تت�صدر الرتتيب �ضمن �أكرث من  135دولة
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الإمارات الأوىل عامليا يف �سرعة �شبكات
الهاتف املتحرك �ضمن م�ؤ�شر Ookla

ذياب بن زايد ي�شهد املحا�رضة الثالثة
ملجل�س حممد بن زايد الرم�ضاين

•• �أبوظبي-وام:

الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......
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عربي ودويل
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حلت دولة الإمارات يف �صدارة الرتتيب العاملي ك�أ�سرع �شبكة هاتف متحرك يف العامل
ح�سب م�ؤ�شر �شركة  Ooklaللربع الأول من العام  2021وهي ال�شركة الرائدة
عامليا يف اختبار �سرعة النطاق العري�ض الثابت و�شبكات الهاتف املتحرك وحتليل
�سرعة تنزيل و�إر�سال البيانات.
ي�ضاف هذا الإجن��از �إىل �سل�سلة الإجن��ازات التي حتققها دولة الإم��ارات تزامنا مع
�إعالن عام  2021عام اخلم�سني احتفاال مبرور خم�سني عاما على ت�أ�سي�س دولة
الإم��ارات العربية املتحدة .وبلغت �سرعة تنزيل البيانات يف الإم��ارات على الهاتف
املتحرك  178.52ميجابت بالثانية يف �شهر مار�س  ..و ت�صدرت الإمارات الرتتيب
يف �شهر يناير ب�سرعة تنزيل بلغت  183.03ميجابت بالثانية ،وفرباير ب�سرعة
(التفا�صيل �ص)14
تنزيل  177.10ميجابت بالثانية.
مواقــيت ال�صالة الفجر04:23 ........
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�أخبار الإمارات

حرب �أ�رش�س و�أ�رسع� ..أي جي�ش
جديد حتمله �أمريكا للعامل؟
�ص 19

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
www.alfajrnews.ae

الفجر الريا�ضي

الآ�سيوي ير�شح باوزير وخريبني للقب �أف�ضل
العب يف دوريات غرب �آ�سيا ل�شهر �أبريل
�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

 28صفحة -الثمن درهمان

تر�أ�س اجتماع جمل�س الأمناء واحتفى برواد العطاء وكبار املتربعني حلملة  100مليون وجبة و�أعلن النتائج ال�سنوية لأعمال م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد العاملية للعام 2020

حممد بن را�شد :الإمارات كيان ح�ضاري و�إن�ساين ومنارة للأمل يف املنطقة ولن ندير ظهرنا للإن�سانية �أيا كانت التحديات
•• دبي  -وام:

�أعلن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال� ��وزراء ح��اك��م دب��ي ،رع��اه اهلل ،النتائج ال�سنوية لأعمال
م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية للعام  ،2020حيث
بلغ �إجمايل حجم �إنفاق امل�ؤ�س�سة ،الأك�بر من نوعها يف املنطقة يف جمال
العمل اخلريي والإن�ساين والإغاثي واملجتمعي 1.2 ،مليار درهم� ،أحدثت
�أثراً �إيجابياً يف حياة  83مليون �إن�سان يف  82دول حول العامل ،وا�ستطاعت
ع�شرات املبادرات والربامج وامل�شاريع واحلمالت حتقيق �أهدافها والو�صول
�إىل الفئات امل�ستحقة ،والتخفيف من معاناة املاليني من النا�س ،خا�صة
يف املجتمعات اله�شة والأق��ل حظاً ،على الرغم من التحديات اللوج�ستية
والفنية غري امل�سبوقة التي فر�ضها تف�شي وب��اء فريو�س كورونا امل�ستجد
«كوفيد »-19يف العامل ،وتعطل القطاعات اخلدمية يف العديد من املناطق،
يف مقدمتها قطاع التعليم وقطاع ال�صحة.
وجاء �إعالن نتائج تقرير �أعمال م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
العاملية ،منظومة العمل الإن�سانية والتنموية واملجتمعية الأكرب من نوعها
�إقليمياً ،يف فعالية خا�صة نظمتها امل�ؤ�س�سة يف ق�صر ال�ضيافة بدبي لت�سليط
ال�ضوء على ح�صاد مبادرات و�أن�شطة خمتلف املبادرات وامل�ؤ�س�سات املن�ضوية
حتتها خالل العام  ،2020حيث تر�أ�س �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم اجتماع جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة ،بح�ضور �سمو ال�شيخ حمدان
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي ،نائب رئي�س جمل�س الأمناء
مل�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية ،و�سمو ال�شيخ �أحمد
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم رئي�س م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للمعرفة ،ع�ضو جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
العاملية ،و�سمو ال�شيخة ميثاء بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم ع�ضو جمل�س
�أمناء م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية.
(التفا�صيل �ص)2

حممد بن را�شد خالل تكرميه رواد العطاء وكبار املتربعني حلملة  100مليون وجبة (وام)

الكويت متنع غري املح�صنني �ضد كورونا من ال�سفر للخارج

�أوروبا تعتزم ال�سماح بدخول امل�سافرين املطعمني من دول �أخرى
•• عوا�صم-وكاالت:

ق � ��ررت ال �ك��وي��ت م �ن��ع املواطنني
وم��راف�ق�ي�ه��م م��ن �أق��رب��اء الدرجة
الأوىل وال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة من
ال�سفر للخارج ،م��ا مل يكونوا قد
حُ ���ص�ن��وا م��ن الإ� �ص��اب��ة بفريو�س
ك��ورون��ا امل�ستجد عن طريق تلقي
اللقاح.
وح �� �س��ب ق � ��رار جم �ل ����س ال � � ��وزراء
ال �ك��وي �ت��ي ،االث �ن�ي�ن ،ي �ب��د�أ العمل
بهذا القرار من  22مايو اجلاري،
وت�ستثنى منه الفئات العمرية غري
اخلا�ضعة للتطعيم.
ك�م��ا ق ��رر امل�ج�ل����س ا� �س �ت �م��رار منع
دخول البالد لغري الكويتيني.
وذك��ر جمل�س ال ��وزراء �أن �شروط
التح�صني �ضد كوفيد  19هي:
 من ح�صل على جرعتني وم�ضىع�ل��ى اجل��رع��ة ال�ث��ان�ي��ة �أك �ث�ر من
�أ�سبوعني.
 م��ن ح�صل ع�ل��ى ج��رع��ة واحدةمن اللقاح وم�ضى عليها �أكرث من
� 5أ�سابيع.
 من تعافى من الإ�صابة بفريو�سكورونا وح�صل على جرعة واحدة

تركيا تعلن عن رغبتها بتح�سني
العالقات االقت�صادية مع م�صر
•• �أنقرة-وكاالت:

قال وزي��ر التجارة الرتكي حممد
م��و���ش ،االث �ن�ين ،قبيل زي ��ارة وفد
ت��رك��ي للقاهرة ه��ذا الأ� �س �ب��وع� ،إن
ب �ل��اده ت ��ري ��د حت �� �س�ين عالقاتها
االق�ت���ص��ادي��ة م��ع م���ص��ر ،وذل ��ك يف
ال��وق��ت ال ��ذي ت�ع�م��ل ع�ل��ى �إ�صالح
العالقات الدبلوما�سية بينهما.
وت� ��وت� ��رت ال� �ع�ل�اق ��ات ب�ي�ن تركيا
و�أنقرة على خلفية �إي��واء الأخرية
ل � �ق � ��ادة م � ��ن ت �ن �ظ �ي��م الإخ � � � � ��وان،
متهمني بارتكاب جرائم يف م�صر،
ومطلوبني للعدالة �أم��ام املحاكم
امل�صرية.
وتعكف تركيا يف الآون ��ة الأخرية
على حت�سني ال�ع�لاق��ات م��ع م�صر
ودول عربية اخرى .وتر�سل �أنقرة
وفدا برئا�سة نائب وزير اخلارجية
� �س��ادات �أون � ��ال� ،إىل ال �ق��اه��رة هذا
الأ�سبوع ،لبحث �إعادة العالقات.
ويف منت�صف �أب��ري��ل� ،أع �ل��ن وزير
اخلارجية الرتكي مولود جاوي�ش
�أوغلو� ،أن عالقات بالده مع م�صر
دخلت مرحلة جديدة.

ي�صطف النا�س للتطعيم يف حافلة متنقلة يف كولون غرب �أملانيا( .ا ف ب)
من اللقاح وم�ضى عليها �أكرث من الأوروبي� ،إىل دول التكتل.
�أول � �ئ� ��ك ال ��ذي ��ن ت �ل �ق��وا اجلرعة
�أ�سبوعني.هذا واقرتحت املفو�ضية و�أف � � ��ادت امل �ف��و� �ض �ي��ة �أن �ه ��ا تقرتح الأخرية املو�صى بها من اللقاحات
الأوروب� � � �ي � � ��ة ،االث � �ن�ي��ن ،ال�سماح ال �� �س �م��اح ب��ال��دخ��ول �إىل االحت ��اد التي �أقرها االحتاد الأوروبي.
ب��دخ��ول امل���س��اف��ري��ن ال��ذي��ن تلقوا الأوروب ��ي لي�س فقط للأ�شخا�ص وحت� ��اول دول االحت� ��اد الأوروب � ��ي
ك��ام��ل ج��رع��ات ال�ل�ق��اح��ات امل�ضادة ال �ق��ادم�ين م��ن دول ُي �ع��د الو�ضع ت �� �س��ري��ع ح �م �ل��ة ال �ت �ط �ع �ي��م و�سط
لكوفيد ،-19التي �أق ّرها االحتاد ال��وب��ائ��ي ف�ي�ه��ا ج� � ّي ��دا ،ب ��ل �أي�ضا ت �� �ص��اع��د ع� ��دد الإ� � �ص� ��اب� ��ات ،بعد

حاكم م�صرف لبنان املركزي يواجه اتهامات ف�ساد جديدة يف فرن�سا

باري�س ووا�شنطن ولندن تعد لعقوبات قا�سية �ضد م�س�ؤولني لبنانيني

•• عوا�صم-وكاالت:

ي�صل وزير اخلارجية الفرن�سي جان �إيف لو دريان �إىل
لبنان ،م�ساء الأرب�ع��اء املقبل ،ل��زي��ارة ت��دوم � 24ساعة
يلتقي خ�لال�ه��ا ك�ب��ار امل���س��ؤول�ين وع� ��دداً حم� ��دوداً من
ال�سيا�سيني ،بعد �إ� �ص��دار فرن�سا ق ��راراً بتقييد دخول
م�س�ؤولني ومتهمني بالف�ساد وتعطيل ت�شكيل احلكومة
�أرا�ضيها.
وقالت �صحيفة ال�شرق الأو�سط �أم�س الإثنني �إن ورقة
حظر ال��دخ��ول �إىل فرن�سا ،التي قررتها باري�س �ضد
�سيا�سيني لبنانيني مل تعرف هوياتهم بعد.
و�أو�ضح ال�صحيفة �أن باري�س �ستذهب �أبعد من ذلك� ،إذ
تعمل مع الواليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا لفر�ض
ع�ق��وب��ات م�شرتكة ع�ل��ى اجل �ه��ات ال�ف��ا��س��دة �أو املعطلة
ب�ع��دم��ا ت�ب�ين ل�ل�م���س��ؤول�ين ال�ف��رن���س�ي�ين �أن العقوبات
الأوروبية التي اقرتحتها ،تواجه عدة عراقيل ،ورمبا
لن ت�أتي �أبداً.
وتعمل فرن�سا �أي�ضاً عل جتميد �أر�صدة املعنيني ،و�صوالً
�إىل احتمال تنظيم حماكمات يف �إطار القانون الفرن�سي
�ضد الأ�صول املكت�سبة ب�شكل غري �شرعي.
�إىل ذلك ،قال حاكم م�صرف لبنان املركزي االثنني �إنه
ا�شرتى جميع متلكاته يف فرن�سا قبل توليه املن�صب.
و�أدىل ري��ا���ض �سالمة بت�صريحاته ل��روي�ترز رداً على

حاكم م�صرف لبنان املركزي
�أنباء عن رفع منظمة �شريبا وجمموعة من املحامني
�شكوى قانونية �ضده �إىل املدعي العام يف ال�ش�ؤون املالية
يف فرن�سا بتهمة مزاعم ف�ساد وغ�سيل �أموال.
وقال �سالمة �إنه ك�شف م�صدر ثروته وعر�ض وثائق يف
منا�سبات عدة تثبت �أنه كان ميلك  23مليون دوالر يف
 ،1993قبل �أن يتوىل من�صب حاكم م�صرف لبنان.
ه��ذا وق��دم��ت منظمة معنية مبكافحة الف�ساد �شكوى
قانونية يف فرن�سا �ضد حاكم م�صرف لبنان املركزي
ري��ا���ض ��س�لام��ة ب �� �ش ��أن ا��س�ت�ث�م��ارات يف اخل� ��ارج ت�شمل
عقارات ميتلكها مباليني ال�ي��ورو ،وذل��ك وفقا ملا قاله
االثنني �شخ�صان �شاركا يف تقدمي ال�شكوى.

ع��راق �ي��ل واج �ه �ت �ه��ا ،لأ� �س �ب��اب من
ب �ي �ن �ه��ا ت � ��أخ� ��ر و� � �ص� ��ول لقاحات
�أ��س�ترازي�ن�ي�ك��ا ،و�إج � ��راءت اعتماد
اللقاحات.
ويف � 26أب ��ري ��ل امل ��ا� �ض ��ي ،قالت
رئ �ي �� �س��ة امل �ف��و� �ض �ي��ة الأوروب� � �ي � ��ة
�أور�سوال فون دير الين� ،إن االحتاد
الأوروب � ��ي �سي�سمح للأمريكيني
ال� ��ذي� ��ن ح �� �ص �ل��وا ع� �ل ��ى تطعيم
لفريو�س كوفيد ،-19من ال�سفر
ل�ت�ل��ك ال� ��دول ل�ق���ض��اء عطالتهم
ال�صيفية فيها.
و�أو�ضحت �أور�سوال فون دير الين
يف مقابلة م��ع �صحيفة نيويورك
تاميز الأمريكية� ،أن الأمريكيني
مم��ن ح���ص�ل��وا ع�ل��ى ج��رع�ت�ين من
لقاح ك��ورون��ا� ،سيكون مبقدورهم
زيارة دول االحتاد الأوروبي.
وت�ب�ن��ى االحت� ��اد الأوروب� � ��ي قيودا
� �ص��ارم��ة ع �ل��ى ال �� �س �ف��ر �إىل دول
االحت� � � � ��اد ال � �ب� ��ال� ��غ ع � ��دده � ��ا 27
دول ��ة ال �ع��ام امل��ا��ض��ي� ،إذ ال ي�سمح
ب��ال��رح�ل�ات غ�ي�ر ال �� �ض��روري��ة �إال
من �أ�سرتاليا ونيوزيلندا ورواندا
و� �س �ن �غ��اف��ورة وك ��وري ��ا اجلنوبية
وتايالند.

نتانياهو ي��ع��ر���ض حكومة
ائتالفية وفق مبد�أ التناوب

•• القد�س�-أ ف ب:

اعلن رئي�س ال��وزراء الإ�سرائيلي
ب �ن �ي ��ام�ي�ن ن �ت ��ان �ي ��اه ��و الإث � �ن �ي�ن
�أن� ��ه م���س�ت�ع��د ل�ل���س�م��اح خل�صمه
وم� ��� �س ��اع ��ده ال� ��� �س ��اب ��ق نفتايل
بينيت ب�أن يتوىل رئا�سة حكومة
ائتالفية �أو ًال وفق مبد�أ التناوب،
وذل ��ك ل�ت�ج�ن��ب ت�شكيل حكومة
ي�سارية.
لكن نفتايل بينيت ( 49عاماً)
رئ �ي ����س ح � ��زب مي �ي �ن��ا اليميني
املتطرف الذي فر�ض نف�سه على
الأرج ��ح ك�صانع امل�ل��وك اجلديد
بعد االنتخابات االخ�يرة يف �آذار
م��ار���س� � ،س��رع��ان م��ا ن�ف��ى وجود
�صفقة مع نتانياهو قيد الإعداد.
ح�صل نتانياهوعلى تكليف من
ال��رئ�ي����س الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ر�ؤوف �ي�ن
ري�ف�ل�ين مل��دة  28ي��وم��ا لت�شكيل
احل �ك��وم��ة ،ومي �ك��ن مت��دي��د هذه
املهلة لأ�سبوعني �إ�ضافيني وفق
م��ا ي��رى ال��رئ�ي����س .وينتهي هذا
التفوي�ض منت�صف ليل الثالثاء
الأربعاء.

الإمارات تر�سل طائرتني من املواد
الغذائية �إىل قريغيز�ستان والنيجر
•• �أبوظبي-وام:

�أر� �س �ل��ت دول� ��ة الإم� � � ��ارات ام�س
ط��ائ��رة حت�م��ل ع�ل��ى م�ت�ن�ه��ا 50
ط �ن��ا م��ن امل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة� ،إىل
جمهورية قريغيز�ستان ،وذلك
يف �إط��ار م�ب��ادرات ال��دول��ة خالل
��ش�ه��ر رم �� �ض��ان ال� �ك ��رمي .وق ��ال
� �س �ع��ادة � �س �ع �ي��د م �ط��ر القمزي
��س�ف�ير ال��دول��ة ل��دى جمهورية
�أوزبك�ستان ال�سفري غ�ير املقيم
لدى قريغيز�ستان� :أخذت دولة
الإمارات على عاتقها دعم الدول
ال�شقيقة وال�صديقة ،يف الظروف
والأوقات كافة.
م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى �أر� �س �ل��ت دولة
الإم � � ��ارات ام ����س ط��ائ��رة حتمل
ع�ل��ى متنها  52ط�ن��ا م��ن املواد
الغذائية �إىل جمهورية النيجر،
وذل��ك يف �إط��ار م�ب��ادرات الدولة
خالل �شهر رم�ضان الكرمي.
و ق ��ال ع��ام��ر امل �ن �ه��ايل القائم
بالأعمال ل��دى �سفارة الإمارات
يف ت�شاد«:تعترب دول��ة الإمارات
التعاون مع املجتمع الدويل �أمرا
يف غاية ال�ضرورة ،خا�صة يف ظل
الظروف ال�صعبة التي مير بها
ال �ع��امل و ال�ن��اج�م��ة ع��ن جائحة
كوفيد( »-19التفا�صيل �ص)3

العراق يحتج على دخول وزير دفاع تركيا من دون موافقة

•• بغداد-وكاالت:

ا�ستدعت اخلارجية العراقية القائم ب�أعمال ال�سفارة
الرتكية ل��دى ب�غ��داد ،االث�ن�ين ،بعد زي��ارة وزي��ر تركي
من دون موافقة.
وقال بيان للخارجية �إن الوزارة �سلمت القائم ب�أعمال
ال�سفارة الرتكية مذكرة احتجاج ،عربت فيها احلكومة
العراقية عن ا�ستيائها ال�شديد و�إدانتها لقيام وزير
الدفاع الرتكي خلو�صی �أكار بالتواجد داخل الأرا�ضي
العراقية ،من دون تن�سيق �أو موافقة م�سبقة من قبل
ال�سلطات املخت�صة ،ولقائه قوات تركية تتواجد داخل
الأرا�ضي العراقية ب�صورة غري م�شروعة.
كما دانت اخلارجية العراقية ت�صريحات وزير الداخلية
الرتكي ب�ش�أن نية تركيا �إن�شاء قاعدة ع�سكرية دائمة

��ش�م��ايل ال� �ع ��راق .و�أك� ��د ال��وك �ي��ل الأق � ��دم للخارجية
ال �ع��راق �ي��ة ن ��زار اخل�ي�ر اهلل� ،أن احل �ك��وم��ة العراقية
ترف�ض ب�شكل قاطع اخلروق املتوا�صلة ل�سيادة العراق
وحرمة الأرا�ضي والأج��واء العراقية من قبل القوات
الع�سكرية الرتكية.
و�أ�شار امل�س�ؤول العراقي �إىل �أن اال�ستمرار مبثل هذا
النهج ال ين�سجم مع عالقات ال�صداقة وح�سن اجلوار
والقوانني والأعراف الدولية ذات ال�صلة.
كما �شدد اخلري اهلل على �ضرورة تذكري اجلارة تركيا �أن
الركون �إىل احللول الع�سكرية �أحادية اجلانب ال ميكن
�أن يكون ال�سبيل الناجع لت�سوية التحديات الأمنية
امل�شرتكة .وك��ان �أك��ار تفقد ،ال�سبت ،قاعدة ع�سكرية
لبالده �شمايل العراق ،برفقة رئي�س الأرك��ان العامة
ي�شار غولر ،وقائد القوات الربية �أوميت دوندار.

االحت������اد الأوروب������ي
ي�ستدعي ال�سفري الرو�سي
•• بروك�سيل-وكاالت:

�صراع نفوذ بني العمالقني

�ضمان �أمنها مع الأمريكان �أو عالقات جيدة مع بكني:

هل �ستن�ضم كوريا اجلنوبية �إىل الرباعية؟ ال�صني قلقة!

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

هذا هو هاج�س ال�صني :ت�شكيل ناتو جديد يف �آ�سيا لإحباط طموحاتها يف
الهيمنة الإقليمية .وهذا الناتو هو برعم �صغري االن ممثال يف الرباعية،
وهو منتدى �أمني �أن�ش�أته الواليات املتحدة مع اليابان والهند و�أ�سرتاليا.
اخلطوة التالية لظهور منظمة �أمنية متبادلة حقيقية؟ اندماج كوريا
اجل�ن��وب�ي��ة .لكن ��س�ي��ؤول ت��واج��ه مع�ضلة� :ضمان �أم�ن�ه��ا م��ع الواليات
املتحدة� ،أو احلفاظ على عالقات جيدة مع جارتها ال�صينية القوية ،التي
تعترب �ضرورية لت�أطري خطر كوريا ال�شمالية؟ ميكن لبع�ض التطورات
(التفا�صيل �ص)13
اجلديدة �أن تقلب الك ّفة نحو الرباعية.

اجل��ي�����ش ال��رو���س��ي يقيم
موقعني ع�سكريني يف �أرمينيا
•• مو�سكو-وكاالت:

نقلت وك��االت �أن�ب��اء رو�سية قول
رئ �ي ����س وزراء �أرم �ي �ن �ي��ا نيكول
با�شينيان� ،إن اجلي�ش الرو�سي
�أقام موقعني ع�سكريني جديدين
يف ج �ن��وب �أرم�ي�ن�ي��ا ب��ال�ق��رب من
ح� ��دود �أذرب� �ي� �ج ��ان باعتبارهما
�ضماناً �أمنياً �إ�ضافياً بعد �صراع
ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي .ورو� �س �ي��ا حليف
وث�ي��ق لأرم�ي�ن�ي��ا وملو�سكو قاعدة
ع�سكرية يف جنوب غرب البالد.

ا�ستدعى االحتاد الأوروبي ال�سفري
ال ��رو�� �س ��ي ل ��دي ��ه ب �ع��د �أن منعت
مو�سكو ثمانية �سيا�سيني �أوروبيني
من دخول البالد.
وق � ��ال امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م ال�ش�ؤون
اخل��ارج�ي��ة للمفو�ضية الأوروبية
ب� �ي�ت�ر �� �س� �ت ��ان ��و ل �ل �� �ص �ح �ف �ي�ي�ن يف
بروك�سل �سننقل �إل�ي��ه �إدان ��ة قوية
ورف�ضا لهذا القرار.
وذك ��ر �أن ك �ب��ار م �� �س ��ؤويل االحت ��اد
الأوروب � � ��ي �سي�ستقبلون ال�سفري
فالدميري ت�شيزوف يف اجتماع من
املتوقع �أن يعقد يف وقت الحق.
وح�ظ��رت رو��س�ي��ا الأ��س�ب��وع املا�ضي
دخ � � ��ول ال �� �س �ي��ا� �س �ي�ي�ن ردا على
ال �ع �ق��وب��ات ال �ت��ي ف��ر��ض�ه��ا التكتل
وال �ت��ي تعتربها مو�سكو عقوبات
�أح��ادي��ة غري م�شروعة .وم��ن بني
املمنوعني من دخول رو�سيا رئي�س
الربملان الأوروب��ي ديفيد �سا�سويل
ونائبة رئي�س املفو�ضية الأوروبية
فريا جوروفا.

اجلمهوريون يكبلون بايدن ب�ش�أن �صفقة �إيران

•• وا�شنطن-وكاالت:

ذكر موقع بوليتيكو الأمريكي� ،أن اجلمهوريني يف الكونغر�س يعملون على
تقييد الرئي�س جو بايدن �إذا �أراد رفع العقوبات عن �إيران.
و�أ�ضافت :اجلمهوريون يف الكونغر�س يريدون اتفاقا �شامال مينع �إيران من
دعم الإرهاب ،ويعتربون رفع العقوبات عنها دون مقابل �أمرا خطريا.
فمحاولة ج��و ب��اي��دن النا�شئة لإح�ي��اء االت�ف��اق ال�ن��ووي الإي ��راين م��ن �أجل
اتفاقية دبلوما�سية �أط��ول و�أق��وى تواجه بالفعل �شكو ًكا عميقة وعقبات
حمتملة يف الكونغر�س  -مبا يف ذلك من جانب حزب الرئي�س نف�سه.
ويت�أكد �صقور احلزب اجلمهوري من �أن يكون لهم ر�أي  ،ورمبا حق نق�ض
فعال  ،ب�ش�أن �أي حماولة من جانب �إدارة بايدن للرتاجع عن العقوبات
ال�صارمة التي فر�ضها الرئي�س ال�سابق دون��ال��د ترمب على ط�ه��ران بعد
ان�سحاب الواليات املتحدة من حظر انت�شار الأ�سلحة النووية لعام .2015
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نائب رئي�س الدولة تر�أ�س اجتماع جمل�س الأمناء واحتفى برواد العطاء وكبار املتربعني حلملة  100مليون وجبة
�أعلن النتائج ال�سنوية لأعمال م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية للعام 2020

حممد بن را�شد :الإمارات لي�ست كيانا �سيا�سيا واقت�صاديا فقط و�إمنا كيان ح�ضاري و�إن�ساين ومنارة للأمل يف املنطقة
•• دبي  -وام:

�أعلن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي ،رع��اه اهلل ،النتائج ال�سنوية لأعمال
م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية للعام  ،2020حيث
بلغ �إجمايل حجم �إنفاق امل�ؤ�س�سة ،الأكرب من نوعها يف املنطقة يف جمال
العمل اخلريي والإن�ساين والإغاثي واملجتمعي 1.2 ،مليار درهم� ،أحدثت
�أثراً �إيجابياً يف حياة  83مليون �إن�سان يف  82دول حول العامل ،وا�ستطاعت
ع�شرات املبادرات والربامج وامل�شاريع واحلمالت حتقيق �أهدافها والو�صول
�إىل الفئات امل�ستحقة ،والتخفيف من معاناة املاليني من النا�س ،خا�صة
يف املجتمعات اله�شة والأقل حظاً ،على الرغم من التحديات اللوج�ستية
والفنية غري امل�سبوقة التي فر�ضها تف�شي وباء فريو�س كورونا امل�ستجد
“كوفيد ”19-يف ال�ع��امل ،وتعطل القطاعات اخلدمية يف العديد من
املناطق ،يف مقدمتها قطاع التعليم وقطاع ال�صحة.
وج��اء �إع�لان نتائج تقرير �أعمال م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل
مكتوم العاملية ،منظومة العمل الإن�سانية والتنموية واملجتمعية الأكرب
من نوعها �إقليمياً ،يف فعالية خا�صة نظمتها امل�ؤ�س�سة يف ق�صر ال�ضيافة
بدبي لت�سليط ال�ضوء على ح�صاد م�ب��ادرات و�أن�شطة خمتلف املبادرات
وامل�ؤ�س�سات املن�ضوية حتتها خ�لال العام  ،2020حيث ت��ر�أ���س �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم اجتماع جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة،
بح�ضور �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي،
نائب رئي�س جمل�س الأمناء مل�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
العاملية ،و�سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم رئي�س م�ؤ�س�سة
حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة ،ع�ضو جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة مبادرات
حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية ،و�سمو ال�شيخة ميثاء بنت حممد بن
را�شد �آل مكتوم ع�ضو جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل
مكتوم العاملية ،و�سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،رئي�س
جمل�س دبي الريا�ضي ،و�سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم ،الرئي�س
الأعلى الرئي�س التنفيذي لطريان الإمارات واملجموعة ،ومعايل حممد
عبداهلل القرقاوي وزي��ر ��ش��ؤون جمل�س ال ��وزراء ،الأم�ين العام مل�ؤ�س�سة
م�ب��ادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية ،وع��دد من �أع�ضاء جمل�س
الأمناء واملدراء التنفيذيني يف امل�ؤ�س�سة.
و�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم قائ ً
ال“ :جائحة
كوفيد 19-العاملية �أثبتت �أن العمل الإن���س��اين املنهجي وامل�ستدام هو
الأق��در على دعم املجتمعات وخدمة النا�س يف �أوق��ات الأزمات” ،م�ضيفاً
�سموه“ :رغم العقبات والتحديات التي فر�ضتها جائحة كوفيد19-
كانت املبادرات على قدر التحديات والطموحات ..وعطا�ؤنا و�صل �أكرث
من  83مليون �إن�سان يف  82دولة».
و�أ�شار �سموه بالقول“ :دولة الإم��ارات لي�ست كياناً �سيا�سياً واقت�صادياً
فقط و�إمنا كيان ح�ضاري و�إن�ساين ومنارة للأمل يف املنطقة».
و�أثنى �صاحب ال�سمو على فريق عمله بالقول“ :كوادرنا واملتطوعون
الذين جتاوز عددهم � 121ألفاً �أثبتوا جدارة وكفاءة ..و�أظهروا �شجاعة
و�إرادة �صلبة يف مواجهة جائحة كوفيد.»19-
و�شدد �سموه قائ ً
ال“ :لن ندير ظهرنا للإن�سانية �أياً كانت التحديات..
و�سنوا�صل غر�س بذار الأمل يف كل بقاع املعمورة ..و�سنكون عوناً و�سنداً
للإن�سان يف كل مكان».
وخ �ت��م ��ص��اح��ب ال���س�م��و ب��ال �ق��ول“ :كل ع��ام مي��ر ع�ل��ى عملنا الإن�ساين
يزيدنا �إ��ص��راراً على ر�ؤيتنا ..ومع كل عام ي��زداد عدد �شركائنا ..ويزداد
عدد امل�ستفيدين ..وي��زداد �إمياننا ب�أن العمل الإن�ساين جزء �أ�سا�سي من
ا�ستئناف احل�ضارة».
واط�ل��ع �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم على �أب��رز ما
حققته م�ؤ�س�سة م �ب��ادرات حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم العاملية يف العام
 ،2020من خ�لال  35م�ؤ�س�سة حتت مظلتها تنفذ ع�شرات املبادرات
الربامج وامل�شاريع واحلمالت يف خمتلف �أنحاء العامل .كما ا�ستعر�ض
�سموه املبادرات والربامج واحلمالت اجلديدة التي �أُطلقت العام املا�ضي
ا�ستجاب ًة للتحديات التي فر�ضها تف�شي وب��اء ف�يرو���س ك��ورن��ا امل�ستجد
“كوفيد ،”19-يف خمتلف القطاعات احليوية.
وخ�ص �سموه بالذكر العمليات اللوج�ستية والإجراءات الإغاثية الفورية
ّ
التي نفذتها املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية انطالقاً من دبي �إىل
جهات العامل الأربع بالتن�سيق مع املنظمات الدولية والأممية والإقليمية
لنقل امل�ساعدات الطبية والغذائية ب�أ�سرع وقت ،وو�ضعت دولة الإمارات يف
مقدمة الدول الأ�سرع ا�ستجابة لتداعيات اجلائحة على م�ستوى العمل
الإغاثي والإن�ساين العاملي.
كما توقف �سموه عند مبادرة املدر�سة الرقمية ،الأوىل من نوعها يف العامل
العربي ،والتي �أطلقتها م�ب��ادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية يف
نوفمرب  ،2020لإي�صال �أف�ضل تعليم متاح ،وفق �أرقى املعايري الرتبوية
والتدري�سية يف العامل ،ملاليني الطلبة حيثما كانوا ويف �أي وقت من خالل
تطبيقات التكنولوجيا ال��ذك�ي��ة ملعاجلة ال�ت�ح��والت املفاجئة يف �أمناط
التعليم والتعلم التي فر�ضها وباء كوفيد 19-على املنظومة التعليمية
يف املنطقة العربية والعامل على حد �سواء.
ون ّوه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم باخلطط امل�ستقبلية
للم�ؤ�س�سات ومبادراتها وبراجمها ،التي تكفل ا�ستمرارية العمل اخلريي
والإن �� �س��اين ب�ع��د ال�ت�ك�ي��ف ال���س��ري��ع م��ع الأو�� �ض ��اع اجل��دي��دة والظروف
اال�ستثنائية للجائحة ،وت�ست�شرف خارطة التعايف ال�سريع مل�سارات العمل
اخلريي والإن�ساين واملجتمعي على م�ستوى العامل بف�ضل �أفكار �إبداعية
وحلول مبتكرة تقدمها امل�ؤ�س�سات وكوادرها واملتطوعون فيها ،مبا يحقق
م�ستقب ً
ال م�ستداماً للعمل الإن�ساين كي ي�صل �أث��ره الإيجابي �إىل �أكرب
عدد من امل�ستفيدين.
 دور �إن�ساين و�إغاثي عاملي فعالمن جانبه ،قال �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل
عهد دبي ،نائب رئي�س جمل�س الأمناء مل�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد
�آل مكتوم العاملية“ :ت�ؤكد م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
العاملية ب�أنها �إحدى �أيادي العطاء الإماراتية املمدودة يف كل �أرجاء العامل،
وب�أن ما قد يكون حتدياً للآخرين ي�شكل فر�صة لها لتحقيق املزيد من
الإجن��ازات وامل�ساهمة البنّاءة يف االرتقاء بنوعية احلياة وبناء جمتمعات
تنعم باال�ستقرار” ،الف �ت �اً ��س�م��وه �إىل �أن “مبادرات حم�م��د ب��ن را�شد

حممد بن را�شد ي�ؤكد:

جائحة كوفيد 19-العاملية �أثبتت �أن العمل الإن�ساين املنهجي وامل�ستدام هوالأقدر على دعم املجتمعات وخدمة النا�س يف �أوقات الأزمات
 رغم العقبات والتحديات التي فر�ضتها اجلائحة كانت املبادرات على قدرالتحديات والطموحات ..وعطا�ؤنا و�صل �إىل �أكرث من  83مليون �إن�سان يف  82دولة
 كوادرنا واملتطوعون الذين جتاوز عددهم � 121ألف ًا �أثبتوا جدارة وكفاءة..و�أظهروا �شجاعة و�إرادة �صلبة يف مواجهة جائحة كوفيد.19-
 لن ندير ظهرنا للإن�سانية �أيا كانت التحديات ..و�سنوا�صل غر�س بذار الأمل يفكل بقاع املعمورة ..و�سنكون عون ًا و�سند ًا للإن�سان يف كل مكان.
�آل مكتوم العاملية مار�ست دوراً �إن�سانياً و�إغاثياً عاملياً ف ّعا ًال يف ،2020
عرب �إتاحة �إمكاناتها ومواردها وخرباتها لتمكني العديد من املنظمات
والهيئات الأممية لإي�صال امل�ساعدات الغذائية والطبية للمنكوبني �أينما
كانوا».
و�شدد �سموه ب�أن “مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية بكوادرها
و�أ��ص��ول�ه��ا وب��راجم�ه��ا وم�شاريعها �أح��د �أه��م ممكنات العمل الإن�ساين
والإغاثي والتنموي لدولة الإمارات �إقليميا ودولياً».
و�أ�شاد �سموه بجهود جميع العاملني واملتطوعني يف خمتلف امل�ؤ�س�سات
واملبادرات املن�ضوية حتت امل�ؤ�س�سة الأم ،منوهاً بالأفكار املبتكرة واحللول
النوعية التي طرحها جمل�س الأمناء خالل الأ�سابيع الأوىل من تف�شي
جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد و�إعالنه وبا ًء عاملياً ،مما �ساهم يف �سرعة
التعامل مع الأزم��ة ال�صحية العاملية واال�ستجابة ب�آليات غري تقليدية
للو�صول �إىل ماليني املحتاجني حول العامل رغم الإجراءات االحرتازية
والوقائية التي طبقتها معظم الدول.
 عام ا�ستثنائي و�صناعة رابحة�إىل ذل��ك ،ق��ال م�ع��ايل حممد ع�ب��داهلل ال�ق��رق��اوي ،وزي��ر ��ش��ؤون جمل�س
الوزراء ،الأمني العام مل�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية:
“عام  2020كان ا�ستثنائياً بكل املقايي�س ،رافقته الكثري من التحديات
ب�سبب جائحة كوفيد ،19-لكن باملقابل كان هناك الكثري من الإبداع
يف �صناعة الأم��ل ،ال�صناعة الوحيدة التي ال تعرف اخل�سارة كما ي�ؤكد
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم».
و�أ� �ض��اف“ :رغم الإج� ��راءات الوقائية وال�ت�ح��والت يف �أمن ��اط التوا�صل
والعمل الإن�ساين واملجتمعي ،ف��إن م�ب��ادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
العاملية ر�سخت يف العام  2020دورها الريادي يف مد ج�سور الت�ضامن
الإن���س��اين يف ال�ع��امل ودع��م املجتمعات اله�شة وت�ق��دمي ال�ع��ود وامل�ساعدة
ملاليني الب�شر ”.ولفت القرقاوي �إىل �أن م�ؤ�س�سة م�ب��ادرات حممد بن
را�شد �آل مكتوم العاملية ت�شكل رافعة �أ�سا�سية من روافع العمل الإن�ساين
والتنموي والإغ��اث��ي واملجتمعي يف دول��ة الإم ��ارات ،ور�ؤيتها هي امتداد
لر�ؤية منظومة العمل الإن�ساين امل�ؤ�س�سي ال��ذي �أر�سته دول��ة الإمارات
منذ ت�أ�سي�سها” ،م�ؤكداً معاليه“ :الإمارات بتوجيهات قيادتها الر�شيدة
�ستوا�صل م�سريتها يف العمل اخلريي والإن�ساين لإغاثة امللهوف ،وم�ساندة
املحتاج ،وتلبية نداء الإن�سانية».
 تكرمي كبار املتربعني يف حملة  100مليون وجبةو�شهدت الفعالية ح�ضور رواد الأم��ل م��ن كبار امل�ساهمني واملتربعني
حلملة “ 100مليون وجبة” ،الأك�ب�ر يف املنطقة لإط �ع��ام ال�ط�ع��ام يف
رم�ضان  2021يف  30دولة موزعة على �أرب��ع ق��ارات يف العامل العربي
و�آ�سيا وافريقيا و�أوروب ��ا و�أمريكا اجلنوبية ،حيث ك��رم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم اجلهات التي قدمت امل�ساهمات الأبرز،
م�ساهم ًة يف الت�سريع يف حتقيق احلملة �أهدافها ،متخطية هدفها بت�أمني
 100مليون وجبة يف الأي��ام الع�شرة الأوىل من �إطالقها .وت�شمل هذه
اجلهات :م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية،
وهيئة كهرباء ومياه دبي ،وهيئة الطرق واملوا�صالت ،وجمعية دار الرب،
وجمموعة الر�ستماين ،وم�صرف الإمارات الإ�سالمي ،وم�ؤ�س�سة الإمارات
لالت�صاالت ،والإم� ��ارات ل�ل�م��زادات ،بالإ�ضافة �إىل ال��دك�ت��ور عبدالقادر
ال�سنكري و�أبنائه.

وكان �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم قد �أعلن عن �إطالق
حملة “ 100مليون وجبة” ،قبل بداية �شهر رم�ضان  ،2021م�ؤكداً
�أن �إطعام الطعام يف �شهر ال�صيام من �أف�ضل ما ميكن �أن يقدمه �شعب
الإم��ارات الكرمي لإخوانه يف الإن�سانية ،خ�صو�صاً بعدما دفعت جائحة
كوفيد 19-العديد من ال�شعوب لتحديات معي�شية �صعبة ،داعياً اجلميع
�إىل امل�ساهمة يف �إر�سال  100مليون ر�سالة �إن�سانية يف �شهر اخلري با�سم
دولة الإمارات لأنها كانت وما زالت و�ستبقى رائدة يف عمل اخلري.
هذا وح�ضر اجتماع جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة والفعالية اخلا�صة ب�إطالق
تقرير الأعمال مل�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية 2020
كل من  :معايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي ،وزيرة دولة ل�ش�ؤون التعاون
ال��دويل رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة دبي العطاء� ،سعادة عو�ض �صغري
الكتبي ،رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة نور دبي ،ومعايل حممد املر ،رئي�س
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة مكتبة حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ومعايل عبداهلل
الب�سطي �أمني عام املجل�س التنفيذي لإم��ارة دبي ،ومعايل �سعيد حممد
الطاير ،رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة �سقيا الإمارات ،ومعايل مطر حممد
الطاير ،رئي�س جمل�س �أمناء جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم للإبداع
الريا�ضي ،و�سعادة داوود الهاجري ،نائب رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة بنك
الإم��ارات للطعام ،و�سعادة الدكتور حمد ال�شيخ �أحمد ال�شيباين ،الع�ضو
املنتدب للمعهد الدويل للت�سامح ،و�سعادة الدكتورة رجاء عي�سى القرق،
رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة اجلليلة ،و�سعادة �إبراهيم حممد بو ملحة،
نائب رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال
اخلريية والإن�سانية ،و�سعادة �سعيد العطر ،الأمني العام املُ�ساعد مل� ّؤ�س�سة
مُ بادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العامل ّية ،و�سعادة جمال بن حويرب،
املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة.
 الو�صول �إىل ماليني امل�ستفيدينخالل العام  ،2020وعلى الرغم من العوائق الفنية واللوج�ستية والإدارية
التي فر�ضتها جائحة كوفيد ،19-جنحت م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن
را�شد �آل مكتوم العاملية يف الو�صول �إىل عدد غري م�سبوق من امل�ستفيدين
باملقارنة مع ال�سنوات ال�سابقة .وقد وجتاوز حجم �إنفاق مبادرات حممد
بن را�شد �آل مكتوم العاملية على خمتلف مبادراتها الإن�سانية واخلريية
والإغاثية والتنموية واملجتمعية ،من خالل امل�ؤ�س�سات واملبادرات وامل�شاريع
والربامج التابعة لها� ،أكرث من  1.2مليار درهم ،و�صل �أثرها الإيجابي
�إىل  82مليون �إن�سان يف  83دولة حول العامل ،مقارنة مع  71مليون
�شخ�ص يف العام  .2019وبلغ عدد موظفي م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن
را�شد �آل مكتوم العاملية من م�س�ؤولني و�إداريني وفنيني وطواقم ميدانية
 576موظفاً يف حني بلغ عدد املتطوعني � 121,676شخ�صاً يف خمتلف
م�شاريع وبرامج امل�ؤ�س�سة الإن�سانية والتنموية.
وتن�ضوي حتت مظلة م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية
 35م�ؤ�س�سة ومبادرة م�ؤ�س�سية تنفذ مئات امل�شاريع والربامج واحلمالت،
�ضمن خم�سة حماور عمل رئي�سية هي :امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثية،
والرعاية ال�صحية ومكافحة امل��ر���ض ،ون�شر التعليم واملعرفة ،وابتكار
امل�ستقبل والريادة ،ومتكني املجتمعات.
 امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثيةيف هذا ال�سياق ،و�صل �إجمايل امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثية التي قدمتها
مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية عام � 2020إىل  382مليون

درهم بزيادة �أكرث من  100مليون درهم عن العام  2019الذي �سجلت
فيه نحو  262مليون دره ��م .وت�ضاعف ع��دد امل�ستفيدين م��ن حمور
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثية لي�صل ع��ام � 2020إىل  34.8مليون
�إن�سان باملقارنة مع  17مليون �شخ�ص عام .2019
وتندرج حتت حمور امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثية كل من املدينة العاملية
للخدمات الإن�سانية ،وم�ؤ�س�سة بنك الإم��ارات للطعام ،وم�ؤ�س�سة حممد
بن را�شد للأعمال اخلريية والإن�سانية ،وم�ؤ�س�سة �سقيا الإمارات ،ومركز
حممد بن را�شد العاملي ال�ست�شارات الوقف والهبة.
و��ض�م��ن ه��ذا امل �ح��ور ،ق��دم��ت حملة “ 10م�لاي�ين وجبة” املجتمعية
الوطنية الأك�بر من نوعها التي �أطلقتها م�ب��ادرات حممد بن را�شد �آل
مكتوم العاملية يف رم�ضان  2020لتوفري الدعم الغذائي للأفراد والأ�سر
املتعففة مم��ن تت�ضرروا ج � ّراء تداعيات جائحة كوفيد 19-م��ا يعادل
 15.3مليون وجبة ،فيما �ساهم يف احلملة � 130ألف متربع و�شارك يف
تنفيذها  1000متطوع.
وجاءت مبادرة “�أطول �صندوق تربعات” يف العامل لتدعم حملة “10
ماليني وجبة” ب��إ��ض��اءة  1.2مليون نقطة م�ضيئة على واج�ه��ة برج
خليفة� ،أطول �صرح عمراين يف العامل بواقع نقطة م�ضيئة لكل  10دراهم
يتم التربع بها ،حيث جمعت خالل �أ�سبوع واحد فقط  12مليون درهم
ت�ساوي  1.2مليون وجبة قدمها  8,500متربع من  111جن�سية.
ب��دوره ق��دم بنك الإم��ارات للطعام  9,086طناً من الطعام خ�لال عام
 2020لي�سهم يف توفري �شبكة �أمان للأكرث ت�أثراً بال�ضغوط االجتماعية
واالقت�صادية التي فر�ضتها جائحة كوفيد .19-كما نظم البنك حملة
توعية ا�ستفاد منها � 250,000شخ�ص لتعريفهم ب�أهمية �سالمة الغذاء
يف زمن اجلائحة والعدوى.
وا��س�ت�ط��اع��ت م��ؤ��س���س��ة حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ل�ل�أع�م��ال اخلريية
والإن�سانية الو�صول برباجمها ومبادراتها �إىل  2.1مليون �إن�سان يف
ع��ام  2020يف كازاخ�ستان ،وطاجيك�ستان ،وباك�ستان ،وقريغيز�ستان،
و�أفغان�ستان ،وبنغالدي�ش ،وبنني وال�سنغال ،و�أوغندا ،وغانا.
فيما دعمت املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية التي ت�ضم  80ع�ضواً من
منظمات وهيئات دولية وم�ؤ�س�سات و�شركات معنية بالعمل الإن�ساين �أكرث
من  1.1مليون �شخ�ص ،من خالل ت�سيري قوافل �إغاثية جوية للعديد
من ال��دول التي عانت من ال�ك��وارث الطبيعية �إىل جانب تداعيات وباء
فريو�س كورونا امل�ستجد.
�أما م�ؤ�س�سة �سقيا الإمارات فنفذت  38م�شروعاً مائياً خالل عام 2020
ا�ستفاد منها � 182أل��ف �شخ�ص .و�أطلق مركز حممد بن را�شد العاملي
ال�ست�شارات ال��وق��ف وال�ه�ب��ة يف ال�ع��ام  2020م���ش��روع ال��وق��ف الوطني
ملكافحة “كوفيد ”19-عام  2020بقيمة �إجمالية تعادل  23مليون
درهم.
 الرعاية ال�صحية ومكافحة الأمرا�ض�إىل ذل��ك� ،سجل حمور الرعاية ال�صحية ومكافحة املر�ض حجم �إنفاق
�إج �م��ايل بلغ  49.6مليون دره��م خ�لال ال �ع��ام  ،2020على ع�شرات
املبادرات واحلمالت العالجية والوقائية ،و�صل �أثرها املبا�شر �إىل � 38ألف
�شخ�ص .وتن�ضوي حتت حمور الرعاية ال�صحية ومكافحة املر�ض ٌ
كل من
م�ؤ�س�سة اجلليلة لدعم التعليم والأبحاث يف املجاالت الطبية وم�ؤ�س�سة
نور دبي اللتني تعمالن على االرتقاء مب�ستوى الرعاية ال�صحية والبحث
العلمي والطبي خلدمة الإن�سانية وتطوير العلوم الطبية.
وق��د �شهد ال �ع��ام � 2020إط�ل�اق “مركز حم�م��د ب��ن را� �ش��د للأبحاث
الطبية”� ،أول م��رك��ز �أب �ح��اث طبية حيوية م�ستقل يف دول��ة الإم ��ارات
بقيمة �إجمالية قدرها  300مليون دره��م ،بحيث يهدف املركز  ،الذي
يتبع م�ؤ�س�سة اجلليلة� ،إىل �إع��داد جيل جديد من الباحثني امل�ؤهلني يف
التخ�ص�صات ال�صحية املتنوعة ،ورفد املجتمع البحثي املحلي والإقليمي
والعاملي ببحوث علمية طبية تخ�ص�صية ،وتعزيز االبتكار يف قطاع الرعاية
ال�صحية ،وو�ضع خطط ا�ستباقية الحتواء الأوبئة ،ودعم اجلهود العاملية
لإيجاد العالجات اجلديدة واللقاحات الفعالة.
ونظمت م�ؤ�س�سة اجلليلة حملة برنامج “عاون” يف رم�ضان 2020
بالتعاون مع  14جهة �شريكة لدعم عالج املر�ضى على م�ستوى الدولة
والتوعية بالتغذية ال�صحية و�آل�ي��ات الوقاية من جائحة كوفيد.19-
وتابعت �أي�ضاً برنامج “ت�آلف” يف دورت��ه ال�ساد�سة املعني بدعم �أولياء
الأم��ور واملعلمني وتدريبهم على التعامل مع التحديات الذهنية لدى
الأطفال ،حيث و�صل الربنامج �إىل  7600طالب كما د ّرب  73معلماً
ومدير مدر�سة .كما قدمت امل�ؤ�س�سة منحاً بحثية ودرا�سة بلغت قيمتها
الإجمالية  7ماليني درهم خالل عام .2020
و�أط�ل�ق��ت م�ؤ�س�سة اجلليلة يف ال�ع��ام  2020م�ب��ادرة “ب�صمة را��ش��د بن
�سعيد” جلمع التربعات للنهو�ض بالقطاع ال�صحي يف الإم��ارات ،حيث
جمعت �أك�ثر من  22.5مليون دره��م من التربعات التي قدمها 107
متربعني من الأفراد وامل�ؤ�س�سات.
�أما م�ؤ�س�سة نور دبي فوا�صلت عملها يف على توفري �صحة العيون يف متناول
الفقراء والأ�شد حاجة ،حيث و�صلت �إىل � 11,564شخ�ص يف �إثيوبيا
ا�ستفادوا ع��ام  2020من برناجمها للق�ضاء على مر�ض الرتاخوما.
كما تابعت برنامج كات�سينا املتكامل للعناية ب�صحة العيون الذي يوفر
العمليات اجلراحية املجانية لأكرث من � 11ألف �شخ�ص ،والفحو�صات
املجانية لـ� 363ألف �شخ�ص وطالب مدر�سة ،وتوعية �أكرث من مليونني
من مقدمي الرعاية ال�صحية واملجتمعية يف نيجرييا.
ونظمت نور دبي �أي�ضاً املخيم العالجي يف العا�صمة ال�سودانية اخلرطوم
والذي ا�ستفاد منه � 3900شخ�ص ،خ�ضع  500منهم لعملية �إزالة املياه
البي�ضاء جراحياً.
وع��ززت التوعية بوباء كوفيد 19-والإج ��راءات االح�ترازي��ة والوقائية
منه ،خا�صة على م�ستوى الأطفال وطلبة املدار�س.
كما �شهد عام  2020يف حمور الرعايــــــة ال�صحيــــــة ومكافحة املر�ض
اكتمال املرحلة الإن�شائية الأوىل من م�شــــــروع مركـــــــز جمدي يعقوب
ال�ع��امل��ي للقلب يف العا�صمــــة امل�صرية القاهــــــــــرة ،وال ��ذي ر��ص��دت له
م�ب��ادرة �صنّاع الأم��ل املن�ضويــــــــة حت��ت مبـــــادرات حممد ب��ن را��ش��د �آل
مكـتـــــــوم العاملية  88مليون درهم من التبـرعـــــــات التي مت جمعها له يف
احتفاليتــها ال�ضخمة التي كرمت فيها �صناع الأمل يف الوطــــــــن العربي
يف فرباير  ،2020حيث �سي�ستقبل امل�ست�شفى عند اكتمالـــــــــه مر�ضى
القلب املحتاجني من خمتلف �أنحاء الوطن العربي جمانا ،مع الرتكيز
على الأطفال.
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�أخبـار الإمـارات

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد
يهنئون رئي�س بولندا بذكرى يوم الد�ستور

•• �أبوظبي  -وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” برقية تهنئة �إىل فخامة الرئي�س
�أندجي دودا رئي�س جمهورية بولندا مبنا�سبة ذكرى يوم الد�ستور لبالده.
كما بعث �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
برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة الرئي�س �أندجي دودا.
وبعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان برقيتي
تهنئة �أي�ضا �إىل معايل ماتيو�س مورافيت�سكي رئي�س وزراء جمهورية بولندا باملنا�سبة نف�سها.
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الإمارات تدين حماولة احلوثيني
ا�ستهداف جنران ب�صاروخ بالي�ستي وطائرتني مفخختني
•• �أبوظبي-وام:

�أعربت دول��ة الإم��ارات عن �إدانتها وا�ستنكارها ال�شديدين
حماوالت ميلي�شيات احلوثي الإرهابية املدعومة من �إيران،
ا��س�ت�ه��داف امل��دن�ي�ين والأع �ي ��ان امل��دن�ي��ة ب�ط��ري�ق��ة ممنهجة
ومتعمدة يف مدينة جن��ران يف اململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة ،من خالل �صاروخ بالي�ستي وطائرتني مفخختني،
اعرت�ضتها قوات التحالف.
و�أك��دت دول��ة الإم ��ارات يف بيان �صادر عن وزارة اخلارجية

وال�ت�ع��اون ال ��دويل �أن ا��س�ت�م��رار ه��ذه الهجمات الإرهابية
جلماعة احلوثي يعك�س حتديها ال�سافر للمجتمع الدويل
وا�ستخفافها بجميع القوانني والأع��راف الدولية .وحثت
الوزارة املجتمع الدويل على �أن يتخذ موقفا فوريا وحا�سما
لوقف هذه الأعمال املتكررة التي ت�ستهدف املن�ش�آت احليوية
واملدنية و�أمن اململكة ،و�إمدادات الطاقة وا�ستقرار االقت�صاد
ال�ع��امل�ي�ين ،م ��ؤك��دة �أن ا��س�ت�م��رار ه��ذه ال�ه�ج�م��ات يف الآون ��ة
الأخرية يعد ت�صعيدا خطريا ،ودلي ً
ال جديداً على �سعي هذه
امللي�شيات �إىل تقوي�ض الأمن واال�ستقرار يف املنطقة.

وج��ددت ال��وزارة ت�ضامن دولة الإم��ارات الكامل مع اململكة
�إزاء هذه الهجمات الإرهابية ،والوقوف معها يف �صف واحد
�ضد ك��ل تهديد يطال �أمنها وا��س�ت�ق��راره��ا ،ودعمها يف كل
ما تتخذه من �إج ��راءات حلفظ �أمنها و�سالمة مواطنيها
واملقيمني على �أرا�ضيها.
و�أكد البيان �أن �أمن الإمارات العربية املتحدة و�أمن اململكة
العربية ال�سعودية ك��ل ال يتجز�أ و�أن �أي تهديد �أو خطر
ي��واج��ه امل�م�ل�ك��ة ت�ع�ت�بره ال��دول��ة ت �ه��دي��داً مل�ن�ظ��وم��ة الأم ��ن
واال�ستقرار فيها.

  1.2مليار درهم حجم �إنفاق مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية على العمل اخلريي والإن�ساين يف 2020 83 -مليون �شخ�ص ا�ستفادوا من ع�شرات الربامج واملبادرات وامل�شاريع الإن�سانية والإغاثية واملجتمعية يف  82دولة

 ن�شر التعليم واملعرفة�أم ��ا حم��ور ن���ش��ر التعليم واملعرفة
ف�سجلت خمتلف املبادرات وامل�شاريع
وال�ب�رام ��ج امل �ن �� �ض��وي��ة حت �ت��ه حجم
�إنفاق �إجمايل بقيمة  265مليون
دره � � � ��م ،وا�� �س� �ت� �ف ��اد م � ��ن ب ��راجم ��ه
ومبادراته  45.5مليون �إن�سان.
وي�ضم هذا املحور ،حتت مظلة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية،
م�ؤ�س�سة دبي العطاء ،وم�ؤ�س�سة مكتبة حممد بن را�شد �آل مكتوم ،وم�ؤ�س�سة
حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة ،وقمة املعرفة ،وجائزة حممد بن
را�شد �آل مكتوم للمعرفة ،وجائزة حممد بن را�شد للغة العربية ،وحتدي
القراءة العربي ،ومن�صة مدر�سة ،واملدر�سة الرقمية.
وا�ستفاد من برامج م�ؤ�س�سة دبي العطاء �أكرث من  20مليون �شخ�ص يف
 60دولة عام  ،2020و�أ�ضافت �إىل براجمها  15برناجماً جديداً لدعم
التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة ومهارات القراءة والكتابة واحل�ساب،
والتعليم يف حاالت الطوارئ ،والتعليم العايل ،وتدريب املعلمني وغريها،
لي�صبح �إجمايل عدد براجمها  227برناجماً.
و�شهد عام � 2020إدراج دبي العطاء �ضمن �أع�ضاء جلنة املجتمع املدين
التابعة لإدارة الأمم املتحدة للتوا�صل العاملي ،وان�ضمامها �إىل “التحالف
العاملي للتعليم من �أجل اال�ستجابة جلائحة كوفيد ”19-التابع ملنظمة
اليون�سكو .فيما ا�ستثمرت يف بناء م��دار���س التعليم الأ�سا�سي وتطوير
مهارات القراءة والكتابة يف نيبال وكمبوديا وال�سنغال.
ك�م��ا ت�ع�ه��دت دب��ي ال�ع�ط��اء ب�ت�ق��دمي  18.5م�ل�ي��ون دره ��م ل��دع��م مبادرة
“جيجا” العاملية الهادفة لربط كافة مدار�س العامل ب�شبكة الإنرتنت،
والتي �أطلقتها منظمة الأمم املتحدة للطفولة “اليوني�سف” واالحتاد
الدويل لالت�صاالت.
و�أط�ل�ق��ت دب��ي العطاء م�ب��ادرة “�إن�سانية ملهمة” بالتعاون م��ع الفنان
العاملي �سا�شا جفري ومنظمات اليوني�سف واليون�سكو وم�ؤ�س�سة جلوبال
جيفت ل�ضمان عدم انقطاع العملية التعليمية .ور�سم الفنان جفري من
خالل املبادرة لوحة “رحلة الإن�سانية” التي تعد �أكرب لوحة فنية على
م�ساحة من القما�ش يف العامل وبيعت مقابل  227.8مليون درهم ذهب
ريعها لدعم برامج امل�ؤ�س�سات الأربع امل�شاركة يف املبادرة.
ووف��رت دب��ي العطاء � 40أل��ف جهاز كمبيوتر �ضمن حملتها الوطنية
يف دول��ة الإم��ارات “التعليم دون انقطاع” ،كما نظمت برامج وم�شاريع
تعليمية م�ستمرة يف كلٍ من ال�سنغال وتنزانيا ا�ستفاد منها � 50ألف طالب
وطالبة.
ب��دوره��ا ع�ق��دت م�ؤ�س�سة حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم للمعرفة مبادرة
“حوارات املعرفة” التي �شارك فيها � 5559شخ�صاً ب�شكل افرتا�ضي
ملناق�شة دور املعرفة يف مواجهة الأوب�ئ��ة .كما ا�ستفاد من مركز املعرفة
الرقمي التابع للم�ؤ�س�سة ،الذي ي�ضم �أكرث من � 300ألف عنوان وما يزيد
عن  3.5مليون مادة رقمية� 252 ،ألف �شخ�ص خالل عام .2020
وا�ستمرت مبادرة “بالعربي” من م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للمعرفة بتعزيز ح�ضور اللغة العربية حيث و�صل عدد م�شاهدات و�سم
#بالعربي �إىل �أرقام قيا�سية ،فيما خ ّرج برنامج دبي الدويل للكتاب التابع
لها  54كاتباً �شاباً بعد متكينهم يف جمال مهارات الكتابة الإبداعية.
وبحلول ع��ام  ،2020بلغ ع��دد امل�ستفيدين من منحة كلية حممد بن
را�شد للإعالم التي تقدمها م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة
 66طالباً متفوقاً من خمتلف البالد العربية.
ويف حمور التعليم واملعرفة� ،أي�ضاً حقق حتدي القراءة العربي يف دورته
اخلام�سة م�شاركة قيا�سية بلغت  21مليون م�شارك من  52دولة ،فيما
تناف�ست � 96ألف مدر�سة من العامل العربي على لقب “املدر�سة املتميزة”

يف التحدي.
�أما من�صة مدر�سة املن�ضوية فا�ستكملت عام  2020منهاج اللغة العربية
الذي ي�ضم  1000فيديو تعليمي ملختلف املراحل الدرا�سية.
كما �أطلقت املن�صة بالتعاون مع منظمات اليوني�سف واليون�سكو والإي�س�سكو
حملة “كن واعياً” لتوعية الأطفال مبخاطر وباء كوفيد 19-العاملي من
خالل جمموعة فيديوهات توعوية باللغة العربية.
وا�ستجاب ًة لتحدي جائحة كوفيد 19-ال��ذي غيرّ �أمن��اط التع ّلم ب�شكل
جذري� ،شهد العام � ،2020إطالق املدر�سة الرقمية ،حتت مظلة مبادرات
حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية� ،أول مدر�سة رقمية متكاملة يف املنطقة
العربية ،لتكون من��وذج�اً مل�ستقبل التعليم الرقمي ال��ذي ي�ستفيد من
التكنولوجيا لتطوير املعرفة وتفعيل تقنيات الذكاء اال�صطناعي وتر�سيخ
ثقافة االبتكار والتعلم امل�ستمر والذاتي بطرق مرنة ومن �أي مكان ويف
�أي وقت.
وجرى خالل عام � 2020إثراء قائمة مقتنيات مكتب حممد بن را�شد
�آل مكتوم التي ت�ستعد قريباً لفتح �أبوابها ف��ور اكتمال خمزونها الذي
ي�ضم ماليني العناوين الورقية والرقمية وال�سمعية مبختلف اللغات،
حيث �أ�ضيفت لقوائمها مطبوعات ثمينة لأب��رز علماء العاملني العربي
والإ�سالمي مثل ابن الهيثم ،والزهراوي ،وابن �سينا والرازي وغريهم.
 ابتكار امل�ستقبل والريادةوحظي حمور ابتكار امل�ستقبل والريادة باهتمام رئي�سي� ،ضمن مبادرات
حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية ،خالل العام  ،2020حيث بلغ حجم
الإنفاق على خمتلف املبادرات وامل�شاريع حتت هذا املحور  440مليون
درهم ا�ستفاد منها  1.3مليون �شخ�ص.
ويندرج حتت حمور ابتكار امل�ستقبل والريادة :متحف امل�ستقبل ،ومبادرة
م�ل�ي��ون م�برم��ج ع��رب��ي ،وم��ؤ��س���س��ة حم�م��د ب��ن را� �ش��د لتنمية امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة ،وجائزة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب،
وجائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال ،وجائزة حممد بن را�شد �آل
مكتوم للمياه .ووفرت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة يف العام � 2020ضمن ه��ذا املحــــــور حزمـــــــة متكاملة من
احلوافز والت�سهيالت بقيمة  192مليون درهم ،وبلغ عدد رواد الأعمــال
الإماراتيني امل�ستفيدين منها  3563رائد �أعمال.
كما وا�صل مركز حمدان للإبداع واالبتكار التابع للم�ؤ�س�سة خالل عام
 2020تقدمي خدمة “حا�ضنات الأعمال” لي�صل عدد ال�شركات النا�شئة
امل�ستفيدة من هذه اخلدمة �إىل � 645شركة حتى الآن.
و�شهد عام  2020تركيب القطعة الأخرية يف واجهة متحف امل�ستقبل يف
دبي الذي ي�شكل معلماً �أيقونياً ،حيث �سيكون لدى افتتاحه حا�ضنة لأفكار
وابتكارات وتقنيات امل�ستقبل.
كما �أطلقت مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية ،حتت هذا املحور،
م���ش��روع “املربمج العاملي” ك��أك�بر م �ب��ادرة ت��وف��ر من�صة تدريبية على
الإنرتنت خلم�سة ماليني �شاب و�شابة يف  50دولة.
وب��دوره��ا �أطلقت م�ؤ�س�سة دب��ي للم�ستقبل يف ال�ع��ام “ 2020هاكاثون
مليون مربمج عربي” البتكار حلول م�ستقبلية للتحديات والأزمات التي
تواجه قطاع الرعاية ال�صحية حول العامل .وبلغت جوائز التحدي 184
�ألف درهم.

