
اإعطاء 334.8 مليون جرعة لقاح م�ضاد لكورونا يف العامل

ملك الأردن يزور امل�ست�سفى ووزير ال�سحة ي�ستقيل بعد حادثة »الأوك�سجني« وجل�سة طارئة للربملان

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

   

برعاية ويل عهد اأبوظبي 
جمل�س حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل ينطلق اليوم مب�ساركة 

نخبة من ال�سباب و�سناع القرار وامل�سوؤولني احلكوميني
•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  برعاية 
فعاليات  �ليوم  تنطلق  �مل�شلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�شعار  حتت  �لثالثة  بدورته  �مل�شتقبل  لأجيال  ز�ي��د  بن  حممد  جمل�س 
�ل��ق��ر�ر، وم�شوؤولني  ق��ادة و�شناع  �آف��اق جديدة مب�شاركة  و�ق��ع جديد، 
حكوميني وخرب�ء ورو�د �أعمال عامليني، وذلك لتوفري من�شة تفاعلية 
�لفاعلة يف  �مل�شاهمة  �ل�شباب، ومتكينهم من  يعزز خرب�ت  بناء  حلو�ر 
�ملجل�س  �لدورة من  �ملتحدثني يف هذه  �مل�شتقبل.وت�شم قائمة  �شناعة 
 36 �أبوظبي  دي��و�ن ويل عهد  �لتعليم يف  ���ش��وؤون  �ل��ذي ينظمه مكتب 
وزير  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  يوجه  حيث  متحدثاً، 
فعاليات  ختام  يف  لل�شباب  خا�شة  ر�شالة  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية 

�ملجل�س. )�لتفا�شيل �س4(

�سرطة اأبوظبي حتذر عمالء البنوك من ال�سماح 
للغرباء با�ستخدام ح�ساباتهم البنكية لتجارة املمنوعات

•• اأبوظبي-وام:

�شرطة  يف  �جلنائي  �لأم���ن  بقطاع  �مل��خ��در�ت  مكافحة  مديرية  ح��ذرت 
�أبوظبي �جلمهور من فتح ح�شابات بنكية باأ�شمائهم و�ل�شماح لأ�شخا�س 
غرباء باإد�رتها �شو�ء بال�شحب �أو حتويل �لأمو�ل من �حل�شاب حل�شابات 
للم�شاءلة  يعر�شهم  ق��د  �ل���ذي  �لأم����ر  �ل��دول��ة  خ���ارج  �أو  د�خ���ل  �أخ����رى 

�لقانونية تدخل يف �إطار جتارة �ملخدر�ت.        )�لتفا�شيل �س4(

تزامنًا مع عام اخلم�ضني وحمورها التنمية امل�ضتدامة واالرتقاء بجودة احلياة

حممد بن را�سد يطلق »خطة دبي احل�سرية 2040« 
ويوّجه اأن تكون دبي املدينة الأف�سل للحياة يف العامل

غارات رو�سية على داع�س.. 
وتركيا تق�سف الأكراد بحلب

•• عوا�صم-وكاالت:

ريف  يف  �ل��رك��ي��ة  �ل��ق��و�ت  ق�شفت 
ح��ل��ب، �أم�����س ول��ل��ي��وم �ل��ث��اين على 
�لقو�ت  �ن��ت�����ش��ار  م��ن��اط��ق  �ل���ت���و�يل، 
ما  ب�شحب  �ملحافظة،  يف  �ل��ك��ردي��ة 
�ل�������ش���وري حلقوق  �مل���ر����ش���د  �أك������ده 

�لإن�شان.
وق���������ش����ف����ت �ل�����ق�����اع�����دة �ل���رك���ي���ة 
�ملتمركزة يف بلدة كلجربين بريف 
�لقذ�ئف  بع�شر�ت  �ل�شمايل  حلب 
�ملدفعية �أطر�ف تل رفعت وحميط 
وحربل  �ل���ع�������ش���ك���ري  م���ن���غ  م���ط���ار 
حو�س،  �أم  وم��ز�رع  و�ل�شد  وح�شية 
وم��و�ق��ع يف ناحية ���ش��ري�و� م��ا بني 

�شوغانة و�أقيبة.
ب��دوره��ا، �أك���دت وك��ال��ة �أن��ب��اء هاو�ر 
�ل��ك��ردي��ة ق�����ش��ف �جل��ي�����س �لركي 
ري���ف ن��اح��ي��ة ����ش���ري�و� ب��ع��ف��ري��ن يف 

حلب.
�حلربية  �ل��ط��ائ��ر�ت  وتو��شل  ه��ذ� 
مو�قع  على  غ���ار�ت  �شن  �لرو�شية 
�شمن  ع����دة  ق���ط���اع���ات  يف  د�ع�������س 
�لبادية �ل�شورية )من ريف حم�س 
دير  ب��ادي��ت��ي  �إىل  و���ش��وًل  �ل�شرقي 
ب��ي��ن��م��ا يركز  و�ل������رق������ة(،  �ل�������زور 

�لق�شف �جلوي على بادية حماة.

بن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب 
�أحمد  �ل�شيخ  و�شمو  دب��ي،  حاكم 

�أحمد  �ل�شيخ  و�شمو  �لإم����ار�ت، 
�آل مكتوم،  ر��شد  بن حممد بن 
لالإعالم،  دب���ي  جمل�س  رئ��ي�����س 

بن �شعيد �آل مكتوم، رئي�س هيئة 
�مل���دين �لرئي�س  ل��ل��ط��ري�ن  دب��ي 
�لأع�������ل�������ى مل����ج����م����وع����ة ط������ري�ن 

�لعليا  �للجنة  و�أع�شاء  ورئي�س 
خلطة دبي �حل�شرية 2040.
)�لتفا�شيل �س2(

�ردنيون يتجمعون خارج م�شت�شفى �ل�شلط �حلكومي )رويرز(
وق�������رر رئ���ي�������س جم���ل�������س �ل����ن����و�ب 
�شالح  �مل����ن����ع����م  ع����ب����د  �مل����ح����ام����ي 
�مل��ج��ل�����س جلل�شة  �ل���ع���ود�ت، دع����وة 
طارئة �شباح �ليوم �لأحد، ملناق�شة 
�نقطاع  ح��ادث��ة  وت��د�ع��ي��ات  �أ�شباب 
�ل�شلط  م�شت�شفى  يف  �لأوك�شجني 
�جلديد.بدوره، قال وزير �ل�شحة 
�إن���ه قدم  ع��ب��ي��د�ت،  ن��ذي��ر  �لأردين 
�حلكومة،  رئ��ي�����س  �إىل  ����ش��ت��ق��ال��ت��ه 

ووّجه رئي�س �لوزر�ء �لأردين ب�شر 
فوري  حتقيق  باإجر�ء  �خل�شاونة، 
يف  �لأوك�شجني  �نقطاع  حادثة  يف 
م�شت�شفى �ل�شلط، ح�شب ما ذكرت 

وكالة �لأنباء �لأردنية.
�لعامة  �ل���ن���ي���اب���ات  رئ��ي�����س  وق�����ال 
ذي���اب���ات، لقناة  ي��و���ش��ف  �ل��ق��ا���ش��ي 
ثالثة  �إن  �ل���ر����ش���م���ي���ة،  �مل���م���ل���ك���ة 
�إج���ر�ء�ت  با�شرو�  عامني  مدعني 
مالب�شات  جميع  ملعرفة  �لتحقيق 

�حلادث.
وي�شهد �لأردن منذ �أ�شابيع �رتفاعا 
بفريو�س  �ل��ي��وم��ي��ة  �لإ���ش��اب��ات  يف 
�جلمعة  �لأع����د�د  وبلغت  ك��ورون��ا، 
55 وفاة و7705 �إ�شابة جديدة، 
�إىل  �لإج��م��ال��ي��ة  �حل�شيلة  لت�شل 
و5224  �إ����ش���اب���ة   464856
�لأربعاء  �حلكومة  وق���ررت  وف���اة. 
�لتجول  ح���ظ���ر  ����ش���اع���ات  زي��������ادة 
�لليلي ومنع �إقامة �شالة �جلمعة 
�حلد�ئق  وغ��ل��ق  �لأح�����د  وق���د�����س 
و�ملر�كز  �لليلية  و�لنو�دي  �لعامة 

�لريا�شية. 

•• عوا�صم - وكاالت:

ج���ام���ع���ة جونز  ب���ي���ان���ات  ك�����ش��ف��ت 
لالأنباء  بلومربغ  ووكالة  هوبكنز 
�أم�س �ل�شبت، عن �إعطاء 334.8 
ل���ق���اح م�شاد  م��ل��ي��ون ج���رع���ة م���ن 
ي�شببه  �ل��ذي   19- كوفيد  ملر�س 
م�شتوى  ع��ل��ى  ك����ورون����ا  ف���ريو����س 

�لعامل حتى �لآن. 
�ل���ع���امل، يقدر  �أن���ح���اء  ويف ج��م��ي��ع 
�ل��ت��ط��ع��ي��م �لأخ������ري بنحو  م���ع���دل 
�ليوم  يف  ج��رع��ة  م��ل��ي��ون   7.85
عنها  �ملعلن  �لبيانات  �أ�شا�س  على 
عدد  �أي�����ام.وب�����ل�����غ   7 ومب���ت���و����ش���ط 
بفريو�س  �مل��وؤك��دة  �لإ�شابة  ح��الت 
حالة،  م��ل��ي��ون   119.1 ك���ورون���ا 
ف��ي��م��ا ب��ل��غ ع����دد �ل���وف���ي���ات 2.64 

مليون يف �لعامل.
�لأردين  �لعاهل  توجه  ذل��ك،  �إىل 
�إىل  �ل������ث������اين،  �هلل  ع����ب����د  �مل�����ل�����ك 
م�شت�شفى �ل�شلط �حلكومي، �لذي 
���ش��ه��د �أم�����س وف����اة 6 م��ر���ش��ى من 
�نقطاع  ب�����ش��ب��ب  ك���ورون���ا  م�����ش��اب��ي 

جمل�س  دع��ا  حني  يف  �لأوك�شجني، 
�ليوم  ط��ارئ��ة  جل�شة  �إىل  �ل��ن��و�ب 

�لأحد ملناق�شة �حلادثة.
و��شتمع ملك �لأردن من �مل�شوؤولني 
تفا�شيل  �إىل  �ل�شلط  م�شت�شفى  يف 
�مل�شت�شفى  يف  وقعت  �لتي  �حلادثة 
�ل��������ذي ي����رق����د ف���ي���ه ن���ح���و 200 
م��ري�����س، وف���ق م���ا ذك����رت و�شائل 

�إعالم �أردنية.

على �إثر وفاة 6 م�شابني بفريو�س 
�لأوك�شجني  نق�س  نتيجة  كورونا 
�حلكومية،  �مل�شت�شفيات  �إح��دى  يف 
�ل�شحة  وزي������ر  وق������ال  �ل�������ش���ب���ت. 
وكالة  ن��ق��ل��ت��ه  ع��اج��ل  ت�����ش��ري��ح  يف 
�لأنباء �لأردنية: قدمت ��شتقالتي 
لرئي�س �لوزر�ء، و�أحتمل �مل�شوؤولية 

�لأخالقية ملا جرى.
وفاة  �لأردين  �ل�شحة  وزي��ر  و�أك��د 
�نقطاع  ج���ر�ء  م��ن  �أ���ش��خ��ا���س   6
�ل�شلط،  م�شت�شفى  يف  �لأوك�شجني 
�شخ�س   200 ن��ح��و  ي��رق��د  ح��ي��ث 
م��ن م�����ش��اب��ي ف��ريو���س ك���ورون���ا يف 

غرف �لعناية �ملركزة.
�لأوك�شجني  �أن  �ل���وزي���ر  و�أو����ش���ح 
�لآن، ويزود ب�شكل طبيعي  متوفر 
�ل�شلط،  م�شت�شفى  يف  للمر�شى 
�شوف  م��ق�����ش��ر  ك����ل  �أن  م�����وؤك�����د� 
عما  �مل�شوؤولية  و�أحت��م��ل  يحا�شب 

جرى يف م�شت�شفى �ل�شلط.
حميط  �لأمنية  �لأجهزة  وطوقت 
ردة  م��ن  خ��وف��ا  �ل�شلط  م�شت�شفى 
فعل �أهايل �ملدينة وذوي �ملتوفني.

•• الفجر - تون�س:

�لد�شتوري  �حل����زب  ك��ت��ل��ة  وج��ه��ت 
�حلر مر��شلة للرئي�س قي�س �شعيد 
ب�شفته �ل�شامن لتطبيق �لد�شتور 
و�ملعاينات  ب���ال���وث���ائ���ق  م���رف���وق���ة 
�مل��ث��ب��ت��ة مل��خ��ال��ف��ة ت��ن��ظ��ي��م �لحت����اد 
ملقت�شيات  �مل�شلمني  لعلماء  �لعاملي 
�لدولية  و�لت��ف��اق��ي��ات  �ل��د���ش��ت��ور 

�لتي تلتزم بها تون�س.
رئي�س  �حل�����ر  �ل���د����ش���ت���وري  ودع������ا 
�جتماع  بعقد  ل���الإذن  �جل��م��ه��وري��ة 
�لقومي  �لأم�������ن  مل��ج��ل�����س  ط������ارئ 
ل���الإ����ش���ر�ع يف �ت���خ���اذ �لإج��������ر�ء�ت 
�ل�����ش��روري��ة حل��م��اي��ة �ل���وط���ن من 
خماطر �لتنظيم �لنا�شط يف تون�س 
ع����رب ح���رك���ة �ل��ن��ه�����ش��ة و�لحت������اد 
�ملوؤ�ش�س  �مل�شلمني  لعلماء  �لعاملي 

قياد�ت  قبل  من  و�ملحمي  و�مل�شري 
و�أع�شاء هذه �حلركة مع �أخطبوط 

جمعياتي خطري.
�شيقع  �أن���ه  �حل���زب  رئي�شة  و�أك����دت 

�شادرها  �لتي  �لوثائق  ك��ل  توجيه 
م��ن مقر  �لد�شتوري �حل��ر  �حل��زب 
�لحتاد لكل من رئي�س �جلمهورية 
ووزيرة �ملر�أة. )�لتفا�شيل �س11(
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مقاومة كوفيد -  19:
باللقاحات، ينتقم بوري�س 
اأوروب���ا! من  جون�سون 

•• الفجر –خرية ال�صيباين

�شتكون  ت��ق��ري��ًب��ا،  ع����ام  غ�����ش��ون  يف 
من  �نتقلت  ق��د  �مل��ت��ح��دة  �ململكة 
ك��ون��ه��ا و�ح����دة م��ن �أك����ر �لدول 
فريو�س  ب�شبب  وح����د�د�  ت�����ش��رر� 
تتمتع بحماية  دولة  �إىل  كورونا، 
ب���وري�������س  جن�������اح  �إن  �أف�����������ش�����ل. 
ج��ون�����ش��ون يف ه���ذ� �مل��ج��ال يتخذ 
مظهر �لنت�شار على �أوروبا �لتي 

تتباطاأ يف تطعيم �شكانها.
�لن��ت��ق��ام يهب  ن�شيم م��ن  وك��اأن��ه 
فوق �ململكة �ملتحدة. تلقى و�حد 
من كل ثالثة كهول 22- مليون 
�لأوىل من  ب��ري��ط��اين -�جل��رع��ة 
مليون  و11.4  ك��وف��ي��د،  ل���ق���اح 
عليه  يح�شد  م��ا  ك��ام��ال.  ل��ق��اح��ا 

�لعديد من �لدول �لأوروبية.
)�لتفا�شيل �س10(

حممد بن ر��شد خالل �طالقه خطة دبي �حل�شرية 2040    )و�م(

عبري مو�شي

�أطفال يتلقون �لعالج يف �مل�شت�شفى بعد �نفجار �ل�شيارة �ملفخخة يف هر�ت

قالت اإنهم تعر�ضوا ملحاولة قتل جماعّية

تون�س: عبري مو�سي تلجاأ للق�ساء الدويل
 

اجتماع يبحث م�ساألة �سم دول
 غرب البلقان لالحتاد الأوروبي

•• فيينا-وام:

بحث �ألك�شاندر �شالينربج وزير خارجية �لنم�شا، مع نظر�ئه وزر�ء خارجية �شلوفاكيا،و 
�لت�شيك، و�لربتغال، ملف �ن�شمام دول غرب �لبلقان �إىل ع�شوية �لحتاد �لأوروبي.  
و�أكد �لوزر�ء �لثالثة �تفاقهم مع �لنم�شا على دفع دول غرب �لبلقان �إىل �لقر�ب 
من ع�شوية �لحتاد �لأوروب��ي. و�أو�شح بيان للخارجية �لنم�شاوية، �أن �ملوؤمتر جاء 
�إيفان  و�لت�شيك،  �شلوفاكيا  خارجية  وزر�ء  فيه  و�شارك  من�شاوية،  مبادرة  على  بناًء 
وزير  �شيلفا،  �شانتو�س  �أوغ�شتو  �إىل  بالإ�شافة  بيريت�شيك،  وت��وم��ا���س  ك��ور���ش��وك 

خارجية دولة �لربتغال �لرئي�س �حلالية ملجل�س �لحتاد �لأوروبي.
�آخ��ر �شائًعا«،   عاًما  يكون  �أل  »يجب   ،2021 �جل��اري  �لعام  �أن  �ل��وزر�ء على  و�تفق 

موؤكدين عدم �كتمال �لحتاد �لأوروبي بدون �ن�شمام دول منطقة غرب �لبلقان.
�أن م�شد�قية �لحت��اد �لأوروب��ي، جتعل من �ل�شروري  و�أك��د وزير خارجية �لنم�شا، 
:هذ�  وقال  �شريع،  ب�شكل  �ل�شمالية  ومقدونيا  �ألبانيا  مع  �لن�شمام  بدء مفاو�شات 

�أمر �شروري لأوروبا مزدهرة و�آمنة.

�ص 04

�ص 11

�ص 18

دبي .. الدراجات الهوائية و�سيلة
 نقل م�ستدامة واأ�سلوب حياة

اأخبار الإمارات

ميلي�سيات اإيران اأرعبت اأهايل تدمر.. 
فرتكوا منازلهم بثمن بخ�ص

عربي ودويل

مويز ينف�ص غبار م�سريته 
مع و�ست هام الطامح اأوروبيا 

الفجر الريا�سي

•• دبي-وام: 

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�آل مكتوم، نائب رئي�س  بن ر��شد 
�ل����وزر�ء  رئ��ي�����س جمل�س  �ل���دول���ة 
حاكم دبي، رعاه �هلل، �أن �لنه�شة 
له  �ملغفور  �أ�ش�شها  �لتي  �لتنموية 
�ل�شيخ ر��شد بن  ب��اإذن �هلل تعاىل 
ثر�ه  �آل مكتوم، طّيب �هلل  �شعيد 
�ل�شتينيات من  يف دبي منذ عقد 
�لقرن �ملا�شي م�شتمرة يف حتقيق 
�أهد�فها �لطموحة �لتي ل تعرف 
دبي  مو��شلة  مع  للتميز،  �شقفاً 
و��شر�تيجيات  خ��ط��ط  ت��ن��ف��ي��ذ 
و�شعادته  �لإن�شان  ت�شع  تطوير 
مقدمة  يف  و��شتقر�ره  ورفاهيته 
�لأول���وي���ات، و�ت��ب��اع �أ���ش��ل��وب عمل 
�أف�شل  م���ن  �ل���ش��ت��ل��ه��ام  �أ���ش��ا���ش��ه 
مو�ءمتها  مع  �لعاملية  �ملمار�شات 
مب�����ا ي����ت����و�ف����ق م�����ع �ح���ت���ي���اج���ات 
�ملجتمع ويكفل لأفر�ده م�شتقباًل 
بل  �إىل م�شتوى توقعاتهم  يرقى 

ويتجاوزها �إىل ما هو �أف�شل. 
جاء ذلك مبنا�شبة �إطالق �شموه 
 ،»2040 �حل�شرية  دبي  »خطة 
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من طفل ال�ضوارع اإىل الرئا�ضة:
عودة لول دا �سيلفا: قيامة رجل بت�سع اأرواح...!

•• الفجر –خرية ال�صيباين

�ألغى قر�ر للمحكمة �لعليا جميع �لتهم     
�ملوجهة �إىل �لرئي�س �لرب�زيلي �ل�شابق. 
لهزم جايري  و�شع  �أف�شل  �لآن يف  �إن��ه 
مثل      .2022 ع��ام  بول�شونارو 
�ل���ق���ط �لأ�����ش����ط����وري، ع��ل��ي��ن��ا �أن 
�لرب�زيلي  �لرئي�س  �أن  ن�شدق 
�ل�شابق لوي�س �إينا�شيو لول 
»ل���ول«  �أو  ���ش��ي��ل��ف��ا،  د� 

تطور  ف��ف��ي  �أرو�ح.  ت�شع  مي��ل��ك   )2010-2003(
مذهل، مت �إحياء هذ� �لوح�س �ل�شيا�شي.

ف��ف��ي وق���ت ل��ي�����س ب��ب��ع��ي��د، ك���ان ب��ال��ن�����ش��ب��ة للجميع يف 
�لعليا  �ملحكمة  ق��ررت  �أن  �إىل  �شيا�شًيا،  �لأم���و�ت  ع��د�د 
�ملتعلقة  �لق�شايا  جميع  يف  تنظر  �ل��ت��ي  �ل��رب�زي��ل��ي��ة، 
�إلغاء  مار�س،   8 �لثنني  �لف�شاد لفا جاتو،  بف�شيحة 
2015 �شد  ع��ام  ب���د�أت منذ  �لتي  �لإج����ر�ء�ت  جميع 
�لتهامات  جميع  ف��اإن  وهكذ�،  �لعمال.  ح��زب  موؤ�ش�س 
�ل��ت��ي وج��ه��ه��ا �ل��ق��ا���ش��ي �ل�����ش��اب��ق �شريجيو م���ورو على 
مدى �شت �شنو�ت �أ�شبحت ب��اط��ل��ة.         )�لتفا�شيل 

ع�سرات القتلى واجلرحى 
بتفجري مفخخة يف اأفغان�ستان

•• كابول-اأ ف ب:

قتل 8 �أ�شخا�س و�أ�شيب ما ل يقل عن 47 بجروح غالبيتهم �لكربى من 
�لن�شاء و�لأطفال، يف �نفجار �شيارة مفخخة قرب مركز لل�شرطة يف هر�ت 

بغرب �أفغان�شتان، على ما �أفاد م�شوؤولون �أم�س �ل�شبت.
وقال �ملتحدث با�شم حاكم ولية هر�ت جيالين فرهاد �إن ح�شيلة �لعتد�ء 
تبلغ 8 قتلى و47 جريحاً، م�شري�ً �إىل �أن بني �لقتلى عن�شر يف قو�ت �لأمن 
بني �جلرحى  �أن  �أطفال.و�أو�شح  وثالثة  و�مر�أتان  7 مدنيني هم رجالن 
�لقو�ت  م��ن عنا�شر   8 �إىل  �إ�شافة  �أط��ف��ال  �م���ر�أة و8   20 ع��ن  م��ا ل يقل 
�لأفغانية، كما ذكر �أن �لعتد�ء �أحلق �أ�شر�ر�ً بع�شر�ت �ملنازل و�ملتاجر، و�أكد 
�أفاد  جهته،  �حل�شيلة.ومن  �شرز�ي  رفيع  ه��ر�ت  م�شت�شفى  با�شم  �ملتحدث 
بينهم  54 جريحاً  �ملتحدث با�شم وز�رة �لد�خلية طارق عريان عن وقوع 
�أكرب  من  و�ح��دة  ه��ر�ت،  على  �لأفغانية  �حلكومة  وت�شيطر  �شرطيني.   7
بني  معارك  ت�شهد  بها  �ملحيطة  �لريفية  �ملناطق  �أن  غري  �لأفغانية،  �مل��دن 
�لآن م�شوؤوليتها عن  �أي جهة حتى  �لأفغانية وطالبان، ومل تعلن  �لقو�ت 
�عتد�ء �أم�س. وقال �ملتحدث با�شم حركة طالبان ذبيح �هلل جماهد ل دخل 
�ل�شالم  �إطار عملية  )ملقاتلينا( بانفجار هر�ت، وتعهدت حركة طالبان يف 

�لتي بد�أت �لعام �ملا�شي بعدم تنفيذ هجمات كربى يف �ملدن.

اأمنه  بحماية  ���س��وداين  تعهد 
القومي حال ف�سل مفاو�سات ال�سد 

•• اخلرطوم - وكاالت:

ق��ال وزي��ر �ل��ري �ل�����ش��ود�ين، يا�شر 
�شحفية  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  ع��ب��ا���س، 
ف�شل  ح��ال  يف  �إن��ه  �ل�شبت،  ن�شرت، 
مفاو�شات �شد �لنه�شة مع �إثيوبيا، 
كل  ��شتخد�م  �خل��رط��وم  حق  فمن 

�ل�شبل للدفاع عن �أمنها �لقومي.
ع��ب��ا���س، خ���الل مقابلة مع  و���ش��دد 
على  �مل�����ش��ري��ة،  �ل�����ش��روق  �شحيفة 
�أن �أن �مللء �لثاين لل�شد دون �تفاق 
�شود�ين،  مليون   20 ح��ي��اة  ي��ه��دد 
قبل  �تفاق  �إب���ر�م  ن�شتطيع  م��وؤك��د� 
يوليو �إذ� تو�فرت لدى �لإثيوبيني 

�لإر�دة �ل�شيا�شية.
�لقاهرة  �ل�شود�ين:  �لوزير  وق��ال 
بت�شكيل  �خلرطوم  �ق��ر�ح  ت�شاند 
ب�شاأن  ل��ل��و���ش��اط��ة  دول���ي���ة  رب��اع��ي��ة 
�إ����ش���ر�ر  �أن  �ل�����ش��د، م�����ش��دد� ع��ل��ى 
�إث��ي��وب��ي��ا ع��ل��ى ع���دم ت��وق��ي��ع �تفاق 
ق��ان��وين ُم��ل��زم ه��دف��ه �إق��ح��ام ملف 
ف�شلت  �إذ�  وت���اب���ع:  �مل���ي���اه.  ت��ق��ا���ش��م 
فمن  �مل��ف��او���ش��ات  تو�شيع  م�شاعي 
حقنا ��شتخد�م كل �ل�ُشبل �مل�شروعة 
ل��ل��دف��اع ع��ن �أم��ن��ن��ا �ل��ق��وم��ي �لتي 
تكفلها �لقو�نني �لدولية. و�أ�شاف 
م�شر و�ل�شود�ن تتعاونان يف تبادل 
��شتخد�م  �ُشبل  �خل��رب�ت وحت�شني 

�ملو�رد �ملائية.
ويف عام 2011، بد�أت �أدي�س �أبابا 
�لنيل  ع��ل��ى  �لنه�شة  ���ش��د  ب��ن��اء  يف 
يف  �مل���ف���او����ش���ات  وف�����ش��ل��ت  �لأزرق، 

�لتو�شل �إىل �أي حل ملزم.

ميلي�ضيا احلوثي تعتقل رئي�س حكومة االنقالب

اجلي�س اليمني والقبائل يواجهون امليلي�سيات باجلوف
•• اليمن - وكاالت:

�عتقال  �ل�شعودية، عن  ك�شفت م�شادر موثوقة يف �شنعاء ل�شحيفة عكاظ 
بن  عبد�لعزيز  �لن��ق��الب  حكومة  لرئي�س  �حل��وث��ي  �ل��وق��ائ��ي  �لأم���ن  قائد 
�لفر�ر من �شنعاء،  بتهمة حماولة  �لإقامة �جلربية  حبتور وو�شعه حتت 
تعز  غرب  يف  متالحقة  وهز�ئم  لنتكا�شات  �مليلي�شيا  فيه  تتعر�س  وقت  يف 
د�همو�  �مليلي�شيا  م�شلحي  �إن  �مل�شادر،  وقالت  وم���اأرب.  حجة  وحمافظتي 
و�شول  م��ن  و�ح��د  ي��وم  بعد  جمهولة  جهة  �إىل  ونقلوه  حبتور  �ب��ن  منزل 

�لقيادي يف حزب �ملوؤمتر ووزير �لتعليم �لفني و�لتدريب �ملهني يف حكومة 
�لنقالب غازي علي �لأحول �إىل �لأردن، وترديد معلومات عن لقاء مرتقب 

يجمعه بنجل �لرئي�س �ل�شابق �أحمد علي عبد�هلل �شالح.
لهجوم  �لت�شدي  م��ن  و�لقبائل  �ليمني  �جلي�س  ق��و�ت  متكنت  ذل��ك،  �إىل 
�لفريق  قبل  م��ن  �جل��وف  مبحافظة  �لعلم  جبهة  على  �حل��وث��ي  ميلي�شيا 
�لفريق  ن��زع  كما  �لوطني.  باجلي�س  م�شاة   161 ل��ل��و�ء  �لتابع  �لهند�شي 
عربات  لغم   80 �لوطني  للجي�س  �لتابع  م�شاة   161 �للو�ء  يف  �لهند�شي 
زرعتها ميلي�شيا �حلوثي من مع�شكر �خلنجر مبحافظة �جلوف يف �ليمن.
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 244,459 فح�ضا ك�ضفت عن 2,159 اإ�ضابة 

»ال��سحة« تعل��ن �س��فاء 1،939 ح�ال�ة ج��دي��دة م�ن ك��ورونا
تقدمي 53,836 جرعة من لقاح كوفيد- 19 خالل الـ 24 �ضاعة املا�ضية

•• اأبوظبي-وام:

جرعة   53،836 تقدمي  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
24 �ملا�شية وبذلك يبلغ  �ل�  "خالل �ل�شاعات  "كوفيد19-  من لقاح 
جمموع �جلرعات �لتي مت تقدميها حتى �أم�س 6،516،723 جرعة 

ومعدل توزيع �للقاح 65.89 جرعة لكل 100 �شخ�س .
�ل��وز�رة لتوفري لقاح كوفيد19- و�شعياً  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
�إىل �لو�شول �إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد 

يف تقليل �أعد�د �حلالت و�ل�شيطرة على فريو�س كوفيد19-.
�ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  خطة  م��ع  ومتا�شيا  �أخ���رى  جهة  م��ن 
�ملبكر  �لكت�شاف  �لدولة بهدف  �لفحو�شات يف  وزي��ادة نطاق  لتو�شيع 
 "19  - "كوفيد  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�س  �مل�شابة  �حل��الت  وح�شر 
 244،459 �إج���ر�ء  عن  �ل���وز�رة  ..�أعلنت  وعزلهم  لهم  و�ملخالطني 
�ملا�شية على فئات خمتلفة يف   24 �ل�  �ل�شاعات  فح�شا جديد� خالل 

�ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.
  و�شاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�س يف �لدولة وتو�شيع نطاق 

�لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 2،159 حالة �إ�شابة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وب��ذل��ك  �ل��الزم��ة،  �ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت 

جمموع �حلالت �مل�شجلة 424،405 .
10 ح��الت م�شابة وذل��ك من تد�عيات  �أعلنت �ل��وز�رة عن وف��اة    كما 
�ل��وف��ي��ات يف  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  �مل�شتجد،  ك��ورون��ا  �لإ���ش��اب��ة بفريو�س 

�لدولة 1،388 حالة.
تعازيها  وخال�س  �أ�شفها  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة    و�أعربت 

وم��و����ش��ات��ه��ا ل����ذوي �مل��ت��وف��ني، ومت��ن��ي��ات��ه��ا ب��ال�����ش��ف��اء �ل��ع��اج��ل جلميع 
�مل�شابني، مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�شحية و�لتقيد 
و�شالمة  ل�شحة  �شماناً  �لجتماعي  بالتباعد  و�لل��ت��ز�م  بالتعليمات 

�جلميع.
  كما �أعلنت �لوز�رة عن �شفاء 1،939 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س 
�ملر�س  �أعر��س  �لتام من  19" وتعافيهم   - "كوفيد  �مل�شتجد  كورونا 
بعد تلقيهم �لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ دخولهم �مل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت �ل�شفاء 403،478 حالة. 

تزامنًا مع عام اخلم�ضني وحمورها التنمية امل�ضتدامة واالرتقاء بجودة احلياة

حممد بن را�سد يطلق خطة دبي احل�سرية 2040 ويوّجه اأن تكون دبي املدينة الأف�سل للحياة يف العامل

���ش��ه��دت دب����ي خ����الل �ل���ف���رة من 
زيادة   ،2020 �إىل   1960 ع��ام 
�رتفع  �إذ  م��رة،   80 بنحو  �شكانها 
عددهم من 40 �ألف ن�شمة يف عام 
1960 �إىل حو�يل 3.3 ماليني 
 .2020 ع����ام  ن��ه��اي��ة  يف  ن�����ش��م��ة 
�ملنطقة  م�شاحة  ت�شاعفت  فيما 
 170 بنحو  و�مل��ب��ن��ي��ة  �حل�����ش��ري��ة 
كيلومر   3.2 م��ن  وز�دت  م���رة، 
كيلومر�   1،490 �إىل  م���رب���ع 

مربعا يف �لفرة ذ�تها.
للخطة  ���ش��م��وه  �إط������الق  وي����اأت����ي 
�حل�شرية 2040 تز�مناً مع عام 
�خلم�شني، ومتا�شياً مع �أهد�فه، �إذ 
تر�شم خريطة م�شتقبلية متكاملة 
�مل�شتد�مة،  �ل��ع��م��ر�ن��ي��ة  للتنمية 
�لإن�شان  �لرئي�س  حمورها  يكون 
�إمارة  يف  �حلياة  بجودة  و�لرتقاء 
�لعاملية  �لتناف�شية  وتعزيز  دب��ي، 
توفري  يف  وت�������ش���ه���م  ل�������الإم�������ارة، 
و�لزو�ر  لل�شكان  متعددة  خيار�ت 
�لقادمة،  ع��ام��اً  �لع�شرين  خ��الل 
تكون  "باأن  �شموه  روؤي���ة  لتحقيق 
�ملعي�شة  �لأف�����ش��ل يف  �مل��دي��ن��ة  دب��ي 
و�حلياة عرب توفري �أف�شل مر�فق 

لأف�شل مدينة يف �لعامل".
وقد ��شتمع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
مكتوم،  �آل  ر������ش����د  ب����ن  حم���م���د 
خلطة  �لعليا  �للجنة  م��ن  ل�شرح 
برئا�شة   2040 �حل�شرية  دب��ي 
�لطاير،  حم���م���د  م���ط���ر  م���ع���ايل 
رئي�س �للجنة �ملدير �لعام ورئي�س 
�لطرق  لهيئة  �مل��دي��ري��ن  جمل�س 
و�مل���و�����ش���الت، ح���ول �أه����م حماور 
 2040 دب����ي �حل�����ش��ري��ة  خ��ط��ة 
و�لتي مت مبوجبها حتديث هيكلة 
دبي،  لإم����ارة  �حل�����ش��ري��ة  �ملنطقة 
ح����ول خم�شة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  وت���رك���ي���ز 
م���ر�ك���ز ح�����ش��ري��ة رئ��ي�����ش��ة ثالثة 
مركزين  �إىل  �إ�شافة  قائمة  منها 

جديدين.
���ش��م��وه و�حل�����ش��ور فيلماً  و���ش��اه��د 
ت�شّمن  ق���������ش����ري�ً  ت���و����ش���ي���ح���ي���اً 
و�أهد�فها  �خل��ط��ة  م��الم��ح  �أه����م 

ن�شمة  م��ل��ي��ون   3.3 م��ن  دب���ي  يف 
ماليني   5.8 �إىل   2020 يف 
ن�شمة يف 2040، و�شريتفع عدد 
�لنهار من  �شاعات  �ل�شكان خالل 
 2020 يف  ن�شمة  ماليني   4.5
يف  ن�������ش���م���ة  م����الي����ني   7.8 �إىل 
��شتغالل  �شيتم  حيث   ،2040
حدود  �شمن  �مل��ت��وف��رة  �مل�ش�احات 
�حل�ايل،  �لعمر�نية  �لتنمية  خط 
يف  �لعمر�نية  �لتنمية  و�شتركز 
نطاق �ملنطقة �حل�شرية �لقائمة، 
�حتياجات  ك��اف��ة  ت��وف��ري  و���ش��ي��ت��م 
تطوير  خ�������الل  م�����ن  �ل���������ش����ك����ان 
بكافة  متكاملة  خ��دم��ي��ة  م��ر�ك��ز 
�لقد�م  على  ���ش��ري�ً  دب��ي  مناطق 
�أو با�شتخد�م �لدر�جة �لهو�ئية �أو 
و�شائل �لتنقل �مل�شتد�م، و�لركيز 
�حلياة،  ج��ودة  م�شتوى  رف��ع  على 
�شمن  �ل�شكانية  �ل��ك��ث��اف��ة  ورف���ع 
�ل��ق��ري��ب��ة م���ن حمطات  �مل��ن��اط��ق 
�ل��ن��ق��ل �جل��م��اع��ي �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة. - 

�إ�شكان �ملو�طنني ..
�حل�شري  �مل���خ���ط���ط  ي��ت�����ش��م��ن 
�لحتياجات  ت���وف���ري   ،2040
للمو�طنني  �مل�شتقبلية  �لإ�شكانية 
يف جم���ت���م���ع���ات م���ت���ك���ام���ل���ة وف���ق 
�لتخطيطية  �مل���ع���اي���ري  �أف�������ش���ل 
ت�شمل �مل�شاحات �خل�شر�ء و�ملر�كز 
�لتجارية و�ملر�فق �لرفيهية مبا 
ي��ع��زز م��ن ج����ودة ورف��اه��ي��ة حياة 
عاماً،   20 م���ن  لأك����ر  �مل���و�ط���ن 
�أر��شي  م�����ش��اح��ة  ���ش��ت�����ش��ل  ح��ي��ث 
�ملو�طنني  لإ����ش���ك���ان  �مل��خ�����ش�����ش��ة 
مربعا  ك���ي���ل���وم���ر�   157 �ىل 
�خلطة  وت��ت�����ش��م��ن   ،2040 يف 
�إعادة �إ�شكان �ملو�طنني يف �ملناطق 
بتلك  �رتباطهم  لتعزيز  �لقدمية 

�ملناطق.

ـــاة  ـــي احل جـــــــودة  دعــــــم   -
واالأن�ضطة الرئي�ضية..

�شتت�شاعف  ل���ل���خ���ط���ة  ووف�����ق�����اً 
و�لرفيهية  �خل�شر�ء  �مل�شاحات 
توزيعها  يتم  �ل��ع��ام��ة،  و�حل��د�ئ��ق 

وي�شهم يف تطوير قطاع �لقت�شاد 
و��شتقطاب  و�ل���ت���ق���ن���ي  �مل����ع����ريف 

�ملوهوبني و�ملبتكرين.

- �ضتة م�ضتويات للتمدن ..
�حل�شرية،  دب���ي  خ��ط��ة  وح�����ددت 
ل��ل��ت��م��دن تتبع  ���ش��ت��ة م�����ش��ت��وي��ات 
عمر�نية  مل���ر�ك���ز  م���ت���درج  ه��ي��ك��ل 
و�لكثافات  �ل�شتعمالت  متعددة 
توؤدي وظيفة معنية ودور�ً خا�شاً 
و�لوظيفية  �ل�شكانية  للتجمعات 
�خلدمة  �شالحيات  نطاق  �شمن 
�مل�شتويات  وت�شمل  بها.  �خلا�شة 
�ل�����ش��ت��ة �مل���ن���درج���ة حت���ت �لإم�����ارة 
�لتي تغطي جميع مدنها: �ملدينة 
وير�وح تعد�د �شكانها بني مليون 
ومليون ون�شف �ملليون ن�شمة، ثم 
�شكانه  ع����دد  وي�������ر�وح  �ل���ق���ط���اع 
�ألف   400 �إىل  �أل���ف   300 م��ن 
م�شتوى  ي��اأت��ي  ذل���ك  ب��ع��د  ن�شمة، 
من  �شكانه  ع���دد  د  وُح����دِّ �ملنطقة 
ن�شمة،  �أل��ف   125 �إىل  �أل��ف   70
يليه �ملجمع وي��ر�وح عدد �شكانه 
من 20 �ألف �إىل 30 �ألف ن�شمة، 
ثم �حلي وير�وح عدد �شكانه من 
ن�شمة،   12000 �إىل   6000
و�خ��ري�ً �حل��ي �ملحلي وه��و �أ�شغر 
�مل�شتويات ويكون عدد �شكانه بني 

2000 �إىل 4000 ن�شمة.
وبناًء على هذه �مل�شتويات �ل�شتة، 
�لبنية  م�������ش���ت���وى  حت����دي����د  ي���ت���م 
�لتحتية ملنظومة �لطرق و�لنقل، 
�حلكومية  و�خل��دم��ات  و�ل��ط��اق��ة 
من م�شت�شفيات ومد�ر�س ومر�كز 
�ملر�فق  وك��ذل��ك  وغ��ريه��ا،  خدمة 
لتوفري  و�ل��رف��ي��ه��ي��ة  �خل���دم���ات 
بكافة  متكاملة  خ��دم��ي��ة  م��ر�ك��ز 
م���ن���اط���ق دب������ي م�����ع �ل���ت���و����ش���ع يف 
�ملرنة  �لتنقل  و���ش��ائ��ل  ����ش��ت��خ��د�م 

و�مل�شتد�مة.

- ال�ضكان..
�ملتوقع  م���ن  ل��ل��در����ش��ات،  ووف���ق���اً 
�ملقيمني  �ل�شكان  ع��دد  يرتفع  �أن 

م���ر�ك���ز ح�����ش��ري��ة ت�����ش��ه��م يف دعم 
وتنويع  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 
فر�س �لعمل وتوفري �لحتياجات 
وت�شم  و�خل����دم����ات.  �لإ���ش��ك��ان��ي��ة 
�ملر�كز �حل�شرية �لقائمة: مركز�ً 
ديرة  مبنطقتي  وثقافياً  تاريخياً 
وب��ردب��ي، مبا حتويه من متاحف 
و�أ�شو�ق تقليدية و�شعبية ومناطق 
�شكنية تاريخية �رتبطت يف ذ�كرة 
�شكان وزو�ر �إمارة دبي، �أما �ملركز 
�لعاملي  و�ل���ت���ج���اري  �لق��ت�����ش��ادي 
�لعاملي،  �مل���ايل  دب��ي  م��رك��ز  في�شم 
و�خلليج  ز�ي������د،  �ل�����ش��ي��خ  و�����ش����ارع 
ويخدم  �ملدينة،  وو�شط  �لتجاري، 
�لقت�شادية  �لأن�����ش��ط��ة  خم��ت��ل��ف 
�ملركز  ي�����ش��م��ل  ف���ي���م���ا  و�مل����ال����ي����ة، 
منطقة  و�ل��رف��ي��ه��ي  �ل�����ش��ي��اح��ي 
�مل��اري��ن��ا و�أب����ر�ج ب��ح��ري�ت جمري�، 
وي������خ������دم خم����ت����ل����ف �لأن���������ش����ط����ة 
�لق��ت�����ش��ادي��ة و�ل�����ش��ي��اح��ي��ة. �أم���ا 
مركز  فهما  �جل��دي��د�ن  �مل��رك��ز�ن 
يف  وي�������ش���ه���م   ،2020 �إك�������ش���ب���و 
و�ل�شياحة  �ملعار�س  قطاع  تطوير 
ومركز  �للوج�شتية،  و�خل��دم��ات 
ل��ل�����ش��ي��ل��ي��ك��ون، ويعد  دب����ي  و�ح�����ة 
مبثابة حا�شنة لالبتكار و�ملعرفة 

��شتغالل  كفاءة  رفع  �إىل  �لر�مية 
جمتمعات  وت����ط����وي����ر  �مل������������و�رد، 
وم�شاعفة  و����ش���ح���ي���ة،  ح���ي���وي���ة 
�لرفيهية  �خل�����ش��ر�ء  �مل�����ش��اح��ات 
�شحية  بيئة  ل��ت��وف��ري  و�حل���د�ئ���ق 
و�ل��زو�ر، وتوفري خيار�ت  لل�شكان 
ت��ن��ق��ل م�����ش��ت��د�م��ة وم���رن���ة، ورفع 
لدعم  �لأر����ش��ي  ��شتخد�م  ك��ف��اءة 
وتعزيز  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لأن�����ش��ط��ة 
��شتقطاب �ل�شتثمار�ت �خلارجية 
وحت�شني  �جلديدة،  �لقطاعات  يف 
و�ملحافظة  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �ل���ش��ت��د�م��ة 
ع�����ل�����ى �مل������م������ي������ز�ت �ل���ط���ب���ي���ع���ي���ة 
و�مل�����ب�����ن�����ي�����ة، وح�����م�����اي�����ة �ل��������ر�ث 
جانب  �إىل  و�ل���ع���م���ر�ين،  �ل��ث��ق��ايف 
و�حلوكمة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات  ت��ط��ب��ي��ق 
��شتمع  ذل��ك،  عقب  �لتخطيطية. 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
ب���ن ر�����ش���د �آل م��ك��ت��وم ل�����ش��رح من 
�لطاير  حم���م���د  م���ط���ر  م����ع����ايل 
�ل���ع���ل���ي���ا خلطة  �ل���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������س 
�ملدير   2040 �حل�����ش��ري��ة  دب����ي 
�ملديرين  جمل�س  ورئ��ي�����س  �ل��ع��ام 
و�مل��و����ش��الت، عن  �ل��ط��رق  لهيئة 
�ملخرجات �لنهائية للخطة و�لتي 
مت تطويرها بناًء على روؤية �شموه 

ومبادئ دبي �لثمانية، بحيث تكون 
روؤية �خلطة /دبي �ملدينة �لأف�شل 
وتت�شمن  �ل����ع����امل/.  يف  ل��ل��ح��ي��اة 
خمططاً  �حل���������ش����ري����ة  �خل����ط����ة 
دبي  لإم���ارة  ��شر�تيجياً  هيكلياً 
ينظم  �ل��ق��ادم��ة،  ع��ام��اً  للع�شرين 
�حل�شري  �ل���ت���خ���ط���ي���ط  ق����ط����اع 
�لأر��شي،  و��شتعمالت  وم�شاحات 
�خلطط  ك����اف����ة  ت���ك���ام���ل  ب����ه����دف 
�حل�شرية  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل��رئ��ي�����ش��ة 
�لتوجهات  و�ملو�ئمة مع  بالإمارة، 
و�ل�شر�تيجية،  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
للبنية  �لأم�����ث�����ل  و�ل�����ش����ت����غ����الل 
و�لتطوير  �لنمو  ودع��م  �لتحتية، 

�مل�شتقبلي.
�إط����الق خطة  ويف خ��ت��ام م��ر����ش��م 
قام   ،2040 �حل�������ش���ري���ة  دب�����ي 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ب��ال��ت��وق��ي��ع على  �آل م��ك��ت��وم  ر����ش��د 
�مل���خ���ط���ط �ل��ه��ي��ك��ل��ي خل���ط���ة دبي 
بالبدء  �إيذ�ناً   2040 �حل�شرية 
يف تنفيذها، فيما �ُلتقطت ل�شموه 
�ملنا�شبة. -  ب��ه��ذه  ت��ذك��اري��ة  ���ش��ور 

خم�شة مر�كز ح�شرية..
وتت�شمن �خلطة �جلديدة، تركيز 
خم�شة  يف  و�ل���ش��ت��ث��م��ار  �ل��ت��ن��م��ي��ة 

•• دبي-وام: 

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�لنه�شة  �أن  حاكم دبي، رعاه �هلل، 
له  �ملغفور  �أ�ش�شها  �لتي  �لتنموية 
بن  ر��شد  �ل�شيخ  تعاىل  �هلل  ب��اإذن 
ثر�ه  �هلل  طّيب  مكتوم،  �آل  �شعيد 
من  �ل�شتينيات  عقد  منذ  دب��ي  يف 
�لقرن �ملا�شي م�شتمرة يف حتقيق 
�أهد�فها �لطموحة �لتي ل تعرف 
دبي  مو��شلة  م��ع  للتميز،  �شقفاً 
و��شر�تيجيات  خ��ط��ط  ت��ن��ف��ي��ذ 
و�شعادته  �لإن�����ش��ان  ت�شع  تطوير 
مقدمة  يف  و��شتقر�ره  ورفاهيته 
�لأول���وي���ات، و�ت��ب��اع �أ���ش��ل��وب عمل 
�أف�شل  م���ن  �ل���ش��ت��ل��ه��ام  �أ���ش��ا���ش��ه 
مو�ءمتها  مع  �لعاملية  �ملمار�شات 
مب�����ا ي����ت����و�ف����ق م�����ع �ح���ت���ي���اج���ات 
�ملجتمع ويكفل لأفر�ده م�شتقباًل 
بل  توقعاتهم  م�شتوى  �إىل  يرقى 

ويتجاوزها �إىل ما هو �أف�شل. 
�شموه  �إط��الق  جاء ذلك مبنا�شبة 
 ،"2040 دبي �حل�شرية  "خطة 
بن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور 
نائب  �آل مكتوم،  ر��شد  حممد بن 
حاكم دبي، و�شمو �ل�شيخ �أحمد بن 
�شعيد �آل مكتوم، رئي�س هيئة دبي 
�لأعلى  �لرئي�س  �مل��دين  للطري�ن 
ملجموعة طري�ن �لإم��ار�ت، و�شمو 
�ل�شيخ �أحمد بن حممد بن ر��شد 
دبي  رئ��ي�����س جم��ل�����س  م��ك��ت��وم،  �آل 
لالإعالم، ورئي�س و�أع�شاء �للجنة 
�حل�شرية  دب�����ي  خل���ط���ة  �ل��ع��ل��ي��ا 
م�شوؤويل  م���ن  وع�����دد   ،2040

حكومة دبي.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وّج��ه  وق��د 
�أن  �آل م��ك��ت��وم  ب���ن ر�����ش���د  حم��م��د 
تكون دبي �ملدينة �لأف�شل للحياة 
"نو��شل  �شموه:  وق��ال  �لعامل  يف 
تنموي  من���وذج  ل�شتكمال  �لعمل 
عاملي هدفه رفاه �ملجتمع ومتكني 
�لإب���د�ع  على  وحتفيزهم  �أف����ر�ده 
بيئة  بتهيئة  و�ل��ن��ج��اح  و�لب��ت��ك��ار 
وتوفر  متطلباتهم  تلبي  مثالية 
باإطالق  �ل��ك��ف��ي��ل��ة  �مل�����ش��اح��ة  ل��ه��م 
�جلميع  ليكون  �لكامنة  طاقاتهم 
م�شريتنا  يف  �إي���ج���اب���ي���اً  ����ش���ري���ك���اً 
�لذي  �مل�شتقبل  ن��ح��و  �ل��ط��م��وح��ة 
�شموه:  و�أ����ش���اف  �إليه".  نتطلع 
على  �لقائم  �ل�شليم  "�لتخطيط 
�لتحليل �لدقيق للبيانات و�ملرونة 
كان  �ملتغري�ت  مو�كبة  يف  �لكاملة 
ر �ل���ع���دي���د من  ���ش��ب��ي��ل��ن��ا ل���ت�������ش���دُّ
�ليوم  وهدفنا  �لعاملية..  �ملوؤ�شر�ت 
�لريادة  مر�تب  �أعلى  يف  نكون  �أن 
�ملجالت..  جميع  و���ش��م��ن  ع��امل��ي��اً 
و��شحة  ب���روؤي���ة  �ل���زم���ن  ن�����ش��اب��ق 
�لتفوق  متطلبات  تعي  للم�شتقبل 
�لتحديات  ك���ل  وت���ت���ج���اوز  ف���ي���ه.. 
�ل�شعادة  �أ���ش��ب��اب  يحمل  غ��د  نحو 

للجميع". 

- اخلطة ال�ضابعة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �طلع  وقد 
مكتوم  �آل  ر�������ش�����د  ب�����ن  حم���م���د 
ومر�فقوه على �أهم حماور خطة 
�لتي   ،2040 �حل�����ش��ري��ة  دب����ي 
ت��ع��ت��رب �ل�����ش��اب��ع��ة يف ت��اري��خ �إم����ارة 
�لأوىل  �خل��ط��ة  �أُط��ل��ق��ت  �إذ  دب����ي، 
�حلديثة  دب����ي  م��وؤ���ش�����س  ع��ه��د  يف 
ب��اإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ  �ملغفور له 
طّيب  مكتوم،  �آل  �شعيد  بن  ر��شد 
حيث   ،1960 ع�����ام  ث������ر�ه  �هلل 

�ل�شكان،  �أك���رب ع���دد م��ن  خل��دم��ة 
و�����ش����ي����ت����م �إن�����������ش�����اء ����ش���ب���ك���ة من 
 Green �خل�������ش���ر�ء  �مل�������ش���ار�ت 
مناطق  ت��رب��ط   Corridors
�ل�شكنية  و�مل���ن���اط���ق  �خل����دم����ات 
حركة  لت�شهيل  �ل��ع��م��ل،  و�أم��اك��ن 
�مل�شاة و�لدر�جات وو�شائل �لتنقل 
�ملدينة،  �أن����ح����اء  ع���رب  �مل�������ش���ت���د�م 
�ملطورين  م��ع  بالتن�شيق  وذل����ك 
�ملعنية،  �حل���ك���وم���ي���ة  و�جل����ه����ات 
�لأن�شطة  م�شاحة  و�شتت�شاعف 
بن�شبة  و�ل�����ش��ي��اح��ي��ة  �ل��ف��ن��دق��ي��ة 
م�شاحة  و����ش���رت���ف���ع   ،134%
 168 �إىل  �لقت�شادية  �لأن�شطة 
مكانة  لتعزيز  مربعا  كيلومر� 
ولوج�شتي  �قت�شادي  كمركز  دبي 
�لأر��شي  م�شاحات  وزي��ادة  عاملي، 
�لتعليمية  للمن�شاآت  �ملخ�ش�شة 
كما   ،25% بن�شبة  و�ل�����ش��ح��ي��ة 
�شتزيد �أطو�ل �ل�شو�طئ �ملفتوحة 
للجمهور بن�شبة %400 يف عام 

.2040

للتخطيط  �ــضــامــل  قــانــون   -
احل�ضري..

�حل�شرية  دب���ي  خ��ط��ة  وتت�شمن 
متكامل  قانون  �إ���ش��د�ر   2040
ومرن للتخطيط �حل�شري يدعم 
و�لتطوير،  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ����ش��ت��د�م��ة 
�مل�شتقبلية  �ل��ت��وج��ه��ات  وي���ر�ع���ي 
حوكمة  و���ش��ي��ت�����ش��م��ن  ل����الإم����ارة، 
خالل  م��ن  �حل�شري  �لتخطيط 
ت��ط��وي��ر ن��ظ��ام م��ت��ك��ام��ل حلوكمة 
ي�شمن  �حل�������ش���ري  �ل��ت��خ��ط��ي��ط 
بني  و�مل�شوؤوليات  �لعالقة  تنظيم 
ك��اف��ة �لأط�����ر�ف �مل��ع��ن��ي��ة، وكذلك 
و�ل�شتغالل  �لتنمية  ك��ف��اءة  رف��ع 
وذلك  �ل��ت��ح��ت��ي��ة،  للبنية  �لأم��ث��ل 
�لفر�غات  �شمن  �لتنمية  بتعزيز 
�ملوجودة د�خل �ملنطقة �حل�شرية، 
�ملوجهة  �لتنمية  على  و�ل��رك��ي��ز 
و�مل�شي  �جلماعي  �لنقل  لت�شجيع 
�لهو�ئية  �ل���در�ج���ات  و����ش��ت��خ��د�م 
و�إن�شاء  �مل��رن��ة،  �لتنقل  وو���ش��ائ��ل 
قاعدة بيانات تخطيطية موحدة، 
تدعم عملية �تخاذ �لقر�ر وتعزز 

�ل�شفافية.

- منطقة حّتا..
�حل�شرية  دب����ي  خ��ط��ة  وت�����ش��م��ل 
�لتنمية  خطة  ��شتكمال   ،2040
���ا خالل  و�ل���ت���ط���وي���ر مل��ن��ط��ق��ة ح���تَّ
�لع�شرين عاماً �لقادمة، وتت�شمن 
متكاملة  ت��ن��م��ي��ة  خ��ط��ة  ت��ط��وي��ر 
م���ع توجه  ت��ت��م��ا���ش��ى  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة 
�ل�شياحة  ت�شجيع  ن��ح��و  �ل���دول���ة 
��شتقطاب  على  و�لعمل  �لد�خلية 
�خلارجية،  �ل�شياحة  م��ن  �مل��زي��د 
تعزيز جاذبية  خ��الل  م��ن  وذل���ك 
م����ن����ط����ق����ة ح������ّت������ا وم����ق����وم����ات����ه����ا 
و�حلفاظ  و�ل��ر�ث��ي��ة  �لطبيعية 

على ��شتد�مة بيئتها.
���ش��ي��ت��م �حلفاظ  ل��ل��خ��ط��ة  ووف���ق���اً 
ع����ل����ى ط���ب���ي���ع���ة م���ن���ط���ق���ة ح����ّت����ا، 
مب�شاركة  و�إع���م���اره���ا  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا 
�لفر�س  وتوفري  �لقطاع �خلا�س 
�لوطنية  �مل�شاريع  ودعم  لت�شجيع 
�ملحلية لأهايل �ملنطقة، مبا يدعم 
رو�د  وت�شجيع  �ل�شياحة  تن�شيط 
للحفاظ  �شو�بط  وف��ق  �لأع��م��ال 
�ملميزة،  وهويتها  طبيعتها  على 
جممعات  تطوير  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
للمو�طنني  م��ت��ك��ام��ل��ة  ���ش��ك��ن��ي��ة 
�حلالية  �ح���ت���ي���اج���ات���ه���م  ت���ل���ب���ي 

و�مل�شتقبلية.

 حممد بن را�ضد: 
را�سد بن �سعيد م�ستمرة يف حتقيق اأهدافها الطموحة التي ل تعرف �سقفًا للتميز اأ�س�سها  التي  التنموية  •  النه�سة 

مقومات التفوق فيه.. وتتجاوز كل التحديات نحو غٍد يحمل اأ�سباب ال�سعادة للجميع تعي  للم�ستقبل  وا�سحة  بروؤية  الزمن  •  ن�سابق 
و�سعادته ورفاهيته وا�ستقراره يف مقدمة الأولويات الإن�سان  ت�سع  دبي  يف  التطوير  وا�سرتاتيجيات  •  خطط 

ر العديد من املوؤ�سرات العاملية.. وهدفنا اليوم اأن نكون يف اأعلى مراتب الريادة عامليًا كان �سبيلنا لت�سدُّ واملدرو�س  ال�سليم  • التخطيط 
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س وزراء قرغيز�ستان ي�ستقبل وفد موؤ�س�سة زايد اخلريية

•• بي�صكيك - وام: 

��شتقبل معايل �ألوقبيك ماريبوف رئي�س وزر�ء جمهورية 
�لعامري  ك��ردو���س  بن  �شامل  حمد  �شعادة  قرغيز�شتان، 
�آل نهيان لالأعمال  مدير عام موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان 
�خل��ريي��ة و�لإن�����ش��ان��ي��ة و�ل���وف���د �مل���ر�ف���ق ل��ه �ل����ذي �شم 
�لرب�مج  �إد�رة  مدير  �لزعابي  ح�شن  �بر�هيم  �لدكتور 
و�مل�شاريع و �لدكتورخالد �حل�شرمي �مل�شت�شار �لقانوين 

للموؤ�ش�شة.
تناول �للقاء عالقات �لتعاون خا�شة بعد و�شع �حلجر 
توكموك  �لإ���ش��الم��ي��ة يف مدينة  ل��الأك��ادمي��ي��ة  �لأ���ش��ا���س 

�شمال قرغيز�شتان.
وق����دم ب��ن ك���ردو����س خ���الل �ل��ل��ق��اء ن��ب��ذة خم��ت�����ش��رة عن 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  م�شريتها  معامل  ر�شم  �لتي  �ملوؤ�ش�شة 
لها  وح���دد  ث���ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 
�لدولة وخارجها يف جمالت  د�خل  م�شاعد�تها  �ه��د�ف 
�لعلمي  �لبحث  وت�شجيع  و�لغ��اث��ة  و�ل�شحة  �لتعليم 
و�ل��ع��م��ل �خل����ريي ع��م��وم��ا، ع����الوة ع��ل��ى ب��رن��ام��ج ز�يد 
للحج،منوها �ن �ملوؤ�ش�شة تو��شل �شعيها بو�شع �خلطط 
�لتي  و�ملتطورة  �لكبرية  �لنه�شة  ملو�كبة  �ل�شر�تيجية 
،وتكثف  �ل���ش��ع��دة  خمتلف  يف  �لم����ار�ت  دول��ة  ت�شهدها 
للمحافظة  �لن�شانية  وم�شاريعها  بر�جمها  �ملوؤ�ش�شة 

لتعزيز �شد�رة �لمار�ت للعمل �خلريي و�لن�شاين.
ومن جانبه �أعرب رئي�س �لوزر�ء �لقرغيزي عن تقديره 
لدولة �لمار�ت ملا تنفذه من م�شاريع وبر�مج �ن�شانية يف 
،مقدر�  �لكادميية  بان�شاء  مبادرتها  على  مثنيا   ، بالده 
�أكمل  على  �مل�شروع  لجن��از  و��شر�فها  عملها  للموؤ�ش�شة 
�ملن�شودة  �له����د�ف  حتقيق  و  �لطلبة  ل�شتقبال  وج���ه 
�لعربية  باحل�شارة  للتعريف  و�لثقافة  �لعلم  ن�شر  بغية 

و�ل�شالمية و�لقيم �ل�شمحة لالإ�شالم .
�لتن�شيق  ومو��شلة  �لتعاون  متابعة  على  �لت��ف��اق  مت  و 
لتنفيذ �لكادميية على �أكمل �شورة مبا ي�شاهم بتحقيق 

�هد�فها وغاياتها �لنبيلة .

اأع�ساء اللجنة العليا : خطة دبي احل�سرية 2040 ت�ستلهم روؤية حممد بن را�سد وت�سع اإطارا متكامال لتنمية م�ستدامة تخدم املجتمع وت�سمن ريادة امل�ستقبل
•• دبي -وام: 

خلطة  �لعليا  �للجنة  �أع�شاء  �أك��د 
دبي �حل�شرية 2040 �أن �خلطة 
�شاحب  ل���روؤي���ة  م�شتلهمًة  ت���اأت���ي 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
رعاه  دب��ي،  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س 
�شموه  وحر�س  دب��ي  مل�شتقبل  �هلل، 
للحياة  �لأف�شل  �ملدينة  تكون  �أن 
م����ن خالل  �ل����ع����امل،  و�ل���ع���م���ل يف 
م�شتد�مة  لتنمية  متكامل  �إط���ار 
ت���خ���دم �مل��ج��ت��م��ع وت�����ش��م��ن ري����ادة 
�شكان  تطلعات  بتلبية  �مل�شتقبل، 
ومقيمني،  م���و�ط���ن���ني  م����ن  دب�����ي 
�شد�رة  يف  لتكون  �ل���زو�ر،  وكذلك 
كمكان  �شو�ء  �ملف�شلة  �لعامل  مدن 
للعي�س �أو كمقر للعمل و�ل�شتثمار 
و�ل�شتجمام  لل�شياحة  كمق�شد  �أو 
و�ل��رف��ي��ه. وق���ال م��ع��ايل عبد �هلل 
للمجل�س  �لعام  �لأم��ني  �لب�شطي، 
دبي  �إن  دب����ي،  لإم������ارة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
تو�زن  ط��م��وح��ة  روؤي����ة  وف���ق  تعمل 
ب��ني �ل��ن��م��و و����ش��ت��د�م��ة �مل�����و�رد، يف 
�ل���ر�م���ي���ة جلعلها  �جل���ه���ود  �إط������ار 
ومتكاملة،  م�شتد�مة  ذكية  مدينة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ل���روؤي���ة  جت�����ش��ي��د�ً 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل��������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي، رع�����اه �هلل، 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  وت��وج��ي��ه��ات 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل 
عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، 
�شتى  دب����ي يف  ب����اإم����ارة  ل��ل��ن��ه��و���س 
�لتنمية  �أ���ش�����س  �مل��ج��الت، وت��ع��زي��ز 
�أ كر  �مل�شتد�مة و�شمان م�شتقبل 

�إ�شر�قاً و�شعادة.
ت�شّكل خطة دبي  و�أ�شاف معاليه: 
لتحقيق  �لز�وية  حجر  �حل�شرية 
�أه��د�ف �لإم���ارة يف جم��ال �لتنمية 
ب�شعادة  و�ل��ن��ه��و���س  �مل�����ش��ت��د�م��ة، 
برفاههم  و�لرت�����ق�����اء  ق��اط��ن��ي��ه��ا، 
�لبيئة  على  و�حلفاظ  �لجتماعي 
�لقت�شادية،  �لأن�����ش��ط��ة  وت��ع��زي��ز 
�أف�شل  ت��ب��ّن��ي  خ����الل  م���ن  وذل�����ك 
�حل�شري  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  �مل���ع���اي���ري 
و�شوًل  �لفّعال،  و�لت�شميم  �لذكي 
ب��ج��ع��ل دبي  �لأ���ش��م��ى  �ل��ه��دف  �إىل 
ر�ئ�����دة يف خمتلف  م��دي��ن��ة ع��امل��ي��ة 
�لقطاعات. - �أهمية ��شر�تيجية.. 
وع��ن �أه���د�ف �خل��ط��ة، ق��ال معايل 
�لع�شو  �ل���ط���اي���ر،  حم��م��د  ���ش��ع��ي��د 
لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنتدب 

كهرباء ومياه دبي: �عتماد �شيدي 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
�آل م��ك��ت��وم خل��ط��ة دبي  ب��ن ر����ش��د 
بالغة  خطوة   ،2040 �حل�شرية 
��شر�تيجية  ب���اأب���ع���اد  �لأه���م���ي���ة 
"دبي  جل���ع���ل  ت���ه���دف  �إذ  ك����ب����رية، 
�ملدينة �لأف�شل للحياة" ��شتلهاماً 
ريادتها  تر�شيخ  يف  �شموه  ل��روؤي��ة 
يف كل �ملجالت، مبا يلبي تطلعات 
�مل���ج���ت���م���ع وي���ك���ف���ل لأف������������ر�ده كل 
معاليه  و�أو���ش��ح  �ل��رف��اه.  مقومات 
مب�شاركة  �خل��ط��ة  �إع������د�د  مت  �ن����ه 
ك��اف��ة �جل��ه��ات �مل��ع��ن��ي��ة يف �لإم����ارة 
�لعاملية  �ملمار�شات  لأف�شل  وفقا ً 
�حل�شري  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  جم����ال  يف 
يتنا�شب  ومب���ا  �لتحتية،  و�ل��ب��ن��ي��ة 
لتعزيز  دب������ي  خ�������ش���و����ش���ي���ة  م�����ع 
عاملياً  �مل��دن  �أف�شل  �شمن  مكانتها 
�مل�شتد�مة  �لعمر�نية  �لتنمية  يف 
وجعلها منوذجاً عاملياً ُيحتذى به.

�إىل  �ل��ط��اي��ر  و�أ���ش��ار م��ع��ايل �شعيد 
 2040 �حل�شرية  دب��ي  خطة  �أن 
�حلياة  ج���ودة  حت�شني  �إىل  ت��ه��دف 
�أنظمة  �أف�شل  تطبيق  طريق  ع��ن 
�ملكاين  و�ل���ت���ط���وي���ر  �ل��ت��خ��ط��ي��ط 
ودعماً  و�مل��و�ط��ن،  �ل��وط��ن  خلدمة 
للنمو �لقت�شادي وتعزيز فعاليته 

�ل�شتد�مة  م���ب���ادئ  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى 
وحتويل  و�لتناف�شية  و�ل�شمولية 
لتكون  ف����ر�����س،  �إىل  �ل���ت���ح���دي���ات 
�مل��ظ��ل��ة �جل��ام��ع��ة جل��ه��ود طموحة 
من �شاأنها �إحد�ث نقلة نوعية تعزز 
من �لتنمية �ل�شاملة �لتي ت�شهدها 
�ل�شت�شر�ف  ع��ن  ف�شاًل  �لإم����ارة، 
�شتى  يف  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل  �لأم������ث������ل 
و�لقت�شادية  �لعمر�نية  �ملجالت 
�لقطاعات،  من  وغريها  و�لبيئية 
تعزيز  �إىل  �شركائنا  مع  و�شن�شعى 
مبادئ �لتنمية ورفع كفاءة �لبنية 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة وت��ط��وي��ره��ا م���ن خالل 
�مل�شاريع �لقادمة �ملنبثقة عن هذه 
�شتجعل  �لتي  �لع�شرينية  �خلطة 
�ل���ع���امل عي�شاً  م����دن  �أف�����ش��ل  دب����ي 
�لإن�شان  ل�شالح  وحتقيقاً  وتقدماً 

ورفاهه. - تنمية م�شتد�مة ..
وح��������ول �مل������ح������اور �لق���ت�������ش���ادي���ة 
�شعادة  ق��ال  �خل��ط��ة،  يف  �ملت�شمنة 
���ش��ل��ط��ان �أح��م��د ب��ن ���ش��ل��ي��م، رئي�س 
جمل�س �لإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي 
�لعاملية:  دب����ي  م���و�ن���ئ  مل��ج��م��وع��ة 
�خلطة �حل�شرية �ل�شاملة توؤ�ش�س 
دبي  فيها  تو��شل  ج��دي��دة  ملرحلة 
�ل��ب��ن��اء ع��ل��ى م��ا حققته م��ن تقدم 
م�شاف  يف  و���ش��ع��ت��ه��ا  و�جن��������از�ت 

ُق���دم���اً يف �ل��ت��خ��ط��ي��ط ل��غ��ٍد و�ع����ٍد 
بروؤية م�شت�شرفة للم�شتقبل ت�شع 
ريادته هدفاً رئي�شاً من �أجل خدمة 
�لإن�شان و�شمان �ل�شعادة لالأجيال 
�لقادمة يف مدينة �شتكون �لأف�شل 
عاملياً كمكان للعي�س و�لعمل و�أي�شاً 

للزيارة. 

- مدينة عاملية ..
وعن �لنتائج و�لتاأثري�ت �لإيجابية 
�شعادة  �أك��د  �خل��ط��ة،  م��ن  �ملُنتظرة 
���ش��ل��ط��ان ب��ط��ي ب��ن جم����رن، مدير 
ع����ام د�ئ�����رة �لأر������ش����ي و�لأم�����الك 
�حل�شرية  دب��ي  خطة  �أن  دب���ي،  يف 
�شاحب  روؤي�����ة  ت��رج��م   2040
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
مكتوم يف تعزيز �لتنمية �مل�شتد�مة 
لإم��������ارة دب�����ي وت��ن��اف�����ش��ي��ت��ه��ا على 
�ل�شعيد �لعاملي ويف �شتى �ملجالت، 
تنفرد  عاملية  مدينة  دب��ي  وجت��ع��ل 
ب��ت��ك��ام��ل �خل���دم���ات، ل���ش��ي��م��ا و�أن 
�خل����ط����ة ت�����ش��ت��ه��دف رف�����ع ك���ف���اءة 
و�ل�شتفادة  �لأر�����ش���ي  ����ش��ت��خ��د�م 
منها يف دعم �لأن�شطة �لقت�شادية 
وحت���ف���ي���ز �ل����ش���ت���ث���م���ار �لأج���ن���ب���ي 
�جلديدة،  �ل��ق��ط��اع��ات  يف  و�مل��ح��ل��ي 
�ملو�رد  تر�شيد  مبد�أ  يعزز  ما  وه��و 

بحيث  �لإم�����ارة،  تناف�شية  وزي����ادة 
ت���ت���ع���زز م��ك��ان��ت��ه��ا ك���م���رك���ز جذب 
ووجهة  �ل��ع��امل��ي��ة  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار�ت 
من  و�ل�شتفادة  رئي�شية،  �شياحية 
و�لثقافية  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  دب����ي  ث�����رو�ت 
و�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا وزي�����ادة كفاءة 
و��شتد�متها  �مل��و�رد  من  �ل�شتفادة 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ك��ف��اءة  وحت�����ش��ني 
�إق������ر�ر  �أن  م�����وؤك�����د�ً  �لإم����������ارة،  يف 
ي�شكل  تنفيذها  يف  و�لبدء  �خلطة 
لتكون  ل���دب���ي  ج���دي���دة  �ن���ط���الق���ة 
لتطلعات  �مل�شتقبل حتقيقاً  مدينة 
�لتي  �لر�شيدة  �لقيادة  وتوجيهات 
يف  �لأول  باملركز  ���ش��وى  تر�شى  ل 

جميع �ملجالت.

- نقلة نوعية..
وقال �شعادة د�وود �لهاجري، مدير 
بلدية دبي: جت�ّشد خطة دبي  عام 
�شاحب  روؤي���ة   2040 �حل�شرية 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل  �ل�شمو 
�لإن�شان  �شعادة  ت�شع  �لتي  مكتوم 
حيث  �لأول،  �مل��ق��ام  يف  ورف��اه��ي��ت��ه 
كافة  ت��ل��ب��ي��ة  �إىل  �خل���ط���ة  ت���ه���دف 
لالأجيال  و�لحتياجات  �ملتطلبات 

�لقادمة يف جميع �ملجالت.
و�أ�شاف: نحر�س يف تنفيذ �خلطة 

ومّكنتها  �ل���ك���ربى،  �ل���ع���امل  م����دن 
�ملوؤ�شر�ت  م��ن  �لعديد  ت�شّدر  م��ن 
�خلطة  �شت�شهم  ح��ني  يف  �لعاملية، 
�جل���دي���دة يف ت��ر���ش��ي��خ م��ك��ان��ة دبي 
�ل�شر�تيجية  �أه��م��ي��ت��ه��ا  وزي�����ادة 
�لقت�شاد  حلركة  حم��وري  كمركز 
و�لتجارة يف �ملنطقة، مبا تت�شمنه 
لها  �شيكون  و�أه���د�ف  م�شار�ت  من 
جاذبية  تعزيز  يف  �لإيجابي  �أثرها 
مف�شلة  ��شتثمارية  كوجهة  دب��ي 
على م�شتوى �لعامل، مع �ل�شتفادة 
ب��الإم��ك��ان��ات �ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي تتمتع 
و�شبكات  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  م����ن  ب���ه���ا 
�مل�شتوى،  عاملية  وط���رق  �ت�����ش��الت 
�لأهم  ُتعد من  وم��ط��ار�ت  ومو�نئ 
�خل������رب�ت  �إىل  �إ�����ش����اف����ة  ع����امل����ي����اً، 
تو��شل  �ل��ت��ي  �مل��ت��م��ي��زة  �ل��ب�����ش��ري��ة 
دبي ��شتقطابها من خمتلف �نحاء 
تر�شم  �خلطة  �ن  و�أ�شاف  �لعامل. 
�مل�شتد�مة  للتنمية  و��شحاً  م�شار�ً 
باأهد�ف حمددة يزيد من �أهميتها 
ياأتي  �ل�������ذي  �إط����الق����ه����ا  ت���وق���ي���ت 
�لتي  �لتعايف  م�شرية  مع  متز�مناً 
تبعات  لتخطي  دب���ي  فيها  ت��ت��ق��دم 
و�ل�شتعد�د  كوفيد19-،  جائحة 
�أملّت بالعامل  �لتي  ملا بعد �جلائحة 
�مل�شي  ع���ن  دب����ي  ت��ث��ن  ل��ك��ن��ه��ا مل 

وح�شن توظيفها و�ل�شتفادة منها 
�إيجابية  خمرجات  �أف�شل  ل�شمان 
ممكنة. وقال بن جمرن �إن �إطالق 
 2040 �حل�������ش���ري���ة  دب�����ي  خ���ط���ة 
من  لها  مب��ا  �ل�����ش��د�رة  يف  ي�شعها 
�إيجابية على �لعديد من  تاأثري�ت 
و�لقت�شادية  �لتنموية  �لقطاعات 
ب�شكل  و���ش��ت�����ش��ه��م  و�لج��ت��م��اع��ي��ة، 
م��ب��ا���ش��ر وغ����ري م��ب��ا���ش��ر، يف جذب 
�ل�شتثمار�ت �لأجنبية �إىل خمتلف 
�ل�شناعات  ل���ش��ي��م��ا  �ل���ق���ط���اع���ات 
�لتكنولوجيا  بقطاعات  �ملرتبطة 
�حل��دي��ث��ة، م���ا ي��ع��ظ��م م���ن �مل����ردود 
تعزيز  يف  �مل���ن�������ش���ود  �لإي�����ج�����اب�����ي 
دبي.  لإم����ارة  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �لتنمية 
�تباع  ُروع��ي يف و�شع �خلطة  وق��د 
ومبادئ  �لعاملية،  �ملمار�شات  �أف�شل 
و�ل�شتغالل  �مل�شتد�مة،  �لتنمية 
�لتي  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  ل��ل��ب��ن��ي��ة  �لأم����ث����ل 
�أر�شتها دبي منذ عقود ومل تتوقف 

عن تطويرها ورفع كفاءتها.
�إط������الق �خلطة  ي���اأت���ي  و�أ�����ش����اف: 
�ل��ع�����ش��ري��ن��ي��ة يف وقت  �حل�����ش��ري��ة 
�لعامل  دول  خمتلف  فيه  ت��و����ش��ل 
�ل��ب��ح��ث ع���ن خ��ط��ط ل��ل��ت��ع��ايف من 
جائحة  ج��ل��ب��ت��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل��ت��ب��ع��ات 
كعادتها  دب��ي  ول��ك��ن  كوفيد19-، 

�ملبادرة  ب��زم��ام  �لأخ����ذ  يف  ���ش��ّب��اق��ة 
و�إطالق �ل�شر�تيجيات و�مل�شاريع 
و�خل������ط������ط �ل�����ت�����ي مت���������ش����ي من 
�لتنموية  م�����ش��ريت��ه��ا  يف  خ��الل��ه��ا 
�ل��ط��م��وح��ة ب��ك��ل ق���وة و���ش��م��ن عدة 
م�شار�ت، متخطيًة كافة �لتحديات 
لتقدم  �مل���ع���وق���ات  ك���ل  وم���ت���ج���اوزة 
�لتنمية  يف  فريد�ً  منوذجاً  للعامل 
لكل  رئي�شاً  حم��ور�ً  �لإن�شان  ي�شع 
م���ا ي��ت��م ب���ذل���ه م���ن ج���ه���ود �شمن 
و��شحة  عمل  ��شر�تيجية  �إط���ار 
وحمددة �لأهد�ف خلدمة �ملجتمع 

بكل مكوناته. - نهج متكامل ..
مالك،  �آل  م��ال��ك  ق���ال  جهته  م��ن 
للتطوير:  دب��ي  �شلطة  ع��ام  مدير 
�لر�شيدة  �ل���ق���ي���ادة  روؤي������ة  �أر�����ش����ت 
�لتنمية  لتحقيق  متكاماًل  نهجاً 
�لقطاعات،  ك��اف��ة  يف  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
وياأتي �لتخطيط �حل�شري يف قلب 
م��ر�ع��ي��اً لحتياجات  �ل��روؤي��ة  ه��ذه 
لكافة  ل��ل��ن��م��و  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل ومم��ك��ن��اً 
ومبا  �لأع��م��ال  ومن���اذج  �لقطاعات 
�لقت�شادية  �لجن��������از�ت  ي��ر���ش��خ 
وميّهد  �مل��ت��ح��ق��ق��ة  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 

للمزيد منها.
باقت�شادها  دبي  حتولت  و�أ���ش��اف: 
�ملعريف وبنيتها �لأ�شا�شية �ملتطورة 
�إىل من����وذج ع��امل��ي ي��ح��ت��ذى ب���ه يف 
ج��ودة �حل��ي��اة وو�ح���دة م��ن �أف�شل 
و�لعمل  ل��ل��ع��ي�����س  �ل����ع����امل  م������دن 
م�شتمرون  ون���ح���ن  و�ل�������ش���ي���اح���ة، 
يف ت��ع��زي��ز ه���ذه �مل��ك��ان��ة م��ن خالل 
�مل�شتقبلية  �خلطط  �أف�شل  و�شع 
و�لعمر�ين..  �حل�شري  للتطوير 
�حل�شري  �لن�شيج  �أن  �إىل  م�شري�ً 
�ملرموقة  م��ك��ان��ت��ه��ا  ي��ع��ك�����س  ل��دب��ي 
�أوج��د عالقة فريدة بني  �إذ  عاملياً، 
�لإن�����ش��ان و�مل���ك���ان، ووظ����ف �أحدث 
و�لتخطيط  �ل��ت�����ش��م��ي��م  م��ع��اي��ري 
��شتد�مة  �أك�����ر  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ل��ب��ن��اء 

وتناف�شية.

