
   

بادرة ح�سن نوايا من جانب اخلرطوم

�جلي�ش �ل�سود�ين: �سلمنا 61 �أ�سري� �إثيوبيا
•• اخلرطوم-وكاالت:

الإثيوبية،  احلكومة  ت�سليم  الثالثاء،  ال�سوداين،  اجلي�ش  اأعلن 
الثنني، 61 اأ�سرياً من منت�سبي قواتها امل�سلحة.

م�سرية  الت�سليم  عن  مبعلومات  املا�سي،  ال�سبت  م�سادر  واأف��ادت 
اإىل 55 اأ�سرياً، ولكن العدد الرتفع اإىل 61.

الإثيوبي  الفيدرايل  يتبعون اجلي�ش  الأ�سرى  اإن  امل�سادر  وقالت 
وميلي�سيا الأمهرة، اعتقلهم اجلي�ش ال�سوداين خالل ال�ستباكات 

املا�سية.
الإثيوبية  ال�سوداين معارك يف منطقة احل��دود  وخا�ش اجلي�ش 
اأرا�سي منطقة الف�سقة التي ت�سيطر عليها جماعات  ل�سرتجاع 

اإثيوبية.
ويعد ت�سليم الأ�سرى بادرة ح�سن نوايا من جانب اخلرطوم، يف 
ال��دويل، وعدم تنازله  القانون  ال�سودان على اح��رتام  تاأكيد  ظل 

عن �سرٍب من اأرا�سيه.
وكان قائد اللواء اخلام�ش للقوات امل�سّلحة ال�سودانية، وليد اأحمد 
ال�سجان، ك�سف، الأ�سبوع املا�سي، عن ا�سرتداد %95 من اأرا�سي 
الأمنية  الأو�ساع  ا�ستقرار  واأك��د  اإثيوبيا.  مع  احلدودية  الف�سقة 

باملناطق املحررة.
وطالب اجلهات التنفيذية يف الدولة باأن تويل اهتمامها باملنطقة 

املحررة وتنميتها من اأجل ا�ستقرار املواطنني ال�سودانيني.
الإثيوبي  اجلانب  اأي حماولة من  اأن  على  ال�سجان  وليد  و�سدد 
ال�سودانية �ستجد الرد احلا�سم من القوات  للتوغل يف الأرا�سي 

امل�سلحة.

زورق حربي رو�سي من اأ�سطول بحر قزوين يبحر اإىل البحر الأ�سود.   )رويرتز(

زيارة تاريخية

حممد بن ر��سد ياأمر ب�سرف 14 مليون 
درهم ملالك 2833 لوحة �أجرة يف دبي

•• دبي-وام:

اأمر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 
ب�سفته  اهلل،  رع��اه  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش  الدولة  رئي�ش 
حاكماً لإمارة دبي، ب�سرف 14 مليوناً و165 األف درهم، 
مكافاأًة اإ�سافية ملاُّلك 2833 لوحة مركبة اأجرة خا�سة 
لة من ِقَبل موؤ�س�سة تاك�سي دبي و�سركات  باملواطنني املُ�سغَّ
دبي  يف  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  �ستبداأ  حيث  المتياز، 
ت�سليم مكافاأة عام 2020 مل�ستحقيها خالل �سهر رم�سان 

املبارك، بالإ�سافة اإىل املبالغ امل�ستحقة لهم �سنوياً.
وتوجه معايل مطر حممد الطاير، املدير العام ورئي�ش 
وامل��وا���س��الت بجزيل  ال��ط��رق  امل��دي��ري��ن يف هيئة  جمل�ش 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  ال�سكر 
مركبات  اأرق���ام  وم��الك  لأ�سحاب  مكافاأته  على  مكتوم، 
الأجرة، لتمكينهم من مواجهة متطلبات احلياة وتوفري 

العي�ش الكرمي لهم ولأ�سرهم.        )التفا�سيل �ش2(

يف حملة  �ملتربعني  م�ساهمة  ت�سهل  �آليات   4
دولة  20 يف  �لطعام  لإطعام  وجبة  مليون   100

•• دبي -وام:

للتربع  اآل��ي��ات  اأرب����ع  م��ل��ي��ون وج��ب��ة   100 اأع��ل��ن��ت حملة 
لت�سهيل م�ساهمة الأفراد واملوؤ�س�سات وكافة فئات املجتمع 
يف احلملة الأكرب من نوعها يف املنطقة لإطعام الطعام يف 
�سهر رم�سان وتقدمي الدعم الغذائي للمحتاجني والأ�سر 

املتعففة يف 20 دولة.     )التفا�سيل �ش9(

مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك

رئي�ش �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يتلقون 
تهاين قادة �لدول �لعربية و�لإ�سالمية 

اإنذار رو�سي ل�سفينتني اأمريكيتني باالبتعاد عن القرم 

توتر بني رو�سيا و�لناتو.. ومو�سكو تبد�أ تدريبات قتالية
•• عوا�صم-وكاالت:

الثالثاء  اأم�������ش  رو����س���ي���ا  اأن�������ذرت 
باحلر�ش  امل����ت����ح����دة  ال������ولي������ات 
حربيتني  ���س��ف��ي��ن��ت��ني  ب���ق���اء  ع��ل��ى 
اأمريكيتني على م�سافة بعيدة جداً 
م��ن �سبه ج��زي��رة ال��ق��رم م��ن اأجل 
م�سلحتهما، وا�سفًة وجودهما يف 
البحر الأ�سود باأنه ا�ستفزاز هدفه 

اختبار اأع�ساب مو�سكو.
و�سمت رو�سيا القرم من اأوكرانيا 
و�سول  امل��ق��رر  وم���ن   ،2014 يف 
�سفينتني حربيتني اأمريكيتني اإىل 
البحر الأ�سود هذا الأ�سبوع و�سط 
اأوكرانيا  القتال ب�سرق  ت�سعيد يف 
ال��ق��وات احلكومية  ح��ي��ث حت���ارب 
ق����وات ان��ف�����س��ال��ي��ة م��دع��وم��ة من 
اإنه  كييف  تقول  �سراع  يف  رو�سيا 
ت�سبب يف مقتل 14 األف �سخ�ش.

وقت  يف  ال�سفينتني  ن�سر  وي��اأت��ي 
اإنه  يقول  مم��ا  ال��غ��رب  فيه  يحذر 
للقوات  ُم���ربر  وغ��ري  كبري  ح�سد 
ال�سرقية  احل��دود  ق��رب  الرو�سية 
القرم. من جهتها،  لأوكرانيا ويف 
ق��ال��ت رو���س��ي��ا اإن��ه��ا حت��رك قواتها 
بال�سكل الذي تراه منا�سباً مبا يف 

ذلك لأغرا�ش دفاعية.
ه�������ذا ون���������س����رت م���و����س���ك���و ق�����وات 
للقيام  ال��غ��رب��ي��ة  ح����دوده����ا  ع��ل��ى 
»تهديدات«  على  ردا  ب�»تدريبات« 
����س���م���ال الأط���ل�������س���ي، وفق  ح���ل���ف 

ال�سرعي للقرم عام 2014.
التي  اأوك��ران��ي��ا،  ت�سغط  ب��دوره��ا، 
ت��ق��ّدم��ت ب��ط��ل��ب ل��الن�����س��م��ام اإىل 
�سنة  الأط����ل���������س����ي  ����س���م���ال  ح���ل���ف 
الغربية  ال��ق��وى  ع��ل��ى   ،2008
م�سعاها  اإط���ار  يف  عمليا  لدعمها 
من  جديد  عدائي  عمل  اأي  ل�سد 

قبل رو�سيا.
الأوكراين  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 
دميرتو كوليبا يف موؤمتر �سحايف 
م�سرتك مع �ستولتنربغ لن يكون 
بعد  اأح��د  مفاجاأة  رو�سيا  باإمكان 
يف  واأ����س���دق���اوؤه���ا  اأوك���ران���ي���ا  الآن. 

حالة يقظة.
وت��اب��ع ل ول��ن ن�سيع ال��وق��ت، ويف 
ح���ال ق��ام��ت م��و���س��ك��و ب���اأي خطوة 
جديدة  دوام��ة  اأطلقت  اأو  متهورة 
الكلفة  ف�����س��ت��ك��ون  ال���ع���ن���ف،  م����ن 

باهظة.
كوليبا  ي��ع��ق��د  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
وقت  يف  ب��روك�����س��ل  يف  حم���ادث���ات 
لحق الثالثاء مع وزير اخلارجية 
الذي  بلينكن،  اأن��ت��وين  الأم��ريك��ي 
مقر  يف  حم�����ادث�����ات  ل���ع���ق���د  ع������اد 
زيارة  بعد  الأطل�سي  �سمال  حلف 
اأع�ساء  ي���زال  امل��ا���س��ي.ول  ال�سهر 
مرتددين  الأطل�سي  �سمال  حلف 
حيال ال�ستجابة ملنا�سدة اأوكرانيا 
اإىل  ان�سمامها  عملية  لت�سريع 
احللف يف وقت ي�سعون اإىل جتّنب 

الت�سعيد.

ال���دف���اع الرو�سي  اأع��ل��ن وزي����ر  م��ا 
�سريغي �سويغو الثالثاء.

متلفزة  ت�������س���ري���ح���ات  يف  وق�������ال 
التحالف  اأن�����س��ط��ة  ع��ل��ى  ردا  اإن����ه 
رو�سيا،  ت���ه���دد  ال���ت���ي  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
اّتخذنا اإجراءات منا�سبة، م�سيفا 
على  انت�سروا  ال��رو���ش  اجل��ن��ود  اأن 
ح���دود ال��ب��الد ال��غ��رب��ي��ة م��ن اأجل 

تدريبات قتالية.
ي���اأت���ي ذل���ك يف وق���ت ح�����ّش اأمني 
ين�ش  الأطل�سي  �سمال  حلف  ع��ام 
على  الثالثاء  رو�سيا  �ستولتنربغ 

و����س���ع ح���د حل�����س��د ق���وات���ه���ا غري 
املربر حول اأوكرانيا بينما اّتهمت 
جارتها  بتحويل  ال��غ��رب  مو�سكو 

اإىل برميل بارود.
ال��ق��ل��ق حيال  وي���رت���ف���ع م��ن�����س��وب 
اإم��ك��ان��ي��ة ان����زلق ال��ن��زاع يف �سرق 
اأوكرانيا اإىل دائرة القتال الأو�سع 
اأ�سارت  بعدما  ج��دي��د  م��ن  نطاقا 
حت����ّرك����ات  وج��������ود  اإىل  ت����ق����اري����ر 
وتكثيف  ال��رو���ش  للجنود  ك��ب��رية 
النف�ساليني  م���ع  ل��ل��م��واج��ه��ات 

املدعومني من مو�سكو.

رو�سيا  اإن ح�سد  �ستولتنربغ  وقال 
ال��ك��ب��ري ل��ق��وات��ه��ا غ���ري م���ربر ول 

تف�سري له ومقلق للغاية.
وتابع على رو�سيا و�سع حد حل�سد 
اأوكرانيا  وح�����ول  داخ�����ل  ق���وات���ه���ا 
وخف�ش  ا����س���ت���ف���زازات���ه���ا  ووق������ف 

الت�سعيد فورا.
الأ�سابيع  يف  ���س��ت��ول��ت��ن��ربغ  واأف�����اد 
اآلف  الأخ�������رية، ح���ّرك���ت رو����س���ي���ا 
اجل���ن���ود امل�����س��ت��ع��دي��ن ل��ل��ق��ت��ال اإىل 
احلدود الأوكرانية، يف اأكرب ح�سد 
ال�سم غري  الرو�سية منذ  للقوات 

�أمريكا تعلق منح لقاح جون�سون لت�سببه بجلطات

حمادثات االتفاق النووي ت�ستاأنف اليوم يف فيينا على وقع تفجري نطنز

ت�سعيد جديد.. �إير�ن تعلن بدء تخ�سيب �ليور�نيوم بن�سبة 60  %
•• فيينا-وكاالت:

يف ان��ت��ه��اك ج��دي��د ل��الت��ف��اق ال���ن���ووي، اأب��ل��غ��ت اإي����ران 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثالثاء، اأنها �ستبداأ 
معدل  وه��و  باملئة،   60 بن�سبة  اليورانيوم  بتخ�سيب 

اأعلى مما كان عليه الربنامج النووي من قبل.
النوويني  امل��ف��او���س��ني  كبري  ع��راق��ج��ي،  عبا�ش  وق���ال 
الإيرانيني لو�سائل اإعالم ر�سمية، الثالثاء، اإن اإيران 

بداأت تخ�سيب اليورانيوم بن�سبة 60 يف املئة.
وكانت اإيران تقوم بتخ�سيب اليورانيوم بن�سبة ت�سل 
�سنع  م�ستويات  اإىل  ي�سل  ل  مب��ا  ب��امل��ائ��ة،   20 اإىل 

الأ�سلحة النووية.
الفور  الذرية على  الدولية للطاقة  الوكالة  ومل ترد 

على طلب للتعليق.
اأخ����رى، ذك���رت ق��ن��اة ب��ر���ش ت��ي يف، الذراع  م��ن ناحية 
الإجنليزية للتلفزيون الإيراين احلكومي، اأن الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية اأُبلغت بهذه اخلطوة. وقالت 

اإن التخ�سيب �سيبداأ الأربعاء.
امللف  ح��ول  املحادثات  الأرب��ع��اء،  اليوم  وت�ستاأنف  ه��ذا 
النووي الإي���راين يف فيينا يف وق��ت يخيم احل��ادث يف 

موقع نطنز النووي على جمرى الأحداث.
وحّذر وزير اخلارجية الإيراين، حممد جواد ظريف، 
عقوبات  وفر�ش  تخريب«  »عمليات  اأن  من  الثالثاء، 

لن تدعم موقف الوليات املتحدة يف املفاو�سات حول 
امللف النووي الإيراين.

�ساعة   48 بعد  �سحايف  موؤمتر  خ��الل  ظريف  وق��ال 
الإي��ران��ي��ة لتخ�سيب  على ح��ادث ط��ال حمطة نطنز 
ول  العقوبات  ل  اأن  الأم��ريك��ي��ون  ليعلم  ال��ي��وران��ي��وم 
واأن  للتفاو�ش  ب����اأدوات  �ستزودهم  التخريب  اأع��م��ال 
هذه الأعمال من �ساأنها اأن جتعل الو�سع اأكرث تعقيدا 

بالن�سبة لهم.
اإن مباحثات فيينا  الإي����راين  وزي��ر اخل��ارج��ي��ة  وق��ال 
تبحث عودة الوليات املتحدة للتزاماتها يف التفاق 
لعبت  اإ�سرائيل  اأن  واأ�ساف  العقوبات.  ورف��ع  النووي 

مقامرة بالغة ال�سوء بتخريب من�ساأة نطنز النووية.
وتابع قائال اإن هجوم نطنز �سيعزز موقف طهران يف 
حمادثاتها مع القوى الكربى لإحياء التفاق النووي 
املربم عام 2015 والذي ان�سحبت منه وا�سنطن قبل 
اأجهزة  ب��اأن  اأطمئنكم  واأ�ساف ظريف:  اأع��وام.  ثالثة 
طرد مركزي اأكرث تطورا �ستو�سع يف من�ساأة نطنز يف 
القريب العاجل. وتابع ظن الإ�سرائيليون اأن الهجوم 
العك�ش  على  لكنه  فيينا  حمادثات  يف  يدنا  �سي�سعف 

�سيعزز موقفنا.
يف ح���ني ���س��رح وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي �سريغي 
لفروف باأن الطريقة الوحيدة للحفاظ على التفاق 

النووي هي التزام كافة الأطراف ببنوده.

عمالق خارج ال�سيطرة )5(
حتالفات �ل�سني و�لتفاقية مع �لحتاد �لأوروبي!

•• الفجر - لويك تا�صيه* -ترجمة خرية ال�صيباين

ميكن للبلدان التي مت نبذها من املجتمع الدويل العتماد ب�سكل متزايد على 
حليف متمّيز: ال�سني. وُي�ستمّد التربير الأيديولوجي لهذه التحالفات من 
احلجج املارك�سية القدمية: الدول التي تنبذها الوليات املتحدة وحلفاوؤها 
هي بال�سرورة �سحايا... �سحايا الإمربيالية الأمريكية والراأ�سمالية. ومبا 
اآخر:  بعًدا  ت�سيف  ال�سني  ف��اإن  نامية،  دوًل  تكون  ما  غالًبا  ال��دول  ه��ذه  اأن 

الت�سامن ال�سروري بني الدول النامية.              )التفا�سيل �ش13(

رئي�ش �لأركان �مل�سري ي�سرف على 
�لبالد جنوبي  ع�سكري  تدريب 

•• القاهرة-وكاالت:

اجلي�ش  اأرك���������ان  رئ���ي�������ش  اأ������س�����رف 
ال��ف��ري��ق حم��م��د فريد،  امل�����س��ري، 
ع��ل��ى ت��دري��ب ال��ف��احت- 2021 يف 
م��ن��ط��ق��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة اجل��ن��وب��ي��ة يف 
الأحمر.  البحر  على  املطلة  م�سر 
امل�سري  الع�سكري  املتحدث  وق��ال 
اإن اإحدى وحدات املنطقة اجلنوبية 
الع�سكرية نفذت التدريب بالتعاون 
للقوات  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  الأف��������رع  م����ع 
ال���ف���احت -  اأن  امل�����س��ل��ح��ة. واأ�����س����اف 
وذلك  اأي���ام،  لعدة  ا�ستمر   2021
للتدريب  ال�سنوية  اإطار اخلطة  يف 
ال���ق���ت���ايل ل��ت�����س��ك��ي��الت ووح�������دات 

القوات امل�سلحة امل�سرية. 
الرئي�سية  امل���رح���ل���ة  وت�����س��م��ن��ت 
للتدريب عر�ش الإجراءات املنفذة 
والتنظيم  التح�سري  مرحلة  اأثناء 
للتغلب  وال����ت����ح����رك  ل���ل���م���ع���رك���ة 
ع��ل��ى ع��ن��ا���س��ر ن��ط��اق الأم����ن ودفع 
املهام  لتحقيق  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال���ق���وة 

املخططة.
التخطيط  ال���ت���دري���ب  ���س��م��ل  ك��م��ا 
لتطهري اإحدى جزر البحر الأحمر 
العنا�سر  م����ن  ح����دودي����ة  وق����ري����ة 
الإرهابية املت�سللة، وتنفيذ رمايات 

غري منطية بالذخرية احلية.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان
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اأبحاث ودرا�شات يف جامعة العني الكت�شاف 
دواء لـ »كورونا« واأخرى حول املخاطر املحتملة

اأخبار االإمارات

الربيطانيون يتذوقون طعم 
احلرية بعد �شتاء طويل يف العزل 

عربي ودويل

ليفربول يحتاج من كلوب 
مل�شاته ال�شحرية اأمام الريال 

الفجر الريا�شي

حملة �عتقالت حوثية يف �سنعاء 
لأطباء رف�سو� �للتحاق بجبهات �لقتال

•• اليمن-وكاالت:

يف  اختطاف  حمالت  �سنت  احلوثية  امليلي�سيات  اأن  �سنعاء،  يف  طبية  م�سادر  اأف���ادت 
حكومية  وم�ساٍف  العام  الثورة  م�ست�سفى  هيئة  يف  العاملة  ال�سحية  الكوادر  اأو�ساط 
اأخرى.. بعد ف�سلها يف اإقناع الأطباء باللتحاق بجبهات القتال ملداواة جرحاها الذين 

يت�ساقطون ب�سبب القتال، وذلك بح�سب �سحيفة ال�سرق الأو�سط.
وك�سفت امل�سادر عن اختطاف م�سلحي اجلماعة يف الأيام القليلة املا�سية.. لأكرث من 
12طبيبا و17 عامال �سحيا من م�سايف: الثورة، واجلمهوري، وال�سبعني، وغريها يف 

�سنعاء، يف حني اأق�ست عددا اآخر من منا�سبهم الإدارية واأحلت مكانهم موالني لها.
القطاع  منت�سبي  بحق  احل��وث��ي  الت�سعيد  اأن  الأو���س��ط(،  ل�)ال�سرق  امل�سادر  واأك���دت 
العام  ال��ث��ورة  م�ست�سفى  بهيئة  يعملون  منهم  ع��دد  رف�ش  خلفية  على  ج��اء  ال�سحي 
)اأكرب امل�ست�سفيات احلكومية يف البالد( وم�ساف اأخرى لتوجيهات �سادرة وزير �سحة 
اإ�سعافية  ف��رق  ت�سكيل  ب�سرعة  امل�سايف  تلك  م�سوؤويل  اأم��رت  املتوكل  طه  النقالبيني 

ميدانية لإحلاقها باجلبهات لتطبيب جرحى اجلماعة.

•• اأبوظبي- وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  تلقى 
تهنئة  ب��رق��ي��ات  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش  نهيان 
مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك من اأ�سحاب 

اجلاللة وال�سمو والفخامة ملوك واأمراء وروؤ�ساء 
الدول العربية والإ�سالمية.

كما تلقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
الوزراء  الدولة رئي�ش جمل�ش  نائب رئي�ش  مكتوم 
حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

اأبوظبي نائب القائد  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
مماثلة  تهنئة  ب��رق��ي��ات  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك من اأ�سحاب 
اجلاللة وال�سمو والفخامة ملوك واأمراء وروؤ�ساء 

الدول العربية والإ�سالمية.

الرئا�سة التون�سية ترد
ت�سريحات �ملرزوقي ل  تلزم �لدولة �لتون�سية

•• الفجر - تون�س:

وليد  اجلمهورية  رئا�سة  دي���وان  يف  الديبلوما�سية  ب��ال��دائ��رة  امللحق  اأك��د 
احلجام، اأم�ش الثالثاء، اأن ت�سريحات  حممد املن�سف املرزوقي بخ�سو�ش 

زيارة الرئي�ش قي�ش �سعيد اإىل م�سر، ل  تلزم الدولة التون�سية  . 
وقال احلجام اإن املرزوقي كانت له فرتة حكم تعامل معها وفق ما يرتئيه 
بل  تلزم  الدولة  التون�سية  تلزم  من م�سلحة تون�ش، والآن ت�سريحاته ل 

نف�سه  . 
اأن  اإىل  واأ�سار امللحق بالدائرة الديبلوما�سية يف ديوان الرئا�سة التون�سية 
هذه الت�سريحات ت�سو�ش على عالقات تون�ش مع عدة دول  بينها  اجلزائر 
وليبيا وم�سر وغريهم، موؤكدا اأنه هناك اأطراف �سعت اإىل الت�سوي�ش على 
العالقات التون�سية مع دول اجلوار. و�سدد على اأن رئي�ش اجلمهورية قي�ش 
تكون  اأن  على  واأحر�سهم  تون�ش  م�سلحة  على  النا�ش  اأحر�ش  هو  �سعيد 

هناك عالقات �سفر  م�ساكل مع كل الدول.             )التفا�سيل �ش10(

•• وا�صنطن-وكاالت:

علقت اأمريكا منح لقاح جون�سون اآند جون�سون حلني 
التحقق من تقارير تتحدث عن ت�سببه بجلطات.

ت��اأت��ي ه���ذه ال��ت��ط��ورات يف وق���ت ك��ان��ت ه��ي��ئ��ة الأدوي����ة 
الأوروبية قد اأعلنت اجلمعة املا�سي، اأنها تدر�ش حالت 

جتلط للدم بعد تلقي لقاح جون�سون اآند جون�سون.
اأحدثها  اجلانبية  الآث���ار  م��ن  م�سابهة  ح��الت  وك��ان��ت 
الدول  العديد من  تعليق  اإىل  واأدت  اأ�سرتازينيكا  لقاح 
التطعيم با�ستخدامه، واإعطاء اجلرعة الثانية ملن هم 
اأعلنت  كما  اأخ��رى،  لقاحات  با�ستخدام  عاماً   55 دون 

فرن�سا الأ�سبوع املا�سي.
وقد اأكدت منظمة ال�سحة العاملية اأنها ل ت�ستطيع يف 
غياب بيانات كافية، اإ�سدار تو�سية ب�ساأن تغيري اللقاح 
فرن�سا  تعتزم  م��ا  وه��و  جرعتني،  ب��ني  لكوفيد  امل�ساد 
القيام به ملن هم دون �سن 55 عاماً ممن تلقوا جرعة 

اأوىل من اأ�سرتازينيكا.
وكانت �سركة جون�سون اآند جون�سون قد وافقت يف وقت 
�سابق، على توريد ما ي�سل اإىل 400 مليون لقاح �سد 
كورونا اإىل الحتاد الإفريقي حتى نهاية العام املقبل، 

مما يعطي دفعة لقارة تتخلف عن معظم دول العامل 
يف �سباق التطعيم �سد املر�ش.

واإىل ذلك، ميكن اأن توفر �سركة الأدوية الأمريكية ما 
الفردي  مليون جرعة من مر�سحها   220 اإىل  ي�سل 
ب���دءاً من  55 دول���ة ع�سو يف الحت���اد الإف��ري��ق��ي  اإىل 

الربع الثالث من عام 2021.
واأ�ساف البيان، اأنه ميكن بعد ذلك ت�سليم 180 مليوناً 
اأخ���رى يف ال��ع��ام ال��ت��ايل، وف��ق��اً مل��ا ذك��رت��ه "بلومبريغ"، 

واطلعت عليه "العربية.نت".
ي��اأت��ي ه���ذا الت���ف���اق يف اأع���ق���اب ات��ف��اق��ي��ات م��ع �سركات 

اأ�سرتازينيكا، وفايزر، و�سبوتنيك يف الرو�سية.
األفا  و947  مليونني  بوفاة  ك��ورون��ا  فريو�ش  وت�سبب 
منظمة  مكتب  اأب��ل��غ  م��ن��ذ  ال��ع��امل  يف  �سخ�سا  و319 
نهاية  امل��ر���ش  ظ��ه��ور  ع��ن  ال�سني  يف  العاملية  ال�سحة 
اأجرته  2019، ح�سب تعداد  الأول(  دي�سمرب )كانون 
وكالة فران�ش بر�ش ا�ستناداً اإىل م�سادر ر�سمّية الثالثاء 
األفا  و568  مليونا   136 اأكرث من  اإ�سابة  .وتاأكدت 
وتعافت  ظ���ه���وره.  م��ن��ذ  ب��ال��ف��ريو���ش  ���س��خ�����س��اً  و060 
الغالبية العظمى من امل�سابني رغم اأن البع�ش ا�ستمر 

يف ال�سعور بالأعرا�ش بعد اأ�سابيع اأو حتى اأ�سهر.

حماية �سينية لكوريا ال�سمالية
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اأخبـار الإمـارات
مركز �إمربيال: مر�قبة �جللوكوز �سرورة ملر�سى �ل�سكري ل�سيام رم�سان

•• اأبوظبي-وام:

اأكد مركز اإمربيال كوليدج لندن لل�سكري على اأن املراقبة الدقيقة وامل�ستمرة 
�سهر  ل�سيام  ال�سكري  ملر�سى  اأ�سا�سية  �سرورة  ال��دم  يف  اجللوكوز  مل�ستويات 

رم�سان ب�سكل اآمن.
وين�سح املركز مر�سى ال�سكري با�ست�سارة الطبيب قبل ال�سروع يف �سيام �سهر 
ال�سكر يف الدم واأعرا�ش  رم�سان مع الرتكيز على مراقبة تقلبات م�ستوى 
وتربز  ال�سحية.  بحالتهم  املتعلقة  التحذير  عالمات  من  وغريها  اجلفاف 
لكي  ات��خ��اذه��ا  عليهم  ال��واج��ب  ب��اخل��ط��وات  ال�سكري  مر�سى  توعية  اأهمية 
يتمكنوا من �سيام ال�سهر الف�سيل دون التعر�ش مل�ساكل من املمكن اأن تكون 
خطرية وتتمثل اأوىل هذه اخلطوات يف �سرورة طلب م�سورة الطبيب املخت�ش 

املنا�سبة  الن�سيحة  ال�سكري على  �سهر رم�سان ليح�سل مري�ش  بداية  قبل 
مبا يتالءم مع حالته. و�سيحتاج مر�سى ال�سكري طوال فرتة ال�سيام لتوخي 
معرفة  اإىل  اإ�سافة  الدم  يف  ال�سكر  م�ستويات  مراقبة  على  واملداومة  احلذر 
املخاطر ال�سحية ومتابعة العالمات التحذيرية الأخرى املتعلقة ب�سحتهم.

مركز  يف  الباطني  الطب  ا�ست�سارية  لوتاه  بن  فرحانة  الدكتورة  واأو�سحت 
اإمربيال كوليدج لندن لل�سكري اأن املخاطر الأربعة الرئي�سة التي ميكن اأن 
تواجه مر�سى ال�سكري خالل �سيام �سهر رم�سان تتمثل يف انخفا�ش م�ستوى 
ال�سكر يف الدم وارتفاع م�ستوى ال�سكر يف الدم واجلفاف واحلما�ش الكيتوين 
ال�سكري وهو عبارة عن م�ساعفات خطرية ملر�ش ال�سكري ينتج عنها ارتفاع 
اأحما�ش زائدة يف الدم. وا�سافت:  �سديد يف م�ستويات اجللوكوز مع تكوين 
ُيعفى مر�سى ال�سكري من النوع الأول من �سيام �سهر رم�سان على الرغم 

من اأنه من املمكن لهذه الفئة اأن ت�سوم ب�سكل �سحي يف بع�ش احلالت بينما 
ُين�سح اأي�ساً بع�ش الأ�سخا�ش امل�سابني بداء ال�سكري من النوع الثاين بعدم 
ال�سيام..م�سريًة اإىل اأنه عندما يطلب املر�سى امل�سورة من الطبيب املخت�ش 
يعاين  ال��ذي  ال�سكري  مر�ش  ن��وع  بتحديد  �سيء  كل  قبل  الطبيب  ف�سيقوم 
منه املري�ش النوع الأول اأو الثاين اأو �سكري احلمل ومن ثم درا�سة التاريخ 
الطبي مبا يف ذلك �سحة الكلى ومدى ا�ستقرار ن�سبة ال�سكر يف الدم لدى 
املري�ش لفرتة طويلة اإ�سافة اإىل جمموعة من الإجراءات الأخرى. وقالت: 
"عندما ُي�سمح للمري�ش بال�سيام ف�سيحتاج اإىل فح�ش ن�سبة ال�سكر يف الدم 
اأن تتقلب م�ستويات  الف�سل، حيث ميكن  ال�سهر  اليوم طوال  عدة مرات يف 
ال�سيام وبعد الإفطار  اجللوكوز ب�سكل كبري عندما يدخل اجل�سم يف حالة 

خا�سة اإذا كانت وجبة الإفطار كبرية".

واأ�سارت الدكتورة بن لوتاه اإىل اأن ج�سم الإن�سان يدخل يف حالة ال�سيام بعد 
حوايل ثماين �ساعات من اآخر وجبة طعام ليبداأ اأوًل با�ستخدام م�سادر �سكر 
اجللوكوز املخزنة فيه الأمر الذي ميكن اأن يزيد من خطر نق�ش ال�سكر يف 
الدم انخفا�ش ن�سبة ال�سكر يف الدم عند تناول بع�ش الأدوية اأو اأخذ جرعات 
الأن�سولني. ودعت املر�سى ال�سائمني للحر�ش على مراقبة م�ستويات �سكر 
دينياً  عليه  ومتفقاً  اإج��راًء �سرورياً  باعتباره  ذات��ي  ب�سكل  ال��دم  اجللوكوز يف 
وطبياً م�سريًة اإىل اأن علماء الدين اتفقوا على اأن اأخذ عينات الدم اإما عن 
ال��دم بالإبرة من ع��روق الذراعني  اأو من خالل �سحب  طريق وخز الأ�سبع 
لفح�ش م�ستويات ال�سكر يف الدم ل يف�سد ال�سيام ويوافق الأطباء على اأنه 
من املهم اإجراء هذه الختبارات با�ستمرار لأنها ت�ساعد املر�سى على متابعة 

�سيامهم وهم مطمئنون.

حممد بن ر��سد ياأمر ب�سرف 14 مليون 
درهم ملالك 2833 لوحة �أجرة يف دبي

•• دبي-وام:

اأمر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ش الدولة 
 14 رئي�ش جمل�ش ال��وزراء رع��اه اهلل، ب�سفته حاكماً لإم��ارة دب��ي، ب�سرف 
مليوناً و165 األف درهم، مكافاأًة اإ�سافية ملاُّلك 2833 لوحة مركبة اأجرة 
لة من ِقَبل موؤ�س�سة تاك�سي دبي و�سركات المتياز،  خا�سة باملواطنني املُ�سغَّ
 2020 ت�سليم مكافاأة عام  دبي  واملوا�سالت يف  الطرق  �ستبداأ هيئة  حيث 
مل�ستحقيها خالل �سهر رم�سان املبارك، بالإ�سافة اإىل املبالغ امل�ستحقة لهم 

�سنوياً.
وتوجه معايل مطر حممد الطاير، املدير العام ورئي�ش جمل�ش املديرين 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  ال�سكر  بجزيل  وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق  هيئة  يف 
اأرقام مركبات  حممد بن را�سد اآل مكتوم، على مكافاأته لأ�سحاب ومالك 
الكرمي  العي�ش  وتوفري  احلياة  متطلبات  مواجهة  من  لتمكينهم  الأج��رة، 

لهم ولأ�سرهم.
عليها  عّودنا  التي  الكرمية  امل��ب��ادرات  اإح��دى  املكافاأة  "ُتعّد  الطاير:  وق��ال 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، ل�سيما يف �سهر رم�سان 
امل�سمولني  اأ�سر  على  وال�سرور  البهجة  اإدخ��ال  على  �سموه  املبارك وحر�ش 
باملكرمة وذويهم يف هذه الأيام املباركة، واهتمام �سموه الدائم بدعم اأبناء 
�سعبه ومتابعة �سوؤونهم الجتماعية واأو�ساعهم املعي�سية، ل�سيما اأ�سحاب 
توفري  على  �سموه  حر�ش  تعك�ش  بينما  املتعّففة،  والأ���س��ر  املحدود  الدخل 
�سبل العي�ش الكرمي لكل اأفراد املجتمع وتر�سيخ مفهوم التكافل الجتماعي 

بني اأفراده.

�أبطال رم�سان ت�سجل 243 م�ساركة يف �أ�سبوعها �لأول
•• دبي -وام:

يف  والفنون  الثقافة  هيئة  اأعلنتها  التي   - رم�سان  اأب��ط��ال  حملة  �سجلت 
وجبات  بني  ما  م�ساركة،   243 الأول  الأ�سبوع  خالل   - للثقافة  دبي  دبي 

رم�سانية وطرود املري الرم�ساين.
املوؤ�س�سي،  والت�سال  الت�سويق  اإدارة  ال�سويدي، مدير  را�سد  �سيماء  واأك��دت 
على  للثقافة،  دب��ي  يف  بالإنابة  والآداب  الفنون  لقطاع  التنفيذي  وامل��دي��ر 
والتكافل  وال���رتاح���م  اخل���ري  وق��ي��م  املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة 

والتعاطف التي يحملها �سهر رم�سان املبارك .
الدولة  اأم��ام خمتلف فئات املجتمع يف  املجال  اأبطال رم�سان  وتتيح حملة 
للم�ساهمة يف �سراء وجبات طعام وطرود مواد غذائية ومتوينية عن طريق 
الهالل  �سركاء احلملة، هيئة  بالتن�سيق مع  اإي�سالها  ليتم  تطبيق طلبات، 
الأحمر الإماراتي وبنك الإمارات للطعام، اإىل اأماكن �سكن امل�ستفيدين يف 
اأنحاء الدولة ب�سكل اآمن و�سريع، يف ظل غياب اخليام الرم�سانية املجانية، 

متا�سياً مع الإجراءات الوقائية يف الدولة.
من جانبه رحب �سعادة حمود عبد اهلل اجلنيبي، نائب الأمني العام للت�سويق 
للثقافة،  دبي  الإم��ارات��ي، مببادرة  الأحمر  الهالل  هيئة  امل��وارد يف  وتنمية 
اأر�ش الواقع اهتمامها بجانب امل�سوؤولية املجتمعية  اإنها جت�سد على  وقال 

و�سعيها احلثيث لالرتقاء مبجالت ال�سراكة يف هذا اجلانب احليوي.
العربية  الإم��ارات  الرئي�ش يف طلبات  من جهته قال جريمي دوت��ي، نائب 
املتحدة: "ي�سعدنا اأن ن�سهد جناح الن�سخة الثانية من حملة اأبطال رم�سان، 
حيث جتاوزت قيمة التربعات اأكرث من 24 األف درهم اإماراتي يف الأ�سبوع 

الأول من انطالقتها .

االأحدث يف املنطقة لعالج الُعقم وبحوث ودرا�سات ِعْلم االأجّنة 

حمد�ن بن حممد يد�سن �ملقر �جلديد ملركز دبي لالإخ�ساب

•• دبي-وام:

مكتوم  اآل  را�سد  بن  بن حممد  ال�سيخ حمدان  �سمو  ن  د�سَّ
اجلديد  امل��ق��ر  التنفيذي،  املجل�ش  رئي�ش  دب��ي  عهد  ويل 
�سمن  دب��ي  يف  اجل���داف  منطقة  يف  لالإخ�ساب  دب��ي  ملركز 
من  الأح����دث  امل��رك��ز  ُي��ع��د  ح��ي��ث  لطيفة،  م�ست�سفى  ح���رم 
ن��وع��ه ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة يف ع����الج ال��ُع��ق��م وبحوث 
التجهيزات  اأح��دث  من  ي�سمه  مبا  الأجّنة،  ِعلم  ودرا�سات 
اأف�سل الأطباء واملخت�سني  والتقنيات الذكية، ونخبة من 
ا�ستقبال �سموه لدى و�سوله  يف هذا املجال، حيث كان يف 
هيئة  ع��ام  مدير  الكتبي،  �سغري  عو�ش  �سعادة  املركز  اإىل 
املدير  نائب  علي،  ال�سيخ  علوي  والدكتور  بدبي،  ال�سحة 
العام لهيئة ال�سحة بدبي، وعدد من م�سوؤويل املركز. وقد 
قام �سموه بجولة يف املبنى اجلديد للمركز ا�ستمع خاللها 
اإىل �سرح من هناء طحواره، مديرة مركز دبي لالإخ�ساب، 
حول اخلدمات اجلديدة التي يتميز بها يف جمال امل�ساعدة 
ن�سبة  رف��ع  املركز من  الإجن���اب، حيث متكن  على  الطبية 
الن�سبة  بذلك  متجاوزاً   ،67% اإىل  احلمل  ح��الت  جناح 
العاملية التي ل تتجاوز %45، موؤكداً اإ�سهامه يف بث الأمل 
واإ�سعاد العديد من الأُ�سر بت�سجيل اإجناب 5،099 طفال 
منذ اإن�سائه عام 1991 وحتى 2021، مع ا�ستقبال 14 
األف زيارة �سنوياً، فيما متكَّن املركز من عالج ومتابعة 24 
األف زوج وزوجة، من داخل الدولة وخمتلف اأنحاء العامل، 

خالل الفرتة 2017 - 2020.
واطلع �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
العالج  مبرحلة  اخلا�سة  املتعاملني  رحلة  تفا�سيل  على 
اخل�سو�سية  درج����ات  اأع��ل��ى  ت�سمن  وال��ت��ي  ل��الإخ�����س��اب، 
والراحة، وتكامل وان�سيابية اإجراءات الت�سخي�ش والتقييم 
بدءاً  النتظار،  وقت  تقليل  �سبيل  يف  والعمليات،  والعالج 
باملوجات  الت�سوير  وق�سم  العيادة اخلارجية،  من خدمات 
باأحدث  املجهزة  والإفاقة  العمليات  ال�سوتية وغرف  فوق 
الأن��ظ��م��ة الإل���ك���رتون���ي���ة، والأن���ظ���م���ة اخل��ا���س��ة مبطابقة 
حكومة  مبادرة  مع  متا�سياً  اإلكرتونياً،  الب�سرية  العينات 
بالغة  بدقة  املطابقة  عمليات  تتم  حيث  ال��الورق��ي��ة،  دب��ي 

وخ�سو�سية عالية.
والدرا�سات  ال��ب��ح��وث  وح���دة  دب��ي  عهد  ويل  �سمو  وت��ف��ّق��د 
وفقاً  ا�ستحداثها  مت  ال��ت��ي  الب�سرية،  بالعينات  املتعلقة 
يف  ال�����س��ادرة  اجل��دي��دة  الحت��ادي��ة  والت�سريعات  للقوانني 
نهاية عام 2019 مبا ي�سمح للكوادر الطبية والتخ�س�سية 
يف التو�ّسع يف جمال البحوث الطبية يف جمال الإخ�ساب. 
وغرف  اخل��ارج��ي��ة،  ال��ع��ي��ادات  تفقد  �سموه  جولة  و�سملت 
والعالج،  ال�سحية  احل��ال��ة  وتقييم  الطبية  ال�ست�سارات 
امل����زودة ب��اأح��دث ال��ت��ج��ه��ي��زات، اإ���س��اف��ة اإىل غ��رف خدمات 
الت�سوير باملوجات فوق ال�سوتية، اإ�سافة اإىل غرفة ترجيع 
الدولة  الأول من نوعه يف  الأج��ّن��ة  ِعلم  الأج��ن��ة، وخمترب 
بنظام اإن�ساء املُخترب، وي�سم �سبعة اأق�سام للعناية الفائقة 

بها  املعمول  الربوتوكولت  مع  توافقاً  الب�سرية،  بالعينات 
عاملياً، عالوة على اأنظمة التحكم يف املناخ املحيط بالعينات 

والأجّنة لزيادة فر�ش احلمل والإجناب.
املركز  مديرة  من  �سرح  اإىل  دب��ي  عهد  ويل  �سمو  وا�ستمع 
الأجّنة وت�سم  امل�ستخدمة يف غرفة حفظ  التقنيات  حول 
جمموعة حاويات متطورة تت�سع اإىل جتميد وحفظ اأكرث 
من 4 اآلف عينة ب�سرية، اإىل جانب الأجنة، وفقاً للفرتة 
امل�سموح بها يف للقانون الحتادي لالإخ�ساب، والتي ت�سل 

اإىل 5 �سنوات قابلة للتمديد حتى 10 �سنوات.
الأمل"  "اأجنحة  بتفّقد  امل��رك��ز  يف  جولته  �سموه  واختتم 
مب�ستويات  واملوؤ�س�سة  اليومية  املوؤقتة  بالإقامة  اخلا�سة 
ع��امل��ي��ة، وامل�����زودة ب���اأح���دث ال��ت��ج��ه��ي��زات واحل���ل���ول الذكية 
الإدارة  ق�سم  اإىل  اإ�سافة  املتميز،  ال�سحي  امل��ن��اخ  ل�سمان 

واملرافق اخلدمية التي اإىل راحة املتعاملني.
من جانبه، تقّدم �سعادة عو�ش �سغري الكتبي املدير العام 
عهد  ويل  �سمو  اإىل  ال�سكر  بخال�ش  بدبي  ال�سحة  لهيئة 
دبي لتف�سله بتد�سني املبنى اجلديد ملركز دبي لالإخ�ساب، 
موؤكداً اأن التطور الذي ي�سهده القطاع ال�سحي يف دبي هو 
نتاج روؤية وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم 
امل�ستمرة من �سمو ويل عهد دبي  دبي رع��اه اهلل، واملتابعة 
حتديث  موا�سلة  على  دبي  حكومة  من  الكبري  واحلر�ش 
هذا القطاع وتطويره، ليكون لإمارة دبي منوذجها املتميز 

املجال  يف  الإم���ارات  لدولة  العاملية  التناف�سية  يعّزز  ال��ذي 
ال�سحي.

وقال الكتبي اإن املركز يفتح باب الأمل لكثري من العائالت 
والأُ�سر الراغبة يف الإجن��اب، من داخل الدولة وخارجها، 
باأحدث  امل���رك���ز  ت���زوي���د  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال�����س��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  واأن 
والكفاءات  اخل���ربات  باأف�سل  رف��ده  جانب  اإىل  التقنيات، 
الطبية، ليكون دائماً يف مقدمة املراكز الطبية املتخ�س�سة 
املن�ساآت  امل��رك��ز وغ��ريه م��ن  اأن  اإىل  وال��رائ��دة عاملياً، لف��ت��اً 
اأو اخلا�سة، من  املتميزة يف دبي، �سواء احلكومية  الطبية 
�ساأنها تن�سيط حركة ال�سياحة العالجية، وجذب املزيد من 

الباحثني عن مقومات ال�سحة واحلياة ال�سعيدة.
على  الطبية  امل�ساعدة  قانون  مع  املركز  خدمات  وتتوافق 
والربوتوكولت  الإم����ارات،  دول��ة  يف  ب��ه  املعمول  الإجن���اب 
اخل�سو�سية،  م�ستويات  اأع��ل��ى  �سمن  املُ��ع��ت��م��دة،  العاملية 
الإلكرتونية  والرقابة  املتابعة  واأنظمة  الأجهزة  وباأحدث 
اأف�سل  وف���ق  وت��خ��زي��ن��ه��ا  والأج���ن���ة  ال��ع��ي��ن��ات  م��ع  للتعامل 

املوا�سفات.
تكامل  ي��راع��ي  ال��ذي  الهند�سي  بت�سميمه  امل��رك��ز  ويتميز 
ال���وح���دات ال��داخ��ل��ي��ة م��ن الأق�����س��ام وال��غ��رف واخلدمات، 
تنفيذ  الهمم، ف�ساًل عن  باأ�سحاب  لق�سم خا�ش  واإف��راده 
يف  ال�سحية  احل��ك��وم��ي��ة  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  ا�سرتاتيجية 
ال�سحية  املعايري  اأف�سل  ي��راع��ي  باأ�سلوب  امل��راف��ق  جميع 

العاملية.

�لعامل �أنحاء  جميع  من  وزوجة  زوج  �ألف   24 ومتابعة  بعالج  وقام  �سنويًا  زيارة  �ألف   14 ي�ستقبل  • �ملركز 
دبي لإمارة  �ملتميز  �ل�سحي  �لنموذج  يعزز  �مل�ستمر  �لتطوير   : �لكتبي  • عو�ش 

بلدية �ل�سارقة تنجز 70 % من 
م�سروع �ساحة �لقو�رب بـاملمزر 

•• ال�صارقة -وام:

اأع��ل��ن��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال�����س��ارق��ة عن 
�ساحة  م�������س���روع  م���ن   70% اإجن������از 
املمزر  منطقة  يف  ال���ق���وارب  م��واق��ف 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا 
حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����ش الأع���ل���ى 
الت�سهيالت  بتوفري  ال�سارقة  ح��اك��م 
املظهر  ع��ل��ى  ل��ل�����س��ي��ادي��ن واحل���ف���اظ 
احل�����س��اري ل���الإم���ارة. واأو����س���ح ثابت 
ال��ط��ري��ف��ي م��دي��ر ع���ام ب��ل��دي��ة مدينة 
اإجن����از  الآن  ح��ت��ى  اأن�����ه مت  ال�����س��ارق��ة 
 % و80  ب��ال��ك��ام��ل  م�����س��ت��ودع��اً   20
ف�سال  ال�سخ�سيات  كبار  مواقف  من 
النزهة  ق�����وارب  اإجن�����از م���واق���ف  ع���ن 
والقوارب التجارية ب�سكل كامل و70 
بالقوارب  اخلا�سة  ال��ور���ش  م��ن   %
اإىل توفري حمطة  اإ�سافة  واملحركات 
وقود متنقلة تلبي احتياجات خمتلف 
ال�ساحة وتوفري  داخل  القوارب  اأنواع 

ثالجة كبرية حلفظ الثلج.

•• اأبوظبي-وام:

رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ب��ن حممد  ذي��اب  ال�سيخ  �سمو  ثمن 
اإدارة �سركة الحتاد  ، رئي�ش جمل�ش  اأبوظبي  دي��وان ويل عهد 
قطار  م�سروع  به  يحظى  ال��ذي  الالحمدود  الدعم  للقطارات 
تويل  القيادة  اأن  �سموه  موؤكداً  الر�سيدة،  القيادة  من  الحت��اد 
من  لها  ملا  كبرياً  اهتماما  الدولة  يف  التحتية  البنى  م�ساريع 
القت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف  ال��ن��م��و  ا���س��ت��دام��ة  يف  اأث���ر 

والجتماعية.
عقد  ال��ذي   - ال�سركة  اإدارة  اجتماع جمل�ش  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
اآل  زاي��د  ب��ن  ب��ن حممد  ذي��اب  ال�سيخ  ع��ن بعد - برئا�سة �سمو 
نهيان ل�ستعرا�ش ما حققته ال�سركة على �سعيد امل�ستهدفات 
ال�سرتاتيجية، واأهم امل�ستجدات يف تطوير املرحلة الثانية من 
م�سروع �سبكة ال�سكك احلديدية الوطنية الإماراتية يف الربع 

الأول من عام 2021.
اآل نهيان عن  زاي��د  ب��ن  ب��ن حممد  ذي��اب  ال�سيخ  �سمو  واأع���رب 
�سعادته بتزامن انعقاد الجتماع مع انطالق احتفالت الدولة 
مبنا�سبة "عام اخلم�سني" وذلك يف اأعقاب اإعالن �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة "حفظه اهلل"عام 
اخلم�سني"  "عام  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  يف   2021
احتفاًء مبرور 50 عاماً على تاأ�سي�ش الدولة موؤكداً اأن الإعالن 
يعد انطالقة مل�سرية جديدة عنوانها البتكار والإبداع والريادة 
اأعلى م�ستويات التناف�سية  وفق خارطة طريق ت�سمن حتقيق 
انطالق نحو  " نقطة  " عام اخلم�سني  �سيكون  العاملية، حيث 
مرحلة جديدة من الإجن��ازات الرائدة ملوا�سلة م�سرية البناء 

والتنمية امل�ستدامة التي اأر�سى قواعدها الوالد املوؤ�س�ش املغفور 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه".

وقال �سموه اإن �سركة الحتاد للقطارات ومنذ انطالق م�سروعها 
و�سعت قاعدة تلتزم من خاللها بتحقيق روؤية القيادة الر�سيدة 
وفق اأ�س�ش وا�سرتاتيجيات ت�ست�سرف امل�ستقبل، وتوؤ�س�ش لبنية 
يف  الدولة  واقت�ساد  الوطنية  والكفاءات  املجتمع  ت�سع  حتتية 
عاماً  اخلم�سني  نحو  داف��ع��اً  �ستكون  التي  الأول��وي��ات  مقدمة 

املقبلة.
لل�سناعة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  اإط��الق  على  �سموه  واأث��ن��ى 
جاءت  التي  مليار"   300 "م�سروع  املتقدمة  والتكنولوجيا 
تتويجاً مل�سرية اإجنازات الدولة يف خمتلف القطاعات، م�سرياً 
اإىل اأن "الحتاد للقطارات" توؤ�س�ش ل�سناعة جديدة متكاملة 
قادرة على دعم ركائز التنمية امل�ستدامة للقطاعات ال�سناعية 
ال�سناعية  امل��راك��ز  بني  الربط  خ��الل  ال��دول��ة من  املختلفة يف 

وموانئ الت�سدير واملراكز التجارية.
اإجن��از �سري  ن�سبة  الإدارة خالل الجتماع على  واطلع جمل�ش 
العمل يف املركز الرئي�سي للت�سغيل وال�سيانة يف منطقة الفاية 
الأ�سخم  امل��رك��ز  ه��ذا  وي��ع��د   ..25% بلغت  وال��ت��ي  ب��اأب��وظ��ب��ي، 
والتجهيز،  التخزين،  اأع��م��ال  و�سيت�سمن  ال�سبكة،  يف  والأه���م 
وم�ستودع  الب�سائع،  وعربات  لقاطرات  وال�سيانة  والت�سغيل، 
املركبات الثقيلة، مع مهام التحكم يف عمليات اخلط الرئي�سي 

بالكامل يف مركز عمليات ال�سبكة داخل املبنى الإداري.
جميع  يف  العمل  موا�سلة  �سرورة  على  الإدارة  جمل�ش  و�سدد 
الوقائية  والإج���راءات  املمار�سات  اأف�سل  وفق  امل�سروع  مراحل 

والحرتازية مبا ي�سمن �سالمة و�سحة جميع العاملني.

ورحب اأع�ساء املجل�ش باإبرام اأول اتفاقية جتارية مع "�ستيفن 
النقل  خدمات  من  م�ستفيدة  �سركة  اأول  بذلك  روك" لتكون 
امل�سروع،  من  الثانية  املرحلة  يف  املتكاملة  احلديدية  بال�سكك 
حيث �سيتم نقل ما ل يقل عن 3.5 مليون طن من مواد البناء 
�سنوياً من "حمجر الغيل" التابع ل�سركة �ستيفن روك يف راأ�ش 

اخليمة اإىل اأبوظبي.
ومت��ك��ن��ت ���س��رك��ة الحت����اد ل��ل��ق��ط��ارات يف امل��رح��ل��ة امل��ا���س��ي��ة من 
الهام،  ال��وط��ن��ي  امل�����س��روع  ه��ذا  ل�ستكمال  متينة  اأ���س�����ش  و���س��ع 
لقطاع  التحتية  البنية  م��ع  الأم��ث��ل  بال�سكل  تكامله  و�سمان 
التعاون  جمل�ش  دول  يف  النقل  اأنظمة  وم��ع  ال��دول��ة  يف  النقل 
اخل��ل��ي��ج��ي، وذل���ك م��ن خ���الل ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ات ا�سرتاتيجية 
تعزز من جهودها نحو بناء �سراكات حملية واإقليمية، واأبرزها 
اإ�سدار  ب�����س��اأن  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة  وزارة  م��ع  الت��ف��اق 
والتعاون  امل�����س��روع،  م��ن  الثانية  للمرحلة  ال�سالمة  ت�ساريح 
"�سار"، يف جمال  ال�سعودية للخطوط احلديدية  ال�سركة  مع 
والتدريب،  املتخ�س�سة  والكفاءات  واخل��ربات  اخلدمات  تبادل 
اتفاقية �سراكة رباعية مع جمعية الإمارات  اإىل جانب توقيع 
للطبيعة، وهيئة الفجرية للبيئة، ومركز الفجرية للمغامرات، 
املوائل الطبيعية يف  البيئة وا�ستعادة  لإطالق برنامج حلماية 

منطقة البثنة بالفجرية.
الرامية  ج��ه��وده��ا   2021 ع���ام  خ���الل  ال�����س��رك��ة  و���س��ت��وا���س��ل 
الإن�سائية  الأعمال  �سعيد  على  التطورات  من  املزيد  لتحقيق 
والعمليات الت�سغيلية، لتكون ال�سركة م�ساهماً و�سريكاً رئي�سياً 
مع  بالتزامن  وذل��ك  الر�سيدة،  للقيادة  امل�ستقبلية  ال���روؤى  يف 

احتفائها باليوبيل الذهبي للدولة.

باأبوظبي الفاية  منطقة  يف  الرئي�سي  وال�سيانة  العمليات  مركز  اإجناز  % ن�سبة   25

ذياب بن حممد بن ز�يد يرت�أ�ش �جتماع جمل�ش �إد�رة �سركة �لحتاد للقطار�ت ويثمن دعم �لقيادة �لر�سيدة 

كليفالند كلينك �أبوظبي يجريي جر�حات للتحفيز �لعميق للدماغ 
•• اأبوظبي -وام: 

كلينك  كليفالند  م�ست�سفى  اأجرت 
اأبوظبي جراحات للتحفيز العميق 
نوعها يف  الأوىل من  للدماغ وهي 

دولة الإمارات .
م����واط����ن����ني  اأرب�������ع�������ة  ي���ت���ط���ل���ع  و 
وترية  ا���س��ت��ئ��ن��اف  اإىل  اإم���ارات���ي���ني 
بعد  جديد  من  الطبيعية  حياتهم 
باركن�سون  م��ر���ش  م��ن  تخل�سهم 
املعروف با�سم ال�سلل الرعا�ش بعد 
التحفيز  عمليات  من  ا�ستفادتهم 

العميق للدماغ.
ا����س���ت���م���رت ك����ل ع��م��ل��ي��ة م����ن تلك 
ال��ع��م��ل��ي��ات اجل��راح��ي��ة ع��ل��ى مدى 
اأجريت  ���س��اع��ات  ث��م��اين  اإىل  اأرب����ع 

كلها يف مدة مل تزد على اأربعة اأيام 
اأن  تاأكدا من  �ساملة  تقييمات  بعد 
هوؤلء املر�سى مر�سحون منا�سبون 

لتلك اجلراحة.
املعقدة  اجل����راح����ة  ه�����ذه  وت���ق���ل���ل 
الأعرا�ش التي يعاين منها املري�ش 
اإىل اأدنى حد فتقل بذلك حاجتهم 
ل����الأدوي����ة وت��ت��ح�����س��ن ح��ي��ات��ه��م ملا 
الأقطاب  وي��ت��ح��ك��م يف  اأف�����س��ل  ه��و 
الكهربائية جهاز �سغري يزرع حتت 

جلد املري�ش.
وذكر الدكتور فلوريان روزر رئي�ش 
كليفالند  يف  الأع���������س����اب  م��ع��ه��د 
التحفيز  اأن  اأب����وظ����ب����ي  ك��ل��ي��ن��ك 
�سعب  اإج���راء  ه��و  للدماغ  العميق 
ومعقد غري اأنه يغري حياة املر�سى 

ل��الأف�����س��ل وي��غ��ري ال��ط��ري��ق��ة التي 
اإىل  باركن�سون  م��ر���ش  بها  يعالج 

الأف�سل يف دولة الإمارات.
و اأو�سح انه اأثناء اجلراحة يغر�ش 
الأقطاب  الع�سبيون  اجل���راح���ون 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف م��ن��اط��ق حم���ددة 
املري�ش  دم����اغ  دق��ي��ق��ا يف  حت���دي���دا 
الكهربائية  الإ�سارات  م�سار  فتغلق 
ال�ساردة ال�ساذة وهي الإ�سارات التي 
احلركي  باجلهاز  م�سكالت  ت�سبب 
ومنها مر�ش الرعا�ش وحتدد هذه 
تقنيات  با�ستخدام  م�سبقا  املناطق 
ال�سعاعي  الت�سوير  م��ن  متقدمة 
وه�����ي ت���ق���ن���ي���ات ت���ع���ط���ي الأط����ب����اء 
اجلراحية  اخل��ط��ة  ع��ن  معلومات 

املف�سلة لكل مري�ش على حدة.
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اأخبـار الإمـارات
�إ�سالمية دبي تفتتح م�سجد �لق�سر يف حتا

•• دبي-وام:

بدبي  اخل���ريي  والعمل  الإ���س��الم��ي��ة  ال�����س��وؤون  دائ���رة  افتتحت 
م�سجد الق�سر يف حتا والذي �سيد على نفقة املغفور له ال�سيخ 
بناوؤه على  ثراه" واأعيد  اآل مكتوم طيب اهلل  �سعيد  بن  را�سد 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  نفقة �ساحب 
رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل وهو 

م�سجد جامع لإقامة ال�سلوات اخلم�ش و�سالة اجلمعة.
ومت افتتاح امل�سجد بعد �سالة الظهر بح�سور اأحمد عبد اهلل 
�سهيل  والدكتور حممد  اخلارجية  املراكز  اإدارة  كنكزار مدير 
اإطار  للدائرة وذلك يف  التابع  اللي�سيلي  املهريي مدير مركز 

اللتزام بالإجراءات الحرتازية املعتمدة يف الدولة.
وثمن الدكتور حممد �سهيل املهريي خالل كلمته اأثناء افتتاح 
امل�سجد دور �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
بعمارة  بيوت اهلل تعاىل والهتمام  دع��م ورع��اي��ة  رع��اه اهلل يف 
ال�سالة  لأداء  ت�سهيال  الإمي��ان��ي��ة  الأج����واء  وت��وف��ري  امل�ساجد 
وكافة العبادات للقاطنني يف املنطقة ..مو�سحا ف�سل امل�ساجد 
ويعمرها  يبنيها  من  وك��رام��ة  الإ���س��الم  يف  وبنائها  وعمارتها 

بال�سالة والت�سبيح والذكر وقراءة القراآن الكرمي.
على  امل�ساجد  على  ب��الإ���س��راف  ال��دائ��رة  املهريي حر�ش  واأك��د 
العاملة  ال��ك��وادر  وتطوير  خدماتها  بتوفري  الإم���ارة  م�ستوى 

فيها يف �سوء اأرقى امل�ستويات املعتربة يف هذا املجال.

بقبة  وجت��م��ل  الفاطمي  ال��ط��راز  على  بني  امل�سجد  اأن  ي��ذك��ر 
املرافق  ك��اف��ة  ي�سم  حيث  امل�سجد  �سقف  و���س��ط  يف  خر�سانية 
لل�سيارات  ومواقف  املياه  ودورات  واملي�ساأة  كامل�سلى  اخلدمية 
و�سكن الإمام وي�ستوعب اأكرث من "597" من الرواد امل�سلني 
بفئتيه الذكور والإناث اإذ يت�سع ل� 543 من الرجال و45 من 

الن�ساء.
باإدارة  اخل��ريي  والعمل  الإ�سالمية  ال�����س��وؤون  دائ���رة  وتنه�ش 
حياة  يف  واأهميتها  لدورها  تعزيزا  عليها  والإ���س��راف  امل�ساجد 
الفرد واملجتمع وذلك من باب تنفيذ اخلطط ال�سرتاتيجية 
وكذلك  املخت�سة  اجل��ه��ات  م��ع  بالتعاون  وال��ع��م��ارة  ال��ب��ن��اء  يف 

ل�ستدامة امل�ساجد وخدماتها.

