر�ض خططها امل�ستقبلية يف جل�سة عام اخلم�سني
•• ال�شارقة-الفجر:

�أط��ل��ق��ت مكتبة ال�����ش��ارق��ة العامة،
ال��ت��اب��ع��ة لهيئة ال�����ش��ارق��ة للكتاب،
م��ب��ادرت�ين اح��ت��ف��اء ب�شهر القراءة
(مار�س  )2021ال��ذي يقام هذا
العام حتت �شعار "�أ�سرتي تقر�أ"،
الأوىل بعنوان "مكتبة اجلميع"
والثانية بعنوان " م��ن ق��ارئ �إىل
قارئ".
وت��ت�����ض��م��ن امل����ب����ادرة الأوىل منح
ال��ع�����ض��وي��ة الأ���س��ا���س��ي��ة يف املكتبة
جم��ان��اً مل��دة ع��ام ،وذل��ك للراغبني
ب��ال��ت�����س��ج��ي��ل خ��ل�ال ���ش��ه��ر مار�س
اجل����اري ع��ل��ى �أن ي��ع��ود الت�سجيل
يف �شهر �أبريل املقبل كاملعتاد وفقاً
للر�سوم امل��ح��ددة ،حيث ت�ستهدف
امل�����ب�����ادرة ج��م��ي��ع ف���ئ���ات املجتمع

م���ن الأط���ف���ال وال�����ش��ب��اب والكبار
والعائالت ،حيث �أتاحت املكتبة ملن
يرغب باحل�صول على الع�ضوية
ال��ت�����س��ج��ي��ل (ع��ب�ر م���وق���ع املكتبة
ال���ر����س���م���ي) �أو م���ن خ��ل�ال زي����ارة
امل��ك��ت��ب��ة ،يف ح�ين ا�ستثنت املبادرة
امل���ؤ���س�����س��ات الأك��ادمي��ي��ة والدوائر
احلكومية وال�شركات اخلا�صة.
وت���أت��ي امل��ب��ادرة الثانية "من قارئ
�إىل قارئ" ،ل��ت��ب��ادل ال��ك��ت��ب بني
موظفي املكتبة ،بحيث يهدي كل
موظف �أحد زمالئه كتاباً كان قد
قر�أه �سابقاً ليقوم كل زميلني تبادال
الكتب مبناق�شة حمتوى الكتابني
اللذين قر�آهما خالل  30دقيقة
وذل�����ك يف ج��ل�����س��ة �أط���ل���ق���ت عليها
املكتبة "ثالثون للقراءة" ،حيث
ت�����س��ت��ه��دف ه���ذه امل���ب���ادرة ت�شجيع

اجلمهور على تبادل الكتب فيما
بينهم.
و�أكدت �إميان بو�شليبي ،مدير �إدارة
مكتبات ال�شارقة العامة �أن مكتبات
ال�������ش���ارق���ة حت���ر����ص ع��ل��ى �إط��ل�اق
امل��ب��ادرات والفعاليات خ�لال �شهر
القراءة بهدف غر�س حب القراءة
لدى خمتلف فئات املجتمع لت�صبح
م���ن ع���ادات���ه���م ال��ي��وم��ي��ة ،م�شرية
�إىل �أن هذه امل��ب��ادرات تتما�شى مع
اال�سرتاتيجية الوطنية للقراءة
وال����ت����ي ت�����س��ه��م يف ب���ن���اء جمتمع
مت�سلح بالعلم واملعرفة ،قادر على
قيادة م�سرية التنمية امل�ستدامة يف
الدولة.
و�أ���ض��اف��ت بو�شليبي" :ت�أتي هذه
امل��ب��ادرات ترجمة لأه���داف مكتبة
ال�شارقة العامة ور�سالتها املتمثلة

•• الفجرية  -الفجر:

يف ال���و����ص���ول �إىل ج��م��ي��ع حمبي
ال����ق����راءة و�إت����اح����ة ال��ف��ر���ص��ة لهم
لال�ستقادة من امل�صادرة التعليمية
وامل��ع��رف��ي��ة ال��ت��ي ت��وف��ره��ا املكتبة،
ومت���ك���ي���ن���ه���م م����ن ج���ع���ل ال����ق����راءة
�أ�سلوب حياة".

تربوي اللغة العربية بال�شارقة يحتفي باليوم اخلليجي للموهبة والإبداع
•• ال�شارقة -وام:

احتفى املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج بـ"اليوم اخلليجي للموهبة
والإبداع" الذي ي�صادف الثالث من �شهر مار�س من كل عام .
ونظم املركز و مقره ال�شارقة بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم عدة فعاليات
منها ن���دوة ع��ن بعد بعنوان "�إ�سرتاتيجيات حديثة لتنمية الإب����داع اللغوي
واملوهبة يف مدار�سنا" مب�شاركة جمموعة من اخلرباء واملتخ�ص�صني يف جمال
املوهبة والإبداع يف اللغة العربية� .شارك يف الندوة الدكتور حممد املر�سي بورقة
بعنوان "قراءة ال�صورة وتنمية الإبداع اللغوي" و الدكتور معاطي حممد ن�صر
بورقة بعنوان "علم اللغة العربية وتنمية الإب��داع اللغوي" و الدكتورة جنوى
احلو�سني بورقة بعنوان "الإبداع يف تدري�س اللغة" ،والدكتور عي�سى �صالح
احلمادي بورقة بعنوان" القراءة الإبداعية وتعليم اللغة العربية يف مدار�سنا".

ا����س���ت���ع���ر����ض���ت ج��م��ع��ي��ة الفجرية
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة خططها
امل�ستقبلية وا�سرتاتيجية عملها
التي و�ضعتها خالل العام اجلاري،
وذل��ك �ضمن جل�سة ع�صف ذهني
عقدتها حت��ت ع��ن��وان "جل�سة عام
اخلم�سني" ،بح�ضور �سعادة خالد
ال��ظ��ن��ح��اين رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة
اجلمعية ،وه��دى الدهماين نائب
الرئي�س ،وحياة احلمادي الأمني
ال��ع��ام للجمعية ،وم���وزة اليماحي
مديرة الربامج والأن�شطة ،وعدداً
من �أع�ضاء اجلمعية العمومية.
وتهدف اجلل�سة التي �أدارتها حياة
احل����م����ادي ع�ب�ر ت��ق��ن��ي��ة االت�صال
امل��رئ��ي "زووم" ،م�ساء �أم�����س� ،إىل
تعزيز روح امل�شاركة يف طرح الأفكار
وامل���ب���ادرات وامل�����ش��اري��ع ال��ت��ي تنوي
�إطالقها اجلمعية مبا يتواكب مع
الر�ؤية التنموية لدولة الإمارات
خالل اخلم�سني عاماً املقبلة.
ون��اق�����ش الأع�����ض��اء خ�ل�ال "جل�سة
اخلم�سني" جمموعة من املبادرات
واخل���ط���ط ال���ت���ي ت���ن���وي تنفيذها
�إدارة اجلمعية خالل العام احلايل،
حيث مت اقرتاح فتح فرع للجمعية
يف مدينة دبا الفجرية ،ويف مناطق
�أخرى من الإمارة ،وركز الأع�ضاء
على الربامج التي تعنى بالطفل،
م��ن خ�ل�ال بيئة �آم��ن��ة و�صديقة،
ع�ل�اوة على اق�ت�راح م��ب��ادرة تعنى

ب�����س��ع��ادة امل��وظ��ف�ين امل��ت��م��ي��زي��ن يف
�إمارة الفجرية ،وتكرميهم� ،ضمن
ب���رن���ام���ج زم���ن���ي حم������دد� ،إ�ضافة
�إىل تخ�صي�ص �أن�����ش��ط��ة ترفيهية
لأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م ع�ب�ر الو�صول
�إل��ي��ه��م م���ن �أج����ل زرع االبت�سامة
و�إدخ���������ال ال����ف����رح وال�������س���ع���ادة �إىل
نفو�سهم.
وحت��دث �أع�ضاء اجلمعية عن دور
املبدعني يف الفجرية و�إ�صداراتهم
الأدب�������ي�������ة ال����ت����ي وث����ق����ت ظ�����روف
ج���ائ���ح���ة ك�����ورون�����ا ،ح���ي���ث �أب�������رزوا
التحديات ال��ت��ي واجهها املجتمع
امل���ح���ل���ي وك���ي���ف���ي���ة جت�����اوزه�����ا من
خالل اال�ستعانة ب��الأدب والكتابة،
ك���م���ا مت م��ن��اق�����ش��ة ف���ك���رة �إط��ل��اق
و���س��ام الثقافة لتكرمي املبدعني،
وت�أ�سي�س دار للن�شر خا�ص بجمعية

ال��ف��ج�يرة االج��ت��م��اع��ي��ة الثقافية،
والرتكيز على ال�برام��ج الثقافية
التي تعقد خ��ارج الدولة والتوجه
نحو العاملية.
وق�����ال ����س���ع���ادة خ���ال���د الظنحاين
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية�" :إن
اجلل�سة التي عقدتها "الفجرية
الثقافية" ك��ان��ت غ��ن��ي��ة يف طرح
الأف�����ك�����ار وامل������ب������ادرات الإب���داع���ي���ة
التي تتما�شى مع التحوالت التي
�ست�شهدها �إم���ارة الفجرية ودولة
الإم�����ارات خ�ل�ال اخلم�سني عاماً
القادمة ،خ�صو�صاً املرحلة املقبلة
التي تتطلب العمل بع�شرة �أ�ضعاف
العمل عن ال�سابق وال جمال لقبول
م��ا ه��و دون امل��رك��ز الأول يف �شتى
املجاالت وعليه ف�إن ا�سرتاتيجيتنا
امل�ستقبلية هي الريادة العاملية".

و�أكد الظنحاين �أن اجلمعية ت�سعى
يف خ��ط��ت��ه��ا ل���ل���ع���ام اجل�������اري على
تو�سيع �أن�شطتها ودع���م امل�شاريع
الثقافية املتنوعة و�إي�صالها �إىل
خمتلف مناطق �إم����ارة الفجرية،
بحيث تناولت امل��ب��ادرات جماالت
متنوعة ت�ستهدف معظم �شرائح
املجتمع املحلي منها دعم وتطوير
امل��واه��ب وتعزيز العمل املجتمعي
ال���ث���ق���ايف م����ن خ��ل��ال ت���ب���ن���ي نهج
االبتكار والتميز.
و�أ����ش���ار �إىل �أه��م��ي��ة �إ����ش���راك �أف���راد
امل���ج���ت���م���ع يف خ���ط���ط وم�����ب�����ادرات
اجل��م��ع��ي��ة لتحفيزهم و�إلهامهم
ل��ط��رح �أف���ك���ار وت�������ص���ورات �شاملة
ووا����س���ع���ة وخ�ل�اق���ة ع���ن جم���االت
التطوير والدعم التي ت�ساعد على
خلق بيئة ثقافية م�ستدامة.
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�أخبـار الإمـارات
حممد ال�شرقي ي�صدر قرارا بتعيني
مدير عام لـهيئة البيئة الفجرية
•• الفجرية-وام:

�أ�صدر �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية ،قرارا بتعيني
ال�سيدة �أ�صيلة عبد اهلل علي معال الها�شمي مديرا عاما لهيئة البيئة الفجرية  .ون�ص
القرار  -رقم  2ل�سنة - 2021على �أن تتوىل ال�سيدة �أ�صيلة عبد اهلل علي معال الها�شمي
�إدارة �ش�ؤون الهيئة الفنية والإدارية واملالية وفقا لقانون ولوائح الهيئة ونظمها وقرارات
ويل العهد وجمل�س الإدارة و�أن ت��ك��ون م�س�ؤولة ع��ن اق�ت�راح خطط العمل وبراجمها
و�أولويات تنفيذها ،عالوة على متثيل الهيئة لدى اجلهات احلكومية وامل�ؤ�س�سات العلمية
وال�سلطات املخت�صة واجلهات املعنية الأخرى.
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�سفري الدولة ي�شارك يف لقاء �سفراء دول جمل�س التعاون مع الرئي�س الربازيلي
•• برازيليا-وام:

�أ���ش��اد �سعادة �صالح �أح��م��د ال�سويدي �سفري ال��دول��ة ل��دى جمهورية
الربازيل االحتادية  ،بعمق العالقات التي تربط بني دولة الإمارات
وال�برازي��ل يف املجاالت كافة ،والت�أكيد على ا�ستمرار منوها بالرغم
م��ن ت��داع��ي��ات جائحة "كوفيد  " 19 -على ال��ق��ط��اع��ات ك��اف��ة .جاء
ذلك خالل فعالية جمعت فخامة جايري بول�سونارو رئي�س جمهورية
الربازيل االحتادية ب�سفراء دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
يف العا�صمة برازيليا تلبية لدعوة من �سفراء دول جمل�س التعاون
وال��ت��ي �أق��ي��م��ت يف م��ق��ر �سكن �سفري دول���ة ال��ك��وي��ت ال�شقيقة ،وذلك
بح�ضور معايل �إرن�ستو اروج���و وزي��ر العالقات اخل��ارج��ي��ة ،والنائب
االحتادي �إدواردو بول�سونارو رئي�س جلنة العالقات اخلارجية والدفاع

الوطني مبجل�س النواب ،بجانب كبار امل�س�ؤولني من عدد من ال�شركات
الدولية.
وثمن فخامته خالل اللقاء جهود �أ�صحاب ال�سعادة �سفراء دول جمل�س
التعاون اخلليجي يف تعميق العالقات الربازيلية  -اخلليجية ،موجها
ال�شكر �إىل �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية على توجيهاتهم وحر�صهم على �إح��داث نقلة نوعية
يف العالقات بني اجلانبني ،و�أكد فخامته على متابعته وحر�صه على
تطوير ال��ع�لاق��ات الربازيلية  -اخلليجية لت�شمل جم��االت جديدة
�أو���س��ع .و�أك��د فخامته ا�ستعداد حكومته لتذليل كافة العقبات �أمام
تعزيز العالقات املميزة مع دول جمل�س التعاون والدول العربية.
من جهته عرب ال�سويدي عن �سعادته بامل�شاركة الربازيلية الكبرية
والن�شطة على امل�ستوى الر�سمي وعلى م�ستوى القطاع اخلا�ص خالل

امل��ع��ار���ض ال��ت��ي ع��ق��دت م���ؤخ��را يف دول���ة الإم����ارات وحت��دي��دا "�آيدك�س
ونافدك�س" وجلفود والتي �أثمرت عن توقيع العديد من ال�صفقات
التجارية القيمة ،معربا عن تطلعه مل�شاركة برازيلية قوية يف �إك�سبو
 2020دبي للرتويج للربازيل يف هذا احلدث العاملي املهم.
من جانبه ،وج��ه معايل ارن�ستو اراوج��و ال�شكر ل�سفراء دول جمل�س
التعاون يف الربازيل على جهودهم يف تعزيز العالقات الربازيلية -
اخلليجية ،و�أكد حر�صه على التن�سيق مع وزراء خارجية دول املجل�س
يف املوا�ضيع وامللفات الإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.
وي�أتي اللقاء يف �إط��ار حر�ص واهتمام الربازيل بتعزيز العالقات مع
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ومع الدول العربية ،والتي
ت�شكل ال�سوق الثالثة لل�صادرات الربازيلية بعد ال�صني والواليات
املتحدة الأمريكية.
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اجتماعية الوطني االحتادي تناق�ش تقريرها ب�ش�أن التالحم الأ�سري
•• دبي -وام:

ناق�شت جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل وال�سكان واملوارد الب�شرية للمجل�س
ال��وط��ن��ي االحت����ادي ،برئا�سة ���س��ع��ادة ���ض��رار ب��ال��ه��ول الفال�سي رئي�س اللجنة،
تقريرها ب�ش�أن مو�ضوع التالحم الأ���س��ري ودوره يف حتقيق �أه���داف التنمية
االجتماعية امل�ستدامة.
وقال �سعادة �ضرار حميد بالهول الفال�سي �إن اللجنة انتهت من درا�سة املو�ضوع
بعد مناق�شته مع العديد من اجلهات املعنية ب�ش�ؤون الأ�سرة ،ومت طرح العديد
من املالحظات والتو�صيات ذات العالقة بالأ�سرة واملجتمع ،و�ستدرج اللجنة
يف تقريرها النهائي العديد م��ن التو�صيات التي ت�ساهم يف تذليل العقبات
والتحديات �أم��ام عمل تلك اجل��ه��ات ،وذل��ك �ضمن حم��اور ا�سرتاتيجية وزارة
تنمية املجتمع يف حتقيق �أه���داف ال�سيا�سة الوطنية للأ�سرة يف ���ش���أن تعزيز
ال��ت�لاح��م الأ����س���ري ،وج��ه��ود ال�����وزارة يف التن�سيق م��ع اجل��ه��ات املعنية لإع���داد

الت�شريعات وال�سيا�سات يف �ش�أن تعزيز التالحم الأ�سري.
و�أك���د الفال�سي �أهمية �إن�شاء مر�صد اجتماعي لر�صد املعطيات التي تخدم
الأ�سرة وتظهر اجلوانب الإيجابية التي لها �أثر يف ا�ستقرارها ،وت�سليط ال�ضوء
على املتغريات االجتماعية لدرا�ستها وحتليلها ،و�إن�شاء قاعدة وبنية �أ�سا�سية
مل�صادر البيانات املعززة للم�ؤ�شرات االجتماعية وتغذيتها ب�شكل م�ستمر.
كما نوه �إىل �أهمية النظر يف دمج �أ�صحاب الهمم يف املجتمع ،ا�ستنادا �إىل العديد
من الدرا�سات والبحوث والتجارب التي �أثبتت قدرتهم على العمل يف خمتلف
الوظائف وت�أ�سي�س �أ�سر لهم ،و�أكد على �أهمية ت�سليط ال�ضوء كذلك على الأ�سر
التي لديها �أط��ف��ال من �أ�صحاب الهمم ،ملا لهذا الطفل من ت�أثري كبري على
الأ�سرة يف خمتلف النواحي .ح�ضر االجتماع الذي عقد يف مقر الأمانة العامة
للمجل�س يف دبي �أع�ضاء اللجنة �سعادة كل من هند حميد بن هندي العليلي
مقررة اللجنة ،وجميلة �أحمد بن عمري املهريي ،وحميد علي العبار ال�شام�سي،
وخلفان را�شد النايلي ،وحممد عي�سى الك�شف ،وناعمة عبدالرحمن املن�صوري.

جلنة بالوطني االحتادي تناق�ش �سيا�سة الداخلية يف جلنة ال�ش�ؤون الد�ستورية والت�شريعية للمجل�س الوطني االحتادي تعتمد
تقرير تو�صيات مو�ضوع جهود وزارة العدل يف �ش�أن تطوير مهنة املحاماة
�ش�أن الدفاع املدين بح�ضور ممثلي الوزارة
•• دبي -وام:

ناق�شت جل��ن��ة ���ش���ؤون ال��دف��اع وال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة للمجل�س الوطني
االحتادي خالل اجتماعها املنعقد �أم�س االول يف مقر الأمانة العامة بدبي،
برئا�سة معايل الدكتور علي را�شد النعيمي رئي�س اللجنة ،مو�ضوع �سيا�سة
وزارة الداخلية يف �ش�أن الدفاع املدين بح�ضور ممثلي الوزارة.
ح�ضر االجتماع �أع�ضاء اللجنة �سعادة كل من :نا�صر حممد اليماحي مقرر
اللجنة ،و�سهيل نخريه العفاري ،و�أحمد عبداهلل ال�شحي ،وعبيد خلفان
الغول ال�سالمي ،وحممد �أحمد اليماحي ،ويو�سف عبداهلل البطران.
وح�ضر من وزارة الداخلية اللواء الدكتور جا�سم حممد املرزوقي قائد عام
الدفاع املدين وعدد من �ضباط الوزارة.
وقال معايل الدكتور علي النعيمي رئي�س اللجنة� ،إن اللجنة اجتمعت مع
ممثلي وزارة الداخلية ،لتحديث تقريرها اخلا�ص مبو�ضوع �سيا�سة وزارة
الداخلية يف �ش�أن الدفاع املدين ،واطلعت على املعلومات التي قدمها ممثلو
الوزارة ب�ش�أن خطة الوزارة امل�ستقبلية ،وبرامج ومبادرات الوزارة ب�ش�أن �إعداد
وتنفيذ احلمالت التوعوية حول �شروط الأمن وال�سالمة لأفراد املجتمع،
وجهود الوزارة يف التن�سيق مع ال�شركاء واملعنيني ب�ش�أن �إعداد وتنفيذ خطط
الأزم��ات ومواجهة الكوارث ،كما اطلعت اللجنة على �أب��رز التحديات التي
تواجه الدفاع املدين يف ظل �أزمة كورونا.
و�أ�ضاف معايل النعيمي �أنه بناء على خمرجات االجتماع مع ممثلي وزارة

الداخلية مت �إدخ��ال تعديالت على تقرير اللجنة ،و�سيتم رفعه للمجل�س
ملناق�شته يف جل�ساته القادمة ،م�ؤكدا �أهمية دور الدفاع املدين وا�ستعداده
ملواكبته متطلبات التو�سع والتنمية يف الدولة ،حيث مت مناق�شة املو�ضوع
�ضمن حماور تدريب وت�أهيل منت�سبي �إدارات الدفاع املدين وفق التطورات
العمرانية ،وب��رام��ج التوعية ح��ول ���ش��روط الأم���ن وال�سالمة يف املجتمع،
والتن�سيق مع اجلهات املخت�صة يف توحيد �شروط الأمن وال�سالمة للمباين
واخلدمات املقدمة من الدفاع املدين.
من جهته �أو�ضح �سعادة نا�صر حممد اليماحي �أنه مت خالل االجتماع مع
ممثلي وزارة الداخلية مناق�شة التقرير النهائي ح��ول مو�ضوع �سيا�سة
الوزارة يف �ش�أن الدفاع املدين ،ومت االطالع على �آخر البيانات والإح�صائيات
وامل�ستجدات املتعلقة بهذا القطاع ،واجلهود التي قامت بها الإدارة العامة
للدفاع امل��دين لتعزيز خدماتها على م�ستوى ال��دول��ة ،خا�صة فيما يتعلق
ب��امل��وارد الب�شرية وامل��ع��دات والآل��ي��ات احلديثة واملتطورة املرتبطة ب�سرعة
اال�ستجابة للبالغات واحلوادث ،مبا ي�سهم يف احلد من حوادث احلرائق.
واجل��دي��ر بالذكر �أن جلنة ���ش���ؤون ال��دف��اع والداخلية واخل��ارج��ي��ة تخت�ص
بدرا�سة م�شروعات القوانني واملو�ضوعات العامة واالتفاقيات واملعاهدات
الدولية ذات ال�صلة ب�ش�ؤون الأم��ن الداخلي واخل��ارج��ي ،و���ش���ؤون القوات
امل�سلحة ،وال�سيا�سة اخلارجية ،واملنظمات الدولية والإقليمية ،وما يحيله
املجل�س� ،أو رئي�سه �إىل اللجنة للدرا�سة و�إبداء الر�أي ،وغري ذلك من امل�سائل
التي تدخل يف اخت�صا�ص الوزارات املعنية بعمل اللجنة.

•• دبي-الفجر:

اع��ت��م��دت جلنة ال�����ش���ؤون الد�ستورية
وال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة وال���ط���ع���ون للمجل�س
ال���وط���ن���ي االحت�������ادي خ��ل�ال اجتماع
ع���ق���دت���ه يف م���ق���ر الأم�����ان�����ة العامة
ل��ل��م��ج��ل�����س يف دب�����ي ،ب��رئ��ا���س��ة �سعادة
�أح���ـ���م���ـ���د ع����ب����داهلل ال��ـ�����ش��ـ��ح��ـ��ي رئي�س
اللجنة ،تقرير تو�صيات املجل�س يف
مو�ضوع جهود وزارة ال��ع��دل يف �ش�أن
تطوير مهنة املحاماة ،ال��ذي ناق�شه
املجل�س يف اجلل�سة ال�ساد�سة املنعقدة
بتاريخ  16فرباير 2021م.
ح�����ض��ر االج���ت���م���اع �أع�������ض���اء اللجنة
�سعادة كل م��ن :عائ�شة حمـمـد املــال
مقررة اللجنة ،و�أحمد حمد بو�شهاب ،وزارة ال��ع��دل يف ���ش���أن ت��ط��وي��ر مهنة عليها .و�أ�شار �سعادته �إىل �أن اللجنة ل��ل��م��ح��ام�ين واالل����ت����زام����ات املرتتبة
وع���دن���ـ���ان ح��م��ـ��ـ��د احل����م����ادي ،وكفاح امل��ح��ام��اة ب��ع��د مناق�شته يف اجلل�سة ناق�شت املو�ضوع �ضمن خطة عملها عليهم ،والتحديات التي تواجه عمل
حم��م��د ال���زع���اب���ي ،وم���ـ���ـ���روان عبيــد ال�ساد�سة بح�ضور وزير العدل ،وقرر مع جميع اجلهات ذات ال�صلة مبهنة املحامني يف ال��دول��ة ،وجهود الوزارة
املهيـري ،وهنـد حميد العليلــي.
املجل�س �إعادة التقرير للجنة ل�صياغة امل����ح����ام����اة وم�����ع مم��ث��ل��ي احلكومة ،يف �����ش�����أن ت���ط���وي���ر م��ع��ه��د التدريب
رئي�س
وق���ال �سعادة �أحـمـد الـ�شـحـي
ً
التو�صيات النهائية وف��ق املناق�شات وانتهت �إىل العديد م��ن املالحظات الق�ضائي ،م�ؤكدا �أن التو�صيات تهدف
مناق�شة
اللجنة� ،إن اللجنة انتهت من
التي متت يف اجلل�سة ،و�سيتم عر�ض وال��ت��و���ص��ي��ات ال��ت��ي ت��ت��ع��ل��ق ب�سيا�سة �إىل تطوير مهنة املحاماة واخلدمات
جهود
ملو�ضوع
تقرير تو�صيات املجل�س
التو�صيات يف جل�سات قادمة للموافقة وزارة العدل يف �ش�أن اخلدمات املقدمة املقدمة للمحامني وت�سهيل مهامهم.

�أ�شاد بجهودهم يف رفع م�ستوى ال�سعادة لدى املوظفني و�أ�سرهم

الفريق املري يلتقي فريق
عمل جلنة بطاقة «�إ�سعاد»
•• دبي-الفجر:

�أ�شاد معايل الفريق عبد اهلل خليفة
امل���ري ،القائد ال��ع��ام ل�شرطة دبي،
باجلهود التي يبذلها فريق جلنة
ب��ط��اق��ة " �إ���س��ع��اد " يف �سبيل رفع
م�ستوى ال�����س��ع��ادة ل��دى املوظفني
و�أ�سرهم ،لي�س على م�ستوى �شرطة
دب����ي ف��ح�����س��ب ب���ل وع���ل���ى م�ستوى
جميع الدوائر واجلهات احلكومية

و���ش��ب��ه احل��ك��وم��ي��ة املُ��ن�����ض��م��ة �إىل
برنامج " �إ�سعاد " وذلك من خالل
ت���وف�ي�ر اخل�������ص���وم���ات والعرو�ض
املناف�سة لهم يف ك��اف��ة القطاعات
وخ��ا���ص��ة احل��ي��وي��ة منها كالتعليم
وال�صحة وغريها.
ج������اء ذل������ك خ���ل��ال ل����ق����اء معايل
الفريق امل��ري بفريق جلنة بطاقة
�إ����س���ع���اد يف م���ق���ر ال��ل��ج��ن��ة مببنى
الإدارة العامة للتدريب ب�أكادميية

�شرطة دبي ،بح�ضور ال�سيدة منى
ال���ع���ام���ري ،رئ��ي�����س جل��ن��ة بطاقة
�إ���س��ع��اد ،وامل���ق���دم م�����س��ع��ود احلماد،
نائب رئي�س اللجنة ،بالإ�ضافة �إىل
كافة �أع�ضائها.
وخ�لال اللقاء ،ق��ال معايل القائد
العام ":ن���ح���ن ن���ت���اب���ع اجل���ه���ود
وال��ن�����ش��اط��ات ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا جلنة
بطاقة �إ���س��ع��اد ،وه��ي حم��ل اعتزاز
وت��ق��دي��ر م��ن قبلنا ،ونحثكم على

ب���ذل امل���زي���د م���ن اجل���ه���ود وابتكار
املزيد من الو�سائل الإبداعية ،التي
حتقق ال�����س��ع��ادة وت��ع��زز اال�ستقرار
والطم�أنينة يف املجتمع" ،موجهاً
م��ع��ال��ي��ه ب�������ض���رورة اال����س���ت���م���رار يف

ت��ط��وي��ر خ��ط��ط اللجنة و�أعمالها
و�أن�شطتها خ�لال الفرتة القادمة
لتتواكب مع كافة التطورات التي
ت�شهدها �إم��ارة دب��ي وكافة �إمارات
الدولة ،وت�سخري ذلك خلدمة كل

املُن�ضمني �إىل برنامج "�إ�سعاد ".
من جانبها ،تقدمت منى العامري
بال�شكر اجلزيل �إىل معايل القائد
العام على دعم الالحمدود للجنة
بطاقة �إ���س��ع��اد ،م���ؤك��دة �أن اللجنة

ت�سعى خالل العام املقابل 2021م
�إىل م�ضاعفة ج��ه��وده��ا والتو�سع
�أك�ثر يف �أعمالها لت�شمل قطاعات
ومناطق جذب جديدة ،و�سيكون لها
الأثر يف تعزيز ثقة حاملي بطاقة

�إ���س��ع��اد وت��ق��دمي خ���ي���ارات متنوعة
لهم داخل الدولة وخارجها.
ويف ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء ،ال��ت��ق��ط معايل
ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�شرطة دب��ي �صورة
تذكارية مع �أع�ضاء اللجنة.

ب�سبب تغلب النعا�س على ال�سائق �أثناء القيادة

�إ�صابة � 10أ�شخا�ص يف حادث تدهور حافلة على �شارع �أم �سقيم بدبي
•• دبي-الفجر:

�أ����ص���ي���ب � 10أ���ش��خ��ا���ص ب�إ�صابات
ت��راوح��ت بني املتو�سطة والب�سيطة
يف ح��ادث تدهور حافلة وق��ع �صباح
�أم�س على �شارع �أم �سقيم يف �إمارة
دبي ،وذلك ب�سبب تغلب النعا�س على
ال�سائق �أثناء القيادة جراء الإرهاق
وعدم �أخذ ق�سط من الراحة.
وتف�صي ً
ال ،قال العميد �سيف مهري
�سعيد املزروعي ،مدير الإدارة العامة
ل���ل���م���رور يف ���ش��رط��ة دب����ي �إن�����ه عند
ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحاً انتقلت
الدوريات املرورية بعد تلقيها بالغاً
عن وقوع حادث تدهور حافلة ثقيلة و�أو�ضح العميد �سيف املزروعي� ،أنه
�سعة ( )32راكباً� ،إىل �شارع �أم �سقيم فور تلقي البالغ انتقل مناوبو ق�سم
ب��ع��د دوار ال�شيخ زاي���د ب��ن حمدان خ��ب�راء امل��ع��اي��ن��ة م��ن �إدارة ح���وادث
باالجتاه �إىل �شارع ال�شيخ زايد.
ال�سري �إىل مكان احل���ادث ملعاينته،

ف��ي��م��ا ق���ام���ت ال�����دوري�����ات امل���روري���ة
ب��ت��ن��ظ��ي��م ح���رك���ة ال�������س�ي�ر وامل�������رور،
وت����أم�ي�ن م��ك��ان احل������ادث ،وت�سهيل
م��ه��م��ة و����ص���ول ����س���ي���ارات الإ�سعاف

والإنقاذ �إىل املكان للقيام مبهامها،
ك��م��ا مت ع��ل��ى وج����ه ال�����س��رع��ة �أخ���ذ
االجراءات الالزمة.
و�أ���ش��ار �إىل �أن��ه وم��ن خ�لال املعاينة

الأولية تبني �أن �سبب احلادث يعود
�إىل �أن �سائق حافلة غلبه النعا�س
ب�����س��ب��ب الإره���������اق �أث����ن����اء القيادة،
ف��ان��ح��رف��ت احل��اف��ل��ة ج��ه��ة اليمني

وا�صطدمت باحلاجز احلديدي ثم
اندفعت �إىل جهة الي�سار وتدهورت
و���س��ط ال��ط��ري��ق الأم���ر ال���ذي �أ�سفر
عنه �إ�صابة � 10أ�شخا�ص ب�إ�صابات

ح�����ص��ول��ه��م ع��ل��ى ق�����س��ط واف�����ر من
ال������راح������ة ق����ب����ل ن����ق����ل ال����ع����م����ال يف
احلافالت ،ل�ضمان انتباههم جيداً،
وع��دم ال��ن��وم �أث��ن��اء ال��ق��ي��ادة ،م�شرياً
�إىل �أن ���س��ائ��ق احل��اف��ل��ة مل يح�صل
ع���ل���ى ال����راح����ة ال���ك���اف���ي���ة ،وك������اد �أن
يت�سبب يف وفاة عدد من الأ�شخا�ص،
حم��ذراً من �أن الوفيات والإ�صابات
التي تنتج عن احلوادث التي ت�سببت
تراوحت بني املتو�سطة والب�سيطة .بها و�سائل النقل اجلماعي مبختلف
و�أك��������د ال���ع���م���ي���د ���س��ي��ف امل�����زروع�����ي ،ف��ئ��ات��ه��ا ت�����ش��ك��ل ن�����س��ب��ة ك���ب�ي�رة من
ع��ل��ى �����ض����رورة ت���وا����ص���ل ال�شركات �إجمايل عدد الوفيات التي ت�شهدها
م��ع �سائقيها وت��وع��ي��ت��ه��م ب�ضرورة الإمارة.
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/مطعم
وكافترييا بوالق رخ�صة رقمCN 1864890:
تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/مطعم اخلزنة
رخ�صة رقم CN 1104022:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة هدى �سامل غاب�ش اخلمي�سى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف غنيه حممد �صالح نا�صر القا�سمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/م�ؤ�س�سة الدلتا
اخل�ضراء لتن�سيق احلدائق
رخ�صة رقم CN 1008976:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سعيد علي �سيف �سعيد ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد م�صبح �سامل الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/معر�ض املقام لبيع
و�شراء ال�سيارات امل�ستعملة
رخ�صة رقم CN 1127489:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة غاليه هادي معي�ض جاراهلل االحبابي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد هادي معي�ض جاراهلل االحبابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/كليفرز
للديكور رخ�صة رقمCN 1163955:
تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/كر�ست �ستون للمقاوالت
وال�صيانه العامه
رخ�صة رقم CN 1984152:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �شم�سه �سيف عبداهلل براك الظاهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شم�سه �سيف عبداهلل براك الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة�/صالون
فينثيورا للتجميل رخ�صة رقمCN 3677818:
تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/واي فاي للكمبيوتر
رخ�صة رقم CN 1183273:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة جا�سم حممد ح�سني بحرى املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �صالح الدين حمد �صالح عبداهلل اجلنيبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة�/صالون بو برنت
للحيوانات االليفة
رخ�صة رقم CN 3765793:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة يو�سف حممد عبداهلل حممد املال %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبيد حممد عبيد الغوي�ص ال�سويدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة�/ساتا للكمبيوتر
رخ�صة رقم CN 1190909:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة جا�سم حممد ح�سني بحرى املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �صالح الدين حمد �صالح عبداهلل اجلنيبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/تربو �سبيد للكمبيوتر
رخ�صة رقم CN 1925165:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة جا�سم حممد ح�سني بحرى املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �صالح الدين حمد �صالح عبداهلل اجلنيبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/الربيع
لل�سفر رخ�صة رقمCN 2241328:
تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ليربري زاخر كافيه
رخ�صة رقم CN 2634732:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /ليربري زاخر كافيه
CAFE LIBRARY ZAKHER

�إىل /دربال كافيه
DRIBBLE CAFE

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/فيني الند لتجارة للمواد الغذائية
رخ�صة رقم CN 3686959:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /فيني الند لتجارة للمواد الغذائية
FENI LAND FOOD STUFF TRADING

�إىل /م�ؤ�س�سة فيني الند لالملنيوم والزجاج

FENI LAND ALUMINUM AND GLASS ESTABLISHMENT

تعديل عنوان  /من �أبوظبي امل�صفح م  413232 11ال�سيد را�شد �سيف را�شد �ساملني و اخرين �إىل �أبوظبي امل�صفح م 477887 11
 477887ال�سيد را�شد �سيف را�شد �ساملني و اخرين
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �أعمال تركيبات االلواح الزجاجية 4330014
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �أعمال تركيبات الأملنيوم 4330013
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الأ�سماك و الأغذية البحرية املجمدة  -بالتجزئة 4721007
تعديل ن�شاط  /حذف بيع املواد الغذائية املجمدة  -بالتجزئة 4721033
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الفواكه واخل�ضروات الطازجة  -بالتجزئة 4721001
تعديل ن�شاط  /حذف بيع البي�ض  -بالتجزئة 4721003
تعديل ن�شاط  /حذف بيع ال�سمن والزيوت النباتية  -بالتجزئة 4721029
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الأرز  -بالتجزئة 4721031
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الدواجن املذبوحة الطازجة  -بالتجزئة 4721010
تعديل ن�شاط  /حذف بيع اخلبز ومنتجات املخابز  -بالتجزئة 4721013
تعديل ن�شاط  /حذف بيع م�ستح�ضرات التجميل  -بالتجزئة 4772008
تعديل ن�شاط  /حذف بيع التوابل و البهارات  -بالتجزئة 4721030
تعديل ن�شاط  /حذف بيع املرطبات واملياه الغازية  -بالتجزئة 4722001
تعديل ن�شاط  /حذف بيع ال�سجائر والتبغ ومنتجاته  -بالتجزئة 4723001
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر
هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/م�صبغة النجم اخلما�سي االوتوماتيكية
رخ�صة رقم CN 2215095:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /م�صبغة النجم اخلما�سي االوتوماتيكية
AL NAJAMA AL KHUMASIA AUTOMATIC LAUNDRY

�إىل /تريك للدراجات الهوائية
TREK BICYCLE

�إعــــــــــالن

العدد  13181بتاريخ 2021/3/5

�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/هيلز اند فورت
لالن�شاءات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2940640:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء/ت�شارلز جون توما�س جون من  %25اىل %12
تعديل ن�سب ال�شركاء�/سونيل فارغي�س اومني من  %24اىل %11
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة هيل�س اند فورت للن�شاءات �ش.ذ.م.م

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إ�صالح الدراجات الهوائية (ال�سياكل) 9529004
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع الدراجات الهوائية وقطع غيارها ولوازمها  -بالتجزئة 4763011
تعديل ن�شاط  /حذف غ�سيل املالب�س 9601002
تعديل ن�شاط  /حذف كي املالب�س 9601001
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

HILLS & FORT CONSTRUCTION LLC
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/بقالة دانة اجلواهر
رخ�صة رقم CN 1105158:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة علي عبيد علي �صالح احليائي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حميد عبداهلل �سامل �سعيد ال�ساعدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة�/إميك كار لت�أجري ال�سيارات -

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/الو�سمي للملبو�سات اخلليجية -

�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

ذ م م رخ�صة رقم CN 1138895:قد تقدموا الينا بطلب

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/يل نوار كافيه � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 2498049:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احتاد انرتنا�شيونال لل�ضيافة مملوكة
للوثبة لال�ستثمار ذ م م � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم CN 1024991:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حمده �صالح حممد �صالح املرر %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جمموعة �إميك للإ�ستثمار � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م
EMIC INVESTMENT GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إعــــــــــالن

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ب�شري ابوبكر انام كونات %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سعيد مبارك �صالح مبارك الكثريى %51

ETIHAD INTERNATIONAL HOSPILALITY ( EIH ) OWNED AL WATHBA

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �صابره عبدالقادر عبدالرحمن

INVESTMENT L L C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ب�شري كادا براثاكاث ابوبكر

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ابوظبي املتحد لل�ضيافة

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

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان

االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

ABU DHABI UNITED HOSPITALITY L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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ال�شارقة للدفاع عن النف�س يطلق خطته ل�شهر القراءة وزارة الطاقة والبنية التحتية تفتتح
نفق الت�أمني بالفجرية

•• ال�شارقة  -وام:

ك�شف نادي ال�شارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س عن خطة فعالياته ل�شهر
القراءة والذي ي�صادف �شهر مار�س من كل عام حتت �شعار "�أ�سرتي تقر�أ".
جاء ذلك خالل امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقده افرتا�ضيا بح�ضور علي عبيد
احلمودي ع�ضو جمل�س �إدارة النادي رئي�س جلنة الثقافة واالت�صال احلكومي
و�سيف الزعابي مدير �إدارة االت�صال احلكومي وو�سائل االعالم املحلية.
وت�ضم الأج��ن��دة تنظيم  9فعاليات من بينها م�سابقتان ومبادرتان وخم�س
حما�ضرات وت�ستهدف نحو  1000م��ن منت�سبي ال��ن��ادي واول��ي��اء امورهم
�إ�ضافة اىل متابعي النادي عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي.
وقال علي عبيد احلمودي" :ن�سعى من خالل الفعاليات التي �سيتم �إطالقها
خ�لال مار�س اجل��اري اىل حتقيق اعلى درج��ات اال�ستفادة من م��ب��ادرة �شهر

ال��ق��راءة التي ت���أت��ي وفقا ل��ر�ؤي��ة جمل�س ال�شارقة الريا�ضي ور�سالة النادي
ب�إعداد وت�أهيل جيل ريا�ضي ومثقف وفقا الف�ضل القيم الأخالقية واملمار�سات
العاملية" .وي�����ش��ارك يف ت��ق��دمي امل��ح��ا���ض��رات ك��ل م��ن �شريفة م��و���س��ى املازمي
ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري المارة ال�شارقة وتركي الزعابي املحا�ضر يف مركز
ال�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان الثقايف وهاين الزبيدي الرئي�س التنفيذي
مل�ؤ�س�سة �أمنية يف االمارات واملهند�سة هنادي الكابوري املدير التنفيذي للنادي
ومروان خلف ع�ضو �إدارة التخطيط اال�سرتاتيجي للنادي .و�ستكون امل�سابقات
بعنوان" ،من ال�شارقة ت�شرق �شم�س الثقافة" و"كتاب �أعجبني" ا�ضافة اىل
مبادرة "اطلب كتابك ي�صل �إليك" وتت�ضمن �إي�صال �أي كتاب متوفر يف مكتبة
النادي يطلبه القارئ لال�ستعارة اىل مكان �إقامته وذلك تزامنا مع الإجراءات
االحرتازية لفريو�س كورونا على ان يزود اللجنة الثقافية للنادي مبلخ�ص
قراءته للكتاب.

•• الفجرية  -وام:

افتتحت وزارة الطاقة والبنية التحتية ،بالتن�سيق مع �شرطة الفجرية
واجل��ه��ات املحلية يف الإم����ارة ،احل��رك��ة امل��روري��ة داخ��ل "نفق الت�أمني"،
ال��ذي يعد ج��زءا من م�شروع تطوير و رف��ع كفاءة طريق ال�شيخ حمد
بن عبداهلل الذي تبلغ تكلفته  250مليون درهم ،واملقرر االنتهاء منه
خ�لال الن�صف الأول من العام اجل���اري ،حيث مت تنفيذ النفق ب�أعلى
املوا�صفات واملعايري العاملية .وا�ستكملت الوزارة �إجناز � 3أنفاق للم�شاة

ح�سب �أعلى املعايري ،فيما يعد امل�شروع ككل حم��وراً ا�سرتاتيجياً ،ومن
امل�شاريع احليوية ب�إمارة الفجرية ،حيث يعترب الطريق الرئي�س الذي
يخرتق مركز املدينة من طريق ال�شيخ خليفة �إىل الكورني�ش وي�صل
�إىل طريق كلباء وطريق خورفكان ،ف�ض ً
ال عن ذلك ف�إنه يخف�ض زمن
الرحلة بن�سبة  73%م��ن  15دقيقة �إىل  4دق��ائ��ق ،وي��رف��ع الطاقة
اال�ستيعابية للطريق بن�سبة  ،100%من � 10آالف مركبة يف اليوم �إىل
� 20ألف مركبة .وت�شمل الأعمال بامل�شروع �إجناز �شبكة ت�صريف مياه
الأمطار و � 3أنفاق للم�شاة و � 3أنفاق لل�سيارات.
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نهيان بن مبارك ي�ستقبل ال�سفري الفرن�سي
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك
�آل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�ش يف
ق�صره �أم�س �سعادة كرافييه �شانيل
�سفري اجل��م��ه��وري��ة الفرن�سية لدى
الدولة والوفد املرافق.
ويف ب���داي���ة ال��ل��ق��اء  ..رح���ب معاليه
بال�سفري الفرن�سي وال��وف��د املرافق
وهن�أه مبنا�سبة ا�ستالمه مهام عمله
اجلديد ومتنى له التوفيق والنجاح
وطيب الإقامة يف الإمارات.
وج������رى خ��ل��ال ال���ل���ق���اء ب���ح���ث �سبل
تعزيز العالقات اال�سرتاتيجية التي
تربط دولة الإمارات العربية املتحدة
وجمهورية فرن�سا مبا يخدم امل�صالح
امل�شرتكة  ..كما تبادال وجهات النظر
حول عدد من الق�ضايا ذات االهتمام
امل�������ش�ت�رك .وا����س���ت���ع���ر����ض اجلانبان
م�����س��ت��ج��دات ج��ائ��ح��ة "كوفيد"-19
والإج�����راءات االح�ترازي��ة والوقائية
يف البلدين وتدابري العمل امل�شرتك
ملواجهة �أي تطورات �أو تداعيات للحد
من انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد.

و�أكد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل
نهيان ر�سوخ العالقات اال�سرتاتيجية
ال��ت��ي جت��م��ع ب�ين الإم������ارات وفرن�سا
..وق���ال �إن الإم����ارات بقيادة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" حري�صة
على تعزيز �شراكتها م��ع جمهورية
فرن�سا ال�صديقة مبا يحقق امل�صالح
امل�شرتكة للبلدين ويعود باخلري على

�شعبيهما  .وقال معاليه �إن العالقات
الإم��ارات��ي��ة الفرن�سية ت���زداد �صالبة
وق������وة ب���دع���م ورع����اي����ة م����ن قيادتي
ال��ب��ل��دي��ن ال�صديقني يف ظ��ل ات�ساق
ال����ر�ؤى اجت���اه ال��ع��دي��د م��ن الق�ضايا
�إ�ضافة �إىل اجلهود امل�شرتكة لرت�سيخ
ق��ي��م ال�����س�لام وال��ت�����س��ام��ح والتعاي�ش
والت�ضامن الإن�ساين بني الب�شر مبا
يعزز مبادئ الأخ��وة الإن�سانية خلري

ال��ب�����ش��ري��ة ج��م��ع��اء وه���ي ال��ق��ي��م ذاتها
ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت م��ن��ه��ا الإم�������ارات �إىل
العامل .و�أكد معاليه �أن دولة الإمارات
قدمت منوذجا ا�ستثنائيا يف الت�صدي
جل��ائ��ح��ة "كوفيد "-19م��ن خالل
ت�ضافر اجلهود الوطنية و�إج���راءات
اال���س��ت��ج��اب��ة ال�����س��ري��ع��ة واجلاهزية
والكفاءة العالية يف مواجهة تداعيات
"كورونا" عرب نظام ق��وي للتق�صي

ال���وب���ائ���ي �أ����س���ه���م يف احل����ف����اظ على
�سالمة املجتمع.
و�أ�ضاف معاليه �أن الإم��ارات توا�صل
ج��ه��وده��ا وت�����ض��ام��ن��ه��ا الإن�����س��اين مع
املجتمعات وال�����ش��ع��وب ع��ل��ى م�ستوى
ال���ع���امل ل��ت��خ��ط��ي ت���داع���ي���ات جائحة
"كورونا" م��ن خ�لال تعزيز العمل
ال����دويل اجل��م��اع��ي م��ن �أج����ل �ضمان
و�صول لقاح "كوفيد� "-19إىل دول
العامل كافة.
من جانبه �أكد �سعادة ال�سفري كرافييه
���ش��ان��ي��ل ح��ر���ص ف��رن�����س��ا ع��ل��ى تعزيز
التعاون مع دولة الإمارات مبا يخدم
م�صالح البلدين ال�صديقني ..م�شيدا
ب��ج��ه��ود الإم������ارات ال���رائ���دة ع��امل��ي��ا يف
ت���ع���زي���ز ق�������درات ال�������ش���ع���وب ملواجهة
تداعيات جائحة "كوفيد."-19
ون���وه �سعادته خ�لال اللقاء �إىل دور
الإم�������ارات وج��ه��وده��ا امل���ق���درة عامليا
يف �إر�����س����اء ق��ي��م ال�����س�لام والت�سامح
وال���ت���ع���اي�������ش ال����ت����ي ت��ع��ك�����س م���ب���ادئ
الإم��������ارات ال��را���س��خ��ة يف الت�ضامن
الإن�ساين ون�شر اخلري يف ربوع العامل
مبا يحقق ال�سالم واالزدهار العاملي.