وفق روؤية طموحة توازن بني النمو وا�ستدامة املوارد نحو م�ستقبل اأكرث اإ�سراقًا و�سعادة تعمل  دبي  الب�سطي:  •  عبداهلل 
الر�سيدة ومتثل انطالقة جديدة لدبي لتكون مدينة امل�ستقبل القيادة  تطلعات  حتقق  اخلطة  الطاير:  •  �سعيد 

مًا �سنعمل مع �سركائنا لتحقيق م�ستويات كفاءة جديدة للبنية التحتية عرب م�ساريع هدفها جعل دبي اأف�سل املدن عي�سًا وتقدُّ الهاجري:  • داوود 
امل�ستدامة وباأهداف حمددة ا�ستعدادًا لعامل ما بعد اجلائحة للتنمية  وا�سحًا  م�سارًا  تر�سم  اخلطة  �سليم:  بن  • �سلطان 

بن جمرن: رفع كفاءة ا�ستخدام الأرا�سي هدف مهم يدعم الأن�سطة القت�سادية وير�ّسخ مبداأ تعظيم ال�ستفادة من املوارد • �سلطان 
مالك: م�ستمرون يف تعزيز مكانة دبي كنموذج عاملي ُيحتذى به يف جودة احلياة وكاأف�سل مدن العامل للعي�س والعمل وال�سياحة اآل  • مالك 

مبعار�س وفعاليات دولية .. الإمارات تد�سن مرحلة التعايف العاملي من كورونا يف 2021
•• اأبوظبي- وام:

برهنت �لإمار�ت من خالل �ملنا�شبات 
��شت�شافتها  �لتي  �لكربى  �لدولية 
�لعام  ب����د�ي����ة  م���ن���ذ  �أر�����ش����ه����ا  ع���ل���ى 
يف  ��شتثنائية  ق���در�ت  على  �جل���اري 
�لتعامل مع جائحة كورونا و�إد�رتها 
�مل���ث���ايل ح��ي��ث �شكلت  �ل��ن��ح��و  ع��ل��ى 
و�لتد�بري  �لتنظيمية  �لإج������ر�ء�ت 
يف  طبقتها  �لتي  �ملحكمة  �لوقائية 
تلك �ملنا�شبات خارطة طريق عاملية 
ل��ل��خ��روج م��ن �لأزم�����ة و�ل���دخ���ول يف 
�لتدريجية  و�لعودة  �لتعايف  مرحلة 

ملظاهر �حلياة �لطبيعية.
وجن����ح����ت �لإم��������������ار�ت خ������الل ع���ام 
للفعاليات  �لزخم  �إعادة  يف   2021
�لذي  �لكبري  �لر�جع  بعد  �لعاملية 
نهاية  �جلائحة  ظهور  منذ  �شهدته 
خالل  م���ن  وذل�����ك   ،2019 �ل���ع���ام 
�ملعار�س  م����ن  �ل���ع���دي���د  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا 
و�لبطولت �لريا�شية مثل معر�شي 
"�يدك�س" و "نافدك�س" لل�شناعات 
�ل�����دف�����اع�����ي�����ة وم�����ع�����ر������س ج���ل���ف���ود 
و�مل�شروبات  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  لل�شناعات 
للدرجات  �لإمار�ت"  و"طو�ف 
�لهو�ئية وغريها من �لحد�ث �لتي 
متيزت مب�شاركة و��شعة من خمتلف 

دول �لعامل.

فاآيدك�س  وح��ي��وي��ت��ه،  دي��ن��ام��ي��ك��ي��ت��ه 
ف��ق��ط معر�شني  ل��ي�����ش��ا  ون��اف��دك�����س 
دول���ي���ني دف��اع��ي��ني ك��ب��ريي��ن، و�إمن���ا 
حقيقياً  م��وؤ���ش��ر�ً  �عتبارهما  ميكن 
�لقطاعات  ملختلف  �ل��ت��ع��ايف  ل��ع��ودة 
قطاع  وخ����ا�����ش����ة  �لق����ت���������ش����ادي����ة، 
�ل�شناعات �لع�شكرية و�لتكنولوجية، 
�لقت�شاد  �أه��م مرتكز�ت  يعد  �ل��ذي 

يف �لعديد من دول �لعامل.
وعك�شت �لإ�شادة �لكبرية باملعر�شني 
�لحر�زية  ب����الإج����ر�ء�ت  وخ��ا���ش��ة 
لتاأمني  �تخاذها  �لتي مت  و�لوقائية 
�مل�����ش��ارك��ة وجميع  �ل���وف���ود  ���ش��الم��ة 
�لدولية  �ل��ث��ق��ة  ح��ج��م  �ل���ز�ئ���ري���ن 
عاملي  كمرجع  وموقعها  ب��الإم��ار�ت 
�أوقات  يف  �ملعار�س  تنظيم  كيفية  يف 

�لأزمات و�لظروف �ل�شتثنائية.
�لتي  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل���ت���ع���ايف  م���وؤ����ش���ر�ت 
�نطلقت من �لإمار�ت �متدت لت�شمل 
ق��ط��اع �لأغ���ذي���ة و�مل�����ش��روب��ات حيث 
�شكل معر�س جلفود 2021، �لذي 
�أقيم يف �إمارة دبي يف �لفرة ما بني 
�أول  �ملا�شي  فرب�ير   25 �إىل   21
فعالية مبا�شرة ُتقام يف هذ� �لقطاع 
�شاهمت  ح��ي��ث  ���ش��ن��ة،  ق���ر�ب���ة  م��ن��ذ 
�شهدها  �ل���ت���ي  �ل��و����ش��ع��ة  �مل�����ش��ارك��ة 
�شركة   2500 ب�  و�ملتمثلة  �ملعر�س 
م�شتويات  تعزيز  يف  دول���ة   85 م��ن 

وج���������اءت �����ش���ت�������ش���اف���ت �لإم�����������ار�ت 
�لعام  ه�����ذ�  �ل����دول����ي����ة  ل�����الأح�����د�ث 
يف  �لتاريخي  �لإجن��از  مع  بالتز�من 
�لإمار�تي  �لأمل"  "م�شبار  و���ش��ول 
ت�شغيل  رخ�شة  و�إ���ش��د�ر  �ملريخ  �إىل 
بر�كة  حمطة  م��ن  �لثانية  �ل��وح��دة 
لت�شكل  �ل�شلمية  �ل��ن��ووي��ة  للطاقة 
عناوين  �لإجن����������از�ت  ت���ل���ك  ج��م��ي��ع 
بدولة  يليق  �ل��ذي  و�لتفوق  للريادة 
وه��ي حتتفل هذ�  �لإم���ار�ت ل�شيما 
لتاأ�شي�شها  �لذهبي  باليوبيل  �لعام 
�خلم�شني  بعد  م��ا  ملرحلة  وت�شتعد 
ب��خ��ط��ط وم�����ش��اري��ع ط��م��وح��ة تعزز 
م���ك���ان���ت���ه���ا ع���ل���ى خ���ري���ط���ة �ل������دول 
�لكبار  بني  ��شمها  وحتفر  �ملتقدمة 

يف كافة ميادين �لتقدم و�لعلوم.
و����ش���ك���ل م��ع��ر���ش��ا �ل����دف����اع �ل�����دويل 
�لبحري  و�ل������دف������اع  "�آيدك�س" 
�ل�����ل�����ذ�ن   2021 "نافدك�س" 
�أبوظبي  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ��شت�شافتهما 
 900 مب�شاركة  �ملا�شي  ف��رب�ي��ر  يف 
عار�س من 52 دولة وح�شور �أكر 
�ألف ز�ئ��ر، حدثا ��شتثنائيا   62 من 
�ملعار�س  ق��ط��اع  م���ن خ��الل��ه  د���ش��ن 
�لدولية مرحلة �لتعايف من كورونا.

�لنجاح  �لإم���ار�ت من خالل  وبعثت 
�لكبري يف تنظيم �ملعر�شني بر�شالة 
ثقة وتفاوؤل باأن �لعامل بد�أ ي�شتعيد 

�لثقة باإعادة تن�شيط قطاع �لأغذية 
و �مل�شروبات حول �لعامل.

�مل��ع��ر���س ه���ذ� �لعام،  �ن��ع��ق��اد  وج����اء 
�إج���ر�ء�ت �ح��ر�زي��ة وتد�بري  و�شط 
يوؤكد  وقائية دقيقة كربهان جديد 
��شر�تيجي  ك��م��رك��ٍز  دب����ي  م��ك��ان��ة 
قدرتها  وي����ربز  �ل��ع��امل��ي��ة،  ل��ل��ت��ج��ارة 
�لآمنة  �لأع���م���ال  بيئة  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
و�مل��ث��ال��ي��ة، وه��و م��ا �أ���ش��ه��م يف تعزيز 
�لفعلية  بامل�شاركة  �لعاملي  �لهتمام 

يف هذه �لدورة من �ملعر�س.
�لإمار�ت"  "طو�ف  ب��ره��ن  ب����دوره 
ينّظمه  �ل���ذي  �ل��ث��ال��ث��ة،  ن�شخته  يف 
�لحتاد �لدويل للدر�جات �لهو�ئية 
�أي�����ام، مب�شاركة  ���ش��ب��ع��ة  م���دى  ع��ل��ى 
فريقاً   20 ميثلون  در�ج���اً،   140
على  �ل����ع����امل،  دول  م����ن  ع�����دد  م����ن 
مكانة �لدولة وقدر�تها �ل�شتثنائية 
�إد�رة  يف  �مل��ث��ايل  وتعاملها  �ل��ك��ب��رية 
�لزم�������ات، وح��ر���ش��ه��ا �ل��ك��ب��ري على 
�لريا�شية  �لأ����ش���رة  جت���اه  �لل���ت���ز�م 
�لن�شاط  ب���ا����ش���ت���ئ���ن���اف  �ل����ع����امل����ي����ة، 

�لريا�شي.
مل�شافة  �متد  �ل��ذي  �ل��ط��و�ف  و�شهد 
مر�حل   7 على  كيلومر�   1045
م�شاركة  �لدولة  مناطق  خمتلف  يف 
نخبة در�جي �لعامل يف موؤ�شر يوؤكد 
و�لآ�شيوي،  �ل��دويل  �لحتادين  ثقة 

و�ل���ف���رق �ل��ع��امل��ي��ة ب���ق���درة �لم�����ار�ت 
وناجحة  مميزة  ن�شخة  تنظيم  على 
تفر�شها  �ل��ت��ي  �لتحديات  ك��ل  رغ��م 

�جلائحة على �لعامل.
من جهتها جنحت �إمارة �ل�شارقة يف 
�ملهرجان  من  مميزة  ن�شخة  تنظيم 
�لدويل للت�شوير "�إك�شبوجر" �لذي 
�أي�����ام يف مركز   4 ع��ق��د ع��ل��ى م����د�ر 
 400 �مب�����ش��ارك��ة  �ل�����ش��ارق��ة  �ك�شبو 
نحو  و�أجنبّي عر�شو�  عربّي  م�شور 

�شورة.  1558
54 معر�شا  و�أق��ي��م خ��الل �حل���دث 
و13  ف����ردي����اً  م��ع��ر���ش��اً   41 م��ن��ه��ا 
جل�شة   21 ع��ق��دت  ف��ي��م��ا  ج��م��اع��ي��اً 
عمل  ور���ش��ة  و14  ملهمة  نقا�شية 
و14  جماعية  نقا�س  جل�شات  و10 
جل�شة تقييم لل�شري �لفنية بينما مت 
للم�شورين  خا�شة  ج��ائ��زة  �إط���الق 
�ملعتمدين  �مل��ح��رف��ني  �ل�شحفيني 
�ل��ع��امل عر�س.  �أن���ح���اء  يف خم��ت��ل��ف 
�لعاملية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ق��ائ��م��ة  وت�����ش��م 
�لتي ت�شت�شيفها �لمار�ت هذ� �لعام 
�أقربها  لعل  �مل��و�ع��ي��د،  م��ن  �ل��ع��دي��د 
كاأ�س دبي للخيول �لعاملية يف ذكرى 
يوبيله �لف�شي �لذي �شيقام يوم 27 
�أيقونة  �أر����س  على  �جل���اري  م��ار���س 
ميد�ن  م�شمار  �ل��ع��امل،  م�شامري 

ل�شباق �خليل.

جامعة ال�سارقة و مكتبات ال�سارقة العامة تدعمان تطوير من�سة تعليمية ديناميكية
•• ال�صارقة-وام:

وقعت جامعة �ل�شارقة مذكرة تفاهم مع مكتبات �ل�شارقة 
�لعامة �لتابعة لهيئة �ل�شارقة للكتاب بهدف دعم وتطوير 
�لطلبة  ت�شتهدف  م��ت��ط��ورة  ديناميكية  تعليمية  من�شة 
و�أع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س و�مل��ج��ت��م��ع، مب���ا ي��ن�����ش��ج��م مع 
��شر�تيجية كال �لطرفني يف ت�شجيع و�إلهام �لتعّلم مدى 
و�أع�شاء  للطلبة  �لأك��ادمي��ي��ة  �لتجربة  تعزيز  �إىل  �حلياة 
هيئة �لتدري�س و�ملجتمع مبا ينعك�س على م�شرية �لتنمية 
�لقت�شادية و�لجتماعية يف �لدولة. وقع مذكرة �لتفاهم 
جامعة  مدير  نائب  �حل��اج  طاهر  �شالح  �لدكتور  �شعادة 
مدير  بو�شليبي  �إمي��ان  و�شعادة  �ملجتمع،  ل�شوؤون  �ل�شارقة 
ح�شني  �لدكتور  بح�شور  �لعامة،  �ل�شارقة  مكتبات  �إد�رة 
�ملهدي عميد �خلدمات �لأكادميية �مل�شاندة، ونادية م�شعود 
�إطار  و�شع  على  �لتفاهم  مذكرة  ون�شت  �ملكتبات.  مديرة 
حتقيقاً  �لطرفني  بني  �مل�شركة  �لتعاون  لعالقات  فعال 
م�شافة  ق��ي��م��ة  ت��ق��دمي  يف  ي�شهم  مب��ا  �مل��ت��ب��ادل��ة  للمنفعة 
كما  ت��ق��دمي��ه��ا،  ف��ر���س  م��ن  وي��ع��زز  �لتعليمية  للمنظومة 
�لأد�ء  �مل�شرك لتح�شني  �لعمل  �ملذكرة على تفعيل  ن�شت 
وتب�شيط �لإجر�ء�ت وتطوير �خلدمات �ملكتبية للمجتمع، 
بني  للتو��شل  متكامل  ن��ظ��ام  وتطوير  تنفيذ  ج��ان��ب  �إىل 
وور�س  و�ل��دور�ت  و�ملحا�شر�ت  �لندو�ت  و�إقامة  �لطرفني 
مذكرة  تت�شمن  كما  �مل�شتهدفة.  �ل��ف��ئ��ات  جلميع  �لعمل 
�لعملية على  و�لتجارب  �ملعرفة و�خل��رب�ت  تبادل  �لتفاهم 
يخدم  مبا  للم�شادر  �لو�شول  وتتيح  �مل�شتويات،  خمتلف 
�إثر�ء وتنويع �ملو�رد �ملعرفّية �ملتاحة، كما تعزز �ملذكرة من 
م�شاركة �لطلبة يف �لتو��شل و�لعمل �لجتماعي و�مل�شاركة 
فروع  خمتلف  يف  �أعمالهم  ن�شر  ودع��م  �ملكتبات  �أن�شطة  يف 
مدير  نائب  �حل��اج  طاهر  �شالح  �لدكتور  وق��ال  �ملكتبات. 
على  تعمل  �ل�شارقة  جامعة  �إن  �ملجتمع  ل�شوؤون  �جلامعة 
من  �خل��ري��ج��ني  بالطلبة  لربطها  ���ش��و�ء  �ملجتمع  خ��دم��ة 
�لإمكانيات  توظيف  خ��الل  من  �أو  �ملختلفة  �لتخ�ش�شات 
�لذين يتمتعون بخرب�ت  �لأ�شاتذة  �لب�شرية من  �أو  �ملادية 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ل��روؤي��ة  جت�شيد�ً  وذل���ك  متنوعة، 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم �ل�شارقة رئي�س جامعة �ل�شارقة حيث ت�شع �جلامعة 
متطلبات  مو�كبة  ت�شهل  �لتي  و�لمتياز�ت  �إمكانياتها  كل 
ف�شاًل  �لعمل،  و�شوق  �لطلبة  خلدمة  �لتعليمية  �لعملية 
يف  كبري  �هتمام  �جلامعة  �إد�رة  �أولتها  �لتي  �ملكتبات  ع��ن 
توفري �مل�شادر �ملختلفة �شو�ء كانت مطبوعة �أو �إلكرونية 

مع �لأنظمة �حلديثة �لتي ت�شاحب هذه �ملنظومة.
�ملوؤ�ش�شات  م��ع  للتعاون  �شباقة  د�ئ��م��اً  �جلامعة   : و�أ���ش��اف 
�شعد�ء  ونحن  �لأوىل،  بالدرجة  �ملجتمع  خلدمة  �ملختلفة 
�لكتاب  لتعزيز م�شرية  �ل�شارقة  �لتعاون مع مكتبات  بهذ� 
دور  تدعم  �لتي  �لتفاقيات  ه��ذه  وف��ق  �ل�شارقة  �إم���ارة  يف 
�أن  �إل  �جلائحة  رغ��م  وعلى  �لكتاب،  منظومة  يف  �ل�شارقة 
جهود  بف�شل  ثابتة  خطى  يف  مت�شي  �لتعليمية  �لعملية 
�إىل  ب��اجل��ام��ع��ة،  و�لتدري�شية  �لإد�ري�����ة  �لهيئتني  �أع�����ش��اء 
�أن�����ش��ط��ة �جل��ام��ع��ة �لأخ����رى مب��ا فيها �أوجه  ج��ان��ب ك��اف��ة 

�لتعاون �ملختلفة مع �ملوؤ�ش�شات �ملحلية و�لدولية.
مكتبات  �إد�رة  مدير  بو�شليبي،  �إمي���ان  �أك���دت  جانبها  م��ن 
و�أهد�ف  روؤي���ة  م��ع  تن�شجم  �لتفاهم  م��ذك��رة  �أن  �ل�شارقة 
من  �ملجتمع  فئات  كافة  متكني  يف  للكتاب  �ل�شارقة  هيئة 
م��ق��در�ت �مل��ع��رف��ة و�لإب�����د�ع ب��ه��دف �ل��و���ش��ول �إىل �قت�شاد 
معريف قوي مبني على �لعلم و�لبتكار، لفتة �إىل �أن هذه 
خمتلف  بني  �لأدو�ر  تكامل  يف  فاعاًل  دور�ً  تلعب  �ل�شر�كة 
م�شرية  على  ينعك�س  مب��ا  و�ل��دول��ة  �لإم���ارة  يف  �لقطاعات 
يف  نحر�س   : وقالت  و�لجتماعّية.  �لقت�شادّية  �لتنمية 
�ملكتبات على تو�شيع نطاق �لو�شول باملعرفة جلميع �أفر�د 
�أكرب  �لتي جتمعنا مع و�ح��دة من  �ملذكرة  �ملجتمع، وه��ذه 
و�أعرق �ملوؤ�ش�شات �لأكادميية يف �لدولة و�ملنطقة ت�شهم يف 
فتح �آفاق جديدة للعلم وبناء �لفكر، ما يجعلنا �أمام مرحلة 
نوعية من �لعمل �لذي يكّر�س دور �ملكتبات يف بناء �لأجيال 
و�ملعارف  �خل��رب�ت  من  بالكثرية  �لتنموية  �مل�شرية  ورف��د 
�ل�شرورية، وناأمل �أن حتقق هذه �لتفاقية ��شر�تيجيتنا 

يف تعزيز توجهات خطط �لتعليم مدى �حلياة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

برعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، 
"جمل�س  ف���ع���ال���ي���ات  �ل����ي����وم  ت��ن��ط��ل��ق 
�مل�شتقبل"  ز�ي���د لأج��ي��ال  ب��ن  حم��م��د 
ب���دورت���ه �ل��ث��ال��ث��ة حت��ت ���ش��ع��ار "و�قع 
قادة  �آف��اق جديدة" مب�شاركة  جديد، 
و�شناع �لقر�ر، وم�شوؤولني حكوميني 
وذلك  عامليني،  �أعمال  ورو�د  وخ��رب�ء 
بناء  حل���و�ر  تفاعلية  من�شة  لتوفري 
ومتكينهم  �ل�����ش��ب��اب،  خ�����رب�ت  ي���ع���زز 

�شناعة  يف  �ل��ف��اع��ل��ة  �مل�����ش��اه��م��ة  م���ن 
�مل�شتقبل.

�مل��ت��ح��دث��ني يف هذه  ق��ائ��م��ة  وت�����ش��م 
�ل����ذي ينظمه  �ل������دورة م���ن �مل��ج��ل�����س 
دي���و�ن ويل  �لتعليم يف  ���ش��وؤون  مكتب 
36 م��ت��ح��دث��اً، حيث  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د 
ز�يد  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  يوجه 
و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان،  �آل 
�لدويل ر�شالة خا�شة لل�شباب يف ختام 
ف��ع��ال��ي��ات �مل��ج��ل�����س، ف��ي��م��ا ي��ت��ح��دث يف 
12 وزي��ر�ً، و6  جل�شاته �لفر��شية 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  حكوميني  م�����ش��وؤول��ني 
�مل�شتوى،  رفيعي  و�مل��ح��ل��ي  �لحت����ادي 

وع��������دد م�����ن �خل����������رب�ء �ل����دول����ي����ني، 
ق�شرية  م��د�خ��الت  �أي�����ش��اً  ويتخللها 
من جمموعة بارزة من رو�د �لأعمال 
على �مل�شتويني �ملحلي و�لعاملي يف عدد 
مبحاوره  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت  �مل���ج���الت  م��ن 

�لرئي�شية.
ز�يد  بن  حممد  "جمل�س  وي�شتقطب 
على  �شيبث  �مل�شتقبل" �ل��ذي  لأجيال 
من�شات  ع��ل��ى  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  ح�����ش��اب��ات��ه 
�ل���ت���و�����ش���ل �لج���ت���م���اع���ي �أك������ر من 
كما  �ل�شباب،  من  م�شارك  �أل��ف   13
�شتت�شمن فعالياته �أي�شاً �لك�شف عن 
�لأوىل  ��شتطالعية هي  در��شة  نتائج 

من نوعها على م�شتوى �لدولة ملعرفة 
�أجندة  ح��ول  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شباب  روؤى 

�لدولة يف �خلم�شني عاماً �لقادمة.
�لنعيمي،  خليفة  حممد  �شعادة  وق��ال 
م���دي���ر م��ك��ت��ب ������ش�����وؤون �ل��ت��ع��ل��ي��م يف 
يعك�س  �أب���وظ���ب���ي:  ع��ه��د  ويل  دي�����و�ن 
جم��ل�����س حم���م���د ب����ن ز�ي������د لأج���ي���ال 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ح��ر���س  �مل�شتقبل 
�ل�شباب  ق����در�ت  يف  �ل���ش��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى 
ك��رك��ي��زة �أ���ش��ا���ش��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق �أه����د�ف 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة، وت���وف���ر دورت���ه 
�لثالثة ه��ذ� �ل��ع��ام �ل��ت��ي ت��ت��ز�م��ن مع 
قيام  على  عاماً   50 مب��رور  �حتفالنا 

دولة �لإمار�ت لل�شباب فر�س حقيقية 
ملجموعة و��شعة من �ل�شباب �لطموح 
لاللتقاء و�لتو��شل �ملبا�شر مع نخبة 
من �شناع �لقر�ر و�مل�شوؤولني وخرب�ء 
عامليني لكت�شاب �خلرب�ت �لتي ت�شهم 
يف تاأهيل و�إع���د�د جيل من �ل��ق��ادة يف 

�مل�شتقبل.
و�أ�شاف �شعادته �ن هذه �ل��دورة تاأتي 
يف ظ���ل ع���امل م��ت��غ��ري، وو�ق�����ع جديد 
كلياً فر�شه فريو�س كوفيد 19، وهو 
و�قع كانت ول تز�ل جهود �ل�شباب هي 
�لأبرز فيه، ومن هنا يكت�شب جمل�س 
�مل�شتقبل  لأج���ي���ال  ز�ي����د  ب���ن  حم��م��د 

لتحفيز  ��شتثنائية  �أهمية  �لعام  ه��ذ� 
�مل����و�ه����ب و�ل����ط����اق����ات �ل�������ش���اب���ة على 
�مل�شي يف تقدمي �أف�شل ما لديها من 
يف  �لتنمية  تدعم  و�بتكار�ت  �إبد�عات 
موؤ�ش�شاتنا  جهود  وتعزز  جمتمعاتنا، 
�مل�شتد�مة،  �لتنمية  �أه���د�ف  بتحقيق 
�أف�شل  م�شرق  م�شتقبل  نحو  و�لعبور 
لالأجيال �لقادمة. ومن جانبها، قالت 
�لعنود خليفة �لكعبي، مدير �لرب�مج 
�لتعليم  ����ش���وؤون  مب��ك��ت��ب  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�أب��وظ��ب��ي: ينطوي  ب��دي��و�ن ويل عهد 
�ل���ن���م���وذج �مل��ب��ت��ك��ر ل���� جم��ل�����س حممد 
بدورته  �مل�شتقبل  لأج���ي���ال  ز�ي���د  ب��ن 

�جلل�شات  �لعديد من  على  �لعام  هذ� 
ي��ق��دم��ه��ا جمموعة  �ل��ت��ي  �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
متعددة  جم���الت  يف  �ملخت�شني  م��ن 
و�إطالق  �ل�شباب  جيل  �إل��ه��ام  ب��ه��دف 
لتقدمي  وحتفيزه  �لإبد�عية،  طاقاته 
�أف�شل  ح����ول  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ت�������ش���ور�ت 
�ل�����ش��ب��ل ل��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن م��رح��ل��ة ما 
بعد كوفيد - 19 للم�شي يف م�شرية 
دول��ت��ن��ا يف  ع��ل��ى مكت�شبات  �مل��ح��اف��ظ��ة 
و�لنطالق  �ملا�شية،  عاماً  �خلم�شني 
تتحقق  �آفاق جديدة  نحو  باإجناز�تها 
�لر�شيدة،  ق��ي��ادت��ن��ا  ط��م��وح��ات  ف��ي��ه��ا 
نكون  ب���اأن  �ملوؤ�ش�شني  �آب��ائ��ن��ا  و�أح����الم 
�خلم�شني  خ��الل  �ل��ع��امل  دول  �أف�شل 

عاماً �لقادمة.
ويطرح �ملجل�س 3 حماور رئي�شية هي 
جديدة"،  و"فر�س  متغري"،  "عامل 

وذلك  �لقادمة"،  ع��ام��اً  و"�خلم�شون 
�حتياجات  مل���و�ك���ب���ة  �ل�����ش��ع��ي  ���ش��م��ن 
�مل�شتقبل، عرب جتارب  قادة  جيل من 
�ل�شباب  لتحفيز  تفاعلية  �فر��شية 
وت���ف���ع���ي���ل دوره��������م ب����ط����رح �لأف�����ك�����ار، 
ت�شكل  ف��ر���س ج���دي���دة  و����ش��ت��ك�����ش��اف 
ركيزة مهمة يف ر�شم مالمح م�شتقبل 

دولة �لإمار�ت.
�ل��ع��ام منوذجاً  وي��ق��دم �مل��ج��ل�����س ه���ذ� 
�لتفاعلي مع  �لتو��شل  لإث��ر�ء  فريد�ً 
�ل�����ش��ب��اب م��ن خ���الل تنظيم ح���و�ر�ت 
�ل�شباب  لتحفيز  �فر��شية  تفاعلية 
على تبادل �لروؤى و�لأفكار و�لو�شول 
�إىل حلول ت�شهم يف �شناعة �مل�شتقبل، 
قائمة  جديدة  ثقافة  تر�شيخ  وكذلك 
ع��ل��ى �لب��ت��ك��ار ي��ك��ون �ل�����ش��ب��اب �ملحور 

�لرئي�س فيها.

•• اأبوظبي- الفجر:

يعلن مهرجان �أبوظبي، �شمن فعالية 
�لفنانني«،  ح����و�ر�ت  �ل��ف��ك��ر..  »رو�ق 
يف  �لأمريكية  �جلامعة  مع  بالتعاون 
منتدى  فعاليات  �ن��ط��الق  �ل�����ش��ارق��ة، 
�ل�شابة(  �لإع����الم����ي����ة  )�ل����ق����ي����اد�ت 
�ل����ع����ام، ع���رب من�شة  �ل�����ش��ن��وي، ه����ذ� 
»زووم«، يف 15 مار�س �جلاري، �ل�شاعة 
م�����ش��اًء ب��ت��وق��ي��ت دول�����ة �لإم������ار�ت   5
جل�شة  با�شت�شافة  �ملتحدة؛  �لعربية 
نقا�شية، حتت عنو�ن �أ�شو�ت �إعالمية 
يف  �ل��ر�ئ��دي��ن  مب�شاركة  �جلائحة،  يف 
كوي�شت،  ري��ت�����ش��ارد  �لإع����الم  �شناعة 
ومقدم  �إن«  �إن  »���ش��ي  ���ش��ب��ك��ة  م��ذي��ع 
وفي�شل  ب��ي��زن�����س«،  مين�س  »ك��وي�����ش��ت 
عرب  �شحيفة  حترير  رئي�س  عبا�س، 
�ل�شعودية.  �لعربية  �ململكة  يف  ن��ي��وز 
يف  �لإع����الم  دور  �جلل�شة  و���ش��ت��ت��ن��اول 
و�لتحديات  كورونا  جائحة  مو�جهة 
ف��ر���ش��ت��ه��ا �جلائحة  �ل��ت��ي  و�ل��ف��ر���س 
على �شناعة �لإعالم يف تلك �لظروف 

�ل�شعبة. 
�أب��وظ��ب��ي، للطالب  وي��ت��ي��ح م��ه��رج��ان 
�جلل�شة  يف  ب���امل�������ش���ارك���ة  و�مل���ه���ت���م���ني 
�لنقا�شية �أ�شو�ت �إعالمية يف �جلائحة، 
https:// :لر�بط� �لت�شجيل عرب 

  bit.ly/3ve0HcK
من جانبها، �أّكدت �شعادة هدى �إبر�هيم 
�أبوظبي  �خلمي�س، موؤ�ش�س جمموعة 
و�ملدير  �مل��وؤ���ش�����س  و�ل��ف��ن��ون،  للثقافة 
�للتز�م  �أب���وظ���ب���ي،  مل��ه��رج��ان  �ل��ف��ن��ي 
يف  بال�شتثمار  للمجموعة  �مل��ت��ج��دد 

�لقيادية  مهار�تهم  وتنمية  �ل�شباب 
مع  بالتعاون  �لإب��د�ع��ي��ة،  وق��در�ت��ه��م 
�ل�����ش��رك��اء �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ني، م��ع��ت��ربًة �أّن 
�ل�شابة  �لإعالمية  �لقياد�ت  برنامج 
بال�شر�كة  ع�����ش��رة  �ل��ر�ب��ع��ة  �شنته  يف 
�ل�شارقة،  يف  �لأمريكية  �جلامعة  مع 
�لفر�س  لإت����اح����ة  �ل�����ش��ع��ي  ي���و�����ش���ل 
�لإمار�تيني  �لإع��الم  لطلبة  �لو�عدة 

يف قيادة م�شتقبل �لإعالم �لوطني.
�لظروف  »رغ�����م  ���ش��ع��ادت��ه��ا:  وق���ال���ت 
جائحة  و�شط  بها  منر  �لتي  �ل�شعبة 
�أمناطا  ن��ب��ت��ك��ر  ف��اإن��ن��ا   ،19 ك��وف��ي��د 
جديدة لال�شتفادة مما تتيحه �ملن�شات 
�لرقمية من �شهولة و�شول وتقنيات 
�آلية  �ل��ربن��ام��ج  يج�ّشد  ك��ي  تفاعلية، 
�إعالمي  حم��ت��وى  لتطوير  متكاملة 
�إم���ار�ت���ي مب�����ش��ت��وى ع��امل��ي ع��رب خلق 
فر�س �لتدريب وتنمية ودعم �ملهار�ت 
متكني  �إىل  و�شوًل  �ملحلية  و�مل��و�ه��ب 
�متالك  م����ن  �لإم������ار�ت������ي  �ل�������ش���ب���اب 
مهار�ت �لت�شال و�لتو��شل و�مل�شاركة 

و�لتميز وحتقيق  �لإع��الم  يف �شناعة 
�لريادة«.

�ملو�هب  �إ�����ش����ر�ك  �مل���ن���ت���دى  وي���ه���دف 
على  و�إطالعهم  �ل�شابة،  �لإعالمية 
خم��ت��ل��ف ج����و�ن����ب و����ش���ائ���ل �لإع������الم 
ل��ف��ه��م��ه��ا ب�����ش��ك��ل �أف�������ش���ل وحت���دي���د 
م�����ش��اره��م �ل��وظ��ي��ف��ي، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
�إتاحة �لإر�شاد و�لفر�س �لتي متكنهم 
و�شائل  يف  م�شتقبلهم  �خ��ت��ي��ار  م���ن 
�لإع�������الم، ع���رب ن�����دو�ت ح���و�ري���ة مع 
و�شل�شلة  �لإع����الم،  �شناعة  حم��ريف 
م��ن �ل��ن��ق��ا���ش��ات ح���ول ت��ط��وي��ر قطاع 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �لإع����الم يف 

�ملتحدة و�ل�شرق �لأو�شط.
وع��ن �ل�����ش��ر�ك��ة �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة، قال 
�ل��دك��ت��ور حم��م��ود ع��ن��ب��ت��اوي، عميد 
�جلامعة  يف  و�ل���ع���ل���وم  �لآد�ب  ك��ل��ي��ة 
�لأمريكية، �إنَّ دعم جمموعة �أبوظبي 
للثقافة و�لفنون، من خالل مهرجان 
عرب  و�لعلوم،  �لآد�ب  لكلية  �أبوظبي، 
دعوة نخبة من �ل�شحفيني �لعامليني 

�ملهنية  خرب�تهم  مل�شاركة  و�لبارزين، 
مع �لطالب يف �لتعامل مع �جلائحة، 

مو�شع تقدير كبري.
�جلل�شة  �أنَّ  ع��ن��ب��ت��اوي،  د.  و�أ����ش���اف 
�لنقا�شية �لقادمة، و�لتي �شتعقد عرب 
�لإنرنت، حتظى باهتمام كبري، لي�س 
�لإعالميني  �ل�شباب  قبل  م��ن  فقط 
موؤكد�  ككل«،  �ملجتمع  بل  و�ل��ط��الب، 
�أن و�شائل �لإع��الم تعد لعباً رئي�شياً 
�أن  �ملوؤكد  يف مكافحة �جلائحة، ومن 
يف  �شت�شهم  �لنقا�شية  �جلل�شة  ه���ذه 

جعل هذه �لق�شية �أكر و�شوًحا.
حترير  رئي�س  ع��ب��ا���س،  في�شل  وق���ال 
بدعوة  �شعيد  ن��ي��وز،  ع���رب  �شحيفة 
و�لفنون  للثقافة  �أبوظبي  جمموعة 
�ل�شوء  لت�شليط  �أبوظبي؛  ومهرجان 
�لأخبار،  لغرف  �حل��ايل  �لو�شع  على 
�لكفاح وعملية �شنع  و�لذي يت�شمن 
وفريقي  �أن���ا  حتملناها  �ل��ت��ي  �ل��ق��ر�ر 
م���ن���ذ ب����د�ي����ة ج���ائ���ح���ة ك���وف���ي���د 19، 
در�ًشا  د�ئ��ًم��ا  هناك  �أن  �أوؤم���ن  م�شيفا 

يف ك���ل م��وق��ف وه����ذ� ي��ج��ع��ل��ن��ا �أق���وى 
كفريق.

بني  ك���ان���و�  �ل�����ش��ح��ف��ي��ني  �أنَّ  وت���اب���ع، 
�لأمامية  �خل��ط��وط  يف  �مل��ت��و�ج��دي��ن 
يف ظ�����ل �جل����ائ����ح����ة؛ ح���ي���ث ق���دم���و� 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل��ت��ق��اري��ر ع��ن ك��ل ذلك 
منذ �لبد�ية؛ لذ� كان من �ملهم �إبر�ز 
�أهمية �حلاجة �إىل �ملعلومات �حليوية 
و�لدقيقة يف وقت تتز�يد فيه �لأخبار 

�ملفربكة.
�لقياد�ت  منتدى  �أن  بالذكر،  جدير 
يندرج  �ل�شنوي،  �ل�شابة  �لإع��الم��ي��ة 
ه���ذ� �ل��ع��ام ���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات برنامج 
دورته  يف   ،2021 �أبوظبي  مهرجان 
�ل��ث��ام��ن��ة ع�����ش��ر ، و�ل���ت���ي ت���اأت���ي حتت 
ملن  ميكن  �لآن.  يبد�أ  �مل�شتقبل  �شعار 
يرغب بالت�شجيل باملنتدى عن طريق 
�لر�بط: منتدى �لقياد�ت �لإعالمية 

�ل�شابة 
�لط��������الع  ل����ل����ر�غ����ب����ني يف  ومي�����ك�����ن 
وبرنامج  �مل���ن���ت���دى  ت��ف��ا���ش��ي��ل  ع���ل���ى 
 ،2021 �أب������وظ������ب������ي  م������ه������رج������ان 
�ل����ذي مي��ت��د ع��ل��ى م����د�ر ع����ام كامل، 
�لر�بط:  زي��ارة  �لقادمة،  و�لفعاليات 
AbuDhabiFest ival .
ميكن �حل�شول على مزيد  كما   ،ae
بالفعاليات  �ملتعلقة  �لتحديثات  من 
مو�قع  على  �مل��ه��رج��ان  ح�شابات  ع��رب 
في�شبوك  �لج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����ش���ل 
 )abudhabi fes t iva l (
abudhabi_@( وت�����وي�����ر 
@( و�ن���������������ش�������ت�������ج�������ر�م   )fest

.)abudhabifestival

•• دبي -وام:

ركوب �لدر�جات �لهو�ئية مل يعد جمرد هو�ية لتح�شني م�شتوى 
�للياقة �لبدنية بل يكت�شب �أهمية متز�يدة كو�شيلة نقل م�شتد�مة 
و�شديقة للبيئة فالدر�جات �لهو�ئية �ليوم باتت �أحد �أهم و�شائل 

�لتنقل �لفردية.
وجتتذب تلك �لو�شيلة �لعديد من �شكان دبي وز�ئريها وتعزز �شبكة 
م�شار�ت �لدر�جات �لهو�ئية �ملكانة �ل�شياحية و�لقت�شادية لإمارة 
�لرئي�شية  و�لتجاري  �ل�شياحي  �جل��ذب  مبناطق  متر  كونها  دبي 
�لتي  �ملختلفة  �لعام  �لنقل  مبحطات  ربطها  يتم  كما  �لإم���ارة  يف 

ي�شتخدمها �ل�شائحون.
�لريادة  روؤيتها  �شمن  بدبي  و�مل��و����ش��الت  �ل��ط��رق  هيئة  وت�شعى 
�أف�شل  دبي �شمن  �إىل و�شع  و�مل�شتد�م  �ل�شهل  �لتنقل  �لعاملية يف 
م���دن �ل���ع���امل يف جم���ال �ل��ن��ق��ل و�ل���ط���رق و�مل���و�����ش���الت وتي�شري 
�لهو�ئية  �لدر�جات  م�شار�ت  ذلك  بها مبا يف  �ملرتبطة  �خلدمات 
و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة  �لفنية يف  �لتي هي جزء من �خلطط 
بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  توجيهات  مع  تتما�شى  �لتي 
بجعل  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��شد 

للدر�جات  مدينة  دب��ي  بتحويل  دب��ي  يف  حياة  �أ�شلوب  �ل��در�ج��ات 
�لهو�ئية .

وم�شار�ت �لدر�جات �لهو�ئية خم�ش�شة ملمار�شة ركوب �لدر�جات 
�لهو�ئية �شو�ء للتدريب �أو �لرفيه �أو �لتنقل كما تتنوع �مل�شار�ت 
فهناك   .. �ل���ش��ت��خ��د�م  وطبيعة  �مل�����ش��ار  م��وق��ع  م��ع  يتنا�شب  مب��ا 
م�شار  مثل  �ل��در�ج��ات  ل�شتخد�م  خم�ش�شة  منف�شلة  م�����ش��ار�ت 
ميد�ن و�لقدرة كما توجد م�شار�ت م�شركة يتم تنفيذها ح�شب 
معايري حمددة وح�شب �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية �شو�ء مع �مل�شاة 
�لدر�جات  .. وجميع م�شار�ت  �ملركبات  �أو  �لكهربائي  �ل�شكوتر  �أو 
�لهو�ئية وطريقة �لقيادة عليها تخ�شع لقو�نني ولو�ئح ت�شبط 

��شتخد�مها .
موؤ�ش�شة  يف  �مل��رور  �إد�رة  تنفيذي  �إد�رة  مدير  �لبنا،  ح�شني  وق��ال 
�أنباء  لوكالة  بدبي  و�ملو�شالت  �لطرق  هيئة  يف  و�ل��ط��رق  �مل��رور 
م�شار�ت  من  كيلومر�ً   463 نفذت  �لهيئة  "و�م" �إن  �لإم���ار�ت 
�لدر�جات �لهو�ئية حتى نهاية �لعام 2020 �شملت �لعديد من 
�ملناطق �حليوية مثل �شيح �ل�شلم و باب �ل�شم�س و قناة دبي �ملائية 
�مل�شاريع  �إىل  بالإ�شافة  وم�شرف  �ل�شفوح  و  ومارينا  جمري�  و 
�مل��ن��ج��زة م��وؤخ��ر�ً يف �خل��و�ن��ي��ج و�ل���ورق���اء و�مل�����ش��ار�ت �مل�شركة يف 

منطقة �لق�شي�س و�لكر�مة و�ملنخول.
وقامت �لهيئة يف بد�ية �لعام 2020 باإطالق خدمات �لدر�جات 
جمال  يف  �ملتخ�ش�شة  �ل�شركات  ك��ربى  م��ع  بالتعاون  �مل�شركة 
�لتنقل �مل�شتد�م وقد مت توفري 78 حمطة و 780 در�جة هو�ئية 
ل��ل��ت��اأج��ري و�ل���ش��ت��خ��د�م �مل�����ش��رك يف ع���دد م��ن �مل��و�ق��ع �حليوية 
�مل�شركة  �ل��در�ج��ات  ل��رح��الت  �ليومي  �مل��ع��دل  ويبلغ  �لإم���ارة  يف 
حو�يل 2000 رحلة كما بلغ عدد �مل�شتخدمني حو�يل 58 �ألف 
م�شتخدم �أجنزو� �أكر من 860 �ألف رحلة منذ �إطالق �خلدمة 
�إم��ارة دبي حققت قفزة نوعية يف  �أن  �إىل  �لبنا  و�أ�شار  حتى �لآن. 
و�لدر�جات  ع��ام  ب�شكل  �لفردية  �لتنقل  �أنظمة  ��شتخد�م  جم��ال 
�لدر�جات  رح���الت  ن�شبة  و�شلت  حيث  خ��ا���س  ب�شكل  �ل��ه��و�ئ��ي��ة 
�إج��م��ايل عدد  %13.7 من  �إىل  دب��ي  �إم���ارة  و�مل�شاة يف  �لهو�ئية 
��شتخد�م  ن�شبة  و�شلت  كما  �ملختلفة  �لتنقل  بو�شائل  �ل��رح��الت 
�لدر�جات �لهو�ئية يف �لإم��ارة �إىل %1.36 وت�شعى �لهيئة من 
خالل خططها �لتطويرية ملنظومة �لدر�جات �لهو�ئية �إىل رفع 
�لن�شبة �إىل %3 يف �لعام 2025 كاأحد �أهد�فها �ل�شر�تيجية 
خالل �لأعو�م �لقادمة مما ي�شع دبي �شمن �ملدن �لعاملية �لكربى 

و�ملتطورة مثل باري�س ولندن و�شيدين و�شنغافورة.

 برعاية ويل عهد اأبوظبي 

جمل�س حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل ينطلق اليوم مب�ساركة نخبة من 
ال�سباب و�سناع القرار وامل�سوؤولني احلكوميني واخلرباء ورواد اأعمال عامليني

مهرجان اأبوظبي يطلق منتدى القيادات الإعالمية ال�سابة بالتعاون مع اجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة

دبي .. الدراجات الهوائية و�سيلة نقل 
م�ستدامة واأ�سلوب حياة

• حممد النعيمي: فر�س حقيقية للتوا�ضل مع �ضناع القرار وامل�ضوؤولني واكت�ضاب اخلربات ومبا ي�ضهم بتاأهيل جيل من قادة امل�ضتقبل 
• العنود الكعبي: جمموعة من اجلل�ضات التفاعلية الإلهام جيل ال�ضباب وحتفيزه على اإطالق طاقاته االإبداعية الكامنة
وتفعل دورهم يف ا�ضتك�ضاف فر�س جديدة لر�ضم مالمح م�ضتقبل دولة االإمارات ال�ضباب  احتياجات  تواكب  رئي�ضية  حماور   3 •

•• القاهرة - وام: 

�لربملان  رئي�س  �لع�شومي  عبد�لرحمن  ب��ن  ع���ادل  م��ع��ايل  �أ���ش��اد 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  تبذلها  �لتي  �ملخل�شة  باجلهود  �لعربي 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �ملتحدة 
رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" لدعم وتعزيز ثقافة �حلو�ر و�لتعاي�س 
�لإخوة  وثيقة  �حت�شانها  عن  ف�شال  و�لت�شامح،  �لآخ��ر  وقبول 
�لدكتور  �ل�شيخ  �لأك���رب  �لإم����ام  ف�شيلة  ب��ني  �مل��وق��ع��ة  �لإن�شانية 
�أحمد �لطيب �شيخ �لأزهر �ل�شريف وقد��شة �لبابا فر�ن�شي�س بابا 

�لكني�شة �لكاثوليكية منذ عامني.
لأعمال  �لإفتتاحية  �جلل�شة  خ��الل  معاليه  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 

�ملوؤمتر �لدويل �لعام �حلادي و�لثالثني للمجل�س �لأعلى لل�شوؤون 
فخامة  رع��اي��ة  حت��ت  بالقاهرة  �أم�����س  �نطلقت  �ل��ت��ي  �ل�شالمية 

�لرئي�س عبد�لفتاح �ل�شي�شي رئي�س جمهورية م�شر �لعربية.
د�شنت مرحلة جديدة  �لإن�شانية  �لأخ��وة  �إن وثيقة  وقال معاليه 
�أن  موؤكد�   .. �ملختلفة  �لأدي���ان  �تباع  بني  و�لتالقي  �لتعاون  من 
تعزيز لغة �حلو�ر بني �لأديان و�لثقافات �ملختلفة و�إ�شاعة ثقافة 
فح�شب،ولكنها  �لدينية  �ملوؤ�ش�شات  م�شوؤولية  لي�شت  �ل��ت��ع��ارف 
�ملوؤ�ش�شات  جميع  جهود  تكامل  �إىل  حتتاج  ت�شاركية  م�شوؤولية 
قيم  �إع����الء  وه���و  �ل��ن��ه��اي��ة،  يف  نن�شهده  �ل���ذي  �ل��ه��دف  لتحقيق 
�لتعاي�س و�لت�شامح بني بني �لب�شر، ومد ج�شور �لتفاهم و�لإخاء 

بني �جلميع.

•• القاهرة-وام:

�أكد �شعادة �أحمد حممد بو �شهاب ع�شو �ملجل�س �لوطني �لحتادي "ع�شو �لربملان 
�ل�شيخ  �لأكرب  �لإمام  ف�شيلة  بني  �لن�شانية  �لإخوة  وثيقة  توقيع  �لعربي" �أن 
�لدكتور �أحمد �لطيب �شيخ �لأزهر �ل�شريف وقد��شة �لبابا فر�ن�شي�س بابا �لكني�شة 
�لأخرى،  �لثقافات  مع  �لبناء  للحو�ر  �لإ�شالم  دعم  على  دليل  �لكاثوليكية خري 

وهي �لوثيقة �لتي تدعو لن�شر �لت�شامح و�لوئام، ونبذ �لتع�شب و�لكر�هية.
جاء ذلك يف ت�شريح ملر��شل وكالة �أنباء �لإمار�ت يف �لقاهرة على هام�س م�شاركته 
و�لثالثني  �حل��ادي  �لعام  �ل��دويل  �ملوؤمتر  �أعمال  يف  �لعربي  �لربملان  وفد  �شمن 

�نطلقت  �لتي  �لعربية  م�شر  بجمهورية  �ل�شالمية  لل�شوؤون  �لعلى  للمجل�س 
�ليوم بالقاهرة حتت رعاية فخامة �لرئي�س عبد�لفتاح �ل�شي�شي رئي�س جمهورية 
م�شر �لعربية . و�أكد �أبو�شهاب �أهمية �لتعاون �لبناء بني �لربملان �لعربي و�ملجل�س 
�لأعلى لل�شوؤون �لإ�شالمية لإعالء قيم �لتعاي�س و�لت�شامح، و�لت�شدي خلطابات 
حمالت  م��ن  و�ل���ش��الم��ي  �لعربي  �ل��ع��امل  يو�جهه  م��ا  ظ��ل  يف  خا�شة  �لكر�هية، 
�لقياد�ت  قبل  م��ن  �لو��شعة  �مل�شاركة  حجم  �أبو�شهاب  وثمن  مغر�شة.  ت�شوية 
ي�شاهم يف مو�جهة  بناء  �إر�شاء ح��و�ر  �أج��ل  �لعامل من  دول  �لدينية من خمتلف 
�لتطرف، و�إظهار �ل�شورة �حلقيقة لالإ�شالم �لدين �حلنيف �لذي �ن�شوت حتت 

لو�ئه �لعديد من �لثقافات �ملختلفة.

الربملان العربي ي�سيد بالدور الرائد لالإمارات يف تعزيز الت�سامح ونبذ الكراهية اأحمد بو�سهاب : وثيقة الإخوة الن�سانية خري دليل 
على دعم الإ�سالم للحوار البناء مع الثقافات الأخرى

•• اأبوظبي-وام:

ح�����ذرت م��دي��ري��ة م��ك��اف��ح��ة �مل����خ����در�ت ب��ق��ط��اع �لأم����ن 
�جلنائي يف �شرطة �أبوظبي �جلمهور من فتح ح�شابات 
باإد�رتها  غ��رب��اء  لأ�شخا�س  و�ل�شماح  باأ�شمائهم  بنكية 
�شو�ء بال�شحب �أو حتويل �لأمو�ل من �حل�شاب حل�شابات 
�أو خارج �لدولة �لأمر �لذي قد يعر�شهم  �أخرى د�خل 

للم�شاءلة �لقانونية تدخل يف �إطار جتارة �ملخدر�ت.
�لأ�شخا�س �شحايا لتجار  ع��دد من  وق��وع  �إىل  و�أ���ش��ارت 
و  بنكية  ح�شابات  لفتح  با�شتغاللهم  ق��ام��و�  خم���در�ت 
جتارية  عمليات  يف  �أرب��اح��ه��م  لتحويل  باأنها  �إيهامهم 
ع��ادي��ة غ��ري �أن���ه م��ع م���رور �ل��وق��ت و�إج�����ر�ء �لتحريات 

تبني ��شتغالل هوؤلء �لغرباء تلك �حل�شابات مل�شاحلهم 
�لجتار  ع��ن  �ل��ن��اجت��ة  �لأم�����و�ل  حت��وي��ل  يف  �ل�شخ�شية 
�حل�شابات  �أ�شحاب  علم  دون  ب��امل��خ��در�ت  �مل�شروع  غ��ري 

�حلقيقيني .
لت�شييق  ونتيجة  �مل��خ��در�ت  �أن جت��ار  �مل��دي��ري��ة  و�أك���دت 
�إيجاد طرق  �مل�شبوهة يحاولون  �أن�شطتهم  �خلناق على 
�آمنة لتح�شيل �لأم��و�ل �لناجتة عن بيع �ملخدر�ت عن 
طريق جعل �حل�شاب �لذي فتحه �ل�شحية وخول غريه 
باإد�رته كح�شاب ل�شتقبال �لأمو�ل �ملر�شلة بهدف �شر�ء 
�مل��و�د �ملخدرة �لأم��ر �لذي قد يعر�س �شاحب �حل�شاب 
لتهمة �ل�شر�ك بتجارة �ملخدر�ت وكذلك تهمة غ�شيل 

�لأمو�ل.

•• ال�صارقة - الفجر:

�ل�شارقة  �أط��ل��ق مكتب  �لإم���ار�ت���ي،  �ل��ط��ف��ل  ب��ي��وم  �ح��ت��ف��اًء 
�لأ�شرة،  ل�شوؤون  �لأعلى  للمجل�س  �لتابع  للطفل،  �شديقة 
حملة ترويجية على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي لت�شجيع 
�لتي  �ملنا�شبة،  بهذه  �لحتفال  على  و�ليافعني  �لأط��ف��ال 
حول  تفاعلّية  م�شابقة  عرب  ع��ام،  كل  مار�س   15 ت�شادف 
بيوم  �ل��دول��ة  �حتفالت  وت��اأت��ي  �للعب".  يف  �لطفل  "حق 
�لطفل �لإمار�تي هذ� �لعام حتت �شعار "حق �للعب"، حيث 
باأهمية  �لوعي  لرفع  منا�شبة  �ليوم  يكون  �أن  �إىل  تتطلع 
مبا  لالأطفال،  �لأ�شا�شية  �لحتياجات  من  كو�حد  �للعب 
حقوق  �تفاقية  عليها  ن�شت  �لتي  بالبنود  �لل��ت��ز�م  يحقق 
�لإم���ار�ت )قانون  دول��ة  �لطفل يف  وقانون حقوق  �لطفل، 
ودمية(. وك�شف �ملكتب �لهدف من �إطالق �مل�شابقة و�آليات 
تاأتي بهدف ت�شجيع �لأطفال و�ليافعني  �إذ  �مل�شاركة فيها، 
وجتربتهم  فهمهم  م�شاركة  على  �لإم�����ار�ت  يف  و�ل�����ش��ب��اب 
مبتكرة  فيديوهات  ون�شر  ت�شوير  ع��رب  وذل��ك  �للعب،  يف 
و�إبد�عية، حيث ي�شتمر �ملكتب يف ��شتقبال �مل�شاركات حتى 
�ملكتب جو�ئز للفائزين يف �مل�شابقة،  31 مار�س. وخ�ش�س 
وكان  بال�شروط.    �لتز�مهم  وفق  �ختيارهم  �شيتم  �لذين 
مكتب �ل�شارقة �شديقة للطفل قد نّظم �جتماعاً تن�شيقياً 
بح�شور 50 �شخ�شاَ ميّثلون 35 موؤ�ش�شة و�إد�رة يف �إمارة 
�ل�شارقة، وذلك بهدف توحيد ر�شائل �لحتفال بيوم �لطفل 
�ل�شديقة  �ل�شارقة  م��ق��ّوم��ات  على  و�ل��رك��ي��ز  �لإم���ار�ت���ي، 
و�حلمالت  و�لفعالّيات  �لأن�شطة  يف  و�ليافعني  لالأطفال 
�لرويجية بهذه �ملنا�شبة، وعر�شها عرب من�شات موّحدة. 

�لتنفيذي  �ملدير  �ل��غ��ز�ل،  خلفان  ح�شة  �لدكتورة  وقالت 
ملكتب �ل�شارقة �شديقة للطفل: "�إن حقوق �لطفل متعددة 
بع�س  �ل��ط��ف��ل  �إع��ط��اء  للتجزئة، ول مي��ك��ن  ق��اب��ل��ة  وغ���ري 
و�ح��د من �حلقوق  و�للعب  حقوقه وحرمانه عن غريها، 
�لأ�شا�شية �لتي يجب �أن يحظى بها كل طفل، فاللعب يوؤثر 
على منو �لطفل �جل�شدي و�لعاطفي و�لذهني، ويعزز من 
ن�شاأته �ل�شليمة وهو �أحد �لآليات �لأ�شا�شية لكت�شاب �لطفل 
وتعزيز  مو�هبه  على  و�لتعرف  مبحيطه  و�لوعي  �ملعارف 
مهار�ته يف �لتو��شل و�كت�شاب �للغة وغريها من �ملهار�ت". 
حقوق  ت��ع��زي��ز  �شعيد  ع��ل��ى  �ل�����ش��ارق��ة  حققته  م��ا  وب�����ش��اأن 
"جنحنا يف ح�شول �ل�شارقة على �عتماد  �لأطفال، قالت: 
منظمة �ليوني�شف عام 2018 كمدينة �شديقة لالأطفال 
و�ليافعني، بعد �أن ��شتوفت �شروط �ملنظمة �لعاملية لتلبية 
مبادرتها  �شمن  وتعزيزها  بها  و�لتعريف  �لطفل  حقوق 
�لعاملية )�ملدن �ل�شديقة لالأطفال و�ليافعني(، مما يدفعنا 
لبذل �ملزيد من �جلهود لتطوير ممار�شات حقوق �لطفل 
و�حلر�س على ��شتد�متها من �أجل حتقيق �إجن��از�ت �أكرب 
جندد  �لإم���ار�ت���ي،  �لطفل  ي��وم  ومبنا�شبة  عليه.  كنا  مم��ا 
حقوق  مبعايري  لالرتقاء  وب�شعينا  �جلهود  بهذه  �لتز�منا 

�لطفل على م�شتوى �لإمارة و�لدولة ب�شكل عام". 
�أطلق  �للعب،  يف  �لأط��ف��ال  بحق  �لتوعية  حلملة  وتد�شيناً 
ترويجياً مبنا�شبة  للطفل فيديو  �ل�شارقة �شديقة  مكتب 
ي���وم �ل��ط��ف��ل �لإم����ار�ت����ي، ي�����ش��ور جم��م��وع��ة م��ن �لأطفال 
يف ع���دد م��ن �أب����رز م��ع��امل �ل�����ش��ارق��ة و�لأم���اك���ن �ملخ�ش�شة 
لالأطفال يف �لإمارة، ويربز �أهمية �للعب وم�شاركة �أولياء 

�لأمور و�لعائلة لدعم هذ� �حلق لأبنائهم. 

�سرطة اأبوظبي حتذر عمالء البنوك من ال�سماح
 للغرباء با�ستخدام ح�ساباتهم البنكية لتجارة املمنوعات

ينظم م�ضابقة تفاعلية لل�ضغار عرب من�ضات التوا�ضل االجتماعي

ال�سارقة �سديقة للطفل يطلق حملة حق اللعب يف يوم الطفل الإماراتي
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام: 

�شلطان  �ل����دك����ت����ور  م����ع����ايل  �ل���ت���ق���ى 
�ل�شناعة  وزي����ر  �جل���اب���ر،  �أح��م��د  ب��ن 
ومعايل  �مل��ت��ق��دم��ة،  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
���ش��ارة ب��ن��ت ي��و���ش��ف �لأم�����ريي، وزيرة 
بعدد  �مل��ت��ق��دم��ة،  للتكنولوجيا  دول���ة 
�لوطنية  �ل�����ش��رك��ات  م�������ش���وؤويل  م���ن 
و�لعاملية �لعاملة يف جمال �ل�شناعات 
�ل��دف��اع��ي��ة يف �ل���دول���ة، وذل���ك �شمن 
�ل�شناعة"  م�شتقبل  "حو�ر  م��ب��ادرة 
�ل�شناعة  وز�رة  �أط���ل���ق���ت���ه���ا  �ل����ت����ي 
فرب�ير  يف  �مل��ت��ق��دم��ة  و�لتكنولوجيا 
�لقطاع  ت��ق��دم  تعزيز  ب��ه��دف  �مل��ا���ش��ي 
�ملنتجات  وت���ن���اف�������ش���ي���ة  �ل�������ش���ن���اع���ي 

�ل�شناعية �لوطنية.
�نعقد  �ل������ذي  �ل����ل����ق����اء،  ه�����ذ�  وي���ع���د 
�شمن  �خل�����ام�����������س  �ف������ر��������ش������ي������اً، 
�ل���ت���ي ُتعقد  �ل���ل���ق���اء�ت  ���ش��ل�����ش��ل��ة م���ن 
�ل�شركات  م��ع  �مل��ا���ش��ي  ف��رب�ي��ر  م��ن��ذ 
�ل���وط���ن���ي���ة و�ل����ع����امل����ي����ة �ل���ع���ام���ل���ة يف 
يف  �ل��رئ��ي�����ش��ة  �ل�شناعية  �ل��ق��ط��اع��ات 
�أن ت�شتمر  �لإم��ار�ت، و�ملخطط  دولة 
�شعي  �مل��ق��ب��ل��ة �شمن  �لأ���ش��ه��ر  خ���الل 
�لوز�رة لتعزيز �لعالقة مع منظومة 
�لقطاع �ل�شناعي، و�لتاأ�شي�س ملرحلة 
�ل�شر�كات  وبناء  �لتعاون  جديدة من 

�مل�شتد�مة.
فار�س  �للو�ء  معايل  �للقاء  يف  �شارك 
�إد�رة  �ملزروعي رئي�س جمل�س  حممد 
"كاليدو�س"، و�للو�ء �لركن �لدكتور 
�جلابري  غ��اف��ان  ب��ن  �شعيد  م��ب��ارك 
�مل�شاعد لالإ�شناد و�ل�شناعات  �لوكيل 
�لدفاعية بوز�رة �لدفاع، ومطر علي 
�لرميثي �لرئي�س �لتنفيذي للتطوير 
�لق���ت�������ش���ادي يف جم��ل�����س �ل����ت����و�زن 
نا�شر  و�أن�����س  "تو�زن"،  �لق��ت�����ش��ادي 
�لإمار�ت  جمل�س  ع��ام  مدير  �لعتيبة 

لل�شركات �لدفاعية.
ك��م��ا ح�����ش��ر �ل��ل��ق��اء ك���ل م���ن في�شل 
و�لع�شو  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لبناي، 
وخالد  �إيدج"،  "جمموعة  يف  �ملنتدب 
�لإد�رة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ع���ل���ي،  �آل 
�لتنفيذي ملجموعة �عتماد  و�لرئي�س 
�لرئي�س  �شحيرب،  وبا�شل  �لقاب�شة، 
وخمي�س  م��ر�ك��ب،  ل�شركة  �لتنفيذي 
�ملويجعي، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 
�لفتان ل�شناعة �ل�شفن، وعبد�لرحمن 
�لبلو�شي، �لرئي�س �لتنفيذي ل�"�إي �أو 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ألني،  وتيم  �إ�س"، 
ل�شركة حبارى، و�شلطان �لقرطا�شي 
�إد�رة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  �ل���ن���ع���ي���م���ي، 
تكنولوجيز"،  كومبو�شايت  "برميري 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �مل��ط��وع،  ور����ش��د 
بن  وحممد  كورب"،  "كيبل  ل�شركة 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�شويدي،  ج��رب 
ل�شركة �لإمار�ت لتكنولوجيا �لدفاع، 
�لرئي�س  �ل��ك��ع��ب��ي  ���ش��ي��ف  وف���ا����ش���ل 
جولدن  "لنرنا�شيونال  �لتنفيذي 

جروب".
و����ش��ت��ع��ر���س �مل�������ش���ارك���ون يف �حل����و�ر 
تطوير  يف  �مل����وؤث����رة  �ل���ع���و�م���ل  �أه�����م 
و��شتمع  ع��ام،  ب�شكل  �ل�شناعة  قطاع 
�مل�شاركني  وروؤى  �أفكار  �إىل  �لوزير�ن 
�لدفاعية  �ل�شناعات  قطاع  لتطوير 
يف �لإمار�ت ب�شكل خا�س بعد �مل�شرية 

�لناجحة �لتي حققها خالل �ل�شنو�ت 
�شهدها  �ل��ت��ي  وخ�����ش��و���ش��اً  �مل��ا���ش��ي��ة 
"�آيدك�س"  م��ع��ر���ش��ي  خ���الل  �ل��ع��امل 
�لع�شكرية  لل�شناعات  و"نافدك�س" 

يف �أبوظبي.
قطاع  م�شتقبل  �ل��ل��ق��اء  ت���ن���اول  ك��م��ا 
�لدولة  يف  �ل���دف���اع���ي���ة  �ل�����ش��ن��اع��ات 
عليها خالل  ���ش��ريك��ز  �ل��ت��ي  و�لأط�����ر 
فيما  �مل��ق��ب��ل��ة وخ�������ش���و����ش���اً  �ل����ف����رة 
وتطبيقات  �لأع���م���ال،  ب��ري��ادة  يتعلق 
�لتكنولوجيا �ملتقدمة، وحلول �لثورة 
�لكو�در  وتاأهيل  �لر�بعة،  �ل�شناعية 
�ل�شر�تيجية  و�ل�شر�كات  �لوطنية، 
وتعزيز  �لعامليني  �مل�شنعني  كبار  مع 

منظومة �لبحث و�لتطوير.
�لدكتور  معايل  هناأ  �ل��ل��ق��اء،  وخ��الل 
���ش��ل��ط��ان ب���ن �أح���م���د �جل���اب���ر، جميع 
��شت�شافة  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة  �جل���ه���ات 
"�آيدك�س"  م���ع���ر����ش���ي  وت���ن���ظ���ي���م 
�ملتميز  �ل��ن��ج��اح  ع��ل��ى  و"نافدك�س" 
لدورة عام 2021، م�شيد�ً بامل�شاركة 
�ل���ق���وي���ة ل�����ش��رك��ات��ن��ا �ل���وط���ن���ي���ة وما 
وتقنيات  �ب����ت����ك����ار�ت  م����ن  ع��ر���ش��ت��ه 
�مل�شنعني  كبار  �أنظار  لفتت  متطورة 

�ملتخ�ش�شني حول �لعامل.
�ملعر�س  ر�أيناه يف  : ما  وق��ال معاليه 
ي���ع���د م�����دع�����اة ل���ل���ف���خ���ر و�لع������ت������ز�ز 
�شو�ء  �لوطنية،  �لدفاعية  ب�شناعاتنا 

�لوطنية  �ل��ب�����ش��ري��ة  �ل���ق���در�ت  ك��ان��ت 
�لدفاعية  و�لأن���ظ���م���ة  �مل��ن��ت��ج��ات  �أو 

�ملتقدمة.
بالروؤية  �للقاء  خ��الل  معاليه  ون��وه 
ودعمها  �لر�شيدة،  للقيادة  �ل�شديدة 
�مل��ت��و����ش��ل ل��ت��ط��وي��ر �ل��ق��ط��اع��ات ذ�ت 
للدولة،  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �لأه���م���ي���ة 
�لتنويع  م���������ش����رية  يف  و�لإ�������ش������ه������ام 
�ل�شناعات  ب��اأن  منوهاً  �لق��ت�����ش��ادي، 
�لقطاعات  م����ن  ت��ع��ت��رب  �ل���دف���اع���ي���ة 
طفر�ت  �شهدت  �لتي  �ل�شر�تيجية 
ونطاق  وج�������ودة  ن���وع���ي���ة  يف  ك�����ربى 
يتم  �لتي  و�لتقنيات  و�لآل��ي��ات  �مل���و�د 

ت�شنيعها يف �لإمار�ت.
�ل�شناعة  وز�رة  �أن  معاليه  و�أ���ش��اف 
على  تعمل  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا 
تطوير قطاع �شناعي ي�شهم يف حتقيق 
�لفر�س  و�إي��ج��اد  �مل�شتد�مة،  �لتنمية 
و�لدعم �لالزم لتقلي�س �لعتماد على 
متكاملة  منظومة  وب��ن��اء  �ل�����و�رد�ت، 
تبني  على  ترتكز  �لوطنية  لل�شناعة 
�لثورة  �ملتقدمة وحلول  �لتكنولوجيا 
وتطبيقاتها  �ل���ر�ب���ع���ة  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
مل��و�ك��ب��ة �ل���ت���ط���ور�ت �ل��ع��امل��ي��ة و�إب�����ر�ز 
�ملز�يا �لتناف�شية �لتي تقدمها �لدولة 
�ل�شناعية  �ل�شتثمار�ت  ل�شتقطاب 

�لأجنبية.
كما ��شتعر�س معايل �لدكتور �شلطان 

�أحمد �جلابر مع �مل�شاركني �لأهد�ف 
و�لر�مية  ل���ل���وز�رة  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�لوطنية  �ل�������ش���ن���اع���ات  مت���ك���ني  �إىل 
وتعزيز تناف�شية �ملنتجات �لإمار�تية، 
على  �شتعمل  �ل���وز�رة  �أن  �إىل  م�شري�ً 
منا�شبة  �شناعية  �أعمال  بيئة  توفري 
و�لدوليني،  �ملحليني  للم�شتثمرين 
و�شمان �لتنمية �ل�شناعية �مل�شتد�مة 
ملرحلة  قطاعاتها  يف  �ملرونة  وتعزيز 

ما بعد كوفيد19-.
و�أو�شح معاليه �أن �لوز�رة تركز على 
�لتكنولوجيا  وتبني  �لبتكار  ت�شجيع 
�ل�شناعية  �ل��ث��ورة  و�أدو�ت  �ملتقدمة 
�لبيئة  و���ش��ع  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��ر�ب��ع��ة، 
�لتمويل  م��ث��ل  �مل��ح��ف��زة،  و�مل��م��ّك��ن��ات 
�ل�شغرية  �ل�����ش��رك��ات  ل���ش��ت��ث��م��ار�ت 
�ل�شناعة  ق����ط����اع  يف  و�مل���ت���و����ش���ط���ة 
ولأن�شطة  �ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا 
�ملو�هب  و�جتذ�ب  و�لتطوير،  �لبحث 
�مل���ت���خ�������ش�������ش���ة، وت����وح����ي����د �جل���ه���ود 
من  �لدولة  م�شتوى  على  �حلكومية 
ناحية �ل�شيا�شات و�لت�شريعات وتكامل 
جهود �مل�شنعني، وو�شع �لركائز �لتي 
�شتمكن دول��ة �لإم���ار�ت من �لنتقال 
ت�شمل  �لتي  �مل�شتقبل،  �شناعات  �إىل 
و�شناعات  �ل���دف���اع���ي���ة،  �ل�����ش��ن��اع��ات 
و�لتكنولوجيا  و�ل��ف�����ش��اء،  �ل��ط��ري�ن 
�لطبية، وغ��ريه��ا.   وت��ط��رق معاليه 

خالل �للقاء �إىل �ملز�يا �لتي يقدمها 
ب�شكل  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شناعي  �لقطاع 
يف  �لأع����م����ال  ورو�د  ل��ل�����ش��رك��ات  ع����ام 
جمال �ل�شناعات �لدفاعية من بنية 
ت�شريعية  ومنظومة  متطورة  حتتية 
مرنة تدعم جتريب وتطوير �لأفكار 
و�مل�شاريع �ملبتكرة و�لتي ت�شهم يف رفع 

م�شتوى �لكفاءة و�لنتاجية.
دور  �للقاء  خ��الل  معاليه  ناق�س  كما 
�ل�شناعات �لدفاعية و�لأثر �لإيجابي 
�شناعات  ت��ط��وي��ر  يف  حت��دث��ه  �ل����ذي 
�لأنظمة  م��ث��ل  �أخ����رى  ��شر�تيجية 
و�شناعات  و�ل��رق��م��ي��ة،  �لإل��ك��رون��ي��ة 
�ملتقدمة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل��ف�����ش��اء، 

ب�شكل عام.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا ق����ال����ت م����ع����ايل ����ش���ارة 
ب��ن��ت ي��و���ش��ف �لأم�����ريي، وزي����رة دولة 
�للقاء  خ��الل  �ملتقدمة  للتكنولوجيا 
�لدفاعية يعترب  �ل�شناعات  �إن قطاع 
�لإمار�تية  �ل�شناعة  ركائز  �أه��م  من 
وحم��������رك رئ����ي���������س ل���ن���م���و �ل���ق���ط���اع 
�ل�����ش��ن��اع��ي يف �ل�����دول�����ة، وم�����ن �أه����م 
و�لتطوير  �ل��ب��ح��ث  يف  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
..م�شيفة:  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا 
�ننا يف وز�رة �ل�شناعة و�لتكنولوجيا 
هذ�  م�شرية  ل��دع��م  ن�شعى  �ملتقدمة 
�ل��ق��ط��اع �لإ���ش��ر�ت��ي��ج��ي م���ن خالل 
�لتي  �مل���م���ّك���ن���ات و�مل���ح���ف���ز�ت  ت���وف���ري 

�شتعزز تناف�شية �ملنتج �لوطني وتدعم 
�لتحول �لتكنولوجي �لنوعي يف دولة 
�لقدرة  ع��ل��ى  ينعك�س  مب��ا  �لإم������ار�ت 

�لتناف�شية ل�شناعاتنا �لوطنية.
 و�أك�����دت م��ع��ايل ����ش���ارة �لأم�����ريي �أن 
كبري�ً  ج��زء�ً  تلبي  �لوطنية  �شركاتنا 
�ل���دول���ة ونحن  م���ن �ح��ت��ي��اج��ات��ن��ا يف 
تناف�شية  زي����ادة  �إىل  ن�شعى  ك�����وز�رة 
و�إن��ت��اج��ي��ة ه���ذ� �ل��ق��ط��اع ل��ي�����س على 
فقط،  و�لإقليمي  �لوطني  �ل�شعيد 
لالرتقاء  �ل��ع��امل��ي،  �مل�شتوى  على  ب��ل 
�لتنوع  وت���ع���زي���ز  ����ش���ادر�ت���ن���ا  ب��ح��ج��م 

�لقت�شادي للدولة.
قطاع  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  و�أ������ش�����ارت 
عاملياً  معروف  �لدفاعية  �ل�شناعات 
و�لتطوير  ل��ل��ب��ح��ث  حم�����رك  ب����اأن����ه 
�ليوم  تقنيات  و�لكثري من  و�لبتكار، 
�نبثقت  �لإن��رن��ت و�لت�����ش��الت  مثل 
تاريخياً من هذ� �لقطاع، موؤكدة على 
�أق�شى  لتحقيق  �آل��ي��ة  و���ش��ع  ���ش��رورة 
ف��ائ��دة م��ن ه���ذ� �مل��ح��رك يف خمتلف 
�لقطاعات على غر�ر ما هو مطبق يف 

�لعديد من �لدول �ملتقدمة.
�أن  على  بالتاأكيد  معاليها  و�ختتمت 
ميتلك  �ل��دف��اع��ي��ة  �ل�شناعات  ق��ط��اع 
�ل�شناعات  يف  �لنمو  لدفع  �لإمكانية 
�لأول���ي���ة م��ث��ل ق��ط��اع �مل���ع���ادن و�مل����و�د 
�لكيميائية وغريه، �إ�شافة �إىل �إتاحة 

�لفر�شة للقطاعات �لأخرى ل�شناعة 
ترقى  ومتخ�ش�شة  مبتكرة  منتجات 
�لدفاعية،  �ل�����ش��ن��اع��ات  �إن��ت��اج  ل��دع��م 
�أن وجود �شركات وطنية  �إىل  م�شريًة 
وروؤي������ة  ع���امل���ي���ة  ���ش��م��ع��ة  ذ�ت  ر�ئ�������دة 
�ل�شناعات  ق���ط���اع  يف  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
�لنتقال  عملية  �شي�شهل  �ل��دف��اع��ي��ة 
�ل�شناعية  �ل���ث���ورة  ح��ل��ول  لع��ت��م��اد 
�لبنية  �أن  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �ل����ر�ب����ع����ة، 
�لتحتية �ملتفوقة يف جمال تكنولوجيا 
متتلكها  �لتي  و�لت�شالت  �ملعلومات 
�لقطاع  �لإم���ار�ت تعزز جاذبية  دول��ة 
و�ملو�هب  �لأج��ن��ب��ي��ة  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار�ت 

و�لعقول �ملبدعة.
�ل�شناعة  وز�رة  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر   
�أطلقت  �مل��ت��ق��دم��ة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ل�شناعة"  م�شتقبل  "حو�ر  م��ب��ادرة 
�مل�شتقبلية  �ل��ت�����ش��ور�ت  و���ش��ع  ب��ه��دف 
�حللول  و�ب��ت��ك��ار  �لتحديات  ملو�جهة 
و�لإد�رية  و�لتكنولوجية  �لت�شريعية 
و�شمان  �ل�شناعي  �ل��ق��ط��اع  لتمكني 
��شتد�مة تطوره و�مل�شاهمة يف حتقيق 
دولة �لإمار�ت لروؤيتها بالريادة عاملياً 
ب��ع��د جائحة  مل���ا  �ل��ت��ع��ايف  يف م��رح��ل��ة 
كوفيد19-. كما تهدف �ملبادرة �أي�شاً 
وتبادل  �لتن�شيق  م�شتويات  رف��ع  �إىل 
و�ل�شركات  �ل�������وز�رة  ب���ني  �خل�����رب�ت 
�ل��وط��ن��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
جمالت �لتكنولوجيا �ملتقدمة و�لتي 
تتخذ من دولة �لإم��ار�ت مركز�ً لها، 
�ملتخ�ش�شة  �ل�����ش��رك��ات  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
و�ل�شناعات  �لثقيلة  �ل�����ش��ن��اع��ات  يف 
�لدو�ئية  و�ل�������ش���ن���اع���ات  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة 
�شجاًل  مت��ت��ل��ك  و�ل����ت����ي  و�ل���ط���ب���ي���ة، 
�ل�شناعات  يف  �لإجن���از�ت  من  حافاًل 
تعزيز  ما ميّكنها من  �ل�شر�تيجية 
�ملكانة �لتناف�شية للمنتجات �لوطنية 

يف �لأ�شو�ق �لإقليمية و�لعاملية.

