
وزراء ليبي�ن ي�سل�ن اإىل بنغازي ال�ستالم مهامهم من امل�ؤقتة املنحلة

وفد م�صري يف العا�صمة الليبية لبحث عودة العالقات

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

بدء 
تراأ�س اجتماع جمل�س دبي واأعلن اإعادة هيكلة �ساملة حلك�مة دبي بح�س�ر حمدان ومكت�م بن حممد 

حممد بن را�صد: الهيكل اجلديد هدفه اأن تكون حكومة دبي اأكرث كفاءة .. واأقدر على التعامل مع املتغريات

ثمنا  �صتدفع  اإيران  وا�صنطن: 
باهظا اإذا �صلكت خط التهديد

•• وا�شنطن-وكاالت

تهديدات  ع����ن  ال���ت���ق���اري���ر  ب���ع���د 
ق��اع��دة ع�سكرية يف  اإي��ران��ي��ة �سد 
ال����والي����ات امل���ت���ح���دة، ���س��دد جيك 
����س���ول���ي���ف���ان، م�����س��ت�����س��ار االأم������ن 
على  االأب��ي�����ض،  بالبيت  ال��ق��وم��ي 
اأن طهران �ستدفع ثمنا باهظا اإذا 

دخلت يف هذا امل�سار.
االأمريكي  الرئي�ض  اأن  اأك���د  كما 
ج���و ب���اي���دن ي���اأخ���ذ ع��ل��ى حممل 
اجلد التهديد الذي ت�سكله اإيران 
االأفراد واملوظفني واملن�ساآت  على 
املنطقة  يف  االأمريكية  وامل�سالح 

ويف الواليات املتحدة.
تدابري  ���س��ن��ت��خ��ذ  اأم���������ض  وق�������ال 
وحمايتنا،  دف����اع����ن����ا  ل�������س���م���ان 
اأن  يجب  ال��غ��اي��ة  ل��ه��ذه  وحتقيًقا 
الباهظ  ال��ث��م��ن  الإي�����ران  ن��و���س��ح 
الذي ينتظرها اإذا دخلت يف مثل 

هذا امل�سار.

تطلق  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رط��ة 
خ��دم��ة ال��دف��ع ال��رق��م��ي 
ل��ل��م��خ��ال��ف��ات امل���روري���ة 

•• اأبوظبي-وام

اأط���ل���ق���ت “ ���س��رط��ة اأب���وظ���ب���ي “ 
اأبوظبي  “ م�سرف  بالتعاون مع 
دف����ع  “ خ�����دم�����ة  االإ�������س������ام������ي 
الرقمية  القنوات  عرب  املخالفات 
للم�سرف وذلك لتمكني العماء 
من دفع خمالفاتهم املرورية عن 
املبا�سر  اخل�سم  خا�سية  ط��ري��ق 
البطاقات  ع��رب  اأو  احل�����س��اب  م��ن 

املغطاة ال�سادرة عن امل�سرف .
امل���������س����رف  ل�����ع�����م�����اء  مي�����ك�����ن  و 
خا�سية  م���ن  اأي�����س��ا  اال����س���ت���ف���ادة 
تق�سيط قيمة املخالفات املرورية 
بدفعات مي�سرة يف حال مت �سداد 
طريق  ع����ن  امل���خ���ال���ف���ات  ق���ي���م���ة 
البطاقة املغطاة لفرته ت�سل اإىل 
12 �سهرا و دون اأي ر�سوم اإ�سافية 
اأحمد  ال���ل���واء  اأرب���اح.واأو����س���ح  اأو 
امل��ه��ريي مدير  زي��ت��ون  ب��ن  �سيف 
املركزية ب�سرطة  العمليات  قطاع 
اأبوظبي اأن اإطاق اخلدمة ياأتي 
التحول  م���ب���ادرات  دع���م  اط���ار  يف 
التقنية  ا����س���ت���خ���دام  و  ال���رق���م���ي 
لتواكب  وت���ط���وي���ره���ا  احل���دي���ث���ة 
التحديات  و  الع�سر  احتياجات 
ومتميزة  �سهلة  جت��رب��ة  وت��وف��ري 

للمتعاملني.

•• عوا�شم- وكاالت

الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  يف  ال����وزراء  رئي�ض  ن��ائ��ب  و���س��ل 
الليبية ح�سني القطراين اإىل بنغازي �سباح اأم�ض الثاثاء، 
وال�سباب،  وامل��ال��ي��ة،  والتخطيط،  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزراء  رف��ق��ة 
التقني،  والتعليم  ال��ع��ايل،  والتعليم  والتعليم،  والرتبية، 

واالإ�سكان، والتعمري، والزراعة.
وقال مكتب رئي�ض احلكومة االإعامي، اإن الوفد �سي�ستكمل 
اإجراءات الت�سليم واال�ستام مع احلكومة املوؤقتة. واأ�سار اإىل 
اأن عدداً من امل�سوؤولني وال�سيوخ والوجهاء كانوا يف ا�ستقبال 
الوفد، موؤكداً توجه الوفد اإىل ديوان رئا�سة الوزراء الإمتام 
اإعام  و�سائل  واأف���ادت  واال���س��ت��ام.ه��ذا  الت�سليم  اإج����راءات 
ليبية، اأم�ض الثاثاء، بو�سول طائرة تقل وفداً م�سرياً اإىل 
التنفيذية  بال�سلطة  م�سوؤولني  للقاء  طرابل�ض  العا�سمة 

اجلديدة ا�ستكماال ملباحثات عودة العاقات بني البلدين.

حممد  الليبي  الرئا�سي  املجل�ض  رئي�ض  ي��وؤدي  االأث��ن��اء،  يف 
اأول مهمة  وذل����ك يف  ف��رن�����س��ا،  اإىل  ر���س��م��ي��ة  زي����ارة  امل��ن��ف��ي، 
املكتب  اأ���س��ب��وع.وق��ال  قبل  املن�سب  توليه  منذ  ل��ه  خارجية 
االإعامي للمجل�ض يف ت�سريح ل�”العربية.نت”، اإن املنفي 
�سيكون م�سحوبا بنائبه مو�سى الكوين، مو�سحا اأنها زيارة 
عمل، �سيلتقي خالها املنفي والكوين مع الرئي�ض الفرن�سي 
الفرن�سيني  امل�����س��وؤول��ني  م���ن  وع����دد  م���اك���رون  اإمي���ان���وي���ل 
البلدين. بني  وامللفات  العاقات  م�ستقبل  ب�ساأن  للتباحث 
وقبل نيل حكومة الوحدة ثقة الربملان الليبي، اأدى رئي�ض 
 18 يف  دب��ي��ب��ة،  احلميد  عبد  اجل��دي��دة  الليبية  احل��ك��وم��ة 
فرباير املا�سي زيارة اإىل القاهرة، والتقى الرئي�ض امل�سري 
عن  الليبي  ال����وزراء  رئي�ض  ال�سي�سي.واأعرب  الفتاح  عبد 
تقدير باده للجهود امل�سرية الفعالة يف خمتلف م�سارات 
حل االأزمة الليبية خال الفرتة املا�سية، والتي نتج عنها 
تقريب وجهات النظر بني الليبيني واإنهاء حالة االنق�سام، 

ف�سًا عن دعم م�سر ملوؤ�س�سات الباد يف مكافحة االإرهاب 
واجلماعات املتطرفة.ومبادرة �سيا�سية جديدة ترى النور 
االأط���راف  خمتلف  م��ن  لها  اال�ستجابة  وتنتظر  ليبيا  يف 
اجلمود” الذي  “حل  م�����س��اع��ي  ���س��م��ن  وذل����ك  ال��ف��اع��ل��ة، 
الو�سول  اأم��ام  العراقيل  واإزال��ة  الد�ستوري،  امل�سار  يعرتي 
موؤ�س�سة  املقبل.رئي�ض  دي�سمرب   24 يف  عامة  النتخابات 
�سلفيوم للدرا�سات واالأبحاث، جمال �سلوف، اقرتح ت�سكيل 
حللحلة  عملها  يهدف  دي�سمرب،  جلنة  م�سمى  حتت  جلنة 

امل�سار ال�سيا�سي، وعقد االنتخابات يف موعدها.
عربية،  نيوز  �سكاي  موقع  اإىل  حديثه  يف  �سلوف  واأرج���ع   
الد�ستوري  امل�سار  انتهاء عمل جلنة  ب�سبب  املبادرة  اإطاق 
التي  االأعلى للدولة،  النواب واملجل�ض  امل�سكلة من جمل�ض 
اإىل  للتو�سل  يوما   60 م��دار  على  اجتماعات  ع��دة  عقدت 
خمرج د�ستوري لانتخابات. لكن املدة انتهت دون التو�سل 

اإىل حل.

 •• عوا�شم-وكاالت
ك�������س���ف���ت جم����م����وع����ة االأدوي�����������ة 
اأم�ض  )رو����������ض(  ال�������س���وي�������س���ري���ة 
ال����ث����اث����اء ع�����ن ن���ت���ائ���ج جت�����ارب 
���س��ري��ري��ة واع����دة مل��زي��ج جتريبي 
م��ن ال��ع��اج ي��ج��م��ع ب��ني عقاري 
واإنديفيماب  ك��ا���س��ريي��ف��ي��م��اب 
االأمريكي  املخترب  مع  بالتعاون 
الذين  ل��ل��م��ر���س��ى  ري���ج���ي���ن���رين 

يعاجلون يف منازلهم.
يف  ال�سوي�سرية  املجموعة  وقالت 
بيان اإن البيانات الواردة يف درا�سة 
التجارب  م��ن  الثالثة  للمرحلة 
اأظهرت انخفا�سا بن�سبة 70 % 
اأو الوفيات  يف حاالت اال�ست�سفاء 
ا�سيبوا  ال����ذي����ن  امل���ر����س���ى  ب����ني 
اإىل دخول  بالوباء ومل يحتاجوا 

امل�ست�سفى.

•• بريوت- رويرتز

ا���س��ت��دت االأزم����ة امل��ال��ي��ة يف لبنان 
ب��ع��دم��ا اأظ���ه���ر رئ��ي�����ض ال������وزراء 
علناً  احل�����ري�����ري  ���س��ع��د  امل���ك���ل���ف 
خافه مع الرئي�ض مي�سال عون 
فر�ض  ي��ري��د  الرئي�ض  اإن  ق��ائ��ًا 
ه��ي��م��ن��ت��ه ع��ل��ى جم��ل�����ض ال������وزراء 
ومنح حلفائه ال�سيا�سيني اأغلبية 
م����ق����ررة يف احل���ك���وم���ة، وه�����و ما 
الُثلث  اأي  املعطل  ال��ُث��ل��ث  ي�سمى 
اجتماعاً   18 واح��د.ف��ب��ع��د  زائ���د 
ل��ت�����س��ك��ي��ل حكومة  ال��رئ��ي�����ض  م���ع 
جديدة و�سف احلريري مطالب 
عون ب�غري مقبولة، ليبدد اإعان 
التلفزيون  بثه  ال���ذي  احل��ري��ري 
اأ���س��ه��ر من   5 اإن���ه���اء  االآم������ال يف 
الرجلني  بني  ال�سيا�سي  اجلمود 

ووقف االنهيار املايل للباد.
وقال م�سدر م�سوؤول هذه كارثة 
رفيع  بخيط  نت�سبث  كنا  للباد، 
انهيار  ن��ح��و  ن��ت��ج��ه  االآن  ل��ك��ن��ن��ا 
رئي�ض  حكومة  كامل.وا�ستقالت 

البيانات  اأن  رو������ض  واأو����س���ح���ت 
مدة  يف  انخفا�سا  اأي�سا  اأظ��ه��رت 
االأعرا�ض مبقدار اأربعة اأيام، من 

اأيام.  10 اإىل  يوما   14
قالت  ال���ق���ل���ق  ي���ث���ري  ت���ط���ور  ويف 
اأنغيا  االأمل����ان����ي����ة  امل�������س���ت�������س���ارة 
اأملانيا  اإن  ال���ث���اث���اء،  م���ريك���ل، 
�ستمدد اإجراءات العزل العام اإىل 
املواطنني اإىل  اأبريل، ودعت   18
اأيام  املنازل ملدة خم�سة  البقاء يف 
خ���ال ع��ط��ل��ة ع��ي��د ال��ق��ي��ام��ة، يف 
موجة  ع��ل��ى  لل�سيطرة  حم��اول��ة 

ثالثة من جائحة كوفيد19-.
�ساعات  دارت حتى  ويف حمادثات 
متاأخرة من الليل، دفعت مريكل 
ال�ستة  االأملانية  ال��والي��ات  زعماء 
اأك���ر  ات���خ���اذ م���وق���ف  ع�����س��ر اإىل 
فعدلت  الوباء،  ملكافحة  �سرامة 
ع����ن خ���ط���ط م��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا هذا 

االقت�ساد  ف��ت��ح  الإع������ادة  ال�����س��ه��ر 
حاد  ارتفاع  بعد  وذل��ك  تدريجيا، 

يف معدل االإ�سابة.
موؤمتر  خ����ال  م���ريك���ل  وق���ال���ت 
ب��ب�����س��اط��ة نواجه  ن��ح��ن  ���س��ح��ف��ي 

ال�سالة  ج��دي��دة.  ج��ائ��ح��ة  االآن 
اأ�سبحت  امل��ت��ح��ورة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

�سائدة.
نواجه  اأ�سا�سي،  “ب�سكل  واأ�سافت 

فريو�سا جديدا.

انفجار  ال��وزراء ح�سان دياب بعد 
مرفاأ بريوت يف 4 اأغ�سط�ض)اآب( 

املا�سي.
اأر�سل  ع��ون  اإن  وق���ال احل��ري��ري، 
تت�سمن  الئ����ح����ة  ب����االأم���������ض  ل����ه 
فيها  ع��ن��ده  م���ن  ث��ان��ي��ة  ت�سكيلة 
الطوائف  على  للحقائب  ت��وزي��ع 
ر����س���ال���ة يقول  م����ع  واالأح�����������زاب، 
اأن  امل�ستح�سن  م��ن  اإن���ه  فيها  يل 

الورقة  تت�سمن  واأردف  اأم��اأه��ا، 
ال�سيا�سي  لفريقه  املعطل  الُثلث 
 22 و   20 ب�����  وزي���������راً   18 ب����� 
وط��ل��ب م��ن��ي ف��خ��ام��ت��ه اأن اأط���رح 
التوزيعة  ح�سب  للحقائب  اأ�سماء 
ال��ط��ائ��ف��ي��ة واحل���زب���ي���ة ال���ت���ي هو 
حم�سرها.واأ�ساف احلريري بكل 
له  قلته  ما  لكم  �ساأقول  �سفافية، 

اليوم: اأواًل اإنها غري مقبولة.
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مريكل متدد االإغاق نظرا النت�سار جائحة جديدة )رويرتز(

لقاء عون واحلريري لبحث االأزمة اللبنانية )ا ف ب(

نتائج واعدة ملزيج جتريبي م�ساد لفريو�س ك�رونا        

موجة ثالثة يف اأملانيا.. ومريكل متدد الإغالق العام

اأزمة لبنان تت�صاعد...خطوة اأخرى نحو النهيار

»ال�سحة« جتري 209,079 فح�سا جديدًا خالل 24 �ساعة
2,172 اإ�صابة جديدة

 بكورونا و2,348 حالة �صفاء 
•• اأبوظبي-وام

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�سات يف الدولة 
بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت امل�سابة بفريو�ض كورونا امل�ستجد “كوفيد19-” 
واملخالطني لهم وعزلهم ..اأعلنت الوزارة عن اإجراء 209،079 فح�سا جديدا خال 
ال�ساعات ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات 
الدولة وتو�سيع نطاق  التق�سي والفح�ض يف  اإج��راءات  الفح�ض الطبي.   و�ساهم تكثيف 
الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 2،172 حالة اإ�سابة جديدة بفريو�ض 
للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��االت  وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
ال�سحية الازمة، وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة 444،398 حالة.   كما اأعلنت 
الوزارة عن وفاة 6 حاالت م�سابة وذلك من تداعيات االإ�سابة بفريو�ض كورونا امل�ستجد، 

وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،451 حالة.              )التفا�سيل �ض3(

�ص 07

�ص 11

�ص 18

مركز اأبوظبي لإدارة النفايات يفتتح تو�سعة 
حمرقة النفايات الطبية واخلطرة يف العني

اأخبار الإمارات

�سحف عربية: املبادرة ال�سعودية لل�سالم 
يف اليمن تك�سف التعنت احلوثي

عربي ودويل

بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو  12 
حتظى بدعم الرعاة وال�رشكاء الإ�سرتاتيجيني 

الفجر الريا�سي

وت��ف�����س��ي��ًا اع��ت��م��د ���س��م��وه خال 
حكومة  هيكلة  اإع����ادة  االج��ت��م��اع 
دبي، واإعادة هيكلة غرفة التجارة 
3 غ��رف جتارة،  يف دب��ي وت�سكيل 
دبي  خطة  اعتماد  اإىل  باالإ�سافة 
من  لرفعها  اخل��ارج��ي��ة  للتجارة 
تريليون   2 اإىل  ت��ري��ل��ي��ون   1،4
االأع������وام اخلم�سة  خ���ال  دره����م 

القادمة.
عا�سمة  ن���ح���ن  ����س���م���وه:  وق������ال 
حت�سني  وه��دف��ن��ا   .. ل��اق��ت�����س��اد 
باجلميع  ..ون��رح��ب  الب�سر  حياة 
اأر�ض  على  اأحامهم  لتحقيق   ..
: �سن�ستمر  واأ���س��اف   .. االإم���ارات 
يف ا�ستحداث قطاعات اقت�سادية 
الفر�ض  وا�ستك�ساف   .. ج��دي��دة 

الب�سر  طاقات  ونوجه   .. املتاحة 
لدينا لتحقيق اأف�سل ما لديهم.

اأع���ل���ن  االج����ت����م����اع،  ب����داي����ة  ويف 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
اإعادة  اإج��راء  اآل مكتوم  را�سد  بن 
دبي،  يف  �ساملة  حكومية  هيكلة 
وتوجهاتها  اأول���وي���ات���ه���ا  ت���دع���م 
التنموية  واخل��ط��ط  امل�ستقبلية، 

القطاعات،  خمتلف  يف  وال����روؤى 
ال��وق��ت خمتلف  ذات  وت��واك��ب يف 
املحيطة  وامل��ت��غ��ريات  امل�ستجدات 
العامل، وقال �سموه: اعتمدنا  يف 
اإع������������ادة ه���ي���ك���ل���ة ح����ك����وم����ة دب����ي 
بالكامل ا�ستعداداً ملرحلة جديدة 
�ستدخلها االإمارة .. حكومة دبي 
 .. اأك���ر م��رون��ة وك��ف��اءة  �ستكون 
خارطة  مع  التعامل  على  واأق��در 

املتغريات امل�ستجدة.
ال�سدد  ه����ذا  يف  ���س��م��وه  و����س���دد 
اجلهود  م�ساعفة  ���س��رورة  على 
واالإجنازات خال الفرتة املقبلة، 
وتعاون كافة اجلهات وامل�سوؤولني 
وف�������رق ال���ع���م���ل ل����دع����م ال�������روؤى 
لدبي،  امل�ستقبلية  وال��ت��وج��ه��ات 
وفق  وامل��ب��ادرات  امل�ساريع  وتنفيذ 
خ��ط��ط ال��ع��م��ل امل��ع��ت��م��دة، حيث 
عقود  توقيع  �سيتم  �سموه:  ق��ال 
عمل ملزمة مع جميع م�سوؤويل 
االإمارة ومدراء دوائرها وهيئاتها 

وموؤ�س�ساتها مدتها 3 �سنوات ..
حتدد فيه املخرجات .. واملكافاآت 
ثقة  وكلنا   .. املحا�سبات  واآلية   ..
اأن اجلميع �سيكون على قدر الثقة 

للمرحلة التنموية القادمة.
)التفا�سيل �ض2(

حممد بن را�سد خال تروؤ�سه اجتماع جمل�ض دبي )وام(

•• دبي- وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ت���راأ����ض 
اآل مكتوم نائب  حممد بن را�سد 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جمل�ض  رئ��ي�����ض 
“رعاه اهلل”،  ال���وزراء حاكم دب��ي 
دب����ي، بح�سور  اج��ت��م��اع جم��ل�����ض 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
النائب  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض 
االأول لرئي�ض جمل�ض دبي، و�سمو 
ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي النائب 

الثاين لرئي�ض جمل�ض دبي.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واع��ت��م��د 
حممد بن را�سد اآل مكتوم خال 
القرارات  م��ن  ح��زم��ة  االج��ت��م��اع 
ال���ه���ادف���ة ل���دع���م ا����س���ت���ع���داد دبي 
وخمتلف جهاتها لدخول مرحلة 
بت�سارع  مت��ت��از  ج��دي��دة،  تنموية 
اجلهود،  وم�ساعفة  االإجن����ازات، 
الواحد  ال��ف��ري��ق  ب����روح  وال��ع��م��ل 
لتوفري بيئة ي�ستطيع فيها �سكان 
دبي حتقيق اآمالهم وطموحاتهم، 
والعمل واالإجن��از يف ظل اقت�ساد 
م�����زده�����ر، وت�������س���ري���ع���ات م���رن���ة، 

وخدمات حكومية مبتكرة.
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•• اأبوظبي-وام

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
اأعلنت دولة   .. امل�سلحة  االأعلى للقوات  القائد  نائب  اأبوظبي  ويل عهد 
اأجهزتها  خ��ال  م��ن   - دوالر  مليارات   10 مبلغ  ا�ستثمارها  االإم����ارات 
اال�ستثمار  م��ع هيئة   - واخل��ا���س��ة  احل��ك��وم��ي��ة  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  واأدوات���ه���ا 

االإندوني�سية التي تعد ال�سندوق ال�سيادي االإندوني�سي.
)التفا�سيل �ض26(

تنفيذا لت�جيهات حممد بن زايد

الإمارات ت�صتثمر 10 مليارات دولر يف اإندوني�صيا 

رئي�س وزراء اإثيوبيا: 
ل نريد حربًا مع ال�صودان 

•• ادي�س ابابا -اأ ف ب
اأكد رئي�ض الوزراء االإثيوبي اأبيي اأحمد اأم�ض الثاثاء اأن باده ال تريد 
االنخراط يف حرب مع ال�سودان، يف وقت يثري التوتر املرتبط مبنطقة 

حدودية متنازع عليها خماوف من اندالع نزاع اأو�سع.
امل�ساكل، وال  الكثري من  اإثيوبيا كذلك  اأم��ام الربملان: لدى  اأبيي  وقال 
ا�ستعداد لدينا للدخول يف معركة. ال نحتاج حربا. من االأف�سل ت�سوية 

امل�ساألة ب�سكل �سلمي.
و�سدد الحقا على اأن باده ال تريد حربا مع جارتها على خلفية النزاع 
على االأرا�سي املتوا�سل منذ عقود بني الطرفني، وا�سفا ال�سودان باأنه 

بلد �سقيق يحب �سعبه اإثيوبيا.
نهرين،  بني  تقع  التي  الزراعية  الف�سقة  منطقة  على  البلدان  ويتنازع 
حيث تلتقي منطقتا اأمهرة وتيغراي يف �سمال اإثيوبيا بوالية الق�سارف 

الواقعة يف �سرق ال�سودان.
ويطالب البلدان باملنطقة اخل�سبة والتي كانت بوؤرة توتر موؤخرا بينما 
يف  وقعت  التي  املعارك  من  ال�سودان  اه  باجتجّ الجئ  األف   60 فر نحو 

تيغراي االإثيوبية.
ومع اقرتاب العنف يف اإثيوبيا من احلدود ال�سودانية، اأر�سلت اخلرطوم 
قوات اإىل الف�سقة ال�ستعادة اأرا�سي مت اال�ستياء عليها واالنت�سار عند 

احلدود الدولية، وفق ما ذكرت و�سائل اإعام ر�سمية �سودانية.
ويف كانون االأول دي�سمرب، اأر�سلت اخلرطوم تعزيزات اإىل الف�سقة بعدما 
اجلي�ض  يف  لعنا�سر  كمني  بن�سب  اإث��ي��وب��ي��ة  وملي�سيات  ق���وات  اتهمت 

ال�سوداين اأودى باأربعة جنود على االأقل.
واأعقبت ذلك �سل�سلة مواجهات دامية بينما تبادل الطرفان االتهامات 

بالعنف وارتكاب انتهاكات تتعلق باالأرا�سي.
واأفاد ال�سودان خال االأ�سابيع االأخرية باأنه ا�ستعاد ال�سيطرة على اأجزاء 

وا�سعة من املنطقة، م�سددا على اأنها لطاملا كانت �سمن حدوده.
يف االأثناء، اتجّهمت اأدي�ض اأبابا اخلرطوم ب�غزو اأر�ض تعد جزءا من اأرا�سي 

اإثيوبيا، حمذرة من اأنها �ستلجاأ اإىل الرد ع�سكريا يف حال لزم االأمر.

�سراع بني الرجلني يف البيت امل�سيحي الدميقراطي

•• الفجر -ديتليف بوهل –ترجمة خرية ال�شيباين

حزب  ل  �سججّ ال��ع��ام��ة،  االنتخابات  م��ن  اأ�سهر  �ستة  قبل 
امل�ست�سارة يف االأيام االأخرية ف�سا ذريعا يف االنتخابات 
باالتينات،  وري��ن��ان��د  ف��ورمت��ب��ريغ  ب���ادن  يف  االإقليمية 
االأوىل، واحلزب  بها حزب اخل�سر يف احلالة  فاز  التي 
اال���س��رتاك��ي ال��دمي��ق��راط��ي يف احل��ال��ة ال��ث��ان��ي��ة. وهذه 
ال��ه��زمي��ة، جت��ع��ل ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات ال��وط��ن��ي��ة يف 26 

�سبتمرب، والتي �ستتميز بان�سحاب مريكل، غري موؤكدة. 
وهذه االخرية تدفع ثمن عدة ق�سايا مرتبطة باالأزمة 
ال�سحية. االآن فكرة االأغلبية دون حزب االحتاد امل�سيحي 
االنتخابات  “�سنة  ب��داأت  اأر�سية.  تكت�سب  الدميقراطي 
الكربى” يف اأملانيا. وقد بعث اقرتاع 14 مار�ض يف بادن 
فورمتبريغ ورايناند باالتينات، بر�سائل متعددة تثري 
اأ�سئلة اأكر من تقدميها اجوبة ال�سرتاتيجيي االأحزاب 
ال�سيا�سية يف برلني.                     )التفا�سيل �ض13(

�سنة االنتخابات الكربى بال منازع

اأملانيا: حزب امل�صت�صارة مريكل يف ورطة كربى...!

الإم����������ارات ت��دي��ن 
ب�������ص���دة ال��ه��ج��م��ات 
النيجر  يف  الإره��اب��ي��ة 

•• اأبوظبي- وام

اأدان��ت دول��ة االإم���ارات ب�سدة 
التي  االإره���اب���ي���ة  ال��ه��ج��م��ات 
ا����س���ت���ه���دف���ت ج����ن����وب غ���رب 
النيجر، واأ�سفرت عن مقتل 
املدنيني  ع�����س��رات  واإ����س���اب���ة 

االأبرياء.
اخلارجية  وزارة  واأك��������دت 
بيان  ال����دويل يف  وال��ت��ع��اون 
االإم�������ارات  دول�����ة  اأن  ل���ه���ا.. 
ت�����ع�����رب ع������ن ا����س���ت���ن���ك���اره���ا 
ال�������س���دي���د ل���ه���ذه االأع����م����ال 
االإجرامية، ورف�سها الدائم 
العنف  اأ������س�����ك�����ال  جل���م���ي���ع 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  واالإره�������اب 
واال�ستقرار  االأم���ن  زع��زع��ة 
واملبادئ  القيم  مع  وتتنافى 

االإن�سانية.
واأعربت الوزارة عن خال�ض 
الأهايل  وموا�ساتها  تعازيها 
هذه  ج��راء  ال�سحايا  وذوي 
اجلرمية النكراء، ومتنياتها 
جلميع  ال���ع���اج���ل  ب��ال�����س��ف��اء 

امل�سابني.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 

يهنئون رئي�س باك�صتان باليوم الوطني لبالده
•• اأبوظبي-وام

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة "حفظه اهلل" برقية تهنئة اإىل 
فخامة الدكتور عارف علوي رئي�ض جمهورية باك�ستان االإ�سامية مبنا�سبة اليوم الوطني لباده.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  "رعاه اهلل" و�ساحب  حاكم دبي 
القائد االأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ض الدكتور عارف علوي.

وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل دولة عمران خان رئي�ض وزراء جمهورية باك�ستان االإ�سامية .

الإمارات توؤكد التزامها بتحقيق امل�صاواة بني اجلن�صني خالل اأعمال جلنة و�صع املراأة 
•• نيويورك -وام 

بتحقيق  امل�ستمر  التزامها  على  االإم����ارات  دول���ة  اأك���دت 
امل�ساواة بني اجلن�سني والنهو�ض بدور املراأة اأمام الدورة 

اخلام�سة وال�ستني للجنة و�سع املراأة.
جاء ذلك خال البيان الذي اأدلت به معايل ح�سة بنت 
عي�سى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع، يف املناق�سة العامة 
ال��ت��ي ع��ق��دت ع��رب االت�����س��ال امل��رئ��ي، ح��ي��ث �سلطت فيه 
ال�سوء على جهود دولة االإمارات يف الق�ساء على جميع 
حقوقهن،  وحماية  والفتيات  الن�ساء  �سد  العنف  اأ�سكال 
ولفتت اإىل الدور البارز الذي لعبته املراأة االإماراتية يف 
الت�سدي  يف  االأول  الدفاع  وخطوط  القيادية  ال�سفوف 
التنمية  وزارة  اأن  اإىل  م�سرية  " كوفيد19-"،  جلائحة 
ا�ستقطبت ما يفوق عن 600 األف متطوع، وبلغت ن�سبة 

الن�ساء املتطوعات يف الت�سدي للجائحة 53%.
الت�سريعية  ال��ت��ع��دي��ات  بع�ض  اإىل  معاليها  وت��ط��رق��ت 
االأخرية التي قامت بها دولة االإمارات يف اإطار جهودها 
يف ال��ق�����س��اء ع��ل��ى ال��ع��ن��ف ���س��د امل����راأة وح��م��اي��ة حقوقها، 
���س��ي��ا���س��ة وق���ان���ون احل��م��اي��ة االأ����س���ري���ة التي  اأن  م���وؤك���دة 
اعتمدتها دولة االإمارات عام 2019، تهدف اإىل تعزيز 

حقوق املراأة وحمايتها.
واأك���دت حر�ض دول��ة االإم���ارات على تعزيز دور امل���راأة يف 
ن�سبة  خ��ال تخ�سي�ض  وذل��ك من  ال��ق��رار  �سنع  عملية 
هذا  يف  م�سرية  والقيادية،  االإداري���ة  املنا�سب  يف  للمراأة 
التكافوؤ  االإم��ارات يف حتقيق  اإىل جناح دولة  اخل�سو�ض 
ب���ني اجل��ن�����س��ني يف امل��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي االحت������ادي عما 
وال��ذي ين�ض على رفع   2018 الرئا�سي لعام  باملر�سوم 
اأن  اإىل  اأ���س��ارت  %50، كما  اإىل  امل��راأة فيه  ن�سبة متثيل 
ثلث اأع�ساء جمل�ض الوزراء احلايل يف دولة االإمارات هن 

من الن�ساء.
كما تطرقت معاليها اإىل اخلطة الوطنية لدولة االإمارات 
لتمكني املراأة اقت�ساديا، مبا يف ذلك �سمان تكافوؤ الفر�ض 
لقانون  ا�ستنادا  العاملة،  القوى  يف  وال��رج��ل  امل���راأة  بني 
�سمان امل�ساواة يف االأجر بني املراأة والرجل والذي دخل 
حيز التنفيذ عام 2020، واأ�سارت اإىل قانون منح اإجازة 
اأبوة مدفوعة االأجر يف القطاع اخلا�ض. وقالت معاليها: 
"لقد متكنا يف دولة االإمارات من حتقيق هذه املكت�سبات 
رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  دع��م  بف�سل 
االأعلى لاأمومة  املجل�ض  رئي�سة  العام  الن�سائي  االحتاد 
والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية "اأم 

االإمارات"، قائدة اجلهود الوطنية لتمكني املراأة، والتي 
والفتيات  الن�ساء  حقوق  دعم  على  م�ستمر  ب�سكل  تعمل 

يف املجتمع ويف حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني".
االإم����ارات  دول���ة  ع��م��ل  كيفية  معاليها  ا�ستعر�ست  ك��م��ا 
باعتبار  العاملي،  ال�سعيد  على  والفتيات  الن�ساء  لتمكني 
�سيا�ستها  ترتكز عليها  التي  الثاث  العنا�سر  اأحد  ذلك 
للم�ساعدات اخلارجية، واأكدت يف هذا ال�سدد على التزام 
دولة االإمارات باحلفاظ على �سراكتها اال�سرتاتيجية مع 
امل�ساهمات  حجم  بلغ  حيث  للمراأة،  املتحدة  االأمم  هيئة 
36 مليون دوالر  اأك��ر من  للهيئة  الدولة  املقدمة من 
العامة  تعزيز واليتها  بهدف   2010 عام  اأمريكي منذ 
على  امل����راأة  ومت��ك��ني  اجلن�سني  ب��ني  امل�����س��اواة  ولتحقيق 

م�ستوى العامل.
الهيئة  امل������راأة ه���ي  اأن جل��ن��ة و���س��ع  ب��ال��ذك��ر  واجل���دي���ر 
على  تعمل  التي  الرئي�سية  العاملية  الدولية  احلكومية 
اإطار  ويف  امل���راأة،  اجلن�سني ومتكني  ب��ني  امل�����س��اواة  تعزيز 
"كوفيد19-"، قامت الدول االأع�ساء يف االأمم  جائحة 
املتحدة ومنظمات املجتمع املدين وكيانات االأمم املتحدة 
ب��االج��ت��م��اع ع��ن ط��ري��ق االت�����س��ال امل��رئ��ي خ���ال ال���دورة 

ال�سنوية التي ت�ستمر ملدة اأ�سبوعني.

جمل�س اإدارة هيئة اأبوظبي لالإ�صكان يعقد اجتماعه الثاين لعام 2021
•• اأبوظبي- وام 

اأبوظبي لاإ�سكان  اإدارة هيئة  اأكد جمل�ض 
التي  امل�ساريع  و  املبادرات  تنفيذ  موا�سلة 
الر�سيدة  القيادة  توجيهات  م��ع  تتما�سى 
الكرمية  احل���ي���اة  ت���وف���ري  اإىل  ال���رام���ي���ة 
للمواطنني يف اإمارة اأبوظبي و امل�ساهمة يف 
تعزيز و تطوير البيئة ال�سكنية مبا يحقق 
ال�سعادة و اال�ستقرار االأ�سري واالجتماعي 
االإماراتية  لاأ�سر  املائم  امل�سكن  وتوفري 
ال����ث����اين لعام  وذل�������ك خ�����ال اج���ت���م���اع���ه 

.2021
ج���رى ع��ق��د االج��ت��م��اع ب��ا���س��ت��خ��دام تقنية 
برئا�سة  ب���ع���د/  /ع����ن  امل���رئ���ي  االت�������س���ال 
معايل فاح حممد فاح االأحبابي رئي�ض 
املجل�ض و ح�سور كل من اأ�سحاب ال�سعادة 
�سعادة  و  االإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  ال�سادة  و 
الهيئة  عام  مدير  املحريبي  خلفان  ب�سري 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  دع��م  املجل�ض  ثمن  و   .
لتطوير امل�ساريع ال�سكنية التي من �ساأنها 
بني  واال�ستقرار  االأ�سري  الرتابط  تعزيز 
والربامج  امل���ب���ادرات  واإط�����اق  امل��واط��ن��ني 

مواطني  احتياجات  تلبي  التي  االإ�سكانية 
اإم������ارة اأب���وظ���ب���ي. و اط���ل���ع امل��ج��ل�����ض على 
 2021 ل����ع����ام  ال���ه���ي���ئ���ة  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
واخلدمات االإ�سكانية التي تقدمها واحلزم 
املواطنني  اإ���س��ك��ان  وم�����س��اري��ع  االإ���س��ك��ان��ي��ة 
االأرا�سي  على  والطلب  والعر�ض  املنجزة، 
ال�سكنية وامل�ساكن اجلاهزة للفرتة ما بني 

و2026.  2021

امل�ستقبلية  امل�ساريع  اأبرز  املجل�ض  ناق�ض  و 
ع���ل���ى �سري  اط���ل���ع  و  اأب���وظ���ب���ي  اإم��������ارة  يف 
امل�����س��اري��ع ال��راأ���س��م��ال��ي��ة وم���راح���ل تطور 
واجن����از م�����س��اري��ع امل�����س��اك��ن احل��ك��وم��ي��ة يف 
خمتلف مناطق االإمارة واأكد اأهمية العمل 
اال�سرتاتيجيني  ال�����س��رك��اء  م��ع  وال��ت��ع��اون 
الإجناز امل�ساريع االإ�سكانية ح�سب اخلطط 

املعتمدة.

تراأ�س اجتماع جمل�س دبي واأعلن اإعادة هيكلة �ساملة حلك�مة دبي بح�س�ر حمدان ومكت�م بن حممد 

حممد بن را�صد: الهيكل اجلديد هدفه اأن تكون حكومة دبي اأكرث مرونة وكفاءة .. واأقدر على التعامل مع خارطة املتغريات امل�صتجدة
•• دبي- وام:

تراأ�ض �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، 
اجتماع جمل�ض دبي، بح�سور �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي  بن را�سد 
ال�سيخ مكتوم بن  النائب االأول لرئي�ض جمل�ض دبي، و�سمو 
الثاين  النائب  دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 

لرئي�ض جمل�ض دبي.
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واعتمد 
خال االجتماع حزمة من القرارات الهادفة لدعم ا�ستعداد 
دبي وخمتلف جهاتها لدخول مرحلة تنموية جديدة، متتاز 
بت�سارع االإجنازات، وم�ساعفة اجلهود، والعمل بروح الفريق 
الواحد لتوفري بيئة ي�ستطيع فيها �سكان دبي حتقيق اآمالهم 
اقت�ساد مزدهر،  ظ��ل  واالإجن����از يف  وال��ع��م��ل  وط��م��وح��ات��ه��م، 

وت�سريعات مرنة، وخدمات حكومية مبتكرة.
وتف�سيًا اعتمد �سموه خال االجتماع اإعادة هيكلة حكومة 
3 غرف  دبي، واإع��ادة هيكلة غرفة التجارة يف دبي وت�سكيل 
للتجارة اخلارجية  دبي  اعتماد خطة  اإىل  باالإ�سافة  جت��ارة، 
خال  دره���م  ت��ري��ل��ي��ون   2 اإىل  ت��ري��ل��ي��ون   1،4 م��ن  لرفعها 

االأعوام اخلم�سة القادمة.
حت�سني  وهدفنا   .. لاقت�ساد  عا�سمة  نحن  �سموه:  وق��ال 

حياة الب�سر ..
ونرحب باجلميع .. لتحقيق اأحامهم على اأر�ض االإمارات .. 
واأ�ساف : �سن�ستمر يف ا�ستحداث قطاعات اقت�سادية جديدة 
.. وا�ستك�ساف الفر�ض املتاحة .. ونوجه طاقات الب�سر لدينا 

لتحقيق اأف�سل ما لديهم.

اإعادة هيكلة حك�مة دبي 
ويف بداية االجتماع، اأعلن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم اإجراء اإعادة هيكلة حكومية �ساملة يف دبي، 
التنموية  امل�ستقبلية، واخلطط  اأولوياتها وتوجهاتها  تدعم 
الوقت  ذات  وت���واك���ب يف  ال��ق��ط��اع��ات،  وال������روؤى يف خم��ت��ل��ف 
وقال  ال��ع��امل،  يف  املحيطة  وامل��ت��غ��ريات  امل�ستجدات  خمتلف 
�سموه: اعتمدنا اإعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل ا�ستعداداً 
ملرحلة جديدة �ستدخلها االإمارة .. حكومة دبي �ستكون اأكر 
مرونة وكفاءة .. واأق��در على التعامل مع خارطة املتغريات 

امل�ستجدة.
ال�سدد على �سرورة م�ساعفة اجلهود  و�سدد �سموه يف هذا 
ك��اف��ة اجلهات  املقبلة، وت��ع��اون  ال��ف��رتة  واالإجن�����ازات خ��ال 
وامل�سوؤولني وفرق العمل لدعم الروؤى والتوجهات امل�ستقبلية 
لدبي، وتنفيذ امل�ساريع واملبادرات وفق خطط العمل املعتمدة، 
حيث قال �سموه: �سيتم توقيع عقود عمل ملزمة مع جميع 
وموؤ�س�ساتها  وهيئاتها  دوائ��ره��ا  وم���دراء  االإم���ارة  م�سوؤويل 

.. �سنوات  مدتها 3 
حتدد فيه املخرجات .. واملكافاآت .. واآلية املحا�سبات .. وكلنا 
التنموية  للمرحلة  الثقة  قدر  �سيكون على  اأن اجلميع  ثقة 

القادمة.

اإعادة هيكلة غرفة التجارة يف دبي 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  واأع��ل��ن   
دب��ي، حيث  التجارة يف  اإع��ادة هيكلة غرفة  خ��ال االجتماع 
قال �سموه: �سيتم اإعادة هيكلة غرفة جتارة دبي .. وت�سكيل 
دبي .. وغرفة دبي  جتارة  غرفة   .. لاإمارة  جتارة  غرف   3
للتجارة العاملية .. وغرفة دبي لاقت�ساد الرقمي .. وتغيري 
ال��ذراع االقت�سادي االأهم  العمل يف الغرف لتكون  منظومة 
التجاري  دوره��ا  وتر�سيخ  جديدة  قطاعات  بناء  يف  لاإمارة 
جتارة  لغرفة  اجلديدة  الهيكلية  اأن  �سموه  واأو�سح  العاملي. 
االقت�سادية  وت��وج��ه��ات��ه��ا  االإم������ارة  ط��م��وح��ات  تعك�ض  دب���ي 
�سهدته  وما  الراهنة  املرحلة  تلبي متطلبات  التي  اجلديدة 
اإع����ادة هيكلة الغرفة  م��ن م��ت��غ��ريات. وي��اأت��ي االإع����ان ع��ن 
�ساحة  االإم����ارة يف  لتعزيز موقع  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  �سوء  يف 
االقت�ساد الرقمي العاملي، وتر�سيخ تواجد ال�سركات العاملة 
م�سالح  متثيل  دع��م  اإىل  اإ�سافًة  ال���دويل،  النطاق  على  بها 
لها على النحو  ال�سركات العاملية التي تتخذ من دبي مقراً 

االأمثل.
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ك�سف  ال�سياق،  ذات  ويف 
رئي�ًسا  امل��اج��د  جمعة  م��ع��ايل  ت�سمية  ع��ن  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د 
ار  جُتجّ اأن��ه خري من ميثل  دب��ي، موؤكداً  لغرفة جت��ارة  فخرياً 
للغرفة،  رئي�سا  الغرير  عبدالعزيز  ومعايل  وحكماءها،  دبي 
دولية  م��ن خ��ربة  ب��ه  يتمتع  �سليم مب��ا  ب��ن  �سلطان  و���س��ع��ادة 
العلماء،  عمر  ومعايل  العاملية،  للتجارة  دب��ي  لغرفة  رئي�ًسا 

رئي�ًسا لغرفة دبي لاقت�ساد الرقمي.
اأه��م رج��ال االأعمال  م��ن  امل��اج��د واح���داً  ويعد معايل جمعة 
االإم��ارات��ي��ني، وه��و رائ���د م��ن رواد االأع��م��ال واأح���د رجاالت 
االإم��ارات والعامل  الثقافة والفكر والعمل اخلريي يف دولة 
العربي، وموؤ�س�ض جمموعة "املاجد" واأحد موؤ�س�سي جمعية 
لغرفة  موؤ�س�ض  كع�سو  املاجد  معايل  و�سارك   .. اخلري  بيت 
جت���ارة و���س��ن��اع��ة دب���ي، وك���ان ع�����س��واً ف��ع��ااًل يف ال��ع��دي��د من 

دولة  يف  والعلمية  واالإن�سانية  والتجارية  املالية  املوؤ�س�سات 
االإمارات، وله اإ�سهامات عديدة يف دفع عجلة النمو والتنمية 

يف العديد من القطاعات يف الدولة.
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  دبي  جمل�ض  واعتمد 
بن را�سد اآل مكتوم ت�سكيل جلنة عليا ت�سم الروؤ�ساء الثاثة 
اخلطة  لو�سع  الغرير  عبدالعزيز  معايل  برئا�سة  للغرف 
�ساحب  لروؤية  دبي حتقيًقا  لغرف  اال�سرتاتيجية اجلديدة 
ال�سمو نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 
اأع�ساء غ��رف جت��ارة دب��ي هم  ق��ال �سموه:  اجل��دي��دة، حيث 
االقت�سادية  امل�ستقبلية  روؤيتنا  حتقيق  يف  اأ�سا�سيون  �سركاء 
اإقليمًيا وعاملًيا خال الفرتة  .. ونتوقع منهم ن�ساًطا كبرياً 
القادمة. و�ست�سم غرفة دبي للتجارة العاملية كافة ال�سركات 
ال�سركات  لكافة  باالإ�سافة  عاملي،  تواجد  لها  التي  املحلية 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي تتخذ دب���ي م��ق��راً ل��ه��ا، وذل���ك ب��ه��دف متثيل 
كمقر  ومكانتها  اخل��ارج��ي��ة  دب��ي  جت���ارة  وتعزيز  م�ساحلها 

اإقليمي لل�سركات العاملية.
وتهدف غرفة دبي للتجارة العاملية اإىل دعم روؤية حكومة دبي 
اأ�سواق  وا�ستهداف  االقت�سادي  االنفتاح  من  املزيد  لتحقيق 
خطاها  وت��ع��زي��ز  الوطنية  ال�سركات  ودع���م  ج��دي��دة،  عاملية 
واملواهب  امل�ستثمرين  ج��ذب  على  ع��اوًة  للعاملية،  للو�سول 
املميزة لان�سمام ملجتمع االأعمال املزدهر يف االإمارة، وذلك 
املحفزة  والبيئة  ال��داع��م  امل��ج��ال  تهيئة  يف  اال���س��ت��م��رار  ع��رب 
والت�سهيات  الت�سريعية  االأط��ر  ي�سمل  مبا  االأع��م��ال  ل��رواد 

واملزايا الن�سبية.
وتتكون ع�سوية غرفة دبي للتجارة العاملية من رجال االأعمال 
وال�سركات وامل�ستثمرين من داخل الدولة وخارجها، ويتوىل 
اإدارتها جمل�ض اإدارة ي�سم ممثلني عن كربى ال�سركات التي 

تتخذ من دبي مقراً لها.
اأما غرفة دبي لاقت�ساد الرقمي فتخت�ض بكافة ال�سركات 
املعنية باالقت�ساد امل�ستقبلي الرقمي يف االإمارة، وذلك بهدف 

متثيل م�ساحلها والعمل على تعزيز دور االقت�ساد الرقمي 
يف اقت�ساد دبي .. و�ست�سم الغرفة يف ع�سويتها رواد االأعمال 
والرقمية  التقنية  ���س��رك��ات  يف  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن  وال�����س��رك��ات 
ي�سم  اإدارت��ه��ا جمل�ض  ويتوىل  وخارجها،  الدولة  داخ��ل  من 

�سخ�سيات عاملية وممثلي كربى �سركات التقنية.
مبجموعة  الرقمي  لاقت�ساد  دب��ي  غرفة  ت�سطلع  و�سوف 
الدرا�سات  وتطوير  امل�ساريع  اإط��اق  راأ�سها  على  املهام  من 
حول االقت�ساد اجلديد وحتويل دبي ملركز عاملي لاقت�ساد 
الرقمي، وت�سريع اجلهود خللق اأف�سل بنيه حتتية رقمية يف 
العامل يف دبي .. كما �ستعمل الغرفة على بناء �سبكة عاقات 
دولية وحملية متخ�س�سة من رواد االأعمال و�سركات التقنية 
و�سناديق التمويل، ودعم تطوير الت�سريعات واالإجراءات يف 
اأف�سل  خللق  عامة  ب�سورة  واالإم���ارات  خا�سة،  ب�سورة  دب��ي 
على  العمل  على  ع���اوًة  ال��رق��م��ي،  لاقت�ساد  ج��اذب��ة  بيئة 
ا�ستقطاب رجال االأعمال اجلدد واملواهب ومنحهم امتيازات 

وت�سهيات جديدة.

 خطة دبي للتجارة اخلارجية 
ع��ل��ى �سعيد اآخ����ر، اع��ت��م��د ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم خ���ال االج��ت��م��اع خ��ط��ة دب���ي للتجارة 
اخل��ارج��ي��ة، وال��ت��ي ت��اأت��ي لدعم ه��ذا القطاع امل��ح��وري الذي 
اقت�ساد دبي وناجتها  الرئي�سة يف  اأبرز املحركات  اأحد  ميثل 
التعامات  وتطوير  التجارة  قطاع  ك��ف��اءة  وتعزيز  املحلي، 

اخلا�سة به و�سرعتها.
وق����ال ���س��م��وه: اع��ت��م��دن��ا خ���ارط���ة دب���ي ال��ت��ج��اري��ة الدولية 
اجلديدة والتي تت�سمن خطوطاً ماحية وجوية الأكر من 
حالياً .. مع العمل على متديد  العامل  حول  مدينة   400
هذه ال�سبكة اإىل 200 مدينة جديدة لرت�سيخ دور االإمارة 
يف قلب حركة التجارة العاملية .. قدرنا اأن نكون مطار العامل 

وميناءه الرئي�سي.

قيمة  ل��رف��ع  اخلم�سية  خطتنا  ك��ذل��ك  اع��ت��م��دن��ا  واأ����س���اف: 
التبادل التجاري اخلارجي لاإمارة من 1،4 اإىل 2 تريليون 
درهم .. نعرف ماذا نريد .. وكيف ن�سل .. ولدينا الطاقات 

الوطنية لتنفيذ اخلطة.
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  و���س��دد 
ع��ل��ى ����س���رورة اال���س��ت��م��رار يف حت��ق��ي��ق االإجن������ازات النوعية 
وتطوير املبادرات املبتكرة التي ت�سهم يف دفع عجلة التنمية 
وا�ستدامتها يف خمتلف القطاعات يف دبي، حيث قال �سموه: 
ر�سالتي وحمدان ومكتوم للجميع .. من ال يتحرك لاأمام 
ف��ه��و يف ت��راج��ع .. وم���ن ي��رك��ن الإجن������ازات امل��ا���س��ي يخ�سر 

م�ستقبله .. دبي مكانها يف امل�ستقبل ..
وقدرها اأن تكون القلب االقت�سادي العاملي الناب�ض باحلياة 

يف هذه املنطقة .. والقادم اأجمل اإذا كانت العزائم اأعظم.
و�ستعمل خطة دبي اخلم�سية للتجارة اخلارجية على جعل 
اإىل  اإ�سافًة  االأع��م��ال،  ممار�سة  �سهولة  يف  عاملياً  االأوىل  دبي 
تعزيز مكانتها كاأحد اأهم املراكز التجارية يف العامل، عاوًة 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل ع��ل��ى و���س��ع اإج�����راءات وخ��ط��ط ل��دع��م التجارة 

و�سمان بيئة عمل جاذبة يف دبي.
كما �ست�سهم اخلطة يف قيادة مرحلة النمو امل�ستقبلي لقطاع 
خ��ال حزمة من  وم��ن  دب��ي،  من  انطاقاً  العاملية  التجارة 
الت�سريعات  تب�سيط  على  تعمل  التي  وامل��ب��ادرات  االإج���راءات 
املالية  واالم���ت���ي���ازات  ال��ت�����س��ه��ي��ات  وت��ق��دمي  ال��ع��اق��ة،  ذات 
اإلكرتونية موحدة  وامل�سرفية، باالإ�سافة اإىل توفري من�سة 
ومتكاملة لكافة الدوائر املعنية مبمار�سة االأعمال يف قطاع 

التجارة.
دبي  املقبلة موقع  االأع��وام اخلم�ض  و�ستدعم اخلطة خال 
العاملية، ومن  التجارة  كمركز لوجي�ستي عاملي على خارطة 
املناطق  خال الرتكيز يف التجارة اخلارجية على عدد من 
اأمريكا  تت�سمن  والتي  العامل،  ح��ول  الرئي�سية  اجلغرافية 

الاتينية واأفريقيا واآ�سيا.

• دبي مكانها يف امل�صتقبل وقدرها اأن تكون القلب القت�صادي العاملي الناب�س باحلياة .. والقادم اأجمل اإذا كانت العزائم اأعظم
غرفة جتارة دبي اإىل ثالث غرف ت�صمل: غرفة جتارة دبي, وغرفة دبي للتجارة العاملية, وغرفة دبي لالقت�صاد الرقمي هيكلة  • اإعادة 

• تغيري منظومة العمل يف الغرف لتكون الذراع القت�صادي الأهم لالإمارة يف بناء قطاعات جديدة وتر�صيخ دورها التجاري العاملي
دبي التجارية الدولية اجلديدة وتت�صمن خطوطًا مالحية وجوية لأكرث من 400 مدينة حول العامل حاليا  خارطة  • اعتمدنا 

قيمة التبادل التجاري اخلارجي لدبي من 1,4 اإىل 2 تريليون درهم  لرفع  خم�صية  خطة  • اعتمدنا 
م�صوؤويل الإمارة ومدراء دوائرها وهيئاتها وموؤ�ص�صاتها مدتها 3 �صنوات  جميع  مع  ُملِزمة  عمل  عقود  • توقيع 

للجميع .. من ل يتحرك لالأمام فهو يف تراجع .. ومن يركن لإجنازات املا�صي يخ�صر م�صتقبله • ر�صالتنا 

اختتام الدورة التن�صيطية الأوىل لأع�صاء ال�صلطة الق�صائية يف اأبوظبي
•• اأبوظبي- وام

االأوىل  التن�سيطية  ال���دورة  الق�سائية  اأبوظبي  اأكادميية  اختتمت 
الأع�ساء ال�سلطة الق�سائية يف اأبوظبي للعام 2021، مب�ساركة 90 
من اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية مبختلف الدوائر اجلزائية االبتدائية 
واال�ستئنافية وحماكم النق�ض، وذلك يف اإطار اجلهود نحو جتويد 
التدريب  خ��ال  من  العاملية،  املمار�سات  اأرق��ى  اإىل  و�سواًل  االأح��ك��ام 
املتغريات  ومواكبة  الق�سائية،  ال�سلطة  الأع�ساء  امل�ستمر  والتطوير 
والتطورات على خمتلف االأ�سعدة. وتهدف هذه الدورة، التي اأقيمت 
عن بعد باإ�سراف اإدارة التفتي�ض الق�سائي يف دائرة الق�ساء باأبوظبي، 
واأع�ساء  الق�ساة  ال�سادة  من  الوطنية  ال��ك��وادر  م��ه��ارات  تنمية  اإىل 
النيابة العامة حول معرفة ومقا�سد التعديات امل�ستحدثة بقانون 

االجراءات اجلزائية وقانون العقوبات، مما يحقق توحيد االجتاهات 
مبا  ال�سحيح،  والق�سائي  القانوين  التف�سري  اأ�سول  وفق  واملفاهيم 
اجلودة.  عاملية  ناجزة  عدالة  حتقيق  نحو  امل�سرع  م�ستهدفات  يعزز 
واأكد امل�ست�سار علي ال�ساعر الظاهري مدير اإدارة التفتي�ض الق�سائي 
واأعوانهم،  الق�ساة  لل�سادة  التن�سيطية  ال��دورات  هذه  اإقامة  اأهمية 
تبادل  الق�سائي من خال  القانوين  الفكر  اإث��راء  لدورها يف  نظراً 
املتعلقة  واال���س��ك��ال��ي��ات  امل��م��ار���س��ات  اأه����م  ح���ول  وال��ن��ق��ا���س��ات  االآراء 
باملو�سوعات املطروحة بور�ض العمل، مما يعزز تبادل اخلربات ونقل 
املمار�سات  اأف�سل  اإىل  الق�ساة، و�سواًل  الروؤى بني  املعرفة، وتوحيد 
الق�سائية وحتقيق الريادة لعدالة ناجزة عاملية اجلودة. واأ�ساف اأن 
بقانون  امل�ستحدثة  التعديات  على  ال�سوء  اإلقاء  ت�ستهدف  ال��دورة 
ال��ع��ق��وب��ات، وال��ت��ي تت�سمن تعديل  االإج������راءات اجل��زائ��ي��ة وق��ان��ون 

بع�ض اأحكام قانون العقوبات، اإ�سافة اإىل تعديل بع�ض اأحكام قانون 
االجراءات اجلزائية وقانون اخت�سا�ض املحاكم ال�سرعية بنظر بع�ض 
اإىل اأن التعديات امل�ستحدثة تاأتي يف اإطار جهود  اجلرائم، م�سرياً 
دولة االإمارات امل�ستمرة نحو تطوير بنيتها الت�سريعية والعدلية، مبا 
يتفق مع هويتها ويعك�ض روح االنفتاح الذي تتحلى به دولة االإمارات 
�سمن بيئة ت�سريعية لدولة عاملية تتوافق مع تعددية الثقافات. من 
جهتها اأو�سحت اأكادميية اأبوظبي الق�سائية اأن الدورة التن�سيطية 
الأع�ساء ال�سلطة الق�سائية ت�سمنت عدة حماور اأهمها م�ستحدثات 
قانون االجراءات اجلزائية، حيث متت مناق�سة امل�ستهدفات الكربى 
من حتديث البنية الت�سريعية لقانون االجراءات اجلزائية من حيث 
ين�سجم مع  االج���راءات اجلزائية مبا  واحل��ري��ات يف  تاأكيد احلقوق 

املعاهدات واملواثيق الدولية .
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اأخبـار الإمـارات
من  جرعة   7.477.881

لقاح كوفيد - 19 يف الدولة
•• اأبوظبي-وام

103،156 جرعة من  تقدمي  املجتمع عن  ووقاية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات  "كوفيد19-" خال  لقاح 
اجلرعات التي مت تقدميها حتى اأم�ض 7،477،881 جرعة ومعدل توزيع 

اللقاح 75.61 جرعة لكل 100 �سخ�ض.
اإىل  و�سعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�ض "كوفيد19-".

)ال�سحة( جتري 209,079 فح�سا جديدًا خالل 24 �ساعة

�صفاء  حالة  و2,348  بكورونا  جديدة  اإ�صابة   2,172
•• اأبوظبي-وام

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت امل�سابة 
وعزلهم  لهم  واملخالطني  "كوفيد19-"  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�ض 
..اأعلنت الوزارة عن اإجراء 209،079 فح�سا جديدا خال ال�ساعات 
ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث 

تقنيات الفح�ض الطبي.

نطاق  وتو�سيع  الدولة  والفح�ض يف  التق�سي  اإج��راءات  تكثيف    و�ساهم 
2،172 حالة اإ�سابة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�ض  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��ازم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���االت 

جمموع احلاالت امل�سجلة 444،398 حالة.
6 ح���االت م�سابة وذل���ك م��ن تداعيات  ال����وزارة ع��ن وف���اة  اأع��ل��ن��ت    كما 
االإ�سابة بفريو�ض كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  1،451

تعازيها  وخال�ض  اأ�سفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة    واأعربت 
وموا�ساتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �سماناً ل�سحة و�سامة اجلميع.
2،348 حالة جديدة مل�سابني بفريو�ض  اأعلنت ال��وزارة عن �سفاء    كما 
بعد  املر�ض  اأعرا�ض  من  التام  وتعافيهم  كوفيد19-  امل�ستجد  كورونا 
وبذلك  امل�ست�سفى،  دخولهم  منذ  ال��ازم��ة  ال�سحية  الرعاية  تلقيهم 

يكون جمموع حاالت ال�سفاء 427،188 حالة.

برعاية �سيف بن زايد  

اختتام الن�صخة ال�صابعة من معر�س وموؤمتر واجهة التعليم ومنتدى �صباب ال�صرق الأو�صط 2021  
•• اأبوظبي- وام

�سباب  ومنتدى  التعليم  واجهة  وموؤمتر  معر�ض  فعاليات  اأم�ض  اختتمت 
ال�سرق االأو�سط 2021 التي انطلقت اأعماله اأم�ض االأول افرتا�سيا حتت 
جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  رعاية 
وموؤ�س�سة  جامعة   150 مب�ساركة  ي��وم��ني  مل��دة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  ال����وزراء 
تعليمية من داخل وخارج الدولة لت�سليط ال�سوء على اأحدث ما تو�سلت 
م�ستقبل  يف  والبحوث  التقني  والتقدم  املختلفة  وتطبيقاتها  العلوم  اإليه 
التعليم ومهارات امل�ستقبل من خال تواجد اأ�سحاب املعايل الوزراء وكبار 
جامعات  ممثلي  م��ن  ونخبة  التعليم  وخ���رباء  ال��ق��رار  و�سناع  امل�����س��وؤول��ني 

وموؤ�س�سات.

حوارية  وجل�سات  وور���ض  ونقا�سية  علمية  جل�سات  املوؤمتر  اأعمال  و�سهدت 
للطلبة. واأكدت �سعادة الدكتورة موزة �سعيد البادي رئي�سة اللجنة املنظمة 
للموؤمتر.. اأن م�ساركة اأ�سحاب ال�سمو واملعايل والقيادات الرتبوية و�سناع 
القرار يف هذا املوؤمتر كانت عامة فارقة ومميزة يف اإثراء حماور املوؤمتر 
الراهنة  الظروف  ظل  يف  التعليمية  ال�سيا�سات  اأهم  على  ال�سوء  وت�سليط 
والثورة الرقمية التي اأ�سحت واقعاً ملمو�ساً وكيفية التعامل مع التقنيات 
واملت�سارعة  املتاحقة  التطورات  ومواكبة  اال�سطناعي  الذكاء  ومتطلبات 
التعليم والتعلم، واالرتقاء  املجال مبا يعزز ويدعم جهود حت�سني  يف هذا 

باملخرجات التعليمية والبحث العلمي.
وقالت " حقق املعر�ض يف ن�سخته ال�سابعة 2021 اإجنازات غري م�سبوقة 
حيث ا�ستطعنا مواجهة حتديات جائحة كورنا يف ظروف ا�ستثنائية طراأت 

وبف�سل  ال��ظ��روف  ه��ذه  ظ��ل  اأهمية خا�سة يف  للتعليم  وك��ان  ال��ع��امل  على 
التعليمية يف  العملية  ا�ستمرت  املهياأة  التحتية  والبنية  ال�سليم  التخطيط 
املدار�ض واجلامعات بهمة عالية وطموح كبري متا�سياً مع توجهات الدولة 
والقيادة الر�سيدة يف ا�ستمرارية التعليم عن بعد لكافة القطاعات التعليمية 
التعليم  واجهة  معر�ض  حقق  ثاقبة  قيادية  " بروؤية  واأ�سافت  بالدولة". 
اأهدافه وو�سل اإىل العاملية من خال من�سة افرتا�سية فريدة اجتمع من 
و�سبه احلكومية  والباحثني من اجلهات احلكومية  القرار  �سناع  خالها 
والقطاع اخلا�ض وهذا يعك�ض اهتمام قيادتنا الر�سيدة يف التعليم باعتباره 
من اأهم املنطلقات نحو التميز واالإب��داع واإن التعليم هو حقيقة من يقود 
جميع القطاعات يف الدولة اإ�سافة اإىل العدد الكبري من الطلبة واملهتمني 

الذين �ساركوا وتابعوا جل�سات املوؤمتر وفعاليات املعر�ض واملنتدى".