ور�شة تدريبية بعنوان غري حياتك لتنمية قدرات طلبة اجلامعة القا�سمية
م�سبار الأمل ي�ضيء �صفحات جملة العني ال�ساهرة ب�شرطة ر�أ�س اخليمة
•• ر�أ�س اخليمة -وام:

�سلطت جملة العني ال�ساهرة ال�صادرة عن �إدارة الإعالم
والعالقات العامة يف �شرطة ر�أ�س اخليمة يف عددها الـ
 292ل�شهر مار�س ال�ضوء على " م�سبار الأمل ".
وت�ضمن ال��ع��دد مقاال افتتاحياً بعنوان م�سبار الأمل
ال��ذي حول حلم املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل
نهيان " طيب اهلل ث���راه " �إىل حقيقة واق��ع��ة بعزمية
قادة الوطن و�أبنائه املخل�صني وخ�ص�صت املجلة ملفها
الرئي�سي ل�ل�إجن��از الإم��ارات��ي الأب���رز املتمثل يف جناح
م�سبار الأم��ل يف مهمته الكت�شاف الكوكب الأح��م��ر يف
مهمة تعانق ال��ت��اري��خ لتكون الإم�����ارات الأوىل عربياً
واخلام�سة عاملياً يف ه��ذا امل��ج��ال .وت�ضمن ال��ع��دد باقة
منوعة من �أخبار القيادة العامة ل�شرطة ر�أ�س اخليمة

والتحقيقات والتقارير امل�صورة واملقاالت الهادفة التي
تواكب الأحداث وت�سلط ال�ضوء على املوا�ضيع الأمنية
التي متد ج�سور التوا�صل مع خمتلف فئات و�شرائح
املجتمع ب��ر���س��ائ��ل تثقيفية وت��وع��وي��ة ت��ع��زز م��ن حالة
الأمن والأم��ان يف الدولة .وتناول اللواء علي عبد اهلل
ب��ن ع��ل��وان النعيمي قائد ع��ام �شرطة ر�أ����س اخليمة يف
مقاله مو�ضوع الأمن وطم�أنينة النف�س .
و�أل��ق��ت املجلة ال�ضوء على دور ومهام فرقة مو�سيقى
�شرطة ر�أ���س اخليمة وتناولت دور جملة " الأم��ن " يف
توثيق تاريخ �شرطة دبي  ،وتناولت درا�سة بعنوان اتخاذ
القرار ال�شرطي يف الظروف الأمنية املتباينة ون�شرت
عددا من املو�ضوعات حول عامل التكنولوجيا والتقنيات
احلديثة بجانب مو�ضوع عن قرية حتا الرتاثية �إ�ضافة
�إىل ال�صفحات الريا�ضية واملجتمعية .

•• �أبوظبي-وام:

�أط��ل��ق��ت م���ؤ���س�����س��ة "حتقيق �أمنية"
الإم��ارات��ي��ة ا�سرتاتيجيتها املواكبة
الح�����ت�����ف�����االت ال������دول������ة باليوبيل
ال��ذه��ب��ي ل�ل��إم���ارات  .2021وقال
ه��اين الزبيدي ،الرئي�س التنفيذي
ل��ل��م���ؤ���س�����س��ة  :ح��ر���ص��ن��ا يف �إع������داد
ا�سرتاتيجية عام  2021ب�أن تواكب
احتفاالت الإمارات باليوبيل الذهبي،
التي ُت�ش ّكل احتفا ًء بالر�ؤية احلكيمة
ل��ل��ق��ادة امل���ؤ���س�����س�ين ،م��ع دع���م جهود
القيادة الر�شيدة ب���أن تكون الدولة

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13181بتاريخ 2021/3/5

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/04552
املخطر � :شركة ترافل بورت لل�سفريات واملرخ�صة بالرقم  CN - 2295048وال�صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية يف ابوظبي وميثلها املدير  /حممد راحت عادل عادل جاويد باك�ستاين اجلن�سية وميثله
بالتوقيع مبوجب وكالة رقم ( )217358/2020/1حممد جعفر عادل جاويد باك�ستاين اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم 784199092920976
العنوان  :ال�شارقة هاتف رقم 0509593908 :
املخطر اليه  :جاويد اقبال �شيخ  -باك�ستاين اجلن�سية ويحمل جواز �سفر رقم ()AL5191576
العنوان  :هاتف رقم 0505079803 :
مو�ضوع الإخطار  :املطالبة مببلغ قيمة التذاكر ( )35600درهم
حيث ان املخطر اليه قد قام ب�شراء التذاكر من املخطر ومل يقم ب�سداد املبلغ  ،وبدا باملماطلة  ،رغم
املحاوالت الودية بيننا �إال �أنه يرف�ض الدفع.
وعليه يطلب املخطر من املخطر اليه الإلتزام بدفع قيمة التذاكر يف فرتة اق�صاها خم�سة ايام من تاريخ
االخطار و�إال �سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ال�ستالم املبلغ.
وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�شارقة اخطاركم بهذا ر�سميا.
الكاتب العدل

فقدان �شهادة �أ�سهم

العدد 13181
بتاريخ 2021/3/5

ف���ق���دت ال�����س��ي��دة /م����رمي ���ش��ام�����س ����س���امل ب��خ��ي��ت املحرمي
(�إم��ارات��ي��ة اجلن�سية) �شهادة �أ�سهم ���ص��ادرة م��ن (ال�شركة
العاملية ل��زراع��ة اال�سماك �ش م ع) (�أ�سماك) بعدد400 :
�سهم الرجاء ممن يجدها ت�سليمها لل�شركة املذكورة اعاله
او االت�صال على تلفون رقم  0506679708م�شكورا.

نظمت اجلامعة القا�سمية يف �إط��ار برامج عمادة �ش�ؤون الطلبة
والرامية لتنمية قدرات الطلبة لتعزيز دافعيتهم للتعلم والنجاح
يف احل��ي��اة ور���ش��ة ت��دري��ب��ي��ة ب��ع��ن��وان (غ�ي�ر ح��ي��ات��ك) ت��ن��اول طرق
و�أ�ساليب ناجحة يف بناء ال�شخ�صية وتقدير قيمة الذات و�أ�سلوب
تطويرها  .وهدفت الور�شة التي نظمت �أم�س عرب من�صة التوا�صل

جامعة الإمارات تطلق فعاليات ومبادرات �شهر القراءة 2021

ن�سيبة  :القراءة تعمل على خلق الطاقة
لالبتكار
والن�شاط الذهني واملعريف الذي ُي�ؤدي
ِ

الت�سامح واالحرتام واالنفتاح  .وقال
�إن املحور الثاين يرتكز على التوّ�سع
يف حت��ق��ي��ق الأم���ن���ي���ات ،ح��ي��ث نقوم
ح��ال��ي��اً ب��ال��ت��وا���ص��ل م��ع امل�ست�شفيات
واجل��ه��ات ذات العالقة ال��ت��ي تعالج
الأط��ف��ال يف بع�ض ال���دول العربية،
�إذ نهدف للو�صول �إىل �أطفال العامل
ال��ع��رب��ي امل��ر���ض��ى لإ���س��ع��اد �أك�ب�ر عدد
منهم ،جنباً �إىل جنب مع املُ�ساهمة
يف ن�������ش���ر ق���ي���م الأم��������ل والت�سامح
وال���ع���ط���اء واخل��ي��ر واالن���ف���ت���اح على
العامل واح�ترام الآخ��ر وتعزيز روح
الأخوة الإن�سانية ،التي ورثناها عن
ال��وال��د امل��غ��ف��ور ل��ه ال�شيخ زاي���د بن
�سلطان �آل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل ثراه،
والآباء امل�ؤ�س�سني ،و�إبراز مبادراتهم
الإن�سانية التي تزخر مببادئ املحبة
وال���ع���ط���اء وال��ق��ي��م ال��ن��ب��ي��ل��ة حملياً
وعامليا.

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و /اح���د ام دى
�سوموج على  ،بنغالدي�ش
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�����واز �سفره
رقم ()0536666BK
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0556934332

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و /قي�صر ندمي
حم���م���د اك������رم  ،باك�ستان
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�����واز �سفره
رق���م ()bz9451742
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0547161943

ت فقدان �شهادة �أ�سهم

فقدت بدور احمد يو�سف عبدالغفور
حم���م���د ع���ل���ي اب���وال���ق���ا����س���م �شهادة
ا���س��ه��م رق����م � 1726465صادرة
م�����ن ال���������ش����رك����ة ال����ع����امل����ي����ة ل����زراع����ة
الأ�سماك (�سابقا) ال�شركة العاملية
ال��ق��اب�����ض��ة ( )ASMAK،حاليا
بعدد� 1200سهم يرجى من يعرث
عليها ت�سليمها لل�شركة او االت�صال
على 0506440060

و�أ�ضاف معاليه" :كما تهدف �أي�ضاً
�إىل ج��ع��ل امل�����ب�����ادرات ال���ه���ادف���ة �إىل
االرتقاء مب�ستواهم املعريف والثقايف،
�أولوية رئي�سة يف �أجندتها ال�سنوية،
�إمي���ان���اً م��ن��ه��ا ب�����أ َّن االرت���ق���اء بالفرد
يُ�سهم يف بناء جمتمع معريف متم ّيز
يتحلى �أفراده بقدر كبري من املعرفة
والثقافة يف مخُ تلف املجاالت ،ويدعم
ج��ه��ود احل��ك��وم��ة ال��ر���ش��ي��دة الرامية
�إىل ب���ن���اء وت��ط��وي��ر ج��ي��ل م���ن قادة
امل�ستقبل املُت�س ّلحني بثقافة معرفية
كافية ،تتيح لهم الإ�سهام بفاعلية يف
احلفاظ على �إجنازاتِنا ومُكت�سباتنا
ال�����وط�����ن�����ي�����ة ،وحت����ق����ي����ق التنمية
املُ�����س��ت��دام��ة ،وب��ن��اء من���وذج ح�ضاري
ُي��ح��ت��ذى به" .ت��ت�����ض�� ّم��ن فعاليات
ج��ام��ع��ة الإم������ارات يف �شهر القراءة
ال���ع���دي���د م���ن امل���ع���ار����ض ،ال����ن����دوات،
امل����ؤمت���رات ،امل��ح��ا���ض��رات وامل�سابقات
االف�ترا���ض��ي��ة ُي�����ش��ارك ف��ي��ه��ا طالب
اجلامعة وامل��دار���س ،و�أولياء الأمور،
واملوظفني ،ف�ض ً
ال عن تقدمي مقطع
فيديو مب�شاركة كاتب م�شهور ،بهدف
ت�سليط ال�ضوء على الكتب وحتفيز
ااجلميع على ال��ق��راءة .وت�ست�ضيف
ف��ع��ال��ي��ة "القراءة ن��ح��و اخلم�سني

�سنة القادمة" ،حم��ا���ض��رات وور�ش
عمل افرتا�ضية مخُ �صّ �صة للطالب،
املعلمني و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف
اجلامعات ب�إ�شراف كلية الرتبية يف
اجل��ام��ع��ة ،وال��ت��ي ت��ه��دف �إىل تعزيز
ال��ق��راءة و�إب���راز دوره��ا الهام يف ن�شر
الوعي داخل املجتمع ،ورفع امل�ستوى
الثقايف والفكري للأجيال القادمة
من �أجل املُ�شاركة الفعّالة يف م�سرية
التنمية املُ�ستدامة للوطن .و ُتقدّم
كلية العلوم الإن�سانية واالجتماعية
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع م����رك����ز الإم����������ارات
للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية
حما�ضرة افرتا�ضية بعنوان "�ألهمني
زايد" بهدف تعريف الطلبة وذويهم
والهيئة التدري�سية والإداري����ة على
�إرث املغفور له الأب امل�ؤ�س�س ال�شيخ
زاي���د ب��ن �سلطان �آل ن��ه��ي��ان  ,طيب
اهلل ثراه  ,ودوره الكبري يف الت�شجيع
على ال��ق��راءة والعلم واملعرفة وبناء
اجل���ام���ع���ات وامل��ك��ت��ب��ات وامل�ؤ�س�سات
ال��داع��م��ة ل��ل��ق��راءة .ك��م��ا ت�ست�ضيف
كلية ال��ق��ان��ون يف ج��ام��ع��ة الإم����ارات
مبادرة "تكرمي ملن يقر�أ" ،ب�إ�شراف
الدكتورة عائ�شة ال�شحي� ،إ�ضافة �إىل
حما�ضرة "�أثر ال��ق��راءة يف التكوين
املعريف و�ضوابطها" يُلقيها الأ�ستاذ
ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال���ع���زي���ز الكبي�سي.
وتقيم كلية العلوم فعاليات تت�ض ّمن:
قراءات �شعرية ،قراءة يف كتاب" :ملاذا
ن��ن��ام ،ك�شف ق��وة ال��ن��وم والأحالم"،
وق����راءة يف ك��ت��اب" :العادات ال�سبع
للنا�س الأكرث فعالية -درو�س فعّالة
يف ال��ت��غ��ي�ير ال�شخ�صي" للكاتب
�ستيفن �آر .كويف� ،إ�ضافة �إىل فعالية
جت��رب��ة "ت�أليف ك��ت��اب م�ؤثر" التي
تهدف �إىل ت�سليط ال�ضوء على �أهم
امل��ح��ط��ات واالع���ت���ب���ارات ال��ت��ي يجب
على امل�ؤلف املتميز اتباعها.

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل�������دع�������و /ري����������وودا
ليليمو ب��و���س�ير  ،اثيوبيا
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�����واز �سفره
رق��م ()4248623EP
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0556416087

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و /قي�س حمود،
ب����ري����ط����ان����ي����ا اجل���ن�������س���ي���ة
 ج������������واز ������س�����ف�����ره رق�����م( )5 1 4 0 3 4 4 5 2
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0553453893

•• العني-الفجر:

�أط��ل��ق��ت ج��ام��ع��ة الإم������ارات العربية
املتحدة برنامج فعالياتها ومبادراتها
ل�����ش��ه��ر ال������ق������راءة 2021 ،والتي
ت��ت��م��ا���ش��ى م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات الأج���ن���دة
الوطنية لدولة الإمارات واال�ستعداد
ل��ل��خ��م�����س�ين ع����ام ال���ق���ادم���ة .وي�أتي
�شهر ال��ق��راءة ه��ذا العام حتت �شعار
"�أ�سرتي تقر�أ" ال���ذي ي��ه��دف �إىل
دعم وتعزيز دور الآباء يف غر�س حب
القراءة لدى الأبناء ،و�إبراز �أهميتها
ودوره����ا الكبري يف تنمية الطفولة
امل��ب��ك��رة ،وتر�سـيخها كثقافة وعـادة
جمتمعيـة دائمـة بيـن �أفـراد املجتمـع.
وق�������ال م����ع����ايل زك������ي �أن��������ور ن�سيبة
امل�ست�شار ال��ث��ق��ايف ل�����ص��اح��ب ال�سمو
رئ��ي�����س ال����دول����ة -ال��رئ��ي�����س الأعلى
جلامعة االم��ارات يف كلمة له خالل
افتتاح الفعاليات" :تهدف جامعة
الإمارات– جامعة امل�ستقبل� -إىل
تعزيز ال��ق��راءة ون�شر ح��بّ الإطالع
ب��ي��ن ال���ط���ل���ب���ة وامل����وظ����ف��ي�ن جلعل
القراءة عادة يومية تعمل على خلق
الطاقة والن�شاط الذهني واملعريف
الذي ُي�ؤدي لالبتكا ِر والإبداع،

حتقيق �أمنية تطلق ا�سرتاتيجية اليوبيل الذهبي للإمارات 2021
من�ص ًة للعمل اخل�ي�ري والإن�ساين
يف كافة املحافل الإقليمية والعاملية
على ح ٍّد �سواء .و�أو�ضح الزبيدي �أن
اال�سرتاتيجية تت�ضمن العديد من
املبادرات والفعاليات التي ُت�سهم يف
دعم جهودنا املبذولة لتحقيق �أمنيات
الأطفال املُ�صابني ب�أمرا�ض خطرية،
�إ�ضافة �إىل الرتكيز هذا العام على
حم��وري��ن رئي�سيني ،الأول :تعزيز
حب التطوّع يف نفو�س �أفراد املجتمع
ّ
ع��ل��ى �أر�����ض ال��ف��ر���ص ال���واع���دة التي
حتت�ضن �أك��ث�ر م��ن  200جن�سية
وي��ع��ي�����ش ف��ي��ه��ا اجل��م��ي��ع وف����ق قيم

•• ال�شارقة-الفجر:

املرئي �إىل تنمية مهارات وقدرات الطلبة الكت�ساب املهارات الالزمة
لتحقيق الأهداف والنجاح يف م�شوار احلياة لبناء واكت�شاف الذات
وتطويرها .و�أقيمت الور�شة التدريبية التي قدمها املدرب امل�ست�شار
علي عبداهلل اليماحي املتخ�ص�ص يف تخطيط م��وارد ب�شرية عرب
من�صة زووم االفرتا�ضية حيث ا�ستهل الور�شة بتعريف جماالت
تطوير الذات و�إبراز معاين تقدير الذات وبيان الفر�ص التي حتفز
الطالب على حتقيق �أهدافه والنجاح يف درا�سته والت�أقلم الفاعل

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل������دع������و /رح�����ي�����م اهلل
������س�����ه��ل��اب  ،اف����غ����ان���������س����ت����ان
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم
( )02255906يرجى ممن
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة
االفغان�ستانية او اقرب مركز
�شرطة باالمارات.

مع احلياة اجلامعية وجتاوز املخاوف التي قد ترواده بني الفرتة
والأخرى.
وت��ن��اول امل����درب خ�ل�ال ال��ور���ش��ة ع���ددا م��ن امل��ح��اور ال��ت��ي رك���زت يف
�آليات بناء ق��درات الطلبة و�صقل مهاراتهم للتواكب مع احلياة
اجلامعية واكت�ساب اخلربات املتاحة يف احلرم اجلامعي عالوة على
خربات املجتمع من خالل حتديد الأهداف والعمل على التدرج يف
الو�صول �إليها .
الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13181بتاريخ 2021/3/5

�إنذار عديل و�إخطار وتكليف بالوفاء
برقم املحرر 2021/00935
املنذر  :حممد �شعبان جاداهلل نوفل  -م�صري اجلن�سية  -احمل بطاقة هوية رقم (-2414853-4
 )784-1988مبوجب وكالة م�صدقة رقم ( )45698/1/2017ب�صفته وكيال عن ال�سيد /لبيب
حممود لبيب ع�صر  -م�صري اجلن�سية  -ويحمل هوية رقم ( )784-1978-031949-2مبوجب
وكالة رقم ( )249154/1/2016ب�صفته وكيال عن ال�سيد /عبداهلل ابراهيم �سعيد لوتاه � -إماراتي
اجلن�سية  -ب�صفته مدير ل�شركة � /إبتكار لهند�سة ال�صخور (�شركة ال�شخ�ص الواحد) � -ش ذ م م  -اجلن�سية
 :الإمارات  -رخ�صة رقم ( - 19853بلدية الفجرية) العنوان  :الإمارت  -الفجرية  -ثوبان  -ال�شارع
العام  -ك�سارات لوتاه  -هاتف  042858223 :فاك�س  - 2858899 :موبايل 0552121328 :
الربيد االلكرتوين legal.staff@lootahgroup.com :
املنذر اليهم � :ضد  :املنذر اليها االوىل � :شركة دانة الإمارات العقارية  -ذ م م  -رخ�صة رقم (( )18600بلدية
الفجرية) عنوانها � :إمارة الفجرية  -القرية عقار ملك ال�شيخ عبداهلل بن حمد بن �سيف ال�شرقي 43 -
الربيد الإلكرتوين meshaal@alhekook.com - info@danahemirates.com :
هاتف رقم 0544757571-0506930797-0506805281-0563345504 :
املنذر اليه الثاين  :م�شعل عبدالعزيز من�ش عبدالعزيز  -اجلن�سية  :الكويت  -الرقم املوحد 16543272 :
 جواز �سفر رقم ()002956685ب�صفته مدير ال�شركة حمرر ال�شيكات
عنوانها � :إمارة الفجرية  -القرية  -عقار ملك ال�شيخ عبداهلل بن حمد بن �سيف ال�شرقي 43 -
الربيد الإلكرتوين meshaal@alhekook.com - info@danahemirates.com :
هاتف رقم 0544757571-0506930797-0506805281-0563345504 :
املو�ضوع � /إنذار بتكليف املخطر اليهما بالت�ضامن والت�ضامم بالوفاء ب�سداد مبلغ 1.972.946.83
درهم (مليون وت�سعمائة واثنان و�سبعون الف وت�سعمائة و�ست واربعون الف درهم وثالثة وثمانون فل�س)
 -1مبوجب تعامالت جتارية متت بني املنذرة و /ال�شركة الإقليمية لتجارة ال�صلبوخ �ش م ك م (فرع
�شركة خليجية) والتي ميثلها مديرها  /م�شعل عبدالعزيز من�ش عبدالعزيز  -اجلن�سية  :الكويت (املنذر
اليه الثاين) ومقرها �إمارة الفجرية مبوجب رخ�صة رقم ( - 17001بلدية الفجرية) ومبوجب تلك
التعامالت تر�صد بذمتها مبلغ وقدره  1.972.946.83درهم ل�صالح املخطرة.
 -2مقابل تلك املديونية فقد ا�صدرت املنذر اليها االوىل ال�شيكات املبني تفا�صيلها ادناه ل�صالح املنذرة
مببلغ املطالبة ومذيلة بتوقيع املنذر اليه الثاين ب�صفته �شريك ومدير ال�شركة م�صدرة ال�شيكات واملخول
بالتوقيع وحمرر ال�شيكات املطالب بها ح�سبما ورد ب�إفادة البنك امل�سحوب عليه ال�شيكات.
 -3وعند حلول تاريخ ا�ستحقاق ال�شيكات فوجنت املنذرة ب�إرجتاع ال�شيكات وعدم �صرفهم ب�سبب (عدم
كفاية الر�صيد) ح�سب �إفادة البنك مبذكرة �إرجتاع ال�شيكات.
" -3وحيث �إمتنع املنذر اليهما (الأول والثاين) عن �سداد ذلك املبلغ دون م�سوغ قانوين او مربر �شرعي
 -4وملا كانت املطالبة املرت�صدة بذمة املنذر اليهما مبلغا من النقود معني املقدار وحال االداء وثابتا
بالكتابة مبوجب ال�شيكات ال�صادر عن املنذر اليها االوىل واملذيلة بتوقيع ممثلها املنذر اليه الثاين والتي
بيانها كالتايل  :م رقم ال�شيك تاريخ الإ�ستحقاق ،مبلغ ال�شيك  ،البنك امل�سحوب عليه � ،سبب الرجوع
 ، 154.111.00 ، 2017/12/20 ، 000520 -1م�صرف الإمارات الإ�سالمي  ،عدم كفاية الر�صيد
 ، 340.356.00 ، 2017/12/25 ، 000517 -2م�صرف الإمارات الإ�سالمي  ،عدم كفاية الر�صيد
 ، 76.337.00 ، 2018/1/11 ، 000522 -3م�صرف الإمارات الإ�سالمي  ،عدم كفاية الر�صيد
 ، 154.111.00 ، 2018/2/25 ، 000521 -4م�صرف الإمارات الإ�سالمي  ،عدم كفاية الر�صيد
 ، 106.861.69 ، 2018/5/15 ، 000406 -5م�صرف الإمارات الإ�سالمي  ،عدم كفاية الر�صيد
 ، 106.861.69 ، 2018/6/15 ، 000407 -6م�صرف الإمارات الإ�سالمي  ،عدم كفاية الر�صيد
 ، 106.861.69 ، 2018/7/15 ، 000408 -7م�صرف الإمارات الإ�سالمي  ،عدم كفاية الر�صيد
 ، 106.861.69 ، 2018/9/15 ، 000409 -8م�صرف الإمارات الإ�سالمي  ،عدم كفاية الر�صيد
 ، 106.861.69 ، 2018/9/15 ، 000410 -9م�صرف الإمارات الإ�سالمي  ،عدم كفاية الر�صيد
 ، 106.861.69 ، 2018/10/15 ، 000411 -10م�صرف الإمارات الإ�سالمي  ،عدم كفاية الر�صيد
 ، 106.861.69 ، 2018/11/15 ، 000412 -11م�صرف الإمارات الإ�سالمي  ،عدم كفاية الر�صيد
 ، 100.000.00 ، 2018/12/15 ، 000549 -12م�صرف الإمارات الإ�سالمي  ،عدم كفاية الر�صيد
 ، 100.000.00 ، 2019/1/15 ، 000550 -13م�صرف الإمارات الإ�سالمي  ،عدم كفاية الر�صيد
 ، 100.000.00 ، 2019/2/15 ، 000576 -14م�صرف الإمارات الإ�سالمي  ،عدم كفاية الر�صيد
 ، 100.000.00 ، 2019/3/15 ، 000577 -15م�صرف الإمارات الإ�سالمي  ،عدم كفاية الر�صيد
 ، 100.000.00 ، 2019/4/15 ، 000578 -16م�صرف الإمارات الإ�سالمي  ،عدم كفاية الر�صيد
املجموع  1.972.946.83درهم
مليون وت�سعمائة واثنان و�سبعون الف وت�سعمائة و�ست واربعون الف درهم وثالثة وثمانون فل�س
 -5وملا كان م�س�ؤولية الإلتزام ال�صريف تقع قانونا على حمرر ال�شيكات وهو املنذر اليه الثاين ب�صفته مالك
ومدير املنذر اليها االوىل واملخول بالتوقيع وحمرر ال�شيكات حمل الإنذار  ،وهو ال�سيد /م�شعل عبدالعزيز من�ش
عبدالعزيز  -اجلن�سية  :الكويت
 -6ملا كان ذلك وحيث من املقرر بن�ص املادة ( )144من قانون الإجراءات املدنية واملادة ( )63من قرار رئي�س
جمل�س الوزراء رقم ( )57ل�سنة  2018املعدل بقرار جمل�س الوزراء رقم  33ل�سنة  2020ب�ش�أن الالئحة
التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية �أنه (على الدائن ان يكلف املدين �أوال بالوفاء يف ميعاد خم�سة �أيام على الأقل
ثم ي�ست�صدر �أمر بالأداء من قا�ضي املحكمة التي يقع يف دائرتها موطن املدعي عليه ويكون التكليف بالوفاء ب�أي
و�سيلة من و�سائل الإعالن املحددة يف هذه الالئحة).
بناء عليه  ،ف�إن املنذرة ومبوجب هذا الإخطار تنذر وتكلف وتخطر املنذر اليهما االوىل والثاين بالت�ضامن والت�ضامم
فيما بينهم وذلك ب�أداء مبلغ  1.972.946.83درهم (مليون وت�سعمائة واثنان و�سبعون الف وت�سعمائة و�ست
واربعون الف درهم وثالثة وثمانون فل�س) وذلك يف موعد اق�صاه خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم هذا الإخطار
 ،ويف حالة عدم ال�سداد ف�إن املنذرة �سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية واللجوء للق�ضاء لإلزام املخطر اليهما
بالت�ضامن والت�ضامم ب�سداد املبلغ ومن تاريخ ا�ستحقاق ال�شيكات بالإ�ضافة اىل ما قد ين�ش�أ عن ذلك من ر�سوم
وم�صاريف مع حفظ كاقة قحوق املنذرة االخرى.
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.
وهذا �إخطار منا بذلك ،،،

الكاتب العدل

اجلمعة  5مارس  2021م  -العـدد 13181
5 March 2021 - Issue No 13181

Friday

العدد  13181بتاريخ 2021/3/5

�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/مطعم ذا ايكون
رخ�صة رقم CN 2242900:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة احمد املتوىل حممد رم�ضان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مان لتمثيل ال�شركات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

MAN COMPANIES REPRESENTATION - Sole Proprietorship L.L.C

تعديل وكيل خدمات  /حذف عادل عبداهلل مبارك �سليم اليعقوبي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ان�س مازن مدنى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم ذا ايكون
THE ICON RESTAURANT

�إىل /مطعم ذا يكون � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

THE ICON RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:توتال تيك لال�ست�شارات ال�سالمة وال�صحة املهنية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مكتب رقم  5املالك/ال�شيخ حمدان بن زايد ال نهيان
 C57ابوظبي اخلالدية  -غرب 1-7
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1825628 :

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ثري
ارت�ش للت�صميم الداخلي
رخ�صة رقم CN 1910097:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/لوك ديزاين للو�ساطة
التجارية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1152819:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سعيد عبداهلل علي مطر النيادي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عمر حمد �سيف متيم الكتبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/ايه اي ام لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين لل�شركة
بتاريخ 2021/3/4:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية
غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 2105003842:تاريخ
التعديل2021/03/4:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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حكومة دبي
حمـــــــــاكم دبــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/2058
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/2060
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/2061
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/2059

املنذر  :ا�س .كي .ام للتكييف  -ذ م م
املنذر اليه  /حممد عابر للخدمات الفنية � -ش ذ م م  -دبي  -رخ�صة جتارية
رقم � 668596صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بدبي .
مب��وج��ب الإن����ذار رق��م � 2021/35560إن����ذار ع��ديل وامل�سجل ل��دى كاتب
العدل بدبي ف�إنه ومبوجب هذا الإنذار تنبه املنذرة على املنذر اليه ب�سداد قيمة
ال�شيك امل�ستحق لها املبالغ املرت�صدة بذمتها والواردة ب�صدر هذا الإنذار بقيمة
�إجمالية (وقدرها  94.578درهم (�أربعة وت�سعون الفا وخم�سمائة وثمانية
و�سبعون درهم �إماراتي) وذلك خالل �سبعة �أيام من تاريخ الإعالن عن طريق
الن�شر بهذا الإنذار و�إال �سن�ضطر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانوينة الالزمة
الل��زام��ك��م ب�سداد املبلغ امل��ذك��ور وال��ف��ائ��دة القانونية امل�ستحقة عليه  ،ف�ضال
عن احلجز على كافة �أموالكم املنقولة والغري املنقولة وبيعها باملزاد العلني
بالإ�ضافة اىل حتميلكم م�س�ؤولية التعوي�ض عن كافة الأ�ضرار املادية والأدبية
التي حلقت باملنذرة والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.

املنذرة  :بوكوماك لل�صناعات  -ذ م م
املنذر اليها  :فرونتري وورك�س اورجنيزي�شن للمقاوالت املدنية  -ذ م م  -ابوظبي
رخ�صة جتاري رقم  CN - 1767241ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية
ب�أبوظبي .مبوجب الإن���ذار رق��م � 2021/34689إن���ذار ع��ديل وامل�سجل لدى
كاتب العدل بدبي ف�إنه ومبوجب هذا الإن��ذار تنبه على املنذر اليها ب�سداد قيمة
الفواتري امل�ستحقة لها واملبالغ املرت�صدة بذمتها وال����واردة ب�صدر ه��ذا الإنذار
بقيمة �إجمالية (وقدرها  290.044.67دره��م (مائتان وت�سعون الفا واربعة
واربعون درهم و�سبعة و�ستون فل�س �إماراتي) وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ
الإع�لان عن طريق الن�شر بهذا الإن��ذار و�إال �سن�ضطر اىل اتخاذ كافة الإجراءات
القانوينة الالزمة اللزامكم ب�سداد املبلغ املذكور  ،ف�ضال عن احلجز على كافة
�أموالكم املنقولة والغري املنقولة وبيعها ب��امل��زاد العلني بالإ�ضافة اىل حتميلكم
م�س�ؤولية التعوي�ض عن كافة الأ�ضرار املادية والأدبية التي حلقت باملنذرة والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة.

املنذرة  /تيك انرتنا�شيونال (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة)
املنذر اليهما  - 1 /الفخر لزينة ال�سيارات  -ذ م م  -وحتمل رخ�صة رقم 2877771
 � CNصادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية يف �أبوظبي� - 2 .سامي عبدالعزيز عوير اجلن�سية � :سوري  -ب�صفته موقع ال�شيكات و�شريك بال�شركة �أعاله.مبوجب الإنذار رقم � 2021/26574إنذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل بدبي
ف�إن املنذرة تنبه على املنذر اليهما ب�سداد املبالغ املرت�صدة بذمتهما وال��واردة ب�صدر
ه��ذا الإن���ذار بقيمة �إجمالية (وق���دره  267.200دره��م �إم��ارات��ي (مائتان و�سبعة
و�ستون الف ومائتني درهم �إماراتي) وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ الإعالن عن
طريق الن�شر بهذا الإنذار و�إال �سن�ضطر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانوينة الالزمة
اللزامكم ب�سداد املبلغ املذكور والفائدة القانونية امل�ستحقة عليها وقدرها  12%من
تاريخ الإ�ستحقاق  ،ف�ضال عن احلجز على كافة �أموالكم املنقولة والغري املنقولة
وبيعها باملزاد العلني بالإ�ضافة اىل حتميلكم م�س�ؤولية التعوي�ض عن كافة الأ�ضرار
املادية والأدبية التي حلقت باملنذرة والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.

امل��ن��ذر  :م��در���س��ة الإب�����داع العلمي ال��دول��ي��ة اخل��ا���ص��ة �شركة
ال�شخ�ص الواحد  -ذ م م
املنذر اليه  /ح�سن �صالح ح�سن  -اجلن�سية  :كندي
مب��وج��ب الإن����ذار رق��م � 2021/26563إن����ذار ع��ديل وامل�سجل ل��دى كاتب
العدل بدبي ف�إنه ومبوجب هذا الإنذار تنبه املنذرة على املنذر اليه ب�سداد قيمة
ال�شيكات امل�ستحق لها واملبالغ املرت�صدة بذمته وال���واردة ب�صدر ه��ذا الإنذار
بقيمة �إجمالية (وقدرها  89.242درهم (ت�سعة وثمانون الفا ومائتان واثنان
واربعون درهم �إماراتي) وذلك خالل �سبعة �أيام من تاريخ الإعالن عن طريق
الن�شر بهذا الإنذار و�إال �سن�ضطر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانوينة الالزمة
الل��زام��ك��م ب�سداد املبلغ امل��ذك��ور وال��ف��ائ��دة القانونية امل�ستحقة عليه  ،ف�ضال
عن احلجز على كافة �أموالكم املنقولة والغري املنقولة وبيعها باملزاد العلني
بالإ�ضافة اىل حتميلكم م�س�ؤولية التعوي�ض عن كافة الأ�ضرار املادية والأدبية
التي حلقت باملنذرة والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
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تعزيز التعاون بني ال�ش�ؤون الإ�سالمية يف الإمارات ووزارة ال�ش�ؤون الدينية ب�إندوني�سيا
•• ابوظبي-الفجر:

التقى الدكتور حممد مطر �سامل الكعبي ،رئي�س الهيئة
العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية الأوق��اف ،مع معايل ياقوت
خليل ق��وم��ا���س ،وزي���ر ال�����ش���ؤون ال��دي��ن��ي��ة الإندوني�سي،
وذلك يف �إطار زيارة لإندوني�سيا يف الفرتة  6 4-مار�س
.2021
ومت خ�لال اللقاء بحث �سبل تعزيز التعاون الثنائي يف
جمال ال�ش�ؤون الإ�سالمية ،وتطوير امل�ؤ�س�سات الوقفية
وتعزيز الو�سطية واالعتدال ،واتفقا على تعزيز التوا�صل
من خ�لال ال��زي��ارات وت��ب��ادل اخل�برات و�إج���راء البحوث

وال���درا����س���ات ،م�����ش��ي��دان بعمق ع�لاق��ات ال�����ص��داق��ة التي
تربط بني دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة وجمهورية
�إندوني�سيا قياد ًة و�شعباً ،حيث �أع��رب رئي�س الهيئة عن
�شكره و�إ���ش��ادت��ه ب�سفارة ال��دول��ة بجاكرتا على تعاونها
ومتابعتها احلثيثة مل�سار التعاون الثنائي بني البلدين يف
جمال ال�ش�ؤون الدينية والأوقاف.
و�أك��د الكعبي على �أهمية العمل لإب���راز �سماحة الدين
الإ�سالمي ال��ذي يدعو �إىل الت�سامح والتعاي�ش و�إعالء
القيم النبيلة ،مبينا �أن وثيقة الأخ��وة الإن�سانية التي
مت توقيعها يف العا�صمة �أب��و ظبي متثل �أر�ضية ثابتة
ومنطلق لكل ال��دي��ان��ات للم�ساهمة يف حتقيق ال�سالم

واال�ستقرار يف العامل.
فيما �أعرب معايل وزير ال�ش�ؤون الدينية الإندوني�سي عن
�إعجابه بالأ�سلوب املتطور الذي تنتهجه الهيئة العامة
لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق���اف يف �إدارة وتطوير عملها
و�أن�شطتها لتحقيق �أهدافها ،كما �أ�شاد ب�أجواء الت�سامح
وال��ت��ع��اي�����ش ال��دي��ن��ي ال��ت��ي ت�����س��ود امل��ج��ت��م��ع الإم����ارات����ي،
واالحرتام والتقدير الذي تناله كل اجلن�سيات املوجودة
يف دولة الإمارات.
ومن �أج��ل تطوير التعاون ومتابعة امل�شاريع امل�شرتكة،
ات��ف��ق اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات دوري����ة للمتابعة
والتقييم.
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مركز الفجرية للمغامرات يطلق هويته املرئية ويفتتح املرحلة الأوىل حلديقة املغامرات
ج��اء ذل��ك خ�لال م���ؤمت��ر �صحفي عقد يف مقر حديقة ال��ف��ج�يرة للمغامرات
•• الفجرية-وام:
بح�ضور �سعادة �سعيد املعمري مدير عام مركز الفجرية للمغامرات و راجان
�أطلق مركز الفجرية للمغامرات �صباح �أم�س هويته املرئية اجلديدة بالتزامن ران���داوا مدير ع��ام الروا�سي العقارية من �شركة الفجرية القاب�ضة و ا�صيلة
مع افتتاح املرحلة الأوىل حلديقة الفجرية للمغامرات التي تقع بني �سالل�س املعال نائب امل��دي��ر ال��ع��ام يف ال��روا���س��ي العقارية ه��ي ال�شركة املنفذة للم�شروع
جبلية يف الإمارة وتت�ضمن مرافق ترفيهية و ريا�ضية.
وع��دد من ممثلي اجلهات الإعالمية .وق��ال املعمري �إن �إط�لاق الهوية املرئية

للمركز ي�أتي من منطلق احلر�ص على مواكبة ..م�شريا �إىل �أن الهوية اجلديدة
ت�ستوحي مالحمها من بيئة �إم��ارة الفجرية وتعك�س التوجه اجلديد للمركز
ليكون وجهة مثالية للمغامرين و�أيقونة فريدة يف دولة الإم��ارات .و�أ�شار �إىل
ال��دور الكبري ال��ذي يلعبه افتتاح حديقة الفجرية للمغامرات يف جذب حمبي
الريا�ضات اجلبلية وخ��و���ض جتربة املن�صات اجل��دي��دة للتحدي يف الدراجات

�ضمن م�ضمار جمهز مت تق�سيمه �إىل ثالثة م�ستويات للهواة و املحرتفني و
املتقدمني والتي �ست�شكل فر�صة كبرية يف �إ�ست�ضافة البطوالت العاملية يف الإمارة
�إىل جانب م�ضمار للأطفال ي�ضم برامج خم�ص�صة لتدريب وت�أهيل الأطفال
يف هذه الريا�ضات بالإ�ضافة �إىل مركز لبيع وت�أجري الدراجات اجلبلية ومقهى
لتقدمي االطعمة وامل�شروبات ومواقف لل�سيارات.

حديقة احليوانات بالعني حتتفي باليوم العاملي للحياة الربية
• العني  -الفجر

احتفت حديقة احليوانات بالعني باليوم العاملي للحياة الربية الذي يوافق 3
مار�س من كل عام وذلك بهدف توعية اجلمهور ب�أهمية احلفاظ على احليوانات
والنباتات التي تعي�ش يف الربية.
حققت احلديقة منذ �إن�شائها اجن��ازات عديدة يف جمال �صون احلياة الربية
وحماية احليوانات حتى �أ�صبحت موطنا �آمنا للأكرث من  4000حيوان ،وعلى
م��دى العقود املا�ضية �أ�صبحت من امل�ؤ�س�سات ال��رائ��دة يف جم��ال �إكثار الأنواع

املهددة باالنقرا�ض ،حيث �ساهمت يف �إكثار حيوان املها العربي �ضمن جمموعات
حيوية وم�ستدامة حتى و�صلت �أعداده �إىل ما يزيد على  180مها عربي.
وجنحت احلديقة يف عملية �إكثار القط الرملي العربي واملحافظة عليه وو�صلت
�أعداده �إىل ما يقارب  36قطاَ رملياً يف احلديقة ،وكما در�ست الطيور املهاجرة
املتواجدة ب�أعداد كبرية يف البيئة الإماراتية واملهددة باالنقرا�ض ب�شكل دوري
�إىل جانب درا�سة �أنواع الفرا�شات الربية لتحديد وفرتها وتعزيز بيئتها حيث
مت ت�سجيل  14نوعاً حتى الآن.
و�شاركت احلديقة يف و�ضع ا�سرتاتيجيات وخطط عمل خمتلفة للم�ساهمة يف

�صون غزال الداما الإفريقي ( )2028-2019للحد من خماطر انقرا�ضه لإكثار هذا النوع من النباتات املحلية وغريها الكثري بغر�ض احلفاظ عليها
بالتعاون مع جهات ومنظمات على امل�ستوى املحلي والإقليمي والعاملي ،ويعترب من االندثار.
غزال الداما مهدد باالنقرا�ض ب�شدة ح�سب ت�صنيف القائمة احلمراء لالحتاد وال تقت�صرر�سالة احلديقة على اجلانب البحثي واالخت�صا�صي فقط� ،إمنا
العاملي ل�صون الطبيعة  ،IUCNويوجد يف احلديقة ما يقارب  80غزا ًال تقوم �أي�ضاً بتوعية املجتمع من خالل دعم اجلانب املعريف العام بتنظيم �أن�شطة
متعددة على مدار العام مثل املخيمات وا�ست�ضافة فعاليات اجلهات املختلفة،
تنتمي �إىل نوعني من الداما هما �أدرا واملهر.
وع��ل��ى ن��ط��اق الغطاء النباتي جنحت احلديقة يف �إك��ث��ار �أح���د �أن���واع النباتات والظهور الإعالمي وانتاج الإ�صدارات الثقافية والتعليمية والأكادميية لتعريف
املحلية املهددة باالنقرا�ض وت�سمى «الغ�ضف» �أو النخلة القزمة وتعترب من املجتمع املحلي والدويل ب�أهمية حماية احليوانات والنباتات املهددة باالنقرا�ض
الأن��واع البطيئة يف النمو والتي ت�ستغرق عدة �شهور للإنبات ،ت�سعى احلديقة للحفاظ على التنوع البيولوجي و�صون الطبيعة.

مركز جمعة املاجد ينظم حما�ضرة افرتا�ضية يف �إدارة امل�ستودعات الرقمية باملكتبات اجلامعية
•• دبي -د.حممود علياء

نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم �أم�س الأول الأربعاء
امل��واف��ق  3مار�س 2021م  ،حما�ضرة افرتا�ضية عرب املن�صة
الإلكرتونية بعنوان " بناء و�إدارة امل�ستودعات الرقمية امل�ؤ�س�ساتية
باملكتبات اجلامعية :املتطلبات و�أف�ضل املمار�سات " ،ق َدّمها الدكتور
�أح�سن بابوري  ،اخت�صا�صي املكتبات يف مركز جمعة املاجد للثقافة
وال�تراث ،وقد ح�ضر املحا�ضرة عدد من املتخ�ص�صني واملهتمني
بعلم املكتبات واملعلومات من دول عربية عديدة.

ن�سائية دبي تختتم ملتقى وطن واحد � ..أ�سرة واحدة
•• دبي-وام:

اختتمت جمعية النه�ضة الن�سائية بدبي ممثلة يف املركز االجتماعي
ال�صحي �أم�����س الأول امللتقى االف�ترا���ض��ي "وطن واح����د� ..أ�سرة
واحدة" �ضمن مبادرة ال��والء االجتماعي والتي عقدت على مدار
ثالثة �أيام.
ويهدف امللتقى �إىل تعزيز برنامج العمل احلكومي لر�سم �إمارات
امل�ستقبل وال����ذي يتمثل ع�بر ب��ن��اء م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ي��م الأخالقية
واال�ستثمار يف التعليم ورفع الإنتاجية والتما�سك الأ�سري لتحقيق
�سعادة املجتمع.
وحت���دث يف اجلل�سة الأوىل ال��دك��ت��ور خليفة ال�����س��وي��دي �أكادميي
بجامعة الإم��ارات يف املحور االجتماعي عن قواعد تكوين الأ�سرة
الناجحة املتما�سكة عرب التطرق �إىل مفهوم ال���زواج و�إ�شكالياته
والتحديات التي تواجه الأ�سر.
و�أكد معايل الدكتور علي النعيمي رئي�س جلنة الدفاع والداخلية
واخلارجية باملجل�س الوطني االحتادي يف اجلل�سة الثانية يف املحور
الوطني ال��ذي حَ مَل عنوان "دور الأف���راد يف تعزيز �سمعة الدولة
ومكانتها" ع�بر م�س�ؤولية ال��ف��رد بامل�شاركة يف التنمية الوطنية
تعبرياً عن والئه وانتمائه.
و�أ���ش��ار النعيمي �إىل �أن م��ب��د�أ التعاي�ش والت�سامح ال��ذي تنتهجه

الدولة يعزز م�سرية ال�سالم والنه�ضة مع املحافظة على الهوية
الوطنية وبث الأ�سرة ملبد�أ امل�س�ؤولية االجتماعية عند الأبناء لإعداد
�أجيال تكون قدوة ح�سنة للدولة ..داعيا اجلميع �إىل املحافظة على
نعمة الأمن والأمان.
من جانبها تطرقت الدكتورة ناديا بوهناد ا�ست�شارية نف�سية وتربوية
�إىل وجوب حتقيق الأمان العاطفي مع الذات ومع الآخرين خا�صة
مع الأبناء حتى ال يكونوا عر�ضة للم�شكالت ال�سلوكية والتي ينجم
عنها انخفا�ض تقدير ال��ذات ..م���ؤك��دة �أهمية ن�شر ثقافة ال�صحة
النف�سية ودورها يف حت�سني احلياة.
ون��اق�����ش امللتقى يف حم���وره الأخ�ي�ر ال��وع��ي ال��ذات��ي واك��ت�����س��اب �أهم
م��ه��ارات احل��ي��اة وق��دم��ه الأ���س��ت��اذ املهند�س عبداللطيف العزعزي
م�ست�شار يف التدريب وجودة احلياة ال�شخ�صية حيث عر�ض القواعد
الفكرية الإيجابية للربجمة اللغوية الع�صبية وبينّ ماهية حتقيق
الذات و�أثر املعتقدات على فكر وم�شاعر و�سلوك الإن�سان وعوامل
االدراك يف �إط��ار فكري .وثمنت �سعادة الدكتورة فاطمة الفال�سي
مدير عام اجلمعية دور امل�شاركني يف امللتقى وتعاونهم مع الربامج
التي تهدف �إىل �صناعة الإن�سان الأمن���وذج وتقدمي الثقافة التي
جتعلنا كم�ؤ�س�سات و�أف���راد ن�سري يف جم��ال التقدم احل�ضاري من
منطلق الرغبة يف العطاء وامل�ساهمة يف تنمية املجتمع حتقيقا
لطموح القيادة الر�شيدة.