االإحاطة االإعالمية لـ كوفيد - 19: 

�ل�سباب �ملكون �لأكرب للمنظومة �لوطنية للتعامل مع �لأوبئة وكافة �لتحديات
•• اأبوظبي -وام:

النظري  حممد  �سعيد  �سعادة  اأك��د 
م���دي���ر ع����ام امل��وؤ���س�����س��ة الحت���ادي���ة 
���س��ب��اب الإم�������ارات هم  اأن  ل��ل�����س��ب��اب 
الوطنية  للمنظومة  الأك��رب  املكون 
والقاعدة  الأوب����ئ����ة  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
املعرفة  ت��دع��م��ه��ا  ال��ت��ي  املجتمعية 
ال�سرورية  وامل����ه����ارات  وال���ت���دري���ب 

للتعامل مع خمتلف التحديات.
املتطوعني  وك�سف عن جت��اوز عدد 
كوفيد- اأزم���ة  خ��الل  ال�سباب  م��ن 
اأن  ..موؤكدا  �سخ�ش  األف   45  19
زايد  بقيم  مت�سلحا  الوطن  �سباب 
ال��دول��ة لإدارة  ا���س��ت��ع��دادات  ي��دع��م 
الطوارئ والأزمات واحليلولة دون 
انت�سار الأوبئة.وقال اإنه خالل اأزمة 
كوفيد - 19 جتاوز عدد املتطوعني 
�سخ�ش  األ������ف   45 ال�������س���ب���اب  م����ن 
امل��ج��ت��م��ع يف جميع  ب��ه��دف خ��دم��ة 
امل�ست�سفيات  يف  وامل���واق���ف  امل���واق���ع 
واأماكن احلجر ويف مراكز الفح�ش 
املراكز  ويف  وامل��ن��اف��ذ  امل���ط���ارات  ويف 
احلمالت  م�ستوى  وعلى  التجارية 

املختلفة.
وقال مدير عام املوؤ�س�سة الحتادية 
الإح������اط������ة  خ��������الل   - ل����ل���������س����ب����اب 

طاقاتهم  يف  وال�ستثمار  الو�سائل 
ومواهبهم.

مبادرات   9 اإط�����الق  مت  اأن����ه  واأك�����د 
وطنية بهدف رفع جاهزية ال�سباب 
يف  الفعال  دوره  وتعزيز  الإم��ارات��ي 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع الأوب���ئ���ة واحل����د من 
تاأثرياتها املجتمعية كما مت اإطالق 
بكبار  لالعتناء  الإر���س��ادي  الدليل 

املواطنني اأثناء انت�سار الأوبئة.
كما اأكد اأهمية ال�سحة النف�سية يف 
وتنمية  للفرد  اآم��ن��ة  ح��ي��اة  حتقيق 
فال�سحة  وازدهاره"  امل���ج���ت���م���ع 
ال��ن��ف�����س��ي��ة م��ه��م��ة ل��ل�����س��ب��اب يف فهم 
ذات�����ه وال����ق����درة ع��ل��ى ال���ت���واف���ق مع 
ن��ف�����س��ه و�����س����ع����وره ب���ال�������س���ع���ادة مع 
ال��ن��ف�����ش والآخ���ري���ن وال���ق���درة على 
والعي�ش  احل��ي��اة  مطالب  مواجهة 
واأه�����اب �سعيد  واأم������ان.  ���س��الم��ة  يف 
حممد النظري مدير عام املوؤ�س�سة 

"كوفيد19-" كما اأنه على ال�سباب 
م��وا���س��ل��ة الل����ت����زام ب�����الإج�����راءات 
الوقائية  وال��ت��داب��ري  الح���رتازي���ة 
بعد اأخذ اللقاح والتقيد بالقوانني 
مرحلة  اإىل  للو�سول  والإر����س���ادات 
م�سوؤولية  ف��الل��ت��زام  ال��ت��ام  التعايف 
ف��ردي��ة وواج���ب وط��ن��ي على جميع 

اأفراد املجتمع.
ال�سباب  ي����درك  اأن  ����س���رورة  واأك����د 
امللقى على عاتقهم  املحوري  الدور 
التي  ال�ستثنائية  املرحلة  ه��ذه  يف 
على  يعملوا  واأن  املجتمع  بها  مي��ر 
ا���س��ت��غ��الل وق��ت��ه��م وم���ه���ارات���ه���م يف 
خ���دم���ة ق�����س��اي��ا ال���وط���ن .. وق���ال 
لل�سباب  الحت���ادي���ة  امل��وؤ���س�����س��ة  اإن 
الأن�سطة  م���ن  امل���ئ���ات  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
اإمكانيات  ل��ت��ط��وي��ر  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
�سواء  املجالت  خمتلف  يف  ال�سباب 
يف  اأو  امل���ه���ن���ي  الإع����������داد  يف  ك���ان���ت 

الفنون  يف  اأو  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
اإىل  ..م�سريا  املجالت  ويف خمتلف 
اأنه مت تقدمي جميع هذه الأن�سطة 
مبا  اجل��ائ��ح��ة  خ���الل  بعد"  "عن 
وفعالية  ن�����س��اط   500 ع��ن  ي��زي��د 
من  موؤ�س�سة   190 م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
واخلا�ش  احل���ك���وم���ي  ال��ق��ط��اع��ني 
ا�ستفاد منها ما يزيد عن 30 األف 
اكت�ساب  م��ن  ومتكنوا  و�سابة  �ساب 
�سعيد  واأو�����س����ح  ج����دي����دة.  ق������درات 
الحتادية  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  ال��ن��ظ��ري 
من  جمموعة  على  عملت  لل�سباب 
و�سيلة   100 وق���دم���ت  امل����ب����ادرات 
عن  ال�سباب  طاقات  يف  لال�ستثمار 
ب��رام��ج تطويرية  ك��ان��ت  ���س��واء  بعد 
اأعمال  ح��ا���س��ن��ات  اأو  م�����س��اب��ق��ات  اأو 
يف  وجمعتها  تعليمية  منح  حتى  اأو 
من�سة واحدة حيث باإمكان كل �ساب 
و���س��اب��ة ال��ي��وم ال���س��ت��ف��ادة م��ن هذه 

الإع����الم����ي����ة حل���ك���وم���ة الإم��������ارات 
كورونا  ف��ريو���ش  م�ستجدات  ح��ول 
هي  ال�سباب  طاقات  اإن   - امل�ستجد 
املحرك الرئي�ش جلميع الن�ساطات 
خدمة  اإىل  ال���رام���ي���ة  وامل�����ب�����ادرات 
وق����د حر�ست  وامل��ج��ت��م��ع  ال���وط���ن 
ال�سباب على  بالتعاون مع  املوؤ�س�سة 
حت���وي���ل ال��ت��ح��دي��ات ال���راه���ن���ة اإىل 
الأث���ر  م��ن حت��ق��ي��ق  فتمكنا  ف��ر���ش 
عرب  امل�ساريع  خمتلف  من  امل��اأم��ول 
التقنيات  ت�ستفيد من  بدائل مرنة 
الرقمية وت�ستثمر يف وقت ال�سباب 
مهاراتهم  ل��ت��ط��وي��ر  وط���اق���ات���ه���م 

وتوجيهها نحو خدمة الآخرين.
الذي  اللقاح  اأخ��ذ  بال�سباب  واأه���اب 
اإي���ج���اب���ي���اً على  ���س��ي��ك��ون م��������ردوده 
�سل�سلة  بك�سر  الإم���ارات���ي  املجتمع 
حتقق  ما  على  واملحافظة  العدوى 
من اإجنازات يف الدولة يف مواجهة 

تبني  بال�سباب  لل�سباب  الحت��ادي��ة 
عادات يومية تعزز ال�سحة النف�سية 
يومي  وق������ت  ت��خ�����س��ي�����ش  وم���ن���ه���ا 
للتوا�سل مع العائلة وتنظيم املهام 
والتوا�سل  ال��ي��وم��ي��ة  والأول����وي����ات 
النف�سي  امل��ج��ال  يف  املخت�سني  م��ع 
من�سة  م���ن  ال����س���ت���ف���ادة  مي��ك��ن  اإذ 
املوؤ�س�سة الحتادية لل�سباب لل�سحة 
النف�سية يف تبني عادات يومية نعزز 
من خاللها ال�سحة النف�سية. واأكد 
ت��ت��ط��ل��ب من  ال��راه��ن��ة  امل��رح��ل��ة  اأن 

اجلميع وخا�سة ال�سباب الإماراتي 
التحديات  ب�سعوبة  الكامل  الوعي 
وحتمل م�سوؤولياتهم ورفع م�ستوى 
جاهزيتهم من اأجل حماية املجتمع 

ووقايته من الأخطار ال�سحية.
اأنه يف ظل التحديات العاملية  واأكد 
ال���راه���ن���ة وان���ت�������س���ار الأوب����ئ����ة على 
�سباب  م�سوؤولية  ف��اإن  مت�سارع  نحو 
الإم��ارات تت�ساعف من اأجل وقاية 
الأمرا�ش  م��ن  وح��م��اي��ت��ه  املجتمع 
ونراهن على طاقاتهم للتغلب على 

واإيجاد حلول عملية  الأزم��ات  تلك 
جمتمع  ب��ن��اء  يف  م��ع��اً  لن�سهم  ل��ه��ا 

اإماراتي �سحي و�سليم.
قادرون  الإم�����ارات  �سباب  اإن  وق���ال 
ال�سحية  ال���رع���اي���ة  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 
اأفراد  جلميع  واملتكاملة  ال�ساملة 
وم�ستدامة  مبتكرة  بطرق  املجتمع 
تقدمي  يف  مبا�سر  ب�سكل  والإ�سهام 
ال�سحية  الرعاية  م�ستويات  اأعلى 
وف�����ق�����اً لأع�����ل�����ى م���ع���اي���ري اجل������ودة 

العاملية.

�سعيد حممد النظري مدير عام املوؤ�س�سة االحتادية لل�سباب : 
 19 كوفيد-  خالل  �ألفا   45 جتاوز  �ل�سباب  من  �ملتطوعني  • عدد 

�لعدوى �سل�سلة  بك�سر  �لإمار�تي  �ملجتمع  على  �لإيجابي  ملردوده  �للقاح  �أخذ  ب�سبابنا  • نهيب 

�إ�سالحية دبي تقدم خدمة �لتو��سل �ملرئي بني �لنزلء وذويهم خالل رم�سان
•• دبي -وام:

للموؤ�س�سات  العامة  الإدارة  اأك���دت 
�سرطة  يف  والإ�سالحية  العقابية 
ت���ق���دمي خدمة  ا���س��ت��م��راره��ا  دب����ي 
ال���ت���وا����س���ل امل����رئ����ي ع����ن ب���ع���د بني 
النزلء وذويهم خالل �سهر رم�سان 
وخارجها،  الدولة  داخل  الف�سيل، 
من ال�ساعة التا�سعة �سباحاً وحتى 
ال�ساعة الثانية ع�سر ظهراً، خالل 
اأوق������ات ال��ع��م��ل ال��ر���س��م��ي��ة، وذلك 
الحرتازية  ل���الإج���راءات  ت��ن��ف��ي��ذا 
الإ�سابة  م���ن  ل��ل��ح��م��اي��ة  امل��ت��ب��ع��ة 

بفريو�ش كورونا امل�ستجد.
ال�سمايل  ع��ل��ي  ال��ع��م��ي��د  واأو�����س����ح 

الكامل  اللوج�ستي  الدعم  توفري 
ليتمكنوا  وال����ن����زي����الت  ل���ل���ن���زلء 
عرب  عائالتهم  م��ع  التوا�سل  م��ن 
الأجهزة اللكرتونية، بالتعاون مع 
الإدارة العامة للذكاء ال�سطناعي، 
اخلدمة  ع��م��ل  اآل���ي���ة  اأن  م��و���س��ح��ا 
النزلء  تقدم ذوي  تتم من خ��الل 
اأقاربهم  ل��زي��ارة  اإل��ك��رتوين  بطلب 
�سرطة  تطبيق  ع��رب  ال��ن��زلء  م��ن 
دب��ي على ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة، ومن 
اإىل  ر���س��ال��ة ن�سية  اإر���س��ال  يتم  ث��م 
بالرابط  م����زودة  ال��ط��ل��ب  ���س��اح��ب 
املرئية  امل��ك��امل��ة  ب����اإج����راء  اخل���ا����ش 
وتوقيتها املحدد، وذلك من خالل 
العامة  للقيادة  الإلكرتوين  املوقع 

للموؤ�س�سات  العامة  الإدارة  مدير 
اإطالقها  مت  اخلدمة  ان  العقابية 
العام املا�سي تزامنا مع بدء الأزمة 
ح���دوث  اإىل  اأدت  ال���ت���ي  ال��ع��امل��ي��ة 
العاملية،  الطريان  حركة  يف  حظر 
وح���رك���ات اإغ�����الق يف ال��ع��دي��د من 
ال���دول. وح��ر���س��اً م��ن �سرطة دبي 
التوا�سل  من  النزلء  متكني  على 
مع ذويهم، اأطلقت خدمة التوا�سل 
املن�ساآت  ن��زلء  بعد بني  املرئي عن 
العقابية وذويهم، كمبادرة اإن�سانية 
تهدف اإىل متكينهم من التوا�سل 
داخل  �سواء  عائالتهم  مع  ال��دائ��م 

الدولة اأو خارجها.
اأن �سرطة دبي حر�ست على  واأك��د 

بذلك  ل��ي��ت��م��ك��ن  دب������ي،  ل�������س���رط���ة 
النزيل اأو النزيلة من اإجراء املكاملة 
اللكرتونية  الأجهزة  عرب  املرئية 

التي وفرتها لهم ال�سرطة.

�فتتاح مبنى مركز �سرطة �خليالة بدبي
•• دبي -وام:

اف���ت���ت���ح م���ع���ايل ال���ف���ري���ق ع���ب���د اهلل 
ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري  خليفة 
�سرطة  مل��رك��ز  اجل��دي��د  املبنى  دب���ي، 

اخليالة.
ح�����س��ر الف����ت����ت����اح ����س���ع���ادة ال���ل���واء 
م�ساعد  اأهلي،  عبداهلل ح�سني خان 
القائد العام ل�سوؤون اإ�سعاد املجتمع 
والدعم اللوج�ستي، واللواء حممد 
عي�سى العظب، مدير مركز �سرطة 
اخل��ي��ال��ة، وال��ع��م��ي��د ع��ب��د اهلل خادم 
�سرطة  مركز  مدير  املع�سم  �سرور 
مديري  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش  ب����ردب����ي، 
مراكز ال�سرطة، وعدد من ال�سباط 

والأفراد وخيالة املركز.
التجهيزات  امل���ري  ال��ف��ري��ق  وت��ف��ق��د 
ملركز  املبنى اجلديد  يحتويها  التي 
وال�������ذي ي�سم  اخل���ي���ال���ة،  ����س���رط���ة 
للموظفني  وم��ك��ات��ب  ا����س���رتاح���ات 
وقاعة  وامل����ي����دان����ي����ني،  الإداري����������ني 
"الديلي بريف"، وقاعة اجتماعات، 
وقاعة ُمتخ�س�سة لتقدمي الدورات 
التدريبية يف جمال الفرو�سية، اإىل 
والذخرية  لل�سالح  م�ستودع  جانب 

ومعدات اخليل املختلفة.
حول  ����س���رح  اإىل  امل������ري  وا����س���ت���م���ع 
موا�سفات املبنى الذي مت ت�سميمه 
اأعلى املعايري واملو�سفات التي  وفق 
ال���ط���اق���ة، اإىل  ت��ر���س��ي��د  ت�����س��اه��م يف 
املتنوعة  م��راف��ق��ه  م���راع���اة  ج��ان��ب 
وكبار  الهمم  اأ�سحاب  لحتياجات 

املواطنني.

املوظفني  م��ن  معاليه  ا�ستمع  كما 
اإىل ���س��رح ُم��ف�����س��ل ح���ول اإجن����ازات 
عدد  ومنها  اخليالة،  �سرطة  مركز 
تنفيذها  مت  التي  اخليالة  دوري���ات 
خالل الربع الأول من العام اجلاري 
�ساهمت  دوري������ة   591 وال��ب��ال��غ��ة 
�سخ�ساً   2519 على  التدقيق  يف 
 274 واإ����س���دار  م��رك��ب��ة،  و4420 
الحرتازية  ل���الإج���راءات  خم��ال��ف��ة 
ل���ل���وق���اي���ة م����ن ف���اي���رو����ش ك���ورون���ا 

كوفيد19-، واأخرى مرورية.
واطلع معايل الفريق على اإجنازات 
م����ه����ام ق�������س���م اأن�������س���ط���ة اخل����دم����ات 
الجتماعية، منها امل�ساركة وتنظيم 
28 �سباق ُقدرة، وتدريب عدد من 

امل��وظ��ف��ني ع��ل��ى رك���وب اخل��ي��ل، اإىل 
جانب تقدمي دورات تدريبية ل� 52 
طالباً، ودورات ُمتخ�س�سة يف ركوب 
اأ�سحاب  18 ط��ف��اًل م��ن  ل���  اخل��ي��ل 

الهمم.
�سرح  اإىل  املري  الفريق  ا�ستمع  كما 
ُمف�سل حول اخلدمات التي يوفرها 
ق�سم اخلدمات الإدارية، اإىل جانب 
املهام التي يقوم بها ق�سم العمليات 
امل�ساريع  ع��ل��ى  واط��ل��ع  ال�����س��رط��ي��ة، 
امل�ستقبلية  وامل�����س��اري��ع  واخل���ط���ط 

ملركز �سرطة اخليالة.
حر�ش  امل��ري  الفريق  معايل  واأك���د 
القيادة العامة ل�سرطة دبي الدائم 
ع���ل���ى ت���وف���ري اأف�������س���ل ب��ي��ئ��ة عمل 

على  ت�����س��اع��ده��م  ال��ت��ي  للموظفني 
ما  وه���و  ال��وظ��ي��ف��ي��ة،  مهامهم  اأداء 
املجتمع  اأف�����راد  اإ���س��ع��اد  اإىل  ي�����وؤدي 
مثمناً  والأم��������ان،  الأم�����ن  وت��ع��زي��ز 
ج��ه��ود امل��وظ��ف��ني وح��ر���س��ه��م على 
التفاين يف اأداء مهامهم الوظيفية.

التقى  امل���رك���ز،  ج��ول��ت��ه يف  وخ����الل 
م���ع���ايل ال���ف���ري���ق امل������ري ع�����دد من 
دورات  م���ن  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن  ال��ط��ل��ب��ة 
ت��دري��ب اخل��ي��ول وذوي��ه��م، وا�ستمع 
التدريبية  ال���دورات  اآرائ��ه��م يف  اإىل 
يقدمها  التي  املختلفة  والأن�سطة 
مركز �سرطة اخليالة لهم، موجهاً 
الدائم  ب��اأه��م��ي��ة احل��ر���ش  ال��ط��ل��ب��ة 

على التفوق يف درا�ستهم العلمية.

بالتعاون مع هيئة تنظيم االت�ساالت و احلكومة الرقمية

وز�رة �لقت�ساد تغلق ح�سابات ومو�قع �إلكرتونية تروج ل�سلع ومنتجات مهربة ومغ�سو�سة

•• اأبوظبي- وام:

الت�سالت  تنظيم  هيئة  مع  والتن�سيق  بالتعاون  القت�ساد  وزارة  اأعلنت 
واحلكومة الرقمية، عن اإغالق عدد من احل�سابات على مواقع التوا�سل 
الجتماعي، واملواقع الإلكرتونية، لقيامها برتويج منتجات و�سلع مهربة 

ومقلدة ومغ�سو�سة.
للعالمات  احلماية  لتوفري  القت�ساد  وزارة  جهود  اإط���ار  يف  ذل��ك  ي��اأت��ي 
ب�ساأن  1981م  ل�سنة   18 رق��م  الحت���ادي  بالقانون  املكفولة  التجارية 
تنظيم الوكالت التجارية وتعديالته، والقانون الحتادي رقم 37 ل�سنة 
1992 وب�ساأن العالمات التجارية تعديالته، ومكافحة الغ�ش التجاري 
وفقاً لأحكام القانون الحتادي 19 ل�سنة 2016 يف �ساأن مكافحة الغ�ش 

التجاري.
تنفيذ  على  القت�ساد  ب���وزارة  التجارية  واحلماية  الرقابة  اإدارة  وتعمل 
الأ�سواق،  على  والتفتي�ش  للرقابة  حمكمة  خطط  وفق  تفتي�سية  جولت 
ومتابعة عمليات الغ�ش التجاري التي تتم عرب املواقع الإلكرتونية غري 
الر�سمية وح�سابات مواقع التوا�سل الجتماعي. وت�سري الإح�سائيات اإىل 
تنفيذ الإدارة خالل الربع الأول من العام اجلاري 727 جولة تفقدية 
الن�سيب  على  وح��از  خمالفة،   129 وحترير  الأ���س��واق،  على  وتفتي�سية 
334 جولة،  بلغت  التجاري، حيث  الغ�ش  الأك��رب من جولتها مكافحة 
فيما بلغ اإجمايل جولت الإدارة التفتي�سية خالل العام املا�سي 70 األفاً 

و793 جولة، اأ�سفرت عن حترير 997 خمالفة.
بوزارة  التجارية  واحلماية  الرقابة  اإدارة  مدير  دروي�����ش  �سلطان  وق��ال 
القت�ساد : حتر�ش الوزارة على تكامل جهودها يف جمال مكافحة الب�سائع 
املقلدة من خالل التعاون والتن�سيق امل�ستمر مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني 
الوكالء  حلماية  املحلية،  القت�سادية  وال��دوائ��ر  الحت��ادي��ة  اجلهات  من 
الر�سميني واملرخ�سني، حيث تبذل جهوداً حثيثة ملواجهة هذه املمار�سات 
ال�سلبية .. و�سنعمل خالل الفرتة املقبلة على تكثيف الرقابة على املواقع 
الإلكرتونية، ف�ساًل عن  التجارة  الرتفاع يف حجم  ملواكبة  الإلكرتونية، 

تنفيذ احلمالت التفتي�سية امليدانية.
التي  الأ�سا�سية  العوامل  م��ن  املقلدة  الب�سائع  مكافحة  تعد   : واأ���س��اف 
با�ستمرار  نعمل  ولذلك  الوطني،  القت�ساد  وازده��ار  التجارة  منو  تدعم 
على تكثيف احلمالت التفتي�سية والتوعوية ل�سمان حماية املجتمع من 
املقلدة،  للب�سائع  والقت�سادية  والبيئية  ال�سحية  واملخاطر  الأ���س��رار 

لدعم النمو القت�سادي املت�سارع للدولة.

من جهته، قال املهند�ش عبدالرحمن املرزوقي، مدير ال�سيا�سات الرقمية 
تنظيم  هيئة  حتر�ش   : الرقمية  واحلكومة  الت�سالت  تنظيم  هيئة  يف 
ال�سرتاتيجيني  �سركائها  مع  وبالتعاون  الرقمية  واحلكومة  الت�سالت 
من  كافة  املجتمع  فئات  لتتمكن  الآم���ن،  ال�سيرباين  الف�ساء  دع��م  على 
قدر  يف  والرتفيهية  والتعليمية  القت�سادية  الأن�سطة  خمتلف  ممار�سة 
الت�سالت  ق��ط��اع  ع��ن  م�سوؤوليتها  منطلق  وم��ن  الطماأنينة،  م��ن  ع��ال 
الإلكرتونية  امل��واق��ع  مراقبة  يف  ت�ستمر  الهيئة  ف��اإن  املعلومات،  وتقنية 
امل�سروعة  املمار�سات غري  اأمام  للوقوف  الجتماعي،  التوا�سل  و�سفحات 

والتي ت�سر باأفراد املجتمع الإماراتي.
حثيثة  جهودا  القت�ساد  وزارة  بذلت  لقد   : امل��رزوق��ي  املهند�ش  واأ���س��اف 
النمو  على  واحلفاظ  واملتعاملني،  واملرخ�سني  الوكالء  حماية  �سبيل  يف 
الكبري الذي حققه قطاع التجارة الإلكرتونية يف الدولة .. ونحن يف هيئة 
والتن�سيق  التعاون  يف  م�ستمرون  الرقمية  واحلكومة  الت�سالت  تنظيم 
املكت�سبات  حلماية  ال�سلة  ذات  احلكومية  اجل��ه��ات  وك��اف��ة  ال����وزارة  م��ع 

القت�سادية يف الدولة، و�سمان �سعادة كافة فئات املجتمع.
وكانت اإدارة الرقابة واحلماية التجارية بوزارة القت�ساد قد تلقت عدداً 
من ال�سكاوى من الوكالء الر�سميني للعالمات التجارية �سد جمموعة 
من املواقع الإلكرتونية وح�سابات مواقع التوا�سل الجتماعي، لقيامهم 
برتويج ب�سائع مقلدة للعالمات التجارية املوكلة لهم، وهو الأمر الذي 

ي�سر بتجارتهم وبيئة الأعمال بالدولة.
يذكر اأن وزارة القت�ساد نفذت خالل العام املا�سي خطط تن�سيق وتعاون 
�ساملة بني دوائر التنمية القت�سادية والبلديات يف خمتلف اأنحاء الدولة 
تفتي�سية  ع��رب ج���ولت  ���س��واء  الأ����س���واق،  التجارية على  ال��رق��اب��ة  لإح��ك��ام 
قطاعات  يف  توعوية  ون���دوات  عمل  ور����ش  يف  امل�ساركة  ع��رب  اأو  م�سرتكة 
خمتلفة، اأبرزها �سبل مكافحة الغ�ش التجاري والتقليد وحماية العالمات 

التجارية.
وتعمل وزارة القت�ساد على تنفيذ خططا �سنوية لزيادة وعي امل�ستهلكني 
ل��ق��اءات وور����ش تدريبية ت�سارك فيها  ال��دول��ة، ع��رب  اأ���س��واق  وال��ت��ج��ار يف 
مكثفة  ب��رام��ج  ع��رب  تعمل  كما  املختلفة،  املحلية  ال��دوائ��ر  م��ع  بالتعاون 
معه  وال��ت��ع��ام��ل  مواجهته  وكيفية  ال��ت��ج��اري،  الغ�ش  مبخاطر  للتوعية 

بالأ�سواق.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن وزارة الق��ت�����س��اد ت��وف��ر خ��دم��ة الإب����الغ ال��ف��وري عن 
ال��غ�����ش ال��ت��ج��اري وامل��م��ار���س��ات ال��ت��ج��اري��ة اخل��اط��ئ��ة ع��رب رق��م��ه��ا املجاين 

.8001222

ومكافحة  �لتجارية  �لوكالت  حلماية  حثيثة  جهودً�  تبذل  �لإمار�ت   : دروي�ش  • �سلطان 
�لغ�ش �لتجاري .. و�سنعمل على تكثيف �لرقابة و�لتوعية خالل �لفرتة �ملقبلة

�لف�ساء  دعم  على  �ل�سرت�تيجيني  �ل�سركاء  مع  نعمل   : �ملرزوقي  • عبد�لرحمن 
�ل�سيرب�ين �لآمن حلماية �ملكت�سبات �لقت�سادية و�سمان �سعادة كافة فئات �ملجتمع

و727  �ملا�سي،  �لعام  خالل  خمالفة  حترير997  عن  �أ�سفرت  تفتي�سية  جولة   70793 •
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ت����راأ�����ش ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع����ب����داهلل بن 
اخلارجية  وزي������ر  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د 
اللجنة  اج��ت��م��اع  ال�����دويل  وال���ت���ع���اون 
ال�سرتاتيجية  على  لالإ�سراف  العليا 
ال��وط��ن��ي��ة مل���واج���ه���ة غ�����س��ل الأم������وال 

ومتويل الإرهاب.
واط���ل���ع اأع�������س���اء ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى اآخ���ر 
العمل  خ���ط���ة  ت��ن��ف��ي��ذ  م�������س���ت���ج���دات 
ال��وط��ن��ي��ة مل���واج���ه���ة غ�����س��ل الأم������وال 
ومتويل الإرهاب اإ�سافة اإىل اخلطط 
املن�سودة  الأه�����داف  لتحقيق  املقبلة 

على الوجه الأكمل.
اآمنة  ق��دم��ت   ... الج��ت��م��اع  وخ����الل 
ال�سوؤون  اإدارة  مديرة  فكري  حممود 
الق���ت�������س���ادي���ة وال���ت���ج���اري���ة ب������وزارة 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل عر�ساً 
غ�سل  م��واج��ه��ة  ملف  ح��ول  تقدميياً 
الإره�����اب والتقدم  الأم�����وال ومت��وي��ل 
املتبادل  التقييم  م�سار  �سمن  املحرز 
الإم�����ارات م��ن قبل جمموعة  ل��دول��ة 

الفرتة  "فاتف" خ��الل  امل��ايل  العمل 
املا�سية.

كما متت موافاة اللجنة بنتائج تقرير 
املتابعة الأول لدولة الإم��ارات والذي 
ت��ق��دم��ت م���ن خ��الل��ه ال���دول���ة بطلب 
امتثالها �سمن  تقييم م�ستوى  اإع��ادة 

جمموعة  اإىل  ف��ن��ي��ة  ت��و���س��ي��ات  اأرب����ع 
الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  امل��ايل  العمل 
حيث  "مينافاتف"  اأفريقيا  و�سمال 
توجيهات  ب��ف�����س��ل  ال����دول����ة  مت��ك��ن��ت 
من  املبذولة  واجلهود  العليا  اللجنة 
خم��ت��ل��ف اجل����ه����ات ب���احل�������س���ول على 

امل��واف��ق��ة امل��ب��دئ��ي��ة ع��ل��ى رف���ع تقييم 
ومبا  امل�ستهدفة  ال��ت��و���س��ي��ات  معظم 
اإ���س��اف��ي��اَ وت��اأك��ي��داً على  ميثل اإجن����ازاً 
ت��ط��وي��ر منظومة  ال���دول���ة يف  ج��دي��ة 
ومتويل  الأم���������وال  غ�����س��ل  م���واج���ه���ة 

الإرهاب.

العليا  ال��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��اع  ن��اق�����ش  ك��م��ا 
العمل  خ���ط���ة  يف  امل�����ح�����رز  ال����ت����ق����دم 
ال��وط��ن��ي��ة مل���واج���ه���ة غ�����س��ل الأم������وال 
القادمة  ومتويل الإرهاب واخلطوات 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة ل��ت��ل��ب��ي��ة جميع 
من  امل��ق��دم��ة  وال��ت��و���س��ي��ات  املتطلبات 

"فاتف" حيث  جمموعة العمل املايل 
مت ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ب��ن��اء على 
وتكثيف اجلهود  املتحققة  الإجن��ازات 
���س��م��ن ه����ذا الإط�������ار خ����الل الفرتة 
.. معايل  امل��ق��ب��ل��ة. ح�����س��ر الج��ت��م��اع 
عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة 

امل��ال��ي��ة وم��ع��ايل ح�سة بنت  ل��ل�����س��وؤون 
عي�سى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع 
ومعايل عبداهلل بن طوق املري وزير 
الق��ت�����س��اد وم���ع���ايل اأح���م���د ب���ن علي 
معايل  و  دول���ة  وزي���ر  ال�سايغ  حممد 
التميمي  بالعمى  �سامل  حممد  خالد 

العربية  الإم����ارات  م�سرف  حم��اف��ظ 
اأحمد  وم����ع����ايل  امل�����رك�����زي  امل���ت���ح���دة 
الدولة  اأم��ن  جهاز  رئي�ش  ال��ظ��اه��ري 
الفال�سي  ب���ال���ه���ول  ط����الل  وم���ع���ايل 
رئي�ش جهاز اأمن الدولة يف اإمارة دبي 
وكيل  العامري  �سعيد  را�سد  و�سعادة 
وزارة �سوؤون الرئا�سة لقطاع التن�سيق 
عبداهلل  ���س��ي��ف  و����س���ع���ادة  احل���ك���وم���ي 
ال�سعفار وكيل وزارة الداخلية و�سعادة 
عام  مدير  الفال�سي  لح��ج  بن  اأحمد 
و�سعادة  للجمارك  الحت��ادي��ة  الهيئة 
ع����ب����داهلل ���س��ل��ط��ان ال��ن��ع��ي��م��ي ممثل 
الوطني  ل����الأم����ن  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����ش 
ال�سعايل  جمال  عبدالنا�سر  و�سعادة 
القت�سادية  لل�سوؤون  الوزير  م�ساعد 
اخل���ارج���ي���ة  وزارة  يف  وال����ت����ج����اري����ة 
ال������دويل و����س���ع���ادة حامد  وال���ت���ع���اون 
التنفيذي  املكتب  عام  مدير  الزعابي 
ومتويل  الأم���������وال  غ�����س��ل  مل���واج���ه���ة 
الإرهاب واآمنة حممود فكري مديرة 
والتجارية  القت�سادية  ال�سوؤون  اإدارة 

بوزارة اخلارجية والتعاون الدويل.

•• اأبوظبي-وام:

متتلك دولة الإم��ارات ب�سكل عام واإم��ارة اأبوظبي ب�سكل خا�ش املقومات 
الجتماعي  البتكار  لتعزيز  الالزمة  والتكنولوجيا  العملية  واملمكنات 

ودجمه يف ثقافة وعقليات كافة اجلهات يف املجتمع.
التطور  اأ�سا�ش  باعتباره  بالبتكار  كبرياً  اهتماماً  اأبوظبي  اإم��ارة  وت��ويل 
م�ستوى  توفري  عرب  الإم��ارة  يف  الجتماعي  للقطاع  الرئي�سي  والداعم 
معي�سي لئق للمواطنني واملقيمني وتعزيز منو اأفراد املجتمع اقت�سادياً 
واجتماعياً كما تعمل اأبوظبي على بناء جمتمع فاعل ومت�سامح و�سامل 

يعزز من الريادة العاملية لدولة الإمارات يف جمال البتكار الجتماعي.
الر�سد  بالإنابة لقطاع  التنفيذي  املدير  الهيا�ش  ليلى  الدكتورة  واأكدت 
اأنباء  وكالة  معها  اأج��رت��ه  ح��وار  يف   - املجتمع  تنمية  دائ��رة  يف  والبتكار 
البتكار  "حوارات  جل�سات  اأوىل  ان��ط��الق  هام�ش  على  "وام"  الإم����ارات 
الجتماعي " - اأن البتكار الجتماعي يحتاج اإىل العديد من املقومات 
واملتطلبات حتى يحقق الأهداف املرجوة ومنها القيادة البتكارية واأ�سلوب 
الإدارة املميز الذي يوؤدي اإىل اإ�ساعة اأجواء البتكار وتوّجه احلوافز من 
وفرق  العمل  واأ�ساليب  واخلدمات  وال�سيا�سات  الهياكل  يف  التغيري  اأجل 

العمل بالإ�سافة اإىل �سرورة توفر التكنولوجيا الالزمة.
وعن مدى تاأثر املجتمع بالبتكارات الجتماعية .. قالت يعترب البتكار 
البتكار  وُيعّد  امل�ستدامة  التنمية  وجناح  املجتمع  لتطور  اأ�سا�سياً  عاماًل 
الحتياجات  تلبي  جديدة  ومنظمات  واأفكار  ا�سرتاتيجيات  الجتماعي 
املجتمع  وتقوية  تعزيز  على  تعمل  التي  الأط��ي��اف  ملختلف  الجتماعية 

الجتماعي  بالبتكار  الهتمام  يف  الكبري  الرت��ف��اع  اإىل  لفتة   .. امل��دين 
يف جميع اأنحاء العامل خالل العقد املا�سي للم�ساهمة يف حتقيق النمو 

القت�سادي امل�ستدام.
الجتماعي  البتكار  بخ�سو�ش  املجتمع  وعي  م�ستوى  رفع  كيفية  وعن 
ملختلف  للت�سدي  مهمة  واأداة  امل�ستقبل  مفتاح  هو  البتكار  اإن  قالت   ..
التحديات الجتماعية وباإمكاننا رفع م�ستوى البتكار من خالل الأن�سطة 
والفعاليات التي ت�ساهم يف رفع م�ستوى الوعي لدى اأفراد املجتمع ولهذا 
ُتعد  الجتماعي" التي  البتكار  "حوارات  �سل�سلة  تنظيم  الدائرة  ارت��اأت 
�سل�سلة توعوية وتثقيفية ت�ستقطب نخبة من رّواد البتكار الجتماعي 
معاجلة  يف  الجتماعي  البتكار  اأهمية  ح��ول  ال��وع��ي  لتعزيز  ال��ع��امل  يف 
ل�سمان  التقليدية  ب��ال��ط��رق  اجتماعياً  حلها  ي�سعب  ال��ت��ي  التحديات 

حت�سني وفاعلية وكفاءة القطاع الجتماعي.
بع�ش  على  القادمة  احل���وارات  يف  ال�سوء  ت�سليط  �سيتم  اأن��ه  واأو�سحت 
اإليها من منظور البتكار الجتماعي ..  التحديات الجتماعية والنظر 
لفتة اإىل اأن حوارات البتكار الجتماعي تعترب اإحدى القنوات لإ�سراك 
لأدوات  الأمثل  ال�ستخدام  املختلفة يف  والقطاعات  املجتمع  دور  وتعزيز 

البتكار الجتماعي.
اأن دائرة تنمية املجتمع تهدف من حوارات البتكار الجتماعي  وذكرت 
اإىل ت�سليط ال�سوء على دور الدائرة وجهودها يف جمال تعزيز البتكار 
واإبراز اأهميته يف املجتمع ورفع م�ستوى وعي اجلمهور مبو�سوع البتكار 

الجتماعي وجهود اإمارة اأبوظبي يف هذا املجال.
دائرة  حتظى  قالت   .. عملها  يف  لالبتكار  ال��دائ��رة  جت�سيد  كيفية  وع��ن 

قيادة  يف  ال��ن��وع��ي  دوره����ا  ع��رب  ك��ب��رية  تناف�سية  مب��ي��زة  املجتمع  تنمية 
"قطاع  اإن�سائها  يف  ذل��ك  ويتجّلى  املنطقة  يف  الجتماعي  البتكار  مهام 
وال�ساعي  الجتماعي  لالبتكار  رائ��داً  مركزاً  والبتكار" لي�سبح  الر�سد 
اآليات وو�سائل خمتلفة ت�سهم يف  اإىل معاجلة التحديات املجتمعية عرب 
اإيجاد جمتمع دامج لكافة الفئات .. وب�سفتها اجلهة امل�سوؤولة عن اأجندة 
القطاع الجتماعي يف اإمارة اأبوظبي ت�سعى الدائرة اإىل الرتقاء بجودة 
الإم��ارة وهو  اإر�ساء جمتمع متكامل ومتما�سك يف  اخلدمات من خالل 
ما يتما�سى مع حتقيق روؤية الدولة باأن ت�سبح رائدة يف جمال البتكار 
البتكار  "حوارات  �سل�سلة من  العمل على تنظيم  ارت��اأت  لذا  الجتماعي 

الجتماعي".
واأ�سافت اأن البتكار الجتماعي يعترب من املهام الأ�سا�سية للدائرة من 
ملواجهة  وحلول  اإي��ج��اد فر�ش  على  للعمل  ال��الزم  الدعم  تقدمي  خ��الل 
حتديات املجتمع لذا قام فريق البتكار الجتماعي موؤخراً باإعداد ورقة 
اإب��راز دور البتكار الجتماعي ك��اأداة مهمة يف  بحثية و�سفية تهدف اإىل 
الت�سدي ملختلف التحديات الجتماعية يف املجتمع واإبراز م�ساهمته يف 
التكنولوجيا  مع  الجتماعية  العلوم  دمج  عرب  املبتكرة  احللول  حتديد 
ل�سمان توفري حلول ملواجهة هذه التحديات املوجودة على اأر�ش الواقع 

مما يحقق الأهداف امل�ستدامة املن�سودة.
اأن دائ��رة تنمية  اأك��دت  ال��دائ��رة يف دع��م البتكار واملبتكرين ..  وع��ن دور 
ت�سعى  الر�سيدة  لقيادتنا  ال�سرتاتيجية  ال��روؤي��ة  مع  ومتا�سياً  املجتمع 
ل��الب��ت��ك��ار الج��ت��م��اع��ي نحو  ث��ق��اف��ة الب��ت��ك��ار ع��رب توظيفها  ت��ع��زي��ز  اإىل 
الرتقاء بجودة اخلدمات يف القطاع الجتماعي واإر�ساء جمتمع متكامل 

ثقافة  تعزيز  على  ال��دائ��رة  تعمل  كما  اأب��وظ��ب��ي..  اإم����ارة  يف  ومتما�سك 
اأهمها العمل  اإل بتوفر حُمفزات عدة  البتكار الجتماعي والتي ل تتم 
امل�ستدام  التمويل  وت��وف��ري  الجتماعي  الب��ت��ك��ار  م��ب��ادرات  حتفيز  على 
ال�سراكات  تعزيز  ج��ان��ب  اإىل  الج��ت��م��اع��ي  الب��ت��ك��ار  لأع��م��ال  وح��ا���س��ن��ات 

املوؤ�س�سية وتطوير منهجيات وطرق خمتلفة لالبتكار.
وقالت ارتاأت دائرة تنمية املجتمع اإن�ساء "قطاع الر�سد والبتكار" اإمياناً 
بطريقة  الأفكار  ترجمة  يعترب  الذي  الجتماعي  البتكار  باأهمية  منها 
علمية ومنهجية اإىل ممار�سات اجتماعية تهدف اإىل تلبية الحتياجات 

واملتطلبات احلالية بطريقة خمتلفة تتنا�سب مع املتغريات املجتمعية.
واأ�سافت : " اأعددنا موؤخراً ورقة بحثية حول اإمكانيات البتكار الجتماعي 
ا�ستملت على 3 اأق�سام رئي�سية حول مفهوم البتكار الجتماعي وحتفيز 
اأعدت  كما  التجارة..  اأدوات  اإىل  اإ�سافة  اأبوظبي  يف  الجتماعي  البتكار 
البتكار  اإمكانيات  ع��ن  "الك�سف  بعنوان  و�سفية  بحثية  ورق��ة  ال��دائ��رة 
الجتماعي  البتكار  ح��وارات  ل�سل�سة  متهيداً  جاءت  الجتماعي" والتي 
واقعية"  اآث��ار  اجتماعية..  "حتديات  �سعار  حتت  ال��دائ��رة  تنظمها  التي 
وذلك بهدف ن�سر الوعي حول اأهمية البتكار الجتماعي جتاه الق�سايا 

الجتماعية واإيجاد احللول املبتكرة لها.
 2019 لعام  العاملي  البتكار  موؤ�سر  يف  عربياً  الإم���ارات  دول��ة  وتت�سدر 
 2021 الإم���ارات  لروؤية  الوطنية  املحاور  من  عن�سراً  البتكار  ويعترب 
حتقيق  ين�سد  املعرفة" وال���ذي  يف  "متحدون  ع��ن��وان  حت��ت  ت��ن��درج  التي 
اقت�ساد معريف ومتنوع ومرن تقوده كفاءات اإماراتية ماهرة وتعززه اأف�سل 

اخلربات مبا ي�سمن الزدهار بعيد املدى لدولة الإمارات و�سعبها.

•• ال�صــارقة-الفجر:

ا�ستقبلت دائرة اخلدمات الجتماعية 
دبي  موؤ�س�سة  م��ن  وف���داً  ال�سارقة؛  يف 
لرعاية الن�ساء والأطفال؛ الذي يهدف 
اإىل عر�ش خدمات املوؤ�س�سة وخططها 
على  ال��ت��ع��رف  ع��ن  ف�ساًل  امل�ستقبلية 
اأف�سل خدمات وممار�سات املقدمة من 
قبل الدائرة وال�ستفادة من خرباتها 
وحماية  رع���اي���ة  جم����ال  يف  جم����ال  يف 
الأط��ف��ال وال��ن�����س��اء امل��ع��ن��ف��ات، واإج���راء 

مقارنات معيارية.
التعاون  اإطار تعزيز  الزيارة يف  وتاأتي 
وتبادل اخلربات والتجارب يف املجالت 
امل�سرتكة بني الطرفني، ف�ساًل عن اأن 
تعد من اجلوانب  اللقاءات  مثل هذه 
التي توؤدي اإىل تعزيز تكامل وت�سافر 
يف  العاملة  الوطنية  املوؤ�س�سات  جهود 

جمال خدمة املجتمع.
وخ������الل ال���ل���ق���اء ال������ذي ُع���ق���د مبقر 
وف����اق����دي  ال����ط����ف����ل  ح����م����اي����ة  اإدارة 
مت  بال�سارقة؛  الجتماعية  ال��رع��اي��ة 
والتكامل  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  مناق�سة 
ب���ني ال��ط��رف��ني ف��ي��م��ا ي��خ�����ش الربط 
الإلكرتوين لإحالة احلالت، بالإ�سافة 
ال�ساخن  اخل����ط  ع���ن  احل���دي���ث  اإىل 
ل�ستقبال   )800700( امل����وح����د 

بالغات كافة الفئات املجتمعية، عالوة 
واخلدمات  احل�����الت  م��ن��ق��ا���س��ة  ع��ل��ى 
امل��ق��دم��ة ل��ه��م خ���الل ف���رتة اجلائحة 
عليها.  التغلب  مت  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 
خدماتها  امل��وؤ���س�����س��ة  ع��ر���س��ت  ف��ي��م��ا 
وكذلك  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا 
جائحة  ف��رتة  خ��الل  املنفذة  جهودها 
كورونا والتحديات التي تعاملت معها 
يف �سبيل توفري الدعم الالزم للحالت 
امل�ستفيدة من خدماتها. واطلع الوفد 
على عر�ش مف�سل عن كافة خدمات 

الرعاية  خدمات  عن  ف�ساًل  الدائرة، 
واحل���م���اي���ة الج��ت��م��اع��ي��ة امل��ق��دم��ة يف 
دور الإي��واء اخلم�سة التابعة للدائرة، 
احلازمة  الح����رتازي����ة  والإج���������راءات 
فرتة  خ���الل  ال���دائ���رة  طبقتها  ال��ت��ي 
بالإ�سافة  للجائحة،  ال�سحية  الأزمة 
اإىل  امل��ق��دم��ة  امل���ب���ادرات الأخ�����رى  اإىل 
ف���اق���دي ال���رع���اي���ة الج��ت��م��اع��ي��ة من 
كافة الفئات العمرية ككبار ال�سن من 
واملراأة  والأطفال  واملقيمني  املواطنني 
املعنفة، وفقاً للقانون رقم )6( ل�سنة 

الجتماعية  الرعاية  ب�ساأن  2020م، 
اإىل  ال�سارقة، وال��ذي يهدف  اإم��ارة  يف 
الجتماعية  الرعاية  ف��اق��دي  حماية 
يف  الأ���س��ر  ودع��م  وت�سجيع  ورعايتهم، 
الرعاية  ف��اق��دي  ودم����ج  الح��ت�����س��ان، 
الجتماعية يف املجتمع، و�سمان متتع 
بتن�سئة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��رع��اي��ة  ف��اق��د 

طبيعية.

تعزيز التوا�سل 
الجتماعية  اخلدمات  دائ��رة  ورحبت 

مثل  اأن  م����وؤك����دة  ال�����زائ�����ر؛  ب���ال���وف���د 
ه���ذه ال���زي���ارات ت��وؤك��د ع��م��ق عالقات 
التوا�سل  وتعزيز  وال�سراكة  التعاون 
ب��ني اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة، مب��ا يحقق 
تبادل  يف  خ��ا���س��ة  ال����دول����ة  ت���وج���ه���ات 
مراتب  اأعلى  اإىل  للو�سول  اخل��ربات 
التميز يف خمتلف املجالت امل�سرتكة، 
التي  اخلدمات  يخ�ش  فيما  ول�سيما 
تقدم اإىل اأفراد املجتمع، ف�ساًل عن اأن 
ُتعد من اجلوانب  الزيارات  مثل هذه 
التي توؤدي اإىل تعزيز تكامل وت�سافر 

املختلفة  احلكومية  املوؤ�س�سات  جهود 
يف حت��ق��ي��ق ه����دف واح�����د ه���و خدمة 
رعاية  جم���ال  يف  �سيما  ول  امل��ج��ت��م��ع، 
وحماية فاقدي الرعاية الجتماعية.

ا�ستمرارية ال�سراكة 
لرعاية  دبي  موؤ�س�سة  اأك��دت  وبدورها، 
دوماً  ت�سعى  اأن��ه��ا   والأط��ف��ال،  الن�ساء 
اأف�سل  وف����ق  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ط��وي��ر  اإىل 
رعاية  جم���الت  يف  املتبعة  امل��م��ار���س��ات 
ال��ف��ئ��ات م��ن خ���الل تكاملها مع  ت��ل��ك 

خمتلف اجلهات واملوؤ�س�سات احلكومية 
الأخرى، ول �سيما اأن دائرة اخلدمات 
الج��ت��م��اع��ي��ة يف ال�����س��ارق��ة، م��ن اأب���رز 
اجل��ه��ات ال��رائ��دة يف ال��دول��ة التي لها 
بالعديد من  رائ����دة، ومت��ي��زه��ا  خ��ربة 
الفئات  مل��خ��ت��ل��ف  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات 

العمرية. 
ج����اءت من  ال���زي���ارة  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
�سكر  ع��ل��ى  امل��وؤ���س�����س��ة  ح��ر���ش  منطلق 
ب��دوره��م الفعال  ال�����س��رك��اء والإ����س���ادة 
ا�ستمرارية  يف  ودعمهم  واإ�سهاماتهم 

ال��ع��م��ل وت���ق���دمي اأف�������س���ل اخل���دم���ات 
املتخ�س�سة للموؤ�س�سة يف ظل وظروف 
وحر�ساً   ،2020 ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة 
من  ال��ن��وع  ه��ذا  مثل  ا�ستمرارية  على 

ال�سراكات وا�ستدامتها يف امل�ستقبل.
الن�ساء  لرعاية  دبي  موؤ�س�سة  اأن  علماً 
اإي���واء ورعاية  دار  اأول  والأط��ف��ال ه��ي 
اإن�����س��ان��ي��ة غ��ري رب��ح��ي��ة م�����س��رح ب��ه��ا يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة لرعاية 
العنف  �سحايا  من  والأط��ف��ال  الن�ساء 
الأ������س�����ري، ����س���وء م��ع��ام��ل��ة الأط����ف����ال، 
و���س��ح��اي��ا الجت�����ار ب��ال��ب�����س��ر، وق���د مت 
من   2007 ع��ام  اأواخ���ر  يف  تاأ�سي�سها 
اأج����ل م��ن��ح ال�����س��ح��اي��ا خ���دم���ات اإي����واء 
وحماية ودع��م ف��وري، ومب��ا يتفق مع 

املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان.
غنيمة  برئا�سة  ال��زائ��ر  ال��وف��د  و���س��م 
ال���رع���اي���ة  اإدارة  م����دي����ر  ال����ب����ح����ري 
والتاأهيل،و �سم�ش را�سد املهريي مدير 
وخلود  املجتمع،  وخدمة  تثقيف  اإدارة 
ال�سكان،  ق�سم  مدير   – �سعيد  فايز 
مرمي  ال��دائ��رة،  قبل  من  ح�سر  فيما 
املراأة،  حماية  مركز  مدير  اإ�سماعيل 
رعاية  دار  م��دي��ر  امل���رزوق���ي  وف��اط��م��ة 
الط���ف���ال، وف��اط��م��ة اإ���س��م��اع��ي��ل مدير 
دار الأمان، و �سمرية علي، رئي�ش ق�سم 

خط النجدة.

عبد�هلل بن ز�يد يرت�أ�ش �جتماع �للجنة �لعليا لالإ�سر�ف على �ل�سرت�تيجية �لوطنية ملو�جهة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب

�لإمار�ت تر�هن على �للتز�م يف مو�جهة »كورونا« خالل رم�سان
•• اأبوظبي-وام:

ح���ددت دول���ة الإم�����ارات جمموعة م��ن ال��ل��وائ��ح وال���ق���رارات ال��ه��ادف��ة ل�سبط 
رم�سان  �سهر  خ��الل  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�ش  اليومية  الإ���س��اب��ات  اأع���داد 
املبارك، وقطع الطريق اأمام حتول ال�سهر الف�سيل وما يرتبط به من عادات 
و�سلوكيات دينية وجمتمعية اإىل �سبب لعتالل منظومة مواجهة الفريو�ش.

وتراهن املوؤ�س�سات التي تعمل على مواجهة الوباء على ارتفاع م�ستوى الوعي 
املجتمعي ملنع اعتالل منظومة املواجهة ال�ساملة مع الفريو�ش خ�سو�ساً بعد 
النجاح يف خف�ش موؤ�سر الإ�سابات اليومية خالل �سهر اإبريل اجلاري مقارنة 

بالأرقام امل�سجلة يف �سهر مار�ش املا�سي.
وركزت القرارات ال�ستباقية التي اتخذتها دولة الإمارات قبل �سهر رم�سان 

على تكييف اأداء العبادات والعادات الجتماعية التي يتميز بها ال�سهر الف�سيل 
مع الأو�ساع ال�سحية امل�ستجدة، حيث تقرر عدم ال�سماح باإن�ساء خيم الإفطار 
العائلي اأو املوؤ�س�سي اأو يف مكان عام لتناول وجبات جماعية، اأو تقدمي وتوزيع 
لإدارة  الوطنية  الهيئة  حثت  كما  وامل�ساجد،  امل��ن��ازل  اأم���ام  الإف��ط��ار  وج��ب��ات 
الطوارئ والأزمات والكوارث اجلميع على جتنب جتمعات املجال�ش يف ليايل 

رم�سان، والبتعاد عن الزيارات العائلية.
ويف الوقت الذي تبحث فيه غالبية الدول الإ�سالمية عن بدائل لك�سر حدة 
امل�سهد خمتلفا يف  يبدو  العام،  �سهر رم�سان هذا  التباعد الجتماعي خالل 
دولة الإم��ارات مع ما متتلكه من بنية حتتية رقمية متطورة ق��ادرة على اأن 
خالل  من  العمال  خمتلف  وت�سيري  والت�سوق  للتوا�سل  بديلة  حلول  تقدم 

العامل الفرتا�سي بكافة و�سائطه واأدواته املرئية وامل�سموعة.

واأكدت هيئة تنظيم الت�سالت اأن الإمارات تعد من اأف�سل الدول التي تقدم 
الأمر  والنت�سار  ال�سرعة  حيث  من  العاملي  امل�ستوى  على  الإنرتنت  خدمات 
الذي يجعل التوا�سل الرقمي اأحد احللول التي ميكن اللجوء اإليها للتغلب 
والأ�سدقاء  الأق���ارب  بني  الفرتا�سي  التقارب  وحتقيق  التباعد  قيود  على 

وت�سارك اللحظات املميزة خالل �سهر رم�سان الف�سيل.
الإ�سالمية  ال����دول  غالبية  ك��م��ا  الإم������ارات  دول���ة  يف  رم�����س��ان  �سهر  ويتميز 
بارتفاع العمليات ال�سرائية من قبل امل�ستهلكني خا�سة تلك املتعلقة بالطعام 
وال�سراب، وت�سري كافة املعطيات اإىل ان هذه العمليات لن تتاأثر ب�سكل كبري 
هذه ال�سنة بف�سل منظومة الت�سوق الإلكرتوين املتوفرة التي ت�سم ع�سرات 
املتاجر الإلكرتونية والتي ميكن للم�ستهلكني ا�ستخدامها ل�سراء احتياجاتهم 

بكل ي�سر و�سهولة.

دولة  يف  امل�ستخدمة  الإل��ك��رتوين  الت�سوق  بتطبيقات  قائمة  الهيئة  ون�سرت 
الإمارات لي�ستخدمها امل�ستهلكون بدًل من ت�سوق البقالة ب�سكل �سخ�سي.

وتقوم الهيئة بتحديث القائمة ب�سكل بدوري بناًء على تطورات ال�سوق، ت�سمل 
املتاجر الإلكرتونية املدرجة يف القائمة مراكز الت�سوق واجلمعيات الكبرية، 
من  وغريها  واخل�سروات  اللحوم  وحم��الت  البقالة  حمالت  اإىل  بالإ�سافة 

خدمات الت�سوق.
 40 م��ن  اأك��رث  ع��رب  اليومية  م�ستلزماتهم  على  احل�سول  للجميع  وميكن 
تطبيقاً جتارياّ متاحاً لال�ستخدام داخل الدولة، وهنا يجدر الذكر باأن قيمة 
مدفوعات ال�سفقات الرقمية يف الإمارات خالل 2020 بلغت 18.50 مليار 
موؤ�س�سة  عن  وال�سادر   ،2021 الرقمي  العامل  تقرير  بح�سب  وذل��ك  دولر، 

مع �سركة "هوت �سويت". بالتعاون  �سو�سال" العاملية  اآر  "وي 

د�ئرة تنمية �ملجتمع: �لبتكار عامل �أ�سا�سي لتطور �ملجتمع وجناح �لتنمية �مل�ستد�مة

تهدف الزيارة الإجراء مقارنة معيارية واال�ستفادة من اخلربات املتبادلة

»دبي لرعاية �لن�ساء و�لأطفال« تطلع على خدمات �لرعاية و�حلماية بـ »�جتماعية �ل�ســارقة«
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

التجريبي  ال��ربن��ام��ج  جن���اح  ب��ع��د 
�سابق  ب��داأ بتنفيذه يف وق��ت  ال��ذي 
م���ن ال���ع���ام اجل�������اري، اأع���ل���ن بنك 
برنامج  اإط�������الق  ع����ن  ال�������س���ح���ة، 
ال�سكري  مل��ر���ش  املت�سلة  ال��رع��اي��ة 
جم���اًن���ا جل��م��ي��ع الأف������راد يف دولة 
الإم��������������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة، 
الذين  ل��الأ���س��خ��ا���ش  وامل��خ�����س�����ش 
ت�����س��خ��ي�����ش مر�ش  م����ن  ي���ع���ان���ون 
يتيح  حيث  ال�سكري من النوع 2، 
ملر�ش  اليومية  الإدارة  الربنامج 
امل�سكالت  ع���ن  ف�����س��اًل  ال�����س��ك��ري، 

الأخرى املتعّلقة بنمط احلياة.
وم���ن خ���الل اجل��م��ع ب��ني البتكار 
برنامج  يتبع  ال�سخ�سي،  والنهج 
ال�سكري  مل��ر���ش  املت�سلة  ال��رع��اي��ة 
م��ب��ادئ ال��رع��اي��ة امل��و���س��ى ب��ه��ا من 
الحت������اد ال������دويل ل��ل�����س��ك��ري، مبا 
يف ذل����ك م��راق��ب��ة اجل���ل���وك���وز من 
خالل اأجهزة قيا�ش ال�سكر يف الدم 
املت�سلة مثل iHealthاي هيلث 

وكونتور.  
املوؤ�س�ش  ج��ع��ف��ر،  زارم��ي��ن��ا  وق��ال��ت 
ال�سرتاتيجية  وم��دي��ر  امل�����س��ارك 
"يف كثري من  ال�سحة":  "بنك  يف 
الأحيان، ميكن اأن يكون ت�سخي�ش 
مر�ش ال�سكري مربًكا، وقد تتفاقم 
امل�سكلة عند اللتزام بخطة رعاية 
حياة  من��ط  و���س��ط  معقدة  �سحية 
يوؤثر  اأن  ميكن  وبالتايل  مزدحم. 
املعرفة والفهم ب�سكل كبري  نق�ش 
على كيفية اإدارة احلالة جّيداً وقد 
امل���ر����ش وي�سبب  ���س��دة  م���ن  ي��زي��د 
ال���ق���ل���ق ل��ل��م��ري�����ش. وم�����ن خالل 
ال�سخ�سية  ال��رع��اي��ة  ب��ني  اجل��م��ع 
وا�ستخدام اأجهزة املراقبة عن ُبعد 
التخّل�ش من  اإىل  نهدف  املبتكرة، 

التعقيد يف اإدارة مر�ش ال�سكري".
املت�سلة  الرعاية  برنامج  ويتمّيز 
ملر�سى ال�سكري بكونه يدير حالة 
املري�ش يف كل مرحلة من مراحل 
املر�ش، ويف بع�ش احلالت، ميكن 
اإذا جنح  امل��ر���ش  ت��ط��ور  ي��وؤخ��ر  اأن 
املري�ش يف التفاعل ب�سكل جّيد مع 
مبر�ش  الإ���س��اب��ة  اأث��ن��اء  الربنامج 

ال�سكري اأو يف مراحله املبكرة.
يقدم  الربنامج،  ه��ذا  جانب  واإىل 
اإدارة منط  ال�سحة" برامج  "بنك 
حياة  اأ�سلوب  ت�سجع  التي  احل��ي��اة 
لعدد  ي��ت��ي��ح  وا����س���ت���ب���اق���ي  ���س��ح��ي 
احلفاظ  ال�������س���ك���ان  م����ن  م���ت���زاي���د 
ب��دًل من عالج  على �سحة جّيدة، 
وتت�سمن  ال�سحية.  احلالة  �سوء 
البيانات  م��راق��ب��ة  ال���ربام���ج  ه���ذه 
الن�سائح  وت���ق���ي���ي���م  ال�������س���ح���ي���ة، 
الدعم  على  واحل�سول  الغذائية، 
"بنك  اأط��ب��اء  ويتمتع  التحفيزي. 
ال�سحة" بخربة طويلة يف التعرف 
ع��ل��ى الجت����اه����ات والأمن�������اط من 
وميكنهم  امل�ستمرة  املراقبة  خالل 
والتذكريات  ال��ت��ن��ب��ي��ه��ات  ت��ق��دمي 

عند ال�سرورة.
ورغم تركيزه على تقدمي خدماته 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط وجنوب 
اإىل  ال�سحة"  "بنك  يهدف  اآ�سيا، 
املبتكر  اجل���دي���د  ال��ربن��ام��ج  ن�����س��ر 

من  للحد  العامل  اأنحاء  جميع  يف 
وتكمل  ال�����س��ك��ري.  م��ر���ش  تف�سي 
النماذج  املت�سلة  ال��رع��اي��ة  ب��رام��ج 
للرعاية  وال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  احل���ال���ي���ة 
بني  اجل��م��ع  خ���الل  م��ن  ال�سحية 
الثغرات  ل�سد  املبتكرة  املمار�سات 
ودع������م ن���ه���ج اأك������رث ت���رك���ي���ًزا على 

املري�ش.
ال��ربن��ام��ج على  م��ن  ي�ستمل ج��زء 
الأع�����س��اء، وحت��دي��د مدى  حتفيز 
"بنك  اأن�ساأ  كما  وامل�ساركة،  التقدم 
ت�سنيف  نظام  اأجله  ال�سحة" من 
يعتمد  نوعه  م��ن  فريد  جن��وم   5
على مراقبة التقدم املحرز مقابل 
الأهداف املطلوبة وتقييم م�ستوى 

امل�ساركة.
التقنية  ه�������ذه  ع����ل����ى  وت���ع���ل���ي���ًق���ا 
جعفر:  زرمينا  قالت  التحفيزية، 
فقط  املهم  من  لي�ش  اأنه  "نعتقد 
ا  اأي�سً ولكن  املحرز،  التقدم  قيا�ش 
الع����������رتاف ب����اجل����ه����ود امل���ب���ذول���ة 
والح��ت��ف��اء ب��ه��ا. امل��ع��ل��وم��ات التي 
الربنامج  م��ن  ك��ج��زء  جمعها  مت 
املتخ�س�سني  ك��ب��ري  ب�سكل  ت��دع��م 
والأط���������ب���������اء، م������ا مي���ك���ن���ه���م من 
 360 كاملة  روؤي��ة  على  احل�سول 
درجة يف منط حياة املري�ش خارج 
ي�سّكل  ما  وه��و  ال�سريرية،  البيئة 
اإعطاء  يف  م�����س��ت��م��ر  ل��ن��ه��ج  ب���داي���ة 
الأولوية لل�سحة اجلّيدة، فجوهر 
هذا الربنامج هو تخ�سي�سه وفًقا 

لحتياجات كل فرد ".
وتت�سمن عملية الإعداد لربنامج 
ال�سكري  مل��ر���ش  املت�سلة  ال��رع��اي��ة 
ت��ق��ي��ي��ًم��ا ���س��ح��ًي��ا والط�������الع على 
ال���ت���اري���خ ال��ط��ب��ي ل��ل��ع��ائ��ل��ة، حيث 
���س��ي��ت��م ����س���وؤال امل��ر���س��ى ع���ن جهاز 
بالإ�سافة  لديهم  املف�سل  املراقبة 

اإىل اأهدافهم من الربنامج. 