ال�سيخ  �سمو  الفريق  اإىل  العميقني  وتقديريها  ب�سكرها  البادي  وتوجهت 
�سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض ال��وزراء وزير الداخلية، على 
واهتمام  االأوىل  الن�سخة  ان��ط��اق��ة  منذ  احل���دث  ل��ه��ذا  ال��ك��رمي��ة  رع��اي��ت��ه 
االأثر  لها  كان  التي  امل�ستمرة  وتوجيهاته  �سموه  قبل  من  حثيثة  ومتابعة 

االأكرب يف جناح ومتيز معر�ض واجهة التعليم 2021.
واأو�سحت اأن معر�ض واجهة التعليم ركز على مرونة طريقة العر�ض، مما 
اأتاح الو�سول الفوري اإىل املعلومات من خال توظيف التكنولوجيا خلدمة 
اأبنائنا الطلبة يف كافة املراحل التعليمية وكذلك ربط ج�سور املعارف من 
خال بيئة تعليمية افرتا�سية حتاكي طبيعة عمل القطاعات وتعزز ن�سر 
املعرف�ة وتكر�ض ثقاف�ة االبتكار كاأ�سا�ض لتحقيق التنمية امل�ستدامة وجودة 

احلياة وا�ست�سراف امل�ستقبل.

دائرة البلديات والنقل و�صركة »بيانات« تتعاونان للت�صغيل التجريبي للمركبات ذاتية القيادة لنقل الركاب يف اأبوظبي
•• اأبوظبي- وام

والنقل  ال��ب��ل��دي��ات  دائ�����رة  وق��ع��ت   
ات��ف��اق��ي��ة تعاون  اأب��وظ��ب��ي  ب���اإم���ارة 
اخلرائط  لر�سم  بيانات  �سركة  مع 
اجليومكانية،  والبيانات  وامل�ساحة 
الرائدة   "42" ملجموعة  والتابعة 
اال�سطناعي  ال����ذك����اء  جم�����ال  يف 

واحلو�سبة ال�سحابية .
وي�����ت�����ع�����اون ال�����ط�����رف�����ان مب���وج���ب 
االتفاقية يف تنفيذ عملية الت�سغيل 
التجريبي للمركبات ذاتية القيادة 
اأبوظبي،  اإم����ارة  يف  ال��رك��اب  لنقل 
ودعم ا�سرتاتيجية دائرة البلديات 
وتطوير  ال���ذك���ي،  ل��ل��ن��ق��ل  وال��ن��ق��ل 
للتنقل  وم���ب���ت���ك���رة  ذك���ي���ة  ح���ل���ول 
تدعم جهود الدائرة ومركز النقل 
اإر�ساء  ن��ح��و  ل��ه��ا،  ال��ت��اب��ع  امل��ت��ك��ام��ل 
البنية التحتية الازمة ال�ستخدام 
ال���ق���ي���ادة �سمن  ذات����ي����ة  امل���رك���ب���ات 
منظومة نقل متكاملة وم�ستدامة 
املقدمة  اخل��دم��ات  ب��ج��ودة  ترتقي 
وتدعم  ورواده�����ا،  االإم�����ارة  ل�سكان 

التنمية املحلية مبختلف اأبعادها.
�سعادة  م����ن  ك����ل  االت���ف���اق���ي���ة  وق�����ع 
العام  امل���دي���ر  امل����رزوق����ي،  ع���ب���داهلل 
ملركز النقل املتكامل، وال�سيد ح�سن 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  احل��و���س��ن��ي، 
ب��ي��ان��ات ب��ح�����س��ور معايل  ل�����س��رك��ة 
رئي�ض  االأح����ب����اب����ي،  حم��م��د  ف����اح 
وال��ن��ق��ل، و�سعادة  ال��ب��ل��دي��ات  دائ���رة 
ع����ب����داهلل ال�������س���اه���ي، وك���ي���ل دائ�����رة 
من�سور  و�سعادة  والنقل  البلديات 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  امل���ن�������س���وري 
للعمليات ملجموعة "42".

وق�����ال ����س���ع���ادة ع���ب���داهلل امل���رزوق���ي 
املتكامل،  النقل  ملركز  العام  املدير 
التجريبي  ال��ت�����س��غ��ي��ل  اإط�����اق  اإن 
اإمارة  يف  القيادة  ذات��ي��ة  للمركبات 
اأب��وظ��ب��ي، ي��د���س��ن م��رح��ل��ة جديدة 
املحلي  ال��ن��ق��ل  ق���ط���اع  م�����س��رية  يف 
وت��ط��وي��ر ه���ذا ال��ق��ط��اع م��ن خال 
توظيف التقنيات الذكية يف خدمة 
اإن هذا  االإم������ارة ورواده������ا.  ���س��ك��ان 
�سي�سهم  "بيانات"  م���ع  ال���ت���ع���اون 
النقل  مفاهيم  �سياغة  اإع����ادة  يف 
ويعزز من  القطاع،  وم�ستقبل هذا 
دوره يف خدمة املجتمع واالقت�ساد، 
ي�سهل  ال��ذك��ي  ال��ن��ق��ل  اأن  �سيما  ال 
ان�سيابية  ويح�سن  التنقل  ح��رك��ة 
احل��رك��ة امل��روري��ة وي��رف��ع م�ستوى 

ال�سامة على الطرق.
االتفاقية  اأن  اإىل  امل��رزوق��ي  واأ���س��ار 
امل��وق��ع��ة م��ع ���س��رك��ة ب��ي��ان��ات، تتيح 
اأم���ام القطاع اخل��ا���ض وهو  امل��ج��ال 
����س���ري���ك ا����س���رتات���ي���ج���ي ح���ي���وي يف 
للم�ساركة  املحلية،  التنمية  عملية 
الذكي  ال��ن��ق��ل  ق���ط���اع  ت��ط��وي��ر  يف 
ودعم الربامج وامل�سروعات احلالية 
القطاع  ه��ذا  لتطوير  وامل�ستقبلية 
املتغريات  م��واك��ب��ة  م��ن  وال��ت��م��ك��ني 

املتاحقة التي ي�سهدها.
وي����ن���������ض االت�������ف�������اق امل������وق������ع بني 
برنامج  اإن�������س���اء  ع���ل���ى  ال���ط���رف���ني 
بالتن�سيق  ال��ق��ي��ادة  ذات��ي��ة  امل��رك��ب��ات 
ب��ني مركز  وبالتعاون  ال��دائ��رة  م��ع 

ه���ذه ال�����س��ن��اع��ة ب���دول���ة االإم������ارات 
العربية املتحدة وخارجها".

اإطار  ال��ط��رف��ان يف  ���س��ي��ت��ع��اون  ك��م��ا 
ال�ستك�ساف  امل���وق���ع���ة  االت���ف���اق���ي���ة 
اجتاهات �سناعة املركبات امل�ستقلة 
التقنيات  واأح����دث  ال��ق��ي��ادة،  ذات��ي��ة 
املجال،  ه��ذا  يف  املبتكرة  واحل��ل��ول 
االأ�سا�سية  التحتية  البنية  واإر���س��اء 
ل���ل���م���رك���ب���ات ذات�����ي�����ة ال����ق����ي����ادة يف 
اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي، مب��ا يف ذل���ك على 
خريطة  احل�����س��ر،  ال  امل��ث��ال  �سبيل 
ع���ال���ي���ة ال����دق����ة وحت����دي����د امل���واق���ع 
بالتكنولوجيا عالية الدقة وجمال 
ذاتية  امل���رك���ب���ات  اع���ت���م���اد  اخ���ت���ب���ار 
القيادة وتكنولوجيا البنية التحتية 
املركبة  ات�سال  تقنية  تخترب  التي 
عن  ف�����س��ًا  اخل���ارج���ي،  مبحيطها 
االأخرى  التعاون  فر�ض  ا�ستك�ساف 
وال���ت���ط���وي���ر  ال����ب����ح����ث  يف جم�������ال 
القيادة،  ذاتية  باملركبات  اخلا�سة 
وغريها  االختبار  اأ�سطح  وتطوير 
االأخ����رى للمركبات  ال��ت��ج��ارب  م��ن 
بالركاب  اخل��ا���س��ة  ال��ق��ي��ادة  ذات��ي��ة 

والت�سليم.
دائ���رة  �ستعمل  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
وبالتن�سيق  وال���ن���ق���ل  ال���ب���ل���دي���ات 
وال���������ت���������ع���������اون م���������ع ال�����������س�����رك�����اء 
العاقة  اأ�سحاب  اال�سرتاتيجيني 
الت�سريعية  ال��ب��ن��ي��ة  اإر�����س����اء  ع��ل��ى 
الازمة  وال��رق��اب��ي��ة  والتنظيمية 
القيادة،  ذاتية  املركبات  ال�ستخدام 
وم�����راج�����ع�����ة واع�����ت�����م�����اد امل����ن����اف����ذ 
التحتية  وال���ب���ن���ي���ة  ال�������س���روري���ة 

احلو�سني،  ح�����س��ن  ال�����س��ي��د  وق�����ال 
الرئي�ض التنفيذي ل�سركة بيانات: 
البلديات  دائ���رة  م��ع  �سراكتنا  "اإن 
والنقل ومركز النقل املتكامل تفتح 
اآفاقاً مثرية جديدة وفر�ساً مهمة 
وتعزيز  ال���ن���ق���ل،  ق���ط���اع  ل��ت��ح��وي��ل 
ال�����س��ام��ة ع��ل��ى ال��ط��رق، وحت�سني 
ا����س���ت���ه���اك ال���ط���اق���ة واالزدح���������ام 
امل���روري، واإح���داث ث��ورة يف طريقة 

عي�ض النا�ض وعملهم وتنقلهم".
"تعتمد  احل����و�����س����ن����ي:  واأ�������س������اف 
ب�سكل كبري  القيادة  ذاتية  املركبات 
املكانية،  اجلغرافية  البيانات  على 
وقدرات  املتقدمة  اخلرائط  ور�سم 
وبيانات  اال����س���ط���ن���اع���ي،  ال����ذك����اء 
ال�سحيح من اخلربة  املزيج  لديها 
منو  يف  للم�ساهمة  والتكنولوجيا 

بيانات،  و���س��رك��ة  امل��ت��ك��ام��ل  ال��ن��ق��ل 
واإطاق عملية الت�سغيل التجريبي 
ل��ل��م��رك��ب��ات ذات����ي����ة ال���ق���ي���ادة على 
االأوىل  املرحلة  ت�سمل  مرحلتني، 
املنطقة  يف  تعمل  م��رك��ب��ات  ث���اث 
وتتوزع  ي��ا���ض،  ب��ج��زي��رة  الرئي�سية 
مواقع االإركاب والتنزيل فيها على 
الت�سوق  ومراكز  واملطاعم  الفنادق 
املرحلة  تت�سمن  ف��ي��م��ا  وامل��ك��ات��ب، 
الثانية ما يزيد على 10 مركبات يف 
مناطق وحمطات خمتلفة مبدينة 
اأبوظبي. و�ستكون اخلدمة جمانية 
من  تقدميها  وي��ت��م  املرحلتني،  يف 
ال�ساعة 8:00 �سباحاً اإىل ال�ساعة 
موظف  وج��ود  مع  م�ساًء،   8:00
ال�سامة يف مقعد القيادة، لت�سهيل 
حال  يف  والتدخل  الت�سغيل  عملية 

وحر�سا  م��ف��اج��ئ،  اأم���ر  اأي  ظ��ه��ور 
االأمن  معايري  اأع��ل��ى  تطبيق  على 

وال�سامة.
نظام  بتوفري  بيانات  �سركة  وتقوم 
تقني الإدارة املركبات ذاتية القيادة، 
ال�سامل  االخ���ت���ب���ار  ع��م��ل��ي��ة  ودع����م 
مبا  واالأم����ان،  ال�سامة  مل�ستويات 
اإدارة نظام االأمان املركزي  يف ذلك 
ومن�سة اإدارة العمليات، ف�سًا عن 
االإ�سراف على عملية املركبات ذاتية 
االمتثال  لغر�ض  ال�ساملة  القيادة 
وامل�����رور والئحته  ال�����س��ري  ل��ق��ان��ون 
التنفيذية لدولة االإمارات العربية 
املتحدة ب�سكل كامل. تتما�سى هذه 
املبادرة مع روؤية ال�سركة باأن تكون 
تطوير  يف  وم��وؤث��راً  ف��اع��ًا  �سريكاً 

قطاع النقل الذكي.

اختبار  وط�����رق  ال���ط���ري���ق  جل���ان���ب 
واالإ�سراف  القيادة،  ذاتية  املركبات 
بال�سامة  املتعلقة  اجل��وان��ب  على 
والتدريب، واإ�سدار الت�ساريح ذات 
ال�����س��ل��ة، واإع�����داد ال��ل��وائ��ح واالأدل����ة 
القيادة  ذات��ي��ة  للمركبات  ال��ازم��ة 
يف اأبوظبي وخا�سة على امل�ستويني 
3 و 4 /م�ستويات الأمتتة املركبات 
ذات��ي��ة ال��ق��ي��ادة/، واع��ت��م��اد معايري 
الذكي  للنقل  االإل��ك��رتوين  االأم���ن 
االت�ساالت  اأم�����ن  ت�����س��م��ن  وال���ت���ي 
وال�����ربجم�����ي�����ات امل�������س���ت���خ���دم���ة يف 
املركبة ذاتية القيادة واأي اإجراءات 
اأعلى  ل�سمان  اإ���س��اف��ي��ة  ���س��روري��ة 
وال�سامة  االأم���������ان  م�������س���ت���وي���ات 
ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة يف ه���ذا  وال�����ك�����ف�����اءة 

القطاع.
ذاتية  امل��رك��ب��ات  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ال��ق��ي��ادة ه��ي م��رك��ب��ات ق����ادرة على 
ا���س��ت�����س��ع��ار ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ي��ط��ة بها 
واملاحة دون تدخل ب�سري، وتعتمد 
ع��ل��ى خ��وارزم��ي��ات ر���س��م اخلرائط 
من  عليها  حت�سل  التي  والبيانات 
مدجمة  متعددة  ا�ست�سعار  اأج��ه��زة 
ب���ه���ا ل���ت���ح���دي���د م�������س���ار ال���ط���ري���ق، 
اال�ست�سعار  اأج�����ه�����زة  وت��ت�����س��م��ن 
اأ�سبه  تقنية  اأن��ظ��م��ة  ال��ن��م��وذج��ي��ة 
روؤي����ة جم�سمة،  ون��ظ��ام  ب����ال����رادار، 
ونظام حتديد املواقع اجلغرافية /

GPS/، ونظام التعرف الب�سري 
على االأ�سياء، ونظام حتديد املوقع 

يف الوقت احلقيقي.

فريدة احل��سني: احلملة ال�طنية للتطعيم �سد ك�فيد - 19 م�ستمرة ومن�سي بخطى ثابتة نح� مرحلة التعايف 

حتديث تطبيق احل�صن ليكون مبنزلة ال�صجل الوطني الإلكرتوين للقاح كوفيد – 19 يف الدولة
•• اأبوظبي- وام 

عن  الر�سمي  املتحدث  احلو�سني  ف��ري��دة  ال��دك��ت��ورة  اأك���دت 
اأن احلملة الوطنية للتطعيم  القطاع ال�سحي يف الدولة.. 
�سد "كوفيد - 19" م�ستمرة واأن االإمارات مت�سي بخطى 
بالرتكيز  اجلائحة  من  التعايف  مرحلة  نحو  وواثقة  ثابتة 
موؤ�س�سات  ملختلف  ت�ساركية  وط��ن��ي��ة  ع��م��ل  منظومة  ع��ل��ى 
املجتمع  اأف���راد  و�سامة  �سحة  �سمان  اإىل  تهدف  ال��دول��ة 
التعامل  ا�ستباقيا يف  الدولة ر�سخت نهجا  اإن  كافة. وقالت 
مع االأزمات وكانت من اأوىل دول العامل التي توفر لقاحات 
ب�����س��ك��ل جم����اين وطبقت  ال�����س��ك��ان  19 جل��م��ي��ع   - ك��وف��ي��د 
ال��وق��ائ��ي��ة يف مواجهة  االإج������راءات  م��ن  م��ت��ط��ورة  منظومة 
للتخطيط  فاعلة  ا�سرتاتيجية  وتبنت  اجلائحة  تداعيات 

للتعايف على م�ستوى القطاعات كافة.
التي عقدتها حكومة  االإع��ام��ي��ة  االإح��اط��ة  واأك���دت خ��ال 
امل�ستجد  كورونا  فريو�ض  م�ستجدات  ح��ول  اأم�ض  االإم���ارات 
"كوفيد – 19".. اأن االإمارات توا�سل منهجيتها اخلا�سة 
بالفحو�سات الهادفة اإىل االكت�ساف املبكر والتق�سي للحد 
اإج��راء فحو�سات مكثفة ملختلف  انت�سار اجلائحة عرب  من 
فئات املجتمع اإذ جتاوز اإجمايل عدد الفحو�سات حتى اليوم 
 35.5" املليون  ون�سف  مليونا  وثاثني  خم�سة  من  اأك��ر 

مليون" فح�ض.
ليكون  احل�����س��ن  تطبيق  حت��دي��ث  م���وؤخ���راً  مت  اأن���ه  وك�سفت 
مبنزلة ال�سجل الوطني االإلكرتوين للقاح "كوفيد – 19" 
البيانات  جميع  على  التطبيق  ويحتوي  االإم���ارات  دول��ة  يف 
املتعلقة بجرعات "كوفيد – "19 والتي يتم توفريها من 

قبل مراكز التطعيم املختلفة.
واأكدت اأن هذه املبادرة ا�ستباقية يف االإمارات وتعد البيانات 
املتوفرة يف برنامج احل�سن وثيقة ر�سمية معتمدة يف الدولة 
الإثبات التطعيم باللقاح وميكن لاأ�سخا�ض حفظ ال�سجل 

وطباعته متى دعت احلاجة لذلك.

وقالت الدكتورة فريدة احلو�سني اإن اجلهات ال�سحية تتابع 
�سري عمليات التطعيم يف جميع االإمارات ومراكز التطعيم 
لت�سمل  التطعيمات  ن��ط��اق  تو�سيع  م��وؤخ��راً  ومت  املختلفة 
جميع الفئات امل�ستهدفة من اأفراد املجتمع البالغني ملن هم 
يف �سن ال�16 فما فوق وذلك بهدف تطعيم اأكرب �سريحة يف 
املجتمع مبا ي�سهم يف الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة.. داعية 
يتعني  حيث  اللقاح  باأخذ  امل��ب��ادرة  اإىل  كافة  املجتمع  اأف���راد 
حجز موعد مع مقدم الرعاية ال�سحية يف اأقرب وقت ممكن 

حتى يت�سنى لهم احل�سول على اللقاح يف املوعد املحدد.
حتديثها  يف  اأف���ادت  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأن  واأو�سحت 
معدل  ارتفاع  اإىل  العاملي  الوبائي  الو�سع  ب�ساأن  االأ�سبوعي 
اإع����ان عدد  م��ع  بكوفيد19-  االإ���س��اب��ة اجل��دي��دة  ح���االت 
داخل  املتحورة  ال�ساالت  املزيد من  ال��دول عن وج��ود  من 

حدودها.
اطاع  على  ال��دول��ة  يف  ال�سحية  اجل��ه��ات  ان  اإىل  واأ���س��ارت 
كورونا  فريو�ض  ب�ساأن  احلا�سلة  والتغيريات  بالتحديثات 
امل�ستجد ب�سكل م�ستمر ومن خال املتابعة والر�سد لوحظ 
وجود طفرات جديدة قد تكون مرتبطة بزيادة عدد احلاالت 
يف بع�ض دول العامل وقد مت التعرف على بع�ض ال�ساالت 

املتحورة يف بع�ض الدول.
متيل  املتغريات  ه��ذه  اأن  اإىل  الباحثون  تو�سل  واأ���س��اف��ت.. 

لانتقال  ق��اب��ل��ي��ة  اأك���ر  ف��ه��ي  اأ����س���رع  ب�سكل  االن��ت�����س��ار  اإىل 
ت�سبب مر�سا  اأن��ه��ا  ي��ب��دو  االآن ال  لكن حتى  ع���دوى  واأك���ر 
اأي نوع من املظاهر  اأو  اأعلى  اأو معدل وفيات  اأكر خطورة 
ال�ساالت  ه��ذه  انت�سار  ت��اأك��ي��د  ورغ���م  املختلفة  ال�سريرية 
املتحورة على م�ستوى العامل فاإن كثري من الدرا�سات اأثبتت 
فعالية اللقاحات يف توفري احلماية الازمة من ال�ساالت 

املتحورة.
واأكدت اأنه منذ بداية االإعان العاملي عن ال�ساالت اجلديدة 
كانت دولة االإمارات �سباجّقة يف متابعة التغيريات والتطورات 
املتحورة  ال�ساالت  تتبع  لدرا�سة  وطني  فريق  ت�سكيل  ومت 
اأن فريق  بالتعاون مع جميع اجلهات ال�سحية م�سرية اإىل 
العمل يحلل الو�سع ب�سكل دوري ويراجع التو�سيات يف هذا 
ال�ساأن وجتري وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع مع ال�سركاء يف 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  مع  وبالتن�سيق  ال�سحية  الهيئات 
وخمتربات ال�سحة العامة، درا�سات جينية لر�سد التحورات 

يف ال�ساالت ال�سائدة يف الدولة.
الر�سمي عن  املتحدث  الدكتورة فريدة احلو�سني  واأ�سافت 
من  امل��ت��ح��ورة  ال�����س��االت  متابعة  يتم  اأن��ه  ال�سحي  القطاع 
املختربات  ع��رب  دوري  " ب�سكل   2 ك��ويف  ���س��ار���ض  "فريو�ض 
املتخ�س�سة يف جمال التحليل اجليني وذلك ملتابعة الو�سع 

الوبائي لهذه ال�ساالت ومدى انت�سارها يف املجتمع.

جميع  يف  ومتناغمة  متنا�سقة  الدولة  جهود  كانت  وقالت: 
لكافة  االآم���ن  االن��ف��ت��اح  اأن  اإىل  م�سرية  االأزمة"..  م��راح��ل 
ا�سرتاتيجية  وف���ق  االأزم�����ة ج���اء  ه���ذه  ال��ق��ط��اع��ات يف ظ���ل 
للقطاعات  موؤ�سرات  وج��ود  اإىل  باالإ�سافة  بدقة  مدرو�سة 
يتم مراقبتها ب�سكل م�ستمر حتى يتم اتخاذ القرار املنا�سب 
ح�سب الظروف واملتغريات التي حتدث جراء تف�سي الوباء.

وذك���رت اأن تلك اجل��ه��ود وال���ق���رارات ك��ان��ت ت��دع��م منهجية 
ا�ستمرارية  الدولة للحفاظ على  اال�سرتاتيجي يف  التوازن 
وال�سامة  ال�����س��ح��ي  ل��ل��ق��ط��اع  ودع����م����اً  ال���ق���ط���اع���ات  ع��م��ل 

املجتمعية.
على  تاأثري  لها  ك��ان   "19 "كوفيد-  جائحة  اأن  واأو�سحت 
"اللجنة  ت�سكيل  ا���س��ت��دع��ى  ال���ذي  االأم����ر  ك��اف��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
اأزمة كوفيد- التعايف من  الوطنية الإدارة وحوكمة مرحلة 
اال�سرتاتيجي  التوازن  حتقيق  �سمان  بهدف  وذل��ك   "19
بني القطاعات كافة والعودة ال�سليمة اإىل احلياة الطبيعية 
قدرة  تعك�ض  مهمة  خطوة  يعد  التعايف  ملرحلة  فالتخطيط 
احلياة لطبيعتها  ع��ودة  موؤ�س�ساتها يف �سمان  وق��وة  الدولة 

وحتقيق النمو والتقدم يف خمتلف القطاعات.
حمات  ومتابعة  امل�ستمر  التحليل  على  بناء  اإن��ه  واأ�سافت 
للغاية  ��ال��ة  ف��عجّ امل��ع��ت��م��دة  ال��ل��ق��اح��ات  اأن  ل��وح��ظ  ال��ت��ط��ع��ي��م 
يف ال��وق��اي��ة م��ن االأع���را����ض ال�����س��دي��دة م��ن امل��ر���ض ودخول 

النتيجة  ه��ذه  وتعد  الوفيات  معدل  وخف�ض  امل�ست�سفيات 
وال�����س��ي��ط��رة على  ال��ت��ع��ايف  وت����رية  لت�سريع  م��ه��م��ة وداع���م���ة 
زاد  كلما  اأن��ه  احلو�سني  فريدة  الدكتورة  وبينت  الفريو�ض. 
"كوفيد  �سد  مناعتهم  وب��ن��اء  املطعمني  االأ���س��خ��ا���ض  ع��دد 
من  وانت�ساره  ومن��وه  الفريو�ض  تكاثر  فر�ض  19" قلت   -
ي�����س��اع��د يف احل���د م��ن فر�ض  ال���ذي  �سخ�ض الآخ����ر، االأم����ر 

حدوث املزيد من الطفرات واملتغريات.
 19 ك��وف��ي��د-  �سد  للتطعيم  الوطنية  احلملة  اأن  واأك����دت 
م�ستمرة وتوفر اجلهات ال�سحية اللقاحات الازمة وت�سهل 
اإج��راءات احل�سول عليها وعليه يتعني على جميع االأفراد 
ممن هم يف �سن ال�16 فما فوق احلر�ض على تلقي اللقاح 
نو�سي  كما  وجمتمعهم  اأ�سرهم  وحماية  اأنف�سهم  حلماية 
اأخذ  على  املزمنة  االأمرا�ض  واأ�سحاب  ال�سن  كبار  بت�سجيع 

اللقاح حلمايتهم من م�ساعفات املر�ض.
اأهمية  على  التاأكيد  احلو�سني  ف��ري��دة  ال��دك��ت��ورة  وج���ددت 
الدور املجتمعي ومدى التزامه يف املرحلة الراهنة م�سرية 
�سحة  ل�سمان  االإج������راءات  ك��اف��ة  ات��خ��ذت  ال��دول��ة  اأن  اإىل 
وجهود  م��ب��ادرات  بجانب  اللقاح  واأهمها  املجتمع  و�سامة 

بقية موؤ�س�سات الدولة.
واأه����اب����ت ب����اأف����راد امل��ج��ت��م��ع ب�������س���رورة ال���ت���ع���اون واالل���ت���زام 
ب���االإج���راءات ال��وق��ائ��ي��ة مل��واج��ه��ة ف��ريو���ض ك��ورون��ا امل�ستجد 
خال �سهر رم�سان املبارك وعيد الفطر موؤكدة اأن ال�سحة 
املجتمعي  والتكاتف  اجتماعية  وم�سوؤولية  اأول��وي��ة  العامة 
�سرعي  واج���ب  التعليمات  وم��راع��اة  عنها  غنى  ال  ���س��رورة 
من  ويجعل  التعايف  اإىل  وي��ق��ود  ال�سامة  ي�سمن  ووط��ن��ي 

رم�سان املبارك �سهرا يعافينا.
خال  وت��وف��ي��ق��ه  اهلل  بف�سل  ال��ك��ث��ري  حققنا  اإن��ن��ا  وق��ال��ت: 
الفرتة  الكثري  فعل  علينا  يتعني  ي��زال  وما  املا�سية  الفرتة 
املقبلة للمحافظة على ما حتقق من جهود واإجنازات االأمر 
لتحقيق  بيننا  فيما  والتعاون  التكاتف  علينا  يفر�ض  الذي 

املناعة املجتمعية".

�صري عمليات التطعيم يف جميع الإمارات ومراكز التطعيم املختلفة تتابع  ال�صحية  • اجلهات 
متابعة ال�صاللت املتحورة من فريو�س �صار�س كويف 2 ب�صكل دوري عرب املختربات املتخ�ص�صة يف جمال التحليل اجليني • يتم 

الدرا�صات اأثبتت فعالية اللقاحات يف توفري احلماية الالزمة من ال�صاللت املتحورة من  • الكثري 
�صهر رم�صان املبارك وعيد الفطر خالل  الوقائية  بالإجراءات  واللتزام  التعاون  �صرورة  املجتمع  باأفراد  • نهيب 

ووطني ي�صمن ال�صالمة ويقود اإىل التعايف �صرعي  واجب  التعليمات  • مراعاة 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام

البلديات  لدائرة  التابعة  اأبوظبي،  مدينة  بلدية  اأن�ساأت 
الأ�سحاب  ري��ا���س��ي��ة  ومت��اري��ن  األ��ع��اب  منطقة  وال��ن��ق��ل، 
اأبوظبي،  كورني�ض  على   12 غ��رب  احل��و���ض  يف  الهمم 
2،200،000 درهم، على م�ساحة  بتكلفة مالية بلغت 
1،648 مرتاً مربعاً، وذلك �سمن اإطار اهتمام البلدية 
منها  والرتفيهية  ع��ام،  ب�سكل  الهمم  اأ�سحاب  مبرافق 

على وجه اخل�سو�ض.
ت��وف��ري م��راف��ق ترفيهية  اإىل  امل��ن��ط��ق��ة  اإن�����س��اء  وي��ه��دف 

املجتمع،  يف  ودجمهم  الهمم  اأ�سحاب  اإ�سعاد  يف  ت�ساهم 
تعزز  واالأط��ف��ال  للعائات  ترفيهية  م�ساحات  وت��وف��ري 
تقدمي  وك��ذل��ك  املجتمع،  ف��ئ��ات  خمتلف  ب��ني  التوا�سل 
مدينة  وزوار  لقاطني  ع�سرية  عامة  وخ��دم��ات  مرافق 

اأبوظبي.
واأقامت البلدية ، �سمن امل�سروع، منطقة األعاب ومتارين 
�سرائحهم،  مبختلف  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب  ت��خ��دم  ري��ا���س��ي��ة 
اإن�ساء ملعب متعدد االأغرا�ض خم�س�ض فقط  حيث مت 
الأ�سحاب الهمم ملمار�سة ريا�سات كرة ال�سلة وكرة اليد، 
خلدمة  الطعام  �سيارات  لوقوف  منطقة  اإن�ساء  مت  كما 

مرتادي املنطقة.
وت�سمنت اأعمال امل�سروع تركيب معدات األعاب ومتارين 
من  واأق��ران��ه��م  الهمم  اأ�سحاب  تخدم  ج��دي��دة،  ريا�سية 
خمتلف الفئات العمرية، حيث مت اختيار معدات االألعاب 
وفقاً الأعلى املعايري واملوا�سفات العاملية، كما اأنها م�سنعة 
االأخ�ساب  مثل  للبيئة  و�سديقة  م�ستدامة  م���واد  م��ن 
مل�ستخدمي  وامل��ت��ع��ة  ال�����س��ام��ة  ول��ت��وف��ري  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة. 
املنطقة، مت اإن�ساء اأر�سيات مطاطية يف منطقة االألعاب 
والتمارين الريا�سية، كما مت تركيب �سياج معدين حول 
امللعب لتاأمني م�ستخدمي منطقة امللعب، وكذلك اإن�ساء 

مظات ملناطق االألعاب، واإن�ساء اأر�سفة وممرات للم�ساة، 
لربط منطقة االألعاب باملمرات القائمة.

اإ�سافة  الهمم  اأ�سحاب  ومتارين  األعاب  منطقة  وتعترب 
ج��دي��دة مل��راف��ق ك��ورن��ي�����ض اأب��وظ��ب��ي، ال���ذي ي��ع��د واجهة 
�سياحية مهمة ملرتاديه من قاطني وزوار العا�سمة، كما 
للمناطق  ا�ستكمااًل  اجلديد  االألعاب  موقع  افتتاح  ياأتي 
التي مت تاأهيلها وافتتاحها يف العامني 2019 و2020، 
و�ساهمت ب�سكل كبري يف ازدياد اأعداد م�ستخدمي مناطق 
اأب���وظ���ب���ي، وح���دائ���ق االأحياء  االأل���ع���اب ع��ل��ى ك��ورن��ي�����ض 

ال�سكنية.

•• اأبوظبي-وام

مطور   - م������ريال  ����س���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
اليوم   - اأب���وظ���ب���ي  يف  ال���وج���ه���ات 
الوجه  على  التعرف  تقنية  اعتماد 
يا�ض  جزيرة  يف   "FacePass"
بهدف تعزيز جتربة الزوار يف املدن 
بها  واالرتقاء  الرتفيهية  املرافق  و 

اإىل م�ستويات غري م�سبوقة.
اجلديدة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  اع��ت��م��اد  مي��ث��ل 
التحول  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م���ن  ج����زءا 
يتم  اأن  ع���ل���ى  ل��ل�����س��رك��ة  ال���رق���م���ي 
جزيرة  يف  م��راح��ل  ع��ل��ى  تطبيقها 
يا�ض و�ستكون مدن يا�ض الرتفيهية 
االأوىل يف املنطقة التي تعتمد مثل 

هذه التقنية اجلديدة.
الزعابي،  ع���ب���داهلل  حم��م��د  ق����ال  و 
ل�سركة مريال:  التنفيذي  الرئي�ض 
الرامية  اجلهود  نقود  اأن  "ي�سعدنا 
م�ستوى  على  بالتجارب  لارتقاء 
ق���ط���اع ال���رتف���ي���ه يف امل��ن��ط��ق��ة من 
تقنيات  اأح����������دث  ت����وف����ري  خ�������ال 
املدن  و�ستكون  ال��رق��م��ي..  التحول 
االأوىل  يا�ض  جزيرة  يف  الرتفيهية 

تعتمد  التي  املنطقة  م�ستوى  على 
والتي   "FacePass" ت��ق��ن��ي��ة 
املدن  اإىل  ال��دخ��ول  لل�سيوف  تتيح 
الدفع  بعمليات  والقيام  الرتفيهية 
ب��ا���س��ت��خ��دام ت��ق��ن��ي��ة ال��ت��ع��رف على 
التقنية  اع��ت��م��اد  وي�سكل  ال���وج���ه.. 
ا�سرتاتيجيتنا  من  ج��زءا  اجلديدة 
واإ�سافة  الرقمي  للتحول  ال��رائ��دة 
تر�سيخ  يف  ت�سهم  ج��دي��دة  مبتكرة 
ومرافقها  ي���ا����ض  ج����زي����رة  م���ك���ان���ة 
الوجهات  اأب��رز  كاإحدى  الرتفيهية 
ال���رتف���ي���ه  ال���ع���امل���ي���ة يف جم��������االت 

واال�ستجمام واالأعمال ".
الوجه  على  التعرف  تقنية   " تعد 
مل�ستقبل االأعمال  رئي�سيا  " عن�سرا 
املبا�سر  االت�سال  على  تعتمد  التي 
بالعماء و�ست�سهم يف توفري الوقت 
ال�سحة  مب�����س��ت��وي��ات  واالرت�����ق�����اء 
وال�����س��ام��ة ال��وق��ائ��ي��ة م���ن خال 
يعزز  مب��ا  تام�ض،  ب��دون  التفاعل 
التباعد  واإج�����راءات  معايري  اأع��ل��ى 

اجل�سدي.
وت�ساهم التقنية اجلديدة يف اإيجاد 
جت��رب��ة ت��رف��ي��ه��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل���زوار 

امل���دن ال��رتف��ي��ه��ي��ة يف ج��زي��رة يا�ض 
يا�ض  ج��زي��رة  تطبيق  ع��رب  وتتوفر 
للهاتف املتحرك مع ربطها باأنظمة 
الدخول  وب���واب���ات  ال��ت��ذاك��ر  ح��ج��ز 
لل�سيوف  يتيح  مب��ا  االإل��ك��رتون��ي��ة، 
الدخول  ال�سنوية  التذاكر  وحاملي 
والقيام  ال���رتف���ي���ه���ي���ة  امل������دن  اإىل 
بعمليات الدفع يف عدد من املتاجر 
با�ستخدام  امل����خ����ت����ارة  وامل����ط����اع����م 
التعرف على الوجه دون اأي تام�ض 

اأو تدخل ب�سري.
زوار  جت��رب��ة  التقنية  ه���ذه  ت��ع��زز  و 

الدخول  لهم  و�ستتيح  يا�ض  جزيرة 
الرتفيهية  وامل�����راف�����ق  امل������دن  اإىل 
با�ستخدام  الدفع  بعمليات  والقيام 
ت��ل��ك ال��ت��ق��ن��ي��ة ال���ت���ي ت��ع��ت��م��د على 

االأجهزة الذكية املتحركة.
و ف�����س��ا ع���ن ت���وف���ري امل���زي���د من 
ال�سريع  الدخول  واإمكانية  الراحة 
دون احلاجة لانتظار يف الطوابري 
الزوار  اجل��دي��دة  التقنية  �ستمكن 
م��ن امت����ام خ��ط��وات ال���دخ���ول دون 
تام�ض عند البوابات وكذلك عند 
ت�سمل  ال��ت��ي  املتنوعة  البيع  ن��ق��اط 

امل���ط���اع���م وامل���ت���اج���ر االأم�������ر ال����ذي 
ال�سحة  عنا�سر  تعزيز  يف  �سي�سهم 

وال�سامة للزوار.
اجلديدة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  اإط������اق  وي���ت���م 
الرتفيهية  امل�����دن  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
حاليا  وت���ت���وف���ر  ي���ا����ض  ج����زي����رة  يف 
تقنية  با�ستخدام  الدخول  اإمكانية 
البوابات  عرب  الوجه  على  التعرف 
اخلدمات  قيمة  �سداد  اإمكانية  مع 
واملنتجات بدون تام�ض لدى عدد 

من املتاجر واملطاعم.
عرب  اأي�سا  التقنية  هذه  �ستتوفر  و 
فندق  ب�سيوف  خ��ا���س��ة  ي��د  اأ����س���اور 
�ستمكنهم  ي��ا���ض  ج���زي���رة  ه��ي��ل��ت��ون 
من الدخول اإىل غرفهم الفندقية 
جزيرة  يف  الرتفيهية  امل���دن  اإىل  و 
تقنية  ت��ط��ب��ي��ق  ���س��ي��ت��م  و  ي����ا�����ض. 
FacePass للتعرف على الوجه 
جزير  مرافق  جميع  م�ستوى  على 
يا�ض وذلك يف اإطار خطتها طويلة 
وي�سمل  ال��رق��م��ي،  للتحول  االأج���ل 
ذلك نقاط الدخول ملرافق اجلزيرة 
الت�سوق  ومواقع  ال�سكنية  واملناطق 

واملطاعم.

•• دبي- وام 

نف�سها �سمن  متكنت دبي من و�سع 
على  م��دي��ن��ة   20 اأو   10 اأف�������س���ل 
 100 اأك��ر م��ن  ال��ع��امل يف  م�ستوى 
ب���االأم���ن واالأم������ان يف  م��وؤ���س��ر تتعلق 
التناف�سية  ت���ق���اري���ر  م����ن  ال���ع���دي���د 

العاملية.
وق�����دم م��ك��ت��ب دب����ي ل��ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة يف 
التعريف  اإط��ار  �سيا�سات - يف  موجز 
كافة  يف  لدبي  التناف�سية  بالقدرات 
املجاالت -.. حتت عنوان " تناف�سية 
االأم��ن واالأم��ان يف دب��ي: مل��اذا �سنفت 
دبي كواحدة من اأكر املدن اأمانا يف 
العامل" ، حتليا للعوامل والعنا�سر 
التي تف�سر تقدم دبي املتميز لت�سبح 

واحدة من اأكر مدن العامل اأمانا.
اأك��رب مدينة جتارية يف  وتعترب دبي 
الدولة وفقا لتقرير �سهولة ممار�سة 
الدويل  البنك  عن  ال�سادر  االأعمال 
ومركزا لل�سرق االأو�سط وا�ستخدمت 
باالأمن  امل��ت��ع��ل��ق��ة  اأ���س��ا���س��ي��ات��ه��ا  دب���ي 

ت�سنيفها  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  واالأم������ان 
التناف�سي وو�سع املعايري الإدارة اأزمة 

فعال. ب�سكل  "كورونا" العاملية 
وي�ستخدم موجز ال�سيا�سة نهج املدن 
االآمنة وفق اأف�سل املمار�سات والذي 
يتما�سى اأي�سا مع وحدة اال�ستخبارات 
والذي  االإيكونومي�ست،  االقت�سادية 
يقوم على الركائز االأربع املتمثلة يف 
التحتية  والبنية  ال�سخ�سي  االأم��ان 
لتقييم  الرقمي،  واالأم���ن  وال�سحة 

تناف�سية االأمن واالأمان يف دبي.
املدير  القمزي  �سامي  �سعادة  وق��ال 
العام القت�سادية دبي.. " على مدى 
على  دب��ي  برهنت  الزمن،  من  عقود 
على  احل��ف��اظ  يف  الق�سوى  ال��رغ��ب��ة 
حيث  اآم��ن��ة،  كمدينة  االإم���ارة  مكانة 
ا�سرتاتيجيات  و�سع  على  العمل  مت 
واقت�سادية  اجتماعية  وت��ع��دي��ات 
اخلطط  ذل������ك  يف  مب�����ا  ط����م����وح����ة، 
اال�ستثمارات  جذب  بهدف  الوطنية، 
االإم�������ارة.  اإىل  وال��������زوار  ال�����س��خ��م��ة 
اأمن  على  والقيادة  احلكومة  وتوؤكد 

والزوار  واملقيمني  املواطنني  واأم��ان 
كهدف ا�سا�سي يلعب دورا رئي�سيا يف 
العاملية  واملواهب  امل�ستثمرين  جذب 
دب����ي ومت��ك��ي��ن��ه��م من  اإىل  ال����رائ����دة 

العي�ض والعمل واالزدهار فيها".
من جانبه قال �سعادة هاين الهاملي 
اإن  للتناف�سية..  دب��ي  مكتب  مدير   ،
االأم���ن واالأم����ان ج��زء ال ي��ت��ج��زاأ من 
وب���ال���ت���ايل ميثان   ، ج����ودة احل���ي���اة 
التي  التناف�سية  يف  اأ�سا�سيا  عن�سرا 
موجز  ب��اأن  مو�سحا  دب��ي  بها  متتاز 
ال�����ت�����زام دبي  ي���و����س���ح  ال�������س���ي���ا����س���ات 
ومقيميها  �سكانها  واأم����ن  ب�سامة 
العامة  ال�����س��ام��ة  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 

لاإمارة والدولة ككل.
واأكد عدم وجود مكان اأكر اأمانا من 
وا�سحة  الر�سالة  وكانت  دبي،  اإم��ارة 
اجلائحة  ف��رتة  خ��ال  خا�ض  ب�سكل 

"كورونا".
ويظهر املوجز باأن دبي حتتل املرتبة 
موؤ�سرا   11 م���ن  اأك�����ر  يف  االأوىل 
�سمن  ال�سخ�سي  واالأم�����ان  ل��اأم��ن 

م���وؤ����س���رات ت��ن��اف�����س��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة من 
ال�سادر  االآمنة  امل��دن  موؤ�سر  اأب��رزه��ا 
عن وحدة اال�ستخبارات االقت�سادية 
�سمن جمموعة االإيكونومي�ست حيث 
ت�ستند النتائج اإىل االأمان ال�سخ�سي 
واالأمن  وال�سحة  التحتية  والبنية 
املدن  اإىل تقرير  باالإ�سافة  الرقمي، 
الذكية ال�سادر عن مركز التناف�سية 

العاملي وغريها.
دبي  احتلت  التي  امل��وؤ���س��رات  وتعك�ض 
املتميز  ال����دور  فيها  االأوىل  امل��رت��ب��ة 
لل�سرطة املحلية واملوؤ�س�سات االأخرى 
لل�سامة  االأول�������وي�������ة  اإع�����ط�����اء  يف 
ال�����س��خ�����س��ي��ة داخ������ل االإم����������ارة. كما 
املتزايدة  االأه���م���ي���ة  امل���وج���ز  ي��ح��ل��ل 
يف  رئي�سي  ك��ع��ام��ل  التحتية  للبنية 
دبي  واأداء  واالأم������ان  االأم����ن  مت��ك��ني 
احلايل حيث تاأتي االإمارة يف املرتبة 
باالإ�سافة  الطاقة  �سبكة  يف  االأوىل 
واملرتبة  امل���خ���اط���ر،  م���راق���ب���ة  اإىل 
م��ن بني  ال���ط���رق،  �سبكة  ل��راب��ع��ة يف 
اأخ��رى، كما ي�سلط ال�سوء  موؤ�سرات 

البنية  ك��ف��اءة  ا�ستخدام  كيفية  على 
ال��ت��ح��ت��ي��ة يف دب�����ي ل��ت��ع��زي��ز االأم�����ن 
وال�����س��ام��ة ال��ع��ام��ة. ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
البنية التحتية الرائدة، �سهد حمور 
االأمن واالأمان ال�سحي يف دبي منوا 
م��ت��م��ي��زا. وي��ق��ف ال��ي��وم ك��واح��د من 
اأكر الركائز تقدما يف املنطقة. كما 
احتلت دبي املرتبة االأوىل يف خدمات 
واخلام�سة   ، امل��دي��ن��ة  يف  ال���ط���وارئ 
يف ت��رت��ي��ب امل���واع���ي���د ال��ط��ب��ي��ة عرب 
عن  الر�سا  يف  وال�سابعة   ، االإنرتنت 
مو�سحا   ، الطبية  اخلدمات  توفري 
لل�سياحة  ج���اذب���ة  دب���ي  ج��ع��ل  ���س��ب��ب 

العاجية يف املنطقة.
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب�����االأم�����ن واالأم��������ان 
الهجمات  ت����زاي����د  وم�����ع  ال���رق���م���ي، 
االإلكرتونية يف جميع اأنحاء العامل، 
على  دب���ي  اإم�����ارة  ج��ه��ود  تقت�سر  مل 
الرقمية  ب��ل  فقط  امل��ادي��ة  ال�سامة 
املرتبة  االإم����ارة  حتتل  حيث  اي�����س��ا. 
ال�سيرباين  االأم����ن  ف���رق  يف  االأوىل 
التكنولوجيا  املتخ�س�سة وم�ستويات 

امل�ستخدمة.
وتو�سح املوجز مدى فعالية مواجهة 
كورونا  فريو�ض  جائحة  ملرحلة  دبي 
وهي واح��دة من اأكر االأوق��ات التي 
ال�سنوات  يف  ال��ي��ق��ني  ب���ع���دم  ت��ت�����س��م 
االأخرية. اإذ كانت االإمارات من اأوائل 
الدول يف العامل التي فر�ست اإغاقا 
مار�ض   22 يف  الدولة  م�ستوى  على 
 2020 ي��ول��ي��و  وب��ح��ل��ول   ،2020
�سجلت االإمارات اأعلى االختبارات يف 
العامل من حيث عدد ال�سكان، مبعدل 
وذلك  �سخ�ض،   100 لكل   43.4
والطموح يف  الوا�سع  بف�سل نطاقها 

احلمات التي نفذتها.
التقنيات  على  اأي�سا  ال�سوء  و�سلط 
ف��ر���س��ت��ه��ا احلكومة  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة 
ك�����ورون�����ا مثل  ف�����ريو������ض  مل���ك���اف���ح���ة 
ب����دون طيار  ا���س��ت��خ��دام ال���ط���ائ���رات 
اإىل  ال���ت���ع���ق���ي���م  الإج�����������راء ح����م����ات 
املتخ�س�سة  ال�سغط  اأنابيب  اإدخ���ال 
امل�����س��اب��ني بفريو�ض  امل��ر���س��ى  ل��ن��ق��ل 
ك���ورون���ا، ح��ي��ث ت���وؤك���د ال���ورق���ة على 

مدى جاهزية االإم��ارة والدولة الأي 
�سيناريوهات طوارئ، مهما كانت.

املختلفة،  امل���ب���ادرات  ل��ه��ذه  ون��ت��ي��ج��ة 
يوليو  ����س���ه���ر  يف  ال�����دول�����ة  ���س��ج��ل��ت 
معدالت  اأق���ل  م��ن  واح���دة   2020
مقارنة   ،?0.62 ع��ن��د  ال���وف���ي���ات 
املتحدة  ال����والي����ات  يف   ?4.36 ب���� 

الهند. و2.78? يف 
دبي  التزام  ال�سيا�سة  موجز  ويو�سح 
ومواطنيها،  �سكانها  واأم��ن  ب�سامة 
ف�سا عن ال�سامة العامة لاإمارة 
واالأمة ككل. اذ تت�سدر دبي جمموعة 
اأك����ر امل����دن اأم���ان���ا يف ال��ع��امل ، على 
اإليها  ، كما ينظر  امل�ستوى االإقليمي 

كنموذج رئي�سي لاإ�ساحات املتميزة 
والتقدمية  ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة  واالأط�����ر 
الوطنية  واال�سرتاتيجيات  وال��روؤى 
الدويل،  ال�سعيد  وعلى  الطموحة. 
 - جن��اح  ق�سة  اأنها  على  اإليها  ينظر 
ق�سة كيف منت دبي لت�سبح واحدة 

من اأكر املدن تناف�سية يف العامل.
على  للتناف�سية  دب��ي  مكتب  وي��رك��ز 
للمدينة  التناف�سية  ال��ق��درة  تعزيز 
بني املدن االأوىل على م�ستوى العامل 
من خال تعزيز بيئة االأعمال التي 
ال  �سهولة  وت��وف��ر  اال�ستثمار  حتفز 
امليزة  وت��ع��زز  االأع��م��ال  يف  لها  مثيل 
التناف�سية لدبي يف االأ�سواق العاملية.

 بلدية اأبوظبي تن�صئ منطقة األعاب ومتارين 
ريا�صية لأ�صحاب الهمم على كورني�س اأبوظبي

)مريال( تعتمد تقنية التعّرف على الوجه FacePass يف جزيرة يا�س

كيف منت دبي لت�صبح واحدة من اأكرث املدن اأمانا وتناف�صية يف العامل 

•• ال�شارقة-وام

قرر الفريق املحلي الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث يف ال�سارقة بالتعاون 
احلكومية  احل�سانات  جميع  ع��ودة  اخل��ا���ض..  للتعليم  ال�سارقة  هيئة  مع 
واخلا�سة اإىل نظام العمل الكامل اعتبارا من يوم 28 مار�ض احلايل بعد 
عدد من اجلوالت التفتي�سية والزيارات الرقابية ل�سمان االلتزام بالتدابري 

واالإجراءات االحرتازية وتوفري بيئة اآمنة لاأطفال.
امل�ستجد على متكني  انت�سار جائحة فريو�ض كورونا  وحر�ست الهيئة منذ 
الواقع ال�سحي االآمن يف املدار�ض واحل�سانات التابعة لها من خال دليل 

التعليمية  واملوؤ�س�سات  واحل�سانات  امل��دار���ض  خمتلف  على  وزعته  اإر���س��ادي 
جميع  التزام  من  للتاأكد  تفقدية  وزي���ارات  تفتي�سية  بجوالت  ذل��ك  متبعة 

اجلهات املعنية.
للتعليم  ال�سارقة  هيئة  رئي�ض  الها�سمي  حمدثة  الدكتورة  �سعادة  واأك��دت 
والعاملني  املعنيني  جميع  و���س��ام��ة  �سحة  على  الهيئة  ح��ر���ض  اخل��ا���ض 
اأم���ور .. م�سددة  ال��رتب��وي م��ن طلبة وك���وادر وظيفية واأول��ي��اء  امل��ي��دان  يف 
الطارئة  وامل�ستجدات  التطورات  ومتابعة  التعليمي  اال�ستقرار  اأهمية  على 
اإىل  اأن قرار عودة احل�سانات  .. مو�سحة  تداعيات اجلائحة  الناجمة عن 

العمل جاء بعد التاأكد من التزامها وجوزيتها الكاملة.

القرارات  اتخاذ  ت�ستدعي  اجلائحة  فر�ستها  التي  االأزم��ة  اإدارة  اإن  وقالت 
احلازمة حول التحول اإىل التعليم عن بعد اأو ال�سماح للمدار�ض واحل�سانات 
با�ستقبال الطلبة وفقاً لاإجراءات والتدابري االحرتازية حر�ساً على �سامة 

اجلميع باذلني كل اجلهود لعودة احلياة كاملة اإىل م�سارها الطبيعي ..
اأولويات  تاأتي يف مقدمة  واملعلمني  الطاب  واأم��ن  �سامة  اأن  اإىل  م�سرية 

الهيئة.
وكانت الهيئة نفذت بعد توزيع الدليل االإر�سادي عدداً من الزيارات الرقابية 
نخبة  خ�س�ست  حيث  واحلكومية  اخلا�سة  واحل�سانات  امل��دار���ض  جلميع 
التزام  والوقوف على مدى  الزيارات  لتنفيذ  لديها  العاملني  من اخلرباء 

احل�سانات  �سيما  ال  االإر���س��ادي  الدليل  واآليات  ببنود  التعليمية  املوؤ�س�سات 
البالغ عددها 74 ح�سانة منها 39 حكومية و35 خا�سة.

يف  والعاملني  الوظيفية  الكوادر  التزام  �سمان  اإىل  الزيارات  تلك  وهدفت 
كل  املخربي  الفح�ض  باإجراء  تلزمهم  التي  الدليلي  بن�سو�ض  احل�سانات 
وعدم  احل�سانات  يف  امل�ستخدمة  االأدوات  تعقيم  اإىل  باالإ�سافة  اأ�سبوعني 
االأمور  اأولياء  يتكفل  الغذائية من خال احل�سانة حيث  الوجبات  تقدمي 
على  م��درب  و�سامة  �سحة  م�سوؤول  حتديد  و  الأطفالهم  الطعام  بتوفري 
الهيئة  وال�سوابط واال�سرتاطات االحرتازية وجهوزية  التعليمات  تطبيق 

التمري�سية يف احل�سانات.

عودة احل�صانات اإىل نظام العمل الكامل يف ال�صارقة الأحد 

لوحة رحلة الإن�صانية تباع يف 
دبي ب� 227 مليون درهم لدعم 

الأطفال الأكرث ت�صررا من كورونا
•• دبي-وام

جفري  �سا�سا  ال�سهري  ال��ربي��ط��اين  للر�سام  االإن�سانية"  "رحلة  ل��وح��ة  بيعت 
اإىل  و�سل  مبلغ  كوفيد19- مقابل  ف��رتة جائحة  خ��ال  بتنفيذها  ق��ام  ال��ذي 
املبلغ  اأي �سعف  اأمريكي  دوالر  مليون   62 اإماراتي  درهم   227،757،000
الذي هدفت مبادرة الر�سام اإىل جمعه بهدف دعم االأطفال االأكر ت�سررا من 

اآثار اجلائحة حول العامل.
ومت �سراء اللوحة التي ر�سمت يف منتجع اأتانت�ض على مدى �سبعة اأ�سهر وبواقع 
20 �ساعة يف اليوم من قبل ال�سيد اأندريه عبدون يف مزاد خريي اأقيم يف منتجع 
اأتانت�ض النخلة يف دبي اأم�ض بعد اأن كان من املقرر بيع 70 قطعة من اللوحة 

ب�سكل فردي وبذلك �ستبقى اللوحة كاملة من اأجل الب�سرية جمعاء.
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  اإىل �ساحب  بال�سكر  اأندريه عبدون  وتوجه 
مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" الذي 
يحر�ض دائماً على م�ساعدة االأطفال ودولة االإمارات متهد لنا الطريق الذي 
ميكننا اأن ن�سلكه حيث ال �سي م�ستحيل. كما اأن هذا االإجناز هو جمرد اخلطوة 
"رحلة االإن�سانية"  ’اإن�سانية ُملَهمة‘. وا�ساف ان لوحة  االأوىل يف اإطار مبادرة 
هي جزء من مبادرة �سا�سا جفري اخلريية "اإن�سانية ُملَهمة" والتي مت اإطاقها 
عام 2020 خال فرتة جائحة كوفيد19- بال�سراكة مع كل من دبي العطاء 
ومنتجع اأتانت�ض النخلة يف دبي. من جانبه قال �سا�سا جفري ان هذه اللحظة 
ه��ي االأه���م واالأب����رز يف ح��ي��ات��ه. ومت خ��ال امل���زاد اخل���ريي اأي�����س��ا بيع لوحتني 
القرق  الدكتور ط��ارق حممد  . من جهته قال  ذواَت��ْي قيمة عالية  مرغوبتني 
الرئي�ض التنفيذي لدبي العطاء وع�سو جمل�ض اإدارتها: نحن فخورون للغاية 
الر�سام  م��ب��ادرة  وتعد  االإن�سانية‘ ال��ي��وم  ’رحلة  لوحة  حققته  ال��ذي  ب��االإجن��از 
النا�ض  التعاون بني  قوة  وا�سحة ومثال حي على  �سهادة  �سا�سا جفري مبثابة 
بتوحيد  لو قمنا  التي ميكننا حتقيقها فيما  املبهرة  بالنتائج  دائماً  و�ستذكرنا 

اجلهود �سمن روؤية م�سرتكة خللق عامل اأف�سل.

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 60/2021/40 امر اداء    
مو�سوع الدعوى : االأمر بالزام املطلوب �سدها االمر باأداء مبلغ وقدره )33694( ثاثة وثاثون 

الف و�ستمائة واربعة وت�سعون درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى متام 
ال�سداد. ثانيا : الزام املطلوب �سدها االمر بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة �سمول احلكم 

بالنفاذ املعجل با كفالة.   
طالب االإعان : �ساين تريد )�ض.ذ.م.م( - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعانه : 1- موؤ�س�سة النخيل للدعاية واالعان - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
بتاريخ 2021/1/5  االبتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�ست�سدار  : طلب  االإع��ان  مو�سوع 
بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )33694( ثاثة وثاثون الف و�ستمائة واربعة 
وت�سعون درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ قيد الدعوى احلا�سل يف 2020/12/26 وحتى ال�سداد 
التام والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. 
ولكم احلق يف  برف�سه.  لذا ق�ست  له  املعجل ال مربر  بالنفاذ  االأم��ر  �سمول  ان طلب  املحكمة  وتنوه 

اإ�ستئناف االأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعان.
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املرجع : 84
االإمارات  اجلن�سية   - البلو�سي  احمد  غلوم  عبا�ض  عي�سى  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
العربية املتحدة ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيدة/ 
)بقالة  امل�سماة  الرخ�سة  يف   ، املتحدة  العربية  االإمارات  اجلن�سية   - غلوم  عبا�ض  عي�سى  نوف 
عي�سى عبا�ض( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )568099( ال�سادرة من دائرة 
التنمية االإقت�سادية يف ال�سارقة. تنازل �ساحب الرخ�سة الخر ، تغيري اال�سم التجاري للموؤ�س�سة 

من )بقالة عي�سى عبا�ض( اىل )بقالة برج الرحمانية(. 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  االعان  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 
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اأخبـار الإمـارات
جلنة ب�الوطني الحتادي تعتمد تقريرها النهائي ب�صاأن م�صروع قانون ال�صحة النف�صية 

•• اأبوظبي-وام

الوطني االحتادي  املجل�ض  ال�سحية والبيئية يف  ال�سوؤون  اعتمدت جلنة 
عبداهلل  ناعمة  �سعادة  بعد" برئا�سة  "عن  االأول  اأم�ض  اجتماعها  خال 
ب�ساأن  اللجنة، تقريرها  الثاين لرئي�ض املجل�ض رئي�سة  النائب  ال�سرهان 
م�سروع قانون احتادي يف �ساأن ال�سحة النف�سية، وذلك بعد اأن انتهت من 
مناق�سة جميع مواده البالغة "58" مادة بح�سور ممثلي وزارة ال�سحة 

ووقاية املجتمع.
�سارك يف االجتماع اأع�ساء اللجنة �سعادة كل من �سمية عبداهلل ال�سويدي 

مقررة اللجنة، واأحمد بو�سهاب ال�سويدي، و�سذى �سعيد عاي النقبي، 
وعذراء ح�سن بن ركا�ض، وحممد اأحمد اليماحي، والدكتورة موزة حممد 
حمرور العامري. وقالت �سعادة ناعمة ال�سرهان ، اإن اللجنة ا�ستعر�ست 
املطلوبة  التعديات  واأن��ه��ت  القانون  م�سروع  ب�ساأن  النهائي  تقريرها 
اأن اللجنة  عليه واعتمدته متهيدا لرفعه للمجل�ض ومناق�سته، م�سيفة 
م�سروع  مناق�سة  فيها  جرى  التي  ال�سابقة  االجتماعات  خال  توافقت 
القانون مع ممثلي وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع على التعديات والبنود 
واملواد امل�ستحدثة. واأ�سارت اإىل اأنه مت ا�ستحداث بع�ض االأفكار واالأحكام 
الدولية  التحقق  قائمة  مع  توافقا  اأك��ر  القانون  م�سروع  جعل  بهدف 

لت�سريعات ال�سحة النف�سية، ومت ا�ستحدات عدد من البنود التي ت�سمن 
املن�ساأة  النف�سي على �سرح كاف عن كافة حقوقه داخل  املري�ض  ح�سول 
املري�ض  بعاج  املتعلقة  وال�سوابط  ال�سروط  وبع�ض  النف�سية،  ال�سحية 
النف�سي القا�سر مبا يتوافق مع اخل�سو�سية العمرية لهذه الفئة، ف�سا 
عن التاأكيد على اأن وثيقة حقوق املري�ض النف�سي تكون باللغة العربية 
اإ�سافة اإىل لغة اأخرى حتددها اجلهة ال�سحية ح�سب االأحوال. وبح�سب 
القانون  تتناول مواد م�سروع  ال��واردة من احلكومة  االإي�ساحية  املذكرة 
التعريفات واأهداف القانون، ونطاق �سريانه، واالأحكام املتعلقة برتخي�ض 
واالأحكام  النف�سيني،  املر�سى  قيد  و�سجل  النف�سية،  ال�سحة  خ��دم��ات 

واالأحكام  وقراراتها،  واخت�سا�ساتها  واملراجعة  املراقبة  بلجنة  املتعلقة 
املتعلقة باحلقوق العامة واحلقوق املرتبطة بالرعاية ال�سحية للمري�ض 
النف�سي، ووثيقة حقوق املري�ض، وجلنة رعاية حقوق املر�سى، باالإ�سافة 
اإىل بيان اخت�سا�سات جلنة رعاية حقوق املر�سى، واالأحكام املتعلقة باأنواع 
القانون  النف�سية. وتت�سمن مواد م�سروع  املن�ساأة ال�سحية  اإىل  الدخول 
كذلك االأحكام املتعلقة ب�سوابط الرعاية العاجية اخلارجية االإلزامية، 
االإلزامية،  ال��ع��اج��ي��ة اخل��ارج��ي��ة  ال��رع��اي��ة  ت��ع��ذر  ب��ي��ان  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
وطلب حتويل العاج، واالأحكام املتعلقة مبوافقة املري�ض على الدخول 

االإلزامي، والدخول الطوعي، والعاج الطارئ.