هدفت املحا�ضرة �إىل �إك�ساب العاملني يف حقل املعلومات القدرة
على امل�شاركة والتخطيط اجليد لبناء م�ستودعات رقمية ناجحة
من خالل جملة من املراحل العلمية والعملية ك�إعداد ال�سيا�سات
والرتويج لثقافة الو�صول احلر ،و�إدارة املحتوى وامليتاداتا وح�سن
اختيار ال�برام��ج والتقنيات الفنية ال�لازم��ة ل��ذل��ك .وق��د تطرق
الدكتور �أح�سن خ�لال املحا�ضرة �إىل �أه��م متطلبات بناء و�إدارة
امل�ستودعات الرقمية ،وخ�صو�صاً امل�ستودعات الرقمية باملكتبات
اجلامعية ،وذلك عن طريق تفعيل دور اخت�صا�صي املعلومات يف
الت�أ�سي�س والتخطيط وامل�شاركة يف امل�شاريع الرقمية التي ُتعنى

بن�شر ثقافة الو�صول احلر وا�ستخدام امل�ستودعات الرقمية من
قِبل �أع�ضاء هيئة التدري�س بامل�ؤ�س�سات الأكادميية ،كما تناول �أُ�سُ َ�س
اختيار الربجميات املفتوحة امل�صدر اخلا�صة ببناء امل�ستودعات من
خالل ا�ستعرا�ض جملة من املعايري الواجب توفرها يف النظام،
م��ع ذك���ر �أف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات ل��ب��ن��اء م�����س��ت��ودع��ات رق��م��ي��ة ناجحة.
ُ
وختمت املحا�ضرة بجملة من �أمثلة امل�ستودعات الرقمية الرائدة
واجلديدة ،وقد عرب امل�شاركون يف �آخرها عن �إعجابهم باملو�ضوع
من خ�لال اال�ستبيان ال��ذي �أر�سل �إليهم عرب املن�صة ،كما �أبدوا
تفاع ً
ال كبرياً من خالل الأ�سئلة التي طرحوها على املحا�ضر.

مدراء املعاهد التدريبية والقانونية والق�ضائية بدول اخلليج يناق�شون الربامج التدريبية امل�شرتكة
•• �أبوظبي -وام:

ن��اق�����ش��ت جل��ن��ة م�����دراء ور�ؤ�����س����اء املراكز
واملعاهد التدريبية والقانونية والق�ضائية
ب����دول جم��ل�����س ال���ت���ع���اون ل����دول اخلليج
العربية خ�لال اجتماعها ال�سنوي عرب
االت�صال املرئي �آلية عمل اللجنة والآلية
التنفيذية للربامج التدريبية امل�شرتكة
ب�ي�ن دول امل��ج��ل�����س وم���ع���اي�ي�ر تخطيط
وت��ن��ف��ي��ذ ال�ب�رام���ج وت�����ص��م��ي��م احلقائب
ال��ت��دري��ب��ي��ة وب��رن��ام��ج ت��دري��ب املتدربني
ومن�صة ال��ت��دري��ب الإل���ك�ت�روين� .شارك
يف االج��ت��م��اع ع��ن ج��ان��ب ال��دول��ة ك��ل من
الدكتور حممد حممود الكمايل مدير
عام معهد التدريب الق�ضائي و امل�ست�شار
عبيد �سيف بن تري�س القمزي نائب مدير
عام معهد التدريب الق�ضائي والدكتور
جمال ح�سني ال�سميطي مدير عام معهد
دب��ي الق�ضائي وال��دك��ت��ور �سامي حممد
الطوخي مدير عام �أكادميية الق�ضائية.
و�أو���ص��ت اللجنة برفع الآلية التنفيذية

ل��ل�برام��ج التدريبية امل�شرتكة ب�ين دول
جم��ل�����س ال���ت���ع���اون يف امل���ج���ال�ي�ن العديل
والق�ضائي �إىل االجتماع القادم لأ�صحاب
امل����ع����ايل وزراء ال����ع����دل ب������دول املجل�س
العتمادها ،على �أن يقوم مركز التدريب
ال���ع���ديل ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�سعودية
ب���إع��داد دورة تدريبية ملعايري تخطيط
وت��ن��ف��ي��ذ ال��ت��دري��ب وت�����ص��م��ي��م احلقائب
التدريبية ودورة تدريب مدربي املراكز
واملعاهد التدريبية الق�ضائية والقانونية
بدول املجل�س على مهارات التدريب عن
ب��ع��د ،فيما ي��ق��وم املعهد ال��ع��ايل للق�ضاء
ب�سلطنة عمان ب�إعداد دورة �إعداد املدربني
الق�ضائيني والقانونيني وذلك بالتن�سيق
مع الأم��ان��ة العامة ل��دول املجل�س .وقد
�أخذت اللجنة علما مبا و�صل �إليه تنفيذ
امل��ن�����ص��ة الإل���ك�ت�رون���ي���ة اخل��ا���ص��ة بلجنة
مدراء ور�ؤ�ساء املراكز واملعاهد التدريبية
وال��ق��ان��ون��ي��ة والق�ضائية ب���دول التعاون
و�ست�ستكمل الأم��ان��ة العامة العمل على
ت�صميم وتنفيذ املن�صة.
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بعد �شهرين من م�شاركة جنود وع�سكريني �سابقني يف الهجوم على
مبنى الكونغر�س ،بد�أ اجلي�ش الأمريكي معاجلة التطرف يف �صفوفه،
لكن املعركة تبدو قا�سية ح�سب اعرتاف قادتها �أنف�سهم.
و�أمر وزير الدفاع اجلديد لويد �أو�سنت �أول �أمريكي �أ�سود يتوىل هذا
املن�صب ،جميع الوحدات ب�إجراء يوم نقا�شات حول التطرف.
وقال �أو�سنت يف ت�سجيل م�صور خم�ص�ص لأيام املناق�شات “يقلقني �أن
�شخ�صا يرتدي زي جندي �أو بحار �أو طيار �أو م�شاة البحرية �أو احلر�س
الوطني �أو خفر ال�سواحل ميكن �أن يتبنى ه��ذا ال��ن��وع م��ن الأمور”.
و�أ�ضاف “لكنها موجودة والبع�ض ال يزال يفعلها الآن».
ويف بلد يكر�س فيه الد�ستور حرية التعبري ،مت �إر���س��ال تعليمات �إىل
جميع ق��ادة ال��وح��دات ح��ول كيفية �إج���راء املناق�شات م��ن دون التعدي
على احلقوق املدنية لـ 1,3مليون ع�سكري �أمريكي .و�إذا �أث��ار جندي
هذه الق�ضية �أثناء املناق�شات ،على ر�ؤ�سائه تذكريه ب�أن لديه �إمكانية

•• عوا�صم-وكاالت

ي�������س���ت���م���ر م�������س���ل�������س���ل ال���ف���و����ض���ى
الإي��ران��ي��ة يف املنطقة مب�ساعدة
�أذرعها الإرهابية يف �سوريا ولبنان
والعراق لك�سب م�ساحة �أكرب على
ط���اول���ة م��ف��و���ض��ات “مقرتحة”
ل���ل���ح���وار م���ع ال����والي����ات املتحدة
ب�ش�أن برنامج �إيران النووي الذي
ي���ه���دد �أم�����ن وا����س���ت���ق���رار املنطقة
كلها وب��ه��دف ال�ضغط على �إدارة
ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي ج���و بايدن
لرفع العقوبات الأمريكية التي
�أنهكت االقت�صاد الإيراين.
وبح�سب �صحف عربية ،تتزامن
ال��ت��ه��دي��دات الإي��ران��ي��ة يف العراق
م��ع زي���ارة لبابا الفاتيكان بهدف
ن�شر ال�سالم واملحبة ،لكن �إيران
ال ت��ل��ق��ي ب������ا ًال ل����ذل����ك ،وه�����و ما
يف�سره الهجوم على قاعدة عني
الأ�سد التي ت�ضم ق��وات �أمريكية
يف الأنبار غرب العراق ،يف خطوة
هدفها “قيا�س ردة فعل الإدارة
الأمريكية اجلديدة».
ال�سالح ال�ساخن
ت����ن����اول����ت ����ص���ح���ي���ف���ة “ال�شرق
الأو�سط” يف م����ق����ال للكاتبة
هدى احل�سيني ،ت�صدر الهجمات
الإل���ك�ت�رون���ي���ة جم��ه��ول��ة امل�صدر
العناوين الرئي�سية التي مل تعلن
�أي دول���ة م�س�ؤوليتها عنها على
م���دى الأ���ش��ه��ر ال��ق��ل��ي��ل��ة املا�ضية
وجن��ح��ت ه���ذه ال��ه��ج��م��ات يف �شل
االت�����ص��االت وال���ط�ي�ران و�شركات
الت�أمني اخلا�صة وكذلك الأهداف
اال�سرتاتيجية الوطنية.
وق����ال����ت احل�������س���ي���ن���ي “يبدو �أن
الهجمات الإل��ك�ترون��ي��ة �أ�صبحت
ال���������س��ل�اح ال���������س����اخ����ن يف العقد
ال��ث��ال��ث م��ن ه���ذا ال���ق���رن .ولي�س

اجلي�ش الأمريكي يعالج م�شكلة التطرف يف �صفوفه
الو�صول �إىل معلومات و�أ�سلحة ح�سا�سة ،وبالتايل حتتفظ احلكومة
باحلق يف تقييم حكمه والقدرة على الوثوق به.
وقالت الوثيقة التي ن�شرتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) “يف
حال ال�شك ،يتم تغليب الأمن القومي».
�أو�صى �أو�سنت ق��ادة ال��وح��دات �أي�ضا ب���إع��ادة ت�لاوة اليمني من قبل كل
جندي عند دخوله اجلي�ش .ويعد كل جندي خ�صو�صا “بدعم الد�ستور
والدفاع عنه �ضد كل الأعداء ،اخلارجيني والداخليني” .وي�شعر بع�ض
اجلنود الذين حتدثت �إليهم وكالة فران�س بر�س خ�صو�صا بالقلق من
توجيه �أ�صابع االتهام �إىل مهنتهم بينما ينت�شر التطرف يف املجتمع
ككل.
لكن حمطة “�سي ان ان” ذك��رت �أن  21م��ن �أول  150مثري �شغب
�أوقفوا منذ الهجوم على الكابيتول ،مبنى الكونغر�س يف ال�ساد�س من

�إيران ت�ستغل �أذرعها امليلي�شياوية لل�ضغط قبل مفاو�ضات النووي

م���ن ال�������ض���روري �أن ي���ك���ون امل���رء
خبرياً يف الأمن لفهم �أن ال�ساحة
الإل���ك�ت�رون���ي���ة �أ����ص���ب���ح���ت �ساحة
امل��ع��رك��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة ب�ي�ن ال�شرق
وال��غ��رب .وي��ب��دو �أن �إي����ران؛ التي
مت��ت��د �أذرع����ه����ا �إىل دول ع����دة يف
ال�������ش���رق الأو������س�����ط ع��ب�ر “فيلق
القد�س” ،ت���دي���ر �أي�������ض���اً الفرع
الإلكرتوين حلزب اهلل يف لبنان.
بهدوء �شديد ،متكنت �إي���ران من
�إن�����ش��اء وح���دة م�شرتكة يف لبنان
ي���دي���ره���ا ع��ن��ا���ص��ر م���ن الأج���ه���زة
الأم��ن��ي��ة الإي���ران���ي���ة وح����زب اهلل.
ت���وف���ر ه�����ذه ال�����وح�����دة الفر�صة
ل���ت���ط���وي���ر وحت���������س��ي�ن ال�����ق�����درات
ال�سيربانية حل��زب اهلل ،ومتكينه
م��ن ال��ع��م��ل يف خم��ت��ل��ف املجاالت
وم��ه��اج��م��ة الأه��������داف يف ال����دول
العربية من �أج��ل خدمة م�صالح
ح������زب اهلل؛ والأه����������م م����ن ذل���ك

م�صالح �إيران».
و�أو����ض���ح���ت ال��ك��ات��ب��ة �أن اخ��ت�راق
امل�ؤ�س�سات اللبنانية ،عرب الو�سائل
الإلكرتونية؛ من بني �أمور �أخرى
�أبرزها القتل ،يوفر لإيران نفوذاً،
ومي�� ّك��ن��ه��ا م��ن مم��ار���س��ة ال�ضغط
على خ�صومها ،لفائدة م�صاحلها
اجليو�سيا�سية خالل هذه الفرتة
الأكرث �أهمية وح�سا�سية بالن�سبة
�إىل لبنان ،و�سط �صراعات بالن�سبة
ل�����ص��ورت��ه وه��وي��ت��ه .ت��ب��ذل �إي����ران
ك��ل م��ا يف و�سعها ل�ضمان تركيز
الر�أي العام يف املكان املنا�سب لها.
وح���زب الآن �أم���ام خ��ي��ارات كثرية
كلها حمرجة ،لكن البلد مفتوح
�أم��ام��ه ،وق��د ت�صبح بكركي؛ مقر
البطريرك امل���اروين ال��ذي حرك
امل���ي���اه الآ����س���ن���ة ،ه���دف���اً لهجمات
احل��زب الإلكرتونية� .أم��ا الق�صر
اجلمهوري فال ُيقلق ح��زب اهلل؛

بحرية».
لأنه يتحرك فيه ُ
م�سل�سل الهجمات
�صحيفة “العرب” م��ن جانبها
ذك�������رت ع���ل���ى ل�������س���ان مراقبيني
قولهم �إن “امليلي�شيات الإيرانية
مل تتعاط بجدية م��ع ال�ضربات
ال��ت��ي وجهتها �إدارة الرئي�س جو
ب��اي��دن لتمركزاتها على احلدود
ال�������س���وري���ة ال���ع���راق���ي���ة م���ن���ذ �أي�����ام
وقتلت  22من عنا�صرها بينهم
قيادي يف احل�شد ال�شعبي ،وتريد
جر الأمريكيني �إىل ت�صعيد غري
حم�سوب يف وقته تنفيذاً لأجندة
�إيرانية تريد �أن تقاي�ض الو�ضع
يف العراق مبلفات �أخرى.
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن �صواريخ
“�آر�ش” هي ن�سخة �إيرانية ال�صنع
م����ن ط������راز “غراد” .وحت�����دّث
تقرير �صحيفة �إيرانية يف يوليو

غ�ضب �أوروبي من قرار �أحادي للندن يف �إيرلندا
•• لندن�-أ ف ب

بعد �شهرين من دخ��ول بريك�ست حيز التنفيذ ب�شكل كامل� ،أث��ارت لندن
غ�ضب االحتاد الأوروبي من خالل متديدها الأربعاء من جانب واحد �إجرا ًء
ي�سمح لل�شركات بالتكيف مع الرتتيبات التجارية اجلديدة بني بريطانيا
و�إيرلندا ال�شمالية .ويف مواجهة اال�ستياء املتزايد يف املقاطعة الربيطانية،
قررت حكومة بوري�س جون�سون �أن متدد ل�ستة �أ�شهر فرتة ال�سماح ب�ش�أن
عمليات املراقبة املثرية للجدل للمنتجات الغذائية التي ت�صل �إىل �إيرلندا
ال�شمالية من بقية اململكة املتحدة .و�أكد وزير �إيرلندا ال�شمالية براندون
لوي�س يف بيان خطي للربملان �أن ه��ذا التمديد حتى الأول م��ن ت�شرين
الأول�/أك��ت��وب��ر هو �إج���راء “موقت” يهدف �إىل جتنب ا�ضطرابات كبرية
“يف �إطار تنفيذ عملي ومتكافئ لربوتوكول �إيرلندا ال�شمالية» .و�أو�ضح �أن
املناق�شات حول املو�ضوع مع املفو�ضية الأوروبية م�ستمرة.
ويهدف هذا الربوتوكول �إىل جتنب عودة حدود بني املقاطعة الربيطانية
وجمهورية �إيرلندا الع�ضو يف االحت��اد الأوروب����ي ،قد ت���ؤدي �إىل �إ�ضعاف
ال�سالم املربم يف  1998بعد ثالثة عقود من نزاع دا ٍم يف املقاطعة .وهو
ين�ص على فر�ض �ضوابط على الب�ضائع الآتية �إىل �إيرلندا ال�شمالية من
بريطانيا .وعبرّ االحت��اد الأوروب��ي بل�سان نائب رئي�سة املفو�ضية مارو�س
•• رانغون�-أ ف ب

يوا�صل متظاهرون احتجاجاتهم
يف �����ش����وارع ب���ورم���ا يف �أج�������واء من
اخل���وف غ���داة ال��ي��وم ال���ذي �سقط
فيه �أك�بر ع��دد من ال�ضحايا منذ
االن��ق�لاب ،بلغ  38قتيال ح�سب
الأمم املتحدة.
يف العا�صمة االقت�صادية رانغون
ت�������ش���ك���ل���ت جت�����م�����ع�����ات �����ص����غ��ي�رة.
وي���ردد امل��ت��ظ��اه��رون ه��ت��اف “نحن
متحدون” ،م��ت��ح�����ص��ن�ين وراء
حواجز موقتة �صنعت من �إطارات
قدمية و�أحجار طوب و�أكيا�س رمل
وخيزران و�أ�سالك �شائكة.
ويف م��ك��ان غ�ير بعيد ي�سعى جتار
�إىل ب���ي���ع ج������زء م����ن ب�ضائعهم
ب�������س���رع���ة .و�����ص����رح ب���ائ���ع �أطعمة
لوكالة فران�س بر�س �أن “البقاء
هنا خطر” ،م�شريا �إىل �أن “رجال
ال�شرطة واجلي�ش يطلقون النار
يف ال�شوارع �أي�ضا” .و�أ�ضاف “من
الأف�������ض���ل ال���ع���ودة �إىل امل���ن���زل ثم
العودة �إىل هنا يف امل�ساء».
وي���ب���دو �أن اجل��ي�����ش م�����ص��ر �أك�ث�ر
م��ن �أي وق���ت م�����ض��ى ع��ل��ى �إخماد
االحتجاجات التي تهز البالد منذ
انقالب الأول من �شباط-فرباير

كانون الثاين/يناير هم ع�سكريون �أو ع�سكريون �سابقون ،وهي ن�سبة
�أك�ب�ر بكثري م��ن حجم متثيلهم ب�ين ال�سكان .وينتمي العديد منهم
�إىل حركة “حرا�س الق�سم” (�أوث كيربز)التي ا ُتهم قادتها بالت�آمر
يف هجوم ال�ساد�س م��ن ك��ان��ون الثاين/يناير .وي��رى اجل�ن�رال كينيث
ماكنزي قائد ال��ق��ي��ادة امل��رك��زي��ة الأم�يرك��ي��ة التي ت�شرف على القوات
املنت�شرة يف �أفغان�ستان �أو العراق �أو حتى يف �سوريا � ،أن هذا الأمر يف�سر
ب�أن اجلنود الذين خا�ضوا حروبا ي�شعرون �أحيانا ب�أنهم متفوقون على
بقية ال�سكان .وق��ال لوكالة فران�س بر�س “عندما تخدم يف املعارك
وعندما يحاول النا�س قتلك من ال�سهل �أن ت�شعر ب�أنك متفوق بطبيعة
احلال على الآخرين” .و�أ�ضاف “لكن يف الواقع نحن جميعا مواطنون
عاديون».
ومل يحاول اجلي�ش يوما حتديد حجم التطرف داخل القوات امل�سلحة

ومت جت��اه��ل��ه لأك�ث�ر م��ن ع�شر ���س��ن��وات يف ت��ق��اري��ر مكتب التحقيقات
الفدرايل (اف بي �آي) ووزارة الأمن الداخلي حول اخرتاق قوات الأمن
من قبل م�ؤمنني بنظرية تفوق البي�ض.
لكن املتحدث با�سم البنتاغون ج��ون كريبي ي�شري �إىل �أن “التطرف
م�شكلة متنامية يف �صفوف اجلي�ش” .و�أ�ضاف “ما هو حجمه ،ال نعرف
( )...لكن الأرقام بال �شك �أعلى مما نعتقد».
وي��روي �ضابط كبري �أن جنله ال��ذي كان م�ترددا يف اختبار واح��دة من
�أكادمييتني ع�سكريتني لتعليمه العايل ،زار �إحداهما لتكوين فكرة عن
الأج���واء .وق��د فتح الطالب ال��ذي رافقه لزيارة املكان خزانة مالب�سه
لرييه ما قال �إنه “كنزه” وكان بزة نازية.
اختار ال�شاب �أكادميية �أخ��رى و�أبلغ وال��ده الإدارة عن الطالب املعجب
بالنازية .ويرى اجلرنال ماكنزي �أن كل هذا يدل على �أن اجلي�ش يعاين
من “م�شكلة قيادة» .وقال �إن “القائد الذي يقول ال توجد م�شكلة هو
القائد ال��ذي ال يعرف ما يجري يف وحدته” .وا�ضاف “عندما يكون
هناك قادة �سيئون ،يجب تغيريهم».

الذي �أطاح احلكومة املدنية لأونغ
�سان �سو ت�شي� .أطلقت قوات الأمن
الر�صا�ص احل��ي الأرب��ع��اء يف مدن
ع��دة لتفريق التجمعات املطالبة
ب��ال��دمي��وق��راط��ي��ة ب��ي��ن��م��ا ظ��ه��ر يف
�صور ن�شرت على و�سائل التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي حم��ت��ج��ون تغطيهم
ال��دم��اء وم�����ص��اب��ون ب���أع�يرة نارية
يف ال����ر�أ�����س .واحل�����ص��ي��ل��ة ه���ي 38
قتيال على الأق��ل بح�سب مبعوثة
الأمم املتحدة لبورما ال�سوي�سرية
كري�ستني �شرانر بورغينري.
وم��ن��ذ االن���ق�ل�اب ال��ع�����س��ك��ري ،قتل
�أك��ث�ر م��ن خم�سني م��دن��ي��ا وجرح
ع�����ش��رات .وب�ي�ن ال�����ض��ح��اي��ا �أربعة
ق��ا���ص��ري��ن �أح��ده��م ف��ت��ى يبلغ من
العمر  14عاما ،بح�سب املنظمة
غ��ي��ر احل���ك���وم���ي���ة “�سايف ذي
ت�شيلدرن” (�أنقذوا الطفولة).
م���ن ج��ه��ت��ه ،حت����دث اجل��ي�����ش عن
م���ق���ت���ل ����ش���رط���ي �أث������ن������اء تفريق
ت��ظ��اه��رة .ومل ي���رد اجل��ي�����ش على
�أ�سئلة وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س التي
ات�صلت به مرات عدة.
ويف ال������وق������ت ن����ف���������س����ه ،ي���وا����ص���ل
البورميون دفن موتاهم.
وجت��م��ع ح�����ش��د ك��ب�ير اخل��م��ي�����س يف
م��ان��داالي ث��اين مدينة يف البالد

�سيفكوفيت�ش ،عن “قلقه ال�شديد” بعد ه��ذا الإج���راء “الأحادي” الذي
يعترب “انتهاكا” للأحكام املتفق عليها و”لواجب ح�سن النية” املن�صو�ص
عليه يف االتفاق الذي كر�س خروج بريطانيا من التكتل.
و�أكد ديفيد فرو�ست كبري املفو�ضني ال�سابق وامل�س�ؤول احلايل عن العالقات
مع بروك�سل يف احلكومة ،يف ات�صال هاتفي م�ساء الأربعاء مع �سيفكوفيت�ش،
�أنه �إج��راء “تقني” و”موقت ملنح �شركات مثل املتاجر الكربى والناقلني
مزيدا من الوقت للتكيف مع الو�ضع».
و�شدد على �أهمية “�إحراز تقدم عاجل” يف املناق�شات بني الأط��راف حلل
“الت�أثري املبا�شر وغري املتكافئ يف كثري من الأحيان” للربوتوكول.
وقبل هذا االت�صال الهاتفي� ،أ�شار مارو�س �سيفكوفيت�ش يف بيان �صحايف
�إىل �أن املفو�ضية الأوروبية �سرتد “بالو�سائل القانونية” التي تن�ص عليها
معاهدة خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي واتفاق التجارة املربمة ع�شية
عيد امليالد .و�أ���ض��اف “هذه هي امل��رة الثانية التي ت�ستعد فيها احلكومة
الربيطانية النتهاك القانون الدويل” بعد �أ�شهر قليلة من حماوالت لندن
االحتفاظ ب�إمكان جتاوز هذا الربوتوكول ،الأمر الذي تخلت عنه يف نهاية
املطاف .ورغم فرتة �سماح من املقرر مبدئيا �أن تنتهي يف الأول من ني�سان/
�أبريل يف مناطق عدة ،ت�سبب النظام اجلديد مب�شاكل يف الإمداد لل�شركات
الإيرلندية ال�شمالية.

 2020ع����ن ت���ط���وي���ر احلر�س
الثوري الإي��راين هذه ال�صواريخ
بهدف جعلها �أك�ثر د ّق��ة ،لت�صبح
دقة ت�صويبها � 7أمتار ،ومل تعلن
�أي ج��ه��ة ح��ت��ى الآن م�س�ؤوليتها
عن الهجوم ،فيما مل حت ّمل بغداد
�أيّ ط����رف م�����س���ؤول��ي��ة الهجوم.
�إال �أن رئ��ي�����س ال�����وزراء م�صطفى
الكاظمي �ص ّرح الأربعاء ب�أن “�أي
ط��رف يعتقد �أن��ه ف��وق ال��دول��ة �أو
�أنه قادر على فر�ض �أجندته على
العراق وعلى م�ستقبل �أبنائه ،فهو
واهم».
وذك�����رت ال�����ص��ح��ي��ف��ة �أن الهجوم
امليل�شياوي الإي�����راين ال يختلف
عن هجمات �سابقة نفذتها �إيران
ع��ن ط��ري��ق �أذرع���ه���ا وحت���دي���داً يف
العراق التي يواجه رئي�س وزرائها
���ص��ع��وب��ة يف حم��ا���س��ب��ة الف�صائل
امل���������س�����ؤول����ة ،م�����ا ي���ث�ي�ر ا�ستياء

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ،م��و���ض��ح��ة �أن
يف �أك��ت��وب��ر امل��ا���ض��ي ه����ددت �إدارة
الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد
ترامب ب�إغالق �سفارتها يف بغداد
ومعاقبة امل�س�ؤولني عن ا�ستهداف
امل�صالح الأمريكية وهو ما �أ�سفر
ع��ن “هدنة” لأج��ل غ�ير م�سمى
من قبل امليلي�شيات الإيرانية يف
العراق.
زيارة البابا
وت���ط���رق���ت ���ص��ح��ي��ف��ة “اخلليج”
ل��زي��ارة البابا التاريخية للعراق
يف افتتاحيتها معتربة �أنه “يفتح
����ص���ف���ح���ة ث���ان���ي���ة م�����ن �صفحات
ال���������س��ل�ام وال���ت���ع���اي�������ش واملحبة
والأخوة الإن�سانية ،بعد ال�صفحة
ال����ت����ي ك������ان ف���ت���ح���ه���ا يف زي����ارت����ه
لأب���وظ���ب���ي يف فرباير(�شباط)
ع��ام  ،”2019حيث وق��ع وثيقة

ل��ت�����ش��ي��ي��ع ف���ت���اة ت��ب��ل��غ م����ن العمر
 19ع��ام��ا توفيت الأرب���ع���اء .وردد
امل�����ش��ي��ع��ون ال���ذي���ن جت��م��ع��وا �أم����ام
ن��ع�����ش��ه��ا امل����ح����اط ب�����ال�����ورود “لن

مت�سك بالأمل
م����ن ج��ان��ب��ه��ا ت���ن���اول���ت �صحيفة
“االحتاد” الإم���ارات���ي���ة تزامن
ال���زي���ارة ال��ب��اب��اوي��ة م��ع التوترات
الأمنية التي يعاين منها العراق
وت���ن���ف���ذه���ا م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات �إيرانية
م��ذك��رة بال�صعوبات اللوج�ستية
التي حتيط بزيارة البابا ،ال�سيما
مع انت�شار موجة ثانية من وباء
“كوفيد ،”19وو����س���ط تدابري
�إغ�لاق ملكافحتها ،كما �أك��د البابا
�أن���ه �سيقوم ب��زي��ارت��ه على الرغم
م��ن ال��ه��ج��وم ال�����ص��اروخ��ي الذي
ا�ستهدف قوات �أمريكية يف قاعدة
ع�ين �أ���س��د .وبينت ال�صحيفة �أن
البابا �سيزور مدينة �أور ،م�سقط
ر�أ�س النبي �إبراهيم ،عليه ال�سالم،
و�سيجتمع م��ع امل��رج��ع العراقي
ع��ل��ي ال�����س��ي�����س��ت��اين ،وم����ع زعماء
دينيني �آخرين ،قائ ً
ال �“ :سنتخذ
خطوة �أخ��رى باجتاه الأخ��وة بني
امل�ؤمنني” .و�سيقوم � 10آالف من
�أفراد الأمن بحماية البابا ،املرجح
�أن يتحرك ب�سيارات م�صفحة.

�أزمة بني م�سجد والدولة الفرن�سية ب�ش�أن رحيل رئي�سه
•• بوبيني�-أ ف ب

يخو�ض م�سجد قرب باري�س مواجهة مع الدولة الفرن�سية التي تطالب
برحيل رئي�سه بعد �إغالقه قبل �ستة �أ�شهر يف ت�شرين الأول�-أكتوبر عقب
مقتل املدر�س �سامويل باتي بقطع الر�أ�س.
وي�تردد على امل�سجد يف �إح��دى �ضواحي العا�صمة الفرن�سية ع��ادة حوايل
 1300م�صل .وقد �أغلقته �إدارة املنطقة ل�ستة �أ�شهر يف  21ت�شرين الأول-
�أكتوبر ب�أمر من وزير الداخلية جريالد دارمانان.
وكان �سبب �إغالقه نقله على �صفحته على في�سبوك مقطع فيديو لوالد
طالب يقف وراء اجلدل الذي �أدى �إىل قتل باتي ،ووجود �إمام فيه تدرب يف
اليمن واتهمته ال�سلطات بـ”التورط يف التيار الإ�سالمي” املتطرف.
ومنذ ذلك احلني ت�شرتط الدولة لإع��ادة فتح امل�سجد م�سبقا قبل بداية
رم�ضان (يف منت�صف ني�سان�/أبريل) مغادرة رئي�سه حممد حني�ش والإمام
�إبراهيم دوكوري الذي ا�ستبعد فعليا.
لكن حني�ش ال��ذي �أنكر �أي ميول للتطرف تتهمه بها احلكومة ،يرف�ض
ذلك .وقال لوكالة فران�س بر�س “يريدون �أن يجعلوا امل�سجد عربة».
وكان حني�ش ( 50عاما) امل�سلم املحافظ ورجل الأعمال ،حماورا مف�ضال
للحكومة الفرن�سية ملدة ع�شرين عاما ،من رئي�س بلدية بانتان �إىل نيكوال

تظاهرات جديدة غداة يوم من القمع الدموي يف بورما
ن�صفح ملوتك حتى نهاية العامل».
و�أ���ص��ب��ح��ت ت�����ش��ي��ال ���س�ين رم����زا يف
ال��ب�لاد .فقد انت�شرت ���ص��ورة لها
ق��ب��ل وق����ت ق�����ص�ير م���ن �إ�صابتها

الأخوة الإن�سانية من �أجل ال�سالم
العاملي والعي�ش امل�شرتك ،مع �شيخ
الأزهر الدكتور �أحمد الطيب.
و�أو����ض���ح���ت ال�����ص��ح��ي��ف��ة �أن����ه بهذا
امل��ع��ن��ى ي��ق��وم ب��ـ “زيارة تاريخية
ل���ل���ع���راق ،لأن����ه����ا الأوىل ل���ر�أ����س
الكني�سة ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة �إىل هذا
البلد ال�ضاربة جذوره يف التاريخ
واحل�������ض���ارة الإن�������س���ان���ي���ة ،وت�أتي
الزيارة مع �إ�صرار البابا علىيها
على الرغم من تف�شي وباء كورونا،
فهي الأوىل ل��ه خ���ارج الفاتيكان
منذ ظ��ه��ور ال��وب��اء ،وك��ذل��ك رغم
التفجريين االنتحاريني يف �ساحة
الطيار يف بغداد يف كانون الثاين
(يناير) يف بغداد ،و�سقوط قتلى
وحرجى ،ورغ��م التظاهرات التي
جتتاج العديد من املدن العراقية،
وال���ه���ج���م���ات ال�������ص���اروخ���ي���ة على
مواقع �أمريكية».

ولفتت ال�صحيفة �إىل �أن الزيارة
غ�ير امل�سبوقة ،ه��ي ر�سالة �سالم
للعراق واملنطقة ،ور�سالة ت�ضامن
مع م�سيحيي امل�شرق الذين عانوا
م���ا ع���ان���وه م���ن ت��ه��ج�ير وجرائم
وجم���ازر و�سبي على ي��د الإرهاب
الداع�شي خ�لال وج���وده يف �سهل
ن��ي��ن��وى وم��ع��ظ��م �أر�������ض العراق
ب�ي�ن ع���ام���ي  2014و ،2017
ل��ع��ل��ه��ا ت�����س��ه��م يف ت��ق��وي��ة الن�سيج
االجتماعي العراقي ،وتفتح �آفاقاً
ج��دي��دة يف تعزيز م��ب��د�أ التعاي�ش
امل�����������ش��ت��رك ،ون�����ب�����ذ اخل��ل��اف�����ات
وحتقيق الوحدة الوطنية ،وتبعث
الأم���ل ل��دى امل�سيحيني للت�شبث
ب����أر����ض���ه���م ،وت���ع���زي���ز الإخ�������اء بني
خمتلف الأديان واملذاهب.

ب��ر���ص��ا���ص��ة ق���ات���ل���ة وه�����ي ترتدي
ق��م��ي�����ص��ا ك���ت���ب ع��ل��ي��ه “كل �شيء
�سيكون على ما يرام” ،على �شبكات
التوا�صل االجتماعي.

و�أع�����ل�����ن ح������زب �أون���������غ �����س����ان �سو
ت�شي تنكي�س الأع��ل�ام يف مكاتبه
ت��ك��رمي��ا ل��ذك��رى ال��ق��ت��ل��ى .و�أث����ارت
�أع���م���ال ال��ع��ن��ف الأرب����ع����اء �سل�سلة

�ساركوزي عندما رئي�سا للجمهورية .وما زاد من تعقيد الو�ضع هو قيام
�إدارة املنطقة يف ت�شرين الثاين-نوفمرب املا�ضي بتجريد اجلمعية التي
تدير امل�سجد من ترخي�صها ،معتربة �أن ن�شاطاتها “انتهكت النظام العام”،
بح�سب ر�سالة اطلعت عليها وكالة فران�س بر�س.
و�أدى هذا الإجراء �إىل �إلغاء عقد �إيجار �إمنائي منحته مدينة بانتان لبناء
امل�سجد الكبري امل�ستقبلي الذي مت متويله بنحو مليون يورو من تربعات
امل�ؤمنني.
ويدين م�سلمو بانتان حرمانهم من م�سجدهم الذي ي�ضطرهم للذهاب
لل�صالة يف م�سجد يف بلدة دران�سي املجاورة.
وقال فان�سان بارنغارت �أحد حمامي االحتاد الإ�سالمي يف بانتان �إن الو�ضع
“�أ�شبه مبواجهة ويتخذ �أبعادا يف جمال امل�سا�س بحرية التجمع” .و�أ�ضاف
�أن��ه “ال يعود �إىل وزارة الداخلية �أن تقرر من يجب �أن يكون على ر�أ�س
جمعية».
يعتقد امل�س�ؤولون امل�سلمون �أن �إغ�لاق امل�سجد ال ي���ؤدي �سوى �إىل ت�شجيع
العمل ال�سري بينما ي�ستنكر �آخرون ما يعتربونه تدخال يف �ش�ؤون جمعية
دينية مطابقة للقانون الفرن�سي .وت�أتي هذه املواجهة بينما تريد احلكومة
الفرن�سية ت��ع��زي��ز م��راق��ب��ة دور ال��ع��ب��ادة م��ن خ�ل�ال م�����ش��روع ق��ان��ون �ضد
“االنف�صالية” الإ�سالمية  ،جتري مناق�شته حاليا يف الربملان.
م��ن االحتجاجات ال��دول��ي��ة .ودعا
ال���رئ���ي�������س ال��ف��رن�����س��ي �إمي���ان���وي���ل
م����اك����رون �إىل “الوقف الفوري
للحملة القمعية” ،بينما قالت
وزارة اخل��ارج��ي��ة الأم�يرك��ي��ة �أنها
ت�����ش��ع��ر “بالهلع واال�شمئزاز”،
داع���ي���ة ال�����ص�ين �إىل “ا�ستخدام
نفوذها” مع اجلرناالت.
ومل تدن بكني ومو�سكو احلليفتان
التقليديتان للجي�ش البورمي يف
الأمم امل��ت��ح��دة ،االن��ق�لاب ر�سميا
وتعتربان الأزم���ة “�ش�أنا داخليا”
للبالد.
وا���ض��ط��ر جم��ل�����س الأم����ن ال���دويل
لالكتفاء ب���إع�لان م�شرتك �صدر
يف �أوائ���ل �شباط/فرباير للتعبري
عن قلقه .وقد طلبت بريطانيا �أن
يعقد اجتماعا جديدا اجلمعة.
و�أجرت كري�ستني �شرانر بورغينري
حمادثات مع املجموعة الع�سكرية
وح��ذرت��ه��ا م��ن �أن الأمم املتحدة
“ميكن �أن تتخذ خطوات مهمة”
ملحاولة �إنهاء العنف.
كما عر�ضت �أن ت���زور ب��ورم��ا لكن
اجلي�ش رد ب�أنه يرحب بها “لكن
ل��ي�����س الآن» .وال���ق���م���ع م�ستمر
يف جم����ال ال��ق�����ض��اء �أي�������ض���ا .فقد
�أ�صبحت �أونغ �سان �سو ت�شي التي ال

تزال حمتجزة يف عزلة عن العامل
اخلارجي من قبل اجلي�ش ،تواجه
�أرب���ع تهم م��ن بينها “التحري�ض
على اال���ض��ط��راب��ات العامة”� .أما
الرئي�س ال�سابق وي��ن مينت فهو
متهم خ�صو�صا بانتهاك الد�ستور.
ومت���ت حم��اك��م��ة ���س��ت��ة �صحافيني
بورميني �أح��ده��م ث�ين زاو م�صور
وكالة �أ�سو�شيتد بر�س الأمريكية
بتهمة “الت�سبب يف اخل���وف بني
ال�����س��ك��ان ون�����ش��ر م��ع��ل��وم��ات كاذبة
وحتري�ض موظفي احلكومة على
الع�صيان” .وي���واج���ه ك���ل منهم
عقوبة ال�سجن لثالث �سنوات.
و�أوق�����ف ح����وايل � 1500شخ�ص
واتهموا �أو �أدي��ن��وا منذ الأول من
����ش���ب���اط-ف�ب�راي���ر ح�����س��ب منظمة
غ�ي�ر ح��ك��وم��ي��ة ت�����س��اع��د ال�سجناء
ال�����س��ي��ا���س��ي�ين وه����و ع����دد �أق�����ل من
ال�����واق�����ع �إىل ح����د ك����ب��ي�ر .وقمع
اجلي�ش االنتفا�ضتني ال�شعبيتني
الأخريتني يف  1988و.2007
ووعد اجلي�ش الذي يعرت�ض على
نتيجة انتخابات ت�شرين الثاين-
نوفمرب التي فاز فيها حزب �أونغ
���س��ان ���س��و ت�����ش��ي ب���أغ��ل��ب��ي��ة �ساحقة
بتنظيم اقرتاع جديد من حتديد
�أي جدول زمني.
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عربي ودويل

ح�صيلة وفيات كورونا يف كولومبيا تتخطى ً � 60ألفا

باري�س تنتقد حتالف الدمنارك والنم�سا
مع �إ�سرائيل ب�ش�أن اللقاحات

•• باري�س�-أ ف ب

انتقدت فرن�سا خطط ال��دمن��ارك والنم�سا التحالف مع �إ�سرائيل ب�ش�أن لقاحات م�ضادة لفريو�س كورونا معتربة �أن
“الإطار الأوروبي” يبقى هو الأن�سب لتحقيق “الت�ضامن” داخ��ل االحت��اد الأوروب����ي .وقالت الناطقة با�سم وزارة
اخلارجية الفرن�سية �إن “قناعتنا ما زالت ب�شكل وا�ضح جدا �أن احلل الأكرث فعالية لتلبية احتياجات حملة التح�صني
يجب �أن ي�ستمر على �أ�سا�س الإطار الأوروبي» .و�أ�ضافت �أن الإطار الأوروبي هو “الذي ي�ضمن يف الواقع الت�ضامن بني
الدول الأع�ضاء الذي بات �ضروريا اليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى ،وفعاليتنا اجلماعية» .ومن املقرر �أن يلتقي امل�ست�شار
النم�سوي كورت�س ونظريته الدمناركية ميتي فريدريك�سن رئي�س الوزراء نتانياهو يف �إ�سرائيل لإطالق �شراكة لقاحات
من اجليل الثاين .ويقول كورت�س �إن الوكالة الأوروبية للأدوية “بطيئة جدا” يف املوافقة على اللقاحات و�أنه مل يعد من
املمكن “االعتماد على االحتاد الأوروبي” للقاحات اجليل الثاين املخ�ص�صة ملواجهة الن�سخ املتحورة من كورونا.

••بوغوتا�-أ ف ب

�أعلنت وزارة ال�صحّ ة الكولومبية �أ ّن ح�صيلة
�ضحايا كوفيدّ -19
تخطت عتبة الـ� 60ألف
وفاة ،بعد عام من ظهور فريو�س كورونا يف هذا
البلد يف � 6آذار-مار�س .2020
وقالت الوزارة يف بيان �إ ّن �إجمايل عدد الوفيات
املرتبطة ب��ال��ف�يرو���س بلغ  60,082وف���اة ،يف
ح�ين اق�ت�رب �إج��م��ايل ع��دد الإ���ص��اب��ات امل�سجّ لة
يف ه��ذا البلد من  2.3مليون �إ���ص��اب��ة .وكانت
كولومبيا جتاوزت عتبة الـ� 50ألف وفاة بكورونا

يف  21كانون الثاين/يناير ،بينما كانت تكافح
املوجة الوبائية الثانية.
وت��خ ّ��ط��ت ال��ب�لاد امل��رح��ل��ة احل��رج��ة وتراجعت
�أع���داد الوفيات والإ���ص��اب��ات اليومية فيها منذ
�أ�سابيع عدّة .و�أطلقت كولومبيا يف � 17شباط-
ف�براي��ر ح��م��ل��ة تلقيح ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د الوطني
ت�صبو لتطعيم ح��وايل  35مليوناً من �سكانها
البالغ عددهم  50مليوناً بحلول نهاية العام.
وكولومبيا هي ال��دول��ة الثانية الأك�ثر ت�ضرراً
م����ن ال���ف�ي�رو����س يف �أم��ي�رك����ا ال�ل�ات���ي���ن���ي���ة ،بعد
الربازيل ،من حيث عدد الإ�صابات امل�ؤكدة.

رفع تدريجي للقيود ال�صحية يف �أملانيا

•• عوا�صم�-أ ف ب

ق��ب��ل��ت امل�����س��ت�����ش��ارة �أن���غ���ي�ل�ا مريكل
بتخفيف تدريجي لتدابري الإغالق
امل��ف��رو���ض��ة مل��ك��اف��ح��ة كوفيد 19-يف
�أملانيا يف مواجهة اال�ستياء العام ،فيما
دع��ا الرئي�س ج��و ب��اي��دن �إىل احلذر
واح���ت���ج ع��ل��ى رف���ع ال��ق��ي��ود ال�صحية
يف بع�ض ال��والي��ات الأم�يرك��ي��ة الذي
اع����ت��ب�ره ك����ب����ار م���������س�����ؤويل ال�صحة
الفدراليني �سابقا لأوانه.
و�أظ��ه��ر ا�ستطالع حديث ل��ل��ر�أي �أن
التدابري ال�صحية املعمول بها منذ
نهاية العام املا�ضي ،ال يدعمها الآن
���س��وى ث��ل��ث الأمل������ان م��ق��اب��ل الثلثني
يف �أوائ���ل ك��ان��ون الثاين/يناير فيما
ي���ت���زاي���د ال�����س��خ��ط داخ�����ل احلكومة
ق��ب��ل ���س��ب��ع��ة �أ���ش��ه��ر م���ن االنتخابات
الت�شريعية.
ومبوجب اخلطة �س ُي�سمح اعتبارا من
الثامن م��ن �آذار-م���ار����س �أن يجتمع
�أن����ا�����س م����ن م���ن���زل�ي�ن خم��ت��ل��ف�ين يف
لقاءات خا�صة� ،شرط �أن ال يتجاوز
عدد املجتمعني خم�سة �أ�شخا�ص.
لكنّ هذا التخفيف ال يعني �أنّ دورة
احل��ي��اة �ستعود �إىل طبيعتها �إذ �إنّ
غالبية ال��ق��ي��ود ال�����س��اري��ة ّ
مت متديد
العمل بها �إىل � 28آذار-م��ار���س على
الأق ّل ،وذلك للح ّد من ارتفاع �أعداد
الإ���ص��اب��ات اجل��دي��دة بالفريو�س وال
�س ّيما الن�سخة الربيطانية املتح ّورة منه والتي مت ّثل
ح��ال��ي��ا  46%م��ن الإ����ص���اب���ات .وق��ال��ت م�يرك��ل عقب
اجتماع حول اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة كوفيد-
� 19إنّ امل��ت��اج��ر غ�ير الأ���س��ا���س��ي��ة وامل��ت��اح��ف وحدائق
احليوان واحلدائق النباتية واملواقع التذكارية �ستعيد
فتح �أبوابها يف غ�ضون الأ�سابيع املقبلة �إذا ظ ّل معدّل
الإ�صابات بالفريو�س �أق ّل من مئة لكل مئة �ألف ن�سمة
خالل �أ�سبوع ،م�ؤ ّكدة �أ ّنه بهذه اخلطة املك ّونة من خم�س
مراحل ف�إنّ �أملانيا تدخل “مرحلة جديدة».
يف ال����والي����ات امل���ت���ح���دة ح��ي��ث جت����ري ح��م��ل��ة حت�صني
�ضخمة� ،أعلنت تك�سا�س الثالثاء التخلي ع��ن تدبري
و���ض��ع ال��ك��م��ام��ات و�إع�����ادة ف��ت��ح ال�����ش��رك��ات اع��ت��ب��ارا من
الأ�سبوع املقبل .وات��خ��ذت والي��ة مي�سي�سيبي الإجراء
نف�سه الأرب��ع��اء ،وكتب حاكمها تيت ريفز يف تغريدة
على تويرت “حان الوقت!» .وق��ال الرئي�س الأمريكي
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بايدن يدعو �إىل احلذر يف الواليات املتحدة

ج��و ب��اي��دن الأرب��ع��اء �إن ق��رار �سلطات والي��ت��ي تك�سا�س
ومي�سي�سيبي التخلي عن تدبري و�ضع الكمامات يعك�س
“تفكريا بدائيا” م�ؤكدا �أن تخفيف القيود ب�شكل �سابق
لأوان��ه يعر�ض للخطر التقدم الذي �أحرزته الواليات
امل��ت��ح��دة يف امل��ع��رك��ة ���ض��د كوفيد .19-و�أ����ض���اف �أنه
“خط�أ فادح” م�ؤكدا ر�أي م�س�ؤويل ال�صحة الفدراليني
الرئي�سيني .و�أو�ضح “�آخر �شيء نحتاج �إليه هو املنطق
ال��ب��دائ��ي ال���ذي ي��ق��ول �إن ك��ل ���ش��يء على م��ا ي���رام الآن
“اخلعوا الكمامات”و “ان�سوا كل ذلك» .كذلك� ،أ�ص ّرت
رو�شيل والين�سكي مديرة امل��راك��ز الأمريكية ملكافحة
الأم��را���ض والوقاية منها ،على �أن “هذا لي�س الوقت
املنا�سب لرفع كل القيود».
وه����ذه ال���دع���وات م���ن �أج����ل م��وا���ص��ل��ة اجل���ه���ود تكافح
لتلقى ق��ب��وال ب�سبب الأخ��ب��ار اجل��ي��دة� .أوال ،م�ستوى
الإ�صابات والوفيات اليومية �أقل بكثري مما كانت عليه
قبل �أ�سابيع قليلة .وثانيا ،ب��د�أت حملة التح�صني مع

ثالثة لقاحات م�صرح بها الآن ،وهي لقاحات فايرز/
بايونتيك ،وم��ودي��رن��ا وجون�سون �أن��د جون�سون التي
ح�صلت على ال�ضوء االخ�ضر �أخ�ي�را وق��د مت �إعطاء
�أكرث من  78مليون جرعة يف البالد.
 لقاحات ومعارك نفوذ -على �صعيد حمالت التطعيم يف العامل ،ت�سلم ال�سودان
الأرب��ع��اء �أول �شحنة م��ن اللقاحات امل�ضادة لفريو�س
ك��ورون��ا ع�بر �آل��ي��ة كوفاك�س و�سيبد�أ تطعيم طواقمه
الطبية مطلع الأ�سبوع املقبل .كذلك� ،أ�صبحت رواندا
يف ال��ي��وم نف�سه �أول بلد �إف��ري��ق��ي يتلقى لقاح فايزر/
بايونتيك امل�ضاد للفريو�س كجزء من �آلية كوفاك�س
املخ�ص�صة للبلدان منخف�ضة الدخل.
وعلى بعد �آالف الكيلومرتات ،قامت ت�شيلي التي يبلغ
عدد �سكانها  19مليون ن�سمة ،ب�إعطاء جرعة واحدة
على الأق��ل من اللقاح امل�ضاد لفريو�س كورونا لأكرث

� 2300إ�صابة جديدة بكورونا
و 18وفاة بني الفل�سطينيني

•• رام اهلل-رويرتز

�أعلنت وزيرة ال�صحة الفل�سطينية مي الكيلة �أم�س اخلمي�س ت�سجيل � 2300إ�صابة جديدة
بفريو�س كورونا و 18وفاة بني الفل�سطينيني خالل ال�ساعات الأربع والع�شرين املا�ضية .وقالت
الوزيرة يف بيان �صحفي �إن قطاع غزة �سجل � 156إ�صابة من جممل الإ�صابات اجلديدة.
وتفر�ض احلكومة الفل�سطينية �إغالقا جزئيا يف ال�ضفة الغربية من ال�ساعة ال�سابعة م�ساء
حتى ال�ساد�سة �صباحا يوميا من الأح��د �إىل اخلمي�س ،و�إغالقا كليا يومي اجلمعة وال�سبت
ملواجهة انت�شار فريو�س كورونا ،كما متنع �إقامة حفالت الأعرا�س وجتمعات العزاء .وتفيد
قاعدة بيانات وزارة ال�صحة ب���أن �إجمايل عدد امل�صابني بالفريو�س منذ ظهور اجلائحة يف
مار�س �آذار املا�ضي بلغ  ،217388تعافى منهم  194107وتويف .2314

من  3,5مليون �شخ�ص ما ي�ضعها
يف املرتبة الأوىل يف العامل على هذا
ال�صعيد.
وع��م��وم��ا ،ي��ج��ري ���س��ب��اق اللقاحات
العاملي برتتيب م�شتت م��ا �أدى �إىل
ن�������ش���وب م���ع���رك���ة ن���ف���وذ ب��ي�ن القوى
العظمى ،مع تقدمي ال�صني ورو�سيا
لقاحاتهما بينما حتتفظ الواليات
امل���ت���ح���دة ،الأك��ث��ر ت�����ض��ررا بالوباء،
بغالبية اللقاحات ل�سكانها يف حني
يبدو �أن الأوروب��ي�ين متخلفون عن
الركب.