•• اأبوظبي- الفجر:

�لربملانية  �ل�����ش��د�ق��ة  جل��ن��ة  ع��ق��دت 
�ملجل�س  يف  �لأوك���ر�ن���ي���ة  �لإم���ار�ت���ي���ة 
�جتماعها  �لحت�����������ادي  �ل����وط����ن����ي 
ب����رمل����ان  م�����ع  �لأول  �لف�����ر�������ش�����ي 
�لثالثاء  ي���وم  �أوك���ر�ن���ي���ا  ج��م��ه��وري��ة 
برئا�شة   ،2021 م��ار���س   9 �مل��و�ف��ق 
رئي�شة  فلكناز  حم��م��د  ���ش��ارة  ���ش��ع��ادة 

جلنة �ل�شد�قة يف �ملجل�س.
�لفر��شي  �لج���ت���م���اع  يف  ����ش���ارك 
�لربملانية  �ل�����ش��د�ق��ة  جل��ن��ة  �أع�����ش��اء 
�لإمار�تية �لأوكر�نية �شعادة كل من: 
م��ريه �شلطان �ل�شوي��دي نائب رئي�س 
�لدكتور  وم��ع��ايل  �ل�����ش��د�ق��ة،  جل��ن��ة 
و�لدكتورة  �لنعي��مي،  ر����ش��������د  ع��ل��ي 
وم��رو�ن  �ملن�شوري،  �ل�شحاك  حو�ء 
م��وزه  و�ل��دك��ت��ورة  �مل��ه��������ريي،  عبي��د 
�ل���ع���ام�����������ري، كما  حم���م���د ح����م����رور 
ح�شرها �شعادة �ملهند�س �شامل �أحمد 
�لكعبي �شفري دولة �لإمار�ت �لعربية 
�مل���ت���ح���دة يف ك��ي��ي��ف، وم����ن �لأم���ان���ة 
�لعامة للمجل�س �شعادة عف���ر�ء ر��شد 
�مل�ش����اعد  �ل��ع��������ام  �لأم����ني  �لب���شطي 

لالت���شال �لربملان�ي.
�لربملان  م���ن  �لج��ت��م��اع  و����ش���ارك يف 
�ل�شد�ق��ة  جلنة  �أع�شاء  �لأوك����ر�ين 
برئا�شة  �لإم��ار�ت��ي��������ة  �لأوك��ر�ن��ي��������ة 

�شعادة �آن�ا ب���ورتوف�ا.

رئي�س  فلكناز  ���ش��ارة  �شعادة  و�أ���ش��ادت 
جلنة �ل�شد�قة �لإمار�تية �لأوكر�نية 
يف �ملجل�س �لوطني �لحت��ادي خالل 
�ل�شر�تيجية  بالعالقات  �لجتماع 
�لإمار�ت  دول��ة  تربط  �لتي  �ملتميزة 
وت�شاركهما  �أوك���ر�ن���ي���ا،  وج��م��ه��وري��ة 
�أبرزها  �ل��ق��ي��م وم���ن  �ل��ع��دي��د م��ن  يف 

�لدعوة �إىل �ل�شالم.
�لنتائج  �إىل  ���ش��ع��ادت��ه��ا  �أ����ش���ارت  ك��م��ا 
فلودميري  فخامة  لزيارة  �لإيجابية 
�أوكر�نيا  زيلين�شكي رئي�س جمهورية 
للدولة، و�لتي نتج عنها توقيع على 
�مل�شركة  �لت��ف��اق��ي��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�لتي �شت�شهم يف تطوير �آفاق �لتعاون 

وتعزيز  �لبلدين،  بني  �ل�شر�تيجي 
�لتبادل  خالل  من  لل�شعبني  �لرخاء 

�لتجاري �ملتنامي بني �لدولتني.
�ملجل�س  رغبة  على  �شعادتها  و�أك���دت 
�لوطني �لحتادي يف تطوير عالقات 
�ل��ت��ع��اون ب��ني �ل��ربمل��ان��ني م��ن خالل 
ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ت��ف��اه��م، ت��ه��دف �إىل 
وتبادل  �ل���ت���ع���اون  ع���الق���ات  ت��ف��ع��ي��ل 
�خلرب�ت بني �ملجل�س �لوطني وبرملان 
ج��م��ه��وري��ة �أوك��ر�ن��ي��ا، وت�����ش��اع��د على 
و�ملو�قف  �لآر�ء  وت��وح��ي��د  �لتن�شيق 
بني �لربملانني يف �ملحافل و�مل�شاركات 

�لدولية.
وحتدثت �شعادة مريه �ل�شويدي نائب 

�لإمار�تية  �ل�����ش��د�ق��ة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
جهود  عن  مد�خلتها  يف  �لأوكر�نية، 
دولة �لإمار�ت يف متكني �ملر�أة، حيث 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ق�����ر�ر  �إىل  �أ�����ش����ارت 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
�هلل" بزيادة  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
ع�شوية  يف  �مل������ر�أة  م�����ش��ارك��ة  ن�����ش��ب��ة 
�ملجل�س �إىل %50 من عدد �ملقاعد، 
�ملر�أة  نبذة عن م�شاركة  كما عر�شت 
�لعامة  و�ل��ق��ط��اع��ات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  يف 
�إىل  بالإ�شافة  �ل��دول��ة  يف  و�خلا�شة 

�ل�شلك �لدبلوما�شي. 
���ش��ع��ادة م������رو�ن �ملهريي  ن����وه  ف��ي��م��ا 
�ل���ت���ج���اري بني  �ل���ت���ب���ادل  �إىل ح��ج��م 

مليار   1.07 يبلغ  و�ل���ذي  �لبلدين 
دولر �أمريكي وفقاً لإح�شائيات عام 
�لتي  �لتفاقيات  �أن  و�أك��د   ،2019
خالل  �لبلدين  ب��ني  توقيعها  ج��رى 
زيارة فخامة �لرئي�س �لأوكر�ين تبلغ 

قيمتها 3 مليار�ت دولر �أمريكي. 
و�أكد �شعادته على �أن هذه �لتفاقيات 
�شت�شاهم يف تعزيز وتطوير �لعالقات 
�لقت�شادية و�لتجارية يف ظل وجود 
�أوكر�نية  ���ش��رك��ة   200 م���ن  �أك����ر 
�إىل  ح��ال��ي��اً، منوها  �ل��دول��ة  تعمل يف 
رغبة �لبلدين يف تعزيز �لتعاون فيما 

يخ�س �لأمن �لغذ�ئي.
�لعامري  د.م�����وزة  ���ش��ع��ادة  وحت��دث��ت 

خ��الل �لج��ت��م��اع ع��ن ج��ه��ود �لدولة 
كورونا  ف��ريو���س  �نت�شار  مكافحة  يف 
�ملحلي  �مل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  �مل�������ش���ت���ج���د 
و�لدويل، ومنها �إر�شال دولة �لإمار�ت 
ملئات �لأطنان من �مل�شاعد�ت �لطبية 
�إىل �لكثري من دول �لعامل للم�شاهمة 
م�شيدة  �جلائحة،  لهذه  �لت�شدي  يف 
يف �لوقت ذ�ت��ه �إىل دور �مل��ر�أة �ملتميز 

يف �لت�شدي جلائحة كورونا.
من جانبها عر�شت د.حو�ء �ملن�شوري 
�للقاحات  ت��وف��ري  يف  �ل��دول��ة  ج��ه��ود 
  ،19 ك���وف���ي���د  ف�����ريو������س  مل���ك���اف���ح���ة 
للحياة  �ملجتمع  ل��ع��ودة  و�إج��ر�ء�ت��ه��ا 
�أكر  تطعيم  خ���الل  م��ن  �لطبيعية 

بعدد  �ل��دول��ة  �شكان  %60 من  من 
6 ماليني  �أك���ر م��ن  ج��رع��ات بلغت 
ج��رع��ة، م���وؤك���دة ع��ل��ى رغ��ب��ة �لدولة 
حول  و�خل���رب�ت  �ملعلومات  تبادل  يف 

طرق و�شبل �لوقاية من "كورونا". 
ر��شد  د.علي  معايل  �أك��د  جانبة  من 
�لنعيمي على نهج �لدولة وقيمها يف 
�لتعامل مع جميع دول �لعامل ودورها 
و�ل�شالم،  �لت�شامح  قيم  تر�شيخ  يف 
�لإمار�تي  �ملجتمع  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
م��ت��ن��وع وي��ع��ي�����س ع��ل��ى �أر�������س دول���ة 
جن�شية   200 م��ن  �أك���ر  �لإم������ار�ت 
حمظوظون  "�أننا  وق����ال  خم��ت��ل��ف��ة، 
�أوكر�ين  �أل��ف   15 �أك��ر من  بوجود 

يعي�شون يف �لدولة بتناغم و�شالم". 
�أخذت  �ل��دول��ة  �أن  �إىل  معاليه  ون��وه 
�ل�شالم،  جم����ال  يف  �ل���ق���ي���ادة  زم�����ام 
�ل���دول���ة ع��ل��ى �لتفاق  ح��ي��ث وق��ع��ت 
�إ�شر�ئيل و�لذي من  �لإبر�هيمي مع 
لل�شالم  جديد  خطاب  �شناعة  �شاأنه 
منطقة  يف  و�ل��ت��ع��اي�����س  و�ل��ت�����ش��ام��ح 
رغبة  على  م��وؤك��د�ً  �لأو���ش��ط،  �ل�شرق 
�لم�����ار�ت يف م�شاركة  دول���ة  وت��ط��ل��ع 
خ���رب�ت���ه���ا يف ���ش��ن��اع��ة �ل�������ش���الم مع 

�جلميع. 
بورتوفا  �آنا  �شعادة  من جانبها هناأت 
�لإمار�تية  �ل�����ش��د�ق��ة  جلنة  رئي�شة 
�لأوكر�نية يف �لربملان �لكرو�تي �ملر�أة 
�لإمار�تية مبنا�شبة يوم �ملر�أة �لعاملي 
�لذي ي�شادف �لثامن من مار�س من 
كل عام، م�شيدة بجهود دولة �لإمار�ت 
يف جم���ال مت��ك��ني �مل�����ر�أة وخ��ا���ش��ة يف 
�مل���ج���ال �ل���ربمل���اين وح�����ش��ول��ه��ا على 
على  م��وؤك��دة  �ملجل�س،  مقاعد  ن�شف 
عمق �لعالقات �لإمار�تية �لأوكر�نية 

ل �شيما �لقت�شادية. 
ووج�����ه�����ت جل���ن���ت���ي �ل���������ش����د�ق����ة بني 
و�لربملان  �لحتادي  �لوطني  �ملجل�س 
�لزيار�ت  ل��ت��ب��ادل  دع����وة  �لأوك������ر�ين 
بني �لربملانني و�لبلدين �ل�شديقني، 
�لتعاون  ع����الق����ات  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف 
�ل����ربمل����اين ب����ني �جل���ان���ب���ني وت���ب���ادل 

�خلرب�ت و�ملعارف بينهما.

�سمن حوار م�ستقبل ال�سناعة.. وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة تناق�س اآفاق قطاع ال�سناعات الدفاعية

جلنة ال�سداقة الربملانية الإماراتية الأوكرانية تعقد اجتماعها الفرتا�سي الأول

•• دبي - وام:

بالتعاون مع  �ل�شحية  و�لعلوم  ر��شد للطب  تعكف جامعة حممد بن 
جتربة  �إج��ر�ء  على  حاليا  "بريثونك�س"  �ل�شحة بدبي و�شركة  هيئة 
ند  مركز  مع  �ملتعاملني  من  �شخ�س   2500 على  م�شركة  �شريرية 
�حلمر �ل�شحي �لتابع لهيئة �ل�شحة بدبي وذلك لتقييم دقة �ختبار 
دقيقة  خ��الل  "كوفيد19-"  م��ر���س  ع��ن  للك�شف  �ل�شريع  �لتنف�س 
جلامعة  تابعة  نا�شئة  وه��ي   - "بريثونك�س"  �شركة  وق��ام��ت  و�ح����دة. 
�شنغافورة  جمهورية  يف  جتريبية  در��شة  باإجر�ء   � �لوطنية  �شنغافورة 
% �إىل   93 180 �شخ�شا حققت نتائج تر�وحت ن�شبتها بني  �شملت 

�لآيل. �لتعلم  خو�رزميات  ��شتخد�م  خالل  % من   95
�لور�ثة  وعلم  �مل��خ��ت��رب�ت  �إد�رة  مدير  �ل�شمت  ح�شني  �ل��دك��ت��ور  و�أك���د 

�لهيئة متا�شيا  �لبالغ �لذي توليه  بهيئة �ل�شحة بدبي على �لإهتمام 
م��ع روؤي����ة �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر �ل��ب��ح��ث �لعلمي 
من  جمموعة  مع  بالتعاون  قامت  �لهيئة  �أن  �إىل  ..م�شري�  و�لبتكار 
فيما  وخا�شة  و�لبتكار  �لبحث  جم��ال  يف  و�لدولية  �لوطنية  �ملعاهد 
�أ�شارت  "كوفيد19-". من جانبها  يتعلق بتقنيات �لك�شف عن مر�س 
�لدكتورة ندى �ملال مديرة مركز ند �حلمر للرعاية �ل�شحية �لأولية 
بهيئة �ل�شحة بدبي �إىل �أهمية هذه �لدر��شة ودورها �لفاعل يف �لتقليل 
من �لإجر�ء�ت �ملخربية وتقليل �لوقت �مل�شتغرق للح�شول على �لنتائج 
على  �شيعمل  �ل��ذي  �لأم��ر  �ملخربي" PCR"وهو  بالفح�س  مقارنة 
ت�شريع �إجر�ء �لفحو�شات �ملخربية. من جهتها �أكدت �لدكتورة حنان 
�لباحثة �لرئي�شية للدر��شة قائدة فريق م�شار �لفحو�شات  �ل�شويدي 
�لدور  على  "كورونا"  فريو�س  ملكافحة  و�ل�شيطرة  �لتحكم  مركز  يف 

و�لبتكار يف  �لطبي  �لبحث  به �جلامعة يف جمال  تقوم  �ل��ذي  �لر�ئد 
وملر�س  عام  ب�شكل  �لأبحاث  من  �لعديد  باإجر�ء  قامت  حيث  �ملنطقة 
"كوفيد19-" ب�شكل خا�س بالتعاون مع �ملوؤ�ش�شات �لوطنية و�لدولية 
. ويتميز هذ� �لفح�س �ملخربي بال�شهولة فكل ما يحتاجه �ل�شخ�س 
�أخذ  بنظام  �لو�حد وهي مت�شلة  �لإ�شتخد�م  ذ�ت  �لنفخ يف قطعة  هو 
عينات تنف�س عايل �لدقة حيث يتم جمع �لنف�س من خالل �لزفري يف 
�جلهاز ليتم حتليل �ملركب �لع�شوي �ملتطاير ويولد نتيجة يف �أقل من 
دقيقة. و�أعربت جامعة حممد بن ر��شد للطب و�لعلوم �ل�شحية وهيئة 
�ل�شحة بدبي عن تقديرهما ملجموعة طري�ن �لإمار�ت لتقدميها كل 
موجهني  دب��ي  �إىل  �شنغافورة  من  �لتنف�س  �ختبار  نظام  لنقل  �لدعم 
جلمهورية  �ل��ع��ام  �لقن�شل  ت�شني  بيت  ل��و  ل�شعادة  و�لتقدير  �ل�شكر 

�شنغافورة يف دبي و�لإمارت �ل�شمالية على دعمه لهذه �لدر��شة.

تعاون بني )حممد بن را�سد للطب( و)�سحة دبي( يف جمال الك�سف ال�سريع عن كوفيد-19

• �ضلطان اجلابر : ال�ضناعات الدفاعية لها دور حموري يف تطوير قطاع ال�ضناعة والتكنولوجيا املتقدمة يف الدولة 
دعم القيادة و�ضركات ال�ضناعات الدفاعية الوطنية بف�ضل  كبريًا  جناحًا  حققا  نافدك�س  و  • اآيدك�س 

• �ضارة االأمريي: ال�ضناعات الدفاعية ركيزة وطنية و�ضندعم القطاع مبمكنات وحمفزات تعزز تناف�ضية املنتجات االإماراتية
• وجود �ضركات وطنية رائدة يف قطاع ال�ضناعات الدفاعية يعزز تبني حلول الثورة ال�ضناعية الرابعة

•• دبي - وام:

"دبي  �شعار  حتت  �فر��شية  ن��دوة  بدبي  �ل�شحة  هيئة  نظمت 
تقر�أ" ��شتعر�شت خاللها �لتجارب �لناجحة لتعزيز �لقر�ءة يف 
�لقطاع �حلكومي باإمارة دبي وذلك �شمن م�شاركتها بفعاليات 

�شهر �لقر�ءة �لوطني.
ح�شر �لندوة - �لتي نظمتها �إد�رة �لبحوث و�لدر��شات وحتليل 
 - بالهيئة  �ملوؤ�ش�شي  و�لتطوير  �ل�شر�تيجية  بقطاع  �لبيانات 
�لدو�ئر  �ل�شحة بدبي وموظفي  عدد كبري من موظفي هيئة 

�حلكومية �لأخرى بدبي.

�أد�ره��ا �لدكتور حممد �شالح �لدين  و�شارك يف �لندوة - �لتي 
كل   - �لبيانات  وحتليل  و�لدر��شات  �لبحوث  �إد�رة  من  م�شوي 
من  �حلب�شي  وحممد  دب��ي  بلدية  من  �لكتبي  مطر  عبيد  من 
�لتنمية  د�ئ���رة  م��ن  علي  مم��دوح  وحممد  بدبي  �لثقافة  هيئة 
�ل�شحة  هيئة  م��ن  �ملحي�شن  خ��ال��د  ووف���اء  ب��دب��ي  �لق��ت�����ش��ادي��ة 

بدبي.
�لتي  و�لأن�����ش��ط��ة  �مل���ب���ادر�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  �ل��ن��دوة  و��شتعر�شت 
ن��ظ��م��ت��ه��ا �ل���دو�ئ���ر �حل��ك��وم��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة �ل���ق���ر�ءة لدى 
موظفيها ودورها �لفاعل يف تر�شيخ هذه �ملمار�شة مبا يف ذلك 

�لقر�ءة �لتخ�ش�شية.

و�أ�شار �مل�شاركون �إىل تنوع هذه �ملبادر�ت �لتي ت�شتهدف �لأطفال 
و�لأُ�شر وخمتلف فئات �ملجتمع لن�شر ثقافة �لقر�ءة و�لإطالع 
�أه��م��ي��ة �ل����دور �ل����ذي ت��ق��وم ب��ه �ملوؤ�ش�شات  و�مل��ع��رف��ة م��وؤك��دي��ن 

�حلكومية يف ن�شر ثقافة �لقر�ءة و�ملعرفة بني �أفر�د �ملجتمع.
وركز �ملتحدثون على �أهمية �لقر�ءة �لنوعية �ملتخ�ش�شة ودورها 
يف �لتنمية �ملهنية �مل�شتد�مة ..م�شريين �إىل حزمة من �لأن�شطة 

و�لفعاليات �لتي ت�شتهدف �لقر�ءة �لتخ�ش�شية لأجل �لعمل.
و�ملهنية  �لتخ�ش�شية  �ل��ق��ر�ءة  �جت��اه��ات  �ل��ن��دوة  ناق�شت  كما 
تفعياًل لدور �لقر�ءة يف حميط �لعمل و�لتي �أ�شار �إليها �لقانون 

�لوطني للقر�ءة �ل�شادر عام 2016 يف مادته �لثامنة.

)�سحة دبي( تنظم ندوة لتعزيز القراءة يف القطاع احلكومي بالإمارة 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خمبز �ملها 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1019114 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حمد حميد عبد�هلل نايع �لدهماين %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد �حمد عبد�هلل �لربيكي
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13188 بتاريخ 2021/3/14 

اإعــــــــــالن
�شاين  �ل�ش�����ادة/فليفيت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN للخياطة �لن�شائية رخ�شة رقم:2230309 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل ناجم �شامل بوح�شن %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد حممد �حمد هد�ف �ملنهايل

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13188 بتاريخ 2021/3/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون هري �شتوديو 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب للرجال رخ�شة رقم:1414252 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل حممد مبارك حممد �حلارثي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد حمد حميدي عبد�هلل �ملن�شوري
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13188 بتاريخ 2021/3/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جلوري تك لل�شيانة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة رخ�شة رقم:3823040 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ر��شد عبد�هلل ربيع عبيد �لطنيجي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف هادف �شعيد فالح �شعيد �ملن�شوري
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13188 بتاريخ 2021/3/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/555 لعناية بال�شيار�ت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3713621 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد �شلطان حممد يرو�ن �ل�شام�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف نا�شر �شعيد حممد �شعيد �حلميدي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13188 بتاريخ 2021/3/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كري �ند فري لل�شيانة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:1155203 
تعديل ن�شب �ل�شركاء

توما�س فيجاريدو �نتوين فيجاريدو من 25% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف بهارغو�ن موهانان بهارجافان
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13188 بتاريخ 2021/3/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ور�شة بروفايل �شي�شتم لركيب 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لملنيوم و�لزجاج رخ�شة رقم:1771993 
تعديل �إ�شم جتاري من/ ور�شة بروفايل �شي�شتم لركيب �لملنيوم و�لزجاج

 PROFILE SYSTEM ALUMINUM AND GLASS FIXING WORKSHOP 

�إىل /بروفايل �شي�شتمز لالأملنيوم و �لزجاج 
PROFILE SYSTEMS ALUMINUM AND GLASS 

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة بيع �مل�شنوعات �ملعدنية لالبنية و �لنو�فذ و�لبو�ب 
- بالتجزئة 4752023

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان  �لقت�شادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13188 بتاريخ 2021/3/14 

اإعــــــــــالن
�ل�شخ�س  �شركة  �ملحرفون-  �ل�ش�����ادة/�لبناوؤون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لو�حد ذ.م.م رخ�شة رقم:1034575 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �شالح �شامل عمري �ل�شام�شى من مالك �إىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / �شالح �شامل عمري �ل�شام�شى من 100 % �إىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شريبا د�يناميك �نرنا�شونال ليمتد

SERBA DINAMIK INTERNATIONAL LTD.

تعديل �شكل قانوين / من �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/�لبناوؤون �ملحرفون - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

PROFESSIONAL BUILDERS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /�لبناوؤون �ملحرفون ذ.م.م 
PROFESSIONAL BUILDERS L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13188 بتاريخ 2021/3/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/يورو جروب ملقاولت �مل�شاريع ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1092487 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة تياجنني كينجلوجن كون�شر�ك�شن �إينجينريينغ ليميتد 

TIANJIN QINGLONG CONSTRUCTION ENGINEERING CO LTD
تعديل مدير / �إ�شافة وى و�جن

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة جمموعة �إميك لالإ�شتثمار �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
EMIC INVESTMENT GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

emic investment group  تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف جمموعة �ميك لال�شتثمار
EURO GROUP S.P.A  تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف يورو جروب �س ب �أ

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف بولينغ لال�شت�شار�ت �لهند�شية �ملعمارية ذ.م.م 
pooleng ARCHITECTURe & Engineering consultants .L.L.C

تعديل �إ�شم جتاري من/ يورو جروب ملقاولت �مل�شاريع ذ.م.م 
EURO GROUP PROJECTS CONTRACTING L.L.C

�إىل /�أوربان ني�شن لالإن�شاء و�لتطوير ذ.م.م 
URBAN NATION BUILDERS & DEVELOPERS L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13188 بتاريخ 2021/3/14 
يعلن �ل�شادة / )عيادة �حللفي �ل�شت�شارية جلر�حة �لأطفال( 
 )MF1299( رقم  بقيد  �ل�شحة-�بوظبي  بد�ئرة  �مل�شجلة 
�لقت�شادية- �لتنمية  د�ئرة  من  �شادرة  جتارية  ورخ�شة 

�بوظبي بالرقم: CN-1044270  قد تقدمو� بطلب :
�إلغاء �لرخي�س �عتبار�ً من  2021/02/12

وبناء عليه �شوف يتم توقف �لتعامل مع �شركات �لتاأمني.
�و �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة  فعلى كل من له حق 
ن�شرهذ�  تاريخ  من  �أ�شبوع  خالل  �ل�شحة-�بوظبي  د�ئرة  
�أو دعوى  �أي حق  �لهيئة غري م�شوؤولة عن  �لإعالن و�ل فان 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
           عيادة احللفي اال�ضت�ضارية جلراحة االأطفال

اإع������الن اإل��غاء ترخ�ي���س
دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�شاد
اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  مار�س 2021 العدد 13188

العدد 13188 بتاريخ 2021/3/14 
اعالن بالن�شر        

 234/2021/18 عقاري جزئي  
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- برج �ل�شقر�ن لالإ�شتثمار �س ذ م م 2-�ملا�شة �نرنا�شيونال للتطوير �لعقاري 
�س ذ م م 3-ب�شام �شقر عبد�لهادي �ل�شقر�ن - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي : �بو �لقا�شم برند  
وميثله : عبد�لعزيز حممد عبد�هلل حممد بن خلفان �لزعابي  

و�لز�م  �ملدعيان و�ملدعي عليهم  �لعقد بني  بف�شخ  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  قد 
�ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  و�لفائدة  دره��م(   1898509.5( وق��دره  مببلغ  عليهم  �ملدعي 
بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى 
قاعة  10.00 �شباحا يف  �ل�شاعة  �ملو�فق 2021/3/17  �لرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  كفالة.   
�لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13188 بتاريخ 2021/3/14 
اعالن بالن�شر        

 677/2021/16 جتاري جزئي  
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- جنمة لال�شتثمار - �س ذ م م - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :ريالي لل�شناعات �س م ح  فرع دبي - وميثله : �أمل عمري �ل�شبيعي  

و�لت�شامم  بالت�شامن  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د 
درهم  ع�شر  وثالثة  و�شتمائة  �ل��ف  و�شتون  وخم�شة  �ربعمائة   )465.613( وق��دره  مبلغ  ب�شد�د 
�ملدعي عليهما  �ل��ز�م   ، �لتام  �ل�شد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  بو�قع 9% من  �لقانونية  �لفائدة  مع 
و�لر�شوم و�مل�شاريف  نز�ع تعيني خربة جتاري  �لنز�ع رقم 361/2020  بالر�شوم و�مل�شاريف عن 
عن �لدعوى �ملاثلة و�تعاب �ملحاماة عن درجات �لتقا�شي. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
2021/3/21 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13188 بتاريخ 2021/3/14 
اعالن بالن�شر        

 1985/2020/11 مدين جزئي  
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- مارياج لتعهد�ت �حلفالت و�ملنا�شبات - �س ذ م م جمهول حمل 
�لإقامة -  مبا �ن �ملدعي : ملى ديلي - وميثله : �إ�شماعيل ح�شن �إبر�هيم �ل�شفار  

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �لعقد بني �ملدعي و�ملدعي عليهما 
ب��و�ق��ع 9% م��ن تاريخ  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��دع��ي عليهما مببلغ وق���دره 161500 دره���م  و�ل���ز�م 
�حلكم  و�شمول  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شد�د  مت��ام  حتى  �ل�شتحقاق 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2021/3/28 �ل�شاعة 
ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�  بعد  ع��ن  �لتقا�شي  قاعة  يف  �شباحا   8.30
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13188 بتاريخ 2021/3/14 
اعالن بالن�شر        

 273/2021/16 جتاري جزئي  
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- ت�شاملري�س مارين تريدجن - م م ح - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي : كي جي �ل لوج�شتيك �لإمار�ت )�نكور�ج( )ذ م م(  

�مل��دع��ي عليها مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  �ل��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا  �أق����ام عليك  ق��د 
)95.957.18 درهم( )خم�شة وت�شعون �لفا وت�شعمائة و�شبعة وخم�شون درهما وثمانية 
بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  فل�شا(  ع�شر 
جل�شة  لها  وح��ددت  �ل�شد�د.  مت��ام  وحتى   2019/5/11 يف  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12
يوم �لثالثاء �ملو�فق 2021/3/16 �ل�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13188 بتاريخ 2021/3/14 
 اعالن بالن�شر

   300/2021/232 ا�شتئناف مدين  
مذكرة �إعالن بالن�شر )�إ�شتئناف(

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �مل�شتاأنف �شده /1- �أحمد بوخاري كودي مري�ن �شيخ كودي مري�ن �شيخ  

للمقاولت  �لعامة  �مل�شاريع  �شركة   / �مل�شتاأنف  �ن  �لقامة. مبا  جمهول حمل 
�مليكانيكية و�لكهربائية جيكو - وميثله / �حمد ح�شن حممد عبد�هلل �ملازمي 
- قد ��شتاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2020/1382 مدين جزئي. 
�شباحا   10.00 �ل�شاعة   2021/3/18 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت 
بقاعة �لتقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13188 بتاريخ 2021/3/14 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 4669/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2018/2655 جتاري كلي ، ب�شد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )7.548.571.81 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �لإع��الن : بنك �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود فرع دبي - �شفته بالق�شية : 
طالب �لتنفيذ - وميثله : �حمد ح�شن رم�شان �آل علي -  �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- �أت�س. يف. �نرنا�شيونال ليمتد - �شفته بالق�شية : منفذ �شده
جمهول حمل �لإقامة

�ملبلغ  ب�شد�د  �خطاركم   2021/2/15 بتاريخ  �لإبتد�ئية  دبي  حمكمة  ق��ررت   : �لإع��الن  مو�شوع 
�ملنفذ به وقدره )7548571.81( درهم خالل 15 يوم من تاريخ �لتبليغ و�إل بيع �لعقار رقم 248 
�لعائد  �لعقار 1803  ورق��م    1  : �ملبنى  رق��م   ، �شيجنات�شر  �ذ�   : �ملبنى  ��شم   ، ب��رج خليفة  منطقة 
لكم باملز�يدة �لعلنية وفقا ملقت�شيات ن�س �ملادة 152 من �لالئحة �لتنظيمية لقانون �لإجر�ء�ت 

�ملدنية رقم 75 ل�شنة 2018 وتعديالته.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13188 بتاريخ 2021/3/14 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 1908/2020/208 تنفيذ مدين  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 517/2020 مدين جزئي ، 

ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )361.680 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعالن :  �شوميد� �شهني - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ

كحيله  عبد�لغفار  هاين  نادين   -3 باباليونتيو  �لينا  فا�شيليا    -2  : �إعالنهم  �ملطلوب 
4-تنوير �شيف �لدين ح�شني عبد�لنبي - �شفتهم بالق�شية : منفذ �شدهم

جمهويل حمل �لإقامة 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  �أقام عليك �لدعوى  مو�شوع �لإعالن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )361.680( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13188 بتاريخ 2021/3/14 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 4114/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2018/1542 جتاري كلي ، 
ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2593307.45 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �لإعالن : بنك �ت�س ��س بي �شي )فرع دبي( �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
وميثله : �أحمد ح�شن رم�شان �آل علي -  �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- بهانو بول�شند�نى - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن �ل�شهم 
�ملايل )�شركة �مالك للتمويل - عدد �ل�شهم 1899( وفاء  �مل�شجلة لكم يف �شوف دبي 

للمبلغ �ملطالب به يف �مللف �عاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13188 بتاريخ 2021/3/14 
ملن يهمه االأمر

نحن / �يتيكو لل�شيافة �شركة منطقة حرة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت لقانون مدينة دبي 
�لطبية رقم 8 لعام 2013 )“قانون ال�ضركات”(, نود �لخطار باأنه ومبوجب �لبند رقم 37 

من قانون �ل�شركات �خلا�شة، قررنا تغيري ��شم �ل�شركة �إىل :
ريزيدن�س اإن باي ماريوت اجلداف

على من يرغب بالإعر��س على هذ� �لتغيري �أن يقدم �إعر��شه كتابة خالل �أربعة ع�شر )14( 
يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإ�شعار على �لعنو�ن �لتايل :

د�ئرة �لت�شجيل و�لرخي�س
�شلطة مدينة دبي �لطبية

�س.ب : 505001 ، دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
�لفاك�س : 97143838359+

عناية : مدير �لت�شجيل و�لرخي�س
ايتيكو لل�ضيافة منطقة حرة -ذ.م.م

اإ�شعار بتغيري ا�شم 
�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة يف منطقة حرة

العدد 13188 بتاريخ 2021/3/14 
باملنطقة  و�لكائنة   ،1769 رقم:  رخ�شة  حرة،  منطقة  ح،  م  م  �ي�شت  ميد�ل  بليك  موؤ�ش�شة/ 
لدى  و�ملرخ�شة  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمار�ت  دولة  دبي،   293840 �س.ب  دبي،  ملطار  �حلرة 
�شلطة �ملنطقة �حلرة ملطار دبي، ترغب هذه �ملوؤ�ش�شة �ملذكورة يف �إعالن قر�رها للكافة، و�لذي 
مت �تخاذه بو��شطة جمل�س �لإد�رة يف �جتماعه �ملنعقد بتاريخ 03 يونيو 2020، ب�شاأن �إغالق 

وحل »بليك ميد�ل �ي�شت م م ح«.
وفقاً لذلك، تهيب �ملوؤ�ش�شة باأي طرف معني بالأمر، ولديه �أي مطالبات يف مو�جهتها، عليه 
تقدمي هذه �ملطالبات خالل 15 يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن عن طريق �لربيد �مل�شجل �أو 

�لت�شال ب� : �ل�شادة/ �أحمد �لغربي حما�شبون قانونيون
�س.ب :  236399 دبي - دبي، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

هاتف رقم : 74 877 22 4 971+ 
j.mae@aa : لربيد �لإلكروين�

لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتي ترد بعد �نتهاء فرة �لإ�شعار و�ملحددة ب� 15 يوماً. 

ا�شعار ت�شفية

العدد 13188 بتاريخ 2021/3/14 
باأنه مت عزل مدير  م   م  ذ  �وتوموبيلز تريدينغ �س  �شركة �جنني  تعلن  بهذ� 
فوزيه  �ل�شيدة/  من  كل  وتعيني  عبد�لغفار  فهيم  حممد  �ل�شيد/  �ل�شركة 
دين حممد فتيح حممد ، و�ل�شيد/ حممد �شالح �بر�ر �حمد �بر�ر مديرين 
ت�شرفات  ب�شبب  �ل�شركة  جتاه  م�شوؤولية  �أي  ترتب  ول   ، لل�شركة  جديدين 
�ملدير �ملعزول من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.  �لعنو�ن / خمزن رقم )1( ملك 
info@  : �مييل  �ل�شناعية   �لقوز   - بردبي   - دروي�س  علي  جمعه  عتيق 

 engine-automobile.com
تليفون : 045476174   

Hereby Engine Automobiles Trading LLC announce that company's
Managing Director, Mr. Muhammad Faheem Abdul Ghaffar, has been 
dismissed effective immediately. 
Mrs.Fawzia Din Mohammad and Mr. Mohammad Saleh Ebrar are 
appointed as new Managing Director of the company.
The company shall not be responsible of any actions of the removed 
manager from the date of publication of the announcement.
Address / Warehouse No. (1) owned by Atiq Jumah Ali Darwish - Bur 
Dubai - Al Quoz Industrial Area Email: info@engine-automobile.com - 
Phone: 045476174

اإعالن عزل مدير �شركة
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اأخبـار الإمـارات
من رواد ال�ضحافة امل�ضرية 

جمعية ال�سحفيني الإماراتية تنعى عبا�س الطرابيلي 
 •• اأبوظبي- الفجر: 

نعت جمعية �ل�شحفيني �لإمار�تية، �لكاتب �ل�شحفي 
و�ملوؤرخ عبا�س �لطر�بيلي، رئي�س حترير جريدة �لوفد 
�مل�شري  بجريدة  �ل�شحفي  و�لكاتب  �ل�شبق  �مل�شرية 
�ل�شبت عن عمر  �أم�س  �شباح  �ملنية  وفاته  �ل��ذي  �أم�س 

ناهز 85 عاماً. 
�مل�شريني  �ل�شحفيني  �لكاتب  �أب��رز  من  يعد  و�لر�حل 
و�لعرب �لذي ترك ب�شمة كبرية يف �ل�شحافة �مل�شرية 

و�لعربية. 
�ليوم  �أخ��ب��ار  مبوؤ�ش�شة  �ل�شحفي  عمله  �ل��ر�ح��ل  وب���د�أ 
و���ش��غ��ل رئ��ا���ش��ة حت��ري��ر ج���ري���دة �ل���وف���د �مل�����ش��ري��ة عام 
�لوفد  يومي يف جريدتي  لعمود  كاتباً  وظل   1998
�أ�شابه  �ن  �ل  �ملا�شي  م��ار���س   8 حتى  �ل��ي��وم  و�مل�شري 

فريو�س كورونا �لذي �أوقفه عن �لكتابة. 
ور�أي م�شتقل  ح��ر  قلم  ب��اأن��ه �شاحب  �ل��ر�ح��ل   ومت��ي��ز 
و�ثري �ل�شحافة �مل�شرية و�لعربية بعدد 1849 مقال 
�شحفي.  وعمل يف موؤ�ش�شة �لحتاد لل�شحافة و�لن�شر 

و�لتوزيع يف �أبوظبي  يف فرة �لثمانينات وكان لفرة 
�لأ�شبوعي(  )�لحت���اد  ع��دد  �إ���ش��د�ر  على  عاما  م�شرفاً 

�لذي كان ي�شدر كل يوم خمي�س من كل �أ�شبوع. 
�لوفد  جريدة  تاأ�شي�س  يف  لي�شاهم  م�شر  �ىل  ع��اد  ثم 
�أول ج��ري��دة ح��زب��ي��ة يف  1948 وه���ي  �مل�����ش��ري��ة ع���ام 

م�شر. 
�ل�شحفيني  ج��م��ع��ي��ة  �إد�رة  جم��ل�����س  �أع�����ش��اء  وت���ق���دم 
�لإمار�تية بخال�س �لتعازي و�شادق �ملو��شاة �إىل �أ�شرة 
�لفقيد و�ىل حزب �لوفد وللزمالء يف جريدة �لوفد، 

يتغمده  �أن  وج��ل  ع��ز  �هلل  د�ع��ني  �مل�شرية  و�ل�شحافة 
بو��شع رحمته و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته. 

•• ابوظبي-الفجر:

�لد�شتورية  �ل�������ش���وؤون  جل��ن��ة  ع��ق��دت 
�ملجل�س  يف  و�ل��ط��ع��ون  و�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
�لوطني �لحت��ادي، حلقة نقا�شية عن 
ب��ع��د ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة �أح��م��د عبد�هلل 
�شمن  وذل��ك  �للجنة،  رئي�س  �ل�شحي 
�شيا�شة  مو�شوع  ملناق�شة  عملها  خطة 
�لتوجيه  ������ش�����اأن  يف  �ل�����ع�����دل  وز�رة 

�لأ�شري.
�للجنة  �أع�������ش���اء  �حل��ل��ق��ة  يف  ����ش���ارك 
ك��ل م���ن: عائ�شة حم��م��د �ملال  ���ش��ع��ادة 
مقررة �للجنة، و�أحمد حمد بو�شهاب، 
وعدنان حمد �حلمادي، وكفاح حممد 
�ملهريي،  ع��ب��ي��د  وم������رو�ن  �ل���زع���اب���ي، 
ح�شرها  كما  �لعليل��ي،  حميد  وه��ن��د 
�شعادة كل من: حممد عي�شى �لك�شف، 
�ملن�شوري،  �ل��رح��م��ن  ع��ب��د  ون��اع��م��ة 
�أع�شاء  �ل��ي��م��اح��ي  ح�����ش��ن  و���ش��اب��ري��ن 

�ملجل�س �لوطني �لحتادي.
وق���ال ���ش��ع��ادة �أح��م��د ع��ب��د�هلل �ل�شحي 
�حللقة  مناق�شات  �إن  �للجنة،  رئي�س 
ق�شايا  ح�������ول  د�رت  �ل���ن���ق���ا����ش���ي���ة 
�لت�شريعات  وه����ي  �مل���و����ش���وع  حم����اور 
و����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ت��وج��ي��ه �لأ����ش���ري، 
و�جلهات  �لعدل  وز�رة  بني  و�لتن�شيق 
ب��ال��ت��وج��ي��ه �لأ����ش���ري، وجهود  �مل��ع��ن��ي��ة 
دور  باأهمية  �لتعريف  �لعدل يف  وز�رة 
و�ملوجهني  �لأ���ش��ري  �لتوجيه  م��ر�ك��ز 
�لأ������ش�����ري�����ني، و�ل�����رب�����ط ب����ني م���ر�ك���ز 

�لتوجيه �لأ�شري يف �لدولة. 
و�أ�شاف �أنه مت خالل �حللقة �لنقا�شية 
�لتوجيه  "و�قع  ع��ن��و�ن  حملت  �ل��ت��ي 

�لأ�شري يف �لدولة" و�شارك فيها �أفر�د 
�لتوجيه  �ملجتمع وخمت�شني من  من 
�لأ����ش���ري، م��ن��اق�����ش��ة �ل��ت��ح��دي��ات �لتي 
تو�جه �لتوجيه �لأ�شري و�لعاملون يف 
�لأ�شريني  �ملوجهني  من  �لقطاع  ه��ذ� 
و�مل��ح��ام��ني، و�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي تو�جه 
�ملعنية  و�ل�شر�تيجيات  �لت�شريعات 
�لعدل  �لأ�شري، ودور وز�رة  بالتوجيه 
يف �لتعريف مبر�كز �لتوجيه �لأ�شري 
وت��ف��ع��ي��ل��ه��ا، و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق و�ل���رب���ط بني 
خمتلف  يف  �لأ���ش��ري  �لتوجيه  م��ر�ك��ز 
حم��اك��م �ل���دول���ة، و�ل�����ش��ع��وب��ات �لتي 

تو�جه �ملوجهني �لأ�شريني.
بالعديد من  �للجنة خرجت  �إن  وقال 
�شت�شهم  �لتي  و�ملقرحات  �ملالحظات 
يف تذليل �لتحديات �ملتعلقة بالتوجيه 

�لأ�شري، وتدعم خطط و��شر�تيجية 
�ل��ه��ادف��ة �إىل ����ش��ت��ق��ر�ر ومنو  �ل��دول��ة 
�لأ�شرة �لإمار�تية، ومن �أبرزها تاأهيل 
قدر�تهم  وتنمية  �لأ�شريني  �ملوجهني 
�لتي  �لأ�شرية  �لق�شايا  تنوع  ملو�جهة 
و�لربط  �لتوحيد  و�أي�شاً  ينظرونها، 
بني مر�كز �لإ�شالح �لأ�شري �ملوجودة 

يف �ملحاكم.
عائ�شة  ����ش���ع���ادة  ق���ال���ت  ج��ان��ي��ه��ا  م����ن 
حممد �ملال مقررة �للجنة �إن �حللقة 
�لنقا�شية ��شتهدفت �لتعرف على �أهم 
حتديات �لت�شريعات و�ل�شر�تيجيات 
�ملرتبطة بالتوجيه �لأ�شري، ول�شيما 
و�لقانونية  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  �ل���ث���غ���ر�ت 
ومدى  �لأ���ش��ري��ة  بالق�شايا  �ملتعلقة 
�لجتماعية  �لتغري�ت  مع  مالءمتها 

و�لقت�شادية لالأ�شر �ملو�طنة.
�حللقة  �أن  �مل����ال  ����ش���ع���ادة  و�أ����ش���اف���ت   
�لنقا�شية هدفت �أي�شا �إىل معرفة �أهم 
�لتحديات �لتي تو�جه �ملوجه �لأ�شري 
حيث  �لأ���ش��ري،  �لتوجيه  مر�كز  ودور 
�أف��ر�د �ملجتمع  مت مناق�شة مدى وعي 
�لأ�شرية  لال�شت�شار�ت  مر�كز  بوجود 
�أو  و�ل��ت��خ��ف��ي��ف منها  �ل��ن��ز�ع��ات  حل��ل 

عالجها قبل و�شولها للمحاكم.
وق���ال ���ش��ع��ادة ع��دن��ان ح��م��د �حلمادي 
�حللقة  عقد  قبل  �طلعت  �للجنة  �إن 
�لدر��شات  من  �لعديد  على  �لنقا�شية 
باملو�شوع،  �ملتعلقة  و�لبحوث  �لفنية 
و�عتمدت خطة عملها لدر��شة �ملو�شوع، 
حيث ��شتدعت ممثلي �جلهات �ملعنية 
بالتوجيه �لأ�شري �لحتادية و�ملحلية 

تبذلها يف  �لتي  و�طلعت على �جلهود 
ه���ذ� �لخ��ت�����ش��ا���س و�ل��ت��ح��دي��ات �لتي 

تو�جههم.
و�شمن  �للجنة  �أن  �شعادته  و�أ���ش��اف   
عقدت  �ملو�شوع  ملناق�شة  عملها  خطة 
خرجت  حيث  �لنقا�شية،  �حللقة  هذه 
و�أفكار،  ومالحظات  مقرحات  بعدة 
و�شيتم مناق�شتها مع ممثلي �حلكومة 
و�خلروج بتو�شيات ت�شب يف م�شلحة 

�لأ�شرة �لإمار�تية و��شتقر�رها.
ت�����ش��ع��ى م���ن خالل  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  و�أك�����د 
�شيا�شة  مو�شوع  ملناق�شة  عملها  خطة 
وز�رة �لعدل يف �شاأن �لتوجيه �لأ�شري، 
�جلهات  ج��م��ي��ع  �آر�ء  �إىل  �ل���ش��ت��م��اع 
ومناق�شة  �لأ�����ش����رة  ب�������ش���وؤون  �مل��ع��ن��ي��ة 
�ل��ت��ح��دي��ات �ل���ت���ي ت��ق��ف ع��ائ��ق��اً �أم����ام 

ولإيجاد  �لأ���ش��ري،  �لتوجيه  يف  عملها 
كيان  تو�جه  �لتي  للم�شكالت  �حللول 
جانبها  م���ن  و�����ش���ت���ق���ر�ره���ا.  �لأ�����ش����رة 
قالت كفاح حممد �لزعابي �إن �حللقة 
ف��اع��ال مت خاللها  ح�����ش��ور�  ���ش��ه��دت 
حماور  حول  و�لأف��ك��ار  �لنقا�س  تبادل 
�ملو�شوع، �إذ �شاهمت يف �لطالع ب�شكل 
مبا�شر وعن قرب على �أهم �لتحديات 
�ل���ت���ي ت���و�ج���ه �لأ�����ش����رة، وت����وؤث����ر على 

��شتقر�رها وتالحمها.
ت�شعى من خالل  �للجنة  �أن  و�أ�شافت 
خم���رج���ات �حل��ل��ق��ة �ل��ت��ي ���ش��وف يتم 
�للجنة  �ج���ت���م���اع���ات  يف  م��ن��اق�����ش��ت��ه��ا 
كل  تذلل  بتو�شيات  �خل��روج  �لقادمة 
�لتوجيه  �أم���ام  تقف  �لتي  �ل�شعوبات 
�لأ����ش���ري يف �ل���دول���ة، ح��ي��ث مت خالل 

�حل���ل���ق���ة ط������رح �أف�����ك�����ار ع����دي����دة من 
�أبرزها �أهمية تبادل يف �ملعلومات بني 
مر�كز  ربط  عرب  �لأ�شريني  �ملوجهني 
�ل���دول���ة، وكذلك  �ل�����ش��ل��ح يف حم��اك��م 
عقد دور�ت تدريبية م�شتمرة للموجه 
ل��ي��ك��ون ل��دي��ه در�ي����ة �أك����رب ع��ن �أن����و�ع 

وطبيعة �مل�شاكل �لأ�شرية.
له  �لأ���ش��ري  �ملوجه  �أن  �شعادتها  و�أك��د 
�لأ�شرية  �لق�شايا  ح��ل  يف  ك��ب��ري  دور 
�أن  خا�شة  �ملحاكم،  �إىل  و�شولها  قبل 
وخربة  ب�شيطة  عائلية  ق�شايا  هناك 
وقدرة �ملوجه قد حتول دون و�شولها 
للق�شاء. من جانبه �أكد �شعادة مرو�ن 
من  ت�شعى  �للجنة  �أن  �مل��ه��ريي  عبيد 
�لنقا�شية  �حل��ل��ق��ة  ه���ذه  ع��ق��د  خ���الل 
و�إثر�ء  �ملجتمعي  �لتو��شل  تعزيز  �إىل 

�مل��و���ش��وع، وهو  �لنقا�س ح��ول حم��اور 
�لر�شيدة  �لقيادة  توجهات  يو�كب  ما 
�أف�شل  م�شتقبل  �شنع  نحو  ل��ل��دول��ة، 
لكافة فئات �ملجتمع يو�زي ما حتققه 
ت��ق��دم يف جميع جمالت  �ل��دول��ة م��ن 
�حللقة  �أن  �إىل  �شعادته  ون��وه  �حلياة. 
���ش��ه��دت ن��ق��ا���ش��ات ع����دة ت���ن���اول���ت دور 
�لأ�شري  �ل��ت��وج��ي��ه  يف  �ل���ع���دل  وز�رة 
بالأ�شرة  �ملتعلقة  �لق�شايا  رف��ع  قبل 
�أمام �لقا�شي، ملا لهذ� �جلهد من �أثر 
ك��ي��ان �لأ�شرة  �إي��ج��اب��ي ع��ل��ى مت��ا���ش��ك 
وتالحمها، حيث �أنه ل تخلو� �ملحاكم 
حتل  �أن  ميكن  �لأ�شرية  �لق�شايا  من 
من خالل �لتوجيه �لأ�شرية �لفاعل. 

�إن  �لعليلي  حميد  هند  �شعادة  وقالت 
ك��ب��رية يف  ت��ق��وم بجهود  �ل��ع��دل  وز�رة 
�لتوجيه  جل��ان  �أم���ام  �ل�شعاب  تذليل 
�لأ�����ش����ري، ح��ي��ث �ط��ل��ع��ت �ل��ل��ج��ن��ة يف 
�شيا�شة  مو�شوع  ملناق�شة  �جتماعاتها 
وز�رة �لعدل يف �شاأن �لتوجيه �لأ�شري، 
ع��ل��ى �ل��ع��دي��د م��ن �مل��الح��ظ��ات خالل 
ب�شوؤون  �ملعنية  �جل��ه��ات  م��ع  لقاء�تها 
�لنقا�شية  �حل��ل��ق��ة  وت���اأت���ي  �لأ�����ش����رة، 
و�للقاء�ت،  �ملناق�شات  لتلك  ��شتكمال 
�إىل ���ش��وت �جلميع  ب��ه��دف �ل���ش��ت��م��اع 
تالم�س  ت��و���ش��ي��ات  �إىل  و�ل���و����ش���ول 
�حلقيقة و�لو�قع. و�أ�شافت �أن �للجنة 
تخ�ش�س  مو�شوع  �حللقة  يف  ناق�شت 
در��شة  �إي��ج��اد  �ق����ر�ح  �مل��وج��ه��ني ومت 
جمال  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  �أك���ادمي���ي���ة  �أو 
�ملهنة من  ملا لهذه  �لأ���ش��ري،  �لتوجيه 
�أه��م��ي��ة ك��ب��رية وب����اأن ت��ك��ون ممنهجة 

و�شمن �إطار �أكادميي. 

•• اأبوظبي - وام: 

�آل نهيان وزير �لت�شامح و�لتعاي�س رئي�س  �شهد معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�لفائزين  للطالب  �ف��ر����ش��ي  ت��ك��رمي  حفل  �لوطن"  "�شندوق  �إد�رة  جمل�س 
مب�شابقة تنكر "�ملربمج �ل�شغري" �لتي تاأتي �شمن م�شابقات �لذكاء �ل�شطناعي 
�لإب��د�ع��ي��ة يف جمال  �لطلبة  ق���در�ت  لتعزيز  �ل��ه��ادف��ة   2021 لعام  و�ل��روب��وت 

�لربجمة.
ح�شر حفل �لتكرمي معايل ح�شني �حلمادي وزير �لربية و�لتعليم وعدد من 

كبار �مل�شوؤولني يف �جلهات �لد�عمة ل�شندوق �لوطن.
 100 24 طالباً وطالبة مت �ختيارهم من بني  �لأوىل  �لثالث  �ملر�كز  وفاز يف 
�مل�شابقة  �لن�شف نهائية من  �لت�شفيات  �إىل مرحلة  �لتاأهل  م�شاركاً متكنو� من 
�أنحاء  �ملد�ر�س يف جميع  من خمتلف  م�شاركاً   400 �أك��ر من  ��شتقطبت  �لتي 

�لدولة.
�إمنا   ، �إننا يف �شندوق �لوطن  �آل نهيان :  �ل�شيخ نهيان بن مبارك  وقال معايل 
ننطلق يف تنظيم هذه �مل�شابقات ، �لتي تدور حول �لذكاء �ل�شطناعي و�لروبوت 
�إع��د�د �لأجيال ، وتاأهيلهم ملتطلبات  �إدر�ك كامل ، بدورنا يف �لإ�شهام ، يف  ، من 
�مل�شتقبل ، نوؤكد يف ذلك ، على �أهمية ت�شجيع �لتفوق و�لتميز يف �لعمل ، ونهتم 

�لحتفاء  على  ون��ح��ر���س   ، �حل��دي��ث��ة  �لتقنيات  ����ش��ت��خ��د�م  على  �ل��ق��درة  بتنمية 
بالنماذج �لناجحة بني �ل�شباب ، باعتبارهم �أدو�ت �ملجتمع لبناء �مل�شتقبل ، على 

�أ�ش�س متينة.
و�أ�شاف معاليه �أتوجه بال�شكر �جلزيل كذلك ، لكل من �أ�شهم ، يف تنظيم هذه 
�جلائزة ، و�أخ�س بالذكر ، وز�رة �لربية و�لتعليم ، وموؤ�ش�شة �لإمار�ت للتعليم 
�لتي   ، �لعقارية  �ل��د�ر  �شركة  �إىل   ، بالتقدير و�لمتنان  �أتقدم  ، كذلك  �ملدر�شي 
جت�شد برعايتها لهذه �جلائزة ، �مل�شوؤولية �لجتماعية يف �أ�شمى معانيها ، �آماًل 
�أن ي�شتمر عملنا معاً ، على هذ� �لنحو �لطيب ملا فيه �خلري و�لنماء ، للمجتمع 

و�لإن�شان يف هذ� �لوطن �حلبيب.
للوطن وكما  �ل��روة �حلقيقية  �لب�شر هم  �أن  ت��رى  دول��ة  : نحن  وق��ال معاليه 
نائب  �أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  يقول �شاحب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة " �ننا نرى �لغد بال�شباب و�أنهم �أبناء ز�يد و�أبناء 
بتنظيم  نقوم  ونحن  �لوطن  �شندوق  يف  �إننا  وم�شتقبله"..  �لأ�شيل  �لبلد  هذ� 
ن�شري على هدي توجيهات  �إمنا  �لدولة  وبنات  لأبناء  و�لأن�شطة  �مل�شابقات  هذه 
 ، �لريادة  لنح�شل على  يتوقف وخيارنا  �لعامل ل  �شباق مع  " �أننا يف  �شموه يف 
هو �ل�شتثمار يف �لعلم ، و�إعد�د �لكو�در �لوطنية �ملتميزة و�مللهمة ، �لتي �شتقود 

�لبالد �إىل �مل�شتويات �لعاملية " .

ومن جانبه قال معايل ح�شني بن �إبر�هيم �حلمادي وزير �لربية و�لتعليم �إن 
م�شابقة "�ملربمج �ل�شغري" �لتي تاأتي �شمن �شل�شلة م�شابقات �لذكاء �ل�شطناعي 
خا�شة  �أهمية  ثناياها  يف  حتمل  ��شتثنائية  مبادرة  هي   2021 لعام  و�لروبوت 
لنف�شها  وجدت  بامل�شوؤولية  تنب�س  ت�شاركية  وجمتمعية  تعليمية  حا�شنة  كونها 
كفاء�ت  وبناء  و�لتعلم،  �لتعليم  م�شرية  لتعزيز  �لوطني  �حل��ر�ك  هذ�  يف  مكاناً 
طالبية مهارية تتقن مهار�ت �لع�شر، ومتلك زمام �ملبادرة، ومتمكنة من �أدو�ت 

�مل�شتقبل، و�لربجمة �إحد�ها و�أهمها.
وز�رة  معه  تتقا�شم  �ل��ذي  �لوطن،  �شندوق  �إىل  �جلزيل  بال�شكر  معاليه  وتقدم 
�لربية و�لتعليم �لأهد�ف و�لروؤى �لربوية، م�شري� �إىل �أن هذه �مل�شابقة ثمرة 
تعاون نابع من �حل�س بامل�شوؤولية �لوطنية، وتعا�شد جمتمعي، وتكافل �لأ�شرة 
�لإمار�تية �لو�حدة ل�شتمر�ر �لنجاحات �لتي برهنت �لإمار�ت على مدى عقود 
قدرتها على حتقيقها و�آخرها �لو�شول �إىل �ملريخ، وذلك لأننا منتلك، �أول قيادة 
طموحة ��شتثنائية، و�شعبا �شغوفا بالإجناز، ووطنا كبري� معطاء ل يبخل على 

�أبنائه.
و�مل�شوؤولية  �ل���ش��ت��د�م��ة  �إد�رة  م��دي��رة  �مل��ف��ل��ح��ي،  ���ش��ل��وى  ق��ال��ت  ج��ه��ت��ه��ا،  وم���ن   
من  �لكوكبة  بهذه  �ليوم  نحتفي  �لعقارية  �ل��د�ر  ب�شركة  �ملوؤ�ش�شية  �لجتماعية 
يف  �مل�شي  على  �لقادرين  �ملبدعني  قائمة  �إىل  �شت�شاف  �لتي  �لنا�شئة،  �مل��و�ه��ب 

�ملعرفة  �قت�شاد م�شتد�م قو�مه  لبناء  دولتنا  وتوجهات  قيادتنا  حتقيق تطلعات 
�لنا�شئة  وحتفيز  با�شتك�شاف  �لد�ئم  �لتز�منا  جت�شد  �مل�شابقة  وه��ذه  و�لبتكار، 
و�ل�شباب يف خمتلف مد�ر�س �لدولة على �كت�شاب مهار�ت �أ�شا�شية ومتقدمة يف  
�مل�شتقبل لتعزيز دورهم وم�شاهمتهم يف  ت�شريع  �لربجمة، ومتكينهم من لغة 

وترية بناء �قت�شاد �مل�شتقبل �لذي تكون فيه دولة �لإمار�ت هي �لأف�شل.
�لكفاء�ت  بناء  ه��ي: مرحلة  رئي�شية  3 مر�حل  على  �لفائزين  �ختيار  ج��رى  و   
�لألعاب  وت�شميم  �لربجمة  جمال  يف  �مل�شاركني  مهار�ت  تنمية  فيها  يتم  �لتي 
�لتي يتم فيها متكني  �لإلكرونية، ومن ثم مرحلة �لت�شفيات �لن�شف نهائية 
�ملت�شابقني من بدء ت�شميم وبرجمة م�شروعاتهم �خلا�شة، وذلك لتقوم بعدها 
جلنة حتكيم خمت�شة بتقييم �مل�شاريع بناًء على معايري حمددة، وم�شاركتها مع 
جمموعة  باختيار  بدورهم  يقومون  �لذين  �خلارجيني  �خل��رب�ء  من  جمموعة 
�شندوق  ينظمها  �ل�شغري"�لذي  "�ملربمج  تنكر  م�شابقة  وت�شتهدف  �لفائزين. 
للتعليم  �لم����ار�ت  وموؤ�ش�شة  و�لتعليم،  �ل��رب��ي��ة  وز�رة  م��ع  بال�شر�كة  �ل��وط��ن 
 7 ت��ر�وح بني بني  �ل��د�ر �لطالب يف فئات عمرية  �ملدر�شي، وبدعم من �شركة 
و16 عاماً، وت�شعى �إىل تطوير قدر�تهم ومعارفهم يف لغة �لربجمة من خالل 
بتدريبهم  �لتعليمية"  للخدمات  ه��ب  "كود  �شركة  خالله  م��ن  تقوم  حمتوى 

بطريقة ممتعة با�شتخد�م من�شة تنكر �لعاملية.

جلنة باملجل�س الوطني الحتادي تعقد حلقة نقا�سية حول �سيا�سة وزارة العدل يف �ساأن التوجيه الأ�سري

نهيان بن مبارك ي�سهد حفل تكرمي �سندوق الوطن للطالب الفائزين مب�سابقة تنكر املربمج ال�سغري

جامعة خليفة بني اأف�سل 20 جامعة عاملية يف ت�سنيف 
التاميز للتعليم العايل لالقت�سادات النا�سئة

•• اأبوظبي-وام:
�أف�شل  قائمة  ت�شنيفها �شمن  �أم�س عن  و�لتكنولوجيا  للعلوم  �أعلنت جامعة خليفة 
�لتاميز  �أ�شدرته موؤ�ش�شة  �أح��دث ت�شنيف  و�لأوىل حمليا ح�شب  عاملية  جامعة   20
للتعليم �لعايل لالقت�شاد�ت �لنا�شئة 2021. و�حتلت جامعة خليفة �ملرتبة 20 من 
بني 606 جامعات من �لقت�شاد�ت �لنا�شئة من 48 دولة من خمتلف �أنحاء �لعامل 
�لوحيدة  �ملن�شة  تعترب  و�لتي  �لعايل  للتعليم  �لتاميز  موؤ�ش�شة  ت�شنيفات  �أح��دث  يف 
�لتعليم  ت�شمل  �لتي  مهماتها  خمتلف  يف  �لبحثية  �جلامعات  �أد�ء  لتقييم  �لعامل  يف 
و�لبحوث ونقل �ملعرفة و�مل�شاعي �لدولية. وت�شتعني موؤ�ش�شة �لتاميز يف ت�شنيفاتها ب� 

بهدف حتقيق �ملقارنات �ل�شاملة و�ملتو�زنة. لالأد�ء  موؤ�شر�   13

•• اأبوظبي- وام:

�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة  حتت رعاية كرمية من �شمو 
�لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة 
�لتز�م  من  و�نطالقاً  �لأ�شرية،  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة 
ملتابعة  وتهيئته  �لطفل  بتن�شئة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�لربملان  يعقد  �لدولة،  ت�شهدها  �لتي  �مل�شتد�مة  �لتنمية  م�شرية 
�لت�شريعي  للف�شل  �لأوىل  �لفتتاحية  جل�شته  للطفل  �لإم��ار�ت��ي 
�لأول غد� "�لإثنني" بالتز�من مع �حتفالت �لدولة بيوم �لطفل 
�جتماعات  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  وي�شت�شيف  �لإم���ار�ت���ي. 
�لربملان �لإمار�تي للطفل �لذي �شيعقد جل�شته �لإجر�ئية �لأوىل 
مع  للتعامل  �ملتبعة  �لح��ر�زي��ة  �لإج����ر�ء�ت  �إط���ار  يف  �فر��شيا 
�ملجل�س  ب��ني  �مل��ربم��ة  لالتفاقية  تنفيذ�  وذل���ك  ك��ورون��ا،  جائحة 
باإن�شاء  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  و�ملجل�س  �لحت��ادي  �لوطني 
�ل�شيا�شي  �لتمكني  �ت�شاقا مع برنامج  �إمارتي للطفل،  �أول برملان 
�لذي �أطلقه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
مبارك،  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  وكانت  �هلل".  "حفظه  �لدولة 
قد وجهت باإن�شاء �لربملان �لإمار�تي للطفل يف فرب�ير من �لعام 
�ملن�شرم تاأكيد�ً على �حلقوق �لأ�شا�شية �لتي و�شعها قانون حقوق 
�لطفل )ودمية( و�نطالقاً من �ملبادئ �لتوجيهية لتفاقية حقوق 
�لطفل �لدولية �لتي تن�س على "حق �لطفل يف �لتعبري عن نف�شه 

و�آر�ئه يف كل �ل�شوؤون �خلا�شة بالطفل و�أخذها بعني �لعتبار".
ملعايل �شقر  كلمة  �إلقاء  �لأوىل  �لإجر�ئية  �جلل�شة  و�شيتم خالل 
�ل�شيخة  ل�شمو  وكلمة  �لحت���ادي،  �لوطني  �ملجل�س  رئي�س  غبا�س 
�لأع�شاء  لأك��رب  كلمة  �إل��ق��اء  يتم  ذل��ك  بعد  م��ب��ارك،  بنت  فاطمة 
�شنا و�إقر�ر �لنظام �لأ�شا�شي للربملان �لإمار�تي للطفل، ومن ثم 
وجلانه  �ملجل�س  ومقرر  ونائبه  �لرئي�س  �لربملان  �أع�شاء  ينتخب 
وبالأغلبية  �شريا  �لأح���و�ل  جميع  يف  �لنتخاب  ويكون  �لد�ئمة، 
عبد�لرحمن  عمر  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  وق���ال  للحا�شرين.  �ملطلقة 
�لنعيمي �لأمني �لعام للمجل�س �لوطني �لحتادي، �إن خطو�ت عمل 
لها، وذلك  ت�شري وفق ما هو خمطط  �لإمار�تي للطفل  �لربملان 
ترجمة لالتفاقية �ملوقعة بني �ملجل�س �لوطني �لحتادي و�ملجل�س 
يف  �ل�شر�تيجيني  �ل�شركاء  كاأحد  و�لطفولة  لالأمومة  �لأع��ل��ى 

خمتلف ن�شاطاته و�أعماله، م�شدد� على �أن �لأمانة �لعامة لن تاألو 
�لإمار�تي  للربملان  �لفني  �لدعم  �أ�شكال  جهد� يف تقدمي خمتلف 
�لذي  للطفل  �لإم��ار�ت��ي  �ل��ربمل��ان  �إن�����ش��اء  م��ب��ادرة  وثمن  للطفل. 
�شي�شهم يف تر�شيخ قيم �مل�شاركة لديهم يف عملية يف �شنع �لقر�ر 
�لق�شايا  �لعديد من  �آر�ئ��ه��م يف  و�لتعبري عن  �حل��و�ر  عن طريق 
ثقافة  وتكري�س  للوطن  و�لنتماء  �ل��ولء  قيم  �ملجتمعية، وغر�س 

وقيم �ملجتمع، و�إذكاء روح �ملناف�شة.
"�أم  ل��روؤي��ة  �لكبري  تقديره  عن  �لنعيمي  �لدكتور  �شعادة  و�أع���رب 
�لإمار�ت" �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك وجلهودها وحر�شها 
�أن ي��ك��ون��و� ق��ادري��ن على  �أط��ف��ال��ن��ا ق���ادة �ل��غ��د، ع��ل��ى  ع��ل��ى تن�شئة 
و�لتنمية  �لبناء  �لفاعلة يف  �أدو�ره��م وتعزيز م�شاهمتهم  ممار�شة 
�ملجتمعية. وقال �إن �أهد�ف هذ� �لربملان تعمل على �شقل �شخ�شية 
�لأطفال مبا ميكنهم من معرفتهم بحقوقهم وكيفية �لدفاع عنها 
طبقاً لال�شر�تيجية �لوطنية لالأمومة و�لطفولة وقانون حماية 
�لطفل،  ح��ق��وق  حلماية  �ل��دول��ي��ة  و�لت��ف��اق��ي��ة  /ودمي����ه/  �لطفل 
و�لعربية،  �لوطنية  ق�شاياه  جتاه  �لإم��ار�ت��ي  �لطفل  دور  وتعزيز 
وت���ب���ادل �خل�����رب�ت و�ل���ت���ج���ارب م���ع �ل���ربمل���ان �ل��ع��رب��ي لالأطفال 
و�لربملانات �لعربية �لأخرى وليكون كمن�شة للمحاكاة و�لتدريب 
لأطفال دولة �لمار�ت �لعربية، و�مل�شاركة يف �ملنتديات و�ملهرجانات 

�خلا�شة بالأطفال على �ل�شعيدين �لعربي و�لدويل.
�لأمني  �لفال�شي،  ع��ب��د�هلل  بنت  �ل��رمي  �شعادة  قالت  جانبها  م��ن 
�لربملان  �إن�شاء  �إن  و�لطفولة  لالأمومة  �لأع��ل��ى  للمجل�س  �ل��ع��ام 
�لإمار�تي للطفل ياأتي تاأكيد� من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
على �أهمية م�شاركة �لطفل يف جميع �ملجالت و�حلر�س على �أد�ء 
�أدو�ره مب�شوؤولية وبكفاءة و�قتد�ر ل�شتكمال م�شرية �لتنمية �لتي 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �أن  و�أ�شافت  �لدولة.  ت�شهدها 
لالأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة 
عندما  �لأ���ش��ري��ة،  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة  و�لطفولة 
وجهت باإن�شاء هذ� �لربملان توؤكد حر�شها على تن�شئة هذ� �جليل 
وهو حامٌل للم�شوؤولية وجعلهم �شركاء يف �شنع �لقر�ر وتذليل كل 

�ملعوقات �لتي تو�جه طموحاتهم و�آمالهم.
�ملبادر�ت  للعديد من  ��شتكماًل  تاأتي  �ملبادرة  �أن هذه  �إىل  و�أ�شارت 
�ملنا�شب للطفل وجعله ينعم  �ملناخ  �لدولة لتوفري  بها  �لتي تقوم 

و�لنتماء  �ل��ولء  لديه  ينمي  ومبا  �لكرمية  �حلياة  مقومات  بكل 
وير�شخ به روح �لإبد�ع و�لتميز.

و�أكدت �شعادة �لأمني �لعام للمجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة 
على �أهمية جت�شيد نهج �ل�شورى لدى �لأطفال وتعزيز م�شاركتهم 
بيئة تدعم لهم  باإيجابية �شمن  �لوطني  �لفعالة ملمار�شة دورهم 
و�آر�ئهم،  �أنف�شهم  ع��ن  �لتعبري  حرية  وتعطيهم  حقوقهم  كافة 
�لأعلى لالأمومة  �لإم��ار�ت و�ملجل�س  تاأكيد حكومة  و�ل��ذي يجدد 
�لطفل  �لتوجيهية لتفاقية حقوق  باملبادئ  بالتم�شك  و�لطفولة 
�لدولية و�لتي تن�س على حق �لطفل يف �لتعبري عن نف�شه و�آر�ئه 

يف كل �ل�شوؤون �خلا�شة بالطفل و�أخذها بعني �لعتبار.
�أعمار  ت����ر�وح  �ل���ذي  �ل��ربمل��ان �لإم���ار�ت���ي للطفل  ت��ك��وي��ن  وج���اء 
بني  منا�شفة  ع�شو�ً   40 من  عاما،   "  16-10" بني  �أع�شائه 
�أُ���ش��وًة بالنظام  �إم���ار�ت �ل��دول��ة،  �ل��ذك��ور و�لإن���اث وميثلون جميع 
�لذي يت�شكل منه �ملجل�س �لوطني �لحتادي، كما ت�شمن �لت�شكيل 

ع�شو� من "�أ�شحاب �لهمم" من كل �إمارة.
عامني  ع�شويته  م��دة  �ل���ذي  للطفل  �لإم���ار�ت���ي  �ل��ربمل��ان  ويعقد 
"حتت قبة" �ملجل�س �لوطني �لحت��ادي، ومت و�شع نظام  جل�شاته 
عمل لربملان �لطفل يت�شمن �لأهد�ف و�لت�شكيل و�أحكام �لع�شوية 

وو�جبات �لأع�شاء وحقوقهم و�لأجهزة و�للجان و�خت�شا�شاتها.
�ملجل�س  مع  بالتعاون  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  ونظم 
�لوطني �لحتادي برناجما تدريبيا لالأع�شاء مبا يوؤهلهم ليكونو� 
عقد  لآل��ي��ة  عر�شا  ت�شمن  وم��وؤث��ري��ن،  فاعلني  برملانيني  �أع�شاء 

�جلل�شات و�جتماعات �للجان و�ملناق�شات �لتي تتم من خاللها.
وت�شمن �لربنامج �لعديد من �لدور�ت �لتدريبية حول بروتوكول 
�لعر�س  ومهار�ت  �لجتماعي  �لإتيكيت  وفنون  �ل�شلوكية  �للباقة 

و�لإلقاء و�لتو��شل مع �مل�شوؤولني و�شناع �لقر�ر.
ك��م��ا مت ت��ن��ظ��ي��م وور������س ع��م��ل ت��دري��ب��ي��ة ح����ول م�������ش���ار�ت �لذكاء 
من  للخم�شني،  و�ل�شتعد�د  �مل�شتقبل  و��شت�شر�ف  �ل�شطناعي 
�أجل تر�شيخ ثقافة �مل�شتقبل كتوجه حكومي ون�شر �لوعي مبفهوم 
��شت�شر�ف �مل�شتقبل و�أهميته. ومت تنظيم ور�س عمل بالتعاون مع 
�لعنف  �إنهاء  ومنظمة  �لعربية،  �خلليج  بدول  �ليوني�شف  منظمة 
���ش��د �لأط���ف���ال ح���ول �ل��ع��ن��ف، ف�شال ع��ن ع��ق��د ل��ق��اء ب��رمل��اين مع 

�لربملان �ملغربي للطفل.

عهود الرومي ت�سيد باإجنازات اإ�سعاد �سرطة دبي يف الذكرى الثالثة لتاأ�سي�سهااملجل�س الوطني الحتادي ي�ست�سيف اجلل�سة الأوىل للربملان الإماراتي للطفل 15 مار�س
•• دبي -وام:

�أ����ش���ادت م��ع��ايل ع��ه��ود ب��ن��ت خ��ل��ف��ان �ل���روم���ي وزي����رة دولة 
�لحتادية  �لهيئة  رئي�س  و�مل�شتقبل،  �حلكومي  للتطوير 
برنامج  عمل  فريق  بجهود  �حلكومية،  �لب�شرية  للمو�رد 
وممكنة  حم���ف���زة  ب��ي��ئ��ة  ت��ر���ش��ي��خ  يف  "�إ�شعاد"  ب��ط��اق��ة 
لت�شمل  �ل��ربن��ام��ج  د�ئ���رة  تو�شيع  يف  ودوره���م  للموظفني، 

موظفي �حلكومة �لحتادية.
�لحتادية  �حلكومة  موظفي  �ن�شمام  �إن  معاليها  وقالت 
�حلكومة  "�إ�شعاد"، جاء �شمن جهود  بطاقة  �إىل ع�شوية 
�لأد�ء  م�شتويات  على  �إيجاباً  ينعك�س  مبا  �ملوظفني  لدعم 
�لتنفيذي  �ملجل�س  دور  ع��ل��ى  و�أث��ن��ت  �حل��ك��وم��ي،  و�ل��ع��م��ل 
لإمارة دبي، و�لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي يف تعزيز �لتكامل 
ب��ني �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���ش��ة، م�����ش��رية �إىل حر�س 
حكومة دولة �لإم��ار�ت على توفري بيئة حمفزة و�إيجابية 

تعزز �أد�ء و�إنتاجية جميع �ملوظفني.
و�أم  دب���ي  لإم�����ار�ت  �لتنفيذية  �مل��ج��ال�����س  �أم���ن���اء  ث��م��ن  ك��م��ا 
�إ�شعاد  بطاقة  جلنة  فريق  جهود  �خليمة  ور�أ���س  �لقيوين 
بعد  �أث��م��رت  و�ل��ت��ي  دب��ي،  ل�شرطة  �لعامة  للقيادة  �لتابعة 
�إجن��از�ت ملمو�شة  تاأ�شي�شها عن حتقيق  ثالث �شنو�ت من 
�ألف   165 لت�شعد ما يقرب من  ونتائج تخطت �حل��دود، 
يف  حكومية  و�شبه  حكومية  د�ئ��رة   267 ميثلون  موظف 

خمتلف �إمار�ت �لدولة.
ك�شفت  "�إ�شعاد"،  بطاقة  لتاأ�شي�س  �لثالثة  �ل��ذك��رى  ويف 
�للجنة عن حتقيقها وفر� ماليا بلغ 325 مليوناً و939 
�ألفاً و251 درهما، منذ �نطالقها يف 13 مار�س 2018 
وحتى نهاية عام 2020، وذلك من خالل عقدها �تفاقيات 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  م��ن  �ل��ع��دي��د  م��ع  تفاهم  وم��ذك��ر�ت 
�لتجارية، و�لتعليمية، و�لرفيهية و�ل�شياحية، و�ل�شحية، 
�لقطاعات  من  وغريها  �ملطاعم،  وقطاع  �لفنادق،  وقطاع 
 6616 تقدمي  من  متكنت  حيث  �لبطاقة،  ت�شملها  �لتي 
عر�شاً لقر�بة 165 �ألف موظف من حاملي بطاقة �إ�شعاد 

و�أقاربهم من �لدرجة �لأوىل.