معهد البتكار التكنولوجي يعتزم بناء اأول كومبيوتر يعتمد تكنولوجيا الكوانتوم بالإمارات
•• اأبوظبي- وام

التكنولوجي  االب��ت��ك��ار  معهد  اأع��ل��ن 
التطبيقية  االأب���ح���اث  ذراع  اأم�������ض- 
التكنولوجيا  اأب������ح������اث  مل���ج���ل�������ض 
ملركز  ال��ت��اب��ع  فريقه  اأن  امل��ت��ط��ورة.. 
ب���ح���وث ال���ك���وان���ت���وم ب���ق���ي���ادة كبري 
الربوفي�سور  ب���امل���رك���ز  ال��ب��اح��ث��ني 
خو�سيه اإغنا�سيو التوري يعمل على 
تكنولوجيا  يعتمد  كمبيوتر  ب��ن��اء 
بالتعاون  اأب���وظ���ب���ي  يف  ال���ك���وان���ت���وم 
كليمنجارو  �سركة  م��ن  باحثني  م��ع 
مما  بر�سلونة  ومقرها  ت��ك  كوانتم 

الت�������وري ع����ن وج������ود ال���ع���دي���د من 
الكمبيوتر  اأج��ه��زة  لبناء  التقنيات 
الكوانتوم  تكنولوجيا  تعتمد  التي 
التو�سيل  ف��ائ��ق��ة  ال��ك��ي��وب��ت��ات  م��ث��ل 
والكيوبتات  االأي�����ون�����ات  وم�����س��ائ��د 
ال����ب���������س����ري����ة ون������ق������اط ال�������������دوران، 
الكوانتوم  اأن مركز بحوث  مو�سحا 
فائقة  الكيوبتات  ا���س��ت��خ��دام  اخ��ت��ار 
التكنولوجيا  نف�ض  وهي  التو�سيل، 
اإم  بي  واآي  غوغل  ت�ستخدمها  التي 
ك��م��ب��ي��وت��ر مماثلة،  اأج���ه���زة  ب��ن��اء  يف 
اأف�سل  التكنولوجيا  تلك  ت��ق��دم  اإذ 
ل��ت��و���س��ي��ع نطاقها  ك��ي��وب��ت��ات  ت��ق��ن��ي��ة 

الذكاء  على  مبنية  تطبيقات  ع��دة 
كمبيوتر  وي�ستخدم  اال�سطناعي". 
الكوانتوم ظواهر ميكانيكا الكوانتوم 
"الت�سابك"  و  "الرتاكب"  م��ث��ل 
الذرية  دون  اجل�����س��ي��م��ات  ل��ت��ول��ي��د 
اأو  االإلكرتونات  مثل  بها،  والتحكم 
ال��ف��وت��ون��ات، وه���ي االأج�����زاء الكمية 
"الكيوبتات"،  با�سم  اأي�ساً  املعروفة 
وذل����ك ل��ت��وف��ري ق���وة م��ع��اجل��ة اأكر 
اإجراء  ميكنها  اأ���س��ع��اف  بعدة  ق��درة 
ح�����س��اب��ات م��ع��ق��دة ت�����س��ت��غ��رق ع���ادة 
با�ستخدام  حتى  حللها  اأط��ول  وقتاً 
الفائقة  الكمبيوتر  اأج��ه��زة  اأق����وى 

يف  للمنطقة  ه��ام��ا  اإجن����ازا  �سيمثل 
احلايل  العلمية  االخ��رتاق��ات  ع�سر 

يف جمال احلو�سبة.
االأمني  البناي،  في�سل  �سعادة  وقال 
التكنولوجيا  اأب��ح��اث  ملجل�ض  ال��ع��ام 
ال����ي����وم على  " ن���ق���ف  امل�����ت�����ط�����ورة.. 
اأع����ت����اب ح��ق��ب��ة ج���دي���دة م���ع ظهور 
فخورون  ونحن  الكوانتوم،  حو�سبة 
اإح���دى تلك  ب��ن��اء  العمل على  ب��ب��دء 
�ست�ساعدنا  ال��ت��ي  ال��رائ��ع��ة  االآالت 
اكت�ساف  م��ن  امل���ج���االت  يف خم��ت��ل��ف 
اأدوي���ة ج��دي��دة و�سنع م��واد جديدة 
اإىل ت�سميم بطاريات اأف�سل وابتكار 

يذكر  اأك���رب.  كوانتوم  كمبيوتر  اإىل 
اأن مركز بحوث الكوانتوم يعد اأحد 
�سبعة مراكز اأولية بحثية متخ�س�سة 
التكنولوجي وهو  االبتكار  يف معهد 
التكنولوجيا  اأب��ح��اث  ملجل�ض  ت��اب��ع 
املتطورة. وت�سمل جماالته البحثية 
امل�ستقلة  ال����روب����وت����ات  م�����ن:  ك�����ًا 
واالأمن  املتقدمة  وامل���واد  والت�سفري 
الرقمي والطاقة املوجهة واالأنظمة 

االآمنة.
تقنيات  لتطوير  �سعيه  مع  ومتا�سياً 
التغيري،  وت����رية  ل��ت�����س��ري��ع  م��ب��ت��ك��رة 
يف  ا�سرتاتيجي  ب��دور  املجل�ض  يقوم 

واأو�سح  ال���ع���امل.  يف  ال��ك��ا���س��ي��ك��ي��ة 
االأعمال  اأن  الت����وري  ال��ربوف��ي�����س��ور 
 " وق��ال  بالفعل،  ب��داأت  التح�سريية 
العملية  االأوىل من  تتمثل اخلطوة 
يف بناء خمترب وجتهيزه وا�ستكمال 
ت��رك��ي��ب م���ع���دات غ����رف االأب����ح����اث، 
الطريق  ع���ل���ى  ذل�����ك  ك����ل  وي�������س���ري 
تلك  االإن��ت��ه��اء  ومب��ج��رد  ال�سحيح. 
كيوبتات  اأول  اإع���داد  �سيتم  املرحلة، 
ونتوقع  وق���ي���ا����س���ه���ا.  ومت���ي���ي���زه���ا 
ب�سيطة  كوانتوم  �سرائح  اأول  اإن��ت��اج 
’م�سنوعة يف اأبوظبي’ بحلول نهاية 
الربوفي�سور  وحت����دث  ال�سيف". 

ت��وج��ي��ه ومت���وي���ل وق���ي���ادة جماالت 
النا�سئة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ب��ح��ث 
تزامناً مع حتفيز ودعم بناء اقت�ساد 

معريف م�ستدام يعزز مكانة اأبوظبي 
عاملي  ك���م���رك���ز  االإم�����������ارات  ودول��������ة 

لابتكار.

ويل عهد ال�صارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�شارقة-وام

���س��ل��ط��ان بن  ال�����س��ي��خ  ت���راأ����ض �سمو   
ويل  القا�سمي  �سلطان  بن  حممد 
رئي�ض  ال�سارقة  حاكم  ونائب  عهد 
اأم�ض  ���س��ب��اح  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  املجل�ض 
ال�سيخ  �سمو  وب��ح�����س��ور  ال��ث��اث��اء 
�سلطان  ب����ن  ����س���امل  ب����ن  ع����ب����داهلل 
ال�سارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  ال��ق��ا���س��م��ي 
االجتماع   .. املجل�ض  رئي�ض  نائب 
التنفيذي  للمجل�ض  االأ���س��ب��وع��ي 

لاإمارة.
عقد  ال�������ذي   - االج����ت����م����اع  ب���ح���ث 
يف م��ك��ت��ب ���س��م��و احل���اك���م - ع���ددا 
م����ن امل���و����س���وع���ات امل����درج����ة على 
اأع����م����ال����ه ����س���م���ن خطط  ج�������دول 
تتبناها  ال��ت��ي  امل�����س��ت��م��رة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
االإم����ارة يف ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات ومبا 
اخلدمات  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ينعك�ض 
احلكومية وتوفري احلياة الكرمية 
اأر�ض  والقاطنني على  للمواطنني 

اأما  االإع���اق���ة،  وذوي  ال�����س��ن  ل��ك��ب��ار 
فت�سمن  امل��ج��ت��م��ع  خ���دم���ة  ق���ط���اع 
عن  التفتي�سية  ب��ال��زي��ارات  القيام 
الرتاخي�ض املهنية وتنفيذ الربامج 
التثقيفية االجتماعية واملتمثلة يف 
اأكر  ا�ستهدف  ب��رن��ام��ج   2900
من 99 األف م�ستفيد وتنفيذ عدد 
من  تطوعية  �ساعة  اآالف   108

خال مركز ال�سارقة للتطوع.
ك��م��ا ���س��م��ل ال��ت��ق��ري��ر ال��ع��دي��د من 
الربط  وامل��ب��ادرات مثل  اخل��دم��ات 
22 جهة  ع����دد  م���ع  االإل����ك����رتوين 
ح���ك���وم���ي���ة احت������ادي������ة وحم���ل���ي���ة، 
والتمكني  ال�����دع�����م  وم����وا�����س����ل����ة 
امل�ستفيدة  ل���اأ����س���ر  االج���ت���م���اع���ي 
م����ن ب����رن����ام����ج مت����ك����ني، وت���ق���دمي 
اجلائحة  خ��ال  اإ�سافية  خ��دم��ات 
م����ث����ل ت����ق����دمي خ�����دم�����ات اإ�����س����ع����اد 
اإل��ك��رتون��ي��اً  % 100  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
ال��دع��م النف�سي  وت��ق��دمي خ��دم��ات 
واالجتماعي يف احلجر ال�سحي اأو 

االجتماعية  ال��ف��ئ��ات  م��ع  يتنا�سب 
االإ�سكان،  خ��دم��ات  يف  امل�ستهدفة 
خمتلف  ت���وف���ري  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
الرئي�سية  وامل�����راف�����ق  اخل����دم����ات 
وح�سانات  جت����اري����ة  حم�����ال  م����ن 
متعددة  وقاعات  لل�سكان  وخم��ازن 
لل�سيارات  وم���واق���ف  اال���س��ت��خ��دام 

وغريها.
الواجهة  يف  تنوعاً  امل�سروع  ويوفر 
ال��ع��م��ران��ي��ة ل��ل��ح��ي ال�����س��ك��ن��ي من 
م��ع��م��اري��ة ت�سفي  3 ط���رز  خ���ال 
طابعاً جمالياً يتنا�سب مع التطور 
احل�سري للمدن واملناطق ال�سكنية 

يف اإمارة ال�سارقة.
وقدم املجل�ض �سكره لدائرة االإ�سكان 
اخلدمات  توفري  يف  جهودها  على 
املعايري  اأف�����س��ل  وف���ق  االإ���س��ك��ان��ي��ة 
االأ�سر  خ�����س��و���س��ي��ة  ي���راع���ي  ومب����ا 

االإماراتية ودعم ا�ستقرارها.
التقرير  ع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض  واط����ل����ع 
ال���������س����ن����وي ل�������دائ�������رة اخل�����دم�����ات 

اإمارة ال�سارقة.
ال�سمو  �ساحب  توجيهات  و�سمن 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
االأعلى  املجل�ض  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي 
ح��اك��م ال�����س��ارق��ة ال��رام��ي��ة لتوفري 
ودعم  للمواطنني  الكرمية  احلياة 
اطلع  االإم��ارات��ي��ة،  االأ���س��ر  ا�ستقرار 
م�سروع  ت�����س��ام��ي��م  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����ض 
مبدينة  ال�سكني  احل�سن  ج��زي��رة 

دبا احل�سن.
وي��ع��ك�����ض امل��ج��م��ع امل���ك���ون م���ن 30 
املتقدمة  احل���ل���ول  ���س��ك��ن��ي��ة  ب��ن��اي��ة 
والنظرة احلديثة لتوفري خدمات 
امل�ساحات  واال�ستفادة من  االإ�سكان 
اأف�سل  ا����س���ت���خ���دام  م���ع  امل���ت���وف���رة 
امل���راف���ق واخل���دم���ات ذات اجل���ودة 
اال�ستقرار  ت��دع��م  ال��ت��ي  ال��ع��ال��ي��ة 
االأحياء  يف  واخل�سو�سية  االأ�سري 

ال�سكنية.
و�سيوفر املجمع 424 �سقة �سكنية 
اأع��داد الغرف مبا  تتنوع من حيث 

2020م،  ل����ع����ام  االج���ت���م���اع���ي���ة 
وت�سمن التقرير اأبرز اخلدمات يف 
باالإ�سافة  ال��دائ��رة  عمل  قطاعات 
خال  اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  اجل��ه��ود  اإىل 
اجل���ائ���ح���ة وال����ت����ي ا����س���ت���م���رت من 
ت���ق���دمي  يف  ال��������دائ��������رة  خ����ال����ه����ا 
اإىل  باالإ�سافة  املتنوعة  خدماتها 
�سمن  اأول  دف��اع  كخط  م�ساركتها 

الفرق احلكومية يف االإمارة.
ويف قطاع ال�سمان االجتماعي فقد 
بلغ عدد امل�ستفيدين من امل�ساعدات 
 .. م�ستفيدا   9968 االجتماعي 
 400 فيما بلغت قيمة امل�ساعدات 
الرعاية  قطاع  اأم��ا  دره���م،  مليون 
واحلماية االجتماعية فقد ا�ستفاد 
التابعة  االإي����واء  دور  خ��دم��ات  م��ن 
م�ستفيدين،   203 ع��دد  ل��ل��دائ��رة 
وت��ع��ام��ل��ت ال���دائ���رة م��ع اأك����ر من 
عاجل  وغري  عاجل  باغ   1300
لفاقدي الرعاية االجتماعية، كما 
3500 خدمة  م��ن  اأك���ر  ق��دم��ت 

والتعامل  ال�����س��ري��ع  ال��ت��ك��ي��ف  ع��ل��ى 
الفعال مع ظروف اجلائحة بدون 
تقدمها  ال���ت���ي  اخل����دم����ات  ت���وق���ف 

الدائرة.
ون���اق�������ض امل��ج��ل�����ض م�������س���روع ق���رار 
امل��ج��ل�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب�����س��اأن الئحة 
للم�سرفني  واجل���زاءات  املخالفات 

ال�سن  اأدوية كبار  املنزيل وتو�سيل 
حمات  وت��ن��ف��ي��ذ  م���ن���ازل���ه���م  اإىل 
ب�سكل م�ستمر  التطعيم والفح�ض 

لكبار ال�سن وذويهم.
الكبرية  ب��اجل��ه��ود  املجل�ض  واأ���س��اد 
وامل�����س��ت��م��رة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا دائ����رة 
وقدرتها  االج��ت��م��اع��ي��ة  اخل���دم���ات 

ال�سارقة  م��وؤ���س�����س��ة  يف  وامل��ع��ل��م��ني 
النبوية،  وال�سنة  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن 
اأع�ساء املجل�ض  اإبداء ال�سادة  وبعد 
وبنود  م�����واد  ح����ول  م��اح��ظ��ات��ه��م 
بت�سمني  امل��ج��ل�����ض  وج���ه  امل�����س��روع 
اجلهات  مع  والتن�سيق  املاحظات 

املعنية.

اختيار االألعاب املنا�سبة ح�سب عمر الطفل ومبا يت�افق مع معايري اللعب ال�سحي

�صركة �صحة توؤكد اأهمية اللعب لالأطفال كونه اأ�صا�صّيًا للتطور الجتماعي والعاطفي والإدراكي 

ال��ع��ام يف م�ست�سفى  ط��ب االأط��ف��ال 
توام اأن اللعب يعزز ويقوي مناعه 
ال���ط���ف���ل خ���ا����س���ة ع���ن���د ال���ل���ع���ب يف 
ا�سهرت  حيث  املفتوحه  االأم��اك��ن 
االأطفال  مناعة  اأن  حديثه  درا�سه 
ال�����س��غ��ار ال��ذي��ن مي��ار���س��ون اللعب 
اأكرب  كانت  الطبيعية،  البيئات  يف 
مار�سوا  الذين  باالأطفال  مقارنة 
اأم���اك���ن  يف  اأو  امل����ن����زل  يف  ال���ل���ع���ب 
املهارات  اللعب  ينمي  كما  مغلقة، 

اإن  ال�سبلي  ع��م��ار  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
ي�سمح لاأطفال  اخل��ارج  اللعب يف 
الطاقة،  م��ن  ك��ب��رية  كميات  ح��رق 
باالإ�سافة  احل���راري���ة،  وال�����س��ع��رات 
جتعلهم  ال�����س��م�����ض  اأ���س��ع��ة  اأن  اإىل 
الذي  د،  فيتامني  على  يح�سلون 
ي��ع��د اأ���س��ا���س��ي��اً ل�����س��ح��ة االأط���ف���ال 

ومنوهم ال�سليم.
ي��ن��م��ي كذلك  ال��ل��ع��ب  اأن  واأ����س���اف 
مهارات التعلم واالإب��داع ، وي�ساعد 

�سداقات  ت��ك��وي��ن  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
واكت�ساب مهارات اجتماعية مهمة 
مثل االنتظار، وامل�ساركة واالعتماد 

على النف�ض.
ت�سجيع  اأه����م����ي����ة  اإىل  واأ�������س������ار   
االأماكن  يف  اللعب  على  االأط��ف��ال 
و�ساحات  احلدائق  مثل:  املفتوحة 
االأماكن  اللعب يف  اأن  اللعب حيث 
اكت�ساف  على  ي�ساعدهم  املفتوحة 
واإت���ق���ان مهارات  ج���دي���دة،  األ���ع���اب 

عدة جوانب لتاأثري اللعب ال�سحي 
احل�سول  اأه���م���ه���ا:  ال��ط��ف��ل  ع��ل��ى 
هناك  اأن  حيث  �سحي  ج�سم  على 
العديد من الفوائد ال�سحية التي 
االأط��ف��ال خ�سو�ساً  لعب  تنتج عن 
يقومون  اإذ  ال���ط���ل���ق،  ال����ه����واء  يف 
يتواجدون  عندما  اأكر  بالتحرك 
عظامهم  ي��ن��م��ي  مم���ا  اخل������ارج،  يف 
يتمتعون  ويجعلهم  وع�ساتهم، 
بدرجة عالية من اللياقة البدنية. 

ال�سخ�سية  وب���ن���اء  االج��ت��م��اع��ي��ة 
واالكت�ساف  امل�����س��ارك��ة  خ���ال  م��ن 
وتنمية  ال��ن��ف�����ض  ع��ل��ى  واالع���ت���م���اد 
امل�ساكل،  وح��ل  القيادية  ال��ق��درات 
وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع االآخ���ري���ن، 
االأطفال  يلعب  عندما  وباالأخ�ض 
يتمتعون  اإن���ه���م  ح��ي��ث  اخل�����ارج  يف 
با�ستقالية اأكرب بعيداً عن مراقبة 
االأهل املبا�سرة، مما ي�سجعهم على 
وم�ستقلة،  ق��وي��ة  �سخ�سية  ب��ن��اء 

االأطفال  اللغة ويجعل  على تطور 
ال�سحة  خ����ال  م���ن  ذك������اًء  اأك�����ر 
النف�سية واملتمثلة يف احلرية التي 
لعبهم  ال�سغار عند  يح�سل عليها 
اال�ستقالية  متنحهم  اخل���ارج  يف 
واحل�سول  وال���ه���دوء،  وال�����س��ع��ادة، 
التي  ال�سم�ض  اأ���س��ع��ة  ف��وائ��د  ع��ل��ى 
حت�سن امل��زاج، وتعمل على حت�سني 

ال�سحة النف�سية ب�سكل عام.
واأو����س���ح اإ���س��ت�����س��اري ورئ��ي�����ض ق�سم 

••   اأبوظبي - الفجر

اأب��وظ��ب��ي للخدمات  ���س��رك��ة  اأك����دت 
�سبكة  اأك�����رب  "�سحة"  ال�����س��ح��ي��ة 
للرعاية ال�سحية يف دولة االإمارات 
ميثل  اإذ  ل��اأط��ف��ال،  اللعب  اأهمية 
للتطور  ��اً  اأ���س��ا���س��يجّ ع��ن�����س��راً  ال��ل��ع��ب 
واالإدراكي،  والعاطفي  االجتماعي 
وقدرًة  ذكاًء  اأكر  االإن�سان  ويجعل 

على التكيُّف واأقل توتراً.
ال�سبلي،  ع���م���ار  ال���دك���ت���ور  وق������ال 
ا����س���ت�������س���اري ورئ���ي�������ض ق�����س��م طب 
توام  م�ست�سفى  يف  ال��ع��ام  االأط��ف��ال 
"�سحة"  ���س��رك��ة  م��ن�����س��اآت  اإح�����دى 
و�سائل  م��ن  و�سيلة  ه��و  اللعب  اإن 
لاأطفال  وال���رتف���ي���ه  ال��ت�����س��ل��ي��ة 
اأهمية  يحمل  نف�سه   ال��وق��ت  ويف 
ب�سكل  الطفل  وتطور  لنمو  كبرية 
�سحي وطبيعي من خال تطوير 
التوا�سل احل�سي واحلركي وتعزيز 
ال�����رتاب�����ط ب����ني ال���ط���ف���ل واالأه������ل 

والبيئة املحيطة.
النف�ض  ع��ل��م��اء  م��ع��ظ��م  اأن  واأك������د 
فوائد  ل��ه  اللعب  اأن  على  يتفقون 
ت�����س��ت��م��ر ح���ت���ى ال����ك����رب، واأث���ب���ت���ت 
هناك  اأن  على  العلمية  ال��درا���س��ات 

ح��رك��ي��ة م��ه��م��ة، وي�����س��ج��ع��ه��م على 
بروح  والتم�سك  العقبات  تخطي 
املغامرة، وتزيد من ثقتهم بف�سل 
قدرتهم على االكت�ساف والتجربة 
اإعطاء االأطفال  مبفردهم، ويجب 
حريه  ومنحهم  للعب،  كافياً  وقتاً 
اخ��ت��ي��ار االأل���ع���اب امل��ن��ا���س��ب��ة ح�سب 
ع���م���ر ال���ط���ف���ل مب����ا ي����ت����واف����ق مع 
واالنتباه  ال�سحي  اللعب  معايري 
ع��ل��ى ���س��ام��ة ال��ط��ف��ل م���ن خال 
مبا  ال�سحيحة  االأل���ع���اب  اخ��ت��ي��ار 
يتنا�سب مع قدرات الطفل وتوفري 
بيئة منا�سبة واآمنة وارتداء معدات 

ال�سامة املنا�سبة.

جمعية الإح�صان توزع املري الرم�صاين على 2000 اأ�صرة القيادات احلكومية حتقق الإجراءات الحرتازية ب�صاأن البيانات املكانية لراأ�س اخليمة
••راأ�س اخليمة -  الفجر

حكومة  ق�����ي�����ادات  ب���رن���ام���ج  ن���ظ���م 
االمارات بالتعاون مع دائرة بلدية 
ح��واري��ة عرب  راأ����ض اخليمة جل�سة 
ب��رن��ام��ج ال����زوم ع��ن ب��ع��د لتحقيق 
بعنوان  االح����رتازي����ة  االإج��������راءات 
ال��ب��ي��ان��ات امل��ك��ان��ي��ة يف اإم�����ارة راأ����ض 
برنامج ممار�سات  اخليمه ويهدف 
وتفعيل  تعزيز  اإىل  االإم����ارات  م��ن 
خال  م��ن  امل�ستمر  التعلم  اأدوات 
املتميزة  ال��ت��ج��ارب  ع��ل��ى  االإط�����اع 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ال���رائ���دة  مل��وؤ���س�����س��ات 
باأف�سل  وت���ع���ري���ف���ه���م  ال����وط����ن����ي. 
تطبقها،  التي  الناجحة  املمار�سات 

االب��ت��ك��ار وتطوير  م�����س��رية  ل��دع��م 
االأداء وا�ست�سراف امل�ستقبل.

عائ�سة  امل���ه���ن���د����س���ة  ق���ام���ت  ح���ي���ث 

نظم  م�����رك�����ز  م�����دي�����ر  ال���������س����ح����ي 
املعلومات اجلغرافية بتقدمي نبذة 
خمت�سرة عن املركز واأهدافة واأهم 

واخلطط  اال�سرتاتيجيه  املبادرات 
املركز  دور  تدعم  التي  الت�سغيليه 
يف حكومة راأ�ض اخليمة واأكدت ان 
اجلغرافية  املعلومات  نظم  مركز 
قيمة  تعزيز  يف  رئي�سي  دور  يلعب 
ال��ب��ي��ان��ات امل��ك��ان��ي��ة وح��ك��وم��ت��ه��ا يف 

االإمارة.
الزعابي،  ���س��ك��ر  ب���ن  م���ن���ذر  وق�����ال 
اخليمة،  راأ���ض  لبلدية  العام  املدير 
اأن الدائرة تعمل على دعم  وترية 
التطور، وت�سهيل تقدمي اخلدمات 
العاملية  املمار�سات  اأف�سل  وتطبيق 
الو�سول  يف  ع��ال��ي��ة  ج����ودة  ���س��م��ن 
ال���ب���ل���دي���ة وبكل  دائ�������رة  خل����دم����ات 

�سهولة وي�سر ويف وقت قيا�سي.

•• عجمان - الفجر 

اخلريية  االإح�������س���ان  ج��م��ع��ي��ة  ب������داأت 
على2000  الرم�ساين  املري  بتوزيع 
عجمان  اإم����ارة  م�ستوى  ،ع��ل��ى  اأ���س��رة 
وال�����ف�����ج�����رية وراأ�������������ض اخل����ي����م����ة من 
املواطنني  من  لديها  املكفولة  االأ���س��ر 
وامل��ق��ي��م��ني وي�����س��م��ل ك���وب���ون���ات املري 
الرم�ساين واللحوم واملواد االأ�سا�سية 
ال�سهر  يف  االأ�����س����رة  حت��ت��اج��ه��ا  ال���ت���ي 

الف�سيل.
اإ�سماعيل  ح���ق���ي  ال����دك����ت����ور  واأك��������د 
االإح�سان  جلمعية  التنفيذي  امل��دي��ر 
دعم  اجلمعية  يف  دور  على  اخل��ريي��ة 
الفئات امل�ستحقة  من االأ�سر املتعففة 
وحم��دودي الدخل من خ��ال مد يد 

بتخ�سي�ض  ل��ه��م  وامل�����س��اع��دة  ال���ع���ون 
ك��م��ي��ة ت��غ��ط��ي اح��ت��ي��اج��ات��ه��م ط����وال 
لتخفيف  وذل������ك  ال����ك����رمي،  ال�����س��ه��ر 

م�سريا   ، الأ����س���ره���م  امل���ادي���ة  االأع����ب����اء 
التدابري  اأت���خ���ذت  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  اإىل 
عملية  خ��ال  والوقائية  االإح��رتازي��ة 

ال��ت��وزي��ع م��ع م��راع��اة ال��وق��ت املنا�سب 
ليكون مائما للم�ستفيدين مع زيادة 
عدد املتطوعني لتقدمي اخلدمة بكل 
اأعلى معدالت  وي�سر وحتقيق  �سهولة 
ال�سحة وال�سامة ملنع انت�سار فريو�ض 

كوفيد 19
وت�سيد جمعية االإح�سان اخلريية بهذه 
للمح�سنني   الكبري   ب��ال��دور  املنا�سبة 
واأ�سحاب االأيادي البي�ساء يف توجيه 
م�ساعداتهم املادية والعينية للجمعية 
احتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  يف  ي�����س��اه��م   مم���ا 
امل��ت��ع��ف��ف��ة وحم�����دودي الدخل  االأ����س���ر 
يحقق  مما  واملقيمني،  املواطنني  من 
الواجب  وت��اأدي��ة  املجتمعية  امل�ساركة 
 ، االإن�ساين جتاه هذه الفئة املحتاجة 

خا�سة يف هذه االأيام املباركة.
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جمل�س افرتا�صي ل�صرطة اأبوظبي يناق�س كتاب املحاولة الأخرية
•• اأبوظبي-الفجر

نظمت �سرطة اأبوظبي جمل�ساً افرتا�سياً تزامناً مع �سهر 
القراءة حتت �سعار "اأ�سرتي تقراأ " ملناق�سة كتاب بعنوان 
"املحاولة االأخرية" بح�سور نحو 1000 �سخ�ض وذلك 
يف اإطار حر�سها امل�ستمر الإثراء  جتارب وخربات ال�سباب  

يف جمال القراءة والكتابة .
واأك�����د ال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور ج��م��ال حم��م��د ال��ن��ق��ب��ي رئي�ض 
اأبوظبي على دعم  االأدب��اء والقراءة حر�ض �سرطة  جلنة 
و  املجال�ض  خ��ال  من  للقراءة  الوطنية  اال�سرتاتيجية 

قارئ  بناء جمتمع  ت�سهم يف  وبرامج  املجتمعية  املبادرات 
قادر على قيادة م�سرية التنمية .

الب�سر  علي  ح�سن   الدكتور  ال��رائ��د  الكاتب  وا�ستعر�ض 
فكرة كتابه "املحاولة االأخرية" مو�سحاً  اأنه ياأخذك  يف 
عوامل  احلياة املزدحمة باالأعمال وال�سغوط وامل�سكات 
بو�سف دقيق الجن��راف االإن�سان يف  ماهي احلياة دون 
االنتباه  ملرور الوقت ومرور ال�سنوات حتى تاأتي اللحظة 
اأُ�سرتنا   مامنلك   الأغلى  خ�سارتنا  عن  فيها  نك�سف  التي 
و�سحتنا و ديننا واأموالنا وطرح اأ�سئلة هل هناك عودة؟ 
�ساع  ما  ال�ستعادة  االأخ��رية  وحماولتنا  الطريق؟  وكيف 

يف ت�سل�سل روائي جميل يدعونا اإىل احلياة املتزنة وعدم  
االإفراط فيها  .

 واأو�سح املجل�ض اأن للقراءة دورا بارزا يف االإبداع واالبتكار 
وهذا ما ا�ست�سعرناه من  اأ�سلوب الكاتب ال�سردي ال�سائق 
ال���ذي مي��زج ب��ني االأ���س��ل��وب  العلمي واالأدب����ي يف كتاباته 
وت�سكيلها   احل��ي��اة  الأمن����اط  جميلة  �سياغة  ع��ن  ف�����س��ًا 

للذوق الفني والقيمي واملعريف. 
مهارات  تنمية  كيفية  ح��ول   بن�سائح  املناق�سة  واختتمت 
ال��ك��ت��اب��ة، وط��ري��ق��ة اخ��ت��ي��ار ال��ك��ت��اب ال��ه��ادف وامل��ف��ي��د مع 

مراعاة امل�ستويات ال�سنية والعلمية.

باحثا �سابا من 9 دول عربية يعمل�ن على تط�ير النتاج البحثي   12

جمل�س ال�صباب العرب يعقد اجتماعه الأول لدعم الأبحاث ال�صبابية 
•• اأبوظبي-وام

اأبوظبي  يف  العربي  ال�سباب  مركز  ك�سف 
ال�سباب  ال��ب��اح��ث��ني  اأع�����س��اء جم��ل�����ض  ع��ن 
اعتماد  بعد  االأول  اجتماعه  وعقد  العرب 
يف  مهامهم  �سيبا�سرون  ال��ذي��ن  اأع�سائه 
ال�سباب  اأب���ح���اث  من�سة  ع��ل��ى  االإ����س���راف 
العلمي  بالبحث  االرت��ق��اء  ودع���م  العربي 
للعقول  البحثي  ال��ن��ت��اج  وت��ط��وي��ر  ع��رب��ي��اً 
وامل�����س��اه��م��ة يف توجيه  ال�����س��اب��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
التنمية  م�سارات  نحو  العملية  تطبيقاته 
يف  لل�سباب  م�ستقبلية  ف��ر���ض  و���س��ن��اع��ة 

املجتمعات العربية.
مهامه  خ������ال  م����ن  امل���ج���ل�������ض  وي����ه����دف 
ال�سباب  ون�����س��اط��ات��ه، وب��دع��م م��ن م��رك��ز 
ع للحراك  ك��م�����س��رجّ ي��ع��م��ل  ال����ذي  ال��ع��رب��ي 
ال�سباب  الباحثني  ت�سجيع  اإىل  البحثي، 
البحث  خ���و����ض جم������االت  ع���ل���ى  ال����ع����رب 
وتعزيز  ع�����ام،  ب�����س��ك��ل  وامل����ع����ريف  ال��ع��ل��م��ي 
التطبيقية  امل��ج��االت  يف  منها  اال���س��ت��ف��ادة 
ت��رت��ق��ي مب�����س��ت��وى احل���ي���اة وتعزز  ال���ت���ي 
ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����س��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة يف 

املجتمعات العربية.
على  العربي  ال�سباب  املجل�ض  يحفز  كما 
ال�سباب  اأب���ح���اث  من�سة  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة 
ال�سباب  م���رك���ز  اأط��ل��ق��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ع���رب���ي، 
رائ�����دة  ك��م��ن�����س��ة   2019 ع�����ام  ال���ع���رب���ي 
لتطوير  ال���ع���ل���م���ي،  ال���ب���ح���ث  جم������ال  يف 
والتي  وتو�سيعها،  البحثية  التخ�س�سات 
ت�سم حتى تاريخه 2000 ع�سو م�سجل 

ميثلون 17 دولة عربية.
املواهب  دور  تعزيز  اإىل  املجل�ض  وي�سعى 
العربية  العلمية  واالإمكانيات  وال��ق��درات 
ال�سباب  ال��ب��اح��ث��ني  وت�����س��ج��ي��ع  ال�����س��اب��ة، 
م��ن خال  البحثي،  االإب����داع  ال��ع��رب على 
ب��ي��ئ��ة ج��اذب��ة وحمفزة  االإ���س��ه��ام يف خ��ل��ق 
وتعزيز  العلمي،  البحث  ثقافة  ب��اإ���س��اع��ة 
حت��وي��ل االأب���ح���اث م��ن اجل��ان��ب النظري 
التطبيق يف خمتلف جم��االت احلياة  اإىل 
لتطوير  مبتكرة  اأفكار  واق��رتاح  اليومية، 

البحث ال�سبابي.
العرب  الباحثني  12 من  املجل�ض  وي�سم 
الطبية  العلوم  تخ�س�سات  يف  املتميزين 
والهند�سية  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
9 دول  واالج��ت��م��اع��ي��ة واالإن�����س��ان��ي��ة م���ن 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  ه��ي  ع��رب��ي��ة 
و�سلطنة ُعمان واململكة االأردنية الها�سمية 
وجمهورية م�سر العربية واململكة املغربية 
وفل�سطني وتون�ض ولبنان ودولة االإمارات 
على  االأع�����س��اء  وت��واف��ق  املتحدة،  العربية 
ال��ع��رب، وعلى  ال��ب��اح��ث��ني  م��ي��ث��اق جمل�ض 

حتقيق االأثر االأكرب ملن�سة اأبحاث ال�سباب 
للعمل  مرجعية  مب��ث��اب��ة  ل��ت��ك��ون  ال��ع��رب��ي 

والنتاج البحثي العربي.
فار�ض  بن  �سهيل  بنت  �سما  معايل  وقالت 
املزروعي وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب نائب 
" ال�سباب  العربي..  ال�سباب  رئي�ض مركز 
العربي لديه طاقات اإبداعية مميزة، وهو 
نه من حتويل  يتطلع اإىل االأطر التي متكجّ
ت��ل��ك ال��ط��اق��ات اإىل م�����س��اري��ع واإجن�����ازات 
ملمو�سة تنعك�ض اإيجاباً على واقعه وعلى 
العربية.  جمتمعاتنا  يف  النمو  م��وؤ���س��رات 
والبحث العلمي واملعريف واالأكادميي كان 
عنواناً ح�سارياً ملنطقتنا ونريد ا�ستعادته 
من خال ت�سجيع جيل جديد طموح من 

الباحثني العرب".
للمجتمعات  ه���و  امل�����س��ت��ق��ب��ل   " واأ����س���اف���ت 
احلري�سة على املعرفة واالبتكار والبحث 
خا�سة  ج��دي��دة،  فر�ض  و�سناعة  العلمي 
لديهم  العرب  والباحثون  ال�سباب.  لفئة 
الفر�سة اليوم لا�ستفادة من املعرفة التي 
راكمتها الب�سرية للو�سول بطموحهم اإىل 

عقول  م�ساهمات  بف�سل  ج��دي��دة،  اآف����اق 
بل  امل��ع��رف��ة  بنقل  تكتفي  ال  �سابة  عربية 

تنتجها اأي�سا".
النظري،  �سعيد  ���س��ع��ادة  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���س�����س��ة االحت���ادي���ة لل�سباب 
ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
مركز ال�سباب العربي.. " ت�سكيل جمل�ض 
ا�ستكمااًل  ياأتي  العرب  ال�سباب  الباحثني 
العربي  ال�سباب  اأب��ح��اث  من�سة  الإط���اق 
وا�ستجابة الأولويات ال�سباب العربي الذي 
و�سع التعليم يف قائمة االأولويات الثاث 
�ساملة  درا�سة  بح�سب  له  بالن�سبة  االأه��م 

اأجنزها مركز ال�سباب العربي".
الباحثني  جم��ل�����ض  " ���س��ي��ع��م��ل  واأ�����س����اف 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع مركز  ال����ع����رب  ال�������س���ب���اب 
ال�سباب العربي ومن خال من�سة اأبحاث 
ت��ط��وي��ر البحث  ال���ع���رب���ي ع��ل��ى  ال�����س��ب��اب 
ال��ع��ل��م��ي ون���ت���اج���ه، وب���ن���اء ال�������س���راك���ات يف 
التخ�س�ض  ثقافة  ودع��م  االأبحاث،  جمال 
ال��ب��ح��ث��ي ع��رب��ي��ا، مب��ا ي��ج��ذب م���زي���داً من 
لدعم  واخلا�سة  احلكومية  اال�ستثمارات 

واملوؤ�س�سات  العلمية  امل��راك��ز  يف  االأب��ح��اث 
بتطبيقاتها  وي�سل  العربية،  االأكادميية 
والتنموية  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  اإىل 
االإيجابي  اأثرها  ويعزز  اإنتاجيتها  ويرفع 

يف حياة االأفراد واملجتمعات".
مرام  ال��دك��ت��ورة  م��ن  ك��ًا  املجل�ض  وي�سم 
العلوم  يف  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ب��اح��ث��ة  ع���ب���ادي، 
ك�سواين،  غ��امن  وال��دك��ت��ور  البيولوجية، 
البناء  ونظم  م��واد  االإم��ارات��ي يف  الباحث 
وم���ع���اي���ري ال�������س���ام���ة، وال����دك����ت����ورة ُعا 
ع��ن��ب��ت��اوي، امل��ح��ا���س��رة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة يف 
والدكتورة  ال��غ��ذاء،  وتكنولوجيا  التغذية 
فاطمة حم�سن اللواتية، الباحثة الُعمانية 
اال�سطناعية  االأط�����راف  يف  املتخ�س�سة 
اللبناين  وال���ب���اح���ث  ال���ع���ظ���ام،  وت���ق���ومي 
العلوم  يف  امل��ت��خ�����س�����ض  خ�����س��ف��ة  ح�����س��ني 
االإماراتي  والباحث  والتطبيقية،  الطبية 
يف  املتخ�س�ض  ال�سمري  عبداهلل  الدكتور 
جم��ال امل����وارد، وال��دك��ت��ور اأح��م��د اإبراهيم 
االأزمات  اإدارة  يف  امل�سري  الباحث  ال��ب��از، 
وا�ست�سراف امل�ستقبل، والدكتور اأنا�ض ابن 

ال�سيخ، الباحث املغربي يف علم االجتماع، 
الباحثة  احل��ل��واين،  يا�سمني  وال��دك��ت��ورة 
احلو�سبة،  يف  الدكتوراه  بعد  ما  االأردن��ي��ة 
ال��دك��ت��ور �سعد مطهر  امل��غ��رب��ي  وال��ب��اح��ث 
والدكتور  والنظم،  الطاقة  يف  املتخ�س�ض 
االإماراتي  الباحث  القا�سم،  علي  حممد 
يف الهند�سة اجلنائية واالبتكار والتقنية، 
والدكتور و�سيم �سعبان، الباحث التون�سي 

يف معهد البحوث العاملي.
وي�ساهم جمل�ض الباحثني ال�سباب العرب، 
يف  ل�سنتني،  اأف����راده  ع�سوية  متتد  ال��ذي 
االأبحاث  على  ال�سوء  من  املزيد  ت�سليط 
العلمية واالجتماعية واالإن�سانية املتميزة 
ال��ت��ي ي�����س��ارك��ه��ا ال�����س��ب��اب ال��ع��رب��ي باللغة 
ال�سباب  اأب���ح���اث  م��ن�����س��ة  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة 
املجتمع  لفائدة  جماناً  املفتوحة  العربي 
و�سل  والتي  العربي،  واالأكادميي  العلمي 
عدد االأوراق البحثية التي تعر�سها حتى 
بحثية  ورق��ة   1100 اأك��ر من  اإىل  االآن 
واالقت�ساد  والعمارة  والهند�سة  الطب  يف 

وعلوم املواد والبيئة.

اإحداث حراك بحثي  ويعمل املجل�ض على 
ع��رب��ي وحت�����س��ني االأب���ح���اث ال��ع��رب��ي��ة وفق 
الهند�سية  االأب��ح��اث  ه��ي  م�����س��ارات  ثاثة 
االإن�سانية،  واالأب��ح��اث  الطبية  واالأب��ح��اث 
اأبحاث ال�سباب  مع دعم خمرجات من�سة 
ال���ع���رب���ي ال���ت���ي ا���س��ت��ط��اع��ت خ����ال فرتة 
اإخ�����راج م��ئ��ات االأب���ح���اث العربية  وج��ي��زة 
االأدراج  حبي�سة  ك��ان��ت  اأن  بعد  ال��ن��ور  اإىل 
من  اال���س��ت��ف��ادة  م��ع  اجلامعية،  واملكتبات 
طاقات ال�سباب الذين هم ثروة امل�ستقبل.

ال�سباب العربي يف مبادرة  ويحاكي مركز 
العرب"  ال�����س��ب��اب  ال��ب��اح��ث��ني  "جمل�ض 
النموذج االإماراتي لتمكني ال�سباب والذي 
يعتمد على بناء ال�سخ�سية وتوفري البيئة 
املنا�سبة، واإتاحة املهارات وتعزيز القدرات، 
لي�سارك املمار�سات الناجحة لهذا النموذج 
وخا�سة  االإن���������س����ان؛  يف  ي�����س��ت��ث��م��ر  ال�����ذي 
ال�سباب، الذين هم �سفراء لقيم كل دولة 
اجتماعه  امل��ج��ل�����ض يف  واأج���م���ع  وه��وي��ت��ه��ا. 
اأفكار  اإجن������از  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي 
�سريعة قابلة للتطبيق، مرنة، حتقق اأثراً 
ال�سغرية  اخل��ط��وات  يحول  وا�سعاً  كبرياً 
ويتخيل  ال��ت��اأث��ري،  وا���س��ع��ة  م���ب���ادرات  اإىل 
ال��ن��ت��اج البحثي  ي��ع��زز  م�����س��ت��ق��ب��ًا واع�����داً 
العلمي  البحث  ويحول  العربي،  ال�سبابي 
اإىل منط حياة لل�سباب العربي من خال 
تعزيز م�ساهمة  اأو�سع، مع  اأط��ر  اإىل  نقله 
اخلا�ض  وال��ق��ط��اع  احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات 
اأثره  لتعزيز  والتطوير  البحث  جمال  يف 

االإيجابي على خمتلف القطاعات.

اإىل الأطر التي متّكنه من حتويلها اإىل م�صاريع واإجنازات ملمو�صة ويتطلع  كبرية  اإبداعية  طاقات  لديه  العربي  ال�صباب  املزروعي:  • �صما 
البحث العلمي ونتاجه وبناء ال�صراكات يف جمال الأبحاث ودعم ثقافة التخ�ص�س البحثي عربيا تطوير  على  �صيعمل  العرب  ال�صباب  الباحثني  جمل�س  النظري:  • �صعيد 

لإطالق من�صة اأبحاث ال�صباب العربي وا�صتجابة لأولويات ال�صباب العربي ا�صتكمال  العرب  ال�صباب  الباحثني  جمل�س  • ت�صكيل 
ي�صجع ال�صباب العربي على خو�س جمالت الأبحاث العلمية والجتماعية والإن�صانية وامل�صاهمة يف املجتمع العلمي واملعريف العاملي • املجل�س 

لتعزيز م�ساركة املراأة يف جمال اال�ستدامة

املنتدى العربي الدويل للمراأة ومن�صة ال�صيدات لال�صتدامة والبيئة والطاقة املتجددة يوقعان مذكرة تفاهم
•• اأبوظبي - الفجر

العربي  امل��ن��ت��دى  م���ن  ك���ل  اأع���ل���ن 
ال���دويل ل��ل��م��راأة ال���ذي يتخذ من 
لندن مقراً له، ومن�سة "ال�سيدات 
والطاقة  وال��ب��ي��ئ��ة  ل��ا���س��ت��دام��ة 
ل�سركة  ال���ت���اب���ع���ة  املتجددة"، 
مذكرة  ت��وق��ي��ع  ع���ن  "م�سدر"، 
الن�ساء  حتفيز  اإىل  تهدف  تفاهم 
للم�ساهمة  االأع����م����ار  ك���اف���ة  م���ن 
حتديات  مواجهة  يف  ف��اع��ل  ب���دور 
ومنحهن  ال��ع��امل��ي��ة،  اال���س��ت��دام��ة 
ف����ر�����س����اً ل���ال���ت���ح���اق مب���ج���االت 
والهند�سة  والتكنولوجيا  العلوم 

والريا�سيات. 
وخال املرا�سم  التي اأقيمت اأم�ض 

حيوية  بيئة  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
العربي،  ال����ع����امل  يف  وم���ت���ط���ورة 
لتقوم  امل��������راأة  مت���ك���ني  يف  ت�����س��ه��م 
التغيري  ق����ي����ادة  يف  رائ������د  ب������دور 
بني  االإيجابية  امل�����س��اواة  وتر�سيخ 
القطاعات،  خمتلف  يف  اجلن�سني 
وحتدي االأفكار النمطية املاأخوذة 
ع���ن ال���ع���امل ال��ع��رب��ي يف اخل����ارج، 
م�ساركة  تعزيز  على  والت�سجيع 
اال�����س����ت����دام����ة  امل�����������راأة يف ج����ه����ود 

واالبتكار".
الدكتورة  رح���ب���ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن 
التنفيذي  املدير  فواز،  نواف  ملياء 
الإدارة الهوية املوؤ�س�سية واملبادرات 
"م�سدر"  يف  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
"ال�سيدات  م���ن�������س���ة  وم������دي������رة 

ك��ل م��ن امل��ن��ت��دى ال��ع��رب��ي الدويل 
ال�سيدات   " وم���ن�������س���ة  ل����ل����م����راأة 
والطاقة  وال��ب��ي��ئ��ة  ل��ا���س��ت��دام��ة 
من  �سل�سلة  الإق��ام��ة   ، املتجددة" 
واالأبحاث  االفرتا�سية  الفعاليات 
وب�����رام�����ج ال���ت���وج���ي���ه وال���ت���دري���ب 
وم����ب����ادرات ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���س��ل مع 
اخل���رباء و���س��ن��اع ال��ق��رار وال���رواد 
والقياديات  والباحثني  الواعدين 
بتعزيز  املتعلقة  املجاالت  كافة  يف 
اال����س���ت���دام���ة ومت���ك���ني امل���������راأة يف 

املنطقة. 
واأعربت الدكتورة اأفنان ال�سعيبي، 
املنتدى  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ���ي�������ض 
ال���ع���رب���ي ال�������دويل ل����ل����م����راأة، عن 
ال�سراكة  ه���ذه  ب���اإب���رام  ���س��ع��ادت��ه��ا 

االأول افرتا�سياً، �سلجّط م�سوؤولون 
م��ن ك��ا اجل��ان��ب��ني ال�����س��وء على 
االأهداف املرجوة من هذا التعاون، 
امل�سرتك  وكذلك على اهتمامهما 
ال��ن�����س��اء من  ع��ل��ى مت��ك��ني  بالعمل 
كافة االأعمار للم�ساركة يف خمتلف 
منطقة  يف  اال���س��ت��دام��ة  جم����االت 
اأفريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق 
االأخ�سر،  االقت�ساد  ت�سمل  والتي 
والطاقة املتجددة، وريادة االأعمال 
يف قطاع التكنولوجيا، واالقت�ساد 
البحث  يف  امل��راأة  وكفاءة  الرقمي، 
اإىل جانب غريها من  واالب��ت��ك��ار، 

املجاالت. 
ومب�������وج�������ب ه���������ذه االت����ف����اق����ي����ة 
يتعاون  ����س���وف  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، 

والطاقة  وال��ب��ي��ئ��ة  ل��ا���س��ت��دام��ة 
املتجددة"، بتوقيع هذه االتفاقية 
م����ع امل���ن���ت���دى ال���ع���رب���ي ال������دويل 
التعاون  ه��ذا  "اأن  قائلة  ل��ل��م��راأة، 
فر�ض  م��ن  امل��زي��د  ت��وف��ري  �سيتيح 
التطور املهني لل�سيدات وال�سابات 
اال�ستدامة،  جم���االت  خمتلف  يف 
امل�����س��اه��م��ة يف حتفيز  ف�����س��ًا ع��ن 
العن�سر الن�سائي على دخول قطاع 
ريادة االأعمال، ومتكني امل��راأة من 
مواجهة  يف  ال��ف��اع��ل��ة  امل�������س���ارك���ة 
العاملية."  اال���س��ت��دام��ة  حت���دي���ات 
وخال مرا�سم التوقيع، اأعلن كل 
من املنتدى العربي الدويل للمراأة 
لا�ستدامة  "ال�سيدات  ومن�سة 
عن  املتجددة"  وال��ط��اق��ة  والبيئة 

اال�سرتاتيجية واملهمة مع من�سة 
والبيئة  لا�ستدامة  "ال�سيدات 
ه���ذا  يف  املتجددة"  وال����ط����اق����ة 
الذكرى  مع  يتزامن  ال��ذي  العام 
للمنتدى  ال��ع�����س��ري��ن  ال�����س��ن��وي��ة 
ال��ع��رب��ي ال�����دويل ل��ل��م��راأة وال���ذي 
تر�سم  اأجندة  املنتدى خاله  اأق��ر 
اأجل  اآفاقاً جديدة للم�ستقبل من 
جماالت  يف  امل���راأة  م�ساركة  تعزيز 
والهند�سة  والتكنولوجيا  العلوم 

والريا�سيات واال�ستدامة.
ال�سعيبي:  ال����دك����ت����ورة  وق����ال����ت 
�سراكات  عقد  خ��ال  من  "ناأمل 
من�سة  م����ث����ل  م����وؤ�����س���������س����ات  م�����ع 
والبيئة  لا�ستدامة  "ال�سيدات 
موا�سلة  املتجددة"،  وال���ط���اق���ة 

افرتا�سية  ف��ع��ال��ي��ة  اأول  ع���ق���د 
االأ�سبوع  خ��ال  بينهما  م�سرتكة 
املوافق  االأربعاء  يوم  وذلك  املقبل 
�ستت�سمن  ح��ي��ث  م����ار�����ض،   31
جل�سة نقا�ض بعنوان "املراأة وريادة 
االأخ�سر"  االقت�ساد  يف  االأع��م��ال 
اجلديدة  الفر�ض  على  والرتكيز 
التنمية  ج���ه���ود  ت���وف���ره���ا  ال���ت���ي 
للفتيات  امل��ن��ط��ق��ة  يف  اخل�������س���راء 

واملهتمات  امل���وه���وب���ات  ال��ع��رب��ي��ات 
ت�ست�سيف  و�سوف  بالتكنولوجيا. 
ج��ل�����س��ة ال��ن��ق��ا���ض م��ت��ح��دث��ني من 
�سي  دبليو  و"بي  ال���دويل،  البنك 
من  واث��ن��ت��ني  االأو�سط"،  ال�����س��رق 
احلا�سلة  اال���س��ت��دام��ة  موؤ�س�سات 
 2 "ات�ض  على جوائز عاملية وهما 
او باور" من اململكة املتحدة،  جي 

و"غرين ووتيك" من املغرب. 

ISO 9001:2015 جمل�س �صاحية اخلالدية يطلق مبادرة لالأمهات املتوفيات يف العمل اخلريي جمل�س ال�صارقة للتعليم ينال �صهادة تطبيق نظام اإدارة اجلودة
•• ال�شارقة -الفجر

االعتماد  ���س��ه��ادة  للتعليم  ال�����س��ارق��ة  جمل�ض  ن��ال 
الدولية لنظام اإدارة اجلودة االأيزو على:2015،  
نوعية  اإ�سافة  ليحقق  االأول  اأم�ض  9001 ظهر 
يف �سياق روؤيته اال�سرتاتيجية لتطوير منظومة 

عمله الداخلية يف خمتلف االإدارات واالأق�سام .
ف��رق عمله يف تطبيق  وجن��ح املجل�ض م��ن خ��ال 
االإداري����ة  اجل���ودة يف جميع وح��دات��ه  اإدارة  ن��ظ��ام 
الذي ت�سمن اجتيازه التدقيق اخلارجي اخلا�ض 
العاملية  وال�����س��روط  املعايري  جميع  وا�ستيفاء  ب��ه 

املحددة له.
على  اأعمالها  خ��ال  من  املجل�ض  اإدارات  وتهياأت 
اإعداد اأدلة اإجراءات جلميع الوحدات التنظيمية 
التابعة و بعد اأن متكنت جميع الكوادر الوظيفية 
التدقيق  عمليات  تنفيذ  مبتطلبات  االإمل����ام  م��ن 
الداخلي والتي جرت ب�سكل افرتا�سي من خال 
برامج االت�سال املرئي وذلك لدواعي االإجراءات 

االحرتازية يف ظل االأو�ساع الراهنة.
يف حني مت تنفيذ التدقيق اخلارجي بالتعاون مع 
�سركة TUV من خال برامج االت�سال املرئي 
لتعزيز  االعتماد  للتعليم  ال�سارقة  جمل�ض  ومنح 
نهجه فيما يتبناه لرت�سيخ مكانته وتعزيز دوره يف 
خمتلف جماالت عمله وذلك من خال االأعمال 
واملوؤ�س�سات  للجهات  يقدمها  ال��ت��ي  واخل���دم���ات 

واالأفراد يف اإطار اأهدافه الرتبوية.
املجل�ض  يعك�ض قدرة  اأن  االعتماد  �ساأن هذا  ومن 
على تطبيق اأعلى معايري املهنية يف تقدمي اأعماله 
وتوفري خدمات ذات م�ستوى عاٍل من اجلودة من 
يقوم  التي  والعمليات  االإج����راءات  تنظيم  خ��ال 
بها لتحقيق �سيا�سة واأهداف اجلودة التي يرتكز 
عليها يف اإجناز اأعماله واملبنية على اأ�س�ض القيادة 

والتح�سني امل�ستمر واال�ستدامة .
وت�سلم �سعادة الدكتور �سعيد م�سبح الكعبي ع�سو 
املجل�ض التنفيذي الإمارة ال�سارقة رئي�ض جمل�ض 
حممد  االأ�ستاذ  �سعادة  يرافقه  للتعليم  ال�سارقة 
اأحمد املا االأمني العام للمجل�ض �سهادة اجلودة 

بح�سور عدد من مديري االإدارات .
الكعبي  م�سبح  �سعيد  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  واأ����س���اد 
ح�سول  اأن  للتعليم   ال�����س��ارق��ة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
 ISO« موا�سفة  على  للتعليم  ال�سارقة  جمل�ض 
يوؤكد  اجل���ودة  اإدارة  لنظام   »9001:2015
ملعايري  مطابقة  املجل�ض  يف  العمل  اإج����راءات  اأن 
اجلودة العاملية الفتاً اإىل اأنها كخطوة اإ�سافية يف 
�سل�سلة اجلهود امل�ستمرة يف تطوير اأنظمة العمل 

املجل�ض يف  ت��وج��ه��ات  م��ع  يتما�سى  ال��داخ��ل��ي مب��ا 
عملية  يف  االإيجابية  والتاأثريات  اأهدافه  حتقيق 
التطوير والتح�سني للعمليات والتي تنعك�ض على 

خمرجاته.
فيما اأكد �سعادة االأ�ستاذ حممد اأحمد املا االأمني 
ا�ستكمااًل  ي��اأت��ي  االإجن���از  ه��ذا  اأن  للمجل�ض  ال��ع��ام 
جمل�ض  يف  واالإب�����داع  التميز  و�سل�سلة  ملنظومة 
من  اجلميع  فيه  اأ�سهم  وال��ذي  للتعليم  ال�سارقة 
اخ��ت��اف درجاتهم  ع��ل��ى  وامل��وظ��ف��ات  امل��وظ��ف��ني 
اأنظمة  وفق  العمل  باأهمية  واإميانهم  الوظيفية 
ال��ع��م��ل ارت���ك���ازاً على  ���س��ري  ع��امل��ي��ة ت�سمن جن���اح 
العاملية  واملوا�سفات  واملقايي�ض  املمار�سات  اأف�سل 

يف منظومة اإدارة وتطوير االأداء.

•• ال�شارقة -الفجر  

اأط���ل���ق جم��ل�����ض ���س��اح��ي��ة اخل���ال���دي���ة وه����و اأحد 
ال�سواحي  ���س��وؤون  ل��دائ��رة  التابعة  ال�����س��واح��ي 
والقرى املبادرة االأوىل من نوعها على م�ستوى 
املجتمعية  مبادراته  �سمن  ال�سواحي  جمال�ض 
بعنوان " مبادرة يوم االأم لاأمهات املتوفيات " 

يف العمل اخلريي .
مياه  اآب���ار  حفر  على  اخل��ريي��ة  امل��ب��ادرة  وتعمل 
ال�سارقة  جمعية  ط��ري��ق  ع��ن  ج��اري��ة  ك�����س��دق��ة 
لعام  االأم  بيوم  واح��ت��ف��اًء  لهم  تكرمياً  اخل��ريي��ة 

. م   2021
اإط���ار ح��ر���ض  جمل�ض �ساحية  وي��اأت��ي ذل��ك يف 
املجتمعية  الفعاليات  ا�ستمرار  على  اخلالدية 
مبادرته  باإطاقه  ال�ساحية  ب��اأه��ايل  اخلا�سة 
من  امل��ت��وف��ي��ات  ع��ن  ج��اري��ة  ك�سدقة  املجتمعية 
" م��ب��ادرة يوم  اأه��ايل �ساحية اخلالدية  اأم��ه��ات 

االأم لاأمهات املتوفيات ".
وت��ت��ك��ام��ل امل����ب����ادرة اخل���ريي���ة يف ���س��ي��اق روؤي����ة 
املجل�ض اإىل اإبراز دور االأم وماقامت به لتعزيزه 
الكبرية ودوره��ا يف  ملكانتها  ، وتكرمياً  وتقديره 
بناء االأ�سرة ال�ساحلة ، وما قمن به من تربية 
وتن�سئة االأجيال التي ت�ساهم يف خدمة الوطن 

وتعظيم منجزاته واإعاء رايته ،
تعزيز مهماته  يهدف من خالها  وهي خطوة 
اأهايل  اأمهات  ، رحم اهلل  الفئات  يف تقدير هذه 
�ساحية اخلالدية واأبدلهن داراً خرياً من دارهن 
، واأه��ًا خرياً من اأهلهن ، واأدخلهن اجلنة مع 

ال�ساحلات واالأبرار .
.وق�����ام امل��ج��ل�����ض ب��ت��ق��دمي ���س��ي��ك ن��ق��دي بقيمة 

ال�سارقة  جلمعية  دره����م   10،000 وق���دره���ا 
حلفر  لتخ�سي�سه  االأول  اأم�ض  م�ساء  اخلريية 
ا�ستام  ومت  عنهن  ج��اري��ة  ك�سدقة  م��ي��اه  اآب���ار 
ال�سيك من قبل �سعادة : عائ�سة احلويدي مدير 
اإدارة التطوع وخدمة املجتمع ترافقها االأ�ستاذة 
: ب�����س��رى ال��ع��ب��ي��ديل ب��اح��ث��ة وم��ت��ط��وع��ة لدى 
اجلمعية  كما مت تقدمي �سهادات �سكر وتقدير 
املجتمعية  املجل�ض  مبادرات  اإجن��اح  يف  لدورهن 

واخلريية  . 
املري  �سعيد  خلفان  �سعادة  ت��وج��ه  جانبه  وم��ن 
بالتقدير  اخل��ال��دي��ة  ���س��اح��ي��ة  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض 
قدمته  وم��ا  العطاء  على  عملت  اأم  لكل  والثناء 
وتربية  ع��م��ل  م��ن  لوطنها  اأو  الأ���س��رت��ه��ا  ���س��واء 

لاأبناء وم�ساهمتهن يف بناء االأجيال .
موؤكداً اأن هذا اأقل واجب يقدم لهن واأن جمل�ض 
�سمن  امل��ب��ادرة  ه��ذه  �سي�سم  اخلالدية  �ساحية 
تكرمياً  �سنوياً  ال��دوري��ة  االجتماعية  مبادراته 
اهلل  وحفظ  املتوفيات  ال�ساحية  اأه��ايل  الأمهات 

اأحياءهن واأطال باأعمارهن  .
مبادرات  من  املجل�ض  به  مايقوم  كل  اأن  وو�سح 
ت��اأت��ي م��ن منطلق دوره  واإن�����س��ان��ي��ة  اج��ت��م��اع��ي��ة 
املجتمعي يف تكرمي االأم وتثمني عطائها. واأ�ساد 
ب��ن��اء االإن�����س��ان واالأوط����ان معترباً  ب���دور االأم يف 
التكرمي  واأن   ، املجتمع  اأرك����ان  م��ن  رك��ن��اً  اإي��اه��ا 
ب�سيط ال  اإال ج��زء  م��اه��و  املجل�ض  اأق��ام��ه  ال���ذي 

يفي االأمهات حقهن .
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اأخبـار الإمـارات
جلنة الوطني الحتادي تناق�س �صيا�صة وزارة العدل ب�صاأن التوجيه الأ�صرينيويورك اأبوظبي تقدم عر�صا لكورال عاملي 31 مار�س

•• اأبوظبي - وام

العر�ض  ع��ن تقدميه  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  ال��ف��ن��ون يف جامعة  م��رك��ز  اأع��ل��ن 
العاملي االأول لكورال مميز بعنوان "ذا جانتليت: بعيداً معاً" يوم 31 مار�ض 
من  االت�سال  تقنية  عرب  العاملي  للكورال  اأبوظبي  ن�سخة  وتقام  اجل���اري. 
خال االإنرتنت حيث يتم اإحياء العمل الفني ال�سوتي الفريد من قبل فرقة 
كورال جامعة نيويورك اأبوظبي حتت اإ�سراف كلري لي�سر حما�سر املو�سيقى 
يف جامعة نيويورك اأبوظبي. ويتبع العر�ض االأول فقرة لاأ�سئلة واالأجوبة 
املبا�سرة عرب االإنرتنت مع املوؤلفني امل�ساركني كوكو كارول و�سكيب �سريي 
ولين�سي  الفنون  ملركز  التنفيذي  الفني  املدير  براجني  بيل  يديرها  والتي 
بو�ستويك مدير التخطيط الفني . وقال �سكيب �سري موؤلف العر�ض اإنها 

اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف  والطلبة  املوظفني  مع  للعمل  رائعة  جتربة 
الإ�سدار العر�ض العاملي "ذا جانتليت: بعيداً معاً" .. م�سريا اإىل اأن جتربة 

تقدمي العر�ض �سوتيا للمرة االأوىل مليئة باملتعة.
اأن  "رغم  العر�ض  يف  امل�ساركة  امل��وؤل��ف��ة  ك���ارول  كوكو  اأو���س��ح��ت  جانبها  م��ن 
من  اجل��م��اع��ي  بالعمل  نفتخر  اأن��ن��ا  اإال  افرتا�سية  بتقنية  �سيتم  ال��ع��ر���ض 
الفنون  اأبوظبي ومركز  .. مثمنة جهود جامعة نيويورك  امل�ساركني  جميع 

يف التعاون معهم ".
من جهته قال بيل براجني املدير الفني التنفيذي ملركز الفنون يف جامعة 
"ذا جانتليت: بعيداً معاً"  اإ�سدار  النهج الفريد يف  اأبوظبي :"اإن  نيويورك 
بالتقنية ال�سوتية ولي�ض اعتمادا على العر�ض احلي ميثل ا�ستجابة اإبداعية 

من قبل مركز الفنون والفنانني لدفع م�سروع ا�ستثنائي اإىل االأمام".