 ت�أثري على �سرطان الأطفال -�أعلنت ال�برازي��ل حيث �أودى الوباء
بحياة � 259ألفا و� 271شخ�صا يف
عام واحد �أم�س الأول الأربعاء �أعلى
ح�صيلة وف��ي��ات بكوفيد 19-خالل
� 24ساعة بلغت  1910وفيات.
ويف كولومبيا ،ثالث دولة يف �أمريكا
ال�لات��ي��ن��ي��ة م��ن ح��ي��ث ع���دد الوفيات
بعد الربازيل واملك�سيك ،جتاوز عدد
�ضحايا الوباء � 60ألفا الأربعاء.
وجتاوزت �إ�سبانيا عتبة � 70ألف وفاة
ي���وم الأرب���ع���اء ب��ع��دم��ا ���ش��ه��دت �شهرا
�سجلت فيه �أك�ب�ر ع��دد م��ن الوفيات
ّ
منذ انت�شار املوجة االوىل يف البالد.
وم���ع ذل����ك ،ت���دل امل����ؤ����ش���رات ع��ل��ى �أن
الو�ضع ال�صحي يتح�سن خ�صو�صا يف
دور امل�سنني حيث مت �إعطاء اللقاحات الأوىل.
ويف فرن�سا� ،أعلن وزير ال�صناعة الأربعاء تباط�ؤ �إنتاج
اللقاحات امل�ضادة لفريو�س كورونا ب�سبب نق�ص املعدات
خ�صو�صا القوارير والقوى العاملة ل�ضمان ت�صنيعها،
معربا عن �أمله يف ت�سريع ال�شراكات بني املجموعات
ال�صيدالنية.
�أم��ا �سلوفاكيا ،فقد �أعلنت �أنها �ستفر�ض حظر جتول
ليليا اع��ت��ب��ارا م��ن م�����س��اء الأرب���ع���اء فيما ت�سجل هذه
الدولة �أعلى معدل وفيات بكوفيد 19-يف العامل.
وما زال الت�أثري الكارثي للوباء على الأمرا�ض الأخرى
يف �أنحاء العامل وا�ضحا :نق�ص يف الت�شخي�ص وانقطاع
ال��ع�لاج��ات .ووف��ق��ا ل��درا���س��ة ن�شرت �أم�����س اخلمي�س يف
جملة “ذي الن�سيت ت�شايلد �أند �أدولي�سانت هيلث” ،كان
للوباء ت�أثري �سلبي على اخلدمات املرتبطة بخدمات
معاجلة ���س��رط��ان الأط��ف��ال ح��ول ال��ع��امل خ�صو�صا يف
البلدان الأقل ثراء.

مقتل طبيبة يف انفجار قنبلة �شرق �أفغان�ستان م�صر تبد�أ حملة التطعيم بلقاح كوفيد 19-لعامة ال�شعب

•• كابول-رويرتز

قال م�س�ؤولون حمليون �أم�س اخلمي�س �إن انفجار قنبلة يف الطريق العام
�أ�سفر عن مقتل طبيبة يف مدينة جالل �آباد يف �شرق �أفغان�ستان وذلك بعد
يومني من مقتل ثالث عامالت يف جمال الإع�لام بالر�صا�ص يف املدينة
نف�سها.
وق��ال عطا اهلل خوجياين املتحدث با�سم حاكم �إقليم ننكرهار حيث تقع
مدينة جالل اباد �إن الطبيبة كانت يف طريقها �إىل عملها يف عربة ريك�شا
�صباح �أم�س اخلمي�س عندما قتلت يف االنفجار الذي �أ�سفر �أي�ضا عن �إ�صابة
طفل .ومل تعلن �أي جهة م�س�ؤوليتها عن الهجوم.
ويف ال�شهور الأخ�ي�رة وقعت �سل�سلة من ح��وادث �إط�لاق النار وتفجريات
ال��ق��ن��اب��ل ال�����ص��غ�يرة ا���س��ت��ه��دف��ت �صحفيني وع��ام��ل�ين يف امل��ج��ت��م��ع املدين
وموظفني حكوميني من امل�ستوى املتو�سط.
وحتمل احلكومة وبع�ض القوى الأجنبية م�س�ؤولية كثري من الهجمات
حلركة طالبان وتقول �إن احلركة ت�ستخدم هذه الأ�ساليب لبث اخلوف يف
الوقت الذي تتحا�شى فيه الت�سبب يف خ�سائر ب�شرية كبرية .وتنفي طالبان
تورطها يف الهجمات.
•• االمم املتحدة � -أ ف ب

•• القاهرة-رويرتز

ق���ال جمل�س ال�����وزراء امل�����ص��ري �إن
ال�����س��ل��ط��ات ال�����ص��ح��ي��ة ب����د�أت �أم�س
اخل���م���ي�������س ت��ط��ع��ي��م ك����ب����ار ال�سن
وامل�صابني ب�أمرا�ض مزمنة بلقاح
ف�يرو���س ك���ورون���ا وذل���ك ب��ع��د عدة
�أ�سابيع من ب��دء تطعيم العاملني
يف القطاع الطبي.
وق���ال جمل�س ال����وزراء يف ب��ي��ان �إن
قرابة � 153ألف �شخ�ص تقدموا
بطلبات للتطعيم منذ يوم الأحد
امل��ا���ض��ي ع��ن��دم��ا �أت���اح���ت احلكومة
�إم��ك��ان��ي��ة ت�سجيل ال��ط��ل��ب��ات عرب
الإنرتنت.
وق����ال رئ��ي�����س ال�������وزراء م�صطفى

م��دب��ويل �إن م�����ص��ر ال��ت��ي يتجاوز
ع��دد �سكانها  100مليون ن�سمة
�أع��دت  40مركزا للتطعيم و�إنها
ت��ع��ت��زم زي�����ادة ال���ع���دد ب��ع��د و�صول
دف���ع���ات �إ���ض��اف��ي��ة م���ن اللقاحات.
وق������د ت���ل���ق���ت م�������ص���ر � 350أل����ف
ج��رع��ة م��ن ال��ل��ق��اح ال����ذي طورته
���ش��رك��ة ���س��ي��ن��وف��ارم ال�صينية على
دفعتني منذ دي�سمرب كانون الأول
ب��الإ���ض��اف��ة ع��ل��ى � 50أل���ف جرعة
من لقاح �أ�سرتازينيكا يف فرباير
�شباط املا�ضي.
وت�أمل م�صر احل�صول على كمية
من اللقاحات من مبادرة كوفاك�س
العاملية التي تهدف للتوزيع العادل
للقاح وذلك خالل الأ�سابيع املقبلة.

ويف  24فرباير �شباط قالت هيئة
الدواء امل�صرية �إنها اعتمدت لقاح
�سبوتنيك يف الرو�سي لال�ستخدام
الطارئ .وقالت �شركة برامي �سبيد
م��ي��دي��ك��ال امل�����ص��ري��ة �إن��ه��ا ح�صلت
على حق توفري اللقاح الرو�سي يف
م�صر وذلك يف بيان �إىل البور�صة
امل�صرية لكنها مل تذكر تفا�صيل.
وك���ان���ت م�����ص��ر ق���د ب�����د�أت تطعيم
العاملني على اخلطوط الأمامية
يف ال��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي يف  24يناير
ك���ان���ون ال���ث���اين امل���ا����ض���ي باللقاح
ال�صيني.
وقالت وزيرة ال�صحة هالة زايد �إن
م��ن ح�صلوا على اللقاح ال�صيني
�سيح�صلون على جرعة ثانية بعد

الأمم املتحدة تواجه مع�ضلة متثيل بورما

�أعلنت مبعوثة الأمم املتحدة لبورما
كري�ستني �شرانر بورجينري �أن املبادالت
مع ه��ذا البلد اقت�صرت منذ �شباط فرباير على ر�سائل
خطية مل ي���رد ال��ع�����س��ك��ري��ون ع��ل��ى �آخ���ره���ا ،بينما تواجه
املنظمة الدولية مع�ضلة تتعلق مبن ميثل بورما لديها.
وقالت امل�س�ؤولة الدولية لو�سائل �إعالم “ب�صفتي مي�سرا
(�آم��ل) �أال �أفقد االت�صال باجلي�ش� .آمل �أال يحدث هذا”،
مو�ضحة �أن “�آخر ات�صال مع نائب قائد اجلي�ش البورمي
(�سو وين) جرى يف � 15شباط فرباير».
و�أ�ضافت “منذ ذلك احلني �أنا على ات�صال كتابيا و�أر�سلت
الأح���د ر���س��ال��ة طويلة مبا�شرة �إىل ال��رج��ل ال��ث��اين ()...
لكن مل �أح�صل على رد مبا�شر منذ ذل��ك احل�ين ،لكنهم
(الع�سكريون) ير�سلون يل معلومات كل يوم لذلك �أحاول
�أن �أبقى على ات�صال».
وكانت امل�س�ؤولة ال�سوي�سرية �شنت اجلمعة هجوما عنيفا
يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة على اجلي�ش البورمي
مدينة ق�سوته ومطالبة الأ�سرة الدولية بعدم االعرتاف
بالنظام اجلديد .من جهتها ،دعت مفو�ضة الأمم املتحدة
ال�سامية حلقوق الإن�سان مي�شيل با�شليه اخلمي�س اجلي�ش
ال��ب��ورم��ي �إىل ال��ك ّ��ف ع��ن “قتل املتظاهرين و�سجنهم”،
م�شرية �إىل مقتل  54منهم وتوقيف �أك�ثر من ،1700
منذ انقالب الأول من �شباط/فرباير.
وقالت با�شليه يف بيان “�إنه لأم��ر م�شني �أن تطلق قوات
����ي ���ض��د م��ت��ظ��اه��ري��ن ���س��ل��م��ي�ين يف
الأم�����ن ال��ر���ص��ا���ص احل ّ
ك��ل �أن��ح��اء البالد” .و�أ���ض��اف��ت “�أنا م�ستاءة �أي�ضاً ب�سبب
االعتداءات املوثقة �ضد الطاقم الطبي يف �أق�سام الطوارئ
وف����رق الإ���س��ع��اف ال��ت��ي حت����اول ت��ق��دمي خ��دم��ات الرعاية
للجرحى» .وتعي�ش كري�ستني �شرانر بورجينري يف �سوي�سرا
وه���ي حت���اول ال�سفر �إىل ب��ورم��ا م��ن��ذ ان��ق�لاب الأول من
�شباط/فرباير ،ال �سيما للقاء القادة املدنيني البورميني.

لكن املجموعة الع�سكرية رف�ضت كل الزيارات حتى الآن،
م�ؤكدة �أن الوقت “مل يحن بعد” .وقالت �إنهم “ي�ؤكدون
�أن عليهم ت�سوية �أمرين �أوال ،هما موا�صلة التحقيقات يف
تزوير االنتخابات ووقف حركة الع�صيان».
وخالل �آخر ات�صال هاتفي �أجرته يف � 15شباط/فرباير
مع قائد اجلي�ش ،حذرت من �أن قطع الإنرتنت “�سي�ؤدي
�إىل تفاقم التوتر الوطني” ،ح�سبما ذكرت الأمم املتحدة
يف ذل��ك ال��وق��ت .ي���أت��ي ذل��ك بينما ت��واج��ه الأمم املتحدة
مع�ضلة متثيل بورما لديها .فقد ذكرت الثالثاء �أنها تلقت
ر�سالتني “متناق�ضتني” ب�ش�أن من ميثل البالد دبلوما�سياً

يف مقر املنظمة يف نيويورك بعد ان�شقاق ال�سفري البورمي
عن ال�سلطة اجلمعة ثم �إقالته.
و�أع��ل��ن ك��ي��او م��و ت���ون ق��ط��ع ���ص�لات��ه بالع�سكريني خالل
اجتماع خا�ص للجمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة اجلمعة
يف خ��ط��اب م����ؤث���ر دع���ا ف��ي��ه �إىل �إن���ه���اء االن���ق�ل�اب وداف���ع
ع��ن ال�شعب البورمي راف��ع��ا ثالثة �أ�صابع �شعار احلركة
االحتجاجية .يف اليوم التايل �أقيل من من�صبه بقرار من
املجموعة الع�سكرية .لكنه وجه الإثنني ر�سالة �إىل رئي�س
اجلمعية العامة للأمم املتحدة مع ن�سخة �إىل الأمني العام
للمنظمة ،ي�ؤكد فيها �أنه ما زال ممثل بالده .ويذكر كياو

Friday

 21ي��وم��ا و�إن م��ن ح�����ص��ل��وا على
لقاح �أ�سرتا زينيكا �سينتظرون 12
�أ���س��ب��وع��ا للح�صول ع��ل��ى اجلرعة
الثانية.
وح��ت��ى ي��وم الأرب���ع���اء �أك���دت م�صر
اكت�شاف  184168حالة عدوى
بفريو�س ك��ورون��ا منها 10822
ح��ال��ة ت��ويف �أ�صحابها وذل���ك منذ
بدء اجلائحة.
غ��ي�ر �أن م�������س����ؤول�ي�ن يف القطاع
ال�صحي يرجحون �أن يكون العدد
احل��ق��ي��ق��ي �أك��ب�ر م���ن ذل����ك بكثري
ب�سبب انخفا�ض معدل الفحو�ص
ل��ل��ك�����ش��ف ع����ن ف��ي�رو�����س ك����ورون����ا
وا���س��ت��ب��ع��اد ن��ت��ائ��ج ال��ف��ح��و���ص التي
يجريها القطاع اخلا�ص.

موتون يف الر�سالة التي اطلعت عليها
وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س ب���أن��ه مت تعيينه
ب��ق��رار م��ن ال��رئ��ي�����س امل����دين البورمي
ووزي��رة اخلارجية املخلوعة �أون��غ �سان
�سو ت�شي .ويقول “لذلك �أود �أن �أ�ؤكد لكم �أنني �أبقى املمثل
الدائم لبورما لدى الأمم املتحدة».
من جهتها� ،أر�سلت وزارة اخلارجية البورمية الثالثاء،
مذكرة �إىل الأمم املتحدة اطلعت عليها وكالة فران�س بر�س
ت�شدد على انتهاء مهمة كياو مو تون.
وكتبت اخلارجية البورمية يف املذكرة �أنها “تت�شرف بت�أكيد
�أن املجل�س الإداري جلمهورية احت���اد ب��ورم��ا �أن��ه��ى مهام
وم�س�ؤوليات ال�سفري كياو مو تون كممثل دائم لبورما لدى
الأمم املتحدة ومقر �إقامته يف نيويورك يف � 27شباط/
فرباير .»2021
وت�ضيف اخل��ارج��ي��ة يف مذكرتها “حاليا ،مت تعيني تني
م��اون��غ ناينغ  ،ن��ائ��ب ال�سفري وامل��م��ث��ل ال��دائ��م يف من�صب
القائم بالأعمال بالنيابة عن البعثة الدائمة لبورما لدى
الأمم املتحدة».
ق���ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م الأمم امل��ت��ح��دة �ستيفان دوجاريك
الذي بدا االرتباك عليه وا�ضحا خالل م�ؤمتره ال�صحايف
اليومي “ تلقينا ر�سالتني متناق�ضتني �سنقوم بدرا�ستهما
ونرى من �أين جاءتا وماذا �سنفعل».
و�ستنظر جل���ان االع��ت��م��اد وال�بروت��وك��ول ال��ت��اب��ع��ة للأمم
امل��ت��ح��دة يف ال��ق�����ض��ي��ة ث���م حت��ي��ل��ه��ا �إىل اجل��م��ع��ي��ة العامة
للم�صادقة على ق��رار ميكن �أن يعر�ض للت�صويت ،ح�سب
املنظمة .ويف خطابه �أم��ام اجلمعية العامة ،دع��ا مندوب
بورما الأمم املتحدة �إىل عدم االعرتاف بال�سلطة اجلديدة
يف ب��ل��ده .وق��ال��ت ���ش��ران��ر بورجينري “من امل��ه��م �أال مينح
املجتمع الدويل �شرعية �أو اعرتافا بهذا النظام».
ويف ت�صريح لوكالة فران�س بر�س ،توقع م�س�ؤول يف االمم
املتحدة طلب ع��دم الك�شف عن هويته �أال تلقى ات�صاالت
املنظمة الدولية ردا بعد هذا الت�صريح.
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عوا�صم
اجلزائر
�أعلنت احلكومة اجلزائرية �أ ّنها ب�صدد �إع��داد م�شروع قانون يجيز
ن��زع اجلن�سية م��ن امل��واط��ن�ين ال��ذي��ن يرتكبون يف اخل���ارج “�أفعا ًال
مت�س بالوحدة الوطنية” �أو
ُتلحق �ضرراً ج�سيماً مب�صالح الدولة �أو ّ
يتعاملون مع “دولة معادية” �أو ينخرطون يف ن�شاط “�إرهابي».
وقالت وكالة الأنباء الر�سمية �إنّ وزير العدل بلقا�سم زغماتي قدّم
“ين�ص
خ�لال جل�سة جمل�س ال����وزراء م�شروعاً متهيدياً ل��ق��ان��ون
ّ
على ا�ستحداث �إج��راء للتجريد من اجلن�سية اجلزائرية ،الأ�صلية
�أو املكت�سبة ،يط ّبق على ك�� ّل ج��زائ��ري يرتكب ع��م��داً �أف��ع��ا ًال خارج
الرتاب الوطني من �ش�أنها �أن ُتلحق �ضرراً ج�سيماً مب�صالح الدولة
مت�س بالوحدة الوطنية» .و�أ�ضافت �أنّ “هذا الإجراء يط ّبق �أي�ضاً
�أو ّ
على ال�شخ�ص الذي ين�شط �أو ينخرط يف منظمة �إرهابية� ،أو يقوم
بتمويلها �أو متجيدها” ،كما يط ّبق “على ك ّل من تعامل مع دولة
الن�ص خماوف جد ّية يف �صفوف
املرجح �أن يثري هذا ّ
معادية» .ومن ّ
ال�شتات اجلزائري املنت�شر حول العامل .وتقيم يف فرن�سا �أكرب جالية
جزائرية يف اخلارج .وكان الرئي�س اجلزائري عبد املجيد ت ّبون قال
يف ّ
متوز/يوليو �إنّ “�أكرث من �س ّتة ماليني جزائري” يعي�شون يف
فرن�سا .وي�أتي هذا امل�شروع يف وقت ا�ست�أنفت فيه حركة االحتجاج
ال�شعبي يف اجلزائر ،املدعومة من ق�سم كبري من ال�شتات ،تظاهراتها
�ض ّد “النظام” ال�سيا�سي القائم.

�أثينا
�أجرى مهند�سون �أم�س اخلمي�س تقييما للأ�ضرار التي حلقت باليونان
بعد يوم من وقوع زلزال بقوة  6,3درجات على مقيا�س ري�شرت �ضرب
و�سط البالد ما �أ�سفر عن �إ�صابة � 11شخ�صا بينهم �شخ�ص حاله
ح��رج��ة وت�ضرر م��ئ��ات امل��ب��اين .و�أم�����ض��ى الع�شرات م��ن �سكان قريتي
دما�سي ومي�سوهوري ،على بعد  240كيلومرتا �شمال �أثينا ،ليلتهم
بعيدا عن منازلهم .ومتت ا�ست�ضافتهم يف خيام ن�صبت يف �أحد املالعب
ويف خم�سة فنادق يف بلدة تريكاال القريبة والري�سا ،كربى مدن املنطقة
وفقا مل�س�ؤويل احلماية املدنية .وم�ساء الأربعاء� ،ضربت املنطقة هزات
ارتدادية عدة من بينها واحدة بلغت قوتها  5,2درجات .وتقوم فرق
بالتحقق من املنازل واملدار�س التي �أغلقت اخلمي�س ك�إجراء احرتازي
وامل�ست�شفيات واملباين العامة الأخرى.
و�أخ���رج العديد م��ن الأ�شخا�ص م��ن حت��ت االنقا�ض م��ن بينهم رجل
عجوز معوّق مت انت�شاله من منزله املنهار يف مي�سوهوري ،و 63تلميذا
من مدر�سة دما�سي بنيت قبل �أك�ثر من ثمانني عاما .وب�ين الأبنية
املت�ضررة �أربع كنائ�س من بينها واحدة تعود �إىل القرن ال�سابع ع�شر
واثنتان حلقت بهما �أ�ضرار كبرية وفقا لوزارة الثقافة .ووقع الزلزال
يف ال�ساعة  10,16( 12,16ت غ) ،وقد �شعر به �سكان و�سط اليونان
و���ش��م��ال��ه��ا .وح����دّد م��ر���ص��د �أث��ي��ن��ا م��رك��ز ال���زل���زال ع��ل��ى م�سافة 238
كيلومرتا �شمال �أثينا وعلى عمق  8كيلومرتات.

جنيف
�أعلنت مفو�ضة الأمم املتحدة ال�سامية حل��ق��وق الإن�����س��ان مي�شيل
با�شليه اخلمي�س �أن مكتبها �أثبت حدوث �سل�سلة انتهاكات خطرية
قد ت�شكل “جرائم حرب وجرائم �ضد الإن�سانية” يف منطقة تيغراي
الإثيوبية ،ارتكبتها القوات الإثيوبية وكذلك الإريرتية.
وقالت با�شليه يف بيان �إن مكتبها “متكن من �إثبات معلومات حول
بع�ض الأحداث التي وقعت يف ت�شرين الثاين/نوفمرب املا�ضي ،تفيد
عن عمليات ق�صف ع�شوائية يف مدن ميكيلي وحمرية و�آديغرات يف
منطقة تيغراي ومعلومات تتحدث عن انتهاكات خطرية وجتاوزات
ت�شمل م��ذاب��ح يف �أك�����س��وم ودي��ن��غ��ي�لات يف و���س��ط ت��ي��غ��راي م��ن جانب
القوات امل�سلحة الإريرتية».
و�أ�ضافت “قد تكون ار ُتكبت انتهاكات خطرة للقانون الدويل ميكن
�أن ترقى �إىل جرائم حرب وجرائم �ضد الإن�سانية».
وقالت �إن “مع وجود �أطراف عدة يف النزاع و�إنكار عام من الوا�ضح
�أن ثمة حاجة لتقييم مو�ضوعي وم�ستق ّل».
ّ
وح�ضت با�شليه احلكومة الإثيوبية على ال�سماح ملكتبها وحمققني
�أمم��ي�ين �آخ��ري��ن ب��ال��و���ص��ول �إىل ت��ي��غ��راي “بهدف حت��دي��د الوقائع
وامل�ساهمة يف املحا�سبة� ،أي���اً ك��ان �أ���ص��ل مرتبكيها” .و�أ���ش��ارت �إىل
�أن مكتبها ال ي���زال يتلقى معلومات ح��ول م��ع��ارك دائ���رة يف و�سط
تيغراي.

�أكرث من  1900وفاة بكورونا يف الربازيل

•• ريو دي جانريو�-أ ف ب

�سجلت الربازيل لليوم الثاين على التوايل ،ح�صيلة وفيات يومية قيا�سية
ّ
بفريو�س كورونا بلغت  1,910وفيات ،بح�سب بيانات ر�سمية �أ ّكدت تدهور
الو�ضع الوبائي يف ال��ب�لاد .ووفقاً للبيانات التي ن�شرتها وزارة ال�صحة،
والتي يقول كثري من العلماء �إنها ال تعك�س الواقع الفعلي للو�ضع الوبائي
يف البالد ،فقد بلغت احل�صيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن اجلائحة يف
�أكرب دولة يف �أمريكا الالتينية من حيث عدد ال�سكان  259,271وفاة.
�سجلت يف ال�ساعات الأربع
والربازيل البالغ عدد �سكانها  212مليون ن�سمة ّ
والع�شرين الأخ�يرة � 71,704إ�صابات جديدة بالفريو�س ،يف ثاين �أ�سو�أ
ّ
بالتف�شي يف هذا البلد.
ح�صيلة يومية منذ بد�أ الوباء
�سجلت الثالثاء ح�صيلة �ضحايا يومية قيا�سية بلغت
وك��ان��ت ال�برازي��ل ّ
 1,641وف��اة .وعلى مدى الأي��ام ال�سبعة املا�ضية ،ارتفع معدّل الوفيات
اليومية �إىل  1,331حالة وف��اة .ولغاية �شباط/فرباير املا�ضي مل يكن
هذا املعدّل قد جتاوز عتبة الـ 1100حالة وفاة يومياً .والربازيل هي ثاين
�أكرث دولة يف العامل ،بعد الواليات امل ّتحدة ،ت�ض ّرراً من كورونا على �صعيد
اخل�سائر الب�شرية .ويف حني يح ّذر خرباء الأوبئة من �أنّ الو�ضع الوبائي يف
الربازيل ّ
ال�صحي
مر�شح للتفاقم ب�شدّة يف الأ�سبوعني املقبلني ،ف�إنّ النظام
ّ
يف البالد هو من الآن على و�شك االنهيار .وزادت ن�سبة �إ�شغال الأ�س ّرة يف
�أق�سام العناية املر ّكزة يف امل�ست�شفيات عن  80%يف  19من �أ�صل واليات
البالد الـ ،27وفقاً ملعهد فيوكروز .والأربعاء �أعلنت والية �ساو باولو (جنوب
�شرق) ،الأغنى والأكرث تعداداً لل�س ّكان يف البالد ( 46مليون ن�سمة) ،عودة
العمل ملدة �أ�سبوعني بالقيود امل�شدّدة لوقف ّ
تف�شي اجلائحة.
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ثمانية جرحى طعن ًا ب�سالح �أبي�ض يف ال�سويد
•• �ستوكهومل�-أ ف ب

12

�أ�صيب ثمانية �أ�شخا�ص ب��ج��روح ،بينهم خم�سة �إ�صاباتهم خطرة ،يف
هجوم ب�سالح �أبي�ض �ش ّنه يف جنوب ال�سويد �أم�س الأول الأربعاء �شاب
اعتقلته ال�سلطات التي قالت �إ ّنها ت�شتبه باعتداء “�إرهابي».
وقالت ال�سلطات �إن املهاجم �شاب ع�شريني �أ�صيب يف �ساقه بر�صا�ص
ال�شرطة �أثناء اعتقاله يف مدينة فيتالندا ال�صغرية يف جنوب البالد
ع�صراً.
ولي ً
ال �أف��اد امل�ست�شفى ال��ذي نقل �إليه اجلرحى يف مدينة جونكوبينغ،
عا�صمة امل��ن��ط��ق��ة� ،أنّ ث�لاث��ة م��ن اجل��رح��ى حياتهم يف خ��ط��ر واثنني
�إ�صاباتهما بالغة والثالثة الباقني جروحهم ت�ت�راوح ب�ين الطفيفة

واملتو�سطة .وبعد �أن ا�ستبعدت يف بادئ الأمر الفر�ضية الإرهابية� ،أعلنت
ال�شرطة م�ساء الأربعاء �أ ّنها ت�شتبه يف “جرمية �إرهابية».
وق��ال وزي��ر الداخلية ميكائيل دامبريي يف بيان “�إ ّنها �أح��داث فظيعة
و�أفكاري ت ّتجه نحو ال�ضحايا و�أقربائهم .يف الوقت احل��ايل ،ال نعرف
حتديداً ما ح�صل وما كان الدافع” .من جهتهم ظ ّل املحقّقون حذرين
خالل م�ؤمتر �صحايف عقد لي ً
ال.
وق��ال��ت مالينا غ���ران رئي�سة �شرطة املنطقة “هناك تفا�صيل تتع ّلق
بالتحقيق تدفعنا للعمل على دوافع �إرهابية حمتملة ،ولكني ال ا�ستطيع
�أن �أف�صح عنها».
و�أ�ضافت �أنّ امل�شتبه به ال��ذي نقل �إىل امل�ست�شفى للعالج بعد �إ�صاباته
بالر�صا�ص يف �ساقه لي�ست يف حالة ت�سمح له باخل�ضوع لال�ستجواب.

واملوقوف ذو �سوابق تتع ّلق مبخالفات ب�سيطة وك��ان يقيم يف املنطقة،
وفقاً لل�سلطات التي مل تك�شف عن جن�سيته.
ودان رئي�س الوزراء �ستيفان لوفن الهجوم.
وق��ال “�أدين ه��ذا العمل الرهيب .نحن نواجه ه��ذه الأف��ع��ال ال�شنيعة
بقوة املجتمع اجلماعية».
و�أ����ض���اف ل��وف��ن ال���ذي ي��ت��زعّ��م احل���زب اال���ش�تراك��ي ال��دمي��وق��راط��ي �أنّ
ال�شرطة “تق ّيم با�ستمرار ما �إذا كانت هناك حاجة التخاذ تدابري �أمنية
ونحن م�ستعدّون للقيام بذلك �إذا لزم الأمر».
وتتعاون ال�شرطة واال�ستخبارات ال�سويدية “�سوبو” يف التحقيق بهذه
الق�ضية التي ال تزال يف الوقت الراهن بيد ال�شرطة.
وقال املتحدث با�سم ال�شرطة كري�ستيان يونغبريي لوكالة فران�س بر�س

�إنّ املهاجم كان بحوزته “�سالح حاد” .و�أفادت و�سائل �إعالم حملية �أنّ
ال�سالح كان �سكيناً.
ويف ال�سويد ،تعترب �أجهزة اال�ستخبارات �أنّ التهديد الإرهابي مرتفع.
وا�س ُتهدفت البالد م ّرتني باعتداءات يف ال�سنوات الأخرية.
ويف �آخر اعتداء �شهدته عام  ،2017ده�س مهاجر �أوزبك�ستاين ُرف�ض
طلب جلوئه ،مارة يف �ستوكهومل م�ستخدماً �شاحنة م�سروقة ،ما ت�سبب
مبقتل خم�سة �أ���ش��خ��ا���ص .ودي���ن بال�سجن امل���ؤب��د يف حزيران/يونيو
.2018
ويف كانون الأول/دي�سمرب  ،2010ن ّفذ رجل اعتدا ًء انتحارياً بقنبلة
يف و���س��ط �ستوكهومل ،ومل ي�سفر ���س��وى ع��ن �إ���ص��اب��ة �أ�شخا�ص بجروح
طفيفة.

•• الفجر –خرية ال�شيباين
مثل حريق ال�براري ،التمرد يف نربا�سكا ينت�شر من مقاطعة �إىل �أخرى� :سكوت�س بالف وهيت�شكوك والآن
�ساربي� ...إنها �صرخة غ�ضب �أطلقها ن�شطاء جمهوريون �ضد بن �سا�س .فمن وجهة نظرهم ،هذا ال�سناتور49 ،
عا ًما ،الذي �أعيد انتخابه للتو ،ارتكب ما ال ميكن �إ�صالحه :لقد �أيد العزل (“الئحة االتهام”) �ضد دونالد
ترامب بتهمة “التحري�ض على التمرد».
يف �سكوت�س بالف ،نظمت الزعيمة املحلية للحزب الكبري القدمي ،كولني وودوارد ،عري�ضة لفر�ض رقابة رمزية
على ع�ضو جمل�س املدينة ،الذي تتهمه بـ “انتقاد الرئي�س ترامب”.
“حقيقة �أنه ال ميثلنا ح ًقا هي يف حد ذاتها م�شكلة كبرية” ،ت�أ�سف هذه الكادر املحافظة ،التي ترى �أن حزبها
“وجد �صو ًتا” لنقل �أفكاره من خالل امللياردير اجلمهوري .يف جميع �أنحاء الواليات املتحدة ،الوقت لت�صفية
احل�سابات.

داخل احلزب اجلمهوري

الرتامبيون ي�ستخدمون كل الو�سائل �ضد «اخلونة»!...
بن �سا�س...را�سه مطلوبة
�أقا�صي الغرب الأو�سط �إىل فلوريدا
وجبال الأبال�ش ،ترتفع الأ�صوات
داخ���ل احل���زب اجل��م��ه��وري ملعاقبة
“اخلونة” ،واملطالبة بطردهم،
و�إع�������ادة احل�����زب اجل���م���ه���وري �إىل
ق���وت���ه الأي���دي���ول���وج���ي���ة ب��ع��د عدة
ع��ل��ى احل����زب اجل��م��ه��وري .ويعزز
هزائم انتخابية.
ُ
ً
ع��ل��ى امل��ق��ع��د ال�����س��اخ��ن �أي�ضا :ا�ستطالع للر�أي ن�شر يف بوليتيكو
ال�سناتور جيف فليك (�أري��زون��ا)  ،تقدمه نحو عام  ،2024ب�شعبية
وبات تومي (بن�سلفانيا)  ،وريت�شارد قيا�سية بلغت  53باملائة ،متقدماً
بور (نورث كارولينا) ،والنائبة ليز بفارق كبري على مايك بن�س (12
ت�����ش��ي��ن��ي (واي���وم���ن���غ) وغريهم.و ب��امل��ائ��ة) ،وحاكمة والي���ة كارولينا
يف ال�����ص��ف الأول ...م��اي��ك بن�س! اجل��ن��وب��ي��ة ال�����س��اب��ق��ة ن��ي��ك��ي هايل
نائب الرئي�س ال�سابق ،الذي �شبع ( 6ب��امل��ائ��ة) ،و���س��ي��ن��ات��ور تك�سا�س
اه��ان��ات دون ان ي��رد الفعل طيلة ت��ي��د ك����روز ( 4ب��امل��ائ��ة)� ،أو وزير
�أرب����ع ���س��ن��وات ،ويتخفى االن بعد اخلارجية ال�سابق مايك بومبيو
تغريدة رئا�سية يف  6يناير كادت ( 2باملائة).
راه���ن���ا ،ال ���ش��يء ي��ن��ال م���ن ثقة
�أن ت���ؤدي �إىل �إعدامه عند اقتحام
مبنى الكابيتول .ثم انتقد دونالد ج��م��ه��وره ف��ي��ه ،وي��ري��د ث�لاث��ة من
ت���رام���ب زم��ي��ل��ه يف ال�تر���ش��ح على
�أن��ه “افتقر �إىل ال�شجاعة” لأنه
اعرتف بانت�صار جو بايدن.

�إنقاذ احلركة املحافظة ،يقت�ضي تقدمي جبهة موحدة �ضد �سيا�سات جو بايدن

املطالبة بطرد اخلونة و�إعادة
احلزب اجلمهوري �إىل قوته الأيديولوجية
ك��ل �أرب��ع��ة جمهوريني �أن يوا�صل
ت����رام����ب “لعب دور �سيا�سي”.
وداخل احلزب ،يظهر االنتهازيون
ندمهم ،مثل �أع�ضاء الكوجنر�س
ك���ي���ف���ن م���ك���ارث���ـ���ـ���ـ���ـ���ي وليند�س ــي
جـ ــراهام.
بعد الإع��راب عن غ�ضبهما لفرتة
وج��ي��زة م��ن غ��زو الكابيتول ،ومن
ك��ل��م��ات دون���ال���د ت���رام���ب امللتهبة،
ا�ستقبلهما الأخري يف مقر �إقامته
الرئي�سي يف م��ار �إي��ه الغ��و -حيث
قدما ملبايعته.
«ك����ل ه����ذا ن��ت��ي��ج��ة اال�ستحواذ

ع����ل����ى ال�������س���ل���ط���ة ال���������ذي خطط
ل���ه ت���رام���ب داخ���ل��� ًي���ا ،ي��ح��ل��ل ويت
�أيري�س ،رئي�س معهد ن��ورث �ستار
�أوب��ي��ن��ي��ون ري�سري�ش ،ف��خ��و ًف��ا من
ظهور مناف�س خ�لال االنتخابات
التمهيدية عام  ،2020قام بتعيني
م�����س��اع��دي��ه يف امل��ن��ا���ص��ب احلزبية
الرئي�سية ،و�أعمال الرتهيب هذه
يرتكبها م�ؤيدو ترامب املتطرفني،
ال��ذي��ن ي�سارعون �إىل معاقبة �أي
�شخ�ص ميلك اجل��ر�أة على توجيه
اتهام �إىل بطلهم».
لكن اللعبة مل تنته بعد“ ...القادة

ميت�ش ماكونيل هل ينت�صر االعتدال على التطرف؟
ريا
دونالد ترامب) ،هل ميكنهم �أخ ً
�أن يحلوا حمل اجلناح الراديكايل،
ي��ت��ام��ى امل�����س��ت���أج��ر ال�����س��اب��ق للبيت
الأب���ي�������ض؟ ل��ي�����س م���ت����أك���دًا ،وفقًا
ل���ل���خ���ب�ي�ر اال�����س��ت�رات����ي����ج����ي وي����ت
�أيري�س“ :هذا الف�صيل ال�شعبوي،
ت���رام���ب وح�����ده ه���و ال�����ذي يحمل امل���ن���اه�������ض ل��ل��ن��خ��ب��ة ،واملناه�ض
م��ف��ت��اح ال��ن��ج��اح ���س��وف يتال�شى” ،للفكر ،واملناه�ض لال�ستبلي�شمنت،
ي�شري �إريك هريزيك ،الأ�ستاذ املميز وامل��ن��اه�����ض ل�ل��إع�ل�ام ،واملناه�ض
للعلوم ال�سيا�سية يف جامعة نيفادا ل��ل��م��ه��اج��ري��ن ،وامل���ن���اه�������ض ل���وول
يف رينو ،و�إذا ا�ستمر اجلمهوريون �سرتيت ،كان موجودًا قبل ترامب
يف م��غ��ازل��ة ات��ب��اع امل����ؤام���رة يف كيو ب���ف�ت�رة ط���وي���ل���ة ،و�����س����وف يعي�ش
ان���ون ،وا�ستعداء وع��زل الناخبات بعده».
على املدى القريب ،يواجه ترامب
والأق��ل��ي��ات ال��ع��رق��ي��ة� ،ستنخف�ض
حت��ق��ي��ق�ين ي��ت��ع��ل��ق��ان بال�ضغوط
�أعدادهم” ،يتوقع هذا اخلبري.
امل��ح��اف��ظ��ون امل��ع��ت��دل��ون ،الذين ال��ت��ي مار�سها يف  2يناير لعك�س
ميثلهم زعيم الأقلية اجلمهورية نتيجة االن��ت��خ��اب��ات يف جورجيا،
يف جم���ل�������س ال���������ش����ي����وخ ،ميت�ش وم���������س�����ؤول����ي����ت����ه ع�����ن ال����ت����م����رد يف
م���اك���ون���ي���ل (ال��������ذي ان���ف�������ص���ل عن الكابيتول هيل يف  6يناير .ت�ضاف
�إل��ي��ه��ا الإج�������راءات ،ق��ي��د التنفيذ،
�أم������ام حم���اك���م ن���ي���وي���ورك بتهمة
االح���ت���ي���ال وال���ت���ه���رب ال�ضريبي.
ع������ودة دون����ال����د ت����رام����ب الكبرية
لي�ست م�ؤكدة بعد ...ويف االنتظار،
ت�ستمر مطاردة “اخلونة».
عن الك�سربي�س

يريد ثالثة من كل �أربعة جمهوريني
�أن يوا�صــل ترامب لعب دور �سـيا�سي
املحليون للحزب اجل��م��ه��وري هم
عمومًا ترامبيون �أكرث من معظم
ال��ن��اخ��ب�ين �أن��ف�����س��ه��م ،ي��ق��ول جيم
م���ور� ،أ���س��ت��اذ ال��ع��ل��وم ال�سيا�سية يف
ج��ام��ع��ة امل��ح��ي��ط ال��ه��ادئ يف والية
�أوري���غ���ون ،امل�����س���ؤول��ون املنتخبون
امل�ستهدفون م��ن قبل املتطرفني
ل��ي�����س��وا يف خ��ط��ر ح��� ًق���ا ،و�سنت�أكد
م��ن ك��ل �شيء ال��ع��ام املقبل ،خالل
االنتخابات الت�شريعية الن�صفية
يف نوفمرب .فال�س�ؤال ه��و معرفة
ما �إذا �سيتم حتدي املعتدلني من
قبل املعار�ضني امل�ؤيدين لرتامب،

الذين يتمتعون ب�صالبة كافية «.
احلزب وحتدي الوحدة
�إن �إنقاذ احلركة املحافظة ،التي
�أ���ض��ع��ف��ت��ه��ا االن��ق�����س��ام��ات ،ورحيل
ال��ع��دي��د م��ن الأع�����ض��اء املعتدلني،
وال�شك امل��ت��زاي��د لبع�ض املانحني
ال��رئ��ي�����س��ي�ين��� ،س��ي��ق��ت�����ض��ي تقدمي
جبهة م��وح��دة �ضد �سيا�سات جو
ب���اي���دن ،ب����د ًء م��ن خ��ط��ة التحفيز
البالغة  1900مليار دوالر�“ .إذا
انتع�ش االقت�صاد وجنحت حملة
التطعيم ،ف�إن االعتقاد ب�أن دونالد

العودة الكربى لدونالد ترامب لي�ست م�ؤكدة بعد ...ويف االنتظار ،ت�ستمر مطاردة «اخلونة»

ترامب ال يزال �سيد احلزب
ب��ع��د �شهر م��ن م��غ��ادرت��ه البيت
الأبي�ض ،يحتفظ ترامب ب�سطوته

�إذا ا�ستمر اجلمهوريون يف مغازلة كيو انون وا�ستعداء الناخبات والأقليات العرقية� ،ستنخف�ض �أعدادهم

زار زعيم اجلمهوريني يف جمل�س النواب كيفني مكارثي ترامب يف فلوريدا
•• وا�شنطن-وكاالت

ح�ض مدير برنامج تركيا يف “م�ؤ�س�سة ال��دف��اع ع��ن الدميوقراطيات”
الدكتور �أيكان �إردم�ير الإدارة الأمريكية على �إق��ران القول بالفعل حني
تتحدث عن انتهاكات �أنقرة حلقوق الإن�سان.
م���ؤخ��راً ،وق��ع  170نائباً �أمريكياً م��ن ك�لا احل��زب�ين ر�سالة حت��ث وزير
اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي �أن��ط��وين بلينكن على معاجلة “انتهاكات حقوق
الإن�سان التي حتدث يف عهد الرئي�س (الرتكي) رجب طيب �أردوغان”.
ويف فرباير (�شباط) املا�ضي ،دعا  54ع�ضواً يف جمل�س ال�شيوخ الرئي�س
الأمريكي جو بايدن �إىل مواجهة �أردوغ��ان ب�سبب تراجع الدميوقراطية
وازدياد ال�سلوك العدواين لرتكيا.
بيادق �سيا�سية
ت�سلط هاتان الدعوتان ال�ضوء على دعم احلزبني واملجل�سني الت�شريعيني
يف وا�شنطن لتحركات �أمريكية �أق�سى �ضد احلكومة الت�سلطية يف تركيا.
و�أع��ق��ب��ت ه��ات��ان ال��دع��وت��ان م���ب���ادرات �سابقة �أط��ل��ق��ه��ا احل��زب��ان م��ن �أجل
حما�سبة �أردوغان ب�سبب م�س�ؤوليته عن موقف �أنقرة العدواين وخطاباتها
التمردية.
يف  ،2018وجه  66ع�ضواً يف جمل�س ال�شيوخ و 154نائباً ر�سائل �إىل
�أردوغان متهمني �أنقرة باحتجاز مواطنني �أمريكيني وموظفني �أتراك يف

مايك بن�س يف ال�صف الأول من املدانني

مهزلة �أردوغان احلقوقية ...هل ينخدع بايدن بها؟

القن�صليات الأمريكية بطريقة غري عادلة كـ “بيادق �سيا�سية” .ر�سالة
جمل�س ال��ن��واب التي �أر�سلها الإث��ن�ين املا�ضي حت��ث بلينكن على �إعطاء
الأول��وي��ة لق�ضية موظفي القن�صلية الأمريكية الثالثة امل�ستهدفني بـ
“تهم جنائية مريبة».

اخلارجية تتحرك ..بوزيرها وفريقها
�أع��رب بلينكن عن نيته حما�سبة �أردوغ����ان .خ�لال جل�سة امل�صادقة على
تعيينه� ،أ�شار بلينكن �إىل تركيا بكونها “ما ي�سمى ب�شريكنا اال�سرتاتيجي”
وان���ت���ق���ده���ا لأن���ه���ا ت�����ص��ط��ف “�إىل ج���ان���ب واح�����د م���ن �أك��ب��ر مناف�سينا
اال�سرتاتيجيني” ب�سبب �شرائها منظومة �أ�س 400-الرو�سية .وكرر
بلينكن خماوفه ب�سبب هذه ال�صفقة عرب ات�صال بنظريه الرتكي مولود
جاوي�ش �أوغ��ل��و يف  15ف�براي��ر مطالباً �إي���اه بعدم االحتفاظ باملنظومة
الرو�سية .وا�ستغل بلينكن الفر�صة للت�شديد على “�أهمية امل�ؤ�س�سات
الدميوقراطية ،احلوكمة ال�شاملة ،واحرتام حقوق الإن�سان».
لقد اتبع فريق وزارة اخلارجية خطوات بلينكن .يف الثالث من فرباير،
�شجب الناطق با�سم ال��وزارة نيد براي�س خطابات وزير الداخلية الرتكي
�سليمان �صويلو املناه�ضة ملجتمع امليم .ويف اليوم التايل ،رف�ضت الوزارة

تركيا ووعد ب�إطالق  393مبادرة �إ�صالحية.

اتهامات �صويلو للواليات املتحدة بوقوفها خلف حماولة االن��ق�لاب يف
تركيا �سنة  .2016وو�صفت ال��وزارة ادع��اءات الوزير الرتكي ب�أنها غري
م�س�ؤولة وتفتقر للأ�سا�س ،وب�أنها “غري متنا�سقة مع و�ضع تركيا كحليف
�ضمن حلف �شمال الأطل�سي وك�شريك للواليات املتحدة” .ويف العا�شر
من فرباير ،دعت وزارة اخلارجية الأمريكية �أنقرة �إىل “الإفراج فوراً”
عن عثمان كواال� ،صاحب الأعمال اخلريية يف تركيا ،و�إىل حل االتهامات
التي “ال �أ�سا�س لها” �ضد امل�س�ؤول ال�سابق يف وزارة اخلارجية هرني باركي
“بطريقة عادلة� ،شفافة و�سريعة».