وتخّطت جهود فريق جلنة بطاقة �إ�شعاد هدفها �لرئي�شي 
و�أ�شرهم، من خالل  �لبطاقة  �ل�شعادة حلاملي  يف حتقيق 
ت��وف��ري ع��رو���س وخ�����ش��وم��ات ح�����ش��ري��ة ومم���ي���زة، لت�شمل 
مبادرة،   66 ع��دده��ا  ب��ل��غ  وجمتمعية  �إن�����ش��ان��ي��ة  م���ب���ادر�ت 
بالإ�شافة  در��شياً،  و�ملتفوقني  �لهمم  �أ�شحاب  ��شتهدفت 
�إىل جنود "خط �لدفاع �لأول" خالل �أزمة "كوفيد19-"، 
ليحقق �لفريق وبالتعاون مع �ل�شركاء وفر�ً مالياً عرب تلك 
�ملبادر�ت بلغ 27 مليوناً و156 �ألف درهم خالل �لأعو�م 
�لثالث �ملن�شرمة، حمققني بذلك �إجناز�ت متميزة فاقت 

�لتوقعات.
تنويع  يف  وجن��اح��ه  �إ���ش��ع��اد  لفريق  �ملميز  ل����الأد�ء  ونتيجة 
ن�شاطه لي�شمل �جلو�نب �لجتماعية و�لإن�شانية وم�شاركته 
يف �لعديد من �ملبادر�ت و�لأن�شطة �ملجتمعية �لتي �شاهمت 
يف ن�شر �ل�شعادة بني �أو�شاط �ملجتمع، تقدمت �لعديد من 
�لحتادية  �حلكومية،  و�شبه  �حلكومية  و�جلهات  �لدو�ئر 
منها و�ملحلية للح�شول على بطاقة "�إ�شعاد" بغية تقدميها 
عليها موظفو  �لتي ح�شل  �ملز�يا  بكافة  للتمتع  ملوظفيهم 
�شرطة دبي، �إىل �أن و�شل عدد حاملي هذه �لبطاقة �ملميزة 
267 د�ئرة حكومية  ميثلون  موظفاً  و714  �ألفاً   164
و�شبه حكومية يف خمتلف �إمار�ت �لدولة، ويف مقابل ذلك 
�لعرو�س  و�زد�دت  "�إ�شعاد"  فريق  ن�شاط  م�شتوى  �رتفع 
 6616 �إىل  لت�شل  برناجمه  يقدمها  �لتي  و�خل�شومات 

عر�شا بالدولة ويف 59 دولة حول �لعامل.
وث���ّم���ن م��ع��ايل ع��ب��د �هلل حم��م��د �ل��ب�����ش��ط��ي �لأم�����ني �لعام 
بطاقة  جل��ن��ة  ج��ه��ود  دب����ي،  لإم�����ارة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�س 
�شبيل  يف  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  للقيادة  �لتابعة  "�إ�شعاد" 
�جلهات  �ملوظفني يف  ر�شا  م�شتوى  ورف��ع  �ل�شعادة  حتقيق 
�حلكومية و�شبه �حلكومية .. و�أ�شار �إىل �أن �للجنة حققت 
نتائج مبهرة تخطت حدود �لعرو�س و�لتخفي�شات و�شوًل 
�لرتقاء  �أن  موؤكد�ً  متنوعة،  �إن�شانية  مبادر�ت  �إطالق  �إىل 
�أولويات حكومة دبي  �أحد  مبفهوم �شعادة �ملوظفني ي�شكل 
من  �أ�شا�شية  كقيمة  �ل�شعادة  مفهوم  تر�شيخ  �إىل  �لر�مية 

قيم �لعمل يف حكومة دبي.
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بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: �لر�ما �نرنا�شيونال �س م ح

 وعنو�نه: �شارع S1501  ، بالقرب من �لبو�بة 12 ، جافز� جنوب ، ���س.ب. 3328 ، دبي ، �لإم��ار�ت �لعربية 
�ملتحدة.

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:17
�ملطاط و�لغوتابر�شا و�ل�شمغ و�لأ�شب�شتو�س و�مليكا و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د وغري و�ردة يف فئات 
�أخرى، مو�د بال�شتيكية مت�شكلة بالبثق لال�شتعمال يف �لت�شنيع، مو�د �لتغليف و�حل�شو و�لعزل، �أنابيب مرنة 

غري معدنية، رغوة �لبويل يوريثني.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن   �أحرف و كلمة H.W. MORTON باللغة �لإجنليزية بني كل 

منهما نقطة.
  �ل�شر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  مار�س 2021 العدد 13188

EAT 153781

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 345703 تاريخ: 2021/02/25

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: �أول ت�شاب بيه تي ئي.�ل تي دي.

وعنو�نه: 2 فينت�شر در�يف #11-31 فيجن �إك�شت�شاينج 608526 ، �شنغافورة 
�ضورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:45
�ملو�عدة  خدمات  �لزفاف،  ملر��شم  و�لرتيب  �لتخطيط  قانونية(،  )خدمات  �لكمبيوتر  برجميات  ترخي�س 
خدمات  �خل��ادم��ات،  خدمات  �ملنزيل،  �لتدبري  خدمات  �ل�شخ�شية،  �لبيانات  عن  �لتق�شي  �لكمبيوتر،  عرب 
جتهيز �مل�شتند�ت �لقانونية، مر�قبة �أنظمة �ل�شالمة، ��شت�شار�ت ت�شميم خز�نات �ملالب�س �ل�شخ�شية، تاأجري 
قانونية(،  )خدمات  �لتجارية  �لعالمات  ترخي�س  �لفكرية،  �مللكية  ترخي�س  �لنرنت،  عرب  �لنطاق  �أ�شماء 
�ل�شت�شار�ت �ملتعلقة بالزو�ج ، �ملر�فقة يف �حلفالت �لجتماعية، �ملر�فقة، خدمات �ملو�عدة، خدمات �شبكات 

�لتو��شل �لجتماعي، وكالت �لزو�ج، خدمات تقدمي �لأ�شدقاء.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن حرف وكلمة P Partying باللغة �لإجنليزية بخط مميز وحرف �ل� 

كاريكاتوري. ر�شم  �شكل  على   P
  �ل�شر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  مار�س 2021 العدد 13188

EAT 160252

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 339367 تاريخ: 2020/11/15

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: 141931 �أونتاريو �إنك. )�ل�شم �لتجاري �إنكا�س جروب(
وعنو�نه: 3605 وي�شتون رود، تورونتو، �أو �ن  �م9�ل 1يف7، كند�.
�ضورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:12
موتى  نقل  و�شيار�ت  ليموزين  �شيار�ت  �لهيكلية،  وقطعها  �خلا�شة  لالأغر��س  مركبات  م�شفحة،  مركبات 
مطّولة، فْر�س �جلزء �لد�خلي للمركبات ، حقائب د�خلية للمركبات، فْر�س �جلزء �لد�خلي لل�شيار�ت، لوحات 
د�خلية للمركبات، تركيبات د�خلية و�قية للمركبات، مر�يا �لروؤية �خللفية للركيب يف �لد�خل، قطع �لفْر�س 
�أوعية معدة لال�شتعمال يف  للمركبات،  �لد�خلية  �لركيبات  �أج��ز�ء من  كونها  لل�شيار�ت، وحد�ت  �لد�خلية 

�لركيبات �لد�خلية للمركبات و�لقطع �لهيكلية ملا ذكر �آنًفا.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة INKAS باللغة �لإجنليزية.

  �ل�شر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  مار�س 2021 العدد 13188

EAT 161219

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 345691 تاريخ: 2021/02/25

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ، مري�شي�شايد ، �شي �إت�س 62 4 زد دي ، �ململكة �ملتحدة.
�ضورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:5
مطهر�ت، مطهر�ت للنظافة �أو لالأغر��س �ل�شحية، م�شتح�شر�ت م�شادة للبكترييا لال�شتعمال �ل�شخ�شي، 
م�شتح�شر�ت م�شادة للبكترييا لال�شتعمال �ملنزيل، م�شتح�شر�ت تو�ليت طبية و�شحية، م�شتح�شر�ت طبية 
مبيد�ت  فطريات،  مبيد�ت  �ل�شارة،  و�حليو�نات  و�حل�شر�ت  �لهو�م  لإب��ادة  م�شتح�شر�ت  و�ل�شعر،  للب�شرة 
جر�ثيم، مبيد�ت بكترييا، مبيد�ت طفيليات، مبيد�ت طحالب، مبيد�ت ح�شر�ت، مزيالت �لرو�ئح �لكريهة 

)بخالف �لتي لال�شتعمال �ل�شخ�شي(، م�شتح�شر�ت تلطيف �جلو، طارد�ت ح�شر�ت.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة  BOTANITECH باللغة �لإجنليزية .

  �ل�شر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  مار�س 2021 العدد 13188

EAT 164931

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 344208 تاريخ: 2021/02/01

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: �ر�د للتطوير ذ م م

وعنو�نه: �ل�شارقة ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�ضورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
خدمات �لدعاية و�لإعالن، �إد�رة �لأعمال، توجيه �لأعمال، تفعيل �لن�شاط �ملكتبي، خدمات بطاقات �لولء، 
تنظيم و��شت�شار�ت �لأعمال، تقدمي �ملعلومات �لتجارية و�لن�شح للم�شتهلكني، �مل�شاعدة يف �لإد�رة �لتجارية 
�لكفالت،  بحث  )لالآخرين(،  �ملبيعات  ترويج  �لت�شويق،  در��شات  �لت�شويق،  �أبحاث  بالتجزئة،  �لبيع  �إد�رة  �أو 
�ل�شلع ل�شالح �لغري، وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند  خدمات جتميع ت�شكيلة من 

�حلاجة، و�إد�رة وت�شغيل مر�كز ت�شوق للبيع بالتجزئة.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة كلمة منبت باللغة �لعربية و manbat باللغة �لإجنليزية.

  �ل�شر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  مار�س 2021 العدد 13188

EAT 165095

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 343898 تاريخ: 2021/01/27

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: كر�فتيل جروب �نف�شتمنت �س.ذ.م.م

 وعنو�نه: دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:37
�إن�شاء �ملباين، �لإ�شالح، خدمات �لركيب �أو �لتجميع.

ر�شومات  ميينه  على  م�شتطيل  د�خ��ل   GRANKRAFT كلمة  عن  عبارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 
�آخر و�لكلمات باللغة �لإجنليزية  KRAFTELL GROUPE د�خل م�شتطيل  مزخرفة ثم كلمات 

و�لعالمة باأكملها باللونني �لأ�شود و�لأ�شفر.
  �ل�شر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  مار�س 2021 العدد 13188

EAT 165139

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 343899 تاريخ: 2021/01/27

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: كر�فتيل جروب �نف�شتمنت �س.ذ.م.م

 وعنو�نه: دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:42
�خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�شميم �ملتعلقة بها، خدمات �لتحاليل و�لأبحاث �ل�شن�اعية، 

خدم�ات ت�شميم وتطوير عتاد وبر�مج �لكمبيوت�ر.
ر�شومات  ميينه  على  م�شتطيل  د�خ��ل   GRANKRAFT كلمة  عن  عبارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 
�آخر و�لكلمات باللغة �لإجنليزية  KRAFTELL GROUPE د�خل م�شتطيل  مزخرفة ثم كلمات 

و�لعالمة باأكملها باللونني �لأ�شود و�لأ�شفر.
  �ل�شر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  مار�س 2021 العدد 13188

EAT 165140

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 339368 تاريخ: 2020/11/15

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: 141931 �أونتاريو �إنك. )�ل�شم �لتجاري �إنكا�س جروب(
وعنو�نه: 3605 وي�شتون رود، تورونتو، �أو �ن  �م9�ل 1يف7، كند�.
�ضورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:12
موتى  نقل  و�شيار�ت  ليموزين  �شيار�ت  �لهيكلية،  وقطعها  �خلا�شة  لالأغر��س  مركبات  م�شفحة،  مركبات 
مطّولة، فْر�س �جلزء �لد�خلي للمركبات ، حقائب د�خلية للمركبات، فْر�س �جلزء �لد�خلي لل�شيار�ت، لوحات 
د�خلية للمركبات، تركيبات د�خلية و�قية للمركبات، مر�يا �لروؤية �خللفية للركيب يف �لد�خل، قطع �لفْر�س 
�أوعية معدة لال�شتعمال يف  للمركبات،  �لد�خلية  �لركيبات  �أج��ز�ء من  كونها  لل�شيار�ت، وحد�ت  �لد�خلية 

�لركيبات �لد�خلية للمركبات و�لقطع �لهيكلية ملا ذكر �آنًفا.
INKAS باللغة �لإجنليزية فوقها ر�شم تعبريي لأ�شد بجناح  و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة 

يحمل �شيف و�لعالمة د�خل �إطار مميز.
  �ل�شر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  مار�س 2021 العدد 13188

EAT 161220

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 339370 تاريخ: 2020/11/15

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: 141931 �أونتاريو �إنك. )�ل�شم �لتجاري �إنكا�س جروب(
وعنو�نه: 3605 وي�شتون رود، تورونتو، �أو �ن  �م9�ل 1يف7، كند�.
�ضورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:12
موتى  نقل  و�شيار�ت  ليموزين  �شيار�ت  �لهيكلية،  وقطعها  �خلا�شة  لالأغر��س  مركبات  م�شفحة،  مركبات 
مطّولة، فْر�س �جلزء �لد�خلي للمركبات ، حقائب د�خلية للمركبات، فْر�س �جلزء �لد�خلي لل�شيار�ت، لوحات 
د�خلية للمركبات، تركيبات د�خلية و�قية للمركبات، مر�يا �لروؤية �خللفية للركيب يف �لد�خل، قطع �لفْر�س 
�أوعية معدة لال�شتعمال يف  للمركبات،  �لد�خلية  �لركيبات  �أج��ز�ء من  كونها  لل�شيار�ت، وحد�ت  �لد�خلية 

�لركيبات �لد�خلية للمركبات و�لقطع �لهيكلية ملا ذكر �آنًفا.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة INKAS باللغة �لإجنليزية بخط مميز حتتها خط م�شتقيم و 

فوقها ر�شم تعبريي لأ�شد بجناح يحمل �شيف.
  �ل�شر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  مار�س 2021 العدد 13188

EAT 161221

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 342812 تاريخ: 2021/01/07

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: لوكتون، �إنك.

وعنو�نه: 444 و�شت 47 �شريت ، �شويت 900 ، كان�شا�س �شيتي ، مي�شوري  64112 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:36
خدمات  �ل��ت��اأم��ني،  وك���الت  خ��دم��ات  و�مل��ال��ي��ة،  �لتاأمينية  �ملخاطر  �إد�رة  خ��دم��ات  �ل��ت��اأم��ني،  �شم�شرة  خ��دم��ات 
جمال  يف  و�ل�شت�شار�ت  و�ملعلومات  �ملخاطر  و�إد�رة  �ل�شم�شرة  توفري  �لتاأمني،  عن  و�ل�شت�شار�ت  �ملعلومات 
يف  و�ل�شت�شار�ت  و�ملعلومات  �ملخاطر  و�إد�رة  �ل�شم�شرة  توفري  و�لتمويل،  بالتاأمني  �ملتعلقة  �ملوظفني  منافع 

جمال خطط تقاعد �ملوظفني �ملتعلقة بالتاأمني و�لتمويل.  
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات UNCOMMONLY INDEPENDENT باللغة �لإجنليزية.

  �ل�شر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  مار�س 2021 العدد 13188

EAT 163854

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 345690 تاريخ: 2021/02/25

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ، مري�شي�شايد ، �شي �إت�س 62 4 زد دي ، �ململكة �ملتحدة.
�ضورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3
م�شتح�شر�ت  �لأقم�شة،  معاجلة  م�شتح�شر�ت  �ملالب�س،  وكي  غ�شل  يف  لال�شتعمال  جميعها  وم��و�د  م�شتح�شر�ت  منظفات، 
منظف،  �شابون  �ل�شحون،  غ�شيل  لأغر��س  م�شتح�شر�ت  وك�شط،  وجلي  و�شقل  تنظيف  م�شتح�شر�ت  �لأقم�شة،  تبيي�س 
�شابون لغ�شيل �ليدين، مناديل ورقية م�شّربة مب�شتح�شر�ت ومو�د تنظيف وتلميع، �شابون، �شابون �شائل، م�شتح�شر�ت 
عطرية،  وزي���وت  عطور  �ل�شتحمام،  وج��ل  �حل��م��ام  رغ��وة  ذل��ك  يف  مب��ا  و�ل�شتحمام  �حل��م��ام  م�شتح�شر�ت  �ليدين،  غ�شيل 
للب�شرة،  )لو�شن(  وغ�شولت  وك��رمي��ات  زي��وت  �ل�شخ�شي،  لال�شتعمال  �لكريهة  �ل��رو�ئ��ح  م��زي��الت  جتميل،  م�شتح�شر�ت 
م�شتح�شر�ت �لعناية بالب�شرة، م�شتح�شر�ت �إز�لة �ل�شعر، م�شتح�شر�ت ل�شمر�ر �لب�شرة بالتعر�س لل�شم�س وم�شتح�شر�ت 
لأغر��س  �لقطن  و�أع���و�د  قطني  غ��زل  بال�شفاه،  �لعناية  م�شتح�شر�ت  �لتجميل،  لأغ��ر����س  فازلني  �ل�شم�س،  من  �لوقاية 
�لتجميل، لباد�ت م�شتح�شر�ت �لتجميل، م�شحات م�شّربة بغ�شولت )لو�شن( جتميلية، لباد�ت �أو مناديل ورقية �أو م�شحات 
تنظيف مرطبة �أو م�شّربة م�شبقاً، �أقنعة جتميلية ومعاجني جتميلية، م�شتح�شر�ت للعناية بال�شعر وفروة �لر�أ�س، �شامبو 

وبل�شم، منظفات �أ�شنان، غ�شولت غري طبية للفم، م�شتح�شر�ت �لعناية بالفم.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة  BOTANITECH باللغة �لإجنليزية .

  �ل�شر�طات: 
بالربيد  �إر�شاله  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �أن  ذلك  لديه �عر��س على  فعلى من 

�مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  مار�س 2021 العدد 13188

EAT 164930

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 344049 تاريخ: 2021/01/28

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: د�ن�وب ملو�د �لبناء �س.م.ح

 وعنو�نه: �س.ب. 18022 ، جبل علي ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:37
 ، �ملنازل  �شيانة   ، �ملتخ�ش�شة  �لتنظيف  خدمات   ، �لتجميع  �أو  �لركيب  خدمات  �لإ���ش��الح،  �ملباين،  �إن�شاء 

�لتطهري و�لتعقيم من �جلر�ثيم ،  مكافحة �حل�شر�ت و تنظيف خز�نات �ملياه.
 HOME حتتها  مميزة  وطريقة  بخط   DANUBE كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالمة  �ل��ع��الم��ة:  و�شف 
تنظيف  لأدو�ت  ر�شومات خمتلفة  به  ملنزل  تعبريي  ر�شم  ي�شارهم  د�خل م�شتطيل وعلى   SERVICES
و�أدو�ت ت�شليح و�أريكة مع مكيف وحتت �لعالمة كلمات Health. Home. Hygiene بخط �شغري 

وجميع �لكلمات باللغة �لإجنليزية.
  �ل�شر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  مار�س 2021 العدد 13188

EAT 165617

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 344194 تاريخ: 2021/02/01

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: بنك �أبوظبي �لأول �س.م.ع

وعنو�نه: �س.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�ضورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:9
لة،  �أجهزة كمبيوتر، بر�مج كمبيوتر م�شجلة، بر�مج م�شجلة لت�شغيل �لكمبيوتر، برجميات كمبيوتر م�شجًّ
�ملتحركة،  للهو�تف  تطبيقات  برجميات  تطبيقات،  برجميات  للتنزيل(،  قابلة  )برجميات  كمبيوتر  بر�مج 
تطبيقات قابلة للتنزيل للهو�تف �ملتحركة، تطبيقات برجميات قابلة للتنزيل للهو�تف �لذكية، برجميات 
برجميات  �ملتحركة،  لالأجهزة  وتطبيقات  برجميات  �لكمبيوتر،  �أجهزة  على  �ملتحركة  للهو�تف  تطبيقات 
كمبيوتر لدمج �لتطبيقات وقو�عد �لبيانات، برجميات تطبيقات خلدمات �شبكات �لتو��شل �لجتماعي عرب 
للتنزيل  قابلة  و�لبيانات، تطبيقات  �ملعلومات  لإد�رة  �ملتحركة  للهو�تف  للتنزيل  قابلة  �لإنرنت، تطبيقات 

للهو�تف �ملتحركة لنقل �ملعلومات.
على    P �ل���  ح��رف  �أن  حيث  مميزة  وطريقة  بخط   PAYIT كلمة  عن  عبارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 
�شكل ر�شم مميز حتتها كلمات و �أحرف Powered by FAB بخط �شغري و�لعالمة باأكملها  باللغة 

�لإجنليزية  باللون �ألأبي�س على خلفية باللون �لأ�شود.
  �ل�شر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  مار�س 2021 العدد 13188

EAT 165652

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 344195 تاريخ: 2021/02/01

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: بنك �أبوظبي �لأول �س.م.ع

وعنو�نه: �س.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�ضورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
خدمات �لدعاية و�لإعالن، �إد�رة �لأعمال، توجيه �لأعمال، تفعيل �لن�شاط �ملكتبي، حما�شبة، �إعد�د تقارير �حل�شابات، حتليل 
�ملعلومات  �ملهنية،  �لأعمال  ��شت�شار�ت  �لأعمال،  تقييم  �لدفاتر،  م�شك  �لإعالنات،  ل�شق  �حل�شابات،  تدقيق  �لتكلفة،  �أ�شعار 
��شت�شار�ت  �إد�رة �لأعمال،  �مل�شاعدة يف  �إد�رة وتنظيم �لأعمال،  �إ�شت�شار�ت يف  و�لأخبار عن �لأعمال، �لتحريات عن �لأعمال، 
عر�س  �مل�شتهلكني(،  �إر���ش��اد  )موؤ�ش�شة  للم�شتهلكني  و�لن�شح  �لتجارية  �ملعلومات  تقدمي  �لأع��م��ال،  �أبحاث  �لأع��م��ال،  �إد�رة 
�أ�شعار �لتكلفة،  �ل�شلع على و�شائل �لت�شال لغايات بيعها بالتجزئة، جتميع �ملعلومات يف قو�عد بيانات �لكمبيوتر، حتليل 
�لدعاية  �لت�شويق،  در��شات  �لت�شويق،  �أبحاث  �لت�شويق،  �لفو�تري،  حترير  �لقت�شادية،  �لتنبوؤ�ت  �ملبا�شر،  بالربيد  �لإع��الن 
�لأ�شعار،  مقارنة  خدمات  �لرو�تب،  ك�شوف  �إع��د�د  �لأعمال(،  يف  )م�شاعدة  �خلارجي  �لتعاقد  خدمات  �خلارجي،  و�لإع��الن 
توظيف �لأفر�د، تاأجري �آلت �لبيع، خدمات �ل�شكرتارية، بحث �لكفالت، �إعد�د تقارير �حل�شابات، �إعد�د �ل�شر�ئب، خدمات 

�لت�شويق عرب �لهاتف.
ر�شم مميز  �شكل  P  على  �ل�  �أن حرف  PAYIT بخط وطريقة مميزة حيث  كلمة  �لعالمة عبارة عن  �لعالمة:  و�شف 
حتتها كلمات و �أحرف Powered by FAB بخط �شغري و�لعالمة باأكملها  باللغة �لإجنليزية  باللون �ألأبي�س على 

خلفية باللون �لأ�شود.
  �ل�شر�طات: 

�إر�شاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  فعلى من لديه �عر��س على ذلك 
�مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  مار�س 2021 العدد 13188

EAT 165653

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 344196 تاريخ: 2021/02/01

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: بنك �أبوظبي �لأول �س.م.ع

وعنو�نه: �س.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�ضورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:36
�ل�شوؤون و�خلدمات �مل�شرفية، �خلدمات �مل�شرفية بالإنرنت، �خلدمات �مل�شرفية بالهاتف، �خلدمات �مل�شرفية بالهو�تف 
�ملالية،  �لأعمال  ت�شفية  خدمات  �مل�شرفية،  �لأعمال  معلومات  �ملنزلية،  �مل�شرفية  �خلدمات  �مل�شرفية،  �لأعمال  �ملتحركة، 
��شتثمار روؤو�س �لأمو�ل، �لتحقق من �ل�شيكات، �ملقا�شة �ملالية، غرف �ملقا�شة �ملالية، �ل�شت�شار�ت �ملالية،  مكاتب �لئتمان، 
خدمات بطاقات �لئتمان، �إ�شد�ر بطاقات �لئتمان، خدمات بطاقات �لدين، حفظ �لأ�شياء �لثمينة كوديعة، �لتقييم �ملايل 
)�لتاأمني و�لأعمال �مل�شرفية و�لعقار�ت(، �ل�شر�فة، �ملعلومات �ملالية، �لإد�رة �ملالية، �لكفالت �ملالية، �خلدمات �لتمويلية، 
��شتثمار �لأمو�ل، حتويل �لأمو�ل �لكرونياً، �ل�شمانات، �شمان �شند�ت �لتاأمني �ل�شحي، متويل �لبيع بالتق�شيط، �إ�شد�ر 
بطاقات �شر�ء ذ�ت قيمة، �إ�شد�ر �ل�شيكات �ل�شياحية، متويل �ل�شر�ء و�لإيجار، �لقرو�س ب�شمان، �إبر�م �شند�ت �لتاأمني على 

�حلياة، �لقرو�س �ملالية، خدمات حفظ �لود�ئع، بنوك �لتوفري، �ل�شكوك �ل�شرعية.
ر�شم مميز  �شكل  P  على  �ل�  �أن حرف  PAYIT بخط وطريقة مميزة حيث  كلمة  �لعالمة عبارة عن  �لعالمة:  و�شف 
حتتها كلمات و �أحرف Powered by FAB بخط �شغري و�لعالمة باأكملها  باللغة �لإجنليزية  باللون �ألأبي�س على 

خلفية باللون �لأ�شود.
  �ل�شر�طات: 

بالربيد  �إر�شاله  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �أن  ذلك  لديه �عر��س على  فعلى من 
�مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  مار�س 2021 العدد 13188

EAT 165654

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 344197 تاريخ: 2021/02/01

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: بنك �أبوظبي �لأول �س.م.ع

وعنو�نه: �س.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�ضورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:38
�لت�شالت، توفري �لو�شول �إىل قو�عد �لبيانات، �لت�شال عرب �لهو�تف �خللوية، �لت�شال عرب �لطرفيات 
�مللتقيات عرب �لنرنت، تدفق  �لر�شائل، توفري  �إر�شال  �لكمبيوتر،  �لر�شائل و�ل�شور عرب  �حلا�شوبية، نقل 
�لبث  �للكروين،  �لربيد  �إر�شال  للكمبيوتر،  �لعاملية  بال�شبكة  �لرتباط  عرب  �لت�شالت  تقدمي  �لبيانات، 
�لال�شلكي، �لنقل �لال�شلكي للبيانات عرب بروتوكولت �لتطبيقات �لال�شلكية، توفري خدمات بروتوكولت 

�لتطبيقات �لال�شلكية مبا يف ذلك تلك �لتي ت�شتخدم قنو�ت �ت�شالت �آمنة.
على    P �ل���  ح��رف  �أن  حيث  مميزة  وطريقة  بخط   PAYIT كلمة  عن  عبارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 
�شكل ر�شم مميز حتتها كلمات و �أحرف Powered by FAB بخط �شغري و�لعالمة باأكملها  باللغة 

�لإجنليزية  باللون �ألأبي�س على خلفية باللون �لأ�شود.
  �ل�شر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  مار�س 2021 العدد 13188

EAT 165655

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 344200 تاريخ: 2021/02/01

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: بنك �أبوظبي �لأول �س.م.ع

وعنو�نه: �س.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�ضورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:42
�خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�شميم �ملتعلقة بها، خدمات �لتحاليل و�لأبحاث �ل�شن�اعية، 
بر�مج  ت��اأج��ري  �لتطبيقات،  خدمة  م���زودي  خ��دم��ات  �لكمبيوت�ر،  وب��ر�م��ج  عتاد  وتطوير  ت�شميم  خدم�ات 
�لتطبيقات، تفعيل تطبيقات �لو�شائط �ملتعددة، تفعيل �لتطبيقات �لتفاعلية، مزودي خدمة �لتطبيقات )�إيه 
��س بيه( حتديًد� تفعيل تطبيقات بر�مج �لكمبيوتر لالآخرين، تطوير حلول لتطبيقات بر�مج �لكمبيوتر، 
�لويب،  �أ�شا�شها  �لتي  للتطبيقات  موؤقت  ��شتعمال  توفري  �ملتحركة،  �لهو�تف  تطبيقات  وت�شميم  تطوير 

خدمات �ملعلومات �ملتعلقة بتطبيقات نظم �لكمبيوتر.
على    P �ل���  ح��رف  �أن  حيث  مميزة  وطريقة  بخط   PAYIT كلمة  عن  عبارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 
�شكل ر�شم مميز حتتها كلمات و �أحرف Powered by FAB بخط �شغري و�لعالمة باأكملها  باللغة 

�لإجنليزية  باللون �ألأبي�س على خلفية باللون �لأ�شود.
  �ل�شر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  مار�س 2021 العدد 13188

EAT 165656

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 344419 تاريخ: 2021/02/04

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: جون�ش�ون �أند جون�ش�ون

�ملتحدة  �ل��ولي��ات    ،  08933   ، نيوجري�شي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الز�  جون�شون  �أن��د  جون�شون  و�ن  وع��ن��و�ن��ه: 
�لأمريكية.   

�ضورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41
توفري معلومات وفيديوهات تعليمية للمر�شى يف جمال مر�س �لتهاب �لأمعاء.

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة كلمات و�أحرف  MY IBD JOURNEY باللغة �لإجنليزية.
  �ل�شر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  مار�س 2021 العدد 13188

EAT 166419

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 344453 تاريخ: 2021/02/07

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: جون�ش�ون �أند جون�ش�ون

وعنو�نه: و�ن جون�شون �أند جون�شون بالز� ، نيو برنزويك ، نيوجري�شي ،08933 ،�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
�ضورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3
بالب�شرة حتديًد� غ�شولت )لو�شن( ومرطبات للب�شرة و�لوجه ومنظفات  م�شتح�شر�ت غري طبية للعناية 
للب�شرة ولال�شتحمام ومنظفات للب�شرة و�لوجه وم�شتح�شر�ت رغوية لال�شتحمام و�أقنعة للوجه وكرميات 
م�شادة للتجاعيد ومو�د فرك للج�شم وغ�شول للج�شم و�شابون للج�شم ومناديل ولباد�ت لتنظيف �لب�شرة 
م�شربة مبنظفات للب�شرة ومناديل جتميل مرطبة م�شبًقا وم�شاحيق للب�شرة وم�شتح�شر�ت عالج بالغط�س 
�حلالقة  بعد  م��ا  وج��ل  �حل��الق��ة  وك��رمي��ات  وج��ل  �ملتهيج  �جللد  �أمل  وتخفيف  لتلطيف  �ل�شوفان  دقيق  يف 

وغ�شولت )لو�شن( ما بعد �حلالقة وبل�شم لل�شفاه و�شامبو وم�شتح�شر�ت �لوقاية من �ل�شم�س.
 AVEENO. HEALTHY LOOKING SKIN. IT'S IN OUR NATURE . و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات

باللغة �لإجنليزية.
  �ل�شر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  مار�س 2021 العدد 13188

EAT 166420

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 344874 تاريخ: 2021/02/14

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: جون�ش�ون �أند جون�ش�ون

وعنو�نه: و�ن جون�شون �أند جون�شون بالز� ، نيو برنزويك ،
 نيوجري�شي ،  08933 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

�ضورة العالمة 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:44

�لأمل  �إد�رة  وعمليات  �لع�شبية  و�جلر�حات  �لعظام  جر�حة  وعمليات  �لعظام  وغر�شات  �لعظام  جر�حة  جمالت  يف  معلومات  توفري 
و�لكفني  �لوجه  و�لعظام وج��ر�ح��ات  �لع�شالت  �لعظم وج��ر�ح��ات  تثبيت ط��ريف  باملنظار وج��ر�ح��ات  �لعامة و�جل��ر�ح��ات  و�جل��ر�ح��ات 
�لعظام  بجر�حة  متعلقة  �لنرنت  عرب  معلومات  توفري  ع�شبية،  باأمر��س  �مل�شابني  باملر�شى  و�لعناية  �لفقري  �لعمود  وجر�حات 
وغر�شات �لعظام وعمليات جر�حة �لعظام و�جلر�حات �لع�شبية وعمليات �إد�رة �لأمل و�جلر�حات �لعامة و�جلر�حات باملنظار وجر�حات 
تثبيت طريف �لعظم وجر�حات �لع�شالت و�لعظام وجر�حات �لوجه و�لكفني وجر�حات �لعمود �لفقري و�لعناية باملر�شى �مل�شابني 
و�جلر�حات  �لعظام  جر�حة  وعمليات  �لعظام  وغر�شات  �لعظام  بجر�حة  متعلقة  �لنرنت  عرب  معلومات  توفري  ع�شبية،  باأمر��س 
�لنتكا�شية  �لأمر��س  �لناجتة عن  �لعظام  �لفقري وحالت جر�حة  �لعمود  وت�شخي�س وعالج حالت  �لع�شبية  و�لغر�شات  �لع�شبية 
�لع�شبية  �لأنظمة  و��شطر�بات  �لع�شبية  �ل�شطر�بات  وعالج  وت�شخي�س  �لريا�شة  عن  �لناجتة  و�لإ�شابات  ات  و�لر�شّ و�لت�شوهات 
�ملركزية، توفري معلومات متعلقة بجر�حة �لعظام وغر�شات �لعظام وعمليات جر�حة �لعظام و�لغر�شات �لع�شبية وت�شخي�س وعالج 
عن  �لناجتة  و�لإ�شابات  ات  و�لر�شّ و�لت�شوهات  �لنتكا�شية  �لأمر��س  عن  �لناجتة  �لعظام  جر�حة  وح��الت  �لفقري  �لعمود  ح��الت 

�لريا�شة وت�شخي�س وعالج �ل�شطر�بات �لع�شبية و��شطر�بات �لأنظمة �لع�شبية �ملركزية.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن ر�شم مميز لعقدة باللون �لأحمر يف نهاية �أطر�فها د�ئرة �شغرية باللون �لرمادي.

  �ل�شر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك 

خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  مار�س 2021 العدد 13188

EAT 166573
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م�ضاحة ن�ضتعر�س فيها االأفكار واالإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه وال ميثل وجهة نظر ال�ضحيفة
نتلقى م�ضاركتكم عرب االمييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

�ضحن الطاقة
�لإن�شان مت�شل باخلالق وبالكون �ت�شاَل مبا�شر�َ وكلما كان مفهومه و�إميانه 
بال�شحن  ي�شمى  م��ا  وه��ذ�  و�أف�شل  �أع��ل��ى  ت��اأث��ريه  ك��ان  �أع��م��ق  �لت�شال  بهذ� 
�أو عن طريق  �إما عن طريق �لكون وتكون �لطاقة عالجية  �لطاقي ويكون 
�لأفكار  له طاقة حتى  �لوجود  �شيء يف  كل  روحية.  �لطاقة  وتكون  �خلالق 
و�مل�شاعر وهي طاقة متغرية ب�شبب تغري �لذبذبات و�ملوجات، وهذه �لطاقة 

وتغري�تها توؤثر علينا 
ويعتمد  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر 
على  �ل���ت���غ���ي���ري  ه������ذ� 
فكلما  ل��دي��ن��ا  �ل��وع��ي 
ك������ان �ل����وع����ي �أع���م���ق 
و�أع��ل��ى ك��ان��ت طريقة 
بالطاقة  �ل�������ش���ح���ن 

�أقوى.
و�لإدر�ك  �لوعي  هذ� 
ه�����و �ل���������ذي ي���رج���م 
�ملدخالت من �ملحيط 
طاقة  �إىل  �خل��ارج��ي 
ي�شتقبل  ف���الإن�������ش���ان 
�لكون  م���ن  �ل���ط���اق���ة 
علم  ي��ول��ده��ا ويف  ول 

�لطاقة تنجذب �لطاقة ملثيالتها لذلك فاإن �أحالمك و�أهد�فك لن تتجلى 
بي�شر وب�شهولة ما مل ترفع ذبذباتك و�هتز�زك �لفكري لتتو�فق معها وذلك 
�ت�شال  على  تكون  وب��اأن  تريده،  ل  ما  على  ولي�س  تريده  ما  على  بالركيز 
و�لنعيم  و�خلري  �لإيجابيات  لكل  �لنور�ين  �لروحي  �مل�شدر  باخلالق  يومي 
و�جلمال و�حلب �لالحمدود، وبان تت�شل باأحالمك و�أهد�فك من خالل �أن 
تتخيلها وترى نف�شك فيها و�أن تتذكرها با�شتمر�ر وت�شعر بها وكاأنها حتدث 
�لآن وبا�شت�شعار �لمتنان و�لر�شا عن نف�شك وعن مكانك يف �للحظة �لتي 
تعي�شها �لآن وتتطلع لالأف�شل و�شتكون يف حالة ذبذبة مثالية لرفع طاقتك 

وم�شاعرك لري�شل �لكون لك مثيالتها ويغذي ج�شدك �لطاقي. 
�لنف�شي  وب��الإي��ح��اء  �ل�شيء  بطاقة  ت��وؤم��ن  �أن  مبجرد  طاقتك  ت�شحن  �أن��ت 
و�لكتب  �لكرمي  �لقر�آن  ق��ر�ءة  عند  نف�شك  ر�قب  لك،  �لإيجابية  �أنه يحمل 
�ل�شماوية جتد فيها طاقة روحانية ر�ئعة كلها نور يحيط بك وت�شمح له باأن 
يتدفق  بد�خلك وي�شحن طاقتك وذلك لإميانك �حلقيقي بطاقته �لإيجابية، 
كذلك �إذ� كانت نظرتك ل�شخ�س �أو موقف ما �شلبية فاأنت ت�شمح له باخر�ق 
طاقتك و�لتاأثري �شلباَ بها �أما �إذ� نظرت له باإيجابية رغم كونه �شلبي و�أنه 
تكمن هناك �إيجابيات دوماَ ف�شتحمي طاقتك ومتنعه من �أن يوؤذي هالتك 

�لأثريية و�شتبقى منفتح على �لطاقات �لإيجابية �ملتبادلة يف �لكون. 
تذكر دوماَ  �أنت ذ�ت روحانية عليا تخرق كل �لقو�نني �لعقلية و�لت�شور�ت 
و�أن تبني  �ملعجز�ت  �ملحدودة ت�شتطيع فعل  �ملبنية على �حل�شابات  �لنمطية 
وتغري لالأف�شل كلما كان وعيك و�إدر�كك و�إميانك �أقوى و�أعمق �خر �أنت 
�أن  ب��دَل من  و�خ��ر حياتك  �أن يختاروك  ب��دَل من  �أ���ش��دق��اءك وعالقاتك 
تختارك فاأنت متلك �حلرية لتقرر منط حياتك، نظرتك نحوها، تعاطيك 
�أن���ت، ك��ن ���ش��ادق��اَ م��ع نف�شك، ف��اهلل معك  معها ك��ل ���ش��يء م��وج��ود بد�خلك 

و�لكون م�شخر لك و�حلياة �شتتغري لأجلك.
منال احلبال /اإعالمية

ومازال االأمل يجري
�أبنائنا  جت��اه  بالقلق  �شعورنا  همومنا  جت���اوز  م��ف��رح  خ��رب  على  ��شتيقظنا 
وم�شتقبلهم خا�شة مع �نت�شار �لأخبار �ل�شيئة �لتى ت�شحب من طاقتنا �لإيجابية 
وتوهمنا بالياأ�س و�لإحباط، لكن �ليوم ومع ��شتقبال �لدكتور �أحمد �لطيب 
�لنابغة �شجى  �لفل�شطينية  �شيخ �لأزهر مبكتبه يف م�شيخة �لأزهر للطفلة 
�شعيد ِخلَّة، تلبية لرغبتها ورغبة �أ�شرتها يف لقاء �شيخ �لأزهر، فجر يف قلوبنا 

�لأم����������ل و�����ش���ت���دع���ى 
�شقف  ودعم  �أحالمنا 

طموحنا.
طفلة تبلغ من �لعمر 
وبالرغم  11ع�����ام�����ا، 
�أ�شحاب  �أنها من  من 
�ل��ه��م��م )ك��ف��ي��ف��ة( �إل 
حفظ  �أمت��������ت  �أن�����ه�����ا 
�ل���������ق���������ر�آن �ل�����ك�����رمي 
�ل�شابعة  يف  وه�������ي 
لكن  ع����م����ره����ا،  م�����ن 
يكت�شف  م���ن  وج����دت 
�لكامنة  ق����در�ت����ه����ا 
�ل�شديد  عقلها  د�خ��ل 
وي�����ق�����ف ب���ج���ان���ب���ه���ا، 
�لعون  و�ل��ده��ا  ف��ك��ان 

�لكتب  �لع�شر، وعدد من  و�ملعلقات  �بن مالك  �ألفية  لها يف حفظ  و�مل�شاعد 
و�لدو�وين و�ملوؤلفات �لعلمية يف علوم �للغة وعلم �ملو�ريث، معتمد يف ذلك 

على ما وهبها �هلل من �إر�دة وعزمية وذ�كرة قوية.
حتفظ �شجى �لقر�آن و�لكثري من �لعلوم �ملهمة �لتى غر�شها و�لدها فيها من 
�ل�شغر ونق�س يف عقلها �لأبي�س �شجر �ملعرفة و�لعلوم و�لثقافة لتكون نبتة 
�شاحلة يف جمتمع يئن من ويالت �لحتالل و�أذكر ذلك لنقل �مل�شهد �لتى 
تعلمت فيه و�ملناخ و�لبيئة �لتى جعلت منها فتاة �شلبة قوية جتتهد من �أجل 

�شنع �لأمل وجتاوز حدود �لعزلة.
ومن جهة �أخرى وكعادته لبى �لند�ء و�لتقى بها يف مكتبه مب�شيخة �لأزهر 
هذ� �ل�شرح �لذي مر عليه �كر من �ألف عام لي�شتقبل �لفتاة وتكرميها يف 
زيارة �شبه ر�شمية، فالعلم يرفع منزلة �شاحبة ويجعله بني �لكبار ولو كان 
�أهلنا  ون�شرف  قدر�تنا  وننمي  ونزدهر  نرتقي  باملعرفة  لكن   ، �شغري  عمرة 
لها  تلفت  طفلة  منها  ينبت  و�ل��ق��وة  �ل�شمود  �شاحبة  فل�شطني  و�أوط��ان��ن��ا، 
نابغة  ولكنها  عليها  نبكي  كفنت  �شهيدة  لي�شت  �مل��رة  ه��ذه  �لإع���الم  و�شائل 

ت�شدر  و�إمن��ا  فح�شب  �ل�شهد�ء  ت�شدر  مل  فل�شطني  عربي،  بيت  كل  ت�شرف 
نو�بغ وت�شرب �ملثل يف �لرقي.   

و��شار  �لعلم،  طلب  يف  و�ملثابرة  �لجتهاد  مبو��شلة  �لأك��رب  �لإم��ام  �أو�شاها 
فل�شطني  دول��ة  به و�شورة م�شرفة لطالب  �أنها متثل منوذجا يحتذى  �إىل 
�ل�شقيقة، موؤكد� �أن �لعلم هو �شبيل �لأمم للتقدم و�ل�شتقر�ر، ونحن �ليوم 
يجتهدو�  ب��اأن  �أبنائنا  لكل  ر�شالة  وتكون  �شجى،  بتفوق  نفرح  �أن  حقنا  من 
�شجى  تفوق  هل  جمتمعاتنا،  ويفيدو�  ليتعلمو�  جهدهم  ق�شارى  ويبزلو� 
�لهو�تف  عن  و�بتعادها  �لجتماعي  �لتو��شل  مبو�قع  �هتمامها  لعدم  جاء 
ملناطق  و�خذتهم  �أطفالنا  �أذه��ان  �شتت  بدورها  �لتى  �للكرونية،  و�للعاب 

بعيدة عن �لركيز و�لقدرة على �لإبد�ع.
�شقل  على  �أولدن���ا  وحتفز  حتفزنا  �لتى  �ل�شارة  �لأخ��ب��ار  حتيطنا  �أن  نرجو 
وتر�شيخ  و�ملعرفة  بالعلم  لالرتقاء  �لذهنية  قدر�تهم  و�كت�شاف  مو�هبهم 

مفهوم �لنبوغ، �شكر� �شجى و�شكر �لأمام �لأكرب.
ال�ضيماء حممد /خبري ال�ضحافة واالإعالم

متحف دبــــي
متحف دبي هو �آلة �لزمن �لعجيبة لل�شفر من �حلا�شر �إىل �ملا�شي �لقدمي، 
مبا�شي  �حلا�شر  لربط  �ملعا�شرة  �لتكنولوجيا  �شخرت  �لتي  �لزمن  �آل��ة 
�لآباء و�لأجد�د وكما يقول �ملثل "من ل ما�شي له فال حا�شر له"، وكذلك" 
من فات قدمية تاه"، ورمبا هذ� �لع�شر �لذي تتميز به �لإمار�ت على ربط 
جيل �لأبناء و�لأحفاد مع جيل �لآباء و�لأجد�د من ن�شيان تر�ثهم هو �لذي 
و�إدخال  وتطويرها  ه��ذه وجتديدها  �ل��زم��ن  �آل��ة  لإق��ام��ة  دب��ي  دف��ع حكومة 
�لتكنولوجيا �لع�شرية عليها. ويقع هذ� �ملتحف يف منطقة �لفهيدي بالقرب 

من دي��و�ن حاكم دبي 
قلعة  يف  وحت������دي������د�ً 
�لفهيدي �لتي �شيدت 
للدفاع  1787م  عام 
عن �ملدينة من �لغز�ة 
ترميمها  مت  و�ل���ت���ي 
وخ�ش�شت  ح���دي���ث���اً 
متحف  ل��ت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
�لقلعة  وك�������اأن  دب������ي، 
�ملا�شي  يف  كانت  �لتي 
�ملدينة  ع����ن  ت����د�ف����ع 
�لغز�ة  ه��ج��م��ات  م���ن 
ملتحف  �ل��ر�ي��ة  �شلمت 
دبي ليد�فع عن تر�ث 
غزو  �أي  م��ن  �مل��دي��ن��ة 
على هويتها �لأ�شلية.

�ل�شاحة  و�ل��غ��رف على جانب  �مل��د�خ��ل  �ل��ب��و�ب��ة وتعرب  ق��دم��اك  �أن تطاأ  م��ا   
�لرئي�شية للمتحف حتى تبد�أ بالدخول يف �آلة �لزمن وتبهرك �لتكنولوجيا 
�لتي ��شتخدمت لتنقلك عرب �شا�شة �شخمة �إىل حياة دبي يف �ملا�شي �لقدمي 

لتاأخذك رويد�ً رويد�ً  �إىل حقبة �خلم�شينات ثم �ل�شتينات.
 فال�شبعينات و�لثمانينات و�لت�شعينات و�شوًل �إىل �لألفية �جلديدة، وحني 
و�شلت  وم��ا  �ملا�شي  يف  �لأم���ور  عليه  كانت  ما  بني  �ل�شا�شع  �لفرق  يده�شك 
�إىل عامل  قوة  وبكل  دبي  دخ��ول  من  لتكتب ف�شاًل جديد�ً  �إليه يف �حلا�شر 

�لتكنولوجيا و�لتقدم و�لتطور.
�أ�شو�ت  �شمعك  �ل�شوق يطرق  لعر�س  �ملخ�ش�س  �ملكان  وعندما تقرب من 
ويتفاو�شون  يتحدثون  وه��م  و�لنا�س  ب�شائعهم،  على  ي��ن��ادون  وه��م  �لباعة 
و�إذ�  �شوق حقيقية،  ت�شعر وكاأنك يف  �أن��ك مل  �لأ�شعار وغري ذلك حتى  على 
�أن  فباإمكانك  �للوؤلوؤ  �لبحر ل�شيد  قاع  �إىل  ت�شتمتع برحلة غو�س  �أن  �أردت 
و��شطحاب  �لبحر  مالب�س  وت��رت��دي  مالب�شك  تغري  �أن  ب��دون  ذل��ك  تفعل 
معد�ت خا�شة بذلك، فمتحف دبي وفر عليك كل هذ� �لعناء لأنك �شتدخل 
�لبحر  عمق  يف  �لبحرية  �لبيئة  حتاكي  فريد  ب�شكل  ت�شميمها  مت  بيئة  يف 
�إىل  تنظر  وعندما  للغو�س.  �ملخ�ش�شة  �لقاعة  يف  وذل��ك  �فر��شي  ب�شكل 
�ل��ذي مل يكن يف ذلك  �لغو��س  �لبحر وق��د �خرقها  �أم��و�ج  �أعلى ف�شرى 
�لوقت ميتلك �إل �ملعد�ت �لعادية ول ميتلك �ملعد�ت �لتقنية �لتي ي�شتخدمها 
غو��س هذ� �لزمن، فكل ما كان ي�شمه على �أنفه �إل "�لفطام" وهي قطعة 
�أنف  �إىل  �مل��اء  دخ��ول  ملنع  �ل�شلحفاة  �أو عظام  �ل�شمك  �أو عظام  �خل�شب  من 
�لغو��س �لذي مل ي�شتعمل �إل "�خلبط" وهو �لوعاء �جللدي �لذي ي�شعه يف 
�أ�شابعه ليحميه من �جلروح عند قلع �ملحار. ولو م�شيت خطوتني ف�شرى 
�ل�شفينة �لغائ�شة يف عمق �لبحر، وبعد م�شافة ب�شيطة  �جلزء �لأ�شفل من 

ترى �شناع �ل�شفن و�لأخ�شاب �مل�شتخدمة وكل ما يتعلق بهذه �ل�شناعة.
�أنه  يعلم  ف�شوف  باملئات  قليلة  �شنو�ت  �إل  ه��و  م��ا  دب��ي  ت��اري��خ  �أن  م��ن يظن   
�إىل  يعود  دبي  تاريخ  �أن  ليعلم  بالآثار  �لق�شم �خلا�س  ي��زور  خمطئ عندما 
�مل�شتخدمة  �لتكنولوجيا  �أن  و�لطريف  �مليالد،  قبل  �لثالثة  �لأل��ف  قبل  ما 
يف عر�س �ملقربة �لأثرية تظهرها وهي تغلق من �خلارج ثم تفتح تدريجياً 
ترى  �لأث���ري���ة  �ملكت�شفات  ج��ن��اح  يف  ت��ت��ج��ول  وع��ن��دم��ا  �مل��ح��ت��وي��ات،  لتعر�س 
�لتي تدخلك يف  �لأ�شياء  �لقدمية و�لعمالت و�حللي وغريها من  �لأ�شلحة 

�شر�دق �لزمن.
 1979 عام  �إن�شاوؤه  عندما  فاملتحف  وتطويره  �ملتحف  �إن�شاء  تاريخ  وعن   
�لز�ئر، ويف  ت�شد  �ملعرو�شات فيه مل تكن  يذكر وحتى  �شيئاً  مل يكن يحوي 
�لقطع  ت�شجيل  ث��م  ب�شيط  وب�شكل  ت��دري��ج��ي��اً  �لتغيري  يف  ب��دء  �لثمانينات 
 25 �ملخزن ومت ت�شنيع ح��و�يل  �أخ��رى وعديدة من  �مل��وج��ودة وجلب قطع 
خز�نة عر�س جديدة من �خل�شب و�لزجاج. وبدء �إعادة �لرتيب د�خل هذه 
�خلز�نات ثم بد�أت فكرة تو�شيع �ملتحف وتطويره وبعد ذلك دخلت مرحلة 

�لتكنولوجيا و��شتخد�مها يف �لعر�س.
مازن متيم /كاتب �ضحفي  

ناقو�س خطر 
�لف�شائية  �لقنو�ت  على  �أي���ام  قبل  �نت�شر  �ل��ذي  �لفيديو  �أ���ش��ى  بكل  تابعت 
تتجاوز  ل  بفتاة  يتحر�س  خم�شيني  ل�شخ�س  �لجتماعي  �لتو��شل  ومو�قع 
�لثامنة من عمرها، وهذ� �لفعل �مل�شني زلزل كيان �ل�شارع �لعربي كله ودق 
ناقو�س و�إنذ�ر خطر للمرة �لألف يف نف�س �ل�شياق وبنف�س �لأ�شلوب ��شتدر�ج 

حدث ملوقع منا�شب لتنفيذ جرمية.

نظرتي  وب���ال���ت���اأك���ي���د 
لهذه �لأمور �شتختلف 
�لعامة م��ن حيث  ع��ن 
حتديد �مل�شكلة ون�شيج 
�أب����ع����اده����ا ودو�ف���ع���ه���ا 
بها،  �مل��ح��ي��ط  و�مل���ن���اخ 
ق�شايا  و�أن  خ��ا���ش��ة 
متعددة  �ل���ت���ح���ر����س 
�جل��و�ن��ب و���ش��ائ��ك��ة يف 
ت��ع��ري��ف��ه��ا �ل���ع���ام، لأن 
يقت�شر  ل  �ل��ت��ح��ر���س 
فقط  �ل���ل���م�������س  ع���ل���ى 
ه��ن��اك حتر�س  و�إمن�����ا 
مزعج يرتبط باللفظ 
بالإيحاء  و�ل��ت��ع��ر���س 

للتنمر،  �أح��ي��ان��ا  لي�شل 
لكن يف و�قعة �خلم�شيني �لو�شع يختلف قليال، فمالب�شات �ملو�شوع �قرنت 
بخطف طفلة، و�خلطف يف �لعموم لي�س �إجبار �أو �شلب �شخ�س حريته بالقوة 
فقط، ولكن �خلطف بكالم مع�شول �أو بخدعة يعد �أي�شا خطفاً وهذ� يعرفه 

�ملتخ�ش�شون من �أهل �لقانون.
�أنا هنا ب�شدد �حلالة �لتي جعلت من هذ� �ل�شخ�س يف هذه �ل�شن �إىل فعل 
�إليه من ت�شرف يجرنا  �ملجتمع، ما و�شل  �لإن�شانية يف حق  هذه �جلرمية 
�إىل �خللل �ملجتمعي �لذي نقف �أمامه مكتويف �ليد لعدم وجود توعية ��شرية 
حقيقية، فاملنا�شدة بتغيري �خلطاب �لديني و�مل�شاركة �ملجتمعية مل تتحقق 
على �أر�س �لو�قع مما �شمح لوجود فئة من �ملجتمع مهملة وفري�شة للذئاب 
وكاأنها  عليها  بالعتد�ء  نف�شه  له  ت�شول  �أن  نف�شي  مري�س  ولكل  �لب�شرية 
ج�شد مباح، هذه �لطفلة �لتي ل تعرف مق�شد �خلم�شيني ول ما يفعله لعدم 
قدرتها على ��شتيعاب �حلدث، فالت�شهري �لذي ناله �ل�شخ�س على �مل�شتوى 

�لعام ما هو �إل �شرخة يف وجه �مل�شوؤولني وتعرية حقيقية جل�شد �ملجتمع.
�ملجتمع بالكامل م�شوؤول عن هذ� �حلدث، وبدًل من �ختيار مقعد �لتنظري 
�أثبتو�  �لذين  �لأطفال  ه��وؤلء  ورعاية  بالتوعية  �مل�شكلة،  �أن نحل  علينا  كان 
جناحا عظيما مع �ملو�شيقار �شليم �شحاب حني ��شتعان بهم، فلديهم طاقات 
لهم  �أ�ش�شو�  قانونية،  بو�شيلة  �ملجتمع  يف  لدجموهم  �لأ�شوياء،  عن  تقل  ل 
�لد�خلية،  كاملد�ر�س  فيها  ويتعلمون  فيها  يعي�شون  ع�شكرية  �شبه  وح��د�ت 
،هذه  �لن�شائح  �إل��ق��اء  مقاعد  ولي�شت  فاعلة  مقاعد  نختار  �أن  علينا  يجب 
�ملاأ�شاة لي�شت �لأوىل لكن �شتكون �لأخرية �إذ� كل �ملنظمات �خلا�شة بحقوق 
�لت�شريحات  عن  بعيد�  �حلقيقي  بدورهم  قامو�  و�لطفل  و�مل���ر�أة  �لإن�شان 
�لقانون  لي�س يف  و�لعالج  متاحاً  م��از�ل  فاملجال  �ملبهرة،  و�لعناوين  �لرنانة 
وتغليظ �لعقوبة �إمنا �لعالج يف �لإر�شاد و�لتعليم �ل�شليم و�لربية �ل�شوية 

وتكاتف �ملجتمع ل�شد هذه �حلو�دث �مل�شينة. 
�ضمر مو�ضى /كاتبة 

اأفالم زمان
ذ�ت  �لقدمية  �ل�شينمائية  �لأف��الم  لي�شاهد  يجل�س  �لعربي  �ملو�طن  م��از�ل 
حتى  و�ملالب�س  و�ل�شورة  �مل�شاهد  على  ويتعجب  و�لأ�شود،  �لأبي�س  �للونني 
�لق�شة، كانت �لأفالم تهتم بالتفا�شيل �لدقيقة للمجتمع وتركز على ق�شايا 
�مل�شكلة وتقدمي �حلل  �أن تعاجلها من خالل طرح  جمتمعية مهمة حتاول 

�لب�شيط �أو على �لأقل �لتنويه �إليه.
يف �لأفالم �لقدمية كان يهتم �ملخرج بالذوق �لعام ويبني �جلماليات مع �أن 

و�أ�شود  �أبي�س  �ل�شورة 
كان  �لزهور  لون  لكن 
�حلد�ئق  يف  و����ش��ح��اً 
للعقل  وم����ن���������ش����ط����اً 
و�����ش���ت���دع���اء �لأل������و�ن 
�مل�����ش��اه��د يرى  وك�����اأن 
نعم  م����ل����ون����اً،  ف���ي���ل���م���اً 
بالذ�كرة  ت��ل��وي��ن��ه  مت 
للو�قع  و����ش��ت��خ��ر�ج��ه 
�للون  و�لن�شجام بني 
�ملخرج  و�هتم  �لعقل، 
�ل�شيناري�شت  �أو 
�خلارجي  بالت�شوير 
جماليات  لإظ������ه������ار 
�أو رمبا  وقتها  �ل�شارع 
ك�����ان ي���ري���د �ل���ت���اأري���خ 

ك��ان يحتوي على  ف��ال��ك��ادر  و�ل���ذ�ك���رة،  �ل��ك��ام��ري�  م��ن خ��الل  ملرحلة زمنية 
�أفرد  و�لأزي��اء، حتى �حلارة  �ملحالت  و�إعالنات  و�ل�شو�رع  �ل�شيار�ت  ماركات 
لها �ملخرجون م�شاحة كبرية من �لأف��الم لتاأريخ فرة زمنية كانت �ل�شمة 

�لعامة تكمن يف �ل�شهامة و�ملروءة.
�عتربت �لأفالم �لقدمية تاريخاً من �ملمكن �ل�شتفادة من قبل �لباحثني يف 
علم �لجتماع، من حيث �ملالب�س و�لأناقة وحتى �لطلبة يف �ملد�ر�س �لتى مل 
يكن بينها مد�ر�س خا�شة كاملنت�شرة حالياً، كان �لطالب يرتدون �لبدل يف 
�ملنظر خمتلفاً  ، كان  �شورت طويل  �لأ�شا�شي جاكت على  و�لتعليم  �جلامعة 

و�لذوق �لعام قانون ر�دع لالإ�شفاف.
كان  �جل�شدية،  �ل��ع��الق��ات  �أو  بالغت�شاب  للق�شة  �ل��د�ع��م��ة  �مل�شاهد  حتى 
�ملخرج ير�عي �لذوق و�لحر�م فيعرب عن �مل�شهد بفور�ن �حلليب على �لنار 
�أو �رتطام �لأمو�ج بال�شخور بعنف وغلق وفتح �شلفة �ل�شباك بعنف من �أثر 
�ملالب�س  من  قطع  على  يركز  ك��ان  �لهدف  ويو�شل  �مل�شهد  وليثبت  عا�شفة 
و�لأحذية ملقاة يف �لغرفة، غري �ليوم يف مثل هذه �مل�شاهد �لتى يعتمد فيها 

�ملنتح على زيادة �لإر�د�ت.
يكتبون من  �لذين  و�ملوؤلفني  �لكتاب  و�أفكار  بالرو�يات  تهتم  �ل�شينما  كانت 
و�قع �ملجتمع وينقلون �ملجتمع لل�شينما، �أما �ليوم فاملجتمع ت�شكله �ل�شينما 
باأفالمها �لرديئة، بخالف هذه �ل�شورة �لتى تاأتي بالقبح لتزيينه وتعتربه 
�لقاعدة مما جعل �ل�شباب ينح�شر يف حيز �شيق من �لذوق �لعام �لذي تلوث 
بالفكر �لثانوي و�لت�شوير �خلليع من �أجل حتقيق �لأرباح �لعالية دون �لنظر 
يف �لهتمام بالن�سء وما يغر�شه يف �لأجيال وتغيري �مل�شتقبل عن �لكثريين. 
�ضعيد عبد اهلل �ضعيد /مو�ضيقي 

من اأجلك 
من �أجلك �أنت

�حلم كل يوم ومت�شك بحلمك
و�تعلم تطور من نف�شك 

�م�شك �ول طرف من خيوط حلمك
و�حكي مع �هلل عن حلمك

 ودون كل يوم �فكارك 
ل تلتفت للما�شي و�بقي

 علي خط �لنجاح 
وقاوم بكل قوة لت�شل 

ملبتغاك
لأقاويلهم  تن�شت  ل 

�أو ردود �فعالهم 
�لطريق  ب������اأن  وث�����ق   

مفتوح لك
و�لثقة  وب�����الإمي�����ان   

بالنف�س و�جلهد
  �شت�شل ملبتغاك

�لطرق  ك����ل  �خ������رق 
حتي 

بنف�شه  يفتح  م��ن  رب 
لك �لباب

 وتاأكد �إن �هلل معك ل 
حمال

تاأكد دوما �إن �هلل يفتح
 ول �أحد يغلق 

�أنت �لبهجة فقابل �لنا�س
 باأجمل �بت�شامة فهي كالزورق

 �حلامل علي �شاطئ �لأمان
 نعم فالبت�شامة يف وجه �خيك �شدقة 

حب نف�شك و�حلياة ليحبك من حولك 
كن �إيجابي بكل كلمة و�أ�شلوب

 فاحلياة ل حتتاج منك �إل كلمة ح�شنة 
قابل �مل�شاعب بكل ود و�إن�شاها

 تدريجيا و�قهرها بالعمل
 ففي �لنجاح لذ�ت ل تعد ول حت�شي 

�أيقظ �لعظمة بد�خلك فانت مكرم
 من �هلل �شبحانه ولكن �إياك 

من �لتكرب 
�هتم بكل حب باحتياجات �لآخرين 

فعظمة �خلالق د�خل قلبك 
�شاعد وكن �لد�عم ملن حولك
 لتجد بالنهاية جز�ء �شنعك 

و�علم �أنك من يقرر �لهدف
 ومن يقرر �لنجاح

نهلة خر�ضتوفيد�س /كاتبة

املال وال�ضعادة
�ل�شعادة، �لذي تناول  رد� على مقال جاء يف جريدة �لفجر بعنو�ن علمتني 
فكرة �ملال وحتقيقها لل�شعادة بني �لرجل ممثل �لزمن �لبعيد وبني �لفتاة 
�أختلف يف �لعموم لأن �ل�شعادة كما ورد  �ل�شغرية ممثلة �حلا�شر، و�ن كنت 
على ل�شان �لطفلة ل يكون م�شدره �ملال فقط ولكل �شخ�س منهج يف �حلياة 
�أ�شياء كثرية ت�شعدنا لي�شت من �شنيعة  ي�شعده، و�أوؤيدها يف هذ� لأن هناك 
�ملال وذكرها هنا �شيكون م�شتهلكاً وكالما مكرر�ً مثل �ل�شحة و�حلب و�لأمان 

وغريها من �لأ�شياء �لتى ل ت�شرى، فكل ما ي�شرى رخي�س جد�.
ولفت �نتباهي �أن �لكاتب قال يف عبارة عابرة لعلك مل متلكي �ملال لإ�شعادك، 
وهذه حقيقة موؤملة لكنها تقت�شر على من تنح�شر �شعادتهم يف �ل�شفر و�لتنقل 
وحب �مللكية و�شعادتهم مل تنته لأنها يف هذه �للحظة مل تكن �شعادة بقدر ما 

فال�شعادة  ع����ادة،  ه��ي 
ذك����رت����ه����ا �ل����ف����ت����اة يف 
�حلب  �شورها  �أب�شط 
�حلنان �لهتمام وكل 
يكن  مل  �لأ�شياء  هذه 
فيها،  ت���دخ���ل  ل��ل��م��ال 
ف��ل��م�����س ي���د �أم���ه���ا �أو 
�ملثلجات  و�أكلها  �أبيها 
مي����ث����ل ل����ه����ا �لأم��������ان 
و�ل�����������ش�����ع�����ادة، ورمب�����ا 
حلكايتها  �لن�������ش���ات 
وجهة  م��ن  كانت  و�أن 
تافهة  �ل��ب��ع�����س  ن��ظ��ر 
لها  مت���ث���ل  �أن����ه����ا  �إل 
حتتاج  وم�شكلة  كيان 
�لأق����ل  ع��ل��ى  �أو  حل���ل 

فن  تعلمت  �لفتاة  �أن  يبدو  ما  وعلى  و�مل��ح��اورة،  �جليد  بالإن�شات  �لهتمام 
�حلو�ر ومتار�شه ب�شكل جيد.

بالأ�شئلة  لبع�س  �ختبارنا  ع��دم  وه��ى  جوهرية  نقطة  �ملقال  يف  �أي�شا  وج��اء 
وننتظر �لإجابة، لأن هناك �أ�شئلة قد ل يعرف �إجابتها �ل�شخ�س فاإذ� حاورناه 
ولزم �لأمر ل�شوؤ�ل علينا �أن جنيب كما فعلت �لفتاة متاما، ولالأ�شف هناك 
�أن ن�شاألها، منها: كم  �أنها خط �أحمر ل ي�شح  بع�س �لأ�شئلة �لتى يفر�س 
ر�تبك؟ وهل لديك �أبناء؟ مثل هذه �لأ�شئلة تتطلب �لإجابة �إما برد غليظ 
ل ي�شح �أن يكتب �أو بالكذب و�لتهرب، فهذه �لأ�شئلة تت�شبب غالباً يف �إحر�ج 

�ل�شخ�س وتكبله عن �لإجابة. 
   حممد اإبراهيم

اإعداد اأ�ضامة عبداملق�ضود
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عربي ودويل

نافذة 
م�ضرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�ضة اكت�ضاف كيف يفكر االآخر

•• لوك الليربتي

   ي��ب��دو �أن ك��ل ي���وم مي��ر ي��زي��د م��ن ح��ج��م �لعبء 
على ك��اه��ل ح��اك��م ولي���ة ن��ي��وي��ورك. �أن����درو كومو 
�لتي  �مل�شاكل  من  �لعديد  عن  �لأول  �مل�شوؤول  هو 
يو�جهها، ول يبذل �حلزب �لدميقر�طي �أي جهد 
�أو �لتخفيف من جدية �ل�شبهات  خا�س مل�شاعدته 

�شده.
ب����د�أت ع��ن��دم��ا مت  �ل��زوب��ع��ة  �أن  ت��ع��ل��م��ون     لعلكم 
�ىل  ع��م��دو�  ب��احل��اك��م  �ملحيطني  �أن  على  �لتاأكيد 
يف  كوفيد  �إىل  �ملن�شوبة  �ل��وف��ي��ات  ع��دد  تخفي�س 
دور �مل�شنني، يف �لوقت �لذي كان فيه كومو يوؤلف 
كتاًبا عن �إد�رته للوباء.    منذئذ، ت�شدرت �لعديد 
عناوين  �ل��الئ��ق  غ��ري  �شلوكه  ح��ول  �ل�شبهات  م��ن 
جن�شي  ب��اع��ت��د�ء  يتعلق  �أح��دث��ه��ا  وك���ان  �ل�شحف، 
على موظفة يف �شكن كومو �خلا�س. وحتقق �إد�رة 

�شرطة �ألباين يف �لق�شية �لآن.
   يف ذروة �ل���وب���اء، ����ش��ت��ف��اد �أن����درو ك��وم��و م��ن كل 
�لهتمام �لإعالمي �لذي حظي به لتقدمي نف�شه 
لتقاع�س  حقيقي  وت��ري��اق  وم�شتنري،  ق��وي  كقائد 
من  عامني  وقبل  تعاطفه.  وع��دم  �لأبي�س  �لبيت 
�لدميقر�طي  ك���ان  �حل��اك��م،  ملن�شب  �لن��ت��خ��اب��ات 

يتجه نحو فوز �شهل وولية ر�بعة على �لتو�يل.
    تز�حمت �لأحد�ث، ويف مار�س 2021، ل توجد 
�شكوك ج��دي��ة ح��ول ف��ر���س �إع����ادة �ن��ت��خ��اب كومو 
فح�شب، بل هناك �شكوك حول ما �إذ� كان �شيتمكن 
ت��ق��ل�����ش��ت �شعبيته  �إك���م���ال ف��رت��ه �حل��ال��ي��ة.  م���ن 
له يف م�شريته.  ن�شبة  �أدن��ى  باملائة، وهي   38 �إىل 
عزلته،  ت��زد�د  و�حلاكم  �لن��ح��د�ر،  �شديد  �ملنحدر 

ول ميكنه �لتعويل �إل على نف�شه.
   مرددون يف �إد�نته يف �لبد�ية، بد�أ �لدميقر�طيون 

�ملنتخبون يف وليته ويف و��شنطن، يتحدثون ب�شكل 
�لكونغر�س  زع��م��اء  ويطالبه  رحيله،  ع��ن  متز�يد 
مدينة  وع���م���دة  ن���ي���وي���ورك  يف  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ون 
ن��ي��وي��ورك ب��ال���ش��ت��ق��ال��ة. ت�����ش��ررت ����ش���ورة كومو 
ب�شدة، وتكر �ملقارنات بني موقفه وموقف دونالد 

تر�مب.
�ملثايل  �ملناه�س  �أن���ه  على  نف�شه  ق��دم  �أن  بعد      
لر�مب، �شقط �لفار�س �لدميقر�طي عن ح�شانه 
من  يعّد  �ل��ل��دود،  بالعدو  ربطه  �إن  بريقه.  وفقد 

�لإهانات �لتي يو�جهها.
�لأخ����ري يف نع�س حياته  �مل�����ش��م��ار     ورمب���ا مت دق 
�ل���ن���و�ب  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  �أذن  �إذ  �ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة، 
�لدميقر�طي يف �ألباين، ببدء حتقيق قد يوؤدي �إىل 

�تهامه وبالتايل مبا�شرة �إجر�ء�ت عزله.
   هذ� �لقر�ر لي�س هّينا عندما ن�شتح�شر �ن هذه 
و�إذ� كان كومو ل يز�ل  �لعملية �شيا�شية وحزبية، 
يف حاجة �إىل من يخربه مبدى عزلته يف مع�شكره، 

فقد قدمنا له �إجابة بليغة.
ُيعّد  فذلك  ف�شيحة،  من  �شيا�شي  �أي  ينجو  �أن     
�إجناز�، �ل �ن �لقتال على جبهات متعددة يتطلب 
ح���د� �أدن����ى م��ن �ل���دع���م. ويف م��و�ج��ه��ة حتقيق يف 
وحتقيقات  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  م��ع  تعامله  طريقة 
يف مز�عم �شلوك جن�شي غري منا�شب، يجد كومو 
�أدنى م�شتوياته...  �أن دعمه من �ل�شكان يف  ا،  �أي�شً

فاإىل متى �شيقدر على �ل�شمود؟
   �أندرو كومو �شلب، وت�شميمه �شر�س. وب�شقوطه، 
ي��ج��ّر ل��ق��ب��ا ���ش��ه��ري� م��ع��ه يف �ل���وح���ل و�ل���ع���ار. ول 
ي�شتبعد �ن يكون عنيًد�، لكن �شيتعني عليه حتّمل 
�ملقارنات �لعديدة بدونالد تر�مب، �ل�شيا�شي �لذي 

فقد م�شد�قيته دون هو�دة.
ترجمة خرية �ل�شيباين

اأندرو كومو تخّلت عنه اأ�سرته...!

*�أ�شتاذ تاريخ، وحما�شر، ومعلق �شيا�شي كندي خمت�س يف �ل�شيا�شة و�لتاريخ �لأمريكيني

مركز  على  قنابل  �مل��ا���ش��ي،  �لأح���د  �أط��ل��ق��ت،  �مليلي�شيات  وك��ان��ت 
عنه عدد غري معروف من  نتج  �شنعاء،  �لالجئني يف  �حتجاز 
�لقتلى. وبينما حتدث �حلوثيون عن مقتل �لع�شر�ت، حتدثت 
�أن �لقتلى  م�شادر مقربة من جالية �لأوروم��و يف �شنعاء، عن 
�لإعالم  ن�شر وزير  450 قتيال. من جانبه،  بلغ عددهم نحو 
�ليمني، معمر �لإرياين، �شل�شلة تغريد�ت على توير، قال فيها 
“�إن �ملعلومات توؤكد �أن �حلادثة جاءت بعد قيام ميلي�شيا �حلوثي 
و�لأ�شو�ق،  �ل�شو�رع  من  �لأف��ارق��ة  لالجئني  �عتقالت  بحملة 
وتخيريهم بني �للتحاق بدور�ت ثقافية وع�شكرية و�لزج بهم 
يف جبهات �لقتال �أو �شجنهم وترحيلهم، و�أن �لالجئني �حتجو� 
�ملعايري  لأب�شط  تفتقد  �لتي  �ملعتقالت  يف  �ملعاملة  �شوء  على 
م�شاعي  ت��وؤك��د  “�لتقارير  �أن  �لأري����اين  و�أ���ش��اف  �لإن�����ش��ان��ي��ة«. 

•• اليمن-وكاالت

على �شور ح�شرية تظهر  “�شكاي نيوز عربية”،  ح�شل موقع 
قيام �مليلي�شيات �حلوثية �ملو�لية لإير�ن، بدفن �شحايا جمزرة 
�لأول  �أم�س  �ملهاجرين،  من  �ملئات  �شحيتها  ر�ح  �لتي  �شنعاء 

�جلمعة.
ن��ي��وز عربية” �أن  “�شكاي  مل��وق��ع  ���ش��ن��ع��اء،  م�����ش��ادر يف  وذك����رت 
حتقيقات  �إج���ر�ء  دون  �ل�شحايا  جثث  بدفن  قامو�  �حلوثيني 
�إقامة جنازة لئقة  ودون  لك�شف ومعرفة مالب�شات �جلرمية، 

من ق�شو� يف �جلرمية �لتي نفذت بالقنابل �حلارقة.
و�أ�شارت �مل�شادر، �إىل �أن �مليلي�شيات �حلوثية تو��شلت مع �لقائم 

باأعمال �ل�شفارة �لإثيوبية يف �شنعاء قبل دفن �جلثامني.

ميلي�شيا �حلوثي لطم�س �أ�شباب ومعامل �جلرمية �لتي ك�شفت 
من  و�لتقليل  ب�شاعتها،  حجم  �ملتد�ولة  و�لفيديوهات  �ل�شور 
�لدولية  �ملنظمة  فيه  ك�شفت  �ل��ذي  �لوقت  يف  �ل�شحايا،  �أرق��ام 
للهجرة عن وجود 900 مهاجر يف مر�كز �لحتجاز، و�أن �أكر 

من 350 تو�جدو� يف منطقة �حلريق حلظة �لندلع«.
�شل�شلة  يف  �لدولية،  �لهجرة  منظمة  دع��ت  �ملا�شي،  و�لثالثاء 
�ملهاجرين  �شر�ح جميع  �إط��الق  �إىل  توير،  لها على  تغريد�ت 
من مر�كز �لحتجاز، ل �شيما �أولئك �ملحتجزين يف ظروف غري 

�إن�شانية.
وقالت �ملنظمة، يف بيان لها، �إنها د�أبت منذ �شنو�ت على �لدعوة 
�حتجاز  ��شتخد�م مر�كز  �لكِفّ عن  �إىل  علنية وحثيثة  ب�شورة 

�ملهاجرين يف �ليمن.

 وا�سنطن تعترب هواوي تهديدًا لالأمن القومي 
•• �صان فران�صي�صكو-اأ ف ب

�شنفت هيئة �لت�شالت �لفدر�لية �لأمريكية )�إف �شي �شي( هو�وي بني �شركات معد�ت �لت�شالت 
�ل�شينية �لتي تعترب تهديد� لالأمن �لقومي، ما خيب �لآمال باإمكان ح�شول تليني يف �ملو�قف مع 
و�شول جو بايدن �إىل �ل�شلطة. و�عتربت �لهيئة �أن هو�وي ت�شكل “خطًر� غري مقبول” على �لأمن 
ديجيتال  هيكفيجن  و”هانغت�شو  كوميونيكي�شنز”  و”َهْيتري�  �إي”  تي  “ِزد  غ��ر�ر  على  �لقومي، 
تكنولوجي” و”د�هو� تكنولوجي«. ويف بيان، قالت جي�شيكا روزنوور�شيل �لتي تر�أ�س �لهيئة موّقتاً 
منذ �أن توىّل بايدن من�شبه يف كانون �لثاين/يناير، �إّن “�لأمريكّيني يعتمدون �أكر من �أّي وقت 
م�شى على �شبكاتنا من �أجل �لعمل �أو �ملدر�شة �أو �حل�شول على �لرعاية �ل�شّحية، ويجب �أن تكون 
لدينا ثقة يف وجود �ت�شالت �آمنة وم�شمونة«. و�أ�شافت �أّنه يف �لوقت �لذي يجري فيه بناء �شبكات 
جديدة يف كّل �أنحاء �لبالد، فاإّن “هذه �لالئحة ُتوّفر �إر�شاد�ت ذ�ت مغزى” من �شاأنها �أن ت�شمن 
عدم تكر�ر “�أخطاء �ملا�شي و)عدم( ��شتخد�م معّد�ت �أو خدمات من �شاأنها �أن ُت�شّكل تهديًد� لالأمن 

احلوثيون يدفنون �سحايا جمزرة �سنعاء دون حتقيق

�إن جناح بوري�س جون�شون يف هذ� 
�ملجال يتخذ مظهر �لنت�شار على 
ت��ت��ب��اط��اأ يف تطعيم  �ل��ت��ي  �أوروب������ا 

�شكانها.
   وك��اأن��ه ن�شيم م��ن �لنتقام يهب 
و�حد  تلقى  �ملتحدة.  �ململكة  ف��وق 
من كل ثالثة كهول -22 مليون 
من  �لأوىل  -�جل���رع���ة  ب��ري��ط��اين 
لقاح كوفيد، و11.4 مليون لقاحا 
كامال. ما يح�شد عليه �لعديد من 
فرن�شا،  منها  �لأوروب���ي���ة،  �ل����دول 
جرعة  م��الي��ني   4 حقن  مت  حيث 
�أوىل، ومليوين جرعة ثانية حتى 

�لآن، على �شبيل �ملقارنة.
    حت��ول مده�س وم��ث��ري... قبل 
هدًفا  جون�شون  بوري�س  ك��ان  ع��ام، 
�إد�رته  ب�شبب  �لن��ت��ق��اد�ت  جلميع 
�ملناعة  ي��ر�ه��ن على  ل��ل��وب��اء -ك���ان 
�جلماعية -وكانت بالده من �أكر 
�لدول ت�شرًر� من �جلائحة، حيث 
�لوفيات  م���ع���دلت  �أع���ل���ى  ���ش��ج��ل��ت 
وفاة  ح��ال��ة   186.4( �أوروب�����ا  يف 
مقابل  ن�����ش��م��ة  �أل�����ف   100 ل��ك��ل 
131.4 يف فرن�شا(. و�لآن، ت�شمح 
�ل�شامل  �لتطعيم  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
بعد  �لربيطاين،  �ل���وزر�ء  لرئي�س 
�لربيك�شيت،  م���ن  �أ���ش��ه��ر  ث��الث��ة 
�لأوروب����ي.  �لحت���اد  على  بالتفوق 

وخفة  �شرعة  �لبالد  �أظهرت  لقد 
ح����رك����ة ي���ف���ت���ق���ر �إل����ي����ه����ا �لحت������اد 

�لأوروبي ب�شدة.

