
   

الإمارات تعلق الرحالت القادمة من الهند 
•• اأبوظبي-وام:

ال��وط��ن��ي��ة لإدارة  امل���دين وال��ه��ي��ئ��ة  ل��ل��ط��ران  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اأع��ل��ن��ت 
ال��رح��ات اجلوية  ال��ط��وارئ والأزم���ات وال��ك��وارث عن تعليق جميع 
للناقات الوطنية والأجنبية القادمة من جمهورية الهند، وكذلك 
الرتانزيت  رح���ات  با�ستثناء  م��ن��ه��ا،  ال��ق��ادم��ن  ال��رتان��زي��ت  رك���اب 
القادمة للدولة واملتجهة اإىل الهند. واأ�سارت الهيئة يف بيان اأ�سدرته 
ام�س اأنه ي�سرتط على القادمن من الهند عرب دول اأخرى اأن تكون 
لكي ي�سمح لهم  14 يوماً  ال��دول ل تقل عن  اإقامتهم يف تلك  م��دة 
بدخول الدولة، وذلك اعتباراً من ال�ساعة 23:59 من يوم ال�سبت 
املوافق 24 اأبريل 2021 وملدة 10 اأيام قابلة للتمديد مع ا�ستمرار 
دولة  رع��اي��ا  ا�ستثناء  الهيئة  واأك���دت  البلدين.  ب��ن  ال�سحن  رح��ات 
الر�سمية  وال��وف��ود  البلدين  ب��ن  الدبلوما�سية  والبعثات  الإم����ارات 
وطائرات رجال الأعمال واأ�سحاب الإقامة الذهبية من هذا القرار 
على اأن يتم اإلزامهم بالإجراءات الوقائية.            )التفا�سيل �س2(

الإمارات تدين حماولة احلوثيني 
ا�شتهداف خمي�س م�شيط بطائرة مفخخة

•• اأبوظبي -وام:

ملحاولت  ال�سديدين  وا�ستنكارها  اإدانتها  عن  الإم���ارات  دول��ة  اأعربت 
اإيران، ا�ستهداف املدنين  ميلي�سيات احلوثي الإرهابية املدعومة من 
والأعيان املدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يف خمي�س م�سيط باململكة 
اعرت�ستها  مفخخة،  طائرة  خال  من  ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية 
ق���وات التحالف. واأك����دت دول���ة الإم����ارات - يف ب��ي��ان ���س��ادر ع��ن وزارة 
الإرهابية  الهجمات  هذه  ا�ستمرار  اأن   - ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
جلماعة احلوثي يعك�س حتديها ال�سافر للمجتمع الدويل وا�ستخفافها 

بجميع القوانن والأعراف الدولية.      )التفا�سيل �س3(

اخلياري يعر�س �سورة ل�سعيد ورئي�س حملتهالبابا فرن�سي�س و�سعد احلريري يتبادلن الهدايا يف الفاتيكان. )ا ف ب( 

قوات رو�سية تنتظر ال�سعود على منت طائرات النقل يف ميناء تاغانروج

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س بنني مبنا�شبة اإعادة انتخابه

•• اأبوظبي -وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة باتري�س تالون رئي�س جمهورية بنن وذلك 

مبنا�سبة اإعادة انتخابه.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتن اإىل فخامة الرئي�س باتري�س تالون.

حممد بن را�سد خال م�ساركته يف قمة القادة حول املناخ  )وام(

بايدن يتعهد بخف�س انبعاثات بالده من غازات االحتبا�س احلراري بني 50 و52 باملئة بحلول 2030 

حممد بن را�شد ي�شارك يف اأعمال اليوم الأول من قمة القادة حول املناخ 
•• دبي -نيويورك -وام: 

تراأ�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« وفد دولة الإمارات يف اأعمال 
اليوم الأول من قمة القادة املنعقدة »عن بعد« حول املناخ والتي ي�ست�سيفها 

الرئي�س الأمريكي جو بايدن خال يومي 22 و23 اأبريل اجلاري.

تاأكيدا  ال��دول  اأربعن من قادة  اإىل جانب  القمة  وتاأتي م�ساركة �سموه يف 
ل��دور دول��ة الإم����ارات ومكانتها ال��رائ��دة يف العمل امل��ن��اخ��ي، وج��ه��وده��ا يف 

الت�سدي لتداعيات تغر املناخ، والو�سول اإىل اقت�ساد منخف�س الكربون.
يلقيها  كلمة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  و�سيكون 
اأعمال اليوم الثاين من القمة، وي�ستعر�س من خالها روؤية دولة  خال 

الإمارات وطموحاتها ب�ساأن العمل من اأجل املناخ. )التفا�سيل �س2(

البابا يعد بزيارة لبنان بعد اإنهاء اجلمود ال�سيا�سي

ا�شطرابات بعد تنحية قا�شية عن حتقيق بف�شاد يف لبنان 
•• عوا�صم-رويرتز:

وعد البابا فرن�سي�س رئي�س الوزراء 
احلريري  ���س��ع��د  امل��ك��ل��ف  ال��ل��ب��ن��اين 
ب����اأن ي����زور لبنان  اأم�������س اخل��م��ي�����س 
القوى  ت��ن��ح��ي  اأن  ق��ب��ل  ل��ي�����س  ل��ك��ن 
ال�سيا�سية خافاتها جانبا من اأجل 
اإن  الفاتيكان  وق��ال  ال��ب��اد.  �سالح 
احلريري، الذي �سيجتمع كذلك مع 
زعماء اإيطاليا خال زيارة ق�سرة 
البابا  مع  حمادثات  اأج��رى  للباد، 

ا�ستمرت نحو ن�سف ال�ساعة.
للتلفزيون  احل�������ري�������ري  وق����������ال 
�سيزور  البابا  اإن  ذلك  بعد  اللبناين 
ال�سا�سة  يتمكن  اأن  بعد  لكن  الباد 
املنق�سمون من التفاق على ت�سكيل 

حكومة جديدة.
لبنان  �سيزور  البابا  واأ�ساف قدا�سة 
ل���ك���ن ب���ع���د ت�����س��ك��ي��ل احل����ك����وم����ة... 

واأجهزة  ملفات  اأخ��ذت  لبنان،  جبل 
ال�سركة.  مقر  م��ن  معها  كمبيوتر 

وانت�سرت قوات الأمن يف املوقع.
واع��رت���س ال��رئ��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين على 
عويدات  غ�سان  ال��ع��ام  النائب  ق��رار 
ف�ساد  ق�سايا  ع��ن  القا�سية  تنحية 
وي�سعى  امل���ا����س���ي.  الأ����س���ب���وع  م����ايل 
مل�����س��اءل��ة ح��اك��م م�سرف  ال��رئ��ي�����س 

لبنان املركزي ريا�س �سامة.
اإىل  وت����ف����اق����م اخل��������اف وو������س�����ل 
املحلية،  الإع���ام  وو�سائل  ال�سوارع 
اأظهر بو�سوح  اإنه  ويقول منتقدون 
النظام  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال��ق��ب�����س��ة 
اأزمة  م��ن  ي��ع��اين  بلد  يف  الق�سائي 
وتراكم  الف�ساد  يف  متجذرة  مالية 
امل��ايل يف  النهيار  وت�سبب  ال��دي��ون. 
و�سل  العملة  قيمة  تدهور  لبنان يف 
ع��م��ل ال��ب��ن��وك وح���رم امل��ودع��ن من 

اأموالهم.

فرن�سي�س  ال��ب��اب��ا  ل��ق��دا���س��ة  ���س��رح��ت 
وطلبت  منها  ن��ع��اين  ال��ت��ي  امل�ساكل 

من قدا�سته م�ساعدة.
ج��اء ه��ذا يف الوقت ال��ذي ح��ذر فيه 
الرئي�س اللبناين مي�سال عون اأم�س 
اخلمي�س من مغبة تدمر املمتلكات 
يف  حتقيق  ع��ن  قا�سية  تنحية  بعد 
ف�����س��اد م���ايل الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي مما 
دفعها هي واأن�سارها لقتحام مكتب 

لل�سرافة.
الت�سريحات  ب��ت��ل��ك  ع����ون  واأدىل 
اأمني  ب��ع��د اج��ت��م��اع  ب��ي��ان ���س��در  يف 
ت�سريف  حكومة  وزراء  رئي�س  �سم 
الأع������م������ال ح�������س���ان دي��������اب ووزي������ر 

الداخلية وم�سوؤولن اآخرين.
وذك����رت و���س��ائ��ل اإع����ام حم��ل��ي��ة اأن 
اقتحمت  ع�����ون  غ�������ادة  ال���ق���ا����س���ي���ة 
الأرب���ع���اء ه��ي واآخ����رون مقر �سركة 
ل��ت��ن��ح��ي��ت��ه��ا عن  ����س���راف���ة يف حت����د 

امل�ساركن  ب��ع�����س  وق����ام  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
بتحطيم الأبواب.

وتلك هي املحاولة الثانية لقتحام 
جانب  م��ن  ال�سرافة  �سركة  مكتب 
تربطها  ل  ال���ت���ي  ع����ون  ال��ق��ا���س��ي��ة 

بدا  لكن  بالرئي�س  مبا�سرة  ق��راب��ة 
ب�سكل  امل��وؤي��دي��ن  م��ن  اأن�����س��اره��ا  اأن 
الأنباء  وذك��رت وكالة  كبر حلزبه. 
القا�سية،  اأن  الر�سمية  اللبنانية 
منطقة  يف  الدع�������اء  مم��ث��ل��ة  وه����ي 

اختفى عن االأنظار بعد اتهامه الرئي�س �سعيد:

النيابة الع�شكرية ُت�شدر بطاقة جلب يف حق را�شد اخلياري

مو�سكو تبداأ �سحب قواتها بالقرب من اأوكرانيا

رو�شيا تهدد الناتو بالرد على اأي تطورات �شلبية
ليبيا وال�سودان والنيجر: ندعو االأطراف الت�سادية ل�سبط النف�س 

جرنال ت�شادي يك�شف عن انق�شامات باجلي�س بعد مقتل ديبي
•• عوا�صم- وكاالت:

حوار  اإق��ام��ة  اإىل  والنيجر  وال�سودان  ليبيا  ق��ادة  دع��ا 
ت�ساد،  جمهورية  يف  املختلفة  الأط����راف  ب��ن  وط��ن��ي 
با�ستخدامها،  التهديد  اأو  القوة  ا�ستخدام  عن  بعيدا 
الإفريقي  ال�سلم والأمن  وعقد جل�سة طارئة ملجل�س 
التوتر،  تخفيف  �ساأنها  من  وتدابر  خطوات  لتخاذ 
وا�ستقرار  ال�سلم والأمن  وامل�ساهمة يف �سون وتعزيز 

املنطقة.
ب���ي���ان م�سرتك  ال����ث����اث، يف  ال������دول  ق�����ادة  وط���ال���ب 
اخلمي�س، الأطراف يف ت�ساد بتغليب م�سلحة الباد، 
وانتهاج احلوار والتحلي بروح امل�سوؤولية، حفاظا على 
اجلهات  جميع  داع��ي��ة  املنطقة"،  يف  وال�سلم  الأم���ن 
الفاعلة اإىل ممار�سة �سبط النف�س، وجتديد اللتزام 

باحلفاظ على وحدة ت�ساد و�سامة اأرا�سيها.
الت�سادي،  اجلي�س  يف  ب���ارز  ج���رال  ك�سف  ذل���ك،  اإىل 

النظامية،  القوات  يف  حادة  انق�سامات  عن  اخلمي�س، 
الباد  لإدارة  ع�سكري  جمل�س  ت�سكيل  خلفية  على 
اإدري�س ديبي، جنل الرئي�س  واإعان اجلرال حممد 
ال����راح����ل، ت����ويل ال�����س��ل��ط��ة ب��ع��د م��ق��ت��ل وال�����ده خال 
اإرهابين ت�سللوا من ليبيا  القتال ل�سد  م�ساركته يف 
ب�سرعة  ي��زح��ف��ون  وك���ان���وا  ال��ت�����س��ادي��ة  الأرا����س���ي  اإىل 

لجتياح العا�سمة اأجنامينا.
واأع����ل����ن اجل������رال اإدري���������س ع��ب��دال��رح��م��ن دي���ك���و، يف 
كبرة  جمموعة  رف�س  ل�ِ)العربية.نت(  ت�سريحات 
م��ن ج����رالت اجل��ي�����س ال��ت�����س��ادي ال���ق���رارات ال��ت��ي مت 
الإعان عنها بعد مقتل ديبي، وقال يف رده على اأ�سئلة 
ل  �سباح اخلمي�س:  وق��ت مبكر من  الهاتف، يف  عرب 
ال�سعب  م��وق��ف  وه����ذا  ال��ع�����س��ك��ري  باملجل�س  ن��ع��رتف 
ال�سرعية  على  �سغر  انقاب  ملواجهة  وراءه  ونحن 
 30 منذ  القائم  الدميقراطي  والنظام  الد�ستورية 

�سنة، على حد قوله.

•• الفجر -تون�س:

للنائب  الر�سمية  ال�سفحة  اأّك��دت 
را�سد  ال�����س��ع��ب  ن������واب  مب��ج��ل�����س 
الع�سكرية  النيابة  اأن  اخل��ي��اري، 
ب��ط��اق��ة جلب  اأ�����س����درت يف ح��ق��ه 
الرئي�س  ات���ه���ام���ه  خ��ل��ف��ي��ة  ع���ل���ى 
العظمى  ب��اخل��ي��ان��ة  �سعيد  قي�س 
وت��ل��ق��ي مت��وي��ات اأج��ن��ب��ي��ة خال 

النتخابات الرئا�سية. 
اخلياري،  را���س��د  �سفحة  وق��ال��ت 
اإن�����ه ل اأح�����د ي��ع��ل��م م�����س��ره ول 
ندري اإن كان معتقا اأو حرا ومل 
نعلم اأي �سيء عنه حتى اللحظة، 
اأن  م��ن��ه  ت��اأك��دن��ا  م��ا  ك��ل  م�سيفة 
ب�سحة  اأق���رت  العمومية  النيابة 
كل ما لديه من اأدل��ة و�سرعت يف 
املتورطن  بحق  اإجراءاتها  اتخاذ 

•• القرم-وكاالت:

اأعلنت رو�سيا اخلمي�س اأنها �ستبداأ 
قواتها  ���س��ح��ب  اجل���م���ع���ة  ال����ي����وم 
اأوكرانيا  م��ن  ب��ال��ق��رب  املحت�سدة 
�سمتها  التي  القرم  جزيرة  و�سبه 
مناوراتها  انتهاء  موؤكدة  مو�سكو، 
ح�سًدا  خ���ال���ه���ا  ن�������س���رت  ال����ت����ي 
الغرب  قلق  اأث��ار  �سخما  ع�سكريا 

وكييف.
الرو�سي  ال����دف����اع  وزي������ر  ووج������ه 
�سرغي �سويغو قوات اجلي�س باأن 
اأي  تكون م�ستعدة للرد فورا على 
اإجراء  مناطق  يف  �سلبية  تطورات 
 Defender Europe م��ن��اورات 
الناتو  ح���ل���ف  ���س��ي��ن��ف��ذه��ا  ال����ت����ي 

قريبا.
عن  الرو�سي  الدفاع  وزي��ر  واأعلن 
اختتام اختبار اجلاهزية القتالية 
الع�سكريتن  امل��ن��ط��ق��ت��ن  ل��ق��وات 
بعودة  واأم��ر  والغربية،  اجلنوبية 
�سملهم  ال�����ذي�����ن  ال���ع�������س���ك���ري���ن 

الختبار اإىل مواقع مرابطتهم.
األقاها  ك��ل��م��ة  يف  ���س��وي��غ��و،  واأ����س���ار 
���س��ب��ه جزيرة  اأم�����س اخل��م��ي�����س يف 
ت��دري��ب��ات ع�سكرية  ال��ق��رم خ���ال 
هناك،  ال��رو���س��ي  اجلي�س  ينفذها 
اإىل اأن حلف �سمال الأطل�سي كثف 
ب�سكل ملمو�س اأن�سطته الع�سكرية 
رو�سيا اجلنوبية، مبا  قرب حدود 

�ساروخ اأر�س-جو من �سوريا ي�سقط قرب مفاعل دميونا
اإ�شرائيل ت�شرب مواقع اإيرانية يف الأرا�شي ال�شورية

•• عوا�صم-وكاالت:

اإ�سرائيل  اأن �سربات  اأم�س،  اأمنين غربين،  اأفادت وكالة رويرتز، نقا عن 
اإيران  اأن  اإيرانية. واأو�سح امل�سدر  يف �سوريا ت�ستهدف مواقع �سنع �سواريخ 
الأر���س. هذا  لإنتاج �سواريخ يف مواقع حتت  الأ�سد  ب�سار  نظام  تتعاون مع 
اإ�سرائيل ل تهتم  اأن  اإ�سرائيلين،  اأي�سا عن م�سوؤولن  ونقلت نقلت رويرتز 

ب�سرب كل الأهداف ب�سوريا اإل ذات الأثر ال�سرتاتيجي.
وذكرت م�سادر خمابرات غربية واإقليمية اأن اإ�سرائيل و�ّسعت ب�سدة �سرباتها 
يف  والأ�سلحة  ال�سواريخ  لإنتاج  اإيرانية  مراكز  اأنها  ت�ستبه  ما  على  اجلوية 

�سوريا ل�سد ما ترى اأنه متدد ع�سكري م�سترت من جانب اإيران.
وتقول م�سادر يف اأجهزة خمابرات اإ�سرائيلية وغربية ومن�سقون �سوريون اإن 
اإيران تعمل على ال�ستفادة من حتالفها القدمي مع �سوريا بنقل عنا�سر من 
�سناعة ال�سواريخ والأ�سلحة املتقدمة لديها اإىل جممعات اأقيمت �سلفا حتت 
العمرانية  املراكز  اإىل  مداها  ي�سل  اأ�سلحة  تر�سانة  لتطوير  وذل��ك  الأر���س 

الإ�سرائيلية.
من  اأر�س-جو  �ساروخ  �سقوط  اخلمي�س،  فجر  الإ�سرائيلي،  اجلي�س  واأعلن 
النووي جنوب  وبالقرب من مفاعل دميونا  النقب  �سوريا يف منطقة  داخل 

اإ�سرائيل، م�سراً اإىل اأنه رد على ذلك الهجوم.

اأم��������وال من  يف ج���رمي���ت���ي ت��ل��ق��ى 
النتخابات  خال  اأجنبية  جهات 
الأخرة وكذا التخابر مع جهات 

خارجية.

ال�ستطاعية  الأن�����س��ط��ة  ي�سمل 
والتدريبية.

رو�سيا  اأن  ال����دف����اع  وزي�����ر  واأك������د 
قواته  الناتو  نقل  كثب  عن  تتابع 
القادمة،  امل���ن���اورات  منطقة  اإىل 
تن�سيق  م��راك��ز  اإن�����س��اء  اإىل  لف��ت��ا 
ا�ستقبال قوات احللف  تعمل على 
باملناورات يف  املرتبطة  وال�سحنات 
واملجر  و�سلوفاكيا  بولندا  كل من 

ورومانيا وبلغاريا.
و������س�����رح ����س���وي���غ���و ب��������اأن ال���ن���ات���و 
املجموعات  اإح����دى  ح��ال��ي��ا  ين�سر 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة م��ن ق��وات��ه يف حو�س 
البحر الأ�سود، م�سرا اإىل و�سول 
اأ�سلحة ومعدات ع�سكرية  �سحنات 

وخا�سة اإىل املوانئ اليونانية.
الرو�سي  اجل��ي�����س  ���س��وي��غ��و  واأم�����ر 

اأن  اإل  راع��ى اجلميع  وتابعت: ما 
�سبقت النيابة الع�سكرية نظرتها 
ات���خ���اذ قرار  امل��دن��ي��ة يف  ال��ن��ي��اب��ة 

غريب.  )التفا�سيل �س13(

ب����»م���وا����س���ل���ة  ال���������س����دد  ه������ذا  يف 
مناطق  يف  الأو�������س������اع  م���ت���اب���ع���ة 
 Defender Europe تدريبات 
وال���س��ت��ع��داد ل��ل��رد ف����ورا يف حال 
غر  ت�����ط�����������������ورات  اأي  ح����������دوث 

موؤاتية«.
 Defender ومن املتوقع اأن ت�سبح
الناتو   �سيجريها  التي   Europe
يف م��اي��و وي��ون��ي��و ال��ق��ادم��ن اأكرب 
الأطل�سي  �سمال  حللف  م��ن��اورات 

منذ احلرب الباردة.
ياأتي ذلك فيما اأعلنت وزارة الدفاع 
الرو�سية، اأن املرحلة الرئي�سية من 
تدريبات قوات الدائرة الع�سكرية 
الإن���زال اجلوي  اجلنوبية وق��وات 
ام�س اخلمي�س يف ميدان التدريب 

»اأوبوك« يف القرم.

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

مواقــيت ال�صالة
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حملة 100 مليون وجبة تنجح يف حتقيق الـ 
100 مليون وجبة بعد 10 اأيام من اإطالقها

اأخبار الإمارات

ب�سبب حزب اهلل.. لبنان 
قاب قو�سني من النهيار

عربي ودويل

اأبو القا�سم يحرز ذهبيتي »الأيبيه والفلوريه« والعربي 
يحلق بلقب »ال�سابر« يف كاأ�ص رئي�ص الدولة للمبارزة

الفجر الريا�سي

البنتاغون يبلغ اأنقرة ر�شميًا 
F-35 بطردها من م�شروع

•• وا�صنطن-وكاالت:

نقلت وكالة الأنا�سول الرتكية احلكومية عن م�سوؤول يف البنتاغون قوله اإن الوليات 
.F-35 املتحدة اأخطرت تركيا ر�سمياً باإخراجها من برنامج الطائرات املقاتلة

 2006 عام  تفاهم يف  اأنهت مذكرة  املتحدة  الوليات  اإن  البنتاغون  م�سوؤول  وقال 
الثمانية  ال�سركاء  ووق��ع  تركيا.  ذل��ك  يف  مب��ا  �سريكة،  دول  ت�سع  وقعتها  ق��د  كانت 

الباقون مذكرة تفاهم جديدة ومت اإباغ اأنقرة بالو�سع اجلديد.
ووقعت كل من الوليات املتحدة واململكة املتحدة واإيطاليا وهولندا وكندا واأ�سرتاليا 

والدمنارك والرويج على مذكرة التفاهم الأخرة.
وكانت اأنقرة قد طلبت اأكرث من 100 طائرة �سبح وتقوم ب�سنع اأجزاء لإنتاجها، لكن 
اأنظمة الدفاع ال�ساروخي  اأن ا�سرتت  2019 بعد  مت حذفها من الربنامج يف عام 

الرو�سية اإ�س 400-، والتي تقول وا�سنطن اإنها تهدد مقاتات اإف 35-.
ويف دي�سمرب، فر�ست الوليات املتحدة عقوبات على تركيا ب�سبب اأنظمة اإ�س 400-، 

م�ستهدفة �سناعة الدفاع وكبار م�سوؤويل القطاع.

الت�سريعية يف اأملانيا:
اأرمني ل�شيت، خالفة اأجنيال 

مريكل، مهمة م�شتحيلة؟
•• الفجر –خرية ال�صيباين

الخر  البع�س  واع��ت��ربه  معتدل،  ب��اأن��ه  البع�س  و�سفه 
لطيًفا وموؤدبا جًدا، ولكن ح�سم الختيار بعد ت�سويت 
اأع�ساء اللجنة التنفيذية للحزب امل�سيحي الدميقراطي، 
اأرمن  �ساعات، على  دام عدة  اجتماع  الثنن، يف  م�ساء 
املقبلة،  ال��ربمل��ان��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات  يف  لتمثيلهم  ل���س��ي��ت 

�سبتمرب، على اأمل اأن ي�سبح امل�ست�سار اجلديد.
احلزب  رئا�سة  تولت  التي  ال�سخ�سية  تر�سيح  كان  واإذا 

ُو�سع  ان��ه  ال  منطقًيا،  يبدو  املا�سي  يناير  يف  املحافظ 
يف وقت ما يف امليزان امام تر�ّسح ماركو�س �سودر، زعيم 
الجتماعي  امل�سيحي  الحت���اد  ح��زب  ال�سقيق،  احل���زب 

البافاري.            )التفا�سيل �س11(

اأرمن ل�سيت الإمكان ال�سعب

جندي وجندية اإ�سرائيليان يتفقدان قطعة من حطام ال�ساروخ.  )ا ف ب( 
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اأخبـار الإمـارات

املناخ اأجل  من  العمل  ب�شاأن  وطموحاتها  الإمارات  روؤية  وي�شتعر�س  القمة،  من  الثاين  اليوم  اأعمال  خالل  كلمة  يلقي  • �شموه 
املناخ تغري  م�شاألة  جتاه  جادة  خطوات  اتخاذ  عن  التقاع�س  تكلفة  من  يحذر  الأمريكي  • الرئي�س 

الإمارات تعلق الرحالت القادمة من الهند 
•• اأبوظبي- وام:

اأعلنت الهيئة العامة للطران املدين والهيئة الوطنية لإدارة 
الرحات  جميع  تعليق  ع��ن  وال���ك���وارث  والأزم�����ات  ال���ط���وارئ 
القادمة من جمهورية  والأجنبية  الوطنية  للناقات  اجلوية 
با�ستثناء  ال��ق��ادم��ن منها،  ال��رتان��زي��ت  رك���اب  وك��ذل��ك  ال��ه��ن��د، 
رحات الرتانزيت القادمة للدولة واملتجهة اإىل الهند. واأ�سارت 
اأنه ي�سرتط على القادمن من  الهيئة يف بيان اأ�سدرته اأم�س 
الدول  تلك  اإقامتهم يف  تكون مدة  اأن  اأخ��رى  دول  الهند عرب 
وذلك  الدولة،  بدخول  لهم  ي�سمح  لكي  يوماً   14 تقل عن  ل 
 24 امل��واف��ق  ال�سبت  ي��وم  م��ن   23:59 ال�ساعة  م��ن  اع��ت��ب��اراً 
ا�ستمرار  م��ع  للتمديد  قابلة  اأي���ام   10 ومل���دة   2021 اأب��ري��ل 

رعايا  ا�ستثناء  الهيئة  واأك���دت  البلدين.  بن  ال�سحن  رح��ات 
والوفود  البلدين  بن  الدبلوما�سية  والبعثات  الإم��ارات  دول��ة 
الر�سمية وطائرات رجال الأعمال واأ�سحاب الإقامة الذهبية 
من هذا القرار على اأن يتم اإلزامهم بالإجراءات الوقائية التي 
املطار وكذلك  PCR يف  اأي��ام وفح�س   10 ملدة  ت�سمل حجر 
الدولة، وخف�س مدة  دخ��ول  والثامن من  الرابع  اليومن  يف 
فح�س PCR من 72 �ساعة اإىل 48 �ساعة على اأن يتم قبول 
حتمل  وال��ت��ي  املعتمدة  امل��خ��ت��ربات  م��ن  ال�����س��ادرة  الفحو�سات 
ا�ستجابة لاإجراءات الحرتازية  ياأتي ذلك   .  QR Code
يف  املعنية  اجل��ه��ات  لكافة  وال�ستباقية  ال�سحية  وال��وق��ائ��ي��ة 
الهيئة  انت�سار جائحة كوفيد–19. وقالت  الدولة للحد من 
الو�سع  وتقييم  درا���س��ة  بعد  ج��اء  ال��رح��ات  تعليق  ق��رار  :"اإن 

التن�سيق  اإط����ار  ويف  ال�سديقة  ال��ه��ن��د  ج��م��ه��وري��ة  يف  ال��وب��ائ��ي 
والتعاون امل�ستمر مع كافة اجلهات املعنية داخل وخارج الدولة 
التي تراقب تطورات الأو�ساع ب�سكل م�ستمر للمحافظة على 
حتت  املعنية  اجلهات  وتقوم  املدين".  الطران  و�سامة  اأم��ن 
والكوارث مبتابعة  الوطنية للطوارئ والأزم��ات  الهيئة  مظلة 
ت�سمن  وال��ت��ي  املنا�سبة  ال���ق���رارات  لت��خ��اذ  العاملية  الأو����س���اع 
ا�ستمرارية منظومة العمل داخل الدولة ويف الوقت ذاته احلد 
بجميع  الهيئة  واأه��اب��ت  اجلائحة.  انت�سار  خماطر  ن�سبة  من 
مع  والتوا�سل  املتابعة  ���س��رورة  بالقرار  املتاأثرين  امل�سافرين 
لتعديل وجدولة رحاتهم  املرتبطن معها  الطران  �سركات 
و�سمان عودتهم �ساملن اإىل وجهاتهم النهائية دون اأي تاأخر 

اأو التزامات اأخرى.

بايدن يتعهد بخف�س انبعاثات بالده من غازات االحتبا�س احلراري بني 50 و52 باملئة بحلول 2030 

حممد بن را�شد ي�شارك يف اأعمال اليوم الأول من قمة القادة حول املناخ 

•• دبي -نيويورك -وام: 

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ت��راأ���س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" وفد دولة الإمارات 
يف اأعمال اليوم الأول من قمة القادة املنعقدة "عن بعد" حول املناخ والتي 
اأبريل  22 و23  ي�ست�سيفها الرئي�س الأمريكي جو بايدن خال يومي 

اجلاري.
وتاأتي م�ساركة �سموه يف القمة اإىل جانب اأربعن من قادة الدول تاأكيدا 
املناخي، وجهودها يف  العمل  ال��رائ��دة يف  الإم���ارات ومكانتها  دول��ة  ل��دور 
الت�سدي لتداعيات تغر املناخ، والو�سول اإىل اقت�ساد منخف�س الكربون. 
و�سيكون ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم كلمة يلقيها 
خال اأعمال اليوم الثاين من القمة، وي�ستعر�س من خالها روؤية دولة 

الإمارات وطموحاتها ب�ساأن العمل من اأجل املناخ.
جو  الأمريكي  للرئي�س  كلمة  القمة  من  الأول  اليوم  اأع��م��ال  وت�سمنت 
امللفات  من  عدد  مناق�سة  اإىل  بالإ�سافة  هاري�س،  كامال  ونائبته  بايدن، 
اخلا�سة بتغر املناخ، ويف مقدمتها خف�س النبعاثات ومواجهة الحتبا�س 

احلراري يف الغاف اجلوي و�سبل تنفيذ الدول لتعهداتها بهذا ال�ساأن.
املناخي  بالتغر  اخلا�سة  اللتزامات  يومن  م��دار  على  ال��ق��ادة  ويبحث 
ومنها متويل برامج الطاقة النظيفة والبتكارات والتحول اإىل امل�ساريع 

اخل�سراء ودور اأ�سواق راأ�س املال يف هذا املجال.
انعقاد  قبل  رئي�سة  حمطة  �ستكون  للمناخ  القادة  قمة  اأن  بالذكر  جدير 
الفر�س  زي���ادة  اإىل  الأط����راف /COP 26/، وت��ه��دف  ال���دول  م��وؤمت��ر 

لتحقيق نتائج عملية ملمو�سة يف العمل املناخي العاملي خال املوؤمتر.
تقليل  على  بالعمل  ام�����س  ب��اي��دن،  ج��و  الأم��ري��ك��ي،  الرئي�س  تعهد  وق��د 

انبعاثات الوليات املتحدة من الغازات الدفيئة للن�سف مع نهاية العقد 
احلايل، داعيا املجتمع الدويل للت�سرف ب�سرعة للحد من الآثار الكبرة 

للتلوث على �سحة ال�سعوب.
الفرتا�سية  املناخ  لقمة  الإفتتاحية  كلمته  يف   - بايدن  الرئي�س  و�سدد 
ا�ستثمارات  تخ�سي�س  اأهمية  على   .. العامل  ح��ول  زعيما   40 مب�ساركة 

كبرة يف البنى التحتية لا�ستفادة من الطاقة النظيفة.
اأن��ه ميكن حتقيق مثل هذه  اإل  ب��ات ق�سرا،  ال��وق��ت  اأن  اأن��ه رغ��م  واأك���د 

الطموحات.
املناخي،  التغر  ملكافحة  للتحرك  ال��ع��امل  زع��م��اء  ب��اي��دن  الرئي�س  ودع��ا 

موؤكدا اأن هذه الق�سايا ل ميكن لدولة مبفردها اأن تعاجلها.
انبعاثات  الإفرتا�سية بخف�س  القمة  اأمام  الأمريكي  الرئي�س  كما تعهد 
باده من غازات الحتبا�س احلراري بن�سبة ترتاوح بن 50 و52 باملئة، 

بحلول عام 2030، عن م�ستويات عام 2005.
وقال " هذا ما نتجه اإليه كاأمة اأمريكية وهذا ما ميكننا فعله اإذا اتخذنا 
اإجراءات لبناء اقت�ساد لي�س فقط اأكرث ازدهارا ولكن اأكرث �سحة وعدل 

ونظافة لكوكب الأر�س باأ�سره".
ولفت اإىل اأن هذه اخلطوات �ستجعل من اقت�ساد الوليات املتحدة ي�سل 

اإىل �سايف انبعاثات �سفرية بحلول عام 2050 على الأكرث.
تغر  م�ساألة  ج��ادة جتاه  اتخاذ خطوات  التقاع�س عن  تكلفة  وح��ذر من 

املناخ، موؤكدا اعتزام باده العمل على مكافحتها.
الوليات  اإن  فيه  ق��ال  بيانا،  �سابق  وق��ت  اأ���س��در يف  الأبي�س  البيت  وك��ان 
املتحدة ت�ستهدف "اإن�ساء قطاع طاقة خاٍل من التلوث الكربوين بحلول 
اأق�ساه  موعد  بحلول  النبعاثات  من  متاما  خ��اٍل  واقت�ساد   2035 عام 

عام 2050".

خطة لتطبيق برنامج ال�سنع االإماراتي على كافة الف�سول الدرا�سية

احلفاظ على قيم ال�شنع الإماراتية التي ر�شخها زايد – طيب اهلل ثراه 
••  دبي - حم�صن را�صد

موؤ�س�سة  مع  بالتن�سيق  والتعليم،  الرتبية  وزارة  ب��داأت 
اخلطة  تنفيذ  تعليم"،   " امل��در���س��ي،  للتعليم  الإم����ارات 
لكافة  الإماراتي"  "ال�سنع  برنامج  لتطبيق  الزمنية 

ال�سفوف الدرا�سية من الأول وحتى 
الثاين ع�سر خال الف�سل الدرا�سي 
-2020 ال���درا����س���ي  ل��ل��ع��ام  ال��ث��ال��ث 

حتى  ���س��ت�����س��ت��م��ر  وال����ت����ي   ،2021
 27 امل���واف���ق  ال��ث��اين ع�سر  الأ���س��ب��وع 

يونيو املقبل.
الطلبة  تعريف  اخل��ط��ة  وت�ستهدف 
من  الإماراتية"  "ال�سنع  ب���ك���اف���ة 
العادات والقيم والتقاليد، والأعراف 
الأ�سيلة والأدب والأخاقيات ونقلها 
م��ن خ��ال حماور  اجل��دي��د،  للجيل 
ال�سيافة،  �سنع  ع��ن  تتحدث  ع��دي��دة 
اآداب املجال�س، الزيارات واآدابها، اآداب 
ال�سفر، املراأة الإماراتية وال�سنع، �سنع 

الجتماعية  العاقات  �سنع  ال�سعبي،  والأدب  الهوايات 
يف املجتمع الإماراتي، ال�سيخ زايد – طيب اهلل ثراه – 
الجتماعي  التوا�سل  �سنع  ال�سنع،  قيم  على  واحلفاظ 
الإماراتي بن املا�سي واحلا�سر، اآداب ال�ستقبال واإكرام 
ال�سيف، اآداب املجل�س الإماراتي، اأم الإمارات: القدوة يف 

ال�سنع الإماراتية، ال�سنع يف اللبا�س الإماراتي.
ال�سنع   " برنامج  لتطبيق  الزمنية  اخلطة  وت�سمنت 

والأخر  الثالث  ال��درا���س��ي  الف�سل  خ��ال  الإماراتي" 
للعام احلايل، تق�سيم املحاور واملو�سوعات وفق احللقات 
ت���رك���ز يف احل��ل��ق��ة الأوىل  ال����ث����اث، ح��ي��ث  ال���درا����س���ي���ة 
املجال�س  واآداب  ال�سيافة  �سنع  على   ،)4-1 )ال�سفوف 
ال�سعبي  والأدب  ال��ه��وي��ات  و���س��ن��ع  واآداب���ه���ا  وال����زي����ارات 
اأن  على  الإماراتية،  ال�سنع  وامل��راأة يف 
ال�ساد�س  الأ���س��ب��وع  يف  التطبيق  ي��ب��داأ 
وي�ستمر  امل��ق��ب��ل،  م��اي��و   16 امل���واف���ق 
 27 ي��وم  ع�سر  الثاين  الأ�سبوع  حتى 

يونيو املقبل.
للحلقة  اخل��ط��ة  ب��رن��ام��ج  وي���ت���ن���اول 
ال���درا����س���ي���ة ال��ث��ان��ي��ة )ال�����س��ف��وف 5 
منذ  التطبيق  ب���داأت  وال��ت��ي   ،)8 –
الأ�سبوع الأول للعام الدرا�سي اجلاري 
وت�ستمر حتى نهايته، �سنع العاقات 
الإماراتي،  املجتمع  يف  الجتماعية 
وحمور ال�سيخ زايد – طيب اهلل ثراه 

ال�سنع. قيم  على  – واحلفاظ 
وا�ستهدفت اخلطة طاب احللقة الثالثة )ال�سفوف 9 
– 12(، منذ الأ�سبوع الأول للدرا�سة يف الف�سل الثالث، 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  ب�سنع  تتعلق  ع��دي��دة  مب��ح��اور 
الإماراتي بن املا�سي واحلا�سر، اآداب ال�ستقبال واإكرام 
القدوة  الإم��ارات:  اأم  الإماراتي،  املجل�س  اآداب  ال�سيف، 
يف ال�سنع الإماراتية، ال�سنع يف اللبا�س الإماراتي، املراأة 
الإماراتية وال�سنع، واأداأب ال�سفر، وال�سنع الإماراتية يف 

الهوايات والرتاث وال�سنع يف الأدب الإماراتي.