الإمارات تر�سل طائرة حتمل  50طنا
من املواد الغذائية �إىل قريغيز�ستان

•• �أبوظبي-وام:

�أر�سلت دولة الإمارات �أم�س طائرة حتمل على متنها 50
طنا من امل��واد الغذائية� ،إىل جمهورية قريغيز�ستان،
وذل��ك يف �إط ��ار م �ب��ادرات ال��دول��ة خ�لال �شهر رم�ضان
الكرمي.
وق� ��ال � �س �ع��ادة ��س�ع�ي��د م �ط��ر ال �ق �م��زي � �س �ف�ير الدولة
ل��دى جمهورية �أوزبك�ستان ال�سفري غ�ير املقيم لدى
قريغيز�ستان� :أخ��ذت دول��ة الإم��ارات على عاتقها دعم
ال ��دول ال�شقيقة وال���ص��دي�ق��ة ،يف ال �ظ��روف والأوق� ��ات

وخالل عام  ،2020وا�صلت جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال
ت�سليط ال�ضوء على ال�شراكات املميزة يف دولة الإمارات وجمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ،كما عقدت �سل�سلة ندوات افرتا�ضية عرب الإنرتنت
تكيفاً مع الإجراءات االحرتازية والوقائية املطبقة بعد جائحة كوفيد-
.19
و�شهد عام  2020تو�سيع نطاق جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية
للمياه يف دورتها الثالثة ،لت�شمل تقنيات جديدة يف �إنتاج وتوزيع وتخزين
ومراقبة وحتلية املياه� ،إ�ضافة �إىل ا�ستخدام الطاقة املتجددة لت�صفيتها،
كما ا�ستحدثت “جائزة احللول املبتكرة للأزمات” الأوىل من نوعها لدعم
االبتكارات الإغاثية يف جمال توفري املياه يف حاالت الطوارئ والأزمات.
 متكني املجتمعاتويف حمور متكني املجتمعات ،بلغ حجم �إنفاق م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن
را�شد �آل مكتوم العاملية ،على خمتلف امل�شاريع واملبادرات والربامج �ضمن
هذا املحور ،وفق تقرير الأعمال للعام  ،2020نحو  79.5مليون درهم،
وبلغ عدد امل�ستفيدين  1.1مليون �إن�سان.
وين�ضوي حتت مظلة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية �ضمن
حمور متكني املجتمعات ٌ
كل من مركز ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
للتوا�صل احل�ضاري ،املعهد ال��دويل للت�سامح ،وجائزة حممد بن را�شد
�آل مكتوم للت�سامح ،وكلية حممد بن را�شد للإدارة احلكومية ،ومنتدى
الإعالم العربي ،وجائزة ال�صحافة العربية ،وقمة وجائزة رواد التوا�صل
االجتماعي العرب ،وم�ؤمتر دبي الريا�ضي ال��دويل ،وجائزة حممد بن
را��ش��د �آل مكتوم ل�ل�إب��داع ال��ري��ا��ض��ي ،وامل�ن�ت��دى اال�سرتاتيجي العربي،
ومركز حممد بن را�شد لإعداد القادة ،و�صنّاع الأمل.
�ضمن �إجن ��ازات ال�ع��ام  ،2020احتفى م��رك��ز حممد ب��ن را��ش��د لإعداد
القادة بتخريج الدفعة الثالثة �ضمن برنامج “القيادات امل�ؤثرة” لتدريب
مواهب قيادية �إماراتية .كما مت تخريج  30منت�سباً هم �أع�ضاء الدفعة
الأوىل من “برنامج االنتداب الدويل للقيادات الإماراتية” الذي مي ّكن
القيادات الإماراتية من اكت�ساب خربات دولية نوعية.
ووا�صلت كلية حممد بن را�شد للإدارة احلكومية دعم الطالب �أ�صحاب
الإجنازات الأكادميية واملهنية املتميزة ،حيث قدمت يف العام  2020منحاً
درا�سية �أكادميية ل  71طالباً لاللتحاق “بربامج حكومة امل�ستقبل” يف
الكلية .و�سجلت الفعاليات الدولية التي نظمتها كلية حممد بن را�شد �آل
مكتوم للإدارة احلكومية ح�ضوراً افرتا�ضياً متميزاً ،حيث تابع 1223
م�شاركاً “منتدى الإمارات لل�سيا�سات العامة” ،فيما تابع فعاليات الندوة
العاملية ال�ساد�سة حول �أبحاث الأنظمة وال�سيا�سات ال�صحية” 1918
�شخ�صاً .وبلغ عدد امل�ستفيدين من املنح الدرا�سية وبرامج الزمالة التي
تنظمها الكلية � 86شخ�صاً.
وعلى م�ستوى متكني النا�شئني واليافعني وال�شباب ،ح�ضر  530متدرباً
م��ن خمتلف الفئات العمرية يف �أرب��ع دول ه��ي م�صر والأردن واملغرب
و�أوزبك�ستان تدريبات �أكادمييات ريال مدريد الريا�ضية خالل ،2020
والتي ت�أ�س�ست بال�شراكة بني مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية
وم�ؤ�س�سة ريال مدريد.
وحتت م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية ،نظم “جمل�س
دبي الريا�ضي” ،م�ؤمتر دبي الريا�ضي ال��دويل  2020بح�ضور 200
�شخ�ص ،حيث �أقيم امل�ؤمتر حتت �شعار “كرة القدم يف القمة».

•• �أبوظبي-وام:

ح� � ��� � �ص � ��دت دول � � � � � ��ة الإم� � � � � � � � ��ارات
خ �ل�ال الأ� �ش �ه ��ر الأخ� �ي ��رة نتائج
�سيا�ساتها ال�ن��اج�ح��ة يف مواجهة
�أزم� � ��ة كوفيد 19ال �ت��ي و�صفت
بـ”املتوازنة” م��ن ح�ي��ث مراعاة
جانبي املعادلة املرتبطة بالأزمة و
هما ال�صحة و االقت�صاد.
وق��دم��ت الإم � ��ارات يف �سبيل ذلك
�أح� ��د �أجن� ��ح من� ��اذج ال�ت�ع��اي����ش مع
الأو�� � �ض � ��اع اجل� ��دي� ��دة �أو م ��ا بات
ي �ع ��رف بـ”الواقع اجلديد” و
ال��ذي ت�ضمن خ�ط��وات و�إج ��راءات
حمكمة �أمنت ا�ستمرارية املنظومة
التعليمية وال���ص�ح�ي��ة ،وا�ستعادة
ال �ق �ط��اع االق �ت �� �ص��ادي والتجاري
عافيته� ،إ�ضافة �إىل العودة اجلزئية
لقطاعات ال�سياحية والرتفيهية،
وحددت تلك اخلطوات والإجراءات
مالمح احلياة بعد الأزمة.
�إىل ج ��ان ��ب ذل � � ��ك ،ا�ست�ضافت
الإم� ��ارات خ�لال الأ��ش�ه��ر املا�ضية
العديد من املنا�سبات و الأحداث

لقاحات
و ت�خ�ط��و الإم� � � ��ارات ب �ث �ب��ات نحو
مرحلة امل�ن��اع��ة املجتمعية بعدما
ب �ل��غ �إج �م ��ايل ج��رع��ات اللقاحات
املقدمة حتى يوم  2مايو اجلاري
 10,563,125جرعة.
وت �ت �� �ص��در الإم � � ��ارات دول العامل
يف م �ع��دالت ت�ل�ق��ي ل �ق��اح فريو�س
ك��ورون��ا امل���س�ت�ج��د «ك��وف �ي��د ،»19
وق��د �أث �م��رت اجل�ه��ود وال�شراكات
العاملية الفاعلة التي �أبرمتها يف
حتقيق ال��وف��رة والتنوع للقاحات
و اع �ت �م��دت ح �ت��ى الآن � 4أن � ��واع
م��ن ال �ل �ق��اح��ات لتطعيم الأف� ��راد
�ضد ف�يرو���س كوفيد 19-وهي”

وبالتزامن مع �أعمال امل�ؤمترُ ،نظم
ح�ف��ل خ��ا���ص ل�ت��وزي��ع ج��وائ��ز “دبي
ج �ل��وب �سوكر” ال���س�ن��وي��ة العاملية
ال � ��رائ � ��دة ،م �ن �ح��ت خ�ل�ال ��ه جوائز
الأف�ضل يف القرن ال  21يف الفرتة
م� ��ن  2001ح� �ت ��ى  2020عن
فئات الالعبني ،واملدربني والأندية

الريا�ضية ووكالء الالعبني.
وانطلق يف فرباير  2020برنامج �إعداد �صنّاع الأمل بالتعاون مع جمل�س
دبي مل�ستقبل العمل الإن�ساين ومركز حممد بن را�شد لإعداد القادة ،حيث
يوفر الربنامج تدريباً نوعياً لإعداد نخبة من الكوادر القيادية الإماراتية
املتخ�ص�صة يف �صياغة م�ستقبل العمل الإن���س��اين و�ضمان ري��ادة دولة
الإمارات يف هذا املجال.
ك��ذل��ك� ،شهد ال�ع��ام  2020انعقاد ال ��دورة التا�سعة ع�شرة م��ن منتدى
الإع �ل�ام ال�ع��رب��ي ،وق��د ُع�ق��د امل�ن�ت��دى اف�ترا��ض�ي�اً ع��ن ب�ع��د ،مت��ا��ش�ي�اً مع
الظروف التي �أوجدتها جائحة كوفيد  ،19-حتت حت �شعار “الإعالم
العربي :امل�ستقبل رقمي” ،مبتابعة �أكرث � 3000شخ�صية من القيادات
وامل�ؤ�س�سات الإعالمية والفكرية يف الوطن العربي والعامل.
يف �سياق مت�صل ،ك��رم��ت ج��ائ��زة ال�صحافة العربية يف دورت �ه��ا الـ،19
 13ف��ائ��زاً� ،ضمن فئاتها ال  ،11ميثلون خمتلف ال�صحف اليومية،
والأ��س�ب��وع�ي��ة ،وامل�ج�لات ال��دوري��ة املطبوعة والإل�ك�ترون�ي��ة ،وامل�ؤ�س�سات
الإعالمية ،من  43دولة عربية و�أجنبية ،من بني نحو � 6آالف م�شاركة
تلقتها اجلائزة .ويف العام � ،2020أطلق املعهد الدويل للت�سامح فعاليات
عدة مل�ساندة املجتمع يف مواجهة جائحة “كوفيد ،“ 19 -مثل تنظيم
حملة “متحدون يف الأمل” بالتعاون مع هيئة ال�صحة يف دبي ،لتوزيع
وجبات طعام يومية خالل �شهر رم�ضان املبارك ،وفعالية “متحف معرب
احل�ضارات” التي ا�ستعر�ضت جماالت التعاون والعمل امل�شرتك للحفاظ
على الرتاث التاريخي والديني واحل�ضاري ،بالإ�ضافة �إىل تنظيم جل�سة
التنمر بعنوان “الت�سامح يف
تفاعلية عرب مواقع التوا�صل االجتماعي عن ُّ
مواجهة التنمر” ،تابعها � 22ألف �شخ�ص.
وا�ستطاع مركز ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم للتوا�صل احل�ضاري
الو�صول �إىل � 450ألف �شخ�ص عرب الربامج والفعاليات املتنوعة التي
نظمها خ�لال ع��ام  2020لتعزيز احل��وار والتوا�صل والتفاعل الثقايف
والإن�ساين على م�ستوى الدولة والعامل.
وو� �ص��ل ع��دد م���ش��اه��دات م �ب��ادرة ح ��وار ال���ش��رق الأو� �س��ط امل�ن��درج��ة 20
مليون م�شاهدة �شهرياً خالل عام  2020لتلقى انت�شاراً وا�سعاً و�إقبا ًال
�أكرب خا�صة لدى فئة ال�شباب بعد انتقالها �إىل الف�ضاء الرقمي يف ظل
اجلائحة العاملية.
 مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العامليةتهدف م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية التي ت�أ�س�ست
عام  2015كمظلة لع�شرات امل�ؤ�س�سات اخلريية والإن�سانية التي يرعاها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم منذ عقود� ،إىل م�أ�س�سة
العمل الإن�ساين واملجتمعي ،وبناء منظومة عمل قائمة على اخلطط
امل�ستقبلية واال�سرتاتيجيات امل�ستدامة� ،ضمن حم��اور علمها الرئي�سية
اخلم�سة ،وذلك من خالل اال�ستثمار الأمثل يف القدرات الب�شرية ،ومتكني
ال�شباب ثقافياً ومعرفياً ،وح�شد الكفاءات واخلربات ،وتلبية االحتياجات
الأ�سا�سية للمجتمعات ،وابتكار حلول جديدة للتحديات ،مبا ي�سهم يف
تعزيز اال�ستقرار وال�سلم املجتمعي وغر�س ثقافة الأمل كقوة دافعة من
�أجل التغيري الإيجابي ،وينعك�س �إيجاباً على م�ستقبل العمل الإن�ساين يف
العامل.

•• �أبوظبي -وام:

الإمارات تك�سر طوق كورونا بـ�إجراءات متوازنة  ..وتر�سم مالمح احلياة بعد الأزمة
التي جنحت من خاللها يف �إعادة
ال��زخ��م للفعاليات العاملية والتي
ك ��ان ل �ك��ورون��ا ت ��أث�ي�ر ع�ل�ي�ه��ا منذ
ظهوره نهاية العام  2019وذلك
م��ن خ�ل�ال تنظيمها ال�ع��دي��د من
امل �ع��ار���ض وال �ب �ط��والت الريا�ضية
م� �ث ��ل م �ع ��ر� �ض ��ي “ايدك�س” و
“نافدك�س” لل�صناعات الدفاعية
وم� �ع ��ر� ��ض ج� �ل� �ف ��ود لل�صناعات
ال�غ��ذائ�ي��ة وامل �� �ش��روب��ات و”طواف
الإمارات” ل �ل��درج��ات الهوائية
وغريها من الأحداث التي متيزت
مب�شاركة وا�سعة من خمتلف دول
العامل.
و �سجلت الإمارات �إجنازا تاريخيا
بو�صول “م�سبار الأمل” الإماراتي
للمريخ و�إ� �ص��دار رخ�صة ت�شغيل
الوحدة الثانية من حمطة براكة
للطاقة النووية ال�سلمية.
وحت �ت �ف��ل الإم � � � � ��ارات ه � ��ذا العام
ب��ال �ي��وب �ي��ل ال��ذه �ب��ي لت�أ�سي�سها
وت�ستعد ملرحلة ما بعد اخلم�سني
بخطط وم���ش��اري��ع طموحة تعزز
م �ك��ان �ت �ه��ا ع �ل��ى خ��ري �ط��ة ال � ��دول
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الإمارات تر�سل طائرة حتمل
 52طنا من املواد الغذائية �إىل النيجر

�أر�سلت دول��ة الإم��ارات ام�س طائرة حتمل على متنها  52طنا من املواد
الغذائية �إىل جمهورية النيجر ،وذلك يف �إطار مبادرات الدولة خالل �شهر
رم�ضان الكرمي .و قال عامر املنهايل القائم بالأعمال لدى �سفارة دولة
الإمارات يف ت�شاد ”:تعترب دولة الإمارات التعاون مع املجتمع الدويل �أمرا
يف غاية ال�ضرورة ،خا�صة يف ظل الظروف ال�صعبة التي مير بها العامل و
الناجمة عن جائحة كوفيد .. ”19-م�شريا �إىل �أن �إر�سال طائرة حمملة
باملواد الغذائية �إىل جمهورية النيجر ي�أتي دعما للأ�سر املتعففة يف هذا
البلد ال�صديق خالل ال�شهر الف�ضيل .و �أ�ضاف :هذه هي الطائرة الثانية
التي ت�صل �إىل النيجر من دولة الإمارات حيث مت �إر�سال طائرة يف مايو من
العام املا�ضي حملت � 6أطنان من الإمدادات الطبية ا�ستفاد منها � 6آالف يف
العاملني يف جمال الرعاية ال�صحية الحتواء انت�شار جائحة كوفيد.19-

كافة و ت�أتي هذه الطائرة خالل �شهر رم�ضان الكرمي،
�ضمن اجلهود املتوا�صلة والقيم الرا�سخة ل��دى دولة
الإم��ارات وقيادتها الر�شيدة التي ترتكز على التعاون
والت�ضامن.
و �أ�ضاف �سعادته :كانت قريغيز�ستان من بني الدول
ال�ت��ي �أر��س�ل��ت ل�ه��ا دول ��ة الإم � ��ارات م���س��اع��دات يف �إطار
اجلهود العاملية ملواجهة جائحة كوفيد ،19-حيث مت
�إر��س��ال ط��ائ��رة حملت � 7أط�ن��ان م��ن الإم ��دادات طبية،
ا�ستفاد منها � 7آالف من الكوادر الطبية يف � 23أبريل
 2020الحتواء اجلائحة.

امل�ت�ق��دم��ة وحت�ف��ر ا�سمها ب ��ارزا يف
ميادين التقدم والعلوم كافة.
و �أع� �ل ��ن ت �ق��ري��ر امل ��ؤ� �ش��ر العاملي
ل��ري��ادة الأع �م��ال  2020ال�صادر
م��ؤخ��را �أن دول��ة الإم� ��ارات تبو�أت
امل ��رات ��ب الأوىل ع��رب�ي��ا والثانية
عامليا يف م�ؤ�شر اال�ستجابة لإدارة
�أزمة جائحة كوفيد.19

Tuesday

لقاح “�سينوفارم ،ولقاح “فايزر-
بيونتك ،ولقاح �سبوتنيك يف ،ولقاح
“�أك�سفورد�-أ�سرتازينيكا».

فحو�صات
وت� �ت ��اب ��ع الإم� � � � � ��ارات منهجيتها
اخل��ا� �ص��ة ب��ال�ف�ح��و��ص��ات الهادفة
للتق�صي و احلد من انت�شار الوباء
ع�ب�ر �إج � � ��راء ف �ح��و� �ص��ات مكثفة
ملختلف فئات املجتمع حيث ت�أتي
يف مقدمة دول العامل التي �أجرت
فحو�صات لفريو�س كورونا ن�سبة
�إىل �إج �م��ايل ع ��دد ال �� �س �ك��ان ،وقد
جت��اوز �إج �م��ايل ع��دد الفحو�صات
ح � �ت� ��ى ي� � � ��وم  2م � ��اي � ��و اجل� � � ��اري
 44,463,421فح�صا ومبعدل
 4،49فح�ص لكل �شخ�ص.
دعم اقت�صادي
و اع �ت �م��دت الإم� � ��ارات خ�ط��ة دعم
اقت�صادي �شاملة ت�ضمنت حزمة
م� ��ن الإج � � � � � ��راءات اال�ستثنائية
الحتواء �آثار اجلائحة العاملية على
اق�ت���ص��اده��ا ل�ت�ح��اف��ظ ع�ل��ى وترية

من ��وه امل �ت �� �س��ارع م�ن�ه��ا تخ�صي�ص
م�ي��زان�ي��ة م��رن��ة م�ب��ا��ش��رة و�صلت
�إىل  256مليار درهـم ،للحد مـن
ت ��أث�يره��ا ع�ل��ى امل�ج�ت�م��ع مبختلف
ق �ط��اع��ات��ه ،وح �م��اي��ة امل�ستهلكني
وال���ش��رك��ات م��ن ت��داع�ي��ات جائحة
كوفيد.19-
و جنحت االم��ارات يف املوازنة بني
احل� �ف ��اظ ع �ل��ى � �س�لام��ة املجتمع
وا�ستمرار الأن�شطة االقت�صادية
يف ال�ق�ط��اع��ات الرئي�سية ب�صورة
�آمنة ،كما تتبنى الدولة حزمة من
املقومات والإج��راءات االحرتازية
والوقائية ت�ضمن للجميع ق�ضاء
وقت رائع و مميز يف الدولة �ضمن
بيئة �آمنة..
ح �ي��ث مت�ت�ل��ك �أف �� �ض��ل اخلدمات
ال �ت��ي مي�ك��ن �أن ي�ستمتع ب�ه��ا �أي
زائ � ��ر �أو � �س��ائ��ح ،وق� ��د جن �ح��ت يف
توفري جتربة “ال�سياحة الآمنة”
ل��زواره��ا م��ن خمتلف اجلن�سيات،
م��ا ي �ع��زز م��ن �سمعتها ومكانتها
�ضمن �أف�ضل الوجهات ال�سياحية
حول العامل».

�أجرت  156,940فح�صا ك�شفت عن � 1,772إ�صابة

ال�صحة تعلن �شفاء  1,769حالة جديدة من كورونا

تقدمي  32,231جرعة من لقاح كوفيد -19خالل الـ�ساعات الـ 24املا�ضية
•• �أبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع
و زي��ادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف
املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد
“كوفيد  ”19 -واملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت الوزارة
�إج��راء  156,940فح�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 و تو�سيع
نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن
� 1,772إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من
جن�سيات خمتلفة جميعها ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع
ل �ل��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة ال�ل�ازم ��ة ،وب��ذل��ك ي�ب�ل��غ جمموع
احلاالت امل�سجلة  525,567حالة.
كما �أعلنت الوزارة عن وفاة  3حاالت بتداعيات الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد ليبلغ عدد الوفيات يف الدولة
 1,596حالة.
 و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن �أ�سفها
وخال�ص تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفني و متنياتها

بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني ،مهيبة ب�أفراد املجتمع
ال�ت�ع��اون م��ع اجل �ه��ات ال�صحية وال�ت�ق�ي��د بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضمانا ل�صحة و�سالمة
اجلميع.
و �أعلنت الوزارة �أي�ضا عن �شفاء  1,769حالة جديدة
مل�صابني بفريو�س كورونا وتعافيها التام من �أعرا�ضه
بعد تلقيها ال��رع��اي��ة ال�صحية ال�لازم��ة منذ دخولها
امل���س�ت���ش�ف��ى ،وب ��ذل ��ك ي �ك��ون جم �م��وع ح� ��االت ال�شفاء
 506,020حالة.
من جهة �أخ��رى �أعلنت وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع
ت �ق��دمي  32,231ج��رع��ة م��ن ل �ق��اح “كوفيد”19-
خ�لال ال�ساعات ال�ـ  24املا�ضية وب��ذل��ك يبلغ جمموع
اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س 10,666,924
ج��رع��ة وم�ع��دل ت��وزي��ع ال�ل�ق��اح  107.85ج��رع��ة لكل
� 100شخ�ص.
ي ��أت��ي ذل ��ك مت��ا��ش�ي��ا م��ع خ�ط��ة ال � ��وزارة ل�ت��وف�ير لقاح
كوفيــــــد 19-و�ســـــــعيا �إىل ال��و��ص��ول �إىل املنـــــــاعة
املكت�سبة الناجتـــــــة عن التطعيـــــــم والتي �ســــــت�ساعد يف
تقليل �أعـــــــداد احلــــــــاالت وال�ســـــــيطرة على فيـــــرو�س
كوفيد.19-
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�صندوق الزكاة وجامعة حممد بن را�شد للطب يطلقان حملة لتخفيف الأعباء املالية الدرا�سية عن الطلبة
•• �أبوظبي-وام:

04

�أع�ل��ن ك��ل م��ن ��ص�ن��دوق ال��زك��اة وج��ام�ع��ة حممد ب��ن را��ش��د للطب والعلوم
ال�صحية �إطالق احلملة ال�سنوية امل�شرتكة “ا�ستثمر زكاتك اليوم يف خط
دفاعنا الأول� ،أط�ب��اء الغد” مل�ساعدة الطلبة امل��واط�ن�ين واملقيمني ورفع
وتخفيف الأع�ب��اء املالية الدرا�سية عنهم .وق��ال �سعادة عبداهلل بن عقيده
املهريي �أمني عام �صندوق الزكاة �إن امل�شاركة مع جامعة حممد بن را�شد
للطب والعلوم ال�صحية لإط�لاق ه��ذه احلملة امل�شرتكة ت�أتي �ضمن بنود
م��ذك��رة التفاهم املوقعة ب�ين اجلانبني ع��ام  ،2019ب�ه��دف دع��م م�سرية
العمل الإن�ساين واالجتماعي يف جمال التعليم من �أجل ن�شر الوعي الزكوي
و�إحياء فري�ضة الزكاة �سعياً لتحقيق �أكرب قدر من التكافل االجتماعي يف
املجتمع .و�أك��د املهريي �أن ال�صندوق ي�سعى �إىل تلبية احتياجات املجتمع

•• �أبوظبي-وام:

�شهد �سمو ال�شيخ ذي��اب بن زاي��د �آل نهيان املحا�ضرة
الرم�ضانية الثالثة ملجل�س حممد بن زايد لهذا العام التي
عقدت عن بعد حتت عنوان “جمتمعات �أكرث ازدهارا ..
االبتكار ركيزة حتقيق �أهدافنا امل�شرتكة” والتي تناولت
�أهمية تعزيز قوة املجتمعات و�صمودها ومرونتها ملواجهة
التحديات املختلفة من �أجل �أن ينعم اجلميع باالزدهار
وال�سالم واال�ستقرار وتوظيف االبتكارات خلدمة هذه

من خالل التعاون امل�شرتك مع كافة الهيئات وامل�ؤ�س�سات يف �إط��ار تطوير
املبادرات اال�سرتاتيجية وتطبيقا ملفهوم امل�س�ؤولية املجتمعية التي دعت �إليه
القيادة الر�شيدة .وق��ال  :ن�ستهدف من خ�لال ه��ذه احلملة م�ساعدة 50
طالبا مواطنا ومقيما ممن ي�ستوفون �شروط الزكاة ح�سب الالئحة املعتمدة
ب�صندوق ال��زك��اة ط��وال م��دة درا�ستهم يف جامعة حممد ب��ن را��ش��د للطب
والعلوم ال�صحية مببلغ قدره � 150ألف درهم لكل طالب لل�سنة الدرا�سية
الواحدة ..م�شرياً �إىل �أن �صندوق الزكاة �سيعمل قدر الإمكان على ت�سهيل
واملي�سرة ،من خالل خدماته املتعددة
تقدمي التربعات بكل الطرق امل�سهّلة ّ
بدءاً من الطرق التقليدية والذكية ،وهي ا�ستقبال املزكي وا�ستالم الزكاة
منه مبا�شرة ،وتطوراً وانطالقاً من هذا الأ�سلوب �إىل الو�سائل الع�صرية
احلديثة التي �آل ال�صندوق على نف�سه لتقدميها كحلول تتنا�سب مع الع�صر
احلديث .و�أ��ض��اف �أن ال�صندوق �سبّاق يف تطوير قنوات التح�صيل من 5

الأهداف �إ�ضافة �إىل عر�ض مناذج من املبادرات املبتكرة
من القطاعني احلكومي واخلا�ص التي تعنى بهذا ال�ش�أن.
و�أك���دت املحا�ضرة على �أهمية امل�شاركة املجتمعية
النوعية الفاعلة وموا�صلة االبتكارات واملبادرات التي
ت�سهم يف تعزيز ن�سيج املجتمع وازده��اره وذلك توافقا
مع ر�ؤية دولة الإمارات وخططها امل�ستقبلية وهي مت�ضي
�إىل “ عام اخلم�سني “ ومبا يلبي متطلبات هذه املرحلة
يف م�سرية الدولة� .شارك يف املحا�ضرة كل من ال�ضيوف
�سعادة �سالمة العميمي مدير ع��ام هيئة امل�ساهمات

قنوات تقليدية يف عام  ،2004و�صو ًال �إىل  41قناة وو�سيلة وراب��ط حتى
الآن ،م�شريا �إىل �أن املتربع ي�ستطيع �أن يقدم التربعات النقدية وال�شيكات
امل�صرفية وت�سليمها ل�صندوق ال��زك��اة �أو جامعة حممد ب��ن را��ش��د للطب
والعلوم ال�صحية ،با�سم املنحة امل�شرتكة لطالب العلم اجلامعيني “ا�ستثمر
زك��ات��ك ال�ي��وم يف اط�ب��اء الغد” و حتويل املبلغ �إىل ح�ساب �صندوق الزكاة
رقم ،3707215596508الآيبانAE980340003707215596508:
مل�صرف الإم ��ارات الإ��س�لام��ي ،باال�ضافة �إىل ال�ت�برع ع��ن طريق الر�سائل
الن�صية بار�سال الرمز « »Dبقيمة التربعات �إىل الأرقام التالية كل ح�سب
قيمة التربع 10 :دراهم �إىل  50 ،8010درهم �إىل  100 ،8050درهم
�إىل  200 ،8100درهم �إىل  .8200و�أكد ابن عقيدة �أن �صندوق الزكاة
يثني على هذه ال�شراكة اال�سرتاتيجية مع جامعة حممد بن را�شد للطب
وال�ع�ل��وم ال�صحية ،ويثمن ج�ه��ود ال��دك�ت��ور ع��ام��ر �شريف م��دي��ر اجلامعة

على الدعم الإيجابي للطلبة من خالل �إيجاد فر�ص التح�صيل اجلامعي
للطالب الراغبني من ذوي امل�ستوى العلمي اجليد وغ�ير القادرين على
دفع الر�سوم الدرا�سية .من جانبه قال الدكتور عامر �أحمد �شريف ،مدير
جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�صحية :يف �إط��ار تعاوننا الدائم
وامل�ستمر مع �صندوق ال��زك��اة ،ي�سعدنا �إط�لاق احلملة امل�شرتكة “ا�ستثمر
زكاتك اليوم يف خط دفاعنا الأول� ،أطباء الغد” للعام الثالث على التوايل،
بهدف دعم وم�ساعدة الطلبة املتفوقني علمياً والراغبني يف درا�سة الطب،
والذين ت�شكل الر�سوم الدرا�سية عبئاً مالياً كبرياً عليهم وعلى ذويهم .و�أكد
�أن ر�سالة اجلامعة تتلخ�ص يف النهو�ض مب�ستوى ال�صحة يف دولة الإمارات
واملنطقة من خالل نظام �صحي �أكادميي �شامل ،وقال �إنه ومن خالل هذه
احلملة مننح ه�ؤالء الطلبة الفر�صة يف التعليم الطبي ون�ساهم يف تطوير
م�ستقبل الرعاية ال�صحية.

املجتمعية “ مع ًا “ وجيفري موليغان ،بروف�سور يف جمال
الذكاء االجتماعي وفادي غندور م�ؤ�س�س ورئي�س تنفيذي
ل�شركة �أرامك�س .و�سلطت اجلل�سة ال�ضوء على عدد من
النماذج واملبادرات الإبداعية املبتكرة التي ت�سهم يف
خدمة �أهداف املجتمع وازدهاره  ..حتدث ب�ش�أنها فراز
خالد الرئي�س التنفيذي ل�شركة “ نون “ وحممد القا�ضي
املدير العام ال�سابق ل�صندوق الوطن وعائ�شة �سعيد
ح��ارب رئي�سة ق�سم امل�س�ؤولية االجتماعية يف هيئة
تنمية املجتمع .

�شهد املحا�ضرة الثالثة ملجل�س حممد بن زايد الرم�ضاين بعنوان «جمتمعات عاملية �أكرث ازدهارا  ..االبتكار ركيزة حتقيق �أهدافنا امل�شرتكة»

ذياب بن زايد :نعي�ش اليوم يف جمتمعات معقدة تواجه حتديات خمتلفة والبد �أن تكون املجتمعات ذكية ومتحابة ومتعاونة ملواجهتها

الت�أكيد على �أهمية امل�شاركة املجتمعية الفاعلة وموا�صلة االبتكارات واملبادرات التي ت�سهم يف تعزيز ن�سيج املجتمع وازدهاره

ورح��ب �سمو ال�شيخ ذي��اب بن زاي��د �آل نهيان باملحا�ضرين وامل�شاركني ونقل �إليهم
حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  ..وقال �سموه � :إننا نعي�ش اليوم يف جمتمعات معقدة
تواجه حتديات خمتلفة وبالت�أكيد حتتاج �إىل حلول مبتكره للم�شاكل املجتمعية
�سواء يف قطاع العمل �أو التجارة �أو االقت�صاد عامة ،وهذه احللول ال ميكن �أن تكون
�سهلة �أوناجحة دائما  ..كما البد �أن تكون املجتمعات ذكية ومتحابة ومتعاونة كي
ت�صل �إىل حلول لهذه التحديات  .ويف مداخلة ل�سموه مع عائ�شة �سعيد حارب ..
�س�ألها حول جتربتها يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية وكيف ميكن للحكومة �أو القطاع
و�أو�ضحت عائ�شة �أن مفهوم امل�س�ؤولية املجتمعية
اخلا�ص تقدمي امل�ساعدة ؟
يف دول��ة الإم��ارات يتجدد ويرتقي �إىل امل�شاركة املجتمعية خا�صة عند امل�ؤ�س�سات
فهذه امل�شاركة �أ�صبحت م�س�ؤولية اجلميع ..م�شرية �إىل �أن حجم �إ�سهامات القطاع
اخلا�ص يف هذه امل�س�ؤولية بلغ �أكرث من مليار درهم وهذا ينعك�س بدوره يف التنمية
االقت�صادية من جهة وامل�س�ؤولية االجتماعية من جهة �أخ��رى .و�أ��ش��ارت �إىل �أن
املبادرات املجتمعية بحاجة �إىل منظومة مرنة تعمل على تطوير مفهوم امل�شاركة
املجتمعية ومفاهيم جديدة ملمار�سات جديدة بحيث ن�ستطيع ترجمة املبادرات �إىل
فر�ص متتاز با�ستمرارية طويلة املدى .وخالل حوار �سمو ال�شيخ ذياب بن زايد �آل
نهيان مع فادي غندور  ..طرح �سموه �س�ؤا ًال حول كيفية �إ�سهام القطاع اخلا�ص يف
امل�س�ؤولية املجتمعية  ..لي�س م�شاركاً فقط بل كونها جزءاً �أ�سا�سياً من مهامه؟.
وق��ال ف��ادي غندور يف �إجابته �إن دور القطاع اخلا�ص يجب �أن يكون �إ�سرتاتيجياً
ويعمل ب�صفته �شريكاً ولي�س من خالل الدعم املايل فقط ،لكن �أي�ضاً من خالل
اخلربات واملوظفني ،والأفكار واملمار�سات بحيث يكون القطاع اخلا�ص دائما مبادراً.
و�أ�ضاف �أنه البد من التوا�صل الدائم بني �أ�صحاب املبادرات والأفكار للعمل معاً
على �أن تكون هذه املبادرات م�ستدامة ..مو�ضحاً �أن رفاهية املجتمع هي م�س�ؤولية
اجلميع .و�أ�شاد �سمو ال�شيخ ذياب بن زايد �آل نهيان مبداخلة الربفي�سور جيفري
ب�ش�أن ال��وع��ي االجتماعي وت��وق��ع التحديات امل�ستقبلية واملجتمعية خ�لال �أزمة
“كورونا» .وق��ال �سموه جليفري � ..إن��ك حتدثت خ�لال عر�ضك التقدميي حول
كيفية تعامل املجتمع يف كوريا واليابان بذكاء مع اجلائحة  ..وحيث �أن املجتمعات يف
�أوروبا مث ًال ال تتفق على كل �شيء تقريباً  ..كيف ترى �أثر ذلك يف كونه ميثل حتديًا
كبريًا للمجتمع لتبني اللوائح اجلديدة �أو ال�سيا�سات اجلديدة؟ وقال جيفري
� :أعتقد �أن ثالثة �أ�شياء حدثت خالل العام املا�ضي يف بع�ض البلدان فيما مل حتدث
يف بلدان �أخرى ،يف عدد من دول �آ�سيا مثل كوريا وتايوان ونيوزيلندا  ..الأول ،البد
من وجود الثقة ،ثقة بني النا�س واحلكومات من �أجل االلتزام بالإجراءات ال�صحية
مثل ارتداء الكمامات  ..وكذلك وجود تقنية ذكية ت�ستخدم البيانات لتتبع حاالت
الإ�صابة والتحرك ب�سرعة كبرية لتجنب تفاقم الو�ضع �إ�ضافة �إىل ذلك كان هناك
ثقة قوية بني النا�س يف بع�ض تلك املجتمعات فتمكنوا من م�ساعدة بع�ضهم البع�ض
مثل زيارة كبار ال�سن املعزولني� ،أو امل�ساعدة يف توزيع الطعام عند احلظر.
و�أ�ضاف �أن �أداء بع�ض الدول خالل اجلائحة مل يكن جيداً لأنه مل تكن هناك ثقة
متبادلة وال ا�ستخدام ذكي للتكنولوجيا ،فعلى الرغم من �أن �أمريكا لديها �أف�ضل
�شركات التكنولوجيا يف العامل لكنها مل ت�ستخدم هذه التكنولوجيا ملواجهة الوباء
 ..لذا �أعتقد �أن الدر�س املهم الذي ن�ستقيه من العام املا�ضي هو �ضرورة �أن ترتافق
القوة التكنولوجية مع القوة املجتمعية والقدرة على الت�صرف اجتماعياً وبثقة.
وتابع �سمو ال�شيخ ذياب بن زايد �آل نهيان مداخلته مع الربوفي�سور جيفري قائالً
� ..إن اجلميع يفرت�ض �أن املجتمع الأوروب��ي منفتح �أكرث ،وثقته �أكرب باحلكومات
لكننا مل نر ذلك ،ما ال�سبب يف ر�أيك؟
وقال جيفري يف رده � ..إن م�ستويات الثقة يف �أوروب��ا متفاوتة كثريا  ..لذلك ،يف
بلد مثل فنلندا �أو �إ�ستونيا ،الثقة يف احلكومة عالية ولديهم امتثال جيد للغاية
 ..وقد جنحوا ب�شكل جيد خالل الوباء ،بينما يف بلدان �أخرى ،فم�ستويات الثقة يف
احلكومة �أقل بكثري وثقة متبادلة �أقل.
و�أ�شار �إىل �أن �أ�سو�أ الأمثلة على �ضعف الثقة ،ما �شهدته بع�ض دول �أمريكا الالتينية،
حيث �أن البيانات �أ�شارت �إىل �أن النا�س ال يثقون يف حكوماتهم وال حتى يف بع�ضهم
البع�ض وال يف الغرباء ،وكان هذا �أحد الأ�سباب التي �أدت �إىل ارتفاع معدالت الإ�صابة
بكورونا  ..وكذلك �أداء �أوروب��ا لي�س مت�ساوياً  ..فبع�ض �أجزائها كان �أدا�ؤه جيدًا
للغاية ،وبع�ضها الآخر �سي ًئا للغاية .وقال �سمو ال�شيخ ذياب بن زايد �آل نهيان ..
بالن�سبة للدول �أو املجتمعات التي كان �أدا�ؤها �سيئاً ،بر�أيك ماذا كان يجب عليها �أن
تفعل ؟ ورد جيفري يف �إجابته � ..إنها ق�ضية معقدة � ..أعتقد �أن هناك جانباً
تقنياً لتنظيم البيانات  ..وهناك الذكاء املحلي داخل البلد والذي مي ّكنك ب�سرعة
من معرفة ما يحدث للعدوى وما يحدث لل�شركات ،وما يحدث للوظائف ،وحتى
ما يحدث لل�صحة العقلية للنا�س والوحدة  ..واملجتمعات بحاجة �إىل التكاتف،
لذلك عندما تكون هناك �أزمة ،من املهم جدا �أن يتمكن النا�س من م�ساعدة بع�ضهم
البع�ض ،وميكنهم ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي مثل “وات�ساب “ �أو”
في�سبوك “ لإن�شاء جمموعات حملية  ..وال��دول التي لديها جمتمع مدين قوي
كان �أدا�ؤه��ا جيدًا عامة لأن النا�س يتحركون ب�سرعة مل�ساعدة بع�ضهم البع�ض ،يف
حني �أن الذين يعي�شون يف دول غريها حيث ال يثق بع�ضهم ببع�ض كان من ال�صعب
جدًا عليهم العمل معا  ..م�ؤكدا �أن احلكومات بحاجة �إىل ممار�سة �أ�ساليب معينة
لك�سب الثقة .و�أ�ضاف �أن بع�ض الدول دفعت ثمنا باهظاً نتيجة �سوء �إدارة الأزمة
حيث اكتفت قياداتها باخلطابات والتي ال ميكن �أن تنجح يف ظل عامل من املخاطر
املعقدة مثل اجلائحة ورمبا العديد من املخاطر الأخرى يف ال�سنوات املقبلة �أي�ضاً.
ويف مداخلة �سموه مع فراز خالد وهو يف مكان عمله� ،س�أله عن جتربته  ..فقال فراز
“ بداية �شكراً ال�ست�ضافتنا اليوم �إنه �شرف كبري  ..ونعتقد �أن التكنولوجيا تغري
العامل والطريقة التي ميار�س بها النا�س �أعمالهم ،والتي نتوا�صل بها ،وجنري بها
هذه املكاملة ونت�سوق بها ،فكل �شيء يتغري جذرياً.
و�أ�شار �إىل �أن التجارة عرب الإنرتنت يف ال�صني  -التجارة الإلكرتونية � -ستكون
�أكرب من جتارة التجزئة غري املت�صلة بالإنرتنت �أو البيع بالتجزئة التقليدية هذا
العام وهذا تغيري جذري  ..ونرى هذا التغيري ب�سرعة كبرية يف منطقتنا  ..لدينا
فئة �سكانية �شابة و�سكان مرتابطون للغاية ،ومن واجبنا وم�س�ؤوليتنا �أن نكون يف
طليعة هذا التغيري.
وق��ال  :الآن �أ�صبح من املمكن ج��داً لفتى �أو فتاة �صغرية جتل�س يف منزلها بيع

�سلعة �إىل م�لاي�ين ال �ع �م�لاء القادمني
عرب الإنرتنت يف بلدنا الآن ،وهذا �شيء
نحاول القيام به مع �شركتنا“ ،نون” و�إن
�شاء اهلل من املهم �أن نكون يف طليعة هذا
التغيري.
ور�أى ف� ��راز �أن ال �ت �ج��ارة الإلكرتونية
عامل متكني كبري وم��ن املمكن �أن تبيع
ال�شركات ال�صغرية عرب الإنرتنت حيث
مل تعد بحاجة �إىل متجر كبري �أو مركز
ت���س��وق ك�ب�ير لتت�صل مب�لاي�ين العمالء
وكذلك من املهم ج��داً للعمالء �أن يكون
لديهم اخل�ي��ار ،وال�شفافية يف الت�سعري،
وراحة ت�سليم الأ�شياء لهم.
و�أ�شار �إىل �أن “العامل يتغري والربجميات
تقود العامل”  ..قول �شائع يف ال�صناعة،
لكنه يحدث بالفعل �أمام �أعيننا  ..و�أعتقد
�أن اليوم لي�س بعيدًا عندما يتم بيع �أربعة
م��ن ك��ل � 10أ� �ش �ي��اء ع�ب�ر الإن�ت�رن ��ت يف
ب �ل��دن��ا ..و�أن ه ��ذه ث ��ورة حت ��دث وعلينا
�أن نكون على دراي��ة بها ،ون�ستثمر فيها
حقاً ،و�أن نتعلم عنها ونت�أكد من �أننا لن
نتخلف عن الركب.
وت��اب��ع ��س�م��و ال���ش�ي��خ ذي ��اب ب��ن زاي ��د �آل
نهيان ح��واره مع ف��راز فقال �“ ..أخربنا
عن التدريب قبل ب��دء عمل كهذا  ..هل
هو تعليم؟ وه��ل يذهب الأوالد والبنات
ال�صغار �إىل املدر�سة لتعلم ه��ذا؟ هناك
جدال كبري حول هذا املو�ضوع الآن.
و�أج ��اب ف ��راز � ..إن �أوىل اخل �ط��وات هي
وج � ��ود م �ن �� �ص��ة م �ث��ل “جمل�س حممد
ب��ن زايد”  ..وب�ع��د ذل��ك ه�ن��اك الكثري
م��ن ال�ب�ي��ان��ات امل �ت��وف��رة الآن م��ن خالل
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ت ��ي مي �ك��ن للبائعني
وال �� �ش��رك��ات ال���ص�غ�يرة احل �� �ص��ول عليها
حول ما يتم بيعه ،وما هو ناجح  ،وغري
الناجح  ..ف��الأم��ر ال يتطلب �أي تدريب
اح �ت ��رايف ل �ك �ن��ه ي �ح �ت��اج �إىل االجتهاد
وال�شغف واالهتمام بالتعلم فعلياً ،ونحن
يف “نون” بد�أنا برناجماً خم�ص�صاً لهذه
الغاية حيث نقوم بتدريب ال�شباب على
االن�ضمام ومعرفة كيفية القيام بذلك وفتح متاجرهم اخلا�صة والبدء يف البيع
 ..ومن املهم جداً �أن من ّكن ال�شباب من �أخذ زمام امل�ستقبل فيما يتعلق بالتجارة
الإلكرتونية  ..ومن خالل هذا الربنامج نقوم بتدريب ال�شباب وتعليمهم كما نوفر
لهم بطريقة مالئمة ج��داً ال�تروي��ج ملبادراتهم عرب الإن�ترن��ت وم��ن ثم ب�شروط
خمف�ضة حتى يتمكنوا من النجاح بالفعل يف املرحلة املبكرة.
ودعا �سموه الربوفي�سور جيفري �إىل امل�شاركة بر�أيه �إذا كان لديه �أي �إ�ضافات بهذا
ال�ش�أن  ..فقال جيفري  :جمرد تعليق على ما قاله خالد فراز عن التعليم  ..فخالل
العام املا�ضي ويف جميع �أنحاء العامل  ..انتقلت العديد من البلدان �إىل التعليم
عرب الإنرتنت� ،أو التعليم الرقمي لأول مرة على الإطالق ،بطاقة هائلة وبر�شاقة
هائلة  ..وال�س�ؤال هو ،ما الذي �ستفعله هذه الدول ب�شكل خمتلف بعد اجلائحة ..
فالتعليم والت�سوق والعمل� ،أ�صبح عرب الإنرتنت  ..وكيفية تدريب املعلمني لدورهم
اجلديد الذي �سيكون خمتلفاً متاما ،لي�س فقط تدري�س الف�صول للأطفال ولكن
تنظيم املحتوى الرقمي ومقاطع الفيديو والألعاب وما �إىل ذلك  ..و�أعتقد �أن هذه
ثورة مثرية للغاية حتدث يف كل مكان يف العامل ،من وجهة نظري ،وهي تتوازى
مع ما حدث ملجاالت البيع بالتجزئة وغريها من املجاالت  ..و�آمل �أن حتقق دولة
الإمارات �أف�ضل النجاحات من خالل مزيج من العامل الرقمي واحلقيقي.
وقال �سمو ال�شيخ ذياب بن زايد �آل نهيان  :بر�أيك هل تعتقد �أننا يجب �أن نفعل املزيد
العتماد التعليم الرقمي؟ وهل يجب على املجتمع بذل مزيد من اجلهد ليكون
رقمياً ؟ ورد جيفري  :نحن ننظر �إىل ما يتم القيام به يف جميع �أنحاء العامل
يف جم��ال التعليم  ..و�أعتقد �أنها ق�ضية معقدة �إىل حد ما  ..وميكننا احل�صول
على درو�س جيدة جدًا من خالل التعليم عرب الإنرتنت وهناك �أي�ضا طرق مل�ساعدة
التالميذ على العمل معاً والتعاون �أثناء احل�ص�ص الدرا�سية  ..كما يحتاج ذلك �إىل
مهارات جديدة للمعلمني وطرق جديدة للتفكري يف نظام التعليم ب�أكمله  ..وكان
على احلكومات �إن�شاء جمموعة واحدة عرب الإنرتنت من مواد املناهج الدرا�سية
خالل الأزمة وبع�ضها �سي�ستمر يف امل�ستقبل ،كما �آمل ،بد ًال من �أن ي�ضطر كل معلم
�أو كل مدر�سة �إىل �إن�شاء مواد التدري�س اخلا�صة بهم ،ودرو�سهم اخلا�صة  ..وال�شيء
نف�سه يحدث يف جمال الرعاية ال�صحية  ..فالعديد من املر�ضى الآن يراجعون
الأط�ب��اء عن طريق االنرتنت وه��ذا ال ينا�سب كل احل��االت طبعاً  ..لكن بالن�سبة
للعديد من الأمرا�ض الب�سيطة ،يكون الأمر �أكرث فاعلية من الذهاب والبقاء يف
غرفة االنتظار للتفاعل وجهاً لوجه ..لذلك �أعتقد �أننا ن�شهد ت�سارعاً يف التغيري
خالل العام �أو العامني املقبلني  ..و�ستكون الأ�شهر الـ  12املقبلة حا�سمة يف حتديد
�أف�ضل مزيج بني الرقمية وغري الرقمية .ويف مداخلة مع �سالمة العميمي  ..قال
�سموه �إن جيفري حتدث عن الثقة بني احلكومة واملجتمع  ..كيفا�ستطاعت دولة
الإم��ارات �أن تنجح يف هذا املعيار  ..خا�صة اال�ستجابة املجتمعية خالل جائحة “
كورونا “ ؟ .وقالت العميمي يف ردها �إن الثقة تبنى على مدى من الزمن م�شرية
اىل �أن دولة الإمارات و�ضعت جودة حياة املجتمع �ضمن �سلم �أولوياتها.
و�أ�ضافت  :نحن يف هيئة امل�ساهمات املجتمعية نطور خدماتنا حتى يعي�ش املجتمع يف

الرفاهية املطلوبة  ..كما �أن الهيئة رفعت
ن�سبة امل�شاركة والإ�سهامات املجتمعية،
وا�ستطعنا خلق وع��ي بتحديات املجتمع
و�شاركناهم يف و�ضع حلول منا�سبة لهذه
التحديات .
و�أ�شارت �إىل �أن املجتمع عنده �شغف كبري
يف امل���ش��ارك��ة ل�ك��ن يف ه��ذا الأم ��ر يحتاج
�أم��ري��ن ه�م��ا ال�ت��وع�ي��ة وت���س�ه�ي��ل قنوات
التوا�صل .كما حتدث �سمو ال�شيخ ذياب
ب��ن زاي��د �آل نهيان م��ع حممد القا�ضي
حول جتربته مع �صندوق الوطن  ..وقال
القا�ضي �إن�سر جناح املبادرات املجتمعية
يكمن يف عن�صرين رئي�سيني الأول فعالية
املبادرات ،والثاين هو اال�ستمرارية وهي
مبنية على نقطتني ،هما ر�ؤي��ة طويلة
املدى واال�ستدامة املالية.
و�أو��ض��ح �أن �صندوق الوطن ا�ستطاع �أن
يجمع خالل ثالث �سنوات تقريبا مليار
دره��م من التربعات و�أطلق  18مبادرة
كان لها �أثر كبري يف املجتمع ا�ستفاد منها
�أكرث من � 10آالف مواطن.
و�أ��ش��ار �إىل �أهمية �أن تكون �آل�ي��ة العمل
يف امل�ب��ادرات املجتمعية مثل �آلية العمل
يف ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ،ل�ه��ا �أرب��اح �ه��ا لكن
�أرباح املبادرات االجتماعية هي الأهداف
االجتماعية.
و�أكد ال�ضيوف واملحا�ضرون يف كلماتهم
خالل اجلل�سة �أهمية توظيف االبتكارات
يف حت �ق �ي��ق ت �ط �ل �ع��ات امل �ج �ت �م �ع��ات �إىل
االزده � � � ��ار و�إي � �ج� ��اد احل� �ل ��ول املنا�سبة
ل�ل�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت��واج�ه�ه��ا ..م�شددين
على احل��اج��ة امللحة لتعزيز امل�س�ؤولية
املجتمعية والتعاون بني جميع قطاعات
املجتمع “القطاع احل�ك��وم��ي واخلا�ص
م��ن جانبها قالت
واملجتمعي”.
� �س�ل�ام��ة ال �ع �م �ي �م��ي م ��دي ��ر ع � ��ام هيئة
امل�ساهمات املجتمعية “ معاً “  :ي�سعدين
وج��ودي معكم ال�ي��وم يف جمل�س حممد
بن زايد الذي يعد من�صة لتبادل املعارف
واخل�برات واملمار�سات العاملية الإيجابية
وي�ست�ضيف �صناع ال�ق��رار واخل�ب�راء العامليني ملناق�شة كيفية تطوير جمتمعاتنا
العربية والعاملية  .و�أ�ضافت  :بداية �أود �أن �أحتدث عن مو�ضوع جودة احلياة  ..وملاذا
تعد جوهر اهتمام احلكومات و�أولوياتها ؟ ..هل لأن جودة احلياة تتعلق باحلقوق
الد�ستورية التي ترتبط بني احلكومات وجمتعاتها ..وهل لأن العقد االجتماعي
مهم وتن�ص عليه القوانني والد�ستور ..وملاذا تتفاوت اهتمامات احلكومات بتحقيق
جودة احلياة التي تنعك�س على ا�ستدامة املجتمعات ..وكيف متيزت دولة الإمارات يف
و�ضع جودة حياة �أفراد املجتمع �أولوية يف خططها وبراجمها احلكومية ؟.
و�أو��ض�ح��ت العميمي �أن العقد االجتماعي ل��ه ط��رف��ان ،الأول احلكومة والثاين
املجتمع ،والذي ميز دولة الإمارات �أن هذا العقد ينطوي على عالقة �أبوية خا�صة
جتمع بني الطرفني احلكام و�أفراد املجتمع ..م�شرية �إىل وعي املغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه ب�أهمية تفاعل وترابط املجتمع مع احلكومة
لنجاح هذه الدولة وعلى نهجه �سار �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة .
و�أ�ضافت �أن العالقة الأبوية اخلا�صة بني حكومة الإمارات وجمتمعها ولدت �شعوراً
باالمتنان والذي بدوره ولد �شعور االنتماء وما له من ت�أثري �إيجابي يف �سلوكيات
املجتمع وبالتايل خلق التما�سك املجتمعي  ..ومتى ما متا�سك املجتمع ،كانت هناك
رغبة يف �أن يكون الفرد مواطنا �صاحلا �أو مقيما �صاحلا لديه الرغبة يف خدمة
�أفراد املجتمع الآخرين مبحبة وينتمي �إىل منظومة يحرتم فيها الأ�س�س والقواعد
وال�ق��وان�ين ال�ت��ي حتكمها مم��ا يخلق الأم��ن واال��س�ت�ق��رار ..وه��ذه العنا�صر تولد
جمتمعاً منتجاً متما�سكاً �صاحلاً يدعم ا�ستدامة الدولة �سواء ا�ستدامة �أمنية �أو
اقت�صادية .و�أ�شارت �إىل �أن التما�سك املجتمعي يرت�سخ من خالل امل�شاركة وامل�ساهمة
املجتمعية يف و�ضع احللول املبتكرة والوقوف على التحديات االجتماعية بتما�سك
وترابط للو�صول بجميع �أفراد املجتمع �إىل الرفاهية املجتمعية.
وقالت �إنه من هنا �أطلقت هيئة امل�ساهمات املجتمعية “ معاً “ ـ حتت مظلة دائرة
تنمية املجتمع ــ لتعنى خا�صة باالبتكار االجتماعي ال��ذي يقع يف �أولويات برامج
وخطط �إمارة �أبوظبي ..م�شرية �إىل �أن االبتكار االجتماعي ال يحدث �إىل من خالل
عنا�صر املجتمع الذي يعد القطاع الثالث �سواء �أفراد �أو م�ؤ�س�سات غري ربحية �أو
م�ؤ�س�سات ريادة الأعمال وال تكتمل هذه املنظومة دون الربط بني القطاع الثالث
ال��ذي هو املجتمع والقطاعني اخلا�ص واحلكومي  ..و�أو�ضحت �أن هيئة “ معاً “
تقوم على عدة مرتكزات لالبتكار �أ�سا�سها ربط املجتمع بالتحديات االجتماعية
القائمة والأول��وي��ات ليعمل على و�ضع احللول لها وبالتايل ي�سهم يف رف��ع ن�سبة
الر�ضا عند املجتمع لأن��ه يرى �أن��ه كان م�شاركاً يف و�ضع تلك احللول التي تتميز
بكونها �أك�ثر مواءمة وا�ستدامة .و�أ��ش��ارت �إىل �أن الهيئة التزمت منذ ت�أ�سي�سها
با�سرتاتيجية ممنهجة وخطة عمل طموحة تعزز ري��ادة الأعمال االجتماعية ..
و�أطلقت الهيئة خالل عامني �أربع حا�ضنات اجتماعية تعنى بالأولويات والق�ضايا
االجتماعية والتحديات التي ارت ��أت احلكومة الوقوف عليها  ..ومن خالل هذه

احلا�ضنات ا�ستطعنا تخريج  35م�ؤ�س�سة اجتماعية قدمت الدعم �إىل �أكرث من 15
�ألف م�ستفيد �أي �أن  35خدمة طرحت للمجتمع.
وقالت �إن برنامج “ معاً نحن بخري “ الذي �أطلقته الهيئة خالل �أزم��ة “كورونا
“ �أظهر متا�سك املجتمع الإماراتي وترابط ن�سيجه وقوته وت�ضامنه  ..فقد بلغت
ح�صيلة “ �صندوق اال�ستثمار االجتماعي “ ل�صالح الربنامج حوايل مليار درهم،
ن�صفها نقدي والآخر عبارة عن عطايا عينية �إ�ضافة �إىل الإ�سهام يف الربنامج عن
طرق التطوع يف خدمة املجتمع  .وع َّرفت العميمي االبتكار واالبتكار االجتماعي
..مو�ضحة �أن االبتكار هو خدمة �أو منتج يقدم �أفكاراً �إبداعية مل تكن مطروحة
من قبل ت�سهم يف تقدمي خدمات جديدة ،وتبنى عمليات حديثة تعمل على حت�سني
نوعية احل�ي��اة وجودتها � ..أم��ا االبتكار االجتماعي فهو �إي�ج��اد حلول ومنتجات
وخدمات اجتماعية تقف على حتديات و�أولويات اجتماعية ترتئيها الإم��ارة وهو
يتطلب ترابطاً وثيقاً بني القطاعات احلكومية واخلا�صة واملجتمعية  ..وترتكز
عوامل جناح االبتكار االجتماعي على ا�ستدامته وخ�صو�صية احلل ومدى مالئمته
للفئة امل�ستهدفة وثالثا اجل��ودة حتى ي�ستمر الطلب على املنتج م��ن قبل �أفراد
املجتمع .من جهته قال فادي غندور �إن �أهم ر�سالة �أوجهها �إىل ال�شباب النا�شيء
يف ظ��ل التحديات االجتماعية وال�ت��ي فر�ضتها جائحة “ ك��ورون��ا “ والتحديات
االقت�صادية الهائلة واالنتقال �إىل االقت�صاد الرقمي  ..هي �أهمية املعرفة الدائمة
وال�شغف بالتعلم امل�ستمر والبحث يف ظل ع��امل متغري ومت�سارع يتطلب مواكبة
التغريات .و�أك��د على ال��دور الأ�سا�سي والإ�سرتاتيجي للقطاع اخلا�ص يف التنمية
املجتمعية ،فالقطاع له دور مهم يف جمتمعه خارج �إطار دوره التقليدي املبا�شر من
جتارة �أو بيع �سلع �أو انتاجها �أو خدمات  ..ف�أي عمل يقوم به القطاع اخلا�ص يف
�أي بلد يكون له ت�أثري مبا�شر �أو غري مبا�شر على املجتمع .و�أ�شار �إىل �أن ريادة
الأعمال املجتمعية تتطلب تكام ًال واندماجاً وعم ًال م�شرتكاً بني القطاع الأهلي
وقطاع الأع�م��ال لطرح حلول لتحديات املجتمعية وتنفيذها ..منوهاً بالقدرات
املتوافرة لدى القطاع اخلا�ص من خالل اال�ستثمار والعمل بروح الفريق الواحد
والفكر الريادي ال�سباق الذي ينظر �إىل امل�شكلة ويطرح لها احللول مبا�شرة.
وتطرق �إىل عدد من امل�ؤ�س�سات التجارية الوطنية والنماذج الناجحة يف دولة الإمارات
التي �أثرت يف جمتمعها الكبري خارج نطاق الأعمال من خالل طرحها مبادرات يف
املجتمع تتعلق بدعم ال�شباب والتعليم ..م��ؤك��داً �أن رفاهية املجتمع تتعلق بنجاح
القطاع اخلا�ص فال ميكن حتقيق هذه الرفاهية دون جناح ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
اخلا�صة التي تقدم احللول للتحديات التي يواجها املجتمع ويطبق هذه احللول
 .كما حتدث فادي غندور عن م�س�ؤولية القطاع اخلا�ص يف اال�ستثمار يف ال�شباب
الذين تنق�صهم اخل�برة ور�أ���س امل��ال وهنا ي�أتي دور القطاع اخلا�ص يف م�شاركته
ودعمه لي�صبح من رواد الأعمال لأنهم �سي�أخذون زمام املبادرة لطرح احللول التي
تفيد املجتمع لأن ه��ؤالء ال�شباب جزء ال يتجزء من املجتمع يدركون التحديات
التي تواجهه .من جانبه تناول الربوفي�سور جيفري مو�ضوع مرونة املجتمعات
..م�شرياً �إىل الأ�سباب التي جتعل بع�ض املجتمعات مرنة يف حني �أن بع�ضها الآخر
ه�ش و�ضعيف ..و�أو�ضح �أن �أحد التف�سريات يكمن فيما تفعله احلكومات ،ف�أف�ضل
احلكومات هي التي حتمي النا�س من املخاطر التي ال ميكنهم حماية �أنف�سهم منها
واال�ستعداد والتخطيط للتحديات املحتملة.
و�أكد �أنه ال ميكن للحكومات �أن تخلق املرونة مبفردها بل يجب �أن يكون للمجتمعات
دور  ..وقد بدا ذلك جلياً خالل العام املا�ضي من خالل “ جائحة كوفيد “ حيث
ب��ادرت بع�ض املجتمعات �إىل العمل وت��وزي��ع الطعام وزي��ارة الأ�شخا�ص املعزولني
ورعاية بع�ضهم البع�ض ،يف حني �أن البع�ض الآخر مل يفعل ذلك وقد واجهت هذه
املجتمعات �صعوبات يف التعامل مع الأزمة.
وي��رى جيفري �أن ه�ن��اك ث�لاث��ة عنا�صر �أ�سا�سية م��وج��ودة يف �أي جمتمع يت�سم
باملرونة ،الأوىل الثقة ،فا�ستجابة النا�س تكون غالباً جيدة جداً �إذا كانوا يثقون يف
احلكومة وببع�ضهم البع�ض ،و�ضرب ال�سري جف مثا ًال على مدى جودة �أداء بع�ض
دول �شرق �آ�سيا مقارنة ب�أمريكا الالتينية .وقال �إن الدر�س الثاين عن “ اجلدران
“ فالنا�س غالبًا ما يعتقدون �أنهم �سي�صبحون �أكرث �أماناً ومرونة �إذا بنوا اجلدران
حولهم حلمايتهم ولكن يف ال��واق��ع لي�س ه��ذا هو احل��ال يف كثري من الأح�ي��ان ..
ونظ ًرا لأنه ال ميكنك التنب�ؤ متاماً بالتحديات املقبلة ،فمن الأف�ضل �ضمان قدرتك
على اال�ستجابة ب�سرعة ومرونة و�أن متتلك القدرة على ذلك بد ًال من االعتقاد ب�أنه
ميكنك حماية نف�سك باجلدران  ..ويبدو هذا جلياً فيما يتعلق بالأمن ال�سيرباين
الآن ،حيث �أنك لن تكون �آمناً بن�سبة  100%ولكن ميكنك اال�ستعداد لال�ستجابة
ال�سريعة عندما تتعر�ض �شبكاتك للهجوم.
وق��ال �إن الدر�س الثالث يتعلق بال�شبكات� ..أي �أن��ه �إذا قمت بتطبيق الالمركزية
وتقا�سمت امل�س�ؤولية وتبادلت املعلومات ،فمن املرجح �أن تكون �أكرث مرونة يف حالة
حدوث �أي �أزمة �أو مواجهة �أي حتدٍ .و�أ�ضاف �أن ما ر�أيناه يف العام املا�ضي ي�ؤكد كل
النقاط امل��ذك��ورة �سابقاً ،وال�سيما كيف جتمع �أف�ضل املجتمعات الآن بني الذكاء
يف التكنولوجيا با�ستخدام البيانات والذكاء اال�صطناعي ،لكنها تدرك �أن املرونة
تعتمد على الأ�شخا�ص وا�ستعدادهم للثقة ببع�ضهم البع�ض واال�ستجابة ب�سرعة،
وهذا هو ال�سبب يف �أن االبتكار االجتماعي ال يقل �أهمية عن االبتكار التكنولوجي
لتحقيق النجاح.وذكر �أن املجتمعات التي �أبلت بال ًء ح�سناً خالل هذه الأزمة متكنت
من اجلمع بني عدد غري قليل من الأ�شياء املختلفة للغاية ،فقد �أبدت ذكا ًء ملحوظاً
يف كيفية ا�ستخدامها للبيانات وفعلت ذلك يف كثري من الأحيان من خالل �شراكة
�شفافة بني احلكومة وال�شركات واملجتمع املدين.وقال �إنه �إىل جانب اال�ستخدام
الذكي للتكنولوجيا ،فقد متكنت احلكومات من تعبئة املجتمعات وخلق ابتكارات
اجتماعية جديدة ،وقد �شهدنا ازدهارًا غري عادي يف ا�ستخدام املن�صات االجتماعية
اجلديدة ،وا�ستخدام التطبيقات الذكية  ..لكننا اخرتعنا � ً
أي�ضا من�صات ملحاولة
ربط املجتمعات معاً ب�شكل �أفقي بطرق جديدة  ..وقد �أ�صبحنا ندرك �أنه لكي تزدهر
املجتمعات ،من املهم �أن يركز االبتكار �أي�ضاً على املعزولني وعلى رعاية امل�سنني.
و�أك��د �أن املرونة العميقة يف املجتمع ال تقت�صر على البنية التحتية �أو احلكومة
�أو ال�شركات فقط بل تتعلق مبا يكمن يف املجتمع � ً
أي�ضا ،وهذا هو مفتاح التعامل
مع ال�صدمات التي �سن�شهدها بال �شك يف العقود القليلة القادمة  ..واملجتمعات
التي �ستتمكن من التعايف هي تلك التي تتمتع بالقوة والعمق والثقة والرباعة
التكنولوجية �أي�ضا.
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 2813م� ً
سجدا بال�شارقة يف  2020بزيادة  27%عن العام 2018
•• ال�شارقة-الفجر:

ك���ش�ف��ت ب �ي��ان��ات ح��دي �ث��ة ل ��دائ ��رة الإح �� �ص��اء والتنمية
املجتمعية يف ال�شارقة عن ارتفاع عدد امل�ساجد يف الإمارة
 % 27يف ال�ع��ام  2020حيث و�صلت �إىل 2813
م�سجداً منها  1262حكومياً و 1551خا�صاً وذلك
مقارنة مع عدد امل�ساجد يف العام  2018والبالغ عددها
 2223م�سجداً منها  880حكومياً و 1343خا�صاً.
و�أو�ضحت م�ؤ�شرات الدائرة �أن عدد م�ساجد الإم��ارة يف
ال�ع��ام  2020ي�ت��وزع على  2119م�سجداً يف مدينة
ال�شارقة و 446م�سجداً يف املنطقة الو�سطى و248

م�سجداً يف املنطقة ال�شرقية ،يف حني يتوزع عدد امل�ساجد
يف العام  2018على  1705م�ساجد يف مدينة ال�شارقة
و 292م�سجداً يف املنطقة الو�سطى و 226م�سجداً يف
املنطقة ال�شرقية.
وا�ستحوذت امل�ساجد التي تت�سع لأقل من  500م�صلي
ع�ل��ى ال�ن���ص�ي��ب الأك�ب��ر م��ن ع ��دد امل���س��اج��د يف الإم� ��ارة
للعام  2020ب��واق��ع  2452م�سجداً ،يليها امل�ساجد
التي تت�سع ما بني  500و 999م�صلي  153م�سجداً،
وم��ا بني  1000و 5000م�صلي  108م�سجداً� ،أما
امل�ساجد ال�ت��ي تت�سع لأك�ث�ر م��ن  5000م�صل فيبلغ
عددها  10م�ساجد.

