
حمادثات �سالم بني كابول وطالبان يف مو�سكو

قتلى من �جلي�ش �لأفغاين بتحطم مروحية.. و�أنباء عن �صاروخ

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

   

�لإمار�ت تر�صل م�صاعد�ت غذ�ئية وطبية عاجلة 
للمتاأثرين بـانفجار مدينة باتا بغينيا �ل�صتو�ئية

•• ابوظبي-وام:

�أر�سلت دولة �لإمار�ت م�ساعد�ت طبية وغذ�ئية عاجلة �إىل جمهورية 
يف  وذل��ك  وغذ�ئية،  و�إغاثية  طبية  م��و�د  ت�سمل  �ل�ستو�ئية،  غينيا 
جر�ء  حدثت  �لتي  �لن�سانية  �لكارثة  مع  �لإن�ساين  �لت�سامن  �إط��ار 
غينيا  يف  باتا  مدينة  �سهدتها  �لتي  �لعنيفة  �لعر�سية  �لن��ف��ج��ار�ت 
�لقتلى و�جلرحى  �ملا�سي، وخلفت مئات  �لأ�سبوع  �ل�ستو�ئية خالل 

وتدمري� و��سعا للمباين و�ملن�ساآت �خلدمية.
 وتاأتي هذه �مل�ساعد�ت �لطبية و�لغذ�ئية �لعاجلة �ملقدمة جلمهورية 
غينيا �ل�ستو�ئية يف �إطار حر�ص �لقيادة �لر�سيدة يف دولة �لمار�ت 
�ملو�قف  خمتلف  يف  �ل�سديقة  �ل����دول  ب��ج��و�ر  د�ئ��م��ا  �ل��وق��وف  ع��ل��ى 
حدة  م��ن  للتخفيف  �سريعة  ت��دخ��الت  �إىل  حت��ت��اج  �ل��ت��ي  �لإن�����س��ان��ي��ة 

�لأزمات ومد يد �لعون للمت�سررين يف تلك �لدول.

�لرتبية: طبيعة �لدو�م يف �لعام �لدر��صي 
�ملقبل مرهون بالظروف �ل�صحية 

•• اأبوظبي- وام:

�لدر��سي  �لعام  يف  �ل��دو�م  طبيعة  �أن  و�لتعليم  �لرتبية  �أك��دت  وز�رة 
�سكله  �أو توقع  �ل�سحية ول ميكن حتديد  بالظروف  �ملقبل مرهون 

حاليا .
�ل�سحية  �مل�ستجد�ت  ملتابعة  يخ�سع  �لأم���ر  �أن  �ل����وز�رة  و�أو���س��ح��ت 
تاأكيد مبا ي�سب يف م�سلحة طلبتنا  �لقر�ر بكل  ب��اأول و�سيكون  �أول 

و�لكو�در �لتعليمية.

الكرملني: الرئي�س الأمريكي يريد ت�سميم العالقات

بوتني يرد على بايدن »�أنت �لقاتل«.. و�أزمة تلوح يف �لأفق 
 

بومبيو: �صيا�صة ��صرت�صاء �إير�ن 
�لنووي �متالك  على  ت�صجعها 

•• وا�شنطن-وكاالت:

�لأمريكي  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ق���ال 
مقابلة  يف  بومبيو،  مايك  �ل�سابق 
�إن  عربية،  نيوز  �سكاي  مع  خا�سة 
�سيا�سة ��سرت�ساء �إير�ن �ست�ساعدها 

على �سنع �سالح نووي.
و�أع�����رب ب��وم��ب��ي��و ع���ن �أم���ل���ه يف �أن 
�ل�سغط  ب����اي����دن  �إد�رة  ت���و�����س���ل 
دعمها  ع��ن  لتتوقف  ط��ه��ر�ن  على 

للميلي�سيات.
لديها  �إي���ر�ن  �أن  يظهر  ل  وت��اب��ع: 
�أي نية يف �لعودة لالتفاق �لنووي 
�أنهم  وزي��ر خارجيتهم  �أع��ل��ن  وق��د 
ل���ن ي��ت��ح��دث��و� م���ع �أم����ريك����ا مامل 
ترفع �لعقوبات. و�أردف: �عتقد �أن 
�أوباما،  �سيا�سة  �ستتبع  بايدن  �إد�رة 
�ل���ت���ي ك���ان���ت ت�����س��رت���س��ي �إي�������ر�ن، 
�سنع  ع��ل��ى  �سي�ساعدها  م��ا  وذل���ك 
�إد�رة  ن��ووي. وم�سى يقول:  �سالح 
�لإير�ين  �لنظام  �أ�سعفت  ت��ر�م��ب 
�لدعم  �إي��ر�ن  كانت  �إذ  بالعقوبات، 
�لتو�سعية  رغبتهم  ب�سبب  لأذرعها 

يف �ملنطقة.

دبلوما�صي �أوروبي: قلقون من 
�أن�صطة تركيا يف جو�ر �لحتاد

•• بروك�شيل-وكاالت:

قبيل �ساعات من لقاء يجمع عرب 
�لأوروب���ي  ق��ادة �لحت���اد  �لفيديو 
ب��ال��رئ��ي�����ص �ل���رتك���ي رج���ب طيب 
�أردوغ������������ان، ب��ح�����س��ب م����ا �أف������ادت 
�خلمي�ص،  �لأوروب���ي���ة،  �ملفو�سية 
�أع�����رب دب��ل��وم��ا���س��ي �أوروب������ي عن 

قلقه من �لن�ساطات �لرتكية.
�لذي  �لغربي  �لدبلوما�سي  وقال 
رف�ص �لك�سف عن ��سمه للعربية: 
غري  تركيا  ن�ساطات  م��ن  قلقون 

�لودية يف جو�ر �لحتاد.
ت���ق���دمي �ملمثل  ق��ب��ل  ي���اأت���ي ه����ذ� 
�لأع���ل���ى ل��ل�����س��وؤون �خل��ارج��ي��ة يف 
�لثنني،  بوريل،  جوزيب  �لحتاد 
�لعالقات  ع���ن  ���س��ام��ال  ت��ق��ري��ر� 
م��ع ت��رك��ي��ا ون�����س��اط��ات��ه��ا يف جو�ر 
�لحت��������اد، ح���ي���ث م����ن �مل����ق����رر �أن 
�ل�27  �لحت���اد  دول  ق���ادة  يبحث 
خالل  �أنقرة  مع  �لعالقات  و�سع 
قمة مرتقبة يف بروك�سل �لأ�سبوع 

�ملقبل.

وفد� �حلكومة �لفغانية وطالبان  خالل �ملحادثات يف مو�سكو   )رويرتز(

يف �لعا�سمة كابل، �خلمي�ص.
ب��ا���س��م �سرطة  م��ت��ح��دث  و�أك������دت 
ك���اب���ل ع����دد �ل�����س��ح��اي��ا ل��ك��ن��ه مل 
ي���ذك���ر ت��ف��ا���س��ي��ل �أخ�������رى، وق���ال 
�إن �حل��اف��ل��ة كانت  �آخ���ر  م�����س��وؤول 

تقل موظفني يف �حلكومة.
�ل���ي���وم �لذي  �ل��ت��ف��ج��ري يف  ي���اأت���ي 
�لأفغانية  �حلكومة  فيه  جتتمع 
مهمة،  ودول  ط���ال���ب���ان  وح���رك���ة 
بينها �لوليات �ملتحدة ورو�سيا يف 
مو�سكو لل�سغط من �أجل خف�ص 
�ل�سالم  ع��م��ل��ي��ة  ودف������ع  �ل���ع���ن���ف 

�لأفغانية.
وع������ني �لأم���������ني �ل�����ع�����ام ل�����الأمم 
جوترييت�ص  �أن��ط��ون��ي��و  �مل��ت��ح��دة 
�ملخ�سرم  �لفرن�سي  �لدبلوما�سي 
له  �سخ�سيا  م��ب��ع��وث��ا  �أرن����و  ج���ان 
لأفغان�ستان و�لق�سايا �لإقليمية.
ي����اأت����ي �ل���ت���ع���ي���ني ق���ب���ل ي������وم من 
�جتماع رو�سيا و�ل�سني و�لوليات 
�ملتحدة وباك�ستان ووفد من كبار 
�ملعار�سة  وزع����م����اء  �مل�������س���وؤول���ني 
طالبان  من  ومفاو�سني  �لأفغان 
لإعطاء  حم��اول��ة  يف  م��و���س��ك��و  يف 
�لتي  �ل�������س���الم  مل���ح���ادث���ات  دف���ع���ة 

و�سلت �إىل طريق م�سدود.

•• كابول-مو�شكو وكاالت:

�حلكومة  م���ن  وف�����د�ن  �ج��ت��م��ع��ت 
�لأف���غ���ان���ي���ة وح���رك���ة ط���ال���ب���ان يف 
بح�سور  �خل���م���ي�������ص  م���و����س���ك���و 
لإج����ر�ء مفاو�سات  دول��ي��ة  وف���ود 
�نتقالية  �إد�رة  ت�سكيل  �أج���ل  م��ن 
للقو�ت  �ن�����س��ح��اب حم��ت��م��ل  ق��ب��ل 

�لأمريكية.
تتكثف  فيما  �لجتماع  ه��ذ�  ياأتي 
�جلهود للتو�سل �إىل �تفاق �سالم 
�أي����ار م��اي��و حيث  ق��ب��ل �لأول م��ن 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ني 
من  قو�تها  جميع  �سحب  نظريا 
�أف��غ��ان�����س��ت��ان. ل��ك��ن �ل��رئ��ي�����ص جو 
�مكانية  يف  �لأربعاء  �سكك  بايدن 
حدوث ذلك بحلول هذ� �لتاريخ.

�ملتحدة  �ل������ولي������ات  وع����ر�����س����ت 
جديد�  ���س��الم  م��ق��رتح  خ�سو�سا 
وحركة  ك����اب����ول  ����س���ل���ط���ات  ع���ل���ى 
ت�سكيل  ع���ل���ى  ي���ن�������ص  ط����ال����ب����ان 
حكومة جامعة جديدة. وحظيت 
مو�سكو  �أيدتها  �لتي  �لفكرة  هذه 
حتى �لآن بحما�ص فاتر من قبل 

�ل�سلطة يف كابول.
�لدفاع  وز�رة  �أع��ل��ن��ت  م��ي��د�ن��ي��اً 

كانو�  �لقتلى  و�أن  وردك  م��ي��د�ن 
م����ن ط���اق���م �ل���ط���ائ���رة و�ل����ق����و�ت 

�خلا�سة.
�ل��ق��و�ت �جلوية  و�أب��ل��غ م�سدر يف 
رويرتز  وكالة  �إقليمي  وم�سوؤول 
�أثناء  �أ�سابها �ساروخ  �لطائرة  �أن 

�لأمن  ق��و�ت  9 من  �أن  �لأفغانية 
طائرة  حت��ط��م  ح�����ادث  يف  ق��ت��ل��و� 
ه��ل��ي��ك��وب��رت و����س���ط �ل����ب����الد ليل 

�لأربعاء �خلمي�ص.
وذكرت �لوز�رة يف بيان �أنها حتقق 
�إقليم  يف  وق��ع  �ل���ذي  �لتحطم  يف 

�إقالعها.
م�سوؤولون  ق��ال  �آخ���ر،  جانب  م��ن 
�أفغان �إن 3 �أ�سخا�ص قتلو� بينما 
�أ�سيب 11 عندما �نفجرت قنبلة 
زرع�����ت ع��ل��ى ج���ان���ب �ل��ط��ري��ق يف 
حكوميني  موظفني  تقل  حافلة 

•• عوا�شم-اأ ف ب:

�أن  ب����ي����ان����ات جم���م���ع���ة  �أظ�����ه�����رت 
�لإ�سابات بفريو�ص  �إجمايل عدد 
ك��ورون��ا يف �أن��ح��اء �ل��ع��امل يقرتب 
�سباح  مليون حتى   121.2 من 
�أم�ص �خلمي�ص، فيما جتاوز عدد 
ج���رع���ات �ل��ل��ق��اح��ات �ل��ت��ي جرى 
�إع����ط����اوؤه����ا ح����ول �ل���ع���امل 400 

مليون جرعة.
و�أظهرت �أحدث �لبيانات �ملتوفرة 
على موقع جامعة جونز هوبكنز 
�لأمريكية، �أن �إجمايل �لإ�سابات 
 196 و  121 مليونا  �إىل  و�سل 
�لبيانات  �أظهرت  كما  �ألف حالة. 
 68.7 جت��اوز  �ملتعافني  ع��دد  �أن 
م���ل���ي���ون، ف��ي��م��ا جت�����اوز �إج���م���ايل 
�ألف  و680  مليونني  �ل��وف��ي��ات 
باإعطاء  ي��ت��ع��ل��ق  ح���ال���ة.وف���ي���م���ا 
�لبيانات  �أظ����ه����رت  �ل���ل���ق���اح���ات، 
�ملجمعة لوكالة بلومربغ لالأنباء 
�أنه جرى �إعطاء �أكرث من 400 

مونكورو  -مو�شى  الفجر   ••

–ترجمة خرية ال�شيباين
�ل�سرطة،  على  �ملقذوفات  يرمي  �سباب 
بالذخرية  ب���دوره���م  ي�����ردون  و�ل���ذي���ن 
�حلية، هجمات على �ملحاكم، �لعالمات 
�ل��ت��ج��اري��ة �ل��ف��رن�����س��ي��ة �ل���ك���ربى مثل 
�ملعتربة  �إي��ف��ي��دج،  �أو  �أو���س��ان  �أو  ت��وت��ال 
ُت�سرم  �لرئي�ص ماكي �سال،  �أن�سار  من 
فيها �لنري�ن ... يف �لأ�سبوع �لأول من 
�ل��ع��امل ك��ل��ه م�ساهد  م���ار����ص، �ك��ت�����س��ف 
�لتي كثري�  �ل�سنغال،  تقطع مع �سورة 
م����ا ت���و����س���ف ب���ج���زي���رة �ل����س���ت���ق���ر�ر يف 

�إفريقيا.        )�لتفا�سيل �ص13(

�للقاحات  م����ن  ج���رع���ة  م���ل���ي���ون 
�مل�سادة للفريو�ص حول �لعامل.

�إىل ذلك، �أعربت منظمة �ل�سحة 
�لعاملية �خلمي�ص عن قلقها ب�سكل 
كوفيد19-  تف�سي  حيال  خا�ص 
يف �لبلقان وو�سط �أوروبا، م�سرية 
�لتي  و�حل���الت  �ل��وف��ي��ات  �أن  �إىل 
�مل�ست�سفيات  �إىل  �لنقل  ت�ستدعي 

يف �مل��ن��ط��ق��ت��ني ت��ع��د �لأع���ل���ى على 
م�ستوى �لعامل.

�ل�سحة  منظمة  مكتب  �أ�سار  كما 
�لو�سع  �أن  �إىل  �أوروب���ا  يف  �لعاملية 
�لتي  �مل���ن���اط���ق  �لأخ����ط����ر يف  ي��ع��د 
�ملر�ص  على  �ل�سيطرة  يف  جنحت 
من  �لأوىل  �ل�����س��ت��ة  �لأ����س���ه���ر  يف 
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رئي�ش �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يعزون نائبة 
رئي�ش تنز�نيا يف وفاة جون بومبي جوزيف ماغوفويل

•• اأبوظبي- وام:

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص 
�سامية  فخامة  �إىل  تعزية  برقية  �هلل«،  »حفظه  �ل��دول��ة 
�مل��ت��ح��دة يف وفاة  ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����ص ج��م��ه��وري��ة ت��ن��ز�ن��ي��ا  ح�سن 
رئي�ص  ماغوفويل  جوزيف  بومبي  ج��ون  �لرئي�ص  فخامة 

جمهورية تنز�نيا �ملتحدة.
كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم 
نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه 
�هلل« و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة، برقيتي 

تعزية مماثلتني فخامة �سامية ح�سن.

بوتني يف �جتماع مع ممثلي �ملجتمع و�سكان �سبه جزيرة �لقرم و�سيفا�ستوبول عرب ر�بط فيديو يف مو�سكو  )رويرتز(

ملك وملكة بلجيكا بعد تلقيهما جرعة من لقاح COVID-19 يف بروك�سل

�لقفاز �حلديدي للدبلوما�سية �ل�سينية

خالل مظاهرة يف د�كار

كوفيد حول العامل.. الإ�سابات تتجاز 121 مليونًا

منظمة �ل�صحة حتذر من بوؤرة �أوروبية خطرية لكورونا

تو�سف بجزيرة ال�ستقرار

جرح �أفريقي جديد: هكذ� تعّمق �ل�صرخ يف �ل�صنغال!

�ليمن.. حماولة �غتيال
 وزير و�صط عدن

•• عدنا- وكاالت:

جنا وزير �خلدمة �ملدنية �ليمني، عبد�لنا�سر �لو�يل �خلمي�ص، من حماولة �غتيال، 
��ستهدفت موكبه بعبوة نا�سفة �أثناء مروره بخط �ملمالح، و�سط مدينة عدن. و�أفادت 
و�سائل �إعالم حملية �أن �لعبوة �لنا�سفة �نفجرت �أثناء مرور موكب �لوزير، لكنها 
�إ�سقاط طائرة  ياأتي هذ� �لتفجري بعد �ساعات على  مل تنجم عن �سقوط �سحايا. 

م�سرية فوق ق�سر معا�سيق، بح�سب ما �أفاد مر��سل �لعربية يف وقت �سابق.
يذكر �أن �لأو�ساع �لأمنية يف �ملدينة �سهدت بع�ص �لتوتر�ت خالل �لأيام �لأخرية، 
�إىل  �ملتظاهرين  دف��ع بعدد من  �ملعي�سية و�خل��دم��ات، ما  �لظروف  ت��ردي  على وق��ع 

�قتحام ق�سر �لرئا�سة.
��ستهد�ف  ح��اول  هجوما  �ملا�سي  �لعام  �أو�خ��ر  �سهد  �ملوؤقتة،  �لعا�سمة  مطار  وك��ان 
�حلكومة �ليمنية �جلديدة يف حينه. ففي 30 دي�سمرب �ملا�سي، تعر�ص مطار عدن 
لهجوم �ساروخي، حلظة و�سول طائرة تقل �حلكومة، ما �أدى �إىل مقتل 26 �سخ�ساً 
و�إ�سابة حو�يل 110 �آخرين، بينهم م�سوؤولون حكوميون و�إعالميون وعاملون يف 

�ملطار وم�سافرون كانو� بانتظار رحلتهم �إىل �لقاهرة.

�ص 02

�ص 11

�ص 17

زايد للثقافة الإ�سالمية تقدم الدعم 
الجتماعي لـ32377 من املهتدين اجلدد 

اأخبار الإمارات

من هي ديب هالند وزيرة بايدن 
من ال�سكان الأ�سليني...؟

عربي ودويل

الدفاع ال�سلب والفوز خارج الأر�ص 
طريق الـ “�سيتي” نحو حتقيق “الرباعية”

الفجر الريا�سي
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•• مو�شكو-اأ ف ب:

�خلمي�ص  بوتني  فالدميري  �لرو�سي  �لرئي�ص  �أك��د 
�أن �لقاتل هو من ي�سف �لآخر بذلك، رد� على نعت 
�لكرملني  ر�أى  فيما  بالقاتل  له  �لأمريكي  نظريه 
�ل���ع���الق���ات بني  ي���ري���د حت�����س��ني  ب���اي���دن ل  �أن ج���و 
د�ئما  متلفزة  ت�سريحات  بوتني يف  وقال  �لبلدين. 
نرى مو��سفاتنا يف �سخ�ص �آخر ونعتقد �أنه مثلنا. 
بو��سنطن  �أن مو�سكو لن تقطع عالقاتها  و�أ�ساف 
بل �ستعمل مع �لوليات �ملتحدة بناء على ما ي�سب 

يف م�سلحة بالده.
وياأتي هذ� �لتوتر بني �لبلدين فيما يوؤكد �لطرفان 
ورغم خالفاتهما �ملتعددة �أنهما يريد�ن �لعمل معا 
حول ملفات ذ�ت �هتمام م�سرتك. لكن بعد �ملقابلة 
�لأرب��ع��اء، ل  �لت�سريح  بهذ�  بايدن  �أدىل فيها  �لتي 
تخفي مو�سكو غ�سبها وتتحدث حتى عن تدهور يف 

�لعالقات.
بي�سكوف  دمي��رتي  �لكرملني  با�سم  �ملتحدث  وق��ال 
من  ج��د�ً.  �سيئة  �لأمريكي  �لرئي�ص  ت�سريحات  �إن 
بلدنا،  مع  �لعالقات  حت�سني  يريد  ل  �أن��ه  �لو��سح 

م�سيفاً من هذ� �ملبد�أ �سننطلق من �لآن ف�ساعد�ً.
وكانت مو�سكو �أعلنت �عتبار� من �لأربعاء ��ستدعاء 
�سفريها من و��سنطن �لذي �سيغادر �ل�سبت لجر�ء 
�لرو�سية- �لعالقات  �سبل ت�سحيح  م�ساور�ت حول 
يف  �لرو�سية  �ل�سفارة  �أعلنت  ما  بح�سب  �لأمريكية 
�لت�سريحات  �إن  �ل�سفارة  وقالت  �ملتحدة.  �لوليات 
�إىل  ت��وؤدي  �أن  ميكن  �أمريكيني  مل�سوؤولني  �ملتهورة 

�نهيار �لعالقات �لتي ت�سهد خالفا كبري� ��سا�سا.
رو�سيا  �سيبقى يف  �لذي  �ل�سفري  �إن  بي�سكوف  وقال 

لعدة �أيام �سيجتمع �ذ� لزم �لأمر مع بوتني.
من جهتها �أكدت وز�رة �خلارجية �لأمريكية لوكالة 
من  ممثلها  ��ستدعاء  تعتزم  ل  �نها  بر�ص  فر�ن�ص 
مو�سكو. وقالت �لناطقة با�سم �خلارجية �لرو�سية 
�لدبلوما�سية  يف  ن��ادر  �أم��ر  ه��و  �سفري  ��ستدعاء  �إن 
�أذكر �نه مت �لقيام مبثل هذه  �لرو�سية م�سيفة ل 

�خلطوة.
�إيجابا على  وكان �لرئي�ص �لأمريكي جو بايدن رد 

�سحايف �ساأله ما �ذ� كان بوتني قاتال.
وعند توجيه �ملذيع �ل�سهري جورج �ستيفانوبولو�ص 
يف تلفزيون )�ي��ه بي �سي( �لأم��ريك��ي خ��الل حو�ر 
�أن  يعترب  ك��ان  �إن  لبايدن  مبا�سر�  ���س��وؤ�ل  �لأرب��ع��اء 
�لأمريكي  �لرئي�ص  �أج��اب  قاتل،  �لرو�سي  �لرئي�ص 

نعم �أعتقد ذلك.
ثمن  �سيدفع  بوتني  �ن  ق��ال  نف�سها  �ملقابلة  يف  ث��م 
 2016 عامي  �لأمريكية  �لنتخابات  يف  �لتدخل 
هذه  �ل��������دو�م  ع���ل���ى  م��و���س��ك��و  ون���ف���ت   .2020 و 

�لتهامات.

الربهان لإثيوبيا: لن نتفاو�س ب�ساأن احلدود.. الف�سقة اأول

م�صر: ت�صريحات �أدي�ش �أبابا تهديد ل�صعبنا ولل�صود�ن
•• عوا�شم-وكاالت:

�إثيوبيا عزمها على تنفيذ �ملرحلة �لثانية  �إعالن  بعد 
�ل��ق��ادم، عربت  �لنه�سة يف مت��وز يوليو  م��ن م��لء �سد 
يهدد م�سالح  �ل��ذي  �لإج���ر�ء  لهذ�  م�سر عن رف�سها 

�ل�سعبني �مل�سري و�ل�سود�ين.
تعقيباً  �خلمي�ص،  بيان  يف  �مل�سرية  �خلارجية  وقالت 
�لإثيوبيني  و�ل��ري  على ت�سريحات وزي��ري �خلارجية 
�لنه�سة حتى  ��ستكمال ملء �سد  �إثيوبيا  �عتز�م  حول 
وت�سغيل  �لتو�سل لتفاق على قو�عد ملء  يتم  لو مل 
�ل�سد، �إنها تك�سف جمدد�ً عن نية �أدي�ص �أبابا ورغبتها 
�أمر  وه��و  �مل�سب،  دولتي  �لو�قع على  �لأم��ر  يف فر�ص 
�لأحادية  �لإج���ر�ء�ت  هذه  مثل  لتاأثري  ترف�سه م�سر 

على �لأمن و�ل�ستقر�ر يف �ملنطقة.
و�أو����س���ح �مل��ت��ح��دث �ل��ر���س��م��ي ب��ا���س��م �خل��ارج��ي��ة �أحمد 
حافظ، �أنه من �ملوؤ�سف ��ستخد�م �مل�سوؤولني �لإثيوبيني 
نهر  م���و�رد  ��ستغالل  ع��ن  �أح��ادي��ث��ه��م  يف  �ل�سيادة  لغة 
م�سرتكة  ملكية  هي  �لدولية  فالأنهار  للحدود،  عابر 
عليها  �ل�سيادة  ب�سط  يجوز  ول  لها  �ملُ�ساطئة  للدول 
�أو �ل�سعي لحتكارها، بل يتعني �أن توظف هذه �ملو�رد 
على  تتقا�سمها  �لتي  �ل��دول  �سعوب  �لطبيعية خلدمة 
�أ�سا�ص قو�عد �لقانون �لدويل و�أهمها مبادئ �لتعاون 

و�لإن�ساف وعدم �لإ�سر�ر.
�لن��ت��ق��ايل يف  �ل�����س��ي��ادة  �أك���د رئي�ص جمل�ص  ذل���ك،  �إىل 

تتفاو�ص  لن  ب��الده  �أن  �لربهان،  عبد�لفتاح  �ل�سود�ن 
ب�سود�نية  تعرتف  مل  م��ا  �حل���دود،  ب�ساأن  �إثيوبيا  م��ع 

�لأر��سي يف �لف�سقة.
�أم���ام �سباط وجنود  ل��ه  �ل��ربه��ان، خ��الل كلمة  وق���ال 
�ستطالب  �خل��رط��وم  �إن  �لع�سكرية،  درم��ان  �أم  منطقة 
�لأر��سي  جميع  م��ن  بالن�سحاب  �لإث��ي��وب��ي��ة  �ل��ق��و�ت 

�ل�سود�نية.
و�أكد على �أن �لقو�ت �مل�سلحة �ل�سود�نية �ستظل �حلامي 

�حلقيقي لل�سعب وثورته وحامية للتغيري.
�مل�سلحة حائط  �ل��ق��و�ت  ���س��وف تظل  �ل��ربه��ان:  وق���ال 
�ل�سد �لأول حلماية �لتغيري. �لقو�ت �مل�سلحة هي �لتي 
�أن  ونطمح  بحمايته  وقامت  بالبالد  �لتغيري  �أحدثت 
نحافظ على وحدة �ل�سود�ن و�أن ينعم بال�سالم ويعي�ص 
�سعبه �حلياة �لكرمية �لتي ي�ستحقها و�سوف نعمل على 

ذلك مع �لقوى �ل�سيا�سية �ملدنية و�سركاء �ل�سالم.
و�أ�سار �إىل �أن منطقة �أم درمان �لع�سكرية متثل �لعمود 

�لفقري و�لإ�سناد �لرئي�سية للقو�ت �مل�سلحة.
�ملنطقة  به  تقوم  �ل��ذي  �لكبري  �ل��دور  �ل��ربه��ان  وثمن 
�أن �ملرحلة  �إىل  �سمن منظومة �لقو�ت �مل�سلحة، لفتاً 
��ستوجبت  ج�سيمة  بتحديات  مرت  للبالد  �لنتقالية 

تقدمي �لعديد من �لتنازلت و�لت�سحيات.
وقال رئي�ص جمل�ص �ل�سيادة �لنتقايل: �لقو�ت �مل�سلحة 
تقا�سي مع �ل�سعب �ل�سود�ين وتقا�سمه يف كل ما مير به 

من حتديات �أوجبتها مرحلة �لنتقال«.

على هام�س اجتماع ال�سني والوليات املتحدة:
يانغ جيت�صي وو�نغ يي مهند�صا �لدبلوما�صية �ل�صينية

•• الفجر –خرية ال�شيباين

بك�سر  بايدن  �ملتحدة يف عهد  و�لوليات  �ل�سني  قامت 
�أم�ص �خلمي�ص بني  �لأول  �جلليد. ومت عقد �لجتماع 
م�سوؤولني دبلوما�سيني �سينيني ونظر�ئهم �لأمريكان 

يف �أنكوريج، �أل�سكا.            )�لتفا�سيل �ص10(
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 198,328 فح�سا ك�سفت عن 2,101 اإ�سابة

»�ل�صحة« تعلن �صفاء 2,628 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 150,097 جرعة من لقاح كوفيد19- خالل الـ 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي- وام:

من  جرعة   150،097 تقدمي  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�سحة  وز�رة  �أعلنت 
جمموع  يبلغ  وبذلك  �ملا�سية   24 �ل�  �ل�ساعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
�جلرعات �لتي مت تقدميها حتى �أم�ص 6،980،466 جرعة ومعدل توزيع 

�للقاح 70.58 جرعة لكل 100 �سخ�ص.
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة �لوز�رة لتوفري لقاح " كوفيد19- " و�سعياً �إىل 

�لو�سول �إىل �ملناعة �ملكت�سبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �ست�ساعد يف تقليل 
�أعد�د �حلالت و�ل�سيطرة على فريو�ص " كوفيد19- ".

�ملجتمع لتو�سيع  �ل�سحة ووقاية  �أخرى ومتا�سيا مع خطة وز�رة  من جهة 
وزيادة نطاق �لفحو�سات يف �لدولة بهدف �لكت�ساف �ملبكر وح�سر �حلالت 
"كوفيد19-" و�ملخالطني لهم وعزلهم  �مل�سابة بفريو�ص كورونا �مل�ستجد 
.. �أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 198،328 فح�سا جديد� خالل �ل�ساعات �ل� 
�ملا�سية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�ستخد�م �أف�سل و�أحدث تقنيات   24

وتو�سيع  و�لفح�ص  �لتق�سي  �إج����ر�ء�ت  تكثيف  �لطبي.   و�ساهم  �لفح�ص 
حالة   2،101 ع��ن  �لك�سف  يف  �ل��دول��ة  م�ستوى  ع��ل��ى  �ل��ف��ح��و���س��ات  ن��ط��اق 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  �مل�ستجد  كورونا  بفريو�ص  جديدة  �إ�سابة 
يبلغ جمموع  وبذلك  �لالزمة،  �ل�سحية  للرعاية  حالت م�ستقرة وتخ�سع 
 10 وف��اة  عن  �ل���وز�رة  �أعلنت  حالة.   كما   434،465 �مل�سجلة  �حل��الت 
حالت م�سابة نتيجة تد�عيات �لإ�سابة بفريو�ص كورونا �مل�ستجد، وبذلك 
يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 1،424 حالة.   و�أعربت وز�رة �ل�سحة ووقاية 

�ملتوفني، ومتنياتها  تعازيها ومو��ساتها لذوي  �أ�سفها وخال�ص  �ملجتمع عن 
بال�سفاء �لعاجل جلميع �مل�سابني، مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات 
�ل�سحية و�لتقيد بالتعليمات و�للتز�م بالتباعد �لجتماعي �سماناً ل�سحة 
و�سالمة �جلميع. و�أعلنت �لوز�رة عن �سفاء 2،628 حالة جديدة مل�سابني 
بفريو�ص كورونا �مل�ستجد "كوفيد19-" وتعافيهم �لتام من �أعر��ص �ملر�ص 
بعد تلقيهم �لرعاية �ل�سحية �لالزمة منذ دخولهم �مل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت �ل�سفاء 416،105 حالت.

�صفارة كاز�خ�صتان تنظم يف �أبوظبي معر�ش »�لعامل بعيون �أطفال كاز�خ�صتان من �أ�صحاب �لهمم«
•• اأبوظبي-وام:

ر�سومات  م��ع��ر���ص  �أب��وظ��ب��ي،  ك��از�خ�����س��ت��ان يف  ج��م��ه��وري��ة  ���س��ف��ارة  نظمت 
�أطفال كاز�خ�ستان  "�لعامل بعيون  تعبريية لأطفال كاز�خ�ستان بعنو�ن: 
من �أ�سحاب �لهمم" �سارك فيه نحو 15 طفال، ترت�وح �أعمارهم ما بني 
7 �إىل 17 عاماً، وذلك يف �إطار �لحتفالت بالذكرى �لثالثني ل�ستقالل 

جمهورية كاز�خ�ستان.
وع����ربت �ل��ل��وح��ات ع��ن روؤي����ة �أط���ف���ال ك��از�خ�����س��ت��ان و�ن��ط��ب��اع��ات��ه��م حول 
�لعرب يف  �للوحات فندق برج  �إحدى  �لق�سايا، فيما ج�سدت  �لعديد من 
�ملو�سوعات  يف  تنوع  �ىل  �إ�سافة  مبدعا،  معماريا  منوذجا  باعتباره  دب��ي 

�ملطروحة عرب هذه �للوحات،.
وعلى هام�ص �ملعر�ص �لفني، كرم �سعادة ماديار مينيليكوف �سفري جمهورية 

�لظاهري،  نا�سر  �لإم��ار�ت��ي  و�لأدي���ب  �لكاتب  �ل��دول��ة  ل��دى  كاز�خ�ستان 
ب�سهادة تقدير من قبل وزيرة �لثقافة و�لريا�سة �لكاز�خية لدوره �لبارز 
يف تعزيز �لتو��سل �لفكري و�لثقايف بني �لإمار�ت وكاز�خ�ستان، فيما مت 
تكرمي �ل�سيد خالد مبارك �لكندي، �لرئي�ص �لتنفيذي ملجموعة �لإمار�ت 

�لعاملية لال�ستثمار �لتعليمي.
و�ل��ث��ق��اف��ي��ة بني  �لتعليمية  �ل��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز ورف����د  وذل����ك جل��ه��وده يف 

�لبلدين.
�لعالقات بني جمهورية  �ن  �لدولة  لدى  كاز�خ�ستان  �سفري  �سعادة  و�كد 
�لتطور  من  �ملزيد  ت�سهد  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  ودول��ة  كاز�خ�ستان 
حيث  �لدولتني،  قيادتي  جتمع  �لتي  �ملتميزة  �لعالقات  ظل  يف  و�لتقدم 
ت�ستند هذه �لعالقات �لقوية �إىل �أ�س�ص تاريخية ر��سخة تدعمها �مل�سالح 

�مل�سرتكة بني �لبلدين.

ز�يد للثقافة �لإ�صالمية تقدم �لدعم �لجتماعي لـ32377 من �ملهتدين �جلدد

�لوعي  وت��ع��زي��ز  �ل��ت��ف��اوؤل  روح  ب��ث 
�لأخالقية  �لقيم  �لديني وتر�سيخ 
و�ل��ت��ي لق���ت تفاعاًل  و�ل��ف�����س��ائ��ل 
كبري�ً ِمن �جلمهور حيث بلغ عدد 
 10 م��ن  �أك���رث  منها  �مل�ستفيدين 

�آلف �سخ�ص.
للثقافة  ز�ي���د  د�ر  �أن  �إىل  ول��ف��ت��ت 
�إ�سد�ًر�   164 �أطلقت  �لإ�سالمية 
13 ل���غ���ة ع���امل���ي���ة مت  ب�����  ث���ق���اف���ًي���ا 

�ملمار�سات  �أح��دث  وتطبيق  ملو�كبة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة �ل��رق��م��ي��ة م���ن خالل 
�لتدريبية  �ل��ور���ص  م��ن  جمموعة 
�ملن�سات  ب���ا����س���ت���خ���د�م  �خل���ا����س���ة 
�لهيئة  ت��اأه��ي��ل  ب���ه���دف  �ل��رق��م��ي��ة 
تكنولوجيا  مل��و�ك��ب��ة  �ل��ت��دري�����س��ي��ة 
بر�مج  وت��ق��دمي  بعد  ع��ن  �لتعليم 
ذك���ي���ة، لفتة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ودرو��������ص 
�ملناهج  جميع  حت��وي��ل  مت  �أن���ه  �إىل 

م��وق��ع��ه��ا �لإل���ك���رتوين م��ن��ذ �لعام 
2010 و�لتي بلغ عددها "856" 
م�سرية  �ملختلفة،  باللغات  م��ق��ال 
�إىل �أن �لد�ر قدمت خالل جائحة 
�لفعاليات  جميع  "كوفيد19-" 
�لتعليمية  و�ل���رب�م���ج  و�لأن�����س��ط��ة 

عن بعد عرب �ملن�سات �لرقمية.
جدير بالذكر �أن د�ر ز�يد للثقافة 
جهودها  ت���و�����س���ل  �لإ�����س����الم����ي����ة 

 "3488" ل��  �لإ�سالمية  بالثقافة 
 " عرب  جن�سية   60 من  م�ستفيد� 
تقدمي  جانب  �إىل  دورة   "  596
�للغة  تعليم  يف  دورة   "  258  "
��ستفاد  للناطقني بغريها  �لعربية 

منها " 1985" �سخ�سا.
�ل�����د�ر على  �إىل ح��ر���ص  و�أ�����س����ارت 
�لتدري�سية  ك������و�دره������ا  ت����دري����ب 
ومهار�تهم  ك��ف��اء�ت��ه��م  ل��ت��ط��وي��ر 

�لتكوين  يتنا�سب مع  �إعد�دها مبا 
و�خللفية  و�لأيديولوجي  �لفكري 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة مل��خ��ت��ل��ف �ل�������س���ر�ئ���ح يف 
�ملجتمع بعد �إجر�ء در��سات علمية 

حول �ملجتمعات و�لثقافات.
ز�يد  د�ر  ع���ام  م���دي���رة  و�أو����س���ح���ت 
�ل����د�ر  �أن  �لإ����س���الم���ي���ة  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
خمتلف  ح������ول  م����ق����الت  ن�������س���رت 
عرب  �لإ�سالمية  �لثقافة  مو��سيع 

�ل������د�ر  �مل���ع���ت���م���دة يف  �ل����در������س����ي����ة 
ي�سمن  مب���ا  رق��م��ي��ة  ب��رن��ام��ج  �إىل 

��ستمر�رية �لعملية �لتعليمية.
�أن د�ر ز�يد  �إىل  ونوهت �لطنيجي 
�سل�سلة  بثت  �لإ���س��الم��ي��ة  للثقافة 
ر�سائل عرب ح�ساباتها على مو�قع 
�سمن  �لج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����س���ل 
مبادرة "ليطمئن قلبك" باللغتني 
بهدف  و�لإجن����ل����ي����زي����ة  �ل���ع���رب���ي���ة 

•• العني -وام:

�أك������دت �ل���دك���ت���ورة ن�����س��ال حممد 
ز�يد  د�ر  ع���ام  م���دي���رة  �ل��ط��ن��ي��ج��ي 
للثقافة �لإ�سالمية �أن �لد�ر قدمت 
�لدعم �لجتماعي ل� 32377 من 
رعايتهم  ب��ه��دف  �جل���دد  �ملهتدين 
وتعريفهم  �مل��ج��ت��م��ع  يف  ودجم��ه��م 
عاملية  بلغات  �لإم��ار�ت��ي��ة  بالثقافة 
�ل���ع���رب���ي���ة لغري  �ل���ل���غ���ة  وت���ع���ل���ي���م 

�لناطقني بها.
ت�سريحات  يف  �لطنيجي  وق��ال��ت 
 " " و�م  �أن���ب���اء �لإم�������ار�ت  ل��وك��ال��ة 
در��سية  ف�����س��ول  ت��ن��ظ��م  �ل����د�ر  �إن 
�ملعتمدة  ل���ل���رب�م���ج  �ف���رت�����س���ي���ه 
ف�سال   29 ع���دده���ا  ي��ب��ل��غ  ل��دي��ه��ا 
بلغات  ط����رح����ه����ا  ي����ت����م  در�������س�����ي�����ا 
وهي  لغة   11 �إىل  ت�سل  خمتلفة 
" �لعربية و�لإجنليزية و�لفرن�سية 
و�لأمهرية  و�لأروم��ي��ة  و�ل�سينية 
و�لأوردية  و�لتاميلية  و�لفلبينية 

و�ل�سريالنكية و�لرو�سية " .
للثقافة  ز�ي�����د  د�ر  �أن  و�أ����س���اف���ت 
�لعام  ق��دم��ت خ���الل  �لإ���س��الم��ي��ة 
للتعريف  تعليمية  دور�ت   2020

بجوهر  �ل���ت���ع���ري���ف  يف  �ل�����ر�ئ�����دة 
و��ستيعاب  �لإ���س��الم��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
توجه  ح���ي���ث  �جل�������دد  �مل���ه���ت���دي���ن 
خ��ط��اب��ه��ا ل��رت���س��ي��خ ق��ي��م �حل����و�ر 
ر�سالة  ون�سر  �لإيجابي  و�لتفاعل 

�لت�سامح و�لو�سطيَّة.
�أهمية  تاأ�سي�سها  منذ  �لد�ر  وتويل 
�لت�سامح  ق���ي���م  ل���ت���ع���زي���ز  ك���ب���رية 
�لآخر  مع  �لتعاي�ص  قيم  وتر�سيخ 
و�لح��������رت�م �مل���ت���ب���ادل م���ن خالل 
مبادر�تها �لإ�سرت�تيجية مما يعّزز 
من ثقافة بناء �ملجتمعات وتكامل 
�حلو�ر  نهج  و�ع��ت��م��اد  �حل�����س��ار�ت 

للتعامل مع خمتلف �لثقافات.

�لنيابة �لعامة للدولة : �ل�صجن �ملوؤبد عقوبة �إكر�ه تعاون بني )�إكبا( وجامعة ز�يد لدعم �لتنمية �مل�صتد�مة يف �لدولة
�لغري على تعاطي �ملو�د �ملخدرة �أو �ملوؤثر�ت �لعقلية

�لإمار�ت ت�صارك يف �لجتماع �لفرت��صي 
�لـ 44 لقادة �ل�صرطة و�لأمن �لعرب يف تون�ش

•• دبي-وام:

�مللحية  للزر�عة  �ل��دويل  �ملركز  وقع 
�أم�����ص مذكرة  ز�ي��د  ِ)�إك��ب��ا( وجامعة 
بينهما  �ل��ت��ع��اون  على  تن�ص  تفاهم 
�لتنمية  ج����ه����ود  يف  ل���ل���م�������س���اه���م���ة 

�مل�ستد�مة يف دولة �لإمار�ت.
مرمي  معايل  �مل��ذك��رة  توقيع  ح�سر 
�ملهريي  ح����ارب  �سعيد  حم��م��د  ب��ن��ت 
�لغذ�ئي و�ملائي  وزي��رة دول��ة لالأمن 
طريفة  �ل���دك���ت���ورة  وق��ع��ه��ا  ف��ي��م��ا   ..
لإكبا  بالإنابة  �لعام  �ملدير  �لزعابي 
و�ل���دك���ت���ور خ���ال���د �خل���زرج���ي نائب 
رئي�ص جامعة ز�يد وذلك مبقر �إكبا 

يف دبي .
"�إكبا  ���س��ي��ت��ب��ادل  �مل���ذك���رة  ومب��وج��ب 
و�خلربة  �مل��ع��رف��ة  ز�ي���د  " وج��ام��ع��ة 
لتنمية  ب���ر�م���ج  وي��ن��ظ��م��ان  �ل��ف��ن��ي��ة 
�لقدر�ت مبا يف ذلك بر�مج �لتدريب 
و�أن�سطة  و�مل��وؤمت��ر�ت  �لعمل  وور����ص 

�لتوعية.
و�سي�سارك �إكبا على وجه �خل�سو�ص 
يف �مل�ساريع �ملتعلقة بالنباتات �مللحية 
وتطوير  ز�ي��د  جامعة  تنفذها  �لتي 
حا�سنات �لأعمال �لتجارية �لزر�عية 
م�����س��اري��ع جتارية  �إن�������س���اء  ل��ت��ح��ف��ي��ز 

زر�عية قادرة على �ملناف�سة.
برنامج  �إن�����س��اء  على  �مل��ذك��رة  وتن�ص 
للطلبة  م�����س��رتك  د�خ���ل���ي  ت���دري���ب 
و�خلريجني �جلدد من جامعة ز�يد 
ون�سر �ملعلومات حول بر�مج �لبحث 

باإكبا من خالل  �خلا�سة  و�لتطوير 
�لأن��دي��ة �لتي تركز على �ل��زر�ع��ة يف 
جامعة ز�ي���د. وق��ال��ت م��ع��ايل مرمي 
بنت حممد �ملهريي - بهذه �ملنا�سبة 
- يتطور و�سع �لأمن �لغذ�ئي حاليا 
مبعدل �أ�سرع من �أي وقت م�سى مع 
من  ج��دي��دة  �أ���س��ك��ال  وتنفيذ  �عتماد 
�لتي  �ملتقدمة  و�ل��ب��ح��وث  �لتقنيات 
�لبيئي  �لنظام  متز�يد  ب�سكل  حت��دد 
�ل��غ��ذ�ئ��ي ل��ذل��ك ف���اإن ب��ن��اء �لقدر�ت 
�ل���ب�������س���ري���ة م����ن �لأول��������وي��������ات، كما 

�لركيزة  و�لتقنيات  �لبحوث  تعترب 
�لأ�سا�سية ملا يقوم به �إكبا من خالل 
�ملحا�سيل  تطوير  يف  �ل��ر�ئ��د  عمله 
�لتي  �لعالية  �لغذ�ئية  �لقيمة  ذ�ت 
وتزدهر  �لقا�سية  �ل��ب��ي��ئ��ات  تتحمل 
بها لهذ� �سوف توظف هذه �ل�سر�كة 
�جل��دي��دة ب��ني �مل��رك��ز وج��ام��ع��ة ز�يد 
تنمية  ل��ت��ع��زي��ز  �مل��وؤ���س�����س��ت��ني  خ����ربة 
�أ�سا�سي  ب��ه��دف  �ل��ب�����س��ري��ة  �ل���ق���در�ت 
م�ستد�م  بيئي  نظام  �إن�ساء  يتمثل يف 
لإن���ت���اج �ل���غ���ذ�ء يف دول�����ة �لإم������ار�ت 

رئي�سي  ه��دف  وه��و  �ملتحدة  �لعربية 
لالأمن  �ل��وط��ن��ي��ة  ل��ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�لغذ�ئي يف �لدولة.
طريفة  �ل��دك��ت��ورة  قالت  جهتها  م��ن 
" م��ن خ��الل �جلمع بني   : �لزعابي 
�إكبا  يف  �مل���ت���اح���ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �خل�����ربة 
على  ق��ادري��ن  �سنكون  ز�ي��د  وجامعة 
�لتنمية  م��ب��ادر�ت  لدعم  �ملزيد  ب��ذل 
كما   ، �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف  �مل�ستد�مة 
�ل�سباب  م��ن  �مل��زي��د  ن��اأم��ل يف ج��ل��ب 
�مل�ستد�مة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  �����س����د�رة  �إىل 

�لفر�ص  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى  وت�سجيعهم 
�لبحوث  مثل  جم���الت  يف  �ملختلفة 
�لتجارية  و�لأع������م������ال  �ل����زر�ع����ي����ة 
�ل���زر�ع���ي���ة و���س��ت�����س��ك��ل ���س��ر�ك��ت��ن��ا مع 
ج��ام��ع��ة ز�ي����د ج����زء� ل ي��ت��ج��ز�أ من 
مهمتنا لبناء قدر�ت جيل جديد من 

�لعلماء ورو�د �لأعمال �لزر�عيني".
�ل����دك����ت����ور خالد  ق�����ال  م����ن ج���ان���ب���ه 
كلية  خ������الل  م�����ن   ": �خل������زرج������ي 
ين�سب  و�ل�سحية  �لطبيعية  �لعلوم 
ت��رك��ي��ز ج��ام��ع��ة ز�ي�����د ع��ل��ى توفري 
جت���رب���ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع���ال���ي���ة �جل�����ودة 
ورع���اي���ة وت��ط��وي��ر م��ه��ن��ي��ني فعالني 
و�إيجاد  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �ل�سحة  جم���ال  يف 
�حلياة  مدى  �لتعلم  لتجارب  فر�ص 
�ل�سر�كة  ه����ذه  وت���ع���زز  خل��ري��ج��ي��ن��ا 
�لنهو�ص  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة  ر���س��ال��ت��ن��ا 
�لإمار�ت  لدولة  �لوطنية  بالأجندة 
م��ن خ���الل ب��ن��اء �ل���ق���در�ت و�لبحث 
�لتوعية  و�أن���������س����ط����ة  و�خل������دم������ات 
ت��ط��وي��ر �ملقومات  ت��ع��م��ل ع��ل��ى  �ل��ت��ي 

�لأ�سا�سية للدولة".
وجامعة  �إك��ب��ا  ت��رب��ط  �أن���ه  �إيل  ي�سار 
ز�ي����د ���س��ر�ك��ة ط��وي��ل��ة �لأم�����د، فمنذ 
 30 ح�����و�يل  �أك���م���ل   2016 �ل���ع���ام 
ط��ال��ب��ة وخ��ري��ج��ة م��ن ج��ام��ع��ة ز�يد 
�إكبا  ل��دى  �لد�خلي  �ملهني  تدريبهم 
جامعة  مع  بالتعاون  �إكبا  نظم  كما 
ز�ي�����د و����س���رك���اء �آخ����ري����ن ع�����دد� من 
جامعة  ح��رم  يف  �لعلمية  �مل��وؤمت��ر�ت 

ز�يد يف دبي.

•• اأبوظبي- وام:

ن�سرت �لنيابة �لعامة للدولة �م�ص تغريدة قانونية على 
ح�ساباتها يف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، �أو�سحت من 
خاللها عقوبة �كر�ه �لغري على تعاطي �ملو�د �ملخدرة �أو 

�ملوؤثر�ت �لعقلية.
45 مكرر  للمادة  �أنه، وفقاً  �إىل  �لعامة  �لنيابة  ونوهت 
 1995 ل�سنة   14 رق��م  �لقانون �لحت���ادي  5 من  بند 
 ، �لعقلية  و�مل���وؤث���ر�ت  �مل��خ��درة  �مل����و�د  مكافحة  ���س��اأن  يف 
�أك����ره غ���ريه على  �مل���وؤب���د ك��ل م��ن  �ن��ه��ي��ع��اق��ب بال�سجن 

تعاطي �ملو�د �ملخدرة �أو �ملوؤثر�ت �لعقلية.
ولفتت �لنيابة �لعامة للدولة �إىل �أن مكافحة �ملخدر�ت 
م�سوؤولية جمتمعية، موؤكدة على �أهمية تعزيز �لتوعية 
جميع  م��ع  و�لتكاتف  و�ل��ت��ع��اون  �ملجتمع  يف  و�لتثقيف 

�جلهات �ملخت�سة للق�ساء على �آفة �ملخدر�ت.
�إطار  يف  ياأتي  �لتغريد�ت  هذه  ن�سر  �أن  بالذكر  �جلدير 
�لثقافة  لتعزيز  �مل�ستمرة  للدولة  �لعامة  �لنيابة  حملة 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة ب��ني �أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع، ورف����ع م�����س��ت��وى وعي 
�لقانون  ثقافة  ن�سر  بهدف  وذل��ك  بالقانون،  �جلمهور 

كاأ�سلوب حياة.

•• ابوظبي-وام:

���س��ارك��ت دول����ة �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة يف �ملوؤمتر 
�ل�  بدورته  �لعرب  و�لأم��ن  �ل�سرطة  لقادة  �لفرت��سي 
�لتون�سية  �جلمهورية  يف  �لأول  �أم�ص  عقد  �ل��ذي   44
وتنظمه �لأمانة �لعامة ملجل�ص وزر�ء �لد�خلية �لعرب، 
مب�ساركة و��سعة من قادة �ل�سرطة و�لأمن من خمتلف 
�لدول �لعربية. تر�أ�ص وفد وز�رة �لد�خلية يف �لجتماع 
�لذي ُعقد عن ُبعد، �للو�ء �سيف �لزري �ل�سام�سي قائد 
مناق�سة  �مل��وؤمت��ر  خ��الل  مت  حيث  �ل�سارقة  �سرطة  ع��ام 
�لأع��م��ال، منها  �ملدرجة على ج��دول  �ملو��سيع  عدد من 
�لثالث و�لأربعني لقادة  �ملوؤمتر  نتائج تطبيق تو�سيات 
�أمنية  جت���ارب  و����س��ت��ع��ر����ص  �ل��ع��رب،  و�لأم����ن  �ل�سرطة 
وتد�عيات  �لأع�ساء،  �ل��دول  من  ع��دد  قدمتها  متميزة 
�أزمة فريو�ص كورونا �مل�ستجد على �لأمن �لعربي، ودور 

خمتلف �لقطاعات �لأمنية و�أجهزة �حلماية �ملدنية يف 
مو�جهتها. وناق�ص �ملجتمعون �آلية تبادل �لزيار�ت بني 
�لأجهزة �لأمنية �لعربية �لنظرية وم�سروع �إ�سرت�تيجية 
وبالأع�ساء  بالب�سر  �لجت����ار  ج��ر�ئ��م  ملكافحة  ع��رب��ي��ة 
�لب�سرية وم�سروع خطة مرحلية لتنفيذ �لإ�سرت�تيجية 
�لدول  و�آر�ء  �ملعلومات  تقنية  جر�ئم  ملو�جهة  �لعربية 
لقادة  �ل�سنوي  �ملوؤمتر  تفعيل  ودعم  تعزيز  �لأع�ساء يف 

�ل�سرطة و�لأمن �لعرب.
باإعادة  �ملعنية  �للجنة  �جتماع  �أعمال  نتائج  ناق�سو�  كما 
عمل  و�آلية  ومهام  �أه��د�ف  ح��ول  �ملُعد  �لت�سور  �سياغة 
جلنة د�ئمة لالإح�ساء يف نطاق �لأمانة �لعامة، وتو�سيات 
موؤمتر�ت روؤ�ساء �لقطاعات �لأمنية و�جتماعات �للجان 
 2020 �لعامة خالل عامي  �لأمانة  �ملنعقدة يف نطاق 
و 2021 فيما �طلع �ملجتمعون على تقرير عن �أعمال 

�لحتاد �لريا�سي �لعربي لل�سرطة لعام 2020.
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اأخبـار الإمـارات
�لإمار�ت ت�صارك يف �ملوؤمتر �ل�صنوي لل�صالمة 2021 بالوليات �ملتحدة �لأمريكية

•• ابوظبي- وام:

���س��ارك��ت �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع �مل����دين ب����وز�رة 
�لد�خلية يف �ملوؤمتر �لفرت��سي �ل�سنوي لل�سالمة 
و�لذي  �لأم��ري��ك��ي��ة،  �ملتحدة  ب��ال��ولي��ات   2021
كاأول  �مل��رئ��ي  �لت�����س��ال  ع��رب تقنية  بعد  ع��ن  عقد 
جهة عربية ت�سارك يف هذ� �ملوؤمتر �ىل جانب �ألف 
م�سارك من ممثلي �لقياد�ت يف قطاعات �لإطفاء 
تطويرية  �لأمريكية،وجهات  �ملتحدة  بالوليات 
وخرب�ء يف �لدفاع �ملدين من خمتلف دول �لعامل.

وقال �للو�ء �لدكتور جا�سم حممد �ملرزوقي قائد 
عام �لدفاع �ملدين �إن م�ساركة �لدفاع �ملدين يف هذ� 
�ملوؤمتر، تاأتي تو�فقاً مع روؤية �لقيادة �لر�سيدة يف 
�أن تكون دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من �أف�سل 
دول �لعامل يف حتقيق �لأمن و�ل�سالمة، وحر�ساً 
م��ن �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع �مل���دين ع��ل��ى تبادل 
�خلرب�ت و�لطالع على �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية 
و�ل���ذك���اء �ل���س��ط��ن��اع��ي يف جم���ال �ل���دف���اع �ملدين 

و�ل�سالمة و�حلماية �ملدنية.
�سوؤون  �إد�رة  مدير  علي  �آل  حميد  �ل��ر�ئ��د  وق��دم 

�لقيادة  يف  �ل�سريع  و�ل��ت��دخ��ل  �ل��ع��ام��ة  �ل�سالمة 
�لعامة للدفاع �ملدين ورقة عمل بعنو�ن " جتربة 
�لإمار�ت"،  ب���دول���ة  �لإط���ف���اء  م���ر�ك���ز  يف  �ل��ت��م��ي��ز 
�ملتميز  �لدفاع �ملدين  �ل�سوء على دور  �ألقى فيها 
�لأرو�ح  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  يف  �ل���ف���ري���دة  وجت���رب���ت���ه 
كما  �ل��دول��ة،  يف  �لوطنية  و�ملكت�سبات  و�ملمتلكات 
�لإم��ار�ت��ي كنموذج  �مل��دين  �ل��دف��اع  عر�ص جتربة 
جمال  يف  �لعاملية  �ملعايري  �أعلى  تطبيق  يف  ناجح 
مثاًل  �أ�سبح  حتى  و�ل�سالمة  و�لوقاية  �حلماية 

يحتذى به على م�ستوى �لعامل.

ان�سجامًا مع توجيهات خليفة بن زايد

�لأر�صيف �لوطني يوؤكد مو��صلة دوره يف حفظ ذ�كرة �لوطن ومو�كبة �لتطور يف �لـ50عامًا
•• اأبوظبي-الفجر:

م��ع ت��وج��ي��ه��ات �ساحب  �ن�����س��ج��ام��اً 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو 
– حفظه  �ل���دول���ة  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ص 
�هلل- باأن يكون عام 2021 يف دولة 
وذلك  �خلم�سني"  "عام  �لإم����ار�ت 
لتاأ�سي�ص   50 �ل�  بالذكرى  �حتفاء 
�لدولة، يوؤكد �لأر�سيف �لوطني �أن 
حفظ تاريخ دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة، ظل ي�سكل �أولوية ق�سوى 
وبف�سل  �مل��ا���س��ي��ة.  �ل�سنني  ط���و�ل 
على  وبناء  �لر�سيدة،  �لقيادة  دع��م 
بن  �ل�سيخ من�سور  �سمو  توجيهات 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
�لرئا�سة،  ����س���وؤون  وزي����ر  �ل������وزر�ء، 
�ل��وط��ن��ي �حلار�ص  �لأر���س��ي��ف  ظ��ل 
�لأمني على ذ�كرة �لوطن، وحفظ 
�ل�سجالت �لتاريخية منذ تاأ�سي�سه 
�لباين  بتوجيهات   1968 ع��ام  يف 
�سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  و�ملوؤ�س�ص 

�آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه.
م��ع��ايل حمد  ق��ال  �ملنا�سبة  وب��ه��ذه 
ع��ب��د �ل��رح��م��ن �مل���دف���ع �أم����ني عام 
لالحتاد،  �لأع��ل��ى  �ملجل�ص  ���س��وؤون 
�لأر�سيف  �إد�رة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص 
توجيهات  نتلقى  ونحن  �لوطني: 
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  ���س��ي��دي 
رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
ب���اأن يكون  �ل���دول���ة -ح��ف��ظ��ه �هلل- 
عامنا هذ� "عام �خلم�سني" نعاهد 
مو��سلة  ع��ل��ى  �ل��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 

�لقرن  ه��ذ�  �لثاين من  �لن�سف  يف 
يف  و�ملمار�سات  �ملعايري  �أرق��ى  وف��ق 
مو�كبة  على  يحر�ص  كما  �ل��ع��امل، 
و�ملتجددة،  �مل���ت���ط���ورة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
�لذي  �ل��ت��اري��خ��ي  �ل��ُب��ع��د  وت�سدير 
ن��ف��خ��ر ب��ه ل��ل��ع��امل ل��ت��ت��خ��ذه �لأمم 
م��ث��ال��ي��ة، و�سنعمل  جت��رب��ة وط��ن��ي��ة 
�أج��ل ذلك على و�سع �خلطط  من 
و�لآل���ي���ات �ل��و����س��ح��ة �ل��ت��ي متكن 
مو��سلة  م���ن  �ل���ق���ادم���ة  �لأج����ي����ال 
وتعزيزه  �ل���وط���ن���ي،  �ل�������دور  ه�����ذ� 
بروؤية قيادتنا �ل�ساملة �لتي متهد 
لالإمار�ت  �خل��ري  فيه  مبا  للتطور 

ولالإن�سانية و�لعامل.
�أن �لأر�سيف  �مل��وؤك��د  و�أ���س��اف: م��ن 
�لوطني �سيو��سل دوره يف �لتن�سئة 
م�سوؤولياته  و�أد�ء  �ل���وط���ن���ي���ة، 
�ملجتمعية، ور�سالته �لوطنية بثقة 
ت��ام��ة يف ت��وث��ي��ق م��ا���س��ي �لإم����ار�ت 
�لز�هر،  �حلا�سر  وتدوين  �ملجيد، 
يزيد  م�ستقبل  نحو  �لطريق  على 

�لإمار�ت رفعة وتقدماً و�زدهار�ً.
�لوطني  �لأر�سيف  �أن  �أن  �إىل  ون��ّوه 
�ل�سرت�تيجية  خ��ط��ت��ه  ي��ع��ّد  وه���و 
�سيطلق  ف���اإن���ه  ع���ام���اً،  ل��ل��خ��م�����س��ني 
ع����دد�ً م��ن �مل���ب���ادر�ت م��ث��ل: توفري 
خم����ت����رب ب����ح����ث ع���ل���م���ي لإت�����اح�����ة 
�لأر�سفة،  جم����ال  يف  �لب���ت���ك���ار�ت 
و�لتطوير  للتدريب  مركز  و�إن�ساء 
�لأر�سيفي، وتطوير بر�مج مل�ساعدة 
�لوثائق  لإد�رة  �حلكومية  �جلهات 

�لإلكرتونية.

�لأر����س���ي���ف �ل���وط���ن���ي ب��ح��ف��ظ��ه��ا يف 
�أبناء  �أم���ام  وباأتاحتها  �أر���س��ي��ف��ات��ه، 
�لوطن لالعتز�ز بتاريخهم �ملجيد، 
ونحن على ثقة باأن �سباب �لوطن 
�سيقدمون  و  �مل�سوؤولية،  ق��در  على 
وت�سور�تهم  �لإب��د�ع��ي��ة  �أف��ك��اره��م 
�لبتكارية �لتي ت�ست�سرف �مل�ستقبل 
�لإجن����از�ت  حتقيق  دع��م  �سبيل  يف 
�لتقدم  م�سرية  وت��ع��زي��ز  �لوطنية 

و�لزدهار.
�أي�ساً،  �ملنا�سبة  ه��ذه  وبخ�سو�ص   
قال �سعادة عبد �هلل حممد �لري�سي 
�إن  �لوطني:  �لأر���س��ي��ف  ع��ام  مدير 
م���ا ح��م��ل��ت��ه ك��ل��م��ة ���س��ي��دي �ساحب 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو 
– حفظه  �ل���دول���ة  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ص 
م��ه��م��ة متثل  ت��ف��ا���س��ي��ل  م���ن  �هلل- 
�إ�ساءة مهمة على خارطة �لطريق 
�لتي متتد لت�سل �إىل مئوية دولة 
ونحن  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت 
نو��سل  �ل���وط���ن���ي  �لأر�����س����ي����ف  يف 
�لعمل من �أجل بلورة ��سرت�تيجية 
�خلم�سني  يف  �ل��وط��ن��ي  �لأر���س��ي��ف 
توجيهات  �سوء  على  �ملقبلة  عاماً 
ق���ي���ادت���ن���ا �حل���ك���ي���م���ة، وب����ن����اء على 
����س��ت��ق��ر�ء م��الم��ح �مل�����س��ت��ق��ب��ل وما 
��سرت�تيجية  خطط  م��ن  يتطلبه 
طموحة  وطنية  وم�����س��اري��ع  ر�ئ���دة 
يجعله  �ل������ذي  �مل�������س���ار  يف  ت�������س���ّب 
يحافظ على متيزه مع مزيد من 
�لعاملية  �لأر���س��ي��ف��ات  ب��ني  �ل��ت��ق��دم 

�لكربى.

�سناعة  �أجل  �لوطنية من  �مل�سرية 
وبهجة  �إ����س���ر�ق���اً  �أك�����رث  م�����س��ت��ق��ب��ل 
�إرث  ل���الأج���ي���ال، ون���و�����س���ل ح��ف��ظ 
�ملغفور له –باإذن �هلل- �ل�سيخ ز�يد 
و�إخو�نه  ن��ه��ي��ان،  �آل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
�لآباء �ملوؤ�س�سني، ونوثق �إرث �لقادة 
ت��اب��ع��و� م�سريتهم  �ل��ذي��ن  �ل��ع��ظ��ام 
و�لرتقاء  و�لزده����ار  �لتطوير  يف 

بالإن�سان.
�لوطني،  �لأر���س��ي��ف  �إن  و�أ����س���اف: 
عاماً  �خل��م�����س��ني  �إىل  ي��ع��رب  وه����و 
نحو  و�ث��ق��ة  بخطى  ي�سري  �ملقبلة 
يحفظ  لالأجيال،  �أف�سل  م�ستقبل 
ل����ه����م ذ�ك����������رة وط����ن����ه����م �حل���اف���ل���ة 
�أب��ه��رت �لعامل،  �ل��ت��ي  ب���الإجن���از�ت 
�لقيادة  روؤى  حتقيق  على  ويعمل 
�لتنموية  و�مل���������س����رية  �ل���ر����س���ي���دة 
فاإن  �ل�سعيد  ه��ذ�  وعلى  �ل�ساملة، 
�لوطني  �لأر���س��ي��ف  يف  �مل�����س��وؤول��ني 
باإبر�ز  �ملوظفني ملتزمون  وجميع 
�لتي يفخر  �ملا�سي و�إجناز�ته  قيم 

دول����ة  ���س��ه��دت��ه  م����ا  �إن  و�أ������س�����اف: 
�لإم��������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة من 
من����اء وت���ط���ور و�زده��������ار ح����دث يف 
زمن قيا�سي، فقد �سطرت �لإمار�ت 
حتقيق  يف  ل����ه  م��ث��ي��ل  ل  جن����اح����اً 
معدلت عالية يف خمتلف جمالت 
�لتنمية، وهذ� ما يبعث فينا �لأمل 
و�لتفاوؤل وي�سحذ عزميتنا ملو��سلة 
�مل�سرية بجد وب��اإر�دة �سلبة لن�سل 
�أكرث  ونحن  �لإم����ار�ت  مئوية  �إىل 
�لعمل  �سعيد  على  وتقدماً  تطور�ً 
�ل�سعد  جميع  وع��ل��ى  �لأر���س��ي��ف��ي، 
ويف خمتلف �ملجالت، ونحن ن�سري 
خلف قيادتنا �حلكيمة �لتي عانقت 
متهد  وه��ي  بطموحاتها  �لف�ساء 

�لطريق �إىل �مل�ستقبل.
و�أك�����د ���س��ع��ادة ع��ب��د �هلل م��اج��د �آل 
لالأر�سيف  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  علي، 
�لوطني، �أن �لأر�سيف �لوطني ي�سع 
يف م��ق��دم��ة م��ه��ام��ه �حل��ف��اظ على 
و�أر�سفتها  وتوثيقها  �لوطن  ذ�كرة 

�لرقمي  و�ل��ت��وث��ي��ق  �ل��ت��اري��خ��ي��ة، 
�لقر�ر،  �ساحبة  باجلهات  �خلا�ص 
و�أهمية تو�سيع د�ئرة �لتو��سل عن 
بعد، وخلق منوذج جديد للتو��سل 
وتعزيز  �لإن����رتن����ت،  ع���رب  �ل���ب���ن���اء 
و�لإبد�ع  �لبحث  يف  �لأر�سيف  دور 
لأجيال  �ملهمة  �ملعلومات  وت��وف��ري 

�مل�ستقبل.
كما مت �لرتكيز على �أهمية حفظ 
�لوثائق �لتاريخية، و�لتدريب على 
و�ل�ستمر�ر  �لتقنيات،  ����س��ت��خ��د�م 
�إىل  �لتقليدية  �لوثائق  حتويل  يف 
�ل�سوء  �جلل�سة  و�سلطت  رقمية، 
�جلمعية(،  )�ل��ذ�ك��رة  �أهمية  على 
و�أهمية �حلا�سر بالن�سبة لالأجيال 
�مل�ستقبل،  �آف���اق  نحو  تتطلع  �لتي 
�ملرحلة  حت����وي����ل  �أه���م���ي���ة  وع����ل����ى 
مزيد  جلمع  فر�سة  �إىل  �ل��ر�ه��ن��ة 
منها  ت�ستفيد  �لتي  �ملعلومات  من 
�لأجيال �لقادمة، و�أو�سح �لأر�سيف 
�لرقمي  �لأر�سيف  �أهمية  �لوطني 

�لأر�سيف  �أن  �إىل  �سعادته  و�أ���س��ار   
�لوطني يف مطلع �لعام �جلاري دعا 
�لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  عرب 
د�خل  م���ن  �جل��م��ي��ع  م�����س��ارك��ة  �إىل 
�لأر������س�����ي�����ف �ل����وط����ن����ي وخ����ارج����ه 
ب��ت��زوي��ده ب��الأف��ك��ار �لإب���د�ع���ي���ة يف 
�سناعة �مل�ستقبل يف قطاع �لأر�سفة 
�لتاريخ يف �خلم�سني عاماً  وحفظ 

�لقادمة.
�لوطني  �لأر�سيف  �أب��دى  وقد  هذ� 
م�ستقبل  بت�سميم  كبري�ً  �هتماماً 
فعالياته،  م��ع��ظ��م  يف  �لأر���س��ي��ف��ات 
نظمها  عاملية  حو�رية  جل�سة  ففي 
كربيات  روؤ������س�����اء  ف��ي��ه��ا  و�����س����ارك 
بعنو�ن  �ل����ع����امل  يف  �لأر����س���ي���ف���ات 
بعد  م���ا  �لأر����س���ي���ف���ات  "م�ستقبل 
�لأر�����س����ي����ف  ب���ح���ث  كوفيد19" 
�لوطني م�ستقبل �أد�ء �لأر�سيفات يف 
لالأجيال،  و�ل��رت�ث  �لتاريخ  حفظ 
�أهمية  على  فيها  �لتاأكيد  مّت  وق��د 
و�لوثائق  �مل��ل��ف��ات  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ 

يت�سمن  و�ل����ذي  �ل��ع��رب��ي  للخليج 
ويتيحها  �لتاريخية  �لوثائق  �آلف 
�لإن���رتن���ت،  ع���رب  جم���ان���اً  للجميع 
�لأر�سيفية  �مل��و�ق��ع  م��ن  ك���ان  وق���د 
من  هائل  ع��دد  منها  ��ستفاد  �لتي 
�ل��ب��اح��ث��ني يف ه���ذه �مل��رح��ل��ة، وقد 
جاء هذ� �مل�سروع من جر�ء �هتمام 
بامل�ستقبل  �ل���وط���ن���ي  �لأر�����س����ي����ف 

و��ستقر�ئه ملا يحمله من �أحد�ث.
�لوطني  �لأر�سيف  �هتماُم  وجت�َسدَّ 
�لأر�سفة  قطاع  م�ستقبل  بت�سميم 
وحفظ �لتاريخ برتكيزه يف �رتباط 
وتعزيز  �ملكتبات،  بعمل  �لأر���س��ي��ف 
�ل�سجالت  و�إت��اح��ة  حفظ  يف  دوره 
�لقر�ر  م��ت��خ��ذي  �أم����ام  �حل��ك��وم��ي��ة 
و�لباحثني، وتوزيعه �لأدو�ر ومهام 
�لأر����س���ف���ة ل��ت�����س��م��ل ك���اف���ة �إم������ار�ت 
بالتحول  و�له����ت����م����ام  �ل�����دول�����ة، 
�لوثائق  و�إتاحة  حفظ  يف  �لرقمي 
و�إدخ������ال �ل���ذك���اء �ل���س��ط��ن��اع��ي يف 

�لفهر�سة و�لبحث.

�صرطة �أبوظبي: 1000 درهم غر�مة لغري �مللتزمني ب�صروط �لأمن و�ل�صالمة للمقطور�ت
•• اأبوظبي-الفجر

�أ����س���ح���اب �مل���ق���ط���ور�ت و�سبه  �أب���وظ���ب���ي  دع����ت ���س��رط��ة 
�أهمية  �إىل  و�أح��ج��ام��ه��ا  �أ���س��ن��اف��ه��ا  بجميع  �مل��ق��ط��ور�ت 
"م�سباح خلفي  توفري  �سروط �لأم��ن و�ل�سالمة وهي 
لتنبيه م�ستخدمي  لل�سوء  �للون ولوحة عاك�سة  �أحمر 
�لطريق ( و�لتاأكد من مطابقتها ل�سرت�طات �ل�سالمة 
ومر�جعة مديرية ترخي�ص �ل�سائقني و�لآليات  لإجر�ء 
�لفح�ص �لفني �لالزم وترخي�سها وو�سع لوحات �أرقام 

لها  ب�سورة  قانونية  .
�ل��ت��ي ل  �أو  �ملرخ�سة  غ��ري  �مل��ق��ط��ور�ت  �سري  �أن  وذك���رت 
ت��ت��و�ف��ر فيها ���س��روط �لأم����ن و�ل�����س��الم��ة ع��ل��ى �لطرق 
لأح��ك��ام قانون  �ل��د�خ��ل��ي��ة و�خل��ارج��ي��ة يعترب خم��ال��ف��اً 

�ل�����س��ري و�مل�����رور وف��ق��ا ل��ل��م��ادة 96 و�ل���ت���ي ن�����س��ت على 
�لأوىل عند قطر  دره��م يف حالتني   1000 �ل��غ��ر�م��ة  
عند  و�لثانية  ترخي�ص  دون  عربة   �أو  زورق  �أو  مركبة 
فيها  لتتو�فر  بطريقة  عربة  �أو  زورق  �أو  مركبة  قطر 
���س��روط �لأم����ن و�ل�����س��الم��ة .  وح��ث��ت ع��ل��ى �ل��ت��اأك��د من 
�سالحية �ملقطور�ت لل�سري على �لطرق بكفاءة عالية �أو 
م�سكالت يت�سبب بها عدم �سالحية �ملقطورة ، �أو وجود 
نتائج قد ت�سر  ذل��ك من  بها مما يرتتب على  �أع��ط��ال 
تكثيف  يف  جهودها  �إىل  ولفتت  �ل�سائقني.  باأ�سحابها 
�لرقابة عرب فرق وعنا�سر �ملرور و�لتي  تو��سل عملها 
يف �سبط �أ�سحاب �ملقطور�ت �ملخالفة و�إحالة �ل�سائقني 
�لإج����ر�ء�ت  و�ت��خ��اذ  �لق�سائية  �جل��ه��ات  �إىل  �ملخالفني 

�لالزمة و�لقانونية حيال مرتكبيها.