مبعوث الإمارات اخلا�س للتغري املناخي : م�شاركة الإمارات يف قمة القادة للمناخ توؤكد ريادتها يف جمال العمل املناخي
•• اأبوظبي - وام:

ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  م�ساركة  مبنا�سبة 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
"رعاه اهلل"، يف قمة  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
اإليها الرئي�س الأمريكي  القادة للمناخ التي دعا 
جو بايدن، اأكد معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزي��ر  اجلابر 
ل���دول���ة الإم���������ارات للتغر  وامل���ب���ع���وث اخل���ا����س 
اأهمية كبرة،  تكت�سب  امل�ساركة  اأن هذه  املناخي، 
ميكن  مهمة  دول��ي��ة  من�سة  القمة  ت�سكل  حيث 
النطاق منها بزخم قوي ومتجدد نحو الدورة 
الأط��راف يف  ال��دول  ملوؤمتر  والع�سرين  ال�ساد�سة 
 COP 26 اتفاقية الأمم املتحدة لتغر املناخ

التي تنعقد يف غا�سكو خال نوفمرب املقبل.
وتوجيهات  روؤي�����ة  خ����ال  م���ن   : م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
ال���ق���ي���ادة ال���ر����س���ي���دة، مت��ت��ل��ك دول������ة الإم��������ارات 
وجمدية  مبتكرة  حلول  بتطبيق  حافًا  تاريخاً 
واحلد  النظيفة  الطاقة  لتكنولوجيا  اقت�سادياً 
م���ن الن���ب���ع���اث���ات ال���ك���رب���ون���ي���ة، والرت�����ق�����اء بها 
ا�سرتاتيجيتنا  �سمن  اأ�سا�سياً  حم��وراً  باعتبارها 
اعتربنا  ولطاملا   .. وتنميته  القت�ساد  لتنويع 
للنمو  فر�سًة  والطموح  امل�ستمر  املناخي  العمل 
القت�سادي .. وندرك اأن ال�ستثمار يف تكنولوجيا 
احلد من تداعيات تغر املناخ والتكيف معه يعد 
يف  ا�ستثماراتنا  واأن  اقت�سادياً،  جمدية  فر�سة 
هذا املجال �ست�سهم يف خلق فر�س عمل جديدة، 
اأثرها  ج��ان��ب  اإىل  الق��ت�����س��ادي،  النمو  و�ستعزز 
البيئي عرب خف�س النبعاثات. واأ�ساف معاليه اأن 

الإمارات تتميز الآن باأقل تكلفة يف العامل لإنتاج 
ال�ستثمار  اإىل  ذل��ك  وي��ع��ود  ال�سم�سية،  الطاقة 
املبّكر وال�سيا�سات التي تخلق بيئة تعزز تناف�سية 
اإحدى  اأ���س��ب��ح��ن��ا  ك��م��ا   .. وخ��دم��ات��ن��ا  �سناعاتنا 
اأوائل الدول التي طبقت تقنية التقاط الكربون 
وا�سع  جت��اري  نطاق  على  وتخزينه  وا�ستخدامه 
يف املنطقة، مما �سّكل تطوراً مهماً يف القطاعات 
بتحديات  ع���ادًة  فيها  الن��ب��ع��اث��ات  تت�سبب  ال��ت��ي 
�سعبة .. وتزامناً مع ذلك، فاإننا ن�ستثمر يف اأنواع 
جديدة من الوقود اخلايل من الكربون، مبا يف 
واعدة  موؤ�سراٍت  ُيظهر  الذي  الهيدروجن  ذلك 
باأنه �سيكون م�سدراً اأ�سا�سياً للطاقة يف امل�ستقبل 
.. كما نعمل على رفع معدلت ا�ستثمارنا ب�سكل 

ملحوظ يف جمالت البتكار والبحث والتطوير 
مع  التكيف  بهدف  الغذائية  والنظم  الزراعة  يف 
تداعيات تغر املناخ وتقليل النبعاثات، و�ست�سّكل 
جديدة  عاملية  �سراكة  حم��ور  ال�ستثمارات  ه��ذه 
لقد   : معاليه  وق���ال  ق��ري��ب��اً.  تفا�سيلها  �سنعلن 
ريادتها  الإم��ارات على نحٍو م�ستمر  اأثبتت دولة 
يف جمال العمل املناخي، ففي وقت �سابق من هذا 
ال�سهر، ا�ست�سفنا يف اأبوظبي كًا من جون كري، 
املبعوث الرئا�سي اخلا�س ل�سوؤون التغر املناخي، 
واألوك �سارما، رئي�س الدورة ال�ساد�سة والع�سرين 
ملوؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة لتغر 
رفيعي  ممثلن  جانب  اإىل   ،  COP 26 املناخ 
دول  م��ن  رئي�سية  اق��ت�����س��ادات   10 م��ن  امل�ستوى 

وذلك  اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
هذا  واخُتتم   .. املناخ  ح��ول  الإقليمي  احل��وار  يف 
وبيان  املنطقة،  دول  م��ن  م�سرتك  ببيان  اللقاء 
والوليات  الإم����ارات  دول���ة  ب��ن  م�سرتك  ثنائي 
العمل  بتحفيز  فيه  يلتزمان  الأمريكية  املتحدة 
الإم���ارات ت�سعى  اأن دول��ة  املناخي. وذك��ر معاليه 
واملدافعن  الداعمن  مقدمة  يف  تكون  اأن  دوم��اً 
ع��ن ال��ع��م��ل امل��ن��اخ��ي، ون��ح��ن ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد تام 
للعمل مع الوليات املتحدة الأمريكية و�سركائنا 
يبذلها  ال��ت��ي  املكثفة  اجل��ه��ود  لإجن���اح  العاملين 

العامل هذا العام يف العمل من اأجل املناخ.
ل��ل��م��ن��اخ تعد  ال����ق����ادة  ق��م��ة  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
ال�ساد�سة  ال��دورة  حمطة رئي�سة متهيداً لنعقاد 
تهدف  ح��ي��ث   ،COP 26ملوؤمتر وال��ع�����س��ري��ن 
ملمو�سة  عملية  نتائج  حتقيق  فر�س  زي��ادة  اإىل 
املو�سوعات  وت�سمل   .. العاملي  املناخي  العمل  يف 
ا�سرتاتيجيات  اإي��ج��اد  القمة:  خ��ال  امل��ط��روح��ة 
كفيلة بخف�س النبعاثات، وكيفية حتفيز متويل 
نحو  التحول  لدفع  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعن 
تقنيات  اإىل  التو�سل  وكيفية  الكربون،  حيادية 
واإىل  الن��ب��ع��اث��ات.  م��ن  للحد  ومبتكرة  ج��دي��دة 
ي�سارك يف  بايدن،  الأمريكي جو  الرئي�س  جانب 
من   40 اأب��ري��ل،   22 ال��ي��وم  تنعقد  التي  القمة، 
ق���ادة ال����دول ال��ت��ي ت��ق��وم ب���دور ف��اع��ل وم��وؤث��ر يف 
وي�سمل  امل��ن��اخ،  تغر  لتداعيات  الت�سدي  جهود 
ذل��ك ق���ادة احل��ك��وم��ات ال��ت��ي اأظ��ه��رت ري��ادت��ه��ا يف 
العمل املناخي ومتكنت من ر�سم م�سارات مبتكرة 
ومميزة للو�سول اإىل اقت�سادات نظيفة وعدمية 

النبعاثات.

ن���ق���ل ال����ع����ادات 
وال���ت���ق���ال���ي���د يف 
وال�شتقبال  ال�شيافة 
وال������ع������الق������ات 
واللبا�س  وال��ق��دوة 
ل��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة

دبي جلمارك  الرم�شاين  املري  من  ت�شتفيد  متعففة  اأ�شرة   3500
•• دبي - وام:

ا�ستفادت 3500 اأ�سرة متعففة يف جميع انحاء الدولة من توزيع املر الرم�ساين �سمن مبادرات 
جمارك دبي ال�سنوية امل�ستدامة يف ال�سهر الف�سيل .

وبالتعاون مع اجلهات   2021 اإىل   2017 املا�سية من  ال�سنوات اخلم�س  الدائرة خال  وعمدت 
واملوؤ�س�سات اخلرية بالدولة ُقبيل بداية �سهر رم�سان يف كل عام من توزيع املر الرم�ساين على 
امل�ستحقن من الأ�سر املتعففة وتوفر الحت�ياجات الرئي�سية من املواد الغذائية وال�سلع الأ�سا�سية 

قبيل ال�سهر املبارك لإدخال البهجة وال�سرور على نفو�س تلك الأ�سر.
وُتعد مبادرة املر الرم�ساين حملة �سنوية تنفذها جمارك دبي انطاقاً من م�سوؤوليتها املجتمعية 
جتاه املجتمع بكافة �سرائحه حيث توؤمن جمارك دبي ب�سرورة التعاون والتاآزر من خال امل�ساريع 

واملبادرات اخلرية لإدخال البهجة وال�سرور على جميع ال�سر.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�شتهداف خمي�س م�شيط بطائرة مفخخة

•• اأبوظبي - وام:

اأعربت دولة الإمارات عن اإدانتها وا�ستنكارها ال�سديدين ملحاولت 
ا�ستهداف  اإي����ران،  م��ن  امل��دع��وم��ة  الإره��اب��ي��ة  احل��وث��ي  ميلي�سيات 
املدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يف خمي�س  والأعيان  املدنين 
طائرة  خ��ال  من  ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية  باململكة  م�سيط 

مفخخة، اعرت�ستها قوات التحالف.
ع��ن وزارة اخلارجية  ���س��ادر  ب��ي��ان  الإم������ارات - يف  دول���ة  واأك�����دت 
والتعاون الدويل - اأن ا�ستمرار هذه الهجمات الإرهابية جلماعة 
وا�ستخفافها  ال��دويل  للمجتمع  ال�سافر  حتديها  يعك�س  احلوثي 

بجميع القوانن والأعراف الدولية.
وحثت الوزارة املجتمع الدويل على اأن يتخذ موقفا فوريا وحا�سما 

احليوية  املن�ساآت  ت�ستهدف  ال��ت��ي  امل��ت��ك��ررة  الأع��م��ال  ه��ذه  ل��وق��ف 
القت�ساد  وا�ستقرار  الطاقة  واإم����دادات  اململكة،  واأم���ن  واملدنية 
الأخرة  الآون��ة  يف  الهجمات  ه��ذه  ا�ستمرار  اأن  موؤكدة  العاملين، 
يعد ت�سعيدا خطرا، ودليا جديدا على �سعي هذه امللي�سيات اإىل 

تقوي�س الأمن وال�ستقرار يف املنطقة.
وجددت الوزارة ت�سامن دولة الإمارات الكامل مع اململكة اإزاء هذه 
الهجمات الإرهابية، والوقوف معها يف �سف واحد �سد كل تهديد 
اإجراءات  اأمنها وا�ستقرارها، ودعمها يف كل ما تتخذه من  يطال 

حلفظ اأمنها و�سامة مواطنيها واملقيمن على اأرا�سيها.
اململكة  واأم���ن  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  اأم���ن  اأن  ال��ب��ي��ان  واأك���د 
يواجه  خطر  اأو  تهديد  اأي  واأن  يتجزاأ  ل  كل  ال�سعودية  العربية 

اململكة تعتربه الدولة تهديدا ملنظومة الأمن وال�ستقرار فيها.

اأجرت 203,232 فح�سا ك�سفت عن 2,081 اإ�سابة
»ال�شحة« تعلن �شفاء 1،842 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�سات 
كورونا  بفرو�س  امل�سابة  احل���الت  وح�سر  املبكر  الكت�ساف  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف 
اإجراء  عن  ال���وزارة  اأعلنت   .. وعزلهم  لهم  واملخالطن  "كوفيد19-"  امل�ستجد 
خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات  خال  جديدا  فح�سا   203،232
تكثيف  الطبي.   و�ساهم  الفح�س  تقنيات  واأح��دث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف 
اإج��راءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�سات على م�ستوى 
الدولة يف الك�سف عن 2،081 حالة اإ�سابة جديدة بفرو�س كورونا امل�ستجد من 
جن�سيات خمتلفة، وجميعها حالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية الازمة، 

وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 504،872 حالة. كما اأعلنت الوزارة عن 
وفاة 4 حالت م�سابة بتداعيات الإ�سابة بفرو�س كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ 
1،565 حالة.    واأعربت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع  الدولة  الوفيات يف  عدد 
عن اأ�سفها وخال�س تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفن، ومتنياتها بال�سفاء العاجل 
والتقيد  ال�سحية  اجلهات  مع  التعاون  املجتمع  باأفراد  مهيبة  امل�سابن،  جلميع 
بالتعليمات واللتزام بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سامة اجلميع.   كما 
اأعلنت الوزارة عن �سفاء 1،842 حالة جديدة مل�سابن بفرو�س كورونا امل�ستجد 
ال�سحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س  اأعرا�س  من  التام  "كوفيد19-" وتعافيها 
الازمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�سفاء 486،920 

حالة.

مبنا�سبة ت�سكيل الدورة اخلام�سة من جمل�س دبي لل�سباب 

حمدان بن حممد: ثقتنا كبرية ب�شبابنا... ومتكينهم يف �شدارة اأولوياتنا
روؤيتنا حلكومة امل�ستقبل تعتمد على االبتكار و�سبابنا خري رافد لها

•• دبي -وام:

����س���دد ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح����م����دان بن 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم، ويل 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي  عهد 
القدرات  وتعزيز  دع��م  اأهمية  على 
الوطنية ال�سابة، ومتكينها من اأخذ 
يف  الفاعلة  وامل�ساركة  املبادرة  زم��ام 
لروؤية  جت�سيداً  امل�ستقبل  �سناعة 
����س���اح���ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�سباب  توجيه  اهلل، يف  رع��اه  دب��ي، 
وا�ستنها�س  ق���درات���ه���م  وت��وظ��ي��ف 
اأفكارهم  اإىل  وال�ستماع  طاقاتهم 
وال����س���ت���ف���ادة منها  واق���رتاح���ات���ه���م 
ل��دع��م ط��م��وح��ات��ه��م، و����س���وًل اإىل 
تعتمد  ال���ت���ي  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ح���ك���وم���ة 
ع��ل��ى الب���ت���ك���ار وامل���ع���رف���ة، م���وؤك���داً 
متهيد  على  العمل  موا�سلة  �سموه 
ال�سابة  ال�����ك�����وادر  اأم�������ام  ال���ط���ري���ق 
التي  وامل��ه��ارات  باخلربات  ورفدهم 
بناء  اأك����رب يف  دور  ل��ل��ع��ب  ت��وؤه��ل��ه��م 
دعائم  وت��ر���س��ي��خ  ال��وط��ن  م�ستقبل 

م�سرته التنموية.
وه���ّن���اأ ���س��م��وه الأع�������س���اء اجل����دد يف 
جهود  وثّمن  لل�سباب،  دبي  جمل�س 

اأع�ساء املجل�س ال�سابق واإ�سهاماتهم 
املنوطة  ب��امل��ه��ام  وق��ي��ام��ه��م  القيمة 
بهم على اأكمل وجه، متمنياً �سموه 
وال�سداد لاأع�ساء اجلدد  التوفيق 
املُحققة،  امل��ن��ج��زات  على  ال��ب��ن��اء  يف 
وتعزيز دور املجل�س يف الإ�سهام بدور 
فاعل يف م�سرتنا التنموية، وتاأكيد 
بقدراتهم،  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ثقة 
باأفكار  الكبرة  ثقته  على  م�سدداً 
الت�سدي  ع��ل��ى  وق��درت��ه��م  ال�����س��ب��اب 
للتحديات والتعامل معها واخلروج 
احتياجات  ت��واك��ب  مبتكرة  بحلول 

املرحلة املقبلة.
دب������ي:  ع����ه����د  ويل  �����س����م����و  وق����������ال 
ال�سبابية  املجال�س  يف  "امل�ساركة 
فر�سة قّيمة لكل �سابة و�ساب لديه 
للم�ساركة  وال��ط��م��وح  امل��ب��ادرة  روح 

دبي ".
ملجل�س  اجل��دي��د  الت�سكيل  وي�����س��م 
بدرية  م�����ن:  ك�����ًا  ل��ل�����س��ب��اب  دب�����ي 
واأ�سماء  امل���ا،  اأح��م��د  عبدالرحيم 
ال����ب����ل����و�����س����ي، ورمي  اأح�����م�����د  ع����ل����ي 
اإ�سماعيل م�سبح، ود. عبداهلل اأحمد 
عبداهلل ال�سيخ، وخليفة علي خليفة 
بن حميدان الفا�سي، وعلي خالد 
بن زايد الفا�سي، وحممد عبداهلل 

ال�سام�سي. ...

من�سة الإ�سراك ال�سباب  
ق��ال��ت معايل  امل��ن��ا���س��ب��ة،  ه����ذه  ويف 
املزروعي،  ف��ار���س  �سهيل  بنت  �سما 
وزي�����رة دول����ة ل�����س��وؤون ال�����س��ب��اب: " 
ال�سباب  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  ت���ويل 
منطلق  من  وذل��ك  كبراً،  اهتماماً 

اآل مكتوم،  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
ال���������وزراء ح���اك���م دب������ي، رع������اه اهلل، 
ال�����س��ي��خ حمدان  ���س��م��و  وت��وج��ي��ه��ات 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي  عهد 
مقومات  ت����وف����ر  اإىل  ال����رام����ي����ة 
املن�سة  واإي��ج��اد  الإي��ج��اب��ي��ة  البيئة 
ال�سباب  اآراء  اإىل  للتعرف  الفاعلة 
وتو�سيل  الق�سايا،  خمتلف  ب�ساأن 
وتوظيفها  واقرتاحاتهم  اأفكارهم 
خلدمة الوطن، معرباً معاليه عن 
املجل�س  اأع�����س��اء  ت��ق��دي��ره جل��ه��ود 
ال�����س��اب��ق واأف����ك����اره����م ال���ت���ي اأث����رت 
اأن  املرحلة ال�سابقة، منوهاً معاليه 
الزاوية  حجز  ه��م  الإم����ارات  �سباب 
م�سرق  م�����س��ت��ق��ب��ل  خ���ل���ق  ل�����س��م��ان 

مامح  ر�����س����م  يف  ف����اع����ل  ب�������س���ك���ل 
م�ستقبل الوطن، وحتقيق تطلعات 
من  و�سعبهم  قيادتهم  وط��م��وح��ات 
امل��ت��ج��ددة والتي  اأف���ك���اره���م  خ���ال 
منها  ال�ستفادة  تعظيم  اإىل  ن�سعى 
وا�سرتاتيجياتنا  �سيا�ساتنا  ر�سم  يف 
�سموه:  واأ������س�����اف  للم�ستقبل". 
"تتزامن الدورة املقبلة من جمل�س 
اخلم�سن...  ع��ام  مع  لل�سباب  دب��ي 
ما  اإىل  ونتطلع  عالية  طموحاتنا 
�سيقدمه اأع�ساء املجل�س هذا العام 
مع  تتما�سى  ا�ستثنائية  اأف��ك��ار  م��ن 
خططها  وت��ائ��م  ال��دول��ة  توجهات 
قدراتهم  يف  ثقة  وكلنا  امل�ستقبلية، 
ل����ل����خ����روج ب����اأف����ك����ار وح�����ل�����ول غر 
للتعاطي  مرونتنا  لتعزيز  تقليدية 
طموحات  ومواكبة  امل��ت��غ��رات،  م��ع 

على  و�سيعملون  ال�سابقة  الدفعات 
خ��ل��ق م���ب���ادرات م��ب��ت��ك��رة وري���ادي���ة، 
للعمل من  كافة قدراتهم  �ستكر�س 
م�ستوى  على  ال�سباب  خدمة  اأج��ل 
اإمارة دبي ودولة الإم��ارات العربية 

املتحدة ب�سكل عام.

حجر الزاوية .
ب�����������دوره، اأك��������د م����ع����ايل ع���ب���د اهلل 
للمجل�س  ال��ع��ام  الأم���ن  الب�سطي، 
التنفيذي لإمارة دبي اأهمية الدور 
ال�����س��ب��اب يف  ال����ذي يلعبه  امل���ح���وري 
ت�����س��ك��ي��ل م���ام���ح م�����س��ت��ق��ب��ل دول����ة 
جمال�س  اأن  اإىل  م�سراً  الإم����ارات، 
ال�����س��ب��اب ت�����س��ط��ل��ع ب����دور ف���ّع���ال يف 
احلكومية،  الأه����داف  حتقيق  دع��م 
ال�سمو  ����س���اح���ب  روؤي�������ة  ���د  وجت�������سّ

اإمي��ان��ه��ا ال��را���س��خ ب��اأه��م��ي��ة دوره���م 
الأ�سا�سية  ال��رك��ي��زة  وب��اع��ت��ب��اره��م 
ال��ط��اق��ة الأه����م للم�سي  وخم����زون 
وال���ت���ق���دم  ال���ت���ن���م���ي���ة  م�������س���رة  يف 
ال�سباب  جمال�س  وجت�سد  بالدولة، 
من�سة  ت���وف���ر  اإذ  اله���ت���م���ام،  ه����ذا 
ومتطلبات  مل��ق��رتح��ات  ل��ا���س��ت��م��اع 
�سنع  يف  واإ�سراكهم  الوطن،  �سباب 
ال���ق���رارات وال�����س��ي��ا���س��ات ال��ت��ي تلبي 
م�ساركتهم  وت�سمن  احتياجاتهم 
جميع  ت��ط��وي��ر  عملية  يف  ال��ف��اع��ل��ة 
معاليها:"  واأ���س��اف��ت  القطاعات." 
من  اجل���دي���دة  بالت�سكيلة  ���س��ع��ي��دة 
لل�سباب،  دب�����ي  جم��ل�����س  اأع�������س���اء 
وطاقات  خ���ربات  ت�سم  ان��ه��ا  ح��ي��ث 
باأنهم  جديدة ومتنوعة، وكلي ثقة 
من  اخ��وان��ه��م  م�سرة  �سيوا�سلون 

للدولة.
وث��ّم��ن ال����دور ال��ك��ب��ر ال���ذي تلعبه 
امل��وؤ���س�����س��ة الحت����ادي����ة ل��ل�����س��ب��اب يف 
ال�����س��ب��اب و�سقل  م�����س��ارك��ة  ت��ع��زي��ز 
ت�سكيل  "ياأتي  وق����ال  م��واه��ب��ه��م. 
الدورة اجلديدة ملجال�س ال�سباب يف 
عاملي  وحت��ٍد  ا�ستثنائية  اأوق���ات  ظل 
اخلروج  اجلميع  على  يحتم  كبر 
املرحلة  ت����واك����ب  خ���اق���ة  ب���اأف���ك���ار 
احلالية والتي بداأنا خالها التعايف 
كوفيد19-،  جائحة  تداعيات  من 
ونتطلع اإىل الأفكار التي �ستقدمها 
ه������ذه ال��ت�����س��ك��ي��ل��ة اجل�����دي�����دة من 
اأع�ساء املجل�س من نخبة الكفاءات 
الكثر  م��ن��ه��م  ون��ن��ت��ظ��ر  ال��وط��ن��ي��ة 
اإىل  �ست�ساف  التي  الإجن����ازات  م��ن 

م�سرة املجل�س ال�سابقة".

ا�ستمرار تدفق التربعات النقدية على احلملة االأكرب الإطعام الطعام خالل �سهر ال�سيام يف 30 دولة

حملة 100 مليون وجبة تنجح يف حتقيق ال� 100 مليون وجبة بعد 10 اأيام من اإطالقها وم�شتمرة مل�شاعفة جمع امل�شاهمات

•• دبي-وام: 

وجبة،  م��ل��ي��ون   100 ح��م��ل��ة  جن��ح��ت 
احل��م��ل��ة الأك������رب ب��امل��ن��ط��ق��ة لإط���ع���ام 
املبارك  رم�سان  �سهر  خ��ال  الطعام 
اأفريقيا واآ�سيا  30 دول��ة يف ق��ارات  يف 
واأم��ري��ك��ا اجلنوبية، يف جمع  واأوروب����ا 
اأهل  درهم من تربعات  100 مليون 
داخل  م��ن  وموؤ�س�سات  اأف����راداً  اخل��ر، 
دولة الإمارات وخارجها، تعادل 100 
م��ل��ي��ون وج��ب��ة، وذل����ك ب��ع��د 10 اأي���ام 
يف  هدفها  بذلك  حمققًة  لنطاقها، 

ثلث املدة الزمنية املقررة.
ورغم حتقيق اأهدافها بالكامل بتوفر 
للمحتاجن  وج���ب���ة  م��ل��ي��ون   100
التي  ال����دول  يف  امل�ستهدفة  وال��ف��ئ��ات 
مليون   100 حملة  ت�ستمر  تغطيها، 
وفاعلي  امل��ح�����س��ن��ن  وج��ب��ة يف مت��ك��ن 
البي�ساء  الأي�����ادي  واأ���س��ح��اب  اخل���ر 
م�����ن رج�������ال الأع������م������ال وال�������س���رك���ات 
وامل���وؤ����س�������س���ات واأف���������راد امل��ج��ت��م��ع من 
وم�ساهماتهم  بتربعاتهم  ال��و���س��ول 
واإغاثية  اإن�سانية  اآف���اق  اإىل  النقدية 
العامل  اأن���ح���اء  اأرح����ب يف  وج��غ��راف��ي��ة 
ال�سمو  من دون متييز. وكان �ساحب 
اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
قد  "رعاه اهلل"،  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
اأعلن قبل بداية �سهر رم�سان املبارك 
ب��ي��وم��ن ع���ن اإط�����اق ح��م��ل��ة "100 
مبادرات  مظلة  حتت  وجبة"،  مليون 
العاملية،  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
واأه��ل اخلر  املح�سنن  بهدف متكن 
وال�سركات  وامل��وؤ���س�����س��ات  الأف�����راد  م��ن 
داخ���ل دول���ة الإم�����ارات وخ��ارج��ه��ا من 
الغذائي  ال����دع����م  ل���ت���وف���ر  ال����ت����ربع 
يف  دخ��ًا  الأق��ل  والفئات  للمحتاجن 
30 دولة، وذلك بالتعاون مع كل من 
برنامج الأغذية العاملي التابع لاأمم 
لبنوك  الإقليمية  وال�سبكة  امل��ت��ح��دة 
الطعام وموؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل 
والإن�سانية  اخلرية  لاأعمال  مكتوم 
اآل  را�سد  بن  حممد  مل��ب��ادرات  التابعة 
عدد  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ع��امل��ي��ة،  مكتوم 
اخلرية  واجلمعيات  املوؤ�س�سات  م��ن 
تغطيها  ال��ت��ي  ال�����دول  يف  والإغ���اث���ي���ة 
الأرب�������ع، بحيث  ال����ق����ارات  احل��م��ل��ة يف 
القابلة  الغذائية  الطرود  اإي�سال  يتم 
اأف����راد  م��ن  للم�ستفيدين  ل��ل��ت��خ��زي��ن 
�سكنهم  اأماكن  اإىل  مبا�سرًة  وعائات 

�سركاء  ع���رب  ت���واج���ده���م  م���واق���ع  اأو 
ومنظمات  الطعام  بنوك  من  احلملة 

املجتمع املدين املحلية.
واأك��������د م����ع����ايل حم���م���د ب����ن ع���ب���داهلل 
جمل�س  ������س�����وؤون  وزي�������ر  ال����ق����رق����اوي 
العام ملبادرات حممد  ال��وزراء الأم��ن 
اأن جناح  العاملية،  اآل مكتوم  را�سد  بن 
حتقيق  يف  وجبة  مليون   100 حملة 
هدفها وجمع 100 مليون درهم بعد 
القيم  يرتجم  اإطاقها  من  اأيام   10
الإن�����س��ان��ي��ة مل��ج��ت��م��ع دول����ة الإم������ارات 
العطاء  يف  وموؤ�س�ساته  فئاته  بكافة 
وال�����رتاح�����م وال���ت���ع���ا����س���د الإن�������س���اين 
مبادرات  دع��م  يف  الفاعلة  وامل�ساهمة 
العمل اخلري التي تطلقها وتنفذها 
الدولة لدعم املحتاجن حول العامل.

وقال اإن اإقبال املح�سنن واأهل اخلر 
واملوؤ�س�سات  وال�����س��رك��ات  الأف�����راد  م��ن 
على امل�ساهمة يف احلملة التي ترتجم 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤي���ة 
اآل مكتوم يف ماأ�س�سة العمل  بن را�سد 
اخل�����ري والإن���������س����اين، ي���وؤك���د حتول 
واملمنهج  امل���ن���ظ���م  اخل������ري  ال���ع���م���ل 
وامل�ستدام اإىل ثقافة جمتمعية �ساملة 

يف دولة الإمارات.
حملة  ت�����س��ج��ي��ل  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����ار 
100 مليون وجبة 185 األف متربع 
مبّيناً  الآن  حتى  احلملة  يف  وم�ساهم 
12 بنك طعام وموؤ�س�سات خرية  اأن 
اإم��ارات��ي��ة وب��رن��ام��ج الأغ���ذي���ة العاملي 

�سركاء يف التوزيع يف 30 دولة.
وتابع معاليه اأن امل�ساهمن بتربعاتهم 
النقدية يف حملة 100 مليون وجبة 
�سكلوا معاً �سبكة اأمان لتقدمي العون 
الغذائي  ال���دع���م  وت���وف���ر  والإغ����اث����ة 
التي  ال����دول  يف  ق���درة  الأق����ل  للفئات 
تغطيها احلملة، وذلك بعدما جنحت 
اآفاق  اإىل  نطاقها  تو�سيع  يف  احلملة 
اأه��ل اخلر  م��ا مكن  اأو���س��ع  جغرافية 
واملوؤ�س�سات  الأف�����راد  م��ن  والإح�����س��ان 
من الو�سول بتربعاتهم اإىل ف�ساءات 

اإن�سانية واإغاثية اأرحب.
واأ�ساف معاليه اأن حملة 100 مليون 
هدفها  حت��ق��ي��ق  يف  ت��ن��ج��ح  مل  وج���ب���ة 
وح�����س��ب، واإمن�����ا مت��ك��ن��ت م���ع اإح����داث 
واأنتجت  وا�����س����ع،  جم��ت��م��ع��ي  ت��ف��اع��ل 
ت�سامن مع  واإغ��اث��ي��اً  خ��ري��اً  ح��راك��اً 
النبيلة وه��و ما  الإن�����س��ان��ي��ة  اأه��داف��ه��ا 
ي���ر����س���خ م���ك���ان���ة ال���ع���م���ل اخل������ري يف 
�سعب  ثقافة  باعتباره  الإم���ارات  دول��ة 

ميار�سها يف حياته اليومية.
مليون   100 ح��م��ل��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
حققته  ال��ذي  النجاح  ظ��ل  ويف  وجبة 
اأيام من انطاقها وبالتزامن   10 يف 
لي�سمل  اجلغرايف  نطاقها  تو�سيع  مع 
العامل  ح��ول  ق��ارات   4 يف  دول��ة   30
اأ����س���ه���م���ت يف ت���ر����س���ي���خ م���ك���ان���ة دول����ة 
العامل  دول  �����س����دارة  يف  الإم����������ارات 
معايل  وثمن  واإح�ساناً.  عطاًء  الأكرث 
حممد القرقاوي اإقبال املتربعن من 
وال�سركات  الأع��م��ال  ورج���ال  الأف����راد 
وجمتمع  ال���ت���ج���اري���ة  وامل���ج���م���وع���ات 
احلكومية  وامل���وؤ����س�������س���ات  الأع�����م�����ال 
القت�سادية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  واخل��ا���س��ة 
املجتمعي  العمل  وه��ي��ئ��ات  واخل��ري��ة 
والإن�ساين من داخل الدولة وخارجها 
100 مليون  امل�ساهمة يف حملة  على 
يعك�س  الإقبال  هذا  اأن  موؤكداً  وجبة، 
يف  الإماراتية  والتعا�سد  الأخ��وة  روح 
املتمثلة  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات  وج���ه 
باجلوع و�سوء التغذية، وتظهر املعدن 
الدولة  ل��ق��ي��ادة  الأ����س���ي���ل  الإن�������س���اين 
اإغاثة ودعم  ومواطنيها ومقيميها يف 

�سعوب العامل.
النقدية  ال��ت��ربع��ات  ت��دف��ق  ويتوا�سل 
م��ل��ي��ون وج��ب��ة من   100 ع��ل��ى حملة 
الفئات  خمتلف  من  املح�سنن  جانب 
الأربع  امل�ساهمات  تلقي  ق��ن��وات  ع��رب 
وال���ت���ي ت�����س��م��ل امل���وق���ع الإل����ك����رتوين 
 ،  www.100millionmeals.ae
والتحويل امل�سريف حل�ساب احلملة يف 
 AE08" بنك دبي الإ�سامي وهو: 
 0240 0015 2097 7815
201" اأو من خال الر�سائل الن�سية 
�سبكتي  "SMS"عرب  ال���ق�������س���رة 
تتيح  وك��ذل��ك  و"ات�سالت"،  "دو" 
بالتوا�سل  ال��ت��ربع  اإم��ك��ان��ي��ة  احل��م��ل��ة 
م����ب����ا�����س����رة م������ع ف�����ري�����ق احل����م����ل����ة يف 

ال��رق��م املجاين  م��رك��ز الت�����س��ال على 
الإلكرتوين  الربيد  اأو   8004999

.info@100MillionMeals.ae
وب��ال��ت��زام��ن م���ع جن��اح��ه��ا يف حتقيق 
فيه  ���س��ام��ل ح��ر���س  ح���راك جمتمعي 
امل�ساهمة  ع��ل��ى  وامل��وؤ���س�����س��ات  الأف�����راد 
تطعم  التي  دع��م احلملة  وال��ت��ربع يف 
30 دول���ة،  ل��ل��م��ح��ت��اج��ن يف  ال��ط��ع��ام 
قد  وج��ب��ة  مليون   100 حملة  ك��ان��ت 
با�سرت بالفعل عمليات توزيع الطرود 
من  امل�ستهدفة  الفئات  على  الغذائية 
املتعففة والأق��ل دخًا والأيتام  الأ�سر 
والأرامل والاجئن و�سكان املخيمات، 
وذلك بالتعاون مع ال�سركاء العاملين 
والإقليمين واملحلين للحملة .. كما 
الأغذية  "برنامج  مع  احلملة  تن�سق 
من  ب���امل���ائ���ة   20 ل���ت���وزي���ع  العاملي" 
الطرود الغذائية يف خميمات اللجوء 
والأردن  كٍل من فل�سطن  والنزوح يف 

وبنجادي�س.
وت���و����س���ي���ع���اً لآف�������اق ال���ع���م���ل اخل����ري 
اأرح�����ب،  ف�������س���اءات  اإىل  والإن���������س����اين 
ترتافق حملة 100 مليون وجبة مع 
اخلرية  امل���زادات  من  �سل�سلة  تنظيم 
ل��ت��وف��ر الطرود  ري��ع��ه��ا  ي��ع��ود  ال��ت��ي 
احلملة  م��ن  للم�ستفيدين  ال��غ��ذائ��ي��ة 
 100 ح��م��ل��ة  وت��ن��ظ��م  دول�����ة،   30 يف 
م��ل��ي��ون وج��ب��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع "موبي 
يوم  فنياً خرياً علنياً  العاملية" مزاداً 
دبي  يف   2021 اأب���ري���ل   24 ال�����س��ب��ت 
لفنانن  ن����ادرة  فنية  اأع���م���اًل  ي��ع��ر���س 
مرموقن وم�ساهر وجنوم ريا�سين 
عاملين  ل���ق���ادة  �سخ�سية  وم��ق��ت��ن��ي��ات 
الكعبة  ك�����س��وة  م��ن  قطعة  تت�سدرها 
امل�سرفة قّدمها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد اآل مكتوم، بالإ�سافة 
الراحل  الأفريقي  للقائد  اأعمال  اإىل 
بابلو  وال��ف��ن��ان��ن  م��ان��دي��ا،  نيل�سون 
وه���ري  دايل،  و����س���ل���ف���ادور  ب��ي��ك��ا���س��و، 
ماتي�س، وخوان مرو .. وي�سهد املزاد 
العلني م�ساركة جنوم وفنانن عاملين 
مثل ويل �سميث و�سا�سا جفري �ساحب 
اأك����رب ل��وح��ة ف��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��ق��م��ا���س يف 
العامل التي �سجلتها مو�سوعة غيني�س 
اأجنزها  اأن  ب��ع��د  القيا�سية  ل���اأرق���ام 
جفري على مدى �سبعة اأ�سهر يف دبي. 
اآل  را���س��د  ب��ن  وتقيم م��ب��ادرات حممد 
مكتوم العاملية مزاداً �سامتاً على 53 
ل��وح��ة وق��ط��ع��ة ف��ن��ي��ة ن�����ادرة وجت���ارب 
ح�سرية عرب املوقع الإلكرتوين ملزاد 
100 مليون وجبة يف الفرتة من 19 
حتى 30 اأبريل 2021، ليعود ريعه 

اأي�ساً اإىل حملة 100 مليون وجبة.
اأي����ام م��ن��ذ انطاق   10 وع��ل��ى م����دار 
تلقت  وج���ب���ة،  م��ل��ي��ون   100 ح��م��ل��ة 
نقدية عرب قنوات  احلملة م�ساهمات 
األ��ف متربع   185 التربع الأرب��ع من 
م��ن امل��وؤ���س�����س��ات والأف�����راد داخ���ل دولة 
الإم�����ارات وخ��ارج��ه��ا، وب��ل��غ��ت القيمة 
مليون   100 ل��ل��ت��ربع��ات  الإج��م��ال��ي��ة 

درهم ما يعادل 100 مليون وجبة.
حلملة  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  وا�ستقبل 
والر�سائل  وج����ب����ة  م���ل���ي���ون   100
دبي  �سداد  وب��واب��ة  الق�سرة  الن�سية 
 11 بقيمة  م�ساهمات  الإل��ك��رتون��ي��ة 
التحويات  اأم������ا   .. دره������م  م���ل���ي���ون 
احل�ساب  اإىل  امل���ب���ا����س���رة  امل�����س��رف��ي��ة 
ما  فبلغت  باحلملة  اخل��ا���س  امل�سريف 

يوازي 40 مليون درهم.
وت�سدرت موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل 

والإن�سانية  اخلرية  لاأعمال  مكتوم 
التي  املوؤ�س�سات  اأب��رز  قائمة  الرب  ودار 
مليون   100 حملة  دع��م  يف  �ساهمت 
م��ن��ه��م��ا بتقدمي  ك�����ٍل  ب��ت��ك��ف��ل  وج���ب���ة 
مليون   20 تعادل  درهم  مليون   20

وجبة.
مليون   100 ح��م��ل��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
مبادرات  مظلة  حت��ت  انطلقت  وجبة 
العاملية،  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
اإن�سانية  موؤ�س�سة   33 حتت�سن  التي 
باإر�ساء  معنية  وتنموية  وجمتمعية 
ث��ق��اف��ة ال��ع��م��ل الإن�������س���اين والإغ���اث���ي 
واخل�����ري وال��ت��ن��م��وي ون�����س��ر الأم����ل 
متنوعة  وم�������س���اري���ع  ب���رام���ج  ب��ف�����س��ل 
تركز على الدول الأقل حظا والفئات 
املجتمعات  يف  وامل��ح��روم��ة  امل��ح��ت��اج��ة 
م����ب����ادرات حممد  .. وت���خ���دم  ال��ه�����س��ة 
اأهدافاً  العاملية  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
على  متييز  اأي  دون  اإن�سانية،  وغاياٍت 

اأ�سا�س اجلن�س اأو العرق اأو الدين.
وجبة"  مليون   100" مبادرة  وتاأتي 
الإن�سانية  امل�����س��اع��دات  حم���ور  �سمن 
والإغاثية وهو اأحد املحاور الرئي�سية 
عمل  م��رت��ك��زات  ت�سكل  التي  اخلم�سة 
اآل مكتوم  ب��ن را���س��د  م��ب��ادرات حممد 
 100" ت��ع��د ح��م��ل��ة  ك��م��ا   .. ال��ع��امل��ي��ة 
حلملة  ا����س���ت���ك���م���اًل  وجبة"  م���ل���ي���ون 
اأطلقت  التي  وجبة"  ماين   10"
الفئات  ل���دع���م  امل���ا����س���ي  رم�������س���ان  يف 
املحتاجة حملياً والتي ت�سررت ب�سبب 
تف�سي  اأزم��ة  اأفرزتها  التي  التحديات 
/كوفيد-  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��رو���س 
خارجياً  احلملة  تو�سعت  حيث   ،/19
 30 يف  املحتاجة  الفئات  على  لرتكز 

دولة حول العامل.