•• دبي-وام 

للمجل�ض  والطعون  والت�سريعية  الد�ستورية  ال�سوؤون  جلنة  وا�سلت 
االأول برئا�سة �سعادة  الوطني االحتادي خال اجتماع عقدته ام�ض 
اأح�م�د عبداهلل ال��س�ح�ي رئي�ض اللجنة، مناق�سة مو�سوع �سيا�سة وزارة 

العدل ب�ساأن التوجيه االأ�سري.
العامة للمجل�ض بدبي،  االأمانة  الذي عقد يف مقر  ح�سر االجتماع 
اأع�ساء اللجنة �سعادة كل من: م��روان عبي��د املهي�ري مقرر اللجنة 
لهذا االجتماع، واأحمد حمد بو�سهاب، وكفاح حممد الزعابي، وهن�د 

حميد العليل��ي.
االجتماع  يف  مت  اإن���ه  اللجنة،  رئي�ض  ال��س�ح�ي  اأح�م�د  ���س��ع��ادة  وق���ال 

اللجنة  نظمتها  ال��ت��ي  النقا�سية  احل��ل��ق��ة  خم��رج��ات  ع��ل��ى  االط����اع 
ال��دول��ة، والتي عقدتها يف  م��وؤخ��را ح��ول واق��ع التوجيه االأ���س��ري يف 
 ، االأ�سري  التوجيه  ب�ساأن  العدل  وزارة  �سيا�سة  درا�سة مو�سوع  اإط��ار 
اجتماع  خال  احلكومة  ممثلي  مع  املخرجات  مناق�سة  �سيتم  حيث 
اللجنة القادم. واأو�سح اأن مناق�سات احللقة النقا�سية متحورت حول 
وزارة  بني  والتن�سيق  االأ���س��ري،  التوجيه  وا�سرتاتيجية  الت�سريعات 
يف  العدل  وزارة  وجهود  االأ���س��ري،  بالتوجيه  املعنية  واجلهات  العدل 
التعريف باأهمية دور مراكز التوجيه االأ�سري واملوجهني االأ�سريني، 
التي  والتحديات  الدولة،  يف  االأ�سري  التوجيه  مراكز  بني  والربط 
املوجهني  من  القطاع  ه��ذا  يف  والعاملون  االأ���س��ري  التوجيه  تواجه 

االأ�سريني واملحامني.

•• العني - الفجر

النفايات  الإدارة  اأبوظبي  افتتح مركز 
ملحرقة  اجلديدة  التو�سعة  "تدوير"، 
النفايات الطبية واخلطرة يف مدينة 
مليون   25 ب��ل��غ��ت  ب��ت��ك��ل��ف��ة  ال���ع���ني، 

درهم. 
اخل����ط����ة  اإط��������������ار  ذل���������ك يف  ي�������اأت�������ي 
مع  ومتا�سياً  للمركز،  اال�سرتاتيجية 
روؤية اأبوظبي 2030، لتحقيق نتائج 
قطاع  اإدارة  جم���ال  يف  فاعلية  اأك���ر 
النفايات والتعامل ال�سليم واملثايل مع 
النفايات مبختلف اأنواعها واأ�سكالها.  
معاجلة  اجلديد  امل�سروع  وي�ستوعب 
الطبية  ال��ن��ف��اي��ات  م��ن  ط��ن��اً  نحو12 
يقارب  مب���ع���دل  ي���وم���ي���اً،  واخل����ط����رة 

ال�ساعة.  يف  كيلوجراماً   500
وي��ت��ع��اون امل��رك��ز يف م�����س��روع حمرقة 
"كلينكو"  �سركة  العني اجلديدة، مع 
ب����ه����دف جمع  ال����ن����ف����اي����ات،  مل���ع���اجل���ة 
الطبية  ال��ن��ف��اي��ات  ك���اف���ة  وم��ع��اجل��ة 
م�����ن كافة  ت���ن���ت���ج  ال����ت����ي  واخل�����ط�����رة 
النفايات،  م���ن  ال���ن���وع  ه����ذا  م��ن��ت��ج��ي 
ومراكز  وع���ي���ادات  م�ست�سفيات  م��ن 
رعاية �سحية و�سيدليات وموؤ�س�سات 
تعليمية ومرافق حكومية وموؤ�س�سات 

جتارية وحيوية يف مدينة العني. 
هاماً  حافزاً  اجلديد  امل�سروع  وي�سكل 
وال�سليمة  الفعالة  احل��ل��ول  لتوفري 
والت�سريعية  القانونية  االأط��ر  �سمن 
واخلطرة  الطبية  ال��ن��ف��اي��ات  ملنتجي 
يف اإمارة اأبوظبي. كما تعترب م�ساريع 

واخلطرة  الطبية  النفايات  معاجلة 
ا�ستثمارية  م�������س���اري���ع  االإم����������ارة  يف 
القطاعني  ب��ني  ال�سراكة  عمق  متثل 

احلكومي واخلا�ض. 
تبني  اإىل  ال�����س��راك��ة  ت��ل��ك  وخ��ل�����س��ت 
م���ن���ظ���وم���ة م���ت���ك���ام���ل���ة م����ن احل���ل���ول 
املمار�سات  اأف�����س��ل  ت���وف���ر  ال��ت��ق��ن��ي��ة، 
ال��ع��امل��ي��ة، وذل�����ك ���س��م��ن خ��ط��ة عمل 
م�ساريع  تنفيذ  يتخللها  م�����س��رتك��ة، 
ال�سركات  ب��ني  والتن�سيق  ب��ال��ت��ع��اون 

واملوؤ�س�سات الوطنية. 
الإدارة  اأب����وظ����ب����ي  م����رك����ز  وي���ط���ب���ق 
التتبع  ن���ظ���ام  النفايات"تدوير" 
ل��ل��ن��ف��اي��ات ع���رب نظام  االإل�����ك�����رتوين 
"بولي�سة نقل النفايات االإلكرتونية"، 
والتي ت�سمن اأعلى معايري ال�سامة 
اأحدث  وفق  والنقل،  اجلمع  لعمليات 

املمار�سات العاملية. 
اأهدافه  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل  امل���رك���ز  وي�����س��ع��ى 
اال�سرتاتيجية الرامية اإىل ا�ستخدام 
�سمن  املجال  تقنيات  واأف�سل  اأح��دث 
تطبيقاً  ال���ع���امل���ي���ة،  امل���ع���اي���ري  اأع����ل����ى 
لتحقيق  املعتمدة،  والقوانني  للوائح 
اال�ستدامة واالإدارة املتكاملة للنفايات 
البيئة  ع���ل���ى  احل�����ف�����اظ  اأج��������ل  م�����ن 
اأن  بالذكر  ج��دي��ر  املقبلة.  ل��اأج��ي��ال 
ح����رق ال��ن��ف��اي��ات اخل���ط���رة ي��ت��م عند 
درج���ة   1200 ت��ب��ل��غ  ح������رارة  درج�����ة 
البيئية  الت�سريعات  مبوجب  مئوية 
االنبعاثات  ت��ع��ال��ج  وال��ت��ي  ال��دول��ة  يف 
بح�سب  احل���رق  عملية  م��ن  ال��غ��ازي��ة 
املعتمدة  االأورب������ي  االحت�����اد  م��ع��اي��ري 
ل�سمان عدم تخطي امل�ستوى املطلوب 

من عملية احلرق. 

النفايات  م���ع���اجل���ة  ع��م��ل��ي��ة  وت���ن���ت���ج 
م��ن كل   5% بن�سبة  رم����اداً  ب��احل��رق 
ط����ن، وي���ت���م ال��ت��خ��ل�����ض م��ن��ه��ا بطرق 
طريق  ع��ن  ب��ي��ئ��ي��اً،  واآم��ن��ة  م�ستدامة 
خم�س�سة،  ب���اآل���ي���ات  ون���ق���ل���ه  ج��م��ع��ه 
ل��ي��ت��م ط��م��ره يف امل��ط��م��ر ال�����س��ح��ي يف 
م��دي��ن��ة ال���ع���ني.  وي��ن��ف��ذ امل���رك���ز هذا 
ال�سركاء  كافة  مع  بالتن�سيق  امل�سروع 
اال�سرتاتيجيني، مثل "هيئة البيئة - 
اأبوظبي، �سركة �سحة، دائرة ال�سحة، 
وب�سكل  والنقل"  ال��ب��ل��دي��ات  دائ�����رة 
النفايات  م��ن��ت��ج��ي  م�سلحة  ي���راع���ي 

ويجنبهم حتمل اأعباًء اإ�سافية. 
وح��دد امل��رك��ز م��ن اأج��ل ذل��ك، اأ�سعاراً 
احلاجة  تغطية  �سبيل  يف  م��ن��اف�����س��ة، 
ال�سابقة  املن�ساأة  تو�سعة  لزيادة  امللحة 
النفايات  مل���ع���اجل���ة  ح���ل���ول  واإي�����ج�����اد 

للتطور  ن��ت��ي��ج��ة  ال��ع��ني  يف  اخل���ط���رة 
والتو�سع الذي واكب قطاع اخلدمات 
ال�سحية والقطاع ال�سناعي وما جنم 
كميات  يف  م�سطردة  زي��ادة  من  عنها 

النفايات الطبية واخلطرة. 
قال  اجل��دي��د،  االفتتاح  على  وتعليقا 
الكعبي  خلفان  �سامل  الدكتور  �سعادة 
الإدارة  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  ع����ام  م���دي���ر 
النفايات "تدوير":" اإن املركز يراعي 
يف اأعماله خال فرتة تف�سي جائحة 
ك���ورون���ا ات��ب��اع اأع��ل��ى م��ع��اي��ري االأم���ن 
املعاجلة  تقنيات  واأف�سل  وال�سامة، 

والتعامل مع النفايات الطبية.
الطبية  النفايات  اأن  �سعادته  واأ�ساف 
تعامًا  تتطلب  ال��ع��ادة،  يف  اخل��ط��رة، 
فما  ت��دوي��ره��ا،  اأو  اإت��اف��ه��ا  يف  خا�ساً 
بالنا يف ظل جائحة "كورونا" بالنظر 
تفرزها  ال��ت��ي  الطبية  النفايات  لكم 
فاالأمر  االإم��ارة،  يف  ال�سحية  املن�ساآت 
معاملة  ويتطلب  احل�سا�سية  �سديد 

اأكر خ�سو�سية. 
اأن املركز بكافة طاقاته  واأكد �سعادته 
�سبيل  يف  ج���ه���داً  ي���األ���و  ال  وك��������وادره، 
اأعلى  على  �سحي  بيئي  واق��ع  توفري 
امل�ستويات، وفق اأرقى املعايري العاملية 
التي تناف�ض بها االإمارة اأرقى عوا�سم 
اأن  اإىل  العامل، يف هذا اجلانب، الفتاً 
واخلطرة  الطبية  النفايات  معاجلة 
جمال يثبت الكفاءة التي نتعامل بها 
مع االأمور، تنفيذاً لتوجيهات القيادة 
احل��ك��ي��م��ة ال���ت���ي جت�������س���دت يف روؤي�����ة 

اأبوظبي 2030."

•• ال�شارقة -الفجر

القا�سمية  اجلامعة  طالبات  تلقت 
مكثفا  ت��دري��ب��ا  االت�����س��ال  كلية  م��ن 
التلفزيوين  ال��ت�����س��وي��ر  م��ه��ارات  يف 
نظمتها  التي  الور�سة  خ��ال  وذل��ك 
القا�سمية  باجلامعة  االت�سال  كلية 
وتناولت عنوان " مهارات الت�سوير 

التلفزيوين ".
بالتعاون  ال��ور���س��ة   تنفيذ  وج����رى 
االأو�سط  ال�����س��رق  ك��ان��ون  �سركة  م��ع 
باالجتاهات  الطلبة  ت��زوي��د  ب��ه��دف 
احل��دي��ث��ة يف ال��ت�����س��وي��ر االح����رتايف 
التلفزيونية  امل���ق���اب���ات  وت��ن��ف��ي��ذ 
وتنمية مهارات الت�سوير والتكوين 
الكامريات  خمتلف  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل 
ال���ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة وال���ف���وت���وغ���راف���ي���ة 
وكيفية حتديد االأداة املنا�سبة لتلبية 
واأ�سا�سيات  الفني  العمل  احتياجات 
والت�سجيل  االإ���������س��������اءة  ����س���ب���ط 

ال�سوتي.
نفذت  التي  العمل  ور�سة  وت�سمنت 

على  ال��ت��ع��رف  االأول  اأم�������ض  م�����س��اء 
احلديثة  وامل��ع��دات  االأج��ه��زة  اأف�سل 
الازمة لاإنتاج التلفزيوين، واأنواع 
ومعايري  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  ال��ع��د���س��ات 
طبيعة  ي��خ��دم  مب��ا  اأف�سلها  اخ��ت��ي��ار 
املحتوى واآليات التعامل مع املواقف 
الطارئة اأثناء الت�سوير حيث قامت 

االإلقاء  جت��رب��ة  بخو�ض  ال��ط��ال��ب��ات 
وت�سويرها  الكامريا،  اأم��ام  املبا�سر 

واإخراجها تلفزيونيا.
ق������دم ال����ور�����س����ة امل����خ����رج وامل�������س���ور 
التلفزيوين ح�سن اأ�سان ومهند�ض 
ال�سوت اأن�ض حكمت، واأ�سرف عليها 
اأ�ستاذ  احلميد  عبد  عمرو  الدكتور 

بكلية  امل�ساعد  والتلفزيون  االإذاع���ة 
االت�سال باجلامعة القا�سمية �سمن 
الا�سفية  االأن�سطة  تفعيل  خطة 

مل�ساق الت�سوير.
الدكتور  االأ���س��ت��اذ  اأ���س��اد  جانبه  م��ن 
مدير  باأعمال  القائم  اخللف  ع��واد 
بالتقاء  ال���ق���ا����س���م���ي���ة،  اجل����ام����ع����ة 

البنَّاء  وال��ت��ع��اون  امل�سرتكة  اجل��ه��ود 
وخمتلف  القا�سمية  اجل��ام��ع��ة  ب��ني 
اجل���ه���ات االإع���ام���ي���ة ���س��م��ن خطة 
الرتكيز  ت�ستهدف  ال��ت��ي  اجل��ام��ع��ة 
االت�سال  كلية  طلبة  اك�����س��اب  ع��ل��ى 
والتدريبات  االإع���ام���ي���ة  امل����ه����ارات 
توؤهلهم  ال��ت��ي  ال���ازم���ة  امل��ي��دان��ي��ة 
االلتحاق  عند  والتميز  للمناف�سة 

ب�سوق العمل.
و���س��رح ال��دك��ت��ور ع��ط��ا ح�����س��ن عبد 
ال���رح���ي���م ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة االت�������س���ال 
الكلية  اأن  ال��ق��ا���س��م��ي��ة  ب��اجل��ام��ع��ة 
ال����دائ����م لتلك  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  ت���وا����س���ل 
الربامج التدريبية وفقا لاإجراءات 
االح����رتازي����ة امل��ت��ب��ع��ة ل��ل��وق��اي��ة من 
وتوليها  ك���ورون���ا  ف���ريو����ض  ان��ت�����س��ار 
بتعزيز  التزامها  اإط���ار  يف  االأه��م��ي��ة 
اجل��ان��ب ال��ع��م��ل��ي مل��ا ل��ه م��ن اأهمية 
م�����س��اع��ف��ة وك��ب��رية يف ك��ل جماالت 
الطلبة  اإليها  يحتاج  التي  االإع���ام 
النظرية  املفاهيم  تطابق  ل�سمان 

مع الواقع العملي.

•• الفجرية-وام

بن  بن حمد  ال�سيخ حممد  �سمو  اأك��د 
الفجرية  ع��ه��د  ال�����س��رق��ي ويل  حم��م��د 
الدولية  باالتفاقيات  االل��ت��زام  اأهمية 
البيئة  على  املحافظة  يف  ت�ساعد  التي 
مبا  الطبيعية،  وم���وارده���ا  ال��ب��ح��ري��ة 
ال�سمو  �ساحب  توجيهات  مع  ين�سجم 
ال�سرقي  حم���م���د  ب����ن  ح���م���د  ال�����س��ي��خ 
الفجرية  االأعلى حاكم  املجل�ض  ع�سو 
تكون  اأن  على  ال��دائ��م  �سموه  وحر�ض 
ال�سفن  لتزويد  دوليا  مركزا  االإم���ارة 
البرتولية  امل���واد  وت��خ��زي��ن  ب��ال��وق��ود، 

وتقدمي اأف�سل اخلدمات البحرية.
جاء ذلك خال ح�سور �سموه افتتاح 
اأعمال ملتقى الفجرية الدويل الثاين 
بالوقود  ل��ل��ت��زود  االف���رتا����س���ي  ع�����س��ر 
حتت  يقام  2021" الذي  "فوجكون 
رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن 
حممد ال�سرقي ع�سو املجل�ض االأعلى 
حاكم الفجرية وح�سور ال�سيخ �سالح 

ب���ن حم��م��د ال�����س��رق��ي رئ��ي�����ض دائ����رة 
الفجرية  يف  واالق���ت�������س���اد  ال�����س��ن��اع��ة 
بعد،  ع��ن  ال��ف��ج��رية  حكومة  وتنظمه 
م�سارك   400 م���ن  اأك����ر  مب�����س��ارك��ة 
وامل���ه���ت���م���ني مبجال  امل��خ��ت�����س��ني  م����ن 
التزود بالوقود ميثلون 36 دولة على 

م�ستوى العامل.
وقال �سمو ويل عهد الفجرية اإن اأهمية 
يف  ت��اأت��ي  ال���دورة  لهذه  امللتقى  انعقاد 
اأحدثتها جائحة  التي  التحديات  ظل 
البحرية  ال�سناعات  على   19 كوفيد 
اأ�سواق  واأثرها على  الوقود  و�سناعات 
امللتقى  �سيوفر  ح��ي��ث  اخل����ام،  ال��ن��ف��ط 
للم�ساركني  مثالية  افرتا�سية  من�سة 
وحتلياتهم  نظرهم  وجهات  لتبادل 
ت��ط��ورات �سوق الوقود  واآرائ��ه��م ح��ول 
ال��ع��امل��ي وم��ن��اق�����س��ة احللول  وال���وق���ود 
الوباء  ه���ذا  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د  امل�ستقبلية 

العاملي.
حمد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  واأ���س��ار 
ب��ن حم��م��د ال�����س��رق��ي اإىل اأه��م��ي��ة دور 

املنتديات  ا���س��ت��ق��ط��اب  يف  ال���ف���ج���رية 
ب��ال��ط��اق��ة، نظرا  ال��ت��ي تعنى  ال��دول��ي��ة 
ت�ستقطب  رئي�سية  كمن�سة  ملكانتها 
واالإقليمية  املحلية  ال�سركات  ك��ربى 
والعاملية، العاملة يف جماالت اإمدادات 
الطاقة وتخزينها، متمنياً للم�ساركني 
يخرجوا  اأن  االف��رتا���س��ي  امللتقى  يف 
تطوير  �ساأنها  م��ن  ونتائج  مب��ق��ررات 
النفط  �سناعة  يف  العاملية  االجتاهات 
وجتاوز التحديات التي يواجهها هذا 
انت�سار جائحة كوفيد  القطاع يف ظل 

.19
اأكد  للملتقى  الرئي�سية  الكلمة  ويف 
فار�ض  ف��رج  ب��ن حممد  �سهيل  م��ع��ايل 
املزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية 
لدولة  العامة  اال�سرتاتيجية  اأهمية 
تنويع  يف  الطاقة  ق��ط��اع  يف  االم����ارات 
م�سادرها وتطويرها، واإيجاد احللول 
املتنوعة اإىل جانب الطاقة التقليدية 
مب����ا ي���دع���م ال��ت��ن��م��ي��ة امل�������س���ت���دام���ة يف 
الدولة، م�سرياً اإىل اأهمية موقع اإمارة 

�ساهم  ال��ذي  اال�سرتاتيجي،  الفجرية 
العامل يف  اأن تكون يف مقدمة دول  يف 
ال��ط��اق��ة و���س��ن��اع��ة وتخزين  م�����س��ادر 

النفط.
وا�ستعر�ض املزروعي ا�سرتاتيجية دولة 
جمال  يف  امل��ت��ح��دة  العربية  االم����ارات 
الطاقة النظيفة ومنها الهيدروجني، 
بف�سل  ملحوظاً  تقدماً  �سهدت  حيث 
احلديثة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ا���س��ت��خ��دام 
للقطاعات  رئي�ساً  مناف�ساً  واأ�سبحت 
اأهمية  اإىل  الفتاً  للطاقة،  التقليدية 
الطبيعي  للغاز  االأخ��رية  االكت�سافات 
داخ��ل ال��دول��ة ودوره���ا يف عملية دعم 

التنمية االقت�سادية.
وك���ان ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���ض حم��م��د عبيد 
ب��ن م��اج��د رئ��ي�����ض امل���وؤمت���ر ق��د افتتح 
و  بامل�ساركني  ترحيبية  بكلمة  املوؤمتر 
اأكد على دور حكومة الفجرية بقيادة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد 
حاكم  االأعلى  املجل�ض  ع�سو  ال�سرقي 
الفجرية، على اأن تكون االإمارة من�سة 

الق�سايا  اأح��دث  ب�ساأن  للنقا�ض  مهمة 
ال�سناعة  ب��ق��ط��اع  امل��ت��اح��ة  وال��ف��ر���ض 
امللتقى  اأهمية  اإىل  م�سريا  النفطية، 
التطورات  اآخ��ر  يناق�ض  عاملي  كحدث 
يف  خا�سة  وتخزينه  الوقود  جم��ال  يف 

ظل ظروف انت�سار جائحة كورونا.
الكندي  �سعيد  الدكتور حممد  واألقى 
للملتقى  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������ض 
ملتقى  انعقاد  اأهمية  فيها  اأك��د  كلمة 
االف���رتا����س���ي يف   2021 ف��وج��وك��ون 
الكثري  يعي�سها  ال��ت��ي  ال���ظ���روف  ظ��ل 
اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال���ع���امل،  ب���ل���دان  م���ن 
امللتقى يعد حدثا عامليا وهو اأحد اأهم 
االأو�سط  ال�سرق  املوؤمترات يف منطقة 
املتخ�س�سة  ال�سركات  ي�ستقطب  حيث 
بالوقود  ال�����س��ف��ن  ت���زوي���د  جم����ال  يف 
وال��ع��دي��د م��ن اخل����رباء وامل��ح��ل��ل��ني يف 

اأ�سواق النفط والغاز امل�سال.
واأو�سح الكندي اأن امللتقى �سيخ�س�ض 
ال�ستعرا�ض  ال��ف��ج��رية  الإم����ارة  جل�سة 
اآخر التطورات التي قامت بها االإمارة 

للطاقة،  ع��امل��ي��ا  م���رك���زا  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
متهيد  يف  امللتقى  ي�سهم  اأن  متمنياً 
التجارية  ال��ف��ر���ض  لتعزيز  ال��ط��ري��ق 
COVID- والنمو يف االإم��ارة بعد

.19
الفجرية  ملتقى  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
"فوجكون"  ب��ال��وق��ود  للتزود  ال���دويل 
�ساحب  رعاية  عامني حتت  كل  يعقد 
ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي 

الفجرية  االأعلى حاكم  املجل�ض  ع�سو 
نخبة  وي�سم  �سخم،  بتجمع  ويحظى 
م����ن اخل��������رباء وامل���ت���خ�������س�������س���ني من 
ومزودي  وم�ستقاته  ال��وق��ود  ردي  م���وجّ
املحطات  وم�سغلي  ب��ال��وق��ود  ال�سفن 

ومعامل التكرير وماك ال�سفن.
االفرتا�سي  امل��ل��ت��ق��ى  اف��ت��ت��اح  ح�����س��ر 
�سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب ويل 
عهد الفجرية، والكابنت مو�سى مراد 

مدير ميناء الفجرية والكابنت �سامل 
ال�سناعات  منطقة  م��دي��ر  احل��م��ودي 
مايد  وال���ك���اب���نت  "فوز"  ال��ب��رتول��ي��ة 
االأمريي نائب مدير االدارة البحرية 
اخلرباء  من  ونخبة  الفجرية  مبيناء 
الوقود  ردي  م�����وجّ م���ن  وامل��ت��خ�����س�����س��ني 
بالوقود  ال�سفن  وم���زودي  وم�ستقاته 
التكرير  ومعامل  املحطات  وم�سغلي 

وماك ال�سفن.

ي�ست�عب 12 طنًا من النفايات الطبية واخلطرة ي�ميًا

مركز اأبوظبي لإدارة النفايات يفتتح تو�صعة 
حمرقة النفايات الطبية واخلطرة يف العني

ويل عهد الفجرية يح�صر افتتاح ملتقى الفجرية الدويل الفرتا�صي فوجكون 2021

••  اأبوظبي-الفجر

فازت القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي ممثلة يف اإدارة ال�سرطة 
املجتمعية بجائزة اأفكار االإمارات 2020 الدورة التا�سعة 
واالإن�ساين  التطوعي  العمل  جم��ال  يف  االإب����داع  فئة  ع��ن 
"لفكرة كلنا �سرطة".  واأكد العميد اأحمد م�سعود املزروعي 
مدير قطاع اأمن املجتمع باالإنابة اأن الفوز بجائزة "االإبداع 
اأ�س�سته  جناح  "يعد  واالإن�ساين  التطوعي  العمل  جمال  يف 
�سرطة اأبوظبي بجهود حثيثة ووفرت له الدعم وامل�ساندة 
الر�سيدة  القيادة  اأولويات  الريادة ليواكب  �سبل  وهياأت له 

وتطلعاتها واملفاهيم العاملية للتميز.
جهود  باأن  العفاري  �سعيد  حمود  الدكتور  العميد  واأو�سح 
�سرطة اأبوظبي ودعمها للمبادرة  لتحقيق ا�سرتاتيجيتها 
يف زيادة ثقة املجتمع بال�سرطة وا�ستقطاب اأكرب عدد من 
يركز  �سامل  تدريبي  بربنامج    واإحلاقهم  املجتمع  اأف��راد 
ال�سرطة  رجال  مل�ساعدة  الواحد  الفريق  بروح  العمل  على 

يف تنفيذ مهامهم وواجباته. 
وذكر اأن مبادرة “كلنا �سرطة " جنحت يف االإ�سهام مبنظومة 
االأمن واالأمان ون�سر الطماأنينة يف املجتمع عرب م�ساركات 

هادفة �سمن ال�سراكات املجتمعية واالأعمال التطوعية.

•• عجمان - الفجر 

و���س��ط اأج������واء ح��م��ا���س��ي��ة واإب���داع���ي���ة ان��ط��ل��ق اأم�������ض االأول 
جمعية  نظمته  ال��ذي  ال��ق��ارئ��ي  امللهمون  جمل�ض  االأث��ن��ني 
اأجندتها  �سمن  والثقافية  االجتماعية  للتنمية  عجمان 
االإمارات  الحتفاالت  م�ساركتها  مع  تزامنا  اال�سرتاتيجية 
القيادة  توجيهات  مع  متا�سيا  اأ�سبوع  ومل��دة  ال��ق��راءة  �سهر 
الر�سيدة باأبراز اأهمية الكتاب والتح�سيل العلمي واملعرفة، 
بح�سور امللهمون وعدد غفري من اأولياء االأمور وذلك عرب 
املرو�سي  �سقر  منى  �سعادة  واأك��دت  االفرتا�سي.  التوا�سل 
مدير عام جمعية عجمان للتنمية االجتماعية والثقافية، 
يف  للم�ساركة  م��واك��ب��ا  ج��اء  ال��ق��رائ��ي  امللهمون  جمل�ض  اأن 
اأ�سبوع القراءة للدولة والتح�سري له منذ فرتة من خال 
م��ل��ه��م��ون اجل��م��ع��ي��ة م��ن اأب��ن��ائ��ن��ا ال��ط��اب ال��ذي��ن اأبدعوا 
باأ�سلوب  وتلخي�سها  ق��راءت��ه��ا  مت  ال��ت��ى  للكتب  بعر�سهم 
و�سعادة  اأبهر احل�سور و�سط بهجة  م�سوق وبعر�ض مميز 
بطريقة  االإيجابية  املناف�سة  عن  ف�سا  النظري  منقطعة 
االإلقاء والعر�ض وتب�سيط املعلومة، م�سرية اإىل اأن امللهمني 
والتاريخ  االأدب  ب��ني  متنوعا  كتابا   30 م��ن  اأك��ر  ق��دم��وا 
وموؤلفات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 

نائب رئي�ض الدولة حاكم دبي، وغريها من الكتب املفيدة 
روؤي��ة كل  الثقافة ح�سب  والتنوع يف  باملعرفة  ات�سمت  التى 
ملهم وميوله املعرفية. واأ�سارت منى �سقر املطرو�سي اإىل 
متهد  والثقافية  االجتماعية  للتنمية  عجمان  جمعية  اأن 
موهبته  و�سقل  ق��درات��ه  لتنمية  ال�سليم  الطريق  للن�ضء 
واكت�ساف الذات مع غر�ض الثقة وروح القيادة يف نفو�سهم 
وما  بتاريخه  واع  تكوين جيل  ي�سهم يف  ال�سغر، مما  منذ 
بدورها  اجلمعية  من  واإمي��ان��ا  متغريات،  من  حوله  ي��دور 
القراء من خال  الن�ضء حلب  وتوجيه  املواهب  يف �سقل 
االإبداعية  مهاراتهم  ل�سقل  والتحفيز  امل�ستمرة  التوعية 
واالإعتماد عليهم يف امل�ستقبل بحمل راية النه�سة والتطور 
االأمور  اأولياء  دور  �سقر  منى  وثمنت  امل�ستدامة.  وتنمية 
نفو�ض  يف  بالقراءة  واالهتمام  واالأبتكار  االإب��داع  غر�ض  يف 
ال��ق��درة على  االأم����ور لديهم  اأول��ي��اء  االأب��ن��اء، فلو مل يكن 
تنظيم  من  متكنا  قد  كنا  ما  امل�ستمر  والتحفيز  التوجيه 
مثل هذه املجال�ض الثقافية امللهمة جلميع اأفراد املجتمع، 
م��ن حتمل  الن�ضء  اإل��ي��ه  �سعادتها مب��ا و�سل  ع��ن  واع��رب��ت 
ت�سكل  ق��د  اأف��ك��ار  م��ن  الكتب  ي��دور يف  م��ا  وفهم  امل�سوؤولية 
�سخ�سيتهم يف امل�ستقبل وتخلق منهم مبدعني واملبتكرين 

تعتمد عليهم الدولة يف مناحي احلياة وجميع املجاالت.

�صرطة اأبوظبي تفوز بجائزة الإبداع فى جمال 
العمل التطوعي والإن�صاين »لفكرة كلنا �صرطة«

جمعية عجمان للتنمية الجتماعية تنظم جمل�س امللهمون القرائي 
طالبات كلية الت�صال باجلامعة القا�صمية يتدربن على مهارات الت�صوير التلفزيوين
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العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اإعــــــــــالن
روب  ال�س�����ادة/�سمارت  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اك�س�ض خلدمات التنظيف ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2909389 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبري احمد را�سد اجلنيد %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف طاهره عبداهلل �سالح بن ثابت

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اإعــــــــــالن
امل�سرقة  ال�س�����ادة/النجمة  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

للمقاوالت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1171408 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ابراهيم ح�سن ابراهيم حممد ال�سحي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي عبداهلل علوي حممد اجلنيبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اإعــــــــــالن
�سهر  ال�س�����ادة/�سالون  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الليايل للتجميل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1081368 

عبدالكرمي  عبدالواحد  وبيع/ا�سافة  تنازل  ال�سركاء  تعديل 
عبدالواحد امل�سرب العو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حمد مبخوت �سرور حمي�سن املن�سوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب للهدايا رخ�سة رقم:1074412 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة من�سور عبداهلل جنزل عبداهلل البلو�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل جنزل عبداهلل حممد البلو�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/نوت�سيوال  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب لل�سوكوال رخ�سة رقم:2877779 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ا�سعد احمد عرار %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مو�سى �سعيد حمدان �سعيد الزعابي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اإعــــــــــالن
التوا�سع  ال�س�����ادة/مطعم  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

ل�سوي اال�سماك
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2782770 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد مال اهلل عبيد ظام القبي�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد مرهون م�سلم را�سد اليحيائي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سافيا كافيه

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1405147 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سامل حممد �سعيد حممد العامري %100
تعديل وكيل خدمات

حذف نا�سر حممد �سعيد حمود البو�سعيدي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فرا�ض ناجي اجلميده

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�ض الرخ�سة 
يا�ض  التجاري:بني  باال�سم   CN رقم:1078612 
ملعدات حقول النفط - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م 
كان  كما  الو�سع  واعادة  الرخ�سة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �سابقا.
االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خال  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

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

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اإعــــــــــالن
لتمثيل  ال�س�����ادة/التوافق  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سركات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2672396 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خالد �سالح بخيت خمي�ض ال�سيعري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد ماجد خليفه م�سبح الغفلي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/فيل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سكيور الك�سوارات ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 1878045 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الراحة 

للماأكوالت ال�سعبية
رخ�سة رقم:CN 2845350 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/الغا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سويت
رخ�سة رقم:CN 2472472 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

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

البوابة املا�سية للنجارة واحلدادة امل�سلحة
رخ�سة رقم:CN 1553897 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

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

اال�سم التجاري:�سركة الدانة الإدارة املطاعم ذ.م.م
عنوان ال�سركة:بناية ، الوحدة مول ، E19 جزيرة اأبوظبي ، �سرق 19

CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1237252 

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

 ، قانونيون  حما�سبون   - و�سركاه  ال�سادة/الهاملي  تعيني   -  2
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/3/18  لل�سركة  قانوين  كم�سفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر 

تاريخ التعديل:2021/03/22  - بالرقم:2145000602 
امل�سفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

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

اال�سم التجاري:اآر �سي �سي جي اآي للت�سميم الداخلي والديكور ذ.م.م
عنوان ال�سركة:تاجر اأبوظبي

CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 2694656 

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

- تعيني ال�سادة/ام ايه بارترنز حما�سبون قانونيون ، كم�سفي قانوين   2
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/3/10  لل�سركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150003346 

- تاريخ التعديل:2021/03/22

امل�سفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

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

اال�سم التجاري:الراية للتجارة العامة ذ.م.م
عنوان ال�سركة:تاجر اأبوظبي

CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 2694203 

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

- تعيني ال�سادة/ام ايه بارترنز حما�سبون قانونيون ، كم�سفي قانوين   2
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/3/10  لل�سركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2145000554 

- تاريخ التعديل:2021/03/22

امل�سفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�سمارت انارجي العمال 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الكهربائية رخ�سة رقم:3920298 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد جاهيدول علم �سا علم ت�ساودهورى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حمزه على �سعيد ح�سن الزعابى من مالك اإىل وكيل خدمات
 تعديل ن�سب ال�سركاء 

 حمزه على �سعيد ح�سن الزعابى من 100 % اإىل %0
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سبغة الوان الطيف االوتوماتيكية 

رخ�سة رقم:CN 2314360 تقدموا الينا بطلب

تعديل اإ�سم جتاري من/ م�سبغة الوان الطيف االوتوماتيكية

ALWAN ALTHEEF AUTOMATIC LAUNDRY

اإىل / بقالة رانكيد

  RANKED BAQALA 

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بقالة  4711003

 تعديل ن�ساط / حذف غ�سيل املاب�ض  9601002

 تعديل ن�ساط / حذف كي املاب�ض 9601001

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خال ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او 

دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اإعــــــــــالن
�سركة   - ويلن�ض  ري�ستارت  ال�س�����ادة/نادي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سخ�ض الواحد ذ م م  رخ�سة رقم:CN 2827112 تقدموا الينا بطلب

تعديل اإ�سم جتاري من/ نادي ري�ستارت ويلن�ض - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

 RESTART WELLNESS CLUB - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ مركز ري�ستارت ويلن�ض التاأهيلي - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

RESTART WELLNESS REHABILITATION CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

الدائرة غري  فان  واال  االعان  ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  االقت�سادية خال 

االجراءات  �ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة 

املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�ساهر انرتنا�سونال لانظمة االلكرتونية 

- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م  رخ�سة رقم:CN 1092366 تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة خالد جال حممد يو�سف املرزوقى %30

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد �سديق حممد�سميع حممد املطوع من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد �سديق حممد�سميع حممد املطوع من 100 % اإىل %70

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ ال�ساهر انرتنا�سونال لانظمة االلكرتونية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

  ALSAHER INTERNATIONAL ELECTRONIC SYSTEM - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ ال�ساهر انرتنا�سونال لانظمة االلكرتونية ذ.م.م

ALSAHER INTERNATIONAL ELECTRONIC SYSTEM L.L.C

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

او  اي حق  الدائرة غري م�سوؤولة عن  ن�سر هذا االعان واال فان  تاريخ  ا�سبوع من  خال 

دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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•• راأ�س اخليمة - الفجر     

����س���ارك م��رك��ز حت��ك��ي��م راأ������ض اخليمة 
لغرفة  وال��ت��اب��ع   ، ال��ت��ج��اري  للتوفيق 
العام  االأم��������ني  يف  مم���ث���ًا  ال����ت����ج����ارة 
ابراهيم  ال��ق��ان��وين  امل�ست�سار  للمركز 
عمل  ور������س�����ة  يف   ، ج����وه����ر  �����س����وق����ي 
القانون  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  اف��رتا���س��ي��ة 
 " ل�   ، ب��االم��ارات  االمريكية  باجلامعة 
م�ساق التدريب " وا�ستهدفت الطاب 
اخلريجني ، وطاب برنامج ماج�ستري 
ال��ت��ح��ك��ي��م ، وت���اأت���ي ه���ذه ال��ف��اع��ل��ي��ة يف 
باجلامعة  القانون  كلية  حر�ض  اإط��ار 
باجلانب  النظري  اجل��ان��ب  رب��ط  على 
مع  التوا�سل  على  وحر�سها   ، العملي 
املوؤ�س�سات القانونية باملجتمع املحلي ، 
 ، اللقاءات  هذه  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن 
القانون واملاج�ستري  يف تعريف طاب 
وقواعد  ب�����اإج�����راءات   ، واخل���ري���ج���ني 

موؤ�س�سات التحكيم العاملة بالدولة .
الدكتور  االأ����س���ت���اذ  اأك�����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 

الكلية  عميد  ن��ائ��ب  ف���اخ���وري،  ع��ام��ر 
ال��ق��ان��ون يف اجل��ام��ع��ة االأم��ري��ك��ي��ة يف 
االإم���������ارات ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ال���رب���ط بني 
اجلانب النظري والعملي بهدف اإثراء 
ال�ساحة القانونية يف الدولة باحللول 
العملية فيما يتعلق باأف�سل املمار�سات 
والق�سائية  والتحكيمية  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
يف االإم��ارات . وا�ساف  الدكتور اأحمد 
القانون  م�����س��اع��د  اأ����س���ت���اذ  ال��دب��و���س��ي 
يف  القانون  بكلية  والبحري  التجاري 
اجلامعة االأمريكية االإم��ارات ان ربط 
العلمي  بالتطبيق  النظرية  الدرا�سة 
ه���و االجت������اه احل���دي���ث يف ال��ت��ع��ل��ي��م ، 
وذلك لتاأهيل خريجني للقانون �سواء 
ماج�ستري  اأو  ال��ب��ك��ال��وري��و���ض  ط���اب 
العملي  امل��ج��ال  يف  ل��ل��دخ��ول  التحكيم 
بخربة عالية. فيما ا�ستعر�ض ابراهيم 
���س��وق��ي االأم������ني ال���ع���ام مل���رك���ز حتكيم 
 ، ال��ق��ان��وين  وامل�ست�سار  اخل��ي��م��ة  راأ�����ض 
خ���ال ور����س���ة ال��ع��م��ل ب���داي���ة انطاق 
1923 من  ال��ع��ام   ال���دويل  التحكيم 

ملحكمة  الدولية  التجارة  خال غرفة 
ل���ت���ت���ويل ف�ض  ال����دول����ي����ة  ال���ت���ح���ك���ي���م 
ال��ن��زاع��ات ال��دول��ي��ة ث��م ق��ام��ت بو�سع 
ل��ل��ت��وف��ي��ق وال��ت��ح��ك��ي��م بهدف  ق���واع���د 
املنازعات  تقدمي حلول فعالة لت�سوية 
، وع��ل��ى اجل���ان���ب االآخ�����ر ك����ان لاأمم 
املتحدة دوراً مهماً يف تطوير التحكيم 
اتفاقية  اإع��ت��م��اد  م���ن  ب����دًء  ال��ت��ج��اري 
التحكيم  اأح���ك���ام  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ن���ي���وي���ورك 
با�ستخدام  وال��ت��و���س��ي��ة   ، االج��ن��ب��ي��ة 
ق����واع����د االون���������س����ي����رتال ل��ل��ت��ح��ك��ي��م ،   
االون�سيرتال  قانون  باإ�سدار  وانتهاًء 
الدويل  التجاري  للتحكيم  النموذجي 
الدول  م�ساعدة  بهدف   ،  2006 ع��ام 
على اأ�ساح وحتديث قوانينها املتعلقة 
تناول  ك��ذل��ك   ، ال��ت��ح��ك��ي��م  ب����اج����راءات 
بال�سرح بدء التحكيم يف دولة االمارات 
القانون  و�سدور   ،  1967 العام  منذ 
االحتادي ب�ساأن احتاد غرف التجارة ، 
التجارة �ساحية  وال��ذي مينح غرف 
امل��ن��ازع��ات ال��ت��ج��اري��ة ع��ن طريق  ف�ض 

التحكيم ، م�ستعر�ساً لطاب القانون 
 ، امل��ن��ظ��م��ة  ال��ق��وان��ني  ���س��دور  ت�سل�سل 
االماراتي  التحكيم  ب��ق��ان��ون  خمتتماً 
ال�سادر العام 2018. كما تناول اأبرز 
 ، االم�����ارات  دول���ة  التحكيم يف  م��راك��ز 
بدءاً من ان�ساء مركز ابوظبي للتوفيق 
مركز  يليه   ،  1993 العام  والتحكيم 
دبي للتحكيم الدويل 2004 ، فمركز 
والتحكيم  ل��ل��ت��وف��ي��ق  اخل��ي��م��ة  راأ�������ض 
ال�سارقة  وم��رك��ز   ،  2008 ال��ت��ج��اري 
 2009 ال����دويل  ال��ت��ج��اري  للتحكيم 
، ف��م��رك��ز دب���ي امل���ايل ال��ع��امل��ي 2016 
للتحكيم  االم����ارات  مب��رك��ز  خمتتماً   ،
ذلك  بعد  وانتقل   .   2016 البحري 
اآلية دورة االج���راءات ام��ام مراكز  اىل 
الق�سايا  ق��ي��د  م���ن  ب���داي���ة  ال��ت��ح��ك��ي��م 
اإ�������س������دار حكم  ال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة وح����ت����ى 
تتم  التي  االآل��ي��ة  اىل  الفتاً   ، التحكيم 
الختيار التحكيم كو�سيلة لف�ض النزاع 
التحكيمية  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع�����س��اء  وع����دد   ،
وا�سم املركز وقواعد التحكيم ، واملكان 

واللغة  اجل��ل�����س��ات  ب��ه  �ستنعقد  ال����ذى 
على  تعتمد   ، ا�ستخدامها  �سيتم  التى 
بالطاب  انتقل  ثم   ، االأط���راف  اتفاق 
امل�ستهدفني اىل ق�سية حتكيم واقعية 
يف ن��زاع جت��اري مت نظرها م��ن خال 
احد مركز التحكيم بالدولة ، مو�سحاً  
التى  والبيانات  التحكيم  طلب  اأهمية 
يجب ان يت�سمنها وامل�ستندات الداعمة 
، وبالتزامن مع الطلب يتم �سداد ر�سم 
ويقوم   ، بكل مركز  اخلا�ض  الت�سجيل 
املدعي  اىل  ال��ط��ل��ب  ب���اإر����س���ال  امل���رك���ز 
عليه/م لتقدمي الرد خال مهلة زمنية 
عليه/م  للمدعي  يحق  كما   ، حم���ددة 
ن�ساأت عن ذات  دع��وى متقابلة  تقدمي 
انتقل جوهر  التعاقدية.  ثم  العاقة 
اىل هيئة التحكيم وعددها وت�سكيلها ، 
ويكون ت�سكيلها من عدد من املحكمني 
وفقاً ملا يتفق عليه االطراف ، واذا كان 
اأك���ر م��ن حُمكم  امل��ُت��ف��ق عليه  ال��ع��دد 
واإذا مل يتفق    ، اأن يكون وت��راً  فيجب 
تت�سكل  املحكمني  ع��دد  على  االأط���راف 

، ويتم  م���ن���ف���رد  م����ن حم���ك���م  ال��ه��ي��ئ��ة 
ال���رج���وع اىل ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ح��ك��ي��م بني 
االطراف يف حال اتفاق الطرفني على 
حمكم فرد ، فيتم االتفاق بني اأطراف 
املحكم  واخ��ت��ي��ار  ت�سمية  ع��ل��ى  ال��ن��زاع 
امل�سجلني  امل��ح��ك��م��ني  ق��ائ��م��ة  ب��ني  م��ن 
يتم  االخ���ت���اف  ح���ال���ة  ، ويف  ب��امل��رك��ز 
التنفيذية  اللجنة  خال  من  التعيني 
االطراف  احد  طلب  على  بناء  باملركز 
اأالط���راف على هيئة  ، ويف ح��ال اتفاق 
اك����ر م���ن حم��ك��م ف��ي��ت��م ت�سمية  م���ن 
حم��ك��م م���ن ك���ل ط���رف وي��ت��م االتفاق 
املرحج.  املحكم  برت�سيح  بينهم  فيما 

وك���ذل���ك االت���ف���اق ع��ل��ى ان ت��ك��ون لغة 
ال��ت��ح��ك��ي��م ح�����س��ب االت���ف���اق ال������وارد يف 
، فاإن مل يرد ذكرها  اتفاقية التحكيم 
فتكون اللغة العربية هي لغة التحكيم 
املدعي  اأخ����ط����ار  ي��ت��م  ب��ع��ده��ا  وم����ن   ،
قواعد  وف���ق  التحكيم  بطلب  عليهم 
امل��رك��ز وب����اأي و���س��ي��ل��ة ي��راه��ا ، م�سرياً 
تكاليف  ل�����س��داد  املتبعة  ال��ق��واع��د  اىل 
التحكيم ، والتي يتم �سدادها منا�سفة 
بني الطرفني ، ويف حالة رف�ض املدعي 
ي���ق���وم املدعى  ����س���داد ح�����س��ت��ه  ع��ل��ي��ه��م 
ب�سداد كامل التكاليف ، ومن بعد يتم 
الأر�سال  املر�سحني  املحكمني  خماطبة 

قبولهم للمهمة وتوقيع اقرار احليدة 
دعوة  ذل��ك  بعد  ويتم   ، واال�ستقالية 
متهيدية  جل��ل�����س��ة  االط�������راف  ج��م��ي��ع 
املهل  ج��دول  لتنظيم  الهيئة  قبل  من 
الدعوى  م���ذك���رة  ل��ت��ق��دمي  ال��زم��ن��ي��ة 
وم���ذك���رة ال���دف���اع  وامل�����س��ت��ن��دات التى 
املطالبات  وكذلك  اليها  اال�ستناد  يتم 
ال�سهود  ���س��م��اع  وج��ل�����س��ات  اجل����دي����دة 
واأختتم   ، وج��دت  ان  اخل���رباء  وتعيني 
ب����اأن للهيئة احل���ق يف  ج��وه��ر ح��دي��ث��ه 
اعان انتهاء االجراءات عندما تقتنع 
بان االأط��راف قد ح�سلوا على فر�سة 
كافية لتقدمي م�ستنداتهم وبيناتهم .

•• حوار – حم�شن را�شد

جاءت �سهرة مزارع اإمارة راأ�ض اخليمة 
، لكونها ت�سم عدداً كبرياً من املزارع 
، ح��ي��ث ت�����س��م االإم�����ارة ن��ح��و 4 اآالف 
، فيما  م����زارع نخيل  اأغ��ل��ب��ه��ا  م��زرع��ة 
قلة من بني  ُتعد  م��زارع اخل�سراوات 
امل���زارع ما  ، وتنت�سر تلك  ال��ع��دد  ه��ذا 
بني مناطق اآذن، وخولة، وخت، و�سمل، 
و���س��ع��م، وال���دق���داق���ة، واحل��م��ران��ي��ة ، 
وُتعد االأخرية اأكر املناطق التي ت�سم 
مزارع ، ومنها مزرعة رئي�ض اجلمعية 
ال���زراع���ي���ة ب���راأ����ض اخل��ي��م��ة ع��ب��د اهلل 
ُتعد  ، والتي  واأبنائه  ال�سريقي  خلفان 
ُتزرع  اإذ   ، ون��وع��اً  كماُ  م�ساحة  االأك���رب 
والفواكه  اخل�سراوات  من  اأن���واع  بها 
، وعلى هام�ض اخل�سراوات والفواكه 
يجاورها  اأن  ال�����س��ري��ق��ي  ي��ن�����ض  مل 
االكتفاء  ب��ه��دف  ل���ل���دواج���ن  مب�����زارع 
ال���ذات���ي ، وق���د ك���ان ل��ن��ا م��ع ع��ب��د اهلل 
ال�سريقي لقاء حتدث فيه حول ع�سقه 
للزراعة منذ �سباه اإىل اأن توىل مهام 
الزراعة يف  ب��وزارة  قيادية  م�سوؤوليات 
الثمانينيات، واأجرى حينها وال يزال 
م�ستخدما   ، ال��ت��ج��ارب  م���ن  ال��ع��دي��د 
الطرق والتقنيات احلديثة يف  اأحدث 
ال�سريقي  ع�سق  يكن  ومل   ، ال��زراع��ة 
ل��ل��زراع��ة ي���اآت م��ن ف���راغ ، ب��ل توارثه 
اأباً عن جداً وزرعه يف اأوالده واأحفاده 
ت�سريحاته  ي��ت�����س��در  دائ���م���ا  وك�����ان   ،
خالدة  مبقولة   ، باملجال�ض  وحواراته 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�ض  لاأب 
بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، 
منهجاً  احلكيمة  القيادة  منها  جعلت 
، " اأع��ط��وين زراع��ة......اأ���س��م��ن لكم 
اأن��ه ك��ان هناك  اإىل  " ، الف��ت��اً  ح�سارة 

اآالف   7 ن��ح��و  ب���داي���ة االحت������اد  وم����ع 
مزرعة متفرقة على م�ستوى الدولة ، 
ت�ساعف عدد املزارع وبات اليوم لدينا 
اأكر من 40 األف مزرعة متثل مزارع 
وبيوت مربدة وزراعات �سوبات حديثة 

وم�ساريع عماقة .

ــة  ــزراع ب مـــزارعـــي  تخ�س�ست 
اخل�سراوات

املواطنني  ك�سائر  ال�سريقي  ولقناعة 
وكافة   ، ال����دول����ة  داخ������ل  وامل���ق���ي���م���ني 
ال�سعوب واحلكام اأن  املغفور له ال�سيخ 
اآل نهيان كان حمباً  زاي��د بن �سلطان 
دور  يقت�سر  ومل   ، ل��ل��زراع��ة  وعا�سقاً 
املغفور له على دعم زراع��ة املحا�سيل 
ف��ق��ط ، ول��ك��ن��ه اأم���ر اأي�����س��ا ب��غ��ر���ض ما 
ي��زي��د ع��ل��ى 140 م��ل��ي��ون ���س��ج��رة يف 
جميع اأنحاء الدولة ملكافحة الت�سحر 
واأبهر   ، ال�����س��ح��راء  ق�����س��وة  وم��ع��اجل��ة 
ومقوالته  ال��ق��ي��ادي��ة  بحنكته  ال��ع��امل 
التي ترددت والزال��ت ترتدد يف جميع 
اأن  وبجدارة  فاأ�ستحق   ، العامل  اأنحاء 
يطلق عليه " حكيم العرب " ، من هنا 
ال�سريقي  اهلل  عبد  وع�سق  ح��ب  ك��ان 
اأوائل  ، حتى بات واح��داً من  للزراعة 
االأ�سخا�ض الذين طوع علمه وخربته 
ك��م�����س��وؤول وق���ي���ادي �سابق  ب���ال���زراع���ة 
اأف�سل  وا�ستغلهما  ال��زراع��ة  وزارة  يف 

الزراعة  م���ن  ب��االن��ت��ق��ال   ، ا���س��ت��غ��ال 
التقليدية اإىل الزراعة الع�سوية قبل 
�سنوات ، و�سوق اإنتاج مزارعه الع�سوي 
يف خمتلف منافذ البيع على م�ستوى 
املنتج ومتيزه  نتيجة جلودة   ، الدولة 
واأ����س���ع���اره امل��ع��ق��ول��ة ال��ت��ي ت���ربز نتاج 
اأر���ض االإم���ارات وما فيها من خريات 
بال�سراحة  ات�سم  مفتوح  ح��وار  ويف   ،
وال�����س��ف��اف��ي��ة وه�����ذا م���ا ع���ه���دن���اه مع 
ع��ب��د اهلل خ��ل��ف��ان ال�����س��ري��ق��ي ، حتدث 
بزراعة  م��زارع��ي  تخ�س�ست  ق��ائ��ًا: 
فيما  ُت��ع��رف  كانت  التي  اخل�����س��راوات 
م�سى اأنها مو�سمية ، ولكنني ا�ستطعت 
اأن اأطورها م�ستخدماً اأحدث التقنيات 

فباتت الزراعة على مدار العام .

م�اجهة �سر�سة للمنتج املحلي
وي�����س��ت��ع��ر���ض ال�����س��ري��ق��ي وم���ن خال 
م���زرع���ت���ي���ه مب��ن��ط��ق��ة احل���م���ران���ي���ة ، 
وتواجه  ت��واج��ه��ه  ال��ت��ي  ال�����س��ع��وب��ات 
ق�سية  ت�سكل  فيقول:  املزارعني  كافة 
املهمة  املو�سوعات  م��ن  امل��ي��اه  ملوحة 
من  تعد  اإذ   ، اخليمة  راأ����ض  اإم����ارة  يف 
اأ����س���ع���ب ال���ت���ح���دي���ات ال����ت����ي ت���واج���ه 
ال�سمالية  باالإمارات  الزراعي  القطاع 
�ست�سهدها  بحلول  خ��رياً  م�ستب�سراً   ،
فيما  متمثلة   ، امل�سكلة  لهذه  مزارعنا 
 2022 العام  اأن  امل�سوؤولون  به  وع��د 

مياه  تو�سيل  �سي�سهد   ،   2023 –
اجلذري  احل��ل  فيها  �سيكون  حُم���اة 
وال���ع���اج مل���ا ن��ع��ان��ي��ه م���ن وف����رة املياه 
اجته  اأنه  ، م�سيفاً  للزراعة  وجودتها 
ُيعرف  اأو ما  امل��ربدة  الزراعية  للبيوت 
بال� "�سوبات" واإن كانت ُمكلفة للغاية 
، ويزرع بها اأجود االأنواع من الطماطم 
واخليار والفلفل الرومي والباذجنان 
اأخرى نطرحها  ، وحما�سيل  والزهر 
البيوت  اأن  اإىل  م�����س��رياً   ، ب��ال�����س��وق 
رف  �سُ ت��ل��ك  اجل����اه����زة  وال�������س���وب���ات 
 ، 5 م��اي��ني دره����م  اأك����ر م��ن  عليها 
���رف مبعدل  ف�����اإذا مل ي��ع��و���ض م���ا ����سُ
�سنوي %5 ليغطي م�ساريفها ، فا 
ف��ائ��دة م��ن م��وا���س��ل��ة امل�����س��رية يف هذا 
مزارعه  اإن��ت��اج  اأن  اإىل  الفتاً   ، القطاع 
 ، اخل��ي��م��ة  راأ�����ض  ���س��وق  ي�ستوعبها  ال 
م��زارع��ه من  اإن��ت��اج  املثال  �سبيل  فعلى 
الطماطم وحدها يبلغ نحو 20 األف 
لت�سويق  ي�سعى  ف��ه��و  ول��ذل��ك   ، ���س��ل��ة 
اإنتاجه باأ�سواق االإمارات االأخرى ، اإال 
تواجه  كما  تواجهه  م�سكلة  هناك  اأن 
كافة املزارعني ، وهي م�سكلة الت�سعري 
، فعلى الرغم  والتي  نواجهها �سنوياً 
اأن االإنتاج املحلي " زراعة االإم��ارات " 
عايل اجلودة ، اإال اأننا نواجه مناف�سة 
���س��ر���س��ة م��ن اإغ�����راق االأ����س���واق بنف�ض 
وم�ستورد  حملي  غري  اأن��ه  اإال   ، املنتج 

اإنتاجنا  به  نعر�ض  مما  اأق��ل  وباأ�سعار 
املحلي والذي يفوقه جودة ، مما يوؤثر 

�سلباً على ت�سويق املنتج املحلي .

مزارع  وت�قف  خ�سائرمتالحقة 
عن ن�ساطها

وي�سيف ال�سريقي: فكيف لنا اأن نبيع 
اإنتاجنا باأقل من تكلفته ، فالطماطم 
اأن نبيعها ملراكز البيع الكيلو  ن�سطر 
باأقل من درهم فيما تكلفته اأزيد عن 
درهمني ، وكذا الزهرة ال�سلة بها 15 
5 مقارنة  اأو  3 دراه��م  ب�  كيلو نبيعها 
ويباع   ، ج��ودة  االأق��ل  امل�ستورد  باملنتج 
اأ�سعارنا مم��ا يدفع  م��ن  ب��اأق��ل  اأح��ي��ان��ا 
وهناك   ، االأرخ�����ض  �سراء  اإىل  العميل 
اأمثلة اأخرى كثرية على ذلك ، وترتب 
على ذلك اأننا واجهنا خ�سارة كبرية يف 
العام املا�سي ، والعام خ�سارتنا اأ�سعاف 
العام املا�سي ، فلم جند اأ�سواقاً لعر�ض 
منتجاتنا ومل جند م�سرتين الإنتاجنا 
، وجاءت جائحة كورونا فق�ست على 
كل االآمال يف ت�سويق منتجاتنا ، ودعا 
ويلتفتوا  ي��دع��م��وه��م  اأن  امل�����س��وؤول��ني 
مل���واج���ه���ة هذه  ، الإن�����س��اف��ه��م  اإل���ي���ه���م 
اأننا ال  ، مقرتحاً  والتحديات  املتاعب 
اال�سترياد  وق��ف  ت��اأك��ي��د  بكل  نطالب 
مفتوح  �����س����وق  االإم�����������ارات  ف�������س���وق   ،
وخارجها  ال��دول��ة  داخ��ل  للجميع من 

اال�سترياد  بتقنني  ن��ط��ال��ب  ولكننا   ،
املحلي  املنتج  وج��ود  ح��ال  ، مبعنى يف 
يف  للمحلي  فاالأولوية  بوفرة  املماثل 
عايل  منتجنا  واأن  خا�سة   ، الت�سويق 
املوا�سفات  ل��ك��ل  وم���ط���اب���ق  اجل������ودة 
اإىل اأن اأ�سحاب املزارع  العاملية ، الفتاً 
مل يرتكوا باب م�سوؤول اإال وطرقوه ، 
ومل يتلقوا اإال وعوداً وعوداً على اأمل 
اأن تنفذ تلك الوعود على اأر�ض الواقع 
دون جدوى ، موؤكداً على اأن طلباتهم 
املنتج  والأ���س��ح��اب  لهم  من�سفة  كلها 
ممانعتهم  ع��دم  م��وؤك��دي��ن   ، امل�ستورد 
 ، مغاالة  دون  املحلي  املنتج  ت�سعري  يف 
وت�سجيع  واالإن�����س��اف  املفا�سلة  فقط 
مفخرة  فهو   ، الوطني  املحلي  املنتج 
لنا اأن نرى عبارة " ُزرع باالإمارات " اأو 
" اإنتاج مزارع االإمارات " ، ولذا ينبغي 
م�سوؤولني  جميعنا  ن��ت��ك��ات��ف  اأن  ل��ن��ا 
ومزارعني واأ�سحاب مزارع وم�سوقني 
، ون�سع ن�سب اأعيننا جميعاً اأن املنتج 
جميعاً  ونحر�ض   ، اأحمر  خط  املحلي 
الت�سويق  يف  االأول��وي��ة  ت��ك��ون  اأن  على 
الإن��ت��اج م���زارع االإم�����ارات ، فلي�ض من 
امل��ع��ق��ول اأن ي���رتك االأم����ر ه��ك��ذا دون 
رق��ي��ب ون���رى ك��ل ع��ام اإغ���اق مزرعة 
اأ���س��ح��اب��ه��ا مل  اإن��ت��اج��ه��ا الأن  ووق�����ف 
خ�سارتهم  اأم���ام  ال�سمود  ي�ستطيعوا 

املتكررة .

وحول ما ُي�سرف على املزارع والرتبة 
وال�����س��م��اد وال��ع��م��ال��ة ح��ت��ى ت��خ��رج لنا 
ال�سريقي:  ي��ق��ول   ، م��ت��م��ي��زاً  اإن��ت��اج��اً 
ا�ستهاك  على  االآالف  مئات  ُت�سرف 
واالأ�سمدة   ، والبذور   ، وامل��اء  الكهرباء 
، واملبيدات ، وتربة رملية ، وم�ساريف 
اأع��ل��ى معايري اجلودة  اأخ���رى، وات��ب��اع 
ن��اه��ي��ك عن   ، ال����زراع����ة  ال��ع��امل��ي��ة يف 
نحو  �سهرياً  تكلفني  وال��ت��ي  العمالة 
الو�سع  ا�ستمر  فاإذا   ، درهم  األف   50
على هذا احلال ال اأتوقع اأننا �سن�سمد 
واإمنا  للمربح  ينظر  ال  اأن���ه  م��وؤك��دا   ،
اإىل  م�سرياً   ، فقط  امل�ساريف  تغطية 
ب���اأي �سي  م��زرع��ت��ه  اأن���ه ال يبخل على 
ي�سيف اإليها اإنتاجاً متميزاً ، فقد مت 
" الرنان  اأن��واع النحل  ن��وع من  �سراء 
عملية  على  ي�ساعد   ، هولندا  من   "
التلقيح ، ويعطي اإنتاجاً عالياً للمزارع 

كبديل عن ر�ض املبيدات .