�صرطة �أبوظبي و»�لطفولة �ملبكرة« حتثان على ��صتخد�م 
�لأطفال للدر�جات �لهو�ئية باأمان

خم�س�سة  و�ح���دة  هو�ئية  در�ج���ة 
و�ح������د فقط،  ل����س���ت���خ���د�م ط���ف���ل 
وجود  دون  رئي�سية  �سو�رع  وعبور 
�ل��ب��ال��غ��ني، وعدم  �إ���س��ر�ف م��ن  �أي 
�ت���خ���اذ �لأط����ف����ال لأي����ة �إج������ر�ء�ت 
وقائية تتعلق بال�سحة و�ل�سالمة 
مثل �رتد�ء خوذة �لر�أ�ص و��ستخد�م 
لل�سوء،  �ل���ع���اك�������س���ة  �مل���ل�������س���ق���ات 
��ستخد�م  م��الح��ظ��ة  ج��ان��ب  �إىل 
�لأط��ف��ال ل��ل��در�ج��ات �ل��ه��و�ئ��ي��ة يف 

�لأمور يف توعية �أطفالهم ومتابعة 
عالقاتهم مع �لآخرين.

 و���س��ددت على ���س��رورة ع��دم ترك 
مبفردهم  �ل�������س���غ���ار  �لأط������ف������ال 
�لعامة  و�لأم�����اك�����ن  �حل����د�ئ����ق  يف 
و�لأ���������س��������و�ق، وع�����و�ق�����ب �إه����م����ال 
نف�سه  �ل����ط����ف����ل  ع����ل����ى  �ل����ط����ف����ل 
�أمثلة  و�لأ�سرة و�ملجتمع مو�سحة 
خطرية ع��ن �لإه��م��ال، وم��ن ذلك 
�أط��ف��ال ���س��غ��ار يركبون  م�����س��اه��دة 

�ساعات  خ���الل  �ل��ع��ام��ة  �لأم���اك���ن 
متاأخرة من �لليل، �لأمر �لذي قد 

ميثل تهديد�ً ل�سالمتهم.
�ملجتمعات  ت���ق���ُدم  �أن  و�أو����س���ح���ت 
يعد  و������س����ت����ق����ر�ره����ا  وت����ط����وره����ا 
تعي  ج��ادة  �ساحلة  لأ�سر  �نعكا�ساً 
�أبنائها  تربية  جت��اه  م�سوؤوليتها 
�لقيم  وف��ق  و�إر���س��اده��م  وتعليمهم 
�لفا�سلة،  و�لأخ��������الق  و�مل����ب����ادئ 
�لطرق للرتبية  �أف�سل  �أن  موؤكدة 

•• اأبوظبي-الفجر

ل�سرطة  �ل���ع���ام���ة  �ل���ق���ي���ادة  ح��ث��ت 
للطفولة  �أبوظبي  وهيئة  �أبوظبي 
�مل���ب���ك���رة ���س��م��ن ح��م��ل��ة " ب���اأم���ان 
�لأط���ف���ال  ل����س���ت���خ���د�م  " �لآب�������اء 
بالأماكن  �ل��ه��و�ئ��ي��ة  ل���ل���در�ج���ات 
�ملخ�س�سة لهم با�سرت�طات �لأمن 

و�ل�سالمة.
�إطالقها  �لتي مت  وتهدف �حلملة 
�إىل توعية �ملجتمع مبخاطر ترك 
�لأط����ف����ال ل���ف���رت�ت ط��وي��ل��ة دون 
�لوعي  م�����س��ت��وى  �إ�����س����ر�ف، ورف����ع 
�سالمة  تعزيز  باأهمية  �ملجتمعي 
�لأطفال خالل ��ستخد�م �ل�سو�رع 
و�لأر����س���ف���ة و�حل����د�ئ����ق ومم����ر�ت 
�مل�������س���اة و�أم����اك����ن و�أوق��������ات رك���وب 

�لدر�جات.
�أبوظبي �هتمامها   و�أكدت �سرطة 
ما  بكل  �ملجتمع  بتوعية  �مل�ستمر 
يعزز حماية �لأطفال من �ملخاطر 
وخ�سو�ساً �ملرتتبة على ��ستخد�م 
�مل�ساة  ومم���ر�ت  للطرق  �لأط��ف��ال 
دون وج����ود م���ر�ف���ق وح�����ذرت من 
رفاق  عن  �لناجتة  �ل�سلبية  �لآث��ار 
�ل�سوء لفتة �إىل �أهمية دور �أولياء 

�لقدوة  �ل����و�ل����د�ن  ي��ك��ون  �أن  ه���ي 
�حل�سنة ل�سغارهما حتى يف �أ�سغر 
�لأعمال و�لرتكيز على ت�سرفاتهم 
�أمام �لأبناء، و�لتعامل بلطف ولني 
لغة  و�لتوجيه وتفعيل  �لإر�ساد  يف 
�حلو�ر، وتوطيد �لعالقة و�لتفاهم 
و�لرتبية بالثو�ب و�لعقاب و�لبعد 

عن �لعنف وتاأثري�ته �ل�سلبية.
�أبوظبي  �إم����ارة  �أن  �إىل  و�أ����س���ارت   
توفر بنية حتتية ومر�فق ترفيهية 
م����ت����ط����ورة، وت���خ�������س�������ص مم�����ر�ت 
�آمنة  وم�����س��ار�ت  للم�ساة  ريا�سية 
ركوب  ل��ه��و�ة  خم�س�سة  ومم��ت��دة 
�لدر�جات �لهو�ئية، م�سممة وفق 
�أرقى �ملعايري �لعاملية �لتي ت�سمن 

مل�ستخدميها �لر�حة و�ل�سالمة.
 وت�ستخدم �حلملة و�سائل متنوعة 
�مل�ستهدف  جمهورها  �إىل  لت�سل 
�لأطفال(،  �ل��و�ل��دي��ن،  )�ملجتمع، 
من�سات  �ل���و����س���ائ���ل:  ت��ل��ك  وم����ن 
�ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي، �لإذ�ع�����ة 
�ملطبوعة  �ل�سحف  و�ل��ت��ل��ف��زي��ون، 
و�لإلكرتونية، �مل�ساحات �لإعالنية 
�لر�سائل  �ل���ع���ام���ة،  �لأم����اك����ن  يف 
�ل����و�ل����دي����ن،  �ل��ن�����س��ي��ة ، م��ن�����س��ة 

وفعاليات �ملر�كز �لتجارية.

�سغلت من�سب مدير لعدة عيادات يف �سركة �سحة

�لدكتورة فاطمة حممد �صلطان �لدرمكي حتقق جناحات مهمة بف�صل �لدعم �لذي قدمته لها �صركة �صحة, وتتميز يف عملها خالل جائحة  كوفيد- 19
•• اأبوظبي- الفجر

ح��ق��ق��ت �ل���دك���ت���ورة ف��اط��م��ة حممد 
مهمة  جناحات  �لدرمكي،  �سلطان 
خمتلفة،  �سحية  منا�سب  وت��ب��و�أت 
ب��ف�����س��ل �ل���دع���م �ل����ذي ق��دم��ت��ه لها 
�أ�سبحت  ح��ت��ى  "�سحة"،  ���س��رك��ة 
خربة  ذو  ����س��ت�����س��اري  �أ���س��رة  طبيب 
وت�سغل  ك���ب���رية،  وق���ي���ادي���ة  �إد�ري�������ة 
�لعني  مركز  مدير  من�سب  حالياً 
�ل�سحية، قطاع �خلدمات  للرعاية 
�خلدمات  يف  �مل��ت��ن��ق��ل��ة،  �ل�����س��ح��ي��ة 
�لعالجية �خلارجية �إحدى من�ساآت 
�ل�سحية  �أبوظبي للخدمات  �سركة 

"�سحة".
�ن���������س����م����ت �ل������دك������ت������ورة ف���اط���م���ة 

على �لعتماد �ل�سحي �لدويل من 
لعتماد  �مل�سرتكة  �لدولية  �للجنة 

.JCIA"  ملن�ساآت �ل�سحية�
�لدرمكي  فاطمة  �لدكتورة  �سغلت 
مثل  �للجان  م��ن  �لعديد  ع�سوية 
�حليوي،  �لطب  �مليز�نية،  �لتعليم، 
�لتعليم �لطبي، بالإ�سافة مل�ساركتها 
جتديد  و����س��ت��ك��م��ال  ت��خ��ط��ي��ط  يف 
�إعادة  على  وعملت  �لطبية،  �ملكتبة 
�مل�ستمر، يف جمايل  تنظيم �لتعليم 
و�لتعليم  �مل�ستمر،  �لطبي  �لتعليم 

�لتمري�سي �مل�ستمر.
�ل���دك���ت���ورة فاطمة  �ن��ت��ق��ال  وع���ن���د 
�لدرمكي للعمل يف م�ست�سفى تو�م، 
"�سحة"،  ���س��رك��ة  م��ن�����س��اآت  �إح�����دى 
وحققت  �ملهنية،  م�سريتها  و��سلت 

جائحة   خ���الل  عملها  يف  ومت��ي��زت 
و�سع  على  وح��ر���س��ت  كوفيد19- 
�سالمة �ملر�سى و�ملوظفني يف �أعلى 
كما حر�ست على  �لأول��وي��ات،  �سلم 
�لعمل بروح �لفريق، و�سرعة �تخاذ 
�لظروف  ملو�جهة  �ملنا�سب  �ل��ق��ر�ر 
�ل����س���ت���ث���ن���ائ���ي���ة �ل����ت����ي جن���م���ت عن 
�جلائحة، مما كان له �أبلغ �لأثر يف 

�لتعامل �لناجح معها.
�أتاحت لها �سركة "�سحة" �لفر�سة 
�ل�سهاد�ت،  �أع��ل��ى  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
�ملاج�ستري  ع���ل���ى  ح�����س��ل��ت  ح���ي���ث 
�لتنفيذي يف �إد�رة �لرعاية �ل�سحية 
من جامعة ز�يد، ومن ثم �ملاج�ستري 
يف �ل�����س��ح��ة �ل��ع��ام��ة و�ل��ق��ي��ادة من 
�لأمريكية،  هوبكنز  جونز  جامعة 

�لكو�در  ���س��م��ن  ل��ل��ع��م��ل  �ل��درم��ك��ي 
�أك���رب  "�سحة"  ل�����س��رك��ة  �ل��ط��ب��ي��ة 
دولة  يف  �ل�سحية  ل��ل��رع��اي��ة  �سبكة 
وذلك  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �لإم����ار�ت 
عملت  حيث  تاأ�سي�سها،  بد�ية  منذ 
�إحدى  �لعني،  م�ست�سفى  يف  طبيبة 
وتدرجت  "�سحة"،  �سركة  من�ساآت 
مديرة  �أ�سبحت  �أن  �إىل  عملها  يف 
لعدد من �ملر�كز �ل�سحية يف مدينة 
�ل���رغ���م م���ن حد�ثة  �ل���ع���ني، ع��ل��ى 
�جلاهلي،  م���رك���ز  وم���ن���ه���ا  ���س��ن��ه��ا، 
ومركز نعمة، وتقود حالياً عمليات 
وحتر�ص  �ل��ع��ني،  منطقة  ع��ي��اد�ت 
على �حلفاظ على م�ستوى عاٍل من 

�جلاهزية �لطبية و�لإد�رية فيها.
جد�رتها،  فاطمة  �لدكتورة  �أثبتت 

�لعديد  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ب��الإ���س��اف��ة 
�لطبية  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل������دور�ت  م��ن 
و�لإد�ري�������ة، و�مل�����س��ارك��ة �ل��ف��ع��ال��ة يف 
�لعديد من �ملوؤمتر�ت �لطبية �لتي 
من  وز�دت  م��ه��ار�ت��ه��ا  م��ن  �سقلت 

خرب�تها �لطبية و�لقيادية.
فاطمة  �ل����دك����ت����ورة  ح�����س��ل��ت  ك���م���ا 
�ل��درم��ك��ي ع��ل��ى �ل��ب��ورد �ل��ع��رب��ي يف 
طب �لأ�سرة، و�ن�سممت بعدها �إىل 
مب�ست�سفى  �لنف�سي  �ل��ط��ب  ق�����س��م 
�لفر�سة  لها  �أتيحت  حيث  �ل��ع��ني، 
لتطوير مهار�تها يف هذ� �لتخ�س�ص 
تطوير  على  وعملت  �ملهم،  �لطبي 
�إىل  �إنتقاله  على  و�أ�سرفت  �لق�سم 
جناح �لطب �لنف�سي �لذي مت بناوؤه 
حديثاً، كما قادت �لق�سم للح�سول 

لأبناء �لإمار�ت من دعم ل حمدود 
ل��ي��ك��ون��و� م��ت��م��ي��زي��ن يف ع��م��ل��ه��م يف 
و�إك�سابهم  �لطبية،  �لتخ�س�سات 

كذلك �ملهار�ت �لقيادية.
�أتاحت  "�سحة"  �سركة  �إن  وق��ال��ت 
ملو��سلة  ك���ام���ل���ة  �ل���ف���ر����س���ة  ل���ه���ا 
�ل��ت��ع��ل��ي��م، وح�������س���ور �ل���ع���دي���د من 
�ل������دور�ت �ل��ت��دري��ب��ي��ة و�مل���وؤمت���ر�ت 
�ل��ت��ي �سقلت  �ل��ط��ب��ي��ة،  و�مل��ع��ار���ص 
م��ه��ار�ت��ه��ا و�أك�����س��ب��ت��ه��ا �خل����رب�ت يف 
�أنها  �إىل  م�����س��رية  ع��م��ل��ه��ا،  جم����ال 
حمظوظة لعملها �إىل جانب �لقادة 
"�سحة"، حر�سو� على م�ساركة  يف 
خ����رب�ت����ه����م وجت�����ارب�����ه�����م، وجن�����اح 

موظفيهم. 
ودعت للرتكيز على �إتاحة �لفر�سة 

و�لتميز  �ل���ن���ج���اح���ات  م���ن  �مل���زي���د 
�لدعم  م���ن  م�����س��ت��ف��ي��دة  ع��م��ل��ه��ا،  يف 
�سركة  ت��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  و�مل�������س���ان���دة 
�لإم���ار�ت،  وب��ن��ات  "�سحة" لأب��ن��اء 
وع�����م�����ل�����ت ع�����ل�����ى ت����ط����ب����ي����ق �مل����ل����ف 
للمر�سى،  �جل���دي���د  �لإل����ك����رتوين 
ب���ن���اء خدمة  ك���ذل���ك يف  و����س���اع���دت 
م�ستو�سف  يف  �ل��ع��اج��ل��ة  �ل��رع��اي��ة 

تو�م.
تقدمت �لدكتورة فاطمة �لدرمكي 
�لر�سيدة  للقيادة  �جلزيل  بال�سكر 
وبنات  لأبناء  �ملتو��سل  دعمها  على 
�لإم�������ار�ت، و�إت���اح���ة �ل��ف��ر���س��ة لهم 
�إىل  و�ل���و����س���ول  و�ل���رتق���ي  للتعلم 
�لقائمني  و���س��ك��رت  �مل���ر�ت���ب،  �أع��ل��ى 
يقدمونه  مل��ا  "�سحة"  �سركة  على 

ل��ل�����س��ب��اب لك��ت�����س��اب �خل�����رب�ت من 
�جل���ي���ل �حل�����ايل م���ن �ل��ع��ام��ل��ني يف 
�لقطاع �ل�سحي، و�إن�ساء فريق عمل 
قوي للم�ساعدة يف تكامل قطاعات 

�لرعاية �ل�سحية �ملختلفة. 
لل�سباب  ب���ال���ن�������س���ح  وت�����ق�����دم�����ت 
وو�سع  بال�سرب،  �لتحلي  ب�سرورة 
�لعلمي  مل�ستقبلهم  و��سحة  خطط 
و�ل��ع��م��ل��ي، وحت��دي��د ج����دول زمني 

لتحقيق �لأهد�ف �ملو�سوعة.
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اأخبـار الإمـارات

هند بنت ماجد �لقا�صمي: عام �خلم�صني تتويج مل�صرية �لحتاد 
•• ال�شارقة -وام:

�أكدت �ل�سيخة هند بنت ماجد �لقا�سمي رئي�سة جمل�ص �سيد�ت �أعمال 
�خلم�سني"  "عام  �لإم��ار�ت  دولة  يف   2021 �أن �إعالن عام  �ل�سارقة 
تكن  مل  م��رت  �لتي  و�لعقود  �ل�سنو�ت  لأن  �ملعاين  من  �لكثري  يحمل 
�ل���دللت بل كانت درو���س��اً ملهمة لالأجيال  �أرق���ام خالية من  جم��رد 
يد  �لحت��اد على  عليها  قام  �لتي  و�ملبادئ  بالقيم  وتفردت  �مل�ستقبلية 
بهذه  �لقا�سمي  ماجد  بنت  هند  �ل�سيخة  وق��ال��ت  �ملوؤ�س�سني.  �لآب���اء 
�ملنا�سبة " �إن �ملكانة �لتي حققتها �ملر�أة يف �لإمار�ت موؤ�سر على تطور 
يف  �لأع��م��ال  ق��ط��اع  يف  لل�سيد�ت  ح�سور  م��ن  حتقق  م��ا  و�أن  �ملجتمع 
�ل�سارقة يرتجم توجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن 

دعم  ويج�سد  �ل�سارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�ص  ع�سو  �لقا�سمي  حممد 
قرينته �سمو �ل�سيخة جو�هر بنت حممد �لقا�سمي لفتح �لآفاق �أمام 
و�ل�ستناد  �ملكت�سبات  و�لإ�سهام يف حماية  �لتنمية  للم�ساركة يف  �مل��ر�أة 
موؤ�س�ساته  وب��ن��اء  �ملجتمع  �مل��ك��ر���س��ة خل��دم��ة  �جل��ه��ود  ك��اف��ة  �ل��ي��ه��ا يف 
�لتنموية. و�ختتمت رئي�سة جمل�ص �سيد�ت �أعمال �ل�سارقة بالقول " 
ونحن ن�سل للعام �خلم�سني ننظر للم�ستقبل بثقة لأن لدينا ذخريتنا 
�ل��ت��ي حتققت وذل���ك يجعلنا مطالبني  �مل��ن��ج��ز�ت  �ل���رت�ث وم��ن  م��ن 
�لإجناز�ت  من  باملزيد  �لقادمة  �سنة  �خلم�سني  لتعزز  �أد�ئنا  بتطوير 
�أكرث فاعلية يف قطاع  �مل��ر�أة  �إ�سافية لتكون  ومن �سمنها بذل جهود 
�ل�سنو�ت  خ��الل  ك��ربى  �أ���س��و�ط��اً  �أن قطعت  بعد  و�لقت�ساد  �لأع��م��ال 

�ملا�سية يف �ملجالت �ملختلفة".

�للجنة �لعليا لإد�رة �لأزمات و�لطو�رئ يف دبي تعتمد 
�لإجر�ء�ت و�لإر�صاد�ت �لوقائية خالل �صهر رم�صان �ملبارك

•• دبي-وام:

�عتمدت �للجنة �لعليا لإد�رة �لأزمات و�لطو�رئ يف دبي برئا�سة �سمو �ل�سيخ من�سور بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم، 
مع  �ملبارك، متا�سياً  رم�سان  �سهر  كوفيد19- خالل  �ملتعلقة مبكافحة جائحة  �لوقائية  و�لإر���س��اد�ت  �لإج��ر�ء�ت 

�لإجر�ء�ت �ملعلنة من قبل �لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث.
و�أقرت �للجنة �إقامة �سالة �لرت�ويح يف م�ساجد دبي مع تطبيق �لإجر�ء�ت �لوقائية و�أهمها لب�ص �لكمامة و�لتباعد 
�لجتماعي بني �مل�سلني، على �أل تزيد فرتة �سالة �لع�ساء و�لرت�ويح على 30 دقيقة، فيما �سيتم تقييم �لو�سع 
بالن�سبة ل�سالة �لقيام خالل �لع�سر �لأو�خر من �سهر رم�سان �ملبارك، يف حني لن ُي�سمح باإقامة �خليم �لرم�سانية 
و�لتجمعات  �لعائلية  �لزيار�ت  �لن�سح ب�سرورة جتّنب  �لإم��ارة، مع  �لإفطار يف  و�لإفطار ومو�ئد  �لتربعات  وخيم 

و�ملجال�ص، خا�سة لكبار �ل�سن و�أ�سحاب �لأمر��ص �ملزمنة.

بح�سور �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

جمل�ش �صما للفكر و�ملعرفة يقدم قر�ء�ت يف و�قع �لثقافة �لإمار�تية

�لر��سخة .
�لإيجابي  �لأث����ر  ع��ن  ك��م��ا حت���دث 
�إىل  �لقر�ءة ودع��ا  �ل��ذي تركه عام 
وج��ود ع��ام �آخ��ر ل��ل��ق��ر�ءة و حتدث 
ع���ن �ل��ع��الق��ة ب���ني �ل���ق���ر�ء وكتب 
�لتاريخ و �أنه لبد من وجود عمل 
�أ�سار  �لتاريخ  كتب  لطرح  منهجي 
�لعلم  �أ�سحاب  من  �لكثري  �أن  �إىل 
و�مل���ع���ا����س���ري���ن حل��ق��ب ه���ام���ة من 
علمهم  من  يبَق  مل  �لدولة  تاريخ 

بعد موتهم �إل �لقليل .
�سلطان  �ل����ك����ات����ب  حت������دث  ف���ي���م���ا 
�لفكرية  �جل���و�ئ���ز  ع���ن  �ل��ع��م��ي��م��ي 
على  �لطاغي  وح�سورها  و�لأدبية 
�ل�ساحة �لثقافية �لعربية كالبوكر 
وج����ائ����زة �ل�����س��ي��خ ز�ي������د وج���ائ���زة 

ثم حتدثت عن مو�جهة �لتحديات 
ميكن  حتى  و�قعية  وروؤي���ا  ب�سدق 
جت���اوزه���ا وع��الج��ه��ا و�أ����س���ارت �أنه 
من �أهم �لتحديات �لتعليم وتنمية 
�لطفل  ع���ن���د  �ل���������س����وؤ�ل  م���وه���ب���ة 
من  ي�سببه  وم��ا  �ل��رم��زي  و�لعنف 
خ��م��د ط���اق���ات �ل��ع��ق��ل �ل��ن��اق��د ثم 
حتدثت عن حتدي �زدو�جية �للغة 
بلغتنا  ن�سحي  �أن  يجب  ل   و�أن���ه 

حل�ساب لغة �أخرى.
و�أ�سافت هناك حتد �آخر يوؤثر على 
بالإبد�ع  ي��رت��ب��ط  �ل��ث��ق��ايف  و�ق��ع��ن��ا 
حري�سة  �أن�������ا  ف���ق���ال���ت  �ل���ف���ك���ري 
�لأدبية  �لإن���ت���اج���ات  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى 
�لإمار�تيني  ل��ل�����س��ب��اب  و�ل��ف��ك��ري��ة 
�ل�سباب  بع�ص  ��ستعجال  ولحظت 

وحتدث �سعادة جمال حويرب عن 
�أر�ص  على  �لثقايف  �لتالقي  حالة 
ميكن  م����دى  �أي  و�إىل  �لإم��������ار�ت 
�ل�سخ�سية  م���الم���ح  ي�����س��ت��ل��ب  �أن 

�أع��م��ال��ه��م قبل  ن�سر  �لإم���ار�ت���ي يف 
وهنا  �لإب���د�ع���ي  ن�سجهم  �ك��ت��م��ال 
�ل�سرت�تيجيات  ن�سع  لأن  نحتاج 
�لعمل  وج���ودة  نوعية  على  للعمل 

�لإم����ار�ت����ي����ة م���ن �أ���س��ال��ت��ه��ا حيث 
�أ�سار �إىل �أ�سالة وثبات �ل�سخ�سية 
بدرجة  �ملتغري�ت  �أم��ام  �لإمار�تية 
ي�سعب معها ��ستالب تلك �لهوية 

قبل  لل�سباب،  و�لفكري  �لإب��د�ع��ي 
�لبحث عن منو و�أرقام عدد �لكتب 
�أحيانا  و�لفكر  �لإب���د�ع  ع��امل  ففي 

تخدعنا �لأرقام.

•• العني - الفجر

ب��ح�����س��ور �ل�����س��ي��خ��ة د.����س���م���ا بنت 
حم��م��د ب��ن خ��ال��د �آل ن��ه��ي��ان عقد 
�لندوة  و�مل���ع���رف���ة  �ل��ف��ك��ر  جم��ل�����ص 
�حلو�رية "قر�ء�ت يف و�قع �لثقافة 
�سهر  م����ع  ت���ز�م���ن���ا  �لإمار�تية" 
�لكاتبة  �أد�رت��ه��ا  �لوطني  �ل��ق��ر�ءة 
�ملعمري   ف��اط��م��ة  د.  و�ل�������س���اع���رة 
و���س��م��ت �ل���ن���دوة  ك��ل م���ن: �سعادة 
جمال بن حويرب �ملدير �لتنفيذي 
ملوؤ�س�سة حممد بن ر��سد �آل مكتوم 
رئي�ص  �لعميمي  �سلطان  �لكاتب   ،
و�أدب���اء  ك��ّت��اب  �حت���اد  �إد�رة  جمل�ص 
�ل�سعر-  �أكادميية  مدير  �لإم��ار�ت 
�سديق  �أ�سماء  �لأ�ستاذة  ظبي،  �أب��و 
و  �لأدب��ي  �مللتقى  �سالون  موؤ�س�سة 
موؤ�س�ص  �حلو�سني  غيث  �لأ���س��ت��اذ 
ون����ادي  �ل���رو����س���ي  �لأدب  ���س��ال��ون 

�أ�سدقاء نوبل،
�لندوة  �سما  د.  �ل�سيخة  و��ستهلت 
�لإمار�تية  �لثقافة  لو�قع  بروؤيتها 
بالنخبة  �ل��ل��ي��ل��ة   ���س��ع��ي��دة  ق��ائ��ل��ة 
�لفكر  و�أ�����س����ح����اب  �مل��ث��ق��ف��ني  م����ن 
�لثقافة  يف  و�ملوؤثرين  �لإمار�تيني 
�لإمار�تية و�أ�سافت �لو�قع �لثقايف 
لوعي  �ن���ع���ك���ا����ص  ه����و  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
�لفكري  ع��م��ق��ه  وم�����دى  �مل��ج��ت��م��ع 
�ملجتمع  لتما�سك  �نعكا�ص  �أنه  كما 
د�خل �إطار هويته �لثقافية و�أكدت 
�أن �مل�سهد �لثقايف �لإمار�تي يحمل 
�لتحديات  ب��ني  م��ا  �مل��الم��ح  بع�ص 

و�لإيجابيات .

�لعوي�ص وكيف ميكن �أن نقيم �أثر 
هذه �جلو�ئز ؟

�لكتب  ت��ر�ج��ع  �أ�سباب  �إىل  و�أ���س��ار   
و�لفل�سفي  �ل��ف��ك��ري  �ل��ع��م��ق  ذ�ت 
�أهمية  �إىل  م�����س��ري�  و�ل���ت���اري���خ���ي 
�لتي  �لفل�سفة  تدري�ص  و  �لتعليم 
طويلة  لفرتة  �لدر��سة  من  ُمنعت 
�لدولة  ل���ق���ر�ر  ت���ق���دي���ره  و�أظ����ه����ر 
للتدري�ص  ج���دي���د  م���ن  ل��ع��ودت��ه��ا 
يف  �حلقيقي  ل��دوره��ا  �مل���د�ر����ص  يف 
للقارئ  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��ب��ي��ن��ة  ت��ن��م��ي��ة 

و�ملثقف �لإمار�تي.
�أ�سماء �سديق فقد  �لأ���س��ت��اذة  �أم��ا   
ت��ن��اول��ت م��و���س��وع ح��رك��ة �لإث�����ر�ء 
�لن�سر  ع��م��ل��ي��ة  وث�����ر�ء  �لإب����د�ع����ي 
للكتاب �لإمار�تيني �ل�سباب وكيف 
�حلياة  �إث���ر�ء  يف  كبري  دور  لها  �أن 
عن  وحتدثت  �لإمار�تية  �لثقافية 
جتربتها �لطويلة يف �لعمل �لثقايف 
�لثقايف  �مللتقى  �سالون  خالل  من 
�لثقافية  �ل�سالونات  حققته  وم��ا 
م����ن زخ�����م م���ع���ريف يف �مل��ج��ت��م��ع و 

تو��سال مع �لقارئ �لإمار�تي .
و�أ�سار �لأ�ستاذ غيث �حلو�سني  �إىل 
�لإن�سان  وما منحت  �جلائحة  �أث��ر 
�لكتاب  على  للتعرف  م�ساحة  من 
و�إ�سافة قر�ء جدد  كذلك  �سبكات 
مبختلف  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����س��ل 
�أن��و�ع��ه��ا كونها �أك���رث ج��اذب��ي��ة  ثم 
�أو�سح �سبب �هتمامه وحبه لالأدب 
�ل��رو���س��ي مل��ا ف��ي��ه م��ن ع��م��ق نف�سي 
�لعربية يف  وقربه من �سخ�سياتنا 

مالمح كثرية.

خالل فعاليات اليوم الثاين وبالتعاون مع ال�سركاء الإ�سرتاتيجيني

�أبوظبي �لتقني ينفذ 24 حما�صرة وندوة حية للتوعية �ل�صحية و�لذ�تية مع جمهور مهرجان �ل�صحة و�للياقة 
النعيمي : اأبوظبي لل�سحة يحر�س على امل�ساركة الفاعلة يف مهرجان املرح لل�سحة واللياقة لالرتقاء بالوعي املجتمعي   • مطر 

•• اأبوظبي - الفجر

و�سط �إقبال جماهريي كبري؛ جنح مركز �أبوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني 
تتعلق  مبا�سرة  ون���دوة  حما�سرة   24 تقدمي  يف  �خلمي�ص؛  �أم�����ص  و�ملهني، 
�لذ�ت،  تطوير  وط��رق   ،19 كوفيد  م��ن  للوقاية  �لح��رت�زي��ة  ب��الج��ر�ء�ت 
�ملحافظة  ومتطلبات  �لأمر��ص،  من  و�لوقاية  �ل�سحية،  �لتغذية  و�أ�ساليب 
وذلك  �ملتنوعة،  و�مل��خ��اط��ر  �حل��ر�ئ��ق  م��ن  �حلماية  و  �ل��ع��ام��ة،  �ل�سحة  على 
خالل فعاليات �ليوم �لثاين من �لدورة �لعا�سرة من مهرجان �ملرح لل�سحة 
حتت  �ملرئي،  �لت�سال  تقنيات  عرب  �ملركز  ينظمها  �لتي   ، و�للياقة 2021 

رعاية �سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة �لحتاد �لن�سائي �لعام رئي�سة 
�ملجل�ص �لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�ص �لأعلى ملوؤ�س�سة �لتنمية �لأ�سرية 
17-20 مار�ص �جلاري، ؛ حيث تتو��سل  "�أم �لإمار�ت" خالل �لفرتة من 
�لفعاليات �إلكرتونياً؛ �ليوم �جلمعة من �لثالثة ع�سر�ً وحتى �لثامنة م�ساًء، 
�لثامنة  وح��ت��ى  �سباحاً  �لتا�سعة  م��ن  وتتو��سل  �ل�سبت  غ��د�  تختتم  فيما 
�لريا�سية  و�لأن�سطة  �ل�سحية  �خلدمات  من  ر�ئعة  نخبة  مت�سمنة  م�ساء، 
كربى  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  �لعائلة،  �أف���ر�د  كافة  تنا�سب  �لتي  و�لرتفيهية 

�ملوؤ�س�سات �ملتخ�س�سة و�ل�سركاء �ل�سرت�تيجيني.
لل�سحة  �أبوظبي  مركز  ع��ام  مدير  �لنعيمي   �سعيد  مطر  �سعادة  �أ�ساد  وق��د 

�لعامة، بالنجاح �لد�ئم يف بر�مج ومبادر�ت مركز �أبوظبي للتعليم و�لتدريب 
�لتقني و�ملهني، ومن هذه �لرب�مج؛ مهرجان �ل�سحة و�للياقة �لذي ينظمه 
كامل  �ملهرجان  �لتو�يل، حيث يحقق  على  �لعا�سر  �لتقني" للعام  "�أبوظبي 
�ل�سحي  بالوعي  �لرت��ق��اء  وخا�سة  منه  �مل��رج��وة  �لإ�سرت�تيجية  �لأه���د�ف 
�لنعيمي فقال" يحر�ص  ���س��ع��ادة مطر  �مل��ج��ت��م��ع.و�أ���س��اف  �أب��ن��اء  ك��اف��ة  ل��دى 
مركز �أبوظبي لل�سحة �لعامة، د�ئما على �مل�ساركة يف هذ� �ملهرجان، وتاأتي 
تكون  كونها  ومم��ي��زة،  �ملا�سية  �لأع����و�م  ع��ن  خمتلفة  �ل��ع��ام  ه��ذ�  م�ساركتنا 
نقوم خالله  و�ل��ذي  للمهرجان  �لتابع  �لفرت��سي  �ملعر�ص  لأول مرة عرب 
�ملتعلقة  �لتوعوية  �لر�سائل  ن�سر  �أج��ل  من  �ل�سحي  للتثقيف  رك��ن  بتوفري 

 ،  19 كوفيد  ف��ريو���ص  م��ن  للوقاية  و�لتطعيمات  �لح��رت�زي��ة  ب��الإج��ر�ء�ت 
ودعم ذلك من خالل �إقامة ور�ص توعوية و�لت�سجيع على �لأ�سئلة �لتفاعلية 
جلذب �جلمهور،  حيث نهدف منها �إىل رفع م�ستوى �لوعي �ل�سحي لدى 
فئات �ملجتمع �ملختلفة وخ�سو�سا طلبة �ملد�ر�ص من �أجل تبني �أمناط حياة 
�سحية للوقاية ولتقوية جهاز �ملناعة وبالتايل �لوقاية من �لأمر��ص �ملزمنة 
لل�سحة  �أبوظبي  مركز  ع��ام  مدير  19"و�ختتم  كوفيد  فيها  مبا  و�ملعدية 
�لعامة ت�سريحه قائال" نحن �سعد�ء جد� بهذه �مل�ساركة وندعم هذ� �لنوع 
من �لتنظيم �لفرت��سي للمعار�ص و�لندو�ت و�لتي تاأتي يف وقت مهم يف ظل 

��ستجابة جمتمع دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بكافة مكوناته للجائحة".

�صرطة عجمان و�للجنة �لت�صويقية بـالد�خلية لزيار�ت �إك�صبو تبحثان �ل�صتعد�د�ت للحدث
•• عجمان - وام:

����س��ت��ق��ب��ل ���س��ع��ادة �ل���ل���و�ء �ل�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
عجمان  �سرطة  ع��ام  ق��ائ��د  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت�����س��وي��ق��ي��ة ل����زي����ار�ت �إك�����س��ب��و على 
�للو�ء  ب��رئ��ا���س��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  وز�رة  م�����س��ت��وى 
�لعام  �لقائد  م�ساعد  �لعبيديل  عبد�لقدو�ص 
ل�سوؤون �لتميز و�لريادة ب�سرطة دبي، وح�سور 
مدير  �مل��ع��ال  ع��ب��د�هلل  حممد  �ل�سيخ  �لعميد 
�لإد�رة �لعامة للتميز و�لريادة يف �سرطة دبي 
�مل��در�ء �لعامني و�ل�سباط ب�سرطة  وعدد من 

عجمان و�أع�ساء من فريق عمل �إك�سبو.
�لعبيديل  عبد�لقدو�ص  �لدكتور  �للو�ء  وقدم 
- خالل �للقاء- �سرحا مف�سال حول معر�ص 
�إك�سبو دبي 2020 �لعاملي �لذي �سيقام يف دبي 
خالل �لفرتة من 1 �أكتوبر 2021 حتى 31 
�ملعر�ص  هذ�  �أن  �إىل  م�سري�   ،  2022 مار�ص 

لأهم  ع��ر���س��ا  �سي�سهد  �أ���س��ه��ر   6 م���د�ر  وع��ل��ى 
�لإبتكار�ت و�لإجن��از�ت يف كافة �ملجالت �لتي 
ت�ساهم ب�سكل مميز يف �لإعد�د مل�ستقبل يخدم 

�لإن�سانية .
و��ستعر�ص �سعادته �خلطة �لت�سويقية لزيارة 
منت�سبي �لقيادة ملعر�ص �إك�سبو ، موؤكد� �أهمية 

�جلهات  وجميع  �ل�سرطية  �لقياد�ت  م�ساركة 
على م�ستوى �لدولة يف هذ� �حلدث لإجناحه 
�ل�سرق  يف  ن���وع���ه  م���ن  �لأول  �حل�����دث  ك���ون���ه 
ي�سرفنا  �إك�سبو  �إجن���از  �أن  م�سيفا   ، �لأو���س��ط 
قيادتنا  روؤي��ة  حقيقي  ب�سكل  ويج�سد  جميعا 
قائم  م�ستقبل  �إىل  �لإم����ار�ت  دول��ة  وتطلعات 

على �لبتكار و�ملعرفة و�لإنفتاح على �لعامل .
من جانبه �أكد �سعادة قائد عام �سرطة عجمان 
�أن هذ� �حلدث يعزز مكانة دولة �لإمار�ت عامليا 
�لقيادة  و�أن  للدولة  �ملكانة �حل�سارية  ويدعم 
�لعامة ل�سرطة عجمان �ستكون د�عما �أ�سا�سيا 
�حلدث  ه��ذ�  لإخ���ر�ج  �لد�خلية  وز�رة  خلطة 
من  �ملرجوة  �لنتائج  وحتقيق  �سورة  �أبهى  يف 
�سرطة  م�ساركة  �أن  �سعادته  و�أ���س��اف  �إقامته. 
عجمان يف هذ� �حلدث �ل�سخم �سرف وو�جب 
�لتي  �لر�سيدة  وطني مت�سق مع روؤية قيادتنا 

حتمل لو�ء �لإمار�ت عاليا �أمام �لعامل .

بلدية �لفجرية تنهي ��صتعد�د�تها ل�صتقبال �صهر رم�صان �لكرمي
•• الفجرية-وام:

�سهر  ل�ستقبال  �لرتتيبات  كافة  �لفجرية  بلدية  �أن��ه��ت 
رم�����س��ان �ل��ف�����س��ي��ل و�ل���ت���ي ت�����س��م��ل �ل��ع��دي��د م���ن حمالت 
من  �لإم����ارة  يف  �مل��ن�����س��اآت  خمتلف  على  �ملكثفة  �لتفتي�ص 
توزيع  �أ�سو�ق وحمالت جتارية ومن�ساآت عامة يف جمال 
وب��ي��ع م����و�د �ل���غ���ذ�ء مب��ا ي��ت��ن��ا���س��ب م��ع ج��ه��ود �ل���دول���ة يف 

مو�جهة و�لتقليل من �نت�سار فريو�ص كورونا.
و�أك����د ���س��ع��ادة �مل��ه��ن��د���ص حم��م��د ���س��ي��ف �لأف���خ���م �أن �سهر 
رم�سان ولل�سنة �لثانية على �لتو�يل يحل علينا يف ظروف 
��ستثنائية و�جر�ء�ت �حرت�زية على �أثرها �ستتاأثر �لعديد 
من جو�نب �حلياة خالل �ل�سهر �لف�سيل ويكون �لتعامل 
و�إقامة  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل���ع���اد�ت  م��ن  �ل��ك��ث��ري  م��ع  خمتلفا 
�لرم�ساين  �ل�سوق  �إلغاء  �أهمها  وم��ن  �لدينية،  �ل�سعائر 
و�أك�ساك بيع �لأطعمة �لرم�سانية �أمام �ملحالت للحفاظ 
كافة  جتهيز  على  و�أك���د  �ملجتمع،  و�سحة  �سالمة  على 
�مل�ستهلكني  �حتياجات  لتلبية  لالإمارة  �لتابعة  �ملقا�سب 

خالل �ل�سهر.

من  جمموعة  باإ�سد�ر  �لبلدية  قيام  �إىل  �لأفخم  و�أ���س��ار 
�لتعاميم �ملعمول بها يف كافة �أنحاء �لدولة ب�ساأن �لإجر�ء�ت 
�لحرت�زية خالل �سهر رم�سان �لكرمي ت�سمنت �أنه مينع 
�أماكن  تخ�سي�ص  �أو  �سائم  �إفطار  خيام  �إن�ساء  باتا  منعا 
عامة لتناول �لوجبات �جلماعية يف خمتلف مناطق �إمارة 
�لفجرية ومينع منعا باتا توزيع وجبات �إفطار �أمام �ملنازل 
و على �لر�غبني بذلك �لتن�سيق مع �جلهات �خلريية يف 
�لدولة �أو من خالل �لتعاقد مع �أحد �ملطاعم �لتي يجب 
�إع���د�د �لوجبات  �لآت��ي��ة .. يجب  �ت��ب��اع �لإج����ر�ء�ت  عليها 
�أق�سى درجات �لنظافة و �ل�سحة �لعامة من قبل  باتباع 
و  معدي  �سحة  و  �سالمة  من  �لتاأكد  و  �لوجبات  معدي 
مقدمي �خلدمة و�أخذ �للقاح و�إجر�ء فح�ص كوفيد 19 
ب�سكل دوري ويتم و�سع �لوجبات يف �سناديق �أو �أكيا�ص و 
غلقها باإحكام قبل عملية �لتوزيع. و�أ�ساف مينع منعا باتا 
توزيع �إفطار �سائم د�خل �أو �أمام و�جهة �ملطاعم ويقت�سر 
توزيع �لوجبات �إفطار �سائم فقط على جممعات �لعمال 
�إد�رة  �ل�سكنية من خالل �لتن�سيق �ملبا�سر بني �ملطاعم و 

�ل�سكن �لعمايل يف كل منطقة.
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

�لربملانية  �ل�����س��د�ق��ة  جل��ن��ة  ع��ق��دت 
�ملجل�ص  يف  �ل��ب��ول��ن��دي��ة  �لإم���ار�ت���ي���ة 
�جتماعها  �لحت������������ادي  �ل����وط����ن����ي 
ب����رمل����ان  م�����ع  �لأول  �لف�����رت�������س�����ي 
�سعادة  ب��رئ��ا���س��ة  ب��ول��ن��د�،  ج��م��ه��وري��ة 
����س���ارة حم��م��د ف��ل��ك��ن��از رئ��ي�����س��ة جلنة 
�للجنة  �أع�ساء  وم�ساركة  �ل�سد�قة، 
�سلط�ان  م�����������������ريه  م����ن:  ك���ل  ����س���ع���ادة 
�للجنة،  رئ��ي�����س��ة  ن��ائ��ب��ة  �ل�����س��وي��������دي 
ومعايل �لدكتور علي ر��سد �لنعي��مي، 
و�لدكتورة  �مله��ريي،  عبي�د  وم���رو�ن 
�ل��ع��ام�����ري، وح�سرها  م�����وزه حم��م��د 
�سعادة  للمجل�ص  �لعامة  �لأم��ان��ة  من 
�لب���سطي �لأمني �لع��ام  عف���ر�ء ر��سد 

�مل�س�اعد لالت���سال �لربملان�ي.
فلكناز  ���س��ارة حممد  ���س��ع��ادة  ورح��ب��ت 
�لإمار�تية  �ل�سد�ق��ة  جلنة  رئي��������ص 
�لبولندية يف بد�ية �للقاء �لفرت��سي 
برئا�سة  �لبولندية  �للجنة  باأع�ساء 
و�أ�سادت  ت�سميلوي��ك،  زبيغني��و  �سعادة 
بتطور �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين 

ل �سيما يف �لقطاع �لقت�سادي. 
�لوطني  �ملجل�ص  رغ��ب��ة  ع��ن  وع���ربت 
�ل����ع����الق����ات  ت����ع����زي����ز  �لحت������������ادي يف 
�مل�ستوى  على  �لبولندية  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�ل��ربمل��اين، م��ن خ��الل توقيع مذكرة 
ت��ف��اه��م وت���ع���اون ب��رمل��ان��ي��ة ت�����س��اه��م يف 
�خلرب�ت،  وت��ب��ادل  �ل��ع��الق��ات  تطوير 
�أك�سبو  يف  بولند�  مل�ساركة  وتطرقت 
2020، م�سرية �إىل �أن جناح بولند� 
�سورة  يف  "�لتنقل"  م��و���س��وع  مي��ث��ل 

حو�ر ثقايف و�سادر�ت جتارية وتفاعل 
بولند�  ���س��الت  وي��ج�����س��د  �ج��ت��م��اع��ي، 
�ملختلفة  �ل���ع���امل  دول  م���ع  �مل��ت��ن��وع��ة 

ومنها دولة �لإمار�ت. 
مريه  �سعادة  حتدثت  مد�خلتها،  ويف 
�ل�سويدي نائب رئي�ص جلنة �ل�سد�قة 
�لإم���ار�ت���ي���ة �ل��ب��ول��ن��دي��ة، ع���ن جهود 
�إىل  �مل���ر�أة، م�سرية  �ل��دول��ة يف متكني 
قر�ر �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة -حفظه 
�هلل - بزيادة مقاعد ع�سوية �ملر�أة يف 
�لأع�ساء  ع��دد  مع  لتت�ساوى  �ملجل�ص 
�ملر�أة  م�ساركة  عر�ست  كما  �ل��رج��ال، 
و�لقطاعات  �ملوؤ�س�سات  يف  �لإمار�تية 

�لعامة و�ل�سلك �لدبلوما�سي. 
�ل���دك���ت���ور ع��ل��ي ر��سد  وق�����ال م���ع���ايل 
�لفرت��سي  �ل��ل��ق��اء  خ���الل  �لنعيمي 
"�إننا نو�جه ذ�ت �لتحديات و�لفر�ص، 
وب���اإم���ك���ان���ن���ا ����س���ن���اع���ة �ل���ع���دي���د من 
�ل��ف��ر���ص ب��ني �ل��ط��رف��ي��ني م��ن خالل 
على  م����وؤك����د�  �لربملاين"،  �ل���ت���ع���اون 

�لتي  �لت�سريعات  م��ن  �ل��ع��دي��د  ت��وف��ر 
ت��دع��م ق��ي��م �ل��ت�����س��ام��ح و�ل��ت��ع��اي�����ص يف 
جمتمع دولة �لإم��ار�ت، و�لتي يعي�ص 
ع���ل���ى �أر����س���ه���ا ب��ت��ج��ان�����ص �أك������رث من 
�أن  منوها  خمتلفة،  جن�سية   200
�ل����ذي وقعته  �لإب��ر�ه��ي��م��ي  �لت���ف���اق 
دول�����ة �لإم��������ار�ت م���ع �إ����س���ر�ئ���ي���ل من 
���س��اأن��ه خ��ل��ق خ��ط��اب ج��دي��د لل�سالم 
منطقة  يف  و�ل��ت��ع��اي�����ص  و�ل��ت�����س��ام��ح 

�ل�سرق �لأو�سط. 
من جانبه نوه �سعادة مرو�ن �ملهريي، 
�ل���ت���ج���اري بني  �ل���ت���ب���ادل  ح��ج��م  �إىل 
مليون   1.5 ي��ب��ل��غ  و�ل����ذي  �ل��ب��ل��دي��ن 
�لدولتني  ك��ال  �أن  مو�سحاً  �أم��ري��ك��ي، 
موقعهما  م���ن  �ل���س��ت��ف��ادة  ميكنهما 
جتارية  ك����ب����و�ب����ات  �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي 
بولند�  و�أن  ل��ه��م،  �مل��ح��ي��ط��ة  ل���ل���دول 
�لأمن  تعزيز  ر�ئ���دة يف جم��ال  تعترب 
�ل��غ��ذ�ئ��ي، ول��دي��ه��ا ق���درة ك��ب��رية على 
�لغذ�ئية،  باملنتجات  �لإم��ار�ت  تزويد 
م�����س��ري� �إىل ت��ط��ل��ع دول�����ة �لإم������ار�ت 

جمال  يف  بولند�  م��ع  للتعاون  �أي�����س��اً 
�لف�ساء.

موزة  �ل��دك��ت��ورة  �سعادة  و��ستعر�ست 
�ل��ع��ام��ري ج��ه��ود �ل��دول��ة يف مكافحة 
�نت�سار فريو�ص كورونا على �مل�ستويني 
�إن دول���ة  �مل��ح��ل��ي و�ل���ع���امل���ي، وق���ال���ت 
�لإم�������ار�ت �أر���س��ل��ت ط���ائ���ر�ت حمملة 
باآلف �لأطنان من �مل�ساعد�ت �لطبية 
�إىل �لكثري من دول �لعامل للم�ساهمة 
وبلغت  �ل��ف��ريو���ص،  لهذ�  �لت�سدي  يف 
�لدولة  قدمتها  �لتي  �للقاح  جرعات 
�ل����ي����وم ل���ل���م���و�ط���ن���ني و�مل���ق���ي���م���ني يف 
�لدولة �أكرث من 6.5 مليون جرعة، 
�لذي  �مل��ت��م��ي��ز  �ل����دور  �إىل  وت��ط��رق��ت 
قامت به �ملر�أة �سمن خطوط �لدفاع 

�لأمامية يف �لت�سدي للفريو�ص.
زبيغنيو  ���س��ع��ادة  �أع�����رب  ج��ان��ب��ه  م���ن 
�ل�سد�قة  جلنة  رئي�ص  ت�سميلوي���ك 
�سعادته  ع��ن  �لإم���ار�ت���ي���ة  �ل��ب��ول��ن��دي��ة 
بولند�  �أن  م��وؤك��د�ً  �للقاء،  ه��ذ�  بعقد 
ت��رى �أن دول���ة �لإم����ار�ت دول���ة عاملية 

وم���ت���ع���ددة �ل��ث��ق��اف��ات ول��دي��ه��ا روؤي����ة 
�سركاء  �أه���م  م��ن  وتعترب  للم�ستقبل 
بولند�، كما �أعرب عن تهنئته للدولة 
على  ع��ام  خم�سني  مب��رور  لحتفالها 
�إن ه���ن���اك جم���الت  �لحت�������اد، وق�����ال 
ع����دي����دة ل���ل���ت���ع���اون م���ن���ه���ا �ل���ت���ع���اون 
تعزيز  يف  �سي�ساهم  �ل���ذي  �ل��ربمل��اين 
�لعالقات  م���ن���ه���ا  �أخ��������رى  جم�������الت 

�لقت�سادية.  
و�أكد �سعادة مارك رز��سا ع�سو جلنة 
�ل�����س��د�ق��ة �ل��ب��ول��ن��دي��ة �لإم���ار�ت���ي���ة، 
على �أن دولة �لإم��ار�ت متكنت خالل 
عام   50 ت��ت��ج��اوز  ل  �ل��ت��ي  م�سريتها 
بالثقافات  غ��ن��ي  جم��ت��م��ع  خ��ل��ق  م���ن 
م��ل��ح��وظ وم��ت��م��ي��ز يف  ب�سكل  وت��ع��م��ل 
�ملر�أة و�ل�سباب، م�سيد�ً  جمال متكني 
ب��ت��ج��رب��ة ب��رمل��ان �ل��ط��ف��ل �لإم���ار�ت���ي، 
�لبولندي  �ل�����ربمل�����ان  �أن  و�أو������س�����ح 
ي�ست�سيف يف بد�ية �سهر يونيو �سنويا 
يف  للم�ساركة  �لبولنديني  �لأط��ف��ال 

جل�سات �لربملان. 

جلنة �ل�صد�قة �لربملانية �لإمار�تية 
�لبولندية تعقد �جتماعها �لفرت��صي �لأول

•• القاهرة-وام:

�لإمار�ت  دولة  �سفري  �ل�سام�سي  �لدكتور حمد  �سعادة  �لتقى 
ل���دى ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر �ل��ع��رب��ي��ة، وم��ن��دوب��ه��ا �ل���د�ئ���م لدى 
جامعة �لدول �لعربية، قد��سة �لبابا تو��سرو�ص �لثاين، بابا 
�لإ�سكندرية وبطريرك �لكر�زة �ملرق�سية. وقدم قد��سة �لبابا 
خالل �للقاء �ل�سكر و�لتقدير لقيادة دولة �لإمار�ت على ما 
تقدمه م��ن ج��ه��ود يف خ��دم��ة �لإن�����س��ان��ي��ة. م��ن جهته تطرق 
�سعادة �ل�سفري للدور �لوطني �لذي لعبه قد��سة �لبابا �سنودة 

�لثالث مبنا�سبة ذكرى مرور 9 �سنو�ت على رحيله.

•• ال�شارقة - الفجر:

يف �إطار �لتعاون �مل�ستمر بني جامعة �ل�سارقة و�ملوؤ�س�سات و�لهيئات �ملحلية 
جائحة  فر�ستها  �لتي  �ل��ظ��روف  ظ��ل  يف  خا�سة  �لطلبة،  دع��م  جم��ال  يف 
من  عليه  ترتب  وم��ا  بعد،  عن  �لتعلم  نظام  فر�ست  و�لتي  كوفيد19-، 
�مل��ح��م��ول، وب��ه��دف تخفيف  �أج��ه��زة �حل��ا���س��وب  �لكلي على  �لع��ت��م��اد �سبه 
�لعبء على كاهل �لطلبة �لغري قادرين و�أ�سرهم، قدمت جمعية �ل�سارقة 
جامعة  ��ستطاعت  وعينيا  ماديا  دعما  �خلريية  �لأعمال  وهيئة  �خلريية 
�ل�سارقة من خالله توفري عدد من �أجهزة �حلا�سوب �ملحمولة لطلبتها، 

�لن��ق��ط��اع عن  وع���دم  درو���س��ه��م  تلقى  ����س��ت��م��ر�ر  على  م�ساعدتهم  ب��ه��دف 
�لدر��سة.

�ل�سارقة  جامعة  مدير  نائب  �حل��اج،  طاهر  �سالح  �لدكتور  جانبه،  من 
حر�ص  على  �أك��د  للطلبة،  �لأجهزة  بت�سليم  قيامه  �أثناء  �ملجتمع  ل�سوؤون 
�جلامعة على توفري كل مقومات �لنجاح لطلبة �جلامعة، وتقدمي �لدعم 
لهم يف كل �سوؤون �حلياة، بهدف توفري بيئة تدري�سية وتعليمية ت�ساعدهم 
على مو��سلة �لدر��سة و�لنجاح. كذلك قدم �لدكتور �سالح طاهر �ل�سكر 
للهيئات و�ملوؤ�س�سات �خلريية بالدولة على دعمهم للعديد من �لطلبة يف 

كافة �ملر�حل منذ بد�ية جائحة كوفيد19-.

بدعم جمعية ال�سارقة اخلريية وهيئة الأعمال اخلريية

جامعة �ل�صارقة توزع �أجهزة حا�صوب على عدد من طلبتها

•• دبي - وام:

�لعام  �لقائد  �مل��ري  خليفة  ع��ب��د�هلل  �لفريق  معايل  �طلع 
ل�سرطة دبي، بح�سور �سعادة �للو�ء �لدكتور عبد �لقدو�ص 
عبد �لرز�ق �لعبيديل م�ساعد �لقائد �لعام ل�سوؤون �لتميز 
�ل�سبابية  �لعمل  فرق  بذلتها  �لتي  �جلهود  على  و�لريادة، 
�ل�سامل  �ل�سرت�تيجي  �لتحديث  م�سروع  ب��اإع��د�د  �ملُكلفة 
ل�����س��رط��ة دب����ي، وذل����ك خ���الل �ج��ت��م��اع ع��ق��ده م��ع��ال��ي��ه مع 

�ل�سباب يف خمترب �لبتكار �لأمني يف �سرطة دبي.
�ملكونة من  �لعمل  �مل��ري من فرق  �لفريق  و��ستمع معايل 
و�لتن�سيق  بالتعاون  و�لتي عملت  �ل�سابة  �لقياد�ت  جمل�ص 
�ل��ت��م��ي��ز و�ل�����ري�����ادة ع��ل��ى م�������س���روع �لتحديث  ق���ط���اع  م���ع 
حول  ُمف�سل  ���س��رح  �إىل  ��ستمع  �ل�����س��ام��ل،  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي 
كافة �جلهود و�ملر�حل �لتي عملو� على تنفيذها يف م�سروع 

�لتحديث �ل�سامل.
و�لنظرة  "�لتناف�سية  ف��ري��ق  ج��ه��ود  على  معاليه  و�ط��ل��ع 
�لعاملية" �لذي عمل على مد�ر �أكرث من 168 �ساعة وعقد 
ملقارنة تقارير �لتناف�سية �لعاملية، كما �طلع  14 �جتماعاً 
جهود  وع��ل��ى  عاملية،  �أمنية  موؤ�س�سة  ��سرت�تيجيات  على 
فريق عمل "�لدر��سات و�لبحوث" و�لذي �سم 13 ع�سو�ً 
�إىل  �أدى  ما  �جتماعاً   25 وعقد  عمل  �ساعة   720 ونفذ 
�لو�سول �إىل 32 تو�سية مل�سروع �لتحديث �ل�سرت�تيجي.

عمل  فريق  جهود  على  �مل��ري  �لفريق  معايل  و�ط��ل��ع  كما 
"�لهياكل �لأمنية" �لذي عقد مقارنات مرجعية مع �أجهزة 
من  �أك��رث  �سمن  �لجتماعات  من  �لعديد  وعقد  �سرطية 

جانب �ل�ستماع ل�سرح حول جهود  �إىل  عمل،  �ساعة   120
فريقي عمل "ح�سر �آر�ء ومتطلبات �ملعنني �لد�خليني من 
�ملعنني  ومتطلبات  �آر�ء  و"ح�سر  دبي"،  �سرطة  موظفي 
�خلارجيني"، و�لجتماعات و�لتو�سيات �لتي تو�سل �إليها 
�مل��ي��د�ين و���س��اع��ات �لعمل  �ل��ن��زول  �لفريقني، وع���دد م��ه��ام 

و�جلل�سات �لتي عقد�ها.
"فريق  ج���ه���ود  ح����ول  ����س���رح  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  و����س��ت��م��ع  ك��م��ا 
�ل�سيا�سات و�لقو�نني" و�لذي عمل على مو�كبة �لتحديث 
در��سة  خ���الل  م��ن  دب���ي  ل�سرطة  �ل�����س��ام��ل  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي 
�ل�����س��ي��ا���س��ات و�ل���ق���و�ن���ني ذ�ت �ل�����س��ل��ة مبهام  �ل��ع��دي��د م���ن 
حملية  م��ق��ارن��ات  وع��ق��د  �ملُختلفة،  دب��ي  �سرطة  وعمليات 
نتائج جهود فريق عمل  �إىل  �ل�ستماع  �إىل جانب  ودولية، 
تنفيذ  على  عمل  و�ل���ذي  �ل�سرت�تيجية"،  "�ملخترب�ت 
خمترب�ت ناق�ست 30 مو�سوعاً حتت عنو�ن "�سباب �ليوم 
�لتو�سيات  م��ن  �لعديد  �إف���ر�ز  �إىل  و�أدت   "2071 �سناع 
و�ملُ��ق��رتح��ات. ويف خ��ت��ام �لج��ت��م��اع، ت��ق��دم م��ع��ايل �لفريق 
�للو�ء عبد �لقدو�ص عبد �لرز�ق  �إىل �سعادة  �ملري بال�سكر 
�ل�سابة  �لعنا�سر  دعم  يف  وخرب�ته  جهوده  على  �لعبيديل 
�ل�سامل  �ل�سرت�تيجي  �لتحديث  "م�سروع  على  �لعاملة 
�لعنا�سر  ذ�ت��ه على جهود  �لوقت  يف  مثنياً  دبي"،  ل�سرطة 
يف  و�جتهاد  جد  بكل  عملت  �لتي  �لفرق  كافة  من  �ل�سابة 
مالمح  ور���س��م  �ل�سامل  �ل�سرت�تيجي  �لتحديث  م�سروع 
�خلطة �ل�سرت�تيجية �مل�ستقبلية ل�سرطة دبي، م�سري�ً �إىل 
�أنهم �إ�سافة نوعية لتحقيق توجهات وروؤى �لقيادة �لعامة 

ل�سرطة دبي يف �مل�ستقبل.

�لقائد �لعام ل�صرطة دبي يطلع على جهود �لفرق 
�ل�صبابية يف م�صروع �لتحديث �ل�صرت�تيجي �ل�صامل

•• دبي- وام:

تقر�أ"  "�أ�سرتي  م�سابقة  دب��ي  حماكم  �سباب  جمل�ص  نظم 
�أ�سر  ُم�ساركة  ت�ستهدف  �لّتي  �لقر�ءة  �سهر  �سمن فعاليات 
�ملوظفني يف �ملحاكم وت�سجيعهم على �لقر�ءة �سمن نطاق 

�لأ�سرة .
فعاليات  تنظيم  دب��ي على  م��ن حماكم  ذل��ك حر�سا  ي��اأت��ي 
و�أن�سطة قر�ئية متنّوعة خالل �سهر �لقر�ءة بهدف �نتهاِج 
عادة �لقر�ءة كاأ�سلوِب حياة يتبعه كل فرد من �أفر�د عائلة 
�سباب  �مل��اج��د ع�سو جمل�ص  ع��ل��ي��اء  دب���ي. وق��ال��ت  حم��اك��م 
لأ�سر  �ف��رت����س��ي��ة  م�����س��اب��ق��ة  تنظيم  �إن����ه مت  دب���ي  حم��اك��م 

�ملوظفني يف حماكم دبي تت�سمن �أ�سئلة من قانون �لّطفل 
�مل�سّور ودمية -�لّطرح �جلديد للقانون- �لّذي عمل عليه 
 2021 يناير  �جل���اري  �ل��ع��ام  مطلع  يف  و�أط��ل��ق��ه  �ملجل�ص 
�لو�لدين لأبنائهم يف م�ساركتهم  �أهمية دور  للتاأكيد على 
ل��ل��ق��ر�ءة و�ل��ت��ع��ل��م ب��ال��ّل��ع��ب �لأم����ر �مل��ه��م ل���زي���ادة �لرت�بط 
وبالأخ�ص  �لأب��ن��اء  ل��دى  �ملعرفة  م�ستوى  ورف���ع  �لأ���س��ري 
�لّطفل/  حقوق  /قانون  لهم  �ملخ�س�ص  بالقانون  �ملعرفة 
وجلعل �لقر�ءة ممتعة ذ�ت طابع مرح فال �سيء ممتع �أكرث 
�ملعرفة  بهدف  �لّلعب  �أن  و�أو���س��ح��ت   . �لّلعب  م��ن  للّطفل 
و�لّلعب  ومهار�ته  قدر�ته  وتنمية  من��ّوه  تعزيز  على  يعمل 
مع �لأ�سرة يبني مبد�أ �مل�ساركة ويعزز رو�بط وثيقة معهم.

جمل�ش �صباب حماكم دبي ينظم م�صابقة )�أ�صرتي تقر�أ(

•• ال�شارقة - الفجر:

�لطفل،  ����س���الم���ة  �إد�رة  ن��ظ��م��ت 
ل�سوؤون  �لأعلى  للمجل�ص  �لتابعة 
�ل�سهر  خ��الل  بال�سارقة،  �لأ���س��رة 
على  رك���زت  فعالية   19 �مل��ا���س��ي، 
بني  وتوزعت  �لتوعوية،  �جلو�نب 
�فرت��سية،  وجل�سات  عمل  ور���ص 

و�سائل  ع����رب  ب���ع���د،  ع����ن  �أق���ي���م���ت 
و��ستهدفت  �مل����رئ����ي،  �لت�������س���ال 
�لأطفال  م��ن   2800 م��ن  �أك���رث 
و�ل����ي����اف����ع����ني و�أول�������ي�������اء �لأم��������ور 

و�ملخت�سني.
و���س��م��ل��ت �ل��ف��ع��ال��ي��ات �إق���ام���ة 11 
لالأطفال  م��وج��ه��ة  ع��م��ل  ور����س���ة 
��ستهدفت  ور����ص  و8  و�ل��ي��اف��ع��ني، 
�أولياء �لأمور، عاجلت مو�سوعات 
خمتلفة، من بينها �لأمن و�لتنمر 
ب����ال����ت����ز�م����ن مع  �لإل��������ك��������رتوين، 
�لحتفاء باليوم �لعاملي لالإنرتنت 
�لآم�����ن، �ل����ذي ت��ق��ام ف��ع��ال��ي��ات��ه يف 
ع�����ام، ويف هذ�  ك���ل  م���ن  ف���رب�ي���ر 

�لإطار قّدم �لطالب ر��سد �لكتبي، 
�أحد �أع�ساء مبادرة �سفر�ء �لأمن 
�لإلكرتوين �لتي �أطلقتها �لإد�رة، 
�لإلكرتوين  �لأمن  حول  ور�ستني 
�لأطفال  ��ستهدفت  �لإ�سارة،  بلغة 

و�ل�سباب مبدر�سة �لأمل لل�سم.
ونظمت �إد�رة �سالمة �لطفل ور�ساً 
يف  �لأطفال  مقاعد  حول  توعوية 
مبادرة  فعاليات  �سمن  �ل�سيار�ت، 
�أطلقتها  بالتز�مك" �لتي  "�حمنا 
�سالمة  وت��ن��اول��ت   ،2017 ع���ام 
�لأطفال يف �ملركبات، ورفع �لوعي 
ب��ق��ان��ون �مل����رور �لحت������ادي، �لذي 
يلزم �ل�سائقني و�لركاب با�ستخد�م 

�أحزمة �لأمان، ومقاعد �ل�سيار�ت 
لالأطفال. 

د�ئ����رة �خلدمات  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
ب��ال�����س��ارق��ة، عقدت  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لإد�رة ور�ص عمل حول �سبل وقاية 
و�لإر�ساد�ت  �لإ�ساءة  من  �لأطفال 
�ل��ت��ي ت��ع��ني �ل�����س��غ��ار ع��ل��ى حماية 
�أنف�سهم، و�سمل هذ� �ملحور �إقامة 
ور�ستني لفئة �لأطفال و�ليافعني، 
ت��ق��ول ل"،  "متى وك��ي��ف  ب��ع��ن��و�ن 
لأولياء  م��وج��ه��ة  �أخ����رى  وور����س���ة 
نحمي  "بالوعي..  بعنو�ن  �لأم��ور 

�أطفالنا من �لإ�ساءة".
فرب�ير  �أن�سطة  ج���دول  وت�سمن 

�جلل�سات  من  ع��دد  تنظيم  كذلك 
�إد�رة  ق�س�ص  ل�سل�سلة  �ل��ق��ر�ئ��ي��ة 
�لتوعوية �ملوجهة  �سالمة �لطفل 
ل���ف���ئ���ة ري����ا�����ص �لأط������ف������ال، وم���ن 
ع��ن��اوي��ن �ل��ق�����س�����ص �ل��ت��ي قدمت 
�ل�سوق"  يف  "نزهة  �جلل�سات:  يف 
و"م�سعود  �ل�سجرة"  و"جدتي 
�لق�س�ص  وت���ن���اول���ت  �لبطل"، 
ل�سخ�سيات  م���ت���ن���وع���ة  م����و�ق����ف 
خم���ت���ل���ف���ة ت���������دور ح�������ول ح���ق���وق 
�سياع  ل��ت��اليف  و�لتوعية  �ل��ط��ف��ل، 
�ملزدحمة،  �لأم���اك���ن  يف  �لأط���ف���ال 
وح���م���اي���ت���ه���م م�����ن خ������الل �ت���ب���اع 

�إجر�ء�ت �ل�سالمة يف �ملنزل.

�صالمة �لطفل تقدم 19 ور�صة وجل�صة �فرت��صية متنوعة لالأطفال و�أولياء �لأمور

�صفري �لدولة لدى �لقاهرة يلتقي قد��صة �لبابا تو��صرو�ش

بنك المشرق - شركة مساهمة عامة ( " الشركة " )
ا�عالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس ا�دارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة باعالم السادة المساهمين والعموم من المهتمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس 
إدارة الشركة وذلك خالل الفترة من يوم الخميس الموافق 18/03/2021 إلى يوم ا�حد الموافق 28/03/2021، ولكل 

شخص توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس ا�دارة أن يرشح نفسه/نفسها لعضوية المجلس بموجب طلب 
يتقدم إلى إدارة الشركة على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه 

على أساسها (عضو مستقل - عضو غير مستقل)

شروط عامة:
عدد ا�عضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس ا�دارة 7 أعضاء.   .1

سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس ا�دارة مفتوحا لمدة ال تقل عن (10) أيام من تاريخ ا�عالن وذلك وفقا لمتطلبات المادة (9) من   .2
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديالته من 

وقت �خر.

يشترط فيمن يرشح نفسه/نفسها لعضوية مجلس ا�دارة أن تنطبق عليه/عليها الشروط الواردة في القانون ا�تحادي رقم (2)   .3
لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة 

الشركات المساهمة العامة وتعميم المصرف المركزي رقم 83 لسنة 2019 المتعلق بنظام ومعايير الحوكمة المؤسسية للبنوك 
والنظام ا�ساسي للشركة وتعديالته من وقت �خر

أن يرفق بطلب الترشح المستندات المشار إليها المادة (10) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 / ر.م) لسنة 2020 وتعديالته   .4
من وقت ا�خر.

ال يجوز للمرشح/المرشحه بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه/ترشحها لشخص آخر وال يقبل أي طلب بعد غلق باب الترشح .  .5

ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح على موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية   .6
www.mashreq.com بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي وفي اجل أقصاه 2 يومين قبل تاريخ انعقاد الجمعية 

العمومية السنوية. 

سيتم موافاة هيئة ا�وراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح  .7

ترسل الترشحات بالبريد أو البريد االلكتروني على العنوان التالي : بنك المشرق ش.م.ع أمانة السر و الحوكمة المؤسسيسة ط24 -   .8
عناية أمين السر بناية برج بنك المشرق- منطقة برج خليفة ، دبي - االمارات العربية المتحدة.

imadK@mashreq.com, ThomasJ@mashreq.com, VijethaP@mashreq.com بريد إلكتروني  

ف���ق���د �مل������دع������و/ ن�������س���ي���م خ���ان 
�ف���غ���ان�������س���ت���ان   ، خ��������ان  دلل 
�جل��ن�����س��ي��ة ج�����و�ز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )O2101415(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
ب��ال�����س��ف��ارة �لف��غ��ان�����س��ت��ان��ي��ة �و 
�قرب مركز �سرطة بالمار�ت.   