اأرحب وجغرافية  واإغاثية  اإن�شانية  اآفاق  اإىل  النقدية  وم�شاهماتهم  بتربعاتهم  الو�شول  من  اخلري  وفاعلي  املح�شنني  متكني  توا�شل  • احلملة 
دولة  30 يف  التوزيع  يف  �شركاء  العاملي  الأغذية  وبرنامج  اإماراتية  خريية  وموؤ�ش�شات  طعام  بنك  و12  الآن  حتى  احلملة  يف  وم�شاهم  متربع  األف   185  : القرقاوي  • حممد 

الر�سام العاملي �سا�سا جفري يقدم عر�سا حيا يف املزاد 
الفني اخلريي دعما حلملة 100 مليون وجبة

�شاحب اأكرب لوحة فنية يف العامل ير�شم اأحدث لوحاته خالل 
املزاد الذي يعود ريعه لأكرب حملة لإطعام الطعام يف 30 دولة

•• دبي-وام:

يقدم الر�سام العاملي �سا�سا جفري، �ساحب اأكرب لوحة فنية يف العامل، عر�ساً 
املقبل مبادرات  ال�سبت  الذي تنظمه غدا  الفني اخلري  امل��زاد  للر�سم يف  حياً 
 100 حلملة  الداعمة  الفعاليات  �سمن  العاملية  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
مليون وجبة، احلملة الأكرب على م�ستوى املنطقة لإطعام الطعام يف 30 دولة 
يف قارات اأفريقيا واآ�سيا واأوروبا واأمريكا اجلنوبية خال �سهر رم�سان املبارك. 
ويعد �سا�سا جفري اأحد الرموز الفنية العاملية الداعمة لاأعمال الإن�سانية، كما 
اأ�سهر الفنانن املعا�سرين، وقد متكن من ت�سجيل ا�سمه يف مو�سوعة  اأنه من 
على  فنية  لوحة  وه��و  التميز  بالغ  بعمل  العاملية،  القيا�سية  ل��اأرق��ام  غيني�س 
الإن�سانية"  "رحلة  عنوان  وحتمل  العامل،  يف  نوعها  من  الأك��رب  ُتعد  القما�س 

مب�ساحة 17 األفاً و176.6 اأقدام مربعة.
الإن�سانية" داخل  "رحلة  �سا�سا جفري، لوحته  الر�سام  نّفذ  لوحة للخر وقد 
اإىل  بتحويلها  قام  والتي  دب��ي،  النخلة يف  اأتانت�س  الكربى يف منتجع  القاعة 
�ستوديو ر�سم، وقد اأم�سى �سبعة اأ�سهر كاملة لإجناز هذه اللوحة الفريدة من 
الإغاق  بالتزامن مع فرتة   ،2020 �سبتمرب  ب��دءاً من مار�س وحتى  نوعها، 
فرو�س  جائحة  ملكافحة  الح��رتازي��ة  الإج���راءات  �سمن  العامل  فر�سها  التي 
اإذ وا�سل الر�سام العاملي املوهوب العمل بواقع   ،"19 "كوفيد  كورونا امل�ستجد 
1،065 فر�ساة ر�سم و6،300 لرت من الطاء  20 �ساعة يومياً، م�ستخدماً 
لتنفيذ اللوحة العماقة. وقد بيعت هذه اللوحة مقابل 227 مليوناً و757 
اأمريكي يف م��زاد خ��ري يف دب��ي لدعم الأطفال  62 مليون دولر  األ��ف دره��م 

الأكرث ت�سرراً من اآثار اجلائحة حول العامل.

- اإلهام وحتفيز 
وقال الر�سام العاملي �سا�سا جفري، �ساحب اأكرب لوحة يف العامل: كفنان ونا�سط 
املتمثلة  الهامة  الق�سية  ه��ذه  اأدع���م  اأن  ي�سرفني  الإن�����س��اين  العمل  جم��ال  يف 
اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن  "100 مليون وجبة" التي  مببادرة 
"رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
اهلل" والتي تاأتي متا�سياً مع اأهداف الأمم املتحدة الرامية اإىل اإنهاء اجلوع يف 
العامل بحلول عام 2030، خا�سة واأن املبادرة تركز على بلدان عزيزة جداً على 
قلبي يف اإفريقيا واأمريكا اجلنوبية وال�سرق الأو�سط والهند ودول جنوب �سرق 
اآ�سيا. واأ�ساف انه باحلب والتعاطف والت�سامن ميكننا اأن نتخطى هذا احلزن 

وانعدام العدالة ومعا ميكننا اإنهاء ق�سية اجلوع يف العامل.
حياة  ينهي  التغذية  و�سوء  اجل��وع  م�ساهدة  للغاية  املحزن  من  جفري:  وق��ال 
الأطفال يف يومنا هذا اأكرث من اأي مر�س اآخر يف عامل. ول بد لذلك اأن يتغر، 
اأن  وعلينا  والتهمي�س،  والأنانية،  والتمييز،  امل�سبقة،  الأحكام  ننهي  اأن  وعلينا 
العامل وتخفيف هذا  اإنهاء اجل��وع حول  اأج��ل اخلر واأن ن�ساهم يف  نتحد من 

الأمل واملعاناة، لنكون عاملاً واحداً وروحاً واحدة.
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اأخبـار الإمـارات
الإم��ارات ت�ش��ارك الع�ال��م احتف�ال��ه ب� )ي���وم الأر�س(

•• اأبوظبي-وام:

اأقرته  ال��ذي  لاأر�س  ال��دويل  باليوم  احتفاله  العامل  الإم���ارات  ت�سارك 
على  للعمل  كمنا�سبة  ع��ام  ك��ل  م��ن  اأب��ري��ل   22 يف  املتحدة  الأمم  هيئة 
معاجلة اأ�سباب تراجع م�ستويات التنوع البيولوجي وظاهرة النحبا�س 

احلراري وغرها من التحديات البيئية التي ي�سهدها العامل.
وتكت�سب املنا�سبة هذا العام اأهمية ا�ستثنائية لتزامنها مع جائحة كورونا، 
حيث اأكد برنامج الأمم املتحدة للبيئة اأن تغر املناخ وتراجع م�ستويات 
التنوع البيولوجي تعترب من اأبرز اأ�سباب انتقال الأمرا�س املعدية مثل 

كوفيد19- من احليوانات اإىل الب�سر.

ويتزايد القلق العاملي ب�ساأن عواقب فقدان التنوع البيولوجي وتغراته 
التي تت�سبب يف وقوع اختالت كبرة يف النظم الإيكولوجية مما يوؤثر 

بدوره على ال�سلع واخلدمات التي تتيحها ل�ستمرار احلياة.
4.7 مليون هكتار / ووفقا لتقديرات الأمم املتحدة يفقد العامل نحو 
اأكرب من م�ساحة دولة الدامنارك/ من الغابات �سنويا، فيما ُيقدر عدد 

الأنواع احليوانية والنباتية املهددة بالنقرا�س حاليا مبليون نوع.
وت�ستمر درجة حرارة الأر���س يف الرتفاع حيث كان عام 2020 واحدا 
دفئا على   /  2020  -  2019  - الثاثة /2018  الأع���وام  اأك��رث  من 
املتطرفة مع تداعيات جائحة  املناخية  الأح��داث  اإذ اختلطت  الإط��اق، 
املنظمة  ع��ن  ال�سادر  العاملي  امل��ن��اخ  حالة  تقرير  وبح�سب  كوفيد19-، 

احلرارة  درج��ة  متو�سط  بلغ   ،/WMO/ اجلوية  لاأر�ساد  العاملية 
2020 حوايل 1.2 درجة مئوية فوق م�ستوى ما قبل  العاملية يف عام 
ال�سناعة، وهذا الرقم "قريب ب�سكل خطر" من حد 1.5 درجة مئوية 

الذي دعا العلماء اإىل عدم تخطيه من اأجل درء اأ�سواأ اآثار تغر املناخ.
بدوره اأ�سار تقرير املنظمة العاملية لاأر�ساد اجلوية لعام 2020 اإىل اأن 
تركيزات غازات الدفيئة الرئي�سية ا�ستمرت يف الزيادة يف عامي 2019 
و2020، فيما تعاين املحيطات من ظاهرة التحم�س واإزالة الأك�سجن 

التي توؤثر ب�سكل كبر على احلياة البحرية وخا�سة م�سايد الأ�سماك.
لق�سايا  ك��ب��راً  اه��ت��م��ام��اً  تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  ال���دول���ة  ت���ويل  الإم������ارات  ويف 
البيئة وا�ستدامتها حيث اتخذت خطوات مهمة يف �سبيل  احلفاظ على 

من  كجزء  احل��راري  الحتبا�س  ظاهرة  من  للحد  العاملية  اجلهود  دعم 
م�سوؤوليتها العاملية يف مواجهة التغر املناخي، 

وكانت من اأوائل الدول يف و�سع وتنفيذ ال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات التي 
عززت مكانتها كمركز عاملي رائد للطاقة النظيفة والقت�ساد الأخ�سر.

�سيا�سة  يف  الأ�سا�سية  الركائز  اإح���دى  البيولوجي  التنوع  حماية  وتعد 
املحافظة على البيئة يف دولة الإمارات التي قطعت �سوطا كبرا يف جمال 

حماية املوائل الطبيعية الربية والبحرية، 
ك��م��ا و���س��ع��ت ح��زم��ة م��ن ال��ق��وان��ن وال��ت�����س��ري��ع��ات ال��ه��ادف��ة اىل حماية 
للتنوع  الوطنية  ال�سرتاتيجية  اإع��داد  اإىل  بالإ�سافة  الفطرية  احلياة 

البيولوجي.

برعاية حممد بن زايد ..جائزة ال�شيخ زايد للكتاب تعلن اأ�شماء الفائزين يف الدورة اخلام�شة ع�شرة

اإدارة اإ�شعاد املتعاملني يف حماكم دبي حتقق ال�شعادة ملتعامليها ملرونتها يف و�شع احللول ال�شتباقية ملواجهة املتغريات واحلالت الطارئة

•• اأبوظبي - وام:

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
اأع��ل��ن��ت جائزة  ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة، 
اأ�سماء  ل��ل��ك��ت��اب ع��ن  ال�����س��ي��خ زاي���د 
اخلام�سة  دورت���ه���ا  يف  ال��ف��ائ��زي��ن 
الكربى  ال��دورة  تعد  التي  ع�سرة، 
يف ت��اري��خ اجل��ائ��زة م��ن حيث عدد 
ا�ستقبلت  ح���ي���ث  ال���رت����س���ي���ح���ات، 
خال  تر�سيحاً   2349 اجل��ائ��زة 
ن�سبتها  بزيادة   ،2021-2020
ال������دورة  م����ع  ب���امل���ق���ارن���ة   23%
الفائزين  قائمة  و�سّمت  املا�سية. 
ب���اجل���ائ���زة، ال��ت��ي ي��ن��ّظ��م��ه��ا مركز 
التابع  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��غ��ة  اأب���وظ���ب���ي 
ل���دائ���رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة – 
وباحثن  اأدب�����اء  �سبعة  اأب��وظ��ب��ي، 
واململكة  وت����ون���������س  م�������س���ر  م�����ن 

انطاقتها عام 2006 يف تر�سيخ 
والأدب،  للثقافة  كمنارة  مكانتها 
وهي تتمتع مبكانة مرموقة على 
دعمها  بف�سل  ال����دويل  ال�سعيد 
اجلائزة  فهذه  ل��اإب��داع.  امل�ستمر 
لذكرى  ت���ك���رمي���اً  امل��ل��ه��م��ة مت���ّث���ل 
ال�سيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�س�س،  الأب 
زايد بن �سلطان اآل نهيان، والذي 
ارت��ب��ط��ت روؤي���ت���ه ال��ث��اق��ب��ة يف بناء 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
واملعرفة  بالثقافة  وثيقاً  ارتباطاً 

والنهو�س بالإن�سان.
م��ن ج��ان��ب��ه، ه��ن��اأ ���س��ع��ادة الدكتور 
علي بن متيم، اأمن عام اجلائزة، 
للغة  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  ورئ���ي�������س 
جميع  و�سكر  الفائزين،  العربية، 
على  وق���ال:  للجائزة،  املتقدمن 
التي  ال����ت����ح����دي����ات  م�����ن  ال�����رغ�����م 
فر�ستها جائحة كوفيد 19 العام 
ال�سيخ زايد  اأن جائزة  اإّل  املا�سي، 

اأ����س���م���اء م��ق��ب��ل عو�س  ال���دك���ت���ورة 
الأح���م���دي ب��ج��ائ��زة ال�����س��ي��خ زايد 
ال�ساب،  ���ف  امل���وؤِلّ ف��رع  ع��ن  للكتاب 
"اإ�سكاليات  ب��ع��ن��وان  درا����س���ة  ع���ن 
ال�����رواي�����ة  ال�����������س�����اردة يف  ال���������ذات 
– درا�سة  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ن�����س��ائ��ي��ة 
 ،"/2012  –  1999/ ن��ق��دي��ة 
ال�سادرة عن الدار العربية للعلوم 
فاز  ك��م��ا   ،2020 ع���ام  ن��ا���س��رون 
التون�سي خليل قويعة يف  الباحث 
النقدية،  والدرا�سات  الفنون  فرع 
يف  ال��ت��ح��دي��ث  "م�سار  ك��ت��اب  ع���ن 
الأر�سومة  من  الت�سكيلية  الفنون 
دار  ع���ن  ال�������س���ادر  اللوحة"  اإىل 
 ،2020 ع��ام  للن�سر  علي  حمّمد 
فيما نال الباحث د. �سعيد امل�سري 
التنمية  ف���رع  ج���ائ���زة  م�����س��ر  م���ن 
وب��ن��اء ال���دول���ة ع��ن ك��ت��اب "تراث 
ال�ستعاء بن الفولكلور واملجال 
الديني"، الذي اأ�سدرته دار بتانة 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة وال���ولي���ات 
بالإ�سافة  الأم��ري��ك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة 
ف����ازت يف  ل��ب��ن��ان��ي��ة.  ن�����س��ر  دار  اإىل 
امل�سرية  ال��ك��ات��ب��ة  الآداب  ف����رع 
اأثر  "يف  كتاب  عن  مر�سال  اإمي��ان 
دار  عن  ال�سادر  الزيات"  عنايات 
الكتب خان عام 2019، فيما فاز 
بّناين  م��ي��زوين  التون�سي  الكاتب 
والنا�سئة عن  الطفل  اأدب  يف فرع 
عن  فّنان" ال�سادرة  "رحلة  ق�سة 
 ،2020 عام  للن�سر  املوؤان�سة  دار 
ال��رتج��م��ة املرتجم  ف���رع  وف���از يف 
عن  كوبر�سون  مايكل  الأم��رك��ي 
 ،"Impostures" ك���ت���اب���ه 
"مقامات  ل��ك��ت��اب  ت���رج���م���ٌة  وه����و 
العربية  ال��ل��غ��ة  م���ن  احلريري" 
اإىل الإجنليزية، واأ�سدرته مكتبة 
جلامعة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ع��رب��ي  الأدب 
نيويورك - اأبوظبي عام 2020.

ال�سعودية  ال����ب����اح����ث����ة  وف����������ازت 

 .2019 ع���ام  وال���ت���وزي���ع  للن�سر 
وفازت الباحثة الأمركية طاهرة 
قطب الدين بجائزة فرع الثقافة 
ال��ع��رب��ي��ة يف ال��ل��غ��ات الأخ����رى عن 
الفن  ال��ع��رب��ي��ة:  "اخلطابة  ك��ت��اب 
والوظيفة" ال�سادر عن دار بريل 

للن�سر عام 2019.
اللبنانية  اجل���دي���د  دار  وف������ازت 
عن  للكتاب  زاي���د  ال�سيخ  ب��ج��ائ��زة 
الثقافية،  والتقنيات  الن�سر  ف��رع 
ت�سليط  يف  لإ���س��ه��ام��ه��ا  ت���ق���دي���راً 
من�سَيّة  مو�سوعات  على  ال�سوء 
ومهملة يف الن�سر العربي، ودورها 
العربية  امل��ك��ت��ب��ة  رف����د  يف  ال���ب���ارز 
ب��ال��ك��ت��ب ال��ع��ل��م��ي��ة وال����درا�����س����ات 

اللغوية والفكرية املتميزة.
خليفة  حم���م���د  م����ع����ايل  ق������ال  و 
الثقافة  دائ�����رة  رئ��ي�����س  امل����ب����ارك، 
وال�����س��ي��اح��ة – اأب��وظ��ب��ي: جنحت 
منذ  للكتاب  زاي���د  ال�سيخ  ج��ائ��زة 

•• دبي-الفجر

اإدارة  مدير  الري�س  اهلل  عبد  اأ�سار 
دبي،  حماكم  يف  املتعاملن  اإ�سعاد 
اإىل اأن اإ�سعاد املتعاملن يف حماكم 
اأركان  من  اأ�سا�سياً  ركناً  ميثل  دبي 
حيث  ومكانتها،  الطيبة  �سمعتها 
تهدف اإىل حتقيق ال�سعادة للجميع 
خا�سة اأطراف النزاعات الق�سائية، 
وذل�������ك ����س���ع���ي���اً ل��ت��ح��ق��ي��ق ع���دال���ة 
وال�سرعة،  ب��ال��دق��ة  تت�سم  ن��اف��ذة 
مي�سرة  ق�سائية  خدمات  وتقدمي 
"حماكم  روؤي���ت���ه���ا  اإىل  ل��ل��و���س��ول 
رائدة متميزة عاملياً". حيث اأو�سح 
املتعاملن  اإ����س���ع���اد  اإدارة  م���دي���ر 
مع  ال��ّت��اآق��ل��م  الإدارة  ا���س��ت��ط��اع��ت 
الّذي  اجل��دي��د  الطبيعي  ال��و���س��ع 
ويعود   19 ك��وف��ي��د  اأزم����ة  ���س��ب��ّب��ت��ه 
ذلك للبنية ال�ستباقية الّتي تعمل 

ا�سهاد، مت حتويل الوثيقة الورقية 
الأحكام  نظام  اإىل  ال��ورث��ة  حل�سر 

الذكية "ل ورقية".
عام  خ�����ال  مت  ان�����ه  اإىل  م�������س���راً 
طلبات  خ���دم���ة  ت��ف��ع��ي��ل   2020
�سهادة ملن يهمه الأمر  بعدم وجود 
ق�����س��اي��ا ع���رب ن��ظ��ام وي�����اك، الأم���ر 
العمل  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ���س��اه��م  ال������ّذي 
للمتعاملن  وت�����س��ه��ي��ًا  ال��ّداخ��ل��ي 
�سهادة  ع��ل��ى  للح�سول  ال��راغ��ب��ن 
موؤكداً  الق�سايا،  م��ن  خ��ال  ط��رف 
الري�س التكامل بن اأع�ساء الفريق 
ا�ستمرارية  دعمت  مبادرات  وتنبي 
تقدمي اخلدمات عن بعد، و عملت 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال��ت��م��ي��ز وال��ن��ج��اح يف 
والتطلعات  الأه����������داف  حت��ق��ي��ق 
بدورها  اأ�سهمت  والتي  املو�سوعة، 
يف رف������ع ك����ف����اءة ال���ع���م���ل وج������ودة 
ت��ن��ف��ي��ذ ال�����ق�����رارات خ����ال الأط����ر 

�سمن 7 اأيام عمل 100%. 
قامت  الإدارة  ب���اأن  ال��ري�����س  وذك���ر 
ب��اإط��اق خدمة احل�سول  م��وؤخ��راً 
للخدمات  م�����س��ت��خ��دم  ا����س���م  ع��ل��ى 
جلميع  وال���ذك���ي���ة  الإل���ك���رتون���ي���ة 
متعاملي حماكم دبي داخل الدولة 
خ���ال خطوات  م���ن   ، خ��ارج��ه��ا  و 
ع����رب خدمة  و����س���ري���ع���ة  ب�����س��ي��ط��ة 

بها الإدارة، حيث �سعت ومنذ زمن 
لتحويل تقدمي خدماتها بطريقة 
اإ�سعاد  اإدارة  وحققت  اإل��ك��رتون��ي��ة، 
تتمثل  اإيجابية  نتائج  املتعاملن 
نظام  وه�����و  ���ال���ف���ة  ال�������سّ ن����ظ����ام  يف 
خال  ُبعد  عن  ال��ّدع��اوى  ت�سجيل 
ال��ع��ام اجل����اري،  ال��رب��ع الأول م��ن 
الق�سايا  ن�����س��ب��ة  يف   %99.74
امل�سجلة الكرتونيا -عن بعد- من 
اإجمايل عدد الق�سايا امل�سجلة من 
ا�ستغرق  وق��د   ،95% م�ستهدف 
وقت ت�سجيل الق�سية اللكرتونية 
اأيام،.   7 م�ستهدف  من  يوم   3.2
ك��م��ا ا���س��ت��غ��رق��ت م����دة ال�����رد على 
ع���رب مركز  امل��ت��ع��ام��ل��ن  م���ك���امل���ات 
م��ن م�ستهدف  ث���وان   7 الت�����س��ال 
اإجن������از  وم���ت���و����س���ط  ث��������وان،   10
بلغت  كما   ، دق��ائ��ق   10 املعامات 
ال���ت���ي مت حلها  ال�����س��ك��اوى  ن�����س��ب��ة 

���س��ه��ي��ل ع��ل��ى م���وق���ع حم���اك���م دبي 
حيث   ،  www.dc.gov.ae
ت�سريع  يف  اخل��دم��ة  ه��ذه  �ساهمت 
ا�سم  ع���ل���ى  احل�������س���ول  اج����������راءات 
م��رور من خال  وكلمة  م�ستخدم 
عليها  احل�����س��ول  خ��ط��وات  تقليل 
4 خ��ط��وات لت�سبح يف خطوة  م��ن 
درجة  معها  ورفعت  فقط،  واح��دة 
ك��ف��اءة ن��ظ��ام اأم���ن امل��ع��ل��وم��ات. كما 
ق�سم  اإجن���ازات  اإىل  الري�س  تطرق 
خدمات الأحوال ال�سخ�سية منها، 
تقدمي طلب احل�سول على خدمة 
ت�سديقات الأحوال ال�سخ�سية من 
دبي  ملحاكم  الر�سمي  املوقع  خال 
اأن  اإىل  اإ�سافة  ال�ساعة،  مدار  على 
تقدم  م��راح��ل��ه��ا  بجميع  اخل��دم��ة 
وبلغ   ، املتعاملن  جلميع  بعد  عن 
عدد امل�ستفيدين من ال�سهادات يف 
الربع الأول لعام 2021 )873( 

الرائدة يف العامل العربي، وي�سرنا 
والفكري  الثقايف  التنّوع  ن��رى  اأن 
ل��ل��ف��ائ��زي��ن. ول��ع��ل اأك����رث م���ا اأث���ار 
تنّوع  ه��و  التحكيم  اإع��ج��اب جل��ان 
التي  والبحثية  الأدبية  الأ�ساليب 
امل�ساركة،  الأع���م���ال  ب��ه��ا  مت���ّي���زت 
واملو�سوعات التي طرحها الأدباء 

للكتاب �سهدت عاماً ا�ستثنائياً من 
وجودة  الرت�سيحات  اأع���داد  حيث 
فخورون  نحن  امل�ساركة.  الأعمال 
الن�سر  ق��ط��اع  دع���م  يف  بامل�ساهمة 
ال���دويل امل��زده��ر، وذل��ك انطاقاً 
بو�سفها  اجل����ائ����زة  م���ك���ان���ة  م����ن 
واحدة من اأبرز اجلوائز الثقافية 

وال��ب��اح��ث��ون. وه���ذا ال��ت��ن��ّوع الذي 
ي����وؤك����د عمق  ال����ف����ائ����زي����ن،  مي���ي���ز 
ومكانة اجلائزة يف العامل العربي 
وخارجه، ونحن ن�سيد باإجنازاتهم 
امل���زي���د من  روؤي������ة  اإىل  ون��ت��ط��ّل��ع 
ال�سنوات  يف  امل��ت��م��ي��زة  الأع����م����ال 

الآتية.

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
– رع��اه اهلل-يف تعزيز  دب��ي  حاكم 
وجاهزيتها  احل���ك���وم���ة  ق��������درات 
و�����س����ع احل����ل����ول  وم����رون����ت����ه����ا يف 
املتغرات  مل���واج���ه���ة  ال���س��ت��ب��اق��ي��ة 

معها  وت�سمن  امل��ح��ددة،  الزمنية 
واملعلومات  الطلبات  الإجن���از  دق��ة 
ر�سالة  معها  يرتجم  مب��ا  املقدمة 
حماكم دبي. موؤكداً اأّننا يف حماكم 
دبي نعمل جاهدين لتحقيق روؤية 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 

ومكنتها  ال����ط����ارئ����ة،  واحل���������الت 
اأف�سل  ت��ق��دمي  م��ن ال���س��ت��م��رار يف 
اخلدمات، مع �سمان احلفاظ على 
هذه  يف  امل��ج��ت��م��ع  و���س��ام��ة  �سحة 
مير  ال��ت��ي  ال�ستثنائية  ال��ظ��روف 

بها العامل.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 23 اإبريل 2021 العدد 13223
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يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�سوبود بوباتال �ساه 

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 345410           بتاريخ :2021/2/22     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: �سوبود بوباتال �ساه.
ايه، دونغار�سي رود، والكي�سوار رود، مومباي، بن 400006   وعنوانة: فاندان �سي ات�س ا�س، الطابق19، 29، 

ماهارا�سرتا، الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

مواد بناء )غر معدنية(، اأنابيب قا�سية غر معدنية للمباين، اأ�سفلت وزفت وقار، مباين غر معدنية قابلة 
للنقل، ن�سب )جم�سمات( غر معدنية.

الواق�عة بالفئة: 19
و�سف العامة : العامة تتكون من الكلمات  GMC GRANI MARMO CLASSICكتبت 
باأحرف لتينية ويوجد ر�سم ت�سميم م�ستطيل كتبت بداخله الأحرف )GMC( بجانبها ر�سم مميز ل�سكل 

عامود بناء كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 23 اإبريل 2021 العدد 13223
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

خال  القا�سمية  اجل��ام��ع��ة  اأط��ل��ع��ت 
ت�ساد  جمهورية  لقن�سل  ا�ستقبالها 
خمتلف  ع��ل��ى  ال��دول��ة  ل���دى  املعتمد 
تطرحها  ال��ت��ي  التعليمية  ال��ربام��ج 
كلياتها  خم���ت���ل���ف  يف  اجل�����ام�����ع�����ة 
وا���س��ت��ق��ب��ال��ه��ا ل��ل��ط��ل��ب��ة م���ن خمتلف 

اأنحاء العامل للدار�سة.
ا���س��ت��ق��ب��ال �سعادة  ذل����ك خ����ال  ج����اء 
الأ�ستاذ الدكتور عواد اخللف القائم 
القا�سمية  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ب��اأع��م��ال 
ظ��ه��ر اأم�����س ل�����س��ع��ادة اإب��راه��ي��م دومت 
قن�سل عام جمهورية ت�ساد يف ح�سور 
الدولية  ال���ع���اق���ات  م��ك��ت��ب  م���دي���ر 
زكريا  الدكتور  الطلبة  وا�ستقطاب 
نوح وم�سوؤول العاقات العامة علي 

النقبي.
اخللف  اأب������دى  ال����زي����ارة  ب���داي���ة  ويف 
جمهورية  قن�سل  ب���زي���ارة  ت��رح��ي��ب��ه 
ت�ساد وقدم �سرحا موجزا عن برامج 
الربامج الأكادميية والتعليمية التي 
ت��ط��رح��ه��ا اجل��ام��ع��ة يف اإط�����ار روؤي����ة 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  م��وؤ���س�����س��ه��ا 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة 

رئي�س اجلامعة ال�سارقة.
تعزيز  اأوج����ه  القن�سل  م��ع  وت���ب���ادل 
العاقات  وتوثيق  امل�سرتك  التعاون 
اجلامعة  ترحيب  اإط��ار  يف  اجلانبية 

العامل  دول  م��ع خم��ت��ل��ف  ب��ال��ت��ع��اون 
ل����س���ت���ق���ب���ال ط��ل��ب��ت��ه��ا ل���ل���درا����س���ة يف 
وال�ستفادة  اجلامعة  كليات  خمتلف 

من فر�س التعليم املتاحة.
�سعادة مدير اجلامعة على ما  واأك��د 
تويل اجلامعة القا�سمية من اهتمام 
الطلبة يف كل  املئات من  با�ستقطاب 
اأنحاء  ف�����س��ل درا����س���ي م���ن خم��ت��ل��ف 
ت�ساد  جمهورية  بينهم  وم��ن  العامل 
ف�سا عما تقدم من م�ستوى تعليمي 
رفيع امل�ستوى ميكن الطالب من رفع 
واملهارات  املعلومات  واإك�سابه  قدراته 

الازمة يف جمال التخ�س�س.

وخ�����ال ال���ل���ق���اء ج����رى اإب�������راز اأه���م 
تقدمها  ال��ت��ي  واخل����دم����ات  امل���ي���زات 
تعليمية  بيئة  من  للطالب  اجلامعة 
و�سحية وثقافية ونف�سية متكاملة . 
اأب��دى قن�سل جمهورية ت�ساد  ب��دوره 
القا�سمية  اجلامعة  بزيارة  ب�سعادته 
الأكادميية  براجمها  على  واطاعه 
عالية  خ����دم����ات  م����ن  ت���ق���دم���ه  وم�����ا 
والتي  ال���ن���واح���ي  ب��ج��م��ي��ع  امل�����س��ت��وى 
الطلبة  م��ن  جيل  تخريج  يف  ت�سهم 
ذو كفاءه عالية وبنف�س الوقت اأبدى 
���س��ع��ادت��ه ب��رغ��ب��ة ب���اده ب��زي��ادة عدد 
املنح املقدمة للطلبة من دولة ت�ساد. 

واأ�سار اإىل ال�سعي لعقد  اتفاقية مع 
جامعة امللك في�سل بت�ساد واجلامعة 
التعاون  اأوج�����ه  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ق��ا���س��م��ي��ة 
ال��ث��ن��ائ��ي وال���س��ت��ف��ادة م��ن اخلربات 

التعليمية امل�سرتكة .
بعد ذلك التقى القن�سل مع الطلبة 
ال���ت�������س���ادي���ن يف اجل���ام���ع���ة وج����رى 
الق�سايا  اللقاء الطاع على  خال 
النواحي،  بجميع  بالطلبة  املتعلقة 
القن�سل  �سعادة  قدم  الوقت  وبنف�س 
تفوقهم  ملوا�سلة  للطلبة  الن�سائح 
اجلامعية ودعاهم اإىل دوام التوا�سل 

مع القن�سلية يف جميع الأوقات.

•• عجمان-وام:

نظم جمل�س را�سد بن حميد النعيمي 
�سكل  ه�����و  "كيف  ب����ع����ن����وان  ج���ل�������س���ة 
للدورة  حما�سراته  �سمن  امل�ستقبل" 
الرم�سانية احلالية، برعاية وح�سور 
النعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  را����س���د  ال�����س��ي��خ 
والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ�����رة  رئ��ي�����س 
يف ع��ج��م��ان رئ��ي�����س احت����اد الإم������ارات 
، ومب�����س��ارك��ة نخبة من  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
ال�سيخ  وق���ال  وامل��خ��ت�����س��ن.  اخل����رباء 
بداية  يف   - النعيمي  حميد  بن  را�سد 
تقنية  ع����رب  ع���ق���دت  ال���ت���ي  اجل��ل�����س��ة 
" نلتقي جمددا   :  - املرئي  التوا�سل 
والقلوب  العقول  تخاطب  جل�سات  يف 
خمتلف  لقاوؤنا  لرتقي،  نلتقي  حيث 
بحكم الظروف لكننا ل نزال جنتمع 
للو�سول  ون��ع��م��ل  ب��الأف�����س��ل  ل��ن��ف��ك��ر 
بيد  وي��دا  ون�سعى معا  املثالية  للحياة 
املجالت"  ب��ك��اف��ة  ب��ب��ادن��ا  للنهو�س 
ارت������اأى  امل��ج��ل�����س  " اأن  واأ������س�����اف:   .
مو�سوع  اف��ت��ت��اح��ي��ت��ه  يف  ي��ت��ن��اول  اأن 
كل  يف  جميعا  نعمل  وال��ذي  امل�ستقبل 
ولأبنائنا  لنا  الأف�����س��ل  ليكون  م��ك��ان 
واملثالية  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة  ولن�سمن 
يف كافة اأمور احلياة وقطاعات العمل 
والعلم وال�سحة والقت�ساد ال�سيا�سة" 

ا�ست�سراف  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  م�������س���ددا   ،
للحياة  الأمثل  وال�ستعداد  امل�ستقبل 
ومعرفة التحديات وحتويلها لفر�س 

وممكنات.
وت�سمنت اجلل�سة الأوىل العديد من 
امل�ستقبل  مب��و���س��وع  املتعلقة  امل��ح��اور 
واأهمية  وا�ست�سرافه  ماحمه  واأب���رز 
للحياة  للو�سول  والتطوير  البحث 
الأف�����س��ل ل��ل��ج��م��ي��ع. م���ن ج��ان��ب��ه اأكد 
الرئي�س  بلهول  جمعة  خلفان  �سعادة 
اأن  للم�ستقبل  دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
حكيمة  بقيادة  حتظى  الرائدة  دولتنا 
و�ساحبة روؤية ثاقبة ا�ستطاعت ومنذ 
امل�ستقبل  ا�ست�سراف  ع��دي��دة  ���س��ن��وات 
مواطن  لكل  املثالية  احلياة  و�سمان 

العامل  دول  جميع  اإن  وق��ال  ومقيم. 
تتجه اليوم �سوب ا�ست�سراف امل�ستقبل 
ومعرفة كيف �ستكون القطاعات والتي 
 ، والتجارة  والتعليم  العمل  تت�سمن 
�سيناريوهات متعددة  اإع��داد  اأن  مبينا 
ور����س���م خ���ط���وط ع��ري�����س��ة ي�����س��ه��م يف 

حتقيق الأهداف املن�سودة.
القامة  خ��ل��ي��ف��ة  اأو�����س����ح  ج��ان��ب��ه  م���ن 
مبوؤ�س�سة  امل���خ���ت���ربات  اإدارة  م���دي���ر 
احلكومات  ك��اف��ة  اأن  للم�ستقبل  دب��ي 
ت�سعى  والدوائر  واجلهات  واملوؤ�س�سات 
للبحث والتطوير لتلبية الحتياجات 
وتغطية املتطلبات والو�سول لاأهداف 
الدكتور  املر�سودة. من جهته حتدث 
التنفيذي  الرئي�س  الزرعوين  م��روان 

ت�سن، عن جتارب  للبلوك  دبي  ملركز 
ال��ت��ي عملت على  ال���دول  م��ن  العديد 
ت�سخر التكنولوجيا وتقنيات الذكاء 
ال�سطناعي ، مبينا اأن دولة الإمارات 
اأن  وا�ستطاعت  متطورة  بنية  متتلك 
جمال  يف  به  يحتذى  منوذجا  ت�سبح 
احلياة  ي�سر  وال��ذي  الرقمي  التحول 
اأف�����س��ل اخلدمات  ت��وف��ر  واأ���س��ه��م يف 
عا  اأو���س��ح��ت  جانبها  م��ن  للجميع. 
موؤ�س�س  و�سريك  اأعمال  رائدة  دودين 
ب�سركة بيتاأوي�سي�س اأن دولة الإمارات 
توفر بيئة مثالية لا�ستثمار يف جمال 
كما  ال�سناعي  والذكاء  التكنولوجيا 
الناجحة  امل�ساريع  اإقامة  على  وحتفز 

ودعمها ب�ستى ال�سبل.