مهزلة �أردوغان
يحذر �إردم�ي�ر الإدارة م��ن �أن تنخدع مبهزلة الرئي�س ال�ترك��ي .ففيما
ك��ان �أردوغ����ان يعلن ع��ن �أجندته احلقوقية ،ان�شغلت حكومته بحرمان
 21م�شرعاً موالني ل�ل�أك��راد من ح�صانتهم الربملانية .وخ�لال ال�شهر
املا�ضي� ،سرعت حمكمة اال�ستئناف العليا يف تركيا حكم �سجن عمر فاروق
جريجرييل �أوغلو ،وهو نائب معار�ض ومدافع بارز عن حقوق الإن�سان،
ب�سبب �إع���ادة ن�شر خ�بر على ت��وي�تر ،منذ م��ا ي��ق��ارب خم�س ���س��ن��وات .ويف
دي�سمرب (كانون الأول) املا�ضي ،و�صف وزير الداخلية الرتكي جرجرييل
�أوغلو ب�أنه “�إرهابي” ملجرد ك�شفه �أخطاء يف عمل ال�شرطة الرتكية.

تغيري �إيجابي وقلق
�أ�ضاف �إردمري �أن �ضغط �إدارة بايدن على �أردوغان ميثل تغيرياً �إيجابياً.
خالل تويل الإدارة ال�سابقة مهامها� ،ساعدت العالقة املحرية التي جمعت
ت��رام��ب ب���أردوغ��ان يف حماية الأخ�ي�ر م��ن االن��ت��ق��ادات ،ال �سيما يف جمال
انتهاكات �أنقرة حلقوق الإن�سان.
يبدو �أردوغ���ان قلقاً اليوم من تنامي �شعور �أع�ضاء الكونغر�س املناه�ض
ل�سجله يف االنتهاكات احلقوقية .فبعد يوم واحد على ن�شر ر�سالة جمل�س
النواب ،ك�شف �أردوغان عن خطة العمل لتح�سني ملف حقوق الإن�سان يف

التقرير الأخري ي�ؤكد
طالب �إردمري الإدارة الأمريكية باتخاذ خطوات ملمو�سة لدعم انتقادها
نظام �أردوغ��ان .ون�شرت منظمة فريدوم هاو�س تقريراً يف فرباير املا�ضي
يظهر �أن �أنقرة هي �أك�بر مرتكب لرتحيل املطلوبني �إىل دول ال حترتم
حقوق الإن�سان خالل التعامل مع امل�شتبه بهم ،وهي �أكرب ممار�س للقمع
العابر للحدود حول العامل .وحث �إردمري �إدارة بايدن على تقييد ت�أ�شريات
الدخول مع فر�ض عقوبات ماغنيت�سكي العاملية على �أفظع منتهكي حقوق
الإن�سان يف تركيا� ،أكانوا داخلها �أم خارجها.
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خطاب امل�ؤامرة:

�أتباع كيو �أنون الذين يريدون وقف حركة العامل!...
•• الفجر – خرية ال�شيباين
يف  30مايو � ،2019أ���ض��اف مكتب التحقيقات
الفيدرايل �إىل “قائمة الإرهابيني اخلطرين على
اجلبهة الداخلية” جمموعة مل ي�سمع عنها �سوى
عدد قليل من النا�س :كيو �أن��ون� ،شائعة ن�ش�أت يف

منتدى على الإنرتنت قبل عامني ،وكانت على و�شك
�أن ت�صبح �أخطر حركة م�ؤامرتية يف القرن احلادي
والع�شرين .جنحت حركة كيو �أنون يف الت�سلل �إىل
احلزب اجلمهوري ،ويف اجتذاب املزيد من امل�ؤيدين
لق�ضيتها كل �أ�سبوع ،ومد خمالبها خ��ارج الواليات
املتحدة ،وكانت كيو �أنون يف قلب الهجوم على مبنى

الكابيتول يف وا�شنطن يف  6يناير ويقال �إنها على
و�شك ارتكاب عمليات �أخ��رى لزعزعة اال�ستقرار
على الأرا�ضي الأمريكية :يف �شهادته يوم الثالثاء
�أمام جمل�س ال�شيوخ ،ك�شف مدير مكتب التحقيقات
الفيدرايل ،كري�ستوفر وراي� ،أن �أجهزته فتحت �أكرث
من  2000حتقيق لإحباط حماوالت هجمات ،كانت

مرتبطة بطريقة ما بـ “كيو �أنون» .و�إذا كان جل ّيا
�أن هذه الظاهرة يجب �أن ت�ؤخذ على حممل اجلد،
�إال �أن ذلك لي�س من ال�سهل عندما نفح�ص مبادئها
الت�أ�سي�سية :اتباع كيو �أن��ون مقتنعون ب���أن العامل
تتحكم فيه ع�صابة من املتحر�شني بالأطفال بقيادة
دميقراطيني منتخبني يجتمعون يف مطعم بيتزا.
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خالل مظاهرة �ضد الإجراءات ال�صحية

���س��خ��ي��ف؟ ك����ان ه����ذا �أي���� ً���ض���ا ر�أي
“تاميز” اللندنية عام ،1921
ع���ن���دم���ا �أو����ض���ح���ت ل���ق���رائ���ه���ا �أن
بروتوكوالت حكماء �صهيون هي
م���ن ���ص��ن��ع م������ز ّور .ع��م��ل اجلهاز
ال�سري للقي�صر من �أجل النجاح
العاملي للربوتوكوالت ،ويتم الآن
بث ر�سائل كيو �أنون على اخلوادم
الرو�سية ،مما يدل على �أنه كلما
تغريت الأ�شياء ،كلما كان ال�شيء
نف�سه .
م���اذا ينتظر �أت��ب��اع كيو �أنون؟
مت الك�شف ع��ن احلقيقة للعامل
ك��ل��ه �أم�س 4م���ار����س ،ول���ن يكون
مفاج ًئا �أن يمُ ّجد دونالد ترامب،
ال��رئ��ي�����س امل��خ��ل��وع ،ال���ذي �سيعود
بقوة .وكما هو احلال يف العديد
م���ن �أط����روح����ات امل������ؤام�����رة ،ف����إن
الأمر ال يتعلق يف الواقع بتغيري
النظام ،ب��ل يتعلق ب�إيقاف عامل
يتحرك ب�سرعة كبرية بالن�سبة
للكثريين .ولي�س مفاج ًئا� ،إذن،
�أن نالحظ النجاح النا�شئ وغري
امل��ت��وق��ع ل��ـ “كيو �أنون” يف بلد
�آخر ،فرن�سا.
وح��ت��ى يت�سنى ف��ه��م الظاهرة
ب�شكل �أف�����ض��ل فيما ي��ل��ي معجم
�صغري للم�صطلحات والتعبريات
وال��رم��زي��ة ال��ت��ي يف�ضلها �أتباع
حركة نظرية امل�ؤامرة:
كيو :يف � 28أكتوبر ،2017
ظ��ه��رت ع��ل��ى م��ن��ت��دى ف���ور ت�شان
امل����ج����ه����ول ،ر�����س����ال����ة ت���ع���ل���ن عن
االع���ت���ق���ال ال���و����ش���ي���ك لهيالري
ك���ل���ي���ن���ت���ون ،وم����و ّق����ع����ة م����ن قبل
“كيو”.
وبعد �أكرث من  5000من�شور،
ال ت�����زال ه���وي���ة ك���ي���و ،ال�صامت
منذ دي�سمرب  ،2020غام�ضة.
الدليل الوحيد :يحيل اخلطاب
�إىل م�����س��ت��وى درج������ة �أم���ن���ي���ة يف
وزارة الطاقة الأمريكية ،ويدّعي
ك��ي��و �أن�����ه مي��ك��ن��ه ال���و����ص���ول �إىل
وثائق �سرية للغاية .العديد من
النظريات تدور بني الـ “�أنون”،
�أتباع احلركة :قد يكون امل�ست�شار
الأمني ال�سابق لدونالد ترامب،
م��اي��ك��ل ف��ل�ين� ،أو دان �سكافينو،
م������دي������ره ال���������س����اب����ق لل�شبكات
االجتماعية� .أو من ترامب نف�سه،
حتى جون �إف كينيدي جونيور،
ال������ذي ع�����اد م����ن امل������وت ليك�شف
للعامل م���ؤام��رة ك��ب�يرة ملمار�سي
اجلن�س مع الأطفال  ...وب�صمات
عائلة واتكينز ،جيم وابنه رون،
�أن�صار ترامب ،ومديرا منتدى 8
ت�شان و�أ�صبح  8كون ،حيث ين�شر
كيو بانتظام ،هو الأكرث احتمالاً .
مت���ا ًم���ا م��ث��ل ذل���ك ال����ذي يتعلق
مبربمج ويب من جنوب �إفريقيا،
ب���ول ف���ورب���ر� ،أح����د م���دي���ري فور
ت�������ش���ان حت����ت اال�����س����م امل�ستعار
ب����اروخ دي�����س��ك��ري��ب ،ال����ذي �ساهم
ب�شكل كبري يف �شهرة كيو �أنون
م��ن خ�لال ف��ك رم���وز من�شورات
كيو ،والتوا�صل مع م�ستخدمي
يوتيوب للرتويج لنظرياته.
 :17ب��ال��ن�����س��ب��ة مل��ف�����س��ري كيو
�أن���ون ،ف���إن الرقم - 17حيث �أن
كيو هو احلرف ال�سابع ع�شر من
الأب��ج��دي��ة -ه��و هاج�س حقيقي،

يف مظاهرة لليمني املتطرف نظمها برود بويز

جنحت احلركة يف الت�سلل �إىل احلزب اجلمهوري ،وكانت يف قلب الهجوم على مبنى الكابيتول

جتتذب املزيد من امل�ؤيدين لق�ضيتها ومدت خمالبها خارج الواليات املتحدة
يف عملهم لفك رم��وز النبوءات،
كما يف تف�سريهم ملا يرونه ر�سائل
م�شفرة �أر�سلها ترامب .يف �صورة
حديثة للرئي�س ال�سابق وهو يلعب
ال��غ��ول��ف ،ن�����ش��ره��ا دان �سكافينو
وت���داول���ت���ه���ا يف الأي�������ام الأخ��ي��رة
امل��ن��ت��دي��ات ،ي��ع��ت��ق��د ال����ـ “�أنون”
�أن����ه����م ر�أوا احل������رف ك���ي���و على
ق��ف��از الرئي�س ال�سابق ،وحددوا
�أن���ه ك��ان “يف احل��ف��رة  ”17من
الدورة .ويف  20يناير ،قبل فرتة
وج��ي��زة م��ن تن�صيب ج��و بايدن،
مت طم�أنتهم من خ�لال الإ�شارة
�إىل �أن��ه خلف ترامب ،ال��ذي كان
يلقي خطاب التوديع من قاعدة
�أندروز اجلوية قبل �أن يطري �إىل
فلوريدا ،مت و�ضع  17عل ًما على
املن�صة .و ُيطلق على �أحد مواقع
كيو �أنون الفرن�سية الأكرث زيارة
“دي �سات».
الأدرينوكروم :بالن�سبة لقطيع
ك���ي���و ،ف�������إن االجت�������ار بالأطفال
(امل���ن���ق���ول�ي�ن حت���ت الأر��������ض من
ق��ب��و م��ط��اع��م ال��ب��ي��ت��زا �إىل �أوك���ار
ال�������س���ل���ط���ة) ل��ي�����س ف���ق���ط �شك ً
ال
م���ن �أ����ش���ك���ال ج���رائ���م التحر�ش
ب����الأط����ف����ال ال�����ش��ي��ط��ان��ي��ة التي
حت���ظ���ى ب����ه����وى جم���م���وع���ة من
ال���ق���ادة ال��دمي��ق��راط��ي�ين ،و�إمن����ا
ي��ه��دف �أي���ً��ض��ا �إىل ح�����ص��اد الغدد
ال���ك���ظ���ري���ة ل��ل�����ض��ح��اي��ا ال�صغار
م��ن �أج��ل ا�ستخراج ج���زيء ،وهو
الأدري���ن���وك���روم ،ال���ذي ُي��زع��م �أنه
م���ك���ون رئ��ي�����س��ي ل���ع�ل�اج جتديد
ال�������ش���ب���اب .ب���اخ���ت�������ص���ار ،حتديث
ل�ل��أ����س���ط���ورة ال��ق��دمي��ة املعادية
ل��ل�����س��ام��ي��ة ل��ل��ن��خ��ب ال��ت��ي ت�شرب
الدم.

ف����ت����اتُ :ت����ع����رف ر����س���ائ���ل كيو
امل�شفرة با�سم “�شحنات” ،والتي
ُي��ق��ال �إن��ه��ا حت��ت��وي ع��ل��ى “فتات
خبز” ي���ج���ب ات���ب���اع���ه���ا لك�شف
احلقيقة املخفية .ويعهد الأمر
للمف�سرين ال��ه��واة ،الذين �أعيد
ت�سميتهم بـ “اخلبازين” ،لدمج
هذه الن�صو�ص الغام�ضة ليجعلوا
م��ن��ه��ا “براهني” ع����ن طريق
تكييفها م��ع الأح����داث اجلارية.
وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ب��اح��ث�ين ،ف�����إن هذا
اجلانب “املرح” والتفاعلي من
كيو �أن���ون ق��د ح��� ّول احل��رك��ة �إىل

هواية �إدمان ملاليني م�ستخدمي
الإنرتنت.
«ال��دول��ة العميقة”� :إن فكرة
“الدولة العميقة” ،ال���ت���ي مت
ت�����ص��وره��ا يف الأ����ص���ل يف تركيا،
ب��اع��ت��ب��اره��ا ك��ي��ا ًن��ا خ��ف�� ّي��ا مي�سك
بال�سلطة ،ق��د ات��خ��ذت منعطفًا
��ض��ح��ا يف ع��ل��م الهوت
���ش��ري�� ًرا وا� ً
ً
ك���ي���و �أن��������ون .م�������ش�ي�رة �أوال �إىل
ال���ف���ك���رة ال��ب�����س��ي��ط��ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف
ت��ك��ن��وق��راط��ي��ة ت�����ض��ع ال��ع�����ص��ي يف
ع����ج��ل�ات ال���رئ���ي�������س ال�شعبوي
(املعنى الأ�سا�سي الذي ي�ستخدمه

�أن�صار ترامب ال�سيا�سيون ،مثل
ال���زع���ي���م اجل����م����ه����وري ال�سابق
نيوت غينغريت�ش) ،ف���إن الدولة
العميقة تعني الآن بالن�سبة للـ
“�أنون” يد قوية وخفية عاملية
وراء اغ��ت��ي��ال ك��ي��ن��ي��دي �أو وباء
فريو�س ك��ورون��ا ...لأن ه��ذه هي
خ�صو�صية كيو �أن��ون :فبد ًال من
اق�ت�راح نظرية م���ؤام��رة حمددة
ن�����س��ب�� ًي��ا ،ف���إن��ه��ا ت�شكل م�صفوفة
كبرية قادرة على جتميعها كلها.
اخلطة :عندما ي�صيبهم �شيء
من الركود ،ف���إن �أتباع كيو �أنون

ي�����س��ت��ع��ي��دون ق��وت��ه��م وحما�سهم
من هذا الأمر“ :ثقوا يف اخلطة،
وا���س��ت��م��ت��ع��وا بالعر�ض” .ميكن
العثور عليها يف �شكل ميمات على
ال�����ش��ب��ك��ات و����ش���ارات خيطت على
املالب�س الكاكي لأفراد امليلي�شيات
امل�سلحني.
�����ش����ع����ار ي����ح����ت����وي ع����ل����ى البعد
ال�ترف��ي��ه��ي وال��ت��ن��ب���ؤي للحركة:
م��ه��م��ا ي���ح���دث -وح����ت����ى عندما
خ�سر ترامب االنتخابات وانهارت
ت��ن��ب���ؤات كيو -ك��ل ���ش��يء ه��و جزء
م��ن “اخلطة” ال��ت��ي �ستخل�ص

مت الك�شف عن احلقيقة للعامل �أجمع يوم  4مار�س

كانت احلركة يف قلب الهجوم على الكابتول

ال�شعب من الدولة العميقة.
ال��ع��ا���ص��ف��ة :يف �أذه������ان ان�صر
نظرية امل�ؤامرة“ ،العا�صفة” هي
املرحلة الأخ�يرة من “اخلطة”،
وه�����ي ���ش��ك��ل م����ن ي�����وم القيامة
حت���ت ن��ي��ران الأ���س��ل��ح��ة الآلية.
وي������أت�����ي امل�������ص���ط���ل���ح م����ن تعليق
غام�ض �أدىل به دونالد ترامب،
يف �إح��دى ليايل �أكتوبر 2017
�أم�����ام م��را���س��ل��ي ال��ب��ي��ت الأبي�ض
م�ص ّوبا نحو جمموعة من كبار
امل�������س����ؤول�ي�ن م���دع���وي���ن لتناول
الع�شاء“ .هل تعرفون ما الذي
ميثله ذل��ك؟ لعله ال��ه��دوء الذي
ي�سبق العا�صفة” ،ق��ال دون ان
يو�ضح معنى كالمه رغم تذكري
املرا�سلني واحلاحهم .بعد فرتة
وج��ي��زة ،ب��د�أ كيو الغام�ض ين�شر
مو�ضحا �أن “العا�صفة”
ر�سائله،
ً
ت�����ش�ير �إىل ���س��ل�����س��ل��ة اعتقاالت
و���ش��ي��ك��ة ل�����ش��خ�����ص��ي��ات ب�������ارزة ،يف
م��ق��دم��ت��ه��م ه���ي�ل�اري كلينتون،
م��ن �ش�أنها �إن��ه��اء حكم “الدولة
العميقة” .ت��ط��ه�ير �ستقوده
ع��ن��ا���ص��ر ت��رام��ب��ي��ة م���ن اجلي�ش،
وهذا مل يتحقق قط ،ويجد كيو
و�أتباعه يف كل مرة تف�سرياً جيداً
لت�أجيل اليوم العظيم...
ال�صحوة الكربى :يف الالهوت
ال�����ذي مت جت��م��ي��ع��ه ����س���و ًي���ا على
ال��ه��واء مبا�شرة على املنتديات،
ك���ان  20ي��ن��اي��ر ،ت��اري��خ تن�صيب
ج�����و ب������اي������دن� ،إي�������ذا ًن�������ا ببداية
“ال�صحوة الكربى” .باخت�صار،
عامل ما بعد مرور “العا�صفة”،
�إع�لان الأح��ك��ام العرفية ،وعودة
ت���رام���ب مل��ن�����ص��ب��ه ،و���ش��ن��ق بايدن
وال��دمي��ق��راط��ي�ين� ،أو �إر�سالهم

فتح �أكرث من �ألفي حتقيق لإحباط حماوالت هجمات ،مرتبطة بطريقة ما بـ «كيو �أنون»
بعد �أكرث من � 5آالف من�شور ،ال تزال هوية كيو ،ال�صامت منذ دي�سمرب  ،2020غام�ضة

عدد االتباع يف ازدياد

علم كيو انون يف م�سرية م�ؤيدة لرتامب

�إىل ق��اع��دة غ��وان��ت��ن��ام��و .وك�شف
احلقيقة ،للعامل الذي “ا�ستفاق”
ريا ،على الطبيعة ال�شيطانية
�أخ ً
وامل�����س��ت��غ��ل��ة ج��ن�����س��ي��ا للأطفال
“للدولة العميقة” والنخب
ال���دمي���ق���راط���ي���ة ،ودور ترامب
احلار�س .املوعد النهائي ،حتما،
يتم ت�أجيله با�ستمرار ،و�أتباع كيو
�أنون كانوا يراهنون على يوم 4
م��ار���س ،موعد تن�صيب الر�ؤ�ساء
الأم��ري��ك��ي�ين ح��ت��ى الثالثينات،
ل�ل��إع�ل�ان ع���ن ال���ع���ودة الكربى
لدونالد ت��رام��ب ،وانت�صار قوى
اخلري �ضد ال�شر.
ت��ن��اول احل��ب��ة احل���م���راء :منذ
خ�������روج ف���ي���ل���م م���ات���ري���ك�������س ع���ام
 ،1999وم�������ش���ه���ده ال�شهري
الخ��ت��ي��ار احل���ب���وب ال��ت��ي قدمها
م���ورف���ي���و����س �إىل ن���ي���و (الأزرق
ملوا�صلة ر�ؤي��ة العامل كما تريده
الآالت ،والأح���م���ر ل��ل��خ��روج من
االغ�تراب والأك��اذي��ب)� ،أ�صبحت
ع��ب��ارة “تناول احلبة احلمراء”
م���رادف���ة خل����روج �أف�����راد القبائل
ال���رق���م���ي���ة الأك����ث���ر �إث����������ارة ،من
الذكورية �إىل املت�آمرين .بالن�سبة
للـ “�أنون” ،ف���إن “تناول احلبة
احلمراء” ه���و �إع��ل��ان الإمي����ان
“باخلطة” و”العا�صفة” وكل
ما تبقى
يف امل��ح��ادث��ات الأمريكية ،ي�شري
التعبري الآن �إىل حت��ول �شخ�ص
ع����ادي ،وي��ف�تر���ض �أن���ه عقالين،
�إىل مت�آمر هائج“ :جدي تناول
احلبة احلمراء!»
«�#أنقذوا الأطفال” :يف
�صيف عام  ،2020قامت حملة
يف ال���ظ���اه���ر غ��ي�ر م������ؤذي�����ة ،مع
ها�شتاغ “�أنقذوا الأطفال”� ،أو
�أن��ق��ذوا �أطفالنا ،بغزو ال�شبكات
االجتماعية الأمريكية .ظهرت
كعملية خريية كال�سيكية ملحاربة
االجتار بالأطفال ،واتخذت ا�سم
م��ن��ظ��م��ة غ�ي�ر ح��ك��وم��ي��ة دولية،
لكنها يف الواقع ،قادت م�ستخدمي
الإن�ت�رن���ت �إىل ن��ظ��ري��ة ع�صابة
ال�شيطان واال�ستغالل اجلن�سي
للأطفال يف كيو �أن��ون ،بل و�أ ّدت
�إىل �أح����داث م��ادي��ة مت تنظيمها
يف كثري من مناطق الدولة .لقد
�أث��ب��ت ال��ه��ا���ش��ت��اغ ،ال����ذي مل يكن
جمنونًا مت��ا ًم��ا مب��ا �أن ا�ستغالل
الأطفال واالجت��ار بهم لأغرا�ض
جن�سية حقيقة واقعة� ،أنه و�سيلة
فعالة للغاية وفريو�سية للتب�شري
وجت��ن��ي��د متابعني ج���دد ل��ـ “كيو
�أنون” ،يف الوقت الذي بد�أت فيه
ال�شبكات االجتماعية التقليدية
ريا على احل�سابات
بال�سيطرة �أخ ً
املرتبطة ب��احل��رك��ة“ .مل ت�سمح
كيو �أن���ون �أب����دًا بو�ضع متحر�ش
واح���د بطفل خ��ل��ف الق�ضبان”،
ي�صر املتخ�ص�ص ترافي�س فيو.
يف املقابل� ،أدت �إىل تعقيد جهود
امل��ن��ظ��م��ات الإن�����س��ان��ي��ة ،ال��ت��ي بات
عليها �أن تذ ّكر النا�س با�ستمرار
ب�أنها لي�ست مرتبطة ب���أي �شكل
من الأ�شكال بـ “كيو �أنون” ،و�أن
تنفي الأك���اذي���ب ال��ت��ي ت���روج لها
احلركة.
عن ليربا�سيون
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االحتاد للطريان تنقل  4.2مليون م�سافر خالل 2020
•• �أبوظبي-وام:
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••�أبوظبي-وام:

بحث م��ع��ايل ال��دك��ت��ور �سلطان بن
�أح���م���د اجل����اب����ر ،وزي�����ر ال�صناعة
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل����ت����ق����دم����ة ،مع
معايل يومنو �سونغ ،وزير التجارة
وال�صناعة والطاقة الكوري� ،سبل
تعزيز التعاون اال�سرتاتيجي بني
دول��ة الإم����ارات وجمهورية كوريا،
خ�����ص��و���ص��اً يف جم�����ايل ال�صناعة
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ،ويف امل����ج����االت
ذات االه��ت��م��ام امل�����ش�ترك للبلدين
ال�����ص��دي��ق�ين .وت��ط��رق��ت املباحثات
ال���ت���ي ج����رت خ��ل�ال “زيارة عمل
افرتا�ضية” ب��ا���س��ت��خ��دام تقنية
االت�����ص��ال امل��رئ��ي� ،إىل �سبل تعزيز
ال��ع�لاق��ات امل��ت��م��ي��زة ب�ي�ن البلدين
والتي متتد لأك�ثر من  40عاماً.
و�أك�������د ال������وزي������ران ع���ل���ى االل����ت����زام
امل�شرتك بتعزيز التعاون الثنائي يف
ع��دد من امل��ج��االت اال�سرتاتيجية،
والتي ت�شمل الطاقة ،وتغري املناخ،
وال��ه��ي��دروج�ين ،وت�سريع االنتقال
�إىل م�ستقبل منخف�ض الكربون،
�إىل جانب تعزيز منظومة البحث
والتطوير يف دولة الإم��ارات وتبني
حلول وتطبيقات الثورة ال�صناعية
ال����راب����ع����ة ،وت���ط���وي���ر ال�صناعات
الف�ضائية والإلكرتونية واملعدنية
وال��دوائ��ي��ة وال��غ��ذائ��ي��ة مب��ا ي�سهم
يف االرت�����ق�����اء ب�����ق�����درات البلدين
واجل���ه���ود امل�����ش�ترك��ة ل��دف��ع عجلة
التعايف االق��ت�����ص��ادي يف مرحلة ما
ب��ع��د كوفيد .19-ك��م��ا مت خالل
ال��ل��ق��اء ت��وق��ي��ع م��ذك��رت��ي تفاهم،
ت��رك��ز �إح���داه���م���ا ع��ل��ى ال��ت��ع��اون يف
اقت�صاد ال��ه��ي��دروج�ين ،وذل���ك من
خ�لال دع��م ال�سيا�سات احلكومية
والأط������ر ال��ق��ان��ون��ي��ة والتنظيمية

نقلت االحتاد للطريان  4.2مليون م�سافر خالل العام املا�ضي يف
حني بلغت عائدات امل�سافرين  1.2مليار دوالر خالل العام ذاته
وذلك وفقا للنتائج املالية والت�شغيلية ال�صادرة ام�س عن ال�شركة.
ومت ّكنت االحتاد للطريان من ت�سجيل �أداء قوي يف عمليات ال�شحن
م��ع زي���ادة بن�سبة  66باملئة يف ال��ع��ائ��دات حيث ارتفعت م��ن 0.7
مليار دوالر خالل عام � 2019إىل  1.2مليار دوالر يف 2020
مدفوعة بارتفاع يف الطلب على التجهيزات الطبية مثل �أدوات
ال��وق��اي��ة ال�شخ�صية امل�ستح�ضرات ال��دوائ��ي��ة ت��راف��ق م��ع حتديد
القدرة العاملية لل�شحن اجلوي ..و�شهدت �إي��رادات ال�شحن حت�س ًنا
و�صل �إىل  77باملئة .وانخف�ضت الكلفة الت�شغيلية بن�سبة  39باملئة

من  5.4مليار دوالر عام � 2019إىل  3.3مليار دوالر �أمريكي
عام  2020نظ ًرا خلف�ض القدرة اال�ستيعابية والنفقات املتعلقة
باحلجم �إىل جانب الرتكيز على مبادرات احتواء التكاليف .كما
انخف�ضت النفقات العامة بن�سبة  25باملئة لت�صل �إىل  0.8مليار
دوالر من  1.0مليار دوالر عام � 2019ضمن هذا الإطار الزمني
على الرغم من طبيعتها الثابتة ،بف�ضل مبادرات �إدارة ال�سيولة
فيما انخف�ضت التكلفة املالية بنحو  23باملئة بف�ضل الرتكيز
املتوا�صل على �إع��ادة هيكلية بيان امليزانية .وقال توين دوغال�س،
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملجموعة االحت����اد ل��ل��ط�يران �إن “االحتاد”
مت ّكنت من الوقوف بثبات يف وجه �أزمة “كورونا” وهي اليوم يف
كامل جهوزيتها لتلعب دو ًرا �أ�سا�س ًيا مع ع��ودة العامل �إىل ال�سفر
من جديد .و�أ�ضاف �أنه يف الوقت الذي مل يكن ب�إمكان �أحد التنب�ؤ

الإمارات تعزز ال�شراكة مع كوريا بتوقيع مذكرتي تفاهم للتعاون يف جمال اقت�صاد الهيدروجني وتطوير ال�سيا�سات ال�صناعية والتكنولوجية خالل زيارة عمل افرتا�ضية

�سلطان اجلابر :القيادة �أر�ست نهج التعاون ّ
البناء يف العالقات الدولية و�شراكتنا مع كوريا متميزة
يومنو �سونغ  :نتطلع �إىل تو�سيع نطاق التعاون امل�ستقبلي يف املجاالت ذات الأهمية امل�شرتكة بني البلدين
لتجارة الهيدروجني بني البلدين،
وت�����س��ه��ي��ل ال��ت��ع��اون ب�ي�ن ال�شركات
ال���ت���ي ت�����ش��ك��ل “ائتالف �أبوظبي
للهيدروجني” ،وه����ي القاب�ضة
�« ADQأدنوك” و”مبادلة”،
م��ع �شركة “�إت�ش  2كوريا” .كما
ت�شمل امل��ذك��رة التعاون يف املحافل
ال��دول��ي��ة ذات ال�����ص��ل��ة مب��ا يف ذلك
امل�ؤمتر الدويل حول الهيدروجني
املخطط ان��ع��ق��اده يف ك��ل م��ن دولة
الإمارات وجمهورية كوريا ،و�إجراء
درا���س��ة م�شرتكة ح��ول الإمكانيات
وفر�ص الأع��م��ال التجارية يف هذا
املجال احليوي من خالل درا�سات
اجل����دوى �أو امل�����ش��اري��ع التجريبية
ملزيد من اال�ستثمار يف الهيدروجني
و�إع���ادة تدوير الكربون والتقنيات
منخف�ضة االنبعاثات يف الت�صنيع.
وت���رك���ز م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م الثانية
ع��ل��ى ال��ت��ع��اون ب�ين دول���ة الإم����ارات
وج��م��ه��وري��ة ك���وري���ا يف ال�سيا�سات
ال�صناعية والتكنولوجية من خالل
حتديد �أف�ضل املمار�سات التنظيمية
يف جم�����ال ال��ت��ن��م��ي��ة ال�صناعية،
ودرا���س��ة ال��ت��ع��اون يف التكنولوجيا
الطبية وت�صنيع الأدوية والأنظمة
املتقدمة لتوزيع الأدوي��ة ،و�صناعة
الأق���م���ار اال�صطناعية ال�صغرية،
والتكنولوجيا الزراعية مثل تربية

الأح���ي���اء امل��ائ��ي��ة وامل������زارع الذكية،
واعتماد �سيا�سات و�صناعات اجليل
ال���راب���ع ومت��ك�ين امل�����ص��ان��ع الذكية،
وخ���ل���ق ق���ن���اة م���ب���ا����ش���رة للتوا�صل
ب�ين ال��ب��ل��دي��ن لإجن����از ه���ذه املهام.
ومب���وج���ب امل���ذك���رة ال��ث��ان��ي��ة ،اتفق
اجل���ان���ب���ان ع��ل��ى ع��ق��د اجتماعات
دوري�����ة ل��ت��ع��زي��ز احل�����وار امل�شرتك
فيما يتعلق بال�سيا�سات ال�صناعية
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ودرا����س���ة جماالت
التعاون امل�ستقبلية يف هذا املجال.
وب����ه����ذه امل���ن���ا����س���ب���ة� ،أ������ش�����ار معايل
الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر
�إىل ال�شراكة اال�سرتاتيجية التي
جتمع دول���ة الإم�����ارات وجمهورية
ك��وري��ا ،وق��ال  :لقد �أر���س��ت القيادة
ال��ر���ش��ي��دة يف دول����ة الإم������ارات نهج
التعاون الب ّناء يف العالقات الدولية
مب����ا ي���ح���ق���ق امل�������ص���ال���ح امل�شرتكة
 ..وي�����س��رن��ا �إج������راء ه����ذه ال���زي���ارة
االف�ترا���ض��ي��ة ول���ق���اء ���ش��رك��ائ��ن��ا يف
جمهورية كوريا التي متتلك معها
دول�����ة الإم��������ارات ع�ل�اق���ات ثنائية
متميزة  ..ونرحب دائماً بالتعاون
م����ع الأ�����ص����دق����اء ال���ك���وري�ي�ن فيما
تركز وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة على تعزيز من��و وتطور
قطاع ال�صناعة والت�صنيع يف دولة
الإم���ارات .و�أ���ض��اف معاليه  :تركز

وزارة ال�����ص��ن��اع��ة والتكنولوجيا
امل��ت��ق��دم��ة ع��ل��ى �إر�����س����اء منظومة
م����ت����م����ي����زة وج�������اذب�������ة وم�شجعة
ال�ستقطاب اال�ستثمارات الأجنبية
امل��ب��ا���ش��رة �إىل ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ة يف
دول��ة الإم���ارات مبا ي�سهم يف منوه
وت��ط��وره وت��ق��دم��ه  ..ك��م��ا حتر�ص
الوزارة على توطيد �أوا�صر التعاون
وال�������ش���راك���ة م����ع ك���اف���ة الأط�������راف
امل��ع��ن��ي��ة م���ن ج��م��ي��ع �أن���ح���اء العامل
لتبادل اخل�ب�رات وال��ت��ج��ارب ونقل
وتوطني املعرفة .و�أكد معاليه على

�أهمية ال�شراكة التي جتمع دولة
الإم���ارات وجمهورية كوريا والتي
حت��ق��ق ف��وائ��د علمية وا�ستثمارية
للجانبني ،ق��ائ�لا  :ن��رك��ز يف دولة
الإم����������ارات ع���ل���ى ت���وظ���ي���ف �أح�����دث
ال���ت���ق���ن���ي���ات ل��ت��م��ك�ين منظومتنا
ال�����ص��ن��اع��ي��ة للم�ساهمة يف تعزيز
منو االقت�صاد الوطني وتنويعه ..
ون�سعى يف الوزارة �إىل االطالع على
التجارب العاملية الناجحة ،ومنها
التجربة الكورية ،خا�صة يف تبني
ح��ل��ول ال��ث��ورة ال�صناعية الرابعة

بالتعاون مع وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع

دبي لل�سياحة ُت�شرف على تطعيم موظفي كافة فنادق النخلة جمريا
التطعيم �شمل �أكرث من � 10آالف موظف يف  20فندق ًا على النخلة
•• دبي -وام:

�أن��ه��ت دائ����رة ال�سياحة والت�سويق
ال��ت��ج��اري ب��دب��ي “دبي لل�سياحة”
بالتعاون مع وزارة ال�صحة ووقاية
املجتمع برناجماً لتطعيم موظفي
 20فندقاً يف نخلة جمريا ،وذلك
مب��ا يتما�شى م��ع اجل��ه��ود الرامية
ل��ل�����س��ي��ط��رة ع���ل���ى كوفيد–،19
وت��ر���س��ي��خ م��ك��ان��ة دب����ي ب�ي�ن �أك�ث�ر
الوجهات ال�سياحية �أماناً يف العامل.
ومنذ �أن �أعادت الإمارة فتح �أبوابها
�أم���ام ال�سياحة ال��داخ��ل��ي��ة يف مايو
 ،2020وبد�أت يف ا�ستقبال الز ّوار
الدوليني يف يوليو  ،2020تطبق
ف���ن���ادق دب����ي �أك��ث��ر ال�ب�رت���وك���والت
الوقائية �صرامة ملواجهة كورونا
امل�ستجد ،ب��ات��ب��اع ك��اف��ة الإج����راءات
االحرتازية والوقائية ،كما �ألزمت
ك���ل م��ن�����ش���آت��ه��ا ب��ت��ط��ب��ي��ق �إر�����ش����ادات
ال�صحة وال�سالمة ،حمافظ ًة بذلك
على تقدمي جت��ارب �ضيافة عاملية
امل�����س��ت��وى ل����ز ّوار دب���ي .وت�ست�ضيف
نخلة جمريا العديد من العالمات
ال��ت��ج��اري��ة ل��ل��م��ن��ت��ج��ع��ات الفاخرة
املعروفة عاملياً ،الأمر الذي تطلب
ت��وف�ير �أق�����ص��ى م��ع��اي�ير ال�سالمة
ل��ه��ا� ،إذ تلقى �أك�ث�ر م��ن � 10آالف
موظف م��ن ه��ذه الفنادق الرائدة
اجل��رع��ت�ين الأوىل وال��ث��ان��ي��ة من

مبا �سي�ؤول �إليه العام � 2020ساهم تركيزنا على حتقيق �أق�صى
قدر ممكن من �أ�سا�سيات �أن�شطة الأعمال التجارية خالل ال�سنوات
الثالث املا�ضية على تر�سيخ مكانة االحتاد لال�ستجابة ب�شكل حازم
للأزمة العاملية .ومن جانبه قال �آدم بوقديدة الرئي�س التنفيذي
لل�ش�ؤون املالية �إن االحتاد للطريان دخلت العام  2020بخطوات
ثابتة ومتكنت من جتاوز �أهداف التحوّل املقررة لها يف الربع الأول
من العام ذات��ه .و�أ�ضاف �أن االحت��اد للطريان ا�ستطاعت احلفاظ
على ال�سيولة م��ن خ�لال الرتكيز على �ضبط التكاليف وزيادة
عائدات ال�شحن للحد الأق�صى ،وتعزيز �إمكانيات الت�أجري وتوفري
ت�سهيالت ائتمانية مبتكرة مثل �صكوك التحوّل الأوىل من نوعها
حول العامل املرتبطة باال�ستدامة ويدعم ذلك حمافظة االحتاد
على درجة “�أ” يف ت�صنيف فيت�ش.

اللقاح يف �أماكن عملهم خالل �شهر
فرباير املا�ضي.
وي���أت��ي ب��رن��ام��ج التطعيم ملوظفي
فنادق نخلة جمريا �ضمن �سل�سلة
م��ن الإج����راءات املتعددة واملتنوعة
ال��ت��ي ت��ت��خ��ذه��ا “دبي لل�سياحة”
لتعزيز اجراءات ال�صحة وال�سالمة
التي يطبقها القطاع ،والتي تر�سخ
من مكانة دب��ي والتزامها ب�أق�صى
درج����ات ال�����س�لام��ة ل��ك��اف��ة املقيمني
والزوار ،حيث ُت�صنف دولة الإمارات
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة م��ن ب�ين �أف�ضل
خم�س دول يف العامل على م�ستوى
ال��ت��ط��ع��ي��م ���ض��د ف�ي�رو����س كورونا،
ومت��ت��ل��ك ب��رن��ام��ج اخ��ت��ب��ار وتعقب
متطور وف�� ّع��ال .وتعترب �إم��ارة دبي
واح���دة م��ن امل���دن الأك�ث�ر �أم��ان��اً يف
ال��ع��امل� ،إذ ب���ادرت الإم���ارة بتطبيق
جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة م��ن الإج�����راءات
االح�ترازي��ة املتبعة عاملياً ملواجهة
ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا ���ض��م��ان��اً �سالمة
الزوار خالل كافة مراحل رحلتهم،
وذلك بدءاً من الو�صول �إىل املطار
وحتى املغادرة .وكانت �إمارة دبي قد
ح�صلت على ختم “ال�سفر الآمن”
من املجل�س العاملي لل�سفر تقديراً
جلهودها اال�ستثنائية يف مكافحة
اجلائحة وتوفري احللول الفعالة
واملبتكرة حلماية امل�سافرين.
ك���م���ا �أط����ل����ق����ت دب������ي خ���ت���م “دبي

و�أهم تطبيقاتها بهدف العمل على
تطوير البنية التحية التكنولوجية
للقطاع ال�صناعي يف ال��دول��ة ،مبا
يكفل توفري بيئة متميزة وجاذبة
للمواهب والعقول املبدعة ،ورفع
م����ع����دالت ال����ك����ف����اءة الت�شغيلية،
واالرتقاء بجودة وتناف�سية املنتجات
الوطنية.
و�أو����ض���ح م��ع��ايل ال��دك��ت��ور �سلطان
�أح���م���د اجل���اب���ر �أن ال�������وزارة تركز
ع��ل��ى ج��ه��ود ال��ع��م��ل امل�����ش�ترك بني
القطاعني العام واخلا�ص وتعزيز

م�ساهمة امل�ؤ�س�سات الأكادميية يف
ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر ل��ل��و���ص��ول �إىل
ت��ط��وي��ر م��ن��ت��ج��ات وط��ن��ي��ة متميزة
وع����ال����ي����ة اجل����������ودة ،م����ن����وه����اً ب������أن
ال��ق��ط��اع��ات ذات الأول����وي����ة ت�شمل
ال�����ص��ن��اع��ات ال���دوائ���ي���ة ،و�صناعة
الأغ����ذي����ة وامل�������ش���روب���ات ،وتقنيات
ال���ه���ي���دروج�ي�ن .م����ن ج���ان���ب���ه قال
معايل يومنو �سونغ ،وزير التجارة
وال�صناعة والطاقة الكوري  :على
الرغم من الظروف ال�صعبة التي
ف��ر���ض��ت��ه��ا ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا خالل
ال���ع���ام امل���ا����ض���ي ،ت���وط���دت عالقات
التعاون وال�شراكة بني كوريا ودولة
الإم����������ارات ،وا����س���ت���م���رت ال����زي����ارات
امل���ت���ب���ادل���ة ب�ي�ن مم��ث��ل��ي ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات من البلدين ،وتوا�صلت
اجلهود امل�شرتكة يف جمال الوقاية
من الأوبئة ومكافحتها.
و�أ�����ض����اف م���ع���ايل ي���ومن���و ���س��ون��غ :
ن��ت��ط��ل��ع ال���ي���وم �إىل ت��و���س��ي��ع نطاق
التعاون امل�ستقبلي يف جماالت مثل
تطبيقات التكنولوجيا احلديثة
ل��ت��ق��ل��ي��ل االن���ب���ع���اث���ات الكربونية،
وق�����ط�����اع ال����ط����اق����ة وغ��ي��ره�����ا من
امل���ج���االت ذات الأه��م��ي��ة امل�شرتكة
ب�ين البلدين  ..و�أك���د على �أهمية
التعاون مع دولة الإمارات لتطوير
�صناعات امل�ستقبل والدفع باالبتكار

يف ك����اف����ة امل������ج������االت ال�صناعية
واالق����ت���������ص����ادي����ة ومت����ك��ي�ن ري������ادة
الأعمال لرفع م�ستوى م�ساهمتها
يف تطوير ه��ذا ال��ت��وج��ه��� .ش��ارك يف
ال��زي��ارة االف�ترا���ض��ي��ة ���س��ع��ادة عمر
�أح���م���د ���ص��وي��ن��ع ال�����س��وي��دي ،وكيل
وزارة ال�����ص��ن��اع��ة والتكنولوجيا
امل��ت��ق��دم��ة ،و���س��ع��ادة ع��ب��داهلل �سيف
علي النعيمي� ،سفري دولة الإمارات
ل����دى ج��م��ه��وري��ة ك���وري���ا ،و�سعادة
ك���وون ي���وجن وو� ،سفري جمهورية
ك���وري���ا ل����دى ال����دول����ة� ،إىل جانب
ع���دد م���ن امل�����س���ؤول�ين احلكوميني
وال��ر�ؤ���س��اء التنفيذيني ل��ع��دد من
ال�����ش��رك��ات الوطنية م��ن البلدين.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن دول���ة الإم����ارات
تعد �أكرب �شريك جتاري جلمهورية
ك��وري��ا يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا ،كما تعد جمهورية
ك��وري��ا م��ن �أب����رز ���ش��رك��اء الإم����ارات
ال���ت���ج���اري�ي�ن يف �آ�����س����ي����ا .و�شهدت
ال��ع�لاق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب�ين البلدين
ال�������ص���دي���ق�ي�ن ت�����ط�����وراً ملحوظاً،
خ���ا����ص��� ًة يف ال���ع���ق���د الأخ���ي���ر حيث
ع��زز البلدان تعاونهما يف جماالت
ال����ذك����اء اال���ص��ط��ن��اع��ي واالبتكار
والدفاع والعلوم والثقافة والتعليم
وال����ط����اق����ة امل����ت����ج����ددة وال����ن����ووي����ة
وق����ط����اع����ات اق���ت�������ص���ادي���ة �أخ�������رى.
وبلغ حجم التبادل التجاري غري
ال��ن��ف��ط��ي ب�ين ال��ب��ل��دي��ن م��ع نهاية
العام  2019نحو  18.3/مليار
درهم 5 /مليارات دوالر مما يعك�س
ق����وة ال���ت���ع���اون وال�������ش���راك���ة بينهما
 ..وم���ن �أب����رز حم��ط��ات العالقات
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب�ي�ن الإم���������ارات وكوريا
توقيع اتفاقية �إن�شاء حمطة براكة
للطاقة النووية ال�سلمية يف العام
.2009

 1.1مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي �أم�س

•• دبي -وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة االرا�ضي والأمالك بدبي ام�س �أكرث من  1.1مليار درهم حيث �شهدت الدائرة ت�سجيل
 186مبايعة بقيمة  468.53مليون دره��م ،منها  12مبايعة للأرا�ضي بقيمة  60.7مليون دره��م و 174مبايعة
لل�شقق والفلل بقيمة  407.83مليون درهم .وجاءت �أهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة  20مليون درهم يف منطقة جمريا
الأوىل تليها مبايعة بقيمة  9ماليني درهم يف منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد تليها مبايعة بقيمة  4مالينب درهم
يف منطقة الرفاعة .وت�صدرت منطقة ند ال�شبا الثالثة املناطق من حيث عدد املبايعات �إذ �سجلت  4مبايعات بقيمة 10
ماليني درهم وتلتها منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد بت�سجيلها مبايعتني بقيمة  14مليون درهم وثالثة يف احلبية
الرابعة بت�سجيلها مبايعتني بقيمة  7ماليني درهم .وفيما يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 68
مليون درهم مبنطقة الثنية الرابعة ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة  20مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا و�أخرياً
مبايعة بقيمة  18مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا .وت�صدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق من حيث عدد مبايعات
ال�شقق والفلل �إذ �سجلت  19مبايعة بقيمة  18مليون درهم وتلتها منطقة الثنية اخلام�سة بت�سجيلها  18مبايعة بقيمة
 17مليون درهم وثالثة يف مر�سى دبي بت�سجيلها  18مبايعة بقيمة  55مليون درهم.

 15229عدد �شركات ال�شخ�ص
الواحد يف الإمارات مع نهاية فرباير

•• �أبوظبي-وام:

فنادق الإمارة تلتزم بكافة الإجراءات االحرتازية
مع تقدمي �أف�ضـل التجـارب عاملية امل�سـتوى لل�ضيوف
ال�ضمانة” لت�أكيد امتثال الفنادق
وحمالت البيع بالتجزئة واملطاعم
وامل���ق���اه���ي وال���وج���ه���ات ال�سياحية
ل�بروت��وك��والت ال�صحة وال�سالمة
للوقاية من فريو�س ك��ورون��ا التي
ح���ددت���ه���ا ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا لإدارة

الأزم���ات وال��ك��وارث يف دب��ي ..ويتم
منح ختم “دبي ال�ضمانة” جماناً،
وت�ستمر �صالحيته حتى  15يوماً
على �أن يتم جتديده كل �أ�سبوعني
ب��ع��د ق��ي��ام امل��ف��ت�����ش�ين م���ن اجلهات
احلكومية املخت�صة ب�إجراء زيارات

ميدانية لتفقد تلك املن�ش�آت .كما
ُت�سهم هذه الهوية املرئية يف طم�أنة
ال�ضيوف وال���زوار بالتزام اجلميع
ب������إج�����راءات ال�����س�لام��ة والتعقيم
وال��ن��ظ��اف��ة خ��ل�ال ج��م��ي��ع مراحل
رحلتهم.