«من�شورات القا�سمي» تبد�أ م�شروعها الثقايف لتو�سيع منافذ توزيعها عامليا للقراء  ،امل�شروع بد�أ برتجمة الأعمال امل�سرحية �إىل اللغة الإ�سبانية
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م�سرحيات ال�شيخ الدكتور �سلطان القا�سمي بلغات العامل
BIOGRAFÍA
Dr. Sultán bin Mohammed Al-Qasimi
Nació en Sharjah el 2 de julio de 1939, en el seno
de una familia virtuosa que lo educó siguiendo las
pautas del camino de alabanza y virtud a través de los
valores islámicos sin presión ni indolencia.
Asumió el poder del Emirato de Sharjah el 25 de
enero de 1972 y se convirtió en miembro del Consejo
Supremo de la Unión. Es conocido por su simpatía
\ KDFLD OD FLHQFLD OD LQYHVWLJDFLyQ \ ORV FLHQWtÀFRV
su afán por impulsar y supervisar personalmente los
asuntos educativos en Sharjah.
Creció enamorado de la ciencia y el conocimiento
y siempre fue un apasionado de la historia de su
tierra natal.
Al día de hoy, sigue siendo un mecenas de la
literatura, la cultura y el arte, y esto se puede ver
UHÁHMDGRHQVX(PLUDWRHOFXDOÁRUHFHHQVXVFHQWURV
y foros culturales por su dedicada participación en
todo lo que sirva a fomentar estos campos, vitales
para la construcción de la civilización.

La causa Obra de teatro en tres actos

�أ�صدرت" م �ن �� �ش��ورات ال�ق��ا��س�م��ي "
الدار املتخ�ص�صة بن�شر وتوزيع كتب
وم ��ؤل �ف��ات � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي،
ع�ضو املجل�س الأع �ل��ى ح��اك��م �إم ��ارة
ال�شارقة �إىل ال�ق��راء حملياً وعربياً
وع��امل�ي�اً ،جمموعة امل�سرحيات التي
ك �ت �ب �ه��ا �� �س� �م ��وه م�ت�رج� �م ��ة باللغة
الإ��س�ب��ان�ي��ة  ،كتجربة رائ ��دة وغنية
ب ��ال ��دالالت  ،ال��س�ي�م��ا وان ال� ��دار قد
ترجمت كتب �سموه التي �أ�صدرتها
ب�ع��دي��د ال �ل �غ��ات "22لغة " ،والتي
بلغت �أك�ثر من "  "220عنواناً يف
خمتلف املوا�ضيع الأدبية والتاريخية
وال ��رواي ��ات وك�ت��ب ال���س�يرة الذاتية،
بعد تزايد االهتمام ب�إ�صداراتها �إثر
تو�سع ح�ضورها يف املعار�ض العربية
والعاملية ،و�إبرام عدد من االتفاقيات
م��ع دور الن�شر واملكتبات وتوفريها
كم�صادر ومراجع للباحثني والكتاب
املهتمني ب��ال�ت��اري��خ وال�ف�ك��ر وال�سري
وال ��رواي ��ة وامل �� �س��رح والأدب عموماً
وم��راج��ع الأدب والتاريخ يف منطقة
اخلليج العربي.

Dr. Sultán bin Muhammad Al-Qasimi

•• ال�شارقة – د.حممود علياء

وي�أتي اهتمام " من�شورات القا�سمي"
ب�ط�ب��ع و�إ�� �ص ��دار ج�م�ي��ع م�سرحيات
ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان القا�سمي
باللغة الإ��س�ب��ان�ي��ة كنتيجة طبيعية
ملا متتاز به ه��ذه اللغة كونها تعترب
ال�ستة
واح��دة م��ن اللغات ال ّر�سمية ّ
يف ّ
منظمة الأمم امل� ّت�ح��دة ،كما �أنها
ل�غ��ة ر��س�م�ي��ة يف االتحّ � ��اد الأوروب � ��ي،
ويف ال�ع��دي��د م��ن امل�ن� ّ�ظ�م��ات الدّولية
الأخرى ،حيث حتت ّل اللغة الإ�سبانية
املرتبة الثالثة من حيث اال�ستعمال
يف عامل ّ
ال�شبكة العنكبوتية.
كما �أن الإ�سبانية هي اللغة ال ّر�سمية
لـ  22دولة يف العامل منها� :إ�سبانيا،
الأرج�ن�ت�ين ،كوملبيا و �إك� ��وادور وهي
ثاين لغة يف ترتيب اللغات من حيث
ال�سكان الذين يتحدّثونها كلغة
عدد ّ
�أ ّم بعد “ماندرين ال�صينية" .تعترب
الإ�سبانية لغة ح ّية عاملية ،حيث يقدّر
ع��دد ال� ّن��اط�ق�ين ب�ه��ا بـ 567مليون
مم��ا يجعلها اللغة الثانية
متحدّثّ ،
عامل ًيا .
ل��ذل��ك ف ��ان ال �� �ش��روع ب �ه��ذا امل�شروع
احل �ي��وي وال �ك �ب�ير م��ن " من�شورات
ال �ق��ا� �س �م��ي " يف ت� �ق ��دمي الأع � �م ��ال
امل�سرحية لل�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان

Dr. Sultán bin Muhammad Al Qasimi

ال�ق��ا��س�م��ي ب��ال�ل�غ��ة الإ� �س �ب��ان �ي��ة ،وما
م�ساحة La
causa
وا�سعة
حتتله هذه اللغة من
يف ال�ع��امل وع�ن��د املثقفني واملهتمني
ب��امل �� �س��رح ال� �ع ��امل ��ي ،ان �ط �ب��اع��ا طيبا
خ��ا� �ص��ة وان ال �ع��دي��د م��ن الطلبات
ال� �ت ��ي ا� �س �ت �ل �م �ت �ه��ا امل� �ن� ��� �ش ��ورات من
جامعات ودور بحوث ر�صينة تطالب
ب�ت��زوي��ده��ا ت��رج�م��ات لأع �م��ال ال�شيخ
الدكتور �سلطان القا�سمي امل�سرحية
 ،وال� �س �ي �م��ا وان ب �ع ����ض العوا�صم
Obra de teatro en tres actos

العاملية قد �شهدت عرو�ضاً م�سرحية
يف م�سارحها مل�سرحيات �سموه ولعل
م��ن �أب��رزه��ا م�سرحية " ال�ن�م��رود "
ال �ت��ي ت� ��روي ح �ك��اي��ة م �ل��ك ظ ��امل يف
بابل «العراق» ي�ضطهد النا�س ف�أراد
�أهل املدينة �أن يتخل�صوا منه فلج�أوا
�إىل «النمرود» الذي قتل امللك ،و�أخذ
مكانه وبد�أ بدوره ي�ضطهد �أهل بابل
ويذلهم وبالغ يف ذلك ح ّد انه ادعى
الربوبية ،فانتقم اهلل منه بالذباب

ال��ذي �أر��س�ل��ه على ج�ن��وده ف�أبادهم،
ودخلت منه واحدة يف ر�أ�س (النمرود)
ومل ي�ت�ح�م��ل �أزي ��زه ��ا ف��دع��ا النا�س
ل�ضربه فهجموا عليه وقتلوا .
ي�ق��ول الفنان اح�م��د اجل�سمي الذي
يعترب بطل الأعمال امل�سرحية ل�سمو
ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان القا�سمي
وكان هو بطل العر�ض حيث قام بدور
النمرود يف امل�سرحية :نحن فخورون
ب�ه��ذا العر�ض اجل��دي��د " ال�ن�م��رود "

www.alqasimipublications.com

ال ��ذي ي ��أت��ي ل �ي ��ؤك��د ال�ق�ي�م��ة الفنية
والإب��داع�ي��ة العالية لهذه امل�سرحية
ال� �ت ��ي ن �� �س �ت �ط �ي��ع �أن ن �ط �ل��ق عليها
امل���س��رح�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ح�ي��ث �أن �ن��ا قمنا
بعر�ضها يف معظم العوا�صم العربية
وك��ذل��ك الأورب �ي��ة  ،وم��ن ث��م انتقلنا
اىل كندا ثم اىل مو�سكو  ،ورحلتنا مع
النمرود امتدت اىل �11سنة  ،وهناك
خمططات ودعوات لعر�ض امل�سرحية
يف عوا�صم عاملية جديدة يف ال�شرق
والغرب  ،ونفخر يف م�سرح ال�شارقة
ال��وط �ن��ي ب��ال �ث �ق��ة ال �ت��ي �أواله� � ��ا لنا
�صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة للقيام
بهذه املهمة ،ودعم �سموه لفرقتنا مل
يتوقف منذ ت�أ�سي�سها �إىل اليوم.
م��ن جانبه كتب ال�بروف�ي���س��ور بيرت
ب��ارل��و امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي لأكادميية
ال���ش��ارق��ة ل�ل�ف�ن��ون الأدائ �ي ��ة  ،وحتت
عنوان " م�سرحيات �سلطان الإبداع
من منظور عاملي " �إن �صاحب ال�سمو
ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن حممد
ال �ق��ا� �س �م��ي ،ع���ض��و امل�ج�ل����س الأعلى
حاكم ال�شارقة ،كاتب وناقد م�سرحي
وم�ؤرخ مبدع .متيل كتاباته امل�سرحية
نحو ال��درام��ا امللحمية التي تتناول
الأح� � ��داث ال �ت��اري �خ �ي��ة والتعقيبات

ال�سيا�سية والدينية والعالقات بني
النا�س يف العامل  ..وال ميكن تقليل
ق��در ت ��أث�ير �أع �م��ال��ه ع�ل��ى امل���س��رح يف
م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط و�شمال
�إف��ري �ق �ي��ا� � .س �م��وه ق��ائ��د وف� �ن ��ان له
ت �ق��دي��ره داخ� ��ل امل �ج �ت �م��ع امل�سرحي
وخ� ��ارج� ��ه ،وه� ��و ك��ات��ب م�سرحيات
معرو�ضة عاملياً .والآن ،وم��ن خالل
ترجمة م�سرحياته �إىل الإ�سبانية،
من املمكن �أن ميتد ت�أثريه �إىل �أوروبا
و�أمريكا الالتينية.
وي��ورد كتاب " اللحظة التاريخية يف
م�سرح �سلطان القا�سمي " ال�صادر
ع��ن م �ن �� �ش��ورات ال�ق��ا��س�م��ي ،2020
مل�ؤلفه الباحث والناقد ظافر جلود ،
عن م�سرحية" النمرود"  :التاريخ
والأ� �س �ط��ورة ه�م��ا م��ن �أه ��م امل�صادر
ال �ت��ي ت�ل�ه��م امل �ب��دع امل �� �س��رح��ي لنظم
روائ�ع��ه الفنية لتظل خ��ال��دة بخلود
ت �ل��ك امل� ��آث ��ر ،وب��امل �ث��ل ف � ��إن اقتبا�س
ال �ت��اري��خ ي�ع��د �أي���ض��ا م�غ��ام��رة فلي�س
كل ما كتبه امل�ؤرخون على �صفحاته،
ي �� �ص �ل��ح لأن ي� �ق ��دم ع �ل��ى اخل�شبة،
ون�ستطيع �أن ن�ط�ل��ق ع�ل�ي��ه " دراما
تاريخية" � ،إ�ضافة �إىل ذلك� ،أنه عند
معاجلة مو�ضوع تاريخي ،الب��د من

ا�سرتجاع �أجندة واقعنا املعا�صر ،مما
ي�ساعد امل�شتغلني يف املجاالت الأدبية
وال�ف�ن�ي��ة ع�ل��ى �أ� �س �ق��اط ال �ت��اري��خ مبا
يتوافق مع الواقع الآين ،بالطبع مع
االحتفاظ باحلقائق الثابتة يف منظر
التاريخ ،لكونها ال حتتمل التغيري �أو
التحريف مهما ح�صل كوقائع  ،بيد
�أن الإ��س�ق��اط يف امل�سائل يظهرها يف
��ص��ورة ومعنى ج��دي��دي��ن ،وتوافقاً
م��ع دالالت ال���ش�خ���ص�ي��ات م��ن حيث
البعد التاريخي والزمني الأ�سطوري
لق�صة العمل امل�سرحي ،فقد لب�ست
ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ات امل �� �س��وخ التاريخية،
بالإ�ضافة �إىل الأقنعة التي الزمتها
طوال فرتة عر�ض النمرود ،وحملت
ال� ��دروع والأ��س�ل�ح��ة وال�ت�رو� ��س .كما
�أن ت��وظ�ي��ف الإ�� �ض ��اءة مت��رك��ز حول
حلظات ال��ذروة فقط ،وم��ا ع��دا ذلك
فقد ا�ستخدمت الإ� �ض��اءة امل�سطحة
ذات امل �� �س �ت��وى ال � ��واح � ��د .ذل � ��ك �أن
ا�ستخدام الأقنعة قلل من اللعب على
�أوت��ار وجه و�إىل حد ما ج�سد املمثل،
فجاء الأداء ترميزاً �أقرب �إىل النهج
التمثيلي يف امل�سرح اليوناين القدمي
ال ��ذي ي� ��ؤول ف�ي��ه امل�ت�ف��رج ( ال ��دور )
ح�سب علمه امل�سبق بالأ�سطورة .

احتفاء بيوم زايد للعمل الإن�ساين
ً

«دبي للثقافة» و«جمعية الإمارات لهواة الطوابع» تنظمان ً
مزادا لدعم حملة  100مليون وجبة
�إيرادات جتاوزت � 91ألف درهم �إماراتي ،مع  34م�شاركا ح�ضوريا و 60افرتا�ضي ًا

•• دبي -الفجر:

�إح � � �ي� � ��ا ًء لـ"يوم زاي � � ��د للعمل
الإن�ساين" الذي يحتفى به يف 19
رم�ضان م��ن ك��ل ع��ام ،وبالتعاون
مع هيئة الثقافة والفنون يف دبي
"دبي للثقافة" ،نظمت جمعية
الإم��ارات لهواة الطوابع "مزادا
للطوابع والعمالت واملقتنيات"
يف دار الفعاليات ودار ال�ن��دوة يف
ح��ي ال�ف�ه�ي��دي ال �ت��اري �خ��ي بدبي
م�ساء �أول �أول �أم�س ال�سبت ،حيث
��س�ي�ع��ود ري ��ع امل� ��زاد ل��دع��م حملة

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل � � ��دع � � ��و /ب� ��اول �ي�ن
ن ��ام� �ي� �ي� �ن� �ج ��و  ،اوغ� � �ن � ��دا
اجلن�سية ج��واز �سفره رقم
( - )B1473988يرجى
مم��ن ي�ع�ثر ع�ل�ي��ه ت�سليمه
ب���س�ف��ارة اوغ �ن��دا او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

" 100مليون وجبة" ،احلملة
الأكرب يف املنطقة لإطعام الطعام
خالل �شهر رم�ضان املبارك ،التي
�أط�ل�ق�ه��ا ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئ �ي ����س ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جمل�س
الوزراء حاكم دبي.
وح� ��� �ض ��ر امل� � � ��زاد �� �س� �ع ��ادة م �ي�رزا
ال���ص��اي��غ ،ع�ضو جمل�س الأمناء
يف م�ؤ�س�سة �آل مكتوم اخلريية،
وامل� �ه� �ن ��د� ��س ع� �ب ��د اهلل خ� � ��وري،
رئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة جمعية
الإم ��ارات ل�ه��واة ال�ط��واب��ع ،وعمر

حممد �أح�م��د� ،أم�ي�ن ال�سر العام
للجمعية ،وماهر مراد مدير �أول
امل�ب�ي�ع��ات وال�ت���س��وي��ق يف م�ؤ�س�سة
بريد الإم ��ارات ،وع��دد من رجال
الأع �م��ال وامل�ه�ت�م�ين� ،إ��ض��اف��ة �إىل
�أع�ضاء من جمل�س �إدارة اجلمعية،
ونا�صر جمعة بن �سليمان ،مدير
ح��ي الفهيدى ال�ت��اري�خ��ي بدبي.
و�أدار امل ��زاد خمي�س ي��و��س��ف من
م�ؤ�س�سة ربدان للمزايدات وع�ضو
اجلمعية.
ويف اف�ت�ت��اح �أع �م��ال امل ��زاد ،حتدث
امل �ه �ن��د���س ع �ب��د اهلل خ � ��ورى عن

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل � � ��دع � � ��و /جميله
مان�سان لوغانو  ،الفلبني
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()A8304706P
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0543916031

ف � �ق� ��د امل � � ��دع � � ��و /م�صطفى
ح � �� � �س �ي�ن ح � �ك � �ي� ��م � � � ،س� ��وري� ��ا
اجل�ن���س�ي��ة ج� ��واز � �س �ف��ره رقم
( )N011106283يرجى
مم� ��ن ي� �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب��ال���س�ف��ارة ال���س��وري��ة او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

م� ��آث ��ر ال �ق��ائ��د امل ��ؤ� �س ����س حكيم
ال � �ع� ��رب امل� �غ� �ف ��ور ل� ��ه ب � � � ��إذن اهلل
تعاىل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان طيب اهلل ثراه ،باين دولة
الإمارات العربية املتحدة ،قائ ً
ال:
"�إننا ن�ستذكر هذا اليوم �سنوياً
للت�سابق يف عمل اخل�ير ،تخليداً
ووفاء للمغفور له ملا قدم ل�شعبه
و�أمته .لقد زرع فينا حب اخلري،
لذا �صار لزاماً علينا �إحياء هذه
امل�ن��ا��س�ب��ة ب ��إق��ام��ة ف�ع��ال�ي��ات تليق
بها" .و�أ� �ض��اف ب ��أن امل ��زاد �سنوي
وي�ت��م تخ�صي�ص مبيعاته لدعم
ال �ع �م��ل الإن� ��� �س ��اين ،وه� ��ذا العام
�ستخ�ص�ص للم�ساهمة يف حملة
" 100م �ل �ي��ون وجبة" التي
�أطلقتها مبادرات حممد بن را�شد
�آل مكتوم العاملية ،لإطعام الطعام
يف رم�ضان يف  30دولة يف العامل
العربي و�آ�سيا و�إفريقيا و�أوروبا
و�أمريكا اجلنوبية.
وع�ق��دت جمعية الإم� ��ارات لهواة
الطوابع املزاد ح�ضورياً يف البيت
رقم  19بحي الفهيدي التاريخي،
وع ��ن ب�ع��د ع�ب�ر ب��رن��ام��ج "زوم"،

حيث ا�ستعر�ضت جمموعات من
ال �ط��واب��ع ال�ب�ري��دي��ة والعمالت
وامل �ق �ت �ن �ي��ات ال � �ن� ��ادرة والق ّيمة،
مقدم ًة للهواة املحرتفني فر�صة
�إغناء جمموعاتهم من العمالت
وال� �ط ��واب ��ع� ،إىل ج��ان��ب توفري
فر�صة �أم��ام ال�ه��واة اجل��دد لبدء
هذه الهواية املميزة وتطويرها.
وق��ال نا�صر جمعة ب��ن �سليمان،
م��دي��ر ح��ي ال�ف�ه�ي��دي" :يرتجم
املزاد حر�ص "دبي للثقافة" على
ت �ق��دمي �إ� �ض��اف��ة ج��دي��دة لقنوات
ال�ت�برع يف حملة " 100مليون
وجبة" ب �ع��د حت�ق�ي�ق�ه��ا لهدفها
خ�لال ع�شرة �أي��ام م��ن �إطالقها،
ف���ض� ً
لا ع��ن االح�ت�ف��اء ب�ي��وم زايد
للعمل الإن���س��اين ،وف��ا ًء وعرفاناً
للقائد امل�ؤ�س�س ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه،
ال� ��ذي �أ� �س ����س م �ث��ا ًال ُي �ح �ت��ذى يف
العمل الإن���س��اين وم��د ي��د العون
لكل حمتاج يف �أرجاء املعمورة".
و�أ� � � �ض� � ��اف" :ي�أتي دع � ��م "دبي
للثقافة" لهذا املزاد انطالقاً من
م�س�ؤوليتها الثقافية واملجتمعية

ب��و� �ص �ف �ه��ا اجل � �ه� ��ة احلكومية
امل�س�ؤولة عن متكني قطاع الثقافة
والإب ��داع يف دب��ي ،وحر�صها على
رف ��د ج�م�ي��ع اجل �ه��ود وامل� �ب ��ادرات
وامل�شاريع التي من �ش�أنها تفعيل
امل �� �ش��ارك��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة وتن�شيط
احلركة الثقافية والإن�سانية يف
الإم� ��ارة ،وخ��ا��ص��ة ح��ي الفهيدي
التاريخي .فاملزاد ي�شكل فر�صة
للت�أكيد على �أهمية هواية جمع
ال�ط��واب��ع وال�ع�م�لات ،وم��ا تتمتع
ب ��ه م ��ن ق �ي �م��ة ت��اري �خ �ي��ة وفنية
وتراثية كبرية ،ومي ّثل يف الوقت
نف�سه عن�صر ج��ذب �إ��ض��ايف لهذا
احلي التاريخي والرتويج له بني
هواة جمع املقتنيات ،ما ي�سهم يف
تعزيز حركة ال�سياحة الثقافية
والرتاثية يف الإمارة".
و�أ� �ش��ار م��دي��ر ح��ي الفهيدي �إىل
�أن ع��دد ال��ذي��ن ت�ق��دم��وا للمزاد
باحل�ضور يف قاعة امل��زاي��دات بلغ
 34م��زاي��داً ،حيث متت مراعاة
ج�م�ي��ع الإج � � ��راءات االح�ت�رازي ��ة
املطلوبة� ،إ��ض��اف��ة �إىل امل�شاركني
عن طريق برامج التوا�صل املبا�شر

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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على ال�شبكة العنكبوتية الذين
و�صل ع��دده��م �إىل  60م�شاركاً،
م ��ن داخ � ��ل ال ��دول ��ة وخارجها.
وق ��ال" :متت امل��زاي��دة ع�ل��ى 75
بنداً� ،شملت العديد من املقتنيات
امل �ت �ن��وع��ة ال �ت��ي ت �خ ����ص �أع�ضاء
اجلمعية وال�ه��واة منها الطوابع
الربيدية وامليداليات والعمالت
ال�ن�ق��دي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة وامل�سكوكات
وال�صور وال�شعارات؛ حيث مت بيع
 65مادة �شهد بع�ضها مزايدات
كثرية" ،منوهاً �إىل مادة مل تدرج
يف القائمة ت�برع بقيمتها كامل ًة
رجل الأعمال عادل الفردان.
و�أو�ضح بن �سليمان" :بلغت قيمة

مبيعات امل��زاد  91,870درهماً
�إم ��ارات� �ي� �اً ،وك� ��ان م��ن �أه� ��م بنود
امل��زاي��دة خنجر من الذهب عليه
�شعار دولة الإمارات ،وبلغت قيمة
املزايدة عليه � 35ألف درهم ،وفاز
به �سعادة مريزا ال�صايغ".
وفى نهاية املزايدة قدّم ِّ
املنظمون
ال�شكر والتقدير �إىل هيئة الثقافة
وال� �ف� �ن ��ون يف دب� ��ي ع �ل��ى دعمها
ال�ل�احم ��دود جل�م�ع�ي��ة الإم � ��ارات
ل �ل �ط��واب��ع ،وع �ل��ى م�ساهمتها يف
�إجناح الفعالية ،م�شريين �إىل �أن
هذا هو د�أب "دبي للثقافة" كونها
�سباقة �إىل ت�شجيع �شتى الأن�شطة
الثقافية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سكاي هاي لل�سفريات� -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2406346:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة واحيداهلل جاجى
تعديل مدير  /حذف عبداجلليل وىل خان
تعديل �إ�سم جتاري من� /سكاي هاي لل�سفريات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:ستة وثمانون لت�صليح الدراجات ذ.م.م
عنوان ال�شركة :م�صفح ال�صناعية م  37ق  36 ،38حمل  10 ،11املالك
احمد عتيق ثايب خليفة القبي�سي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1883080 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/برايت مون للنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 2036674:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبداهلل حممد �سامل حممد اخلالقى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عنود �سامل �سعيد �سامل املظاوى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /برايت مون للنقليات العامة

SKYHIGH TRAVELS - 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

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/4/27:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2150005877:
تاريخ التعديل2021/5/3:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
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 دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الفيحاء
لت�صليح االطارات رخ�صة رقمCN 1124404:
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
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/طبخ
يدوه لتعليم الطبخ رخ�صة رقمCN 2517455:
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 دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون ام�سيات للتجميل

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة حممد زبري لل�صيانة
العامة رخ�صة رقم CN 1018611:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة حممد زبري لل�صيانة العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سويت
كولد رخ�صة رقمCN 3984235:
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

�إعــــــــــالن

اىل/ازادي لل�سفريات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AZADI TRAVELS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم CN 3786694:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من� /صالون �أم�سيات للتجميل
OMSIYAT BEAUTY SALOON

�إعــــــــــالن

BRIGHT MOON GENERAL TRANSPORT

�إىل /برايت مون للنقليات العامة واملقاوالت � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

BRIGHT MOON GENERAL TRANSPORT & CONTRACTING

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

MOHAMMED ZUBAIR GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHMENT

�إىل /م�ؤ�س�سة حممد زبري العمال التكييف املركزي

�إىل /مركز �أم�سيات للتجميل

MOHAMMED ZUBAIR CENTRAL AC WORKS EST

OMSIYAT BEAUTY CENTER

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �صيانة �أجهزة التكييف املركزي 4329902
تعديل ن�شاط  /حذف �صيانة املباين 4329901
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)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جرين
جاردن ديزاين لتجميل احلدائق
رخ�صة رقم CN 2756199: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

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:رويال داميوند للو�ساطة التجارية� -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة :تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 3668830 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ليب نتوورك�س بي تي اي ال تي دي-
ابوظبي رخ�صة رقم CN 2032665:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة طارق عبدالتواب حممد عبدالبارى %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة بي بي جي لتمثيل ال�شركات ذ.م.م

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:كافيه فانتوم واريور ذ.م.م
عنوان ال�شركة :وحدة املالك ال�شيخة عفراء زايد بن �سلطان ا SR4
معر�ض � Gش  16ط  C60جزيرة ابوظبي �شارع ال�سالم ق
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2159528 :

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الغي�ضه للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 2841897:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ح�سني احمد عبداهلل ح�سني من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ح�سني احمد عبداهلل ح�سني من � % 100إىل %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة بخيت �سامل حممد م�صبح املهرى %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبداهلل على عو�ض حمد املنهاىل %80
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 100000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /الغي�ضه للمقاوالت العامة
AL QAEDAH GENERAL CONSTRACTION

�إىل /الغي�ضه للمقاوالت العامة ذ.م.م

AL QAEDAH GENERAL CONSTRACTION 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)

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن

PPG COMPANIES REPRESENTATION L.L.C

تعديل وكيل خدمات  /حذف - - - -
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ليب نتوورك�س بي تي �إي ال تي دي

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/4/26:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105009627:
تاريخ التعديل2021/5/3:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

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

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/4/28:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2150005990:
تاريخ التعديل2021/5/3:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سباركل لإدارة املن�ش�آت
الطبية رخ�صة رقم CN 2429402:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من� /سباركل لإدارة املن�ش�آت الطبية

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات ادارة املن�ش�أت 8211010
تعديل ن�شاط  /حذف �إدارة املن�ش�أت الطبية 8211003
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 دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الفخامة
الف�ضية للمعار�ض والفعاليات
رخ�صة رقم CN 2779183: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 دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بقالة الروعة
رخ�صة رقم CN 1038845:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة ابراهيم علي ابراهيم املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم احمد علي حممد املرزوقي
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)

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

SPARKLE MANAGEMENT MEDICAL FACILITIES

�إىل� /سباركل لإدارة املن�ش�آت
SPARKLE MANAGEMENT FACILITES

leap networks pte. ltd

تعديل �شكل قانوين  /من فرع �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ليب نتوورك�س بي تي �إي ال تي دي
LEAP NETWORKS PTE. LTD

�إىل  /ليب نتوورك�س ذ.م.م

LEAP NETWORKS L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
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االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/850

تنفيذ رقم 2021/1832

تنفيذ رقم 2021/1807

تنفيذ رقم 2021/3052

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2021/04/19لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده يوين �سن للتكنولوجيا الإلكرتونية ذ م م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
			
الو�صف
86,740
	�أغرا�ض متنوعه		
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2021/04/19لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده الت�صميم الفني للديكور (�ش .ذ .م .م) و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
			
الو�صف
96,820
معدات مكاتب واالت قطع اخل�شب
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2021/04/19لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده فلوة لالقم�شة  +باجوندا�س نارين دا�س ناثانى و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
			
الو�صف
27,450
		
اقم�شه ن�سائيه متنوعه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2021/04/19لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده جالريي ون (�ش.ذ.م.م) فرع و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
			
الو�صف
26,735
		
	�أغرا�ض متنوعه ولوحات ر�سم
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات
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�أخبـار الإمـارات

جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية حتتفي بيوم زايد للعمل الإن�ساين

جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية بـ «الوطني» توا�صل مناق�شة
�سيا�سة وزارة «ال�صحة» ب�ش�أن تعزيز ال�صحة النف�سية
•• �أبوظبي  -وام:

وا��ص�ل��ت جل�ن��ة ال �� �ش ��ؤون ال�صحية والبيئية يف املجل�س
ال��وط�ن��ي االحت ��ادي خ�لال اجتماعها ال��ذي عقدته عن
بعد �أم����س الأول الأح ��د برئا�سة ��س�ع��ادة ناعمة عبداهلل
ال�شرهان النائب الثاين لرئي�س املجل�س رئي�سة اللجنة،
مناق�شة مو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع
يف �ش�أن تعزيز ال�صحة النف�سية يف دولة الإمارات العربية
املتحدة.
�شارك يف االجتماع �أع�ضاء اللجنة �سعادة كل من �سمية
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•• �أبوظبي-وام:

ع �ب��داهلل ال �� �س��وي��دي م �ق��ررة ال�ل�ج�ن��ة ،و�أح �م��د بو�شهاب
ال�سويدي ،و�شذى �سعيد عالي النقبي ،وعذراء ح�سن بن
ركا�ض ،وحممد �أحمد اليماحي ،والدكتورة موزة حممد
حمرور العامري.
مت خالل االجتماع ا�ستعرا�ض ال��ردود ال��واردة من وزارة
ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع�ل��ى ت �� �س��ا�ؤالت وا�ستف�سارات
�أع�ضاء اللجنة املتعلقة مبحاور املو�ضوع.
واط �ل �ع��ت ال�ل�ج�ن��ة خ�ل�ال اج�ت�م��اع�ه��ا ع�ل��ى خ�ط��ة عملها
الرقابية ب�ش�أن املو�ضوعات العامة املقرتحة التي ت�سعى
لتبنيها خالل الف�صل الت�شريعي ال�سابع ع�شر للمجل�س.

نظمت جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية احتفالية مبنا�سبة يوم زايد للعمل الإن�ساين
مت خاللها ت�سليط ال�ضوء على قيم اخلري والعطاء التي ر�سخها الوالد امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" .ح�ضر االحتفالية معايل الدكتور حمدان م�سلم
املزروعي رئي�س جمل�س �أمناء اجلامعة و�سعادة الدكتور خالد الظاهري مدير اجلامعة
و�سعادة الدكتور مبارك �سعيد ال�شام�سي رئي�س جمل�س �إدارة دار زايد للرعاية الأ�سرية
والدكتور رفيق حممد �شني مدير اجلامعة الرو�سية الإ�سالمية وجمموعة وا�سعة من
الطالب و الأ�ساتذة و املهتمني .و �سلط معايل الدكتور حمدان م�سلم املزروعي يف كلمته
ال�ضوء على �أبرز املواقف الإن�سانية امل�شهودة للمغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
"طيب اهلل ثراه" مو�ضحا �أن قيم الأخوة والرحمة والت�سامح واالنفتاح التي تعي�شها اليوم
دولة الإم��ارات كلها ثمرة جهوده "رحمه اهلل" .و�أك��د على الأولوية الكربى التي منحها

ال�شيخ زاي��د "رحمه اهلل" للعلم والتعليم حيث عمل على ت�شجيع املواطنني على تعليم
�أبنائهم واهتم بتطوير التعليم لإدراكه �أهميته يف بناء الدولة احلديثة فكان من �أهم �أقواله
يف هذا املجال�" :إن ر�صيد �أي �أمة متقدمة هو �أبنا�ؤها املتعلمون ،و�أن تقدم ال�شعوب والأمم
�إمنا يقا�س مب�ستوى التعليم وانت�شاره" .كانت جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية قد
�أعلنت عن تقدميها منحا درا�سية لطالب دار زايد للرعاية يف اخت�صا�صات اللغة العربية
و�آدابها و الدرا�سات الإ�سالمية بفروعها والت�سامح والفل�سفة .و عرب �سعادة الدكتور مبارك
�سعيد ال�شام�سي عن فخره و�سعادته مل�شاركته يف هذه املنا�سبة م�ؤكداً �أن دولة الإمارات مثال
يحتذى يف العمل الإن�ساين ال��ذي �أر�سى دعائمه ال�شيخ زاي��د "طيب اهلل ثراه" ويحظى
اليوم بدعم ورعاية القيادة الر�شيدة .وقال  " :فخورون بتعاوننا مع جامعة حممد بن زايد
للعلوم الإن�سانية و�سعداء مبا �ستقدمه املنح التعليمية للطالب من فر�ص درا�سية متميزة
ونحن حري�صون يف دار زاي��د على م�ساعدة �أبنائنا الطالب على اتخاذ القرار التعليمي
املنا�سب مبا ي�ضمن لهم حتقيق التفوق العلمي واملهني يف امل�ستقبل.

التقى ممثلني عن  7دول

بحث م�ع��ايل عبد ال��رح�م��ن ب��ن حممد العوي�س وزي��ر ال�صحة ووقاية
املجتمع مع وزراء و�سفراء �أوج��ه التعاون وتبادل اخل�برات والتجارب يف
املجاالت ال�صحية ،وفتح �آفاق مثمرة لتحقيق الأهداف ال�صحية امل�شرتكة
واالرتقاء بجودة خدمات الرعاية ال�صحية .م�شرياً معاليه �إىل حر�ص
دولة الإم��ارات على ت�أدية دور حموري فعال وم�ؤثر يف اجلهود الدولية
ملواجهة جائحة كوفيد -19وتعزيز التعاون امل�شرتك لتوفري امل�ستلزمات
والعالجات واللقاحات الآمنة والفاعلة و�ضمان و�صولها العادل للجميع،
لتمكني الأنظمة ال�صحية من التعايف ودعم �أهداف التنمية امل�ستدامة يف
جمال الرعاية ال�صحية.
و�أكد معاليه انفتاح دولة الإمارات على جميع التجارب واخلربات الدولية
وحر�صها على بناء وتعزيز العالقات مع دول العامل وعقد �شراكات �صحية،
وتطبيق العالجات احلديثة النوعية للمر�ضى وف��ق �أف�ضل املمار�سات
العاملية ،واالرتقاء مب�ستوى جودة اخلدمات ال�صحية ،ولفت �إىل جهود
الإمارات يف مواكبة م�ستجدات االبتكارات التكنولوجية يف املجال ال�صحي
و�أحدث الطرق العالجية الذكية يف ميدان الرعاية ال�صحية.
لقاءات بنّاءة للتعاون امل�شرتك
ج��اء ذل��ك �أث�ن��اء اللقاءات التي عقدها معاليه ب�شكل منف�صل على مدى
عدة �أيام ،ا�ستهلها بلقاء عن بعد مع �سعادة يان راينهولد �سفري جمهورية
ا�ستونيا ،حيث ناق�شا �سبل التعاون بني البلدين يف �إدارة البيانات ال�صحية،
�ضمن م�شروع مع منظمة ال�صحة العاملية و�شركاء عامليني �آخرين لبناء حل
عاملي وموثوق لإدارة حملة التطعيم.

كما تباحث معايل العوي�س عن بعد مع �سعادة افني عريفي �سفري جمهورية
كو�سوفو حول تطوير العالقات الثنائية بني البلدين يف جمال الرعاية
ال�صحية ،فيما عر�ض العوي�س م��ع معايل ارم��ان��دو دان�ي��ال تياغو وزير
ال�صحة بجمهورية موزمبيق �أثناء مكاملة هاتفية تبادل اخلربات بخ�صو�ص
لقاح كوفيد -19واه�ت�م��ام موزمبيق ب��االط�لاع على التجربة الناجحة
والرائدة لدولة الإم��ارات يف مواجهة انت�شار اجلائحة وبرنامج التطعيم
الوطني.
ويف لقاء �آخ��ر ا�ستعر�ض معايل العوي�س م��ع �سعادة يونغ ووك��ون �سفري
جمهورية كوريا اجلنوبية فر�ص التعاون الثنائي يف جمال القطاع ال�صحي
وا��س�ت�ق�ط��اب �أح ��دث احل �ل��ول التقنية ال�صحية .ك�م��ا ال�ت�ق��ى م�ع��ايل عبد
الرحمن العوي�س �سعادة �شوكت علي �سودهن �سفري جمهورية موري�شيو�س
وب�ح��ث معه ف��ر���ص تطوير ال�ع�لاق��ات وت �ب��ادل اخل�ب�رات الطبية وتعزيز
التعاون بني امل�ؤ�س�سات ال�صحية يف البلدين ،بينما ناق�ش معاليه مع �سعادة
ح�سني بجي�س �سفري جمهورية اندوني�سيا بالدولة جم��االت التعاون يف
جمال ال�صحة وخا�صة احلد من انت�شار كوفيد -19ومنها املتعلقة باللقاح
والت�شخي�ص.
كما ا�ستقبل معاليه �سعادة بختيار �إبراهيموف �سفري جمهورية �أوزبك�ستان
لدى الدولة ،وبحث معه �سبل تطوير العالقات الثنائية بني البلدين يف
جمال الرعاية ال�صحية ،وتنمية �آفاق التعاون بني امل�ؤ�س�سات الطبية بني
البلدين ،وتبادل اخلربات والتجارب على �صعيد الإجراءات املتبعة ملواجهة
فريو�س " كوفيد ."19 -
وا�ستقبل م�ع��ايل ال�ع��وي����س ��س�ع��ادة زيف هايفتز م�ب�ع��وث وزي ��ر اخلارجية
الإ�سرائيلي ،والوفد املرافق ل��ه ،وناق�ش معه �سبل تعزيز العالقات بناء

•• عجمان  :الفجر

على اتفاق التعاون يف جمال ال�صحة
ب�ين �إ�سرائيل والإم� ��ارات ،مب��ا ي�شمل مكافحة الأوب �ئ��ة العاملية ،وحماية
البيانات الطبية ،وال�صحة الرقمية والذكاء اال�صطناعي واالبتكار والطب
ال�شخ�صي� ،إىل جانب تبادل اخلربات والتجارب على �صعيد عمليات تطعيم
لقاحات "كوفيد  "-19وال �سيما يف ظل �إنتاج دولة الإمارات للقاح "حياة
 فاك�س".ريادة الإمارات يف �إدارة كوفيد-19
و�أ�شار معايل وزي��ر ال�صحة ووقاية املجتمع �إىل �أن دول��ة الإم��ارات �ضمن
�أف�ضل دول العامل يف التعامل مع كوفيد -19نظراً لتطور القطاع ال�صحي
ور�ؤي��ة القيادة الر�شيدة للدولة نحو تعزيز املرونة الوطنية وا�ستمرارية
الأعمال واالرتقاء الدائم باملنظومة ال�صحية ،من خالل ا�ستثمار اخلربات
والبناء على الإجنازات التي �أبرزت ا�ستباقية الدولة يف التخطيط للتعايف
من جائحة كوفيد -19وموا�صلة توظيف القدرات والإمكانات للحفاظ
على املكت�سبات وتعزيز ثقة املجتمع بقدرات وكفاءة الدولة.

�إ�شادة دولية بالقطاع ال�صحي بالإمارات
و�أكد الوزراء وال�سفراء يف لقاءاتهم مع معايل عبد الرحمن العوي�س على
متابعتهم التطور املت�سارع للقطاع ال�صحي يف الإم ��ارات وت��وف��ر البنية
التحتية والتقنيات واملعدات الطبية احلديثة والت�أهيل امل�ستمر للكوادر
الطبية ،م�شيدين بتجربة دولة الإم��ارات يف التعامل مع جائحة كوفيد-
 19وما قدمته من م�ساعدات �إن�سانية لعدد من دول العامل على �صعيد
امل�ستلزمات الطبية واللقاحات.

ً
جامعة حممد بن زايد للذكاء اال�صطناعي ت�ستقبل وفدا رفيع امل�ستوى من معهد وايزمان للعلوم

•• �أبوظبي-الفجر:

ا�ستقبلت جامعة حممد ب��ن زايد
ل�ل��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي وف ��داً رفيع
امل �� �س �ت��وى م ��ن "معهد واي ��زم ��ان
للعلوم" ب��رئ��ا� �س��ة الربوفي�سور
�أل��ون ت�شن رئي�س املعهد ،يف زيارة
ا� �س �ت �ه ��دف ��ت م �ن��اق �� �ش��ة اخلطط
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة وو�� �ض ��ع خارطة
الطريق الالزمة لتطبيق برنامج
 MBZUAI-WISامل�شرتك
لأب � �ح� ��اث ال� ��ذك� ��اء اال�صطناعي
(ب��رن��ام��ج ال��ذك��اء اال�صطناعي).
وك��ان الربوفي�سور الدكتور �إريك
زينغ ،رئي�س اجلامعة ،يف ا�ستقبال
الوفد الذي قام �أي�ضاً بجولة على
مرافق حرم اجلامعة يف �أبوظبي.
وال�ت�ق��ى الربوفي�سور �أل ��ون ت�شن،
رئي�س املعهد ،والربوفي�سور زيف
رايخ ،نائب رئي�س املعهد ،مع بينج
� �ش �ي��او ،ع �� �ض��و يف جم �ل ����س �أم �ن ��اء
ج��ام �ع��ة حم �م��د ب��ن زاي� ��د للذكاء
اال�صطناعي والرئي�س التنفيذي
ملجموعة "جي "42؛ �إىل جانب
الربوفي�سور �إريك زينغ؛ والدكتورة
ب�ه�ج��ت ال �ي��و� �س��ف ،ن��ائ��ب الرئي�س
التنفيذي لقطاع اخلدمات املهنية
والبحثية يف اجل��ام�ع��ة ،وع��دد من
كبار ممثلي امل�ؤ�س�ستني.
وباال�ستفادة من اخلربات امل�شرتكة
جل��ام�ع��ة حم�م��د ب��ن زاي ��د للذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي وم �ع �ه��د واي ��زم ��ان،
�سيعمل برنامج الذكاء اال�صطناعي
ال� ��ذي مت الإع� �ل��ان ع �ن��ه يف �شهر
فرباير املا�ضي على تعزيز املبادرات

التعاونية يف جمال بحوث الذكاء
اال�صطناعي الأ�سا�سية وا�ستك�شاف
ت�ط�ب�ي�ق��ات ال ��ذك ��اء اال�صطناعي
�ضمن خمتلف امل�ج��االت ،ب��دءاً من
الرعاية ال�صحية و�صو ًال �إىل علم
اجلينوم والكثري غريها .وعالو ًة
على ذلك� ،سي�شهد الربنامج �إجراء
البحوث املتقدمة يف جماالت تعلم
الآلة والر�ؤية احلا�سوبية ومعاجلة
ال �ل �غ��ات ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة والبيولوجيا
احلا�سوبية والعلوم الع�صبية مبا
يتما�شى مع الر�ؤية العامة للذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي .و�سيقوم الطرفان
ب �ت �ع �ي�ي�ن ن �خ �ب ��ة م � ��ن الباحثني
ال �ع��امل �ي�ي�ن وامل ��وظ� �ف�ي�ن امل ��زودي ��ن
بامل�ؤهالت الدرا�سية العليا لدعم
وت�سهيل حتقيق الهدف الأ�سا�سي
لربنامج الذكاء اال�صطناعي.
من جهته ،قال الربوفي�سور �إريك
زي �ن��غ ،رئ �ي ����س ج��ام �ع��ة حم �م��د بن

زايد للذكاء اال�صطناعي" :تهدف
ج��ام �ع��ة حم �م��د ب��ن زاي� ��د للذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي �إىل ت �� �ص �دّر طليعة
اب� �ت� �ك ��ارات ال ��ذك ��اء اال�صطناعي
على م�ستوى ال�ع��امل ،الأم��ر الذي
ي���س�ت��دع��ي �أو ًال ت��ر��س�ي��خ مكانتها
كوجهة رائ��دة للحياة الأكادميية
والبحثية لأمل��ع العقول والطالب
يف ه��ذا امل�ج��ال احل�ي��وي ،وم��ن هنا
ت�أتي �أهمية ال�شراكات التي نربمها
م ��ع امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال� ��رائ� ��دة عاملياً
مل�ساعدتنا على حتقيق هذا الهدف.
ومن هذا املنطلق ،نفخر بربنامج
 MBZUAI-WISامل�شرتك
لأبحاث الذكاء اال�صطناعي الذي
�سي�سهم بالت�أكيد يف تعزيز تبادل
امل�ع��رف��ة واالرت �ق��اء ب ��آف��اق التعاون
ع �ل��ى ��ص�ع�ي��د ه ��ذه التكنولوجيا
امل � �ت � �ط� ��ورة� ،إ�� �ض ��اف ��ة �إىل �إث� � ��راء
م �ن �ظ��وم��ة ال ��ذك ��اء اال�صطناعي

«كيميائية الإمارات» تختتم براجمها اخلريية الرم�ضانية بيوم زايد

•• ر�أ�س اخليمة -الفجر:

توجت اجلمعية الكيميائية الإم��ارات�ي��ة برامج احيائها
ليوم زاي��د للعمل الإن�ساين بتوزيع الوجبات ملجموعات
العمال بر�أ�س اخليمة وامل�شاركة يف مبادرة  100مليون
وجبة الأكرب باملنطقة لإطعام الطعام خالل �شهر رم�ضان
املبارك يف  20دولة عربية و�آ�سيوية و�إفريقية ويف مبادرة
غيث الإماراتية " قلبي اطمئن ".
وقالت الأ�ستاذة موزة �سيف عبدالرحمن ال�شام�سي رئي�س
جمل�س �إدارة اجلمعية ان اجلمعية تواكب �أن�شطة وبرامج
وزارة تنمية املجتمع بقيادة م�ع��ايل ح�صة بنت عي�سى
بوحميد وزيرة تنمية املجتمع و�إن احتفال دولة الإمارات
مبنا�سبة " يوم زاي��د للعمل الإن�ساين "  ،ال��ذي ي�صادف
ذك��رى وف��اة املغفور ل��ه ب ��إذن اهلل تعاىل ال�شيخ زاي��د بن

�سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ث��راه ،يعك�س واقعاً جماعياً
من رد اجلميل لرائد العطاء الإن�ساين الوالد امل�ؤ�س�س،
رحمه اهلل ،الذي � ّأ�س�س لريادة دولة و�سعادة �شعب ،و�أ ّه َل
�أجيا ًال من �أبناء الوطن بروح بذل اخلري والعطاء ،وبح�س
ال�شعور مع الآخرين .و�أ�ضافت �أن جمتمع الإمارات ملتزم
بنهج القيادة الذي يتح ّلى بروح �إيجابية و�إرادة متحفزة
دائ�م�اً لتقدمي الأف���ض��ل والأك�ث�ر ،فذلك م��ا تربى عليه
"عيال زايد" وي�ستمر نهجاً م�ستداماً من �أجل اجلميع،
م�شرية �إىل �أن وزارة تنمية املجتمع وا�ستناداً �إىل مبد�أها
يف حتقيق التما�سك الأ�سري والتالحم املجتمعي ،تعك�س
ه��ذا النهج وت��دع��م تكاتف وت�لاح��م جميع �أب�ن��اء الوطن
يف خمتلف الأوق ��ات ،ال �سيما يف ظل ال�ظ��روف الراهنة،
حيث يت�ضاعف �إح�سا�س امل�س�ؤولية لدى اجلميع من �أجل
م�صلحة اجلميع.

الإق �ل �ي �م �ي��ة يف جم� ��االت البحوث
الأ� �س��ا� �س �ي��ة وال ��رع ��اي ��ة ال�صحية
وت�ط�ب�ي�ق��ات ع�ل��م اجل �ي �ن��وم ،حيث
�ست�شكل امل�شاريع البحثية امل�شرتكة
ال �ت��ي �ستنفذها ف��رق امل�ؤ�س�ستني
ن� ��واة ج��وه��ري��ة ل �ه��ذا الربنامج.
�أ�� �ض ��ف �إىل ذل � ��ك �أن الربنامج
�سيتيح لطالب اجلامعة و�أع�ضاء
هيئتها التدري�سية اال�ستفادة من
امل� � ��وارد ع��امل �ي��ة امل �� �س �ت��وى وبرامج
ال� �ت ��دري ��ب وال � ��زي � ��ارات املتبادلة
وامل � ��ؤمت� ��رات وور�� ��ش ال�ع�م��ل حول
الذكاء اال�صطناعي وبرامج تبادل
الطالب واملوظفني التي يوفرها
هذا التعاون .ونتطلع قدماً للتعاون
م��ع زم�لائ�ن��ا امل��وق��ري��ن يف ’معهد
واي ��زم ��ان للعلوم‘ مب��ا ي�ت�ي��ح لنا
تعزيز فهمنا ومعارفنا يف املجاالت
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال��ذك��اء اال�صطناعي،
والعمل �سوياً على حتقيق خطوات

رائدة على �صعيد البحوث والتعليم
وال �ت �ط��ور ال �ت �ق �ن��ي يف املنطقة".
وب � ��دوره ،ق��ال ال�بروف�ي���س��ور �ألون
ت�شن" :يهدف برناجمنا امل�شرتك
�إىل االرت� � �ق � ��اء ب � �ق� ��درات ال ��ذك ��اء
اال�صطناعي وا�ستك�شاف �إمكاناته
ال �ه ��ائ �ل ��ة وت �� �س �خ�ي�ره��ا مل�صلحة
الإن�سانية جمعاء� ،إذ يجمع حتت
م�ظ�ل�ت��ه ن �خ �ب��ة م ��ن �أمل � ��ع العقول
يف جم ��االت ال��ذك��اء اال�صطناعي
وال� �ع� �ل ��وم ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة والدقيقة
بهدف الو�صول �إىل �آف��اق جديدة
ومت �ك�ي�ن ع �ل �م��ائ �ن��ا م ��ن الو�صول
�إىل امل��وارد اال�ستثنائية .و�سن�سعى
م ��ن خ �ل��ال ه � ��ذه ال� ��� �ش ��راك ��ة �إىل
اكت�شاف الإمكانات الهائلة للذكاء
اال�صطناعي ،وامل�ساهمة يف �إيجاد
احللول لعدد من �أب��رز التحديات
ال �ت��ي ي��واج�ه�ه��ا ع��امل�ن��ا املعا�صر".
ت��أ��س���س��ت ج��ام�ع��ة حم�م��د ب��ن زايد
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«دبي اال�سالمي» يدعم «حميد اخلريية»
بـ  3ماليني و� 500ألف درهم

وزير ال�صحة ووقاية املجتمع يبحث مع وزراء
و�سفراء فر�ص التعاون امل�شرتك ويعر�ض جتربة
•• دبي-الفجر:

Tuesday

للذكاء اال�صطناعي يف �أبوظبي يف
ع��ام  2019كجامعة للدرا�سات
العليا املتخ�ص�صة يف بحوث الذكاء
اال�صطناعي ،ويتمحور تركيزها
الرئي�سي حول الذكاء اال�صطناعي
والعلوم والتخ�ص�صات الهند�سية
ذات ال���ص�ل��ة .وم ��ن خ�ل�ال برامج
امل��اج �� �س �ت�ي�ر وال � ��دك� � �ت � ��وراه التي
ت �ق��دم �ه��ا ،ت� �ه ��دف اجل ��ام �ع ��ة �إىل
ت ��وف�ي�ر ب �ي �ئ��ة �أك ��ادمي � �ي ��ة فريدة
وم �ت �ع��ددة ال�ت�خ���ص���ص��ات للطالب
و�أع� ��� �ض ��اء ال �ه �ي �ئ��ة التدري�سية،
ومتكينهم من الو�صول �إىل �أكرث
�أنظمة الذكاء اال�صطناعي تط ّوراً
يف العامل بهدف ا�ستثمار �إمكانات
هذه التكنولوجيا لتعزيز التطوير
االقت�صادي واالجتماعي .ويعترب
م �ع �ه��د واي� ��زم� ��ان ل �ل �ع �ل��وم ،ال ��ذي
يتخذ �إ��س��رائ�ي��ل م �ق��راً ل��ه ،واح ��داً
من �أف�ضل املعاهد البحثية متعددة
االخ�ت���ص��ا��ص��ات يف ال �ع��امل ،ومينح
� �ش �ه��ادات امل��اج���س�ت�ير والدكتوراه
يف خم�س ك�ل�ي��ات .وي�شتهر املعهد
ب� ��أب� �ح ��اث ��ه امل� � ّو�� �س� �ع ��ة يف جم ��االت
ال� �ع� �ل ��وم ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة والدقيقة،
وي �ط � ّور ع�ل�م��ا�ؤه �أب �ح��اث �اً متقدمة
ح ��ول ال��دم��اغ ال�ب���ش��ري ،والذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي ،وع �ل��م احلا�سوب
وال �ت �� �ش �ف�ير ،وال �ف �ي��زي��اء الفلكية
وف �ي��زي��اء اجل �� �س �ي �م��ات؛ ويعملون
ك��ذل��ك على ع�لاج الأم��را���ض مثل
ال�سرطان ،وامل�ساعدة يف مواجهة
ت��داع �ي��ات ت �غ�ّي�رّ امل �ن��اخ م��ن خالل
علوم البيئة واملحيطات والنباتات
وغريها.