•• العني - الفجر

بالعن  احل��ي��وان��ات  حديقة  ا�ستقبلت 
تنتمي  م���ول���وداً   645 امل��ا���س��ي  ال��ع��ام 
اإىل 43 نوعاً مت اإكثارها �سمن برامج 
تنتهجها  ال���ت���ي  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  الإك����ث����ار 
احلديقة للحفاظ على الأنواع املهددة 
بالنقرا�س وحمايتها باأف�سل معاير 
الرعاية البيطرية. وذكر ميا�س اأحمد 
احليوانات  رعاية  ق�سم  القرقز مدير 
" برغم  يف حديقة احليوانات بالعن 
م��ا واج��ه��ن��اه م��ن حت��د خ��ال جائحة 
كورونا يف تبادل احليوانات مع حدائق 
اأخ�����رى ب��ه��دف اإدخ�����ال دم����اء جديدة 
الأ�سول  وحت�����س��ن  الإك���ث���ار  ل��ربام��ج 
على  ح��اف��ظ��ن��ا  اأن����ن����ا  اإل  ال����وراث����ي����ة؛ 
وترتنا املتزنة واملن�سجمة مع معاير 
اأف�سل املمار�سات  الإكثار العاملية وفق 
وقد  وال��ط��ب��ي��ة،  اليومية  ال��رع��اي��ة  يف 
فرتة  خ��ال  الفريق  جهود  ا�ستمرت 
اأخذ  م��ع  امل��ع��ت��اد  بامل�ستوى  اجل��ائ��ح��ة 
م��زي��د م���ن الإج��������راءات الح���رتازي���ة 
احليوية  الأ����س���ول  ع��ل��ى  للمحافظة 
وبرامج الإكثار النوعية التي ترعاها 

احلديقة ."

واأ�ساف " لقد اأ�سبحت برامج الإكثار 
يف الوقت احلايل تركز على النوع اأكرث 
من الكم من خال حتديد الأولويات 
وامل�������س���ت���ه���دف���ات واخ����ت����ي����ار ال���ط���رق 
ت�سمن  ال���ت���ي  امل��ن��ا���س��ب��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
احلالة  حيث  م��ن  املطلوبة  النوعية 
ال�����س��ح��ي��ة وال���ت���ن���وع اجل��ي��ن��ي وق����درة 
والتعاي�س  التكيف  ع��ل��ى  احل��ي��وان��ات 
الربية."  يف  الطبيعية  ال��ظ��روف  م��ع 
هذا وقامت حديقة احليوانات بالعن 

ب��ت��ط��ب��ي��ق ال���ع���دي���د م����ن الإج���������راءات 
جودة  لتح�سن  العلمية  والأ���س��ال��ي��ب 
ب���رام���ج الإك����ث����ار م��ث��ل اإدخ�������ال دم���اء 
جديدة للقطعان بهدف زيادة الأ�سول 
وهذا  لها  اجليني  وال��ت��ن��وع  ال��وراث��ي��ة 
العامة  حالتها  على  اإي��ج��اب��اً  ينعك�س 
وقدرتها على التعاي�س والتوالد ، كما 
قامت احلديقة بالن�سام اإىل العديد 
م���ن ب���رام���ج الإك����ث����ار ال��ع��امل��ي��ة وكتب 
الأن�ساب التي حتدد وتقدم التو�سيات 

وتبادل  الإك��ث��ار  ب��ربام��ج  يتعلق  فيما 
احل���ي���وان���ات م���ع احل���دائ���ق الأخ�����رى. 
احلديقة  جن��ح��ت  ذل���ك  اإىل  اإ���س��اف��ة 
لهذه  امل���ن���ا����س���ب���ة  ال���ب���ي���ئ���ات  ب���ت���وف���ر 
البيئي  التعزيز  وت��ق��دمي  احل��ي��وان��ات 
والغذائي لها وتوفر كافة متطلبات 
والرفق  وال�سامة  والتغذية  الرعاية 
باحليوان والكادر املتخ�س�س ل�سمان 
جناح هذه الربامج وحتقيق الأهداف 

املرجوة منها.

•• العني-وام:

اأطلقت ال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان 
اآل  خالد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  موؤ�س�سات  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
نهيان الثقافية والتعليمية مبادرة " اإ�سعاد الأع�ساء" وذلك 
اإدارة  الثالث افرتا�سيا مع  الإداري  خال تروؤ�سها الجتماع 
نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  ال�سيخ  مركز  من  كل  وموظفات 

الثقايف وجمعية حممد بن خالد اآل نهيان.
بنت  �سما  الدكتورة  ال�سيخة  اإميانا من  املبادرة  اإط��اق  ياأتي 

فئات  ل��دى  ال�سعادة  ب��ث  باأهمية  نهيان  اآل  خالد  ب��ن  حممد 
والقيادة  ال��دول��ة  وا�سرتاتيجية  روؤي��ة  من  انطاقا  املجتمع 
والإيجابية  لل�سعادة  الوطني  للربنامج  وا�ستنادا  الر�سيدة 
والذي ي�سعى يف املقام الأول اإىل توفر و�سمان �سعادة جميع 
باعتبارها  وال�سعادة  الإيجابية  قيم  وتر�سيخ  املجتمع  اأف��راد 

اأ�سلوب حياة متكامل يف جمتمع الإمارات.
وتهدف املبادرة اإىل التعرف على اخلدمات الواجب تقدميها 
على  والعمل  �سعادتهم  م�ستوى  رف��ع  ي�سمن  مبا  لاأع�ساء 
وتقدمي  الأع�����س��اء،  تطلعات  حتقيق  اإىل  اإ���س��اف��ة  ت��وف��ره��ا 

خدمات الدعم وامل�ساعدة لهم ، فيما �سيتم قيا�س مدى �سعادة 
الأع�ساء جتاه اخلدمات التي تقدمها موؤ�س�سات ال�سيخ حممد 
اإطاق  على  امل��ب��ادرة  �ستعمل  كما  ل��ه��م.  نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن 
العديد من الربامج والأن�سطة لتحقيق ال�سعادة والإيجابية 
�سمن  والت�سامح  ال�سعادة  نهج  وممار�سة  الأع�����س��اء  جلميع 
الربنامج  وخطط  ا�سرتاتيجيات  مع  تتواءم  وبرامج  خطط 
الوطني لل�سعادة والإيجابية وهو ما ت�سعى اإليه اإىل حتقيقه 
و�سطي  منظور  من  موؤ�س�ساتها  عرب  الإدارة  جمل�س  رئي�س 

ين�سر اخلر واملحبة وال�سعادة وال�سام والت�سامح .

مركز وجمعية حممد بن خالد يطلقان مبادرة »اإ�شعاد الأع�شاء«

•• اأبوظبي-وام:

للقانون  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأط��ل��ق��ت 
الدويل الإن�ساين خطة عملها لعامي 
الجتماع  خ��ال   ،2022–2021
الذي عقدته بح�سور ممثلي اجلهات 

الر�سمية اأع�ساء اللجنة .
واأكد معايل خليفة �ساهن املرر وزير 
ال��ذي تلعبه  ال��دور  اأهمية  دول��ة، على 
ومفاهيم  م���ب���ادئ  ن�����س��ر  يف  ال��ل��ج��ن��ة 
ال��ق��ان��ون ال����دويل الإن�����س��اين يف دولة 
عمل  خطة  اأن  اإىل  م�سرا  الإم����ارات، 
 2022-2021 ل���ع���ام���ي  ال��ل��ج��ن��ة 
الأن�سطة  م����ن  جم���م���وع���ة  ت��ت�����س��م��ن 
ت�ستهدف  التي  والفعاليات  واخلطط 
ال���ق���ط���اع���ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف ال���دول���ة، 

وموؤ�س�سات  ال��ق��ان��ون،  اإن���ف���اذ  وج��ه��ات 
املجتمع املدين، وكذلك ت�سمنت خطة 
مع  اخل���ربات  وت��ب��ادل  التعاون  العمل 
جمال  يف  العاملة  والهيئات  املنظمات 

القانون الدويل الإن�ساين.
اللجنة  ت�سعى   "  : م��ع��ال��ي��ه  واأ����س���اف 
لتعزيز التعاون و�سمان تنفيذ وتفعيل 
الإن�ساين  ال�����دويل  ال���ق���ان���ون  اأح���ك���ام 
املخت�سة  اجل��ه��ات  ب��ن  التن�سيق  ع��رب 
العاقة  ذات  الت�سريعات  وم��راج��ع��ة 
وتقدمي  الإن�����س��اين  ال���دويل  بالقانون 
التو�سيات الازمة للجهات املعنية يف 

هذا ال�ساأن ".
وتر�سيخ  ن�����س��ر  اإىل  ال��ل��ج��ن��ة  وت��ه��دف 
ال����وع����ي مب����ب����ادئ واأه���������داف وغ���اي���ات 
القانون الدويل الإن�ساين على �سعيد 

اخلربات  وتبادل  والأف��راد،  املوؤ�س�سات 
والهيئات  وامل��ن��ظ��م��ات  اجل��م��ع��ي��ات  م��ع 
ال��ع��ام��ل��ة يف جم���ال ال��ق��ان��ون ال���دويل 
الوعي  ت��ر���س��ي��خ  اإط�����ار  يف  الإن�������س���اين 
واملوؤ�س�سات  اجل���ه���ات  ب���ن  وامل���ع���رف���ة 
و�سمان  ال���ت���ع���اون  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ع��ن��ي��ة، 
تنفيذ وتفعيل اأحكام القانون الدويل 
اجلهات  بن  التن�سيق  عرب  الإن�ساين 
ذات  الت�سريعات  وم��راج��ع��ة  املخت�سة 
الإن�ساين  ال���دويل  بالقانون  العاقة 
للجهات  الازمة  التو�سيات  وتقدمي 

املعنية يف هذا ال�ساأن.
وق���د و���س��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة ���س��م��ن خطتها 
التدريبية  ال���دورات  من  العديد  عقد 
بتعريف  اخل���ا����س���ة  ال���ع���م���ل  وور��������س 
وجمالته  الإن�ساين  ال��دويل  القانون 

اأع�ساء  م��ن  ع��دد  فيه  ي�سارك  وال���ذي 
والق�سائي  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  ال�����س��ل��ك 
بالإ�سافة  واملحامن  النيابة  ووك��اء 
كما  امل�����س��ل��ح��ة،  ال���ق���وات  منت�سبي  اإىل 
�ستعقد اللجنة دورات لتاأهيل مدربن 
اأحكام القانون الدويل الإن�ساين  على 
معتمدة  وطنية  ك���وادر  اإع����داد  ب��ه��دف 
القانون  اأح��ك��ام  على  للتدريب  دول��ي��ا 

الدويل الإن�ساين.
املوؤمتر  ال��ل��ج��ن��ة  ���س��ت�����س��ت�����س��ي��ف  ك��م��ا 
الإن�ساين  ال����دويل  ل��ل��ق��ان��ون  ال��ث��ال��ث 
اللجان  م���ن  ع����ددا  ي��ت�����س��م��ن  وال�����ذي 
امل��ع��ن��ي��ة يف هذا  ال��وط��ن��ي��ة واجل���ه���ات 
امل��ج��ال وامل��ه��ت��م��ن ب��ال��ق��ان��ون الدويل 
دور  باإبراز  �سي�ساهم  والذي  الإن�ساين 
ال���دول���ة يف جم����ال ال���ق���ان���ون ال����دويل 

الإن�ساين، وتبادل اخلربات مع اللجان 
اآخر  الوطنية الأخرى والطاع على 
امل�����س��ت��ج��دات يف ه���ذا امل��ج��ال، وغرها 
خمتلف  ت�ستهدف  التي  الأن�سطة  من 
الفئات من طاب املدار�س واجلامعات 
وال�سرطية  ال��ع�����س��ك��ري��ة  وال���ك���ل���ي���ات 
دورات  وتنظيم  الق�سائية  وامل��ع��اه��د 
متخ�س�سة بالتن�سيق مع اجلهات ذات 

ال�سلة.
جتدر الإ�سارة اإىل اأنه مت اإن�ساء اللجنة 
الوطنية للقانون الدويل الإن�ساين يف 
عام 2004 �سمن �سعي الدولة لن�سر 
ومبادئه،  الإن�����س��اين  ال���دويل  القانون 
وحر�سا منها على الوفاء بالتزاماتها 
اللجنة  وت��ع��د  الإن�����س��ان��ي��ة،  ال��دول��ي��ة 
الإن�ساين  ال���دويل  للقانون  الوطنية 

ل����دول  وط���ن���ي���ة  جل���ن���ة  اأول  ل���ل���دول���ة 
على  ت�سكيلها  ي��ت��م  ال��ت��ع��اون  جمل�س 

�سعيد الوطن العربي.
ممثلن  ع�سويتها  يف  اللجنة  وت�سم 

الدولة،  يف  خمتلفة  جهات  ع�سر  م��ن 
وال���ت���ع���اون  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  وه�����ي 
الحتادي،  الوطني  واملجل�س  ال��دويل، 
العدل،  ووزارة  ال���داخ���ل���ي���ة،  ووزارة 

والقيادة  والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  ووزارة 
وجامعة  امل�����س��ل��ح��ة،  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة 
الإمارات، ومعهد التدريب والدرا�سات 

الق�سائية، وهيئة الهال الأحمر.

اللجنة الوطنية للقانون الدويل الإن�شاين تطلق خطة عملها لعامي 2021 -2022

جمل�س را�شد بن حميد النعيمي يناق�س ا�شت�شراف امل�شتقبلاجلامعة القا�شمية ت�شتقبل قن�شل جمهورية ت�شاد وتطلعه على براجمها التعليمية

حديقة احليوانات بالعني ت�شتقبل 645 مولودًا خالل 
عام 2020 وفق اأعلى معايري برامج الإكثار الطبيعية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 اجلمعة 23 اإبريل 2021 العدد 13223

 اإنذار قانوين      
برقم املحرر 2021/11930

و ب�سفته  ال�سافعي - م�سري اجلن�سية  ال�سافعي على  1 و ميثلها مديرها / حممد  الروز  برج  املنذرة / جمعية احتاد ماك 
وكيل عن ال�سيد / خالد خليل حممد �سميع املطوع – اإماراتي اجلن�سية مبوجب وكالة م�سدقة لدى الكاتب العدل باإمارة دبى 
القيد  اإماراتي اجلن�سية و يحمل رقم   - املحامي/�سعود حممد عبد احلميد  “2016/1/226989“ وميثله قانونا  برقم 
المارات   / العنوان   -   2018/1/7673 برقم   دبي  باإمارة  العدل  الكاتب  لدى  م�سدقة  وكالة  مبوجب   “3461"
العربية املتحدة - ال�سارقة - اخلان - برج الروزا مكتب ت / 065530888 - ت / 0505914937  الربيد اللكرتوين 

 Info@saoudlawyer.com /
املنذر اإليها / دعاء عبداهلل حممد اخلطيب – اأردنية اجلن�سية 

العنوان / المارات العربية املتحدة - ال�سارقة - اخلان – برج الروز 1 - �سقة رقم 1307 ت /0508071157 
املو�سوع / اإنذار قانوين

بالإ�سارة اإىل املو�سوع اعاه فاإننا تنذركم و نخطركم بالإخطار القانوين
ب�سرعة �سداد و دفع املبالغ امل�ستحقة عليكم على الوحدة العقارية” ال�سقة “ رقم / 1307 - برج الروز 1 – منطقة اخلان - 

اإمارة ال�سارقة وذلك لقاء ر�سوم ال�سيانة واخلدمات ال�سنوية وقدرها مبلغ / 15794.90 درهم حتى تاريخ هذا الإنذار
وحيث اأنكم قد تخلفتم عن �سداد و دفع ماعليكم من م�ستحقات لقاء ر�سوم اخلدمات واعمال ال�سيانة ال�سنوية رغم مطالبتكم 
مرارا وتكرارا” وبكافة الطرق الودية وعن طريق الهاتف والربيد الإلكرتوين لكن دون جدوى او اأي اإ�ستجابة منكم مما اأحلق 

باملنذرة اأ�سرارا  مادية بالغة قد ت�سر بامل�ساحلة العامة للربج
الأمرالذي ا�ستوجب قيام املنذرة بتوجيه هذا الإنذار ب�سكل ر�سمى وقانوين متهيدا لإتخاذ الإجراءات الق�سائية �سدكم وتوقيع 
الغرامة املقررة يف النظام الأ�سا�سي يف الفقرة رقم 2 من املادة رقم 49 منه وذلك يف حال عدم ا�ستجابتكم ملا جاء مب�سمون هذا 
الإنذار اإعمال للنظام الأ�سا�سي الربج والذي يوافق �سحيح القانون واإعمال  لن�سو�س قانون جمعيات اتخاد املاك يف ال�سارقة 
رقم 4 ل�سنة 1980 واملر�سوم الأمري رقم 1 ل�سنة 1981 ب�ساأن تنظيم ملكية العقارات امل�سرتكة “القانون املنظم لاجزاء 

امل�سرتكة واملرافق امل�سرتكة للعقارات “ وتنظيم جمعيات املاك 
،  فاإننا ننذركم ب�سكل ر�سمي وقانوين ب�سرعة �سداد ما عليكم من م�ستحقات مالية لقاء ر�سوم اخلدمات واعمال  وبناء علي�ه 
ال�سيانة ال�سنوية كما هو مو�سح بعاليه وكذلك �سداد ما ي�ستجد من ر�سوم حتى تاريخ ال�سداد الفعلى والتام وذلك خال مدة 
اأق�ساها ثا ثن يوما” من تاريخ هذا الإنذار واإل �سن�سطر اأ�سفن اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقكم بالإ�سافة اإىل 

حتملكم كافة الر�سوم وامل�سروفات الق�سائية واتعاب املحاماة حتى تاريخ ال�سداد الفعلى

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

رحمت  زي��ودا  املدعو/  فقد 
كيزى �سوليفا ، اوزبك�ستان   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1964838FA( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0562040488

فقدان جواز �شفر
ت�سليمه  امل�������دع�������و/  ف����ق����د 
اخ���رت ���س��ات��ى ���س��ل��ط��ان موله 
اجلن�سية  ب���ن���غ���ادي�������س     ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )0443221EB(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0567142936    

فقدان جواز �شفر
ف����ق����د امل�������دع�������و/ ج����وزي����ف 
 ، ج��وزي��ف  راف���ل  فران�سي�س 
الهند  اجلن�سية - جواز �سفره 
)5949168N(  رق�����م 

م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

0566404749

فقدان جواز �شفر
مانالو  املدعو/عبدالكرمي  فقد 
مانالو  كوتى  عبداهلل  بارامبيل 
بارامبيل - الهند اجلن�سية جواز 
 - )N4585659( سفره رقم�
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه 
اق���رب  او  ال��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة بالمارات. 

فقدان جواز �شفر

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 6
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سيبو جوبالن بن جوبالن - هندي اجلن�سية يرغب 
كندي   - عابد  خالد  حممود  وال�سيد/   %13 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
التنازل عن كامل ح�سته البالغة )12%( وذلك اىل ال�سيد/ حممد  ، يرغب يف  اجلن�سية 
ل�سناعة  )املمتاز  با�سم  الرخ�سة  يف   ، اجلن�سية  فل�سطيني   - اجلرجاوي  �سالح  حممود 
رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  م(  م  ذ  للمباين  املعدنية  ال�سغال 

)612414( تنازل ا�سحاب الرخ�سة لخر. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 

 اإخطار عديل   
برقم املحرر 2021/05124

املخطر : عبداهلل ح�سن عبيد بوخاطر ال�سام�سي اماراتي اجلن�سية واحمل بطاقة هوية رقم 784198114938131
العنوان : ال�سارقة - القراين هاتف رقم / 0558658881

املخطر اإليه / مل�سات معمارية ملقاولت البناء ذ م م وميثلها املدير / اأحمد حممد طاهر يا�سن اردين اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية 
البحره  / ال�سارقه  العن�وان/   - رقم 784198714265315 

- هاتف رقم / 0522394524 / 065247857 /
املو�سوع / اإخطار عدىل للوفاء مببلغ 25000 درهم

املخطر اإليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 25000 درهم مبوجب اتفاق مربم بن املخطر واملخطر اليه لجناز بع�س العمال التي 
مت اجنازها من طرف املخطر فان املخطر يطالب املخطر اليه ب�سداد املبلغ املرت�سد يف ذمته 

ارتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب  اأنه  اإل  ال�سيك  ال�سيك توجه املخطر ل�سرف  ا�ستحقاق  انه بتاريخ  حيث 
2020/10/7 وامل�سحوب  ا�ستحقاق   بتاريخ  25000 درهم  000379 مببلغ  واحل�ساب مغلق  وبياناته كالتايل �سيك رقم 

على م�سرف المارات  ال�سامي
وحيث اإن املخطر اليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى.

الإجراءات  لتخاذ  �سن�سطر  وال  اإخطاركم  تاريخ  من  اأيام  خم�سة  خال  املذكور  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  نخطركم  فاأننا  لذلك 
القانونية.

واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.
وهذا اإخطار منا بذلك

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   
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••  ال�صارقة-الفجر

القرائي  ال�����س��ارق��ة  ي��وا���س��ل م��ه��رج��ان 
امل�ساركة  ط��ل��ب��ات  ا���س��ت��ق��ب��ال  ل��ل��ط��ف��ل 
التي  ال�سعر"  "فار�س  م�����س��اب��ق��ة  يف 
املجل�س  مع  بالتعاون  �سنوياً  ينظمها 
الأع��ل��ى ل�����س��وؤون الأ����س���رة، ل��غ��اي��ة 06 
https://bit. :مايو عرب الرابط

تاأكيد  �سيتم  حيث   ly/3ehSiNI
امل�������س���ارك���ة ع����ن طريق  ق���ب���ول ط���ل���ب 
مبا�سر  ب�سكل  املهرجان  اإدارة  توا�سل 

مع امل�ساركن.
هيئة  تنظمه  ال��ذي  املهرجان،  ور�سد 
بامل�سابقة  للفائزين  للكتاب،  ال�سارقة 
�ساحب  �سيح�سل  حيث  قّيمة  جوائز 
درهم  اآلف  ثاثة  على  الأول  امل��رك��ز 
الثاين  باملركز  والفائز  ال�ِسعر،  وُب��ردة 
املركز  ���س��ي��ن��ال  ف��ي��م��ا  دره�������م،  األ����ف����ّي 
ال��ث��ال��ث ج���ائ���زة ق���دره���ا األ����ف دره����م. 
وت�سعى الهيئة من خال امل�سابقة اإىل 
لاأطفال  الأدب��ي��ة  بالذائقة  النهو�س 
وال��ي��اف��ع��ن، واإي��ج��اد جيل ج��دي��د من 
الق�سائد  ق���راءة  على  ق���ادر  ال�����س��ع��راء 
العربية وحفظها والتمّكن من اإلقائها 

اأمام اجلمهور.
فئات؛  ث����اث  اجل����ائ����زة  وت�����س��ت��ه��دف 

الأوىل طلبة ال�سفوف البتدائية من 
ينبغي على  ال��راب��ع، حيث  الأول حتى 
من  واح���دة  ق�سيدة  حفظ  امل�ساركن 
اأبيات من جملة ق�سائد خمتارة   10
امل�ساركن  توجيه  �سيتم  الفئة،  لهذه 
فيما  التحكيم؛  جلنة  اأم���ام  لإلقائها 
ال�سفوف  طلبة  الثانية  الفئة  ت�سم 
وحتى  اخل����ام���������س  م�����ن  امل���ت���و����س���ط���ة 
ي��ج��ب عليهم حفظ  ال��ذي��ن  ال��ث��ام��ن، 
اأبيات   10 م���ن  ق�����س��ي��دت��ن  واإل����ق����اء 
اأما  الفئة؛  لهذه  خا�سة  ق�سائد  م��ن 
للطاب  موجهة  فهي  الثالثة  الفئة 

ال��ت��ا���س��ع وح���ت���ى الثاين  ال�����س��ف  م���ن 
حفظ  عليهم  ي�ستوجب  حيث  ع�سر، 
اإلقائها  ليتم  خم��ت��ارة  ق�سائد  ث��اث 
جّلنة  وح���ددت  التحكيم.  جلنة  اأم���ام 
ال�سروط  م��ن  ع���دداً  امل�سابقة  تنظيم 
املت�سابق  ح���ف���ظ  م��ن��ه��ا  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
التي  الفئة  وف��ق  الق�سائد  م��ن  لعدد 
يتبعها، والتمّكن من النطق ال�سحيح 
وخمارج  ال�سبط  ج��ودة  م��ع  للكلمات 
احل��روف، كما حددت على املت�سابقن 
امتاك مهارات الإلقاء والتعبر، كما 
�سخ�سية  العتبار  بعن  الأخ��ذ  �سيتم 

متكنه  وم��دى  الإلقاء  خال  املت�سابق 
للمدار�س  ومي���ك���ن  ال��ق�����س��ي��دة.  م���ن 
الراغبة يف امل�ساركة يف امل�سابقة تر�سيح 
ثاثة يف كل جمالت امل�سابقة، على اأن 
تتوىل تدريبهم على احلفظ والإلقاء 
وتاأهيلهم للم�ساركة، و�سرورة حتديد 
التقدم  ا���س��ت��م��ارة  امل�����س��ارك��ة يف  جم���ال 

للم�سابقة.
خولة  ق��ال��ت  امل�سابقة  تنظيم  وح���ول 
املجيني، من�سق عام مهرجان ال�سارقة 
امل�سابقة جزء  "هذه  القرائي للطفل: 
واأهدافه  املهرجان  ا�سرتاتيجية  م��ن 

الأ�سيلة  الثقافة  غر�س  اإىل  الرامية 
وت��ع��ل��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف الأج���ي���ال 
اجل����دي����دة ل���ت���ك���ون ق�������ادرة ع���ل���ى بناء 
العربية  باللغة  فالهتمام  اأوط��ان��ه��ا، 
اهتمام  ه���و  ن��ف��و���س��ه��م  يف  وت��ك��ري�����س��ه��ا 
مب�ستقبل الأجيال اجلديدة وا�ستثمار 

يف وعيها وهويتها وانتمائها".
ال�سارقة  عام مهرجان  وتابعت من�سق 
يف  "نحر�س  ل���ل���ط���ف���ل:  ال����ق����رائ����ي 
امل��ه��رج��ان ع��ل��ى ت��ق��دمي ك���ّل م��ا يخدم 
النهو�س بطاقات الأطفال واليافعن 
اأمامهم  الفر�س  ويتيح  واإب��داع��ات��ه��م 

لك��ت�����س��اف امل���زي���د ع���ن ع����وامل الأدب 
ن��ق��ود هذا  اأن  ف��واج��ب��ن��ا ه���و  وال���ف���ن، 
امل��زي��د م��ن الإب���داع الذي  اجليل نحو 
لتنمية  الأ���س��ا���س��ي  امل���ح���ّرك  ن��ع��ت��ربه 
امل�سابقة  حت��ق��ق  اأن  ون��اأم��ل  الإن�����س��ان، 
�سعراء  ع����ن  ل���ن���ا  وت���ك�������س���ف  غ���اي���ت���ه���ا 
العربي  ال��ث��ق��ايف  امل�سهد  ي���رثون  ج��دد 

م�ستقبًا".
القرائي  ال�����س��ارق��ة  م��ه��رج��ان  وي���ق���ام 
للطفل هذا العام خال الفرتة 19 – 
29 مايو املقبل حتت �سعار "خيالك"  
الحرتازية  الإج����راءات  كافة  متخذاً 

حماية  ل�سمان  ال��ّازم��ة  وال��وق��ائ��ي��ة 
و�سعت  ح��ي��ث  وال���������زوار،  امل�������س���ارك���ن 
اإدارة املهرجان خطة متكاملة لإجراء 
وردهات  وقاعات  ملرافق  يومي  تعقيم 
اإىل جانب توفر ما�سحات  املهرجان، 
والتاأكيد  لاأيدي،  ومعقمات  حرارية 
وترك  الأقنعة  ب��ارت��داء  الل��ت��زام  على 

م�سافة اأمان.

ال�سارقة  م��ه��رج��ان  ع���ن  ن��ب��ذة 
القرائي للطفل:

القرائي  ال�����س��ارق��ة  م��ه��رج��ان  ت��اأ���س�����س 

�ساحب  وج��ه��ود  ب��ت��وج��ي��ه��ات  للطفل 
بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�س  ع�����س��و  ال���ق���ا����س���م���ي،  حم���م���د 
ال�������س���ارق���ة، بهدف  ح���اك���م  الأع�����ل�����ى، 
املطالعة،  على  والت�سجيع  ال��رتوي��ج 
وتعزيز متعة القراءة، و�سون الثقافة 
يف الإمارة، كما يحظى احلدث برعاية 
ال�سمو  ق��ري��ن��ة ���س��اح��ب  ك��رمي��ة م���ن 
حاكم ال�سارقة، �سمو ال�سيخة جواهر 
بنت حممد القا�سمي، رئي�سة املجل�س 

الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة.
وي��ع��ت��رب امل���ه���رج���ان واح������داً م���ن اأهم 
واملعرفية  ال���ث���ق���اف���ي���ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
املوجهة لاأطفال واليافعن يف دولة 
واملنطقة،  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
ك��ون��ه معر�ساً  م��ن  وق��د جت���اوز دوره 
ي�سهم  م��ت��ك��ام��ل،  ح���دث  اإىل  ل��ل��ك��ت��اب 
بالعلوم  ال�������زوار  م���ع���ارف  اإغ����ن����اء  يف 
نخبة من  النافعة، مب�ساركة  والآداب 
املوؤ�س�سات واجلمعيات واملراكز املعنية 

بالأطفال.

•• اأبوظبي-الفجر:

يقدم نادي تراث الإمارات �سل�سلة من الور�س الفرتا�سية عن اأبرز العادات 
والطقو�س الرم�سانية، وذلك �سمن برنامج املن�سة الرتاثية الرم�سانية 
وا�ستكماًل  املبارك  رم�سان  �سهر  بداية  مع  تزامناً  النادي  اأطلقه  ال��ذي 
ملبادرة "على درب الأولين" التي نظمها مركز زايد للدرا�سات والبحوث 
التابع للنادي بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم يف نهاية �سهر فرباير 

املا�سي وت�سمنت عدداً من الأن�سطة والور�س الرتاثية.
واحلا�سر"  املا�سي  بن  "رم�سان  بعنوان  املن�سة  يف  الور�س  اأوىل  وكانت 
حتدث خالها املدرب الرتاثي حمد علي الكلباين عن العادات والتقاليد 
اأي��ام وليايل رم�سان ومدى  والآب���اء خ��ال  الأج���داد  ك��ان ميار�سها  التي 
ت��غ��ره��ا واخ��ت��اف��ه��ا يف وق��ت��ن��ا احل��ا���س��ر خ��ا���س��ة يف ظ��ل ج��ائ��ح��ة كورونا 

وتداعياتها. 
بعنوان  ور�سة  املن�سوري  يعروف  بن  حممد  الرتاثي  امل�ست�سار  ق��دم  كما 

"حتري هال �سهر رم�سان وعيد الفطر يف املا�سي" �سرح خالها طريقة 
حتديد بداية ونهاية �سهر رم�سان قدمياً، والتي كانت تتم باإمكانات قليلة 
وو�سائل حمدودة. وحتدث بن يعرووف عن بع�س العوامل اجلوية التي 

كانت توؤثر يف عملية روؤية الهال مثل ال�سحب والغبار.
بعنوان  ور���س��ة  ال��واح��دي  �سعيدة  ال��رتاث��ي��ة  امل��درب��ة  ق��دم��ت  م��ن جانبها 
خالها عن مظاهر الرتابط  رم�سان" حتدثت  يف  املجتمعي  "التاحم 
والتاحم املجتمعي يف �سهر رم�سان الذي ُيعد من الأ�سهر املباركة التي 

تتعاظم فيها اأوا�سر العاقة وتزداد الألفة والرحمة بن النا�س.
وياأتي تنظيم هذه الور�س اإمياناً من نادي تراث الإمارات باأن الرتاث هو 
ال�سعبي  باملوروث  التعريف  اأج��ل  ومن  بها،  نعتز  التي  احلقيقية  الهوية 

وتعزيزه يف وجدان الأجيال. 
وي��وا���س��ل ال��ن��ادي ت��ق��دمي ال��ور���س ال��رتاث��ي��ة ط���وال �سهر رم�����س��ان ويتم 
 Torathehc -( اليوتيوب  على  للنادي  الر�سمية  القناة  على  بثها 

ح�ساباته يف مواقع التوا�سل الجتماعي. وعلى   )YouTube

•• دبي-وام:

ا�ستكملت جلنة حتكيم م�سابقة دبي الدولية للقراآن الكرمي يف دورتها الرابعة 
" برئا�سة  اهلل  رحمه  مكتوم-  اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  "دورة  والع�سرين 
 .. التحكيم  جلنة  رئي�س  املازمي  الدوبي  حممد  �سامل  الدكتور  ال�سيخ  ف�سيلة 

اختبار جمموعة جديدة من املت�سابقن املتناف�سن يف حفظ القراآن وجتويده.
املنظمة  اللجنة  رئي�س  بوملحه  حممد  اإب��راه��ي��م  امل�ست�سار  املناف�سات  ح�سر 

للجائزة، واأع�ساء اللجنة املنظمة باجلائزة.
وا�ستمعت جلنة الختبار للمت�سابقن املتناف�سن وهم: حممد حبيب حبيب من 

باك�ستان، وواغي عمر من الكونغو برازافيل، وعبد الرحمن �سيهو ميهول من 
نيجريا، وعي�سى واغي من �ساحل العاج.

التحكيم  جلنة  ع�سو  ال�سغر  حممد  حممود  �ساح  ال�سيخ  ف�سيلة  وت��وىل 
طرح الأ�سئلة على املت�سابقن، فيما توىل ف�سيلة ال�سيخ عبد اهلل حممد �سعيد 
لات�سالت،  الإم���ارات  موؤ�س�سة  الأم�سية:  رع��اة  وك��ان   ، عليهم  الفتح  باعمران 

وم�ساريع قرقا�س، والقيادة العامة ل�سرطة دبي.
و قال املت�سابق حممد حبيب حبيب ممثل باك�ستان بداأت حفظ القراآن الكرمي 
م�سابقة  يف  و���س��ارك��ت  ���س��ن��وات،  خم�س  خ��ال  احل��ف��ظ  وختمت  ال��ع��ا���س��رة  بعمر 
ال�سيخة هند بنت مكتوم للقراآن الكرمي عام 2019م، وم�سابقة اأوقاف دبي يف 

العام نف�سه ، وم�سابقة دبي الدولية للقراآن الكرمي اأول م�سابقة دولية اأ�سارك 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  ال�سكر  موجها   .. فيها 
اجلائزة  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" راعي 
يوفقهم  اأن  اجلائزة  واأ�سرة  الكرمي،  القراآن  خلدمة  يبذله  ما  على  وموؤ�س�سها 

اهلل وي�سدد خطاهم.
القراآن يف  بداأت حفظ  برازافيل، فقال  الكونغو  املت�سابق واغي عمر ممثل  اأّما 
�سن ال�ساد�سة ع�سر وختمته خال �سنتن ، �ساركت يف م�سابقات القراآن املدر�سية 
�سعادته  ، معربا عن  اأول م�ساركة يل يف م�سابقة دولية كبرة  يف بلدي، وه��ذه 
بامل�ساركة يف م�سابقة دبي الدولية التي كان ي�سمع عنها كثرا، ومتنى امل�ساركة 

نيجريا  ممثل  ميهول  �سيهو  ال��رح��م��ن  عبد  املت�سابق  اأك���د  جهته  م��ن  فيها. 
اأهمية م�سابقة دبي الدولية للقراآن الكرمي لأنها ت�سّجع ال�سباب على احلفظ، 
حفظ  يف  التناف�س  باب  لهم  وتفتح  ومراجعته،  حفظهم  تثبيت  يف  وت�ساعدهم 
كتاب اهلل ، وتو�ّسع لهم اأفق معارفهم بتعّرفهم على حفظة كتاب اهلل من كافة 
بداأ حفظ  اإنه  العاج  �ساحل  واغي ممثل  قال عي�سى  ناحيته  العامل. من  اأنحاء 
ال�سكر  .. مقدم  �سنوات  الرابعة ع�سر، وختمه يف ثاث  �سن  الكرمي يف  القراآن 
اآل مكتوم راعي اجلائزة  اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد  والعرفان 
التي يبذلها خدمة لكتاب اهلل وحفظته، والقائمن على اجلائزة  على جهوده 

على ما بذلوه يف هذه الظروف، وهو دليل على رعايتهم للقراآن وحفظه.