ا�ضبقية مريحة
   حتى قبل �ملو�فقة على �للقاحات، 
توريد  �مل��ت��ح��دة  �مل��م��ل��ك��ة  ���ش��م��ن��ت 
�ل�شتثمار  خ���الل  م��ن  �جل���رع���ات 
�لتقنيات  يوليو يف  �إىل  يونيو  من 
�ملختلفة �لتي طورتها �شركة فايزر 
�ملجموع(،  يف  جرعة  مليون   40(
مليون(   100( �أ����ش���ر�زي���ن���ي���ك���ا 
جرعة(.  م��ل��ي��ون   60( وف��ال��ف��ي��ن��ا 
�ل���ذي ف�شل روؤية  وك���ان �لحت���اد، 
�لنتائج قبل �ل�شتثمار، قد �نتظر 
300 مليون  ل�شر�ء  11 نوفمرب 
ج��رع��ة م���ن ل��ق��اح ف���اي���زر و160 

مليون جرعة من موديرنا.
   ومبجرد �أن جنحت �شركة فايزر 
يف جميع مر�حل �لختبار يف نهاية 
تنظيم  وك���ال���ة  ح���رق���ت  ن��وف��م��رب، 
�لأدوية �لربيطانية �ور�ق �لحتاد 
�ل�شماح  خ�����الل  م����ن  �لأوروب�����������ي 

 2 من  �عتب������اًر�  �ل�ش����وق  يف  للقاح 
قبل  �أ�شابيع  ثالث������ة  �أي  دي�شمرب، 

بروك�شل.
�ل��ت��ن��ف��ي��ذ ه����ذه حدثت  ���ش��رع��ة     
يخل�س  �لربيك�شيت”،  “بف�شل 
����ش���ري���ًع���ا م������ات ه����ان����ك����وك، وزي����ر 
�لعموم.  جم��ل�����س  �أم�����ام  �ل�����ش��ح��ة، 
ذلك  يف  قانونية،  نظر  وجهة  من 
�مل��ت��ح��دة ل  �ململكة  ك��ان��ت  �ل��وق��ت، 
�لأوروبية،  للقو�عد  خا�شعة  تز�ل 
ول��ك��ن مب��ا �أن �ل��ق��ان��ون �لحت���ادي 
بت�شريع  �لأع�����ش��اء  ل��ل��دول  ي�شمح 
ترخي�س �ملنتجات �لطبية حلالت 
متكنت  فقد  �ل�شحية،  �ل��ط��و�رئ 
�لبالد من �لقيام بذلك مبفردها 

بغ�س �لنظر عن �لربيك�شيت.
�لرخي�س  �ي�����ش��ا يف  �ل�����ش��رع��ة     
�ململكة  يف  زي��ن��ك��ا.  �����ش���ر�  ل��ل��ق��اح 
�ملتحدة، مت ذلك يف 30 دي�شمرب، 
يف ح��ني �نتظر �لحت���اد �لأوروب���ي 
ويف   .2021 ي���ن���اي���ر   29 ح���ت���ى 
�ملع�شكر�ن  تقاتل   ، نف�شه  �ل��وق��ت 
وي�شتبه  �ل���ل���ق���اح،  ج���رع���ات  ع��ل��ى 

�ملخترب  �أن  يف  �لأوروب�����ي  �لحت����اد 
�ململكة  �إىل  ����ش���ح���ن���ات���ه  ي�����ح�����ّول 
�ملتحدة. وردت �شركة ��شر�زينيكا 
�أخذ  طلبياتها:  دف��ر  تّتبع  باأنها 
�أف�شل  ب�شكل  �ملبادرة  زمام  �ألبيون 

من �لقارة. 
  م��ع ه���ذ� �ل��ل��ق��اح، ل ت���ز�ل بع�س 
�لوقت  ت�شّيع  �لأوروب���ي���ة  �ل����دول 
�إع��ط��اء جرعات  م��ن خ��الل حظر 
ملن يتجاوز عمًر� معيًنا -65 عاًما 
�حلد  هذ�  ينخف�س  ومل  لفرن�شا. 
�شهر  ب���د�ي���ة  ف��ق��ط  ف��رن�����ش��ا  �ل يف 

مار�س.

احلكومة ت�ضتبق
 امكانية موجة ثالثة

�لذين  �لإجن����ل����ي����ز،  وي����ع����رف     
بوري�س  ح��ك��وم��ة  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��دون 
جون�شون يف �لأمور �ل�شحية، على 
و�لويلزيني  �لإ�شكتلنديني  عك�س 
�ل�شماليني،  و�لإي�����رل�����ن�����دي�����ني 
كانو�  “لقد  �مل��ب��ذول��ة.  ب��اجل��ه��ود 
ينبغي  ك��ان  �لبد�ية،  يف  خمطئني 

�ل�شحي  �حل���ج���ر  ف���ر����س  ع��ل��ي��ه��م 
�ل�شامل على �جلميع ب�شرعة، مثل 
بقية �أوروبا، يقول منزعجا �شكوت، 
نادل لندين يف بطالة جزئية، لكن 
عند �لتطعيم، نعم، لقد مت �لقيام 

به ب�شكل �أ�شرع. »
   ل��ق��د ب������د�أت �آث������ار �مل���ن���اع���ة على 
�ل�شهر  �لأو�ئ��ل يف بد�ية  �مللّقحني 
حم�شو�س:  ب�����ش��ك��ل  �ل���ظ���ه���ور  يف 
ينخف�س �لدخول �إىل �مل�شت�شفيات 
 18 كل  �لن�شف  �إىل  �لربيطانية 
�لوفيات  ع��دد  يتقل�س  ول  ي��وًم��ا، 
“ب�شكل �أ�شرع فقط مما كان عليه 
بعد �لذروة �لأوىل، ولكنه ينخف�س 
��ا ب�����ش��رع��ة �أك����رب ب���ني �لذين  �أي�����شً
تزيد �أعمارهم عن 80 عاًما ممن 
مبن  مقارنة  �لأول،  �للقاح  تلقو� 
وزير  يو�شح  �لثمانني”،  دون  هم 
وبالن�شبة  هانكوك.  م��ات  �ل�شحة 
�ملعطيات  ه����ذه  ف�����اإن  ل��ل�����ش��ل��ط��ات، 
�مللمو�شة  �لفعالية  على  دليل  هي 

للقاح.
�لربيطانية  �حلكومة  تنوي  ل     
�لتوقف عند هذ� �حلد. �إنها ت�شتبق 
�لثالثة من خالل  خماطر �ملوجة 
�لثاين  �لدعم  �لنكباب على خيار 
حمظوظون  “نحن  �خل��ري��ف.  يف 
قوية  ت�شل�شل  ق����در�ت  ل��دي��ن��ا  لأن 
�جلديدة  �ملتغري�ت  لتحليل  ج��ًد� 
تقول  وتطوير لقاحات منا�شبة”، 
�لفريو�شات  عاملة  و�ل���ر،  �شرييل 
�إعطاء  و���ش��ي��ك��ون  ه����ال،  ب��ج��ام��ع��ة 
جرعة ثالثة قبل �ل�شتاء فعاًل جًد� 
يف ح��ال ح���دوث ط��ف��رة جديدة”. 
ق�شارى  فرن�شا  تبذل  �لث��ن��اء،  يف 
ح���ج���ر �شحي  ل���ت���ف���ادي  ج���ه���ده���ا 
هو  �لوطني،  �مل�شتوى  على  �شامل 

�لثالث.
عن لوباري�ضيان

مقاومة كوفيد -19:

باللقاحات، ينتقم بوري�س جون�سون من اأوروبا...!
تلقى واحد من كل ثالثة كهول -22 مليون بريطاين -اجلرعة االأوىل, و11.4 مليون لقاحا كامال
انخف�س الدخول اإىل امل�ست�سفيات، وتقل�س عدد 
الوفيات بني الذين تزيد اأعمارهم عن 80 عاًما

ــل  ــب ــــى ق حــــت
ـــــة ـــــق ـــــواف امل
ــــــــــــى  ــــــــــــل ع
الـــلـــقـــاحـــات, 
ـــــمـــــنـــــت  �ـــــض
املـــــمـــــلـــــكـــــة 
املتحدة توريد 
ــــــات ــــــرع اجل

املوافقة  متــت 
ـــقـــاح عــــلــــى ل
فـــــــايـــــــزر يف 
املـــــمـــــلـــــكـــــة 
املــــــتــــــحــــــدة 
ـــــا  قــبــل اأوروب
ــــــة ــــــالث ــــــث ب
اأ�ـــــضـــــابـــــيـــــع

ــام  ع ــون  ــض ــ� غ يف     
�ضتكون  تــقــريــًبــا, 
ــدة  ــح ــت ــة امل ــك ــل ــم امل
ـــت مــن  ـــتـــقـــل قـــــد ان
كــونــهــا واحـــــدة من 
ت�ضررا  ــدول  ال اأكــر 
ب�ضبب  ـــــــــدادا  وح
اإىل  كورونا,  فريو�س 
دولة تتمتع بحماية 

اأف�ضل.

•• الفجر –خرية ال�صيباين

فرن�شا تدفع ثمن تخلفها عن �لتزود

�نهزم �لحتاد �لوروبي �مام بوري�س

مات هانكوك  هذ� من ف�شل �لربيك�شيت جون�شون ينتقم

�سنكر: الن�سحاب الأمريكي 
من العراق ي�سّلم البالد كليًا لطهران

•• وا�صنطن-وكاالت

كتب ديفيد �شنكر �أنه عندما كان يتوىل من�شب م�شاعد 
وزير �خلارجية �لأمريكي ل�شوؤون �ل�شرق �لأدنى يف �أو�ئل 
“�لبجعات  �شاألته جمموعة من �ملحللني عن   ،2020
�لتي  �لأح���د�ث  �أي  �ملنطقة،  يف  ر�أي��ه  ح�شب  �ل�شود�ء” 
تبدو م�شتبعدة، لكنها تتمتع باأهمية فائقة، وقال �إن ما 
فكر فيه فور�ً هو ��شم م�شطفى �لكاظمي، ذو �لتوجه 
�لغربي وحامل �جلن�شية �لعر�قية و�لربيطانية، و�لذي 
قد يكون قادر�ً على جتاوز �مليلي�شيات �ل�شيعية �ملدعومة 

من �إير�ن، لي�شبح رئي�شاً لوزر�ء �لعر�ق.
و�عتقد �شنكر وقتها �أن �لكاظمي ميكن �أن يغري قو�عد 
�للعبة يف �لعر�ق و�ملنطقة. وعندما كان يتوىل من�شبه 
يف وز�رة �خلارجية �لأمريكية، ز�ر �لعر�ق �أكر من �أي 

من �لدول �ل�18 �لأخرى يف �ملنطقة.
وخالل نحو 12 زيارة، �لتقى زعماء 
بغد�د  لت�شجيع  حم��اول��ة  يف  �ل��ب��الد 
�أو  �شيادتها،  وت��اأك��ي��د  �لنهو�س  على 
على �لأق���ل، تلبية �حل��د �لأدن���ى من 
متطلبات معاهدة جنيف حول حماية 

�لديبلوما�شيني.

ميلي�ضيات اإيران
�ن����خ����رط����ت   ،2020 وب������ح������ل������ول 
�لتي  �إي��ر�ن  من  �ملدعومة  �مليلي�شيات 
�لأمريكية  �لقو�ت  �إخ��ر�ج  �إىل  ت�شعى 
و�ل��دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي��ني م���ن �ل����ع����ر�ق، يف 
حملة من �لهجمات �ل�شاروخية �شد 
دميومة  مهددة  �لأمريكيني،  �جلنود 

�حل�شور �لأمريكي. 
مع  حمادثاته  �أن  هيل”  “ذ�  يف  مقال  يف  �شنكر  وذك��ر 
رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي �ل�شابق عادل عبد �ملهدي، �لذي 

�شغل �ملن�شب بني 2018 و2020، كانت عقيمة.
كان  �لأم��ري��ك��ي��ني  �أرو�ح  حلماية  عليه  �ل�شغط  وع��ن��د 
“�إير�ن  �ملف�شلة:  ك��رر جملته  م��رة  و�أك��ر من  ي���ر�وغ. 

جارتنا، �أنتم �لأمريكيون �أ�شدقاوؤنا«.
�لأمريكيني،  �جل��ن��ود  على  �لهجمات  تكثفت  وعندما 
لل�شفارة يف بغد�د، وما تاله  �ملن�شق  وتوجت بالقتحام 
قا�شم  �لإي���ر�ين  �ل��ث��وري  �حلر�س  يف  �لقائد  مقتل  من 
�مللزم يف �لربملان على طرد  �شليماين، و�لت�شويت غري 
تدهورت  �لعر�قية،  �لأر����ش��ي  م��ن  �لأمريكية  �ل��ق��و�ت 

�لعالقات مع عبد �ملهدي.

اأيام اأف�ضل
�ملخابر�ت  ج��ه��از  رئ��ي�����س  �خ��ت��ي��ار  �أن  �إىل  �شنكر  ول��ف��ت 
ل���ل���وزر�ء يف م��اي��و )�أي����ار(  �ل��ك��اظ��م��ي رئ��ي�����ش��اً  م�شطفى 

2020، بد� كاأنه يوؤ�شر على �أيام �أف�شل.
ك���ان �ل��ك��اظ��م��ي م��ع��روف��اً م��ن �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة، وهو 
�لعمل عن كثب مع  عر�قي وطني يقدر فو�ئد عالقة 

و��شنطن، و�أبدى رغبة حقيقية يف �ل�شيادة. 
�لتي و�جهها عبد  �لتحديات  ذ�ت  و�جه  �لكاظمي  لكن 

�ملهدي.
�إيجابية  خطوة  �تخذ  �ملن�شب،  ت�شلمه  من  �شهر  فبعد 
باعتقال �أع�شاء يف كتائب حزب �هلل �مل�شوؤولة عن هجوم 

�شاروخي �شد �ل�شفارة �لأمريكية يف بغد�د.
ويف خطوة متوقعة، ح�شدت �مليلي�شيا عنا�شرها وطوقت 
ومكاتب  ببغد�د  �خل�شر�ء  �ملنطقة  يف  �لكاظمي  مقر 

جهاز مكافحة �لإرهاب، مطالبة باإطالق عنا�شرها.
وي�شيف “بالن�شبة �إيل، فاإن �لكاظمي 
رئ���ي�������س وزر�ء  �أف�������ش���ل  ي���ك���ون  رمب�����ا 
�لذي   ،1958 �نقالب  منذ  عر�قي 
�ل�شلطة.  �إىل  �ل��ب��ع��ث  ح���زب  �أو����ش���ل 
�أظهر رغبة يف �تخاذ قر�ر�ت مل�شلحة 
فاإنه يدرك  �شلفه،  �لعر�ق. وبخالف 
�مليلي�شات  م��ن  عن�شر  �أل���ف  م��ئ��ة  �أن 
جانب  �إىل  �إي��������ر�ن،  م���ن  �مل���دع���وم���ة 
ت�شجيع �لإير�نيني للف�شاد و�لتدخل 

�ل�شيا�شي، يدمرون بلده«.

الوجود االأمريكي يف العراق
ورغ�����م ك���ل ه����ذه �ل���ت���ح���دي���ات، يبقى 
حيوياً  �لعر�ق  يف  �لأمريكي  �لوجود 
�نت�شر  وقد  �لكاتب  ح�شب  �لأمريكي،  �لقومي  لالأمن 
�جلي�س �لأمريكي وعنا�شر من �إئتالف دويل �أو�شع، يف 
�لعر�قية لهزمية  بناء على دعوة من �حلكومة  �لبالد 

تنظيم د�ع�س ومنعه من �لنهو�س جمدد�ً.
�ل�شتخبار�ت  خا�شًة  �لأمريكية،  �ل��ق��در�ت  غياب  ويف 
�لطائر�ت  ودوريات  و�ملر�قبة  و�ل�شتطالع،  �لع�شكرية، 

دون طيار، فاإن هذه �ملهمة �شتف�شل.
ويف �لوقت نف�شه، ي�شيف �لكاتب، فاإن �ن�شحاباً �أمريكياً 
�لثقة يف  وي��زع��زع  �ل��ع��ر�ق��ي،  �جلي�س  ق���در�ت  �شيقو�س 
�لدولة، ويعمق �أزمات �قت�شادية قائمة فعاًل. و�لأكر 
�أهمية رمبا، �أن �لرحيل �لأمريكي �شي�شلم �لعر�ق كلياً 
لطهر�ن، ويق�شي على كل �لآم��ال يف ع��ر�ق ذو �شيادة، 

ف�شاًل عنن تعزيز �لهيمنة �لإقليمية لإير�ن. 
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يف  جديد  ت��اأخ��ري  ع��ن  �ل�شبت  �أم�����س  �أ�شر�زينيكا  جمموعة  �أعلنت   
دول  �إىل  ك��ورون��ا  لفريو�س  �مل�شاد  لقاحها  �شحنات  ت�شليم  عمليات 
�لحتاد �لأوروبي، م�شريًة �إىل �لقيود على �لت�شدير. وقال متحدث 
عمليات  تقلي�س  لإعالنها  تاأ�شف  “�أ�شر�زينيكا  �إن  �ملجموعة  با�شم 
رغم  �لأوروب���ي  �لحت��اد  �إىل  لكوفيد-19  �مل�شادة  �للقاحات  ت�شليم 
تو�جه  �لتي  �ملجموعة  وق���ررت  �لإم����د�د«.  لت�شريع  �ل���دوؤوب  عملها 
�لحتاد  خ���ارج  للت�شنيع  مو�قعها  ����ش��ت��خ��د�م  �لإن���ت���اج،  يف  �شعوبات 
“لالأ�شف،  لكن  طلبياتها  �ل�27  �لأع�شاء  �ل��دول  لت�شليم  �لأوروب��ي 
قيود�ً على �لت�شدر �شتقّل�س عمليات �لت�شليم يف �لربع �لأول” من 

�لعام و”على �لأرجح” يف �لربع �لثاين، بح�شب �ملتحدث.
من  �لأول  �لن�شف  يف  جرعة  مليون  مئة  لت�شليم  �ملجموعة  وت�شعى 

�لعام، تتوزع �إىل 30 مليوناً يف �لربع �لأول و70 يف �لربع �لثاين.
وتعّول �ملفو�شية �لأوروبية �لتي تفاو�شت ب�شاأن �لعقود با�شم �لدول 
�لأع�شاء �ل�27، على �رتفاع وترية عمليات �لت�شليم يف �لف�شل �لثاين 
ت�شليم  عمليات  لبطء  لذع��ة  �نتقاد�ت  و�جهت  �أن  و�شبق  �لعام.  من 
معّدل  ي�شل  وقد  �أ�شر�زينيكا.  �شحنات  وتاأخر  �أوروب��ا  يف  �للقاحات 
كافة  م��ن  �شهرياً  جرعة  مليون  مئة  �إىل  �لحت���اد  دول  يف  �لت�شليم 
 300 �أي  وحزير�ن/يونيو،  ني�شان/�أبريل  بني  �ملرخ�شة  �للقاحات 
�إىل  �لأوروب��ي��ة  �ملفو�شية  وتطمح  ك��ام��اًل.  �لف�شل  يف  جرعة  مليون 

تلقيح %70 من �لأوروبيني بحلول نهاية �ل�شيف.

ت�شدر �ملحكمة �لعليا يف �لرب�زيل خالل جل�شة عامة قر�رها ب�شاأن 
حكم �لقا�شي �إد�شون فا�شني باإلغاء �لإد�نات �ل�شادرة يف حق �لرئي�س 
رف�س  بعد  �لف�شاد،  بتهمة  �شيلفا  د�  ل��ول  �إينا�شيو  لوي�س  �ل�شابق 
��شتئناف قّدمته �لنيابة �جلمعة. وكتب فا�شني م�شاء �جلمعة “�أبقي 
على �لدو�فع �لتي قادت” �إىل قر�ره، ويعود �لآن �إىل ق�شاة �ملحكمة 
على  ل”  �أم  “�لإبقاء  ينبغي  ك��ان  �إذ�  م��ا  يف  يبّتو�  �أن  �ل�11  �لعليا 
�لنيابة  قّدمته  �لذي  �ل�شتئناف  بذلك  ر�ف�شاً  �لإد�ن��ات،  �إلغاء  قر�ر 
�لرئي�س  �لدفاع عن  فريق  ول��دى  بقر�ره.  �لنظر  �إع��ادة  منه  طالبة 
لإعالن  �أي���ام  خم�شة  �لآن   )2010-2003( �ل�شابق  �ل��رب�زي��ل��ي 
�ملحكمة  �أعمال ق�شاة  تدرج على جدول  �أن  �لق�شية قبل  موقفه يف 
�لقا�شي  و�عترب  �لإج���ر�ء�ت.  لهذه  زمنية  مهلة  فر�س  دون  �لعليا، 
فا�شني �أن حمكمة كوريتيبا )جنوب( �لتي حكمت على لول يف �أربع 
ق�شايا، “غري خمّولة” �لبّت يف تلك �مللفات. و�أمر باإحالة �لق�شايا 
- �إد�نتان وق�شيتان مل ي�شدر حكم فيهما بعد - �إىل حمكمة �أخرى 
يف بر�زيليا. و�ُتهم لول �لبالغ 75 عاماً، بتلقي ر�شى لدعم عرو�س 
خ�شو�شا  ىترتبط  ع��ام��ة  ع��ق��ود  على  للح�شول  م��ق��اولت  �شركات 

ب�شركة �لنفط �حلكومية “بروبر��س«.
 

�أعلنت �لإد�رة �لأمريكية �أن �لأمريكيني �شيتلقون �عتبار� من نهاية 
للفرد  دولر   1400 قيمتها  �لبالغة  �ل�شيكات  �أوىل  �لأ�شبوع  ه��ذ� 
وّقعها  �لتي  دولر  تريليون   1،9 �لبالغة  �لتحفيز  حزمة  �إط���ار  يف 
�خلز�نة  وز�رة  وقالت  �خلمي�س.  �أم�س  �أول  �أول  بايدن  جو  �لرئي�س 
طريق  عن  �شر�شل  �لدفعات  �أوىل  �إن  بيانني  يف  �ل�شر�ئب  و�إد�رة 
�لتحويل و”�شيبد�أ بع�س �ملتلقني يف ��شتالمها نهاية هذ� �لأ�شبوع، 
�لدقيق  �لعدد  �ملقبل«. ومل يتم حتديد  �لأ�شبوع  �لآخر يف  و�لبع�س 
 400 ح���و�يل  �إىل  ي�شل  ق��د  �لإج��م��ايل  �ملبلغ  لكن  للم�شتفيدين، 
دخلهم  يقل  �ل��ذي��ن  �لأم��ريك��ي��ني  م��الي��ني  و�شيتلقى  دولر.  مليار 
للزوجني،  دولر  �أل��ف   150 �أو  للفرد  دولر  �ل��ف   75 عن  �ل�شنوي 
�شيًكا بقيمة 1400 دولر لكل �شخ�س بالغ. ووقع بايدن �خلمي�س 
دولر.  تريليون   1،9 قيمتها  �لبالغة  �لقت�شادي  للتحفيز  خطته 
�أن كلفة حزمة حتفيز  �عتربو�  �لذين  ورغم معار�شة �جلمهوريني 
�لدميوقر�طيون  تبنى  �أهد�فها،  يف  باهظة وغري حمددة  �لقت�شاد 
�لذين ي�شكلون �لأغلبية يف جمل�س �لنو�ب �لأربعاء �خلطة وقيمتها 
1،9 تريليون دولر، وهو مبلغ �شخم يعادل �لناجت �ملحلي �لإجمايل 
لالأمريكيني”  �لتاريخي  “بالنت�شار  بايدن  جو  و�أ���ش��اد  لإيطاليا. 
مبديا ����ش��ت��ع��د�ده ل��ل��دف��اع ع��ن ه��ذه �خل��ط��ة �ل��ت��ي وّق��ع��ه��ا يف �ملكتب 

�لبي�شوي.

عوا�صم

لندن

برازيليا

وا�سنطن

 اأمريكا ل تعتزم ا�ستئناف امل�ساعدات لإثيوبيا 
•• وا�صنطن-رويرتز

����ش��ت��م��ر�ر تعليق  ق���ررت  �إن و����ش��ن��ط��ن  ق��ال��ت وز�رة �خل��ارج��ي��ة �لأم��ري��ك��ي��ة 
�أي��ام من  بعد  �لأم��ن  �لرب�مج يف قطاع  ملعظم  لإثيوبيا  �ملقدمة  �مل�شاعد�ت 
و�شف وزير �خلارجية �لأمريكي �أنتوين بلينكن �لأعمال يف �إقليم تيجر�ي 
�لأمريكية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  با�شم  �مل��ت��ح��دث  وق���ال  ع��رق��ي.  تطهري  ب��اأن��ه��ا 
��شتئناف  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ق���ررت  ح��ني  يف  �إن���ه  �جلمعة  ي��وم  بر�ي�س  نيد 
�أنو�ع معينة من �مل�شاعد�ت، مبا يف ذلك �ملتعلقة بال�شحة �لعاملية و�لأمن 
قطاع  يف  �لرب�مج  ومعظم  �لأخ��رى  للرب�مج  �مل�شاعد�ت  �شتظل  �لغذ�ئي، 
للو�شع  “نظر�  �شحفية  �إف����ادة  يف  ب��ر�ي�����س  وق���ال  م��وؤق��ت��ا.  متوقفة  �لأم���ن 
�إثيوبيا، قررنا عدم رفع تعليق �مل�شاعدة عن �لرب�مج �لأخرى،  �لر�هن يف 
مبا يف ذلك معظم �لرب�مج يف قطاع �لأمن«. و�شغط بلينكن على �إثيوبيا 
لإنهاء �لقتال يف تيجر�ي، وقال يوم �لأربعاء يف �إفادة بالكوجنر�س �إنه يريد 
�أن حتل حمل �لقو�ت �لإريرية وتلك �لتي تنتمي لأمهرة يف تيجر�ي قو�ت 
�أمنية “لن تنتهك حقوق �لإن�شان ل�شعب تيجر�ي �أو ترتكب تطهري� عرقيا 

كما ر�أينا يف غرب تيجر�ي«.
وتويف �آلف، ونزح مئات �آلف من ديارهم كما تعاين �ملنطقة �لتي يقطنها 

�أكر من خم�شة ماليني ن�شمة من نق�س �لغذ�ء و�ملياه و�لدو�ء.
وذكرت وز�رة �خلارجية �لأمريكية �ليوم �جلمعة �إن �لوزير بلينكن بحث يف 
�ت�شال مع �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو جوتريي�س يوم �خلمي�س 

�أهمية فتح حتقيق دويل يف مز�عم �نتهاكات حلقوق �لإن�شان باملنطقة.
�شمال  يف  تن�شط  �إري��ري��ة  ق���و�ت  �إن  �أي���ام  قبل  ق��ال��ت  �ملتحدة  �لأمم  ك��ان��ت 

تيجر�ي و�إن تقارير ت�شري �إىل �أنها م�شوؤولة عن فظائع.

اإ�سرائيل تخفف قيود كوفيد-19 على احلدود الربية ملنع تكرار حرب العراق.. الكونغر�س يتحرك لتقلي�س �سالحيات بايدن
•• القد�س-اأ ف ب

كانت  و�لتي  وم�شر  �لأردن  مع  �لربية  �حل��دود  على  للقيود  تخفيفا  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شلطات  �أعلنت 
�أغِلقت منذ نهاية كانون �لثاين/يناير يف حماولة لوقف �نت�شار جائحة كوفيد-19.

منتجع  يف  �لفنادق  قطاع  يف  يعملون  �أردين   700 نحو  �شيتمكن  �حلكومة،  �أ�شدرته  بيان  وبح�شب 
�إيالت على �لبحر �لأحمر يف �أق�شى جنوب �إ�شر�ئيل، من دخول �لر��شي �لإ�شر�ئيلية.

يدخلون  عندما  ك��ورون��ا  وب��اء  لفح�س  �خل�شوع  عليهم  �شيتوجب  �ملوظفني  ه��وؤلء  �إن  �لبيان  وق��ال 
ُيَحّدد موعد دخول هذ� �لقر�ر  �لأر��شي �لإ�شر�ئيلية على �ن يبقو� لحقا يف �حلجر �ل�شحي. ومل 
�خلمي�س  نتانياهو  بنيامني  �لإ�شر�ئيلي  �ل����وزر�ء  رئي�س  �إل��غ��اء  غ��د�ة  �ل��ق��ر�ر  وي��اأت��ي  �لتنفيذ.  حيز 
مع �لأردن  �لتن�شيق”  “�شعوبات يف  �إىل دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة على خلفية  زي��ارة تاريخية 
�إج��ر�ء�ت مكافحة فريو�س كورونا، قررت �حلكومة  �إط��ار تخفيف  ب�شاأن عبور جمالها �جل��وي. ويف 
�لعبور يف طابا مع م�شر وعلى �حلدود  با�شتخد�م نقاط  للدبلوما�شيني  �ل�شماح  �ي�شا  �لإ�شر�ئيلية 

بني �لأردن و�إ�شر�ئيل.

ميك�س يف موؤمتر عرب �لفيديو مع جمموعة من 
ت�شريع  جتهيز  “�أنوي  �لدميقر�طيني:  �لنو�ب 
�ملقبلة  �لأ�شابيع  يف  �خلارجية  �ل�شوؤون  يف جلنة 
لإلغائه )�لتفوي�س(«. وي�شعى �أع�شاء يف جمل�س 
�حلرب  �إع��الن  �شلطة  �إع���ادة  �إىل  �أي�شا  �ل�شيوخ 
�أعقاب  ويف  �لأبي�س.  �لبيت  من  �لكونغر�س  �إىل 
جو  �لرئي�س  بها  �أم��ر  �شوريا  يف  جوية  �شربات 
بايدن، طرحت جمموعة من �حلزبني يف �لثالث 
��شتخد�م  تفوي�س  لإل��غ��اء  ت�شريعا  م��ار���س  م��ن 
�لقوة �لع�شكرية يف �لعر�ق عام 2002 وتفوي�س 
وو�فق جمل�س �لنو�ب  �آخر �أقر يف عام 1991. 
��شتخد�م  تفوي�س  �إل��غ��اء  على  �ملا�شي  �ل��ع��ام  يف 

�لقوة �لع�شكرية 2002، لكن �لإجر�ء مل يحظ 
مبو�فقة جمل�س �ل�شيوخ، �لذي كان يهيمن عليه 
�شلطة  �لد�شتور  ومي��ن��ح  �آن����ذ�ك.  �جل��م��ه��وري��ون 
�لرئي�س.  ول��ي�����س  ل��ل��ك��ون��غ��ر���س  �حل����رب  �إع�����الن 
�لكونغر�س  �إق��ر�ر  بعد  �ل�شالحية  وتغريت هذه 
�لتي ل  �لع�شكرية”،  �لقوة  “��شتخد�م  ت�شاريح 
تنق�شي مبوعد حمدد وذلك يف قر�ر�ت متعلقة 
�أج��از �حل��رب على تنظيم  بالعر�ق ويف تفوي�س 
�لقاعدة يف �أعقاب هجمات 11 �شبتمرب 2001. 
وقالت �لنائبة باربر� يل يف �ملوؤمتر �ل�شحفي �إن 
“تفوي�س ��شتخد�م �لقوة �لع�شكرية” ��شتخدم 
�أكر من 40 مرة لتربير هجمات يف 19 بلد�.

•• وا�صنطن-وكاالت

ق�������ال م���������ش����رع����ون �أم������ريك������ي������ون م������ن �حل������زب 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي، �إن��ه��م ���ش��ي��ب��د�أون �ل��ع��م��ل خالل 
��شتخد�م  تفوي�س  لتعديل  ت�شريع  على  �أ�شابيع 
من  روؤ���ش��اء  ��شتخدمه  �ل���ذي  �لع�شكرية  �ل��ق��وة 
�حلزبني على م��د�ر عقود لتربير هجمات على 
�لنائب غريغوري  وق��ال  �ل��ب��الد.  �أه���د�ف خ��ارج 
�لتي  �خل���ارج���ي���ة  �ل�������ش���وؤون  جل��ن��ة  �إن  م��ي��ك�����س 
ير�أ�شها مبجل�س �لنو�ب �شتبد�أ يف مناق�شة �إلغاء 
�لذي  �لع�شكرية”  �ل��ق��وة  ��شتخد�م  “تفوي�س 
وذكر   .2002 ع���ام  �ل��ع��ر�ق  يف  ب��احل��رب  �شمح 

ميلي�سيات اإيران ُترعب اأهايل تدمر.. فرتكوا منازلهم بثمن بخ�س
•• بريوت-وكاالت

�ت�����ش��ع��ت ظ��اه��رة ���ش��م��ا���ش��رة �ل��ع��ق��ار�ت يف 
�ملحاذية  و�لبلد�ت  �لأثرية  تدمر  مدينة 
لها يف ريف مدينة حم�س، و�شط �شوريا، 

و�زد�د عددهم على نحو غري م�شبوق.
بل  ل��ي�����س طبيعيا،  �لرت���ف���اع  ه���ذ�  وم����رد 
بط�س  م��ن  �مل��دي��ن��ة  �شكان  خ�شية  ب�شبب 
على  ت�شيطر  �لتي  �لإير�نية  �مليلي�شيات 
�ملنطقة. وتخرّي هذه �مليلي�شيات �ملدنيني 
بني �لتجنيد يف �شفوفها �أو بيع منازلهم 
باأ�شعار زهيدة. وبحثا عن حياة �آمنة يفر 
�مل��دن��ي��ون ب��اجت��اه م��دن �ل��رق��ة و�حل�شكة 
جتاوز�ت  بعد  وحلب  ومنبج  و�لقام�شلي 
�مليلي�شيات وحر�شها �مل�شتمر ن�شر �لذعر 
حملية  م�����ش��ادر  وك�شفت   . �ل�����ش��ك��ان  ب��ني 
�لتي بلغ تعد�دها قبل  من د�خل �ملدينة، 
 28 م��ن��ه��م  ف��ر  ن�شمة  �أل����ف   30 �حل����رب 
�أن  عربية”  ن��ي��وز  “�شكاي  مل��وق��ع  �أل���ف���ا، 
�لإير�نية �شادرو�  �مليلي�شيات  �شباط من 
ت��دم��ر و�شكنوها مع  �ل��ف��اخ��رة يف  �مل��ن��ازل 
����ش��ت��ول��و� ع��ل��ى �ملحال  ع��ائ��الت��ه��م، ك��م��ا 

�لتجارية و�لأر��شي �لتي ميلكها �شكانها �لأ�شليون. وذكرت 
�لفاخرة  م��ن��ازل��ه��م  ل��ب��ي��ع  ي�����ش��ط��رون  �لأه�����ايل  �أن  �مل�����ش��ادر 
ذ�ت  �لأبنية  وحتى  دولر،   2000 مببلغ  �ل�شالح  قوة  حتت 
تتجاوز  ل  زهيدة  باأ�شعار  تباع  طو�بق  و�لثالثة  �لطابقني 
ثمنها  لأمالكهم  �لباعة  يقب�س  ل  وغالبا  دولر،   3000
يتبعونهم  وم��ا  �ل��ث��وري  �حل��ر���س  ميلي�شيات  تخريهم  ح��ني 
ميلكون  عما  �ل��ت��ن��ازل  ب��ني  وزينبيون  �لفاطميون  ل��و�ء  م��ن 
تدمري  وه��و  �ملليح،  هيثم  وع��زى  ب�شفوفهم.  �للتحاق  �أو 
�أ�شباب  هرب مع عائلته قبل ثالثة �شهور �إىل مدينة �لرقة 
بيع �ل�شقق �ل�شكنية باأ�شعار زهيدة للتجاوز�ت �لتي تنتهكها 
�مليلي�شيات من خطف وقتل ونهب و�شرقة دون ر�دع. و�أ�شاف 
يف حديثه ملوقع “�شكاي نيوز عربية” ��شتيالء مرتزقة �إير�ن 
على منازل لتحولها ملر�كز ع�شكرية ل�شيما بعد ��شتقد�مها 
للجنود و�لآليات �لع�شكرية من مدينة �لبوكمال �حلدودية 
مع �لعر�ق باجتاه عمق �لبادية من جهة وللتنقيب عن �لآثار 
و�شرقتها كون �ملدينة �أثرية، ولز�لت كنوزها مدفونة حتت 

قبل هبوط �لظالم، خوفا من عمليات �لقتل و�خلطف وهو 
�لوقت �لذي كانت تكثف فيه �مليلي�شيات من حتركاتها لياًل 

وتعقد �جتماعاتها.
 

خريطة امليلي�ضيات
�ملتخ�ش�س  �ل�����ش��وري  �ل�شحفي  خ��ل��ي��ل،  م�شطفى  ويعتقد 
�أهميتها  و���ش��و�ح��ي��ه��ا  ل��ت��دم��ر  �أن  �لإي���ر�ن���ي���ة،  �ل�������ش���وؤون  يف 
�جلغر�يف  ملوقعها  نظر�َ  �إي��ر�ن  �إىل  بالن�شبة  �ل�شر�تيجية 
على  ي�شهل  �لعر�قية، مما  �ل�شورية  باحلدود  يربطها  �لذي 
�إير�ن �شرعة تنقلهم و��شتقد�م لو�زمهم �لع�شكرية  مرتزقة 
م��ن �ل��ع��ر�ق ب��اجت��اه �جل��ن��وب �ل�����ش��وري و�شرقه م��ن �مليادين 
وريف  تدمر  باجتاه  �لرقة  ودير-�لزور وحميط  و�لبوكمال 
حم�س وحتى �لقنيطرة على �حلدود �ل�شورية �ل�شر�ئيلية .

توزع  خريطة”  عربية  نيوز  “�شكاي  ملوقع  خليل  ويو�شح 
�حلر�س  م��ن  �لإي��ر�ن��ي��ة  للميلي�شيات  �لع�شكرية  �ل��ق��و�ع��د 
�لفاطميون  ول��و�ء  �لعر�قي  �هلل  وح��زب  باقر  ول��و�ء  �لثوري 

�ملدينة �حلديثة.
مدينة اأ�ضباح

مع  ف��ر  تدمر  مدينة  م��ن  يتحدر  �أقم�شة  تاجر  �شلوم  ب��ر�ء 
عائلته وعائلة �شقيقه و�شقيقته �إىل �لعا�شمة دم�شق، بعد �أن 
��شتولت ميلي�شيات �لفاطميون على حماله ومنزله و�شيارته 

منذ ثالث �شنو�ت.
�ملدينة بات  �أن  “�شكاي نيوز عربية”  و�أك��د يف حديثه ملوقع 
هاجرو�  وغالبيتهم  باملئة   93 بن�شبة  �شكانها  م��ن  ف��ارغ��ة 
و�حل�شكة  و�ل��رق��ة  دم�شق  و�لعا�شمة  �ل�شاحل  م��دن  باجتاه 
وم�شر و�أروبا. بر�ء �شلوم �أ�شاف:”�ملدنيون كانو� ُيخطفون 
ولو�ء  �لعر�قي  �هلل  ح��زب  ميلي�شيات  قبل  من  يومي  ب�شكل 
�ل��ف��اط��م��ي��ون وزي��ن��ب��ي��ون و�مل���ئ���ات م��ن��ه��م ل ي����ز�ل م�شريهم 
بطرق  حتفهم  لقو�  �ملدنيني  مئات  �أن  كما  لليوم  جمهول 
لد�ع�س  تن�شبها  �مليلي�شيات  تلك  كانت  م��ا  وغ��ال��ب��اً  وح�شية 
ليحكمو� قب�شتهم على تدمر وقد ح�شنوها ع�شكرياً بذريعة 
حماربة �لتنظيم«. ونوه �شلوم �إىل مالزمة �ملدنيني ملنازلهم 

بني  ت��دم��ر  مدينة  حميط  يف  وزينبيون 
�حلري  وق�شر  وت��دم��ر  �ل�شعري�ت  مطار 
�لغربي وحميمة ومطار �لتيفور و�ملحطة 

�لثالثة وغريها.

دروع ب�ضرية 
و�تهمت �شبكة “عني �لفر�ت” �لإخبارية 
�أبناء  جم��م��وع��ات م��و�ل��ي��ة لإي������ر�ن م���ن 
�لعبا�س،  �لف�شل  �أب���و  ك��ال��ل��و�ء  �ملنطقة 
مبعلومات  �إي������ر�ن  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  ب��ت��زوي��د 
ع��ن ����ش��ح��اب �ل��ب��ي��وت �مل��ه��ج��رة ومو�قع 
وحذرت  مل�شادرتها.  و��شمائهم  منازلهم 
م����ن �لإج�����������ر�ء�ت �ل���ت���ي ت��ت��خ��ذه��ا تلك 
�مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات م���ن �ن��ت�����ش��ار م���ق���اره���ا بني 
و�لتح�شن  �شكانها  فيها  �ملتبقية  �لبيوت 
بني �لأحياء �ل�شكنية بغية �تخاذ �ملدنيني 
�لتي  �لغار�ت �جلوية  ب�شرية �شد  دروع��ا 
ت�شتهدف قو�عدها ومر�كزها �لع�شكرية.

تاأمني الطرقات 
من جانبه، كثف تنظيم د�ع�س  �لإرهابي 
�لإير�نية  �مليلي�شيات  ���ش��د  كمائنه  م��ن 
�لزور.  ودي���ر  �ل�شخنة  ط��ري��ق  ل�شيما  �ل�شورية  �ل��ب��ادي��ة  يف 
حم�س  �شرقي  �مليلي�شيات  �أرت���ال  كانت  �لأخ���رية  �لأون���ة  ويف 
فادحة  خ�شائر  كبدتها  �لتي  د�ع�س  خاليا  ن��ري�ن  مرمى  يف 
�جلرد�ء  �ل�شورية  �ل�شحر�ء  يف  �لتنظيم  خاليا  و�نت�شرت 
و����ش��ت��ع��ادت ن�����ش��اط��ه��ا. وع����ن �أ����ش���ب���اب ذل����ك، �أ����ش���ار �لباحث 
�ملتخ�ش�س يف �شوؤون �جلماعات �لإرهابية، �أحمد �لدويلمي، 
من  وح�شولهم  �ملدنيني  على  �لتنظيم  خ��الي��ا  �شطوة  �إىل 
عمليات �خلطف وطلب �لفدية وفر�س �لإتاو�ت على �لتجار 
�لأ�شلحة من �شما�شرة وجتار وح�شولهم على ما  من �شر�ء 

يرغبون من كميات و�أنو�ع �لأ�شلحة.
�أن  عربية   نيوز  “�شكاي  ملوقع  �لدويليم يف حديث  و�أ���ش��اف 
�لبو�دي  يف  حفرها  �لتي  �خلنادق  يف  يتح�شن  د�ع�س  نظيم 
�شرب  لها  وفر  مما  �لعي�س،  مب�شتلزمات  وميجها  �ل�شورية 
�لذي دفع م�شوؤويل  �لأمر  �مليلي�شيات عرب عمليات كر وفر، 
�لتي  ت��دم��ر  ب��اجت��اه  ل�شيما  �ل��ط��رق��ات  ل��ت��اأم��ني  �مليلي�شيات 

تتلقى فيها �شربات موجعة، باإر�شال مزيد من �لتعزيز�ت.

قالت اإنهم تعر�ضوا ملحاولة قتل جماعّية

تون�س: عبري مو�سي تلجاأ للق�ساء الدويل
الد�ضتوري احلر يدعو �ضعيد الجتماع اأمن قومي للنظر يف تواجد احتاد القر�ضاوي بتون�س 

•• الفجر - تون�س
�لد�شتوري  �حل������زب  ك��ت��ل��ة  وج���ه���ت 
�شعيد  قي�س  للرئي�س  مر��شلة  �حل��ر 
�لد�شتور  لتطبيق  �ل�شامن  ب�شفته 
�ملثبتة  و�ملعاينات  بالوثائق  مرفوقة 
�لعاملي  �لحت�������اد  ت��ن��ظ��ي��م  مل���خ���ال���ف���ة 
�لد�شتور  ملقت�شيات  �مل�شلمني  لعلماء 
بها  تلتزم  �لتي  �لدولية  و�لتفاقيات 

تون�س.
رئي�س  �حل�������ر  �ل����د�����ش����ت����وري  ودع��������ا 
�جتماع  ب��ع��ق��د  ل������الإذن  �جل��م��ه��وري��ة 
طارئ ملجل�س �لأمن �لقومي لالإ�شر�ع 
�ل�شرورية  �لإج����������ر�ء�ت  �ت���خ���اذ  يف 
حلماية �لوطن من خماطر �لتنظيم 
�لنا�شط يف تون�س عرب حركة �لنه�شة 
�مل�شلمني  ل��ع��ل��م��اء  �ل��ع��امل��ي  و�لحت�����اد 
�مل��وؤ���ش�����س و�مل�����ش��ري و�مل��ح��م��ي م��ن قبل 
ق���ي���اد�ت و�أع�����ش��اء ه���ذه �حل��رك��ة مع 

�أخطبوط جمعياتي خطري.
�أن�����ه �شيقع  و�أك������دت رئ��ي�����ش��ة �حل�����زب 

�لد�شتوري  �حل��زب  �شادرها  �لتي  �لوثائق  كل  توجيه 
�حل���ر م��ن م��ق��ر �لحت����اد ل��ك��ل م��ن رئ��ي�����س �جلمهورية 

ووزيرة �ملر�أة.

حماولة قتل
�تهمت  �شفحتها  على  لها  مبا�شر  فيديو  مقطع  ويف 
�ل��د���ش��ت��وري �حل���ر ع��ب��ري م��و���ش��ي نائب  رئي�شة �حل���زب 
�لئتالف �ل�شالمي �لكر�مة �شيف خملوف باأنه �أعطى 

�أو موجب قانوين، حاملة  �ذن  �ملرخ�س لها دون  �حلر 
�لوثائق �يل تدل على ح�شولها على ترخي�س من ولية 
بنّي  باأنه  بوعالق  �ل�شاذيل  تون�س  و�يل  و��شفة  تون�س 

ولءه لالإ�شالميني بعد �أن كان يف �ملا�شي جتّمعيا.
عن  �أد�ف���ع  كنت  “�أنا  �حل��ر  �لد�شتوري  رئي�شة  وق��ال��ت 
باخليمة  مت�شبثة  وك��ن��ت  و���ش��رف��ن��ا  وع��ر���ش��ن��ا  �أر���ش��ن��ا 
كنت  ممتلكاتنا،  وحطمو�  ودفعوين  بي  �أم�شكو�  لكنهم 

�لعتد�ء  �أج��ل  من  �لعليا  �لأمنية  للكو�در  �لتعليمات 
على معت�شمي �لد�شتوري �حلر �أمام مقر �حتاد �لعلماء 

�مل�شلمني.
تعر�شت ملحاولة قتل جماعية مع  �أنها  و�أك��دت مو�شي 
تكري�س  باأنه  ح��دث  ما  و��شفة  و�ملعت�شمني،  �أن�شارها 
بتعليمات  عليهم  �لع��ت��د�ء  �أج���ل  م��ن  �لقمعية  ل��الآل��ة 
�لد�شتوري  خيمة  لرفع  �لغنو�شي  ر��شد  من  مبا�شرة 

�أد�ف��ع عن دولة بورقيبة وعن جملة 
�أطفالنا  وع��ن  �ل�شخ�شية  �لأح����و�ل 
�لذين ي�شممون عقولهم ويجهزونهم 
لأن يعادو� لدولة ويقولون �أنها دولة 
كافرة.« وتاأثرت عبري مو�شي موجهة 
�لوطنية  و�مل��ن��ظ��م��ات  ل��ل��ن��و�ب  �ل��ل��وم 
و�حلقوقية �لذين مل ينددو� بالعنف 
و�لعتد�ء على كتلة �لد�شتوري �حلّر، 
مقاطعة  ق���ررت  كتلتها  �أن  و�أع��ل��ن��ت 
و���ش��ائ��ل �لع����الم �ل��ت��ي ب��ه��ا حمللني 

�شيا�شيني يربرون �لعنف.
�لد�شتوري  �حل��زب  رئي�شة  و�أع��ل��ن��ت   
�حلر، �أن حزبها قرر على �إثر ما جد 
من �أح��د�ث �أم��ام مقر �حت��اد �لعلماء 
طعن  ت��ق��دمي  ت��ون�����س  ف���رع  �مل�شلمني 
�إز�لة  لدى �ملحكمة �لد�ري��ة يف قر�ر 
خيمة �لعت�شام وتقدمي �شكاية �شد 
�لد�خلية  ووزي�����ر  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س 
وحمافظ  �مل�شي�شي  ه�شام  بالنيابة 
�لعتد�ء  بوعالق يف  �ل�شاذيل  تون�س 
و�ل�شر�ر  ج��م��اع��ي��ة  ق��ت��ل  وحم���اول���ة 
باملمتلكات �خلا�شة و�لقيام بالتتبع يف �ملحاكم �لوطنية 
رئي�س  ���ش��د  �شكاية  ت��ق��دمي  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�ل��دول��ي��ة 
وكل  �لنه�شة  وحركة  �لغنو�شي  ر��شد  �ل��ن��و�ب  جمل�س 
لقانون  طبقا  �حلركة  كتلة  من  �لعت�شام  ح�شر  من 
م��ك��اف��ح��ة �لره�����اب. ك��م��ا �أع��ل��ن��ت م��و���ش��ي �أن��ه��ا �شرفع 
�لد�شتوري  �حلزب  نو�ب  على  �لعتد�ء�ت  حول  �شكاية 
�حلر لدى �ملفو�شية �ل�شامية حلقوق �لن�شان، م�شددة 

على �أن �عت�شام �حلزب د�شتوري قانوين.

عبري مو�شي

حماية موؤقتة للبورميني يف الوليات املتحدة     •• وا�صنطن-اأ ف ب

�أن  �لأم���ريك���ي���ة  �لإد�رة  �أع���ل���ن���ت 
م��و�ط��ن��ي ب��ورم��ا �ل��ذي��ن تقطعت 
�لعنف  �أعمال  ب�شبب  �ل�شبل  بهم 
�لع�شكري  �لنقالب  �أعقبت  �لتي 
�لبقاء  من  �شيتمكنون  �لبالد  يف 
�ملتحدة مبوجب  �ل��ولي��ات  د�خ��ل 

“و�شع �حلماية �ملوقت«.
�لد�خلي  �لأم��������ن  وزي������ر  وق������ال 
“ب�شبب  م��اي��ورك��ا���س  �أل��ي��خ��ان��درو 
و�لعنف  �ل��ع�����ش��ك��ري  �لن����ق����الب 
�ل���وح�������ش���ي ل����ق����و�ت �لأم�������ن �شد 
�ملدنيني، يعاين �شعب بورما �أزمة 

�إن�����ش��ان��ي��ة م��ع��ق��دة وم��ت��ف��اق��م��ة يف 
�أجز�ء كثرية من �لبالد«.

�شاملة  م��ر�ج��ع��ة  “بعد  و����ش��اف 
ل���ه���ذ� �ل���و����ش���ع �مل��������زري، ح������ّددُت 
ي�شتفيد(  ب��ل��د�  )ب�شفتها  ب��ورم��ا 
حتى  �ملوقت،  �حلماية  و�شع  من 
و�ملقيمون  �ل��ب��ورم��ي��ون  ي��ت��م��ك��ن 
ب�شفة �عتيادية من �لبقاء موقتا 

يف �لوليات �ملتحدة«.
و�شع  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  منحت 
�حلماية �ملوقت ملو�طني عدد من 

��شطر�بات  �شهدت  �لتي  �لبلد�ن 
�شيا�شية �أو كو�رث طبيعية.

وع���ادة م��ا متنح �حل��م��اي��ة لفرة 
�شبيل  ع���ل���ى  ت�����ش��ت��م��ر  حم�������دودة 
ولكن  ����ش���ه���ر�   12 مل������دة  �مل����ث����ال 
تو��شلت  م��ا  �إذ�  متديدها  ميكن 

�ل�شطر�بات �أو �لتهديد�ت.
�لد�خلي  �لأم�����ن  وز�رة  وق���ال���ت 
ب��ورم��ا على  ����ش��ت��ي��الء ج��ي�����س  �إن 
���ش��ب��اط/ م��ن  �لأول  يف  �ل�شلطة 

�قت�شادية  �أزم��ة  �إىل  �أدى  فرب�ير 

�لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  يف  ونق�س 
و�لطبية.

يحتج  �ل��ذي  �ل�شعب  �ن  و�أ�شافت 
�لعتقال  ي��و�ج��ه  �لن��ق��الب  على 
و�لعنف  و�ل���ره���ي���ب  �ل��ت��ع�����ش��ف��ي 

�ملميت من جانب �جلي�س.
�أن  �ل����وز�رة يف بيان �ىل  و�أ���ش��ارت 
�ملو�طنني  متنع  ك��ه��ذه  “ظروفا 
ب�شفة  و�مل���ق���ي���م���ني  �ل���ب���ورم���ي���ني 

�عتيادية من �لعودة ب�شالم«.
�ملوقت  �حل���م���اي���ة  و����ش���ع  وُم����ِن����ح 

�شهر�،   18 مل������دة  ل���ل���ب���ورم���ي���ني 
بنحو  �لج����������ر�ء  ه������ذ�  وي���ت���ع���ل���ق 
م��وج��ودي��ن يف  ���ش��خ�����س   1600
�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة، وف��ًق��ا ل���وز�رة 

�لأمن �لد�خلي.
م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال �مل��ت��ح��دث با�شم 
نيد  �لمريكية  �خلارجية  وز�رة 
�أظهر  “لقد  �جل��م��ع��ة  ب���ر�ي�������س 
�حر�م  ع��دم  و�ل�شرطة  �جلي�س 
تام لل�شعب �لبورمي وقد ��شتهدفا 
و�ل�شحافيني  و�لأط��ب��اء  �ل�شباب 

و�لن�شطاء �ل�شيا�شيني«.
و�أ�شاف “نكرر دعو�تنا للمجل�س 
�ل��ع�����ش��ك��ري و�ل�������ش���رط���ة لإن���ه���اء 
�لتع�شفية،  و�لع��ت��ق��الت  �لعنف 
�مل�شجونني  جميع  ع��ن  و�لإف����ر�ج 
�حلكومة  �شلطة  و�إع�����ادة  ظ��ل��م��ا، 

�ملدنية �ملنتخبة دميوقر�طيا«.
يف وقت �شابق هذ� �لأ�شبوع قالت 
�شتمنح  �إن��ه��ا  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 
�مل��وق��ت لع�شر�ت  و���ش��ع �حل��م��اي��ة 
طالبي  م��ن  �ل��ف��ن��زوي��ل��ي��ني  �آلف 
�لقمع  م����ن  �ل���ه���ارب���ني  �ل���ل���ج���وء 
�ل�شيا�شي و�لأزمة �لقت�شادية يف 

فنزويال.
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عربي ودويل

 اأخطاأت باإعالنها اأنها تريد اأن تكون »امللكة يف قلوب االإجنليز« 

•• الفجر –خرية ال�صيباين
    ال تزال جدران باكنغهام تهتز بعد االعرتافات 
التلفزيون  بثها  الــتــي  ومــيــغــان  لــهــاري  املتفجرة 
املتعددة  املمثلة  اتهمت  املا�ضي.  االأحــد  االأمريكي 
عاًما   39 العمر  مــن  البالغة  ال�ضابقة  االأعـــراق 
اأفكارا  باأن  واعرتفت  بالعن�ضرية,  امللكية  احلا�ضية 

انتحارية اعرتتها.
والده  اأن  لت�ضارلز, فقد اعترب  االأ�ضغر  اأما االبن     
امللكية التي حترر منها  املوؤ�ض�ضة  “�ضجناء”  واأخيه 
على  اخلمي�س,  ا,  اأي�ضً وليام  االأمــري  ورد  عام.  قبل 
خالل  قائال  وميغان  هاري  وجهها  التي  االتهامات 
زيارة ملدر�ضة يف �ضرق لندن ً: “ل�ضنا عائلة عن�ضرية 

على االإطالق«.

تـــكـــتـــِف  مل 
ب�ضرد  ــا  ــان دي
مـــ�ـــضـــاكـــلـــهـــا 
الـــزوجـــيـــة, 
هاجمت  ـــل  ب
ـــــــــا  ـــــــــه زوج
و�ــضــكــكــت يف 
قدراته كملك 
امل�ضتقبل يف 

رئي�سة وزراء نيوزيلندا توؤكد اأن من »واجب« بالدها حماية م�سلميها 
و�لذر�عني و�ل�شاقني �أنه كان ينتظر لتلقي �لعالج مع 
و�لد مقد�د �بر�هيم �لطفل �لبالغ �لثالثة من �لعمر 
“بد� يل  ت��ويف. وق��ال وه��و يبكي  �أن �لطفل  حني علم 

فجاأة �أن �أملي ل معنى له«.
وقالت �أرديرن “�لكالم لن ميحو �خلوف �لذي �أ�شاب 
�لطائفة �مل�شلمة” معتربة �أن �لنتيجة ينبغي �أن تكون 
وتثمنها  بتعدديتها  تفتخر  �أم��ة  �أك���ر،  جامعة  “�أمة 

وتد�فع عنها ب�شر��شة حني يقت�شي �لأمر«.
لتعاطفها  �لإ�شادة  �لهجوم  وق��وع  �أردي��رن عند  ولقيت 
�لكبري مع �لناجني وعائالت �شحايا �لهجوم ولقر�رها 
�ل�شريع ت�شديد �لقيود �ملفرو�شة على حيازة �لأ�شلحة 

•• ويلينغتون-اأ ف ب

�أم�س  �أردرن  جا�شيند�  نيوزيلند�  وزر�ء  رئي�شة  �أعلنت 
�لأول خالل مر��شم موؤثرة يف �لذكرة �لثانية للهجوم 
“و�جب”  م��ن  �أن  ت�شري�س  ك��ر�ي�����ش��ت  م�شجدي  ع��ل��ى 

بالدها حماية م�شلميها.
وح�شر م��ئ��ات �لأ���ش��خ��ا���س �مل��ر����ش��م �ل��ت��ي ج��رت و�شط 
�أمنية م�شددة تكرميا لذكرى �شحايا �ملجزرة  تد�بري 
�لتي نفذها مهاجم م�شلح يف 15 �آذ�ر/مار�س 2019 

موقعا 51 قتيال وع�شر�ت �جلرحى.
�لوجه  يف  �أ����ش���ي���ب  �ل�����ذي  �أت���اك���وك���وغ���و  ت��ام��ي��ل  روى 

قتل  �لتي  منري  ك��ري�ن  وقالت  نيوزيلند�.  يف  �لنارية 
زوجها �شهيد هارون حممود يف �لهجوم، خالل �ملر��شم 
�أف�����ش��ل م��ا مي��ك��ن �ل��ق��ي��ام ب��ه �ن��ت��ق��ام��ا للهجوم هو  �أن 
�أن نتعلم كيف ننه�س بكر�مة  “�أل نكون مثل �لعدو. 

ومن�شي قدما باأف�شل ما ميكننا«.
و�أوقف منفذ �لهجوم برينتون تار�نت �ملوؤمن بنظرية 
�لهجوم على م�شجدي  دقائق من  بعد  �لبي�س،  تفوق 

�لنور ولينوود.
�ملوؤبد  بال�شجن  �ملا�شي  �آب/�أغ�شط�س  يف  عليه  وحكم   
م��ن دون �حل���ق ب��احل�����ش��ول ع��ل��ى �إف����ر�ج م�����ش��روط، يف 

عقوبة غري م�شبوقة يف تاريخ هذ� �لبلد.

 جمل�س الأمن ميدد مهمة حفظ 
ال�سالم يف جنوب ال�سودان 

•• االأمم املتحدة -اأ ف ب

تبّنى جمل�س �لأمن �لدويل قر�ر�ً مُيّدد حتى 15 �آذ�ر/مار�س 2022 مهمة حفظ 
�ل�شالم يف جنوب �ل�شود�ن )مينو�س(، دون تغيري يف عديد هذه �لقّوة، رغم در��شة 
حديثة �أو�شت بخف�شه �إىل 15 �ألف ع�شكرّي مقابل 17 �ألفاً منت�شرين يف �لوقت 
�حلايل، وفق ما �أفاد دبلوما�شّيون. وقالت �مل�شادر نف�شها �إّن �لقر�ر �لذي �شاغته 
لعنا�شر  نف�شه  �لعدد  على  �أي�شاً  ُيبقي  بالإجماع،  مو�فقة  ونال  �ملتحدة  �لوليات 
�ل�شرطة )2،101( يف �إطار مهمة مينو�س. وبح�شب �لن�س، يعرب جمل�س �لأمن 
�إجر�ء تعديالت على م�شتويات قو�ت مينو�س ومهامها  “��شتعد�ده للنظر يف  عن 
على �أ�شا�س �لظروف �لأمنية على �لأر�س«. وو�شع �ملجل�س �شل�شلة معايري يتوجب 

على �ل�شلطات �لتز�مها.

   ه����ذه �ل��ع��ا���ش��ف��ة، �ل���ت���ي ميكن 
م��ق��ارن��ت��ه��ا ب���زل���ز�ل ع���ام 1936 
�أو  �لثامن(  �إدو�رد  �مللك  )ت��ن��ازل 
�لأزمة �لناجمة عن وفاة ديانا عام 
�إليز�بيث  �مللكة  �أج��ربت   ،1997
�لثانية على �خلروج من �شمتها 
�شحفي،  بيان  طريق  عن  �مللكي، 
وع�شرين  خم�ش�����ة  غ���������ر�ر  على 
لذعة  مقابلة  بعد  م�شت،  عاما 

�أخرى ...

البوح الكبري
    ب��ع��د �لأل����ع����اب �ل��ب��ه��ل��و�ن��ي��ة ل� 
و�لرق�س  �ل�شم�س”،  “�شريك 
�ملحموم  �لأي���رل���ن���دي  �لي��ق��اع��ي 
يف  �لأم�شية  �نتهت  د�ن�����س،  ريفر 
كان  ل��ن��دن.  يف  دومينيون  م�شرح 
ل� “كليف ريت�شارد” �شرف �ختتام 
�مللكية  للمنوعة  �ل�شنوي  �حلفل 
�لتي  �لثانية،  �إليز�بيث  بح�شور 
مل ت��ف��وت �أب����ًد� ه���ذ� �مل��وع��د منذ 
مبت�شما،  “��شتمر   .1945 ع��ام 
�إلفي�س  د�ع��ب  م�شرقا”،  ��شتمر 
�لإجنليزي �أمام جمهور من كبار 
�ل�شخ�شيات. ويف �ل�شف �لأمامي، 
�مللكة “تبت�شم” و “ت�شيء” رغم 
�مل���ز�ج مل يكن ك��ذل��ك. يف يوم  �ن 
 ،1995 ن��وف��م��رب   20 �لث��ن��ني، 
�لعر�س  �أن  ج��ي��ًد�  ت��ع��رف  ك��ان��ت 
�حلقيقي لي�س يف �مل�شرح بل على 

�لتلفزيون.
   ث��الث��ة وع�����ش��رون م��ل��ي��وًن��ا من 
رع��اي��اه��ا، �مل��رت��ب��ط��ني ب��� “بي بي 
ح�شرو� م�شل�شاًل ملكًيا  �شي 1”، 
مو�جهة  يف  �مل�����ش��اء.  ذ�ك  ر�ئ���ًع���ا 
�ل�����ش��ح��ف��ي م��ارت��ن ب�����ش��ري، ترفع 
ك���ل �شيء:  دي���ان���ا �حل���ج���اب ع���ن 
�لبتعاد  زو�ج����ه����ا،  م���ن  ي��اأ���ش��ه��ا 
�جلليدي لالأمري ت�شارلز، ونوبات 
و�إي����ذ�ء نف�شها،  ب�����ش��ر�ه��ة،  �لأك���ل 
�ل�شيئة،  و�لأف����ك����ار  و�لك���ت���ئ���اب، 
�ل�شرية  مغامرتها  ��ا  �أي�����شً ول��ك��ن 
مع �لر�ئد جيم�س هيويت، �لذي 

“ع�شقته«...
   ط���ي���ل���ة ����ش���اع���ة، �����ش���ت���م���رت يف 
�لعر�ف ب�شوت متعب، و�نتهى 
�لأمر بو�شع �ل�شاخرين منها �ىل 
كاميال،  ��شتح�شار  عند  جانبها 

�لتي  م�����دى �حل����ي����اة،  �مل��ن��اف�����ش��ة 
كنا  “ح�شًنا،  ���ش��ع��ادت��ه��ا:  ���ش��رق��ت 
ثالثة يف هذ� �ل��زو�ج، لذلك كان 
بابت�شامة  قالت  قلياًل”،  مكتظا 
م�شاهد  كل  �كت�شف  حزينة حيث 
�شنو�ت من �لإذلل... بلد باأكمله، 

مذهول، يحب�س �أنفا�شه. 

مقابلة م�ضجلة
 ليال واعّدت �ضرا

    جت��در �لإ���ش��ارة �إىل �أن عزفها 
من  “كوكر”  كان ممتاز�: نظرة 
مثل  قلياًل  مائل  ر�أ����س  �لأ���ش��ف��ل، 
ب��دل��ة د�كنة  �ل���ع���ذر�ء و�ل��ط��ف��ل، 
�أبي�س،  ق��م��ي�����س  ع��ل��ى  ور���ش��ي��ن��ة 
خ��دود هزيلة وردي��ة �ل��ل��ون... �إذ� 
ك���ان ل��ل��ك��ر�م��ة �مل��ج��روح��ة وجه، 
ف�شيكون لها مالمح هذه �لأمرية 
عاًما،   34 �ل��ع��م��ر  م���ن  �ل��ب��ال��غ��ة 
وند�شور  ع��ائ��ل��ة  �أ�����ش����اءت  و�ل���ت���ي 

معاملتها. 
ي���ح���دث مثل  �أن  ك��ي��ف مي��ك��ن     
�لتي  �لآذ�ن  رغ���م  �ل�����ش��يء؟  ه���ذ� 
تاأهب  حالة  ويف  م�شتنفرة  كانت 
�مل�شت�شارين،  من  لقطيعها  د�ئ��م 
�لثانية  �إليز�بيث  حتذير  يتم  مل 
�شخ�س  �أي  مثل  �ل�شباح،  يف  �إل 
�آخ����ر. ف��ال رئ��ي�����س هيئة �لإذ�ع����ة 
�لربيطانية )بي بي �شي(، �ملقرب 
�ل�شكرتري  ول  ب��اك��ن��غ��ه��ام،  م���ن 
�خلا�س لديانا مت �إبالغهما، �هلل 

ا  هذ� �مل�شت�شار �ملت�شّنع -وهو �أي�شً
بتقرير  مي��ده��ا  -�ن  دي��ان��ا  �شهر 
تخّيل  �ل���ربن���ام���ج. ومي���ك���ن  ع���ن 
زمن  من  ملكة  ��شمئز�ز  ب�شهولة 
“ل  ���ش��ع��ار ون��د���ش��ور  �آخ����ر، تبنت 

ت�شكو �أبًد�، ل ت�شرح �أبًد�«.

ت�ضكيك... فانتقام 
   مثل �أي بريطاين، كانت تدرك 
�ل��زوج��ني �ملدعوين  مت��اًم��ا غ��رق 
 ،1992 ع��ام  �شيف  يف  للحكم. 
ك�������ش���ف ك����ت����اب �أن���������درو م����ورت����ون 
�ل���������ش����ادم، �ل�������ذي غ����ّذت����ه دي���ان���ا 
�لتي  �لنف�شال  كارثة  عن  ���ش��ًر�، 
ولكن  يومًيا.  �ل�شحف  ت�شجلها 
�لليدي  �ملقابلة، ترتكب  نهاية  يف 
�نتهاك  ج���رمي���ة  �ل���ع���ن���ي���دة،  دي 
�أنها  ب��اإع��الن��ه��ا  �مل��ل��ك��ي��ة  �حل��رم��ة 
قلوب  يف  “�مللكة  تك���ون  �أن  تريد 

�لإجنليز«.
   و�لأ���ش��و�أ من ذل��ك، �أنها �شككت 
خالفة  ع��ل��ى  ت�ش�����ارلز  ق���درة  يف 
�أع������رف  “لأنن�������ي  و�ل������دت������ه: 
كونه  �أن  �أع���ت���ق���د  ���ش��خ�����ش��ي��ت��ه، 
هائلة،  لقيود  �شيعر�شه  ملًك�������ا 
باإمكانه  ك���ان  �إذ�  م��ا  �أع����رف  ول 
�إىل  د�ع����ي����ة  معها”،  �ل���ت���ك���ي���ف 
حد�ث��������ة،  “�أكر  ملكي  نظ�������ام 
بال�شعب”.  �ت�����ش�����������������ال  و�أك�������ر 
وذه��ب��ت �ىل ح��ّد �لإ���ش��ارة �إىل �أن 
جل�س  �إذ�  �أف�شل  �شيكون  �لعر�س 

مارتن  ح�شل  كيف  يعلم  وح���ده 
ب�شري �ملاكر على �شبقه �مللكي.

�أ�شبوعني من بث برنامج     قبل 
فريقه  �ن���ت���ظ���ر  “بانور�ما”، 

رياح  م���ن  حم��م��ي   ... �جل��ن��وب��ي 
لندن.

   م�شكني روب���رت ف��ي��ل��وز... عند 
�شقتها، كان على  �إىل  �مللكة  عودة 

�ملوظفون  ي��غ��ادر  ح��ت��ى  �ل�����ش��غ��ري 
مر�كز عملهم، ليت�شللو ليال �ىل 
�لتمرين  مت  كن�شينغتون.  ق�شر 
ع��ل��ى �لأ����ش���ئ���ل���ة و�لأج�����وب�����ة قبل 

�لت�شوير. وملزيد من �ل�شرية، لن 
بي  �ل��ب��ي  يف  �ملقابلة  تركيب  يتم 
�شي و�منا يف فندق يف �إي�شتبورن، 
وهو منتجع �شاحلي على �ل�شاحل 

ويليام  �لأك��رب  �بنها  كر�شيه  على 
غري  ت��ر�ف��ال��غ��ار،  �شربة  �ن��ه��ا   ...
وت�شتوجب  لإل��ي��ز�ب��ي��ث،  مقبولة 
�لأمرية  على  �لن�شباط  فر�س 

�ملتمردة.
   يف ���ش��ب��اح �ل��ي��وم �ل���ت���ايل، ُحدد 
�إىل  �لقرن”.  “زو�ج  م�����ش��ري 
�ملهدئ  �ل�شحفي  �ل��ب��ي��ان  ج��ان��ب 
كتبت  �لق�شر،  �إليه  ��شطر  �لذي 
جون  �ل�����وزر�ء،  رئي�س  �إىل  �مللكة 
�لطالق  �أن  لإب���الغ���ه  م��ي��ج��ور، 
-�لذي تعار�شه ديانا -�أ�شبح �لآن 
�أمًر� ل مفر منه. و�شيتم �إعالنه 
قبل   1996 �أغ�����ش��ط�����س   28 يف 
�لنهائي  �لنهيار  م��ن  و�ح��د  ع��ام 
باري�س،  يف  �مللعون،  �لعر�س  لهذ� 

حتت ج�شر �أملا.

اأمرية مت التالعب بها؟
     وي��ب��ق��ى ����ش���وؤ�ل م��ف��ت��وح حول 
هذه �ملقابلة، �لتي كانت عو�قبها 
�لزوجني  على  ثقيلة  �لنهاية  يف 
بعد  ووي��ن��د���ش��ور.  ودي��ان��ا  ت�شارلز 
مرور 25 عاًما على هذ� �لنفجار 
�تهم  �شي،  بي  �لبي  �شا�شات  على 
مارتن  �لر�حلة،  �لأم���رية  �شقيق 
لإقناعها  وث��ائ��ق  ب��ت��زوي��ر  ب�����ش��ري 
ب����اإج����ر�ء �مل��ق��اب��ل��ة م��ع��ه��ا. وزع���م 
ت�شارلز �شبن�شر �أن �ملر��شل �أظهر 
ح�����ش��اب��ات م�شرفية  ك�����ش��وف  ل��ه��ا 
دفعت  �لأم�����ن  �أج���ه���زة  �أن  ت��ث��ب��ت 
�ملحكمة  يف  ل�����ش��خ�����ش��ني  �أم�������و�ًل 
كانت  �أخ����ت����ه...  ع��ل��ى  للتج�ش�س 

مزيفة، علمنا لحًقا.
ما  �لك�شوفات،  تلك  �أر  »ل��و مل     
كتب  ب�شري لأختي”،  كنت لأقدم 
بي  ب��ي  �إىل  ر�شالة  يف  نوفمرب  يف 
�لب�شري،  ���ش��ل��وك  ك����ان  ه���ل  ���ش��ي. 
�لذي دفعه هذ� �ل�شبق �ل�شحفي 
نزيه؟  غ��ري  دول��ي��ة،  م�شرية  نحو 
�أع���ل���ن���ت �ل���ق���ن���اة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة يف 
م�شتقل  حتقيق  فتح  ذلك  �أعقاب 
�لقا�شي  د�ي�����ش��ون  ج��ون  برئا�شة 
�ل�شابق باملحكمة �لعليا... و�لأمر 
قانون  رج��ل  �لق���ل  على  يتطلب 
لالإ�شر�ف  كبري  باحر�م  يحظى 

على هذه �لق�شية �مللكية.
عن لوباري�ضيان

كاميال �ملناف�شة �لبدية جيم�س هيويت ع�شيق �لمرية

قبل 25 عاًما من ميغان:

هزت مقابلة �سادمة مع الأمرية ديانا العر�س الإجنليزي
يف 20 نوفمرب 1995, �ضاهد 23 مليون بريطاين على »بي بي �ضي« االعرتافات النارية الأمرية ويلز

�إليز�بيث �لثانية مل تعلم �ل �شباح يوم �لبث �شقيق ديانا يتهم

اإذا كان للكرامة املجروحة وجه، ف�سيكون لها مالمح الأمرية البالغة من العمر 34 عاًما

 اتهم �سقيق الأمرية الراحلة مارتن ب�سري بتزوير وثائق لإقناعها باإجراء املقابلة معها

يف 20 نوفمرب 1995، عرت ديانا �مل�شتور
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عربي ودويل
اأردوغان يف مواجهة الأكراد... هزمية اأكرب من خ�سارة ا�سطنبول

من عبد �هلل �أوجالن، زعيم حزب �لعمال �لكرد�شتاين �مل�شجون، �إىل �لأكر�د 
يدعوهم فيها للوقوف على �حلياد بني �حلكومة ومر�ّشحي �ملعار�شة، لأن 
ذلك �شيوؤدي �إىل دعم فعلي ملر�شح حزب �لعد�لة و�لتنمية، رئي�س �لوزر�ء 
�ل�شابق بنعلي يلدرمي. ومع ذلك، ثبت �أن فرز �لأ�شو�ت يف 31 مار�س )�آذ�ر( 
كان �إخفاقاً �شيا�شياً، وفاز �إمام �أوغلو بهام�س �شئيل بلغ 13 �ألف �شوت، يف 
لالنتخابات،  �لأعلى  �ملجل�س  لكن  مليوناً،   18 �شكانها  ع��دد  يبلغ  مدينة 
�لن��ت��خ��اب��ات يف  �إع���ادة  ق���ّرر  �ل��ع��د�ل��ة و�لتنمية،  �ل���ذي ي�شيطر عليه ح��زب 
23 يونيو ، وهذه �ملرة، فاز �إمام �أوغلو بهام�س 800 �ألف �شوت. و�شدم 
هام�س �لنت�شار �أردوغان وحزبه. كانت تلك �لليلة مبثابة هزمية ل ُتن�شى 
حرب  يف  ومتقدمة  جديدة  مرحلة  �شّكلت  كما  ُيقهر،  ل  �ل��ذي  لأردوغ���ان 
�أك��ر دق��ة لرهيب  �إىل ط��رق  �أردوغ����ان  �لإ�شالميني على �لأك����ر�د. ودع��ا 
�ملعار�شة، ف�شجن زعماء حزب �ل�شعوب �لدميقر�طي �ملنتخبني دميقر�طياً 

•• وا�صنطن-وكاالت

رجب  �لركي  �لرئي�س  ح��رب  �أن  بكديل  ب��ور�ك  �لركي  �ل�شحايف  �عترب 
طيب �أردوغان �شد �لأكر�د �شتوؤدي �إىل هزمية �أكرب من خ�شارة ��شطنبول 
يف �لنتخابات �ملقبلة يف 2023. وقال بكديل، يف قر�ءة ملعهد “غيت�شتون”، 
�إن �ل�شباق �لنتخابي يف ��شطنبول بد�أ يف 31 مار�س )�آذ�ر( 2019 بقوة، 
بعد �شيطرة �لأحز�ب �لإ�شالمية على �أكرب مدينة يف تركيا منذ 1994، 
�إذ� كان  25 عاماً كاملة، مل تكن ��شطنبول جمرد مدينة تفوز بها،  وملدة 
�لرئي�س �لركي رجب طيب �أردوغان يقول: “من يفوز با�شطنبول، يفوز 
بركيا«. ويف �لفرة �لتي �شبقت �نتخابات 2019، �أدرك �أردوغان �أن حزب 
ملر�شح  ��شطنبول  يف  ك��ردي  مليونا  �شوت  �إذ�  يخ�شر  قد  و�لتنمية  �لعد�لة 
�ملعار�شة �أكرم �إمام �أوغلو. ون�شرت “حمطة تي �آر تي” �حلكومية ر�شالة 

و�أع�شاء �لربملان وروؤ�شاء �لبلديات، وعني �أمناء بدًل منهم.
ول يتعني ع��ل��ى �أردوغ������ان �إغ����الق ح���زب �ل�����ش��ع��وب �ل��دمي��ق��ر�ط��ي ب��ع��د �أن 
�لدين  �شالح  للحزب،  �مل�شاركان  فالرئي�شان  �ل��و�ق��ع.  �لأم���ر  بحكم  �شّله 
“�لإرهاب«.  بتهم   2016 منذ  م�شجونان  يوك�شكد�غ،  وفيغن  دمريطا�س 
قد  �شيا�شي،  ح��زب  �إغ���الق  يف  �ملتمثل  ر�ديكالية،  �لأك���ر  �خل��ي��ار  ولتجاوز 
يفكر �أردوغان �أي�شاً يف �تخاذ تد�بري �إ�شافية لتوجيه �شربة �أخرى حلزب 
�ل�شعوب �لدميوقر�طي. وت�شمل هذه �خلطوة جتريد �حلزب من �لتمويل 
�حلكومي، حيث ل يبدو �أن �إغالق �حلزب �شيكون ر�دعاً له، فحزب �ل�شعوب 
�ل��دمي��وق��ر�ط��ي، ه��و ثامن ح��زب م��وؤي��د ل��الأك��ر�د يف تركيا. وي��و�ج��ه حزب 
�ل�شعوب �لدميقر�طي حملة دعاوى قانونية غري م�شبوقة �أي�شاً، و�عتقل 
و�شجنو�  �لربملان  من  نو�به  من  �لع�شر�ت  و�أقيل  �أع�شائه،  من  �ألفاً   16
مبوجب قانون مكافحة �لإرهاب �لركي. وتعمل �حلكومة حالياً على رفع 

�حل�شانة عن نو�ب حزب �ل�شعوب �لدميقر�طي �لذين يخ�شعون لدعاوى 
م�شتعجلة بتهم “�لإرهاب«.