•• دبي-وام:

اأع��ل��ن��ت م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د ب��ن را�سد 
اخل���ريي���ة  ل����الأع����م����ال  م���ك���ت���وم  اآل 
مليون   20 ت���ق���دمي  والإن�������س���ان���ي���ة 
مليون   100 "حملة  ل��دع��م  دره���م 
املنطقة  يف  الأك��رب  احلملة  وجبة"، 
20 دول��ة، التي  لإط��ع��ام الطعام يف 
انطلقت من دول��ة الإم���ارات بهدف 
ملكافحة  ال���غ���ذائ���ي  ال���دع���م  ت��ق��دمي 
دولة   20 يف  التغذية  و�سوء  اجل��وع 
من غانا غرباً وحتى باك�ستان �سرقاً 

ويف القلب منها العامل العربي.
امل��وؤ���س�����س��ة دعماً  وت�����س��ك��ل م�����س��اه��م��ة 
نوعياً لأهداف احلملة، التي تنظمها 
مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم 
العاملية، وتفتح باب التربع للجميع 
من داخل الدولة وخارجها مل�ساندة 
اجل���ه���ود ال��ع��امل��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة اجل���وع 

ب�سيغة  ال��غ��ذائ��ي  ال��دع��م  وت��ق��دمي 
املكونات  حت���ت���وي  غ���ذائ���ي���ة  ط�����رود 
يف  طعام  وجبات  لإع���داد  الأ�سا�سية 

املجتمعات اله�سة والأقل دخاًل.
اإع�������الن �ساحب  ب���ع���د  ذل�����ك  ي����اأت����ي 
ب���ن را�سد  ال�����س��ي��خ حم��م��د  ال�����س��م��و 
الدولة  رئ��ي�����ش  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ش  رئي�ش 
"رعاه اهلل" ، اإط��الق حملة "100 
الأك��رب من  احلملة  مليون وجبة"، 
لدعم  املنطقة  م�ستوى  على  نوعها 
الطرود  بتوفري  غذائياً  املحتاجني 

الغذائية لهم.
املوؤ�س�سة يف حملة  وت�ساند م�ساهمة 
100 مليون وجبة اأهدافها بتوفري 
وجبات  مكونات  ت��ق��دم  اأم���ان  �سبكة 
الطعام الأ�سا�سية للماليني يف 20 
حلول  ت��ق��دمي  يف  وامل�ساهمة  دول���ة، 
وتوظيف  اجل�����وع،  مل�����س��اك��ل  ف���وري���ة 

والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال�������س���راك���ات 
ب�����س��ك��ل عاجل  ل��ل��و���س��ول  ل��ل��ح��م��ل��ة 
ماليني  ع�������س���رات  اإىل  وم���ب���ا����س���ر 
والعامل،  امل��ن��ط��ق��ة  يف  امل�ستفيدين 
من اأجل تخفيف الأعباء عن الأ�سر 
للفئات  ال��غ��ذائ��ي  ال���دع���م  وت���ق���دمي 

الأقل دخاًل يف الدول امل�ستهدفة.
بوملحة،  اإب���راه���ي���م  ���س��ع��ادة  وث���ّم���ن 
لل�سوؤون  دب��ي  حاكم  �سمو  م�ست�سار 
رئي�ش  ونائب  والثقافية  الإن�سانية 
بن  حممد  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�ش 
اخلريية  لالأعمال  مكتوم  اآل  را�سد 
الإن�سانية  ال��ل��ف��ت��ة  والإن�������س���ان���ي���ة، 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ج��ان��ب  م��ن 
اآل م��ك��ت��وم نائب  حم��م��د ب��ن را���س��د 
جمل�ش  رئ���ي�������ش  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������ش 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" على 
 100 " باإطالق مبادرة  توجيهاته 
�سهر  م���ع  ت���زام���ن���اً  وجبة"  م��ل��ي��ون 

رم�����س��ان ال���ك���رمي ل��ت��ج�����س��د معاين 
اخلري والرحمة من دولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ل��ل��م��ح��ت��اج��ني يف 

الدول ال�سديقة وال�سقيقة.
اإن م�����س��رية دول���ة  ب��وم��ل��ح��ه  وق�����ال 
يد  ع��ل��ى  تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  الإم������ارات 
املغفور لهما ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان وال�سيخ را�سد بن �سعيد اآل 
" على  ث��راه��م��ا  اهلل  "طيب  م��ك��ت��وم 
وم�ساعدة  وال���ب���ذل  ال��ع��ط��اء  اأ���س�����ش 
ثابتاً  واإرث����اً  نهجاً  ات��خ��ذت  امل��ح��ت��اج، 
النهج  وه��و  والعطاء،  باخلري  متيز 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ت��وا���س��ل��ه  ال����ذي 
ب��ق��ي��ادة حكيمة  الإم��������ارات  ل���دول���ة 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن 
الدولة  رئ��ي�����ش  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
"حفظه اهلل"، واأخيه �ساحب ال�سمو 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جمل�ش  رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب 

"رعاه اهلل" ،  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخ��وان��ه��م 

املجل�ش الأعلى حكام الإمارات.
واأ�ساف اأن هذه املبادرة جت�سد الدور 
وقيادتها  الإم�����ارات  ل��دول��ة  املتميز 
الحتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  يف  ال��ر���س��ي��دة 
الإن�سانية وحت�سني حياة املحتاجني، 
الأزمات  مع  التعامل  على  وقدرتها 
الق�سايا  يف  ال���ط���ارئ���ة  واحل�������الت 
املرتبطة بحياة النا�ش واحتياجاتهم 
ال�����س��روري، وهي  ال��غ��ذاء  يف توفري 
ال�سمو  �ساحب  على  غريبة  لي�ست 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
الذي عودنا دوماً على اإيجاد احللول 
لق�سايا ال�سعفاء واملحتاجني وتبني 
مقدرتهم  م��ن  تعزز  التي  امل��ب��ادرات 

على التغلب على ظروفهم ال�سعبة 
هناك  اأن  ليعلموا  يعي�سونها  ال��ت��ي 
باآلمهم  ي�سعر  م��ن  اإخ��وان��ه��م  م��ن 
واأوجاعهم وميد يده مل�ساعدتهم من 

اأجل تغيري اأو�ساعهم لالأح�سن.
املالية  م�����س��اه��م��ت��ه��ا  ج���ان���ب  واإىل 
النوعية، تتوىل موؤ�س�سة حممد بن 
اخلريية  لالأعمال  مكتوم  اآل  را�سد 
 100 "حملة  تنفيذ  والإن�����س��ان��ي��ة 
مليون وجبة" بالتعاون مع برنامج 
الإقليمية  وال�سبكة  العاملي،  الغذاء 
ل���ب���ن���وك ال����ط����ع����ام، وامل���وؤ����س�������س���ات 
يف  املخت�سة  واخل��ريي��ة  الإن�����س��ان��ي��ة 
عدد من الدول العربية، وبالتن�سيق 
وال�������س���راك���ة م���ع ع����دد م���ن اجلهات 
واملحلية،  الحت�����ادي�����ة  وال���ه���ي���ئ���ات 
بالإ�سافة اإىل املوؤ�س�سات واجلمعيات 
الإن�سانية واخلريية املعنية يف دولة 

الإمارات.

املجتمعية  ال�سرائح  ملختلف  وي��ت��اح 
وال��ق��ط��اع��ات داخ���ل دول���ة الإم����ارات 
حملة  يف  امل�������س���اه���م���ة  وخ����ارج����ه����ا 
التربع  ع��رب  وج��ب��ة  م��ل��ي��ون   100
غذائية  ط������رود  ل�������س���راء  ال���ن���ق���دي 
اإي�سال  يتم  وم��واد متوينية، بحيث 
للم�ستحقني،  وال���ط���رود  ال��وج��ب��ات 
اأماكن  اإىل  والأف�������راد،  الأ����س���ر  م��ن 
20 دولة  اأك���رث م��ن  ت��واج��ده��م، يف 
والأردن  ولبنان  ال�سودان  بينها  من 
وم�سر  واوغندا  واأنغول  وباك�ستان 

والهند.
وت������وف������ر احل����م����ل����ة اأرب�����������ع ق����ن����وات 
رئ����ي���������س����ي����ة ل����ل����ت����ربع ه������ي امل����وق����ع 
للحملة  امل��خ�����س�����ش  الإل�����ك�����رتوين 
www.100millionmeals.
�سخ�ش  لأي  مي���ك���ن  ح���ي���ث   ،ae
معني  ع�����دد  �����س����راء  م���وؤ����س�������س���ة  اأو 
م���ن وج���ب���ات ال���ط���ع���ام، ك���ل ح�سب 

عن  التربع  ميكن  كما  ا�ستطاعته. 
حل�ساب  امل�����س��ريف  التحويل  ط��ري��ق 
يف  وج����ب����ة  م���ل���ي���ون   100 ح���م���ل���ة 
/ ورقمه:  الإ�سالمي"،  دبي  "بنك 
 AE08 0240 0015 2097
طريق  ع���ن  اأو   ،/7815 201
 meal اأو  وج���ب���ة  ك��ل��م��ة  اإر�����س����ال 
ر�سالة  ب�سيغة  الإجنليزية  باللغة 
حمددة  اأرق���ام  على   SMS ن�سية 
يف  و"ات�سالت"  "دو"  على �سبكتي 
دولة الإمارات، وكذلك تتيح احلملة 
مبا�سرة  بالتوا�سل  التربع  اإمكانية 
مع فريق احلملة يف مركز الت�سال 
 8004999 املجاين  الرقم  على 
الإل�����������ك�����������رتوين:  ال��������ربي��������د  اأو 
info@100MillionMeals.
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•• الظفرة -الفجر:

الظفرة  منطقة  بلدية  قامت  املبارك  رم�سان  ب�سهر  احتفاًء 
م�ستوى  ع��ل��ى  امل���دن  وم���داخ���ل  الرئي�سية  ال�����س��وارع  ب��ت��زي��ني 
امل��ن��ط��ق��ة وذل����ك م��ن خ���الل ت��رك��ي��ب اأك����رث م��ن 600 لوحة 
من  م�ستوحاة  الأب��ع��اد  وثالثية  ثنائية  وجم�سمات  م�سيئة 
لتعزيز  وذلك  الإ�سالمي،  املعماري  والفن  الإماراتي  ال��رتاث 

القيم الروحانية، ون�سر ال�سعادة بني اأفراد املجتمع، واإ�سفاء 
الفّعالة  الرقابة  وحتفيز  املنطقة،  �سوارع  على  جمالية  مل�سة 

على املظهر العام.
الطراز  م��ن  م�ستمدة  ت�سكيالت  ال��زي��ن��ة  اأع��م��ال  وت�سمنت 
الإ�سالمي، وثقافة دولة الإم��ارات، ومت تركيب الزينة بنظام 
)LED( املوفر للطاقة الكهربائية، كما اأن املواد امل�ستخدمة 
بهدف  للبيئة.  �سديقة  م��واد  من  م�سنعة  الزينة  اأع��م��ال  يف 

العامة  واملرافق  التحتية  والبنى  الأ�سول  اإدارة  كفاءة  تعزيز 
واحلفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ومنط وجودة 

احلياة.
ال�سوارع  ت���زي���ني  ع��ل��ى  ال���ظ���ف���رة  م��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  وحت���ر����ش 
امل��ب��ارك مع  �سهر رم�سان  ع��ام مبنا�سبة  ك��ل  امل���دن  وم��داخ��ل 
اللتزام باإجراءات الأمن وال�سالمة للمحافظة على �سالمة 

م�ستخدمي الطرق. 

لدعم احلملة االأكرب من نوعها اإقليميًا الإطعام الطعام يف 20 بلدًا بالتعاون مع برنامج االأغذية العاملي وال�سبكة االإقليمية لبنوك الطعام

حممد بن ر��سد لالأعمال �خلريية ت�ساهم مببلغ 20 مليون درهم تعادل 20 مليون وجبة لدعم »حملة 100 مليون وجبة«
احلملة توفر للمتربعني 4 قنوات �سهلة ال�ستقبال م�ساهماتهم ت�سمل موقعًا اإلكرتونيًا وح�سابًا م�سرفيًا ومركزًا لالت�سال وجمموعة اأرقام ال�ستقبال تربعات الر�سائل الن�سية

منطقة �لظفرة تتزين �حتفاًء 
ب�سهر رم�سان 

�ل�سحة  تعلن تقدمي 118،805 جرعات من 
لقاح كوفيد- 19 خالل �ل�ساعات �لـ 24 �ملا�سية

•• اأبوظبي-وام: 

118،805 جرعات من  اأعلنت وزارة ال�سحة و وقاية املجتمع تقدمي 
لقاح "كوفيد19-" خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية وبذلك يبلغ جمموع 
9،156،728 جرعة و معدل  اأم�ش  التي مت تقدميها حتى  اجلرعات 

توزيع اللقاح 92.58 جرعة لكل 100 �سخ�ش.
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح "كوفيد19-" و �سعيا 
اإىل الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف 

تقليل اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�ش " كوفيد- 19".

•• اأبوظبي-وام:

زيادة  و  لتو�سيع  املجتمع  وقاية  و  ال�سحة  وزارة  خطة  مع  متا�سيا 
نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت 
لهم  19" واملخالطني  "كوفيد-  امل�ستجد  كورونا  بفريو�ش  امل�سابة 
وعزلهم .. اأعلنت ال��وزارة اإج��راء 266،023 فح�سا جديدا خالل 
با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات 

اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�ش الطبي.

تو�سيع  و  ال��دول��ة  يف  الفح�ش  و  التق�سي  اإج���راءات  تكثيف     و�ساهم 
 2،022 ع��ن  الك�سف  يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الفحو�سات  ن��ط��اق 
حالة اإ�سابة جديدة بفريو�ش كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة 
جميعها حالت م�ستقرة تخ�سع للرعاية ال�سحية الالزمة، وبذلك 

يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 487،697 حالة.
4 ح��الت بتداعيات الإ�سابة بفريو�ش  ال��وزارة عن وف��اة  اأعلنت    كما 

كورونا امل�ستجد ليبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،537 حالة.
اأ�سفها وخال�ش تعازيها     واأعربت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن 

جلميع  ال��ع��اج��ل  بال�سفاء  ومتنياتها  امل��ت��وف��ني،  ل���ذوي  وم��وا���س��ات��ه��ا 
ال�سحية  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  املجتمع  ب���اأف���راد  مهيبة  امل�����س��اب��ني، 
ل�سحة  �سماناً  الجتماعي  بالتباعد  واللتزام  بالتعليمات  والتقيد 

و�سالمة اجلميع.
1،731 حالة جديدة مل�سابني بفريو�ش  ال��وزارة عن �سفاء  واأعلنت 
ال�سحية  الرعاية  تلقيها  بعد  اأعرا�سه  من  التام  تعافيها  و  كورونا 
الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�سفاء 

حالت.  471،906

اأجرت 266,023 فح�سا ك�سفت عن 2,022 اإ�سابة

»�ل�سحة« تعلن �سفاء 1،731 حالة جديدة من كورونا

بوملحة:   • اإبراهيم 
�سهر رم�سان الكرمي يج�سد معاين اخلري والرحمة من دولة االإمارات للمحتاجني يف الدول ال�سديقة وال�سقيقة مع  تزامنًا  وجبة«  مليون   100  « مبادرة  • اإطالق 
• ندعو كل اخلريين من اأبناء الوطن املعطاء واملقيمني على اأر�ض االإمارات للم�ساهمة يف هذه املبادرة لتوفري 100 مليون وجبة من االإمارات يف هذا ال�سهر الف�سيل

• م�سرية دولة االإمارات التي قامت على اأ�س�ض البذل وم�ساعدة املحتاج اتخذت نهجًا واإرثًا ثابتًا متيز باخلري والعطاء

»بنك �ل�سحة« ُيطلق مبادرة 
جمانية ملر�سى �ل�سكري 
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�ملركز �لإقليمي للتخطيط �لرتبوي يطلق من�سة 90 دقيقة من �ملعرفة �لرتبوية
•• ال�صارقة- وام: 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع كلية الإم����ارات  ال��رتب��وي  امل��رك��ز الإق��ل��ي��م��ي للتخطيط  ن��ظ��م 
للتطوير الرتبوي اأم�ش الأول اجلل�سة الأوىل الفرتا�سية من �سل�سلة 90- 
دقيقة من املعرفة الرتبوية- حتت عنوان -مدار�ش امل�ستقبل- حيث تعد هذه 
والأوراق  الدرا�سات  ا�ستعرا�ش  فيها  يتم  مهنية  حتاورية  من�سة  اجلل�سات 
تو�سلت  التي  والتو�سيات  والنتائج  املركز  وانتجها  ا�سدرها  التي  البحثية 
اإليها الدرا�سات ومناق�ستها مع اهل الخت�سا�ش وا�سحاب القرار باعتبارهم 

�سركاء ا�سرتاتيجني للمركز الإقليمي للتخطيط الرتبوي.
ال�سرتاتيجية  الأه����داف  م��ن  ال��ث��اين  للهدف  حتقيقاً  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وت��اأت��ي 

للمركز القليمي والذي ُيعنى بانتاج ون�سر املعرفة الداعمة ل�سيا�سات التعليم 
واملمكنة لتخطيط النظم التعليمية.

للتخطيط  الإقليمي  للمركز  ال��ع��ام  امل��دي��ر  املطيوعي  مهرة  �سعادة  واأك���دت 
التكنولوجيا  التوجه نحو  الذي حدث يف  الت�سارع  ا�ستيعاب  اأهمية  الرتبوي 
واإ�ستثمارها يف �سمان عملية التعلم ..م�سرية اىل اإن الدرا�سات ال�ست�سرافية 
مل�ستقبل التعليم تتنباأ ب�سيناريوهات يغيب عنها التعليم التقليدي ما �سيوؤثر 
بذلك على جميع مكونات البيئة املدر�سية مبا يدعم اأنواع التعلم امل�ستقبلية 
التي نتجت عن اجلائحة او �سوف تظهر بعدها ب�سكل يتنا�سب مع التطورات 

الجتماعية و القت�سادية و التكنولوجية.
الرتبوي  للتطوير  الإم��ارات  كلية  مدير  احلجري  اإبراهيم  د.  �سعادة  واأ�سار 

برامج  بطرح  الرتبوي  للتطوير  الم��ارات  كلية  بها  تقوم  التي  اجلهود  اىل 
الواقع  اإن  حيث  املدر�سية،  للقيادات  املهنية  الكفاءات  بتطوير  متخ�س�سة 
النظرة  وت��ط��وي��ر  تغيري  ع��ل��ى  ي��ح��ث  التعليم  احل��ا���س��ل يف جم���ال  وال��ت��ط��ور 

امل�ستقبلية للمدار�ش واآليات عملها.
تكوين  املتمثل يف  الرتبوية-  املعرفة  90- دقيقة من  �سل�سلة  ونظرا لهدف 
من�سة تفاعليه لن�سر اآخر ال�سدارات والبحوث التي ينتجها املركز القليمي 
للتخطيط الرتبوي فقد عر�ست د. كلودين هباك الأ�ستاذ م�سارك يف ق�سم 
الإر�ساد والرتبية اخلا�سة وعلم الع�ساب بكلية الإمارات للتطوير الرتبوي 
ورقتها بعنوان -مدار�ش امل�ستقبل- التي كونت ت�سوراً حول مدار�ش امل�ستقبل 
غ��ايل طرح  الدكتورة هنا  قادتها  ذل��ك من خ��الل جل�سة حت��اوري��ة  بعد  ومت 

الذين ت�سمنوا  امل�ساركني يف اجلل�سة  تبادل اخل��ربات من اخل��رباء  و  الآراء 
ال�سراكات ال�سرتاتيجية جمموعة  ال�سيدة كلثوم علي �سامل عبداهلل رئي�ش 
للتعليم  األ��ف  يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ش  ظفر  ون��ادر  للتعليم  جيم�ش 
اأ�ساتذة  مينغ،  هاو  والربوفي�سورة  دانيلز  ه��اري  الربوفي�سور  اإىل  بال�سافة 
ال�سل�سلة  ه���ذه  وتنظيم  تنفيذ  ان  اىل  ي�����س��ار  اأك�����س��ف��ورد.  بجامعة  ال��رتب��ي��ة 
الرتبوي  للتخطيط  املركز القليمي  وامل�ستمر بني  امل�سرتك  التعاون  يعك�ش 
واملوؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية يف اإطار �سراكات ا�سرتاتيجية ي�سعى املركز 
من خاللها لتقدمي الدعم و امل�ساندة لالنظمة التعليمية والعاملني فيها يف 
املمار�سات  اأف�سل  العربية من خالل تبادل اخل��ربات والط��الع على  ال��دول 

وتبنى ال�سيا�سات التعليمية الداعمة لتطوير التعليم.

التابعة  ال�سارقة"  "نا�سئة  اختتمت 
القادة  "ربع قرن" ل�سناعة  ملوؤ�س�سة 
الربيع  "خميم  واملبتكرين، فعاليات 
عرب  ن��ظ��م��ت��ه  ال����ذي  الفرتا�سي"، 
امل���رئ���ي، بهدف  م��ن�����س��ات الت�������س���ال 
تنمية معارف النا�سئة يف الأعمار من 
18 �سنة، وتعزيز قدراتهم  13 اإىل 
على البتكار والتميز يف التعبري عن 

اأفكارهم بروؤى اإبداعية.

يف  االإبـــداع  اأ�سا�ض  التخ�س�ض 
اإدارة االأعمال

"فنون  ت��ع��رف امل�����س��ارك��ون يف ور���س��ة 
اإدارة الأعمال" التي اأقيمت بالتعاون 
مع اأكادميية الإعالم اجلديد قدمها 
امل����رزوق����ي، �سانع  اأح���م���د  امل��ه��ن��د���ش 
حمتوى اقت�سادي عربي، اإىل مفهوم 
ال�ستثمار واأبرز ال�سمات ال�سخ�سية 

ل���رائ���د الأع�����م�����ال، وت���ط���رق امل����درب 
الأفكار  واب��ت��ك��ار  �سناعة  ف��ن��ون  اإىل 
واأبرز  امل�سروع،  ودورة حياة  الرائدة، 
ال��ت��غ��ل��ب عليها  ال��ت��ح��دي��ات وك��ي��ف��ي��ة 
للنجاح،  كمقومات  منها  وال�ستفادة 
التخ�س�ش  اأه��م��ي��ة  امل���رزوق���ي  واأك����د 
يف  والإب��داع  النجاح  اأ�سا�ش  باعتباره 

اإدارة الأعمال وكافة القطاعات.

فنون الت�سوير "بالدرونز"
الت�سوير  "فنون  ور�������س������ة  ويف 
بالطائرات  دون طيار"، التي قدمها 
هند�سة  ط���ال���ب  ال��ب�����س��ت��ك��ي،  خ���ال���د 
معمارية وم�سور فوتوغرايف، تعرف 
الطائرات  اأن�������واع  اإىل  امل�������س���ارك���ون 
وكيفية  "الدرونز"،  ط���ي���ار  دون 
الإنقاذ  عمليات  يف  منها  ال�ستفادة 
والت�سوير  اجل���ي���ول���وج���ي  وامل�������س���ح 

اأ�سا�سيات الت�سوير  اجلوي، وتعلموا 
التقاط  وكيفية  ب��ال��درون��ز  اجل���وي 
بوا�سطتها  م��رئ��ي��ة  وم��ق��اط��ع  ���س��ور 
وب���رجم���ت���ه���ا ل���ت���خ���ط���ي ال����ع����وائ����ق، 
عن  وهبوطها  طريانها  يف  والتحكم 
وال�سالمة،  الأم��ن  نطاق  ُبعد �سمن 
وكيفية ا�ستخراج الت�ساريح اخلا�سة 
واأهمية  امل��ع��ن��ي��ة،  اجل���ه���ات  م���ن  ب��ه��ا 
والقوانني  ال��ن��ظ��م  ع��ل��ى  الط������الع 
املعمول بها يف الدولة ب�ساأن الت�سوير 

"بالدرونز".

فنون التفاو�ض
"فنون  وت��ع��ل��م امل�����س��ارك��ون يف ور���س��ة 
األيك�ش  ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  التفاو�ش" 
برون، مدرب فنون الأداء والت�سال 
يف معهد �سكيلدير، مفهوم الت�سال 
الفّعال،  الت�������س���ال  م���ه���ارات  واأه�����م 

الأن�سطة  م��ن  جمموعة  خ��الل  م��ن 
ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة وع�����رب ال����س���ت���م���اع اإىل 

املحادثات وحتليلها.

حتدي اخلطابة
التحدث  "فنون  لور�سة  وا�ستكماًل 
اآمال  اأم��ام اجلمهور"  التي قدمتها 
وتطوير،  تعليم  ا���س��ت�����س��اري��ة  ���س��ع��د، 
ت��ن��اف�����ش امل�����س��ارك��ون يف ال���ور����س���ة يف 
اخلطابة"  "حتدي  بعنوان  م�سابقة 
عمل  يف  املكت�سبة  خرباتهم  لتطبيق 
مقطع مرئي من دقيقتني اإىل ثالث 
دقائق للحديث عن درو�ش تعلموها 
وتاأثريها  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  خ����الل 
عليهم، واأ�سفرت نتيجة امل�سابقة عن 
بدوي  م�سطفى  الرحمن  عبد  ف��وز 
الثاين  امل��رك��ز  وك���ان  الأول،  ب��امل��رك��ز 
وزايد  خ��ال��د  الأخ���وي���ن  ن�سيب  م��ن 

الكوز، فيما فاز باملركز الثالث مايد 
امل��ر اأم��ا املركز ال��راب��ع فقد ف��ازت به 

فرح اأحمد.
امل�سابقة  حت��ك��ي��م  جل���ن���ة  وت���ك���ون���ت 
م���ن الإع����الم����ي الإم����ارات����ي حممد 
اخل��ط��ي��ب، م��ذي��ع يف م��وؤ���س�����س��ة دبي 
الإماراتية  والإع��الم��ي��ة  ل���الإع���الم، 
�����س����روق ل�������س���ك���ري، م���را����س���ل حمرر 
يف م���رك���ز الأخ����ب����ار مب��وؤ���س�����س��ة دبي 
ل��الإع��الم، وال��دك��ت��ورة ���س��الم �سليم، 
م�ست�سارة الإتيكيت والربوتوكول، يف 
اإمباكت املُنفذة للور�سة،  �سركة وايد 
خ��ال���س��ة خرباتهم  ق���دم���وا  ال���ذي���ن 

للم�ساركني.

الثقافة هي االأ�سا�ض الذي ُتبنى 
عليه مهارات التحدث

اأهمية  اإىل  اخل��ط��ي��ب  حم��م��د  اأ����س���ار 

باعتباره  اجل��م��ه��ور  اأم����ام  ال��ت��ح��دث 
الإعالم،  جم��ال  يف  الفقري  العمود 
املتحدث  اأن يكون  اإىل �سرورة  لفتاً 
مثقفاً اأي�ساً لأن الثقافة هي الأ�سا�ش 
التحدث،  م��ه��ارات  عليه  ُتبنى  ال��ذي 
ا�ستخدام  ع���ل���ى  امل�������س���ارك���ني  وح�����ث 
التعبري  يف  ال���ب�������س���ي���ط  الأ�����س����ل����وب 

لإي�سال الفكرة للجمهور.
والفعاليات  امل�سابقات  يف  النخراط 

ي�سقل ال�سخ�سية وينمى املعارف
ل�سكري  ���س��روق  لفتت  جهتها  وم��ن 

وامل�ساركة  الن���خ���راط  اأه��م��ي��ة  اإىل 
للنا�سئة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل�����س��اب��ق��ات  يف 
ال�سخ�سية  ي�سقل  مب��ا  وال�����س��ب��اب، 
ون�سحت  امل��ع��ارف،  تنمية  يف  وي�سهم 
امل�ساركني للبعد عن احلفظ احلريف 
عام  ب�سكل  امل��و���س��وع  وف��ه��م  للجمل 
للقدرة على التحدث والتعبري عنه، 
وامل����وازن����ة ب���ني احل��ف��ظ والرجت�����ال 

لتحقيق التميز.
واأو�سحت د. �سالم �سليم اأن التحدث 
وال����ت����وا�����س����ل م����ع الآخ������ري������ن اأح����د 

اأ�سا�سيات النجاح يف جممل قطاعات 
احلياة، وكلما كان ال�سخ�ش متمكناً 
كانت  كلما  ذات����ه؛  ع��ن  التعبري  م��ن 
اأهدافه،  حتقيق  على  ال��ق��درة  ل��دي��ه 
ل����ذل����ك ف�������اإن امل���ط���ال���ع���ة وال�����ق�����راءة 
يف  للنا�سئة  ج����داً  م��ف��ي��دة  وامل��ع��رف��ة 
����س���ن م���ب���ك���رة، ح���ت���ى ي��ت��م��ك��ن��وا من 
وحتقيق  اأه���داف���ه���م  اإىل  ال���و����س���ول 
امل�ساركني  وح��ث��ت  والتميز،  النجاح 
على البتعاد عن متثيل الن�ش وعدم 

املبالغة يف ا�ستخدام لغة اجل�سد.

 •• اأبوظبي-الفجر:

ال��ي��وم الأرب���ع���اء برنامج  ت���راث الإم�����ارات  ن���ادي  يطلق 
�سل�سلة  يقدم  ال��ذي  الرم�سانية"  الرتاثية  "املن�سة 
والطقو�ش  العادات  اأب��رز  عن  الإفرتا�سية  الور�ش  من 
الرتاث  روح  م��ن  معاملها  ت�ستمد  ال��ت��ي  ال��رم�����س��ان��ي��ة، 
ال�سعبي املحلي، وبقيت ثابتة ورا�سخة يف جذور املجتمع 

الإماراتي.
درب  "على  مل��ب��ادرة  اإ�ستكماًل  الربنامج  اإط���الق  وي��اأت��ي 
الأوليني" التي اأطلقها مركز زايد للدرا�سات والبحوث 
التابع لنادي تراث الإمارات بالتعاون مع وزارة الرتبية 
والتعليم يف نهاية �سهر فرباير املا�سي والتي ت�سمنت 
ع���ددا م��ن الأن�����س��ط��ة وال���ور����ش ال��رتاث��ي��ة امل��وج��ه��ة اإىل 
الأجيال النا�سئة، بهدف تر�سيخ قيم الرتاث يف نفو�سهم 

وتذكريهم مبا تركه اأ�سالفهم من عادات واآداب وقيم. 
وي�سم الربنامج جمموعة من الور�ش عن اأبرز املظاهر 
حتري  مثل  املُبارك  رم�سان  ب�سهر  املرتبطة  الرتاثية 
الهالل وال�ستعداد لإ�ستقبال ال�سهر الف�سيل، العادات 

الإجتماعية واملجال�ش، املاأكولت والألعاب ال�سعبية. 
اإىل  الإم��ارات من خالل الربنامج  وي�سعى نادي تراث 
وت�سليط  رم�����س��ان،  �سهر  ف��ى  ال�سعبى  ال���رتاث  اإح��ي��اء 
لالحتفال  امل�ساحبة  الثقافية  املمار�سات  على  ال�سوء 

بال�سهر الكرمي، ومنط املعي�سة واحلياة يف كنفه. 
و���س��وف يتم ب��ث ال��ور���ش يومي الث��ن��ني والأرب��ع��اء من 
ك���ل اأ���س��ب��وع يف ال�����س��اع��ة ال��ع��ا���س��رة م�����س��اًء ط����وال �سهر 
رم�سان على قناة نادي تراث الإم��ارات على اليوتيوب 
ح�سابات  وعلى   )Torathehc - YouTube(

النادي يف مواقع التوا�سل الجتماعي. 

نادي تر�ث �لإمار�ت يطلق »�ملن�سة �لرت�ثية �لرم�سانية«

يف ختام »خميم الربيع االفرتا�سي«

»نا�سئة �ل�سارقة« يتعلمون فنون �لتفاو�ش و�إد�رة �لأعمال و�لت�سوير »بالدرونز« ويتاألقون يف حتدي �خلطابة

�نتخاب جمل�ش �إد�رة جديد 
مل�سرح دبي �لوطني

•• دبي -وام:

عقدت اجلمعية العمومية مل�سرح دبي الوطني اجتماعا لنتخاب جمل�ش اإدارة 
جديد حيث ت�سلم �سعادة يا�سر القرقاوي رئا�سة جمل�ش الإدارة لدورة ثانية 
واإ�سراف  بح�سور  الق��رتاع  عملية  يف  امل�ساركني  الناخبني  اأ���س��وات  ف��رز  بعد 

وزارة تنمية املجتمع.
�سم جمل�ش الإدارة اجلديد يف ع�سويته الفنان عبداهلل �سالح نائبا للرئي�ش 
ماليا  مديرا  اإبراهيم  ع��ادل  والفنان  لل�سر  اأمينا  حممد  الهنوف  وال�ساعرة 
والفنان �سعيد عبد العزيز مديرا للعالقات العامة والفنان اأحمد ال�سام�سي 
م���دي���را ف��ن��ي��ا ل��ل��م�����س��رح وال��ف��ن��ان ح��م��د احل���م���ادي م���دي���را ل��ل��ج��ن��ة الثقافية 

والإعالمية.
اإدارة م�سرح دبي اجلديد جهود  وثمن �سعادة يا�سر القرقاوي رئي�ش جمل�ش 
وخارجها  ال��دول��ة  داخ��ل  امل�سرحية  احلركة  دع��م  يف  ودوره���ا  ال�سابقة  الإدارة 
ال�سيخ  ال�سمو  امل�سرح مي�سي على خطى و توجيهات �ساحب  اأن  اإىل  .. لفتا 
اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش ال��وزراء حاكم  حممد بن را�سد 
الدولة  الفنية يف  دعم احلركة  على  الدائم  �سموه  "رعاه اهلل" وحر�ش  دبي 

عامة ويف اإمارة دبي خا�سة.
وتقدم با�سم جمل�ش الإدارة اجلديد بال�سكر والتقدير اإىل وزارة تنمية املجتمع 
لدورها يف تقدمي خمتلف اأوجه الدعم والرعاية مل�سرح دبي واجلمعيات ذات 
اأعمال فنية ترقى اإىل طموحات  النفع العام ، واعدا جمهور امل�سرح بتقدمي 
رواد »اأبو الفنون« وتربز دوره كم�سرح وطني يف ن�سر الوعي الثقايف لكل فئات 

املجتمع تطلعا للروؤية احلكيمة والثاقبة للقيادة الر�سيدة .
و�سدد القرقاوي على ال�ستمرار بدعم حركة الإبداع يف جمال امل�سرح وتن�سيطه 
من خالل حتفيز الفنانني على عقد اجلل�سات الفنية عرب الإنرتنت وتبادل 

اخلربات ريثما يتعافى العامل من هذه اجلائحة .
دبي  م�سرح  ا�سم  حتت   1977 ع��ام  تاأ�س�ش  دب��ي  م�سرح  اأن  بالذكر  اجلدير 
ال�سعبي وانتقل ا�سمه اإىل م�سرح دبي الوطني قبل عامني بعد موافقة وزارة 
للم�سرح  املوؤ�س�سني  الفنانني  من  كانوا  جنوما  امل�سرح  وخ��رج  املجتمع  تنمية 
�سلطان  وم��رمي  �سالح  ع��ب��داهلل  اأهمهم  م��ن  الإم��ارات��ي��ة  وال�سينما  وال��درام��ا 
اإبراهيم وغريهم  املزروعي وعادل  اأحمد وفاطمة احلو�سني وموزة  و�سمرية 

الكثري و خا�سة ال�سباب.

ُتبنى عليه مهارات التحدث  الذي  االأ�سا�ض  هي  الثقافة  اخلطيب:  حممد  • االإعالمي 
• االإعالمية �سروق ل�سكري: االنخراط يف امل�سابقات والفعاليات ي�سقل ال�سخ�سية وينمى املعارف

مع االآخرين اأحد اأ�سا�سيات النجاح يف جممل قطاعات احلياة التحدث  �سليم:  �سالم  • د. 
اأحمد املرزوقي: التخ�س�ض اأ�سا�ض االإبداع يف اإدارة االأعمال • م. 
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اأخبـار الإمـارات
»�للجنة �لوطنية ملو�جهة غ�سل �لأمو�ل ومكافحة متويل �لإرهاب« تعقد �جتماعها �لثالث لعام2021

•• اأبوظبي-وام:

عقدت " اللجنة الوطنية ملواجهة غ�سل الأموال و مكافحة متويل الإرهاب 
والتنظيمات غري امل�سروعة " اجتماعها الثالث لعام 2021.

التميمي حمافظ  بالعمى  ���س��امل  خ��ال��د حممد  م��ع��ايل  الج��ت��م��اع  ت��راأ���ش 
م�سرف الإم��ارات العربية املتحدة املركزي رئي�ش اللجنة بح�سور معايل 
العاملي  اأبوظبي  اإدارة �سوق  ال�سايغ، وزير دولة رئي�ش جمل�ش  اأحمد علي 

وذلك ملناق�سة اآخر التطورات واأبرز املوا�سيع املتعلقة بها.
"ن�سعى من خالل   : التميمي  بالعمى    و قال معايل خالد حممد �سامل 
اآخر  مناق�سة  اإىل  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني  �سركائنا  م��ع  ال���دوري���ة  اجتماعاتنا 
مبادرات اللجنة الوطنية ملواجهة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب 

يف  امل�سرتكة  جهودنا  تعزيز  يف  ي�سهم  مب��ا  امل�����س��روع��ة،  غ��ري  والتنظيمات 
مواجهة اجلرائم املالية".

�سعيد  على  فيها  املمثلة  اجلهات  م�ستجدات  اآخ��ر  على  اللجنة  اطلعت  و 
تنفيذ مبادرات خطة عملها و اتخذت القرارات الالزمة ب�ساأنها.

  ت�سمنت قرارات اللجنة اعتماد �ستة تقارير لتقييم املخاطر ح�سب املجال 
والتي �سملت خماطر متويل الإرهاب، وغ�سل الأموال القائم على التجارة، 
واإ�ساءة ا�ستخدام الأ�سخا�ش العتباريني، واجلمعيات غري الهادفة للربح، 
اأ�سا�سا ملزيد من التوافق  واملحامني، وقطاع الذهب، الأمر الذي �سي�سكل 
احلالية  امل��خ��اط��ر  م��ع  والت�سغيلية  الت�سريعية  والأول���وي���ات  الأط���ر  ب��ني 
و�سي�سهم يف موا�سلة تعزيز فهم اجلهات املعنية للمخاطر لتعزيز التعاون 
الأموال  ملواجهة غ�سل  الر�سادية  الأدل��ة  اللجنة  اأع�ساء  اأق��ر  و  بينهما.   

ومكافحة متويل الإرهاب اخلا�سة باملوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري 
املالية املحددة.

اللتزام  باأهمية  الوعي  زي��ادة  بهدف  الر�سادية  الأدل���ة  ه��ذه  اإ���س��دار  ومت 
وعقوبة  وخم��اط��ر  امل��ال��ي��ة  ب��اجل��رائ��م  املرتبطة  وال��ق��وان��ني  بالت�سريعات 

انتهاكها.
باجلهات  اخلا�سة  اللكرتونية  امل��واق��ع  يف  الر���س��ادات  ه��ذه  ن�سر  و�سيتم 

الرقابية بعد تعميمها على اجلهات املرخ�سة من قبلها للعمل بها.
  و تبنت اللجنة الوطنية مبادرة اللجنة الفرعية جلهات التحقيق جلرائم 
غ�سل  ملواجهة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  تنفيذ  خطة  ب�ساأن  الأم��وال  غ�سل 
امل�سوؤوليات  لتحديد  ت�سعى  وال��ت��ي  الإره����اب  مت��وي��ل  ومكافحة  الأم����وال 
غ�سل  م��ن  للحد  امل�سرتك  التعاون  ومتتني  املعنية  الأط���راف  جميع  ب��ني 

الأموال.
 كما ناق�ش الجتماع اإحدى مبادرات خطة العمل الوطنية املحدثة وهي 
تقوية جهود ال�سمول املايل من خالل التدابري الهادفة اإىل تعزيز و�سول 
امل�سرف  لإ���س��راف  اخلا�سعة  املالية  املوؤ�س�سات  اإىل  املجتمع  فئات  جميع 
اأو مقدمي خدمات  املركزي وتقليل العتماد على و�سطاء احلوالة املالية 

حتويل الأموال غري الر�سميني.
وعر�ش امل�سرف املركزي اجلهود املبذولة لتعزيز ال�سمول املايل يف الدولة، 
من حيث تطوير نظام حماية الأجور، واعتماد م�سفوفة خماطر املنتجات 
اإ�سافة اىل زيادة  التي طورتها �سركات ال�سرافة وو�سطاء احلوالة املالية 
وعي والتزام �سركات ال�سرافة باإجراءات مواجهة غ�سل الأموال ومكافحة 

متويل الإرهاب.

•• راأ�س اخليمة –الفجر:

نظمت غرفة راأ�ش اخليمة فعالية "معا نتعافى" يف مركز راأ�ش اخليمة للمعار�ش 
من منطلق تكثيف اجلهود للت�سدي جلائحة كورونا، وامل�ساهمة يف ن�سر الوعي 

باأهمية اللقاح ودوره الفعال يف احلد من اجلائحة، بالإ�سافة اإىل التاأكيد على 
�سرورة ا�ستمرارية مراعاة وتطبيق الإجراءات الحرتازية للو�سول اإىل مرحلة 
التعايف.  واأكد حممد ال�سبب، مدير عام غرفة راأ�ش اخليمة بالوكالة اأن قيادتنا 
الر�سيدة و�سعت �سحة املواطنني واملقيمني يف مقدمة اأولوياتها خالل التعامل 

مع جائحة كورونا، م�سرياً اإىل اأن كوفيد 19- كان مبثابة اختبار لقيا�ش مدى 
ا�ستعداد اأنظمة الرعاية ال�سحية يف جميع اأنحاء العامل وقدرتها على ال�ستجابة، 
جمانا  اللقاح  توفري  اإىل  بالإ�سافة  اجلائحة  مواجهة  يف  الدولة  جنحت  ولقد 
لكافة من يعي�ش على اأر�ش الإمارات، م�سدداً على �سرورة اللتزام بالإجراءات 

الحرتازية والتباعد اجل�سدي حتى نتجاوز الأزمة ب�سالم. ووزعت غرفة راأ�ش 
اخليمة هدايا عينية على متلقي اللقاح يف مركز راأ�ش اخليمة للمعار�ش، و�سارك 
يف الفعالية عدد من املتطوعني من موظفي غرفة راأ�ش اخليمة لرت�سيخ مفهوم 

التطوع واأهميته يف تقدمي الدعم اإىل خطوط الدفاع الأوىل.

•• اأبوظبي - وام:

اأعلن مركز اأبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي، 
عن اإطالق م�سروع "مائة كتاب وكتاب" الذي يهدف اإىل و�سع قوائم موثوقة 
ومعتمدة للكتب العربية التي اأثرت الثقافة العاملية ومثلت اإ�سافة اإىل املعرفة 
العربية، ويوفر  الن�سر  لي�سّد ثغرة يف �سناعة  امل�سروع  الإن�سانية. وياأتي هذا 
مادة معرفية يحتاج اإليها القارئ العربي املقبل على اكت�ساف الكنوز الإبداعية 
اأبناء الثقافات واللغات الأخرى  العربية على مر الع�سور، كما ي�ستفيد منها 
عليهم  ي�سهل  ما  وه��و  وق���راء،  وم��وؤرخ��ني  ونا�سرين ومرتجمني  باحثني  من 
الأ�سا�سية  واملعلومات  م�سمونها  على  والتعرف  الأع��م��ال  ه��ذه  اإىل  الو�سول 
نافذة  ويفتح  العربي،  والإبداعي  الفكري  الإنتاج  ثراء  ويعك�ش  بها،  املرتبطة 

وا�سعة لكي يتعرف العامل على هذا الإنتاج الكبري ويتفاعل معه.
"اإن  اأبوظبي للغة العربية:  وقال �سعادة الدكتور علي بن متيم رئي�ش مركز 
الهادفة  املركز  ا�سرتاتيجية  "مائة كتاب وكتاب" الذي يندرج �سمن  م�سروع 
اإىل ن�سر الثقافة واللغة العربية يف العامل، ي�سعى اإىل تعزيز ثقافة املختارات 
العنوان  له هذا  اخرتنا  وقد  العربي يف خمتلف ع�سوره،  الأدب  التي عرفها 
مقرتحات  على  بناًء  والتو�سعة  لالإ�سافة  وقابلة  مفتوحة  القائمة  اأن  لنوؤكد 

ة بالأدب العربّي". املراكز والهيئات واملوؤ�ّس�سات واجلهات املخت�سّ
الثقافة  الق��رتاب من  اإىل  ت�سعى  عاملية عديدة  "اإن جهات  �سعادته:  واأ�ساف 
العربية، لكنها كثرياً ما ت�سطدم بغياب اأو نق�ش القوائم املوثوقة التي ميكن 
للمعلومات  الإن��رتن��ت  �سبكة  على  فادحاً  نق�ساً  جند  اأننا  كما  اإليها،  الركون 
ال�سل�سلة  هذه  تكون  ب��اأن  وناأمل  املهمة،  العربية  الأعمال  من  بكثري  املتعلقة 

املوؤ�س�سات  تت�سافر جهود  واأن  النق�ش،  ل�سّد هذا  انطالق  القوائم نقطة  من 
اإىل  ال��و���س��ول  م��ن  لنتمكن  العربية،  اللغة  وحم��ّب��ي  والباحثني  واملخت�سني 
�سل�سلة قوائم ت�سمل خمتلف جوانب التاأليف والكتابة باللغة العربية اأو عن 

الثقافة العربية يف اللغات الأخرى".
كتاب  "مائة  م�سروع  م��ن  الأوىل  القائمة  اأن  متيم  ب��ن  علي  الدكتور  واأع��ل��ن 
يف  اأّث��رت  التي  الكربى  املعرفية  الأعمال  و�ستت�سمن  قريباً  وكتاب" �ست�سدر 
الثقافات العاملية، مبا فيها من موؤلفات فكرية واإبداعية ومو�سوعية ولغوية 
تتبعها قوائم  اأن  ال�سابع ع�سر، على  القرن  العربي وحتى  التاأليف  منذ فجر 
اأنواع التاأليف  تغطي الفرتات الالحقة، وتليها قوائم اأخرى تتناول خمتلف 
اأع��م��ال �سعرية ون��رثي��ة وف��ك��ري��ة ول��غ��وي��ة، و���س��وًل اإىل وقتنا  وال��ك��ت��اب��ة، م��ن 

الراهن.

اأما عن منهجية العمل فقالت موزة ال�سام�سي املدير التنفيذي ملركز اأبوظبي 
تنه�ش  العناوين،  واختيار  القوائم  و�سع  عملية  اإن  ب��الإن��اب��ة،  العربية  للغة 
املجال،  باع طويل يف هذا  لهم  واملخت�سني ممن  الباحثني  بها جمموعة من 
ومن �سمنهم اأع�ساء اللجنة العلمية للمركز، واللجان الفرعية، ونخبة من 

الباحثني والنقاد من خمتلف جمالت املعرفة يف املنطقة العربية والعامل.
 واأو�سحت اأن كل قائمة من القوائم �ست�سدر يف كتاب باللغة العربية، يرتجم 
اإىل عدد من اللغات احلية، ويت�سمن تعريفاً بالأعمال املختارة، وبياناً باأ�سباب 
اإنتاج  ويف  اإلكرتونياً،  متوفرة  القائمة  هذه  تكون  و�سوف  وتاأثريها،  اأهميتها 
ب�سري و�سمعي جذاب للجمهور، كما �ستقام �سل�سلة ندوات وور�ش عمل ملناق�سة 
والختيار  الكتب  بع�ش  اخت�سار  �سيتم  كما  العاملّية،  الآداب  واأثرها يف  الكتب 

منها وتوظيفها يف مناهج تدري�ش العربّية للناطقني بها وبغريها.

•• العني-الفجر:

كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة  ب������داأت  م��ن��ذ 
العديد  ان��ط��ل��ق��ت  ال���ع���امل،  ت�����س��رب 
م��ن الأب��ح��اث وال��درا���س��ات العلمية 
لكت�ساف هوية هذا الفريو�ش الذي 
اأن  �سك  ول  اجلميع.  حياة  اقتحم 
دولة الإمارات كانت �سباقة يف جمال 
تطوير الأبحاث الطبية وال�ستفادة 
مب�ستوى  لالرتقاء  خمرجاتها  من 
جلميع  املقدمة  ال�سحية  اخلدمات 
اأفراد املجتمع ،وهذا ما تتبعه جامعة 
ال��ع��ني ك��ذل��ك ال��ت��ي ت�����س��ري بخطى 
بالبحث  الرت����ق����اء  ن��ح��و  وا����س���ح���ة 
من  جمموعة  اإج����راء  ع��رب  العلمي 
وال��درا���س��ات على  العلمية  الأب��ح��اث 

اأيد اأمهر الباحثني يف اجلامعة. 
الدرا�سات  وع�سرات  الأخ��ب��ار  مئات 
كورونا،  ف��ريو���ش  ح��ول  تن�سر  ال��ت��ي 
م��ن��ه��ا م��ا ت��ث��ب��ت م��ع��ل��وم��ات واأخ����رى 
تنفيها، ويبقى البحث عن احلقيقة 
م�ستمراً.  ماهي الأعرا�ش واملخاطر 
امل��ح��ت��م��ل��ة؟ م��اه��ي ع���وام���ل اخلطر 
ماهي  ال��وف��ي��ات؟  مب��ع��دل  املرتبطة 
الفريو�ش؟  مكافحة  ا�سرتاتيجيات 
جديد  دواء  اك��ت�����س��اف  مي��ك��ن  وه���ل 
للق�ساء على كورونا ب�سكل نهائي؟ 

اأ�ساتذة  ي��ن��اق�����ش  التحقيق  ه���ذا  يف 
جامعة  يف  ال�سيدلة  كلية  وباحثي 

العني هذه امل�سائل.

عوامل اخلطر
اأجراها كل من  وفقاً للدرا�سة التي 
الدكتور عادل �سادق والدكتور عا�سم 
النور حول عوامل اخلطر املرتبطة 
مبعدل وفيات احلالت لالأ�سخا�ش 
امل�����س��اب��ني ب��ف��ريو���ش ك��ورون��ا جاءت 
النتائج على النحو التايل: 1769 
عاًما   52 عمر  مبتو�سط  ا  �سخ�سً
كانت  ال�����ذك�����ور.  م����ن  و65.9% 
املزمنة  الأم���را����ش  م��ع��دلت  اأع��ل��ى 
اأمرا�ش  هي  عنها  الإب���الغ  مت  التي 
ال��دم��وي��ة بن�سبة  ال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة 
وبلغ   .)1769/393(  22.2%
املقبولة  للحالت  الإج��م��ايل  العدد 
 228 امل����رك����زة  ال��ع��ن��اي��ة  يف وح�����دة 
حالة )%12.9(، فيما بلغ معدل 
املبلغ  الإج����م����ايل  احل������الت  اإم����ات����ة 
 ،  )1769/136(  7.7% ع��ن��ه 
 28.2% اأع��ل��ى م��ع��دل عند  وك���ان 
عند  م��ع��دل  واأدن�����ى   )191/54(
وبلغ   .)1099/15(  1.4%
امل��ر���ش حتى  ظ��ه��ور  م���دة  متو�سط 
الناجني  ل��غ��ري  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ال����وف����اة 

يوًما.  15.3
وي��ق��ول ال��دك��ت��ور ع���ادل ���س��ادق لقد 
واجلن�ش  الأك���رب،  العمر  اأن  وجدنا 
ال������ذك������ري، وامل���������دة الأط�����������ول من 
البداية حتى الوفاة )اأيام( ، وتطور 
التنف�سية  ال�������س���ائ���ق���ة  م���ت���الزم���ة 

ال�سكري  ومر�ش  احلادة/ال�سدمة، 
القلب  واأم���را����ش  م�سبقاً،  امل��وج��ود 
املوجودة م�سبًقا  الدموية  والأوعية 
الرئي�سية  اخل���ط���ر  ع���وام���ل  ك���ان���ت 
ملعدل  املرتفعة  ب��احل��الت  املرتبطة 

الوفيات. 

معدالت الوفيات املبكرة
التي  ال��ث��ان��ي��ة  ال���درا����س���ة  اأظ����ه����رت 
ال���ب���اح���ث���ني حول  ن���ف�������ش  اأج�����راه�����ا 
معدلت الوفيات املبكرة لالأ�سخا�ش 
امل�������س���اب���ني ب���ف���ريو����ش ك�����ورون�����ا يف 
مراجعة  وه����ي  ال�������س���ني،  ووه�������ان، 
ل���ث���الث درا�����س����ات ب���اأث���ر رج���ع���ي مع 
ظهور �سيق  مدة  باأن  حالة،   278
اأيام.   5 و   8 ب��ني  متغرية  التنف�ش 
املبلغ  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  امل�����س��اع��ف��ات  واأن 
عنها هي ال�سائقة التنف�سية احلادة 

والل��ت��ه��اب ال��رئ��وي واإ���س��اب��ة الكلى 
احلادة واأمرا�ش القلب احلادة. فيما 
الرئي�سية  املزمنة  الأم��را���ش  كانت 
اأمرا�ش  هي  عنها  الإب���الغ  مت  التي 
ال��دم��وي��ة بن�سبة  ال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة 
وقد   .)278 من   66(  23.7%
املُبلغ  الإجمايل  الوفيات  بلغ معدل 

عنه %8.3 )23 من 278(. 
وي����رى ال��دك��ت��ور ع��ا���س��م ال���ن���ور اأن 
لغري  ال�������س���ري���ري���ة  اخل�������س���ائ�������ش 
ال����ن����اج����ني م�����ن ف�����ريو������ش ك����ورون����ا 
البالغني،  ال��ذك��ور  ت�سمل  اجل��دي��د 
ال���ذي���ن ت���زي���د اأع���م���اره���م ع���ن 50 
اأمرا�ش  من  يعانون  والذين  عاًما، 
القلب  اأم�����را������ش  م���ث���ل  م�����س��اح��ب��ة 
ومتالزمة  ال���دم���وي���ة،  والأوع�����ي�����ة 
الكلى  واإ�سابة  التنف�سية،  ال�سائقة 
احلادة، اإ�سافة اإىل مر�سى ال�سكري 
ال���ذي���ن ���س��ج��ل��وا اأع���ل���ى دخ�����ول اإىل 
اإىل  م�سرياً  امل��رك��زة.  العناية  وح��دة 
يف  مرتفًعا  ك��ان  الوفيات  معدل  اأن 
عنها  املبلغ  الدرا�سات  من  درا�ستني 
والتي   ،  )11.0% و   15.0%(
اإىل  املتاأخرة  الدرا�سة  يف  انخف�ست 

 .3.4%

اال�سرتاتيجيات املحتملة 
املحتملة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  وح����ول 
ملكافحة كوفيد 19- تقول الدكتورة 
ظالل خرابة قمنا يف هذه الدرا�سة 

املتاحة  ال��ب��ي��ان��ات  جميع  بتف�سيل 
ح��ال��ًي��ا وال���ت���ي ت��ل��ق��ي ال�����س��وء على 
كوفيد19-،  لعالج  املمكنة  الطرق 
للفريو�سات  امل�����س��ادة  الأدوي����ة  مثل 
وبالزما  وال��ك��ورت��ي��ك��و���س��ت��ريوي��دات 
الناجني واللقاحات التي يحتمل اأن 
تكون فعالة. بالإ�سافة اإىل ذلك، مت 
مناق�سة التجارب ال�سريرية اجلارية 
واملتوقفة التي مت اإجراوؤها للتحقق 
املحتملة  ال���ع���الج���ات  ���س��ح��ة  م����ن 
املراجعة  ت��و���س��ح  ك��م��ا  ل��ل��ف��ريو���ش. 
���ا ال��ن��ه��ج امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي وامل���زاي���ا  اأي�������سً
املحتملة ل�ستخدام بالزما الناجني 
لتح�سني  اجل����ذع����ي����ة  واخل������الي������ا 
الأعرا�ش ال�سريرية وتلبية الطلب 

على العالج الفوري. 

دواء جديد 
والأطباء  العلماء  جن��اح  اأن  �سك  ل 
والباحثني يف تطوير عالج لفريو�ش 
لقاحات  واإي���ج���اد   »19  - »ك��وف��ي��د 
مل��ك��اف��ح��ة ال���ف���ريو����ش ي��ع��د اإجن������ازاً 
عقار  ع��ن  البحث  �سباق  ويف  عاملياً، 
جديد للق�ساء على كورونا، يوا�سل 
الباحثون يف كلية ال�سيدلة بجامعة 
ال��ع��ني ب��ق��ي��ادة ال��دك��ت��ور ن��ور الدين 
للجامعة،  املفو�ش  املدير  عطاطرة 
وال���دك���ت���ور حم��م��د غ��ط��ا���ش نائب 
على  العمل  ال�سيدلة،  كلية  عميد 
مبنحة  الفائز  البحثي  م�سروعهم 

اجلليلة  م��وؤ���س�����س��ة  م���ن  اأك���ادمي���ي���ة 
)ع�سو مبادرات حممد بن را�سد اآل 
مكتوم العاملية( عن ا�ستهداف املادة 
لفريو�ش  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال��ف��ريو���س��ي��ة 
�سار�ش-كوف2- عن طريق مثبطات 
دوائية مبا ي�ساعد يف عالج كوفيد-
على  امل�����س��روع  ه��ذا  يرتكز  و   .19
�سغرية  ع�سوية  مركبات  اكت�ساف 
الإنزميات  اأح��د  تثبيط  على  ق���ادرة 
لهذا  ال���ع���دوى  دورة  يف  احل��ا���س��م��ة 
ذلك  و   )MPRO( ال���ف���ريو����ش 
عرب ا�ستخدام نهج حديث وع�سري 
يتم فيه اخللط بني اأدوات حا�سوبية 

متعددة والتجارب املخربية. 
وح�����ول اأ����س���ب���اب ال��ع��م��ل ع��ل��ى هذا 
ال����دك����ت����ور حممد  ي����ق����ول  ال���ب���ح���ث 
جامعة  تكون  اأن  "هدفنا  غطا�ش: 
العني اإحدى املوؤ�س�سات التي ت�سخر 

اإمكانياتها العلمية والبحثية �سمن 
كورونا  وباء  ملكافحة  العاملي  اجلهد 
واإيجاد دواء جديد للق�ساء عليه". 
اأما عن النتائج املتوقعة من البحث 
مركبات  اكت�ساف  "ونتوقع  فيقول: 
فريو�ش  �سد  فعالية  ذات  �سغرية 
كورونا بحيث اأن تكون نواة لتطوير 
م�ساريع م�ستقبلية ي�سدر عنها دواء 
"ل  واأ���س��اف:  �سريرية"،  فعالية  ذو 
يتم  وال��ت��ي  الثانية  املرحلة  يف  زلنا 
خمربياً  املركبات  هذه  اختبار  فيها 
على اإنزمي ال MPRO بالتعاون 
العربية  الإم�����������ارات  ج���ام���ع���ة  م����ع 
نيويورك  اأبوظبي  وجامعة  املتحدة 
با�ستخدام طرق حا�سوبية متطورة 
وم��ت��ف��ائ��ل��ني ج���داً ب��ال��ن��ت��ائ��ج يف هذا 

امل�سروع". 
م�سوؤولية موؤ�س�سات التعليم العايل

اأك��د ال��دك��ت��ور ن��ور ال��دي��ن عطاطرة 
اأن  ال��ع��ني،  جلامعة  املفو�ش  امل��دي��ر 
رهانات  اأح��د  ميثل  العلمي  البحث 
دولة الإم��ارات يف تعزيز تناف�سيتها 
مراحل  تقطع  جعلها  مم��ا  العاملية 
متقدمة يف جمال تطوير الأبحاث 
ال���ط���ب���ي���ة وق�����د اأث���ب���ت���ت ال���ت���ج���ارب 
ثمار  حت�����س��د  ب�������داأت  ال����دول����ة  اأن 
ال�سرتاتيجية  والروؤية  التخطيط 
قيادتنا  مت��ت��ل��ك��ه��ا  ال���ت���ي  ال���واع���ي���ة 
الر�سيدة، بتحقيقها اإجنازات نوعية 

يف القطاع الطبي. 