قدم بنك دبي اال�سالمي دعماً مالياً مل�ؤ�س�سة حميد بن را�شد النعيمي اخلريية
يف عجمان مببلغ ثالثة ماليني و 500ال��ف دره��م من زك��اة امل��ال ،لتوزيعها
على م�ستحقيها من اال�سر املتعففة واملحتاجة التي تكفلها امل�ؤ�س�سة ،وذلك يف
اطار التعاون الدائم بينهما لتعزيز العمل اخلريي ،وال �سيما يف �شهر رم�ضان
املبارك .واكدت ال�شيخة عزة بنت عبد اهلل النعيمي مدير عام م�ؤ�س�سة حميد
بن را�شد النعيمي اخلريية ان ال�شراكة
ب�ي�ن امل��و��س���س��ة وب �ن��ك دب ��ي اال�سالمي
� �ش��راك��ة ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ،م �� �ش�ي�رة اىل
ان ال�ب�ن��ك ي�ع��د اح ��د اك�ب�ر الداعمني
ل �ل�برام��ج اخل�ي�ري��ة واالن �� �س��ان �ي��ة التي
تنفذها امل�ؤ�س�سة ،والتي ي�ستفيد منها
ع��دد ك�ب�ير م��ن امل��واط �ن�ي�ن .وتقدمت
ال�شيخة عزة النعيمي بخال�ص ال�شكر
وال�ت�ق��دي��ر لبنك دب��ي اال��س�لام��ي على
دعمه امل�ستمر للم�ؤ�س�سة انطالقاً من
مبدا التكافل وامل�س�ؤولية االجتماعية،
وال�ت��ي ت�سهم يف م�ساعدة االف اال�سر
املحتاجة ،م�شرية اىل انه �سيتم توزيع
مبالغ ال��زك��اة على اال�سر بن�سب متفاوتة بعد درا��س��ة او�ضاعها امل��ادي��ة وعدد
افرادها ،بنا ًء على ال�ضوابط ال�شرعية ،ا�ضافة اىل احلاالت االن�سانية امل�ستحقة
للزكاة ،والوقوف على و�ضع اال�سر ذات الدخل املحدود التي ت�ضررت ب�سبب
ت��داع�ي��ات جائحة ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد  ."19و��ش��ددت يف هذا
ال�صدد على حر�ص م�ؤ�س�سة حميد بن را�شد النعيمي اخلريية على تعزيز
ال�شراكة والتعاون مع كافة م�ؤ�س�سات الدولة لدعم م�سرية العمل اخلريي مبا
يتما�شى مع الر�ؤية االن�سانية لدولة االم��ارات وقيادتها الر�شيدة التي تعمل
على توفري �سبل احلياة الكرمية للمواطنني على هذه االر�ض الطبية.
ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف� �ق ��دت �� �ش� �ه ��ادة اال�سهم
ب� ��ا� � �س� ��م /ع � �ب � �ي� ��د را� � �ش� ��د
حم� �م ��د خ� �ل ��ف امل � �ح ��رزي
� � � �ص� � ��ادرة م � ��ن ال �� �ش ��رك ��ة
العاملية القاب�ضة وعددها
� 1200سهم وعلى من
يجدها االت���ص��ال بالرقم
0506111988

ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف� �ق ��دت �� �ش� �ه ��ادة اال�سهم
ب ��ا�� �س ��م /ح �ل �ي �م ��ة را�� �ش ��د
حم� �م ��د خ� �ل ��ف امل � �ح ��رزي
� � � �ص� � ��ادرة م � ��ن ال �� �ش ��رك ��ة
العاملية القاب�ضة وعددها
� 1200سهم وعلى من
يجدها االت���ص��ال بالرقم
0506111988

ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف� �ق ��دت �� �ش� �ه ��ادة اال�سهم
ب ��ا�� �س ��م � �/ش �م �� �س��ه را�� �ش ��د
حم� �م ��د خ� �ل ��ف امل � �ح ��رزي
� � � �ص� � ��ادرة م � ��ن ال �� �ش ��رك ��ة
العاملية القاب�ضة وعددها
� 1200سهم وعلى من
يجدها االت���ص��ال بالرقم
0506111988

ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف� �ق ��دت �� �ش� �ه ��ادة اال�سهم
با�سم /عليا را�شد حممد
خ �ل��ف امل � �ح� ��رزي �� �ص ��ادرة
م � ��ن ال� ��� �ش ��رك ��ة العاملية
ال � �ق� ��اب � �� � �ض� ��ة وع� � ��دده� � ��ا
� 1200سهم وعلى من
يجدها االت���ص��ال بالرقم
0506111988

ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف� �ق ��دت �� �ش� �ه ��ادة اال�سهم
با�سم /علي را�شد حممد
خ �ل��ف امل � �ح� ��رزي �� �ص ��ادرة
م � ��ن ال� ��� �ش ��رك ��ة العاملية
ال � �ق� ��اب � �� � �ض� ��ة وع� � ��دده� � ��ا
� 1200سهم وعلى من
يجدها االت���ص��ال بالرقم
0506111988

ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف� �ق ��دت �� �ش� �ه ��ادة اال�سهم
ب ��ا�� �س ��م �/أح � � �م� � ��د را�� �ش ��د
حم� �م ��د خ� �ل ��ف امل � �ح ��رزي
� � � �ص� � ��ادرة م � ��ن ال �� �ش ��رك ��ة
العاملية القاب�ضة وعددها
� 1200سهم وعلى من
يجدها االت���ص��ال بالرقم
0506111988

ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف� �ق ��دت �� �ش� �ه ��ادة اال�سهم
ب� ��ا� � �س� ��م /خ� � �ل � ��ف را� � �ش� ��د
حم� �م ��د خ� �ل ��ف امل � �ح ��رزي
� � � �ص� � ��ادرة م � ��ن ال �� �ش ��رك ��ة
العاملية القاب�ضة وعددها
� 1200سهم وعلى من
يجدها االت���ص��ال بالرقم
0506111988

ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف� �ق ��دت �� �ش� �ه ��ادة اال�سهم
ب ��ا�� �س ��م /ف ��اط� �م ��ة را�� �ش ��د
حم� �م ��د خ� �ل ��ف امل � �ح ��رزي
� � � �ص� � ��ادرة م � ��ن ال �� �ش ��رك ��ة
العاملية القاب�ضة وعددها
� 1200سهم وعلى من
يجدها االت���ص��ال بالرقم
0506111988

ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف� �ق ��دت �� �ش� �ه ��ادة اال�سهم
ب ��ا� � �س ��م /خ � ��ول � ��ة را� � �ش ��د
حم� �م ��د خ� �ل ��ف امل � �ح ��رزي
� � � �ص� � ��ادرة م � ��ن ال �� �ش ��رك ��ة
العاملية القاب�ضة وعددها
� 1200سهم وعلى من
يجدها االت���ص��ال بالرقم
0506111988

ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف� �ق ��دت �� �ش� �ه ��ادة اال�سهم
ب ��ا�� �س ��م /را� � � �ش� � ��د حممد
خ� �ل ��ف � �س �ع �ي��د امل � �ح� ��رزي
� � � �ص� � ��ادرة م � ��ن ال �� �ش ��رك ��ة
العاملية القاب�ضة وعددها
� 1200سهم وعلى من
يجدها االت���ص��ال بالرقم
0506111988
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EAT 56509
منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم156769 :
با�سم :م�صرف عجمان �ش م ع
وعنوانه��� :ص.ب ، 7770 .الب�ستان � ،شارع ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم  ،عجمان ،الإم ��ارات العربية
املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 156769 :بتاريخ2012/02/09 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 39:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف 2021/05/03 :وحتى
تاريخ2031/05/03 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5:
م�ستح�ضرات �صيدالنية وبيطرية ،م�ستح�ضرات �صحية لغايات طبية ،مواد و�أغذية حمية معدة لال�ستعمال
الطبي �أو البيطري و�أغذية للر�ضع والأطفال ،مكمالت للحمية الغذائية للإن�سان واحليوان؛ ل�صقات ومواد
�ضماد ،مواد ح�شو الأ�سنان و�شمع طب الأ�سنان ،مطهرات ،م�ستح�ضرات لإبادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة،
مبيدات فطريات ومبيدات �أع�شاب ،قطن ما�ص ،ح�شوة ما�صة� ،أربطة ال�صقة لغايات طبية ،ل�صقات� ،أ�شرطة
ال�صقة لغايات طبية ،م�ستح�ضرات تلطيف اجلو ،م�ستح�ضرات تنقية الهواء ،م�ستح�ضرات لإزالة الروائح
الكريهة من اجلو ،مواد غذائية زاللية لغايات طبية ،حليب زاليل لغايات طبية ،غ�سول للحيوانات ،قطن
معقِّم ،معقِّمات ،بل�سم لغايات طبية� ،ضمادات �صحية� ،ضمادات حي�ض� ،ضمادات ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام
عالجية ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغايات طبية� ،أم�لاح ا�ستحمام لغايات طبية ،مغاط�س �أك�سجني� ،أمالح
ملغاط�س املياه املعدنية� ،أحزمة للفوط ال�صحية (املناديل ال�صحية)� ،أ�ساور لغايات طبية ،و�سائد للإر�ضاع،
حلوى طبية ،كب�سوالت للأدوية ،كب�سوالت لغايات �صيدالنية ،علكة لغايات طبية� ،أطواق م�ضادة للطفيليات
للحيوانات ،حلويات طبية ،م�ستح�ضرات تعقيم وغ�سيل وتخزين وتنظيف العد�سات الال�صقة ،مزلقات و/
�أو حماليل لال�ستخدام مع العد�سات الال�صقة ،موانع حمل كيميائية ،عالجات م�سامري القدم ،حلقات
م�سامري ال�ق��دم ،قطن لغايات طبية ،ل�صقات للجروح الب�سيطة ،م�ستح�ضرات �صيدالنية لعالج ق�شرة
الر�أ�س ،مزيالت الروائح الكريهة عدا تلك املعدة لال�ستخدام الب�شري �أو للحيوانات ،مزيالت روائح كريهة
للمالب�س والأن�سجة ،منظفات لغايات طبية� ،أغذية وم��واد وم�شروبات حمية معدة لغايات طبية� ،أغذية
حمية ،م��واد حمية ،مطهرات لأغ��را���ض �صحية ،غ�سوالت (ل��و��ش��ن) للكالب ،غ�سوالت للكالب ،طاردات
للكالب� ،شراب دوائ��ي ،غ�سول العني� ،صناديق �إ�سعافات �أولية معب�أة ،لوا�صق �إلتقاط الذباب ،ورق �إلتقاط
الذباب ،م�ستح�ضرات للق�ضاء على الذباب ،غراء للذباب ،عالجات لتعرق االقدام� ،شا�ش للت�ضميد ،مبيدات
جراثيم ،خ�شب �أرز ي�ستخدم كطارد للح�شرات ،ده��ون لغايات طبية ،منقوعات دوائ�ي��ة ،ط��اردات ح�شرات،
مبيدات ح�شرات ،فازلني لغايات طبية� ،سراويل للحي�ض� ،سراويل �صحية ،دقيق لبني (لل ُّر�ضع والأطفال)،
الكتوز لغايات �صيدالنية ،مناديل ورقية م�شربة بغ�سوالت (لو�شن) �صيدالنية ،غ�سوالت (لو�شن) لغايات
�صيدالنية ،غ�سوالت (لو�شن) لغايات بيطرية� ،أقرا�ص دواء ،م�شروبات حليب حمولة �إىل ملت لغايات طبية،
كحول دوائ��ي� ،أع�شاب دوائية ،زيوت دوائية� ،شاي دوائ��ي ،علب �أدوي��ة (حممولة ومعب�أة)� ،أدوي��ة للأغرا�ض
الب�شرية� ،ضمادات للحي�ض� ،سدادات قطنية للحي�ض ،منثول ،مراهم ،مكمالت معدنية للغذاء ،ورق م�ضاد
للعث ،م�ستح�ضرات م�ضادة للعث ،غ�سوالت فم ،طني للمغاط�س ،حفا�ضات للم�صابني بال�سل�س� ،إ�ضافات
غذائية لغايات طبية� ،سراويل �صحية ،فوط ال�صحية ،كمادات �صحية� ،سراويل ق�صرية �صحية ،فوط ما�صة
للم�صابني بال�سل�س ،بطانات �سراويل ،مبيدات طفيليات ،حبوب لغايات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات كيميائية
لت�شخي�ص احلمل� ،شاي لتخفيف الوزن لغايات طبية ،عالجات لتعرق االقدام ،مكمالت للحمية الغذائية
من الهالم امللكي ،هالم ملكي لغايات �صيدالنية� ،ضمادات �صحية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية للعناية بالب�شرة،
�أمالح لل�شم ،م�ستح�ضرات تعقيم ،مراهم حلروق ال�شم�س ،م�ستح�ضرات حلروق ال�شم�س لغايات �صيدالنية،
�شراب لغايات طبية ،م�ستح�ضرات فيتامينية� ،أعواد قطن لأغرا�ض التجميل ،كرميات واقية من ال�شم�س
لغايات طبية ،كمادات� ،ضمادات ،كمادات و�/أو �ضمادات خلف�ض درجة حرارة اجل�سم �أو لتخفيف احلمّى �أو
ال�صداع� ،ضمادات طبية ،عقاقري لغايات طبية ،خمففات احلمّى� ،شاي �أع�شاب ،كمادات خردل ،م�ستح�ضرات
طبية لأغرا�ض التنحيف� ،ألياف للحمية الغذائية ،مكمالت حمية غذائية للحيوانات ،فوط للأطفال على
�شكل �سراويل (حفا�ضات على �شكل �سراويل) ،حفا�ضات ،حفا�ضات على �شكل �سراويل ،مكمالت غذائية ،زيت
كبد �سمك القد ،حبوب تنحيف� ،أقرا�ص طبية حمالة لغايات �صيدالنية ،م�سحوق الل�ؤل�ؤ لغايات طبية،
مزلقات جن�سية �شخ�صية ،مكمالت للحمية الغذائية من حبوب اللقاح ،مكمالت للحمية الغذائية من
الربوتينات ،مكمالت للحمية الغذائية من الربوتينات للحيوانات ،مكمالت للحمية الغذائية من �شمع
النحل (العكرب)� ،شامبو طبي� ،صابون طبي ،غ�سوالت (لو�شن) طبي لل�شعر ومنظفات �أ�سنان طبية ،خمرية
لغايات �صيدالنية ول�صقات مكمالت فيتامينية و�أ�ساور مُ�شربة بطارد للح�شرات� ،أقنعة �صحية لال�ستخدام
ال�شخ�صي ،ح�صائر تغيري احلفا�ضات للأطفال ت�ستخدم مرة واحدة ،حفا�ضات لل�سباحة للأطفال ت�ستخدم
مرة واحدة ،م�ضادات للميكروبات لال�ستخدام اجللدي ،مطهرات لغايات �صحية ،مناديل معقمة ت�ستخدم
مرة واحدة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  Sanrioباللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.
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EAT 56507
منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم156767 :
با�سم :م�صرف عجمان �ش م ع
وعنوانه��� :ص.ب ، 7770 .الب�ستان � ،شارع ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم  ،عجمان ،الإم��ارات العربية
املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 156767 :بتاريخ2012/03/28 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 35:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف 2021/05/03 :وحتى
تاريخ2031/05/03 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4مايو  2021العدد 13232
EAT 56508
منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم156768 :
با�سم :م�صرف عجمان �ش م ع
وعنوانه��� :ص.ب ، 7770 .الب�ستان � ،شارع ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم  ،عجمان ،الإم��ارات العربية
املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 156768 :بتاريخ2012/02/09 :
�صورة العالمة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4مايو  2021العدد 13232
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /ستيبنج ا�ستونز للخدمات العلمات التجارية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 36:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف 2021/05/03 :وحتى
تاريخ2031/05/03 :

املودعة حتت رقم  343380 :بتاريخ 2021/01/18:
با�ســــــم  :بري دونا للتجارة �ش.ذ.م.م
العنوان �ص ب رقم  ،235552دبي ،االمارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات
خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�ضائع ل�صالح الغري ،وذل��ك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها
عند احلاجة (وال ينطوي ذلك على خدمات النقل) ،وقد تقدم مثل هذه اخلدمات من خالل متاجر البيع
بالتجزئة� ،أ�سواق البيع باجلملة ،كتالوجات الطلب غرب الربيد املبا�شر �أو بوا�سطة الو�سائط االلكرتونية،
مثل املواقع االلكرتونية �أو برامج الت�سوق التلفزيونية،
الواقعة بالفئة35 :
و�صف العالمة
 KAMIتخرتق حروفها �شكل بي�ضاوي ال��ذي هو امتداد ل�شعار ال�شركة املبتكر من حرفها الأول
والعالمة مميزة مبجمل عنا�صرها.
اال�شــرتاطات  :دون ا�شرتاط,
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم  343379 :بتاريخ 2021/01/18:
با�ســــــم  :دي تو دي هايرب ماركت �ش.ذ.م.م
العنوان �ص.ب  ،103800دبي ،االمارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات
خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�ضائع ل�صالح الغري ،وذل��ك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها
عند احلاجة (وال ينطوي ذلك على خدمات النقل) ،وقد تقدم مثل هذه اخلدمات من خالل متاجر البيع
بالتجزئة� ،أ�سواق البيع باجلملة ،كتالوجات الطلب غرب الربيد املبا�شر �أو بوا�سطة الو�سائط االلكرتونية،
مثل املواقع االلكرتونية �أو برامج الت�سوق التلفزيونية ،وه��ذه املنتجات هي على �سبيل املثال ال احل�صر
جميع �أنواع املنتجات الغذائية مثل اللحوم ؛ واخل�ضروات والفواكه والغالل؛ املنتجات املنزلية ؛ املالب�س ؛
املنتجات االلكرتونية والب�صرية ومنتجات الإ�ضاءة؛ الكهربائيات؛ الكيماويات؛ ومنتجات البناء؛ واملنتجات
العطرية؛ ومنتجات الغ�سل وال��ده��ان والديكور واملنتجات ال�سمعية والبيطرية والأدوي ��ة .والقرطا�سية،
امل�ط��اط والغوتابر�شا وال�صمغ والأ�سب�ستو�س وامليكا واملنتجات امل�صنوعة م��ن ه��ذه امل��واد وغ�ير واردة يف
فئات �أخ��رى ،م��واد بال�ستيكية مت�شكلة بالبثق للإ�ستعمال يف الت�صنيع ،م��واد التغليف واحل�شو والعزل،
�أنابيب مرنة غري معدنية .اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد
غري ال��واردة يف فئات �أخ��رى ،جلود احليوانات اخل��ام �أو املدبوغة ،ال�صناديق واحلقائب ال�سفرية ،املظالت
وال�شما�سي والع�صي ،ال�سياط و�أطقم احليوانات وال�سروج.الأثاث واملرايا واطارات ال�صور ،املنتجات (غري
الواردة يف فئات �أخرى) امل�صنوعة من اخل�شب �أو الفلني �أو الق�صب �أو اخليزران �أو ال�صف�صاف او ال�سندان
�أو العظام �أو العاج �أو عظم فك احلوت �أو ال�صدف �أو الكهرمان �أو املحار �أو املر�شوم واملواد البديلة لكل هذه
املواد �أو من املواد البال�ستيكية� .أدوات و�أواين و�أوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ� ،أم�شاط و�أ�سفنج ،فرا�شي
(عدا فرا�شي التلوين �أو الدهان) ،مواد �صنع الفرا�شي� ،أدوات تنظيف� ،سلك جلي ،زجاج غري م�شغول �أو
زجاج �شبه م�شغول (عدا الزجاج امل�ستعمل يف املباين)� ،أواين زجاجية و�أواين خزف �صيني و�أواين خزفية
غري واردة يف فئات �أخ��رى .احلبال واخليوط وال�شبكات واخليم واملظالت وامل�شمع والأ�شرعة والغرارات
والأكيا�س (غري الواردة يف فئات �أخرى) ،مواد التبطني واحل�شو (عدا ما كان من املطاط �أو البال�ستيك)،
مواد ن�سيج من الألياف اخلام.املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري ال��واردة يف فئات �أخ��رى� ،أغطية الفرا�ش
واملوائد .املخرمات واملطرزات والأ�شرطة واجلدائل  ،الأزرار والكالبات والعراوي والدبابي�س والإبر والزهور
الإ�صطناعية.ال�سجاد والب�سط واحل�صر ومفار�ش احل�صري وم�شمع فر�ش الأر�ضيات ومواد �أخرى لتغطية
الأر�ضيات القائمة ومطرزات تعلق على اجل��دران (من م��واد غري ن�سيجية) .اللعب و�أدوات اللعب� ،أدوات
الريا�ضة اجلمنازية والأدوات الريا�ضية غري ال��واردة يف فئات �أخ��رى ،زينة ل�شجرة عيد امليالد.ومنتجات
التبغ .الواقعة بالفئة35 :
و�صف العالمة العالمة هي عبارة عن كلمات وي �شاب  WESHOPPEوحقيبة للت�سوق فيها ر�سم
تقريبي ل�شخ�صية والعالمة يف هيئة مميزة - .اال�شــرتاطات  :دون ا�شرتاط,
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
�إدارة العالمات التجارية

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:الهندباء لالعالنات والت�صميم ذ.م.م
عنوان ال�شركة :م�صفح ال�صناعية غرب  5ق  38مكتب  3وحدة بناية/
او�سان العمال الديكور
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1194568 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة احلدراوى للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1069369:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة احلدراوى للمقاوالت العامة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4مايو  2021العدد 13232
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
�ستيبنج ا�ستونز للخدمات العلمات التجارية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دكتوره عائ�شة اخلزرجي للمراجعة وتدقيق
احل�سابات  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/5/2:وذلك بناء
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب
العدل بالرقم 2105008863:تاريخ التعديل2021/5/3:
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

الثالثاء  4مايو  2021العدد 13232

EAT 167738
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/04/01 :
املودعة بالرقم 348167
بيانات الأولوية:
اال�سم� :سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه� ، 1-6-1 :أو�ساكي � ،شيناجاوا-كو  ،طوكيو  ، 141-8603 ،اليابان.
�صورة العالمة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

�إعــــــــــالن

AL HADRAWI GENERAL CONTRACTING ESTABLISHMENT

�إىل/احلدراوي خلدمات ادارة املن�شات
AL HADRAWI FACILITIES MANAGEMENT SERVICES

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �أعمال تركيب املعدات الكهروميكانيكية و�صيانتها 4322008
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات ادارة املن�ش�أت 8211010
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إ�صالح و�صيانة مكيفات الهواء و معدات التربيد وتنقية الهواء 3312007
تعديل ن�شاط  /حذف مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
تعديل ن�شاط  /حذف مقاوالت تركيب �أنظمة التكييف والتهوية وتربيد الهواء و�صيانتها 4322005
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)

EAT 167736
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/04/01 :
املودعة بالرقم 348152
بيانات الأولوية:
اال�سم� :سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه� ، 1-6-1 :أو�ساكي � ،شيناجاوا-كو  ،طوكيو  ، 141-8603 ،اليابان.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5:
م�ستح�ضرات �صيدالنية وبيطرية ،م�ستح�ضرات �صحية لغايات طبية ،مواد و�أغذية حمية معدة لال�ستعمال
الطبي �أو البيطري و�أغذية للر�ضع والأطفال ،مكمالت للحمية الغذائية للإن�سان واحليوان؛ ل�صقات ومواد
�ضماد ،مواد ح�شو الأ�سنان و�شمع طب الأ�سنان ،مطهرات ،م�ستح�ضرات لإبادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة،
مبيدات فطريات ومبيدات �أع�شاب ،قطن ما�ص ،ح�شوة ما�صة� ،أربطة ال�صقة لغايات طبية ،ل�صقات� ،أ�شرطة
ال�صقة لغايات طبية ،م�ستح�ضرات تلطيف اجلو ،م�ستح�ضرات تنقية الهواء ،م�ستح�ضرات لإزالة الروائح
الكريهة من اجلو ،مواد غذائية زاللية لغايات طبية ،حليب زاليل لغايات طبية ،غ�سول للحيوانات ،قطن
معقِّم ،معقِّمات ،بل�سم لغايات طبية� ،ضمادات �صحية� ،ضمادات حي�ض� ،ضمادات ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام
عالجية ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغايات طبية� ،أم�لاح ا�ستحمام لغايات طبية ،مغاط�س �أك�سجني� ،أمالح
ملغاط�س املياه املعدنية� ،أحزمة للفوط ال�صحية (املناديل ال�صحية)� ،أ�ساور لغايات طبية ،و�سائد للإر�ضاع،
حلوى طبية ،كب�سوالت للأدوية ،كب�سوالت لغايات �صيدالنية ،علكة لغايات طبية� ،أطواق م�ضادة للطفيليات
للحيوانات ،حلويات طبية ،م�ستح�ضرات تعقيم وغ�سيل وتخزين وتنظيف العد�سات الال�صقة ،مزلقات و/
�أو حماليل لال�ستخدام مع العد�سات الال�صقة ،موانع حمل كيميائية ،عالجات م�سامري القدم ،حلقات
م�سامري ال�ق��دم ،قطن لغايات طبية ،ل�صقات للجروح الب�سيطة ،م�ستح�ضرات �صيدالنية لعالج ق�شرة
الر�أ�س ،مزيالت الروائح الكريهة عدا تلك املعدة لال�ستخدام الب�شري �أو للحيوانات ،مزيالت روائح كريهة
للمالب�س والأن�سجة ،منظفات لغايات طبية� ،أغذية وم��واد وم�شروبات حمية معدة لغايات طبية� ،أغذية
حمية ،م��واد حمية ،مطهرات لأغ��را���ض �صحية ،غ�سوالت (ل��و��ش��ن) للكالب ،غ�سوالت للكالب ،طاردات
للكالب� ،شراب دوائ��ي ،غ�سول العني� ،صناديق �إ�سعافات �أولية معب�أة ،لوا�صق �إلتقاط الذباب ،ورق �إلتقاط
الذباب ،م�ستح�ضرات للق�ضاء على الذباب ،غراء للذباب ،عالجات لتعرق االقدام� ،شا�ش للت�ضميد ،مبيدات
جراثيم ،خ�شب �أرز ي�ستخدم كطارد للح�شرات ،ده��ون لغايات طبية ،منقوعات دوائ�ي��ة ،ط��اردات ح�شرات،
مبيدات ح�شرات ،فازلني لغايات طبية� ،سراويل للحي�ض� ،سراويل �صحية ،دقيق لبني (لل ُّر�ضع والأطفال)،
الكتوز لغايات �صيدالنية ،مناديل ورقية م�شربة بغ�سوالت (لو�شن) �صيدالنية ،غ�سوالت (لو�شن) لغايات
�صيدالنية ،غ�سوالت (لو�شن) لغايات بيطرية� ،أقرا�ص دواء ،م�شروبات حليب حمولة �إىل ملت لغايات طبية،
كحول دوائ��ي� ،أع�شاب دوائية ،زيوت دوائية� ،شاي دوائ��ي ،علب �أدوي��ة (حممولة ومعب�أة)� ،أدوي��ة للأغرا�ض
الب�شرية� ،ضمادات للحي�ض� ،سدادات قطنية للحي�ض ،منثول ،مراهم ،مكمالت معدنية للغذاء ،ورق م�ضاد
للعث ،م�ستح�ضرات م�ضادة للعث ،غ�سوالت فم ،طني للمغاط�س ،حفا�ضات للم�صابني بال�سل�س� ،إ�ضافات
غذائية لغايات طبية� ،سراويل �صحية ،فوط ال�صحية ،كمادات �صحية� ،سراويل ق�صرية �صحية ،فوط ما�صة
للم�صابني بال�سل�س ،بطانات �سراويل ،مبيدات طفيليات ،حبوب لغايات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات كيميائية
لت�شخي�ص احلمل� ،شاي لتخفيف الوزن لغايات طبية ،عالجات لتعرق االقدام ،مكمالت للحمية الغذائية
من الهالم امللكي ،هالم ملكي لغايات �صيدالنية� ،ضمادات �صحية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية للعناية بالب�شرة،
�أمالح لل�شم ،م�ستح�ضرات تعقيم ،مراهم حلروق ال�شم�س ،م�ستح�ضرات حلروق ال�شم�س لغايات �صيدالنية،
�شراب لغايات طبية ،م�ستح�ضرات فيتامينية� ،أعواد قطن لأغرا�ض التجميل ،كرميات واقية من ال�شم�س
لغايات طبية ،كمادات� ،ضمادات ،كمادات و�/أو �ضمادات خلف�ض درجة حرارة اجل�سم �أو لتخفيف احلمّى �أو
ال�صداع� ،ضمادات طبية ،عقاقري لغايات طبية ،خمففات احلمّى� ،شاي �أع�شاب ،كمادات خردل ،م�ستح�ضرات
طبية لأغرا�ض التنحيف� ،ألياف للحمية الغذائية ،مكمالت حمية غذائية للحيوانات ،فوط للأطفال على
�شكل �سراويل (حفا�ضات على �شكل �سراويل) ،حفا�ضات ،حفا�ضات على �شكل �سراويل ،مكمالت غذائية ،زيت
كبد �سمك القد ،حبوب تنحيف� ،أقرا�ص طبية حمالة لغايات �صيدالنية ،م�سحوق الل�ؤل�ؤ لغايات طبية،
مزلقات جن�سية �شخ�صية ،مكمالت للحمية الغذائية من حبوب اللقاح ،مكمالت للحمية الغذائية من
الربوتينات ،مكمالت للحمية الغذائية من الربوتينات للحيوانات ،مكمالت للحمية الغذائية من �شمع
النحل (العكرب)� ،شامبو طبي� ،صابون طبي ،غ�سوالت (لو�شن) طبي لل�شعر ومنظفات �أ�سنان طبية ،خمرية
لغايات �صيدالنية ول�صقات مكمالت فيتامينية و�أ�ساور مُ�شربة بطارد للح�شرات� ،أقنعة �صحية لال�ستخدام
ال�شخ�صي ،ح�صائر تغيري احلفا�ضات للأطفال ت�ستخدم مرة واحدة ،حفا�ضات لل�سباحة للأطفال ت�ستخدم
مرة واحدة ،م�ضادات للميكروبات لال�ستخدام اجللدي ،مطهرات لغايات �صحية ،مناديل معقمة ت�ستخدم
مرة واحدة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمتي  HELLO KITTYباللغة الإجنليزية.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4مايو  2021العدد 13232
EAT 167737
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/04/01 :
املودعة بالرقم 348161
بيانات الأولوية:
اال�سم� :سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه� ، 1-6-1 :أو�ساكي � ،شيناجاوا-كو  ،طوكيو  ، 141-8603 ،اليابان.
�صورة العالمة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4مايو  2021العدد 13232
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل � /سبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم 346004 :بتاريخ2021 / 3 / 2 :
تاريخ �إيداع الأولوية / / :
با�ســم :جاما القاب�ضة املحدودة.
وعنوانه� :ص.ب  55510دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ،وخدمات الإيواء امل�ؤقت.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 43
و�صف العالمة " XPRESS CHAI " :بحروف التينية ب�شكل مميز باللون الذهبي و الأبي�ض على
خلفية ر�سم م�ستطيل مظلل باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اع�ترا���ض على ذل��ك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4مايو  2021العدد 13232
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم الوكيل � /سبي�شاليزد خلدمات العالمات
التجارية طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :
املودعة حتت رقم 347735 :بت اريخ2021 / 3 / 25 :
تاريخ �إيداع الأولوية / / :
با�ســم  :فنيت العاملية للتجارة العامة �ش .ذ.م.م.
وعنوانه� :ص.ب 64921 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
�أدوات و�أواين و�أوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ ( ،لي�ست من معادن نفي�سه �أو مطلية بها ) � ،أم�شاط
و�أ�سفنج ،فرا�شي (عدا فرا�شي التلوين �أو الدهان) ،مواد �صنع الفرا�شي� ،أدوات للتنظيف� ،سلك جلي ،زجاج
غري م�شغول وزجاج �شبه م�شغول (خالف الزجاج امل�ستعمل يف املباين)� ،أواين زجاجية و�أواين خزف �صيني
و�أواين خزفية غري واردة يف فئات �أخرى
.الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 21
و�صف العالمة " Ahrudh " :بحروف التينية ب�شكل مميز يعلوها ر�سم خطني ب�شكل مميز يعلوهما
ر�سم دائرة بداخلها احلرف الالتيني "  " Aيحيط بها ر�سم زخريف ب�شكل مميز و العالمة بالألوان الأحمر
و الذهبي .
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اع�ترا���ض على ذل��ك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4مايو  2021العدد 13232
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل � /سبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم 346434 :بتاريخ2021 / 3 / 8 :
تاريخ �إيداع الأولوية / / :
با�ســم :ذا ديب �سيفود �ش.م.ح.
وعنوانه� :ص.ب 81196 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اللحوم والأ��س�م��اك وحل��وم ال��دواج��ن وال�صيد ،خال�صات اللحم ،ف��واك��ه وخ���ض��روات حمفوظة وجممدة
وجمففة ومطهوة ،هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ،البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب،
الزيوت والدهون املعدة للأكل .
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 29
و�صف العالمة " Oceano " :بحروف التينية ب�شكل مميز يعلوها ر�سم ب�شكل مميز .
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اع�ترا���ض على ذل��ك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4مايو  2021العدد 13232

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5:
م�ستح�ضرات �صيدالنية وبيطرية ،م�ستح�ضرات �صحية لغايات طبية ،مواد و�أغذية حمية معدة لال�ستعمال
الطبي �أو البيطري و�أغذية للر�ضع والأطفال ،مكمالت للحمية الغذائية للإن�سان واحليوان؛ ل�صقات ومواد
�ضماد ،مواد ح�شو الأ�سنان و�شمع طب الأ�سنان ،مطهرات ،م�ستح�ضرات لإبادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة،
مبيدات فطريات ومبيدات �أع�شاب ،قطن ما�ص ،ح�شوة ما�صة� ،أربطة ال�صقة لغايات طبية ،ل�صقات� ،أ�شرطة
ال�صقة لغايات طبية ،م�ستح�ضرات تلطيف اجلو ،م�ستح�ضرات تنقية الهواء ،م�ستح�ضرات لإزالة الروائح
الكريهة من اجلو ،مواد غذائية زاللية لغايات طبية ،حليب زاليل لغايات طبية ،غ�سول للحيوانات ،قطن
معقِّم ،معقِّمات ،بل�سم لغايات طبية� ،ضمادات �صحية� ،ضمادات حي�ض� ،ضمادات ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام
عالجية ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغايات طبية� ،أم�لاح ا�ستحمام لغايات طبية ،مغاط�س �أك�سجني� ،أمالح
ملغاط�س املياه املعدنية� ،أحزمة للفوط ال�صحية (املناديل ال�صحية)� ،أ�ساور لغايات طبية ،و�سائد للإر�ضاع،
حلوى طبية ،كب�سوالت للأدوية ،كب�سوالت لغايات �صيدالنية ،علكة لغايات طبية� ،أطواق م�ضادة للطفيليات
للحيوانات ،حلويات طبية ،م�ستح�ضرات تعقيم وغ�سيل وتخزين وتنظيف العد�سات الال�صقة ،مزلقات و/
�أو حماليل لال�ستخدام مع العد�سات الال�صقة ،موانع حمل كيميائية ،عالجات م�سامري القدم ،حلقات
م�سامري ال�ق��دم ،قطن لغايات طبية ،ل�صقات للجروح الب�سيطة ،م�ستح�ضرات �صيدالنية لعالج ق�شرة
الر�أ�س ،مزيالت الروائح الكريهة عدا تلك املعدة لال�ستخدام الب�شري �أو للحيوانات ،مزيالت روائح كريهة
للمالب�س والأن�سجة ،منظفات لغايات طبية� ،أغذية وم��واد وم�شروبات حمية معدة لغايات طبية� ،أغذية
حمية ،م��واد حمية ،مطهرات لأغ��را���ض �صحية ،غ�سوالت (ل��و��ش��ن) للكالب ،غ�سوالت للكالب ،طاردات
للكالب� ،شراب دوائ��ي ،غ�سول العني� ،صناديق �إ�سعافات �أولية معب�أة ،لوا�صق �إلتقاط الذباب ،ورق �إلتقاط
الذباب ،م�ستح�ضرات للق�ضاء على الذباب ،غراء للذباب ،عالجات لتعرق االقدام� ،شا�ش للت�ضميد ،مبيدات
جراثيم ،خ�شب �أرز ي�ستخدم كطارد للح�شرات ،ده��ون لغايات طبية ،منقوعات دوائ�ي��ة ،ط��اردات ح�شرات،
مبيدات ح�شرات ،فازلني لغايات طبية� ،سراويل للحي�ض� ،سراويل �صحية ،دقيق لبني (لل ُّر�ضع والأطفال)،
الكتوز لغايات �صيدالنية ،مناديل ورقية م�شربة بغ�سوالت (لو�شن) �صيدالنية ،غ�سوالت (لو�شن) لغايات
�صيدالنية ،غ�سوالت (لو�شن) لغايات بيطرية� ،أقرا�ص دواء ،م�شروبات حليب حمولة �إىل ملت لغايات طبية،
كحول دوائ��ي� ،أع�شاب دوائية ،زيوت دوائية� ،شاي دوائ��ي ،علب �أدوي��ة (حممولة ومعب�أة)� ،أدوي��ة للأغرا�ض
الب�شرية� ،ضمادات للحي�ض� ،سدادات قطنية للحي�ض ،منثول ،مراهم ،مكمالت معدنية للغذاء ،ورق م�ضاد
للعث ،م�ستح�ضرات م�ضادة للعث ،غ�سوالت فم ،طني للمغاط�س ،حفا�ضات للم�صابني بال�سل�س� ،إ�ضافات
غذائية لغايات طبية� ،سراويل �صحية ،فوط ال�صحية ،كمادات �صحية� ،سراويل ق�صرية �صحية ،فوط ما�صة
للم�صابني بال�سل�س ،بطانات �سراويل ،مبيدات طفيليات ،حبوب لغايات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات كيميائية
لت�شخي�ص احلمل� ،شاي لتخفيف الوزن لغايات طبية ،عالجات لتعرق االقدام ،مكمالت للحمية الغذائية
من الهالم امللكي ،هالم ملكي لغايات �صيدالنية� ،ضمادات �صحية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية للعناية بالب�شرة،
�أمالح لل�شم ،م�ستح�ضرات تعقيم ،مراهم حلروق ال�شم�س ،م�ستح�ضرات حلروق ال�شم�س لغايات �صيدالنية،
�شراب لغايات طبية ،م�ستح�ضرات فيتامينية� ،أعواد قطن لأغرا�ض التجميل ،كرميات واقية من ال�شم�س
لغايات طبية ،كمادات� ،ضمادات ،كمادات و�/أو �ضمادات خلف�ض درجة حرارة اجل�سم �أو لتخفيف احلمّى �أو
ال�صداع� ،ضمادات طبية ،عقاقري لغايات طبية ،خمففات احلمّى� ،شاي �أع�شاب ،كمادات خردل ،م�ستح�ضرات
طبية لأغرا�ض التنحيف� ،ألياف للحمية الغذائية ،مكمالت حمية غذائية للحيوانات ،فوط للأطفال على
�شكل �سراويل (حفا�ضات على �شكل �سراويل) ،حفا�ضات ،حفا�ضات على �شكل �سراويل ،مكمالت غذائية ،زيت
كبد �سمك القد ،حبوب تنحيف� ،أقرا�ص طبية حمالة لغايات �صيدالنية ،م�سحوق الل�ؤل�ؤ لغايات طبية،
مزلقات جن�سية �شخ�صية ،مكمالت للحمية الغذائية من حبوب اللقاح ،مكمالت للحمية الغذائية من
الربوتينات ،مكمالت للحمية الغذائية من الربوتينات للحيوانات ،مكمالت للحمية الغذائية من �شمع
النحل (العكرب)� ،شامبو طبي� ،صابون طبي ،غ�سوالت (لو�شن) طبي لل�شعر ومنظفات �أ�سنان طبية ،خمرية
لغايات �صيدالنية ول�صقات مكمالت فيتامينية و�أ�ساور مُ�شربة بطارد للح�شرات� ،أقنعة �صحية لال�ستخدام
ال�شخ�صي ،ح�صائر تغيري احلفا�ضات للأطفال ت�ستخدم مرة واحدة ،حفا�ضات لل�سباحة للأطفال ت�ستخدم
مرة واحدة ،م�ضادات للميكروبات لال�ستخدام اجللدي ،مطهرات لغايات �صحية ،مناديل معقمة ت�ستخدم
مرة واحدة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم كاريكاتوري لوجه هرة �صغرية ت�ضع ربطة فرا�شية.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل � /سبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم 346435 :بتاريخ2021 / 3 / 8 :
تاريخ �إيداع الأولوية / / :
با�ســم :ذا ديب �سيفود �ش.م.ح.
وعنوانه� :ص.ب 81196 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 35
و�صف العالمة " Oceano " :بحروف التينية ب�شكل مميز يعلوها ر�سم ب�شكل مميز .
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اع�ترا���ض على ذل��ك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4مايو  2021العدد 13232
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل � /سبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم 347466 :بتاريخ2021 / 3 / 22 :
تاريخ �إيداع الأولوية / / :
با�ســم  :فاكيلي فاالبيل عبد مناف.
وعنوانه :فاكيلي فاالبيل هاو�س� ،إثالور بي � ،أو ثافا نور فيا  ،ماالبورام بن  679573كرياال  ،الهند.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ،وخدمات الإيواء امل�ؤقت.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 43
و�صف العالمة " FRUITBAE CRUSH TO DRINK " :بحروف التينية ب�شكل مميز
يعلوها ر�سم كروكي لفاكهة و اجلميع داخل ر�سم دائرة مظللة باللون الأ�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اع�ترا���ض على ذل��ك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
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بلومربغ :الأزمة ال�سيا�سية يف ال�صومال تهدد كامل املنطقة
•• وا�شنطن-وكاالت

عن الأزمة ال�سيا�سية املتجددة يف ال�صومال ،كتب ديفيد مالينغا يف موقع
بلومربغ الأمريكي� ،أن املجموعة املعروفة بحركة ال�شباب ،انتهزت فر�صة
امل�أزق ال�سيا�سي يف البالد وان�سحاب القوات الأمريكية لتجنيد املقاتلني
يف �صفوفها ،على ما �أفاد مطلعون على هذا الأمر .وقد �أحيطت ال�سلطات
علماً بذلك ،و�أن ثمة قلق لدى احلكومة من احتمال ت�صاعد الهجمات يف
ال�صومال وحتى يف الدول املجاورة.
وحتولت الأزمة ال�صومالية �إىل العنف ،عندما �صادق النواب يف � 14أبريل
(ني�سان) املا�ضي على قانون ميدد والية الرئي�س حممد عبداهلل ،املعروف
�أي�ضاً بفارماجو ،دون انتخابات .و�أتت هذه اخلطوة بعدما �أخفقت البالد

يف �إج��راء الإنتخابات يف موعدها امل�ق��رر �أ��ص� ً
لا يف  8فرباير(�شباط)،
وذلك ب�سبب اخلالفات بني احلكومة املركزية وحكومات الأقاليم على
الآلية التي يتعني �إتباعها.
وواف��ق النواب على طلب فارماجو ال�سبت املا�ضي ب�إعادة حتديد موعد
للإنتخابات ،عقب ت��راج��ع زع�م��اء �صوماليني ع��ن دع��م والي�ت��ه املمددة
وتهديد الواليات املتحدة بفر�ض عقوبات.
وم��ع ذل��ك ،يعمق الو�ضع القائم ع��دم الثقة بني ال�سيا�سيني واجلي�ش،
وي�صب يف م�صلحة املت�شددين الذين �شنوا هجمات متوا�صلة يف مقدي�شو
ه��ذا ال �ع��ام� .إن ال�ع�ن��ف �آخ ��ذ يف الت�صاعد ف �ع� ً
لا ،م��ع ��ش��ن  10هجمات
انتحارية على الأقل يف العا�صمة خالل الن�صف الثاين من العام املا�ضي،
�أي �ضعف عدد الهجمات املماثلة يف الأ�شهر ال�ستة ال�سابقة ،ا�ستناداً �إىل

تقرير ملجموعة الأزمات الدولية.
أرا�ض من حركة ال�شباب ،ف�إنه
وبينما يقاتل اجلي�ش ال�صومايل لإ�ستعادة � ٍ
مل يك�سب ما يكفي من الأرا�ضي التي متكنه من تفادي التهديد الأمني
يف العملية االنتخابية.
ويتجاوز التهديد ال�صومال .فاحلركة �سبق �أن �شنت هجمات دموية على
دول يف املنطقة ،بينها ،كينيا و�أوغندا.
وق��ررت احلكومة الكينية �إغ�لاق �أح��د �أك�بر خميمات اللجوء يف العامل
قرب حدودها مع ال�صومال ،لأ�سباب �أمنية .وتتهم ال�سلطات يف هذا البلد
بع�ض طالبي اللجوء ب�إيواء �أ�شخا�ص على عالقة بالهجمات الإرهابية يف
كينيا ،بينها الهجوم الذي ا�ستهدف جامعة يف � ،2015أ�سفر عن �سقوط
 147قتي ً
ال .وي�أتي التهديد بعد انخفا�ض �أعداد القوات الأجنبية ،التي

يفرت�ض �أن ت�ساعد يف احتواء املت�شددين .و�أمر الرئي�س الأمريكي ال�سابق
دونالد ترامب يف العام املا�ضي بنقل القوات الأمريكية من ال�صومال �إىل
كينيا ،وجيبوتي .ويف نوفمرب (ت�شرين الثاين)� ،سحبت �أثيوبيا جزءاً من
جنودها الذين كانوا يعملون يف �إطار قوة حلفظ ال�سالم يف ال�صومال،
وبد�أت تركز على التعامل مع نزاعها الداخلي.
وق��ال وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الأم��ري�ك��ي �أن�ط��وين بلينكن �إن��ه ناق�ش ال�ش�ؤون
الأمنية مع الرئي�س الكيني �أوهورو كينياتا خالل زيارة افرتا�ضية لكينيا
هذا الأ�سبوع.
وقال لل�صحافيني" :نقف �إىل جانب كينيا بت�ضامن مطلق عندما يتعلق
الأمر بالتهديد الذي ت�شكله حركة ال�شباب ،التي ينظر �إليها كالنا على
�أنها �أحد �أخطر التهديدات التي تواجهنا".

بيان �إخوان ليبيا تغيري اجللد ..مناورة فا�شلة جلماعة منبوذة

عربية" �إن جماعة الإخوان عندما �أعلنت عن نف�سها يف
ليبيا عام  2011كانت تدعي �أنها �ستمار�س عمال دعويا
و�إر�شاديا فقط و�أن هدفها يف الأ�سا�س ن�شر الدين وقيم
الإ�سالم يف حماولة منهم لك�سب قطاع كبري من ال�شعب
الليبي يف �صفهم.
و�أ�ضاف �أن جماعة الإخوان فعليا مل تعمل وفق ما �أعلنته
من مبادئ وكانت متار�س عمال �سيا�سيا وا�ضحا وخالفت
ال�ق��وان�ين وال�ل��وائ��ح ور�أي �ن��ا �أع���ض��اء م��ن ه��ذه اجلماعة
يتولون منا�صب يف الدولة ور�أينا �أح��زاب موالية لهذه
اجلماعة.

•• طرابل�س-وكاالت

ات�ف��ق خ�ب�راء �سيا�سيون يف ليبيا على �أن ب�ي��ان تنظيم
الإخ ��وان اجل��دي��د ال��رام��ي �إىل انتقالها جلمعية حتت
ا��س��م "الإحياء والتجديد" مب�ب��ادئ خمتلفة ع��ن فكر
تنظيم الإخ� ��وان م��ا ه��و �إال حم��اول��ة مك�شوفة لإع ��ادة
ترتيب �أوراقها لك�سب ثقة الليبيني مرة �أخرى خا�صة
بعد االن�شقاقات الكبرية التي �ضربت �صفوف اجلماعة
م�ؤخرا.
و�أعلن تنظيم الإخوان يف ليبيا من خالل بيان له انتقاله
�إىل جمعية حتت ا�سم "الإحياء والتجديد".
وق��ال التنظيم يف بيان �إن "جمعية الإح�ي��اء والتجديد
�ست�ؤدي ر�سالتها يف املجتمع الليبي م��ن خ�لال عملها
الد�ؤوب يف �شتى جماالت العمل العام".
تعوي�ض اخل�سائر
وقال املحلل ال�سيا�سي الليبي حممد العبيدي �إن بيان
تنظيم الإخ��وان ما هو �إال حماولة �سيا�سية لتعوي�ض
اخل�سائر التي تلقاها م�ؤخرا بانح�صار دوره يف العملية تنظيم الإخ ��وان ال��دويل برتكيا يف حم��اول��ة لتعوي�ض م�ضلل وم��زور ب�أنهم تعر�ضوا لت�شويه� ،إال �أن احلقيقة
خ�سائر اجل�م��اع��ة والتخطيط للظهور ب�شكل يتقبله عك�س ذلك متاما فالكل �شاهد ت�صريحات مبا�شرة من
ال�سيا�سية.
عنا�صر تنظيم الإخ��وان اعرتفوا ب�أنهم كانوا داعمني
و�أ��ض��اف العبيدي لـ"�سكاي نيوز عربية" �أن التنظيم الليبيني.
ت�ل�ق��ى م ��ؤخ��را � �ض��رب��ات ع ��دة بع�ضها ك ��ان م��ن داخله ،و�أو�ضح �أن ال�شكل اجلديد الذي �سيظهر به الإخوان لن ل�ن�م��و ج �م��اع��ات م�ت�ط��رف��ة يف ل�ي�ب�ي��ا ،ك�م��ا �أن قنواتهم
حيث كانت �آخر تلك ال�ضربات تقدمي عدد من �أع�ضائها يفيدهم خا�صة �أن هذه املناورة �أتبعها التنظيم يف �أكرث التلفزيونية تعج بت�صريحات لقيادات الإخوان تثني على
جمال�س �إرهابية متحالفة مع �أن�صار ال�شريعة و�أن�صار
يف ليبيا ا��س�ت�ق��االت جماعية و�إع�لان�ه��م �إغ�ل�اق مكتب من دولة و�أثبتت التجربة ف�شلها يف النهاية.
اعرتا�ضا على ما تتعر�ض له و�أ� �ش��ار �إىل �أن االن���ش�ق��اق��ات يف اجل�م��اع��ة دف �ع��ت كثري القاعدة.
ً
اجلماعة مبنطقة الزاوية
من التيارات ال�سيا�سية املت�ضامنة معهم للعزوف عن و�أ�شار ال�لايف �إىل �أن تنظيم الإخ��وان يده ملوثة بالدم
البالد.
يف ليبيا فكل التنظيمات الإرهابية ،التي قاتلت ال�شعب
وت��اب��ع العبيدي �أن اجلماعة فقدت �سلطتها يف ليبيا ،ت�أييدهم.
وا��ص�ط��دم��ت ب��ال�ع��دي��د م��ن اال��س�ت�ق��االت واالن�شقاقات �أما املحلل ال�سيا�سي حممد جربيل الاليف قال لـ"�سكاي الليبي ك��ان الإخ��وان حليف لها باعرتاف قادته ،حيث
وح��االت مترد متعددة� ،أ�شهرها ان�سحاب خالد امل�شرى نيوز عربية" �إن الليبيني اعتادوا على مثل هذه املناورات �أننا مل جند ت�صريح واحد يدين �أعمال تنظيم القاعدة
الفا�شلة من جماعة �أ�سا�س فكرها متطرف م�شريا �إىل �أن و�أن�صار ال�شريعة.
من اجلماعة مطلع عام .2019
و�أ��ش��ار �إىل �أن ان�سحاب امل�شري كانت ه��زة كبرية داخل هذا الفكر مل ي�ستطيع �إقناع �أحد مبنهجيته وعقيدته .و�أو� �ض��ح ال�ل�ايف �أن ال�ب�ي��ان يعك�س ق ��درة ه��ذا التنظيم
�أروق ��ة اجلماعة وج��اءت بعدها ت�ه��دي��دات م��ن عنا�صر و�أ��ض��اف ال�لايف �أن ه��ذه اجلماعة بعد �أن ثبتت ف�شلها املتطرف على املراوغة وكيف �أن �آلته الإعالمية تعمل
أي�ضا اعرتا�ضا على يف ال��و� �ص��ول لل�سلطة م��ن خ�ل�ال ��ص�ن��ادي��ق االق �ت�راع لتجميل �صورته ،ولكنه مل يكن واعيا ب�أن ال�شعب الليبي
الإخ��وان يف م�صراته باالن�سحاب � ً
�سيا�سة ق��ادة اجل�م��اع��ة ،ال�ت��ي و�صفت م��ن قبل الكثري والآن حتاول �أن ت�سوق نف�سها على �أنها الوكيل الوحيد الب�سيط اكت�شف ك��ل ه��ذه الأالع �ي��ب ومل ي�ك��رر خط�أه
للدعوة الإ�سالمية وهي الوحيدة التي تتحكم يف الدعوة بانتخابه مرة �أخرى.
باجلنونية.
و�أو� �ض��ح �أن م��ا فعله التنظيم وم��ا ورد يف ال�ب�ي��ان كان الإ��س�لام�ي��ة ك�ن��وع م��ن ال�ضغط على الليبيني ب ��أن من
مناورة فا�شلة
متوقعا وخا�صة و�أن الفرتة الأخ�ي�رة عقدت اجلماعة يخالفهم قد يقع يف خط�أ خمالفة ال�شرع.
اجتماعات على �أعلى م�ستوى �شارك فيها قيادها من وت��اب��ع ال�ل�ايف �أن ه��ذا ال�ب�ي��ان ي�ح��اول �أن ي�سوق ب�شكل وقال الباحث ال�سيا�سي �إبراهيم الفيتوري لـ"�سكاي نيوز

جماعة منبوذة
وتابع �أن تنظيم الإخ��وان مر مبراحل عديدة يف ليبيا
هيمن فيها يف �أوق� ��ات ع�ل��ى ال �ق��رار ال�سيا�سي واحتل
�أع���ض��ائ�ه��ا وق��ادت �ه��ا م��ؤ��س���س��ات ال��دول��ة ول�ك�ن�ن��ا و�صلنا
�إىل ه��ذا اليوم ال��ذي �صارت فيه اجلماعة منبوذة عند
ال�شعب ال�ل�ي�ب��ي ،ح�ي��ث �أن الليبيني تيقنوا ب ��أن و�ضع
جماعة الإخوان غري مرحب بيه لأنها جتاوزت الأعراف
والعقد املربم بني الكيانات ال�سيا�سية والليبيني بعد �أن
�أغرقتهم يف الفو�ضى.
و�أ�شار �إىل �أن جماعة الإخوان و�صلت �إىل حائط �سد بعد
�أن فقدت القاعدة ال�شعبية والتمثيل ال�سيا�سي داخل
احلكومة اجلديدة ،ولهذا ف�إنه من الطبيعي �أن يدخلوا
يف عملية �إعادة متو�ضع ب�أ�سماء �أخرى.
وا�ست�شهد الباحث ال�سيا�سي بحالة االن�شقاقات التي
�ضربت اجلماعة م�ؤخرا قائال" :حتى قيادات اجلماعة
ان���س�ح�ب��ت وخ��رج��ت م��ن ال�ت�ن�ظ�ي��م ح�ي��ث �أن �ه��ا مناورة
م�ك���ش��وف��ة م�ن�ه��م لإع � ��ادة ط ��رح ن�ف���س�ه��م ب���ش�ك��ل جديد
بعيد ع��ن اجلماعة" .وفقد تنظيم الإخ ��وان الإرهابي
�أي ت��واج��د �شعبي ل��ه يف ليبيا وا��ص�ط��دم بالعديد من
اال�ستقاالت واالن�شقاقات وحاالت مترد متعددة �أ�شهرها
ان�سحاب خالد امل�شري من اجلماعة مطلع عام 2019
وغلق مكتب التنظيم يف مدينة الزاوية.
وتعترب تلك ال�ضربة من �أقوى ال�ضربات التي واجهت
التنظيم يف ليبيا والتي ت�شهد �صراعا كبريا لتمثل تلك
اخل�ط��وة اع�ترا ًف��ا بخ�سارة الإخ ��وان لأك�بر معاقلها يف
ليبيا ،وبداية انهيارها عقب تدنى �شعبيتها وو�صولها
لأدنى م�ستوياتها.

ملاذا زعم ظريف �أن كريي �أخربه بالغارات يف �سوريا؟
غ��ارات �ضد القوات الإيرانية .على �سبيل املثال ،ومنذ
•• وا�شنطن-وكاالت
�أغ�سط�س (�آب)  ،2017قال القائد ال�سابق ل�سالح اجلو
مزاعم كثرية �أدىل بها وزير اخلارجية الإيراين حممد الإ�سرائيلي �أمري �إ�شيل �إن �إ�سرائيل �شنت حوايل 100
ج��واد ظريف خ�لال مقابلة م��ع �أح��د االقت�صاديني يف هجوم يف �سوريا.
مار�س (�آذار) املا�ضي ،وكان يفرت�ض �أن يبقى معظمها وب�ح�ل��ول �سبتمرب (�أي �ل ��ول)  ،2018ذك ��رت �صحيفة
�سرياً لكنها ت�سربت عرب ت�سجيل �صوتي ،ما �أثار م�شاكل جريوزاليم بو�ست ،وموقع واي ن��ت ،نق ً
ال عن م�صادر
لظريف.
يف اجل�ي����ش �أن �إ� �س��رائ �ي��ل ��ش�ن��ت  200غ ��ارة يف �سوريا
مل مينع ذل��ك من ت�شريح ج��زء كبري من الأف�ك��ار التي خالل �سنة ون�صف ال�سنة .وحتى يناير (كانون الثاين)
طرحها الأخ�ير كما فعل الكاتب ال�سيا�سي يف �صحيفة  ،2019ق�صف اجلي�ش الإ�سرائيلي �أه��داف �اً لإيران
"جريوزاليم بو�ست" �سيث فرانتزمان ال��ذي تطرق وحزب اهلل مئات املرات.
�إىل ادع ��اء ظ��ري��ف �أن��ه مل يعلم بالق�صف الإ�سرائيلي ويف م �ق��اب �ل��ة م ��ع ال��رئ �ي ����س ال �� �س��اب��ق ل �ه �ي �ئ��ة الأرك� � ��ان
للإيرانيني يف �سوريا �إال عرب نظريه الأمريكي حينها الإ�سرائيلية غ��ادي �أيزينكوت ،قال الأخ�ير� ،إن اجلي�ش
جون كريي.
الإ�سرائيلي �ضرب �آالف الأهداف الإيرانية يف �سوريا.
واج��ه ك�يري اتهامات ب�أنه وا�صل املحادثات مع �إيران بعد تعداد هذه الأمثلة ،ي�س�أل فرانتزمان "�إذاً ما الذي
بعد خروجه من من�صبه .ونفى كريي توفريه لظريف ك�شفه ك�ي�ري ل�ظ��ري��ف ،ومل ي�ك��ن �أ� �ص� ً
لا م�ع��روف�اً على
معلومات عن عمليات �إ�سرائيلية "�سرية" يف �سوريا.
ن�ط��اق وا� �س��ع؟ ه��ل �أخ�ب�ر ظ��ري��ف ب�ه��ذه التفا�صيل قبل
ي�شري فرانتزمان �إىل �أن ق�صة كريي و�إي��ران تعود �إىل 2017؟".
�أكرث من عقد حني التقى كريي الرئي�س الأ�سبق حممد
خامتي بدافو�س يف .2007
ثرثرة مقلقة
ان ُتقد ك�يري حينها لإدالئ��ه بتعليقات مناه�ضة لإدارة يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة� ،أث ��ارت تفا�صيل الت�سريب جد ًال
بو�ش ،ولأنه ظهر ك�أنه موالٍ لإيران .يف الت�سجيل ،يقول �سيا�سياً حيث انتقد اجلمهوريون ك�يري على �سلوكه.
ظريف �إن روحاين مل يكن يعلم بتدخل القائد ال�سابق نفى الأخري ب�شكل قاطع رواية ظريف قائ ً
ال �إن ذلك مل
لفيلق القد�س قا�سم �سليماين يف الديبلوما�سية.
يح�صل ال حني كان يف من�صبه وال بعد خروجه منه.
و�أ��ض��اف ال��وزي��ر الإي ��راين نف�سه "كان وزي��ر اخلارجية ت�سببت ثرثرة ظريف يف قلق لكريي �إذ اع�تراه �شعور
الأمريكي الأ�سبق جون كريي هو من قال يل �إن �إ�سرائيل ب��احل��اج��ة �إىل �إن �ك��ار ال�ق���ص��ة .ي � ��ؤدي ذل ��ك �إىل �س�ؤال
�شنت �أك�ث�ر م��ن  200غ��ارة على ال�ق��وات الإي��ران�ي��ة يف �أو��س��ع ح��ول �سبب ذك��ر ظ��ري��ف ا��س��م ك�ي�ري .ي��أت��ي ذلك
�سوريا".
عرب زع��م ظريف يف الت�سجيل �أن��ه مل يعلم بالعمليات
الأ�سا�سية لإي��ران مثل �إطل��اق �صواريخ بال�ستية على
�أين اجلديد؟
قاعدة ع�سكرية يف العراق �أوائ��ل يناير (كانون الثاين)
لي�ست ال �غ��ارات الإ�سرائيلية ��ش��أن�اً ح�سا�ساً مب�ق��دار ما .2020
�صورته بع�ض التقارير .ولي�س �سراً �أن �إ�سرائيل �شنت ماذا لو كان ظريف يكذب؟ يت�ساءل فرانتزمان .املعروف

�أن ظريف ي�ضلل ال�صحافيني الغربيني غالباً �أو يكذب
عليهم ،وعلى �آخرين ب�شكل مبا�شر ،يفعل ذلك لغايات
خمتلفة ح�سب الكاتب.
يبدو �أن ق�صته الأخ�ي�رة تظهر تعر�ضه للتهمي�ش من
احلر�س ال�ث��وري ،وه��و ي�صوره يتفاو�ض بح�سن نية يف
اخل��ارج ولكن تقو�ض جهوده يف الداخل .يتنا�سب ذلك
مع رواي��ة النظام عن "مت�شددين" يقو�ضون �سيا�سات
"املعتدلني" .لي�س هذا هو الواقع وفقاً لفرانتزمان.
ف �ظ��ري��ف ج� ��زء م ��ن ال� �ن� �ظ ��ام .ه ��و ال ي �ق ��ود �سيا�سته
ال�شخ�صية .لقد كان يف الدوحة عند ن�شر الت�سجيل.

املقهى الذي يقامر هو نف�سه فيه.
ظ��ري��ف م���ص��دوم ملعرفته ب��وج��ود �إي��ران�ي�ين يف �سوريا،
ويزعم �أن كريي يخربه عن الغارات اجلوية .رمبا يريد
ظريف �إي�صال �شيء عن عالقته بكريي ،الذي له تاريخ
طويل من العالقة الوثيقة بالنظام الإيراين منذ لقائه
خامتي بدافو�س يف  ،2007ورمبا قبل ذلك.
لقد �أراد �إع��ادة توجيه ال�سيا�سة الأمريكية يف املنطقة
ب�شكل جذري للعمل مع �إي��ران .على الأرج��ح� ،إن هدفه
ك��ان حتقيق �شهرة �شخ�صية لأن��ه ال��رج��ل ال��ذي �أخرج
�إيران من العزلة.

�سخافة �أم �ألعوبة؟
يرى الكاتب �أن الق�ضية املحورية لي�ست ما قاله كريي
لظريف ،لكن ال�سبب الذي دعا الأخري �إىل التباهي ب�أن
كريي هو الذي �أخربه بهذه احلقائق.
تظاهر ظريف بجهل �أم��ور �أ�سا�سية .هو يدعي �أن��ه ال
ي�ستطيع حتى قراءة �صحيفة نيويورك تاميز التي كتبت
عن الغارات اجلوية .تبدو فكرة جهل ظريف بالغارات
على القوافل الإيرانية يف �سوريا �سخيفة.
وت��اب��ع فرانتزمان ت�سا�ؤالته� ،أال ي�ق��ر�أ ظريف �إعالمه
اخلا�ص؟ �أال ميلك م�صادر داخل وزارت��ه؟ هل هو وزير
اخلارجية الأكرث جه ً
ال يف العامل؟ �أم �أنه ينوي خو�ض
�ألعوبة حم��او ًال االدع��اء �أنه مل يعرف ما ح�صل ،لك�سب
بع�ض الفوائد؟
ق��د ي�صور ظريف االت�ف��اق��ات وه��ي تتعر�ض لالنتهاك
على يد عنا�صر �أخرى يف �إيران .رمبا يهيئ نف�سه مل�سرية
مهنية معينة بعد مغادرته وزارة اخلارجية.

ينه�ضان مع ًا ...وي�سقطان مع ًا
عملت �إدارة �أوباما بقوة على �إجناح االتفاق الذي ف�شلت
يف التو�صل �إليه الإدارات ال�سابقة ولأنها كانت يف حاجة
�إىل فوز ديبلوما�سي ،كان كريي واجهة هذا الفوز.
ودون االت�ف��اق ال�ن��ووي ال��ذي تو�سلته ال��والي��ات املتحدة
يف ذلك الوقت ،ملا �أمكن �إظهار الكثري ذريع ًة للعمل مع
�إيران .كانت رواية وا�شنطن حينها تقول �إن البديل عن
االتفاق هو "احلرب" .يف الواقع ،مل تن�شب احلرب بعدما
ان�سحبت �إدارة ترامب من االتفاق .ومل تمُ نع �إيران من
تخ�صيب اليورانيوم وهي �أ�سا�ساً تخ�صبه علناً يف انتهاك
لواجباتها ،بينما يتو�سلها �أطراف االتفاق لتتوقف عن
ذلك .طور كريي وظريف عالقة ي�ساعدان بها بع�ضهما
البع�ض ،ويواجهان يف الظاهر املت�شددين يف الداخلني
الأمريكي والإيراين� .سينه�ضان ويقعان معاً.
�أح ��رج الت�سريب ك�يري ف�أنكر م��ا ورد ف�ي��ه .لكن لي�س
وا�ضحاً كيف �سي�ؤثر على ظريف ،الذي مل يتمتع بالثقة
يف �إيران ،وقد يفقد ثقة اخلارج طاملا �صور نف�سه جاه ً
ال
ب�سيا�سات �إي ��ران .وم��ع ذل��ك ،فقد ي�صب ه��ذا الأم��ر يف
م�صلحته لأن ��ه ميكنه م��ن م��وا��ص�ل��ة �أداء دور الوجه
املالئكي للنظام.