فقد�ن جو�ز �صفر

عبد�لرحيم  �مل����دع����و/  ف��ق��د 
�جلن�سية  ب��اك�����س��ت��ان   ، ك���رمي 
ج��������������������و�ز ���������س��������ف��������ره رق��������م 
)9847162( يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  �ق���رب  �و  �لباك�ستانية 

�سرطة بالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �صفر

Date 19/ 3/ 2021  Issue No : 13193

Real Estate Summary 567/2020/18 
Details of service by publication

To the convicted party 1- Ashrafi MD Munirulzaman
Unknown place of residence

The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation
Represented by /Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi 
We notify you that the court judged in its hearing held dated 24-09-2020 
in the above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public 
Corporation ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 
736,755 (Seven Hundred Thirty Six Thousand Seven Hundred Fifty Five 
Dirhams) and the interest of 9 % per annum from 17-07-2020 until the full 
payment, ordered him to pay the charges, the expenses and Five Hundred 
Dirhams as attorney’s fees and rejected other claims. The verdict is issued 
in absentia and may be appealed within thirty days from the day following 
publishing this service.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 20/2021/26 عقاري كلي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- �سركة زينت للتطوير �لعقاري ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي : كرمي مريز� �أقا جاهد برى  
وميثله : عبد�لعزيز حممد عبد�هلل حممد بن خلفان �لزعابي  

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها باإ�ستحقاق �ملدعي للعقار�ت �ملحجوز عليها وبطالن �إجر�ء�ت 
�لتنفيذ رقم )388/2016( عقاري ووقف �إجر�ء�ت بيع �لعقار�ت مو�سوع �لدعوى حلني �لف�سل 
يف �لدعوى �ملاثله وذلك وفقا لن�ص �ملادة 309 �إجر�ء�ت مدنية مع �لز�م �ملدعي عليهم بالر�سوم 
و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2021/3/30 �ل�ساعة 9.30 �سباحا يف قاعة 
�لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة قلعة �ل�سفا 

للنجارة و�حلد�دة �مل�سلحة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1130369 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة حممد مبارك ي�سلم طويل حيدره %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف عبد�لعزيز عبد�هلل �سامل �سعيد �لزيدي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 

اإعــــــــــالن
�ور  دي  �ل�س�����ادة/�سالون  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب للرجال رخ�سة رقم:2753045 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة فريده حممد يو�سف طاهري %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف نهال علي �بر�هيم
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ج�سر �ملحبة لقطع 

غيار �ل�سيار�ت �مل�ستعملة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1030819 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة نو�ف يو�سف نو�ب حممد �حلمادي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف يو�سف نو�ب حممد �حلمادي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سالون �ونلي يف �ي 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب بي للرجال رخ�سة رقم:2468607 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة عبد�لرحمن �سامل �سالح عبد�هلل �سمالن %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف �سلطان عبد�هلل علي عبد�هلل �مل�سعبي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سالون �بوتركي

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1114698 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �سعيد مبارك عبد�هلل نهيل �لعرياين %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سلطان �سامل علي �سعيد �ل�سام�سي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�سركة:�سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م

�ل�سم �لتجاري:نبتكر لالأجهزة �لذكية - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م
عنو�ن �ل�سركة:تاجر �أبوظبي

CN 2729945 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي

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

- تعيني �ل�سادة/ر��سد لتدقيق �حل�سابات و�ل�ست�سار�ت �ل�سريبية ،   2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/3/16 وذلك بناء على قر�ر 

حم�سر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/3/17  -  22322649C3D8EC40D7A:بالرقم

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�سفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ل�سم �لتجاري:�سركة يحي طومان لال�سباغ ذ.م.م
عنو�ن �ل�سركة:�سناعية هيلي - هالل عي�سه هالل �ملزروعي

CN 1721978 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي

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

- تعيني �ل�سادة/�لدرة للمر�جعة و�لتدقيق )�سليمان �حمد �سامل(   2
، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/3/17 وذلك بناء على قر�ر 

حم�سر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/3/18  - بالرقم:2150003423 

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�سفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/ بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

عبد�لقادر �لبطو�ص خلدمات �لرتجمة
رخ�سة رقم:CN 3881200 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/توب  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

تاتو لتجارة �ملالب�ص �جلاهزة
رخ�سة رقم:CN 2027208 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 

اإعــــــــــالن
�لعامة  لل�سيانة  �ملرزوقي  �أحمد  �ل�س�����ادة/عبد�هلل  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م   رخ�سة رقم:CN 1021998 تقدمو� �لينا بطلب

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة عبد�هلل حممد عبد�لرحيم د�د حممد �لبلو�سى %51

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �ح�سن حممود حممد رفيق %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عبد�هلل �حمد عبد�هلل �ملال �ملرزوقي

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد منري بن حممد ��سماعيل

تعديل �إ�سم جتاري من/ عبد�هلل �أحمد �ملرزوقي لل�سيانة �لعامة ذ.م.م

ABDULLA AHMEDAL MARZOUQI GENERAL MAINTENANCE - L L C

�إىل/ دريل بت للمقاولت و �ل�سيانة �لعامة ذ.م.م

DRILL BIT CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE L.L.C

�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

�و  �ي حق  �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن  ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان  تاريخ  ��سبوع من  خالل 

دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/رويال روز لتني�سق �حلد�ئق

رخ�سة رقم:CN 2607335 تقدمو� �لينا بطلب

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة عبد�لنا�سر حممد �حمد ع�سريى  %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حمامه م�سلم �سالح �سامل �ملزروعى من مالك �إىل �سريك

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / حمامه م�سلم �سالح �سامل �ملزروعى من 100 % �إىل %51

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل �إ�سم جتاري من/ رويال روز لتني�سق �حلد�ئق

ROYAL ROSE FOR LANDSCAPING

�إىل/ رويال روز لتني�سق �حلد�ئق ذ.م.م

ROYAL ROSE FOR LANDSCAPING L.L.C

�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

�و  �ي حق  �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن  ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان  تاريخ  ��سبوع من  خالل 

دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/كيماويات مد �جنينريينغ ل�سو�ئل 

�حلفر �لكيماوية - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م

رخ�سة رقم:CN 3710258 تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة ليو� للتوريد�ت �لبرتولية و�ل�سناعية ذ.م.م

 LIWA PETROLEUM & INDUSTRIAL SUPPLIES L.L.C

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف ليو� لال�ستثمار �لقاب�سة

LIWA INVESTMENT HOLDING

�لتنمية  د�ئرة  �لعالن مر�جعة  هذ�  على  �عرت��ص  �و  له حق  كل من  فعلى 

�لقت�سادية خالل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت  �ملدة حيث  �نق�ساء  �و دعوى بعد  م�سوؤولة عن �ي حق 

�ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بخ�سو�ص �لرخ�سة 
رقم:CN 2731909 بال�سم �لتجاري:�نفوتك خلدمات 
�لتوظيف - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م ، بالغاء طلب 

تعديل �لرخ�سة و�عادة �لو�سع كما كان عليه �سابقا
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�سبوع  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بخ�سو�ص �لرخ�سة 
و�ي  �لتجاري:موتور  بال�سم   CN رقم:1475781 
للنقليات �لعامة ، بالغاء طلب تعديل �لرخ�سة و�عادة 

�لو�سع كما كان عليه �سابقا
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�سبوع  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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 اإعـــالن �شطب قيد
للدر��سات  �لعربي  �ملركز  �ل�سادة/�سركة  باأن  �لقت�ساد  وز�رة  تعلن 
�لهند�سية )�جلن�سية: �لردن( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع 
�ل�سركة يف �إمارة �لعني )�لعنو�ن:�ص.�ل�سناعية - ب:مطر حممد 
بناية   - �ل�سناعية  �ملنطقة   - �ص.ب:19533   - �لعميمي  خليفة 
حتت  و�ملقيدة  �ص.ب:91533(   - �لعني   - �لعميمي  حممد  مطر 
رقم )79( يف �سجل �ل�سركات �لجنبية يف �لوز�رة. وتنفيذ� لحكام 
�لقانون �لحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن �ل�سركات �لتجارية 
�ساأن  يف  2010م  ل�سنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة 
�عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�ص لفروع ومكاتب �ملن�ساآت �ملوؤ�س�سة 
باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . يرجى من �ل�سادة ��سحاب �حلق 
ل  ميعاد  يف  �لوز�رة  �ىل  باعرت��سهم  يتقدمو�  �ن  �لعرت��ص  يف 
يتجاوز �سهر من تاريخ �لن�سر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لت�سجيل �لتجاري �ص.ب:)16036( - �لعني.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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 اإعـــالن �شطب قيد
للدر��سات  �لعربي  �ملركز  �ل�سادة/�سركة  باأن  �لقت�ساد  وز�رة  تعلن 
�لهند�سية )�جلن�سية: �لردن( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع 
�ل�سركة يف �إمارة �أبوظبي )�لعنو�ن:�ص.ب:5012 - مدينة �بوظبي 
�ل�سناعية - �يكاد 1 - �أبوظبي - �ص.ب:5012( و�ملقيدة حتت رقم 
لحكام  وتنفيذ�  �لوز�رة.  يف  �لجنبية  �ل�سركات  �سجل  يف   )79(
�لقانون �لحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن �ل�سركات �لتجارية 
�ساأن  يف  2010م  ل�سنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة 
�عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�ص لفروع ومكاتب �ملن�ساآت �ملوؤ�س�سة 
باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . يرجى من �ل�سادة ��سحاب �حلق 
ل  ميعاد  يف  �لوز�رة  �ىل  باعرت��سهم  يتقدمو�  �ن  �لعرت��ص  يف 
يتجاوز �سهر من تاريخ �لن�سر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لت�سجيل �لتجاري �ص.ب:)901( - �أبوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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 اإعـــالن �شطب قيد
�سافومنا  ��ص  ��ص  �ن  �ف  �ل�سادة/�سركة  باأن  �لقت�ساد  وز�رة  تعلن 
�سي�ستيملريي �يه ��ص )�جلن�سية: تركيا( قد تقدمت بطلب �سطب 
عبد�هلل   - )�لعنو�ن:�بوظبي  �أبوظبي  �إمارة  يف  �ل�سركة  فرع  قيد 
حمد لويع - �ص.ب:42065( و�ملقيدة حتت رقم )5083( يف �سجل 
�ل�سركات �لجنبية يف �لوز�رة. وتنفيذ� لحكام �لقانون �لحتادي 
رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن �ل�سركات �لتجارية وتعديالتة و �لقر�ر 
�جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �ساأن  يف  2010م  ل�سنة   )377( رقم  �لوز�ري 
و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�س�سة  �ملن�ساآت  ومكاتب  لفروع  �لرتخي�ص 
�لعرت��ص  يف  �حلق  ��سحاب  �ل�سادة  من  يرجى   . بالدولة  �حلرة 
�ن يتقدمو� باعرت��سهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من 
تاريخ �لن�سر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�ساد �إد�رة �لت�سجيل 

�لتجاري �ص.ب:)901( - �أبوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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وزارة االقت�شاد
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اأخبـار الإمـارات
بتوجيهات حممد بن ر��صد .. �نطالق �لن�صخة �لـ 18 لبطولة دبي �لدولية للجو�د �لعربي

•• دبي-وام:

�آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  م��ن  بتوجيهات 
مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي 
"رعاه �هلل" �نطلقت يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي �سباح �أم�ص 
�لن�سخة �لثامنة ع�سرة لبطولة دبي �لدولية للجو�د �لعربي 
�لتي تقام حتت رعاية �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ر��سد �آل مكتوم 

نائب حاكم دبي وزير �ملالية على مدى ثالثة �أيام .
و�سهد �جلولة �لفتتاحية للبطولة - �لتي تتناف�ص فيها نخبة 
�آل  ر��سد  بن  بن حممد  من�سور  �ل�سيخ  �سمو   - �خليول  من 

مكتوم رئي�ص جمل�ص دبي �لريا�سي وعدد من مالك �خليول 
�مل�ساركة من دولة �لإمار�ت وخم�ص دول عربية و�أجنبية.

�ل����دويل للخيل �مل�ساحب  دب���ي  ���س��م��وه م��ع��ر���ص  �ف��ت��ت��ح  وق���د 
للبطولة، و�طلع على �أهم �ملعرو�سات �ملت�سلة مبعد�ت �خليل 
"�إك�س�سو�ر�ت"  و  وطبية  غ��ذ�ئ��ي��ة  م���و�د  م��ن  وم�ستلزماتها 
 57 ل�  علني  م��ز�د  �لبطولة  هام�ص  على  يقام  كما  وغريها، 
جو�د� من �خليول �لعربية �لأ�سيلة من �إنتاج �ملر�بط �لر�ئدة 

للخيول بالدولة.
بامل�ساركة  �إع��ج��اب��ه  �ل��ري��ا���س��ي  دب���ي  جمل�ص  رئ��ي�����ص  و�أب�����دى 
�لو��سعة لأجود �خليول من دولة �لإم��ار�ت و�ململكة �لعربية 

�مل��ت��ح��دة و�لرب�زيل  �ل��ك��وي��ت و�ل���ولي���ات  �ل�����س��ع��ودي��ة ودول����ة 
وبولند�، معترب� �سموه هذه �مل�ساركة �ملحلية و�لدولية يف هذ� 
�حلدث �لريا�سي �ل�سنوي �لعاملي جناحا لدولة �لإمار�ت لأنه 
يقام يف ظل ظروف م�ستجدة فر�ستها جائحة "كورونا" على 

�ملنطقة و�لعامل .
من  وك��ل  �لفعالية  ه��ذه  تنظيم  على  �لقائمني  �سموه  وه��ن��اأ 
للجهات  �لقوية  �لإر�دة  تعك�ص  بحيث  �إجناحها  على  يعمل 
�ملعنية يف �لدولة على �مل�سي قدما يف ��ست�سافة وتنظيم مثل 
للجميع  متمنيا  �لعزيزة،  دولتنا  �أر���ص  على  �لفعاليات  هذه 

�ل�سالمة و�لنجاح .

•• اأبوطبي- الفجر:

�لإم��ار�ت م�ساء  �ختتمت جمعية كلنا 
�أم�ص �لأول �أعمال ملتقى )نبني �أ�سرة 
�ل�سوء  �سلط  �ل���ذي  وط���ن(،  ونحمي 
�لأ�سرية  �لق�سايا  م��ن  �لعديد  على 
�أ�سرة  بناء  �لوعي وتعزيز  بهدف رفع 

متما�سكة وم�ستقرة.
ويف ختام �مللتقى توجه �ل�سيد عبد�هلل 
�أحمد �لعلي �ملدير �لتنفيذي جلمعية 
و�لتقدير  ب��ال�����س��ك��ر  �لإم��������ار�ت  ك��ل��ن��ا 
�لباحثني  م��ن  �مل�ساركني  جميع  �إىل 
و�مل��وج��ه��ني �لأ���س��ري��ني و�خل�����رب�ء يف 
�أثرو�  �لذين  و�ملجتمع  �لأ�سرة  �سوؤون 
وطروحاتهم،  مب�ساركاتهم  �مللتقى 
�حل�سور  جلميع  بال�سكر  توجه  كما 
�ل���ذي���ن و�ك����ب����و� �مل��ل��ت��ق��ى ع��ل��ى م���د�ر 
ب�سورة جميلة  وتفاعلو�  �أي��ام   ث��الث 
مع �لق�سايا �ملطروحة، و�أ�ساد بنجاح 
خالل  م��ن  �أه��د�ف��ه  وحتقيق  �مللتقى 
من  و�مل��ح��اور  �جلل�سات  ت�سمنته  م��ا 
معلومات و�إر�ساد�ت وتو�سيات خا�سة 

بق�سايا �لأ�سرة و�ملجتمع.
لهذ�  �لأول  �ل��ه��دف  �أن  �ل��ع��ل��ي  و�أك����د 
�أ�سرة م�ستقرة  بناء  �مللتقى هو تعزيز 
وم��ت��م��ا���س��ك��ة م���وؤه���ل���ة وق��������ادرة على 
و�لتنمية،  �لبناء  عملية  يف  �مل�ساهمة 
�لإمار�ت  كلنا  جمعية  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
و����س���م���ن �����س���رت�ت���ي���ج���ت���ه���ا ودوره��������ا 
�لإجتماعي �ستعمل د�ئما على �إطالق 
�لتي  و�لثقافية  �لجتماعية  �ملبادر�ت 
�لولء  م��ب��ادئ  وت��ع��زز  �ملجتمع  تخدم 

و�لعطاء  �لت�سامح  وق��ي��م  و�لن��ت��م��اء 
قيادتنا  وج��ه��ود  توجيهات  وت��رج��م��ة 
�لر�سيدة و�إبر�ز �لوجه �مل�سرق لدولة 
�ليوم  جل�سات  و�ن��ط��ل��ق��ت  �لإم������ار�ت. 
�لإعالمية  �أد�رت����ه����ا  �ل��ت��ي  �خل��ت��ام��ي 
�مل������زون �حل����م����ريي، م���ع ورق�����ة عمل 
بعنو�ن  �ل�����س��ح��ي  ي��و���س��ف  ل���الأ����س���ت���اذ 
�ل�سرعية  و�ل����و�ج����ب����ات  )�حل����ق����وق 
ل��ل��زوج��ني(، و�ل����ذي �أ����س���ار ب��د�ي��ة �أن 
�لأ���س��ل فيها  ر�ب��ط��ة مقد�سة  �ل���زو�ج 
�ملطالبة،  ل  و�ملبادرة  و�لرحمة  �مل��ودة 
و�أنه دون �لوعي باأن �لرجال و�لن�ساء 
خمتلفون فاإن �لعالقة بني �جلن�سني 
ت��ك��ون م��ع��ر���س��ة لإ���س��ك��ال��ي��ات كثرية، 
�ملّن  م��ن  �ل�سكر و�حل����ذر  ع��ل��ى  وح���ث 
و�لبعد عن �ملثالية، وبنّي �أن �حلقوق 
�مل�����س��رتك��ة ب��ني �ل���زوج���ني ت��ق��وم على 
�لح������رت�م وح��ف��ظ �لأ�����س����ر�ر و�مل����ودة 
و�لعطف و�لعناية بالأبناء وتربيتهم.

و�أو�سح �أن من حقوق �لزوجة، توفري 
لها،  و�ل��دو�ء  و�ملاأكل  و�مللب�ص  �مل�سكن 
�أو  تعليمها،  �إك��م��ال  من  منعها  وع��دم 
وفروعها  �أ�سولها  زي���ارة  م��ن  منعها 
�أو  �خلا�سة  لأمو�لها  �لتعر�ص  وعدم 
�لإ�سر�ر بها ماديا �أو معنويا، و�لعدل 

بينها وبني بقية �لزوجات.
ك��م��ا ب���نّي �أن م��ن ح��ق��وق �ل����زوج على 
�ل������زوج������ة؛ ح���ف���ظ ع���ر����س���ه وم���ال���ه 
و�لإ�سر�ف على �لبيت و�حلفاظ على 
�إل  منها  �أولده  و�إر���س��اع  م��وج��ود�ت��ه 
�إذ� كان هناك مانع. ثم �سرح �لأ�ستاذ 
حديثه،  خ���ت���ام  يف  �ل�����س��ح��ي  ي��و���س��ف 

�لعالقة  جن��اح  يف  �خلاطئة  �ملفاهيم 
�لزوجية. قف على �لطرف �لآخر.

�لدكتور  ق���دم  �ل��ث��ان��ي��ة  �جل��ل�����س��ة  ويف 
�سافع �لنيادي مدرب �لتنمية �لب�سرية 
و�ل���ع���الق���ات �لأ�����س����ري����ة، ورق�����ة عمل 
لالأ�سرة(،   �مل��ايل  )�لتخطيط  بعنو�ن 
�أن  �إىل  ح��دي��ث��ه  م��ق��دم��ة  يف  و�أ�����س����ار 
�ل��ت��خ��ط��ي��ط �مل�����ايل �ل�����س��خ�����س��ي يعد 
�لتمويل  يف  �لأ�سا�سية  �ملكونات  �أح��د 
�ل�سخ�سي و�ل��ذي ل ي�ستطيع  �لفرد 
�أهمية  �إىل  بالإ�سافة  عنه  �ل�ستغناء 

�لنفاق �ملتزن و�لذي ي�سمن م�سلحة 
�لفرد و�لأ�سرة و�ملجتمع ب�سكل عام. 

و�أك���������د ع���ل���ى �������س������رورة �مل������و�زن������ة يف 
و��ست�سهد  �ل�����س��ه��ري  �ل��دخ��ل  ���س��رف 
ب����اآي����ات ق���ر�آن���ي���ة حت���ث ع��ل��ى �مل���و�زن���ة 
يف �مل�����س��اري��ف، وق����ال: ل��ك��ي �أجن���ح يف 
مل��و�زن��ة م�����س��رويف ف��ال بد  تخطيطي 
�ملو�زنة  ودقة  �لعتد�ل و�حلكمة  من 
�لتبذير  �لأه����م و�مل��ه��م وجت��ن��ب  ب��ني 
�ل�سروريات  بني  و�ملقاربة  و�لإ�سر�ف 
و�لكماليات. وحتدث عن كيفية �إد�رة 

�ل�ستهالك و�مل�ساريف �ل�سهرية وما 
ي��ج��ب �دخ�����اره، وع��ر���ص مل��ق��ارن��ة بني 
يخطط،  ل  وم��ن  مالياً  يخطط  م��ن 
حيث يخلق �لتخطيط �ل�سليم تفهماً 
و�ل��ت��ز�م��اً م��ن ج��ان��ب �لأ����س���رة ويعزز 
�لو�قع  ب��ني  �لفجوة  وي�سد  تركيزها 
و�ملاأمول، بينما يوؤدي عدم �لتخطيط 
�إىل زيادة �لقر�ر�ت �لع�سو�ئية ويقلل 
م��ن ت��ن��وع �خل���ي���ار�ت لت��خ��اذ ق���ر�ر�ت 

�سليمة.
�لتخطيط  ك��ي��ف��ي��ة  ع���ن  ك��م��ا حت����دث 

�مل����ايل ل��الأ���س��رة، و�أك����د ع��ل��ى �سرورة 
�لتفاق مع �سريك �حلياة على مبد�أ 
�لأ�سرية،  �مليز�نية  لإد�رة  �لتخطيط 
�لن���دف���اع يف �سر�ء  و�ل�����رتوي وع����دم 
بتقدمي  �لأب��ن��اء  و�إ���س��ر�ك  �حلاجيات، 
ط����ارئ  لأي  و�ل�����س����ت����ع����د�د  �لف�����ك�����ار 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م �مل��ب��ك��ر لأه���م���ي���ة �لدخ�����ار 

لالأولد.
�لعائلية  �مل����دخ����ر�ت  �أن  �إىل  و�أ�����س����ار 
ت�سكل عن�سر ��ستقر�ر عاطفي للزوج 
�ل��ذك��ي��ة هي  �لأ����س���رة  و�أن  و�ل���زوج���ة 
�أفر�دها  جميع  ي�سرتك  �لتي  �لأ�سرة 
�أهمية  ىل  م��وؤك��د�ً  ���س��وؤون��ه��ا،  �إد�رة  يف 
�لأ�����س����رة، وقال  �لق��ت�����س��اد يف ح���ي���اة 
�لأو�ساع  ت���ردي  م��ن  ك��ب��ري  ج���زء   �إن 
�لجتماعية لبع�ص �لأ�سر ن�ساأ نتيجًة 
و�سوؤونها  �ملالية  مو�ردها  �إد�رة  ل�سوء 
رّكز  حديثه،  ختام  ويف  �لقت�سادية،  
�لنيادي، على �سرورة  �سافع  �لدكتور 
يعترب  و�ل���ذي  للميز�نية  �لتخطيط 
و�أو�سح  �لأ���س��رة،  �أح��د مقومات جناح 
وطبيعي   و�رد  �مليز�نية  يف  �لعجز  �أن 
و�مل��ط��ل��وب ه��و حت��دي��د �لأ���س��ب��اب، من 
ع��دم �لل��ت��ز�م عند �لن��ف��اق و�لنق�ص 
�نفاق  وظ���ه���ور  �لي������ر�د  يف  �مل��ف��اج��ئ 
�����س����روري غ���ري حم�������س���وب، و�أك������د �أن 
�حل���ل���ول �ل��ع��م��ل��ي��ة ل��ل��ع��ج��ز ت��ك��م��ن يف 
ت��ق��ل��ي��ل �لإن�����ف�����اق و�ل����س���ت���غ���ن���اء عن 
لزيادة  طرق  عن  و�لبحث  �لكماليات 
�ل����دخ����ل، وح������ّذر م���ن مم���ار����س���ة �أم����ّر 
�حللول و�أ�سعبها ملو�جهة �لعجز وهو 

�ل�ستد�نة.

•• دبي-الفجر:

�عتمدت جلنة �ل�سوؤون �لد�ستورية و�لت�سريعية و�لطعون 
للمجل�ص �لوطني �لحتادي خالل �جتماع عقدته �أم�ص 
�سعادة  برئا�سة  2020م،  مار�ص   18 �ملو�فق  �خلمي�ص 
�ل��س�ح�ي رئي�ص �للجنة، تقرير تو�سيات  �أح�م�د عبد�هلل 
�ملجل�ص حول مو�سوع جهود وز�رة �لعدل يف �ساأن تطوير 
وز�رة  �سيا�سة  مو�سوع  در��سة  وو��سلت  �ملحاماة،  مهنة 

�لعدل ب�ساأن �لتوجيه �لأ�سري. 
�لعامة  �لأم���ان���ة  م��ق��ر  ع��ق��د يف  �ل���ذي  ح�سر �لج��ت��م��اع 
عائ�سة  من:  كل  �سعادة  �للجنة  �أع�ساء  بدبي،  للمجل�ص 
بو�سهاب،  حمد  و�أح��م��د  �للجنة،  م��ق��ررة  �مل��ال  حم�م�د 
�لزعابي،  وك���ف���اح حم��م��د  �حل����م����ادي،  ح��م��������د  وع���دن�������ان 

وم��رو�ن عبي��د �ملهي�ري، وهن�د حميد �لعليل��ي.
�للجنة  �إن  �للجنة،  رئي�ص  �ل��س�ح�ي  �أح�م�د  �سعادة  وق��ال 
�لحتادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�ص  تو�سيات  تقرير  �ع��ت��م��دت 

تطوير  ����س���اأن  يف  �ل���ع���دل  وز�رة  ج��ه��ود  م��و���س��وع  ح����ول 
�ل�سابعة  �جلل�سة  يف  مناق�سته  مت  �ل��ذي  �ملحاماة،  مهنة 
يف  2021م  فرب�ير   16 بتاريخ  عقدت  �لتي  للمجل�ص 
مت  حيث  �ل��ع��دل،  وزي��ر  بح�سور  باأبوظبي  �ملجل�ص  مقر 
�إحالة �لتو�سيات للجنة لإعادة �سياغتها وفق مناق�سات 

�لأع�ساء يف �جلل�سة.
و�أ�ساف �سعادته �إىل �أن �للجنة �طلعت خالل �جتماعها 
�ساأن  يف  عقدتها  �لتي  �لنقا�سية  �حللقة  خمرجات  على 

�لأ�سري  �لتوجيه  ب�ساأن  �لعدل  وز�رة  �سيا�سة  مو�سوع 
�لأ�سبوع �ملا�سي، و�سيتم مناق�ستها خالل �جتماع �للجنة 
تناق�ص  �للجنة  �أن  و�أ���س��ار  �حلكومة،  ممثلي  مع  �ل��ق��ادم 
و�ل�سرت�تيجية  �ل��ت�����س��ري��ع��ات  حم���اور  �سمن  �مل��و���س��وع 
�لعدل  وز�رة  بني  و�لتن�سيق  �لأ���س��ري،  بالتوجيه  �ملعنية 
و�جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ت��وج��ي��ه �لأ����س���ري، وج��ه��ود وز�رة 
�لعدل يف �لتعريف باأهمية دور مر�كز �لتوجيه �لأ�سري 

و�ملوجهني �لأ�سريني.

يف ختام ملتقى )نبني اأ�سرة ونحمي وطن( جلمعية كلنا الإمارات

)�حلقوق و�لو�جبات �ل�صرعية للزوجني.. و�لتخطيط �ملايل لالأ�صرة(

جلنة �ل�صوؤون �لد�صتورية لـ »�لوطني �لحتادي« تعتمد تقرير تو�صيات �ملجل�ش حول جهود وز�رة �لعدل لتطوير �ملحاماة

نيويورك �أبوظبي تطلق برنامج 
��صتك�صاف �لهويات �لرقمية

•• اأبوظبي-وام:

�أطلق رو�ق �لفن يف جامعة نيويورك �أبوظبي برنامج "��ستك�ساف �لهويات �لرقمية" �سمن �إطار معر�سه 
�لفرت��سي �لفني �ملقام حاليا.

جتمع  �لتي  �حل��و�ري��ة  �جلل�سات  من  �سل�سلة  �جل��اري  مار�ص   24 فعالياته  تبد�أ  �ل��ذي  �لربنامج  وي�سم 
�سخ�سياٍت �أكادميية وعلماء م�سهورين وفنانني عامليني لنقا�ص مو��سيع متنوعة.

ويرت�فق �لربنامج مع �ملعر�ص �لفرت��سي لي�ص من، يف، على، �أو �إىل �خلط �لذي ي�ستمر حتى 10 يوليو 
�ملقبل. ويبحث �لربنامج �لثقافة �لرقمية وكيفية تكوين �لهويات و�لتاريخ وحتولها و�بتكارها من خالل 

عالقتنا مع �لتكنولوجيا.

جمارك دبي ت�صتعر�ش كتاب 
)رحلة �لبحث عن �أنا( �صمن 

فعاليات �صهر �لقر�ءة
•• دبي-وام:

تو��سل جمارك دبي تنظيم فعالياتها خالل �سهر �لقر�ءة �لوطني حيث نظمت 
حما�سرة  �جلمركي  �لتدريب  مركز  م��ع  بالتعاون  �ملوؤ�س�سي  �لت�سال  �إد�رة 
" رحلة �لبحث عن  " لقاء مع كاتب" تناولت كتاب  �فرت��سية �سمن فعالية 
�أنا " للكاتب خالد �أحمد �سكر �هلل �سابط �لتفتي�ص باإد�رة عمليات �مل�سافرين 
و�لذي �سدر عام 2019 وعر�ص يف معر�ص �ل�سارقة �لدويل للكتاب يف �لعام 
�ل�سوء على مهار�ت موظفي جمارك  �ملحا�سرة بهدف ت�سليط  نف�سه. وتاأتي 
دب���ي وه��و�ي��ات��ه��م ودع��م��ه��ا م��ن ق��ب��ل �ل���د�ئ���رة وت�سجيع �مل��وظ��ف��ني ع��ل��ى �إب���ر�ز 

م�ساهماتهم �ملميزة يف �ستى �ملجالت.
وحتدث خالد �سكر �هلل خالل �ملحا�سرة عن �أهمية �لقر�ءة يف خمتلف �لعلوم 
�ل��ق��درة على  ب��دوره��ا يف  ُت�سهم  �ل�سخ�ص و�لتي  ل��دى  �مل��خ��زون �ملعريف  وزي���ادة 
�لكتابة كما تطرق �إىل مو��سيع عدة منها تاأثري �لقر�ءة على �حلياة �ملجتمعية 

و�لعملية وطرق �لكتابة و�لن�سر و�أ�ساليب �كت�ساف �لذ�ت وتطويرها.
�مل��ب��ادر�ت �لتي  �أه��م  �ل��ق��ر�ءة يعترب من  �أن �سهر  و�أك��د �لكاتب خالد �سكر �هلل 
�لفرد و�ملجتمع  ملا يت�سمنه من منفعة حلياة  وذل��ك  �ل��وزر�ء  �أطلقها جمل�ص 
�لثقافة  لزيادة  و�لكتابة  �لقر�ءة  على  للت�سجيع  مهمة  �سنوية  منا�سبة  وهي 
�ملجتمعية وتطوير �لذ�ت و�أن �لقر�ءة تثقف �لفرد وتزيد من معارفه وتنور 
دربه وتاأثر على حياته �لعملية و�لجتماعية و�أن �لفرد ي�ستطيع �أن يبدع ول 

يتقيد بدر��سته وعمله.

•• بكني-وام:

�لدولة  �سفري  �ل��ظ��اه��ري  ع��ل��ي  ع��ل��ي عبيد  ���س��ع��ادة  �أك���د 
�لعالقات  متانة  على  �ل�سعبية  �ل�سني  جمهورية  ل��دى 
�لتاريخية �لتي تربط دولة �لإمار�ت وجمهورية �ل�سني 
�ل�����س��ع��ب��ي��ة �ل�����س��دي��ق��ة و�حل���ر����ص �مل�����س��ت��م��ر ع��ل��ى تعزيز 
�ل�سفري  �سعادة  وق��ال  �لبلدين.  ب��ني  �مل�سرتك  �ل��ت��ع��اون 
�لظاهري يف مقابلة مع �لقناة �لعربية ل�سبكة تلفزيون 
�ل�سينية تقوم  �لإمار�تية  �لعالقات  �إن  �لدولية  �ل�سني 
يف  و�ل�سفافية  �ملتبادل  و�لح���رت�م  �لتعاون  مبادئ  على 
يف  خا�سة  �ل�سريع  �لإيجابي  بتطورها  وتتميز  �لتعامل 

ظل �لظروف �لقت�سادية و�ل�ستثمارية �مل�سجعة لدولة 
�لإمار�ت و�ل�سني، و�لتي �ساهمت ب�سكل كبري يف ت�سريع 
�ملتبادلة  �لزيار�ت  �إىل  ولفت  �لثنائية.  �لعالقات  تطور 
�لعديد من  �أثمرت  و�لتي  �لبلدين  وم�سوؤويل  قادة  بني 
م�ستوى  �إىل  ثنائية  بعالقات  و�رتقت  �ملهمة  �لتو�فقات 
�ل�سر�كة �لإ�سرت�تيجية �ل�ساملة ور�سمت خارطة طريق 
للنفع  �مل��ت��ب��ادل  �ل��ت��ع��اون  �أ�سا�سها  �مل�ستقبلية  للعالقات 
�سد�قة  عالقة  خلق  يف  و�ساهمت  �مل�سرتكة،  و�مل�سلحة 
و�لأفكار  �ملتو�فقة  �لروؤى  ر�سختها  بينها  ومودة وطيدة 
و�لأمن  و�ل�سالم  �ل�سعب  برفاهية  �لعالقة  يف  �ملتقاربة 
�لإمار�ت  �أن  و�أو�سح  �جلوهرية.  �لق�سايا  من  وغريها 

و�ل�سني تعمالن على رفع درجات �لتعاون �إىل م�ستويات 
ي�سهده  �لعاملية، مثل ما  �لأزم��ات  ف��رت�ت  �أعلى حتى يف 
�ل��ع��امل يف وق��ت��ن��ا �ل��ر�ه��ن م��ن ت��د�ع��ي��ات ك��ارث��ي��ة لوباء 
�لبع�ص، مما  بع�سهما  و�ل�ستفادة من   " "كوفيد19- 
و�أ�سار  ل��الأزم��ة.  �إد�رتهما  ح�سن  فر�ص  تعزيز  يف  �ساهم 
�سعادته خالل �ملقابلة �إىل ح�سوره للعام �لر�بع �لدورة 
�لر�بعة للمجل�ص �لوطني �ل�13 لنو�ب �ل�سعب �ل�سيني 
للموؤمتر  �ل�13  �ل��وط��ن��ي  للمجل�ص  �ل��ر�ب��ع��ة  و�ل�����دورة 
ي�سار  و�للتني  �ل�سيني  لل�سعب  �ل�سيا�سي  �ل�ست�ساري 
�إليهما �خت�سار� با�سم �لدورتني �ل�سنويتني. وقال " �إن 
�ملهم نتابعه باهتمام كل  �ل�سيا�سي �ل�سنوي  هذ� �لعر�ص 

عام لأنه يتيح �لفر�سة لالطالع على �لإجناز�ت �ملهمة 
معربا  ع���ام،  بعد  ع��ام��ا  �ل�سيني  �ل�سعب  يحققها  �ل��ت��ي 
�لعام لها طابع خا�ص  �أن �لجتماعات هذ�  عن �عتقاده 
 2020 عام  �ل�سني خالل  �إجن��از�ت  تلخ�ص  باعتبارها 
مليء  ب��ع��ام  لرتباطها  خا�سة  ل��الإع��ج��اب  ت��دع��و  و�ل��ت��ي 
بالتحديات غري �مل�سبوقة �لتي فر�ستها جائحة كورونا. 
�ل��ع��ام تكت�سب  ل��ه��ذ�  �ل��دورت��ني  �أن خم��رج��ات  �إىل  ون���وه 
بتفاوؤل  نتطلع  ون��ح��ن  ودول���ي���ا،  ك��ب��رية حم��ل��ي��ا  �أه��م��ي��ة 
وحما�ص كبريين لهذه �ملخرجات ملا لها من دور يف تعزيز 
جتمع  �لتي  و�خلا�سة  �ل�ساملة  �لإ�سرت�تيجية  �ل�سر�كة 

دولة �لإمار�ت وجمهورية �ل�سني �ل�سعبية .

�صفري �لدولة ي�صيد بالعالقات �لثنائية بني �لإمار�ت و�ل�صني 

هيئة �لنقل - عجمان 
حتتفل بيوم �ل�صعادة

 
•• عجمان - الفجر:

تز�منا مع يوم �ل�سعادة ��ستقبلت هيئة �لنقل – عجمان موظفيها بعبار�ت 
�أنت  ع��ب��ارة  لتحمل  �لهيئة  مدخل  يف  م���ر�آه  تركيب  على  وعملت  �ل�سعادة 

م�سدر �ل�سعادة مما يبث �لطاقة �لإيجابية بني �ملوظفني
من ناحيته �أكد �سعادة �ملهند�ص عمر بن عمري �ملدير �لعام لهيئة �لنقل يف 
عجمان �أن �لهيئة ت�سعى د�ئما لتباع نهج �لدولة �لتي تتخذ من �ل�سعادة 
بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور  يد  على  قيامها  منذ  فيه  ومنهجاً حت��ذو  مبد�أً 
�لتي  . �سعادة �سعبي«  �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه مبقولته »ثروتي.  �سلطان 
تتجلى قيمتها باأهمية �لإن�سان و�سعادته �لتي متثل �لرثوة �حلقيقية لقيام 

و�زدهار �لبلد
�ل�سعادة  �أول��وي��ات��ه��ا  يف  و�سعت  �لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة  �أن  �سعادته  �أ���س��اف  كما 
�ل�سعادة  �سبل مقومات  تعزيز  د�ئما على  وتعمل  للمجتمع  �أ�سا�سية  كقيمة 
خالل  من  وذل��ك  �لدولة  يف  و�ملقيمني  للمو�طنني  و�لرفاهية  و�لإيجابية 
و�ل�ستقر�ر  و�لأم����ان  �لأم���ن  �ملعي�سة  م�ستويات  �أع��ل��ى  توفري  على  �لعمل 

و�لعي�ص �لكرمي ون�سر ثقافة �لباب �ملفتوح للتعاي�ص مع كافة �ل�سعوب

جلنة �ل�صوؤون �ل�صحية بالوطني �لحتادي  
ت�صتكمل مناق�صة م�صروع قانون �ل�صحة �لنف�صية

•• دبي -وام:

��ستكملت جلنة �ل�سوؤون �ل�سحية و�لبيئية يف �ملجل�ص �لوطني �لحتادي 
خالل  �لنف�سية  �ل�سحة  ���س��اأن  يف  �حت���ادي  ق��ان��ون  م�سروع  م��و�د  مناق�سة 
�لثاين  �لنائب  �ل�سرهان  عبد�هلل  ناعمة  �سعادة  برئا�سة  �أم�ص  �جتماعها 
ووقاية  �ل�سحة  وز�رة  ممثلي  وح�سور  �للجنة،  رئي�سة  �ملجل�ص  لرئي�ص 

�ملجتمع.
دبي،  يف  للمجل�ص  �لعامة  �لأم��ان��ة  مقر  يف  عقد  �ل���ذي  �لج��ت��م��اع  ح�سر 
�للجنة،  �ل�سويدي مقررة  عبد�هلل  �سميه  كل من:  �سعادة  �للجنة  �أع�ساء 
ركا�ص،  بن  وع��ذر�ء ح�سن  �لنقبي،  �سعيد  و�سذى  بو�سهاب،  و�أحمد حمد 

وحممد �أحمد �ليماحي.
وقالت �سعادة ناعمة �ل�سرهان رئي�سة �للجنة، �إن �للجنة �نهت تعديالتها 
�ستقوم  حيث  �ل�سحة،  وز�رة  ممثلي  بح�سور  �لقانون  م�سروع  بنود  على 
�للجنة باإر�سال �جلدول �ملقارن �خلا�ص مب�سروع �لقانون لأع�ساء �ملجل�ص 
�لوطني �لحتادي لإبد�ء �لر�أي يف �لتعديالت �أو يف بنود م�سروع �لقانون 
�لقادم  �جتماعها  خالل  �ساأنه  يف  �لنهائي  تقريرها  �ستعد  كما  مبجمله، 

لإقر�ره ورفعه �ىل �ملجل�ص ومناق�سته يف جل�ساته �لقادمة.
و�أ�سارت �سعادتها �إىل �أن م�سروع �لقانون يهدف �إىل تنظيم �لعالقة بني 
توفري  ي�سمن  مبا  معه،  �ملتعاملة  �لأط���ر�ف  وخمتلف  �لنف�سي  �ملري�ص 
هذ�  يف  بها  �ملعمول  �ملعايري  �أف�سل  وف��ق  ل��ه  �ل��الزم��ة  �ل�سحية  �لرعاية 
�لآثار  وتقليل  �لنف�سي،  �ملري�ص  وكر�مة  حقوق  وحفظ  وحماية  �ملجال، 
و�ملجتمع،  و�لأ���س��رة  �لأف����ر�د  ح��ي��اة  يف  �لنف�سية  لال�سطر�بات  �ل�سلبية 

وتعزيز �ندماج �ملري�ص �لنف�سي يف �ملجتمع.
م�سروع  مو�د  تتناول  �حلكومة  �ل��و�ردة من  �لإي�ساحية  �ملذكرة  وبح�سب 
�ملتعلقة  و�لأحكام  �سريانه.  ونطاق  �لقانون،  و�أهد�ف  �لتعريفات  �لقانون 
�لنف�سيني.  �ملر�سى  قيد  و�سجل  �لنف�سية،  �ل�سحة  خ��دم��ات  برتخي�ص 
وقر�ر�تها.  و�خت�سا�ساتها  و�ملر�جعة  �ملر�قبة  بلجنة  �ملتعلقة  و�لأح��ك��ام 
و�لأحكام �ملتعلقة باحلقوق �لعامة و�حلقوق �ملرتبطة بالرعاية �ل�سحية 
للمري�ص �لنف�سي، ووثيقة حقوق �ملري�ص، وجلنة رعاية حقوق �ملر�سى، 
و�لأحكام  �ملر�سى.  حقوق  رعاية  جلنة  �خت�سا�سات  بيان  �إىل  بالإ�سافة 

�ملتعلقة باأنو�ع �لدخول �إىل �ملن�ساأة �ل�سحية �لنف�سية.
وتت�سمن مو�د م�سروع �لقانون كذلك �لأحكام �ملتعلقة ب�سو�بط �لرعاية 
ت��ع��ذر �لرعاية  ب��ي��ان  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �لإل���ز�م���ي���ة،  �ل��ع��الج��ي��ة �خل��ارج��ي��ة 
�لعالجية �خلارجية �لإلز�مية، وطلب حتويل �لعالج. و�لأحكام �ملتعلقة 
يف  �لنف�سي  �ملري�ص  وم��و�ف��ق��ة  �لإل��ز�م��ي،  �ل��دخ��ول  يف  �ملري�ص  مبو�فقة 

�لدخول �لطوعي، و�لعالج �لطارئ.

Date 19/ 3/ 2021  Issue No : 13193

Real Estate Summary 302/2021/18
Details of service by publication

To the defendant 1- Riyadh Mostafa Awad
Unknown place of residence

Whereas the palintiff / Aqaar Corporation
Represented by/ Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi 
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant 
to pay an amount of (AED 1,142,327), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12 % from the claim until the full 
payment. The hearing of Thursday 25-03-2021 at 08:30 AM on the online 
court hearing was determined for the same.
Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and 
you have to submit the memos or documents you have to the court three 
days at least prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 19/ 3/ 2021  Issue No : 13193

 Real Estate Summary 291/2021/18
Details of service by publication

To the defendant  / 1- Wahida Dai
Unknown place of residence

Whereas the palintiff /  Aqaar Corporation
Represented by /Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi 
 Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant 
to pay an amount of (AED 1,719,599), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12 % from the claim until the full 
payment. The hearing of Thursday 25-03-2021 at 08:30 AM on the online 
court hearing was determined for the same. Therefore, you are ordered 
to attend by yourself or your legal attorney and you have to submit the 
memos or documents you have to the court three days at least prior to 
the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 19/ 3/ 2021  Issue No : 13193

Real Estate Summary 299/2021/18 
Details of service by publication

To the defendant / 1- Ligora Alsalam Nourulislam
Unknown place of residence

Whereas the palintiff / Aqaar Corporation
Represented by/ Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi 
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant to 
pay an amount of (AED 295,877), the charges, the expenses, the attomey's 
fees and the interest of 12% from the claim until the full payment.
The hearing of Thursday 25-03-2021 at 09 AM through video call BOTIM 
application program before Fourth First Instance Case Management on 
Tel. No. (00971566039081) was determined for the same. Therefore, you 
are ordered to attend by yourself or your legal attorney and you have to 
submit the memos or documents you have to the court three days at least 
prior to the hearing

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  19  مار�س 2021 العدد 13193

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  19  مار�س 2021 العدد 13193

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  19  مار�س 2021 العدد 13193

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 344333 تاريخ: 2021/02/03

بيانات �لأولوية: 
�ل�سم: بنك �أبوظبي �لأول �ص.م.ع

وعنو�نه: �ص.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
خدمات �لدعاية و�لإعالن، �إد�رة �لأعمال، توجيه �لأعمال، تفعيل �لن�ساط �ملكتبي، حما�سبة، �إعد�د تقارير �حل�سابات، حتليل 
�ملعلومات  �ملهنية،  �لأعمال  ��ست�سار�ت  �لأعمال،  تقييم  �لدفاتر،  م�سك  �لإعالنات،  ل�سق  �حل�سابات،  تدقيق  �لتكلفة،  �أ�سعار 
��ست�سار�ت  �إد�رة �لأعمال،  �مل�ساعدة يف  �إد�رة وتنظيم �لأعمال،  ��ست�سار�ت يف  و�لأخبار عن �لأعمال، �لتحريات عن �لأعمال، 
�إد�رة �لأعمال، �أبحاث �لأعمال، تقدمي �ملعلومات �لتجارية و�لن�سح للم�ستهلكني )موؤ�س�سة �إر�ساد �مل�ستهلكني(، عر�ص �ل�سلع 
على و�سائل �لت�سال لغايات بيعها بالتجزئة، جتميع �ملعلومات يف قو�عد بيانات �لكمبيوتر، حتليل �أ�سعار �لتكلفة، �لإعالن 
�لدعاية و�لإعالن  �لت�سويق،  در��سات  �لت�سويق،  �أبحاث  �لت�سويق،  �لفو�تري،  �لتنبوؤ�ت �لقت�سادية، حترير  �ملبا�سر،  بالربيد 
توظيف  �لأ�سعار،  مقارنة  خدمات  �ل��رو�ت��ب،  ك�سوف  �إع��د�د  �لأع��م��ال(،  يف  )م�ساعدة  �خلارجي  �لتعاقد  خدمات  �خل��ارج��ي، 
�لأفر�د، تاأجري �آلت �لبيع، خدمات �ل�سكرتارية، بحث �لكفالت، �إعد�د تقارير �حل�سابات، �إعد�د �ل�سر�ئب، خدمات �لت�سويق 

عرب �لهاتف، خدمات �سم�سرة �لأعمال، �لدعاية و�لإعالن لرتويج �سم�سرة �لأ�سهم وغريها من �لأور�ق �ملالية.
خلفية  على  و�لأبي�ص  �لأزرق  باللون  مميز  بخط  �لإجنليزية  باللغة   magnati كلمة  عبارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�سف 

باللون �لأ�سود.
  �ل�سرت�طات: 

�إر�ساله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد  فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك 
�مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  19  مار�س 2021 العدد 13193

EAT 166226

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
بيانات �لأولوية:  �ملودعة بالرقم: 344334               تاريخ: 2021/02/03 

�ل�سم: بنك �أبوظبي �لأول �ص.م.ع
وعنو�نه: �ص.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�سورة العالمة 
وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:36

�ل�سوؤون و�خلدمات �مل�سرفية، �خلدمات �مل�سرفية بالإنرتنت، �خلدمات �مل�سرفية بالهاتف، �خلدمات �مل�سرفية بالهو�تف 
�ملالية،  �لأعمال  ت�سفية  خدمات  �مل�سرفية،  �لأعمال  معلومات  �ملنزلية،  �مل�سرفية  �خلدمات  �مل�سرفية،  �لأعمال  �ملتحركة، 
��ستثمار روؤو�ص �لأمو�ل، �لتحقق من �ل�سيكات، �ملقا�سة �ملالية، غرف �ملقا�سة �ملالية، �ل�ست�سار�ت �ملالية،  مكاتب �لئتمان، 
خدمات بطاقات �لئتمان، �إ�سد�ر بطاقات �لئتمان، خدمات بطاقات �لدين، حفظ �لأ�سياء �لثمينة كوديعة، �لتقييم �ملايل 
)�لتاأمني و�لأعمال �مل�سرفية و�لعقار�ت(، �ل�سر�فة، �ملعلومات �ملالية، �لإد�رة �ملالية، �لكفالت �ملالية، �خلدمات �لتمويلية، 
��ستثمار �لأمو�ل، حتويل �لأمو�ل �لكرتونياً، �ل�سمانات، �سمان �سند�ت �لتاأمني �ل�سحي، متويل �لبيع بالتق�سيط، �إ�سد�ر 
بطاقات �سر�ء ذ�ت قيمة، �إ�سد�ر �ل�سيكات �ل�سياحية، متويل �ل�سر�ء و�لإيجار، �لقرو�ص ب�سمان، �إبر�م �سند�ت �لتاأمني على 
�حلياة، �لقرو�ص �ملالية، خدمات حفظ �لود�ئع، بنوك �لتوفري، �ل�سكوك �ل�سرعية، خدمات �ل�سم�سرة، �ل�سم�سرة �خلا�سة 
�ل�سم�سرة  �ل�سند�ت،  �سم�سرة  �ملالية،  �لأور�ق  بور�سة  �سم�سرة  �ل�ستثمار،  يف  �ل�سم�سرة  �لب�سائع،  يف  �ل�سم�سرة  بالرهانات، 
�ملالية، �سمرة �لأور�ق �ملالية، خدمات �ل�سم�سرة يف �ل�سبائك، �ل�سم�سرة يف ��ستثمار روؤو�ص �لأمو�ل، �ل�سم�سرة يف �ل�ستثمار 
�ملايل، �ل�سم�سرة يف �لعقار�ت، خدمات �ل�سم�سرة �ملتعلقة بالتمويل �لتباديل، �ل�سم�سرة يف �سرف �لعمالت، �ل�سر�فة، �أ�سو�ق 

�سر�فة �لعمالت �لأجنبية.
خلفية  على  و�لأبي�ص  �لأزرق  باللون  مميز  بخط  �لإجنليزية  باللغة   magnati و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة كلمة

باللون �لأ�سود.
  �ل�سرت�طات: 

�إر�ساله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد  فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك 
�مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  19  مار�س 2021 العدد 13193

EAT 166227

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 344325        تاريخ: 2021/02/03

بيانات �لأولوية: 
�ل�سم: بنك �أبوظبي �لأول �ص.م.ع

وعنو�نه: �ص.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
خدمات �لدعاية و�لإعالن، �إد�رة �لأعمال، توجيه �لأعمال، تفعيل �لن�ساط �ملكتبي، حما�سبة، �إعد�د تقارير �حل�سابات، 
حتليل �أ�سعار �لتكلفة، تدقيق �حل�سابات، ل�سق �لإعالنات، م�سك �لدفاتر، تقييم �لأعمال، ��ست�سار�ت �لأعمال �ملهنية، 
�ملعلومات و�لأخبار عن �لأعمال، �لتحريات عن �لأعمال، ��ست�سار�ت يف �إد�رة وتنظيم �لأعمال، �مل�ساعدة يف �إد�رة �لأعمال، 
��ست�سار�ت �إد�رة �لأعمال، �أبحاث �لأعمال، تقدمي �ملعلومات �لتجارية و�لن�سح للم�ستهلكني )موؤ�س�سة �إر�ساد �مل�ستهلكني(، 
عر�ص �ل�سلع على و�سائل �لت�سال لغايات بيعها بالتجزئة، جتميع �ملعلومات يف قو�عد بيانات �لكمبيوتر، حتليل �أ�سعار 
�لتكلفة، �لإعالن بالربيد �ملبا�سر، �لتنبوؤ�ت �لقت�سادية، حترير �لفو�تري، �لت�سويق، �أبحاث �لت�سويق، در��سات �لت�سويق، 
�ل��رو�ت��ب، خدمات  �إع���د�د ك�سوف  �لأع��م��ال(،  �لتعاقد �خل��ارج��ي )م�ساعدة يف  و�لإع���الن �خل��ارج��ي، خ��دم��ات  �لدعاية 
تقارير �حل�سابات،  �إع��د�د  �لكفالت،  �ل�سكرتارية، بحث  �لبيع، خدمات  �آلت  تاأجري  �لأف��ر�د،  توظيف  �لأ�سعار،  مقارنة 
�إعد�د �ل�سر�ئب، خدمات �لت�سويق عرب �لهاتف، خدمات �سم�سرة �لأعمال، �لدعاية و�لإعالن لرتويج �سم�سرة �لأ�سهم 

وغريها من �لأور�ق �ملالية.
و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة كلمة magnati باللغة �لإجنليزية بخط مميز.

  �ل�سرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد 

�مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  19  مار�س 2021 العدد 13193

EAT 166222

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 344327          تاريخ: 2021/02/03

بيانات �لأولوية: 
�ل�سم: بنك �أبوظبي �لأول �ص.م.ع

وعنو�نه: �ص.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:36
�ل�سوؤون و�خلدمات �مل�سرفية، �خلدمات �مل�سرفية بالإنرتنت، �خلدمات �مل�سرفية بالهاتف، �خلدمات �مل�سرفية بالهو�تف 
�ملالية،  �لأعمال  ت�سفية  خدمات  �مل�سرفية،  �لأعمال  معلومات  �ملنزلية،  �مل�سرفية  �خلدمات  �مل�سرفية،  �لأعمال  �ملتحركة، 
��ستثمار روؤو�ص �لأمو�ل، �لتحقق من �ل�سيكات، �ملقا�سة �ملالية، غرف �ملقا�سة �ملالية، �ل�ست�سار�ت �ملالية،  مكاتب �لئتمان، 
خدمات بطاقات �لئتمان، �إ�سد�ر بطاقات �لئتمان، خدمات بطاقات �لدين، حفظ �لأ�سياء �لثمينة كوديعة، �لتقييم �ملايل 
)�لتاأمني و�لأعمال �مل�سرفية و�لعقار�ت(، �ل�سر�فة، �ملعلومات �ملالية، �لإد�رة �ملالية، �لكفالت �ملالية، �خلدمات �لتمويلية، 
��ستثمار �لأمو�ل، حتويل �لأمو�ل �لكرتونياً، �ل�سمانات، �سمان �سند�ت �لتاأمني �ل�سحي، متويل �لبيع بالتق�سيط، �إ�سد�ر 
بطاقات �سر�ء ذ�ت قيمة، �إ�سد�ر �ل�سيكات �ل�سياحية، متويل �ل�سر�ء و�لإيجار، �لقرو�ص ب�سمان، �إبر�م �سند�ت �لتاأمني على 
�حلياة، �لقرو�ص �ملالية، خدمات حفظ �لود�ئع، بنوك �لتوفري، �ل�سكوك �ل�سرعية، خدمات �ل�سم�سرة، �ل�سم�سرة �خلا�سة 
�ل�سم�سرة  �ل�سند�ت،  �سم�سرة  �ملالية،  �لأور�ق  بور�سة  �سم�سرة  �ل�ستثمار،  يف  �ل�سم�سرة  �لب�سائع،  يف  �ل�سم�سرة  بالرهانات، 
�ملالية، �سمرة �لأور�ق �ملالية، خدمات �ل�سم�سرة يف �ل�سبائك، �ل�سم�سرة يف ��ستثمار روؤو�ص �لأمو�ل، �ل�سم�سرة يف �ل�ستثمار 
�ملايل، �ل�سم�سرة يف �لعقار�ت، خدمات �ل�سم�سرة �ملتعلقة بالتمويل �لتباديل، �ل�سم�سرة يف �سرف �لعمالت، �ل�سر�فة، �أ�سو�ق 

�سر�فة �لعمالت �لأجنبية.
و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة كلمة magnati باللغة �لإجنليزية بخط مميز.

  �ل�سرت�طات: 
بالربيد  �إر�ساله  �أو  �لإقت�ساد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �أن  ذلك  لديه �عرت��ص على  فعلى من 

�مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  19  مار�س 2021 العدد 13193

EAT 166223

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 344331           تاريخ: 2021/02/03

بيانات �لأولوية: 
�ل�سم: بنك �أبوظبي �لأول �ص.م.ع

وعنو�نه: �ص.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
خدمات �لدعاية و�لإعالن، �إد�رة �لأعمال، توجيه �لأعمال، تفعيل �لن�ساط �ملكتبي، حما�سبة، �إعد�د تقارير �حل�سابات، حتليل 
�ملعلومات  �ملهنية،  �لأعمال  ��ست�سار�ت  �لأعمال،  تقييم  �لدفاتر،  م�سك  �لإعالنات،  ل�سق  �حل�سابات،  تدقيق  �لتكلفة،  �أ�سعار 
��ست�سار�ت  �إد�رة �لأعمال،  �مل�ساعدة يف  �إد�رة وتنظيم �لأعمال،  ��ست�سار�ت يف  و�لأخبار عن �لأعمال، �لتحريات عن �لأعمال، 
�إد�رة �لأعمال، �أبحاث �لأعمال، تقدمي �ملعلومات �لتجارية و�لن�سح للم�ستهلكني )موؤ�س�سة �إر�ساد �مل�ستهلكني(، عر�ص �ل�سلع 
على و�سائل �لت�سال لغايات بيعها بالتجزئة، جتميع �ملعلومات يف قو�عد بيانات �لكمبيوتر، حتليل �أ�سعار �لتكلفة، �لإعالن 
�لدعاية و�لإعالن  �لت�سويق،  در��سات  �لت�سويق،  �أبحاث  �لت�سويق،  �لفو�تري،  �لتنبوؤ�ت �لقت�سادية، حترير  �ملبا�سر،  بالربيد 
توظيف  �لأ�سعار،  مقارنة  خدمات  �ل��رو�ت��ب،  ك�سوف  �إع��د�د  �لأع��م��ال(،  يف  )م�ساعدة  �خلارجي  �لتعاقد  خدمات  �خل��ارج��ي، 
�لأفر�د، تاأجري �آلت �لبيع، خدمات �ل�سكرتارية، بحث �لكفالت، �إعد�د تقارير �حل�سابات، �إعد�د �ل�سر�ئب، خدمات �لت�سويق 

عرب �لهاتف، خدمات �سم�سرة �لأعمال، �لدعاية و�لإعالن لرتويج �سم�سرة �لأ�سهم وغريها من �لأور�ق �ملالية.
و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة كلمات magnati بخط مميز حتتها Payments into Possibilities بخط 

�سغري و�لكلمات باللغة �لإجنليزية.
  �ل�سرت�طات: 

بالربيد  �إر�ساله  �أو  �لإقت�ساد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �أن  ذلك  لديه �عرت��ص على  فعلى من 
�مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  19  مار�س 2021 العدد 13193

EAT 166224

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
بيانات �لأولوية:  �ملودعة بالرقم: 344332         تاريخ: 2021/02/03 

�ل�سم: بنك �أبوظبي �لأول �ص.م.ع
وعنو�نه: �ص.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�سورة العالمة 
وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:36

�ل�سوؤون و�خلدمات �مل�سرفية، �خلدمات �مل�سرفية بالإنرتنت، �خلدمات �مل�سرفية بالهاتف، �خلدمات �مل�سرفية بالهو�تف 
�ملالية،  �لأعمال  ت�سفية  خدمات  �مل�سرفية،  �لأعمال  معلومات  �ملنزلية،  �مل�سرفية  �خلدمات  �مل�سرفية،  �لأعمال  �ملتحركة، 
��ستثمار روؤو�ص �لأمو�ل، �لتحقق من �ل�سيكات، �ملقا�سة �ملالية، غرف �ملقا�سة �ملالية، �ل�ست�سار�ت �ملالية،  مكاتب �لئتمان، 
خدمات بطاقات �لئتمان، �إ�سد�ر بطاقات �لئتمان، خدمات بطاقات �لدين، حفظ �لأ�سياء �لثمينة كوديعة، �لتقييم �ملايل 
)�لتاأمني و�لأعمال �مل�سرفية و�لعقار�ت(، �ل�سر�فة، �ملعلومات �ملالية، �لإد�رة �ملالية، �لكفالت �ملالية، �خلدمات �لتمويلية، 
��ستثمار �لأمو�ل، حتويل �لأمو�ل �لكرتونياً، �ل�سمانات، �سمان �سند�ت �لتاأمني �ل�سحي، متويل �لبيع بالتق�سيط، �إ�سد�ر 
بطاقات �سر�ء ذ�ت قيمة، �إ�سد�ر �ل�سيكات �ل�سياحية، متويل �ل�سر�ء و�لإيجار، �لقرو�ص ب�سمان، �إبر�م �سند�ت �لتاأمني على 
�حلياة، �لقرو�ص �ملالية، خدمات حفظ �لود�ئع، بنوك �لتوفري، �ل�سكوك �ل�سرعية، خدمات �ل�سم�سرة، �ل�سم�سرة �خلا�سة 
�ل�سم�سرة  �ل�سند�ت،  �سم�سرة  �ملالية،  �لأور�ق  بور�سة  �سم�سرة  �ل�ستثمار،  يف  �ل�سم�سرة  �لب�سائع،  يف  �ل�سم�سرة  بالرهانات، 
�ملالية، �سمرة �لأور�ق �ملالية، خدمات �ل�سم�سرة يف �ل�سبائك، �ل�سم�سرة يف ��ستثمار روؤو�ص �لأمو�ل، �ل�سم�سرة يف �ل�ستثمار 
�ملايل، �ل�سم�سرة يف �لعقار�ت، خدمات �ل�سم�سرة �ملتعلقة بالتمويل �لتباديل، �ل�سم�سرة يف �سرف �لعمالت، �ل�سر�فة، �أ�سو�ق 

�سر�فة �لعمالت �لأجنبية.
و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة كلمات magnati بخط مميز حتتها Payments into Possibilities بخط 

�سغري و�لكلمات باللغة �لإجنليزية.
  �ل�سرت�طات: 

�إر�ساله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد  فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك 
�مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  19  مار�س 2021 العدد 13193

EAT 166225

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 344335 تاريخ: 2021/02/03

بيانات �لأولوية: 
�ل�سم: بنك �أبوظبي �لأول �ص.م.ع

وعنو�نه: �ص.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
خدمات �لدعاية و�لإعالن، �إد�رة �لأعمال، توجيه �لأعمال، تفعيل �لن�ساط �ملكتبي، حما�سبة، �إعد�د تقارير �حل�سابات، حتليل 
�ملعلومات  �ملهنية،  �لأعمال  ��ست�سار�ت  �لأعمال،  تقييم  �لدفاتر،  م�سك  �لإعالنات،  ل�سق  �حل�سابات،  تدقيق  �لتكلفة،  �أ�سعار 
��ست�سار�ت  �إد�رة �لأعمال،  �مل�ساعدة يف  �إد�رة وتنظيم �لأعمال،  ��ست�سار�ت يف  و�لأخبار عن �لأعمال، �لتحريات عن �لأعمال، 
�إد�رة �لأعمال، �أبحاث �لأعمال، تقدمي �ملعلومات �لتجارية و�لن�سح للم�ستهلكني )موؤ�س�سة �إر�ساد �مل�ستهلكني(، عر�ص �ل�سلع 
على و�سائل �لت�سال لغايات بيعها بالتجزئة، جتميع �ملعلومات يف قو�عد بيانات �لكمبيوتر، حتليل �أ�سعار �لتكلفة، �لإعالن 
�لدعاية و�لإعالن  �لت�سويق،  در��سات  �لت�سويق،  �أبحاث  �لت�سويق،  �لفو�تري،  �لتنبوؤ�ت �لقت�سادية، حترير  �ملبا�سر،  بالربيد 
توظيف  �لأ�سعار،  مقارنة  خدمات  �ل��رو�ت��ب،  ك�سوف  �إع��د�د  �لأع��م��ال(،  يف  )م�ساعدة  �خلارجي  �لتعاقد  خدمات  �خل��ارج��ي، 
�لأفر�د، تاأجري �آلت �لبيع، خدمات �ل�سكرتارية، بحث �لكفالت، �إعد�د تقارير �حل�سابات، �إعد�د �ل�سر�ئب، خدمات �لت�سويق 

عرب �لهاتف، خدمات �سم�سرة �لأعمال، �لدعاية و�لإعالن لرتويج �سم�سرة �لأ�سهم وغريها من �لأور�ق �ملالية.
 Payments into و�لأبي�ص حتتها  �لأزرق  باللون  magnati بخط مميز  كلمات  �لعالمة عبارة  �لعالمة:  و�سف 

�سغري باللون �لأبي�ص على خلفية باللون �لأ�سود و�لكلمات باللغة �لإجنليزية. بخط   Possibilities
  �ل�سرت�طات: 

بالربيد  �إر�ساله  �أو  �لإقت�ساد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �أن  ذلك  لديه �عرت��ص على  فعلى من 
�مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  19  مار�س 2021 العدد 13193

EAT 166228

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
بيانات �لأولوية:  �ملودعة بالرقم: 344338            تاريخ: 2021/02/03 

�ل�سم: بنك �أبوظبي �لأول �ص.م.ع
وعنو�نه: �ص.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�سورة العالمة 
وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:36

�ل�سوؤون و�خلدمات �مل�سرفية، �خلدمات �مل�سرفية بالإنرتنت، �خلدمات �مل�سرفية بالهاتف، �خلدمات �مل�سرفية بالهو�تف 
�ملالية،  �لأعمال  ت�سفية  خدمات  �مل�سرفية،  �لأعمال  معلومات  �ملنزلية،  �مل�سرفية  �خلدمات  �مل�سرفية،  �لأعمال  �ملتحركة، 
��ستثمار روؤو�ص �لأمو�ل، �لتحقق من �ل�سيكات، �ملقا�سة �ملالية، غرف �ملقا�سة �ملالية، �ل�ست�سار�ت �ملالية،  مكاتب �لئتمان، 
خدمات بطاقات �لئتمان، �إ�سد�ر بطاقات �لئتمان، خدمات بطاقات �لدين، حفظ �لأ�سياء �لثمينة كوديعة، �لتقييم �ملايل 
)�لتاأمني و�لأعمال �مل�سرفية و�لعقار�ت(، �ل�سر�فة، �ملعلومات �ملالية، �لإد�رة �ملالية، �لكفالت �ملالية، �خلدمات �لتمويلية، 
��ستثمار �لأمو�ل، حتويل �لأمو�ل �لكرتونياً، �ل�سمانات، �سمان �سند�ت �لتاأمني �ل�سحي، متويل �لبيع بالتق�سيط، �إ�سد�ر 
بطاقات �سر�ء ذ�ت قيمة، �إ�سد�ر �ل�سيكات �ل�سياحية، متويل �ل�سر�ء و�لإيجار، �لقرو�ص ب�سمان، �إبر�م �سند�ت �لتاأمني على 
�حلياة، �لقرو�ص �ملالية، خدمات حفظ �لود�ئع، بنوك �لتوفري، �ل�سكوك �ل�سرعية، خدمات �ل�سم�سرة، �ل�سم�سرة �خلا�سة 
�ل�سم�سرة  �ل�سند�ت،  �سم�سرة  �ملالية،  �لأور�ق  بور�سة  �سم�سرة  �ل�ستثمار،  يف  �ل�سم�سرة  �لب�سائع،  يف  �ل�سم�سرة  بالرهانات، 
�ملالية، �سمرة �لأور�ق �ملالية، خدمات �ل�سم�سرة يف �ل�سبائك، �ل�سم�سرة يف ��ستثمار روؤو�ص �لأمو�ل، �ل�سم�سرة يف �ل�ستثمار 
�ملايل، �ل�سم�سرة يف �لعقار�ت، خدمات �ل�سم�سرة �ملتعلقة بالتمويل �لتباديل، �ل�سم�سرة يف �سرف �لعمالت، �ل�سر�فة، �أ�سو�ق 

�سر�فة �لعمالت �لأجنبية.
 Payments into و�لأبي�ص حتتها  �لأزرق  باللون  magnati بخط مميز  كلمات  �لعالمة عبارة  �لعالمة:  و�سف 

�سغري باللون �لأبي�ص على خلفية باللون �لأ�سود و�لكلمات باللغة �لإجنليزية. بخط   Possibilities
  �ل�سرت�طات: 

�إر�ساله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد  فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك 
�مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  19  مار�س 2021 العدد 13193

EAT 166229

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 343722     بتاريخ :  2021/1/24
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م
با�سم: �سايكل �سالينج �ص. ذ. م. م.

وعنو�نه:    �ص ب 4422 – �لفجرية – دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

�أو  )للتعليم  �ملناف�سات  �أو  �ملباريات  تنظيم  و�لثقافية؛  �لريا�سية  و�لأن�سطة  �لتدريب  �لرتفيه،  خدمات 
�لرتفيه(؛ خدمات �لنو�دي )للرتفيه �أو �لتعليم(؛ خدمات �لنو�دي �ل�سحية )خدمات تدريب �لياقة �لبدنية 
�ملباريات  تنظيم  �مل�سرحية؛  للعرو�ص  �ملقاعد  حجز  �لليلية؛  �ل��ن��و�دي  خ��دم��ات  �ل�سحة(؛  على  و�حل��ف��اظ 
و�إد�رة  ؛ تنظيم  �لدر��سية  و�إد�رة �حللقات  �ملوؤمتر�ت؛ تنظيم  و�إد�رة  �لريا�سي؛ تنظيم  �لتدريب  �لريا�سية؛ 

ور�سات �لعمل )تدريب(.
�لو�ق�عة بالفئة: 41

ل�سبه  ر���س��م  على  �لالتينية  ب��الأح��رف    CYCLE CHALLENGE �لكلمات   : �ل��ع��الم��ة  و���س��ف 
�مل�ستطيل ر�سم لدر�جة يقودها �سخ�ص مميزة �لر�سم �لعالمة باللون  �لي�سار من  �لناحية  م�ستطيل وعلى 

�لأبي�ص و�لأ�سود .
�ل�سرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  19  مار�س 2021 العدد 13193

لإعالناتكم
يرجى الت�سال على فــــي 

هاتف:024488300 

 فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/07581
�ملخطر: حممد هالل �سالح لولو - �ردين �جلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم “ 784194914146835 
“ب�سفته مالك �لرخ�سة �ملذكورة �أدناه - �لعنو�ن : �ل�سارقة - �سناعية 10 - �سارع مليحة - حمل 4 - ملك 

عبيد �سعيد كنون �ل�سام�سي . هاتف رقم : 971558481840  
 “ رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  �جلن�سية  �إمار�تي   - علي  �آل  عنرب  على  عبد�هلل  خالد   : �إليه  �ملخطر 

�ل�سارقة باإمارة  �ملركزي  �ل�سجن  لدى  موقوف   : �لعنو�ن    784197821970247
مو�سوع �لإخطار : ��ستدعاء �ملخطر �ليه �إىل �لد�ئرة �لقت�سادية

�لوقائع : 
و�لأدو�ت  و�ل�سباغ  �لبناء  مو�د  لتجارة  �لبر�ر  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف  خدمات  وكيل  �إليه  �ملخطر  �أن  حيث 
�أن  حيث  و   -  121246 برقم  �ل�سارقة  باإمارة  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  و�ملرخ�سة  �لكهربانية” 
�ملخطر يطلب من �ملخطر �إليه �حل�سور �إىل �لد�ئرة �لقت�سادية للتوقيع على �لأور�ق �لالزمة لإخر�جه 
�إىل  بال�سرورة �حل�سور  �إليه  �ملخطر  �ملخطر  يعلن  عليه  و   - وكيل خدمات جديد   وتعيني  �لرخ�سة  من 
�سعادة  �ملخطر من  يلتم�ص  و عليه   - ��ستالم �لخطار  تاريخ  �أيام من   5 �لإقت�سادية وذلك خالل  �لد�ئرة 

�لكاتب �لعدل بال�سارقة �إخطاركم بهذ� ر�سميا.
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 
 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2021/05700
�ملخطر/ جمعية مالك برج �لروز 1 ميثلها �ل�سيد �ملحامي/�سعود حممد عبد �حلميد حممد - �مار�تي �جلن�سيه

و�حمل هويه 784198329351385
)C2504( لعنو�ن: دبي - �خلليج �لتجاري - برج �ونتاريو مكتب رقم�

هاتف رقم : 0509444622
�ملخطر �إليه : �ساره حممد تقي ح�سن �ملرع�سي - �إمار�تية �جلن�سية 

�لعنو�ن : �ل�سارقة �خلان - برج �لروز 1 �سقة رقم )2101(  
هاتف رقم )0504571773( 

مو�سوع �لإخطار : مطالبه ب�سد�د ر�سوم .
�لوقائع :

حيث �أن �ملخطر �ليه ميلك �سقه رقم )2101( يف برج �لروز 1
مبوجب �سند ملكيه رقم :)6521( بتاريخ �ل�سند 2010/8/12 

وحيث �أن �ملخطر �ليه مل يقم ب�سد�د �لر�سوم �ملرتتبة على �ل�سيانة و�خلدمات وقيمتها )142891.49( درهم .
وعليه يلتم�ص �ملخطر من �سعادة �لكاتب �لعدل بال�سارقة �ملطالبة ب�سد�د �لر�سوم �ملرتتبة على �ل�سيانة و�خلدمات حتى 
تاريخ �لإعالن عن �ل�سقة �ملذكورة �أعاله ومنحهم مدة �نذ�ر �سهر من تاريخه و�خطارهم بذلك ر�سميا ويف حال مل يتم 

�ل�سد�د يتم �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �سد �ملخطر �ليه.
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 
 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2021/05702
�ملخطر / جمعية مالك برج �لروز  1 ميثلها �ل�سيد �ملحامي/�سعود حممد عبد �حلميد حممد �مار�تي �جلن�سيه

و�حمل هويه 784198329351385
)C2504( لعنو�ن: دبي - �خلليج �لتجاري - برج �ونتاريو مكتب رقم�

هاتف رقم : 0509444622
�ملخطر �إليه : غامن �سلطان نا�سر �مان �ملرزوق - كويتي �جلن�سية

�لعنو�ن : �ل�سارقة �خلان - برج �لروز 1 �سقه رقم  1305 
هاتف رقم : 96599042231  

مو�سوع �لإخطار : مطالبه ب�سد�د ر�سوم .
�لوقائع :

حيث �أن �ملخطر �ليه ميلك �سقه رقم )1305( يف برج �لروز 1
مبوجب �سند ملكيه رقم :)494( بتاريخ �ل�سند 2014/1/16 

وحيث �أن �ملخطر �ليه مل يقم ب�سد�د �لر�سوم �ملرتتبة على �ل�سيانة و�خلدمات وقيمتها )21720.93( درهم .
وعليه يلتم�ص �ملخطر من �سعادة �لكاتب �لعدل بال�سارقة �ملطالبة ب�سد�د �لر�سوم �ملرتتبة على �ل�سيانة و�خلدمات حتى 
تاريخ �لإعالن عن �ل�سقة �ملذكورة �أعاله ومنحهم مدة �نذ�ر �سهر من تاريخه و�خطارهم بذلك ر�سميا ويف حال مل يتم 

�ل�سد�د يتم �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �سد �ملخطر �ليه.
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 
 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2021/05611
�ملخطر : جمعية مالك برج �لروز 1 ميثلها �ل�سيد �ملحامي/�سعود حممد عبد �حلميد حممد - �مار�تي �جلن�سيه

يحمل هويه 784198329351385
)C2504( لعنو�ن: دبي - �خلليج �لتجاري - برج �ونتاريو مكتب رقم�

هاتف رقم : 0509444622
�ملخطر �إليه : �لء تي�سري د�ود د�ود - �ردنية �جلن�سية 

�لعنو�ن : �ل�سارقة �خلان - برج �لروز 1 �سقة رقم )3003(  
هاتف رقم )0508099877( 

مو�سوع �لإخطار : مطالبه ب�سد�د ر�سوم .
�لوقائع :

حيث �أن �ملخطر �ليه ميلك �سقه رقم )3003( يف برج �لروز 1
مبوجب �سند ملكيه رقم :)12232( بتاريخ �ل�سند 2016/12/4 

وحيث �أن �ملخطر �ليه مل يقم ب�سد�د �لر�سوم �ملرتتبة على �ل�سيانة و�خلدمات وقيمتها )32081.29( درهم .
وعليه يلتم�ص �ملخطر من �سعادة �لكاتب �لعدل بال�سارقة �ملطالبة ب�سد�د �لر�سوم �ملرتتبة على �ل�سيانة و�خلدمات حتى 
تاريخ �لإعالن عن �ل�سقة �ملذكورة �أعاله ومنحهم مدة �نذ�ر �سهر من تاريخه و�خطارهم بذلك ر�سميا ويف حال مل يتم 

�ل�سد�د يتم �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �سد �ملخطر �ليه.
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 
يف الدعوى رقم 2021/112 جتاري جزئي  

�ل�سيدة / مازن بن غازي بن ح�سن در�ر )�ملدعى عليه( يف �لدعوى رقم 2021-
112 جتاري جزين، بناء على تكليف حمكمة �ل�سارقة �لإبتد�ئية بندي خبرية 
م�سرفية يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله �ملرفوعه من �ل�سادة : م�سرف �ل�سارقة 
�ل�سالمي )�ملدعي �سدكم( وعليه برجى ح�سوركم يف جل�سة �خلربة �أو وكيال 
معتمد� ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�ستند�ت تخ�ص �لدعوى وذلك يوم 
حيث  �سباحا   11:00 �ل�ساعة  متام  يف   2021/03/23 �فق  �ملو  �لثالثاء 
�سيتم عقد �جلل�سة عرب تطبيق زوم، و�سيتم �لإت�سال بكم قبيل موعد �جلل�سة 

للتاأكد من متكني �لفنيات  �لالزمة
اخلبري امل�شريف
عمريحي الكرتي

موبايل: 0503236066 

اإجتماع خربة 

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر
 2020 / 775 مدين جزئي

ريدي، هانوما  كومار  بر��سانا  ريدي  هانوما  مادهو�سود�نان  �إىل �ملدعى عليهما /1- 
كورياتا ثوديل  - جمهويل حمل �لإقامة نافا�ص   -2

مبا �أن �ملدعى / ديفيد ظريف ميخائيل حنا �هلل
و ميثله / بدر عبد�هلل خمي�ص عبد�هلل

قد �أقام عليك�  �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة باإلز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )200000درهم( 
�ل�سد�د  وح��ت��ى  �ملطالبة  ت��اري��خ  �لفائدة9% م��ن  و  �مل��ح��ام��اة  �أت��ع��اب  و  �مل�����س��اري��ف  و  �ل��ر���س��وم  و 
�ل��ت��ام و���س��م��ول �حل��ك��م ب��ال��ن��ف��اذ �مل��ع��ج��ل ب��ال ك��ف��ال��ة. وح����ددت ل��ه��ا جل�سة ي���وم �خلمي�ص �ملو�فق 
BUILDING_& 2021/03/22 �ل�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن ُبعد

DESC لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكر�ت 
�أو م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة ب�ثالثة �أيام على �لقل.