وي���رى ال��دك��ت��ور ع��ط��اط��رة اأن���ه يقع 
على عاتق موؤ�س�سات التعليم العايل 
ك���ب���رية لإي����ج����اد حلول  م�����س��وؤول��ي��ة 
مبتكرة للعديد من التحديات التي 
ت��واج��ه امل��ج��ت��م��ع وذل����ك م��ن خالل 
والطبية  العلمية  الأب��ح��اث  تطوير 
والتحديات  امل�������س���اك���ل  لك���ت�������س���اف 
واإي���ج���اد ح��ل��ول ل��ه��ا، وال��ك�����س��ف عن 
املعلومات الدقيقة لإي�سال احلقيقة 
تت�سارب  الذي  الوقت  للمجتمع يف 
فيه املعلومات وتتكاثر الأخبار عرب 
التوا�سل  وو���س��ائ��ل  ال��ت��ل��ف��از  ق��ن��وات 
الج���ت���م���اع���ي. وه�����ذا م���ا ت���وؤم���ن به 
ج��ام��ع��ة ال��ع��ني وت�����س��ع��ى ل��ل��ع��م��ل به 

وتطبيقه. 
واأ�ساف: انطالقاً من حر�سنا على 
الوقائية  الوطنية  اجلهود  م���وؤازرة 
جهود  ودع������م   -19 ك���وف���ي���د  ����س���د 
�سريحة  اأك������رب  ل��ت��ط��ع��ي��م  ال����دول����ة 
اأطلقت  كوفيد19-،  بلقاح  ممكنة 
ال��ع��ني مب��ق��ري��ه��ا يف العني  ج��ام��ع��ة 
خيارك  "ليكن  م���ب���ادرة  واأب��وظ��ب��ي 
حتفيزية  م��ب��ادرة  وه���ي  التطعيم" 
تلقي  على  اجلامعة  اأ�سرة  لت�سجيع 
ن�سر  يف  وامل�ساهمة  اللقاح  ج��رع��ات 
ال��ر���س��ائ��ل ال��ت��وع��وي��ة ال���ت���ي حتمل 
التطعيم مع  اأه��م��ي��ة  ح���ول  ح��ق��ائ��ق 
الوقاية  الإج����راءات  اتباع  ا�ستمرار 
من الوباء و�سوًل اإىل تعايف املجتمع 

وفق �سعار يداً بيد نتعافى. 

غرفة ر�أ�ش �خليمة تنظم »معا نتعافى« للتاأكيد على �أهمية �للقاح �سد �جلائحة

»�أبوظبي للغة �لعربية« يطلق م�سروع »مائة كتاب وكتاب«

بني الداء والدواء .. النتائج والتوقعات

�أبحاث ودر��سات يف جامعة �لعني لكت�ساف دو�ء لـ »كورونا« و�أخرى حول �ملخاطر �ملحتملة
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اإعــــــــــالن
لتجارة  ال�س�����ادة/قبقوب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سماك
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3943481 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد خمي�ش را�سد علي البادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل خان حممد دو�ش البلو�سي

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

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

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

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

الهدايا ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1066298 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة جمانه عبداحلليم وزاز %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي عبداهلل جمعه غريب احلو�سني

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

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

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ش الرخ�سة  
اأيه  التجاري/تربل  بال�سم   CN رقم:1697695 
للتجارة العامة ، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

الو�سع كما ان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

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

CN 1684729:سويت ليلي لل�سيدات   رخ�سة رقم�
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

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

الدروب للمقاولت وال�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 1109222 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

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

جراند �سكاى
رخ�سة رقم:CN 1272952 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

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

تال�سريي
رخ�سة رقم:CN 1063697 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

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

هاندي مان لل�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 1195863 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

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

الكثريي ل�سيانه العامه
رخ�سة رقم:CN 3955263 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

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

ايدا�ش خلدمات ادخال البيانات
رخ�سة رقم:CN 2198025 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

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

و�سباي�سي للماأكولت
رخ�سة رقم:CN 2906852 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

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

العني لل�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 3780885 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

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

اك�سربي�ش لل�سيانه العامه
رخ�سة رقم:CN 2778583 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

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

ال�سم التجاري:غرو �سمارت لألعاب الطفال الهادفة ذ.م.م
ال�سيد مطر   مبنى   ،  0.1-20 �سرق   ، اأبوظبي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 

�سامل بدر
CN 2760062 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات ، كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/4/15 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105008410 
- تاريخ التعديل:2021/4/13

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

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

ال�سم التجاري:�سركة اوتاد للو�ساطة التجارية ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة اأبوظبي ، غرب 0.10 ، مبنى ال�سيد احمد علي 

حممد عبداهلل
CN 1082012 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/حار�ش و�سركاه لتدقيق احل�سابات )فرع اأبوظبي(   2
، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/4/8 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/4/12  - بالرقم:2105008074 

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

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

ال�سم التجاري:تريبكا للخدمات العقارية ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي ، غرب 0.10 ، مبنى ال�سيد احمد علي 

حممد عبداهلل
CN 1099986 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/حار�ش و�سركاه لتدقيق احل�سابات )فرع اأبوظبي(   2
، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/4/8 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/4/12  - بالرقم:2105008076 

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م

�سركة   - القدمية  والتحف  العجمي  ال�سجاد  التجاري:بيت  ال�سم 
ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م

عنوان ال�سركة:اأبوظبي - �سارع النادي ال�سياحي - بناية ال�سيخ/�سرور 
بن حممد ال نهيان

CN 1080398 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/الوحدة ملراجعة احل�سابات وال�ست�سارات الدارية   2
ح�سن املرزوقي - فرع اأبوظبي 1 ، كم�سفي قانوين لل�سركة 

بتاريخ:2021/4/11 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية 
تاريخ   - غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105004063 

التعديل:2021/4/13
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة امل�سفي 

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

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

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

�سلفر غالريي
رخ�سة رقم:CN 1908411 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:العمارة اليطالية - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:رخ�سة فورية

CN 2818754 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/اكيورت للمحا�سبة القانونية وال�ست�سارات   2
ال�سريبية ذ.م.م ، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/3/7 وذلك 

بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 
تاريخ التعديل:2021/4/13  - كاتب العدل بالرقم:2105003983 

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بن فا�سل لالأعمال الكهربائية وامليكانيكية 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�سة رقم:1019446 
تعديل مدير / اإ�سافة فا�سل �سيف مبارك فا�سل املزروعى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / بن فا�سل القاب�سة ذ م م
bin fadel holding L L C من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / بن فا�سل القاب�سة ذ م م
bin fadel holding L L C 99 % اإىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مبارك �سيف مبارك فا�سل املزروعى
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ بن فا�سل لالأعمال الكهربائية وامليكانيكية ذ.م.م
BIN FADIL ELECTRICAL MECHANICAL WORK L.L.C

اإىل / بن فا�سل لالعمال الكهربائية وامليكانيكية - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
BIN FADEL ELECTRICAL MECHANICAL WORK - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  
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•• ال�صارقة-الفجر:

انطالق  اأم�ش  ال�سارقة  اإم���ارة  �سهدت 
ال�سارقة  رم�سان  "مهرجان  فعاليات 
جتارة  غرفة  تنظمه  ال��ذي   "2021
و���س��ن��اع��ة ال�����س��ارق��ة ���س��ن��وي��ا م��ن��ذ 31 
ع��ام��ا م��ع ب��داي��ة ال�����س��ه��ر ال��ف�����س��ي��ل يف 

مناطق ومدن الإمارة كافة.
وي���ق���ام امل���ه���رج���ان ال�����ذي مي��ت��د حتى 
حتت  ال�سعيد  الفطر  عيد  اأي���ام  ثالث 
واجلوائز  يرتياكم..  رم�سان  �سعار" 
هذه  مت��ي��ز  ع��ل��ى  دلل�����ة  يف  فالكم"، 
التي  القيمة  اجل��وائ��ز  ب��ع��دد  الن�سخة 
خالل  م��ن  امل��ت�����س��وق��ون  ب��ه��ا  �سيحظى 
�ستنظمها  ال��ت��ي  اليومية  ال�سحوبات 
املهرجان،  اأي��ام  ط��وال  الت�سوق  مراكز 
على  ال��ك��ربى  ال�سحوبات  ع��ن  ف�سال 
ال�سيارات الفاخرة والق�سائم  عدد من 
دره���م،  األ����ف   50 بقيمة  الأ���س��ب��وع��ي��ة 
وال���ع���دي���د م���ن اجل����وائ����ز ال���ت���ي ت�سل 
اإماراتي،  دره��م  مليون   3 اإىل  قيمتها 
ق�سائم  �سترن  �سحارى  م��رك��ز  وي��ق��دم 

درهم  األ����ف   200 بقيمة  م�����س��رتي��ات 
ف�سال عن ال�سحب الكبري على �سيارة 
BMW X6، بالإ�سافة اإىل ال�سحب 
على  ن�سف كيلو ذهب 21 قرياط يف 
وغريها  ال�سارقة،  �سنرت  �سيتي  مركز 
كما  الوفري.  الربح  الكثري من فر�ش 
يقدم املهرجان الذي يقام بالتعاون مع 
عدد من الدوائر والهيئات واملوؤ�س�سات 
وم�ساندة  وب��دع��م  املحلية  احلكومية 
والأ�سواق  الت�سوق  مراكز  اإدارات  من 
املركزية واملحال التجارية املتخ�س�سة 
التجارب  م����ن  ع������ددا  ال�������س���ارق���ة،  يف 
التخفي�سات  فيها  مب��ا  ال�ستثنائية 
العرو�ش  م���ن  وجم��م��وع��ة  ال���ك���ربى، 
والأن�سطة  امل���ده�������س���ة،  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
ال��ت�����س��وي��ق��ي��ة امل��ب��ت��ك��رة و����س���ط اأج�����واء 

احتفالية يف اأرجاء الإمارة.
اأبرز الفعاليات على م�ستوى املنطقة

�سلطان  اهلل  ع����ب����د  �����س����ع����ادة  وق��������ال 
غرفة  اإدارة  جمل�ش  رئ��ي�����ش  ال��ع��وي�����ش 
ال���������س����ارق����ة: على  جت�������ارة و����س���ن���اع���ة 
م��دى ث��الث��ة ع��ق��ود حت��ول "مهرجان 

من  واح�����د  اإىل  ال�سارقة"  رم�������س���ان 
م�ستوى  على  املف�سلة  الفعاليات  اأب��رز 
وق�ساء  وال��رتف��ي��ه  للت�سوق  امل��ن��ط��ق��ة 
والأ�سدقاء  العائلة  مع  الأوق��ات  اأمتع 
اأن  اإىل  م�سريا  الكرمي،  ال�سهر  خ��الل 
ل  ال�سارقة  رم�سان  مهرجان  اأهمية 
تقت�سر على الت�سوق والرتفيه وتعزيز 
حركة املبيعات، بل تتعداها اإىل الغنى 
والرتاثي،  وال�سياحي  والثقايف  املعريف 
و�ستظل  ت����زال  ول  ك��ان��ت  ف��ال�����س��ارق��ة 
ع��ا���س��م��ة ال��ث��ق��اف��ة الإ���س��الم��ي��ة، التي 
تزهر على الدوام بالت�سامح والتوا�سل 
رم�سان  وم����ه����رج����ان  احل�����������س�����اري، 
هذه  كل  يجمع  �سنوي  حدث  ال�سارقة 
الف�سيل  ال�����س��ه��ر  اأي�����ام  ط��ي��ل��ة  ال��ق��ي��م 
مبختلف الفعاليات التي يتم اإطالقها 
على م�ستوى الإمارة. ولفت العوي�ش، 
تطوير  ع��ل��ى  ال��غ��رف��ة  ح��ر���ش  اأن  اإىل 
وتنويع  م�����س��ت��م��رة  ب���وت���رية  امل��ه��رج��ان 
بالتعاون  جوائزه  وم�ساعفة  فعالياته 
والرعاة  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  مع 
احل��ك��وم��ي واخلا�ش  ال��ق��ط��اع��ني  م��ن 

ياأتي تنفيذا لروؤى وتوجيهات �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان بن 
حممد القا�سمي ع�سو املجل�ش الأعلى 
خمتلف  دع�����م  يف  ال�������س���ارق���ة،  ح���اك���م 
مقدمتها  ويف  القت�سادية،  القطاعات 
ق��ط��اع جت���ارة ال��ت��ج��زئ��ة، ن��ظ��را لدوره 
باقي  تن�سيط  يف  وامل���ح���وري  احل��ي��وي 
التنمية  عجلة  وحت��ري��ك  ال��ق��ط��اع��ات 
ال�ستثمار  معدلت  ورفع  القت�سادية 
اإطالق  على  الأع��م��ال  رج��ال  وت�سجيع 

امل�ساريع النوعية. 

تنظيم احلياة االقت�سادية
اأحمد  حممد  ���س��ع��ادة  اأك���د  جانبه  م��ن 
ال���ع���و����س���ي م���دي���ر ع�����ام غرفة  اأم������ني 
الغرفة  اأن  ال�سارقة،  و�سناعة  جت��ارة 
ر�سالتها  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ج���ه���دا  ت���دخ���ر  ل 
ال�سرتاتيجية  واأه���داف���ه���ا  وروؤي���ت���ه���ا 
القت�سادية  احل��ي��اة  تنظيم  �سبيل  يف 
اأعمالها  جم��ت��م��ع  ودع�����م  الإم�������ارة  يف 
قطاعاتها  ملختلف  الزده����ار  وحتقيق 
على كافة امل�ستويات، ومن هذا املنطلق 

على  عقود  ثالثة  م��دى  على  حر�ست 
ال�سارقة  رم�����س��ان  م��ه��رج��ان  ت��ن��ظ��ي��م 
النوعية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  وال���ع���دي���د 
القت�سادية  لتعزيز احلركة  الأخ��رى، 
والتجارية واإتاحة الفر�ش اأمام رجال 
نحو  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن  الأع����م����ال  ورواد 
م�سريا  وتنميتها،  اأع��م��ال��ه��م  ت��ط��وي��ر 
واح����د من  ي��ع��د  ه���ذا احل����دث  اأن  اإىل 
الأح��داث الهامة التي ترعاها الغرفة 
الرتويجية  احل����م����الت  خ�����الل  م����ن 
فر�سة  تعد  والتي  اإطالقها  يتم  التي 
القطاعات اخلدمية  اأم��ام  اأي�سا  هامة 
ب�سكل  لال�ستفادة  والفنادق  كال�سياحة 
اإيجابيا  ينعك�ش  مما  ذل��ك،  من  وا�سع 
ع��ل��ى جم��ت��م��ع اأع����م����ال ال�������س���ارق���ة مبا 
ودعم  ال�ساملة  التنمية  م�سرية  يخدم 

القت�ساد املحلي.

دعم املهرجان
مدير  اجل��روان  را�سد  اإبراهيم  واأثنى 
اإدارة العالقات القت�سادية والت�سويق 
يف غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة، على 

الهتمام الكبري الذي اأظهرته مراكز 
ال��ت�����س��وق ع��ل��ى م�����س��ت��وى الإم������ارة من 
املهرجان عرب  دعم  امل�ساركة يف  خالل 
العرو�ش اجلاذبة  العديد من  اإط��الق 
ر�سا  حت���ق���ق  ال����ت����ي  وال���ت���خ���ف���ي�������س���ات 
وتالئم  اجلمهور  من  كبرية  �سريحة 
اإمكانات خمتلف فئات املجتمع، ف�سال 
ومتميزة  ك��ب��رية  ب��اق��ة  تخ�سي�ش  ع��ن 
من  للمت�سوقني  القيمة  اجلوائز  من 
خالل ال�سحوبات اليومية والأ�سبوعية 
التي �ستتم حتت اإ�سراف الغرفة، الأمر 
التجارية  ل��ل��م��راك��ز  ���س��ي��ح��ق��ق  ال�����ذي 
املنت�سرة  ب��ال��ت��ج��زئ��ة  ال��ب��ي��ع  وحم����الت 
ن�سبة  يف  من���وا  الإم�����ارة  م�ستوى  ع��ل��ى 
املبيعات، وهو ما ي�سهم يف ن�سر البهجة 
يف ربوع الإمارة اإىل جانب حتقيق ر�سا 
القطاعات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ال��ع��ام��ل��ني 

القت�سادية.

نوعية الفعاليات وتنوعها
���س��ع��ي��د بوزجنال  اأك�����د ج���م���ال  ب�����دوره 
من�سق عام املهرجان اأن هذا املو�سم من 
الفعاليات  نوعية  على  يركز  املهرجان 
وتنوعها اأكرث من عددها مبا ي�سهم يف 
دعم قطاع جتارة التجزئة والقطاعات 
الأخ����������رى امل���رت���ب���ط���ة ب������ه، وذل�������ك يف 
ظ���ل ت���وف���ر ع����دد ك��ب��ري م���ن الأ����س���واق 
والوجهات  ال���ت���ج���اري���ة  وال��ت��ج��م��ع��ات 
ال�سياحية املتميزة يف الإمارة اإىل جانب 
الفعاليات  م��ن  متنوعة  ب��اق��ة  تنظيم 
فئات  تنا�سب خمتلف  التي  والأن�سطة 
املجتمع وتلبي احتياجاتهم، معربا عن 
اأمله يف اأن ت�سهد ن�سخة هذا العام كما 
يف كل عام تفاعال واإقبال لفتني من 

خمتلف �سرائح املجتمع.
وي����ع����د ق����ط����اع جت��������ارة ال���ت���ج���زئ���ة يف 
اأك���رث القطاعات  دول���ة الإم�����ارات م��ن 
القت�سادية حيوية وق��درة على جذب 
ال���س��ت��ث��م��ارات الأج��ن��ب��ي��ة، واإ���س��ه��ام��ا يف 
ت��ن��وي��ع ال��ن�����س��اط الق��ت�����س��ادي، فوفقا 
جتارة  قطاع  ي�سهم  القت�ساد،  ل��وزارة 
من  امل��ئ��ة  يف   12.5 بن�سبة  ال��ت��ج��زئ��ة 
الناجت املحلي احلقيقي للدولة، ون�سبة 
غري  املحلي  الناجت  من  املئة  يف   18
ن�سبة  على  ا�ستحوذ  اأن��ه  كما  النفطي، 
26 يف املئة من ال�ستثمارات الأجنبية 
غرفة  حت��ر���ش  ل��ذل��ك  فيها،  املبا�سرة 
املهرجان يف  زخم  زي��ادة  على  ال�سارقة 
هذا  مكانة  لتعزيز  اجل��دي��د  مو�سمه 
اإمارة  م�ستوى  على  احل��ي��وي  القطاع 

ال�سارقة ودولة الإمارات عموما.

انطلقت فعالياته بن�سخة حافلة بالعرو�ض املده�سة واالأن�سطة الت�سويقية املبتكرة 

»مهرجان رم�سان �ل�سارقة« ير�سم �أجو�ء �لبهجة يف �أرجاء �لإمارة �حتفال بال�سهر �لف�سيل

•• دبي -وام:

اأعلنت حملة " 100 مليون وجبة" اأربع اآليات للتربع لت�سهيل م�ساهمة الأفراد 
واملوؤ�س�سات وكافة فئات املجتمع يف احلملة الأكرب من نوعها يف املنطقة لإطعام 
الطعام يف �سهر رم�سان وتقدمي الدعم الغذائي للمحتاجني والأ�سر املتعففة يف 
الدولة واملجتمعات الأقل دخاًل حول العامل والتي تغطيها احلملة  يف  دولة   20
بالتعاون  العربي،  العامل  منها  القلب  ويف  غرباً  غانا  وحتى  �سرقاً  باك�ستان  من 
الطعام يف �سهر رم�سان  الإقليمية لبنوك  العاملي وال�سبكة  الأغذية  مع برنامج 
الدولة وخارجها من  100 مليون وجبة" للجميع داخل  "حملة  املبارك. تتيح 
خمتلف الفعاليات القت�سادية وموؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ش ورجال 
م��ن خ��الل قنوات  دع��م احلملة  امل�ساهمة يف  املجتمع  وف��ئ��ات  والأف����راد  الأع��م��ال 
متعددة للتربع وامل�ساهمة يف مواجهة اجلوع الذي يعانيه يف عامل اليوم اأكرث من 

�سخ�ش. مليون   820
الأغذية  برنامج  مع  بالتن�سيق  اجل��وع  ملكافحة  العاملية  اجلهود  احلملة  وتدعم 
واأنغول  وباك�ستان  والأردن  ولبنان  ال�سودان  بينها  دولة من   20 وتغطي  العاملي 
ال�سرق  منطقة  يف  �سخ�ش  مليون   52 من  اأك��رث  يعاين  فيما  وم�سر،  واأوغ��ن��دا 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا من اجلوع، اأغلبهم من الن�ساء والأطفال.

املوقع االإلكرتوين.
را�سد  بن  حممد  مبادرات  موؤ�س�سة  عليها  وت�سرف  تنظمها  التي  احلملة  وتوفر 
اآل م��ك��ت��وم ال��ع��امل��ي��ة، وت��ن��ف��ذه��ا م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د ب��ن را���س��د ل��الأع��م��ال اخلريية 
الإلكرتوين  املوقع  خ��الل  من  الأوىل  للتربع،  معتمدة  اآليات  اأرب��ع  والإن�سانية، 
اأو  اأو موؤ�س�سة  فرد  لأي  ميكن  حيث   ،www.100millionmeals.ae
�سركة اأو رجل اأعمال امل�ساهمة بالقيمة النقدية لأي عدد من وجبات الطعام التي 

يريد التربع بقيمتها.

الر�سائل الن�سية.
كما ميكن للراغبني بالتربع عرب الر�سائل الن�سية ل� "حملة 100 مليون وجبة" 
ن�سية  ر�سالة  �سكل  على  الإجن��ل��ي��زي��ة/  باللغة   meal /اأو  وجبة  كلمة  اإر���س��ال 
بحيث  الإمارات،  "دو" و"ات�سالت" يف  �سبكتي  على  حمددة  اأرقام  عرب   SMS

يتم من خاللها �سراء عدد معني من وجبات الطعام.
و ميكن التربع للحملة كذلك من خالل اإر�سال كلمة وجبة /اأو Meal باللغة 
"دو"  �سبكتي  لأرق��ام حمددة على   SMS ن�سية  ر�سالة  �سكل  الإجنليزية/ على 
من وجبات  معني  عدد  �سراء  خاللها  من  يتم  بحيث  الإمارات،  و"ات�سالت" يف 

الطعام على النحو التايل:.
- اإر�سال كلمة "وجبة" Meal يف ر�سالة ن�سية SMS للرقم: 1034 للتربع 

ب� 10 وجبات بقيمة 10 دراهم.
- اإر�سال كلمة "وجبة" Meal يف ر�سالة ن�سية SMS للرقم: 1035 للتربع 

ب� 50 وجبة بقيمة 50 درهم.
- اإر�سال كلمة "وجبة" Meal يف ر�سالة ن�سية SMS للرقم: 1036 للتربع 

ب� 100 وجبة بقيمة 100 درهم.
- اإر�سال كلمة "وجبة" Meal يف ر�سالة ن�سية SMS للرقم: 1037 للتربع 

ب� 300 وجبة بقيمة 300 درهم.
- اإر�سال كلمة "وجبة" Meal يف ر�سالة ن�سية SMS للرقم: 1038 للتربع 

ب� 500 وجبة بقيمة 500 درهم.

احل�ساب امل�سريف.
امل�سريف  م��ل��ي��ون وجبة" ع��ن ط��ري��ق احل�����س��اب   100 "حملة  ل���  ال��ت��ربع  ومي��ك��ن 

املخ�س�ش للحملة يف بنك دبي الإ�سالمي على:.
ح�ساب: موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية والإن�سانية.

 IBAN: رق�����م   -  01-9778152-520-001 احل�������س���اب:  رق�����م   -
 Swift Code: رقم   -  AE08 0240 0015 2097 7815 201

DUIBAEAD مركز الت�سال.
ويتاح اأي�ساً للراغبني بالتربع التوا�سل مع مركز الت�سال اخلا�ش بحملة "100 
مليون وجبة" على الرقم الهاتفي املجاين: 8004999 اأو الربيد الإلكرتوين: 
التي  النقدية  م�ساهماتهم  لتقدمي   info@100MillionMeals.ae
موظفو  �سيكون  حيث  م�ستحقيها،  اإىل  وتو�سيلها  الوجبات  مكونات  �سراء  تتيح 

مركز الت�سال يف ا�ستقبال ات�سالتهم وتربعاتهم عرب الهاتف املبا�سر.
و تتيح قنوات التربع املتنوعة التي توفرها حملة 100 مليون وجبة توجيه العمل 
اخلريي والإن�ساين يف �سهر رم�سان املبارك، اإىل املجتمعات الأ�سد حاجة للدعم 

والعون والإغاثة، وم�ساندتها يف تغطية حاجة اأ�سا�سية رئي�سة هي احل�سول على 
الغذاء.

كما ت�سكل خيارات التربع املتاحة للجمهور واملوؤ�س�سات من القطاعني احلكومي 
يف  والتكاتف  والتعا�سد  والأخ��وة  الإن�ساين  الت�سامن  حل�ش  ا�ستجابة  واخلا�ش 
وجه التحديات التي تواجه املجتمعات الب�سرية الأقل دخاًل والتي تنعك�ش �سلباً 

على فر�ش التنمية فيها.

برنامج االأغذية.
لتوزيع جزء  العاملي  الأغذية  برنامج  مليون وجبة" مع   100 "حملة  وتتعاون 
املوؤ�س�سات وال�سركات والأف��راد يف دولة  تتلقاها احلملة من  التي  امل�ساهمات  من 
الإم��ارات على املحتاجني والأ�سر املتعففة التي تعاين من اجلوع و�سوء التغذية 
يف املجتمعات اله�سة �سمن 20 دولة تغطيها احلملة. وياأتي هذا التعاون ليكّر�ش 
الأغذية  لربنامج  الكبار  اخلم�ش  املانحني  قائمة  �سمن  الإم���ارات  دول��ة  موقع 
بدولة  املجتمع  فئات  كافة  تتبناها  التي  والبذل  العطاء  ثقافة  وير�سخ  العاملي، 
الإمارات من مواطنني ومقيمني، ا�ستكماًل لنهج العمل اخلريي والإن�ساين الذي 

كر�سته قيادة الدولة على مدى خم�سة عقود من تاأ�سي�ش احتادها.

ال�سبكة االإقليمية.
و تن�ّسق حملة 100 مليون وجبة مع ال�سبكة الإقليمية لبنوك الطعام، املنظمة 
غري الربحية التي انطلقت من املدينة الإن�سانية العاملية بدبي بدولة الإمارات 
عام 2013، بهدف تويل مهام توزيع طرود الطعام واملواد الغذائية يف خمتلف 
الدول التي تغطيها احلملة، خا�سة واأنها ت�سم ع�سرات بنوك الطعام التي توفر 
ال�سبكة اللوج�ستية املطلوبة لتو�سيل طرود الغذاء للمحتاجني والأ�سر املتعففة 

يف 20 دولة.

�سراكة.
وتدعم "حملة 100 مليون وجبة" جمموعة من ال�سركاء من اجلهات والهيئات 
دولة  يف  املعنية  واخلريية  الإن�سانية  واجلمعيات  واملوؤ�س�سات  واملحلية  الحتادية 
الإمارات، ل�سمان حتقيق احلملة اأو�سع م�ساركة موؤ�س�سية وجماهريية، تر�سيخاً 

لقيم �سهر الرتاحم والتكافل والت�سامن الإن�ساين مع املحتاجني.

•• اأبوظبي-وام:

حتتفي الإمارات قيادة و �سعبا بعام اخلم�سني وهي توا�سل نه�ستها باإرادة اأبنائها 
القوية وعزميتهم ال�سادقة مت�سلحني بكل اإخال�ش وتفان من اأجل بناء حا�سر 
م�سرق و �سناعة م�ستقبل زاهر وفق روؤى القيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ال�سيخ  ال�سمو  اهلل" و�ساحب  "حفظه  الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي 
"رعاه اهلل" و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة واخوانهم اأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات.
مثلت اخلم�سون عاما املا�سية حجر الزاوية و القوة الدافعة للنه�سة الماراتية 
اآل نهيان  اأر�سى قواعدها القائد املوؤ�س�ش ال�سيخ زايد بن �سلطان  احلديثة التي 
اهلل ثراه" الذي قاد م�سرية المارات بكل حنكة و اقتدار و�سانده يف ذلك  "طيب 

الآباء املوؤ�س�سون.
ن�سف قرن من التنمية و التطور عاي�ش فيها �سعب دولة الإمارات اإجنازات �سبه 

يومية مل حتققها دول اآخرى رغم �سنوات عمرها الطويلة.
و تر�سد وكالة اأنباء الإمارات "وام" يف هذا التقرير اأهم الإجنازات التي حققتها 

الإمارات خالل ال� 90 يوما املا�سية فقط من عام اخلم�سني.

م�سبار االأمل و مفاعل براكة .. االإجناز و الفرح و الفخر.
فقد ا�ستهلت الإمارات اخلم�سني الثانية من مئويتها باأغلى الإجنازات و الذي 
ترجم �سداد روؤية المارات حيث عا�ست الدولة واحدا من اأعظم اأيامها بتحقيقها 
اإجنازا تاريخيا كبريا متثل يف دخول م�سبار الأمل مداره حول الكوكب الأحمر 

" التاريخ".
الدولة  الإم����ارات  اأ�سبحت  ب�سالم  اإ�سالمية  و  عربية  مهمة  اأول  اإجن���از  م��ع  و 
اخلام�سة يف التاريخ و الأوىل عربيا و اإقليميا و اإ�سالميا التي ت�سل اإىل الكوكب 

الأحمر.
التنمية �سق طريقها نحو  زايد" الإجن��ازات وتوا�سل م�سرية  "دار  و تتواىل يف 
اأيام عن بدء الت�سغيل التجاري ملفاعل  اأعلنت الإم��ارات منذ  "1" بعدما  الرقم 
املحطة الأوىل يف م�سروع براكة النووي وهو اأول مفاعل نووي �سلمي يف العامل 
"الأ�سرة  اإىل  املن�سمني  اأح���دث  الإم����ارات  تكون  الكبري  الجن���از  وب��ه��ذا  العربي 

الن��ووية الدولية".

فرحة كبرية تعي�سها االإمارات و يتقا�سمها معها كل حمب لالإبداع و 
التميز .. اإن ما حتقق باالأم�ض يعد اإجنازا كبريا غري م�سبوق.

اأن العامل ل  اأنها ت��درك  اإل  و رغم ما حققته الإم��ارات من اإجن��ازات ا�ستثنائية 
مكان فيه  دون الأخذ بالعلم واأ�سباب التقدم اعتمادا على متكني الإن�سان الذي 
يبني و ي�سنع و يبتكر و يطور اأنظمته و كل جوانب حياته م�ستفيدا من اإمكانات 

وطنه والبناء على جتارب النجاح و التفوق التي تنا�سبه اأينما وجدها.

االإمارات.. حا�سدة االإجنازات.
وتوؤكد التقارير والت�سنيفات العاملية اأن الإمارات "دولة الإجنازات" فمنذ بداية 
عام اخلم�سني الإجنازات لتتوقف حتى يف ظل فريو�ش "كورونا" امل�ستجد حول 
العامل و رغم تف�سيه يف اأغلب دول العامل اإل اأن المارات تعد يف املقدمة مكافحة 
التدريجي منه  التعايف  ا�ستثنائيا وواقعيا يف  الوباء بعدما قدمت منوذجا  لهذا 

من خاللها تنظيمها طواف الإمارات موؤخرا.
و ت�سدرت الإمارات العديد من املوؤ�سرات العاملية اخلا�سة بالتعامل مع "كورونا" 

وجاءت �سمن اأف�سل 15 دولة يف العامل ا�ستجابة جلائحة كورونا.
وعززت الإمارات عززت مكانتها كوجهة دولية للمال والأعمال وال�سياحة والتجارة 
ال�17 عامليا  اآفاق التطور الذي تعي�سه تبوئها املرتبة  وخري �ساهد و دليل على 
يف موؤ�سر القوة الناعمة و الأوىل اقليميا يف التاأثري و �سنفها اجلمهور الدويل 

�سمن الدول الع�سر الأوائل عامليا يف ا�ستقرار القت�ساد والأمن والأمان.
و اأجمعت التقارير على اأن المارات حتولت اإىل وجهة و حا�سنة لرواد الأعمال و 
امل�ساريع املبتكرة فهي ل حتيد عن هدفها يف تعزيز البيئة الإ�ستثمارية الأف�سل 
جاذب  اأعمال  جمتمع  لتاأ�سي�ش  والعامل  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  م�ستوى  على 

لروؤو�ش الأموال وتكنولوجيا املعلومات وال�سحن والتجارة.
الدولة  ت��ب��واأت  الم���ارات  اقت�ساد  ق��وة  يف  الرا�سخة  العاملية  الثقة  منطلق  وم��ن 
املرتبة الأوىل اإقليميا والرابعة عامليا يف املوؤ�سر العاملي لريادة الأعمال 2020 

ح�سب التقرير ال�سادر عن املر�سد العاملي لريادة الأعمال.

م�سرية التقدم مت�سي بتكاتف القيادة وال�سعب.
القفزة  رك��ائ��ز  اأب���رز  الثاقبة  وال��روؤي��ة  ال��ف��ذة  وال��ق��ي��ادة  الر�سيدة  احلوكمة  تعد 
عاملي  اأع��م��ال  مركز  اإىل  قليلة  عقود  غ�سون  يف  ال��دول��ة  حولت  التي  التنموية 

ووجهة جلذب املزيد من ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة يف ق�سة تطور مذهلة.
الدولية  ال��ه��ي��ئ��ات  ك���ربى  ت�سنيفات  و  اح�����س��ائ��ي��ات  اأك����دت  املنطلق  ه���ذا  م��ن  و 
املتخ�س�سة يف قيا�ش الأداء القت�سادي اأن الإمارات تعترب �سمن الدول الرائدة 

عامليا يف املجال الإقت�سادي.
 11 الأوائ���ل عامليا يف   20 ال���  املا�سي �سمن  الأ���س��ب��وع  الإم����ارات  وج��اء ت�سنيف 
اأعلن  املا�سي.. فيما  العام  موؤ�سرا خا�سا بال�ستثمار والتجارة اخلارجية خالل 
قبل اأيام اأي�سا عن ت�سنيفها �سمن ال� 20 الأوائ��ل عامليا يف 8 موؤ�سرات خا�سة 

بالتغري املناخي والبيئة خالل عام 2020.
و جنحت الدولة يف الو�سول اإىل م�ستويات قيا�سية من الجنازات يف كثري من 
القطاعات واأ�سبحت تقارع الدول املتقدمة وتناف�سها على املراتب الأوىل يف كثري 

من املجالت .
و تناف�ش المارات اأكرب الدول يف 24 موؤ�سرا تناف�سيا يف الأداء القت�سادي خالل 
املعهد الدويل  العاملية الذي ي�سدره  للتناف�سية  ال�سنوي  للكتاب  وفقا   2020

للتنمية الإدارية.
و من الأرقام و الت�سنيفات التي تعك�ش منو اقت�ساد الإمارات وحققتها يف ال� 90 
يوما املا�سية ت�سدرها اإقليميا "موؤ�سر احلرية القت�سادية 2021" واحتاللها 

املرتبة ال� 14 عامليا.
و يف قطاع التكنولوجيا حلت الإمارات يف املرتبة الأوىل عربيا يف موؤ�سر جاهزية 
الدول للتكنولوجيا الرائدة ال�سادر عن موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية 
دولة   158 42 عامليا من بني  ال���  املرتبة  الدولة يف  ال��ذي �سنف  و  "اأونكتاد" 
من  العليا  ال�سريحة  ذات  البلدان  فئة  يف  عامليا  الثانية  واملرتبة  املوؤ�سر  ي�سملها 

الدخل املتو�سط.
بعد  عن  العمل  موؤ�سر  يف  عامليا  وال�31  عربيا  الأول  املركز  الإم���ارات  احتلت  و 
التكنولوجيا..  "�سريكل لوب" الربيطانية حللول وخدمات  ال�سادر عن �سركة 
12 موؤ�سرا  الأول عامليا �سمن  املركز  الإم��ارات يف  ويف قطاع الت�سالت ج��اءت 

للتناف�سية يف قطاع الت�سالت خالل 2020.
عاملي  اجن��از   .. املا�سية  الثالثة  الأ�سهر  خ��الل  حتققت  التي  الجن���ازات  من  و 
الأول على  املركز  الإم���ارات يف  اإذ ج��اءت  املوازنة بني اجلن�سني  جديد يف جمال 
الأعمال  واأن�سطة  "املراأة  تقرير  يف  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  م�ستوى 

والقانون 2021" ال�سادر عن البنك الدويل.

اإمارات ال�سعادة.
عام  20 مار�ش من كل  يوافق  ال��ذي  العاملي  ال�سعادة  بيوم  الم��ارات  احتفلت  و 
وهي مرتبعة على عر�ش ال�سعادة عربيا للعام ال�سابع وفق تقرير ال�سعادة العاملي 

لعام 2021.
الر�سيدة  القيادة  روؤى  وف��ق  امل�ستقبل  نحو  م�سريتها  توا�سل  الإم���ارات  وهاهي 
مت�سلحة بالعلم و ب�سعب ويف لوطنه و قيادته م�ستعد للت�سحية من اأجله بكل 

غال ورخي�ش .

�لإمار�ت تقطف ثمار ن�سف قرن من �لعمل و �لإجناز

تتيح امل�ساهمة للجميع من االأفراد واملوؤ�س�سات دعم احلملة االأكرب يف املنطقة الإطعام الطعام يف �سهر رم�سان

�ملتربعني يف حملة »100 مليون وجبة« لإطعام �لطعام يف 20 دولة م�ساهمة  ت�سهل  �آليات   4

•• دبي - وام:

ك�سفت وزارة تنمية املجتمع يف تقرير لها حول "تقييم برنامج اإعداد - 
بث مبا�سر" لتاأهيل ال�سباب املقبلني على ال��زواج عن ن�سبة ر�سا عالية 
بني ال�سباب وال�سابات جتاه م�ستهدفات الربنامج مبحا�سراته املتنوعة 
ن�سبة  و�سلت  حيث  الزوجية  احلياة  مب�ستقبل  ال�سباب  توعية  واأهمية 

�سعادة متلقي برنامج "اإعداد عن بعد" اإىل اأكرث من 95 باملائة.
وكانت وزارة تنمية املجتمع قد اعتمدت يف ظل تداعيات جائحة "كوفيد 
الأجهزة  عرب  "مبا�سر"  بخا�سية  بعد  عن  حما�سرات  تنظيم   "19
املقبلني على  املواطنني  ال�سباب  "اإعداد" لتاأهيل  الذكية �سمن برنامج 
�سروط  ل�ستيفاء  ال����زواج  منحة  م��ن  للم�ستفيدين  الإل���زام���ي  ال����زواج 

احل�سول على املنحة يف خطوة تاأتي ان�سجاما مع جهود الوزارة بتقدمي 
اخلدمات للمتعاملني عن بعد حتقيقا لتوجهات احلكومة الذكية يف ظل 
الإج��راءات املتبعة للحد من انت�سار فريو�ش كورونا امل�ستجد – كوفيد 

.19
و�سمل التقرير الذي مت ح�سره يف 5 �سهور خالل الفرتة من اأغ�سط�ش 
 11 ب������  ال��ت��ح��ق��وا  و���س��اب��ة  ���س��اب��ا   1577 ن��ح��و  2020م  دي�سمرب  ح��ت��ى 
اأبوظبي و202 يف  اإم��ارة  �سخ�سا يف   537 ل��"اإعداد" بواقع  حما�سرة 
دبي و330 بال�سارقة و92 يف عجمان و34 باأم القيوين و176 يف راأ�ش 

اخليمة و206 على م�ستوى اإمارة الفجرية.
ب����وزارة تنمية  ال����زواج  اإدارة منح  واأك����دت وح��ي��دة خليل دروي�����ش م��دي��ر 
املجتمع اأن ن�سبة ر�سا ال�سباب وال�سابات امللتحقني بربنامج اإعداد "عن 

بعد" لتاأهيل املقبلني على الزواج قد و�سلت اإىل 98 باملائة يف التقييم 
العام للربنامج و95 باملائة يف تقييم املحا�سرين و94 باملائة يف تقييم 

التن�سيق والتنظيم للربنامج.
وك�سفت دروي�ش اأن 97 باملائة من ال�سباب املقبلني على الزواج يوؤيدون 
اإن الربنامج  باملائه قالوا  اإع��داد مبا�سرة عن بعد و98  تنظيم برنامج 
�سغوط  على  والتغلب  امل�سكالت  بطرق حل  ال��زواج  على  املقبلني  عرف 
احلياة اجلديدة واإدارة احلوار الأ�سري و98 باملائة اأكدوا اأن الربنامج 
�ساهم يف حتقيق املعرفة والتوافق بني الزوجني و98 باملائة اأو�سحوا اأن 

الربنامج �سمل مبحاوره جميع الت�ساوؤلت للمقبلني على الزواج.
و�سعها  ل��ل��ربن��ام��ج  ت��ط��وي��ري��ة  م��ق��رتح��ات  اأن جم��م��وع��ة  اإىل  واأ����س���ارت 
اأمكن  م��ا  وتنفيذ  درا�ستها  و�سيتم  "اإعداد"  حم��ا���س��رات  يف  امل�ساركون 

لي�ستفيد  التلفزيونية  القنوات  يف  اإع���داد  برنامج  تعميم  اأب��رزه��ا  منها 
منه املقبلون على الزواج واملتزوجون القدامى وال�سباب غري املتزوجني 
واإ�سافة  واقعية  وق�س�ش  حل��الت  اأمثلة  �سرب  على  اأك��رث  ..والرتكيز 
مو�سوع العي�ش مع اأهل الزوج وكيفية التعاي�ش معهم ..والتعمق اأكرث 

يف حمور التدخل العائلي يف احلياة الزوجية.
امل�ست�سارين  اأهمية حتّدث  الزواج  املقبلون على  وال�سابات  ال�سباب  واأكد 
امل�ساكل  وف�سل  اإبعاد  وكيفية  البيت  يف  والتوتر  الغ�سب  عن  الأ�سريني 
اخلارجية عن احلياة الزوجية و�سرورة توفري برامج توعوية اأو م�سلح 
اجتماعي يكون على توا�سل �سبه دائم مع املتزوجني يف ال�سنة الأوىل باأي 
و�سيلة تقنية متاحة يكون مرجعا للزوج والزوجة حلل بع�ش امل�سكالت 

اأو اخلالفات بدًل من تدخل الأهل وتفاقم امل�سكلة اأحيانا.

»تنمية �ملجتمع«: 95 باملائة ن�سبة ر�سا �ل�سباب عن دور�ت »�إعد�د - عن بعد« لتاأهيل �ملقبلني على �لزو�ج

اجتماع  حل�سور  بدعوتكم  "ال�سركة"  خا�سة  م�ساهمة  للتمويل  �سماء  �سركة  اإدارة  جمل�ش  يتقدم 
ال�ساعة  مت��ام  يف  اخلمي�ش:2021/4/29  ي��وم  عقده  وامل��زم��ع  لل�سركة  الع�سرون  العمومية  اجلمعية 
الثانية ع�سر ظهرا ويكون احل�سور عن طريق ا�ستخدام تقنية احل�سور الإلكرتوين عن بعد وذلك 

للنظر ومناق�سة جدول العمال واقرار الآتي:
1- تفوي�ش رئي�ش اجتماع اجلمعية العمومية بتعيني مقرر الجتماع وجامع الأ�سوات

املنتهية  امل��ال��ي��ة  لل�سنة  امل���ايل  م��رك��زه��ا  وع��ن  ال�سركة  ن�ساط  ع��ن  الإدارة  جمل�ش  تقرير  �سماع   -2

يف:2020/12/31 وامل�سادقة عليه
3- �سماع تقرير مدققي احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31-12-2020 للم�سادقة عليه

4- مناق�سة واعتماد ميزانية ال�سركة وح�سابات ال�سنة املالية املنتهية يف 2020/12/31

5- النظر يف مقرتح جمل�ش الإدارة ب�ساأن عدم توزيع اأرباح عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2020/12/31

6- ابراء ذمة اع�ساء جمل�ش الإدارة عن اأعمالهم عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2020/12/31

7- النظر واقرار عدم توزيع مكافاأة لع�ساء جمل�ش الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2020/12/31

8- ابراء ذمة مدققي احل�سابات عن اعمالهم التي قاموا بها خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 2020/12/31

9- تعيني او اعادة تعيني مدققي احل�سابات وحتديد اأتعاب اعمالهم املهنية لل�سنة املالية التي �سوف 

تنتهي يف 2021/12/31
10- اعتماد قرار جمل�ش الإدارة بتعني ع�سوين يف جمل�ش الإدارة وذلك مللء ال�ساغر ب�سبب تقدمي 

ع�سوين ل�ستقالتهما
قرار خا�ش:

11- بعد �سماع تقرير مدققي احل�سابات قرر ال�سركاء ا�ستمرار ال�سركة يف ممار�سة ن�ساطها

مالحظات:
التنظيمية  اجلهات  موافقة  على  احل�سول  بعد  وتعتمد  ت�سري  الجتماع  من  ال�سادرة  ال��ق��رارات   -

ويجوز لتلك اجلهات اجراء ماتراه منا�سبا من تعديالت �سواء باحلذف او ال�سافة
- لكل م�ساهم حق ح�سور اجلمعية العمومية ويكون له من ال�سوات ما يعادل عدد اأ�سهمه ويجوز ملن 
له حق ح�سور اجلمعية العمومية ان ينيب عنه من يختاره من غري اأع�ساء جمل�ش الإدارة مبقت�سى 
توكيل خا�ش ثابت بالكتابة ويجب ال يكون الوكيل لعدد من امل�ساهمني حائزا بهذه ال�سفة على اأكرث 

من 5% من راأ�ش مال ال�سركة ، وميثل ناق�سي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا
- لل�سخ�ش العتباري ان يفو�ش احد ممثليه اأو القائمني على اإدارته مبوجب قرار من جمل�ش اإدارته 
، ويكون لل�سخ�ش املفو�ش ال�سالحيات  اأية جمعية عمومية لل�سركة  اأو من يقوم مقامه ليمثله يف 

املقررة مبوجب قرار التفوي�ش
- يف حال عدم اكتمال الن�ساب القانوين لجتماع اجلمعية العمومية يف املوعد املحدد اأعاله ف�سوف 
التوكيالت  واأن  املوافق:2021/5/6  اخلمي�ش  يوم  والزمان يف  املكان  نف�ش  الثاين يف  الجتماع  يعقد 
ال�سادرة حل�سور الجتماع الأول تعترب نافذة لأي اجتماعات لحقة مامل يتم اإلغاوؤها �سراحة من 
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عربي ودويل
 م�سوؤول رفيع يف �خلارجية �لأمريكية يزور لبنان 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

اأعلنت وزارة اخلارجية المريكية اأنها �سرت�سل م�سوؤول رفيعا اىل لبنان ليعرب عن “قلق” 
الإدارة المريكية حيال تدهور الأو�ساع ال�سيا�سية والجتماعية يف هذا البلد. وقالت الوزارة 
يف بيان اإن وكيل وزارة اخلارجية لل�سوؤون ال�سيا�سية ديفيد هيل، وهو ثالث اأعلى م�سوؤول يف 

اخلارجية، �سيزور بريوت من 13 اىل 15 ني�سان/ابريل.
واأ�ساف البيان اأن هيل “�سي�سدد على خماوف الوليات املتحدة مع تدهور الأو�ساع الجتماعية 
والقت�سادية يف جميع اأنحاء البالد، واملاأزق ال�سيا�سي الذي ي�ساهم يف هذا الو�سع املتدهور«.

اأكرث من  اقت�ساديا فقدت خالله اللرية اللبنانية  2019 انهياراً  وي�سهد لبنان منذ �سيف 
2020 عن دفع ديونها اخلارجية  اآذار/مار�ش  85 يف املئة من قيمتها. وتخلفت الدولة يف 
نهو�ش  خطة  ح��ول  ال���دويل  النقد  �سندوق  م��ع  مفاو�سات  ب���داأت  ث��م  باملليارات،  ت��ق��ّدر  التي 
و�سع  وكيفية  اخل�سائر  حجم  حول  اللبنانيني  املفاو�سني  بني  خالفات  ب�سبب  لحقا  ُعّلقت 

الإ�سالحات قيد التنفيذ.

8 فرباير )�سباط(، لكن خالفات  وت�سريعية قبل 
املجتمع  يدعمها  ال��ت��ي  ال��ف��درال��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ب��ني 

الدويل، والوليات الإقليمية حالت دون ذلك.
والإثنني قال رئي�ش جمل�ش ال�سعب حممد مر�سل 
على  ع�����س��واُ   149 “وافق  ال��رح��م��ن:  ع��ب��د  �سيخ 
القانون اخلا�ش بانتخابات البالد، بينما رف�ش 3 
وفق  الت�سويت”،  واحد عن  و�سكت ع�سو  اأع�ساء، 

ما اأوردته وكالة الأنباء الوطنية ال�سومالية.
ال��ل��ج��ن��ة الوطنية  ال�����س��ع��ب  ودع����ا رئ��ي�����ش جم��ل�����ش 
واجباتها  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل  ل���الن���ت���خ���اب���ات  امل�����س��ت��ق��ل��ة 
غ�سون  يف  ال��ب��الد  انتخابات  واإج���راء  الد�ستورية، 

•• مقدي�صو-وكاالت

�سوت النواب ال�سوماليون ، ل�سالح متديد ولية 
الرئي�ش حممد عبداهلل حممد عامني، لو�سع حد 
اأ���س��ه��ر ح��ول الن��ت��خ��اب��ات يف  لأزم���ة م�ستمرة منذ 
يتعني  حيث  ال�سيوخ  جمل�ش  رئا�سة  لكن  ال��ب��الد. 
لو�سف  �سارعت  ال��ق��ان��ون،  م�سروع  على  امل�سادقة 

القرار بغري د�ستوري.
وال�سومال غارقة يف الفو�سى منذ �سقوط النظام 

الع�سكري للرئي�ش �سياد بري يف 1991.
اأن ي�سهد ال�سومال انتخابات رئا�سية  وكان مقرراً 

الرئي�ش  ال��وك��ال��ة م��ن جهته، رح��ب  ع��ام��ني، وف��ق 
ال�سومايل بالقانون اخلا�ش، واأ�سار ح�سب الوكالة 
يف  دوراً  �ستلعب  “احلكومة  اأن  اإىل  ال�سومالية، 
لالنتخابات  البالد  �سيقود  وال��ذي  القانون  تنفيذ 
املبا�سرة ويعيد لل�سعب ال�سومايل حقه الد�ستوري 

يف اختيار من يثق به«.
لغتنام  معاً  “العمل  اإىل  ال�سومايل  ال�سعب  ودعا 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وامل�����س��ارك��ة يف العملية  ال��ف��ر���س��ة  ه���ذه 
“اأ�سدقاء ال�سومال  �ساكراً  ال�سيا�سية يف البالد”، 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف  العملية  ل��ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى دع��م��ه��م 

البالد«.

 �لنو�ب �ل�سومايل ميدد ولية �لرئي�ش حممد عبد�هلل

•• تون�س-وكاالت

قي�ش  ال��ت��ون�����س��ي  ال���رئ���ي�������ش  ����س���ن 
الإ�سالم  تيار  على  هجوما  �سعّيد 
ال�سيا�سي، خالل زيارة قام بها اإىل 
جامع الزيتونة يف العا�سمة تون�ش 
اأم�ش الأول الثنني قبل يوم واحد 

من بداية �سهر رم�سان.
مع  ح�����دي�����ث  يف  �����س����ع����ّي����د  وق����������ال 
الأع���ظ���م ومفتي  ���س��ي��وخ اجل���ام���ع 
بطيخ،  عثمان  ال�سيخ  اجلمهورية 
بثتها رئا�سة اجلمهورية التون�سية، 
امل�سلمني  اإىل  ت���وج���ه  “اهلل  اإن 
واملوؤمنني ولي�ش اإىل الإ�سالميني، 
ومل  م�سلما  ك��ان  اإب��راه��ي��م  والنبي 
م�سلمون  ن��ح��ن  اإ����س���الم���ي���ا.  ي��ك��ن 
الإ�سالم  ن��ع��م��ة  ع��ل��ى  هلل  واحل��م��د 

ول�سنا اإ�سالميني«.
املناورة  الفرق وهذه  “هذا  وتابع: 
تفريق  منها  يق�سد  التي  الكربى 
ق�سية  الق�سية  تكن  مل  املجتمع. 

اإ�سالم وغري اإ�سالم«.
لل�س�����عب  وج��ه��ه��������������������ا  ك��ل��م��ة  ويف 
رم�سان،  �سهر  مبنا�سبة  التون�سي 
بع�ش  “ا�ستغالل  ���س��ع��ّي��د  ان��ت��ق��د 
اأجل  لل�سهر من  ال�سيا�سية  القوى 
وقال: “حفظنا  حتقيق مكا�سب”، 
اهلل م����ن ك����ورون����ا وم�����ن الأوب����ئ����ة 

ال�سيا�سية«.
ر�سمي  ت��ع��ل��ي��ق  اأي  ي�������س���در  ومل 
م���ن ح���رك���ة ال��ن��ه�����س��ة ع��ل��ى كلمة 
رئي�ش  رئي�سها  دعا  فيما  الرئي�ش، 
ال��ربمل��ان را���س��د ال��غ��ن��و���س��ي اإىل ما 

••ليما-اأ ف ب

الي�ساري  والنقابي  امل��دّر���ش  حقق 
مفاجاأة  كا�ستيو  ب��ي��درو  امل��ت��ط��رف 
الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات  ب��ت�����س��دره 
وفق  �سئيل،  بفارق  وان  البريو  يف 
نتائج غري نهائية، ومن املرجح اأن 
كيكو فوجيموري  اليمينية  يواجه 
يف الدورة الثانية التي �ستجرى يف 

حزيران/يونيو.
90 ب��امل��ئ��ة من  وب���ع���د ف����رز ن��ح��و 
الأ���س��وات الإث��ن��ني ح��ل كا�ستيو يف 
املقدمة بن�سبة 18،83 باملئة، وهي 
توقعته  مم��ا  بكثري  اأع��ل��ى  نتيجة 
ا�ستطالعات الراأي التي مل ت�سعه 

يف املراكز اخلم�سة الأوىل.
ومن املرجح اأن يواجه يف ال�ساد�ش 
املر�سحة  ح���زي���ران/ي���ون���ي���و  م����ن 
اليمينية ال�سعبوية املتهمة بق�سايا 
التي  ف���وج���ي���م���وري  ك��ي��ك��و  ف�������س���اد 
 13،21 ن�سبة  ح�سد  من  متكنت 
ن�سرها  التي  للنتائج  وفقا  باملئة، 

مكتب النتخابات الوطني.
ال���ب���ريو  ال���ن���اخ���ب���ون يف  و������س�����ّوت 
الأح�����د لخ��ت��ي��ار رئ��ي�����ش م���ن بني 
منهم  اأي  ي��ت��ق��دم  ل  مر�سحا   18
موجة  اأوج  يف  الآخ�����ري�����ن،  ع���ل���ى 
كورونا  فريو�ش  انت�سار  من  ثانية 
من  قيا�سية  ب��اأع��داد  ت�سبب  ال��ذي 

الإ�سابات والوفيات يف البالد.
وخ��ل��ف ف��وج��ي��م��وري ح���ل اخلبري 
�سوتو  دي  اي��رن��ان��دو  الق��ت�����س��ادي 
لوبيز  راف���ائ���ي���ل  الأع����م����ال  ورج����ل 

وكان �سعّيد قد وجه انتقادات قوية 
ومعلنة للغنو�سي الأ�سبوع املا�سي، 
اإحياء  م��وك��ب  يف  م�ساركته  خ��الل 
ال�سهداء  ل��ع��ي��د  ال�83  ال���ذك���رى 

بالعا�سمة تون�ش.
فرا�ش  على  “تون�ش  �سعيد:  وق��ال 
املر�ش والطبيب يتوجه لل�سيدلية 
الدواء  اأم���ا  ال����دواء.  لها  ليح�سر 
ووزارة  حم��رتم  وطني  برملان  فهو 

كاملة م�سوؤولة«.
قانون  على  امل�����س��ادق��ة  رف�����ش  كما 
اأي��ام من  بعد  الد�ستورية،  املحكمة 
ت��ع��دي��الت اأج���راه���ا ال���ربمل���ان على 
القانون، ت�سمل تخفي�ش الغالبية 
من  اأع�سائها  لن��ت��خ��اب  املطلوبة 
145 اإىل 131 نائبا، وهو تعديل 
ف��ر���س��ت��ه الأغ��ل��ب��ي��ة ب��ق��ي��ادة حركة 

النه�سة.
للقاهرة،  الر�سمية  زيارته  واأث��ن��اء 
و���س��ف ال��رئ��ي�����ش ال��ت��ون�����س��ي واقع 
خالل  وق����ال  ب�”املرهق”،  ب����الده 
ح���ف���ل ا���س��ت��ق��ب��ال ح�������س���ره اأف������راد 
اجل���ال���ي���ة ال��ت��ون�����س��ي��ة امل��ق��ي��م��ة يف 
م�سر اإن ذلك “�سببه غياب الإرادة 
اخل��ال�����س��ة وال��ن��ي��ة ال�����س��ادق��ة التي 
اأن تخرج تون�ش من هذا  باإمكانها 

الو�سع«.
وت��ع��ي�����ش ت��ون�����ش م��ن��ذ اأ���س��ه��ر على 
ب�سبب  خانقة  �سيا�سية  اأزم���ة  وق��ع 
الربملان  رئ��ي�����س��ي  ب���ني  اخل���الف���ات 
واحلكومة من جهة والرئي�ش من 
جهة اأخرى، حيث يرى متابعون اأن 

“اإرادة الهيمنة” حترك النه�سة.

الأح�����زاب  ب���ني  “م�ساحلة  ���س��م��اه 
وال�سلطات خالل �سهر رم�سان«.

يف املقابل و�سف رفيق عبد ال�سالم، 
اخلارجية  وزي���ر  الغنو�سي  �سهر 
كلمة  احلركة  يف  القيادي  ال�سابق 
�سعّيد ب�’’املنغ�سات واللغو الفكري 
دخول  ليلة  اهلل  بيت  يف  وال��دي��ن��ي 

�سهر رم�سان املعظم«.
الرئي�ش  اأن  اإىل  تدوينة  يف  واأ���س��ار 
نف�سه  “ين�سب  اأن  يريد  التون�سي 
الإم��������رباط��������ور الأك���������رب واحل�����رب 
الأع������ظ������م، ول������و ك������ان ذل������ك على 

جماجم التون�سيني والتون�سيات”، 
على حد قوله.

ك�سر احتكار االإ�سالم
وي�����رى اجل���ام���ع���ي امل��ت��خ�����س�����ش يف 
عبيد  ال�سيا�سي  الإ���س��الم  درا���س��ات 
“�سكاي  اخل��ل��ي��ف��ي، يف ح��دي��ث م��ع 
“اختار  �سعّيد  اأن  عربية”،  ن��ي��وز 
الديني  ال��ف�����س��اء  ي���ب���دو  م���ا  ع��ل��ى 

ملواجهة الإ�سالم ال�سيا�سي«.
واأ�ساف اخلليفي: “يف ليلة دخول 
جامع  �سعيد  قي�ش  اختار  رم�سان 

برمزية  يحتفظ  ال��ذي  الزيتونة، 
ك��ب��رية ل���دى ال��ت��ون�����س��ي��ني، ليوجه 
التون�سي،  لل�سعب  التهنئة  خطاب 
ملهاجمة  التهنئة  ه��ذه  وظ��ف  لكنه 
اأدوات  وك�����ان�����ت  الإ������س�����الم�����ي�����ني، 
مبرجعية  دينية  اأدوات  اخل��ط��اب��ة 
ق���راآن���ي���ة ن��ب��وي��ة يف ال��ت��م��ي��ي��ز بني 

امل�سلمني والإ�سالميني«.
�سيزعج  اخل���ط���اب  “هذا  وت���اب���ع: 
التي  الإخ���وان���ي���ة  النه�سة  ح��رك��ة 
الديني  ب��اخل��ط��اب  ت�ستاأثر  ك��ان��ت 
�سيحرجها  بل  وتوظيفا،  تف�سريا 

اأم��ام ال��راأي العام حني ي�سدر من 
رئي�ش ل ميكن اتهامه بالعلمانية 
والعداء للدين، كما داأبت على فعل 
الليرباليني  خ�سومها  م��ع  ذل���ك 

والي�ساريني والقوميني«.

نقطة الالعودة
حركة  ب����ني  اخل������الف  اأن  وي����ب����دو 
قد  التون�سي  وال��رئ��ي�����ش  النه�سة 
حيث  ال��الع��ودة،  نقطة  اإىل  تو�سع 
اأ���س��ب��ح ال�����س��ج��ال الإع����الم����ي بني 

الطرفني على اأ�سده.

األياغا، ول تزال اآمالهما معلقة مع 
ا�ستمرار عملية الفرز الثنني.

51 عاما  ال��ب��ال��غ  ك��ا���س��ت��ي��و  وق����ال 
عام  يكن معروفا حتى  وال��ذي مل 
2017 عندما قاد ا�سرابا وطنيا 
واأجرب  املعلمني  اآلف  فيه  ���س��ارك 
ت�سوية  اج��������راء  ع���ل���ى  احل���ك���وم���ة 

“التغيري والن�سال يبداآن الآن«.
“البريو  ح����زب  ك��ا���س��ت��ي��و  ومي���ث���ل 
وقد  املتطرف،  الي�ساري  احلرة” 
النتخابية  ح��م��ل��ت��ه  خ���الل  ت��ع��ه��د 
باإخراج “الأجانب املقيمني بطريقة 

يرتكبون  ال���ذي���ن  �سرعية”  غ���ري 
اجلرائم من البالد واإع��ادة فر�ش 
عقوبة الإعدام و�سيطرة احلكومة 
على م��وارد الطاقة. وقال اخلبري 
ال�سيا�سي  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال��ع��ل��وم  يف 
فران�ش  لوكالة  ملينديز  كارلو�ش 
ي�ساري  لدينا  كا�ستيو  “مع  بر�ش 
ولل�سوق  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات  م��ن��اه�����ش 

احلرق، وحمافظ اجتماعيا«.
يختار  ال��رئ��ي�����ش  اىل  وب��الإ���س��اف��ة 
ال���ن���اخ���ب���ون ال���ب���ال���غ ع���دده���م 25 
الربملان  يف  ن��ائ��ب��ا   130 م��ل��ي��ون��ا، 

ازم���ات  م��ن  ع���دد  ت�سبب يف  ال����ذي 
امل��وؤ���س�����س��ات يف ال�����س��ن��وات الأخ���رية، 
ال����ث����اين/ ت�������س���ري���ن  اأح����دث����ه����ا يف 

تعاقب  اىل  واأدت   2020 نوفمرب 
ثالثة روؤ�ساء على البالد يف اأ�سبوع 

واحد.
يبلغ عدد  ال��ت��ي  ال���دول���ة  و���س��ه��دت 
�سكانها 33 مليون ن�سمة الأ�سبوع 
الأ����س���واأ م��ن��ذ ان��ت�����س��ار ال���وب���اء قبل 
 384 ����س���ج���ل���ت  اإذ  ����س���ه���را   13
حملة  تتقدم  بينما  ال�سبت،  وف���اة 

التطعيم ببطء.