 5 بـ  والبداية  للفاكهة  االجتــاه 
ُتزرع  وطماطم  تني  �سجرة  اآالف 

الأول مرة
واأ�سار ال�سريقي اإىل ما تنتجه مزارعه 
من ثمار الطماطم التي ُتعرف بال� " 
ت�سلقية " والتي متتد ال�ستلة اإىل 12 
عمل  اإىل  معها  ي�سطر  مم��ا   ، م���رتاً 
فر�سة اأر�سية من �سعف النخيل ليمتد 

عليه املنتج حفاظاً عليه ، كذلك هناك 
ُي��زرع يف  الطماطم   منتج جديد من 
، مت زراع��ت��ه الأول مرة  ل��ب��ن��ان  ج��ب��ال 
واحداً  بيتاً  بزراعة  وقمت   ، مبزارعي 
 ، متميزاً  ع�سوياً  ���س��م��اداً  م�ستخدماً 
وكان املنتج يفوق التوقع ويباع �سبيهه 
باالأ�سواق واملراكز الكبرية �سعر الكيلو 
40 درهماً  الواحد منه ما بني -30 
من  ال��ط��م��اط��م  ح��ب��ة  وزن  وي�����س��ل   ،
جراماً  و750  كيلو  اإىل  كيلو  ن�سف 
، ول���ذا اأف��ك��ر يف ال��ت��و���س��ع يف زراع��ت��ه ، 
�سوف  ال�سوق  اأن  اأطمئن  اأن  �سريطة 
ي�ستوعبه وال اأ�سطر اإىل اإهداء املنتج 
بالكامل هنا وهناك ، واأحت��دى به اأي 
خارج  من  ا�سترياده  يتم  �سبيه  منتج 
بزراعة  موؤخراً  قمت  كذلك   ، الدولة 
" اورجانيك  ال�  نوع من اخل�سراوات 
اأ�سمدة  م�����س��ت��خ��دم��اً   "  organic

ع�سوية واأ�سماكاً ، عايل اجلودة . 
وح������ول ال��ت��ف��ك��ري ل����اجت����اه ل���زراع���ة 
اخل�سراوات  ع���ن  ك��ب��دي��ل  ال��ف��اك��ه��ة 
الفاكهة  زراع����ة  ال�����س��ري��ق��ي:  ي��ق��ول   ،
اأين توجهت موؤخراً  اإال   ، ُمكلفة جداً 
 5 منها  وزرع��ت  التني  فاكهة  لزراعة 
و�سيزيد   ،  2021 العام  اآالف �سجرة 
ت��ني يف  ���س��ج��رة  اآالف   10 اإىل  ال��ع��دد 
العام 2023 ، واآمل اأن يكون االإنتاج 
زراعته  كان ق�سدي من  واإن   ، مثمراً 
اأطرح  م��ا  ب��ق��در   ، ل��ه  الت�سويق  لي�ض 
التعرف  اخل��ي��م��ة  ب���راأ����ض  ل��ل��م��ت�����س��وق 
طامعاً   ، حملية  لفاكهة  منتج  ع��ل��ى 
لكافة  والت�سويق  التو�سع  امل�ستقبل  يف 
، ويبقى االأم��ل معلقاً  اإم��ارات الدولة 
فامل�سكلة  واإال  وال���دع���م  امل�����س��اع��دة  يف 
�ستظل  اخل�سراوات  اأو  للفاكهة  �سواء 

قائمة .

يف ح�ار ات�سم بال�سراحة وال�سفافية

عبد اهلل ال�صريقي: مقولة املغفور له ال�صيخ زايد »اأعطوين زراعة...اأ�صمن لكم ح�صارة « وراء ع�صقي للزراعة

اأمريكية الإمارات ت�صت�صيف مركز حتكيم راأ�س اخليمة 

•• اأبوظبي- وام

الدفاع  ل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  ال��ب��واردي  اأحمد  بن  حممد  معايل  تراأ�ض 
اجتماعات اللجنة الع�سكرية امل�سرتكة العليا الثامنة بني دولة االإمارات 
بنادي  اأم�ض  عقدت  والتي  اجلنوبية  كوريا  وجمهورية  املتحدة  العربية 
�سباط القوات امل�سلحة. وتراأ�ض اجلانب الكوري معايل �سوه ووك وزير 
الدفاع الوطني بجمهورية كوريا اجلنوبية بح�سور كل من معايل ال�سيد 
و�سعادة  الدفاعي  اال�ستحواذ  لربنامج  اال�ستحواذ  وزي��ر  كانغ  هو  ي��ون 

كوون يوجن وو �سفري جمهورية كوريا لدى الدولة.

دولة  بني  والتعاون  ال�سداقة  عاقات  ا�ستعرا�ض  االجتماع  خال  ومت 
يخدم  مب��ا  تعزيزها  و�سبل  اجلنوبية،  الكورية  واجلمهورية  االإم����ارات 

امل�سالح امل�سرتكة، خا�سة يف املجاالت الع�سكرية.
واأكد اجلانبان متانة العاقات التي جتمع البلدين واحلر�ض على تدعيم 
اأوجه التعاون، كما مت تبادل وجهات النظر حول عدد من الق�سايا ذات 

االهتمام امل�سرتك.
الرميثي  ث��اين  حممد  حمد  الركن  الفريق  معايل  االجتماعات  ح�سر 
وكيل  الظاهري  على  �سامل  و�سعادة مطر  امل�سلحة  القوات  ارك��ان  رئي�ض 

وزارة الدفاع وعدد من كبار �سباط وزارة الدفاع من كا اجلانبني.

 البواردي يرتاأ�س اجتماعات اللجنة الع�صكرية 
امل�صرتكة العليا بني الإمارات وكوريا 

مزارعنا املحلية ت�ساهي املحا�سيل امل�ست�ردة   • اإنتاج 
التني والطماطم ُتزرع بجبال لبنان وزنة ال�احدة كيل� و750 جراما زراعة  يف  مرة  والأول  • جنح 

املحلي املنتج  لت�س�يق  واالأول�ية  اال�سترياد  وتقنني  الدعم  • املطل�ب: 

ف��ق��د امل���دع���و/ ���س��ج��اد انور 
باك�ستان     ، ان������ور  حم���م���د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1797903YZ( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0553013391

فقدان جواز �صفر
ال��ه��ام �ساح  امل��دع��و/  فقد 
ال�سودان     ، ك���م���ال  حم��م��د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )04951180P( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0522868419

فقدان جواز �صفر
ف����ق����د امل�������دع�������و/ ����س���ك���ريا 
اوغ����ن����دا     ، ت���و����س���ن���ج���ورى 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )00057737A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0557055267

فقدان جواز �صفر
ف����ق����د امل�������دع�������و/ ري����ج����ان 
ن����ي����ب����ال    ، ت������ي������خ������ات������رى 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )09525264( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0508222020

فقدان جواز �صفر
اقبال  حممد  املدعو/  فقد 
باك�ستان     ، زم�������ان  ����س���ري 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1334272HV( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0545795860

فقدان جواز �صفر
امل��دع��و/ حممد خالد  فقد 
باك�ستان     ، ام����ني  حم��م��د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )NU4141691( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0509011824

فقدان جواز �صفر
ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ ع�������ارف 
باك�ستان    ، ع��ل��ى  ف����ارزان����د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1988642GZ( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0545150360

فقدان جواز �صفر
ف����ق����د امل�������دع�������و/ روب������ي������ه بت 
اندوني�سيا   ، ب��امي��ان  نكا�سيو 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
)CA1196956( - يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم�����ن 
بال�سفارة االندوني�سية او اقرب 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر
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يتوقف الت�سخم فقط الأن هنالك حاكماً جديداً للبنك املركزي بح�سب 
مو�ض.

قيل الكثري عن رفع اإقبال الأ�سعار الفائدة مبئتي نقطة اأ�سا�ض االأ�سبوع 
اأنه  والوا�سح،  االقت�ساديون.  توقعه  ما  �سعفي  بلغ  رق��م  وه��و  املا�سي، 
اأ�سعار  اإىل  اأردوغ��ان الذي ميلك نظرة غري م�ستقيمة  خاطر با�ستفزاز 

الفائدة املرتفعة، فهو يظن اأنها ت�سبب الت�سخم عو�ض جلمه.
مع ذلك، قلة من القيادات اأمكنها اأن تكون مرتاحة لرفع اأ�سعار الفائدة 
وي�سبح  املا�سي.  الثاين(  )ت�سرين  نوفمرب  منذ  اأ�سا�ض  نقطة   875 ب� 
ال��ذي يتعامل اليوم مع احلاكم  اأردوغ���ان  اأك��ر واقعية مع  ه��ذا االأم��ر 

الرابع للبنك املركزي الرتكي يف اأقل من عامني.

ي�سيف مو�ض اأن معدل الفائدة االأ�سا�سي يف تركيا هو عند %19 وهي 

ال �سيئاً يربر الطريقة غري املحنكة التي ا�سُتخدمت الإقالته بعد فرتة 
ق�سرية من تعيينه.

وو�سف الكاتب وظيفة حاكم البنك املركزي الرتكي باأنها واحدة من اأكر 
“هذه هي الطريقة  الوظائف خطورة يف االقت�سادات الدولية، م�سيفاً 
التي قد تت�سرف بها جمهورية موز، ال ع�سو يف جمموعة االقت�سادات 

الع�سرين الكربى، ومنظمة التعاون االقت�سادي والتنمية«.
وكان توقيت اإقالة اإقبال يف ال�ساعات االأوىل من �سباح ال�سبت يعني اأن 
ب�سكل  اللرية  ب�سبب ذلك، وانخف�ست  ال�سوق  اأردوغ��ان توقع ا�سطراب 

كبري يوم االثنني.
ال�سيطرة على  امل�ستثمرين من احتمال  ويف حماولة لتخفيف خماوف 
�ستظل  اإن تركيا  اإلفان  وزي��ر اخلزانة لطفي  اللرية، قال  اأو  امل��ال  راأ���ض 

ملتزمة باالأ�سواق احلرة، وبنظام ال�سرف االأجنبي الليبريايل.

•• وا�شنطن-وكاالت

راأى الكاتب يف ال�سوؤون االقت�سادية االآ�سيوية يف �سبكة بلومبريغ دانيال 
مو�ض اأن الرئي�ض الرتكي رجب طيب اأردوغان مل ي�ستطع حتمل اأكر 
من اأربعة اأ�سهر من اال�ستقامة يف ال�سيا�سة النقدية، فاأقال حاكم البنك 
املركزي ناجي اإقبال. وعني اأردوغان منا�سراً للفوائد املنخف�سة �سهاب 
و�سفه  ال���ذي  القا�سي  ال���دواء  بع�ض  ل��وق��ف  مباركة  اأوغ��ل��و يف  ك��اوج��ي 
اإقبال خال واليته الق�سرية ملواجهة الت�سخم. واحلاكم اجلديد كان 
منتقداً للم�سار الذي �سلكه �سلفه. ويبدو اأن اأردوغان م�ستعد لتقوي�ض 
اال�ستقرار الن�سبي الذي �سهدته اللرية الرتكية، بفعل رفع اإقبال اأ�سعار 

الفائدة بطريقة متدرجة لكن قوية.
ولن  اخليارات.  من  الكثري  ال�سابق  احلاكم  اجلامح  الت�سخم  يعِط  مل 

ن�سبة مرتفعة ليمت�سها اأي اقت�ساد اأونظام �سيا�سي.
تخطي  اإىل  احل��اج��ة  دون  االأ����س���واق  اإق��ب��ال  ك�سب  ت��رك��ي��ا،  اإىل  بالن�سبة 
من  اللرية  حتولت  حاكميته،  وحت��ت  )اأذار(.  مار�ض   18 يف  التوقعات 
اأ�سواأ عملة اأداًء يف االأ�سواق النا�سئة خال الربع الثالث اإىل واحدة من 

اأف�سلها يف االأ�سهر الثاثة املا�سية.
ورج��ح اأن تكون ال��زي��ادة االأخ���رية يف ال��ف��ائ��دة اأب��ع��د م��ن جم��رد احتواء 
لارتفاع يف االأ�سعار، كان الق�سد منها طعن قلب الت�سخم، الذي و�سل 
اإىل %15.6 يف فرباير )�سباط( املا�سي. حتى اأن زيادة متوا�سعة يف 
اأمكنها احلفاظ على ثقة امل�ستثمرين بالنظر اإىل مدى  اأ�سعار الفائدة 
االقت�سادات  وبع�ض  املتقدمة  االقت�سادات  يف  الفائدة  اأ�سعار  جمهرية 

النا�سئة.
يوؤكد مو�ض اأنه بغ�ض النظر عن مبالغة اإقبال يف قراره من عدمها، فاإن 

بلومربغ: تعامل تركيا مع اإقبال اأ�صبه بجمهورية موز

احل���ك���وم���ة. ورف�������ض غ��ان��ت�����ض ال��ت��ح��ال��ف م���ع خ�سمه، 
رئي�ض  يواجهها  التي  الف�ساد  تهم  اإىل  االأم���ر  مرجعا 
الوزراء وينفيها بقوة ويقول اإنها حماولة من خ�سومه 
اأعلن  االأول/اأك��ت��وب��ر،  ت�سرين   21 ب��ه. ويف  ل��اإط��اح��ة 

نتانياهو اأنه ف�سل. ومت تكليف غانت�ض باملهمة.
لكن بعد �سهر، اأبلغ غانت�ض الرئي�ض ريفلني باأنه ف�سل 

كذلك يف ت�سكيل حكومة.
يف 11 كانون االأول/دي�سمرب متت الدعوة اإىل انتخابات 

جديدة يف الثاين من اآذار/مار�ض 2020.
هذه املرة، فاز الليكود بالعدد االأكرب من املقاعد بواقع 

36 مقعدا يف مقابل 33 الأزرق اأبي�ض.
بتهم  نتانياهو  حماكمة  لت  تاأججّ اآذار/م��ار���ض،   15 ويف 

الف�ساد يف ظل تف�سي وباء كوفيد-19.
يف اليوم التايل، مت تر�سيح غانت�ض )الذي حظي بدعم 

61 نائبا( لت�سكيل حكومة لكنه اأخفق جمددا.
االإغاق  اإ�سرائيل  اإع��ان  ومع  ني�سان/اأبريل   20 ويف 
ال�سامل ملواجهة تف�سي فريو�ض كورونا، اأعلن نتانياهو 
ت�ستمر  طارئة  وح��دة  حكومة  لت�سكيل  اتفاقا  وغانت�ض 

لثاث �سنوات يتقا�سم الرجان خالها ال�سلطة.
العليا  املحكمة  ت  اأق����رجّ اأي���ار/م���اي���و،  م��ن  ال�����س��اد���ض  ويف 

االإ�سرائيلية اتفاق االئتاف الذي اأيجّده النواب الحقا.
احلكومة  بت�سكيل  ن��ت��ان��ي��اه��و  ري��ف��ل��ني  ال��رئ��ي�����ض  ك��ل��ف 
ميزانية  اعتماد  يف  الربملان  ف�سل  وبعد  لكن  اجلديدة، 
االأول/دي�سمرب  ك��ان��ون   23 يف  حله  مت   2021 ال��ع��ام 

والدعوة اإىل انتخابات جديدة يف اآذار/مار�ض.
يف 23 اآذار/م����ار�����ض االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون ع��ل��ى م��وع��د مع 
ال�سباق  ���س��ي��ن��اري��و  اأن  ي���ب���دو  ل��ك��ن  راب���ع���ة،  ان��ت��خ��اب��ات 
االنتخابي هذه املرة خمتلف، اإذ �سهدت �سعبية غانت�ض 
وفق ا�ستطاعات الراأي تراجعا بعدما اأغ�سب حتالفه 

مع نتانياهو الكثري من موؤيديه.
رئي�سيني،  نتانياهو ثاثة مناف�سني  والثاثاء، يواجه 
اليميني  و  يائري البيد،  “ي�ض عتيد”  زعيم حزب  هم 
نفتايل  ال��ق��وم��ي  واليميني  ���س��اع��ر،  ج��دع��ون  امل��ح��اف��ظ 

بينيت.

العيان  �سهود  اأح���د  بثجّها  م�ساهد  واأظ��ه��رت  م��اأ���س��وي«. 
واح��داً على االأق��لجّ يجري  مبا�سرة على الهواء �سخ�ساً 
ريا�سياً  ���س��روااًل  يرتدي  ك��ان  ال��ذي  وال��رج��ل  اعتقاله. 
فح�سب بدا اأنجّه اأبي�ض الب�سرة يف منت�سف العمر وم�ساب 
بجروح طفيفة يف �ساقه التي ظهرت عليها اآثار دماء، يف 
حني كانت يداه مكبجّلتني خلف ظهره وعنا�سر ال�سرطة 
د ال�سرطة هوية امل�ستبه  يقتادونه خارج املتجر. ومل حتدجّ
م اأي تفا�سيل ب�ساأن دوافع هجومه. ووفقاً  به ومل تقدجّ
ال��ن��ار من  اأط��ل��ق  اأم��ريك��ي��ة، ف���اإنجّ امل�سلجّح  اإع���ام  لو�سائل 
جداً  �سائع  �ساح  وهو  اآر15-”  “اإيه  ا�ض من نوع  ر�سجّ
من  كبري  ق�سم  ا�ستخدمه  وق��د  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  يف 
مرتكبي عمليات القتل اجلماعي يف الواليات املتجّحدة. 
ومن املتوقع اأن يكون التحقيق يف هذا الهجوم طويًا 
التحقيق  ف��رق  عمل  ي�ستمرجّ  اأن  يتوقع  كما  وم��ع��ق��داً، 

ة. اجلنائي يف موقع اإطاق النار الأيام عدجّ
ويف وا�سنطن، قالت املتحدثة با�سم البيت االأبي�ض جني 
اإنجّ الرئي�ض جو بايدن اأُحيط علماً مبا جرى يف  �ساكي 
ته  د ال�سلطات �سحجّ بولدر. واأظهر مقطع فيديو مل توؤكجّ
دين على االأر�ض  جثث ثاثة اأ�سخا�ض على االأقلجّ ممدجّ
كان  ح��ني  يف  منه،  مقربة  وعلى  ال�سوبرماركت  داخ��ل 

دويجّ اإطاق النار ال يزال م�سموعاً.
وبعد مرور حواىل ن�سف �ساعة على دويجّ اأوىل الطلقات 
يحا�سرون  ال�سرطة  عنا�سر  من  ع�سرات  كان  النارية 

حة. ال�سوبرماركت توؤازرهم عربات م�سفجّ

•• القد�س-اأ ف ب

ت�سهد اإ�سرائيل رابع انتخابات يف اأقل من عامني فيما 
حكومات  ت�سكيل  اأج��ل  من  ال�سيا�سية  االأح���زاب  جتهد 

ائتافية اأو احلفاظ عليها.
الورزاء  رئي�ض  من�سب  يتوىل  ال��ذي  نتانياهو  وي��اأم��ل 
الأطول فرتة يف تاريخ اإ�سرائيل، بتحقيق فوز جديد يف 

هذه االنتخابات.
منذ  االأرب��ع��ة  لانتخابات  ازمل��ن��ي  الت�سلل  ي��اأت��ي  م��ا  يف 

:2019
كان   ،2019 ني�سان/اأبريل  من  التا�سع  انتخابات  يف 
الرغم  بالفوز من جديد على  ياأمل  نتانياهو  بنيامني 

من اتهامات الف�ساد التي تاحقه.
الو�سطي  والتحالف  الليكود  ح��زب  من  كل  حقق  لكن 
للغاية بح�سول كل منهما  نتائج متقاربة  اأبي�ض  اأزرق 

على 35 مقعدا.
ب��اأح��زاب ميينية  م��دع��وم��ا  نتانياهو،  ال��ربمل��ان  واخ��ت��ار 

اأ�سغر، لت�سكيل حكومة.
لكن بعد اأ�سابيع من املفاو�سات، مل يتمكن من �سمان 
غالبية يف الربملان الذي ي�سم 120 مقعدا. وانق�ست 
انتخابات  اإج��راء  على  الكني�ست  واتفق  النهائية  املهلة 

جديدة.
اأيلول/�سبتمرب   17 يف  ج���رت  ال��ت��ي  االن��ت��خ��اب��ات  يف 
2019، ح�سل حزب رئي�ض هيئة االأركان ال�سابق بيني 
يف  مقعدا   33 على  الو�سطي  التحالف  زعيم  غانت�ض 

مقابل 32 مقعدا لليكود.
بعد يومني ويف خطوة مفاجئة، اقرتح نتانياهو حكومة 
اأن  اأ�سر على �سرورة  الذي  وحدة وطنية على غانت�ض 

يتوىل هو رئا�سة الوزراء.
اأيلول/  25 يف  �سدرت  التي  الر�سمية  النتائج  واأك��دت 

�سبتمرب اأنهما اأمام اأزمة جديدة.
ومل ي�ستطع اأي منهما جتاوز عتبة 61 نائبا للح�سول 
الرئي�ض  وك��لجّ��ف  حلفائهما.  م��ع  ح��ت��ى  ال��غ��ال��ب��ي��ة،  ع��ل��ى 
ن��ت��ان��ي��اه��و بت�سكيل  ال������وزراء  روؤوف�����ني ري��ف��ل��ني رئ��ي�����ض 

•• كولورادو-اأ ف ب

، اأح���ده���م �سرطي،  ُق��ت��ل ع�����س��رة اأ���س��خ��ا���ض ع��ل��ى االأق�����لجّ
بر�سا�ض م�سلجّح اأطلق النار ع�سر االثنني داخل متجر 
يف مدينة بولدر بوالية كولورادو االأمريكية، بح�سب ما 
اأعلنت ال�سرطة. ومل يتم الك�سف عن هويات ال�سحايا 
با�ستثناء هوية ال�سرطي القتيل ويدعى اإريك تايل )51 
املدينة  �سرطة  رئي�سة  هريولد  ماري�ض  وقالت  عاماً(. 
يف  �سقطوا  قتلى  الواقعة اأ�سفل جبال الروكي اإنجّ “10 
تايل  ال�سرطي  اأحد عنا�سرنا...  بينهم  احل��ادث،  مكان 
الذي لبجّى نداء اال�ستغاثة - لقد كان اأول من و�سل اإىل 
اإ�سابته بالر�سا�ض”،  اء  مكان احل��ادث - وقد قتل ج��رجّ

ة مبا قام به من “عمل بطويل«. منوهجّ
ووفقاً لل�سلطات فاإنجّ م�سلجّحاً اأطلق النار ع�سر االثنني 
الواقعة  امل��دي��ن��ة  يف  �سوبرز”  “كينغ  ���س��وب��رم��ارك��ت  يف 
اأن  ال��والي��ة، قبل  دنفر عا�سمة  كلم من   50 ُبعد  على 
عي العام يف املقاطعة مايكل  تعتقله ال�سرطة. وقال املدجّ
دوغريتي اإنجّ “بولدر �سهدت اليوم جرمية قتل جماعي 

عة«. مريعة ومروجّ
به  م�ستبه  ع��ل��ى  القب�ض  األ��ق��ت  ال�����س��رط��ة  اأنجّ  واأ����س���اف 

اأ�سيب بجروح خال توقيفه.
عي العام باإحقاق “العدالة” جلميع ال�سحايا،  ووعد املدجّ
وا�سفاً اإياهم باأنجّهم “اأ�سخا�ض كانوا يعي�سون حياتهم، 
ب�سكل  حياتهم  امل�سلجّح  م  يحطجّ اأن  قبل  قون،  يت�سوجّ كانوا 

••  القد�س-اأ ف ب

من�سب  نتانياهو  بنيامني  ت��وىل 
ملدة  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال����وزراء  رئي�ض 
12 عاما متتالية،  قيا�سية بلغت 
وهو اأمر يعود جزئيا اإىل جناحه 
باأنه  ال��ن��اخ��ب��ني  ب��ع�����ض  اإق���ن���اع  يف 
وحده القادر على حماية الدولة 
ال���ع���ربي���ة وال�����دف�����اع ع��ن��ه��ا على 

ال�ساحة الدولية.
املحنجّك  ال�����س��ي��ا���س��ي  ي���واج���ه  ل��ك��ن 
اأقل  ان��ت��خ��اب��ات يف غ�����س��ون  راب����ع 
ف�سل مرارا  ب��ع��دم��ا  ع��ام��ني،  م��ن 
داعم  ��د  م��وحجّ ائ��ت��اف  ت�سكيل  يف 
له، رغم امتاكه قاعدة انتخابية 

ميينية خمل�سة.
اأن  اإىل  اال���س��ت��ط��اع��ات  وت�����س��ري 
مبهارته  املعروف  ال���وزراء  رئي�ض 
وا�سع  ب�سكل  ��ب  وامل��ل��قجّ ال�سيا�سية 
جمددا  ي��واج��ه  ق��د  بي”،  ب�”بي 
على  احل���������س����ول  يف  ����س���ع���وب���ات 
الغالبية الربملانية التي يحتاجها 

اأي 61 مقعدا.
اآخر  االإ�سرائيليون  ت  ���س��وجّ ومنذ 
اأن الدعم  ي��ب��دو  ع���ام،  ق��ب��ل  م���رة 
“الليكود”  ن���ت���ان���ي���اه���و  حل�����زب 
اإبرامه  ال��رغ��م م��ن  ت��راج��ع، على 
مع  ت��اري��خ��ي��ة  تطبيع  ات��ف��اق��ي��ات 
اأرب��ع دول عربية واإطاقه حملة 
كانت  كوفيد-19  ���س��د  تطعيم 

االأ�سرع على �سعيد العامل.
كلية  من  �سندلر  كولني  ويرجع 
ال�سرقية  ال���درا����س���ات  “مدر�سة 
�سعف  ل��ن��دن  يف  واالإفريقية” 
م���وق���ف ن��ت��ان��ي��اه��و ���س��ي��ا���س��ي��ا اإىل 
اأي  يف  ال�سركاء  م��ع  الثقة  غ��ي��اب 

ائتافات يتم ت�سكيلها.
كتاب  �����ف  م�����وؤلجّ ����س���ن���دل���ر  وق��������ال 
االإ�سرائيلي:  ال��ي��م��ني  “�سعود 
من اأودي�سا اإىل اخلليل” اإنه “اإذا 
باإمكانك  طاملا  بالنا�ض  تثق  كنت 
التظاهر  ميكنك  ا���س��ت��خ��دام��ه��م، 
وحتالفات  ����س���داق���ات  ب���اإق���ام���ة 
املطاف،  نهاية  يف  لكنك  معهم. 
حماية  ع���ل���ى  ���ه���ك  ت���وججّ ����ز  ي����رتكجّ
اأرى  ه���ك���ذا  وال����ن����ج����اة.  ن��ف�����س��ك 

نتانياهو«.
اأول  ك��ون��ه  م��ن  ال��رغ��م  لكن على 
ه اإليه  رئي�ض وزراء اإ�سرائيلي توججّ
اتهامات وهو يف ال�سلطة يف اإطار 
�سبهات ف�ساد ينفيها، تبدو فر�ض 
�سناديق  يف  ب���ال���ف���وز  ن��ت��ان��ي��اه��و 

االقرتاع جيجّدة مرة اأخرى.
ذلك  ي��ع��ود  ل�����س��ن��دل��ر،  وبالن�سبة 
جزئيا اإىل م�ساألة اأن الناخبني ال 
االأ�سلم  اأن��ه اخليار  ي��رون  يزالون 

•• نيامى-اأ ف ب

النيجر  غ����رب  يف  ق����رى  ���س��ه��دت 
قرب احلدود مع مايل يف غ�سون 
�سنجّها م�سلجّحون  اأيام هجمات  �ستجّة 
اإره���اب���ي���ون وراح  ���ه���م  ب���اأنجّ ي�����س��ت��ب��ه 
قتيل،   200 م��ن  اأك��ر  يتها  �سحجّ
بينهم 137 مدنياً قتلوا يوم اأول 
اأول اأم�ض االأحد يف منطقة تاهوا.

الهجمات  ه����ذه  ت��ك��ث��ي��ف  وي��ع��ت��رب 
يواجهه  ال����ذي  االأك�����رب  ال��ت��ح��دي 
رئ��ي�����ض ال���ب���اد اجل���دي���د حممد 
اإي�سوفو،  حم��م��دو  خليفة  ب����ازوم، 
الد�ستورية  املحكمة  اأكدت  والذي 
باالنتخابات  ف�����وزه  ال��ن��ي��ج��ر  يف 
ال���رئ���ا����س���ي���ة االأح��������د. وه������ذه هي 
الهجمات االإرهابية االأكر دموية 

يف النيجر منذ �سنوات.
احلكومة  اأعلنت  االث��ن��ني  وم�ساء 
امل�سلجّحة  الهجمات  اأنجّ  النيجرية 
التي �سنجّها اإرهابيون �سدجّ قرى يف 
منطقة تاهوا القريبة من احلدود 
مع م��ايل ي��وم االأح��د اأ�سفرت عن 
لرتتفع  ���س��خ�����س��اً،   137 م��ق��ت��ل 
الهجمات  ق��ت��ل��ى  ح�سيلة  ب��ذل��ك 
االإره����اب����ي����ة يف ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة يف 

غ�سون �ستة اأيام اإىل 203.
ب��ا���س��م احلكومة  ث  امل��ت��ح��دجّ وق����ال 

بيان  يف  ال���رح���م���ن  ع���ب���د  زك����ري����ا 
اإنجّ  ال��ت��ل��ف��زي��ون احل���ك���وم���ي  ع���رب 
التي  امل�سلجّحة  ال��ع�����س��اب��ات  “هذه 
ب�سورة  امل��دن��ي��ني  ت�ستهدف  ب��ات��ت 
جديدة  مرحلة  اجتازت  ممنهجة 

من الرعب والهمجية«.
واأ�ساف اأنجّ “احلكومة تدين هذه 
يرتكبها  التي  الهمجية  االأع��م��ال 
قانون”،  وال  ل��ه��م  دي���ن  ال  اأف�����راد 
اأعلنت  احل��ك��وم��ة  اأنجّ  اإىل  م�����س��رياً 
اأيام”  ثاثة  مل��دة  وطنياً  “حداداً 

ابتداًء من الثاثاء.
اأمنية  “اإجراءات  اإنجّ  البيان  وقال 
زة اتجّخذت يف املنطقة،  و�سحيجّة معزجّ
وُفتح حتقيق للقب�ض على مرتكبي 
هذه االأعمال اجلبانة واالإجرامية 

وتقدميهم للمحاكمة«.
وكانت م�سادر يف االأجهزة االأمنية 
االثنني  �سباح  اأف����ادت  النيجرية 
تفيد  امل���وق���ت���ة  “احل�سيلة  ب������اأنجّ 
ب�سقوط 60 قتيًا” يف الهجمات 

التي وقعت االأحد.
ووف������ق������اً مل���������س����وؤول حم���ل���ي ف������اإنجّ 
منت  ع���ل���ى  و����س���ل���وا  “م�سلجّحني 
النار  واأط���ل���ق���وا  ن���اري���ة  دراج�������ات 
هاجموا  يتحرك.  ���س��يء  ك��ل  على 
ووي�ستاين  وب��ك��وارات��ي  اإن��ت��ازاي��ن 

واملناطق املحيطة«.

واملناطق امل�ستهدفة تقع يف منطقة 
تيابريي  م���ن  ال��ق��ري��ب��ة  ت���اه���وا 
وك��اه��م��ا ق��ري��ب��ت��ان م��ن احل���دود 

مع مايل.
ومنطقة تيابريي تقع يف منطقة 
معروفة ب�”احلدود الثاث” عند 
وبوركينا  وم����ايل  ال��ن��ي��ج��ر  ت��خ��وم 
بانتظام  ت��ت��ع��ر���ض  ال���ت���ي  ف���ا����س���و 

لهجمات االإرهابيني.
اإي�����س��ي��ن��ت��اغ رئي�ض  ل��ف��وزي  ووف��ق��ا 
ت���ق���ع �سمن  ال���ت���ي  ب���ل���دي���ة ت��ي��ل��ي��ا 
ال��ت��ي تعر�ست  ال��ق��رى  اأرا���س��ي��ه��ا 
“اأطلقوا  املهاجمني  ف��اإنجّ  للهجوم 
النار على النا�ض واأخذوا املا�سية«.

�سن  اآذار/م������������ار�������������ض   15 ويف 
اإرهابيون  باأنهم  ي�ستبه  م�سلحون 
�سيارات  على  ع��دة  هجمات  فيها 
يف  االأ�سبوعية  ال�سوق  من  عائدة 
بلدة  ا�ستهدفوا  كذلك،  بانيبنغو. 
واأحرقوا  �سكانا  وقتلوا  داري-داي 
�سيارات وخمازن احلبوب. وبلغت 
ح�����س��ي��ل��ة ه������ذه ال���ه���ج���م���ات 66 

قتيا.
ويف اليوم نف�سه، اأدى هجوم تبناه 
املايل  اجلي�ض  على  داع�ض  تنظيم 
مقتل  اإىل  الثاث”  “احلدود  يف 

33 جندياً.
ويف ال���ث���اين م���ن ك���ان���ون ال��ث��اين/

يناير قتل 100 �سخ�ض بهجمات 
على قريتني يف منطقة مانغايزي، 
يف واح���دة م��ن اأ���س��واأ امل��ذاب��ح التي 

�ض لها مدنيون يف النيجر. تعرجّ
وق��ب��ل ذل���ك ب��ع��ام، يف ال��ت��ا���س��ع من 
 ،2020 ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر  ك���ان���ون 
قتل 89 جندياً نيجرياً يف هجوم 
على مع�سكر ت�سينيغودار. ويف 10 
 ،2019 ك��ان��ون االأول/دي�����س��م��رب 
قتل 71 جنديا نيجريا يف هجوم 
يف اإي��ن��ات�����ض، وه��ي ب��ل��دة اأخ���رى يف 

منطقة تيابريي.
هذين  داع�����ض  تنظيم  تبنى  وق���د 
ا على  ال��ه��ج��وم��ني ال���ل���ذي���ن ن���ف���ذجّ
الباد  واأ�سابا  النيجري  اجلي�ض 

ب�سدمة.
ورغم اأن تاهوا قريبة من منطقة 
���ه���ا  اأنجّ اإال  الثاث”،  “احلدود 
تتعر�ض  وه��ي  منها  ج���زءاً  لي�ست 
قبل  من  منتظمة  لهجمات  اأي�سا 

االإرهابيني.
وي��ع��ود اآخ����ر ه��ج��وم م��ع��روف اإىل 
قتل   ،2020 ح���زي���ران/ي���ون���ي���و 
خاله ثاثة مدنيني على االأقل 
بعد تنفيذ غارة على موقع يوؤوي 

الجئني ماليني يف اإنتيكان.
االأول/اأك������ت������وب������ر  ت�������س���ري���ن  ويف 
من�سوب  ه��ج��وم  اأ���س��ف��ر   ،2016

ب��ان��ي��ب��ان��غ��و، ان��ت��ه��ج االإره���اب���ي���ون 
�سد  نف�سها  الهمجية  ال��ط��ري��ق��ة 
ال�������س���ك���ان امل���دن���ي���ني امل�������س���امل���ني يف 
اإنتازاين وباكورات”. وبعد جمازر 
اجلي�ض  ن�����س��ر  اآذار/م�����ار������ض،   15
منطقة  يف  ت���ع���زي���زات  ال��ن��ي��ج��ري 

تيابريي.
قوامها  وح������دة  ن�������س���رت  ك����ذل����ك، 
اجلي�ض  م�����ن  ج����ن����دي   1200
ال���ت�������س���ادي ت��ع��ت��رب ب���اأن���ه���ا االأك����ر 

االإمنائية التي ت�سم 189 دولة، 
ال��ع��امل وه��ي تواجه  اأف��ق��ر بلد يف 
حركات  على  الق�ساء  يف  �سعوبة 
تهاجمها  م���ت���ط���رف���ة  م����ت����م����ردة 
انطاقا من كل من مايل الواقعة 
ون��ي��ج��ريي��ا يف اجلنوب  ال��غ��رب  يف 

ال�سرقي.
ب��ازوم االثنني على  د حممد  وغ��رجّ
القلبية  “تعازيه  م��اً  م��ق��دجّ ت��وي��رت 
“بعد مذبحة  الأهايل ال�سحايا”، 

 22 م��ق��ت��ل  ع����ن  اإره����اب����ي����ني  اإىل 
جنديا كانوا متمركزين يف خميم 

لاجئني يف تازاليت.
وتعهد حممد بازوم الذي انتخب 
���س��ب��اط/  21 ل��ل��ب��اد يف  رئ��ي�����س��ا 
ف���رباي���ر يف ال������دورة ال��ث��ان��ي��ة من 
ال��رئ��ا���س��ي��ة، حماربة  االن��ت��خ��اب��ات 
ان�����ع�����دام االأم���������ن، وهي  م�������س���األ���ة 
النيجر  يف  التحديات  اأك���رب  اأح���د 
امل�سنفة على قائمة االأمم املتحدة 

“لهذا  وق������ال  ال����ب����اد.  ل���ق���ي���ادة 
اإنه  ال�سلطة.  يف  ي��زال  ال  ال�سبب 
حار�ض املرمى الوطني وال ي�سمح 
بت�سجيل  االأخ����رى(  )ل���اأط���راف 

اأي اأهداف«.
ت�سرين   21 يف  ن��ت��ان��ي��اه��و  ول����د 
تل  يف   1949 االأول/اأك�����ت�����وب�����ر 
اأبيب، وورث عن والده بن ت�سيون 
االأخري  ك��ان  اإذ  مت�سددة،  عقيدة 
لزئيف  ال�������س���خ�������س���ي  امل�������س���اع���د 
جابوتن�سكي، زعيم تيار �سهيوين 
يقدم نف�سه على اأنه “ت�سحيحي” 
“اإ�سرائيل  تاأ�سي�ض  اىل  وي�سعى 

الكربى«.
ي����داف����ع ن���ت���ان���ي���اه���و ع����ن روؤي����ت����ه 
“دولة  ب���و����س���ف���ه���ا  الإ�����س����رائ����ي����ل 
يهودية” يجب اأن متتد حدودها 
ال�سرقية  ال�سمالية  اجل��ه��ة  م��ن 
و���س��وال ل���اأردن. وم��ن هنا ياأتي 
وعده ب�سمجّ غور االأردن يف ال�سفة 

الغربية املحتلة.
“منتدى  اأم���������ام  خ���ط���اب���ه  ويف 
املا�سي،  ال��ع��ام  العاملي”  املحرقة 
ال�سعب  ع��ل��ى  اإن  ن��ت��ان��ي��اه��و  ق���ال 
تهديدات  ي��اأخ��ذ  “اأن  ال��ي��ه��ودي 
على  لتدمرينا  ال�ساعني  اأول��ئ��ك 

حممل اجلد دائما«.
“اأن  ال���ي���ه���ود  ع��ل��ى  اأن  واأ�����س����اف 
حتى  ال�����ت�����ه�����دي�����دات  ي�����وج�����ه�����وا 
�سيء،  كل  وقبل  منها،  ال�سغرية 
حماية  ع��ل��ى  ال���ق���درة  من��ت��ل��ك  اأن 

اأنف�سنا باأنف�سنا«.
اخل�سن،  ال�سوت  ذو  ولنتانياهو، 
ولدان من زوجته �ساره وابنة من 

زواج �سابق.

�سقيقه  ك���ان   ،1976 ال���ع���ام  يف 
االإ�سرائيلي  اجل���ن���دي  ي���ون���ات���ان 
الوحيد الذي قتل اأثناء م�ساركته 
يف عملية ع�سكرية نفذتها الوحدة 
لتحرير  عليها  ي�سرف  ك��ان  التي 
طائرة  يف  املحتجزين  ال��ره��ائ��ن 
فل�سطينية  منظمتان  خطفتها 

واأملانية يف اأوغندا.
نتانياهو  ع��ل��ى  احل���ادث���ة  �����رت  واأثجّ
اإن��������ه ك����ان����ت لها  ب���������س����دة وق��������ال 

“تداعيات �سخ�سية كبرية«.
ون�ساأ نتانياهو يف جزء من حياته 
ج  يف ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة وت���خ���رجّ
ما�سات�سو�ست�ض  م���ع���ه���د  م�����ن 

للتكنولوجيا العريق.
وب����ف���������س����ل ط�����اق�����ت�����ه ب���ال���ل���غ���ة 
القنوات  ��������زت  ركجّ االن���ك���ل���ي���زي���ة، 
االأم���ريك���ي���ة عليه  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
اأث���ن���اء دف��اع��ه ع��ن اإ���س��رائ��ي��ل بني 
اأواخر ثمانينات ومطلع ت�سعينات 
�ساهم يف  ما  وه��و  املا�سي،  القرن 
�سيا�سية  ك�سخ�سية  �سعود جنمه 
على ال�سعيدين املحلي والدويل.

ال����ذي لطاملا  ن��ت��ان��ي��اه��و،  وت����وىل 
اأو�����س����ل����و  ات����ف����اق����ي����ات  ����س���ك���ك يف 
الليكود  ح���زب  زع���ام���ة  ل��ل�����س��ام، 
الفوز  اإىل  وق���اده   1993 ال��ع��ام 
اأ�سغر  ل��ي��ك��ون  االن���ت���خ���اب���ات  يف 
رئي�ض وزراء الإ�سرائيل �سنا العام 
من  ي��ب��ل��غ  ك����ان  ع��ن��دم��ا   1996

العمر 46 عاما.
 ،1999 ���س��ن��ة  ال�����س��ل��ط��ة  وخ�����س��ر 
�سنوات  ع�سر  بعد  ا�ستعادها  لكنه 

ليبقى على راأ�سها مذاك.
مل ينخرط نتانياهو يف حمادثات 

�سام جوهرية مع الفل�سطينيني 
تو�سيع  ع����ل����ى  اأ�������س������رف  ب���ي���ن���م���ا 
ال�سفة  يف  اليهودية  امل�ستوطنات 

الغربية املحتلة.
وك��ث��ريا م��ا يتحدث ع��ن املخاطر 
قبل  من  اإ�سرائيل  تواجهها  التي 
و�سف  بينما  اللبناين  اهلل  ح��زب 
النظام االإيراين باأنه اأكرب تهديد 
واجه ال�سعب اليهودي منذ اأملانيا 

النازية.
على  اخلارجية  �سيا�سته  زت  وتركجّ
و�سع حد لربنامج اإيران النووي 

املفرت�ض.
ع���ه���ده  حم�����ط�����ات  اإح�����������دى  ويف 
ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة االأك��������ر اإث������ارة 
خطابا  نتانياهو  األ��ق��ى  ل��ل��ج��دل، 
�سنة  االأم��ريك��ي  الكونغر�ض  اأم��ام 
من  دع��������وة  دون  م�����ن   2015
دان  اأوباما  باراك  اآنذاك  الرئي�ض 
ال���ن���ووي���ة التي  ف��ي��ه امل��ف��او���س��ات 
اأوب���ام���ا مع  اإدارة  ك��ان��ت جت��ري��ه��ا 

اإيران.
م����ذك����رات����ه  اأوب�������ام�������ا يف  وك����ت����ب 
اأن  “االأر�ض املوعودة”  الرئا�سية 
على  لنف�سه  )نتانياهو(  “روؤية 
اأن����ه امل���داف���ع االأب�����رز ع��ن ال�سعب 
�سمحت  املحن  ال��ي��ه��ودي يف وج��ه 
�ساأنه  م���ن  اأم�����ر  اأي  ب��ت��ربي��ر  ل���ه 

اإبقائه يف ال�سلطة«.
وب��ع��د ث��اث��ة ان��ت��خ��اب��ات مل تكن 
 2019 يف  ح��ا���س��م��ة  ن��ت��ائ��ج��ه��ا 
على  ن��ت��ان��ي��اه��و  واف����ق  و2020، 
ت�سكيل حكومة وحدة مع خ�سمه 

الو�سطي بيني غانت�ض.
ل  ت�سكجّ ال��ذي  االئتاف  ومبوجب 

اأي�����ار/م�����اي�����و وم����دت����ه ث���اث  يف 
�سنوات، كان على نتانياهو ت�سليم 
 18 ب��ع��د  اإىل غ��ان��ت�����ض  ال�����س��ل��ط��ة 

�سهرا.
نتانياهو  باأن  توقع اخلرباء  لكن 
�سيجد طريقة الإف�سال االئتاف 
ل��غ��ان��ت�����ض بتويل  ال�������س���م���اح  ق���ب���ل 

رئا�سة الوزراء.
النهائية  امل��ه��ل��ة  اق������رتاب  وم����ع 
احلكومة  الإنقاذ  ميزانية  الإق��رار 
اإىل  وال���ت���وج���ه  ت��ن��ه��ار  ت��رك��ه��ا  اأو 
نتانياهو  ت��رك  راب��ع��ة،  انتخابات 
اخليار  ����اه  ب����اجتجّ ت�����س��ري  االأم�������ور 

الثاين.
واأكد غانت�ض اأنه مل تكن لديه اأي 
عندما  نتانياهو  ب�ساأن  “اأوهام” 
كان  لكنه  االئ��ت��اف،  اإىل  ان�سم 
ياأمل يف اأن يجرب الوباء واالأزمة 
رئي�ض  عنه  الناجمة  االقت�سادية 
التهدئة  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى  ال�������وزراء 
جولة  م�����ن  ب������دال  ال�������س���ي���ا����س���ي���ة 

انتخابات جديدة.
وقال غانت�ض قبل اأيام من انهيار 
مل  ال�سديد،  “لاأ�سف  احلكومة 
يح�سل ذلك.. مل يكذب نتانياهو 

. كذب عليكم جميعا«. عليجّ

“احلدود  يف  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  خ���ربة 
اإع������ان  م�����ن  ك����ج����زء  الثاث” 
لبلدان  اخل��م��ا���س��ي��ة  امل���ج���م���وع���ة 
مكافحة  ب�ساأن  ال�ساحل  منطقة 
ف  والتطرجّ االأ���س��ول��ي��ة  ال��ن��زع��ات 
التي  ال�ساحل  منطقة  يف  العنيف 
وبوركينا  وم��ايل  موريتانيا  ت�سم 
وحتاول  وت�����س��اد،  والنيجر  فا�سو 
ال���ت���ع���اون يف   2017 ال���ع���ام  م��ن��ذ 

القتال �سدجّ االإرهابيني.

جمزرة جديدة يف غرب النيجر حت�صد 200 قتيل 

اأربعة انتخابات يف غ�صون �صنتني يف اإ�صرائيل نتانياهو �صيا�صي حمّنك يكافح للبقاء يف ال�صلطة

قتلى باإطالق نار مبتجر يف كولورادو الأمريكية   10
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ثاثة  ح��وايل  منذ  دي��غ��ول  ���س��ارل  مطار  يف  ال��دول��ي��ة  املنطقة  ت�ست�سيف 
اأ�سابيع 27 مواطنا جزائريا، قادمني من اململكة املتحدة، حمل اإقامتهم 
ومتوجهني اإىل اجلزائر بع�سهم بهدف زيارة االأهل واالأحباب، والبع�ض 

االآخر يعود اإىل بلد االأ�سل لظروف قاهرة.
لكن وب�سبب ظهور فريو�ض كورونا املتحور يف بريطانيا، علقت اجلزائر 
اإىل  القادمني منها  للمواطنني اجلزائريني  الوطن  اإىل  االإع��ادة  رحات 
اأج��ل غري حم��دد، االأم��ر ال��ذي ت��رك كثريين منهم عالقني يف املطارات. 
وتفاجاأت هذه املجموعة التي ت�سم عائات مبا يف ذلك طفان �سغريان 
ب��ه ع��ن طريق اخل��ط��وط اجل��وي��ة اجلزائرية  ال��ذي تو�سلوا  ال��ق��رار  م��ن 
على  قادرين  غري  اأنف�سهم  فوجدوا  باري�ض،  مطار  اإىل  و�سولهم  مبجرد 
على  يبيتون  للمطار،  الدولية  املنطقة  يف  علقوا  وبالتايل  الرحلة  اإمت��ام 
ما  ويقتاتون على  ال�سوت،  ويفيقون على �سوت مكربات  القاعة  �سجادة 
يقدم لهم من وجبات من طرف املطار اأو امل�ساعدات االإن�سانية التي ت�سل 

اإليهم من خارجه. 
وهذا ما توؤكده املحامية املكلفة مبلفهم، كرمية حاج �سعيد، يف ت�سريحها 
اأن هوؤالء اجلزائريني قبل مغادرتهم  �سكاي نيوز عربية. وت�سيف  ملوقع 
ال�سلطات  م��ن  ���س��ف��ره��م  ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة  ع��ل��ى  ح�����س��ل��وا  امل��ت��ح��دة  للمملكة 

اجلزائرية املعنية كما اأنهم اقتنوا تذاكرهم دون اأي م�ساكل تذكر.
يف  املتمثل  قدمته  ال��ذي  القن�سلية  قائلة:” مقرتح  تو�سيحها  وتتتابع   
تقدمي تذاكر عودة اإىل اململكة املتحدة جلزائريني اأبا عن جد هو تن�سل 
من امل�سوؤولية. ونوؤكد اأنهم مل يتم حتذيرهم من قبل وعلموا بالتطورات 
اختبارات  ميلكون  كانوا  اأنهم  كما  باري�ض،  مطار  اإىل  و�سولهم  مبجرد 
باإمتام  وب��ال��ت��ايل اخل��ط��وط اجل��وي��ة اجل��زائ��ري��ة مطالبة  �سلبية  ك��ورون��ا 

الرحلة«.

اأعلن مكتب رئي�ض كوريا اجلنوبية مون جيه-اإن تلقيه لقاح اأ�سرتا 
ي�ستعد لزيارة  بينما  الثاثاء  اأم�ض  امل�ساد لفريو�ض كورونا   زينيكا 

بريطانيا حل�سور قمة ملجوعة ال�سبع يف يونيو حزيران.
وذكر الق�سر الرئا�سي يف بيان اأن مون )68 عاما( توجه اإىل مركز 
وت�سعة  زوج��ت��ه  ب�سحبة  �سول  العا�سمة  بو�سط  مكتبه  ق��رب  طبي 
االأمن  م�ست�سار  بينهم  م��ن  رحلته  يف  �سريافقونه  كبار  م�سوؤولني 

القومي �سوه هون.
اإىل  الدعوة  بوري�ض جون�سون  الربيطاين  ال��وزراء  رئي�ض  وقد وجه 

كوريا اجلنوبية والهند واأ�سرتاليا حل�سور القمة ك�سيوف.
العاملني  تطعيم  يف  اجلنوبية  بكوريا  ال�سحية  ال�سلطات  وب���داأت 
ب��ال��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي ال��ذي��ن ي��واج��ه��ون خم��اط��ر ع��ال��ي��ة وامل��ر���س��ى ذوي 
للت�سدي  تكافح  بينما  �سباط  ف��رباي��ر  نهاية  يف  احل��رج��ة  احل���االت 
ملوجة ثالثة من كوفيد-19 وتهدف لتحقيق مناعة جمعية بحلول 

نوفمرب ت�سرين الثاين.

»وج��ود مهدد وكثيف«  باأنه  الفلبني لل�سني، مما و�سفته  اعرت�ست 
لزوارق �سينية يف مياه متنازع عليها ببحر ال�سني اجلنوبي وطالبت 
ر�سو  ر�سد  عن  فلبينيون  م�سوؤولون  وحتدث  املنطقة.  من  ب�سحبها 
بحرية  ميلي�سيات  »اأف���راد  متنها  على  اأن  ُيعتقد  زورق���اً،   220 نحو 
�سينية«، عند منطقة �سعاب ويت�سون التي تطلق عليها مانيا ا�سم 

�سعاب جوليان فيليب يوم ال�سابع من مار�ض/اآذار.
وقالت ال�سفارة ال�سينية يف مانيا، اإن الزوارق املر�سودة زوارق �سيد 
اتخذت ماأوى لها نظراً ل�سوء اأحوال البحر. وقالت وزارة اخلارجية 
ال�سينية  ال��زوارق  ن�سر  »ا�ستمرار  دبلوما�سي:  احتجاج  يف  الفلبينية 
واأ�سافت:  الفلبني«،  �سيادة  على  تعدياً  ميثل  ون�ساطها  ووج��وده��ا 
»وجودها الكثيف املهدد يوجد حالة من عدم اال�ستقرار«. ورف�ست 

ال�سفارة ال�سينية يف مانيا هذه االتهامات.
وقالت يف بيان: »ال توجد ميلي�سيات بحرية �سينية كما يزعمون. اأي 

تكهنات من هذا النوع ال تنجح اإال يف اإثارة التوتر دون داع«.
زوارق  وج��ود  »اإن  ل��وري��ن��زان��ا،  ديلفني  الفلبيني  ال��دف��اع  وزي��ر  وق��ال 
امليلي�سيات عمل ا�ستفزازي وا�سح من اأعمال ع�سكرة املنطقة«. ودعا 
ال�سني اإىل �سحبها. وقالت ال�سفارة االأمريكية يف مانيا اإن الزوارق 
النظر  ب�سرف  باأعداد متزايدة  �سهور  املنطقة منذ  ال�سينية جتوب 
البحرية  با�ستخدام ميلي�سياتها  ال�سني  واتهمت  الطق�ض  عن حالة 

»لرتويع وا�ستفزاز وتهديد دول اأخرى«.

عوا�شم

باري�ص

�سول

مانيال

 ال�صني ت�صتدعي مبعوث الحتاد 
الأوروبي احتجاجا على العقوبات 

•• بكني-رويرتز

�سفري  ا���س��ت��دع��ت  اأن��ه��ا  ال��ث��اث��اء  اأم�����ض  ال�سينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ذك���رت 
على العقوبات  “احتجاج قوي”  االحتاد االأوروب��ي نيكوال �سابوي لتقدمي 
بانتهاك حقوق  التي فر�سها االحتاد على م�سوؤولني �سينيني فيما يتعلق 

االإن�سان يف اإقليم �سينجيانغ باأق�سى غرب ال�سني.
�سابوي  اأبلغ  قانغ  ت�سني  اخلارجية  وزي��ر  نائب  اإن  بيان  يف  ال���وزارة  وقالت 
باأن على االحتاد االأوروبي اأن يدرك حجم خطئه وي�سححه جتنبا الإحلاق 

مزيد من ال�سرر بالعاقات.
فر�ست  قد  وكندا  وبريطانيا  االأوروب���ي  واالحت���اد  املتحدة  ال��والي��ات  كانت 
عقوبات على م�سوؤولني �سينيني اأم�ض االأول االثنني ب�سبب انتهاكات حقوق 
اإدارة  اأول حترك غربي من�سق �سد بكني يف ظل  االإن�سان يف �سينجيانغ يف 

الرئي�ض االأمريكي جو بايدن.
على  ف��اأدرج��ت  نطاقا  اأو���س��ع  ب��دت  عقابية  ب���اإج���راءات  ف���ورا  ال�سني  وردت 
اأبحاث، مبا يف  اأوروبيني ومراكز  القائمة ال�سوداء م�سرعني ودبلوما�سيني 

ذلك عائات، ومنعت �سركاتهم من التجارة معها.
اجلماعية  االع��ت��ق��االت  على  ال�سني  حما�سبة  الغربية  احلكومات  وت��ري��د 

مل�سلمي الويغور يف �سمال غرب الباد.

�صحف عربية: املبادرة ال�صعودية لل�صالم يف اليمن تك�صف التعنت احلوثي

نا�صونال اإنرت�صت: هل تدفع اأمريكا ثمن هجوم بايدن على بوتني؟

 »اإفراط يف اإنقاذ الأرواح«.. تهمة غريبة تواجه منظمة اإن�صانيةاجلا�صو�س الإ�صرائيلي بولرد: اأمريكا طعنت اإ�صرائيل يف ظهرها!
•• عوا�شم-وكاالت

تهمة تواجه منظمة اأملانية غري حكومية مهمتها، اإنقاذ املهاجرين غري  »االإفراط يف اإنقاذ االأرواح”.. 
ال�سرعيني من براثن الغرق يف مياه البحر املتو�سط. منظمة “�سي ووت�ض” االأملانية قالت يف �سل�سلة 
اإن ال�سلطات االإيطالية اأمرت  تغريدات عرب ح�سابها الر�سمي مبوقع التوا�سل االجتماعي “تويرت”، 
االأول بعد تفتي�ض  اأم�ض  ا�سمها، يف ميناء �سرياكوزا ب�سقلية،  التي حتمل  الثالثة  باحتجاز �سفينتها 
جرى على متنها من قبل عنا�سر خفر ال�سواحل.  وقالت املنظمة االإن�سانية، اإن عملياتها يف البحر 
املتو�سط، التي تقوم بها الفرق التابعة لها؛ تواجه انتقادات الإنقاذها كثري من االأ�سخا�ض، مت�سائلة: 
ا ميوتون يف ظل المباالة ال�سلطات االإيطالية، التي ال  هل كان ينبغي علينا اأن نرتك 363 �سخ�سً
االإن�سانية عراقيل من قبل  املنظمة  وتواجه  البحر؟  لن�ساطنا يف  بدائل  اأي  تعجز عن تقدمي  ت��زال 
ال�سواحل  قبالة  الغرق  املهاجرين من  اأرواح  اإنقاذ  ب�سبب تدخلها يف  واملالطية،  االإيطالية  احلكومة 
“اأطباء با  مة  االإن�سانية يف منظجّ ال�سوؤون  الليبية، وذلك بح�سب ح�سيبة حاج �سحراوي، م�ست�سارة 

التي تدير مع املنظمة االإن�سانية عمليات م�سرتكة الإنقاذ املهاجرين. حدود”، 

الوقت نف�سه لعدم متكنه من اإجناب اأطفال ب�سبب 
�سجنه. بوالرد، البالغ من العمر االآن 66 عاما، 
باع اأ�سرارا ع�سكرية الإ�سرائيل، اإبان عمله كمحلل 
يف  االأمريكية  للبحرية  تابع  م��دين  ا�ستخبارات 
عام  اعتقاله  وج��رى  املا�سي.  ال��ق��رن  ثمانينيات 
للح�سول  بالف�سل  ب��اءت  حم��اوالت  بعد   1985
على حق اللجوء يف ال�سفارة االإ�سرائيلية بوا�سنطن 
واأقر باأنه مذنب. ق�سية التج�س�ض تلك، اأحرجت 
اإ�سرائيل و�سوهت عاقاتها مع الواليات املتحدة 
احلياة.  بال�سجن مدى  بوالرد  ل�سنوات. وعوقب 
وق���ال م�����س��وؤول��و دف���اع وخم��اب��رات اأم��ريك��ي��ون اإن 
جت�س�سه ت�سبب يف اأ�سرار ج�سيمة ورف�سوا ب�سدة 

اإطاق �سراحه. لكن بعد اأن ق�سى ثاثني عاما 
يف ال�سجن الفيدرايل، اأطلق �سراحه عام 2015، 
�سنوات.  خم�ض  ملدة  املراقبة  حتت  البقاء  ب�سرط 
االأبطال  ا�ستقبال  اإ�سرائيل  يف  ب��والرد  وا�ستقبل 
لدى و�سوله يف دي�سمرب املا�سي. وقال ل�سحيفة 
اإن احلكومة االأمريكية كانت  “اإ�سرائيل هيوم”، 
اإ�سرائيل  ع���ن  ا���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات  ت��خ��ف��ي 
وتكذب عليها، عندما تعاون مع تل اأبيب، م�سريا 
اإىل اأنه �ساهد ذلك بنف�سه يف االجتماعات. وقال 
لل�سحيفة كذلك “اأعرف اأنني جتاوزت خطا، لكن 
م�سيفا اأن التهديدات  مل يكن لدي خيار اآخر”، 

التي تواجه اإ�سرائيل “خطرية«.

•• القد�س-وكاالت

اإ�سرائيل  اإىل  و���س��ول��ه  م��ن��ذ  ل��ه  م��ق��اب��ل��ة  اأول  يف 
يف اأواخ���ر ال��ع��ام امل��ا���س��ي، داف��ع ج��ون��اث��ان بوالرد، 
االأم���ريك���ي ال����ذي ق�����س��ى ع��ق��وب��ة ب��ال�����س��ج��ن ملدة 
اإ�سرائيل،  ل�سالح  التج�س�ض  بتهمة  عاما  ثاثني 
“طعنت  اإن ال��والي��ات املتحدة  ب��ه، وق��ال  عما ق��ام 
معلومات  ب��ح��ج��ب��ه��ا  ظهرها”  يف  اإ����س���رائ���ي���ل 
من  مقتطفات  يف  حليفتها.  ع��ن  ا�ستخباراتية 
هيوم”  “اإ�سرائيل  �سحيفة  اأجرتها  التي  املقابلة 
�سعادته  اليومية، ون�سرت االثنني، و�سف بوالرد 
لكونه رجا حرا يف اإ�سرائيل، معربا عن اأ�سفه يف 

•• عوا�شم-وكاالت

عالياً  ال�سام  خيار  ال�سعودية  رفعت 
الإنهاء  �سعياً  اأخ����رى،  م��رة  اليمن  يف 
الدم،  ووق��ف حمام  الطويلة،  االأزم��ة 
عرب  االقت�سادية  االأو���س��اع  واإ���س��اح 
والبحرية،  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  ف��ت��ح 
للدماء،  وح��ق��ن��اً  اليمن  على  ح��ر���س��اً 

وحماية لليمن من اأنياب اإيران.
ووف����ق ���س��ح��ف ع��رب��ي��ة ����س���ادرة اأم�ض 
ال�سعودية  امل����ب����ادرة  ف����اإن  ال���ث���اث���اء، 
�سارية  اأ�سبحت  التي  ال�سراع  الإنهاء 
رافقها ترحيب  وال��ت��ي  اإع��ان��ه��ا  ف��ور 
الغطاء  رف��ع��ت  وا���س��ع،  ودويل  ع��رب��ي 
�سارعت  ال��ت��ي  احل��وث��ي  ميلي�سيا  ع��ن 

اإىل رف�سها.

حل �سامل
ال�سعودية،  املبادرة  على  تعليقها  ويف 
عن  االأو�سط،  ال�سرق  �سحيفة  نقلت 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال�����س��ع��ودي االأمري 
امل����ب����ادرة  اأن  ف�����رح�����ان،  ب����ن  ف��ي�����س��ل 

رقابة  ���س��ام��ل حت���ت  ن����ار  اإط������اق  وق����ف  ع��ل��ى  “تن�ض 
اأممية، واإيداع االإي��رادات وال�سرائب اجلمركية ل�سفن 
امل�ستقات النفطية مبيناء احلديدة يف ح�ساب م�سرتك 
للبنك املركزي اليمني، فرع احلديدة، بناء على اتفاق 
�ستوكهومل، اإىل جانب فتح مطار �سنعاء الدويل لعدد 
م��ن ال���رح���ات امل��ب��ا���س��رة االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة، وبدء 

م�ساورات �سيا�سية بني االأطراف اليمنية«.
واأ�ساف الوزير اأن املبادرة تهدف اإطاق م�ساورات “بني 
لاأزمة،  �سيا�سي  حل  اإىل  للتو�سل  اليمنية،  االأط��راف 
ع��ل��ى م��رج��ع��ي��ات قرار  ب��ن��اء  امل��ت��ح��دة،  ب��رع��اي��ة االأمم 
اخلليجية  وامل���ب���ادرة   ،2216 ال���دويل  االأم���ن  جمل�ض 
واآليتها التنفيذية، وخمرجات احلوار الوطني اليمني 

ال�سامل«.