ومع �إ�شد�ر حكم ق�شائي جديد بتهمة “ن�شر دعاية �إرهابية” �شد �ل�شيا�شي 
�لكردي �لبارز عمر فاروق غريغرييل �أوغلو يف فرب�ير )�شباط( �ملا�شي، 
�أردوغان  م�شكلة  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع  ج��دي��د�ً.  �شيئاً  منعطفاً  �حلملة  �تخذت 
�لأ�شو�ت  ن�شبة  �أن  ذل��ك  ��شطنبول،  م��ن  �أك���ر  تكلفه  �أن  ميكن  �ل��ك��ردي��ة 
�لكردية يف �لنتخابات �لرئا�شية يف  2023 قد ت�شل �إىل 7 ماليني، �أي 
�ملزيد من  �أن  على  موؤ�شر�ت  وهناك  �شانعي ملوك.  �شيكونون  �لأك��ر�د  �أن 
�لأكر�د ي�شعرون بخيبة �أمل من �شيا�شة �أردوغان �ملت�شددة. وذكر ��شتطالع 
لأردوغان،  �شابقاً  �لذين �شوتو�  �لأك��ر�د  ربع  �أن  ر�أي يف فرب�ير )�شباط(، 

قالو� �إنهم لن ي�شوتو� له مرة �أخرى.
وختم بكديل قائاًل: “حرب �أردوغان على �ل�شالم، تهزم نف�شها«.

•• الفجر –خرية ال�صيباين
املوجهة  التهم  جميع  العليا  للمحكمة  قرار  األغى     
اأف�ضل  االآن يف  اإنه  ال�ضابق.  الربازيلي  الرئي�س  اإىل 

و�ضع لهزم جايري بول�ضونارو عام 2022.
   مثل القط االأ�ضطوري, علينا اأن ن�ضدق اأن الرئي�س 
اأو  اإينا�ضيو لوال دا �ضيلفا,  ال�ضابق لوي�س  الربازيلي 
ففي  اأرواح.  ت�ضع  ميلك   )2010-2003( “لوال” 

تطور مذهل, مت اإحياء هذا الوح�س ال�ضيا�ضي.

 ف���ف���ي وق�����ت ل���ي�������س ب���ب���ع���ي���د، كان 
بالن�شبة للجميع يف عد�د �لأمو�ت 
�ملحكمة  ق����ررت  �أن  �إىل  ���ش��ي��ا���ش��ًي��ا، 
يف  تنظر  �ل��ت��ي  �ل��رب�زي��ل��ي��ة،  �لعليا 
بف�شيحة  �ملتعلقة  �لق�شايا  جميع 
�ل��ف�����ش��اد لف����ا ج���ات���و، �لث���ن���ني 8 
م���ار����س، �إل���غ���اء ج��م��ي��ع �لإج�����ر�ء�ت 
2015 �شد  ع��ام  ب��د�أت منذ  �لتي 

موؤ�ش�س حزب �لعمال.
�لتهامات  جميع  ف���اإن  وه��ك��ذ�،     
�ل�شابق  �ل��ق��ا���ش��ي  وج��ه��ه��ا  �ل���ت���ي 
���ش��ريج��ي��و م����ورو ع��ل��ى م����دى �شت 
فح�شب  ب��اط��ل��ة.  �أ�شبحت  ���ش��ن��و�ت 
ه����ذ� �لأخ������ري )�أ����ش���ب���ح ف��ي��م��ا بعد 
ق�شرية  ل����ف����رة  �ل�����ع�����دل  وزي��������ر 
�ليوم  وف���ق���د  ب���ول�������ش���ون���ارو  ع���ن���د 
و��شع(،  ن��ط��اق  ع��ل��ى  م�����ش��د�ق��ي��ت��ه 
�شركة  م����ن  ر�����ش����اوي  ل�����ول  ت��ل��ق��ى 
�أربعة  �شكل  يف  بروبر��س  �لنفط 
عقار�ت، دون تقدمي �أي دليل على 

�لإطالق.
    �أرب��ع��ة ع�شر �إج���ر�ء �آخ��ر مفتوح 
هي �أي�شا عر�شة للف�شخ. ففي هذه 
�لأحد  �لق�شاة  على  كان  �لق�شايا، 
�لتحقق  �لعليا  �ملحكمة  يف  ع�شر 
مما �إذ� كان �لقا�شي �ل�شابق مورو 
�أجل  م��ن  �أو  بحيادية  ت�شرف  ق��د 

د�ئم.  ب�شكل  ل��ول  م�شرية  حتطيم 
�لقا�شي  ي���ك���ون  ل  رمب�����ا  ل���ذل���ك 
غري �شعيد بروؤية هذه �لإجر�ء�ت 

تنطفئ ...
�أم�شى  �ل��ذي  �ل�شابق،  �لرئي�س     
من  �ل�������ش���ج���ن  يف  ي�����وًم�����ا   580
ي�شتعيد   ،2019 �إىل   2018
وي�شبح  �مل��دن��ي��ة،  ح��ق��وق��ه  ج��م��ي��ع 
موؤهاًل مرة �أخرى ملن�شب �شيا�شي، 

مبا يف ذلك رئا�شة �جلمهورية.
   »�شيا�شًيا، هذ� يغري كل �شيء: وفًقا 
�لأ�شبوع  نهاية  ُن�شر يف  ل�شتطالع 
�ملر�شح  ه����و  ل�����ول  ف������اإن  �مل���ا����ش���ي، 
�لرئي�س  هزم  على  �لقادر  �لوحيد 
�لنتخابات  يف  بول�شونارو  جايري 
 ،”2022 �أك��ت��وب��ر  يف  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة 
يالحظ �ملدير �لتنفيذي للمر�شد 
�لالتينية  لأم���ري���ك���ا  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
ومنطقة �لبحر �لكاريبي يف معهد 
ويف  بباري�س.  �ل�شيا�شية  �لدر��شات 
ح��ال ف���وزه يف �لق����ر�ع، ف�شيكون 
ذلك حتوًل هائاًل، �إىل جانب بعث 
�شت�شاف  ت��ق��ري��ًب��ا،  �مل�����ش��ي��ح  ي�شبه 

�ملهند�س  ت�شورها  �لتي  �لعا�شمة 
رئي�س  نيماير.  �أو���ش��ك��ار  �مل��ع��م��اري 
�قت�شادي  و�شع  �شاعده  �لفقر�ء، 
�ل�شلع  �أ�شعار  �رتفاع  مع  ��شتثنائي 
وفول  و�ملعادن  )�لنفط  �لأ�شا�شية 
ل���ه بو�شع  ���ش��م��ح  �ل�������ش���وي���ا( مم���ا 
�شيا�شة �جتماعية �شخية. وبف�شل 
ب���رن���ام���ج ب��ول�����ش��ا ف��ام��ي��ل��ي��ا، خرج 
�لرب�زيليني  من  �ملاليني  ع�شر�ت 
�رتقاءهم  �إن  �ل��ف��ق��ر.  ب��ر�ث��ن  م��ن 
�لجتماعي ي�شمح لهم ببلوغ و�شع 
وبالن�شبة  �ل��ف��ق��ر�ء،  �ل��رب�زي��ل��ي��ني 
�لطبقة  يف  �لن����دم����اج  ل��ل��ب��ع�����س، 

�لو�شطى.
  �حلياة �ل�شابعة: رجل �لنفوذ. يف 
على  �لد�شتوري  �حلظر  مو�جهة 
�لر�شح لولية ثالثة على �لتو�يل، 
دفع لول، يف ذروة �شعبيته، “رئي�شة 
وزر�ئه” ديلما رو�شيف، �ل�شخ�شية 
�ل���ت���ي ت��ن��ق�����ش��ه��ا �ل���ك���اري���زم���ا، �إىل 

�لرئا�شة عام 2011. 
  خلف �لكو�لي�س، كان �لقط �لذكي 
ي��ق��دم �مل�����ش��ورة وي��ح��رك �خليوط. 

لهذ�  �أ�شال  �لرية  �لأ�شطورة  �إىل 
�أن  �شبق  �ل��ذي  �ل�شيا�شي  �حليو�ن 
مات عدة م��ر�ت، قبل �أن يعود �إىل 

�حلياة، و�شول �إىل ذروة �ل�شلطة.
غ���ارق���ا يف  ل���ول  �لأوىل:  ح��ي��ات��ه    
�لبوؤ�س. هو �ل�شابع من بني ثمانية 
لعائلة   1945 ع���ام  ول���د  �أ���ش��ق��اء، 
برينامبوكو، يف منطقة  فقرية يف 
�حل��ظ، جنا من  نورد�شت. حل�شن 
ح��ال��ت��ه ع��ن��دم��ا ك���ان ر���ش��ي��ًع��ا، على 
عك�س �أرب��ع��ة م��ن �إخ��وت��ه وع���دد ل 
يف  �ل�شغار  �لأط��ف��ال  م��ن  يح�شى 
من  يعانون  �ل��ذي��ن  ر�أ���ش��ه  م�شقط 
ف��ق��ر م���دق���ع. ح��ت��ى ع��ل��ى م�شتوى 
ت��ع��ت��رب عائلة  �مل��ت��و����ش��ع��ة،  ق��ري��ت��ه 
ل���ول حم���روم���ة، ون�����ادر� م��ا يكون 
لدى �لأ�شقاء ما يكفي من �لطعام. 
يف �ل�شابعة من عمره، قررت و�لدة 
�إىل  �ل��ه��ج��رة  �مل�شتقبلي  �ل��رئ��ي�����س 
باولو  �شاو  يف  لال�شتقر�ر  �جلنوب 
على �أمل م�شتقبل �أف�شل. رحلتهم 
ب����احل����اف����ل����ة، م�����ع �ل�������ش���غ���ري ل���ول 
�إىل  تنتمي  و�لدته،  بتنورة  ما�شكا 

�لعمال.  ح����زب  ت��اأ���ش��ي�����س  يف  ل����ول 
بد�أت  �لتي  �لديكتاتورية  و�نتهت 

عام 1964، عام 1985.
�ملر�شح  �خل����ام���������ش����ة:  �حل�����ي�����اة     
تر�شح   ،1989 ع����ام  �ل��رئ��ا���ش��ي. 
�لدولة.  يف  م��ن�����ش��ب  لأع���ل���ى  ل���ول 
م��ر���ش��ح ع��ن ح���زب �ل��ع��م��ال، و�جه 
�لذي  �ل�شتبل�شمنت  من  معار�شة 
و�نحازت  خطرًي�.  ي�شارًيا  يعتربه 
قناة جلوبو تي يف �لقوية “للبالي 
ميلو.  دي  ك��ول��ور  فرناندو  بوي” 
متورًطا يف ف�شيحة ف�شاد، ��شتقال 
فرة  ��شتكمال  دون  �لأخ���ري  ه��ذ� 
ولي��ت��ه. وت��ر���ّش��ح ل��ول م��رة �أخرى 
كل  ويف  و1998،   1994 ع����ام 
�ل�شر�كي  ق��ب��ل  م���ن  ُي���ه���زم  م���رة 
ف��رن��ان��دو هرنيكي  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 

كاردو�شو.
   �حلياة �ل�شاد�شة: رئي�س. �لر�شح 
�لإيجابي!  �ل��ر���ش��ح  ه���و  �ل���ر�ب���ع 
 ،2003 ي���ن���اي���ر  م����ن  �لأول  يف 
من�شبه  �ل��ع��ام��ل  �ل��رئ��ي�����س  ت����وىل 
بر�زيليا،  يف  �لب��ت��ه��اج  م��ن  ج��و  يف 

�لأ�شطورة “�للولية«.
�ل�شو�رع.  طفل  �لثانية:  �حلياة     
�ل��ذي تعمل فيه و�لدته  �لوقت  يف 
بعدد  ل��ول  يقوم  منزلية،  كمعينة 
من �لوظائف �لهام�شية �لتي متنعه 
�لعادية.  ب��امل��د�ر���س  �لل��ت��ح��اق  م��ن 
�أحذية، عامل  بائع برتقال، تلميع 
�ل�شناعية  �ل�����ش��اح��ي��ة  يف  ي��وم��ي: 
ي�شاهم  �لكربى،  باولو  �شاو  ملدينة 
�لو�شائل يف  �ل�شاب نورد�شتني بكل 

دخل �لأ�شرة �ملتو��شع.
   ُترك مل�شريه “�لقط” لول، ذكي 
مب���ا ي��ك��ف��ي ل��ل��ه��روب م���ن خماطر 
�ملدينة �لكبرية. ويف عطالت نهاية 
�ملانغروف  �إىل  ي��ذه��ب  �لأ����ش���ب���وع، 
�لغابة  �إىل  ثم  �ل�شرطانات،  ل�شيد 
�لر�بعة  �شن  ويف  �حل��ط��ب.  جلمع 
يف  “عامل”  وظيفة  وج��د  ع�شرة، 
ر�تب  ق�شيمة  �أول  وتلقى  مكتب، 

بال�شكل �ملنا�شب.
�لعامل. يف �شن  �لثالثة:     �حلياة 
�ل�شاد�شة ع�شرة، ترك لول �ملدر�شة 
�لأب���د عندما وج��د وظيفة يف  �إىل 

باولو...  ���ش��او  يف  لل�شلب  م�شنع 
1964، عندما  عمل خطري. عام 
19 ع���اًم���ا، فقد  ب��ل��غ م���ن �ل��ع��م��ر 
ت�شلم  �آل���ة.  بو��شطة  قطع  �إ�شبًعا 
كان  مبلغ  �ل�����ش��رك��ة،  م��ن  تعوي�شا 
�أر���س �شغرية  ل�شر�ء قطعة  كافيا 

و�شيارة لو�لدته.
   �حلياة �لر�بعة: �لزعيم �لنقابي. 
من  ف��رة  بعد   ،1966 ع��ام  منذ 
�لبطالة، �أ�شبح لول، �لذي ل يز�ل 
نقابًيا،  �ل�شلب،  �شناعة  يف  يعمل 
�ل�شيوعيني،  �لن�شطاء  على  يردد 
�ملهنية  �ل��ن��ق��اب��ات  م��ر�ت��ب  وت�شلق 
�لديكتاتورية  �����ش���ت���دت  ع���ن���دم���ا 
على وجه �خل�شو�س،  �لرب�زيلية، 

منذ عام 1968. 
  ظهرت مو�هبه كزعيم تدريجيا، 
وخ��������الل �لإ�������ش������ر�ب������ات �ل���ك���ربى 
�قرب  �ُشجن.   ،1980-1979
من �ملثقفني )مثل عامل �لجتماع 
�لرئي�س �مل�شتقبلي فرناندو �إنريكي 
�لجتماعية  و�حلركات  كاردو�شو( 
دي���ن م��ت��ح��رري��ن، �شارك  وع��ل��م��اء 

�لف�شاد  ف�����ش��ي��ح��ة  ك���ان���ت  وب��ي��ن��م��ا 
�شمل  �ل��ت��ي  ج��ات��و،  لف��ا  �ل�شخمة 
�ل�شيا�شيني  وع�شر�ت  تبروبر��س 
�مل�شهد  ت��دم��ر  �لآف����اق،  م��ن جميع 
�ملعار�شة  ����ش��ت��ن��ف��رت  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي، 
رو�شيف.  دي��ل��م��ا  لإ���ش��ق��اط  ق��و�ه��ا 
عام  ب��ع��د   ،2016 �أغ�����ش��ط�����س  يف 
�نتخابها، �شّوت  �إعادة  ون�شف من 
�لذي  �لعزل  �لكونغر�س على قر�ر 
ب�  ل��ول وو���ش��ف��وه  �أن�����ش��ار  ��شتنكره 

“�لنقالب �ملوؤ�ش�شي«.
�ل�شجني.  �ل���ث���ام���ن���ة:  �حل���ي���اة      
جن���ح �ل��ق��ا���ش��ي ���ش��ريج��ي��و م����ورو، 
)جنوب(،  ك��وري��ت��ي��ب��ا  منطقة  م��ن 
�لقانونية  جناحاته  حفزته  �ل��ذي 
من  �ملحبط  �ل��ع��ام  �ل���ر�أي  و�شانده 
توجيه  يف  جن����ح  �ل���ع���م���ال،  ح�����زب 
�ل�شابق  �ل���رئ���ي�������س  �إىل  �لت����ه����ام 
�أرم�����ل -ت��وف��ي��ت زوجته  و���ش��ج��ن��ه. 
-و�ج������ه   2017 ع������ام  م���اري�������ش���ا 
�ل��ث��ان��ي��ة يف  ل��ل��م��رة  �ل�شجن  حم��ن��ة 
�أ�شبح   ،2019 ي��ن��اي��ر  ح���ي���ات���ه. 
رئي�س  �أول  ب��ول�����ش��ون��ارو  ج���اي���ري 
مي��ي��ن��ي م��ت��ط��رف ل���ل���رب�زي���ل منذ 
�لديكتاتورية )1985-1964(، 
�ل�شابق  �ل��رئ��ي�����س  حينها  و�ع���ُت���رب 
�أن  �إل  د�ئ���م.  ب�شكل  �شيا�شًيا  ميًتا 
�أع��اده �إىل   2021 ق��ر�ر 8 مار�س 
75 عاًما، ميكن  �مل�شرح، ويف عمر 
بدء  �لتفكري يف  ل��ول،  “�لقط”  ل� 

... حياة تا�شعة.

من طفل ال�ضوارع اإىل الرئا�ضة:

عودة لول دا �سيلفا: قيامة رجل بت�سع اأرواح...!
قرار املحكمة العليا اأعاده اإىل امل�ضرح, و�ضيا�ضًيا تغرّي كل �ضيء

�لرئي�شة ديلما رو�شيف و�لرئي�س �ل�شابق لول�لرئي�س �لرب�زيلي �ل�شابق لوي�س �ينا�شيو لول د� �شيلفا

لول هو املر�سح الوحيد القادر على هزم بول�سونارو يف انتخابات 2022

وزير �لعدل �ل�شابق �شريجيو مورو )�إىل �لي�شار( مع �لرئي�س جايري بول�شونارولفتة تطالب بالإفر�ج عن �لرئي�س �ل�شابق لول

تطور مذهل, يعيد اإحياء هذا الوح�س ال�ضيا�ضي الذي اعتربه اجلميع مْيتا �ضيا�ضًيا

جمل�س الأمن ميدد مهمة »اأمي�سوم« يف ال�سومال  •• االأمم املتحدة-اأ ف ب

ق���وة �لحت����اد �لإف��ري��ق��ي يف  ق����ر�ر� مي���دد تفوي�س  �ل����دويل  تبنى جمل�س �لأم����ن 
�ل�شومال )�أمي�شوم( حتى كانون �لأول/دي�شمرب، ويح�س �شلطات هذ� �لبلد على 
ح�شبما �أعلنت �لرئا�شة �لأمريكية  �إجر�ء �نتخابات “دون مزيد من �لتاأخري” ، 
�ململكة  �شاغته  و�ل���ذي  �شفحة   13 يف  �ل��و�ق��ع  �لطويل  �لن�س  و�أُق���ّر  للمجل�س. 

�ملتحدة بالإجماع بني �أع�شاء �ملجل�س �خلم�شة ع�شر، وفقا للم�شدر نف�شه.
و�شدر �لقر�ر بعد مفاو�شات �شاقة م�شتمرة منذ �شباط/فرب�ير بني �أع�شاء جمل�س 
و�لنيجر  )كينيا  �لإفريقية  و�ل��دول  �لغربية  �ل��دول  بني  خالفات  ب�شبب  �لأم��ن 
15 يوما. وكانت م�شاألة  �أرغمت لندن على تاأجيل �لت�شويت ملدة  وتون�س( �لتي 

�لدول  �ل��دول، ومعظمها  هذه  �ملتحدة و”طريقة عمل”  ق��ر�ر�ت �لأمم  ب�شياغة 
�مل�شتعمرة �ل�شابقة وهي من �لأع�شاء �لد�ئمني يف جمل�س �لأمن. ويجيز �لقر�ر 
19626 جندًيا حتى  �لإبقاء على ن�شر  �لإفريقي  �لأع�شاء يف �لحتاد  “للدول 
31 كانون �لأول/دي�شمرب 2021” يف �ل�شومال، مع تعليمات “باأن يبد�أ يف �لعام 
�ل�شومالية«.  �لأمن  “�إىل قو�ت  �لأمنية  ملهّماتها  �لتدريجي”  �لنتقال   2021
�إع��ادة هيكلة  “يقر ب�شرورة  �أن �لن�س  �أمي�شوم ينتهي �لأح��د. كما  وكان تفوي�س 
ويكلف �لقر�ر �لأمني �لعام لالأمم  مهمة �لحتاد �لإفريقي �عتبار� من 2022«. 

�إعالن نتيجة �لت�شويت،  �إحدى نقاط �خلالف �لرئي�شية. وبعد  �أمي�شوم  متويل 
�أ�شدرت �لنيجر با�شم �لدول �لإفريقّية �لأع�شاء يف �ملجل�س بياناً �نتقدت فيه ب�شّدة 
وب�شكل مطّول �لطريقة �لتي �أجرت بها �ململكة �ملّتحدة �ملفاو�شات وعدم مر�عاة 
بع�س  “ُرِف�شت  عباري  عبده  �لنيجر  �شفري  وق��ال  �ل���دول.  تلك  تعليقات  بع�س 
�لإطالق”.  على  تف�شري  �أّي  ب��دون  بل حتى  مقنع،  تف�شري  �أّي  ب��دون  مقرحاتنا 
�آلية  �أن  و�عترب  �لإفريقي«.  �لحّت��اد  مو�قف  يعك�س  ل  �لنهائي  “�لن�ّس  و�أ�شاف 
�لدول  بع�س  مبوجبه  تقوم  �لتي  �لنظام”  ت�شميم  “�إعادة  تتطلب  �لتفاو�س 

�ملتحدة �أنطونيو غوتريي�س مو��شلة �لبحث عن خيار�ت لتمويل �أمي�شوم. ويو�شح 
�أن �ملهمة �ملقبلة ينبغي �أن يكون “هدفها �لأول �ل�شماح لقو�ت �لأمن �ل�شومالية 
بتويل �مل�شوؤولية �لأمنية �لأوىل مع ح�شولها على دعم«. ويطلب جمل�س �لأمن 
“بهذ� �ل�شدد من �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة، بال�شر�ك مع �لحتاد �لإفريقي 
�قر�ح  ت�شليم  �ملانحة،  و�جلهات  �ل�شومالية  �لفدر�لية  �حلكومة  مع  وبالت�شاور 
بحلول نهاية �أيلول/�شبتمرب 2021 حول �أهد�ف �إ�شر�تيجية، وت�شكيلة وحجم 
بعثة �لحتاد �لإفريقي بعد �إعادة هيكلتها«. كما يطلب قر�ر جمل�س �لأمن “من 
دون  تنظم  �أن  �لحتادية  �ل�شومالية  و�لوليات  �ل�شومالية  �لفدر�لية  �حلكومة 
�شبتمرب”   17 لقر�ر  وذ�ت �شدقية وجامعة طبقا  �نتخابات حرة وعادلة  �إبطاء 

د�عيا �حلكومة و�لوليات “للتو�شل �إىل �تفاق �شيا�شي لهذه �لغاية«.
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املال والأعمال
»ديوا« تفوز بجائزة اأف�سل �سفقة للطاقة املتجددة يف ال�سرق الأو�سط واإفريقيا لعام 2020

•• عجمان-وام:

ب��ن حميد  ع��م��ار  �ل�شيخ  �شمو  �أ���ش��در 
رئي�س  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  �ل��ن��ع��ي��م��ي ويل 
�ملجل�س �لتنفيذي �لقر�ر �لأمريي رقم 
2 ل�شنة 2021 ب�شاأن �لقيد يف �شجل 
و�ل�شت�شاريني  و�مل��ق��اول��ني  �مل��وردي��ن 
وياأتي  ع��ج��م��ان.  يف  �مل��ال��ي��ة  ب���د�ئ���رة 
�لقر�ر يف �إطار �لتوجهات �لقت�شادية 
وفقاً  �لإم���ارة  حكومة  تنتهجها  �لتي 
 ،  2021 �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  خلطتها 
�أعمال  بيئة  توفري  �إىل  تهدف  �لتي 
�مل�شتثمرين  وحت��ف��ز  ت��دع��م  ج���اذب���ة 

يدعم م�شاعي �إمارة عجمان �لهادفة 
وخلق  �لإم�������ارة  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  رف����ع  �إىل 
�شرورة  �إىل  م�شري�ً  م�شتد�م  �قت�شاد 

تهيئة بيئة جاذبة لال�شتثمار�ت .
�خلطط  �أن  �إىل  ����ش���ع���ادت���ه  و�أ������ش�����ار 
�لتنموية �لتي و�شعتها �إمارة عجمان 
�لقطاع  ع���ل���ى  ك���ب���ري  ب�����ش��ك��ل  ت���رك���ز 
ت�شعى  ل���ط���امل���ا  �ل������ذي  �لق���ت�������ش���ادي 
ودعم  حتفيزه  �إىل  عجمان  حكومة 
منوه وذلك متا�شياً مع روؤية �لقيادة 
�ل��ر���ش��ي��دة و�أه������د�ف روؤي����ة �لإم�����ار�ت 
�ل���دول���ة يف  ب��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة   2021

موؤ�شر�ت �لتناف�شية �لعاملية.

�لوطني.  �لقت�شاد  من��و  م��ن  وت��ع��زز 
وبناء على هذ� �لقر�ر مت �إلغاء ر�شوم 
�لتجديد �ل�شنوي لل�شركات و��شتيفاء 
�لد�ئرة نظري قيد �ملورد �أو �ملقاول �أو 
�ل�شجل ر�شماً مقد�ره  �ل�شت�شاري يف 
�ل�شركات  ل��دع��م  م��ائ��ة دره���م وذل���ك 
�لنظام  يف  �لت�شجيل  على  وحتفيزها 
و�ل��ت��ع��ام��ل م���ع خم��ت��ل��ف �جل���ه���ات يف 

حكومة عجمان.
ك��م��ا ق��ام��ت ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان ممثلة 
ب�����د�ئ�����رة �مل����ال����ي����ة مب���ن���ح �م����ت����ي����از�ت 
لأ�شحاب �مل�شاريع و�ملن�شاآت �ل�شغرية 
هذه  ب��اإع��ف��اء  “تعزيز”  و�مل��ت��و���ش��ط��ة 

�حتادية �أو وكيال ح�شرياً.
يتم  �ل��ت��ي  �ل��ر���ش��وم  ح�شيلة  وت�����وؤول 
��شتيفاوؤها مبوجب �أحكام هذ� �لقر�ر 

حل�شاب �خلز�نة �لعامة للحكومة.
حميد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو  و�أك���د 
�لنعيمي رئي�س د�ئرة �ملالية يف حكومة 
عجمان �ن قر�ر �شمو ويل عهد �إمارة 
ع��ج��م��ان ي��ع��زز �جل��ه��ود �ل��ر�م��ي��ة �إىل 
خلق بيئة جاذبة لال�شتثمار وي�شاهم 
يف �لرتقاء ب��الأد�ء و�لعمل �ملايل مبا 
يتما�شى مع م�شرية �لتنمية �مل�شتد�مة 
وروؤية عجمان 2021 ببناء �قت�شاد 
�أخ�شر وتر�شيخ مكانة عجمان مركز�ً 

�ل��ق��ي��د يف �ل�شجل  �ل��ف��ئ��ة م��ن ر���ش��وم 
يف  وذل��ك  جم��اين  ب�شكل  وت�شجيلهم 
�إطار حر�شها على ت�شهيل �لإجر�ء�ت 
على  بالنفع  ت��ع��ود  م��ب��ادر�ت  وتنفيذ 
�ل�شغرية  و�ملن�شاآت  �مل�شاريع  �أ�شحاب 

و�ملتو�شطة.
و����ش��ت��ث��ن��ى �ل���ق���ر�ر �أي�������ش���اً ع����دد� من 
يف  �لقيد  نظري  �لر�شوم  من  �جلهات 
�لقيد مملوكاً  �إذ� كان طالب  �ل�شجل 
جلمعية خريية �أو موؤ�ش�شة �أهلية ذ�ت 
لإح��دى �جلهات  �أو مملوكاً  ع��ام  نفع 
�ملعفاة من �لر�شوم �ملحلية �و تابعاً �أو 
مملوكاً لأي جهة حكومية حملية �أو 

ر�ئد�ً لال�شتثمار�ت و�لأعمال. و�أ�شار 
تعمل  عجمان  حكومة  �أن  �إىل  �شموه 
ب�شكل م�شتمر على تنفيذ �لعديد من 
ت�شهل  �أن  �شاأنها  م��ن  �ل��ت��ي  �مل��ب��ادر�ت 
مز�ولة  و�مل�شتثمرين  �ملوؤ�ش�شات  على 
�لأع���م���ال يف �لإم�����ارة وذل���ك لتمكني 
وتن�شيط  �لنمو  م��ن  �لأع��م��ال  ق��ط��اع 
�حل�����رك�����ة �لق���ت�������ش���ادي���ة وب���ال���ت���ايل 
�ملايل  �ل���ت���و�زن  حتقيق  يف  �مل�����ش��اه��م��ة 

و�لقت�شادي بالدولة.
من جانبه �أكد �شعادة مرو�ن �أحمد �آل 
علي مدير عام د�ئرة �ملالية يف حكومة 
�لعهد  ويل  ���ش��م��و  ق����ر�ر  �ن  ع��ج��م��ان 

ويل عهد عجمان ي�سدر قرارا ب�ساأن القيد يف �سجل املوردين واملقاولني وال�ست�ساريني

خالل االجتماع االأول ملجل�س اإدارة املركز يف عام 2021

مركز دبي لتطوير القت�ساد الإ�سالمي يبداأ العمل على تنفيذ خطته لعام 2021 تر�سيخًا ملكانة دبي عا�سمًة عامليًة للقطاع 

�مل�شروع.
�لتي  �مل�شبوقة  غ��ري  و�لجن����از�ت  للتميز  ن�شبة  �ل��ط��اي��ر:  معايل  وق��ال 
م�شرية  يف  فاعل  ب�شكل  لت�شاهم  جهودها  يف  �لهيئة  ت�شتمر  حققناها 
من  �خلام�شة  �ملرحلة  �أن  �إىل  ..م�شري�  �ل��دول��ة  يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
 900 ب��ق��درة  �ل�شم�شية  للطاقة  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  جممع 
�شجل  يف  جديدة  نوعية  �إ�شافة  ت�شكل  �مل�شتقل  �ملنتج  بنظام  ميجاو�ت 
�شل�شلة م�شروعاتنا �لناجحة يف جمال �لطاقة �ملتجددة و�لنظيفة و�لتي 

ت�شتخدم �أف�شل �لتقنيات �لعاملية.
�إىل  ت�شاف  �ل��ت��ي  �جل��ائ��زة  ه��ذه  على  باحل�شول  ف��خ��ورون   : و�أ���ش��اف 
جمموعة �جلو�ئز �لعاملية �ملرموقة �لتي ح�شلت عليها م�شاريع جممع 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم للطاقة �ل�شم�شية �أحد م�شار�ت ��شر�تيجية 
من   75% ت��وف��ري  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي   2050 �لنظيفة  للطاقة  دب���ي 

�إجمايل �لقدرة �لإنتاجية للطاقة يف دبي من م�شادر �لطاقة �لنظيفة 
�أكرب جممع للطاقة  يعد  �ملجمع  �أن  �إىل  ..م�شري�   2050 بحلول عام 
�إىل  �لن��ت��اج��ي��ة  ق��درت��ه  و�شت�شل  و�ح���د  م��وق��ع  �ل��ع��امل يف  يف  �ل�شم�شية 

5000 ميجاو�ت بحلول 2030.
من  لأك���ر  �لنظيفة  �ل��ط��اق��ة  �ملجمع  م��ن  �خلام�شة  �مل��رح��ل��ة  و�شتوفر 
1.18 مليون طن  لالإ�شهام يف �حلد من  دبي  270،000 م�شكن يف 
من �لنبعاثات �لكربونية �شنوياً و�شيتم ت�شغيلها على مر�حل بدء�ً من 

�لربع �لثالث من عام 2021.
ي�شار �إىل �أن جو�ئز جملة “بروجكت فاينان�س �نرنا�شونال” تعد من 
�جلو�ئز �ملرموقة عاملياً ومتنح ب�شكل �شنوي لتكرمي �لأفر�د و�ملوؤ�ش�شات 
م�شتوى  على  �ملالية  و�ل�شفقات  �لإجن���از�ت  �أف�شل  �أ�شحاب  و�مل�شاريع 

�لعامل.

•• دبي-وام:

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديو�” بجائزة “�أف�شل �شفقة للطاقة 
ع��ن �ملرحلة   ”2020 �مل��ت��ج��ددة يف �ل�����ش��رق �لأو���ش��ط و�إف��ري��ق��ي��ا ل��ع��ام 
�ل�شم�شية  للطاقة  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  جممع  م��ن  �خلام�شة 
“بروجكت  جملة  قبل  م��ن  �لكهرو�شوئية  �ل�شم�شية  �لأل����و�ح  بتقنية 
“توم�شون  �لعاملية  �لأن��ب��اء  لوكالة  �لتابعة  �نرنا�شونال”  فاينان�س 
رويرز” وهي جملة متخ�ش�شة يف متابعة وحتليل �مل�شاريع و�لبيانات 

�ملالية و�ل�شفقات للم�شاريع على م�شتوى �لعامل.
وت�شلم معايل �شعيد حممد �لطاير �لع�شو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي 
لهيئة كهرباء ومياه دبي �جلائزة بح�شور �ملهند�س وليد �شلمان �لنائب 
ت��ط��وي��ر �لأع���م���ال و�ل��ت��م��ي��ز وف��ري��ق عمل  ل��ق��ط��اع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي للرئي�س 

بالتعاون مع جمل�س �ضيدات اأعمال اأبوظبي

جمل�س �سيدات اأعمال عجمان ينظم ور�سة »فر�سة ت�سويق وبيع منتجك يف مركز عجمان لريادة الأعمال«
•• عجمان- الفجر

نظم جمل�س �شيد�ت �أعمال عجمان يف غرفة جتارة و�شناعة عجمان 
بالتعاون مع جمل�س �شيد�ت �أعمال �أبوظبي ور�شة تعريفية بعنو�ن 
�لأعمال”  ت�شويق وبيع منتجك يف مركز عجمان لريادة  “فر�شة 
�لعمال  ورو�د  �مل�شاريع  و�شاحبات  �ملجل�شني  ع�شو�ت  بح�شور 
�لت�شويقية  و�ملن�شة  �ل�شتثمارية  �لفر�س  على  �ل�شوء  لت�شليط 

ملركز عجمان لريادة �لأعمال.
ح�شر �لور�شة عن بعد عرب خا�شية �لت�شال �ملرئي �لدكتورة �آمنة 
و�لدكتورة  عجمان،  �أعمال  �شيد�ت  جمل�س  رئي�شة  علي  �آل  خليفة 
�أبوظبي  �أعمال  �شيد�ت  ملجل�س  �لتنفيذي  �ملدير  �لعامري  �شفيقة 

وخالد �ل�شام�شي مدير مركز عجمان لريادة �لأعمال.
�أكدت  �لعامري  �لور�شة بكلمة ترحيبية للدكتورة �شفيقة  �إ�شتهلت 
�أبوظبي  �أعمال  �شيد�ت  جمل�شي  بني  �لتعاون  �أهمية  على  خاللها 
�لعمال  ل�شاحبات  م�شركة  وبر�مج  فعاليات  تنفيذ  يف  وعجمان 
وتوفري قنو�ت تو��شل مبا�شرة ت�شمن تبادل �خلرب�ت و�ل�شر�كات 
�ملربمة بني  �لتفاهم  ملذكرة  وذلك ترجمة  �ملجل�شني  بني ع�شو�ت 

جمل�شي �شيد�ت �أعمال �أبوظبي وعجمان.
�لعديد  تنفيذ  يف  عجمان  �عمال  �شيد�ت  جمل�س  بجهود  و�أ���ش��ادت 
“�إ�شر�قة”  من �لرب�مج و�ملبادر�ت وعلى ر�أ�شها �لربنامج �لوطني 
�شارك  كما  �أب��وظ��ب��ي،  �أع��م��ال  ���ش��ي��د�ت  جمل�س  ع�����ش��و�ت  مب�شاركة 
جمل�س �شيد�ت �أعمال عجمان يف جملة من دور�ت وبر�مج جمل�س 
جمال�س  بني  �لدو�ر  يف  �لتكامل  لتج�شيد  �أبوظبي  �عمال  �شيد�ت 
�عمال  ���ش��ي��د�ت  ع��ام وجمل�شا  ب�شكل  �ل��دول��ة  �لأع��م��ال يف  ���ش��ي��د�ت 

�بوظبي وعجمان ب�شفة خا�شة. 
�آمنة خليفة �ل�شكر للح�شور، و�أكدت  من جانبها وجهت �لدكتورة 
على �أهمية �لور�شة ودورها يف تعريف �شيد�ت �أعمال �أبوظبي مبركز 
عجمان لريادة �لعمال وخدماته وما يوفره من من�شة ت�شويقية 
م�شتد�مة وبالتايل فر�شة لهن يف �لتو�شع مب�شاريعهن ومنتجاتهن 
من خالل �فتتاح فروع جديدة مل�شاريعهن يف �ملركز، د�عية �شيد�ت 

�لعمال �إىل زيارة �ملركز و�لتعرف عليه عن كثب.
 وقدمت نبذة حول جهود جمل�س �شيد�ت �أعمال عجمان يف توفري 
خدمات متنوعة تو�كب م�شاريع �شاحبات �لعمال، و�أ�شادت بدعم 
�أعمال  بيئة  وتوفري  �لعمال  ور�ئ���د�ت  ل�شيد�ت  �لر�شيدة  �لقيادة 

متكاملة ت�شمن منو �مل�شاريع وتطورها.
لريادة  عجمان  م��رك��ز  �أه����د�ف  �ل�شام�شي  خ��ال��د  و�إ�شتعر�س  ه��ذ� 
�لأعمال يف توفري من�شة ت�شويقية متكاملة لرو�د ور�ئد�ت �لعمال 
ب��خ��ي��ار�ت وم��ز�ي��ا م��ت��ع��ددة، ل��ي��وف��ر �مل��رك��ز م��ع��ر���س د�ئ���م وقاعات 

لالجتماعات و�ملوؤمتر�ت ومركز لالإبتكار.
ب��ت��ق��دمي ح��زم��ة من  ع��ج��م��ان وج���ه  غ��رف��ة  �إد�رة  �أن جمل�س  و�أك����د 
�إ�شتعر�س  ك��م��ا  �لع���م���ال،  �أ���ش��ح��اب  م��ن  للم�شتاأجرين  �مل��م��ي��ز�ت 
�إجر�ء�ت ومتطلبات �لإيجار و�ملخطط �خلا�س باملحالت و�ملعر�س 

�لد�ئم.
و�أو�شح �أن �ملركز ي�شم بالدور �لأر�شي 64 حماًل ل�شتقطاب رو�د 
�أعمال  ور�ئد�ت �لعمال، وي�شم �لدور �لول مقر�ً ملجل�س �شيد�ت 
�لدور  ي�شم  كما  ت��دري��ب،  ق��اع��ات  و4  للموؤمتر�ت  وق��اع��ة  عجمان 
�ل��ث��اين م��رك��ز ل��الأع��م��ال وع���دد م��ن �مل��ك��ات��ب �ل��ت��ج��اري��ة �ملخ�ش�شة 

لل�شركات.
حول  �حل�شور  و�إ�شتف�شار�ت  �أ�شئلة  �إ�شتقبال  مت  �لور�شة  ختام  ويف 
كيفية �إمت���ام �إب����ر�م �ل��ع��ق��ود و�آل��ي��ات �ل��ت��و����ش��ل لإ���ش��ت��ج��ار �ملحالت 

و�لإ�شتفادة من �ملز�يا �ملتاحة.

•• دبي-الفجر: 

�شعيد  ب�����ن  ����ش���ل���ط���ان  م����ع����ايل  �أك��������د 
مركز  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ملن�شوري 
�لإ�شالمي  �لق��ت�����ش��اد  ل��ت��ط��وي��ر  دب���ي 
�شهد  �لإ�شالمي  �لقت�شاد  قطاع  �أن 
�ملا�شية  �لأرب����ع����ة  �ل�������ش���ن���و�ت  خ����الل 
م�شرية حافلة من �لإجناز�ت يف �شوء 
“��شر�تيجية دبي عا�شمة لالقت�شاد 
�لتي   ”2021 �لإ�شالمي 2017 - 
�شركائه  مع  بالتعاون  �ملركز  ينفذها 
�نعك�س  م���ا  وه����و  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ني، 
�إي��ج��اب��ي��اً ع��ل��ى �ل����زي����ادة �مل��ت��و�ل��ي��ة يف 
م�������ش���اه���م���ة �لق���ت�������ش���اد �لإ����ش���الم���ي 
يف �ل���ن���اجت �لإج����م����ايل ل���دب���ي ودول����ة 

�لإمار�ت خالل هذه �لفرة.
�لجتماع  تروؤ�شه  لدى  معاليه،  وقال 
�لأول ملجل�س �إد�رة مركز دبي لتطوير 
 ،2021 ل��ع��ام  �لإ���ش��الم��ي  �لقت�شاد 
خالل  �لإم���������ار�ت  دول�����ة  ت��ر���ش��ي��خ  �إن 
مل��ك��ان��ت��ه��ا كوجهة  �مل��ا���ش��ي��ة  �ل�����ش��ن��و�ت 
بكافة  �لإ���ش��الم��ي  لالقت�شاد  ع��امل��ي��ة 
ي��وؤه��ل��ه��ا لقيادة  ق��ط��اع��ات��ه �حل��ي��وي��ة، 

�أر�شاً  يكت�شب  �ل����ذي  �ل��ق��ط��اع  ب��ه��ذ� 
�لهتمام  �ت�شاع  مع  ي��وم،  كل  جديدة 
�لدورة  �نعقاد  وذل��ك عرب  به،  �لعاملي 
�لعاملية لالقت�شاد  ل�»�لقمة  �خلام�شة 
�شيحت�شن  و�ل�����ت�����ي  �لإ������ش�����الم�����ي« 
دبي   2020 �إك�شبو  معر�س  �أعمالها 
دورة  و�شتكون  �جل��اري،  �لعام  نهاية   ،
�لتحديات  حجم  تنا�شب  ��شتثنائية 
ي�����ش��ه��ده��ا �لعامل  �ل��ت��ي  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�لقت�شاد  �إن  �شعادته  و�أ�شاف  حالياً. 
�مل�شي  �ل��ق��درة على  لديه  �لإ���ش��الم��ي 
�لأزم���ات كونه  �آم��ن من  قدماً كمالذ 
�أكر عدًل  �قت�شادية  يوفر منظومة 
�ملطلوب  �ل����ت����و�زن  حت��ق��ق  و���ش��ف��اف��ي��ة 
وتوزيعها،  �ل����رو�ت  �إن��ت��اج  عملية  يف 
ك��م��ا ت��دع��م ت��وج��ه��ات دول���ة �لإم����ار�ت 
�ل�شامية  ب��ال��غ��اي��ات  �مل��ل��ت��زم��ة  ودب����ي 
�لأم����د،  وط��وي��ل��ة  �ل�����ش��ام��ل��ة  للتنمية 
و�لتي تتقاطع مع مبادئ و�أخالقيات 

�لقت�شاد �لإ�شالمي. 

حتقيق التنمية ال�ضاملة
�لإد�رة،  جم��ل�����س  �ج���ت���م���اع  وخ������الل 

�لقت�شاد  من��و  م��ن  �ل��ق��ادم��ة  �ملرحلة 
�لتعاون  ع����رب  ع����امل����ي����اً،  �لإ�����ش����الم����ي 
�لعامل  دول  خمتلف  م��ع  و�ل�����ش��ر�ك��ة 
و�خلا�شة  �حل��ك��وم��ي��ة  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات 
خرب�ت  تبادل  عرب  بالقطاع،  �ملهتمة 
�لدولة وق�ش�س جناحها �ملر�كمة يف 
��شتئناف  بهدف  �لإ�شالمي  �لقت�شاد 
�لقت�شادية  �لتنمية  م�����ش��ار�ت  ك��اف��ة 
�لظروف  �ن��ح�����ش��ار  ب��ع��د  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
�لعامل  يعي�شها  �ل��ت��ي  �ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

حالياً ب�شبب جائحة كورونا.

مكانة ريادية لدبي
�لريادية  �ملكانة  �إن  معاليه  و�أ���ش��اف 
�ل��ت��ي حققتها دول���ة �لإم����ار�ت  ع��امل��ي��اً 
ودبي بالأخ�س يف قطاعات �لقت�شاد 
لتتحقق  ك�����ان�����ت  م������ا  �لإ�������ش������الم������ي 
ل�����ول �ل����دع����م و�ل����رع����اي����ة و�ل�����روؤي�����ة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �ل�شت�شر�فية 
نائب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
�أطلق  �ل��ذي  “رعاه �هلل”  دب��ي  حاكم 
م���ب���ادرة �لق��ت�����ش��اد �لإ����ش���الم���ي عام 

�لقت�شاد  ي��ع��ت��رب  �إذ  �لق���ت�������ش���ادي، 
�لقطاعات غري  �أه��م  �لإ���ش��الم��ي م��ن 
حالياً  عليها  يعتمد  �ل��ت��ي  �لنفطية 
�ل��وط��ن��ي، ول��ذل��ك تتز�يد  �لق��ت�����ش��اد 
م�شاهمته يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل 
ب�شكل متز�يد، ترجمة لروؤية �لقيادة 
�إن  وق���ال معاليه  ل��ل��دول��ة.  �ل��ر���ش��ي��دة 
ت�شافر  ت��ت��ط��ل��ب  �ل���ق���ادم���ة  �مل���رح���ل���ة 
جهود �ل�شركاء �ل�شر�تيجيني ملركز 
�لإ�شالمي  �لق��ت�����ش��اد  ل��ت��ط��وي��ر  دب���ي 
وحتقيقه  �إجن����ازه  مت  م��ا  على  للبناء 
وللو�شول  للقطاع،  و�زده��ار  من منو 
�آف�����اق  �إىل  �لإ�����ش����الم����ي  ب���الق���ت�������ش���اد 
�لناجت  يف  م�شاهمته  وتعزيز  ج��دي��دة 

�لإجمايل لدبي ودولة �لإمار�ت.

حتقيق امل�ضتهدفات 
اال�ضرتاتيجية

كاظم  عي�شى  �شعادة  �أكد  ومن جهته، 
لتطوير  دب����ي  مل���رك���ز  �ل���ع���ام  �لأم������ني 
�خلطط  �أن  �لإ����ش���الم���ي  �لق��ت�����ش��اد 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ل����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة دب���ي 
تو��شل  �لإ�شالمي  �لقت�شاد  عا�شمة 

ر��شخة  رك���ي���زة  ب��اع��ت��ب��اره   ،2013
مفهوم  على  �لقائم  �ملتني  لالقت�شاد 
منظومة  وك���ون���ه  �مل�������ش���ت���د�م،  �ل��ن��م��و 
�قت�شادية �أكر عدًل و�شفافية حتقق 
�إنتاج  ع��م��ل��ي��ة  يف  �مل���ط���ل���وب  �ل����ت����و�زن 
�لرو�ت وتوزيعها، كما يدعم �لغايات 
وطويلة  �ل�����ش��ام��ل��ة  للتنمية  �لنبيلة 
�لأم������د، و�ل���ت���ي ت��ت��م��ا���ش��ى م���ع مبادئ 
�لإ�شالمي  �لق��ت�����ش��اد  و�أخ���الق���ي���ات 
وذلك  �مل�����ش��ت��د�م،  �لنمو  يحقق  �ل���ذي 
باعتبار �لقت�شاد �لإ�شالمي منظومة 
ت��ت��ن��اغ��م ف��ي��ه��ا �لأخ�����الق م��ع �لإب����د�ع 
بغايات  �ل��ع��ايل  و�لل���ت���ز�م  �ل��ع��م��ل  يف 
نتائجها  لتعطي  �حلقيقية  �لتنمية 
�شعوب  ك��اف��ة  وتطلعات  �آم���ال  بحجم 
�أو  �ل�����ش��اح��ات  �ختلفت  مهما  �لأر�����س 
�ل��ع��و�م��ل و�ل���ظ���روف. وت��اب��ع معاليه 
�لقت�شاد  ت��ط��وي��ر  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �أن 
�لوثيق  �لتعاون  ظل  ويف  �لإ�شالمي، 
ملركز  �ل�شر�تيجيني  �ل�شركاء  ب��ني 
�لإ�شالمي،  �لق��ت�����ش��اد  لتطوير  دب��ي 
ح���ق���ق���ت �ل����ع����دي����د م�����ن �لإجن�����������از�ت 
للتنويع  وط��ن��ي��ة  �أج���ن���دة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

�لتعاون  بف�شل  م�شتهدفاتها  حتقيق 
�لوثيق و�لعمل بروح �لفريق �لو�حد 
�لقت�شاد  ل��ت��ط��وي��ر  دب���ي  م��رك��ز  ب��ني 
�لإ�شالمي و�ل�شركاء �ل�شر�تيجيني 
�ل��ق��ط��اع��ني �حل��ك��وم��ي و�خلا�س  م��ن 
�ل�شر�تيجية،  هذه  بتنفيذ  �ملعنيني 
�لقطاع  على  �إيجابياً  �نعك�س  ما  وهو 
م�شتوى  على  فقط  لي�س  ع��ام،  ب�شكل 
ولكن  �لإجمايل،  �لناجت  م�شاهمته يف 
�أي�شاً على قدرته على �جتذ�ب �ملزيد 
يف  �لر�غبني  �لدوليني  �ل�شركاء  من 
�ل�شتثمارية  �لفر�س  من  �ل�شتفادة 
قطاعات  ت���وف���ره���ا  �ل���ت���ي  �مل��ت��ن��ام��ي��ة 

�لقت�شاد �لإ�شالمي.
�إن مبادرة دبي عا�شمة  وقال �شعادته 
�ل�شري  تو��شل  �لإ�شالمي  لالقت�شاد 
حتقيق  �����ش����وب  و�ث�����ق�����ة  ب����خ����ط����و�ت 
م�����ش��ت��ه��دف��ات��ه��ا، وذل�����ك ع���رب �إط����الق 
�مل�����زي�����د م�����ن �مل�������ب�������ادر�ت و�خل����ط����ط 
مع   2021 �ل��ع��ام  خ��الل  �لتنفيذية 
و�ليوم  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ني،  �ل�����ش��رك��اء 
تو��شل دول��ة �لإم���ار�ت ودب��ي تر�شيخ 
مكانتها �لعاملية كوجهة لكل �ملهتمني 

�ملدير  �ل��ع��ور،  ع��ب��د�هلل حممد  عر�س 
�لتنفيذي ملركز دبي لتطوير �لقت�شاد 
��شر�تيجية  م�شتجد�ت  �لإ���ش��الم��ي 
�لإ�شالمي  لالقت�شاد  عا�شمة  دب��ي 
�ملخطط  و�مل��ب��ادر�ت   ،2021 وخطة 
وكذلك   ،2021 خ���الل  لإط��الق��ه��ا 
ح���ال���ة �ل���ت���ق���دم يف �إجن������از �مل����ب����ادر�ت 
�لقت�شاد  �أن  م��وؤك��د�ً  �ل�شر�تيجية، 
�لإ���ش��الم��ي �أث��ب��ت �أن��ه م��الذ �آم��ن �شد 
�لعاملية  �لق���ت�������ش���ادي���ة  �ل���ت���ح���دي���ات 
�لأخالقية  رك��ائ��زه  بف�شل  �ل��ر�ه��ن��ة 
�لتنمية  حت���ق���ي���ق  ع����ل����ى  �ل����ق����ائ����م����ة 
�ملبادر�ت  �لعور  �ل�شاملة.  كما عر�س 
�إطالقها  ع��ل��ى  �مل���رك���ز  ي��ع��م��ل  �ل���ت���ي 
�ل�شركاء  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  وت��ن��ف��ي��ذه��ا 
�ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ني، م��ب��ي��ن��اً �أن����ه خالل 
�لعام �جلاري �شيتم �إطالق جمموعة 
من �ملبادر�ت بهدف تر�شيخ مكانة دبي 
وقدم  �لإ�شالمي،  لالقت�شاد  عا�شمة 
حول  �لإد�رة  ملجل�س  ملخ�شاً  �ل��ع��ور 
“�إطار  تنفيذ مبادرة  �آخر م�شتجد�ت 
�لإ�شالمي”  للتمويل  عاملي  تنظيمي 
وبع�س  �مل��ال��ي��ة  وز�رة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

�لعامليني،  �ل�شر�تيجيني  �ل�شركاء 
منظومة  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت��ه��دف  و�ل���ت���ي 
�ل�شعيد  ع��ل��ى  �لإ����ش���الم���ي  �ل��ت��م��وي��ل 
�ملعامالت  تقنني  خ��الل  م��ن  �ل��ع��امل��ي 

�ملالية �لإ�شالمية.
ك���م���ا ع����ر�����س ع����ب����د�هلل �ل����ع����ور على 
�مل���ح���رز  �ل����ت����ق����دم  �لإد�رة  جم���ل�������س 
يف �ل����ش���ت���ع���د�د�ت ل��ت��ن��ظ��ي��م �ل�����دورة 
�خلام�شة ل»�لقمة �لعاملية لالقت�شاد 
 1 تاريخ  يف  لها  �ملخطط  �لإ�شالمي« 
فعاليات  2021، �شمن  نوفمرب  و2 
�إىل  م�شري�ً  دبي”   2020 “�إك�شبو 
�أنحاء  كافة  من  و�لأف��ك��ار  �لعقول  �أن 
�حلدث  ه��ذ�  خ��الل  �شتتالقى  �لعامل 
�مل�شهد  ت�شكيل  لإع�����ادة  �ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي 
�لعاملي،  و�ل����ت����ج����اري  �لق���ت�������ش���ادي 
و�لق��ت�����ش��اد �لإ����ش���الم���ي ���ش��ي��ك��ون له 
دور حم��وري يف �إح��د�ث ه��ذ� �لتحّول 
�لإي��ج��اب��ي ع��امل��ي��اً، خ�����ش��و���ش��اً يف ظل 
ّناع  �شُ م���ن  مل�����ش��ن��اه  �ل�����ذي  �حل���ر����س 
�ل�شيا�شات و�ل�شركاء  �لقر�ر وو��شعي 
�لعامل  دول  كل  من  �ل�شر�تيجيني 

على �مل�شاركة يف �لقمة.

كهرباء ال�سارقة تنجز خزانا ا�سرتاتيجيا للمياه وت�ستبدل 6 م�سخات يف كلباء
 9،734 6 م�شخات توزيع حديثة يف مدينة كلباء بتكلفة  �لقدمية بعدد 
ماليني درهم بهدف تاأمني �مل�شادر لتوفري �إمد�د�ت �ملياه يف كافة �ملناطق 
وروؤيتها  للهيئة  �ل�شر�تيجة  باخلطة  �للتز�م  يعك�س  ومبا  و��شتد�متها 
على  و�ملحافظة  �لتنمية  بني  متو�زن  نهج  حتقيق  �إىل  �لر�مية  �مل�شتقبلية 

�لكفاءة  م��ن  ع���ال  مب�شتوى  �حل��ل��ول  �إي��ج��اد  يف  ��شتثمرت  �لهيئة  �أن  �إىل 
�إ�شافة مهمة  بكلباء  �جلديد  �خل��ز�ن  م�شروع  ي�شكل  �لتكاليف حيث  باأقل 
ملنجز�ت �لهيئة يف هذ� �لقطاع �حليوي و�حلاجة �مللّحة لمتالك خمزون 

��شر�تيجي من �ملياه و�إيجاد �لبديل.

•• ال�صارقة -وام: 

�إن�شاء خز�ن  �إجن��از م�شروع  �ل�شارقة عن  وغاز  ومياه  ك�شفت هيئة كهرباء 
�مل�شخات  و��شتبد�ل  بريطاين  جالون  مليون   2 �شعة  للمياه  ��شر�تيجي 

�إد�رة كلباء بهيئة  �ملو�رد �لطبيعية.  و�أكدت �ملهند�شة موزة �لزعابي مدير 
يغطي  توفري خم��زون  على  تعمل  �لهيئة  �أن  �ل�شارقة  وغ��از  ومياه  كهرباء 
عن  �لناجمة  �ملخاطر  م��ن  �لتخفيف  م��ن  ميّكنها  �مل��ي��اه  م��ن  �لحتياجات 
�أو �لبعيد ..م�شرية  �لتغري�ت �ملناخية �شو�ء كان ذلك يف �مل�شتقبل �لقريب 
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املال والأعمال

�سراكة بني امل�سرف املركزي واآرورا 50 لتعزيز متثيل املراأة يف جمال�س الإدارة ل�سركات بالإمارات
�شربي �لعزعزي، �ملدير �لتنفيذي للعمليات �لت�شغيلية مب�شرف 
�إىل  لآرور�50،  �ملوؤ�ش�س  �ل�شريك  و�يلد،  وديانا  �ملركزي  �لإم��ار�ت 
�ملوؤ�ش�شتني. تعليقاً على �ل�شر�كة،  �آخرين من كال  جانب ممثلني 
�شّرح معايل عبد �حلميد حممد �شعيد �لأحمدي، حمافظ م�شرف 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي: “قطعت دولة �لإمار�ت �لعربية 
�أ�شو�طاً كبرية طو�ل �لعقد �ملا�شي يف رفع م�شاركة �ملر�أة  �ملتحدة 
يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س. ويعد حتقيق �لتو�زن بني �جلن�شني 
جزء� ل يتجز�أ من �لأجندة �لوطنية لروؤية �لإمار�ت 2021. لذ�، 
�لدولة  يف  �ملرخ�شة  �ملالية  للمن�شاآت  �لتنظيمية  �لهيئة  وب�شفتنا 
ب�شكل  �لعمل  خالل  من  �لوطنية  �لأجندة  بدعم  ملتزمون  نحن 
وثيق مع جلان �لر�شيح مبجال�س �إد�رة �ملوؤ�ش�شات �ملالية ل�شمان 
�لتمثيل �لعادل للمر�أة يف جمال�شهم، وفقاُ لنظام حوكمة �ل�شركات 

وناأمل �أن تنجح يف ت�شجيع �ملوؤ�ش�شات �لأخرى على ت�شريع جهودها 
�لإد�رة.«  �لن�شائي على م�شتوى جمال�س  �لتمثيل  �ملزيد من  نحو 
و�ل�شر�كات  �لتحالفات  من  منظومة  ظل  يف  “�آرور�50”  تعمل 
�ل�شر�تيجية و�لتي ت�شمل: هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�شلع، �أدنوك، 
�أبوظبي،  مو�نئ  �لأول،  �أبوظبي  بنك  لال�شتثمار،  مبادلة  �شركة 
�لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم، �شندوق �لوطن، �شوق �أبوظبي �لعاملي، 
�ملايل  �مل��ايل، مركز دبي  �ملالية، �شوق دبي  ل��الأور�ق  �أبوظبي  �شوق 
حوكمة،  فيديليو،  �إيجوزيندر،  للم�شتقبل،  دبي  موؤ�ش�شة  �لعاملي، 
“م�شار20”،  مبادرة  خالل  من  لينكد�إن.  دبي،  نا�شد�ك  �ن�شياد، 
تعمل “�آرور�50” مع �لعديد من �لأطر�ف �ملعنية يف �لقطاعني 
وتعزيز  �لإد�رة  �مل���ر�أة يف جمال�س  ل��زي��ادة متثيل  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام 

مو�هب �لقياد�ت �لن�شائية. 

•• اأبوظبي- الفجر: 

وقع م�شرف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي مذكرة تفاهم مع 
موؤ�ش�شة “�آرور�50” �لجتماعية لتعزيز �أطر �لتعاون فيما بينهما 
بالدولة.  �لإد�رة  �لتو�زن بني �جلن�شني يف جمال�س  ب�شاأن حتقيق 
�مل��ر�أة وتعزيز م�شاركتها يف جمال�س  �إىل متكني  �ل�شر�كة  وتهدف 
�ملمار�شات  �أف�شل  �لعام و�خلا�س مبا يتو�فق مع  �لقطاعني  �إد�رة 
�لن�شائية.  �مل��و�ه��ب  �مل��ع��رف��ة وتنمية  ت��ب��ادل  م��ن خ��الل  �ل��دول��ي��ة، 
و�أقيمت مر��شم �لتوقيع �فر��شياً بني �ل�شيخة �شما بنت �شلطان 
ومعايل   ،”50 ل�”�آرور�  �ملوؤ�ش�س  �ل�شريك  نهيان،  �آل  خليفة  بن 
عبد �حلميد حممد �شعيد �لأحمدي، حمافظ م�شرف �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة �ملركزي يف 9 مار�س 2021، وبح�شور �لدكتور 

�ل�شادر عن م�شرف �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي.« وتهدف 
ت�شريع  �إىل  و”�آرور�50”  �ملركزي  �مل�شرف  بني  �لتفاهم  مذكرة 
جهود �لتنوع بني �جلن�شني ورفع متثيل �ملر�أة يف جمال�س �لإد�رة، 
وذل���ك ع��رب ت��وف��ري من�شة ل��ت��ب��ادل �مل��ع��رف��ة م��ن خ��الل �ملوؤمتر�ت 
وتنمية  ودع��م  �ملتخ�ش�شة  �لعمل  وور���س  و�لندو�ت  و�لجتماعات 
نهيان،  �آل  �شلطان بن خليفة  بنت  �شما  �ل�شيخة  �ملهار�ت.  وقالت 
“يهدف �لعمل �لذي نقوم به يف  �ل�شريك �ملوؤ�ش�س ل�”�آرور� 50”: 
�إد�رية  �إىل تطوير جمال�س  “م�شار20”  ومبادرتنا  “�آرور�50” 
�لكفاءة و�لتنوع و�ل�شمول.  �أ�ش�س  �لأد�ء قائمة على  مرنة وعالية 
وهذه �ل�شر�كة مع م�شرف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي ت�شعى 
و�لتنمية  �لإد�رة  جمال�س  يف  �مل��ر�أة  م�شاهمة  بني  �ل�شلة  لتقوية 
�ل�شحيح،  �إيجابية يف �لجتاه  �لوطنية، وهي خطوة  �لقت�شادية 

القن�سل العام الأمريكي بدبي : الإمارات متتلك بنية حتتية متميزة اإقليميا وعامليا
•• دبي-وام:

�لقن�شل  فر�ين  فيليب  �شعادة  �أك��د 
دولة  �أن  دب���ي  �لأم��ري��ك��ي يف  �ل��ع��ام 
حتتية  ب���ن���ي���ة  مت���ت���ل���ك  �لإم�������������ار�ت 
م��ت��م��ي��زة �إق��ل��ي��م��ي��ا وع���امل���ي���ا جلذب 
من  �لتكنولوجيا  قطاعات  خمتلف 
�لنا�شئة  و�مل�����ش��اري��ع  �لأع���م���ال  رو�د 

و�ل�شركات �لتكنولوجية.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل زي�����ارت�����ه و�ح����ة 
�حلرة  �ملنطقة   - لل�شيليكون  دب��ي 
- حيث  �مل��ت��ك��ام��ل��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
�لو�حة  �شلطة  �إد�رة  ب��رف��ق��ة  ج���ال 
و�لف�شاء  �لب���ت���ك���ار  م����ر�ك����ز  ع���ل���ى 
�لأعمال  وري���ادة  �لرقمي  و�لتحول 
مر�كز  ع��ل��ى  و�ط��ل��ع  �لتكنولوجية 

�لتميز �لأكادميي و�لتقني فيها.
و�ل���ت���ق���ى ����ش���ع���ادة �ل���دك���ت���ور حممد 
و�لرئي�س  �لرئي�س  نائب  �لزرعوين 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����ش��ل��ط��ة و�ح�������ة دب���ي 
�لعام  �ل��ق��ن�����ش��ل   .. ل��ل�����ش��ي��ل��ي��ك��ون 
م��ق��ر �شلطة  دب���ي يف  �لأم��ري��ك��ي يف 
و�ح��ة دب��ي لل�شيليكون و�ل��ذي جال 
ب���ع���د �ل���ل���ق���اء ع���ل���ى جم���م���وع���ة من 
ذل��ك م�شروع  �أه��م مر�فقها مب��ا يف 
�لتابع  �لقمر  ل�شتك�شاف  �لإم���ار�ت 
للف�شاء  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د  مل���رك���ز 
وجم����م����ع دب������ي �ل����رق����م����ي وم���رك���ز 
�لأعمال  ل��ري��ادة  �لتكنولوجي  دب��ي 

“ديتك«.

و�شركات  ل��ل�����ش��ي��ل��ي��ك��ون  دب����ي  و�ح����ة 
�لتكنولوجيا �لأمريكية.

وقال �لزرعوين : تو�جد موؤ�ش�شات 
�أك���ادمي���ي���ة م��ت��ق��دم��ة �مل�����ش��ت��وى �إىل 
�لتكنولوجيا  �����ش����رك����ات  ج����ان����ب 
�مل���ت���و�ج���دة يف و�ح�����ة دبي  �ل��ع��امل��ي��ة 
كمنطقة  دوره��ا  ير�شخ  لل�شيليكون 
وي�شهم  متكاملة  تكنولوجية  ح��رة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  روؤي������ة  حت��ق��ي��ق  يف 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�هلل”  “رعاه  دب����ي  ح��اك��م  �ل�������وزر�ء 
جل��ع��ل دب����ي من����وذج����اً ع���امل���ي���اً ملدن 
بزيارة  ون������ّوه  �ل���ذك���ي���ة.  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
�ل��ق��ن�����ش��ل �لأم���ري���ك���ي ل���و�ح���ة دبي 
�لفر�س  �إىل  لف���ت���ا  ل��ل�����ش��ي��ل��ي��ك��ون 
ت��وف��ره��ا كمنظومة  �ل��ت��ي  �ل��ن��وع��ي��ة 
�ملبتكرين  مت��ّك��ن  متكاملة  ح��ي��وي��ة 
�لتكنولوجيني  �لأع�����م�����ال  ورو�د 
و�ملهنيني �لرقميني وتنمي مو�هب 
�شابة �شاعدة متميزة يف تخ�ش�شات 
وتطبيقاتها  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
ملجتمعات  �ل���و�ع���دة  �لتكنولوجية 
على  �لقائمة  �مل�شتقبل  و�قت�شاد�ت 

�ملعرفة و�لبتكار.
يو�شف  �ل����دك����ت����ور  رّح�������ب  ب��������دوره 
روت�ش�شر  جامعة  رئي�س  �لع�شاف 
للتكنولوجيا يف دبي بزيارة �لقن�شل 
ل��ل��ج��ام��ع��ة �لتي  �ل���ع���ام �لأم���ري���ك���ي 
���ش��ت��ف��ت��ت��ح ح��رم��ه��ا �جل���دي���د بو�حة 

�لأول  �لن�شف  يف  لل�شيليكون  دب��ي 
�شهاد�تها  �لعام �جل��اري ومتنح  من 
مبا�شرة  �ل���������ش����ادرة  �لأك����ادمي����ي����ة 
�لأمريكية  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  م��ن 
لطالبها يف تخ�ش�شات �لتكنولوجيا 
و�لعلوم  و�ل���ه���ن���د����ش���ة  و�لب����ت����ك����ار 
من  جديد  جيل  لتخريج  �ملتقدمة 
�مل��وؤه��ل��ة لريادة  �ل�����ش��اب��ة  �ل��ك��ف��اء�ت 
�لعلمي  و�لإب���د�ع  �لبتكار  قطاعات 

و�لتكنولوجي بدولة �لإمار�ت.
�لقن�شل  ر�فق  �لذي  �لع�شاف  وقال 
على  ج���ول���ت���ه  يف  ف����ر�ي����ن  ف��ي��ل��ي��ب 
�لتي  �إن �جل��ام��ع��ة  �حل���رم �جل��دي��د 
ت����ق����ع ع����ل����ى م����ق����رب����ة م�����ن م����ر�ك����ز 
�لتكنولوجية  و�ل�شناعات  �لبتكار 
لل�شيليكون  دب��ي  و�ح��ة  يف  �ملتقدمة 
وطالبة  طالب   2000 وت�شتوعب 
�شمن من�شاآت �أكادميية وخمترب�ت 
 30 م�شاحة  �م��ت��د�د  على  متطورة 
ت��ل��ب��ي مقومات  م���رب���ع  م���ر  �أل�����ف 
�ملدن �لذكية و�ل�شتد�مة و�لت�شال 
�ملحيط  م����ع  ل��ك��ل��ي��ات��ه��ا  �مل�����ش��ت��م��ر 
�لتعليم  �خلارجي ملو�كبة متطلبات 
���ش��ل��ط��ة و�حة  �ل��ع�����ش��ري. وت��ت��ب��ن��ى 
يف  ذكية  منظومة  لل�شيليكون  دب��ي 
جمتمعها  ومن�شاآتها  مر�فقها  كافة 
�ملدينة  ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  ت��ط��ب��ي��ق��ا 
مف�شلة  وجهة  منها  جتعل  �لذكية 
�ملتخ�ش�شة  و�ل�شركات  للموؤ�ش�شات 

يف �لتكنولوجيا.

لقطاعات  �لتحتية  �لبنية  تطوير 
مع  ج��ن��ب  �إىل  جنبا  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�أكادمييا  �ملتميزة  �ل��ك��ف��اء�ت  �إع���د�د 
يف ت��خ�����ش�����ش��ات �ل��ت��ق��ن��ي��ة ي�����ش��ه��م يف 
وتوفري  �ل��رق��م��ي  �ل��ت��ح��ول  ت�شريع 
ق����ط����اع����ات  يف  ج�������دي�������دة  ف������ر�������س 
�لأعمال  وري��ادة  �لرقمي  �لقت�شاد 
تناف�شية  ي��ع��زز  ك��م��ا  �لتكنولوجية 
دب��ي ودول���ة �لإم����ار�ت يف ��شتقطاب 
عامليا  �لتكنولوجيا  �شركات  كربيات 
م�شيد� بالتعاون �لنوعي بني �شلطة 

م�شار�ت  ل��ت��ط��وي��ر  �ل���و�ح���ة  �شلطة 
�لب���ت���ك���ار وري�������ادة �لأع����م����ال ودع���م 
�لبحث و�لتطوير وت�شهيل �لتعاون 
وبحثية  �أك���ادمي���ي���ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ب���ني 
روت�ش�شر  ج���ام���ع���ة  م���ث���ل  ر�ئ��������دة 
للتكنولوجيا و�شركات �لتكنولوجيا 
�لعاملية ..موؤكد� على تعزيز �لتعاون 
�لإم����ار�ت����ي يف خمتلف  �لأم���ري���ك���ي 

�ملجالت.
�لدكتور  ����ش���ع���ادة  �أك�����د  ج��ه��ت��ه  م���ن 
يف  �ل�شتثمار  �أن  �ل��زرع��وين  حممد 

كما ز�ر �شعادة فيليب فر�ين “مركز 
�إت�س بي لالبتكار” و�حلرم �جلديد 
 – للتكنولوجيا  روت�ش�شر  جلامعة 
دبي �جلامعة �لأمريكية �ملتخ�ش�شة 
دب����ي  و�ح��������ة  ب���ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا يف 
�ملرحلة  �كتملت  �ل��ت��ي  لل�شيليكون 
حرمها  ب��ن��اء  م�����ش��روع  م���ن  �لأوىل 
موؤخر�ً  بالو�حة  �جلديد  �جلامعي 
بتكلفة تقديرية تبلغ 200 مليون 

درهم.
بجهود  ف����ر�ي����ن  ف��ي��ل��ي��ب  و�أ�������ش������اد 

ت�ضاف اإىل قائمة حا�ضنات االأعمال املعتمدة لدى املوؤ�ض�ضة 

حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع تعلن اإطالق حا�سنة الأعمال »جتارز« يف منطقة اخلليج التجاري   

�ل��ت��ج��اري��ة و ي��ت��م ذل���ك ب��ق��ي��ادة �و 
ت��وج��ي��ه �حل��ا���ش��ن��ة ل��ر���ش��م خطة 
�لتجارية  �لأف����ك����ار  ل��ن��ق��ل  ع��م��ل��ي��ة 
و �لع���م���ال �ل��ت��ج��اري��ة  ل���دى رو�د 
�لأعمال من مرحلة �حلا�شنة �إىل 
ل�شمان  �ملكتمل،  �لتجاري  �لعمل 
�مل�شاريع  هذه  تطور  و  ��شتمر�رية 

فيال�شوق �ملحلي .

•• دبي-الفجر: 

�أع����ل����ن����ت م���وؤ����ش�������ش���ة حم����م����د بن 
�ل�شغرية  �مل�شاريع  لتنمية  ر����ش��د 
موؤ�ش�شات  �إح������دى  و�مل���ت���و����ش���ط���ة، 
�ق����ت���������ش����ادي����ة دب�������ي ع�����ن �إط�������الق 
ح���ا����ش���ن���ة �لأع�������م�������ال �جل�����دي�����دة 
�خلليج  م��ن��ط��ق��ة  يف  “جتارز”، 
من�شة  ت���ع���د  و�ل����ت����ي   ، �ل���ت���ج���اري 
ورو�د  �ملو�طنني  لل�شباب  متكاملة 
�لأع����م����ال م���ن �أ����ش���ح���اب �لأف���ك���ار 
و�ل��ط��م��وح��ة يف قطاع  �لإب���د�ع���ي���ة 
�ل�����ش��ي��اح��ة، �لم���ت���ي���از �ل���ت���ج���اري ، 
بالإ�شافة  �لل��ك��رون��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة 
�مل�شاريع  تاأ�شي�س  يف  �مل�شاعدة  �ىل 
�لعطور  �ن��ت��اج  و  بت�شنيع  �ملتعلقة 
ت��ق��دم �حل��ا���ش��ن��ة جتربة  و  ه���ذ�   ،
�لر�غبني  �لع��م��ال  ل���رو�د  خا�شة 
قطاع  يف  م�����ش��اري��ع��ه��م  ب��ت��اأ���ش��ي�����س 
�مل�شروبات �لتخ�ش�شية وخا�شة يف 

عامل �لقهوة .    
من  ح��زم��ة  �حلا�شنة  ت��وف��ر  حيث 
مبجالت  �ملتخ�ش�شة  �خل���دم���ات 
�لأعمال  وت��ن��م��ي��ة  ت��ط��وي��ر  ب��ر�م��ج 
�إىل تقدمي  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��ت��ج��اري��ة، 
على  مبنية  عم�����ل  م�ش�����اح�����ات 
للمهنيي����ن  �ل��ع�����ش��وي��ة  ن��ظ��������������ام 
�لبد�عية  �لأع����م����ال  جم�����������ال  يف 
�حلا�شنة  توفر  و  كما  و  �ملختلفة. 
دور�ت  و  ع���م���ل���ي���ة  خم������ت������رب�ت 
و  �ل��ع��ط��ور  ت�شنيع  يف  تخ�ش�شية 

عامل �شناعة �لقهوة.  

�لأف����ك����ار �ل��ت��ج��اري��ة �لإب���د�ع���ي���ة و 
و  در��شتها و تطويرها و متابعتها 

تنفيذها و نقلها �إىل �شوق �لعمل.
�ل�����ر�ه�����ن�����ة و  �ل������ظ������روف  يف ظ�����ل 
كر�شنا    19  - ك���وف���ي���د  ج���ائ���ح���ة 
�لعمال  حا�شنة  لط��الق  جهودنا 
�ل�شر�تيجيات  وو�شعنا  جت���ارز، 
�حلا�شنة  مب�����ش��اع��م��ة  �خل���ا����ش���ة 

م�شاعدة  و  �ح��ت�����ش��ان  يف  �ل��ف��ع��ال��ة 
ع����دد م���ن �مل�����ش��اري��ع �ل��ن��ا���ش��ئ��ة ، و 
لن�شر  ج��ه��ودن��ا  خ��رب�ت��ن��ا   تكري�س 
�ل���وع���ي �مل���ط���ل���وب ع��ن��د ف��ئ��ة رو�د 
�لع�����م�����ال �ل�������ش���ب���اب مل��ت��ط��ل��ب��ات و 
م�����ش��ت��ق��ب��ل �لع���م���ال �ل��ت��ج��اري��ة يف 
�لوعي  ن�����ش��ر  ك���ذل���ك  و  �ل�����دول�����ة 
�لعمال  ور�ء  �لكامنة  للتحديات 

من�ضة مثالية 
�شعادة  ق������ال  �مل���ن���ا����ش���ب���ة،  وب����ه����ذه 
�ملدير   – �جل��ن��اح��ي  عبد�لبا�شط 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة حم���م���د بن 
�ل�شغرية  �مل�شاريع  لتنمية  ر����ش��د 
�فتتاح  ي�����ش��ع��دن��ا   : �مل��ت��و���ش��ط��ة  و 
تاأتي  و�ل���ت���ي   ، ح��ا���ش��ن��ة )جت������ارز( 
موؤ�ش�شة  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �إط�����ار  يف 
�مل�شاريع  لتنمية  ر��شد  بن  حممد 
�إىل  �لر�مية  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
ريادة  تعزز  مثالية  من�شة  تقدمي 
�ملبتكرين  و�ح���ت�������ش���ان  �لأع����م����ال 
ورو�د �لأعمال من �أ�شحاب �لأفكار 
�لإبد�عية، �إىل جانب متكينهم من 
�أفكارهم  وحتويل  روؤياهم  حتقيق 
تخدم  م��ت��م��ي��زة  م�������ش���روع���ات  �إىل 
وت�شهم  �مل�شتد�مة،  �لتنمية  عملية 
�لقائم  �مل��ع��رف��ة  �ق��ت�����ش��اد  ب��ن��اء  يف 
و�لبتكار،  �لإب�����د�ع  مفاهيم  ع��ل��ى 
�قت�شادياً  �لإم��ارة  مبا يعزز مكانة 
على �ل�شعيدين �ملحلي و�لإقليمي، 
�أكرب  �إىل  �لو�شول  عملية  وي�شهل 
�شريحة من رو�د �لأعمال �ل�شباب 

يف �شتى �لقطاعات«.