فيزكارا  ال�����س��اب��ق  ال��رئ��ي�����ش  وك����ان 
 23 اقرتح تاأجيل النتخابات اإىل 
اأيار/مايو لكن اقرتاحه مل يحظ 
ب��ت��اأي��ي��د، وع���م���دت ال�����س��ل��ط��ات اىل 
زي��ادة ع��دد مراكز الق���رتاع ثالث 

مرات لتجنب الزدحام.
اإيب�سو�ش  م���ع���ه���د  م����دي����ر  وق�������ال 
األفريدو  ال�������راأي  ل���س��ت��ط��الع��ات 
“هذه  الق���رتاع  ب��دء  قبل  توري�ش 
ه��ي الن��ت��خ��اب��ات الأك���رث ت�ستتا يف 
التاريخ. مل ن�سهد يوما هذا العدد 

الكبري من املر�سحني«.

هوؤلء �أبرز �لإير�نيني 
�مل�سمولني يف �لعقوبات �لأوروبية

•• بروك�صيل-وكاالت

ق���ال الحت����اد الأوروب������ي يف ج��ري��دت��ه ال��ر���س��م��ي��ة اإن���ه ف��ر���ش ع��ق��وب��ات على 
وال�سرطة  البا�سيج  ميلي�سيا  ق��ادة  و7 من  الإي��راين  الثوري  قائد احلر�ش 
نوفمرب)ت�سرين  ال�سلطات يف  نفذتها  ب�سبب حملة قمع مميتة  الإيرانية، 

الثاين( 2019.
اأول عقوبات  لالأ�سول هي  لل�سفر وجتميداً  التي ت�سمل حظراً  والعقوبات 
عام  منذ  الإن�سان  حلقوق  انتهاكات  ب�سبب  اإي���ران،  على  الحت��اد  يفر�سها 
العقوبات  التجهيز لفر�ش هذه  نباأ  اأورد  اأول من  2013، وكانت رويرتز 

ال�سهر املا�سي.
واأدرج الحتاد الأوروبي على القائمة ال�سوداء ح�سني �سالمي قائد احلر�ش 
الثوري، اأقوى جهة اأمنية يف اجلمهورية الإ�سالمية واأكرثها ت�سلحاً، كما 

فر�ش جتميداً لالأ�سول على 3 �سجون اإيرانية.
�سدور  عنها  نتج  التي  اجلل�سات  يف  �سالمي  ح�سني  “�سارك  التكتل  وق��ال 
الأوامر با�ستخدام القوة املميتة لقمع احتجاجات نوفمرب)ت�سرين الثاين( 
ج�سيمة  انتهاكات  م�سوؤولية  �سالمي  ح�سني  يتحمل  وب��ال��ت��ايل   ،2019

حلقوق الإن�سان يف اإيران«.
وُق���ت���ل ن��ح��و 1500 ���س��خ�����ش خ���الل ال����س���ط���راب���ات ال��ت��ي ب�����داأت يف 15 
وذلك  اأ�سبوعني،  م��ن  اأق��ل  وا�ستمرت   ،2019 ال��ث��اين(  نوفمرب)ت�سرين 
بح�سب ح�سيلة ذكرها ثالثة م�سوؤولني بوزارة الداخلية الإيرانية لرويرتز 

اآنذاك.
وقالت الأمم املتحدة اإن العدد الإجمايل ل يقل عن 304، وو�سفت اإيران 

احل�سيلة التي ذكرتها امل�سادر باأنها “اأنباء كاذبة«.
ويف التا�سع من مار�ش)اآذار( املا�سي، قدم جاويد رحمن مقرر الأمم املتحدة 
طهران  اإن  يقول  تقريراً  اإي���ران  يف  الإن�سان  حقوق  بحالة  املعني  اخلا�ش 
اإجرائها  لعدم  وانتقدها  الح��ت��ج��اج��ات،  خ��الل  املميتة  ال��ق��وة  ا�ستخدمت 

حتقيقاً مالئماً اأو حما�سبة اأي اأحد.
ومن اأبرز امل�ستهدفني اأي�ساً بعقوبات الحتاد الأوروبي، التي ت�سري اعتباراً 
اإمرة  حتت  تعمل  التي  املت�سددة،  البا�سيج  ميلي�سيا  يف  اأع�ساء  ال��ي��وم،  من 

احلر�ش الثوري، وقائدها غالم ر�سا �سليماين.
ورف�����س��ت اإي����ران م����راراً ات��ه��ام��ات ال��غ��رب ل��ه��ا ب��ارت��ك��اب ان��ت��ه��اك��ات حلقوق 

الإن�سان.

من جامع �لزيتونة.. �لرئي�ش �لتون�سي يهاجم »�لإ�سالم �ل�سيا�سي«

لأول مرة »مو�زنة جندرية« مدّر�ش من �أق�سى �لي�سار يت�سدر �نتخابات �لبريو 
 يف �لعر�ق.. ما �لتفا�سيل؟

••بغداد-وكاالت

اإقرارها  التي مت  العراقية،  العامة  املوازنة  التي ت�سمنتها  املواد  اأكرث  لعل من 
من قبل جمل�ش النواب العراقي قبل اأيام، لفتا لالأنظار والإعجاب تخ�سي�ش 
جلهود  ن�سرا  تعد  وال��ت��ي  امل����راأة،  ومت��ك��ني  الجتماعي  بالنوع  خا�سة  م��وازن��ة 
ودعوات قادتها جلنة املراأة والطفل يف الربملان العراقي، وجمموعات وا�سعة من 
املنظمات احلقوقية املدنية والن�سوية. وقد كانت �ساحبة املبادرة يف اقرتاح اإدراج 
وتخ�سي�ش موازنة جندرية �سمن قانون املوازنة العامة، وعرابة الفكرة النائبة 
عن كتلة الحتاد الوطني الكرد�ستاين يف جمل�ش النواب ريزان �سيخ دلري، التي 
ك�سفت يف حوار مع “�سكاي نيوز عربية” تفا�سيل اإقرار هذه املادة املهمة، وما 
بذلته هي وزميالتها من جهود م�سنية يف �سبيل متريرها واعتمادها. وتقول 
ريزان �سيخ دلري: “عند تقدمي م�سروع قانون املوازنة العامة، لحظنا خلوها 
كالعادة من اأي فقرات تن�ش على خم�س�سات جندرية، وطيلة الأعوام املن�سرمة 
من 2014 وحتى 2017، حيث كنت ع�سوة يف جمل�ش النواب اآنذاك اأي�سا، 
جندرية  موازنة  لتخ�سي�ش  بالربملان،  املالية  للجنة  بطلب  تقدمت  قد  كنت 
خا�سة باملراأة العراقية، لكن مع الأ�سف كان يتم اإغفال طلبنا ورف�سه«. وت�سيف 
“هذا العام اأي�سا بادرت باملطالبة بتخ�سي�ش موازنة جندرية يف قانون املوازنة 
املو�سوع،  حول  الربملان  جل�سات  اإح��دى  اأثناء  مبداخلة  وقمت   ،2021 ل�سنة 
جلنة  اعتمدته  وقد  بالربملان،  امل��راأة  جلنة  يف  كع�سو  ر�سميا  الطلب  وطرحت 
تلبية  عدم  راأينا  عندما  لكن  بالربملان،  املالية  للجنة  واأر�سلته  باحلرف  امل��راأة 
طلبنا، قمت بزيارة ر�سمية للنائب الأول لرئي�ش جمل�ش النواب ح�سن الكعبي، 
و�سرحت له دوافع طلبنا و�سروراته امللحة، لرتجمة �سعارات امل�ساواة ومتكني 
املراأة التي ترفعها احلكومة، و�سمان م�ساركتها يف خمتلف ميادين احلياة، واأن 
اأو�ساع الن�ساء العراقيات املاأ�ساوية، تقت�سي اإن�سافهن وتخ�سي�ش موازنة لهن، 
كبري  بجهد  الأخ��ري متكنا  اليوم  ويف  اإيجابية، حيث  اللقاء  ه��ذا  نتائج  وكانت 
مواد  �سمن  امل��راأة  لتمكني  جندرية  موازنة  باعتماد  خا�سة،  م��ادة  اإ�سافة  من 
وفقرات، قانون املوازنة العراقية العامة للعام اجلاري«. وتتابع ريزان: “نحن 
اجلهات  خمتلف  مع  بالتن�سيق  العراقي،  الربملان  يف  امل��راأة  كلجنة  الآن  ن�سعى 
املعنية واملنظمات املدنية والن�سوية، لتفعيل هذه املادة باأق�سى �سرعة، ومتابعة 
تطبيقها من قبل احلكومة، عرب و�سعها موازنة حمددة لها عن طريق الأمانة 
العامة ملجل�ش الوزراء، كون املادة مل تخ�س�ش مبالغ معينة، الأمر الذي �سيكون 
له وقع اإيجابي على تطبيق القرار عمليا وتنفيذيا، ومبا ي�سهم يف حت�سني و�سع 
اآفاق م�ساركتها �سيا�سيا واقت�ساديا  املراأة العراقية والرتقاء بواقعها، وتو�سيع 

واجتماعيا«.

 �لأمم �ملتحدة حتّذر من 
»نز�ع �سامل« يف بورما 

•• جنيف-اأ ف ب

لالأمم  ال�سامية  املفو�سة  ح���ّذرت 
مي�سيل  الإن�����س��ان  حل��ق��وق  املتحدة 
با�سليه  اأم�ش الثالثاء من جرائم 
تكون  قد  الإن�سانية  �سد  حمتملة 
ارُت���ك���ب���ت يف ب���ورم���ا ال���ت���ي اأ����س���ارت 
اإىل  ي��ب��دو  م��ا  اأن��ه��ا تتجه على  اإىل 
باحلرب  اأ�سبه  النطاق  وا�سع  ن��زاع 
بيان  يف  با�سليه  واأف���ادت  ال�سورية. 
بورما  يف  الو�سع  اأن  م��ن  “اأخ�سى 
يّتجه اإىل نزاع �سامل. على الدول 
املا�سي  اأخ��ط��اء  ب��ت��ك��رار  ت�سمح  األ 

الدامية يف �سوريا وغريها«.

 مو�سكو تتهم و��سنطن بتحويل 
�أوكر�نيا �إىل »برميل بارود« 

•• مو�صكو-اأ ف ب

الثالثاء  اأم�������ش  م��و���س��ك��و  اّت��ه��م��ت 
ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة وغ���ريه���ا من 
�سمال  ح��ل��ف  يف  املن�سوية  ال����دول 
اإىل  اأوك��ران��ي��ا  بتحويل  الأط��ل�����س��ي 
بعدما دق الغرب  “برميل بارود” 
ناقو�ش اخلطر حيال ح�سد اجلنود 

الرو�ش على احلدود الأوكرانية.
رو�سية  اإخ��ب��اري��ة  وك����الت  ون��ق��ل��ت 
عن نائب وزير اخلارجية �سريغي 
“الوليات  اإن  ق���ول���ه  ري���اب���ك���وف 
حلف  يف  اأخ�������رى  ودول  امل���ت���ح���دة 
اأوكرانيا  حت���ّول  الأط��ل�����س��ي  �سمال 
م�سيفا  بارود”،  برميل  اإىل  عمدا 
اإمداداتها  الغربية تزيد  الدول  اأن 

من الأ�سلحة اإىل اأوكرانيا.

الرئا�سة التون�سية ترد

ت�سريحات �ملرزوقي ل  تلزم �لدولة �لتون�سية
•• الفجر - تون�س

دي�����وان رئا�سة  ال��دي��ب��ل��وم��ا���س��ي��ة يف  ب���ال���دائ���رة  امل��ل��ح��ق  اأك����د 
ت�سريحات  اأن  ال��ث��الث��اء،  اأم�����ش  احل��ج��ام،  وليد  اجلمهورية 
قي�ش  الرئي�ش  زي���ارة  بخ�سو�ش  امل��رزوق��ي  املن�سف   حممد 

�سعيد اإىل م�سر، ل  تلزم الدولة التون�سية  . 
اإن املرزوقي كانت له فرتة حكم تعامل معها  وقال احلجام 
وفق ما يرتئيه من م�سلحة تون�ش، والآن ت�سريحاته ل تلزم 

الدولة  التون�سية بل  تلزم نف�سه  . 
الرئا�سة  دي��وان  يف  الديبلوما�سية  بالدائرة  امللحق  واأ���س��ار   
عالقات  على  ت�سو�ش  الت�سريحات  ه��ذه  اأن  اإىل  التون�سية 
تون�ش مع عدة دول  بينها  اجلزائر وليبيا وم�سر وغريهم، 

موؤكدا اأنه هناك اأطراف �سعت اإىل الت�سوي�ش على العالقات 
التون�سية مع دول اجلوار.

اأحر�ش  هو  �سعيد  قي�ش  اجلمهورية  "رئي�ش  اأن  على  و�سدد 
اأن تكون هناك  النا�ش على م�سلحة تون�ش واأحر�سهم على 

عالقات �سفر  م�ساكل مع كل الدول".
ح�سري  اخت�سا�ش  لتون�ش  اخلارجية  ال�سيا�سة  اأن  واأو�سح 
احلجام  وق��ال  للد�ستور .  وفقا  وذل��ك  اجلمهورية  لرئي�ش 
''كفانا عبثا مب�سالح تون�ش يف اخلارج وكفانا عبثا بال�سيا�سة 
فقط''  باخت�سا�سه  �سخ�ش  كل  يلتزم  اأن  بّد  ول  اخلارجية 

موؤّكدا اأّن ال�سيا�سة اخلارجية لها اأهُلها".
 واأّك�����د امل��ل��ح��ق ب��ال��دائ��رة ال��دي��ب��ل��وم��ا���س��ي��ة يف دي����وان رئا�سة 
اأّن زيارة رئي�ش اجلمهورية قي�ش  اجلمهورية وليد احلجام 

دليل  اأك��رب  ونتائجها  تاريخية  كانت  دول��ة م�سر  اإىل  �سعيد 
على ذلك.   واأفاد احلجام اأّن الزيارة كانت ُمربجمة ولي�ست 
نتائج  اأّن  م��وؤّك��دا  ف��رتة  منذ  عليها  ال���س��ت��غ��ال  ومّت  فجئية 
لي�ست  زي��ارة  ''كانت  قائال  وتابع  تدّل على جناحها  الزيارة 
التون�سية  العالقات  يف  تاريخية  زي��ارة  واإمن��ا  فقط  ناجحة 
اإىل  اأّن زيارة قي�ش �سعيد  امل�سرية''.  واأو�سح وليد احلجام 
التي  املُهّمة  ال�سيا�سية  الر�سائل  اإىل  نظرا  تاريخية  م�سر 
انبثقت عن الزيارة وهي التقارب والتطابق يف بع�ش امللفات 
ة امللف الليبي. وتابع اأّن الر�سالة  الإقليمية والدولية وخا�سّ
تون�ش  الوا�سح من  الدعم  الزيارة هي  الناجتة عن  الثانية 
مل�سر يف ملف �سّد النه�سة بالإ�سافة اإىل التعاون الثنائي بني 
البلدين الذي متحور حوله حديث الرئي�سني ومّت التطّرق 

التبادل  ع��رق��ل��ت  ال��ت��ي  الإج���رائ���ي���ة  ال�����س��ع��وب��ات  ب��ع�����ش  اإىل 
التجاري وال�ستثماري بني البلدين.

التفاق بني قي�ش  ومّت  الإره���اب  اإىل ملف  التطرق  مّت   كما 

والأمني  الع�سكري  التعاون  تكثيف  على  وال�سي�سي  �سعيد 
ويف  تون�ش  يف  والتطّرف  الإره���اب  ملقاومة  والإ�ستخباراتي 

م�سر. 

زيارة تاريخية
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اأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد اأو�سنت اأم�ش الثالثاء اأن الوليات 
املتحدة لن ت�سمح للنزاع ب�ساأن م�سروع “نورد �سرتمي” خلط اأنابيب 
ب��الإ���س��رار بالعالقات مع  امل��ث��ري للجدل  ب��ني رو���س��ي��ا واأمل��ان��ي��ا  ال��غ��از 
لهذا  “اأعربنا عن معار�ستنا  برلني  اإىل  زي��ارة  وق��ال خالل  برلني. 
التفاق والنفوذ الذي �سيمنحه يف الواقع اإىل رو�سيا. لكننا لن ندع 

هذه امل�ساألة تقف يف طريق العالقة الرائعة التي تربطنا باأملانيا«.
واأ�ساف “�سنوا�سل العمل مع اأملانيا وبقية احللفاء يف املنطقة لتقوية 

حتالفاتنا ون�ستمر يف امل�سي قدما«.
“نورد  م�سروع  عن  دفاعها  ب�سبب  حلفاءها  اأملانيا  اأغ�سبت  ولطاملا 
�سرتمي 2«. ومن املقرر اأن ي�ساعف خط الأنابيب الذي تبلغ تكلفته 
�سحنات  البلطيق  ي��ورو )11 مليار دولر( حتت بحر  10 مليارات 

الغاز الطبيعي الرو�سي اإىل اأملانيا، اأكرب اقت�ساد يف اأوروبا.
امل�سروع  الأوروب��ي��ة  ال��دول  والعديد من  املتحدة  ال��ولي��ات  وتعار�ش 
ب�سدة، بحجة اأنه �سيزيد اعتماد اأملانيا والحتاد الأوروبي على رو�سيا 
اأوكرانيا،  الأنابيب  خط  يتجنب  كما  احل�سا�سة.  الغاز  اإم���دادات  يف 

ويحرم كييف من ر�سوم نقل الغاز.
بالمتثال  ملتزمة  اأنها  اإىل  اأي�سا  بايدن  الرئي�ش جو  اإدارة  واأ�سارت 
مت  ع��ق��وب��ات  ع��ل��ى  ين�ش  ال���ذي  �سرتمي”  “نورد  مكافحة  ل��ق��ان��ون 
اتخذ  ال��ذي  ترامب  دونالد  �سلفه  2019 يف عهد  متريرها يف عام 

منذ البداية نهجا عدائيا جتاه برلني.

 
وافقت الهند على ا�ستخدام لقاح �سبوتنيك-يف الرو�سي �سد كوفيد-
اأم�ش  الأدوي����ة   لت�سنيع  ك��ربى  حملية  �سركة  اأف���ادت  ح�سبما   ،19
الثالثاء، يف الوقت الذي ت�سري فيه حملة التطعيم على قدم و�ساق 
يف موازاة تف�سي فريو�ش كورونا يف الدولة البالغ عدد �سكانها 1،3 
العام  واملدير  امل�سارك  الرئي�ش  برا�ساد،  ج��ي.يف.  وقال  ن�سمة.  مليار 
�سعداء ج��ًدا لأننا ح�سلنا على  “نحن  بيان  ري��دي يف  ل�سركة دكتور 
هو  التطعيم   ... الهند  يف  �سبوتنيك-يف  ل�ستخدام  عاجل  ترخي�ش 
�سبوتنيك-يف  كوفيد-19«.  �سد  معركتنا  يف  فعالية  الأك��رث  الأداة 
الهندية  ال�سلطات  موافقة  على  يح�سل  ال���ذي  الثالث  اللقاح  ه��و 
اأك�����س��ف��ورد- ل��ق��اح  م��ن  حم��ل��ًي��ا  منتجة  ن�سخة  وه���و  كوفا�سيلد  ب��ع��د 
بهارات  �سركة  طورته  هندي  لقاح  وه��و  وكوفاك�سني  اأ�سرتازينيكا، 

َبيوتيك الوطنية.
من  جرعة  مليون   852 الهند  �سُتنتج  املوقعة،  التفاقات  مبوجب 

اللقاح الذي ُطور بدعم من �سندوق ال�ستثمار املبا�سر الرو�سي.
املبا�سر  ال�ستثمار  ل�سندوق  العام  املدير  دمييرتييف  كرييل  وق��ال 
الرو�سي وفق البيان اإن املوافقة على �سبوتنيك-يف هي “خطوة كبرية 
اإىل الأمام بعد تعاون مكثف” يف التجارب ال�سريرية للقاح يف الهند. 
ا�سُطرت  بكوفيد-19  الإ�سابات  يف  حادة  زي��ادة  حالًيا  الهند  ت�سهد 
ال�سلطات املحلية اإىل فر�ش تدابري جديدة ملكافحة الفريو�ش، مبا 
يف ذلك حظر التجول الليلي والإغالق اجلزئي والقيود على التنقل 

والأن�سطة، تبعا لو�سع كل ولية.

مواجهة  يف  موحدة  جبهة  الثالثاء  اأم�ش  وط��ه��ران   مو�سكو  �سكلت 
وا�سنطن والأوروبيني يف حني جتري حمادثات يف فيينا ملحاولة اإنقاذ 
وق��ال وزي��ر اخلارجية   .2015 التفاق النووي الإي��راين امل��ربم يف 
الرو�سي �سريغي لفروف خالل موؤمتر �سحايف مع نظريه الإيراين 
حممد جواد ظريف يف طهران “نعّول على اإمكان اإنقاذ التفاق وعلى 
اأن تعود وا�سنطن اإىل التطبيق الكامل وال�سامل لقرار الأمم املتحدة 

ذي ال�سلة«.
 ودعا لفروف الوليات املتحدة جمددا اإىل رفع العقوبات املفرو�سة 
2018 يف عهد  الت��ف��اق يف  وا�سنطن من  خ��روج  على طهران منذ 
الأحادية  العقوبات  “كل  اإن  وق��ال  ترامب.  دونالد  ال�سابق  الرئي�ش 
اجلانب التي اتخذتها وا�سنطن يف انتهاك مبا�سر لالتفاق يجب اأن 

تلغى«.
توتر  مرحلة  الغربية  وال��دول  بلده  بني  العالقات  ت�سهد  وق��ت  ويف 
جديدة، ول �سيما ب�سان اأوكرانيا، حمل وزير اخلارجية الرو�سي بقوة 
على الحتاد الأوروبي الذي يهدد براأيه اجلهود اجلارية راهنا بعدما 
اأمنيني  م�سوؤولني  على  عقوبات  فر�ش  الثنني  الأول  اأم�ش  اأع��ل��ن  
ال��ث��اين- ت�سرين  لتظاهرات  العنيف  القمع  يف  ل��دوره��م  اإي��ران��ي��ني 

عوا�صم

برلني

نيودلهي

مو�شكو

�إيكونومي�ست: �حلر�ش �لثوري من�سغل باأفالم �جلا�سو�سية و�ملو�ساد يفتك مبن�ساآته �لنووية

 و�سط ظروف �سحية واقت�سادية �سعبة 

�لعر�قيون ي�ستقبلون رم�سان بغ�سة وجيوب فارغة 

 متى ي�سطر �أردوغان للرت�جع عن �سلوكه �لعدو�ين؟
حلماية جزرها القريبة من تركيا وح�سب، بل ح�سدت اأي�ساً قوات اإ�سافية على 
الأر�ش، ومتكنت قواتها الأمنية من منع 10 اآلف مهاجر من دخول اأرا�سيها. 
لالجئني  �سرعي  غ��ري  دخ���وًل   76 �سجلت  اأن��ه��ا  اليونانية  ال�سلطات  وذك���رت 
ال�سلطات الرتكية  2020، كان على  )اآذار(  وحاكمتهم. بحلول نهاية مار�ش 
�سحب الالجئني املتبقني الذين اكتظت بهم احلدود. ف�سل البتزاز الذي اأبقى 
اأردوغان  اأنقرة. منذ ذلك احلني، امتنع  الحت��اد الأوروب��ي طوياًل رهينة بيد 
 9 ال��ع��دواين. يف  اإىل الب��ت��زاز. لكن اليونان مل تختِف عن راداره  عن اللجوء 
يوليو )متوز( حول اأردوغان متحف اآيا �سوفيا املو�سوع على قائمة اليوني�سكو 
ب�  الإ�سالمويون احلدث  اأردوغ��ان  اإىل جامع. و�سف منا�سرو  العاملي  للرتاث 
كان احلدث اخلطوة الأوىل لت�سعيد التوتر  “الفتح الثاين للق�سطنطينية”. 
املتكرر  الت�سعيد  من  طويلة  حلقة  بكامله   2020 �سيف  �سهد  اليونان.  مع 
ال�ستفزازية  ن�ساطاتها  ع��دة،  م��رات  ا�ستاأنفت،  ثم  تركيا  علقت  املتو�سط.  يف 

املواجهة،  تعمقت  عليها.  متنازع  بحرية  مناطق  �سمن  النفط  ا�ستك�ساف  يف 
اخلطوة  اأي  العمالنية،  اجلاهزية  اإىل  واليوناين  الرتكي  اجلي�سان  وحت��ول 
اأغ�سط�ش )اآب( ا�سطدمت �سفينتان   14 املتبادل. يف  النار  اإطالق  التي ت�سبق 
الرتكي  احلنني  التوترات  ع��ززت  املتو�سط.  �سرقي  وتركية  يونانية  حربيتان 
الإ�سالموي  الإع��الم  اق��رتح  بينما  اليونانية،  اجل��زر  بع�ش  ل�ستعادة  القدمي 
احتالل اجلي�ش الرتكي 16 جزيرة يونانية. منذ ربع قرن تقريباً، مل تقرتب 
تركيا واليونان من حافة احلرب كما يف ال�سيف املا�سي. تابع بكديل اأنه بدءاً 
2020، اأ�سبحت تركيا اأكرث تورطاً يف احلرب الأهلية  من يونيو )حزيران( 
�سوريا،  م��ن  مقاتلني  ووك���الء  وم��درب��ني وجت��ه��ي��زات  ق���وات  ف��اأر���س��ل��ت  الليبية 
الإقليميني  اخل�سوم  من  وا�سعة  ملجموعة  حتد  يف  ال�ساخن  امل�سرح  ذل��ك  اإىل 
والدوليني. يف تلك الأثناء، هددت تركيا بتحويل دورها من حرب بالوكالة اإىل 
حرب مبا�سرة. ويف اأكتوبر )ت�سرين الأول(، وجه اأردوغان �سهامه �سد الرئي�ش 

الفرن�سي اإميانويل ماكرون م�ستهدفاً من خالله كل اأوروبا  قائاًل اإن ماكرون 
اإىل عالج نف�سي لأنه تعهد ب�سرب الإ�سالموية املتطرفة يف فرن�سا  يف حاجة 
اأكتوبر)ت�سرين الأول(.  واتهم   16 التاريخ �سامويل باتي يف  اأ�ستاذ  بعد ذبح 
اأردوغان الغرب باإر�سال اأ�سلحة اإىل اأرمينيا خالل نزاعها مع اأذربيجان. ورغم 
دون  الع�سكرية  بالطائرات  الأذري  كان جتهز اجلي�ش  تركيا  باأن  افتخر  ذلك، 
اأنقرة  اأي�ساً، �سعدت   2020 الأخ��رى. يف �سيف  والتدريب، والأ�سلحة  طيار، 
اأردوغ��ان الإيديولوجي  تهجمها على ال�سعودية، والإم��ارات، وم�سر. فاإعجاب 
ب���الده وال��ع��وا���س��م العربية التي  ب��ني  اأث���ار ت��وت��راً  بتنظيم الإخ����وان الإره��اب��ي 
بني  الديبلوما�سي  التطبيع  واأطلق  الرتكية.  الب�سائع  مقاطعة  بع�سها  قرر 
ال��ت��ي متتعت  ذات��ي��ة لأن��ق��رة  تركياً عك�ش ه��زمي��ة  واإ���س��رائ��ي��ل غ�سباً  الإم����ارات 
بعالقات ديبلوما�سية مع اإ�سرائيل منذ 1949. يف نهاية 2020، كانت تركيا 
يف حرب باردة �سد اليونان، وقرب�ش، وفرن�سا، والإمارات، وال�سعودية، وم�سر، 
اخلالف  ب�سبب  املتحدة،  والوليات  حفرت،  خليفة  الليبي  وامل�سري  واإ�سرائيل، 
على ق�سية اأ�ش-400. مل ترتاجع اأي دولة ومل ت�سرت�ش اأي منها اأردوغان اأو 

غريت �سيا�ستها يف وجه العدوان الرتكي.

•• عوا�صم-وكاالت

ال�سيا�سة اخلارجية  ب��ني  ب��ك��دي��ل  ب����وراك  امل��خ�����س��رم  ال��رتك��ي  ال�����س��ح��ايف  ق���ارن 
احل��رب��ي��ة ال��ت��ي اع��ت��م��ده��ا ال��رئ��ي�����ش ال��رتك��ي رج���ب ط��ي��ب اأردوغ������ان يف ال�سنة 
ن�سبياً.  الهادئة  احلالية  �سيا�سته  وب��ني  وهمية،  تركية  ق��وة  على  بناء  املا�سية 
�سوؤال جمموعة من  على  قيماً  املقارنة تعطي جواباً  اأن هذه  ال�سحايف  ويرى 
�سلوكه  ال��رتاج��ع ع��ن  اإىل  ال��رتك��ي  الرئي�ش  ي��دف��ع  اأن  م��ا ميكن  ال���دول ح��ول 
اأردوغ���ان هدد  غيتي�ستون” اأن  “معهد  يف  بكديل  كتب  املنطقة.  ال��ع��دواين يف 
27 فرباير )�سباط(  اإليها. يف  باإر�سال ماليني الالجئني  م��رات عدة  اأوروب��ا 
و�سمحت لالجئني ومعظمهم من ال�سوريني  تهديدها  اأنقرة  نفذت   ،2020
ال��ب��ا���س��ات جماناً  ون��ق��ل��ت  ب��واب��ات��ه��ا احل���دودي���ة،  وف��ت��ح��ت  اأوروب�����ا  اإىل  بال�سفر 
اإعالن  ويف  واليونان.  بلغاريا،  احل��دود مع  اإىل  الالجئني  الآلف من  ع�سرات 
�سويلو  �سليمان  الرتكي  الداخلية  وزي��ر  قال  بالواقع،  ل  بالربوباغندا  اأ�سبه 
يف 1 مار�ش )اآذار( 2020 اإن 100 األف لجئ عربوا احلدود اإىل اأوروب��ا يف 
غ�سون ثالثة اأيام. يف اليوم املوايل، مل تكن اليونان ت�سغل 52 �سفينة حربية 

•• لندن-وكاالت

“اإيكونومي�ست”  جم���ل���ة  ق����ال����ت 
الربيطانية اإنه مل يت�سح بعد اإذا كان 
الهجوم على من�ساأة نطنز النووية يف 
اإي��ران ناجم عن عمل �سيرباين على 
الأمريكي  �ستاك�سنت  فريو�ش  �ساكلة 
اأجهزة  اخ����رتق  ال����ذي  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
ال��ط��رد امل��رك��زي ذات��ه��ا قبل عقد من 
مادي  تخريبي  عمل  اأن��ه  اأو  ال��زم��ن، 
�سمل زرع متفجرات من عمالء على 
ال�سائد  الع��ت��ق��اد  اأن  ومب��ا  الأر�����ش. 
الإنرتنت  املن�ساأة معزولة عن  اأن  هو 
ال�سيرباين  الهجوم  ف��اإن  اخل��ارج��ي، 
اإىل  ل��ل��و���س��ول  ع��م��الء  اإىل  �سيحتاج 
الإ�ستخبارات  وزارة  وزعمت  امل��وق��ع. 
الإي��ران��ي��ة اأن��ه��ا ت��ع��رف��ت ع��ل��ى هوية 
اأن  دون  احل��ادث  يف  متورط  �سخ�ش 
ال�سحايف  اأف��اد  ما  على  بعد،  تعتقله 

واملحلل الإيراين عبا�ش اأ�سالين.
املو�ساد  اأن عمالء  اإىل  املجلة  ولفتت 
املناورة  يف  مده�سة  ح��ري��ة  اأظ��ه��روا 

بجراأة  �سرقوا   2018 ويف  الإي��ران��ي��ة،  الأرا���س��ي  على 
من م�ستودع يف طهران اآلف الوثائق، ن�سف طن، عن 
ُن�سبت  املا�سي،  العام  ويف  الإي��راين.  النووي  الربنامج 
م�سانع  يف  وان��ف��ج��ارات  عمليات  �سل�سلة  اإ�سرائيل  اإىل 
وعمليتا  نطنز،  فيها  مبا  نووية،  مواقع  اأو  لل�سواريخ 
اإحداهما  حولها،  اأو  طهران  داخ��ل  اأ�سا�سيتان  اغتيال 
يف  امل�سري  حممد  اأب��و  ال��ق��اع��دة  تنظيم  يف  للم�سوؤول 
العامل  زاده  فخري  ملح�سن  والثانية  )اآب(،  اأغ�سط�ش 

النووي الإيراين الأبرز يف نوفمرب )ت�سرين الثاين(.
جوية  غ���ارات  �سل�سلة  اإ���س��رائ��ي��ل  �سنت  اإي����ران،  وخ���ارج 
على قوات اإيرانية وف�سائل موالية لها يف �سوريا، ويف 
العراق. وتهاجم القوات الإ�سرائيلية ال�سفن الإيرانية 
�سحنات  وم���ن  ال��ن��ف��ط  م��ن  ����س���ادرات ط��ه��ران  لعرقلة 
نحو  متزايد  نحٍو  على  اإ�سرائيل  وتخطو  الأ�سلحة. 
وبعد  احلروب”.  ب��ني  “املعركة  ا���س��م  عليه  تطلق  م��ا 
يف  الأح��م��ر  البحر  يف  اإ�سرائيلية  �سفينة  على  الهجوم 
لت�سوير  مرا�سلون  ُدع��ي  اجل��اري،  )ني�سان(  اأبريل   6

•• بغداد-اأ ف ب

بني البطالة وانخفا�ش قيمة العملة 
 40 نحو  ي�ستقبل  الأ�سعار،  وارت��ف��اع 
بقلق،  رم�سان  �سهر  ع��راق��ي  مليون 
وظروفهم  ف���ارغ���ة  ج��ي��وب��ه��م  ف��ي��م��ا 
امل��ع��ي�����س��ي��ة ���س��ع��ب��ة ج����دا ب��ع��د تراجع 

قدرتهم على �سراء حاجاتهم الأ�سا�سية وا�ستمرار تف�سي 
وباء كوفيد19- وتداعياته القت�سادية وال�سحية.

وتقول اأم ح�سني امل�سوؤولة عن تربية خم�سة اأبناء وحدها 
اأن  علينا  ن�سوم،  اأن  اأردن���ا  “اإذا  زوج��ه��ا،  فقدت  اأن  منذ 
ناأكل مبا يكفي، بينما �سعر كيلوغرام الطماطم ارتفع 

من 500 اإىل األف دينار«.
وال��ت��ي ل  58 ع��ام��اً  البالغة م��ن العمر  امل����راأة  وجت��ه��د 
متلك م�سدر دخل ثابت، كل �سهر، من اأجل جمع 70 
اإي��ج��ار منزلها  ل�����س��داد  48 دولراً(  )ن��ح��و  دي��ن��ار  األ���ف 
املتهاوي. وتعتمد لتاأمني الغذاء على بطاقة متوينية، 

حالها حال 16 مليون عراقي يعانون من فقر مدقع.
توزيعها  ال�سلطات  ب��داأت  التي  البطاقة  ومبوجب هذه 
منذ فرتة احل�سار الدويل على العراق يف الت�سعينات، 
مليون   1،5 م��ن  اأق��ل  �سهرياً  تك�سب  عائلة  لكل  يحّق 
دينار )نحو األف دولر(، باحل�سول على ح�سة غذائية 
من  ك��ي��ل��وغ��رام��ات  ث��الث��ة  احل�سة  وتت�سمن  �سهرية. 
وت�سعة  زيت  وق��ارورة  ال�سكر،  وكيلوغرامني من  الأرّز، 
كيلوغرامات من الطحني، مقابل األف دينار فقط )اأقل 

من دولر(.
ل��ك��ن اأب����ا ���س��ي��ف ال��ب��ال��غ م���ن ال��ع��م��ر 36 ع���ام���اً وال���ذي 
وال��ده، يقول  توزيع ح�س�ش متوينية عن  ورث متجر 
“مل نت�سّلم �سوى ح�س�ش �سهر واحد،  لفران�ش بر�ش، 

وهو �سباط/فرباير، منذ بداية العام«.
اأي ح�سة ل�سهر رم�سان! وهناك  “مل نت�سّلم  وي�سيف 
التموينية  احل�سة  عن  هاتفيا  ويت�سلون  ي�ساألون  كرث 

ل�سهر رم�سان«.
ووعد رئي�ش الوزراء م�سطفى الكاظمي موؤخراً بتوزيع 
ح�سة متوينية اإ�سافية خا�سة ب�سهر رم�سان، لكن حتى 
الآن مل يح�سل ذلك، ومل تتمكن وكالة فران�ش بر�ش 

العودة اإىل التفاق النووي، ورفع العقوبات التي �سببت 
الت�سخم الكبري يف البالد. واأبدى الرئي�ش الأمريكي 
لكن  النووي،  الإتفاق  اإىل  العودة  بايدن رغبته يف  جو 
املتحدة  والوليات  اي��ران  تبادلت  الأخ��رية،  الأ�سهر  يف 
املحادثات  واأوح��ت  الأوىل.  اخلطوة  باتخاذ  املطالبات 
ك��ان هدف  اإذا  يت�سح  امل���اأزق. ومل  ه��ذا  بك�سر  فيينا  يف 
النووي  الن�ساط  مزيد  نحو  اإي���ران  دف��ع  هو  اإ�سرائيل 
لتدفع ببايدن اإىل اخلروج من املفاو�سات، اأو اأنها تريد 
اإبطاء عملية التخ�سيب الإيرانية، بحيث  اأي  العك�ش، 
ومن  التفاق.  اإىل  للعودة  بايدن  عن  ال�سغط  تخفف 
املالحظ، اأن الهجوم على نطنز تزامن مع زيارة وزير 
الدفاع الأمريكي لويد اأو�سنت لإ�سرائيل، يف زيارة هي 
الأوىل مل�سوؤول على هذا امل�ستوى منذ دخول بايدن اإىل 

البيت الأبي�ش يف 20 يناير)كانون الثاين( املا�سي. 

ماأزق نتانياهو
اأن  هو  اأك��رب،  مفارقة  على  ينطوي  قد  ال��ذي  وامل�سهد 

تدريبات يف قاعدة لعنا�سر من الكوماندو�ش البحري، 
يعتقد اأنهم وراء العملية.

اأجهزة اأ�سرع بخم�سني مرة
ففي  جم��دداً.  نطنز  ل�سرب  كثرية  دواف��ع  ولإ�سرائيل 
10 اأبريل )ني�سان( د�سنت اإيران اأجهزة طرد مركزي 
اأ�سرع بخم�سني مرة من  وهي  اآر-9”  “اأي  من ط��راز 
اأجهزة الطرد القدمية “اأي اآر-1” التي ت�سكل القدرة 
بات  الثاين(  )كانون  يناير  ومنذ  نطنز.  يف  الرئي�سية 
بدرجة  الأوران��ي��وم  من  كيلوغراماً   55 اإي��ران  بحوزة 
نقاء %20 ما ي�سكل ت�سعة اأع�سار الطريق نحو ال�سالح 
الأ�سرع،  الطرد  اأجهزة  املزيد من  دم��ج  وم��ع  ال��ن��ووي. 
اأك���رب م��ن الأوران���ي���وم، بع�سه ب��درج��ة نقاء  وخم���زون 
%20  فاإن اإيران تقل�ش تدريجياً امل�سافة التي تلزمها 
النووية،  القنبلة  ل�سنع  ال�سروري  الأوران��ي��وم  لإنتاج 
ي�ستخدم  اأن  الإي���راين  النظام  وي��اأم��ل  ذل��ك.  اأرادت  اإذا 
هذا التطور مثل رافعة لإجبار الوليات املتحدة على 

ال�سلع  معظم  اأ�سعار  اتفعت  كما  ال���دولر.  اأم��ام  قيمته 
���س��ع��ر ق�����ارورة زيت  ال���س��ت��ه��الك��ي��ة ب�سكل ك��ب��ري، ف��ب��ات 
1500 دينار )من  بعدما كان  2250 ديناراً  الطعام 
نحو 1،2 دولر اإىل حواىل 1،6 دولرات(. ف�ساًل عن 
ارتفاع الأ�سعار، تال�ست املداخيل وفر�ش العمل ب�سبب 
انت�سار  للحد من  املفرو�سة  ال�سحي  اإج��راءات احلظر 
وباء كوفيد-19. ويعتمد عدد كبري من �سكان العراق 
الذي يعاين منذ عقود من نزاعات وحروب، على اأعمال 
)فاو(  والغذاء  الزراعة  منظمة  وو�سفت  يومي.  باأجر 
ال��ت��اب��ع��ة ل���الأمم امل��ت��ح��دة ال��و���س��ع يف ال���ع���راق باحللقة 
 90% “اأكرث من  اأن  للمنظمة  تقرير  وذكر  املفرغة. 

تعليق من  املتكررة، من احل�سول على  املحاولت  رغم 
وزارة التجارة املعنية بتوزيع احل�س�ش، حول امل�ساألة.

اأبو  متجر  م��ن  امل�سرتين  دي���ون  ت�ساعفت  الأث��ن��اء،  يف 
عمار الذي بات يخ�سى توقف عمله يف حال عدم متكنه 
من �سراء �سلع لبيعها. ويقول لفران�ش بر�ش “عائالت 
اإىل  بع�ش منها  ديون  بالدين. وو�سلت  تتب�سع  كثرية 

اأي نحو 137 دولراً. اأكرث من مئتي األف دينار”، 
عموم  يف  الأ�سعار  ارتفاع  اىل  رئي�سي  ب�سكل  ذلك  يعود 
اأواخ��ر عام  الدينار  الدولة قيمة  البالد. فقد خف�ست 
2020، اإثر انخفا�ش اأ�سعار النفط الذي ي�سكل املورد 
من   25% ال��دي��ن��ار  وفقد  ال��ب��الد.  مليزانية  الرئي�سي 

الإ�سرائيلي  ال������وزراء  رئ��ي�����ش  ي��ك��ون 
بعوامل  مدفوعاً  نتانياهو  بنيامني 
ال�سرورة  متليه  مما  اأك��رث  �سيا�سية 
ب��ع��د ثالثة  اأن���ه  اإذ  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة. 
اأ�سابيع من رابع انتخابات يف عامني، 
ال��ذي يحاكم بتهم  ف��اإن ه��ذا الرجل 
الغالبية  ميلك  ل  والف�ساد،  الر�سى 
ومع  ح��ك��وم��ة.  ل��ت��األ��ي��ف  الآن  ح��ت��ى 
اإئتالف  لت�سكيل  امل���ح���ادث���ات  ت��ع��رث 
فاإنه  اإزاحته،  املعار�سة على  وحر�ش 

ميد اليد اإىل حلفاء حمتملني.
ويقول اأمريام ليفني النائب ال�سابق 
ل��رئ��ي�����ش امل���و����س���اد وال�����ذي ك����ان قبل 
ال�����س��اب��ط امل�������س���وؤول عن  53 ع���ام���اً 
فيها  خ��دم  التي  الع�سكرية  ال��وح��دة 
“الواقع  نتانياهو، اإن رئي�ش الوزراء 
اإىل  اإ�سرائيل  يجر  ال�سغط”،  حتت 

“ن�ساط مفرط �سد اإيران«.
يو�سي  الآن  امل����و�����س����اد  وي������رتاأ�������ش 
و�ساحب  لنتانياهو،  امل����وايل  بيلني 
ال���ط���م���وح���ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، ال�����ذي ل 
ميكنه الإدلء بتعليقات حول عمليات 

اجلهاز على خالف امل�سوؤولني ال�سابقني.

نزاعات داخلية
ويف الوقت نف�سه، تنخرط املوؤ�س�سة الإيرانية يف نزاعات 
داخلية. ويف 21 مار�ش )اآذار(، بداأ التلفزيون الإيراين 
الر�سمي بث اجلزء الثاين من م�سل�سل “غاندو” عن 
احلر�ش  مب�ساعدة  اأن��ت��ج  اأن���ه  ُيعتقد  ال���ذي  التج�س�ش 
دي��ب��ل��وم��ا���س��ي��ني خياليني  ال��ع��ر���ش  ال����ث����وري. وي�����س��م 
جواد  حممد  اخلارجية  ل��وزي��ر  ك��ب��رياً  �سبهاً  يحملون 

ظريف وفريقه، يتهمون باخليانة.
ويقول اخلبري يف �سوؤون اإيران ومدير موقع “اأمواج. 
ال�����س��رق الأو���س��ط حممد علي  ي��راق��ب  ال���ذي  ميديا” 
الإيرانيني  م��ن  ال��ك��ث��ري  اأن  املحتمل  “من  ���س��اب��اين:  
يت�ساءلون عما تق�سده اأجهزة الأمن يف البالد.وبينما 
تنفذ اإ�سرائيل التفجريات، فاإن احلر�ش الثوري ين�سغل 
احلكومة  �سد  اجلا�سو�سية  عن  خيالية  اإث���ارة  ب��اأف��الم 

الإيرانية يف ظل العقوبات والوباء املميت«.

ال�سغرية  ال��زراع��ي��ة  ال�����س��رك��ات  م��ن 
اإنها تاأثرت  واملتو�سطة احلجم تقول 
بالوباء، وملواجهة ذلك قام اأكرث من 
خف�ش  اأو  )ع��م��ال(  بت�سريح  ن�سفها 

اأجورهم«.
ارتفاع  مع  تزامن  ذل��ك  اأن  واأ�سافت 
اأ����س���ع���ار ال�����س��ل��ع ال��رئ��ي�����س��ي��ة ون�����درة 
بع�سها، ما اأغرق مزيداً من العراقيني يف حالة انعدام 

الأمن الغذائي.
مواقع  ع��ل��ى  املعي�سية  الأو����س���اع  م��ن  ال��ق��ل��ق  وان��ع��ك�����ش 
التوا�سل الجتماعي حيث تداول امل�ستخدمون من�سوراً 
يقول “راتب هذا ال�سهر يلعب �سمن جمموعة �سعبة، 
ي�سل  اأن  امل�ستحيل  م��ن  ال��ع��ي��د،   - رم�����س��ان  ك���ورون���ا- 
يبلغ  حكومي  موظف  وهو  حليدر،  بالن�سبة  للنهائي«. 
من العمر 32 عاماً ويتقا�سى 900 األف دينار )نحو 
م�سدراً  رم�سان  �سهر  ي�سّكل  �سهرياً،  دولراً(   620
الأطفال”  البيت ومالب�ش  “متطلبات  ب�سبب  للهموم، 

لالحتفال بعيد الفطر الذي يعقب رم�سان.
منزًل  يقطن  اأطفال  لثالثة  اأب  وه��و  حيدر،  وي�سيف 
“الراتب يف الظروف  العا�سمة،  اأطراف  بالإيجار عند 
العادية ل يغطي ما حتتاج اإليه العائلة واأحيانا كثرية 
اأ�سطر لالقرتا�ش لأكمل ال�سهر، ولأدفع فواتري موّلد 

واإيجار البيت وم�ساريف الأطفال«.
العائالت  تعتمد  للكهرباء،  املتكرر  النقطاع  وب�سبب 
النق�ش،  للتعوي�ش عن  العراقية على مولدات خا�سة 
17 دولراً( لقاء  األف دينار )ح��واىل   25 لكنها تكّلف 
األف   18 الأمبري الواحد، فيما كان �سعر املولد �سابقاً 

دينار )حواىل 14 دولراً(.
بالنتيجة، اأ�سبح معظم ال�سكان، مثل اأبو اأحمد، املوظف 
33 عاماً، مرغمني على التخّلي عن  احلكومي البالغ 

العادات الرم�سانية التي ن�ساأوا عليها.
وي��ق��ول اأب���و اأح��م��د، وه���و رّب اأ���س��رة م��ن اأرب��ع��ة اأف����راد، 
رم�سان،  لالإفطار يف  اأح���داً  اأدع��و  لن  ك��ورون��ا  “ب�سبب 
“حتى  م��ت��اب��ع��اً  جداً”،  ���س��ع��ب��ة  ال�����س��ح��ي��ة  الأو�����س����اع 
اقت�سادياً، لن اأقدر على توفري متطلبات الدعوة ب�سبب 

غالء الأ�سعار«.

�إ�سر�ئيل تطالب بالتحقيق يف ت�سريبات عن م�سوؤليتها يف �أعمال تخريب باإير�ن
التلفزيونات  نقلتها  م�سادر  اإىل  اإ�سارة  يف  الدفاع  وزي��ر  وق��ال 
يرثثرون.  اجلميع  يكون  عندما  العمل  ميكننا  “ل  املحلية: 
م�سادر  من  الق�س�ش  وه��ذه  الغمزات  ه�������ذه  قبول  ميكننا  ل 

غربية ».
واأر�سل مكتب غانت�ش  خطاباً اإىل املدعي العام للدولة، اأفيحاي 
ماندلبليت، لبدء حتقيق مع امل�سوؤولني، على اأن ينفذه اجلي�ش 

وجهاز الأمن الداخلي، ال�ساباك.
املوؤ�س�سة  تاأتي من  التي  الت�سريبات  اأن  اإىل  الدفاع  واأمل��ح وزير 
دولة  وم�سالح  واأم��ن��ن��ا  بقواتنا  “ت�سر  وامل��و���س��اد:  ال�سيا�سية 

على حد قوله. اإ�سرائيل”، 

•• القد�س-وكاالت

طالب وزير الدفاع الإ�سرائيلي بيني غانت�ش، بفتح حتقيق بعد 
ت�سريبات لو�سائل اإعالم حملية ب�ساأن تورط اإ�سرائيل املحتمل 
بح�سب  اإي����ران،  يف  ل��ل��ي��وران��ي��وم  تخ�سيب  حمطة  تخريب  يف 

مكتبه.
ون�سرت و�سائل اإعالم اإ�سرائيلية، اأن جهاز املخابرات اخلارجية 
الكهربائي  التيار  انقطاع  وراء  يكون  قد  املو�ساد،  الإ�سرائيلي، 
به  اإ�سرائيل  اتهمت طهران  النووية، والذي  عن من�ساأة نطنز 

مبا�سرة اليوم.

كما اأ�سار غانت�ش اإىل احلادث الذي وقع الأ�سبوع املا�سي عندما 
وقع انفجار يف �سفينة �سحن اإيرانية اأثناء اإبحارها عرب البحر 
اإ�سرائيل  املحلية مب�سوؤولية  الإعالم  و�سائل  وتكهنت  الأحمر، 

عنه.
ومل تتحمل اإ�سرائيل ر�سمياً امل�سوؤولية عن هذه احلوادث التي 
تكررت يف الأ�سابيع الأخرية على �سفن ال�سحن من كال البلدين 

وو�سط تبادل دائم لالتهامات ب�سن هجمات اأو تخريب.
وتزامن ح��ادث الأح��د مع زي��ارة وزي��ر الدفاع الأمريكي لويد 
اإي����ران يف ت�سريحاته  ذك��ر  ال���ذي جتنب  اأو���س��نت لإ���س��رائ��ي��ل، 

العلنية.

مر�سح �ليمني بالإكو�دور يفوز 
بالنتخابات �لرئا�سية

•• عوا�صم-اأ ف ب

اأعلن املجل�ش الوطني النتخابي الإكوادوري اأّن املر�ّسح غيريمو ل�سو يتقّدم 
الثانية من  اأراوز يف اجلولة  اأندري�ش  باملئة على مناف�سه  باأكرث من ت�سعة 
اأم�ش الأول الأحد يف الإك��وادور، وذلك  اأُجريت  النتخابات الرئا�سّية التي 
ال�سابق املحافظ ل�سو  امل�سريّف  باملئة من الأ�سوات. وح�سل   51 بعد فرز 
على 54،64 باملئة من الأ�سوات، بينما حاز القت�سادي ال�سرتاكي اأراوز 
45،36 باملئة ح�سب هذه النتائج اجلزئّية التي ت�سمل 51،34 باملئة من 
الأ�سوات التي مّت فرزها. وكان اأراوز اأعلن يف وقٍت �سابق فوزه بالنتخابات، 

م�ستنًدا يف ذلك اإىل ا�ستطالع لدى اخلروج من مراكز القرتاع.
رئي�ش لهم،  الق���رتاع لختيار  م��راك��ز  اإىل  الأح���د  الإك���وادورّي���ون  وت��وّج��ه 
من  مدعوم  ا�سرتاكّي  مر�ّسح  فيها  تناف�ش  النتخابات  من  ثانية  دورة  يف 
الرئي�ش ال�سابق رافايل كوريا واآَخر م�سريّف �سابق ميينّي، بينما يواجه هذا 

البلد النفطي اأزمة حاّدة تفاقمت مع جائحة كوفيد-19.
افتتاح هذا  “اأُعلن  اتامان  ديانا  النتخابي  الوطني  املجل�ش  رئي�سة  وقالت 
وبداأ الت�سويت ال�ساعة ال�سابعة )12،00 ت غ(.  اليوم النتخابي ر�سمًيا”. 
مدعوم  لكّنه  الناخبني،  من  جمهول  �سبه  عاًما(   36( اأراوز  وال�سرتاكّي 
من رافايل كوريا، اأحد قادة الي�سار يف اأمريكا الالتينّية وحكم البالد ع�سر 

�سنوات )2017-2007(.
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�ساورما  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

علي بابا
رخ�سة رقم:CN 2694978 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ذا كون�سبت لتجميل احلدائق

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�سة رقم:2211222 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد بن احلبيب من�سور  %24

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة امينه بنت حممد الر�سيد برهومى  %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / غالب عبداهلل �سلطان �سيف الكعبى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / غالب عبداهلل �سلطان �سيف الكعبى من 100 % اإىل %51
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 100000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ ذا كون�سبت لتجميل احلدائق
THE CONCEPT LANDSCAP

اإىل/ ذا كون�سبت لتجميل احلدائق ذ.م.م
  THE CONCEPT LANDSCAP L.L.C

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  
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اإعــــــــــالن
املزروعي  �سامل  ال�س�����ادة/ح�سن  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN لل�سيانه العامه رخ�سة رقم:3960540 

تعديل اإ�سم جتاري من/ ح�سن �سامل املزروعي لل�سيانه العامه

HASSAN SALEM ALMAZROUEI GENERAL MAINTENANCE

اإىل / نيو هايوي لل�سيانة العامة

NEW HIGHWAY GENERAL MAINTENANCE 

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

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

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كومبا�ش لل�سيانة 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�سة رقم:1160374 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة العنود علي �سامل الزحمى الكعبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبدال�سالم يو�سف ح�سن را�سد اليافعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 14 اإبريل 2021 العدد 13215

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 14 اإبريل 2021 العدد 13215

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 14 اإبريل 2021 العدد 13215

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 14 اإبريل 2021 العدد 13215

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 14 اإبريل 2021 العدد 13215

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 14 اإبريل 2021 العدد 13215

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 14 اإبريل 2021 العدد 13215

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 14 اإبريل 2021 العدد 13215

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
مذكرة اإعالن بالن�شر

للح�شور اأمام اخلربة يف الدعوى رقم ) 2340/ 2020 ( مدنی جزئی دبی
املدعي عليه : �سباح عبداهلل على عبداهلل الوردى

نحيطكم علما اأنه قد مت انتدابنا كخبري ح�سابي بالق�سية املذكورة اأعاله ، واملرفوعة �سدكم 
من/ املدعى / على عبداهلل على عبداهلل الوردى

اأو من ميثلكم قانونا بح�سور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الأحد  وعليه فاأنتم مكلفون 
الكائن مكتب  اخل��ربة  م�ساءاأ مبقر مكتب   3:30 ال�ساعة  2021/4/18 يف متام  املوافق 
اخلربة دبي منطقة اخلليج التجاري - �سارع امل�ستقبل - برج بري�سم الطابق الثامن - مكتب 
لدفاعكم  امل��وؤي��دة  امل�ستندات  واإح�����س��ار  امل��ح��دد  وامل��ك��ان  باملوعد  احل�سور  يرجي   805 رق��م 
اأع��م��ال��ه��ا وفقا  �ستبا�سر  ف���اإن اخل���ربة  ع��ن احل�����س��ور  ب��اأن��ه يف ح��ال تخلفكم  ب��ال��دع��وي علما 

لل�سالحيات املخولة لها قانونا .
اخلبري احل�شابی/ عبداهلل املن�شورى
رقم القيد )159(

اإجتماع خربة 

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اإعالن حل�شور اإجتماع خربة 

يف الدعوى رقم )1227/2020( اإ�شتئناف جتاري 
اأمام اخلبري / املعز حممد التون�شي

يتعني على ال�سيد/ اخل�سم املدخل / الثاين / فريد اأحمد الأطر�ش 
يف الدعوى رقم )1227/2020( اإ�ستئناف جتاري جمهول حمل الإقامة 

احل�سور اىل مقر اإدارة اخلربة وت�سوية املنازعات بديوان �سمو احلاكم الكائن مببنى 
احل�سيبة للجوائز - �سارع الثاين من دي�سمرب - املبنى )C( طابق امليزانني - جمريا 
1 وذلك يوم الثالثاء املوافق 2021/4/20 اثناء �ساعات الدوام الر�سمي من ال�ساعة 
الثامنة �سباحا حتى ال�ساعة الواحدة ظهرا لالإجتماع باخلبري وتقدمي ما لديكم من 

م�ستندات موؤيدة ملوقفكم يف الدعوى املذكورة اأعاله. 
املعز بن حممد التون�شي  

اإجتماع خربة 

Date 14/ 4/ 2021  Issue No : 13215
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH

Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 6018/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Chetar Angan Sheifa Yaliah - Indian National - with an address at Emirate of  Ajman, 
Karama District, Villa No. 20, Mobile No: 0527502263 

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 38108,50
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
38108,50, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Ahmed Mohamad Abdun-Nabi 

Vehicle No
78304

Registered at
Sharjah

Class
3

Colour
Gray

Man year
2016

Model
Mitsubishi Lancer

Date 14/ 4/ 2021  Issue No : 13215
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH

Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 6023/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: New Helper Technical Contracting - with an address at Emirate of  Sharjah, Abdullatif 
Building, Apartment No. 107, Mobile No: 0509752401 

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 108,525
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
108,525 whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Ahmed Mohamad Abdun-Nabi 

Vehicle No
86857

Registered at
Sharjah

Class
1

Colour
White 

Man year
2014

Model
Toyota Castor 

Date 14/ 4/ 2021  Issue No : 13215
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH

Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 6021/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Mohamed Saleh Mozovankoteil, IndianNational - with an address at Emirate of  Abu 
Dhabi, Musaffah Street, Villa No. 52, Mobile No: 0553313667 

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 24,068,12
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
24,068,12, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Ahmed Mohamad Abdun-Nabi 

Vehicle No
91066

Registered at
Umm Al Quwain

Class
A

Colour
Burgundy

Man year
2013

Model
Honda Accord 

Date 14/ 4/ 2021  Issue No : 13215
Announcement by Publishing to the Defendant

Before Lawsuit Management Office of Sharjah Court, Federal Civil Court of First Instance
In the Lawsuit No. SHCFICIPOR2021/0002373, Commercial (Partial)

Against the Respondent Al Remal Al Khathifa Plaster & Tiles Contracting Owned by: Rokshana 
Akter W/o Shawkat Hussein, unknown place of residence: UAE, Emirate of Sharjah, Central 
Region, Maliha Industrial Area, New Maliha, Shop No. 1, Owned by Saeed Hamad Humaidi 
Khothoni Al Tatbi, 90. At a request from the Plaintiff: Bab Khaybar Pvt Buses Passangers Transport 
owned by Khalafallah Khalfan Khalaf Al
Hammadi, the lawsuit has been initiated to claim for: 
1- Ordering the Defendants to pay an amount of AED 25000 (twenty five thousand dirhams, plus 
the legal interest by 12% from the date of claim until the full payment. 
2- Ordering the Defendant to pay the fees and expenses.
3- Announcing the Defendant of the hearing and statement of claim.
The verdict shall be self-executing according to the provisions of Article 229, paragraph 5 of the 
Civil Procedures Law.
The Defendant to be notified in English only.
You are instructed to appear in the hearing dated 21/04/2021 before the Lawsuit Management 
Office at Sharjah Civil Court of First Instance at 09:00 am - Office No. ( Lawsuit Management 
Office No. 5) personally or via an authorized proxy to submit a plea in the lawsuit, accompanied 
by all documents within a period no mare than ten days from the date of publishing in order to 
consider the above-mentioned lawsuit as a Defendant.
Judicial Service Office
Aisha Ali Mahammed

United Arab Emirates 
Ministry of Justice 

Date 14/ 4/ 2021  Issue No : 13215
Defendant’s notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2021/0002740 civil (partial)

To the defendant: Baper Ali Nisser
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street Sharjah, Taxi Drivers residence building 
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff filed the Sharjah Taxi (LLC) against the defendant / Baper Ali Nissr 
–Pakistan, demanding and claiming the following: 
Obligate the defendant to pay an amount of (18484 dirhams) Eighteen Thousand 
four hundred eight-four dirhams, and the legal interest at 12% from the date of the 
judicial claim until the date of full payment.
- Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees. You are 
assigned to attend the hearing 25/04/2021 in front of the Case Management Office of 
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) 
in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, 
accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days from the 
date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a you 
are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad / Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates 
Ministry of Justice 

Date 14/ 4/ 2021  Issue No : 13215
   Service by Publication No. (2689/2021)

Exhibit No.: 29598/1/2021
Notifying Party / AMEX (Middle East) B.S.C (C) - Emirates
Notified Party: Muhammad Faisal Abdul Ghaffar, a Pakistani national.
First: On 28.05.2009, the Notified Party has issued the Cheque No. (000052) 
amounting AED 25,000 (Twenty-Five Thousand United Arab Emirates 
Dirhams) from his account with Abu Dhabi Commercial Bank in favour of the 
Notifying Party whose former name on the said date was (American Express). 
Second: The Notifying Party has submitted the Cheque to the Bank to get 
the Cheque encashed. However, the Cheque has been bounced for insufficient 
balance and the Notified Party failed to pay the value of the Cheque despite 
several amicable claims. Accordingly, The Notifying Party serve such 
Notice to instruct the Notified Party to pay the aforesaid value of the Cheque 
amounting AED 25,000 (Twenty-Five Thousand United Arab Emirates 
Dirhams within five days as of the date of receipt of such Notice, otherwise 
the legal procedures to claim such debt in addition to the legal interest, charges 
and judicial expenses shall be taken. 
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اعالن حكم بالن�شر

                     يف  الدعوى رقم 2186/2020/100 احوال نف�ص م�شلمني  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بنفقة زوجية ونفقة متعة عدة واثبات احل�سانة ونفقة �سغرية واجرة م�سكن حا�سنة 

وبدل اثاث م�سكن احل�سانة واجرة حا�سنة ونفقة عيدين و�سيارة و�سائق والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
طالب الإعالن :  يا�سمن غالمر�سا نوريان بور  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- كري�ستيان دومينيك جاكوب�ش -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 
اأعاله  مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/1/13 يف الدعوى املذكورة 
ي�سدد  ب��ان  عليه  املدعي  ب��ال��زام  احل�����س��وري:1-  مبثابة  املحكمة  بحكمت  ب��ور  ن��وري��ان  غالمر�سا  ل�سالح/يا�سمن 
بان ي�سدد  املدعي عليه  بالزام  ال�سكنى 2-  �ساملة  العدة  للمدعية مبلغ وقدره )8.000( درهم لكامل فرتة نفقة 
للمدعية مبلغ وقدره )6.000( درهم نفقة املتعة ت�سدد ملرة واحدة 3- باثبات ح�سانة املدعية لبنتها )نواآليليان( 
من املدعي عليه 4- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي لها نفقة �سهرية لبنته )نواآليليان( مبلغ وقدره )1800( درهم 
�ساملة جميع اوجه النفقة مبا فيها التطبيب واملوا�سالت وك�سوة العيدين عدا ال�سكن اعتبارا من تاريخ املطالبة 
الق�سائية احلا�سل يف 2020/11/26 5- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي لها مبلغ )600( درهم �سهريا اجرة  ح�سانتها 
لبنتها )نواآليليان( وذلك اعتبارا من تاريخ انق�ساء عدتها ال�سرعية 6- بالزام املدعي عليه باجرة م�سكن ح�سانة 
مبلغ وقدره )40( الف درهم �سنويا وتق�سي لها بدل فواتري ال�ستهالك عن املاء والكهرباء والهاتف والنرتنت 
مبلغ وقدره )1000( درهم الف درهم �سهريا وبدل اثاث مبلغ وقدره )15( الف درهم ت�سدد ملرة واحدة اعتبارا من 
تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2020/11/26 7- الزام املدعي عليه ب�سداد اجرة اخلادمة مبلغ وقدره )1000( 
درهم �سهريا والزامه بتجديد اقامة اخلادمة احلالية عند انتهاء اقامتها ح�سبما حتدد اجلهات املخت�سة او �سداد 
م�ساريف ا�ستقدام خادمة اخرى مبا ل يجاوز مبلغ )8.000( درهم وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء القامة وعقد 
اخلادمة ال�سابقة وعدم جتديدها كل �سنتني اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2020/11/26   حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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عربي ودويل

•• الفجر -لويك تا�صيه* -ترجمة خرية ال�صيباين
    ميكن للبلدان التي مت نبذها من املجتمع الدويل 
االعتماد ب�سكل متزايد على حليف متمّيز: ال�سني. 
وُي�ستمّد التربير االأيديولوجي لهذه التحالفات من 
تنبذها  التي  الــدول  القدمية:  املارك�سية  احلجج 
الواليات املتحدة وحلفاوؤها هي بال�سرورة �سحايا... 
�سحايا االإمربيالية االأمريكية والراأ�سمالية. ومبا 
اأن هذه الدول غالًبا ما تكون دواًل نامية, فاإن ال�سني 
الدول  بني  ال�سروري  الت�سامن  اآخر:  بعًدا  ت�سيف 

النامية.