ب�أي فيلم تذكّر �صدمة ظريف؟
تذكر تعليقات ظريف ب�أحد امل�شاهد من فيلم كازابالنكا
"�صدم" القبطان رينو لدى معرفته مبقامرة يف
حني ُ

جماعة متمردة يف ميامنار ت�سقط هليكوبرت ع�سكرية
•• رانغون-رويرتز

ق��ال ق �ي��ادي يف جي�ش ا��س�ت�ق�لال ك��ات���ش�ين� ،أح ��د �أقوى
اجل �م��اع��ات امل �ت �م��ردة يف م �ي��امن��ار� ،أم ����س االث �ن�ي�ن �إن
اجلماعة �أ�سقطت طائرة هليكوبرت بعد �ضربات جوية
�شنها اجلي�ش .ت�شري تقديرات الأمم املتحدة �إىل فرار
ع�شرات الآالف من املدنيني ب�سبب القتال بني اجلي�ش
وم �ت �م��ردي الأق �ل �ي��ات ال�ع��رق�ي��ة يف امل�ن��اط��ق احلدودية
ال�شمالية وال�شرقية النائية .وت�صاعد القتال بعد �أن
�سيطر قادة اجلي�ش على ال�سلطة يف الأول من فرباير
�شباط و�أطاحوا باحلكومة املنتخبة بزعامة �أوجن �سان
�سو ت�شي .وقال رئي�س ق�سم املعلومات يف جي�ش ا�ستقالل

كات�شني �إن الهليكوبرت ُ�أ��س�ق�ط��ت يف ح ��وايل ال�ساعة
� 1020صباحا بالتوقيت املحلي بالقرب من قرية
موموك يف �إقليم كات�شني .و�أ�ضاف يف ت�صريحات عرب
الهاتف "�شن املجل�س الع�سكري �ضربات جوية يف تلك
املنطقة منذ الثامنة �أو التا�سعة �صباحا ...م�ستخدما
مقاتالت كما �أط�ل��ق �أع�ي�رة با�ستخدام هليكوبرت لذا
رددنا ب�إطالق النار عليهم" .وقال �أحد �سكان املنطقة،
طالبا عدم الك�شف عن هويته ،يف ت�صريح عرب الهاتف
�إن �أرب�ع��ة �أ�شخا�ص توفوا يف امل�ست�شفى بعدما �أ�صابت
قذائف مدفعية ديرا يف القرية .ومل تتمكن رويرتز من
التحقق ب�شكل م�ستقل من التقارير ومل يرد متحدث
ع�سكري على مكاملة هاتفية لطلب تعقيب.
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عوا�صم
�إ�سالم اباد
�أغلقت ال�سلطات الباك�ستانية احلدود الربية مع �أفغان�ستان و�إيران
كما قل�صت عدد الرحالت اجلوية الدولية حت�سبا لأ�سابيع ُتعترب
حا�سمة يف احلد من انت�شار كوفيد.-19
ي�أتي ه��ذا الإع�ل�ان قبل �أي��ام قليلة من عيد الفطر ال��ذي ع��ادة ما
يقرتن بحركة كثيفة لل�سكان بني املدن والأري��اف وعودة املغرتبني
والعمال يف اخلارج.
كما تراقب احلكومة عن كثب الو�ضع ال�صحي امل�أ�ساوي يف الهند
املجاورة ،خ�شية �أن ميتد �إىل باك�ستان.
و�أعلنت الوحدة امل�س�ؤولة عن تن�سيق مكافحة فريو�س كورونا الأحد
�إغ�لاق احل��دود الربية مع �أفغان�ستان و�إي��ران ،با�ستثناء نقل ال�سلع
التجارية.
وكانت ال�سلطات قد �أعلنت تعليق  80%من الرحالت القادمة من
ال�شرق الأو�سط لغاية منت�صف �أيار/مايو ،يف حني �أن الرحالت مع
الهند متوقفة واحلدود مغلقة منذ قبل انت�شار الوباء ب�سبب التوتر
ال�سيا�سي بني البلدين.
�سجلت باك�ستان ما يقرب من � 800ألف �إ�صابة بفريو�س كورونا
و� 18أل��ف وف��اة .ويعتقد العديد من اخل�براء �أن الأرق��ام �أعلى من
ذلك بكثري.
تايبه
قال وزير ال�صحة التايواين ت�شن �شيه ت�شوجن �إن اجلزيرة �ستعلق
دخ��ول من زاروا الهند خالل الأربعة ع�شر يوما ال�سابقة ،وذلك
اعتبارا من اليوم الثالثاء ،لت�صبح �أحدث من يفر�ض قيودا على
الوافدين من الهند و�سط تزايد حاالت الإ�صابة بكوفيد.-19
وو��ص�ل��ت ال���س�لال��ة ال�ه�ن��دي��ة م��ن ال �ف�يرو���س �إىل  17دول ��ة على
الأق��ل م��ن بينها بريطانيا و�سوي�سرا و�إي� ��ران ،مم��ا دف��ع العديد
من احلكومات �إىل �إغالق حدودها �أمام امل�سافرين القادمني من
الهند.
واقرتب �إجمايل الإ�صابات يف الهند من  20مليونا االثنني بعد
ت�سجيل البالد �أك�ثر من � 300أل��ف حالة جديدة لليوم الثاين
ع�شر على التوايل.
وقال ت�شن �أم�س االثنني �إن جميع من زاروا الهند خالل الأربعة
ع�شر يوما ال�سابقة �س ُيمنعون من دخول تايوان با�ستثناء مواطني
اجلزيرة ،على �أن يبد�أ �سريان ذلك منت�صف الليل.
لكن �سيكون على التايوانيني العائدين البقاء  14يوما يف من�ش�آت
حجر �صحي.
ليما
ي�ت�ق�دّم مر�شح الي�سار امل�ت�ط��رف ب�ي��درو كا�ستيو بت�سع ن�ق��اط على
مر�شحة اليمني ال�شعبوي كيكو ف��وج�ي�م��وري يف ن��واي��ا الت�صويت
للدورة الثانية من االنتخابات الرئا�سية يف البريو املقررة يف ال�ساد�س
من حزيران/يونيو ،وفق ا�ستطالع للر�أي ُن�شر الأحد.
و�أظ�ه��ر اال�ستطالع ال��ذي �أج ��راه معهد "�إيب�سو�س" ل�صالح قناة
ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة حم�ل�ي��ة �أن ك��ا��س�ت�ي��و ي�ح���ص��ل ع �ل��ى  43%م��ن نوايا
الت�صويت مقابل  34%لفوجيموري ،ابنة الرئي�س البريويف ال�سابق
امل�سجون �ألبريتو فوجيموري.
وبح�سب اال��س�ت�ط�لاع ،ف ��إن  13%م��ن الناخبني �سيدلون بورقة
بي�ضاء �أو بورقة الغية و 10%منهم لن ي�ص ّوتوا �إطالقاً.
و�أُجري اال�ستطالع يف  30ني�سان�/أبريل و�شمل � 1204أ�شخا�ص،
مع هام�ش خط�أ بلغت ن�سبته  ،2,8%بح�سب "�إيب�سو�س".
وفاز كا�ستيو وهو مد ّر�س ونقابي يبلغ  51عاماً ،يف اجلولة الأوىل
من االنتخابات الرئا�سية التي �أُجريت يف  11ني�سان�/أبريل بح�صوله
على  18,92%من الأ�صوات ،متقدماً بذلك على فوجيموري التي
ح�صلت على  13,40%من الأ�صوات ،من بني  18مر�شحاً.

بلينكن :ال�صني قمعية يف الداخل وعدائية يف اخلارج

•• وا�شنطن�-أ ف ب

اعترب وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن يف مقابلة تلفزيونية �أنّ
ال�صني باتت يف ال�سنوات الأخرية تت�ص ّرف بطريقة "�أكرث قمعية يف الداخل
و�أكرث عدائية يف اخلارج".
وقال بلينكن يف مقابلة مع �شبكة "�سي بي �إ�س" �ضمن برنامج " 60دقيقة"
�إنّ "ما ر�أيناه خالل ال�سنوات الأخرية هو �أنّ ال�صني تت�ص ّرف بطريقة �أكرث
قمعية يف الداخل و�أكرث عدائية يف اخلارج .هذا واقع".
و�أ�ضاف �أنّ ال�صني هي "الدولة الوحيدة يف العامل التي لديها القدرات
الع�سكرية واالقت�صادية والدبلوما�سية لتقوي�ض �أو حتدّي النظام القائم
نتم�سك بها ب�شدّة وم�ص ّممون على الدفاع عنها".
على قواعد ّ
وتابع الوزير الأمريكي قائ ً
ال "لك ّنني �أريد �أن �أكون وا�ضحاً للغاية ...هدفنا
لي�س احتواء ال�صني �أو كبحها �أو تقييدها ،بل هو احلفاظ على هذا النظام
القائم على قواعد ت�ش ّكل ال�صني حتدّياً لها".
وت ��أت��ي ه��ذه الت�صريحات بعد �أن �أ ّك ��د الرئي�س الأم�يرك��ي ج��و ب��اي��دن يف
�أول خطاب له �أم��ام الكونغر�س الأربعاء �أنّ �إدارت��ه "ال ت�سعى �إىل ال�صراع
مع ال�صني" ولك ّنها يف الوقت نف�سه "على ا�ستعداد للدفاع عن امل�صالح
الأمريكية يف ك ّل املجاالت" .وتك ّررت التو ّترات بني الق ّوتني العظميني يف
ال�سنوات الأخرية .وتخو�ض القوات امل�س ّلحة ال�صينية والأمريكية �صراعاً
على النفوذ يف منطقة �آ�سيا واملحيط ال�ه��ادئ ،وبخا�صة يف بحر ال�صني
اجلنوبي وح��ول ج��زي��رة ت��اي��وان .ويف �آذار/م��ار���س الفائت حر�ص بلينكن
على لفت النظر �إىل "الإبادة اجلماعية املرتكبة بحقّ الأويغور وغالبيتهم
م�سلمون" يف �إقليم �شينجيانغ ال�صيني.
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تر�شيح الأ�سد و�شخ�صيتني �إىل االنتخابات الرئا�سية
•• دم�شق�-أ ف ب
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�أعلنت املحكمة الد�ستورية يف �سوريا موافقتها على ثالث
طلبات مر�شحني �إىل االنتخابات الرئا�سية املزمع عقدها
ال�شهر احلايل ،وهم الرئي�س ب�شار الأ�سد الذي يعترب فوزه
حم�سوما ،و�شخ�صيتان غري معروفتني على نطاق وا�سع.
و�أع �ل��ن رئي�س املحكمة الد�ستورية العليا ج�ه��اد اللحام يف
م��ؤمت��ر �صحايف امل��واف�ق��ة على تر�شيح الأ� �س��د ( 55عاما)
ال��ذي �سيبد�أ والي��ة رئا�سية راب �ع��ة ،ووزي ��ر ال��دول��ة ال�سابق
( )2020-2016والنائب ال�سابق عبداهلل �سلوم عبداهلل،
وحممود مرعي املح�سوب على املعار�ضة الداخلية املقبولة
من النظام.

ويتوقع �أن يح�سم الأ��س��د نتائج االنتخابات بعد �أك�ثر من
ع�شر �سنوات على نزاع مد ّمر بد�أ بانتفا�ضة �شعبية لإزاحته،
وت�سبب مبقتل �أكرث من � 388ألف �شخ�ص واعتقال ع�شرات
الآالف ودم��ار البنى التحتية وا�ستنزاف االقت�صاد ونزوح
وت�شريد �أكرث من ن�صف ال�سكان.
وتجُ رى االنتخابات الرئا�سية يف �سوريا مرة كل �سبع �سنوات.
وت �ع � ّد االن �ت �خ��اب��ات امل�ق�ب�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة م�ن��ذ ب ��دء ال �ن��زاع العام
.2011
وفاز الأ�سد بانتخابات الرئا�سة الأخ�يرة يف حزيران/يونيو
 2014بن�سبة جتاوزت  88يف املئة من الأ�صوات ،يف مواجهة
مر�شحني �آخرين غري معروفني هما ع�ضو جمل�س ال�شعب
ماهر احلجار والع�ضو ال�سابق يف املجل�س ح�سان النوري ،وقد

اعترب تر�شيحهما يف حينه �شكلياً.
وكان � 51شخ�صاً ،بينهم �سبع ن�ساء ،تقدموا بطلبات تر�شيح
لالنتخابات امل�ق��ررة يف � 26أي��ار/م��اي��و وال�ت��ي �شككت قوى
غربية عدّة يف نزاهتها حتى قبل حدوثها.
وقالت املحكمة �إن��ه ّ
مت "رف�ض باقي طلبات الرت�شيح لعدم
توفر ال�شروط الد�ستورية والقانونية".
ويحق ملن ُرف�ض طلبه الطعن �أمام املحكمة الد�ستورية التي
�ستبت يف الطعون قبل �أن تعلن الالئحة النهائية للمر�شحني
يف العا�شر من ال�شهر احلايل.
ويتعينّ على كل مر�شح �أن ينال ت�أييد  35ع�ضواً على الأقل
م��ن �أع���ض��اء جمل�س ال�شعب البالغ ع��دده��م  250لتقدمي
طلب الرت�شح .وم��ن �شروط التقدّم لالنتخابات �أن يكون

املر�شح �أقام يف �سوريا ب�شكل متوا�صل خالل الأعوام الع�شرة
املا�ضية ،ما يغلق الباب �أمام احتمال تر�شح �أي من املعار�ضني
املقيمني يف اخلارج.
وبعدما �ضعفت يف بداية النزاع ،ا�ستعادت القوات احلكومية
بدعم ع�سكري رو�سي و�إي��راين ،م�ساحات وا�سعة من البالد.
وت �ب �ق��ى م �ن��اط��ق حم � ��دودة حت��ت ��س�ي�ط��رة �أط� � ��راف حملية
م��دع��وم��ة م��ن ق��وى خ��ارج �ي��ة ،وت�ن�ظ�ي�م��ات م�ت�ط��رف��ة .ولن
جتري االنتخابات الرئا�سية �إال يف املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرة
ال�ق��وات احلكومية .وت�شهد �سوريا �أزم��ة اقت�صادية خانقة
خ ّلفتها �سنوات احلرب ،وفاقمتها العقوبات الغربية ،ف�ض ً
ال
عن االنهيار االقت�صادي املت�سارع يف لبنان املجاور حيث يودع
�سوريون كرث ،بينهم رجال �أعمال� ،أموالهم.

�صحف عربية :ت�سريب حديث ظريف �صراع �أجنحة �أم تبادل �أدوار؟

•• عوا�صم-وكاالت

ك�شفت الت�سجيالت ال�صوتية التي انتقد فيها وزي��ر اخلارجية الإيراين
حممد جواد ظريف ،قائد احلر�س الثوري ال�سابق قا�سم �سليماين ،تنامي
�صراع الأجنحة يف ط�ه��ران ،ما �ضاعف االهتمام الإقليمي وال��دويل بهذه
الت�سريبات خ��ا��ص� ًة يف �سياق امل�ف��او��ض��ات م��ع ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ال�ستئناف
االتفاق النووي مع طهران.
واعتربت �صحف عربية �صادرة �أم�س االثنني� ،أن تداعيات الت�سريبات مل
تتوقف وتوا�صل التفاعل يف �إيران وخارجها ،بعد ال�شرخ الذي �سببته والذي
ي�صعب التكهن مبداه وحجم ،ونتائجه.
جدل وا�سع
يف �إطار متابعته قال موقع "احلرة" نق ً
ال عن اخلبري يف ال�ش�ؤون الإيرانية
يف مركز الأه ��رام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية �سامح را��ش��د� ،إن
الت�سريبات �أحدثت جد ًال وا�سعاً ،لأنه من غري املعتاد �أن يظهر ر�أي خمالف
يف �إيران لل�سيا�سة املعلنة ،م�ضيفاً �أن خروج الت�سريبات "جاء يف توقيت حرج
تواجهه �إيران حالياً� ،سواء االنتخابات التي ذكر فيها ا�سم ظريف مر�شحاً
يف �إطار �إ�شاعات الرت�شيحات ،و�أي�ضاً حمادثات فيينا حول االتفاق النووي".
وقال املن�شق الإي��راين علي ر�ضا جعفر زاده ،وال��ذي ا�شتهر بك�شفه من�ش�آت
ن��ووي��ة ��س��ري��ة يف �إي � ��ران م�ن��ذ � ،2002إن "ظريف ي �ع�ترف � �ص��راح��ة يف

الت�سريبات ب�أن اجلهاز الدبلوما�سي للنظام ب�أكمله كان يف خدمة احلر�س
الثوري الإي��راين و�أه��داف��ه ،و�أن دبلوما�سيي النظام عملوا واجهة للحر�س
الثوري الإيراين و�سهّلوا تنفيذ �سيا�ساته و�أهدافه" ،و�أ�ضاف زاده �أن اعتذار
ظريف خلامنئي ،بعد الت�سريب يظهر �أن االقتتال الداخلي بني الف�صائل
لي�س بني معتدلني ومتطرفني ،ذلك �أن "هذا الواقع �أزال الوهم يف الغرب
بوجود ف�صيل معتدل داخل النظام ،حيث كان ظريف جمرد موظف ال �أكرث
ينفذ فقط توجيهات قا�سم �سليماين".
تقية �إيرانية
يف �صحيفة "ال�شرق الأو�سط" ق��ال ��س��ام من�سي� ،إن الت�سريب كما تقول
�صحيفة غارديان الربيطانية ،كان يهدف "للتقليل من �أهمية دور ظريف
وحرقه يف دالل��ة على �إح�ك��ام املت�شددين قب�ضتهم احلديدية على البالد،
واعتباره و�أعوانه جمرد واجهة ال �أكرث".
وي�ضيف الكاتب �أن "منظومة �إيران نف�سها ع�صية على الفهم ،ولي�س �سهالً
اعتبار �أن ظريف �ساذج ليقول ما قاله من دون توقع نتائجه يف الداخل
واخل��ارج .وال ن�ستغرب �أن تكون �إي��ران و�سيا�ساتها قابلة لتغيري اللون �أو
اجللد وفق احلاجة والظروف املحيطة ،وذل��ك جزء مما يو�صف بـالتقية،
وهي �سمة �إيرانية بامتياز".
وعليه ف ��إن واق�ع��ة الت�سريب غ�ير م�ستغربة ،ذل��ك �أن��ه ح�سب الكاتب "ال
نحتاج ل�شرح �أن طهران ت�ستميت لإجناح مفاو�ضات فيينا لرفع العقوبات،

�أو بع�ضها ،وف��ك العزلة عنها مب��ا يعطيها متنف�ساً اقت�صادياً ومالياً هي
ب�أم�س احلاجة �إليه .و ُتعزز مواقف كمواقف ظريف فاعلية الوفد املفاو�ض
وتدفع وا�شنطن �أكرث للإ�سراع بالعودة �إىل االتفاق ،ورفع ما ميكن رفعه من
العقوبات املفرو�ضة".
�أوهام �إيرانية
يف موقع "ميدل �إي�ست �أونالين" �أكد فاروق يو�سف� ،أن كثريين يتمنون "لو
�أن �إيران افاقت من �أوهام اخلمينية وا�ستعادت �صوابها لتت�صرف باعتبارها
دول��ة ترعى وج��وده��ا �ضمن الأ��س��رة العاملية بقدر من ال�شعور بامل�س�ؤولية
ومراعاة املواثيق والأع��راف القانونية .حينها تريح الآخرين وترتاح من
قلقها وهلعها الدائمني".
و�أ�ضاف "عرب �سنوات ثورتها مل تقدم �إي��ران ملحيطها �شيئا ينفع .ولو �أنها
اكتفت بذلك وعا�شت منغلقة على نف�سها مل��ا وقعت يف املحظور ومل��ا �شكل
وجودها خطراً على �سواها .ما فعلته �إيران �أنها �شذت ب�سلوكها عما تفر�ضه
قوانني العالقات بني ال��دول وبالأخ�ص على م�ستوى ح�سن اجل��وار .لقد
كانت دائما جاراً �سيئاً وم�صدر �إزعاج .وهي �إذ ت�صر على القيام بذلك ف�إنها
تنطلق من وهم حقها يف الو�صاية على �شيعة العامل وهو حق �صنعته لنف�سها
لتربر من خالله تدخلها يف �ش�ؤون الدول العربية".
وي�ضيف الكاتب "�إيران وهي دولة حرب ترى يف ال�سلم عدواً ال متلك �سوى
�أن تكون منوذجا المرباطورية م�ضى زمانها وف�سدت عدتها و�إذا ما كان

خطرها على الآخرين وا�ضحاً ف�إن خطرها الداخلي هو الأ�شد هو ًال .ذلك
لأنه ما من �أحد يف املنطقة �إال ويتمنى �أن يُزال م�صدر ذلك اخلطر".
�أم ال�صفقات
من جهته ويف �صحيفة "عكاظ" قال فهيم احلامد �إن الأنباء عن اتفاق على
�إفراج طهران عن � 4سجناء �أمريكيني مقابل �إفراج وا�شنطن عن � 4إيرانيني
ف�ضال عن الإف��راج عن  7مليارات دوالر من الأم��وال الإيرانية املجمدة،
م�ؤ�شران يح�سمان �أمر �صفقة االتفاق بني وا�شنطن وطهران ،مهما حاول
اجلانبان التمويه.
و�أ�ضاف "رغم ت�صاعد اللغة الكالمية بني طهران ووا�شنطن� ،إال �أن جهوداً
كبرية بذلها م�ست�شار الأمن الأمريكي و�شخ�صيات �أمريكية و�إيرانية لإمتام
ال�صفقة .وق��ال مراقبون �إن م�س�ألة تبادل ال�سجناء حققت مكا�سب مالية
كبرية لإيران يف الوقت الذي ت�شهد فيه �إفال�سا كام ً
ال".
و�شدد الكاتب على �أن بايدن حري�ص على حتقيق مكا�سب كربى بالتفاو�ض
على النووي الإي��راين ،لتعزيز ر�صيده ال�سيا�سي بعد مرور  100يوم من
رئا�سته لأمريكا .ويف املقابل "ال تقدم �إي��ران على �أي خطوة �إال �إذا كانت
�ستخدمها �سيا�سياً ومادياً ،ولذا ف�إن ثمن �إفراج طهران عن �أ�سرى �أمريكيني
واحل�صول على مليارات ال ��دوالرات يعترب �أُم ال�صفقات لأن�ه��ا تعاين من
ال�ت��ده��ور ال���ش��دي��د يف اق�ت���ص��اده��ا نتيجة للعقوبات الأم��ري�ك�ي��ة املفرو�ضة
عليها".

مهاجرون من غرب �إفريقيا يف تون�س� ..أوروبا �أو املوت
•• �صفاق�س�-أ ف ب

جن��ت �أميناتا ت ��راوري م��ن ح��ادث غ��رق يف �آذار/
م��ار���س ق�ب��ال��ة ال���س��واح��ل التون�سية بينما كانت
ت �� �س �ع��ى م� ��ع جم� �م ��وع ��ة م� ��ن امل� �ه ��اج ��ري ��ن غري
القانونيني للو�صول اىل �أوروب� ��ا ،لكنها فقدت
طفلتها و�شقيقتها واب�ن��ة �شقيقتها .رغ��م ذلك،
تنتظر امل ��ر�أة ال�ق��ادم��ة م��ن �ساحل ال�ع��اج فر�صة
�أخرى للإبحار.
و�سجل عدد املهاجرين من تون�س نحو ال�سواحل
الأوروبية �أعدادا غري م�سبوقة منذ العام ،2011
ووقعت �أحداث غرق م�أ�ساوية يف عر�ض املتو�سط
كان �ضحيتها للمرة الأوىل مهاجرون بغالبيتهم
غري تون�سيني.
وت �ب�ّي�نّ �إح �� �ص��اءات "املنتدى التون�سي للحقوق
االقت�صادية واالجتماعية" �أن  53يف املئة من
املهاجرين القادمني من تون�س والذين و�صلوا
اىل �إيطاليا خالل الف�صل الأول من  ،2012هم
من دول يف �إفريقيا جنوب ال�صحراء.
ووقعت �سل�سلة حوادث غرق خالل �شهرين قبالة
�صفاق�س يف و�سط �شرق تون�س ،نقطة االنطالق
الرئي�سية وف��ق الأمم املتحدة للمهاجرين من
تون�س� ،أوقعت حوايل مئة قتيل من �ساحل العاج
وغينيا وبوركينا.
يف التا�سع من �آذار/مار�س ،فقدت �أميناتا طفلتها

(�� 15ش�ه��را) يف ح ��ادث غ��رق امل��رك��ب ال ��ذي كان
يقلهما مع ح��واىل مئتي �شخ�ص �آخ��ري��ن .ولقي
� 38آخرون م�صرعهم يف احلادث �أي�ضا.
وت�ق��ول �أميناتا ( 28ع��ام��ا) ب�ح��زن "قد تخفف
مغادرة تون�س من الأمل الذي �أ�شعر به".
ووجدت املهاجرة نف�سها دون عمل بعد احلادث.
وت ��ؤك��د �أن�ه��ا م�ستعدة ل�ل�ع��ودة اىل �ساحل العاج،
لكن ثمن تذكرة الطائرة والغرامة املالية التي
يفرت�ض �أن تدفعها لأن�ه��ا بقيت ث�لاث �سنوات
بطريقة غري قانونية على الأرا��ض��ي التون�سية،
باهظ.
وت�ق��ول "�أجد نف�سي م�ضطرة للقيام مبحاولة
جديدة".
وجتل�س اىل جانبها بري�ستا ك��وين ( 28عاما)
ال �ت��ي ق��دم��ت ه��ي الأخ � ��رى م��ن ��س��اح��ل العاجل
ومت اع�ترا���ض امل��رك��ب ال��ذي كانت فيه يف كانون
الثاين/يناير  2020من قوات خفر ال�سواحل.
وتقول بري�ستا "بالرغم من خطر الغرق وحزن
عائالتنا ،نحن على ا�ستعداد دائ��م للمخاطرة
بحياتنا".
وو��ص�ل��ت بري�ستا اىل ت��ون����س يف ال �ع��ام .2014
ح��اول��ت ال�شابة موا�صلة درا�ستها وك��ان��ت حتمل
�شهادة يف التجارة وامل��وارد الب�شرية من بالدها،
لكنها مل تتمكن ب�سبب �ضعف م��وارده��ا املالية.
عملت كخادمة منزلية "وهناك اكت�شفت هول

�إ�صابات كورونا يف الهند تقرتب من  20مليونا

•• نيودلهي-رويرتز

�أعلنت الهند �أم�س االثنني ت�سجيل �أك�ثر من � 300أل��ف �إ�صابة جديدة
بفريو�س كورونا لليوم الثاين ع�شر على التوايل ،مما يرفع العدد الإجمايل
للإ�صابات �إىل ما يقرب من  20مليونا .وج��رى �أي�ضا ت�سجيل 3417
وفاة جديدة ناجمة عن الفريو�س .ومع ت�سجيل � 368147إ�صابة خالل
ال�ساعات الأربع والع�شرين املا�ضية ،بلغ الإجمايل  19.93مليون يف حني
و�صل العدد الكلي للوفيات �إىل  218959وفقا لبيانات وزارة ال�صحة
الهندية .يقول خرباء يف جمال الطب �إن الأعداد احلقيقية يف البلد البالغ
ع��دد �سكانه  1.35مليار ن�سمة قد تكون �أعلى من احل�صيلة الر�سمية
بخم�سة �أو ع�شرة �أ��ض�ع��اف .وام �ت�ل�أت امل�ست�شفيات ع��ن �آخ��ره��ا وت�ضاءل
خمزون الأك�سجني وجتاوز الو�ضع الطاقة اال�ستيعابية للم�شارح وحمارق
اجلثث .وفر�ضت  11والي��ة على الأق��ل �شكال من �أ�شكال القيود ملحاولة
كبح انت�شار العدوى ،لكن حكومة رئي�س الوزراء ناريندرا مودي مرتددة يف
فر�ض عزل عام على م�ستوى البالد خ�شية التداعيات االقت�صادية.
ووقع زعماء  13حزبا معار�ضا الأحد ر�سالة حتث مودي على تد�شني حملة
تطعيم وطنية باملجان على الفور و�إع�ط��اء الأول��وي��ة لإم��داد امل�ست�شفيات
ومراكز ال�صحة بالأك�سجني.
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Case File
Real Estate Summary 448/2021/18
Details of service by publication
To the defendant 1- Amir Patil - Unknown place of residence
Whereas the plaintiff / Aqaar Corporation
Represented by / Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al
Matroshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the
defendant to pay an amount of (AED 312,083), the charges, the
expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the
claim until the full payment. The hearing of Wednesday 26-052021 at 08:30 AM on the online court hearing was determined for
the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your
legal attorney and you have to submit the memos or documents
you have to the court three days at least prior to the hearing.

العن�صرية يف هذه البالد" ،وفق قولها.
وت��روي �أن "�صاحبة املنزل كانت تطلب مني �أال
�أمل ����س �أب �ن��اءه��ا لأن �ن��ي � �س��وداء ال�ب���ش��رة .ومل يكن
يل احل� ��ق يف ال� �ع�ل�اج ع �ن��دم��ا �أم� ��ر�� ��ض .عندما
يفقدون �شيئا يف البيت كانوا يتهمونني مبا�شرة
بال�سرقة".
ت�ست�شيط غ�ضبا وت�صرخ "يف ال�شارع ينادونني
ك �ح �ل��و���ش (�أ�� � �س � ��ود) �أو "قرد" ويرجمونني
باحلجارة".

وتثري ق�صتها غ�ضب مهاجرين �آخرين متجمعني
احلي
يف غ��رف��ة ��ص�غ�يرة يف منطقة ال�شي�شمةّ ،
ال�شعبي يف حمافظة �صفاق�س ،لتقا�سم ع�شاء مت
�إعداده ببقايا عظام ديك رومي فا�سد و�أرز.
وي�ق��ول رئي�س "جمعية الإيفواريني" يف تون�س
ع�م��ر ك��ول�ي�ب��ايل "لو جن��ا م�ه��اج��رون م��ن حادث
غرق مركب منت�صف النهار� ،سيكونون جاهزين
للمغادرة م��رة �أخ��رى بعد �ساعة .بالن�سبة لهم
�أوروبا �أو املوت".

وتقدّر اجلمعية التي يرت�أ�سها كوليبايل وحتاول
م�ساعدة املهاجرين� ،أن هناك ح��واىل � 20ألف
مهاجر من �أ�صول يف �إفريقيا جنوب ال�صحراء يف
تون�س� ،ستون يف املئة منهم من �ساحل العاج.
وي �ن �ت �م��ي غ��ال �ب �ي��ة امل �ه��اج��ري��ن اىل �أ� �س ��ر فقرية
و"ميثلون �أم��ل العائلة" ،وف��ق كوليبايل الذي
ي�ضيف �أن "البع�ض منهم جا�ؤوا لإمتام الدرا�سة
وال�ع�م��ل ب��روات��ب ج�ي��دة ،لكن ه��ذا لي�س بالأمر
ال�سهل .مل تقل لهم احلقيقة" حول ال�سفر اىل
تون�س.
وي �� �ش�ير اىل �أن احل �� �ص��ول ع �ل��ى �أوراق ر�سمية
ل�ل�إق��ام��ة يف تون�س ي�ك��اد ي�ك��ون �أم ��را م�ستحيال،
م��ا يدفعهم اىل ال�ع�م��ل بطريقة غ�ير قانونية
وب� ��روات� ��ب � �ص �غ�ي�رة .وي �ت �ع��ر� �ض��ون لتوقيفات
"ع�شوائية" ومتار�س �ضدهم العن�صرية.
وي��ؤك��د رئي�س املنتدى التون�سي للحقوق عالء
الطالبي �أن ازدياد حماوالت الهجرة بني الأجانب
ال��ذي��ن يعملون يف تون�س �سببه "غياب الإطار
القانوين والثقايف ل�ضمان اندماجهم".
وف��اق �م��ت الأزم � � ��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة وال�سيا�سية
وال�صحية التي تواجها تون�س يف ال�سنوات الأخرية
من ت�أزم و�ضعهم� .إذ �أ ّثر الرتاجع الكبري يف عدد
ال��وظ��ائ��ف يف ال�ق�ط��اع ال�سياحي وامل�ط��اع��م على
م��وارد رزقهم ووج��دوا �أنف�سهم مدفوعني �أكرث
اىل ركوب قوارب وحماوالت متكررة للو�صول اىل

ال�سواحل الأوروبية.
ويطبق ال�شيء نف�سه على التون�سيني مع ان�سداد
الآفاق �أمامهم.
وبح�سب منظمة "كاريتا�س" اخلريية التي ترافق
بع�ض املهاجرين ،ف�إن املهربني يعدونهم بالإقامة
والعمل ال�سهل يف �أوروب��ا ،بحجة �أن الوباء �أهلك
ال�سكان هناك.
ولكن الطالبي يعترب ان ارتفاع عدد الرحالت من
تون�س مرده "االتفاقات بني �إيطاليا وميلي�شيات
ليبية عطلت االنطالق من ليبيا" خالل ال�سنتني
املا�ضيتني .وت��رى ��س��وزو �أجن ( 22ع��ام��ا) التي
و�صلت اىل تون�س قبل �سنتني� ،أن البقاء يف هذه
البالد يعني "العمل كمعينة منزلية واقت�سام ثمن
�أجرة بيت �صغري مب�ساحة �أربعني مرتا مربعا مع
خم�سة �أ�شخا�ص �آخرين على الأق��ل و�أك��ل ح�ساء
بعظام الديك الرومي �أو الدجاج الفا�سد".
وتقول بينما تر�ضع ابنها "�س�أرحل من هنا مع
العائلة" ،رغم معرفتها بخطر املوت غرقا.
وتع ّلم زوج�ه��ا �إي�ن��او �ستيف ( 34ع��ام��ا) �صناعة
اخلبز ،ويعمل حاليا يف فرن ،ويقوم بكل ما يطلب
منه بعك�س زميله التون�سي الذي يتقا�ضى الراتب
نف�سه.
وي �ق��ول "ال �أ��س�ت�ط�ي��ع ت ��رك اب �ن��ي ي�ك�بر يف هذه
الأو� �ض��اع ( .)...ن��درك املخاطر ولكن لي�س لنا
خيار� .إمّ ا املوت و�إما العي�ش يف �أوروبا".

املجل�س الع�سكري يف ت�شاد ي�ش ّكل حكومة انتقالية
و�ض ّمت الت�شكيلة عدداً من الوزراء ال�سابقني يف حكومة
•• جنامينا�-أ ف ب
�إدري�س ديبي �إتنو ال�سابقة ،منهم من احتفظ بحقيبته
بعد �أ�سبوعني على وفاة الرئي�س الت�شادي �إدري�س ديبي ومنهم من تولىّ حقيبة �أخرى.
�إت �ن��و� ،ش ّكل املجل�س الع�سكري احل��اك��م برئا�سة جنله و ُعينّ املتحدث با�سم احلكومة �شريف حممد زين وزيراً
اجل�ن�رال حم�م��د ،ح�ك��وم��ة ان�ت�ق��ال�ي��ة ��ض� ّم��ت وزراء من للخارجية ،علماً ب�أ ّنه تولىّ هذه احلقيبة بني 2018
ّ
ترت�شح
املعار�ضة ،وذل��ك يف حماولة لتهدئة امل�خ��اوف الدولية و .2020و ُع ّينت ليدي با�سيمدا� ،أول ام��ر�أة
والداخلية .ومنذ ت �ولىّ حممد �إدري����س ديبي ال�سلطة لالنتخابات الرئا�سية يف ني�سان�/أبريل الفائت وكانت
على ر�أ���س جمل�س ع�سكري �ض ّم �إليه  14ج�نرا ًال �آخر وزي ��رة يف ع�ه��د �إدري ����س دي �ب��ي ،وزي ��رة للتعليم العايل
غ��داة ال��وف��اة املفاجئة لرئي�س ال��دول��ة ،ت ّتهم املعار�ضة والأبحاث.
واملجتمع امل��دين اجل�ن�رال البالغ م��ن العمر  37عاماً ومبوجب مر�سوم ت�شكيل احلكومة ،ا�ستحدث رئي�س
بتنفيذ "انقالب م� ّؤ�س�سي" ب�ه��دف �إر� �س��اء "خالفة املجل�س الع�سكري وزارة جديدة للم�صاحلة واحلوار،
عائلية" بعد  30عاماً من ا�ستئثار والده بال�سلطة.
بعد �أن وعد م�ؤخّ راً بتنظيم "حوار �شامل".
لكنّ �صالح كبزابو� ،أبرز معار�ض للرئي�س الراحل� ،أعلن و ُع�ّي�نّ على ر�أ���س ه��ذه ال ��وزارة ال�شيخ ب��ن ع�م��ر ،زعيم
الأح��د اع�تراف��ه ب�سلطة املجل�س الع�سكري ال��ذي عينّ املتمردين ال�سابق ال��ذي �أ�صبح يف  2019م�ست�شاراً
اثنني من قادة حزبه "االحتاد الوطني للدميوقراطية دبلوما�سياً للرئي�س ديبي.
والتجديد" ع�ضوين يف احلكومة االنتقالية� ،أوكلت �إىل و�أت ��ى الإع�ل�ان ع��ن الت�شكيلة ال��وزاري��ة بعد �أي ��ام من
�أحدهما حقيبة الرثوة احليوانية ،يف حني ُعينّ الثاين تعيني املجل�س الع�سكري �ألبري باهيمي باداكيه رئي�ساً
�سكرترياً عاماً م�ساعداً للحكومة.
للحكومة االنتقالية.
وق ��ال ال��زع�ي��م امل�ع��ار���ض "نعرتف باملجل�س الع�سكري وباداكيه� ،آخر رئي�س للوزراء يف عهد �إدري�س ديبي قبل
االنتقايل و�إال ملا �شاركنا يف احلكومة" االنتقالية التي �أن يلغي الأخ�ي�ر ه��ذا امل�ن���ص��ب يف  ،2018وع��د �إثر
�ض ّمت  40ع�ضواً بني وزير ونائب وزير.
تعيينه االث�ن�ين بـ"حكومة م�صاحلة وطنية" و�إجراء
ً
و�إذا ك��ان كبزابو مل ُيعينّ �شخ�صياً وزي��را يف احلكومة" ،م�شاورات وا�سعة" بهدف اق�تراح �أ�سماء على رئي�س
ف��إنّ معار�ضاً ب��ارزاً �آخ��ر لإدري�س ديبي �إتنو ،هو حممد املجل�س الع�سكري الذي يتمتع ب�صالحية تعيني الوزراء
أ�ح�م��د احل�ب��و ،زعيم "حزب احل��ر ّي��ات والتنمية"ُ ،عينّ و�إقالتهم .لكن يف اليوم التايل لتعيينه ،دعت املعار�ضة
وزيراً للعدل.
واملجتمع امل��دين �إىل م�سريات احتجاجية �ض ّد املجل�س
لكنّ معظم ال��وزارات ال�سيادية بقيت يف �أي��دي "حركة الع�سكري ا�ستبقها الأخ�ير ب��إ��ص��داره ق��راراً بحظر كل
الإن �ق��اذ الوطني" ،ح��زب ال��رئ�ي����س ال��راح��ل ،بح�سب التظاهرات يف �سائر �أنحاء الالد.
ال�ت���ش�ك�ي�ل��ة ال ��وزاري ��ة ال �ت��ي �أع �ل��ن ع�ن�ه��ا م �� �س��اء الأح ��د و ُقتل يف تلك االحتجاجات ما ال يق ّل عن �س ّتة �أ�شخا�ص
متحدّث با�سم اجلي�ش عرب التلفزيون الر�سمي.
و�أل �ق��ي القب�ض ع�ل��ى �أك�ث�ر م��ن � 650آخ��ري��ن� ،أُطلق

�سراح معظمهم يف وقت الح��ق .وم��ذاك جرت م�سريات
احتجاجية كان عدد امل�شاركني فيها �أق ّل بكثري وقمعتها
قوات الأمن بعد �أن حظرت ال�سلطات كل التظاهرات.
وك��ان املجل�س الع�سكري وع��د ب��إج��راء "انتخابات ح ّرة
ودميوقراطية" خالل � 18شهراً ،على �أن يرعى البالد
خ�لال ه��ذه ال�ف�ترة ميثاق ان�ت�ق��ايل ن��� ّ�ص على ت�شكيل
حكومة انتقالية يعينّ �أع�ضاءها ويقيلهم رئي�س املجل�س
ال ��ذي ي�شغل �أي �� �ض �اً من�صب "القائد الأع �ل��ى للقوات
امل�س ّلحة" وي�تر�أ���س كذلك "جمل�س ال ��وزراء وجمال�س
وجلان الدفاع الوطني العليا".
تق�صي حقائق"
واخلمي�س و�صلت �إىل جنامينا "بعثة ّ
تابعة ملفو�ضية االحت��اد الأفريقي للبحث يف "الو�ضع

ال�سيا�سي والأمني" يف البالد وتقرير ما �إذا كان يتعينّ
على االتحّ اد فر�ض عقوبات على املجل�س الع�سكري.
ووف � �ق � �اً لأح� � ��د �أع �� �ض��ائ �ه��ا ف� � � ��إنّ ال �ب �ع �ث��ة "�ستدر�س
اال�سرتاتيجيات الرامية �إىل ت�سهيل ال�ع��ودة ال�سريعة
للنظام الد�ستوري واحلكم الدميوقراطي" يف ت�شاد.
وي�أتي ت�شكيل احلكومة االنتقالية يف وقت تدور فيه منذ
منت�صف ني�سان�/أبريل م�ع��ارك ب�ين اجلي�ش و"جبهة
التناوب والوفاق يف ت�شاد" (فاكت).
وت � � ��دور امل � �ع� ��ارك ب �ي�ن ال� �ط ��رف�ي�ن يف م �ن �ط �ق��ة كانيم
ال���ص�ح��راوي��ة يف غ ��رب ت �� �ش��اد ،ع�ل��ى ط ��ول احل� ��دود مع
النيجر ويف منت�صف الطريق بني بحرية ت�شاد وتيب�ستي
�شمال البالد.
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وزير اخلارجية الأمريكي يلتقي نظريه الربيطاين
•• لندن�-أ ف ب

يلتقي وزي��ر اخلارجية الأم�يرك��ي �أنتوين بلينكن نظريه الربيطاين
دومينيك راب يف لندن يف �إطار �أول اجتماع ح�ضوري لوزراء خارجية دول
جمموعة ال�سبع منذ بدء تف�شي وباء كوفيد ،-19وعلى جدول �أعماله
االنتعا�ش االقت�صادي ومكافحة املخاطر اجلديدة .وت�ستقبل اململكة
املتحدة يف حزيران/يونيو القمة ال�سنوية ملجموعة ال�سبع يف كورنوول
بجنوب غرب �إنكلرتا ،يف وقت تعمل على ت�أكيد مكانتها على ال�ساحة
الدولية بعد خروجها من االحتاد الأوروب��ي .و�ستكون هذه �أول زيارة
للرئي�س جو بايدن �إىل �أوروبا منذ و�صوله �إىل البيت الأبي�ض ،وذلك
بعدما �ألغيت القمة ال�سابقة التي كانت �ست�ست�ضيفها الواليات املتحدة

عام  .2020و�أعلن دومينيك راب يف بيان �أن "اجتماع جمموعة ال�سبع
هذا الأ�سبوع يظهر �أن +بريطانيا العاملية +جتمع �أكرب الدميوقراطيات
للت�صدي للتحديات امل�شرتكة" .و�أ�ضاف "�سنعمل على �ضمان و�صول
عادل �إىل اللقاحات عرب العامل ،وو�ضع �أهداف عاملية على �صعيد تعليم
الفتيات وحتديد خطوات طموحة على �صعيد التغري املناخي وتطوير
تدابري جديدة ملكافحة املجاعة" .ويعقد االجتماع يف وقت تواجه اململكة
املتحدة �سيال من االنتقادات خلف�ض حجم م�ساعدتها الدولية .وقررت
حكومة بوري�س جون�سون خف�ض امل�ساعدة الإمنائية عام  2021من
� 0,7إىل  0,5%من الرثوة الوطنية ،م�شرية �إىل �صعوبات تواجهها
البالد يف ماليتها العامة ب�سبب تبعات وباء كوفيد .-19ومبوجب هذا
القرار ،تنخف�ض امل�ساعدة من حواىل  15مليار جنيه �إ�سرتليني قبل

الأزمة �إىل  10مليارات جنيه �إ�سرتليني .وعلى جدول �أعمال املحادثات
بني بلينكن وراب التجارة وال�صني و�أفغان�ستان و�إيران ،وفق ما �أو�ضحت
وزارة اخلارجية الربيطانية .وغالبا ما �شكلت لندن ووا�شنطن جبهة
موحدة بوجه بكني للتنديد مبعاملة ال�صني لأقلية الأويغور يف �إقليم
�شينجيانغ ،وو�صلت الواليات املتحدة �إىل و�صف القمع الذي تتعر�ض
له ه��ذه الأقلية امل�سلمة بـ"الإبادة" .كما �ستتناول املحادثات م�س�ألة
ان�سحاب ق��وات احللف الأطل�سي من �أفغان�ستان ،واملحادثات اجلارية
لإع��ادة الواليات املتحدة �إىل االتفاق حول الربنامج النووي الإيراين
املربم عام  2015بعد ان�سحاب الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب منه،
وعودة �إيران �إىل التزاماتها النووية مبوجبه بعد تخليها عنها ردا على
�إعادة فر�ض العقوبات الأمريكية عليها.

خارطة املافيا املمتدة..

ح�صالة حزب اهلل من النفط �إىل املخدرات وجتارة اللحم
•• بريوت-وكاالت

لي�س لأحد يف لبنان قدرة على العمل من دون تقدمي �شراكة
للميلي�شيات بن�سب مئوية خمتلفة� ،أم��وال حت�صل عليها من
التجارة املختلفة يف دول �أفريقية و�أمريكا و�سوريا والعراق،
مقابل ت�أمني احلماية الداخلية ،والتعاون مع �شبكات ممتدة.
ويبدو �أن ال�صراع بني املجتمع الدويل وبني "مافيا" حزب اهلل
م�ستمر ول��ه �أوج��ه ع��دي��دة ،حيث ت�ستمر املالحقات لك�شفها،
ومنها اعتقال ال�سلطات املغربية لبنانياً خم�سينياً ،ينتمي
حلزب اهلل ،كان دخل �أرا�ضيها ،با�ستعمال جواز �سفر مزور.
وتدير امليلي�شيات منظومة الف�ساد عرب �سيا�سيني و�أتباعهم

م��ن ط��وائ��ف �أخ ��رى ،وخ���ص��و��ص�اً احل�ل�ف��اء يف ال�ت�ي��ار الوطني
احل��ر ،عرب �إغراقهم مب�شاريع ت��در امل��ال للطرفني ،مع وعود
بطرح �أ�سماء املو�ضوعني على لوائح العقوبات الأمريكية مع
امل�س�ؤولني الإيرانيني لتنظيف �سجالتهم من خالل التفاو�ض
الإيراين الأمريكي.
وي�سيطر املقربون من حزب اهلل على ملفات النفط وي�ساهمون
ب��اخ �ت �ف��اء ال ��وق ��ود ،وي��وزع��ون �ه��ا ب��ا��س�ت�ن���س��اب�ي��ة ع �ل��ى مناطق
�سيطرتهم ،ويحتكرون امل��واد الغذائية املدعومة من م�صرف
لبنان ،بينما يعاين امل�صابني ب�أمرا�ض م�ستع�صية من متييز
يف تخ�صي�ص الدواء لفئة اجتماعية من دون �أخرى وخ�صو�صا

للمحازبني ،لي�صل الأم��ر �إىل االجت��ار واالحتكار والتالعب
مبلف اللحوم املدعومة.
تهريب النفط ..حتقيق الأرباح
ي�شرتي لبنان ال��وق��ود م��ن اخل��ارج على �أن ي�ب��اع يف الأ�سواق
الداخلية ب�أ�سعار مدعومة من م�صرف لبنان ،ولكن امليلي�شيات
اعتمدت على �أ�شخا�ص من طوائف �أخرى لنقل هذه املواد عرب
املهربني وبيعها يف ال�سوق ال�سوداء ب�سوريا ،حيث حتقق بها
�أرباحاً خيالية ،تتقا�سمها مع حزب اهلل ،كما ت�ؤكد درا�سة ملركز
"�أملا للبحوث والتعليم" الإ�سرائيلي.
ويك�شف التقرير دور مالكي �شركة "ليكوي غروب" الأخوة،
�أو�سكار و�أنطونيو و�إدغار ميّني ،يف م�ساعدة حزب اهلل بعمليات
�شركتي "ليكوي
التهريب عرب �شركتهم القاب�ضة ،التي ت�ضم
ّ
غاز" و"كورال �أويل" .وي�شري التقرير �إىل �أن عائلة ميّني،
و�شركاتهم ،م��ا ه��م � اّإل جناح م��دين يعمل نيابة ع��ن م�صالح
حزب اهلل يف �سوق الطاقة اللبنانية.
ويرتبط الأ�شقاء الثالثة برئي�س التيار الوطني احل ّر ،جربان
با�سيل ،حليف حزب اهلل الأبرز على ال�ساحة امل�سيحية.
مي�ين يف تهريب الوقود من
ووف��ق التقرير ،يتحكم الأ�شقاء ّ
لبنان ،لتحقيق �أرب��اح خيالية منها ،حيث تقوم بتهريب �أكرث
من  3مليون ليرت من الوقود تذهب من لبنان �إىل �سوريا
يومياً ،يف عملية تتم حتت �سيطرة حزب اهلل ،ما يك�سبه الكثري
من املال.
ويرى التقرير �أن حزب اهلل و�إيران ي�ستفيدان من بيع الوقود
يف �سوريا ،حيث تقوم �إيران بت�صدير نفطها ب�شكل غري قانوين
كجزء من قناة متويل حزب اهلل.
وهكذا ،بينما يُ�شرتى الوقود ظاهرياً لل�سوق اللبنانية ،ميرر
حزب اهلل جزءاً كبرياً منه للبيع يف �سوريا� .أما اجلزء املتبقي
ف�ي��ذه��ب �إىل ق��اع��دت��ه يف م�ن��اط��ق �سيطرته يف ج�ن��وب لبنان،
و�ضاحية بريوت ووادي البقاع.

رئي�سة وزراء نيوزيلندا تعرتف بوجود خالفات مع ال�صني
•• ويلينغتون�-أ ف ب

�أق � ّرت رئي�سة وزراء نيوزيلندا جا�سيندا �أردرن �أم�س االثنني
ب��وج��ود خ�لاف��ات م��ع ال���ص�ين ح��ول ح�ق��وق الإن �� �س��ان ،يف وقت
تتعر�ض حكومتها النتقادات لعدم تبني موقف �صارم مبا فيه
الكفاية حيال بكني يف هذا ال�ش�أن.
و�أ ّكدت �أردرن يف خطاب �ألقته يف �أوكالند خالل قمة اقت�صادية
م��ع ال�صني� ،أن ب�لاده��ا �أبلغت بكني ع��ن "خماوفها البالغة"
حيال تداعي احلريات الدميقراطية يف هونغ كونغ والطريقة

التي يت ّم التعامل بها مع �أقلية الأويغور يف �شينجيانغ.
لكنّ رئي�سة الوزراء الي�سارية الو�سطية �أ�شار �إىل �أن نيوزيلندا
م�ستقلة يف ال�سيا�سة اخلارجية وبالتايل هي ح ّرة يف اختيار ما
�إذا كان يجب تناول هذه امل�سائل يف العلن �أو يف �إط��ار لقاءات
خا�صة مع قادة �صينيني .و�أق ّرت �أي�ضاً ب�أن ال�صني ونيوزيلندا
لن تكونان على توافق �أبداً يف بع�ض امل�سائل .وقالت "مل يغفل
عن �أحد هنا �أنه مع تزايد دور ال�صني يف العامل وتط ّوره ،ف�إن
ت�سوية اخلالفات بني نظامينا ( )...تزداد �صعوبة".
و�أكدت �أن "هذا حت ّد نواجهه نحن ودول كثرية �أخرى يف منطقة

املحيطني الهندي والهادئ ،و�أي�ضاً يف �أوروبا ومناطق �أخرى".
وت��اب�ع��ت "علينا االع �ت�راف ب ��أن ه�ن��اك م�ئ��ات الأم ��ور ال�ت��ي ال
تتفق عليها ال�صني ونيوزيلندا ،وال ميكنهما التوافق عليها
ولن تتفقا عليها" م�ضيف ًة �أن "ذلك يجب � اّأل ي�ض ّر بعالقاتنا،
�إنها بب�ساطة حقيقة" .واعتربت وزير اخلارجية النيوزيلندية
نانايا ماهوتا م�ؤخراً �أن ويلينغتون لن ت�سمح لتحالف �أجهزة
اال�ستخبارات "فايف �آيز" (خم�س عيون) الذي ي�ض ّم �أ�سرتاليا
ونيوزيلندا وبريطانيا وال��والي��ات املتحدة وك�ن��دا ،ب ��أن يمُ لي
عليها �سيا�ستها مع ال�صني� ،شريكتها التجارية الرئي�سية.
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نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

هل يجب �أن نخ�شى حربا �أهلية يف فرن�سا...؟
لويك تا�سيه
ُ
ال تزال فرن�سا تهتز ب�سبب ر�سالة ن�شرت يوم اجلمعة
امل��ا��ض��ي يف جم�ل��ة ف��ال��ور اك �ت��وي��ل .ت�ل��ك الر�سالة،
اً
جرنال
ال�ت��ي و ّقعها  1000ع�سكري ،منهم 20
متقاعدًا ،وحوايل  100من كبار ال�ضباط ،تتحدث
عن اقرتاب حرب �أهلية يف فرن�سا.
هل خماطر احل��رب الأهلية مبالغ فيها؟ تاريخ
فرن�سا العنيف ،يدفع مع ذلك ،قادتها وقادة �آخرين
�إىل ال�ت�ف�ك�ير ب�ع�م��ق �أك �ب�ر يف ال �ع��واق��ب امل�شرتكة
ل�ل�إ��س�لام��وي��ة ،وال�ع�ن���ص��ري��ة امل�ستيقظة ،وثقافة
الإلغاء.
- 1م � ��اذا ق��ال��ت احل �ك��وم��ة ال�ف��رن���س�ي��ة ردا على
الر�سالة؟
ح��ول��ت احل�ك��وم��ة الفرن�سية ال�ن�ق��ا���ش م��ن احلرب
الأه �ل �ي��ة �إىل ح��ق ال�ع���س�ك��ري�ين يف ال�ت�ح��دث علناً.
يف ال��واق��ع ،يتحتم ع�ل��ى الع�سكريني الفرن�سيني
واج��ب التحفظ ال�سيا�سي واحل �ي��اد .لذلك قررت
احلكومة معاقبة اجلنود الن�شطني الذين وقعوا
الر�سالة .ورغ��م كل �شيء ،ف ��إن ح��وايل  58باملائة
من الفرن�سيني ،يرف�ضون العقوبات املفرو�ضة على
الع�سكريني.
- 2ماذا تقول الر�سالة؟
ج ��اء يف ال��ر� �س��ال��ة� ،أن "فرن�سا يف خطر" ب�سبب
"العديد م��ن الأخ �ط��ار القاتلة ال�ت��ي تهددها".
ويعتقد الع�سكريون �أن حركات اال�ستيقاظ ،ت�ؤدي
�إىل "الكراهية بني اجلماعات" .ويتهمون عنا�صرها
ب��ازدراء فرن�سا وتقاليدها وثقافتها .انهم يدينون
"الإ�سالميني وجحافل ال�ضواحي" الذين يف�صلون
أرا�ض مل يعد الد�ستور الفرن�سي يطبق عليها .كما
� ٍ
عبرّ وا عن عدم ر�ضاهم عن حتول ال�شرطة واالمن
�إىل كب�ش فداء يف �صراع ال�سرتات ال�صفراء .و�أخرياً،
ط��ال�ب��وا امل���س��ؤول�ين املنتخبني بتطبيق القوانني
حلماية "القيم احل�ضارية" ،و�إال ف�إنهم يحذرون

من ان��دالع حرب �أهلية .وتنتهي الر�سالة بعبارات
ملتب�سة :يثري الع�سكريون ن تراخي القادة الذي
يخاطر بان ي�ؤدي اىل "تدخل رفاقنا يف اخلدمة"...
ور�أى البع�ض يف ذلك تهديدا باالنقالب.
- 3هل يهدد اجلي�ش حقا بتنفيذ انقالب؟
ل��و �أراد اجلي�ش القيام بانقالب مل��ا �أعلنه مقدما.
وم��ع ذل ��كُ ،ن���ش��رت ال��ر��س��ال��ة يف ال��ذك��رى ال�ستني
ل�لان �ق�لاب ال�ف��ا��ش��ل ع ��ام  .1960وك ��ان م��ن بني
ه��ؤالء االنقالبيني جان م��اري لوبان ،وال��د مارين
ل��وب��ان .وه��ذه الأخ�ي�رة �سعيدة بالر�سالة ،وتظهر
ا��س�ت�ط�لاع��ات ال � ��ر�أي �أن ال�ع���س�ك��ري�ين وال�شرطة
يدعمان يف الغالب مارين لوبان.
- 4هل احلرب الأهلية ممكنة حقًا؟
ال ي��زال املع�سكران غري وا�ضحي امل�ع��امل ،بحيث ال
ميكن �أن تندلع ح��رب �أه�ل�ي��ة حقيقية على املدى
ال�ق���ص�ير ...وم��ع ذل��ك ،ف ��إن ب��ذور احل��رب الأهلية
موجودة.
- 5هل بالإمكان رف�ض املا�ضي؟
�إن رف�ض �إرث املا�ضي ككل ،و�إدانته برمته ،هو � ً
أي�ضا
تدمري الأ��س��ا���س ال��ذي تقوم عليه احل��داث��ة .ودون
هذه القاعدة ،مل يعد هناك �أي مربر للف�صل بني
الكني�سة وال��دول��ة ،وه��و ما يخدم بع�ض ال�سلطات
ال��دي �ن �ي��ة .وم ��ن ه�ن��ا ك ��ان ال�ت�ح��ال��ف ال �غ��ري��ب بني
امل�ستيقظني واملتطرفني الدينيني.
ي�شبه اال�ستيقاظ ثورة ماو الثقافية .ورغم اختالف
�آليات هذه الثورة عن اال�ستيقاظ يف فرن�سا� ،إال �أن
منطقها الدعائي يظل هو نف�سه .لقد �أراد احلر�س
الأحمر تدمري الرتاث الثقايف ال�صيني بحجة �أنه
من عمل الأر�ستقراطيني والربجوازيني ،ويدعي
اال�ستيقاظ تدمري ال�تراث الثقايف الغربي بحجة
�أن��ه من عمل �أ�صحاب الب�شرة البي�ضاء .وق��د �أدت
الثورة الثقافية يف ال�صني �إىل اندالع حرب �أهلية.
ترجمة خرية ال�شيباين

�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية متخ�ص�ص يف ال�صني و�آ�سيا -جامعة مونريال كندا

حرب �أ�شر�س و�أ�سرع� ..أي جي�ش جديد حتمله �أمريكا للعامل؟
•• وا�شنطن-وكاالت

"اجليو�ش الف�ضائية"" ،ال�صواريخ الذكية"،
"الطائرات امل�سرية"�" ،أ�شر�س و�أ�سرع" ،هي �أ�شكال
احلروب التي تقافزت يف �أذهان متابعني خلطاب
وزير الدفاع الأمريكي ،لويد �أو�سنت ،وهو يعلن
�أن ع�صر احلروب التقليدية "انتهى" ،و�ستخو�ض
ب�ل�اده "حربا خمتلفة جدا" يف امل�ستقبل ،قد
تتغري على �أ�سا�سها عقيدة اجليو�ش يف العامل.
ف�خ�لال زي��ارت��ه ل�ل�ق�ي��ادة الأم�يرك �ي��ة يف املحيط
الهادي ،يف هاواي� ،أملح �أو�سنت� ،إىل االعتماد على
�أدوات خمتلفة وغ�ير تقليدية يف خ�ضم حديثه
عن �صراع حمتل ال ي�شبه "احلروب القدمية"
التي خا�ضتها بالده �سابقا.
و��ش��دد على ��ض��رورة ح�شد التقدم التكنولوجي
وحت�سني دمج العمليات الع�سكرية على ال�صعيد
العاملي بغية "الفهم ب�شكل �أ�سرع ،واتخاذ القرار
ب�شكل �أ�سرع ،والعمل ب�شكل �أ�سرع".
و�أ��ض��اف يف ت�صريحات ن�شرتها و�سائل الإعالم
الأم��ري �ك �ي��ة �أول �أول �أم ����س ال���س�ب��ت �أن ��ه ق�ضى
"معظم ال �ع �ق��دي��ن امل��ا� �ض �ي�ين يف ت�ن�ف�ي��ذ �آخ��ر
احل��روب القدمية ،وتعلم درو��س��ا ل��ن ين�ساها"؛
ول��ذا ف��إن "احلروب امل�ستقبلية �ستكون خمتلفة
ج� � ��دا ..و� �س �ت �ع �ت �م��د ع �ل��ى ال� �ت� �ط ��ورات التقنية
والتكنولوجية" .ال�ل�اف��ت يف ال�ك�ل�م��ة الأوىل
التي �ألقاها وزي��ر ال��دف��اع الأم�يرك��ي �أن�ه��ا تتفق
واال��س�ترات�ي�ج�ي��ة الأم�يرك�ي��ة ال�ت��ي �سبق ووردت
يف وثيقة الأم��ن القومي ،قبل �شهرين� ،أي بعد
نحو  45يوما من و�صول جو بايدن للرئا�سة.
وجاء فيها �أن "الدفاع عن �أمريكا يعني حتديد
�أول��وي��ات وا��ض�ح��ة �ضمن امل�ي��زان�ي��ة الدفاعية..
� �س��وف ن�ح��اف��ظ ع�ل��ى اجل��اه��زي��ة ون���ض�م��ن بقاء
ال�ق��وات امل�سلحة الأمريكية يف �أف�ضل حاالتها؛
ق ��وة م��درب��ة وجم �ه��زة يف ال� �ع ��امل ،يف مواجهة
التحديات اال�سرتاتيجية ب�شكل متزايد ،ومنها
ال���ص�ين احل ��ازم ��ة وحم � ��اوالت رو� �س �ي��ا لزعزعة
اال�ستقرار".

جيو�ش ف�ضائية
ومل ي �� �ص��رح �أو�� �س�ت�ن ب��ا� �س��م ال �ق��وى ال �ت��ي �سوف
ت �خ��و���ض � �ض��ده��ا ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة "�صراعا
حمتمال" ،كما مل ي�شر �إىل طبيعة الو�سائل غري
التقليدية واجلديدة ،بيد �أن وثيقة الأمن القومي
الأم�ي�رك �ي��ة� ،أك� ��دت ع�ل��ى �أن ال��وج��ود الع�سكري
للواليات املتحدة يف ال�شرق الأو�سط �سوف يكون
على "امل�ستوى املطلوب لتعطيل �شبكات الإرهاب
ال��دويل ،وردع �إي��ران ..و�سيكون وجودنا �أق��وى يف
الهند واملحيط الهادئ و�أوروبا".
ول�ك��ن املحللني ال�سيا�سيني التقطوا م��ا يق�صد
ح�سب ر�أي�ه��م ،ومنهم ت��وم ح��رب ،مدير التحالف
الأم�يرك��ي ال�شرق �أو�سطي للدميقراطية ،الذي
ي��رى �أن الو�ضع ي�ت��أزم ب��دون �شك ب�ين وا�شنطن
وبكني ،يف ظل تنامي ق��درات الأخ�يرة الع�سكرية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ،الأم� � ��ر ال ��ذي

حتت م�سمى "قوة الف�ضاء الأمريكية".
كما �أن "الواليات املتحدة ب��د�أت بتد�شني جي�ش
للحروب الف�ضائية ،نهاية ع��ام  ،2019والتي
�ستكون �أ�شر�س من احل��روب التقليدية القدمية،
كما �أنها �أ��س��رع يف نتائجها؛ فالطائرات امل�سرية
وغ�يره��ا ال���ص��واري��خ ال��ذك�ي��ة امل��دع��وم��ة بالتطور
ال �ع �ل �م��ي وال �ت �ك �ن��وجل��ي� � ،س��وف ت �غ�ير م ��ن �شكل
ال �� �ص��راع��ات امل �ي��دان �ي��ة ،ك�م��ا ج ��رى يف ا�ستهداف
قا�سم �سليماين قائد فيلق القد�س الإي��راين ،من
خالل طائرة م�سرية �أمريكية ا�ستهدفته يف مطار
بغداد".