غرفة �أبوظبي ت�ؤكد �أهمية موا�صلة الزخم يف عالقات التعاون االقت�صادي مع الكويت
•• �أبوظبي  -وام:

�أك��د �سعادة حممد ث��اين مر�شد الرميثي رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة
و�صناعة �أبوظبي ،رئي�س احتاد غرف التجارة وال�صناعة يف الدولة� ،أهمية
موا�صلة الزخم يف عالقات التعاون االقت�صادي مع دول��ة الكويت ال�شقيقة
وا�ستغالل الفر�ص اال�ستثمارية املحتملة لرواد الأعمال الكويتيني يف العديد
من املجاالت يف دول��ة الإم���ارات .ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال الرميثي يف مقر
الغرفة �سعادة الدكتور مطر حامد النيادي� ،سفري الدولة لدى دولة الكويت،
بح�ضور �سعادة حممد هالل املهريي مدير عام غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي،
ورحب الرميثي يف
وال�سيد عبداهلل غرير القبي�سي ،نائب مدير عام الغرفةّ .
بداية اللقاء ب�سفري الدولة لدى الكويت ،مثمناً زيارته الرامية �إىل تعزيز
�أُطر التعاون التجاري واال�ستثماري بني جمتمعي الأعمال يف �إمارة �أبوظبي
والكويت ،ومبا يعود بالنفع على اقت�صاد البلدين ال�شقيقني .و�أ�شاد الرميثي
بالعالقات املتميزة التي جتمع دول��ة الإم���ارات مع الأ�شقاء يف دول��ة الكويت
على كافة الأ�صعدة ،ال�سيما على امل�ستويني االقت�صادي والتجاري ،وهو الأمر
الذي ي�ؤكد عمق العالقات الأخوية وتكامل اقت�صاد البلدين ال�شقيقني.

ارتفع �إجمايل عدد �شركات ال�شخ�ص الواحد يف دولة
الإم��ارات �إىل � 15229شركة مع نهاية �شهر فرباير
 2021ب����زي����ادة ن�����س��ب��ت��ه��ا  3.8%ت��ق��ري��ب��ا مقارنة
م���ع �إج���م���ايل ع���دده���ا يف ���ش��ه��ر ي��ن��اي��ر م���ن ال���ع���ام ذاته
وذل��ك بح�سب الأرق����ام التي يوثقها ال�سجل الوطني
االقت�صادي .
وتظهر االح�صائيات الر�سمية �أن نحو  % 90من
���ش��رك��ات ال�شخ�ص ال��واح��د يتم ت�أ�سي�سها يف �إماراتي
دبي و�أبوظبي فيما توزعت بقية الن�سبة على �إمارات
الدولة الأخ��رى .ويعك�س النمو امل�سجل يف ن�شاط هذا
ال�شكل القانوين من ال�شركات ،الإقبال الكبري للأفراد
على ت�أ�سي�س الأعمال اخلا�صة والتي ُت�صنف يف �أغلبها
�ضمن قائمة امل�شاريع متناهية ال�صغر وال�صغرية والتي
ع��ادة ما يتم دعمها من خ�لال ت�سهيالت مقدمة من
امل�ؤ�س�سات املخت�صة برعاية مثل هذه امل�شاريع.
وت���ويل دول���ة الإم�����ارات �أه��م��ي��ة ك��ب�يرة ل��ه��ذا ال��ن��وع من
امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي ت�����س��اه��م يف ت��ع��زي��ز اال���س��ت��ث��م��ار وتدعم
االقت�صاد الوطني ،وقد �شهدت املرحلة املا�ضية �إطالق
حزمة من املحفزات �سواء على امل�ستوى االحت��ادي �أو

املحلي ،التي ت�شجع يف جمملها على ت�أ�سي�س ال�شركات
متناهية ال�صغر وال�صغرية يف الدولة .ويف �إطار حر�ص
الدولة على زيادة جاذبية البيئة الت�شريعية لهذا النوع
من ال�شركات فقد �أج��از قانون ال�شركات التجارية �أن
ت�ؤ�س�س ال�شـركة �أو �أن تكـون مملوكـة ل�شـخ�ص واحـد
 ،ون�صت امل���ادة  /71/2/مـن القانـون ذات��ـ��ه على �أنه
 /يجـوز ل�شـخ�ص واحـد مواطـن طبيعي �أو اعتباري
ت�أ�سي�س ومتلك �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة وال ي�سـ�أل
مالـك ر�أ�س مـال ال�شـركة عن التزاماتها �إال مبقدار ر�أ�س
املال الـوارد بعقـد ت�أ�سي�سها ،وت�سري عليه �أحكام ال�شركة
ذات امل�س�ؤولية املحـدودة الـواردة فـي هـذا القانـون فيمـا
ال يتعار�ض مـع طبيعتها./
ي�شار �إىل �أن ال�سماح بت�أ�سي�س �شركة ال�شخ�ص الواحد
خ�ل�ال ال���ف�ت�رة امل��ا���ض��ي��ة ���س��اه��م��ت يف ت�سهيل مزاولة
الأع���م���ال �أم����ام امل��واط��ن�ين ومنحتهم ال��ف��ر���ص��ة لرفع
م�ستوى قدراتهم يف جمال التجارة و�صقل مهاراتهم
اال���س��ت��ث��م��اري��ة �إ����ض���اف���ة �إىل دوره�����ا يف ت��ب��ن��ي الأفكار
الإبداعية لل�شباب وترجمتها على �أر�ض الواقع ،الأمر
ال��ذي �ساهم ب��دوره يف تعزيز ثقة امل�ستثمرين وزيادة
ن�شاط العديد من القطاعات االقت�صادية والتجارية
يف الدولة .

اجلمعة  5مارس  2021م  -العـدد 13181

املال والأعمال

5 March 2021 - Issue No 13181

 1.53مليار درهم قيمة �إنتاج  61مزرعة جتارية يف الإمارات خالل 2019
•• �أبوظبي  -وام:

بلغ ع��دد امل����زارع ال��ت��ج��اري��ة يف الإم�����ارات  61م��زرع��ة فيما و�صل
قيمة �إنتاجها  1.53مليار دره���م تقريبا خ�لال ال��ع��ام 2019
وذلك وفقا ملا �أظهره م�سح املزارع التجارية يف الدولة الذي �أعلن
املركز االحتادي للتناف�سية واالح�صاء عن نتائجه ام�س .وبح�سب
املفاهيم والت�صنيفات الإح�صائية ف�إن امل��زارع التجارية هي عبارة
عن املزارع التي حت�صل على ترخي�ص ر�سمي ملمار�سة ن�شاط تربية
الدواجن الالحم �أو البيا�ض �أو �أبقار احلليب وت�شتمل على حظائر
وك��اف��ة امل��ع��دات ال�لازم��ة للرتبية .وي��ع��د ق��ط��اع امل����زارع التجارية
م��ن ال��ق��ط��اع��ات الإن��ت��اج��ي��ة امل��ه��م��ة ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��دع��م احلكومة
االحتادية واحلكومات املحلية نظرا لدورها يف حتقيق م�ستهدفات

•• �أبوظبي-وام:

ال��ت��ق��ى م��ع��ايل ال��دك��ت��ور �سلطان
بن �أحمد اجلابر وزي��ر ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة “الرئي�س
التنفيذي ل�شركة برتول �أبوظبي
ال��وط��ن��ي��ة “�أدنوك” وجمموعة
�شركاتها الع�ضو املنتدب ل�شركة
ب�����ت����رول �أب������وظ������ب������ي ال���وط���ن���ي���ة
“�أدنوك” خ��ل��ال زي�������ارة عمل
افرتا�ضية جلمهورية ك��وري��ا مع
م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ي���ومن���و �سونغ،
وزير التجارة وال�صناعة والطاقة
الكوري.
وجرى خالل الزيارة االفرتا�ضية
ت���وق���ي���ع ات���ف���اق���ي���ة ب��ي��ن �أدن��������وك
وجم��م��وع��ة “جي �إ�����س �إنرجي”
ال���ك���وري���ة ال���س��ت��ك�����ش��اف الفر�ص
يف جم��������ال ت����ط����وي����ر اق���ت�������ص���اد
الهيدروجني يف �أبوظبي وت�صدير
وقود الناقالت.
كما مت خالل اللقاء ،الذي ح�ضره
ي��ون��غ�����س��و ه������وه ،رئ���ي�������س جمل�س
الإدارة وال���رئ���ي�������س التنفيذي
مل��ج��م��وع��ة “جي �إ������س �إنرجي”،
ب���ح���ث ف���ر����ص ت���ع���زي���ز ال�شراكة
االق��ت�����ص��ادي��ة وج���ه���ود احل����د من
تداعيات التغري املناخي ،وتعزيز
ال���ت���ع���اون ال�����ص��ن��اع��ي م���ن خالل
تطوير الفر�ص الواعدة يف جمال

اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات من خالل
تطوير منظومة وطنية �شاملة تقوم على �أ�س�س متكني �إنتاج الغذاء
امل�ستدام .وكانت حكومة دولة الإمارات �أطلقت خالل العام 2018
املبادئ الرئي�سية لال�سرتاتيجية الوطنية للأمن الغذائي والتي
ت�سعى من خاللها الدولة لأن تكون الأف�ضل عاملياً يف م�ؤ�شر الأمن
الغذائي العاملي بحلول ع��ام  . 2051كما تهدف اال�سرتاتيجية
�إىل تطوير �إنتاج حملي م�ستدام وتكري�س التقنيات الذكية يف �إنتاج
الغذاء وذلك عرب تفعيل املبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير
يف القطاع و ت�سهيل �إج���راءات ممار�سة الأع��م��ال يف قطاع الإنتاج
الزراعي وغريها من الأه��داف التي ت�ساهم يف جمملها يف تعزيز
الأم��ن الغذائي الوطني .وتف�صيال فقد �أظهرت الأرق��ام ال�صادرة
عن املركز االحتادي للتناف�سية واالح�صاء �أن �إجمايل قيمة الإنتاج

ح�سب نوع املنتج توزعت بواقع  545.2مليون درهم لإنتاج حلم
الدجاج ونحو  392مليون درهم لإنتاج بي�ض املائدة و 480.3
مليون دره��م لإن��ت��اج حليب الأب��ق��ار وت���وزع باقي املبلغ على �إنتاج
بي�ض التفقي�س ومواليد االبقار وال�سماد الع�ضوي .وبلغت قيمة
�إنتاج امل��زارع التجارية يف �إم��ارة ابوظبي خالل العام  2019نحو
 927.4مليون دره��م يف حني بلغت قيمة �إنتاج امل��زارع التجارية
يف �إمارة دبي  360مليون درهم تقريبا و نحو  240مليون درهم
للمزارع التجارية يف الإم��ارات الأخ��رى .وو�صلت قيمة تعوي�ضات
ال��ع��ام��ل�ين يف ق��ط��اع ال��ن�����ش��اط احل���ي���واين يف دول����ة الإم������ارات نحو
 205.5مليون درهم خالل العام  ،2019علما ب�أن التعوي�ضات
ت�شمل الرواتب والأجور واملزايا العينية واالجتماعية التي يح�صل
عليها العاملون يف القطاع.

«دار ال�ضيافة» يف ال�شارقة 90 ..عاما
يف خدمة م�سافري ما وراء البحار

•• ال�شارقة  -وام:

بينما ت�ستعد �آالف الفنادق يف دولة الإمارات ال�ستقبال وفود و زوار “�إك�سبو دبي  ،”2020تبقى دار
“�ضيافة �شركة اخلطوط اجلوية الربيطانية ملا وراء البحار” حا�ضرة يف الأذهان باعتبارها �أول فندق ت�أ�س�س
يف الدولة يف ثالثينيات القرن املا�ضي بالقرب من مطار ال�شارقة .وجاء ت�أ�سي�س الدار يف الفرتة - 1932
 1933من قبل �شركة “طريان �إمربيال”  -التي اندجمت مع �شركة اخلطوط اجلوية الربيطانية
لت�ؤ�س�س �شركة اخلطوط اجلوية الربيطانية ملا وراء البحار  -ا�ستجابة �إىل احلاجة لبناء ا�سرتاحة للعاملني
يف جمال الطريان املتجهني �إىل الهند ،وفقا ملقال من�شور يف “جملة ليوا” ال�صادرة عن “الأر�شيف الوطني”
للدولة .وق��ال عامل الآث��ار الربيطاين نيكوال�س �ستانلي براي�س اخلبري يف �ش�ؤون منطقة �شرق املتو�سط
وال�شرق الأو�سط يف مقال له �إن امل�سافرين كانوا ي�ضطرون وملدة � 9أ�شهر �أثناء فرتة �إن�شاء دار ال�ضيافة �إىل
املبيت يف خيم .

�أدنوك و«جي �إ�س �إنرجي» الكورية تتعاونان لتطوير اقت�صاد الهيدروجني يف �أبوظبي وت�صدير وقود الناقالت

ال��ه��ي��دروج�ين ،وذل��ك باال�ستفادة
م���ن ع�ل�اق���ات ال�����ص��داق��ة القوية
التي تربط بني البلدين.
وب�����ه�����ذه امل���ن���ا����س���ب���ة ق������ال معايل
ال��دك��ت��ور �سلطان �أح��م��د اجلابر:
“متتلك دول��ة الإم���ارات عالقات
ا�سرتاتيجية وثيقة مع جمهورية
ك��وري��ا ت�شمل ق��ط��اع��ات متعددة،
وت���ع���د ه����ذه االت���ف���اق���ي���ة ام����ت����داداً
لل�شراكة التاريخية ب�ين �أدنوك
وجم��م��وع��ة “جي �إ�����س �إنرجي”

الكورية ..ومتتد عالقات التعاون
بيننا لت�شمل ال�����ش��راك��ة يف قطاع
النفط وال��غ��از� ،إذ تعد ال�شركات
ال��ك��وري��ة م��ن �أه���م ���ش��رك��اء �أدنوك
يف ع���دد م��ن م��ن��اط��ق االم��ت��ي��از يف
�إم��ارة �أبوظبي ،كما تقدم �شركات
امل����ق����اوالت ال���ك���وري���ة م�ساهمات
ك��ب�يرة وم��ه��م��ة يف م�����ش��اري��ع��ن��ا يف
خمتلف م��راح��ل و�أع��م��ال النفط
وال������غ������از ،ك���م���ا ت�������س���ت���ورد ك���وري���ا
ح��ال��ي��اً م��ا ي��ق��رب م��ن  10%من

جمل�سا �سيدات �أعمال �أبوظبي وعجمان
يبحثان تنفيذ مبادرات م�شرتكة
•• عجمان  -وام:

بحث جمل�سا �سيدات �أع��م��ال عجمان و �أبوظبي �سبل
زيادة التعاون امل�شرتك و تعزيز التوا�صل املبا�شر بهدف
ت��ب��ادل اخل��ب�رات وال�����ش��راك��ات ب�ين ���س��ي��دات الأع���م���ال و
تنفيذ مبادرات م�شرتكة .
ج��اء ذل��ك خ�لال الإجتماع امل�شرتك ال��ذي عقد مبقر
مركز عجمان لريادة االعمال ،بح�ضور الدكتورة �آمنة
خليفة �آل علي رئي�سة جمل�س �سيدات �أعمال عجمان،
وال��دك��ت��ورة �شفيقة العامري املدير التنفيذي ملجل�س
�سيدات �أعمال �أبوظبي وع�ضوات جمل�س �إدارة �سيدات
�أعمال عجمان.
و�أ�شادت الدكتورة �آمنة خليفة بجهود جمال�س �سيدات
الأع���م���ال يف ال���دول���ة ودوره�����ا يف مت��ك�ين وري�����ادة امل���ر�أة
الإماراتية ،م�ؤكدة �أن النماذج الرائدة مل�شاريع �سيدات
االعمال تعك�س جهود حكومة الإمارات يف دعم �سيدات
الأع��م��ال وتوفري املقومات الالزمة لنجاح و�إ�ستدامة
م�شاريعهن .و�أثنت على جهود جمل�س �سيدات �أعمال

�أب��وظ��ب��ي يف تنفيذ م�����ش��اري��ع وم���ب���ادرات حم��ف��زة تعزز
م�ساهمات �صاحبات امل�شاريع يف القطاع االقت�صادي،
م�شرية �إىل �أن تعزيز ال�شراكات بني جمال�س �سيدات
الأع���م���ال ل��ه �أث���ر �إي��ج��اب��ي يف من��و م�����ش��اري��ع �صاحبات
االعمال على م�ستوى الدولة.
و�أك��دت الدكتورة �شفيقة العامري� ،أن جمل�س �سيدات
�أعمال �أبوظبي حري�ص على تنويع �شراكاته ومبادراته،
م��و���ض��ح��ة �أن م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م امل�برم��ة ب�ين جمل�سي
�سيدات �أعمال �أبوظبي و عجمان ترتجم �سبل التعاون
وال�شراكة القائمة و�إ�ستفادة ع�ضوات الطرفان ،كما
ت�سهم يف ت��وف�ير ق��اع��دة ب��ي��ان��ات ���ش��ام��ل��ة ودق��ي��ق��ة عن
�سيدات ورائدات الأعمال يف كل من �أبوظبي وعجمان.
وي��ع��ت��زم امل��ج��ل�����س��ان ت��ن��ف��ي��ذ ور����ش���ة ت��ف��اع��ل��ي��ة تعريفية
م�����ش�ترك��ة م��وج��ه��ة ل��ل��ع�����ض��وات ح����ول �آل���ي���ات انطالق
م�شاريع �سيدات الأعمال وجناحها وفتح �آفاق جديدة
�أم��ام ال�سيدات لتو�سيع انت�شار منتجات ال�سيدات �إىل
ج��ان��ب تعريفهن ب���أب��رز اخل��دم��ات امل��ت��وف��رة يف مركز
عجمان لريادة الأعمال.

احتياجاتها من النفط اخلام من
دولة الإمارات».
و�أ���ض��اف�“ :ضمن �سعينا امل�ستمر
لال�ستفادة من عالقات ال�شراكة
الناجحة ،نتطلع لتو�سعة جماالت
التعاون مع �شركائنا يف جمموعة
“جي �إ�����س �إنرجي” م���ن خالل
درا�سة فر�ص اال�ستثمار يف قطاع
ال��ه��ي��دروج�ين الأزرق ال��ن��ا���ش��ئ يف
�إم��ارة �أبوظبي ،وكذلك يف جمال
ال��ت��ك��ري��ر وال���ب�ت�روك���ي���م���اوي���ات يف

الروي�س».
وت�ضمنت ال��زي��ارة االفرتا�ضية،
التي تهدف �إىل تعزيز العالقات
االق���ت�������ص���ادي���ة وال���ت���ج���اري���ة بني
البلدين يف �سعيهما لدفع عجلة
ال���ن���م���و االق���ت�������ص���ادي يف مرحلة
م���ا ب��ع��د كوفيد ،19-عرو�ضاً
تقدميية م��ن ممثلني ع��ن وزارة
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة
يف دول��������ة الإم����������������ارات ،و����ش���رك���ة
م�صدر ،وجامعة حممد بن زايد

Friday

للذكاء اال�صطناعي ،وم�س�ؤولني
تنفيذيني من دوائر �أدنوك.
كما عقد معايل الدكتور �سلطان
�أح��م��د اجل��اب��ر ل��ق��اء م��ع يونغ�سو
ه�������وه ،رئ���ي�������س جم���ل�������س الإدارة
وال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملجموعة
“جي �إ�����س �إنرجي” مت خالله
ا�ستعرا�ض فر�ص التعاون املحتمل
يف املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك
يف خمتلف القطاعات.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال رئ��ي�����س جمل�س

الإدارة وال���رئ���ي�������س التنفيذي
مل��ج��م��وع��ة “جي �إ�����س �إنرجي”:
“ب�صفتنا م�����س��اه��م��اً و���ش��ري��ك��اً يف
ام���ت���ي���ازات ال��ت��ن��ق��ي��ب والإن����ت����اج يف
�أدن���������وك ،ن���ح���ن ����س���ع���داء بتوقيع
ه�����ذه االت���ف���اق���ي���ة ومتحم�سون
ج��داً لتعزيز التعاون عرب العمل
امل�شرتك لال�ستفادة من الفر�ص
التي يوفرها قطاع الهيدروجني
الأزرق».
ومت����ت����ل����ك �أدن�������������وك وع���������دد من
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امل�ؤ�س�سات وال�شركات الإماراتية
�لا ح ً
���س��ج ً
���اف�ل�ا م���ن ال�شراكات
اال�سرتاتيجية مع �شركات كورية
متتد لعدة عقود ،منها على �سبيل
املثال ال�شراكة التي متت م�ؤخراً
بني جمموعة “جي �إ�س �إنرجي”
وب�����ور������ص�����ة �إن�ت�رك���ون���ت���ي���ن���ن���ت���ال
واخل����ا�����ص����ة ب������إط��ل��اق “بور�صة
�أبوظبي �إنرتكونتيننتال للعقود
الآجلة».
وت���ع���زز االت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي وقعتها
�أدن������������وك م�����ع جم����م����وع����ة “جي
�إ������س �إنرجي” �أ����س�������س التعاون
يف جم������ال ال����ط����اق����ة منخف�ضة
ال���ك���رب���ون واالب���ت���ك���ار ،وذل����ك من
خالل تركيزها على فر�ص النمو
والتطور يف جمايل الهيدروجني
الأزرق ووق����ود ال��ن��اق�لات والتي
متتلك �آفاقاً رحبة للنمو والتطور
�ضمن جهود تنويع مزيج الطاقة
العاملي .وت�سهم االتفاقية �أي�ضاً يف
بناء املزيد من ال�شراكات وتعزيز
ال����ت����ع����اون ب��ي�ن دول�������ة الإم���������ارات
وجمهورية كوريا واال�ستفادة من
ال��ف��ر���ص ال��ت��ي ت�����س��ه��م يف تعزيز
التعاون ال�صناعي عرب اال�ستفادة
م���ن ال����ري����ادة الإق��ل��ي��م��ي��ة لدولة
الإم�������ارات وج��م��ه��وري��ة ك���وري���ا يف
جم����ايل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا املتقدمة
واال�ستدامة.

خالل ندوة افرتا�ضية نظمتها �شبكة الغرفة لال�ستدامة

غرفة دبي تناق�ش مع القطاع اخلا�ص �سلوكيات القيادة الآمنة وال�سالمة على الطرق
•• دبي-الفجر:

يف �إط������ار ج���ه���وده���ا ل��ن�����ش��ر وتعزيز
امل���م���ار����س���ات امل�������س����ؤول���ة ،وت�أ�سي�س
�أج��ن��دة للن�شاطات املجتمعية التي
ت��ف��ي��د ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص ،والتزاماً
بتعزيز وعي ال�شركات ب�أهمية هذه
امل���م���ار����س���ات يف ن�����ش��اط��ات��ه��ا ،نظمت
“جمموعة ع���م���ل ال�������س�ل�ام���ة على
الطرق” التابعة ل�شبكة غرفة دبي
لال�ستدامة م�ؤخراَ ندوة افرتا�ضية
ح��ول ال�سالمة على ال��ط��رق ،وذلك
مب�شاركة �أكرث من  90م�شاركاً من
� 27شركة.
وه��دف��ت ال���ن���دوة الإل��ك�ترون��ي��ة �إىل
ت���ع���زي���ز وع������ي جم���ت���م���ع الأع�����م�����ال
وال�سائقني بتكتيكات القيادة الآمنة
بهدف التقليل من ح��وادث الطرق،
وت�������س���ل���ي���ط ال���������ض����وء ع���ل���ى �أف�ضل
مم��ار���س��ات ال�����س�لام��ة ع��ل��ى الطرق،
وحت��دي��د خماطر ال��ط��رق والتحكم
ف��ي��ه��ا ،و�أه���م���ي���ة ���س�لام��ة الإط������ارات
و�صيانتها ملنع احلوادث.
و���ش��ه��دت ال��ن��دوة ع��رو���ض��اً تعريفي ًة
م���ن م������دراء وم�������س����ؤول���ون ميثلون
�أه���م ال�����ش��رك��ات يف ال���دول���ة و�شملت
ال��ق��ائ��م��ة ك��ل م��ن ت��وم��ا���س �إيدملان،
امل�ؤ�س�س واملدير الإداري ملن�صة “رود
�سيفتي الإمارات Road Safety
 ،»UAEحيث حتدث عن الأ�سباب
الرئي�سية للوفيات يف دولة الإمارات
و�أب����رز م�شتتات ال��ق��ي��ادة والعوامل
ال��ت��ي مت��ن��ع ال�����س��ائ��ق�ين م��ن القيادة

ب���أم��ان؛ وحت��دث ام.ا����س� .سريدهار،
مدير جمموعة ال�صحة وال�سالمة
وال��ب��ي��ئ��ة واجل�����ودة ،واال���س��ت��دام��ة يف
جمموعة “تراي�ستار” ،عن خماطر
ال��ط��رق وكيفية التعامل معها؛ يف
ح�ي�ن ق����دم خ���ال���د ال���رم���اح���ي ،دعم
خدمة العمالء يف �شركة “مي�شالن
ايه �أي �إم ،»Michelin AIM
ع����ر�����ض����اً ت���ع���ري���ف���ي���اً ح������ول �سالمة
الإطارات و�أهمية �صيانتها.
و�أ���ش��ار الدكتور بلعيد رت��اب ،رئي�س
قطاع الأبحاث االقت�صادية والتنمية
امل�ستدامة يف غرفة دب��ي �إىل �أهمية

م���و����ض���وع ال�����س�لام��ة ع��ل��ى الطرق،
م�شرياً �إىل �أنه وفقاً ملنظمة ال�صحة
ال��ع��امل��ي��ة ،ي��ل��ق��ى م���ا ي���ق���ارب 1.35
مليون �شخ�ص �سنوياً ح��ول العامل
حتفهم نتيجة حل��وادث امل��رور على
الطرق ،م���ؤك��داً كذلك ان ال�سالمة
ال تتعلق بال�صحة فح�سب ،بل تتعلق
�أي�ضاً بكيفية القيادة على الطريق.
ولفت رتاب �إىل �أن ن��دوات ال�سالمة
على الطرق حققت جناحاً وتفاع ً
ال
ك��ب�يراً منذ �إط�ل�اق جمموعة عمل
ال�������س�ل�ام���ة ع���ل���ى ال����ط����رق يف العام
 ،2014م�شرياً �إىل �أن �شبكة غرفة

دب���ي ل�لا���س��ت��دام��ة م��ل��ت��زم��ة بتعزيز
وع���ي ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص باملمار�سات
امل�������س���ت���دام���ة ال����ت����ي ت���ع���ط���ي���ه ميزة
ت��ن��اف�����س��ي��ة ،وت���ع���زز ���س��م��ع��ة �شركاته
ك�����ش��رك��ات م�����س���ؤول��ة وم�����س��ت��دام��ة يف
ن�شاطاتها و�إج���راءات���ه���ا ،بالإ�ضافة
�إىل ت����وف��ي�ر ح����ل����ول ل���ل���ع���دي���د من
التحديات يف بيئة الأعمال من �أجل
تطبيق �أف�ضل املمار�سات امل�ستدامة
يف جمتمع الأعمال.
وي�����ض��م “جمموعة ع��م��ل ال�سالمة
ع���ل���ى الطرق” ال���ت���اب���ع���ة ل�شبكة
غ��رف��ة دب��ي لال�ستدامة � 27شركة

ع�����ض��وة ،ح��ي��ث تعترب هيئة الطرق
وامل�����وا������ص��ل��ات ب����دب����ي و»Road
� »Safety UAEشركاء املعرفة
ملجموعة ال��ع��م��ل ه���ذه .ك��م��ا نظمت
املجموعة خالل العام املا�ضي حملة
ل�سالمة امل�شاة ،والتي ا�ستفاد منها
�أك���ث���ر م�����ن  5000م����وظ����ف من
ال�شركات الأع�ضاء يف املجموعة.
ومتثل �شبكة غرفة دبي لال�ستدامة
م��ن�����ص�� ًة �أ���س��ا���س��ي�� ًة مل��ج��ت��م��ع الأعمال
ل��ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات واخل��ب�رات حول
�أف�ضل املمار�سات يف تطبيق امل�س�ؤولية
االجتماعية للم�ؤ�س�سات ،وهي مبثابة
من�صة يجمع جميع ال�شركات املهتمة
مب���ج���ال امل���م���ار����س���ات االجتماعية
امل�س�ؤولة وامل�ستدامة .وتعترب �شبكة
غ��رف��ة دب��ي لال�ستدامة �أداة فعالة
لن�شر �أف�ضل املمار�سات امل�ستدامة،
واخلروج بحلول م�ستدامة لتحديات
يواجهها القطاع اخلا�ص فيما يتعلق
بن�شاطاته وعملياته وت�أثرياتها على
عمليات ال�شركات الت�شغيلية.
وي�شكل م��رك��ز �أخ�لاق��ي��ات الأعمال
ال����ذي مت �إط�ل�اق���ه يف غ��رف��ة جتارة
و���ص��ن��اع��ة دب���ي ع���ام  2004املركز
الأق�����دم والأه�����م م��ن ن��وع��ه يف دولة
الإم������������ارات ن����ظ����راً ل��������دوره ال����ب����ارز
يف ال��ت��روي�����ج مل���ف���ه���وم امل�س�ؤولية
االج���ت���م���اع���ي���ة ل��ل��أع����م����ال .ويقوم
امل��رك��ز بت�شجيع �أع�����ض��اء غ��رف��ة دبي
ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق مم���ار����س���ات الأع���م���ال
امل�س�ؤولة التي ت�ساهم يف تعزيز �أداء
م�ؤ�س�ساتهم وقدراتهم التناف�سية.

�أبوظبي الإ�سالمي يو�صي بتوزيع مركز االبتكار التابع لـ «كهرباء دبي» يطلق برنامج مبتكرو تكنولوجيا الطاقة النظيفة

�أرباح نقدية  20.58فل�س لكل �سهم

•• �أبوظبي -وام:

�أو�صى جمل�س �إدارة م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي بتوزيع �أرباح نقدية على
امل�ساهمني بقيمة  20.58فل�س لكل �سهم مما مي ّثل  46.6%من �صايف
�أرباح امل�صرف عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب .2020
وتخ�ضع ت��وزي��ع��ات الأرب�����اح مل��واف��ق��ة امل�ساهمني خ�ل�ال اج��ت��م��اع اجلمعية
العمومية امل��ق��رر ان��ع��ق��اده يف � 4أب��ري��ل  .2021وك���ان م�صرف �أبوظبي
الإ�سالمي قد �أعلن عن حتقيق �صايف �أرب��اح بقيمة  1.6مليار دره��م عن
ال�سنة املالية  2020وقد �أظهر امل�صرف م�ستويات عالية من االنتعا�ش
والتعايف عرب �أن�شطته م�سج ً
ال منواً يف �صايف الأرباح بن�سبة  73%خالل
الن�صف الثاين  2020مقارن ًة مع الن�صف الأول  2020رغم التحديات
التي نتجت عن جائحة كوفيد .19-وج��اء ه��ذا النمو مدفوعاً بارتفاع
الإيرادات بن�سبة  10%تزامناً مع انتعا�ش الن�شاط االقت�صادي يف الإمارات
وزي��ادة زخم الأعمال .ويوا�صل م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي احلفاظ على
قاعدة ر�أ�سمالية قوية ،حيث بلغت ن�سبة ال�شق الأول من حقوق امل�ساهمني
ال��ع��ادي�ين  12.94%وو���ص��ل م��ع��دل كفاية ر�أ����س امل���ال �إىل  18.8%يف
دي�سمرب  2020عقب تعديل توزيعات الأرب���اح مبا حقق معدالت قوية
�أعلى من املتطلبات التنظيمية.

••دبي-وام:

�أطلق مركز االبتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي
���ض��م��ن جم�� ّم��ع حم��م��د ب���ن را����ش���د �آل م��ك��ت��وم للطاقة
ال�����ش��م�����س��ي��ة ،ب��رن��ام��ج “مبتكرو ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا الطاقة
النظيفة” لإتاحة املجال �أمام طالب املدار�س واجلامعات
لعر�ض م�شاريعهم املبتكرة يف جمال الطاقة النظيفة.
وق���دم ع��دد م��ن ال��ط�لاب خ�لال ال�برن��ام��ج ابتكاراتهم
املتعلقة بتخزين الطاقة وحتلية املياه باالعتماد على
الطاقة ال�شم�سية ،وا�ستخدامات طاقة الرياح والطاقة
ال�شم�سية وال��ط��اق��ة ال�شم�سية احل��راري��ة ،وتطبيقات
الطباعة ثالثية الأبعاد با�ستخدام مواد �صديقة للبيئة،
�إ�ضافة �إىل توظيف املواد املعاد تدويرها يف البناء.
و�أك����د م��ع��ايل �سعيد حم��م��د ال��ط��اي��ر ،الع�ضو املنتدب
الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء وم��ي��اه دب��ي� ،أهمية
دور مركز االبتكار يف تعزيز مكانة الهيئة بو�صفها من
�أبرز الداعمني مل�سرية االبتكار يف دولة الإمارات و�إمارة
دب��ي ،حيث ي�سهم املركز يف حتفيز بيئة االبتكار وبناء
اجليل القادم من خ�براء الطاقة املتجددة والنظيفة،

مب��ا يحقق اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل�لاب��ت��ك��ار ،التي
تهدف جلعل الإمارات �ضمن الدول الأكرث ابتكاراً على
م�ستوى العامل .و�أ�ضاف معايل الطاير“ :ت�ؤمن الهيئة
ب����أن االب��ت��ك��ار ه��و ال��رك��ي��زة الأ�سا�سية يف ب��ن��اء اقت�صاد
وطني تناف�سي قائم على املعرفة واالبتكار والتطبيقات
التكنولوجية امل�ستقبلية .ونلتزم ببناء ق��درات �أجيال
امل�ستقبل و�إ�شراكهم يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة،
وتطوير قدراتهم لي�سهموا ب�شكل فاعل يف دعم وتنفيذ
ا�سرتاتيجيات دبي يف هذا املجال» .من جانبها ،قالت
ال��دك��ت��ورة عائ�شة النعيمي ،م��دي��ر م��رك��ز االب��ت��ك��ار يف
الهيئة “ :يلتزم املركز با�ستقطاب االبتكارات النا�شئة
و�إيجاد مفاهيم مبتكرة للتكنولوجيا والطاقة النظيفة
وتطوير امل�شاريع لتعزيز م�ستقبل الطاقة امل�ستدامة يف
دبي والعامل ،مبا يعزز مكانته بو�صفه من�صة تعليمية
ال�ست�ضافة الفعاليات وامل����ؤمت���رات وال���ن���دوات وور�ش
العمل .وي���أت��ي برنامج “مبتكرو الطاقة النظيفة”
ثمرة تعاوننا الوثيق مع املدار�س واجلامعات وال�شركات
النا�شئة وامل�ؤ�س�سات املحلية والعاملية يف جماالت االبتكار
وتبادل املعارف وتنظيم املعار�ض».
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االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13181بتاريخ 2021/3/5
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان  -حمكمة التنفيذ املدنية  -كيدي�ست كينفو بكل
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2017/ M0000777مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :كيدي�ست كينفو بكل
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ دائرة االمالك اخلا�صة
 اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 21639.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار.
ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة
قانونا.

القا�ضي  /علي املهلبي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13181بتاريخ 2021/3/5
اعالن بالن�شر
رقم ()2021/2065

املعلنة  :معراج للتجارة � -ش ذ م م
بوكالة املحامية  /مرمي عبداهلل  ،ب�صفتها وكيلة عن ال�سيد� /شاهرام اردالن  ،اجلن�سية  /امريكي مبوجب وكالة القانونية العامة
امل�صدقة عليها لدى كاتب العدل بتاريخ  2020/5/12برقم  ، 64890/1/2020وذل��ك ب�صفته وكيال عن ال�سيد /معراج علي اكرب
هو�شنك ابراهيمي  ،اجلن�سية  /ايراين مبوجب الوكالة القانونية العامة امل�صدق عليها لدى الكاتب العدل بتاريخ  2020/1/28برقم
 2020/1/18850وذلك ب�صفته املدير امل�س�ؤول عن ال�شركة املذكورة.
العنوان  /الإمارات � -إمارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد � -شارع املرابع  -بناية قرقا�ش  -مثلث رقم  - 102الدور الأول  -الهاتف املتحرك :
 0554244385هاتف  042222018 :الربيد االلكرتوين info@amt-legal.com :
املعلن عليهما � -1 :شركة ام ايه كيه لتجارة القطع غيار االالت واملعدات الثقيلة � -ش ذ م م
 -2حممد ان�س خان حممد عارف خان (هندي اجلن�سية)
العنوان  /العنوان  :دبي  -الإمارات العربية املتحدة  ،املنطقة  :ال�صناعية الثانية �صالة عر�ض رقم  1را�س اخلور  ،الطابق االر�ضي ،
بناية �أروين  ،مكتب رقم � 1شارع كاتربيلر � -صندوق الربيد  - 239189الربيد االلكرتوين info@makspllc.ocm :
املو�ضوع  :تعلن املعلنة املعلن اليهم بتكلفتهم بالوفاء مت�ضامنني ب�سداد مبلغ ( )264.686درهم �إماراتي للمعلن وذلك يف خالل مدة
( )7ايام (�سبعة �أيام) و�إال �سوف ت�ضطر املعلن ا�سفا التخاذ كافة �إجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ وفوائد القانونية  ،ومطالبة املعلن
اليهما بكافة ما �سوف تتكبده من ر�سوم وم�صاريف.

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان
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العدد  13181بتاريخ 2021/3/5

اعـــــــالن

اعـــــــالن
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان  :ال�سيد/
حممد عبداللطيف احمد حممد احلمادي  ،اجلن�سية  :الإمارات وطلب الت�صديق
على حمرر يت�ضمن (تنازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري دمي كافيه ،
ن�شاط الرخ�صة بيع املواد الغذائية بال�سيارات املتنقلة واملرخ�ص من دائرة التنمية
االقت�صادية يف خورفكان رخ�صة جتارية رقم  770272ال�صادرة بتاريخ 2020/1/30
يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيدة /ح�صة علي حممد احلمادي
 ،اجلن�سية  :الإمارات .ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان
�سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

املو�ضوع � /أمر على العري�ضة � :إ�ضافة القبيلة
طالب الأمر � :سارة دروي�ش حممد عبداهلل

يطيب ملحكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية ان تقدم ل�سعادتكم �أطيب
حتياتها ووافر �شكرها
للطلب املقدم من ال�سيد� /سارة دروي�ش حممد عبداهلل  /ا�ضافة القبيلة
(الري�سي) با�سمها يف خال�صة القيد  6211/304ا�ستنادا �إىل خال�صة قيد
والدها ال�سيد /دروي�ش حممد عبداهلل الري�سي  /خال�صة القيد رقم
( )304/1545لي�صبح اال�سم بالكامل (�سارة دروي�ش حممد عبداهلل الري�سي)
فمن لديه اعرتا�ض على ذلك ان يتقدم اىل حمكمة خورفكان الإحتادية
الإبتدائية خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ هذا الإعالن.
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وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان  :ال�سيد /عي�سى
في�صل عي�سى  ،اجلن�سية � :سوريا  ،وطلب الت�صديق على حمرر يت�ضمن (تنازل) يف ح�صته
البالغة  %100يف اال�سم التجاري �سهول ال�شام للمعجنات  ،ن�شاط الرخ�صة جتهيز الفطائر
واملعجنات  ،واملرخ�ص من دائ��رة التنمية االقت�صادية يف خورفكان رخ�صة مهنية رقم
 775590ال�صادر بتاريخ  2020/1/30يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد/
عبداهلل حميد حممد حميد اليماحي  ،اجلن�سية  :الإم��ارات .ليكن معلوما للجميع بان
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر
املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

مكتب الكاتب العدل خورفكان
د .عائ�شة حممد علي

مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -جيزان ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات واال�صباغ
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2020 /0003351عمايل (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :جيزان ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات واال�صباغ
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ خليل مياه ا�سلم ديرا  -اجلن�سية  :بنجالدي�شي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  18890درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -مع�صوم ح�سني رفيق اال�سالم
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0000490جتاري (جزئي )

القا�ضي /وائل �أحمد عبداهلل
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

�إىل املحكوم عليه  :مع�صوم ح�سني رفيق اال�سالم
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد رحيم حاجي اهلل نظر  -اجلن�سية � :أفغاين
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  28225درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
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اعالن بالن�شر
يف الإ�ستئناف رقم  810/2020/361ا�ستئناف �أمر �أداء

رئي�س ال�شعبة

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

مو�ضوع الإ�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  4652/2020امر اداء
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
طالب الإعالن  :نعمان بوترا برامود بوترا � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
املطلوب �إعالنه  -4 :ا�سرتيد �سمارت ليمتد � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف �ضده.
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن :
وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق  2021/3/15ال�ساعة � 10.00صباحا وعليه يقت�ضي
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

العدد  13181بتاريخ 2021/3/5
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � AJCFICICPL2021/0000310أمر �أداء
�إىل املحكوم عليه�/سمارت كري خلدمات تنظيف املباين  -م�ؤ�س�سة فردية  ،ومتثلها  /مرمي �سعيد غامن
�سعيد احلزمي
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/1/29قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح /
حممد م�ؤمن حممد اح�سان الهى التايل  :قررت املحكمة  :ن�أمر بالزام الطرف املطلوب �ضده (�سمارت كري
خلدمات تنظيف املباين  -م�ؤ�س�سة فردية ومتثلها/مرمي �سعيد غامن �سعيد احلزمي) بان ي�ؤدي للطرف
الطالب (حممد م�ؤمن حممد اح�سان الهى)  :مبلغا وقدره  40.000درهم (اربعون الف درهما) والفائدة
القانونية بواقع  %7من تاريخ املطالبة املوافق  2021/1/26وحتى متام ال�سداد  ،مع الإلزام بامل�صروفات
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.
قرار القا�ضي  :الإعالن ن�شرا  -الإعالن على الربيد الإلكرتوين oudalreem@gmail.com
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي /وجدي ال�شاذيل بن احمد
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

Government of Ras Al Khaimah
Courts Department

العدد  13181بتاريخ 2021/3/5

Date 05/ 03/ 2021 Issue No : 13181

اعالن بالن�شر
املرجع 262 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /ح�سني نا�صر حممد عبداهلل املازمى  -اجلن�سية الإمارات
 ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /حممد �صديق
حممد �سليم  -اجلن�سية  :باك�ستان  ،يف الرخ�صة امل�سماة (�صالون اجلراح للحالقة) ت�أ�س�ست
ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )21830ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة.
تعديالت اخرى  :تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية) اىل (وكيل خدمات) .وعمالبن�ص
املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل
 .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

حماكم دبي

Serving a date of case management
hearing to the defendant by Publication
Lawsuit# 17/ 2021, Commercial Plenary
At the request of the plaintiff, Al Nuaimi Group
To, Defendant: Mahmood Iqbal Abdul Majeed Zafar Building
Contracting LL.C.,
You have to appear in person or by your attorney-in-fact,
before the RAK First Instance Court on Monday March 8th,
2021 at 10:00, to present your defense and documents, Failure
to appear or sending an authorized agent to represent you, the
court will start the legal procedures in your absence.
Manager of Case Management
Mahmoud Faiq Elayyan

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية
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مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
 233/2021/305ا�ستئناف جتاري

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  5494/2020/60امر اداء

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/رونق االبداع ملقاوالت البناء � -ش ذ م م  -جمهول
حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /ه�شام ال�سيد ال�سيد دبور  -وميثله  /عائ�شة
حممد ح�سن طاهر  -قد ا�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم
 2019/265جتاري كلي .وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق 2021/3/21
ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او
من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ  22400درهم
والر�سوم وامل�صاريف والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بواقع � %12سنويا من تاريخ املطالبة
الق�ضائية وحتى ال�سداد التام.
طالب الإعالن  :اميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (م) الإمارات � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :كنجري �سونيل �شاجادا�س � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/12/9
بالزام املدعي عليه بان ي���ؤدي للمدعية مبلغ وق��دره ( 22.400اثنان وع�شرون الف واربعمائة
درهم) مع فائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة قيد الدعوى احلا�صل يف 2020/12/3
وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.
ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

رئي�س ال�شعبة

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

القا�ضي  /علي املهلبي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

وزارة العدل

حمكمة التنفيذ

�إىل املحكوم عليه  :يو�سف عبدالرحمن ح�سن
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ دائرة الأمالك اخلا�صة  -اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة  -يف الق�ضية امل�شار اليها
�أعاله .ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد
لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 121489.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي  /وائل �أحمد عبداهلل
حمكمة ال�شارقة  /حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

حمكمة اال�ستئناف

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/184امر على عري�ضه -
حتكيم  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 3946676.73درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :تران�س ماك � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله  :عائ�شة حممد ح�سن طاهر � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :ايه ار �سي لالن�شاءات � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )3946676.73دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

القا�ضي � /سليمان را�شد �سليمان الكعبي
رئي�س حمكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2017/ M0001403مدين (جزئي)

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8940/2020/207تنفيذ جتاري

وزارة العدل

العدد  13181بتاريخ 2021/3/5

الكاتب العدل

حماكم دبي

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

االمارات العربية املتحدة

العدد  13181بتاريخ 2021/3/5
�إعالن مبوعد جل�سة �إدارة دعوى بالن�شر
رقم  2021/17جتاري كلي

بناء على طلب  /مدعي  /جمموعة النعيمي اجلن�سية
اىل مدعي عليه  /حممود اقبال عبداملجيد ظفر اجلن�سية  /باك�ستان
مدعي عليه  /حممود �إقبال ظفر ملقاوالت البناء � -ش ذ م  -اجلن�سية
ف�أنت مكلف باحل�ضور امام حمكمة را�س اخليمة الإبتدائية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد عنك
يف ال�ساعة  10.00من يوم االثنني �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد عنك يف ال�ساعة  10.00من يوم
االثنني املوافق  ، 2021/3/8للإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودف��وع  ،ويف حالة
تخلفك عن احل�ضور او ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد ف�إن املحكمة �ستبا�شر الدعوى غيابيا.
املالحظات :
بالن�شر
مكتب �إدارة الدعاوى الإبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة اال�ستئناف

العدد  13181بتاريخ 2021/3/5

العدد  13181بتاريخ 2021/3/5
اعالن بالن�شر
يف الإ�ستئناف رقم  55/2021/300ا�ستئناف مدين

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  327/2021/60امر �أداء

مو�ضوع الدعوى :املطالبة ب�إ�صدار الأمر ب�إلزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ  34,340.78درهم
والر�سوم وامل�صاريف و اتعاب املحاماة مع الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق
وحتى ال�سداد التام و �إك�سائه ال�صيغة التنفيذية وفقاً للقواعد اخلا�صة بالتفاذ املعجل.
طالب الإعالن  :بنك م�صر (دبي ) �صفته بالق�ضية :مدعى
املطلوب اعالنهم  -1:كري�شناكومار كاتينا تيل �صفته بالق�ضية :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021-01-20بالزام املعرو�ض �ضده
كري�شناكومار كاتينا تيل ان ي�ؤدي اىل طالب االمر بنك م�صر(دبي) مبلغ و قدره 34,340,78
اربعة و ثالثون الف و ثالثمائة و اربعون درهما و ثمانية و �سبعون فل�سا و الفائدة القانونية
بواقع � %9سنويا من  2020-12-16و حتى متام ال�سداد و الزمته الر�سوم و امل�صاريف و
خم�سمائة دره��م مقابل اتعاب املحاماه ورف�ضت ما عدا ذلك  .ولكم احلق يف ا�ستئناف الأمر
خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن.
رئي�س الق�سم

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده -1/فيكا�س ثابار جوجيندر الل ثابار  -جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف/فاطمة علي حممد عبدول وميثله�/سعيد �سليم را�شد املزروعي
 قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2020/1971مدين جزئي بتاريخ 2021/1/12وح��ددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق  2021/3/8ال�ساعة 10.00
�صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13181بتاريخ 2021/3/5

العدد  13181بتاريخ 2021/3/5

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 260 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /ابراهيم حممود ابراهيم بوجه  -اجلن�سية  :الأردن  ،يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /هانى حممد ابراهيم خمي�س
رزيقه  -اجلن�سية  :م�صر  ،يف الرخ�صة امل�سماة (�سوبر ماركت كان زمان) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة رقم ( )780144ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة.
تعديالت اخرى :
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

املرجع 261 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /را�شد ح�سني علي باقر الزرعوين  -اجلن�سية  :الإمارات
 ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد� /سرفراز احمد
م�شتاق ح�سني  -اجلن�سية  :باك�ستان  ،يف الرخ�صة امل�سماة (نور الزمان لطباعة وت�صوير
امل�ستندات) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )771394ال�صادرة من دائرة التنمية
الإقت�صادية بال�شارقة.
تعديالت اخرى  :تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية) اىل (وكيل خدمات)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

حماكم دبي
حمكمة اال�ستئناف

العدد  13181بتاريخ 2021/3/5

العدد  13181بتاريخ 2021/3/5

العدد  13181بتاريخ 2021/3/5

العدد  13181بتاريخ 2021/3/5

رد من املنذر اليه على الإنذار العديل  -عالء الدين احمد حممد احمد  -م�صري اجلن�سية ويحمل هوية رقم
(( )784198629029368املنذر اليه) العنوان � :إمارة دبي  -هاتف  0529180666 :عبدالعزيز عي�سى -
اجلن�سية الإحتاد الرو�سي ويحمل هوية رقم ( 784197363573656املنذر)  -العنوان � :إمارة دبي  -الق�صي�ص
 �شارع دم�شق  -هاتف ( - )0502437715حيث ان املنذر اليه يرف�ض ما جاء بالإنذار العديل املوجه من املنذر /عبدالعزيز عي�سى  /مبطالبة ب�سداد مبلغ ( )124.000الف درهم للأ�سباب التالية� .أوال  -حيث قام املنذر اليه ب�سداد
مبلغ ( )105.500الف درهم اىل املنذر اليه من قيمة ال�شيكات املطالب بها ح�سب ما هو مثبت باحلواالت البنكية
والدفعات النقدية والإي�صاالت التي قام با�ستالمها املنذر وهنا ال يحق للمنذر مبطالبة قيمة ال�شيكات كاملة .فلهذه
يرف�ض املنذر اليه رف�ضا تاما ومطلقا ما جاء بالإنذار العديل  ،ثانيا  :حيث قام املنذر اليه بالتوا�صل مع املنذر ال�سرتداد
تلك ال�شيكات بالطرق الودية مبطالبة وتكرارا ولكن بال جدوى  ،حيث قام املنذر با�ستغالل تلك ال�شيكات كو�سيلة ابتزاز
و�ضغط على املنذر اليه لتح�صيل مبالغ لي�س حق بها كونه املنذر اليه قام ب�سداد قيمة تلك ال�شيكات ، .ثالثا  :حيث قام املنذر
با�ستغالل تلك ال�شيكات وابتزاز املنذر اليه بفتح بالغ جنائي �ضده بتلك ال�شيكات حيث حكمت املحكمة بتغرمي املنذر اليه
كونه اثبت بانه قام ب�سداد اكرث من ن�صف قيمة ال�شيكات .رابعا  :حيث ان املنذر قد قام بالك�سب بال �سبب بتح�صيل اموال
من املنذر اليه وهو على علم وادراك تام بان املنذر اليه قام ب�سداد مبلغ ( )105.500الف درهم .خام�سا  -حيث ان املنذر
اليه بحوزته جميع االوراق وامل�ستندات التي تفيد وت�ؤكد �صحة كالمة يف جميع البنود ال�سابقة .لهذه اال�سباب يرف�ض ذلك
االنذار و�سوف يلج�أ اىل الق�ضاء باتخاذ حقه من املنذر كونه يقوم على ابتزازه وال�ضغط عليه للك�سب منه بال �سبب وهذا
خمالف قانونا و�شرعا ح�سب ما ن�ص عليه قانون دولة الإمارات العربية.