اأن      بطبيعة احل����ال، ف���اإن ف��ك��رة 
ال��ع��امل ل يزال  اق��ت�����س��اد يف  اأك����رب 
دولة نامية هي فكرة وهمية، ال ان 
احلكومة ال�سينية حتب الحتفاظ 
ب���ه���ذه ال��ت�����س��م��ي��ة ل��ال���س��ت��م��رار يف 
المتيازات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  التمتع 
النامية  ال��ب��ل��دان  بها  تتمتع  ال��ت��ي 
منظمة  مثل  الدولية  املنظمات  يف 

التجارة العاملية.

عدو عدوي...
اأب�سط...  ال��ت��ف�����س��ري  ال���واق���ع،  يف    
امل��اأث��ور: عدو  ال��ق��ول  تتبع  ال�سني 

عدوي �سديقي.
ال��ت��ي وّقعت     ه��ذه ه��ي الطريقة 
اتفاقية جتارة  واإي��ران  ال�سني  بها 
ا�سرتاتيجية كربى ال�سهر املا�سي. 
ال�سني  اأن  نفهم  اأن  ال�سهل  وم��ن 
�ست�ساعد اإيران يف جتاوز العقوبات 
الأمريكية و�ستتقا�سى مقابلها من 
�ستك�سب  الإي���راين.  والنفط  الغاز 
ال�سفقة،  هذه  من  الكثري  ال�سني 
ف��ه��ي ت���ق���وم ب��ت��و���س��ي��ع ن���ف���وذه���ا يف 
من  اإم��دادات��ه��ا  وتنويع  اآ�سيا،  قلب 

الطاقة.
كتلة  ت�����س��ك��ي��ل  الت����ف����اق  ي����ع����ّزز     
�سينية. حتى الآن، امتثلت ال�سني 
ل��ل��ح��ظ��ر امل���ف���رو����ش ع���ل���ى اإي������ران 
وخف�ست جتارتها ب�سكل كبري مع 
البلد. رمب��ا لن يكون احلال  ذل��ك 
انه  اإىل  اإ���س��اف��ة  الآن.  بعد  ك��ذل��ك 
اأثناء  اإي��ران  حماية  لل�سني  ميكن 
تطوير تر�سانتها النووية... و�سبق 

ان راأينا مثل هذا.

كوريا ال�سمالية اأي�سا
   ان حتالفا مماثال يوحد ال�سني 
اأن  وك�����وري�����ا ال�������س���م���ال���ي���ة. ورغ������م 
دائًما  اأ���س��ارت  ال�سينية  احلكومة 
على  التاأثري  ت�ستطيع  ل  اأنها  اإىل 
اأن  اإل  ال�����س��م��ال��ي��ني،  ال���ك���وري���ني 
املتكررة  اأون  جونغ  كيم  زي�����ارات 
ت��وح��ي بغري  ب��ي��ن��غ  ���س��ي ج���ني  اإىل 

ذلك.
باإمكان  ك���ان  ك��ل الح�����وال،     ويف 
اأن  لها،  املتاحة  بالو�سائل  ال�سني، 
كوريا  على  حقيقياً  تفر�ش حظراً 

ال�سمالية، ومل تفعل.

الفرع الفنزويلي
ال�سني قريبة ج��ًدا من  اأن     كما 
ذلك،  وم��ع  الفنزويلية.  احلكومة 
ال�سينية  التجارية  الأع��م��ال  ف��اإن 
ل ت��زده��ر ك��ث��ريا يف ب��ل��د م����ادورو، 
لأن البالد تعاين من خلل وظيفي 
ال�سني جتد  اأن  درج��ة  اىل  وف�ساد 
البالغ  قر�سها  ل�ستعادة  �سعوبة 

20 مليار دولر.
  ت�سري مبيعات النفط الفنزويلي 
اإىل ال�سني ببطء، غري ان ال�سني 
لها  امل�ستحقة  الأم����وال  ت�ستخدم 
ل���دخ���ول ق���ط���اع���ات اأخ�������رى، مثل 

الزراعة والرثوة ال�سمكية.

اأدى هذا  املتحدة اإىل الأبد، ورمبا 
الوعي اإىل ت�سريع املفاو�سات.

   التفاقية اأمامها �سنتان للت�سديق 
كلما  الوقت،  مر  كلما  لكن  عليها، 
هذا  يكون  وق��د  حظوظها...  قلت 

من ح�سن حظ الأوروبيني.

بع�ض التفاوت
    تطرح االتفاقية عدة 

م�ساكل مهمة:
بينما  غ��ري متماثلة.  اإن��ه��ا  اول،     
الأوروب��ي��ة قطاعاتها  ال��دول  تفتح 
اأمام  وا�سع  نطاق  على  ال�سناعية 
ت����زال  ال����س���ت���ث���م���ار ال�������س���ي���ن���ي، ل 
العديد من القطاعات القت�سادية 
ال�ستثمار  اأم���ام  مغلقة  ال�سينية 

الأوروبي.
   ثانًيا، متنح التفاقية احلكومة 
اإىل  ال��و���س��ول  اإم��ك��ان��ي��ة  ال�سينية 
�سميم  يف  ه���ي  ال���ت���ي  امل���ع���ل���وم���ات 
لل�سركات  ال�سرتاتيجية  اخلطط 
الأوروبية. نظريا، يجب اأن يح�سل 
امل�ستثمرون الأوروبيون على نف�ش 
ال�سينية،  ال�سركات  عن  املعلومات 
غري ان هذا م�سكوك فيه، بالنظر 
اإىل غمو�ش النظام ال�سيني ونظام 
املحا�سبة اخلفي الذي يبدو اأنه ل 

يزال قائما يف ال�سني.

  يف امل���ق���اب���ل، ف����اإن ال��ت��ح��ال��ف بني 
فنزويال وال�سني تتابعه عن كثب 
الالتينية  اأم��ري��ك��ا  يف  اأخ���رى  دول 
النفوذ  م��ن  التخل�ش  اإىل  ت�سعى 

الأمريكي.
ب��ك��ني نف�سها  ت��ق��ّدم  ب��اخ��ت�����س��ار،     

ب�سكل متزايد كبديل لوا�سنطن.

اأوروبا حتت ال�سغط؟
النفوذ  وب�سط  التو�سع  �سياق  يف   
وقعت  دي�����س��م��رب،   30 يف  دائ����م����ا، 
ال�سني والحتاد الأوروبي اتفاقية 
ا���س��ت��ث��م��ار. ق���دم الأوروب����ي����ون هذه 
لالتفاقيات  ك��ن��ظ��ري  الت���ف���اق���ي���ة 

اأن  اأراد  ال�����ذي  ت����رام����ب،  دون����ال����د 
اأكرب  ب�سكل  الأوروب����ي����ون  ي�����س��اه��م 
يف ن��ف��ق��ات ال��ن��ات��و، ومل ي����رتدد يف 
ت��ط��ب��ي��ق ت��ع��ري��ف��ات ج���دي���دة على 
القادة  جعلت  الأوروبية،  ال�سركات 
الأوروب�������ي�������ني ي�����درك�����ون اأن����ه����م ل 
ي�ستطيعون العتماد على الوليات 

اإليها  ت��و���س��ل��ت  ال���ت���ي  ال���ت���ج���اري���ة 
لإعادة  املتحدة  وال��ولي��ات  ال�سني 
ال���ت���وازن يف امل��ي��زان ال��ت��ج��اري بني 
امليزان  اأن  ال���ب���ل���دي���ن.      �سحيح 
ال���ت���ج���اري ب���ني ال�����س��ني والحت����اد 
الأوروب��������ي ي���ع���اين م���ن ع��ج��ز عام 
للبلدان الأوروبية منذ عقود. ويف 

عام 2020 بلغ هذا العجز 181 
مليار دولر ل�سالح ال�سني.

   من جانبها، ل تخفي احلكومة 
ال�سينية �سعيها لف�سل اأوروبا عن 

النفوذ القت�سادي الأمريكي.
التفاو�ش  قيد  التفاقية  كانت     
منذ عام 2013. وجعلت �سيا�سات 

   والأه���م م��ن ذل��ك، اأن التفاقية 
ال�سيوعي  احل��زب  اأن�سطة  تدير  ل 
ف���اإن احلزب  ذل���ك،  وم��ع  ال�سيني. 
النظام  قلب  فقط  لي�ش  ال�سيوعي 
ا  اأي�سً وامن���ا  ال�سيني،  ال�سيا�سي 

عقل نظامها القت�سادي.

�سغوط من اأملانيا
ال�ستثمار  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  مت     
يخ�سى  ح��ي��ث  اأمل��ان��ي��ا  م��ن  ب�سغط 
الأمل��ان من  ال�سيارات  كبار �سانعي 
خ�����س��ارة ال�����س��وق ال�����س��ي��ن��ي��ة. وكان 
فرن�سا  مثل  اأخ����رى،  دول  اه��ت��م��ام 
التوقيع  بكثري يف  اأق��ل  واإي��ط��ال��ي��ا، 

على مثل هذه التفاقية.
   الت��ف��اق اأي�����س��ا يف خ��ط��ر ب�سبب 
ال�����س��ي��ا���س��ات ال��ع��ن��ي��ف��ة جت���اه هونغ 
كونغ، و�سد الأويغور، التي قل�ست 
اإىل  الأوروب���ي���ني  ال��زع��م��اء  حما�ش 

حد كبري.

�سلوك غري م�سوؤول
امل�سوؤول  غري  ال�سلوك  فتح  كما     
جائحة  يف  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ل��ل�����س��ل��ط��ات 
ال������ق������ادة  ع������ي������ون  كوفيد-19 
اأن  اإىل ح��د م��ا. حتى  الأوروب���ي���ني 
اإن  اإميانويل ماكرون قال موؤخًرا، 
قد  ال�سني  جت��اه  ال�سذاجة  ع�سر 

انتهى.
   رمب����ا... ل��ك��ن مم��ا ل ���س��ك فيه، 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة اجل���دي���دة جلو  اأن 
التي  ال�������س���ني ه����ي  ب����اي����دن ����س���د 
التحالف  اإىل  الأوروب���ي���ني  ت��دف��ع 
مع الوليات املتحدة �سد ال�سني. 
وي�������س���ك���ل جت�����دي�����د ال���ت���ح���ال���ف���ات 
عقبة  اأك��رب  الأمريكية  الأوروب��ي��ة 
اتفاقية  ع���ل���ى  ال��ت�����س��دي��ق  اأم�������ام 

ال�ستثمار بني اأوروبا وال�سني.
* اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية 
متخ�س�ض يف ال�سني واآ�سيا 

-جامعة مونريال كندا

عمالق خارج ال�سيطرة »5«

حتالفات �ل�سني و�لتفاقية مع �لحتاد �لأوروبي...!
ال تخفي احلكومة ال�سينية �سعيها لف�سل اأوروبا عن النفوذ االقت�سادي االأمريكي

نفط فنزويال مقابل ا�ستثمار �سينياتفاق يخفي ما يخفي

ل ترتدد �حلكومة �ل�سينية يف �لتعامل مع �لدول �ملهم�سة
 يف اأمريكا الالتينية, تقدم بكني نف�سها كبديل لوا�سنطن

ال�سني تتمدد اقت�ساديا باجتاه اوروباحماية �سينية لكوريا ال�سمالية

هل هو اتفاق خمتل؟

ي�ستمّد �لتربير �لأيديولوجي لهذه
 �لتحالفات من �حلجج �ملارك�سية �لقدمية

تطرح �لتفاقية �ملوقعة بني �لحتاد
 �لأوروبـي و�ل�سني عــدة م�سـاكل مهمـة

 كند� حتظر �سادر�ت �لأ�سلحة �ىل تركيا 
ا�ستخدام تقنية كندية م�سّدرة اىل تركيا يف ناغورين قرة 
باغ، اأعلن اليوم اإلغاء الرتاخي�ش التي جرى تعليقها خريف 
مع  يتما�سى  ل  ال�ستخدام  “ه������ذا  واأ�ساف   .»2020 عام 
النهائي  ال�س������تخدام  �سمانات  ول  اخلارجية  كندا  �سيا�سة 

التي قدمتها تركيا«.
ممنوحة  ترخي�سا   29 يف  الت�سدير  ح��ظ��ر  ق���رار  وي��وؤث��ر 
لرتكيا اإ�سافة اىل جمموعة وا�س�������عة من املعدات والتقنيات 
اإن���ت���اج ط���ائ���رات وبرجميات  ب��ي��ن��ه��ا م��ك��ون��ات  ال��ع�����س��ك��ري��ة، 
الأقمار  ومعدات  الطريان  حماكاة  لأجهزة  تقنية  وبيانات 
الكندية اىل  الأ�سلحة  وبلغت قيمة �سادرات  ال�سطناعية. 
كندي  دولر  مليون   150 م��ن  اأك���رث   2019 ع��ام  تركيا 

•• اوتاوا-اأ ف ب

بعد  تركيا  اىل  الأ�سلحة  ���س��ادرات  على  حظرا  كندا  اأعلنت 
ا���س��ت��خ��دم��ت تقنية  اأن���ق���رة  اأن  اأج���رت���ه اىل  ت��و���س��ل حت��ق��ي��ق 

طائرات م�سرّية كندية ب�سكل خطاأ يف نزاعات ع�سكرية.
وكانت كندا قد عّلقت �سحنات الأ�سلحة اىل تركيا يف ت�سرين 
التحقيق  نتيجة  ظ��ه��ور  ب��ان��ت��ظ��ار  امل��ا���س��ي  الأول/اأك���ت���وب���ر 
كندية  وا���س��ت��ه��داف  ت�سوير  اأن��ظ��م��ة  با�ستخدام  م��زاع��م  يف 
اأذربيجان يف نزاعها  امل�سرّية من قبل  خم�س�سة للطائرات 
م��ارك غارنو يف  وزي��ر اخلارجية  وق��ال  اأرمينيا.  امل�سلح مع 
بيان “بعد هذه املراجعة التي تو�سلت اىل اأدلة موثوقة على 

)120 مليون دولر اأمريكي(.
اإن��ه حت��دث يف وق��ت �سابق مع نظريه الرتكي  وق��ال غارنو 
الرتاخي�ش  اأن طلبات  اىل  م�سريا  اأوغلو،  ت�ساوي�ش  مولود 
�سيجري  الناتو  مع  التعاون  بربامج  “املتعلقة  امل�ستقبلية 

تقييمها حالة بحالة«.
يف  املا�سي  اأيلول/�سبتمرب  يف  ان��دل��ع  ال��ذي  ال��ن��زاع  واأ���س��ف��ر 
 6 نحو  اأ�سابيع عن مقتل  �ستة  وا�ستمر  ب��اغ  ق��رة  ن��اغ��ورين 
الول/نوفمرب  ت�سرين  يف  القتال  وت��وق��ف  �سخ�ش،  اآلف 
بتوقيع وقف لإطالق النار بو�ساطة رو�سية اأدى اىل تنازل 
اأرمينيا لباكو عن مناطق كانت ت�سيطر عليها منذ ت�سعينات 
النزاع  اأذربيجان يف  اأنقرة حليفتها  ودعمت  املا�سي.  القرن 

عن  انف�سل  ال��ذي  الأ���س��ل  الأرميني  الإقليم  يف  الع�سكري 
اأذربيجان بعد حرب قا�سية.

الأول/دي�سمرب  كانون  يف  باكو  يف  ع�سكري  عر�ش  وخ��الل 
عّلق  ال��ت��ي  امل�����س��رية  ط��ائ��رات��ه��ا  ت��رك��ي��ا  ا�ستعر�ست  امل��ا���س��ي، 
حرب  جمرى”  “غريت  ب��اأن��ه��ا  عليها  ال��رتك��ي  التلفزيون 
تركيا  اأن  اىل  اأي�����س��ا  ال��ك��ن��دي  التحقيق  وت��و���س��ل  ب���اغ.  ق��رة 
احلكومة  م��ع  الكندية  امل�سرية  ال��ط��ائ��رات  م��ع��دات  �ساركت 
تفر�سه  ال��ذي  الأ�سلحة  حلظر  انتهاك  يف  املوؤقتة  الليبية 
الأمم املتحدة هناك، حيث ا�ستخدمت ل�سن �سربات جوية، 
للمراقبة  �سوريا  يف  اي�سا  نف�سها  تركيا  ا�ستخدمتها  كما 

وال�ستهداف.
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ُوّجهت اإىل الزعيمة البورمية املدنية 
التي  ت�سي،  �سو  �سان  اأون���غ  ال�سابقة 
ط��رده��ا اجل��ي�����ش م��ن احل��ك��م، تهمة 
اأم�����ش الث��ن��ني، يف  جنائية ج��دي��دة 
متار�سه  الذي  القمع  يتوا�سل  وقت 
على  احلاكمة  الع�سكرية  املجموعة 

املعار�سني يف ال�سوارع.
ال���ت���ي كانت  ت�����س��ي  ���س��و  ت��ظ��ه��ر  ومل 
تراأ�ش بحكم الأمر الواقع احلكومة 
البورمية، علناً منذ اعتقلت يف الأول 
حمتجزة  وهي  �سباط/فرباير،  من 
دون اإمكانية التوا�سل مع اخلارج يف 

دارة يف العا�سمة نايبيداو.
للدميوقراطية  املوؤيدة  احلركة  �سرامة  ت��زداد  باأ�ساليب  اجلي�ش  ويقمع 
اإىل ال�سوارع وت�سببت باإ�سرابات يف  التي جعلت اآلف البورميني ينزلون 

الكثري من القطاعات القت�سادية.

فون دير ليني حتذر باأنها »لن ت�سمح بتكر�ر« ما ح�سل يف �أنقرة
واأثري جدل حول اإعطاء الربوتوكول الأ�سبقية ل�سارل مي�سال خالل 
الرئي�ش  اأن��ق��رة،  يف  املا�سي  الثالثاء  لي��ني  دي��ر  ف��ون  برفقة  لقائه 
الرتكي رجب طيب اأردوغان والذي اعترب اإهانة بروتوكولية بحق 
رئي�سة املفو�سية. وكانت رئي�سة املفو�سية الأوروبية تعر�ست ملوقف 
حمرج خالل ذلك الجتماع بعدما ا�سطرت اإىل اجللو�ش على اأريكة 
يعّد  ال��ذي  اأوغ��ل��و،  ت�ساو�ش  م��ول��ود  ال��رتك��ي  وزي��ر اخلارجية  قبالة 
بعدما جل�ش  للربوتوكول  الهرمي  الت�سل�سل  اأدنى منها يف  من�سبه 

مي�سال �سريعاً على الكر�سي الرئي�سي اإىل جانب اأردوغان.
واأكد جهاز املجل�ش الأوروبي اأن مي�سال له الأولوية يف الربوتوكول 
ال��دويل، لكن املفو�سية حتتج على هذه القراءة وتطالب بامل�ستوى 

الربوتوكويل نف�سه.
املجل�ش  الت�����س��ال مب��ك��ت��ب  م���ن مكتبها  دي���ر لي���ني  ف���ون  وط��ل��ب��ت 

•• بروك�صيل-وكاالت

رئي�ش  دير ليني،  اأور�سول فون  الأوروبية  املفو�سية  رئي�سة  حّذرت 
اأول  اأم�ش الأول يف  املجل�ش الأوروب��ي �سارل مي�سال الذي ا�ستقبلته 
ت�سمح  “لن  اأنها  اأنقرة،  يف  “�سوفاغيت”  حادثة  منذ  بينهما  لقاء 

بتكرار ما ح�سل«.
واأو�سح املتحدث با�سم املفو�سية الأوروبية عقب اللقاء، اأن فون دير 
�سل�سلة  الأ�سبوعي وبحثا  ال��دوري  ليني ومي�سال عقدا اجتماعهما 

م�سائل اآنية.
برليامون ودام نحو  الأوروب��ي��ة يف  املفو�سية  اللقاء يف مقر  وج��رى 
�ساعتني، وقال م�سدر يف املفو�سية اإن فون دير ليني اأ�سارت �سراحة 

اإىل اأنها لن ت�سمح بتكرار ما ح�سل.

الأوروبي، لإيجاد ترتيب يتيح جتنب مثل هذه الأو�ساع يف امل�ستقبل، 
“مذكرة  اأن  واأ�ساف مامر  اإريك مامر.  با�سمها  الناطق  اأو�سح  كما 
تعر�ش يف خم�ش نقاط مطالب رئي�سة املفو�سية على اأ�سا�ش تف�سري 
القواعد ال�سارية، نقلت عرب الربيد الإلكرتوين اإىل م�ساعدي �سارل 

مي�سال«.
وقال ممثل عن املجل�ش، الهيئة التي متثل الدول الأع�ساء ال� 27، 
مع  املفو�سية  فر�ستها  �سروط”  “�سل�سلة  وكاأنه  يعترب  الن�ش  اإن 

الرغبة يف “اإ�سعاف املجل�ش الأوروبي«.
النظر  لإع����ادة  احل���ادث  ه��ذا  م��ن  ت�ستفيد  “املفو�سية  اأن  واأ���س��اف 
من  كل  م�سوؤوليات  تف�سل  التي   15 امل��ادة  وخ�سو�ساً  اتفاقيات  يف 
النية  هي  تلك  تكون  اأن  نفى  با�سمها  املتحدث  ولكن  امل�سوؤولني”، 

قائاًل “ل نطالب ب�سيء اأكرث مما هو وارد يف التفاقيات«.

واأ�ساف “من غري الوارد بالن�سبة لفون دير ليني اأن تكون ترغب يف 
التحدث مكان رئي�ش املجل�ش يف ق�سايا ال�سيا�سة اخلارجية والأمن 
عدد  من  �سديدة  انتقادات  واج��ه  ال��ذي  مي�سال  و���س��ارل  امل�سرتك«. 
اأي نزعة  اأنقرة نفى وجود  النواب الأوروبيني ب�سبب �سمته يف  من 
متييزية بحق املراأة، موؤكداً يف مقابلة مع عدة و�سائل اإعالم اأوروبية 
انه مل يتفاعل مع امل�ساألة من اأجل جتنب حادث )دبلوما�سي( اأخطر 

مع اأنقرة.
باأنني مل اأعاد اأنام جيداً يف الليل منذ ذلك  واأو�سح “ل اأخفي �سراً 
احلادث  منذ  امل�سوؤولني  بني  توا�سل  اأول  هو  اأم�ش  ولقاء  احلني”، 

رغم حماولت �سارل مي�سال الت�سال برئي�سة املفو�سية.
اأخ���ذت بع�ش  ث��م  الأردن  اإىل  دي��ر لي��ني  ف��ون  اأن��ق��رة توجهت  وبعد 
با�سم  املتحدث  اأ�ساف  اأملانيا، كما  الراحة مع عائلتها يف  الأي��ام من 

�سحف عربية: تركيا ُت�سالح م�سر لالنفر�د بليبيا

مع  الأم������ر  ���س��ت�����س��ع��د  اأو  خ���ط���وة 
القيادات الليبية اأو الرتكية، رغم 
تر�سيم  اتفاقيات  وقعت  م�سر  اأن 
وقرب�ش،  ال���ي���ون���ان،  م���ع  ح�����دود 
واإ�سرائيل، خا�سًة يف ظل تطورات 

ملف �سد النه�سة الأثيوبي.
ليبيا  يف  دور  ع��ن  م�سر  وت��ب��ح��ث 
ب�����اإع�����ادة الإع����م����ار  يف امل�����س��ت��ق��ب��ل 
الليبي،  ال��داخ��ل  وا���س��ت��ث��م��ارات يف 
ب��ع��د ع�����س��ر ����س���ن���وات م���ن احل���رب 

اأنهكت البالد.
ويرى اجلمال اأنه “عندما جترى 
انتخابات حرة ونزيهة وممثلة عن 
كل الأطراف الليبية، ل اأعتقد اأن 
هذه التفاقيات �ست�ستمر اأو �سيعاد 

النظر فيها على الأقل«. 

جم���دي اجل���م���ال، يف ح��دي��ث��ه مع 
موقع “احلرة” اأن لي�ش من حق 
كان  اإذا  ي��ق��رر  اأن  وح���ده  الدبيبة 
مع  الت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  يف  �سي�ستمر 
تركيا اأو ل. هناك برملان اأي�سا كما 
يعرب عن حكومة منتخبة  اأن��ه ل 
الليبيني”،  م��ن  مبا�سرا  انتخابا 
ت��ك��ون ورقة  “قد  اأ�����س����اف   ل��ك��ن��ه 
تركيا  على  الدبيبة  بها  ي�سغط 
ل�سحب املرتزقة الذين اأح�سرتهم 
اأنقرة لبالده خا�سة واأن الأخرية 

متباطئة يف هذا امللف«. 
ووم������ن ج���ه���ة ث���ان���ي���ة، وع�����ن ردة 
م�سر على توجه حكومة الوحدة 
يعتقد  ت��رك��ي��ا، ل  نحو  اجل��دي��دة، 
اأي  ���س��ت��ت��خ��ذ  م�����س��ر  اأن  اجل���م���ال 

•• عوا�صم-وكاالت

�سهدت العالقات الليبية الرتكية 
من  امل�سرية  والرتكية  جهة  م��ن 
مت�سارعة  ت��ط��ورات  اأخ���رى،  جهة 
توجها  املا�سية،  القليلة  الأي��ام  يف 
اجلديدة،  الوحدة  حكومة  رئي�ش 
التي  تركيا  مع  �سخمة  ب�سفقات 
الوفاق  وراء حكومة  بثقلها  األقت 
ال�سابقة، يف حني عمدت تركيا اإىل 
تليني موقفها وخطابها مع م�سر 
املا�سية،  الأي�����ام  يف  لف���ت  ب�����س��ك��ل 
ت����وج����ه وق������ف ب����رام����ج اإخ���وان���ي���ة 

تلفزيونية، ُتبث من تركيا.
�سادرة  ع��رب��ي��ة  ل�����س��ح��ف  ووف���ق���اً 
رئي�ش  ب��������داأ  ال�����ث�����الث�����اء،  اأم�����������ش 
حكومة الوحدة الوطنية يف ليبيا 
عبداحلميد الدبيبة زيارة ر�سمية 
اإعالن  م��ع  بالتزامن  تركيا،  اإىل 
املجل�ش  رئ��ي�����ش  دع�����وة  ال���ي���ون���ان 
املنفي،  حم��م��د  الليبي  ال��رئ��ا���س��ي 
تر�سيم  اإع����ادة  ملناق�سة  اأث��ي��ن��ا  اإىل 

احلدود بني البلدين.

»تقدير” م�سري
الرتكية  ال���ع���الق���ات  ���س��ي��اق  ويف 
�سحيفة  ن����ق����ل����ت  امل�����������س�����ري�����ة، 
وزي���ر  اأن  الأو�سط”،  “ال�سرق 
امل�سري، اعترب جُممل  اخلارجية 
ال�سادرة  والإ�سارات  الت�سريحات 
اأه��م��ي��ة القاهرة،  اأن��ق��رة، ع��ن  ع��ن 
و�������س������رورة ت�������س���وي���ب امل���������س����ار يف 
العالقات بني اجلانبني، وغريها 

من الت�سريحات “ُتقدر«.
�سامح  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة،  واأ���س��اف��ت 
�سوؤال  الإجابة على  �سكري جتنب 
اأنقرة  م���ن  ال���ق���اه���رة  ط��ل��ب  ع���ن 
اإغالق القنوات الإخوانية، وقال: 
القانون  ق��واع��د  م���راع���اة  “املهم 
ال������دويل ب���ع���دم ال���ت���دخ���ل، وع���دم 
ومنطلقاً  حمطة  الأرا���س��ي  جعل 
�سعب  ت�ستهدف  معادية  لعنا�سر 
“اإذا  واأ������س�����اف  اأخرى”،  دول������ة 
ك���ان ذل���ك، ت��وق��ف ال��ربام��ج التي 
ت��ع��ت��ربه��ا م�����س��ر م���ع���ادي���ة، اأم�����راً 
م��وث��ق��اً وم�����س��ت��م��راً، ف���اإن���ه يعترب 

اإيجابياً«.

تغيري التكتيك
�سحيفة  ق��ال��ت  ال�سياق،  ذات  ويف 
الرتكي  “التحول  اإن  “العرب”، 
اإىل  ال�������س���ري���ع م����ن اخل�������س���وم���ة 
تغيري  ع���ل���ى  ي����وؤ�����س����ر  ال���ت���ف���اه���م 
العالقة  اإىل  ال��ن��ظ��رة  يف  ع��م��ي��ق 
وت��غ��ي��ري يف تكتيك  امل��ن��ط��ق��ة،  م���ع 
التعامل، مع احلفاظ على الهدف 

ال�سرتاتيجي«.
مراقبني  ع��ن  ال�سحيفة  ون��ق��ل��ت 
حتقق  مل  ال�����ت�����ي  “تركيا  اإن 
النتيجة املرجوة من العداء مل�سر، 
لها هدوءاً  ت��وف��ر  ا���س��ت��دارة  ت��ري��د 
داخ��ل��ي��اً وخ��ارج��ي��اً، ح��ي��ث حتولت 
على  عبء  اإىل  املمتدة  التجاذبات 

كاهل اأردوغان«.
ويرى املراقبون اأن اأردوغان يبعث 
اإىل  بامل�ساحلة مع م�سر بر�سائل 

املعار�سة  ليحرم  الرتكي  الداخل 
من مربر الهجوم عليه واخل�سم 

من �سعبيته.
ذكر  رف�ش  تركي،  وحذر معار�ش 
امل��ن��اورات وقال:  ه��ذه  م��ن  ا�سمه، 
الق�سية  ت��در���ش  اأن  م�سر  “على 
امل��ن��ط��ق، ولي�ش  ق���واع���د  ���س��وء  يف 
اأردوغان  اأن  من  التاأكد  بالإمكان 
لن يحول طلب اإ�سالح العالقات 
اأهداف  اإىل  للو�سول  مطية  اإىل 

م�سبوهة«.
اأن  ال����رتك����ي  امل����ع����ار�����ش  وك�������س���ف 
اأردوغ�������ان ي���ح���اول ال��ت�����س��ال��ح مع 
وا�سنطن وبع�ش الدول الأوروبية 
القت�سادية  الأو����س���اع  لتح�سني 
اأ�سر  واإن��ق��اذ نف�سه م��ن  ب���الده،  يف 
املع�سكر  ب�”�سيا�سات  ي�سمى  م��ا 
الرتكي  ال����داخ����ل  يف  الأورا������س�����ي 
املنطقة،  يف  الرو�سية  والتوجهات 
لأن التعاون مع هذا املحور اأفقده 

الدعم ال�سعبي«.
اأن  املراقبني  من  البع�ش  ويعتقد 
اأردوغ�����ان ي��ري��د ك�سب امل��زي��د من 
الوقت حتى النتخابات الربملانية 
اإىل  �سيعود  وب��ع��ده��ا  وال��رئ��ا���س��ي��ة، 
اأق����وى حيث  ب�سكل  ع��ه��ده  ���س��اب��ق 
ي�����س��ب��ح ���س��ام��ن��اً ل��ال���س��ت��م��رار يف 
�سخ�سا  اأن  م��وؤك��دي��ن  ال�����س��ل��ط��ة، 
التقلب،  دائ������م  اأردوغ�����������ان  م���ث���ل 
ودعم  امل��ت��ط��رف��ة،  اجل��م��اع��ات  واأن 
اأدوات م�سروعه  الإخ��وان من بني 
الإ�سالمي، وي�سعب عليه التخلي 

عنه اأو املناف�سة بها.

ت�سابق تركي يوناين
رئي�ش  و���س��ل  اآخ���ر،  وع��ل��ى �سعيد 
عبداحلميد  ال��ل��ي��ب��ي��ة،  احل��ك��وم��ة 
راأ�����ش  ع��ل��ى  ت���رك���ي���ا،  اإىل  دب���ي���ب���ة، 
وف����د ح��ك��وم��ي ك��ب��ري م���ك���ون من 
اإعالن  مع  بالتزامن  وزي���راً،   14
لرئي�ش  دع�����وة  ت��وج��ي��ه  ال���ي���ون���ان 
حممد  الليبي،  الرئا�سي  املجل�ش 
اأيام  غ�سون  يف  اأثينا  اإىل  املنفي، 
تر�سيم  اإع��������ادة  مل��ن��اق�����س��ة  ق��ل��ي��ل��ة 

احلدود بني البلدين.
ووفق موقع “اندبندنت عربية”، 
الرتكي  والت�سابق  الزيارتان  ف��اإن 
توا�سل  ق���ن���وات  ل��ف��ت��ح  ال��ي��ون��اين 
اجلديدة  الليبية  ال�سلطات  م��ع 
فتحا من جديد باب النقا�ش حول 
طرابل�ش  ب��ني  املوقعة  الت��ف��اق��ات 
الليبية  واأنقرة، يف عهد احلكومة 
ال�سراج،  ف��اي��ز  ب��رئ��ا���س��ة  ال�سابقة 
وال��ت��ح��رك امل�����س��اد لأث��ي��ن��ا بدعم 
املا�سية  ال�����س��ن��وات  طيلة  اأوروب����ي 
لإب���ط���ال���ه���ا، وت���اأث���ري ك���ل ذل����ك يف 
الأ�سهر  خ����الل  ال��ل��ي��ب��ي  امل�����س��ه��د 
ع���ل���ى موعد  امل��ت��ب��ق��ي��ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة 

النتخابات العامة.

مناورة من الدبيبة اأم تاكيد
الزيارات من جديد  وفتحت هذه 
ل��ي��ب��ي��ا ح����ول م�سري  ال��ن��ق��ا���ش يف 
املوقعة  للجدل  املثرية  التفاقات 
يف ن���وف���م���رب )ت�������س���ري���ن ال���ث���اين( 
وحكومة  ت���رك���ي���ا  ب����ني   ،2019
ال�سراج،  ف��اي��ز  ب��رئ��ا���س��ة  ال���وف���اق 

الطرفان  مب��وج��ب��ه��ا  وق����ع  ال���ت���ي 
مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون 
وحتديد  وال���ع�������س���ك���ري،  الأم����ن����ي 
البحرية،  ال�����س��الح��ي��ة  م��ن��اط��ق 
لقيتا معار�سة كبرية من اأطراف 
راأ�سها  ع���ل���ى  واإق���ل���ي���م���ي���ة  دول����ي����ة 
الحت��اد الأوروب���ي. وق��ال الدبيبة 
الرئي�ش  مع  ال�سحايف  املوؤمتر  يف 
ال���رتك���ي، رج���ب ط��ي��ب اأردوغ�����ان: 
بلدينا  ب��ني  املوقعة  “التفاقيات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة برت�سيم  ت��ل��ك  وخ��ا���س��ًة 
اأن  نوؤكد  فاإننا  البحرية،  احل��دود 
اأ�س�ش  على  تقوم  التفاقيات  هذه 
�سحيحة وتخدم م�سالح بلدينا«.

ال�ساأن، راأى مدير معهد  ويف هذا 
والأفريقية،  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ح��وث 

ومن جهته يقول املحلل ال�سيا�سي 
يلفت  اإن  امل��ه��دوي،  اأح��م��د  الليبي 
هدف  اإن  ق��ال  عندما  الدبيبة  اأن 
اإىل احرتام  ال��دع��وة  ال��زي��ارة ه��و 
التدخل  وع���دم  الليبية  ال�����س��ي��ادة 
يف ال�����س��اأن ال��داخ��ل��ي ال��ل��ي��ب��ي كان 
لت�سريحات  ج��������داً  “مغايراً 
راأي��ن��اه��ا منتهكة  ال��ت��ي  اإردوغ������ان 
ل��ل�����س��ي��ادة ال��ل��ي��ب��ي��ة ع��ن��دم��ا يوجه 
اإع����ادة  يف  �سي�ساعد  ب��اأن��ه  ك��الم��ه 
هدفه  واأن  الليبي  اجلي�ش  هيكلة 
م�ساعدة حكومة الوحدة الوطنية 
كامل  على  �سيطرتها  ب�سط  على 
داخلي  �ساأن  ه��ذا  الليبي،  ال��رتاب 
ل����رتك����ي����ا، ول  ع����الق����ة  ل���ي���ب���ي ل 

لأردوغان به ول لغريه«.

نذر ��سطر�ب �إفريقي.. �سحنة نار جديدة ت�سل من ليبيا �إىل �لنيجر
•• عوا�صم-وكاالت

يهدد ا�ستمرار امليلي�سيات واملرتزقة 
غرب  منطقة  ليبيا،  يف  الأج��ان��ب 
الإرهاب  معدلت  ب��زي��ادة  اإفريقيا 
يتوا�سل  ح���ي���ث  وال����ت����ف����ج����ريات؛ 
ت��ه��ري��ب ���س��ح��ن��ات الأ����س���ل���ح���ة من 
ليبيا اإليها، واآخرها اإعالن النيجر 

�سبط �سحنة جديدة، يوم الأحد.
النيجرية،  الأم��ن  ق��وات  و�سبطت 
ليبيا  م����ن  ق���ادم���ت���ني  ����س���ي���ارت���ني 
اأ�سلحة   77 م���ن  اأك����رث  حت��م��الن 
“كال�سنكوف”  ب������ن������دق������ي������ة 
و�ساروخني، واأكرث من 30.000 

ذخرية وم�سد�سني.
ق����وات الأم����ن يف مدينة  وط�����اردت 
اإنغال، �سمايل النيجر، ال�سيارتني، 
حيث انقلبت اإحداهما يف الطريق، 
4 رك��اب، ول  واأل��ق��ت القب�ش على 
ي��زال البحث ج��اري عن �سخ�سني 

اآخرين.

�سحنات النار
ال�سالح  ت��ه��ري��ب  ع��م��ل��ي��ات  ومت��ت��د 
من ليبيا اإىل داخل وخارج اإفريقيا 
ك�سحنات من النار تاأتي يف طريقها 
الأخ�سر والياب�ش، فبح�سب تقرير 
امل���ت���ح���دة، يف  الأمم  ع��ن��ه  ك�����س��ف��ت 
ي��وج��د يف ليبيا  امل��ا���س��ي،  ف��رباي��ر 
ت�سببت  �سالح،  قطعة  مليون   29
الفو�سى،  يف  ال���ب���الد  اإغ�������راق  يف 
اإىل خارج احلدود،  وامتد تاأثريها 
الأفريقية  ال���ب���ل���دان  وحت����دي����دا 
املجاورة مثل ت�ساد والنيجر ومايل 

تهريب ال�سالح 
الإفريقيا وغزة

وعن بداية هذه الفو�سى العارمة 
يقول  ال�سالح،  وتهريب  انت�سار  يف 
املحلل ال�سيا�سي الليبي مالك معاذ، 
اإن كارثة انت�سار ال�سالح بداأت وقت 
ا�ستعان  التي  ال��ق��وات  امل��ع��ارك بني 
الليبي الراحل معمر  بها الرئي�ش 

القذايف واملتظاهرين يف 2011.
ل�”�سكاي  ح��دي��ث  يف  م��ع��اذ  �����ر  وذكَّ
املتظاهرين  ب����اأن  عربية”،  ن��ي��وز 
ع���ن���دم���ا ك����ان����وا ي�����س��ي��ط��رون على 
املع�سكرات  ي��داه��م��ون  م��دي��ن��ة  اأي 
وخمازن ال�سالح وي�ستولون عليها، 
حرا�سة  وج������ود  ع�����دم  م�����س��ت��غ��ل��ني 

التي تعاين من الإرهاب.
ليبيا  اأن  اأي�����س��ا  ال��ت��ق��ري��ر  واأو����س���ح 
باتت اأك��رب خم��زون يف ال��ع��امل من 
للرقابة،  اخلا�سعة  غري  الأ�سلحة 
األف  150 و200  فهناك ما بني 
اأنحاء  جميع  يف  ال�سالح  م��ن  ط��ن 

البالد.
وح���ذر م��ن خ��ط��ورة الأم���ر، رئي�ش 
مفو�سية الحتاد الإفريقي مو�سى 
خالل   ،2020 ف���رباي���ر  يف  ف��ف��ي 
الإفريقية  ال��ق��م��ة  يف  م�����س��ارك��ت��ه 
العادية ال�33، حتت �سعار “اإ�سكات 
للتنمية  الظروف  وتهيئة  البنادق 
حيث اأكد اأن الو�سع  يف اإفريقيا”، 
مركزا  م��ن��ه��ا  ي��ج��ع��ل  ق��د  ليبيا  يف 

لتوزيع ال�سالح يف اإفريقيا.

املواطنني  ك���ان  فيما  ح��ي��ن��ه��ا،  ل��ه��ا 
على  ليح�سلوا  حولها  يتجمعون 
احلماية  م����ن  ك����ن����وع  الأ����س���ل���ح���ة 
لت�سبح  الأم�����ر  وام���ت���د  الأم���ن���ي���ة. 
اإىل  ال�سالح  لتوزيع  م��رك��زا  ليبيا 
ب��ل وت��وري��ده اإىل قطاع  اإف��ري��ق��ي��ا، 
غ����زة، وه���و م���ا ك�����س��ف��ت��ه وث���ائ���ق مت 
املا�سي،  ف��رباي��ر  يف  عنها  الإف����راج 
“التاميز”  ���س��ح��ي��ف��ة  ون�����س��رت��ه��ا 
تهريب  مت  ح���ي���ث  ال���ربي���ط���ان���ي���ة، 
ال�سالح اإىل غزة خالل فرتة حكم 
مل�سر،  الإره���اب���ي  الإخ����وان  تنظيم 

بح�سب املتحدث ذاته.

خمباأ االإرهابيني
وعن نتائج واأهداف تهريب ال�سالح 

من ليبيا اإىل غرب اإفريقيا، اأو�سح 
علي  الت�سادي،  القانوين  الباحث 
�سابق  ح���دي���ث  يف  ع���ل���ي،  م���و����س���ى 
ل�”�سكاي نيوز عربية” اأن منطقة 
النيجر  ب����ني  احل���������دودي  امل���ث���ل���ث 
�سارت  وبوركينافا�سو  ونيجرييا 
الإرهابية،  خمباأ �سهال للجماعات 
فهذه املنطقة وعرة جداً وتغطيها 
ت�سهل  م���ائ���ي���ة  وجم�������اري  غ����اب����ات 
الختباء  املت�سددة  اجلماعات  على 
النظامية  ال��ق�����������������وات  ع���ن  ب��ع��ي��دا 

واملواطنني.
وك��دلل��ة ع��ل��ى امل���دى ال���ذي و�سل 
اإليه تهريب ال�سالح من ليبيا اإىل 
غرب اإفريقيا، وتاأثري هذا يف زيادة 
ال�سراعات الدينية والعرقية، كرر 
بخاري،  حممد  نيجرييا،  رئي�ش 
تهريب  ع��ل��ى  ل��ل��ق��ائ��م��ني  ات���ه���ام���ه 
ال�سالح من ليبيا باأن لهم دورا يف 

زيادة الإرهاب يف بالده.
ففي يناير املا�سي، قال بخاري بعد 
100 �سخ�ش يف  م��ن  اأك��رث  مقتل 
النيجر ومايل،  بلدة حدودية بني 
دول  تدهور  اإن  م�سلحني،  يد  على 
اإىل تهريب  ي��ع��ود  اإف��ري��ق��ي��ا  ب��غ��رب 
الإرهابيني  اإىل  ليبيا  من  اأ�سلحة 

واملجرمني.
درا�سة  حت��دث��ت  امل���ا����س���ي،  وال���ع���ام 
“�سلفيوم”  م��وؤ���س�����س��ة  اأ���س��درت��ه��ا 
الأمنية  والأب�����ح�����اث  ل���ل���درا����س���ات 
اأجنبية  دول��ي��ة  دواف���ع  ع��ن  الليبية 
وراء تهريب ال�سالح من ليبيا اإىل 
التي  الناعمة  وال��ط��رق  اإف��ري��ق��ي��ا، 

تكون غطاء للتهريب اأو ت�سهله.

         

توجيه تهمة جنائية جديدة للزعيمة �لبورمية 
ل�سلكية وبتهمة “التحري�ش على ال�سطرابات العامة«.

من  كيلوغراما  و11  دولر  مليون  م��ن  اأك��رث  بتلقي  متهمة  ه��ي  كذلك 
حال  ويف  “الف�ساد«.  تهمة  بعد  اليها  ت��وج��ه  مل  لكن  ك��ر���س��اوى  ال��ذه��ب 
طويلة  ل�سنوات  بال�سجن  عليها  يحكم  قد  اإليها  املوجهة  بالتهم  اإدانتها 
قمعاً  الأم���ن  ق��وات  ومت��ار���ش  ال�سيا�سية.  احل��ي��اة  يف  امل�ساركة  م��ن  ومتنع 
عنيفاً �سد التظاهرات �سبه اليومية املطالبة بالإفراج عن �سو ت�سي وعودة 

الدميوقراطية.
�سباط/ الأول من  �سخ�ش منذ   701 اإىل مقتل  التظاهرات  قمع  واأدى 
فرباير، بح�سب تعداد اأجرته جمعية دعم ال�سجناء ال�سيا�سيني. وتتحدث 

املجموعة الع�سكرية احلاكمة من جهتها، عن 248 قتياًل.
اأوقف نحو ثالثة اآلف �سخ�ش  ووفق جمعية دعم ال�سجناء ال�سيا�سيني، 

منذ النقالب.
وكان يوم اجلمعة املا�سي اأحد الأيام الأكرث دموية منذ اأكرث من �سهرين 
82 �سخ�ساً على الأقل يف باغو، يف �سمال �سرق  اأدى القمع اإىل مقتل  اإذ 
رانغون، عا�سمة البالد القت�سادية. وقال اأحد ال�سكان وهو �ساهد عيان 

 ،1991 75 عاماً واحلائزة جائزة نوبل لل�سالم عام  البالغة  والزعيمة 
ت��وؤدي اإىل حرمانها مدى احلياة  مالحقة يف �سل�سلة دع��اوى جنائية قد 
فران�ش  لوكالة  �سو  مني  مني  حماميتها  وقالت  احلكم.  اإىل  العودة  من 
بر�ش، بعد جل�سة للمحكمة يف العا�سمة نايبيداو مثلت خاللها �سو ت�سي 
عرب الفيديو، “ُوّجهت اإىل اأونغ �سان �سو ت�سي مرة جديدة تهمة مبوجب 

املادة 25 من قانون اإدارة الكوارث الطبيعية«.
القانون نف�سه يف منت�سف  اإىل �سو ت�سي تهمة مبوجب  اأن وجهت  و�سبق 

�سباط/فرباير.
واأ�سافت اأن موّكلتها “مالحقة يف �ست ق�سايا بالإجمال -- خم�ش منها 
اأن الزعيمة البورمية بدت  م�سريا اإىل  يف نايبيداو وواحدة يف رانغون”، 

ب�سحة جيدة.
التي  تلك  ه��ي  ت�سي  �سو  تواجهها  التي  جدية  الأك���رث  الق�سية  وت��ن��درج 
اأُطلقت يف 25 اآذار/مار�ش، وهي متهمة فيها بانتهاك قانون اأ�سرار الدولة 

الذي يعود تاريخه حلقبة ال�ستعمار.
و�سو ت�سي مالحقة اأي�ساً بتهمة ا�سترياد ب�سكل غري قانوين اأجهزة ات�سال 

اجلثث.  نقل  من  امل�سعفني  منعت  الأم��ن  ق��وات  اإن  بر�ش  فران�ش  لوكالة 
ونقلوها”  ع�سكرية  �ساحنة  يف  وو�سعوها  اجلثث،  كل  “كّد�سوا  واأ���س��اف 

م�سرياً اإىل اأن ال�سلطات اأوقفت عدداً من الأ�سخا�ش.
الع�سكري جتمعاتهم الثنني،  املعار�سون للحكم  املخاطر، يوا�سل  ورغم 
ع�سية عطلة راأ�ش ال�سنة البوذية. وُنظمت تظاهرات يف ماندالي )و�سط( 
ثاين مدن البالد، وكذلك يف كالي )�سمال(. يف رانغون، اأُحرقت حافالت 

تابعة للبلدية لياًل.
واأثار قمع التظاهرات �سياًل من الإدانات من جانب الدول الغربية، التي 
الع�سكرية  املجموعة  اأع�ساء يف  على  بعقوبات  الأحيان  بع�ش  اقرتنت يف 
الو�سع ما زال  الدبلوما�سي،  ال�سعيد  املالية. على  م�ستهدفًة م�ساحلهم 

على حاله.
ويّتهم الحتاد الأوروبي، رو�سيا وال�سني احلليفتني التقليديتني للجي�ش 
البورمي، بعرقلة اجلهود املبذولة يف جمل�ش الأمن الدويل لتبني حظراً 

دولياً على بيع الأ�سلحة اإىل بورما.
بورغرن  �سرانر  كري�ستني  ب��ورم��ا  اإىل  املتحدة  الأمم  مبعوثة  وا�ستهّلت 
اجلمعة يف تايالند جولة اآ�سيوية من املقرر اأن تزور خاللها ال�سني ودول 
اآ�سيا(. ول تزال بورما ترف�ش ا�ستقبال  اآ�سيان )رابطة دول جنوب �سرق 

املبعوثة.

حظر جتول ليلي يف مينيابولي�ش بعد مقتل �ساب �أ�سود
•• وا�صنطن-اأ ف ب

فر�ست ال�سلطات يف مينيابولي�ش واملدن املجاورة اأم�ش الأول 
اأ�سود،  �ساباً  �سرطي  اأردى  بعدما  ليلياً  الثنني حظر جتول 

مما رفع ب�سكل كبري من�سوب التوتر يف املدينة الأمريكية.
الثنني حظر جت��ول يف  وال��ز  تيم  ميني�سوتا  وفر�ش حاكم 
مينيابولي�ش و�سانت بول من ال�سابعة م�ساء حتى ال�ساد�سة 
�سباحاً )بتوقيت املنطقة الزمنية الو�سطى( يف ولية ت�سهد 
اأم��ن��ي��ة م�����س��ددة خ���الل حم��اك��م��ة ديريك  اإج�����راءات  بالفعل 
ت�سوفني، �سابط �سرطة مينيابولي�ش الأبي�ش ال�سابق املتهم 

بقتل جورج فلويد.
وق���ال ت��ي��م ج��ان��ون ق��ائ��د ���س��رط��ة ب��روك��ل��ني �سنرت يف اإف���ادة 
ت�ساعدت  الروتينية  امل��روري  الإي��ق��اف  عملية  اإن  �سحافية 
فح�ش  اإىل  ال�سباط  عمد  عندما  دم���وي  ن��ار  اإط���الق  اإىل 

بيانات دونتي رايت.
ويف اللقطات امل�سورة التي قدمها جانون يف الإف��ادة، ظهر 
اأن  قبل  ال�سيارة  بجانب  راي��ت  ي��دي  تقييد  ي��ح��اول  �سابط 
�سرخت  املرحلة  ه��ذه  ويف  جم���دداً.  وي�ستقلها  نف�سه  يحرر 

ال�ساعق  ال��ك��ه��رب��ائ��ي،  “ال�ساعق  ق��ائ��ل��ة  ث��ان��ي��ة  ���س��اب��ط��ة 
ر�سا�سة  تطلق  اأن  قبل  الكهربائي”،  ال�ساعق  الكهربائي، 

واحدة من م�سد�سها.
و�ُسمعت ال�سابطة تقول “اللعنة، لقد اأطلقت النار عليه«.

وقال جانون “يبدو هذا بالن�سبة يل مما راأيته ومن رد فعل 
النار(  ال�سابطة لإطالقها  اأبدته  )الذي  ال�سباط واحلزن 
ن��ار عر�سي ت�سبب يف وفاة  اإط��الق  اأن��ه  ذل��ك مبا�سرة  عقب 

ال�سيد رايت املاأ�ساوية«.
الأدلة  اإىل  املبكرة وي�ستند  التحقيق يف مراحله  اأن  واأ�ساف 
التي راجعتها ال�سرطة. والثنني و�سف الرئي�ش الأمريكي 
لكّنه حذر  جو بايدن مقتل ال�ساب الأ�سود باأنه “ماأ�سوي”، 

اأن الحتجاجات العنيفة غري مربرة.
يف  وق��ع��ت  ال��ت��ي  احل���ادث���ة  اأن  لل�سحافيني  ب��اي��دن  و����س���ّرح 
�سواحي مينيابولي�ش “ماأ�سوية حقاً، لكني اأعتقد اأنه يتعني 

علينا اأن ننتظر ونرى ما �ستك�سفه التحقيقات«.
وت��اب��ع “يف الأث���ن���اء، اأري����د اأن اأو����س���ح جم����دداً م��ا ي��ل��ي: ل 
ميكن  ال�سلمية  الحتجاجات  للنهب.  الإط��الق  على  م��ربر 

تفّهمها«.
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اأملانيا تتجاوز عتبة 3 ماليني اإ�سابة بكوفيد-19 

�لربيطانيون يتذوقون طعم �حلرية بعد �ستاء طويل يف �لعزل 
•• لندن-برلني-اأ ف ب

اأم�ش  ال���ربي���ط���ان���ي���ون   ا���س��ت��ع��اد 
حريتهم  م����ن  ب��ع�����س��ا  الث����ن����ني 
بالتوجه اإىل احلانات و�سالونات 
ت�سفيف ال�سعر والت�سوق مع رفع 
ال��ك��ث��ري م���ن ق��ي��ود اح���ت���واء وباء 
كوفيد-91 الذي ي�سجل تراجعا 
يف البالد ب�سبب حمالت التلقيح 

الكثيفة واآثار الإغالق.
احل����ان����ات  اإىل  ال���ب���ع�������ش  ت����وج����ه 
ال�سعر  ���س��ال��ون��ات  اإىل  واآخ�����رون 
مبا�سرة  ال��ل��ي��ل  م��ن��ت�����س��ف  ب��ع��د 
يف  طويلة  �سفوف  ت�سكلت  فيما 
وق���ت م��ب��ك��ر اأم����ام ب��ع�����ش متاجر 

الألب�سة.
ال��وزراء الربيطاين  وق��ال رئي�ش 
بوري�ش جون�سون “اأنا متاأكد من 
اأن هذا �سيكون م�سدر ارتياح كبري 
لأ�سحاب الأن�سطة التجارية التي 
ف���رتة طويلة  م��ن��ذ  اإغ��الق��ه��ا  مت 
اإنها  ل��ك��ل الآخ���ري���ن.  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
باأمور  القيام  اإىل  منا�سبة للعودة 

نحبها ونفتقدها«.
لكنه دعا رغم ذلك اىل “الت�سرف 
بطريقة م�سوؤولة” لتجنب جتدد 

الإ�سابات.
وب����ع����د ����س���ت���اء ط����وي����ل اأم�������س���اه 
ال��ربي��ط��ان��ي��ون يف ظ��ل الإغ����الق، 
فيليب )99  الأم���ري  وف��اة  طغت 
عاما( اجلمعة على فرحة العودة 
التدريجية اإىل احلياة الطبيعية، 
م��ا اأغ����رق ال��ب��الد يف ف���رتة حداد 
وط����ن����ي ح���ت���ى ي�����������������������وم اجل����ن����ازة 

ال�سبت.
اأرج���������اأ ج���ون�������س���ون ت���وج���ه���ه اإىل 
احلانة الذي كان يعتزم القيام به 

لالحتفال باعادة فتح البالد.
وقال كوبي واي�ش )23 عاما( يف 
“لقد جاء  ل��ن��دن  ح��ان��ة يف غ���رب 

ه��ذا ال��ي��وم اأخ����ريا، بعد ك��ل هذه 
الأ�سهر«.

املتدنية  وح��ول��ه ورغ���م احل����رارة 
على  ط���ال���ب���ا   21 ن���ح���و  ت��������وزع 
الق�سى  احل�����د  لأن  ط���اول���ت���ني 
امل�سموح به هو �ستة اأ�سخا�ش اإىل 

طاولة واحدة.
واآخ����رون  ال��ب��رية  اخ��ت��ار  بع�سهم 
ال��ف��ط��ور الن��ك��ل��ي��زي امل���وؤل���ف من 
م�سروب  م�����ع  ون����ق����ان����ق  ب���ي�������ش 
اللحظة  بهذه  واحتفلوا  �ساخن، 

عرب التقاط �سور ال�سلفي.
اأبرز  اأح���د  اأوك�����س��ف��ورد،  ���س��ارع  يف 
لندن،  يف  ال���ت���ج���اري���ة  ال�������س���وارع 

احل���ك���وم���ة ال���ربي���ط���ان���ي���ة ح���ول 
التنف�سي  اجل����ه����از  ف����ريو�����س����ات 
)نرفتاغ( لذاعة تيمز اإنه “حتى 
ان��ن��ا ل نعلم حت��دي��دا احلجم  ل��و 
هناك  ف�سيكون  ���س��ي��اأخ��ذه  ال���ذي 
بالتاكيد ارتفاع لعدد الإ�سابات«.

التي  ال��ب��الد  فتح  اإع����ادة  وت�سمل 
تت�سمن برناجما خمتلفا بح�سب 
فتح  اإع��ادة  انكلرتا  املقاطعات، يف 
يف  الداخلية  القاعات  يف  املطاعم 
71 اأيار-مايو اإىل جانب الفنادق 
وامل���ت���اح���ف وق���اع���ات امل�������س���ارح مع 

قدرات حمدودة.
�سيحظر ال�سفر اىل اخلارج حتى 

الكمامات  ي�����س��ع��ون  زب���ائ���ن  ك���ان 
املالب�ش  متاجر  اأم���ام  ي�سطفون 
اخلام�سة  ال�����س��اع��ة  م��ن  اع��ت��ب��ارا 
والن�سف فجرا متحدين ال�سقيع 
قبل �ساعتني من موعد اإعادة فتح 

املتاجر غري الأ�سا�سية.
كانت  ان��ك��ل��رتا  اأن��ح��اء  يف خمتلف 
ال�سعر  ت�������س���ف���ي���ف  �����س����ال����ون����ات 
ممتلئة، وبع�سها اأعاد فتح اأبوابه 
اعتبارا من منت�سف الليل لتلبية 

الطلب الكثيف.
مع  ممكنة  ب��ات��ت  امل�ساهد  وه���ذه 
حت�سن الو�سع الوبائي يف البالد، 
الك������رث ت�������س���ررا ب���اجل���ائ���ح���ة يف 

تزيد  ال��ذي��ن  م��ن  الأك���رب  الق�سم 
اأعمارهم عن 05 عاما.