يبعث ب�ت��أث�يرات��ه على ال�ن�ظ��ام ال�ع��امل��ي وامل�صالح
الأمريكية.
وي��و��ض��ح ح��رب لـ"�سكاي ن�ي��وز عربية"" :مت�س
ال�صني من خ�لال ن�شاطها ال�سيا�سي والتجاري
عدة نقاط ح�سا�سة بالن�سبة للواليات املتحدة ،ومن
بينها �سيطرتها على البحر ال�صيني اجلنوبي؛
وهذه ممرات حيوية وا�سرتاجتية لعدة دول ،كما
�أنها دخلت �إىل ال�شرق االو�سط من خالل �إيران،
بعد توقيع اتفاقية تعاون جت��اري وا�سرتاتيجي
ملدة  25عاما ،الأمر الذي يفاقم من التعقيدات
بينهما".
وبح�سب مدير التحالف الأمريكي ال�شرق �أو�سطي
للدميقراطية ،ف�إن احلروب التي حتدث عنها وزير جتنب املواجهة امل�سلحة
الدفاع الأمريكي ،تعد اجتاها الفتا لدى الإدارة وت��زام�ن��ت كلمة �أو� �س�تن م��ع ت�صريحات مماثلة
الأمريكية ،وقد بد�أ منذ عهد دونالد ترامب الذي للنائبة الأوىل ل��ه ،كاتلني هينك�س ،التي �أجابت
�أعلن عن ت�شكيل هيئة ع�سكرية خمت�صة بالف�ضاء خالل ندوة عرب الإنرتنت ،على ت�سا�ؤل بخ�صو�ص

�إذا كان ال�صراع امل�سلح مع ال�صني �أمرا ال مفر منه قدرات �أعداء وخ�صوم الواليات املتحدة الأمريكية،
ح�سبما ورد يف كلمة وزي��ر ال��دف��اع ،ه��ي ال�سرعة
وفقا للبنتاغون" :ال� ،أنا ال �أرى ذلك".
و�أردف ��ت هينك�س" :توجد ال�ع��دي��د م��ن املجاالت اخلاطفة يف ردود الأفعال واملرونة وخفة احلركة،
الأخ ��رى التي �ستتناف�س فيها ال��والي��ات املتحدة احل��وك�م��ة احلا�سوبية ال�شاملة لكافة العمليات
وال�صني :القواعد الدولية ،واالقت�صاد ،وغريها .الع�سكرية للقوات امل�سلحة الأمريكية.
هناك �أي�ضا جماالت وفر�ص للتعاون .لكن فيما
يتعلق ب��ال�ب�ع��د ال�ع���س�ك��ري ،ي�ج��ب �أوال وق �ب��ل كل ميدان القتال
� �ش��يء ...جت�ن��ب الت�صعيد غ�ير ال �� �ض��روري ،مع يتفق وال��ر�أي ذات��ه ،الباحث متخ�ص�ص يف �ش�ؤون
�إظهار اال�ستعداد يف الوقت نف�سه الحتواء العدوان ال�شرق الأو�سط مالك العثامنة ،املقيم يف بلجيكا،
فريى �أن ثورة تكنولوجيا املعلومات التي �أنتجت
الذي ي�ضر مب�صاحلنا الوطنية ".
ح�ج��م دف��ق م�ع�ل��وم��ات��ي ال مي�ك��ن ق�ي��ا��س��ه بالعقل
العادي ،بالإ�ضافة �إىل تطور تكنولوجيا متناهية
�أفغان�ستان ك�شفت نقاط ال�ضعف
ومن جانبه ،ي�شري الدكتور �أمين �سالمة املحا�ضر ال�صغر يف معظم االب �ت �ك��ارات كلها وبتداعياتها
يف �أك ��ادمي ��ة ن��ا��ص��ر ال�ع���س�ك��ري��ة امل���ص��ري��ة �إىل �أن املت�سارعة ،قد خلقت تغيريا يف كل العامل ،وعلى
الواليات املتحدة تعد من �أبرز القوى التي تتجه كل م�ستويات التطور الب�شري ،مما يجعل املاكينة
�إىل تطوير مفاهيمها الع�سكرية تبعا للمتغريات ،الع�سكرية نف�سها جزءا من التغيري اجلذري وهو
م��ا ينعك�س على �شكل ال�ن��زاع��ات واحل ��روب التي
بهدف حماية م�صاحلها و�أمنها القومي.
وعن �سبب توجهها اجلديد قال يف حديثه لـ"�سكاي حت�سم تلك النزاعات.
نيوز عربية" �إن "التدخل الع�سكري يف �أفغان�ستان ويو�ضح العثامنة يف حديثه لـ"�سكاي نيوز عربية":
�ألقى بظالل كثيفة على مفهوم احل��روب طويلة "كانت الدبابة الع�سكرية ب�ضخامتها وكفاءتها
الأم��د والتواجد الع�سكري يف اخل��ارج ،فت�سبب يف القتالية م�ي��دان تناف�س ب�ين ال�ق��وى ال�ضخمة،
مراجعة �شمولية لطبيعة الأدوار واملهام املطلوبة ،وكذلك حجم القنابل التي حتدث دم��ارا �شامال،
وبحث �سبل ال�سيطرة واحل��وك�م��ة جلهة تعظيم لكننا اليوم نقف �أم��ام �آالت قتل متناهية ال�صغر
ال �ق ��درات ال�ن��وع�ي��ة ال�ع���س�ك��ري��ة ،ويف ذات الوقت ق��ادرة على ال�ط�يران وب��دون احتماالت دف��ع كلف
ال�ت�ق�ل�ي��ل م��ن ح�ج��م ت �ه��دي��دات �أع � ��داء الواليات ب�شرية فيها ،وحتمل �أ�سلحة فتاكة ب��دون �أوزان
ثقيلة".
املتحدة �إيل درجة ال�صفر".
ووفقا للمحا�ضر يف �أكادمية نا�صر الع�سكرية ف�إن وي��ردف" :تلك تغريات جتعل العقلية الع�سكرية
�أو� �س�تن �أق��ر يف خطابه ب��وج��ود "م�شاكل بنيوية اليوم تفكر بجودة فرق املدفعية الثقيلة مثال..
خ �ط�يرة يف ال� �ق ��وات امل���س�ل�ح��ة الأم�ي�رك �ي ��ة ،وقد يف ح��روب ال مواجهات مبا�شرة فيها وال �ساحات
ك�شفت عنها احل��رب يف �أفغان�ستان ،وم��ن بينها ق �ت��ال مب���س��اح��ات ��ش��ا��س�ع��ة ،ل�ق��د ان�ت�ه��ت مفاهيم
فقدان املزج العلمي ال�صحيح بني املفاهيم العقائد ميدان واترلو �أو العلمني التقليدية ،وانتهى معها
الع�سكرية وك��ذا اال��س�ت�خ��دام التكنولوجي عايل ح�سابات الإحداثيات الدقيقة للمدفعية ونظريات
الكفاءة ،بالإ�ضافة �إىل عدم التفاعلية الفورية يف ال�شطرجن النابليونية لتخطيط احلروب".
مواقف طارئة مثل ا�ستخدم احلرب االلكرتونية ومن ثم ،ف�إن ت�صريحات �أو�سنت ،التي عرب عنها
للرد على تهديد �أو عدوان مبا�شر على قطع من بالنيابة عن كل العقلية الع�سكرية يف العامل ،ت�ؤكد
على وجود ثمة تغري ا�سرتاتيجي عاملي يف عقيدة
البحرية الأمريكية علي بعد مئات الأميال".
كما لفت �سالمة �إىل �أن �أف�ضل الو�سائل لتحجيم القتال ،وعقيدة اجليو�ش.
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حزب مودي يخ�سر االنتخابات املحلية يف البنغال
•• كالكوتا�-أ ف ب

ُمني احلزب القومي الهندو�سي "بهاراتيا جاناتا" بزعامة رئي�س الوزراء
الهندي ناريندرا مودي بهزمية قا�سية يف االنتخابات املحل ّية يف البنغال
الغربية ،الوالية الأ�سا�سية البالغ عدد �سكانها  90مليون ن�سمة والتي
ات�سمت فيها احلملة االنتخابية ب�ضراوة بالغة و�شهدت �أعمال عنف.
ّ
و�أظ�ه��رت نتائج االنتخابات املحل ّية التي ج��رت ال�شهر املا�ضي يف هذه
الوالية الواقعة يف �شرق البالد �أنّ ح��زب "م�ؤمتر ترميانول" بزعامة
ماماتا بانريجي ،املناف�سة ال�شر�سة ملودي ،ي ّتجه للفوز بوالية ثالثة على

ال�ت��وايل .وحتكم بانريجي والي��ة البنغال الغربية منذ  2011بدون ومنطقة بوندي�شريي (جنوب�-شرق).
انقطاع .وفور �صدور النتائح نزل الآالف من �أن�صار "م�ؤمتر ترميانول" و�أل�ق��ى م��ودي بثقله يف البنغال الغربية على �أم��ل �إن�ه��اء حكم "م�ؤمتر
�إىل ال�شوارع لالحتفال بفوز حزبهم ،غري عابئني بقرار حظر االحتفاالت ترميانول" امل�ستم ّر منذ عقد م��ن ال��زم��ن ،وق��د ��ش��ارك رئي�س الوزراء
ال�صادر للح ّد من ّ
تف�شي جائحة كوفيد.-19
�شخ�صياً يف العديد من التجمعات االنتخابية يف هذه الوالية.
ّ
إنّ
وقالت بانريجي ،املعار�ضة ال�شر�سة مل��ودي ،يف خطاب الأح��د � "هذا ونظم حزب مودي ع�شرات التج ّمعات االنتخابية يف البنغال الغربية بلغ
الفوز �أنقذ الإن�سانية ،لقد �أنقذ ال�شعب الهندي .هذا فوز للهند".
عدد امل�شاركني يف بع�ض منها مئات �آالف الأ�شخا�ص.
إنّ
وال�شهر املا�ضي ُدع��ي  175مليون ناخب هندي ل�ل�إدالء ب�أ�صواتهم يف وي�ق��ول خ�ب�راء � �أح��د �أ��س�ب��اب م��وج��ة كوفيد -19ال�ت��ي جت�ت��اح الهند
خم�س انتخابات حمل ّية جرت يف واليات البنغال الغربية (�شرق) و�أ�سام حالياً هو هذه التج ّمعات االنتخابية التي ّ
نظمها حزب مودي و�سواه من
ّ
(��ش�م��ال � �ش��رق) وت��ام�ي��ل ن ��ادو (ج �ن��وب � �ش��رق) وك�ي�راال (ج �ن��وب غرب) الأح��زاب .وخالفاً للنتيجة يف البنغال الغربية فقد متكن حزب مودي

الرئي�س الأمريكي جو بايدن يف م�ؤمتره ال�صحفي امل�شرتك مع رئي�س الوزراء الياباين يو�شيهيدي �سوجا

من االحتفاظ بال�سلطة يف والية �آ�سام.
�أما يف منطقة بوندي�شريي ف ُيتو ّقع �أن ي�صل حزب بهاراتيا جاناتا �إىل
ال�سلطة م��ن خ�لال حتالف بناه يف �إط��ار اجل�ه��ود التي يبذلها لتعزيز
ح�ضوره يف جنوب البالد .ويف والي��ة تاميل ن��ادو� ،أع��اد �إم .كي� .ستالني
حزبه "درافيدا مونيرتا كازاغام" �إىل ال�سلطة بعد �أن جنح يف هزمية
االئتالف احلاكم الذي يُعترب على امل�ستوى الوطني �شريكاً حلزب مودي.
ويف والية كرياال ،حيث اقت�صر ح�ضور حزب مودي حتى اليوم على دور
ثانوي ،احتفظ حتالف ي�ساري بال�سلطة بعد حتقيقه فوزاً مريحاً على
حتالف يقوده امل�ؤمتر.
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�صراع نفوذ بني العمالقني

�ضمان �أمنها مع الأمريكان �أو عالقات جيدة مع بكني:

حتليل اخباري

هل �ستن�ضم كوريا اجلنوبية �إىل الرباعية؟ ال�صني قلقة!...
•• الفجر -بيري �أنطوان دونيت -ترجمة خرية ال�شيباين
هذا هو هاج�س ال�صني :ت�شكيل ناتو جديد يف �آ�سيا لإحباط طموحاتها يف
الهيمنة الإقليمية .وهذا "الناتو" هو برعم �صغري االن ممثال يف الرباعية،
وهو منتدى �أمني �أن�ش�أته الواليات املتحدة مع اليابان والهند و�أ�سرتاليا.
اخلطوة التالية لظهور منظمة �أمنية متبادلة حقيقية؟ اندماج كوريا
اجلنوبية .لكن �سي�ؤول تواجه مع�ضلة� :ضمان �أمنها مع الواليات املتحدة،
�أو احلفاظ على عالقات جيدة مع جارتها ال�صينية القوية ،التي تعترب
�ضرورية لت�أطري خطر كوريا ال�شمالية؟ ميكن لبع�ض التطورات اجلديدة
�أن تقلب الكفّة نحو الرباعية.
وف � ًق��ا مل��ا ن�ق�ل�ت��ه �صحيفة �ساوث
ت �� �ش��اي �ن��ا م ��ورن� �ي� �ن ��غ ب ��و�� �س ��ت عن
دب� �ل ��وم ��ا�� �س� �ي�ي�ن ،ف� �ق ��د ات�صلت
ب�ك�ين ب �� �س �ي ��ؤول ل�ت���س�ت��و��ض��ح حول
ت�ف�ك�ير ج ��ار داخ ��ل ح�ك��وم��ة كوريا
اجل�ن��وب�ي��ة ب���ش��أن ت��و��س�ي��ع حمتمل
اىل ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة ل�ل�ـ "كواد"،
ه��ذا املنتدى الأم�ن��ي ال��ذي يجمع
الواليات املتحدة ،واليابان والهند
وا� �س�ت�رال �ي��ا .وم ��ن � �ش ��أن ه ��ذا �أن
ي� ��ؤك ��د �إق� ��ام� ��ة ال �ن��ات��و الآ� �س �ي��وي
اجلديد على �أبواب ال�صني .ونقلت
� �ص �ح �ي �ف��ة ه ��ون ��غ ك ��ون ��غ اليومية
ال �� �ص��ادرة باللغة الإجن�ل�ي��زي��ة عن
ه � ��ؤالء ال��دب�ل��وم��ا��س�ي�ين ق��ول�ه��م يف
� 17أبريل� ،إن ال�سلطات ال�صينية
ات�صلت بحكومة ك��وري��ا اجلنوبية
يف الأ�سابيع الأخرية لإلقاء ال�ضوء
على مو�ضوع ح�سا�س ب�شكل خا�ص.
حتى الآن� ،أبلغتهم �سي�ؤول �أنها مل
تتلق بعد �أي دعوة من هذا القبيل.
هكذا تبد�أ عادة حرب �ساخنة
ت ��أ� �س ����س "الكواد" ،وه� ��و احل� ��وار
الأم� �ن ��ي ال��رب��اع��ي ب�ي�ن ال ��والي ��ات
املتحدة واليابان و�أ�سرتاليا والهند،
يف مايو  .2007وهو م�صدر قلق
ك �ب�ير ل�ل���ص�ين وحم �ل �ل �ي �ه��ا .يقول
ت�شيان ي��ون��غ ،الأ��س�ت��اذ امل�ساعد يف
املعهد الكوري يف جامعة ت�شجيانغ،
�إن "الواليات امل�ت�ح��دة ت �ت��ودد �إىل
كوريا اجلنوبية منذ بع�ض الوقت
وت���س�ع��ى �إىل دم ��ج حت��ال�ف��ات�ه��ا مع
طوكيو و�سي�ؤول يف حتالف ثالثي
جديد" .و�إذا ان �� �ض��م الكوريون
اجلنوبيون �إىل املجموعة الرباعية،
ف�ستكون هناك احتماالت كبرية ب�أن
ت�ؤدي هذه العملية �إىل ثالثية� ،أي
بعبارة �أخرى ،حلف �شمال �أطل�سي
�صغري يف �شرق �آ�سيا ،الأم��ر الذي
من �ش�أنه �أن ي�شكل بع�ض التحدي
لأمن ال�صني" .

بالن�سبة �إىل بي ينجدا ،الباحث
اخل�ب�ير يف ال��درا� �س��ات ال�ك��وري��ة يف
ج��ام�ع��ة � �ش��ان��دون��غ ،ف� ��إن م��ن �ش�أن
م �ث��ل ه � ��ذا ال �ت �ح ��ال ��ف� ،أن ي�ضع
ال� ��� �ص�ي�ن حت � ��ت �� �ض� �غ ��ط �� �ش ��دي ��د،
و�سيكون له عواقب زي��ادة خماطر
ال�صراع" :حتالف متعدد الأطراف
مناه�ض لل�صينيني يف �شرق �آ�سيا
ل��ن ي� ��ؤدي �إال �إىل زي ��ادة املواجهة

ق�����رار ك��وري��ا
اجلنوبية ب�ش�أن
االن�������ض���م���ام
�إىل الرباعية
م������ن ع���دم���ه
م��ع � ّق��د للغاية

وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكني مع نائب وزير اخلارجية الياباين �أكيتاكا �سايكي وكوريا اجلنوبية ليم �سونغ نام

• حتالف متعدد الأطراف مناه�ض لل�صينيني يف �شرق �آ�سيا لن ي�ؤدي �إال �إىل زيادة املواجهة يف املنطقة
• ميكن �أن ت�شعر ال�صني بالقلق من �أن ترى نف�سها حما�صرة من املحيط الهادئ �إىل املحيط الهندي
يف امل�ن�ط�ق��ة .و�سيتبع ذل��ك تقارب
ب�ي�ن ال �� �ص�ين ورو� �س �ي��ا ،و�ستختار
بكني بعد ذلك الوقوف �إىل جانب
كوريا ال�شمالية ب�ش�أن ق�ضية �شبه
اجل��زي��رة ال�ك��وري��ة .و�إذا ج��اء ذلك
ال�ي��وم ،ف ��إن ه��ذا الو�ضع ميكن �أن
يت�صاعد ب�سهولة �إىل مواجهة بني
املع�سكرين .ت��اري�خ�ي��ا ،ه�ك��ذا تبد�أ
احلرب ال�ساخنة عادة" .
وق��ال وزي��ر اخلارجية ال�صيني
وان� � ��غ ي � ��ي ،م� � � ��را ًرا وت � � �ك� � ��را ًرا� ،إن
امل�ج�م��وع��ة ال��رب��اع �ي��ة ت�ت�خ��ذ �شكل
ن��ات��و ج��دي��د ،وق��د �أ�صبحت ت�شكل
ريا للأمن الإقليمي.
تهديدًا خط ً
واتهمت بكني وا�شنطن �أك�ثر من
م��رة بت�شكيل "زمرة" ملنع �صعود
ال�صني .وي�صادف � ً
أي�ضا �أن العديد
من الدول الأوروبية ،منها فرن�سا،

� �ش��ارك��ت م� ��ؤخ� � ًرا يف م� �ن ��اورات مع
ال � � ��دول الأع� ��� �ض ��اء يف املجموعة
الرباعية يف بحر ال�صني اجلنوبي،
و�أب��دت عزمها على االن�ضمام �إىل
خطة من�سقة مع الهند و�أ�سرتاليا
يف املنطقة.
ون �ق �ل��ت ��ص�ح�ي�ف��ة ه ��ون ��غ كونغ
ذات �ه��ا ع��ن ��ش��ي ي��ن ه��ون��غ� ،أ�ستاذ
العالقات الدولية بجامعة رينمني
يف بكني ،قوله �إن "الرباعية زودت
ال��والي��ات املتحدة وحلفائها ب�إطار
ع �م��ل م �ت �ع��دد الأط� � � � ��راف مثايل
الح� �ت ��واء ال �� �ص�ين يف امل�ستقبل".
ووف� � ًق ��ا ل �ت��ان��غ � �ش �ي��اوي��ان��غ� ،أ�ستاذ
�آخ��ر للعالقات الدولية يف جامعة
ت�سينغهوا يف بكني ،ميكن �أن ت�شعر
ال�صني بالقلق من �أن ترى نف�سها
حما�صرة من املحيط ال�ه��ادئ �إىل

هل �سيبد�أ رئي�س كوريا اجلنوبية اندماج بالده يف الرباعية؟

املحيط الهندي�" :أع�ضاء" العيون
اخلم�س " جمموعة م��ن البلدان
لتبادل املعلومات اال�ستخباراتية
ال�ع���س�ك��ري��ة م�ث��ل امل�م�ل�ك��ة املتحدة
وكندا ونيوزيلندا قد تكون مهتمة
بامل�شاركة" .
نقلة نوعية مزدوجة
�إن ق� ��رار ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة ب�ش�أن
االن �� �ض �م��ام �إىل "الرباعية" من
ع��دم��ه ،مع ّقد للغاية .م��ن ناحية،
ي �� �ص �ط��دم ب��ال �ع�ل�اق��ات اجلليدية
ب�ين ��س�ي��ؤول وط��وك�ي��و ب�سبب �إرث
اال�ستعمار الياباين ل�شبه اجلزيرة
ال� �ك ��وري ��ة ،وال� � ��ذي ال ي � ��زال يثري
ا��س�ت�ي��ا ًء ق��و ًي��ا للغاية �ضد اليابان
على الأرا�ضي الكورية اجلنوبية.
ع�ق�ب��ة �أخ� � ��رى ،ح��اج��ة �سي�ؤول

ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى دع � ��م ال �� �ص�ي�ن يف
م �ل��ف ك ��وري ��ا ال �� �ش �م��ال �ي��ة .ميكن
لبكني �أن تلعب دو ًرا يف القرارات
ال �ت��ي ��س�ي�ت�خ��ذه��ا ك�ي��م ج��ون��غ �أون
�أم ال .لكن ال�ع��دي��د م��ن املراقبني
الكوريني ال�شماليني يعتقدون �أن
ت�أثري ال�صني احلقيقي على زعيم
بيونغ يانغ ال يزال حمدودًا للغاية،
وقد �أظهر الأخري يف عدة منا�سبات
�أنه يفعل ما ي�شاء.
ولكن مت تغيري معطيني م�ؤخ ًرا
مي �ك ��ن �أن ي �� �س � ّه�ل�ا ع �ل ��ى ك ��وري ��ا
اجل �ن��وب �ي��ة دخ � ��ول "الرباعية".
�أو ًال ،القرار الذي اتخذته حمكمة
�� �س� �ي� ��ؤول يف � 21أب ��ري ��ل برف�ض
� �ش �ك��وى ق��دم �ت �ه��ا "ن�ساء املتعة"
ال���س��اب�ق��ات ،ال �ك��وري��ات اجلنوبيات
ال �ل��ات � ��ي ت �ع ��ر� �ض ��ن لال�ستعباد

هكذا تبدا احلروب ال�ساخنة

اجل �ن �� �س��ي ل �ل �ج �ن��ود اليابانيني
�أث �ن ��اء االح �ت�ل�ال ال �ي��اب��اين ل�شبه
اجلزيرة ...وبالتايل� ،ألغت املحكمة
حك ًما �ساب ًقا كان ي�أمر طوكيو بدفع
تعوي�ض و�إ�صدار اعتذار ر�سمي.
امل�ع�ط��ى ال �ث��اين ب���ص��دد االنقالب:
ب� ��داي� ��ة ت��و� �ض �ي��ح م� ��ن احلكومة
اليابانية ب�ش�أن االلتزام الذي ميكن
�أن تتخذه قوات الدفاع عن النف�س

هاج�س ال�صني:
ت�����ش��ك��ي��ل ن��ات��و
ج�������دي�������د يف
�آ���س��ي��ا لإح��ب��اط
ط��م��وح��ات��ه��ا يف
الهيمنةالإقليمية

�إىل جانب الواليات املتحدة يف حال
الغزو ال�صيني لتايوان .يف بيانهما
امل�شرتك� ،أعرب الرئي�س الأمريكي
جو بايدن ورئي�س الوزراء الياباين
ي��و��ش�ي�ه�ي��دي � �س��وج��ا ،ع��ن قلقهما
امل�شرتك ب�ش�أن التهديد ال�صيني
لفورموزا القدمية.
و�أعلنت طوكيو �أو ًال �أن هذا الإعالن
م�سلحا
ال يفرت�ض م�سب ًقا ا�شتبا ًكا
ً
م��ن ج��ان�ب�ه��ا يف ح ��ال ح ��دوث غزو
�صيني .لكن يف وقت الحق ،زعمت
وكالة كيودو اليابانية� ،أن اليابان
ت��در���س يف ال��واق��ع ج ��دوى �إ�صدار
�أم ��ر ل�ط��ائ��رات�ه��ا امل�ق��ات�ل��ة حلماية
ال�سفن الأمريكية يف ح��ال حدوث
�أزمة بني ال�صني وتايوان.
وينبع ه��ذا اال�ستنتاج م��ن قرب
ال � �ي ��اب ��ان م� ��ن ت � ��اي � ��وان وال�صني
واحتمال �أن ي�شكل ال�صراع امل�سلح
ت �ه��دي �دًا ل�ل���ش�ع��ب ال� �ي ��اب ��اين ،كما
ت �ع �ت �ق��د وك ��ال ��ة الأن � �ب � ��اء .ويعترب
ت��اك��ا��ش��ي ت �ي�رادا� ،أ��س�ت��اذ العالقات
ال��دول �ي��ة يف ج��ام �ع��ة دو� �ش�ي ���ش��ا يف
كيوتو� ،إن ت�صريحات يو�شيهيدي
�سوجا �أملحت �إىل �إمكانية ا�شتباك
ع�سكري ياباين ب�ش�أن تايوان.
ومع كل هذا ،ماذا �سيفعل رئي�س
ك��وري��ا اجلنوبية م��ون ج��اي �إن يف
وا�شنطن ،حيث �سي�ستقبله نظريه
الأم ��ري � �ك ��ي؟ � �س �ي ��ؤك��د ال ��رج�ل�ان
ب ��ال� �ط� �ب ��ع ع� �ل ��ى ق � � ��وة التحالف
ب�ي�ن ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة وك ��وري ��ا
اجلنوبية ...لكنهما قد ال يتوقفان
عند هذا احلد.
------------------------م��ؤل��ف ح��وايل خم�سة ع�شر كتابًا
خم�ص�صة لل�صني واليابان والتبت
وال �ه �ن��د وال �ت �ح��دي��ات الآ�سيوية
الرئي�سية .عام  ،2020ن�شر كتاب
"الزعامة العاملية حموره ،ال�صدام
بني ال�صني والواليات املتحدة" عن
من�شورات لوب.
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تت�صدر الرتتيب �ضمن �أكرث من  135دولة للربع الأول

الإمارات الأوىل عامليا يف �سرعة �شبكات الهاتف املتحرك �ضمن م�ؤ�شر Ookla
•• �أبوظبي-وام:

14

حلت دول��ة الإم ��ارات يف ��ص��دارة الرتتيب العاملي ك�أ�سرع �شبكة هاتف
متحرك يف ال�ع��امل ح�سب م�ؤ�شر �شركة  Ooklaللربع الأول من
ال�ع��ام  2021وه��ي ال�شركة ال��رائ��دة عامليا يف اختبار �سرعة النطاق
العري�ض الثابت و�شبكات الهاتف املتحرك وحتليل �سرعة تنزيل و�إر�سال
البيانات.
ي�ضاف هذا الإجناز �إىل �سل�سلة الإجنازات التي حتققها دولة الإمارات

تزامنا مع �إعالن عام  2021عام اخلم�سني احتفاال مبرور خم�سني
عاما على ت�أ�سي�س دولة الإمارات العربية املتحدة.
و بلغت ��س��رع��ة ت�ن��زي��ل ال�ب�ي��ان��ات يف الإم � ��ارات ع�ل��ى ال�ه��ات��ف املتحرك
 178.52ميجابت بالثانية يف �شهر مار�س  ..و ت�صدرت الإمارات
ال�ترت�ي��ب يف �شهر ي�ن��اي��ر ب���س��رع��ة ت�ن��زي��ل بلغت  183.03ميجابت
بالثانية ،وفرباير ب�سرعة تنزيل  177.10ميجابت بالثانية.
و ي��ر��ص��د م ��ؤ� �ش��ر � Speed Test Global Indexسرعات
الإنرتنت ب�أكرث من  135دولة حول العامل ب�شكل �شهري و يعتمدعلى

حتليل دقيق ملاليني االختبارات التي يقوم بها العمالء �شهريا للتحقق
من �سرعات الإنرتنت.
و تعد �سرعة �شبكة الهاتف املتحرك �أح��د �أب��رز العوامل امل�ساهمة يف
حتقيق الرفاهية ،واالزده ��ار االق�ت���ص��ادي ،والتوا�صل االجتماعي يف
الدول.
و ت�ساهم مثل ه��ذه الإجن��ازات يف متكني االبتكارات امل�ستقبلية ودعم
الأجندة الوطنية يف قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات ،ورفع الإنتاجية
يف قطاع الأعمال وغريها.

و ت�ساهم "ات�صاالت" ب�شكل رئي�سي يف حتقيق ال�صدارة لدولة الإمارات
يف الكثري من م�ؤ�شرات قطاع االت�صاالت ال �سيما �سرعة �شبكات الهاتف
املتحرك يف �إطار �سعيها لتعزيز مكانة وريادة الدولة ،ا�ستجابة لتطلعات
القيادة الر�شيدة يف االرتقاء بقطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.
و ت�شكل ال�صدارة يف هذا امل�ؤ�شر �إجنازا جديدا لدولة الإمارات العربية
املتحدة وهيئة تنظيم االت�صاالت واحلكومة الرقمية ،وهو ما يعك�س
التزام "ات�صاالت" يف حتقيق ا�سرتاتيجيتها "قيادة امل�ستقبل الرقمي
لتمكني املجتمعات".

ا�ستقبلت وفدا رفيع امل�ستوى من جمهورية كو�ستاريكا

غرفة ال�شارقة تبحث مع نائبة وزير ال�ش�ؤون اخلارجية الكو�ستاريكي �سبل ت�شجيع اال�ستثمارات يف القطاعات احليوية
•• ال�شارقة-الفجر:

ا�ستعر�ضت غ��رف��ة جت��ارة و�صناعة ال���ش��ارق��ة م��ع وف��د رف�ي��ع امل�ستوى من
جمهورية كو�ستاريكا �سبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري واالقت�صادي
بني �إمارة ال�شارقة وكو�ستاريكا وت�شجيع اال�ستثمارات يف القطاعات احليوية
التي تتميز بها البلدين ال�صديقني ،مبا ي�سهم يف حتقيق نقالت نوعية يف
جهود توثيق روابط التعاون امل�شرتك ودفعه �إىل �آفاق �أرحب تخدم امل�صالح
امل�شرتكة وتعزز فر�ص ال�شراكة بني جمتمعات الأعمال.
جاء ذلك خالل لقاء عُقد �أم�س االثنني يف مقر الغرفة بني �سعادة عبد اهلل
�سلطان العوي�س رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة ،و�سعادة
�أن��دري��ان �أريجيتا نائبة وزي��ر ال�ش�ؤون اخلارجية يف جمهورية كو�ستاريكا،
و�سعادة فران�سي�سكو هريماندز �سفري جمهورية كو�ستاريكا لدى الدولة،
بح�ضور �سعادة حممد �أحمد �أمني العو�ضي مدير عام غرفة ال�شارقة ،و�سعود
عبد الرحمن الهاجري رئي�س ق�سم العالقات الدولية بالغرفة.

تعاون مثمر
ورحب �سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�س بالوفد الزائر ،م�ؤكدا على �أهمية
الزيارات واللقاءات التن�سيقية بني ممثلي البلدين ال�صديقني والتي من
�ش�أنها دفع العالقات الثنائية االقت�صادية والتجارية نحو املزيد من النمو
واالزدهار مبا ي�ؤ�س�س لآفاق �أو�سع من التعاون الإيجابي واملثمر واال�ستثمار
املتبادل ال��ذي يخدم امل�صالح امل�شرتكة بني ال�شارقة و�سان خو�سيه ،ويعزز
فر�ص ال�شراكة بني جمتمعات الأع�م��ال ،ف�ضال عن ا�ستك�شاف املزيد من
الفر�ص اال�ستثمارية املتوفرة يف القطاعات الواعدة.
ولفت العوي�س �إىل �أهمية قيام ال�شركات وامل�ستثمرين من كو�ستاريكا بزيارة
ال�شارقة والتعرف على بيئة الأعمال واال�ستثمار بها ،وبحث فر�ص التعاون
بينها وبني ال�شركات الإماراتية ،يف ظل االهتمام امل�شرتك بني غرفة ال�شارقة
وال�سفارة الكو�ستاريكية لدى الدولة لتعزيز العالقات الثنائية ورفع حجم
الأعمال والتبادل التجاري �إىل م�ستويات مر�ضية ،م�سلطا ال�ضوء على ما
توفره ال�شارقة وم�ؤ�س�ساتها من حوافز جاذبة لرجال الأعمال من خمتلف

دول العامل والتي من �ش�أنها �أن توفر لرجال الأعمال يف كو�ستاريكا �أف�ضل ما قدمته الإمارات من م�ساعدات لبالدها خالل جائحة كوفيد.-19
الفر�ص لت�أ�سي�س مراكز لأعمالهم و�صناعاتهم الرئي�سية و�إقامة امل�شاريع
دعم ال�شركات
وتعزيز ح�ضورهم وانت�شارهم يف �أ�سواق املنطقة.
م��ن جهته �أك��د ��س�ع��ادة حممد �أح�م��د �أم�ي�ن العو�ضي �أن ال�غ��رف��ة على �أمت
اال�ستعداد لدعم ال�شركات الكو�ستاريكية الراغبة يف العمل واال�ستثمار يف
مركز اقت�صادي حيوي
من جانبها رحبت �سعادة �أندريان �أريجيتا بحفاوة اال�ستقبال ،م�ؤكدة على �إم��ارة ال�شارقة وتوفري كافة الت�سهيالت الالزمة لإجن��اح ا�ستثماراتها يف
املكانة التي تتبو�أها ال�شارقة على ال�صعيدين الإقليمي ،والعاملي ،كمركز الإم��ارة ،م�شريا �إىل �أهمية تعزيز قنوات التوا�صل بني اجلانبني لتحقيق
اقت�صادي حيوي وب��ارز ووجهة رائ��دة للأعمال واال�ستثمار على م�ستوى ال�شراكات التجارية واالنفتاح على املزيد من املجاالت اال�ستثمارية ،يف ظل
املنطقة والعامل ،م�شرية �إىل �أن لقائها مع الغرفة يعد منا�سبة هامة لبحث العالقات االقت�صادية النموذجية بني دولة الإمارات وكو�ستاريكا.
�أوجه التعاون االقت�صادي يف ظل توفر العديد من الفر�ص اال�ستثمارية يف ويف خ�ت��ام اللقاء ج��ال ال��وف��د ال��زائ��ر يف �أروق ��ة املعر�ض ال��دائ��م للمنتجات
كو�ستاريكا �أم��ام ال�شركات الإماراتية يف عدة جم��االت وخا�صة يف قطاعات ال�صناعية املحلية الواقع �ضمن مقر الغرفة ،حيث اطلعوا على املنتجات
الزراعة وال�سياحة والبنية التحتية ،م�ؤكدة على ثقتها ب�إمكانية العمل �سويا التي تعر�ضها �أكرث من  180من�ش�أة تعمل يف ال�شارقة يف نحو  191من�صة
يف جماالت متنوعة يف ظل العالقات الثنائية املتميزة التي تربط الإمارات عر�ض ،و�أ�شادوا باملنتجات ال�صناعية املحلية ودور املعر�ض الهام يف الرتويج
وكو�ستاريكا ،ومتوجهة بال�شكر والتقدير لقيادة دولة الإمارات الر�شيدة على لل�صناعات واال�ستثمارات العاملة يف الإمارة.

ت�أ�سي�س �أكادميية غرفة دبي  -تيك توك

�شراكة بني غرفة دبي و تيك توك لدعم � 1,000شركة وم�ؤ�س�سة يف تعزيز ح�ضورها الرقمي
•• دبي-الفجر:

�أعلنت غرفة جتارة و�صناعة دبي عن
�إط�لاق �أكادميية غرفة دب��ي -تيك
توك ،التي تعترب برناجماً تعليمياً
مل� ��دة � 4أ� �س��اب �ي��ع مل �� �س��اع��دة ح ��وايل
�� 1,000ش��رك��ة ن��ا��ش�ئ��ة و�صغرية
وم�ت��و��س�ط��ة ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ح�ضورها
الرقمي وتنمية وتطوير �أعمالها
من خالل من�صة تيك توك.
وج��اء الإع�لان عن الأكادميية عند
توقيع مذكرة تفاهم م�ؤخراً متتد
�صالحيتها لعامني بني غرفة دبي
و"تيك توك" ،ح�ي��ث ��س�ي�ت��اح �أم ��ام
امل �� �ش��ارك�ي�ن ال��و� �ص��ول �إىل من�صة
�إلكرتونية تعليمية �ستوفر تدريبياً
متخ�ص�صاً حول الت�سويق الرقمي،
وك �ي �ف �ي��ة ال �ب ��دء ب�ت��أ��س�ي����س ح�ساب
على تيك ت��وك ،وت�ط��وي��ر املحتوى
الإب��داع��ي واال��س�ت�ف��ادة م��ن حمالت
ال�ت���س��وي��ق وال�ت�ح���س�ين والتوا�صل
املبا�شر مع الأعمال بحثاً عن �أفكار
مل�شاريع نا�شئة.
وت�شمل فوائد الربنامج التعليمي
املتطور جل�سات تبادل اخلربات مع
خمت�صني ،وف��ر���ص ال�ف��وز بجوائز
لأف�ضل فيديو تيك ت��وك و�أف�ضل

ح �م �ل��ة ،وف ��ر� ��ص اال�� �س� �ت� �ف ��ادة من
التوجيه والإر� �ش��اد ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
احل�صول على �شارة امل�شاركة الرقمية
يف الربنامج لكل امل�ستفيدين الذين
�أمتوا جميع مراحل الربنامج.
وت�ه��دف ال�شراكة م��ع "تيك توك"
�إىل ت�ع��زي��ز اع�ت�م��اد ال���ش��رك��ات على
�أف�ضل املمار�سات يف جمال التجارة
الإل � �ك �ت�رون � �ي� ��ة ،وت � �ب� ��ادل امل� �ع ��ارف
واخل �ب��رات يف ال�ت�ف��اع��ل والتعامل
مع امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة،

وت �ن �ظ �ي��م ور�� � ��ش ع �م��ل وفعاليات
م�ت�خ���ص���ص��ة ل�ل�م���ش��اري��ع النا�شئة
وال �� �ش��رك��ات ال���ص�غ�يرة واملتو�سطة
بالإ�ضافة �إىل دعم االبتكار والتطور
ال�ت�ق�ن��ي والإل � �ك �ت�روين يف جمتمع
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة.
وق��ال �سعادة حمد بوعميم ،مدير
ع��ام غرفة جت��ارة و�صناعة دب��ي �إن
هذه ال�شراكة اال�سرتاتيجية �ستوفر
م �ع��ارف ح��دي �ث��ة و�أدوات متطورة
ل��دع��م رواد الأع� �م ��ال وال�شركات

ال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة يف ت�أ�سي�س
ح �� �ض��وره��م وت ��واج ��ده ��م الرقمي
على من�صات التوا�صل االجتماعي
ال��دي �ن��ام �ي �ك �ي��ة ،واال� �س �ت �ف��ادة منها
يف تعزيز ق��وة عالمتهم التجارية
والو�صول لقاعدة عمالء �أكرب على
م�ستوى ال�شرق الأو�سط والعامل.
و�أ�ضاف بوعميم قائ ً
ال ":توفر هذه
امل�ب��ادرة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات �أكرث
م��ن جم��رد برنامج ت��دري�ب��ي ،لأنها
تتيح ال �ق��درة للم�شاركني للتعرف

ع �ل��ى �أف �� �ض��ل امل� �م ��ار�� �س ��ات يف بناء
ا�سرتاتيجيات التجارة الإلكرتوينة،
ودع � � � ��م خ� �ط� �ط� �ه ��م الت�سويقية
وت��واج��ده��م ال��رق �م��ي وا�ستقطاب
عمالء ج��دد .وتت�سق هذه ال�شراكة
مع جهود غرفة دب��ي خللق القيمة
لأع� ��� �ض ��ائ� �ه ��ا ودع � � ��م ت� �ط ��ور ومن ��و
االقت�صاد الرقمي لإمارة دبي".
وخ �ت��م ��ش��ان��ت �أوك �ن �ي��ان ،م��دي��ر عام
ح �ل��ول الأع �م��ال ال�ع��امل�ي��ة يف �شركة
"بايت دان�س" يف ال�شرق الأو�سط
و��ش�م��ال �إف��ري�ق�ي��ا وت��رك�ي��ا" :ت�شكل
ال �� �ش��رك��ات ال �� �ص �غ�يرة واملتو�سطة
والنا�شئة العمود الفقري لالقت�صاد.
ول �ه��ذا ال�سبب ن�ح��ن ��س�ع��داء بعقد
�شراكة مع غرفة جتارة و�صناعة دبي
لإطالق برنامج تعليمي متخ�ص�ص
مدته �أربعة �أ�سابيع ،للم�ساهمة يف
متكني ه��ذه ال�شركات م��ن التعبري
بطريقة �إبداعية والتوا�صل بكفاءة
م��ع اجل�م�ه��ور .ومي�ك��ن للم�شاركني
ال��و��ص��ول �إىل ال�برن��ام��ج على مدار
ال�ساعة ط��وال �أي��ام الأ�سبوع لتع ّلم
�أ�ساليب جديدة وف��ري��دة للتوا�صل
م� ��ع جم �ت �م��ع ت �ي ��ك ت � ��وك والنمو
�ضمنه ،مبا ينعك�س �إيجا ًبا على منو
�أعمالهم".

�أدنوك� ..صناعة التكرير والبرتوكيماويات ممكن رئي�سي للنمو االقت�صادي امل�ستدام

 40مليار درهم قيمة ا�ستثمارات يف قطاع البرتوكيماويات بالروي�س
•• �أبوظبي -وام:

ت�شكل " �صناعة التكرير و البرتوكيماويات" يف الروي�س
راف ��دا حيويا ي�ع��زز من��و و ت�ط��ور القطاع ال�صناعي املحلي و
ممكنا رئي�سيا للنمو االقت�صادي امل�ستدام يف ال��دول��ة خالل
اخلم�سني عاما املقبلة مبا يتما�شى مع ا�سرتاتيجية "ا�صنع يف
الإمارات".
ومت�ك�ن��ت "�أدنوك" بف�ضل ر�ؤي ��ة ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ودعمها
ال�لاحم��دود م��ن موا�صلة الإجن ��ازات يف قطاع النفط والغاز
وال �ب�تروك �ي �م��اوي��ات ح�ي��ث ك ��ان لأع�م��ال�ه��ا يف جم ��ال التكرير
و��ص�ن��اع��ة امل���ش�ت�ق��ات ال �ب�تروك �ي �م��اوي��ة دور ف��اع��ل يف م�سرية
الإجنازات والنجاحات التي حققتها الإمارات خالل اخلم�سني
عاما املا�ضية.
وت�ستعر�ض وك��ال��ة �أن�ب��اء الإم� ��ارات "وام" يف التقرير التايل
ج�ه��ود �شركة ب�ت�رول �أب��وظ�ب��ي الوطنية "�أدنوك" يف تطوير
�أعمالها مبجال التكرير و�صناعة البرتوكيماويات مبا يدعم
النمو االق�ت���ص��ادي ل�ل��دول��ة وي�ع��زز م�سرية التنمية ال�شاملة
وامل�ستدامة.

و ت�شكل ا�سرتاتيجية "�أدنوك" الطموحة للمرحلة الثانية
م��ن ال�ن�م��و وال �ت �ط��ور يف جم��ال ال�ت�ك��ري��ر و��ص�ن��اع��ة امل�شتقات
البرتوكيماوية التي �أطلقتها يف العام  2018ممكنا رئي�سيا
ال�سرتاتيجية �أدن��وك  2030ال �سيما من خ�لال ا�ستقطاب
اال�ستثمارات الأجنبية وعقد ال�شراكات حيث ت�شهد منطقة
الروي�س حاليا تنفيذ عددا من امل�شاريع بقيمة تزيد عن 40
مليار درهم لتطوير و تو�سعة �أعمال "�أدنوك" يف جمال التكرير
و�صناعة البرتوكيماويات �إىل جانب العديد من م�شاريع النمو
الأخ ��رى قيد الإع� ��داد يف ق�ط��اع التكرير والبرتوكيماويات
والقطاع ال�صناعي.
و تعك�س هذه امل�شاريع جناح ا�سرتاتيجية �أدنوك الطموحة التي
تهدف �إىل زيادة الربحية والعائد االقت�صادي من �أعمالها يف
جمال اال�ستك�شاف والتطوير والإنتاج واملحافظة على املرونة
يف �أعمالها يف جمال التكرير والبرتوكيماويات واملحافظة على
�إمدادات اقت�صادية وم�ستدامة من الغاز مع الرتكيز على نهج
ا�ستباقي ومرن يف ت�سويق وجتارة وتداول املنتجات.
و حققت "�أدنوك" تقدما كبريا يف تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية
وجن�ح��ت يف ا�ستقطاب ا��س�ت�ث�م��ارات �أج�ن�ب�ي��ة ك�ب�يرة للروي�س

وتو�سيع �شراكاتها يف جم��االت التكرير والأ� �س �م��دة و�أ�صول
البنية التحتية خلطوط الأنابيب ومبوجب ه��ذه ال�شراكات
اال�ستثمارية.
و ع �ل��ى م���س��اح��ة ت��زي��د ع��ن ث�ل�ث��ي م���س��اح��ة ج��زي��رة �أبوظبي
ترتكز �أعمال "�أدنوك" يف جم��ال التكرير والبرتوكيماويات
وعملياتها ال�صناعية حيث ميتد جممع الروي�س للم�شتقات
البرتوكيماوية" الذي ي�ضم رابع �أكرب م�صفاة نفط يف العامل
�إىل جانب "جممع بروج" الذي يعد واحدا من �أكرب جممعات
�إنتاج "البويل �أوليفني" يف العامل �إ�ضافة �إىل من�ش�آت معاجلة
الغاز و�صناعة الأ�سمدة العاملية لي�سهم بدور رئي�سي يف متكني
النمو االقت�صادي للدولة.
وم�ن��ذ �سبعينيات ال �ق��رن امل��ا��ض��ي ��ش�ه��دت ال��روي ����س تطورات
متالحقة نتيجة خلطط �أدنوك امل�ستقبلية للتو�سع والنمو يف
جمال التكرير والبرتوكيماويات وال�صناعات املرتبطة بها �إذ
حتولت من موقع �صحراوي نائي وجمتمع �صغري يعي�ش على
�صيد الأ�سماك �إىل قاعدة �إنتاجية �ضخمة ت�ضم من�ش�آت على
م�ستوى عاملي لت�صبح �أكرب جممع متكامل ومتطور للتكرير
والبرتوكيماويات يف موقع واحد يف العامل.

معهد االبتكار التكنولوجي يك�شف عن �أول خمتربات
للتوافق الكهرومغناطي�سي يف العامل العربي
•• �أبوظبي-الفجر:

ك�شف مركز بحوث الطاقة املوجهة
التابع ملعهد االبتكار التكنولوجي،
ذراع ال �ب �ح��وث ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة لدى
جم �ل ����س �أب � �ح� ��اث التكنولوجيا
امل � �ت � �ط� ��ورة يف �أب� ��وظ � �ب� ��ي� ،أم� �� ��س
ع ��ن �إط �ل��اق خم �ت�ب�رات التوافق
الكهرومغناطي�سي ،يف �أول من�ش�أة
من نوعها يف العامل العربي.
وتتكون املن�ش�أة من ثالث خمتربات
 :غرفة ت��واف��ق كهرومغناطي�سي
��ش�ب��ه ع��دمي��ة ال �� �ص��دى ،وخمترب ُت� �خ�ت�رق ال� ��دوائ� ��ر الإلكرتونية
ط��اق��ة ن�ب���ض��ي ،وخم �ت�بر �إنبعاث ب�سبب بثها �أو التقاطها لتداخالت
منخف�ض ال�ضو�ضاء.
غ �ي�ر م� ��رغ� ��وب ف� �ي� �ه ��ا .وي�س ّلط
وت �ت �ي��ح م �ن �� �ش ��أة خم �ت�ب�رات مركز االزدي� ��اد امل�ستمر ل�ع��دد الأجهزة
ب �ح��وث ال �ط��اق��ة امل��وج �ه��ة تقييم ال�لا��س�ل�ك�ي��ة ال �� �ض��وء ع�ل��ى �أهمية
التقنيات الرئي�سية مقابل التوافق التوافق الكهرومغناطي�سي.
وال� �ت ��داخ ��ل الكهرومغناطي�سي وق� � ��ال �� �س� �ع ��ادة ف �ي �� �ص��ل البناي،
ع� � �ب � ��ر حم � � � � ��اك � � � � ��اة امل � � �خ� � ��اط� � ��ر الأم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام مل �ج �ل ����س �أب� �ح ��اث
ال �ك �ه��روم �غ �ن��اط �ي �� �س �ي��ة الب�شرية التكنولوجيا املتطورة" :يتما�شى
وال �ط �ب �ي �ع �ي��ة يف غ � ��رف الطاقة �إط�لاق هذه املختربات ،التي تعد
ال�ن�ب���ض�ي��ة وال �غ��رف ��ش�ب��ه عدمية الأوىل والأكرب يف العامل العربي،
ال�صدى .ومي ّكن االت�صال املبا�شر م ��ع ’م�شروع ال � �ـ  300مليار’
ب�ين ه��ذي��ن ال�ن��وع�ين م��ن الغرف ال� ��ذي �أط �ل �ق �ت��ه وزارة ال�صناعة
جم�م��وع��ة متنوعة م��ن التجارب والتكنولوجيا املتقدمة ويهدف
التي ت�شمل مئات الكيلوفولت من �إىل النهو�ض بالقطاع ال�صناعي،
النب�ضات يف النانوثانية و�أنظمة وه��ي مهمة ندعمها ب��ال�ك��ام��ل يف
امليكروويف التي تقا�س بع�شرات املجل�س باعتبارنا الهيئة املخولة
امل� � �ي� � �غ � ��اواط .وج� � � ��رى ت�صميم ل�ت�ح��دي��د ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة البحوث
امل� �خ� �ت�ب�رات ال� �س �ت �� �ض��اف��ة �أن� � ��واع يف �أب��وظ�ب��ي ودول ��ة الإم� ��ارات عرب
خمتلفة من املعدات مثل العنا�صر الأو�ساط الأكادميية وال�صناعية.
امل �ت �� �ص �ل��ة ب � ��إن �ت�رن� ��ت الأ� � �ش � �ي� ��اء ،وي���س�ت�ث�م��ر امل�ج�ل����س يف خمتربات
وال �ط��ائ��رات امل �� �س�ّيررّ ة وال�سيارات متقدمة �ستدعم البحث والتطوير
امل���س�ت�ق�ل��ة ،وم �ع��دات االت�صاالت ،وال�صناعة داخل الدولة ،وت�شجع
والأج � � �ه� � ��زة ال �ط �ب �ي ��ة ،وم� �ع ��دات االبتكار مبا يتما�شى مع املعايري
ال �� �س �ي��ارات ،وم �ع��دات تكنولوجيا الدولية.
املعلومات ،وهي م�ؤمتتة بالكامل ومن خالل افتتاح تلك املختربات
للتجارب والقيا�سات .و ُبني خمترب ال �ف��ري��دة ،ال�ت��ي مل تكن موجودة
منخف�ض ال���ض��و��ض��اء لالنبعاث �سابقاً يف املنطقة العربية ،نهدف
يعد فريداً من نوعه مبوا�صفات �إىل دع � ��م امل �ب �ت �ك��ري��ن ب� � � ��د�أً من
و� �ض �ع �ه��ا م��رك��ز ب �ح��وث الطاقة �أفكارهم الأول�ي��ة وحتى الو�صول
املوجهة لإتاحة درا�سة ال�ضو�ضاء �إىل نظام م�ؤهل كلياً".
ب��ال�غ��ة االن�خ�ف��ا���ض ال �� �ص��ادرة عن وي � � � ��ؤدي م ��رك ��ز ب� �ح ��وث الطاقة
الأنظمة الإلكرتونية.
امل��وج �ه��ة دوراً ري ��ادي � �اً يف جمال
ك � � � �م� � � ��ا مي � � � � � ّك� � � � ��ن ال � � � �ت� � � ��واف� � � ��ق ف�ي��زي��اء ال�ط��اق��ة ال�ع��ال�ي��ة ،وت�أثري
ال �ك �ه��روم �غ �ن��اط �ي �� �س��ي للأجهزة احلقول عالية الكثافة على املواد
الإل�ك�ترون�ي��ة املختلفة واملتقاربة والأن �ظ �م ��ة وال �ب �ي �ئ��ات املختلفة.
بالعمل دون تداخل و ُيعرف ب�إ�سم وي� �ل� �ت ��زم م ��رك ��ز ب� �ح ��وث الطاقة
التداخل الكهرومغناطي�سي .وقد املوجهة با�ستثمار مكانته املتقدمة

يف املجال العلمي للبحث عن حلول
عملية تفيد املجتمع يف خمتلف
ال�ق�ط��اع��ات .ويف جم��ال التوافق-
ال� �ت ��داخ ��ل الكهرومغناطي�سي،
ت �� �ش �م��ل جم � ��االت �أب � �ح ��اث املركز
منذجة البيئة الكهرومغناطي�سية
ال�ت��ي تنتجها امل���ص��ادر الب�شرية؛
وت�صميم و�إنتاج وتقييم الهوائيات؛
ومواد مبتكرة لتطبيقات التدريع
ال �ك �ه��روم �غ �ن��اط �ي �� �س��ي؛ ومنذجة
اال�� �س� �ت� �ج ��اب ��ة ال� �ك� �ه ��روح ��راري ��ة
للأنظمة ال�صناعية؛ واحلماية
م� ��ن ال� ��رع� ��د .و�أ�� � �ش � ��ار ال ��دك �ت ��ور
��ش��وق��ي ق��ا��س�م��ي ،ك�ب�ير الباحثني
يف مركز بحوث الطاقة املوجهة:
"نحن ن ��دع ��م ال� �ب� �ح ��وث ح ��ول
جمموعة وا�سعة من املو�ضوعات
يف جم� ��ايل ال� �ت ��واف ��ق والتداخل
الكهرومغناطي�سي بتكليف من
احلكومات وامل�ؤ�س�سات للم�ساعدة
ع �ل ��ى �إن� ��� �ش ��اء و� �ص �ي ��ان ��ة �أنظمة
�إل �ك�ترون �ي��ة م�ت�ق��دم��ة .وي�سعدنا
الإع �ل��ان ع��ن �إط �ل��اق خمتربات
ال � �ت ��واف ��ق الكهرومغناطي�سي
يف �أب � � ��وظ � � � �ب � � ��ي .و�� �س� �ت� ��� �س ��اع ��د
امل �خ �ت�برات ع�ل��ى ال�ت��أه�ي��ل امل�سبق
للإلكرتونيات يف مواجهة التوافق
ال �ك �ه��روم �غ �ن��اط �ي �� �س��ي ومعايري
ال� �ت ��داخ ��ل� ،إ�� �ض ��اف ��ة �إىل تقوية
البنى التحتية احليوية ل�ضمان
عملها ب ��أم��ان يف بيئات قا�سية".
وق� ��ال ال��دك �ت��ور ق��ا��س�م��ي �أن ��ه قد
مت تطبيق ال�ع��دي��د م��ن معايري
التوافق الكهرومغناطي�سي على
م � ّر ال���س�ن�ين ،مم��ا ج�ع��ل التوافق
الكهرومغناطي�سي ج��زءاً �أ�سا�سياً
من عملية ت�صميم الإلكرتونيات،
وبالتزامن مع تطبيق تلك املعايري
وفر�ضها ع��امل�ي�اً الآن ،يجب على
ال���ش��رك��ات امل�صنعة ��ض�م��ان تلبية
امل�ن�ت�ج��ات الإل �ك�ترون �ي��ة اجلديدة
ملعايري التوافق الكهرومغناطي�سي
املعنية.
و�أ�ضاف الدكتور قا�سمي" :هناك
وعي متزايد حول �ضرورة احلفاظ
على م�ستويات عالية من التوافق
الكهرومغناطي�سي .لذلك ،يجب
حتقيق التوافق الكهرومغناطي�سي
ب���ش�ك��ل م�ب�ك��ر ،مم��ا ي ��ؤك��د �أهمية
�إطالق خمترباتنا".
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�شراكة بني «الدار » و «فيفث وول» لال�ستثمار يف ال�صندوق الأوروبي للتكنولوجيا العقارية
•• �أبوظبي-وام:

�أبرمت �شركة الدار العقارية " الدار" �شراكة ا�سرتاتيجية مع "فيفث
وول" ،كربى �شركات ر�أ�س املال اجلريء العاملية املخت�صة باال�ستثمار يف
التكنولوجيا العقارية.
و مع ا�ستثمارها يف ال�صندوق الأوروبي للتكنولوجيا العقارية "ال�صندوق"
ال��ذي ت��دي��ره "فيفث وول" ،ت�صبح "الدار" ال�شريك امل�ح��دود الأول
لل�صندوق من منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
و ت�سعى "الدار" م��ن خ�لال ه��ذا اال�ستثمار �إىل اال�ستفادة م��ن �شبكة
"فيفث وول" الوا�سعة من �شركات التكنولوجيا العقارية النا�شئة يف
�أوروب ��ا ،وال��و��ص��ول �إىل �أح��دث التقنيات والتوجهات التي تدفع عجلة

تطور القطاع ال�ع�ق��اري ..ويتيح ذل��ك لل�شركة امتالك ر�ؤى متب�صرة
لإثراء قرارات الأعمال وحتديد احللول والتح�سينات املحتملة ملختلف
ال�شركات التابعة لها.
و تتوقع الرابطة الأوروبية للتكنولوجيا العقارية ا�ستثمار  185مليار
دوالر يف التقنيات العقارية بحلول عام  ..2025وتن�ضم "الدار" بهذا
االتفاق �إىل جمموعة من ال�شركاء املحدودين اال�سرتاتيجيني ل�شركة
"فيفث وول" ممن ين�شدون اال�ستثمار يف �شركات التكنولوجيا العقارية
الرائدة �ضمن منظومة التكنولوجيا العقارية يف �أوروبا.
و قال معن العولقي املدير التنفيذي لال�سرتاتيجية و التحول يف �شركة
"الدار العقارية"  " :ي�شكل ا�ستثمارنا يف "فيفث وول" املرحلة القادمة من
رحلتنا نحو االبتكار حيث �أنه يتيح لنا مواكبة تطورات الثورة ال�صناعية

الرابعة ..و�سنتمكن من خالل هذا ال�صندوق الو�صول �إىل قاعدة وا�سعة
من املعرفة واخلربات واحللول ما �سيعزز حمفظة ا�ستثماراتنا يف قطاع
ال�شركات النا�شئة باملنطقة وغريها من برامج االبتكار املحلية ..ونعتقد
�أن هذه ال�شراكة �ست�ساعد على حفز م�سرية التحول الرقمي ل�شركتنا،
وحت�سني جتربة العمالء ،وتبني ممار�سات �أكرث ا�ستدامة".
و ت�ت��وىل "فيفث وول" ت�شغيل واح��دة م��ن �أب��رز املن�صات اال�ست�شارية
واال�ستثمارية اال�سرتاتيجية التي تركز على التكنولوجيا العقارية..
و و�صلت قيمة االلتزامات ور�ؤو���س الأم��وال التي تديرها "فيفث وول"
�إىل  1.7مليار دوالر تقريبا منذ ت�أ�سي�سها يف عام  ،2006الأمر الذي
يجعلها كربى �شركات ر�أ�س املال اجلريء العاملية املتخ�ص�صة باال�ستثمار
يف التكنولوجيا العقارية.

و ت�ساهم ال�شراكة اجلديدة مع " فيفث وول" يف �إثراء حمفظة " الدار"
من اال�ستثمارات و املبادرات التي تركز على دعم االبتكار والتكنولوجيا
يف قطاعي العقارات والتجزئة.
و قد �أ�س�ست الدار مكتبا معنيا باالبتكار ،الذي يوفر بدوره فر�صة �أمام
ال�شركات النا�شئة واملبتكرين لال�ستفادة من خ�برات "الدار" الوا�سعة
للم�ضي قدما �أفكارهم املبتكرة وتنفيذها على �أر�ض الواقع.
وي�شمل ذلك برنامج االبتكار امل�ؤ�س�سي "الدار �سكيل �أب" ال��ذي يهدف
�إىل تطوير قطاع التكنولوجيا العقارية يف دولة الإمارات وكذلك برنامج
"من�صة" ،حا�ضنة ريادة الأعمال التي تركز على دعم ال�شركات النا�شئة
و رواد الأع�م��ال يف قطاع التجزئة على م�ستوى دول جمل�س التعاون
اخلليجي.