املخطر � :سرتيب قادر  -اجلن�سية  :اململكة املتحدة  -و�أحمل هوية �إماراتية رقم ()784195871526901
ب�صفتي ال�شخ�صية  -العنوان ال�شارقة  -املجاز  -فندق تويليب الفندقية هاتف رقم 0509935245 :
املخطر اليه � :ستايل هوم لال�ستثمار العقاري  -ذ م م  -العنوان  :ال�شارقة � -شارع الكورني�ش  -بحرية خالد  -برج
البطحاء  -مكتب رقم  - 1707 - 1706هاتف رقم 065747774 :
مو�ضوع الإخطار  :اخطار عديل لإيقاف ا�ستقطاع مبلغ ( 11000درهم) �سنويا من ايجار ال�شقة رقم 1802
بربج الفرا�سة
الوقائع  :حيث ان املخطر مالك ال�شقة رقم  1802بالطابق  18بربج الفرا�سة مبنطقة املجاز � 1ضاحية املجاز
وحتمل رقم ملك ( )961/87ورقم حكومي  196ورقم �سند ( )1219وموقف بالطابق الرابع  P4برقم ()20
وحيث ان املخطر اليه هو الو�سيط العقاري الذي يقوم بت�أجري ال�شقة و�شغلتم �صفة �إدارة املبنى لعدم وت�أ�سي�س جمعية
احتاد مالك وحيث ان دائرة االرا�ضي والأمالك هي اجلهة الر�سمية التي �سوف تعقد اجتماع جمعية احتاد مالك
الربج لتحديد �آلية �إدارة املبنى وحيث ان املخطر اليه يقوم با�ستقطاع مبلغ وقدره ( 11000درهم) �سنويا من
ايجار ال�شقة املذكورة �أعاله .لذلك  ،فاملخطر يخطركم برفع يدكم من تلك ال�صفة املزعومة ومبنع ا�ستقطاع مبلغ
 11000درهم من االيجار او ا�ستقطاع اي مبلغ اخر حتت م�سمى الإدارة وال�صيانة او اي م�سمى اخر وذلك لعدم
منحكم حق ادارة املبنى من قبل القانون او جمعية احتاد املالك.

املخطر -1 :ال�سيد /احمد عي�سى حاجي ح�سن امريي  -اجلن�سية  :الإمارات  ،و�أحمل هوية �إماراتية رقم ()784197359763246

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
 216/2021/300ا�ستئناف مدين

الإخطار العديل
برقم املحرر 2021/04999

�إخطار عديل
برقم املحرر 2021/05396

الكاتب العدل

�إخطار عديل
برقم املحرر 2021/49190

الكاتب العدل

-2ال�سيد /ني�سار �أحمد باندجي�سا موكا�شي  -اجلن�سية  :الهند  ،و�أحمل جواز �سفر رقم ( )F6757239ب�صفتنا �شركاء يف الرخ�صة
امل�سماة (ركن النداء للمقاوالت الفنية ذ م م) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية ب�إمارة ال�شارقة رقم ()728252
املخطر اليهم  :ال�سيدة� /سيده �ساكبا كاوثر  -اجلن�سية  :الهند  ،وحتمل جواز �سفر رقم ()G7889833
ال�سيدة� /سيده نا�صره بانو  -اجلن�سية  :الهند  ،وحتمل جواز �سفر رقم ()Z1821591
ب�صفتهم �شركاء يف الرخ�صة امل�سماة (ركن النداء للمقاوالت الفنية  -ذ م م) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية ب�إمارة ال�شارقة رقم
( - )728252العنوان  :ال�شارقة
مو�ضوع الإخطار � :إن�سحاب من ال�شركة
الوقائع  :حيث �أن املخطر اليهم �شركاء مع املخطرين يف الرخ�صة امل�سماة (ركن النداء للمقاوالت الفنية  -ذ م م) ال�صادرة من الدائرة
الإقت�صادية يف �إمارة ال�شارقة برقم رخ�صة ( - )728252وحيث ان املخطرين يبلغوهم بالإن�سحاب من الرخ�صة امل�سماة (ركن النداء
للمقاوالت الفنية  -ذ م م) لدى الدائرة الإقت�صادية .لذلك  ،ينيب املخطرين على املخطر اليهم للح�ضور لدى الدائرة الإقت�صادية
للتوقيع على �إغالق الرخ�صة رقم ( )728252خالل � 7أيام من تاريخه و�إال �سي�ضطر �أ�سفا اىل اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل
احل�صول على حقوقه بكل حتفظ و�إحرتام.

الكاتب العدل

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/فنتاج خلدمات ال�صرف ال�صحي  -جمهول حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /حممد �أن��ور ب�صفته من ورث��ة �أ�صغر علي والد
املتوفى  -وميثله  /علي �إب��راه��ي��م حممد احل��م��ادي  -ق��د ا�ست�أنف احلكم
ال�صادر بالدعوى رقم  1449/2020مدين جزئي .وح��ددت لها جل�سه يوم
الثالثاء املوافق  2021/3/9ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد
وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري
حماكمتكم غيابيا.
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«الإمارات» و «غنتوت» يلتقيان اليوم يف ختام
ك�أ�س دبي «ايفزا» الذهبية للبولو
وذل��ك يف الرابعة ع�صرا  .وت�سبق هذه املبارة مباراة
•• دبي-وام:
ك�أ�س "بنتلي االمارات" يف الثانية ظهرا بني فريق
حتت رعاية �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد "بنجا�ش" و"ذئاب دب��ي كافو" وذل��ك على مالعب
�آل مكتوم نائب حاكم دب��ي  ..تختتم ال��ي��وم اجلمعة ن����ادي وم��ن��ت��ج��ع "احلبتور" ل��ل��ب��ول��و وال��ف��رو���س��ي��ة يف
مناف�سات ك�أ�س دبي "ايفزا" الذهبية للبولو " 2021دبي الند" .وتعد الن�سخة الثانية ع�شرة من �سل�سلة
باملباراة املرتقبة التي جتمع بني فريق "الإمارات" بطوالت ك�أ�س دب��ي الذهبية التي تختتم من �أ�شهر
ب��ق��ي��ادة �سمو ال�شيخة م��ي��ث��اء ب��ن��ت حم��م��د ب��ن را�شد بطوالت البولو باملنطقة العربية وال�شرق الأو�سط
�آل مكتوم وفريق "غنتوت" بقيادة نا�صر ال�شام�سي و�أحد �أهم �أربع بطوالت على م�ستوى العامل .
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رئي�س الهيئة العامة للريا�ضة ي�شيد بدور « مركز الإمارات للتحكيم» يف حتقيق ال�شفافية والنزاهة والعدالة
•• دبي -وام:

�أكد معايل الدكتور �أحمد بن عبد
اهلل حميد بالهول الفال�سي وزير
دول���ة ل��ري��ادة الأع��م��ال وامل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة رئي�س الهيئة
العامة للريا�ضة �أهمية دور مركز
الإم�����ارات للتحكيم ال��ري��ا���ض��ي يف
ن�شر الثقافة الريا�ضية ب�ين كل
ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع ،مب��ا ي�ضمن فهم
ط��ب��ي��ع��ة واخ���ت�������ص���ا����ص���ات ومهام
و���ص�لاح��ي��ات اجل��ه��ات واملنظمات
الريا�ضية الوطنية بالدولة.
و�أ���ش��ار �إىل �أن املركز جهة وطنية
حت��م��ل ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا م�س�ؤولية
�سامية ،ور�سالة نبيلة يف تطبيق
�أف�������ض���ل امل���م���ار����س���ات القانونية
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى م��ب��ادئ ال�شفافية
وال���ن���زاه���ة وال���ع���دال���ة ،و�أن تلك
اجل������ه������ود جم���ت���م���ع���ة �ست�سهم
ب��ال�����ض��رورة يف رف��ع درج���ة الوعي
لدى اجلميع.
وث��م��ن م��ع��ال��ي��ه امل�����س��اع��ي الكبرية
التي يبذلها جمل�س �إدارة املركز
منذ ت�شكيله لتعزيز م�سرية عمله،
م��ن خ�ل�ال ت��د���ش�ين ور�����ش العمل
وال��ل��ق��اءات وال��ن��دوات التثقيفية،

وال���دورات املتخ�ص�صة للموفقني
وامل���ح���ك���م�ي�ن الع���ت���م���اده���م �ضمن
ق��وائ��م امل��رك��ز� ،إ�ضافة �إىل �سرعة
ال��ف�����ص��ل يف ال���ن���زاع���ات املختلفة،
الأم���ر ال���ذي ي��وف��ر بيئة ريا�ضية
مميزة تعزز من فر�ص الالعبني
يف حتقيق الإجنازات.
جاء ذلك خالل االجتماع امل�شرتك
ب�ين الهيئة وامل��رك��ز وال����ذي عقد

�أم�س الأول عرب تقنية االت�صال
امل��رئ��ي بح�ضور م��ع��ايل الدكتور
�أحمد بن عبد اهلل حميد بالهول
الفال�سي ،و�سعادة علي بو ج�سيم
رئي�س م��رك��ز الإم����ارات للتحكيم
ال��ري��ا���ض��ي ،و���س��ع��ادة ���ض��رار حميد
ب���ال���ه���ول ن����ائ����ب رئ���ي�������س امل����رك����ز،
و�سعادة �سعيد عبد الغفار ح�سني
و�سعادة يو�سف عبد اهلل البطران

الأع�������ض���اء� ،إ���ض��اف��ة �إىل اخل�ب�راء
اخل��ارج��ي�ين ال��ث�لاث��ة يف جمل�س
�إدارة امل���رك���ز وه����م ح���م���دة �سيف
ال�شام�سي ،و�سعيد علي العاجل،
و�أحمد عبد اهلل الظاهري.
و�أكد معايل رئي�س الهيئة العامة
للريا�ضة خ�لال االجتماع �أهمية
الأن�شطة واخلدمات التي يقدمها
امل���رك���ز ل��ل��ق��ط��اع ال���ري���ا����ض���ي ،من

خالل التوفيق والتحكيم والف�صل
باملنازعات الريا�ضية ب�شكل عاجل
وع���ادل ،معربا ع��ن دعمه الكامل
لكافة اجلهات الريا�ضية بالدولة
ملوا�صلة حتقيق الإجن���ازات يف كل
املحافل.
وا����س���ت���ه���ل اجل����ان����ب����ان االجتماع
ب��ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى ����ض���رورة التعاون
يف خم����ت����ل����ف اجل���������وان���������ب ذات

ال�����ص��ل��ة ل��ت��ع��زي��ز م�����س�يرة ريا�ضة
الإمارات ،واتباع �أف�ضل املمار�سات
للم�ضي ق��دم��اً ن��ح��و ت��وف�ير بيئة
ريا�ضية منوذجية متكاملة �أمام
الريا�ضيني من �أبناء الدولة ،مبا
يدفعهم لتقدمي �أف�ضل ما لديهم
ومتثيل الوطن بال�صورة املن�شودة
على كافة الأ�صعدة.
م��ن جانبه �أع���رب �سعادة علي بو

ج�سيم عن اعتزازه بحر�ص معايل
الدكتور �أحمد بالهول الفال�سي
على اللقاء مبجل�س �إدارة مركز
الإم��������ارات ل��ل��ت��ح��ك��ي��م الريا�ضي،
م�شريا �إىل �أن ذل��ك يعك�س مدى
ح��ر���ص الهيئة ال��ع��ام��ة للريا�ضة
على التوا�صل م��ع كافة مكونات
امل��ن��ظ��وم��ة ال��ري��ا���ض��ي��ة ،واالط�ل�اع
على �أن�شطتها املختلفة ،والتعرف

على الآل��ي��ات واخل��ط��وات املتبعة
يف ك���ل اجل����وان����ب ب��اع��ت��ب��ار كافة
ع��ن��ا���ص��ر امل���ن���ظ���وم���ة الريا�ضية
مكملة لبع�ضها البع�ض ،الفتا �إىل
�أن مثل هذه اللقاءات تفتح �آفاقاً
وا���س��ع��ة ،وتتيح الفر�صة ملناق�شة
الأف�����ك�����ار ال���ت���ط���وي���ري���ة وال�������ر�ؤى
الإبداعية التي ت�صب يف م�صلحة
القطاع الريا�ضي ب�أكمله.

فتح باب الت�صويت �أمام اجلماهري

رابطة املحرتفني تعلن املر�شحني جلوائز الأف�ضل يف �شهر فرباير
•• �أبوظبي –الفجر:

�أعلنت راب��ط��ة املحرتفني الإم��ارات��ي��ة �أ�سماء املر�شحني جلوائز
الأف�ضل ال�شهرية ،يف دوري اخلليج العربي ،برعاية "ات�صاالت"؛
الراعي الر�سمي لدوري اخلليج العربي ،عن فئات �أف�ضل العب،
وح��ار���س م��رم��ى ،وم����درب ،ل�شهر ف�براي��ر ،وذل���ك م��ع موا�صلة
الرابطة جهود تكرمي وحتفيز املتفوقني عرب �إب��راز �إجنازاتهم
الفردية التي �ساهمت يف تعزيز م�سرية فرقهم ،و�إت��اح��ة املجال
للجماهري للم�شاركة يف عملية الت�صويت باالختيار النهائي
لتحديد هوية الفائزين.
وي��ت��واج��د يف قائمة املر�شحني جل��ائ��زة �أف�����ض��ل الع��ب ع��ن �شهر
فرباير ،علي مبخوت العب اجلزيرة ،الذي �ساهم خالل ال�شهر
املا�ضي يف قيادة فريقه لالنفراد ب�صدارة ترتيب دوري اخلليج
ال��ع��رب��ي ،بتحقيق ث�لاث ان��ت�����ص��ارات وت��ع��ادل ،وه��و ال���ذي يعتلي

�صدارة ه��دايف امل�سابقة حالياً بر�صيد  17هدفاً كما �أن��ه ينفرد
ب�صدارة �صناعة الأهداف بـ  8متريرات حا�سمة ،ويتواجد معه يف
قائمة املر�شحني زميله اجلنوب �إفريقي توالين �سرييرو �صاحب
الأداء القوي يف و�سط ميدان اجل��زي��رة ال��ذي �ساهم يف النتائج
الإيجابية للفريق.
ويتناف�س معهما الربازيلي كارلو�س �إدواردو العب �شباب الأهلي،
الذي جنح من و�ضع ب�صمته يف العودة القوية لفريقه ،وهو �سجل
� 7أه��داف هذا املو�سم ،كما يتواجد يف قائمة املر�شحني ،ريان
مينديز العب الن�صر ،هداف فريقه هذا املو�سم بـ � 6أهداف وجنح
العب منتخب الر�أ�س الأخ�ضر �أن يكون الأكرث تنفيذاً للمراوغات
بـ  62مرة ،كما يح�ضر يف القائمة ،الربازيلي جواو بيدرو العب
بني يا�س ،الذي �ساهم يف تواجد فريقه باملركز الثالث على الئحة
ال�ترت��ي��ب ،وه���و يحتل امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف ق��ائ��م��ة ه���دايف ال���دوري
بر�صيد  14هدفاً.

بيويل يك�شف �سبب تعرث
ميالن �أمام �أودينيزي

�أم��ا يف قائمة املر�شحني جلائزة �أف�ضل حار�س مرمى عن �شهر
ف�براي��ر ،فيتواجد علي خ�صيف ح��ار���س م��رم��ى اجل��زي��رة الذي
يت�صدر ال�ترت��ي��ب رف��ق��ة ف��ري��ق��ه ،و�أح��م��د �شمبيه ح��ار���س مرمى
الن�صر وفهد الظنحاين حار�س مرمى بني يا�س .ويتناف�س على
جائزة �أف�ضل مدرب عن �شهر فرباير ،مهدي علي ،مدرب �شباب
الأهلي ،الذي يوا�صل ح�صد النتائج الإيجابية مع فريقه وقيادته
نحو طموحات كبرية ،والهولندي مار�سيل كايزر الذي جنح يف
قيادة اجل��زي��رة لالنفراد ب�صدارة ترتيب ال���دوري ،والربازيلي
�أودير هيلمان مدرب الو�صل الذي مل يعرف اخل�سارة مع فريقه
م�ؤخراً.
ومت فتح باب الت�صويت للجمهور عرب املوقع الإلكرتوين ،ابتدا ًء
م��ن ال�ساعة  12م��ن ظهر ال��ي��وم ،وي�ستمر الت�صويت مل��دة 72
�ساعةُ ،تعلن بعدها �أ�سماء الفائزين ع�بر احل�سابات الر�سمية
لرابطة املحرتفني.

«دبي لأ�صحاب الهمم» يوقع اتفاقية
�شراكة مع «الفال» لكرة القدم
•• دبي-وام:

اع�ت�رف م���درب م��ي�لان �ستيفانو ب��ي��ويل� ،أن فريقه افتقد وج���ود املهاجم
الطبيعي مثل زالتان �إبراهيموفيت�ش بعد التعادل  1-1مع �أودينيزي يف
دوري الدرجة الأوىل الإيطايل لكرة القدم .
وعانى ميالن ل�صنع الفر�ص �أمام �أودينيزي املنظم الذي اكتفى بالدفاع.
واحتاج ميالن �إىل ركلة جزاء من فرانك كي�سي يف الدقيقة ال�سابعة من
الوقت املحت�سب بدل ال�ضائع ليدرك التعادل ،بعدما منح رودريغو بيكاو
التقدم للفريق ال�ضيف يف منت�صف ال�شوط الثاين.
وتعر�ض �إبراهيموفيت�ش لإ�صابة ع�ضلية خ�لال الفوز  1-2على روما،
وغاب عن املباراة كما �أبعدت الإ�صابة ماريو مانزوكيت�ش.
ومل يكن �أم��ام بيويل �سوى �إ�شراك اجلناح رفائيل لياو البالغ عمره 21
عاماً يف الهجوم ،لكن املدرب مل يُعجب ب�أداء الالعب الربتغايل.
و�أبلغ بيويل خدمة دازون للبث" :دائماً �أتوقع الكثري من العبي فريقي،
خ�صائ�ص رفائيل مالئمة يف امل�ساحات اخلالية ،ال ميلك الرباعة للتعامل
مع مدافع عندما نواجه مناف�سني يغلقون امل�ساحات".
و�أ�ضاف" :اليوم افتقدنا اخل�صائ�ص املنا�سبة لتلك املباريات ،افتقدنا وجود
املهاجمني احلقيقيني يف ت�شكيلتنا ،لياو و(اجلناح) �أنتي ريبيت�ش ميلكان
خ�صائ�ص �أخرى".

وق��ع ن��ادي دب��ي لأ�صحاب الهمم و�شركة الف��ال لكرة ال��ق��دم ،اتفاقية �شراكة
تهدف �إىل فتح �آفاق ا�ستثمارية جديدة من خالل ريا�ضة كرة القدم وحتقيق
مبد�أ االندماج وال�شراكة املجتمعية ،والدعم الفني لفرق الإعاقات ال�سمعية
والأوملبياد اخلا�ص بالنادي وتبادل اخل�برات� .أعلن ذلك ثاين جمعة بالرقاد
رئي�س جمل�س �إدارة نادي دبي لأ�صحاب الهمم خالل امل�ؤمتر ال�صحفي الذي
عقده �صباح �أم�����س مبقر ال��ن��ادي ،بح�ضور يحيي ك��ردي رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة الفال لكرة القدم ،وماجد الع�صيمي املدير التنفيذي للنادي ،ورولف
فولفجاجن الالعب ال�سابق مبنتخب �أملانيا ،وال��ذي �شارك يف ك�أ�س العامل 3
مرات ،وحامل ك�أ�س �أبطال �أوروبا واملدرب احلايل لفريق الفال الذي يلعب يف
دوري الدرجة الثانية بالدولة.
وو�صف بالرقاد االتفاقية بالنوعية ،والفريدة من نوعها يف �أهدافها الفنية
واالقت�صادية ب�ين ن��اد ريا�ضي يٌعنى بكرة ال��ق��دم ،م��ع م�ؤ�س�سة عريقة ُتعني
ب�أ�صحاب الهمم ،حيث �سيحمل الفريق �شعار �أ�صحاب الهمم يف �إطار ال�شراكة
املجتمعية م��ن �أج��ل تعزيز املكانة امل��رم��وق��ة ل��ل��ن��ادي ،خ�صو�صا ان��ه ج��زء من
منظومة كرة القدم حيث ميار�س �أ�صحاب الهمم كرة القدم ب�صورة ر�سمية يف
م�سابقات �سباعيات ال�شلل الدماغي والأوملبياد اخلا�ص مبينا �أن �أ�صحاب الهمم
�سوف ي�شاهدون حمرتفني من العامل.
وق���ال�" :سبق �أن رع��ى ن��ادي دب��ي لأ�صحاب الهمم ال�سباحة ال�سورية �إينا�س
حجازي التي هي من غري �أ�صحاب الهمم حيث �أ�صبحت واحدة من �أع�ضائه".
وقال" :نهدف �أي�ضا اىل اال�ستثمار يف كرة القدم ،خا�صة �أن النادي ي�ست�ضيف

تدريبات ومباريات الفال ون�سعى لتعزيز هذه ال�شراكة من �أجل اال�ستفادة من
خربات ال�شركة لت�أهيل فرق النادي والكوادر املختلفة" .و�أ�شار بالرقاد �إىل �أن
ال�شراكة �سيكون لها ت�أثريها الإيجابي ،م�ؤكدا �أهمية الريا�ضة ودورها الكبري
يف تفجري طاقات �أ�صحاب الهمم من �أج��ل حتقيق طموحاتهم املطلوبة على
ال�صعد كافة.
من ناحيته وجه يحيي كردي ال�شكر �إىل حكومة دبي وجمل�س دبي الريا�ضي
واحت���اد ك��رة ال��ق��دم ال���ذي منح الفر�صة للم�ستثمرين لال�ستثمار يف املجال
الريا�ضي ،وجمل�س �إدارة ن��ادي دب��ي لأ���ص��ح��اب الهمم على ال��دع��م املتوا�صل
لريا�ضة �أ�صحاب الهمم وف��ق ر�ؤي���ة ثاقبة وتخطيط �سليم م��ن جمل�س دبي
الريا�ضي .
وق��ال�" :أ�صحاب الهمم يف قلوب اجلميع ون�ستمد القوة من هذه ال�شريحة
الفاعلة يف املجتمع ،وتوقيع ال�شراكة مع ن��ادي دبي لأ�صحاب الهمم ي�أتي يف
�إط���ار م�س�ؤوليتنا املجتمعية خ�صو�صا �أن �أ�صحاب الهمم جنحوا يف حتويل
ال�صعاب �إىل طاقة متجددة ،بدجمهم ومتكينهم يف املجتمع مما يعد م�ؤ�شرا
�إيجابيا لل�سري على درب النجاحات".
و�أ����ض���اف�" :إن ف��ري��ق الف���ال ميلك ط��م��وح��ات ك��ب�يرة تتمثل يف حتقيق حلمه
بالتواجد يف الدرجة الأوىل ،ومن ثم دوري اخلليج العربي ،ال�سيما انه ي�سري
بخطوات ثابتة للو�صول �إىل ذلك وفق النهج املر�سوم".
من جانبه �أكد ماجد الع�صيمي �أن نادي دبي لأ�صحاب الهمم ي�ؤمن بالدمج
وال�شراكات مع خمتلف القطاعات ،و�صوال �إىل الأهداف املن�شودة ..م�شريا اىل
ان االتفاقية بداية حقيقية لآفاق ت�سويقية واال�ستفادة الفنية من خالل كرة
القدم اللعبة ال�شعبية الأوىل يف العامل.

 3مواجهات يف انطالق
الأ�سبوع الـ  15لدوري
الدرجة الأوىل اليوم
•• دبي –الفجر:

تنطلق م�ساء اليوم اجلمعة مواجهات الأ�سبوع اخلام�س ع�شر مل�سابقة
دوري الدرجة الأوىل ب�إقامة ثالث مباريات  ،حيثُ يواجه نادي العروبة
نادي احلمرية على ملعب العروبة ال�ساعة  ، 17:30وي�ست�ضيف نادي
البطائح مبلعبه ن��ادي التعاون  ،ويحل ن��ادي م�سايف �ضيفاً على نادي
الذيد  ،و ُتقام املباراتان ال�ساعة .17:35
وتختتم مباريات الأ�سبوع اخلام�س ع�شر يوم غد ال�سبت حيثُ يواجه
نادي دبا نادي دبا احل�صن على ملعب دبا ال�ساعة  ، 17:30ويلتقي
نادي العربي مع نادي الإمارات على ملعب العربي ال�ساعة .17:35
وكانت نتائج مباريات اجلولة الـ  14قد �أ�سفرت عن فوز الإمارات على
دبا  ،والعربي على احلمرية بنتيجة (  ، ) 2 – 3والتعاون على الذيد (
 ، ) 0 – 2وم�صفوت على م�سايف (  ، ) 0 – 1فيما تعادل دبا احل�صن
مع البطائح ( .) 1 – 1
ويت�صدر ن��ادي الإم���ارات م�سابقة دوري الدرجة الأوىل بر�صيد 28
نقطة  ،يليه العروبة ( ثانياً )  24نقطة  ،البطائح ( ثالثاً )  22نقطة
 ،دب���ا احل�����ص��ن ( راب��ع��اً )  20نقطة  ،دب���ا ( خ��ام�����س��اً )  19نقطة ،
احلمرية ( �ساد�ساً )  18نقطة  ،التعاون ( �سابعاً )  17نقطة  ،العربي
( ثامناً )  16نقطة  ،م�صفوت ( تا�سعاً )  13نقطة  ،م�سايف ( عا�شراً )
 12نقطة  ،الذيد ( �أحد ع�شر ) وله نقطتان.
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 192رامي ًا تناف�سوا للو�صول �إىل امل�شهد اخلتامي

تتويج �أبطال «الإماراتيني» يف بطولة فزاع للرماية بال�سكتون للمواطنني
حممد فهم بطل الرجال ونايف الكثريي يتفوق يف النا�شئني

•• دبي-الفجر:

اخ��ت��ت��م��ت �أم�������س الأول الأرب���ع���اء
امل���واف���ق  3م���ار����س م�����س��اب��ق��ة فئة
الرجال الإماراتيني �ضمن بطولة
ف����زاع ل��ل��رم��اي��ة ب��ال�����س��ك��ت��ون ،التي
ينظمها مركز حمدان بن حممد
لإحياء الرتاث ،يف ميدان الرماية
امل��خ�����ص�����ص يف م��ن��ط��ق��ة ال���روي���ة
بدبي.
و���ش��ه��دت م��ن��اف�����س��ات ف��ئ��ة الرجال
امل��واط��ن�ين م�����ش��ارك��ة  192رامياً
تناف�سوا يف الت�صفيات التي امتدت
منذ �شهر دي�سمرب املا�ضي ،و�صو ًال

�إىل النهائي الذي �أقيم �أم�س الأول
الأرب���ع���اء ،و���س��ط م�ستويات قوية
حل�صد لقب البطولة هذا املو�سم.
ون����ال حم��م��د ���س��ع��ي��د ف��ه��م املركز
الأول يف ف��ئ��ة ال��رج��ال املواطنني
حمققاً جم��م��وع وق���دره 4 ( 79
اك�س) ،يليه باملركز الثاين حممد
���ص��ال��ح امل���ن���ه���ايل ب��ال��ع�لام��ة 78
(� 6أك�����س) وباملركز الثالث خالد
حممد القايدي بالعالمة 3( 77
�أك�س).
ك��م��ا مت ت��ت��وي��ج ال���ف���ائ���زي���ن بفئة
النا�شئني املواطنني ،التي اختتمت
يف وق��ت �سابق ،وحقق فيها املركز

الأول ن����اي����ف ���س��ع��ي��د الكثريي
ب��ال��ع�لام��ة � 3( 79أك�������س) ،يليه
ث���ان���ي���اً �أح����م����د حم���م���ود ال���درع���ي
ب��ال��ع�لام��ة �( 77أك���������س واح�����دة)
بعدما تفوق يف اجلولة الفا�صلة
لتحديد ك�سر التعادل على ح�سن
حمدان املحرمي الذي جاء ثالثاً.
وق�����ام ب��ت��ت��وي��ج ال��ف��ائ��زي��ن �سعادة
ع������ب������داهلل ح������م������دان ب������ن دمل�������وك،
ال��رئ��ي�����س��ي ال��ت��ن��ف��ي��ذي ،والعميد
"م" حممد عبيد املهريي ،رئي�س
اللجنة املنظمة للبطولة ،بح�ضور
امل���ق���دم خ��ل��ي��ف��ة ع��ب��ي��د ال�سويدي،
نائب رئي�س اللجنة املنظمة.

م�صريف متقاعد ي�ضرب مثا ً
ال
مميز ًا
جاء فوز حممد �سعيد فهم باملركز
الأول يف فئة الرجال ،و�سط فرحة
كبرية من زمالئه ال��رم��اة الذين
يعتربونه مبثابة الأخ الكبري لهم،
وه���و امل�����ش��ارك م��ن ر�أ�����س اخليمة
وي���ب���ل���غ م����ن ال���ع���م���ر  55ع���ام���اً،
وك���ان يعمل يف امل�صرف املركزي،
وق���ال� :أع�����ش��ق ال��رم��اي��ة وحتديداً
ال�سكتون حيث تعد ريا�ضة تراثية
تعلمتها م���ن الأج���ي���ال املتعاقبة
يف عائلتي وواظ��ب��ت عليها دائماً

ك��ه��واي��ة حم��ب��ب��ة يل ،و�أ����ش���ارك يف
ه��ذه البطولة منذ انطالقها يف
الن�سخة الأوىل ،و�سبق �أن حققت
امل��رك��ز الأول يف ال��ف��ئ��ة املفتوحة
ع��ام  .2009وت��اب��ع� :أح���اول نقل
هذه الريا�ضة الرتاثية �إىل �أبنائي
�أي�������ض���اً ،وح���ق���ق اب���ن���ي ���ص��ق��ر فهم
املركز الثالث يف م�سابقة �إ�سقاط
ال�������ص���ح���ون ل��ل��م��واط��ن�ين يف هذه
الن�سخة ،و�سنحر�ص دائ��م��اً على
امل�شاركة والتناف�س كلما �سنحت
لنا الفر�صة حيث ال تدخر اللجنة
امل��ن��ظ��م��ة ج����ه����داً يف دع�����م جميع
امل�شاركني.

اجلد وراء جناح احلفيد
ك�شف نايف الكثريي ،الفائز باملركز
الأول يف فئة النا�شئني وامل�شارك من
�أبوظبي� ،أن �سر تفوقه هو تدريبات
جده ،الذي علمه رماية ال�سكتون،
ويحر�ص دائماً على منحه �أ�سرار

ه��ذه الريا�ضة ال�تراث��ي��ة ويحفزه
على التفوق فيها ،وق���ال� :أ�شارك
منذ عدة �سنوات ،و�سبق �أن تواجدت
على من�صات التتويج مرتني هنا يف
ه��ذه البطولة وحت��دي��داً يف العام
املا�ضي حققت املركز الأول �أي�ضاً،

كما حققت مراكز �أوىل يف بطوالت
�أخرى �أقيمت يف �أبوظبي ،واحر�ص
على خو�ض التدريبات يف خمتلف
امليادين من �أج��ل اكت�ساب اخلربة
وموا�صلة امل�سرية يف هذه الريا�ضة
الرتاثية.

احتاد الإمارات لكرة القدم يتقدم ر�سمي ًا مبلف ا�ست�ضافة مباريات ت�صفيات يونيو

بن هزام  :واثقون من قدرتنا على اال�ست�ضافة ونرحب بكل املنتخبات
اختيار �ستاد زعبيل و�آل مكتوم لإقامة املباريات

•• دبي –الفجر:

تقدم احتاد الإمارات لكرة القدم �أم�س
اخل��م��ي�����س ر���س��م��ي��اً ب��ط��ل��ب �إىل االحت���اد
الآ�سيوي ال�ست�ضافة املباريات املتبقية
ل��ل��ت�����ص��ف��ي��ات امل�������ش�ت�رك���ة امل����ؤه���ل���ة �إىل
نهائيات ك�أ�س العامل  2022ونهائيات
ك���أ���س �آ�سيا  2023حل�ساب املجموعة
ال�سابعة التي ت�ضم منتخبات الإمارات
 ،فيتنام  ،تايلند  ،ماليزيا و�إندوني�سيا .
و�ستقام املباريات بنظام التجمع للفرتة
من الثالث �إىل اخلام�س ع�شر من �شهر
ي��ون��ي��و امل��ق��ب��ل ب��ع��د �أن ك��ان��ت م��ق��ررة يف
�شهري مار�س ويونيو ,حيث مت ت�أجيلها
ب�سبب الأو�ضاع ال�صحية غري امل�ستقرة
يف القارة الآ�سيوية .
وق���ال حممد ع��ب��داهلل ه���زام الظاهري
الأم��ي��ن ال���ع���ام الحت����اد الإم�������ارات لكرة
القدم �إن امللف الذي مت تقدميه ب�شكل
ر�سمي �أم�س يلبي كل املعايري وال�شروط

واملتطلبات التي حددها االحتاد القاري,
����س���واء م�ل�اع���ب ال���ت���دري���ب وامل���ب���اري���ات
ومقر �إقامة بعثات املنتخبات واحلكام
وم�س�ؤويل االحتاد الآ�سيوي �إىل جانب
بروتوكول �صحي عايل اجلودة ي�ضمن
�سالمة �أع�ضاء الأجهزة الفنية والإدارية
والالعبني واحلكام واملنظمني وغريهم
 ،م�شرياً �إىل �أن احتاد الكرة اختار ملعبي
زعبيل ( ن��ادي الو�صل ) و�آل مكتوم (
ن���ادي الن�صر ) لإق��ام��ة امل��ب��اري��ات  ،كما
مت اختيار الفنادق وم�لاع��ب التدريب
بعناية  .و�أ�ضاف الأمني العام ان احتاد
ك��رة ال��ق��دم ق��ام بالتن�سيق م��ع اجلهات
امل��خ��ت�����ص��ة ب���ال���دول���ة ح����ول ا�ست�ضافة
مباريات الت�صفيات التي تمُ ثل �أهمية
ك��ب��رى ب��ال��ن�����س��ب��ة مل��ن��ت��خ��ب��ن��ا الوطني
ال��ذي يطمح للفوز يف جميع املباريات
ل�����ض��م��ان ال��ع��ب��ور �إىل امل��رح��ل��ة الثانية
واحلا�سمة من الت�صفيات  ،م�شرياً �إىل
�أن جمل�س �إدارة االحت��اد يحر�ص على

تقدمي كل الدعم للأبي�ض يف م�شواره
بالت�صفيات لتحقيق �آم����ال وتطلعات
اجلماهري الإماراتية  .و�أعرب بن هزام
عن ثقته بقدرة الإمارات على ا�ست�ضافة
مباريات املجموعة وهي الأحق يف ذلك
ب�شهادة اجلميع لعدة عوامل� ,أهمها �أن
منتخبنا كان �سيخو�ض ثالث مباريات
على �أر���ض��ه وواح���ده خ��ارج �أر���ض��ه قبل
ال��ت���أج��ي��ل ,ف�ضال ع��ن اخل�ب�رة الكبرية
ال���ت���ي من��ت��ل��ك��ه��ا يف ت��ن��ظ��ي��م الأح�������داث
ال��ري��ا���ض��ي��ة املختلفة ب�شكل ع���ام وكرة
القدم ب�شكل خا�ص ,لعل �آخرها نهائيات
ك����أ����س �آ����س���ي���ا  2019مب�����ش��ارك��ة 24
منتخباً للمرة الأوىل وقبلها بطولة
ك�أ�س العامل للأندية ن�سختي 2017
و . 2018
وت���اب���ع ,خ�ل�ال ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا �أثبتنا
للجميع قدرتنا على التعامل مع الو�ضع
ب�شكل مثايل  ،حيث ا�ست�ضفنا �أكرث من
 20منتخباً وفريقاً خا�ضوا مباريات

دول��ي��ة مب��واف��ق��ة االحت���ادي���ن الآ�سيوي
والدويل لكرة القدم .
وحدد االحتاد الآ�سيوي برنامج مباريات
املجموعة ال�سابعة بنظام التجمع على
النحو التايل :
 3يونيو 2021
 تايلند � Vsإندوني�سيا الإمارات  Vsماليزيا 7يونيو 2021
 فيتنام � Vsإندوني�سيا الإمارات  Vsتايالند 11يونيو 2021
 �إندوني�سيا  Vsالإمارات ماليزيا  Vsفيتنام 15يونيو 2021
 تايلند  Vsماليزيا الإمارات  Vsفيتناماجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن االحت���اد الآ�سيوي
حدد يوم  8مار�س �آخر موعد ال�ستالم
طلبات اال�ست�ضافة .

الرئي�سة ال�سابقة للجنة الريا�ضيني يف املجل�س الأوملبي
نائبا لرئي�س اللجنة املنظمة لأوملبياد طوكيو 2020
امل��ن��ظ��م��ة ل����دورة الأل���ع���اب الأوملبية
•• طوكيو-الفجر:
والباراملبية ،طوكيو  ،2020املقررة
ع��ي��ن��ت رئ��ي�����س��ة جل��ن��ة الريا�ضيني ال�صيف املقبل.
ال�سابقة يف املجل�س الأوملبي الآ�سيوي و�أو�ضحت اللجنة املنظمة لأوملبياد
يوكو اراكيدا ،نائبا لرئي�س اللجنة طوكيو  2020يف بيان �أم�س الأول

الأربعاء �أن تعيني اراكيدا يف من�صب
نائب رئي�س اللجنة يهدف لتعزيز
امل�������س���اواة ب�ي�ن اجل��ن�����س�ين واح��ت��رام
التنوع يف �ألعاب طوكيو .2020
وك��ان��ت اراك���ي���دا ع�����ض��وا يف الفريق

الياباين لل�سيدات الفائز بامليدالية
الذهبية للكرة الطائرة يف �أوملبياد
مونرتيال بكندا عام  ،1976وهي
�شخ�صية ريا�ضية تخظى باالحرتام
يف ال����ك����رة ال���ط���ائ���رة ال���ع���امل���ي���ة ويف

ناغويا حتتفل بالعد التنازيل لآخر 2026
يوما قبل انطالق �آ�سياد 2026
•• ناغويا-الفجر:

�أقامت اللجنة املنظمة ل��دورة الألعاب الآ�سيوية الع�شرين املقررة يف مدينتي
ناغويا و�أيت�شي اليابانيتني ع��ام  2026احتفاال �أم�س الأول الأرب��ع��اء بالعد
التنازيل لآخر  2026يوما قبل انطالق الألعاب.
وت�ست�ضيف ناغويا و�أيت�شي الألعاب الآ�سيوية من � 19سبتمرب حتى الرابع من
�أكتوبر  ،2026ومن املتوقع �أن يت�ضمن برناجمها مناف�سات يف  40ريا�ضة،
و�أن ي�شارك فيها نحو � 15ألف ريا�ضي و�إداري ور�سمي ميثلون  45جلنة �أوملبية

وطنية �آ�سيوية.
وذكرت اللجنة املنظمة لهذه الألعاب على �صفحتها يف موقع في�سبوك للتوا�صل
االجتماعي :دعونا نحتفل بالعد التنازيل لـ  2026يوما قبل �ألعاب �أيت�شي-
ناغويا يف  .2026وتابعت� :إن اللجنة املنظمة �ست�ستعد يف الأي��ام الـ 2026
املقبلة ل��دورة �ستنال �إعجاب الريا�ضيني وك��ل من ي��زور الأل��ع��اب الآ�سيوية يف
 .2026واختارت اللجنة املنظمة �شعارا للدورة هو "تخيل �آ�سيا واحدة".
وتقام الألعاب الآ�سيوية املقبلة يف هانغزهو بال�صني من � 10إىل � 25سبتمرب
.2022

احلركة االوملبية باليابان.
ولعبت اراكيدا عندما كانت رئي�سة
ل��ل��ج��ن��ة ال���ري���ا����ض���ي�ي�ن يف املجل�س
االومل����ب����ي اال����س���ي���وي دورا ب������ارزا يف
ت�شجيع  45جلنة �أوملبية وطنية يف

�آ�سيا على �إن�شاء جل��ان الريا�ضيني
اخلا�صة بها لتمثيل ر�أي الريا�ضيني
يف جميع الأم���ور املتعلقة باحلركة
الأوملبية.
وكانت اراكيدا 67 ،عاما ،ع�ضوا يف

املجل�س التنفيذي للجنة املنظمة
لأوملبياد طوكيو .2020
ومت قبل �أيام تعيني ميكاكو كوتاين ،ف���ري���ق امل�������س���اواة ب�ي�ن اجل��ن�����س�ين يف
الرئي�سة اجلديدة للجنة الريا�ضيني اللجنة املنظمة لطوكيو 2020
يف املجل�س الأوملبي الآ�سيوي ،لقيادة برئا�سة �سيكو ها�شيموتو.
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توجه �إىل ا�ستبعاد اجلماهري الأجنبية يف طوكيو 2020
�أعلنت و�سائل �إعالم يابانية �أن منظمي �أوملبياد طوكيو  2020مييلون
�إىل منع ح�ضور اجلماهري الأجنبية يف الألعاب املرتقبة ال�صيف املقبل
جراء وباء كورونا ،فيما ينتظر �صدور قرار بهذا ال�ش�أن بحلول نهاية
�آذار/مار�س احلايل.
و�أ�شارت و�سائل �إعالم حملية عدة ،بينها �صحيفة "يوميوري"� ،إىل �أن
احلكومة اليابانية ومدينة طوكيو واللجنة املنظمة للأوملبياد ت�ؤيد
�إقامة احل��دث الريا�ضي ال�ضخم املرتقب بني  23متوز/يوليو و8
�آب�/أغ�سط�س� ،أمام جمهور حملي فقط.
ويخ�شى امل�س�ؤولون من �أن يع ّر�ض تدفق ال��زوار الأج��ان��ب اجلمهور
الياباين املرتدد حيال �إقامة الألعاب ،للخطر.

و�أو�ضحت �صحيفة "يوميوري" �أن��ه "مع ا�ستمرار انت�شار فريو�س الدولية واحلكومة اليابانية و�سلطات العا�صمة يف طوكيو.
ك��ورون��ا يف جميع ال��ب��ل��دان ،ق���رروا (امل�����س���ؤول��ون) �أن ال�سماح للزوار و�أ�شارت ها�شيموتو �إىل �أن القرار �سيتخذ قبيل بدء م�سرية ال�شعلة
الأج��ان��ب باحل�ضور على ن��ط��اق وا���س��ع ،ل��ن ي����ؤدي �إال �إىل �إث���ارة قلق الأوملبية يف � 25آذار-مار�س ،لكن ت�صريحات املنظمني قبل املحادثات
وبعدها ت�شري �إىل �أن القرار يتجه ال�ستبعاد اجلماهري الأجنبية.
النا�س".
و�أعلنت الرئي�سة اجلديدة للجنة املنظمة الأوملبياد �سيكو ها�شيموتو ودعا رئي�س اللجنة الأوملبية الدولية الأمل��اين توما�س باخ �إىل تركيز
الأربعاء �أن اللجنة �ستتخذ قبل نهاية �شهر �آذار-مار�س احلايل قرارها املنظمني على ال��ه��دف الأ���س��ا���س��ي م��ن الأل��ع��اب ،يف ح�ين اع��ت�بر وزير
حيال ح�ضور اجلماهري الأجنبية للحدث ،و�ستقرر عدد احل�ضور يف الأوملبياد الياباين تامايو ماروكاوا �أن هناك حاجة �إىل "قرار حذر".
وكان باخ �أعلن الأ�سبوع املا�ضي عن قرار حمتمل بني �أواخر ني�سان-
كل م�سابقة بحلول نهاية ني�سان�/أبريل املقبل.
وقالت ها�شيموتو �إن �أمن اليابانيني "هو الأولوية" ،وذلك يف حديث �أب��ري��ل وب��داي��ة �أي��ار-م��اي��و ح��ي��ال ح�ضور اجل��م��اه�ير الأج��ن��ب��ي��ة ،لكن
لل�صحافيني يف �أعقاب اجتماعها مع م�س�ؤولني من اللجنة الأوملبية ها�شيموتو اع��ت�برت الأرب��ع��اء �أن��ه يجب �إخ��ط��ار امل�شجعني والفنادق

ومنظمي الرحالت ال�سياحية يف وقت �أقرب من ذلك.
ويبدو �أنه قد مت بيع حوايل � 900ألف تذكرة للأوملبياد خارج اليابان.
�أما بالن�سبة للتذاكر املباعة داخل البالد ،ف�سيتم حتديد العدد الدقيق
للأماكن املتاحة يف املدرجات يف كل ملعب من مواقع امل�سابقة ،بحلول
ن��ه��اي��ة ن��ي�����س��ان�-أب��ري��ل امل��ق��ب��ل ،ب��ن��اء ع��ل��ى "معلومات علمية" ووفقاً
للإر�شادات الوطنية ،وفق ها�شيموتو.
وتخ�ضع طوكيو حالياً حلالة ط��وارئ ،وتقت�صر الأح��داث الريا�ضية
على ح�ضور � 5آالف �شخ�ص فقط يف املدرجات .وي�ستمر هذا الإجراء
حتى ال�سابع من �آذار-مار�س احلايل ،لكن يرتقب جتديده �أ�سبوعني
�آخرين ،بح�سب و�سائل �إعالم يابانية عدة.
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ً
كومان :ما فعلناه كان
ا�ستثنائيا مواجهتان عربيتان باجلولة  3يف �أبطال �أفريقيا

كال مدرب بر�شلونة رونالد كومان
امل��دي��ح ل��ع��دم ا�ست�سالم فريقه بعد
ت�أهله �إىل نهائي ك�أ�س ملك �إ�سبانيا
ل���ك���رة ال����ق����دم ب���ال���ف���وز  0-3على
�إ�شبيلية بعد وقت �إ�ضايف .
و�أبلغ كومان ال�صحافيني" :ن�ؤمن
ب�أنف�سنا دائ���م���اً ،مل ن��ي���أ���س يف هذه
ال��ب��ط��ول��ة م��ط��ل��ق��اً ،الأم������ر متعلق
بالعقلية ،وكمدرب ال ميكنني طلب
�أكرث مما �شاهدته من فريقي الليلة،
وا�صلنا القتال يف الوقت الإ�ضايف،
ال� ،أن��ا را���ض متاماً
الأم��ر ك��ان مذه ً
ع��ن اج��ت��ه��اد ال��ف��ري��ق الليلة ،الفوز
كان م�ستحقاً".
وعلى العك�س من املدربني ال�سابقني
�أوىل كومان اهتماماً بالك�أ�س و�أراح
الالعبني يف ال��دوري ليحافظ على
حيويتهم من �أجل البطولة ،قائ ً
ال
�إن��ه��ا الفر�صة الأف�����ض��ل لرب�شلونة
للخروج بلقب ه��ذا املو�سم بالنظر
�إىل ابتعاد �أتلتيكو مدريد ب�صدارة

الدوري واملناف�سة ال�صعبة يف دوري
�أبطال �أوروبا.
وقال املدرب الهولندي�" :أنا فخور
ج����داً ،ك��ان��ت حل��ظ��ة م��ه��م��ة للفريق
ويل ،لأنك عندما حتاول الفوز مبثل
هذه املباريات فهذا يعني �أنك مدرب
جيد ،لكن �إذا خ�سرت ف�سيتم النظر

�إليك على �أنك مدرب �سيء".
و�أ����ض���اف" :هذا ال��ف��ري��ق ق���وي من
الناحيتني ال��ب��دن��ي��ة والنف�سية ،ال
ميكنك تقدمي �أداء رائع دائماً لكن
�إذا ا�ستحوذت على ال��ك��رة فيمكنك
�صنع الفر�ص ،ما فعلناه الليلة كان
ا�ستثنائياً".