تعزيز االإبداع
ومن جانبه، �أكد �جلناحي، حر�س 

لدى  �ملعتمدة  �لع��م��ال  حا�شنات 
حيث   ،10 عددها  �لبالغ  �ملوؤ�ش�شة 
ه�����ذه �حل���ا����ش���ن���ات، حزمة  ت���وف���ر 
و�لباقات  �خل��دم��ات  م��ن  متنوعة 
و�ل����ف����ع����ال����ي����ات �ل����د�ع����م����ة ل������رو�د 
مثالية،  بيئة  عمل  �شمن  �لأعمال 
تعزيز  يف  ف���ع���ال  ب�����ش��ك��ل  ت�����ش��اه��م 
�لبتكارية،  م�شاريعهم  �نطالقة 
�ملحلي،  �لعمل  �شوق  يف  و�لتناف�س 
وت�شعى  �ل���ع���امل���ي���ة  �إىل  وو������ش�����وًل 
لتنمية  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة 
من  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع 
حا�شنات  “مر�كز  ن�����ش��اط  خ���الل 
�إتاحة  �إىل  �لأعمال”  وم�شرعات 
يف  �ل�شتثمار�ت  لتو�شيع  �لفر�شة 
قطاع من�شات ريادي �لأعمال على 
�ختالف قطاعاتها و�لتي ت�شمل كل 
من: حا�شنات �لعمال، �مل�شرعات، 
كما  �مل�شركة.  �لعمل  وم�شاحات 
�شبكة   ب���اط���الق  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ق���ام���ت 
 Dubai �لأع��م��ال  حلا�شنات  دب��ي 
 Business Incubator
و�لتي   ،”Network ”DBIN
ت�شمل جميع حا�شنات و م�شرعات 
�ملعتمدة  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة  �لع���م���ال 
لدى �ملوؤ�ش�شة ، حيث توفر �ل�شبكة 
�لتخ�ش�شية  �خل��دم��ات  م��ن  ع���دد 

�ملوؤ�ش�شة وجهودها �حلثيثة لتقدمي 
ك���اف���ة �أ�����ش����ك����ال �ل����دع����م �ل���الزم���ة 
ل��ت��ط��وي��ر و����ش��ت��د�م��ة ق��ط��اع ريادة 
وتعزيز  دب����ي،  �إم�����ارة  يف  �لأع���م���ال 
لبناء  و�لب��ت��ك��ار  �لإب����د�ع  مفاهيم 
�ق��ت�����ش��اد ق��ائ��م ع��ل��ى �مل��ع��رف��ة، مبا 
ي��ت��و�ف��ق م��ع �أه����د�ف روؤي���ة �لدولة 
�ل�شناعية  �ل���ث���ورة  وم��ت��ط��ل��ب��ات   ،
�ل���ر�ب���ع���ة، وب�����ش��ك��ل ي�����ش��ه��م يف دعم 

�لقطاع �لقت�شادي يف دبي.
برخي�س  �ليوم  »نفخر  و�أ���ش��اف: 
ح��ا���ش��ن��ة �لع����م����ال “ جت�����ارز “ و 
حا�شنات  ق��ائ��م��ة  �ىل  �ن�����ش��ام��ه��ا 
�ملعتمدة  �لع����م����ال  م�������ش���رع���ات  و 
���ش��ب��ك��ة دبي   يف �لم����������ارة  ���ش��م��ن 
�لأعمال  وم�����ش��رع��ات  حل��ا���ش��ن��ات 
�ل����ذي ق��م��ن��ا ب��اإط��الق��ه��ا م���وؤخ���ر� ، 
ون���ح���ن ع��ل��ى ي��ق��ني ت����ام ب�����اأن هذه 
�حلا�شنة �شتكون نقطة �لنطالق 
�أع���م���ال م��ت��ك��ام��ل��ة بهذ�  مل��ن��ظ��وم��ة 
عمليات  يف  �أهد�فها  تركز  �مل��ج��ال، 
و�ملتابعة  و�لتوجيه  �لدعم  تقدمي 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رية  للم�شاريع 
و�مل�شاريع �لإبد�عية �لنا�شئة، �لأمر 
��شر�تيجية  �أه��د�ف  يو�كب  �لذي 

دولتنا «.
وت�شاف هذه �حلا�شنة �إىل قائمة 

�لعمل  ور���س    ، �لع�شويات  ب��اق��ات 
، و م�شاحات  �ل��دور�ت �لتدريبية   ،
جلميع  تناف�شية  ب��اأ���ش��ع��ار  �ل��ع��م��ل 
عدد  �ىل  بالإ�شافة  �لع��م��ال  رو�د 
�لتي  �خل����دم����ات  و  �ل���ب���اق���ات  م���ن 
تنا�شب �حتياجات �مل�شاريعالنا�شئة 

على �ختالف مر�حلها .
كجهة  �ل�����ش��ب��ك��ة  ���ش��ت��ع��م��ل  و  ه�����ذ� 
�ر�شادية مل�شاعدة وت�شجيع وتقدمي 
لرب�مج  �ملتبعة  �ملمار�شات  �أف�شل 
ح��ا���ش��ن��ات �لع����م����ال يف �ل���دول���ة. 
�ل��ق��ط��اع �خلا�س  وت��ف��ع��ي��ل ودع����م 
حا�شنات  جم����ال  يف  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار 

�لأعمال و�مل�شرعات. 
وقال �ل�شيد  فهد بن ثاين ، �ملدير  
حلا�شنة  و�مل���وؤ����ش�������س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
ن��ه��دف من   ، “ “جتارز  �لع���م���ال 
خ����الل ح��ا���ش��ن��ة �لع����م����ال جت���ارز 
�ل�شباب  �لع���م���ال  رو�د  دع���م  ىل   �
خرب�تهم  و  م��ه��ار�ت��ه��م  ل��ت��ط��وي��ر 
�لع������م������ال مما  ري����������ادة  ع�������امل  يف 
م�شتقبل  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �شينعك�س 
�لعمال �لتجارية وحتريك عجلة 
بالإ�شافة   ، �ل��دول��ة  يف  �لق��ت�����ش��اد 
ليكونو  �لأعمال  رو�د  تدريب  �ىل  
قادة حمرفني لقيادة م�شاريعهم 
تقييم  يتم  �أن  بحيث  وت��ط��وي��ره��ا 

•• اأبوظبي -وام:

�لعاملية  -�ل�����ش��رك��ة  “م�شدر”  �مل�شتقبل  ل��ط��اق��ة  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 
�لر�ئدة يف جمال �لطاقة �ملتجددة - �تفاقها مع حكومة جمهورية �إثيوبيا 
�إجمالية  �شم�شية بقدرة  �لدميقر�طية لتطوير م�شاريع طاقة  �لفيدر�لية 

تبلغ 500 ميجاو�ط يف مو�قع متعددة يف �إثيوبيا.
�إثيوبيا  �أح��م��د رئ��ي�����س وزر�ء ج��م��ه��وري��ة  �أب���ي  �ل��دك��ت��ور  وب��ح�����ش��ور م��ع��ايل 
�لدولة  �شفري  �لر��شدي  �شامل  حممد  و�شعادة  �لدميقر�طية  �لفيدر�لية 
�أح��م��د �شيد  �ل��ف��ي��در�ل��ي��ة �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة .. وق��ع  �إث��ي��وب��ي��ا  ل��دى جمهورية 

ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لرحمي  �لإثيوبي وحممد جميل  �ملالية  وزير 
“م�شدر” على مذكرة �لتفاهم بني �جلانبني وذلك خالل مر��شم �أقيمت 

يف مكتب رئي�س �لوزر�ء �لإثيوبي بالعا�شمة �أدي�س �أبابا.
و�لهند�شة  و�لت�شميم  و�لتمويل  �لتطوير  عمليات  �لتفاقية  هذه  وتغطي 
و�لت�شغيل  و�مللكية  و�ل��ت��اأم��ني  و�مل��ق��اولت  و�ل��ب��ن��اء و�لخ��ت��ب��ار  و�مل�����ش��ري��ات 
على  �لتفاق  �شيتم  كما  �لكهرو�شوئية  �لطاقة  حمطات  ونقل  و�ل�شيانة 

م��و�ق��ع �إن�����ش��اء �مل��ح��ط��ات خ���الل م��رح��ل��ة �ل��ت��ط��وي��ر. وم���ن �مل��ن��ت��ظ��ر توقيع 
�تفاقيات �شر�ء �لطاقة وغريها من �لتفاقيات ذ�ت �ل�شلة يف وقت لحق 
من هذ� �لعام و��شتكمال عملية �لإغالق �ملايل وبدء �لت�شغيل �لتجاري يف 
و�أكد حممد جميل �لرحمي �أهمية هذه �لتفاقية �لتي من  عام 2022. 
�شاأنها �مل�شاهمة يف جهود �إثيوبيا لتنويع مزيج �لطاقة ودفع جهود �لتنمية 
�لقت�شادية. وقال �إن “م�شدر” تعمل على حتفيز وتطوير م�شاريع �لطاقة 

�ملتجددة و�لبتكار يف �لتقنيات �لنظيفة يف �أكر من 30 دولة حول �لعامل 
وتتطلع �إىل �لعمل مع حكومة �إثيوبيا للم�شاهمة يف تو�شيع نطاق �إي�شال 

�إمد�د�ت �لكهرباء لت�شمل جميع �ل�شكان.
�ملحلية  �لكهرباء  ل�شبكة  �لرئي�شي  �مل��زود  �ملتجددة  �لطاقة  م�شادر  وتعترب 
يف �إثيوبيا بن�شبة تقارب 100 يف �ملائة ورغم ذلك ل يز�ل �أكر من ن�شف 
�لكهرباء.  مبا�شرة من  �إم��د�د�ت  على  يعانون عدم �حل�شول  �لبالد  �شكان 
ويهدف برنامج �لكهرباء �لوطني يف �إثيوبيا �إىل حتقيق �لو�شول �ل�شامل 
لتقليل  �ملتجددة  �لطاقة  وتنويع م�شادر   2025 عام  بحلول  �لطاقة  �إىل 

�لعتماد على �لطاقة �لكهرومائية �لتي ميكن �أن تتاأثر بعو�مل �جلفاف.

»م�سدر« ت�ساهم يف دعم اأهداف اإثيوبيا يف جمال الطاقة ال�سم�سية

جمل�س اإدارة اأ�سواق عجمان التعاونية 
% اأرباحا نقدية يو�سى بتوزيع 22 

•• عجمان- وام: 

�أو�شى جمل�س �إد�رة �أ�شو�ق عجمان �لتعاونية بتوزيع �أرباح نقدية بن�شبة 22% 
عن عام 2020 بو�قع %10 نقد� على �لأ�شهم و %12 نقد� على �مل�شريات 
 23 يف  �إجتماعها  خ��الل  �لعمومية  �جلمعية  لإجتماع  �ملقرح  يرفع  �أن  على 
مار�س �جلاري. جاء ذلك خالل �إجتماع جمل�س �لإد�رة برئا�شة �ل�شيخ حممد 
بن عبد�هلل �لنعيمي رئي�س جمل�س �لإد�رة وبح�شور �لع�شاء . و�أو�شح �ل�شيخ 
حممد �لنعيمي باأن �شايف �أرباح �جلمعية لعام 2020 بلغ 17 مليونا و473 

�ألفا و196 درهم بزيادة %5 عن �رباح عام2019.

بتكوين ت�سجل م�ستوى قيا�سيا يبلغ 60 األف دولر 
•• عوا�صم-رويرتز:

جتاوزت بتكوين، �أكرب عملة م�شفرة يف �لعامل، �أم�س �ل�شبت م�شتوى قيا�شيا بلغ 
60 �ألف دولر. و�شجلت بتكوين �رتفاعا حاد� هذ� �لعام، متفوقة ب�شكل كبري على 
فئات �لأ�شول �لتقليدية، ويرجع ذلك جزئيا �إىل قبولها على نطاق �أو�شع كاأحد 
�أ�شكال �لدفع. ويف �لأ�شابيع �لأخ��رية، ��شتفادت �ل�شركات من قوة بتكوين جلمع 

مئات �ملاليني من �لدولر�ت يف �لتمويل، م�شتفيدة من حت�شن معنويات �ل�شوق.

ارتفاع عدد امل�سافرين باملطارات 
الأمريكية لأعلى م�ستوى منذ مار�س 2020 

•• وا�صنطن - رويرتز:

 1.375 فح�شت  �إنها  �ملتحدة  بالوليات  �لنقل  و�شائل  �أم��ن  �إد�رة  قالت 
�أعلى  فيما ميثل  �لول �جلمعة  �أم�س  �لأمريكية  باملطار�ت  مليون م�شافر 
عدد مت فح�شه منذ 15 مار�س �آذ�ر 2020 مع بدء �نتعا�س حركة �ل�شفر 

�جلوي بعد تر�جعها نتيجة جائحة كورونا.
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•• ال�صارقة -الفجر:

�شاحب  قرينة  �لقا�شمي  حممد  بنت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  �شمو  �ع��ت��م��دت 
�خلطة  �مل��ر�أة  لريا�شة  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  رئي�س  �ل�شارقة،  حاكم  �ل�شمو 
تتطلع  �لتي  �لأه���د�ف  من  �لعديد  وتت�شمن  للموؤ�ش�شة،  �ل�شر�تيجية 
جو�نبه  كافة  من  �لريا�شي  �لقطاع  خدمة  منها:  حتقيقها  �إىل  �شموها 
وتطوير ريا�شة �ملر�أة يف �لدولة ب�شكل عام و�لإمارة ب�شكل خا�س، مع �إبر�ز 
دور �ملر�أة �لإمار�تية ريا�شياً يف �ملحافل و�لو�شول �إىل �ملناف�شات �لإقليمية 

و�لعاملية وت�شجيعها على �مل�شاركة يف �لريا�شات �ملختلفة.
ويف هذ� �ل�شياق، قالت �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي: "مل�شنا 
خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية تطور�ً مبهر�ً يف �إ�شر�ك �ملر�أة يف �ملجال �لريا�شي 
و�إقليمياً، وملنظومة عمل موؤ�ش�شة �ل�شارقة  وتعزيز ح�شورها فيه حملياً 
لريا�شة �ملر�أة ب�شمة و��شحة يف جهود �إمارة �ل�شارقة يف دعم ريا�شة �ملر�أة 
��شتثماٌر مدرو�س  ��شر�تيجية و��شحة وخطط دقيقة مل�شنا منها  �شمن 
ودولة  �ل�شارقة  �إم����ارة  بها  ف��َن  ���ش��رَّ �ل��الت��ي  ون�شائنا  فتياتنا  م��و�ه��ب  يف 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف جميع �ملحافل. �إن �ملرحلة �ملقبلة للموؤ�ش�شة 

َلِبنة ُتبنى عليها  با�شر�تيجية مو�كبة لتطور �لقطاع �لريا�شي �شتكون 
منجز�ت جديدة نحتفي بها، فالقطاع �لريا�شي هو �أحد �أهم �لقطاعات 
�ملجتمعية و�حلياتية �لتي عليها تعتمد �ل�شحة وبناء �ملهار�ت �جل�شدية 

و�لعقلية عند �لفرد و�ملجتمع."
ر�أ�س  وتطوير  �لوطنية  �لكفاء�ت  �إىل متكني  �جلديدة  �لأه��د�ف  وت�شعى 
موؤهلة  �أجيال جديدة  تن�شئة  مع  �مل���ر�أة،  ريا�شة  �لب�شري يف جم��ال  �مل��ال 
من �لقياد�ت �لن�شائية يف �ملجال �لريا�شي بالتعاون مع �لهيئة �لحتادية 
و��شتقطابها،  �لكو�در  تطوير  على  و�لعمل  �لعاملية  و�ملوؤ�ش�شات  �ملخت�شة 
باأهميتها  �ملجتمعية  و�لتوعية  �لريا�شية  �لثقافة  تر�شيخ  �إىل  �إ�شافة 
يف  ت�شاهم  حمفزة  ريا�شية  بيئة  وخلق  للريا�شة  �مل��ر�أة  ممار�شة  وتعزيز 

تطوير ريا�شة �ملر�أة.
وو�شعت موؤ�ش�شة �ل�شارقة لريا�شة �ملر�أة �لعديد من �لخت�شا�شات للفرة 
��شتقطاب  مع  و�شقلها  �لريا�شية،  �لقياد�ت  تاأهيل  �أب��رزه��ا  من  �ملقبلة 
�شامل  �إطار عمل فعال  �لتناف�س، وو�شع  �ملجالت لدعم  �لكو�در يف كافة 
و�لتوجيهات  و�لإم�����ارة  �ل��دول��ة  توجيهات  م��ع  يتما�شى  �مل����ر�أة  لريا�شة 
�لعاملية، وكذلك تاأهيل �شفري�ت لريا�شة �ملر�أة يف �لإمارة وعلى �مل�شتوى 

�لإقليمي و�لعاملي معا، وتهتم �لخت�شا�شات �جلديدة بالعمل على زيادة 
عدد �لألعاب �لريا�شية �لأوملبية �لتي ميكن �ن ت�شارك بها �ملر�أة، مع و�شع 
تطوير  �أج��ل  م��ن  �ملالية  �مل���و�رد  لتوفري  و�شيا�شات  �مل��دى  طويلة  خطط 

�لرب�مج.
�لعامل، من حيث  �أف�شل دول  �أن تكون �شمن  �إىل  تهدف روؤي��ة �لإم���ار�ت 
لالحتاد،  �لذهبي  �ليوبيل  بحلول  و�لجتماعية،  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لوطنية  �لأجندة  تطوير  مت  ملمو�س،  و�ق��ع  �إىل  �لروؤية  هذه  ولرجمة 
�شيتم  �لتي  �لرئي�شة  �لقطاعات  متثل  وطنية  حم��اور  �شتة  �إىل  �ملق�شمة 
وت�شمل هذه  �لعمل �حلكومي،  �ملقبلة يف  �ل�شنو�ت  عليها خالل  �لركيز 
�ل�شرطة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�لق��ت�����ش��اد،  و�ل�����ش��ح��ة،  �لتعليم،  �ل��ق��ط��اع��ات: 

و�لأمن، و�لإ�شكان، ف�شاًل عن �لبنية �لتحتية و�خلدمات �حلكومية.
جمتمع  مفادها  روؤي��ٍة  لتحقيق  �مل��ر�أة  لريا�شة  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  وتعمل 
ن�شائي يتمتع باحليوية ويحقق �إجناز�ت ريا�شية عاملية، تتحقق يف ر�شالة 
وت�شجيع  �ملجتمعي  �ل��وع��ي  ون�شر  �لن�شائية  بالريا�شة  ب��الرت��ق��اء  ُتعنى 
�لن�شاء مبختلف �لفئات �لعمرية على ممار�شة �لن�شاط �لريا�شي و�كت�شاف 
�ملو�هب وبناء �لقياد�ت �لريا�شية �لتز�ماً باأعلى �ملعايري �لأخالقية و�لقيم 

�لإمار�تية �لأ�شيلة.
�ل�شارقة  ملوؤ�ش�شة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �لنقبي  ن��دى  ���ش��ع��ادة  ع��ربت  جانبها  م��ن 
لريا�شة �ملر�أة عن تفاوؤلها بالفرة �ملقبلة من ن�شاط ريا�شة �ملر�أة يف ظل 
�لدعم �لالحمدود من �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي رئي�شة 
��شتغالل  كيفية  يف  �لثاقبة  و�ل��روؤي��ة  �مل���ر�أة،  لريا�شة  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة 

طاقات وقدر�ت �لفتاة �لإمار�تية.
و�مل����ر�أة  �ل��ف��ت��اة  وت��ر���ش��ي��خ ومت��ك��ني  تن�شئة  �لنقبي:" ه��دف��ن��ا  ن���دى  ق��ال��ت 
�لإمار�تية خالل �ل�شنو�ت �ملقبلة يف ظل �لتطور �لكبري �لذي ن�شهده يف 
�لإمار�تية على  �مل��ر�أة  �لفخر بقدرة  �إىل  �أمر يدعو  �ملجالت، وهو  جميع 
و�لجتماعية  �لريا�شية  �مل��ج��الت  كافة  يف  و��شعة  �آف���اق  نحو  �لن��ط��الق 
�ل�شارقة  موؤ�ش�شة  و�أ�شافت:"  و�لعلمية".   و�ل�شيا�شية  و�لق��ت�����ش��ادي��ة 
�مل�شتقبل  يف  عنه  نبحث  �أجمل  مل�شتقبل  جميلة،  نبتة  هي  �مل��ر�أة  لريا�شة 
�لذي �أكد �أننا ن�شري بخطو�ت �إيجابية للغاية من خالل �لنه�شة �ملتميزة 
�لتي ت�شري عليها ريا�شة �ملر�أة، وهو ما يدفع جميع �لقائمني على �لعمل 
يف هذ� �ملجال �إىل �تباع نهج علمي متميز يجعلنا ن�شري جميعا لتحقيق 

�لأهد�ف �ملرجوة".

•• اأبوظبي-الفجر

مناف�شات  �ل�����ش��ب��ت  �أم�����س  �خ��ت��ت��م��ت 
ملحريف  �ل��دول��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي  بطولة 
�حتاد  فعاليات  �أوىل  �جلوجيت�شو 
يف  �لدولية  للجوجيت�شو  �لإم���ار�ت 
�ملو�شم �جلديد، و�لتي نظمها وفقاً 
ر�بطة  ل��دى  �ملعتمد  �لفني  للنظام 
يف  للمحرفني  �ل��دول��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي 
�شالة جوجيت�شو �أرينا مبدينة ز�يد 
�لريا�شية.  وح�شر مناف�شات �ليوم 
�شعادة  م��ن  ك��ٌل  للبطولة  �خلتامي 
حممد �شامل �لظاهري، نائب رئي�س 
�حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو، وفهد 
علي �ل�شام�شي �لأمني �لعام لحتاد 
�لإم��������ار�ت ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و، وط����ارق 
�أبوظبي  ر�ب���ط���ة  م���دي���ر  �ل��ب��ح��ري 
مل��ح��ريف �جل��وج��ي��ت�����ش��و، وع����دد من 
�لأندية  وممثلي  �لحت��اد  م�شوؤويل 

و�لأكادمييات.
يومها  يف  �ل��ب��ط��ول��ة  و����ش��ت��ك��م��ل��ت 
�ليوم  ن������ز�لت  ح��م��ا���س  �خل���ت���ام���ي 
ن����ادي  ب���ت���ت���وي���ج  ل��ت��خ��ت��ت��م  �لأول، 
�لأول  ب���امل���رك���ز  ج�����روب  ك���وم���ان���دو 
ونادي  نقطة،   21،450 بر�شيد 
�ل�����ش��ارق��ة ل��ري��ا���ش��ات �ل���دف���اع عن 
بر�شيد  �لو�شيف  مركز  يف  �لنف�س 
�لعني  ون����ادي  ن��ق��ط��ة،   19،950
�لثالث  �مل����رك����ز  يف  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و 
وفيما  نقطة.   17،200 بر�شيد 
ميد�لياٍت  ع��ل��ى  �ل��الع��ب��ون  ح�شل 
�أد�ءه��م �لفردي، ت�شّلم  ملونة تكّرم 
�لتي  �ل��ف��وز  دروع  �لأن���دي���ة  مم��ث��ل��و 
دعم  على  وحر�شهم  عملهم  ت��ت��ّوج 
ف��رق��ه��م ولع��ب��ي��ه��م ل��ت��ح��ق��ي��ق هذه 

�لإجناز�ت.
ويف ت�شنيفات �لدول كانت �ل�شد�رة 
م�����ن ن�������ش���ي���ب دول���������ة �لإم�������������ار�ت، 
و86  ن��ق��ط��ة   43،410 ب��ر���ش��ي��د 
�لرب�زيل  لتحل  م��ل��ون��ة،  م��ي��د�ل��ي��ة 
نقطة   32،300 ب��ر���ش��ي��د  ث��ان��ي��ًة 
حّلت  فيما  ملونة،  ميد�لية  و65 
ك��ول��وم��ب��ي��ا يف �مل���رك���ز �ل���ث���ال���ث مع 
ميد�لية  و20  نقطة   10،500

ملونة.
�إىل  "�لطريق  ع�����ن�����و�ن  وحت�������ت 
�ليوم  م��ن��اف�����ش��ات  ���ش��ه��دت  �لتعايف" 
�ل����ث����اين و�خل����ت����ام����ي ن��������ز�لت من 
�لعيار �لثقيل و�أجو�ء حما�شية بني 
م��ن خمتلف  و�ل��الع��ب��ات  �لالعبني 
ف��ئ��ات �لأ�شاتذة  �ل��ع��امل م��ن  �أن��ح��اء 
�لأحزمة  حملة  و�ل�شباب  و�ل��ك��ب��ار 
و�إىل  و�لأ���ش��ود.  و�لبني  �لبنف�شجي 
مهار�ت  �شقل  يف  �أهميتها  ج��ان��ب 
لب�شاط  عودتهم  وتاأكيد  �لالعبني 
ن�����ز�لت �ل���ب���ط���ولت �ل���دول���ي���ة بعد 
�لالعبون  ح��ر���س  �ن���ت���ظ���ار،  ط����ول 
�أف�شل  ت���ق���دمي  ع���ل���ى  �مل�������ش���ارك���ون 

مهار�تهم �شعياً لتح�شني ت�شنيفهم 
�ل�������ش���ن���وي �مل���ع���ت���م���د ل�����دى ر�ب���ط���ة 
�إذ  �جلوجيت�شو،  مل��ح��ريف  �أب��وظ��ب��ي 
متنح �لبطولة �لفائز باملركز �لأول 
ما  وهو  فئة،  ُكل  عن  نقطة   600
بالن�شبة  �لأه��م��ي��ة  ب��ال��غ��ة  يجعلها 

للمحرفني.
�لأمني  �ل�شام�شي  ويوؤكد فهد علي 
�لعام لحتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو، 
�أن �لبطولة يف ن�شختها �لأوىل �أوفت 
ب��ك��ل وع���وده���ا، وخ��ا���ش��ًة م��ن حيث 
لهوؤلء  �ل��ك��ب��رية  �لأع�������د�د  مت��ك��ني 
�أنحاء  ب��ه��ا م���ن ج��م��ي��ع  �مل�����ش��ارك��ني 
�ملناف�شات  ب�شاط  �لعامل من دخول 
ف�شاًل  و�آم��ن��ة،  �شحية  بيئٍة  و�شط 
ع����ن دق�����ة �ل��ت��ن��ظ��ي��م �ل������ذي حظي 
�لنطاق من جمتمع  و��شعة  باإ�شادة 

�جلوجيت�شو �ملحلي و�لعاملي.
هذه  م��ث��ل  ت��ن��ظ��ي��م  "ينبع  وق������ال: 
�ل���ب���ط���ولت م����ن ح���ر����س �لحت�����اد 
وروؤيته مل�شتقبل �للعبة على �شعيد 
قاعدة  وتو�شيع  �نت�شارها  حتقيق 
وبنات  �أبناء  �شيما من  �مل�شاركني ل 
ف��ر���س �لحتكاك  �ل��دول��ة وت��وف��ري 
�جلوجيت�شو  جن�����وم  م����ع  �ل����ق����وي 
�لعامليني وبالتايل تعزيز جاهزيتهم 

خلو�س �ل�شتحقاقات �لعاملية.
لروؤية  كبري  بفخر  "ن�شعر  وت��اب��ع: 
�لعامليني  �ل��الع��ب��ني  م���ن  �ل��ع��دي��د 
�لريا�شي  م�شو�رهم  ب���د�أو�  �ل��ذي��ن 
يف �أن����دي����ة و�أك����ادمي����ي����ات �ل���دول���ة، 
�لحر�فية  م�شريتهم  يو��شلون 
حول �لعامل ويعودون للم�شاركة يف 
يعزز  �إذ  عامليني،  كنجوٍم  بطولتنا 

�أبوظبي  �لعا�شمة  مكانة  من  ذلك 
�أف�شل  وب���ن���اء  ل��ت��ط��وي��ر  ك��م��ن�����ش��ٍة 
�ملو�هب �لحر�فية. وتدفعنا مثل 
مل��و����ش��ل��ة عملنا  �لإجن��������از�ت  ه����ذه 
�جلوجيت�شو  ل��ري��ا���ش��ة  ل��ل��روي��ج 
و�لعاملي،  �مل��ح��ل��ي  �مل�����ش��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
�أ�شبحت �ليوم  �أبوظبي  خا�شًة و�أن 

�لعا�شمة �لعاملية للعبة".
�لعا�شمة  �أن  �ل�����ش��ام�����ش��ي  و�أو����ش���ح 
ريادتها  ت��اأك��ي��د  ت��و����ش��ل  �أب��وظ��ب��ي 
�جلوجيت�شو  ب���ط���ولت  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
ع����امل����ي����ة �مل�����و�������ش�����ف�����ات، وه�������ا هي 
بطولت  �أك���رب  ل�شت�شافة  ت�شتعد 
�شهر  خ���الل  �ل��ع��امل��ي��ة  �جلوجيت�شو 
�أبوظبي  بطولة  وهي  �لقادم  �أبريل 
�لتي  �جلوجيت�شو  ملحريف  �لعاملية 
�لأكرب  �حل��ل��م  بلقبها  �ل��ظ��ف��ر  ي��ع��د 
جل���م���ي���ع �ل����الع����ب����ني �مل���ح���رف���ني 

و�مل�شنفني يف كل دول �لعامل.
جهود  بت�شافر  �ل�شام�شي  و�أ����ش���اد 
لتنظيم  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل���ه���ات  خم��ت��ل��ف 
تطبيق  مع  �لدولية  �لبطولة  هذه 
ك����اف����ة �لإج��������������ر�ء�ت �لح�����ر�زي�����ة 
�لربتوكول  يف  و�ملعتمدة  �ل�شارمة 
ع���ل���ى �شحة  ل���ل���ح���ف���اظ  �ل�������ش���ح���ي 

�لالعبني و�شالمتهم.
�مل��ح��وري �لذي  �ل���دور  و�أث��ن��ى على 
ت��ل��ع��ب��ه �لأن���دي���ة و�لأك���ادمي���ي���ات يف 

قاعدة  وزي���������ادة  �ل���ل���ع���ب���ة  ت���ط���وي���ر 
مبثابة  �أ�شبحت  حتى  �مل��م��ار���ش��ني، 
�لوطنية  ل���ل���م���و�ه���ب  م�������ش���ت���ودع 
�شريانا  كونها  جانب  �إىل  و�لعاملية، 
ف���اع���اًل يف ت��رج��م��ة روؤي������ة �لحت����اد 
ل��ر���ش��ي��خ م���وق���ع دول�����ة �لإم�������ار�ت 

كموطن للجوجيت�شو �لعاملي.
�مل�شّرف  �لأد�ء  �ل�����ش��ام�����ش��ي  وث��م��ن 
ل�����ش��ب��اب و���ش��اب��ات �لإم������ار�ت خالل 
�إعجابه  م��ب��دي��اً  �ل��ب��ط��ول��ة،  ي��وم��ي 
مب������دى ت����ط����ور م�������ش���ت���و�ه���م رغ���م 
�لتحديات �ل�شتثنائية �لتي و�جهها 
�ملا�شي،  �لعام  �لالعبون على مدى 
�ل��الع��ب��ني من  �أن مت���ّك���ن  م����وؤك����د�ً 
ت�شجيل هذه �لإجناز�ت و�مليد�ليات 
و�مل�شجعني  �لحت�������اد  ث���ق���ة  ي���ع���زز 
مناف�شة  ع��ل��ى  �ل���الع���ب���ني  ب���ق���درة 
�لالعبني  ن��خ��ب��ة  م����ن  ن���ظ���ر�ئ���ه���م 
خمتلف  يف  �لفوز  وح�شد  �لعامليني 

�ل�شتحقاقات.
�ملّتبعة  �لإج��ر�ء�ت  ويف تعليقه على 
�لالعبني،  و�شالمة  �شحة  ل�شمان 
�ملن�شوري،  ف����رج  �إب���ر�ه���ي���م  ي���ق���ول 
و�ل�شتجابة  �ل��ت��اأه��ب  �إد�رة  م��دي��ر 
�لطبية يف د�ئرة �ل�شحة- �أبوظبي: 
�حت���اد  يف  ���ش��رك��ائ��ن��ا  م���ع  "عملنا 
لتطوير  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و  �لإم�������ار�ت 
�لإجر�ء�ت  من  متكاملة  جمموعٍة 

�لفحو�شات  ذلك  يف  مبا  �ل�شحية، 
�إمكانية  وح�شر  �ل��دوري��ة،  �لطبية 
�لدخول ملوقع �لبطولة باحلا�شلني 
للك�شف  �شلبية  فح�س  نتائج  على 
عن فريو�س كوفيد19- ب�شالحية 
ل ت��زي��د ع��ن 48 ���ش��اع��ة، ح��ي��ث مت 
جميع  ع��ل��ى  �ل�����ش��رط  ه���ذ�  تطبيق 
وفرقهم  �مل�����ش��ارك��ني  �ل��ري��ا���ش��ي��ني 
و�ملنظمني وكل �لأفر�د �ملتو�جدين 
ووزعنا  ك��م��ا  �مل��ن��اف�����ش��ات،  ب�����ش��ال��ة 
�أجهزة فح�س درج��ة �حل��ر�رة على 
�ل��ت�����ش��دد على  م��ع  �مل���د�خ���ل،  جميع 
�لكمامات  �رت����د�ء  معايري  تطبيق 
بالإ�شافة  �جل�������ش���دي،  و�ل��ت��ب��اع��د 
لتوزيع مل�شقات لتو�شيح م�شافات 

�لتباعد �جل�شدي �ملطلوبة".
"لعب  �مل�����ن�����������ش�����وري:  و�أ��������ش�������اف   
" �أو�ش�س"  ف��ري��ق  م��ن  �مل��ت��ط��وع��ون 
�لإمار�ت  لحت��اد  �لتطوعي  �ل���ذر�ع 
للجوجيت�شو دور�ً حمورياً يف جناح 
فعاليات �لبطولة ودعم جهودنا يف 
�لوقائية  �شمان تطبيق �لإجر�ء�ت 
�ملر�فق.  ج��م��ي��ع  يف  و�لح�����ر�زي�����ة 
ون�شكر �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو 
تطبيق  يف  �لكبري  وتعاونه  لدعمه 
ه���ذه �لإج�������ر�ء�ت و�مل��ع��اي��ري، حيث 
�جلميع  من  كبري�ً  �لتز�ماً  �شهدنا 
�ل�شحة  م��ع��اي��ري  �أرق����ى  تطبيق  يف 

و�ل�شالمة".
 و���ش��ج��ل �أب����ن����اء وب���ن���ات �لإم�������ار�ت 
ر�شخو�  مم���ّي���زة،  �أد�ٍء  م�����ش��ت��وي��ات 
ف���ي���ه���ا م���ك���ان���ت���ه���م ع����ل����ى خ����ارط����ة 
�ل��ري��ا���ش��ة �ل��ع��امل��ي��ة وب��ره��ن��و� على 
ميتلكونها،  �ل��ت��ي  �لعالية  �ل��ك��ف��اءة 
�أبرز  �أم��ام  للوقوف  توؤهلهم  و�لتي 

�لريا�شيني �لعامليني.
ح�شدت  ح���م���ا����ش���ي  ن���������ز�ٍل  ف���ب���ع���د 
ف��ي��ه ذه��ب��ي��ة �ل�����ش��ي��د�ت يف �حل����ز�م 
�ل��ب��ن��ف�����ش��ج��ي ل��ل��ك��ب��ار ���ش��م��ن فئة 
بطلة  ق��ال��ت  ك��ي��ل��وج��ر�م،   49 وزن 
�ليافعي:  ودمي�������ة  �ل����ع����ني  ن�������ادي 
حققته  �ل����ذي  ب���الإجن���از  "�شعيدة 
قدمته  �ل��ذي  �لأد�ء  ولروؤية  �ليوم، 
م����ن لعبي  زم���ي���الت���ي وزم����الئ����ي 
�ل���دول���ة، �أم����ام ع���دٍد م��ن �لالعبني 
�ليوم  فخرنا  يزيد  وم��ا  �لعامليني. 
هو متكننا من �لوقوف على من�شة 
لنثبت  جم��دد�ً  �أبوظبي  يف  �لتتويج 
على  ق���ادرون  و�شعبها  �لإم���ار�ت  �أن 
ق�ش�س  �إىل  �لتحديات  كل  حتويل 
�لتي  �لفئة  لنتائج  وبالنظر  جن��اح. 
�أ�شارك فيها، فقد متّكنت زميالتي 
م���ن �ل���الع���ب���ات �لإم����ار�ت����ي����ات من 
�لأوىل،  �ل����ث����الث  �مل����ر�ك����ز  ح�����ش��د 
من�شة  على  �لإم�����ار�ت  علم  ل��رنف��ع 
تتويج هذه �لفئة، وهذ� �شرف كبري 

ل��ن��ا. وف���وز �ل��ي��وم ه��و خ��ط��وة مهمة 
�أبوظبي  لبطولة  جاهزيتنا  ت��وؤك��د 
�جلوجيت�شو  مل����ح����ريف  �ل���ع���امل���ي���ة 

�ل�شهر �ملقبل".
من جانبه، قال ر��شد �لنقبي، لعب 
�إن تي"، و�لفائز  �إف  "�إيه  �أكادميية 
بفئة  �لبنف�شجي  �حل��ز�م  مبيد�لية 
�لأ�شاتذة 2 بوزن 94 كيلوجر�م: " 
�أد�ء ممّيزة  �ليوم م�شتويات  �شهدنا 
�لدوليني  �ل���الع���ب���ني  ج��م��ي��ع  م���ن 
�شعادتي  ي�شاعف  وم��ا  �مل�����ش��ارك��ني، 
بفوز �ليوم هو �أهمية هذه �لبطولة 
��شتقطبته  �ل��ذي  �لكبري  و�لإق��ب��ال 
�أبرز  ولعل  �لعامل.  �أب��رز جن��وم  من 
م���ا �أت��اح��ت��ه ل��ن��ا ب��ط��ول��ة �ل���ي���وم هو 
من  ج��دد  لع��ب��ني  مو�جهة  فر�شة 
�إىل جانب  �ل���ع���امل،  �أن���ح���اء  ج��م��ي��ع 
للعودة  �ملثايل  �ملدخل  متّثل  كونها 

لب�شاط �ملناف�شات �لعاملية".
�لدولية  �أبوظبي  بطولة  وحظيت   
بات�شاع  �جل���وج���ي���ت�������ش���و  مل����ح����ريف 
ق��اع��دة �مل�����ش��ارك��ني �مل��ت��و�ف��دي��ن من 
ورو�شيا  وك���ول���وم���ب���ي���ا،  �ل����رب�زي����ل 
وباك�شتان  و�شوريا  وم�شر  و�لأردن 
و�إ�شر�ئيل  و�ل�شلفادور  وفل�شطني 
و�لهند  وقريغيز�شتان  و�أوك��ر�ن��ي��ا 
و�ملغرب  و�أذربيجان  وكند�  وفرن�شا 
و�أوزبك�شتان  ول��ب��ن��ان  و�أفغان�شتان 

و�لبحرين  و�أي����رل����ن����د�  و����ش���رب���ي���ا 
وطاجيك�شتان  و�ل�شويد  و�إيطاليا 

و�ير�ن و�لفلبني و�لعر�ق.
 وم������ن ج���ان���ب���ه، ق������ال �ل���رب�زي���ل���ي 
لعب  جوتيو،  �ألفي�س  جيفر�شون 
و�لفائز  جروب"  "كوماندو  فريق 
�لبنف�شجي  باحلز�م  �لكبار  بذهبية 
بوزن 85 كيلوجر�م: "�أ�شكر �حتاد 
�لإمار�ت للجوجيت�شو لتنظيم هذه 
�ملناف�شة  م��ن  ومت��ك��ي��ن��ن��ا  �ل��ب��ط��ول��ة 
ف��ع��ال��ي��ة دول���ي���ة م��رم��وق��ة بهذ�  يف 
ب�����ش��ع��ادٍة كبرية  �حل���ج���م، و�أ����ش���ع���ر 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة و�ل���ف���وز �ل���ي���وم، يف ظل 
�لل���ت���ز�م مب��ع��اي��ري ���ش��ح��ي��ة عالية 
�لنز�ل  ع��ل��ى  �ل��رك��ي��ز  م��ن  مكنتنا 

ب�شكٍل كامل".
للحز�م  �ل�شيد�ت  وخالل مناف�شات 
بوزن حتت  �لكبار  بفئة  �لبنف�شجي 
�لالعبة  مت��ك��ن��ت  ك��ي��ل��وج��ر�م   95
ع��ال��ي��ة حم��م��د �ل��ن��ح��وي م���ن قلب 
�حلا�شمة  �للحظة  يف  �لنز�ل  م�شار 
لتعدل �لنتيجة ل�شاحلها وتخطف 
ذهبية �لفئة، وقالت: "متتاز نز�لت 
�لالعبني  تدفع  باأنها  �جلوجيت�شو 
لديهم  م��ا  �أف�شل  ت��ق��دمي  ملو��شلة 
تتغري  �لنتيجة  لأن  �ل��ن��ز�ل،  ط��و�ل 
�أي حلظة. و�أ�شعر ب�شعادة بالغة  يف 
ملا  خا�شًة  �لبطولة،  يف  للم�شاركة 
تنظيم  م�����ش��ت��وي��ات  م���ن  ���ش��ه��دن��اه 
رفيعة، وملعايري �ل�شحة و�ل�شالمة 
طو�ل  فيها  �لتزمنا  و�لتي  �ملطّبقة 
�لأمر  �لبطولة،  يف  تو�جدنا  ف��رة 
�مل�شاركة  عند  �طمئنانا  يعزز  �ل��ذي 

يف كافة �لفعاليات".
كارلو�س  �إمييليو  ق��ال  جانبه،  م��ن 
بذهبية  و�لفائز  جونيور  �شيلفا  د� 
بوزن  �لأ���ش��ود  باحلز�م   2 �لأ�شاتذة 
85 كيلوجر�م: "�شعادتي ل تو�شف 
�ملمّيزة  �لبطولة  هذه  يف  بامل�شاركة 
و�لفوز بالذهبية بعد نز�ٍل �شعب". 
�أم����ا ب��ي��درو �أل��ك�����ش��ن��در، ف��ق��د متكن 
باحلز�م  �لرجال  ذهبية  ح�شد  من 
�لأ�شود بفئة �لأ�شاتذة 2 بوزن 69 
لحتاد  "�شكر�ً  وق����ال:  ك��ي��ل��وج��ر�م 
لتمكيننا  للجوجيت�شو  �لإم������ار�ت 
�ل���وق���وف ع��ل��ى ب�����ش��اط بطولٍة  م��ن 
دول���ي���ة ب��ه��ذ� �حل���ج���م، و�أن�����ا �شعيد 
حل�����ش��د ث��م��رة ج��ه��ودي م��ن خالل 
و�أ�شكر  �لذهبية.  بامليد�لية  �لفوز 
فريقي و�أ�شرتي لدعمهم يل طو�ل 
رحلتي للو�شول لهذ� �لإجناز �لذي 

�عتربه �أحد �أهم �إجناز�تي".

جواهر القا�سمي تعتمد اخلطة ال�سرتاتيجية ملوؤ�س�سة ال�سارقة لريا�سة املراأة 

حتت عنوان »الطريق اإىل التعايف«

بطولة اأبوظبي الدولية ملحرتيف اجلوجيت�سو تختتم مناف�ساتها م�ستوفية كل الوعود

حلملة اأحزمة البنف�ضجي والبني واالأ�ضود  قوي  واأداء  حا�ضمة  • مواجهات 
• كوماندو جروب يف ال�ضدارة ونادي ال�ضارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س و�ضيفًا ونادي العني للجوجيت�ضو يف املركز الثالث

• ال�ضام�ضي: البطولة تر�ضخ مكانة اأبوظبي كعا�ضمة عاملية للجوجيت�ضو وتوؤكد على جاهزيتها ال�ضت�ضافة بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�ضو 
وا�ضعة باالإجراءات االحرتازية املعتمدة للحفاظ على �ضالمة الالعبني • اإ�ضادة 

العدد 13188 بتاريخ 2021/3/14 
اعالن بالن�شر

رقم )2021/2252(
�ملنذر :  خالد بن �شامل بن �حمد با�شليمان 

�ملنذر �ليه : جو�جنلي �شي
يلتم�س مقدم �لطلب �إعالن �ملنذر �ليه بالن�شر لورود �فادة �عالن �ملنذر �ليه على �لعنو�ن �ملتوفر �لينا وجاءت �فادة 

�ملعلن )�نه رف�س �ل�شتالم لذلك تعذر �لعالن( 
�ملو�شوع  :- لذلك فاإن �ملخطر مبوجب هذ� �لإخطار �لقانوين �لعديل بالتكليف بالوفاء ، تخطر �ملخطر �ليه 
�شاأن  2018 يف  ل�شنة   57 رق��م  �ل���وزر�ء  ق��ر�ر جمل�س  �أرق��ام )63 -62( من  �ملادتني  بن�شو�س  : عمال  بالآتي 
�لالئحة �لتنظيمية للقانون �لإحتادي رقم 11 ل�شنة 1992 ب�شاأن قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية ، فاإن �ملخطر يخطر 
ل�شالح  عليه  و�مل�شتحقة  ذمته  يف  �ملر�شدة  �ملبالغ  ب�شد�د  بينهم  فيما  و�لت�شامن  بالتكافل  �ليه  �ملخطر  ويكلف 
�لفائدة  بالإ�شافة �ىل  �لف درهما  100.000.00 درهم مائة  �إجمايل مببلغ وق��دره  م  و�لبالغ قدرها  �ملخطر 
بو�قع 12% من تاريخ 2019/3/19 وحتى �ل�شد�د �لتام ، وذلك يف غ�شون خم�شة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� 
�لإخطار ، وبخالف ذلك �شوف ي�شطر �ملخطر لإتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية ملطالبتكم باملبالغ و�لفائدة �مل�شار 

�ليها �أعاله وفقا لن�شو�س �ملو�د )62 ، 63( من قانون �لالئحة �لتنظيمية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13188 بتاريخ 2021/3/14 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2247/2021(

�ملخطر : م�شرف �لإمار�ت �ل�شالمي - �س م ع 
بوكالة �ملحامي / عبد�حلكيم حبيب من�شور بن حرز

�ملخطر �ليهما / فهد عبد�هلل �بر�هيم عبد�هلل �لعبيديل 
هدى عبد�هلل �حمد �حلمادي )جمهول حمل �لإقامة( 

نخطركم ب�شد�د مبلغ وقدره 795.300.00 درهم �إمار�تي )�شبعمائة وخم�شة وت�شعون �لف 
�لت�شهيالت  �ملر�شدة يف ذمتكم مبوجب  �ملديونية  وذل��ك عن  دره��م فقط ل غري(  وثالثمائة 
�مل�شرفية �ملمنوحة لكم من موكلنا ، ونظر� لخاللكم ب�شروط و�حكام �لتعاقد �ملن�شو�س عليها 
بذمتكم  ترتبت   ، ��شتحقاقها  تو�ريخ  يف  �لق�شاط  �شد�د  يف  لف�شلكم  ونتيجة   ، �لتفاقية  بهذه 
�ملديونية �ملذكورة ، هذ�ويف حال ف�شلكم يف �شد�د كامل �ملديونية خالل )15( خم�شة ع�شر يوما 

من تاريخ �لإعالن ف�شوف نكون م�شطرين لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة �شدكم.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13188 بتاريخ 2021/3/14 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/2236(

�ملنذر : بابا تك�س للتجارة �لعامة - �س ذ م م - �ملنذر 
بوكالة �ملحامي / �حمد �مليدور 

�شد �ملنذر �ليهم :- 
م  م  ذ   - �لعامة  للتجارة  غلوم  عبد�لرحمن  �شركة   -1

بونيو�ل  حممد  ويل  حاجي  �إقبال  ح�شني  غالم   -2
وقدره  مبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليهم  �ملنذر  ينذر  �ملنذر  ف��اإن  �لإن���ذ�ر  ه��ذ�  ومبوجب   -: �ملو�شوع 
1102200 مليون درهم فقط ل غري يف موعد �ق�شاه 5 �يام من تاريخ �لعالن بالن�شر و�إل 
�شي�شطر �ملنذر �ىل �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له حقه و�إقامة دعاوى ق�شائية مع 
�لز�مه ب�شد�د �لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ل�شتحقاق يف 2019/7/7 وحتميل �ملنذر 

�ليهم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

فقدان �شهادةاأ�شهم
فقد بنك �لإ�شتثمار �س م ع �شهادة �أ�شهم �شادرة عن 

�شركة �مل�شتثمر �لوطني - �س م خ - �ل�شهادة رقم 
 ، �ل�شهادة  ح�شب  �شهما   5،309،290 ب���   101021
وفعليا 3،470،575 �شهما بعد عملية تخفي�س ر�أ�س 

مال �ل�شركة.  نرجو ممن يجدها �لإت�شال على رقم 
�لهاتف : 065980546  

الفجر الريا�ضي
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

حقق فريقا بن دري فوز� غاليا على 
�لفتتاحية  �مل��ب��ار�ة  يف  مهرة  �يفز� 
 2021 للبولو  دب��ي  لكاأ�س حت��دي 
"10 جول" �شمن �شل�شلة بطولت 
كاأ�س دبي �لذهبية للبولو وبنتيجة 
�أهد�ف  �أرب��ع��ة  مقابل  �أه���د�ف  �شتة 
ك��م��ا ح��ق��ق ف��ري��ق ب��ي��الن��دي فوزه 
ح�شاب  ع��ل��ى  �ل��ب��ط��ول��ة  يف  �لأول 
فريق �لذئاب وبنتيجة �شتة �أهد�ف 
وقد  ون�شف  �أه���د�ف  �أرب��ع��ة  مقابل 
تقارب  ب�شبب  ذروتها  �لإث��ارة  بلغت 
�مل�شتوى �لفني للفرق �لأربعة �لتي 
قدمت م�شتوى جيد�ً  يف �ملبار�تني 

طيلة �لأ�شو�ط �لأربعة .
وق��د �أع���رب رج��ل �لأع��م��ال حممد 
بامل�شتوى  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن  �حل��ب��ت��ور 
�لتي  �لأرب������ع������ة  ل���ل���ف���رق  �مل���ت���م���ي���ز 

���ش��ارك��ت يف م��ب��ار�ت��ي �لف��ت��ت��اح كما 
���ش��ع��ادت��ه مب�����ش��ارك��ة فريق  �أب������دى 
�لذي  �ل�شهري  �لفرن�شي  بيالندي 
ق�����دم ح���دي���ث���ا لأ������ش�����و�ق �لإم��������ار�ت 
موؤكد� حر�شه على دعمه و�مل�شاركة 

معه �شمن �لفريق ملا له من �شمعة 
جتارية.

ق��اد خ��ال��د بن  �مل��ب��ار�ة �لأوىل  ففي 
دري فريقه �ىل فوز م�شتحق حيث 
باإحر�ز  ب��وت��ي�����ش��ت��ا  �ل���ب���ريدي  ب����ادر 

�شرعان  ث��م  دري  ل��ن  مبكر  ه��دف 
�ي��ف��ز�م��ه��رة �ل��ت��ع��ادل عن  �أدرك  م��ا 
ط��ري��ق ���ش��ي��ج��ون��دو �م�������ادوري ويف 
بد�ية �ل�شوط �لثاين ��شتثمر فريق 
بن دري �أخطاء فريق �يفز� و�أ�شاف 

�لثاين  ف���ري���ق���ه  ه�����ديف  �م���������ادوري 
و�لثالث من �شربتي جز�ء ثم �أدرك 
بن دري  �لتعادل لفريقه 3 مقابل 
�أهد�ف ومع نهاية �ل�شوط رجح   3
دري  ب��ن  ك��ف��ة  جيلو�شي  ج��ورج��ي��و 

بهدف ر�بع ليتقدم للمرة �لأوىل يف 
�ملبار�ة باأربعة �أهد�ف مقابل ثالثة 
ثم ي�شيف كل فريق هدفا و�حد� .

ويف �ل�شوط �لثالث ينح�شر �للعب 
و�شط �مللعب دون �إح��ر�ز �أي منهما 

فقد  �لر�بع  �ل�شوط  �أما  لالأهد�ف 
دري  بن  فريق  جنم  جيو�شي  جنح 
�ل�شاد�س  ف��ري��ق��ه  ه���دف  �إح�����ر�ز  يف 
 6 بنتيجة  �مل��ب��ار�ة  و�لأخ���ري منهيا 

مقابل �أربعة �أهد�ف ليفز� مهرة.

�لذئاب  فريق  بتقدم  �مل��ب��ار�ة  ب��د�أت 
ب��ه��دف �أح����رزه ت��وم��ا���س ث��م تعادل 
�ل�شوط  منهيا  لبيالندي  كوتنيو 
�لأول بتقدم �لذئاب بهدف ون�شف 
مقابل ه��دف و�ح��د لبيالندي ويف 
ك��ل فريق  �ل��ث��اين ي�شيف  �ل�����ش��وط 
�لثالث  �ل�شوط  �أم��ا  �ل��ث��اين  هدفه 
�لذي  بيالندي  لفريق  �نحاز  فقد 
بف�شل  ه���دف���ني  �إح��������ر�ز  يف  جن����ح 
ب��ي��ن��م��ا مل يوفق  ل���وي���ز�  �حل�����ش��ن��اء 

�لذئاب �شوى �إحر�ز هدف و�حد .
�ل���ر�ب���ع ح�����ش��م فريق  �ل�����ش��وط  ويف 
بف�شل  ل�شالح  �لنتيجة  بيالندي 
ه��ديف �ي��د بانري �ل��ذي رف��ع ر�شيد 
بينما  �أه�������د�ف  ���ش��ت��ة  �إىل  ف��ري��ق��ه 
�لر�بع  �أح��رز توما�س هدف فريقه 
ل�شالح  �مل���ب���ار�ة  لتنتهي  و�لأخ�����ري 
فريق بيالندي ب�شتة �أهد�ف مقابل 

�أربعة ون�شف .

قمة االإثارة واملتعة 

فوز بن دري وبيالندي يف افتتاح  »كاأ�س حتدي دبي للبولو« 

••  اأبوظبي-الفجر

�ملركز  �أب���وظ���ب���ي  ���ش��رط��ة  �أح������رزت 
�لأول على م�شتوى �لدولة و�لثاين 
على م�شتوى دول جمل�س �لتعاون 
بطولة  يف  �لعربية  �خلليج  ل���دول 
دبي للرجل �حلديدي " �آيرون مان 
" �لتي �أقيمت يف منطقة �جلمري� 
�أبطال  م��ن  نخبة  مب�شاركة  بدبي 
�لعامل و�أ�شحاب �لأرقام �لقيا�شية 
�ل��ع��امل��ي��ة يف ه���ذه �ل��ري��ا���ش��ة حتت 

�إ�شر�ف جمل�س دبي �لريا�شي .
�ل��ف��ري��ق بالبطولة    وت���وج لع��ب��و 
يقطعها  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اف��ات  ب��ل��غ��ت  و 
 113 �مل��ن��اف�����ش��ات  �مل�������ش���ارك���ون يف 

كيلومر� يف ثالث م�شابقات ، وهي 
كيلومر�    1.9 مل�شافة  �ل�شباحة   :
 90 مل�شافة  �لهو�ئية  �ل��در�ج��ات  و 
 21.1 مل�شافة  و�جل��ري  كيلومر� 
كيلومر� يف م�شمار �جلري على 

�متد�د �ل�شاطئ. 
�للقيطي  �لالعب عبد�هلل   وحقق 
�لأول  �مل��رك��ز  �أبوظبي  �شرطة  م��ن 
�لدولة  م��و�ط��ن��ي  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
و�لثاين على م�شتوى دول جمل�س 
ك���م���ا ح�شل   �ل���ت���ع���اون �خل��ل��ي��ج��ي 
�لالعب نايف �ملرزوقي  على �ملركز 
م�����ش��ت��وى مو�طني  ع��ل��ى  �ل���ث���اين  
م�شتوى  ع��ل��ى  و�ل���ث���ال���ث  �ل����دول����ة 

جمل�س �لتعاون �خلليجي .

 وفاز فريق �شرطة �أبوظبي باملركز 
�لثاين يف �لفرقي تتابع فئة �ملك�س 
ويتكون �لفريق من ثالثة لعبني 
�ل�شباحة  يف  �لكعبي  علي  �لالعب 
و�ل����الع����ب����ة  ل��ب��ن��ى �حل�����ل�����و�ين يف 
�ل������در�ج������ة �ل���ه���و�ئ���ي���ة و�ل����الع����ب 

�شلطان �لظنحاين يف �جلري .   
�شاهني  �����ش����امل  �ل�����ل�����و�ء  و�أ�������ش������اد   
�ل��ن��ع��ي��م��ي م����دي����ر ق����ط����اع �مل�������و�رد 
�لب�شرية باللياقة �لبدنية و�لفنية 
�ل��ف��ري��ق، موؤكد�ً  ب��ه��ا  �ل��ت��ي حت��ل��ى 
هذه  ملثل  �ل�شرطية  �ل��ق��ي��ادة  دع��م 
�ملتميزة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �لإجن��������از�ت 
�لبدنية  �ل����ك����ف����اءة  رف������ع  ب����ه����دف 

و�لذهنية للمنت�شبني.

�أبوظبي  ���ش��رط��ة  �ه���ت���م���ام  و�أك������د 
�لريا�شة  مب��ن��ظ��وم��ة  ب���الرت���ق���اء 
�ملنت�شبني  كافة  وحتفيز  وت�شجيع 

�ملتميزة  �ل���ن���ت���ائ���ج  حت��ق��ي��ق  ع���ل���ى 
�لبطولت  خمتلف  يف  و�مل�����ش��ارك��ة 

�لريا�شية.

�سرطة اأبوظبي تفوز باملركز الأول يف بطولة 
دبي للرجل احلديدي »اآيرون مان«

�لفريق  م��ع  م�شاركة  لع��ب��ني   10 �أك���ر  قائمة  ع��ن  بر�شلونة  ن���ادي  ك�شف 
�لتاريخ، و�لتي يت�شدرها ت�شايف هرينانديز، و�لتي يتطلع  �لكاتالوين عرب 
�لأرجنتيني ليونيل مي�شي ملعادلتها عندما يلتقي "�لبلوغر�نا" �أمام هوي�شكا 

غد�ً �لثنني .
ووفقاً للح�شاب �لر�شمي لنادي بر�شلونة على توير، فاإن ت�شايف هرينانديز 

�لفريق  ت��اري��خ  يف  للمباريات  خ��و���ش��اً  �لأك���ر  �ل��الع��ب��ني  قائمة  ���ش��د�رة  يف 
بفارق مبار�ة و�حدة عن  767 مبار�ة  بو�قع  �مل�شابقات  �لكاتالوين بجميع 

ليونيل مي�شي.
"�لبلوغر�نا" يف  مع  م��ب��ار�ة   766 مي�شي خا�س  �أن  بر�شلونة،  ن��ادي  و�أك��د 

جميع �مل�شابقات بفارق مبار�ة و�حدة عن �لنجم �ل�شابق ت�شايف.

مي�سي يقرتب من رقم
 ت�سايف القيا�سي
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     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/02888/2021/ �شكني 
�ىل �ملدعى عليه : �يل�شا جيد�ى زيرى 

مبا �أن �ملدعي :  �خلاجة للعقار�ت 
قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/02888/2021/ �شكني �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

�خالء عقار - حيث �ن �ملدعي عليها لز�لت ممتنعة عن �شد�د �لأجرة �مل�شتحقة للماأجور مب�شتمالتها مبلغ وقدره 37،500 درهم �إمار�تي 
بالإخالء  بالدعوى  �ملدعية  �ل�شتجابة لطلب  يتعني معه  �أنها متتثل مبا  �إل   2020/11/17 �لخ��الء يف  �أو  بال�شد�د  �خطارها  رغم 
�لفوري للعني �ملوؤجرة مو�شوع �لنز�ع وت�شليمها للمدعية خالية من �ل�شو�غل باحلالة �لتي كانت عليها.  مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 30000 درهم �لقيمة �ليجارية عن فرة �ليجار من 2019/9/12 حتى 2020/9/11 
حيث �ن �ملدعي عليها مل تدفع ثمة �جرة حيث �رتد �شيك �لجرة ولز�لت ممتنعة عن �ل�شد�د رغم �خطارها يف 2020/11/17  - 
مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�شمن �لن�س على غر�مة �رتد�د كل �شيك مبلغ )1500( وقد �رتد عدد )1( �شيك دون �شرف  - مطالبة 
مالية �لز�م �ملدعي عليها ببدل �ليجار باجمايل مبلغ وقدره 7500 درهم عبارة عن مقابل �لجرة عن �لفرة من تاريخ �نتهاء �لعقد يف 
2020/9/11 وحتى تاريخ ت�شجي �لدعوى يف 2021/1/11  - �لز�م بت�شليم م�شتند�ت - �لز�م �ملدعي عليها بت�شليم �ملدعية بر�ءة 
وحتى  �لدعوى  رف��ع  تاريخ  من  �يجارية  قيمة  من  ي�شتجد  ما  ب�شد�د  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م   - مالية  مطالبة   - و�ملياه  �لكهرباء  من  ذم��ة 
�لخالء �لتام وت�شليم �ملاأجور للمدعية. - مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف.  وقررت �للجنة �لق�شائية �عالنكم 
2021/3/16 حيث �شيتم عقد �جلل�شة من  �أمام �للجنة )�للجنة �لإبتد�ئية �لثالثة( �و من ينوب عنكم بتوكيل يوم  بالن�شر للمثول 
خالل �لإت�شال �ملرئي عن بعد وذلك على �لر�بط �لذي �شيتم �إر�شاله �ليكم من خالل �مني �شر �للجنة يرجى �إرفاق �ملذكر�ت على �لنظام 
www.dubailand.gov.ae و�ن�شاء ��شم  �إن وجدت قبل �جلل�شة.  لالإطالع على �لالئحة ووثائق �لدعوى يرجى زيارة �ملوقع 

م�شتخدم برقم �لهوية �و �لرخ�شة �لتجارية ويف حال تخلفكم عن �حل�شور �شوف يتم �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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 اإخطار عديل 

 رقم الت�شديق 2021/1625  
�ملخطر : بنك �إت�س �إ�س بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود وميثلها بالتوقيع �ل�شيد/ كمال �شالح �شرحان - فل�شطيني 
�جلن�شية ، مبوجب �لوكالة �لقانونية رقم 2018/1/49717 ، �لعنو�ن : ر�أ�س �خليمة - �لظيت �جلنوبي - بناية 

ماجد �لفطيم - رقم �لهاتف �ملتحرك 0505527981 
�ملخطر �ليه :  جارى ويليام مارتني - بريطاين �جلن�شية وعنو�نه : �إمارة �بوظبي - �شارع كورني�س - بالقرب من 

ق�شر �لإمار�ت - برج �لإحتاد 5  ، طابق رقم 2 - �شقة رقم 2104 ، رقم �لهاتف �ملتحرك : 0509012485  
املو�ضوع : اإخطار ب�ضداد مبلغ وقدره 77. 125,125 درهم اإماراتي 

، لننبهكم �ىل �شرعة �شد�د مبلغ  �ليكم  �إ�س بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود نوجه هذ� �لإخطار  �إت�س  نحن يف بنك 
وقدره 77. 125،125 درهم �إمار�تي ، قيمة �ملر�شد بذمتكم نتيجة �لتاأخري يف �شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة 
بعقد متويل �ملركبة بور�س كايني جي تي ��س ، لون �أحمر ، �شنة �ل�شنع 2014 ، و�شف �ملركبة ��شتي�شن ، رقم �للوحة 

ل�شاحلكم.  و�ملمولة  �بوظبي   9 خ�شو�شي   93435
لذا: وحر�شا منا على �لعالقة �لودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شد�د �ملبلغ 77. 125،125 درهم �إمار�تي 
�إلينا وذلك يف موعد �أق�شاه �شبعة �أيام من تاريخ تبليغكم بهذ� �لإخطار و�إل �شوف ن�شطر �آ�شفني لتخاذ �إجر�ء�ت بيع 

�ملركبة �ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من فو�ئد ور�شوم وم�شاريف. 
املخطر / كمال �شالح �شرحان 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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الدعوى رقم 79 ل�شنة 2021 عقاري جزئي - لدى حماكم دبي  

�ملرفوعة من : �حمد ح�شان حموري - �ملدعي 
�شد : �شيفيلد هولدينجز ليمتد - �ملدعي عليه - �ملدعي عليه )�شيفيلد هولدينجز ليمتد( مدعو 
للح�شور �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لإجتماع �خلربة �لأول ، وذلك وفقا ملا يلي :  تاريخ �لإجتماع 

 )ZOOM( ل�شاعة 12 ظهر� ، عن طريق تطبيق زووم�  ، 22 مار�س 2021 
Meeting ID 896  5107  0041
Passcode : 343362 
https://us02web.zoom.us/j/89651070041?pwd=bGJHZHpLOVZDd0QveGdmVk03Wldodz09

وعليكم ��شطحاب كافة �مل�شتند�ت �لتي ترغبون بتقدميها للخبري �لهند�شي �ملنتدب للدعوى. 
للتو��شل و�ل�شتف�شار بخ�شو�س �لإجتماع يتم �لتو��شل مع مكتب �خلبري �لهند�شي �ملنتدب 

للدعوى )دكتور مهند�س / �شيف حمد�ن �لكعبي( على هاتف رقم 0529944440 وعلى �لربيد 
 expertise@jic.ae لإلكروين�

دكتور مهند�س / �شيف حمدان الكعبي 
حمكم وخبري هند�شي  

اإعــــــــالن بالن�شـــــر
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يف الدعوى رقم 2020/5054 جتاري كلي - ال�شارقة 

�ملدعي عليه �لأول / �شركة بي �ر جي �أيرون �أند �شتيل بر�يفت ملتد 
�ملدعي عليه �لثاين / �شركة بي �ر جى ميدل �أي�شت - �س م ح 

�ملدعي عليه �لثالث / �شانديب جويال - �لعنو�ن : جمهولة حمل �لإقامة 
نحيطم علما �نه مت �نتد�بنا خبري ح�شابي بالدعوى �أعاله و�ملرفوعة �شدكم 

�ملدعي / ر�جي�س �شارد�رمال جاين عن نف�شه وب�شفته مالك �شركة )فايف �ليمانت �ند�شري ليمتد(  
وعليه فانتم مكلفون �و من ميثلكم قانونا بح�شور �جتماع �خلربة و�ملقرر عقده يوم �لربعاء �ملو�فق 
�لهاتف �ملحمول �خلا�شة  �لتو��شل معنا عن طريق  11 �شباحا.  يرجى  �ل�شاعة   2021/3/17
باخلبري و�إر�شال كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى عن طريق �لربيد �للكروين علما بانه 

يف حال تخلفكم عن �حل�شور فاإن �خلربة �شتبا�شر �عمالها وفقا لل�شالحيات �ملخولة لها قانونا. 
لال�شتف�شار �لإت�شال ب��� 050-6317417 

missnahed@hotmail.com : لمييل�
اخلبري احل�شابي 
ناهد  ر�شاد حممد      

 اإعالن بالن�شر
 للح�شور اأمـــام اخلربة
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - جمال �شميم مريدا ليوان ال�شرق ملقاولت البناء ذ م م  
مدين    SHCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000342/ 

�إىل �ملحكوم عليه :  جمال �شميم مريد� 
�إمارة �ل�شارقة بوطينة �ل�شيخ حممد بن �شقر �لقا�شمي 401 �لهاتف �ملتحرك رقم 0507252006 

ليو�ن �ل�شرق ملقاولت �لبناء - ذ م م  
�إمارة �ل�شارقة بوطينة �ل�شيخ حممد بن �شقر �لقا�شمي 401 �لهاتف �ملتحرك رقم 0507252006 

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ �منه عبد�هلل �حلمادي - �جلن�شية - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

�لر�شم  �ملذكور ودفع  �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم  له  �ملحكوم  �أن  �أعاله - ومبا  �ليها  �مل�شار  �لق�شية  يف 
�ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 43308 درهم
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�لتنفيذ �جلربي  �إجر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم 

�ملقررة قانونا.  
القا�شي /احمد طلعت عبدال�شادق حممد  
حمكمة ال�شارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2020 /0006777 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / عبد�هلل ح�شن �حمد �لزرعوين  9189579  
�ملذكورة  �لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/2/25 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم �أعاله ل�شالح م�شرف �لإمار�ت �لإ�شالمي )�س.م.ع( - �لتايل :
ن�س �حلكم 

حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري : بالز�م �ملدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 163125 درهم 
مائة وثالثة و�شتني �لفا ومائة وخم�شة وع�شرين درهما و�لفائدة �لتاأخريية بو�قع 5% �عتبار� 
من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�مه مبا ينا�شب من �لر�شوم و�مل�شاريف وخم�شمائة 
درهم �تعاب حماماة. حكما قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية 15 يوما �عتبار� من �ليوم 

�لتايل لن�شره.
القا�شي/غالب احمد الكلوب 
حمكمة ال�شارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2020 /0004287 يف  الدعوى رقم

�ملدعي / بنك ر��س �خليمة �لوطني - �س م ع 
جو�شيف  جو�س  2-جو�شيف  و�لر�شيات   �لتك�شية  ملقاولت  جو�س  جو�شيف   -1  / عليه  �ملحكوم  �ىل 

ب�شفته مالك موؤ�ش�شة جو�شيف جو�س ملقاولت �لتك�شية و�لر�شيات.  
�أعاله  بالرقم  �لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2020/12/23 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
عليهما  �ملدعي  بالز�م   : �حل�شوري  مبثابة   : �ملحكمة  حكمت   - �لأ�شباب  فلهذه   : �لتايل  ل�شالح 
بالت�شامن بان يوؤديا للبنك �ملدعي مبلغ 103.932.23 درهم و�لفائدة 9% �شنويا من تاريخ 2020/8/17 
عليهما  �ملدعي  و�لزمت   ، به  �ملق�شى  �لدين  ��شل  على  �لفائدة  تزيد  �أل  وعلى   ، �ل�شد�د  وحتى متام 

بالر�شوم وبامل�شروفات ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  
حكما قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية.

القا�شي/ح�شام الدين ح�شن م�شطفى حممد خ�شر 
حمكمة ال�شارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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يف الق�شية رقم 2020/3141 ا�شتئناف جتاري  

�مل�شتاأنف : حممد رفا�س حممد كالينغال 
�مل�شتاأنف �شدهم : �شركة حميمة �لتجارية - ذ م م - حممد علي كاتاكولتيل بونكل 

�خل�شوم �ملدخلة : �شركة �ملهر لتجارة لعب �لأطفال - ذ م م  - نزيه حممد حممد - �شركة 
�لأبي�س  �مل�شباح  �شركة   - ب��ون��اك��ال  ك��ات��اك��ولم  عبد�لنا�شر   - م  م  ذ   - �حلقائب  لتجارة  ري��ا 
للتجارة - ذ م م - عبد�ملجيد كاتاكولم بوناكال - يف �لدعوى رقم 2020/3141 ��شتئناف 
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•• دبي -وام:

�لآ�شيوي للرجبي، خالل  �لظالعي رئي�س �لحتاد  ناق�س قي�س عبد �هلل 
�جتماعه مع معايل نامال ر�جابك�شا وزير �ل�شباب و�لريا�شة �ل�شريالنكي 
بدبي �أم�س �لأول ��شتعد�د�ت �لعا�شمة �ل�شريلنكية كولومبو ل�شت�شافة 

�ملهمة  �مل�شروعات  ع��دد  �ىل  ،�إ�شافة  للرجبي  �لآ�شيوية  �لأن��دي��ة  بطولة 
�لوزير  و�أك��د  تطويرها.  وبر�مج  �لأوملبية  �لرجبي  ريا�شة  تخ�س  �لتي 
�ل�شريالنكي حر�س بالده على ��شت�شافة �لن�شخة �لأوىل من كاأ�س �آ�شيا 
�لعام  من  �لثالث  �لربع  خ��الل  كولومبو  يف  للرجبي  �لأب��ط��ال  لالأندية 
�جلاري، مع توفري �لدعم �حلكومي �لكامل وكل �لحتياجات �لت�شغيلية 

و�لرعاية �ل�شحية �لتي ت�شمن جناح �لبطولة �لقارية �ملهمة، ول �شيما 
�أن لعبة �لرجبي هي �للعبة �ل�شعبية �لثانية بعد �لكريكيت يف �شريالنكا، 

وحتظى بجماهريية كبرية وقاعدة مت�شعة من �ملمار�شني و�ملمار�شات.
�لحتاد  تقود  �لتي  �ملحرفة  �لإد�رة  على  �ل�شريالنكي  �ل��وزي��ر  و�أث��ن��ى 
�إطالق  يف  �لكبرية  وج��ه��وده  �لظالعي  قي�س  برئا�شة  للرجبي  �لآ�شيوي 

�ملبادر�ت و��شتحد�ث �لبطولت �جلديدة، وتبني �لرب�مج �لطموحة �لتي 
�جلذرية  و�لتح�شينات  �لآ�شيوي،  �مل�شتوى  على  �للعبة  تطوير  يف  ت�شهم 
�لأ�شا�شية،  ولئحته  و�أعماله  �أنظمته  على  �لقاري  �لحت��اد  حققها  �لتي 
وممار�شاته �لو�عية يف �لتعامل مع جائحة كورونا �لتي �شاهمت يف �حلفاظ 

على �لريا�شيني �أ�شحاء، و�لتعايف �لتدريجي من �آثاره �ل�شلبية.

يعود �ل�شكتلندي ديفيد مويز مدّرب نادي و�شت هام �إىل مان�ش�شر �ليوم 
�لأحد ملو�جهة �ل�شياطني �حلمر، بعدما ��شتعاد �شمعته �ثر فرة خمّيبة 

تلت م�شو�ره �ملحبط يف ملعب �أولد تر�فورد.
يعي�س مويز مو�شما ر�ئعا مع و�شت هام يف �لدوري �لإنكليزي لكرة �لقدم، 
وبحال فوزه على �أر�س فريقه �ل�شابق، �شيعّزز حظوظه �ملفاجئة بالتاأهل 

�إىل دوري �أبطال �أوروبا.
�شيكون حلول فريق �شرق لندن بني �لربعة �لو�ئل و�لتاأهل �ىل �مل�شابقة 
�لقارية �لوىل، مبثابة مفاجاأة نارية يف �لربميريليغ �لتي ي�شيطر عليها 
توتنهام  ت�شل�شي،  ليفربول،  ويونايتد(،  )�شيتي  مان�ش�شر  طريف  �مثال 

و�ر�شنال.
يحتل و�شت هام ر�هنا �ملركز �خلام�س بفارق نقطتني عن ت�شل�شي ولعب 
مبار�ة �أقل، ويخو�س مو�جهة يونايتد بعد فوزه ثالث مر�ت يف �آخر 4 
يونايتد  نظريا عن  بعيد�  لي�س  ه��ام  و�شت  �ن  كما  �ل���دوري.  مباريات يف 
�ل��ث��اين، ف��ب��ح��ال �ح����ر�زه �ل��ن��ق��اط �ل��ث��الث يف ع��ق��ر د�ر �ل��ف��ري��ق �لحمر 
بال�شافة �ىل مبار�ته �ملوؤجلة، �شيت�شاوى معه بعدد �لنقاط، مع �لدخول 

يف �خلط �مل�شتقيم �لخري لنهاية �لدوري.
تر�فورد،  �أول��د  يف  �لثالث  �لنقاط  �ح��رزن��ا  "�إذ�  مويز  ق��ال 

�شيكون �جناز� كبري� لنا".
"نعي�س فرة جيدة جد� منذ مطلع �ل�شنة. نلعب  تابع 

جيد� ونريد متابعة هذ� �مل�شو�ر".
يكافح  مويز  كان  �ملا�شي،  �لعام  عينها من  �لفرة  ويف 

لن���ق���اذ و����ش���ت ه����ام م���ن م��ن��ط��ق��ة �ل���ه���ب���وط، بعد 
�لول/دي�شمرب  ك��ان��ون  يف  مهامه  ��شتالمه 

.2019
حمكمة،  ب��ت��ع��اق��د�ت  ت�شكيالته  ج����ّدد 

توما�س  �ل��ت�����ش��ي��ك��ي  �ل��ث��ن��ائ��ي  ب��ي��ن��ه��ا 
ت�شوفال،  وف��الدمي��ري  �شوت�شيك 

و��شتعار  ب��وي��ن  �جل��ن��اح ج���ارود 
�أخ����������ري� ج���ي�������ش���ي ل���ي���ن���غ���ارد 

يونايتد  م��ان�����ش�����ش��ر  م����ن 
حتديد�.

ل���ل���ي���ن���غ���ارد  مي�����ك�����ن  ل 
م�������و�ج�������ه�������ة ف����ري����ق����ه 

ل��ك��ن قدرة  �لأ���ش��ل��ي، 
م���وي���ز ع��ل��ى �إع�����ادة 
�ح�����������ي�����������اء لع��������ب 
�ل����و�����ش����ط �ل������دويل 
ب������������دت و�������ش�����ح�����ة 

م�شريته،  و�ن���ق���ذت 
روح  ب������������ث  ك��������م��������ا 

ديكالن  يف  �ل��ت��ط��وي��ر 
مل�شته  م�شتعيد�  ر�ي�����س 

�ل�شحرية �لتي ��شتهر بها 
مع �إيفرتون.