�ضمن تقرير متطلبات ال�سعة امل�ستقبلية لإنتاج املياه والكهرباء يف �إمارة �أبوظبي
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مياه وكهرباء الإمارات تتوقع خف�ض االنبعاثات الكربونية من حمطاتها بن�سبة  % 50بحلول 2025
•• �أبوظبي -الفجر:

�أ�� �ص ��درت � �ش��رك��ة م �ي��اه وكهرباء
الإم � � ��ارات ،ال ��رائ ��دة يف التن�سيق
امل �ت �ك��ام��ل ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط وال�شراء
والإم � � ��داد ب��امل �ي��اه وال �ك �ه��رب��اء يف
جميع �أنحاء دولة الإمارات ،تقرير
"متطلبات ال�سعة امل�ستقبلية لإنتاج
املياه والكهرباء يف �إمارة �أبوظبي"،
وال��ذي يتوقع خف�ض االنبعاثات
الكربونية بنحو  50%بحلول
ال� �ع ��ام  2025ن�ت�ي�ج��ة التحول
نحو �إن�ت��اج �أك�ثر ا�ستدامة للمياه
والكهرباء ،ويو�صي با�ستثمارات
ك �ب�يرة يف م �� �ش��اري��ع حت�ل�ي��ة املياه
بالتنا�ضح العك�سي.
ويت�ضمن ال�ت�ق��ري��ر ال ��ذي �أقرته
دائ��رة الطاقة يف �أبوظبي ويُن�شر
ل�ل�م��رة الأوىل ،ت��وق �ع��ات الطلب
ع�ل��ى امل �ي��اه وال�ك�ه��رب��اء يف الفرتة
ب�ي�ن ع ��ام ��ي  2021و،2027
ويحدد عملية �صناعة القرار فيما
يتعلق مبتطلبات القدرة الإنتاجية
امل�ستقبلية لأب��وظ�ب��ي وخارجها،

�إ�ضافة �إىل تو�صيات ب�ش�أن قرارات
ال�ت�خ�ط�ي��ط ال �ت��ي ي�ج��ب اتخاذها
العام املقبل.
وب �ه��ذا ال �� �ص��دد ،ق ��ال ع �ث �م��ان �آل
علي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
م �ي��اه وك �ه��رب��اء الإم � � � ��ارات�" :إن
� �ض �م��ان ا� �س �ت��دام��ة وك� �ف ��اءة �إنتاج
امل�ي��اه وال�ك�ه��رب��اء ي��أت��ي يف �صميم
عملنا مع موا�صلة �ضمان الإمداد
للدولة ،ويعترب تقرير متطلبات
ال���س�ع��ة امل�ستقبلية لإن �ت��اج املياه
وال� �ك� �ه ��رب ��اء يف �إم � � ��ارة �أبوظبي
م��رج �ع �اً �أ� �س��ا� �س �ي �اً مل�ت�ط�ل�ب��ات املاء
والكهرباء امل�ستقبلية".
و�أ� � � �ض� � ��اف" :تظهر ال� � �ق � ��رارات
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ج ��رى
اتخاذها والتو�صيات امل�ستقبلية،
�أن زي��ادة اال�ستثمارات يف م�شاريع
ال� �ط ��اق ��ة امل� �ت� �ج ��ددة � �س �ي �ت �ي��ح لنا
�إح� � ��داث حت ��ول ج� ��ذري يف قطاع
الطاقة ومنح الأول��وي��ة لتقنيات
�إن�ت��اج الطاقة امل�ت�ج��ددة ،وذل��ك ملا
نتمتع ب��ه م��ن م��وق��ع ري ��ادي على
�صعيد ت�ط��وي��ر م���ش��اري��ع الطاقة

ال�شم�سية ،ونتطلع لزيادة الطاقة
الإن�ت��اج�ي��ة لتحلية امل �ي��اه بتقنية
التنا�ضح العك�سي لريادة املنطقة
يف جمال الإنتاج امل�ستدام للمياه.
وم��ع �إ�ضافة الطاقة النووية �إىل
ال �� �ش �ب �ك��ة�� ،س�ن�ت�م�ك��ن م ��ن خف�ض
ان �ب �ع��اث��ات ال �ك��رب��ون ب���ش�ك��ل كبري
وج� �ع ��ل دول� � ��ة الإم � � � � ��ارات منارة
لال�ستدامة ،وت�ع��زي��ز �إن �ت��اج املياه
والكهرباء".
وت� ��رت � �ك� ��ز ت ��و�� �ص� �ي ��ات ال �ت �ق ��ري ��ر
ال � �ت� ��ي ت� ��وظ� ��ف �أدوات منذجة
حتليلية تقنية-اقت�صادية لعدة

� �س �ي �ن ��اري ��وه ��ات حم �ت �م �ل��ة ،على
ت��وق �ع��ات محُ ��دث ��ة ل �ل �ط �ل��ب على
امل��دى الطويل مبا يف ذل��ك النمو
االق �ت �� �ص��ادي .ووف �ق �اً لل�سيناريو
للأ�سا�سي ،من املتوقع �أن ُت�سهم
اال�ستثمارات التي ُخ�ص�صت حتى
الآن يف م�شاريع الطاقة ال�شم�سية،
وال�ط��اق��ة النظيفة م�ث��ل الطاقة
ال �ن��ووي��ة وحت �ل �ي��ة امل� �ي ��اه بتقنية
ال�ت�ن��ا��ض��ح ال�ع�ك���س��ي ال �ت��ي �سيبد�أ
ت���ش�غ�ل�ي�ه��ا يف ال �� �س �ن��وات املقبلة،
بخف�ض االنبعاثات الكربونية �إىل
نحو  20مليون طن بحلول العام

 2025مقارن ًة بـ 40مليون طن
يف العام .2020
وق ��ام ��ت � �ش��رك��ة م� �ي ��اه وكهرباء
الإمارات بتنفيذ عدد من اخلطط
اال�سرتاتيجية التي �أدت خلف�ض
االن �ب �ع ��اث ��ات ،وت ��راج ��ع متو�سط
كثافة الكربون يف النظام مبعدل
 15%من  412غرام/كيلوواط
يف ال�ساعة يف ال�ع��ام � 2015إىل
 350غرام/كيلوواط يف ال�ساعة
ن �ظ��راً لت�شغيل حم�ط��ات جديدة
ت�ستخدم الطاقة بكفاءة �أعلى.
منو طاقة حتلية املاء
يو�صي التقرير بر�صد ا�ستثمارات
كبرية يف تعزيز عملية حتلية املاء
بتقنية التنا�ضح العك�سي ،وهو ما
�سي�ؤدي لزيادة قدرة ال�شركة على
�صعيد حتلية امل �ي��اه ،ف���ض� ً
لا عن
ت�ع��زي��ز ال�ك�ف��اءة وخ�ف����ض التكلفة
الإج �م��ال �ي��ة ع�ب�ر زي� ��ادة الهام�ش
االح �ت �ي��اط��ي ل �ق ��درة حت�ل�ي��ة امل ��اء
فوق ذروة الطلب ،ب��دءاً من العام
 .2022وت�شمل ه��ذه التو�صية

زي��ادة الطاقة الإنتاجية لتحلية
امل� ��اء ب�ت�ق�ن�ي��ة ال�ت�ن��ا��ض��ح العك�سي
بنحو  170مليون جالون يومياً
لتلبية الطلب احلايل.
وبهذا ال�صدد ،قال برو�س �سميث،
مدير �إدارة التوقعات والتخطيط
يف �شركة مياه وكهرباء الإمارات:
"ن�ؤكد التزامنا يف دعم ا�سرتاتيجية
الإم � ��ارات ل�ل�أم��ن امل��ائ��ي 2036
وا�سرتاتيجية الإم� ��ارات للطاقة
 ،2050والإ�� �س� �ه ��ام يف حتقيق
�أهدافها الرامية خلف�ض الب�صمة
ال� �ك ��رب ��ون� �ي ��ة ل� �ق� �ط ��اع ال� �ط ��اق ��ة.
وم ��ن خ�ل�ال ت��وق��ع ال �ط �ل��ب على
امل�ي��اه وال�ك�ه��رب��اء خ�لال ال�سنوات
ال �ق��ادم��ة ،ويف � �ض��وء ا�ستثمارنا
اال�سرتاتيجي يف م�شاريع الطاقة
ال�شم�سية و�إ�ضافة الطاقة النووية
�إىل ال �� �ش �ب �ك��ة ،ن���س�ت�ط�ي��ع �ضمان
ا�ستمرار دولة الإم��ارات يف خف�ض
االنبعاثات الكربونية الناجتة عن
قطاع الطاقة".
و�أ�ضاف" :من املهم �إدراك �أن زيادة
اال�ستثمار يف م�شاريع حتلية املياه

بتقنية ال�ت�ن��ا��ض��ح العك�سي تعني
ق��درت�ن��ا ع�ل��ى ري ��ادة عملية ف�صل
حتلية امل �ي��اه ع��ن �إن �ت��اج الكهرباء
ع�ل��ى امل���س�ت��وى الإق �ل �ي �م��ي ،وذلك

م ��ن خ�ل�ال ت��وظ �ي��ف ت�ق�ن�ي��ة �أق ��ل
ا��س�ت�خ��دام�اً للطاقة لإن �ت��اج املياه
وخ�ف����ض ان �ب �ع��اث��ات ال �ك��رب��ون مع
خف�ض التكلفة".

بنك ال�شارقة يعلن عن نتائجه املالية للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020
•• ال�شارقة-الفجر:

�أعلن بنك ال�شارقة� ،شركة م�ساهمة عامة� ،أم�س عن نتائجه املالية املوحدة
امل��دق�ق��ة لل�سنة املنتهية ب�ت��اري��خ  31دي�سمرب  .2020ويت�ضمن تقرير
مناق�شات الإدارة عن النتائج املالية التي �سجلتها املجموعة.
�شهد العام  2020انت�شار جائحة كوفيد -19وتطورات مهمة �أخرى �أثرت
على الأ�سواق التي تعمل فيها املجموعة .وعلى الرغم من الظروف ال�صعبة،
�أظهَرت عمليات املجموعة يف الإم��ارات العربية املتحدة �أدا ًء مرناً مدعوماً
ب�أ�صول متينة للبنك .
امليزانية العامة للمجموعة ق��وي��ة ،حيث بلغ �إج�م��ايل الأ� �ص��ول 36.14
مليار درهم ( 31دي�سمرب  31.69 :2019مليار درهم) مما ميثل زيادة
بن�سبة  14%و�إجمايل حقوق امل�ساهمني  3.17مليار درهم ( 31دي�سمرب
 3.02 :2019مليار درهم) مما ميثل زيادة بن�سبة .5%
ك�م��ا ت�ستمر اامل�ج�م��وع��ة ب��احل�ف��اظ ع�ل��ى م���س�ت��وى ع ��الِ اجل� ��ودة للأ�صول
ومقايي�س �أخرى متينة نتيجة لاللتزام ال�صارم باحلفاظ على نهج منظم
ومر ّكز للإقرا�ض و�سبل الت�سديد وم�صادر الدخل .توا�صل املجموعة التمتع
ب�سيولة عالية ور�أ�س مال متني مع قاعدة ودائع عمالء بلغت  23.67مليار
درهم �إماراتي ( 31دي�سمرب  21.33 :2019مليار درهم �إماراتي) مما
مي ّثل زي��ادة بن�سبة  11%لل�سنة ،م��ع بلوغ ن�سبة القرو�ض على الودائع
 31( 82%دي�سمرب  )83% :2019ون�سبة التكلفة �إىل الدخل 61%
( 31دي�سمرب .)57% :2019
ت�شهد عمليات املجموعة يف لبنان ،م��ن خ�لال ال�شركة التابعة لها ،بنك
الإم � ��ارات ول�ب�ن��ان �� ��ش.م.ل (" )"ELBankم�ن��ذ � 17أك �ت��وب��ر 2019
 ،ت��داع �ي��ات �أح� ��داث غ�ير م�سبوقة ن��اج�م��ة ع��ن اال� �ض �ط��راب��ات ال�سيا�سية
واالقت�صادية هناك ،حيث امتثلت املجموعة للتعميم رقم  13129ال�صادر
عن البنك املركزي يف لبنان (" )"BDLبتاريخ  4نوفمرب  ،2019والذي
يدعو �إىل زي��ادة حقوق امللكية بن�سبة  20٪قبل  30يونيو  .2020من
امل�ه��م الت�أكيد على �أن ال��دخ��ل الت�شغيلي لبنك الإم� ��ارات ولبنان �ش.م.ل

(" )"ELBankقبل املخ�ص�صات وتطبيق معايري الت�ضخم املفرط بقي
على نف�س م�ستويات عام . 2019
ن�شر �صندوق النقد الدويل(( IMFيف دي�سمرب  2020توقعات الت�ضخم
كما يف نهاية �أكتوبر  .2020حيث يُعترب االقت�صاد اللبناين مفرط الت�ضخم
لأغ��را���ض تطبيق معيار املحا�سبة ال��دويل  29ولإع ��ادة ترجمة العمليات
بالعمالت الأجنبية وفقاً ملعيار املحا�سبة الدويل  21وت�أثري تغيريات �أ�سعار
ال�صرف للقطع الأجنبي على البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب .2020
وبنا ًء على ذلك ،وبعد ن�شر النتائج االولية للبيانات املالية يف منت�صف �شهر
فرباير  ، 2021متت دعوة املجموعة لتطبيق معيار املحا�سبة الدويل 29
ومعيار املحا�سبة ال��دويل  21لإع��داد التقارير املالية يف االقت�صادات ذات
الت�ضخم املفرط على �شركتها التابعة  ،بنك الإمارات ولبنان �ش.م.ل ابتدا ًء
من  1يناير .2020
ونتيجة ذل��ك ،مت �إع ��ادة احت�ساب البيانات املالية لبنك الإم ��ارات ولبنان
�ش.م.ل من خالل تطبيق م�ؤ�شر �أ�سعار عام على التكلفة التاريخية  ،من �أجل
عك�س التغريات على القوة ال�شرائية للرية اللبنانية يف تاريخ �إغالق البيانات
املالية .مت تعديل البنود غريالنقدية يف بيان املركز املايل وكذلك يف بيان
الدخل وبيان الدخل ال�شامل الآخر وبيان التدفقات النقدية لبنك الإمارات
ولبنان � ��ش.م.ل .مت �إع��ادة احت�ساب البنود غري النقدية من تاريخ القيد
الأويل يف بيانات املركز امل��ايل مع الأخ��ذ يف االعتبار �أن البيانات املالية مت
�إعدادها وفقاً ملعيار التكلفة التاريخية .وكان م�ؤ�شر �سعر امل�ستهلك الأ�سا�سي
يف بداية ال�سنة  115.54وبلغ يف نهايتها .284.04
جاء ت�أثري اعتماد حما�سبة الت�ضخم املفرط على البيانات املدققة يف حقوق
امل�ساهمني �إيجابياً وبلغ  236مليون درهم �إماراتي ،وهو ما ميثل الفرق بني
التغري ال�سلبي البالغ  642مليون درهم �إماراتي على �أرقام الأرباح واخل�سائر
والتغري الإيجابي البالغ  879مليون دره��م �إماراتي على �إجمايل حقوق
امل�ساهمني .وقد �أدى ذلك �إىل زيادة يف �صايف حقوق امل�ساهمني للمجموعة
مببلغ  236مليون درهم حيث بلغت  3.365مليون درهم �إماراتي كما يف

نهاية �سنة  2020مقابل  3.018مليون درهم يف نهاية �سنة .2019
�إال �أنه ،وبالنظر �إىل حالة "عدم اليقني" ال�سائدة ،فقد مت قيد خم�ص�صات
�إ�ضافية على م�ستوى املجموعة بقيمة  200مليون درهم �إماراتي  ،ما خف�ض
الفارق بعد �إحت�ساب الت�ضخم املفرط �إىل  36مليون درهم �إماراتي وهو ما
ح ّول �إعتماد معايري حما�سبة الت�ضخم املفرط والت�أخريات اال�ستك�شافية
جمرد م�ضيعة للوقت .
بلغ �صايف ربح عمليات املجموعة يف الإم��ارات العربية املتحدة  309مليون
درهم  ،كما بلغ �صايف الربح املوحد  176مليون درهم �إماراتي بعد الأخذ
يف االعتبار لالحتياطيات الالزمة لل�شركة اللبنانية التابعة بنك الإمارات
ولبنان �ش.م.ل .قبل تطبيق معايري الت�ضخم املفرط.
وعند قيد مبلغ  842مليون درهم �إماراتي نتيجة تطبيق الت�ضخم املفرط
أخرى�،سجلت املجموعة خ�سارة دفرتية قدرها  666مليون
وخم�ص�صات �
ّ
دره��م �إم��ارات��ي وخ�سارة �شاملة بلغت  724مليون دره��م �إم��ارات��ي مقابل
انعكا�س ايجابي على حقوق امل�ساهمني بقيمة  879مليون درهم �إماراتي.
وق��د ��ص��رح ال�شيخ حممد ب��ن �سعود القا�سمي ،رئي�س جمل�س �إدارة بنك
ال�شارقة� ،أنه وعلى الرغم من حتديات تف�شي وباء  ، Covid-19ف�إن �أداء
البنك كان جيداً ب�شكل ا�ستثنائي وحقق نتائج �إيجابية ومهمة وهي قد انتقلت
يف ظل حما�سبة الت�ضخم املفرط من الأرباح واخل�سائر مبا�شرة �إىل حقوق
امل�ساهمني .من وجهة نظر جمل�س الإدارة  ،ف��إن حماية حقوق امل�ساهمني
تبقى هي الأولية .ويف حني نعرب عن خال�ص �أملنا يف اال يتكرر هذا املوقف
والت�أخر يف �إ�صدار البيانات املالية املدققة نتيجة الت�أخريات اال�ستك�شافية
غري ال�ضرورية .ف�إننا نتطلع الآن اىل اال�سراع يف �إنعقاد اجلمعية العمومية
للبنك وامل�ضي قدماً وبزخم �أكرب باجتاه �إ�صدار النتائج املالية للربع الأول
من العام .2021
�أبرز النتائج املالية
• �إجمايل املوجودات وقدره  36,143مليون درهم �إماراتي� ،إرتفاع مبعدل
 14%مقارنة مع  31دي�سمرب 2019
• �صايف قرو�ض و�سلفيات وقدره  19,456مليون درهم �إماراتي� ،إرتفاع

مبعدل  10%مقارنة مع  31دي�سمرب 2019
• �إجمايل ودائ��ع العمالء وق��دره  23,673مليون دره��م �إم��ارات��ي� ،إرتفاع
مبعدل  11%مقارنة مع  31دي�سمرب 2019
• �إجمايل �إيرادات العمليات بقيمة  663مليون درهم �إماراتي ،مقارنة مع
 564مليون درهم �إماراتي ل�سنة 2019
• �صايف الربح قبل الت�ضخم املفرط بقيمة  176مليون درهم �إماراتي
• �صايف اخل�سارة لل�سنة بقيمة  666مليون درهم �إماراتي ،مقارنة مع
 488مليون درهم �إماراتي ل�سنة 2019
• العائد على املوجودات بن�سبة ( )1.84%والعائد على حقوق امللكية
بن�سبة ()% 21.05
• ن�سبة القرو�ض وال�سلفيات �إىل الودائع 82.19%
• ن�سبة القرو�ض غري العاملة (�صايف) % 8.86
• ن�سبة كفاية ر�أ�س املال 10.71%
• ن�سبة ر�أ�س املال ال�شق الأول % 9.52

بيئة تتعاون مع بيب�سيكو لإعادة تدوير البال�ستيك وجمع العبوات امل�صنوعة من البويل �إيثيلني تريفثاليت
•• ال�شارقة-الفجر:

�أعلنت "بيئة" ،ال�شركة الرائدة يف جمال اال�ستدامة مبنطقة
ال�شرق الأو�سط واحلائزة على العديد من اجلوائز املرموقة،
عن تعاونها مع �شركة "بيب�سيكو" ،ال�شركة الرائدة عاملياً يف
جمال الأغذية وامل�شروبات ،وذلك لدعم التزام "بيب�سيكو"
بجمع و�إع� ��ادة ت��دوي��ر  100%م��ن ع�ب��وات م�ي��اه �أكوافينا
البال�ستيكية التي ُتنتج يف الإمارات خالل عام .2021
ي�أتي ذلك ان�سجاماً مع خطط دولة الإمارات العربية املتحدة
لتحويل النفايات عن املكبات بن�سبة  ،75%وي��أت��ي �أي�ضاً
�ضمن التزام "بيب�سيكو" امل�ستمر ب�إعادة التدوير والت�صنيع
واحل ��د م��ن ال�ن�ف��اي��ات ل�ب�ن��اء ن�ظ��ام غ��ذائ��ي �أك�ث�ر ا�ستدامة.
و�ستدعم �شركة دبي للمرطبات� ،شريك "بيب�سيكو" املحلي يف
جمال التعبئة ،هذه الأهداف الطموحة.
ووفقاً لالتفاق امل�برم بني الطرفني� ،ست�شرف "بيئة" على
جمع ون�ق��ل ع�ب��وات بال�ستيك ال�ب��ويل �إيثيلني تريفثاليت
لإعادة تدويرها يف مرفق ا�ستعادة املواد التابع ل�شركة "بيئة".
يُعد مرفق ا�ستعادة املواد �أحد �أكرب مُنتجي املواد البال�ستيكية
املُعاد تدويرها يف ال�شرق الأو�سط بقدرة ا�ستيعابية �سنوية
تتجاوز  600,000طن.
و�سي�ستند م���ش��روع جمع البال�ستيك ال�شامل على �شبكة
"بيئة" الوا�سعة لأنظمة جمع املواد القابلة لإعادة التدوير
يف امل��واق��ع اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة وامل�ج�ت�م�ع��ات وم��راك��ز الت�سوق
وغريها يف ال�شارقة و�أبوظبي ودبي ،وذلك من �أجل حت�سني

فرز النفايات وجمعها .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ول�ضمان �إمكانية
التتبع� ،ستوظف "بيئة" تقنيات جمع البيانات رقمياً ،ونظام
ت�سجيل ال��وزن ،ونظام حتديد املواقع لتتبع التقدم املحرز
يف جمع املواد القابلة لإعادة التدوير من �شركة "بيب�سيكو"
وتقدمي تقارير بهذا اخل�صو�ص.
ويف تعقيب ل���س�ع��ادة خ��ال��د احل��رمي��ل ،ال��رئ�ي����س التنفيذي
ملجموعة "بيئة"" :ب�صفتها �شركة رائدة يف جمال اال�ستدامة
مبنطقة ال�شرق الأو�سط ،تقود "بيئة" جهود دعم االقت�صاد

الدائري و�أه��داف التخل�ص من النفايات يف دول��ة الإمارات
واملنطقة ب�صورة عامة .و�ست�ساهم ال�شراكة مع بيب�سيكو يف
معاجلة التلوث البال�ستيكي باعتماد نهج بيئي �شامل لإدارة
النفايات .ونحن فخورون بدعم ال�شركات يف حتقيق �أهدافها
فيما يتعلق بالق�ضايا البيئية واالجتماعية واحلوكمة� ،إىل
جانب زيادة معدل حتويل النفايات بعيداً عن املكبات يف دولة
الإمارات" .من جانبه ،ق��ال عامر �شيخ ،رئي�س ومدير عام
بيب�سيكو ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وباك�ستان:

"نفتخر ب�شراكتنا مع "بيئة" لتحقيق �أهدافنا يف جمال
اال��س�ت��دام��ة وال�ع�م��ل م�ع�اً ل�ب�ن��اء غ��دٍ �أف���ض��ل و�أك�ث�ر �إ�شراقاً
للجميع .ومن جانبنا ف�إننا نرى فر�صاً لتغيري طريقة �إنتاج
العامل للأغذية وامل�شروبات وتوزيعها وا�ستهالكها والتخل�ص
منها من �أجل الو�صول �إىل حلول جمدية اقت�صادياً وقابلة
ل�ل�ت��و��س��ع .ول�ب�ن��اء ع��امل ال تنتهي ف�ي��ه امل ��واد البال�ستيكية
كنفايات يجب التخل�ص منها ،من ال�ضروري التحول من نهج
االقت�صاد اخلطي �إىل نهج االقت�صاد الدائري .وي�ستلزم ذلك
زيادة معدالت �إع��ادة التدوير ،وزي��ادة املحتوى املُعاد تدويره
يف العبوات ،وزيادة قابلية مواد التعبئة لإعادة التدوير ،مبا
ميكننا من �إعادة ا�ستخدام مواد التعبئة بد ًال من معاجلتها
ك�ن�ف��اي��ات .وت�ع�م��ل دول ��ة الإم � ��ارات م��ن �أج ��ل ح�م��اي��ة البيئة
وتطوير بنية حتتية م�ستدامة ،ونحن ملتزمون بلعب دورنا
يف حتقيق هذه التطلعات باالعتماد على االبتكار ،وال�شراكات
الفعالة ،والتعاون مع �أ�صحاب امل�صلحة".
ولت�شجيع امل�ستهلكني على امل�شاركة يف دعم التزام "بيب�سيكو"
باال�ستدامة� ،ست�ستخدم "بيئة" �أي�ضاً برناجمها اخلا�ص
"حوافز بيئة" حل��ث وت�شجيع �أف ��راد املجتمع على �إعادة
التدوير ،وال��ذي ي�ستخدم تطبيقاً للهاتف املتحرك يعمل
بنظام بلوك ت�شني لتتبع العبوات البال�ستيكية املعاد تدويرها
يف نقاط جتميع النفايات التابعة ل�شركة "بيئة" .ويحظى
امل�شاركون يف برنامج �إع��ادة التدوير بفر�صة للفوز بجوائز
�شهرية ت�شمل �أج�ه��زة �إلكرتونية وق�سائم ه��داي��ا وغريها.
ولتحفيز ال�سكان على امل�شاركة يف �إعادة تدوير البال�ستيك،

�ستوا�صل "بيئة" جهود التوعية والتثقيف بني طالب دولة
الإم��ارات من خالل "مدر�سة بيئة للتثقيف البيئي" ،وهي
م �ب��ادرة تعليمية بيئية ا�ستهدفت �أك�ث�ر م��ن 250,000
طالب و 6000مُعلم يف دولة الإمارات.
�أما على ال�صعيد العاملي ،فت�ستهدف �شركة "بيب�سيكو" تقليل
حمتوى البال�ستيك اخلام امل�ستخدم عرب �أن�شطتها يف قطاع
امل�شروبات بن�سبة  35%بحلول عام  .2025وتلتزم ال�شركة
�أي�ضاً بت�صميم كافة عبوات منتجاتها ب�شكلٍ ي�ضمن قابليتها
للتحلل احل �ي��وي �أو ال�ت�ح��ول �إىل ��س�م��اد ع���ض��وي �أو �إع ��ادة
التدوير ،مع العمل على زي��ادة ن�سبة العبوات البال�ستيكية
املُ� �ع ��اد ت��دوي��ره��ا �إىل  25%ب �ح �ل��ول  .2025وتتعاون
"بيب�سيكو" مع "م�ؤ�س�سة بيب�سيكو" اخلريية على اال�ستثمار
لرفع معدالت �إعادة التدوير على م�ستوى العامل حيث قدّمتا
�أكرث من  65مليون دوالر �أمريكي منذ عام  .2018ولدعم
�أجندة اال�ستدامة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،مت ّكنت
"بيئة" من الو�صول �إىل معدل  76%لتحويل النفايات
بعيداً عن املكبات يف �إمارة ال�شارقة وهو �أعلى معدل يف ال�شرق
الأو�سط ،ومن املتوقع �أن يرتفع هذا املعدل �إىل  100%عند
ا�ستكمال �أول حمطة لتحويل النفايات �إىل طاقة يف دولة
الإمارات والتي �سيكون مقرها ب�إمارة ال�شارقة ،والتى تعترب
الأوىل من نوعها يف املنطقة .وي�ضم مجُ مع "بيئة" املتط ّور
لإدارة النفايات املتكاملة جمموعة من مرافق �إعادة التدوير
ومعاجلة النفايات الأكرث تقدماً يف املنطقة وذلك من �أجل
دعم جهود التحول �إىل االقت�صاد الدائري.
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � AJCEXCICPL2021 /0000622أمر �أداء
�إىل املحكوم عليه  :فلورا بورينج ملقاوالت احلفر  -ذ م م
نبيل على عا�شق
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شركة تكنولوجيا الإت�صاالت واملعلومات التجارية ذ م م فرع دبي
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 50140.0 :
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.

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 119 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /جا�سم عبيد خلفان الطنيجي  -اجلن�سية الإمارات العربية
املتحدة  ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد� /سامل عتيق
علي القوم الكتبي  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  ،يف الرخ�صة امل�سماة (التميز لت�أجري
ال�سيارات) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )539994ال�صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية بال�شارقة .تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.
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

املرجع 118 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /جا�سم عبيد خلفان الطنيجي  -اجلن�سية الإمارات
العربية املتحدة  ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل
ال�سيد� /سامل عتيق علي القوم الكتبي  ،اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  ،يف الرخ�صة
امل�سماة (التميز لت�أجري احلافالت) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم
( )733761ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة .تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.
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
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

الكاتب العدل
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القا�ضي  /عبداهلل املر�شدي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
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وزارة العدل
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وزارة العدل  -حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
الإنابة الق�ضائية رقم  12ل�سنة 2020
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �ضده (ن�شرا)
�إىل املنفذ �ضده  /حممد بن منر بن حممد احلميداين
ل�صالح املنفذ له � /شركة اى دى ا�س �سيكيورتيز  -ذ م م
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأحد
املوافق  ,2021/5/9وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار قطعة رقم ( )2100مبنطقة العالية ب�إمارة عجمان وامل�سماة �سابقا قطعة رقم ( )407مبنطقة احلميدية العالية
ب�إمارة عجمان ب�سعر ا�سا�سي مقداره ( )4,000,000درهم (اربعة ماليني درهم) وذلك ويف االيام التالية �إن اقت�ضى احلال
وذلك على املوقع الإلكرتوين للإمارات للمزادات http: www.emiratesauction.ae :
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر
للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين للإمارات
للمزادات  http: www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على
الأقل.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حليمه �أحمد احلو�سني

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13232بتاريخ 2021/5/4

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

املرجع 2021/26 :
ليكن معلومـا للجميـع بـان ال�سـيد  /حميـد عبـا�س كرمـك جمعـه البلو�شـي  -امـاراتي اجلن�سـية يرغـب يف التنـازل عـن
كـامـل ح�صـته البالغـة ( )%5وال�سـيد  /حممد �شـريف عبـدالعزيز حامـد غـازي  -م�صـري اجلن�سـية يرغـب فـي التنـازل
عـن كامـل ح�صـته البالغـة ( )%11وال�ســيد  /احمـد عبـدالعزيز حامـد غـازي  -م�صـري اجلن�سـية يرغـب فـي التنـازل
عـن كـامـل ح�صـته البالغـة (  ) %11وال�سـيد  /اميـن بـ�سـطاوي حممد علـي  -م�صـري اجلن�سـية يرغـب فـي التنـازل عـن
كـامـل ح�صـته البالغـة (  ) %13وال�سـيدة  /داليـا فـريـد احمـد ح�سـن �سـليمة  -م�صـرية اجلن�سـية يرغـب فـي التنـازل عـن
كـامـل ح�صـته البالغـة (  ) %11لت�صـبـح ن�سـبة لل�ســيد  /عمـر فـايز احمـد عبدالواحـد احلو�سـني ـ امـاراتي اجلن�سـية
(  )%51ح�سـب ال�شـكل القـانوين املـراد تعديلـة فـي الرخ�صـة ب�إ�سـم (القـوة العاليـة ملقـاوالت اخلر�سـانة) وال�صـادرة مـن
دائـرة التنميـة االقت�صـادية ب�إمـارة ال�شـارقة مبوجـب الرخ�صـة رقـم  )526362( :وتغييـر ال�شـكل القـانونـي مـن �شـركة
اعمـال مهنية اىل �شركة ذات م�س�ؤولة حمدودة .تنازل ا�صحاب الرخ�صة لأخر.
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

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4
املخطر  /حممد �سليم غالم �سرور  -باك�ستاين اجلن�سية ويحمل هوية رقم 784197925320711
وحمله املختار  /مكتب احلمد للمحاماة واال�ست�شارات القانونية الكائنة ب�إمارة ال�شارقة  -املجاز � - 3شارع اخلان  -برج
املوارد الطابق الثاين رقم  - 204رقم الهاتف 06-5549449 /
اىل املخطر اليه  /رميز على غالم فريد  -باك�ستاين اجلن�سية
العنوان � /إمارة ال�شارقة � -صناعية  - 10مركز تبليغ باب  - 4هاتف رقم 0589296345 /
املو�ضوع  :تكليف بالوفاء ب�سداد مبلغ وقدره  5.000درهم
 وحيث �أنه قد تر�صد للمخطر بذمة املخطر اليه مبلغ وقدره  5.000درهم (خم�سة �آالف درهما) م�ستحق الدفع ،وقد قام املخطر اليه بتحرير اي�صال امانة للمخطر بقيمة ذلك املبلغ.
 وحيث انه قد طالب املخطر املخطر اليه بالطرق الودية ب�سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته �سالف البيان �إال �أنه امتنع عنال�سداد بدون وجه حق او مربر م�شروع  ،ومن ثم يكلف املخطر املخطر اليه ب�سرعة �سداد املبلغ املذكور �أعاله املرت�صد
يف ذمته للمخطر  ،خالل خم�سة �أيام كحد �أق�صى من تاريخه و�إال �سوف ن�ضطر ا�سفني التخاذ كافة الإجراءات القانونية
�ضدكم .لذلك  ،ف�إننا نخطركم ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمتكم املالية ل�صالح املخطر البالغ قدره  5.000درهم
(خم�سة �آالف درهما) خالل خم�سة �أيام كحد �أق�صى من تاريخه و�إال �سوف ن�ضطر ا�سفني التخاذ كافة الإجراءات
القانونية �ضدكم حلفظ حقوق املخطر.

املخطر  /ممتاز �أحمد �أحمد خمتار  -باك�ستاين اجلن�سية ويحمل هوية رقم 784198627395167
وحمله املختار  /مكتب احلمد للمحاماة واال�ست�شارات القانونية الكائنة ب�إمارة ال�شارقة  -املجاز � - 3شارع اخلان  -برج
املوارد الطابق الثاين رقم  - 204رقم الهاتف 06-5549449 /
اىل املخطر اليه  /رميز على غالم فريد  -باك�ستاين اجلن�سية
العنوان � /إمارة ال�شارقة � -صناعية  - 10مركز تبليغ باب  - 4هاتف رقم 0589296345 /
املو�ضوع  :تكليف بالوفاء ب�سداد مبلغ وقدره  5.000درهم
 وحيث �أنه قد تر�صد للمخطر بذمة املخطر اليه مبلغ وقدره  5.000درهم (خم�سة �آالف درهما) م�ستحق الدفع ،وقد قام املخطر اليه بتحرير اي�صال امانة للمخطر بقيمة ذلك املبلغ.
 وحيث انه قد طالب املخطر املخطر اليه بالطرق الودية ب�سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته �سالف البيان �إال �أنه امتنع عنال�سداد بدون وجه حق او مربر م�شروع  ،ومن ثم يكلف املخطر املخطر اليه ب�سرعة �سداد املبلغ املذكور �أعاله املرت�صد
يف ذمته للمخطر  ،خالل خم�سة �أيام كحد �أق�صى من تاريخه و�إال �سوف ن�ضطر ا�سفني التخاذ كافة الإجراءات القانونية
�ضدكم .لذلك  ،ف�إننا نخطركم ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمتكم املالية ل�صالح املخطر البالغ قدره  5.000درهم
(خم�سة �آالف درهما) خالل خم�سة �أيام كحد �أق�صى من تاريخه و�إال �سوف ن�ضطر ا�سفني التخاذ كافة الإجراءات
القانونية �ضدكم حلفظ حقوق املخطر.

املخطر  /ممتاز �أحمد �أحمد خمتار  -باك�ستاين اجلن�سية ويحمل هوية رقم 784198627395167
وحمله املختار  /مكتب احلمد للمحاماة واال�ست�شارات القانونية الكائنة ب�إمارة ال�شارقة  -املجاز � - 3شارع اخلان  -برج
املوارد الطابق الثاين رقم  - 204رقم الهاتف 06-5549449 /
اىل املخطر اليه  /ا�صف جمتبى جوندل احمد ر�ضا جوندل  -باك�ستاين اجلن�سية
العنوان � /إمارة ال�شارقة � -صناعية  - 10مركز تبليغ باب  - 4هاتف رقم 0504273241 /
املو�ضوع  :تكليف بالوفاء ب�سداد مبلغ وقدره  24.000درهم
وحيث �أنه قد تر�صد للمخطر بذمة املخطر اليه مبلغ وقدره  24.000درهم (اربعة وع�شرون الف درهما) م�ستحق
الدفع  ،وقد قام املخطر اليه بتحرير اي�صال امانة للمخطر بقيمة ذلك املبلغ.
 وحيث انه قد طالب املخطر املخطر اليه بالطرق الودية ب�سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته �سالف البيان �إال �أنه امتنع عنال�سداد بدون وجه حق او مربر م�شروع  ،ومن ثم يكلف املخطر املخطر اليه ب�سرعة �سداد املبلغ املذكور �أعاله املرت�صد
يف ذمته للمخطر  ،خالل خم�سة �أيام كحد �أق�صى من تاريخه و�إال �سوف ن�ضطر ا�سفني التخاذ كافة الإجراءات القانونية
�ضدكم .لذلك  ،ف�إننا نخطركم ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمتكم املالية ل�صالح املخطر البالغ قدره 24.000
درهم (اربعة وع�شرون الف درهما) خالل خم�سة �أيام كحد �أق�صى من تاريخه و�إال �سوف ن�ضطر ا�سفني التخاذ كافة
الإجراءات القانونية �ضدكم حلفظ حقوق املخطر.

�إخطار قانوين بالتكليف بالوفاء
رقم ال�شهادة MOJB00087863

الكاتب العدل

�إخطار قانوين بالتكليف بالوفاء
رقم ال�شهادة MOJB00087959

الكاتب العدل

�إخطار قانوين بالتكليف بالوفاء
رقم ال�شهادة MOJB00087967

الكاتب العدل
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االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل  -حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
الإنابة الق�ضائية رقم  12ل�سنة 2020
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �ضده (ن�شرا)
�إىل املنفذ �ضده  /حممد بن منر بن حممد احلميداين
ل�صالح املنفذ له � /شركة اى دى ا�س �سيكيورتيز  -ذ م م
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأحد
املوافق  ,2021/5/9وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار قطعة رقم ( )2095مبنطقة العالية ب�إمارة عجمان وامل�سماة �سابقا قطعة رقم ( )420مبنطقة احلميدية العالية
ب�إمارة عجمان ب�سعر ا�سا�سي مقداره ( )4,000,000درهم (اربعة ماليني درهم) وذلك ويف االيام التالية �إن اقت�ضى احلال
وذلك على املوقع الإلكرتوين للإمارات للمزادات http: www.emiratesauction.ae :
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر
للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين للإمارات
للمزادات  http: www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على
الأقل.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حليمه �أحمد احلو�سني

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

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

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4

الكاتب العدل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4
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اعالن بالن�شر

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة
ا�سم ال�شركة � :سندويت�شات زيزو � -ش ذ م م
رقم الرخ�صة  653743 :العنوان  :نخيل  -املدينة العاملية  -دبي -R17-S20
 IC1- FRAال�شكل القانوين :ذات م�سئولية حم��دودة رق��م القيد بال�سجل
التجاري 1095995 :تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي بانهاب�صدد الغاء
الرتخي�ص اخلا�ص بال�شركة الواردة اعاله وذلك مبوجب االجراءات والنظم املتبعة
يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل دائرة التنمية االقت�صادية بدبي
من خالل الربيد االلكرتوين Suggest_complain@dubaided.
 gov.aeمرفقا معه كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل ( )15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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وزارة العدل  -حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
الإنابة الق�ضائية رقم  12ل�سنة 2020
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)
�إىل املنفذ �ضده  /حممد بن منر بن حممد احلميداين
ل�صالح املنفذ له � /شركة اى دى ا�س �سيكيورتيز  -ذ م م
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأحد
املوافق  ,2021/5/9وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار قطعة رقم ( )2095مبنطقة العالية ب�إمارة عجمان وامل�سماة �سابقا قطعة رقم ( )420مبنطقة احلميدية العالية
ب�إمارة عجمان ب�سعر ا�سا�سي مقداره ( )4,000,000درهم (اربعة ماليني درهم) وذلك ويف االيام التالية �إن اقت�ضى احلال
وذلك على املوقع الإلكرتوين للإمارات للمزادات http: www.emiratesauction.ae :
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر
للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين للإمارات
للمزادات  http: www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على
الأقل.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حليمه �أحمد احلو�سني

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

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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وزارة العدل  -حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
الإنابة الق�ضائية رقم  12ل�سنة 2020
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)
�إىل املنفذ �ضده  /حممد بن منر بن حممد احلميداين
ل�صالح املنفذ له � /شركة اى دى ا�س �سيكيورتيز  -ذ م م
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأحد
املوافق  ,2021/5/9وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار قطعة رقم ( )2100مبنطقة العالية ب�إمارة عجمان وامل�سماة �سابقا قطعة رقم ( )407مبنطقة احلميدية العالية
ب�إمارة عجمان ب�سعر ا�سا�سي مقداره ( )4,000,000درهم (اربعة ماليني درهم) وذلك ويف االيام التالية �إن اقت�ضى احلال
وذلك على املوقع الإلكرتوين للإمارات للمزادات http: www.emiratesauction.ae :
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر
للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين للإمارات
للمزادات  http: www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على
الأقل.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حليمه �أحمد احلو�سني

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

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 516 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /جمعه ح�سن علي احل�سن املازمي  -الإمارات اجلن�سية يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /ن�سام علي الور بن الور
حممد علي  -الهند اجلن�سية بالرخ�صة امل�سماة (�صحاري للطباعة والت�صوير) ت�أ�س�ست ب�إمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )627401ال�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

املرجع 514 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /لياقت علي حممد عا�شق  -اجلن�سية  :باك�ستان ،
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك اىل ال�سيد /بيدهان
كومار �شيل �سانتو�ش �شيل  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش  ،يف الرخ�صة امل�سماة (�صالون وردة
الريحان للحالقة) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )545076ال�صادرة من
دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى  :تغيري 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

املرجع 513 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /كبري بوديافيتيل ابراهيم  -اجلن�سية  :الهند  ،يرغب
يف البيع والتنازل عن ( )%50من كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك اىل ال�سيد /بابول
�شاندرا دا�س رامي�ش دا�س  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش  ،يف الرخ�صة امل�سماة (�صالون جنوم
ال�شعب للحالقة) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )763478ال�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

املرجع 510 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /عي�سى �سامل علي مبارك املرزوقي  -الإمارات اجلن�سية يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /م�صطفى ح�سن بغدادي ،
�سوريا اجلن�سية بالرخ�صة امل�سماة (القاطرة الذهبية لتجارة قطع غيار ال�شاحنات اجلديدة)
ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )785153ال�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

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

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

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

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

املرجع 518 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد� /أنعام حم�سن حميد  -اجلن�سية  :العراق  -ترغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )%100اىل ال�سيدة /فولها لوبوزافا -
اجلن�سية  :بالرو�سيا  ،وذلك يف الرخ�صة امل�سماة (�سوبرماركت دار الهدى) ال�صادرة
من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( )777607تعديالت اخرى :
اليوجد �أي 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

املرجع 515 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /معني الدين ح�سن مازي  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش  -يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%30اىل ال�سيد /م�صطفى حممد علي كاريكور
 اجلن�سية  :بنغالدي�ش .ويرغب ال�سيد /حنيف نعمت علي  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش  -بالتنازلعن كامل ح�صته البالغة ( )%40وذلك اىل ال�سيد /م�صطفى حممد علي كاريكور  -اجلن�سية :
بنغالدي�ش .وذلك يف الرخ�صة امل�سماة (دار ال�سلع للخياطة والتطريز) ال�صادرة من دائرة التنمية
الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( )779727تعديالت اخرى  :اليوجد اي 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

املرجع 2021/25 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حم�سن ثازه بوثيرياث  -هندي اجلن�سية يرغب يف
بيع وتنازل كامل ح�صته  %100وذلك اىل ال�سيد /نعيم فارايل ت�شرياتانتافيدا عبداهلل
ناالفاتانام كاندي  -هندي اجلن�سية يف الرخ�صة "نور الدوحة للنظارات " ت�أ�س�ست ب�إمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )627396ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة.
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

املرجع 517 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة /نو�شني فاطمة �سيده �سعيد با�شريودوين  -اجلن�سية
 :الهند  ،ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )%100وذلك اىل ال�سيد/
حممد امام احل�سني �سلطان احمد  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش  ،يف الرخ�صة امل�سماة (بقالة
فرا�شة اخلان) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )624769ال�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
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Certificate No.: MOJB00087967
Legal Notice of Assignment to Fulfill
Notifying Party: Mumtaz Ahmed Ahmed Mukhtar - Pakistani, holding ID No. 784198627395167
Correspondence Address: Al-Hamad Advocates and Legal Consultants Office located at: The
Emirate of Sharjah Al Majaz 3 - Al Khan Street - Al Mawarid Tower, 2nd floor No. 204 - Tel.
06 5549449
Το
Notified Party: Asif Mujtabe Gondal Ahmed Reza Gondal, Pakistani. Address: Emirate of
Sharjah - Industrial 10 - Reporting Center BAB 4-Tel. 0504273241.
Subject: Assignment to Fulfill to pay an amount of AED 24,000
Whereas, the Notified Party owed to the Notifying Party the payable amount of AED 24,000
((twenty four thousand dirhams)). The Notified Party issued a Trust Receipt to the Notifying
Party for this amount. Whereas, the Notifying Party demand the Notified Party amicably to
pay the foregoing owed amount, however, he abstained from paying without due right or
legitimate justification. Therefore, the Notifying Party assigns the Notified Party to pay the
above-mentioned amount owed by the Notified Party within five days from this date. Otherwise,
we will have to take all legal measures against you. THEREFORE, We notify you to pay the
))owed amount of AED 24,000 in favor of the Notifying Party ((twenty four thousand dirhams
within maximum period of (5) days from this date. Otherwise, we will have to take all legal
measures against you to preserve the rights of the Notifying Party.
Seal of UAE - Ministry of Justice
Application No: SH20210224A06439

Certificate No.: MOJB00087959
Legal Notice of Assignment to Fulfill
Notifying Party: MUHAMMED SLAIM GHULAM SOROUR - Pakistani, holding ID No.
784197925320711 Correspondence Address: Al-Hamad Advocates and Legal Consultants
Office located at: The Emirate of Sharjah Al Majaz 3 Al Khan Street - Al Mawarid Tower, 2nd
floor No. 204 Tel. 065549449
Το
Notified Party: RAMEEZ ALI GHULAM FAREED, Pakistani.
Address: Emirate of Sharjah - Industrial 10 - Reporting Center BAB 4-Tel. 0589296345.
Subject: Assignment to Fulfill to pay an amount of AED 5,000
Whereas, the Notified Party owed to the Notifying Party the payable amount of AED 5,000
((FIVE thousand dirhams)). The Notified Party issued a Trust Receipt to the Notifying Party
for this amount. Whereas, the Notifying Party demand the Notified Party amicably to pay the
foregoing owed amount, however, he abstained from paying without due right or legitimate
justification. Therefore, the Notifying Party assigns the Notified Party to pay the abovementioned amount owed by the Notified Party within five days from this date. Otherwise,
we will have to take all legal measures against you. THEREFORE, We notify you to pay the
owed amount of AED 5,000 in favor of the Notifying Party ((Five thousand dirhams)) within
maximum period of (5) days from this date. Otherwise, we will have to take all legal measures
against you to preserve the rights of the Notifying Party.
Seal of UAE - Ministry of Justice
Application No: SH20210224A06386

Certificate No.: MOJB00087959
Legal Notice of Assignment to Fulfill
Notifying Party: Mumtaz Ahmed Ahmed Mukhtar - Pakistani, holding ID No. 784198627395167
 Correspondence Address: Al-Hamad Advocates and Legal Consultants Office located at: TheEmirate of Sharjah Al Majaz 3 Al Khan Street Al Mawarid Tower, 2nd floor No. 204 - Tel.
06 5549449
Το
Notified Party: RAMEEZ ALI GHULAM FAREED, Pakistani.
Address: Emirate of Sharjah - Industrial 10 - Reporting Center BAB 4 - Tel. 0589296345.
Subject: Assignment to Fulfill to pay an amount of AED 5,000
Whereas, the Notified Party owed to the Notifying Party the payable amount of AED 5,000
((FIVE thousand dirhams)). The Notified Party issued a Trust Receipt to the Notifying Party
for this amount. Whereas, the Notifying Party demand the Notified Party amicably to pay the
foregoing owed amount, however, he abstained from paying without due right or legitimate
justification. Therefore, the Notifying Party assigns the Notified Party to pay the abovementioned amount owed by the Notified Party within five days from this date. Otherwise,
we will have to take all legal measures against you. THEREFORE, We notify you to pay the
owed amount of AED 5,000 in favor of the Notifying Party ((Five thousand dirhams)) within
maximum period of (5) days from this date. Otherwise, we will have to take all legal measures
against you to preserve the rights of the Notifying Party.
Seal of UAE - Ministry of Justice
Application No: SH20210224A06436

Defendant’s notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2021/0002761 civil (partial
To the defendant: Yadwinder Singh Jagtar Singh
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi
Street Sharjah, Taxi Drivers residence building
You are assigned to attend the hearing 11/05/2021 in front of the Case Management
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office
No. 6) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the
case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days from
the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a
you are the defendant.
Demands:
Obligate the defendant to pay an amount of (18362 dirhams) Eighteen Thousand three
hundred sixty-two dirhams, and the legal interest at 12% from the date of the judicial
claim until the date of full payment, and to obligate the defendant to pay charges and
expenses and attorney fees.

Judicial Services Office
Aisha Ibrahim Alharmoudi
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اختتام بطولة «حمد �أبو �شب�ص» الرم�ضانية لكرة اليد بنادي ال�شارقة
•• ال�شارقة-الفجر

اختتمت بطولة املغفور له -ب�إذن اهلل -حمد �أبو �شب�ص ،الإداري ال�سابق
لكرة اليد بنادي ال�شارقة ،الرم�ضانية للمراحل ال�سنية لكرة اليد يف
ن�سختها الأوىل  .2021والتي �أقيمت على مدار � 7أيام مبالعب نادي
ال�شارقة الريا�ضي ،خالل الفرتة من � 25أبريل �إىل  1مايو ،مب�شاركة
 34العب من املراحل ال�سنية للنادي ،ومت تق�سيم الالعبني �إىل  8فرق

على جمموعتني ح�سب الفئات ال�سنية ،بنظام ال��دوري من دور واحد،
وت�أهل �أول وث��اين كل جمموعة �إىل ال��دور ن�صف النهائي بنظام خروج
املغلوب ،حيث اتخذ كل فريق منهم ا�سم �أحد جنوم فريق رجال كرة اليد
احلاليني.
وق��ام ك��ل م��ن �سعادة حممد عبيد احل���ص��ان ،ع�ضو جمل�س �إدارة نادي
ال�شارقة الريا�ضي ،رئي�س �إدارة الأل �ع��اب اجلماعية ،وال�سيد :جا�سم
حممد ،ع�ضو �إدارة الألعاب اجلماعية م�شرف كرة اليد ،بتتويج الفرق

الفائزة ،وج��اء �أ�صحاب املراكز الأوىل بالبطولة ح�سب الفئات ال�سنية
كالتايل .
فريق «حممد �إ�سماعيل» يف امل��رك��ز الأول ،ت�لاه فريق «حم�م��ود فايز»
بامليداليات الف�ضية ،ثم فريق «علي زين» بالربونزية .كما ح�صل فريق
«ط��ارق �شاهني» على الذهبية ،وفريق «فرا�س حممد» على امليداليات
الف�ضية يف الفئات العمرية الأدنى.
كما مت توزيع جوائز الأف�ضل على جنوم امل�ستقبل يف قلعة امللك ،وح�صل

ال�لاع�ب��ان عبد اهلل يعقوب ونهيان م�ب��ارك ،على ج��ائ��زة �أف�ضل العب،
وجائزة �أف�ضل حار�س ذهبت �إىل كل من ،خالد خليل ومانع را�شد ،وك�أ�س
هداف البطولة ح�صده الالعبان ،عمر حممد علي وحممد عي�سى.
كما منح رئي�س �إدارة الألعاب اجلماعية درع النادي تكرمياً لأ�سرة الراحل
حمد �أبو �شب�ص ،بتكرمي �أ�شقاءه ماجد وخليفة بو �شب�ص ،اللذان ح�ضر
اليوم اخلتامي للبطولة .كما مت تكرمي احلكمني �سليمان عبد اهلل ورا�شد
حممد على م�شاركتهما يف البطولة.

� 6أكادمييات متخ�ص�صة يف الألعاب الثلجية بدبي ت�ضم  700العب

 13بطولة �ضمن �أجندة جمل�س دبي الريا�ضي
و «�سكي دبي» ال�سنوية لريا�ضات اجلليد
ع� ��ززت دب ��ي م�ك��ان�ت�ه��ا يف �صدارة
املدن الداعمة والراعية لريا�ضات
ال�ث�ل�ج�ي��ة يف امل�ن�ط�ق��ة ،م��ن خالل
زيادة عدد الأكادمييات الريا�ضية
ال � �ت� ��ي مت � ��ار� � ��س ع �م �ل �ه��ا وت� �ق ��دم
خ��دم��ات �ه��ا ل �ع �� �ش��اق الريا�ضات
الثلجية يف �إم ��ارة دب��ي وال�ت��ي بلغ
ع ��دده ��ا � 6أك ��ادمي� �ي ��ات ب�إ�شراف
م ��درب�ي�ن ع��امل �ي�ين متخ�ص�صني.
وتعد دب��ي يف �صدارة م��دن العامل
يف وجود املن�ش�آت املغلقة املخ�ص�صة
ملمار�سة الريا�ضات اجلليدية �سواء
ال�صاالت ذات الأر�ضية اجلليدية
�أو ال�ت��زل��ج امل�ن�ح��در على الثلج يف
�سكي دبي ،التي ت�ست�ضيف العديد
من البطوالت املحلية والدولية.
وت �ت �� �ض �م��ن �أج� �ن ��دة جم �ل ����س دبي
ال ��ري ��ا�� �ض ��ي ال �� �س �ن��وي��ة ل�ب�رام ��ج
وفعاليات الريا�ضات الثلجية 13
حدث �سنوي تقام يف �سكي دبي وفق

الإج � ��راءات االح�ت�رازي��ة وو�سائل
ال ��وق ��اي ��ة ،وم� ��ن �أب� ��رزه� ��ا بطولة
الإم ��ارات للتزلج على املنحدرات
الثلجية ،بطولة الإم��ارات لل�سكي
والتزلج احل � ّر ،بطولة ك�أ�س �آ�سيا
لألواح التزلج على الثلج لأ�صحاب
الهمم ،بطولة ك�أ�س العامل لألواح
التزلج على الثلج لأ�صحاب الهمم،
امل�سابقات العاملية لتزلج املنحدرات
الثلجية لأ��ص�ح��اب ال�ه�م��م ،ك�أ�س
�آ� �س �ي ��ا ل �ل �ت��زل��ج ع �ل��ى امل �ن �ح ��درات
الثلجية� ،سباق اجل��ري الثلجي،
وحتدي الثلج.
لأول مرة
كما تت�ضمن �أج�ن��دة جمل�س دبي
الريا�ضي ث�لاث فعاليات ثلجية
ج��دي��دة ت�ق��ام لأول م��رة باملنطقة
وه��ي :اليوغا على الثلج ،بطولة
ال �ك��رة ال �ط��ائ��رة ع�ل��ى ال�ث�ل��ج التي

ت �ن �ظ �م �ه ��ا دب � � ��ي لأول م � � ��رة يف
�آ��س�ي��ا وال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط ،و�سباق
الدراجات الهوائية على الثلج.
وا� �س �ت �ق �ب��ل � �س �ع��ادة ��س�ع�ي��د ح ��ارب
�أم�ي�ن ع��ام جمل�س دب��ي الريا�ضي
ب�ح���ض��ور ن��ا��ص��ر �أم� ��ان �آل رحمة
م�ساعد الأمني العام املدرب العاملي
لريا�ضة التزلج النم�ساوي مارتن
دوليزال وذلك يف مقر جمل�س دبي
الريا�ضي بحي دبي للت�صميم ،كما
ح�ضر اللقاء علي عمر البلو�شي
م��دي��ر �إدارة التطوير الريا�ضية
باملجل�س وحم�م��د ال �ع�تري نائب
الرئي�س للعمليات وم�شاريع الثلج
العاملية يف �شركة ماجد الفطيم،
و�إب��راه �ي��م خ ��ادم م��دي��ر �أكادميية
م�ت��زجل��ي الإم � � ��ارات .و�سيوا�صل
جمل�س دبي الريا�ضي دعم انت�شار
الريا�ضات الثلجية وتوفري �سبل
النمو والتطور لها انطال ًقا من

ح��ر� �ص��ه ع �ل��ى ال �ت �ن��وع الريا�ضي
ال��ذي مينح جميع املقيمني على
�أر�� � ��ض ال ��دول ��ة ف��ر� �ص��ة ملمار�سة
ري��ا��ض��ات�ه��م ل �ك��ون ال��ري��ا��ض��ة �أهم
الو�سائل لتحقيق ال�سعادة وتعزيز
العالقات بني كافة �أفراد املجتمع،
وت �ع��د ال��ري��ا� �ض��ات اجل�ل�ي��دي��ة من
ال��ري��ا� �ض��ات الأ��س��ا��س�ي��ة يف �أجندة
امل�ج�ل����س ح �ي��ث ي �ح��ر���ص املجل�س الدولية للريا�ضات الثلجية ،حيث
على التعاون مع خمتلف اجلهات نظمت �سابقًا �أ��س�ب��وع الريا�ضات
لتنظيم املزيد من ه��ذه الأحداث ال�ث�ل�ج�ي��ة ال� ��ذي ت���ض�م��ن العديد
مل �خ �ت �ل ��ف اجل� �ن� ��� �س� �ي ��ات وك ��ذل ��ك من البطوالت و�شارك فيها املئات
لأ�صحاب الهمم �إ�ضافة �إىل جهود م ��ن حم �ب��ي ه � ��ذه ال �ن��وع �ي��ة من
ال��ري��ا��ض��ات ،كما ت�ست�ضيف �سكي
ن�شرها بني �أبناء الوطن.
دبي العديد من الفرق واملع�سكرات
خ�صي�صا
دب����ي م��دي��ن��ة ال��ري��ا���ض��ات ال ��دول �ي ��ة ال �ت��ي ت� ��أت ��ي
ً
�إىل دب��ي لال�ستفادة م��ن املن�ش�آت
الثلجية
وت �ع��د �إم � ��ارة دب ��ي واج �ه��ة دولية امل�صممة على �أح��دث ط��راز ،ومن
يف ال��ري��ا��ض��ات الثلجية م��ن حيث �أب ��رز املنتخبات الأومل�ب�ي��ة العاملية
ا��س�ت���ض��اف��ة وت �ن �ظ �ي��م الفعاليات ال� �ت ��ي ج � ��اءت �إىل دب� ��ي املنتخب

الربيطاين والرو�سي والأوكراين
وال �ت �� �ش �ي �ك��ي .وحت �ت �� �ض��ن دب� ��ي 6
�أكادمييات للتدريب على ريا�ضات
ال� �ث� �ل ��ج ت �� �ض��م �أك� �ث ��ر م� ��ن 700
م �� �ش��ارك ي �ت��درب��ون ع �ل��ى التزلج
على الثلج والتزلج ب��الأل��واح على
املنحدرات الثلجية والتزلج احلر
وال �ت��زل��ج امل �ت �ع��رج ب���س��رع��ة جبال
الألب ،كما ت�ست�ضيف دبي العديد
من الفعاليات املجتمعية التي تقام
على الثلج.

�إ�شادة
�أ�شاد امل��درب العاملي مارتن دوليزال
باملن�ش�آت املتطورة يف دبي املخ�ص�صة
ل�ل��ري��ا��ض��ات ال���ش�ت��وي��ة و�أث �ن ��ى على
البطوالت املتعددة والفريدة التي
تقام يف دبي على الثلج ومن �أبرزها
��س�ب��اق اجل ��ري الثلجي ال ��ذي يقام
يف وق��ت ال�صيف ومي�ن��ح امل�شاركني
ف��ر��ص��ة ف��ري��دة م��ن ن��وع�ه��ا للجري
يف درج��ة ح ��رارة ت�صل �إىل  4حتت
ال �� �ص �ف��ر يف ال� ��وق� ��ت ال� � ��ذي يكون
الطق�س يف اخلارج �شديد احلرارة.

و�أ�س�س دوليزال �أكادميية �سنو �سبورت
يف دبي منذ �أبريل املا�ضي بالتعاون
م��ع �سكي دب��ي و�أك��ادمي�ي��ة متزجلي
الإم � ��ارات ل�ل�ت��دري��ب ع�ل��ى ريا�ضات
ال �ت��زل��ج ،وت �ت �ي��ح ه ��ذه الأكادميية
الفر�صة لع�شاق الريا�ضات الثلجية
م��ن خم�ت�ل��ف اجل�ن���س�ي��ات والأعمار
ملمار�سة هواياتهم واكت�ساب املزيد
م ��ن م� �ه ��ارات يف ه� ��ذه الريا�ضات
اجل��دي��دة ال�ت��ي ت�ع��د �إ��ض��اف��ة مهمة
للفعاليات وامل��ؤ��س���س��ات الريا�ضية
املتنوعة الكثرية يف �إمارة دبي.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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الفجر الريا�ضي

Tuesday

الآ�سيوي ُي�شيد بجهود احتاد الكرة واللجنة املحلية ملجموعة ال�شارقة

احتاد الكرة يهنئ ال�شارقة والوحدة مبنا�سبة الت�أهل الآ�سيوي
• بن هزام  :م�ستمرون يف دعم �أنديتنا يف جميع املحافل
• د .الها�شمي  :نظام «الفقاعة» �ساهم يف جناح املهمة الطبية

•• دبي -الفجر

�أ��ش��اد االحت��اد الآ��س�ي��وي ل�ك��رة القدم
ب�ج�ه��ود احت��اد الإم � ��ارات ل�ك��رة القدم
وال �ل �ج �ن��ة امل�ح�ل�ي��ة امل�ن�ظ�م��ة ملباريات
امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ان�ي��ة يف دوري �أبطال
�آ�سيا التي ا�ست�ضافتها �إمارة ال�شارقة
م��ؤخ��راً  ،و�شهدت جن��اح�اً ب��اه��راً على
ال�صعيد التنظيمي  ،حيث �أكد االحتاد
ال �ق��اري �أن احت��اد الإم� ��ارات واللجنة
املحلية قاموا بجهود كبرية يف �إخراج
م�ب��اري��ات امل�ج�م��وع��ة ب�شكل منوذجي
لقي ا�ستح�سان اجلميع .
وهن�أ احتاد الإمارات لكرة القدم ناديي

ال�شارقة وال��وح��دة مبنا�سبة ت�أهلهما
�إىل دور ال�ستة ع�شر ل ��دوري �أبطال
�آ�سيا  2021بعد حتقيقهما لنتائج
�إيجابية يف مباريات دور املجموعات
 ،ح �ي��ث ت� ��أه ��ل ن � ��ادي ال �� �ش��ارق��ة بعد
�صدارته للمجموعة الثانية بر�صيد
 11نقطة  ،فيما ت�أهل نادي الوحدة
ك�أف�ضل الأندية احلا�صلة على املركز
ال�ث��اين ملنطقة ال�غ��رب ب ��إح��رازه 13
نقطة �ضمن املجموعة اخلام�سة .
وق��ال حممد عبداهلل ه��زام الظاهري
الأم�ي�ن ال �ع��ام الحت ��اد ك��رة ال �ق��دم �أن
جمل�س �إدارة االحت��اد برئا�سة ال�شيخ
را��ش��د ب��ن حميد النعيمي م�ستمر يف

تقدمي ُكل �سبل الدعم للأندية التي
متثلنا يف املحافل اخلارجية  ،م�شرياً
�إىل �أن ت�أهل ناديي ال�شارقة والوحدة
�إىل ال ��دور امل�ق�ب��ل م��ن دوري �أبطال
�آ�سيا جاء عن ج��دارة وا�ستحقاق بعد
امل���س�ت��وى ال�ف�ن��ي ال�ك�ب�ير ال��ذي قدمه
الفريقان خالل مرحلة املجموعات .
و�أ�ضاف الأمني العام �أن النجاح الذي
�شهدته �إم��ارة ال�شارقة يف ا�ست�ضافة
مباريات املجموعة الثانية جاء بف�ضل
تعاون جميع الأط��راف �سواء االحتاد
الآ� �س �ي��وي وال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة املحلية
ووف � � ��ود ال� �ف ��رق امل �� �ش��ارك��ة واحل� �ك ��ام
والأجهزة الفنية والإدارية والالعبني

من خالل االلتزام بالتام بكل البنود
الواردة يف بروتوكول عمليات املباريات
ونظام الفقاعة ال��ذي مت ا�ستخدامه
حفاظاً على �سالمة اجلميع  ،م�شيداً
كذلك بتعاون �أندية الوحدة و�شباب
الأه �ل��ي وال �ع�ين خ�ل�ال ت��واج��ده��م يف
مدينتي ال��ري��ا���ض وغ ��وا والتزامهم
ب��ال�ت�ع�ل�ي�م��ات ال�ط�ب�ي��ة ال �� �ص��ادرة عن
االحت��اد الآ�سيوي واجل�ه��ات املخت�صة
بالدولة حلظة و�صولهم �إىل الدولة
م��ن جهته �أع ��رب ال��دك�ت��ور م�صطفى
ال�سيد الها�شمي رئي�س جلنة الطب
ال��ري��ا��ض��ي ب��احت��اد ك��رة ال �ق��دم رئي�س
فريق عمل تطبيق ال�بروت��وك��ول عن

�سعادته بالنجاح الطبي الكبري الذي
�شهدته م�شاركة �أن��دي�ت�ن��ا يف مرحلة
املجموعات ب��دوري �أبطال �آ�سيا �سواء
من خالل املباريات التي ا�ست�ضافتها
�إم��ارة ال�شارقة واملباريات التي ُلعبت
خ��ارج �أر���ض ال��دول��ة  ،م�شرياً �أن هذا
ال �ن �ج��اح ث �م��ار ج �ه��ود ك �ب�يرة ق ��ام بها
احت ��اد ال �ك��رة ع�ل��ى ��ص�ع�ي��د التن�سيق
امل � �ت ��وا� � �ص ��ل م � ��ع خم �ت �ل ��ف اجل� �ه ��ات
املخت�صة بالدولة والأن��دي��ة امل�شاركة
 ،وك��ذل��ك حر�صه على �إر� �س��ال كوادر
ف �ن �ي��ة و�إداري � � � ��ة وط �ب �ي��ة م ��ع الفرق
الأربعة طوال فرتة املباريات من �أجل
الوقوف على ُكل احتياجاتها الطبية

واللوج�ستية وغ�يره��ا  ،وم ��ؤك��داً �أن
ا�ستخدام نظام "الفقاعة" �ساهم يف
جناح املهمة الطبية .
و�أك ��د رئ�ي����س جل�ن��ة ال�ط��ب الريا�ضي
�أن م�شاركة �أنديتنا ج��اءت خالية من
الإ�صابات نتيجة الفحو�صات الدورية
وامل �ن �ت �ظ �م��ة ال �ت��ي �أج ��ري ��ت لأع�ضاء
الأج �ه��زة الفنية والإداري� ��ة  ،كما هو

احلال لوفود الفرق الزائرة للدولة ،
وهو الأمر الذي ي�ؤكد قدرة الإمارات
ع �ل ��ى ت �ن �ظ �ي��م خم �ت �ل��ف ال �ب �ط ��والت
والأحداث الريا�ضية .
وك��ان احت��اد الإم��ارات لكرة القدم قد
ق��ام بتكرمي جيم�س ليو رئي�س وفد
االحت ��اد الآ� �س �ي��وي و�أع �� �ض��اء الفريق
الطبي الذي �أ�شرف على الربوتوكول

يف مباريات جمموعة ال�شارقة تقديراً
جلهودهم الكبرية يف �إجن��اح احلدث
وخروجه ب�أف�ضل �صورة  .من جهته
تلقى احتاد كرة القدم ر�سائل �شكر من
الأندية الأربعة على جهوده الكبرية
التي قدمها لهم طوال فرتة املباريات
وتوا�صله الدائم وامل�ستمر مع البعثات
وتوفريه كل �سُ بل الراحة لهم .