ور�س تراثية عرب املن�شة الرم�شانية لنادي تراث الإمارات

جلنة حتكيم م�شابقة دبي الدولية للقراآن الكرمي ت�شتكمل اختبار امل�شاركني

الع�سر  يف  اإف��ط��ار  وج��ب��ة  اخلر" 308،522  "بيت  ق��ّدم��ت 
الأوائل من رم�سان، من خال م�سروعها الرم�ساين "اإفطار 
اليوم  األ��ف وجبة يف   29،137 بتوزيع  ب��داأت��ه  �سائم" ال��ذي 
الأول، وذلك �سمن حملتها الرم�سانية "ويربي ال�سدقات"، 
وقد ارتفعت الأع��داد لت�سل اإىل ما يزيد عن 31 األف وجبة 
الكرمي  ال�سهر  نهاية  مع  الو�سول  اإمكانية  يعني  مبا  يومياً، 
اإىل  "بيت اخلر" الوجبات  اإفطار. وتقدم  اإىل مليون وجبة 
امل�ستحقن باأماكنهم يف اأكرث من 59 نقطة توزيع، بالتن�سيق 
مع اجلهات واملوؤ�س�سات املعنية يف كل اإمارة، من خال فريقها 
امليداين املدرب، وذلك وفق اإجراءات ال�سحة وال�سامة، عرب 
الوجبات  و�سول  ي�سمن  مبا  الغر�س،  لهذا  جمهزة  مركبات 

ب��اأع��ل��ى م��ع��اي��ر ال�����س��ام��ة جت��ن��ب��اً ل��ل��وب��اء، ب��ال��ت��ع��اون م��ع 55 
مطعما ومطبخا. وقد تفاعل عدد من املوؤ�س�سات مع احلملة، 
اأبرزها جمعية الإح�سان اخلرية من خال مبادرة "فطوركم 
األف   30 اخلر" لتوزيع  "بيت  مع  تنظمها  يو�سلكم" التي 
ت��ق��وم اجلمعية  ب��دب��ي وال��ف��ج��رة وراأ����س اخليمة، كما  وج��ب��ة 
800 وجبة  بتقدمي  واملوا�سات  الطرق  هيئة  بالتعاون مع 
ي��وم��ي��ة ل�����س��ائ��ق��ي احل���اف���ات يف اإم�����ارة دب����ي، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
م�ساهمتها يف مبادرة "اإفطار �سائم" التي تنظمها هيئة راأ�س 
اإفطار  وجبة   680 توزيع  خ��ال  من  للموا�سات،  اخليمة 
جلميع �سائقي مركبات الأجرة واحلافات يومياً قبيل موعد 

الإفطار باإجمايل 20،400 وجبة يف ال�سهر الف�سيل.

 308،522 وجبة اإفطار من »بيت اخلري« يف الع�شر الأوائل

�سمن فعاليات الدورة ال� 12  

»ال�شارقة القرائي للطفل« يوا�شل ا�شتقبال طلبات امل�شاركة يف م�شابقة »فار�س ال�شعر« لغاية 06 مايو
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•• دبي-الفجر: 

اآل  را�سد  بن  حمدان  موؤ�س�سة  اأعلنت 
عن  املتميز  التعليمي  ل���اأداء  مكتوم 
24 من  ال�  للدورة  الرت�سح  باب  فتح 
فئات   9 ت�سمل  التي  للتميز  جائزتها 
ال�سرتاك  الراغبن يف  اأمام  متنوعة 
التعاون  جم��ل�����س  دول  و  ال���دول���ة  يف 

اخلليجي والوطن العربي.
امل�ساركات  ق��ب��ول  يف  امل��وؤ���س�����س��ة  وت��ب��داأ 
عرب موقع نظام اجلائزة اللكرتوين 
ب��داي��ة م��ن اإب��ري��ل اجل����اري وح��ت��ى 1 
الفئات  وت�����س��م��ل   .2021 �سبتمرب 
املتميز  ال��ط��ال��ب  اجل��ائ��زة،  يف  الت�سع 
)3-5( و)6-12( حملي، والطالب 
املتميز)10-12( خليجي، والطالب 
وجائزة  امل��ت��م��ي��ز)حم��ل��ي(،  اجل��ام��ع��ي 
وخليجي(،  )حم���ل���ي  امل��ت��م��ي��ز  امل��ع��ل��م 
)حملي(،  املتميز  ال��رتب��وي  وج��ائ��زة 
واملدر�سة املتميزة )حملي وخليجي(، 
املتميز على  وجائزة البحث الرتبوي 
وجائزة  ال���ع���رب���ي،  ال���وط���ن  م�����س��ت��وى 
امل�������س���روع امل��ت��م��ي��ز حم���ل���ي، وج���ائ���زة 

املوؤ�س�سات الداعمة للتعليم حملي .
وم����ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ال���دك���ت���ور جمال 
املهري، الأمن العام ملوؤ�س�سة حمدان 
التعليمي  ل��اأداء  اآل مكتوم  را�سد  بن 
املتميز: " توا�سل املوؤ�س�سة جهودها يف 
املغفور  لها  اأراد  التي  الغايات  حتقيق 
ل���ه -ب�����اإذن اهلل- ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
ثراه  – ط��ي��ب اهلل  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د 
جهو  دعم  يف  امل�ساهمة  خال  – من 
تطوير منظومة التعليم يف الإمارات 

اآفاق  ب��اأدائ��ه اىل  واملنطقة و الرت��ق��اء 
اجلودة و التميز و حت�سن الربامج و 
الن�سطة يف جمال املوهبة و البتكار 
و  العلمية  امل��خ��رج��ات  ب��ه��دف مت��ك��ن 

مواكبة حتديات امل�ستقبل .
"اإن تر�سيخ مفهوم  واأ�ساف املهري: 
اجل�����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال����ذي حت��ق��ق يف 
يعد  منهجا  و  فكرا  التعليمي  امليدان 
من الجن��ازات الكربى التي حتققت  
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س  ت��ع��ك�����س  و 
التعليم  يف  التميز  نهج  ا�ستمرار  على 
باب  وك��ل جم��الت احلياة، ويعد فتح 
تثبت  مهمة  خطوة  للجائزة  الرت�سح 
ل��ل��ج��م��ي��ع اأن���ن���ا م���ا����س���ون ب���ع���زم نحو 
التي  ال���ظ���روف  امل�����س��ت��ق��ب��ل. ويف ظ���ل 
تف�سي  ب�سبب  ال��ع��امل  بها  مي��ر  لزال 
املوؤ�س�سة  ت��ق��دم   "19 "كوفيد  وب���اء 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ت�����س��ه��ي��ات وامل���رون���ة 
الفئات  ك����اف����ة  م�������س���ارك���ة  ل��ت�����س��ه��ي��ل 
واخلليج  الإم�������ارات  م���ن  اجل���ائ���زة  يف 
واملنطقة العربية ا�ستناداً اإىل قدراتنا 

التكنولوجية واأدواتنا املبتكرة يف كامل 
الرت�سح  من  بداية  اجل��ائ��زة،  مراحل 

حتى الإعان عن الفائزين".
وتابع املهري: �ستكون الدورة الرابعة 
ا�ستمرت  مل�سرة  تتويجاً  والع�سرين 
لأك�������رث م�����ن ع���ق���دي���ن م�����ن ال����زم����ان 
م�ساركات  اإىل  ونتطلع  التميز،  نحو 
من  امل��زي��د  طياتها  يف  حتمل  متميزة 
بالتعليم  للنهو�س  املبتكرة  الأف��ك��ار 
اإي��ج��اد حلول  ت�ستطيع  اأج��ي��ال  وب��ن��اء 
�سائر  ويف  ال��وط��ن  داخ���ل  لتحدياتنا 

اأنحاء اأمتنا العربية".
اآل  را�سد  بن  حمدان  موؤ�س�سة  وتقدم 
حزمة  املتميز  التعليم  ل��اأداء  مكتوم 
تداعيات  ب�����س��ب��ب  ال��ت�����س��ه��ي��ات  م���ن 
تقدمي  ا�ستثناء  مثل   "19 "كوفيد 
ال����وث����ائ����ق وامل����رف����ق����ات لآخ������ر ثاث 
�سنوات بدون �سنة التقدم، حيث �سيتم 
ق��ب��ول ج��م��ي��ع ال��وث��ائ��ق امل��ق��دم��ة من 
ت�سهيًا  ال��دورة  لهذه  امل�ساركن  قبل 
ذل���ك متنح  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ع��ل��ي��ه��م. 
ا�ستثنائي  ج��دي��د  م��ع��ي��ار  امل��وؤ���س�����س��ة  
ت�ساف  نقطة   200 نقاط  مبجموع 
امل�ستحقة   ال���ن���ق���اط  اإج����م����ايل  ع���ل���ى 
للمبادرات وامل�ساريع اخلا�سة بالتعلم 
عن بعد ا�ستثناًء اأمام �سروط تطبيق 
وامل�ساريع  امل������ب������ادرات  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ل���ى 
بالإ�سافة  بعد،  عن  بالتعّلم  اخلا�سة 
التطبيق  �سنوات  �سروط  ا�ستثناء  اإىل 
وجائزة  املتميز  امل�����س��روع  ج��ائ��زة  على 
فيما  للتعليم  ال��داع��م��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
اخلا�سة  وامل�����س��اري��ع  امل��ب��ادرات  يخ�س 

بتوجه التعلم عن بعد.

•• العني-الفجر: 

العربية  الإم�������ارات  ج��ام��ع��ة  ���س��ارك��ت 
العاملية  الحتفالت  يف  اأم�س  املتحدة 
اإىل  وال����ه����ادف����ة   " الأر����������س  ب�"يوم 
للتنمية  �سامل  م�ستقبٍل  ا�ست�سراف 
احل�سرية، وحياة اأكرث اإ�سراقاً لتعزيز 

الرفاهية لاأجيال القادمة.
اأحمد  ال��دك��ت��ور  ق��ال  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
مراد، النائب امل�سارك للبحث العلمي 
يف جامعة الإم��ارات العربية املتحدة: 
كل  م��ن  اأب��ري��ل   22 ي���وم  "ي�سادف 
الأر�س" يتّم  "يوم  ب���  الح��ت��ف��ال  ع��ام 
ُمهّم  ع��ل��ى م���و����س���وع  ال���رتك���ي���ز  ف��ي��ه 
وُي�������س���اه���م يف دعم  الأر��������س  ل��ك��وك��ب 
حماية البيئة. ويتّم هذا العام ت�سليط 

وذلك  الأر�س"،   "اإعادة  على  ال�سوء 
واحلفاظ  البيئي  التاأهيل  خال  من 
ع���ل���ى ال������ت������وازن ال���ب���ي���ئ���ي ل���ل���م���وارد 
وا�ستهالكها،  ل���اأر����س  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
ومكان  ���س��ح��ي��ة،  ب��ي��ئ��ة  اإىل  و�����س����وًل 
فيه  العي�س  اجل��م��ي��ع  ي�ستطيع  اآم���ن 
"توؤكد  بتناغم وان�سجام".   م�سيفاً: 
تاأمن  اأن  على  العاملية  املنا�سبة  ه��ذه 
�سرورة  ال��ك��رب��ون  م��ن  خ��اٍل  م�ستقبل 
اأ���س��ا���س��ي��ة وخ��ي��ار ا���س��رتات��ي��ج��ي عاملي، 
مم���ا ُي���ح���ّت���م ع��ل��ى اجل��م��ي��ع الل���ت���زام 
ي�ستطيع  حتى  البيئة  على  باحلفاظ 
املن�سود.  ه���دف���ه  ال���ع���امل  ي��ح��ق��ق  اأن 
الإم���ارات �سمن طليعة  وتعترب دول��ة 
العمل  تعزيز  اإىل  ت�سعى  التي  ال��دول 
ال��ب��ي��ئ��ي وامل��ن��اخ��ي م��ن خ���ال تنفيذ 

اإىل  ت�سعى  خاقة  ابتكارية  م��ب��ادرات 
حفاظاً  الكربونية  النبعاثات  تقليل 
على كوكب الأر�س، الذي نعي�س عليه 
ع���امل متكامل".   م��ن  وُن�����س��ك��ل ج����زءاً 
"لقد  بالقول:  الدكتور مراد  واأو�سح 
العاملي نحو  التزامها  الإم��ارات  اأكدت 
حفاظاً  الكربونية  النبعاثات  تقليل 
ع��ل��ى ك���وك���ب الأر��������س م���ن ال�����رتدي؛ 
بدءاً من التنويع يف ا�ستخدام م�سادر 
ال���ط���اق���ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة اأح������د امل����ب����ادرات 
ال�سرتاتيجية الهامة يف الدولة، حيث 
التو�سع يف ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية  
عرب م�ساريع هامة كمجمع حممد بن 
را�سد للطاقة ال�سم�سية واإن�ساء �سركة 
اأبوظبي لطاقة امل�ستقبل"م�سدر"  يف 
النووي  براكة  وم�سروع   2006 عام 

والذي بدء ت�سغيله التجاري موؤخراً، 
وال��ذي ي�ساهم يف توفر  %25 من 
خالية  نظيفة  ط��اق��ة  م��ن  ال��ك��ه��رب��اء 
الدويل  التزامها  لتوؤكد  الكربون  من 
والبيئة.  الأر�������س  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف 
الرامية  ال���دول���ة  م���ب���ادرات  وت��ن��وع��ت 
ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى ال��ب��ي��ئ��ة م����ن خال 
وم�ساريع  م��ت��ن��وع��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الإمارات  "ا�سرتاتيجية  منها  تنموية 
وا�سرتاتيجية   "2050 ل��ل��ط��اق��ة 
ولتقليل  اخل�������������س������راء.  ال���ت���ن���م���ي���ة 
الن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون��ي��ة ح��ف��اظ��اً على 
التغر  ت���داع���ي���ات  وت��ق��ل��ي��ل  الأر��������س 
تعزيز  يف  الدولة  �سعت  فقد  املناخي؛ 
النقل امل�ستدام من خال التاأكيد على 
وا�ستخدام  اجل��م��اع��ي  ال��ن��ق��ل  اأه��م��ي��ة 

ال�سيارات الكهربائية". 
جامعة  "اأخذت  ق����ائ����ًا:  واأ������س�����اف 
الإمارات  دورها  يف امل�ساهمة بتحقيق 
الإ�سرتاتيجيات والأولويات الوطنية. 
اإيجاد  على  اجلامعة  جهود  وت��رك��زت 
اجلهود  ت���دع���م  اأك����ادمي����ي����ة  ب����رام����ج 
جمتمع  اإىل  ال��و���س��ول  يف  احلكومية 
ُم�����س��ت��دام، ح��ي��ث اأن�����س��اأت اجل��ام��ع��ة يف 
عام 1994 برنامج "ماج�ستر علوم 
البيئة" وهو اأول برنامج درا�سات عليا 
واملنطقة؛  اجل��ام��ع��ة  يف  اإن�������س���اوؤه  مّت 
تخريج  اإىل  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  وي�سعى 
�سن يف جمال البيئة  جيل من املُتخ�سّ
وامل�سلحن  امل��ت��م��ك��ن��ن  وال���ب���اح���ث���ن 
كما  ؛  ال���ع���ل���م���ي  ال���ب���ح���ث  مب�����ه�����ارات 
التنمية  مفهوم  الربنامج  هذا  ويعّزز 

اإيجاد  يف  اأي�ساً  وي�ساهم  امل�ستدامة، 
البيئية  للتحديات  العلمية  احل��ل��ول 
كق�سية التغّر املناخي وتقليل اآثارها 
من خال اأطروحات املاج�ستر التي 
الربنامج.  ل��ه��ذا  املنت�سبون  يقدمها 
تخرجوا  الطلبةالذين  عدد  بلغ  وقد 
من هذا الربنامج 38 طالباً وطالبة 
اإىل   2011 ب���ن  م���ا  ال���ف���رتة  خ���ال 
اجلامعة  ت�����س��ت��ع��د  ك���م���ا    .2021
ال��دك��ت��وراة يف البيئة  ب��رن��ام��ج  ل��ط��رح 
العام  بداية  مع  الأيكلوجية  والنظم 
الأكادميي املقبل2022-2021."  
بالقول:  ت�سريحه  م���راد  د.  واختتم 
تلتزم  الإم��ارات  جامعة  باأن  "نفتخر 
بدورها  ت���ام���اً  ال���ت���زام���اً  ال�����دوام  ع��ل��ى 
ُي�سهم  ال�����ذي  وال��ب��ح��ث��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 

وجهودها  ال���دول���ة  ري����ادة  حت��ق��ي��ق  يف 
املبذولة للحفاظ على البيئة وتعزيز 
ال����س���ت���دام���ة م���ن خ����ال ت��ع��زي��ز دور 
اأع�ساء  ق���ام  ال��ع��ل��م��ي؛ ح��ي��ث  ال��ب��ح��ث 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س��ي��ة وال��ب��اح��ث��ن يف 
ورقة   841 بن�سر  والطلبة  اجلامعة 
العاملية ذات  اأع��رق املجات  بحثية يف 
الت�سنيف العايل يف موا�سيع مت�سلة 
املتجددة  ال���ط���اق���ة  ال���ب���ي���ئ���ة؛  ب���ع���ل���وم 
%15من  يعادل  ما  اأي  وال�ستدامة 
جمموع الأوراق البحثية التي ن�سرت 

منذ عام 2015 وحتى الآن". 
جامعة  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر  وم����ن 
الإمارات عّززت احلرم اجلامعي بنظام 
مراقبة الطاقة والذي ينت�سر يف 42 
احل�����رم اجلامعي  اأب���ن���ي���ة  م���ن  م��ب��ن��ى 

الطاقة  ت���وف���ر  يف  ي�����س��اه��م  وال������ذي 
جامعة  وتلعب  لا�ستدامة.   و�سوًل 
الوعي  ن�سر  يف  اآخ���ر  دوراً  الإم������ارات 
البيئية  ال��ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز  املجتمعي 
املحا�سرات  خ���ال  م���ن  امل��ج��ت��م��ع  يف 
وهذا  العلمية،  وامل��وؤمت��رات  والندوات 
وبناء  املعرفة  نقل  يف  ي�ساهم  ب���دوره 
البيئة  مبفاهيم  واٍع  �سحي  جمتمع 
واملُ�����س��اه��م��ة يف احل��ف��اظ ع��ل��ى كوكب 
امل�سوؤولية  م��ن  ج���زء  وه���ذا  الأر������س؛ 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة لأف�������راد اجل���ام���ع���ة نحو 

جمتمعهم. 

العاملي  ال�سحة  ي��وم  م��ع  بالتزامن 
منتدى  امل��وؤم��ن��ن  اأم  جمعية  ن��ف��ذت 
�سحتهم  ب�����ع�����ن�����وان  اف����رتا�����س����ي����ا 
تعزيز  اإىل  ي���ه���دف  م�����س��وؤول��ي��ت��ن��ا، 
ال�����س��ي��ا���س��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��رع��اي��ة كبار 
التدابر  على  والرتكيز  املواطنن، 
�سامتهم  ت�سمن  ال��ت��ي  ال��وق��ائ��ي��ة 
لارتقاء   ، امل��ج��ت��م��ع  يف  وح��ق��وق��ه��م 
والنف�سية  ال�سحية  احل��ي��اة  ب��ج��ودة 
التي  لهم، والتي تعد من اله��داف 
ت�����س��ع��ى اجل��م��ع��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا من 

خال براجمها على مدار العام.
�سعادة  املنتدى  ل�سيف  مداخلة  ويف 
عجمان  منطقة  م��دي��ر  ت��رمي  حمد 
املتحدثن  ف���ي���ه���ا  ����س���ك���ر  ال���ط���ب���ي���ة 
اأكد  كما  امل��ن��ت��دى،  على  وال��ق��ائ��م��ن 
الر�سيدة  ال���ق���ي���ادة  ت��و���س��ي��ات  ع��ل��ى 
برعاية فئة كبار املواطنن وتقدمي 
والنف�سية  ال�����س��ح��ي��ة  اخل�����دم�����ات 
والج��ت��م��اع��ي��ة ل��ه��م يف ظ��ل جائحة 
اأو�سى  ن��ه��اي��ة ح��دي��ث��ه  ك���ورون���ا، ويف 
ي�ستمعون  جلل�ساء  امل�سنن  بحاجة 
لهم ويحاوروهم، كما اأكد على ترك 
قراراته  ب��ات��خ��اذ  للم�سن  م�����س��اح��ة 
وعدم فر�س الراأي عليه مهما كانت 

حالته.
عمل  اأوراق  ث���اث  امل��ن��ت��دى  ت��ن��اول 

املنزلية  وال�����س��ح��ة  ال��رع��اي��ة  اأول���ه���ا 
دكتورة  ق��دم��ت��ه��ا  امل��واط��ن��ن  ل��ك��ب��ار 
ال�������س���وي���دي م���دي���رة مركز  ���س��ل��وى 
�سعادة كبار املواطنن بهيئة ال�سحة 
يف دب���ي، ع��ر���س��ت م��ن خ��ال��ه��ا اأهم 
امل�سكات ال�سحية لدى كبار ال�سن، 
الأمرا�س  على  ال�سيطرة  وكيفية 
املزمنة لتفادي م�ساعفاتها، وطرق 
رعاية امل�سن طريح الفرا�س، واأو�ست 
ب�سرورة توفر بيئة منا�سبة للم�سن 
التي  ال��ط��ب��ي��ة  ب���امل���ع���دات  جم���ه���زة 
واأك���دت  امل��ر���س��ي��ة،  ح��ال��ت��ه  تتطلبها 
ال�سقوط  من  حمايتهم  اأهمية  على 
للك�سور  ال��رئ��ي�����س��ي  ال�����س��ب��ب  اأن����ه  اإذ 

وال�سدمات  امل�ست�سفيات  ودخولهم 
توفر  اإىل  تطرقت  كما  والوفيات، 
القائم  لل�سخ�س  وامل�ساعدة  الدعم 
�سغط  من  يعانيه  ملا  امل�سن  برعاية 
متطلبات  ج���راء  ج�سدي  اأو  نف�سي 

الرعاية.
اآل  اهلل  ع��ب��د  اأ.ف���اط���م���ة  وت���ن���اول���ت 
ال�سحية  الرعاية  ق�سم  رئي�س  علي 
ب���دائ���رة اخل���دم���ات الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
ال��ث��ان��ي��ة بعنوان  ال��ورق��ة  ال�����س��ارق��ة، 
 ، املواطنن  لكبار  ال�سليمة  التغذية 
اأهم  على  حيث عرجت من خالها 
ل��ك��ب��ار ال�سن  امل�����س��اح��ب��ة  امل��ت��غ��رات 
واأ�س�س  ت��غ��ذي��ت��ه��م،  ت��وؤث��ر يف  وال��ت��ي 

ت��غ��ذي��ة امل�����س��ن��ن، ب��ال���س��اف��ة لطرح 
ال��ت��ي يجب  ال��ه��ام��ة  ال��ن��ق��اط  بع�س 
الغذائي  التخطيط  عند  مراعاتها 
بع�س  ق���دم���ت  واأخ���������راً  ل��ل��م�����س��ن، 
اخلطوات لتح�سن احلالة ال�سحية 
توفر  مثل  ال�سن  لكبار  والغذائية 
امل�����س��ك��ن ال�����س��ح��ي وحت�����س��ن اأح����وال 
الطعام  م��واع��ي��د  وتنظيم  املعي�سة، 
ق��در الإم��ك��ان يف ال��وج��ب��ات، واأكدت 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة م�����س��ارك��ة ال��ط��ع��ام مع 
الأق���ارب والأه���ل والأ���س��دق��اء وهذا 
اأكرث  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول  وق��ت  �سيجعل 
ال�سهية،  تنبيه  يف  وي�����س��اع��د  م��ت��ع��ة 
التغذية  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ  واأو����س���ت 

ل��ه��ا  من  مل��ا  الطفولة  اجل��ي��دة منذ 
دور كبر يف املحافظة على ال�سحة 
والوقاية من بع�س الأمرا�س وعاج 

الكثر من الأمرا�س املزمنة.
كانت  والأخ��رة  الثالثة  الورقة  اأم��ا 
لكبار  ال��ن��ف�����س��ي��ة  ال�����س��ح��ة  ب��ع��ن��وان 
امل���واط���ن���ن  ق��دم��ه��ا دك���ت���ور ريا�س 
الطب  ا����س���ت�������س���اري  ج���ب���ار خ�����س��ر 
النف�سي يف م�ست�سفى nmc رويال 
بع�س  خالها  م��ن  ع��ّرف  ال�سارقة، 
املفاهيم اخلا�سة بال�سحة النف�سية 
املعرفية  وال�������س���ح���ة  )ال���ع���ق���ل���ي���ة( 
خطورة  وع����وام����ل  )الإدراك��������ي��������ة(، 
يف  النف�سية  ب���الأم���را����س  الإ���س��اب��ة 
ك��م��ا و�سح  ال�����س��ي��خ��وخ��ة،  م��رح��ل��ة 
كيفية ت�سخي�س ومعاجلة الكتئاب 
عند كبار ال�سن، واختتم ورقته بعدد 
للمحافظة  ال�سحية  الر�سائل  من 
على ال�سحة النف�سية للم�سنن مثل 
اأن�����س��ط��ة وه���واي���ات جديدة،  جت��رب��ة 
وال��ت��وا���س��ل م��ع الآخ���ري���ن ح��ي��ث ان 
ال��ن��ا���س يدعم  م��ن  وج���ود جمموعة 
عند  ��ا  واج��ت��م��اع��يًّ نف�سيًّا  ال�سخ�س 

التقدم يف العمر.
�سلطان  ن��ورا  دكتورة  املنتدى  اأدارت 
املرزوقي ع�سو جمل�س اإدارة جمعية 

اأم املوؤمنن.

�شحتهم م�شوؤوليتنا منتدى افرتا�شي بجمعية اأم املوؤمنني

جامعة االإمارات ت�سارك العامل االحتفال ب� »يوم االأر�س«  

د. اأحمد مراد: الأبحاث البيئية جزء من امل�شوؤولية املجتمعية جلامعة الإمارات

•• عجمان-الفجر:

اأن  اأكد �سعادة عمر حممد لوتاه املدير العام لهيئة النقل 
اأبريل من كل ع��ام ي�سكل   22 ال��ذي ي�سادف  ي��وم الأر���س 
اإىل  الداعية  العاملية  املبادرات  مع  للت�سامن  هامة  فر�سة 
ال�ستدامة  ا�سرتاتيجيات  وتبني  الأر�����س  على  احل��ف��اظ 
للحد من التلوث البيئي واإيجاد بيئة اآمنة نظيفة و�سحية 
اإم��ارة عجمان   روؤي��ة  اأن �سمن  واأ�سار  القادمة.    لاأجيال 

على احلفاظ على  بدورها  حتر�س  الهيئة  فاإن     2021
الإيجابية وذلك من خال توفر  تبني احللول  و  البيئة 
من    59% بن�سبة  للبيئة  ال�سديقة  الهجينة  امل��رك��ب��ات 
الكربونية  النبعاثات  ت�ساهم يف خف�س  التي  و  ال�سطول 
حافات  ت��وق��ف  حم��ط��ات  بتحويل  الهيئة  �ساهمت  وك��م��ا 
ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  على  تعمل  حم��ط��ات  اىل  ال��ع��ام  النقل 
النظيفة  املتجددة  الطاقة  م�سادر  على  لاعتماد  وذل��ك 

وتقليل ا�ستهاك الطاقة النا�سبة.

عمر حممد لوتاه: امل�شاهمة يف احلفاظ على بيئة اآمنة 
وم�شتدامة يعد من اأولويات هيئة النقل - عجمان

موؤ�ش�شة حمدان بن را�شد لالأداء التعليمي املتميز 
�شفري الدولة ونائب تفتح باب الرت�شح للدورة ال� 24 من جائزتها

وزير اخلارجية الرو�شي 
يبحثان تعزيز التعاون

•• مو�صكو -وام:

ال��ت��ق��ى ����س���ع���ادة ال���دك���ت���ور حممد 
�سفر  اجل��اب��ر  �سلطان  ب��ن  اأح��م��د 
الحتادية،  رو���س��ي��ا  ل���دى  ال���دول���ة 
نائب  بوغدانوف  ميخائيل  �سعادة 
وزي��ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي واملمثل 
الرو�سي  الحت��اد  لرئي�س  اخلا�س 
واأفريقيا،  الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة 
اخلارجية  وزارة  مب���ق���ر  وذل������ك 

الرو�سية يف العا�سمة مو�سكو.
اللقاء  خ���ال  اجل��ان��ب��ان  ون��اق�����س 
التي  املتميزة  الثنائية  ال��ع��اق��ات 
تعزيز  و�سبل  البلدين،  بن  تربط 
وت����ط����وي����ر ال�����ت�����ع�����اون ب�����ن دول�����ة 
الإم�������ارات ورو���س��ي��ا الحت���ادي���ة يف 
كافة املجالت، اإ�سافة اإىل عدد من 

الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.
كما التقى �سعادة ال�سفر بال�سيدة 
تاليا مينولينا الرئي�سة التنفيذية 
ل���وك���ال���ة ت���ط���وي���ر ال����س���ت���ث���م���ار يف 
الرو�سية،  ت��رت���س��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة 
وا���س��ت��ع��ر���س اجل���ان���ب���ان جم���الت 
العاقات  ت��ع��زي��ز  و���س��ب��ل  ال��ت��ع��اون 
والتجارية مبا يحقق  القت�سادية 
البلدين  وط����م����وح����ات  م�������س���ال���ح 

وال�سعبن ال�سديقن.

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 3
البيع  يرغب يف  اجلن�سية،  املغرب  ال�سوفاين  ال�سيدة/ مرمي  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )1%( لل�سيدة/ كوثر حممد عبدالكرمي حميد م�سرية 
اجلن�سية يف الرخ�سة التجارية امل�سماة / �سالون جنمة ال�سكندرية لل�سيدات وال�سادرة 

من دائرة التنمية الإقت�سادية - حكومة ال�سارقة برقم )725717( 
تنازل ا�سحاب الرخ�س

وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
 الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

Date 23/ 4/ 2021  Issue No : 13223
Real Estate Summary 254/2020/18
Details of service by publication

To the convicted party
1- Ali Mousa Gaafar Shiwan

Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation
Represented by /Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 26-08-2020 in the 
above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation 
ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 447,044, the 
charges, the expenses, attorney>s fees, the interest of 12 from the claim until 
the full payment and the interest of 9 % per annum from the judicial claim date 
until the full payment, ordered him to pay the expenses and Three Hundred 
Dirhams as attorney's fees and rejected other claims. The verdict is issued 
in absentia and may be appealed within thirty days from the day following 
publishing this service.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

      

منوذج اإعالن الن�سرعن التعديل )بيان املنتجات(
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 
املودعة بالرقم: 6497        بتاريخ : 1994/06/07
امل�سجلة بالرقم: 22255    بتاريخ : 1999/09/15

ال�سم: كوم�سكوب اإنك اوف نورث كارولينا
 وعنوانه: 1100 كوم�سكوب بلي�س،  ا�س اإي هيكوري، نورث كارولينا  28602، الوليات املتحدة الأمريكية

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
والكابات  الب�سرية  الألياف  وكابات  املَجدولة  املزدوجة  الكابات  حتديداً  بال�سبكات  لات�سال  كابات 
الهجينة منها، اأ�ساك كهربائية على �سكل كابات ذات تو�سيل موؤقت، كابات األياف ب�سرية للرتابط بيني 
كابات  املتقاطعة،  التو�سيات  وكابات  بيني  للرتابط  نحا�سية  كابات  املتقاطعة،  التو�سيات  وكابات 
بال�سبكات، مو�سات كابات لات�سال  بال�سبكات، مهايئات لات�سال  رئي�سية على �سكل كابات لات�سال 
قاب�سات  منها،  الهجينة  وال��ك��اب��ات  الب�سرية  الأل��ي��اف  وك��اب��ات  املَ��ج��دول��ة  امل��زدوج��ة  للكابات  بال�سبكات 
مو�سات نحا�سية وليفية ب�سرية لات�سال بال�سبكات، مقاب�س لات�سال بال�سبكات، قوالب تو�سيل كابات 
لات�سال بال�سبكات، �سناديق تو�سيل الأ�ساك للمناطق، ُمام�سات كبلية و�سلكية على �سكل اأغطية واقية 
للكابات والأ�ساك النحا�سية والليفية الب�سرية لات�سال بال�سبكات، لوحات ذات تو�سيل موؤقت للتحكم 
بالت�سال بال�سبكات ورفوف لت�سهيل اإدارة الت�سال املادي للكابات ذات التو�سيل املوؤقت النحا�سية والليفية 
الب�سرية، نظم اإدارة البنية التحتية لات�سال بال�سبكات حتديًدا لوحات ذات تو�سيل موؤقت لتغطية وتنظيم 
والت�سالت  البيانات  ل�سبكات  التحتية  البنية  ومراقبة  ولإدارة  الب�سرية  والليفية  النحا�سية  املو�سات 
لتو�سيل وحتديد موقع  ال�سلة  ذات  والربامج  اللكرتونية  العر�س  اللكرتونية وواجهات  التحكم  واأدوات 
لتبييت  اأجهزة  والت�سالت،  البينات  ل�سبكات  التحتية  والبنية  الداخلية  الكابات  واإدارة ومراقبة ومتديد 
حلمل  الكابات  م��رور  قنوات  حتديًدا  بال�سبكات  الت�سال  ومعدات  والب�سرية  الكهربائية  الكابات  ودع��م 
الكابات الليفية الب�سرية والكابات النحا�سية والهجينة منها، رفوف لأجهزة الت�سال بال�سبكات وكبائن 
معدنية معدة خ�سي�ساً حلماية معدات الت�سال بال�سبكات على �سكل كابات لات�سال بال�سبكات، علب اإدارة 
الكابات الأفقية والعمودية لدعم وتنظيم وحماية الكابات املتعددة لات�سال بال�سبكات، ملحقات تاأري�س 
اآنًفا حتديًدا برامج كمبيوتر  لكابات واأجهزة الت�سال بال�سبكات، برامج، برامج مرتبطة بت�سغيل ما ذكر 

لإدارة ومراقبة والتحكم بات�سال البنية التحتية لات�سال بال�سبكات.
  بيانات التعديل: 

تعديل املنتجات كما هو مو�سح 
تاريخ التعديل: 2021/04/14

تاريخ التاأ�سر: 2021/04/22

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 23 اإبريل 2021 العدد 13223

EAT 75947
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فور�س للكمبيوتر

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1083919 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد حمد �سامل املهري  %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف �ساح الدين حمد �سالح عبداهلل اجلنيبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 

اإع����������الن
ادي�سبايز  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب انتريور رخ�سة رقم:3742303 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة جابر ح�سن حممد نا�سر العبيديل  %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف هزاع جعفر عبدالعزيز حممد اجلاف
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 

اإع����������الن
كافيه  فايب�س  ال�س�����ادة/دبل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2501503 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سيف احمد مبارك احمد املن�سورى%100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف عبدالعزيز �سلمان نا�سر عيد العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ارام  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لازياء 
رخ�سة رقم:CN 2777976 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/دول�سي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

دي جا�سا كويف 
رخ�سة رقم:CN 2708671 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/فا�ست  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

م�ساوير خلدمات التو�سيل 
رخ�سة رقم:CN 3721930 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
ال�س�����ادة/يوتاج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتجارة العامة 
رخ�سة رقم:CN 2756039 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافتريا 

متزه 
رخ�سة رقم:CN 2327573 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سالح را�سد لتجارة الدوات الكهربائية 
رخ�سة رقم:CN 1019029 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املزدلفة لاجهزه الألكرتونيه

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�سة رقم:1016870 
تعديل اإ�سم جتاري من/ املزدلفة لاجهزه الألكرتونيه

AL MUZDALIFA ELECTRONICS APPLIANCES

اإىل/ مفيزة ل�ساح الكهرباء واملكيفات
MOFIZA ELECTRICAL AND A/C REPAIR

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سيانة اأجهزة التكييف املركزي  4329902
تعديل ن�ساط / اإ�سافة اأ�ساح املربدات والغ�سالت وال�سخانات  9522001

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة تركيب التمديدات والرتكيبات الكهربائية 4321001
 تعديل ن�ساط / حذف جتارة الجهزة اللكرتونية الدقيقة - باجلملة  4652003

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(  

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/دراغون ما�سرت انرتنت كافية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�سة رقم:2284408 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / را�سد �سعيد را�سد العابر الزعابى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / را�سد �سعيد را�سد العابر الزعابى من 50 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سيف �سعيد را�سد العابر الزعابى

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ساحة 8*0.85 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ دراغون ما�سرت انرتنت كافية ذ.م.م
DRAGON MASTER INTERNET CAFE L.L.C

اإىل / دراقون ما�سرت انرتنت كافيه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
DRAGON MASTER INTERNET CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(  

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ميديافون جلف لتقنية املعلومات

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�سة رقم:3749399 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة روموالد جانكوفيت�س  %49

ال�سركات - �سركة  اإ�سافة رويال داميوند بل�س لتمثيل  ال�سركاء تنازل وبيع /  تعديل 
ال�سخ�س الواحد ذ م م

ROYAL DIAMOND PLUS COMPANIES REPRESENTATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خليفه خالد احمد حامد ال حامد

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ ميديافون جلف لتقنية املعلومات

MEDIAFON GULF INFORMATION TECHNOLOGY
اإىل/ ميديافون جلف لتقنية املعلومات ذ.م.م

MEDIAFON GULF INFORMATION TECHNOLOGY L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(  

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جلوري �ستون ملواد البناء ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�سة رقم:2209130 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة برن�س مارك لتجارة مواد البناء ذ.م.م

PRINCE MARK BUILLDING MATERIAL TRADING L.L.C.