بر�شلونة ي�صعق �إ�شبيلية
يف رميونتادا مثرية
حقق ن��ادي بر�شلونة رميونتادا جديدة وبلغ املباراة
النهائية مل�سابقة ك�أ�س �إ�سبانيا يف كرة القدم بتغلبه على
�ضيفه �إ�شبيلية �3-صفر يف �إياب الدور ن�صف النهائي.
وع��و���ض بر�شلونة خ�سارته ذه��اب��ا بهدفني نظيفني
�سجلهما الفرن�سي جول كوندي العب و�سطه ال�سابق
الكرواتي �إيفان راكيتيت�ش مبلعب "رامون بي�سخوان
�سان�شي�س يف العا�شر من �شباط/فرباير املا�ضي ،حيث
�سجل ه��دف�ين ب��وا���س��ط��ة الفرن�سي ع��ث��م��ان دميبيلي
( )12وم��داف��ع��ه ج��ي�رار بيكيه ( ،)4+90فار�ضا
االحتكام اىل �شوطني �إ�ضافيني �سجل خاللها هدف
الت�أهل عرب الدمناركي مارتن برايثوايت (.)94
و�أهدر الدويل االرجنتيني لوكا�س �أوكامبو�س فر�صة
ذهبية لفريقه ا�شبيلية الدراك ال��ت��ع��ادل يف الوقت
الأ�صلي عندما ف�شل يف ترجمة ركلة جزاء يف الدقيقة
 .72وحجز النادي الكاتالوين بطاقته اىل املباراة
النهائية امل��ق��ررة يف � 17أي��ار/م��اي��و على ملعب "ال
كارتوخا" يف �إ�شبيلية ،وذلك بعد ثالثة �أيام فقط من
مداهمة ال�شرطة ملقره واعتقال رئي�سه ال�سابق ،وقبل
�أ�سبوع عن قمته احلا�سمة امام م�ضيفه باري�س �سان
جرمان الفرن�سي حيث يحتاج اىل رميونتادا �أخرى
لتعوي�ض �سقوطه امل��ذل على ار���ض��ه كامب ن��و 4-1
يف ذه���اب ال���دور ثمن النهائي مل�سابقة دوري �أبطال
�أوروبا.
وميني بر�شلوةنة النف�س بتكرار اجن��ازه امام
الفريق الباري�سي عام  2017عندما حول
تخلفه ام��ام��ه ب��رب��اع��ي��ة نظيفة يف ذهاب
الدور ذاته يف باري�س اىل فوز  1-6ايابا
يف كامب نو.
وبد�أ بر�شلونة املباراة بقوة ،وافتتح
الت�سجيل م��ب��ك��راً يف الدقيقة
 12ب���ت�������س���دي���دة رائ����ع����ة
ل���دمي���ب���ي���ل���ي م����ن خ����ارج
م���ن���ط���ق���ة اجل���������زاء مل
ي��ح��رك لها احلار�س
ال��ب��ول��ن��دي توما�س
فات�شليك �ساكناً.
وك����اد الأرجنتيني
ليونيل مي�سي �أن
ي�����ض��ي��ف الهدف
ال���ث���اين ()30

عندما تبادل الكرة مع ج��وردي �ألبا لكن الدفاع كان
�أ�سرع يف ت�شتيتها .ووا�صل بر�شلونة هجومه ال�ضاغط
يف ال�����ش��وط ال��ث��اين ،لكن حم��اوالت��ه مل ت�سفر هدفاً
ثانياً.
وكاد �إ�شبيلية ينهي �آمال بر�شلونة بالت�أهل يف الدقيقة
 ،72ع��ن��دم��ا ح�����ص��ل ع��ل��ى رك��ل��ة ج����زاء ان��ب�رى لها
�أوكامبو�س وت�صدى لها حار�س املرى الدويل الأملاين
مارك �أندريه تري �شتيغن يف �صدها.
وجاء الفرج يف الوقت القاتل عن طريق بيكيه الذي
متكن من هز �شباك �إ�شبيلية حينما ارتقى بر�أ�سية
لعر�ضية من الفرن�سي �أنطوان غريزمان (،)4+90
لتتجه املباراة �إىل �شوطني �إ�ضافيني خا�ضهما �إ�شبيلية
ب��ع�����ش��رة الع��ب�ين اث���ر ط���رد الع���ب و���س��ط��ه الربازيلي
فرناندو ريجي�س لتللقيه االنذار الثاين.
و�سجل برايثوايت الذي دخل يف الدقيقة  89بدال من
بيدري ،هدف الفوز م�ستغال كرة عر�ضية لألبا تابعها
بارمتاءة ر�أ�سية داخل املرمى ( .)94وتلقى ا�شبيلية
�ضربة موجعة ثانية بطرد مهاجمه الدويل الهولندي
ل��وك دي يونغ يف الدقيقة  .103وه��و الفوز الثاين
على ال��ت��وايل لرب�شلونة على �إ�شبيلية بعدما تغلب
ع��ل��ي��ه �2-صفر ال�����س��ب��ت يف
املرحلة اخلام�سة والع�شرين
من الدوري.

ب��ع��د ظ��ه��وره��ا ال��ب��اه��ت يف اجلولة
امل���ا����ض���ي���ة مب���رح���ل���ة امل���ج���م���وع���ات
ب��ب��ط��ول��ة دوري �أب����ط����ال �أفريقيا
لكرة القدم ،ت�سعى الفرق العربية
ال�ستعادة اتزانها من جديد ،حينما
ت��خ��و���ض ف��ع��ال��ي��ات اجل��ول��ة الثالثة
للم�سابقة ال��ق��اري��ة ،ال��ت��ي تنطلق
اليوم اجلمعة.
وعجزت الفرق العربية امل�شاركة يف
دور املجموعات ع��ن حتقيق الفوز
يف اجل����ول����ة امل���ا����ض���ي���ة بالبطولة،
با�ستثناء فريق ال���وداد البي�ضاوي
املغربي ،ال��ذي غ��رد خ��ارج ال�سرب،
عقب انطالقته الرائعة بامل�سابقة
ال����ت����ي ����ش���ه���دت ان���ت�������ص���اره يف �أول
جولتني ،حمققاً العالمة الكاملة
يف جمموعته حتى الآن.
وجتتذب املجموعة الرابعة الأنظار
�إليها يف تلك اجلولة ،حيث ت�شهد
مواجهة عربية من العيار الثقيل
ب�ي�ن ال�ت�رج���ي ال��ت��ون�����س��ي و�ضيفه
ال��زم��ال��ك امل�صري غ���داً ال�سبت ،يف
حني يحل مولودية اجلزائر �ضيفاً
على تونغيت ال�سنغايل.
وي�ترب��ع ال�ترج��ي� ،صاحب الأربعة
�أل��ق��اب يف البطولة ،على ال�صدارة
بر�صيد �أرب��ع نقاط ،متفوقاً بفارق
ن���ق���ط���ت�ي�ن ع�����ن �أق���������رب مالحقيه
امل����ول����ودي����ة وال����زم����ال����ك� ،صاحبي
امل���رك���زي���ن ال����ث����اين وال���ث���ال���ث على

ال�ترت��ي��ب ،بينما يقبع تونغيت يف
قاع الرتتيب بر�صيد نقطة واحدة.
وم�������ازال�������ت م�����واج�����ه�����ات ال��ت�رج����ي
والزمالك يف العام املا�ضي ،عالقة
يف �أذه����ان حمبي ال��ف��ري��ق�ين ،حيث
ال��ت��ق��ي ال��ف��ري��ق��ان ب��ك���أ���س ال�سوبر
الأف����ري����ق����ي يف ف��ب�راي����ر (�شباط)
ع��ام  2020بالعا�صمة القطرية
ال����دوح����ة ،وك���ان���ت ال��غ��ل��ب��ة ل�صالح
الزمالك ،ال��ذي ت��وج باللقب عقب
فوزه  1-3على نظريه التون�سي.
وع��اد الفريق الأبي�ض للتفوق من
جديد على �شيخ الأندية التون�سية،

مليارا يورو خ�سائر يف �إيرادات �أندية
الدوري الإ�سباين ب�سبب «كورونا»
�أبوظبي -وام:
�سجلت �أندية الدرجتني الأوىل والثانية يف الدوري الإ�سباين خ�سائر كبرية يف
�إيراداتها للمو�سمني املا�ضي  ،2020 – 2019واحلايل ،2021 – 2020
بلغت  2.013مليار يورو ب�سبب الت�أثريات ال�سلبية جلائحة كورونا.
و�أكد التقرير ال�صادر عن رابطة الدوري الإ�سباين لكرة القدم �أم�س الأول �أن
الأندية �سجلت �إي��رادات يف املو�سم املا�ضي قيمتها  4.8مليار ي��ورو ،ب�أقل من
القيمة امل�ستهدفة بـ  366مليون يورو ،و�أن العجز يف املو�سم احلايل �سي�صل
�إىل  1.647مليار بن�سبة تراجع قدرها  ،% 31و�أن ن�سب العجز يف املو�سمني
املا�ضيني  ،2019 – 2018و  2020 – 2019التي بلغت يف �إجماليها
 % 19ت�سببت يف تراجع النفقات بالأندية مبا يقرتب من مليار يورو وحتديدا
مببلغ  984مليون يورو.
و�أورد التقرير �أن نادي بر�شلونة �سيكون الأكرث ا�ضطرارا لتخفي�ض نفقاته،
لتبلغ �إجماليها  347مليون ي��ورو ،و�أن اتليتيكو مدريد مطالب ب���أن ت�صل
�إجمايل مبالغ تخفي�ض نفقاته لـ  217مليون ي��ورو ،ويف املقابل ف���إن نادي
ري��ال مدريد ال يعاين من تلك الأزم���ة ،بل على العك�س �سيكون متاحا له �أن
يزيد نفقاته على �ضوء انخفا�ض احلد الأدنى للرواتب فيه �إىل  473مليون
يورو موجهة لالعبني واملدربني وامل�ساعدين والكوادر الفنية املختلفة والعبي
ومدربي فرق ال�شباب والنا�شئني.
اجلدير بالذكر �أن اجلماهري غابت عن املدرجات يف الدوريات الإ�سبانية لأكرث
من � 12شهر حتى الآن ،وبالتايل حرمت الأندية من موارد التذاكر.

بوكيتينو يك�شف �آخر
م�ستجدات �إ�صابة نيمار
قال املدير الفني لفريق باري�س �سان جريمان الفرن�سي ،ماوري�سيو بوكيتينو،
�إن نيمار ي�سري ب�شكل جيد على ط��ري��ق ال��ت��ع��ايف م��ن الإ���ص��اب��ة يف الع�ضلة
ال�ضامة.
وغ��اب نيمار عن خو�ض املباريات منذ تعر�ضه للإ�صابة يف املباراة التي فاز
بها باري�س �سان جريمان على كان يف ك�أ�س فرن�سا يوم  10فرباير (�شباط)
املا�ضي .ووفقاً للجدول الزمني ،من املقرر �أن يعود الالعب للم�شاركة مع
الفريق يف مباراته �أمام بر�شلونة الإ�سباين يف �إياب دور الـ 16بدوري �أبطال
�أوروبا ،واملقررة الأربعاء املقبل.
وعقب فوز باري�س �سان جريمان على بوردو � 0-1أم�س الأول الأربعاء� ،أعرب
بوكيتينو عن تفا�ؤله ب�ش�أن حالة نيمار.
وقال املدير الفني يف م�ؤمتر �صحايف" :غداً �سنقوم بتقييم الالعبني ،وعودة
بع�ض الالعبني� ،ستكون �شيئاً جيداً ملباراتنا يوم ال�سبت (�أم��ام فريق �ستاد
بري�ست يف ك�أ�س فرن�سا)".
و�أ�ضاف" :تقدم حالة نيمار ي�سري ب�شكل �إيجابي ،خالل الأيام املقبلة� ،سنقيمه
ملعرفة م��ا �إذا ك��ان جاهزاً" .ويحتل باري�س �سان ج�يرم��ان امل��رك��ز ال��ث��اين يف
الدوري الفرن�سي بر�صيد  60نقطة ،بفارق نقطتني خلف ليل ،الذي فاز على
مر�سيليا بهدفني نظيفني �أم�س الأول الأربعاء ،ليحافظ على ال�صدارة.
و�أو�ضح بوكيتينو�" :أعتقد �أننا بد�أنا املباراة ب�شكل جيد ،وقدمنا �شوطا �أول
رائعاً ،يف ال�شوط الثاين ،رفع بوردو من وترية اللعب ،عانينا قلي ً
ال ،ولكننا بعد
ذلك حتكمنا يف املباراة ،دافعنا ب�شكل جيد و�أنا �سعيد للغاية ب�أداء الفريق".
و�أك��د" :ندرك �أن��ه يتبقى لنا ع�شر مباريات و�إذا فزنا بها ،وفيها مواجهات
مبا�شرة ،نعرف �أننا �سنكون الأبطال".
وقال" :بعد كل الوقت الذي ق�ضيته يف هذا العمل� ،أعلم �أنه يجب علينا �أن
نتحلى بال�صرب".

بعدما �صعد على ح�سابه �إىل الدور
قبل النهائي لدوري الأبطال املو�سم
املا�ضي ،عقب فوزه  2-3يف جمموع
م���ب���ارات���ي ال���ذه���اب وال����ع����ودة بدور
الثمانية ،ليجرد الرتجي من لقبه
الذي توج به يف العامني ال�سابقني.
وميتلك ال��زم��ال��ك الأف�ضلية على
ال�ت�رج���ي يف م��واج��ه��ات الفريقني
بالبطوالت الأفريقية ،حيث حقق
الفريق امل�صري �أرب��ع��ة انت�صارات،
م��ق��اب��ل ف��وزي��ن ملناف�سه التون�سي،
وفر�ض التعادل نف�سه على ثالثة
لقاءات.

وع���ق���ب ف������وزه  1-2ع���ل���ى �ضيفه
ت��ون��غ��ي��ت يف اجل���ول���ة الأوىل ،ثم
تعادله  1-1مع م�ضيفه املولودية
باجلولة الثانية ،يتطلع الرتجي
لال�ستفادة من �إق��ام��ة امل��ب��اراة على
ملعبه ،م��ن �أج���ل تعزيز موقعه يف
ال�����ص��دارة ،وال��ت��ق��دم خ��ط��وة مهمة
نحو الت�أهل ل�ل�أدوار الإق�صائية يف
امل�سابقة.
وط���م����أن ال�ت�رج���ي ج��م��اه�يره على
جاهزيته للمواجهة املنتظرة ،عقب
ف��وزه  0-2على م�ضيفه م�ستقبل
���س��ل��ي��م��ان ي����وم ال�����س��ب��ت امل���ا����ض���ي ،يف

لقائه الأخ�ي�ر ب��ال��دوري التون�سي،
حمققاً ف��وزه ال�سابع على التوايل
يف امل�سابقة املحلية.
وت���ع���ززت ���ص��ف��وف ال�ت�رج���ي بعودة
الع���������ب و�������س������ط امل�����ل�����ع�����ب غ����ي��ل�ان
ال�شعاليل ،الذي تعافى من الوعكة
ال�صحية التي �أ�صيب بها يف الفرتة
املا�ضية وت�سببت يف غيابه عن لقاء
املولودية.
يف امل��ق��اب��ل ،ي���أم��ل ال��زم��ال��ك ،الذي
ف��از باللقب  5م���رات ،يف م�صاحلة
جماهريه التي �شعرت بخيبة �أمل
ب�����س��ب��ب ن��ت��ائ��ج ال��ف��ري��ق امل��خ��ي��ب��ة يف
ال��ف�ترة الأخ��ي�رة ع��ل��ى ال�صعيدين
ال�����ق�����اري وامل����ح����ل����ي ،ح���ي���ث اكتفى
ب��ال��ت��ع��ادل دون �أه�����داف م��ع �ضيفه
م�����ول�����ودي�����ة اجل������زائ������ر وم�ضيفه
تونغيت ،بينما حقق ف��وزي��ن فقط
يف مبارياته الأربع الأخرية ببطولة
الدوري امل�صري.
و�ضاعف الزمالك من قلق حمبيه،
عقب �سقوطه يف فخ التعادل ال�سلبي
يف لقائه الأخ�ي�ر ب��ال��دوري املحلي
�أم��ام وادي دجلة متذيل الرتتيب،
ح��ي��ث ���ش��ه��د ال��ل��ق��اء �إه�������داره ركلة
ج����زاء يف ال��دق��ائ��ق الأخ���ي��رة ،لكن
ف��ري��ق امل�����درب ال�ب�رت���غ���ايل جاميي
بات�شيكو يحلم بالعودة �إىل طريق
االن��ت�����ص��ارات ع�بر ب��واب��ة �أب��ن��اء باب
�سويقة.

هاردن يقود تن�س للفوز
على فريقه ال�سابق
حقق جيم�س هاردن � 3أرقام مزدوجة يف �أول مواجهة الق�سم ال�شرقي.
�ضد فريقه ال�سابق هيو�ستون روكت�س ليقود بروكلني ويحتل نت�س امل��رك��ز ال��ث��اين بر�صيد  24ف���وزاً مثل
نت�س لفوز �سهل  114-132على م�ضيفه يف دوري �سيك�سرز لكنه خ�سر  13مباراة مقابل  12للمت�صدر
الذي تغلب  123-131على يوتا
كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني.
جاز بعد وقت �إ�ضايف.
وت��ب��ادل الفريقان التقدم مرتني يف ال��رب��ع الأول
وت��ل��ق��ى روك��ت�����س اخل�سارة
وبعد التعادل  32-32يف الربع الثاين �أحكم
 13على التوايل ليظل
نت�س قب�ضته على املباراة حتى النهاية.
يف امل��رك��ز قبل الأخ�ي�ر يف
وان��ت��ه��ى ال�����ش��وط الأول ل�����ص��ال��ح الفريق
الغرب بعد انت�صاره يف 11
ال�ضيف .54-67
من  34مباراة.
وو���ص��ل ال��ف��ارق �إىل  23نقطة ب��ع��د �أول
�أرب�����ع دق���ائ���ق م���ن ال���رب���ع ال��ث��ال��ث واكتفى
ك��اي��ري �إيرفينغ بت�سجيل نقطتني فقط
بعد ت�سجيله  11نقطة يف ال�شوط
الأول.
وب���دا �أن روكت�س رمب��ا يعود
بعدما قل�ص النتيجة �إىل
 97-105بعد �أربع دقائق
من الربع الأخري لكن نت�س
���س��ج��ل  15ن��ق��ط��ة مقابل
�أرب������ع مل��ن��اف�����س��ه لي�ستعيد
�سيطرته.
و�أن������ه������ى ه���������اردن امل�����ب�����اراة
ب����ت���������س����ج����ي����ل  29نقطة
واال�ستحواذ على  10كرات
م��رت��دة بالإ�ضافة �إىل 14
متريرة حا�سمة.
و�أحرز �إيرفينغ  24نقطة
لنت�س.
وك�����ان ج����ون وول الأك��ث�ر
ت���������س����ج����ي ً
��ل�ا يف ����ص���ف���وف
روكت�س بر�صيد  36نقطة
وتبعه فيكتور �أوالديبو وله
 33نقطة.
وخ��ا���ض روك��ت�����س املباراة
ب������ث������م������ان������ي������ة الع������ب���ي��ن
ف���ق���ط ب�������س���ب���ب مر�ض
ال��ع��دي��د م��ن الالعبني
الآخرين.
ووا�����ص����ل ن��ت�����س م���ط���اردة
ف����ي��ل�ادل����ف����ي����ا �سيفنتي
���س��ي��ك�����س��رز ع���ل���ى ����ص���دارة
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اجلمعة  5مارس  2021م  -العـدد 13181

بانوراما

5 March 2021 - Issue No 13181

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

انت�شر على نطاق وا�سع ق�صة العثور على جبل من الذهب يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،والآالف يبحثون عن
�أي قطعة من املعدن الأ�صفر يف ذلك اجلبل.
و�أظهر الفيديو عددا كبري من القرويني الذين اندفعوا �إىل اجلبل بحثا عن الذهب ،وكانوا يحفرون ب�أيديهم
و�أدوات �أخرى علهم يح�صلوا على �شيء من بريق الذهب.
وذكر نا�شر الفيديو �أن القرويني ،وبدا �أن عددهم باملئات ،ي�أخذون الذهب ب�صيغته اخلام �إىل منازلهم لغ�سل الأو�ساخ
التي حتيط به ،وي�ستخرجون بعده املعدن الأ�صفر.
وتقول "بي بي �سي" �إن الفيديو انت�شر الثالثاء ،لكن �صور يف حقيقة الأمر نهاية الأ�سبوع املا�ضي.
ورغم �أن جمهورية الكونغو الدميقراطية ،واحدة من �أكربى و�أغنى الدول يف �إفريقيا خا�صة بالذهب� ،إال �أن �شعبها
يعاين الأمرين.
ولي�س الذهب فح�سب ،فنحو  65باملئة من �إجمايل الكولتان بالأر�ض موجود يف الكونغو ،وهي مادة مهمة للغاية
ل�صناعة الهواتف واحلوا�سيب.
ويقول موقع "ذا كبيل" النيجري �إن من املفرت�ض �أن تكون الكونغو واحدة من �أغنى البلدان يف �إفريقيا  ،لكنها
لي�ست كذلك .بدال من ذلك  ،ابتليت بحرب وب�ؤ�س وفقر ال نهاية لها ،و�أطماع القوى اخلارجية.

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د� .رشيف البا�سل

email:bassel@alfajrnews.ae
املكتب الرئي�سي �أبوظبي  :هاتف4488300:
دبي :هاتف - 2217155:فاك�س2210070 :
العني  :هاتف - 7663631:فاك�س7666518 :
املرا�سالت� :ص.ب 505:

email:editors@alfajrnews.ae
طبعت مبطابع الفجر -التوزيع:

عاد للحياة على طاولة الت�شريح

يطلبان من جارهما من�شار ًا للتخل�ص من جثة

فيما كان هندي تعر�ض حلادث دراجة نارية على طاولة
الت�شريح بعدما �أعلن �أط��ب��اء وف��ات��ه� ،صدرت عنه فج�أة
ب��وادر ت�شري �إىل �أن��ه ال ي��زال على قيد احل��ي��اة ،كما �أفاد
�أم�س الأول الأربعاء موظف يف هيئات الرعاية ال�صحية.
وكان الرجل البالغ  27عاماً نقل يف نهاية الأ�سبوع املا�ضي
وه��و يف ح��ال��ة ح��رج��ة م��ن مدينة ماهالينغابور بوالية
ك��ارن��ات��اك��ا اجلنوبية �إىل م�ست�شفى خ��ا���ص حيث �أعلن
الأط��ب��اء وف��ات��ه .ونقلت �أ�سرته "اجلثة" �إىل م�ست�شفى
حكومي قريب ،حيث كان من املقرر ت�شريحها االثنني.
وق���ال �أق��ارب��ه لل�صحافة املحلية �إن متخ�ص�صاً يف علم
الأم��را���ض الح��ظ فج�أة �أن اجلثة على طاولة الت�شريح
ت��ت��ح��رك .و�أك����د م�����س���ؤول يف ه��ي��ئ��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية
الرواية وقال لوكالة "فران�س بر�س" �إن ال�شاب نقل فوراً
�إىل م�ست�شفى �آخر ،حيث تتح�سن حاله.

وجهت تهمة القتل �إىل رج��ل والتواط�ؤ �إىل �آخ��ر يف جنوب �شرق
فرن�سا بناء على بالغ تقدم به جارهما و�أفاد فيه ب�أنهما طلبا منه
من�شاراً لإخ��ف��اء جثة رج��ل ق��ت�لاه .و�أو���ض��ح��ت املدعية العامة يف
ب��ورغ��وان ،جاليو ديتليند ب���ودوان ،ت�أكيداً خلرب ن�شرته �صحيفة
"دوفينيه ليبرييه" �أن رج ً
ال يف منطقة تور دو بان ،مقاطعة �إيزير
تلقى م�ساء الأحد "طلباً مفاجئاً من جاريه اللذين �أرادا من�شاراً
لإخفاء جثة" .و�أ�ضافت القا�ضية التي فتحت حتقيقاً يف جرمية
قتل �أن م�ست�أجر ال�شقة كان ي�ؤوي القتيل ،الذي كان "م�شرداً نوعاً
ما" .و�أوقفت ال�شرطة م�ساء الأحد امل�ست�أجر و�صديقاً له كان
موجوداً لديه وقت اجلرمية .و ُوجهت �إىل الأول البالغ تهمة القتل،
و�أودِع ال�سجن� .أما �صديقه فوجهت له تهمة التواط�ؤ وو�ضع حتت
املراقبة الق�ضائية .و�أ�شارت �صحيفة "دوفينيه ليبرييه" �إىل �أن
الثالثة �شربوا الكحول وت�شاجروا م�ساء ال�سبت ،وتلقى القتيل،
طعنات ع��دة ب�سكني .وجل���أ ال��رج�لان �إىل اجل��ار ق��راب��ة العا�شرة
م�ساء الأحد ملحاولة التخل�ص من اجلثة التي عرث عليها ملفوفة
ب�أ�شرطة بال�ستيكية ال�صقة.

غامر بحياته لإنقاذ قطط من عر�ض البحر

ابن ال�ساد�سة خباز ماهر

مل يرتدد بحار يف تايالند يف مواجهة الأخطار لكي ينفذ
قططا حا�صرتها النريان يف �سفينة.
وو�صفت �صحيفة "ال�صن" الربيطانية �أم�س اخلمي�س
البحار التايلندي بـ"البطل" بعد �أن جنح يف تخلي�ص
ال��ق��ط��ط م��ن امل���وت امل��ح��ق��ق .وب����د�أت ال��ق�����ص��ة ،ق��ب��ل �أي���ام،
ع��ن��دم��ا ا�شتعلت ال���ن�ي�ران يف �سفينة ك��ان��ت تبحر قرب
جزيرة ك��وه �أدان���غ جنوب تايالند .وبعدما طلب طاقم
ال�سفينة امل�ساعدة ،هبت البحرية التايالندية لتقدمي يد
العون ،ومتكنت من �إخالء �أفراد الطاقم الثمانية.
وب���دا �أن ال��ق�����ص��ة �أن���ت ه��ن��ا ،ل��ك��ن ع��ن��دم��ا ع���ارة البحارة
التايالنديون �إىل قرب ال�سفينة املحرتقة ،التي بد�أت يف
الغرق ،علموا �أن هناك قططا ال تزال موجودة على منت
ال�سفينة .وغط�س بحار يبلغ من العمر ( 23عاما) يف
مياه البحر و�سبح باجتاه ال�سفينة ،ومتكن من ال�صعود
عليها ،وو�ضع ثالثا من القطط يف كي�س �أرز قدمي وحمل
واحدا على كتفه ،وعاد �إىل البحر ،حيث �سبح نحو �سفينة
البحرية .وقال البحار ثات�سافون �ساي :عندما و�صلنا،
كانت مهمتنا ت�أمني احلطام والت�أكد من ت�سرب الوقود".
وتابع" :ننا الحظنا وج��ود القطط على منت الطائرة،
وفورا خلعت قمي�صي على الفور وارتديت �سرتة النجاة
حتى �أمتكن من القفز يف البحر".

ق��د يظن الكثريون ب���أن الأط��ف��ال ال ميلكون ال��ق��درة على حتمل
م�س�ؤوليات معينة ،ويعتمدون على �أمهاتهم يف م�أكلهم وم�شربهم
و�إدارة الكثري م��ن ���ش���ؤون حياتهم اليومية� ،إال �أن ه��ذا الطفل
ال�صيني �أثبت جدارته يف جمال قد يعجز عنه الكثري من الكبار.
ذاع �صيت طفل �صغري مل يتجاوز عمره � 6سنوات ،على الإنرتنت،
ب�سبب مهاراته النادرة يف �صناعة املعجنات واملخبوزات.
وق��د ظهر الطفل يف مقطع فيديو م�صور على الإن�ترن��ت وهو
يرتدي زياً �صينياً تقليدياً ،ويخبز بع�ض الو�صفات املعقدة مبهارة
و�سرعة فائقتني ،داخ��ل مطبخ ب�سيط .وح�صل مقطع الفيديو
الذي مت ن�شره على �صفحة "داريتا كوكينغ" على في�سبوك ،على
مئات الآالف م��ن امل�شاهدات والإع��ج��اب��ات بعد دق��ائ��ق قليلة من
ن�شره .ومل تذكر امل�صادر �أية تفا�صيل عن هوية الطفل الذي بدا
وك�أنه طا ٍه حمرتف ،بح�سب ما نقلت �صحيفة "تاميز �أوف �إنديا"

وعاء بـ 35دوالر ًا ُيطرح يف مزاد بن�صف مليون

ُقدّر �سعر وعاء �صغري من اخلزف ال�صيني �س ُيطرح للبيع يف مزاد
تنظمه دار "�سوذبيز" مبا بني � 300ألف و� 500ألف دوالر ،علماً
�أن مالكه كان ا�شرتاه لقاء  35دوالراً فح�سب من �سوق للأغرا�ض
امل�ستعملة يف والية كونيتيكت يف �شمال �شرق الواليات املتحدة.
وك��ان "املكت�شف" املحظوظ ال��ذي مل يُعلَن ع��ن ا�سمه طلب من
"�سوذبيز" تخمني الوعاء املز ّين بزخارف زهرية دقيقة ،ف�أر�سل
�إليها �أو ًال �صوره ،ثم �أح�ضر القطعة نف�سها ،فات�ضح �أنها تعود
�إىل القرن اخلام�س ع�شر و�أن زخارفها ر�سمت لبالط الإمرباطور
يونغل ،ثالث الأباطرة من �ساللة مينغ .وقالت رئي�سة ق�سم الفنون
ال�صينية يف دار "�سوذبيز" يف نيويورك �أجنيال ماكاتري لوكالة
فران�س بر�س �إن �شكل ال��وع��اء "املميز للغاية" ومنطه الزهري
ي�ضعه يف فئة نادرة للغاية من الأوعية� ،إذ ال يوجد منه يف العامل،
وف��ق ما يتوافر من معلومات� ،سوى �ستة من��اذج �أخ��رى مماثلة.
و�أو�ضحت �أن خم�سة من الأوعية ال�ستة حمفوظة يف متاحف ،بينها
اثنان يف تايبيه و�آخ��ران يف لندن وواح��د يف طهران� .أما ال�ساد�س
"ف�شوهد �آخر مرة يف ال�سوق عام  ،"2007على ما �أفادت .وتوقعت
�أن يكون املزاد الذي يقام يف � 17آذار-مار�س ّ
حمط اهتمام جامعي
الأعمال وامل�ؤ�س�سات على ال�سواء ،يف �ضوء هذه املعطيات.

دولة تعر�ضت لـ� 17ألف زلزال يف �أ�سبوع

حمام يطري يف �ساحة م�سجد الكتبية يف مدينة مراك�ش املغربية .ا ف ب

ديزين تغلق  60متجر ًا وتط ّور مبيعاتها عرب الإنرتنت

جينيفر �أني�ستون حتدد
طبيعة عالقتها بـرباد بيت
�أ����ش���ارت ت��ق��اري��ر �صحافية غربية
�إىل �أن النجمة الأمريكيةجينيفر
�أني�ستو ن تعي�ش ق�صة حب جديدة
م��ع رج��ل جمهول الهوية ،ويُقال
وف���ق م�����ص��ادر م��ق��رب��ة منها ب�أنها
مت�أ ّثرة به كثرياً لدرجة �أنها ت�أمل
�أن تكون حمظوظة للمرة الثالثة،
ول��ذل��ك ف���إن��ه��ا ق��د و�ضعت حدوداً
ل��ع�لاق��ت��ه��ا م����ع زوج����ه����ا ال�سابق
وا�ضحا
النجم براد بيت .وي��ب��دو
ً
�أن ال��ن��ج��م��ة �أرادت و���ض��ع �سل�سلة
م���ن ال��ق��واع��د ال�����ص��ارم��ة حلماية
عالقتها اجلديدة من بيت ،حتى
ال تتاثر به .ووفقاً مل�صدر قريب:
"ت�شمل ال��ق��واع��د ال��ت��ي و�ضعتها
جينيفر على و�ضع م�سافة بينها
وبني براد وعدم الرد على مكاملاته
عندما تكون مع حبيبها ،واعرتفت
جينيفر "رمبا تكون عالقتي مع
براد غري وا�ضحة" �إال �أنها و�ضعت
احل�����دود ح��ت��ى ال ي�����ش��ع��ر �شريكها
اجلديد بالتهديد .وكانت جينيفر
ال��ت��ق��ت ب��ـ ب����راد ع���دة م����رات خالل
حفالت توزيع جوائز وبدا وا�ضحاً
�أن الأخري حاول التودد لها.

Friday

�أعلنت دي��زين �أنها �ستغلق ما ال يقل عن �ستني من متاجرها يف �أمريكا
ال�شمالية هذه ال�سنة للرتكيز على ن�شاطات املبيعات عرب الإنرتنت.
ولن تكون عمليات الإغالق هذه �سوى خطوة �أوىل� ،إذ �أكدت ال�شركة التي
حتتل �صدارة قطاع الرتفيه عاملياً يف بيان �أنها تعتزم "تقلي�ص نقاط بيعها
امليدانية ب�شكل كبري" لتطوير التجارة الإلكرتونية.
ون��ق��ل البيان ع��ن رئي�سة ق�سم املنتجات اال�ستهالكية والأل��ع��اب وجتارة
التجزئة يف ال�شركة �ستيفاين ي��ون��غ قولها �إن امل�ستهلك ب��ات م�� ّي��ا ًال �إىل
الت�سوق عرب الإنرتنت "ويف الوقت نف�سه غيرّ الوباء ما يتوقعه امل�ستهلكون
من بائع جتزئة".
وتعتزم "ديزين" تالياً تطوير من�صة مبيعاتها "�شوب ديزين" ال�سنة
املقبلة وتعزيز تكاملها مع تطبيقات الهاتف املحمول املخ�ص�صة ملتنزهاتها
الرتفيهية ،ف�ض ً
ال عن تفعيل ح�ضورها على ال�شبكات االجتماعية.
و�سترتافق هذه التغيريات مع ا�ستحداث منتجات جديدة ملختلف العالمات
التجارية التابعة ل�شركة دي��زين (مالب�س للبالغني "مالب�س ال�شارع"
ومنتجات للمنزل ومنتجات م�شتقة �أخرى) ،على ما �أفاد البيان.

الزنك قد ي�ساعد يف تعايف امل�صابني بكورونا

رمبا ي�ساعد الزنك املر�ضى بكورونا يف ت�سريع �شفائهم ،وفق درا�سة لأطباء
وباحثون �إ�سبان ُن�شرت يف جملة  Nutrientsالعلمية.
و�أظهرت الدرا�سة التي �أجراها علماء من م�ست�شفى ديل مار ومعهد البحوث
الطبية يف م�ست�شفى ديل مار وجامعة بومبيو فابرا يف كتالونيا� ،شمال �شرق
�إ�سبانيا� ،أن معدالت وفاة امل�صابني الذين ينخف�ض لديهم م�ستوى الزنك
يف الدم� ،أكرب ووقت التعايف �أطول من غريهم.
وك��ان معدل ال��وف��ي��ات بينهم  21%مقارنة م��ع  5%ب�ين ال��ذي��ن ميلكون
م�ستويات �أع��ل��ى ،وفقا للدرا�سة ،التي ت�ضمنت اخ��ت��ب��ارات معملية �أثبت
الت�أثري الوقائي لهذا العن�صر يف احلد من انت�شار الفريو�س يف اخلاليا
الب�شرية .ولهذا ال�سبب ،ر�أى الأطباء �أن تناول املر�ضي مكمالت الزنك
لتعوي�ض النق�ص ،ا�سرتاتيجية مالئمة لتقليل الوفيات وتقلي�ص وقت
التعايف وجتنب �أ�سو�أ �آثار املر�ض يف املجموعات املعر�ضة للخطر ،مثل كبار
ال�سن .و�أو�ضح الطبيب يف خدمة الأمرا�ض املعدية مب�ست�شفى ديل مار،
روبرت جوري� ،أن "الزنك عن�صر �أ�سا�سي يف جمموعة كبرية ومتنوعة من
العمليات البيولوجية يف اجل�سم ،وتراجع م�ستوياته ي�ؤدي �إىل زيادة القابلية
للإ�صابة بالعدوى وزي���ادة اال�ستجابة االلتهابية" .و"نظراً للأمرا�ض
املرتبطة بنق�ص الزنك وب�سبب ت�أثريه املناعي وامل�ضاد للفريو�سات ،قد

كيم كاردا�شيان بجل�سة
ت�صوير مثرية بالأ�سود
�أط����ل����ت جن���م���ة ت���ل���ف���زي���ون ال����واق����ع كيم
كاردا�شيا ن على متابعيها بجل�سة ت�صوير
م���ث�ي�رة ع�ب�ر ���ص��ف��ح��ت��ه��ا اخل���ا����ص���ة على
موقع التوا�صل االجتماعي� ،إذ ارتدت
ك��ور���س��ي��ه ���س��وداء ال��ل��ون ،وب��ن��ط��ال �أ�سود
���ض��ي��ق ،وت���رك���ت ���ش��ع��ره��ا م��ن�����س��د ًال على
كتفيها بت�سريحة مال�سة ،وعمدت �إىل
و�ضع ماكياج ناعم ب�ألوان ترابية.
وكانت كيم قد �صدمت اجلمهور م�ؤخراً
ب��ن�����ش��ره��ا ����ص���ورة ل��ه��ا ب���دت ف��ي��ه��ا عارية
بالكامل ،وذل��ك على �صفحتها اخلا�صة
ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي� .إال
�أن كيم كانت مرتدية ز ّي��ا �شفافا بلون
اجل�سم ،جعلها تبدو ع��اري��ة ،وق��د نالت
�صورتها �إعجاب عدد كبري من املتابعني
تخطى عددهم الـ  4ماليني.

تعر�ضت دولة �أوروبية ،الأ�سبوع املا�ضي فقط ،لنحو 17
�ألف زلزال �صغري ،مما يعني �أن ثمة كارثة و�شيكة �أ�سفل
�سطح �أر�ض تلك الدولة.
وذك��رت �شبكة "�سي �إن �إن" الأمريكية� ،أن هذه الزالزل
ال�صغرية رمبا ت�شري �إىل احتمال وق��وع انفجار بركاين
كبري يف �آي�سلندا.
ورغم �أن �آي�سلندا ،الدولة اجلزيرة ،معتادة على الزالزل
العر�ضية� ،إال �أن الأ�سبوع املا�ضي مل يكن عاديا �أبدا.
وطبقا لوحدات الر�صد يف �آي�سلندا ،فقد هزت �أكرث من
� 17أل��ف زل��زال منطقة ريكياني�س اجلنوبية الغربية
خالل الأ�سبوع املا�ضي.

يف جنوب ال�سودان ..مهر ابنة الرئي�س  500بقرة

قبل �أيام ،دفع رجل الأعمال كور �أجينق �أتر 500 ،ر�أ�س
من الأب��ق��ار كمهر البنة الرئي�س �سلفاكري ميارديت،
لإمتام مرا�سم الزواج التقليدي مبنطقة "�أكون".
ع���ادات وتقاليد وطقو�س ف��ري��دة تتبعها قبائل دولة
جنوب ال�سودان يف ال���زواج ،على ر�أ�سها تقدمي �أعداد
ك��ب�يرة م��ن الأب��ق��ار كمهر لإمت���ام ال��ع��ر���س ،م��ا جعلها
ذات �أهمية اقت�صادية ك�برى لي�س فقط للمواطنني
هناك ،بل �أي�ضا اقت�صاد للدولة نف�سها .وهذه العادات
ال��ط��ق��و���س اخل��ا���ص��ة ت�سبب يف ارت��ف��اع �أع����داد الأبقار
امل��وج��ودة يف دول���ة ج��ن��وب ال�����س��ودان لتزيد ع��ن �أعداد
املواطنني� ،إذ متتلك �أك�ثر من  30مليون ر�أ���س من
الأب���ق���ار والأغ���ن���ام ،وه���و ال��ع��دد ال���ذي ي��زي��د ع��ن عدد
�سكان الدولة .وي�صل املهر يف بع�ض الأحيان �إىل 600
بقرة بينما العدد الطبيعي الذي يُقدم لأهل العرو�س
يرتاوح ما بني � 50إىل  300بقرة ،ح�سب ما قال بع�ض
املتخ�ص�صني م��ن دول���ة ج��ن��وب ال�����س��ودان ،م�شريين
�إىل �أن ه��ذه ال��ع��ادات ما زال��ت موجودة وبقوة يف عدة
قبائل ك�برى ،خا�صة الدينكا والنوير .وق��ال �سانتو
جال دوت ،رئي�س م�ؤ�س�سة �ساوث �سودان ميديا و�سفري

ال�شباب الإفريقي� ،إن تقدمي الأبقار كمهر هي عادة
متوارثة من الأجداد ،م�شريا �إىل �أن املهر يزيد �أو يقل
ح�سب معايري حمددة جلمال املر�أة على ر�أ�سها طولها،
و�أن املتو�سط هو دف��ع ع��دد ي�تراوح من � 50إىل 200
بقرة ،لكن البع�ض يدفع � 400أو  500بقرة كنوع من
االفتخار و�إظهار القدرة املادية.
�إىل ذل���ك ،ق���ال ب��ط��ر���س م��ارك��و ،مم��ث��ل وف��ن��ان جنوب
�سوداين� ،إنها �أ�صبحت ال�سلعة الأكرث �أهمية ،فالزواج
يف ج��ن��وب ال�����س��ودان ال يتم ب���دون البقر ،مو�ضحا �أن
البقر يف جنوب ال�����س��ودان يعد م��ن �أه��م بنود الزواج،
فهو مهر من العري�س للعرو�سة وبكميات ت�صل �إىل
 150بقرة ،ما جعل البقر ذو �أهمية اقت�صادية كبرية
وانت�شار وا�سع .وهناك اختالف طفيف يف عادات الزواج
وكذلك معايري اجلمال بني القبائل اجلنوبية ،ح�سب
ماركو ،مو�ضحا �أن قبيلة الدينكا الفتاة الطويلة هي
الأجمل وت�ستحق مهر �أغلى ،بينما عند بع�ض القبائل
الأخ��رى تعترب الفتاة الطويلة املمتلئة هى الأجمل،
مو�ضحا �أن امل��ه��ر �أي�����ض��ا يختلف م��ن قبيلة لأخرى
فهناك قبائل تقبل البقر مهرا وقبائل �أخرى بالبقر

ميجان تتهم ق�صر بكنجهام
برت�سيخ افرتاءات

اتهمت ميجان زوجة الأمري هاري ق�صر بكنجهام "برت�سيخ افرتاءات"
عنها وعن زوجها وقالت �إنهما لن ميتنعا عن ن�شر روايتهما للأحداث.
�أدلت ميجان دوقة �سا�سك�س بهذه التعليقات يف برنامج املذيعة الأمريكية
ال�شهرية �أوبرا وينفري يف مقابلة تناولت �أ�سباب ان�سحابهما من �أدوارهما
يف العائلة املالكة من املقرر بثها على �شا�شة التلفزيون الأمريكي يوم
الأح��د .ون�شر مقتطف من املقابلة يوم الأربعاء قبل �ساعات من �إعالن
الق�صر امللكي �أنه "يف غاية القلق" من تقارير ن�شرتها �صحيفة التاميز
ج��اء فيها �أن ميجان تنمرت على م�ساعدين عملوا معها قبل عامني.
و�أ�صدر هاري وميجان بيانا ينفيان فيه �أنها تنمرت على �أحد.
�س�ألت وينفري ميجان يف املقتطف "ما ر�أيك يف الق�صر وهم ي�سمعونك
تروين احلقيقة من وجهة نظرك اليوم؟"

�شعبية كربى لـ «ال�ساونا
املنزلية» يف ظل كورونا
ال �شيء يرفع الروح املعنوية يف �أيام
ال�شتاء الباردة واملظلمة� ،أكرث من
اال�ستمتاع بحمام بخار ال�ساونا.
ومع ا�ستبعاد �إمكانية الذهاب �إىل
م��ن�����ش���أة ع��ام��ة ت��وج��د ف��ي��ه��ا غرف
لل�ساونا ،يف الوقت احلايل ،حظيت
�أج��ه��زة ال�����س��اون��ا املنزلية ب�شعبية
كبرية.
و�أ����ص���ب���ح احل�������ص���ول ع��ل��ى �أح����دث
منتجات �أج��ه��زة ال�ساونا املنزلية
�أ�سهل من �أي وقت م�ضى.
ويف امل��ا���ض��ي ،ك��ان��ت ال�����س��اون��ا ت�ضع
يف قبو منزل لعائلة واحدة ،ولكن
ب��ف�����ض��ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احلديثة،
مي��ك��ن ال��ي��وم و���ض��ع اجل��ه��از يف �أي
رك��ن م��ن �أرك���ان امل��ن��زل ،ويف غرفة
املعي�شة �أو حتى يف حديقة الفناء
اخل���ل���ف���ي ل���ل���م���ن���زل ،ب������دل غ���رف
التخزين كما يف ال�سابق.
وي��ق��ول هان�س ي��ورغ��ن جين�سوف،
م���ن االحت������اد الأمل�������اين لل�ساونا:
"ميكن ا�ستخدام �أجهزة ال�ساونا
ال�صغرية يف ال�شقق امل�ست�أجرة"،
م�����ض��ي��ف��اً �أن "هناك من�����اذج من
الأج���ه���زة ت�شبه اخل���زان���ة ،وميكن
مت��دي��ده��ا ل��ت��ح��وي��ل��ه��ا �إىل غرفة
�����س����اون����ا ،ب���ال�������ض���غ���ط ع���ل���ى �أح�����د
الأزرار".
من ناحية �أخ��رى ،يقول تور�سنت
دام ،امل��دي��ر الإداري يف الرابطة
االحت���ادي���ة لل�ساونا يف �أمل��ان��ي��ا� ،إن
مثل هذه الأنواع من ال�ساونا التي
ميكن طيها ،تعد ع�صرية جدا يف
الوقت احلايل.