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

Date 19/ 3/ 2021  Issue No : 13193
Notification by Publication for a Defendant

Before Case Management Office
Sharjah Federal Civil Court of First Instance

Case no. SHCFICIREA2021/0001689 / Civil (Partial)
To Defendant: Kammrul Hasan Ali Chand Miah
Unknown Place of residence : Outside Country "a copy of his residence 
attached”  Based on the request of the plaintiff: MUNAWER HUSSAIN 
AUTO. MAINT.W.SHOP, who filed a case requesting to terminate 
partnership by removing the defendant. You are requested to present the 
hearing on 29/03/2021 at 09:00 am before Case Management Office, 
Sharjah Civil Court of First Instance in person or to be represented by a 
legal attorney. To submit a Plea with the entire document attached within 
10 days of the publication in order to consider the above- mentioned case 
number in your capacity as a Defendant. Notification for the Defendant 
in Arabic and English.
Office of Legal Services//Aisha Ali Mohamed

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Date 19/ 3/ 2021  Issue No : 13193
Real Estate Summary 569/2020/18
Details of service by publication

To the convicted party /1- Safia Shereef Nour
Unknown place of residence
The prevailing party Real Estate Investment Public Corporation
Represented by /Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi 
We notify you that the court judged in its hearing held dated 28-09-2020 
in the above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public 
Corporation ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 
71,976 (Seventy One Thousand Nine Hundred Seventy Six Dirhams) 
and the legal interest thereon of 9 % per annum from the judicial claim 
date until the full payment, rejected other claims and ordered her to pay 
the charges, the expenses and Five Hundred Dirhams as attorney's fees.
The verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty days 
from the day following publishing this service. The verdict is issued in 
the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  19  مار�س 2021 العدد 13193

zadalbadw@gmail.co
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�لإن�سان �خلمي�ص  �ملتحدة يف جم��ال حقوق  ل��دى �لأمم  دع��ا خ��رب�ء 
�لي��ر�ين- �جلامعي  �ل�ستاذ  عن  �لإف���ر�ج  �ىل  �لإي��ر�ن��ي��ة  �ل�سلطات 
�ل�سويدي �أحمد ر�سا جاليل �ملحكوم عليه بالإعد�م بتهمة �لتج�س�ص 

ل�سالح ��سر�ئيل و�لذي باتت “حالته حرجة«.
وقال �خلرب�ء �لثمانية يف بيان �إن “و�سع جاليل رهيب فعال. لقد 

�أبقي يف �ل�سجن �لنفر�دي �ملطول منذ �أكرث من مئة يوم«.
و�أفاد �لبيان �لذي وقعته �أي�سا �أنيي�ص كالمار �ملقررة �خلا�سة حول 
�إطار �لق�ساء ونيل�ص ميلت�سر �ملقرر �خلا�ص حول  �لعد�مات خارج 
على  �ل�سغرية  زن��ز�ن��ت��ه  ي�سيئون  �ل�سجن  م�����س��وؤويل  �أن  �لتعذيب، 
“م�ساكل طبية متنعه  �إن  �لنوم. وقالو�  �ل�ساعة حلرمانه من  مد�ر 
ب�سكل  للوزن  فقد�نه  �ىل  �أدى  ما  �سحيح  ب�سكل  �لطعام  تناول  من 
ن�سعر  �ل��ت��ح��دث.  عليه  ي�سعب  بحيث  للغاية  �سعب  و�سعه  ك��ب��ري. 
بال�سدمة و�حلزن من �سوء �ملعاملة �لقا�سية بحق جاليل«. و�أ�سافو� 
تثري  �ل�سلطات”  �لقا�سية و�لال�إن�سانية �لتي متار�سها  “�ملعاملة  �أن 
خماوف لدى �خلرب�ء �ملكلفني من قبل �لأمم �ملتحدة )علما �أنهم ل 
يتحدثون با�سم لهيئة لدولية( من �أنه قد “ميوت قريبا يف �ل�سجن«. 
و�أوقف جاليل �لذي عمل يف معهد كارولين�سكا للطب يف �ستوكهومل، 
�إد�نته بتهمة  ومتت   .2016 ني�سان/�أبريل  �إي��ر�ن يف  زيارته  خالل 
)�ملو�ساد(،  �لإ�سر�ئيلية  �خلارجية  �ل�ستخبار�ت  جهاز  مع  �لتعامل 
�لإي��ر�ين، مبن  �لنووي  وت�سليمه معلومات عن خرب�ء يف �لربنامج 
مت  �ل��ل��ذ�ن  حممدي  علي  وم�سعود  �سهرياري  ماجد  �لعاملان  فيهم 

�غتيالهما بني �لعامني 2010 و2012.

ب��ح��ث م��ع��ايل �أح��م��د ب��ن حم��م��د �جل�����رو�ن رئ��ي�����ص �مل��ج��ل�����ص �لعاملي 
للت�سامح و�ل�سالم خالل لقائه يف �لعا�سمة �ملقدونية �سكوبيه �حلاج 
�ساكر فتاي رئي�ص �حتاد �ملجتمع �لإ�سالمي رئي�ص �لعلماء �مل�سلمني 
يف مقدونيا �ل�سمالية �سبل تعزيز �لتعاون و�لعمل �مل�سرتك يف جمال 
ن�سر قيم �لت�سامح و�ل�سالم يف �ملنطقة و�لعامل وذلك يف �سوء �تفاقية 

�لتعاون و�لعمل �مل�سرتك �ملوقعة بني �جلانبني.
و�أ�ساد �حلاج فتاي خالل ��ستقباله معايل �جل��رو�ن بجهود �ملجل�ص 
�لعامل،  ح��ول  �لت�سامح  قيم  تعزيز  يف  و�ل�����س��الم  للت�سامح  �ل��ع��امل��ي 
وثّمن �لدور �لر�ئد و�لقيادي �لذي تقدمه دولة �لإمار�ت يف جمال 
�لت�سامح و�ل�سالم، ودعم قيادتها �لر�سيدة مل�سرية �لت�سامح و�ل�سالم 
�إىل �أن �لإم��ار�ت باتت رمز�ً عاملياً  يف �ملنطقة و�لعامل �أجمع، م�سري�ً 

للت�سامح و�ملحبة و�لتعاي�ص �ل�سلمي.
زجنيلي  فا�سل  دكتور  �ملقدوين  �لربملان  رئي�ص  نائب  �للقاء  ح�سر 
ع�سو �لربملان �لدويل للت�سامح و�ل�سالم و�لدكتور زور�ن �ليف�سكي 

م�ست�سار رئي�ص �ملجل�ص �لعاملي للت�سامح و�ل�سالم.

عني �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو جوترييت�ص �لدبلوما�سي 
لأفغان�ستان  ل��ه  �سخ�سيا  مبعوثا  �أرن����و  ج���ان  �مل��خ�����س��رم  �لفرن�سي 
رو�سيا  �جتماع  م��ن  ي��وم  قبل  �لتعيني  ي��اأت��ي  �لإقليمية.  و�لق�سايا 
�مل�سوؤولني  كبار  م��ن  ووف��د  وباك�ستان  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  و�ل�سني 
يف  مو�سكو  يف  طالبان  م��ن  ومفاو�سني  �لأف��غ��ان  �ملعار�سة  وزع��م��اء 
�إىل طريق  �ل��ت��ي و�سلت  �ل�سالم  مل��ح��ادث��ات  دف��ع��ة  حم��اول��ة لإع��ط��اء 
يف  دوج��اري��ك  �ستيفان  �ملتحدة  �لأمم  با�سم  �ملتحدث  وق��ال  م�سدود. 
بيان “طلب �لأمني �لعام من �ل�سيد �أرنو �مل�ساعدة يف �لتو�سل حلل 
�أفغان�ستان  يف  �مل�ساعدة  بعثة  مع  كثب  عن  و�لعمل  لل�سر�ع  �سيا�سي 
وق���ال دوجاريك  �لإق��ل��ي��م��ي��ني«.  و�ل�����س��رك��اء  �مل��ت��ح��دة  ل���الأمم  �لتابعة 
للم�ساركة  �أح��د�  تر�سل  �ملتحدة مل  �لأمم  �إن  �لأربعاء  �سابق  يف وقت 
�لوليات  مبعوث  ز�د  زمل��اي خليل  ويحاول  مو�سكو.  �ملحادثات يف  يف 
�ملتحدة �خلا�ص �إىل �أفغان�ستان ح�سد �لتاأييد لقرت�ح مكتوب ي�سمل 
�لرئي�ص  ير�جع  فيما  �لنار  لإط��الق  ووق��ف  موؤقتة  حكومة  ت�سكيل 
�لأول من  �أفغان�ستان قبل مهلة  ب�ساأن  بايدن خططا  �لأمريكي جو 
�ل�سابق  �لرئي�ص  �إد�رة  عليها  �تفقت  �لتي  �لقو�ت  ل�سحب  �أي��ار  مايو 
دونالد تر�مب مع طالبان. و�سيعقب لقاء مو�سكو �جتماع لالعبني 
�لإقليميني يف �لأ�سبوع �لأول من �أبريل ني�سان يف تركيا وقمة طالب 
خليل ز�د �لأمم �ملتحدة بتنظيمها على غر�ر موؤمتر عقد يف مدينة 

بون �لأملانية يف 2001.

عوا�شم

جنيف

�سكوبيه

وا�سنطن

�لحتاد �لأفريقي يطالب با�صتمر�ر 
�لتطعيم بلقاح �أ�صرت� زينيكا  

 •• اأدي�س اأبابا-رويرتز

يف  ت�ستمر  �أن  �لأفريقية  �ل��دول  على  �إن  �خلمي�ص  �لأفريقي  �لحت��اد  ق��ال 
��ستخد�م لقاح �سركة �أ�سرت� زينيكا �مل�ساد لكوفيد-19 مردد� بذلك بيانات 

منظمة �ل�سحة �لعاملية �لتي توؤكد �أن فو�ئده تفوق �ملخاطر.
وتاأتي هذه �لتو�سية بعد �أن �أوقف عدد كبري من �لدول �لأع�ساء يف �لحتاد 
�لإ�سابة  زينيكا و�سط خم��اوف من خطر  �أ�سرت�  لقاح  ��ستخد�م  �لأوروب��ي 

بجلطات دموية.
دول  وت�ستخدم  �سكانها  تطعيم  يف  �ملتقدمة  �ل��دول  عن  �أفريقيا  وتتخلف 
عديدة يف �لقارة جرعات جمانية من لقاح �أ�سرت� زينيكا ح�سلت عليها من 
�إد�رتها لإط��الق حمالت  �لعاملية يف  �ل�سحة  ت�سارك منظمة  مبادرة عاملية 

�لتطعيم.
وقال جون نكنجا�سوجن مدير مر�كز �أفريقيا ملكافحة �لأمر��ص و�لوقاية 
على  و�إن  �ملخاطر”  تفوق  ت��ز�ل  ل  “�لفو�ئد  �إن  �سحفي  موؤمتر  يف  منها 

�لدول �أن “مت�سي قدما«.
وقالت مات�سيدي�سو موتي مديرة منطقة �أفريقيا مبنظمة �ل�سحة �لعاملية 
�ل��دول ... على �ل�ستمر�ر يف حمالت �لتطعيم  “�أ�سجع  �إف��ادة منف�سلة  يف 
و�أل تتوقف لأننا يف �سباق مع �لزمن. فكلما ز�د عدد من يتمتعون باحلماية 

قّل �حتمال ظهور �ساللت متحورة من �لفريو�ص �أكرث خطورة«.

�صحف عربية: �لف�صائل توقع »ميثاق �صرف« لرتتيب �لبيت �لفل�صطيني

ت�صريحات بايدن تفجر �أزمة دبلوما�صية مع رو�صيا.. 3 �صيناريوهات

غزة.. حث �لفل�صطينيني على �لإقبال على لقاح كوفيد-19 
ت�سجيل �أكرث من 57 �ألف �إ�سابة بفريو�ص كورونا و572 وفاة وحيث خففت 

�ل�سلطات �لقيود �ل�سارية ملنع �نت�سار �لعدوى.
ويتد�ولون هو�ج�سهم على  للتطعيم  �آثار جانبية  �لنا�ص من ظهور  ويخ�سى 

نطاق و��سع عرب و�سائل �لتو��سل �لجتماعي.
ومت تطعيم �ملاليني بلقاحات كوفيد-19 على م�ستوى �لعامل.

وردد جمدي �سهري نائب مدير عام �لرعاية �لأولية يف وز�رة �ل�سحة يف قطاع 
غزة �سدى �آر�ء خرب�ء عامليني قائال �إن �للقاحات �آمنة.

وقال �سهري “نحن نوؤكد �أن �لتطعيم �آمن جد�، ولدينا خربة 8500 �سخ�ص 
�لذين تلقو� �لتطعيم ومل يكن هناك �أي �أعر��ص خطرية«.

ويف خطوة لت�سجيع �ملو�طنني على تلقي �للقاح طلبت وز�رة �ل�سحة يف �لقطاع 
ممن تفوق �أعمارهم 65 عاما �لتوجه للمر�كز �ل�سحية �لتي يتم فيها تقدمي 

�للقاح مبا�سرة دون �حلاجة �إىل �لت�سجيل م�سبقا.

و�أ�سدرت وز�رة �ل�سحة يف �لقطاع بيانا توؤكد فيه “�سالمة �للقاحات �ملتوفرة 
وجناعتها يف �إعطاء �ملناعة �لالزمة للوقاية من �ملر�ص«.

ويف �إ�سارة �إىل ما ي�سعر به �لبع�ص من �سد�ع �أو �رتفاع يف درجة �حلر�رة لفرتة 
بالفو�ئد  �لطفيفة  �لأع��ر����ص  ه��ذه  تقا�ص  �أن  “ل ميكن  ق��ال �سهري  ق�سرية 

�لعظيمة �لتي يوفرها �للقاح للوقاية من �لعدوى«.
وقال �إن �ل�سلطات يف غزة ت�ستهدف “150 �ألف �سخ�ص من �لفئة رقم و�حد 
وهم �لعاملني يف �حلقل �لطبي وكبار �ل�سن و�ملر�سى �لذين يعانون �أمر��سا 
�ليهم  �نتقلت  �إذ� ما  �لذين قد يحدث لديهم م�ساعفات كبرية  مزمنة وهم 

�لعدوى«.
�ألف �سخ�ص ولالأ�سف فاإن هذ� �لرقم قليل   26 “من �سجل فقط هم  وتابع 
جد�” م�سري� �إىل �أن �أحد جو�نب �مل�سكلة هو �لت�سليل على و�سائل �لتو��سل 

�لجتماعي.

ويف �أحد �سو�رع غزة �تكاأ �أحمد ن�سر )57 عاما( على لوحة جد�رية ت�سجع 
حتاول  ب��ارزة  باأنياب  �لفريو�ص  �للوحة  وت�سور  �سغار.  ر�سمها  �لتطعيم  على 

جذب �مر�أة بعيد� عن �سغريين مي�سكان بيدها.
وكتب على �جلد�رية �سعاري “�حمي نف�سك” و”يدي بيدك نحمي كبارنا«.

غري �أن ن�سر �لذي يعمل موظفا حكوميا مل يبد عليه �لقتناع، �إذ قال “طبعا 
�إىل  �أدى  �إنه  �ل�سو�سيال ميديا  �أرف�ص �لتطعيم.. لأنه بع�ص �لكالم على  ر�ح 

جلطات«.
�أنف�سهم لتلقي �للقاح يف �ل�سفة  �ألف فل�سطيني   100 وعلى �لنقي�ص �سجل 
�لغربية �ملحتلة حيث ت�سلمت �ل�سلطات 76700 جرعة تربعت بها �إ�سر�ئيل 

ورو�سيا وبرنامج كوفاك�ص.
وتتخلف �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة ب�سدة عن �إ�سر�ئيل يف حملة �لتطعيم �إذ 

�أن �إ�سر�ئيل تت�سدر دول �لعامل يف هذ� �ل�سدد.

•• غزة-رويرتز

حقنها  تنتظر  وهي  عاما(   28( �ل��رتك  لينا  �لفل�سطينية  �ملحامية  تذكرت   
بلقاح فريو�ص كورونا يف �إحدى �لعياد�ت �لطبية بغزة �ل�سغوط �لجتماعية 

�لتي و�جهتها يف �لقطاع �ملحافظ لقبولها �لتطعيم.
�لتطعيم؟  تاخدي  �إنتي جمنونة، بدك  نا�ص �سارت حتكيلي  “يف  لينا  وقالت 

طب ��ستني ب�ص ن�سوف خريه من �سره«.
وقال م�سوؤول �إن 8500 �سخ�ص فقط تقدمو� للح�سول على �للقاح يف قطاع 
غزة رغم �أن �لقطاع �لذي يعي�ص فيه مليونان من �لفل�سطينيني ت�سلم حو�يل 
و�لإم����ار�ت  رو�سيا  بها  تربعت  �ملا�سي  �سباط  ف��رب�ي��ر  منذ  جرعة  �أل��ف   83

وبرنامج كوفاك�ص �لعاملي.
وينت�سر �لرتياب يف �للقاحات يف �لقطاع �لذي تديره حركة حما�ص حيث مت 

•• عوا�شم-وكاالت

ب��ع��د ن��ح��و ���س��ه��ر م���ن �ل���ت���و�ف���ق ب�ساأن 
و�لرئا�سية  �لت�سريعية  �لن��ت��خ��اب��ات 
�لف�سائل  �أن��ه��ت  �ل��وط��ن��ي،  و�مل��ج��ل�����ص 
�لعا�سمة  يف  ح���و�ره���ا  �لفل�سطينية، 
�إجر�ء  �لقاهرة بالتفاق على  �مل�سرية 
فيما  �مل��ح��دد،  موعدها  يف  �لنتخابات 
�لأول من �حلو�ر �لوطني  �ليوم  �سهد 
�لف�سائل  بني  “ميثاق �سرف”  توقيع 
نحو  ج��دي��دة  خطوة  يف  �لفل�سطينية، 
�لوحدة  وحت��ق��ي��ق  �لن���ق�������س���ام  �إن����ه����اء 

�لوطنية.
ووف������ق������اً ل�������س���ح���ف ع����رب����ي����ة �����س����ادرة 
�لتحالفات  غ��ل��ب��ت  �خل��م��ي�����ص،  �أم�������ص 
�لنتخابية بني �لف�سائل �لفل�سطينية 
يف �جتماعها لليوم �لثاين يف �لقاهرة، 
لكن �ملجتمعني، �أكدو� يف ختام �حلو�ر 
وقعته  �ل������ذي  �مل���ي���ث���اق  �أن  �ل���وط���ن���ي 
�لف�سائل �لفل�سطينية �ملتحاورة ميثِّل 
�ل�سمل  للم  ب��د�ي��ة  نحو  جيدة  خطوة 

�لفل�سطيني.

ميثاق ال�سرف
�لنتخابات  يف  �مل�ساركة  �لف�سائل  وقعت  �لتفا�سيل،  ويف 
�لفل�سطينية، على “ميثاق �سرف،” �أكدت خالله حر�سها 
ب�سفافية  مر�حلها  بكل  �لنتخابية  �لعملية  “�سري  على 
�لقو�ئم  ب��ني  �ل�سريف  �لتناف�ص  ي�سودها  و�أن  ون��ز�ه��ة، 
و�مل�سلحة  �لوطنية  �لوحدة  ويعزز  يخدم  مبا  �ملتناف�سة 
�ل��ع��ام��ة و���س��ون ح��ق �مل��و�ط��ن يف �خ��ت��ي��ار م��ن ميثله مع 
و�لتعليمات  و�لأن��ظ��م��ة  �لن��ت��خ��اب��ي  ب��ال��ق��ان��ون  �لل���ت���ز�م 

�ل�سادرة مبوجبه لتنظيم �سري �لعملية �لنتخابية«.
�أن �لف�سائل �ملجتمعة  “�إندبندنت عربية”،  وذكر موقع 
�للجوء يف  �ملوقع عدم  �ل�سرف  �أكدت يف ميثاق  بالقاهرة 
�أو  �أي حتري�ص  يت�سمن  ما  �إىل كل  �لنتخابية  �لدعاية 
عن  و�لم��ت��ن��اع  �لنتخابية،  و�ل��ق��و�ئ��م  باملر�سحني  طعن 
��ستغالل  �أو  �لنعر�ت  و�إث���ارة  و�ل�ستم  و�لقذف  �لت�سهري 
�مل�ساعر �لدينية �أو �لطائفية و�لقبلية، مع تاأكيد �لحتكام 
�إىل قانون �لنتخابات �ملعدل رقم 1 لعام 2007، وعدم 

�للجوء �إىل �ل�سالح �أو �لعنف.
كما ت�سمن �مليثاق عدم �لتعّر�ص �ملادي للحملة �لنتخابية 
للغري، وكذلك عدم ممار�سة �أي �سكل من �أ�سكال �ل�سغط 
�أو �لعنف، وجترمي  �أو �لتكفري  �أو �لتخوين  �أو �لتخويف 
حترمي �لحتكام �إىل �ل�سالح و�ملعاجلات �لأمنية، ف�ساًل 
باعتباره تدخاًل يف  �لتمويل �خلارجي  تاأكيد رف�ص  عن 
�ملحدد  �ل��ق��ان��ون  و�ل��ت��ز�م  �لفل�سطيني،  �ل��د�خ��ل��ي  �ل�����س��اأن 
ل�سقف متويل �حلملة �لنتخابية مع تقدمي بيان مايل 

ل للجنة �لنتخابات بجميع م�سادر �لتمويل. مف�سّ

النتخابات يف موعدها
�لأو�سط”،  “�ل�سرق  �سحيفة  �أف���ادت  �ل�سياق،  ذ�ت  ويف 
ت�سريعية  بانتخابات  تعهدت  �لفل�سطينية  �لف�سائل  �أن 

•• وا�شنطن-وكاالت

ب��اأن��ه خمالف  ل��ل��ج��دل، و���س��ف��ه حم��ل��ل��ون  يف ت�سريح م��ث��ري 
لالأعر�ف �لدبلوما�سية، َنَعَت �لرئي�ص �لأمريكي جو بايدن 
نظريه �لرو�سي فالدميري بوتن بال�”قاتل” وباأنه “�سيدفع 
�سبكة  ع��رب  �إع��الم��ي��ة  م��ق��اب��ل��ة  يف  وذل���ك  �أعماله”،  ث��م��ن 
�لرو�سي  �جلانب  دف��ع  ما  �لأمريكية،  نيوز  �سي”  بي  “�آيه 
�لثنائية بني  �لعالقات  �لبدء يف مر�جعة  �لإع��الن عن  �إىل 
�أناتويل  و��سنطن  لدى  مو�سكو  �سفري  و��ستدعاء  �لبلدين، 

�أنطونوف للت�ساور وتقييم �آفاق �لعالقات.
و�أعلنت �ملتحدثة با�سم �خلارجية �لرو�سية ماريا ز�خاروفا، 
“تبحث �خلطو�ت �ملطلوبة و�لجتاه �لالزم  �أن بالدها  عن 
م�سرية  �تباعه على خلفية و�سع �لعالقات مع و��سنطن”، 
لرتميم  �ملمكنة  �ل�سبل  “حتديد  �إىل  مو�سكو  �سعي  �إىل 
ب�����س��ب��ب �سيا�سة  �ل���ت���ي مت���ر مب��رح��ل��ة م���ت���اأزم���ة  �ل���ع���الق���ات 

و��سنطن«.
وقبل �أ�سبوعني، �أعلنت �لوليات �ملتحدة عن فر�ص عقوبات 
�ألي�سكي  �لرو�سي  �ملعار�ص  �سجن  خلفية  على  رو�سيا،  على 
مماثلة  �أوروب��ي��ة  عقوبات  مع  �أي�ساً  تز�مناً  وذل��ك  نافالني، 
�سملت م�سوؤولني رو�ص على �سلة بق�سية �ملعار�ص �لرو�سي.

وجاء قر�ر ��ستدعاء �ل�سفري �لرو�سي لدى و��سنطن معرب�ً 
عن حجم تعقد �لأزمة بني �لبلدين. وهذ� �لقر�ر يف حد ذ�ته 
يوحي باخلطر على م�ستوى �لعالقات �لأمريكية �لرو�سية، 
بينما على رغم �أنه كما هو ظاهر للجميع حول �لعامل من 
ولكن  م��ت��ده��ورة،  �لبلدين مت��ر مب��ر�ح��ل  ب��ني  �لعالقات  �أن 
متو��سل  وتن�سيق  م�ستمرة  عالقات  و�قعي  ب�سكل  “هناك 
�مللف  �أهمها  �مللفات؛  من  عديد  يف  ومو�سكو  و��سنطن  بني 
�ل�سوري و�أي�ساً �مللف �لليبي وكذلك ملف �لقطب �ل�سمايل، 

وغريها من �مللفات«.

تطور خطري
ه���ذ� م��ا ي���وؤك���ده يف ت�����س��ري��ح��ات خ��ا���س��ة مل��وق��ع ���س��ك��اي نيوز 
عربية، �ملحا�سر مبعهد �لعالقات �لدولية و�لتاريخ �لعاملي 
�لديب،  عمرو  �لرو�سية  �حلكومية  لوبات�سيف�سكي  بجامعة 
و�لذي  �لرو�سي،  ريالي�ست  خ��رب�ء  مركز  مدير  �أي�سا  وه��و 
نوعاً  خطري  تطور  �ل�سفري  ��ستدعاء  “م�ساألة  ب��اأن  يعتقد 
ما، لأن �تهام �لرئي�ص �لأمريكي لنظريه �لرو�سي باأنه قاتل 
ي�سكل تعدياً على �حلدود، ذلك �أن م�ساألة �تهام رئي�ص دولة 
�أخ��رى وه��ي رو�سيا  دول��ة  �ملتحدة لرئي�ص  �ل��ولي��ات  بحجم 

 التحالفات النتخابية
�للندنية،  “�لعرب”  �سحيفة  قالت  �آخ��ر،  �سعيد  وعلى 
�لفل�سطينية  �لف�سائل  بني  �لنتخابية  “�لتحالفات  �إن 
غلبت يف �جتماع �ليوم �لثاين، على غريها من �لق�سايا 
�لرئي�سية �لتي مت�ص �أوجاع �ملو�طنني يف �ل�سفة �لغربية 
لإنهاء  �حلقيقية  �مل��ع��اين  تقريباً  وغ��اب��ت  غ���زة،  وق��ط��اع 
�نتخابات  �إج��ر�ء  ح��ول  و�لتفاهم  �لفل�سطيني  �لنق�سام 

على �أ�س�ص �سليمة«.
تيار  يف  و�لقيادي  �لثوري  �ملجل�ص  وع�سو  �لكاتب  وق��ال 
�إن  “�لعرب”،  ل�  �سادق  ع��ديل  �لدميقر�طي،  �لإ���س��الح 
“ميثاق �سرف �لف�سائل يتناغم مع مقا�سد �لنتخابات، 
ومل ت���اأت ب��ن��وده ع��ل��ى ذك���ر ُح��رم��ة �لإن���ف���اق وب��ط��الن��ه يف 
�حلمالت �لنتخابية عندما يوؤخذ من �ملال �لجتماعي، 
�ل�سفة  يف  و�جلباية  �ملقا�سة  �سلطتي  خزينتي  م��ن  �أي 

وغزة«.
حما�ص  حركة  من  �ملقرب  �ل�سيا�سي  �ملحلل  ك�سف  بينما، 
حكومة  ت�سكيل  �حل��رك��ة  ط��رح  �أن  �ل�����س��و�ف،  م�سطفى 
ت�سعى  �ل��ت��ي  مو�قفها  على  ت��اأك��ي��د�ً  ي��اأت��ي  وطنية  وح���دة 
�أن �حل��دي��ث ع��ن قائمة موحدة  لإن��ه��اء �لن��ق�����س��ام، غ��ري 
ل��وح��دة وطنية  ت�سعى  وح��م��ا���ص  �سعباً،  �أم����ر�ً  ي��ك��ون  ق��د 
�أ�س�ص  على  �لنتخابات  خو�ص  م�ساألة  من  �ت�ساعاً  �أك��رث 

�ملحا�س�سة �لتي �سوف تفرزها �لقائمة �مل�سرتكة.
قائمة موحدة  ت�سكيل  �أن  “�لعرب”  ل�  �ل�سو�ف  و�أو�سح 
لأن  �لأر����ص،  على  للتطبيق  قابلة  غ��ري  “فكرة  فتح  م��ع 
�لتنظيمات  �أفكار  �أن  جانب  �إىل  ترف�سها  حما�ص  قو�عد 
يف  ت��ط��اب��ق  ه��ن��اك  ي��ك��ون  �أن  �ل�سعب  وم���ن  “خمتلفة”، 

�لروؤى ب�ساأن بر�مج �لرت�سيح بني �حلركتني«.
ميثل  فتح  مع  حما�ص  حتالف  �أن  �إىل  مر�قبون  وي�سري 
خطيئة للثانية، فكيف تتعاون مع ف�سيل تتناق�ص معه 

ورئ��ا���س��ي��ة ���س��ف��اف��ة ون��زي��ه��ة ت��ع��رب ع��ن ت��ط��ل��ع��ات �ل�سعب 
�لوطني  �حل��و�ر  �ملجتمعون، يف ختام  و�أك��د  �لفل�سطيني، 
بالقاهرة، وحدة �لأر��سي �لفل�سطينية قانونياً و�سيا�سياً، 
�لقد�ص  �ل��ق��ادم��ة يف  �لن��ت��خ��اب��ات  �أن جت���رى  و����س���رورة 
�إجر�ء�ت  لأي  و�لت�سدي  غ��زة،  وقطاع  �لغربية  و�ل�سفة 

قد تعيق �إجر�ءها، خا�سة يف �لقد�ص.
�لق�سية  ت���و�ج���ه  �ل���ت���ي  �مل���خ���اط���ر  �مل��ج��ت��م��ع��ون  ون���اق�������ص 
و�لرئا�سية  �لت�سريعية  �لنتخابات  و�إج��ر�ء  �لفل�سطينية 
�لوطني، ومت �لتفاق على �سبل معاجلتها مبا  و�ملجل�ص 
�مل�سار �لدميقر�طي �لوطني �لفل�سطيني و�إحالتها  يعزز 

للجهات �ملخت�سة.
و��ستمع �مل�ساركون �إىل تقرير جلنة �لنتخابات �ملركزية 
حول �سري �لإعد�د لالنتخابات �لت�سريعية، و�لتفاق على 
�لعملية  �سري  ي�سمن  مبا  �لعالقة،  للمو�سوعات  حلول 
تطلعات  ع��ن  تعرب  عالية  ون��ز�ه��ة  ب�سفافية  �لنتخابية 

�ل�سعب �لفل�سطيني.
�لفل�سطيني، تقرير�ً  �لوطني  �ملجل�ص  كما قدمت رئا�سة 
تف�سيلياً حول روؤيتها لو�سعية �ملجل�ص و�ملنظمة، وناق�ص 
�آليات ت�سكيل �ملجل�ص �لوطني �جلديد وعدد  �ملجتمعون 
�لتحرير  منظمة  دور  وتفعيل  تعزيز  �إط��ار  يف  �أع�سائه، 
�لفل�سطينية، باعتبارها �ملمثل �ل�سرعي و�لوحيد لل�سعب 

�لفل�سطيني.
وبهدف ح�سم جميع �مللفات �خلالفية، مع �قرت�ب موعد 
فل�سطينية،  �ن��ت��خ��اب��ات  لأول  �ل��ن��ه��ائ��ي  �ل��رت���س��ح  �إغ����الق 
م��ن��ذ م��ا ي��ق��رب م��ن 15 ع���ام���اً، وم���ن �مل��ق��رر �أن يتوجه 
�سناديق  �إىل  �ملقبل  )�أي���ار(  مايو   22 يف  �لفل�سطينيون 
ب��ي��ن��م��ا �ستجري  �ل��ت�����س��ري��ع��ي��ة،  ل��الن��ت��خ��اب��ات  �لق������رت�ع 
و�أجريت  )مت���وز(.  يوليو   31 يف  �لرئا�سية  �لنتخابات 

�آخر �نتخابات فل�سطينية يف عام 2006.

�إر�سال  ع��ن  مو�سكو  متتنع  �أن  �لأول  �لق�سري؛  �مل��دى  على 
�أو  و�ل�����س��ي��ن��اري��و  �ل��ع��اج��ل،  �ل��ق��ري��ب  يف  لو��سنطن  �سفريها 
�لأمريكي،  �ل�سفري  بطرد  ق��ر�ر  �تخاذ  هو  �لثاين  �لتحرك 
د�خل  �ل�سهرية  �لأمريكية  �ملو�قع  حجب  �سيناريو  و�أخ���ري�ً 

رو�سيا، منها “تويرت«.
“�لوليات �ملتحدة  باأن  لكنه يعتقد، �سمن �سيناريو مغاير، 
�حلكم  م��وؤ���س�����س��ات  ف��ه��ن��اك  �لأبي�ص”،  �ل��ب��ي��ت  لي�ست  ه��ي 
و�لتي  �لعميقة،  بالدولة  ي�سمى  ما  �أو  �لأخ��رى  �لأمريكية 
قد تعمل على �لتهدئة، م�سري�ً �إىل تو��سل �لت�سالت على 

�مل�ستوى �لأمني بني �لبلدين ب�سكل جيد.
�أمريكياً،  رو���س��ي��اً  ���س��ج��اًل  �ملا�سية  �لقليلة  �لأي����ام  و���س��ه��دت 
من  ك��ان  �مل�سوؤولني،  من  ع��دد  بني  بالت�سريحات  وتر��سقاً 
بينهم رئي�ص �لدوما �لرو�سي )جمل�ص �لنو�ب( فيات�سي�سالف 
فولودين، �لذي قال رد�ً على ت�سريحات بوتن، قائاًل: “هذه 
�لهجوم على بوتني  معترب�ً  �لعجز”،  هي�سرتيا ناجمة عن 

هو هجوم على رو�سيا.
ويف وقت �سابق، ك�سفت وثيقة �لدليل �ل�سرت�تيجي �ملوؤقت 
لتوجهات  �لعامة  �ملالمح  عن  �لأم��ريك��ي،  �لقومي  لالأمن 
�ل�سني.  م��ع  �ل��ع��الق��ة  �إز�ء  �جل���دي���دة  �لأم��ريك��ي��ة  �لإد�رة 
غري  تكون  قد  مو�سكو  �أن  �سمناً  �ل�سرت�تيجية  و�ع��ت��ربت 
ق����ادرة ع��ل��ى �ل���دخ���ول يف م��و�ج��ه��ة م��ب��ا���س��رة و���س��ري��ح��ة مع 
�لوليات �ملتحدة، جلهة تركيز �ل�سرت�تيجية ب�سكل �أ�سا�سي 

عن  متاماً  ويبتعد  �خلطورة  منتهى  يف  �أم��ر  هي  قاتل  باأنه 
�لرو�سي  �ل�سفري  “��ستدعاء  وي��ردف:  �لدبلوما�سية«.  �أم��ور 
�لر�سمي من  �لحتجاج  �أن��و�ع  من  نوعاً  يعترب  و��سنطن  يف 
متاماً  تعلم  رو�سيا  لأن  �لت�سريح؛  هذ�  على  مو�سكو  جانب 
�أن بايدن و�حلزب �لدميقر�طي يهتمون ب�سكل بالغ بالو�سع 
�لعامل،  يف  �لإن�سان  حقوق  بو�سع  كبري  وب�سكل  �أوكر�نيا  يف 
بوتن  ب��اي��دن �سد  م��ن  �ل�سادر  �لت�سريح  ه��ذ�  ف��اإن  ول��ذل��ك 
لي�ص موجه �سده �سخ�سياً لكن موجه لل�سعب �لرو�سي؛ لأن 
�لربملانية،  �لنتخابات  �إج��ر�ء  �ست�سهد  �لعام  هذ�  يف  رو�سيا 
�سيا�سية  �أح���د�ث  بها  ت��ك��ون  �ل��ت��ي  �لأع����و�م  �أن  ونعلم مت��ام��اً 
مثل �لنتخابات يتم ��ستغالل هذه �لأحد�ث لإثارة �مل�ساعر 

�لحتجاجية عند �ل�سعب �لرو�سي.
ياأتي ذلك يف ظل تقارير تتحدث عن تر�جع �سعبية �لرئي�ص 
بوتن د�خل رو�سيا، ف�ساًل عن ق�سية نافالني �ملثرية للجدل، 
�إ���س��اف��ة �إىل �ل��و���س��ع �لق��ت�����س��ادي �ل�����س��ع��ب �ل����ذي مي��ر به 
�لقت�ساد �لرو�سي كما �لعديد من �لقت�ساد�ت حول �لعامل 
ب�سبب كورونا. ومن �ملقرر �أن جترى �لنتخابات �لت�سريعية 
2021، وهي �لنتخابات �لتي ُينظر  يف رو�سيا يف �سبتمرب 

�إليها باعتبارها �ختبار ل�سعبية بوتن وحزبه.

�سيناريوهات  3
ويحدد مدير مركز خرب�ء ريالي�ست �لرو�سي، 3 �سيناريوهات 

�سيا�سيا وترف�ص معاجلة �لنق�سامات 
�لتيار�ت  مي��ن��ح  م���ا  ج�����س��م��ه��ا،  د�خ�����ل 
�لرئي�ص  م��ع  جزئياً  �أو  كلياً  �ملختلفة 
�سده  للتكتل  فر�سة  عبا�ص  حم��م��ود 
و�ل��ت��اأث��ري ع��ل��ى م�����س��ار�ت ت��ع��اون��ه مع 

حما�ص؟
ذ�تها،  �لفل�سطينية  �مل�سادر  و�أ�سافت 
�ل�سيا�سي  �مل��ك��ت��ب  رئ��ي�����ص  ك����الم  �أن 
“حق  هنية،  �إ�سماعيل  حما�ص  حلركة 
م��ن رمي  يخلو  ول  باطل”،  ب��ه  ي���ر�د 
�ل���ك���رة يف م��ل��ع��ب ف��ت��ح و�لإي����ح����اء باأن 
�لتنازلت تاأتي من جانبها، ما يجعلها 
قائمة  بالتحالف مع حما�ص يف  تقبل 
و�حدة لنفي �لتهمة وحتقيق مكا�سب 
ل��ل��ج��ان��ب��ني، ف��ي��م��ا �أث�������ارت �لإ�����س����ار�ت 
فعل  ردود  هنية  ر�سالة  حملتها  �لتي 
�عتربها  �ل��ذي  �لوقت  ففي  متباينة، 
�لبع�ص نقلة مهمة يف موقف حركته 
ل��و���س��ع �ل��ن��ق��اط ع��ل��ى �حل����روف �أم���ام 
لإجر�ء  �لتفاهمات  وبحث  �لف�سائل 
�لن��ت��خ��اب��ات، ق���ال �آخ����رون ه��ي بد�ية 
�ل�سبب،  ه��ي  ت��ب��دو  �أن  دون  لعرقلتها 

بح�سب �ل�سحيفة.

مل ال�سمل الفل�سطيني
ومن جانبها، ر�أت �سحيفة “�لوطن” �لأردنية، �أن جل�سات 
�لقاه���رة  يف  �لفل�سطينية  �لف�سائل  بني  �لوطني  �حلو�ر 
وجه�����ات  لتقريب  �لقاه�����رة  تق�������وده  �إ�سافياً  جهد�ً  تعد 
�إىل  و�إي�ساله������ا  �ملتحاورة،  �لف�سائل  �لنظر بني خمتلف 
ب ول  منت�سف �لطري������ق لتتفق على روؤية م�س�����رتكة تق�����رِّ
ق، وه���و ما �أثم����ر عن توقي���ع �لف�سائل �لفل�سطينية  تف����رِّ

“ميثاق �س������رف” خلو�ص �لنتخاب�ات �لعامة.
�لف�سائل  ��ع��ت�����������������ه  وقَّ �ل�����ذي  “�مليث�������اق  �أن  و�أ����س���اف���ت 
بد�ي���ة  نحو  جيدة  خطوة  ميثِّل  �ملتحاورة  �لفل�سطينية 
على  و�جتم����ع  �لت�����مَّ  ق�����د  �لفل�سطيني  �ل�سمل  ل��روؤي��ة 
�������د  وميهِّ �س�������و�ء،  كلم������ة  على  و�ت��ف��ق  و�ح���د،  موق������ف 
�لنتخابات،  �إج���������ر�ء  يف  ُق��دًم��ا  �ملُ�����س��ي  نحو  �لطري�ق 
�ص عن �جلولة �لثاني�����ة  و�لذي )�أي ميثاق �ل�سرف( متخَّ
�أعمالها  ج��دول  وعلى  �لفل�سطيني،  �حل��و�ر  جل�سات  من 
�نتخابات �ملجل�ص �لت�س������ريعي، وت�سكيل �ملجل�ص �لوطني 
�لت�سريعية«. وقالت �ل�سحيفة، �إن “�لفل�سطينيني �ليوم 
ة  غدو� �أكرث �إدر�كاً ويقيناً من غريهم باأنهم بحاجة ما�سَّ
�إىل �جرت�ح فر�ص �للقاء و�للتقاء، وملِّ �ل�سمل و�لتفاق 
�أودى  �ل��ذي  �لكارثي  �لفل�سطيني  �لنق�سام  �إن��ه��اء  على 
�لتي  �أن”�لنتخابات  م�سيفًة  �حلقوق”،  م��ن  بالكثري 
و�لع�سرين  �ل��ث��اين  يف  تنظيمها  �لفل�سطينيون  ي��ع��ت��زم 
�نتخابات  ه��ي  ن��ائ��ب��اً   132 )�آي�����ار( لخ��ت��ي��ار  م��ن م��اي��و 
�ل�سعب  �فتقده  ما  تعيد  �أن  ميكن  مبكان،  �لأهمية  من 
رياح  ���س��ارت  �إذ�  ون�����س��ف  ع��ق��د  م��ن  لأك����رث  �لفل�سطيني 
�لإر�دة و�لعزمية وفق ما ت�ستهيه �سفن �مل�سلحة �لوطنية 
يتطلع  ما  ووف��ق  �لوطنية،  و�لثو�بت  �جلمعية  و�لوحدة 

�إليه �ل�سعب �لفل�سطيني«.

فيه  �سلطت  �ل����ذي  �ل��وق��ت  يف  �ل�سيني”.  “�خلطر  ع��ل��ى 
�ل�سوء على م�ساعي مو�سكو لتو�سعة نفوذها �لعاملي. وذهبت 
دور مزعزع  ه��و  رو���س��ي��ا  تلعبه  �ل���ذي  �ل���دور  �أن  �ع��ت��ب��ار  �إىل 

لال�ستقر�ر على �مل�ستوى �لدويل.

اإ�سعاف رو�سيا
�لدولية  �ل��ع��الق��ات  �ل��ب��اح��ث يف  ي��ق��ول  ذل����ك،  غ�����س��ون  ويف 
�أ�سرف كمال، يف ت�سريحات  �لرو�سي   �ل�ساأن  و�ملتخ�س�ص يف 
�نتهاء  “منذ  �إن����ه  عربية”  ن��ي��وز  “�سكاي  مل��وق��ع  خ��ا���س��ة 
و��سنطن  تتبنى  �ل�سوفيتي،  و�نهيار �لحتاد  �لباردة  �حلرب 
�أن  �إىل  م�سري�ً  رو�سيا”،  �إ���س��ع��اف  ت�ستهدف  ��سرت�تيجية 
مل�سالح  �لأمريكية  �لإد�رة  �ح��رت�م  ع��دم  ي��درك  “�لكرملني 
و��سح  ت�سور  هناك  وبالتايل  و�لقت�سادية،  �لأمنية  رو�سيا 
لل�سيناريوهات كافة للتعاطي مع �لإجر�ء�ت �لأمريكية �سد 

رو�سيا«.
�أن  �إىل  ل��ل��در����س��ات،  �ل��رو���س��ي  �مل�سري  �مل��رك��ز  مدير  وي�سري 
عنه  ت��ق��ول  م��ا  ��ستغالل  ع��ن  تتخل  مل  �ملتحدة  “�لوليات 
�ل���دف���اع ع��ن �حل���ري���ات و�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة وح��ق��وق �لإن�سان 
كذريعة للتدخل يف �سوؤون �لدول، بينما ل متلك �إد�رة بايدن 
من �لآليات �سوى فر�ص �لعقوبات �لقت�سادية، وهي ت�سعى 
�إىل �إق�ساء رو�سيا و�حتو�ء �ل�سني، و�ل�سغط على �لأنظمة 
�حلاكمة يف عدد من �لدول؛ من �أجل تبني مو�قف �سيا�سية 

حمددة«.
�ملت�سددة  مو�قفهم  على  م�ساعديه  �ختيار  يف  بايدن  �عتمد 
جتاه “رو�سيا بوتن” و��ستعد�دهم ملو�جهة �لنفوذ �لرو�سي 
�ل��ع��امل، وف��ق ك��م��ال �لذي  �مل��ت��ز�ي��د يف مناطق خمتلفة م��ن 
يلفت �إىل “حالة �ل�ستياء �ملتز�يدة يف �لعامل من �سيا�سيات 
لتعزيز دورها  �أمام رو�سيا  �ملجال  �ملتحدة، ما فتح  �لوليات 

بني حلفاء و��سنطن«.
ويعترب �لباحث يف �لعالقات �لدولية قر�ر ��ستدعاء �ل�سفري 
�لرو�سي من و��سنطن “�إجر�ء طبيعي من جانب �لكرملني 
�لرو�س�ي  ل��ل��رئ��ي�����ص  �ل�سريح�����ة  باي�������دن  �ت��ه��ام��ات  ب��ع��د 
لقر�ر  �ل�سلبية  �لتد�عيات  �أب��رز   م��ربز�ً  بوتن”،  فالدميري 
تلقي  “�س������وف  �أنه����ا  على  بالتاأكيد  �ل�س�������فري،  ��س�������تدعاء 
درج������ات  من  بدرجة  حظي������ت  �لتي  �مللف��ات  على  بظ���اللها 
�مللفات،  تلك  متطلب��ات  ب�س����بب  �لبلدين  ب��ني  �لتو�ف������ق 
وترتفع درجة �لتوت����������ر يف خالف������ات �جلانبني حول �س����وريا 
�لطاق������ة  و�إم��������د�د�ت  و�أوكر�ني��ا  ليبي�������ا  ويف  �خلليج  و�أمن 

�إىل �أوروبا«.
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على �لتعدي�����ل. ويق�����ول �لتعديل يف ج�����زء منه “�مل�ساو�ة 
عليها  �لتعدي  يجب  ل  �لقان�����ون  مبوجب  �حل��ق��وق  يف 
على  بن��اء  ولي���ة  �أي  م��ن  �أو  �ملتح�����دة  �لولي������ات  م��ن 

�جلن�ص«.
وقالت نان�سي بيلو�سي رئي�سة جمل�ص �لنو�ب �إن �لتعديل 
و�قع  “هذ�  �لنقا�ص  خ��الل  و�أ���س��اف��ت  مطلوبا  ي���ز�ل  ل 
ي��وم��ي ل��ل��ن�����س��اء �لأم��ري��ك��ي��ات �ل��الت��ي ي��و�ج��ه��ن �نعد�م 
�حلياة،  يف  �لأ�سعدة  من  �لعديد  على  و�لظلم  �مل�ساو�ة 
ب�سبب  للتفرقة  �ل��رو�ت��ب  يف  �لكبرية  �لفجوة  من  ب��دء� 
و�لتفاوتات  �لعمل  م��ك��ان  يف  للتحر�ص  و���س��ول  �حل��م��ل 

�لقت�سادية �لتي تفاقمت يف ظل كورونا«.

 �لأمم �ملتحدة تعطي �ل�صوء �لأخ�صر لتحقيق م�صرتك يف تيغر�ي 
 •• االمم املتحدة-اأ ف ب

با�سليه  مي�سيل  �ملتحدة  ل��الأمم  �لتابعة  �لإن�سان  حلقوق  �ل�سامية  �ملفو�سة  �أن  �ملتحدة  �لأمم  با�سم  متحدث  �أعلن 
�لعو�قب �لإن�سانية للنز�ع يف تيغر�ي يف �سمال �لبالد. وكان  �إج��ر�ء حتقيق م�سرتك يف  �إثيوبيا  و�فقت على طلب 
وعنف  و��سع  نطاق  على  ول�سحافيني عن جم��ازر  �لإن�سان  ملنظمات مد�فعة عن حقوق  تيغر�ي حتدثو�  �سكان يف 
�أن �لنظام �ل�سحي يف تيغر�ي  �إن�سانية  �أكدت منظمات  جن�سي �سد مدنيني من قبل قو�ت �لأمن يف �ملنطقة. كما 
ت�سرر ب�سدة من �لنز�ع وحذرت �أي�سا من خطر حدوث جماعة على نطاق و��سع. و�سرح مدير �لت�سال يف مكتب 
حقوق �لن�سان لالمم �ملتحدة جوناثان فاولر لوكالة فر�ن�ص بر�ص �أن “�ملفو�ص �ل�سامي ��ستجاب �لثنني لطلب 
جلنة حقوق �لن�سان �لثيوبية �إجر�ء حتقيق م�سرتك«. و�أ�ساف �أنه يجري حاليا و�سع خطة لل�سماح ببدء �ملهمة 
يف �أ�سرع وقت ممكن. وكان رئي�ص �لوزر�ء �لإثيوبي �أبيي �أحمد حائز جائزة نوبل لل�سالم لعام 2019، بد�أ حملة 
ع�سكرية يف �أو�ئل ت�سرين �لثاين/نوفمرب بهدف �إطاحة �حلزب �حلاكم يف �ملنطقة “جبهة حترير �سعب تيغر�ي” 
�لتي �تهمها مبهاجمة قو�عد �جلي�ص �لفدر�يل. وقد �أعلن �نت�ساره يف 28 ت�سرين �لثاين/نوفمرب، لكن بع�ص قادة 

جبهة حترير �سعب تيغر�ي �لذين تريد �حلكومة نزع �سالحهم و�سجنهم، فارون وتعهدو� مبو��سلة �لقتال.

مع  ورف��ع��ت  بالتاأييد  ت�سوت  �ل��ت��ي  و�ل��ث��الث��ني  �لثامنة 
�لحتادية  �ملحكمة  �أم��ام  دع��وى  ونيفاد�  �إلينوي  وليتي 
�لتعديل  ���س��الح��ي��ة  ب���اإع���الن  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  و����س��ن��ط��ن  يف 

للتطبيق.
جمل�ص  يف  م���ع���رك���ة  ي����و�ج����ه  ي�������ز�ل  ل  �مل����ق����رتح  ل���ك���ن 
�لدميقر�طي  �حل��زب��ني  ب��ني  بالن�سف  �ملنق�سم  �ل�سيوخ 
و�جلمهوري و�سيحتاج �إىل �أغلبية كبرية ت�سل �إىل 60 
�سوتا لتمريره. كما يتم نظر �لأمر يف حماكم �حتادية 

وقد يحال للمحكمة �لعليا.
و�سوت جمل�ص �لنو�ب بتاأييد 222 �سوتا مقابل 204 
�أ�سو�ت لإز�لة �ملوعد �لنهائي �ملحدد للوليات للت�سديق 

•• وا�شنطن-رويرتز

���س��وت جم��ل�����ص �ل���ن���و�ب �لأم���ري���ك���ي، �ل����ذي ي��ت��م��ت��ع فيه 
نهائي  م��وع��د  �إز�ل���ة  ل�سالح  باأغلبية،  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ون 
�ملت�ساوية”  �حل��ق��وق  “تعديل  لتبني  ع��ق��ود  منذ  و���س��ع 
�لذي ي�ستهدف �سمان حماية ر�سمية حلقوق �لن�ساء يف 

�لد�ستور �لأمريكي.
يف  �ملت�ساوية  �حلقوق  تعديل  �أق��ر  قد  �لكوجنر�ص  وك��ان 
نهائيا  م��وع��د�  �مل��ا���س��ي وح���دد  �ل��ق��رن  �سبعينيات  �أو�ئ����ل 
يف  �لت�سريعية  �ملجال�ص  �أقرته  �إذ�  لتطبيقه   1982 يف 
38 ولية. و�أ�سبحت فرجينيا يف �لعام �ملا�سي �لولية 

و�ل  �ل��ن��ووي  بال�سالح  �ل��ت��زّود  �إي���ر�ن  على  عمليا  �مل�ستحيل 
يف  �آج���ال زمنية”،  �إي����ر�ن(  �مل��ف��رو���س��ة )ع��ل��ى  ت��ك��ون للقيود 
موقف يختلف عما كان كوخايف �أعلنه �سابقا. وقال كوخايف 
�إن �أي تفاق على غر�ر �تفاق  �أو�خ��ر كانون �لثاين/يناير  يف 
وهو  �لعام 2015 )حول �لنووي �لإير�ين( �سيكون �سيئا”، 
�لإير�ين.  �لنووي  حول  للمحادثات  رف�سا  كرث  �عتربه  ما 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �ن�سحبت  تر�مب،  دونالد  �إد�رة  عهد  ويف 
“�سغوط  و�أط��ل��ق��ت حملة  �لت���ف���اق،  م��ن   2018 �ل��ع��ام  يف 
ق�سوى” على طهر�ن عرب �إعادة فر�ص ثم ت�سديد �لعقوبات 

�لأمريكية على �جلمهورية �لإير�نية.
ومذ�ك عمدت �إير�ن �إىل �لرت�جع تدريجيا عن �لعديد من 
زيادة  ذل��ك  يف  مبا  �لت��ف��اق،  مبوجب  �لأ�سا�سية  �لتز�ماتها 

معدل تخ�سيب �ليور�نيوم �إىل 20 باملئة.
و�أبدت �إد�رة بايدن نيتها �لعودة �ىل �لتفاق، لكنها ��سرتطت 
�أن تعود �إير�ن �أول �ىل �حرت�م �لتز�ماتها. يف �ملقابل، �سددت 
�أنها  موؤكدة  �لأمريكية،  �لعقوبات  رفع  �أولوية  على  طهر�ن 

�ستعود وقتذ�ك �إىل �حرت�م كامل �لتز�ماتها.

•• القد�س-اأ ف ب

م�سوؤولني  �خلمي�ص  �أم�ص  �لإ�سر�ئيلي  �جلي�ص  قائد  يبّلغ 
�ت��ف��اق ج��دي��د حول  �إب���ر�م  ب��اأن��ه ل يعار�ص  ك��ب��ار�  فرن�سيني 
عمليا”  �مل�ستحيل  “من  يجعل  �أن  �سرط  �لإي��ر�ين  �لنووي 
وكالة  علمت  م��ا  بح�سب  ذري���ة،  بقنبلة  �ل��ت��زّود  �إي���ر�ن  على 
فر�ن�ص بر�ص. وبد�أ رئي�ص �لدولة �لعربية روؤوفني ريفلني 
�أوروبية  جولة  ك��وخ��ايف  �أف��ي��ف  �لإ�سر�ئيلي  �جلي�ص  وق��ائ��د 
�خلمي�ص  ُتختتم  �أن  ويفرت�ص  �أملانيا  �إىل  �لثالثاء  قادتهما 
ماكرون  �إميانويل  �لفرن�سي  �لرئي�ص  مع  باري�ص  يف  بلقاء 
تتمحور  وه��ي  �لفرن�سيني،  �لع�سكريني  �مل�����س��وؤول��ني  وك��ب��ار 
خ�سو�سا حول �مللف �لنووي �لإير�ين، وفق ما �أعلن م�سوؤول 
فر�ن�ص  ل��وك��ال��ة  هويته  ك�سف  ع��دم  طلب  رف��ي��ع  �إ�سر�ئيلي 

بر�ص.
�سيبّلغ  )ك��وخ��ايف(  �لأرك���ان  هيئة  “رئي�ص  �إن  �مل�سوؤول  وق��ال 
لكن  �إي���ر�ن  مع  لتفاق  �لتو�سل  بوجوب  �لفرن�سي  نظريه 
�جل��ي�����ص �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي ي��ري��د �أن ي��ج��ع��ل ه���ذ� �لت���ف���اق من 

�نتخابات ت�صريعية مبكرة لإنهاء �لأزمة يف �أرمينيا 

م�صوؤول �إ�صر�ئيلي: �لتفاق حول �لنووي �لإير�ين ممكن ب�صروط 

•• يريفان-اأ ف ب

�أعلن رئي�ص �لوزر�ء �لأرميني نيكول 
�نتخابات  �أن  �خل��م��ي�����ص  ب��ا���س��ي��ن��ي��ان 
 20 يف  ���س��ت��ج��رى  م��ب��ك��رة  ت�سريعية 
�لأزمة  لإنهاء  �ملقبل  يونيو  حزير�ن 
�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة �خل����ط����رية يف �ل���دول���ة 

�لو�قعة يف �لقوقاز.
�إن  في�سبوك  ع��ل��ى  با�سينيان  وق���ال 
هو  �لأزم������ة  م���ن  خمرج”  “�أف�سل 
�إج�����ر�ء �ق����رت�ع م��ن ه���ذ� �ل��ن��وع بعد 
م���ق���اوم���ة دع�������و�ت ل��ل��م��ع��ار���س��ة �إىل 
�لع�سكرية  �لهزمية  منذ  �ل�ستقالة 
لأذرب��ي��ج��ان يف ن��اغ��ورين ق��ره ب��اغ يف 
و�أ�سار با�سينيان �إىل  خريف 2020. 

�إير�ن ت�صدر »�لتقرير 
�لنهائي« ب�صاأن �إ�صقاط 
�لأوكر�نية �لطائرة 

•• طهران-وكاالت

�لنهائي  تقريرها  �إي����ر�ن،  ن�سرت 
�لأوكر�نية  �لطائرة  �إ�سقاط  ب�ساأن 
من قبل دفاعاتها �جلوية يف يناير 
�مل�سوؤولية  يحّمل  �ل���ذي   ،2020

ل�”م�سغل نظام �لدفاع �جلوي«.
ت�سرف  �مل�سغل  �إن  �لتقرير  وق��ال 
دون تلقي �أمر ع�سكري، يف حماولة 
�لت�سل�سل  ع���ن  �مل�����س��وؤول��ي��ة  ل��رف��ع 
�ل���ق���ي���ادي يف �ل���ق���و�ت �لإي���ر�ن���ي���ة، 
�أوكر�نيا  م��ن  �ن��ت��ق��اد�ت  �أث����ار  مم��ا 
من  �لعديد  خ�سرتا  �للتني  وكند� 

مو�طنيهما يف �حلادث.
حماولة  �لتقرير  يف  كييف  ور�أت 
�حلقيقية”  �لأ����س���ب���اب  “لإخفاء 
�عتربت  بينما  �جل���وي���ة،  ل��ل��ك��ارث��ة 

�أوتو� �أنه يفتقد لإجابات و�فية.
تابعة  “بوينغ”  طائرة  وحتطمت 
ل��ل��خ��ط��وط �جل���وي���ة �لأوك���ر�ن���ي���ة 
عقب �إقالعها من طهر�ن متجهة 
يناير  م��ن  �ل��ث��ام��ن  يف  ك��ي��ي��ف  �إىل 
2020، ما �أ�سفر عن مقتل 176 

�سخ�سا كانو� على متنها.
�لإير�نية  �مل�سلحة  �لقو�ت  و�أق��رت 
�أ�سقطت  �أي��ام، باأن �لطائرة   3 بعد 
عن طريق “�خلطاأ” يف ليلة توتر 

ع�سكري بني طهر�ن وو��سنطن.
وك��������ان غ���ال���ب���ي���ة �ل�������س���ح���اي���ا من 
حملة  �أو  و�ل��ك��ن��دي��ني  �لإي��ر�ن��ي��ني 
جن�سيات  من  و�أف���ر�د  �جلن�سيتني، 

�أخرى بينهم 11 �أوكر�نيا.

�لباحث  بعد  حت��دي��ده  مت  �مل��وع��د  �أن 
�سركي�سيان  �أرم��ني  �لبالد  رئي�ص  مع 

وزعماء �أبرز حزبني معار�سني.
باخليانة  با�سينيان  �ملعار�سة  �تهمت 
م��ن��ذ ق��ب��ول��ه �ت���ف���اق �ل�������س���الم �ل���ذي 
ت�سرين  م��و���س��ك��و يف  ع��ل��ي��ه  ف��او���س��ت 
�إىل هزمية  و�أف�سى  نوفمرب،  �لثاين 
م���ذل���ة لأرم���ي���ن���ي���ا �أم������ام �أذرب���ي���ج���ان 
ب����اغ  ن������اغ������ورين ق�������ره  يف م���ن���ط���ق���ة 

�لنف�سالية.
�ل�سلطة  ت��وىل  �ل��ذي  با�سينيان  ق��اوم 
�سعبية  ث����ورة  ب��ع��د   2018 ع����ام  يف 
تفكك  بعد  �لنخب  لف�ساد  مناه�سة 
لكن  �ل�سغوط،  �ل�سوفياتي  �لحت��اد 
نهاية  قائد �جلي�ص يف  �إق��ال��ة  ق���ر�ره 

بالإعد�د  �إي��اه  متهماً  فرب�ير  �سباط 
للمطالبة  تظاهر�ت  �ث��ارت  لنقالب 

برحيله.
ورف���������ص رئ���ي�������ص �ل����������وزر�ء جم�����دد�ً 
�ملحكمة  ل��ق��ر�ر  �لم��ت��ث��ال  �خلمي�ص 
�ل��ق��ا���س��ي ب���اإع���ادة ق��ائ��د �جل��ي�����ص �إىل 
�لآلف  ح�سد  م��ن  ومت��ك��ن  من�سبه. 
يف  للبقاء  �ل�����س��ارع  يف  منا�سريه  م��ن 

�ل�سلطة.
ومت��ك��ن �ل��ط��رف��ان، بعد �أ���س��اب��ي��ع من 
�لأزم�������ة، م���ن �لت���ف���اق ع��ل��ى �ج����ر�ء 

�نتخابات مبكرة يف حزير�ن يونيو.
�ملو�جهات  م��ن  �أ���س��اب��ي��ع  ���س��ت��ة  وب��ع��د 
بنحو  �أودت  �لتي  �لق�سف  وعمليات 
�تفاقية  توقيع  مت  �سخ�ص،  �آلف   6

لوقف �طالق �لنار يف �إقليم قره باغ 
�أعادت م�ساحات كبرية من �لأر��سي 
قو�ت  بن�سر  و�سمحت  �أذربيجان،  �إىل 

رو�سية حلفظ �ل�سالم.
و�عترب كثريون يف �أرمينيا �لتفاقية 
قال  با�سينيان  �أن  رغ��م  وطنيا،  ع��ار� 
�إن لي�ص لديه خيار �سوى �ملو�فقة �أو 

تعري�ص قو�ت بالده خل�سائر �أكرب.
�لو�قع  �لأمر  بحكم  �أرمينيا  ت�سيطر 
مع وجود �لنف�ساليني �لأرمن، على 
باغ،  ق���ره  ن���اغ���ورين  منطقة  م��ع��ظ��م 
لكنها خ�سرت يف �لنز�ع مدينة �سو�سا 
�لرمزية ف�سال عن منطقة جليدية 
�ملحيطة  �لأذربيجانية  �ملناطق  م��ن 

بقره باغ.

�إر���س��ال��ه��م��ا م��ع��ا، تر�سم  »ح��ق��ي��ق��ة 
�لجتماع  ه����ذ�  �أه���م���ي���ة  ب���و����س���وح 
ي�سري فر�ن�سو�  بالن�سبة لل�سني”، 
ملعهد  �آ�سيا  م�ست�سار  جودميينت، 
له  بالن�سبة  كانت  �ل��ذي  مونتني، 
لن  �ل��و�ق��ع،  يف  و��سحة.  �لر�سالة 
فائ�سا عن �حلاجة  �لثنائي  يكون 
لبدء مناق�سات ل تخفى �سعوبتها 
�لأمريكية،  �لإد�رة  م��ع  وح��دت��ه��ا 
�لأ�سهر  يف  �ل��ب��ل��د�ن  �ختلف  حيث 
�ملو�سوعات  جميع  ح��ول  �لأخ���رية 
تقريًبا: من �لتجارة، �إىل دور بكني 
مبعاملة  م���رور�  �ل�����س��ني،  بحر  يف 
�لأويغور يف �سينجيانغ. ولكن من 
�لدبلوما�سية  �ل�سفينة  رب��ان  هما 
بورتريه  ي��ل��ي  ف��ي��م��ا  �ل�����س��ي��ن��ي��ة؟ 

موجز للم�سوؤولني �ل�سينيني:

يانغ جيه ت�سي, املفكر القومي
ي���ان���غ ج���ي���ه ت�������س���ي، �مل���خ�������س���رم يف 

ي�سغل  �ل�����س��ي��ن��ي��ة،  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
مدير  من�سب   2013 ع���ام  م��ن��ذ 
لل�سوؤون  �مل��رك��زي��ة  �للجنة  مكتب 
�ل�سيوعي  ل���ل���ح���زب  �خل����ارج����ي����ة 
دبلوما�سي  �أع��ل��ى  وه���و  �ل�����س��ي��ن��ي، 
خ��ل��ف �لأم����ني �ل��ع��ام ل��ل��ح��زب �سي 
ج���ني ب��ي��ن��غ. وم��ن��ذ ع���ام 2017، 
ا و�حد من 25 ع�سًو� يف  هو �أي�سً
�ملكتب �ل�سيا�سي للحزب �ل�سيوعي 

�ل�سيني )�ملكتب �ل�سيا�سي(.
ف���ه���و يعترب  �ل���ن���ح���و،  ع���ل���ى ه�����ذ� 
�ملعا�سرين  �ملهند�سني  كبار  �أح��د 
�ل�سينية.  �خل��ارج��ي��ة  لل�سيا�سة 
ق��ب��ل ذل����ك، ���س��غ��ل ه���و ن��ف�����س��ه من 
2007 �إىل 2013 من�سب وزير 

�خلارجية.
 ف������رتة �أث�����ب�����ت ف���ي���ه���ا �أن��������ه ر�ئ�����د 
ُت�ستخدم  ه��ج��وم��ي��ة،  دبلوما�سية 
بني  و�������س�����ع  ن����ط����اق  ع����ل����ى  �لآن 

�مل�سوؤولني �ل�سينيني.

يانغ  �أف���ك���اره، يج�سد  خ���الل  »م���ن 
�ملتحررة  �لقومية  حًقا  ت�سي  جيه 
تطبع  �أ�سبحت  �لتي  عقد  �أي  من 
�ل�����س��ني يف �ل�������س���ن���و�ت �لأخ������رية. 
�أ�سبح  ع��ن��دم��ا  ن���ف���وذه  وق����د من���ا 
�خلارجية  �ل�����س��وؤون  ملكتب  رئي�ًسا 
ل��ل��ح��زب، ح��ي��ث �أ���س��ب��ح ه���و �لذي 
تنفذها  �ل���ت���ي  �ل�����س��ي��ا���س��ة  ي���وج���ه 
بارتليمي  يوؤكد  �ملعنية”،  �جلهات 
ك�����ورم�����ون�����ت، م�����دي�����ر �لأب�����ح�����اث 
�ل���دول���ي���ة  �ل����ع����الق����ات  يف م���ع���ه���د 
يف  �ملتخ�س�ص  و�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة، 
لوزير  ك��ان   ،2010 ع��ام  �ل�سني. 
�آنذ�ك، يانغ جيه ت�سي،  �خلارجية 
ل��وزر�ء �لآ�سيان  تاأثريه يف موؤمتر 
�آ�سيا(،  �سرق  جنوب  دول  )ر�ب��ط��ة 
و������س����ف����ا ت�������س���ري���ح���ات ه���ي���الري 
�ملالحة  ح���ري���ة  ب�������س���اأن  ك��ل��ي��ن��ت��ون 
“هجوم  ب���اأن���ه  �ل�����س��ني  ج��ن��وب  يف 
“�ل�سني  و�أ���س��اف  �ل�سني”.  على 
دولة كربى و�ل��دول �لأخ��رى دول 
حقيقة”،  جم���رد  وه����ذه  ���س��غ��رية 
م����دع����ًي����ا ه��ي��م��ن��ة �إم����رب�ط����وري����ة 

�لو�سط على �ملنطقة.
�أط��ل��ق عليه  ودلل���ة على م��ز�ج��ه، 
ج���ورج دب��ل��ي��و ب��و���ص ل��ق��ب “�لنمر 

جني بينغ �جليو�سيا�سية. �أعلن يف 
7 مار�ص خالل موؤمتره �ل�سحفي 
عمر  م��ن  ع��ام  “�ملائة  �أن  �ل�سنوي 
 )2021 )ع��ام  �ل�سيوعي  �حل��زب 
لعمل عظيم  ديباجة  �سوى  لي�ست 

�سي�ستمر قرونا«.
متحم�ص  م��ن��ف��ذ  ه����و  ي����ي  »و�ن�������غ 
يقررها  �لتي  �خلارجية  لل�سيا�سة 

�لتبت  �إىل  زي�����ارة  خ���الل  يانغ”، 
عندما  �ل�����س��ب��ع��ي��ن��ات،  �أو�خ�������ر  يف 
�لرتجمة  م��ك��ت��ب  يف  ت��ع��ي��ي��ن��ه  مت 
�إ�سارة  ل����وز�رة �خل��ارج��ي��ة.  �ل��ت��اب��ع 
 ،1950( ميالده  �سنة  �إىل  ا  �أي�سً
�لقرن  ثمانينات  يف  �لنمر(.  �سنة 
�ملا�سي، �لتحق بعد ذلك بال�سفارة 
�ل�سينية يف �لوليات �ملتحدة، حيث 

ُيظهر  كيف  يعرف  �لدبلوما�سية، 
���س��وؤ�ل��ه ع��ن حقوق  �لأن���ي���اب. عند 
قبل  م����ن  �ل�������س���ني  يف  �لإن���������س����ان 
�سحفي كندي يف موؤمتر �سحفي 
و�ن����غ يي  ي��خ��ف  2016، مل  ع���ام 
�نزعاجه. “�سوؤ�لك مليء بالأحكام 
�مل�سبقة �سد �ل�سني، وبغطر�سة ل 
ن��ع��رف م��ن �أي���ن �أت�����ت... �إن���ه غري 
قال  يل”،  بالن�سبة  متاًما  مقبول 

ر�ف�سا ب�سر�مة.
ع��م��ل و�ن����غ ي��ي يف �ل��ت�����س��ع��ي��ن��ات يف 
�ليابان، قبل  �ل�سينية يف  �ل�سفارة 
�أ�سغر   2001 ع����ام  ي�����س��ب��ح  �أن 
وزيًر�  ثم  �خلارجية،  لوزير  نائب 
عام 2013، بعد يانغ جيه ت�سي. 
منذئذ، يلعب و�نغ يي دور �جلندي 
�سي  �لرئي�ص  طموحات  خدمة  يف 

ت���وىل زم����ام �لأم�����ور ب��ني 2001 
كبار  من  �ن��ه  يف�سر  ما  و2005، 

�خلرب�ء يف �سوؤون �أمريكا.