eight step تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اخلطوة الثامنة

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سامل على حممد هزار العامرى

STEP EIGHTH تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف اخلطوة الثامنة

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(  

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كيه دي ا�س للعقارات ذ م م - فرع 

قد تقدموا الينا بطلب  CN اأبوظبي   رخ�سة رقم:1182459 

تعديل �سكل قانوين / من فرع اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ كيه دي ا�س للعقارات ذ م م - فرع اأبوظبي

KDS PROPERTIES LLC - ABU DHABI BRANCH

اإىل/ كيه دي ا�س للعقارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م - فرع اأبو ظبي 1

KDS PROPERTIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - BRANCH OF ABU DHABI 1

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(  

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الزئبق لا�ستثمارات العقاريه ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�سة رقم:1881176 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة في�سل ح�سن ابراهيم ح�سن كلدارى 50 %
 تعديل ن�سب ال�سركاء / عبداهلل عي�سى حممد زمزم ال على من 33 % اإىل %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف را�سد �سيف جرب ال�سويدى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداجلبار عبداملح�سن احمد ح�سن ال�سايغ

تعديل اإ�سم جتاري من/ الزئبق لا�ستثمارات العقاريه ذ.م.م
AL ZEBAQ PROPERTY INVESTMENT L.L.C

اإىل/ الزئبق لا�ستثمارات العقارية ذ.م.م
AL ZEBAQ REAL ESTATE INVESTMENT L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(  

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/املظلة هيلثكر ماجنمنت منطقة  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

حرة -ذ.م.م - فرع من املنطقة احلرة - دبى

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�سة رقم:1198767 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حامد �سالح ابراهيم البلو�سى  %50

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حميد حممد يو�سف عبداهلل املرزوقى %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جابر حممد ابراهيم عبداهلل ال�سهاوى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فار�س حممد ح�سن املطوع

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة 

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

الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(  

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/تال اجلنوب للمقاولت و ال�سيانة العامة ذ.م.م   

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2024009 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبدالرحمن حمود من�سر على الهاجرى %15

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد حمود من�سر على الهاجرى %15
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة من�سور حمود من�سر على الهاجرى %15

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سعيد حمود من�سر على الهاجرى %15
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبدالعزيز حمود من�سر على الهاجرى %10

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة رقيه حممد مثنى العامرى %15
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حمود من�سر على الهاجرى %15
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعيد حمود من�سر على الهاجرى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف من�سور حمود من�سر على الهاجرى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبدالرحمن حمود من�سر على الهاجرى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد حمود من�سر على الهاجرى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف رقيه حممد مثنى العامرى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حمود من�سر على الهاجرى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 

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

ال�سم التجاري:تران�سي�س حللول التكنولوجيا ذ.م.م
عنوان ال�سركة:وحدة ، بناية/مبارك بن حممد ال نهي A12 جزيرة 

اأبوظبي اخلالدية غرب 10 ق 34-35-36-37 امليزان مكتب رقم
CN 1944648 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعين ال�سادة/مرمي يو�سف املرزوقي للتدقيق وال�ست�سارات ،   2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/3/14 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/4/22  - بالرقم:2156004049 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة امل�سفي 
املعن خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 

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

ال�سم التجاري:ات�س كي او خلدمات التنظيف ذ.م.م
 ،  701 مكتب   7 الطابق   ،  3 �سرق   ، ابوظبي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 

وحدة ، ال�سيد خلف احمد خلف
CN 1903587 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة وذلك بناء على حكم حمكمة ابوظبي   1

البتدائية - املحكمة التجارية بتاريخ:2021/1/31 للق�ساء يف امارة 
ابوظبي

- تعين ال�سيد/عبداملجيد حممد املرزوقي كم�سفي ق�سائي لل�سركة   2
تاريخ التعديل:2021/4/22  - بتاريخ:2021/1/31 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة امل�سفي 
املعن خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 

اإع����������الن
فن  ومرطبات  ال�س�����ادة/مقهى  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN �سيتي   رخ�سة رقم:1024921 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عزيز عادل عزيز عزب  %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة احمد حممد على عبداهلل اجلابرى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد حاجى حممد ح�سن لرى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(  
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 اأدانت ال�سن اأم�س اخلمي�س “ب�سدة” عملية التفجر التي ا�ستهدفت 
باك�ستان  غ��رب  جنوب  يف  ال�سيني  ال�سفر  يقيم  ك��ان  حيث  الفندق 
واأ�سفرت عن �سقوط اأربعة قتلى على الأقل وع�سرات اجلرحى. وقع 
النفجار يف موقف �سيارات تابع لفندق “�سرينا” الفاخر يف مدينة 
الباك�ستاين  اجلي�س  يواجه  حيث  بلو�س�ستان،  اإقليم  عا�سمة  كويتا 
متردا منذ نحو عقد ووظفت فيه بكن ا�ستثمارات �سخمة يف اإطار 
وزارة  با�سم  امل��ت��ح��دث  ق��ال  اجل���دي���دة«.  احل��ري��ر  “طرق  م�سروعها 
الهجوم  ب�سدة  تدين  ال�سن  “اإن  وينبن  وان��غ  ال�سينية  اخلارجية 
الإرهابي وتعرب عن اأحر تعازيها«. اأو�سح وانغ اأن ال�سفر ال�سيني 
املعتمد يف باك�ستان مل يكن موجودا يف الفندق حلظة النفجار ومل 
ُي�سجل وقوع اأي �سحية �سينية حتى ال�ساعة. يعم الفقر بلو�س�ستان 
و�سهد  وم��ع��ادن.  غ��از  الطبيعية من  ب��امل��وارد  الرغم من غناها  على 
جي�س  وك���ان  الأخ����رة.  ال�سنوات  يف  وخا�سة  عنيًفا  مت���رداً  الإق��ل��ي��م 
الإقليم  يف  نا�سطة  انف�سالية  جمموعة  وه��و  بلو�س�ستان،  حت��ري��ر 
اإ�سام  بقب�سة  يتذرع  هجوم،  كل  لدى  الباك�ستانية،  القوات  حتارب 
اأباد وبكن اخلانقة على املوارد املحلية. قدمت ال�سن التي تعد من 
اأقرب حلفاء باك�ستان، مليارات لهذه الدولة الواقعة يف جنوب اآ�سيا 
يف ال�سنوات الأخرة يف اإطار م�سروع هائل للبنية التحتية ي�سل بن 

اإقليم �سيجيانغ ال�سيني ومرفاأ غوادار على بحر العرب.

الفرن�سي  الرئي�س  باري�س  الأوروب��ي لاأويغور ومقره يف  املعهد  دعا 
اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون ووزي������ر اخل���ارج���ي���ة ج����ان اإي�����ف ل����ودري����ان اإىل 
“العرتاف بطابع الإبادة اجلماعية” ل�سيا�سات بكن التي ت�ستهدف 
هذه الأقلية يف �سمال غرب ال�سن. وكتبت منظمة الدفاع عن ثقافة 
وك��ال��ة فران�س  تلقت  ول��ودري��ان  م��اك��رون  اإىل  ر�سالتن  الأوي��غ��ور يف 
ال�سيا�سية  العنف  “اأعمال  اأن  اخلمي�س  اأم�س  منهما   ن�سخة  بر�س 
الق�سوى واملنهجية واملنظمة واملخططة واملنفذة من قبل ال�سلطات 
الأوي��غ��ور كمجموعة،  نية تدمر  الأوي��غ��ور تدل على  ال�سينية �سد 
مبا يف ذلك بيولوجيا«. وا�سارت املنظمة اإىل اأن هذه الأفعال “ت�سكل 
 1948 اتفاقية  عليها  تن�س  التي  للمعاير  وفقا  جماعية  اإب���ادة 
وال�سن من  حول منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها”. 
اتخاذ  ميكن  ل  اأن��ه  اعترب  وبعدما  التفاقية.  لهذه  املوقعة  ال��دول 
اإجراءات “ملمو�سة” دون هذا العرتاف الر�سمي، طلب املعهد من 
ا�ستخدم  التي  املتحدة  الوليات  اأن حتذو حذو  الفرن�سية  ال�سلطات 
وكذلك  وزير خارجيتها اأنتوين بلينكن عبارة “الإبادة اجلماعية”، 
الربملانن الكندي والهولندي اللذين تبنيا مقرتحات غر ملزمة 

تعترب القمع اجلاري يف �سينجيانغ اإبادة جماعية.
 

30 مليون جرعة من لقاح �سبوتنيك- اإمكانية �سراء  اأملانيا  تدر�س 
يف الرو�سي �سد كوفيد-19، على ما اأفاد رئي�س منطقة �ساك�سونيا 
ميكايل كريت�سمر، يف وقت مل يح�سل بعد على ال�سوء الأخ�سر من 

ال�سلطات ال�سحية الأوروبية.
والذي  �سابقا  ال�سرقية  اأملانيا  من  املتحدر  املحافظ  امل�سوؤول  وق��ال 
تباحث مع وزير ال�سحة الرو�سي ميخائيل مورا�سكو، “ندعو ب�سدة 

من اأجل اآلية ترخي�س �سريعة بحلول �سهر اأيار/مايو«.
واأو�سح كريت�سمر اأن اأملانيا تود �سراء 30 مليون جرعة من اللقاح 
واآب- حزيران-يونيو  بن  ال�سهر  يف  جرعة  ماين  ع�سرة  مبعدل 

اأغ�سط�س.
يف  اأي���ام،  ع��دة  ت�ستمر  لرو�سيا  ب��زي��ارة  الأرب��ع��اء  منذ  امل�سوؤول  ويقوم 
الثنائية حول م�سائل خافية عدة  العاقات  توتر يخيم على  ظل 
اأبرزها ح�سد قوات رو�سية على احلدود مع اأوكرانيا وم�سر املعار�س 
الرو�سي امل�سجون األيك�سي نافالني امل�سرب عن الطعام والذي يعاين 

من تدهور يف و�سعه ال�سحي.
وكان ال�سندوق ال�سيادي الرو�سي الذي مول تطوير اللقاح، اأعلن يف 
8 ني�سان/اأبريل بدء مفاو�سات مع برلن ب�ساأن “عقد �سراء اأويل«.

وب����رر وزي����ر ال�����س��ح��ة الأمل�����اين ي��ن�����س ���س��ب��ان ق����رار ب��رل��ن الت�سرف 
با�سم  التفاو�س  الأوروبية  املفو�سية  برف�س  ال�سدد  بهذا  مبفردها 
الدول ال�27 من اأجل �سراء اللقاح الرو�سي، خافا ملا فعلته بالن�سبة 

للقاحات اأخرى �سد كوفيد-19.

عوا�صم

بكني

باري�ص

برلني

قمة لقادة احللف الأطل�شي يف 14 يونيو 
•• بروك�صل-اأ ف ب

يعقد قادة احللف الأطل�سي قمة يف 14 حزيران-يونيو يف مقر املنظمة يف 
بروك�سل على ما اأعلن الأمن العام ين�س �ستولتنربغ يف بيان، يف وقت ي�سجل 

توتر �سديد بن الغرب ورو�سيا.
احللف  لتعزيز  ف��ري��دة  فر�سة  “�ست�سكل  القمة  اأن  �ستولتنربغ  واأو���س��ح 

الأطل�سي” الذي “يج�سد الرابط الدائم بن اأوروبا واأمركا ال�سمالية«.
بعدما  بايدن  الأمركي جو  الرئي�س  فيها  ي�سارك  اأول قمة  و�ستكون هذه 
كان �سلفه دونالد ترامب يوجه انتقادات �سديدة اإىل املنظمة اآخذا ب�سورة 

خا�سة على اأع�سائها وحتديدا اأملانيا م�ستوى نفقاتهم الدفاعية املتدين.
واخلطر  ال��ع��دائ��ي��ة  رو���س��ي��ا  “اأن�سطة  �ستبحث  القمة  اأن  ال��ب��ي��ان  يف  وج���اء 
الإرهابي والهجمات الإلكرتونية وتاأثر التغر املناخي على الأمن و�سعود 

نفوذ ال�سن«.
الرو�سي  الرئي�س  م��ع  اخل��اف��ي��ة  ال��ن��ق��اط  ت��ت��زاي��د  وق��ت  يف  القمة  وتعقد 
فادمير بوتن ول �سيما حول اأوكرانيا مع ن�سر مو�سكو تعزيزات ع�سكرية 

قرب حدود هذا البلد.
وتعقد القمة بعيد قرار دول احللف البدء ب�سحب قواتها من اأفغان�ستان يف 
الأول من اأيار/مايو بهدف الن�سحاب الكامل بحلول 11 اأيلول/�سبتمرب.

والدول التي تن�سر اأكرب قدر من القوات يف اأفغان�ستان هي الوليات املتحدة 
�ست�ستكمل  اأنها  اأملانيا  واأعلنت  واإيطاليا.  املتحدة  واململكة  اأملانيا وتركيا  ثم 

ان�سحابها من اأفغان�ستان بحلول متوز/يوليو.
    

 مع ارتفاع حاالت كورونا يف رم�سان 

ال�شغط ي�شتد على امل�شعفني ومتعهدي الدفن يف غزة 

فورين بولي�شي: هل ي�شتطيع بطريرك املوارنة اإنقاذ لبنان؟

لقاح فرن�شي-من�شاوي م�شاد لكوفيد-19 باملرحلة الأخرية
•• باري�س-اأ ف ب

اأنها بداأت  النم�ساوية املطورة للقاحات  الفرن�سية  اأعلنت �سركة فالنيفا 
جتارب املرحلة الثالثة والأخرة على لقاحها امل�ساد لكوفيد-19 قبل 

نيل موافقات الهيئات التنظيمية.
ا�ستجابة  �ستقوم مبقارنة  “كوف كومبر”  ا�سم  التي حملت  والدرا�سة 
 ”2001 اآيه  األ  “يف  املناعي للم�ساركن بعد تلقيهم لقاحها  اجلهازي 
مقابل ا�ستجابتهم للقاح ا�سرتازينيكا. وقالت فالنيفا اإن “نحو 4 اآلف 

م�سرة اىل اأن  م�سارك تقريبا �سيتلقون جرعتن من اأحد اللقاحن”، 
الدرا�سة �ستجرى يف 25 موقعا يف بريطانيا. 

واأ�سافت ال�سركة اأن الهدف الرئي�سي من هذه الدرا�سة هو اإظهار تفوق 
م�ستوى  حيث  م��ن  با�سرتازينيكا  مقارنة   ”2001 اآي��ه  األ  “يف  لقاح 
الأج�سام امل�سادة املقاومة لفرو�س كورونا بعد مدة اأ�سبوعن من عملية 

التطعيم.
ويف حال كانت نتائج الدرا�سة اإيجابية “تهدف فالنيفا اىل تقدمي طلبات 

للح�سول على موافقات اأولية يف خريف عام 2021«.

اأ�ساليب  ت�ستخدم  التي  املعروفة  كوفيد-19  لقاحات  معظم  وبعك�س 
خمتلفة لتهيئة جهاز املناعة ملحاربة الفرو�س، فاإن لقاح فالنيفا يعتمد 

على ن�سخة “معطلة” من الفرو�س نف�سه.
وكانت ال�سركة قد قالت يف وقت �سابق اإنها لن تعطي الأولوية ملفاو�ساتها 
مع املفو�سية الأوروبية لتزويد دول التكتل ال�27 باللقاح، بل �ستعتمد 

على ابرام اتفاقات مع “كل دولة على حدة” اإ�سافة اىل الدول املهتمة.
اإحراز  ع��دم  اإىل  لينغلباخ  توما�س  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  واأ���س��ار 

“تقدم” يف املحادثات مع املفو�سية.

 الأمم املتحدة: املاليني يواجهون �شبح اجلوع يف ميامنار ال�شرطة الأمريكية حتت التدقيق بعد مقتل م�شتبه به اأ�شود 
••رانغون-رويرتز

اأعقاب  يف  ميامنار  يف  ب�سدة  يتفاقم  الغذائي  الأم��ن  انعدام  اإن  اخلمي�س  اأم�س  املتحدة   الأمم  قالت 
النقاب الع�سكري والأزمة املالية الآخذة يف الت�ساعد حيث من املتوقع اأن يجوع املزيد من النا�س 
يف ال�سهور املقبلة. واأظهر حتليل اأجراه برنامج الأغذية العاملي اأن ما ي�سل اإىل 3.4 مليون �سخ�س 
ال�ستة  اإىل  الثاثة  ال�سهور  فرتة  خال  الغذاء  على  للح�سول  مالية  م�ساعب  �سيواجهون  اآخرين 
املقبلة و�ستكون املناطق احل�سرية هي الأكرث ت�سررا مع تزايد فقدان الوظائف يف جمالت الت�سنيع 
والبناء واخلدمات وارتفاع اأ�سعار الغذاء. وقال �ستيفن اأندر�سون مدير الربنامج يف ميامنار يف بيان 
“فقد املزيد واملزيد من الفقراء وظائفهم ول ميلكون املال للح�سول على الغذاء«. وذكر الربنامج اأن 
اأ�سعار الأرز وزيت الطهي يف الأ�سواق ارتفعت بن�سبة خم�سة باملئة و18 باملئة على التوايل منذ نهاية 
فرباير �سباط واأن هناك موؤ�سرات على اأن بع�س الأ�سر يف ياجنون العا�سمة التجارية مليامنار تعاين 

احلرمان من بع�س الوجبات وتاأكل كمية اأقل من الأطعمة املغذية واأ�سبحت مدينة.

التلفزيونية  واي”  يف  اآي��ه  “دبليو  قناة  ونقلت 
املحلية عن �سهود عيان اإ�سابة براون بالر�سا�س 

اأثناء حماولته الفرار ب�سيارته من ال�سرطة.
واأ�سافت املحطة اأن براون يف الأربعن من عمره 
بال�سفافية يف  اأطفال. وتعهد ووتن  لع�سرة  واأب 
التحقيق، م�سرا اىل انه مل بتم بعد حتليل ما 
اج�ساد  على  تو�سع  ال��ت��ي  ال��ك��ام��رات  التقطته 

رجال ال�سرطة خال تنفيذ املهمات.
نورث  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات يف ولي����ة  م��ك��ت��ب  اإن  وق����ال 

كارولينا �سيتوىل التحقيق يف هذه الق�سية.
وياأتي احلادث بعد يوم واحد من اإدانة ال�سرطي 

ال�سابق ديريك �سوفن بقتل جورج فلويد، وهو 
املا�سي موجة من  العام  اأث��ار مقتله  اأ�سود  رجل 
اأنحاء  التي عمت جميع  الغ�سب والحتجاجات 

الوليات املتحدة.
وق��ب��ل اأق���ل م��ن �ساعة م��ن ���س��دور احل��ك��م قتلت 
ال�سرطة يف ولية اأوهايو النار مراهقا اأ�سود بدا 
اآخ��ر وه��و يحمل  ب��اجت��اه �سخ�س  وك��اأن��ه يندفع 

�سكينا.
ال�سود  الأمركين  من  كبر  ع��دد  مقتل  ودف��ع 
ع���ل���ى ي����د رج������ال ال�������س���رط���ة اىل ط���ل���ب اإج������راء 

اإ�ساحات وا�سعة يف �سفوف قوات ال�سرطة.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

مقتل  المركية  كارولينا  ن��ورث  ولي��ة  �سهدت 
القلق  و�سط  ال�سرطة  يد  على  اأ�سود  به  م�ستبه 
املتزايد ب�ساأن حوادث اإطاق النار املميتة لأفراد 

�سلطات اإنفاذ القانون يف الوليات املتحدة.
با�سكوتانك  مقاطعة  �سريف  ووت��ن  تومي  وق��ال 
اأن��درو براون  النار على  اأطلق  اأح��د �سرطييه  اأن 
بحث  م��ذك��رة  تنفيذ  خ��ال  �سيتي  اليزابيث  يف 
يوما  “كان  م�سيفا  مقتله،  اىل  اأدى  م��ا  بحقه 

ماأ�ساويا«.

•• غزة-القد�س-رويرتز

ال�سحي  بالقطاع  م�����س��وؤول��ون  ي��ق��ول 
يف غزة اإن الرتفاع ال�سريع يف حالت 
الإ�سابة والوفاة بكوفيد-19 ي�سكل 
م�ست�سفيات  ع���ل���ى  ك���ب���را  ���س��غ��ط��ا 
المتاء  ���س��وب  وي��دف��ع��ه��ا  ال��ق��ط��اع 
بقطاع  الفقر  ا�ست�سراء  وم��ع  ال��ت��ام. 
غزة ونق�س املوارد الطبية والت�سكك 
يف اللقاحات والتطعيمات وعدم توافر 
بكوفيد- اخلا�سة  الدقيقة  البيانات 
خال  املعهودة  التجمعات  وم��ع   19
الفل�سطينيون  يخ�سى  رم�سان،  �سهر 
ال�سريع  الن��ت�����س��ار  وت����رة  ت����زداد  اأن 
ب������داأ ق���ب���ل حلول  ل��ل��م��ر���س وال�������ذي 

رم�سان يف 13 اأبريل ني�سان.
ال�سحة  ب��ق��ط��اع  م�����س��وؤول��ون  و���س��رح 
يف غ��زة ب���اأن ح���وايل 70 يف امل��ئ��ة من 
اأ�سبحت  امل���رك���زة  ال��رع��اي��ة  وح�����دات 
يف  املئة  يف   37 م��ن  ارتفاعا  ممتلئة، 
نهاية مار�س اآذار. و�سهد القطاع 86 
حالة وفاة خال الأيام ال�ستة املا�سية، 
43 يف  وه���و م��ا مي��ث��ل زي����ادة بن�سبة 
ال�سابق.  الأ�سبوع  يف  العدد  عن  املئة 
�ساباربيكوف  اأي��ادي��ل  الدكتور  وق��ال 
منظمة  مكتب  مدير  باأعمال  القائم 
الغربية  ال�سفة  يف  العاملية  ال�سحة 
تو�سك  “امل�ست�سفيات  غ���زة  وق��ط��اع 

اإىل  ت�سل  مل  الكاملة،  ال�ستيعابية  طاقتها  بلوغ  على 
ذلك بعد لكن احلالت اخلطرة واحلرجة زادت ب�سدة 

يف الأ�سابيع الثاثة املا�سية وهو اأمر يدعو للقلق«.
اإىل  غ��زة  ب��ك��ورون��ا يف  اليومية  الإ���س��اب��ات  م��ع��دل  وزاد 
قال  �ساباربيكوف  اأن  غ��ر  الأ���س��ب��وع،  ه��ذا  املئة  يف   43
الختبارات  قلة  لأن  فيها  مبالغا  تكون  قد  الن�سبة  اإن 
جتعل الإح�ساء قا�سرا يف الأغلب على من ظهرت عليه 

الأعرا�س بالفعل. 
حتديد  على  القدرة  لديها  لي�ست  غ��زة  اإن  اأي�سا  وق��ال 
ال�����س��الت امل��ت��ح��ورة ���س��ري��ع��ة الن��ت�����س��ار ل���دى اإج����راء 
ت��واف��ر بيانات دقيقة  الخ��ت��ب��ارات، وه��و م��ا يعني ع��دم 

عنها.

•• وا�صنطن-وكاالت

را�سي يف مقال  اأم��ر ح�سن  العراقي  الكاتب  تناول 
الدور  الأمريكية  بولي�سي”  “فورين  جملة  مبوقع 
ب�سار  ال��ك��اردي��ن��ال  امل���اروين  البطريرك  يلعبه  ال���ذي 
الراعي لإنقاذ لبنان من اأزمته ال�سيا�سية، م�سراً اإىل 

املعار�سة التي يواجهها من حزب اهلل.
يف خ��ط��اب وج��ه��ه م��ن ���س��رف��ة امل��ق��ر ال��ب��ط��ري��رك��ي يف 
ب��ك��رك��ي يف اأواخ�����ر ف���رباي���ر )���س��ب��اط( امل��ا���س��ي، اأكد 
ال��راع��ي ب��و���س��وح اأم����ام ت��ظ��اه��رة �سمت امل��ئ��ات، رغم 
على  لبنان  اأن  يعتقد  اأن���ه  ك��ورون��ا،  ف��رو���س  انت�سار 
حافة النهيار، واأن املفتاح لإنقاذه يكمن يف نزع �ساح 
حزب اهلل، قائًا: “ل توجد دولتان اأو دول عدة على 
اأر�س واحدة. كما اأنه ل يوجد جي�سان اأو اأكرث �سمن 

دولة واحدة«.
وكان هذا واحداً من �سل�سلة عظات وخطب يف الأ�سهر 

املا�سية التي ت�ستاأثر بتغطية و�سائل 
الرئي�س  ال��راع��ي  وجعلت  الإع����ام، 
غر املتوقع حلركة �سيا�سية تعتمد 
موؤ�س�ساتية  �سخ�سيات  دع���م  ع��ل��ى 
املناوئن  املتظاهرين  لغة  وتعتمد 

للحكومة.

مبادرة �سيا�سية
ويقول را�سي اإن خطاب الراعي قد 
الوطني  احل��دي��ث  قبيل  م��ن  ي��ب��دو 
العام والتوجيهات الأخاقية. وكان 
مبا�سرة  الإن��ت��ق��اد  توجيه  يف  ح���ذراً 
وعو�س  اإي�����ران،  اأو  اهلل،  ح���زب  اإىل 
ذلك، �ساغ مطالبه يف �سياق مبادرة 
لبنان”.  “اإنقاذ  ل���  اأو���س��ع  �سيا�سية 
اأي�ساً  ���س��ور ح��م��ل��ت��ه  ال���راع���ي  ل��ك��ن 
لبنان  مبا�سر حلكام  اأنها حتٍد  على 
ال��ط��ائ��ف��ي��ن احل��ال��ي��ن، وه���و حتٍد 
ي��ك��م��ن يف ���س��ل��ب مهمته  اأن����ه  ي���رى 

التاريخية.

العامل اخلارجي ب�سبب احل�سار الإ�سرائيلي.
ويعترب الفل�سطينيون احل�سار عقابا جماعيا ويقولون 
اإنه �سل اقت�ساد القطاع وبنيته ال�سحية الأ�سا�سية نظرا 
لقلة الإمدادات ال�سرورية والأجهزة الازمة مما يعيق 

قدرتهم على التعامل مع اجلائحة.
والو�سع يف غزة �سديد التناق�س معه يف اإ�سرائيل التي 
العامل  يف  احل��م��ات  اأ���س��رع  م��ن  تطعيم  حملة  ت�سهد 
جعلت اأكرث من 53 يف املئة من الإ�سرائيلين يتلقون 

التطعيم كاما.

* حظر واإغالق يف رم�سان
يف  اخلمي�س  ي��وم  من  حما�س  �ستبداأ  القلق،  تزايد  مع 

* »ال هدنة«
القبور ل ت�سلم من ال�سغط اأي�سا. يف مدينة غزة قال 
ما  يدفن  اإن��ه  ل��روي��رتز  الَهِر�س  حممد  الدفن  متعهد 
كان  بعدما  يوميا،  باملر�س  متوفن  ع�سرة  اإىل  ي�سل 

يدفن واحدا اأو اثنن قبل �سهر.
قال الهر�س الذي كان يعمل يف دفن املوتى اأيام احلرب 
“فرتة احل��رب كانت   2014 ع��ام  اإ�سرائيل وغ��زة  بن 
عملنا...  يف  الأ�سعب  ه��ي  ك��ورون��ا  ف��رتة  ولكن  �سعبة، 
لأن يف احلرب كنا نحفر القبور وندفن املوتى يف فرتة 
الهدنة اأو يف وقف اإطاق النار، ولكن يف كورونا ل يوجد 
العالية  ال�سكانية  الكثافة  ذات  هدنة«. وقد ظلت غزة، 
عن  ل�سنوات  مبعزل  فل�سطيني،  مليونا  يقطنها  والتي 

ويح�سر جتمعات الراعي ب�سكل كثيف عدد من حزب 
القوات اللبنانية برئا�سة �سمر جعجع.

نزع �سالح امليلي�سيات
ين�سق  ال��ذي  ق��زي  �سجعان  اللبناين  ال�سيا�سي  وق��ال 
اإن مطالب  �سيا�سياً يقدم الن�سح للبطريرك،  فريقاً 
الرقم  الأم���ن  جمل�س  ق��رار  تنفيذ  تت�سمن  ال��راع��ي 
يف  امليلي�سيات  ���س��اح  ن��زع  اإىل  ي��دع��و  ال���ذي   1559
الحتفاظ  ي��رف�����س  “البطريرك  واأ����س���اف  ل��ب��ن��ان. 
امل�سروع  ال�ساح...ويرف�س  من  اهلل  حزب  برت�سانة 
الإيراين الذي ين�سره حزب اهلل يف ال�سرق الأو�سط، 
ولبنان، وعرقلة املوؤ�س�سات التي ميار�سها حزب اهلل يف 

لبنان«.
ن�سراهلل  ح�سن  اهلل،  حل���زب  ال��ع��ام  الأم����ن  ورف�����س 
دعوة البطريرك اإىل تدخل الأمم املتحدة يف الأزمة 
قد  حرب”  “اإعان  مبثابة  ذل��ك  معترباً  اللبنانية، 

بلداً  د����س���ت���وري���اً  ل��ب��ن��ان  ج��ع��ل  اإىل  ال���راع���ي  وي���دع���و 
�سنوات  يف  بلجيكا  اأو  ل�سوي�سرا،  “حمايداً” مماثًا 
اإ���س��ارة ل  اأوروب���ا، يف  الكربى يف  القوى  ال�سراع بن 
اإي���ران، وعائلة  اإىل حتالف ح��زب اهلل مع  لب�س فيها 

ب�سار الأ�سد يف �سوريا.
ف��رباي��ر )�سباط(  ال��راع��ي خطابه يف  اإل��ق��اء  وخ���ال 
“اإيران طلعي  بالهتاف  تلميحاته  وافق احل�سد على 
واأنهى الراعي اخلطاب بدعوة املحتجن “اإىل  برا”. 
وال�ساح  ال�سرعي  ال�ساح غر  على  ال�سكوت  رف�س 
حمذراً من “النقاب على الدولة  غر اللبناين”، 

والنظام«.
ال�سيا�سية،  القوى  بتنظيم  ملتزم  وكاأنه  الراعي  بدا 
اإن من  وق��ال  روح��ي��ة.  ن���داءات  بتوجيه  ولي�س فقط 
عادة اأ�سافه البطاركة التحدث با�سم كل اللبنانين 
بغ�س النظر عن اأديانهم، م�سراً اإىل رجال دين كانوا 

يجل�سون يف مقدمة احل�سد، ويف و�سطه.

�ساعات  خ���ال  جت���ول  ح��ظ��ر  تطبيق 
الليل و�ستغلق امل�ساجد التي ت�ستقبل 
�سلوات  لأداء  امل�����س��ل��ن  م���ن  امل���ئ���ات 
�سهر  خ������ال  وال����ق����ي����ام  ال������رتاوي������ح 
رم�سان. لكن يف مواجهة بطالة بلغ 
�سكان  املئة بن  49 يف  نحو  معدلها 
غزة واإجراء انتخابات برملانية مقررة 
يف 22 مايو اأيار، اأحجمت حما�س عن 
لإحلاق  تفاديا  اأ�سد  اإج���راءات  اتخاذ 

مزيد من ال�سرر بالقت�ساد.
قال املتحدث با�سم حما�س اإياد الُبُزم 
“نحن حاليا منر يف اإجراءات اإغاق 
ج��زئ��ي يف ق��ط��اع غ����زة... رمب���ا نكون 
اأم����ام اإج������راءات اأك���رث ل��ك��ن م��ن غر 
اإىل  اأن نتجه  املتوقع يف هذه املرحلة 
م�سوؤولو  ويقول  ال�سامل«.  الإغ��اق 
اأدت  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  م��ن  اإن  ال�سحة 
ل��ارت��ف��اع احل����ايل يف احل����الت عدم 
اللتزام با�ستخدام الكمامات وقواعد 
ال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي، وك��ذل��ك فتح 
�سباط  احل��دود مع م�سر يف فرباير 
ق���د �سمح  ي��ك��ون  اأن  وه����و م���ا مي��ك��ن 

بظهور �سالت جديدة.
اأي�سا،  كبر  اللقاحات  يف  والت�سكك 
اإذ قال 54.2 يف املئة من �سكان غزة 
قال  بينما  التطعيم  ياأخذوا  اإنهم لن 
ومل  �سياأخذونه  اإنهم  املئة  يف   30.5
وفقا  اأم��ره��م  املئة  يف   15.3 يح�سم 
مل�سح اأجراه مركز القد�س لاإعام والت�سال يوم 21 
اأبريل ني�سان. ومل يتلق اإل 34287 �سخ�سا التطعيم 
 109600 اأن القطاع ت�سلم منذ فرباير �سباط  رغم 
جرعة تربعت بها رو�سيا والإم��ارات ومبادرة كوفاك�س 
لتن�سيق  املتحدة  الأمم  مكتب  وقال  اللقاحات.  لإتاحة 
ال�سوؤون الإن�سانية يف تقرير �سدر يف 12 اأبريل ني�سان 
“يظل عزوف الكثرين، مبن فيهم العاملون بالقطاع 

الطبي، عن تلقي التطعيم م�سدر قلق كبر«.
املوؤهلن  الفل�سطينين  اأح��د  الغفور،  عبد  قا�سم  ق��ال 
لتلقي التطعيم اإنه قرر اأخذ اللقاح حلماية نف�سه واأهله 
وجرانه. اأ�ساف “الو�سع عندنا خميف. كنا مت�ساهلن 

يف املو�سوع هذا، لكن واهلل ما فيه ا�ستهوان«.

واأُطلقت حمادثات بن  اأهلي.  البلد يف �سراع  يدخل 
حزب اهلل والكني�سة املارونية، مع اإبداء بع�س موؤيدي 
رغم  للقتال،  ا�ستعدادهم  على  اإ���س��ارات  البطريرك 

اخللل الكبر يف موازين القوى مل�سلحة حزب اهلل.

الكني�سة املارونية
ومبعنى ما، اإنها مفارقة تاريخية. فالكني�سة املارونية، 
ال�سيا�سي  ل��ل��ن��ظ��ام  احل���ار����س  ت��ق��ل��ي��دي��اً  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
لبنان  ورثهما  اللذين  الجتماعي  والنظام  املحافظ 
حليفاً  اليوم  نف�سها  ت�سور  الفرن�سي،  امل�ستعمر  عن 
ب���ات ح���زب اهلل  ب��ي��ن��م��ا  ���س��د احل��ك��وم��ة،  للمحتجن 
ال�سيا�سي،  الواقع  الأم��ر  عن  املدافع  �سابقاً،  املتمرد 

الذي يهيمن عليه.
وكما كان احلال دائماً، فاإن الو�سع ال�سيا�سي يف لبنان 
اأو�سع بن حلفاء الوليات  اإقليمي  يبقى رهينة نزاع 

املتحدة واملع�سكر الذي تقوده اإيران.
يف  “احلياد”  اإىل  ال��راع��ي  ودع����وة 
هذا ال�سياق لن جتد �سدى طاملا ل 
وفاق حقيقياً بن اإيران وال�سعودية، 

والوليات املتحدة، واإ�سرائيل.
ا�ستعادة التوازن

وت���ه���دف م���ب���ادرة ال��ب��ط��ري��رك اإىل 
ا�ستعادة التوازن ال�سيا�سي يف لبنان 
الذي  الطائف،  اتفاق  اإىل  ا�ستناداً 
مل يعد موجوداً منذ اغتيال رئي�س 
رف��ي��ق احلريري  ال�����س��اب��ق  ال������وزراء 
ال�سيا�سات  وت��ن��ظ��ي��م   ،2005 يف 
حزب  مع�سكر  مل�سلحة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

اهلل.
اإن حركات املجتمع املدين التي كانت 
اأكتوبر)ت�سرين  ان��ت��ف��ا���س��ة  خ��ل��ف 
ت���وؤم���ن  وال����ت����ي   2019 الأول( 
الطائفي  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  ب��ا���س��ت��ب��دال 
كانت  طائفية،  غر  بدولة  املنك�سر 
مع�سلة  جت���اوز  اإىل  اأي�����س��اً  ت��ه��دف 

ال�سطفاف وراء حزب اهلل.
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ولفت امل�سوؤول اىل اأن الوليات  التي نعتقد اأننا لن نحتاج اإىل رفعها”. 
�سعبة”،  “حالت  باأنها  و�سفتها  ثالثة  فئة  اىل  اأي�سا  تطرقت  املتحدة 
مت  بل  النووية،  بالأن�سطة  تتعلق  ل  عقوبات  فر�س  ترامب  اأع��اد  حيث 

فر�سها ب�سكل بحت “بهدف منع” بايدن من العودة اىل التفاق.
ومار�ست اإيران �سغوطا على وا�سنطن لرفع جميع العقوبات املفرو�سة 
يف عهد ترامب مقابل عودتها عن اخلطوات التي اتخذتها بالتخلي عن 
وقال امل�سوؤول الأمركي اإن الوليات  التزامات مبوجب اتفاق 2015. 
املتحدة وايران مل تدخا بعد يف التفا�سيل ب�ساأن م�ساألة من يبداأ اأول.

الت�سل�سل  اآليات  اأن��واع خمتلفة من  “نحن منفتحون على  اأ�ساف  لكنه 
التي تتوافق مع م�سلحتنا )...( بروؤية امتثال تام لدى الطرفن«.

�سرتيت  “وول  ل�سحيفة  ت��ق��ري��ر  يف  ورد  م��ا  ت��اأك��ي��د  امل�����س��وؤول  ورف�����س 

اأن يتخذها اأي طرف  املطروحة اأمامهم. ندين الإج��راءات التي ميكن 
ومن �ساأنها اأن توؤدي اإىل الت�سعيد اأو تعري�س التقدم املحرز للخطر«.