رف�س ح�ثي
اخلطوة  اإن  ال��ل��ن��دن��ي��ة،  “العرب”  ���س��ح��ي��ف��ة  ق���ال���ت 

•• وا�شنطن-وكاالت

االإعامي  مع  بايدن  جو  االأمريكي  الرئي�ض  جل�ض 
�سي”  ب��ي  “اأي  �سبكة  م��ن  �ستيفانوبولو�ض  ج���ورج 
وحتدث  املا�سي  االأ���س��ب��وع  يف  للتلفزيون  االأمريكية 
القومي، وحتديداً عن تقرير �سدر  االأم��ن  معه عن 
اأن  عن مكتب مدير اال�ستخبارات الوطنية يفرت�ض 
للتاأثري  عمليات”  “اأجاز  بوتني  فادميري  الرو�سي 

على انتخابات 0202 مل�سلحة دونالد ترامب.
م�سيفاً  ثمناً”،  “�سيدفع  ب��وت��ني  اإن  ب��اي��دن  وق���ال 
م�ستعداً”  “يكون  ب��اأن  �سابقة  حمادثة  يف  اأبلغه  اأن��ه 
اإذا �سحت املزاعم عن التدخل الرو�سي يف  للعواقب، 

االنتخابات.
اجتاه  يف  النقا�ض  ليدير  �ستيفانوبولو�ض  وم�سى 
اأنه  ت��ع��رف  اإن���ك  “قلت  الرئي�ض:  خماطباً  �سخ�سي 
الرواية االأوىل عن  واأجاب بايدن مكرراً  با قلب”. 
اجتماع �سابق مع بوتني قائًا: “قلت له ذلك، نعم. 
قلت له اإين اأنظر يف عينيك وال اأعتقد اأن لديك قلب، 

ثم نظر بوتني، اإىل الوراء وقال اإننا نفهم بع�سنا«.

»ب�تني قاتل«
لكن �ستيفانوبولو�ض مل يبُد اأنه اكتفى بهذه االإجابة، 
اأنك  “يعني  النقطة قائًا للرئي�ض:  فاألح على هذه 
اأنه  تعتقد  ه��ل  ق��ات��ل.  ب��وت��ني  ف��ادمي��ري  اأن  ت��ع��رف 

واأجاب بايدن: “نعم اأعتقد ذلك«. قاتل؟”. 
لكنه  “م�سينة”،  اأفعال  اأن بوتني �سيدفع ثمن  وكرر 

�سروع  عن  �سابق  وق��ت  يف  ك�سفت  ال�سحيفة  اأن  وُيذكر 
احلوثيني خال االأيام املا�سية يف و�سع قائمة مطالب 
جديدة، بعد تلقيهم ر�سائل اإيجابية حول ا�سرتاطاتهم 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال���ث���اث���ة ال���ت���ي ا���س��ت��ج��اب��ت ل��ه��ا امل���ب���ادرة 

ال�سعودية. 

مفرتق طرق
جمال  ال  “اليوم  الريا�ض:  �سحيفة  قالت  جهتها  من 
�سملت جوانب  ال��ت��ي  امل���ب���ادرة  ل��رف�����ض  اأم����ام احل��وث��ي 
�سيا�سية واقت�سادية وع�سكرية مهمة، حال نفذت �سيتم 
انت�سال اليمن من و�سعه غري املقبول على ال�سعد كافة، 
وتبداأ مرحلة جديدة من التنمية، وال�سعب اليمني يف 

اأ�سد احلاجة اإليها..
اأن��ه غلب  امل��ب��ادرة فهذا يعني   ويف ح��ال رف�ض احلوثي 
م�ساحله ال�سيقة على م�سالح اليمن وال�سعب اليمني، 
وا�ستمر يف تنفيذ االأجندة االإيرانية التي ال تريد خرياً 

االأمريكية  االإدارة  مع  الت�ساور  بعد  ج��اءت  ال�سعودية 
واالأمم املتحدة، عقب اإعان احلوثيني رف�سهم مبادرة 
وا�سنطن التي �سلم مبعوثها لليمن تيموثي ليندركينغ 

ن�سخة منها للوفد التفاو�سي احلوثي يف م�سقط.
ونقلت ال�سحيفة عن م�سادر دبلوما�سية �سعودية قولها، 
اإن املبادرة االأمريكية التي حتدث عنها ليندركينغ هي 
ن�سخة مطابقة متاماً خلطة املبعوث االأممي اإىل اليمن 

مارتن غريفيث امل�سماة “االإعان امل�سرتك«.
واأ�سارت امل�سادر اإىل اأن “املوقف ال�سعودي الذي ت�سمن 
االإعان عن مبادرة اأحادية قدم مبادرات جديدة حول 
احلديدة  مب��ي��ن��اء  املتعلقة  الرئي�سية  اخل���اف  ن��ق��اط 
ومطار �سنعاء ووقف اإطاق النار، وهي املوا�سيع التي 
ظل احلوثيون يتعللون بها لرف�ض املبادرتني االأممية 
اأكر مرونة،  ال�سعودي  املوقف  واالأمريكية، حيث جاء 
وهو ما ي�سع احلوثيني يف زاوية �سيقة بعد ا�ستنفاد كل 

اأ�سباب رف�سهم للمبادرات ال�سابقة«.

»كيف �ساأرّد«
ورد بوتني على كام بايدن بظهور تلفزيوين يف وقت 
نعرف  اإننا  بايدن  “قال،  واأعلن  االأ�سبوع،  من  الحق 
بع�سنا �سخ�سياً. كيف �ساأرد عليه؟ �ساأقول اأمتنى له 
اأدنى �سخرية ولي�ض على  اأقول ذلك دون  ال�سحة... 

�سبيل املزاح«.
واأ�ساف “كل اأمة وكل دولة فيها اأحداث دراماتيكية 
ودموية يف تاريخها...لكن عندما نقيم �سعباً اآخر اأو 
اأخ��رى، يجب اأن ننظر نوعاً ما يف  نقيم دواًل، واأمم��اً 

ورو�سيا،  املتحدة  ال��والي��ات  على  اأن  اأي�����س��اً  ا���س��ت��درك 
“ذات  ق�سايا  يف  معاً  العمل  على  ق��ادرت��ني  تكونا  ان 

م�سالح م�سرتكة«.
املتحدثة  اأع��ل��ن��ت  ب���اي���دن،  ل��ك��ام  امل�����وايل  ال���ي���وم  يف 
اأن  زاخ��اروف��ا  ماريا  الرو�سية  اخلارجية  وزارة  با�سم 
وا�سنطن  لدى  الرو�سي  ال�سفري  ا�ستدعى  الكرملني 
كانت  اإذا  ت��ق��ل  ل��ل��ت�����س��اور. ومل  اأن��ط��ون��وف،  اأن���ات���ويل 
تعليقات بايدن، �سبب اال�ستدعاء، لكن التوقيت يدل 

على ذلك.

للمنطقة  وال  ل��ل��ي��م��ن  ����س���ام���اً  وال 
برمتها«.

اإن من م�سلحة  واعتربت ال�سحيفة 
كان  طاملا  النزاع  اأم��د  اإطالة  “اإيران 
���س��ح��اي��اه م���ن ال��ي��م��ن��ي��ني، وك����ل ما 
اأن تغذي النار باالإمدادات  عليها هو 
�سيا�سية  وباأيديولوجية  الع�سكرية 
اليمن  م�سالح  عن  البعد  كل  بعيدة 

وم�سالح �سعبه«.
افتتاحيتها،  يف  ال�سحيفة  واعتربت 
اأن “ميلي�سيا احلوثي تقف االآن اأمام 
اإما  اليمني  ال�سعب  اأمام  م�سوؤوليتها 
بقبول املبادرة وتغليب م�سالح اليمن 
و�سعبه، واإما ا�ستمرار التبعية الإيران 
ب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر ع��ن ا���س��ت��ق��رار اليمن 

وتنميته، فهي مفرتق طرق«.

مراوغة حوثية
جميل  ق�����ال  ع����ك����اظ،  ���س��ح��ي��ف��ة  ويف 
“مل  ال�سعودية  امل��ب��ادرة  اإن  ال��ذي��اب��ي 
ت��رتك جانباً م��ن ج��وان��ب االأزم���ة مل 
من  االأويل  الفعل  رد  اأن  اإال  ت�سمله، 
فهم  كالعادة.  م��راوغ��اً  ك��ان  احلوثيني  ميلي�سيا  جانب 
اأواًل، وفتح مطار  يتم�سكون برفع ما ي�سمونه احل�سار 

�سنعاء«.
فتح  ت�����س��م��ن��ت  امل����ب����ادرة  اأن  “رغم  ال��ك��ات��ب  وي�����س��ي��ف 
املطار اأم��ام رح��ات حم��ددة، واإي���داع اأم���وال ال�سرائب 
البنك  ل��دى  م�سرتك  ح�ساب  يف  النفطية  وال��ع��ائ��دات 
اإال  للنار،  ف��وري��اً  امل��رك��زي اليمني يف احل��دي��دة، ووق��ف��اً 
اإرادة �سيا�سية ال  الكبري يتطلب  العر�ض  اأن قبول هذا 

ترتهن الإيران«.
“مدى  ف�سحت  ال�سعودية،  املبادرة  اأن  الكاتب  واعترب 
مليلي�سيا  والع�سكرية  ال�سيا�سية  ب����االإرادة  اإي���ران  حتكم 
ط���ه���ران متويلها،  وت���ت���وىل  ت��ت��ب��ع��ه��ا،  ال���ت���ي  احل���وث���ي 
وتزويدها بال�سواريخ البالي�ستية، والطائرات املفخخة، 
والدمار  التخريب  �سوى  هدف  للحوثي  يعد  مل  حتى 
والزعزعة، واملت�سرر االأكرب من تلك ال�سيا�سة الرعناء 

هو ال�سعب اليمني«.

اأن  اأنف�سنا هناك وم��ا يجب  ن��رى  ما  امل��راآة...ودائ��م��اً 
عندما  طفولتي،  يف  اأتذكر  تعرف،  وهل  عليه.  نكون 
ما  اإن  ن��ق��ول  اأن  اع��ت��دن��ا  ال�����س��اح��ات،  يف  نت�ساجر  كنا 
تقوله عني هو �سفاتك اأنت؟ هذا لي�ض �سدفة، وهذا 
�سيكولوجياً  معنى  يحمل  اإن��ه  طفولياً،  مزاحاً  لي�ض 

عميقاً«.
وهناك توافق وا�سع يف مو�سكو على اأن رو�سيا مطالبة 
بالرد بطريقة معينة على كام بايدن، لكن ال اتفاقاً 

علىرد �سيا�سي ملمو�ض.
تعليق  فكرة  على  ال��رو���ض  املعلقني  م��ن  حفنة  واأت���ت 
االأ�سلحة  م��ن  للحد  �ستارت”  “نيو  ملعاهدة  م��وق��ت 
اأن  اإج���راء عقابي. لكن ال م��وؤ���س��راً على  ال��ن��ووي��ة، يف 

الكرملني ميال اإىل مثل هذا املوقف.
واقرتح ع�سو املجل�ض االإ�ست�ساري العام لوزارة الدفاع 
زي����ادة اجلوا�سي�ض  ك��وروت�����س��ي��ن��ك��و،  اإي���غ���ور  ال��رو���س��ي��ة 

الرو�ض يف الواليات املتحدة.
واقرتح البع�ض االآخر اأن ترف�ض رو�سيا االنخراط يف 
حوار بناء مع الواليات املتحدة حول جمموعة وا�سعة 

من املجاالت االقت�سادية، والع�سكرية، وال�سيا�سية.

نقا�س مبا�سر
اأمام  اإىل ح��وار مبا�سر  وم��ع ذل��ك، دع��ا بوتني بايدن 
االأبي�ض  البيت  با�سم  املتحدثة  لكن  ال��ع��ام.  ال����راأي 
جني ب�ساكي قالت لل�سحافيني:”لي�ض لدي اأي �سيء 
الأبلغكم به عن اجتماع يف امل�ستقبل...واأقول اإنه �سبق 

للرئي�ض بايدن اأن حتادث مع الرئي�ض بوتني«.

»تفكيك بالقوة«.. اقتتال امليلي�صيات يهدد العا�صمة الليبية •• طرابل�س-وكاالت

ق������ال م�������س���در ل���ي���ب���ي م���ط���ل���ع يف 
طرابل�ض  ال���ل���ي���ب���ي���ة  ال���ع���ا����س���م���ة 
اإن اقتتاال  ل�”�سكاي نيوز عربية”، 
امل��ل��ي�����س��ي��ات يف غرب  ب���ني  ع��ن��ي��ف��ا 
الباد، قد ين�سب ب�سبب جتاوزات 
ملي�سيات  اإحدى  بها  قامت  اأمنية 
ككلة،  م��دي��ن��ة  يف  ال�������س���راج  ف���اي���ز 

اأ�سفرت عن مقتل �ساب.
امللي�سيات  ق��ادة  اأن  امل�سدر،  واأك���د 
اأم�ض  اجتماعا  ع��ق��دوا  الرئي�سية 
االأول االثنني واتفقوا على اإ�سدار 
املدعو  ميلي�سيات  بتفكيك  اأم���ر 
عبد الغني الككلي، واإذا مل ميتثل 

لاأمر �سيتم تنفيذه بالقوة.

بداية االأزمة
ل�”�سكاي  ك�سف  ال��ل��ي��ب��ي  امل�����س��در 

اأ�سباب االأزمة وقال  نيوز عربية”، 
الككلي  الغني  عبد  ميلي�سيات  اإن 
مدينة  يف  امل��ن��ازل  بع�ض  هاجمت 
ككلة، وهدمت بع�سها وقتلت �سابا 

كان ع�سوا فيها وانف�سل عنها.
امليلي�سيات  اأن  اإىل  امل�سدر  واأ���س��ار 
ومثلت  ال�ساب  بجثمان  احتفظت 
ينوي  مل�����ن  ع������ربة  “ليكون  ب�����ه 
الرحيل عنها وت�سريب اأ�سرارها” 

بح�سب امل�سدر.
اأعربوا  املدينة  اأه��ايل  اأن  واأو���س��ح 
حتدث  اأن  وك����ادت  غ�سبهم،  ع��ن 
اأزمة كبرية بني االأهايل وعنا�سر 
القبائل  اأن حكماء  اإال  امليلي�سيات، 
هناك تداركوا هذا االأمر، وحالوا 

دون وقوعه.

اجتماع قادة امللي�سيات
اأنه فور ورود  اأكد  الليبي،  امل�سدر 
اأن���ب���اء ع��ن ه���ذا احل�����ادث، اجتمع 
قرارا  واأ���س��دروا  امليلي�سيات  ق��ادة 
اإذ  واأن���ه  الككلي،  ميلي�سيات  بحل 
مهاجمته  �سيتم  االأم���ر  ينفذ  مل 

وتفكيكها بالقوة.
اأن ميلي�سيان قوة  واأو�سح امل�سدر 
ال������ردع اخل���ا����س���ة وك��ت��ي��ب��ة 444 
ع�سكرية  ك��ت��ائ��ب  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
تابعة للغرفة امل�سرتكة بطرابل�ض، 
يف  الو�سطي،  الع�سكرية  واملنطقة 
انتظارا  وت���اأه���ب،  ا���س��ت��ن��ف��ار  ح��ال��ة 

لتعليمات البدء بالعملية.
ت�سكيلها  مت  الككلي  وميلي�سيات 
ب���ق���رار م���ن ف��اي��ز ال�������س���راج، حيث 

مبا�سرة  م��ي��زان��ي��ة  ل��ه��ا  خ�����س�����ض 
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و�����س����ارك����ت ه������ذه امل���ل���ي�������س���ي���ات يف 
وع�سكريني  مدنيني  �سد  عمليات 
اجلي�ض  �سد  ق��ت��ال  وا���س��رتك��ت يف 

الليبي موؤخرا.
ال�سراج،  اأذرع  اأب��رز  اأح��د  والككلي 
وم���ن امل��ق��رب��ني اأي�����س��ا م���ن زعيم 
اجل��م��اع��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة امل��ق��ات��ل��ة عبد 
ب��ل��ح��اج، وول���د يف مدينة  احل��ك��ي��م 
ال�����س��ج��ن ب�سبب  ب��ن��غ��ازي، ودخ����ل 
تورطه يف جرائم جنائية وجرائم، 

وق�سى عدة �سنوات يف ال�سجن.
وب��ع��د االإط���اح���ة ب��ال��ق��ذايف، �سكل 
تعرف  م�سلحة  ميلي�سيات  الككلي 
املركزي”  “االأمن  مب��ي��ل��ي�����س��ي��ات 

واأ���س��ب��ح م���ن ال�����س��خ�����س��ي��ات التي 
العا�سمة  يف  وا���س��ع  بنفوذ  تتمتع 
طرابل�ض. وهناك اأي�ساً ميلي�سيات 
اأخطر  تعترب من  التي  “غنيوة” 
العا�سمة  يف  امل�سلحة  املجموعات 
اأبو  ط��راب��ل�����ض، وت��ت��م��رك��ز يف ح��ي 
لاإجرام  مركزا  يعد  ال��ذي  �سليم 

وجتارة املخدرات واخلمور.

ميلي�سيا  300
الر�سمية  غري  التقديرات  وت�سري 
اإىل اأن عدد امليلي�سيات امل�سلحة يف 
 300 من  اأك��ر  اإىل  ي�سل  ليبيا، 
جمموعة، بع�سها يتبع اأ�سخا�ض، 
تيارات  ي��ت��ب��ع  االآخ������ر  وال��ب��ع�����ض 
اإره��اب��ي��ة م��ث��ل ج��م��اع��ة االإخ�����وان، 

ومناطق،  م���دن���ا  ت��ت��ب��ع  واأخ�������رى 
بالعا�سمة  اأغ���ل���ب���ه���ا  وت����ت����واج����د 

طرابل�ض.
اأك���ر من  ال����دويل  املجتمع  ودع���ا 
امليلي�سيات،  ه���ذه  لتفكيك  م���رة، 
م��ع��ت��ربا اإي���اه���ا ال��ع��ن�����س��ر االأب�����رز 
العملية  واإف�����������س�����ال  ل���ت���ع���ط���ي���ل 

ال�سيا�سية.
واالحتاد  املتحدة  االأمم  واأ�سدرت 
ع����دة تطالب  ب��ي��ان��ات  االأوروب��������ي 
امللي�سيات،  تفكيك  ب�سرورة  فيها 
منوهة اإىل خطرها اجل�سيم على 

ا�ستقرار ليبيا و�سامتها.
الليبية  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����ض  واأك�����د 
اأول  اأن  ال��دب��ي��ب��ة،  احل��م��ي��د  ع��ب��د 
منه،  اهتمام  �ستلقى  التي  امللفات 
ه����و ت��ف��ك��ي��ك امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات، واأن�����ه 
�سيعمل على �سرعة اإجنازها ملفي 

امليلي�سيات واملرتزقة.
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وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9

معاجلات البيانات املت�سارعة، معاجلات الفيديو املت�سارعة، ر�سومات ال�سوت وال�سورة للح�سول على معلومات 
يف الوقت احلقيقي ونقل واإر�سال وا�ستقبال ومعاجلة ورقمنة ال�سور، عتاد كمبيوتر لتح�سني وتوفري نقل 
واإر�سال وا�ستقبال ومعاجلة ورقمنة معلومات ر�سومات ال�سوت وال�سورة يف الوقت احلقيقي، لوحات دارات 
�سوتية، لوحات دارات �سوتية مرئية، بطاقات حمتوية على دارات متكاملة، وحدات معاجلة مركزية )�سي 
بيه يو(، مربدات لوحدات املعاجلة املركزية )�سي بيه يو(، مراوح لوحدات املعاجلة املركزية )�سي بيه يو(، 
وحدات  )معاجلات(،  مركزية  معاجلة  وح��دات  ي��و(،  بيه  )�سي  املركزية  املعاجلة  ل��وح��دات  ح��رارة  ُم�ستتات 
يو(،  بيه  )جي  ر�سومات  معاجلة  وح��دات  وال�سور،  وال�سوت  والبيانات  املعلومات  ملعاجلة  مركزية  معاجلة 
بطاقات رقائق، رقائق )دارات متكاملة(، لوحات دارات مزودة بدارات متكاملة، لوحات دارات، اأجهزة كمبيوتر 
لات�سال، برامج ات�سال لت�سهيل االت�ساالت بني االأ�سخا�ض واالآالت واالأجهزة مبا يف ذلك اأجهزة الكمبيوتر، 
لوحات ت�سريع اأجهزة الكمبيوتر، اأجهزة الكمبيوتر والقطع امللحقة واللوازم واملكونات الأجهزة الكمبيوتر، 
مراوح �سناديق اأجهزة الكمبيوتر، رقائق الأجهزة الكمبيوتر، جمموعات رقائق الأجهزة الكمبيوتر، لوحات 
الكمبيوتر،  الأجهزة  )ابنة(  فرعية  لوحات  وال�سور،  الكمبيوتر  بيانات  معاجلات  الكمبيوتر،  الأجهزة  دارات 
بطاقات األعاب الكمبيوتر، برامج األعاب كمبيوتر قابلة للتنزيل عرب االنرتنت، برامج األعاب كمبيوتر قابلة 
ر�سومات  لوحات  الكمبيوتر،  اأجهزة  لر�سومات  رقائق  جمموعات  م�سجلة،  كمبيوتر  األعاب  برامج  للتنزيل، 
اأجهزة الكمبيوتر، عتاد كمبيوتر الإن�ساء والو�سول عن بعد اإىل واالت�سال ب�سبكات املنطقة املحلية )ال اإيه ان( 
وال�سبكات اخلا�سة االفرتا�سية )يف بيه ان( و�سبكات الكمبيوتر العاملية، عتاد كمبيوتر لتطوير وا�ستخدام 
�سبكات الكمبيوتر املحلية ووا�سعة النطاق، نظم فرعية لعتاد الكمبيوتر متكونة من نظم فرعية للمعاجلات 
الدقيقة، وحدات معاجلات دقيقة، عتاد كمبيوتر، مراوح تربيد داخلية الأجهزة الكمبيوتر، ذاكرات كمبيوتر، 
خوادم  الكمبيوتر،  الأجهزة  )اأم(  رئي�سية  لوحات  متنقلة،  ذاك��رات  اأجهزة  حتديًدا  كمبيوتر  ذاك��رات  اأجهزة 
برامج  بالكمبيوتر،  ملحقات  بالكمبيوتر،  ملحقة  اأجهزة  الكمبيوتر،  لت�سغيل  برامج  الكمبيوتر،  �سبكات 
كمبيوتر )برامج قابلة للتنزيل(، خوادم كمبيوتر، تطبيقات برامج الكمبيوتر قابلة للتنزيل، برامج كمبيوتر 
البيانات، برامج كمبيوتر للر�سومات  الواقع االفرتا�سي ودمج  ر واملعاجلة وَغْمر  البيانات والت�سوجّ لقواعد 
واألعاب الفيديو، برامج كمبيوتر للتعلم االآيل والتعلم العميق والذكاء اال�سطناعي وحتليل البيانات، برامج 
كمبيوتر  برامج  من�سات  الدقيقة،  املعاجلات  لت�سغيل  كمبيوتر  برامج  ال�سبكات،  وظائف  الإدارة  كمبيوتر 
الكمبيوتر  الأج��ه��زة  عمل  حمطات  كمبيوتر،  برامج  م�سجلة،  كمبيوتر  برامج  للتنزيل،  قابلة  اأو  م�سجلة 
حتديًدا اأجهزة كمبيوتر م�سممة للتطبيقات التقنية اأو العلمية املتقدمة وتطبيقات احلو�سبة عالية االأداء، 
ومربدات  ح��رارة  وُم�ستتات  م��راوح  حتديًدا  االلكرتونية  املكونات  يف  لا�ستخدام  م��ربدات  كمبيوتر،  اأجهزة 
اأجهزة  اأجهزة،  �سائلة،  وُم�ستتات حرارة ومربدات  الكمبيوتر حتديًدا مراوح  �سائلة، عنا�سر تربيد الأجهزة 
الكرتونية لتبديد احلرارة حتديًدا مراوح تبديد حرارة الكمبيوتر ومنظمات حرارة )ثريمو�ستات( ومراوح 
تبديد حرارة لوحدات املعاجلة املركزية )�سي بيه يو( ومراوح تبديد اإمدادات الطاقة وجميعها لا�ستخدام 
مع اأجهزة الكمبيوتر، معدات تربيد الأجهزة الكمبيوتر حتديًدا ُم�ستتات حرارة، جمموعات تربيد يف حلقات 
مفتوحة اأو مغلقة متكونة اأ�سا�ًسا من مراوح تربيد داخلية الأجهزة الكمبيوتر، ن�سيج البيانات، اأجهزة معاجلة 
اأجهزة  الكمبيوتر،  اأجهزة  مع  لا�ستخدام  البيانات  وتخزين  ت�سجيل  و�سائط  بيانات،  معاجلات  البيانات، 
للحو�سبة واالت�ساالت املتحركة وال�سخ�سية، اأجهزة دفق الو�سائط الرقمية، برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل 
وامل�سجلة،  للتنزيل  القابلة  الكمبيوتر  برامج  تطوير  اأدوات  امل�ستخدم،  بواجهة  والتحكم  لتطوير  وم�سجلة 
االآيل  للتعلم  برامج  واأدوات  وامل�سجلة  للتنزيل  القابلة  الربامج  اآي(  بيه  )اإي��ه  التطبيقات  برجمة  واجهة 
والتنقيب عن البيانات واال�ستف�سار عن البيانات وحتليل البيانات وبرامج الكمبيوتر الثابتة القابلة للتنزيل 
برامج  تطوير  اأدوات  حتديًدا  للتنزيل  قابلة  كمبيوتر  برامج  تطبيقات،  وواجهات  برامج  تطبيقات  الإن�ساء 
الإن�ساء تطبيقات برامج وواجهات تطبيقيات، برامج مفتوحة امل�سدر قابلة للتنزيل حتديًدا برامج كمبيوتر 
ال�ستخدام يف تطوير الربامج، جمموعات تطوير برامج قابلة للتنزيل، برامج األعاب الفيديو قابلة للتنزيل، 
اأدوات التحكم يف ذاكرة الو�سول الع�سوائي الديناميكية )دي اآر اإيه ام(، ذاكرة الو�سول الع�سوائي الديناميكية 
الكرتونية،  املتكاملة، رقائق  للدارات  الكرتونية  ال�سور، رقائق  الكرتونية ملعاجلة  ام(، بطاقات  اإيه  اآر  )دي 
لوحات دارات الكرتونية، بطاقات دارات الكرتونية، دارات الكرتونية، دارات متكاملة الكرتونية، من�سورات 
الكرتونية قابلة للتنزيل، ح�سا�سات الكرتونية، خمازن الكرتونية، معدات ل�سبكات االت�ساالت، نوى وحدات 
معاجلة الر�سومات )جي بيه يو(، م�سرعات الر�سومات، معاجلات الر�سومات والفيديو، بطاقات ر�سومات، 
وحدات معاجلة الر�سومات )جي بيه يو( للذكاء اال�سطناعي واحلو�سبة ال�سحابية واحلو�سبة عالية االأداء 
)اإت�ض بيه �سي(، وحدات معاجلة الر�سومات )جي بيه يو( الأجهزة كمبيوتر مراكز البيانات، وحدات معاجلة 
الر�سومات )جي بيه يو(، نظم فرعية ملعاجلات الر�سومات، معاجلات الر�سومات، برامج للر�سومات، اأجهزة 
ُم�ستتات  االفرتا�سي،  الواقع  الألعاب  �سماعات  الدقة،  عالية  متكاملة  ر�سومات  رقائق  حممولة،  كمبيوتر 
رقائق  جمموعات  ذكية(،  )بطاقات  متكاملة  دارات  بطاقات  االلكرتونية،  املكونات  يف  لا�ستخدام  ح��رارة 
للحو�سبة  دارات  ولوحات  متكاملة  دارات  متكاملة،  دارات  ذاك��رات  متكاملة،  دارات  رقائق  متكاملة،  دارات 
عمل  وحمطات  �سبكات  مع  لا�ستخدام  دارات  ولوحات  متكاملة  دارات  وال�سخ�سية،  املتحركة  واالت�ساالت 
حتديًدا  متكاملة  دارات  الكمبيوتر،  اأجهزة  مع  لا�ستخدام  البيانات  وتخزين  ت�سجيل  وو�سائط  الكمبيوتر 
ر�سومات وفيديو  دارات متكاملة حتديًدا  القابل للربجمة،  واملنطق  وال�سبكات  الكمبيوتر  دارات الت�ساالت 
من  متكونة  االفرتا�سي  للواقع  تفاعلية  فيديو  األعاب  متكاملة،  دارات  الو�سائط،  متعددة  متكاملة  ودارات 

عتاد كمبيوتر لا�ستخدام مع 
�سا�سات وبرامج خارجية، اأجهزة ات�سال داخلية، مراوح تربيد داخلية وخارجية الأجهزة الكمبيوتر، خوادم 
بيانات  و�سائط  دارات منطقية،  النطاق،  وا�سعة  دارات متكاملة  �سخ�سية �سغرية،  اأجهزة كمبيوتر  انرتنت، 
مغناطي�سية، لوحات ذاكرات، بطاقات ذاكرات الأجهزة األعاب الفيديو، بطاقات تو�سيع الذاكرة، وحدات تو�سيع 
الذاكرة، ذاكرات الأجهزة معاجلة البيانات، ذاكرات لا�ستخدام مع اأجهزة الكمبيوتر، وحدات ذاكرة، ذاكرات 
ذاك��رة وم�سية  وبطاقات  ذاك��رات وم�سية  قابلة للربجمة حتديًدا  واأجهزة منطقية  وذاك��رات غري متنقلة 
وذاكرات للقراءة فقط قابلة للربجمة وذاكرات للقراءة فقط ورقائق منطقية قابلة للربجمة، رقائق دقيقة 
)عتاد كمبيوتر(، رقائق دقيقة، ن�سيج ات�سال باملعاجلات الدقيقة، ذاكرات ات�سال باملعاجلات الدقيقة، نظم 
املركزية  املعاجلة  الدقيقة ووح��دات  املعاجلات  اأكر من  اأو  واح��دة  الدقيقة متكونة من  للمعاجلات  فرعية 
)�سي بيه يو( ونوى وحدات املعاجلة املركزية وبرامج لت�سغيل ما ُذكر، اأجهزة ات�سال حتديًدا دارات متكاملة 
ولوحات دارات للهواتف واالت�سال الا�سلكي واالر�سال واال�ستقبال االإذاعي والتلفزيوين، معاجلات دقيقة، 
خوادم  الو�سائط،  متعددة  معاجلات  رقائق  الو�سائط،  متعددة  م�سرعات  لوحات  م�سغرة،  كمبيوتر  اأجهزة 
�سبكات، �سبكات على رقاقة، برامج نظم الت�سغيل، اأجهزة كمبيوتر �سخ�سية، م�ساعدات رقمية �سخ�سية )بيه 
دي اإيه(، برامج لت�سغيل املعاجلات، برامج للمعاجلات، رقائق اأ�سباه مو�سات، اأ�سباه مو�سات، اأجهزة اأ�سباه 
مو�سات، دارات متكاملة الأ�سباه املو�سات، ذاكرات الأ�سباه املو�سات، معاجلات الأ�سباه املو�سات، وحدات 
تخزين الأ�سباه املو�سات، خوادم، بطاقات ذكية )بطاقات دارات متكاملة(، ت�ساميم اأنظمة على الرقاقة )ا�ض 
اأو �سي(، برامج لت�سغيل جميع ما ُذكر، معاجلات برامج قابلة للربجمة، حمركات االأقرا�ض ال�سلبة، بطاقات 
الفيديو،  ر�سومات  م�سرعات  الفيديو،  األ��ع��اب  برامج  فيديو،  بطاقات  الفيديو،  التقاط  بطاقات  تخزين، 
االفرتا�سي،  الواقع  نظارات  االفرتا�سي،  الواقع  األعاب  برامج  فيديو،  خ��وادم  الفيديو،  ر�سومات  معاجلات 
اأجهزة  �سماعات الواقع االفرتا�سي، برامج الواقع االفرتا�سي، برامج حماكاة تدريب الواقع االفرتا�سي، 

كمبيوتر قابلة للب�ض.
باللغة   TOGETHER WE ADVANCE ك��ل��م��ات   ع���ب���ارة  ال��ع��ام��ة  ال���ع���ام���ة:  و����س���ف 

االإجنليزية.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  24  مار�س 2021 العدد 13197

EAT 166562

من�ذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 
بيانات االأولوية:  املودعة بالرقم: 344766 تاريخ: 2021/02/11 

اال�سم: اأدفان�سد مايكرو ديفاي�سز، اإنك.
وعنوانه: 2485 اأوغ�ستني درايف، �سانتا كارا، كاليفورنيا 95054، الواليات املتحدة االأمريكية.   

�س�رة العالمة 

TOGETHER WE ADVANCE
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42

خدمات ت�سميم رقائق ومعاجلات الكمبيوتر، اال�ست�سارات يف عتاد الكمبيوتر، خدمات اإدارة �سبكات الكمبيوتر 
حتديًدا مراقبة نظم ال�سبكات لغايات تقنية،  خدمات مراقبة �سبكات الكمبيوتر حتديًدا توفري املعلومات 
التقنية  املعلومات  توفري  حتديًدا  الكمبيوتر  خدمات  الكمبيوتر،  برجمة  الكمبيوتر،  �سبكات  ت�سغيل  حول 
تطوير  وبرامج  احلو�سبة  اأ�سا�سها  التي  والت�سميم  التطوير  برامج  اأدوات  وحتديث  وال�سيانة  والربجمة 
االنرتنت وخدمات  برامج  وتطبيقات  الكمبيوتر  برامج  لتطبيقات  واجهات  لبناء  العر�ض  مكونات طبقات 
الكمبيوتر،  برامج  يف  ا�ست�سارات  االلكرتونية،  املواقع  وبرامج  ال(  ام  )اإك�ض  املو�سعة  التو�سيف  لغة  وي��ب 
برامج  ترقية  الكمبيوتر،  برامج  واإ���س��اح  �سيانة  الكمبيوتر،  برامج  تركيب  الكمبيوتر،  برامج  ت�سميم 
الثابتة للكمبيوتر، خدمات اال�ست�سارات وامل�سورة فيما  الكمبيوتر، خدمات ت�سميم برامج وعتاد والربامج 
اال�ست�سارات  الكمبيوتر،  ومعدات  واأجهزة  الكمبيوتر  ورقائق  البيانات  معاجلات  وتطوير  بت�سميم  يتعلق 
اأ�سباه املو�سات وال��دارات املتكاملة واأجهزة الذاكرات، عتاد وبرامج  املتعلقة بالتطوير واالأبحاث يف جمال 
واأجهزة  املتكاملة  وال���دارات  املو�سات  اأ�سباه  جم��ال  يف  التقنية  باالأبحاث  املتعلقة  اال�ست�سارات  كمبيوتر، 
اأ�سباه  جم��ال  يف  ج��دي��دة  منتجات  وتطوير  والت�سميم  اال�ست�سارات  الكمبيوتر،  وب��رام��ج  وع��ت��اد  ال��ذاك��رات 
والت�سميم وتطوير  اال�ست�سارات  الكمبيوتر،  الذاكرات وعتاد وبرامج  واأجهزة  املتكاملة  والدارات  املو�سات 
املتكاملة  وال��دارات  املو�سات  اأ�سباه  االإنرتنت وجميعها يف جمال  والن�سر عرب  والت�سنيع  منتجات جديدة 
واأجهزة الذاكرات ومكونات الكمبيوتر، الت�سنيع بعقد )اأو ح�سب الطلب( يف جمال اأ�سباه املو�سات والدارات 
املتكاملة واأجهزة الذاكرات وعتاد وبرامج الكمبيوتر، حتويل بيانات برامج الكمبيوتر ومعلوماته )حتويل 
البيانات، ت�سميم وتطوير املعايري لاآخرين يف ت�سميم وتنفيذ  غري مادي(، خدمات ت�سفري وفك ت�سفري 
برامج الكمبيوتر وعتاد الكمبيوتر ومعدات االت�ساالت، ت�سميم اأنظمة الكمبيوتر، ت�سميم اأ�سباه املو�سات 
التطوير  خ��دم��ات  الكمبيوتر،  من�سات  تطوير  الكمبيوتر،  وع��ت��اد  ال��ذاك��رات  واأج��ه��زة  املتكاملة  وال����دارات 
والت�سميم واال�ست�سارات املتعلقة بعتاد وبرامج الكمبيوتر، خدمات التحليل ال�سناعي واالأبحاث ال�سناعية 
يف جمال برامج الكمبيوتر وعتاد الكمبيوتر و�سبكات الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر الثابتة ومن�سات برامج 
و�سيانة  تركيب  خدمات  الكمبيوتر،  برامج  ت�سميم  الكمبيوتر،  وبرامج  عتاد  وتطوير  ت�سميم  الكمبيوتر، 
برامج  ت�ستمل على من�سات  ا�ض(  اإيه  اإيه  )بيه  الذاكرات، من�سة كخدمة  التقني الأجهزة  والدعم  واإ�ساح 
وبرامج  التطبيقات  امل�سدر وواجهات برجمة  الربامج مفتوحة  اإىل  والو�سول  كمبيوتر لتطوير وم�ساركة 
الر�سومات، من�سة كخدمة )بيه اإيه اإيه ا�ض( ت�ستمل على من�سات برامج مفتوحة امل�سدر ومن�سات برامج 
واأنواع  وامللفات  البيانات  وقواعد  امل�سادر  من  متنوعة  جمموعة  من  البيانات  لتحليل  ت�ستخدم  كمبيوتر 
البيانات،  وحتليل  البيانات  عن  واال�ستف�سار  البيانات  عن  والتنقيب  االأمن��اط  على  للتعرف  متعددة  بيانات 
اإيه ا�ض( حتديًدا توفري من�سات برامج الأدوات  اإيه  اإيه ا�ض(، من�سة كخدمة )بيه  اإيه  من�سة كخدمة )بيه 
تطوير الربامج وبرامج كمبيوتر لتطوير والتحكم بواجهات امل�ستخدم وواجهات برجمة تطبيقات الربامج 
وبرامج للتعلم االآيل والتنقيب عن البيانات واال�ستف�سار عن البيانات وحتليل البيانات، توفري برامج كخدمة 
اأدوات تطوير الربامج الإن�ساء تطبيقات برامج وواجهات تطبيقات، توفري برامج لتح�سني  حتديًدا توفري 
وتوفري نقل واإر�سال وا�ستقبال ومعاجلة ورقمنة معلومات ر�سومات ال�سوت وال�سورة يف الوقت احلقيقي، 
توفري برامج للتاأكد من اأمن �سبكات الكمبيوتر وللتحكم بالو�سول واالأمن ولا�ستخدام يف حماية �سبكات 
الكمبيوتر من �سرقة اأو تلف البيانات من قبل م�ستخدمني غري م�سرح لهم، توفري برامج ملعاجلة وتخزين 
وا�سرتجاع واإر�سال وعر�ض واإدخ��ال واإخ��راج و�سغط واإزال��ة ال�سغط وتعديل وبث وطباعة البيانات، توفري 
برامج ال�ستقبال وعر�ض وا�ستخدام اإ�سارات بث الفيديو وال�سوت والبيانات الرقمية، توفري برامج لات�سال 
الا�سلكي عرب ال�سبكات، برامج كمبيوتر لا�ستخدام يف تطوير الربامج، االأبحاث والتطوير لاآخرين يف 
العلمية  اخلدمات  الكمبيوتر،  وبرامج  وعتاد  الذاكرات  واأجهزة  املتكاملة  وال��دارات  املو�سات  اأ�سباه  جمال 
والتكنولوجية حتديًدا االأبحاث والت�سميم يف جمال برامج الكمبيوتر وعتاد الكمبيوتر و�سبكات الكمبيوتر 
وبرامج الكمبيوتر الثابتة ومن�سات برامج الكمبيوتر، برامج كخدمة )ا�ض اإيه اإيه ا�ض(، خدمات اال�ست�سارات 

يف الت�سميم التقني يف جمال اأجهزة الكمبيوتر واحلو�سبة الا�سلكية، الدعم 
التقني لعتاد وبرامج الكمبيوتر،  حتديث برامج الكمبيوتر.

و�سف العامة: العامة عبارة كلمات  TOGETHER WE ADVANCE باللغة االإجنليزية.
  اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  24  مار�س 2021 العدد 13197

EAT 166563

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  24  مار�س 2021 العدد 13197

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 343642     بتاريخ :  2021/1/21
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�س��م: ال ام دي هولدينجز ليمتد
وعنوانه:    7 مكتب رقم: 2458، الطابق 24، برج ال�سلع،

 مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

وال�سفر؛  ال��رح��ات  تنظيم  النق�ل؛  ال��ط��رود؛  ت�سليم  ال�سلع؛  تغليف  الب�سائع؛  تخزين  الب�سائع؛  ت�سليم 
عقود  بال�سفن؛  ال�سحن  الو�سول؛  ميناء  ال�سحن يف  اأج��رة  دفع  النقل؛  ال�سم�سرة يف  ال�سحن؛  ال�سم�سرة يف 
النقل؛  معلومات  الكراجات؛  تاأجري  النقل؛  اأو  اجل��ر  الثمينة؛  لاأ�سياء  املحرو�ض  النقل  البحري؛  النقل 
تاأجري حاويات التخزين؛ معلومات التخزين؛ تخزين الب�سائع؛ النقل؛ النقل البحري؛ العتالة )التحميل 
ال�سفن وتفريغها؛  ال�سفن؛ حتميل  ال�سم�سرة يف  امل�ستودعات؛  تاأجري  التخزين؛  تاأجري حاويات  والتنزيل(؛ 
التخزين؛ معلومات النقل؛ لوج�ستيات النقل؛ تفريغ احلمولة؛ تاأجري امل�ستودعات؛ التخزين يف امل�ستودعات؛ 

تغليف الب�سائع. 
   الواق�عة بالفئة: 39

و�سف العامة : الكلمات  جيبلي Jeebly  باالأحرف العربية والاتينية واحلرف الاتيني J. واحلرف 
 Jeebly و�سط مربع بطرفيه من ناحية اليمني والي�سار ر�سم جلناحني. وحتته الكلمتني جيبلي J الاتيني

جلناحني. العامة باللونني االأبي�ض واالأ�سود.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  24  مار�س 2021 العدد 13197

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  24  مار�س 2021 العدد 13197

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  24  مار�س 2021 العدد 13197

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اإعــــــــــالن
لت�سليح  االمارات  دانة  ال�س�����ادة/مركز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�سيارات - ذ م م  رخ�سة رقم:1023818 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة همدان ري�ض نا�سر ال�سرعى الكثريى  %30

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حمد �ساكر حمد �سامل البلو�سى %70

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبدالعزيز عون خمي�ض عو�ض الكثريى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ري�ض نا�سر �سعيد ال�سرعى الكثريى

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

فان  واال  االعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اوباجي مديكال ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�سة رقم:1275626 

 تعديل ن�سب ال�سركاء / �سامر عامر خليل ارناووؤط من 25 % اإىل %16

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �ستانلي كراون لا�ستثمار �ض ذ م م

STANLEY CROWN INVESTMENT L L C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خالد عبداهلل احمد ال�سلمان ال على

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

فان  واال  االعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سيادة 

للماأكوالت ال�سعبية والوالئم
رخ�سة رقم:CN 2727414 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

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

اال�سم التجاري:رويال بلند للعطور - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:منطقة الريف ، منطقة الريف ، 0 ، وحدة طحنون بن 

زايد بن �سلطان
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 2423238 

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

- تعيني ال�سادة/ام ايه بارترنز حما�سبون قانونيون ، كم�سفي قانوين   2
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/3/2  لل�سركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105004636 

- تاريخ التعديل:2021/03/23
امل�سفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اإعــــــــــالن
للعقارات  قادر  حممد  ال�س�����ادة/غام  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1193832 تقدموا الينا بطلب

تعديل اإ�سم جتاري من/ غام حممد قادر للعقارات ذ.م.م

GHULAM MOHAMMED QADER REAL ESTATE L.L.C

اإىل/ غام حممد قادر للعقارات وال�سيانة العامة ذ.م.م

GHULAM MOHAMMED QADER REAL ESTATE AND GENERAL MAINTAINCE L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سيانة املباين  4329901

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

ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري  االقت�سادية خال 

االجراءات  �ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة 

املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بي تو بي للفنادق و العقارات 

ذ م م  رخ�سة رقم:CN 1152874 تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء / بي تو بي ذ م م B 2 B. LLC من 50% اىل %80

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اال�سول لا�ستثمار وال�سياحة - �سركة 
ال�سخ�ض الواحد ذ م م

TOURISM INVESTMENT ASSETS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سركة التطوير واال�ستثمار ال�سياحي 
�ض م ع فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعان مراجعة دائرة 
فان  واال  االعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خال  االقت�سادية  التنمية 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اإعــــــــــالن
لل�سيانة  تيم  ال�س�����ادة/�سوابي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�سة رقم:CN 3766888 تقدموا الينا بطلب

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سوابي تيم لل�سيانة العامة

SWABI TEAM GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ مرافد لل�سيانة العامة

MARAFID GENERAL MAINTENANCE 

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

االقت�سادية خال ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة 

�ست�ستكمل  املدة حيث  انق�ساء  بعد  دعوى  او  اي حق  م�سوؤولة عن  غري 

االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كود فينان�ض اند كومري�سال بروكر

  رخ�سة رقم:CN 3695915 تقدموا الينا بطلب
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبيد عبداهلل ا�سماعيل الهاجرى ال�سحى %33

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبدالعزيز م�سعود على م�سعود الظاهرى من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / عبدالعزيز م�سعود على م�سعود الظاهرى من 100 % اإىل %67

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 300000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ كود فينان�ض اند كومري�سال بروكر
CODE FINANCE & COMMERCIAL BROKER

اإىل/ كود فينان�ض اند كومري�سال بروكر ذ.م.م
CODE FINANCE & COMMERCIAL BROKER L.L.C   

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
او  اي حق  الدائرة غري م�سوؤولة عن  ن�سر هذا االعان واال فان  تاريخ  ا�سبوع من  خال 

دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اإعــــــــــالن
�سركة   - التجاري  لا�ستثمار  روك  ال�س�����ادة/هارد  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سخ�ض الواحد ذ م م  رخ�سة رقم:CN 2730374 تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / مبارك مطر مبارك بالقوبع احلمريى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / مبارك مطر مبارك بالقوبع احلمريى من 100 % اإىل %90
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ا�ض كي كي لا�ستثمار ذ.م.م

S K K Investment L.L.C  

تعديل لوحه االإعان / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ هارد روك لا�ستثمار التجاري - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
HARD ROCK COMMERCIAL INVESTMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ هارد روك لا�ستثمار التجاري ذ م م
HARD ROCK COMMERCIL INVEDTMENTS L.L.C

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
او  اي حق  الدائرة غري م�سوؤولة عن  ن�سر هذا االعان واال فان  تاريخ  ا�سبوع من  خال 

دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�ض الرخ�سة 
CN باال�سم التجاري:مركز بي�ست  رقم:1898627 
بالغاء طلب  ذ.م.م  املنزلية  ال�سحة  هوم كري للرعاية 

تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خال  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

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

ف��������ق��������د امل�������������دع�������������و/ راب�����������ى 
حم����ب����ت ع���ل���ى-ب���ن���غ���ادي�������ض 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
)BP0947713( - يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم�����ن 
ب��ال�����س��ف��ارة ال��ب��ن��غ��ادي�����س��ي��ة او 
اقرب مركز �سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �صفر
اقبال  امل���دع���و/ حم��م��د  ف��ق��د 
باك�ستان   ، ع���ا����س���ق  حم���م���د 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)1334172(  يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعر 
مركز  اق���رب  او  الباك�ستانية 

�سرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر
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عربي ودويل
�سنة االنتخابات الكربى بال منازع

اأملانيا: حزب امل�صت�صارة مريكل يف ورطة كربى...!
•• الفجر -ديتليف بوهل –ترجمة خرية ال�شيباين

حزب  �سّجل  العامة,  االنتخابات  من  اأ�سهر  �ستة  قبل     
االنتخابات  يف  ذريعا  ف�سال  االأخرية  االأيام  يف  امل�ست�سارة 
االإقليمية يف بادن ف�رمتبريغ ورينالند باالتينات, التي فاز 
بها حزب اخل�سر يف احلالة االأوىل, واحلزب اال�سرتاكي 

جتعل  الهزمية,  وهذه  الثانية.  احلالة  يف  الدميقراطي 
والتي  �سبتمرب,   26 يف  ال�طنية  االنــتــخــابــات  نتائج 
االخرية  وهذه  م�ؤكدة.  غري  مريكل,  بان�سحاب  �ستتميز 
تدفع ثمن عدة ق�سايا مرتبطة باالأزمة ال�سحية. االآن 
فكرة االأغلبية دون حزب االحتاد امل�سيحي الدميقراطي 
يف  “�سنة االنتخابات الكربى”  اأر�سية.    بداأت  تكت�سب 

ف�رمتبريغ  بــادن  يف  مار�س   14 اقــرتاع  بعث  وقد  اأملانيا. 
اأكرث  اأ�سئلة  تثري  متعددة  بر�سائل  باالتينات,  وراينالند 
من تقدميها اج�بة ال�سرتاتيجيي االأحزاب ال�سيا�سية يف 
برلني. وقبل �ستة اأ�سهر من االنتخابات الت�سريعية يف 26 
اأكرب  ال�طني  االقرتاع  ب�ساأن  ال�سك�ك  اأ�سبحت  �سبتمرب, 
من اأي وقت م�سى. هناك ثالث ر�سائل رئي�سية من حمطة 

احلك�مات  روؤ�ساء  اأن  االأوىل,  االنتخابية:  مار�س   14
ال�سيا�سية.  اأحزابهم  من  اأكرث  مهّم�ن  واليتهم  املنتهية 
والثانية, اأن املناق�سات ح�ل حك�مة فيدرالية م�ستقبلية 
حزب  الدميقراطي,  امل�سيحي  االحتاد  حزب  يق�دها  لن 
اأق�سى  نتائج  اأن  والثالثة,  االآن.  بــداأت  قد  امل�ست�سارة, 

اليمني متدنية, اأقل من 10 باملائة يف كل من ال�اليتني.

   ت��ع��ود ان��ت�����س��ارات ح��زب اخل�سر 
ب�������ادن ف����ورمت����ب����ريغ واحل������زب  يف 
اال��������س�������رتاك�������ي ال�����دمي�����ق�����راط�����ي 
قبل  ب����االت����ي����ن����ات،  راي����ن����ان����د  يف 
رئي�سي  ���س��ع��ب��ي��ة  اإىل  ����س���يء،  ك���ل 
احل��ك��وم��ت��ني. ح��ق��ق��ت م��ال��و درير 
كريت�سمان  ووي��ن��ف��ري��د  م��اي��ن��ز  يف 
ميكن  ال  ن��ت��ائ��ج  ����س���ت���وت���غ���ارت،  يف 
على  بها  يحلما  اأن  اإال  حلزبيهما 

امل�ستوى الوطني. 
   ب��ع��د ع�����س��ر ���س��ن��وات ع��ل��ى راأ�����ض 
احلكومة االإقليمية يف �ستوتغارت، 
بتح�سني  كريت�سمان  ال�سيد  ق���ام 
باملائة   4 فا�سل   32 اإىل  نتائجه 
من االأ�سوات -بينما على امل�ستوى 
ح����زب اخل�سر  ال���وط���ن���ي، جت�����اوز 
عامة 20 باملائة يف ا�ستطاعات 
�سيئة،  لي�ست  نتيجة  وه��ي  ال���راأي، 
باملائة   9 8 فا�سل  بن�سبة  مقارنة 
انتخابات  يف  عليها  ح�سلوا  ال��ت��ي 
فقد  دري������ر،  م���ال���و  اأم�����ا   .2017
حافظت تقريبا على نتيجتها قبل 
فا�سل   35 بن�سبة  �سنوات  خم�ض 
بكثري  اأعلى  ن�سبة  وهي  باملائة،   7
اال�سرتاكي  احل������زب  اأرق��������ام  م����ن 
ا�ستطاعات  يف  ال���دمي���ق���راط���ي 
الراأي على امل�ستوى الوطني، حيث 
ال يزال اأقل بكثري من 20 باملائة 
اخل�سر.  خلف  الثالث  املركز  ويف 
اأن  ا،  اأي�سً االق��رتاع  نتائج  وتظهر 
دراير  ال�سيدة  يثقون يف  الناخبني 
�سخ�سًيا  ك��ري��ت�����س��م��ان  وال�����س��ي��د 
احلزبني  يف  ث��ق��ت��ه��م  م����ن  اأك�������ر 

ال�سيا�سيني.
م�����س��ك��ل��ة كبرية  ي���ط���رح  وه������ذا     
يف  انه  �سحيح،  املعنية.  لاأطراف 
احلزب  ع���نيجّ   ،2020 اأغ�����س��ط�����ض 
اأوالف  الدميقراطي  اال���س��رتاك��ي 
احلايل،  امل�ست�سار  ن��ائ��ب  ���س��ول��ت��ز، 
امل�ست�سارية  مل��ن�����س��ب  م���ر����س���ح���ه 
�سبتمرب.   26 ان����ت����خ����اب����ات  يف 
ي��ت��م��ك��ن احلزب  ل��ك��ن م��ن��ذئ��ذ، مل 
اال����س���رتاك���ي ال���دمي���ق���راط���ي من 
ال�����س��ع��ود يف ا���س��ت��ط��اع��ات ال����راأي 
يحلجّق  حيث  باملائة   17-16 فوق 
م��ن��ذ ب���داي���ة حت��ال��ف��ه ال��ث��ال��ث مع 
مريكل. ويجب اأال نن�سى اأن حزبه، 
منا�سليه  ت�����س��وي��ت  خ�����ال  م����ن 
نهاية عام 2019، رف�ض ان يكون 
يبدو  ال  لذلك  ل��ه.  زعيما  �سولتز 
االأ�سا�سية  ال�سخ�سية  االأخري  هذا 
اال�سرتاكية  اإن���ق���اذ  ميكنها  ال��ت��ي 
كان  واإن  -ح���ت���ى  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

ياأمل يف اإثبات العك�ض.

من �سيك�ن مر�سح 
حزب اخل�سر؟

   من ناحية اأخرى، يتعر�ض حزب 
انتخابات  منذ  ل�سغوط  اخل�سر 
14 م��ار���ض الت��خ��اذ ال��ق��رار الذي 
�سبق اأن اتخذه احلزب اال�سرتاكي 
اأن يكون  الدميقراطي. من يجب 
حتٍد  ه��ذا  للم�ست�سارية؟  امل��ر���س��ح 
معار�سة  االأ�����س����ل  يف  ه���و  حل����زب 

للنظام ال�سيا�سي “الربجوازي«.
احل����زب  ع���ل���ى  ت���ف���وق  اأن  م���ن���ذ     
اال�سرتاكي الدميقراطي يف املركز 
الثاين يف ا�ستطاعات الراأي، ظل 
بربوك  اأنالينا  امل�ساركان،  رئي�ساه 
اإنهما  ي��ق��والن  ه��اب��ي��ك،  وروب�����رت 
االأول.  امل��رك��ز  اإىل  االآن  ي�سعيان 
االتفاق  عليهما  يتعني  ي���زال  وال 

املركز  ه��ذا  �سيحتل  من  ا�سم  على 
فقط،  واح��د  مقعد  فهناك  االأول، 
اثنني  مل�����س��ت�����س��اري��ن  جم�����ال  وال 
احلزب  ه��ذا  تقاليد  م��ن  اأن  حيث 
ال�ساب، اأن يكون هناك دائًما توازن 
ب��ني ال��ذك��ور واالإن����اث على جميع 
و�سيتعني  امل�����س��وؤول��ي��ة.  م�ستويات 
الرئي�سني  ب���ني  االخ���ت���ي���ار  ع��ل��ي��ه 
امل�ساركني. ومنذ االقرتاع االخري، 

اأ�سبح هذا االختيار ُملًحا.
اأنالينا  طالبت  اإذا  اأن���ه  �سك  ال     
ف�ستح�سل  امل���وق���ع،  ب��ه��ذا  ب��رب��وك 
�سولتز  اأوالف  ب���ج���ان���ب  ع���ل���ي���ه. 
الدميقراطي  امل�سيحي  وامل��ر���س��ح 
-�سواء كان اأرمني ال�سيت، الزعيم 
اجل��دي��د حل��زب االحت���اد امل�سيحي 
�سودر،  ماركو�ض  اأو  الدميقراطي، 
االجتماعي  امل�����س��ي��ح��ي  االحت�������اد 
ال��ب��اف��اري-���س��ت��ك��ون اأ���س��غ��ر ام���راأة 
ال��وح��ي��دة -بديل  امل�����راأة  وخ��ا���س��ة 
اال�ستمرارية  الخ��ت��ي��ار  ح��ق��ي��ق��ي 
اإذا مت  اأرنيم ال�سيت،  املريكلي  مع 
اأوالف  م��ع  اأو  ك��م��ر���س��ح،  اخ��ت��ي��اره 
�سولتز الذي ال يزال نائب م�ست�سار 

احلكومة املنتهية واليتها.
 14 اإذن، غ��داة  ال�����س��وؤال االأول،     
ال�سخ�سيات  ه����ي  م����ن  م����ار�����ض: 
احلملة  يف  �ستنجح  ال��ت��ي  ال��ق��وي��ة 
امل�ست�سارية؟  اإىل  القادمة وتتطلع 
ب���ع���د اأجن����ي����ا م���ريك���ل ال���ت���ي لن 
ت��رت���س��ح م��ط��ل��ق��ا، ال ي��وج��د اأح���د. 
وال يزال املر�سح الوحيد املعلن عن 
الدميقراطي  اال�سرتاكي  احل��زب 
جهة  وم���ن  ال��رك��ب.  ع��ن  متخلًفا 
حزب امل�ست�سارة وحزب اخل�سر، ال 
نعرف من �سيكون املر�سح... �سوؤال 

مفتوح.

املعركة بني 
ال�سيت و�س�در

   �سيكون االأمر �سعبا على الثنائي 
الدميقراطي  امل�����س��ي��ح��ي  االحت����اد 
االجتماعي.  امل�سيحي  االحت���اد   -

هذه  الكمامات”  “ق�سية  الأن 
تتعلق  اأخ���رى  ح���االت  اإىل  ت�ساف 
التطعيم  وتنظيم  ب��ال��ف��ح��و���س��ات 
امل�ساعدات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  وال���ت���اأخ���ر 
اإدارة  عام  وب�سكل  لل�سركات  املالية 
االأزم��ة من خال جمل�ض الوزراء 
-ال���روؤ����س���اء وامل�����س��ت�����س��ارة ال����ذي ال 
ا�سرتاتيجية  اأي  ��ب��ع  ي��تجّ اأن���ه  ي��ب��دو 
متابعة  اأي  ميار�ض  وال  متما�سكة، 
من�سجمة للقرارات املتخذة، والتي 
يتم الت�سكيك يف اأ�س�سها القانونية 
التحاليل،  وت���ق���ول  ب���ا����س���ت���م���رار. 
كانت  االإق��ل��ي��م��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات  اإن 
وكان  العقابي،  للت�سويت  منا�سبة 
الدميقراطي،  امل�سيحي  االحت����اد 

قبل غريه، من متت معاقبته.
ال�سيد ال�سيت  ذل��ك، حافظ  م��ع    
عزمهما  ع���ل���ى  �����س����ودر  وال�������س���ي���د 
عيد  “بني  بينهما  فيما  االت��ف��اق 
على  العن�سرة”  وع��ي��د  ال��ف�����س��ح 
للم�ست�سارية.  امل���ر����س���ح  اخ���ت���ي���ار 
ويظهر الثاين كرجل قوي، ن�سط 
يف مواجهة االأزم��ة، حا�سر يف كل 
م��ك��ان ويف و���س��ائ��ل االإع����ام، لكنه 
بافاريا.  زعيم حزب مق�سور على 
االأول، هو زعيم حزب  ان  يف حني 
وهو  “االحتاد”،  يف  االأغ���ل���ب���ي���ة 
ع، ويفر�ض  الذي يعرف كيف يجمجّ
االع�����ت�����دال، وي�������س���ري ع���ل���ى خطى 
نف�ض  ل��ك��ن��ه يف  م���ريك���ل،  اأجن���ي���ا 
الوقت يبدو رخوا. هذه، بالطبع، 
ا  مهمجّ �سيكون  ول��ك��ن  ك��اري��ك��ات��ور، 
مراقبة اأداء كل منهما يف االأ�سابيع 

القادمة.