وانغ يي, املنفذ املتحم�س
�لعتماد  ت�سي  جيه  يانغ  ل�  ميكن 
على دعم و�نغ يي، وزير �خلارجية 
للحزب.  �ل�ساعد  و�لنجم  �حلايل 
��ستهر هذ� �ملالزم �ملخل�ص ل� “�سي 
�سحر  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ه  بينغ”  ج��ني 
حماوريه، وقد �ساغ �سمعته كرجل 
نظر�ئه  م��ع  عنيد  ول��ك��ن��ه  لطيف 

�لأجانب.
عمره،  م��ن  و�ل�ستني  �ل�سابعة  يف 
و�سائل  عليه  تطلق  �ل���ذي  ي��ع��رف 
�ل�سينية،  �حل��ك��وم��ي��ة  �لإع�������الم 
حليله  �لف�سي”،  “�لثعلب 

�حل������زب. ل ي��ن��ح��رف ك���ث���رًي� عن 
يانغ  عك�ص  على  �لر�سمي،  �خل��ط 
ي�سري  ع�سره”،  يف  ت�����س��ي  ج��ي��ه 
بارتليمي كورمونت. مز�ج �سمح له 
يف  �لعليا  �لدو�ئر  �إىل  بالن�سمام 
بكني  عينته   ،2018 عام  �لبالد. 
كاأحد م�ست�ساري �لدولة �خلم�سة، 
وهو تكرمي رفيع �مل�ستوى تقدير� 
�مل�سالح  ع����ن  �ل����ق����وي  ل���دف���اع���ه 

�ل�سينية يف �خلارج.
ظهر  �لأخ�����������رية،  �ل�������س���ن���و�ت  يف   
جميع  ع��ل��ى  �لف�سي”  “�لثعلب 
ب���ع�������ص �لأح����ي����ان  �جل����ب����ه����ات: يف 
�حلرب  يف  تر�مب  �إد�رة  ذر�ع  للّي 
�لتجارية �سد و��سنطن، �أو للقيام 
ب���ج���ول���ة يف �أوروب����������ا -خ���ا����س���ة يف 
-للدفاع  �مل��ا���س��ي  �ل�سيف  فرن�سا 
ع��ن �ل�����س��ر�ك��ات �لق��ت�����س��ادي��ة مع 
“بالتدخل  م���ن���دد�  �أو  �ل�������س���ني، 
�لأجنبي” �مام �لنتقاد�ت �لغربية 
�ل�����س��ي��ن��ي يف ه��ون��غ كونغ  ل��ل��ق��م��ع 
و�سينجيانغ. ول �سك �أنه �سيتمكن 
�لتجربة  ه��ذه  من  �ل�ستفادة  من 
مع  �مل�سريية  �مل��ب��ار�ة  يف  �لقتالية 
�ن��ط��ل��ق �سوطها  �ل��ت��ي  �لم��ري��ك��ان 

�لأول �أم�ص �خلمي�ص.

على هام�س اجتماع ال�سني والوليات املتحدة:

يانغ جيت�صي وو�نغ يي مهند�صا �لدبلوما�صية �ل�صينية
يعترب يانغ جيه ت�سي اأحد كبار املهند�سني املعا�سرين لل�سيا�سة اخلارجية ال�سينية

�صحر  على  بقدرته  يي  و�نــغ  ��صتهر 
لطيف  كرجل  �صمعته  و�صاغ  حماوريه, 
�لأجــانــب نظر�ئه  مــع  عنيد  ولكنه 

�لنمر يانغ و�نغ �لثعلب �لف�سي�لقفاز �حلديدي للدبلوما�سية �ل�سينية

•• الفجر –خرية ال�شيباين

قامت ال�سني والوليات املتحدة يف عهد بايدن بك�سر 
اجلليد. ومت عقد الجتماع الأول اأم�س اخلمي�س بني 
م�سوؤولني دبلوما�سيني �سينيني ونظرائهم الأمريكان 

يف اأنكوريج, األ�سكا. 
ولتاأمني عملية ا�ستعادة التوا�سل هذه, اأر�سلت بكني 
اثنني من اأرقى مبعوثيها: وانغ يي, وزير اخلارجية 
رئي�س مكتب اخلارجية  ت�سي,  ويانغ جيه  ال�سيني, 

يف احلزب ال�سيوعي.

يـــــعـــــرف الــــــذي
ــيــه  عــل ـــق  ـــطـــل ي  
الإعـــــــــــــــــــــــالم 
الثعلب  ال�سيني 
حليله  الــفــ�ــســي, 
الــدبــلــومــا�ــســيــة, 
كيف ُيظهر اأنيابه

خـــــــالل مــــــــــن   
يج�سد  اأفـــكـــاره,   
ــــا  ــــًق يـــــــانـــــــغ ح
القومية  الفكرة 
الـــتـــي اأ�ــســبــحــت 
يف  الــ�ــســني  تطبع 
ال�سنوات الأخرية

�لنو�ب �لأمريكي يزيل عقبة ب�صاأن �لد�صتور 
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عربي ودويل

من  تعيينها  مت      
بايدن,  جــو  قبل 
من  الأمـــريـــكـــيـــة 
الأ�سليني  ال�سكان 
مت تثبيتها الثنني 
وزاري,  من�سب  يف 
وزارة  ـــس  راأ� على 
كــــربى مــ�ــســوؤولــة 
ــــــــــــوارد  عـــــــن امل
اإنها  الطبيعية... 

حلظة تاريخية!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

�جلنائية �لدولية تقبل �صكوى »جر�ئم �حلرب« �صد تركيا
�لليبي.

قبلتها  �ل��ت��ي  �سكوى  م��ذك��رة  ن�ص  �لإي��ط��ال��ي��ة  “نوفا”  وك��ال��ة  ون�����س��رت 
�ملحكمة �سد �أردوغان و�ل�سر�ج.

و�مت��ه��ت �ل�����س��ك��وى ���س��ر�ح��ة �لث��ن��ني وجم��م��وع��ة م��ن ق���ادة �مللي�سيات، 
�لأر��سي  يف  ح��رب  كجر�ئم  ت�سنف  ج��رمي��ة،   20 ب��ارت��ك��اب  و�تهامهم 

�لليبية، ويعاقب عليها �لقانون �لدويل.
وو�سفت �ل�سكوى تلك �جلر�ئم بامل�سنفة �سد �لإن�سانية، موؤكد� �رتكاب 
�لأمم  كميثاق  �ل��دول��ي��ة،  للمو�ثيق  ���س��ارخ��ة  �ن��ت��ه��اك��ات  جميعا  ه���ولء 
�مل��ت��ح��دة، و�ل���ق���ر�ر�ت �ل�����س��ادرة ع��ن جمل�ص �لأم���ن �ل���دويل بخ�سو�ص 

�حلالة �لليبية.
و��ستندت �ل�سكوى �إىل �لف�سل �ل�سابع من �مليثاق، وقر�ر جمل�ص �لأمن 
رقم 1970 �لقا�سي بحظر بيع وت�سدير �ل�سالح �إىل ليبيا، وما تاله 

•• عوا�شم-وكاالت
�ل�سكوى  بهولند�،  له���اي  مبدينة  �ل��دول��ي��ة  �جلنائية  �ملحكمة  قبلت 
��سم  حت��ت  و�لتطرف  �لإره���اب  ل�سحايا  �لليبية  �ملنظمة  م��ن  �ملقدمة 

“�لعدو�ن �لرتكي على ليبيا«.
وج����اء ذل���ك ب��ع��د �أن و���س��ل��ت �ل�����س��ك��وى �مل��ق��دم��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع �ملركز 
�لأف��رو�آ���س��ي��وي ل��ل��در����س��ات و�ل���س��ت�����س��ار�ت �إىل مكتب �مل��دع��ي �ل��ع��ام يف 

�جلنائية �لدولية.
�أردوغ���ان،  �ل��رتك��ي، رج��ب طيب  �إىل �لرئي�ص  �ل��دع��وى �لت��ه��ام  وتوجه 

ب�سفته و�سخ�سه وعدد من قياد�ت �جلي�ص �لرتكي.
�ل�سر�ج،  فايز  �ل�سابقة،  رئي�ص حكومة طر�بل�ص  �لدعوى  تتهم  وكذلك 
�أ���س��م��اء بع�ص  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  ب��ج��ان��ب جم��م��وع��ة م��ن وزر�ء ح��ك��وم��ت��ه، 
�ل�سعب  �سد  �ملروعة  �جلر�ئم  من  �لعديد  يف  �ملتورطة  �مليلي�سيات  قادة 

قر�ر�   33 ع��دده��ا  يتجاوز  و�ل��ت��ي  �ملحتوى،  ذ�ت  ت�سب يف  ق���ر�ر�ت  م��ن 
ملزما.

�أه��م تلك �لقر�ر�ت هي  �إن  �ل��دويل يف طر�بل�ص  ويقول خ��رب�ء �لقانون 
�أعمال  �ل��ذي يعد عمال من  2292، وهو �لأم��ر  2420 و  1973 و 
�لأ���س��ا���س��ي للمحكمة  �مل��ت��ح��دة، و�ل��ن��ظ��ام  مل��ي��ث��اق �لأمم  �ل���ع���دو�ن وف��ق��ا 
�جلنائية �لدولية و�تفاقيات لهاي 1899و1907 و�تفاقيات جنيف 

�لأربع ل�سنة 1949، وغريها من �ملو�ثيق �لدولية.

�أردوغان متورط 
نيوز  “�سكاي  ملوقع  ر�سو�ن  �سعيد  �لليبي  �لقانوين  �لأك��ادمي��ي  ويقول 
�إن �ل�سكوى �لتي تقدم بها �جلانب �لليبي للجنائية �لدولية،  عربية”، 
ت�سمنت 20 جرمية من �جلر�ئم �لتي �رتكبها �لرئي�ص �لرتكي ورئي�ص 

حكومة �لوفاق معا«.
وي�سيف ر�سو�ن �أن �جلر�ئم �ل�20 �ملقدمة يف �ل�سكوى �ملقدمة متثل كل 

ما هو ينطبق عليه قو�نني جر�ئم �حلرب، وفقا للقانون �لدويل.
وتابع ر�سو�ن:” فقد �سملت �ملذكرة �ملقدمة للمحكمة �جلنائية �لدولية 
تركيا  �رتكبته  ما  على  �لد�مغة  و�لرب�هني  بامل�ستد�ت  �لقاطعة  �لأدل��ة 

وميلي�سيات حكومة �ل�سخري�ت من جر�ئم يف حق �ل�سعب �لليبي.«

ن�ص قانون جر�ئم �حلرب 
�ل��ق��ان��ون �لدويل،  �ل��ت��ي ن�ص عليها يف  �أب���رز ج��ر�ئ��م �حل���رب،  �أن  ي��ذك��ر 
ومعرتف بها باملحكمة �جلنائية �لدولية، هي جر�ئم �لإبادة �جلماعية 
بالقتل و�إحلاق �أذى بدين �أو معنوي ج�سيم، و�لإبادة �جلماعية بغر�ص 
�لعامة  �ملمتلكات  وتدمري  �لقت�سادي،  للهالك  تهدف  �أح���و�ل  فر�ص 

حملة باإير�ن لتد�صني حكومة مدنية.. حتركات �صد »�ل�صعار �لقدمي«
جتربة  �أي  ونهاية  مو�سوي،  ح�سني  مري  �ملعار�سة  ق��وى  زعيم  هزمية  و�إع���الن 
كروبي  مهدي  �لدين  رجل  على  �لقب�ص  “مت  مظفري:  وتابع  لالإ�سالحيني«. 
�أحد قادة �حلر�ك وو�سعه حتت �لإقامة �جلربية، و�لأمر ذ�ته حدث مع �ملر�سح 
�لرئا�سي �خلا�سر، وذلك بقر�ر من �ملر�سد علي خامنئي �لذي �أ�سبحت موؤ�س�ساته 
�لأزمات  فاقمت  بينما  للحرية،  هام�ص  �أي  وتغلق  �ل�سلطة  زم��ام  على  تقب�ص 
�لجتماعية،  �لأو���س��اع  من  �لثوري  للحر�ص  �خلارجية  و�ملغامر�ت  �لقت�سادية 
 2017 نهاية  من  �ملمتدة  �ل�سيا�سية،  �لحتجاجات  وت��رية  �رتفاع  يف  ت�سبب  ما 
وحتى �لآن«.  وبح�سب �لنا�سط و�ملحلل �ل�سيا�سي �لإير�ين، فاإن �حلملة �ملدنية 
�لتي مت �لإعالن عنها، منت�سف �ل�سهر �حلايل مار�ص، تنطلق من رف�سها �لتام 
و�لأيدولوجية،  �ل�سيا�سية  وقيمها  �سعار�تها  بكل  �لإ�سالمية”،  ل�”�جلمهورية 
للمو�طنة  و�لد�ستورية  �لقانونية  �مل��ب��ادئ  ك��ل  م��ن  �لنقي�ص  على  تقف  و�ل��ت��ي 
�آخرين  �أ�س�ص طائفية كما تنبذ  �إنها ت�سنف �ملو�طنني على  �إذ  و�حلقوق �ملدنية، 
يف  و��سحا  يكن  مل  �ل��ذي  �لأم��ر  وه��و  و�لقومية،  �لعرقية  �لعتبار�ت  على  بناء 
�أو للقوى �لدولية، ل�سيما  عقدي �لثمانينات و�لت�سعينات �سو�ء للنخب �ملحلية 

•• عوا�شم-وكاالت

�لإير�نيني،  �ل��ن�����س��ط��اء  م��ن  ع���دد  د���س��ن 
حملة على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي 

�ملختلفة لتد�سني حكومة مدنية وتوحيد �سفوف �ملعار�سة يف �لد�خل و�خلارج، 
حتت �سعار “ل للجمهورية �لإ�سالمية«.

موؤ�س�سي  �أح��د  مظفري،  كيومار�ص  �لإي���ر�ين  �ل�سيا�سي  و�ملحلل  �لنا�سط  وق��ال 
من  موؤخر�  تد�سينها  مت  �لتي  �حلملة  �إن  حملة “ل للجمهورية �لإ�سالمية”، 
�ل�سيا�سية  ومرجعياتهم  �نتماء�تهم  تتفاوت  �إير�نية،  �سخ�سية   600 من  �أكرث 
و�لأيدولوجية، تعد تكتال �سيا�سيا يحاول نبذ �خلالفات �لقدمية و�لتقليدية بني 
�ملعار�سة �لإير�نية �سو�ء يف �لد�خل �أو �ملوجودين باخلارج، بهدف مللمة �ستاتهم 
وتوحيد �سفوفهم، ومن بينهم �سيا�سيني وكتاب ونقابيني، بالإ�سافة �إىل ممثلني 
“ل للحجاب  �لن�سوية مثل حملة  �لدينية و�لعرقية، و�ملجموعات  �لأقليات  عن 
�أنه �نخرط  ل�”�سكاي نيوز عربية”، �إىل  �لإجباري«. وي�سري مظفري يف حديثه 
يف �حلركة �لحتجاجية عام 2009 باإير�ن، و�لتي عرفت ب�”�لثورة �خل�سر�ء”، 

وتعر�ص لل�سجن قبل فر�ره �إىل �لوليات �ملتحدة.
�مل��ح��ت��دم بني  �ل�����س��ر�ع  ك��ان��ت حمطة مف�سلية يف  �خل�����س��ر�ء  “�حلركة  و�أو���س��ح 
�أجنحة �ل�سلطة �لإير�نية، بعد تزوير �لنتخابات حل�ساب حممود �أحمدي جناد، 

�خلميني.  �أطلقها  �لتي  و�مل�����س��او�ة  �لجتماعية  �لعد�لة  �سعار�ت  هيمنة  ظل  يف 
ولفت �إىل �أن “�لثابت يف �ملمار�سات �لقمعية �ملتو��سلة للنظام �لديني �لقائم يف 
طهر�ن هو رد �لأزمات �لقت�سادية على �لقوى �خلارجية مثلما حدث يف �حلرب 
�لوليات  وك���ذ�  بتدبريها  وخليجية  عربية  ق��وى  و�إت��ه��ام  �لإي��ر�ن��ي��ة،  �لعر�قية 
640 نا�سطا  �ملتحدة و�إ�سر�ئيل، وو�سم �ملعار�سة بتبعيتها لهم«. ود�سن حو�يل 
�إير�نيا هذه �حلملة �لتي تهدف �إىل ت�سكيل “حكومة مدنية” عو�سا عن نظام 
تتكون  بينما  لندن،  �إنرتنا�سونال، مقره  �إي��ر�ن  بح�سب موقع  �لفقيه”،  “ولية 

�ملجموعة من نا�سطني �سيا�سيني وفنانني وكتاب وريا�سيني وباحثني.
ويف بيان بعنو�ن: “�لت�سامن �لوطني” قال �لن�سطاء �إن “�سدى ل للجمهورية 
�لعازم على  �ل�سعب  �إن هذ� هو �سوت  �إي��ر�ن.  ي��رتدد يف كل مكان يف  �لإ�سالمية 
مقاومة �جلمهورية �لإ�سالمية، �لعائق �لأ�سا�سي للو�سول للحرية، و�لرفاهية، 
على  �أنها  �إىل  �حلملة  بيان  و�أك��د  �لإن�����س��ان«.  وحقوق  و�لتقدم  و�لدميقر�طية، 
�لأ�سماء  ب��ني  �إي����ر�ن، وم��ن  �لأخ����رى يف  و�مل��دن��ي��ة  �ل�سيا�سية  ب��احل��رك��ات  �ت�����س��ال 
�ملنخرطة فيها ر�سا بهلوي �بن �ساه �إير�ن ورجل �لأعمال بيجان كيان و�لنا�سط 

زرت�ست �أحمدي ر�غب و�لفنان د�ريو�ص 
�إقباىل و�لنا�سطة مرمي معمار �سادقي. 
عربية”،  ن��ي��وز  ل�”�سكاي  ح��دي��ث��ه  ويف 
�لإي��ر�ين، علي  �ل�سيا�سي  �ملحلل  يو�سح 
�ن�سمو�  �ملعار�سني  ب��د�أت د�خل طهر�ن، و�لكثري من  �أن �حلملة  �أ���س��دز�ده،  ر�سا 
�مل�ساركة  رف�سهم  خلفية  على  لذلك  مهياأة  �لد�خلية  �لبيئة  و�أن  ل�سيما  �إليها، 
�لأمريكية  �لإد�رة  �إىل  “ر�سالة  �أنها  مو�سحا  �ملقبلة،  �لرئا�سية  �لنتخابات  يف 
�جلديدة لعدم تقدمي تنازلت لهذه �حلكومة، �سو�ء �سيطر عليها �لإ�سالحيني �أو 
�ملت�سددين«. و�لالفت �أن �حلملة تبدو موؤثرة يف �أو�ساط عديدة د�خليا وخارجيا، 
�لتي ت�سكلها بني  �أ�سدز�ده، خا�سة مع حالة �ل�سطفاف و�لتقارب  بح�سب ر�سا 
�تفقو�  �أنهم  �إل  بينهم  �إنه رغم جميع �خلالفات  باخلارج، حيث  �ملعار�سة  قوى 
بناء  �لإ�سالمية ويتحرى  �ل�سعار �لذي ينطلق من رف�ص �جلمهورية  على هذ� 

حكومة مدنية.
جنح يف ح�سد  “تويرت”  بالفار�سية على  له  �لرتويج  �ل��ذي مت  �له�ستاغ  �أن  كما 
وتعبئة �ملو�طنني باإير�ن و�لذي بات ل يرى فرقا بني ما ي�سمى بالإ�سالحيني �أو 
�لأ�سوليني خا�سة بعدما عا�سو� جتربة حكم ها�سم رف�سنجاين وحممد خامتي 
وح�سن روحاين، خالل 8 �أعو�م �لأخرية، ووجدو� �أنها جمرد “لعبة لال�ستهالك 

�خلارجي«.

    لأول م��رة، مل يتم ذبح �لهنود 
�أفالم  �حل��م��ر، كما ه��و �حل���ال يف 
�ملخيلة  �سكلت  �ل��ت��ي  �ل��وي�����س��رتن 
�لعك�ص  ع��ل��ى  ب���ل  �لأم���ري���ك���ي���ة... 
بالن�سبة  �لأم���ر  يتعلق  ذل��ك،  م��ن 
لأحفاد �سيتينغ بول وجريونيمو، 
ب��ان��ت�����س��ار ع��ظ��ي��م، وف���خ���ر كبري، 
وميكن �لقول، باأف�سل �سيء حدث 
كاأمريكيني  بهم  �لع���رت�ف  منذ 
عام 1924، وح�سولهم على حق 

�لت�سويت عام 1948.
ه��الن��د على  دي���ب  تعيني  »�إن      
ر��ص وز�رة �لد�خلية هو يف �لو�قع 
�أي  ين�ساها  ل��ن  ت��اري��خ��ي��ة  حل��ظ��ة 
منا �أبًد�، قال بتاأثر هذ� �مل�ست�سار 
�ل�ساب من �لأمريكيني �لأ�سليني 
مك�سيكو،  ن��ي��و  ولي���ة  ح��ك��وم��ة  يف 
�ل��������ذي ي���ت���ط���ل���ب م��ن�����س��ب��ه ع���دم 
مرة،  لأول  ه��وي��ت��ه.  ع��ن  �لك�سف 
قمة  يف  ي�سبهنا  �سخ�ص  �سيكون 
ق��ادًر� على فهم  و�سيكون  �لدولة، 
 5.22 ل���  �خل�سو�سية  �لق�سايا 
مليون من �لأمريكيني �لأ�سليني 
�سو�ء  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ولي��ات  “هنود 
خمتلطي  �أو  “�أ�سليني”  ك��ان��و� 
�أدن�������ى  يف  غ����ال����ًب����ا  �لأعر�ق”، 
ومهم�سني،  �لج��ت��م��اع��ي،  �ل�سلم 
وم��ن��ب��وذي��ن«.    م��ع دي���ب هالند 
�لأ�سود  و�جل����ر�ل  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  يف 
�لدفاع،  يف  �أو���س��ن  لويد  �ل�سابق 
�لتنوع  تثمني  ب��اي��دن  ج��و  ي��ع��ت��زم 
يف �أمريكا، و�لنف�سال رمزياً عن 

هذه  ترقية  �ن  �ل  ت��ر�م��ب.  عهد 
يف  مقيمة  -قبيلة  بويبلو  لغونا 
عام   8.500 منذ  مك�سيكو  نيو 

-يتجاوز جمرد �لعر�ص.
  »ت�����ق�����ع ع����ل����ى ي���������س����ار �حل������زب 
ل��ك��ن��ه��ا حترتم  �ل����دمي����ق����ر�ط����ي، 
�جلي�ص جًد�، �بنة �لع�سكري هذه 
-و�لدها، ع�سو يف م�ساة �لبحرية، 
كان نرويجًيا �أمريكًيا؛ وو�لدتها، 
�لأمريكية  �لبحرية  يف  �سابطة 
من �لهنود �حلمر -مثابرة ب�سكل 
خا�ص”، توؤكد �ملحامية و�لنا�سطة 
يف جم���ال ح��ق��وق �لإن�����س��ان جون 
بويبلو  لغ���ون���ا  وه����ي  ل���وري���ن���زو، 

�ملتعلقة مب�ساألة �لأر��سي.«

وزارة عظمى للبيئة
   و�سي�سكل هذ� �لخت�سا�ص ميزة 
ق��ي��ادة وز�رة  �إن��ك��اره��ا يف  ل ميكن 
�لد�خلية، و�لتي ل ينبغي �خللط 
�لد�خلية  ووز�رة  ����س��م��ه��ا  ب���ني 
�و يف دول �خ��رى. فال  �لفرن�سية 
�ل�سرطة،  ب�������س���وؤون  ل��ه��ا  ع���الق���ة 
 70( �ل�����س��خ��م��ة  �لإد�رة  ه�����ذه 
�إد�رة  عن  م�سوؤولة  موظف(  �أل��ف 
)ت�سيطر  �لرتبة  وباطن  �لرتبة 
على ربع �لأر�ص �لو�قعة يف غرب 
�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة(، و�لإ����س���ر�ف 

�أن  منذ  �سخ�سًيا  وتعرفها  مثلها، 
كانت مر�هقة. 

ت��اأرج��ح��ت يف طفولتها ح�سب      
هالند  دي�����ب  و�ل����دي����ه����ا،  ت��ع��ي��ني 
�لعمر  م��ن  تبلغ  �مل��رون��ة،  �سديدة 
�لقانون،  در�ست  �ليوم،  عاًما   60
�ل�سغري  م�����س��ن��ع��ه��ا  و�أن�����������س�����اأت 
ل���ل�������س���ل�������س���ة �حل����������ارة م�����ن �ج����ل 
عرفت  )مبفردها(،  �بنتها  تربية 
�لإف����ال�����ص، وع��ا���س��ت وق���ًت���ا باملنح 
�لج���ت���م���اع���ي���ة، ث���م �ن���خ���رط���ت يف 
خالل   ،2008 ع����ام  �ل�����س��ي��ا���س��ة 

حملة بار�ك �أوباما.
    مت �نتخابها لع�سوية �لكوجنر�ص 

»�إنها مفاو�سة  ت��ر�م��ب.    �أمريكا 
�ملوهبة  ه����ذه  ومت��ت��ل��ك  مم���ت���ازة، 
ترى �ملوؤرخة روك�سان  بالور�ثة”، 
قوي  كتاب  موؤلفة  �أورت��ي��ز،  دنبار 
“�لتاريخ �مل�ساد للوليات �ملتحدة 
بروجيكت،  و�ي���ل���د  )م���ن�������س���ور�ت 
�أمريكا  لتاريخ  �ملكر�ص   ،)2018
ك��م��ا ي����ر�ه �ل��ه��ن��ود �حل��م��ر. “�إىل 
جانب �لإيروكو� “يف �سمال �سرق 
�لبويبلو  ك���ان  ل��ط��امل��ا  �لبالد”، 
�ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني. عالوة  �أف�����س��ل 
نة  على ذل��ك، ف��اإن ه��الن��د حم�سّ
���س��د �ل��ف�����س��اد. وه����ي ت���ع���رف عن 
�ملعقدة  �ل��ت�����س��ري��ع��ات  ق��ل��ب  ظ��ه��ر 

لنيو  كممثلة  ف��ق��ط  ع��ام��ني  ق��ب��ل 
�كت�سبت  م��ا  و���س��رع��ان  مك�سيكو، 
يكر�ص  م��ا  “عادًة  ط��ي��ب��ة.  �سمعة 
�أع�����س��اء �ل��ربمل��ان �ه��ت��م��اًم��ا كبرًي� 
ل�سمان  �لن��ت��خ��اب��ي��ة  ل��دو�ئ��ره��م 
�إع�������ادة �ن��ت��خ��اب��ه��م، ت���ق���ول جون 
ل���ورن���زو، �م���ا دي����ب، ف��ق��د �سنعت 
�لرتكيز  خ�����الل  م����ن  ����س��م��م��ه��ا 
ع��ل��ى �مل��و���س��وع��ات �ل��وط��ن��ي��ة مثل 
�لبيئة وتغري �ملناخ وحقوق �ملر�أة، 

وبالطبع، �لهنود �حلمر.
�ملن�سب، على  توليها     ومب��ج��رد 
�مل�سوؤولني  ح�سدت  �مل��ث��ال،  �سبيل 
ب�ساأن  �ل���ع���ام  و�ل������ر�أي  �مل��ن��ت��خ��ب��ني 

�ل��ظ��اه��رة �ل��غ��ام�����س��ة �مل��ت��م��ث��ل��ة يف 
�ل�سكان  م��ن  ن�ساء  وق��ت��ل  �خ��ت��ف��اء 
�ملناجم”.  مناطق  يف  �لأ���س��ل��ي��ني 
وهو ما دفع، بعد عامني، �إىل قول 
�لزعيمة �لدميقر�طية يف جمل�ص 
بيلو�سي:  نان�سي  �ملتطلبة  �لنو�ب 
من  و�ح������دة  ه���ي  ه���الن���د  “ديب 
�أف�سل �أع�ساء �لكوجنر�ص �لذين 

عملت معهم.«
    يف �للجان �أو يف �جلل�سات �لعامة، 
�ملع�سكر  �إقناع  من  هالند  تتمكن 
�ملعار�ص )�جلمهوري( بالت�سويت 
على م�ساريع قو�نينها. ويعّد هذ� 
معجزة و�إجناز يف بلد منق�سم مثل 

و�لتعدين،  و�ل���غ���از  �ل��ن��ف��ط  ع��ل��ى 
�لربية و�حلفاظ  وحماية �حلياة 
ع��ل��ى �حل����د�ئ����ق �ل��وط��ن��ي��ة. هذه 
ا  �ل�سوبر وز�رة للبيئة ت�سرف �أي�سً
على �أقاليم ما ور�ء �لبحار )غو�م 
ماريانا  وج�����زر  ف���ريج���ن  وج�����زر 
ومكتب  �لأم���ري���ك���ي���ة(  و����س���ام���و� 

�ل�سوؤون �لهندية.
����س��ت��ع��ادة �حل���و�ر بني     و�ستكون 
و�حلكومة  ه��ن��دي��ة  قبيلة   574
�لأوىل  �مل����ه����م����ة  �ل����ف����ي����در�ل����ي����ة 
�لرو�بط  قطع  مت  فقد  للوزيرة. 
من قبل دونالد تر�مب، �لذي مل 
لالأمريكيني  كر�هيته  �أب��د�  يخف 
حارب  �لثمانينات،  يف  �لأ�سليني. 
�مل��ل��ي��اردي��ر �ل��ق��ان��ون �ل���ذي يجيز 
�ملناطق  يف  �ل���ك���ازي���ن���وه���ات  ف��ت��ح 
قوله،  ح�سب  �مل�سوؤولة،  �لهندية، 
يف  للقمار  موؤ�س�ساته  �إفال�ص  عن 

�أتالنتيك �سيتي.
�أ�سبح  عندما   ،2017 وع���ام      
يف  �أنابيب  خط  ببناء  �أذن  رئي�ًسا، 
موقع �ستاندينغ روك �ملقد�ص، يف 
م�ساحة  بتقلي�ص  قام  ثم  د�كوتا. 
�لدب(  )�أذن  �إي����رز  ب���ريز  ح��دي��ق��ة 
بن�سبة 85 باملائة، يف ولية يوتا، 
م��ق��د���س��ة يف عيون  ���ا  �أي�������سً وه����ي 
هالند،  دي��ب  مع  �حلمر.  �لهنود 
�لبقر...  رع����اة  �أ���س��ال��ي��ب  �ن��ت��ه��ت 
�سينتهي  رمب����ا  �لوىل،  ول��ل��م��رة 

�لفيلم بنهاية �سعيدة.
عن لك�سربي�س

مفاو�سة ممتازة وغري فا�سدة:

من هي ديب هالند وزيرة بايدن من �ل�صكان �لأ�صليني...؟
مع ديب هالند يف الداخلية, وجرنال اأ�سود �سابق يف الدفاع, يعتزم جو بايدن تثمني التنوع يف اأمريكا

�لوزيرة �جلديدة خالل تن�سيب جو بايدننان�سي بيلو�سي متدح خ�سال هالند

مع ديب هالند, �نتهت �أ�صاليب رعاة �لبقر... 
وللمرة �لأوىل, رمبا �صينتهي �لفيلم بنهاية �صعيدة

�صتكون ��صتعادة �حلو�ر بني 574 قبيلة هندية 
و�حلكومة �لفيدر�لية �ملهمة �لأوىل للوزيرة

هالند يف �لكونغر�ص جناح لفت هالند خالل �إفادتها �أمام جمل�ص �ل�سيوخ قبل تثبيتها

اأف�سل ما حدث للهنود احلمر منذ العرتاف بهم كاأمريكيني عام 1924 وح�سولهم على حق الت�سويت عام 1948
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عربي ودويل
فوز كا�صح لرئي�ش �لوزر�ء �لهولندي يف �نتخابات ت�صريعية 

و�أكد روته وهو يبت�سم لل�سحافيني يف مقر �لربملان “ناخبو هولند� 
�أعطو� حزبي ت�سويتا كا�سحا على �لثقة«.

وقال “مل يجر كل �سيء ب�سكل ح�سن يف �ل�سنو�ت �لع�سر �ملا�سية”، 
يف ��سارة �ىل ��ستقالته يف كانون �لثاين/يناير ب�سبب ف�سحية تتعلق 
با�ستغالل �متياز�ت خا�سة بالأطفال على خلفية  �أ�سخا�ص  باتهام 
على  �ملطروح  �ل�سا�سي  �ملو�سوع  بالطبع  “لكن  و�أ�ساف  عن�سرية. 
ومن�سي  �ل��ب��الد  بناء  نعيد  كيف  ه��و  �ملقبلة  �ل�سنو�ت  يف  �لطاولة 
�لطاقة  م��ن  يكفي  م��ا  ميلك  �ن��ه  �ىل  لف��ت��ا  كورونا”،  بعد  ق��دم��ا 

“لع�سر �سنو�ت مقبلة«.
بزعامة   ”66 “دي  حلزب  �لقوي  �لأد�ء  كانت  �لرئي�سية  �ملفاجاأة 
وزيرة �لتجارة �خلارجية �سيغريد كاغ �لذي وفق �ذ�عة “�أن �أو �أ�ص” 
يرفع ح�سته  �أن  �ملتوقع  �لثاين، حيث من  �ملركز  �لر�سمية حل يف 

•• الهاي-اأ ف ب

�أعلن رئي�ص �لوزر�ء �لهولندي مارك روته �إحر�زه فوز� “كا�سحا” 
يف �لنتخابات �لت�سريعية �لتي جرت �لأحد و�سكلت �ختبار لإد�رته 
بناء  �لر�بعة لإع��ادة  باأن ي�ستغل وليته  �أزمة كوفيد-19، متعهد� 
“يف يف  �لبالد بعد �لوباء. و�أظهرت ��ستطالعات �خلروج �أن حزب 
�لليرب�يل  و�لدميقر�طية(  �أجل �حلرية  �ل�سعب من  )حزب  دي” 
�لذي يقوده روته، �لزعيم �لأطول حكما يف �أوروبا بعد 10 �سنو�ت 
يف �ل�سلطة،قد فاز باأكرب عدد من مقاعد �لربملان بعد �لنتخابات 

�لتي ��ستمرت ثالثة �أيام وروعي فيها �لتباعد �لجتماعي.
ومتكن “يف يف دي” بح�سب �ل�ستطالعات من ح�سد 36 مقعد� 

بعد �أن كان ميلك 33 يف �لنتخابات �لتي جرت قبل �أربع �سنو�ت.

�لربملانية نحو ثمانية مقاعد لت�سل �ىل 27 مقعد�.
على  ترق�ص  وه��ي  لها  �سورة  تويرت  على  ن�سرت  �لتي  ك��اغ  وقالت 
�لتقدمي  �حل���زب  �ن��ن��ا  على  “تاأكيد  �لنتيجة  �إن  �ح��ت��ف��ال  ط��اول��ة 

�لوحيد �لذي كان له تاأثري يف �ل�سنو�ت �لأخرية«.
�أما حزب “�حلرية” بقيادة �لزعيم �ملعادي لال�سالم غريت فيلدرز 
ثالثة  خ�سارة  بعد  مقعد�   17 مع  �لثالث  �ملركز  �ىل  تر�جع  فقد 

مقاعد، وفق ��ستطالعات �خلروج.
ب�”�خلائن”  وهناأ فيلدرز خ�سمه روته على �لرغم من �نه و�سفه 
“ياأمل بعدد �أكرث قليال  خالل �حلملة �لنتخابية، قائال �نه كان 

لكن “ل نز�ل �حلزب �لثالث يف هولند�«. من �ملقاعد”، 
حلزب  متوقعة  غ��ري  ج��ي��دة  نتيجة  �ىل  �ل���س��ت��ط��الع��ات  و�أ����س���ارت 
�لذي  �لدميوقر�طية”  “منتدى  باوديه  �ل�سعبوي تيريي  �لزعيم 

�ل���ذي ن��ظ��م جتمعات  ف���از بثمانية م��ق��اع��د، وه���و �حل���زب �ل��وح��ي��د 
�نتخابية على �لرغم من �لوباء وطالته �لنتقاد�ت ب�سبب تعليقات 
ق�ست  فقد  �لتقليدية  �لي�سارية  �لأح��ز�ب  �أما  باللقاحات.  م�سككة 
فاز  فيما  �ملقاعد،  م��ن  للعديد  خا�سرة  خرجت  حيث  �سيئة  ليلية 
�ول  �ل��ربمل��ان. وهولند�  ب��اول ثالثة مقاعد له يف  “فولت”  ح��زب 
بلد �وروبي ينظم �نتخابات يف هذه �ل�سنة �جلديدة و�سط جائحة 
�لذين  �لناخبون  يتمكن  لكي  �يام  �لتي نظمت على ثالثة  كورونا 

يعانون من م�ساكل �سحية، �لقرت�ع باأمان.
�أماكن غري معتادة  و�لإدلء بالأ�سو�ت يف هذه �لنتخابات كان يف 
خمتلف  يف  فحو�سات  مر�كز  �أو  كنائ�ص  �أو  فنادق  �أو  متاحف  مثل 
باأ�سو�تهم وهم  �ملو�طنني يدلون  روؤية  �أنحاء هولند� حيث ميكن 

على در�جاتهم �لهو�ئية �و من �ل�سيار�ت.

•• القاهرة-الفجر:
�لبيان  �ل���ع���رب���ي  �ل����ربمل����ان  �أد�ن 
هيومن  م��ن��ظ��م��ة  ع����ن  �ل���������س����ادر 
تنتقد فيه  �ل���ذي  ر�ي��ت�����ص ووت�����ص 
ب�ساأن  �مل�����س��ري  �جلي�ص  �سيا�سات 
�ل���ب���ي���وت يف �سبه  ه����دم ع����دد م���ن 
�إط�����ار �حلملة  ���س��ي��ن��اء يف  ج���زي���رة 
تنظيم  عنا�سر  �سد  ي�سنها  �لتي 
هذ�  �أن  معترب�ً  �لإره��اب��ي،  د�ع�ص 
“�سقطة  ُي���ع���د  �مل���غ���ر����ص  �ل���ب���ي���ان 
د�أب���ت  �ل��ت��ي  للمنظمة  جديدة” 
تبني  بهدف  بيانات  �إ���س��د�ر  على 
معينة، ول متت  �سيا�سية  مو�قف 
للعمل �حلقوقي ب�سلة، وكان على 
و��سح  ب�سكل  تف�سل  �أن  �ملنظمة 
بني حماربة �لإرهاب وحماولتها 
حقوق  ق�سايا  لت�سيي�ص  �مل�ستمرة 

�لإن�سان.
�أن ما  �ل��ع��رب��ي  �ل���ربمل���ان  وي���وؤك���د 
يتعلق  �ملنظمة  ب��ي��ان  �إل��ي��ه  ت��ط��رق 
�ملوؤ�س�سة  تخ�ص  ���س��ي��ادي��ة  ب���اأم���ور 
�مل�سرية  و�ل�����دول�����ة  �ل��ع�����س��ك��ري��ة 
للمنظمة  ي���ج���وز  ول  ح���������س����ر�ً، 

�أي م���ربر،  ف��ي��ه��ا حت���ت  �ل���ت���دخ���ل 
�مل�سبوهة  �مل�����س��ادر  ع��ن  مت�سائاًل 
�ملنظمة  ع��ل��ي��ه��ا  �ع���ت���م���دت  �ل���ت���ي 
�أكاذيب  م��ن  بيانها  ت�سمنه  فيما 
ومعلومات م�سللة، ل ت�ستند �إىل 
مو�سوعية،  دلئ��ل  �أو  حقائق  �أي��ة 
وهو ما ميثل تدخاًل �سافر�ً وغري 
�لد�خلية  �ل�������س���وؤون  يف  م��ق��ب��ول 

�مل�سرية.
�أن  �ل���ع���رب���ي  وي���و����س���ح �ل�����ربمل�����ان 
�جلي�ص  ي�����س��ن��ه��ا  �ل���ت���ي  �حل���م���ل���ة 
�مل�سري �سد عنا�سر تنظيم د�ع�ص 
يف �سيناء تاأتي دفاعاً عن �أهم حق 
من حقوق �لإن�سان �لذي ُتنِكل به 
�حلق  وهو  �لإرهابية،  �لتنظيمات 
يف �حلياة. ويعرب �لربملان �لعربي 
عن ��ستهجانه و��ستغر�به �ل�سديد 
�ل��وق��ت نف�سه م��ن ه��ذ� �ملوقف  يف 
منظمة  ت��ب��ن��ت��ه  �ل������ذي  �مل�������س���ب���وه 
هيومان ر�يت�ص ووت�ص �إز�ء �جلي�ص 
�مل�����س��ري، م�����س��ي��ف��اً �أن����ه ب���دل من 
�مل�سرية  �جل��ه��ود  ودع���م  م�ساندة 
�نحدرت  �لإره��������اب،  حم���ارب���ة  يف 
من  ج��دي��د  م�ستوى  �إىل  �ملنظمة 

متاماً  و�بتعدت  عملها  يف  �لتدين 
عن �ملهنية و�حلرفية و�مل�سد�قية، 
وكان �لأوىل بها �أن تر�سد وُتدين 
�لنتهاكات �مل�ستمرة �لتي تتعر�ص 
ب�سبب  �لإن�����������س�����ان  ح����ق����وق  ل���ه���ا 
�لإرهابية  و�ل��ع��م��ل��ي��ات  �جل���ر�ئ���م 
ت��ن��ظ��ي��م د�ع�ص  ب��ه��ا  ي���ق���وم  �ل���ت���ي 
وغريه من �لتنظيمات �لإرهابية، 
�لتي يت�سدى لها �جلي�ص �مل�سري 
ويدفع ثمناً غالياً لذلك من دماء 

�أبنائه �ل�سهد�ء �لأبر�ر.
وي�سدد �لربملان �لعربي على رف�سه 
�ملوؤ�س�سة  �إىل  �إ����س���اءة  لأي  �ل���ت���ام 
تقوم  �ل��ت��ي  �مل�����س��ري��ة،  �لع�سكرية 
�لت�سدي  يف  وقومي  وطني  ب��دور 
للتنظيمات �لإرهابية، لي�ص دفاعاً 
ع��ن �أم���ن م�سر ف��ق��ط، و�إمن���ا عن 
موؤكد�ً  ب��اأ���س��ره،  و�ل��ع��امل  �ملنطقة 
�ملُخل�سة  للجهود  �ل��ك��ام��ل  دع��م��ه 
ي��ق��وم بها �جلي�ص  �ل��ت��ي  و�مل��ق��درة 
�مل�������س���ري يف حم���ارب���ة �لإره�������اب، 
و�لتي متثل حائط �سد �أمام متدد 
�لعديد  �إىل  �لإرهابية  �لتنظيمات 

�لربملان �لعربيمن دول �لعامل �لأخرى.

�لربملان �لعربي يرف�ش ويدين بيان هيومان ر�يت�ش ووت�ش حول �جلي�ش �مل�صري, ويوؤكد دعمه �لكامل جلهوده يف حماربة �لإرهاب

•• عوا�شم-وكاالت

�لتون�سي  �ل��رئ��ي�����ص  زي����ارة  ف��ت��ح��ت 
جرت  �لتي  ليبيا  �إىل  �سعيد  قي�ص 
كانت  ملفات  �لأرب��ع��اء  �لأول  �أم�ص 
و�أثارت  �لبلدين  بني  ب�سدة  عالقة 
ك��ث��ري� م��ن �جل����دل خ���الل �لع�سر 

�سنو�ت �ملا�سية.
�ملنفذ  ه��و  �مللفات  ه��ذه  �أه��م  ولعل 
�حلدودي ر�أ�ص جدير �لذي يربط 
بني �لبلدين و�لذي �سهد كثري� من 

�لأزمات �لقت�سادية و�لأمنية.

الأمن والقت�ساد 
مو�سوع املباحثات

م��ن حكومة  م��ق��رب  وق���ال م�سدر 
نيوز  ل�”�سكاي  دبيبة  عبد�حلميد 
عربية” �إن �لطرفني ناق�سا خالل 
�ملباحثات �لتي عقدت يف �لعا�سمة 
ط��ر�ب��ل�����ص ب��ع�����ص �مل��و����س��ي��ع �لتي 
وجود  ���س��رورة  منها  �ملعرب  تخ�ص 
مطلوب  �ق���ت�������س���ادي���ة  ت�����س��ه��ي��الت 
و�سرورة  �جلانبني  م��ن  حتقيقها 
ت�����س��دي��د �لأم������ن خل��ن��ق �لإره������اب 

وتاأمني �حلدود.
�ل�سيا�سي  �خللل  �أن  �مل�سدر  و�أك��د 
�أف���ق���د �جل��ان��ب��ني تبادل  و�لأم���ن���ي 
�ل�سنو�ت  خ�����الل  ك���ب���ري  جت������اري 
تون�ص  �أن  �إىل  م�����س��ري�  �ل�����س��اب��ق��ة، 
�لأول  �لقت�سادي  �ل�سريك  كانت 

ل��ن ت��وؤث��ر على �لأم���ن خ��الل هذه 
�لفرتة.

م�سكالت اقت�سادية وجتارية
�ل�سيا�سي  �ل���ب���اح���ث  ق����ال  ب������دوره 
ل�”�سكاي  بلقا�سم  �إبر�هيم  �لليبي 
�لرئي�ص  زي����ارة  �إن  عربية”  ن��ي��وز 
�مل��ق��ام �لأول  �ل��ت��ون�����س��ي ه��دف��ه��ا يف 
باأن تكون تون�ص �ساحبة �ل�سبق يف 
�إخ��ر�ج ليبيا من عزلتها، مو�سحا 
�أي�سا  و�لتجاري  �لأم��ن  �مللفني  �أن 
ليبية  مباحثات  �أي  من  يخلو  لن 

تون�سية على مر �لتاريخ.
�حلكومات  �أن  ب��ل��ق��ا���س��م  و�أو�����س����ح 
 2014 ع������ام  م���ن���ذ  �ل���ت���ون�������س���ي���ة 
�ق������رتف������ت ك������رث م������ن �لأخ������ط������اء 
تون�ص  �أفقد  ليبيا  بحق  �لتجارية 
مليار�ت �لدولر�ت وجعلها تبحث 

عن �سريك �قت�سادي غريها.
زيارة  �أن  �ل�سيا�سي  �لباحث  و�أك���د 
قي�ص �سعيد قد يكون �سببها �إرجاع 
ل�سابق  �لق���ت�������س���ادي���ة  �ل���ع���الق���ات 
�ملناخ  �أن  �إىل  م�������س���ري�  ع���ه���ده���ا، 
�لقت�سادي قد يكون �سجع تون�ص 

على ذلك.
و�أ�سار بلقا�سم، �أن توحيد �ملوؤ�س�سات 
ليبيا  يف  و�مل���ال���ي���ة  �لق���ت�������س���ادي���ة 
�لدول  تون�ص وكثري من  �سي�ساعد 
يف �إبر�م �تفاقات تكون نافذة وتعود 

بالنفع على �جلميع.

 �حلزب �ملوؤيد لالأكر�د 

يندد »بانقالب �صيا�صي« يف تركيا 
•• اأنقرة-اأ ف ب

�أن طلب  بعد  ب�”�نقالب �سيا�سي”  �أبرز حزب موؤيد لالأكر�د يف تركيا  ندد 
�لرئي�ص  �أن  معترب�  “�إرهابية”،  باأن�سطة  لتهامه  حظره  تركي  عام  مدع 

رجب طيب �أردوغان ي�سعى للق�ساء عليه قبل �لنتخابات �ملقبلة.
�إىل  �تهاميا  بيانا  رفع  �لعام  �ملدعي  �أن  �لر�سمية  �لأنا�سول  وكالة  وذك��رت 
�أحز�ب �لبالد، و�لذي  �آلية حلظر �حلزب، ثالث  �ملحكمة �لعليا طالبا بدء 

يتعر�ص حلملة قمع قا�ص منذ 2016.
بروين  �لدميقر�طي  �ل�سعوب  حلزب  �مل�سرتكني  للرئي�سني  بيان  يف  وج��اء 
ب��ول��د�ن وم��دح��ت ���س��اجن��ار “ندعو ك��ل �ل��ق��وى �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة وك���ل قوى 
للن�سال معا �سد هذ� �لنقالب  و�ل�سيا�سية و�سعبنا  �ملعار�سة �لجتماعية 

�ل�سيا�سي«.
ومن �ساأن �ملطالبة باإغالق حزب �ل�سعوب �لدميقر�طي �أن تفاقم خماوف 
�لدول �لغربية ب�ساأن �سيادة �لقانون يف تركيا، فيما ت�سعى �أنقرة �إىل تهدئة 

�لتوتر �لذي يخيم على عالقاتها مع �لوليات �ملتحدة و�أوروبا.
�إىل تغري كبري يف  �لدميقر�طي  �ل�سعوب  �ملحتمل حلزب  و�سيوؤدي �حلظر 
�لتي  و�لرئا�سية  �لت�سريعية  �لنتخابات  من  �سنتني  قبل  �ل�سيا�سي  �مل�سهد 
يبدو �أنها �ستكون �سعبة بالن�سبة لأردوغان، يف ظل �لتحديات �لقت�سادية.

كامتد�د”  “يت�سرف  �حل��زب  �أن  �لتهامي  ق��ر�ره  يف  �لعام  �ملدعي  و�عترب 
حلزب �لعمال �لكرد�ستاين، �لذي ي�سّن حركة مترد دموية يف تركيا وت�سّنفه 

�أنقرة وحلفاوؤها �لغربيون “منظمة �إرهابية«.
من  ي�سعون  �لدميوقر�طي  �ل�سعوب  حزب  “�أع�ساء  �أن  �لعام  �ملدعي  و�أك��د 
خالل ت�سريحاتهم و�أفعالهم، �إىل ن�سف �لوحدة غري �لقابلة للتق�سيم بني 

وفق �لأنا�سول. �لدولة و�لأمة”، 
�لعمل  600 ع�سو يف �حل��زب من ممار�سة  �لعام حظر  �ملدعي  كما طالب 
�حلكومي، وهو �إجر�ء من �ساأنه �أن مينعهم من ت�سكيل حزب جديد يف حال 
مت حظر �حلزب. ويتعنّي �أن تقبل �ملحكمة �لد�ستورية �لقر�ر �لتهامي من 

�أجل حتديد موعد لبدء �ملحاكمة.
�إردوغان  �أ�سابيع  منذ  يوّجهها  �نتقاد�ت  خلفية  على  �لتطّور  ه��ذ�  وي��اأت��ي 
و�سريكه يف �لئتالف �حلكومي حزب �حلركة �لقومية �ليميني �ملتطرف، 

حلزب �ل�سعوب �لدميوقر�طي.

كوريا �ل�صمالية تعلن جتاهلها 
�ت�صالت �لوليات �ملتحدة 

•• �شيول-اأ ف ب

�أعلنت كوريا �ل�سمالية �أم�ص �لأول �أنها �ستتجاهل �أي حماولة من �لوليات �ملتحدة 
لالت�سال بها، وفق ما نقلت وكالة يونهاب �لكورية �جلنوبية، وذلك قبل �ساعات 

من �جر�ء وزيرين �أمريكيني بارزين مباحثات يف �سيول.
�لكوري  ل��وزي��ر �خل��ارج��ي��ة  �ل��ن��ائ��ب��ة �لأوىل  ���س��ون-ه��ي  ي��ون��ه��اب ع��ن ت�سو  ون��ق��ل��ت 
�أو حو�ر بني جمهورية كوريا �ل�سعبية  “ل �ت�سال  �إعالم  �ل�سمايل قولها لو�سائل 
�سيا�ساتها  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  ت�سحب  ح��ت��ى  �مل��ت��ح��دة  و�ل���ولي���ات  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
�لعد�ئية” جتاه كوريا �ل�سمالية. و�أ�سافت “لذ�، �سوف نو��سل جتاهل مثل هذه 
�ملحاولت من قبل �لوليات �ملتحدة يف �مل�ستقبل«. وتاأتي ت�سريحات ت�سو مع و�سول 
وزير �خلارجية �لأمريكي �أنتوين بلينكن ووزير �لدفاع �لأمريكي لويد �أو�سن �ىل 
كوريا  �سد  لتعزيز جبهة موحدة  �آ�سيوية  �لثانية من جولة  �سيول يف حمطتهما 
�ل�سمالية و�ل�سني. وبد�أت �لوليات �ملتحدة مع حليفتها كوريا �جلنوبية مناور�ت 
ع�سكرية م�سرتكة �لأ�سبوع �ملا�سي، ما دفع بكيم يو جونغ �سقيقة �لزعيم �لكوري 
“ن�سر  �أون �لتي تتمتع بنفوذ كبري �ىل حتذير و��سنطن من  �ل�سمايل كيم جونغ 

ر�ئحة �لبارود” و�لقيام باأعمال “حترمها �لنوم يف �ل�سنو�ت �لأربع �ملقبلة«.
ويعد هذ� �لت�سريح �أول �إ�سارة �سريحة من قبل نظام كوريا �ل�سمالية �إىل �لد�رة 
�لأمريكية �جلديدة بعد �أربعة �أ�سهر على �نتخاب �لرئي�ص جو بايدن، على �لرغم 
كوريا  رئي�ص  �خلمي�ص  �لأم��ريك��ي��ان  �ل��وزي��ر�ن  و�سيلتقي  بال�سم.  تذكره  مل  �أنها 
يف  �أ�سا�سيا  دور�  ولعب  �لو�سط،  ي�سار  �إىل  ينتمي  �ل��ذي  �إن  ج��اي  م��ون  �جلنوبية 
2018 ومتثل قي قمتني بني تر�مب  �لنفر�ج �لذي �ص هدته �سبه �جلزيرة يف 
وكيم جونغ �أون.  وكانت مقاربة تر�مب غري �لتقليدية يف �ل�سيا�سة �خلارجية قد 
جعلته يتبادل �لإهانات و�لتهديد�ت ب�سن حرب مع كيم جونغ �أون يف �لبد�ية، قبل 

�أن ينقلب ذلك �إىل عالقة ود دبلوما�سية و�سخ�سية غري عادية.
�ل�سالح  ن��زع  �أي تقدم يف ق�سية  �إح��ر�ز  �إىل  �لعالقة  ت��وؤد ه��ذه  �لنهاية مل  لكن يف 
بر�مج  ب�سبب  متعددة  دولية  عقوبات  حتت  ت��رزح  �لتي  �ل�سمالية  لكوريا  �لنووي 
ت�سلحها �لنووية و�ل�ساروخية. وعزلت كوريا �ل�سمالية نف�سها �أكرث من �أي وقت 

م�سى مع �إغالق حدودها منذ �أكرث من عام للحد من �نت�سار فريو�ص كورونا.

ه����ي وم�������س���ر ف�����رتة ك���ب���رية نظر� 
لأن���ه���م���ا دول���ت���ني ح���دودي���ت���ني مع 

ليبيا.
و�أو�سح �أنه منذ زعزعة �ل�ستقر�ر 
ليبيا  يف  و�لأم������ن������ي  �ل�������س���ي���ا����س���ي 
من  لأق��ل  �لتبادل  حجم  �نخف�ص 
�سدرت  �إح�سائيات  وف��ق  �لن�سف، 

عن �جلهات �ملخت�سة.

دولتان مكملتان 
بع�سهما لبع�س

�ل�����س��ي��ا���س��ي معاذ  �مل��ح��ل��ل  وي���ق���ول 
�لعربية”  ن��ي��وز  ل�”�سكاي  �لثليب 
�إن تون�ص د�ئما �سريك جتاري مهم 
يوؤثر  �لبالد  يف  �لأم��ن  و�أن  لليبيا 
�لتبادل  ع��ل��ى ح��ج��م  ك��ب��ري  ب�����س��ك��ل 

�لتجاري بني �لبلدين.
�لتجاري  �ل��ت��ب��ادل  م��ل��ف  �أن  و�أك����د 
و�لأمني بني �لبلدين كان دون �سك 
ب���ني دب��ي��ب��ة و�سعيد  حم���ل ح��دي��ث 
�مللفني  ه��ذي��ن  ت���اأم���ني  لأن  ن��ظ��ر� 

�سيعود باخلري على �جلارتني.
�لأمنية  �ل��ف��و���س��ى  �أن  و�أو�����س����ح 
�لب�سائع  �إدخ������ال  ع��م��ل��ي��ة  ج��ع��ل��ت 
ي�����س��اح��ب��ه��ا فو�سى  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
ع�سابات  قامت  جهة  فمن  كبرية، 
�لتهريب باإدخال �لبنزين و�لنفط 
بعيد  �سرعية  غ��ري  ب��ط��رق  �لليبي 
عن �أعني �لأمن �لتون�سي و�لليبي 
ميز�ن  يف  ك��ب��ري  خ��ل��ل  �ساحبه  م��ا 

تون�ص  يف  �حل��دود  من  �لإرهابيني 
وتلقو� تدريبات د�خل مع�سكر�ت يف 
د�ع�ص  تنظيم  �سيطرة  وق��ت  �سرت 
باأخبار  م�ست�سهد�  عليها  �لإرهابي 
ع���ودة �أ���س��ر �لإره��اب��ي��ني م��ن ليبيا 

�إىل تون�ص �ليوميني �ملا�سيني.
و�ختتم حديثه باأن �لو�سع �لأمني 
نظر�  �لآن  يتح�سن  �أن  �ل�سهل  من 
كان  خ��رب  يف  �أ�سبحت  د�ع�����ص  لأن 
لها  ب��ق��ي  و�إن  ح��ت��ى  ل��ي��ب��ي��ا  د�خ�����ل 
ولكنها  �ل�سغرية  �جل��ي��وب  بع�ص 

�لتجارة بني �لبلدي وو�سع �لأمور 
يف غري ن�سابها.

�لبلدين  �أن  �إىل  �ل��ث��ل��ي��ب  و�أ����س���ار 
تاأثر� ب�سبب هذه �لفو�سى، م�سري� 
�إىل �أن هناك م�سانع تون�سية كانت 
لليبيا  ف��ق��ط  �إن��ت��اج��ه��ا  ت��خ�����س�����ص 
و�أن���ه���ا ت��وق��ف��ت ع���ن �ل��ع��م��ل متاما 

ب�سبب فو�سى �لتهريب.
�لثليب  �أكد  �مل�ستوى �لأمني  وعلى 
بالأ�سلحة  ت�����س��ب��ع��ت  ت���ون�������ص  �أن 
و�لإره��اب��ي��ني م��ن �جل��ن��وب �لليبي 

�لإرهابية  �مللي�سيات  �سيطرة  وقت 
على مدن قرب �حلدود.

�إرهابية  �أن هناك عمليات  و�أ�ساف 
�سحيتها  ور�ح  ت��ون�����ص  يف  وق��ع��ت 
�سياح وتبني يف �لنهاية �أن �لأ�سلحة 
من  دخلت  �لعملية  يف  �مل�ستخدمة 
ليبيا، بل �أن هناك عنا�سر تون�سية 
نفذت هذه �لعمليات تلقت تدريبها 

يف درنة و�سرت.
يف  �أي�����س��ا  ليبيا  �أن  �ل��ث��ل��ي��ب  وذك����ر 
ف���رتة م��ن �ل���ف���رت�ت دخ��ل��ه��ا مئات 

خامنئي غري مهتّم بالتفاو�ش...كيف يرّد بايدن؟ •• عوا�شم-وكاالت

ع���ل���ى �ل����رغ����م م����ن ت��وق��ع��ه��م��ا ع����ودة 
�ل��رئ��ي�����ص �لأم��ري��ك��ي ج��و ب��اي��دن �إىل 

�لتفاق �لنووي، حث �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�س�سة �لدفاع عن �لدميوقر�طيات 
غرييكت  م��ارك  روي��ل  نف�سها  �ملوؤ�س�سة  يف  �ل��ب��ارز  و�ملحلل  دوبوفيتز  م��ارك 
�لإد�رة �حلالية على عدم �تخاذ هذه �ملبادرة. و�أو�سحا يف جملة “نا�سونال 
ريفيو” �أن �إير�ن �ستبقى منتهكة لالتفاق �لنووي وملعاهدة �حلد من �نت�سار 
�لأ�سلحة �لنووية، لكن بايدن �سيعطي �ل�سوء �لأخ�سر لرفع �لعقوبات عنها 
لل�سبب نف�سه �لذي دفع �أوباما �إىل �لتنازل: �خلوف من �حلرب �أو تقدمي 

�سالح نووي لنظام �ملاليل ب�سكل علني.

»ل�سنا م�ستعجلني«
�أجهزة  ز�دت طهر�ن كمية ونوعية �ليور�نيوم �ملخ�سب وبد�أت ببناء ون�سر 
�ل��ن��ووي. مينع نظام  و�أ���س��رع مما �سمح به �لت��ف��اق  ط��رد مركزي متطورة 
من�ساآته  �إىل  �لو�سول  من  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  �أي�ساً  �مل��اليل 
�لنووية وهو خرق �آخر ملعاهدة �حلد من �نت�سار �لأ�سلحة �لنووية. وللمرة 
�إير�ن  من  مدعومة  �سيعية  ميلي�سيا  ق�سفت  بايدن،  ولي��ة  خالل  �لر�بعة 
قاعدة ع�سكرية �أمريكية يف �لعر�ق. رد بايدن على و�حد من هذه �لهجمات 

بغارة حمدودة يف �سوريا.
�لعادة حني  و��سحاً، كما هي  �لأعلى علي خامنئي  �لإي��ر�ين  �ملر�سد  وك��ان 
يريد منح نف�سه م�ساحة مناورة، حني قال: “لي�ص لدينا �أي �سعور بالإحلاح، 
�ل�ساملة  �لعمل  خطة  �إىل  تعود  �ملتحدة  �لوليات  لروؤية  عجلة  على  ل�سنا 
�مل�سرتكة. مل يكن ذلك م�سدر قلق لنا على �لإط��الق... مطلبنا �ملنطقي 

ب�سكل كامل هو رفع �لعقوبات، هذ� هو حق �لأمة �لإير�نية �ملنتهك«.

ت�ساوؤل بايدن
بالرغم من �أن كبار �مل�سوؤولني يف �لإد�رة يكرهون قول ذلك علناً، هم بحاجة 
�إىل تهديد ذي �سدقية منبثق من �لقوة �لع�سكرية �لأمريكية و�أمل �لعقوبات 
لدفع �ملر�سد �إىل �لتفاو�ص. بحلول 2020، وبعد ��ستخد�مه ر�سا�سات �سد 

�لتظاهر�ت  من  �سنو�ت  ثالث  �لأعلى  �ملر�سد  تخطى  �لإير�نيني،  �لفقر�ء 
�مل�سطربة بازدياد. يف ذهنه �أنه �سيتخطى �ل�ستفز�ز�ت �لأمريكية.

مبا �أن بايدن مدمن على معاهد�ت حظر �لأ�سلحة، وبالتو�زي مع خوفه من 
�ندلع نز�ع �آخر مع �إير�ن �أو من �سنها هجوماً �آخر �سد �لقو�ت �لأمريكية، 
من �ملرجح �أن يكون �لرئي�ص �حلايل يف طور �لتاأمل بالتايل: كيف باإمكان 
تنازل متبادل  �أنه  �لنووي على  �لإد�رة �حلالية ت�سوير �خل�سوع لالبتز�ز 
�لدولر�ت  مليار�ت  مقابل  يف  جوهري  هو  ما  قدمت  كاأنها  طهر�ن  يظهر 

�لتي �سيفرج عنها �لبيت �لأبي�ص؟

موقع بايدن اأ�سواأ
يعتقد دوبوفيتز وغرييكت �أن بايدن يف موقع �أ�سو�أ من موقع �أوباما. كان 
�لأخري معار�ساً ب�سدة ل�ستخد�م �لإكر�ه �لع�سكري و�لقت�سادي ومنا�سر�ً 
لفكرة �أن �لتو��سل مع �لإير�نيني �سيحفز نظام �ملاليل على �لعتد�ل. ل 
يبدو بايدن �ساذجاً �إىل هذ� �حلد. منذ �لنفتاح �لأمريكي على �لديبلوما�سية 
�لنووية مع خامنئي �سنة 2012، �ساهد �لعامل مبعوثني ر�سميني لإير�ن 
يتولون قيادة ذبح مئات �لآلف من �ل�سوريني �ل�سّنة وي�سنون حملة �غتيال 

�سد �ملعار�سني �لإير�نيني �ملنفيني يف �خلارج.
باري�ص  من  بالقرب  معار�ص  �إي��ر�ين  موؤمتر  تفجري  �أي�ساً  ه��وؤلء  وح��اول 
مو�طنني  بوح�سية  �لنظام  �سحق  ك��ذل��ك،  ع��دة.  �أمريكيون  ح�سره  حيث 
�لذين  �لدوليون  �لليبري�ليون  �لتظاهر�ت.  ي�ساركون يف  �إير�نيني عاديني 
قد ت�سكل �إد�رة بايدن �آخر نف�ص لهم، يتمتعون بال�سمري. ل يتعامى هوؤلء 
عن �لطبيعة �لإ�سكالية لنظرية �أن �لنظام �لإير�ين هو على حافة �لتحول 

�إىل نظام معتدل لول “�ملت�سددين” يف �لوليات �ملتحدة.

متويه؟
�عرتف وزير �خلارجية �لأمريكي �أنطوين بلينكن باأن �لتفاق �لنووي كان 

باأنه  ك��ريي  ج��ون  تعريف  عن  بعيد�ً 
�لتي  �ل��ط��رق  ك��ل  �لأب���د  �إىل  �سيقفل 
�لنووية.  �لقنبلة  �إىل  �إي���ر�ن  تو�سل 
�إذ� جنحت �لإد�رة بالرتويج لن�سخة 
مطورة من �لتفاق �لنووي ف�سيك�سب �لرئي�ص دعم دميوقر�طيي �لكونغر�ص 
2015 وقد ي�سق �لإجماع �جلمهوري �لذي  �لذين عار�سو� �لتفاق �سنة 

بقي �سلباً �سد �أي عودة �أمريكية �إىل �لتفاق �لنووي.
�إذ�  �إل  �أخ��رى جتاه طهر�ن غري و��سحة،  بايدن خطوة  �تخاذ  لكن كيفية 
كانت �لإد�رة تنوي تلبية مطالب �إير�ن كرفع �لعقوبات �ملرتبطة بالإرهاب 
��ستخد�م  مع  بالتو�زي  �ل��ث��وري،  �حلر�ص  و�سلوك  �ل�ساروخي  و�لنت�سار 
خطاب قا�ص لتمويه �لتنازلت. و�أ�ساف �ملحلالن �أن �ملر�سد �لأعلى لن يقبل 
ت�سكل  مل  �لعقوبات.  رفع  بعد  �لنووية  طموحاته  على  �لقيود  من  باملزيد 
على  معنى  �أي  �لنووية  �لأ�سلحة  وبرنامج  �لإير�نية  �ل�سيعية  �لإمربيالية 
�إنهما مينحان �لأمن وير�سيان �لثوريني �لدينيني �لذين  �مل�ستوى �ملايل. 
ل يز�لون يعتنقون ق�سية. بلينكن �لذي ل يتمتع بغطر�سة كريي قد يدرك 

هذ� �لأمر.

رد بايدن املنطقي
مل يحاول �لرئي�ص �ل�سابق دونالد تر�مب تنفيذ �سيا�سة �حتو�ء �سد �إير�ن 
وقد بنى نظام عقوباته ب�سكل غري حكيم على �أ�سا�ص دفع �إير�ن �إىل �لتوقيع 
على �تفاق جديد �أ�سمل ومينع �إير�ن من �حل�سول على قنبلة نووية. وهذ� 
�إي��ر�ن بح�سب  �أن �لنظام �حل��ايل ل ي��ز�ل م�سيطر�ً على  جم��رد وه��م طاملا 

�ملحللني.
حتويل  منع  ح��م��ر�ء:  خطوطاً  �سرت�سم  كانت  �لح��ت��و�ء  �سيا�سة  �أن  وذك��ر� 
ن��ووي �سيق و�سعيف  �تفاق  لتوقيعه على  �لنظام  �إىل  �ل��دولر�ت  مليار�ت 
وق�سري �لأمد، وعدم مكافاأة �لإرهاب و�ملذ�بح �جلماعية. و�أمكنها �أي�ساً �أن 
�أي�ساً  “�أنا  �إىل �لرد على �ملر�سد �لأعلى بالقول:  تدفع �لرئي�ص �لأمريكي 
تناف�سات  يف  �مل�سرتكة”.  �ل�ساملة  �لعمل  خطة  �إىل  للعودة  بحاجة  ل�ست 
�لقوى �ل�سلبة �لتي ل تنتهي يف �ل�سرق �لأو�سط، �سيكون ذلك �لبيان خطوة 

بالغة �لأهمية.

 زيارة قي�ش �صعيد �إىل ليبيا.. هل »ر�أ�ش جدير« �أبرز ملف مت بحثه؟
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عربي ودويل

 م��ا ح���دث ه��و ح��ًق��ا غ��ري م�سبوق”، 
باباكار ندياي، مر�قب �حلياة  يحلل 
�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة �ل�����س��ن��غ��ال��ي��ة م��ن��ذ عدة 
����س���ن���و�ت، و�ل���ب���اح���ث يف و�ث������ي، وهي 

موؤ�س�سة فكرية مقرها د�كار.

تراجع الدميقراطية
�ل���رج���ل �ل����ذي ح��دث��ت ب�����س��ب��ب��ه هذه 
عثمان  هو  �مل�سبوقة،  غري  �لأح���د�ث 
للنظام  م���ن���اه�������ص  وه������و  ����س���ون���ك���و، 
�لوطنيني  ح����زب  وزع���ي���م  م���ع���روف، 
و�لأخوة  و�لأخ��الق  للعمل  �ل�سنغايل 
)ب��ا���س��ت��ي��ف(، وي��ع��ت��رب �ل��ي��وم �خل�سم 

�لأول للرئي�ص ماكي �سال.
�ل�����س��ن��غ��ايل م��ن �ملدر�سة  ت��خ��ّرج ه���ذ� 
�ل��ق��وم��ي��ة ل��������الإد�رة، وم��ف��ت�����ص مايل 
�جلمعية  يف  ع�����س��و�  وك�����ان  ����س���اب���ق، 
2017، كما جاء  �لوطنية منذ عام 
يف �ملركز �لثالث يف �نتخابات 2019 

�لرئا�سية.
بالغت�ساب  �ُت�����ه�����م  ف������رب�ي������ر،  يف 
و�لتهديد بالقتل من قبل موظفة يف 
�سالون للتدليك. مت ��ستدعاوؤه يف 3 
لال�ستماع  د�ك��ار  حمكمة  �إىل  مار�ص 
�إليه، ومت �عتقال عثمان �سونكو �أخرًي� 
بتهمة �لإخالل بالنظام �لعام وهو يف 
جي�ص  ب��رف��ق��ة  �ملحكمة  �إىل  ط��ري��ق��ه 
�ل�سلطات:  �سرح  وك��ان  �أن�����س��اره.  من 
رف�����س��ه �ل�����س��ري ع��ل��ى �ل��ط��ري��ق �لذي 
�ل�سلطة  �عدتها  م��وؤ�م��رة  ب���ه...  �أم��ر 
���س��ي��ا���س��ي، بح�سب  لإ����س���ق���اط خ�����س��م 

عثمان �سونكو.
و�أث��ار غ�سب  �لفتيل  �لعتقال  �أ�سعل 
ج���زء م��ن �ل�����س��ب��اب �ل�����س��ن��غ��ايل �لذي 
عن  م��د�ف��ًع��ا  �سونكو  عثمان  يف  ي��رى 
�لوحيد  و�خل�������س���م  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
�لقادر على حتدي ماكي �سال، �ملتهم 
للقارة  �ل��ق��دمي  �ل�سيطان  مبنا�سدة 

�لأفريقية: �لدكتاتورية.
تد�فع  يف  �ل�سباب  بع�ص  ك��ان  وبينما 
بطء  ورغ��م  �ل�سارع،  يف  �ل�سرطة  مع 
�لإنرتنت، مت خو�ص جزء من �ملعركة 
ع��ل��ى �ل�����س��ب��ك��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة جلذب 
�ن��ت��ب��اه �مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل م��ن خالل 

ها�ستاغ “�حلرية لل�سنغال«.
للتنديد  و����س��ع  نطاق  على  ��ستخدم 
وقمع  ����س���ون���ك���و  ع���ث���م���ان  ب���اع���ت���ق���ال 
�ل�����س��رط��ة، و�أ���س��ب��ح، ي���وم �جل��م��ع��ة 5 
على  �لها�ستاغات  �أ�سهر  �أحد  مار�ص، 
ا يف فرن�سا،  تويرت �ل�سنغال، ولكن �أي�سً
�ملعركة.  �مل��غ��رتب��ون يف  ���س��ارك  ح��ي��ث 
�لذي مت  �لها�ستاغ،  �إن�ساء هذ�  وور�ء 
تد�وله منذئذ �أكرث من مليوين مرة 

على �ل�سبكة �لجتماعية، هناك بابي 
دميبا، �ساب من �سكان د�كارو�.