هدفها  ع���ل���ى  ال�����س��ل��ط��ات  اأب����ق����ت 
اإعطاء جرعة اأوىل لكل البالغني 
رغم  متوز/يوليو  نهاية  بحلول 
احتمال  ب�ساأن  اأث��ري  ال��ذي  القلق 
مرتبطة  دم  ج���ل���ط���ات  ح�������س���ول 
تقرر  ال��ذي  ا�سرتازينيكا،  بلقاح 
فوق  لل�سريحة  اع���ط���اوؤه  اأخ����ريا 
�سبيل الحتياط. على  03 عاما 

ت�ساعفت  ال��ت��ح�����س��ن،  ه���ذا  رغ���م 
وق����ال  احل��������ذر.  اإىل  ال������دع������وات 
ال��ربوف�����س��ور ب��ي��رت ه��ورب��ي الذي 
م�ست�ساري  جم���م���وع���ة  ي�����راأ������ش 

اأوروب���ا م��ع اأك��رث م��ن 721 األف 
وفاة، حتت تاأثري الإغالق امل�سدد 

وحمالت التلقيح املكثفة.
منذ الإغ��الق الثالث الذي تقرر 
الثاين/يناير  ك��ان��ون  م��ط��ل��ع  يف 
الأول/دي�سمرب  ك���ان���ون  وح���ت���ى 
لبع�ش املناطق مثل لندن، تراجع 
ال�سخا�ش  وعدد  الإ�سابات  عدد 
امل�ست�سفيات  ي���دخ���ل���ون  ال���ذي���ن 

والوفيات ب�سكل كبري.
واملتاجر،  احل����ان����ات  ج���ان���ب  اىل 
الربيطانيني  ب���اإم���ك���ان  ���س��ي��ك��ون 
العودة اأي�سا اىل قاعات الريا�سة 
واأحوا�ش  واملكتبات  واملنتجعات 

يف  اإج����ازة  يف  وال��ذه��اب  ال�سباحة 
ال����ب����الد. ه����ذه الإن���ط���الق���ة كان 
ينتظرها القت�ساد بفارغ ال�سرب 
بعدما ت�سرر ب�سدة ب�سبب الوباء 
الربيطانية  اجل��م��ع��ي��ة  ان  رغ���م 
ل��ل��ب��رية واحل����ان����ات اع���ت���ربت اأن 
يف  احل���ان���ات  م���ن  04% ف��ق��ط 
خارجية  م�ساحات  لديها  انكلرتا 

كافية لإعادة فتحها.
حملة  ب�سبب  ممكنا  ذل���ك  وب���ات 
اأتاحت  ال���ت���ي  امل��ك��ث��ف��ة  ال��ت��ل��ق��ي��ح 
حل����وايل  اأوىل  ج����رع����ة  اع����ط����اء 
06% من ال�سكان البالغني منذ 
مطلع كانون الأول/دي�سمرب، اأي 

اأق���رب تقدير  ال��ت��اري��خ على  ذل��ك 
من  املتحورة  الن�سخ  حمل  خ�سية 

الفريو�ش اإىل البالد.
حم�سورة  ال��دف��ن  م��را���س��م  تبقى 
اأرغم  م��ا  �سخ�سا   03 ب��ح�����س��ور 
العائلة املالكة على تنظيم جنازة 

بعدد قليل جدا لالأمري فيليب.
اإىل ذل��ك، جت��اوز ع��دد الإ�سابات 
حاجز  اأمل���ان���ي���ا  يف  بكوفيد-91 
وف��ق��ا لالأرقام  م��الي��ني  ال��ث��الث��ة 
مركز  الث����ن����ني  ن�������س���ره���ا  ال����ت����ي 
ملعهد  التابع  الأم��را���ش  مكافحة 

روبرت كوخ.
الإجمايل  العدد  اإن  املعهد  وق��ال 
الآن  ي���ب���ل���غ  ب�������ات  ل����الإ�����س����اب����ات 
����س���ّج���ل���ت   ،315،110،3
54231 منها يف اليوم ال�سابق، 

مع وجود 254،87 وفاة.
وب���ل���غ م����ع����ّدل الإ�����س����اب����ات على 
ن�����س��ب��ة لعدد  ال�����س��ع��ي��د ال��وط��ن��ي 
ال�سكان يف الأيام ال�سبعة الأخرية 

4،631 لكل مئة األف �سخ�ش.
واأ�سارت امل�ست�سارة الأملانية اأنغيال 
اأم��ام نواب  مريكل يف ت�سريحات 
م���ن ح��زب��ه��ا امل��ح��اف��ظ اأدل�����ت بها 
اإىل  الأ�سبوع  نهاية  عطلة  خالل 
عزل  ت��داب��ري  فر�ش  ل  تف�سّ اأن��ه��ا 
ملدة  البالد  م�ستوى  على  م�سددة 

وجيزة.
على  ال�سيطرة  اإىل  ذلك  ويهدف 
املوجة الثالثة للوباء التي ت�سهد 
رغم  الإ�سابات  اأع��داد  يف  ارتفاعا 

القيود املفرو�سة اأ�سا�سا.
و�سعت حكومتها لت�سديد قوانني 
ال��ب��الد اليوم  اح��ت��واء ك��وف��ي��د يف 
م����ن فر�ش  ل��ت��ت��م��ك��ن  ال���ث���الث���اء 
اإج��راءات اإغ��الق يف البلد باأكمله 
قوبل  واإن  ل��ي��ل��ي  جت����ول  وح��ظ��ر 
�سلطات  م���ن  مب��ع��ار���س��ة  الأم������ر 

املقاطعات.

املالب�ش  متاجر  خ���ارج  كماماتهم 
منذ اخلام�سة �سباًحا رغم الربد، 
قبل �ساعتني من موعد اإعادة فتح 
املحالت غري الأ�سا�سية لأول مرة.

يعاين  اإن��ك��ل��رتا،  اأن��ح��اء  ويف جميع 
وقد  الإره���اق  من  ال�سعر  م�سففو 
حمالتهم  لفتح  بع�سهم  ا���س��ط��ر 
لتلبية  ال���ل���ي���ل  م���ن���ت�������س���ف  ع���ن���د 

الطلب.
�سارت هذه امل�ساهد ممكنة بف�سل 
الو�سع  يف  ال����وا�����س����ح  ال��ت��ح�����س��ن 
ال�سحي يف اململكة املتحدة، الدولة 
التي �سجلت اأكرب عدد من الوفيات 
 127 اأك�����رث م���ن  اأوروب��������ا م���ع  يف 

الإغالق  ق��ي��ود  بف�سل  وف���اة،  األ���ف 
ال�سارمة والتطعيم الكثيف.

فالبلد الذي فر�ش الإغالق للمرة 
ال��ث��اين/ ك��ان��ون  اأوائ����ل  يف  الثالثة 
ي��ن��اي��ر، ي�سجل ح��ال��ًي��ا اأق���ل م��ن 3 
50 وفاة  م��ن  واأق���ل  اإ���س��اب��ة  اآلف 
اأق���ل من  يف ال��ي��وم. يف ح��ني يعالج 
بكوفيد  م�سابني  مري�ش  اآلف   3
يف امل�ست�سفيات مقابل ما يقرب من 

40 األًفا يف كانون الثاين/يناير.
ا تخفيف القيود  ومن املتوقع اأي�سً
اإيطاليا  يف  الأ�سبوع  هذا  ال�سحية 
واليونان.  و�سلوفينيا  واأي��رل��ن��دا 
املدار�ش  فتح  اأع��ي��د  ال��ي��ون��ان  ففي 

ال��ث��ان��وي��ة الث��ن��ني ب��ع��د اأك����رث من 
خم�سة اأ�سهر من الإغالق.

يف بلجيكا، يقرتح اخل��رباء فر�ش 
تدابري ت�سمن الأمان مثل تطهري 
اإ�سراف  حت���ت  وت��ه��وي��ت��ه��ا  امل���ب���اين 
ال�����س��ل��ط��ات ال���ع���ام���ة لإع�������ادة فتح 

املطاعم وامل�سارح.
منظمة  ن��ب��ه��ت  الأث����ن����اء،  ه����ذه  يف 
بلغ  الوباء  اأن  اىل  العاملية  ال�سحة 
ت�سجيل  م���ع  حرجة”  “مرحلة 
باطراد،  ال���س��اب��ات  ل��ع��دد  ارت���ف���اع 
يف  عليه  ال�سيطرة  ميكن  ح��ني  يف 
اتخاذ  ح���ال  يف  اأ�سهر”  “ب�سعة 

الجراءات ال�سليمة.

بريطانيا تعلن حتقيق هدفها بتلقيح جميع مو�طنيها فوق �لـ50 عاما 

�أملانيا تقر ت�سديد قانون مكافحة كوفيد 
•• برلني-اأ ف ب

اأق����رت اأمل��ان��ي��ا  اأم�����ش ال��ث��الث��اء ت�����س��دي��د ق��ان��ون للحماية من 
كل  على  من�سقة  قيود  بفر�ش  لها  ي�سمح  املعدية  الأم��را���ش 

اأرا�سيها ملكافحة جائحة كوفيد-19 ب�سكل اأف�سل.
اإ�سافية  �سالحيات  الفدرالية  ال�سلطات  القانون  هذا  ومينح 
الفرتة  يف  معها  ال��ت��وت��ر  من�سوب  زاد  ال��ت��ي  امل��ق��اط��ع��ات  ح��ي��ال 
الأخرية. وكانت اإجراءات مكافحة وباء كوفيد-19 حتى الآن 
�سالحية  لها  التي  واملقاطعات  احلكومة  بني  مب�سقة  اتخذت 
اتخاذ القارات على ال�سعيد ال�سحي مبوجب النظام الفدرايل 
الأملاين. وين�ش امل�سروع الذي ينبغي على الربملان اإقراره، اأنه 

ليلي وخف�ش  الفدرالية فر�ش حظر جتول  لل�سلطات  ميكن 
اأ�سا�سية  غ��ري  تعترب  متاجر  واغ���الق  الأف����راد  ب��ني  التوا�سل 
األف  مئة  لكل  املئة  عتبة  اجل��دي��دة  الإ�سابات  تتجاوز  عندما 
ن�سمة على ثالثة اأيام متتالية على ما قالت امل�ست�سارية لوكالة 
اإ�سابة هذه لن ت�ستقبل  املئة  فران�ش بر�ش. ومع جتاوز عتبة 
الأ�سبوع  يف  مرتني  يخ�سعون  ال��ذي��ن  التالميذ  اإل  امل��دار���ش 
تتجاوز  عندما  اأب��واب��ه��ا  تقفل  اأن  وعليها  ت�سخي�ش  لفح�ش 
ميكن  التي  اأي�سا  الأوىل  امل��رة  وه��ي  املئتني.  عتبة  الإ���س��اب��ات 
امل�ستوى الوطني ب�سكل تلقائي  فيها فر�ش حظر جتول على 
انت�سارا  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  وي�سكل  اجل��ائ��ح��ة.  للجم  حم��اول��ة  يف 
لن��غ��ي��ال م��ريك��ل ال��ت��ي ت��وؤي��د اع��ت��م��اد ن��ه��ج ���س��ارم يف مكافحة 

امل�سوؤولني  اإقناع بع�ش  اأن واجهت �سعوبات يف  بعد  الفريو�ش 
يف املناطق الذين كانوا ل يطبقون بحما�سة القرارات مع انها 
اتخذت مبوافقتهم. ويف حني اأح�سنت اأملانيا ن�سبيا اإدارة املوجة 
الأوىل من الوباء يف الربيع املا�سي، واجهت �سعوبات يف جلم 
املوجة الثانية يف اخلريف واملوجة الثالثة التي ت�سهد انت�سار 

متحورات اأ�سد عدوى.
والثالثاء كان م�ستوى الإ�سابات 140،9 لكل مئة األف ن�سمة 
على كامل الأرا�سي الأملانية حيث �سجلت 10،810 اإ�سابات 
24 �ساعة و294 وفاة وفق معهد روبرت  جديدة يف غ�سون 
كوخ ال�سحي. وجتاوزت البالد يف مطلع الأ�سبوع عتبة الثالثة 

ماليني اإ�سابة منذ بدء اجلائحة.

•• لندن-اأ ف ب

اأع��ل��ن��ت ب��ري��ط��ان��ي��ا حت��ق��ي��ق هدف 
للتح�سني  ب��رن��اجم��ه��ا  يف  رئي�سي 
جرعة  ب��اإع��ط��اء  كوفيد-19  �سد 
هم  م��ن  جميع  اىل  الأوىل  اللقاح 
فوق اخلم�سني عاما، يف حني �سرب 
اأنهكتهم  ال���ذي���ن  ال��ربي��ط��ان��ي��ون 
الإغ���الق نخب تخفيف  اإج����راءات 
ق��ي��ود الإغ�����الق يف احل���ان���ات التي 
اأب��واب��ه��ا. وق���ال رئي�ش  اأع���ادت فتح 
ال���������وزراء ب���وري�������ش ج���ون�������س���ون اأن 
“اجنازا  امل��ت��ح��دة ح��ق��ق��ت  امل��م��ل��ك��ة 
كبريا اآخر” بعد تاأكيد اإعطاء لقاح 
عاما  اخلم�سني  ف��وق  �سخ�ش  لكل 
يف  والعاملني  املر�سى  اىل  اإ�سافة 
وذلك  والرعاية،  ال�سحة  قطاعي 
حددتها  التي  النهائية  املهلة  قبل 

احلكومة يف 15 ني�سان/اأبريل.
“هذا  ب��ي��ان  يف  جون�سون  واأ���س��اف 
مليون   32 م���ن  اأك�����رث  اأن  ي��ع��ن��ي 
القّيمة  ال��ل��ق��اح��ات  ت��ل��ق��وا  �سخ�ش 
ال���ت���ي ت���وف���ر ل���ه���م احل���م���اي���ة �سد 
اأن  اىل  م�����س��ريا  كوفيد-19”، 
على  الآن  ت��رتك��ز  ���س��وف  اجل���ه���ود 
وح�سول  الثانية  اجلرعات  اإعطاء 
جميع البالغني على اجلرعة اأوىل 

من اللقاح بحلول اآب/اأغ�سط�ش.
بتخفيف  اأ�ساد  قد  جون�سون  وك��ان 
ال���ب���الد  امل����ف����رو�����س����ة يف  ال����ق����ي����ود 
اىل  اأ���س��ا���س��ي��ة  “خطوة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
الم����ام يف خ��ري��ط��ة ال��ط��ري��ق نحو 
احلرية”، بعد فتح باحات احلانات 
ت�سفيف  و���س��ال��ون��ات  اخل��ارج��ي��ة 

اأم�ساه  طويل  �ستاء  عقب  ال�سعر 
الربيطانيون يف ظل الإغالق.

يف حانات لندن �سرب الربيطانيون 
النخاب والتقطوا ال�سور احتفاًل 
“اأخرًيا!،  اإل��ي��ه��ا.  ت��اق��وا  بلحظات 
بعد كل هذه الأ�سهر!” �ساح كوبي 
عاًما   32 العمر  م��ن  البالغ  واي��ز 
وهو ي�ستمتع بكوب بارد من البرية 
يف حانة ه��اف م��ون يف �سرق لندن 
اأن  م��ا  حديقتها  اإىل  ت��وج��ه  ال��ت��ي 

فتحت اأبوابها.
�سوارع  اأح����د  اأك�����س��ف��ورد،  ���س��ارع  يف 
لندن،  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال���ت�������س���وق 
امل��ت�����س��وق��ون وق���د و�سعوا  ا���س��ط��ف 

�لهند ثاين �أكرث دولة يف �لعامل ت�سرر� من كوفيد-19 
•• بومباي-اأ ف ب

اأك��رث الدول  ال��ربازي��ل لت�سري ث��اين  حلت الهند حمل 
جديًدا  قيا�سًيا  رقًما  م�سجلة  كوفيد-19  من  ت�سرراً 
األف   168 اأك���رث م��ن  يف ع��دد الإ���س��اب��ات اليومية م��ع 

اإ�سابة.
يبلغ  ال��ذي  ال�سا�سع  البلد  ه��ذا  ر�سد 
عدد �سكانه 1،3 مليار ن�سمة ارتفاعا 
اجلديدة  الإ���س��اب��ات  ع��دد  يف  �سريعا 
خ���الل الأ���س��اب��ي��ع امل��ن�����س��رم��ة، لي�سل 
اإج��م��ايل ع��دد الإ���س��اب��ات اإىل 13،5 
يف  مليوًنا   13،48 مقابل  م��ل��ي��وًن��ا، 

الربازيل.
التجمع غالباً  اأن  اإىل  ي�سري اخلرباء 
���س��ي��م��ا يف  ل  ال���ك���م���ام���ة،  و����س���ع  دون 
التجمعات ال�سيا�سية يف الوليات التي 
جُترى فيها النتخابات والحتفالت 

الدينية، عزز عودة انت�سار العدوى.
وقال اأ�ستاذ ال�سحة يف جامعة جواهر 

لل ن��ه��رو، رج��ي��ب دا���س��ج��وب��ت��ا، ل��وك��ال��ة ف��ران�����ش بر�ش 
“كان اجلميع يف البالد مت�ساهاًل، �سمحنا بالتجمعات 
اأحد  يلتزم  مل   ... وال�سيا�سية.  والدينية  الجتماعية 

بالطابور )لحرتام التباعد اجل�سدي(«.
اإ���س��اب��ة يف الأيام  األ��ف   873 اأك��رث م��ن  ال��ب��الد  �سجلت 
ال�سبعة املا�سية، اأي بزيادة %70 عن الأ�سبوع ال�سابق، 
بر�ش.  ف��ران�����ش  وك��ال��ة  ال��ت��ي جمعتها  ل��ل��ب��ي��ان��ات  وف��ًق��ا 
اإ�سابة، مع  األف   497 الربازيل نحو  �سجلت  باملقابل، 

ارتفاع بن�سبة %10 عن الأ�سبوع ال�سابق.
ال���دول���ة الأك�����رث ت�سرًرا  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  واأب��ل��غ��ت 

يف ال��ع��امل، ع��ن ح��ويل 490 األ���ف اإ���س��اب��ة، م��ع ارتفاع 
بعد  ال��ه��ن��د،  يف  امل�سجلة  ال����ذروة  دف��ع��ت   .9% بن�سبة 
انخفا�ش كبري متثل يف ت�سجيل 9 اآلف اإ�سابة يومية 
الوليات  من  العديد  �سباط-فرباير،  اأوائ���ل  يف  فقط 
والأقاليم املت�سررة ب�سدة اإىل فر�ش قيود على ال�سفر 

والأن�سطة.
اأغنى  ف��ر���س��ت ولي����ة م��اه��ارا���س��رتا، 
الرئي�سية  وال���ب���وؤرة  الهند  يف  ولي���ة 
اإغالًقا  املا�سي  الأ�سبوع  للوباء فيها، 
الأ����س���ب���وع وحظر  ن��ه��اي��ة  ع��ط��ل��ة  يف 

جتول ليلًيا.
العا�سمة  ت�سم  ال��ت��ي  ال��ولي��ة  لكن   
الق��ت�����س��ادي��ة ب���وم���ب���اي ح�����ذرت من 
احتمال فر�ش اإغالق كامل يف الأيام 
الإ�سابات  ع���دد  وا����س���ل  اإذا  امل��ق��ب��ل��ة 
ارت��ف��اع��ه، وه��و اإج����راء ���س��ارم ت�سعى 
وحكومات  ال��ف��ي��درال��ي��ة  احل���ك���وم���ة 
الوليات اإىل جتنبه باأي ثمن حلماية 

القت�ساد املت�سرر بالفعل.
اعترب روهيت )28 عاما(، وهو نادل يف مطعم �سهري 
البلد،  �سمال  البنجاب،  ولي��ة  من  يتحدر  مومباي  يف 
اأن “احلل يكمن يف اأن يلزم اجلميع املنزل ملدة �سهرين 

وهكذا نتخل�ش نهائًيا من هذا )الوباء(«.
واأ�ساف “لكن النا�ش ل تن�ست. ل اأحد يحرتم القواعد 
الكمامة،  و���س��ع  ال���زب���ائ���ن  م���ن  ط��ل��ب��ن��ا  اإذا  امل��ط��ع��م  يف 

ي�سبحون فظني وغري لبقني«.
قال رئي�ش وزراء العا�سمة الهندية، حيث ي�سري حظر 
جتول ليلي،اأم�ش الأول الأحد اإن %65 من امل�سابني 

اجلدد بكوفيد-19 تقل اأعمارهم عن 45 عاًما.

 �ل�سني تعلن عن 9 حالت
 �إ�سابة جديدة بكوفيد-19 

•• بكني-رويرتز

 قالت اللجنة الوطنية لل�سحة يف ال�سني اأم�ش الثالثاء اإن البالد �سجلت ت�سع حالت 
اليوم  يف  حالة   16 من  انخفا�سا  ني�سان  اأبريل   12 يف   19 بكوفيد  جديدة  اإ�سابة 

ال�سابق.
وقالت اللجنة يف بيان اإن اإحدى احلالت اجلديدة كانت عدوى حملية �سجلت يف اإقليم 
يوّنان، والذي يتعامل مع جمموعة حالت ظهرت يف مدينة رويلي على احلدود مع 
ميامنار. وارتفع عدد احلالت اجلديدة التي ل تظهر عليها اأعرا�ش، والتي ل ت�سنفها 

ال�سني على اأنها حالت موؤكدة، اإىل 18 من 12 حالة يف اليوم ال�سابق.

�ليابان ت�سرف مياه حمطة فوكو�سيما �لنووية يف �لبحر
ويلقى هذا اخليار الذي اعتمد على ح�ساب �سيناريوهات اأخرى مثل تبخر 
�سيادي  قبل  من  قوية  معار�سة  دائ��م،  ب�سكل  تخزينها  اأو  اجل��و  يف  املياه 
الأ�سماك واملزارعني يف فوكو�سيما الذين يخ�سون من اأن يوؤثر ذلك على 

�سورة منتجاتهم لدى امل�ستهلكني.
اأحد م�سوؤويل احتاد تعاونيات  املا�سي بعد لقاء مع  وقال �سوغا الأ�سبوع 
�سيد الأ�سماك يف اليابان الذي يعار�ش بقوة امل�سروع “اإدارة املياه امللوثة 

م�ساألة ل ميكن جتنبها«.
يف  الأ���س��م��اك  ل�سيد  حملية  تعاونية  ع��ن  امل�����س��وؤول  تا�سيا  ك��اجن��ي  وق���ال 
ت�سرف  ل��ن  اأن��ه��ا  احلكومة  لنا  “قالت  ال��ق��رار  اع���الن  قبيل  فوكو�سيما 
عن  يعودون  الآن  لكنهم  ال�سيادين.  موافقة  دون  من  البحر(  )يف  املياه 
هذا القرار ويوؤكدون لنا انهم �سي�سرفون املياه يف البحر وهذا اأمر غري 

مفهوم«.

املياه  اإن  الثالثاء  اأم�ش  الياباين يو�سيهيدي �سوغا   ال��وزراء  وقال رئي�ش 
�ست�سرف يف البحر “بعدما نكون تاأكدنا اأن م�ستوى )املواد امل�سعة فيها( 
اأقل بكثري من معايري ال�سالمة” م�سيفا اأن احلكومة اليابانية “�ستتخذ 

اإجراءات” ل�سمان األ مي�ش هذا القرار ب�سمعة املنطقة.
وبات هذا القرار ملحا مع �سرعة تراكم املياه. ففي العام 2020 جنم عن 
املوقع يوميا حواىل 140 مرتا مكعبا من املياه امللوثة. وقد تبلغ قدرات 
التخزين حمليا م�ستواها الأق�سى اعتبارا من خريف العام 2022 على 

ما قالت �سركة “تيبكو “امل�سغلة للموقع.
وقد خ�سعت املياه التي �ستلقى يف املحيط ملعاجلات متكررة لتنقيتها من 
املواد امل�سعة لكن لي�ش من مادة تريتيوم التي ل ميكن اأن تزال بوا�سطة 

التقنيات املتوافرة حاليا.
ولن يتم بدء ت�سريف هذه املياه يف املحيط قبل �سنتني من الآن.

•• طوكيو-اأ ف ب

فوكو�سيما  حمطة  م��ي��اه  م��ن  ط��ن  مليون  م��ن  اأك���رث  ال��ي��اب��ان  �ست�سرف 
املت�سررة، بعد معاجلتها يف املحيط رغم معار�سة دول جماورة  النووية 

من بينها ال�سني وجمموعات ال�سيادين املحليني.
طريقة  ح��ول  �سنوات  �سبع  منذ  م�ستمر  لنقا�ش  ح��دا  القرار  ه��ذا  وي�سع 
املياه  او  اجلوفية  والطبقات  الأم��ط��ار  عن  الناجمة  املياه  من  التخل�ش 
امل�ستخدمة لتربيد قلب املفاعالت النووية التي ت�سررت جراء الت�سونامي 

الهائن الذي �سرب يف 11 اآذار/مار�ش 2011.
وتخزن املياه امللوثة يف املحطة النووية املنكوبة التي تعطلت بعد كارثتي 
الزلزال والت�سونامي هذه، والبالغة حواىل 1،25 طن يف اأكرث من األف 

�سهريج قرب املحطة الواقعة يف �سمال �سرق اليابان.
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

�سوبود بوباتالل �ساه 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 345410           بتاريخ :2021/2/22    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: �سوبود بوباتالل �ساه.
ايه، دونغار�سي رود، والكي�سوار رود، مومباي، بني 400006   وعنوانة: فاندان �سي ات�ش ا�ش، الطابق19، 29، 

ماهارا�سرتا، الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

مواد بناء )غري معدنية(، اأنابيب قا�سية غري معدنية للمباين، اأ�سفلت وزفت وقار، مباين غري معدنية قابلة 
للنقل، ن�سب )جم�سمات( غري معدنية.

الواق�عة بالفئة: 19
و�سف العالمة : العالمة تتكون من الكلمات  GMC GRANI MARMO CLASSICكتبت 
باأحرف لتينية ويوجد ر�سم ت�سميم م�ستطيل كتبت بداخله الأحرف )GMC( بجانبها ر�سم مميز ل�سكل 

عامود بناء كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سراطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 14 اإبريل 2021 العدد 13215

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�سوبود بوباتالل �ساه 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 345412           بتاريخ :2021/2/22    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: �سوبود بوباتالل �ساه.
ايه، دونغار�سي رود، والكي�سوار رود، مومباي، بني 400006   وعنوانة: فاندان �سي ات�ش ا�ش، الطابق19، 29، 

ماهارا�سرتا، الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

مواد بناء )غري معدنية(، اأنابيب قا�سية غري معدنية للمباين، اأ�سفلت وزفت وقار، مباين غري معدنية قابلة 
للنقل، ن�سب )جم�سمات( غري معدنية.

الواق�عة بالفئة: 19
و�سف العالمة : العالمة تتكون من الكلمات RMC ROAA MARMO CLASSIC كتبت 
باأحرف لتينية ويوجد ر�سم ت�سميم م�ستطيل كتبت بداخله الأحرف )RMC( بجانبها ر�سم مميز ل�سكل 

عامود بناء كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سراطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 14 اإبريل 2021 العدد 13215

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
كيوبت خلدمات اإدارة الفعاليات �ش.ذ.م.م. 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 347588           بتاريخ :2021/3/23    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: كيوبت خلدمات اإدارة الفعاليات �ش.ذ.م.م.
وعنوانة: �سندوق بريد  22819، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�ش والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ 
ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�ش ت�سجيل، اأقرا�ش مدجمة، اأقرا�ش فيديوية رقمية 
وغريها من و�سائط لت�سجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، اآلت 

حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق.
الواق�عة بالفئة: 09

ويوجد  مميز  ب�سكل  لتينية  باأحرف  كتبت   BritePixl الكلمات   من  تتكون  العالمة   : العالمة  و�سف 
والربتقايل كما هو مو�سح  الأحمر  بالألوان  ل�سكل مربعات متباينة احلجم وذلك  بجانبها ت�سميم مميز 

بال�سكل املرفق.
ال�سراطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 14 اإبريل 2021 العدد 13215

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�سوبود بوباتالل �ساه 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 345413           بتاريخ :2021/2/22    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: �سوبود بوباتالل �ساه.
ايه، دونغار�سي رود، والكي�سوار رود، مومباي، بني 400006   وعنوانة: فاندان �سي ات�ش ا�ش، الطابق19، 29، 

ماهارا�سرتا، الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

مواد بناء )غري معدنية(، اأنابيب قا�سية غري معدنية للمباين، اأ�سفلت وزفت وقار، مباين غري معدنية قابلة 
للنقل، ن�سب )جم�سمات( غري معدنية.

الواق�عة بالفئة: 19
و�سف العالمة : العالمة تتكون من الكلمات  ROAA SLIMTECH كتبت باأحرف لتينية فوق 
بال�سكل  الأبي�ش والأ�سود يتو�سطهما ر�سم خط منحني كما هو مو�سح  باللونني  ت�سميم مميز من �سقني 

املرفق.
ال�سراطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 14 اإبريل 2021 العدد 13215

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 14 اإبريل 2021 العدد 13215

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 14 اإبريل 2021 العدد 13215

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 14 اإبريل 2021 العدد 13215

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 14 اإبريل 2021 العدد 13215

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 14 اإبريل 2021 العدد 13215

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 14 اإبريل 2021 العدد 13215

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 14 اإبريل 2021 العدد 13215

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 14 اإبريل 2021 العدد 13215

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 14 اإبريل 2021 العدد 13215

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 14 اإبريل 2021 العدد 13215

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 14 اإبريل 2021 العدد 13215
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي - وام:

ومت  املحلية  ال�سحية  للقيادة  جولي�سانو  جوائز  حفل  الأول  اأم�ش  اأقيم 
ب��اجل��ائ��زة وه��ي مركز  ال��ف��ائ��زة  الثالثة  املوؤ�س�سات  اأ���س��م��اء  ع��ن  الإع���الن 
اأبوظبي لل�سحة العامة و ال�سركة الوطنية لل�سمان ال�سحي – �سمان 

وموؤ�س�سة الإ�سعاف الوطني.
ياأتي ذلك تقديراً ملجهوداتهم يف دعم برامج ال�سحة بالأوملبياد اخلا�ش 
واأعلى م�ستوى  اآمنة  ريا�سية  بيئة  لتوفري  امل�ستمر  الإماراتي وتعاونهم 
من الرعاية ال�سحية لأ�سحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية �سمن 
الأعلى  اجل��ائ��زة  ه��ذه  وتعترب  الإم���ارات���ي.  اخل��ا���ش  الأومل��ب��ي��اد  جمتمع 
حول  اخل��ا���ش  والأومل��ب��ي��اد  الهمم  لأ�سحاب  ال�سحي  القطاع  ج��وائ��ز  يف 

العامل.
ح�سر احلفل - الذي اأقيم يف مركز اأبوظبي لل�سباب - معايل �سما بنت 
رئي�سة جمل�ش  ال�سباب  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  امل��زروع��ي  فار�ش  بن  �سهيل 
الوطني  املدير  الها�سمي  وطالل  الإماراتي  اخلا�ش  بالأوملبياد  الأمناء 
لالأوملبياد اخلا�ش الإماراتي وعدد من ممثلي اجلهات الداعمة ملجتمع 

الأوملبياد اخلا�ش الإماراتي.
اليوم  :" نحتفي  امل��زروع��ي  ف��ار���ش  ب��ن  �سهيل  بنت  �سما  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
الإماراتي  اخل��ا���ش  الأومل��ب��ي��اد  م�سرية  يف  ب�سمة  ت��رك��وا  مم��ن  ب�سركائنا 
واآمنة  �سحية  بيئة  �سمان  اأجل  من  الكبرية  واإ�سهاماتهم  مبجهوداتهم 

من  ون��وؤك��د  الذهنية..  الإع��اق��ة  ذوي  من  الهمم  اأ�سحاب  من  لالعبينا 
اأن م�سرية الأوملبياد اخلا�ش الإماراتي هي نتاج  خالل هذه الحتفالية 
الطريق  ي�ساركونا  مم��ن  املُخل�سني  ال�����س��رك��اء  ك��اف��ة  م��ع  جماعي  عمل 
ذوي  م��ن  الهمم  اأ���س��ح��اب  م��ن  لأبنائنا  م�ستدام  �سحي  م�ستقبل  نحو 
 "  : للجميع." واأ�سافت  ودام��ج  �سامل  جمتمع  �سمن  الذهنية  الإعاقة 
ي�سعدين اليوم الإعالن عن اختيار مركز اأبوظبي لل�سحة العامة ممثاًل 
املر�سحني للفوز بجائزة  املتحدة ليكون �سمن  العربية  الإم��ارات  لدولة 
جميعاً  لنا  فخر  مبثابة  نعتربه  م��ا  وه��و  ال��دول��ي��ة  للقيادة  جولي�سانو 
متمنيني لهذه املوؤ�س�سة الوطنية الرائدة كل النجاح والتوفيق." ومُتنح 
�سرفية  جائزة  اأعلى  وه��ي  املحلية  ال�سحية  للقيادة  جولي�سانو  جائزة 
يقدمها الأوملبياد اخلا�ش الإماراتي لالأبطال �سواء كانوا اأفراداً اأو قادة 
ال�سحة  برامج  �سمن  ال�سحية  املجتمعات  لربنامج  داعمة  منظمات  اأو 
باملوؤ�س�سة، ملا لهم من دور موؤثر وفعال من اأجل �سمان امل�ساواة يف الرعاية 
ال�سحية واللياقة البدنية وال�سالمة لأ�سحاب الهمم من ذوي الإعاقة 

الذهنية.
ويعد مركز اأبوظبي لل�سحة العامة اأحد اأهم ال�سركاء الداعمني ملوؤ�س�سة 
اإج���راء فحو�سات طبية  ت��وىل مهمة  الإم��ارات��ي فقد  الأومل��ب��ي��اد اخلا�ش 
الإماراتي  العاملية لالأوملبياد اخلا�ش  بالألعاب  امل�ساركني  �ساملة جلميع 
الفعاليات  من  العديد  يف  �سحياً  دعماً  ق��دم  كما   2019 اأبوظبي   –
الريا�سية واملجتمعية من خالل توفري جل�سات توعوية ومعدات طبية 

اإىل  الذهنية  الإع��اق��ة  ذوي  م��ن  الهمم  لأ�سحاب  متخ�س�سة  وخ��دم��ات 
التوعوية  البدنية واجلل�سات  اللياقة  العديد من جل�سات  جانب تنظيم 

حول كوفيد 19- ملجتمع الأوملبياد اخلا�ش الإماراتي.
لل�سحة  اأبوظبي  ملركز  العام  املدير  النعيمي  �سعيد  �سعادة مطر  واأع��رب 
ال�سحية  للقيادة  جولي�سانو  بجائزة  امل��رك��ز  بفوز  �سعادته  ع��ن  العامة 
املحلية.. وقال : " اأ�سحاب الهمم عن�سر اأ�سا�سي يف املجتمع ب�سكل عام 
ويف جمتمع دولة الإمارات ب�سكل خا�ش حيث اأولت القيادة الر�سيدة يف 
الدولة جل اهتمامها بهذه الفئة وهم فئة مهمة جدا بالن�سبة للمركز 
الأوملبياد  يف  امل��رك��ز  دور  ويعترب  �سنوية  توعوية  ب��رام��ج  لهم  يخ�س�ش 
بال�سحة  يتمتع  جمتمع  نحو  ال��ت��وع��وي  ل���دوره  مكمال  ج���زءا  اخل��ا���ش 

وال�سالمة وُتعد هذه روؤية املركز التي ن�سبوا اإليها".
– �سمان بجائزة جولي�سانو  وفازت ال�سركة الوطنية لل�سمان ال�سحي 
تقدمي  لعبته يف  الذي  الريادي  للدور  تقديراً  املحلية  ال�سحية  للقيادة 
تكفلت  الإم��ارات��ي حيث  الأوملبياد اخلا�ش  الدعم ملجتمع  اأن��واع  خمتلف 
دورة  يف  امل�ساركني  الريا�سيني  لتغطية  ال�سحي  التاأمني  وثائق  بتوفري 
لعدد  ودعمها  اإطالقها  2019 ف�ساًل عن  – اأبوظبي  العاملية  الألعاب 
من املبادرات التوعوية بالدورة الريا�سية وريا�سات اأ�سحاب الهمم من 

ذوي الإعاقة الذهنية.
الوطنية  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�ش  املحيا�ش  ااهلل  عبد  حمد  وع���رّب 
لل�سمان ال�سحي – �سمان عن فخره بفوز "�سمان" بجائزة جولي�سانو 

اأ�سا�سه  " تاأ�س�ست �سمان على نهج  للقيادة ال�سحية املحلية.. واأ�ساف : 
ال�سحة وتوفري �سبل الرعاية ال�سحية وهو جزًء ل يتجزاأ من التزامنا 
اأفراد املجتمع لأ�سلوب حياة �سحي حموره  امل�ستمر جتاه تبني خمتلف 
العمل على تقدمي كل ما  ملوا�سلة  الريا�سة لتكون هذه اجلائزة حافزاً 

من �ساأنه اأن يحقق هذا الهدف".
لالإ�سعاف  التنفيذي  الرئي�ش  الهاجري  �سالح  اأحمد  اأع��رب  جانبه  من 
ال�سحية  للقيادة  املحلية  جولي�سانو  جائزة  بنيل  �سعادته  عن  الوطني 
وتعزيز  بدعم  ال��دائ��م  الوطني  الإ���س��ع��اف  بالتزام  اع��رتاف��اً  وال��ت��ي متثل 
اإطار برامج  املبذولة يف  اأ�سحاب الهمم وتعك�ش اجلهود  �سحة و�سالمة 

امل�سوؤولية املجتمعية لتعزيز بناء جمتمعات �سحية.
امل�ستجدات  لآخ��ر  م�ستمر  ت�سمني  على  الوطني  الإ�سعاف  حر�ش  واأك��د 
املعتمدة  الوقائية  والج����راءات  ال�سحية  ب��ال��ربوت��وك��ولت  يتعلق  فيما 
للتعامل مع وباء كوفيد19- يف املناهج التدريبية املقدمة عرب تقنيات 
املخت�سة  العاملية  اجلهات  قبل  من  واعتمادها  املبا�سر  املرئي  الت�سال 
الأن�سطة  اإىل خمتلف  الآم��ن��ة  ال��ع��ودة  ب��دوره��ا يف  املجال لت�سهم  يف ه��ذا 
جائزة  ومُتنح  املعتمدة.  ال�سحية  للمعايري  وفقا  الريا�سية  وامل��الع��ب 
جولي�سانو للقيادة ال�سحية املحلية عن كل منطقة جغرافية حول العامل 
حيث يتم اختيار الفائزين وفقاً ملعايري دولية من قبل املكتب الإقليمي 
لالأوملبياد اخلا�ش الدويل ثم يتم اختيار مر�سح واحد لين�سم اإىل قائمة 

املر�سحني للفوز بجائزة جولي�سانو للقيادة ال�سحية الدولية.

•• العني-الفجر

طيبة  اأرق��ام��ا  وحققوا  تاألقهم  الهمم  اأ�سحاب  رم��اة  وا�سل 
يف بطولة الإم��ارات املفتوحة لرماية الأطباق والتي اأقيمت 
على ميادين نادي الفرو�سية والرماية واجلولف بعد اأن جاء 
التي  الباراملبية  للرماية  العام  كاأ�ش  بطولة  يف  رائعا  الأداء 
اختتمت موؤخرا على امليادين نف�سها  وقد توج الرامي حممد 
ح�سن احلامد بطال بعد ان حل يف املركزالول بر�سيد 100 
طبقا ونال كا�ش البطولة وامليدالية الذهبية واجلائزة املالية 
وقدرها 7 الف درهم فيما حل يف املركز الثاين ونال امليدالية 
الف�سية وخم�سة اآالف درهم الرامي حممد ها�سل احلب�سي 

95 طبقا وتبعهما يف املركز الثالث الرامي عي�سى  بر�سيد 
ا�سلم الزوبيدي بر�سيد 82 طبقا لينال امليدالية الربونزية 

وجائزتها املالية وقدرها اربعة الف وخم�سمائة درهم.
وقال عبد اهلل �سامل بن يعقوب ع�سو جمل�ش ادارة الحتادين 
العربي وال�سيوي المني العام لأحتاد المارات للرماية :" 
والبناء  املثمر  التعاون  نتاج  الهمم  ا�سحاب  م�ساركة  تاأتي 
و���س��م��ن ب��رت��وك��ول ال��ت��ع��اون ب��ني احت���اد الم�����ارات للرماية 
التعاون  ه��ذا  تكلل  ان  بعد  ب���الإم���ارات  الباراملبية  واللجنة 
الباراملبية  للرماية  العام  كاأ�ش  بطولة  يف  لفتة  بنجاحات 
ال��ت��ي اق��ي��م��ت م��ن��ذ ن��ح��و ا���س��ب��وع��ني مب��دي��ن��ة ال��ع��ني واح���راز 
باللعبة   عهدهم  ح��داث��ة  رغ��م  ملونة  م��ي��دال��ي��ات   7 رم��ات��ن��ا 

واجلولف  والرماية  للفرو�سية  العني  ن��ادي  بتعاون  م�سيدا 
باحت�سانها بطولة كاأ�ش العام للرماية الباراملبية " .

اهلل  عبد  الب��ط��ال  تتويج  يف  �سارك  املناف�سات  نهاية  وعقب 
���س��امل ب��ن يعقوب الم���ني ال��ع��ام لحت���اد الم����ارات للرماية 
املدير  الدارة  جمل�ش  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  و�سعيد 

املايل لالحتاد .
تذكارية  درع���ا  للرماية  الم����ارات  احت���اد  اأه���دى  م��ن جانبه 
لنادي العني للفرو�سية والرماية واجلولف تقديرا جلهوده 
يف ا�ست�سافة الحداث املحلية والدولية ويف مقدمتها بطولة 
الحتاد  درع  ت�سلم  وقد  الطباق  لرماية  املفتوحة  الم��ارات 

حميد العرياين مدير اأمن  نادي العني.

نال فريق األعاب القوى بنادي الإمارات 16 ميدالية ملونة 
وق��د ح�سد   ، القوى  لأل��ع��اب  ال��دول��ة  رئي�ش  كاأ�ش  يف بطولة 
نتائج  وك��ان��ت   ، برونزية  و12  ف�سية  ميداليات   4 الفريق 
البطولة حيث ح�سل حممد يا�سر على 2 ف�سية و 1 برونزية  
وح�سل م�سطفى اأحمد على عدد 2 ف�سية يف م�سابقة 400 
1 ف�سية  م ح ، كما حقق املت�سابق حممد ه��ادي حممد عدد 
و 2 برونزية يف م�سابقة 200 م  وح�سل ح�سن حبيب على 

عدد 2 برونزية يف م�سابقة 200 م واأي�سا الالعب عبد اهلل 
املطرقة  م�سابقة  يف  ب��رون��زي��ات   2 ع��دد  على  �سمالك  م���راد 
 2 عدد  ها�سل  اأحمد  �سعيد  املت�سابق  حقق  واأي�ساً  والقر�ش 
م وحقق   400+4 و  م   100+4 التتابع  �سباق  برونزيات يف 
ال�سحي ميدالية برونزية يف �سباق  الالعب خليفة عبد اهلل 
التتابع واأي�ساً الالعب را�سد اأحمد ال�سري ميدالية برونزية 

يف �سباق التتابع.

من جانبه تقدم حممود ح�سن ال�سم�سي رئي�ش جمل�ش اإدارة 
نادي الإمارات بهذه املنا�سبة بال�سكر بخال�ش التهاين جلميع 
اأث��ن��ى على جهود مدرب  ب��ال��ن��ادي كما  ال��ق��وى  األ��ع��اب  لعبي 
الفريق الكابنت هادي حممد كرمي ، م�سيداً مبا حققوه من 
من  وجعلت  النادي  ا�سم  من  رفعت  قد  لفته  ونتائج  اجن��از 
األعاب القوى  نادي الإم��ارات كياناً ريا�سياً متميزاً يف جمال 

بف�سل مثابرتهم واإخال�سهم ونتائجهم املميزة.

�سقور �لإمار�ت لألعاب �لقوى ينالون 16 ميد�لية 
ملونة يف بطولة كاأ�ش رئي�ش �لدولة لألعاب �لقوى

»�لأوملبياد �خلا�ش �لإمار�تي« يحتفي باملوؤ�س�سات �لفائزة بجائزة جولي�سانو للقيادة �ل�سحية �ملحلية

••  دبي-الفجر

ت�سهد مالعب نادي ومنتجع احلبتور للبولو والفرو�سية 
ع�سر اليوم "و�سط اإجرارات احرتازية وتباعد اجتماعي 
للبولو  دب��ي  ك��اأ���ش  ختام  ال�سحي  للربوتوكول  تنفيذا 
2021 حيث من املقرر اأن يلتقي فريق احلبتور بقيادة 
الرحمن  عبد  د.  بقيادة  انكورا  وفريق  احلبتور  حممد 

امل�ساهدة  ي�ستحق  خ��ت��ام  وه��و  ال��ع��م��ران  وخ��ال��د  ال��ع��ب��ار 
ريا�سي رم�ساين عائلي لأنها  و�سيتحول اىل مهرجان 

اأول مباراة تقام يف �سهر رم�سان املبارك.
اىل جانب  ي�سم  ف��اإن فريق احلبتور  وكما هو معروف 
حم��م��د احل��ب��ت��ور ك��ل م��ن ح��ب��ت��ور احل��ب��ت��ور و�سانتو�ش 
د.  انكورا  فريق  ي�سم  بينما  جومز  و�سنتياجو  اريارتي 
جومز  وري��ك��اردو  العمران  وخالد  العبار  الرحمن  عبد 

وتوما�ش اريارتي ورمبا يحل لعب جديد مكان ريكاردو 
جومز الذي اأ�سيب يف املباراة املا�سية .

الرابعة  مت���ام  يف  وحت��دي��دا  اخل��ت��ام��ي��ة  امل���ب���اراة  وي�سبق 
ال��ث��الث الأخ���رى فريق  ال��ف��رق  ب��ني  ع�سرا لقاء يجمع 
ال�سيخة عليا وفريق دبي اميو وفريق البا�سا يف مباراة 
من ثالث جولت بحيث يلعب كل فريق مع الفريقني 

الخرين لتحديد ترتيب الفرق يف هذه البطولة .

مهرجان رم�ساين عائلي

�حلبتور و�نكور�  يف ختام كاأ�ش دبي للبولو 2021

يف اأعقاب بطولة كاأ�ض العامل »الباراملبية«

م�ساركة ناجحة لأ�سحاب »�لهمم« يف بطولة 
�حتاد �لرماية »�ملفتوحة«
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ع��ق��دت جل��ن��ة احل��ك��ام ب��احت��اد الإم�����ارات ل��ك��رة القدم 
الدوليني   القدم  كرة  حكام  مع  اجتماعاً  الأول  اأم�ش 
اإدارة  جمل�ش  ع�سو  ال�سام�سي  علي  ���س��امل  بح�سور 
الحتاد رئي�ش جلنة احلكام ، وحممد عمر ال�سمري 
نائب رئي�ش اللجنة ، وحمد بن حنيفة ع�سو اللجنة 
وعلي الطريفي مدير اإدارة احلكام ، وخالد الدوخي 
املدير الفني ، واأحمد يعقوب امل�سوؤول الفني للُمقَيمني 

واملحا�سرين.
بداأ الجتماع بكلمة لرئي�ش اللجنة ثمن خاللها ثقة 
بن  را���س��د  ال�سيخ  برئا�سة  ال��ك��رة  احت��اد  اإدارة  جمل�ش 
اجلديد  بت�سكيلها  احل��ك��ام  جلنة  يف  النعيمي  حميد 
وباحلكم الإم���ارات���ي ال���ذي اأث��ب��ت ق��درات��ه ومت��ي��زه يف 
املباريات  من  للعديد  اإدارت���ه  خ��الل  من  املالعب  كل 

والقارية  والإقليمية  املحلية  البطولت  خمتلف  يف 
ال��ل��ج��ن��ة يف  "عمل   : ال�����س��ام�����س��ي  .  وق����ال  وال��ع��امل��ي��ة 
موا�سلة  اأ�سا�ش  على  مبنياً  �سيكون  اجلديد  ت�سكيلها 
وك��اف��ة منت�سبيها من  ال��ت��ح��ك��ي��م   م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر 
اإقامة  ح���ك���ام وحم��ا���س��ري��ن وُم��ق��َي��م��ني م���ن خ����الل 
الور�ش والدورات املتخ�س�سة بالتعاون والتن�سيق مع 
وبح�سور  القدم  لكرة  والآ�سيوي  ال��دويل  الحتادين 
هناك  �ستكون  كما   ، الدوليني  املحا�سرين  نخبة من 
اإ�سراف  حتت  التحكيم  مل�ستوى  �ساملة  تقييم  عملية 
خرباء من الفيفا" . بدوره قال حممد عمر ال�سمري 
نائب رئي�ش جلنة احلكام : " حتدثنا خالل اجتماعنا 
م��ع احل��ك��ام ال��دول��ي��ني ع��ن اأه��م��ي��ة اجل���ولت الثالث 
املتبقية يف م�سابقة دوري اخلليج العربي ، وطالبناهم 
القرارات  امل��ب��اراة لتخاذ  وق��ت  ط��وال  التام  بالرتكيز 

ال�سحيحة ".

•• دبي -الفجر

اجتماعها  الأول  اأم�����ش  الن�سائية  ال��ق��دم  ك��رة  جلنة  ع��ق��دت   
بو�سالخ  اأم��ل  برئا�سة   ، امل��رئ��ي  الت�سال  تقنية  ع��رب  ال��ث��اين 
�سيف  عائ�سة  ومب�ساركة   ، الكرة  احت��اد  اإدارة  جمل�ش  ع�سو 
القمزي نائب رئي�ش اللجنة ، و�سيخة حممد الزعابي ، غالية 
ع��ب��داهلل امل��ازم��ي وع��ب��ري حممد اخل��اج��ة ، اأع�����س��اء اللجنة ، 

الج��ت��م��اع حورية  كما ح�سر   ، م��ق��رراً  الكعبي  وع��ب��دال��رزاق 
الطاهري مدرب املنتخب الأول لل�سيدات ، وحمدة ال�سام�سي 

اإداري املنتخب.
الأول بعدها مت توزيع  اللجنة حم�سر الجتماع   واعتمدت 
الربنامج  ، ومت مناق�سة  اللجنة  اأع�ساء  الإداري��ة على  املهام 
لل�سيدات  الأول  للمنتخب  الودية   الدولية  واملباريات  الفني 
ومنتخبي ال�سابات حتت 20 عاماً والنا�سئات حتت 17 عاماً 

ا�ستعداداً للم�ساركة يف الت�سفيات الأ�سيوية املقرر انطالقها 
ا�ستعرا�ش  مت  كما   ، املُقبلني  و�سبتمرب  اأغ�سط�ش  �سهري  يف 
للمو�سم  ال�����س��ي��دات  ق��دم  ل��ك��رة  املحلية  للم�سابقات  م��ق��رتح 

الريا�سي القادم 2021-2022 بكافة فئاتها ال�سنية.
�سهر  خ���الل  ق���دم  ك���رة  دورت����ا  تنظيم  مناق�سة  اأي�����س��اً  مت  و   
ال�سابات  الأول ومنتخبي  املنتخب  املبارك مب�ساركة  رم�سان 

والنا�سئات والأندية والأكادمييات اخلا�سة.

•• دبي-وام:

تد�سن كرة القدم الن�ساط الرم�ساين لنادي دبي 
ال��ي��وم  الأرب���ع���اء  و الذي  لأ���س��ح��اب الهمم م�ساء 
الريا�سية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  ي�ستمل 
بينها  وم���ن  ال��ف�����س��ي��ل،  ال�سهر  خ���الل  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
م�سابقة دبي للقراآن الكرمي لأ�سحاب الهمم التي 

�ستقام هذا العام افرتا�سيا.

وي�سارك يف الن�ساط الريا�سي الرم�ساين موظفو 
النادي يف الألعاب املختلفة مع " اأ�سحاب الهمم" 
املتبعة  الح����رتازي����ة  الإج��������راءات  وذل����ك يف ظ���ل 
وال��ق��واع��د الإر���س��ادي��ة ال��ت��ي اأو���س��ت ب��ه��ا اجلهات 
املعنية وحكومة دبي وجمل�ش دبي الريا�سي. ومن 
املنتظر اأن ت�سهد الن�سخة احلالية مبادرة جديدة 
امل�سابقات املختلفة  اأ�سحاب الهمم  اإدارة  تتمثل يف 
ت�ستمل  وال��ت��ي  والإداري  الفني  ال�سعيدين  على 

على 5 األعاب هي كرة القدم، وكرة ال�سلة، والكرة 
الطائرة، وكرة الطاولة، والرماية. و يلتقي اليوم 
يف م�سابقة كرة القدم الن�سر مع الأهلي يف املباراة 
ثم  وال�����س��ب��اب،  امل���ال  ب��ي��ت  م��ب��اراة  تعقبها  الأوىل، 
ت�سهد  2040، فيما  الأمل وفريق  مباراة م�سبار 
مناف�سات كرة ال�سلة اليوم مباراتني جتمع الأوىل 
بني اك�سبو 2020، وامللك ثم الفهود مع الهمة يف 

املباراة الثانية.

جلنة كرة �لقدم �لن�سائية تعقد �جتماعها 
�لثاين برئا�سة �أمل بو�سالخ

»دبي لأ�سحاب �لهمم« ينظم م�سابقات 
رم�سانية يف 5 �ألعاب ريا�سية

جلنة �حلكام تعقد �جتماعًا مع �حلكام �لدوليني

•• ال�صارقة-الفجر

ب����ح����زم����ة م����ن����وع����ة م������ن ال�����ربام�����ج 
توا�سل   ، امل���خ���ت���ل���ف���ة  وال���ت���غ���ط���ي���ات 
اإطاللتها  الريا�سية  ال�����س��ارق��ة  ق��ن��اة 
�سهر  خ��الل  اجلماهري  على  الدائمة 
تخ�س�ش  ح��ي��ث   ، امل���ب���ارك  رم�����س��ان 
الربامج  من  د�سمة  جمموعة  القناة 
، متعددة امل�سمون واملحتوى ، تواكب 
الف�سيل  ال�����س��ه��ر  ه����ذا  خ�����س��و���س��ي��ة 
احتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  ع���ل���ى  وحت����ر�����ش 
ورغ��ب��ات حم��ب��ي وع�����س��اق ال��ري��ا���س��ة ، 
"واحد  ب��رن��ام��ج امل�����س��اب��ق��ات ال�����س��ه��ري 
على  اإطاللته  يوا�سل  الثالثة"  من 
واجلوائز  ال��ف��وز  وحم��ب��ي  اجلماهري 
امل��م��ي��زة ال��ت��ي ت��ن��ت��ظ��ر امل�����س��ارك��ني يف 
الذي يقدمه خالد  الربنامج  حلقات 
احلمادي واإبراهيم الزعابي وعلي اآل 
والثالثاء  الأح���د  اأي���ام  ويعر�ش  علي 
واخل���م���ي�������ش وي��ح�����س��ر ال���ع���دي���د من 
الفقرات املنوعة والطريفة وال�سئلة 
ال��غ��ري��ب��ة ، ب��رن��ام��ج اخ���ر ي�����س��اف اىل 
ال�سارقة  لقناة  الكبري  التنوع  حزمة 
الوثائقي  الربنامج  وه��و  الريا�سية 
"هامات وقامات" ، الربنامج يخو�ش 
الإمارات  ك��رة  بتاريخ  حلقاته  خ��الل 
ويعي�ش زمنها اجلميل مع نخبة من 
ذاكرة  تن�ساهم  ل��ن  وجن���وم  ا���س��اط��ري 
وم�ستطيلها  اب���داً  الإم��ارات��ي��ة  ال��ك��رة 

بالتزامن  ياأتي  الربنامج   ، الأخ�سر 
مع عام اخلم�سني ، فيه ن�سرتجع مع 
الزمني  والتدرج  التطور  امل�ساهدين 
لكرة القدم يف الدولة ويعي�ش امل�ساهد 
روعة الذكريات واخلواطر والق�س�ش 
ال��ف��ري��دة ال��ت��ي ع��ا���س��ه��ا ال��ن��ج��وم بكل 
وخا�ش  م��غ��اي��ر  وب��ق��ال��ب  تفا�سيلها 
ال����ربن����ام����ج اجل����م����اه����ريي وال�����ذي   ،
يف  وخ��ا���س��ة  ك��ب��رية  ب�سعبية  ي��ح��ظ��ى 
ظل ال�سفافية املطلقة وقوة املوا�سيع 
وهنا  وي���ن���اق�������س���ه���ا  ي��ع��ر���س��ه��ا  ال����ت����ي 
خا�ش"  "لقاء  برنامج  ع��ن  احل��دي��ث 
اأحمد  امل��ذي��ع  ف��ي��ه  ي�ست�سيف  ال���ذي 
ريا�سية  وقيادات  �سخ�سيات  �سلطان 
عن  بالنقا�ش  معهم  ويبحث  م��وؤث��رة 
العديد من املحاور البارزة يف الو�سط 
الكثري  �سهد  ال��ذي  املحلي  الريا�سي 
م���ن ال��ق�����س��اي��ا واجل�����دل م��ن��ذ بداية 
ال��ري��ا���س��ي احل���ايل ، ل�سمان  امل��و���س��م 
م���واك���ب���ة ت����ام����ة مل��خ��ت��ل��ف الح�������داث 
 ، الف�سيل  ال�سهر  خ��الل  الريا�سية 
بنظام  "مالعبنا"  برنامج  �سي�ستمر 
توقف  ودون  امل��ع��ت��اد  حلقاته  وت����درج 
اأبطال  دوري  مباريات  مع  بالتزامن 
ا�سيا واجل���ولت الخ���رية م��ن معظم 
امل�سابقات  الربنامج الن�سوي "ريا�سة 
يقدم  رم�����س��ان  �سهر  وخ���الل  املراأة" 
للمراأة �سل�سلة وجمموعة مركزة من 
البدنية  باللياقة  للعنايا  الن�سائح 

�سحي  حياة  اأ���س��ل��وب  على  وللحفاظ 
من  ملجموعة  ا�ست�سافته  خاللة  من 
فقرات  وت��خ�����س��ي�����ش  الخ�����س��ائ��ي��ني 
الوجبات  واإع����داد  ال�سليمة  للتغذية 
مواكبة  اىل  ب���ال����س���اف���ة  ال�����س��ح��ي��ة 
الحداث الريا�سية الن�سائية املحلية 
�سيظل  الريا�سي"  "اخلط  برنامج   ،
نافذة  امل��ب��ارك  رم�����س��ان  �سهر  خ���الل 
اجلماهري الأوىل للتعبري عن ارائهم 
فرقنا  م�������س���ارك���ات  م���ن  وم���واق���ف���ه���م 
امل�سابقات  اىل  ب��ال���س��اف��ة  ال���ق���اري���ة 
م�سابقات  ع��ن  وب��احل��دي��ث   ، املحلية 
واجلولت الخرية من دوري اخلليج 
 ، الوىل  ال����درج����ة  ودوري  ال���ع���رب���ي 
و�سعت قناة ال�سارقة الريا�سية خطة 
ختامي  مواكبة  ل�سمان  دقيقة  عمل 
امل���و����س���م ب��ك��ل ت��ف��ا���س��ي��ل��ه وذل�����ك من 

وا�ستوديوهات  منوعة  ب��رام��ج  خ��الل 
و�سبكة  اجل��ولت  مع  تتزامن  حتليل 
املالعب  يف  املنت�سرين  املرا�سلني  من 
اخلليج  دوري  جل�����ولت  امل��ح��ت�����س��ن��ه 
الوىل  ال�����درج�����ة  ودوري  ال���ع���رب���ي 
بتغطية  ب��������دروه  ���س��ي��ح��ظ��ى  ال�������ذي 
مميزة ورائ��دة من خمتلف اجلوانب 
ال�سعيد  على  اما   ، خا�سة  وبطريقة 
ال��������دويل وم�������س���اب���ق���ات ك������رة ال���ق���دم 
كرة"  يف  "العامل  ب��رن��ام��ج   ، ال��ع��امل��ي��ة 
يوا�سل تغطياته للدوريات الوروبية 
الكربى بال�سافة اىل فقرات خا�سة 
العامل  دول  خمتلف  م��ن  وح�����س��ري��ة 
، ال��ربن��ام��ج ي��اأت��ي م��ن ت��ق��دمي خالد 

�سيظل  م�����س��ت��وي  وزك���ري���ا  احل���م���ادي 
معرفته  مايريد  لكل  امل�ساهد  ج�سر 
، وملحبي  العاملية والعربية  عن الكرة 
تخ�س�ش   ، اجلميل  والزمن  التاريخ 
ال��ق��ن��اة ح���ي���زاً م���ن ج��دول��ت��ه��ا لع���ادة 
ب��ع�����ش م���ب���اري���ات ودي���رب���ي���ات واب����رز 
للكرة  ال��ذه��ب��ي  ال��ع�����س��ر  م���واج���ه���ات 
انتاج  اىل  ب��ال���س��اف��ة   ، الإم���ارات���ي���ة 
ف��وا���س��ل ل��ال���س��اط��ري وع��ر���ش خا�ش 
املباريات  ب��ع�����ش  له����داف  وم��ل��خ�����ش 
خالدة  و�ستظل  اب���داً  تن�سى  ل��ن  التي 
يف �سفحات التاريخ اجلميل لريا�سة 
الدولة ، وليكون امل�ساهد دائماً يف قلب 
التفا�سيل  جميع  وي��واك��ب  الأح���داث 

الريا�سية  الخ���ب���ار  ن�����س��رات  �ستظل 
ث��اب��ت��ة خ���الل ال�����س��ه��ر ب��ال���س��اف��ة اىل 
فقرة 120 ثانية املتجددة على راأ�ش 

كل �ساعة .