عندما ��شتقدمه يونايتد يف 
�ل�شكتلندي  �إىل  ُنظر   ،2013
ب������ان������ه �أح�����������د �ب�����������رز م�����درب�����ي 
�ل��ربمي��ريل��ي��غ ب��ع��د ف���رة 11 
ملعب  يف  �أم���������ش����اه����ا  ع����ام����ا 

غودي�شون بارك.
�نه رفعه مل�شاف  �إل  �لتتويج،  �يفرتون على من�شات  �نه مل ي�شع  برغم 
�لربعة �لكبار يف 2005، وكان زبونا د�ئما يف �لن�شف �لأول من �لرتيب 

مبيز�نية حمدودة.
بعد  ف��ريغ��و���ش��ون  �أل��ي��ك�����س  �ل���ش��ط��ورة  �شلفه  ي��ون��اي��ت��د  يف  تعيينه  زّك����ى 

�عتز�له.
فتوقع  �أع����و�م،  ل�شتة  ع��ق��د�  موقعا  �لل��ق��اب  لح���ر�ز  مهيئا  فريقا  ورث 
على  حمافظ  �ل�شن،  يف  تتقّدم  ب��د�أت  لت�شكيلة  ن�شارة  مينح  �أن  كثريون 

��شتمر�رية �لنجاح.
�أول��د ت��ر�ف��ورد، فكانت قر�ر�ته حمط  �أي ر�ح��ة �و ��شتقر�ر يف  مل يعرف 
خالفا  فريقه،  لعبي  من  وحتى  و�ملحللني،  �جلماهري  من  لذع  �نتقاد 

لو�شعيته �ملريحة مع �إيفرتون.
�لبلجيكي  �لو�شط  لع��ب  ل�شتقد�م  منه  و�ُشخر  �حل��ذر  لتكتيكه  �نُتقد 
مبادىء  م��ع  لعبه  �أ���ش��ل��وب  لتناق�س  �ي��ف��رت��ون،  م��ن  �ل��ف��الي��ن��ي  م����رو�ن 

يونايتد.
�شرعان ما ��شبح رجال بائ�شا عرف �أن حلمه يتال�شى �أمام عينيه.
2014، عندما  �أقيل يف ني�شان/�أبريل  �أقل من مو�شم،  بعد 
للغياب  طريقه  يف  �ل�شابع  �ملركز  يف  يرّنح  يونايتد  ك��ان 
عن دوري �بطال �وروبا للمرة �لوىل منذ 1995. عاد 
�أ�شهر قليلة يف ريال �شو�شييد�د  �إىل مقعد �لتدريب بعد 
�ل���ش��ب��اين، لكن م��رة ج��دي��دة مل يجد نف�شه يف �شفوف 
�جلمع،  على  بقدرته  �ملعروف  �مل��درب  �لبا�شكي.  �لفريق 
 12 �مل��ت��ن��ّوع، فاأقيل بعد  غ��رق يف �ل���دوري �ل���ش��ب��اين 
مع  �لتالية  جتربته  تكن  مل  تعيينه.  على  �شهر� 
���ش��ن��درلن��د �لن��ك��ل��ي��زي �أف�����ش��ل. ع���ودت���ه �ىل 
كارثية  ك��ان��ت   2016 يف  �ل��ربمي��ريل��ي��غ 
مع هبوط فريقه �إىل دوري �ملظاليم 

يف مو�شمه �لول.
�لتخّيل  �ن������ذ�ك  ���ش��ع��ب��ا  ك����ان 
ق����ادر� على  ي��ك��ون م��وي��ز  �أن 
�لتدريبية  م�شريته  �نقاذ 

�ملتهالكة.
�ل�شابعة  �ب������ن  ل���ك���ن 
كوفئ  و�خل���م�������ش���ني 
ع���������ل���������ى �مي���������ان���������ه 
�لعمل  باخالقيات 

وروحية �لفريق.
������ش�����اع�����دت�����ه ف�����رة 
ب�شبب  �ل������ت������وق������ف 
ف�����ريو������س ك�����ورون�����ا، 
و�شالم  ب�شمت  فعمل 
جماهري  ���ش��غ��وط  دون 
و�شت هام �ملتطلبة عادة. ل 
�شّك باأن �لفوز على يونايتد 
�إ�شافيا يف  �شي�شكل جناحا  �لأح��د 
�إىل  ت��اأه��ل��ه  لكن  م�شريته،  �نتفا�شة 
دوري �لبطال يف نهاية �ملو�شم، �شيكون 
�لنقطة �حلا�شمة يف م�شو�ر �إعادة تاأهيله 

و�أحد �أبرز ق�ش�س هذ� �ملو�شم.

�مبيد  �لكامريوين جويل  تعّر�س 
�شيك�شرز  �شفنتي  فيالدلفيا  جنم 
�أّول  يف  ب��رك��ب��ت��ه  ق���وي���ة  لإ����ش���اب���ة 
م��ب��ار�ة بعد خ��روج��ه م��ن �حلجر 
�ل�شحي، خالل فوز فريقه �لر�بع 
ت��و�ل��ي��ا ع��ل��ى و����ش��ن��ط��ن وي������ز�ردز 
127-101، يف دوري كرة �ل�شلة 

�لأمريكي للمحرفني.
�م��ب��ي��د �ل���غ���ائ���ب ع���ن م����ب����ار�ة كل 
�لنجوم �لأحد �ملا�شي ب�شبب قيود 
هبط  كورونا،  فريو�س  بروتوكول 
ب��ق��وة ع��ل��ى رك��ب��ت��ه �ل��ي�����ش��رى، بعد 
كان  عندما  �ل�شلة  يف  ك��رة  �شحقه 
فريقه متقدما 80-60 منت�شف 

�لربع �لثالث.
�شيك�شرز  م��درب��ه  م�شاعد  �شاعده 
كيفن جون�شون على �لنهو�س، ثم 

�شار مبفرده �إىل غرف �ملالب�س.
�إن �طباء  �مل��درب دوك ريفرز  ق��ال 
���ش��ي��ق��ّي��م��ون ح��ال��ة �مبيد  �ل��ف��ري��ق 
يوم �ل�شبت بعد �نخفا�س م�شتوى 

�لتورم.
�����ش���اف �مل�����درب ع���ن لع��ب��ه �لذي 
�أع���ل���ى  ن���ق���ط���ة وه������و   23 ����ش���ج���ل 
تو�زنه  "َفَقَد  ف��ري��ق��ه  يف  ر���ش��ي��د 
وهو ي�شقط. لن �أتكهن. معنوياته 

مرتفعة. فلناأمل لالف�شل".
فقال  هاري�س  توبيا�س  زميله  �أم��ا 
متّدد  ك��اأن��ه��ا  )�ل����ش���اب���ة(  "بدت 
بحال  ي��ك��ون  ك��ي  ن�شلي  م��ف��رط. 

جيدة وي�شتعيد عافيته غد�".
وه��������ذ� �ل�����ف�����وز �ل������ر�ب������ع ت���و�ل���ي���ا 
مت�شدر�  ف���ب���ق���ي  ل���ف���ي���الدل���ف���ي���ا، 
 ،)12-26( �ل�شرقية  للمنطقة 

بفارق مبار�ة عن بروكلني نت�س.
وغ�������اب ع���ن���ه �ي�������ش���ا �ل�����ش����ر�يل 
ب���ن ���ش��ي��م��ون��ز �ل����ذي ي��ب��ل��غ معدل 
ت�شجيله هذ� �ملو�شم 16،1 نقطة، 
��شافية  �شلبية  لنتيجة  حلاجته 
�ختلط  بعدما  ك��ورون��ا،  �ختبار  يف 
فيالدلفيا  يف  بحالق  و�مبيد  ه��و 

��شيب بالفريو�س.
وكانت ليلة فيالدلفيا ت�شري نحو 
نهاية جميلة، قبل ��شابة �لالعب 
�لبالغ  م(   2،13( �لطول  �ل��ف��ارع 
نقاطه  ���ش��ج��ل  و�ل����ذي  ع��ام��ا   26

�ل�23 يف 20 دقيقة فقط.
فيالدلفيا  ت�شجيل  م��ع��دل  وب��ل��غ 
�شاحب  وي��ز�ردز،  �أم��ام   54،4%

�ل�شرقية  يف  ع�شر  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز 
فائدة  دون  �ن���ق���اذه  ح����اول  �ل����ذي 
و�شتربوك  ر��شل  �ملخ�شرم  �مل��وزع 
)25 نقطة و8 مترير�ت حا�شمة( 

وبر�ديل بيل )19 نقطة(.
قل�شتا  ت��و�ل��ي��ا  خ�����ش��ارت��ني  وب���ع���د 
للدوري،  �ملفاجئة  �شد�رته  ن�شبيا 
عاد يوتا جاز �إىل �شكة �لنت�شار�ت 
روكت�س  ه��ي��و���ش��ن  ح�����ش��اب  ع��ل��ى 

.99-114
نقطة   17 ب���ف���ارق  ج����از  وت����ق����ّدم 
روكت�س  ينجح  مل  �ل�شوطني،  بني 

بتقلي�شها بعد �ل�شر�حة.
وك������ان دون�����وف�����ان م��ي��ت�����ش��ل )28 
و7  حا�شمة  مت��ري��ر�ت  و8  نقطة 
ليوتا،  م�شجل  �أف�شل  متابعات(، 
دع��م��ه �مل����وزع م��اي��ك ك��ون��ل��ي )20 
�لفرن�شي  �لرتكاز  ولعب  نقطة( 
و13  نقطة   14( غ��وب��ري  رودي 

متابعة و6 �شد�ت(.
هاردن  رحيل جنمه جيم�س  وبعد 
كانون  يف  ن��ت�����س  ب���روك���ل���ني  �إىل 
يعاين  �مل���ا����ش���ي،  �ل���ث���اين/ي���ن���اي���ر 
بخ�شارته  �لأم������ري������ن  روك����ت���������س 
ت��و�ل��ي��ا، ليقبع  �خل��ام�����ش��ة ع�����ش��رة 
�ملنطقة  �مل��رك��ز قبل �لخ��ري يف  يف 
ميني�شوتا  �جل��ري��ح  �أم���ام  �لغربية 

متربوولفز.
لأنتوين  �مل�شتمر  �لغياب  ظل  ويف 

�أجنلي�س  لو�س  ف��وز  ك��ان  ديفي�س، 
�ل��ل��ق��ب �شعبا على  ح��ام��ل  ل��ي��ك��رز 
-105 ب��ي�����ش��رز  �أن���دي���ان���ا  ���ش��ي��ف��ه 

.100
�لثو�ين  �ل���ف���ارق يف  ل��ي��ك��رز  ���ش��ن��ع 
�لخرية عرب كنتافيو�س كالدويل-

�أن ق���ّدم �ل��ب��دي��ل كايل  ب���وب، ب��ع��د 
م��ب��ار�ة جيدة )24 نقطة  ك��وزم��ا 
�لأخ��ري و13  �لربع  15 يف  بينها 
"�مللك" ليربون  و��شاف  متابعة( 
جيم�س 18 نقطة و10 مترير�ت 

حا�شمة.
�ملنطقة  ع��ا���ش��ر  ب��ي�����ش��رز،  ول�����دى 
و��شحة  �حل�شرة  كانت  �ل�شرقية، 
ل��ق��رب �ل��ف��ري��ق م���ن حت��ق��ي��ق فوز 
مبار�ته  جن����م  ل���ك���ن  م����ف����اج����ىء، 
نقطة(   29( ب��روغ��دون  مالكومل 
خ�������ش���ر �ل����ك����رة ق���ب���ل �لخ��������رية يف 

�ملو�جهة.
�للحظات  يف  �أع�������ش���اب  وب������ربودة 
نيكول  �ل�شربي  تعملق  �لقاتلة، 
ناغت�س  دن��ف��ر  ل��ي��خ��رج  ي��وك��ي��ت�����س 
ممفي�س  م�����ش��ي��ف��ه  ع���ل���ى  ف����ائ����ز� 

غريزليز 102-103.
قام يوكيت�س )2،11 م و26 عاما( 
بكل �شيء تقريبا يف �لثو�ين �ل�72 
ثم  ثالثية،  ك��رة  �شّجل  �لأخ���رية: 
�خ���رى م��ن د�خ���ل �ل��ق��و���س ليمنح 
قبل  ن��ق��اط،  ب��ارب��ع  �لتقدم  فريقه 

�ل��ت��ق��اط��ه م��ت��اب��ع��ة �ث���ر �ه�����د�ر جا 
�للحظات  يف  ت�����ش��دي��دة  م���ور�ن���ت 

�لقاتلة.
�نهى يوكيت�س �ملبار�ة بر�شيد 28 
مترير�ت  و7  متابعة   15 نقطة، 
باملركز  ناغت�س  لينفرد  حا�شمة، 

�خلام�س يف �ملنطقة �لغربية.
مايكل  �لثنائي  دنفر  مع  ب��رز  كما 
ب����ورت����ر ج���ون���ي���ور ووي������ل ب���ارت���ون 
نقطة،   21 منهما  ك��ل  بت�شجيل 
وجنم  �لكندي  �مل��وزع  �كتفى  فيما 
م�������ور�ي بثالث  �ل���ف���ري���ق ج���م���ال 

نقاط )1 من 14 حماولة(.
وعاد ميامي هيت، و�شيف �ملو�شم 
ن��ف�����ش��ه �شمن  ل��ي��ف��ر���س  �مل���ا����ش���ي، 
تو�ليا  �ل��ث��ال��ث  ب���ف���وزه  �مل���ع���ادل���ة، 
مباريات،  ع�شر  �آخ���ر  يف  و�ل��ت��ا���ش��ع 
بولز  ����ش���ي���ك���اغ���و  م�����ش��ي��ف��ه  ع���ل���ى 

.90-101
كانون  يف  �بتعاد  �ث��ر  عودته  ومنذ 
بروتوكول  نتيجة  �ل��ث��اين/ي��ن��اي��ر 
باتلر  ج���ي���م���ي  ي���ت���األ���ق  ك�����ورون�����ا، 
���ش��ل��ة بولز  �آخ����ره����ا يف  م���ع ه��ي��ت 
 8 ول��ع��ب  نقطة   28 �شجل  حيث 
مع  ت��األ��ق  كما  حا�شمة.  مت��ري��ر�ت 
�لبديل  �ل�����ش��رق��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة  ر�ب����ع 
در�غيت�س  غ������ور�ن  �ل�����ش��ل��وف��ي��ن��ي 
يف   20 بينها  نقطة   25 �شاحب 

�لربع �لأخري.

مناق�سة ا�ستعدادات العا�سمة ال�سريلنكية ل�ست�سافة بطولة الأندية الآ�سيوية للرجبي 

•• دبي - وام:

�أعلنت جلنة منتخبات �لإمار�ت لكرة �ل�شالت �أ�شماء لعبي منتخبي 
"و��شط" بال�شارقة  �ل�شباب و�لأوملبي للتجمع �لر�بع يف مركز نا�شئة 
�ع��ت��ب��ار� م��ن �لأرب��ع��اء �ملقبل �مل��و�ف��ق 17 م��ار���س، وح��ت��ى ي��وم �ل�شبت 
�ملو�فق 20 من �ل�شهر نف�شه. وقال �ملونديايل خمي�س �ل�شام�شي ع�شو 
جمل�س �إد�رة �للجنة �لتنفيذية لكرة �ل�شالت �مل�شرف على �ملنتخبات 
�لنظرية  �لعمل  ور���س  من  ع��دد  �شتعقد  �لتجمع  ه��ذ�  مع  تز�منا  �إن��ه 
�ملرئي" زووم" ملدربي دوري  "عن بعد" عرب برنامج �لت�شال  يوميا 
�ل�شباب مع �ثنني من �خلرب�ء و�ملحا�شرين من نخبة �خلرب�ء يف �آ�شيا 

وهما عي�شى فالح �ل�شعدون وحممد �لفيلكاوي من �لكويت، �شتتطرق 
�إىل تكنولوجيا �لتدريب، وت�شميم بر�مج �لتاأهيل.

�للجنة  خ��ط��ة  �إط����ار  يف  ي��اأت��ي  �ملنتخب  جت��م��ع   : �ل�شام�شي  و�أ����ش���اف 
�لتنفيذية لإعد�ده وتاأهيله من �أجل �ل�شعود و�مل�شاركة �لإيجابية يف 
مونديال 2024، و�شوف يتم �لركيز على �لن�شجام وتنمية �ملهار�ت 
�لأ�شا�شية حتت قيادة �ملدرب �لوطني عبد�لروؤوف �ملرزوقي وم�شاعديه 
نقوم  و�شوف  ح�شان،  وحممد  �لنقبي،  وعلي  �ل��ه��ويل،  حممد  عدنان 
 3 مل��دة  �ل�شباب  ومنتخب  �لأومل��ب��ي  منتخبنا  لالعبي  دقيقة  مبتابعة 
لياقتهم  على  حفاظا  �شتقام  �لتي  �ملتو�لية  �لتجمعات  خ��الل  �أ�شهر، 

وتنمية مهار�تهم وحتقيق �لن�شجام بينهم.

ميتلك  �لأومل��ب��ي  �ملنتخب  �إن  ..ق��ال  �خلارجية  للم�شاركات  وبالن�شبة 
عنا�شر �شابة ومو�هب مميزة تر�وح �أعمارهم بني 19 و 23 عاما، 
�ل�شالت،  لكرة  �مل�شتقبل  جيل  لت�شكيل  كبرية  �آم���ال  عليهم  ون�شع 
و�ع��ت��ب��ار� م��ن �مل��و���ش��م �ملقبل ���ش��وف ن��دف��ع ب��ع��دد م��ن لع��ب��ي �ملنتخب 
�لأوملبي �شمن �ملنتخب �لأول لكت�شاب �خلربة يف �إطار خطتنا لإعد�د 

منتخب قوي ملونديال 2024.
�لتجمع  �نتهينا من   : �ل�شام�شي  .. قال  �لأول  �لوطني  �ملنتخب  وعن 
�ملكت�شبات �لتي حتققت  �لثاين مبدينة خورفكان، ونحن ر��شون عن 
فيه، ومنتلك لعبني على قدر �مل�شوؤولية وبعد �شهر رم�شان �شيدخل 
على  يغادرون  �شوف  �لالعبني  وبع�س  ثانية،  �إع��د�د  مرحلة  �ملنتخب 

�أوروبا ملعاي�شة بع�س �لتجارب �ملتطورة، ثم �شيدخل �لفريق يف جتمع 
مدته 50 يوما ��شتعد�د� للت�شفيات �لآ�شيوية �لتي �شتنطلق يف �شهر 
2021، �لتي �شنتقدم مبلف ل�شت�شافتها يف �لإم��ار�ت، وهي  �أكتوبر 

موؤهلة لنهائيات بطولة �آ�شيا �لتي �شتقام بالكويت يف 2022 .
�لقدم  ل��ك��رة  �لتنفيذية  �للجنة  م��ن  ���ش��ام��ل  م��ل��ف  ق��دم��ن��ا   : و�أ����ش���اف 
�لآ�شيوي،  ل��الحت��اد  وم�شابقاتنا  و�أن�شطتنا  بر�جمنا  ع��ن  لل�شالت 
�لقدم  كرة  ل��الإم��ار�ت يف  �ل�شنوي  �لتقييم  عليه يف  �ل�شتناد  يتم  لكي 
�أن نرتقي �إىل  لل�شالت، ونحن حاليا يف �لت�شنيف �لثاين، وناأمل يف 
يف  �لت�شنيف  ه��ذ�  نتائج  تعلن  و�شوف  �لأول،  �لقاري  �لت�شنيف  دول 

�شهر يوليو �ملقبل.

اإعالن اأ�سماء منتخبي ال�سباب والأوملبي لكرة ال�سالت لتجمع »وا�سط« بال�سارقة

مويز ينف�س غبار م�سريته مع 
و�ست هام الطامح اأوروبيا 

اإ�سابة امبيد بعد عودته
 من حجر كورونا 

العدد 13188 بتاريخ 2021/3/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة ال�شارقة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
م�شتعجل    SHCFICIINJ2021 /0000369 يف  الدعوى رقم

�ىل : �شالح ح�شن حممد علي طاهر  
جمهول حمل �لإقامة : �إمارة دبي حمي�شنة �لثالثة هاتف رقم 0508999666   

نعلمكم باأن �ملدعي )ة( / �شهباز خالد �شيخ خالد همايون - �لعنو�ن / حمل �لإقامة : دبي ديرة 
�لدعوى  �أقام  971559669128    قد   : �لهاتف  بناية �حمد بن حيدر رقم  �ملكتوم  �شارع 

�ملذكورة �أعاله للمطالبة ب������ :  �ملطالبة بندب طبيب �شرعي 
لذ� يتوجب عليكم �حل�شور �أمام �لد�ئرة د�ئرة �لأمور �مل�شتعجلة �لثانية حمكمة �ل�شارقة �شباح 
 ، وم�شتند�ت  دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي   8.00 �ل�شاعة   2021/3/15 �ملو�فق   ....... يوم 
�لإجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فاإن  ينوب عنكم  وكيل معتمد  �إر�شال  �أو  ويف حالة عدم ح�شوركم 

�لقانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ 2021/3/3  م. 

مدير اخلدمات الق�شائية 
حامد عبداحلميد    

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13188 بتاريخ 2021/3/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0000727 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �لتبيان للق�س وت�شفيق �ل�شعر و�حلالقة للرجال - ذ م م  
جمهول حمل �لإقامة : عجمان �ملويهات حمل رقم 3 رقم مكاين 3452678542  

�إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان  �أمام مكتب   2021/3/16 �نت مكلف باحل�شور بجل�شة 
8( �شخ�شيا �و بو��شطة  �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 
وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل 
مدة ل تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله 

- بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/3/7 م.   

مدير اخلدمات الق�شائية      
خلود �شامل ال�شويدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13188 بتاريخ 2021/3/14 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/2239(

�ملنذر : عقار�ت بن �شوقات - رخ�شة جتارية رقم 230980
م - رخ�����ش��ة جتارية م  ذ  �ل��ع��ام��ة -  و�ل�����ش��ي��ان��ة  �ل���ع���ق���ار�ت  ك���ريل لإد�رة  �ل��ي��ه / زه����رة  �مل���ن���ذر   ���ش��د 

رقم CN-1156335 رقم �لرمز 16751 �شادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية �أبوظبي 
ب�شد�د مبلغ وقدره=/  : ب�شرورة  بالآتي  �ليها �لوىل لإن��ذ�ره  �ملنذر  �لإن��ذ�ر �ىل  بهذ�  �ملنذر  يتوجه 
بتاريخ  �ليجار  عقد  �نتهاء  قبل  ما  �لفرة  عن  �ليجار  بدل  قيمة  متثل  �لتي  درهم   702.500
�لنحو  على  مف�شلة  �ليه  و�ملنذر  �ملنذرة  بني  �ملربمة  �لتفاهم  �تفاقية  على  بناء   2017/11/30
�ىل  بالإ�شافة   000815 رق��م  �ل�شيك  قيمة  من  ج��زء  دره��م   95.000  /= وق��دره  )مبلغ  �لتايل 
مبلغ وقدره =/ 607.500 درهم قيمة �ل�شيكات �رقام "000851 ، 000817 ، 000850 ، 
000848 ، 000849 وذلك خالل خم�شة �يام من تاريخ ��شتالمكم هذ� �لإخطار و�إل �شوف نلجاأ 
�ىل �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �شدكم مع حفظ حق �ملنذرة يف �ملطالبة ببدل �ليجار عن فرة �شغل 

�ملاأجور و�شد�د �ملر�شدة يف ذمتكم و�لر�شوم و�مل�شاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13188 بتاريخ 2021/3/14 
)كلي(   مدين   AJCAPCICIV2018/ M0001006 يف  الدعوى رقم

بالن�شر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 
�مل�شتاأنف �شده : موؤ�ش�شة جنابكو للتجارة - وميثله/ حممد رحيم هادي جناب ��شفهاين - عنو�نه 
: �إمارة عجمان ، منطقة �لب�شتان ، �ل�شوق �ملركزي ، حمل رقم C2 ، هاتف 06-7455961 
ليكن معلوما لديك �أن �مل�شتاأنف : جميد �أحمد خندق �بادي قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر بتاريخ 

حمكمة   AJCAPCICIV2018/ M0001006 رقم  �لإبتد�ئية  �لدعوى  يف   ،  20.../.../...
�لإ�شتئناف �ملدنية - مدين )كلي(. 

فيقت�شي ح�شورك �و ح�شور من ميثلك �مام حمكمة عجمان بد�ر �لق�شاء ...... يوم ....... 
10.30 �شباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم  �ل�شاعة   2021/3/22 �ملو�فق 

ح�شورك �و ح�شور من ميثلك قانونا ف�شتنظر �ملحكمة �لدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 
رمي عبداهلل احلمادي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل



األحد   14  مارس   2021  م   -   العـدد   13188  
Sunday    14  March   2021   -  Issue No   13188

19191919

جمتمع االمارات

�سندوي�س ون�س يفتتح 
فرعه الأول يف الإمارات 

مظلة  حتت  دبي  يف  �لأول  فرعه  ون�س  �شندوي�س  �ل�شهري  �ملطعم  �شيفتتح 
�شركة BlackSpoon �لغنية عن �لتعريف و�لتي تقف ور�ء جناح �لعديد 
بانغالو  بومباي،  �لبحر،  �ب��ن  ب��ريوت،  �أل��و  �أمثال  �لتجارية  �لعالمات  من 
موؤ�ش�س  ب��ني  �ل��ت��ج��اري  �لم��ت��ي��از  تطوير  عقد  توقيع  مت  حيث  وغ��ريه��ا. 
�شندوي�س ون�س روين �أبو �شعب من جهة، وفادي حيدر، بالف باتل، وليد 

�شليمان ومرو�ن ��شتيتي عن بالك �شبون من جهة �أخرى. 

 ت�شتعد ذي بوينت، �لوجهة �ملميزة 
وتناول  دب��ي  يف  �لع�شرية  للحياة 
لرتد�ء  ج��م��ري�،  نخلة  يف  �لطعام 
ت�شارك  ح��ي��ث  �لأخ�������ش���ر،  �ل���ل���ون 
نوعها  �لأك��رب من  �لنخلة،  نافورة 
يف �ل��ع��امل، وذ� ب���امل م��ون��وري��ل يف 
بالأخ�شر  ي�شيء  �ل��ع��امل  م��ب��ادرة 
�أطلقتها  �ل��ت��ي  جرينينج  ج��ل��وب��ال 

هيئة �ل�شياحة �لأيرلندية.
نافورة  م���ن  ك����ٌل  ي��ن�����ش��م  و����ش���وف 
�ل��ن��خ��ل��ة وب����امل م��ون��وري��ل يف 17 
�ملعامل  �إىل مئات  �جل���اري،  م��ار���س 
و�ملو�قع �ل�شهرية يف 55 دولة حول 
باللون  �إ�شاءتهما  �إذ �شيتم  �لعامل، 
�حتفالت  م���ن  ك���ج���زء  �لأخ�������ش���ر 
هيئة �ل�شياحة �لأيرلندية. و�شوف 
نافورة  �مل���اء يف  �أع���م���دة  ت��ر�ق�����س 
�لعر�س  �إي���ق���اع���ات  ع��ل��ى  �ل��ن��خ��ل��ة 
�لحتفالية  ري��ف��رد�ن�����س  �مل�شرحي 
�أّلف مو�شيقاه وو�شع كلماته  �لتي 
ينطلق هذ�  و���ش��وف  وي����الن.  ب��ي��ل 
�ل�شابعة  �ل�����ش��اع��ة  ع��ن��د  �ل��ع��ر���س 

م�شاًء على �أن يتكرر كل �شاعة.
�أي�شاً،  ب��وي��ن��ت  ذي  زو�ر  وب��اإم��ك��ان 
و��شعة  ب��ت�����ش��ك��ي��ل��ة  �ل����ش���ت���م���ت���اع 
م����ن خ�����ي�����ار�ت ت����ن����اول �مل�����اأك�����ولت 
�مل�����ش��ّوق��ة و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن �شاعات 
�لتخفي�شات عرب ت�شكيلة متنوعة 

توفرها جمموعة من �ملطاعم .

وزيرة الهجرة مب�سر تلتقي عفت م�سطفى املختارة �سمن قائمة اأقوى 100 �سخ�سية عربية
��شتقبلت �ل�شفرية نبيلة مكرم وزيرة �لدولة للهجرة و�شوؤون �مل�شريني باخلارج، �ل�شابة �مل�شرية بالإمار�ت عفت فوزي 
�لوحيدة  �لعربية  و�مل�شوؤولة  �لأربعني،  �شن  حتت  عربية  �شخ�شية   100 �أق��وى  قائمة  �شمن  �ختريت  �لتي  م�شطفى، 
�ملتخ�ش�شة بالإعالم �لبحري، حيث متتلك خربة و��شعة يف �لقطاع �لبحري، و�شجاًل حافاًل من �لنجاحات و�لإجناز�ت 
�لكربى، ف�شاًل عن �شهاد�ت �أكادميية عدة يف هذ� �ملجال �لهام، وذلك لالحتفاء مبا حققته يف �إطار مبادرة م�شرية ب� 
�ل�شفرية نبيلة مكرم وزيرة �لهجرة بال�شابة �مل�شرية عفت فوزي م�شطفى، معربة عن  100 ر�جل.  من جانبها رحبت 
فخرها لختيار م�شرية باخلارج �شمن قائمة �أقوى 100 �شخ�شية عربية حتت �شن �لأربعني، لتعد منوذج يحتذى به 
من �ل�شابات �مل�شريات باخلارج، �لالئي رفعن ��شم م�شر عاليا، نظر� ملا حققه من طفرة نوعية يف جمال �لإعالم �لبحري 
لت�شبح �لأوىل من بني �شيد�ت �لوطن �لعربي �لتي متتهن هذ� �ملجال �ملتفرد، كما �أنها �إحدى �لع�شو�ت �لبارز�ت ب� ر�بطة 
�ملر�أة �لعربية يف �لقطاع �لبحري بدبي فقد �أ�شهمت ب�شكل كبري، عرب م�شاعيها �لر�ئدة خالل م�شريتها مع �لر�بطة، 
�لعربية يف هذ�  �مل��ر�أة  دور  تر�شيخ  �أ�شهم يف  �ل��ذي  �لأم��ر  �لبحري،  �لقطاع  �لفجوة بني �جلن�شني يف  تقلي�س  يف �شمان 

�سرطة الفجرية تكرم منت�سبيها الفائزين بالألعاب 
الريا�سية للمو�سم الريا�سي 2021-2020

كرم �لعميد د.�شليمان �شعيد �ملر�شدي مدير عام �ملو�رد و�خلدمات �مل�شاندة بالقيادة 
�لريا�شي  للمو�شم  �لريا�شية  �لفعاليات  يف  �لفائزين  �لفجرية  ل�شرطة  �لعامة 
بالتن�شيق مع �حتاد  �لريا�شية و�لجتماعية  �لأن�شطة  �لتي نظمها فرع   2020
�ل�شرطة �لريا�شي بوز�رة �لد�خلية وذلك بقاعة �لت�شامح. و�أكد �لعميد �ملر�شدي 
�شالمة  و  �شحة  على  و�أث��ره��ا  �لريا�شية  �لأن�شطة  يف  �ملوظفني  م�شاركة  �أهمية 
�لأمنية،  �لإد�ر�ت  �لعاملني يف  �لذي يجمع  �ل�شريف  �لتناف�س  �إطار  �ملوظفني يف 

وقال �إن �لريا�شة دورها مهم يف م�شاندة �لعاملني يف �لقطاعات �لأمنية.

خبري ت�سويق من دبي يلقي حما�سرة 
لطالب املعهد الهندي لالإدارة IIM كلكتا

�ألقى �أميت ياد�ف ، رئي�س �لت�شويق يف ك�شخة ، وهي عالمة جتارية عاملية 
�لتو��شل  و���ش��ائ��ل  ح��ول  تفاعلية  حم��ا���ش��رة   ، �مل��ع��ا���ش��رة  �لعربية  ل��الأزي��اء 
 IIM ل���الإد�رة  �لهندي  �ملعهد  من  لطالب  �مل��وؤث��ر  و�لت�شويق  �لجتماعي 
�إندر�نيل  �ل��ربوف��ي�����ش��ور  م��ن  بتوجيه  �جلل�شة  ع��ق��د  مت  م���وؤخ���ًر�.  كلكتا   -
�لتنفيذي  �لربنامج  من  كجزء  جايكومار  �شار�فانا  و�لربوفي�شور  بو�س 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  وو����ش���ائ���ل  �ل���رق���م���ي  �ل��ت�����ش��وي��ق  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  يف 
كل �لطالب �لذين يح�شرون �لربنامج من موؤ�ش�شات   .EPDSMMS

ر�ئدة يف �لهند وخارجها ، ويعملون على م�شتويات �إد�رية خمتلفة.
تاأ�ش�شت يف عام IIM ، 1961 - مت �حت�شاب كالكوتا من بني �أف�شل 50 
كلية ماج�شتري �إد�رة �أعمال يف �لعامل ومت �لعر�ف بها كمعهد �إد�رة ر�ئد 

Financial Times   يف �آ�شيا من خالل ت�شنيفات
�أميت هو خريج �شابق يف  IIM - كلكتا  ولديه خربة و��شعة يف �لت�شويق 

�لرقمي. �أخذ عر�شه 
�لطالب  �لتقدميي 
������ش����ت����ك���������ش����اف  يف 
لنظريات  م��ت��ع��م��ق 
�لتو��شل  و����ش���ائ���ل 
�لج���������ت���������م���������اع���������ي 
�لإد�رة  ومم��ار���ش��ات 
من خالل مزيج من 
�ملحا�شر�ت ومقاطع 
ودر��شات  �ل��ف��ي��دي��و 
�حل��ال��ة و�أم��ث��ل��ة من 
�حلقيقي.  �ل���ع���امل 
ك�����ان�����ت حم����ا�����ش����رة 
�إىل  ت���ه���دف  �أم����ي����ت 
�لطالب  م�����ش��اع��دة 
ع���������ل���������ى حت�����������ش�����ني 
بطريقة  ت��ع��ل��م��ه��م 

�أكر تفاعلية .

اأوبري�سن: فالفل يكّرم الأمهات 
مبفاجاأة مميزة يف عيد الأم

   يقدم �أوبري�شن: فالفل لعمالئه �لكر�م فر�شة 
�لتكرمي  فر�شة  على  لتح�شل  ر�ئ��ع��ة  �أّم  تر�شيح 
�إليها  تو�شيلها  يتم  قلب،  ب�شكل  منقو�شة  بوجبة 
خا�شة  كمفاجاأة  �لعمل  مكان  �أو  للمنزل  مبا�شرة 
�ملا�شية  �ل�شنو�ت  يف  �لأمهات  �أ�شبحت  �لأم.  بعيد 
مب��ث��اب��ة ب��ط��الت خ���ارق���ات، ���ش��و�ء ك���ّن يعملن عن 
�أو  �مل���ن���زل  ب��ت��دري�����س �لأط���ف���ال يف  ي��ق��م��ن  �أو  ب��ع��د 
وت�شتحق  �لأمرين.  بني  �لتو�زن  حتقيق  يحاولن 
و�لتقدير.   �ل���دلل  �حل�����ش��ول على  دب��ي  �أم يف  ك��ل 
على  باحل�شول  �لأج��در  ترونها  �لتي  �لأم  ر�شحو� 
 21 منقو�شة ب�شكل قلب يف عيد �لأم، يوم �لأح��د 
�إر���ش��ال ر���ش��ال��ة خا�شة  ���ش��وى  م��ار���س، وم��ا عليكم 
�إن�شتجر�م  على  ف��الف��ل  �أوب��ري�����ش��ن:  �شفحة  �إىل 
وعنو�نها  �لأم  با�شم     OperationFalafel@
لت�شليم �ملفاجاأة �إليها، بالإ�شافة �إىل رقم هاتفها. 
يخ�شع �لتو�شيل للتوفر و�أية قيود مفرو�شة على 
7 مار�س �إىل  �ملوقع، وت�شتمر فرة �لر�شيح من 

15 مار�س 2021. 

ماجد الفطيم تطلق  �سيتي �سنرت الزاهية 
الوجهة املجتمعية اجلديدة يف اإمارة ال�سارقة 

و�إد�رة  تطوير  جم��ال  يف  �ل��ر�ئ��دة  �ل�شركة  �لفطيم،  ماجد  �شركة  �فتتحت 
�ل�شرق  يف  و�لرفيه  �لتجزئة  ومن�شاآت  �ملتكاملة  و�مل���دن  �لت�شوق  م��ر�ك��ز 
�لأو�شط و�أفريقيا وو�شط �آ�شيا، �ليوم �لوجهة �جلديدة �شيتي �شنر �لز�هية 
�لإم���ار�ت  ت�شوق مم��ي��زة يف  وجت��رب��ة  ت�شويقاً  �أك���ر  ح��ي��اة  �أ���ش��ل��وب  لتقدمي 
�ل�شوء على  ت�شليط  �لز�هية، من خالل  �شنر  �شيتي  �ل�شمالية.  ويهدف 
و�ملجتمع  �ل�شارقة  �إمارة  �شكان  و�لفنون، وجمع  و�لتو��شل  �لتعليم  �أهمية 

�لإمار�تي �لأو�شع نطاقاً �شوياً حتت �شقٍف و�حد. 

نخلة جمريا ت�سيء اأكرب نافورة يف العامل باللون الأخ�سر احتفاًل باليوم الوطني الأيرلندي

جمموعة دبي للذهب واملجوهرات حتتفل بعيد الأم  

�إىل  �لر�مية  �خلدمات  تقدمي  يف  �ل��ر�ئ��دة  �لعاملية  �ل�شركة  �شوديك�شو،  ك�شفت 
حت�شني ج��ودة �حل��ي��اة، ف�شاًل عن �إط��الق م��ب��ادر�ت تهدف �إىل ردم �ل��ه��ّوة بني 
تكافوؤ  ثقافة  تر�شيخ  وكذلك  �لعاملي،  �مل�شتوى  على  ��شتباقي  ب�شكل  �جلن�شني 
تعزيز  �إىل  �لر�مية  ودولًيا �شمن جهودها  �إقليمًيا  �لأعمال  �لفر�س يف جمال 
قد  كوفيد-19  ك��ورون��ا  جائحة  �أن  فيه  �شّك  ل  �جلن�شني.ومّما  ب��ني  �مل�����ش��او�ة 
وّجهت �شربة قا�شية �إىل م�شهد �لأعمال �لعاملي، ومع تكّيف �لعامل مع �لو�شع 
�لطبيعي �جلديد، من �ملحتمل �أن تتعّمق �أوجه عدم �مل�شاو�ة بني �جلن�شني يف 
تخفي�شات  �لعمل  �إىل  �لعودة  يحاولن  �للو�تي  �لن�شاء  تو�جه  فقد  �ملوؤ�ش�شات. 
يف �لأج��ور �أو قد ي�شغلن وظائف جديدة منخف�شة �لأج��ر. ومن هذ� �ملنطلق، 
خالل  من  �جلن�شني  بني  �ل�شرخ  تقلي�س  ت�شتهدف  مبادر�ت  �شوديك�شو  �أع��ّدت 

وبالتايل، �حلفاظ على منوذج  �ل�شركة،  وم�شاو�ة �شمن  بعدل  �لن�شاء  معاملة 
�أعمال متو�زن بني �جلن�شني على �لرغم من �لتحديات �لتي فر�شتها �جلائحة. 
ويف �ل�شياق نف�شه، مت موؤخًر� �إدر�ج �ل�شركة �لر�ئدة يف تقدمي �خلدمات �لر�مية 
لعام  �جلن�شني  ب��ني  للم�شاو�ة  بلومربج  موؤ�شر  يف  �حل��ي��اة  ج���ودة  حت�شني  �إىل 
بيئة  يف  بهن  و�لرت��ق��اء  �ملوهوبات  �لن�شاء  بتحفيز  للتز�مها  تقديًر�   2021
�لعمل. وب�شفتها �ملنا�شر �لأّول لتكافوؤ �لفر�س، تتبع �شوديك�شو خطة مبتكرة 
للتو�زن بني �جلن�شني تركز على توظيف �لن�شاء �ملوهوبات ومتكينهّن.ويف هذ� 
�لإطار، عّلق ر�شيد جنيم، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة �شوديك�شو �ل�شرق �لأو�شط 
و�أفريقيا،  �لأو�شط  �ل�شرق  يف   SoTogether �شبكة  �إد�رة  جمل�س  ورئي�س 
من  يعاين  ذكورًيا  �لغالب  يف  �لأو�شط  �ل�شرق  �قت�شاد  كان  �ملا�شي،  يف  قائاًل: 

�لجتاه  تغرّي هذ�  �لوقت،  ومع  �لعمل.  �شوق  �لفجو�ت بني �جلن�شني يف  �أك��رب 
بن�شبة  �جلن�شني  بني  متو�زنة  عمل  فرق  ت�شكيل  لفو�ئد  �ملوؤ�ش�شات  �إدر�ك  مع 
كري�شتينا  �لعمل.و�أ�شافت  و%60 يف مكان   40 ت��ر�وح بني  �إن��اث  �إىل  ذك��ور 
�ل��ت��ج��اري��ة و�لت�����ش��الت ورئ��ي�����ش��ة جمل�س �لإد�رة  �ل��ع��الم��ة  د����ش���وز�، م�����ش��وؤول��ة 
SoTogether يف �ل�شرق �لأو�شط و�إفريقيا: تعمل �شبكة  �مل�شاركة ل�شبكة 
حول  بينها  �لوعي  ون�شر  �لقيادة  فرق  لإ�شر�ك  كو�شيطة   SoTogether
فو�ئد �لتو�زن بني �جلن�شني على م�شتوى �لأعمال، ف�شاًل عن �تخاذ �إجر�ء�ت 
موؤثرة وو�شع خارطة طريق ملعاجلة �لفجو�ت. كذلك، تدعم �ل�شبكة تقدم �ملر�أة 
توفري  خ��الل  من  �شوديك�شو  جمموعة  عمل  �إط��ار  �شمن  �ملهنية  م�شريتها  يف 
لأن  �ل�شبكة  مهًما من هذه  ج��زًء�  �لرجال  وي�شّكل  و�لتطوير.  �لتوجيه  فر�س 

�ملتحدة  �ل���ع���رب���ي���ة  �لإم����������ار�ت  يف 
فقط.

للذهب  دب����ي  جم��م��وع��ة  حت��ت��ف��ل 
و�مل���ج���وه���ر�ت ل��ل��ع��ام �ل���ر�ب���ع على 
�لتو�يل وهذ� �لعام تنطلق �حلملة 
�لإم������ار�ت  م��ن��ف��ًذ� يف   125 ع���رب 
جمل�س  ودول  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 

�لتعاون �خلليجي.
�ل�شيد  ����ش���رح  �ل�����ش��ي��اق  ه����ذ�  ويف 
ت��وح��ي��د ع��ب��د �هلل، رئ��ي�����س جمل�س 
للذهب  دب������ي  جم���م���وع���ة  �إد�رة 
ق���ائ���اًل:  �ن حملة  و�مل���ج���وه���ر�ت، 
لنا  بالن�شبة  �لأم خا�شة جًد�  عيد 
�ملجوهر�ت  جمموعة  ب�شبب  لي�س 
�خلا�شة  �ل��ع��رو���س  �أو  �حل�شرية 
�لعاطفية.  �لقيمة  ب�شبب  ول��ك��ن 
وقد  ب�����ش��رع��ة،  �لأم  ع��ي��د  ي��ق��رب 
ح�����ان �ل����وق����ت ل���ال����ش���ت���ق���ر�ر على 
�لهدية �ملثالية �لتي ت�شتحقها بال 
�لإمار�ت.  يف  �لأمهات  جميع  �شك 
����ش���ي���ق���دم ����ش���ائ���غ���و �مل����ج����وه����ر�ت 

نحو هذه �ملرحلة �جلديرة مبرور 
60 عاماً على �نطالقتنا، وبفخر 
عليه،  و�أ�شبحنا  حققنا  مل��ا  كبري 
ونقّدر  �ملثرية،  رحلتنا  �إىل  ننظر 
جزء�ً  كّنا  لأننا  حمظوظون  �أننا 

و�شعبها.  �لإم���������ار�ت  ق�����ش��ة  م���ن 
�لأعمال  ريادة  م�شو�ر  �شلكنا  لقد 
ر��شخة،  و�إر�دة  ق���وي���ة  ب��ع��زمي��ة 
هنا  ع��ري��ق  �إرث  ب��ن��اء  يف  وجنحنا 

على �أر�س دولتنا �حلبيبة. 

�مل�شاركون ت�شميًما ر�ئًعا ملت�شوقي 
بع�س  وك������ذل������ك  �مل������ج������وه������ر�ت 
�ل�شفقات �ملذهلة. هدية عيد �لأم 
ل تنبع �أهميتها من قيمتها �ملادية، 
ولكن من قيمتها �لرمزية، و�لتي 
���ش��ك. وتهدف  ب��ال  ت��ق��در بثمن  ل 
تكرمي  �إىل  �خلا�شة  �حلملة  ه��ذه 
�أنحاء �لإمار�ت  �لأمهات يف جميع 

�لعربية �ملتحدة .

 حت���ت���ف���ل م���ت���اج���ر ���ش��ب��ي��ن�����س – 
�ل�شهر  – ه���ذ�  �مل��م��ل��وك��ة حم��ل��ي��اً 
مبرور 60 عاماً على بدء �أعمالها 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
وجت�����ّش��د ه��ذه �مل��رح��ل��ة �ل��ه��ام��ة يف 
 60 �إط����الق حملة  ت��اري��خ��ه��ا م��ع 
رحلتها  وع��رب  �شبين�س.  مع  عاماً 
�لدجاج  ببيع  ب��د�أت  �لتي  �حلافلة 
ل��ع��الم��ة �شوبر  �مل��ج��ّم��د و����ش���وًل 
م��ارك��ت ر�ئ���دة يف دول��ة �لإم���ار�ت، 
تعزو �شبين�س �لف�شل يف جناحها 
مل��وظ��ف��ي��ه��ا و�ل���ت���ز�م���ه���م �ل�����دوؤوب 
بتزويد �لعمالء باأف�شل �ملنتجات 
طريقة  وب���اأف�������ش���ل  �مل���ت���اح�������������������ة، 

ممكنة.
رئي�س  �ل����ب����و�ردي،  ع��ل��ي  وي���ق���ول 
�ل���ب���و�ردي  ���ش��رك��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
�شل�شلة  و�شاحب  لال�شتثمار�ت، 
من�شي  بينما  �شبين�س:  م��ت��اج��ر 

�أطلقت  �لأم  ب���ع���ي���د  �ح����ت����ف����اًل    
جمموعة دبي للذهب و�ملجوهر�ت، 
ل�شناعة  �أك��رب هيئة جتارية  وه��ي 
بالتعاون مع  دب��ي،  �مل��ج��وه��ر�ت يف 
����ش���رك���اء ر�ئ����دي����ن يف جمال  ���ش��ت��ة 
خا�شة.  حملة  �ملجوهر�ت،  جت��ارة 
م��ن خ��الل تقدمي خ��ي��ار�ت هادية 
ت�شتمر  �أن  �مل���ق���رر  م���ن  ف����ري����دة، 

�حلملة حتى 21 مار�س.
�شتعر�س  �حل���م���ل���ة،  ه����ذه  ���ش��م��ن 
للذهب  م����الب����ار  م��ت��اج��ر  ج��م��ي��ع 
جوهرة  وجموهر�ت  و�ملجوهر�ت، 
ول���ي���ايل، جم��م��وع��ة ح�����ش��ري��ة من 
�مل���ج���وه���ر�ت حم������دودة �لإ�����ش����د�ر 
جميع  يف  �لأم  ل��ع��ي��د  �مل��خ�����ش�����ش��ة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  �أن��ح��اء 
�خلليجي.  �لتعاون  جمل�س  ودول 
بينما �شيطرح كالأً من جموهر�ت 
�ل���ك���ن���ز، وجم�����وه�����ر�ت �لأن�����اق�����ة ، 
ود���ش��ول م��ن جم��وه��ر�ت دهماين 
جمموعتهم �خلا�شة يف متاجرهم 

رحلة ع�رب الذاكرة.. �سبين�س
 حتتفل مبرور 60 عامًا على انطالقتها

املجموعة يف موؤ�ضر بلومربج للم�ضاواة بني اجلن�ضني لعام 2021

�سوديك�سو  تطلق مبادرات تهدف اإىل تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني



 
يقا�سي والديه لإجبارهما على اإعالته

يف ق�شية هي �لأوىل من نوعها يف �ململكة �ملتحدة، رفع رجل �أربعيني 
يف  و�ل��دي��ه  �شد  ق�شية  �لعمل  ع��ن  عاطل  �أك�شفورد  جامعة  خريج 

حماولة غريبة جلعلهما يدعمانه مالًيا مدى �حلياة.
من  �شهادة  على  وحا�شاًل  م��درب��اً  حمامياً  كونه  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى 
جامعة �أك�شفورد �ملرموقة، يّدعي فايز �شديقي )41 عاماً( �إل �أنه 
يعتمد كلياً على و�لدته وو�لده �ملقيمني يف دبي. ويف ملفات �ملحكمة 
�لتي ح�شلت عليها �ل�شحافة، ي�شف �شديقي نف�شه باأنه طفل بالغ 
"�شعيف" ب�شبب م�شاكل �شحية يعاين منها، وي�شر على �أن تخلي 
و�لديه �لريني عنه �شيكون �نتهاًكا حلقوقه. ويعي�س �شديقي �لذي 
مل يعمل منذ 2011 يف �شقة بقيمة 1.4 مليون دولر ميلكها و�لد�ه 
ر�ك�شاند� )69 عاماً( وجافيد )71 عاماً( بالقرب من هايد بارك يف 
ا جميع فو�تريه ومينحانه  �أي�شً و�شط لندن. وكان و�ل��د�ه يدفعان 
لإيقاف  يخططان  لكنهما  دولر�ً،   550 ق��دره  �أ�شبوعياً  م�شروفاً 
�مل�شاعد�ت بعد نقا�س د�ر بينهما. وقال حمامي �لو�لدين ل�شحيفة 
ذ� �شن �لربيطانية "هذ�ن �لو�لد�ن �للذ�ن طالت معاناتهما لديهما 

وجهة نظرهما �خلا�شة حول �لو�شع �ملنا�شب لبنهما".

فندق يتيح للنزلء العي�س مع الدب 
فتح فندق ي�شف نف�شه باأنه "فندق �لدب �لقطبي" �لأول يف �لعامل 
�شرق  �شمال  باأق�شى  هيلونغجيانغ  �إقليم  يف  �لنزلء  �أم��ام  �أب��و�ب��ه 
�ل�شني فجذب �إليه �ل�شيوف وو�جه �نتقاد�ت لل�شمة �ملميزة فيه.. 
�أل وهي �لدببة �لقطبية. وُفتحت �أبو�ب فندق �لدب �لقطبي، وهو 
جزء من متنزه هاربني بولرلند �لرفيهي يف هاربني، عا�شمة 
يتيح  �أن  على  �جلمعة  �أم�����س  م��دن��ه،  و�أك���رب  هيلونغجيانغ  �إق��ل��ي��م 
�ل�شاعة ومن  للنزلء فر�شة م�شاهدة �لدببة �لقطبية على مد�ر 
21 غرفة. وقال متنزه هاربني بولرلند  �لغرف وعددها  جميع 
�ل�شيني  �لجتماعي  �لتو��شل  موقع  على  �لر�شمي  ح�شابه  عرب 
)وي ت�شات( يوم �خلمي�س "�شتكون ب�شحبة �لدببة �لقطبية �شو�ء 
م�شورة  ومقاطع  �شور  و�أظ��ه��رت  نائما".  �أو  تلهو  �أو  ت��اأك��ل  كنت 
ن�شرتها و�شائل �إعالم ر�شمية يف �ل�شني �أنا�شا ي�شاهدون من ور�ء 

زجاج دبني قطبيني و�شط جليد �شناعي وبرك مياه �شغرية.
�إن  ل��روي��رز  ب��ولرلن��د  ه��ارب��ني  با�شم  �ملتحدثة  ليو  يانغ  وق��ال��ت 
�ملخ�ش�شة  �لكاملة  �ملنطقة  من  ج��زء  جم��رد  هي  �ملغطاة  �ملنطقة 
للدببة و�إن �حليو�نات تغادرها عندما ت�شمح بذلك درجات �حلر�رة 
وجودة �لهو�ء. و�أ�شافت �أن �لإقبال على �لإقامة يف �لفندق، �لذي 
دولر   290.10( ي��و�ن  و2288   1888 بني  غرفه  �أ�شعار  ت��ر�وح 
و351.56 دولر( لليلة �لو�حدة، "كبري للغاية" م�شيفة �أن ن�شبة 

�لإ�شغال �شجلت مئة يف �ملئة خالل فرة جتريبية.

قطعة نقود ذهبية للبيع
و15   10 ب��ني  قيمتها  ت��ق��در  �أمريكية  ذهبية  ن��ق��ود  قطعة  ُت��ط��رح 
تنظمه  م��ز�د  يف  �ملقبل  يونيو/حزير�ن   8 يف  للبيع  دولر  مليون 
من  �شل�شلة  �آخ��ر  �إىل  تنتمي  �لتي  �لقطعة  وه��ذه  "�شوذبيز".  د�ر 
وتطلق   ،1933 ع��ام  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �شكتها  �لذهبية  �لعمالت 
عليها ت�شمية "د�بل �إيجل" )�لن�شر �ملزدوج(، قد ت�شبح �أغلى عملة 
هري"  "فلوينج  �لف�شي  �ل���دولر  على  متقدمة  بالعامل،  معدنية 
يف  وب��ي��َع   1794 ع��ام  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لنقدية  �ل�شلطات  �شكته  �ل���ذي 

مقابل 10 ماليني دولر يف عام 2013.
ومل تو�شع هذه �لعملة �لذهبية يف �لتد�ول �إطالقاً، �إذ �إن �لرئي�س 
�لأمريكي يف ذلك �لوقت فر�نكلني روزفلت بد�أ حينها عملية �إنهاء 

قابلية حتويل �لعملة �لأمريكية �لذهبية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ل ميكنهم ت�سور حياة دون هاتف جوال ال�سباب  % من   75
�أظهرت در��شة حديثة �أن �أغلب �ل�شباب يف �أملانيا حتى عمر 30 عاماً، مل يعد باإمكانهم ت�شور حياة دون هاتف جو�ل 

يف ظل �أزمة تف�شي فريو�س كورونا �مل�شتجد.
% من  وجاء يف �لدر��شة �لتي �أجريت بتكليف من �شركة �لتاأمني "برونوفا" ومت ن�شر نتائجها �ليوم �خلمي�س �أن 75 

�ل�شباب �لذين تقل �أعمارهم عن 30 عاماً ل ميكنهم �ل�شتغناء عن هو�تفهم �لذكية.
�لثلث  تبلغ  �ل�شباب  ه��وؤلء  ن�شبة مثل  كانت   ،2017 لعام  تعود  �شابقة  در��شة  بح�شب  �أنه  �ليوم  �ل�شركة  و�أو�شحت 

تقريباً.
للقاء�ت  بدياًل  يعد  �لذكي  "�لهاتف  فيها:  ق��ال  هرلود  ج��رد  �لأمل��اين  للطبيب  ت�شريحات  �ل�شركة  بيان  وت�شمن 
�ل�شخ�شية يف ظل �لإغالق على خلفية �أزمة كورونا. ميكن �لإبقاء على �لتو��شل مع �لأ�شدقاء و�لأ�شرة من خالل 

�لهاتف وتوفر مو�قع تو��شل �جتماعي �أي�شاً تبادل مع �آخرين وت�شلية".
ولكن هرلود حذر من �أن �ل�شتخد�م �ملكثف ملو�قع �لتو��شل �لجتماعي مثل "و�ت�س �آب" و"�إن�شتجر�م" ميكن �أن 

يوؤدي �إىل تعزيز عاد�ت قد توؤدي يف �أ�شو�أ �لأحو�ل �إىل حالت �إدمان طويلة �ملدى.
�لو�شائل  هذه  �أن  �إىل  لفتا  �لهاتف،  ��شتخد�م  دون  و�أماكن،  لفر�ت  و�ع  بتحديد  �لطبيب  �أو�شى  ذل��ك،  ولتجنب 

ميكنها �مل�شاعدة على �ل�شيطرة على �شلوك �ل�شتخد�م �ل�شخ�شي.
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تر�سيح روبرت جونيور ورودي جولياين لأ�سواأ ممثلني 
�أدرج جنم هوليوود روبرت د�وين جونيور ورئي�س بلدية نيويورك �ل�شابق 
رودي جولياين على قائمة �ملر�شحني يوم �جلمعة جلائزة �لتوتة �لذهبية، 
مد�ر  على  و�لعرو�س  �لأف��الم  �أ�شو�أ  �ملتابعون  يعتربه  ملا  �شنوي  حفل  وهو 
فيلم  يف  �لبطولة  دور  لآد�ئ���ه  ممثل  لأ���ش��و�أ  جونيور  د�وين  ور���ش��ح  �ل��ع��ام. 

�حليو�نات. �إىل  �لتحدث  ميكنه  طبيب  عن  وهو  "دوليتل"، 
�لتابعة  بيكت�شرز  يونيفر�شال  �شركة  �إن��ت��اج  م��ن  "دوليتل"  فيلم  وح�شل 
�لذهبية  �لتوتة  جائزة  تر�شيحات  من  ع��دد  �أك��رب  على  كومكا�شت  ل�شركة 
�لفيلم  مع  و�شيتناف�س  فيلم.  �أ���ش��و�أ  ذل��ك  يف  مبا  تر�شيحات  �شتة  باإجمايل 
على  �أي�شاً  ح�شل  و�ل���ذي  نتفليك�س،  على  يوماً"   365" �ملثري  �لبولندي 
بينها  �أ�شو�أ فيلم من  �أخ��رى على جائزة  �أعمال  وتناف�شت  �شتة تر�شيحات. 
فيلم "مو�شيقى" )ميوزيك( �لذي �أخرجته �ملغنية �شيا حول فتاة م�شابة 
تناول  �إع���ادة  وه��و  �آي��الن��د(  " )فانت�شي  �خليال  "جزيرة  وفيلم  بالتوحد، 

مل�شل�شل رعب تلفزيوين �شدر عام 1977 بنف�س �لعنو�ن.
ور�شح جولياين على قائمة �لتوتة �لذهبية لظهوره �لق�شري يف فيلم �شا�شا 
بارون كوهني �ل�شاخر )بور�ت �شاب�شيكونت مويف فيلم(. ومت ت�شوير رئي�س 

�لبلدية �ل�شابق يف غرفة فندق مع ممثلة تتظاهر باأنها مر��شلة.

اعتقال فنان يحر�س الأطفال على النتحار
�تهامات  بعد  �شام  �لفنان طالل  ��شتدعاء  �لكويتية  �لد�خلية  وز�رة  �أعلنت 
بث مبا�شر عرب تطبيق  �لنتحار" من خ��الل  �لأط��ف��ال على  "حتري�س  ب� 

�لتو��شل �لجتماعي �إن�شتغر�م.
"�ل�شخ�س  �إنها ��شتدعت  وقالت �لد�خلية �لكويتية يف تغريدة عرب توير 
�إىل جهات  �ملبا�شر وحتويله  �لبث  �لنتحار يف  �لأطفال على  �ل��ذي حر�س 

�لخت�شا�س لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة بحقه".
�أو  ل�شام  �حتجازها  ب�شاأن  �إ�شافية  تفا�شيل  �لكويتية  �لد�خلية  تعط  ومل 

��شتدعائه ل�شماع �أقو�له قبل عر�شه على �لنيابة �لعامة.
طالل  للفنان  مقطع  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل  م��و�ق��ع  يف  ن�شطاء  وت����د�ول 
�ل�شمند�ن �ملعروف ب� "طالل �شام" يقوم فيه �لأخري برمي هاتفه �ملحمول 
يا  "جاهزين  يقول  ك��ان  �أن  بعد  �ل��ث��اين،  �لطابق  م��ن  �ملبا�شر  �لبث  �أث��ن��اء 

�أطفال".
�لأطفال  "يكلم  �شام  ط��الل  �إن  بقولها  �م���ر�أة  علقت  �مل��ت��د�ول،  �ملقطع  ويف 
حذرته  �أنها  �إىل  م�شرية  �لأعلى"،  من  �أنف�شهم  رمي  خالل  من  لالنتحار 
من قبل بعد �أن كررها �أكر من مرة، وختمت: "عندكم �لقر�ر"، يف �إ�شارة 
توير،  موقع  يف  "#طالل_�شام"  و�شم  ون�شط  �ل�شلطات.  �إىل  و��شحة 
حيث بات �شمن قائمة �لأكر رو�جا يف �لكويت ودول خليجية �أخرى بعد 

ما عالقة فيليب�س مبخرتع 
اأ�سرطة الكا�سيت؟

تو�لت ر�شائل �لإ�شادة �إثر �لإعالن 
�لذي  �أوتنز  لو  �ملهند�س  وفاة  عن 
ُي��ن�����ش��ب �إل��ي��ه �ل��ف�����ش��ل يف �خ���ر�ع 
�ل�شوتي  �ل���ت�������ش���ج���ي���ل  ����ش���ري���ط 

)كا�شيت(، عن عمر 94 عاماً.
�لتي  �لكا�شيت  �أ�شرطة  و�أح��دث��ت 
�بتكرها �ملهند�س �لهولندي خالل 
عمله ملجموعة فيليب�س �لعمالقة 
نقلة  �ل���ك���ه���رب���ائ���ي���ات،  جم�����ال  يف 
نوعية يف عامل �ملو�شيقى �إذ �أتاحت 
�لت�شجيالت  ح���م���ل  م�����رة  لأول 
ب�شهولة و�شمحت جليل من ع�شاق 
�ملو�شيقى باإجناز �شر�ئط ميزجون 
فيها �أغنياتهم �ملف�شلة، ما �شاهم 
ب��ع��د ذل����ك يف �ب���ت���ك���ار �لأق����ر������س 

�ملدجمة.
نع �أكر من مئة مليار �شريط  و�شُ
ك��ا���ش��ي��ت يف ك���ل �أن���ح���اء �ل���ع���امل يف 
من  �ملنتج  ل��ه��ذ�  �ل��ذه��ب��ي  �لع�شر 
���ش��ت��ي��ن��ي��ات �ل����ق����رن �مل���ا����ش���ي �إىل 
�أن���ه���ا لقيت  �ل��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات، ح��ت��ى 
�ل�شنو�ت  يف  م����ت����ج����دد�  رو�ج��������ا 
�ملنتجات  حم��ب��ي  ل���دى  �لأخ������رية 

�لقدمية.
مديرة  ك����ول����ني،  �أول����غ����ا  وق����ال����ت 
مدينة  يف  ف���ي���ل���ي���ب�������س  م���ت���ح���ف 
بيان  �ل��ه��ول��ن��دي��ة، يف  �ي��ن��ده��وف��ن 
ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س بر�س:  �أر���ش��ل��ت��ه 
لو  وف��اة  نباأ  جميعا  �أحزننا  "لقد 
�أوت��ن��ز. ك��ان ل��و رج���اًل غ��ري عادي 
يحب �لتكنولوجيا، رغم �لبد�يات 

�ملتو��شعة لخر�عاته".

قرية م�سرية تتحول 
ملعر�س فني

من  ك�����م   120 ن����ح����و  ب����ع����د  ع����ل����ى 
�ل���ع���ا����ش���م���ة �مل�������ش���ري���ة �ل���ق���اه���رة، 
بها قرية كفر  دوؤوب��ة ت�شج  حركة 
�لدقهلية  مب��ح��اف��ظ��ة  �ل��ط��وي��ل��ة 
���ش��ب��اب يحملون  �ل���ب���الد.  ���ش��م��ايل 
�أوع��ي��ة ب��ه��ا م���و�د ط���الء، و�آخ����رون 
ر�شم  يف  منهمك  ���ش��اب  ي�����ش��اع��دون 
�شهرية  ل�شخ�شية  �ل���وج���وه  �أح����د 

�ختارها �أهل �لقرية.
ه����ذ� �ل��ن�����ش��اط ك��ل��ه ي���ج���ري حتى 
�ل�شغرية  �لقرية  ج���در�ن  تتحول 
ف��ن��ي��ة ع��م��الق��ة، وهو  ل��وح��ات  �إىل 
�شباب يقودون  ما عرب عنه ثالثة 
هذه �ملبادرة، ويطمحون �إىل روؤية 
بلدتهم يف �أف�شل �شورة، هم وليد 
عاًما(،   32( �حلافظ  عبد  حممد 
وعبد  ع����اًم����ا(،   36( �أن�����ور  ح��ل��م��ي 

�حلافظ رم�شان )30 عاًما(.
�ملا�شية  �لقليلة  �ل�شاعات  وخ��الل 
�لتو��شل  م����و�ق����ع  رو�د  ت�������د�ول 
�لج���ت���م���اع���ي �����ش����ور� جل����د�ري����ات 
ع��م��الق��ة، ق��ال��و� �إن��ه��ا ل��ق��ري��ة كفر 
�ل�شور  هذه  ن�شر  و�أع��اد  �لطويلة، 
ح�شاب �مل�شت�شار �لإعالمي لرئي�س 
يون�س  ه����اين  �مل�������ش���ري،  �ل��������وزر�ء 

م�شيد� بجهود �شباب �لقرية.
ويقول وليد حممد، �لر�شام �لذي 
ت���زي���ن ي����ده ج������در�ن �ل���ق���ري���ة، �إن 
�لهدف �لرئي�شي من هذه �حلملة 
�إىل  لفتا  �لقرية،  منظر  حت�شني 
جد�ريات   10 ن��ح��و  ر���ش��م��و�  �أن��ه��م 
خ�����الل ث���الث���ة �أي��������ام ع���م���ل فقط 
طاحمني يف حتويل جدر�ن �لقرية 

باأكملها �إىل لوحات فنية.

كا�سيا�س و�سارة.. نباأ حزين 
بعد حب 12 عاما

�أعلن �أ�شطورة حر��شة �ملرمى يف ريال مدريد 
�إيكر كا�شيا�س �أم�س �لأول �جلمعة  �لإ�شباين 
بعد  كاربونريو،  �شارة  زوجته  عن  �لنف�شال 
عمرها  ح��ب  وق�شة  ���ش��ن��و�ت   5 ��شتمر  زو�ج 
12 عاما. وجاء �إعالن كا�شيا�س و�شارة، وهي 
�أ�شارت  تكهنات  ل��ي��وؤك��د  ري��ا���ش��ي��ة،  �شحفية 

�شابقا �إىل �نف�شالهما.
وقال �لثنان يف بيان: "�ليوم حبنا ك�شريكني 
يف  معا  ن�شتمر  �شوف  ج��دي��د�.  منحى  ي��اأخ��ذ 
مارتني  كاآباء خمل�شني" لطفليهما  مهامنا 

)7 �شنو�ت( ولوكا�س )4 �شنو�ت(.
متبادل.  باتفاق  �تخذناه  ق��ر�ر  "�إنه  وتابعا: 
د�ئما.  و�ل�شد�قة  و�مل���ودة  �لح���ر�م  �شيبقى 
رف���اه���ي���ة طفلينا  م�����ش��ارك��ة  ه���ي  �أول���وي���ت���ن���ا 
ب��ي��ئ��ة م�شتقرة  ي��ك��رب� يف  وح��م��اي��ت��ه��م��ا ح��ت��ى 
�مل�شحوب  بيانهما  �لثنان  و�شحية." وختم 
�حر�م  بطلب  و�لأ���ش��ود،  بالأبي�س  ب�شورة 

خ�شو�شيتهما.

تعّلم طفلتها قيمة املال عرب العمل ودفع الفواتري 
ر�فرييل،  فلي�شيا  ت��دع��ى  ت��وك  تيك  م�شتخدمة  ن�شرت 
مل  �ل��ت��ي  طفلتها  جتعل  كيف  فيه  ت�شرح  فيديو  مقطع 
�ملنزلية  ب��الأع��م��ال  ت��ق��وم  ع��م��ره��ا،  م��ن  �ل�شابعة  ت��ت��ج��اوز 
مقابل مبالغ مالية، و��شتخد�م ما جتنيه من �ملال يف دفع 

فو�تري �لعي�س يف �ملنزل.
تقول فيلي�شيا �إنها تقدم قائمة بالأعمال �ملنزلية لبنتها 
�ل�شغرية كل �أ�شبوع، و�إذ� جنحت يف �إنهاء هذه �لأعمال، 
لقاء  �لأ���ش��ب��وع  نهاية  يف  دولر�ت   7 على  حت�شل  ف��اإن��ه��ا 
5 دولر�ت كفو�تري  تقوم بدفع مبلغ  عملها. وبعد ذلك 

لقاء �لطعام و�ملاء و�لكهرباء و�لإنرنت و�لإيجار.
ميكن  دولر�ن،  �مل��ب��ل��غ  م��ن  "يبقى  فيلي�شيا:  و�أ���ش��اف��ت 

لبنتي �لحتفاظ بهما �أو �إنفاقهما."
و�أو�شحت فيلي�شيا، �أنها تاأخذ �ملال من �بنتها وتودعه يف 
ميكنها  ع�شرة،  �لثامنة  تبلغ  وعندما  لها،  توفري  ح�شاب 
وعندها  بنف�شها،  ك�شبته  �ل��ذي  �مل��ال  ه��ذ�  �إىل  �ل��و���ش��ول 

�شتدرك �لقيمة �حلقيقية للمال".
�أكر  �إىل  عددهم  و�شل  �لذين  �لفيديو  متابعو  وو�شف 
من مليوين متابع، هذه �لفكرة باأنها عبقرية لأنها جتعل 
�أورد  م��ا  وف��ق  م��ب��ك��رة،  �شن  �مل���ال يف  ي���درك قيمة  �لطفل 

موقع "ميرو" �لإلكروين.

يواجه ال�سجن ب�سبب معجون عظام النمر
وج��ه��ت �ل�����ش��رط��ة يف و���ش��ط فيتنام �ت��ه��ام��ات ل��رج��ل من 
�ل�شكان �ملحليني بعدما جرى �لعثور يف منزله على جيفة 
منر تزن 250 كيلوغر�ماً. وقال جنوين تانه ليم، نائب 
مدير �إد�رة �شرطة ها تينه، �إن �ملو�طن دينه نهات جنه 49 
�لربية،حيث  �حلياة  قو�عد حماية  بانتهاك  عاماً، متهم 

جرى �لعثور على �جليفة يف منزله يف �أو�خر يناير.
وق�����ال ل��ي��م �إن�����ه ع���ر ع��ل��ى �ل��ن��م��ر وق����د ق���ي���دت �أرجله 
�ل�شعق  ��شتخدم  �لرجل  �أن  م�شيًفا  بال�شال�شل،  �لأربعة 
�لكهربائي لقتل �حليو�ن. وحال �لإد�نة، ميكن �أن يو�جه 
وغر�مة  �شنو�ت،  خم�س  �إىل  ت�شل  مل��دة  �ل�شجن  �ل��رج��ل 
عظام  معجون  �أن  �إىل  وي�شار  دولر.  �أل��ف   87 �إىل  ت�شل 
�ل�شعبي  �ل��ط��ب  يف  ثمينة  قيمة  ذ�  م��ك��ون��اً  ي��ع��د  �ل��ن��م��ور 
من  �لكيلوغر�م  يباع  �أن  وميكن  و�ل�شيني.  �لفيتنامي 
معجون �لعظام �ل�شايف مبا ي�شل �إىل خم�شة �آلف دولر 

يف �ل�شوق �ل�شود�ء.

اأ�سغر تواأم يف العامل تت�سلقان اأعلى 7 قمم
ونونغ�شي  تا�شي  �ل�شابتان  �أ�شبحت  ع��ام��اً،   23 �شن  يف 
�أ�شغر �شخ�شني يف �لعامل، و�أول  مالك من �شمال �لهند 

تو�أم، يكمالن رحلة ��شتك�شافية عاملية خطرية.
يف  قمم  �شبع  �أع��ل��ى  ت�شلق  �ل�شابتني،  مغامر�ت  و�شملت 
�لعامل مبا يف ذلك �إيفر�شت وكليمنجارو، و�لو�شول �إىل 
�لقطبني �ل�شمايل و�جلنوبي. وقالت �ملغامرتان يف حديث 
لهما مع موقع “ميرو” �لإلكروين، �إنهما متكنتا من 
�لقيام مبغامر�ت كبرية وجريئة، و�مل�شاهمة يف �لتحديات 
�ملقدر�ت  �إظهار  كان  لهما  �لرئي�شي  �لد�فع  و�إن  �لعاملية، 
ومتابعة  �مل����ر�أة،  بها  تتمتع  �أن  ميكن  �لتي  و�لإم��ك��ان��ي��ات 

�أحالمها مهما كانت �شعبة �ملنال.
جديدة  وم���غ���ام���ر�ت  مل���ب���ادر�ت  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  ج��ان��ب  و�إىل 

لهذا ال�سبب ُحرما من جائزة يان�سيب  ب�200 مليون يورو!
و�ظبت �شابة بريطانية و�شديقها على �مل�شاركة يف 
�أ�شابيع.  جائزة �ليان�شيب �لأوروبية منذ خم�شة 
نهاية �ل�شهر �ملا�شي تو�شال باإ�شعار عرب تطبيق 
يورو.  مليون   212 قيمته  مبا  بالفوز  يخربهما 

لكن �حلظ مل يحالفهما حتى �لنهاية. كيف؟
 19( كينيدي  ر��شيل  �لربيطانية  �ل�شابة  كانت 
عاما( قاب  عاما( و�شديقها ليام ماكروهان )21 
قو�شني �أو �أدنى من �حل�شول على قيمة �جلائزة 
�لكربى لليان�شيب �لأوروبية �لتي ت�شل قيمتها 

�إىل 212 مليون يورو.
�ملا�شي  ���ش��ب��اط  ف���رب�ي���ر/  �شهر  م��ن  �ل�26  ف��ف��ي 
�إ�شعار� عرب تطبيق يخربها بالفوز بقيمة  تلقت 
و�شديقها  �خ��ت��ي��اره��ا  ب��ع��د  �ل����ك����ربى،  �جل����ائ����زة 
و11.   6،12،22،29،33،6 �ل��ت��ال��ي��ة:  ل���الأرق���ام 
وهي نف�س �لأرقام �لتي ��شتخدماها منذ بدئهما 
�أ�شابيع، ح�شبما  �مل�شابقة قبل خم�شة  �مل�شاركة يف 

ذكر موقع "د�� �إم نيت�س" �لأملاين.

�ليان�شيب  ب�شركة  �لربيطانية  �ل�شابة  �ت�شلت 
على  ح�شولها  تفا�شيل  "يوروميليينز" ملناق�شة 
�ملبلغ، لكنها تلقت خرب� �شادما مفاده �أنها مل تفز 
بامل�شابقة رغم م�شاركتها �لناجحة فيها. ويرجع 
�ل�شبب �إىل �أن �ل�شركة مل تتمكن من خ�شم مبلغ 
ن�شيب  توفرها على  ب�شبب عدم  �مل�شاركة  تذكرة 
كاٍف يف ر�شيدها، كما �أورد موقع �شحيفة "بيلد" 

�لأملانية.
ورغم عدم فوز ر��شيل و�شديقها، �إل �أن �ل�شركة 
�ملبلغ  ذه��ب  حيث  باملبلغ،  بالحتفاظ  تتمكن  مل 
�إىل م�����ش��ارك ���ش��وي�����ش��ري �ع��ت��م��د ن��ف�����س �لأرق�����ام 
�لفائزة، ح�شبما جاء يف موقع "غي�شرن �ألغماينه 
ر��شيل  �أم���ل  خيبة  ورغ���م  �لأمل�����اين.  ت�شايتونغ" 
وليام، لكنهما �أكد� �أنهما �شيو��شالن �مل�شاركة يف 
تغيري  قرر�  لكنهما  م�شتقبال،  �ليان�شيب  جائزة 
بجائزة  �ملحتمل  فوزهما  حتقيق  �ملرجو  �لأرق���ام 

�ليان�شيب.

املخرجة �ضوفيا العلوي واملنتجة مارجو لورييه يف �ضورة بعد تلقيهما جائزة اأف�ضل فيلم ق�ضري عن فيلم 
رويرتز باري�س.  يف   46 الـ  �ضيزار  جوائز  توزيع  حفل  خالل   Qu'importe si les betes meurent

انف�سال جنيفر لوبيز واأليك�س رودريغيز 
ف�شخت �ملغنية جنيفر لوبيز ولعب �لبي�شبول �أليك�س رودريغيز خطوبتهما، 
يف نباأ �أوردته و�شائل �إعالم �أمريكية �جلمعة و�أثار �شدمة بني حمبي �لثنائي. 
وكانت لوبيز )51 عاما( تت�شارك حياتها مع رودريغيز )45 عاما( منذ �أربع 
�شنو�ت، وقد ��شريا �شويا �لعام �ملا�شي منزل بقيمة ُقّدرت باأربعني مليون 

دولر يف ميامي بولية فلوريد� جنوب �شرق �لوليات �ملتحدة.
"بايج  موقعا  خ�شو�شا  �أورده��ا  �لتي  �ملعلومات  ورودريغيز  لوبيز  يوؤكد  ومل 
�شيك�س" و"تي �إم زي". ول تز�ل �ملغنية و�ملمثلة موجودة حاليا يف جمهورية 
�لدومينيكان حيث ت�شارك يف ت�شوير عمل فني. وهي ن�شرت �جلمعة مقطعا 
خمتلفة،  تلفزيونية  بر�مج  يف  م�شاركاتها  خالل  ت�شحك  يظهرها  م�شور� 

مرفقة �ملن�شور بدعوة �ملتابعني �إىل "�إيجاد �شبب جيد لل�شحك �ليوم".
له على من  عينها �شورة  �ل�شبكة  على  فن�شر  �ل�شابق  �لبي�شبول  �أم��ا لعب 
يخت قبالة �شو�حل ميامي. ورغم �أن كثريين فوجئو� بنباأ �لنف�شال، غري �أن 
ذلك مل يكن حال �جلميع. فنقلت جملة "بيبل" عن م�شدر مل ت�شّمه قوله 

�إن هذ� �لأمر "كان متوقعا منذ زمن بعيد".