للغاية،  تلقائًيا  �لها�ستاغ  �إن�ساء  »كان 
�أطلقته لأنه مل يعد �لنا�ص ي�سعرون 
باحلرية، مت حظر �لتظاهر�ت، هناك 
�عتقالت تع�سفية... �إنه ها�ستاغ من 
�ل�سعب”،  �أج����ل  وم���ن  �ل�����س��ع��ب  ق��ب��ل 

ي�سرح �لنا�سط �ل�ساب.
“�ل�سنغال  ا ور�ء  �أي�سً بابي دميبا هو 
لقي   ،2020 �أكتوبر  يف  حد�د”؛  يف 
حتفهم  �ساب  �سنغايل  مهاجر   500
يف �لبحر خالل �أ�سبوع، يف حماولتهم 
�أوروب���ا. در�م��ا �سدمت  �إىل  للو�سول 
�ل���غ�������س���ب �سد  و�أث������������ارت  �ل������ب������الد، 
�خل�سائر  م��ن  قللت  �ل��ت��ي  �ل�سلطات 

�ملميتة حلادثة �لغرق.
»�ل����دمي����ق����ر�ط����ي����ة �ل�������س���ن���غ���ال���ي���ة يف 
دميبا  ب����اب����ي  ي��ن��ت��ف�����ص  تر�جع”، 
هام�ص  ع��ل��ى  �لع��ت��ق��الت  م�ستنكًر� 
�ل��ت��ظ��اه��ر�ت. ه��ن��اك م��ا ل ي��ق��ل عن 
�ل�سجن،  يف  ونا�سط  متظاهر   400
نطالب بالإفر�ج عنهم. بالن�سبة يل، 
�سيًئا،  يفعلو�  لأن��ه��م مل  ره��ائ��ن،  ه��م 
تع�سفي،  ب�سكل  عليهم  �لقب�ص  ومت 

لقد تظاهرو� فقط«.

ب��اري�����ص، وم���ع ذلك  �أو  ن��ي��وي��ورك  يف 
ف��ال��ن��ا���ص ج���ائ���ع���ون... ه��ن��اك فجوة 

كبرية بني �لنخب و�ل�سعب«.
�ل�سينغاليني،  م��ن  للعديد  بالن�سبة 
ديامنيديو �جلديدة هي  فاإن مدينة 
رمز هذ� �لتفاوت. مت بناوؤها بالقرب 
ومن  �ل�سلطات،  قبل  م��ن  د�ك���ار  م��ن 
�ملفرت�ص �أن تخفف �ختناق �لعا�سمة 
وتعزز �قت�ساد �لبالد، ولكن بالقرب 
م��ن ه���ذه �مل��دي��ن��ة �ل���رب�ق���ة، ل ت�سل 

�لكهرباء �ىل بع�ص �لقرى.
و�ل�سعب  �لنخبة  ب��ني  �ل��ف��ج��وة  ه��ذه 
�أن تف�ّسر جزئياً نهب حمالت  ميكن 
�ملظاهر�ت،  �أث��ن��اء     م��ارك��ت  �ل�سوبر 
“�لأ�سخا�ص  ن��دي��اي:  باباكار  ح�سب 
�إىل  �لو�سول  يتمكنو� من  �لذين مل 
كثري  �لو�سع،  ��ستغلو�  �لأماكن  هذه 
م���ن �ل�����س��ب��اب �ل���ذي���ن ي��ع��ي�����س��ون من 
يعد  مل  �ل��ل��ي��ل  يف  هام�سية  وظ��ائ��ف 
لديهم ما يفعلوه منذ تطبيق حظر 

�لتجول يف �ل�ساعة 9 م�ساًء«.
لتهدئة  حم���اول���ة  يف  م���ار����ص،   8 يف 
ماكي  �لرئي�ص  ك�سر  �ل�سباب،  غ�سب 
�سال �سمته. ودعا �إىل جتنب “منطق 
�لأ�سو�أ”،  �إىل  ي���وؤدي  �ل��ذي  �ملو�جهة 

�ل�سيا�سية  �حل���ي���اة  م��ر�ق��ب��و  وي����رى 
هي  �سونكو  “ق�سية  �أن  �ل�سنغالية، 
�لبعري”.  ظهر  ق�سمت  �لتي  �لق�سة 
�لباحث  ووفًقا ملحمدو فا�سل ديوب، 
�أب����ح����اث و�ث������ي، ف��ق��د كان  يف م���رك���ز 
هناك تهديد منذ مدة للدميقر�طية 
�لنتخابات  “خالل  �ل�����ب�����الد:  يف 
�لرئا�سية لعام 2019، قمنا بتحليل 
ماكي  برنامج  ويف  �ملر�سحني،  بر�مج 
���س��ال، ك���ان ه��ن��اك غ��ي��اب مقرتحات 
�أنه  ي�سعر  كان  فقد  �حلوكمة،  ب�ساأن 
فاإن  ذل��ك،  وم��ع  �لدميقر�طية،  ع��زز 
كافية،  ت��ك��ن  مل  �مل���ب���ذول���ة  �جل���ه���ود 

و�لأحد�ث �لأخرية تظهر ذلك«.
بابكر ندياي يف نف�ص  وي��رثي زميله 
بتقل�ص  �ن��ط��ب��اع  “لدينا  �لجت������اه، 
�ل��ف�����س��اء �ل����ع����ام، ح��ي��ث �أ����س���ب���ح من 
�ل�������س���ع���ب �حل�������س���ول ع���ل���ى �أذون�������ات 
�لتعّلل بجائحة  يتم  للتظاهر، ولكن 
يف  طبيعي  غري  هو  ما  كوفيد-19. 
�أمر�  �أ���س��ب��ح  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ات  جميع 

طبيعيا يف �ل�سنغال ».

»م�سار دميقراطي«
�لتدهور  هذ�  على  �لو��سح  و�لدليل 

�ملعار�سني  م��ن  �ل��ع��دي��د  ي�ستخدمه 
ل��و���س��ف ���س��ل��ط��ة �ل��رئ��ي�����ص �حل����ايل. 
�أ�سمع �ملعار�سني يقولون �إن �ل�سنغال 
ديكتاتورية... هذه مبالغة. �ن �لو�سع 
ا  �أي�سً �ل�سنغال  بكثري،  تعقيًد�  �أك��رث 
�لبلد�ن  ببع�ص  مقارنتها  ميكن  ل 
يف  نعرفها  �لتي  للغاية  �ل�ستبد�دية 
�أمر��ص مثل  بها  �إنها دولة  �إفريقيا. 
�لدميقر�طية.  �ل���دول  م��ن  �ل��ع��دي��د 
عالوة على ذلك، مل �أحتدث �أبًد� عن 
�ل�سنغال كدولة دميقر�طية، بالن�سبة 

يل، �إنها يف طريق �لدميقر�طية«.

نخبة معزولة عن ال�سعب
�مل�����س��ك��ل��ة �ل��رئ��ي�����س��ي��ة �لأخ������رى �لتي 
تعيق �ل��ي��وم ���س��ري �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة يف 
�ل�سنغال، و�لتي تفاقمت يف �ل�سنو�ت 
�ملحللني  للعديد من  وفًقا  �لأخ��رية، 
�لتفاوت  ظ���اه���رة  ه���ي  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ني، 
“�ل�سنغال مل تكن بهذ�  �لجتماعي. 
�ل������رث�ء م���ن ق���ب���ل. وم����ع ذل�����ك، ف���اإن 
�ل�سكان ل ي�ستفيدون منه”، يالحظ 
�ل�سحفي:  ويتذكر  ن��دي��اي.  عثمان 
معينة  مناطق  �إىل  ت��ذه��ب  “عندما 
باأنك  �نطباع  لديك  يكون  د�ك���ار،  يف 

�ل�����س��ي��ا���س��ي، ح�����س��ب �ل���ب���اح���ث���ني، هو 
تتايل �لق�سايا �ل�سيا�سية -�لق�سائية 
�ل�سلطة  �إىل  �سال  منذ و�سول ماكي 
ق�سية  ه��ن��اك  “كانت   .2012 ع��ام 
كرمي و�د �بن �لرئي�ص �ل�سابق �لذي 
يف  �سنو�ت  �ست  بال�سجن  عليه  حكم 
“�لإثر�ء غري  2015 بتهمة  مار�ص 
�مل�سروع” يف �سياق مالحقة �ملكا�سب 
ي�سدر  �أن  ق���ب���ل  �مل�������س���روع���ة،  غ����ري 
 .“  2016 ع��ام  عنه  ع��ف��و�ً  �لرئي�ص 
وه���ك���ذ� �ُت���ه���م �ل��ع��دي��د م���ن �ل�����وزر�ء 
بالف�ساد �ل �ن �ملحاكم مل تالحقهم.

د�كار  عمدة  �سال،  خليفة  هناك  »ث��م 
بال�سجن  عليه  ُح��ك��م  �ل���ذي  �ل�سابق، 
بتهمة   2017 ع���ام  ���س��ن��و�ت  خم�ص 
ي�سدر  �أن  قبل  �لعام”،  �ملال  “�سرقة 
باباكار  ي�سيف  عنه،  ع��ف��و�ً  �لرئي�ص 
ن���دي���اي.  يف ه���ذ� �مل���ل���ف، ك���ان �لأم���ر 
��ا �ل���س��ت��ب��اه يف  ك��ذل��ك، حيث مت �أي�����سً
ف�����س��اد روؤ����س���اء ب��ل��دي��ات م���دن �أخ���رى، 
ولكن مل يتم تقدميهم �إىل �لعد�لة، 
لأن���ه���م ك���ان���و� م��ق��رب��ني م���ن �حلزب 

�حلاكم.
�سونكو.  عثمان  ق�سية  هناك  و�لآن 
بتهمة  ل���ي�������ص  �أن���������ه  ن���ف�������س���ر  ك����ي����ف 

�لغت�ساب، و�منا “�لإخالل بالنظام 
يف  عليه  �لقب�ص  �إل��ق��اء  مت  �لعام”، 
�لق�سية  مت��اًم��ا  متنا�سني  �لأخ�����ري، 
من  ������س����ت����دع����اوؤه  مت  �ل���ت���ي  �لأوىل 
�مل��ل��ف��ات �لق�سائية  ك��ل ه��ذه  �أج��ل��ه��ا؟ 
�ل��ت��ي ت�����س��ت��ه��دف �مل��ع��ار���س��ني، تظهر 
تو�جه  �أن  ميكن  ت��زع��ج،  عندما  �أن���ه 

�لعد�لة.
عثمان ندياي، فرن�سي �سنغايل، رئي�ص 
حت��ري��ر ق��ن��اة ت��ي يف 5 م��ون��د، ير�سم 
�ل�سنغالية  ل��ل��ع��د�ل��ة  �ل�����س��ورة  نف�ص 
تابع  “�لق�ساء  ���س��ال:  ماكي  عهد  يف 
��ستمر�رية  �إنها  �لتنفيذية،  لل�سلطة 
للودية �إ�سارة �إىل �لرئي�ص �ل�سابق عبد 
�هلل و�د، مالحظة �ملحرر . ويجب �أل 
نن�سى �أن ماكي �سال كان وزير د�خلية 
عام  يف  �لنا�ص  عليه  تناف�ص  م��ا  و�د. 
تكن  ومل  �ل�ستمر�رية،  هو   2012
وفّوت  �ساء،  �سيء  كل  قطيعة.  هناك 
م��اك��ي ���س��ال ف��ر���س��ة لإ����س���الح نظام 
م�ستقال...  لي�ص  �لق�ساء  �لعد�لة... 
وعندما يو�جه �لنا�ص م�سكلة، فاإنهم 

ل يثقون يف �لق�ساء حللها«.
وم���ع ذل����ك، ي��رف�����ص ع��ث��م��ان ندياي 
�لذي  “�لديكتاتورية”،  م�سطلح 

�لتجو�ل  و�أع���ل���ن ع��ن خ��ف�����ص ح��ظ��ر 
بينها  م��ن  منطقتني  يف  ب��ه  �مل��ع��م��ول 

د�كار.
 �إع��الن مل يلق قبوًل جيًد� من قبل 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل�����س��ب��اب، �ل��ذي��ن كانو� 
عن  �إع��الًن��ا  خ��ا���ص  ب�سكل  ينتظرون 

حلول هيكلية ولي�ص ظرفية.

مو�سوع ح�سا�س  2024
����س���ال لولية  ���س��ي��رت���س��ح م���اك���ي  ه���ل 
لالأ�سهر  �ل���ره���ان  ه���و  ه����ذ�  ث��ال��ث��ة؟ 
�أبقى  �لآن،  حتى  �ل��ب��الد.  يف  �ملقبلة 
�لغمو�ص  �ل�سنغالية  �ل��دول��ة  رئي�ص 
�ُسئل  �حل�سا�ص.  �مل��و���س��وع  ه��ذ�  ح��ول 
�ل�سحفيني،  ق��ب��ل  م���ن  م����ر�ت  ع����دة 
�إجابة  ت��ق��دمي  م����رة  ك���ل  ورف�������ص يف 

دقيقة. 
يتقدم  �أن  مي��ك��ن  ب���اأن���ه  ي���وح���ي  مم���ا 
م��رة �أخ���رى، رغ��م وع���ده ب���اأن يكتفي 
ب���ولي���ت���ني، ك��م��ا ي���ذّك���ر �ل��ع��دي��د من 

�ملر�قبني �ل�سيا�سيني �ل�سنغاليني.
دول  روؤ���س��اء  مبوقف  يذكرنا  موقف 
�أف���ارق���ة �آخ���ري���ن، م��ث��ل روؤ����س���اء كوت 
تر�سحو�  �ل���ذي���ن  وغ��ي��ن��ي��ا،  دي����ف����و�ر 
ث���ال���ث���ة، وم����ع ذل����ك �عتربه  ل���ولي���ة 

�ملعار�سون غري د�ستوري.
 ولتجنب هذ� �ل�سيناريو يف �ل�سنغال، 
طلبت �مل��ع��ار���س��ة م��ن م��اك��ي ���س��ال �أن 
�أنه لن يكون مر�سًحا عام  يعلن علًنا 
2024. “لن مينحه �ل�سنغاليون ما 
 .2012 عام  و�د  لعبدولي  رف�سوه 
�أزم����ة  ���س��ت��ك��ون  وت���ر����س���ح  �أ����س���ر  و�إذ� 
بكثري  �أك���رب  م��ظ��اه��ر�ت  م��ع  عميقة، 
�ملحلل  “يحذر  موؤخًر�”،  ر�أيناه  مما 

�ل�سيا�سي باباكار ندياي.
�سونكو  ع���ث���م���ان  ح����ث  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
�لتي  “�لثورة  مو��سلة  على  �أن�ساره 
�أحد  ول  �سيء،  “ل  �نطلقت فعال”، 
�ملحافظة  علينا  �إي��ق��اف��ه��ا،  ي�ستطيع 
تكون  �أن  وع��ل��ى  �لتعبئة،  ه���ذه  ع��ل��ى 
�أهم بكثري، ولكن يجب، خ�سو�سا، �أن 
هتف �ملعار�ص خالل  تكون �سلمية”، 
�مل���وؤمت���ر �ل�����س��ح��ف��ي �ل����ذي ع��ق��د بعد 
�إطالق �سر�حه حتت رقابة ق�سائية.

م��ت��ه��م يف ق�����س��ي��ة �لغ���ت�������س���اب، ظل 
عثمان �سونكو، ينفي �لوقائع، ويتهم 
من  ملنعه  م��وؤ�م��رة  بتدبري  �ل�سلطات 
لعام  �لرئا�سية  لالنتخابات  �لرت�سح 
ي�سدقها  �أط���روح���ة  وه���ي   .2024
ج����زء ك��ب��ري م���ن م���وؤي���دي���ه. ورف�ص 
م��اك��ي ���س��ال ه���ذه �لت���ه���ام���ات جملة 
وتف�سيال، ودعا �لق�ساء �إىل مو��سلة 

عمله “ب�سكل م�ستقل«.
يرى مراقبو احلياة ال�سيا�سية ال�سنغالية اأن ق�سية �سونكو هي الق�سة التي ق�سمت ظهر البعري

مل ت�صهد �ل�صنغال �أبًد� �أحد�ًثا عنيفة بهذ� 
�حلجـم, وما حدث هـو حًقــا غيـر م�صـبوق

هل �سيرت�سح ماكي �سال لولية ثالثة؟ 
هذا هو رهان الأ�سهر املقبلة يف البالد

 �كت�صف �لعامل كله م�صاهد �أعمال �صغب 
تاريخية تقطع مع �صورة �ل�صنغال �لتقليدية

تو�سف بجزيرة ال�ستقرار

جرح �أفريقي جديد: هكذ� تعّمق �ل�صرخ يف �ل�صنغال...!  
•• الفجر - مو�شى مونكورو –ترجمة خرية ال�شيباين

يردون  والذين  ال�سرطة,  على  املقذوفات  يرمي  �سباب 
املحاكم,  على  هجمات  احلــيــة,  بــالــذخــرية  بــدورهــم 
اأو  توتال  مثل  الكربى  الفرن�سية  التجارية  العالمات 
ماكي  الرئي�س  اأن�سار  من  املعتربة  اإيفيدج,  اأو  اأو�سان 

من  الأول  الأ�سبوع  يف   ... النريان  فيها  ُت�سرم  �سال, 
�سورة  مع  تقطع  م�ساهد  كله  العامل  اكت�سف  مــار�ــس, 
ال�سنغال, التي كثريا ما تو�سف بـ “جزيرة ال�ستقرار” 
�سحيفة  مكاتب  املتظاهرون  ا�ستهدف  كما  اإفريقيا.  يف 
يعتربان  اللذان  ام,  اف  ار  وراديــو  اليومية,  �سولي  لو 
للرقابة  الوطني  املجل�س  قطع  ال�سلطة.  من  قريبني 

و�سني  يف,  تي  ولــف  قناة  اإ�ــســارة  والب�سرية  ال�سمعية 
دون  ال�سغب  اأعمال  ببث  متهمتان  قناتان  وهما  يف,  تي 
والو�سول  الإنرتنت,  بطء  ذلك:  من  والأ�سواأ  انقطاع.  
مثل  املرا�سلة  وتطبيقات  الجتماعية  ال�سبكات  اإىل 
وات�ساب مقّيد. مل تقت�سر اأعمال ال�سغب على داكار, بل 

طالت ال�سرارة عدة مدن رئي�سية اأخرى يف البالد.

الأخرية,  الأيــام  يف  عاد  وكاأنه  يبدو  الهدوء  اأن  ورغم 
فان هناك ع�سرات القتلى, منهم متظاهرين �سباب. وقد 
“فوجئ اأكرث من �سخ�س مبا حدث. بالطبع, كانت هناك 
ال�سابق  الرئي�س  �سد   2012 عــام  �سعبية  مظاهرات 
عبد اهلل واد, الذي اراد الرت�سح لولية ثالثة, لكن يف 

ال�سنغال, مل ن�سهد اأبًدا اأحداًثا عنيفة بهذا احلجم..

مدينة ديامنيديو �جلديدة رمز �لتفاوت �ملجتمعي

�سرخ عميق

ماكي �سال يطمح �ىل ولية ثالثة

�أحد موؤيدي عثمان �سونكو يلوح بالعلم �لأبي�ص خالل مظاهرة يف د�كار

خالل مظاهرة يف د�كار

عثمان �سونكو يخاطب و�سائل �لإعالم بعد �إطالق �سر�حه
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�ل���ع�������س���ري���ة مع  و�ل���ت�������س���ام���ي���م 
�لهتمام بالديكور �لد�خلي �لذي 
جمالياً،  ُبعد�ً  �ملركز  على  ي�سفي 
باخلدمات  �له��ت��م��ام  ع��ن  ف�ساًل 
�لتي  �مل�ستوى  عالية  �ملعايري  ذ�ت 
و�لتي  �لتجاري  �ملركز  �سيقدمها 
قطاع  يف  �لنوعية  �لنقلة  ت��و�ك��ب 
�لبيع بالتجزئة و�لرتفيه، ويعترب 
مثالية  وج��ه��ة  �ل���ت���ج���اري  �مل���رك���ز 
ي�سم  ح���ي���ث  �ل���ط���ع���ام  خل����دم����ات 
�ل��ع��دي��د م��ن �مل��ط��اع��م �ل��ت��ي تقدم 
وعاملية  وع��رب��ي��ة  �أط���ب���اق حم��ل��ي��ة 

تلبي رغبات �لزو�ر و�ملقيمني.

•• ال�شارقة-وام:

�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  �ف��ت��ت��ح 
ب�����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�لأعلى  �ملجل�ص  ع�سو  �لقا�سمي 
حاكم �ل�سارقة، �سباح �أم�ص، مركز 
�لوجهة  �ل���ت���ج���اري  �ل��رح��م��ان��ي��ة 
يف  �لأوىل  و�لرتفيهية  �ملجتمعية 
ميتد  و�ل��ذي  �لرحمانية  منطقة 
على م�ساحة 60 �ألف مرت مربع، 
بتكلفة 400 مليون درهم، ويقدم 
خ���دم���ات م��ت��ك��ام��ل��ة ل���ل���زو�ر تلبي 
�ملنطقة  �سكان  �حتياجات  خمتلف 

و�سالت  و���س��ي��دل��ي��ات،  م��ت��ك��ام��ل، 
ع�����رو������ص �ل�������س���ي���ن���م���ا، و�ل���ب���ن���وك 
وت�سجيل  �ل�������س���ر�ف���ة،  وحم�����الت 
و�سالونات  وت�سليحها،  �ل�سيار�ت 
و�لرجالية،  �لن�سائية  �لتجميل 
وم���ك���ت���ب���ة وق���رط���ا����س���ي���ة، ون������ادي 
خدمات  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  ري��ا���س��ي، 
�لفئات �ملتنوعة مثل ذوي �لإعاقة 
وكبار �ملو�طنني، وجامعاً لل�سالة 
وباقي  �جلمعة  �سالة  فيه  �ستقام 

�ل�سلو�ت.
�لتجاري  �مل���رك���ز  ت�����س��م��ي��م  وج����اء 
�لعاملية  �مل��و����س��ف��ات  �أف�����س��ل  وف���ق 

من خمتلف �جلن�سيات و�لأعمار.
باإز�حة  و�سوله  ف��ور  �سموه  وق��ام 
�ل�����س��ت��ار �لف���ت���ت���اح���ي م���ن خالل 
�لفتتاح  م��ك��ب�����ص  ع��ل��ى  �ل�����س��غ��ط 
�إي������ذ�ن������اً ب���اف���ت���ت���اح �مل����رك����ز وب����دء 

��ستقباله للزو�ر و�ملت�سوقني.
�ل�سمو  ���س��اح��ب  ب��ع��ده��ا  وجت�����ول 
�أرج����اء �ملركز  �ل�����س��ارق��ة يف  ح��اك��م 
ع��ل��ى خمتلف  �ل���ت���ج���اري م��ط��ل��ع��اً 
�لرئي�سية  �مل��رك��ز  و�أق�����س��ام  م��ر�ف��ق 
ح�����ي�����ث ي�����ت�����ك�����ون م�������ن ط���اب���ق���ني 
وي��ت�����س��م��ن �ل��ع��دي��د م���ن حمالت 
�لرتفيهية  و�ملر�فق  �لتجزئة  بيع 

�لهيكل  يف  توؤثر  حيوية  ح���و�ر�ت 
�لأ�سا�سية  و�ل�����س��ي��ا���س��ات  �ل���ع���ام 

لل�سركات وبنيتها �لعامة..
�لوعي  ن�����س��ر  يف  ت�����س��اه��م  ح��ي��ث   
د�عمة  ب��ي��ئ�����������������ة  ت���وف���ري  ب��اأه��م��ي��ة 
على  �أن  ي��ع��ن�����������������ي  م����ا  ل����ل����م����ر�أة، 
�مل��ن��ظ��م��ات �مل�����س��اه��م��ة و�مل����ب����ادرة 
�إيجابية  �ن���ع���ك���ا����س���ات  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�لعمل،  �����س����وق  يف  �مل����������ر�أة  ع���ل���ى 
�سح�ي  ت�����و�زن  حالة  لها  حتقق 
يف ح��ي��ات��ه��ا �ل��ع��م��ل��ي��ة، ي��ع��زز من 
فر�ص ��ستبقائها د�خل �ملوؤ�س�سات 

و�ل�سركات«. 
���س��رك��ة كي  �أن  �إىل  ول��ف��ت��ت زم���ان 
على  ت��ع��م��ل  وغ���ريه���ا،  ج،  �إم  ب���ي 
�مل��ر�أة من  �تباع نهج و��سح يفيد 
خ����الل �آل���ي���ات ع���دي���دة ت�����س��ه��م يف 
مكان  يف  و�لتنوع  �لإدم���اج  تعزيز 
باأ�سكال  ذل���ك  وي��ت��ج��ل��ى  �ل��ع��م��ل، 

�لطرق  �سبكة  خ���الل  م��ن  وي�����س��ر 
�ل�سارقة،  يف  و�حل��دي��ث��ة  �ل��ك��ث��رية 
10 دق���ائ���ق عن  �أن�����ه ي��ب��ع��د  ك��م��ا 
م��ط��ار �ل�����س��ارق��ة �ل����دويل، ويوفر 
ت�����س��وق جمتمعية  ل���ل���زو�ر وج��ه��ة 
 1000 ن���ح���و  وي�������س���م  م���ث���ال���ي���ة، 
موقف لل�سيار�ت تت�سمن مو�قف 
بالإ�سافة  �لإع��اق��ة  ب��ذوي  خا�سة 
�خل������دم������ات  م�������ن  ح������زم������ة  �إىل 
: مركز �سحي  و�لت�سهيالت مثل 

�لتجارية  �ل��ع��الم��ات  م��ن  �لعديد 
تنوع  يف  ي�������س���ه���م  مم�����ا  �ل���ع���امل���ي���ة 
�أمام  �مل��ج��ال  ويتيح  �ل�ستثمار�ت 
�أف�سل  على  للح�سول  �ملت�سوقني 
�لفر�ص �لت�سويقية، و�لرتفيهية.

على  خ��الل جولته  �سموه  و�ط��ل��ع 
�لتعاونية،  �ل�سارقة  جمعية  ف��رع 
�ملجتمعات  ����س���ي���خ���دم  و�ل����������ذي 
�ل�سكنية �لقريبة حيث ميتد على 
مرت   8000 على  تزيد  م�ساحة 

�إىل  بالإ�سافة  و�ملر�فق �خلدمية، 
�ملطاعم  م��ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 

و�ملقاهي.
و��ستمع �سموه �إىل �سرح تف�سيلي 
باجليو  ����س���ل���ط���ان  ����س���ع���ي���د  م�����ن 
�إد�رة  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص  �ل�����س��وي��دي 
حول  �لتعاونية  �ل�سارقة  جمعية 
�ملركز �لتجاري �لذي يعترب �سورة 
�لتي  �حلديثة  �لتجارية  للمر�كز 
وي�سم  �ل�سارقة  �إم���ارة  يف  تنت�سر 

مربع، وت�سل �لطاقة �ل�ستيعابية 
للمت�سوقني �إىل 5000 مت�سوق، 
�لأق�سام  م��ن  �ل��ع��دي��د  وي��ت�����س��م��ن 
�لإلكرتونيات  م��ن��ه��ا  �جل����دي����دة 
و�لتجميل و�ملاأكولت �لذي ي�سمل 
�ل��ط��ه��ي �حل����ّي و�ل�������س���و�ء ورده����ة 

لتناول �لطعام وغريها �لكثري.
ويحتل مركز �لرحمانية �لتجاري 
حيث  حيوياً،  ��سرت�تيجياً  موقعاً 
ب�سهولة  �إل���ي���ه  �ل���و����س���ول  مي��ك��ن 

•• ال�شارقة- الفجر: 

ن���ظ���م���ت م������ب������ادرة ب��������ريل، وه����ي 
ربحية  غ�����ري  ر�ئ����������دة  م���ن���ظ���م���ة 
�ملتز�يدة  �حلاجة  لتلبية  مكر�سة 
�لر�سيدة  �حل���وك���م���ة  مل��م��ار���س��ات 
لل�سركات، وتعزيز ثقافة �مل�ساءلة 
�خلا�ص  �لقطاع  عرب  و�ل�سفافية 
مع  بالتعاون  �خلليج،  منطقة  يف 
باملر�أة  ل��الرت��ق��اء  من���اء  موؤ�س�سة 
)من���اء(، ن��دوة ح��و�ري��ة مبنا�سبة 
�لح���ت���ف���ال �ل��ع��امل��ي ب��ي��وم �مل�����ر�أة، 
ناق�ست خاللها دور �ملر�أة وحجم 
و�أث���ره  �ل��ع��م��ل،  بيئة  يف  متثيلها 
�خلليج  م��ن��ط��ق��ة  �ق��ت�����س��اد  ع��ل��ى 

�لعربي.
و�فتتحت �لندوة �لفيديوية �لتي 
�لأرب���ع���اء 10 مار�ص  ي���وم  ع��ق��دت 
�سعادة رمي بن كرم مدير موؤ�س�سة 
ب���امل���ر�أة، و�سارك  ل��الرت��ق��اء  من���اء 
ف��ي��ه��ا ك���ل م���ن رن����ا زم��ع��ي �ملدير 
�ملوؤ�س�سي  ل��ل��ت��و����س��ل  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
مب��ج��م��وع��ة ن�����س��م��ا �ل��ق��اب�����س��ة يف 
�ل�سعودية،  �ل���ع���رب���ي���ة  �مل���م���ل���ك���ة 
ورئي�سة  �ل�سريكة  زم��ان  وم��رمي 
�إم.  ب��ي.  كي  يف  �ل�سركات  حوكمة 
جي �خلليج �لأدنى يف حو�ر �أد�رته 
ر�نية �سعد�وي �ملديرة �لتنفيذية 

ملبادرة بريل.
�لقيادة  دور  �ل����ن����دوة  وت���ن���اول���ت 
�لعليا وحتقيق �لتنوع يف جمال�ص 
و�ل�سيا�سات  �ل�������س���رك���ات،  �إد�رة 
منطقة  يف  لل�سركات  ميكن  �لتي 
�خلليج تنفيذها لبناء قوة عاملة 
توقفت  كما  وتنميتها،  متنوعة 
من  �ل�سركات  متكني  �آل��ي��ات  عند 
تطوير مهار�ت �لن�ساء على �ملدى 

�لطويل.
كرم،  ب���ن  ���س��ع��ادة رمي  وو���س��ف��ت 

ين�سجم مع روؤية �ململكة �لعربية 
�ل�سعودية«.

قامت  “ن�سما”  �أن  �إىل  و�أ���س��ارت 
ب�����دور ر�ئ�����د يف ت��ن��ف��ي��ذ ع����دد من 
لطرح  و�مل���م���ار����س�������ات  �مل�����ب�����ادر�ت 
�مل����ر�أة  لتمكن  وم��ن��ه��ج��ي��ة  ث��ق��اف��ة 
بر�مج  �س����ملت  �ل��ع��م��ل،  بيئة  يف 
�إر�����س��������������ادي����ة ل���ل���ن�������س���اء، وف���ر����ص 
�لدر��سة و�لتدريب، لفتة �إىل �أن 
ما تقوم به “ن�سما” بهذ� �ل�سدد 
يتما�سى مع روؤية �ململكة �لعربية 
�ل�سعودية 2030 و�لتي تت�سمن 
لتعزيز  عديدة  وموؤ�سر�ت  لو�ئح 
�لقوى  يف  �مل��������ر�أة  ودور  م���ك���ان���ة 

�لعاملة.
وب�����دوره�����ا، ع��ق��ب��ت م����رمي زم���ان 
�ىل  هنا  �ل���س��ارة  “جتدر  قائلة: 
�ل����دور �لأ���س��ا���س��ي �ل���ذي ت��ق��وم به 
ب����ريل ي��ت��ج�����س��د يف خلق  م���ب���ادرة 

�مل�ساركني يف �لندوة خالل كلمتها 
�لفتتاحية باأنهم “غريو� قو�عد 
ق�س�ص  “�أن  �إىل  لفتة  �للعبة”، 
لهاتني  �ل���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل���ن���ج���اح 
�لعلن  �ىل  ���س��ت��ظ��ه��ر  �ل�����س��ي��دت��ني 
�ل��ت��ك��اف��وؤ بني  �أن  �أث���ب���ن  ب��ع��دم��ا 
�جلن�سني يف �سوق �لعمل كان هو 

�خليار �ل�سحيح«.
�أطلقت يف  �أن من��اء  �إىل  و�أ���س��ارت 
حملت  م��ن�����س��ة   ،2019 �ل���ع���ام 
من�سة  وه���ي  “�رتق�����اء”،  ����س��م 
�إىل  ت����ه����دف  ل��ل��ن�����س��������������اء  ع���امل���ي���ة 
وتر�س������يخ  تعزي������ز  يف  �مل�ساهمة 
وو�سوحاً  ق��وة  �أك���رث  ج��دي��د  فهم 
للقيمة  وكذلك  �لأع��م��ال،  لقيمة 
�لجتماعية لالإدماج �لقت�سادي 

للمر�أة. 
و�أك��دت �أن مناء ت�سعى من خالل 
حتقيق  �إىل  “�رتقاء”،  من�سة 

مبادئ  ع��ل��ى  �لإق����ب����ال  يف  زي������ادة 
خالل  من  �لعاملية،  �مل��ر�أة  متكني 
���س��د �ل���ف���ج���و�ت �مل��ع��رف��ي��ة، ودفع 
بني  �مل�������س���او�ة  لتحقيق  �ل��ت��غ��ي��ري 
عن�سر�ً  ب��اع��ت��ب��اره��ا  �جل��ن�����س��ني 
�ملجتمعات  لزده��������ار  �أ����س���ا����س���ي���اً 

و�لقت�ساد�ت. 
�ل�سيدة  ق���ال���ت  ج���ان���ب���ه���ا،  وم�����ن 
بتمثيل  “ت�سرفت  زم���ع���ي:  رن����ا 
ه���ذه  يف  “ن�سما”  جم���م���وع���ة 
�ل���ن���دوة، وب�����اأن �أك�����ون ج�����زء�ً من 
�ل��ف��ع��ال و�حليوي  �ل��ن��ق��ا���ص  ه���ذ� 
�لذي نظمته مناء ومبادرة بريل، 
و�لأ�ساليب  �ل�سيا�سات  ملناق�سة 
�أد�ء  �تباعها لتح�سني  �لتي يجب 
و�لدفع  و�ن��ت��اج��ي��ت��ه��ا،  �ل�����س��رك��ات 
و�ملقرتحات  �لأعمال  من  باملزيد 
�ل���ت���ي م���ن ���س��اأن��ه��ا �مل�����س��اه��م��ة يف 
مبا  �مل���ر�أة  مكانة  وتر�سيخ  تعزيز 

حاكم �ل�صارقة يفتتح مركز �لرحمانية �لتجاري

�ملالية بن�سبة %1.7 خالل �لأ�سبوع �جلاري بالغا م�ستوى 5735 نقطة 
بزيادة  نقاط   2604 عند  �مل��ايل  دب��ي  ل�سوق  �ل��ع��ام  �ملوؤ�سر  �أغ��ل��ق  ح��ني  يف 

ن�سبتها %1.2 مقارنة بالأ�سبوع �ل�سابق.
بنك  �سهم  �رتفع  فقد  �لأ�سبوع  من  �لأخ��ري  �ليوم  تفا�سيل  �إىل  وبالعودة 
�أبوظبي �لأول �إىل م�ستوى 14.70 درهم فيما بلغ �سهم �ل�سركة �لعاملية 

�لقاب�سة 50.05 درهم و�سهم �أدنوك للتوزيع 4.33 درهم.
 “ “ �خلمي�ص  �ليوم  �لعا�سمة يف جل�سة  �سوق  �لتد�ول يف  وجت��اوزت قيمة 
حاجز 1.32 مليار درهم فيما و�سل عدد �لأ�سهم �ملتد�ولة 204 ماليني 

�سهم نفذت من خالل 3514 �سفقة.
و يف �سوق دبي �ملايل �رتفع �سهم �لإمار�ت دبي �لوطني �إىل 11.80 درهم 
�لت�سالت  �سهم  و��سل  دره��م يف حني   4.80 �إىل  �لإ�سالمي  دب��ي  بنك  و 

�ملتكاملة �سعوده �إىل م�ستوى 7.20 درهم.

•• اأبوظبي-وام:

�لإم��ار�ت��ي��ة عن  �مل���ال  �أ���س��و�ق  يف  �لأ�سبوعية  �ل��ت��ع��ام��الت  �أ���س��ف��رت ح�سيلة 
حتقيقها �ملزيد من �ملكا�سب �سو�ء على �سعيد �لرتفاع يف �ملوؤ�سر�ت �لعامة 
�أو فيما يخ�ص �لقيمة �ل�سوقية لأ�سهم �ل�سركات �ملتد�ولة و �لتي ربحت نحو 
14 مليار درهم خالل خم�ص جل�سات. و تو��سل تدفق �ل�سيولة على قاعات 
�لتد�ول و�سط ن�ساط مكثف للموؤ�س�سات �ل�ستثمارية �لأجنبية و �ملحلية ما 
5 مليار�ت  �إىل فوق م�ستوى  �لأ�سبوع  �ل�سفقات �ملربمة خالل  رفع قيمة 
�لأ�سهم  م��ن  ج��دي��دة  �سريحة  دخ���ول  �لأ���س��ب��وع  تعامالت  �سهدت  و  دره���م. 
�إىل �لأ�سهم �لقيادية �ملدرجة �سمن قطاعات  �إ�سافة  �إىل قائمة �لر�بحني 
�لبنوك و�لعقار و�لت�سالت �لتي لتز�ل تقود �لن�ساط يف �لأ�سو�ق. و�أظهر 
�لر�سد �خلا�ص بحركة �ملوؤ�سر �رتفاع �ملوؤ�سر �لعام ل�سوق �أبوظبي لالأور�ق 

مليار درهم زيادة يف �لأ�صول �ل�صائلة للجهاز �مل�صريف خالل �لربع �لأخري من 2020  25.78
فاإن  �ل��ن��ق��دي��ة  �مل��ع��اي��ري  وبح�سب   .  2020 �ل��ع��ام  ن��ه��اي��ة  دره���م يف 
و�لنقد  �لبنوك،  د�خل  �لنقد  �ىل  بالإ�سافة  ت�سم  �ل�سائلة  �لأ�سول 
و�سهاد�ت  للبنوك،  �لإلز�مي  �لحتياطي  من  كال  بال�سوق،  �ملتد�ول 
ت�سمل  كما  �مل��رك��زي،  �مل�سرف  �لبنوك يف  بها  �لتي حتتفظ  �لإي���د�ع 
�ل�سند�ت �حلكومية �ملرجحة ذ�ت �ملخاطر �ل�سفرية، وديون �لقطاع 
�ملركزي  �مل�سرف  عن  �ل�سادرة  �لبيانات  وبح�سب   . �لدولة  يف  �لعام 
�إيجابية يف  كانت  �مل�سريف  �لقطاع  �ملالية يف  �ل�سالمة  فاإن موؤ�سر�ت 
جمملها خالل �لربع �لأخري من �لعام �ملا�سي ومن �سمنها موؤ�سر 
يف   18% مع  مقارنة   18.1% ن�سبته  بلغت  �ل��ذي  �ملالية  �مل��الءة 
�لربع �لثالث من �لعام ذ�ته ،كما �رتفعت ن�سبة كفاية ر�أ�ص �ملال لل�سق 
�لأول من ر�أ�ص �ملال خالل �لفرتة نف�سها لت�سل �ىل %17 باملقارنة 

مع %16.9 خالل فرتتي �لر�سد .

•• اأبوظبي -وام:

�رتفعت قيمة �ل�سول �ل�سائلة لدى �جلهاز �مل�سريف يف دولة �لإمار�ت 
مبقد�ر 25.78 مليار درهم خالل �لربع �لأخري من �لعام 2020 

بنمو ن�سبته %5.7 مقارنة مع �لربع �لثالث من �لعام ذ�ته .
�أم�ص  �مل��رك��زي  �لم���ار�ت  م�سرف  �أ�سدرها  �لتي  �لبيانات  و�أظ��ه��رت 
�خلا�سة بحركة موؤ�سر�ت �ل�سالمة �ملالية للقطاع �مل�سريف يف �لدولة 
ر�سيدها  �إج��م��ايل  م��ن  رف��ع  �ل�سائلة  ل��الأ���س��ول  �مل�ستمر  �لنمو  �أن 
�لربع  نهاية  يف  دره��م  مليار   474.136 م�ستوى  �إىل  �لرت�كمي 
دره��م يف  مليار   448.35 مع  باملقارنة   2020 �لعام  �لأخ��ري من 
% من   15.3 �ل�سائلة  �ل�سول  و�سكلت   . �لعام  �لثالث من  �لربع 
تريليون   3.071 قيمتها  و�لبالغ  �مل�سريف  �جلهاز  �أ�سول  �إجمايل 

احتفاًل باليوم العاملي للمراأة

»بريل, ومناء« يناق�صان �أثر دعم �ملر�أة يف بيئة �لعمل على م�صتقبل �ملنطقة �قت�صاديًا
�ل����دع����م جلميع  وت����ق����دمي  ع�����دة 
�لأمومة  �إج����ازة  مثل  �مل��وظ��ف��ات، 
�ملمتدة و�ملرنة، وت�سجيع وحتفيز 
�لتفكري  وذو�ت  �ملبتكر�ت  �لن�ساء 
بن�ساط  �مل�ساركة  على  �مل�ستقبلي 
ومبادر�تهن،  �أف��ك��اره��ن  ط��رح  يف 
و�ل�ستفادة من خمتلف �لفعاليات 
و�لرب�مج و�لأمثلة �لتي ميكن �أن 

ت�سكل فر�سة للتعلم.  
�مل����دي����رة  �أع�����رب�����ت  �خل�����ت�����ام،  ويف 
ر�نية  ب���ريل،  مل���ب���ادرة  �لتنفيذية 
وتقديرها  �سكرها  عن  �سعد�وي، 
وحو�ر�تهم  �مل�����س��ارك��ني  جل��م��ي��ع 
�أن  �إىل  لف��ت��ة  و�مل��ح��ف��زة،  �مللهمة 
�ل�سخ�سية  �لتجارب  م�ساركتهن 
�أث����رت �حل�����س��ور وق��دم��ت مناذج 
من  يتحقق  �أن  ميكن  مل��ا  ناجحة 
دعم جهود �مل�ساو�ة بني �جلن�سني 

يف بيئة �لأعمال.
ل�سعادة  خ��ا���ص  ب�سكر  وت��ق��دم��ت 
رمي بن كرم، تقدير�ً لدور ودعم 

مناء �مل�ستمر، وقالت:
 “من �ل�سروري �أن نوفر من�سة 
تدعم  �ل���ت���ي  �مل����ح����ادث����ات  ل���ه���ذه 
تكافوؤ  لتعزيز  �مل�سرتكة  روؤي��ت��ن��ا 
�لعمل،  بيئة  يف  ل��ل��م��ر�أة  �لفر�ص 
�ل�سوء  ت�����س��ل��ي��ط  �مل��ه��������������������م  وم����ن 
للتنوع  �لي��ج��اب�����������������ي  �لأث�����ر  ع��ل��ى 
�أكرث  يجعلها  مم��ا  �ل�����س��رك��ات  يف 

مرونة وربحية«. 
�حلالية  �ل���رب�م���ج  �أن  �إىل  ي�����س��ار 
�لتي تديرها مبادرة بريل �أف�سل 
�لف�ساد،  م���ك���اف���ح���ة  مم����ار�����س����ات 
و�ل����ت����ن����وع يف ق����ي����ادة �لأع�����م�����ال، 
متناهية  �ل�سركات  يف  و�حلوكمة 
و�ملتو�سطة،  و�ل�����س��غ��رية  �ل�سغر 
�لعائلية،  �ل�سركات  يف  و�حلوكمة 
و�حلوكمة يف  �لأعمال،  وتعهد�ت 

�لعمل �خلريي.

عمومية »�ت�صالت« تو�فق على رفع �صقف 
 % متلك �لأ�صهم لغري �ملو�طنني �إىل 49 

•• اأبوظبي-وام:

�جتماعها  خ��الل  �ت�سالت”  “جمموعة  ل���  �لعمومية  �جلمعية  �سادقت 
�إجمالية على  �أرب��اح  بتوزيع  �ملجموعة  �إد�رة  �ق��رت�ح جمل�ص  �ل�سنوي، على 
2020 كاملة، كما �سادقت  �ملالية  80 فل�ساً عن �ل�سنة  �مل�ساهمني بو�قع 
�أي�ساً على �إلغاء برنامج �سر�ء �ل�سركة لأ�سهمها، وبدل من ذلك فقد و�فقت 
�جلمعية على توزيع �أرباح �إ�سافية بقيمة 40 فل�ساً توزع ملرة و�حدة، لي�سل 
بذلك �إجمايل �لأرب��اح �ملوزعة لل�سهم �لو�حد عن �سنة 2020 كاملة �إىل 
1.20 درهم. كما متت �مل�سادقة كذلك على تو�سيات جمل�ص �لإد�رة بزيادة 
من غري مو�طني دولة  �ت�سالت”  “جمموعة  �مل�ساهمني يف  �سقف متلك 

�لإمار�ت لت�سل �إىل %49 من ر�أ�ص مال �ل�سركة.
�لإد�رة  ملجل�ص  �أع�ساء  �أرب��ع��ة  بانتخاب  �أي�ساً،  �لعمومية  �جلمعية  قامت   
�نتخاب  �حلكومة، حيث مت  مل�ساهم  �ملخ�س�سة  �لأربعة غري  �ملقاعد  ل�سغل 
كل من: “ �سعادة �أحمد حممد �سلطان بن �سرور �لظاهري و عبد �ملنعم بن 
عي�سى بن نا�سر �ل�سركال و خالد عبد �لو�حد ح�سن �لر�ستماين و عتيبة 

خلف �أحمد خلف �لعتيبة.
لال�ستثمار  �لإم���ار�ت  جهاز  قيام  عن  �ت�سالت”  “جمموعة  �أعلنت  كما   
�إد�رة  جمل�ص  يف  ممثليه  بتعيني  �ل�����س��رك��ة،  يف  �حل��ك��وم��ة  م�ساهم  ب�سفته 
�لزعابي،  حممد  جا�سم  معايل  �لتايل:”  �لنحو  على  �ت�سالت  جمموعة 
�لقا�سم  و مرمي  و ه�سام عبد�هلل قا�سم  و عي�سى عبد�لفتاح كاظم  رئي�ساً 
�إبر�هيم  و من�سور  �لعبدويل  �أحمد  و �سالح عبد�هلل  �أحمد غبا�ص   �سعيد 
�أحمد �ملن�سوري و مي�سيل كومب�ص. و�سيبد�أ جمل�ص �لإد�رة �جلديد مهامه 
 21 تبد�أ يف  �أن  �ملقرر  و�لتي من  �لإد�رة  ملجل�ص  �ل��دورة �جلديدة  بدء  مع 

مار�ص 2021 �جلاري.
 و قال معايل عبيد حميد �لطاير، رئي�ص جمل�ص �إد�رة “جمموعة �ت�سالت” 
’جمموعة  �إد�رة  جمل�ص  �ق����رت�ح  ع��ل��ى  �ل��ع��م��وم��ي��ة  �جلمعية  م��و�ف��ق��ة  �إن 
�إىل  �إ�سافة  كاملة،   2020 �ل�سنة  ع��ن  قيا�سية  �أرب���اح  بتوزيع  �ت�سالت‘ 
�ملو�فقة على رفع �سقف متلك �مل�ساهمني يف “جمموعة �ت�سالت” من غري 
�ل�سركة  ر�أ�سمال  %49 من  �إىل  �لر�سيدة لت�سل  �لإم��ار�ت  مو�طني دولة 
�مل�سافة  �لقيمة  وتعزيز  �مل�ستثمرين،  قاعدة  تنويع  يف  �مل�ساهمة  �ساأنه  من 

مل�ساهمينا، وتوفري �ل�سيولة وتعزيز قدر�ت ’�ت�سالت‘ �ملالية.
من  ’�ت�سالت‘  متكنت  فقد  �مل��درو���س��ة  ��ستثمار�تها  بف�سل  �أن��ه  و�أ���س��اف   
حتقيق روؤي��ت��ه��ا ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �ل��ت��ح��دي��ات �لق��ت�����س��ادي��ة �حل��ال��ي��ة �لتي 
ي�سهدها �لعامل، حيث تطلبت �لظروف غري �مل�سبوقة �لتي فر�ستها جائحة 
كوفيد -19 من ’�ت�سالت‘ �ملرونة عرب خمتلف عملياتها، حيث �أظهرت 
�ل�سركة قدر�ت عالية يف �لتكيف �ل�سريع مع ظروف �ل�سوق �حلالية. �ليوم، 
تو��سل �ل�سركة �لرتكيز على تعزيز عملياتها �لرئي�سية، و�قتنا�ص فر�ص 
�لنمو �جلديدة، مع �إظهار ��ستعد�دها وجاهزيتها للم�ستقبل بالعتماد على 
�إ�سر�ر  �أ�سهم  :” لقد  و�ملبتكرة. وذكر  �لر�ئدة  �لرقمية  و�لقدر�ت  �حللول 
ومرن،  ق���وي،  �أع��م��ال  من���وذج  ب��ن��اء  على  �لعمل  مو��سلة  على  ’�ت�سالت‘ 
وحتويل، يف متكيننا من تلبية متطلبات �لعمالء خالل فرتة �حلظر، مع 

�حلفاظ على قدرتنا على حتقيق قيمة م�سافة للم�ساهمني«.
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املال والأعمال

�أر��صي دبي متنح هاربور �لعقارية �لت�صنيف �لذهبي  
�لعقاري وعامل �ل�ستثمار ماجعله �أحد �أهم �ملوؤثرين يف قطاع 
�لعقار�ت، وهو موؤلف �لكتب �لأكرث مبيعا يف جمال �لعقار�ت 
و�ل�ستثمار وحما�سر يف �لذر�ع �لتدريبي و�لرتخي�سي لد�ئرة 
�لأر��سي و�لأمالك يف دبي ومقدم بر�مج عقارية يف عدد من 

�لذ�عات و�لقنو�ت �ملحلية و�لعاملية.
�أد�ئهم  �أ���س��ا���ص  على  �ل��ع��ق��اري��ني  �ل��و���س��ط��اء  �ل��د�ئ��رة  وت�سنف 
و�خلربة وعدد وقيمة �ملعامالت و�للتز�م باللو�ئح و�لقو�نني 
و�مل�سوؤولية  م��ك��ات��ب��ه��م  وه��ي��ك��ل  �ل��ع��م��الء  وخ���دم���ة  �ل��ع��ق��اري��ة 
�لجتماعية لل�سركات، و��ستندت جميع �لبيانات من �ل�سركات 

�ملدرجة على �أد�ئها �لفعلي.
وقال �خلبري �لعقاري مهند �لو�دية �ملدير �لتنفيذي لل�سركة، 
�لت�سنيف هو �لأه��م و�لأك��رث م�سد�قية لأي  “�لفوز بهذ�  �إن 

�لتطوير  �سركات  وم��ن  و�لعامة  �خلا�سة  �لقطاعات  خمتلف 
�لكربى و�مل�ستثمرين و�لأفر�د و�ملوؤ�س�سات. 

ع���ال من  م�ستوى  وع��ل��ى  ف��ري��ق��ا متخ�س�سا  �ل�����س��رك��ة  وت�����س��م 
�أكرث  ومتتلك  �ملن�ساأ،  ��سرت�لية  �سركة  وه��ي  �ملهنية  �لكفاءة 
من 48 عاما من �خلربة �لعاملية، ويتجاوز جمموع �ملحافظ 
�لعقارية �ملوؤ�س�سية �ملد�رة من قبل �ل�سركة 14.8 مليار درهم 
�إمار�تي ومنها حمفظة موؤ�س�سة �لأوقاف و�سوؤون �لق�سر بدبي 
و�سركة �ل�سكوك �لوطنية وريت �لمار�ت وبنك �لمار�ت دبي 

�لوطني وغريها من �ملوؤ�س�سات �لكربى.
وتقدم “هاربور �لعقارية” خدمات �لبيع و�ل�سر�ء و�لت�سويق 
�ملتكاملة و�إد�رة �لعقار�ت و�خلدمات �لتطويرية �ملتعلقة بقطاع 

�لعقار�ت، وخدمات تطوير �ملحافظ �لعقارية.

•• دبي-الفجر:

منحت د�ئرة �لأر��سي و�لمالك يف دبي �سركة هاربور �لعقارية 
عام  يف  عقارية  خدمات  �سركة  كاأف�سل  �لذهبي(  )�لت�سنيف 
2020، وهي �ل�سركة �لوحيدة �لتي تنال �لت�سنيف �لذهبي 
�لعقارية”  “هاربور  �ختيار  �ل��ت��و�يل.   ومت  على  �أع��و�م  لأربعة 
 4 من بني ما يقارب �لفي مكتب خدمات عقارية و�أك��رث من 
�لف و500 و�سيط عقاري من قبل د�ئرة �لأر��سي و�لأمالك 

وموؤ�س�سة �لتنظيم �لعقاري طبقا ملعايري مهنية عاملية .
ل�”هاربور  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر  �ل����و�دي����ة  م��ه��ن��د  م��ن��ح  ك��م��ا مت 
ت�سنيف  يف  �لأع���ل���ى  وه���و  جن���وم  �أرب�����ع  ت�سنيف  �لعقارية” 
�ملجال  �لو�دية خربة و��سعة يف  �لعقاريني. وميتلك  �لو�سطاء 

نحو  �لطريق  مو��سلة  على  يحفزنا  و���س��وف  عقارية،  �سركة 
�لتميز«. و�أ�ساف: حري�سون على توفري حلول عقارية مبتكرة 
و�أف�����س��ل خ��دم��ة ع��م��الء وق��ي��م��ة لعمالئنا مب��ا ي��دع��م خطط 
�ل�سركة  وكوننا  �لإم�����ار�ت،  ودول���ة  دب��ي  يف  �لعقارية  �لتنمية 
�سنو�ت  لأرب��ع  �لذهبي  �لت�سنيف  على  ح�سلت  �لتي  �لوحيدة 
على �لتو�يل ي�سكل لنا حافز� ويحملنا م�سوؤولية كبرية لتطوير 

�أد�ئنا، وتقدمي �أف�سل م�ستوى من �خلدمات �لعقارية.
وت���اب���ع �ل���و�دي���ة “نطبق ع��ن��ا���س��ر �لح���رت�ف���ي���ة و�لب���ت���ك���ار يف 
خدماتنا لتحقيق �إجناز�ت �أف�سل عاما تلو �لخر، مبا ي�سهم يف 
�لرتويج �لعقاري وجذب �مل�ستثمرين من د�خل وخارج �لدولة، 
“هاربور  دب��ي«. ومتتلك  �لعقارية يف  �ل�سوق  وتر�سيخ جاذبية 
من  �ل��ع��م��الء  �آلف  ت�سم  و����س��ع��ة  ع��م��الء  ق��اع��دة  �لعقارية” 

تعزيز ح�سور ال�سركات يف املعار�س التي تنظمها البلدان ال�سقيقان

»�إك�صبو �ل�صارقة« يبحث مع �ملكتب �لتجاري �مل�صري يف دبي �صبل تعزيز �لتعاون وتطوير �آفاقه

�لتغري �ملناخي تناق�ش ��صتمر�رية ومرونة �صال�صل توريد �لغذ�ء مع م�صوؤويل وجتار �أ�صو�ق �ل�صمك و�خل�صر�و�ت

»مر�فق �لوطني« تناق�ش م�صروع قانون تنظيم �حتاد �ملالك

»ر�كز« تطلق باقة رو�د �لألعاب �للكرتونية

خلفان  �سعادة  وق��ال  �ملن�سوري.  عبد�لرحمن  وناعمه 
مناق�سة  تابعت  �للجنة  �إن  �ل�سام�سي،  �لنايلي  ر����س��د 
بح�سور  م��ادة،   40 يتكون من  �ل��ذي  �لقانون  م�سروع 
ممثلي وز�رة �لطاق��ة و�لبني���ة �لتحتي��ة، وممثلني عن 
�حت���اد م���الك ح��ي �ل��رق��اي��ب �ل���ذي ع��ر���س��و� جتربتهم 
�ل�ساأن، ومت تبادل  ومالحظاتهم ومقرتحاتهم يف هذ� 

�لآر�ء حول �لتحديات �لتي تو�جههم و�سبل حلها .
�أي�سا  �لج��ت��م��اع  خ��الل  �طلعت  �للجنة  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
�أجرتها  �لتي  و�لتعديالت  ��ستحدثتها  �لتي  �ملو�د  على 
وز�رة  ممثلي  مع  مناق�ستها  ومت  �لقانون  م�سروع  على 
حول  �لآر�ء  تبادل  مت  حيث  �لتحتية،  و�لبنية  �لطاقة 
تلك �لتعديالت و�لتعرف على جهود �لوز�رة يف تذليل 

�لعقبات و�لتحديات �لتي تو�جه �حتاد �ملالك. 

كما �أو�سح ج��اّلد �أن ه��دف ر�ك��ز من ور�ء �إط��الق هذه 
على  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �لأل��ع��اب  ع�ّساق  ت�سجيع  ه��و  �لباقة 
��ستغالل مو�هبهم بال�سكل �لذي يدفعهم �إىل �لزدهار 
يف م��ز�ول��ت��ه��م لأع��م��ال��ه��م م��ن ن��اح��ي��ة ت��ط��وي��ر �لألعاب 
و�أ�ساف  توزيعها.  �أو  بّثها  �أو  ن�سرها  �أو  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
�لإل��ك��رتون��ي��ة م�سّممة لدعم  �لأل��ع��اب  ب��اق��ة  �أن  ج���اّلد 
�لأعمال عن طريق تزويدهم  ورّو�د  �لنا�سئة  �ل�سركات 
بيئة  يف  �أن�سطتهم  ملمار�سة  �لالزمة  �لأع��م��ال  برخ�سة 
مركز  دور  يكمن  وهنا  �لزده���ار،  على  ت�ساعدهم  عمل 
جتمع  مالئمة  من�سة  يعد  �ل��ذي  ل��الأع��م��ال  كومبا�ص 
�لأف������ر�د �مل��ه��ن��ي��ني ب��ب��ع�����ص م���ن �أج����ل ت���ب���ادل �خل���رب�ت 

وفر�ص �لعمل وم�ساركة �ل�سغف.

•• دبي -وام:

و�ملر�فق  و�لأوق���اف  �لإ�سالمية  �ل�سوؤون  جلنة  و��سلت 
�لوطني �لحت��ادي خالل �جتماعها  �ملجل�ص  �لعامة يف 
مبقر �لأمانة �لعامة للمجل�ص يف دبي مناق�سة م�سروع 
برئا�سة  �مل����الك،  ب�����س��اأن تنظيم �حت���اد  ق��ان��ون �حت����ادي 
�للجنة،  رئي�ص  �ل�سام�سي  �لنايلي  ر��سد  خلفان  �سعادة 
�لتحتي��ة،  و�لبني���ة  �لطاق�����ة  وز�رة  ممثلي  وم�ساركة 

و�حتاد مالك حي �لرقايب.
ح�سر �لجتماع �أع�ساء �للجنة �سعادة كل من: جميلة 
�لرحومي  �أحمد  �للجنة، وحمد  �ملهريي مقررة  �أحمد 
�لنائب �لأول لرئي�ص �ملجل�ص، و�سهيل نخريه �لعفاري، 
�لزعابي،  حممد  وك��ف��اح  �ل��ي��م��اح��ي،  ح�سن  و���س��اب��ري��ن 

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

�أطلقت مناطق ر�أ�ص �خليمة �لقت�سادية )ر�كز( �أحدث 
لالأعمال  �سة  و�ملخ�سّ لديها  �لأع��م��ال  تاأ�سي�ص  ب��اق��ات 
منها على دعم  �لإلكرتونية حر�ساً  بالألعاب  �ملرتبطة 
�لألعاب  جمال  يف  �لأعمال  ورو�د  �مل�ستثمرين  �سريحة 
و�لأجهزة  �لرب�مج  ت�سمل مطّوري  و�لتي  �لإلكرتونية 
خدمات  وم��زودي  �لبث  خدمات  ومقدمي  و�لنا�سرين 

�لدعم.
ت�����س��م �ل��ب��اق��ة �حل��دي��ث��ة 18 ن�����س��اط��اً م��ت��ع��ل��ق��اً مبجال 
�لأل���ع���اب �لإل��ك��رتون��ي��ة وخ��دم��ات �ل��دع��م، ح��ي��ث ميكن 
�أعمالهم  رخ�����ص  يف  �أن�سطة   3 �خ��ت��ي��ار  للم�ستثمرين 
�لأ�سا�سية كحد �أق�سى بالإ�سافة �إىل �إمكانية ��ستخد�م 
م���رك���ز ك��وم��ب��ا���ص ل���الأع���م���ال م���ن ر�ك�����ز و�ل������ذي يوفر 
متنوعة.  مب�ساحات  وم�سرتكة  خا�سة  عمل  م�ساحات 
مع  �لتو��سل  �إمكانية  للم�ستثمرين  �ملركز  ي�سمح  كما 
�ع�����س��اء جم��ت��م��ع �لع���م���ال �ل��ذي��ن ي�����س��ارك��ون��ه��م نف�ص 
ت�سجيعية  لعرو�ص  ر�ك��ز  ط��رح  بالذكر  ويجدر  �مليول. 
ذ�تها  �لتجديد  ر�سوم  ت�سمل  �لباقة  �إط��الق  مبنا�سبة 
مدى �حلياة و�إعفاء من ر�سوم تاأ�سرية �لإقامة يف دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�سارية ملدة 3 �سنو�ت.
�أّك��د ر�مي ج��اّلد، �لرئي�ص �لتنفيذي ملجموعة  وب��دوره 
يف  و�ملهنيني  �ملتخ�س�سني  جمتمع  �أه��م��ي��ة  على  ر�ك���ز 
جمال �لألعاب �لإلكرتونية يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط 
و�لذي ي�سهد رو�جاً كبري�ً نظر�ً ملا يحتويه �ملجال على 
فر�ص و�عدة من �ساأنها خلق عمل تعاوين بني �أع�سائه. 

•• ال�شارقة-الفجر:

بحث مركز �إك�سبو �ل�سارقة مع وفد 
�مل�سري  �لتجاري  �ملكتب  من  ز�ئ��ر 
�لتابع للقن�سلية �لعامة جلمهورية 
م�سر يف دبي، �سبل تعزيز �لتعاون 
ب���ني �جل���ان���ب���ني وت���ط���وي���ر �آف���اق���ه، 
و�ل�ستفادة من �لإمكانيات �لكبرية 
تنظيم  جمال  يف  �ل�سارقة  لإك�سبو 
�لكربى  �مل���ع���ار����ص  و�����س���ت�������س���اف���ة 
�مل�سرية  �ل�سركات  ح�سور  لتعزيز 
ي�ست�سيفها  �ل���ت���ي  �مل���ع���ار����ص  يف 
�لعام،  م��د�ر  على  �مل��رك��ز  وينظمها 
�إىل جانب تو�سيع م�ساركة جمتمع 
�لأعمال بال�سارقة يف �ملعار�ص �لتي 

تقام يف جمهورية م�سر �لعربية.
جاء ذلك خالل �لجتماع �لتن�سيقي 
�إك�سبو  �أم�ص يف مركز  �نعقد  �لذي 
حممد  �سيف  �سعادة  ب��ني  �ل�سارقة 
�مل��دف��ع �ل��رئ��ي�����ص �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
�مل�ست�سار  و�سعادة  �ل�سارقة،  �إك�سبو 
�لتجاري  �مل��ل��ح��ق  ح���م���زة  �أ�����س����رف 
بح�سور  �ملفو�ص،  �لوزير  �مل�سري 
�سعادة �لدكتور خالد مقلد �لأمني 
لريادة  �ل���ع���رب���ي  ل���الحت���اد  �ل���ع���ام 
“�رتقاء”،  �سركة  رئي�ص  �لأع��م��ال 
و�لأق�سام  �ملكاتب  وعدد من مدر�ء 

يف مركز �إك�سبو �ل�سارقة.
خالل  ز�ئ�������ر  �ل  �ل����وف����د  و�أب���������دى 
�لج����ت����م����اع �ه���ت���م���ام���ه ب����الط����الع 
�لتنظيمية  �ملمار�سات  �أف�سل  على 
�ل�سارقة  �إك�����س��ب��و  مل��رك��ز  و�ل��ت��ق��ن��ي��ة 

ل���ل�������س���رك���ات �مل�������س���ري���ة �ل���ر�غ���ب���ة 
بامل�ساركة يف �لفعاليات �لقت�سادية 
مبا ي�ساعدها على تعزيز ح�سورها 
و�نت�سارها يف �أ�سو�ق �ملنطقة، ومبا 
�لعربية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  خ��ط��ط  ي���خ���دم 
�مل�������س���رتك���ة وت���ك���ام���ل���ه���ا، و�ل����دف����ع 
جمال  يف  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  ب���ال���ع���الق���ات 

�ملعار�ص و�ملوؤمتر�ت �إىل �لأمام.

�سمعة م�سرفة
�مل�ست�سار  ���س��ع��ادة  �أ���س��اد  جانبه  م��ن 
�أ������س�����رف ح����م����زة، ب���ت���ج���رب���ة دول����ة 
�لإمار�ت ومركز �إك�سبو �ل�سارقة يف 
تطورها  وكيفية  �ملعار�ص،  �سناعة 
�مل��ا���س��ي��ة، موؤكد�  �ل�����س��ن��و�ت  خ���الل 
لقاء�ت  لتن�سيق  �لعمل  �أهمية  على 
دوري���������ة ب�����ني �جل����ان����ب����ني وت����ب����ادل 
�لوفود و�خلرب�ت لتعزيز �لتعاون، 
مبديا و�لوفد �ملر�فق له �إعجابهم 
�ل��ت��ي ميثلها  �مل�����س��رف��ة  ب��ال�����س��م��ع��ة 
�ل�����س��ارق��ة يف قطاع  �إك�����س��ب��و  م��رك��ز 
�إىل  م�سريين  �ل��ع��امل��ي،  �مل���وؤمت���ر�ت 
لال�ستفادة  مثالية  فر�سة  وج���ود 
من خرب�ت �ملركز يف تطوير قطاع 
جمهورية  يف  و�مل��وؤمت��ر�ت  �ملعار�ص 
م�سر، موجهني دعوة �إىل �أ�سحاب 
�حل�������رف و�مل���������س����غ����ولت �ل���ي���دوي���ة 
معر�ص  يف  للم�ساركة  �لإمار�تيني 
للحرف  معر�ص  �أك���رب  “تر�ثنا” 
�جلمهورية  م�ستوى  على  �ليدوية 
�لدعم  لتوفري  يعد فر�سة  و�ل��ذي 

لأ�سحاب �حلرف �لرت�ثية. 

خيار�  ت���ع���د  �مل���ت���ن���وع���ة  �مل�������س���ري���ة 
�مل�����س��ت��ه��ل��ك��ني على  ل���ل���ع���دي���د م����ن 
وي�ستطيع  �لإم�����������ار�ت،  م�����س��ت��وى 
م��رك��ز �إك�����س��ب��و �ل�����س��ارق��ة مب��ا لديه 
وق����در�ت تنظيمية  �إم��ك��ان��ي��ات  م��ن 
وترويجية بدعم ورعاية من غرفة 
متكني  �ل�����س��ارق��ة،  و�سناعة  جت���ارة 
�مل�سريني  و�ل��ع��ار���س��ني  �ل�����س��رك��ات 
�لت�سويقية  خارطتهم  تو�سيع  من 
�لتي  �لهامة  �لأح����د�ث  م��ن خ��الل 
ي�ست�سيفها وينظمها �ملركز، موؤكد� 
لتقدمي  �ل����ت����ام  �ل����س���ت���ع���د�د  ع���ل���ى 
و�لت�سهيالت  �لدعم  �أ�سكال  جميع 

�سراكات دائمة
�ملدفع  حممد  �سيف  �سعادة  ورح��ب 
�أهمية  على  موؤكد�  �لز�ئر،  بالوفد 
�لفعاليات  ب���ني  �ل���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز 
�لبلدين  ك����ال  يف  �لق���ت�������س���ادي���ة 
و�إق��ام��ة ���س��ر�ك��ات د�ئ��م��ة بينها من 
و�ملوؤمتر�ت، م�سري�  �ملعار�ص  بو�بة 
للتعاون  و����س��ع��ة  �آف����اق  وج����ود  �إىل 
م�سرتكة  فعاليات  تنظيم  يف  �سو�ء 
وم����ز�ي����ا  خ�����دم�����ات  ت����وف����ري  يف  �أو 
من  �ملعار�ص  وزو�ر  للم�ستثمرين 

كال �جلانبني.
�ملنتجات  �أن  �إىل  �مل���دف���ع  و�أ�����س����ار 

ع������دد  تنظي������م  من  متكن�������ه  �لتي 
ك����ب����ري م�����ن �مل�����ع�����ار������ص �ل����دول����ي����ة 
وم�ستمر،  دوري  ب�سكل  �ملتخ�س�سة 
كما �أطلع �لرئي�ص �لتنفيذي ملركز 
�إك�سبو �ل�سارقة �لوفد على �لأجندة 
و�لفعاليات  ل��ل��م��رك��ز  �ل�����س��ن��وي��ة 
ي�ست�سيفها  �ل�����ت�����ي  �مل���خ���ت���ل���ف���ة 
لإقامتها  يخطط  �لتي  و�مل��ع��ار���ص 
�إىل جانب  �ل��ع��ام �جل�����اري،  خ���الل 
و�لحرت�زية  �لوقائية  �لإج���ر�ء�ت 
�إقامة  خ��الل  �ملركز  يتخذها  �لتي 
�سالمة  ع���ل���ى  ح���ر����س���ا  �مل����ع����ار�����ص 

�لعار�سني و�لزو�ر. 

�مل�صرف �ملركزي ي�صدر نظامني جديدين 
لنظم �لدفع يعزز�ن تناف�صية �لإمار�ت

•• اأبوظبي -وام:

�أ�سدر م�سرف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي نظامني جديدين لنظم 
�لدفع يتمثالن يف نظم �لدفع ذ�ت �لقيمة �لعالية ونظم �لدفع للتجزئة . 
�مل�سغلة من د�خل دولة �لإمار�ت،  وي�سري كال �لنظامني على نظم �لدفع 
�لإمار�ت.  دولة  �لإمار�تي خارج  بالدرهم  ت�سوية  �أو  توفر مقا�سة  �لتي  �أو 
�ل�سرورية  �لقوية  �ملالية  �لتحتية  �لبنية  تعزيز  �إىل  �لنظامان  وي��ه��دف 
لال�ستقر�ر �ملايل وحماية �مل�ستهلك، كما �أنهما يدعمان �لتناف�سية �لعاملية 
لدولة �لإمار�ت. وقال معايل عبد�حلميد حممد �سعيد �لأحمدي، حمافظ 
مبثابة  �لدفع  نظم  “ تعد   : �مل��رك��زي  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  م�سرف 
�لتحتية  �لبنية  يف  �لأه���م  �جل��زء  �أن��ه��ا  حيث  �لتمويل”،  لأنظمة  “ركيزة 
�ملالية للدولة “ . و�أ�ساف �أن �إ�سد�ر هذين �لنظامني يعد �إجناز� هاما �آخر 
�ملتمثل يف توفري بنية حتتية مالية قوية و�سهلة  من �ساأنه حتقيق هدفنا 
من  عمالئنا  وكافة  �ملالية  ملوؤ�س�ساتنا  خدمة  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �لو�سول 
�سركات و�أفر�د، ودعما لقت�سادنا �لتناف�سي ب�سكل �أف�سل. وقال معاليه : “ 
فيما �ست�سهل �أنظمة نظم �لدفع ذ�ت �لقيمة �لعالية ونظم �لدفع للتجزئة 
�لدفع  و�آمن وفعال، �سيوفر نظام  �سل�ص  �لتجارية ب�سكل  �ملعامالت  �إج��ر�ء 

للتجزئة جمال متكافئا لتعزيز �لبتكار و�ملناف�سة و�ل�سمول �ملايل«.
ويحدد نظام نظم �لدفع ذ�ت �لقيمة �لعالية �ملعايري لأنظمة �لبنية �لتحتية 
�ملالية �لتي تدعم �أن�سطة �لدفع باجلملة بالدولة .. �أما نظام نظم �لدفع 
للتجزئة، فريكز على نظم مدفوعات �لتجزئة �لتي توفر خدمات حتويل 
ويغطي   .. للتجزئة  �لدفع  باأن�سطة  �ملتعلقة  و�لت�سوية  و�ملقا�سة  �لأم��و�ل 
و�سيلة  �أو  �لعملة  ع��ن  �لنظر  بغ�ص  للتجزئة  �ل��دف��ع  نظم  جميع  �لنظام 

�لتبادل �لتي تتم بها �ملعامالت.