الرباجمية  اخلــطــة   : الــعــوبــد 
جاءت لتلبية رغبات اجلماهري

العوبد  را����س���د  ����س���ع���ادة  اأك�����د  ب������دوره 
الريا�سية  ال�������س���ارق���ة  ق���ن���اة  م���دي���ر 
الفرتة  خ����الل  ع��م��ل��ت  ال���ق���ن���اة  ان   ،
مدرو�سة  عمل  خطة  لو�سع  املا�سية 
كبرية  ب��خ��ربات  وال�ستعانة  ودقيقة 
برنامج  لكل  ف��رق عمل  تكوين  ، ومت 
ب�سورة  ب��ه��م  والإج���ت���م���اع   ، وت��غ��ط��ي��ة 

الإنتاجات  اجل��ودة يف  دوري��ة ل�سمان 
مادة  ت��وف��ري  ي�سمن  مب��ا   ، ال��ق��ادم��ة 
املحتوى  وم��رك��زة  ج��ي��دة  تلفزيونية 
القناة  واأن   ، الف�سيل  ال�سهر  خ��الل 
حتر�ش على مواكبة جميع الأحداث 
توفري  اىل  ب���ال����س���اف���ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
تغيطات ملختلف املناف�سات املجمتعية 
وامل����ب����ادرات ال����رائ����دة ، ولت��ه��م��ل اي 
ع��ن�����س��ر م��ك��ون ل��ل��ه��رم ال��ري��ا���س��ي يف 
احتاد  ل��ك��ل  ح��ي��ز  وتخ�س�ش  ال��دول��ة 
جانبه  من   ، مناف�ساته  لنقل  ريا�سي 
ق����ال ال���ع���وب���د ان ج���دول���ة ال���ربام���ج 
وتوقيت عر�سها خالل �سهر رم�سان 
ان  وخ��ا���س��ة  ال�����س��اب��ق  ع���ن  �سيختلف 
ال��ق��ن��اة حت��ر���ش ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار الوقت 
يخدم  مب��ا  ال��ربام��ج  لعر�ش  املنا�سب 
اختيار  مت  حيث   ، ال�سهر  خ�سو�سية 
والن�سف  ع�����س��رة  احل���ادي���ة  ال�����س��اع��ة 
يف  وال��ع��امل  مالعبنا  برنامج  لعر�ش 
واحدة  امل�سابقات  برنامج  ام��ا   ، ك��رة 
جمهوره  ع���ل���ى  ي���ط���ل  ال���ث���الث���ة  م����ن 
ع���ن���د ال�������س���اع���ة اخل���ام�������س���ة ع�������س���راً ، 
التوا�سل  �سفحات  �ستكون  وه��ن��اك 
ال�سارقة  بقناة  اخلا�سة  الجتماعي 
ل��ك��ل حمتوى  م���واك���ب���ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
الربامج وتقدم تغطية متوا�سلة على 
مدار اليوم حتى يكون امل�ساهد دائماً 
يف قلب الأحداث ومواكباً لها بجميع 

تفا�سيلها .

ريا�سي وحدث  مباراة   20 من  الأكرث  ونقل  برناجما   11

�ل�سارقة �لريا�سية حت�سر �ملفاجاآت خالل �ل�سهر �لف�سيل

ر�دو�سيفيت�ش بطال 
لرماية »عني �لثور« 
يف بطولة �لفر�سان

•• اأبوظبي-وام:

ح�����������س�����م ال�������������س������رب������ي �����س����ا�����س����ا 
بطولة  ل���ق���ب  رادو����س���ي���ف���ي���ت�������ش 
الثور"  "عني  لرماية  الفر�سان 
والتي  م���ل���م،   9 م�����س��د���ش  ع���ي���ار 
�سهدت اإقبال كبريا من الرجال، 
للعن�سر  ف���اع���ل���ة  وم���������س����ارك����ة 

الن�سائي.
مناف�سات  ال��ب��ط��ول��ة  و����س���ه���دت 
بني  �سهرين  م���دار  على  �ساخنة 
وامل�سري  رادو�سيفيت�ش،  �سا�سا 
�سا�سا  ح�سم  حتى  ح�سن،  رام���ي 
املناف�سات بعد اللجوء لل�سربات 
ال���رتج���ي���ح���ي���ة، ف��ي��م��ا ن�����ال علي 

مبارك عمر املركز الثالث.
البطولة  ف��ع��ال��ي��ات  وان��ط��ل��ق��ت 
املا�سي،  ف���رباي���ر  م���ن  الأول  يف 
ل��ت�����س��ت��م��ر ع��ل��ى م����دار اأك����رث من 
�سهرين، واأثبت العن�سر الن�سائي 
املهيبي  �سم�سة  ب��ت��اأه��ل  ج��دارت��ه 
املركز  يف  حلت  حيث  للنهائيات، 
 / 76 الثامن مبجموع نقاط / 

./100
و���س��م��ل��ت ق��ائ��م��ة ال��ف��ائ��زي��ن مع 
الثنائي  ت��ق��ا���س��م  ال��ق��م��ة  ث��الث��ي 
ال��ه��ا���س��م��ي وف��ي��ل��ي فيكو  اأمي�����ن 
ب��ر���س��ي��د نقاط  ال����راب����ع  امل���رك���ز 
ميالن  وح����ل  ن��ق��ط��ة،   86 ب��ل��غ 
�سيبريكوفيت�ش خام�ساً مبجموع 
85، فيما نال �سا�سا باتروفيت�ش 
امل���رك���ز ال�����س��اد���ش ب��ر���س��ي��د 80 
األربتو  خ��و���س��ي��ه  وت��ب��ع��ه  ن��ق��ط��ة، 
بفارق نقطة، ثم �سم�سة املهيبي، 
تا�سعاً، فيما حل  العلي  و�سلطان 
املزروعي  هزاع  العا�سر  املركز  يف 

بر�سيد 46 نقطة.
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الفجر الريا�ضي

عرب  حالياً  الأوملبية  ال�سعلة  مت��ّر 
ال���ي���اب���ان وي��ك��ث��ف ري��ا���س��ي��ون من 
العامل تدريباتهم حت�سرياً  اأنحاء 
لأومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و، ل��ك��ن ع��ل��ى بعد 
املرتقب،  احل�����دث  م���ن  ي����وم  م��ئ��ة 
اأم����ام حتديات  امل��ن��ظ��م��ون  ي���زال  ل 

هائلة.
ا�ستمرار اجلائحة والظهور  يوؤدي 
امل���ف���اج���ئ ل���ف���ريو����ش ك�����ورون�����ا، ل 
تعطيل  اإىل  ال���ي���اب���ان،  يف  ���س��ي��م��ا 
ال����س���ت���ع���دادات ل���الأل���ع���اب واإذك������اء 
و�سوابية  اإمكانية  حيال  ال�سكوك 
ا�ست�سافة احلدث املنتظر بني 23 
اآب/اأغ�سط�ش  و8  مت��وز/ي��ول��ي��و 

املقبلني، بعد تاأجيله عاماً.
جتريبية،  اأح��داث  تاأجيل  مّت  فقد 
ال�سعلة  ت���ت���اب���ع  م�������س���ار  ت��ق��ل��ي�����ش 
الأوملبية اإىل احلد الأدن��ى، وو�سع 
طوكيو  يف  ج��دي��دة  �سحية  ق��ي��ود 

ومدن يابانية اأخرى.
ورغ��م ذل��ك، تبقى ن��ربة املنظمني 
وامل�����س��وؤول��ني الأومل��ب��ي��ني واث��ق��ة، اإذ 
مل تركز ت�سريحاتهم العامة على 
كيفية  على  ولكن  الأل��ع��اب،  اإقامة 

اإجرائها.
ولدى هوؤلء اأ�سباب عدة للتفاوؤل، 
الأوملبية  ال�سعلة  تتابع  ب��دء  منها 
�سرق  ���س��م��ال  )يف  ف��وك��و���س��ي��م��ا  يف 
ال���ي���اب���ان( ال�����س��ه��ر امل���ا����س���ي، رغم 
امل�سجعني من ح�سور  ع��دم متكن 
اإىل  الأوىل،  واملرحلة  النطالقة 
جانب عمليات التلقيح اجلارية يف 
بلدان عدة مع وجود بع�ش الفرق 

الأوملبية التي �سبق وتلقت اللقاح.
ول ت�سرتط اليابان اأن يتم تطعيم 
امل�ساركني يف الأوملبياد، لكن اللجنة 
التلقيح  ت�سجع  الدولية  الأوملبية 
وحت�سلت على جرعات من اللقاح 

البلدان  من  للريا�سيني  ال�سيني 
التي ل ت�ستطيع احل�سول عليها.

يف  الريا�سية  الأح����داث  تتوا�سل 
اليابان مع وجود عدد حمدود من 
امل�سجعني الذين يتبعون اإجراءات 
�سيتم تطبيقها يف الألعاب ال�سيف 
احلايل، خ�سو�ساً حظر الهتافات.

مل يكن لقرار كوريا ال�سمالية عدم 
ب�سبب  اأوملبياد طوكيو  يف  امل�ساركة 
الفريو�ش مفعول كرة الثلج، ويبدو 
يتوقون  ال��ري��ا���س��ي��ني  م��ع��ظ��م  اأن 

للعودة اإىل ال�ساحة الدولية.
كايتي  الأمريكية  ال�سباحة  تقول 
ل��ي��دي��ك��ي احل��ا���س��ل��ة ع��ل��ى خم�ش 
اإن  اأومل����ب����ي����ة  م���ي���دال���ي���ات ذه���ب���ي���ة 
كانت  امل��ا���س��ي��ة  ال�14  "الأ�سهر 

حمفزة لنا جميعاً".
"نريد  املا�سي  الأ�سبوع  واأ�سافت 
العمل  ك��ل  للعامل  نظهر  اأن  ح��ق��اً 

الذي قمنا به".
ريكاكو  اليابانية  ال�سباحة  واأث���ار 
يف  مكاناً  بحجزها  احلما�سة  اإيكي 
فريق التتابع الأوملبي، بعد عامني 
اإ�سابتها  ت�����س��خ��ي�����ش  م����ن  ف���ق���ط 

ب�سرطان الدم.
عن  البعد  كل  بعيدة  الأخبار  لكن 
الإيجابية. وبالتايل، اأرغمت عودة 
ظ��ه��ور ف��ريو���ش ك��ورون��ا احلكومة 
اإعادة فر�ش القيود  اليابانية على 
رفع  من  فقط  اأ�سابيع  ثالثة  بعد 

القيود ال�سابقة.
ففي اأو�ساكا )غرب البالد(، حظر 
يف  الأوملبية  ال�سعلة  م��رور  احلاكم 
عنها  وا�ستعا�ش  ال��ع��ام��ة،  ال��ط��رق 

بطريق مغلقة داخل منتزه.
جتريبي  ح����دث  األ���غ���ي  اأن  و���س��ب��ق 
ال�سفر،  قيود  ب�سبب  املائية  للكرة 
تاأهيلية  اأح�����داث  ت��اأج��ي��ل  مت  ك��م��ا 

اأخرى.
امل�ساكل، يقول منظمو  ورغم تلك 
واثقون  اإن���ه���م   2020 ط��وك��ي��و 
األعاب  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  و"قادرون 
"كتّيبات"  ه����وؤلء  ون�����س��ر  اآمنة". 
ل�����ق�����واع�����د خ�����ا������س�����ة مب���ك���اف���ح���ة 
حتديثها  �سيتم  وال��ت��ي  ال��ف��ريو���ش 
بتهدئة  اأم������اًل  احل������ايل،  ال�����س��ه��ر 
الذي  الياباين  اجلمهور  خم��اوف 
كبري  ح����ّد  اإىل  ي��ع��ار���ش  ي�����زال  ل 
للمرة  تاأجلت  التي  الألعاب  اإقامة 

الأوىل يف زمن ال�سلم.
من  الآلف  ع�������س���رات  ي��ج��رب  ل���ن 
الآخرين  وامل�ساركني  الريا�سيني 
يف الأومل���ب���ي���اد الآت����ني م��ن اخل���ارج 
ال�سحي،  ب��احل��ج��ر  الل���ت���زام  ع��ل��ى 
ول���ن ُي��ط��ل��ب م��ن��ه��م ت��ق��دمي دليل 

على تلقي اللقاح.
الريا�سيني  ع��ل��ى  ���س��ي��ت��ع��نّي  ل��ك��ن 

ت��ق��ي��ي��د حت���رك���ات���ه���م، وال���ب���ق���اء يف 
القرية الأوملبية يف وقت اأحداثهم 
لفحو�ش  واخل�����������س�����وع  ف�����ق�����ط، 

منتظمة.
م�سجعني  الأل��ع��اب  ت�ست�سيف  ل��ن 
اأجانب، وقد يتخذ قرار ب�ساأن عدد 
املتفرجني املحليني ال�سهر احلايل 
اأي�����س��اً. ويف ك��ل الأح�����وال، �ستكون 
املهرجانات  ع���ن  ب��ع��ي��دة  الأج������واء 
الح���ت���ف���ال���ي���ة ال���ك���ب���رية امل���ع���ت���ادة 
العاملي.  احل���دث  ل��ه��ذا  امل�����س��اح��ب��ة 

لذا، �سيكون التلفزيون ملكاً.
واظ����ه����رت ا����س���ت���ط���الع���ات ال������راأي 
لون  يف�سّ ال��ي��اب��ان��ي��ني  م��ع��ظ��م  اأن 
للحدث،  اإل��غ��اًء  اأو  ج��دي��داً  تاأجياًل 
لكن اأولئك الذين يوؤيدون اإقامته 
اإذ  قبل،  قلياًل من ذي  اأك��رث  باتوا 
املئة  يف   11 من  ن�سبتهم  ارتفعت 
يف كانون الثاين/يناير اإىل 27 يف 

املئة يف اآذار/مار�ش.
اأ�سئلة  ع��ل��ى  رداً  امل��ن��ظ��م��ون  وق����ال 
"من  اإن��ه  بر�ش  فران�ش  وكالة  من 

كوفيد- و�سع  يوؤثر  اأن  الطبيعي 
19 على الراأي العام يف الألعاب".
الألعاب  معظم  اأن  اإىل  واأ����س���اروا 
الأومل���ب���ي���ة ت���واج���ه ان���ت���ق���ادات قبل 
اإن��ه��م يتوقعون  ق��ائ��ل��ني  اإق��ام��ت��ه��ا، 
مبجّرد  املزاجية  احلالة  يف  تغرياً 
املن�سات  اإىل  ال��ري��ا���س��ي��ني  ���س��ع��ود 
ن�ستلهم من  م���رة،  ك��ل  "يف  اأن���ه  اإذ 
هذا  و�سيكون  ومرونتهم،  قوتهم 
اأك���رث ���س��دق��اً م��ن اأي وق��ت م�سى 

هذا العام".

ل ميكن لنادي ليفربول النكليزي، يف حال اأراد اأن يحقق "رميونتادا" جديدة 
اأو حتى  األ��وان  اأو  ال�سغف  اأن يعتمد على موجة من  اأوروب���ا،  يف م�سابقة دوري 
�سجيج جماهريه يف مدرجات ملعب "اأنفيلد" لكي ي�ستلهم منها ق�سة جناح، 
عندما ي�ستقبل الأربعاء ريال مدريد ال�سباين يف اإياب ربع النهائي بعد اخل�سارة 

ذهابا 3-1.
ي�سعى "ريدز" لبلوغ املربع الذهبي للم�سابقة الأوروبية الأعرق، للمرة الثالثة 
الأملاين  اأن يطلب من مدربه  الأخ���رية، ولكن عليه بداية  الأرب��ع��ة  الأع���وام  يف 
اإىل  تقود  ناجحة  خطة  واعتماد  لالعبيه  ثقة  جرعة  مينح  اأن  كلوب  يورغن 

اإق�ساء اأحد عمالقة الكرة ال�سبانية.
دخل كلوب تاريخ ليفربول من بابه الوا�سع، بعدما قاده اإىل تتويجه ال�ساد�ش 
بالكاأ�ش �ساحبة الأذنني الكبريتني يف عام 2019، واإىل اأّول لقب يف الدوري 

املمتاز يف عام 2020 بعد 30 عاماً من النتظار.
غري اأن هذا املدرب �ساحب ال�سخ�سية الفّذة، مل يكن ق��ادراً على منع �سقوط 

فريقه من اأعايل القمم يف هذا املو�سم.
فقبل 7 مباريات على نهاية ال� "برميرليغ"، خ�سر ليفربول لقبه حيث يتاأخر 

يف املركز ال�ساد�ش بفارق 22 نقطة عن املت�سدر مان�س�سرت �سيتي.
وميكن اأن ياأتي اخلال�ش بالن�سبة لأبطال اأوروبا على ال�ساحة الأوروبية، على 
الرغم من اأن الفريق خا�ش �سوطاً اأّول كارثي اأمام ريال على ملعب "األفريدو 
دي �ستيفانو". ولكن خ�سارة "احلمر" اأمام ريال لي�ست بق�ساوة اخل�سارة ذهاباً 

ن�سف  يف  عامني  قبل  )�سفر3-(  بر�سلونة  مواطنه  اأم���ام 
ملعب  الكاتالوين  النادي  يزور  اأن  قبل  وذلك  النهائي، 

الأذهان  يف  خالدة  �ستبقى  اأم�سية  يف  "اأنفيلد" 
من  الكروية حني متكن  الذكريات  كاأجمل 
يف  نظيفة،  برباعية  ف��وز  اإىل  تخلفه  قلب 

طريقه لحراز اللقب.
النكليزي  ال��ن��ادي  �سفوف  تكن  مل  حينها 

من  خالية  امل��درج��ات  تكن  ومل  بامل�سابني،  تعج 
ل��ل��ح��ّد من  امل��ت��ب��ع��ة  اجل��م��اه��ري ب�سبب الإج������راءات 
ي��درك مرارته  واق��ع  تف�سي فريو�ش كورونا، وهو 

املدرب الأملاين.
قال كلوب بعد نهاية مباراة الذهاب اأمام ريال 

"يف حال اأردت احل�سول على ذكريات موؤثرة، 
عليك اأن ت�ساهد مباراة بر�سلونة، ف� 80 

يف املئة من هذه املباراة كانت الأجواء يف 
املدرجات، لذا نعم، علينا اأن نفعل ذلك 

من دون ذلك".
وميكن لليفربول اأن يّدعي انه عانى 
اأك��رث من بقية الأن��دي��ة من مو�سم 

املو�سدة  الأب�����واب  خ���الل  بكامله 
بوجه اجلماهري، وحتديداً لتلك 
"ذا  م��درج��ات  ت�سعل  كانت  التي 
ال��ث��اين/ ك��ان��ون  فحتى  كوب". 
يخ�سر  مل   ،2021 ي����ن����اي����ر 
الدوري  يف  اأر�سه  على  ليفربول 
اإل  مباراة،   68 املمتاز يف خالل 
ال�سقوط  ت��اله  الإجن���از  ه��ذا  اأن 
الكارثي اإذ للمرة الوىل يف تاريخ 
مباريات   6 يف  ي��خ�����س��ر  ال���ن���ادي 

توالياً يف "اأنفيلد".
امل����ت����اأخ����ر على  ال����ف����وز  اأوق��������ف 

اأ�ستون فيال 2-1 يف املرحلة 
لكنه  الن����ح����دار،  ه����ذا   31
ليفربول مل  اأن  واق��ع��ة  اأث��ب��ت 

اأرهب  ال��ذي  الفريق  ذل��ك  يعد 

اجلميع حملياً واأوروبياً يف املو�سمني املا�سيني.
تراجع  يف  مهماً  دوراً  ال���س��اب��ات  لعبت  اخلالية،  امل��درج��ات  عامل  جانب  واإىل 
م�ستوى الفريق يف ظل غيابات موؤثرة وحتديدا يف خط الدفاع اأمثال الهولندي 
الو�سط  ولع��ب  ماتيب  جويل  والكامريوين  غوميز  وجو  داي��ك  فان  فريجيل 

القائد جوردان هندر�سون املتكّرر غيابهم عن زيارة مدريد.
القادم  األكانتارا  تياغو  ال�سباين  اجلديدين  للوافدين  الول  املو�سم  تاأثر  كما 
من بايرن ميونيخ الملاين والربتغايل ديوغو جوتا املنتقل من ولفرهامبتون 

ب�سبب ال�سابات الطويلة.
اأمام ريال،  الف�سل  كلوب، املالم بالدرجة الأوىل على  اأي�ساً  وطالت النتقادات 
وذلك بعد قرار التخلي عن تياغو ل�سالح الغيني نابي كيتا، يف ثاين م�ساركة 
لالأخري منذ كانون الأّول-دي�سمرب، يف ذهاب ربع النهائي اأمام نادي العا�سمة 
ال�سبانية ال�سبوع املا�سي قبل اأن يقدم على تغيري الثاين بالأول يف الدقيقة 
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الربازيلي كازميريو والأملاين توين كرو�ش والكرواتي لوكا مودريت�ش.
كما اأن قرار اإرجاع الربازيلي فابينيو اإىل و�سط الدفاع لتعوي�ش غياب الثالثي 
اأر�ش  على  �سلبي  كعامل  اأي�ساً  خ��دم  املو�سم،  ه��ذا  معظم  لال�سابة  الدفاعي 

امللعب.
اأج��ل حماولة  الأرب��ع��اء من  وفابينيو  تياغو  اأن يجمع كلوب بني  املتوقع  وم��ن 
اأي�ساً  الأمل���اين  امل���درب  اأم���ام  الو�سط، لكن  ري��ال يف  م��ن موهبة لعبي  واحل��د 

خيارات حا�سمة عليه اتخاذها يف املقدمة.
ويبدو اأن �سرب كلوب بداأ ينفذ ب�سبب تراجع م�ستوى ال�سنغايل �ساديو 
على  و�سعهما  اإىل  عمد  حيث  فريمينو،  روبرتو  والربازيلي  مانيه 

مقاعد البدلء يف مباراة من مباراتي الفريق الخريتني.
ومع اإدراك كلوب اأن فريقه يحتاج لت�سجيل اأكرب كمية ممكنة من 
وامل�سري حممد  ق��رر و�سع ثقته يف جوتا  ك��ان  واإن  الأه���داف، 
ال�سباك  يهزا  اأن  الالعبني  الهجوم، على هذين  �سالح يف 
مل�ساته  اك��ت�����س��اف  اع�����ادة  م��درب��ه��م  اأراد  ح���ال  يف 

ال�سحرية.

تنطلق عجلة دور املجموعات يف دوري اأبطال اآ�سيا يف كرة القدم اليوم الأربعاء، 
فريو�ش  ت��داع��ي��ات  ب�سبب  التجمع  بنظام  امل��ق��ام��ة  ال��غ��رب  منطقة  مب��ب��اري��ات 

كورونا.
والهند  الم���ارات  من  وك��ل  جمموعات  ث��الث  مباريات  ال�سعودية  وت�ست�سيف 
تاأجلت  فيما  اجل���اري،  ني�سان/اأبريل   30 حتى  واح���دة،  جمموعة  م��ب��اري��ات 

مباريات ال�سرق اإىل 7 اأيار/مايو.
ويتاأهل اإىل دور ال�16 �ساحب املركز الأول يف كل جمموعة، اإىل جانب اأف�سل 
ثالثة اأندية و�سيفة. ويقام الدور النهائي من مباراتي ذهاب واإياب يومي 21 

و27 ت�سرين الثاين/نوفمرب.
يف املجموعة الأوىل املقامة يف الريا�ش، يلعب اخلمي�ش الهالل ال�سعودي مع 
دبي  الأهلي  �سباب  مع  الطاجيك�ستاين  وال�ستقالل  الأوزب��ك��ي  كي  اأم  جي  اأي 

الإماراتي.
من  كبري  ع��دد  لإ�سابة  نتائجه  وال��غ��اء  املا�سية  الن�سخة  من  ان�سحابه  وبعد 
اإىل ا�ستعادة اللقب، بعدما  لعبيه بكورونا، ي�سعى مت�سدر الدوري ال�سعودي 

جنح يف ن�سخة 2019 من ك�سر العقدة.
ال�سوبر  وخ�سر  امللك  ك��اأ���ش  مناف�سات  وّدع  اإذ  النتائج،  يف  ت��ذب��ذب  م��ن  يعاين 

ال�سعودي اأمام غرميه الن�سر، كما يتقا�سم �سدارة الدوري راهناً مع ال�سباب.
توؤثر  األ  ونتمنى  الآ�سيوية،  للبطولة  "نتطلع  املعيوف  عبداهلل  حار�سه  ق��ال 
خ�سارتنا الأخرية اأمام الحتاد على الالعبني، نحن قادرون على العودة واإ�سعاد 

اأن�سارنا".
ويف املجموعة الثانية الربعاء يف ال�سارقة، يلعب ال�سارقة الإماراتي امل�سيف مع 

القوة اجلوية العراقي وباختاكور الأوزبك�ستاين مع تراكتور الإيراين.
بعدما  املحلية،  اخفاقاته  لتعوي�ش  لل�سارقة  فر�سة  البطال  دوري  و�سيكون 
ودع الكاأ�ش وكاأ�ش الرابطة وخ�سر ال�سوبر اأمام �سباب الأهلي. كما اقرتب من 
املت�سدر  نقاط عن اجلزيرة  فقدان لقبه بطاًل للدوري، حيث يبتعد بفارق 8 

قبل ثالث مراحل من اخلتام.
منذ  الأوىل  للمرة  ال�16  دور  اإىل  التاأهل  يف  ي��اأم��ل  ال��ذي  ال�سارقة  وتعر�ش 

�سواري�ش. ويلتون  الربازيلي  هدافه  ل�سابة  قوية،  ل�سربة   ،2004
من جهته، يعود القوة اجلوية اىل البطولة بعد غياب منذ 2008 وهو باأف�سل 
بركالت  ال�سعودي  ال��وح��دة  م�سيفه  ح�ساب  على  تاأهله  بعد  الفنية،  اح��وال��ه 

الرتجيح، وت�سدره املريح للدوري العراقي بفارق 8 نقاط عن النجف.
ال��ع��دي��د من  2016 و2018  ب��ط��ل ك��اأ���ش الحت����اد الآ���س��ي��وي ب��ني  وي�����س��م 
اإبراهيم وهمام طارق  واحمد  اأمين ح�سني  املميزين، يف مقدمتهم  الالعبني 

واإبراهيم باي�ش وحمادي اأحمد.
بني  النا�سبة موؤخراً  املالية  تاأثري م�سكالته  ياأمل يف عدم  القوة اجلوية  لكن 

لعبيه والدارة، ب�سبب تاأخر ت�سديد امل�ستحقات املالية.
تدخل  رغم  بالتمارين،  اللتحاق  عدم  الالعبني  من  عدد  قّرر  التاأهل،  وبعد 

املدرب اأيوب اأودي�سو حلل هذه الزمة.
هذا  يف  الالعبني  من  املوقف  هذا  مثل  يح�سل  اأّل  امتنى  "كنت  اأودي�سو  قال 
التوقيت احل�سا�ش والفريق يتاأهب لدخول اجواء البطولة... الالعبون كانوا 

ت�سلموا ن�سف م�ستحقاتهم واملتبقي حمفوظ لهم".
ويلعب باختاكور، اأكرث فرق املجموعة خربة بر�سيد 17 م�ساركة والذي بلغ 
ربع النهائي يف الن�سخة الخرية، مع تراكتور �سازي امل�سارك للمرة ال�ساد�سة 

وكانت اف�سل نتائجه بلوغ دور ال�16 يف 2016.
ويف املجموعة الثالثة اخلمي�ش يف جدة، يلعب الدحيل القطري مع ال�سرطة 

العراقي وال�ستقالل الإيراين مع الأهلي ال�سعودي.
البطولت  يف  ي�سارك  �سعودي  فريق  اأول  ُيعترب  الأهلي  اأن  من  الرغم  وعلى 
التغلب على   2012 اأي بطولة. يحاول و�سيف  اأنه مل يحقق  اإل  الآ�سيوية، 

ظروفه ال�سعبة راهناً، اإذ خ�سر 6 مرات وتعادل مرتني يف اآخر 8 مباريات.
ومتنى لعبه مهند ع�سريي اأن يتح�سن اأداء الفريق مع املدرب اجلديد لورينت 
ريغيكامف "اأمتنى يف الفرتة املقبلة من الالعبني اأن يكونوا رجاًل على اأر�ش 

امللعب.. علينا اأن نفتح �سفحة جديدة مع املدرب اجلديد".
اآث��ار خيبة اخل��روج املبكر يف الن�سخة  ويتطلع الدحيل اإىل ظهور مغاير ملحو 

ال�سابقة التي ا�ستكملت يف الدوحة.
اأجل  و�سيكون مدربه الفرن�سي �سربي ملو�سي حتت وط��اأة �سغوط كبرية من 

تبديد ال�سكوك حول م�ستوى الفريق العاجز عن جماراة غرميه ال�سد.
يف املقابل، يحاول ال�سرطة العراقي طّي �سفحة انتكا�سته الخرية يف امل�سابقة 
املحلية ودخول امل�سابقة القارية مبعنويات اأف�سل، بعد اأن نالت منها خ�سارته 

من النجف بثالثية.
ذكر مديره ها�سم ر�سا "املهمة �سعبة، اإّل اأن الفريق لي�ش ذاهباً ملجرد امل�ساركة 

فقط".
ويف املجموعة الرابعة الربعاء يف الريا�ش، يلعب الوحدات الأردين مع الن�سر 

ال�سعودي وال�سد القطري مع فولد خوز�ستان الإيراين.
اأن  اإل  الالعبني،  بع�ش  اإ�سابة  اإىل جانب  والفنية  الإداري��ة  التغيريات  ورغ��م 
الن�سر يطمح يف جتاوز دور املجموعات بعدما بلغ ن�سف النهائي يف الن�سخة 

املا�سية، قبل اخل�سارة بركالت الرتجيح اأمام بري�سيبولي�ش الإيراين.
وبعد خروجه من الدور ن�سف النهائي لكاأ�ش امللك على يد الفي�سلي وخ�سارته 
اأ�سند مهمة الإ�سراف الفني ب�سفة موقتة للروماين  اأمام �سمك،  يف الدوري 
اأن ي�سلم الدفة للربازيلي مانو  �سوريانيو فلورين مدرب فريق ال�سباب، قبل 

مينيزي�ش.
يتطلع  الت�سفيات،  م��ن  البطولة  خاللها  ودع  �سابقة  م�ساركات  اأرب���ع  وبعد 
الوحدات مل�ساركة خمتلفة يدخلها مبعنويات عالية، بعدما توج بلقب الدوري 
ثم الكاأ�ش ال�سوبر قبل اأيام، ف�ساًل عن تكامل �سفوفه التي ت�سم اللبنانيني 

�سوين �سعد واأحمد زريق وال�سنغايل عبد العزيز نداي.
واأعلن الوحدات غياب مدافعه عبداهلل ديارا بعد اإ�سابته بالتواء يف الكاحل.

ويف الثانية، �سيكون ال�سد، بطل 1989 و2011، مطالباً بالفوز على فولذ 
البطاقة  على  الن�سر  م��ع  منتظرة  ملناف�سة  حت�سباً  ال��راب��ع��ة،  للمرة  امل�سارك 

املبا�سرة.
العني  جت���اوز  بعد  �سهال  �سيدا  ي��ك��ون  ل��ن  نيكونام  ج���واد  امل���درب  ف��ري��ق  لكن 

الإماراتي برباعية يف امللحق.
بنتائج مذهلة على  م��دع��م��اً  امل��ب��اراة  ت�سايف  الإ���س��ب��اين  امل���درب  ف��ري��ق  وي��دخ��ل 
وبفارق  اخل�سائر  من  خ��اٍل  ب�سجل  للدوري  بطاًل  توج  بعدما  املحلي  ال�سعيد 
حملة  وموا�سلة  قطر  بكاأ�ش  الظفر  جانب  اىل  الدحيل،  و�سيفه  ع��ن  كبري 

الدفاع عن لقبه بطاًل لكاأ�ش الأمري ببلوغ ن�سف النهائي.
ب�سبب   2019 اآ�سيا عام  اأف�سل لعب يف  اأك��رم عفيف  �سيفتقد جلهود جنمه 
الإ�سابة، بيد اأن القائمة تعج بالالعبني املميزين ياأتي يف مقدمتهم الإ�سباين 

�سانتي كا�سورل.
اأكد ت�سايف جاهزية فريقه "هدفنا هو املناف�سة على اللقب القاري، نعرف ما 
ينتظرنا من م�سرية يف مناف�سة �سعبة، لكن يبقى طموحنا كبريا، م�ستعدون 
كما يجب، �سنفتقد جهود اأكرم، لكنا منلك زاداً ب�سرياً وزاناً ولعبني مب�ستوى 

عاٍل".
الإي��راين مع  يلعب بري�سيبولي�ش  الهند،  الربعاء يف  املجموعة اخلام�سة  ويف 

الوحدة الإماراتي وغوا الهندي مع الريان القطري.
بعقبة بري�سيبولي�ش  العراقي  ال��زوراء  املتاأهل على ح�ساب  الوحدة  وي�سطدم 

و�سيف الن�سخة املا�سية اأمام اأول�سان هيونداي الكوري اجلنوبي.
ويعود الوحدة للم�ساركة بعد ان�سحابه يف الن�سخة املا�سية بعد خو�سه مباراتني 

فقط، اثر ا�سابة العديد من لعبيه بكورونا.
نظام  م��ن  ا�ستفاد  بعدما  تاريخه  يف  الأوىل  للمرة  غ��وا  ي�سارك  الثانية،  ويف 

البطولة اجلديد برفع عدد الفرق اىل 40 فريقا بدل من 32.
الفرن�سي  املجموعات ويدرك مدربه  دور  ك�سر حاجز  القطري  الريان  يطارد 
بثالث  حمليا  متوا�سعة  نتائج  بعد  الناجح،  ال�ستهالل  اأهمية  ب��الن  ل��وران 

خ�سائر وتعادل، لكنه حافظ على املركز الثالث يف الدوري ب�سق الأنف�ش.

�جلائحة  طوكيو..  �أوملبياد  على  يوم   100
تو��سل تغذية �ملخاوف 

ال��دوري ال�سباين لكرة القدم،  اأعلن ريال مدريد ثاين ترتيب 
اإ�سابة قائده �سريخيو رامو�ش املبتعد حالياً عن املالعب جراء 
اأمام  اإ�سابة يف ربلة ال�ساق الي�سرى والغائب عن مباراة العودة 
اأوروبا  اأبطال  نهائي م�سابقة دوري  ربع  النكليزي يف  ليفربول 

اليوم الأربعاء، بفريو�ش كورونا.
م�سحة لعبنا  نتيجة  "جاءت  بيان  امل��دري��دي يف  ال��ن��ادي  واأف���اد 

�سريخيو رامو�ش اإيجابية بكوفيد19-".
وبات رامو�ش ثاين حالة اإيجابية يف ريال يف خالل اأ�سبوع، بعد 
املدافع الدويل الفرن�سي رافايل فاران الثالثاء املا�سي، علماً اأن 

الخري مل يح�سل بعد على ال�سوء الأخ�سر لاللتحاق برفاقه.
ب��الده خالل  اأ�سيب مع منتخب  ال��ذي  رام��و���ش  ويتوجب على 
النافذة الدولية اأن يبتعد عن زمالئه بعدما �سوهد مرات عدة يف 
املدرجات ي�سجع الفريق، اآخرها اأمام بر�سلونة يف "الكال�سيكو" 
الذي خرج منه "لو�ش بالنكو�ش" منت�سراً 2-1 يف املرحلة 30 

من "الليغا".
ع��ام��اً( مبرحلة �سعبة يف م�سريته، حيث  رام��و���ش )35  ومي��ّر 
املف�سلي  ال��غ�����س��روف  يف  ج��راح��ي��ة  لعملية  امل��داف��ع  ه���ذا  خ�سع 
الداخلي للركبة الي�سرى يف �سهر �سباط/فرباير 2021، ليعود 

اأن يغيب جم��دداً عن  اآذار/م��ار���ش، قبل  امللعب يف منت�سف  اإىل 
25 منه بعدما تلقى �سربة  مباراة ال��دوري اأمام �سلتا فيغو يف 

على ال�ساق الي�سرى.
العا�سمة حيث  نادي  مع  رامو�ش  م�ستقبل  ال�سك حول  ويحوم 
ينتهي عقده يف 30 حزيران/يونيو املقبل من دون التو�سل اإىل 

اتفاق لتجديده.
ويحتل ريال املركز الثاين يف "الليغا" بر�سيد 66 نقطة متاأخراً 
بفارق نقطة عن "جاره" اأتلتيكو املت�سدر، فيما يتاأخر بر�سلونة 

الثالث بفارق نقطتني.

�إ�سابة قائد ريال مدريد »ر�مو�ش« بفريو�ش كورونا 

ليفربول يحتاج من كلوب مل�ساته 
�ل�سحرية �أمام ريال 

�نطالق دور �ملجموعات ملنطقة 
�لغرب باأبطال �آ�سيا



جدل حول »�إ�سر�قة �آتون« مب�سر
تعود  اآتون”  “اإ�سراقة  اكت�ساف مدينة  املا�سي، عن  منذ الإع��الن، اخلمي�ش 
اإىل ع�سر القدماء امل�سريني مبحافظة الأق�سر جنوبي م�سر، خرجت بع�ش 
اإىل حفريات  يعود  اإن��ه  وت��ق��ول  الك�سف،  تعار�ش  وه��ن��اك  هنا  م��ن  الأ���س��وات 
قدمية اأجرتها بعثة فرن�سية يف ثالثينيات القرن املا�سي. وقال زاهي حوا�ش 
يف ت�سريحات خا�سة ملوقع “�سكاي نيوز عربية” يوم الإعالن عن تفا�سيل 
الك�سف الأثري، اإن مدينة “اإ�سراقة اآتون” ُتعد ثاين اأهم اكت�ساف اأثري يف 
م�سر بعد الإعالن عن مقربة توت عنخ اآمون. يف اأعقاب اإعالن حوا�ش عن 
“اإ�سراقة اآتون”، طالب عدد من الأثريني مبراجعة الكت�ساف الذي و�سفوه 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  انتقادات  اأثريون  وقدم  قدمي.  باأن  منهم 
 ،1930 اإىل حفريات بعثة فرن�سية عام  الك�سف احلديث يعود  باأن  مفادها 
ومت ن�سر ورقة علمية عنه عام 1936، واأنه يعود اإىل ق�سر امللقطة جنوبي 
الأثريون يف معر�ش  واأ�سار  الثالث.  اأمنحتب  امللك  بناها  التي  هابو  مدينة 
القدمية،  العلمية  ال��ورق��ة  يف  املن�سورة  املباين  �سور  ت�سابه  اإىل  انتقاداتهم 
اآتون«. الباحث يف علم امل�سريات ب�سام  “اإ�سراقة  مع ال�سور احلديثة ملدينة 
ا اأحد الذين �سككوا يف الك�سف بادئ الأمر، لكنه يقول اإنه قام  ال�سماع كان اأي�سً
بحذف الكتابات التي ن�سرها عن الق�سية على مواقع التوا�سل الجتماعي، 

بعدما وجد اأن هناك لغًطا ورمبا يكون حدث فهم خطاأ.

  »�أتيليه �لإ�سكندرية« مهدد بالطرد.. ما �لق�سة؟
الأدباء  جمعية  مقر  الإ�سكندرية”،  “اأتيليه  لها  يتعر�ش  طاحنة  اأزم���ة 
والفنانني واملبدعني واأحد اأهم ال�سروح الثقافية باملدينة ال�ساحلية �سمايل 
م�سر. واأ�سبح الأتيليه “مهددا بالطرد” من مقره التاريخي، الذي بقى 

فيه لأكرث من 60 عاما، ب�سبب خالفات على اإيجار مبناه.
ويعود تاريخ اإن�ساء “اأتيليه الإ�سكندرية” اإىل عام 1934 على يد الفنان 
موؤ�س�سة  باعتباره   1947 ع��ام  و�سجل   ن��اج��ي،  حممد  ال�سهري  امل�سري 
اأ�سبح  ال��ذي  احل��ايل  اإىل موقعه  انتقل   1956 ع��ام  م��دين. ويف  جمتمع 
حمل النزاع، وميثل الأتيليه قيمة ثقافية مهمة يف الإ�سكندرية ملا يقدمه 
باإنهاء  يق�سي  حكم  م��وؤخ��را  و�سدر  متنوعة.  وفنية  ثقافية  فعاليات  من 
العالقة الإيجارية بني الأتيليه وُماّلك املبنى، اإل اأن نائب رئي�ش جمل�ش 
اإدارة الأتيليه �سامي حلمي يقول اإن الإدارة ا�ستاأنفت على احلكم، وحتاول 
يف اجتاهات متعددة لتفادي الأزمة، م�سريا اإىل اأن نقل الأتيليه من موقعه 
باملدينة. وي�سيف حلمي يف  الثقافة والفنون  التاريخي ي�سر به ومبحبي 
يف  ي�سبق  الإ�سكندرية”  “اأتيليه  اأن  عربية”،  نيوز  “�سكاي  ملوقع  حديثه 
اإذ  اأهمية ثقافية كربى،  20 عاما، و”له  بنحو  “اأتيليه القاهرة”  اإن�سائه 
يعترب مركزا ثقافيا فنيا تنويريا، ويقدم ن�ساطات �ستى تتنوع بني الندوات 

واملوؤمترات الثقافية ومعار�ش الفنانني الت�سكيلني يف م�سر«.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سريين تك�سف تفا�سيل 
عودتها لدر�ما رم�سان 

امل�����س��ري��ة، �سريين،  ال��ف��ن��ان��ة  ت��ع��ود 
اأع���م���ال درامية  ب��ع��دة  ب��ع��د غ��ي��اب 
اأدوار  عرب  وم�سرحية  و�سينمائية 
املاراثون  يف  تظهر  حيث  خمتلفة، 
م�سل�سل  خ����الل  م���ن  ال��رم�����س��اين 
“القاهرة كابول”، وعمل م�سرحي 
ج��دي��د م���ع ال��ف��ن��ان ���س��م��ري غامن، 
�سينمائية  اإىل م�ساركات  بالإ�سافة 
اأخ��رى. وقالت �سريين يف ت�سريح 
املقبل  رم�������س���ان  يف  يل  “يعر�ش 
والذي  “القاهرة كابول”  م�سل�سل 
ي�سارك يف بطولته عدد من النجوم، 
وفتحي  ال�ساوي  خالد  بينهم  من 
وحنان  لطفي  وط��ارق  عبدالوهاب 
مطاوع وغريهم من النجوم، وهو 
من اإخراج ح�سام علي«. وعن دورها 
يف امل�سل�سل وق�سته، اأ�سارت اإىل  اأن 
امل�سل�سل ير�سد حقبة زمنية مرت 
ب��ه��ا م�����س��ر، وي���ت���ن���اول ع���رب ثالث 
التي  امل����وؤام����رات  م���ث���رية،   ق�س�ش 
حُتاك �سد املنطقة العربية، خا�سة 
ب��ال��ف��رتة الأخ�������رية، لفتة  م�����س��ر 
عن  خمتلفة  �سخ�سية  جت�سد  اأنها 

�سخ�سياتها ال�سابقة .

معلم م�سيحي يفاجئ طالبه بـ »فو�ني�ش رم�سان«
م�سر،  �سعيد  يف  املدار�ش  اإح��دى  طالب  الفرحة  غمرت 
عندما بادر موجه م�سيحي مبديرية التعليم مبحافظة 
�سهر  ق���دوم  قبيل  “الفواني�ش”  ب��ت��وزي��ع  ���س��وي��ف،  ب��ن��ي 
ال��وح��دة الوطنية  اإر����س���اء روح  ت��اأك��ي��د ع��ل��ى  رم�����س��ان، يف 
بينهم. وك�سف مدير مدر�سة “ال�سهيد رم�سان جدامي” 
تفا�سيل الق�سة  اأحمد اإبراهيم، ل�”�سكاي نيوز عربية”، 
وعلى مواقع  املواطنني  ب��ني  ك��ب��رًيا  اإع��ج��اًب��ا  اأث���ارت  التي 
اإ�سحاق  ريا�ش  اإن  اإبراهيم  وق��ال  الجتماعي.  التوا�سل 
بقدومه  اأبلغه  التعليمية،  الف�سن  اإدارة  يف  موجه  ريا�ش 
وحتفيز  رم�����س��ان،  �سهر  ب��ح��ل��ول  للتهنئة  امل��در���س��ة  اإىل 
الطالب، وقام بتوزيع الفواني�ش بعد احلديث معه وفق 
الطالب  �سملت  ال��ت��ي  الت�سجيعية،  الأمن����اط  م��ن  ع���دد 
والزي  الكمامة  بارتداء  التزاما  والأك��رث  الأكرث �سياًما، 
كان  الت�سرف  ه��ذا  اأن  املدر�سة  مدير  واأو���س��ح  املدر�سي. 
له مردود كبري على جميع العاملني والطالب على حد 
�سواء، موؤكدا على قيم الوحدة الوطنية واملواطنة واملحّبة 

بني اأفراد املجتمع الواحد دون اأن تفرقة اأو عن�سرية.

�سرقة »�أ�سخم �أرنب يف �لعامل«
اأق����دم ل�سو�ش ع��ل��ى ���س��رق��ة اأ���س��خ��م اأرن����ب يف ال��ع��امل من 
ور�سرت�ساير  مب��ق��اط��ع��ة  ���س��ت��ول��ت��ون  م��دي��ن��ة  يف  ح��ظ��رية 
الربيطانية، يف حني اأعلنت مالكته عن مكافاأة ملن يتمكن 
من اإعادته اإليها. وتعتقد ال�سرطة الربيطانية اأن الأرنب 
العمالق، الذي يبلغ طوله 129 �سم ويدعى “داريو�ش”، 
م��ن��زل �ساحبته ليلة  ���س��رق م��ن ح��ظ��رية يف ح��دي��ق��ة  ق��د 

ال�سبت، وفقما ذكرت �سحيفة “غارديان” الربيطانية.
واأعلنت مالكة الأرنب اآنيت اإدواردز، عن مكافاأة قدرها األف 
جنيه اإ�سرتليني مقابل عودة حيوانها ال�سخم، امل�سجل يف 
مو�سوعة “غيني�ش” لالأرقام القيا�سية عام 2010 لكونه 
لفقدان  اأ�سفها  ع��ن  اإدواردز  واأع��رب��ت  ن��وع��ه.  م��ن  الأك���رب 
وعرب ح�سابها  للغاية”،  “يوم حزين  اإن��ه  وقالت  الأرن��ب، 
“داريو�ش”  �سرقوا  الذين  من  طلبت  “تويرت”،  مبوقع 

اإعادته، قائلة: “اأرجوكم. اأعيدوه اإىل حظريته«.

تدريبات خا�سة لكلب بايدن بعد حادثي ع�ش
املتحدة  الوليات  �سيدة  بايدن  جيل  با�سم  متحدث  قال 
بايدن،  ج���و  ال��رئ��ي�����ش  ك��ل��ب��ي  اأح����د  م��ي��ج��ور،  اإن  الأوىل، 
بعد  الأبي�ش  البيت  خ��ارج  التدريب  من  ملزيد  �سيخ�سع 
ح��ادث��ي ع�����ش يف م��ق��ر الإق���ام���ة ال��رئ��ا���س��ي ال����ذي انتقل 
لروزا  مايكل  املتحدث  واأ���س��اف  واأ���س��رت��ه.  الرئي�ش  اإليه 
ومن  وا�سنطن  منطقة  يف  �سيكون  اخلا�ش  التدريب  اأن 
“�سيخ�سع  وق���ال:  اأ���س��اب��ي��ع.  ب�سعة  ي�ستمر  اأن  امل��ت��وق��ع 
التكيف  التدريب الإ�سايف مل�ساعدته على  ميجور لبع�ش 
)اإيه.بي.�سي(  لقناة  بايدن قال  الأبي�ش«. كان  البيت  يف 
كلبني  بني  �سنا  الأ�سغر  وهو  ميجور،  اإن  املا�سي  ال�سهر 
من نوع جريمان �سيربد، اإنه مل يت�سبب يف اأي جرح خالل 

الواقعة الأوىل.

بعد توقف 30 عامًا.. مدفع  رم�سان ي�سرب جمدد� يف م�سر
اأجرت وزارة ال�سياحة والآثار امل�سرية بعد منت�سف ليل اأول اأيام �سهر رم�سان املبارك، التجريب الأخري لإطالق 
مدفع رم�سان من جديد بعد فرتة توقف دامت ما يقرب من 30 عاماً، من �ساحة متحف ال�سرطة بقلعة �سالح 
اأم�ش  ابتداء من حلظة مغرب  انطالقه من جديد  ليعود  بعد ترميمه  كان قدمياً،  بالقاهرة كما  الأيوبي  الدين 

الثالثاء اأول اأيام ال�سهر الكرمي، منوهاً لل�سائمني عن موعد الإفطار.
واأو�سحت م�ساعد وزير ال�سياحة والآث��ار اإميان زيدان اأن اأعمال ترميم املدفع جاءت يف اإطار خطة ال��وزارة لرفع 

كفاءة اخلدمات ال�سياحية باملتاحف واملواقع الأثرية ومنها قلعة �سالح الدين الأيوبي.
واأ�سارت اإىل اأن املدفع �سوف ي�سرب من جديد حلظة غروب ال�سم�ش وعند موعد الإفطار طوال �سهر رم�سان، مبا 
ي�سمن احلفاظ على الرتاث الأثري للقلعة ويف الوقت نف�سه  مواكبة ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة عن طريق 

اإطالق �سعاع ليزر بجوار املدفع لي�سل مل�سافة بعيدة.
واأو�سح الأمني العام للمجل�ش الأعلى لالآثار م�سطفي وزيري اأن اأعمال ترميم املدفع �سملت اإزالة طبقة ال�سداأ 
اأ�سامة  املكونة علي ج�سم املدفع وتنظيفه من الداخل. وقال رئي�ش قطاع الآثار الإ�سالمية والقبطية واليهودية 
مدينة  يف  ن�ساأت  اأنها  على  توؤكد  جميعا  اأنها  اإل  رم�سان،  مدفع  ق�سة  حقيقة  ب�ساأن  الق�س�ش  تعددت  اإن��ه  طلعت 

القاهرة، حتديداً بقلعة �سالح الدين الأيوبي بالقاهرة.
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مبليون دولر.. حذ�ء قدمي 
للمغني كاين وي�ست 

اأول حذاء ريا�سي من طراز  زوجا من  “�سوذبيز”  دار  تعر�ش 
“نايكي ييزي” انتعله املغني كانييه وي�ست على خ�سبة امل�سرح 
خالل حفلة “غرامي«. وتتوّقع الدار اأن يباع احلذاء باأكرث من 
مليون دولر. وطرح حذاء “نايكي اإير ييزي 1” الريا�سي ياأتي 
يف اإطار عملية بيع خا�سة، ما يعني اأنه لن يعلن ال�سعر النهائي 

اأو هوية امل�سرتي اإل اإذا اأراد الأخري ذلك.
الذي تطلقه عالمة  الأول  الأ�سود هو  الريا�سي  وكان احل��ذاء 
“ييزي” التجارية التي ميلكها وي�ست، وقد اأثار �سجة يف عامل 

املو�سة عندما انتعله خالل عر�ش “غرامي” للعام 2008.
حذاء  وك��ان  ريا�سيني  مع  فقط  “نايكي”  تعاونت  ال�سابق،  يف 

وي�ست مبثابة خرق كبري للعالمة التجارية الأمريكية.
اأطلقت جمموعة “اإير ييزي 1” باإ�سدار حمدود العام 2009 
وتلتها “اإير ييزي 2” يف العام 2012. ويف العام التايل، اأنهى 
اأن ن�سيبه من الإيرادات  معتربا  “نايكي”  وي�ست �سراكته مع 

غري كاٍف ووا�سل التعامل مع “اأديدا�ش” العام 2014.

جدل حول ترميم لوحة
 بـ400 �ألف دولر يف �سول

بعد الت�سويه غري املتعمد للوحة من الأكريليك تبلغ قيمتها اأكرث 
من 400 األف دولر يف معر�ش يف �سول، عار�ست ال�سركة امل�ساركة 
يف تنظيم املعر�ش، فكرة اإزالة بقع الطالء غري املرغوب فيها التي 
ي���ون، م��دي��رة �سركة   ���س��ون ج��ي  ال��ل��وح��ة. وق��ال��ت  اإىل ت�سويه  اأدت 
للمعر�ش،  امل�ساركة  املنظمة  كالت�سر”  اأوف  كرريتورز  “كونتنت 
الكثري  اإن  الث��ن��ني،  الأول  اأم�ش  اجلنوبية  الكورية  العا�سمة  يف 
من الأ�سخا�ش علقوا على و�سائل التوا�سل الجتماعي باأن البقع 
تبدو “وكاأنها جزء من العمل الفني«. وقالت اإن �سركتها ترغب يف 
اإقناع فنان اجلرافيتي الأمريكي، جون وان، وا�سمه احلقيقي جون 
اأندرو برييلو، بعدم املطالبة برتميم لوحته التي حتمل ا�سم “بال 
10 ماليني  اللوحة �سيتكلف نحو  “ترميم  اأن  وذك��رت  عنوان”. 
ق�سد،  دون  ق��ام��ا  ���س��اب��ان  زوج����ان  وك���ان  دولر(«.   8900( وون 
بت�سويه اللوحة التي يبلغ طولها 7 يف 36ر2 مرتاً باإ�سفاء مل�سات 
�سغرية من اللون الخ�سر الداكن عليها يف اأواخر مار�ش )اآذار( 
ي�ساهم  اأن  ميكن  مكتملة  غري  لوحة  اأنها  اعتقدوا  حيث  املا�سي، 

اجلمهور فيها يف اإطار حدث ت�ساركي.

حفلة »ميت غال« على دفعتني 
اأعلن متحف مرتوبوليتان يف نيويورك يف بيان اأن حفلة “ميت 
اأيلول/�سبتمرب   13 �سُتقام على مرحلتني، يف  ال�سنوية  غال” 

ثم يف الثاين من اأيار/مايو 2022.
و�سيقام اجلزء الأول من هذه احلفلة التي جتمع بع�سا من اأبرز 
امل�ساهري يف اإطار مو�سوع مرتبط باملعر�ش اخلا�ش باملو�سة يف 
التزام  مع  اأكرث”  “حميمي  بن�سق  “مرتوبوليتان”،  متحف 
“القواعد ال�سحية” التي �ستكون مطبقة يف موعد احلدث يف 
اأيلول/�سبتمرب، قبل اأن تعود اإىل �سكلها العتيادي يف ربيع العام 
املقبل. ويف العادة، تقام حفلة “ميت غال” يف مطلع اأيار/مايو. 

متفرجون ي�ساهدون �سلحفاة بحرية �سخمة الراأ�ش يبلغ وزنها 30 كيلوغراًما مزودة بجهاز تعقب GPS يتم اإطالقها مرة اأخرى يف البحرلكنها األغيت يف 2020 ب�سبب جائحة كوفيد-19.
 الأبي�ش املتو�سط على �ساطئ نيت�سانيم بالقرب من مدينة ع�سقالن بعد تلقي العالج يف املركز الإ�سرائيلي لإنقاذ ال�سالحف البحرية.  »ا ف ب« 

   عرو�ش �أزياء غري 

�فرت��سية يف نيويورك 
الأمريكية  املو�سة  نقابة  اأعلنت 
اأ�سبوع  اأن  اي�����ه(  دي  اف  )����س���ي 
�سي�سهد  ن���ي���وي���ورك  يف  امل���و����س���ة 
افرتا�سية  غ���ري  اأزي�����اء  ع���رو����ش 
خالل ن�سخته املقبلة بني 8 و12 

اأيلول/�سبتمرب.
ه���ذه  اأن  ال���ن���ق���اب���ة  واأو�����س����ح����ت 
الأح��داث احل�سورية  اإىل  العودة 
ال�سحية  القيود  وف��ق  �ستح�سل 
نيويورك،  ولي���ة  يف  بها  املعمول 
م���ع ت��وق��ع ا���س��ت��م��رار ب��ع�����ش دور 
عرو�سها  ت��ن��ظ��ي��م  يف  الأزي����������اء 

افرتا�سيا.
واأقيمت الن�سختان الأخريتان من 
اأ�سبوع املو�سة، يف اأيلول/�سبتمرب 
و�سباط/فرباير املا�سيني، ب�سورة 
با�ستثناء  الإن���رتن���ت  ع��ل��ى  ع��ام��ة 
اختاروا  الذين  امل�سممني  بع�ش 
مثل  ح�سوريا،  عرو�سهم  تنظيم 
وريبيكا  ���س��ريي��ان��و  ك��ري�����س��ت��ي��ان 

مينكوف.
وخالل هاتني الن�سختني، �سجعت 
امل�سممني  ايه”  دي  اف  “�سي 
افرتا�سيا  العرو�ش  تنظيم  على 
فريو�ش  تف�سي  خماطر  لتفادي 

كورونا.
�ستتزامن  ن������ادرة،  م��ن��ا���س��ب��ة  ويف 
نهاية اأ�سبوع املو�سة يف نيويورك 
 13 يف  غال”  “ميت  حفلة  م��ع 
بارز  حدث  وهو  اأيلول/�سبتمرب، 
نيويورك  يف  امل��و���س��ة  جم����ال  يف 
امل�سممون  خ����الل����ه  ي���ت���ن���اف�������ش 
الت�ساميم  اأغ�����رب  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 

للم�ساهري.

ويل �سميث ينتف�ش 
�سد »قو�نني جورجيا«

املخرج  وزميله  �سميث  وي��ل  الأم��ريك��ي  املمثل  ق��رر 
اأنطوان فوكوا، نقل اإنتاج فيلمهما ال�سخم عن حقبة 
“اإميان�سيبا�سني”  ا���س��م  يحمل  وال���ذي  ال��ع��ب��ودي��ة، 
قيود  على  احتجاجا  ج��ورج��ي��ا،  م��ن  “التحرر”  اأو 

الت�سويت اجلديدة املثرية للجدل يف الولية.
وي���اأت���ي ذل���ك ���س��م��ن ت��داع��ي��ات اق��ت�����س��ادي��ة عديدة، 
اأعقبت قرار حاكم جورجيا اجلمهوري بريان كيمب 
عليه  ي�سيطر  ال���ذي  ل��ل��ولي��ة  الت�سريعي  واملجل�ش 
احل����زب اجل��م��ه��وري، مت��ري��ر ل��وائ��ح ج��دي��دة يقول 
وتهدف  الناخبني  قمع  ح��د  اإىل  ترقى  اإن��ه��ا  النقاد 

للحد من اإقبال امللونني على الإدلء باأ�سواتهم.
وجاءت القوانني اجلديدة يف اأعقاب مزاعم الرئي�ش 
اأي  اإىل  ت�ستند  مل  ال��ت��ي  ت���رام���ب،  دون���ال���د  ال�����س��اب��ق 
الناخبني يف النتخابات  اأ�سوات  ب�ساأن تزوير  دليل، 
جورجيا  ت�سويت  وب��ع��د   ،2020 ل��ع��ام  ال��رئ��ا���س��ي��ة 

ملر�سح رئا�سي دميقراطي لأول مرة منذ عقود.

باأ�سرار  اأ�سيبت  اأزي���اء  عار�سة  عائلة  ح�سلت 
بزبدة  تناولها معجنات مملوءة  بعد  الدماغ  يف 
الفول ال�سوداين على ما يقرب من 30 مليون 
فيغا�ش  ل���ش  يف  حملفني  هيئة  قبل  من  دولر 
ب��اإه��م��ال م��ن قبل  اأن��ه��ا عوجلت  اأن وج��دت  بعد 

امل�سعفني.
قدره  مبلًغا  ج��ي��اك��ل��ون  �سانتيل  ع��ائ��ل��ة  وت��ل��ق��ت 
29.5 مليون دولر يوم اجلمعة، بعد اأن وجدت 
و�سلوا  ال���ذي���ن  امل�����س��ع��ف��ني  اأن  امل��ح��ل��ف��ني  ه��ي��ئ��ة 
املنا�سبة  للعقاقري  ي��ف��ت��ق��رون  ك��ان��وا  لعالجها 
وقال  ال�سديدة.  التح�س�سية  الفعل  ردود  لعالج 
اأن مت��ت تالوة  وال��ده��ا ج��اك ج��ي��اك��ال��وين بعد 
احل��ك��م ب��ع��د حم��اك��م��ة م��دن��ي��ة ا���س��ت��م��رت ثالثة 
اأنا  بابنتي.  العتناء  �سيتم  الأقل  “على  اأ�سابيع 

�سعيد بذلك«.
وكانت �سانتيل حت�سر موؤمتراً يف ل�ش فيجا�ش 
تناولت  ع��ن��دم��ا   2013 )���س��ب��اط(  ف��رباي��ر  يف 

الفول  زب���دة  م��ع  اململح  الب�سكويت  م��ن  قطعة 
وفقدت  حت�س�سية،  ب�سدمة  فاأ�سيب  ال�سوداين 
امل��م��ث��ل��ة وال��ع��ار���س��ة ال��ط��م��وح��ة الأك�����س��ج��ني يف 
بوحدة  ال�ستعانة  دقائق، ومتت  لب�سع  دماغها 
 MedicWest Ambulance اإ�سعاف 
التي كانت تدير حمطة امل�سعفني يف ذلك اليوم 

يف املوؤمتر.
م����زودي����ن بعالج  ي���ك���ون���وا  امل�����س��ع��ف��ني مل  ل��ك��ن 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع نوبات  ال����الزم����ة  الأدري����ن����ال����ني 
احل�سا�سية ال�سديدة، وهو اأمر اإلزامي مبوجب 
القانون من قبل منطقة جنوب نيفادا ال�سحية، 
موري�ش  ك��ري�����س��ت��ي��ان  ال�سحية  حم��ام��ي  وق����ال 
الإبينفرين  �سوى  لديهم  يكن  مل  امل�سعفني  اإن 
الع�سلي، ول يتكلف عقار الأدرنالني ال�سروري 
وطالب  دولر،   2.42 ���س��وى  احل��ال��ة  ه���ذه  يف 
مليون   60 اإىل  و���س��ل��ت  بتعوي�سات  م��وري�����ش 

دولر عن الأ�سرار التي حلقت بال�سحية.

مليون دولر تعوي�سًا عن ت�سرر   30

�سيلينا غوميز ملطخة بالدماء و�ل�سبب؟
ن�سرت النجمة العاملية  �سيلينا غوميز  �سورا لها من كوالي�ش ت�سوير م�ساهدها يف 
م�سل�سلها اجلديد » Only murders in the building >، وذلك على �سفحتها 

اخلا�سة.
وظهرت �سيلينا يف ال�سور ملطخة بدماء، وقد لقيت رواجا كبريا على مواقع 

التوا�سل الجتماعي.
وكانت �سدمت �سيلينا غوميز حمبيها بت�سريحها باأنها كانت تفكر يف اعتزال 

.Revelación الغناء، بعد األبومها
وخالل مقابلة مع جملة “فوغ” عدد ني�سان/اأبريل، ك�سفت �سيلينا عن ميلها 
اإىل التمثيل والإنتاج املو�سيقي يف امل�ستقبل، وقالت: “من ال�سعب ال�ستمرار 

يف الغناء عندما ل تنال الحرتام الذي تنتظره، ول ياأخذك النا�ش بال�سرورة 
على حممل اجلد، ما جعلني اأقع يف حرية دفعتني لأت�ساءل، ما الهدف من ذلك؟ 

ملاذا اأ�ستمر يف فعل هذا؟«.