اأغلبية بدون االحتاد 
امل�سيحي الدميقراطي؟

   اأحد جوانب النتائج االنتخابية 
ب�سكل  مفاجًئا  ك��ان  ال��والي��ت��ني  يف 
دراير  ال�سيدة  تتمكن  مل  خ��ا���ض. 
ف��ق��ط م���ن اال���س��ت��م��رار يف احلكم 
ائتاف  ي�����س��م��ى  م����ا  خ�����ال  م����ن 
“اإ�سارة املرور” -االأحمر )احلزب 

كرئي�ض  ن��ف�����س��ه  ال����س���ي���ت  �����ض  ك����رجّ
امل�سيحي  االحت�����اد  حل���زب  ج��دي��د 
بعد  ي��ربز  مل  لكنه  الدميقراطي، 
ز، ويعاب عليه  ال وحمفجّ كزعيم فعجّ

انه يرد الفعل متاأخرا جدا.
14 مار�ض، والف�سل     م�ساء يوم 
اأ�سواأ  ال��ذي حقق  امل���زدوج حل��زب��ه، 
لعقود  كانتا  واليتني  يف  له  نتائج 
امل�سيحي  االحت�������اد  م���ع���اق���ل  م����ن 
ي���ت���ح���دث  مل  ال������دمي������ق������راط������ي، 
الكامريات  اأم���ام  اجل��دي��د  الزعيم 
الت�سجيع  اأو  العزاء  كلمات  وغابت 
ع��ام��ة ال���س��ت��ع��ادة ال��زخ��م للخطوة 

�سخ�سية تتعلق ب�سفقات الكمامات 
يف �سياق االأزمة ال�سحية، وحققوا 
اأرباًحا �سخ�سية �سخمة من اأزمة 
ال�سحة،  حتاول حكومتهم ووزي��ر 

ين�ض �سبان، احتواءها.
اإدان����ة ه��ذا ال�سلوك على     ورغ���م 
ال����ف����ور م����ن ق���ب���ل ك����ل م����ن ق����ادة 
الدميقراطي  امل�����س��ي��ح��ي  االحت����اد 
االجتماعي،  امل�����س��ي��ح��ي  واالحت�����اد 
ب��اع��ت��ب��اره غ��ري مقبول مت��اًم��ا وال 
املنتخب،  م��ن�����س��ب  م����ع  ي���ت���واف���ق 
التي  احل���ك���وم���ة  �����س����ورة  اأن  اإال 
انت�سرت،  ق��د  �سيئ  ب�سكل  حت��ك��م 

ال��ت��ال��ي��ة، واك��ت��ف��ى مب��اح��ظ��ة اأن 
من  تلقائًيا  تكون  لن  امل�ست�سارية 
امل�سيحي  االحت��اد  ائتاف  ن�سيب 
امل�سيحي  -االحت���اد  ال��دمي��ق��راط��ي 
ا�ستطاعات  يف  االج����ت����م����اع����ي. 
ال�������راأي، ع����اد ه����ذا االئ���ت���اف اإىل 
م�����س��ت��واه امل��ت��و���س��ط ق��ب��ل االأزم�����ة 

ال�سحية – 30 باملائة اأو اأقل.
   من جانبه، �سارع رئي�ض االحتاد 
ال�سيد  االج���ت���م���اع���ي،  امل�����س��ي��ح��ي 
“ال�سربة  ا���س��ت��ن��ك��ار  اإىل  ����س���ودر، 
االحتاد”،  قلب  اإىل  وج��ه��ت  ال��ت��ي 
داع��ي��ا اإىل ب��ذل ج��ه��ود ج��دي��دة يف 

“فريق  مع  املقبلة  ال�ستة  االأ�سهر 
دون اأن يطلب  جديد م�ستقبلي”، 

�سراحًة تعديا حكوميا.
ذلك،  ي��ف��ع��ل  اأن  ب��اإم��ك��ان��ه  ك����ان     
بقيادة  احلكومة،  هذه  �سورة  الأن 
يف  جيدة.  لي�ست  مريكل،  اأجنيا 
االآون�����ة االأخ������رية، ا���س��ط��ر ثاثة 
امل�سيحي  االحت����������اد  م�����ن  ن��������واب 
امل�سيحي  االحت��اد   - الدميقراطي 
اال���س��ت��ق��ال��ة من  اإىل  االج��ت��م��اع��ي 
)ا�ستقال  الربملانية  جمموعتهم 
واليتهما(  من  ا  اأي�سً منهم  اثنان 
ومن حزبهم، لتورجّطهم يف ق�سايا 

اال������س�����رتاك�����ي ال����دمي����ق����راط����ي(، 
واالأ�����س����ف����ر )ل���ي���ربال���ي���ي احل����زب 
واخل�سر،  احل����ر(،  ال��دمي��ق��راط��ي 
وب�������ق�������ي االحت�����������������اد امل���������س����ي����ح����ي 
ولكن،  املعار�سة،  يف  الدميقراطي 
االآن  �سيكون  التحالف  ه��ذا  نف�ض 
اأعرب  حيث  �ستوتغارت،  يف  ممكنا 
الدميقراطي  اال�سرتاكي  احل��زب 
واحل���زب ال��دمي��ق��راط��ي احل��ر عن 
ائتاف  ل��ت�����س��ك��ي��ل  ا���س��ت��ع��داده��م��ا 
م��ع ح��زب اخل�����س��ر. وه���ذه اإحدى 
االأغلبية  اآذار:   14 ا�ستنتاجات 
امل�سيحي  االحت�������اد  ح�����زب  ب������دون 

الدميقراطي ممكنة.
���س��ارع احل���زب اال�سرتاكي     وق���د 
الفكرة  ه��ذه  بتبنجّي  الدميقراطي 
يف ح��م��ل��ت��ه ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة، حم����دًدا، 
مثل  رئي�ض  �سيكون  اأن���ه  بالطبع، 
ه����ذه االأغ��ل��ب��ي��ة -وه�����و اأم�����ر غري 
موؤكد على االإطاق. وظلت م�ساألة 
ما اإذا كان م�ستعًدا لدخول حكومة 

بقيادة اخل�سر دون اإجابة.
ال���ث���اين: ه���ل حكومة  ال�������س���وؤال     
ف���ي���درال���ي���ة ب�����دون ح����زب االحت����اد 
االحتاد   / الدميقراطي  امل�سيحي 
امل�سيحي االجتماعي ممكنة حًقا؟ 
هذا.  ا�ستبعاد  املمكن  من  يعد  مل 
حتى ال�سيد ال�سيت وال�سيد �سودر 
امل�ست�سارية  نك�سب  مل  ي��ح��ذران: 
بعد. لذلك �سيكون من ال�سروري 
االأ�سابيع  يف  ب��ع��ن��اي��ة  ن���راق���ب  اأن 
امل��ق��ب��ل��ة ���س��ل��وك ال���س��ي��ت و����س���ودر، 
وخطابات قيادة اخل�سر، ومواقف 

قادة احلزب الدميقراطي احلر. 
ا  اأي�سً نن�سى  اأال  ي��ج��ب  اأخ�����رًيا،     
البديل  )ح���زب  امل��ت��ط��رف  اليمني 
اأمل����ان����ي����ا(، ال�����ذي ف�سل  م���ن اأج�����ل 
 10 اأقل من  اإىل  فعا بتدحرجه 
يف  قوته  ي�ستعيد  قد  لكنه  باملائة، 
يونيو   6 ي��وم  املقبلة  االن��ت��خ��اب��ات 
حيث  اأنهالت،  �سك�سونيا  والي��ة  يف 
ال يزال البديل من اأجل اأملانيا هو 
الت�سكيل الثاين يف الربملان بن�سبة 
24 فا�سل 3 باملائة من االأ�سوات، 
وهو لي�ض بعيًدا عن حزب االحتاد 
امل�����س��ي��ح��ي ال���دمي���ق���راط���ي... فهل 

�سن�سهد مفاجاأة اأخرى؟

االأغلبية دون حزب االحتاد امل�سيحي الدميقراطي اأ�سبحت ممكنة
مل يعرف بعد مر�صح حزب امل�صت�صارة وحزب اخل�صر

�سراع بني الرجلني يف البيت امل�سيحي الدميقراطيوينفريد كريت�سمان اال�سرتاكي الدميقراطي

ــــــح  ــــــس ــــــر� امل
الـــــ�حـــــيـــــد

عــن  ـــن  ـــل ـــع امل  
احلـــــــــــــــــزب 
ـــرتاكـــي  اال�ـــس
طي  ا ميقر لد ا
ذيـــــــــل  يف 
اال�ستطالعات

ــال  ــي ــد اأجن ــع ب
التي  مـــريكـــل 
ــح,  ــس ــرت� لـــن ت
اأي  تــ�جــد  ال 
�ـــســـخـــ�ـــســـيـــة 
قــــــــــ�يــــــــــة 
اإىل  ــع  تــتــطــل
امل�ســـت�ســـارية 

من منهما �سيقود اخل�سر لقيادة املانيا؟مالو درير رمز انت�سار اخل�سر

�سولتز مر�سح اال�سرتاكيني للم�ست�سارية

كانت النتخابات الإقليمية الأخرية منا�صبة للت�صويت العقابي, والحتاد امل�صيحي الدميقراطي هو من متت معاقبته
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عربي ودويل

واأفاد “اأ�سعر باحلزن الأن االإرهابيني العنيفني الذين قتلوا هم من 
مواطنينا«. واجتاحت الفو�سى �سوارع مدن وبلدات بورما على مدى 
اأ�سابيع فيما وقعت �سدامات بني قوات االأمن واملتظاهرين املطالبني 

باإعادة الدميوقراطية واإطاق �سراح �سو ت�سي.
وا�ستخدمت ال�سلطات الغاز امل�سيل للدموع والر�سا�ض املطاط واحلي 
املتحدة  االأمم  يف  ب���ارزا  حقوقيا  خبريا  دف��ع  م��ا  املحتجني،  لتفريق 

للتحذير من احتمال ارتكاب اجلي�ض “جرائم �سد االإن�سانية«.
لكن زاو مني تون دافع عن ال��رد، قائا اإن قوات االأم��ن تتعامل مع 
واأربعة  �سرطة  عنا�سر  خم�سة  واإن  االأ�سلحة”  يحملون  دين  “متمرجّ

جنود قتلوا.
العامل  يف  بلد  اأي  الفو�سى.  �سد  اأمنية  حملة  تنفيذ  “علينا  ح  و�سرجّ

•• رانغون-اأ ف ب

دافع اجلي�ض البورمي اأم�ض الثاثاء عن حملته االأمنية التي توا�سلت 
260 متظاهرا موؤيدا للدميوقراطية،  واأودت بنحو  اأ�سابيع  ل�سبعة 

م�سددا على اأنه لن يت�سامح مع “الفو�سى«.
اإط��ار م�سعاها الإخماد  دامية يف  الع�سكرية حملة  املجموعة  واأطلقت 
االحتجاجات التي جتتاح الباد منذ االإطاحة بالزعيمة املدنية اأونغ 

�سان �سو ت�سي، ما اأثار تنديدات وعقوبات دولية.
ن��اي��ب��ي��داو، ق���ال ال��ن��اط��ق با�سم  ويف م���وؤمت���ر ���س��ح��ايف يف ال��ع��ا���س��م��ة 
املجموعة الع�سكرية اجلرنال زاو مني تون اإن 164 �سخ�سا قتلوا يف 

االحتجاجات بينما يفيد مر�سد حملي عن مقتل 260.

اإىل  املتظاهرون  خ��رج  العنف،  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  الفو�سى؟«.  يقبل 
اأم�ض الثاثاء، ف�ساركوا يف تظاهرات خال الفجر  ال�سوارع جمددا 

يف اأجزاء من العا�سمة التجارية رانغون.
االأنباء  واإىل جانب تفريق االحتجاجات، �سعى اجلي�ض لوقف تدفق 
واعتقل  حملية  اإع���ام  و�سائل  ع��دة  فحظر  االأم��ن��ي��ة،  احلملة  ب�ساأن 

ع�سرات ال�سحافيني.
كذلك مت فر�ض قيود على االإنرتنت وتعليق خدمات االإنرتنت عرب 

الهواتف املحمولة.
ومل تظهر �سو ت�سي علنا منذ اعتقالها يف االأول من �سباط/فرباير، 
اأنها متهمة بقبول دفعات غري  وتواجه اتهامات جنائية عديدة كما 

قانونية كذهب واأموال نقدية.

واأعلن الناطق با�سم املجموعة الع�سكرية  اأم�ض الثاثاء اأن م�ست�سار 
75 عاما، االأ�سرتايل �سون  الزعيمة احلائزة نوبل ال�سام والبالغة 
الدولة  واأ���س��رار  الهجرة  قوانني  مبوجب  لتحقيق  يخ�سع  تورنيل، 
اأول  اجلامعي،  واالأ�ستاذ  االقت�ساد  خبري  تورنيل،  وك��ان  البورمية. 

مواطن اأجنبي يتم توقيفه بعد االنقاب.
االأوروبي  االحت��اد  فر�ض  مع  النظام  على  ال��دويل  ال�سغط  ويتفاقم 
اجلرنال  احلاكمة  الع�سكرية  املجموعة  زعيم  على  عقوبات  االثنني 

مني اأونغ هاينغ وع�سرة م�سوؤولني كبار اآخرين.
واأفاد التكتل اأن قائد اجلي�ض مني اأونغ هاينغ “م�سوؤول مبا�سرة” 
ذت خال احلملة  عن “االنتهاكات اجلدية حلقوق االإن�سان” التي ُنفجّ

االأمنية.

 اجلي�س البورمي يدافع عن حملته الأمنية ويتعّهد وقف »الفو�صى« 

•• بكني-اأ ف ب

اأ�سخا�ض واأ�سيب خم�سة بجروح يف تفجري  اأربعة  قتل 
ال�سني،  نادر من نوعه ملبنى حكومي يف قرية بجنوب 

وفق ما ذكرت ال�سلطات.
كما قتل يف االنفجار الرجل الذي زرع العبوة النا�سفة 
والبالغ 58 عاما، وفق ما ذكرت ال�سرطة املحلية على 

مواقع التوا�سل االجتماعي.
ووق���ع االن��ف��ج��ار ���س��ب��اح االث��ن��ني يف ق��ري��ة مينغجينغ 
3 اآالف ن�سمة وتخ�سع مل�سروع تخطيط  التي يقطنها 

عمراين وم�سادرة اأرا�سي.
اأظهر مقطع فيديو ُن�سر على موقع جيميان االإخباري 
م��ك��ت��ًب��ا م���دم���ًرا وج�����دران م��ل��ط��خ��ة ب��ال��دم��اء وجثتني 

ممددتني على االأر�ض.
اإن املبنى امل�ستهدف ي�سم  اإعام حملية  وقالت و�سائل 
جلنة القرية، وهي الهيئة املكلفة باتخاذ قرارات تتعلق 

مبلكية العقارات.

املحلية  ال�سلطات  اأن  اليومية  كانتون  �سحيفة  ذك��رت 
خ�س�ست العام املا�سي 110 هكتارات ملطور عقارات يف 
�سنغهاي كان ينوي اإعادة اإن�ساء قرية “قدمية” هناك 

جلذب ال�سياح.
يوان  م��اي��ني   8 قيمته  ت��ب��ل��غ  ال����ذي  امل�����س��روع،  واأدى 
)مليون يورو( اإىل �سدور اأوامر لعدة عائات باإخاء 

املنطقة.
بني عامي 2005 و 2015، متت م�سادرة اأماك ما 
بني مليون وخم�سة مايني مزارع �سنوياً، دون اأن يتم 
غالباً دفع تعوي�ض، وفًقا لدرا�سة اأجرتها جامعة هونغ 

كونغ.
العام  االأرا���س��ي  ق��ان��ون ملكية  ال��دول��ة بتعديل  وق��ام��ت 
امل��ا���س��ي، مم��ا م��ن��ح ال��ق�����س��اة ح��ري��ة ال��ن��ظ��ر يف دع���اوى 

امل�سادرة التع�سفية.
ويخ�سع الق�ساء ال�سيني الإرادة احلزب ال�سيوعي الذي 
امل�ساريع  اأ�سحاب  ه��م  فيه  امل�سوؤولون  يكون  م��ا  غالًبا 

العقارية ال�سخمة.

بريطانيا حتيي ذكرى �صحايا الوباء 
بعد عام على فر�س اأول اإغالق 

•• لندن-اأ ف ب

حتيي بريطانيا، الدولة االأكر ت�سرراً من فريو�ض كورونا يف اأوروبا اأم�ض 
الثاثاء ذكرى �سحايا الوباء بعد عام على فر�ض اأول اإغاق يف الباد.

�سمت  دقيقة  الباد  لزمت  غ(  ت   12،00(  12،00 ال�ساعة  مت��ام  وعند 
الإحياء هذه الذكرى احلزينة وتكرمي “مايني املنكوبني” حول العامل.

وتوقفت االأعمال واحلركة يف الربملان واأمام امل�ست�سفيات ويف اأماكن اأخرى 
حتية لذكرى 126 األف �سخ�ض توفوا ب�سبب الوباء والطواقم الطبية يف 
املقام االأول. كما دعي الربيطانيون يف “يوم التاأمل” هذا الإ�ساءة النور اأو 

�سمعة اأو هاتف خلوي اأو م�سباح يدوي على عتبة منزلهم يف امل�ساء.
وقالت امللكة اليزابيث الثانية يف ر�سالتها “فيما نتطلع اإىل م�ستقبل اأكر 
اإ�سراقا معا، نتوقف اليوم لنتاأمل احلزن واخل�سارة التي ال يزال ي�سعر بها 
الكثري من االأ�سخا�ض والعائات، ولنعرب عن تقديرنا للخدمات الهائلة 

التي اأداها االأ�سخا�ض الذين قدموا لنا الدعم طوال ال�سنة املا�سية«.
ال���وزراء بوري�ض جون�سون  ق��رر رئي�ض   ،2020 اآذار-م��ار���ض   23 يف م�ساء 
االإعان عن االإغاق الفوري يف اململكة املتحدة، بعد اأن اأقرته دول اأوروبية 
 300 اأك��ر من  الفريو�ض يبلغ حينها  ب�سبب  الوفيات  اأخ��رى، وك��ان عدد 
حالة. بعد مرور عام، ت�سهد الباد ثالث اإغاق الذي فر�ض يف اأوائل كانون 
املتحور  الفريو�ض  اإىل  ُت��ع��زى  للغاية  مميتة  موجة  لوقف  الثاين/يناير 
126 األف حالة وفاة، وهي  الربيطاين االأكر عدوى، و�سجلت اأكر من 
رئي�ض  بينهم  اإ�سابة،  4،3 مليون  واأك��ر من  اأوروب��ا،  االأعلى يف  احل�سيلة 

الوزراء بوري�ض جون�سون وويل العهد االأمري ت�سارلز.
مع  االأوق���ات  ه��ذه  “من  خرجوا  الربيطانيني  اأن  ت�سارلز  االأم��ري  واعترب 
“امتحن  املا�سي  ال��ع��ام  اأن  معتربا  البع�ض”  بع�سهم  يف  املتجددة  الثقة 

اإ�سرار ومقاومة” الربيطانيني.
اأي منا من  ينج  “مل  بيان  ليند�سي هويل يف  العموم  رئي�ض جمل�ض  وق��ال 
على  احل��زن  اإىل  حرياتنا  من  احل��رم��ان  �سدمة  من   ،19- كوفيد  حمنة 
فقدان اأحد اأفراد االأ�سرة«. واأ�ساف “لذلك من العدل، بعد مرور عام، اأن 
العديد  واأن نحيي ذكرى  الكايف للتفكري فيما عانيناه كاأمة،  الوقت  ناأخذ 
دعا جون�سون الربيطانيني اإىل  من االأرواح التي ُزهقت واالأ�سر املنكوبة”. 
اال�ستفادة من هذه الذكرى “للتفكري يف ما حدث يف العام املا�سي، وهو اأحد 
ل�سبكة  ال�سحة مات هانكوك  تاريخ بادنا«. قال وزي��ر  االأع��وام يف  اأ�سعب 
�سكاي نيوز “لقد كان عاما �سعبا للغاية، ورمبا االأ�سعب منذ جيل” موؤكدا 
اأنه “من ال�سروري” ا�ستقاء العرب. تعتمد احلكومة املحافظة التي طاملا 
اُتهمت ب�سوء اإدارتها للوباء وتاأخرها يف تقييم مدى االأزمة االآن على حملة 
التطعيم الوا�سعة النطاق، وهي اأحد اأكر احلمات تقدًما يف العامل، من 

اأجل رفع القيود تدريجياً بحلول نهاية �سهر حزبران/يونيو.

قتلى يف تفجري مبنى حكومي جنوب ال�صني   4

بعبارة اأخرى، حان الوقت للقوات 
واأ�ساف  م��ع��ه��ا.  للتكيف  امل�سلحة 
اع��ت��ب��ار تفوق  ب��اإم��ك��ان��ن��ا  ي��ع��د  “مل 
القوات الغربية اأمرا مفروغا منه. 
اإن الأعدائنا خيارات اأكر ال حدود 
يف  ب��ا���س��ت��م��رار  اأنف�سنا  ل��ه��ا، وجن���د 
مواجهة ‘منطقة رمادية’ -اأعمال 
ال�سراع  ع��ت��ب��ة  حت����ت  ع����دوان����ي����ة 

املفتوح ».
   ول����ل����رد ع���ل���ى ه�����ذا ال����ن����وع من 
العدوان، اأعلن الوزير  اأم�ض االأول 
االثنني عن �سل�سلة من التغيريات 
ال��ك��ربى م��ن خ��ال ت��ق��دمي كتابه 
طال  ال��ذي  الدفاع،  حول  االأبي�ض 
�سينخف�ض  ال��ن��واب:  اإىل  انتظاره، 
 ،9500 ب�����  اأواًل  ال����رج����ال  ع�����دد 
 ،82000 م���ن  ال���ع���دد  ليتقل�ض 
حتديده  مت  ال�����ذي  ال���ه���دف  وه����و 
72500 فقط  اإىل   ،2015 عام 
اأق����ل  اأي   .2025 ع�����ام  ب���ح���ل���ول 
ع����دد ل��ل��ج��ي�����ض ال���ربي���ط���اين منذ 
�سحيفة  ح�����س��ب��ت   ،1714 ع����ام 
ت  ا�سرجّ وان  ح��ت��ى  “الغارديان”، 
احلكومة، على ان القوة احلالية يف 
76000 رجل فقط.  الواقع هي 
و�سيتم اإلغاء الوظائف على قاعدة 

املغادرين ب�سكل طبيعي.

الروب�تات والطائرات 
دون طيار

اآخر  ف��اإن  ب��امل��ع��دات،     فيما يتعلق 
14 ط��ائ��رة م��ن ط��راز هرقل �سي 
130 والتي كان مقررا اأن ت�ستمر 

يف ال���ط���ريان ح��ت��ى م��ن��ت�����س��ف عام 
وعهد  ا�ستبدالها  �سيتم   ،2030
طائرة   20 اإىل  مب��ه��ام��ه��ا  اخ����ريا 
حداثة،  االأك��ر  اأطل�ض،  اأم  اأ400 
�سيتم  كما  امللكي.  اجلو  �ساح  من 
هليكوبرت  ط���ائ���رات  ت�����س��ع  ت��ق��اع��د 
���س��ي��ن��وك، و24 طائرة  م��ن ط���راز 
ت��اي��ف��ون، و20  م��ن ط���راز  مقاتلة 
ط����ائ����رة ه��ل��ي��ك��وب��رت ل���ل���دع���م من 
املتحدة.  امل��م��ل��ك��ة  يف  ب��وم��ا  ط����راز 
700 مدرعة  اأك��ر من  و�ستف�سح 
كما  البوك�سر.  اىل  املجال  واري���ور 
�سيتم “حت�سني” 148 فقط من 
مقابل   2 ت�سالنجر  دب��اب��ة   227
اإ�سرتليني  ج��ن��ي��ه  م���ل���ي���ار   1.3
و�سيتم  ح��ي��ات��ه��ا،  دورة  ل��ت��م��دي��د 
بالن�سبة  اأم��ا  الباقي.  عن  التخلي 
ل���ع���دد ال���ف���رق���اط���ات وامل�����دم�����رات، 
ف�سينخف�ض من 19 اإىل 17، مع 
وجود فرقاطتني اأقل يف االأ�سهر ال� 

“مراجعته  تقدميه  عند  املا�سي، 
املتكاملة لاأمن والدفاع والتنمية 
اأنه  م��ن  اخلارجية”،  وال�سيا�سة 
“�سيتم اإر�سال املزيد من اجلنود”، 
االأح���ي���ان ولفرتة  م��ن  ك��ث��ري  و”يف 
خارجية،  ���ات  م���ه���مجّ يف  اأطول”، 
“بريطانيا  ل���  م�����س��م��ون  الإع���ط���اء 
تنوي  ال�����ذي  وال�������دور  العاملية” 
ل��ع��ب��ه م���ا ب��ع��د ال��ربي��ك�����س��ي��ت على 
جلون�سون  و�سبق  العاملي.  امل�سرح 
زي����ادة  ع���ن  ن��وف��م��رب  اأع���ل���ن يف  اأن 
 16.5 مبقدار  الع�سكري  االإنفاق 
اإ�سافية  اإ���س��رتل��ي��ن��ي  جنيه  م��ل��ي��ار 
اأكرب  اأي  �سنوات،  اأرب���ع  م��دى  على 
الباردة.  احل��رب  نهاية  منذ  زي��ادة 
االنتخابات  قبل  اأي�سا،  وع��د  لكنه 
دي�سمرب  يف  االأخ����رية  الت�سريعية 
ميزانية  تقلي�ض  “بعدم   ،2019
ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة ب����اأي ���س��ك��ل من 

االأ�سكال«.                   عن ليزك�

�ستحتل  املقابل،  املقبلة.    يف   18
طيار  دون  والطائرات  الروبوتات 
ال�سدارة. و�سيتم ا�ستثمار ملياري 
البحث  يف  اإ����س���رتل���ي���ن���ي  ج���ن���ي���ه 
“تيمب�ست”  لربنامج  والتطوير 
يف  املقاتلة  للطائرات  العا�سفة  او 
اململكة املتحدة على مدى ال�سنوات 
االأربع املقبلة، مع تخ�سي�ض خم�سة 
مليارات دوالر لتمويل جيل جديد 
الع�سكرية.  ال�سناعية  االأقمار  من 
جمال  يف  اال�ستثمار  و�سيت�ساعف 
فرتة  م��دار  على  احلربية  ال�سفن 
)بحلول  احل���ايل  ال��ن��واب  جمل�ض 
املقبلة عام  الت�سريعية  االنتخابات 
2024( لي�سل اإىل 1.7 مليار يف 

ال�سنة.

ل�اء العمليات اخلا�سة
   �سيتم اإن�ساء لواء عمليات خا�سة 
على غرار منوذج القبعات اخل�سر 

ل��ل��ج��ي�����ض االأم����ري����ك����ي، ق�����ادر على 
“العمل  و  ال�سريع”  “االنت�سار 
الع�سكرية  ال��ق��وات  لدعم  بتكتم” 
امل��ت��ح��ال��ف��ة، ل��ل��ت��ع��ام��ل ب�����س��رع��ة مع 
�سراع نا�سئ وجتنب ت�سخمه. هذه 
القوة املوؤلفة من األف “رينجرز”، 
للم�ساة،  كاأولوية  جتنيدهم  �سيتم 
االأرب����ع  ال��ك��ت��ائ��ب  ت��رك��ي��ز  �ست�سهد 
االأوىل منها يف بداية العام املقبل. 
مليون   120 ا���س��ت��ث��م��ار  و���س��ي��ت��م 

جنيه فيها.
   من جانب اآخر، �سيتم تغيري ا�سم 
“قوة  اإىل  امل��ل��ك��ي��ة  امل��اري��ن��ز  وح����دة 
و�ستكون  امل�ستقبل”،  ك��وم��ان��دوز 
مم���رات  “حماية  ع���ن  م�������س���وؤول���ة 
ع���ل���ى حرية  ال�����س��ح��ن واحل����ف����اظ 
اأكر  لها  و�سيخ�س�ض  املاحة”، 
من 200 مليون جنيه على مدى 

العقد املقبل.
   وحذر بوري�ض جون�سون االأ�سبوع 

حتديث املعدات, والروب�تات والطائرات دون طيار يف ال�سدارة, واال�ستثمار يف البحث والتط�ير 
ت�صجل بريطانيا اأكرب زيادة يف الإنفاق الع�صكري منذ نهاية احلرب الباردة

�سيتم تخفي�س عدد الرجال لي�سبح بحل�ل عام 2025, اأقل عدد للجي�س الربيطاين منذ عام 1714 

يف م�اجهة التهديدات اجلديدة:

اجلي�س الربيطاين يقل�س حجمه ويغرّي جلده...! اإحـــكـــامـــا  اأكــــــرث     
اجلي�س  وحــداثــة: 
ط�ر  يف  الــربيــطــاين 
تغرّيت  لقد  حتــ�ل. 
ــدات خــالل  ــدي ــه ــت ال
الــــثــــالثــــني عـــاًمـــا 
“اإىل درجة  املا�سية 
ــرف  ــع ــت ال ميـــكـــن  ال 
وزير  حــذر  عليها”, 
الــدفــاع, بن واال�ــس, 
�سحيفة  يف  ـــد  االأح

تلغراف”. “ديلي 

••  الفجر –خرية ال�شيباين
نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• �شيبا�شتيان اأبي�س

   اأدت جائحة كوفيد-19 اإىل تفاقم الو�سع الغذائي 
الأك���ر ال��ن��ا���ض ه�����س��ا���س��ًة ع��ل��ى ه���ذا ال��ك��وك��ب م��ن��ذ عدة 
اأ�سهر. وميكن اأن يزداد هذا االجتاه مع تفاقم االأزمة 
العر�ض  انكم�ض  اإذا  ذل���ك،  على  ع���اوة  االق��ت�����س��ادي��ة. 
الزراعي يف العامل، ف�سيكون هناك خطر حمتمل عام 
على  اال�سرتاتيجية  االأ�سئلة  عديد  وتظهر   .2021

املدى الق�سري واملتو�سط.
املوازين الزراعية والغذائية العاملية ه�سة هيكلياً

ر ببديهية تاريخية: الزراعة والغذاء    دعونا اأواًل نذكجّ
اال�ستقرار  ع��دم  يتطور  ال�سام.  عوامل  من  عامان 
يغيبان  عندما  الب�سرية  وال�سعوبات  اجليو�سيا�سي 
ومن اآالف  -على م�ساحة، يف فرتة، او يف عائلة “1”. 
اأن تطعم نف�سها،  الكائنات احلية  ال�سنني، على جميع 
ك��ان ال يجب  واإذا  ال�سرورة.  اأح��د ينجو من ه��ذه  وال 
فاإن  الغذائية،  املعادلة  خ��ارج  البحرية  املنتجات  ت��رك 
�سيء، توفر  اأواًل وقبل كل  التي،  االر���ض هي  منتجات 

االأمن الغذائي.
   ت�ساعف عدد �سكان العامل يف اخلم�سني �سنة املا�سية. 
امل��زي��د م��ن االأف����واه الإط��ع��ام��ه��ا، وم��زي��د الطلبات من 
الو�سطى  الطبقات  انفجار  واأدى  امل�ستهلكني.  ه��وؤالء 
اإىل   ،2010 ع���ام  اإىل  امل��ا���س��ي  ال��ق��رن  ت�سعينات  ب��ني 
تعزيز التبعيات العابرة للقارات، خا�سة اأن املجتمعات، 
وعلى  �سيء  كل  اإىل  الو�سول  تريد  للحرية،  العا�سقة 
العر�ض من الطلب،  العام. لذلك يجب تقريب  مدار 
حيث اأن قلة من املناطق متكنت من اإنتاج كميات كبرية 

من الغذاء.
البلدان،  م��وج��ودة يف جميع  ال���زراع���ة  ك��ان��ت  ول��ئ��ن     
ف���اإن االأح���ج���ام واالأ���س��ن��اف ال��زراع��ي��ة غ��ري متجان�سة 
الإر�ساء  الغذائية  النظم  عوملة  �سهدنا  ولذلك  للغاية، 
يف  ال��غ��ذاء  م��ن  باملائة   90 يبقى  وبينما  امل�ستهلكني. 
ب��ي��ت��ه، ويف ب��ل��د ح�����س��اده اأو اإن��ت��اج��ه، ف���اإن ال��ب��اق��ي يتم 
تدويله. بالن�سبة لبع�ض املنتجات )الفواكه اال�ستوائية، 
احلبوب، ال�سكر، فول ال�سويا، القهوة، الكاكاو، الزيوت، 
االأ�سواق  اىل  الطريق  يكون  اإل���خ(،  احلليب،  ال��ت��واب��ل، 
تزرعها،  املناطق  من  القليل  الأن  اأهمية،  اأكر  العاملية 

ولكن الكوكب كله ي�ستهلكها.

ديناميات مقلقة حاليا
   عام 2020، كان الو�سع مت�سارًبا ب�سكل عام، رغم 
اأنه يتحتجّم علينا دائًما التاأكيد على الفوارق اجلغرافية 
م العامل يف اأدائه  واالجتماعية واالقت�سادية التي تق�سجّ

الزراعي واجتاهات اال�ستهاك.
   م���ن ن��اح��ي��ة، ه���ن���اك ع���ر����ض زراع������ي ق�����وي، بف�سل 
والن�سف   2019 ع���ام  امل��وات��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ح��ا���س��ي��ل 
املناخية،  احل��وادث  وقلة عدد   ،2020 عام  االأول من 
الدولية  وال��ت��ج��ارة  االأ���س��ع��ار  يف  الن�سبي  واال���س��ت��ق��رار 
هنا،  اال���س��ارة  وجت��در  االأ�سا�سية.  الزراعية  للمنتجات 
يتم فر�ض  القطاع مل  وال�سركات يف  املزارعني  اأن  اىل 
مقدمة  يف  ول��ك��ن  عليهم،  ال�����س��ام��ل  ال�سحي  احل�����س��ر 
ب���ه���ذه ال�سلع  ال�����س��ك��ان  ل��ت��زوي��د  امل��ع��رك��ة االإن���ت���اج���ي���ة 

االأ�سا�سية.
   يف املقابل، منذ �سيف عام 2020، �ساقت االأ�سواق، 
�سيما  ال  كبرًيا،  االأ�سا�سية  املنتجات  الت�سخم يف  وك��ان 
موؤ�سر منظمة  وارتفع  واحل��ب��وب.  وال��زي��وت  ال�سكر  يف 
 27 بن�سبة  العاملية  الغذاء  الأ�سعار  والزراعة  االأغذية 
2021. وه��و يف  2020 وم��ار���ض  اأب��ري��ل  ب��ني  باملائة 
وت��رت��ب��ط هذه   .2014 ع���ام  م��ن��ذ  ل��ه  م�ستوى  اأع��ل��ى 
ال�سخمة  بامل�سرتيات  اخل�سو�ض  وج��ه  على  ال��زي��ادة 
ا بالبلدان العديدة  التي قامت بها ال�سني، ولكن اأي�سً
اأمنها  لبناء  ال���واردات  اإىل  اللجوء  عليها  يتحتجّم  التي 

الغذائي. 
   وعندما ترتفع االأ�سعار، تزداد التكاليف اللوج�ستية 
وال�سحن البحري ويزيد �سبح حظر الت�سدير من قبل 
بع�ض الدول الزراعية حلماية اأ�سواقها املحلية، ويكون 
ق قبل  رد فعل العديد من امل�سرتين هو ... زيادة الت�سوجّ
نفاد املنتجات، اأو ان ت�سبح فاتورة تلك ال��واردات عبئا 
هناك  ذل��ك،  اإىل  باالإ�سافة  امليزانية.  على  وا�ستحالة 
وتاأثريات  للمحا�سيل،  ماءمة  اأق��ل  مناخية  ظ��روف 
اأزمة الوباء على قنوات التوزيع، املحلية اأو االإقليمية، 

ناهيك عن تعبئة اليد العاملة التي تنعدم اأحياًنا.

امل�ستهلكون  اهتز  ال�سل�سلة،  من  االآخ��ر  الطرف  يف      
البداية،  يف  م��ع   .19- كوفيد  ف��ريو���ض  اأزم���ة  ب�سبب 
ك��ل ت�سعة  ال����ذي ي�سيب واح�����ًدا م��ن  حت���دي اجل����وع، 
م�ستمرة.  اإن�سانية  تعبئة  ويتطلب  العامل،  �سكان  من 
لل�سام  نوبل  جائزة  ُمنحت   ،2020 عام  ان��ه،  بدليل 
��ر مديرها ال��ع��ام يف  لربنامج ال��غ��ذاء ال��ع��امل��ي. وق��د ذكجّ
االأي��ام االخ��رية، ب��اأنجّ اجل��وع يقتل كل ي��وم اأك��ر بكثري 
من فريو�ض كورونا، واأن اأف�سل لقاح �سد هذه املاأ�ساة 

هو الغذاء.
   كم عدد االأ�سخا�ض املحرومني من تنقلهم ووظائفهم 
ان��ع��دام االأم���ن الغذائي؟  ودخ��ل��ه��م، وي��غ��رق��ون االآن يف 
يقدر تقرير حديث، اأن اأكر من 160 مليون �سخ�ض 
كوفيد- ل�  نتيجة  واجل��وع  املدقع  الفقر  يف  وقعوا  قد 
اإىل  ي��وؤدي دائًما  الفقر  اأن  دعونا ال نن�سى   .”2“  19
اأو انعدام االأمن الغذائي. وينطبق هذا الواقع  اجلوع 
العاملي على اأوروبا اأو فرن�سا، حيث زاد عدد االأ�سخا�ض 
 .19- كوفيد  اأزم��ة  مع  الغذائية  لله�سا�سة  املعر�سني 
امل�ساعدات  من  فرن�سي  مليون   2.1 ح��وايل  وا�ستفاد 
بداأ  ون�سفهم   2021 عام  بداية  منذ   ”3“ الغذائية 
اأقل من عام، و20 باملائة منهم للمرة  يف تلقيها قبل 

االأوىل منذ هذا ال�ستاء 2021-2020.

افكار ا�ست�سرافية
ابعد يف  اأج��ل نظرة    يجب و�سع ثاثة اعتبارات من 

الزمن من االأ�سهر القليلة املقبلة.
اإذا  م��ا  ي��ق��ول  ���س��يء  ال   ،2020 ع���ام  -ع��ل��ى عك�ض   1
والغذائي  الزراعي  للنظام  الرئي�سية  التوازنات  كانت 
وب��اء جديد  ح��دوث  ح��ال  تتعطل يف  اأن  العاملي ميكن 
عدة  ر�سم  املمكن  م��ن  يجعل  امل��ت��غ��ريات،  حتليل  غ���ًدا: 
عودة  مواجهة  علينا  ك��ان  اإذا  متناق�سة  �سيناريوهات 
الزراعة  يف  املعي�سة،  قطاع  يف   .”4“ ف��ريو���ض  ظهور 
كما يف ال�سحة، ال يكون �سكل االأزم��ات هو نف�سه اأبًدا، 
وتوجد دورات طويلة تتجاوز التقلبات الدورية. األي�ض 
التمييز  م��ن  نتمكن  حتى  ق��وًي��ا  ت��ذك��رًيا  كوفيد-19 
اأكر بني االأ�سا�سي وغري ال�سروري، وبالتايل معرفة 
كيف نتبنيجّ بانتظام وثبات اي رهانات تخرتق الع�سور 

والتي هي �ساغلنا امل�سرتك على اأ�سا�ض يومي؟
-ال يوجد بلد ينزع �ساحه على اجلبهة الزراعية،   2
املتحدة(  وال��والي��ات  ورو�سيا  )ال�سني  البع�ض  اإن  ب��ل 
للمرونة  م��رك��زًي��ا  ال��ق��ط��اع حم���وًرا  ه��ذا  م��ن  يجعلون 
واأزمة فريو�ض كوفيد- والتاأثري اخلارجي.  الداخلية 
ويف  قيمته.  م��ن  قللت  التي  ال���دول  حتى  اأيقظت   19
املناق�سات ال�ساخنة احلالية حول ال�سيادة واال�ستقال 
اأحد  ال��غ��ذاء  يعترب  فرن�سا،  اأو  الأوروب���ا  اال�سرتاتيجي 
االأول��وي��ات. وه��ذا ي�سع ال��زراع��ة على راأ���ض االجندات 
يف ه��ذه ال��ق��ارة ال��ت��ي ن��وؤك��د، ان االأم���ن ال��غ��ذائ��ي فيها 
هو االأك��رب اإذ مت بناوؤه منذ اأكر من ن�سف قرن على 
اأ�سا�ض تنظيم م�سرتك لاأ�سواق والقواعد واالمكانات 
االقت�سادية. فهل �سيعزز كوفيد-19 اأهمية ال�سيا�سة 
ن�سف  ام��ن  عليها  يتوقف  ال��ت��ي  امل�سرتكة،  ال��زراع��ي��ة 

مليار م�ستهلك اأوروبي؟
-وملا كان امل�سهد ال�سحي واالجتماعي -االقت�سادي   3
احل����ايل غ���ري وا����س���ح، ف��ه��ن��اك خ��ط��ر ح��ق��ي��ق��ي يتمثل 
ال�سنوات  اأو  االأ���س��ه��ر  يف  الغذائية  اله�سا�سة  زي���ادة  يف 
القادمة. نحن نتحدث هنا عن مليار �سخ�ض �ستكون 
على  ال��ق��درة  ���س��يء،  ك��ل  قبل  اليومية  حياتهم  معركة 
ي��زال ن�سف �سكان  تناول الطعام. من جهة اخ��رى، ال 
الغذاء،  على  دخلهم  ن�سف  من  اأك��ر  ينفقون  العامل 
وعلى ال�سعيد العاملي، قلة هي التي ت�ستطيع مناق�سة 
ال  لذلك  ت�ستهلكها.  التي  للمنتجات  املطلقة  اجل��ودة 
من  العديد  �سلوك  ي��ح��ددان  وال�سعر  ال��و���س��ول  ي���زال 

االأ�سخا�ض.
 وم��ع ذل���ك، ف���اإن االأك���ل اجل��ي��د، ك��م��اً ون��وع��اً، ه��و اأحد 

اأف�سل الطرق لبناء �سحة طويلة االأمد.
   فكيف نعزز الو�سول اإىل الغذاء اجليد للجميع غًدا؟ 
بطريقة  االإنتاج  الزراعة:  على  ال�سيء  نف�ض  وينطبق 
اأف�سل ي�ساعد يف بناء قدرة النظم البيئية على ال�سمود 
على املدى الطويل، وبالتايل القدرة على توفري غذاء 
اإ�ساح  مع  االإن��ت��اج  يف  ن�ستمر  كيف  وم�ستدام.  �سحي 
اأزمة فريو�ض كوفيد- الكوكب؟ ور�سة كبرية، جعلتها 

19 اأكر تعقيًدا ب�سكل رهيب.       
              ترجمة خرية ال�سيباين

عوا�صف مقبلة على الأمن الغذائي العاملي...؟

)�سيبا�ستيان( و بالن )بيري(, اجلغرافيا ال�سيا�سية للزراعة , �سل�سلة “40 بطاقة م�س�رة لفهم  اأبي�س   »1«
العامل” من�س�رات ايروال�س- معهد العالقات الدولية واال�سرتاتيجية , 2020 .

“ورقة  )يعق�ب(.  زريي�س��س  واأبرهي  )ك�ن�ستانزا(  وفالدي�س  )�سرييل(  وكري�ستن�سن  )فيليك�س(  باكيدان�   »2«
عمل ك�فيد19-: التقييم الدويل لالأمن الغذائي, 2020-2030: حتديث ك�فيد19- وتاأثرياته على الغذاء 

وانعدام االأمن”. وزارة الزراعة االأمريكية, خدمة البح�ث االقت�سادية, يناير 2021.
»3« معهد الت�س�يق ودرا�سات الراأي, “بن�ك الطعام : �س�رة املتلقني للمع�نة الغذائية”, درا�سة معهد الت�س�يق 

ودرا�سات الراأي, 23 فرباير 2021.
»4« اأبي�س )�سيبا�ستيان( وبرون )ماتي�( ول� الي )اأميرييك(. “ك�فيد14-: �سيناري�هات لعامل الزراعة والغذاء 

املناعي؟”, من�س�رات �سيبا�ستيان اأبي�س. ل� دمييرت 2021. من�س�رات معهد العالقات الدولية واال�سرتاتيجية, 
39-25 �س.   .2021

*باحث م�سارك يف معهد العالقات الدولية واال�سرتاتيجية, مدير نادي دمييرت.

م�ساة البحرية امللكية يف العمل
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

ال��ق��وي��ة للجولة  ب��ع��د االن��ط��اق��ة   
نائب  ك����اأ�����ض  دوري  م����ن  االأوىل 
للجوجيت�سو،  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������ض 
حاليا  االأن��دي��ة  ا���س��ت��ع��دادات  تتكثف 
التي  البطولة  من  الثانية  للجولة 
املوافق  املقبل  ال�سبت  يوم  �ستنطلق 
اأرينا  جوجيت�سو  يف  م��ار���ض   27
بالعا�سمة  الريا�سية  زايد  مبدينة 

اأبوظبي.
الوحدة  اأن���دي���ة  الع���ب���و  وي��ح��ر���ض 
وال�سارقة  ي���ا����ض  وب���ن���ي  وال����ع����ني 
النف�ض  ع����ن  ال����دف����اع  ل���ري���ا����س���ات 
القوية  مناف�ساتهم  موا�سلة  على 
خ����ال اجلولة  ت��ف��وق��ه��م  وت���اأك���ي���د 
الثانية، بينما حتاول بقية االأندية 
اللحاق  امل�����س��ارك��ة  واالأك����ادمي����ي����ات 

بركب ال�سدارة واإحياء االأمل علما 
ب��اأن ال��دوري ال ي��زال يف بدايته مع 
املفاجاآت  لتحقيق  م��وات��ي��ة  فر�سة 

وقلب التوقعات.
وي��ق��ول م��ن�����س��ور ال��ظ��اه��ري ع�سو 
االإم���������ارات  احت������اد  اإدارة  جم��ل�����ض 
الرفيع  االأداء  اأن  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و 
�ساركوا يف اجلولة  الذين  لاعبني 
هذه  ب��ه  تتمتع  م��ا  يعك�ض  االأوىل 
وح�سور  اأه���م���ي���ة  م����ن  ال���ب���ط���ول���ة 
جمتمع  واإىل  اإل���ي���ه���م  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
امل�سهد  ب���اأن  وي��وح��ي  اجلوجيت�سو، 

التناف�سي بني االأندية واالأكادمييات 
ت�ساعدي،  ن�سق  يف  ي�سري  امل�ساركة 
ي���واك���ب ال��ت��ط��ل��ع��ات وي��ن�����س��ج��م مع 
اأه����داف وروؤي����ة االحت����اد يف تنظيم 
بريا�سة  ت��رت��ق��ي  ال��ت��ي  ال��ب��ط��والت 

اجلوجيت�سو اإىل اأبعاد جديدة.
اجلولة  اأن  ال���ظ���اه���ري  واأ������س�����اف 
الثانية من كاأ�ض نائب رئي�ض الدولة 
للجوجيت�سو تاأتي قبل اأ�سبوع واحد 
م����ن ان���ط���اق���ة اث���ن���ت���ني م����ن اأب�����رز 
اأبوظبي  وه��م��ا  العاملية  ال��ب��ط��والت 
اأبوظبي  وب��ط��ول��ة  ����س���ام  ج���ران���د 

العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو، االأمر 
ن الاعبني من اختبار  الذي �سيمكجّ
م�ستوياتهم  وت��ع��زي��ز  ج��اه��زي��ت��ه��م 
البطولة  اأن هذه  الفنية، خ�سو�سا 
تعد واحدة من اأهم البطوالت على 
ال�ساحة املحلية، و تزخر بعدد وافر 
م��ن جن���وم ال��دول��ة ال��ذي��ن خا�سوا 

العديد من اال�ستحقاقات العاملية.
م����ن ج���ان���ب���ه ي����وؤك����د ال���ب���ط���ل عمر 
باملز  اأك�����ادمي�����ي�����ة  م�����ن  ال���ف�������س���ل���ي 
يناف�ض  وال���ذي   777 تيم  �سبورت 
62 كجم  ع��ن وزن  ال��ك��ب��ار  ف��ئ��ة  يف 

الدولة  رئي�ض  نائب  كاأ�ض  دوري  اأن 
ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و، مي��ث��ل ب��ط��ول��ة ذات 
اأب���ن���اء االإم�����ارات  قيمة ك��ب��رية ل��ك��ل 
وممار�سي هذه الريا�سة، خ�سو�سا 
اأجندة  يف  م��ك��ان��ت��ه��ا  ر���س��خ��ت  اأن���ه���ا 
ب����ط����والت امل���و����س���م م����ن ن���اح���ي���ة ما 
ت�����س��ه��ده م���ن م��ن��اف�����س��ة ق��وي��ة على 
حملية  ف���ه���ي  ك�����اف�����ة،  االأ������س�����ع�����دة 

مبوا�سفات عاملية.
وت���اب���ع ال��ف�����س��ل��ي اأن����ه وزم������اءه يف 
الفريق عازمون على املناف�سة بقوة 
مراكز  ل�����س��م��ان  اجل���ول���ة  ه����ذه  يف 

ع��ل��ى من�سات  وال���وق���وف  م��ت��ق��دم��ة 
البطولة،  ج��والت  ختام  يف  التتويج 
منوها باأن هذه اجلولة تعد نقطة 
بطولتني  ن���ح���و  م��ه��م��ة  ان����ط����اق 
ال�سهر  ت��ق��ام��ان  كبريتني  عامليتني 

املقبل.
الدولة  رئي�ض  ن��ائ��ب  دوري  وي��ق��ام   
للجوجيت�سو وغريها من البطوالت 
االحتاد  مظلة  حتت  تن�سوي  التي 
�سارمة،  احرتازية  اإج��راءات  و�سط 
ال�سحي  ل����ل����ربوت����وك����ول  ووف�����ق�����ا 
الاعبني  �سامة  ل�سمان  املعتمد 

ال����ذي يفر�ض  االأم�����ر  امل�����س��ارك��ني، 
امل�ساركة  يف  ال��راغ��ب��ني  جميع  على 
نتيجة  اإب���راز  البطولة  مبناف�سات 
���س��ل��ب��ي��ة ل��ف��ح�����ض م�����س��ح��ة االأن�����ف 
 48 م���دت���ه  ت���ت���ج���اوز  ال   PCR

�ساعة.
االإم��������������ارات  احت����������اد  اأن  ي�����ذك�����ر   
�سابق  وق��ت  يف  ك�سف  للجوجيت�سو 
فردي  ت�سنيف  ن��ظ��ام  اع��ت��م��اد  ع��ن 
العمرية  ال��ف��ئ��ات  �سمن  ل��اع��ب��ني 
وال�سباب  )ال���ن���ا����س���ئ���ني  ال����ث����اث 
الاعبون  يح�سد  حيث  وال��ك��ب��ار(، 

الب�ساط  فيها  يدخلون  م��رٍة  كل  يف 
يح�سدون  فيما  الأنديتهم،  النقاط 
ت�سنيفهم  ل���ت���ح�������س���ني  ال����ن����ق����اط 
خ��ت��ام مو�سم  اأي�����س��اً. ويف  ال���ف���ردي 
اجلوجيت�سو، �سيتم حتديد اأ�سحاب 
الت�سنيف االأف�سل يف جميع الفئات 
اأبوظبي  ج��ائ��زة  �سمن  لتكرميهم 

العاملية للجوجيت�سو.
املتناف�سون  ال���اع���ب���ون  ومي���ث���ل   
اإماراتياً  ن���ادي���اً   16 ال��ب��ط��ول��ة  يف 
الوحدة  و  واجل����زي����رة  ال���ع���ني  ه���ي 
والفجرية  ال��و���س��ل  و  واالإم��������ارات 
اإن  اإف  و»اإي�������ه  ال��ق��ت��ال��ي��ة  ل��ل��ف��ن��ون 
ت���ي« وب��ن��ي ي��ا���ض وع��ج��م��ان و�سباب 
الريا�سي  ال�سارقة  و  دب��ي  االأه��ل��ي 
و»فريق 777« و»كوماندو جروب« 
لريا�سات  ال�����س��ارق��ة  و  وال���ظ���ف���رة 

الدفاع عن النف�ض والن�سر.

•• الظفرة -الفجر

حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة تنطلق م�سابقات الدورة 
اأبريل القادم،   3 25 مار�ض اجلاري ولغاية  الثانية ع�سرة من مهرجان الظفرة البحري خال الفرتة من 
على �ساطئ مدينة املرفاأ مبنطقة الظفرة وبتنظيم من جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية 

يف اأبوظبي وبالتعاون مع نادي اأبوظبي للريا�سات ال�سراعية واليخوت.

�سباق  ال�سراعية،  للبواني�ض  �سباق �ساحه  �سباقات بحرية منها  املهرجان عدة  ال��دورة اجلديدة من  وت�سم 
قدما،  التفري�ض، �سباق جنانة للمحامل ال�سراعية فئة 22 قدماً، �سباق مروح للمحامل ال�سراعية فئة 43 
الظفرة  بطولة  احلديثة،  ال�سراعية  للقوارب  الظفرة  �سباق  30قدما،  فئة  الرتاثي  للتجديف  املرفاأ  �سباق 

ل�سيد الكنعد، الكايت �سريف والتجديف الواقف.
والوقائية،  االح��رتازي��ة  االإج����راءات  كافة  تطبيق  على  الكبري  حر�سها  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  واأك���دت 

بالتن�سيق مع اجلهات املعنية بهدف املحافظة على �سحة و�سامة كافة امل�ساركني  واملنظمني.

•• اأبوظبي-الفجر

 3-24 االأرب��ع��اء  ال��ي��وم  م�ساء  ت�سل 
الوطني  منتخبنا  بعثة  جورجيا  اإىل 
الاعبني  من  املكون  للجودو  االأول 
ف��ي��ك��ت��ور ���س��ك��رت��وف امل�����س��ارك يف وزن 

»حتت 73 كجم«، وايفان رميارينكو 
كجم«،واملدرب   100 »حت��ت  وزن  يف 
ا�ستعدادا  ب��اك��ال  املالديفي  اجل��دي��د 
للم�ساركة يف بطولة تبلي�سي جراند 
ي�ست�سيفها  ال���ت���ي  ل���ل���ج���ودو،  ب����رى 
االحتاد اجلورجي يف الفرتة من 26 

البطولة  وجتمع  مار�ض،  وحتى 28 
دولة،   83 513 العبا والعبة من  
بجانب  ه���ي  ع��رب��ي��ة  دول   8 ب��ي��ن��ه��ا 
االأردن،  م�سر،  البحرين،  االإم���ارات، 
التي  اجل��زائ��ر، قطر  امل��غ��رب،  لبنان، 

ان�سمت موؤخرا.

ب���ن ثعلوب  ����س���ع���ادة حم��م��د  و����س���رح 
امل�سارعة  احت������اد  رئ���ي�������ض  ال����درع����ي 
يف  منتخبنا  م�ساركة  ب���اأن  واجل����ودو 
ت��اأت��ي بطموحات  ج��ورج��ي��ا،  ب��ط��ول��ة 
جديدة بعد التعاقد مع مدرب جديد 
الفنية  وال����ق����درات  اخل����ربة  مي��ت��ل��ك 

ال��ت��ي انعك�ست خ��ال ف��رتة االإع���داد 
مبع�سكر  ب������داأت  وال���ت���ي   ، امل��ا���س��ي��ة 
ال��ت��دري��ب امل�����س��رتك يف ت���ل اأب���ي���ب يف 
االحتاد  م��ن  ب��دع��وة  املا�سي  ف��رباي��ر 
االإ�سرائيلي للجودو ، ثم امل�ساركة يف 
بطولة تل اأبيب جراند �سام 2021 

املغلق  بلغاريا  ملع�سكر  االن��ت��ق��ال  ،ث��م 
املتنوع الذي امتد حلوايل  3 اأ�سابيع، 
بعد االعتذار عن امل�ساركة يف بطولة 
، مما  ط�سقند جراند �سام للجودو 
اأتاح الفر�سة للمدرب اجلديد املزيد 
االإع����داد وال��ت��ع��رف على قدرات  م��ن 

ق��رب ، مما ي�ساهم يف  الاعبني عن 
لاألعاب  ط��وك��ي��و  ل����دورة  جتهيزهم 
تقام خال  التي  االأوملبية  الريا�سية 
يوليو   31 وح��ت��ى   23 م��ن  ال��ف��رتة 
االحتاد  ياأمل  والتي  القادم   2021
فيها ت��ك��رار اإجن���از ال��اع��ب ت��وم��ا يف 

 2016 ال��ربازي��ل يف  اأوملبياد ري��و يف 
كاأبرز اإجنازات جودو االإمارات.

و�س�ل بعثة ج�دو االإمارات اإىل ج�رجيا الليلة

»الدرعي« ناأمل تكرار اإجناز توما يف دورة طوكيو املقبلة

م�عد متجدد مع الت�س�يق واحلما�س

اجلولة الثانية من دوري كاأ�س نائب رئي�س الدولة للجوجيت�صو تنطلق 27 مار�س اجلاري

انطالق مهرجان الظفرة البحري غدًا

الدفاع عن النف�س يبحث�ن عن ال�سدارة و التاألق  لريا�سات  وال�سارقة  يا�س  وبني  والعني  • ال�حدة 
• الظاهري: اجل�لة الثانية تعزز ا�ستعدادات الالعبني للم�ساركة يف بط�لتي اأب�ظبي جراند �سالم وعاملية املحرتفني 
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•• اأبوظبي-الفجر

بطولة  من   مع االنطاقة املرتقبة ملناف�سات الن�سخة 12 
اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو حتت عنوان "الطريق 
اإىل املجد"  يف 6 اأبريل املقبل، ومب�ساركة نخبة من العبي 
اجلوجيت�سو على ال�ساحة العاملية، يربز دور جمموعة من 
الرعاة وال�سركاء االإ�سرتاتيجيني للبطولة، الذين �ساهموا 
يف تر�سيخ ح�سور ريا�سة اجلوجيت�سو وانت�سار ثقافتها بني 

�سرائح املجتمع. 
ويف هذا االإطار اأ�ساد �سعادة يو�سف البطران ع�سو جمل�ض 
اإدارة احتاد االإمارات للجوجيت�سو بال�سراكات االإ�سرتاتيجية 
التي حتظى بها ريا�سة اجلوجيت�سو يف الدولة، ودورها يف 
تعزيز التعاون بني اجلهات املختلفة من القطاعني اخلا�ض 
االحتاد  روؤي����ة  حتقيق  يف  امل�ساهمة  �سبيل  يف  واحل��ك��وم��ي 

برت�سيخ دعائم ريا�سة اجلوجيت�سو، وتنظيم اأهم الفعاليات 
العاملية التي تعزز مكانة اأبوظبي كموطن لهذه الريا�سة. 

على  االأهــم  البط�لة  بدعم  "فخ�رون  املطرو�سي: 
�ساحة اجل�جيت�س� العاملية"

ع��رب اأح��م��د امل��ط��رو���س��ي ال��ع�����س��و امل��ن��ت��دب ل�����س��رك��ة "اإعمار 
اأبوظبي  ب��ط��ول��ة  ب��رع��اي��ة  ال�����س��رك��ة  ف��خ��ر  ع��ن  العقارية" 
اً برت�سيخ  العامليجّة ملحرتيف اجلوجيت�سو، والتي ُت�ساهم عامليجّ
دولة  يف  الوطنيجّة  الريا�سات  م��ن  ك��واح��دة  الريا�سة  ه��ذه 
بالغاً  اهتماماً  العقارية" تويل  "اإعمار  اأن  واأك��د  االإم��ارات. 
اع الريا�سة واللياقة البدنيجّة ب�سكل عام، وتقدم دعماً  بقطجّ
كبرياً لهذه املبادرة الريا�سيجّة الرائدة، كما تفخر باعبي 
الوطن الذين يحر�سون على رفع علم الدولة يف من�سات 

التتويج العاملية".

بط�لة  رعاية  يف  خرباتنا  جميع  "ن�سخر  الكعبي: 
اأب�ظبي العاملية ملحرتيف اجل�جيت�س�"

التنفيذي  امل��دي��ر  الكعبي  م���روان  الدكتور  ق��ال  جانبه  م��ن 
ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي  �سركة  يف  ب��االإن��اب��ة  للعمليات 
املحورية  الركيزة  ب�سفتها  "�سحة"،  �سركة  اإن  "�سحة"، 
خربات  ل��دي��ه��ا  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  منظومة  يف 
متعمقة و�سجل حافل يف جمال الرعاية ال�سحية املتقدمة، 
نها من رعاية االأحداث والفعاليات العاملية التي  والذي ميكجّ
ت�ست�سيفها الدولة، وباالأخ�ض العا�سمة اأبوظبي التي تثبت 
االأحداث  اأب���رز  وتنظيم  ا�ست�سافة  يف  ريادتها  ال���دوام  على 
تقدمي  على  حتر�ض  "�سحة"  �سركة  اأن  واأ���س��اف  العاملية. 
امل�ستوى،  عاملية  �سحية  ورع��اي��ة  متكاملة  طبية  خ��دم��ات 
بطوالت  وباالأخ�ض  الريا�سية،  البطوالت  يف  للم�ساركني 
اجلوجي�ستو التي توليها القيادة الر�سيدة اأهمية كبرية، ويف 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  مقدمتها �ساحب 
 ، امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
كونها من الريا�سات التي حتمل الكثري من القيم النبيلة 
يف  اأهميتها  عن  ف�سًا  واملجتمع،  الفرد  على  تنعك�ض  التي 
اأن  الكعبي  واأو���س��ح  والنف�سية".   البدنية  ال�سحة  تعزيز 
املتميزة  الطبية  الرعاية  بتوفري  تت�سرف  "�سحة"  �سركة 
لبطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو، والتي �ستقام 
خال �سهر اأبريل املقبل، وقد ا�ستعدت لرعاية هذا احلدث 
البارز، وجهزت الطواقم الطبية واالإدارية والفنية واملعدات 
الازمة، خا�سة يف ظل الظروف اال�ستثنائية التي فر�سها 
انت�سار فريو�ض كوفيد 19، اإذ تقدم �سركة "�سحة" خدماتها 
و�سط اإجراءات احرتازية �سارمة ووفقاً لربوتوكول االأمن 

وال�سامة املعتمد من قبل اجلهات املعنية بالدولة.
وي��ت��م��ث��ل ال�������س���رك���اء اال���س��رتات��ي��ج��ي��ني الحت�����اد االإم�������ارات 

اأ�ساليب  مطور  وه��ي  العقارية  اإع��م��ار  �سركة  للجوجيت�سو 
ال�سيارات  ���س��ري��ك  م���وت���ورز  وب���رمي���ري  ال��ع�����س��ري��ة  احل���ي���اة 
ال��ق��ن��اة الريا�سية  ال��ري��ا���س��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  احل�����س��ري، وق��ن��اة 
�سريك  ال�سحية  ل��ل��خ��دم��ات  اأب��وظ��ب��ي  و���س��رك��ة  ال��ر���س��م��ي��ة، 
الرعاية ال�سحية، و�سركة برتول اأبوظبي الوطنية "اأدنوك" 
�سريك الطاقة، ووزارة الداخلية ال�سريك احلكومي، ودائرة 
و�سركة  للتمويل،  االإ�سامية  واآف���اق  وال�سياحة،  الثقافة 
اال�ستثمارية  اأبوظبي  و�سركة  امل��ح��دودة،  للطاقة  دول��ف��ني 
"مرموم"،  اأجرو"  و"اإليت  "اأدا�سي"،  ال��ذات��ي��ة  لاأنظمة 
وجم��م��وع��ة ال��ل��ول��و وه���م ال�����س��رك��اء ال��ذه��ب��ي��ني، وجمموعة 
اأب��وظ��ب��ي الريا�سي  ال��ف�����س��ي، وجم��ل�����ض  ال�����س��ري��ك  ال�����س��ق��ر 
الوعي  زي��ادة  اإىل  جميعها  تهدف  والتي  ال��داع��م،  ال�سريك 
واالهتمام املحلي والعاملي بهذه الريا�سة، مبا ي�سمن اطاع 

اجلماهري على كافة التطورات وامل�ستجدات والنتائج. 