•• دبي-وام:

ن��اق�����ص م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور عبد�هلل 
�لتغري  �ل��ن��ع��ي��م��ي وزي����ر  ب��ل��ح��ي��ف 
تعزيز  ���س��ب��ل  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �مل���ن���اخ���ي 
تو�فر  وم��رون�����������ة  ����س�����������������ت��م��ر�ري��ة 

�مليد�نية  �ل��زي��ار�ت  على  حري�سة 
ل���ل���ت���ع���رف ع����ن ق�����رب ع���ل���ى �أه����م 
تو�جه  �أن  ميكن  �لتي  �لتحديات 
حتقيق توجهات �لدولة يف جمال 
على  �سريع  ب�سكل  للعمل  �ل��غ��ذ�ء 

تذليلها.

عملي����ة  وتعزي�����ز  �لغ����ذ�ء،  وتنوع 
ت�����س��وي��ق �مل��ن��ت��ج��ات �مل��ح��ل��ي�����ة مع 
وجت����ار  م�س�������وؤويل  م��ن  ع������دد 
�لبحرية  �لو�جه�������ة  �س���������وق 
يف دب�����ي، و���س��������������وق �جل��ب��ي�����������������ل يف 

�ل�سارقة.

كما  و�لتم������ور،  و�خل�����س��������ر�و�ت 
�لتي  حت���دي�����������������������ات  ع���ل���ى  �ط����ل����ع 
ي���و�ج���ه���ه���ا �ل���������س����ي����ادون وجت����ار 

�لأ�سماك.
�سمان  �أن  م����ع����ال����ي����ه  و�أك�����������������د 
�سال�سل  وم����رون����ة  �����س���ت���م���ر�ري���ة 

�لزيارة  خ��الل  معالي�ه  و�أطل����ع 
ع���ل���ى �آل�����ي�����ة ت�����وري�����د �ل����س���م���اك 
و�ن��ز�ل��ه��ا، وت��و�ف��ر �ل��ك��م��ي��ات مبا 
للم�ستهلك،  ك��ف��اي��ت��ه��ا  ي�����س��م��ن 
�ملختلفة  �لت�سويق  �ق�س��������ام  وعلى 
و�مل�ستوردة،  �ملحلية  ل��الأ���س��م�����اك 

�لتوريد ميثل �أحد �أهم �لأهد�ف 
على  تعمل  �ل��ت��ي  �ل�سرت�تيجية 
�ملناخي  �ل��ت��غ��ري  وز�رة  حتقيقها 
مع  و�لتن�سيق  بالتعاون  و�لبيئة 
كافة جهات �لقطاعني �حلكومي 
�لوز�رة  �ن  �إىل  و�خلا�ص، م�سري�ً 

كهرباء دبي و�ل�صفارة �لفرن�صية تبحثان �لتعاون فى قطاعي �ملياه و�لطاقة �ملتجددة
•• دبي-وام:

دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  بحث 
م��ع �ل�����س��ف��ارة �ل��ف��رن�����س��ي��ة لدى 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  ���س��ب��ل  �ل���دول���ة 
�مل�سرتك بني �لهيئة و�ملوؤ�س�سات 
و�ل���������س����رك����ات �ل���ف���رن�������س���ي���ة يف 
�ملجالت �ملتعلقة بقطاعي �ملياه 

و�لطاقة �ملتجددة و�لنظيفة.
جاء ذلك خالل ��ستقبال معايل 
�لع�سو  �لطاير،  حممد  �سعيد 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ص  �مل���ن���ت���دب 
�سانيل  كر�فييه  �سعادة  للهيئة 

�لفرن�سية  �جل��م��ه��وري��ة  ���س��ف��ري 
لدى �لدولة حيث رحب معايل �سعيد حممد �لطاير يف 
م�ستهل �لزيارة بال�سفري �لفرن�سي، موؤكد�ً حر�ص هيئة 
كهرباء ومياه دبي على توطيد عالقات �لتعاون و�لعمل 
و�لقن�سلية  �لدبلوما�سية  �لبعثات  جميع  مع  �مل�سرتك 

�لعاملة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�أم����ام �جل��ان��ب �لفرن�سي  �ل��ط��اي��ر  و����س��ت��ع��ر���ص م��ع��ايل 
�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ات و�مل���ب���ادر�ت �ل���ر�ئ���دة و�مل��ب��ت��ك��رة �لتي 
�لر�سيدة،  �ل��ق��ي��ادة  ل���روؤي���ة  �ل��ه��ي��ئ��ة حت��ق��ي��ق��اً  ت��ن��ف��ذه��ا 
 2050 �لنظيفة  للطاقة  دبي  ل�سرت�تيجية  متطرقاً 
�لإنتاجية  �لقدرة  من   75% توفري  �إىل  تهدف  �لتي 
 ،2050 بحلول  نظيفة  م�سادر  م��ن  دب��ي  يف  للطاقة 

مع  متا�سياً  �لطموحة  �لتطويرية  �لهيئة  وم�ساريع 
خطة دبي �حل�سرية 2040 �لتي تهدف �أن تكون دبي 
تطلعات  وحتقيق  �ل��ع��امل،  يف  للحياة  �لأف�سل  �ملدينة 

�ملو�طنني و�ملقيمني يف دبي.
و�أكد �لطرفان �أهمية �لتعاون �مل�سرتك بني هيئة كهرباء 
ومياه دبي و�ملوؤ�س�سات و�ل�سركات �لفرن�سية يف �ملجالت 
�ملتعلقة بقطاع �لطاقة، موؤكدين على �لعالقات �ملميزة 
�لتي تربط �جلانبني و�لتي �ثمرت عن تعاون مثمر يف 

عدة جمالت.
ومياه  كهرباء  هيئة  بجهود  �لفرن�سي  �ل�سفري  و�أ���س��اد 
دبي يف تر�سيخ م�سرية دبي يف جمال �لتنمية �مل�ستد�مة، 

وريادتها يف جمالت �لطاقة �ملختلفة.

مليار درهم قيمة �لتحويالت   745.27
بني �لبنوك خالل �ل�صهر �لأول من 2021

•• اأبوظبي -وام:

�لدولة عرب  �مل�سريف يف  �ملنفذة من خالل �جلهاز  �لتحويالت  بلغت قيمة 
نظام �لإمار�ت للتحويالت �ملالية  )يو �أيه �إي �إف تي �إ�ص( نحو 745.27 
مليار درهم خالل �سهر يناير 2021 وذلك بح�سب �لح�سائيات �ل�سادرة 

عن �مل�سرف �ملركزي .
و تظهر �لح�سائيات �أن قيمة �لتحويالت �لتي نفذتها �لبنوك بني بع�سها 
خالل يناير �ملا�سي و�سلت �ىل 468.461 مليار درهم يف حني بلغت قيمة 
�لتحويالت بني �لأفر�د 276.816 مليار درهم تقريبا يف �لفرتة نف�سها  
و�سكلت �لتحويالت بني �لبنوك خالل �سهر يناير من �لعام 2021 نحو 
و�لتي   2020 �لعام  �ملنفذة طيلة  �لتحويالت  �إجمايل قيمة  %8.1 من 

بلغت قيمتها 9.13 تريليون درهم .
��ستمر�ر ن�ساط �لقطاع  ��ستمر�ر �لتحويالت بهذ� �حلجم �لكبري  ويعك�ص 

�لبنكي و�لقطاعات �لقت�سادية و�لتجارية �لأخرى يف دولة �لإمار�ت .
�ملا�سي  يناير  �سهر  خ��الل  �مل��ت��د�ول��ة  �ل�سيكات  ع��دد  بلغ  �آخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 

1.771 مليون �سيك بقيمة و�سلت �ىل 82.22 مليار درهم .
وت�سكل قيمة �ل�سيكات �ملتد�ولة يف �ل�سهر �لأول من �لعام 2021 ما ن�سبته 
%8.3 تقريبا من �إجمايل قيمة �ل�سيكات �لتي جرى تد�ولها طيلة �لعام 

2020 وفقا ملا تظهر �لإح�سائيات �ل�سادرة عن �مل�سرف �ملركزي .
وعلى م�ستوى ن�ساط �لود�ئع يف �مل�سرف �ملركزي فقد بلغت قيمتها خالل 
درهم  مليار   13.911 منها  دره��م  مليار   13.915 �ملا�سي  يناير  �سهر 

ود�ئع بالعملة �لورقية وبقية �ملبلغ بالعملة �ملعدنية.
يناير  �سهر  خ��الل  قيمتها  بلغت  فقد  �لبنوك  م��ن  �ل�سحوبات  جانب  ويف 

�ملا�سي 13.99 مليار درهم .
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)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0001689 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : قمر �حل�سن علي �ساند مياه �سيخ 
جمهول حمل �لإقامة : خارج �لدولة - مرفق �سورة من تفا�سيل �لقامة 

بناء على طلب �ملدعية ور�سة منور ح�سني ل�سيانة �ل�سيار�ت 
قد �قامت عليك �لدعوى وتطالبك فيها :- �لق�ساء بف�سل �ل�سر�كة بعزل �ملدعي عليه 

�ملحكمة  �ل�سارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �مام   2021/3/29 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
�لإبتد�ئية �ملدنية يف متام �ل�ساعة 9.00 �سباحا - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 5( �سخ�سيا 
وذلك  �مل�ستند�ت  كافة  بها  مرفقا  �لدعوى  على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   - معتمد  وكيل  بو��سطة  �و 
خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - 

بو�سفك مدعي عليه. �عالن �ملدعي عليه بلغتي �لعربية و�لجنليزية. 
حرر بتاريخ 2021/3/17 م 

مكتب اخلدمات الق�شائية      
عاي�شه علي حممد 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001116 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �مينه منور 
جمهول حمل �لإقامة : خارج �لدولة بح�سب تفا�سيل �لإقامة 00971504992151 

نعلمكم �ن �ملدعي �سالون ق�سر �ل�سرق لل�سيد�ت - وميثلها �ل�سيدة/ رجاء خياطي 
قد رفع �لدعوى �ملذكورة �أعاله ويطالب فيها بالآتي : 

1 - �ملطالبة بالغاء عقد �ل�سر�كة 
2- �لز�م �ملدعي عليه بدفع �لر�سوم و�مل�سروفات و�تعاب �ملحاماة. 

3- �إعالن �ملدعي عليه باجلل�سة ولئحة �لدعاء 
4- �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل طبقا لأحكام �ملادة 229 �لفقرة )5( من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية.  

�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/3/24 �مام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب 
رقم )مكتب مدير �لدعوى( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة 
�مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - 

بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ 2021/3/16 م. 
مكتب اخلدمات الق�شائية
حميد عبداهلل ال�شعيدي       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0006125 يف  الدعوى رقم

�ملدعي : �حمد بن حممد بن علي �ل�سحي 
�إىل �ملحكوم عليه حممد علي حممد �دري�ص  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/1/20 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة 
مبثابة   : �ملحكمة  حكمت   : بالتايل  �أعاله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
�حل�سوري : بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 70.000 درهم 
�سبعني �لف درهم وبالر�سوم و�مل�ساريف.  حكما قابال لال�ستئناف خالل 

�ملدة �لقانونية. 
القا�شي/ح�شام الدين ح�شن م�شطفى حممد خ�شر 
حمكمة ال�شارقة 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - جملة اال�شرة العربية والعمل   
)جزئي( عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000452/ 

�إىل �ملحكوم عليه : جملة �ل�سرة �لعربية و�لعمل 
�إمارة �ل�سارقة قناة �لق�سباء �خلان - 0506260070 - 065561444   

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ �سمري علي �لزعفر�ين - �جلن�سية - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطلوب  تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 360310  

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  �إعالنكم بهذ�   /

�جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�شي /وائل اأحمد عبداهلل 
حمكمة ال�شارقة
 حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - من�شور فيا�س �شلمان ال�شنيكات   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000271/ 

�إىل �ملحكوم عليه :  من�سور فيا�ص �سلمان �ل�سنيكات 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ طلعت كامل �إ�سماعيل مر�ر  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 
�حلكم �ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 412300 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم   / �إعالنك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.
القا�شي /احمد طلعت عبدال�شادق حممد 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 78
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ هارون �لر�سيد �سمري خان �سمري خان - �جلن�سية باك�ستان 
، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن 50% من كامل ح�سته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�سيد/ عاقب 
جاويد �سامر خان ، �جلن�سية : باك�ستان ، يف �لرخ�سة �ل�سماة )�مو�ج �لبحر لطباعة وت�سوير 
�مل�ستند�ت( و�لتي تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )754228( �ل�سادرة من د�ئرة 

�لتنمية  �لإقت�سادية يف �ل�سارقة ، دخول �سريك ، تنازل �ساحب �لرخ�سة. 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��ص  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 79

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ فري� فينكاتا �ستيانار�ينا تور�تي - �جلن�سية �لهند يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�سيدة/ فري� فنكاتا �ساكره 
لليثا �ود�نر�فو بها�سكار� ر�و �جلن�سية : �لهند يف �لرخ�سة )�سقر �لبرت�ء ملقاولت �لتك�سية 
 )756152( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  و�لتي  و�ل�سباغ(  و�لأر�سيات 
�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية ، تنازل �ساحب �لرخ�سة لخر.  وعمالبن�ص �ملادة 
)14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. 
فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية االإبتدائية 
يف الق�شية رقم SHCFICILABMIN2021/0000921 عمايل )جزئي(  

�إىل �ملدعي عليه : �سركة ريا�ص وطارق �لتجارية - ذ م م 
من �ملدعي : حممد عمر�ن حممد ح�سني )باك�ستاين �جلن�سية( 

نود تبليغك �أنه بتاريخ 2021/2/28 قد �سدر �سدك حكم يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله 
ون�ص على ما يلي : حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري : بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ ثمانية �آلف درهم )8000 درهم( و�لر�سوم و�مل�سروفات.  علما باأن �حلكم 

�ل�سادر بحقك قطعيا باتا ، و�ستتخذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه.   
مركز خدمة �شعادة املتعاملني

ق�شم الطلبات الق�شائية 
دانة املن�شوري 
حمكمة ال�شارقة االإحتادية االإبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر
 1167/2021/60 اأمر اأداء

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر
�ىل �ملدعي عليه / 1-  �خليار للخدمات �لفنية - �ص ذ م م  

مبا �ن �ملدعي / �مباركوه لالعمال �لفنية - �ص ذ م م   
وميثله / عبد�لعزيز حممد عبد�هلل حممد بن خلفان �لزعابي  

ت��وؤدي �ىل  �ن  �ملعرو�ص �سدها  بالز�م  بتاريخ 2021/2/22  قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية 
درهما  و�ستون  �لف ومائتان وخم�سة  ت�سعة وع�سرون  وق��دره 29.265  �لمر مبلغ  طالبة 
�ل�سد�د  مت��ام  وحتى  �ل�سيك  ��ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة 
�ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات.    �تعاب  درهم  �مل�ساريف وخم�سمائة  و�لزمتها 

ولكم �حلق يف �إ�ستئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 
اعالن بالن�شر

 323/2021/11 مدين جزئي
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- ديني�ص �يوريف 2- عمر نو�ز فهيم نو�ز  3- �سليم نو�ز خان فهيم نو�ز 
4- مو�سى ب�سريو - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي : خط �لبحر للهو�تف - �ص ذ م م  
وميثله : عبد�لعزيز حممد عبد�هلل حممد بن خلفان �لزعابي  

�ملدعي عليهم مببلغ وقدره )2500000  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك  قد 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(  �ل��ف  وخم�سمائة  )مليونني  دره��م( 
�ملعجل بال كفالة.    بالنفاذ  �لتام و�سمول �حلكم  �ل�سد�د  12% من تاريخ 2016/10/10 وحتى 
وح��ددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2021/3/22 �ل�ساعة 8.30   يف حماكم دبي - مكتب 
�إد�رة �لتا�سعة لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 
اعالن بالن�شر        

 18/2021/302 عقاري جزئي
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- ريا�ص م�سطفى عو�د  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي : موؤ�س�سة عقار 

وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�سي  
�مل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل��دع��وى  �أق����ام عليك  ق��د 
من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   1.142.327(
�ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2021/3/25 
�أو من  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�  بعد  �لتقا�سي عن  قاعة  8.30 �سباحا يف  �ل�ساعة 
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 

اعالن بالن�شر        
 18/2021/299 عقاري جزئي  

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- ليجور� �ل�سالم نور �ل�سالم  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي : موؤ�س�سة عقار  
وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�سي  

�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )295.877  قد 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام.  

وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2021/3/25 �ل�ساعة 9 �سباحا عرب برنامج �لإت�سال 
�ملرئي تطبيق �إد�رة �لدعوى �لإبتد�ئية �لر�بعة ، على هاتف رقم )00971566039081( 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  م��ن ميثلك  �أو  باحل�سور  ف��اأن��ت مكلف  ل��ذ� 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 

اعالن بالن�شر        
 18/2021/291 عقاري جزئي

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- وحيده �دي - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي : موؤ�س�سة عقار 
وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�سي  

�مل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل��دع��وى  �أق����ام عليك  ق��د 
من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   1.719.599(
�ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2021/3/25 
�أو من  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�  بعد  �لتقا�سي عن  قاعة  8.30 �سباحا يف  �ل�ساعة 
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 
اعالن بالن�شر        

 276/2021/11 مدين جزئي  
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- �حمد على ر�سا خمي�ص 2-�حمد حممد فتحي علي فهمي �سدقي
جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي : عبد�لنبي رم�سان حممد �أبوريه  
و�لتكافل  و�لت�سامم  بالت�سامن  �ملدعي عليهم  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك  قد 
درهم(  �لف  )خم�سمائة  دره��م(   500.000.00( وق��دره  مبلغ  للمدعيان  ي��وؤدي  بان  بينهم  فيما 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول 
�ل�ساعة   2021/3/22 �ملو�فق  �لإثنني  لها جل�سة يوم  �ملعجل بال كفالة. وح��ددت  بالنفاذ  �حلكم 
بوتيم على  �ملرئي من خالل تطبيق  �لإت�سال  بعد عن طريق  �لدعوى عن  8.30 �سباحا )تنظر 
�لرقم 00971564339767( لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 
اعالن بالن�شر 

 1445/2021/207 تنفيذ جتاري  
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  �سركة جلف تكنيكال كون�سرتك�سن )�ص.ذ.م.م( جمهول حمل 
�لقامة. مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ �سى & �سى )كون�سرتكت & كوت( للخدمات 
�لفنية )�ص.ذ.م.م( - قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )18076( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 
اعالن بالن�شر 

 1239/2021/207 تنفيذ جتاري  
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  ذ� دون لتاأجري بيوت �لعطالت - �ص ذ م م  جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ زي�سان �ساجد �ساجد �مني  
وميثله / عبد�لعزيز حممد عبد�هلل حممد بن خلفان �لزعابي  

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )65135(
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 
اعالن بالطلبات املعدلة 

 324/2021/13 عمايل جزئي
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر

�ىل �ملدعي عليه / 1-  مطعم ويلدن �نرتنا�سونال - ذ م م  
مبا �ن �ملدعي / م�سطفى حممد �ل�سغري �حمد  

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدره )57080 
�ل�سكوى  و�لر�سوم و�مل�ساريف. رقم  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000 دره��م( 
)MB209839487AE( ، وجعل �حلكم بالنفاذ �ملعجل. وحددت لها جل�سة 
يوم �لثالثاء �ملو�فق 2021/3/23 �ل�ساعة 10.00 �سباحا �ص بالقاعة قاعة �لتقا�سي 
عن بعد  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �أو م�ستند�ت للمحكمة. 
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 
اعالن حكم بالن�شر 

 18/2020/567 عقاري جزئي  
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�إىل حمكوم عليه 1- ��سريف �م دي منري �لزمان  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له : �ملوؤ�س�سة �لعامة للعقار�ت �ل�ستثمارية 
وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�سي  

�ملذكورة �عاله  �لدعوى  بتاريخ  2020/9/24  يف  �ملنعقدة  بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها  نعلنكم 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ل�ستثمارية  للعقار�ت  �لعامة  �ملوؤ�س�سة  ل�سالح/ 
درهما(  وخم�سون  خم�سة  و�سبعمائة  �لفا  وثالثون  �ستة  )�سبعمائة  دره��م   736.755 وم��ق��د�ره  
�لر�سوم  �لزمته  كما  �لتام  �ل�سد�د  وحتى   2020/7/17 يف  تاريخ  من  �سنويا   %9 بو�قع  و�لفائدة 
و�مل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ص ما عد� ذلك.  حكما مبثابة �حل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 

اعالن حكم بالن�شر 
 18/2020/569 عقاري جزئي

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�إىل حمكوم عليه 1- �سفية �سريف نور  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : �ملوؤ�س�سة �لعامة للعقار�ت �ل�ستثمارية 
وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�سي  

نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2020/9/28 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ 
�ملوؤ�س�سة �لعامة للعقار�ت �ل�ستثمارية بالز�م �ملدعي عليها بان يوؤدي للمدعية مبلغ ومقد�ره 71.976 
درهم )و�حد و�سبعون �لف وت�سعمائة �ستة و�سبعون درهم(  و�لفائدة �لقانونية  بو�قع 9% �سنويا من 
تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى �ل�سد�د �لتام ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات. و�لزمتها بالر�سوم 
و�مل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر   SHCFICICPL2021 /0001339 يف  الدعوى رقم

�ملدعي / برمياناند�ن كونييل 
�إىل  �ملحكوم عليه / �ساجيف �رينجابور� �بوكوتان  9235532 

�أعاله  بالرقم  �لدعوى  �ملحكمة يف  بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه  بانه  نحيطكم علما 
بالتايل : ن�ص �حلكم 

�أنه بتاريخ 2021/2/18  - وبعد �لطالع على  �لور�ق 
بالفائدة  و�لزمته  درهم   )28439( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  �ن  عليه  �ملدعي  بالز�م  �أمر 

مبقد�ر 5% �سنويا من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د و�لزمته بامل�سروفات.  
حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.

القا�شي/ه�شام احمد عو�شني
حمكمة ال�شارقة 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0000680 اأمر اأداء 
�ىل �ملدعي عليه : حممد خليل دروي�ص �لباي�ص �لإمار�ت - �لعربية �ملتحدة / �جلن�سية 

 / �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت   - �ل�سويدي  دميا�ص  خليفه  ر��سد  �بر�هيم  �ملدعي  باأن  نعلمكم 
�أمام  �حل�سور  عليكم  يجب  لذ�   ،  0.0 للمطالبة  �أعاله  �ملذكورة  �لدعوى  �أقام  قد  �جلن�سية  
دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي  �ل�ساعة  �ملو�فق  �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  �ل�سارقة،  حمكمة 
وم�ستند�ت ، ويف حالة عدم ح�سوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �ستبا�سر 

�لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم. 
�حلكم - �أنه بتاريخ 2021/1/28 

بعد �لطالع على �لور�ق  - ناأمر بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي للمدعي �ملبلغ �ملبني يف �سحيفة 
�أمر �لأد�ء مو�سوع �لقر�ر �ملاثل و�لزمته بامل�سروفات. 
حرر بتاريخ 2021/3/17 - حرر بو��سطة �ملوظف

القا�شي/ه�شام احمد عو�شني
حمكمة ال�شارقة 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 
اعالن ن�شر وتكليف بالوفاء

مرهون عقار  بيع   205  /  2020  /  250
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر

�إىل �ملنفذ �سدهما /1- �وربيت هولدينجز ليمتد وميثلها مالكهما / هيمال فالبهاد��ص 
تهاكار و�سوري�ص فالبهد��ص تاكار، 2- �سيفني �ستار كوموديتيز م.د.م.�ص - جمهويل 
حمل �لإقامة. مبا �أن �لطالب �لتنفيذ / بنك �مل�س���رق �ص م ع - و ميثله/ حممد عي�سى 
�سلطان �ل�سويدي.  قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ )11-3-2021( �عالنكم 
ل�سد�د قيمة �ملطالبة وقدرها )1،296،429 درهم( درهم خالل خم�سة ع�سر يوما 
من تاريخ �لتبليغ  يف ملف �لتنفيذ �أعاله و�إل بيع �لعقار حمل �لرهن بطريق �ملز�يدة 
وفقا لن�ص �ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية    عقار-�ملنطقة: جبل علي �لوىل 

- رقم �لر�ص :2977 - �مل�ساحة : 224 مرت مربع.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13193 بتاريخ 2021/3/19 
 اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر 2021/00968
��ص  �ت�ص  �ف  �سركة   )2005012970( رقم  وكالة  مبوجب  وميثلها   - ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �لزعابي  �سعيد  �سركة   / �ملنذرة 
لال�ست�سار�ت �لقانونية ذ م م وميثلهم مبوجب وكالة رقم )2005012972( �ل�سيد حممود حممد ر�سا �هلل ��سماعيل �جلن�سية 
ثالث  �لبحر  برج   - �لر�فعي  �سارع  �لكورني�ص   - �أبوظبي  �لعنو�ن   - م�سر ويحمل بطاقة هوية رقم 784199457024810 
بناية من بناية غرفة جتارة و�سناعة �أبوظبي - �لطابق �لثاين - مكتب )201( - هاتف : 02/3071177  �مل�ست�سار �لقانوين: 

050/4242830
�ملنذر �إليه /لفر�ج تلو�ر - هندي �جلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784195110326527 ب�سفته �ملوقع على �ل�سيكني �سند� 
لالإنذ�ر من ح�ساب �سركة تري�زو �ملحدودة ذ.م.م لدى بنك �لمار�ت دبي �لوطني - �لعنو�ن : �ل�سارقة - �سناعية رقم )4(- خلف 

�سارع �مللك في�سل - �أر�ص معمورة -مكتب ملك عبد�لرحمن حممد بوخاطر - هاتف : 050/6466337 
�ملو�سوع : تكليف بالوفاء.

تد�ين �ملنذرة �ملنذر �إليه مببلغ 71،400 درهم ، قيمة �سيكني قام بتوقيعهما من ح�ساب �سركة تري�زو �ملحدودة ذ.م.م
لدى بنك �لإمار�ت دبي �لوطني ل�سالح �ملنذرة و بياناهما على �ل�سياق �لتايل : 1-�ل�سيك �لأول رقم )7637( بقيمة 35،700 

2020/5/31 موؤرخ  درهم   35،700 بقيمة   )7788( رقم  �لثاين  درهم موؤرخ 2020/3/10 - 2-�ل�سيك 
وبتقدمي �ملنذرة �ل�سيكني �إىل �لبنك �مل�سحوب عليه لل�سرف يف تاريخ �لإ�ستحقاق �إرتد� دون �سرف لعدم كفاية �لر�سيد .

)مرفق ن�سخة من �ل�سيكني مع �سندي �لإرجاع( 
حيث �أن �لبني من كتاب �لبنك �إىل �ل�سرطة �ملوؤرخ 2020/12/16 ، �أن �ملنذر �إليه هو �ملخول بالتوقيع على �ل�سيكني �سند� �لإنذ�ر 
من ح�ساب �سركة تري�زو ذ.م.م لدى بنك �لإمار�ت دبي �لوطني )مرفق ن�سخة من �لكتاب م�ستند رقم 2( ، ومن ثم فاإن �ملنذر �إليه 
يكون م�سوؤول يف �أمو�له �خلا�سة مع �ل�سركة يف �سد�د قيمة �ل�سيكني للمنذرة طاملا �إرتد� دون �سرف من �لبنك يف تاريخ ��ستحقاق 
�لتي تن�ص على” على من �سحب �ل�سيك  �لتجارية  �ملعامالت  كل �سيك وذلك �إعمال لن�ص �لبند رقم 2 من �ملادة 099 من قانون 
�أو �أمر غريه ب�سحبه حل�سابه �أد�ء مقابل وفائه ، ومع ذلك يكون �ل�ساحب حل�ساب غريه م�سوؤول �سخ�سيا قبل �ملظهرين و�حلامل 

دون غريهم عن �إيجاد مقابل �لوفاء. 
فاإن �ملنذرة تنذرك ب�سرعة �سد�د �ملديونية �ملرت�سدة بذمتك �لبالغ قدرها 71.400 درهم يف موعد �أق�ساه خم�سة �أيام تبد�أ من تاريخ 
�إ�ستالمك لهذ� �لإنذ�ر، ويف حال طو�ف �ملهلة وعدم �ل�سد�د خاللها ، فاإن �ملنذرة �ست�سطر �إىل رفع عري�سة �أمر �أد�ء �سدك لإلزمك 
باأن توؤدي لها مبلغ 71.400 درهم مع �لفائدة �لقانونية 12 % من تاريخ قيد �لعري�سة و حتى متام �ل�سد�د. ف�سال عند �لر�سوم 

و�مل�ساريف و مقابل �أتعاب �ملحاماه
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

م�����ع دخ�������ول �مل����و�����س����م �جل���������اري يف 
و��ستعال  �حل���ا����س���م���ة،  م����ر�ح����ل����ة 
�لبطولت  م��ع��ظ��م  يف  �مل���ن���اف�������س���ة 
مان�س�سرت  �أ�سبح  و�لقارية،  �ملحلية 
�أقوى  ��ستثمار  �إىل  بحاجة  �سيتي 
"�لرباعية"  حلم  لتحقيق  �أ�سلحته 
وم��و����س��ل��ة ك��ت��اب��ة �ل���ت���اري���خ خالل 
�لذي  �حل��ايل  �ملو�سم  من  تبقى  ما 
�أق���وى مو��سمه يف  يعد و�ح���د� م��ن 
و�لنتائج،  �لأد�ء  حيث  من  �لتاريخ 
للفوز  �ملر�سحني  �أب���رز  يجعله  مب��ا 
جانب  �إىل  �لأب���ط���ال  دوري  ب��ل��ق��ب 
�ألقابه �ملحلية �لتي و�سل فيها �إىل 

م�سارف �لنهايات �ل�سعيدة.
وقطع �ل��� " �سيتي " �أك��رث من 90 
ن��ح��و من�سة  �ل��ط��ري��ق  ب��امل��ئ��ة م���ن 
�لإجنليزي  �ل��دوري  بلقب  �لتتويج 
لكرة �لقدم، حيث ينتظر �أن يح�سم 
�لفريق �للقب ل�ساحله خالل �أبريل 
�ملقبل، كما يخو�ص �لفريق مو�جهة 
حا�سمة مع توتنهام يف �ل�سهر نف�سه 
�ملحرتفني  ر�ب��ط��ة  ك��اأ���ص  على لقب 
ذل���ك،  ج���ان���ب  و�إىل  �لإجن���ل���ي���زي���ة، 
فعاليات  خل��و���ص  �ل��ف��ري��ق  ي�ستعد 
بطولتي  م��ن  ك��ل  يف  �لثمانية  دور 
ك��اأ���ص �لحت����اد �لإجن��ل��ي��زي ودوري 
�أبطال �أوروبا. وي�ستطيع مان�س�سرت 
�لتاريخية  �لرباعية  ح�سم  �سيتي 
�لر�ئع  مو�سمه  وت��ت��وي��ج  ل�ساحله 
�أل��ق��اب ه��ذه �لبطولت  م��ن خ��الل 
�أقوى  ��ستثمار  يف  جنح  �إذ�  �لأربعة 
يف  فاعليتها  �أث��ب��ت��ت  �ل��ت��ي  �أ�سلحته 
وفرة  جانب  ف��اإىل  �حل���ايل،  �ملو�سم 
�لبطولت،  خم��ت��ل��ف  يف  �لأه������د�ف 
وكرثة �لعنا�سر �جلاهزة يف معظم 

�ملر�كز لتعوي�ص �أي غيابات، �عتمد 
مان�س�سرت �سيتي يف جناحه باملو�سم 
�حلايل على عن�سرين مهمني هما 
�سالبة وقوة �لدفاع، و�لقدرة على 

�لفوز خارج ملعبه.
وب���رغ���م �ل���ه���زمي���ة �ل���ت���ي م��ن��ي بها 
�ل���ف���ري���ق ع��ل��ى م��ل��ع��ب��ه �أم������ام ج���اره 
ومناف�سه �ملبا�سر مان�س�سرت يونايتد 
يف �لدوري �لإجنليزي يف �ل�سابع من 
مار�ص �حلايل، �إل �أنه ��ستاأنف رحلة 
�للقب  �أك��رث من  �لفوز و�لق���رت�ب 
بنجاح من خالل �نت�سارين بارزين 
على �ساوثهامبتون 5 / 2، ثم على 
ليو��سل  نظيفة،  بثالثية  فولهام 

حتطيمه لالأرقام �لقيا�سية.
�لفوز  �سيتي  مان�س�سرت  ج��دد  كما 
مون�سنجالدباخ  ب���ورو����س���ي���ا  ع��ل��ى 
�لأمل��اين يف دوري �أبطال �أوروب��ا من 
خ���الل �ل���ف���وز ع��ل��ي��ه 2 / ���س��ف��ر يف 
�لعا�سمة �ملجرية بود�ب�ست. وو��سل 
دفاع مان�س�سرت �سيتي تاألقه حمليا 
عنا�سر  �أه���م  م��ن  لي�سبح  و�أورب���ي���ا 
�مل��و���س��م �حلايل  �ل��ف��ري��ق يف  ت��ف��وق 
خا�سة بعدما مت تعزيزه قبل بد�ية 
�ملو�سم �حلايل بالتعاقد مع �لنجم 
�ملتاألق روب��ن دي��از /23  �لربتغايل 
عاما/ لي�سبح من �لأور�ق �ملهمة يف 
�أد�ء �لفريق هذ� �ملو�سم، �إىل جانب 
ه��م جون  �آخ��ري��ن  لعبني مميزين 
وكايل  لب���ورت،  و�إمي��ري��ك  �ستونز، 

ووكر.
خا�سها  م���ب���ار�ة   30 م����د�ر  وع��ل��ى 
�ل������دوري  يف  �لآن  ح���ت���ى  �ل���ف���ري���ق 
�لإجنليزي/�أقوى دوريات �لعامل/، 
�سيتي  م��ان�����س�����س��رت  ���س��ب��اك  �ه���ت���زت 
م���رة ف��ق��ط ب��امل��و���س��م �حل���ايل،   21
و�م���ت���د ت���األ���ق �ل��ف��ري��ق دف��اع��ي��ا من 

م�سريته يف �لدوري �لإجنليزي �إىل 
�أوروب����ا،  �أب��ط��ال  دوري  يف  م�سريته 
ح��ي��ث �ه��ت��زت ���س��ب��اك �ل��ف��ري��ق مرة 
و�حدة فقط على مد�ر 8 مباريات 
دور  يف  �لآن  حتى  �لفريق  خا�سها 

�ملجموعات ودور �ل�ستة ع�سر.
" �سيتي" �إجناز�  �ل���  ع���ادل  وب��ه��ذ�، 
�سامد�  ظ��ل  �لبطولة  يف  تاريخيا 
ل����رب����ع ق������رن ح���ي���ث ك������ان �أي���اك�������ص 
�لهولندي هو �لفريق �لوحيد �لذي 
�هتزت �سباكه مرة و�ح��دة فقط يف 
و�حد  مبو�سم  متتالية  مباريات   8
ذل����ك يف  وك����ان  �لأب����ط����ال  يف دوري 

مو�سم 1995 / 1996.
حافظ  �لقوي،  �لدفاع  خالل  ومن 
�لفريق على نظافة �ل�سباك يف �آخر 
بامل�سابقة  خا�سها  م��ب��اري��ات  �سبع 
�لأوروبية حيث كان �لهدف �لوحيد 
�لفريق يف  ب��ه �سباك  �ه��ت��زت  �ل��ذي 
�مل�سابقة هذ� �ملو�سم عندما فاز على 
بد�ية  1 يف   /  3 �لربتغايل  ب��ورت��و 
رح��ل��ت��ه ب����دور �مل��ج��م��وع��ات. وع���ادل 

�إجناز فريق  بهذ�  �سيتي  مان�س�سرت 
ميالن يف مو�سم 2004 / 2005 
فيما ل يز�ل �أر�سنال �لإجنليزي هو 
�ساحب �لرقم �لقيا�سي بهذ� �ملجال 
حيث حافظ على نظافة �سباكه يف 
ع�سر مباريات متتالية بامل�سابقة يف 

مو�سم 2005 / 2006.
22 م���ب���ار�ة ح��ق��ق فيها  وم���ن ب��ني 
�ل��ف��ري��ق �ل��ف��وز يف �مل��و���س��م �حلايل، 
�نت�سار�ت خارج  كانت هناك ع�سرة 
مبار�ة  �لفريق  خ�سر  فيما  ملعبه، 
و�ح�������دة ف���ق���ط خ������ارج م��ل��ع��ب��ه من 
�لدوري  يف  بها  مني  هز�ئم   3 بني 
.. وعلى  �مل��و���س��م  �لإجن��ل��ي��زي ه���ذ� 
�لفريق  تعادل  �لتعادلت،  م�ستوى 
مباريات  ث����الث  يف  م��ل��ع��ب��ه  خ�����ارج 
وبهذ�  ملعبه.  على  تعادلني  مقابل 
ح�سد  ق��د  �سيتي  مان�س�سرت  ي��ك��ون 
مقابل  م��ل��ع��ب��ه  خ����ارج  ن��ق��ط��ة   33
على ملعبه، وفقد ت�سع  نقطة   38
�إه���د�ر  ن��ق��اط خ���ارج ملعبه م��ق��اب��ل 
ع�سر نقاط على ملعبه وذلك على 

�لتي خا�سها  م��ب��ار�ة   30 �ل���  م��د�ر 
يف �مل���و����س���م �حل������ايل، م���ا ي��ع��ن��ي �أن 
�ملباريات  مع  �لتعامل  �أجاد  �لفريق 
�لتي خا�سها خارج ملعبه يف �ملو�سم 
ك��ث��ري� من  ت��ق��رتب  بن�سبة  �حل���ايل 

جناحه على ملعبه.
وع��ل��ى �مل�����س��ت��وى �لأوروب��������ي، حقق 
جميع  يف  �ل��ف��وز  �سيتي  مان�س�سرت 
خا�سها  �ل���ت���ي  �ل���ث���الث  �مل���ب���اري���ات 
�ملجموعات  مب��رح��ل��ة  م��ل��ع��ب��ه  ع��ل��ى 
للفوز  �إ���س��اف��ة  �لأب���ط���ال،  دوري  يف 
مبار�ة  يف  و�ل��ت��ع��ادل  م��ب��ار�ت��ني  يف 
خا�سها  �لتي  �ملباريات  من  و�ح��دة 
ويف  �ملجموعات.  بدور  ملعبه  خارج 
دور �ل� 16، خا�ص �لفريق مبار�تيه 
خارج ملعبه وفاز فيهما ذهابا و�إيابا 
يف  جالدباخ  مون�سن  بورو�سيا  على 
�ملجرية  بالعا�سمة  حمايد  ملعب 

بود�ب�ست.
و�إذ� و��سل مان�س�سرت �سيتي جناحه 
�ل�سالحني؛  ه���ذي���ن  ����س��ت��ث��م��ار  يف 
����س���الب���ة �ل�����دف�����اع، و�ل����ف����وز خ����ارج 

خطوة  �لق���رت�ب  ي�ستطيع  ملعبه، 
هائلة من حتقيق حلم �لفوز بلقب 
دوري �أبطال �أوروبا للمرة �لأوىل يف 

تاريخه.
�سيتي مبار�ته  ويخو�ص مان�س�سرت 
ع��ن��دم��ا يحل  ملعبه  خ���ارج  �مل��ق��ب��ل��ة 
دور  يف  �إي�����ف�����رت�����ون  ع���ل���ى  ����س���ي���ف���ا 
�إجن���ل���رت� و�لتي  ل��ك��اأ���ص  �ل��ث��م��ان��ي��ة 
مت��ث��ل خ��ط��وة ج��دي��دة ع��ل��ى طريق 

�لفوز بالرباعية.
وبعد فرتة �لتوقف �لدويل �ملرتقبة 
ب�سبب  �حل�����ايل  �ل�����س��ه��ر  ن��ه��اي��ة  يف 
ت�سفيات مونديال 2022، �سيكون 
خارج  �ل��ت��األ��ق  �إىل  بحاجة  �ل��ف��ري��ق 
ملعبه جمدد� حل�سم لقب �لدوري 
�ملقبل حيث  �أب��ري��ل  �لإجن��ل��ي��زي يف 
ل��ي�����س��رت �سيتي،  ي��ح��ل ���س��ي��ف��ا ع��ل��ى 
قبل  يونايتد  ل��ي��دز  ي�ست�سيف  ث��م 
�خل�����روج مل���الق���اة �أ����س���ت���ون ف��ي��ال يف 
17 �أبريل، وينتظر �أن يح�سم لقب 
�ل����دوري م��ن خ��الل ه��ذه �ملباريات 
�لثالثة قبل مو�جهة توتنهام على 
كاأ�ص  ن��ه��ائ��ي  يف  "وميبلي"  ����س��ت��اد 

�لأندية �ملحرتفة باإجنلرت�.
برهن  ق��د  �سيتي  مان�س�سرت  وك���ان 
ع��م��ل��ي��ا ع���ل���ى �����س���ت���م���ر�ر ق����در�ت����ه 
�ملو�سم  يف  ف��ع��ال  ب�سكل  �لهجومية 
�حل�����ايل ح��ي��ث رف����ع ر����س���ي���ده �إىل 
101 هدف، يف خمتلف �لبطولت 
�لتو�يل  �لثامن على  �ملو�سم  ليكون 
�ل����ذي ي��ج��ت��از ف��ي��ه �ل��ف��ري��ق حاجز 
رقما  ب��ه��ذ�  ليهدد  ه���دف،  �ل�100 
يونايتد  ملان�س�سرت  مم��ي��ز�  قيا�سيا 
ت�سعة  ه��ذ� �حلاجز يف  �جتاز  �ل��ذي 
مو�سم  م��ن  ب��د�ي��ة  متتالية  مو��سم 
مو�سم  �إىل   2005  -  2004

.2013  -  2012

•• دبي-وام:
�ليوم �جلمعة  �ل�ستار م�ساء  ي�سدل 
ع��ل��ى م��ن��اف�����س��ات ك��اأ���ص حت���دي دبي 
تختتم  ح���ي���ث   2021 ل���ل���ب���ول���و 

�لبطولة باأربع مباريات .
م�����س��ك خ��ت��ام��ه��ا جميعا  ���س��ي��ك��ون  و 
�للقاء �ملرتقب بني فريق �لإمار�ت 
بنت  م��ي��ث��اء  �ل�سيخة  �سمو  ب��ق��ي��ادة 
�آل مكتوم وفريق  ر��سد  بن  حممد 
�ريارتي  توما�ص  بقيادة  بات�ستوين 
ع�سر�  و�لن�سف  �لر�بعة  يف  وذل��ك 

وي�سبقها مبار�ة �لنهائي �لفرعي يف 
فريقي  بني  ع�سر�  و�لربع  �لثالثة 

تر�توك هي�سكث وذئاب دبي .
فريقي  بني  �لقمة  مبار�ة  وحتظى 
�لإمار�ت وبات�ستوين باهتمام كبري 
وعامليا  �إقليميا  �لبولو  �أو���س��اط  يف 
مبا�سرة  �ل���ه���و�ء  ع��ل��ى  تنقل  ح��ي��ث 
عرب موقعني على �سبكة �لإنرتنت 

.
وميثل فريق �لإمار�ت �سمو �ل�سيخة 
م��ي��ث��اء ب��ن��ت حم��م��د ب���ن ر�����س���د �آل 
�أبو �جليبني ولوكا�ص  مكتوم ورجا 

بات�ستوين  فريق  �أم��ا   ، وكونتينيو 
وبيري  �لك�سندرو  م��ن  ك��ل  فيمثله 

جوت�سل وفالكاز� وتوما�ص .
�أما �ملبار�تان �لأخريتان ف�ستقامان 
يلتقي  حيث  �ل�سباحية  �لفرتة  يف 
مكتوم  �آل  ع��ل��ي��ا  �ل�����س��ي��خ��ة  ف���ري���ق 
�حلادية  م��ه��رة ويف  �ي��ف��ز�  وف��ري��ق 
فريقي  ي���ل���ع���ب  و�ل�����رب�����ع  ع�������س���رة 

بيالندي وبن دري .
�لرئي�ص  و�أع����رب حم��م��د �حل��ب��ت��ور 
عن  �حل��ب��ت��ور  ملجموعة  �لتنفيذي 
كاأ�ص  بطولة  حققته  مب��ا  �سعادته 

2021 من  ل��ل��ب��ول��و  دب���ي  حت���دي 
جناحات عززت �ملكانة �لتي تبو�أتها 
�سل�سلة بطولت كاأ�ص دبي �لذهبية 

على �سعيد �لبولو �لعاملي .
وقال �حلبتور : " ما يثلج �سدورنا 
�لنجاحات �لتي حققتها �لبطولت 
جائحة  ظ�����روف  رغ����م  �لآن  ح��ت��ى 
�لالعبني  �ل���ت���ز�م  �أن  �إل  ك���ورون���ا 
و�جلمهور بالجر�ء�ت �لحرت�زية 
هذه  حتقيق  يف  فعال  ب�سكل  �ساهم 

�لنجاحات ".
وك��ان يوم �أم�ص �لأول �لأرب��ع��اء قد 

فريق  حقق  حيث  م��ب��ار�ت��ني  �سهد 
ذئاب دبي �لفوز على فريق �ل�سيخة 

�سبعة  ب��ن��ت��ي��ج��ة  م��ك��ت��وم  �آل  ع��ل��ي��ا 
�أهد�ف ون�سف مقابل �أربعة �أهد�ف 

ت��ر�ت��وك هي�سكث  ف��ري��ق  ف��از  ، كما 
�ي���ف���ز� م��ه��رة بنتيجة  ف��ري��ق  ع��ل��ى 

�أربعة  مقابل  ون�سف  �أه���د�ف  �ستة 
�أهد�ف .

•• دبي-وام:

�أطاح �مل�سنف �لثاين يف بطولة �سوق دبي �حلرة لتن�ص �لرجال و�لثامن 
عاملياً، �لرو�سي �أندري روبليف، بنظريه �لأمريكي تايلور فريتز �مل�سنف 
15 يف �لبطولة و30 عاملياً، وذلك يف لقاء دور �ل� 16 �لذي جمع بينهما 
�أنهى  حيث  للتن�ص،  �حل��رة  دب��ي  �سوق  مالعب  على  �لأول  �أم�����ص  م�ساء 
�ملو�جهة بنتيجة جمموعتني دون رد /6-3، 6-4/، وخالل مدة زمنية 

ل تزيد على 64 دقيقة فقط.
من  �أد�ًء  �أق���ل  ع��امل��ي��اً،   40 �مل�سنف  ني�سيكوري  ك��ي  �ل��ي��اب��اين  يكن  ومل 
روبليف، حيث ��ستطاع �إخر�ج نظريه �ل�سلوفاين �إليا�ص بيدينيه �مل�سنف 

./4-6 ،4-6/ رد  دون  جمموعتني  بو�قع  دقيقة   99 يف  عاملياً   50
و�نتقل �جلنوب �إفريقي و�مل�سنف 81 عاملياً �إىل �لدور ربع �لنهائي �أي�سا 
بو�قع  عاملياً   81 �مل�سنف  كر�ينوفيك  فيليب  �ل�سربي  على  ف��وزه  بعد 

جمموعتني دون رد /6-7، 4-6/.

•• اأبوظبي-وام:

تنطلق �ليوم �جلمعة �جلولة �لثالثة من �سباقات "�أبو �لأبي�ص" للمحامل 
�أبوظبي للريا�سات �ل�سر�عية  60 قدما �لتي ينظمها نادي  �ل�سر�عية فئة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�سيخ  �سمو  من  كرمية  رعاية  حتت  و�ليخوت 

ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة.
وكان �لنادي قد �تخذ قر�ر� بتاأجيل �حلدث ملدة �أ�سبوع ب�سبب عدم مالءمة 

�لأحو�ل �جلوية.
وخ�س�ص "�أبوظبي للريا�سات �ل�سر�عية" �أربعة ماليني درهم جو�ئز مالية 

للفائزين، وكذلك ثالث �سيار�ت لأ�سحاب �ملر�كز �لثالثة �لأوىل.
وحددت �للجنة �ملنظمة خط �لنطالق من جزيرة " �أبو �لأبي�ص " و�سول 
�لت�سابق  م�سافة  وتبلغ  �لفائزين،  تتويج  �لعا�سمة حيث مقر  كورني�ص  �إىل 

حو�يل 22 ميال بحريا .
�لإج���ر�ء�ت  وف��ق  �سر�عيا  حممال   90 فيها  ي�سارك  �لتي  �ملناف�سات  وتقام 

�لحرت�زية �ملتبعة للحد من �نت�سار فريو�ص كورونا.
و�أهمها  �لإج��ر�ء�ت  بهذه  �لتز�م �جلميع  �لنادي على �سرورة  �إد�رة  و�سددت 
ت�سليم نتيجة فح�ص �سلبية قبل �نطالقة �ل�سباق ب� 48 �ساعة، ف�سال عن 
مر�عاة �مل�سافات �لأمنة خالل �حلدث نف�سه بحيث ل تقل عن ع�سرين مرت� 

بني كل حممل و�لآخر.
�أبوظبي  ن���ادي  �إد�رة  رئ��ي�����ص جمل�ص  �ل��رم��ي��ث��ي  م��ر���س��د  ث���اين  �أح��م��د  ووج���ه 
�آل  للريا�سات �ل�سر�عية و�ليخوت �ل�سكر �إىل �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد 
نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة على رعايته �لكرمية لل�سباق وكافة 
�سموه  رعاية  �أن  موؤكد�  �ل��ن��ادي،  مظلة  حتت  تقام  �لتي  �لكربى  �لفعاليات 
حتققها  �لتي  �لنجاحات  لكافة  �لأ�سا�سيان  �ل��ر�ف��د�ن  هما  �لكبري  و�لدعم 

�سباقات �لرت�ث �لبحري �ل�سر�عي على �أر�ص �لو�قع.
وطالب �لرميثي �مل�ساركني يف �ملناف�سات ب�سرورة �للتز�م �لتام بالإجر�ء�ت 
�لحرت�زية، م�سدد� على عدم �لتهاون يف تطبيق هذه �لإجر�ء�ت حفاظا على 

�سحة �مل�ساركني وكذلك �ل�سحة �لعامة للمجتمع.

�أ�صرعة »�أبو �لأبي�ش« تبحر 
�ليوم يف مياه �أبوظبي

�ليوم.. ختام كاأ�ش حتدي دبي 
للبولو باأربع مباريات

روبليف يتاأهل لربع نهائي 
دولية دبي لتن�ش �لرجال

�لدفاع �ل�صلب و�لفوز خارج �لأر�ش طريق �لـ »�صيتي« نحو حتقيق »�لرباعية«

•• ال�شارقة -وام:

ع�سو  �لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أ���س��در 
للريا�سات  مبنى  بتخ�سي�ص  �ساميا  �أم���ر�  �ل�سارقة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�ص 
للريا�سة  ج��دي��دة  مكرمة  يف  �لريا�سي  �لثقايف  �حلمرية  ب��ن��ادي  �لبحرية 

بالإمارة �لبا�سمة و�لهتمام بالريا�سة و�لريا�سيني.
وتقدم �سعادة عي�سى هالل �حلز�مي رئي�ص جمل�ص �ل�سارقة �لريا�سي بال�سكر 
و�لتقدير �إىل �ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة على مكرمته �ل�سخية �جلديدة 
�لثقايف  �حلمرية  ب��ن��ادي  �لبحرية  للريا�سات  مبنى  تخ�سي�ص  خ��الل  م��ن 

�لريا�سي �سمن مكارم �سموه لأبنائه �لريا�سيني يف منطقة �حلمرية و�لتي 
ت�ساهم يف �إثر�ء �لريا�سات �لبحرية وتعزيز�ً لتميز �لريا�سة و�ملكانة �لعالية 
�لال حم��دود و�لإهتمام  �لدعم  �لبا�سمة بف�سل  �لإم��ارة  بها يف  �لتي حتظى 

�لكبري من �سموه.
و�أ�ساف: هذه �ملكرمة هدية غالية من �ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة وفرحة 
كبرية للريا�سيني يف �ملنطقة ويعمل �ملجل�ص على جميع �لرتتيبات �لالزمة، 
حيث تدفعنا هذه �ملكرمة لتقدمي �ملزيد من �لهتمام و�حلر�ص على رفعة 
�لريا�سات �لبحرية  �لبا�سمة ب�سكل عام وعلى م�ستوى  �لإم��ارة  �لريا�سة يف 
�إ�سافة  يعد  باحلمرية  �لبحرية  �لريا�سات  مبنى  �ن  موؤكد�  خا�ص،  ب�سكل 

جديدة للريا�سات �لبحرية يف �لإمارة بعد نادي �ل�سارقة �لدويل للريا�سات 
�ملميزة  و�مل��وؤه��الت  �لإم��ارة  �لريا�سة يف  �أهمية  مايوؤكد مدى  وهو  �لبحرية 
�جلو�نب  خمتلف  من  و�لإمكانيات  �لتحتية  �لبنى  تو�فر  ظل  يف  لأنديتها 
م�ستوى  تقدم  �إىل  �لإهتمام  ه��ذ�  لرتجمة  �لعمل  من  مزيد  �إىل  يدفع  مما 

�لبطولت و�لإجناز�ت �لتي تعزز هذه �جلهود �ملبذولة.
و�أ�سار �سعادته �ىل �أنه �سيتم تخ�سي�ص قطعة �أر�ص ملبنى �لريا�سات �لبحرية 
�ل�سارقة  ون��ادي  ون��ادي �حلمرية  �لعامة  �لأ�سغال  د�ئ��رة  �لعمل بني  ويجري 
يف  �سي�ساهم  �ل���ذي  �ملبنى  �إن�����س��اء  بخ�سو�ص  �لبحرية  للريا�سات  �ل���دويل 
�لرتقاء ب�سكل �أكرب بقطاع �لريا�سات �لبحرية يف �لإمارة وي�ساهم يف خلق 

فر�ص ملختلف �لبطولت �لقارية و�لدولية على م�ستوى هذه �لريا�سات مما 
�ملجال لأن تكون منطقة �حلمرية و�جهة ريا�سية عاملية للريا�سات  يعطي 
و�ل�سعى  �لعمل  �لرعاية مبزيد من  ملقابلة هذه  د�فعاً  ذلك  و�سي�سكل  �ملائية 
�إىل حتقيق �لإجن��از�ت با�سم �لإم��ارة و�لدولة وتو�سيع قاعدة ممار�سي هذه 
يف  وتقديرنا  �سكرنا  جندد  قائاًل:  هالل  عي�سى  �سعادة  و�إختتم  �لريا�سات. 
مكارمه  على  �ل�سارقة  حاكم  �ل�سمو  ل�ساحب  �لريا�سي  �ل�سارقة  جمل�ص 
�لبا�سمة و�لدولة وترتك  �لإم��ارة  للريا�سة يف  �لتي ت�سكل ت�سريفاً  �ل�سخية 
�ملرجوة و�لطموحات  �لأه��د�ف  �إىل حتقيق  على �جلميع يقود  �إيجابياً  �أث��ر�ً 

�لتي ت�سبو لها �لإمارة على جميع �مل�ستويات.

حاكم �ل�صارقة ياأمر بتخ�صي�ش مبنى للريا�صات �لبحرية بنادي �حلمرية �لثقايف �لريا�صي
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•• دبي-الفجر:

�أمني  حارب  �سعيد  �سعادة  ��ستقبل 
عام جمل�ص دبي �لريا�سي بح�سور 
نا�سر �أمان �آل رحمة م�ساعد �لأمني 
�لعام  �لقن�سل  ر�ب���ي  رج���اء  �ل��ع��ام 
جلمهورية فرن�سا بدبي و�لإمار�ت 
�ل�سمالية، وجنمة �لتن�ص �ل�سابقة 
بطلة  بارتويل  ماريون  �لفرن�سية 
زوجها  برفقة   2013 وميبلدون 
�لقدم  ك��رة  لع��ب  بومدين  يحيى 
�لبلجيكي �ملحرتف، وذلك يف مقر 
دبي  بحي  �لريا�سي  دب��ي  جمل�ص 

للت�سميم.
�سبل  ب���ح���ث  �ل���ل���ق���اء  خ�����الل  ومت 
�ل������ت������ع������اون �مل�����������س�����رتك وف����ر�����ص 

�ل���س��ت��ث��م��ار يف دب���ي، ح��ي��ث ك�سفت 
ماريون  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ت��ن�����ص  لع���ب���ة 
بارتويل �لتي تتخذ من �إمارة دبي 
عائلتها، عن  م��ع  لإق��ام��ت��ه��ا  م��ق��ًر� 
تن�ص  �أك��ادمي��ي��ة  لف��ت��ت��اح  خططها 
�ملو�هب  �ك��ت�����س��اف  ب��ه��دف  دب���ي  يف 
�لإمار�تية و�سناعة �أبطال عامليني 

يف ريا�سة �لتن�ص يف �مل�ستقبل.
وقدم �سعادة �سعيد حارب �سرًحا عن 
�لريا�سة يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة ب�سكل عام ويف دبي خا�سة 
يف  �لريا�سي  دب��ي  جمل�ص  وجهود 
تطوير �لقطاع �لريا�سي وتقدمي 
�لت�سهيالت لدعم م�ساركة �لقطاع 
�ل�ستثمار  على  و�لأف���ر�د  �خلا�ص 
يف قطاع �لريا�سة �ملزدهر يف دبي، 

للبطولت  �ل��ن��ج��اح  �سبل  وت��وف��ري 
�ملحلية  �ل��ري��ا���س��ي��ة  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
و�لدولية �ملتنوعة، وو�سع �خلطط 
ل�سنو�ت  �ل��ع��م��ل  و����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
ن�����س��ر ثقافة  ي���دع���م  ق����ادم����ة مب����ا 
�أنو�عها  �لريا�سة بجميع  ممار�سة 
�مل��ج��ت��م��ع �سو�ء  ف���ئ���ات  ك���اف���ة  ب���ني 
�ملجتمعية  �لريا�سة  م�ستوى  على 
�إىل  �ل���رب�ع���م و����س���وًل  ت��ط��وي��ر  �أو 
و��ست�سافة  �لح�����رت�ف  م�����س��ت��وى 

�أهم �لبطولت �لعاملية.
ك��م��ا ����س��ط��ح��ب �ل���وف���د �ل���ز�ئ���ر يف 
وقدم  �ملجل�ص،  مقر  د�خ���ل  ج��ول��ة 
ميد�لية �أبطال خط �لدفاع �لأول 

�إىل �ل�سيوف.
وت��ق��دم��ت ب���ارت���ويل ب��ال�����س��ك��ر �إىل 

�لريا�سي على ح�سن  دبي  جمل�ص 
عربت  كما  و�ل�سيافة  �ل�ستقبال 
ب��اإق��ام��ت��ه��ا يف دبي  ���س��ع��ادت��ه��ا  ع���ن 
ولن  ج�����ًد�  دب����ي  "�أحب  وق����ال����ت: 
�أف��ك��ر �أب�����ًد� يف �ل��ع��ي�����ص ب���اأي مكان 
�ل��ع��امل، و�أن�����س��ح �جلميع  �آخ���ر يف 
�إىل دبي و�كت�ساف جمال  بالقدوم 
ه��ذه �مل��دي��ن��ة �ل��ر�ئ��ع��ة، ف��دب��ي تعد 
�لعامل  �أم���اًن���ا يف  �لأك�����رث  �مل��دي��ن��ة 
وت��ت��م��ت��ع ب��ط��ق�����ص ج��م��ي��ل ط����و�ل 
�لعام، �أنا �أحب د�ئًما �أن �أجل�ص على 
�سو�طئها �ل�ساحرة �لتي ت�ساعدين 
�ل��ت��ف��ك��ري ج���ي���ًد� يف خططي  ع��ل��ى 

�مل�ستقبلية".
و�أ�سافت ماريون: "يدور م�سرعي 
�جلديد حول �فتتاح �أكادميية تن�ص 

يف دبي للم�ساهمة يف تو�سيع قاعدة 
�كت�ساف  �للعبة  ل��ه��ذه  �مل��م��ار���س��ني 
�مل����و�ه����ب �مل��ح��ل��ي��ة و�مل�������س���اع���دة يف 
قادرين  �إمار�تيني  �أبطال  �سناعة 
على �ملناف�سة يف �لبطولت �لعاملية 

مثل بطولة وميبلدون وغريها".
وتقيم بارتويل مع �أ�سرتها يف دبي 
منذ نهاية عام 2013 وذلك بعد 
ف���رتة ق��ل��ي��ل��ة م���ن �ع��ت��ز�ل��ه��ا لعبة 
م�سرية  فيها  عا�ست  �لتي  �لتن�ص 
�لعديد  خ��الل��ه��ا  ح��ق��ق��ت  ح��اف��ل��ة 
م���ن �لأل����ق����اب ك����ان �آخ����ره����ا لقب 
بطولة وميبلدون �لتي فازت فيها 
ب��ع��د ت��غ��ل��ب��ا ع��ل��ى �لأمل���ان���ي���ة �سابني 
 –  6 بنتيجة  �لنهائي  يف  ليزيكي 
بثمانية  ف����ازت  ك��م��ا   ،4  -  6 و   1

�أل��ق��اب ف��ردي��ة يف 14 م��و���س��ًم��ا يف 
�لتن�ص  لع����ب����ات  "�حتاد  ج���ول���ة 
و�سلت  ق��د  وك��ان��ت  �ملحرتفات"، 

وميبلدون  ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي��ات  �إىل 
�أمام  خ�����س��رت  لكنها   2007 ع���ام 
�إىل  و�سلت  كما  ويليامز،  فينو�ص 

�ملركز �ل�سابع يف �لت�سنيف �لعاملي 
وفازت باأكرث من 11 مليون دولر 

من �جلو�ئز �لعاملية. 

•• دبي -الفجر

�لت�سامح  وز�رة  مع  بالتعاون  �مل��دين  للطري�ن  �لعامة  �لهيئة  نظمت    
"�حلكومة حا�سنة للت�سامح" يوما  و�لتعاي�ص يف �إطار �ملبادرة �لوطنية 
�لت�سامح  ثقافة  وتعزيز  وتكرميهم  �لهمم،  باأ�سحاب  ريا�سيا لالحتفاء 
�لتعاي�ص لديهم و�إ�سر�كهم يف �أن�سطة جمتمعية وريا�سية خمتلفة، من 
�أجل دجمهم جمتمعيا، حيث �سارك عدد كبري من �لقياد�ت و�مل�سوؤولني 
و�لعاملني بالهيئة �أ�سحاب �لهمم يف مبار�ة لكرة �لقدم، وركزت �لفعالية 
على �إبر�ز مو�هب �أ�سحاب �لهمم يف �جلانب �لريا�سي، و�سارك باملبادرة 

�لتي مت تنفيذ �أن�سطتها يف معهد دبي �لق�سائي، كل من وز�رة �لت�سامح 
و�لتعاي�ص، ونادي دبي لأ�سحاب �لهمم، وريجنال للريا�سات.

وقال �سعادة �سيف حممد �ل�سويدي مدير عام �لهيئة �لعامة للطري�ن 
�ملدين  :

�أن   - �ملجتمعية  �مل�سوؤولية  منطلق  م��ن  و  �ع��ت��ز�زن��ا،  دو�ع���ي  م��ن  "�إنه 
غالية  لفئة  �حل��دث  هذ�  بتنظيم  �مل��دين  للطري�ن  �لعامة  �لهيئة  تقوم 
و�لتعاي�ص،  �لت�سامح   وز�رة  يف  �سركائنا  م��ع  بالتن�سيق  و  قلوبنا  على 
ب��ارًز� يف جمتمعنا  دوًر�  ي��وؤدون  �أبنائنا  من  �لهمم  �أ�سحاب  �أن  �سك  ول 
مت  فقد  ل��ذ�  �لر�سيدة،  قيادتنا  �إياهم  توليه  �ل��ذي  �لدعم  ي�ستحقون  و 

تنظيم هذ� �حلدث �لريا�سي ليكون �ساهًد� على مقدرة �أ�سحاب �لهمم 
على �لندماج يف كافة �لأن�سطة وتكري�سا جلهود �لدولة يف �لهتمام بهم 

وت�سجيعهم وحتفيزهم.
   و�أ�ساف �ل�سويدي �أن �أ�سحاب �لهمم يف هذه �لدولة يحظون بالدعم 
�ملجالت،  كافة  يف  ومو�هبهم  ق��در�ت��ه��م  لتطوير  �ل��الزم��ني  و�مل�ساندة 
�إجناز�تهم �لدولية م�سدر فخر  �أ�سبحت  �إذ  ول�سيما �ملجال �لريا�سي، 
و�إلهام لبقية �أفر�د �ملجتمع. ونحن على ثقة باأن هذه �لفئة �ست�ساعف 
من ر�سيد �لدولة من �لإجن��از�ت بف�سل �هلل ثم بدعم ورعاية قيادتنا 
تنظيم  يف  و�لتعاي�ص  �لت�سامح  وز�رة  وم�ساركة  �هتمام  مثمنا  �لر�سيدة، 

�حلدث. 
و�ل�سر�كات  �لرب�مج  �إد�رة  مدير  �لقرقاوي  يا�سر  عرب  جانبه  وم��ن      
�لتي  �ملبادرة  هذه  يف  بامل�ساركة  �عتز�زه  عن  و�لتعاي�ص  �لت�سامح  ب��وز�رة 
وهو  منهم،  �ملوهوبني  وخا�سة  �لهمم،  لأ�سحاب  رئي�سي  ب�سكل  ُتوجه 
باعتبار  �لإم���ار�ت���ي،  �ملجتمع  د�خ��ل  �ملوؤ�س�سات  كافة  �إل��ي��ه  ت�سعى  توجه 
�أ�سحاب �لهمم من �لفئات �ملهمة يف �ملجتمع �لإمار�تي، وهي فئة حتظى 
بالرعاية و�لدعم من جانب وز�رة �لت�سامح و�لتعاي�ص، �لتي تركز على 
مو�هبهم  وتعزيز  معهم،  �مل�ستمر  و�حل���و�ر  �أن�سطتها  كافة  يف  دجمهم 

وقدر�تهم، م�سيد� بالتعاون مع �لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين .

•• دبي -الفجر

 قرر �لحتاد �لآ�سيوي لكرة �لقدم نقل مبار�ة فريقي �لعني وفولذ 
خوز�ستان �لإير�ين �سمن �مللحق �ملوؤهل �إىل دوري �ملجموعات لدوري 
يوم  وذل��ك  �لريا�ص  �ل�سعودية  �لعا�سمة  �إىل   2021 �آ�سيا  �أب��ط��ال 

. �ملقبل  �إبريل  �لأحد �ملو�فق 11 
وجنحت م�ساعي �حتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم يف نقل �ملبار�ة �إىل �لريا�ص 

بعد �أن كانت مقررة يف �إي��ر�ن يوم 7 �إبريل ، وذل��ك يف �إط��ار حر�سه 
على �لوقوف مع �لأندية �لتي متثلنا يف خمتلف �لبطولت �خلارجية 

وتوفري كل �حتياجاتها بهدف حتقيق تطلعاتها و�أهد�فها.
�لر�بعة  �ملجموعة  �سمن  �سيلعب  باملبار�ة  �لفائز  �أن  بالذكر  �جلدير 
�لوحد�ت   ، �ل�سعودي  �لن�سر   ، �لقطري  "�ل�سد   : �أندية  ت�سم  �لتي 
 30 �إىل   14 من  للفرتة  �لريا�ص  يف  مبارياتها  " و�ستقام  �لأردين 

�إبريل .

بالتعاون مع وزارة الت�سامح والتعاي�س:

�لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين تنظم يوما ريا�صيا لأ�صحاب �لهمم

�سمن امللحق املوؤهل اإىل دوري اأبطال اآ�سيا

�لحتاد �لآ�صيوي ينقل مبار�ة �لعني وفولذ �لإير�ين �إىل �لريا�ش

قن�صل عام جمهورية فرن�صا وبطلة وميبلدون يبحثان 
مع جمل�ش دبي �لريا�صي �ل�صتثمار يف دبي

ثالث مباريات يف �نطالق 
�لأ�صبوع �لـ 17 لدوري 

�لدرجة �لأوىل �ليوم
•• دبي -الفجر

لدوري  ع�سر  �ل�سابع  �لأ�سبوع  مو�جهات  �جلمعة  �ليوم  م�ساء  تنطلق   
�لدرجة �لأوىل باإقامة ثالث مباريات ، حيُث ي�ست�سيف نادي �حلمرية 
مبلعبه نادي �لإمار�ت ، ويلتقي نادي دبا مع نادي م�سايف على ملعب دبا 

، ويحل نادي �لتعاون �سيفاً على نادي �لعربي.
ي���وم غ���ٍد �ل�����س��ب��ت باإقامة  وت��خ��ت��ت��م م��ن��اف�����س��ات �لأ���س��ب��وع �ل�����س��اب��ع ع�سر 
�لبطائح نادي م�سفوت على  �ملبار�ة �لأوىل يو�جه نادي  ، يف  مبار�تني 
ملعب �لبطائح ، ويف �لثانية يلتقي نادي �لعروبة مبلعبه مع نادي دبا 

�حل�سن. 
وُتلعب جميع �ملباريات �ل�ساعة 17:40.

يليه   ، نقطة   30 بر�سيد  �مل�سابقة  ج���دول  �لإم�����ار�ت  ن���ادي  ويت�سدر 
�لعروبة )ثانياً( ، و�لبطائح )ثالثاً( ولكليهما 28 نقطة ، دبا �حل�سن 
)ر�بعاً( 24 نقطة ، دبا )خام�ساً( 22 نقطة ، وبر�سيد 18 نقطة يحل 
�حلمرية )�ساد�ساً( ، �لعربي )�سابعاً( ، ثم �لتعاون )ثامناً( 17 نقطة  ، 
و�لذيد   ، نقطة   15 )عا�سر�ً(  م�سايف   ، نقطة   16 )تا�سعاً(  وم�سفوت 

)�أحد ع�سر( بنقطتني.

•• دبي-وام:

�نطلقت �أم�ص يف قاعة �ملوؤمتر�ت مبجل�ص دبي �لريا�سي �أعمال �لن�سخة �لر�بعة 
من "موؤمتر دبي �لدويل للفرو�سية"، �لذي يقام حتت رعاية كرمية ودعم من 
�سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ر��سد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية ، وبالتعاون 
و�ل�سر�كة مع مركز دبي �لتجاري �لعاملي، ومعر�ص دبي �لدويل للخيل، وبدعم 

من جمل�ص دبي �لريا�سي.
وتقام هذه �لن�سخة جزئياً عن بعد، حتت �سعار "فرو�سية �آمنة يف زمن �جلائحة" 
�لدولية  دب��ي  وبطولة  للخيل،  �ل���دويل  دب��ي  معر�ص  فعاليات  م��ع  بالتز�من   ،

للجو�د �لعربي.
و�أكد م�سطفى علي بن �أحمد عم�سان رئي�ص �ملوؤمتر - يف كلمته �لفتتاحية - �أن 
عمت  �لتي  كورونا  جائحة  ب�سبب  ��ستثنائية  ظ��روف  يف  تاأتي  �لعام  هذ�  ن�سخة 
�آث��اره��ا على حياة �لإن�����س��ان وعلى طبيعة �حل��ي��اة �لتي  ، وت��رك��ت  �ل��ع��امل  �أرج���اء 
تاأثري هذه  لبيان  �ملوؤمتر  ه��ذ�  ذل��ك خ�س�سنا معظم جل�سات  ولأج��ل   ، يعي�سها 
�جلائحة على ريا�سة �لفرو�سية ومنت�سبيها وكذلك كيفية مو�جهة �لتحديات 

�لتي فر�ستها هذه �لظروف وكيفية �لتعامل معها .
وقال عم�سان : " فكرة �ملوؤمتر نبعت قبل �ست �سنو�ت حيث ت�سرفت بلقاء �ساحب 
جمل�ص  رئي�ص  �ل��دول��ة  رئي�ص  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
و�أثنى �سموه  "رعاه �هلل" �لذي منحني و�سام فخر و�عتز�ز  �ل��وزر�ء حاكم دبي 
على ما قمت به يف جمال �لفرو�سية وبارك يل �نطالقتي يف ذلك �لوقت، وحثني 
 ، و�ملثابرة  بالعمل و�لجتهاد  �إل  ياأتي  �لذي ل  �لنجاح  �إىل طريق  �لتطلع  على 

فكانت كلمات �سموه خارطة َ طريٍق بالن�سبة يل ".
 " وتقدم عم�سان بال�سكر �ىل �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ر��سد �آل مكتوم ، وقال : 
رعى �سموه موؤمترنا هذ� منذ ن�ساأته وظل د�عماً وموجهاً ومتابعاً لأعماله، ما 

كان له �لأثر �لبالغ يف جناح �لدور�ت �ل�سابقة".