اجتمع املفاو�سون يف فيينا منذ بداية ني�سان/ابريل يف حماولة لإنقاذ 
التفاق، ومن املنتظر اأن ي�ستاأنفوا نقا�ساتهم بداية الأ�سبوع املقبل بعد 

وقفها لل�سماح للوفود مبناق�سة التطورات مع دولهم.
وي�سود �سعور بال�ستعجال مع بدء اجلمهورية الإيرانية اليوم اجلمعة 
ب بن�سبة تراوح 60 باملئة، ما يقّربها من ن�سبة  اإنتاج اليورانيوم املخ�سّ

90 باملئة ال�سرورية لا�ستعمالت الع�سكرية.
من جهته، اأكد الرئي�س الأمركي جو بايدن اأن اإنتاج اإيران اليورانيوم 
ب بن�سبة 60 باملئة يف تراجع جديد عن التزاماتها يف التفاق، ل  املخ�سّ

ي�ساعد يف ك�سر اجلمود.

•• باري�س-اأ ف ب

اإيران على تفا�سيل ب�ساأن  اأن باده اأطلعت  اأفاد م�سوؤول اأمركي رفيع 
التفاق  اىل  العودة  اإط��ار  يف  لرفعها  ا�ستعداد  على  هي  التي  العقوبات 
الثانية من  ا�سرتاحتهما  واإي����ران  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  وت��اأخ��ذ  ال��ن��ووي. 
ال��ن��ووي بعد  ب��ه��دف اح��ي��اء الت��ف��اق  املبا�سرة يف فيينا  امل��ح��ادث��ات غ��ر 

ان�سحاب الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب منه.
وقال امل�سوؤول الأمركي حول املحادثات الأخرة التي يقودها الحتاد 

الأوروبي “هذه املرة دخلنا يف تفا�سيل اأكرث«.
واأ�ساف “قدمنا اىل ايران عددا من الأمثلة تتعلق بنوع العقوبات التي 
نعتقد اننا �سنحتاج اىل رفعها من اأجل العودة اىل المتثال، والعقوبات 

املفرو�سة على  العقوبات  بايدن لتخفيف  اإدارة  ا�ستعداد  عن  جورنال” 
قطاعي املال والنفط الإيرانين.

وكان الرئي�س الإيراين ح�سن روحاين يف اأعرب يف وقت �سابق عن تفاوؤله، 
قائا اإن املفاو�سات حققت “تقدما بن�سبة من 60 اىل 70 باملئة«.

ومع رف�س ايران التفاو�س املبا�سر مع الوليات املتحدة، يجول امل�سوؤول 
الوروبيون بن الطرفن.

وايران  وامل��ان��ي��ا  وفرن�سا  وال�سن  بريطانيا  م��ن  دبلوما�سيون  ويعقد 
ورو�سيا اجتماعاتهم يف فندق فاخر يف فيينا، بينما ي�سارك ديبلوما�سيون 

اأمركيون يف املحادثات ب�سكل غر مبا�سر من فندق قريب.
عمل  يتعن  ي���زال  ل  لكن  تقدما  “حققنا  اوروب����ي  ديبلوما�سي  وق���ال 
الكثر«. وا�ساف “نح�س كّل الأطراف على اغتنام الفر�سة الدبلوما�سية 

وا�شنطن تطلع طهران على »اأمثلة« عن العقوبات 

اأن  املحادثات  على  �سخ�سن مطلعن  الأمريكية عن  ال�سحيفة  ونقلت 
الإيراين  امل��رك��زي  البنك  على  العقوبات  رف��ع  على  منفتحة  وا�سنطن 
القطاعات  والعديد من  الإيرانية  الوطنية  والناقات  النفط  و�سركات 

القت�سادية الرئي�سية، مبا يف ذلك ال�سلب والأملينيوم وغرهما.
تخفيف  اإىل  اأي�����س��اً  اأ���س��ارت  وا�سنطن  اإن  كبر  اأوروب����ي  م�����س��وؤول  وق���ال 
حمتمل للعقوبات على قطاعات ت�سمل املن�سوجات وال�سيارات وال�سحن 
والتاأمن، وجميع ال�سناعات التي من املقرر اأن ت�ستفيد منها اإيران يف 

اتفاق 2015.
وراأت ال�سحيفة اأن رفع العقوبات املرتبطة بالإرهاب عن بع�س كيانات 
الدولة اليرانية والقطاعات احليوية لاقت�ساد �سيكون مبثابة من�سط 

كبر لاقت�ساد املعطل وميثل جزءاً كبرة من دخل الباد.
اأنواع  الأمركيون يف فيينا  امل�سوؤولون  ووفقاً ل�سخا�س مطلعن، حدد 
اقرتاح  تقدمي  ع��دم  من  الرغم  على   ، تخفيفها  ميكن  التي  العقوبات 

مف�سل.
ت�سنيف  ط��ه��ران  ط��ل��ب  ع��ل��ى  يختلفان  اجل��ان��ب��ن  اأن  ه����وؤلء  واأ����س���اف 
“احلر�س الثوري” “كمنظمة اإرهابية اأجنبية”، مو�سحن اأن وا�سنطن 

ل تفكر حالًيا يف رفع العقوبات عن هذه املنظمة حالياً.
ورجح امل�سوؤولون اأي�ساً اأن يكون ت�سنيف الوليات املتحدة مكتب املر�سد 
خافياً  مو�سوعاً  الإره���اب  قائمة  يف  الإ�سامية  للجمهورية  الأع��ل��ى 

اأي�ساً.

بر�سالة اىل بايدن يح�سونه فيها على الوفاء بتعهده بالعرتاف بالبادة 
ر�سميا  الأمركي  الكونغر�س  اعرتف  ان  و�سبق  النتخابية.  حملته  خال 
الأول/دي�سمرب  كانون  اإب��ادة جماعية يف  اأنها  على  باملجازر 

2019 يف ت�سويت رمزي.
وقالت الر�سالة”على مدى عقود بينما يعرتف القادة يف 
جميع اأنحاء العامل باأول اإبادة جماعية يف القرن الع�سرين 

حافظ رئي�س الوليات املتحدة على �سمته«.
امل��ا���س��ي يف  ال��ع��ام  ال��رئ��ي�����س، كما قلت  “�سيدي  وا���س��اف��ت 
هو  +ال�سمت  اإن  ني�سان/ابريل   24 يف  ال�����س��ادر  بيانك 
املتحدة  ال��ولي��ات  حلكومة  امل��خ��زي  وال�سمت  ت��واط��وؤ+. 
لاأرمن  اجلماعية  ل��اإب��ادة  التاريخية  احلقيقة  ب�ساأن 

ا�ستمر مدة طويلة جدا ويجب اأن ينتهي«.
وبعد اأن وافق الربملان الهولندي على اقرتاح يف �سباط/
فرباير يح�س احلكومة على العرتاف بالإبادة اجلماعية 
اإىل  “تهدف  ان ه��ذه اخل��ط��وة  اع��ت��ربت تركيا  ل��اأرم��ن، 

اإعادة كتابة التاريخ بال�ستناد اىل دوافع �سيا�سية«.
وخ�سية اأن ي�ستغل بايدن خطابه ال�سبت لاعرتاف بالإبادة اجلماعية، قال 
اإن  الأ�سبوع  اأوغلو يف مقابلة هذا  �ساوي�س  وزير اخلارجية الرتكي مولود 
“البيانات بدون التزامات قانونية لن يكون لها اأي فائدة، لكنها �سوف ت�سر 
بالعاقات )...( واإذا كانت الوليات املتحدة تريد ان جتعل العاقات اأكرث 

�سوءا، فاإن هذا القرار يعود لهم«.

•• وا�صنطن-وكاالت

على  مطلعن  اأ�سخا�س  ع��ن  جورنال”  �سرتيت  “وول  �سحيفة  نقلت 
حمادثات فيينا بن القوى العاملية وطهران اإن اإدارة الرئي�س الأمريكي 
عنا�سر  على  املفرو�سة  العقوبات  لتخفيف  ا�ستعداداً  اأب��دت  بايدن  جو 
ال��ن��ف��ط، مم��ا ي�ساعد على  مهمة يف الق��ت�����س��اد الإي�����راين، مب��ا يف ذل��ك 

ت�سييق اخلافات يف املحادثات النووية.
ورغم التقدم املحرز، حذر دبلوما�سيون كبار من اأن اأ�سابيع �سعبة تنتظر 
املفاو�سات ب�ساأن التفاق النووي لعام 2015، واأن التقدم ل يزال ه�ساً.

وطهران  وا�سنطن  يف  الداخلية  ال�سيا�سات  فيينا  يف  املحادثات  وتعّقد 
ورف�س طهران الجتماع مبا�سرة مع الوليات املتحدة.

واختتم م�سوؤولون كبار يف فيينا هذا الأ�سبوع خم�سة اأيام من املحادثات، 
وعادت الوفود اإىل بادها قبل ا�ستئناف املفاو�سات الأ�سبوع املقبل.

حيث  حتقق  قد  تقدماً  اإن  املحادثات  يف  امل�ساركون  الأ�سخا�س  ويقول 
التي  العقوبات  تخفيف  مامح  اأو�سح  ب�سكل  املتحدة  ال��ولي��ات  ح��ددت 

ت�ستعد لتقدميها.
�سلطات  با�ستخدام  ت��رام��ب  ال��ع��ق��وب��ات يف عهد  م��ن  ال��ع��دي��د  ف��ر���س  مت 
على  اإن��ه��م  ق��ال��وا  اأن  اأمريكين  مل�سوؤولن  و�سبق  الأم��ري��ك��ي��ة.  الإره����اب 
ا�ستعداد للنظر يف رفع بع�سها. لكنهم مل يذكروا بالتف�سيل العقوبات 

التي ميكن تخفيفها اأو الكيانات الإيرانية التي �ستتاأثر.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

الأم��رك��ي جو  الرئي�س  اأن  اأم��رك��ي��ة  اإع���ام  و�سائل  ذك���رت 
بايدن ي�ستعد لاعرتاف باملجازر التي طالت 1،5 مليون 
اأرمني خال احلرب العاملية الأوىل على يد الإمرباطورية 

العثمانية باعتبارها “اإبادة جماعية«.
ومن املتوقع اأن تفاقم هذه اخلطوة الأمركية التوتر مع 
احلليفة يف الناتو تركيا التي ترف�س ب�سدة هذا الت�سنيف 
رغم ان ع�سرات الدول الأخرى وبينها فرن�سا ورو�سيا قد 

تبنته.
�سرتيت  و”وول  تاميز”  “نيويورك  �سحيفتا  وذك����رت 
املجازر  ت�سنيف  بايدن  يعلن  اأن  املقرر  جورنال” اأنه من 
لعمليات  ال106  الذكرى  يف  ال�سبت  جماعية”  “اإبادة 
كانت  عندما   ،1915 ع��ام  ب���داأت  ال��ت��ي  اجلماعي  القتل 
خال  القي�سرية  رو�سيا  تقاتل  العثمانية  الإمرباطورية 

احلرب العاملية الأوىل يف املنطقة التي هي الآن اأرمينيا.
باأنها  امل��ج��ازر  ي�سف  اأم��رك��ي  رئي�س  اأول  ب��اي��دن  �سيكون  اخل��ط��وة  وب��ه��ذه 
اإب��ادة، وعلى الرغم من عدم وجود عواقب قانونية لهذا الت�سنيف ال انه 
�سيغ�سب اأنقرة التي ت�سر على عدم وجود اإبادة واأن الطرفن ارتكبا فظائع 
اآدم  100 ع�سو يف الكونغر�س على راأ�سهم  اأكرث من  خال احلرب. وكان 
النواب قد بعثوا  املخابرات يف جمل�س  الدميقراطي للجنة  الرئي�س  �سيف 

اإيران تهدف لتاأ�سي�س قوة نريان على اأعتاب الدولة العربية

 اإ�شرائيل ت�شعد حربها اجلوية يف �شوريا على التمدد الإيراين 
قائد اجلي�س: اإ�سرائيل اأمامها »�سوط طويل« للق�ساء على اخلطر 

•• عمان-رويرتز

ت��ق��ول م�����س��ادر خم���اب���رات غربية 
و�ّسعت  اإ���س��رائ��ي��ل  اإن  واإق��ل��ي��م��ي��ة 
ما  على  اجل��وي��ة  �سرباتها  ب�سدة 
لإنتاج  اإيرانية  مراكز  اأنها  ت�ستبه 
�سوريا  يف  والأ���س��ل��ح��ة  ال�����س��واري��خ 
ل�سد م��ا ت��رى اأن��ه مت��دد ع�سكري 
م�����س��ت��رت م���ن ج���ان���ب اإي�������ران األ���د 

اأعدائها على امل�ستوى الإقليمي.
وتقول م�سادر يف اأجهزة خمابرات 
ومن�سقون  وغ��رب��ي��ة  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
على  ت��ع��م��ل  اإي������ران  اإن  ����س���وري���ون 
القدمي  حتالفها  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة 
م����ع ����س���وري���ا ب��ن��ق��ل ع��ن��ا���س��ر من 
والأ�سلحة  ال�������س���واري���خ  ���س��ن��اع��ة 
جممعات  اإىل  ل��دي��ه��ا  امل��ت��ق��دم��ة 
وذلك  الأر����س  حت��ت  �سلفا  اأقيمت 
متطورة  اأ�سلحة  تر�سانة  لتطوير 
ي�سل مداها اإىل املراكز العمرانية 

الإ�سرائيلية.
وكانت اإ�سرائيل قد غ�ست الطرف 
من قبل عن دخول اآلف املقاتلن 
م����ن م��ي��ل��ي�����س��ي��ات اإي����ران����ي����ة من 
اإىل  واأف��غ��ان�����س��ت��ان  وال��ع��راق  لبنان 
الرئي�س  ���س��ف  يف  للقتال  ���س��وري��ا 
التي  امل��ع��ار���س��ة  �سد  الأ���س��د  ب�سار 
عائلته  ب��ح��ك��م  ل���اإط���اح���ة  ���س��ع��ت 

ال�ستبدادي.
وكان التدخل الإ�سرائيلي الوحيد 
ال�سابق  يف  ال�����س��وري  ال�����س��راع  يف 
متفرقة  جوية  �سربات  يف  يتمثل 
متجهة  اأ�سلحة  �سحنات  لتدمر 
اللبنانية  اهلل  ح���زب  ج��م��اع��ة  اإىل 
امل�����دع�����وم�����ة م�����ن اإي������������ران وم���ن���ع 
يف  ق��واع��د  اإق��ام��ة  م��ن  امليلي�سيات 
جنوب غرب �سوريا قرب الأرا�سي 

الإ�سرائيلية.
اأمنين  م�����س��وؤول��ن  ث��اث��ة  اأن  اإل 
اإ�سرائيلين واثنن من امل�سوؤولن 
الغربين املطلعن على التطورات 
الأ�سد  ق�����س��ى  اأن  ب��ع��د  اإن����ه  ق��ال��وا 
التي  الن���ت���ف���ا����س���ة  ع���ل���ى  ت��ق��ري��ب��ا 
ب��داأت قبل ع�سر �سنوات مب�ساعدة 
الإيرانية  ال���ق���وات  م���ن  ح��ا���س��م��ة 
اإىل  اإ�سرائيل  اجتهت  والرو�سية، 
ا���س��ت��ه��داف الخ�������رتاق الإي������راين 
ل��ل��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة يف 

�سوريا.
اأركان  رئي�س  كوخايف  اأفيف  وق��ال 
دي�سمرب  يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجلي�س 
 500 م��ن  اأك���رث  اإن  الأول  ك��ان��ون 
���س��رب��ة ���س��اروخ��ي��ة اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف 
“اأبطاأت  وح�����ده   2020 ال���ع���ام 
ال��ت��م��دد الإي������راين يف ���س��وري��ا ... 
�سوط طويل  اأمامنا  ي��زال  لكن ل 
اأه��داف��ن��ا يف هذه  اإىل  ن�����س��ل  ل��ك��ي 

ال�ساحة«.
وقال 12 م�سوؤول من الع�سكرين 
يف ����س���وري���ا واأج�����ه�����زة امل���خ���اب���رات 
قائمة  راأ��������س  ع���ل���ى  اإن  ال���غ���رب���ي���ة 
بنية  اأي  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  الأه�����داف 
م�ساعي  ت���ع���زز  اأن  مي��ك��ن  حت��ت��ي��ة 
اإيران لإنتاج املزيد من ال�سواريخ 
ال����ت����ي ميكن  ال���ت���وج���ي���ه  دق���ي���ق���ة 
الع�سكري  ال���ت���ف���وق  ت�����س��ع��ف  اأن 
اأي  ولي�س  املنطقة  يف  الإ�سرائيلي 

اإمكانيات ع�سكرية قائمة مرتبطة 
باإيران.

تطوير  اإن  امل���������س����وؤول����ون  وق�������ال 
ال�سواريخ دقيقة التوجيه �سرا يف 
عر�سة  اأق��ل  ن�ساطا  يعترب  �سوريا 
نقلها  من  الإ�سرائيلية  للهجمات 
اجل�����و من  اأو  ال�����رب  ط����ري����ق  ع����ن 

اإيران.
يو�سي  ج��رال  الربيجادير  وق��ال 
ال�سابق  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ك��وب��رف��ا���س��ر 
الإ�سرتاتيجية  ال�����س��وؤون  ل�����وزارة 
ال�سابق  وال��رئ��ي�����س  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
جل���ن���اح الأب�����ح�����اث يف امل���خ���اب���رات 
ال���ع�������س���ك���ري���ة الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة “ل 
مهتمة  اإ�����س����رائ����ي����ل  اأن  اأع����ت����ق����د 
القوات  يخ�س  ه��دف  ك��ل  ب�سرب 
اإيرانية.  ق��ي��ادة  حت��ت  تعمل  ال��ت��ي 
امل�������س���ك���ل���ة. نحن  ل���ي�������س���ت  ف����ه����ذه 
نحاول �سرب الأه��داف ذات الأثر 

الإ�سرتاتيجي«.
واأ������س�����اف يف ت�����س��ري��ح ل���روي���رتز 
“نحن نريد منع اإيران من حتويل 
قريبة  اإيرانية  قاعدة  اإىل  �سوريا 
تغيرا  رمب��ا حت��دث  اإ�سرائيل  من 
 ... الو�سع  اإ�سرتاتيجيا جذريا يف 
ولهذا ال�سبب نوا�سل دك القواعد 
الإيرانية حتى ل ي�سيطرون على 

البلد«.
وت���رى اإ���س��رائ��ي��ل يف اإي����ران خطرا 
ع��ل��ى وج���وده���ا وق����د ���س��ع��ت للحد 
اإيران لتو�سيع نفوذها  من م�سعى 
العمليات  م��ن  مب��زي��ج  الإق��ل��ي��م��ي 

التابع ملجمع ال�سناعات الع�سكرية 
ال�سوري.

وق��ال اأق��ارب لثنن من العاملن 
يعمل  ال�سوري  باجلي�س  و�سابط 
العلماء  من  ع�سرات  اإن  بامل�سروع 
عدة  م��ن  الإي��ران��ي��ن  واملهند�سن 
الدفاع  ل�����وزارة  منت�سبة  ���س��رك��ات 
املواقع  ه��ذه  يف  يعملون  الإيرانية 

اخلا�سة بالبحث والتطوير.
اخل����زان����ة  وزارة  ف���ر����س���ت  وق������د 
الأم��ري��ك��ي��ة ع��ق��وب��ات ع��ل��ى 271 
واأغلبهم  امل��رك��ز  يف  العاملن  م��ن 
منها  اع����ت����ق����ادا  ال�������س���وري���ن  م����ن 
تطوير  ع���ن  م�������س���وؤول  امل���رك���ز  اأن 
ذلك  يف  مبا  تقليدية  غر  اأ�سلحة 
تو�سيلها  ونظم  ال�سامة  ال��غ��ازات 

لأهدافها.
البحث  م����راك����ز  اأح������د  وت���ع���ر����س 
جممع  يف  الع�سكرية  وال��ت��ط��وي��ر 
جبلي بالقرب من مدينة م�سياف 
يف غرب �سوريا للق�سف الإ�سرائيلي 
اأنه  كما  اأ�سهر  �ستة  خ��ال  مرتن 
الأمريكية  للعقوبات  قائمة  على 
اأن�����ه دوره يف  ي�����س��ت��ب��ه  م���ا  ب�����س��ب��ب 

تطوير الأ�سلحة الكيماوية.
ال�سابط  اأي����وب  اإ���س��م��اع��ي��ل  وق����ال 
ب�ساح  م���ق���دم  ب���رت���ب���ة  ال�������س���اب���ق 
ال��ط��ران ال�����س��وري ال���ذي ف��ر اإىل 
الأردن عام 2012 ول يزال على 
ح��د ق��ول��ه ع��ل��ى ات�����س��ال بزمائه 
“يعدلون  اإن���ه���م  اجل����و  ����س���اح  يف 
ويطورون �سواريخ اإيرانية دقيقة 

ذلك  يف  مب��ا  وال�سرية  الع�سكرية 
اإن���ه���ا هجمات  ت���ق���ول ط���ه���ران  م���ا 
تخريبية على برناجمها النووي.

على  �سوريون  م�سوؤولون  يرد  ومل 
ط���ل���ب���ات روي�������رتز ل��ل��ت��ع��ل��ي��ق على 
تاأكيدات باأن اإيران ت�ستخدم قواعد 
من  متقدم  خط  لتاأ�سي�س  �سورية 

قوة النران يهدد اإ�سرائيل.
كبران  اإيرانيان  م�سوؤولن  و�سئل 
الهدف  ه����و  ه�����ذا  ك�����ان  اإذا  ع���م���ا 
فقال  �سوريا  يف  لإي���ران  الرئي�سي 
دورا  تلعب  ط��ه��ران  اإن  ل���روي���رتز 
البنية  ب���ن���اء  اإع��������ادة  يف  رئ��ي�����س��ي��ا 
يف  احل��رب  دمرتها  التي  التحتية 
اإىل  البناء  م�سروعات  من  �سوريا 

�سبكات الكهرباء.
الأبعاد  عن  الأ�سئلة  اإحل��اح  وحتت 
قال  الإي��راين،  للوجود  الع�سكرية 
نر�سل  “نحن  ال���ث���اين  امل�������س���وؤول 
�سوريا.  اإىل  ال���ع���ام���ل���ة  الأي��������دي 
لتقرير  لدم�سق  م��رتوك  والأم���ر 

اأين تخدم«.
ومل ترد وزارة اخلارجية الإيرانية 
اأن  و���س��ب��ق  للتعليق.  ط��ل��ب��ات  ع��ل��ى 
م�ست�سارين  ل��ه��ا  اإن  اإي����ران  ق��ال��ت 
ع�سكرين يف �سوريا مل�ساعدة قوات 
�سيا�سة  ���س��ت��وا���س��ل  واإن���ه���ا  الأ����س���د 
الأمريكية  ال���ق���وة  “مقاومة” 

تعرف ما توؤدي اإليه«.
خمازن  “لديك  ل���روي���رتز  وق����ال 
حم����ف����ورة يف اجل����ب����ال وجم���ه���زة 
مل������ق������اوم������ة ح�����ت�����ى ق�����ن�����اب�����ل دك 

ال�ستحكامات احل�سينة«.
ال�سناعية  الأق��م��ار  واأ���س��ارت �سور 
اإىل  روي����رتز  عليها  ح�سلت  ال��ت��ي 
ي�ستبه  ال��ت��ي  الأن�����س��ط��ة  بع�س  اأن 
والتطوير  لاأبحاث  اإيرانية  اأنها 
ب�سبب  ا������س�����ط�����راب  م�����ن  ع����ان����ت 
م�سوؤولن  وق��ال  متكررة.  هجمات 
غربيان مطلعان على ال�سربات اإن 
بالكامل  دم��رت  اإ�سرائيلية  قنابل 
قطاعات حتت الأر���س من قاعدة 
بالقرب  الع�سكرية  علي(  )الإم���ام 
م��ن م��ع��رب ال��ب��وك��م��ال م��ع العراق 
ال��ث��اين يف واحدة  ك��ان��ون  يناير  يف 
العام  من عدة هجمات على مدار 
ت�ستخدم يف  اأن��ف��اق  ل���دك  الأخ����ر 
اأنظمة  ن��ق��ل  اأو  ���س��اح��ن��ات  ت��خ��زي��ن 

اأ�سلحة متقدمة.
وق����������ال ع��������دد م������ن امل���������س����وؤول����ن 
الغربين  والع�سكرين  الأمنين 
ومن�سقن  والإ������س�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ن 
اإن  ل��روي��رتز  ���س��وري��ن  ع�سكرين 
ت�سوب  الأق��ل  على  مواقع  خم�سة 
يديرها  عليها  اأنظارها  اإ�سرائيل 
مركز البحوث والدرا�سات العلمية 

الأو�سط  ال�سرق  يف  والإ�سرائيلية 
عموما.

 قنابل لدك 
اال�ستحكامات احل�سينة

اإ�سرائيلين  م�سوؤولن  قال ثاثة 
املنطقة  يف  رفيع  غربي  وم�سوؤول 
و�سواريخ  ح��رب��ي��ة  ط����ائ����رات  اإن 
اإ�سرائيلية  م�������س���رة  وط�����ائ�����رات 
اأ�����س����اب����ت خ������ال ال����ع����ام الأخ������ر 
اأك�����������رب ك������ث������را من  جم�����م�����وع�����ة 
اإ�سرائيل  هاجمته  مم��ا  الأه����داف 
يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة، من 
اأنها مراكز لأبحاث  مواقع ي�ستبه 
واإنتاج ال�سواريخ الإيرانية دقيقة 
تخزين  م�ستودعات  اإىل  التوجيه 

ال�ساح.
اخلمي�س  ه����ج����وم  اأح����������دث  ويف 
هاجمت اإ�سرائيل منطقة ال�سمر 
ال�سرقية  ال�سمالية  امل�سارف  على 
اأن  ���س��ب��ق  ال��ت��ي  دم�����س��ق  للعا�سمة 
توجد  ح���ي���ث  م��������رارا  ه��اج��م��ت��ه��ا 
تدعمها  مل��ي��ل��ي�����س��ي��ات  اأن  ���س��ب��ه��ات 

اإيران وجودا قويا فيها.
جينز  مب���ج���ل���ة  حم���ل���ل���ون  وق�������ال 
اإن  ال��دف��اع  ���س��وؤون  يف  املتخ�س�سة 
ثاث  خال  ا�ستخدمت  اإ�سرائيل 
�سنوات 4239 �ساحا ل�ستهداف 

تلك  يف  و������س�����ارك  ه����دف����ا   955
احلملة 70 يف املئة من الطيارين 
الإ�سرائيلين وت�سدرتها مقاتات 

اإف-35 اآي اأدير بع�سرات املهام.
الذي  رح���ال  اأح��م��د  العميد  وق���ال 
ان�������س���ق ع���ل���ى اجل���ي�������س ال�������س���وري 
ال�سربات  م��ن  “�سهور  ل��روي��رتز 
)ت��ع��د( تقت�سر على  ... مل  امل��وؤمل��ة 
�سوريا  جنوب  اأو  اجل��ولن  ه�سبة 
م�سارف  اأو حول  اإ�سرائيل(  )قرب 
دم�سق بل و�سلوا �سمال اإىل حلب 
وح��م��اة وال��ب��وك��م��ال ع��ل��ى احلدود 

العراقية«.
بجهاز  رف��ي��ع��ا  م�������س���درا  اأن  غ���ر 
بع�س  اإن  ق����ال  غ��رب��ي  خم���اب���رات 
املجمعات حتت الأر�س متتد ع�سرة 
ك��ي��ل��وم��رتات الأم����ر ال����ذي يجعل 
بالكامل  اخ��رتاق��ه��ا  ال�سعب  م��ن 
الإ�سرائيلية  ال��ق��ن��اب��ل  ع��ل��ى  ح��ت��ى 
ال�ستحكامات  ل���دك  امل��خ�����س�����س��ة 
زنة  ال�سناعية  بالأقمار  واملوجهة 

500 رطل.
�سري  ع�������س���ك���ري  م�������س���در  وق�������ال 
ع��م��ل ع��ل��ى ح��د ق��ول��ه ل�����س��ن��وات يف 
واح���د م��ن ه���ذه امل��ج��م��ع��ات “هذه 
الأر����س ل ميكن  حت�سينات حتت 
اأنفاق   ... اإ�سرائيل  اإليها  ت�سل  اأن 
رمب����ا ت��ع��رف اأي����ن ت���ب���داأ ل��ك��ن��ه��ا ل 

ال��ت��وج��ي��ه وت��ر���س��ان��ة ح���زب اهلل يف 
�سوريا بتلك املواقع«.

الإي���راين  القلق  على  ع��ام��ة  ويف 
م������ن احل����م����ل����ة الإ�����س����رائ����ي����ل����ي����ة 
الأرك������ان  رئ��ي�����س  زار  امل��ت�����س��اع��دة 
الإي������راين امل��ي��ج��ر ج����رال حممد 
للبحوث  ال�سفرة  م��رك��ز  ب��اق��ري 
وال��ت��ط��وي��ر يف حم��اف��ظ��ة ح��ل��ب يف 
ي��ول��ي��و مت���وز امل��ا���س��ي ب��ع��د �سربة 
ا�ستهدفت  اإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة  ج���وي���ة 
املركز وذل��ك وفق ما قاله �سابط 
باجلي�س ال�سوري مت اإطاعه على 

الزيارة.

* دعم ال�سربات االأمريكية
نفذت  الإ�سرائيلية  للحملة  دعما 
فرباير   25 يف  املتحدة  ال��ولي��ات 
مواقع  على  �سربات جوية  �سباط 
اأق�سى  يف  اإي���ران  تدعمها  ف�سائل 
����س���رق ����س���وري���ا ع��ل��ى احل������دود مع 
العراق يف اأعقاب اإطاق وابل من 
ال�سواريخ على قواعد اأمريكية يف 

العراق.
وقال عدد من م�سوؤويل املخابرات 
ال�سورين  الع�سكرين  واملن�سقن 
الإ�سرائيلية  اجل��وي��ة  احل���رب  اإن 
دف���ع���ت  الت�������������س������اع  يف  الآخ��������������ذة 
اإي���ران  م��ن  امل��دع��وم��ة  امليلي�سيات 
مواقع  م���ن  الن��ت�����س��ار  اإع�����ادة  اإىل 
�سوريا  ح�������دود  ق������رب  م���ت���ق���دم���ة 
اإ�سرائيل  م��ع  ال��غ��رب��ي��ة  اجل��ن��وب��ي��ة 

باجتاه احلدود ال�سرقية.
وق��������ال ����س���ك���ان يف م���ن���ط���ق���ة دي���ر 
ع�سرات  اإن  ���س��وري��ا  ب�����س��رق  ال����زور 
ال�سواريخ  اإط����اق  م��ن�����س��ات  م��ن 
التي  املهجورة  والثكنات  الوهمية 
ترتفع عليها الآن رايات ميلي�سيات 
الطرق  ع���ل���ى  ت��ن��ت�����س��ر  اإي����ران����ي����ة 
ل�سرف  حم���اول���ة  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
ان���ت���ب���اه اإ����س���رائ���ي���ل ع���ن الأه������داف 

احلقيقية.
املا�سي  الثاين  كانون  يناير  ومنذ 
دع���م ف��ي��ل��ق ال��ق��د���س، وه���و وحدة 
العمليات اخلا�سة التابعة للحر�س 
الإيرانية،  الأرا�سي  خارج  الثوري 
ال���ب���وك���م���ال على  وج��������وده ح������ول 
الأ�سلحة  ل��ق��واف��ل  ط��ري��ق  ج��ان��ب��ي 
الثقيلة القادمة من العراق وذلك 
وفق ما قاله م�سدران باملخابرات 
بعمليات  ا�ست�سهدا  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
بالطائرات  م��ك��ث��ف  ا����س���ت���ط���اع 
امل�������س���رة وع��ن��ا���س��ر ����س���وري���ة على 

الأر�س.
اإ�سرائيليون  م�������س���وؤول���ون  وق�����ال 
ت�سعد  مل  ل�����و  اإن��������ه  وغ����رب����ي����ون 
لكانت  اجل��وي��ة  حملتها  اإ���س��رائ��ي��ل 
اإيران قد اقتطعت لنف�سها قاعدة 
اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى م��ق��رب��ة من 

اإ�سرائيل.
تتدخل  مل  “لو  كوبرفا�سر  وق��ال 
اأ�سواأ  ال��و���س��ع  ل��ك��ان  )اإ���س��رائ��ي��ل( 
ع�سر مرات. والإيرانيون يدفعون 
ثمنا متوا�سا بالأ�سلحة الكثرة 
التي يتم تدمرها. وبالطبع لهذا 
يحل  ل  لكنه  اأن�سطتها  على  اأث���ر 
على  م�سممة  ف���اإي���ران  امل�����س��ك��ل��ة. 

البقاء يف �سوريا«.

 الوجود الإيراين ي�شتفيد من التحالف القدمي مع �شوريا

 م�شادر: تطوير تر�شانة �شالح 
يف قواعد حتت الأر�س يف �شوريا

 اإ�سرائيل: ال�سربات ال�ساروخية 
تبطىء اال�ستحكامات االإيرانية

الهدف: حمو التفوق الع�سكري 
االإقليمي الإ�سرائيل عدوها اللدود

اإرهاب احلر�س الثوري يهدد مفاو�شات النووي يف فيينا بايدن يعرتف باملجازر الأرمنية »اإبادة جماعية« 
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عربي ودويل

  و�سفه البع�س باأنه 
م��ع��ت��دل, واع���ت���ربه 
البع�س االآخر لطيًفا 
وم��وؤدب��ا ج��ًدا, ولكن 
بعد  االختيار  ح�سم 
ت�����س��وي��ت اأع�����س��اء 
التنفيذية  اللجنة 
امل�سيحي  ل��ل��ح��زب 
م�ساء  الدميقراطي 
االث��ن��ني امل��ا���س��ي يف 
ع��دة  دام  اج��ت��م��اع 

�ساعات,

•• الفجر –خرية ال�صيباين

 ال�شحة العاملية تريد الق�شاء على املالريا يف 25 بلدا اإ�شافيا
وكوريا  الدومينيكان  وجمهورية  وبنما  وه��ن��دورا���س  غواتيمال 

ال�سمالية و�ساوتومي وبرين�سيبي وتاياند وفانواتو. 
اأما الدول ال17 املدرجة يف القائمة هي جنوب اإفريقيا واململكة 
الأخ�سر  وال��راأ���س  وبوت�سوانا  وبوتان  وبيليز  ال�سعودية  العربية 
وجزر القمر وكو�ستاريكا والإكوادور واإ�سواتيني وماليزيا واملك�سيك 

ونيبال وكوريا اجلنوبية واإيران و�سورينام وتيمور ال�سرقية
مل يعد بع�س هذه الدول يبلغ عن حالت ماريا لكنها مل تتقدم 
املاريا  من  خالية  كدولة  ر�سمية  �سهادة  على  للح�سول  بطلب 

�سادرة عن منظمة ال�سحة العاملية.
واخترت هذه البلدان لأن لديها اأ�سا برناجما ملكافحة املاريا 
خرباء  ولأن  تنفيذه،  عن  م�سوؤولون  حم��ددون  اأ�سخا�س  وهناك 

•• جنيف-اأ ف ب

بلدا   25 املاريا يف  الق�ساء على  العاملية  ال�سحة  تعتزم منظمة 
اأطلقت قبل  2025 بف�سل مبادرة جديدة  العام  اإ�سافيا بحلول 
من  الآلف  مئات  يقتل  ال��ذي  املر�س  ه��ذا  ملكافحة  العاملي  اليوم 

الأ�سخا�س كل عام. 
واأو�سحت املنظمة يف بيان �سدر الأربعاء اإن “مبادرة اإي-2025 
�ستوفر الدعم لهذه البلدان من اأجل الق�ساء على املاريا” الذي 

تنقله اإناث بعو�س النوفيلة.
واأ�سيفت ثماين دول جديدة اإىل قائمة 17 بلدا �سارك يف احلملة 
ال�سابقة التي مل تنجح يف الق�ساء على املر�س. هذه البلدان هي 

منظمة ال�سحة العاملية يعتربونها قادرة على حتقيق هذا الهدف. 
ويف عام 2019 ُقدر عدد الإ�سابات باملاريا يف العامل بنحو 229 
ال�سنوات  خال  نف�سه  امل�ستوى  عند  ظل  رقم  وهو  حالة،  مليون 
الأربع املا�سية. وحتدث اأكرث من 90 يف املئة من وفيات املاريا 

يف اإفريقيا، ومعظمها بن الأطفال ال�سغار.
 87 يف  منت�سر  املاريا  ف��اإن  الأممية  املنظمة  لإح�ساءات  ووفقا   
 2019 اآلف ح��ال��ة ع��ام   10 اأق���ل م��ن  46 منها  اأع��ل��ن��ت  دول���ة، 

مقارنة ب�26 دولة فقط عام 2000. 
انتقال  ب��ل��دا يف وق���ف   24 2020، جن��ح  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  وب��ح��ل��ول 
دولة   11 اأُعلنت  بينها،  اأك��رث، ومن  اأو  �سنوات  ملدة ثاث  املاريا 

خالية من املاريا.

 ال�شني ت�شجل 6 اإ�شابات 
جديدة بكوفيد-19 

•• بكني-رويرتز

قالت اللجنة الوطنية لل�سحة يف ال�سن اأم�س  اخلمي�س اإن الرب الرئي�سي �سجل 
اليوم  21 حالة يف  انخفا�سا من  اأم�س  بكوفيد-19  اإ�سابة جديدة  ح��الت  �ست 

ال�سابق.
وقالت اللجنة يف بيان اإن كل الإ�سابات اجلديدة واردة من اخلارج.