تتوجه يوم االأحد املقبل بعثة منتخب 
االإمارات ل�سباب ونا�سئي املبارزة اإىل 
الإقامة  القاهرة  امل�سرية  العا�سمة 
مع�سكر مغلق باملركز االأوملبي باملعادي 
وو�سع  امل�������س���ري،  امل��ن��ت��خ��ب  رف���ق���ة 
اجلاهزية  ع��ل��ى  االأخ�����رية  ال��ل��م�����س��ات 
امل�ساركة  اأج��ل  م��ن  والبدنية  الفنية 
يف بطولة العامل للنا�سئني وال�سباب 
باإ�ستاد  املغطاة  بال�سالة  �ستقام  التي 
القاهرة الدويل خال الفرتة من 3 

اإىل 12 ابريل املقبل.
اأم�ض عن احتاد  واأكد البيان ال�سادر 
املهند�ض  اأن  ل���ل���م���ب���ارزة  االإم���������ارات 
القا�سمي  �سلطان  ب��ن  ���س��امل  ال�سيخ 
رئي�ض االحتادين االإماراتي والعربي 
اإىل  البعثة  ي��رتاأ���ض  �سوف  للمبارزة 
القاهرة، و التي �ست�سم معه املدربني 
اأ����س���ام���ة ع������ادل واأح����م����د م���و����س���ى، و 
االإداريني خليفة الزرعوين، و�سيخة 
العبا   19 اإىل  باالإ�سافة  ال�سام�سي، 

والعبة.
للم�ساركة  املنتخب  ا�ستعدادات  وعن 
توؤكد  ال���ق���وي���ة  ال���ب���ط���ول���ة  ه�����ذه  يف 

ال��دك��ت��ورة ه��دى امل��ط��رو���س��ي االأمني 
اإدارة  ب�����اأن جم��ل�����ض  ل���احت���اد  ال���ع���ام 
احت����اد االإم�������ارات ل��ل��م��ب��ارزة ك���ان قد 
اع��ت��م��د خ��ط��ة ل���ع���ودة ال��ن�����س��اط مع 
م����راع����اة االإج�����������راءات االح����رتازي����ة 
املخت�سة  اجل����ه����ات  م����ن  امل���ع���ت���م���دة 
ال�ستئناف  ا�ستعدادا  وذلك  بالدولة، 
واأنه  واخلارجية،  املحلية  امل�ساركات 
متت اإقامة بطولة االحتاد بالفعل يف 
 ، املا�سي  يناير  �سهر  خال  ال�سارقة 
واأنه فيما يخ�ض التدريبات اليومية 

اإعداد  ب��رن��ام��ج  االحت���اد  اعتمد  فقد 
ك���اف���ة، ومنها  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن��ت��خ��ب��ات 
منتخب ال�سباب والنا�سئني، من اأجل 
العاملية  البطولة  لتلك  اال���س��ت��ع��داد 
امل�����درج�����ة ع���ل���ى روزن�����ام�����ة االحت�����اد 
الدويل، وبناء عليه فاإن اال�ستعدادات 

باملع�سكر  ت����ت����وج  و������س�����وف  ج�����ي�����دة، 
اخل���ارج���ي امل��غ��ل��ق يف ال��ق��اه��رة رفقة 
اأعلى  اإىل  للو�سول  امل�سري  املنتخب 

معدالت الرتكيز هناك.
اأكر  م�ساركة  املتوقع  "من  وقالت: 
800 الع��ب والع��ب��ة فيها، من  م��ن 

 55 اأكر من  اللعبة ميثلون  اأبطال 
دولة، و�سوف تكون املبارزة االماراتية 
الكبري،  امل���ح���ف���ل  ه�����ذا  يف  ح���ا����س���رة 
�ستخ�سع  البطولة  اأن  اإىل  م�سرية 
ل��ت��ط��ب��ي��ق اإج�����������راءات ���س��ح��ي��ة غري 
 " بنظام  �ستقام  اأنها  حيث  م�سبوقة، 

للم�ساركني  ي�سمح  ول��ن   ،" الفقاعة 
اأو �سالة  فيها، باخلروج من الفندق 
امل���ن���اف�������س���ات، م����ع ال��ك�����س��ف ال������دوري 
وتطبيق  والاعبات  الاعبني  على 
ب���روت���وك���ول االحت�����اد ال�����دويل الذي 
اأث��ب��ت ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة يف ك��اأ���ض العامل 

باملجر اأخريا.
اأكرب  م��ن  ت��ع��د  البعثة  اأن  واأ���س��اف��ت 
اللعبة  احت��اد  يوفدها  التي  البعثات 
الدولية  ب���ال���ب���ط���والت  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
لبطوالت  ال�سابقة  بالبعثات  مقارنة 
ال����ع����امل، واأن�������ه مت اإ����س���ن���اد واج���ب���ات 

الوطني  ملنتخبنا  واالإداري���ة  االإداري 
و�سيخة  ال��زرع��وين،  خليفة  من  لكل 
اإط����ار خ��ط��ة االحتاد  ال�����س��ام�����س��ي، يف 
لتاأهيل الكوادر املواطنة لتويل كافة 
االإدارية  اأو  الفنية  �سواء  امل�سوؤوليات 

للمنتخب الوطني .

بعثة منتخبنا للمبارزة ت�صارك ببطولة العامل يف القاهرة

املجد« اإىل  »الطريق  عن�ان  حتت  القادم  اأبريل  تنطلق يف 6 

بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�صو يف ن�صختها 12 حتظى بدعم متزايد من الرعاة وال�صركاء ال�صرتاتيجيني 

وقع جمل�ض ال�سارقة الريا�سي مذكرة تفاهم مع القيادة العامة 
ل�سرطة ال�سارقة تعزيزا لعاقات املجل�ض مع اجلهات واملوؤ�س�سات 
احلكومية يف االإمارة مبا يدعم خططه االإ�سرتاتيجية واأهدافه 
وعقد  واملجتمعي  ال��ري��ا���س��ي  ال����دور  ت��ع��زي��ز  يف  ماي�سهم  ك��ل  يف 
ال�سراكات االإ�سرتاتيجية وتنفيذ خمتلف اخلطط والربامج بني 

الطرفني مبا تتيحه مذكرة التفاهم.
�سرطة  �سباط  ن���ادي  مبقر  م��وؤخ��راً  امل��ذك��رة  على  التوقيع  ج��اء 
القائد  ال�سام�سي  ال��زري  �سيف  اللواء  �سعادة  بح�سور  ال�سارقة 
رئي�ض  احل��زام��ي  ه��ال  عي�سى  و�سعادة  ال�سارقة  ل�سرطة  ال��ع��ام 
مبارك  بن  عبداهلل  العميد  و�سعادة  الريا�سي،  ال�سارقة  جمل�ض 
ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����س��رط��ة ال�����س��ارق��ة وامل���ق���دم حم��م��د بطي 
والرائد  العامة  والعاقات  االإع��ام  اإدارة  نائب مدير  الهاجري 
وال�سيد  الريا�سية،  ال�سوؤون  ق�سم  رئي�ض  اأحمد مبارك اجلنيبي 
بن  علي  حممد  وال�سيد  الريا�سي  اخلبري  العاجل  علي  �سعيد 

القر�ض  بخيت  وال�سيد  احلكومي  االإت�����س��ال  اإدارة  مدير  حماد 
مدير مكتب رئي�ض املجل�ض.

واأكد �سعادة عي�سى هال احلزامي اأنه ياأتي توقيع مذكرة تفاهم 
يف  املجل�ض  ج��ه��ود  �سمن  ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  م��ع 
واحلر�ض  واملوؤ�س�سات  احلكومية  اجلهات  مع  الفعال  التوا�سل 
ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  لروؤى  تنفيذاً  امل�سرتك  التعاون  على 
املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  حم��م��د  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة  ال�سارقة  حاكم  االأعلى 
رئي�ض  ال�سارقة  ح��اك��م  ون��ائ��ب  عهد  ويل  القا�سمي  �سلطان  ب��ن 
املجل�ض التنفيذي. واأ�ساف: اإمياناً باأهمية الدور الفعال ل�سرطة 
�سراكة  خلق  اأج��ل  م��ن  امل��ذك��رة  ه��ذه  توقيع  متثل  فقد  ال�سارقة 
واإ�سرتاتيجية فعالة بني الطرفني تخدم امل�سالح العامة ولتكون 
كاأ�سا�ض يف ظل �سعى املجل�ض اإىل توفري البيئة الريا�سية املائمة 
ب�سكل دائم ومتكامل ي�ساعد على رفع م�ستوى ال�سباب يف االإمارة 

وحتقيق  و�سقلها  ملواهبهم  وتنمية  وثقافياً  ريا�سياً  البا�سمة 
ل�سخ�سيتهم  املتكامل  ال�سليم  والبناء  للنا�سئة  ال�ساملة  التنمية 
وب�سكل يتوافق مع القيم والثقافة االإ�سامية واإعدادهم ليكونوا 

قادة امل�ستقبل وحتقيق االأهداف التي ي�سعى لها املجل�ض.
ال�سارقة على جميع  به �سرطة  ال��ذي تقوم  الكبري  ال��دور  وثمن 
امل�ستويات يف االإم��ارة، باالإ�سافة اإىل دورها الريا�سي من خال 
اإقامة البطوالت والفعاليات الريا�سية التي ت�سهم يف رفع الوعى 
باأهمية الريا�سة وممار�ستها ب�سكل دائم وفائدتها لاإن�سان وهو 
ما ي�ساهم اأي�ساً يف ن�سر ر�سالة الريا�سة وماي�سجع عليه جمل�ض 
ال�سارقة الريا�سي من خال اإقدام خمتلف اجلهات والدوائر يف 
اأ�سلوب  احلث على االهتمام الدائم بالريا�سة ملنت�سبيها وجعلها 
ن�سر  اإىل  مايقود  ك��ل  م�ساندة  على  دائ��م��اً  نحر�ض  لذلك  حياة 
واجلهات  ال�سرطة  مع  بالتعاون  البا�سمة  االإم���ارة  يف  الريا�سة 

االأخرى.

•• اأبوظبي-الفجر

قررت رابطة املحرتفني االإماراتية تعديل تواريخ اجلوالت الثاث املتبقية 
23 يف موعدها  من دوري اخلليج العربي، بحيث تقام مباريات اجلولة 
املحدد م�سبقا يومي 2-3 اأبريل املقبل، فيما �ستكون اجلولة 24 بتاريخ 
3 مايو املقبل، تليها اجلولة 25 بتاريخ 7 من ال�سهر ذاته ، ويختتم دوري 

اخلليج العربي باإقامة اجلولة 26 واالأخرية يف 11 مايو. 
يوم  االأخ��رية على  الثاث  اجل��والت  �ستقام  كانت  اإذا  �سيتم حتديد  فيما 
ال��ع��دال��ة بني  ال��رتت��ي��ب ولتحقيق م��ب��داأ  ي��وم��ني ح�سب ج���دول  اأو  واح���د 

االأندية املتناف�سة �سواء على اللقب اأو عدم الهبوط.
االآ�سيوي جل��دول مباريات دوري  اإع��ان االحت��اد  ذل��ك على �سوء  وياأتي 
االإماراتية،  ل��اأن��دي��ة  التمهيدي  ال���دور  م��ب��اري��ات  وتعديل  اآ�سيا  اأب��ط��ال 

اخلارجية  امل�ساركات  يف  االأن��دي��ة  لدعم  الرابطة  م��ب��ادرات  م��ع  ومتا�سيا 
والتي مت اإعانها يف بداية املو�سم اجلاري، وتنفيذا ملتطلبات االأندية.

وعلى اجلانب االآخر، تقرر تعديل موعد نهائي كاأ�ض اخلليج العربي الذي 
�سيجمع فريقي �سباب االأهلي والن�سر ليقام يف 7:05 م�ساء التا�سع من 
اأبريل املقبل على ا�ستاد نادي ال�سارقة بدال من املوعد ال�سابق والذي كان 

حمددا له يوم 6 اأبريل.

جاء ذلك خال اجتماع اللجنة الفنية لرابطة املحرتفني االإماراتية الذي 
عقد م�ساء اأم�ض 22 مار�ض اجلاري عرب تقنية االت�سال املرئي عن بعد، 
اللجنة  رئي�ض  الرابطة،  اإدارة  جمل�ض  ع�سو  امل��ري  طالب  ح�سن  برئا�سة 
اللجنة  رئي�ض  نائب  االإدارة،  جمل�ض  ع�سو  ال�سبيبي  علي  ط��ارق  الفنية، 
القنوات  مع  والت�ساور  التن�سيق  وبعد  اللجنة،  اأع�ساء  وح�سور  الفنية 

املالكة للحقوق.

بعد حتديد االحتاد االآ�سي�ي مل�اعيد دوري االأبطال..

رابطة املحرتفني تعلن تواريخ اجلولت املتبقية من دوري اخلليج العربي
نهائي كاأ�س اخلليج العربي 9 اأبريل

املجل�س الريا�صي و�صرطة ال�صارقة 
يعززان التعاون امل�صرتك

»الأوملبية الوطنية« ت�صارك يف اجتماع 
الأجندة الأوملبية الدولية »2020+5«

اللجنة  اجتماع  يف  الوطنية  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  �ساركت   
االأول  اأم�ض  بعد م�ساء  الذي عقد عن  الدولية  االأوملبية 
وا�ستعر�ض اأبرز التو�سيات التي وردت يف االأجندة االأوملبية 

لل�سنوات اخلم�ض املقبلة واملعروفة ب� "2020+5".
ومثلت املهند�سة عزة بنت �سليمان االأمني العام امل�ساعد 
 .. واالإداري����ة  املالية  لل�سوؤون  الوطنية  االأومل��ب��ي��ة  للجنة 
باخ رئي�ض  تراأ�سه توما�ض  الذي  اللجنة خال االجتماع 
اللجنة االأوملبية الدولية مب�ساركة جميع اللجان االأوملبية 
التو�سيات  ا���س��ت��ع��را���ض  و���س��ه��د  ال��ع��امل  ال��وط��ن��ي��ة ح���ول 
اخل��م�����ض ع�����س��رة ال��ت��ي ت��ر���س��م م��ام��ح احل��رك��ة االأوملبية 

خال املرحلة املقبلة.
وت���ن���اول االج��ت��م��اع اآخ����ر امل�����س��ت��ج��دات ب��خ�����س��و���ض دورة 
االعتماد  ب��ط��اق��ات  واإ���س��دار  االأومل��ب��ي��ة بطوكيو  االأل��ع��اب 
للدول امل�ساركة مع اإمكانية تقلي�ض عدد الوفود يف واحد 
من االإج��راءات الرامية للحفاظ على �سامة امل�ساركني 

فريو�ض  انت�سار  م��ن  احل��د  و  الكبري  االأومل��ب��ي  ب��احل��دث 
كوفيد – 19.

الوفود  بتطعيم  اخلا�ض  اجلانب  امل�ساركون  ا�ستعر�ض  و 
لاألعاب  املنظمة  اللجنة  ت�����س��رتط  مل  ح��ي��ث  امل�����س��ارك��ة 
19 قبل ال�سفر  ح�سول الريا�سيني على لقاح كوفيد - 
اإىل طوكيو، لي�سبح غري اإلزامي لكنها ن�سحت يف الوقت 
االآمنة  امل�ساركة  لتعزيز  ال��ل��ق��اح  على  باحل�سول  نف�سه 

للجميع وتقليل ن�سبة االإ�سابة باملر�ض.
كانت اللجنة املنظمة لدورة االألعاب االأوملبية بطوكيو قد 
اليابان  اإىل  اعتمدت ع��دم دخ��ول اجلماهري من اخل��ارج 
تكون  اأن  على  ال���دورة  يف  امل�ساركني  املتطوعني  وح���ددت 
بع�ض  وج��ود  اليابانيني فقط مع  العظمى من  الغالبية 
االأخ��رى قد ت�سل  ال��دول  اال�ستثناءات لن�سبة قليلة من 
500 متطوع ممن ميتلكون مهارات معينة يف بع�ض  ل� 

اجلوانب مثل اللغات ومهارات التوا�سل املختلفة.
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الفجر الريا�ضي

ي�ستهدف قائد املنتخب الربتغايل كري�ستيانو رونالدو 
حتقيق رقم قيا�سي جديد على م�ستوى منتخب باده 
ل��اأه��داف يف  ت�سجيًا  االأك��ر  الاعب  اأ�سبح  بعدما 

تاريخ كرة القدم.
وعلى امل�ستوى املنتخب الوطني �سجل رونالدو 102 
ي�سجل  اأكر العب  ليكون  170 مباراة  هدفاً خال 

اأهداف دولية مع اأي منتخب اأوروبي حتى االآن.
اأه����داف فقط من   7 بعد  على  رون��ال��دو  اأ���س��ب��ح  كما 
معادلة الرقم القيا�سي لعدد االأهداف التي ي�سجلها 

اأي العب مع منتخب باده ب�سكل عام يف العامل 
االإي��راين علي  با�سم  امل�سجل  الرقم  كله وهو 

دائي بر�سيد 109 اأهداف.
و�ستكون الفر�سة �سانحة اأمام رونالدو 

القيا�سي لدائي  الرقم  لاقرتاب من 
ورمب��ا حتطيمه من خ��ال مواجهات 

اأذربيجان  اأم�����ام  ال��ربت��غ��ايل  امل��ن��ت��خ��ب 
24 و27  اأي����ام  و���س��رب��ي��ا ول��وك�����س��م��ب��ورغ 
و30 مار�ض )اآذار( اجلاري يف الت�سفيات 

ملونديال  امل���وؤه���ل���ة  االأوروب������ي������ة 
.2022

وك�������ان رون����ال����دو 

اف��ت��ت��ح اأه���داف���ه ال��دول��ي��ة م��ن خ���ال ه���دف املنتخب 
املباراة  خ��ال  اليونان  مرمى  يف  الوحيد  الربتغايل 
افتتاح  1-2 يف  ال��ربت��غ��ايل  امل��ن��ت��خ��ب  خ�����س��ره��ا  ال��ت��ي 
 )2004 )ي������ورو  االأوروب�����ي�����ة  االأمم  ك���اأ����ض  ب��ط��ول��ة 
الثامنة  الدولية  املباراة  هي  هذه  وكانت  بالربتغال، 

لرونالدو مع املنتخب الربتغايل.
ويف املقابل، كان اأحدث اأهداف رونالدو مع الفريق يف 
التي فاز  الودية  املباراة  اأن��دورا خال  �سباك منتخب 

فيها الفريق 0-7.
رونالدو  هز  الطويلة،  ال�سنوات  ه��ذه  وخ��ال 
ب����ه����دف واح����د  م���ن���ت���خ���ب���اً   41 ����س���ب���اك 
املنتخبني  �سباك  وك��ان��ت  االأق����ل،  على 
ال��ل��ي��ت��واين وال�����س��وي��دي ه��م��ا االأكر 
بر�سيد  رونالدو  باأهداف  اهتزازاً 
�سبعة اأهداف يف �سباك كل منهما.

رونالدو  اأ�سبح  واح��د  اأ�سبوع  وقبل 
ل��اأه��داف يف  ت�سجيًا  االأك��ر  الاعب 
هدفاً   770 بر�سيد  ال��ق��دم  ك��رة  ت��اري��خ 
الربازيلي  االأ�سطورة  رقم  حمطماً 

بيليه.

�ستيفن  ال�سابق،  اإجنلرتا  قائد  ق��ال 
ج�������ريارد، اإن�����ه م��ن��ده�����ض م���ن ق���رار 
غاريث  االإجنليزي،  املنتخب  م��درب 
�ساوثغيت، با�ستبعاد ترينت األك�سندر 
قبل  ال��ف��ري��ق  ت�سكيلة  م��ن  اأرن���ول���د، 
العامل  ك��اأ���ض  ت�سفيات  يف  م��ب��اري��ات 
2022 هذا ال�سهر، وو�سف مدافع 
ليفربول باأنه اأف�سل ظهري اأمين يف 

الباد.
من  لت�سكيلة  األ��ك�����س��ن��در  ين�سم  مل 
قبل  �ساوثغيت،  للمدرب  العباً   26
خو�ض ثاث مباريات يف الت�سفيات 

مع �سان مارينو، واألبانيا وبولندا.
بانتظام  22 عاماً  وي�سارك الاعب 
اإجنلرتا، منذ ظهوره يف  ت�سكيلة  يف 
كاأ�ض العامل 2018، لكن �ساوثفيت 
يف  الاعب  م�ستوى  تراجع  اإن  ق��ال 

الفرتة االأخرية كلفه موقعه.
ومي����ل����ك ����س���اوث���غ���ي���ت ال���ع���دي���د من 
االأمين،  الظهري  اخليارات يف مركز 
و�����س����م ب���ال���ف���ع���ل ك����اي����ل ووك�������ر من 
تريبيري  وك��ريان  �سيتي،  مان�س�سرت 
جيم�ض  وري�ض  مدريد،  اأتلتيكو  من 

من ت�سيل�سي.

وق������ال م������درب ري���ن���ج���رز، ج������ريارد، 
م��و���س��م��اً كاعب   17 ق�����س��ى  ال����ذي 
يحتاج  "األك�سندر  ل���ي���ف���رب���ول:  يف 
م�ستواه،  ي�ستعيد  حتى  ال��دع��م  اإىل 
اأعتقد اأن ترينت اأف�سل ظهري اأمين 

اإجنليزي يف الباد".

تعلمته  ����س���يء  "هناك  واأ������س�����اف: 
اأن يكون  اأنه ال ميكن  اللعب،  خال 
م�����س��ت��واك ب��ا���س��ت��م��رار 10 م��ن 10، 
ع��ن��دم��ا ت��رتاج��ع ف��اإن��ك حت��ت��اج اإىل 
الدعم واحلب واالهتمام من املدرب، 

وب�سكل اأكرب من اأي �سخ�ض اآخر".

واأ�ساف "لذا اأنا منده�ض من القرار 
ل��ك��ن ه���ذا راأي����ي، وراأي����ي غ��ري مهم. 
يتخذ  ال��ذي  ه��و  �ساوثجيت  ج��اري��ث 
ال���ق���رار. ال اأح���ت���اج ب��ال�����س��رورة اإىل 
االتفاق مع القرار لكني ل�ست مدربا 

الإجنلرتا".

�سان  منتخب  اإجن��ل��رتا  وت�ست�سيف 
تلعب  اأن  قبل  اخلمي�ض  ي��وم  مارينو 
يف ���س��ي��اف��ة األ���ب���ان���ي���ا ي�����وم االأح������د. 
اأي�سا  االإجنليزي  املنتخب  و�سيلعب 
على اأر�سه اأمام بولندا يف 31 مار�ض 

اآذار اجلاري.

تويف اإجلني بايلور، اأ�سطورة ليكرز واأحد اأعظم العبي دوري 
86 عاما  التاريخ، عن  االأمريكي للمحرتفني يف  ال�سلة  كرة 
ا�ستهر  ال��ذي  بايلور  وف��ارق  ال�سابق.  فريقه  اأعلن  ما  بح�سب 
بعدما  التاريخ  يف  ال���دوري  بلقب  يتوج  مل  الع��ب  اأعظم  باأنه 
اإياين  بزوجته  ب�سام حماطاً  م��رات،  ثماين  النهائي  خ�سر 
وابنته كري�ستل، بح�سب ما اأفاد الفريق الذي دافع عن األوانه 

طيلة 14 مو�سما بني 1958 و1971.
ونقل ليكرز عن زوجته اإياين قولها "اإجلني كان حب حياتي 
الهائلة  ب�سجاعته  ذهلت  اجلميع،  مثل  املف�سل.  و�سديقي 
وكرامته والوقت الذي قدمه جلميع املعجبني. يف هذا الوقت، 

اأطلب اأن اأحظى وعائلتنا باخل�سو�سية للحزن على وفاته".
1958 ح��ني �سمه يف  ع��ام  ب��اي��ل��ور  ليكرز على  خ��ي��ار  ووق���ع 
1958 كاخليار رقم واحد عندما كان الفريق  "دارفت" عام 
يف مينيابولي�ض عو�سا عن لو�ض اأجنلي�ض. وترك اأثره �سريعا 
بتحقيقه ما معدله 24،9 نقطة يف املباراة الواحدة مع 15 

يف  االأول،  مو�سمه  خ��ال  حا�سمة  مت��ري��رات  و4،1  متابعة 
طريقه ليفر�ض نف�سه اأحد اأ�ساطري النادي والدوري و�سوال 
اىل اعتزاله جمرباً عام 1971 يف مو�سمه الرابع ع�سر ب�سبب 

م�ساكل يف الركبة.
 23149 ر���س��ي��ده  ويف  م�سريته  م(   1،96( ب��اي��ل��ور  واأن��ه��ى 
نقطة، مبعدل 27،4 يف املباراة الواحدة، اإ�سافة اىل 11463 
متابعة )مبعدل 13،5 يف املباراة الواحدة( و3650 متريرة 

حا�سمة )4،3 يف املباراة الواحدة(.
ورغم دوره يف حتويل ليكرز اىل اأحد اأكر الفرق املهيمنة يف 
اإرث��ه بلقب  ال��دوري خال ال�ستينات، عجز بايلور عن تتويج 
ثاث  بينها  م���رات،  ث��م��اين  النهائي  ال���دور  يف  �سقط  بعدما 
التقليدي بو�سطن  الغرمي  �سبع مباريات �سد  مواجهات من 

�سلتيك�ض.
ويف احدى مباريات نهائي مو�سم 1961 �سد �سلتيك�ض �سجل 
زال �سادما حتى  ما  قيا�سيا  رقما  نقطة، حمققا   61 بايلور 

الدور  مباراة �سمن  النقاط لاعب يف  اليوم من حيث عدد 
النهائي.

ول�سوء حظ بايلور، توج ليكرز بلقب مو�سم 1972-1971 
بعدما اعتزل اللعب عقب ت�سع مباريات فقط يف ذلك املو�سم 

ب�سبب االإ�سابة.
واعرتافا مبا قدمه للنادي، منح ليكرز خامت البطولة لبايلور 

وقد بيع يف 2013 مقابل 132 األف دوالر.
22 الذي ارت��داه بايلور ورفعه يف  وقرر ليكرز �سحب الرقم 
امللعب  خ��ارج  متثاال  ل��ه  بنى  كما  �سنرت"،  "�ستايبل�ض  ملعب 

وك�سف عنه النقاب يف 2018.
وبقي بايلور يف الدوري بعد اعتزاله اللعب بتوليه االإ�سراف 
 1986 1974 و1979. ويف  ج��از بني  اأورل��ي��ان��ز  نيو  على 
ان�سم اإىل اجلار لو�ض اأجنلي�ض كليربز حني توىل مهمة نائب 
مدير عمليات كرة ال�سلة وبقي يف هذا املن�سب حتى ا�ستقالته 

عام 2008.

لعدم  العميق،  اأ�سفه  ع��ن  دي��ب��اال،  ب��اول��و  االأرجنتيني  اأع���رب 
االأ�سهر  خ��ال  يوفنتو�ض  يف  زم��ائ��ه  م�ساعدة  م��ن  متكنه 
مت�سوق  اأن��ه  اأك��د  لكنه  الركبة،  يف  اإ�سابته  ب�سبب  االأخ���رية، 

للعودة للمناف�سة، بعد فرتة التوقف الدويل.
يجعلني  �سيء  "ال  اإن�ستغرام:  على  ديباال عرب ح�سابه  كتب 
املعاناة  االأ���س��ه��ر،  ال��ف��ري��ق خ��ال ه��ذه  اأ���س��ع��د م��ن م�ساعدة 
مع  اللعب  م��ن  تتمكن  ال  عندما  اأك���رب  اأو  مت�ساوية،  ت��ك��ون 

زمائك".
واأ�ساف: "اأمامنا �سهرين ملوا�سلة املناف�سة، واالآن يجب اأن 
نتحد اأكر من اأي وقت م�سى، اأوا�سل التدريب واأنا متحم�ض 

للعودة اإىل زمائي يف الفريق بعد فرتة التوقف".

الثاين(  يناير )كانون   10 املاعب منذ  ديباال عن  ويغيب 
امل��ا���س��ي، ع��ن��دم��ا اأ���س��ي��ب يف رك��ب��ت��ه ال��ي�����س��رى خ���ال مباراة 

بالدوري اأمام �سا�سولو.
�سوف  دي��ب��اال  اأن  يعتقد  ال��ب��داي��ة  يف  يوفنتو�ض  ن���ادي  وك���ان 
يتعافى يف حوايل 15 يوماً اأو ثاثة اأ�سابيع، ولكن بداًل من 

ذلك، مت مد هذه الفرتة ب�سبب �سل�سلة من امل�ساعفات.
وخال هذا املو�سم، �سارك االأرجنتيني يف 16 مباراة، و�سجل 

فيها فقط ثاثة اأهداف.
ومن املتوقع اأن يعود ديباال اإىل يوفنتو�ض 3 اأبريل )ني�سان( 
مباراة  العجوز"  "ال�سيدة  ف��ري��ق  يخو�ض  عندما  امل��ق��ب��ل، 

الديربي اأمام تورينو.

االآن  حتى  االإ���س��ب��اين  م��دري��د  ري���ال  ن���ادي  نفقات  بلغت 
304 مايني يورو لتقوية خطه الهجومي، بعد رحيل 
نادي  اإىل  رون��ال��دو  كري�ستيانو  ال��ربت��غ��ايل  االأ���س��ط��ورة 

يوفنتو�ض االإيطايل يف يوليو 2018.
وب��رغ��م ك��ل ه���ذه االأم�����وال ال��ط��ائ��ل��ة ال��ت��ي مت توجيهها 
الفريق  اأن  اإال  موا�سم،   3 م��دار  على  العبني   6 ل�سراء 
رون��ال��دو، حيث  غ��ي��اب  االإ���س��ب��اين مل ينجح يف تعوي�ض 
اإىل  ا�ستعادته  اأج��ل  لل�سعي من  االأ���س��وات حاليا  تتعاىل 

قلعة الريال برغم جتاوزه ال� 36 عاما.
وب��ع��د رح��ي��ل رون��ال��دو ت��ع��اق��دت اإدارة ري���ال م��دري��د مع 

البلجيكي اإيدين هازارد مقابل 115 مليون يورو، ومل 
اأه��داف، كما تعاقدت   4 ينجح ه��ازارد �سوى يف ت�سجيل 
مليون   45 ب  تقدر  ب�سفقة  فين�سيو�ض  الربازيلي  مع 
ثم  الفريق،  13 هدفا مع  �سوى  ي�سجل  فيما مل  ي��ورو 
مع ال�سربي لوكا يوفيت�ض مقابل 60 مليون يورو ومل 
ي�سجل �سوى هدفني قبل اأن تتم اإعارته اإىل اينرتاخت 
رودريجو  ال��ربازي��ل��ي  م��ع  التعاقد  مت  كما  ف��ران��ك��ف��ورت، 
 8 ���س��وى  ي����ورو وال����ذي مل ي�سجل  45 م��ل��ي��ون  م��ق��اب��ل 
قيمتها  ب�سفقة  دي��از  ماريانو  واالإ�سباين  اأه��داف فقط، 
ثم  اهداف،   6 �سوى  ي�سجل  مل  فيما  يورو  مليون   22

مواطنه اإبراهيم دياز �ساحب ال� 17 مليون يورو والذي 
مل ي�سجل �سوى هدفني. وبح�ساب كل االأهداف ال�سابقة 
لتعوي�ض  معهم  التعاقد  مت  ال��ذي��ن   "6 ال�"  لاعبني 
 35 اإىل  اإجماليها  ي�سل  رون��ال��دو  كري�ستيانو  رح��ي��ل 
رونالدو  كري�ستيانو  اأه���داف  م��ع��دل  يظل  فيما  ه��دف��ا، 
ال��واح��د. ويحتل  50 هدفا يف املو�سم  اأك��ر م��ن  وح��ده 
ري����ال م��دري��د امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ح��ال��ي��ا يف ج����دول ترتيب 
اأتليتيكو  ب��ع��د  نقطة   60 بر�سيد  االإ���س��ب��اين  ال����دوري 
66 نقطة، وبر�سلونة �ساحب  مدريد االأول �ساحب ال� 

املركز الثاين بر�سيد 62 نقطة.

رونالدو رحيل  لتعوي�س  الريال  نفقات  يورو  ماليني   304

رقم قيا�صي جديد يف انتظار 
كري�صتيانو رونالدو

جريارد منده�س من ا�صتبعاد اأرنولد 
من ت�صكيلة اإجنلرتا

وفاة اأ�صطورة ليكرز اإجلني بايلور عن 86 عاما 

ديبال يك�صف موعد عودته اإىل املالعب

�سدد يوتا جاز قب�سته على �سدارة 
فوزه  بتحقيقه  ال��غ��رب��ي��ة  املنطقة 
ال�ساد�ض تواليا يف دوري كرة ال�سلة 
على  وك��ان  للمحرتفني  االمريكي 
عري�سة  ب��ن��ت��ي��ج��ة  ب��ول��ز  ���س��ي��ك��اغ��و 
لو�ض  ق��ل��ب  ح��ني  يف   ،95-120
اجنلي�ض كليربز تخلفه بفارق 22 
نقطة اأمام اتانتا هوك�ض اإىل فوز 

الفت.
وت���األ���ق يف ���س��ف��وف ال��ف��ائ��ز جنمه 
 30 ال��ذي �سجل  دون��وف��ان ميت�سل 
نقطة يف حني جنح الفرن�سي رودي 
غوبري يف حتقيق "الدابل دابل" مع 
وتاألق  متابعات.  و10  نقطة   21
الرميات  يف  حت����دي����دا  دون�����وف�����ان 
الثاثية حيث جنح يف خم�ض من 
8 حماوالت لريفع فريقه ر�سيده 
هزمية   11 مقابل  ف���وزا   31 اىل 

فقط يف الدوري املنتظم.
 5 ب��ف��ارق  �سيكاغو  ت��ق��دم  اأن  وب��ع��د 
امل����ب����اراة، �سرب  م��ط��ل��ع  ن���ق���اط يف 
االول  ال�������س���وط  ب���ق���وة يف  ات���ان���ت���ا 
ليتقدم 56-42 يف نهايته بف�سل 
يف  �ساهم  كما  مليت�سل.  نقطة   21

جون  اال���س��رتايل  للفائز  الت�سجل 
مقعد  م��ن  نقطة   17 م��ع  اينغلز 
واأ�ساف  االح��ت��ي��اط��ي��ني  ال��اع��ب��ني 
جوردان كارك�سون )16( ومايك 

كونلي )15(.
اف�سل  الف��ني  زاك  ك��ان  املقابل،  يف 
م�سجل يف �سفوف �سيكاغو مع 27 

نقطة.
�سنايدر  كوين  يوتا  م��درب  واعترب 
الفوز  مفتاح  ك��ان  فريقه  دف���اع  ان 
بقوله "كنا يف مهمة وقف هجمات 
بدرجة  وجنحنا  املناف�ض  ال��ف��ري��ق 

عالية يف هذه الناحية".
وت�����خ�����ط�����ى م�����ي�����ل�����ووك�����ي ب���اك�������ض 
ياني�ض  ال���ي���ون���اين  جن���م���ه  غ���ي���اب 
اال�سابة  ب���داع���ي  ان��ت��ي��ت��وك��ومن��ب��و 
انت�ساراته  ع���دد  ل��ريف��ع  رك��ب��ت��ه  يف 
ت��غ��ل��ب��ه على  اث����ر   7 اىل  امل��ت��ت��ال��ي��ة 

انديانا باي�سرز 115-140.
و�����س����ج����ل الع�������ب االرت�������ك�������از ج����رو 
 14 م����ع  ن��ق��ط��ة   28 ه����ول����ي����داي 
ميدلتون  خري�ض  وا�ساف  متابعة 
 20 ك��ون��وت��ون  وب���ات  نقطة   25

نقطة للفائز اي�سا.

وب��ق��ي ب��اك�����ض يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف 
28 انت�سارا  املنطقة ال�سرقية مع 

مقابل 14 هزمية.

وقلب لو�ض اجنلي�ض كليربز تخلفه 
الثالث  الربع  نقطة يف   22 بفارق 
فائزا  ليخرج  هوك�ض  اتانتا  ام��ام 

عليه 110-119.
ب��ال��ف��وز اىل لوك  ال��ف�����س��ل  وي���ع���ود 
18 دقيقة  �سارك يف  ال��ذي  كينارد 

وجنح يف ت�سجيل 20 نقطة وقلب 
النتيجة يف �سالح فريقه باال�سافة 
االخر  االح��ت��ي��اط��ي  م�ساهمة  اىل 

21 نقطة و10  تريان�ض مان مع 
متابعات..

"كنت جاهزا مل�ساعدة  وقال كينارد 
زم��ائ��ي. ك��ان االم��ر يتعلق بجلب 
امللعب  ار�سية  بع�ض احليوية على 

وهذا ما قمنا به".
لقد  ���س��ع��ب��ا  ال���ف���وز  "كان  وا����س���اف 
اظهرنا قوة �سكيمة وقتالية خال 

املباراة".
وكان اتانتا ي�سعى اىل حتقيق فوزه 
التا�سع تواليا وكان يف طريقه اىل 
بلوغ هدفه عندما تقدم بفارق 34 
ال�سوط  م��راح��ل  اح���دى  يف  نقطة 
الثاين قبل ان ينهي ال�سوط االول 

متقدما 48-63.
الفارق  كليربز جنح يف ق�سم  لكن 
 53 ت�سجيل  يف  وجن���ح  ت��دري��ج��ي��ا 
مل��ن��اف�����س��ه من   22 ن��ق��ط��ة م��ق��اب��ل 
نهاية  الثالث حتى  الربع  منت�سف 

الربع االخري ليخرج فائزا.
نقطة   25 لينارد  ك��واه��ي  و�سجل 
مت����ري����رات  و5  م���ت���اب���ع���ات   7 م����ع 
ح��ا���س��م��ة، يف ح��ني ك���ان ت���راي يانغ 
اخلا�سر  �سفوف  م�سجل يف  اف�سل 

وا������س�����اف ج���ون  ن���ق���ط���ة   28 م����ع 
كولينز 23 نقطة.

وو�����س����ع ه��ي��و���س��نت روك���ت�������ض حدا 
تغلبه  اث����ر  ت��وال��ي��ا  ه���زمي���ة  ل20 
 99-117 راب��ت��ورز  تورونتو  على 
�سون  جل����اي  ن��ق��ط��ة   22 ب��ف�����س��ل 

و20 ل�سرتلينغ براون.
وقال مدرب الفائز �ستيفان �سيا�ض 
���س��ع��وري يف  ا���س��ف  ان  مي��ك��ن  "ال 
ال���وق���ت احل������ايل. ان����ا ف���خ���وز جدا 
بال�سباب. قاتلنا ب�سرا�سة يف االونة 
اأرى اخل��ي��ب��ة على  االخ����رية وك��ن��ت 
تلقوا  ال����ذي����ن  ال���اع���ب���ني  وج������وه 
الليلة  اأم��ا  االخ���رى،  تلو  اخل�سارة 
ف��ك��ان اجل��م��ي��ع ���س��ع��داء ويف اأج���واء 
اح��ت��ف��ال��ي��ة. االأم����ر رائ���ع اأن���ا �سعيد 

للغاية من اأجل هوؤالء ال�سباب".
ويف املباريات االأخرى، فاز ممفي�ض 
�سلتيك�ض  بو�سطن  على  غريزليز 
132-126، وت�سارلوت هورنت�ض 
-100 �سبريز  انتونيو  �سان  على 
ثاندر  �سيتي  واوك���اه���وم���ا   ،97
على ميني�سوتا متربوولفز 112-
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يوتا جاز ي�صدد قب�صته على �صدارة املنطقة الغربية 



 
ذهب لزيارة قرب والده فاكت�صف اختفاء اجلثة

واقعة غريبة للغاية �سهدتها قرية احليبة مبحافظة بنى �سويف، 
جنوب العا�سمة امل�سرية، متثلت يف اختفاء جثة اأحد املتوفني بعد 

عامني من دفنه يف املقربة اململوكة لاأ�سرة.
�سرطة  مركز  اإىل  ر�سمي  بباغ  احل�سن  اأب��و  حممد  اأحمد  وتقدم 
الف�سن ببني �سويف، يفيد باأنه خال زيارته لقرب وال��ده، فوجئ 
بهدم اأجزاء منه، لكن املفاجاأة االأكرب كانت يف اختفاء جثمان والده 

الذي دفن يف املقربة نهاية عام 2018.
اأنه  اأق��وال��ه،  اأك��د االب��ن االأك��رب يف  واأم��ام �سابط املباحث املخت�ض، 
ل��زي��ارة ق��رب وال��ده��م يف مقابر  اأ�سقائه االأ�سغر  اأث��ن��اء ذه��اب��ه م��ع 
االأ����س���رة، ف��وج��ئ��وا ب��ه��دم امل��ق��ربة وع���دم وج���ود جثة وال��ده��م، ومت 

حترير حم�سر يف مركز �سرطة الف�سن.
وقال اأبو احل�سن يف ت�سريحات خا�سة ل��سكاي نيوز عربية اأنه ذهب 
يوم اجلمعة املا�سي ب�سحبة والدته واثنني من اأ�سقائه لزيارة قرب 
اأنهم حني اقرتبوا  والده، يف الذكرى الثانية لوفاته، م�سريا اىل 
من املقربة �ساهدوا اآثار عمليات هدم الأجزاء كبرية، لكنهم اأ�سيبوا 
داخل  وج��وده��ا  وع���دم  االأب  جثة  اختفاء  اكت�سفوا  ح��ني  ب�سدمة 

مقربته.
واأ�ساف: "بحثنا عن جثمان والدي يف املقابر املجاورة وبع�سها كان 
مفتوحا لكننا مل نتو�سل ل�سيء، بعدها قررنا التقدم بباغ اإثبات 
ذهبت  واأي��ن  ما حدث  اكت�ساف  يف  مل�ساعدتنا  ال�سرطة  ملركز  حالة 

جثة اأبي ومن امل�سوؤول عن االأمر".

ب�صبب دخول احلمام.. معركة بالأيدي 
بني والدة طالبة ومديرة مدر�صة

بعد  ابنتها،  فيه  ت��در���ض  م��دي��رة معهد  وال���دة طالبة على  اع��ت��دت 
ح�سول االأخرية على مذكرة تاأديبية جراء ذهابها اإىل احلمام ملدة 
45 دقيقة. حدثت الواقعة، اجلمعة املا�سي، يف معهد كالديروين 
l'istituto comprensivo Calderone يف مدينة كاريني يف 
املرحلة  يف  طالبة  اإب��اغ  بعد  اإيطاليا،  بجنوبي  بالريمو  مقاطعة 
على  فذهبت  ت��اأدي��ب،  مذكرة  على  بح�سولها  والدتها  االإع��دادي��ة 

الفور اإىل مكان الدرا�سة ملعرفة االأ�سباب.
الف�سل،  مدر�ض  اأ�سدره  ال��ذي  التاأديبي  االإج��راء  تفا�سيل  وتعود 
 45 هناك  وبقيتا  زميلة،  م��ع  احل��م��ام  اإىل  الطالبة  توجه  نتيجة 
دقيقة كاملة، دون تقدمي �سبب لغيابهما الطويل، ما اأدى اإىل كتابة 
"الريبوبليكا"  ل�سحيفة  وفقاً  الفتاتني،  كل من  �سجل  املذكرة يف 

االإيطالية.
لكن يبدو اأن و�سول االأم اإىل املعهد مل تكن خطوة جيدة مطلقاً، اإذ 
دخلت يف م�سادة كبرية بداأت بال�سراخ، عندما طلبت احلديث مع 

املعلم، ليزيد املوقف توتراً بينهما.
ول�سوء احلظ عندما تدخلت مديرة املعهد، كلوديا نوتارو، لتهدئة 
االأمور، اأ�سيبت ب�سربة عنيفة من والدة الطالبة الغا�سبة، بل ومت 
دفعها بعنف على احلائط، ونقلت على اإثرها اإىل اأحد امل�ست�سفيات 

ب�سيارة اإ�سعاف.
مع  لل�سجار  الف�سل  اإىل  ذهبت  للمديرة،  االأم  �سرب  بعد  وحتى 
امل��ذع��وري��ن، ولكن حل�سن احلظ  الطلبة  اأم���ام  اأخ���رى  م��رة  املعلم 
هذه املرة ف�سلت يف مهاجمته، بعد اإيقاف احلا�سرين لها، لتتدخل 

ال�سرطة بعد ات�سال املديرة امل�سابة بهم.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

فنلندا اأ�صعد بلد يف العامل 
"اأ�سعد بلد يف العامل" لتح�سني �سورتها يف العامل، مما  اأف��ادت فنلندا من نيلها لل�سنة الرابعة على التوايل لقب 
�ساهم يف تعزيز قطاعات االأعمال فيها، وقدرتها على ا�ستقطاب ال�سياح، مع اأن البع�ض كان يعترب �سابقاً اأن ف�سل 

ال�ستاء فيها طويل وقا�ٍض، واأن مطبخها دون نكهة.
ولكن هل الفنلنديون �سعداء فعًا؟ مع اأن فنلندا حتتل منذ العام 2018 �سدارة "موؤ�سر ال�سعادة" العاملي، يعرتف 
وباردو  �سامتون  باأنهم  ن�سمة  مايني   5.5 عددهم  البالغ  لرو�سيا  املتاخم  اال�سكندنايف  البلد  هذا  �سكان  من  كر 

الطباع وكئيبون اإىل حدجّ ما، وباأنهم لي�سوا من النوع الذي ينب�ض بالفرح.
2012، اإىل ا�ستطاعات راأي من معهد  وي�ستند معدو الدرا�سة التي ترعاها االأمم املتحدة واملن�سورة �سنويا منذ 
ال�سخ�سية. وتتم مقاطعة هذه  ال�سعادة  ب�ساأن درجة  ا�ستبيانات  ال�سكان عن  دولة يجيب فيها   149 يف  "غالوب" 

البيانات مع اإجمايل الناجت املحلي وموؤ�سرات الت�سامن واحلرية الفردية والف�ساد، لو�سع درجة نهائية على 10.
ل�"يوم ال�سعادة العاملي" الذي  ل منذ ع�سر �سنوات مقيا�ساً  اأحياناً هذه املنهجية، فهي ت�سكجّ اأن ثمة من ينتقد  ومع 

حددته االأمم املتحدة كل 20 مار�ض "اآذار".
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يت�صاقط جلدهما عند ا�صتخدام معجون الأ�صنان 
االأ�سنان  ن��ادرة جتاه معجون  وابنتها من ح�سا�سية  اأ�سرتالية  �سيدة  تعاين 

توؤدي اإىل ت�ساقط جلدهما وحدوث التهابات يف ل�سان االأم وفم الطفلة.
�ض االأطباء اإ�سابة ديزيريه فان دير بيك هاركر وابنتها اأريا البالغة  و�سخجّ
واملواد  وال��ب��اراب��ني  ال��ك��ربي��ت��ات  م��ن ح�سا�سية جت��اه  ���س��ن��وات   6 العمر  م��ن 
احلافظة مثل فينوك�سي اإيثانول، والتي توجد يف معظم معاجني االأ�سنان 

واأدوات التنظيف.
وقالت ديزيريه وهي اأم لطفلني من ملبورن اإن فمها يتق�سر بعد تنظيف 
اأ�سنانها بالفر�ساة، بينما تعاين ابنتها با�ستمرار من اأكزميا حول �سفتيها. 

واأ�سافت "غالًبا ما تتق�سر بطانة فمي بعد تنظيف اأ�سناين بالفر�ساة".
ظهرت  اأن  بعد  حالتها،  �سبب  ه��و  االأ���س��ن��ان  معجون  اأن  ديزيريه  واأدرك���ت 
اأكزميا متكررة يف �سفتي ابنتها وحول فمها، واعتقدت يف البداية اأن حالة 
اأ�سابع  اأن توجه  الغذائي، قبل  ل�سيء ما يف نظامها  ا�ستجابة  ابنتها كانت 
التي تعاين  ديزيريه عن احل�سا�سية  االأ�سنان. وتقول  اإىل معجون  االتهام 
اأكن  التي حتتوي على كربيتات، ومل  املنتجات  " لدي ح�سا�سية من  منها 

اأدرك اأن معجون االأ�سنان يحتوي عليها".

طلبت 7 اآلت حا�صبة فت�صلمت 7 وجبات معكرونة
يحتوي  ت�سلمت طرداً  ريا�سيات بريطانية ب�سدمة عندما  اأ�سيبت معلمة 
على 7 وجبات معكرونة بالدجاج واللحم املقدد، بداًل من طلبها الذي هو 

عبارة عن اآالت حا�سبة طلبتها من االإنرتنت لطابها يف املدر�سة.
�سوراً  باإجنلرتا،  ويكفيلد،  يف  تقيم  التي  جاغر،  األي�سون  املعلمة  ون�سرت 
تويرت:  ع��رب  معلقة  "موري�سونز"  متجر  م��ن  ت�سلمتها  ال��ت��ي  للوجبات 
اأطباق  �سبع  morrisons وتر�سل لك  �سبع حا�سبات من  تطلب  "عندما 

با�ستا الدجاج وحلم اخلنزير املقدد كبديل".
و�سرعان ما انت�سرت تغريدتها على نطاق وا�سع يف بريطانيا، وح�سلت على 
اأكر من 4000 اإعجاب واأعيد تغريدها مئات املرات، ح�سب ما ورد يف موقع 

"مريور" الربيطاين.
ورد ح�ساب "موري�سونز"، رابع اأكرب �سل�سلة حمات �سوبر ماركت يف اململكة 
املتحدة، ومقرها يف برادفورد، على من�سور املعلمة، وطلب منها رقم طلبها 

وعنوان بريدها االإلكرتوين والرمز الربيدي.
وقدمت �سل�سلة املتاجر اعتذاراً للمعلمة، واأر�سلت لها احلا�سبات ال�7 التي 
كهدية  بالدجاج  املعكرونة  بوجبات  باالحتفاظ  لها  �سمحت  كما  طلبتها، 

رمزية للخطاأ الذي حدث عند ا�ستام الطلب.

مقلب ابنة مايا دياب لها 
ينقلب عليها مب�صهد طريف

ن�����س��رت ال��ف��ن��ان��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  مايا 
دي���اب  ف��ي��دي��و  ملقلب ح�����س��رت له 
اب��ن��ت��ه��ا ل��ت��وق��ع��ه��ا ب����ه، وذل�����ك يف 
موقع  ع��ل��ى  اخل��ا���س��ة  �سفحتها 
عمدت  اإذ  االجتماعي،  التوا�سل 
نر  اإىل  معانقتها  وب��ع��د  ابنتها 
لينقلب  وج��ه��ه��ا  ع��ل��ى  ال��ط��ح��ني 
على  الطحني  ويقع  عليها  الفخ 
واأرفقت  طريف،  مب�سهد  وجهها 
كتبت  ب��ت��ع��ل��ي��ق  ال���ف���ي���دي���و  م���اي���ا 
وقع  الأم��ه  حفرة  حفر  فيه:"من 

فيها".
ن�����س��رت م���وؤخ���راً  اأن م���اي���ا  ي���ذك���ر 
�����س����ورة ل���ه���ا ب���رف���ق���ة وال���دت���ه���ا، 
برفقة  اأي�������س���اً  ����س���ورة  واأرف����ق����ت 
ابنتها . وجاء االأمر مبنا�سبة عيد 
اأم�ض  اأول  اأول  واف���ق  ال���ذي  االأم 
على  تعليقاً  م��اي��ا  وكتبت  االأح���د 
مدر�سة  ه��ي  االأم��وم��ة  ال�سور:" 
احل��ب وال��ع��ط��اء ب��ا ح���دود.. كل 

عيد اأم واأننت بخري".

جنل مارادونا يطالب 
باحل�صول على جن�صية والده

بوين�ض  يف  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
اآير�ض اإن دييغو جونيور، جنل جنم 
الراحل  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال���ق���دم  ك����رة 
اأرم��ان��دو م��ارادون��ا، �سيح�سل  دييغو 
 25 يف  االأرجنتينية  اجلن�سية  على 
واأع����رب ال�سحايف  م��ار���ض اجل����اري. 
واالأب  القدم  كرة  الريا�سي ومدرب 
مارادونا  اأرم��ان��دو  دييغو  لطفلني، 
عن  ر���س��م��ًي��ا  ع��ام��ا(   34( �سيناغرا 
جن�سية  ع��ل��ى  احل�����س��ول  يف  رغ��ب��ت��ه 
والده. يف االأرجنتني، ين�ض القانون 
االأرجنتيني  امل��واط��ن  اأب��ن��اء  اأن  على 
املولودين يف اخلارج ميكنهم اختيار 
دييغو  ل��ع��ب  اجل��ن�����س��ي��ة.  اك��ت�����س��اب 
الكروية  م�سريته  معظم  م��ارادون��ا 
االإ�سباين،  بر�سلونة  م��ع  اأوروب����ا،  يف 
ملدة  اإيطاليا  يف  خا�ض  ب�سكل  ولكن 
اإىل   1984 م���ن  ����س���ن���وات  ث���م���اين 
يحمل  حيث  ن��اب��ويل،  م��ع   1992
دييغو  وق�����ال  االآن.  ا���س��م��ه  امل��ل��ع��ب 
عن  �سادر  �سحايف  بيان  يف  جونيور 
وزارة اخلارجية االأرجنتينية: "لقد 
 50% اأنني  دائ��ًم��ا  وا�سًحا يل  ك��ان 
اأرجنتيني.   50% و  ن���اب���ويل  م���ن 
ل��ط��امل��ا ك��ان��ت ل���دي ال��رغ��ب��ة واالأم���ل 
يف اإ���س��ف��اء ال��ط��اب��ع ال��ر���س��م��ي على 
يل،  بالن�سبة  االأرجنتيني.  انتمائي 
هذا م�سدر فخر كبري وعاطفة واأنا 
اأعلم، من ال�سماء، اأن والدي �سيكون 

اأي�سا فخورا جدا".
�سبتمرب  ولد دييغو جونيور يف 20 
بني  م����ن  االأك�������رب  وه�����و   ،1986
مارادونا  بهم  اعرتف  اأ�سقاء  خم�سة 
ع��ام��ا( وجيانا )32  دامل��ا )33  م��ع 
كاوديا  ال�سابقة  زوجته  من  عاما( 
عاما( من   24( وجانا  فيافينيي، 
عاقة مع فالرييا �سابالني، ودييغو 
فرناندو )7 �سنوات( جنل �سديقته 

ال�صني توقف ثالثة �صياح 
لتخريبهم ال�صور العظيم

�سياح  ثاثة  توقيف  �سينيون  م�سوؤولون  اأعلن 
اأحد  العظيم،  ال�سني  ���س��ور  تخريبهم  ب�سبب 
الباد،  ���س��ع��ب��ي��ة يف  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل���ع���امل  اأك����ر 
مديرو  واأ���س��ار  عليهم.  مالية  غ��رام��ة  وف��ر���ض 
بيان  يف  اخلا�سة  ال�سياحية  بادالينغ  منطقة 
اأم�ض  اأول  اأول  اأوق��ف��وا  وام����راأة  رجلني  اأن  اإىل 
االأح����د ب��ع��دم��ا ك��ت��ب��وا اأ���س��م��اءه��م ع��ل��ى احلائط 
وت�سكل  اأخ����رى.  ح���ادة  واأدوات  و�سلك  مبفتاح 
بادالينغ الواقعة على بعد حوايل 70 كيلومرتاً 
االأق�����س��ام �سعبية يف اجل���دار  اأك����ر  ب��ك��ني،  م��ن 
عن  تفا�سيل  البيان  يقدم  ومل  ال�سياح.  ل��دى 
ال�سياح الثاثة.  اأو مدة توقيف  مبلغ الغرامة 
ومب��وج��ب ال��ق��ان��ون ال�����س��ي��ن��ي حل��م��اي��ة االآث����ار 
الثقافية، تبلغ غرامة النحت اأو اخلرب�سة على 
مبنى تاريخي اأقل من 200 يوان )31 دوالراً( 
اأ���س��رار ج�سيمة، ميكن  اإحل���اق  ح��ال  لكن يف   ،
مع  اأي���ام   10 اإىل  ت�سل  مل��دة  املرتكبني  توقيف 

غرامة قدرها 500 يوان.

معركة بني فيلني تثري ذعر اجلمهور  
خال  ف��ي��ان  "تعارك"  بعدما  حتقيقا،  رو���س��ي��ا  فتحت 
مدرجات  من  واق��رتب��ا  مو�سكو،  �سرق  �سريك،  يف  عر�ض 

اجلمهور، الذين هرعوا للهروب مذعورين.
واأظ���ه���رت ل��ق��ط��ات ف��ي��دي��و اأح����د ال��ف��ي��ل��ني خ���ال عر�ض 
�سريك االأحد يف مدينة قازان عا�سمة ترت�ستان على بعد 
اأكر من 800 كيلومرت �سرق مو�سكو، وهو يدفع باالآخر 
ويبداأ يف الدو�ض عليه، و�سط تدافع ح�سد من املتفرجني 

للخروج من القاعة.
وقال �سريك قازان اإن "اجلمهور �سهد �سجارا بني الفيلني 
"مل  احلا�سرين  اأن  م�سيفا  وماجدا"،  جيني  الهنديني 

يكونوا يف خطر".
الفيلة  الرغم من طبع  "على  بيان  ال�سريك يف  واأو���س��ح 
الربيع.  يتقلب خ�سو�سا يف ف�سل  لكن مزاجها  الهادئ، 
ان��ت��ب��اه مدربهما،  ج���ذب  اإىل  �سعيا  ال��ف��ي��ان  ي��ك��ون  وق���د 

فحاوال اإظهار حبهما من خال نوبة الغرية".
خال  املتفرجني  مع  التوا�سل  انقطاع  يكون  قد  كذلك 

ر على احليوانات، وفق البيان. فرتة اجلائحة اأثجّ
وق�����ال ف����رع ق������ازان يف جل��ن��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق امل�������س���وؤول���ة عن 
التحقيقات يف اجلرائم الكربى، يف بيان اإنه يدر�ض "كل 

الظروف املحيطة باحلادث".
واأ�ساف البيان "�سيجرى تقومي قانوين ب�ساأن ت�سرفات 
باإظهار  ل��ل��ح��ي��وان��ات  ���س��م��ح��وا  ال���ذي���ن  ال�����س��ريك  ع��م��ال 

العدوانية خال العر�ض".

اأ�صرتاليا.. هجوم مرعب للعناكب على املنازل 
ولكنها  اأ�سرتاليا،  االأ�سواأ منذ عقود، �سربت  الفي�سانات 
مل توؤثر على حياة الب�سر فقط، بل دفعت اآالف العناكب 
للتحرك يف جماعات، بلقطات "مرعبة" ر�سدتها مواقع 

التوا�سل االجتماعي.
واأ�سدرت والية نيو �ساوث ويلز، االأكر اكتظاظا بال�سكان 
اأ�سواأ في�سانات  اأوامر االإجاء، االأحد، بعد  اأ�سرتاليا،  يف 

منذ عقود.
طلبا   640 ع��ل��ى  ال���والي���ة  يف  ال���ط���وارئ  خ���دم���ات  وردت 
لاإنقاذ  طلبا   66 �سمنها  من  ال�سبت،  م�ساء  للم�ساعدة 

من الفي�سانات.
ي���ف���رون من  ال��ع��ن��اك��ب وه���م  ك��م��ا مت ر���س��د االآالف م���ن 
الفي�سانات  من  هربا  املفتوحة،  االأماكن  اإىل  اأع�سا�سهم 

التي اأغرقت م�ساكنهم، وفقا ملوقع "ديلي ميل".
على  يزحف  هائا  �سربا  املحليني  ال�سكان  اأح��د  و���س��ور 
طول خور كين�سيا، على ال�ساحل ال�سمايل االأو�سط لنيو 

�ساوث ويلز اأم�ض االأول االثنني.
و�سوهدت العناكب وهي تنتقل �سويا يف اأفواج، لتغري لون 
االأر�سية الرتابية اإىل االأ�سود يف منظر و�سفه م�ستخدمي 

و�سائل التوا�سل االجتماعي "باملرعب".
وتزحف  االأر����ض  م��ن  تخرج  وه��ي  العناكب  ت�سوير  ومت 
الهروب  حماولتها  اأثناء  واملنازل  واملرائب  االأ�سوار  فوق 

من مياه الفي�سانات يف نيو �ساوث ويلز.

اجلد له دور رئي�صي يف ت�صاقط ال�صعر الوراثي
االأك�����ر �سيوعاً  ال�����س��ب��ب  ال����وراث����ي  ال�����س��ل��ع  ي��ع��د 
عن  ناجتة  طبيعية  حالة  وه��و  ال�سعر،  لت�ساقط 
مزيج من العوامل الوراثية وم�ستويات الهرمون. 
ي��وؤرق كل  كابو�ساً مزعجاً  الوراثي  ال�سلع  وميثل 
من يرى يف اأج��داده هذا االأم��ر، ومع ذلك ميكن 

اإبطاء زحفه �سواء باالأدوية اأو بزراعة ال�سعر.
ق���ال ط��ب��ي��ب االأم���را����ض اجل��ل��دي��ة االأمل�����اين اأوف���ه 
�سفي�ستنربج اإن العامل احلا�سم يف ال�سلع الوراثي 
هو ال�سفرة اجلينية واال�ستعداد الوراثي، مو�سحاً 
اأنه ُي�سار لتكون بقعة �سلعاء على اجلزء اخللفي 
اأنه ت�ساقط  اأو قلة كثافة ال�سعر على  من الراأ�ض 
الناحية الطبية ال  اأنه من  واأ�ساف  �سعر وراث��ي. 
وم��ا مدى  ومتى  �سيتاأثر  ال��ذي  َم��ن  توقع  ميكن 
التوقع  ميكن  عام  وب�سكل  لكن  التاأثر،  هذا  �سدة 
من �سورة االأجداد، ال �سيما اجلد من ناحية االأم، 
ال�سعر  ت�ساقط  يف  رئي�سي  دور  ل��ه  ي��ك��ون  وال���ذي 
االأمرا�ض  طبيب  اأو���س��ح  جانبه،  وم��ن  ال��وراث��ي. 
اجل���ل���دي���ة االأمل�������اين اأن����دري����ا�����ض ف��ي��رن اأن�����ه لي�ض 
القلق يو�سى  ال�سلع، لكن عند  بال�سرورة وراثة 

بعناية،  ال�سعر  فح�ض  يتم  حيث  املبكر،  بالك�سف 
املبكرة  امل��وؤ���س��رات  اكت�ساف  اأي�����س��اً  يتيح  م��ا  وه��و 
مبكراً،  عليه  التعرف  مت  فكلما  ال�سعر،  لت�ساقط 
كان ذلك اأف�سل. واأ�ساف فيرن اأن ت�ساقط ال�سعر 
الع�سرين،  ���س��ن  ق��ب��ل  ال��رج��ال  بع�ض  ل���دى  ي��ب��داأ 
والبع�ض االآخر يف وقت الحق، والبع�ض ال يظهر 

عليه اأبداً، وتزيد الن�سبة مع التقدم يف العمر.
لت�ساقط  النف�سي  ال��ع��بء  ب��اأخ��ذ  ف��ي��رن  وي��ن�����س��ح 
م�سرياً  اجل��د،  حممل  على  ال��رج��ال  عند  ال�سعر 
ال�سعر  على  �سيحافظ  ال��دوائ��ي  ال��ع��اج  اأن  اإىل 
املفقود،  ال�سعر  ُيعيد  ل��ن  ولكنه  ف��ق��ط،  امل��وج��ود 
م��ع االل���ت���زام ب���اجل���دول ال��زم��ن��ي ل��ل��ع��اج وامل���دة، 
ال��ت��ي ي��ق��رره��ا ال��ط��ب��ي��ب. وت��ع��ت��رب زراع����ة ال�سعر 
الوقت  نف�ض  يف  ولكنها  دمي��وم��ة،  اأك���ر  طريقة 
اأكر تكلفة، كما اأنها تتطلب بع�ض اال�سرتاطات: 
فمن ناحية يجب اأن تكون هناك فجوات وا�سحة 
اأو بقع �سلعاء. ومن ناحية اأخرى، يجب اأن يكون 
هناك ما يكفي من ال�سعر املتربع به على موؤخرة 

الراأ�ض.

  رجل يعرب امليدان االأحمر يف م��سك� و�سط اأج�اء باردة -ا ف ب

كيم كاردا�صيان بزي ع�صكري
متابعيها  على  كاردا�سيان   ال��واق��ع  كيم  تلفزيون  جنمة  اأطلت 
الع�سكري،  ال���زي  ب��ل��وك  لها  خ�سعت  ت�سوير  جل�سة  ب��اأح��دث 
التوا�سل  م��وق��ع  على  اخل��ا���س��ة  �سفحتها  يف  ال�����س��ور  ون�����س��رت 
االجتماعي، وارتدت كيم ف�ستانا ق�سريا وحذاء عاليا، وتركت 

�سعرها من�سداًل على كتفيها بت�سريحة ناعمة.
يذكر اأن كيم ن�سرت موؤخراً، جمموع �سور جديدة يف �سفحتها 
جل�سة  اأح��دث  من  االجتماعي،  التوا�سل  موقع  على  اخلا�سة 
ت�سوير برفقة اأختها غري ال�سقيقة كيندال جيرن واإىل جانبهما 
خيل بلقطة عفوية وارتدت كيم وكيندال املاب�ض نف�سها باللون 
الكاميل والبيج وت�سريحة �سعر جمعدة وماكياج باألوان ترابية، 

ما اأثار اإعجاب متابعيهما ب�سكل كبري.