و�سهد �ملوؤمتر �لذي قدمه �لعالمي خالد �لها�سمي يف يومه �لأول ثالث جل�سات 
لالإعالم،  دب��ي  مبوؤ�س�سة  �ل�سباقات  حملل  �أحمد  حممد  �لإع��الم��ي  �أد�ره���ا  و   ،
حيث جاءت �جلل�سة �لأوىل بعنو�ن " �سباقات �لفرو�سية �لعاملية يف ظل تطور�ت 
كوفيد 19"، وحتدث يف �جلل�سة �ل�سيخ حامد بن خادم بن بطي �آل حامد �أحد 
�أكرب مالك �خليول �لعربية و�سعادة خلف بن رباح �ل�سمري مالك خيول عربية 

�أ�سيلة.
وخل�ص �ملتحدثان �ىل �أن �جلائحة تركت �آثارها على �ل�سباقات خا�سة يف بد�ية 
�نت�سارها لكن �سرعان ما �جتهدت �جلهات �مل�سوؤولة وقامت با�ستئناف �لن�ساط 
على  �ملتحدثان  و�أك��د  �ل�سحية.  لال�سرتطات  وفقاً  جديدة  و�سو�بط  ب�سروط 
�أهمية وجود تن�سيق خليجي لدعم �سباقات �خليل �لعربية و�إقامة �سباق كبري 
م�سمار  ينظمه  �ل��ذي  �خلليج  ل��دول  �ملحلي  �لإن��ت��اج  �سباق  دع��م  �إىل  بالإ�سافة 

�ل�سارقة.
وتناولت �جلل�سة �لثانية مو�سوع " تنظيم �سباقات �لفرو�سية �لدولية .. حتديات 
و�إجناز�ت " وحتدث فيها �سعادة �سالح علي �حلمادي ع�سو جمل�ص �إد�رة نادي 
�لفرو�سية باململكة �لعربية �ل�سعودية و�سعادة �ملهند�ص �سريف �حللو�ين مدير 
فتتناولت  للموؤمتر  �لأول  �ل��ي��وم  يف  �لأخ���رية  �جلل�سة  �أم��ا  علي.  جبل  م�سمار 
 19 " جتارة �لفرو�سية ... �لتحديات و�حللول يف ظل جائحة كوفيد  مو�سوع 
�أحد كبار مربي �خليول. و�أكد �لنابودة �أن  " وحتدث فيها �سعادة خالد �لنابودة 
جتارة �لفرو�سية يف جميع جو�نبها تاأثرت بهذه �جلائحة لكن �لعديد من مالك 
�خليول �جتهدو� للبقاء يف �ملناف�سة وعدم خ�سارة خيولهم وطو�قم �لعمل على 
�لرغم من قلة �ملردود �ملادي، كما حتدث �لنابودة عن جتربته مع �لإنتاج �ملحلي 
�لذي قال �إنه حقق �أهد�فه مبناف�سة خيول �لإمار�ت عامليا لكن �لتحدي �لآن هو 
�ملحافظة على هذ� �مل�ستوى. ويتو��سل �ملوؤمتر �ليوم �جلمعة حيث يقدم معايل 
�ل�سيخ �لدكتور �سعد بن نا�سر �ل�سرثي ، حما�سرة بعنو�ن "�سباقات �لفرو�سية 

و�أحكامها يف �ل�سريعة �لإ�سالمية" .

�نطالق �لن�صخة �لر�بعة من »موؤمتر دبي �لدويل للفرو�صية«

جمل�ش �إد�رة �حتاد �لكرة 
ُيكلف �صامل علي �ل�صام�صي 

برئا�صة جلنة �حلكام
 

•• دبي -الفجر

 و�ف��ق جمل�ص �إد�رة �حت��اد �لإم��ار�ت لكرة �لقدم على 
�لإد�رة  جمل�ص  ع�سو  �ل���ب���دو�وي  حمد  علي  �ع��ت��ذ�ر 
من رئا�سة جلنة �حلكام ، كما قرر تكليف �سامل علي 
�للجنة على  برئا�سة  �لإد�رة  �ل�سام�سي ع�سو جمل�ص 

�أن يتم �ختيار �أع�سائها خالل �لأيام �ملقبلة .

•• ال�شارقة-وام: 

�لنقبي  ن����دى ع�����س��ك��ر  ���س��ع��ادة  �أك�����دت 
�ل�سارقة لريا�سة  مدير عام موؤ�س�سة 
�ملر�أة �أن �إعالن �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
/ 2021 "حفظه �هلل" عام  �لدولة 

�ن��ط��الق��ة جديدة  ع����ام �خل��م�����س��ني/ 
لدولتنا نحو ��ست�سر�ف �مل�ستقبل من 
مبدعة  و�أفكار  �إ�سرت�تيجيات  خالل 
جتعلنا د�ئما ن�سري يف خطو�ت و�ثقة 
�لنقبي  �أف�سل. وقالت  نحو م�ستقبل 
جت�سيد�  نعي�ص   "  : �مل��ن��ا���س��ب��ة  ب��ه��ذه 
حقيقيا لالإر�دة �لوطنية �لتي ترتكز 
على تكري�ص مفاهيم �لبناء و�لإجناز 
�لعامل  دول  مع  و�لتعاون  و�لت�سامح 
�أثرها  ميتد  وطنية  نه�سة  �أج��ل  من 
�إىل خمتلف بقاع �لأر�ص حيث تدعو 
ملو��سلة  جمتمعنا  �لر�سيدة  �لقيادة 
و�ل��ت��ن��م��ي��ة وحتويل  �ل��ب��ن��اء  م�����س��رية 
�لأحالم و�لطموحات �إىل و�قع وبناء 
�لإبد�ع  على  قائم  ريا�سي  م�ستقبل 
نحن يف موؤ�س�سة   "  : و����س��اف��ت   .  "
ن�سعى  �مل��������ر�أة  ل���ري���ا����س���ة  �ل�������س���ارق���ة 
�ساحب  وت��وج��ي��ه��ات  روؤى  لتحقيق 
بن  �سلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ  �ل�سمو 

�ملجل�ص  ع�����س��و  �ل���ق���ا����س���م���ي  حم���م���د 
�لأعلى حاكم �ل�سارقة وقرينته �سمو 
�ل�سيخة جو�هر بنت حممد �لقا�سمي 
رئي�سة �ملجل�ص �لأعلى ل�سوؤون �لأ�سرة 
لريا�سة  �ل�����س��ارق��ة  موؤ�س�سة  رئي�سة 
�مل��������ر�أة ح���ي���ث ن��ع��ت��رب ه�����ذ� �لإع������الن 
لتحقيق جناحات  نهج جديد  مبثابة 
على  لدعوة �حلفاظ  كبرية وجتديد 
تتحقق  �لتي  و�لنجاحات  �ملكت�سبات 
جمالت  ك��ل  يف  جميعا  ب��ه��ا  ون��ف��خ��ر 
�لريا�سية  �جلو�نب  فيها  مبا  �حلياة 
وه����ي مب��ث��اب��ة دع����وة ل��ن��ا ج��م��ي��ع��ا كي 

ن�ساهم يف بناء �أجيال �مل�ستقبل " .

�ل�صارقة لريا�صة �ملر�أة: »عام 
�خلم�صني« ��صت�صر�ف للم�صتقبل
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الفجر الريا�ضي

•• العني-وام:

�أمناء  جمل�ص  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  نهيان  �ل�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
رئي�ص  و�لإن�سانية  نهيان لالأعمال �خلريية  �آل  �سلطان  بن  ز�يد  موؤ�س�سة 
�لعامل  كاأ�ص  بطولة  مناف�سات  �أم�ص  �نطلقت  �لريا�سي،  �أبوظبي  جمل�ص 
للرماية �لبار�ملبية 2021 �لتي حتت�سنها �إمارة �أبوظبي يف مدينة �لعني 
25 مار�ص  �لهمم وت�ستمر حتى  �لعليا لأ�سحاب  ز�يد  وتنظمها موؤ�س�سة 
�لهمم  �أ�سحاب  �لرماة  �أمهر  من  ولعبة  لعبا   120 مب�ساركة  �حل��ايل 
24 دولة من خمتلف ق��ار�ت �لعامل، وذلك على ميد�ن �لرماية  ميثلون 

بنادي �لعني للفرو�سية و�لرماية و�جلولف مبدينة �لعني. 
�سيف  و  �ل��ع��ري��اين،  �سلطان  �هلل  عبد  م��ن  �مل��ك��ون  �لوطني  منتخبنا  وف��از 
�لنعيمي و عبيد �لدهماين باملركز �لثالث و�مليد�لية �لربونزية للفرق يف 
مناف�سات م�سابقات �لبندقية �سغط هو�ء مل�سافة 10 �أمتار و�سعية �لر�قد 
 ، 1874 نقطة يف �ملبار�ة  �إعاقة ج�سدية خمتلط حمققا جمموع نقاط 

.،SH1 لتي جرت �ليوم مب�سابقة �لفردي و�لفرق�
 وجاء �لفريق �لأوكر�ين �ملكون من �يرينا �سيتنيك ويوي �ستييف و�ندريه 
�لرتكي  و�لفريق  نقطة،   1888،9 حمققا  �لأول  �مل��رك��ز  يف  درو�سينكو 
�لثاين  �ملركز  يف  با�ص  وكاجال  �و�ستون  و�سفا�ص  كو�سنري  �ري��ه��ان  �ملكون 

و�مليد�لية �لف�سية حمققا جمموع نقاط 1876،1 نقطة.
�لأول  باملركز  �ستوييف  ي��وري  �لأوك���ر�ين  �لبطل  �مل�سابقة حل  ف��ردي  ويف 
252،3 نقطة، و�ملركز �لثاين  حمققا �مليد�لية �لذهبية مبجموع نقاط 
 250،6 نقاط  �لأيطايل ما�سيمو كرو�سي مبجموع  ل�  �لف�سة  و�مليد�لية 
نقطة، بينما حل �لتايالندي مال �سيابانديت يف �ملركز �لثالث و�مليد�لية 

�لربونزية بجموع نقاط 227،7 نقطة. 
وح�سل �لأوكر�ين �ولك�سي دنيا�سكوك على �ملركز �لأول و�مليد�لية �لذهبية 
25 مرت  مل�سافة  �ساكتون  �مل�سد�ص  30 نقطة يف م�سابقة  مبجموع نقاط 
�لف�سية  و�مليد�لية  �لثاين  باملركز  فاز  و   ،SH1 خمتلط  ج�سدية  �إعاقة 
�لثالث  �مل��رك��ز  و�أم���ا  24 نقطة،  ن��ق��اط  ي��ام��اك مبجموع  �ل��رتك��ي حم��رم 

مبجموع  ر�ح��ول  جكار  �لهندي  ن�سيب  من  فكانت  �لربونزية  و�مليد�لية 
نقاط 21 نقطة.

�لبطولة متنوعة  �أيام  27 م�سابقة على مدى  �مل�سابقات  باقي  وت�ستكمل 
للفرق و�لفردي للرجال ولل�سيد�ت تتنوع بني �مل�سد�ص و�لبندقية ناري / 

�سكتون / و�سغط �لهو�ء مل�سافات و�أو�ساع خمتلفة.
من  �مل�ساركة  �ل��وف��ود  بجميع  �لكمايل  �إ�سماعيل  �هلل  عبد  �سعادة  ورح��ب   
�أر����ص �لإم����ار�ت ويف  �لالعبني و�أع�����س��اء �لأج��ه��زة �لفنية و�لإد�ري����ة على 
مدينة �لعني باإمارة �أبوظبي، وقال �إن �للجنة �ملنظمة �لعليا ت�سعى وفرق 
�لعمل لتقدمي بطولة منوذجية مع �حلفاظ على �سحة و�سالمة �جلميع 
يف ظل ما معاناة كل �لعامل جر�ء جائحة فريو�ص كورونا �مل�ستجد "كوفيد 

 ."19
�لعام  يف  �لبطولة  من  �ملا�سية  �لن�سخة  �إلغاء  مت  �أن��ه  �إىل  �لكمايل  و�أ���س��ار 
كامل تعلمنا �لكثري  عام  م�سي  وبعد   ، �جلائحة  �نت�سار  ب�سبب   2020
و�أ�سبحت �لبطولت ما قبل كورونا لي�ست كما بعدها، وت�سمنت �لإجر�ء�ت 
لكافة  م��رور  ج��و�ز  تعد  �لتي  ف��رد  لكل  �لتعريفية  �لبطاقة  �لتي حددتها 
�سديدة على �جلميع  �حرت�زية  �إج��ر�ء�ت  ولدينا  �لوفود،  و�أع�ساء  �لفرق 
عدم جتاوزها، ويتم �جر�ء فح�ص pcr للجميع كل ثالثة �أيام ومل يتم 

ر�سد �أي حالة �إيجابية حتى �لأن. 
وكان �لجتماع �لفني للفرق و�لالعبني عقد م�ساء �أم�ص �لأول  �لأربعاء 
مبقر �إقامة �ملناف�سات بنادي �لعني للفرو�سية و�لرماية �جلولف ..بح�سور 
�سعادة عبد �هلل �إ�سماعيل �لكمايل �ملدير �لتنفيذي لقطاع �أ�سحاب �لهمم 
مبوؤ�س�سة ز�يد �لعليا رئي�ص �للجنة �ملنظمة �لعليا، وجي�سلني برييز رئي�ص 
للبطولة،  �لعام  و�ملر�قب  �ل��دويل  �لحت��اد  قبل  �ملعني من  �لفنية  �للجنة 
ورئي�ص جلنة �حلكام حيث مت �سرح �لتعليمات �لفنية و�لإد�ري��ة �خلا�سة 
�لدويل  �لحت��اد  قو�نني  كافة  وتطبيق  �عتماد  على  و�لتاأكيد  بامل�سابقات، 

للرماية �لبار�ملبية. 
�مل�سابقات  ب�سري  �لتعليمات �خلا�سة  كافة  �لجتماع عر�ص  وجرى خالل 
�أيام �لبطولة وتعليمات �لدخول  وتوقيت �نطالق كل م�سابقة على مد�ر 

�إىل �مليد�ن قبل �نطالق كل م�سابقة مع �لت�سديد على تطبيق �لإجر�ء�ت 
�لريا�سيني  بني  �مل�سافة  �ح��رت�م  ويجب  و�لتباعد  و�لوقائية  �لحرت�زية 
�لقناع  �رت��د�ء  �أن  �إىل  �لإ���س��ارة  للحفاظ على �سحة و�سالمة �جلميع مع 
بدء  قبل  �ل��رم��اي��ة  مل��ي��د�ن  �ل��دخ��ول  عند  فقط  وخلعه  للجميع،  �إل��ز�م��ي 
�جلولة و�إمكانية �ل�ستبعاد يف حال خرق �لتعليمات و�لتاأكيد على �لدخول 

�ىل مقر �ملناف�سات وميد�ن �لرماية �إجباري عرب بو�بة �لتعقيم. 
وقامت �للجنة �ملنظمة باإعد�د مو�قع متباعدة للفرق يف خيمة منف�سلة 
�خلا�ص  باملوقع  �للتز�م  �جلميع  من  وطلبت  و�ملعد�ت  �لأ�سلحة  لتجهيز 
كافة  على  �لريا�سيني  باطالع  �مليد�ن  حتكيم  جلنة  و�ستقوم  فريق،  بكل 
فور  �مليد�ليات  وتوزيع  �لفائزين  تتويج  و�سيقام حفل  و�لتقارير،  �لنتائج 
للبطولة  �لعليا  �ملنظمة  �للجنة  و�أل��زم��ت  نهائي.  لكل  �مل�سابقة  �نتهاء 
و�لأزم�����ات  �ل���ط���و�رئ  لإد�رة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  م��ع  و�لتن�سيق  ب��ال��ت��ع��اون 
�سحة  على  للحفاظ  و�ل�سالمة  �لأم��ن  معايري  �أعلى  بتطبيق  و�ل��ك��و�رث 
و�سالمة جميع �مل�ساركني و�لعاملني يف جلان �لبطولة حيث ل ي�سمح لأي 
�سخ�ص بالدخول ملنطقة �لبطولة دون �لت�سجيل �مل�سبق و��ستخر�ج بطاقة 
للدخول، ف�ساًل عن تقدمي نتيجة فح�ص كورونا �سلبية يف مدة ل تتجاوز 

�ساعة.  48
 كما يجري بالتعاون مع �سركة طموح للرعاية �ل�سحية تخ�سي�ص موقع 
لإجر�ء  �ملناف�سات  منطقة  ع��ن  بعيد�ً  �لبطولة  مقر  خ��ارج  خيمة  د�خ��ل 
م��ن خالل  وعاملني متطوعني  وف��ود  م��ن  للجميع  pcr جم��ان��اً  فح�ص 
تو�جد فريق �لفح�ص يوميا، ف�ساًل عن تو�جد فريق فح�ص �آخر مبقر 
�إقامة �لوفود يف �ساليهات مبزرة خالل �لفرتة �مل�سائية يف توقيتات حمددة 

حر�سا على �سحة و�سالمة �جلميع و�سعيا لإجناح �لبطولة. 
�لوفود  روؤ���س��اء  �ق��رت�ح��ات  �إىل  �ل�ستماع  �لفني  �لجتماع  خ��الل  وج��رى 
و�ملدربني، و�لرد على ��ستف�سار�تهم، �إ�سافة �إىل ت�سحيح �لبيانات �خلا�سة 
ما  وخا�سة  للبطولة،  �لتنظيمية  �جل��و�ن��ب  على  و�طالعهم  بالالعبني 
يتعلق باخلدمات �ملقدمة لهم، ومت �لتاأكيد على �سرورة �لتز�م �لالعبني 

بتوقيتات �مل�سابقات و�نطالقتها حر�ساً على عدم ��ستبعاد �أي لعب.

عقد  �لإن��ك��ل��ي��زي  وت�سل�سي  �للقب  ح��ام��ل  �لأمل����اين  ميونيخ  ب��اي��رن  �أك��م��ل 
�ملتاأهلني �إىل �لدور ربع �لنهائي مل�سابقة دوري �أبطال �أوروبا يف كرة �لقدم، 
بعدما جدد كل منهما فوزه على �سيفه لت�سيو �لإيطايل 2-1 و�أتلتيكو 

مدريد �لإ�سباين -2�سفر يف �إياب ثمن �لنهائي.
�لدويل  �سجل  ميونيخ،  يف  �أرينا"  "�أليانز  ملعب  على  �لأوىل  �مل��ب��ار�ة  يف 
�لدويل  وبديله  ج��ز�ء(  ركلة  من   33( ليفاندوف�سكي  روب��رت  �لبولندي 
ميونيخ،  بايرن  هديف   )73( موتينغ  ت�سوبو  ماك�سيم  �إري��ك  �لكامريوين 

وماركو بارولو )82( هدف لت�سيو.
ثالثة  قبل  روم���ا  �لعا�سمة  يف  ذه��اب��ا   1-4 ف��از  ميونيخ  ب��اي��رن  وك���ان 

�أ�سابيع.
�لدويل  �سجل  ل��ن��دن،  يف  بريدج"  "�ستامفورد  ملعب  ع��ل��ى  �ل��ث��ان��ي��ة  ويف 
�لثاين  �لهدف  �إمير�سون  �لإيطايل  �ملغربي حكيم زيا�ص )34(، و�لبديل 

.)4+90(
وكان ت�سل�سي فاز -1�سفر ذهابا قبل ثالثة �أ�سابيع يف بوخار�ست بعد نقلها 

من �إ�سبانيا �إثر �لقيود �ملفرو�سة على �لنكليز ب�سبب فريو�ص كورونا.
و�سيف  �لفرن�سي،  جرمان  �سان  بباري�ص  وت�سل�سي  ميونيخ  بايرن  وحلق 
وريال  �لنكليزيني  �سيتي  ومان�س�سرت  وليفربول  �لأخ��رية،  �لن�سخة  بطل 

مدريد �ل�سباين وبورو�سيا دورمتوند �لملاين وبورتو �لربتغايل.
وت�سحب قرعة �لدور ربع �لنهائي �ليوم �جلمعة مبقر �لحتاد �لوروبي 

للعبة يف مدينة نيون �ل�سوي�سرية.
وكان لت�سيو �آخر �أمل للكرة �ليطالية يف �مل�سابقة بعد خروج يوفنتو�ص 
و�لثاين  �ملا�سي،  �لأ�سبوع  بورتو  يد  �لأول على  ذ�ت��ه،  �ل��دور  و�أتالنتا من 
على يد ريال مدريد �لثالثاء، وقبلهما �إنرت ميالن �لذي حل ر�بعا و�أخري� 

يف دور �ملجموعات.
�لدويل  �ملرمى  حار�ص  قائده  غياب  يف  �مل��ب��ار�ة  �لبافاري  �ل��ن��ادي  وخا�ص 

مانويل نوير ومهاجمه �لفرن�سي كينغ�سلي كومان ب�سبب �لإ�سابة.
و�ندفع لت�سيو منذ �لبد�ية بحثا عن هدف مبكر ي�ساعده يف مهمته �سبه 
�مل�ستحيلة �مام �لعمالق �لبافاري لكن دون خطورة على مرمى �حلار�ص 

�ألك�سندر نوبل.
ق��وي��ة م��ن د�خل  �ل��ب��اف��اري ت�سديدة  ل��ل��ن��ادي  �ول و�خ��ط��ر فر�سة  وك��ان��ت 
�ملنطقة للورو� �سانيه مرت بجو�ر �لقائم �لمين للحار�ص �ل�سباين بيبي 

رينا )13(.
ورد �لقائد �لدويل �ل�سربي �سريغي ميلينكوفيت�ص-�سافيت�ص بكرة ر�أ�سية 
بني  كوريا  �ثر متريرة عر�سية لالرجنتيني خو�كني  قريبة  م�سافة  من 

يدي �حلار�ص نوبل )15(.
وح�سل بايرن ميونيخ على ركلة جز�ء بعد عرقلة لعب �لو�سط �لدويل 
�ملد�فع فيد�ت موريت�سي من كو�سوفو فانربى  ليون غوريت�سكا من قبل 
لها ليفاندوف�سكي بيمناه على ميني رينا )33( م�سجال هدفه �خلام�ص 

يف �ست مباريات هذ� �ملو�سم.
�لقارية  �مل�سابقة  مبار�ة يف   96 �لبولندي يف  للدويل  �ل�73  �لهدف  وهو 

�لعريقة.
نهاية  يف  فار�ص  حممد  �جل��ز�ئ��ري  مد�فعه  با�سابة  لت�سيو  حمن  وز�دت 
لعب  �أ�سيب  ثم  لوليت�ص،  �سيناد  للبو�سني  مكانه  ف��رتك  �لول  �ل�سوط 
بريير�  �أندريا�ص  �لرب�زيلي  ودخ��ل  �لثاين  مطلع  لز�ري  مانويل  و�سطه 

مكانه )57(.
قوية  ز�حفة  بت�سديدة  �لبافاري  �لنادي  تقدم  يعزز  ليفاندوف�سكي  وك��اد 
رينا  �حلار�ص  وظهر  �لمي��ن  بالقائم  �رتطمت  �ملنطقة  خ��ارج  من  بيمناه 

قبل �أن ي�سيطر عليها �لأخري )67(.
و�أخرج فليك مهاجمه �لبولندي ليفاندوف�سكي ودفع بالدويل �لكامريوين 
موتينغ )71( وجنح �لخري يف �إ�سافة �لهدف �لثاين من �أول مل�سة عندما 
تلقى كرة يف �لعمق على طبق من ذهب من �لنم�سوي د�فيد �ألبا فتوغل 

د�خل �ملنطقة وتابعها بيمناه على ي�سار رينا )73(.
م�سافة  من  ر�أ�سية  ب�سربة  ب��ارول��و  مد�فعه  عرب  �ل��ف��ارق  لت�سيو  وقل�ص 

قريبة �إثر ركلة حرة جانبية �نربى لها بريير� )82(.
تلقى  عندما  �لثالث  �ل��ه��دف  لإ�سافة  ذهبية  فر�سة  غنابري  و�أه���در 

كرة ر�ئعة من �سانيه د�خل �ملنطقة ف�سددها بي�سر�ه من م�سافة 
قريبة �أبعدها رينا �ىل ركنية )89(.

�لملاين  �جلديد  مدربه  مع  �لر�ئعة  نتائجه  ت�سل�سي  وتابع 
يف  �خل�سارة  من  خاليا  �سجله  على  وحافظ  توخل  توما�ص 
خلفا  �مل�سوؤولية  توليه  منذ  باإ�سر�فه  خا�سها  مبار�ة   13

لفر�نك لمبارد.
نهائي م�سابقة  ربع  ت�سل�سي  فيها  يبلغ  �لتي  �لوىل  �مل��رة  وهي 

�لكاأ�ص ذ�ت �لأذنني �لطويلتني منذ مو�سم 2014-2013.
و�أك���م���ل �أت��ل��ت��ي��ك��و �مل���ب���ار�ة ب��ع�����س��رة لع��ب��ني ب��ع��د طرد 

�سافيت�ص  �ستيفان  �ملونتينيغري  مد�فعه 
.)82(

�لمل���اين  ت�سل�سي  م����درب  ور�ه����ن 
�لفرن�سي  ع��ل��ى  ت��وخ��ل  ت��وم��ا���ص 

�ل���دف���اع وعلى  ك����ورت زوم����ا يف 
م���و�ط���ن���ه ن��غ��ول��و ك��ان��ت��ي �إىل 
ماتيو  �ل������ك������رو�ت������ي  ج�����ان�����ب 

كوفا�سيت�ص يف �لو�سط، فيما 
بقي جريو �أف�سل هد�ف يف 

�للندين  للنادي  �مل�سابقة 
على مقاعد �لحتياط.
م���������������ن ن��������اح��������ي��������ت��������ه، 
���������س�������ت�������ف�������اد م�����������درب 

 " �ص و نري ل�سو كو "
دييغو  �لرج����ن����ت����ي����ن����ي 

�سيميوين من جميع �أور�قه 
�لربتغايل  �مل��ه��اج��م  ف��ا���س��رك  �ل��ر�ب��ح��ة، 

لوي�ص  �لوروغ���وي���اين  بجانب  فيليك�ص  ج���و�و 
��ستعاد  كما  �ل�"بلوز"،  دفاعات  لزعزعة  �سو�ري�ص 

�لورغ���وي���اين خ��و���س��ي��ه خيميني�ص  م��د�ف��ع��ه  ج��ه��ود 
�لعائد من �ل�سابة.

مع  �مل��اأم��ول  �مل�ستوى  �إىل  �لول  �ل�سوط  يرتق  ومل 
حقيقية  فر�ص  دون  من  �لوىل  �لثالثني  �لدقائق 

بد�أها  م��رت��دة  هجمة  ت�سل�سي  ق��اد  ح��ني  �ىل  ت��ذك��ر، 
هافريت�ص بتمريرة �إىل مو�طنه تيمو فرنر �ملنطلق 
فمررها عر�سية  �لت�سلل  كا�سر�  �مللعب  منت�سف  من 
ز�حفة د�خل �ملنطقة �ىل �ملندفع زيا�ص تابعها بيمناه 
�أوب���الك يف  ي��ان  �لعمالق  �ل�سلوفيني  �حل��ار���ص  ف�سل 

�سدها لتهز �سباكه )34(.
خا�سها  مباريات   7 يف  للمغربي  �لثاين  �لهدف  وهو 

هذ� �ملو�سم يف دوري �لبطال.
وبد�أ �ل�سوط �لثاين على وقع حركة جميلة من زيا�ص فتخل�ص من �ملد�فع 
ماريو هرمو�سو، بديل �لرب�زيلي رينان لودي، ومرر كرة �إىل فرينر �لذي 
�خرتق �لرو�ق �لمين وتوغل د�خل �ملنطقة و�سددها ز�حفة �سدها �أوبالك 
�لي�سرى من  بت�سديدة لولبية بقدمه  )48(، ثم برز زيا�ص مرة جديدة 

خارج �ملنطقة �أخرجها �حلار�ص بقب�سته )56(.
�أنخل كوريا وح�������اول  �نعا�ص خط هجومه فادخل مو�طنه  �سيميوين 

ب���دل م��ن ���س��و�ري�����ص، �ل�����س��ائ��م ع��ن �ل��ت��ه��دي��ف بقمي�ص 
�لبطال  دوري  يف  م��ب��اري��ات   6 يف  �جل��دي��د  فريقه 
فريقه  معقل  خ���ارج  ي�سجل  مل  ك��م��ا  �مل��و���س��م،  ه���ذ� 
�لخرية،   25 �ل�  مبارياته  يف  و�أتلتيكو(  )بر�سلونة 

وحتديد�ً منذ �أيلول/�سبتمرب 2015.
�سافيت�ص  م��د�ف��ع��ه  ط���رد  م��ع  �أت��ل��ت��ي��ك��و  وز�دت حم��ن 
روديغر  �أنتونيو  �لمل��اين  �مل��د�ف��ع  بكوعه  �سربه  بعد 

.)82(
�ن  غ��ري  م�سرف،  بتعادل  �خل���روج  �أتلتيكو  وح���اول 
وقف  م��ن��دي  �إدو�رد  �ل�����س��ن��غ��ايل  �حل���ار����ص 
فيليك�ص  ل��ت�����س��دي��دة  ب��امل��ر���س��اد 
يعمق  �أن  ق��ب��ل   ،)2+90(
�أ����س���ح���اب �لأر��������ص ج���ر�ح 
����س���ي���ف���ه���م ب����ه����دف ث����ان 
ل���ل���ب���دي���ل �إمي����ر�����س����ون 
ب���ت�������س���دي���دة �أر�����س����ي����ة 
خ�������دع�������ت �أوب��������������الك 
و�����������س���������ت���������ق���������رت يف 
�ملعاك�سة  �ل���ز�وي���ة 

.)4+90(

وكيل رونالدو �ل�صابق: بر�صلونة 
�أذل و�أهان �لنجم �لرب�زيلي

ك�سف جيوفاين بر�ن�سيني، �لذي كان وكيل �أعمال رونالدو ناز�ريو عام 1997، 
"�ل�سبب �حلقيقي" �لذي دفع موكله �إىل مغادرة بر�سلونة و�لن�سمام �إىل �إنرت 
ميالن �لإيطايل. وكان رونالدو قد �ن�سم �إىل �لبلوغر�نا قادما من �أيندهوفن 
يف  �لوحيد  مو�سمه  يف  �لكتالوين  �لفريق  مع  ر�ئعا  عرو�سا  وق��دم  �لهولندي، 
لقناة  وثائقي  فيلم  يف  بر�ن�سيني  وق��ال  "�لإنرت".  �إىل  �نتقل  وبعدها  �لنادي، 
"�سكاي �سبورت": "ق�سينا عدة �أيام من �ملفاو�سات مع حمامي بر�سلونة ونائب 
�ل�سرط  م�ساألة  ب�ساأن  ك��ان  "�لختالف  و�أ���س��اف:  غا�سبارت".  خ��و�ن  رئي�سهم 
�جلز�ئي.. كان �لختالف حا�سما يف �ملفاو�سات". وتابع وكيل �أعمال رونالدو: 
وذهبنا �إىل منزل �سريكي،  بر�سلونة  رونالدو من فندق يف  �ختطفنا  يوم  "ذ�ت 
كارلو بالفيت�سني، وعقدنا �جتماعا مع م�سوؤويل �لنادي.. ذهبنا �إىل �لجتماع 
وكنا ننتظر من بر�سلونة تقدمي �لعقد و�لعر�ص.. لو فعلو� كنا �سنوقع عليه".

و�أكد بر�ن�سيني �أن "كل �لأمور كانت ت�سري على ما ير�م، لكنها فجاأة حتولت �إىل 
م�سار �آخر.. كنا قد تو�سلنا لتفاق مع بر�سلونة، وكنا �سعد�ء و�سافحنا مدربي 
�لبار�سا، وطلبت �لإذن لإجر�ء مكاملة مع مور�تي، رئي�ص �إنرت ميالن، لإخباره 

بالتو�سل �إىل �لتفاق".
وذكر: "بعدها، �تفقنا على عقد موؤمتر �سحفي لإعالن �لتفاق، ولكن لالأ�سف 

مل تتم �لأمور �لتي �تفقنا عليها".
لها  تعر�ص  ب�"�لإهانة" �لتي  و�سفها  عما  رون��ال��دو  �أع��م��ال  وكيل  حت��دث  كما 
فقدت  بعدها  ولكن  فهم،  �سوء  �أن��ه  �عتقدت  �ل��ب��د�ي��ة  "يف  ب��ال��ق��ول:  رون��ال��دو، 
�لإهانة  ه��ذه  �أم��ام  �ل�سادة،  �أيها  و�أخربتهم:  �سركائي،  �إىل  ونظرت  �أع�سابي، 

لذكائنا، ل يوجد �سبب لتعري�ص رونالدو لتلك �ملذلة".

برعاية نهيان بن ز�يد.. �نطالق مناف�صات كاأ�ش �لعامل للرماية �لبار�ملبية يف �لعني

يف لقطة �أثارت �رتياح جماهري بر�سلونة، عانق رئي�ص �لنادي 
�لعائد ملن�سبه خو�ن لبورتا �أ�سطورة �لفريق ليونيل مي�سي، 
بقاء  باإمكانية  �لتكهنات  �أث���ارت  "عاطفية"  كلمات  و�أطلقت 

�لقائد �لأرجنتيني يف "كامب نو".
ب��رن��ام��ج لبورتا  �ملهمة يف  �مل��ح��اور  �أح���د  د�ئ��م��ا  وك���ان مي�سي 
�لكتالوين  للنادي  رئي�سا  �لأوىل  فرتته  �أن  علما  �لنتخابي، 
�لأول لالعب  �لظهور  �سهدت  2003 و2010،  بني عامي 

يف بر�سلونة.
و�لنادي  �ل��الع��ب  ب��ني  ن�سبت  �ل��ت��ي  �لعميقة  �لأزم���ة  وك��ان��ت 
ثم  �لرحيل  يف  رغبته  مي�سي  �أب��دى  عندما  �ملا�سي،  �ل�سيف 
�لبالغ  �جل��ز�ئ��ي  �ل�����س��رط  ببند  �لإد�رة  مت�سك  بعد  ت��ر�ج��ع 

�أم��ام مغادرة  �لباب و��سعا  ي��ورو، فتحت  700 مليون  قيمته 
�ملو�سم �جلاري، عندما ينتهي  بنهاية  "�لربغوث" لرب�سلونة 
�لأول  �أم�ص  للنادي  رئي�سا  لبورتا  تن�سيب  ويف حفل  عقده. 
�لأرب���ع���اء ك��ان��ت �أك���رث �ل��ل��ح��ظ��ات �ل��الف��ت��ة ت��ب��ادل �ل��ع��ن��اق مع 
�جلديد-�لقدمي  �لرئي�ص  �أن  على  ت��دل  كلمات  م��ع  مي�سي، 
�سيبذل ق�سارى جهده لإبقاء �ساحب �ل�33 عاما يف "كامب 
نو". و�ألقى لبورتا كلمة �أمام �حل�سور وعلى ر�أ�سهم مي�سي، 
�ملثال  �سبيل  على  "�سنحاول  لالعب:  حديثه  موجها  وق��ال 

�إقناع ليو بالبقاء يف �لنادي".
"�آ�سف  نو":  "كامب  ملعب  يف  ج��رت  �لتي  �ملر��سم  يف  وت��اب��ع 
�سنحاول  ذل��ك!  يعرف  هو  جهدي.  ق�سارى  �ساأبذل  ليو.  يا 

بالطبع �إقناعه بالبقاء هنا لأنه �أف�سل لعب يف �لتاريخ".
و�أردف لبورتا: "�آ�سف، لكني �أحبك وبر�سلونة يحبك �أي�سا. 

�إذ� كان هذ� �مللعب ممتلئا فلن ترغب يف �لرحيل".
�سري�جع  لبورتا  �أن  �أك��دت  �إ�سبانية  �سحفية  تقارير  وكانت 
�ملقبلة،  �لأي��ام  يف  ملي�سي  عر�ص  تقدمي  قبل  �لنادي  ح�سابات 
�أن  �ملقبل، علما  �ل�سيف  بعد  �إىل ما  �أج��ل جتديد عقده  من 

بر�سلونة مير باأزمة مالية خانقة.
وح�سر مي�سي حفل �لتن�سيب مع بع�ص زمالئه من �أع�ساء 
بو�سكيت�ص  و�سريجيو  بيكيه  ج���ري�رد  مثل  �لأول،  �ل��ف��ري��ق 
�لهولندي  �لفني  �مل��دي��ر  �إىل  بالإ�سافة  روب��رت��و،  و�سريجي 

رونالد كومان.

مي�صي ولبورتا.. »لقطة �لأمل« جلماهري بر�صلونة

بايرن وت�صل�صي يكمالن عقد ربع نهائي �أبطال �أوروبا

حكيم زيا�ش: �لأمور كانت حتت �صيطرتنا
ت�سيل�سي  فريقه  ت��اأه��ل  مهد  �ل���ذي  زي��ا���ص،  حكيم  �ل�ساب  �ملغربي  �لنجم  �أك���د 
�لإجنليزي لربع نهائي دوري �لأبطال بالهدف �لأول يف �سباك �أتلتيكو مدريد، 

�أنهم �سيطرو� على �ملبار�ة، و�أن �لفريق �لإ�سباين مل يهدد مرماهم كثري�ً.
بالهدف  �لثمانية  ل��دور  �للندين  �لفريق  تاأهل  �ل�ساب  �ملغربي  �لنجم  ومهد 
�لأول من �سناعة �لأملاين تيمو فرينر، بينما �سجل �لرب�زيلي �إمير�سون �لهدف 

�لثاين يف �لوقت �ملحت�سب بدًل من �ل�سائع.
�حت�سنه  �ل��ذي  �للقاء  �سبورت عقب  تي  بي  ل�سبكة  ت�سريحات  زيا�ص يف  وق��ال 
�أف�سل عندما  ت�سبح  "�لأمور  �لنهائي:  �إياب ثمن  بريدج يف  �ستامفورد  ملعب 
متريرة  �لهدف،  هذ�  �سجل  من  �أن��ت  تكون  عندما  ل�سيما  �لنتيجة،  يف  تتقدم 

تيمو �لعر�سية كانت جيدة للغاية".
و�أمت �ساحب �ل�27 عاماً ت�سريحاته: "�ملبار�ة كانت متكافئة بني �لفريقني يف 
�لبد�ية، ولكن �سرعان ما فر�سنا �سيطرتنا، قدمنا مبار�ة جيدة، و�ملناف�ص مل 
�أن تخدمنا  �أن ن�سعر بال�سعادة بهذ� �لأد�ء، �أمتنى  يهدد مرمانا كثري�ً، ميكننا 

�لقرعة يف دور �لثمانية".

�صالكه يرى يف ر�جنينك 
طوق �لنجاة

ر�لف  �ل�سابق  مدربه  على  من�سباً  ليعر�ص  ��ستعد�د�ً  �سالكه  ن��ادي  يبدي 
ر�جن��ي��ن��ك، يف �ل��ف��ري��ق �ل���ذي تع�سف ب��ه �لأزم�����ات وي��ح��ت��ل �مل��رك��ز �لأخري 

برتتيب �لدوري �لأملاين لكرة �لقدم "بوند�سليغا".
وقال رئي�ص �ملجل�ص �لإ�سر�يف ل�سالكه ين�ص بوت�سا، : "�ملجل�ص �سيعقد جل�سة 

مع م�ست�سار ر�جنينك ملناق�سة �إمكانية �لتعاون معه يف �لوقت �لر�هن".
�ملالكة  �ملجموعة  للنادي مع  �لإ���س��ر�يف  �ملجل�ص  لقاء بني  ذل��ك عقب  وج��اء 
لأ�سهم �سالكه، من �أجل �إنهاء �لنز�ع �لذي بد�أ عندما �أجرت هذه �ملجموعة 
�ت�ساًل  �ل��ن��ادي  م��ن  مقربني  و�أ���س��خ��ا���ص  �أع��م��ال  ورج���ال  �ل�سيا�سيني  م��ن 
�لإ�سر�يف  �ملجل�ص  �إب���الغ  دون  �سالكه  م��ع  م�ستقبلي  دور  ب�ساأن  بر�جنيك 

بذلك.
و�سيكون على ر�جنينك �أن ي�ساعد يف �إنقاذ �سالكه �لذي يحتاج �إىل معجزة 
ع�سو  �سنايدر  يوخن  �إق��ال��ة  �أع��ق��اب  يف  �لثانية،  للدرجة  �لهبوط  لتفادي 
كري�ستيان  �ل�سوي�سري  للمدرب  ب��الإ���س��اف��ة  �أخ��ري��ن  وم�����س��وؤول��ني  �ملجل�ص 

غرو�ص.
وقال مدير �أكادميية �سالكه بيرت كنابل، يف ت�سريحات ملجلة كيكر يف عددها 
�إن دميرتيو�ص غر�موتزي�ص �سيكون �ملدير �لفني �جلديد للفريق و�لبديل 

�ملوؤقت ل�سنايدر.
�لثانية، يوجد عمل كاف يف  �لتخطيط �سيكون للدرجة  "معظم  و�أ�ساف: 

�لنادي، ويجب �أن يكون �لنادي هو حمور كل ذلك".
و�أو�سح كنابل، �أنه بغ�ص �لنظر عن �لنقا�ص �خلا�ص بر�جنينك، فاإن عملية 
�لتخطيط يجب �أن مت�سي قدماً يف �لوقت �لذي يتعني، "علينا فيه �تخاذ 

قر�ر�ت جريئة من �ساأنها تخدم �سالكه على �ملدى �ملتو�سط و�لبعيد".

•• دبي-وام:

���س��ارك حم��م��د ع��ب��د�هلل ه���ز�م �ل��ظ��اه��ري �لأم����ني �لعام 
لحت���اد �لإم����ار�ت ل��ك��رة �ل��ق��دم يف ور���س��ة �ل��ق��ادة �لفنية 
لتطوير �لعمل �لإد�ري �لحرت�يف، �لتي عقدها �لحتاد 
�لت�سال  تقنية  ع��رب  �لأول  �أم�����ص  �ل��ق��دم  لكرة  �ل���دويل 
�لتي  �ل��ور���س��ة  ه��ذه  م��ن خ��الل  �لفيفا  وي�سعى  �مل��رئ��ي. 
�سهدت م�ساركة �أمناء �سر �لحتاد�ت �لوطنية �لأع�ساء 
فني  قطاع  �لأع�ساء  �لحت���اد�ت  من  لكل  يكون  �أن  �إىل 
�لإد�ري  �لهيكل  م��ع  ومتنا�سق  ط��اق��ت��ه،  ب��ك��ام��ل  يعمل 
بهدف  موؤهلني،  ق��ادة  وج��ود  �لأع�ساء، مع  ل��الحت��اد�ت 
�لو�سول �إىل تغيري �سامل يف منظومة �لتطوير �لذ�تي 

لالحتاد�ت من حيث �جلو�نب �لفنية و�لإد�رية للو�سول 
�أعلى درجات �لأد�ء �لفعال، وتطبيق روؤية و�أهد�ف  �إىل 

�خلطط �ل�سرت�تيجية �ملو�سوعة من قبلهم.
ويقول بن هز�م �إن �حتاد �لكرة يحر�ص على �مل�ساركة يف 
خمتلف �لفعاليات و�لدور�ت و�لجتماعات �لتي ُينظمها 
�لحت����اد �ل����دويل، ب��ه��دف �ل���س��ت��ف��ادة وت��ب��ادل �خلرب�ت 
و�ملعلومات �لتي ت�سهم يف تطوير �ملنظومة لدى خمتلف 

�إد�ر�ت وجلان �لحتاد .
ومن �ملحاور �لرئي�سة �لتي تناولتها �لور�سة: رفع �لأد�ء 
�ل��ع��ام ، وب��رن��ام��ج تعليم �مل��درب��ني، وب��رن��ام��ج �ل��رب�ع��م ، 
و�لبنى  �لن�سائية،  �لقدم  وكرة  �لالعب،  تطوير  وم�سار 

�لتحتية و�مل�سابقات.

�حتاد �لكرة ي�صارك يف موؤمتر »�لفيفا« �لفني



 
�صبايدر مان يهبط من �ل�صماء لتنفيذ مهمة �إن�صانية

�أزياء  يف  �لتنكر  �ل��ن��اري��ة  �ل��در�ج��ات  �سائقي  م��ن  جمموعة  ق��ررت 
�مل�ست�سفيات  �أح��د  يف  �ملر�سى  �لأطفال  لإ�سعاد  �خلارقني  �لأبطال 

�لإيطالية.
مع  حتى  �لت�سامنية  �مل��ب��ادر�ت  وقف  كورونا  جائحة  ت�ستطع  ومل 
تعليق �لزيار�ت لالأطفال �ملر�سى يف م�ست�سفى جال�سيني مبدينة 

جنوة �سمايل �لبالد.
ويحاول كثريون ر�سم �لب�سمة على وجوه �لأطفال �ملر�سى �آخرهم 
�سائقو �لدر�جات �لنارية �لذين تنكرو� يف مالب�ص "�سبايدر مان" 
لإ�سعاد �ل�سغار. وحملت ر�فعة �سائق �لدر�جة �لنارية فاين �أودير� 
رفقة زميليه ماوريت�سيو جرييني وماتيا فيالرديتا يف زي "�سبايد 

رمان"، وفوجئ �ل�سغار بظهور �لأبطال �خلارقني �أمام �لنو�فذ.
وبف�سلهم متّكن �لأطفال �لذين يتلقون �لعالج يف �مل�ست�سفى من 
ح�سور عر�ص تفاعلي وق�ساء يوم خمتلف من �أمام �لنو�فذ، وفقاً 

ملوقع "فان بيدج" �لإيطايل.

كالب تك�صف كورونا يف َعرق �لإن�صان
بفريو�ص  �لإ���س��اب��ة  ك�سف  على  م��درب��ة  بولي�سية،  ك��الب  �أظ��ه��رت 
دقة  �لإن�سان،  َعرق  �سم  �مل�ستجد )كوفيد19-( من خالل  كورونا 
ت��ق��رتب م��ن %95 خ���الل ث����و�ٍن. و���س��م��ل �مل�����س��روع �ل��ت��ج��ري��ب��ي يف 
تايالند، �لذي �متد 6 �أ�سهر، 6 كالب من نوع لبر�دور ريرتيفر 
باإطالقها لفح�ص َعرق �مل�ساب بالفريو�ص من بني 6 معلبات على 

عجالت دو�رة.
وقالت �لأ�ستاذة �جلامعية كايو�يل �ساتد�روجن، �لتي قادت �مل�سروع 
تايالند،  يف  ���س��ولل��ون��ك��ورن  ج��ام��ع��ة  يف  �ل��ب��ي��ط��ري  �ل��ط��ب  بكلية 
لرويرتز: "��ستغرقت �لكالب من ثانية و�حدة �إىل ثانيتني لر�سد 

�لفريو�ص".
و�أ�سافت: "�ستتمكن من فح�ص 60 عينة خالل دقيقة".

�ل��ك��الب ميكنها ر���س��د مركب  �إن  �ل��ت��اي��الن��دي��ة  �ل��ب��اح��ث��ة  وق��ال��ت 
ع�سوي متطاير ُيفرز يف َعرق �مل�سابني بكوفيد19- حتى يف حالة 
عدم ظهور �أعر��ص �ملر�ص. و�أ�سافت �أن �لكالب لن حتتاج �إىل �سم 
�لَعرق وهي مهمة لن  �لنا�ص مبا�سرة لكن ميكنها فح�ص عينات 

تكون �سعبة يف بلد ��ستو�ئي مثل تايالند.

حي �أمريكي يعي�ش د�خل �ملطار
ولية  ���س��و�ح��ي  �ل�سكنية يف  �لأح��ي��اء  ب��اأح��د  م��األ��وف  غ��ري  م�سهد 
جتمع  طائر�ت  حظرية  �إىل  حتولت  و�لتي  �لأمريكية  كاليفورنيا 

�لطيارين وع�ساق �لطري�ن.
"كامريون  ����س��م  عليه  يطلق  �حل��ي  �إن  "�إن�سايدر"  م��وق��ع  وذك���ر 
�لتابع  بارك"،  "كامريون  م��ن  ج���زء  وه���و  �إ�ستيت�ص"،  �إي���رب���ارك 

ملقاطعة �إلدور�دو.
�أ�سحاب �ملنازل  "مطار �سكني"، حيث ميتلك  باأنه  ويو�سف �حلي 
�لطائر�ت يف  تنت�سر  �ملر�ئب، وحيث  حظائر لطائر�تهم بدل من 

�ل�سو�رع �أكرث من �ل�سيار�ت.
�أنه يجري بيع  �إىل  124 منزل، م�سري�  �حلي �ل�سهري ي�سم نحو 

�ملنزل �لو�حد هناك باأكرث من 1.5 مليون دولر.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

نا�صا تن�صر مقطعا �صوتيا جديد� من �ملريخ
ن�سرت وكالة �لف�ساء �لأمريكية "نا�سا"، ليل �لأربعاء �خلمي�ص، مقاطع �سوتية جديدة لكوكب �ملريخ.

�أول مقطع �سوتي للكوكب �لأحمر، يف فرب�ير �ملا�سي، وكان حينها عبارة عن �سوت خافت  "نا�سا" ن�سرت  وكانت 
للريح.

وذكرت �لوكالة �أن ملتقط �لت�سجيلني �ل�سوتيني هما ذ�ته، �أي �ملركبة �جلو�لة بر�سفرين�ص، �لتي هبطت على �ملريخ 
يف فرب�ير �ملا�سي، �سمن مهمة ��ستك�ساف فوهة جيزيرو.

مليون   245 نحو  عنا  يبعد  �ل��ذي  �لكوكب  �سطح  على  ببطء  ومايكروفونات،  بكامري�ت  �مل��زودة  �ملركبة،  وتتجول 
كيلومرت.

وتظهر �ملوجات �ل�سوتية �لتي جمعتها �ملركبة �هتز�ز�ت خفيفة �أ�سبه باخل�سخ�سة، بالإ�سافة �إىل ما بد� �أنه ��سطد�م 
�ملركبة ب�سخور على كوكب �ملريخ.

وكتب ح�ساب مركبة "بر�سفرين�ص" على "تويرت": ��سمع ذلك؟ هذ� هو �سوتي و�أنا �أتنقل فوق �سخور �ملريخ".
وتابع: "هذه هي �ملرة �لأوىل �لتي نلتقط فيها �أ�سو�تا �أثناء �لقيادة على �ملريخ".

وياأتي ذلك بالتز�من مع ن�سر د�ر�سة جديدة تفيد باأن �ملريخ كان موطنا لبحري�ت وحميطات، لكن �ملياه باتت د�خل 
�ملعادن �ملوجود يف ق�سرة �لكوكب.
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زيت �ل�صمك و�لكال�صيوم يقيان من �أمر��ش �لقلب
"نيوترينت�ص"  �مل��ج��ل��ة  �لأ���س��ب��وع يف  ه���ذ�  ُن�����س��رت  در�����س���ة ج��دي��دة  وج����دت 
�لأكادميية، �أن زيت �ل�سمك و�لكال�سيوم، قد يقلالن من خماطر �لإ�سابة 

باأمر��ص �لقلب و�لأوعية �لدموية.
من  جمعها  مت  ب��ي��ان��ات  بفح�ص  �لأ���س��رت�ل��ي��ني،  �لباحثني  م��ن  ف��ري��ق  ق��ام 
ت��اأث��ري تناول  �ل��زم��ن، ملعرفة م��دى  �أل��ف م�سارك على م��دى عقد م��ن   70
�لفيتامينات �ملتعددة �أو �ملعادن �أو زيت �ل�سمك بانتظام، على �سحة �لقلب 

و�لأوعية �لدموية.
و�أظهرت نتائج �لدر��سة، باأن �لأ�سخا�ص �لذين يتبعون نظاماً غذ�ئياً �سحياً، 
لالإ�سابة  عر�سة  �أق��ل  ه��م  و�لكالي�سيوم،  �ل�سم  زي��ت  مكمالت  ويتناولون 
يتبعون  �لذين  بالأ�سخا�ص  مقارنة  �لدموية  و�لأوع��ي��ة  �لقلب  باأمر��ص 

نظاماً غذ�ئياً �سحياً ول يتناولون مكمالت زيت �ل�سمك و�لكال�سيوم.
و�أكد �لباحثون على �أن تناول مكمالت زيت �ل�سمك و�لكال�سيوم دون �تباع 
�لتقليل من خماطر  تاأثري و��سح يف  له  نظام غذ�ئي �سحي، قد ل يكون 
�لإ���س��اب��ة ب��اأم��ر����ص �لقلب و�لأوع��ي��ة �ل��دم��وي��ة، ل��ذ� ل ب��د م��ن ت��ن��اول هذه 
ُن�سر  بحثي  مقال  ويف  �ل�سحية.  �لأطعمة  م��ع  جانب  �إىل  جنباً  �ملكمالت 
�أن  على  �لباحثون  �أك��د  ه��ارف��ارد،  جامعة  مدونة  على   ،2019 دي�سمرب  يف 
�لأبحاث �حلديثة ت�سري �إىل �أن تناول مكمالت زيت �ل�سمك و�لكال�سيوم ل 
يقي بال�سرورة من �أمر��ص �لقلب، ولكنه ميكن �أن مينع �لوفاة ب�سبب هذه 

�لأمر��ص، ح�سبما �أورد موقع "�إم �إ�ص �إن" �لإلكرتوين. 

�أف�صل �لأجبان �ملفيدة ل�صحة �لإن�صان
يعتقد كثريون �أن �جلنب خيار غذ�ئي غري �سحي لأنه مليء بالدهون، غري 
وي�ساف  �أن يكون �سحياً  �لفكرة قد تكون خطاأ لأن �جلنب ميكن  �أن هذه 
�إىل �لنظام �لغذ�ئي. فيما يلي �أجبان �سحية ميكن تناولها دون �آثار �سلبية، 

وفق �سحيفة تاميز �أوف �إنديا:
�جلنب �لقري�ص: �جلنب �لقري�ص، �ملعروف �أي�ساً با�سم �لبانري، جنب �سحي 
�لز�ئد.  �ل��وزن  من  �لتخل�ص  ي��ري��دون  �لذين  وينا�سب  بالربوتني  حممل 
فقط  ح��ر�ري��ة  �سعرة   163 على  �لقري�ص  �جل��نب  م��ن  كامل  ك��وب  يحتوي 
كما   .12 ب  فيتامني  م��ن  �ليومية  �لحتياجات  م��ن   40% �أي�����س��اً  وي��وف��ر 
ي�ساعد�ن يف �حلفاظ على �سحة  �للذ�ن  و�لفو�سفور  بالكال�سيوم  �أنه غني 

�لعظام وقوتها.
جبنة �لفيتا: جنب �لفيتا من حليب �ملاعز �أو �لأغنام، وميكن لهذ� �جلنب 
�ليوناين �لتقليدي �أن يكون �سحياً للمهتمني بالوزن، وحتتوي 28 غر�ماً 
من �لفيتا على 75 �سعرة حر�رية فقط، ويجب �سرب �لكثري من �ملاء بعد 
ب��ارم��ي��ز�ن: حت��ت��وى ملعقة  ب��ال�����س��ودي��وم. جبنة  ت��ن��اول ه��ذ� �جل��نب �لغني 
�سغرية من جنب �لبارميز�ن،على 21 �سعرة حر�رية، لذلك ل يجب تناول 

�أكرث من 1-3 مالعق �سغرية دفعة و�حدة.

عالج لنحت �لأنف يغني 
عن عمليات �لتجميل

�سيدين  يف  جتميل  ���س��ال��ون  ي��ق��دم 
نحت  تعيد  ج��ر�ح��ي��ة  غ��ري  عملية 
مع  باملقارنة  ب�سيط  ب�سعر  �لأن���ف 

�جلر�حات �لتقليدية.
 Reejuvenate ���س��ال��ون  وي��ق��دم 
ع��الًج��ا ل��ن��ح��ت �لأن����ف مل���دة �ساعة 
و�حدة مقابل 450 دولر للجل�سة، 
�لطريقة  لهذه  �مل��روج��ون  وي��ق��ول 

�إنها غري موؤملة.
وب���ا����س���ت���خ���د�م ت��ق��ن��ي��ة �ل���ب���الزم���ا 
حيث  �لأن��ف  �سكل  يتغري  �لليفية، 
وُتظهر  وحت�سينه،  �جللد  �سد  يتم 
كيف  �لعملية  وب��ع��د  ق��ب��ل  �ل�����س��ور 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى رف���ع �حل��اف��ة و�سغط 
ج�سر �لأنف للح�سول على مظهر 
وي�ستغرق  ج��ي��د،  ب�سكل  م�ستدير 
 12 �إىل   4 ب���ني  �ل�����س��ف��اء م���ا  وق���ت 
 8 بعد  �لنتائج  توقع  وميكن  يوًما 

�أ�سابيع.
وي�ستهدف عالج �لتجميل �خلاليا 
منتجة  خ���الي���ا  وه�����ي  �ل���ل���ي���ف���ي���ة، 
للكولجني تقع يف �لطبقة �ل�سفلية 
من �جللد، وتلعب �خلاليا �لليفية 
�جل���روح  �ل��ت��ئ��ام  يف  �أ���س��ا���س��ًي��ا  دوًر� 
ع��ل��ى مت��ا���س��ك �جللد.  و�حل���ف���اظ 
ويتم �إطالق تيار ي�ستهدف �جللد 
�أو  �سغرية  ثقوب  لإن�ساء  مبا�سرة 

�إ�سابات دقيقة.
وب���ع���د �ل���ع���الج ي��ج��ب ع����دم و�سع 
�مل��ك��ي��اج مل����دة 8 �أي�����ام ع��ل��ى �لأق����ل، 
بحلول  �لثقوب  تختفي  �أن  ويجب 
�ل��ي��وم �ل��ث��ام��ن، ول��ن ت��رتك ندوًبا 
�ملري�ص  �ت���ب���ع  �إذ�  �جل���ل���د  ع���ل���ى 
�لرعاية  بعد  �ملنا�سبة  �لإر����س���اد�ت 
�لتعر�ص  جت���ن���ب  م���ث���ل  �مل���ق���دم���ة 

�ملفرط لل�سم�ص.

تريد هروبا مربر� من �جتماعات 
زووم؟ �إليك �حلل �ل�صحري

هل مللت �لجتماعات عرب تطبيق 
من  �لن�����س��ح��اب  وت��ري��د  "زووم"، 
يتفهمه  م���ق���ن���ع  مب�����ربر  �أح�����ده�����ا 
�لآخرون؟ �إذن هذه �لأد�ة م�سممة 

خ�سي�سا من �أجلك.
�أد�ة �أطلق عليها  فقد �بتكر مطور 
 Zoom" �إ�سكيرب" �أو  "زووم  ��سم 
�إط����الق  ب��اإم��ك��ان��ه��ا   ،"Escaper
�جتماعات  يف  م��زع��ج��ة  �أ�����س����و�ت 
�لآخرين  ت��دف��ع  ل��درج��ة  "زووم" 

ملطالبتك باخلروج من �جلل�سات.
"فريج" �ملتخ�س�ص  وح�سب موقع 
يف �لأخبار �لتقنية، تتنوع �لأ�سو�ت 
ما  �لأد�ة  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  �مل��زع��ج��ة 
و�لت�سوي�ص  �ل�����س��وت  ���س��دى  ب��ني 
ونباح  �لأطفال  وبكاء  �لإلكرتوين 
�ل�سيانة  و�أعمال  و�لرياح  �لكالب 

وغريها.
�لأد�ة  مبتكر  لف���ني  ���س��ام  وي��ق��ول 
ي�ستخدم  �أن  "�آمل  �جل�����دي�����دة: 
للهروب  �إ���س��ك��ي��رب(  )زووم  �ل��ن��ا���ص 

من مكاملات )زووم(".
وع��ل��ى م����د�ر ع���ام ت��ق��ري��ب��ا، �عتمد 
على  �ل��ع��امل  ح��ول  �لب�سر  ماليني 
لالجتماعات  "زووم"  ت��ط��ب��ي��ق 
وباء  �نت�سار  ظل  يف  �لفرت��سية، 
�ل�سركات  �آلف  دف��ع  �ل��ذي  كورونا 
�ملنازل  م���ن  م��وظ��ف��ي��ه��ا  ل��ت�����س��غ��ي��ل 
�لتباعد  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ل���ى  ح���ر����س���ا 

�لجتماعي.
ورغ��م �ل��دور �ل��ذي لعبه �لتطبيق 
�ل�سيني يف ت�سيري �أعمال �ل�سركات، 
ميثل  باأنه  �لنتقاد�ت  طالته  فقد 
م�ستخدميه،  خل�سو�سية  �نتهاكا 
�إزعاج  م�سدر  يعد  �أن��ه  عن  ف�سال 

لكارهي �لجتماعات �لر�سمية.

رحيل �ملغنية �ل�صورية ميادة ب�صيلي�ش 
نعت وز�رة �لثقافة �ل�سورية �ملغنية ميادة ب�سيلي�ص 
�لتي توفيت عن عمر ناهز 54 عاما بعد �سر�ع 
مع مر�ص ع�سال. وكان زوجها �ملو�سيقار �سمري 
�ل�سهر  �سحفية  ت�سريحات  يف  �أك���د  ك��وي��ف��ات��ي 
�ملا�سي �إ�سابتها بال�سرطان وطلب من جمهورها 
�لدعاء لها حتى ت�ستقر حالتها �ل�سحية. ولدت 
ح�سور�  و���س��ج��ل��ت   1967 ع���ام  ح��ل��ب  يف  م��ي��ادة 
�إذ�عة  عرب  �لتا�سعة  بعمر  �لفن  ع��امل  يف  مبكر� 
ح��ل��ب ل��ت��ق��دم ب��ع��د ذل���ك ع��ل��ى �م��ت��د�د م�سو�رها 
14 �ألبوما غنائيا �إ�سافة �إىل �أغاين �مل�سل�سالت 
�لتلفزيونية. �ساركت يف �لعديد من �ملهرجانات 
�سوريا  يف  غنائية  ح��ف��الت  وق��دم��ت  �ملو�سيقية 

و�ملغرب وم�سر و�لوليات �ملتحدة.
يف  و)بقلبي  حلو(  )كذبك  �أغانيها  �أ�سهر  وم��ن 
حكي( و)ر�ح د�ميا �أهو�ك( و)خليني على قدي( 
و)�أح�سنلك تروح( و)�سو تاأملت( و)مني قالك(. 
وك��ت��ب �مل��م��ث��ل و�مل���خ���رج �ل�����س��وري �أمي����ن زي���د�ن 
وحرقة  �أمل���ا  "ولنزد�د  في�سبوك  على  ب�سفحته 
�ل�سوري  �ل��ف��ن  �أي��ق��ون��ة  �ل�سيئة،  �لأي����ام  ه��ذه  يف 

�لنجمة ميادة ب�سيلي�ص يف ذمة �هلل.

ر�صيعة تدخل يف غيبوبة بعد �إعطائها كوكايني 
�إيطالية عمرها  �أن ر�سيعة  �إعالم حملية  ك�سفت و�سائل 
�مل�ست�سفيات  �إح����دى  د�خ���ل  غيبوبة  يف  ت��رق��د  ي��وم��اً   40
ن�سبة خُمِدر  بلوغ  بعد  �لتنف�ص لديها، وذلك  بعد توقف 
�مل�سموح،  �أك����رث م��ن �حل���د  16 م���رة  �مل��ي��ث��ادون يف دم��ه��ا 
مع  �لتحقيق  ي��ت��م  بينما  ل��ل��ك��وك��اي��ني،  لآث����ار  ب��الإ���س��اف��ة 

و�لدتها لك�سف مالب�سات �حلادث.
ووفقاً لنيابة مدينة لوكا، �لتي حتقق يف �حلادث، فاإن �لأم 
�مل��ادة، مع هذه  �أن هذه  �لطفلة، وهو ما يعني  ُتر�سع  ل 
يف  و�سعها  مت  �ل��دم،  يف  �مليثادون  ملُ��خ��ِدر  �لكبرية  �لن�سبة 
زجاجتها، بينما يتم �لتحقيق يف �إذ� ما مت �لأمر عن عمد 
مبدينة  �لطبية  �ملر�كز  لأح��د  �لر�سيعة  نقل  ومت  ل.  �أم 
�جل��اري يف  )�آذ�ر(  11 مار�ص  يوم  �إيطاليا(  لوكا )و�سط 

حالة حرجة للغاية.
وبد�أت حالة �لطفلة يف �لتح�سن و��ستعادت �أنفا�سها ب�سكل 

طبيعي بعد و�سعها عل جهاز �لتنف�ص �ل�سطناعي. 

طائر ين�صى �لغناء ب�صبب تر�جع �أعد�د �ملعلمني
خلطر  �ملعر�سة  �لأ���س��رت�ل��ي��ة  �لطيور  �أن���و�ع  �أح��د  يعاين 
ب�سبب �لنخفا�ص  �لغناء  ن�سيان  �ل�سديد من  �لنقر��ص 
�ل�سغرية  �ل��ط��ي��ور  ح��ي��ث ل جت���د  �أع��������د�ده،  �ل��ك��ب��ري يف 
�ل�سرورية  �حلب'"  "�أغاين  لتعليمها  بالغني  معلمني 
ل��ل��ت��ق��ارب م��ن �لإن�����اث. وي�����س��ري �لن��خ��ف��ا���ص �ل�����س��ري��ع يف 
نوع  وه��و   ،)Anthochaera phrygia( طائر  �أع��د�د 
�أن  �إىل  �أ�سرت�ليا،  �سرق  جنوب  يف  �لأ�سلية  �لطيور  من 
�لتي  �ل���ت���ز�وج  ن����د�ء�ت  �ل��ط��ائ��ر ل يتعلمون  ه���ذ�  ���س��غ��ار 
�لأربعاء  ي��وم  ُن�سرت  لدر��سة  وفًقا  �لبالغني،  عن  ت�سدر 
 Proceeding of the Royal' �لعلمية  �مل��ج��ل��ة  يف 
�جلامعة  �أج��رت��ه��ا  �ل��ت��ي  ل��ل��در����س��ة  ووف���ق���اً   .'Society
�لوطنية �لأ�سرت�لية )ANU(، يف �ملناطق �لتي ي�سكنها 
�إ�سد�ر  �ل��ذك��ور من  يتمكن  �لطائر،  ه��ذ�  ع��دد كبري من 
ر�ئعة ومعقدة"، بينما يف �ملناطق �لتي �نخف�ص  "�أغاين 
فيها �لعدد، ت�سدر �لذكور نغمات ب�سيطة و"ب�سكل خطاأ 
ديجان  �ل��در����س��ة،  يف  �مل�����س��ارك  �مل��وؤل��ف  وي��ق��ول  متاماً". 
على  ط��ائ��ر  ق���درة  يف  �ل��ع��ج��ز  "هذ�  �إن  �ستويانوفيت�ص، 
بري.  حيو�ن  يف  مثيل  له  ي�سبق  مل  نوعه  مع  �لتو��سل 
�لآن  ل��ل��غ��اي��ة  �ل��ط��ائ��ر منخف�ص  ه���ذ�  ع���دد  �أن  ن��ف��رت���ص 
�ل�سغرية ل جتد طيور�ً  �لطيور  �لعديد من  �أن  لدرجة 

بالغة لتعمل كمعلمني".

�أكرب ق�صر طيني بالعامل يو�جه خطر� كبري�
�ليوم  لكنه  للحكم،  �لق�سر عامر� ومقر�  كان  �ملا�سي  يف 
�إنه ق�سر  �لبقاء على قيد �حلياة.  �أ�سبح كعجوز ي�سارع 
�لو�قع  �ل��ك��ث��ريي،  ق�سر  �أو  �ل��ق��دمي  �حل�سن  �أو  �سيئون 
�أو  ���س��ي��ئ��ون  �ل��ي��م��ن��ي��ة.  فق�سر  يف حم��اف��ظ��ة ح�����س��رم��وت 
�حل�سن �لقدمي هو و�حد من �لتحف �ملعمارية باليمن، 
و�أكرب �ملباين �ملبنية من �لطني يف �لعامل، مت بنائه قبل 
�لدولة  ع��ام. وك��ان �سيئون ق�سر �حلكم ل�سالطني   500
"�لكثريية" �لتي حكمت و�دي ح�سرموت لفرتة طويلة 
من �لزمن، حيث �تخذه �ل�سلطان بدر �أبو طويرق مقر� 
ع��م��ارت��ه وبنى  �أن ج���دد  ب��ع��د   ،1516 �ل��ع��ام  لإق��ام��ت��ه يف 
�سيئون  مدينة  �أ�سبحت  حينها  وم��ن  م�سجد�،  بجانبه 

عا�سمة للدولة �لكثريية وعا�سمة للو�دي ككل.

علماء يزرعون غددً� دمعية قادرة على �لبكاء كالعيون �حلقيقية
دمعية  غ��دد  زر�ع���ة  م��ن  ه��ول��ن��د�  يف  �لعلماء  متكن 
كما  �ل��دم��وع  �إن��ت��اج  على  ق���ادرة  �ملخترب  م�سغرة يف 
عيون  يف  �حلقيقية  �لدمعية  �ل��غ��دد  يف  �حل���ال  ه��و 
�لأع�ساء  ب��زر�ع��ة  هولند�  م��ن  فريق  وق��ام  �لب�سر. 
يف  معينة  خاليا  لنا  ت�سمح  كيف  ملعرفة  �لع�سوية 
�لغدد �لدمعية باحلفاظ على �أعيننا نقية ومرطبة، 
ب��الإ���س��اف��ة �إىل �إن���ت���اج �ل���دم���وع ع��ن��د �ل��ب��ك��اء. وتقع 
�لغدد �لدمعية يف �جلزء �لعلوي من حمجر �لعني، 
من  يتكون  و�ل��ذي  للدموع،  �مل�سيل  �ل�سائل  وتفرز 
�مل��اء و�لربوتينات و�ل��ده��ون و�ل�����س��و�رد. وم��ع ذلك، 
ب�سكل  �لعمل  يف  �لدمعية  �ل��غ��دد  تف�سل  �أن  ميكن 
يعانون من حالت  �لذين  �لأ�سخا�ص  �سحيح لدى 
ا  معينة - مثل متالزمة �سجوجرن، �لتي توؤثر �أي�سً
�أن هذ� ميكن  �لباحثون  و�أو�سح  �للعاب.  �إنتاج  على 
�أن ي��ك��ون ل��ه ع��و�ق��ب وخ��ي��م��ة، مب��ا يف ذل���ك جفاف 
�ل�سديدة،  �حل����الت  ويف  �ل��ق��رن��ي��ة،  وت��ق��رح  �ل��ع��ني، 
ي��وؤدي عملهم  �أن  �لفريق  وياأمل  �لعمى.  �إىل  ي��وؤدي 
يف  �لدمعية  �لغدد  زرع  على  �لقدرة  �إىل  �لنهاية  يف 
ا  �أي�سً وميكن  �ملر�سى،  ه���وؤلء  مثل  لعالج  �ملخترب 

على  قائمة  جديدة  عالجات  لختبار  ��ستخد�مها 
�لأدوي�����ة مل��ر���ص ج��ف��اف �ل��ع��ني. ويف در����س��ت��ه��م، قام 
�لدمعية  �لغدد  من  م�سغرة  ن�سخ  بتطوير  �لفريق 
ل��ل��ف��ئ��ر�ن و�ل��ب�����س��ر د�خ���ل �أط��ب��اق يف �مل��خ��ت��رب، وكان 
�لتحدي هو يف جعل هذه �لغدد تفرز �لدموع مثل 
بعد  �لباحثون،  �أو�سح  ذلك،  ومع  �حلقيقية.  �لغدد 
�مل�سغرة،  للدموع  �مل�سيلة  �ل��غ��دد  ب��زر�ع��ة  ق��ام��و�  �أن 
�أن �لتحدي �حلقيقي يف جعل �لغدد تبكي بالفعل. 
وبعد �لعثور على �ملزيج �ل�سحيح من عو�مل �لنمو، 
وجد �لفريق �أنه ميكن حتفيز �لع�سيات على �لبكاء 
 Noradrenaline من خالل تطبيق ما ي�سمى ب� 
وهو �لناقل �لع�سبي �لذي يوؤدي �إىل �إفر�ز �لدموع 
ل����دى �ل��ب�����س��ر. وت�����س��ب��ه �ل��ط��ري��ق��ة �ل��ت��ي ت��ب��ك��ي بها 
طريقة  �لكيميائية  للمنبهات  ��ستجابًة  �لع�سيات 
بكاء �لنا�ص ��ستجابًة لالأمل، وعندما يتم حتفيزها، 
ع�سو  د�خ��ل  دموعها  باإلقاء  �لع�سيات  خاليا  تقوم 
متاًما  ت�سخمه  �إىل  ي��وؤدي  مما   - �لتجويف  ي�سمى 
مثل بالون �ملاء، ومن خالل قيا�ص حجم �لع�سيات 
�إنتاج  معدل  حتديد  من  �لباحثون  متكن  �ملنتفخة، 

منظر بديع لربج خليفة, اأطول برج يف العامل , خالل عر�س �سوئي يف دبي. ا ف ب

�أجنلينا جويل توؤكد تعر�صها 
للعنف على يد بر�د بيت 

ك�سفت �ملمثلة  �أجنلينا جويل  �أنها تعّر�سها للعنف على يد زوجها �ل�سابق 
�ملمثل  بر�د بيت  خالل فرتة زو�جهما. وقّدمت وثائق ر�سمية للمحكمة 
توؤكد كالمها ب�ساأن تعّر�سها للعنف �ملنزيل على يد زوجها �ل�سابق و�أّكدت 
باك�ص  و  عاًما(،   19( مادوك�ص  �ل�ستة  و�أطفالها  هي  ��ستعد�د  على  �أنها 
و�لتو�أم   عاًما(،  �سيلو )14  و  عاًما(،  زه��ار� )16  و  عاًما(،   17(
و�لإثبات  �لدليل  لتقدمي  عاًما(،  وفيفيان )12  وك�ص 
لدعم �ّدعاء�تهم وو�فقو� على �لإدلء ب�سهادتها 
بنف�سها �إىل جانب �سهادة �أطفالها و�لتحّدث 
جل�سات  وخ��الل  �ملحكمة  يف  كبرية  بحرية 

�ل�ستماع �لطالق خلدمة قر�ر �ملحكمة.