قرعة بطولة كازان جراند �سالم الرو�سية اليوم وفيكتور يلعب اخلمي�س
•• �أبوظبي-الفجر

جترى بعد ظهر اليوم الثالثاء املوافق  5-4يف فندق كور�ستون
يف مدينة ك ��ازان ال��رو��س�ي��ة ق��رع��ة بطولة ك ��ازان ج��ران��د �سالم
ال��رو��س�ي��ة ال �ت��ي ت �ق��ام م�ب��اري��ات�ه��ا خ�ل�ال ال �ف�ترة م��ن � 5إىل 7
م��اي��و احل ��ايل مب���ش��ارك��ة  420الع��ب والع �ب��ه م��ن  83دولة
حتى الآن ،من بينها  10دول عربية ممثلة يف دولة الإمارات،
البحرين ،ال�سعودية ،ال�ك��وي��ت ،ق�ط��ر ،م�صر ،الأردن ،املغرب،
لبنان ،واجلزائر ،كما ي�شارك فريق الالجئني  ..وي�سبق مرا�سم

القرعة اعتماد و�صول املنتخبات امل�شاركة وموافقتها على �إجراء
فحو�صات الكورونا " ،"PCRمنذ اليوم الأول ك�شرط �أ�سا�سي
مل�شاركة كافة الريا�ضيني ،وجت��ري مرا�سم القرعة عرب تقنية
الفيديو وفقا للإجراءات ال�صحية االحرتازية التي ي�شدد عليها
االحتاد الدويل للجودو يف كافة بطوالته.
وت�ع�ق��ب م��را��س��م ال�ق��رع��ة ف�ح��و��ص��ات  PCR-4ل�ل�ي��وم الثاين
ب�ف�ن��دق ال�ب�ط��ول��ة ل�ك��اف��ة امل �� �ش��ارك�ين يف ال�ب�ط��ول��ة  ،وتتوا�صل
الفحو�صات يف ال�ف�ترة امل�سائية لالعبني امل�شاركني يف اليوم
الأول ملناف�سات البطولة ،والتحقق من الأرقام واالوزان  ..وتبد�أ

مناف�سات ال��دور التمهيدي للبطولة �صباح ي��وم غ��دٍ الأربعاء
لأوزان ال�سيدات اخلفيفة خالل الفرتة ال�صباحية وهي -48
كجم -52 ،كجم -57 ،كجم  -60كجم -66 ،كجم ،ويف الفرتة
امل�سائية تقام املناف�سات النهائية لتلك الأوزان ثم التتويج.
و�سيكون الظهور الأول لالعبنا فيكتور �سكرتوف الفائز بامليدالية
الربونزية يف وزن حتت  73كجم يف بطولة �آ�سيا و�أوقيانو�سيا
الكربى للجودو التي �أقيمت م�ؤخرا يوم اخلمي�س املوافق 5/6
على �ضوء قرعة البطولة لوزن حتت  73كجم الذي ي�شارك فيه
 45العبا من �أف�ضل �أبطال العامل ،حيث يحتل العبنا املركز

الثامن يف ت�صنيف امل�شاركني يف بطولة كازان واملركز  22عامليا،
مما ي�ؤكد ق��وة املناف�سة يف ذل��ك ال��وزن ال��ذي ي�ضم العبني من
ال�سعودية والأردن ويتقدمهم فيكتور يف ترتيب الت�صنيف ..
وتتوا�صل مباريات البطولة يومي اجلمعة وال�سبت يف ختام
فعاليات البطولة التي فر�ضت عليها �ضوابط �صحية �صارمة
للحد من جائحة الكورونا ،قبل ال�سفر �إىل بطولة العامل التي
تقام يف العا�صمة املجرية بوداب�ست يف  6يونيو املقبل ،ثم دورة
طوكيو للألعاب الريا�ضية الأوملبية التي تقام خالل الفرتة من
 23وحتى  31يوليو  2021القادم.

املولدويف فيوريل �أيوردا�شي�سكو يتوج بطل دولية احتاد ال�شطرجن على الرقعة
•• ال�شارقة-الفجر

نظم احتاد الإمارات لل�شطرجن يوم �أم�س الأول الأحد  02مايو  2021يف قاعة
نادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن "بطولة الإمارات الدولية املفتوحة لل�شطرجن
اخل��اط��ف � "2021أول بطولة ل��ه على الرقعة منذ خيمت جائحة فريو�س
كورونا بظاللها موقفة الأن�شطة وامل�سابقات الريا�ضية احل�ضورية مطلع العام
املن�صرم .
ح�ضر االفتتاح �سعادةخالد عي�سى املدفع ،الأم�ين العام امل�ساعد للهيئة العامة
للريا�ضة  ،و�سعادة د� .سرحان ح�سن املعيني رئي�س احت��اد الإم��ارات لل�شطرجن
و�سعادة د .علي الزعابي رئي�س ن��ادي احت��اد كلباء وجمال املدفع الأم�ين العام
لنادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن وعبداملجيد حممد الهرمودي ع�ضو جمل�س
�إدارة االحتاد و�سعيد اجلاري املدير التنفيذي لنادي الذيد.
وقد وجه املعيني ال�شكر العميق واالمتنان ل�سعادة عي�سى هالل احلزامي رئي�س

جمل�س ال�شارقة الريا�ضي و�سعادة ال�شيخ �سعود بن عبدالعزيز املعال رئي�س نادي
ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن لتعاونهم الدائم مع االحتاد واملوافقة على تنظيم
البطولة ح�ضوريا.
و�أ��ض��اف � :إن ق��رار تنظيم اللعبة ج��اء �ضمن اخل�ط��وات التي و�ضعها االحتاد
مل�ع��اودة الن�شاط الريا�ضي احل���ض��وري اجل��زئ��ي  ،وا�ستجابة لرغبة الالعبني
الذين ا�شتاقوا ل�صوالت وج��والت امللوك والبيادق على الرقع ال�شطرجنية !
و�أردف يقول  :نحمد اهلل على متام نعمته يف هذا ال�شهر الف�ضيل حيث متكنا
يف احتاد الإم��ارات لل�شطرجن من اخلروج منت�صرين على جائحة كورونا  ،ومل
تتوقف بطوالت ال�شطرجن طوال العام املا�ضي عرب االنرتنت  ،ولكن كان البد لنا
من البدء يف املرحلة الثانية مبعاودة الن�شاط ح�ضوريا على الرقعة ولو ب�شكل
جزئي وحمدود  ،فاجلميع يعلم �أن بطوالت ال�شطرجن قبل اجلائحة كانت ت�ضم
حوايل  200العب والعبة من خمتلف �إم��ارات الدولة  ،ونحن نتطلع بتفائل
كبري لتو�سعة امل�شاركة بت�أين و�سال�سة مع التقيد التام بالإجراءات االحرتازية

فالتزامنا بالتوجيهات ال�سامية حلكومتنا الر�شيدة للمحافظة على �صحة
و�سالمة املجتمع �أولوية ال نتنازل عنها .
وم��ن جانبها �صرحت فوزية عبا�س لطفي ع�ضو جمل�س �إدارة االحت��اد مدير
البطولة ب�أن البطولة �أقيمت على النظام ال�سوي�سري �شطرجن خاطف من 7
جوالت حيث �شارك يف البطولة ( )32العباً والعبة ميثلون  20دولة يف قاعة
ن��ادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن منهم  13الع��ب م��ن حملة الأل�ق��اب �ضمن
التقيد ب��الإج��راءات الوقائية واالح�ترازي��ة املعتمدة للحد من انت�شار فريو�س
كوفيد  -19امل�ستجد .
�شارك على ر�أ�س الالعبني من حملة لقب �أ�ستاذ دويل كبري ك ً
ال من العب املنتخب
الوطني للرجال لل�شطرجن ونادي ال�شارقة �سامل عبدالرحمن واملولدويف فيوريل
�أيوردا�شي�سكو م��درب ن��ادي ال�شارقة  ،والأوك��راين كوماروف دمي�تري والكوبي
والرت �أرين�سيبيا مدرب االحتاد واليوناين جريفا�س �أف�سرتاتيو�س .
ومن حملة لقب �أ�ستاذ دويل املغربي خمل�ص العدناين والأمريكي علي فرحات

والرو�سي �إدوارد كانرت والعب املنتخب الوطني ونادي ابوظبي لل�شطرجن عمران
احلو�سني .
ومن حملة لقب �أ�ستاذ احتاد دويل العب املنتخب الوطني ونادي دبي لل�شطرجن
عثمان مو�سى وال�سوري �صهيب العكلة مدرب نادي ال�شارقة .
وم��ن الالعبات �شاركت عائ�شة �سرحان ورمي خليل ون��ور خ�ضريان من نادي
فتيات ال�شارقة لل�شطرجن  ،كما حظيت البطولة مب�شاركة الالعبني �سعيد
ال�سويدي و�أرك ��ان حممود وحممد ع��ادل والالعبتني عبلة الكعبي وخديجة
�أبوبكر من نادي الثقة للمعاقني .
وقد جاء ترتيب الفائزين باملراكز من الأول لل�ساد�س :
فيوريل �أيوردا�شي�سكو – �سامل عبدالرحمن – عمران احلو�سني – د .مرت�ضى
علي – والرت �أرين�سيبيا – علي فرحات .
�أ�شرف على حتكيم البطولة رئي�س احلكام  -احلكم الدويل �إح�سان جواد واحلكم
الدويل �أديب زهراوي وحكم احتاد دويل �ضحى املعلم.

الثالثاء  4مايو  2021م  -العـدد 13232

الفجر الريا�ضي

4 May 2021 - Issue No 13232

Tuesday

�ضمن الفعاليات والأن�شطة الريا�ضية للمنطقة الأمنية بر�أ�س اخليمة

انطالق بطولتي ك�أ�س القائد العام للرماية الأوملبية �سيدات وم�سابقة الرماية
�ضمن احتفاالت وزارة الداخلية باليوبيل الذهبي �شهد العقيد
دكتور نا�صر حممد البكر مدير مركز تدريب ال�شرطة انطالقة
بطولتي ك�أ�س القائد العام للرماية الأوملبية �سيدات رق��م ( ) 7
وم�سابقة الرماية �ضمن الفعاليات والأن�شطة الريا�ضية للمنطقة
الأمنية ب��ر�أ���س اخليمة التي تنظمتها �إدارة الإع�ل�ام والعالقات
العامة متمثلة يف ق�سم الأن�شطة الريا�ضية واالجتماعية بنادي
�ضباط ال�شرطة وبح�ضور الرائد عبد اهلل بن �سلطان القا�سمي

«الإمارات للتحكيم الريا�ضي» يخاطب
احتاد كرة القدم لإلغاء هيئته التحكيمية
•• دبي-وام:

خ��اط��ب م��رك��ز الإم � ��ارات للتحكيم
الريا�ضي احت��اد ك��رة القدم لإلغاء
ه�ي�ئ��ة ال�ت�ح�ك�ي��م ب ��االحت ��اد ،وذل ��ك
�إع � �م� ��ا ًال ل �ن ����ص امل� � ��ادة  /17/من
ال� �ق ��ان ��ون االحت � � ��ادي رق� ��م /16/
ل���س�ن��ة  ،2016يف � �ش ��أن ت�أ�سي�س
مركز االمارات للتحكيم الريا�ضي،
والتي تن�ص على �أنه "على الهيئات
ال�ت�ح�ك�ي�م�ي��ة ال��ري��ا� �ض �ي��ة القائمة
وقت العمل بهذا القانون �أن توفق
�أو� �ض��اع �ه��ا ط�ب�ق��ا لأح �ك��ام��ه ،خالل وقواعده الإجرائية.
وق ��ال ��س�ع��ادة � �ض��رار ب��ال�ه��ول نائب
�سنة من تاريخ العمل به".
وت�ضمن اخل�ط��اب امل��وج��ه لالحتاد رئ�ي����س م��رك��ز الإم� � ��ارات للتحكيم
وفقا للبيان ال�صادر �أم�س عن املركز ال��ري��ا��ض��ي" :خاطبنا احت��اد الكرة
امل�ط��ال�ب��ة ب �� �ض��رورة ت�غ�ي�ير �أنظمة لإل�غ��اء هيئة التحكيم ،وفقا لن�ص
احتاد الكرة مبا يتوافق مع القانون امل � ��ادة  /4/7/م ��ن الئ �ح��ة هيئة
االحتادي رقم  /16/ل�سنة  2016التحكيم باحتاد االم��ارات العربية
يف � �ش ��أن م��رك��ز الإم� ��ارات للتحكيم امل�ت�ح��دة ل�ك��رة ال �ق��دم وال �ت��ي ن�صت
ال ��ري ��ا�� �ض ��ي ،ون� �ظ ��ام ��ه الأ�سا�سي ع �ل��ى ال�ف���ص��ل يف ال �ط �ع��ون متييزا

على القرارات ال�صادرة من اللجان
اال�ستئنافية يف االحتاد ،وذلك حلني
مبا�شرة م��رك��ز االم ��ارات للتحكيم
ال��ري��ا��ض��ي م�ه��ام��ه واخت�صا�صاته،
وحيث �إن مركز االم��ارات للتحكيم
الريا�ضي قد با�شر �أعماله اعتبار
من  2020/06/20فهذا الأمر
يفر�ض واقعا جديدا يتطلب عدم
ازدواج � �ي� ��ة الأدوار �أو ت�ضاربها،
وب ��ال� �ت ��ايل ع � ��دم ق ��ان ��ون �ي ��ة وج� ��ود
هيئة التحكيم ب��االحت��اد ،ع�ل��ى �أن
يتم االل �ت��زام بتطبيق ق ��رار مركز
الإمارات للتحكيم الريا�ضي ،و�إفادة
املركز بكافة الإج ��راءات القانونية
املتخذة يف هذا ال�ش�أن خالل /10/
�أي � ��ام ع �م��ل ،اع �ت �ب��ارا م��ن تاريخه،
علماً ب ��أن ق ��رارات م��رك��ز الإم ��ارات
للتحكيم الريا�ضي م�شمولة بقوة
ال�سند التنفيذي وفقاً لن�ص املادة
رقم  /15/القانون االحت��ادي رقم
 /16/ل�سنة ."2016

رئي�س ق�سم الأن�شطة الريا�ضية واالجتماعية �ضمن الإجراءات
االحرتازية والوقائية من فريو�س كورونا ( كوفيد  ) 19حفاظاً
على الرماة .
حيث �ضمت مناف�سات البطولتني الإدارات العامة يف �شرطة ر�أ�س
اخليمة والقطاع الأمني و�أكد مدير مركز تدريب ال�شرطة حر�ص
وزارة الداخلية على االهتمام باجلانب الريا�ضي ملنت�سبات ال�شرطة
من خالل �سعيها الد�ؤوب لتنظيم العديد من الفعاليات وامل�سابقات

الريا�ضية التي ت�سهم يف رفع الروح املعنوية لدى اجلميع و�إ�سهامها
يف خلق التناف�س الريا�ضي و�أع��رب عن �شكره للجهود امللمو�سة
لتنظيم تلك الفعاليات الريا�ضية يف �سياق اهتمام القيادة بتنمية
ال �ق��درات وامل �ه��ارات الريا�ضية ب�ين العن�صر الن�سائي ال�شرطي
وتوفري بيئة ي�سودها الرتابط وامل�شاركة والتفاعل من خالل مثل
هذه البطوالت واملناف�سات التي جتمع بينهم من خمتلف الرتب
وامل�ستويات والإدارات والوحدات التنظيمية .
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الآ�سيوي ير�شح باوزير وخريبني للقب �أف�ضل العب يف دوريات غرب �آ�سيا ل�شهر �أبريل
•• �أبوظبي -وام:

ر�شح االحت��اد الآ��س�ي��وي لكرة القدم
ال�لاع �ب�ين خ��ال��د ب��اوزي��ر م��ن نادي
ال�شارقة ،وعمر خريبني م��ن نادي
ال��وح��دة للمناف�سة على لقب العب
ال�شهر يف دوري ��ات غ��رب �آ��س�ي��ا على
�ضوء �أداء الالعبني ونتائج فريقيهما
يف دوري �أبطال �آ�سيا ،ودورهما املهم
يف قيادة ال�شارقة وال��وح��دة للت�أهل
من دوري املجموعات �إىل دور الـ 16
من البطولة الذي تقام مبارياته يف
�شهر �سبتمرب املقبل.
و �أكد االحتاد الآ�سيوي يف تقرير له
م�ساء �أم�س على موقعه الر�سمي �أن
باوزير ت�ألق يف مبارياته مع ال�شارقة ،يف دور املجموعات و جن��ح يف الفوز
م ��ن خ �ل�ال ت���س�ج�ي��ل � 3أه� � ��داف يف ب�صدارة املجموعة الثانية بر�صيد
مرمى كل من القوة اجلوية العراقي  11نقطة م��ن �ست م�ب��اري��ات ،و�أن
بواقع" ه ��دف�ي�ن " و باختاكور باوزير كان �أحد الالعبني امل�ؤثرين
الأوزب� � �ك � ��ي "هدف " و�أن � � ��ه �صنع يف الفريق مب�سريته للت�أهل لدور ال
هدفني ،وم��رر الكرة  145متريرة  16من البطولة.
ناجحة و�صنع  4فر�ص لزمالئه ..و ع��ن ع �م��ر خ��ري �ب�ين �أك� ��د االحت ��اد
و�أن ن ��ادي ال���ش��ارق��ة الإم ��ارات ��ي برز الآ� �س �ي��وي �أن ��ه ب�ع��د �أق ��ل م��ن ثالثة

�أ�شهر على انتقاله �إىل نادي الوحدة،
وا�� �ص ��ل " خ��رب�ي�ن " �أف �� �ض��ل العب
يف ق ��ارة �آ� �س �ي��ا ع ��ام  2017الت�ألق
وق��دم عرو�ضا قوية يف مباريات دور
املجموعات و�ساهم يف ت�أهل الفريق
�إىل دور الـ 16ب�ع��د مناف�سة قوية
يف امل�ج�م��وع��ة اخل��ام �� �س��ة ،و�أن� ��ه بد�أ
الت�ألق يف الدور التمهيدي" امللحق"

و�سجل يف مرمى ال ��زوراء العراقي،
ثم وا�صل الت�ألق يف دور املجموعات
و� �س �ج��ل ه��دف�ين يف م��رم��ى ك��ل من
الريان وجوا ،و�صنع هدفا كما �صنع
 8ف��ر���ص ل��زم�لائ��ه ،و�أك �م��ل 154
متريرة ناجحة.
وت�ضم قائمة ال�لاع�ب�ين املر�شحني
�أي �� �ض ��ا م ��ع خ ��ال ��د ب� ��اوزي� ��ر ،وعمر

خريبني ك�لا م��ن ع �ب��دال��رزاق حمد
اهلل العب الن�صر ال�سعودي ،وحممد
ال�بري��ك الع ��ب ال �ه�لال ال�سعودي،
وم��اي �ك��ل اول ��وجن ��ا الع ��ب الدحيل
ال� �ق� �ط ��ري ،وع �م ��ر ال �� �س��وم��ة العب
الأه� �ل ��ي ال �� �س �ع��ودي ،و�أح� �م ��د زري ��ق
الع��ب ال��وح��دات الأردين ،و�سانتي
كازوال العب ال�سد القطري.

مي�سي يعيد بر�شلونة �إىل �سكة االنت�صارات ختام ناجح ملناف�سات بطولة البادل تن�س الرم�ضانية لل�سيدات
�أع � ��اد ال �ق��ائ��د وال �ن �ج��م الأرج �ن �ت �ي �ن��ي ليونيل
مي�سي فريقه بر�شلونة �إىل �سكة االنت�صارات
و�أحيا �آماله يف املناف�سة على اللقب قبل القمة
املرتقبة �ضد �أتلتيكو م��دري��د ال�سبت املقبل،
وذلك بقيادته �إىل الفوز على م�ضيفه فالن�سيا
 2-3على ملعب "مي�ستايا" يف املرحلة الرابعة
والثالثني من بطولة �إ�سبانيا يف كرة القدم.
وك��ان فالن�سيا البادئ بالت�سجيل عرب املدافع
ال�برازي �ل��ي غ��اب��ري��ال ب��اوت�ي���س�ت��ا ( ،)50لكن
بر�شلونة رد بثالثة �أهداف بينها ثنائية ملي�سي
( 57و )69وه ��دف مل�ه��اج�م��ه الفرن�سي
�أن� �ط ��وان غ��ري��زم��ان ( ،)63ق �ب��ل �أن
ي �ق �ل ����ص ك ��ارل ��و� ��س � �س��ول�ي�ر ال� �ف ��ارق
(.)83
وا��س�ت�ع��اد بر�شلونة ت��وازن��ه ب�سرعة
عقب اخل�سارة املفاجئة �أمام �ضيفه
غ ��رن ��اط ��ة  2-1يف "كامب نو"
اخلمي�س يف م �ب��اراة م��ؤج�ل��ة من
امل��رح �ل��ة الـ ،33فعزز
م��وق �ع��ه يف املركز
الثالث بر�صيد

 74نقطة بفارق املواجهتني املبا�شرتني خلف
غرميه التقليدي ري��ال مدريد حامل اللقب،
وبفارق نقطتني خلف �أتلتيكو مدريد املت�صدر
و�ضيفه يف قمة حا�سمة ال�سبت املقبل يف املرحلة
ال�ساد�سة والثالثني.
وك��ان��ت االف�ضلية للفريق ال�ك��ات��ال��وين الذي
خا�ض املباراة يف غياب مدربه الهولندي رونالد
ك��وم��ان ب�سبب االي �ق��اف مل �ب��ارات�ين ل �ط��رده يف
املباراة �ضد غرناطة ،منذ البداية لكن التكتل
ال��دف��اع��ي لالعبي ا�صحاب الأر� ��ض ح��ال دون
خلق الكثري من الفر�ص يف ال�شوط
الأول.
وا�� �س� �ت� �ه ��ل فالن�سيا
ال � � �� � � �ش � � ��وط ال � � �ث � ��اين
مهاجما وجنح يف افتتاح
ال�ت���س�ج�ي��ل م �ب �ك��را ،لكن
ب ��ر� �ش �ل ��ون ��ة �� �ص ��ب ج ��ام
غ�ضبه بت�سجيله ثالثة
�أه��داف يف مدى  12دقيقة
بينها ثنائية ملي�سي الذي عزز
م��وق �ع��ه يف � � �ص ��دارة الئحة
ال �ه ��داف�ي�ن ب��ر� �ص �ي��د 28
هدفا.
وه � � ��و ال� � �ف � ��وز الأول
ل �ب��ر� � �ش � �ل � ��ون � ��ة ع �ل ��ى
فالن�سيا يف �آخ��ر �أربع
زي� � � � � ��ارات ل � ��ه مللعب

"مي�ستايا".
و�أهدر بيدري فر�صة ذهبية الفتتاح الت�سجيل
مبكرا اثر هجمة من�سقة وتبادل �سريع للكرة
م��ن مل�سة واح ��دة عندما هي�أها ل��ه الهولندي
فرنكي دي يونغ داخل املنطقة ف�سددها بيمناه
بجوار القائم الأي�سر (.)3
و�أنقذ حار�س مرمى بر�شلونة ال�سابق الدويل
ال�ه��ول�ن��دي ي��ا��س�بر �سيلي�سن م��رم��ى فالن�سيا
من هدف حمقق عندما ت�صدى لكرة املدافع
الأوروغوياين رونالد �أراوخو داخل املنطقة اثر
ركلة حرة جانبية انربى لها مي�سي (.)13
وك��ان��ت �أول و�أخ�ط��ر فر�صة لفالن�سيا عندما
تلقى ال�صربي �أورو� ��ش رات�شيت�ش ك��رة خارج
املنطقة من خو�سيه غايا ف�سددها قوية زاحفة
ب�ي�م�ن��اه ت���ص��دى ل�ه��ا ح��ار���س امل��رم��ى ال ��دويل
الأملاين مارك-اندريه تري �شتيغن على دفعتني
(.)26
و�أن �ق��ذ ت�ير �شتيغن م��رم��اه م��ن ه��دف حمقق
بت�صديه النفراد الربتغايل غون�سالو غيدي�ش
داخل املنطقة حيث ابعد كرته بيده اىل ركنية
(� )49سجل منها امل��داف��ع غابريال باولي�ستا
ال�ت�ق��دم ب�ضربة ر�أ��س�ي��ة داخ��ل امل��رم��ى اخلايل
(.)50
وح�صل بر�شلونة على ركلة جزاء عندما مل�ست
الكرة يد املدافع توين التو فانربى لها مي�سي
لكن احل��ار���س �سيلي�سن ت�صدى ل�ه��ا ،فتهي�أت
�أم ��ام �سريجيو بو�سكيت�س ال ��ذي م��رره��ا اىل
بيدري ام��ام املرمى ف�سددها قوية ارت��دت من
املدافع باوتي�ستا وا�ستقرت �أم��ام "الربغوث"
الذي تابعها ب�سراه داخل املرمى مدركا التعادل
(.)58
وم �ن��ح غ��ري��زم��ان ال �ت �ق��دم ل�بر��ش�ل��ون��ة عندما
ا��س�ت�غ��ل ك ��رة م��رت��دة م��ن �سيلي�سن بعد
ر�أ� �س �ي��ة مل��واط�ن��ه دي ي��ون��غ فتابعها
بي�سراه م��ن م�سافة قريبة على
مي�ين احل��ار���س ( ،)63رافعا
ر� �ص �ي��ده اىل  12ه��دف��ا هذا
املو�سم.
ووج � � � ��ه م� �ي� ��� �س ��ي ال� ��� �ض ��رب ��ة
القا�ضية لفالن�سيا ب�إ�ضافته
ال �ه��دف ال�ث��ال��ث م��ن رك�ل��ة حرة
مبا�شرة من خارج املنطقة انربى
ل�ه��ا ب�ي���س��راه ف��ارت�ط�م��ت بالقائم
الأي�سر وعانقت ال�شباك (.)69
وق �ل ����ص � �س��ول�ير ال� �ف ��ارق لأ�صحاب
الأر�� � ��ض ب �ه��دف رائ � ��ع م ��ن ت�سديدة
قوية بي�سراه من خارج املنطقة �أ�سكنها
الزاوية اليمنى البعيدة ملرمى تري �شتيغن
(.)83
وا�ستعاد فياريال ت��وازن��ه بفوزه ال�صعب على
�ضيفه خيتايف �1-صفر ،وتخل�ص بلد الوليد

م��ن م�ن�ط�ق��ة ال �ه �ب��وط اىل ال ��درج ��ة الثانية
ب �ت �ع��ادل��ه ال �ث �م�ين م��ع م���ض�ي�ف��ه ري� ��ال بيتي�س
.1-1
يف امل� �ب ��اراة االوىل ،ع ��اد ف �ي��اري��ال اىل نغمة
االنت�صارات بعد خ�سارتني متتاليتني ،عندما
تغلب على خيتايف بهدف وحيد �سجله يرميي
بينو يف الدقيقة .79
وا�ستغل فياريال تعرث ري��ال بيتي�س ام��ام بلد
الوليد لينتزع منه املركز ال�ساد�س الذي يخول
��ص��اح�ب��ه خ��و���ض م�سابقة ال� ��دوري الأوروب� ��ي
"يوروبا ليغ" ،بعدما رف��ع ر�صيده اىل 52
نقطة مقابل  51للفريق الأندل�سي ،وبفارق
نقطة واح��دة خلف ري��ال �سو�سييداد اخلام�س
والذي خ�سر امام هوي�سكا �صفر -1ال�سبت.
و�أك ��د ف�ي��اري��ال ا��س�ت�ع��داده اجل�ي��د لرحلته اىل
ل�ن��دن مل��واج�ه��ة �أر� �س �ن��ال االن�ك�ل�ي��زي اخلمي�س
املقبل يف �إي��اب ن�صف نهائي م�سابقة الدوري
الأوروبي "يوروبا ليغ" بعدما كان ح�سم مباراة
الذهاب اخلمي�س يف �صاحله .1-2
ويف الثانية ،كان ريال بيتي�س البادئ بالت�سجيل
عرب �أيتور روبيال مطلع ال�شوط الثاين (،)49
و�أدرك الإ�سرائيلي �شون وي�سمان التعادل بعد
 19دقيقة (.)68
وهو التعادل الرابع على التوايل لبلد الوليد
وال�ساد�س يف مبارياته الثماين االخ�يرة الني
مل ي��ذق فيها طعم ال�ف��وز ،فرفع ر�صيده اىل
 31نقطة و�صعد اىل املركز ال�سابع ع�شر� ،آخر
املراكز التي تخول ل�صاحبها البقاء يف دوري
الدرجة الأوىل.
وب��ات بلد الوليد يتقدم ب�ف��ارق نقطة واحدة
عن �صاحبي املركز الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر
بنف�س ال��ر��ص�ي��د ،هوي�سكا ال�ف��ائ��ز ع�ل��ى ريال
�سو�سييداد �1-صفر ال�سبت ،و�إل�ت���ش��ي الذي
�سقط �أم ��ام �أتلتيكو م��دري��د بالنتيجة ذاتها
يف اليوم ذات��ه ،وب�ف��ارق خم�س نقاط عن ايبار
�صاحب املركز االخري والفائز على ديبورتيفو
االفي�س �3-صفر ال�سبت اي�ضا.
ومني غرناطة بخ�سارة موجعة على �أر�ضه �أمام
قاد�ش بهدف وحيد �سجله روب��ن �سوبرينو يف
الدقيقة  .39وطرد هداف غرناطة املخ�ضرم
روبرتو �سولدادو يف الدقيقة .88
وكان غرناطة فجر مفاج�أة من العيار الثقيل
اخلمي�س عندما تغلب على بر�شلونة  1-2يف
عقر داره كامب نو يف مباراة م�ؤجلة.
وجت �م��د ر� �ص�ي��د غ��رن��اط��ة ال�� �س��اع��ي �إىل �أحد
امل ��رك ��زي ��ن امل� ��ؤه� �ل�ي�ن اىل م �� �س��اب �ق��ة ال � ��دوري
الأوروب��ي "يوروبا ليغ" املو�سم املقبل �أو �أقله
امل��رك��ز ال �� �س��اب��ع امل� ��ؤه ��ل اىل ال � ��دور الفا�صل
للم�سابقة القارية اجلديدة "يوروبا كونفرن�س
ليغ" ،عند  45نقطة يف املركز الثامن بر�صيد
 45نقطة بفارق �سبع نقاط خلف فياريال.

�أ�سدل ال�ستار على مناف�سات بطولة
ال� �ب ��ادل ت�ن����س ال��رم �� �ض��ان �ي��ة الأوىل
لل�سيدات التي مت تنظيمها من قبل
جمل�س دبي الريا�ضي ،ونادي زعبيل
لل�سيدات بالتعاون مع مالعب بادل
بوينت وامتدت مناف�ساتها ملدة يومني
لت�شمل  16العبة من فئة � Cضمن
 8فرق تتناف�س يف �أول ملعب بادل
ت�ن����س ل�ل���س�ي��دات يف دول� ��ة الإم � ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة وال ��ذي ي�ت�خ��ذ من
نادي زعبيل لل�سيدات مقراً له.
انطلقت الت�صفيات يف �أجواء حما�سية
يف اليوم الأول من البطولة وامتدت
النهائيات لليوم الثاين من البطولة
التي اختتمت بفوز ك��ل م��ن الالعبة
�سو�سن �سعد ،والالعبة �شذى �أحمد
بامليدالية الذهبية .والالعبة �سارة
ب��ن ك��اظ��م وال�لاع �ب��ة ع��و��ش��ة حممد
ب��امل�ي��دال�ي��ة الف�ضية� .أم ��ا امليداليات
ال�ب��رون� ��زي� ��ة ف �ق ��د ك ��ان ��ت ل �ك ��ل من
الالعبات لييا �إفانز ،وهيا ع�صماين،
و�شيمة امل �ه�يري ،وم�ي�رة الفال�سي.
ومت ت �ك��رمي ال �ف��ائ��زات ب�ح���ض��ور كل
م ��ن �إدارة ن � ��ادي زع �ب �ي��ل لل�سيدات
وجم�ل����س دب��ي ال��ري��ا� �ض��ي .و �أعربت
�سمو ال�شيخة لطيفة بنت حمدان بن
را�شد �آل مكتوم عن فخرها مب�ستوى
الالعبات امل�شاركات يف بطولة البادل
ت�ن����س ال�ن���س��ائ�ي��ة ال��رم���ض��ان�ي��ة وذلك
خ�لال الت�صفيات النهائية للبطولة
ال�ت��ي �شهدتها ��س�م��وه��ا ويف ت�صريح
خ��ا���ص �أو� �ض �ح ��ت �أن ن � ��ادي زعبيل
لل�سيدات �سيقوم بتبني الفائزات يف
البطولة و�سيقدم لهن كافة املمكنات
ال �ت��ي ��س�ت�ق��دم ل �ه��ن ال��دع��م الكامل
ل�لاح�تراف يف ري��ا��ض��ة ال �ب��ادل تن�س
من حيث التدريب املخت�ص بالإ�ضافة
�إىل الدعم لال�شرتاك يف البطوالت
املحلية والعاملية حيث �سيكون النادي
مبثابة ن��واة تعنى بتمكني وبت�أهيل
العبات يحرتفن التحكيم والتدريب
يف ري��ا� �ض��ة ال �ب��ادل ت�ن����س ال �ت��ي باتت
من �أ�سرع الريا�ضات من��واً يف العامل
ب�شكل ع��ام ويف الدولة ب�شكل خا�ص.

و�أو��ض�ح��ت ف��وزي��ة ف��ري��دون – مدير
ق�سم تطوير ريا�ضة امل ��ر�أة مبجل�س
دب � ��ي ال ��ري ��ا�� �ض ��ي �أن جم �ل ����س دب ��ي
الريا�ضي كان والزال داعماً لريا�ضة
املر�أة مبختلف جماالتها ومن �ضمنها
ال � �ب ��ادل ت �ن ����س ال �ت ��ي ت �ع �ت�بر �إح� ��دى
�أ��س��رع الريا�ضات من��واً على م�ستوى
العامل ،وي�سعدنا �أن ندعم مثل هذه
البطوالت التي من �ش�أنها �أن ت�ؤهل
العبات حمرتفات ميثلن ال��دول��ة يف
البطوالت واملحافل العاملية.
�إجراءات احرتازية
اجل ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر �أن ال �ب �ط��ول��ة مت
تنظيمها وفق الإجراءات االحرتازية
املعتمدة من اجلهات الر�سمية ب�إمارة
دب� ��ي وال�ب��روت� ��وك� ��والت الريا�ضية
اخلا�صة التي اعتمدها جمل�س دبي
الريا�ضي جلميع املناف�سات .وت�أتي
البطولة مع عودة الن�شاط الريا�ضي
تدريجياً ل�ساحة الفعاليات الريا�ضية
ال��رم �� �ض��ان �ي��ة ح �ي��ث � �ش �ه��دت �إم � ��ارة
دب��ي مو�سماً متميزاً م��ن املناف�سات
الريا�ضية الرم�ضانية وفق اجراءات
اح �ت��رازي � ��ة م� ��� �ش ��ددة .ك �م��ا مت دعم
الفعالية بطاقم طبي متكامل من
م�ست�شفيات ال�سعودي الأملاين لتقدمي
الدعم الطبي �إن لزم.
�أول ملعب ن�سائي للبادل تن�س يف
الدولة
وي�أتي تنظيم هذه البطولة الن�سائية

الأوىل من نوعها على �أر�ض �أول ملعب
ن���س��ائ��ي ل�ل�ب��ادل ت�ن����س ع�ل��ى م�ستوى
الدولة وال��ذي قامت بافتتاحه �سمو
ال�شيخة لطيفة بنت حمدان بن را�شد
�آل م�ك�ت��وم ،ال��رئ�ي����س الأع �ل��ى لنادي
زعبيل لل�سيدات والذي جاء افتتاحه
لتعزيز اجل�ه��ود م��ن �أج��ل ن�شر هذه
اللعبة واالرتقاء بها ،وحتقيقاً لر�ؤية
القيادة الر�شيدة ب�ضرورة دعم املر�أة
وتوفري كافة مقومات النجاح لها من
�أج��ل موا�صلة م�سرية النجاحات يف
املجاالت املختلفة مبا فيها املناف�سات
الريا�ضية.
و�أك � ��دت ��ش�ي�م��اء ع�ب�ي��د امل��دي��ر العام
ل�ن��ادي زعبيل لل�سيدات �أن الإقبال
ع �ل��ى ه ��ذه ال��ري��ا� �ض��ة م ��ن العن�صر
الن�سائي �أ�صبح منقطع النظري حيث
�أن ال�سيدات ّ
كن ين�شدن اخل�صو�صية
ملمار�سة هذه اللعبة وجاء �إن�شاء �أول
ملعب بادل تن�س ن�سائي على م�ستوى
ال ��دول ��ة يف ن� ��ادي زع�ب�ي��ل لل�سيدات
ح�ل ً�ا م�ث��ال�ي�اً ل�ل��راغ�ب��ات يف ممار�سة
ه��ذه الريا�ضة ب�شكل اح�ترايف وعلى
�أيدي مدربات عامليات يف �أجواء تت�سم
باخل�صو�صية التامة .واليوم ونحن
نرى امل��ر�أة حترتف يف هذه الريا�ضة
�إىل ج��ان��ب �أخ�ي�ه��ا ال��رج��ل ف ��إن ذلك
ب�لا��ش��ك م��دع��اة ل�ل�ف�خ��ر واالع �ت ��زاز
وداف � ��ع لأن ت�ت�ظ��اف��ر ك��اف��ة اجلهود
الوطنية لت�سهيل كل ما من �ش�أنه �أن
يدعم تطوير م�ه��ارات امل��ر�أة يف هذه
الريا�ضة وي�صقلها.
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يبيع الطعام لتحقيق حلم والدته

حوت رمادي �صغري ي�ضل طريقه

بد�أت �أ�سرة �أمريكية رحلتها �إىل القاهرة ،هذا الأ�سبوع،
وهي الرحلة التي مت جمع تكاليفها من خالل بيع �شرائح
اللحم باجلنب لتحقيق حلم الأم�" .أنتظر ر�ؤية ابت�سامتها
عندما ترى الأهرامات لأول مرة ،و�آمل �أن توفر لنا هذه
العطلة ذكريات تبقى معنا �إىل الأبد" ..هكذا قال ال�شاب
الأمريكي ،دا�سنت فيتال ،الذي يقوم ببيع �شرائح اللحم
باجلنب من �أج��ل جمع تكاليف رحلة لوالدته املري�ضة
ب��ال���س��رط��ان مل���ص��ر .وك�ت��ب ف�ي�ت��ال م�ق��اال ُن���ش��ر يف جملة
"نيوزويك" الأمريكية �أول �أول �أم�س ال�سبت قال فيه
�إن والدته قد ن�ش�أت يف �أ�سرة منخف�ضة الدخل ،ومل يكن
لديها الكثري من املال عندما تزوجت ،وظلت تعمل طوال
حياتها حتى �إنها مل تكن حت�صل على �أي �إج��ازات ،ومل
تغادر الواليات املتحدة مطلقاً ،لكنها لطاملا كانت حتب
م�صر وت�ستمتع بر�ؤيتها يف فيلم "الو�صايا الع�شر" ،وظلت
دائماً رحلة القاهرة على ر�أ�س قائمة �أمنياتها .و�أ�ضاف:
"بد�أت �أمي تعاين من �آالم �شديدة يف يوليو (حزيران)
 ،2020لكنها مل تخرب �أحداً ،ولكن ظلت الآالم م�ستمرة
�إىل درجة �أ�صبح فيها الأمر ال يُحتمل ،ويف �أغ�سط�س (�آب)
ا�ضطررنا �إىل نقلها �إىل امل�ست�شفى ،ومبجرد �أن خ�ضعت
لالختبار علمنا ب�أنها م�صابة بال�سرطان ،وللأ�سف كانت
يف املرحلة الرابعة غري القابلة للعالج ،و�أكد يل الأطباء
�أن �أمي �أمامها عامني على الأكرث يف احلياة".

ُر ِ�صد يف الأي��ام الأخ�يرة حوت رم��ادي للمرة الأوىل عند �سواحل
البحر الأبي�ض املتو�سط الفرن�سية ،يُعت َقد �أنه �ضل طريقه بعيداً
من املحيط ال�ه��ادئ ،على ما �أف��ادت "ال�شبكة الوطنية للثدييات
البحرية" يف فرن�سا .و�سبق لعجل احل��وت ه��ذا �أن �شوهد قبالة
املغرب يف مطلع مار�س املا�ضي ،ثم عند ال�سواحل الإيطالية خالل
الأ�سابيع الأخرية ،قبالة نابويل ثم روما فجنوى.
ويبلغ طوله ثمانية �أمتار وعمره نحو � 15شهراً .ويبدو �أنه تائه يف
البحر الأبي�ض املتو�سط ،ويحاول اخلروج منه للعودة �إىل موطنه
الطبيعي الواقع يف �شمال املحيط الهادئ .و�أ�شار ع�ضو "ال�شبكة
الوطنية للثدييات البحرية" الطبيب البيطري �أدري��ان غانييه
الذي �شاهد بنف�سه احلوت اجلمعة قبالة بورم ليه ميموزا "جنوب
��ش��رق فرن�سا" �إىل �أن ح��وت�اً "�سبق �أن �شوهد م��رت�ين يف البحر
الأبي�ض املتو�سط عام  ،2010ولكن قبالة �إ�سرائيل و�إ�سبانيا� ،أما
ه��ذا العجل فهو الأول قبالة ال�سواحل الفرن�سية" .وم��ن غري
امل�ع�ت��اد �أن ي�ك��ون ه��ذا ال�ن��وع م��ن احل�ي�ت��ان م��وج��وداً يف مثل مياه
البحر الأبي�ض املتو�سط نظراً �إىل �أن الغالبية العظمى من هذه
احليوانات تعي�ش بني كاليفورنيا يف ال�شتاء و�أال�سكا يف ال�صيف.

�أطفال يلتهمون حلوى احل�شي�ش ..وهذه هي النتيجة

يف واق�ع��ة غريبة ،ت�ن��اول �أط�ف��ال ح�ل��وى يعتقد �أن�ه��ا حت�ت��وي على
احل�شي�ش يف بريطانيا ،مما �أدى �إىل تعر�ضهم لأ�ضرار �صحية.
وقالت ال�شرطة �إن � 4أطفال نقلوا �إىل امل�ست�شفى ،بعد تعر�ضهم
لـ"رد ف�ع��ل عنيف" م��ن ج ��راء ت �ن��اول احل�ل��وي��ات ال �� �ض��ارة .ومت
ا�ستدعاء ال�ضباط �إىل حمل جت��اري يف باوند لني مبدينة �إب�سوم
جنوبي بريطانيا م�ساء �أول �أول �أم�س ال�سبت ليجدوا � 3أطفال
يتقي�أون ب�شكل ال ميكن ال�سيطرة عليه ،ثم يفقدون الوعي .وذكرت
�شبكة "�سكاي نيوز" الربيطانية �أنه مت نقل فتاة ( 12عاما) و�صبي
( 12عاما) و�آخر يكربه بعام �إىل امل�ست�شفى يف �سيارة �إ�سعاف .كما
ذك��رت ال�شبكة �أن��ه مت نقل �صبي ثالث يبلغ من العمر  12عاما،
يعتقد �أي�ضا �أن��ه تناول احللويات� ،إىل امل�ست�شفى من قبل عائلته
ك�إجراء احرتازي .وظل الأطفال الأربعة يف امل�ست�شفى طوال الليل
للمراقبة .ويعتقد �أن احللويات رمبا تكون قد �أعطيت للأطفال يف
ملعب ترفيهي قريب ،وقالت ال�شرطة �إنها ال متلك "و�صفا وا�ضحا
للحلويات املعنية" .لكنها قالت �إنها تلقت تقريرا مماثال م�ساء
يوم اجلمعة املا�ضي يت�ضمن "حلقات جيلي خ�ضراء بنكهة التفاح.
حل�سن احلظ كان ال�شخ�ص يف تلك احلادثة �أقل ت�ضررا".

طرد موظفني حكوميني يف نيوزيلندا بعد رف�ض التطعيم
�أعلنت هيئة اجل�م��ارك النيوزيلندية ط��رد  9موظفني
ب�سبب رف�ضهم اللقاح �ضد كورونا ،يف وقت طالبت فيه
ال �ب�لاد بتلقيح جميع م��وظ�ف��ي احل ��دود "يف اخلطوط
الأمامية" بحلول نهاية �أبريل(ني�سان) املا�ضي ،وفق ما
�أورد موقع "احلرة" .ويف فرباير (�شباط) ،قالت رئي�سة
الوزراء جا�سيندا �أرديرن �إن "احلكومة لن جتعل اللقاح
�إل��زام�ي��ا ملوظفي اخل�ط��وط الأم��ام �ي��ة ،و�سينقل الذين
رف�ضوا اللقاح �إىل وظائف �أخرى".
وق��ال��ت ن��ائ�ب��ة ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�ج�م��ارك ل�ش�ؤون
الأفراد ،جا�سيندا فونيل" :ال ميكن العثور على عمل �آخر
للموظفني الذين كانوا يعملون يف احلدود البحرية".
و�أ�ضافت "ن�أ�سف لأنهم ا�ضطروا �إىل ترك العمل ،ونفهم
مدى �صعوبة هذا الو�ضع بالن�سبة لهم".
و�أكدت �أن حوايل  95%من موظفي اخلطوط الأمامية
يف اجلمارك الذين طلب منهم التطعيم ،ح�صلوا على
جرعتهم الأوىل ،و 85%على اجلرعة الثانية.

حادث بني قاربني ..والنتيجة � 25ضحية

لقي � 25شخ�صاً حتفهم �صباح �أم�س االثنني يف حادث ا�صطدام
بني قاربني يف نهر يف و�سط بنغالد�ش ،وفق ما �أعلنت ال�شرطة.
وقال قائد ال�شرطة املحلية مرياز ح�سني بعد ا�صطدام قارب يقلّ
� 30شخ�صاً على الأق��ل وم��رك��ب ينقل رم��ا ًال يف نهر ب��ادم��ا قرب
مدينة �شيب�شار" ،لقد �أنقذنا خم�سة �أ�شخا�ص وانت�شلنا  25جثة".
ويوا�صل رجال الإطفاء وال�سكان عمليات البحث ،يف وقت ال يزال
هناك �أ�شخا�ص �آخرون مفقودين ،بح�سب �شرطي �آخر.
وغال ًبا ما ت�سجل حوادث بني ال�سفن يف بنغالد�ش الواقعة على دلتا
وتعربها مئات الأنهر .ويعتمد ماليني الأ�شخا�ص على القوارب يف
تنقالتهم ال �سيما يف املناطق ال�ساحلية� ،إال �أن هذه ال�سفن غال ًبا ما
تكون متداعية وحتمل �أكرث من قدرتها اال�ستيعابية.
وتبحر مراكب �شراعية حمملة بالرمال وقد يكون من ال�صعب
ر�ؤيتها يف املياه الهائجة ،خ�صو�صاً عندما يكون ال�ضوء خافتاً.

ملاذا ترتدي ملكة
بريطانيا �ألوان ًا زاهية؟
امل�ل�ك��ة �إل �ي��زاب �ي��ث ه��ي واح� ��دة من
�أك�ث�ر �أف ��راد ال�ع��ائ�ل��ة الربيطانية
امل��ال �ك��ة �أن ��اق ��ة ،وت���ش�ت�ه��ر بارتداء
ب��دالت ومعاطف م��ع �إك�س�سوارات
ب�ألوان زاهية ملفتة للنظر.
ويبدو �أن الأل��وان املف�ضلة للملكة
ه ��ي ظ�ل��ال ج��ري �ئ��ة م ��ن الأزرق
والأح� � � �م � � ��ر والأخ� � ��� � �ض � ��ر وح �ت ��ى
الأ�صفر .وعلى عك�س بقية �أفراد
العائلة املالكة ،ملاذا متيل �صاحبة
اجلاللة �إىل الألوان الزاهية؟
ارت� ��دت امل�ل�ك��ة �أل ��وا ًن ��ا زاه �ي��ة منذ
ع�ق��ود ،ب ��دءًا م��ن ال��زي الفريوزي
ال� ��ذي ارت ��دت ��ه يف ج��ول��ة يف كندا
ع��ام � 1984إىل املعطف الأخ�ضر
ال�ل�ي�م��وين ال ��ذي ارت��دت��ه يف وقت
��س��اب��ق م��ن ه��ذا ال���ش�ه��ر مبنا�سبة
ال� ��ذك� ��رى امل �ئ ��وي ��ة ل �� �س�ل�اح اجلو
امللكي الأ�سرتايل ،بح�سب �صحيفة
�إك�سربي�س الربيطانية.
وحت � ��دث �أف � � ��راد ال �ع��ائ �ل��ة املالكة
وامل ��ؤل �ف ��ون ال��ذي��ن در�� �س ��وا امللكة
على مر ال�سنني عن ول��ع �صاحبة
اجل�ل�ال ��ة ب � ��الأل � ��وان ال ��زاه� �ي ��ة يف
املا�ضي ،ويف فيلم وثائقي بث عام
� ،2016أو�ضحت �صويف ،كونتي�سة
وي���س�ي�ك����س �إن امل�ل�ك��ة ب�ح��اج��ة �إىل
ال�ت�م�ي��ز ح�ت��ى يتمكن ال �ن��ا���س من
قول "ر�أيت امللكة".
و�أ�ضافت "عندما تظهر امللكة يف
م �ك��ان م��ا يتجمع ع ��دد ك�ب�ير من
ال�ن��ا���س ح��ول�ه��ا ،وي��ري��د ك��ل منهم
�أن ينظر �إليها �أو حتى جمرد ر�ؤية
جزء من قبعتها".

Tuesday

�سحب الدخان تغطي �سماء �سيدين

جينيفر لوبيز تر�سل قبلة �أثناء �أدائها على خ�شبة امل�سرح �أثناء ت�سجيل حفل جلمع التربعات يف ا�ستاد �سويف بكاليفورنيا.ا ف ب

علماء يبتكرون تقنية ثورية لتعديل اجلينات

ابتكر باحثون من معهد وي�س للهند�سة امل�ستوحاة بيولوج ًيا يف جامعة
هارفارد� ،أداة جديدة لتحرير اجلينات ميكن �أن متكن العلماء من �إجراء
ماليني التجارب اجلينية يف الوقت نف�سه .
و�أطلق العلماء ا�سم ( )RLRعلى التقنية اجلديدة ،وهي ت�ستخدم �أجزاء
من احلم�ض النووي البكتريي ت�سمى ريتونات والتي ميكنها �إنتاج �أجزاء
من احلم�ض النووي �أحادي ال�سل�سلة.
عندما يتعلق الأمر بتعديل اجلينات ،ف�إن تقنية كري�سرب كي�س ،9هي على
الأرجح التقنية الأكرث �شهرة هذه الأيام� ،إذ �أنها مكنت الباحثني من تغيري
ت�سل�سل احلم�ض النووي ب�سهولة .ومتيزت ب�أنها �أكرث دقة من التقنيات
امل�ستخدمة �سابقًا ،ولديها جمموعة متنوعة من التطبيقات املحتملة ،مبا
يف ذلك العالجات املنقذة للحياة ملختلف الأمرا�ض.
وم��ع ذل��ك ،ف ��إن الأداة لديها بع�ض ال�سلبيات ،مثل ع��دم مقدرتها على
تو�صيل مواد كري�سرب كي�س 9ب�أعداد كبرية ،مما ي�شكل م�شكلة للدرا�سات
والتجارب .كما ميكن �أن تكون الطريقة التي تعمل بها هذه التقنية �سامة
للخاليا ،لأن �إنزمي كي�س  9وهو "املق�ص اجلزيئي امل�س�ؤول عن قطع خيوط
احلم�ض النووي” غال ًبا ما يقطع املواقع غري امل�ستهدفة �أي�ضاً.

�أ�سرع ج�سم من �صنع الإن�سان يقرتب من ال�شم�س
ق��ال��ت وك��ال��ة الف�ضاء الأم�يرك�ي��ة ن��ا��س��ا� ،إن م�سبار ب��ارك��ر ال��ذي �أط�ل��ق يف
�أغ�سط�س  2018يف مهمة لدرا�سة ال�شم�س ،متكن م��ؤخ��را م��ن حتطيم
رقمني قيا�سيني� ،سبق و�أنه حققهما امل�سبار نف�سه.
و�أ��ص�ب��ح امل�سبار ب��ارك��ر �أ��س��رع ج�سم م��ن �صنع الإن���س��ان� ،إذ بلغت �سرعته
 532.000كم�/ساعة ،حمطما بذلك رقما قيا�سيا حققه يف وقت �سابق وقد
بلغ  393.044كم�-ساعة.
كما اقرتب امل�سبار باركر من ال�شم�س ،لي�صبح �أقرب مركبة ف�ضائية ت�صل
�إىل ال�شم�س ،وذلك على م�سافة  10.4مليون كيلومرت .وكان امل�سبار نف�سه
قد اتقرب �إىل م�سافة  18.6مليون كيلومرت من ال�شم�س يف وقت �سابق
من رحلته.
ومل ي�سبق �أن �سافر �أي ج�سم مت بنا�ؤه ب�أيد ب�شرية �أ�سرع من م�سبار باركر
ال�ت��اب��ع ل��وك��ال��ة ن��ا��س��ا الأم�يرك �ي��ة ،وه��و م��رك�ب��ة ف�ضائية ��ص�غ�يرة احلجم
ومقاومة للحرق بحجم �سيارة �صغرية و"تالم�س ال�شم�س" عمل ًيا.
و�أ�شارت بيانات وكالة الف�ضاء الأمريكية "نا�سا"� ،إىل �أن امل�سبار باركر �سجل
هذين الرقمني القيا�سيني اجلديدين يف �أواخر �شهر �أبريل املا�ضي.
وذكرت �أنه يف � 29أبريل املا�ضي ،و�أثناء اقرتاب امل�سبار باركر من ال�شم�س
وو�صوله �إىل �أق��رب نقطة ممكنة تعرف با�سم "احل�ضي�ض" ،ك��ان باركر
ي�سافر ب�سرعة ت�ساوري دوران الأر�ض  13مرة يف ال�ساعة الواحدة.

درة تلفت الأنظار
ب�أحدث ظهور مع زوجها
ن�شرت املمثلة التون�سية درة� ،صورة جتمعها
بزوجها املهند�س ورجل الأعمالهاين �سعد
عرب خا�صية ال�ستوري يف �صفحتها اخلا�صة
على م��وق��ع التوا�صل االج�ت�م��اع��ي ،وظهر
ال�ث�ن��ائ��ي ب��ال �� �ص��ورة م��ن داخ ��ل �سيارتهما
ب�إطاللة كاجوال والفتة.
وك��ان��ت درة ق��د � �ص��ورت م ��ؤخ ��راً احلكاية
ال �ث��ام �ن��ة "يف احل ��ب �سوا" م ��ن م�سل�سل
"�إال �أنا" من ت�أليف حممد الدباح ورمي
ال �ق �م��ا���ش و�إخ � � � ��راج حم� �م ��ود ك ��ام ��ل ،بني
القاهرة وحمافظة الإ�سكندرية .ويعالج
امل �� �س �ل �� �س��ل ق �� �ض �ي��ة ال �ت �ب �ن��ي وجت �� �س��د درة
�شخ�صية "�سلمى" تلج�أ لتبني � 3أ�شخا�ص
من �أعمار خمتلفة و�ستدور �أحداث العمل
يف  10ح�ل�ق��ات م��ن ت��أل�ي��ف حم�م��د الدباح
ورمي القما�ش ومن �إخراج حممود كامل.

غطت �سيدين �أم�س االثنني ُ�س ُحب من الدخان منبعثة
من عمليات حرق وقائية ُتن َفذ يف �ضواحي املدينة الأكرب
يف �أ�سرتاليا ،مما دفع بال�سلطات �إىل احل ّد من عدد هذه
العمليات ،داعي ًة ال�سكان �إىل البقاء يف منازلهم.
و�أع �ل �ن��ت �إدارة الإط �ف��اء �أن "رياحاً �ضعيفة وانقالباً
(ح ��راري� �اً) خ�ل�ال ال�ل�ي��ل �أدي ��ا �إىل ام �ت��داد ال��دخ��ان �إىل
اجل��زء ال�سفلي من املدينة" .و�أُلغ َيت رح�لات الع ّبارات
بعد ت�سجيل زيادة ملحوظة مل�ستوى تلوث الهواء �إذ بلغ
�أكرث من  ،190ا�ستناداً على م�ستوى التلوث باجل�سيمات
الدقيقة "بي �أم �( "2,5أقل من  2,5ميكرون).

�إيطاليا ت�شرتط عر�ض الأفالم
يف دور ال�سينما �أو ًال
�أعادت �إيطاليا �إلزام منتجي الأفالم التي حت�صل
على م�ساهمات حكومية بعر�ضها يف دور ال�سينما
�أو ًال ،واالن �ت �ظ ��ار  30ي ��وم �اً ق �ب��ل ع��ر��ض�ه��ا على
من�صة ب��ث تدفقي خا�صة �أو م��ن خ�لال حمطة
تلفزيونية.
و�شدد وزير الثقافة الإيطايل داريو فران�شي�سكيني
يف بيان ُن�شِ ر على موقعه الإلكرتوين ال�سبت على
"�ضرورة دع��م دور ال�سينما يف مرحلة التعايف
هذه ،ويف الوقت نف�سه �إعادة التوازن �إىل القواعد
ل�ل�ح��ؤول دون �إحل��اق الغنب بال�سينما الإيطالية
مقارنة بال�سينما العاملية".
�إال �أن املر�سوم اجلديد اعترب �أن االتفاقات املحددة
التي �سبق للمنتجني �أن وقعوها قبل � 2أيار/مايو
 2021مع من�صات البث اخلا�صة فيما كانت دور

ال�سينما مقفلة ،تبقى �صاحلة .وكان �شرط عر�ض
الأفالم املدعومة يف دور ال�سينما �أو ًال ُع ّلق موقتاً
ب�سبب جائحة كوفيد .-19و�أعيد فتح دور ال�سينما
يف �إيطاليا قبل �أ�سبوع.
واع�ت�برت اجلمعية الوطنية مل�شغلي ال�سينما �أن
�إع�ل�ان ال��وزي��ر "غري مقبول" ،و�أك ��دت الأح��د �أن
الأف�لام الأجنبية خ�صو�صاً هي التي �س ُتعر�ض يف
ال�صاالت الإيطالية خالل الأ�شهر املقبلة.
و�أ��ش��ارت اجلمعية �إىل �أن ف�ترات زمنية حمدودة
خ�ص�ص عادة خالل ال�سنة للأفالم
بب�ضعة �أ�شهر ُت َ
الإي �ط��ال �ي��ة ،داع �ي��ة �إىل خ �ط��ة �إن �ع��ا���ش حقيقية
مل�ساعدة دور ال�سينما الإيطالية التي خ�سرت وفق
ح�ساباتها نحو  400مليون ي��ورو خ�لال الأ�شهر
الأربعة الأوىل من ال�سنة اجلارية.

هاندا �أرت�شيل تظهر
بنحافة مفرطة
حت��ر���ص املمثلة الرتكية هاندا �أرت�شي ل ب�شكل م�ستمر على مواكبة حمبيها
بتفا�صيل حياتها اليومية خ�صو�صاً �أن�ه��ا متلك �شعبية وا��س�ع��ة ،ون���ش��رت يف
ال�ساعات املا�ضية �صورة عرب خا�صية ال�ستوري يف �صفحتها اخلا�صة على
موقع التوا�صل االجتماعي ،ظهرت فيها بنحافة مفرطة و دون ماكياج
بق�صة �شعر جديدة الفتة ،وعمدت يف �إطاللتها �إىل الظهور مبالب�س
ريا�ضية باللون الأبي�ض .وكانت ال�صحف الرتكية قد ك�شفت
م�ؤخراً العديد من الأ�سرار عن عالقة جنمي م�سل�سل "�أنت
�أطرق بابي" كرم بور�سني وهاندا �أرت�شيل.
وت�صدر ا�سم هاندا وك��رم املواقع وال�صحف الرتكية خالل
الأي� ��ام امل��ا��ض�ي��ة ،ب�ع��د ن�شر ��ص��ور خ��ا��ص��ة جتمعهما� ،أثناء
مت�ضيتهما �إجازة معاً يف جزر املالديف.

�صور مذهلة للحجر الأ�سود..
مل ت�شاهدها من قبل
�أع�ل�ن��ت رئ��ا��س��ة � �ش ��ؤون احلرمني،
ليل الأحد االثنني ،توثيق احلجر
الأ�� �س ��ود ب�ت�ق�ن�ي��ة "فوك�س �ستاك
بانوراما".
وذك� ��رت رئ��ا��س��ة � �ش ��ؤون احلرمني
يف �سل�سلة م��ن ال �ت �غ��ري��دات على
"تويرت" �أن تقنية "فوك�س �ستاك
بانوراما" يتم فيها جتميع ال�صور
ب��و��ض��وح خم�ت�ل��ف ،ح�ت��ى ت�ن�ت��ج لنا
��ص��ورة واح��دة ب��أك�بر دق��ة للحجر
الأ�سود.
و�أو�� �ض� �ح ��ت �أن ال �ت �� �ص��وي��ر كانت
مل��دة � 7ساعات بعدد �صور 1050
"فوك�س �ستاك بانوراما" ،وكانت
دق��ة ال�صورة � 49أل��ف ميغا بك�سل
ومدة املعاجلة كانت �أكرث من 50
�ساعة عمل.
واحل�ج��ر الأ��س��ود ه��و نقطة بداية
ال �ط ��واف وم�ن�ت�ه��اه ح ��ول الكعبة
امل�شرفة ،وله �شكل بي�ضاوي ولونه
�أ� �س��ود م��ائ��ل �إىل احل �م��رة وقطره
� 30سم ويقع يف ال��رك��ن اجلنوبي
ال �� �ش��رق��ي ل�ل�ك�ع�ب��ة امل �� �ش��رف��ة من
اخل��ارج .وج��اء يف كتب ال�سرية �أن
ال��ر� �س��ول ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و�سلم،
حني ك��ان يف اخلام�سة والثالثني
من عمره (�أي قبل البعثة)� ،أرادت
قري�ش �إع��ادة بناء الكعبة ،فح�صل
خ�لاف �أ ُّي�ه��م يكون له فخر و�ضع
احل �ج��ر الأ�� �س ��ود يف م �ك��ان��ه ،حتى
ك��ادت احل��رب تن�شب بينهم ب�سبب
من ذلك .و�أخرياً جاء االتفاق على
�أن يح ّكموا فيما بينهم �أول من
ال�صفا ،فلما ر�أوا
يدخل من ب��اب َّ
حممداً �أول من دخل قالوا" :هذا
الأمني ر�ضينا بحكمه".