والتي ل ت�سنفها  اأع��را���س،  التي ل تظهر عليها  وارتفع عدد احل��الت اجلديدة 
ال�سن على اأنها حالت موؤكدة، اإىل 16 من �سبع حالت يف اليوم ال�سابق.

ويبلغ العدد الإجمايل حلالت كوفيد-19 املوؤكدة يف الرب الرئي�سي ال�سيني الآن 
90547 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغير عند 4636.

ي������داف������ع 
ع���ن اأمل��ان��ي��ا 
اأوروب����ي����ة، 
ح����ا�����ش����رة 
ال���ع���امل،  يف 
وي���ن���ا����ش���ر 
املتعدد  العمل 
الأط��������راف

ي�����ش��ت��ف��ي��د 
اأرم�������������ني
التقليل م��ن 
م����ن ���ش��اأن��ه 
ل���ي���ف���اج���ئ 
اجل����م����ي����ع 
ب����ف����ر�����س
ن����ف���������ش����ه

يف  لتمثيلهم  ل�سيت  اأرم���ن  على 
املقبلة،  ال��ربمل��ان��ي��ة  الن���ت���خ���اب���ات 
ي�سبح  اأن  اأم������ل  ع���ل���ى  ���س��ب��ت��م��رب، 

امل�ست�سار اجلديد.
   واإذا كان تر�سيح ال�سخ�سية التذي 
ت��ول��ت رئ��ا���س��ة احل���زب امل��ح��اف��ظ يف 
ال  منطقًيا،  ي��ب��دو  امل��ا���س��ي  ي��ن��اي��ر 
انه ُو�سع يف وقت ما يف امليزان امام 
تر�ّسح ماركو�س �سودر، زعيم احلزب 
امل�سيحي  الحت���اد  ح��زب  ال�سقيق، 
الج���ت���م���اع���ي ال����ب����اف����اري. ورغ����م 
�سعبية هذا الأخر يف ا�ستطاعات 
ال������راأي، ف��ق��د مت ت��ف�����س��ي��ل اأرم���ن 
ل�سيت للدفاع عن حظوظ الحتاد 
امل�سيحي الدميقراطي يف انتخابات 

26 �سبتمرب.
   ويجب القول، اإنه يقدم ا�ستمرارية 
مركل.  اأجن����ي����ا  م����ع  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
ال��و���س��ط، فهو  اخ��ت��ي��ار احل��ل  “اإنه 
معتدل للغاية، وجت�سيد حّي لتّيار 
الحتاد  ت��ط��ور  ان  علما  ال��و���س��ط. 
باجتاه  ال���دمي���ق���راط���ي  امل�����س��ي��ح��ي 
ال��و���س��ط ح���دث يف ع��ه��د مركل”، 
ت���وؤك���د ه��ي��ل��ن م���ي���ارد-دي���اك���روا، 
ال�سوربون  ج��ام��ع��ة  يف  الأ����س���ت���اذة 

واملتخ�س�سة يف اأملانيا املعا�سرة.
   من وجهة نظر �سيا�سية، يدافع 
اأرمن ل�سيت عن اأملانيا الأوروبية، 
على  وي�سر  العامل،  يف  واحلا�سرة 
ال��ع��م��ل امل��ت��ع��دد الط������راف، وعلى 
والتهدئة.  احل���ل���ول  ع���ن  ال��ب��ح��ث 
تبت�سم  مكرر”،  مركل  حًقا  “اإنه 
اأن  اأع��ت��ق��د  زل����ت  “ما  الأ�����س����ت����اذة. 
متاًما”،  خمتلف  اأ�سلوب  لاثنن 
اأ�ستاذ  �ستارك،  بيرت  هانز  ي�سيف 
جامعة  يف  الأمل����ان����ي����ة  احل�������س���ارة 
العاقات  وم�ست�سار  ال�����س��ورب��ون، 
املعهد  يف  الأمل����ان����ي����ة  ال��ف��رن�����س��ي��ة 

الدويل للعاقات الدولية.

هزائم كثرية
   و�سفت هيلن ميارد-دياكروا، 
�سمال  ولي�������ة  ال����وزي����ر-رئ����ي���������س 
الراين-و�ستفاليا باأنه “متفائل”. 
اليها  الن��ت��ب��اه  مت  �سخ�سية  �سمة 
ا يف اإدارت��ه لزمة فرو�س  بها اأي�سً
انتقادات  اأك�سبته  اإنها  بل  كورونا. 
مركل.  اأجن����ي����ا  م����ن  م���ب���ا����س���رة 
م���ار����س، هاجمت  ���س��ه��ر  ن��ه��اي��ة  يف 
التي  امل��ق��اط��ع��ات،  علًنا  امل�ست�سارة 

ق�����ررت رف����ع ب��ع�����س ال���ق���ي���ود رغم 
زي�����ادة ال����ع����دوى، ب���ل اإن���ه���ا ه���ددت 
تقع  بينما  وطنية،  تدابر  بفر�س 
عاتق  على  ال�سحية  امل�سالة  اإدارة 
ال��ولي��ات.     وك��ان اأرم��ن ل�سيت، 
كثافة  الأك��������رث  امل���ن���ط���ق���ة  زع����ي����م 
���س��ك��ان��ي��ة يف ال���ب���اد، ق��د دع����ا، من 
“منطق  م��ن  اخل���روج  اإىل  جانبه، 
“رمبا كان اأخف  احلجر املح�س”. 
مع  باملقارنة  خا�سة  واأ���س��رع،  وزن��ا 
م��ارك��و���س ����س���ودر. ل��ق��د ك���ان اأكرث 
ا�ستعداًدا لتخفيف الإجراءات التي 
تعترب �سارمة. اإقليميا، هذا املوقف 
امل�ستوى  وع��ل��ى  ام��ت��ن��ان،  م�����س��در 
تعلق  ي�سره”،  ل  ال����ف����ي����درايل، 
هيلن ميارد دياكروا. ومع ذلك، 
املواطنن  ان��ت��ق��ادات  م��ن  يفلت  مل 
اإدارة  ب�����س��اأن  التنفيذية  لل�سلطة 
الأزمة ال�سحية. ويو�سح م�ست�سار 
يف  الأمل��ان��ي��ة  الفرن�سية  ال��ع��اق��ات 
الدولية  للعاقات  ال��دويل  املعهد 
قائًا: “اإن �سعبيته تتقل�س، حتى 

داخل مقاطعته«.
   على امل�ستوى ال�سخ�سي، بلغ 60 
اأب لثاثة  ف��رباي��ر -ه���و  ع��اًم��ا يف 
اأط����ف����ال، ب����داأ ك�����س��ح��ف��ي ث���م دخل 
رئا�سة  توليه  قبل  ال�سيا�سة.  عامل 
ولية �سمال الراين -و�ستفاليا عام 
م�ست�سار  من�سب  �سغل   ،2017
بلدي ونائب يف الربملان الأوروبي. 
خال  الهزائم  عديد  عرف  “لقد 
ما  هذا  ولعل  ال�سيا�سية،  م�سرته 
يف  ا�ست�سامه  ع���دم  �سبب  يف�سر 
هانز  يعلق  ال�سدائد”،  م��واج��ه��ة 

بيرت �ستارك.

لي�س كاريزماتيا
دويت�سه  زود  ���س��ح��ي��ف��ة  ح�����س��ب     

�سودر ثقا مرهقا واغ��ال تكبله 
خال احلملة.

  ان رئ��ي�����س ب��اف��اري��ا ه��و ب��ا �سك 
باملائة   46 م���ن���ه:  ���س��ع��ب��ي��ة  اأك�����رث 
املوؤيد  ه���ذا  اأن  ي����رون  الأمل�����ان  م��ن 
فرو�س  �سد  ال�سارمة  للتدابر 
تقول  ج�����ي�����د،  م����ر�����س����ح  ك������ورون������ا 
ه���ان���دل�������س���ب���ات. ومن  ���س��ح��ي��ف��ة 
خال الإ�سرار على تر�ّسحه، األقى 
�سودر مزيًدا من ال�سوء على نقاط 
ما  نرى  اأن  يبقى  مناف�سه.  �سعف 
ملر�سح  �سيقدمه  ال��ذي  الدعم  ن��وع 

احلزب الآن: �سريح اأم حمت�سم؟
ي��ت��ع��ن على  اأخ�������رى     ����س���ع���وب���ة 
ال���ت���ع���ام���ل م���ع���ه���ا: لقد  ل����س���ي���ت 
امل�سيحي  الحت������اد  رئ���ا����س���ة  ت����وىل 
يناير.  منذ  فقط  ال��دمي��ق��راط��ي، 
يف حن كانت اأجنيا مركل طيلة 
رئا�سة  ت��ول��ت  عندما  �سنوات  ع��دة 
 .2005 ع���ام  امل��ح��اف��ظ��ن  ح��م��ل��ة 
نف�سه  بعد من فر�س  يتمكن  “مل 
يعلق  احل���������زب،  داخ�������ل  ب����و�����س����وح 
الوقت  ح��ان  وق�����د  م��وري�����س،  ب��ول 
لتقريب الختاف������ات املهم�����ة بن 
املر�سحون  ميثلها  ال��ت��ي  ال��ت��ي��ارات 
جلب  يف  ي��ن��ج�����������ح  واأن  الآخ��������رون 

اجلميع خلفه ».

الف�سائح وامللل من املحافظني
ال��و���س��ط��ي املعتدل،     ع��ل��ى اخل���ط 
يقدم اأرمن ل�سيت نف�سه كمر�سح 
���س��ت��ة ع�سر  ب��ع��د  ل��ا���س��ت��م��راري��ة، 
راأ�س  عاًما من وج��ود مركل على 
اأملانيا. ميزة اأم عيب؟ الوقت مبكر 
لتحالف  بالن�سبة  لاإف�ساح.  جدا 
الدميقراطي  امل�����س��ي��ح��ي  الحت�����اد 
الجتماعي، يف  امل�سيحي  -الحت��اد 
ال�سلطة حالًيا ، عادت ا�ستطاعات 

يتم  ما  غالبا  الأمل��ان��ي��ة،  ت�سايتونغ 
ل�سيت  ب���اأرم���ن  “ال�ستخفاف” 
“املوؤدب  و  “املرح”  جانبه  ب�سبب 

جدا”. 
“لي�س خطيًبا كبرا، ول كاريزما 
احل�سارة  اأ�����س����ت����اذ  ي�����رثي  له”، 
من  “ي�ستفيد  ل��ك��ن��ه  الأمل����ان����ي����ة، 
التقليل من �ساأنه ليفاجئ اجلميع 

بفر�س نف�سه«.
لي�س  اأن����ه  اإل  اع���ت���دال���ه،     ورغ����م 
مب���ن���اأى ع���ن اجل������دل. ع��ل��ى وجه 
املا�سي  ال�سيف  اأث���ار  اخل�سو�س، 
اتهم  ع���ن���دم���ا  ال���ب���ع�������س،  غ�����س��ب 
والبلغارين  ال��روم��ان��ي��ن  العمال 
باأنهم �سبب تف�سي فرو�س كورونا 
الأزمة  عليه  ج��ّرت  كما  م�سلخ.  يف 

يف  الباحث  موري�س،  ب��ول  ياحظ 
الفرن�سية  العاقات  درا�سة  جلنة 
الأملانية يف املعهد الدويل للعاقات 

الدولية.
طول�������ه  يبلغ  الخ�������ر،  العائق     
بكاريزم�����ا:  وي��ت��م��ت��ع  م،   1.97
ي��ك��ن زعيم  اأمل  ����س���ودر.  م��ارك��و���س 
الجتماعي،  امل�����س��ي��ح��ي  الحت������اد 
ال�سقيق الباف�������اري ال�سغر حلزب 
الدميقراطي،  امل�سيحي  الحت����اد 
لقيادة  اأف�������س�����������������������ل  خ���ي�����������������������������������اًرا 

املحافظن؟
ال����ذي دف����ع  ال�����س��وؤال ه��و   وه�����������ذا 
اأياماً  للنقا�س  حزب��������ه  اأع�����س��اء 
طويلة قب�����ل اتخاذ القرار النهائي. 
اأرمن ل�سيت بان ي�سكل  ويخاطر 

-اتهامات  اأخ���رى  -م���رة  ال�سحية 
اأمر  ���س��ي��اق  مب��ح��اب��اة الأق������ارب يف 
من  بكمامات  الإقليمية  حكومته 
ع���ام���ة جت���اري���ة اأث���ن���ى اب���ن���ه على 

مزاياها.
اأ�����س����ه����ر من  خ���م�������س�������ة  وق����ب����ل      
يظ���ل  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة،  الن��ت��خ��اب��ات 
الوريث  ل��ه��ذا  ال�����س��وؤال احل��ق��ي��ق��ي 
ما  ه��و  م��رك��ل،  لأجني�ا  املحتمل 
فر�س  م���ن  “�سيتمكن  ك�����������ان  اإذا 
اإذا كان  ك��ب��ر، وم���ا  ب��ح��زم  ن��ف�����س��ه 
ال�سخ�سية”،  ق��وة  بنف�س  �سيتمتع 
بيرت  ه��ان��ز  ال��ربوف��ي�����س��ور  يلخ�س 
����س���ت���ارك. وي��خ��ل�����س ه����ذا الخ���ر 
لأوانه  ال�سابق  “من  ال��ق��ول:  اإىل 

احل�سم«.

عوائق باجلملة
امل�سيحي  احل������زب  رئ���ي�������س  ان      
ل�سيت،  اأرم������ن  ال���دمي���ق���راط���ي، 
وطريقه  ه�����س��ة،  ق��اع��دة  ذو  زع��ي��م 
مليًئا  ���س��ي��ك��ون  امل�����س��ت�����س��اري��ة  اإىل 

بالعقبات.
عدم  ه��و  اأق��ل��ه��ا،  ولي�س  الأوىل،     
فقط  باملائة   12 يعتقد  �سعبيته. 
���س��ي��ك��ون مر�سًحا  اأن����ه  الأمل�����ان  م��ن 
اأجرته  ل���س��ت��ط��اع  وف���ًق���ا  ج���ي���ًدا، 
اليومية.  هاندل�سبات  �سحيفة 
وكما  ال���راأي،  ا�ستطاعات  وت�سر 
الكاريزما.  ن��ق�����س  اإىل  اأ���س��ل��ف��ن��ا، 
ل�سيت  اأرم�����ن  اإىل  ُي��ن��ظ��ر  “كان 
اأنه مدير جيد ملنطقته، قبل  على 
اجلودة”،  ه��ذه  الأزم���ة  تفقده  اأن 

املنخف�س  م�����س��ت��واه��ا  اإىل  ال�����راأي 
كوفيد-19:  اأزم�����ة  ق��ب��ل  ن�����س��ب��ًي��ا 
ن���واي���ا  ب���امل���ائ���ة م����ن   27 ح�������وايل 
مقابل  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ن،  ال��ت�����س��وي��ت 
الذي  اخل�سر،  حل��زب  باملائة   22
اأن��ال��ي��ن��ا بربوك  ال�����س��اب��ة  اخ���ت���ار 
الراأي  �ساأم من  “هناك  كمر�سحة. 
امل�سيحي  العام جتاه حزب الحتاد 
الدميقراطي، وهو احلزب الذي مل 
يعد يعرف حًقا اإىل اأين يتجه، كما 
�سرغب  هل  موري�س.  ب��ول  ي�سر 
الأمل��ان يف جتربة �سيء اآخ��ر؟ جند 
جًوا من نهاية احلكم كما يف نهاية 
فرتة هيلموت كول “امل�ست�سار من 
با�ستثناء   .”1998 اإىل   1982
اختارت عدم  التي  ان مركل، هي 

الرت�سح جمددا«.  
 ... ال���ف�������س���ائ���ح  ع�����ن  ن���اه���ي���ك     
امل�سيحي  الحت����������اد  م�����ن  ن����ائ����ب 
ال��دمي��ق��راط��ي، واآخ���ر م��ن الحتاد 
متهمان  الج���ت���م���اع���ي،  امل�����س��ي��ح��ي 
دور  للعبهما  كبرة  مبالغ  بتلقي 
الكمامات قبل  الو�سيط يف طلبات 
الأوىل  امل���وج���ة  منت�سف  يف  ع����ام، 
من الوباء. وقد ا�سطرا اإىل ترك 
���س��ف��وف امل��ح��اف��ظ��ن يف م���ار����س، 
ي�ستبه يف  اآخ��ر  برملاين  مثل ع�سو 
اأكرث  اأذربيجان  اأنه يخدم م�سالح 
الوقت،  ن��ف�����س  ويف  ال�������ازم.  م���ن 
امل�سيحي  الحت��������اد  ح�����زب  ع���ان���ى 
ال���دمي���ق���راط���ي م���ن ه��زمي��ت��ن يف 
يزيد  الإقليمية. ومما  النتخابات 
حملة  يف  ال��ت��اأخ��ر  اأن  بلة،  الطن 
التطعيم الأملانية، مقارنة باململكة 
يغّذى  املتحدة،  والوليات  املتحدة 

عدم الثقة يف املحافظن.
اأمل��ان��ي��ا م��ن الوباء     كلما خ��رج��ت 
ب�سكل اأ�سرع، �ستكون مهمة ل�سيت 
انت�ساراته  ك��ان��ت  ���س��ع��وب��ة.  اأق����ل 
الحتاد  رئ��ا���س��ة  يف  مناف�سيه  على 
امل�سيحي الدميقراطي يف يناير، ثم 
على �سودر يف اأبريل، مبثابة تذكر 
وميكن  تكتيكي.  كرجل  مبهاراته 
الذراع  يل  عملية  نهاية  ت�سمح  اأن 
يف  حم��راره  ب�سعود  البافاري،  مع 
وخ�سو�سا،  ال����راأي.  ا�ستطاعات 
على  الع��ت��م��اد  على  ق���ادًرا  �سيكون 
والر�سمي لأجنيا  الن�سط  الدعم 
ت�������زال حتظى  ل  ال����ت����ي  م����رك����ل، 

ب�سعبية لدى الأملان.

الت�سريعية يف اأملانيا:

اأرمني ل�شيت، خالفة اأجنيال مريكل، مهمة م�شتحيلة...؟
التاأخري يف حملة التطعيم االأملانية, مقارنة بدول اأخرى, قد غذى عدم الثقة يف املحافظني

ائتاف يواجه م�سره بعد زعيمته

ماركو�س �سودر امل يكن الجدر؟.

اأنالينا بربوك مر�سحة اخل�سر

اأرمن ل�سيت الإمكان ال�سعب

يعترب زعيم االحتاد امل�سيحي الدميقراطي الن�سخة الرجالية من امل�ست�سارة اأجنيال مريكل

مركل واخلافة املازق



اجلمعة   23    إبريل   2021  م   -   العـدد   13223  
Friday    23   April   2021   -  Issue No   13223

12

عربي ودويل
�شوريا حت�شل على 200 األف جرعة من لقاح اأ�شرتا زينيكا 

نتيجة احلرب الدائرة منذ عقد من الزمن«.
53800 جرعة اإىل ال�سمال الغربي الذي  ومت ت�سليم 
اإنها  البيان  ق��ال  منطقة  وه��ي  املعار�سة،  عليه  ت�سيطر 
كبرة  قتالية  اأعمال  بعد  النطاق  وا�سع  نزوحا  �سهدت 

العام املا�سي.
وذكر البيان اأنه من املنتظر ت�سليم املزيد من ال�سحنات 

يف الأ�سابيع والأ�سهر املقبلة.
وقالت اأكجمال ماجتيموفا رئي�سة بعثة منظمة ال�سحة 
العاملية يف �سوريا مل�سوؤويل ال�سحة يف الباد و�سركاء من 
ال�سحنة  املتحدة، خال مرا�سم مبنا�سبة و�سول  الأمم 
اإىل دم�سق، اإن هناك حتديات منتظرة لكن البلد ميلك 

•• عمان-رويرتز
ال�سورية  احلكومة  اإن  املتحدة  الأمم  يف  م�سوؤولون  قال 
خال  م��ن  كوفيد-19  لقاحات  م��ن  �سحنة  اأول  تلقت 
مبادرة كوفاك�س العاملية ت�سمل ما يقرب من 200 األف 

جرعة من لقاح اأ�سرتا زينيكا.
املتحدة  الأمم  �سندوق  عن  �سادر  م�سرتك  بيان  وق��ال 
للطفولة )يوني�سف( ومنظمة ال�سحة العاملية والتحالف 
العاملي من اأجل اللقاحات )جايف( اإن ال�سحنة “�سرورية 
العاملن  و�ست�ساعد  املنا�سب”  الوقت  يف  وتاأتي  للغاية 
اخلدمات  ت��ق��دمي  موا�سلة  “على  ال�سحي  القطاع  يف 
ال�سرورية لإنقاذ الأرواح يف نظام �سحي منهك بالفعل 

�سجا قويا يف برامج التطعيم. و�سرحت ماجتيموفا يف 
الو�سول  ت�ستهدف  التطعيم  حملة  ب��اأن  املا�سي  ال�سهر 
اإىل قرابة 20 باملئة من �سكان �سوريا بحلول نهاية العام 
اخلا�سعة  املناطق  يف  �سخ�س  م��اي��ن  خم�سة  نحو  اأو 
ب�سمال  الواقعة  املناطق  يف  وكذلك  احلكومة  ل�سيطرة 

�سرق و�سمال غرب الباد.
و���س��ي�����س��م��ل ال��ربن��ام��ج امل��ح��ل��ي ال����ذي ت��ن��ف��ذه احلكومة 
ال�سورية يف املناطق اخلا�سعة ل�سيطرتها، والتي يقطنها 
ن�سمة  مليون   20 عددهم  البالغ  الباد  �سكان  معظم 
تقريبا، ن�سر ع�سرات الفرق يف 76 م�ست�سفى واأكرث من 
300 وحدة متنقلة لدخول املناطق التي يتعذر الو�سول 

لها. وتقول منظمات غربية غر حكومية اإنه اإىل جانب 
التحديات اللوجي�ستية املتعلقة برتتيب برامج التطعيم 
تواجه  �سوريا  ف���اإن  للقتال،  الأم��ام��ي��ة  اخل��ط��وط  خلف 

عقبة اإ�سافية ب�سبب العقوبات املالية الدولية.
يف  العدوى  من  موجتن  املا�سي  العام  �سوريا  و�سهدت 
الأطقم  وذك��رت  الأول،  كانون  ودي�سمرب  اآب  اأغ�سط�س 
الطبية اأن هناك زيادة يف الإ�سابات منذ فرباير �سباط. 
�سجلت  �سوريا  اإن  املتحدة  الأمم  يف  م�سوؤولون  وي��ق��ول 
العدد  ل��ك��ن  كوفيد-19،  مب��ر���س  اإ���س��اب��ة   51580
الفعلي من املرجح اأن يكون اأعلى بكثر نظرا لإمكانيات 

الفح�س املحدودة.

م�شر وليبيا.. 11 وثيقة لتو�شيع اأطر التعاون امل�شرتك
•• عوا�صم-وكاالت

وث��ي��ق��ة ت��ع��اون م�����س��رتك مت   11
رئي�س  زي�������ارة  خ�����ال  ت��وق��ي��ع��ه��ا 
جم����ل���������س ال���������������وزراء امل���������س����ري، 
م�سطفى مدبويل، اإىل ليبيا على 
امل�ستوى، عك�ست  راأ���س وفد رفيع 
حجم الهتمام امل�سرتك بتو�سيع 
اأط����ر ال���ت���ع���اون ب���ن ال��ب��ل��دي��ن يف 

�ستى املجالت.
ر�سائل  ع����دة  ال���ق���اه���رة  ووج���ه���ت 
من خ��ال تلك ال��زي��ارة، يف اإطار 
دع��م��ه��ا حلكومة  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د 
الوحدة الوطنية يف ليبيا برئا�سة 
ل�ستكمال  دب��ي��ب��ة؛  احلميد  عبد 
امل�������س���ار ال�����س��ي��ا���س��ي ح��ت��ى اإج�����راء 

النتخابات بنهاية العام.
وقد انطوت الزيارة الأخرة على 
واقت�سادية  �سيا�سية  اأب��ع��اد  ع��دة 
واأمنية، يف اإطار التعاون امل�سرتك 

بن البلدين.
توقيعها  مت  التي  ال�11  الوثائق 
ت�����وزع�����ت على  ال����ب����ل����دي����ن،  ب�����ن 
ت�سمنت  خم���ت���ل���ف���ة؛  ق���ط���اع���ات 
والإ�سكان  وامل���وا����س���ات،  ال��ن��ق��ل 
م�سروعات  وت��ن��ف��ي��ذ  وامل�����راف�����ق، 
ال���ط���رق وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، اإىل 
والتعاون  ال�سحي،  املجال  جانب 
ال���ع���ام���ل���ة،  ال������ق������وى  يف جم�������ال 
الكهرباء،  جم��ال  يف  وال�ستثمار 
بيانات  ُتظهره  ملا  طبقا  وغرها، 

جمل�س الوزراء امل�سري.
وت�����س��م��ن��ت ال��وث��ائ��ق ال��ت��ي �سهد 
خال  توقيعها،  ودبيبة  مدبويل 
مذكرة  ل��ي��ب��ي��ا،  اإىل  الأول  زي����ارة 
الفني  ال���ت���ع���اون  ب�������س���اأن  ت��ف��اه��م 
والنقل،  امل���وا����س���ات  جم����ال  يف 
التعاون يف  ب�ساأن  ومذكرة تفاهم 
تنفيذ م�سروعات الطرق والبنية 

ال��ت��ح��ت��ي��ة، وم����ذك����رة ت���ف���اه���م يف 
املجال ال�سحي.

بيان  -بح�سب  اأي�����س��ا  وت�سمنت 
�سادر عن رئا�سة الوزراء امل�سرية- 
التوقيع علي مذكرة تفاهم ب�ساأن 
التعاون يف جمال القوي العاملة، 
ال�ستثمار  ب�ساأن  تفاهم  ومذكرة 

يف جمال الكهرباء.
اأي�سا،  ال��ت��ع��اون  وث��ائ��ق  و���س��م��ل��ت 
ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى 3 ات���ف���اق���ي���ات يف 
جم����ال ت��ط��وي��ر ال���ك���ه���رب���اء، اإىل 
جانب التوقيع على مذكرة تفاهم 
ب�ساأن الربط الدويل لات�سالت، 
ومذكرة تفاهم ب�ساأن رفع ال�سعات 
الألياف  م��ن��ظ��وم��ة  يف  ال���دول���ي���ة 
ال��ب�����س��ري��ة، وم���ذك���رة ت��ف��اه��م يف 
وبناء  التقني  التدريب  جم��الت 

القدرات.

توقيت مهم
الليبي،  ال�سيا�سي  امل��ح��ل��ل  يعلق 
ر����س���وان ال��ف��ي��ت��وري، ع��ل��ى زي���ارة 
رئي�س وزراء م�سر اإىل ليبيا رفقة 
لفيف من الوزراء، وما مت التفاق 
عليه خال الزيارة، بالإ�سارة اإىل 
الذي  املهم”  “التوقيت  ع��ام��ل 
ج�����اءت ف��ي��ه ت��ل��ك ال�����زي�����ارة، مبا 
اأهمية  ذات  دللت  م���ن  حت��م��ل��ه 
�سديدة على ال�سعيدين ال�سيا�سي 

والقت�سادي ب�سكل خا�س.
ت�سريحات  يف  الفيتوري،  وي�سر 
نيوز  “�سكاي  مل����وق����ع  خ���ا����س���ة 
الناحية  “من  اأن��ه  اإىل  عربية”، 
ال�سيا�سية، ويف الوقت الذي تدور 
اأن���ب���اء ح���ول زي����ارة مرتقبة  ف��ي��ه 
للرئي�س امل�سري اإىل ليبيا اأي�سا، 
من  مهمة  �سيا�سية  ر�سالة  فهي 
حكومة  دعم  �سياق  يف  امل�سرين، 
املوؤقتة لتي�سر  الوطنية  الوحدة 

لانتخابات  و����س���ول  م��ه��ام��ه��ا، 
احلرة بنهاية العام«.

تفر�س  م�سر  “الآن  وي�ستطرد: 
والقت�سادي  ال�سيا�سي  وج��وده��ا 
برمته..  ال��ل��ي��ب��ي  امل�����س��ه��د  ع��ل��ى 
اأكلها  اأت�����ت  امل�����س��ري��ة  وامل�����ب�����ادرة 
الليبي  ل��ل�����س��ع��ب��ن  ب���ال���ن�������س���ب���ة 
زيارة  وامل�سري، وما يرتدد حول 
لو�سع  ه���ي  ل��ل�����س��ي�����س��ي  م��رت��ق��ب��ة 
ال���ن���ق���اط ع���ل���ى احل��������روف اأك����رث 

فاأكرث«.
امل�سري  امل����وق����ف  اأن  واأو������س�����ح 
ياأتي  الليبية  للحكومة  ال��داع��م 
“ل ي�ستطيع فيه رئي�س  يف وقت 
اأمام امليل�سيات  اأن يقف  احلكومة 
امل���ت���وغ���ل���ة يف ط���راب���ل�������س، وه����ذا 
امل��وق��ف امل�����س��ري ه��و ر���س��ال��ة دعم 
م��ن الأ���س��ق��اء امل�����س��ري��ن جلهود 
مكافحة الإرهاب يف ليبيا، وطاملا 
تفكيك  ع��ل��ى  ح��ر���س��ا  ه���ن���اك  اأن 

امليل�سيات«.
القت�سادي،  ال�سعيد  ع��ل��ى  اأم���ا 
“م�سر  اأن  ال��ف��ي��ت��وري  ف��ي��و���س��ح 
الليبين،  مل�����س��اع��دة  ي���ده���ا  مت���د 
وب�����س��ك��ل خ���ا����س يف م��ل��ف اإع�����ادة 
الإعمار لي�س يف برقة فقط ولكن 

يف املنطقة الغربية اأي�سا«.
احلكيمة  “ال�سيا�سة  وت����اب����ع: 
امل�سرية  واحل���ك���وم���ة  ل��ل�����س��ي�����س��ي 
ي�����وم، خا�سة  ب��ع��د  ي���وم���ا  ت��ت�����س��ح 
م����ع جميع  ال���ق���اه���رة  ب���ت���وا����س���ل 
الأط�����راف واإم�����داد ج�����س��ور اإع���ادة 
البلد  ل���ه���ذا  ال��وط��ن��ي��ة  ال����وح����دة 

املمزق )ليبيا(«.
جمل�س  اجتماع  رئا�سته  وخ��ال 
ال�����وزراء امل�����س��ري، اع��ت��رب رئي�س 
م�سطفى  امل���������س����ري  ال������������وزراء 
ليبيا  اإىل  زي���ارت���ه  اأن  م���دب���ويل، 
دعم  ت����وؤك����د  وا����س���ح���ة  “ر�سالة 

م�سر لوحدة وا�ستقرار الأرا�سي 
الليبية”، معلنا عن ت�سكيل جلنة 
اأُطر  لبحث  املعنية  ال���وزارات  من 
عودة العمالة امل�سرية اإىل ليبيا.. 
العليا  اللجنة  اأع��م��ال  وا�ستئناف 
)التي مل  البلدين  امل�سرتكة بن 

تنعقد منذ 2009(.
وق��ال رئي�س ال��وزراء اإن من اأبرز 
ب�������س���اأن���ه خال  ال���ت���واف���ق  م����ا مت 
من  مل�سه  م��ا  ه��و  لليبيا،  زي��ارت��ه 
�سرورة  على  ع��ام  “اتفاق  وج���ود 
ت���و����س���ي���ع اأط���������ر ال�����ت�����ع�����اون بن 
التفاق  ذل��ك  وت�سمن  البلدين، 
والب�سائع  ال�����س��ل��ع  دخ�����ول  ع��ل��ى 
امل�������س���ري���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ل���اأ����س���واق 
م�ستوى  ذات  تكون  واأن  الليبية، 

عال من اجلودة«.

اأر�سية �سلبة
ُيربز حجم الوفد امل�سري وحجم 
مدى  توقيعها  مت  التي  الوثائق 
البلدين،  ب��ن  ال��ك��ب��ر  التن�سيق 
بالن�سبة  امل���ه���م���ة  وال����ع����اق����ات 
للطرفن وحر�سهما على تو�سيع 
اأط��ر التعاون، وه��و ما ي��وؤك��ده يف 
“�سكاي  ملوقع  خا�سة  ت�سريحات 
وزي���ر  م�����س��اع��د  عربية”،  ن���ي���وز 
الأمن  الأ���س��ب��ق،  م�سر  خارجية 
العرب  امل�ستثمرين  لحت��اد  العام 

ال�سفر جمال بيومي.
“الوفد  اأن  اإىل  ب��ي��وم��ي  وي�����س��ر 
امل�����س��ري رف���ي���ع امل�����س��ت��وى وع���دد 
ال���وث���ائ���ق ال���ت���ي مت ت��وق��ي��ع��ه��ا يف 
يقفان  البلدين  اأن  ي��وؤك��د  ليبيا، 
�سلبة  م�����س��رتك��ة  اأر����س���ي���ة  ع��ل��ى 

وقوية«.
ت��وق��ي��ع��ه من  م���ا مت  اأن  وي��ع��ت��رب 
التعاون  ح���ج���م  ظ����ل  يف  وث����ائ����ق 
“يربز  البلدين،  ب��ن  والتن�سيق 

ب��ال��ق��اه��رة ط���ارق ال��ربدي�����س��ي، يف 
“�سكاي  ملوقع  خا�سة  ت�سريحات 
الزيارة  نتائج  عن  نيوز عربية”، 
الأخرة وما بعثت به من ر�سائل، 
مو�سحاً اأن “م�سر حري�سة دائما 
على ا�ستقرار الأو�ساع يف املنطقة 
ا�ستقرار  واملحافظة على  عموما، 
ودعم  خا�س،  ب�سكل  اجل��وار  دول 
الدول  كل  يف  الوطنية  املوؤ�س�سات 

اجلارة«.
القاهرة  “حر�س  اإىل  وي�����س��ر 
ب�ساأن �سرورة  ال�سيا�سية  وروؤيتها 
�سيا�سية،  ح��ل��ول  اإىل  ال��و���س��ول 

�سواء يف ليبيا واليمن و�سوريا«.
ويتابع الربدي�سي حديثه بالقول، 
اإن “القاهرة حري�سة على وحدة 
العربية وعلى  الأرا�سي  و�سامة 
ال�سيادية  الأج�����ه�����زة  مت���ا����س���ك 
ال�سرعية،  الوطنية  واملوؤ�س�سات 
وما  وق�ساء  و�سرطة  جي�س  م��ن 
اإىل ذلك، وهي املقومات والركائز 

يف  الرتكية،  للتهديدات  القاهرة 
اأنقرة  ف��ي��ه  ت�سعى  ال���ذي  ال��وق��ت 
وحت�سن  نربتها  لتخفيف  اأي�سا 
م�سرا يف  الأم��ور مع القاهرة”، 
الوقت نف�سه اإىل التعاون باأق�سى 
الطاقات على ال�سعيد الع�سكري 

بن البلدين.
على  الت��ف��اق  اأن  “كما  وي����ردف: 
امل�سرية يف  ال�سفارة  افتتاح  اإعادة 
مهمة  �سيا�سية  ر�سالة  هي  ليبيا 
ال�سيا�سية  الأب��ع��اد  �سمن  اأي�����س��ا، 

التي حفلت بها الزيارة«.
رئي�س الوزراء امل�سري اأكد خال 
“ال�سي�سي  اأن  ليبيا  اإىل  زي��ارت��ه 
ح��ري�����س ك��ل احل��ر���س ع��ل��ى دعم 
التي  التنموية  امل�سروعات  كافة 
تخطط حكومة الوحدة الوطنية 

لتنفيذها يف كل بقاع ليبيا«.

دعم م�سري
ويتحدث خبر العاقات الدولية 

ويوؤكد نية كل منهما فتح جمالت 
التي  القطاعات  يف  وا�سعة  عمل 
فيها،  م�����س��رتك��ة  وث���ائ���ق  وق���ع���وا 
امل�سرتكة  امل�����س��ال��ح  اأن  خ��ا���س��ة 
كثرة  القت�سادي  ال�سعيد  على 
مليون م�سري  فهناك  ومتعددة، 
)وال��ع��دد مر�سح  ليبيا  واأك���رث يف 
اإعان  م��ع  ك��ب��ر  ب�سكل  ل��ل��زي��ادة 
رئي�س ال��وزراء امل�سري عن عودة 
يف  للم�ساهمة  امل�سرية  العمالة 

اإعادة الإعمار(«.
ويف ال�سق القت�سادي اأي�سا، يلفت 
الربط  م�����س��روع��ات  اإىل  ب��ي��وم��ي 
اجل������وار،  دول  م����ع  ال���ك���ه���رب���ائ���ي 
وم�������س���ان���دة الحت�������اد الأوروب��������ي 

للقاهرة لتكون مركزا للطاقة.
وع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د الأم���ن���ي، ي�سر 
م�����س��اع��د وزي�����ر خ���ارج���ي���ة م�سر 
الأمني  “البعد  اإىل  الأ����س���ب���ق، 
م�سر  ب����ن  ال����ع����اق����ة  يف  امل����ه����م 
مواجهة  على  واحل��ر���س  وليبيا، 

الأ�سا�سية للدول العربية، وليبيا 
التوجه  ذلك  من  ا�ستثناء  لي�ست 
ال�سيا�سة  ت��ل��ك  وم����ن  امل�������س���ري، 

ال�سرتاتيجية الكلية«.
ال����زي����ارة  اأن  ي���ع���ت���رب  وب����ال����ت����ايل 
امل�سري  الوزراء  الأخرة لرئي�س 
اإىل ليبيا وتوقيع 11 وثيقة بن 
البلدين، “كل ذلك يخدم ويوؤكد 
امل��ب��داأ ال��ذي تتبعه م�سر يف  ه��ذا 

�سيا�ستها اخلارجية«.
اإىل  تطرقت  ال��زي��ارة  اأن  ويو�سح 
تفا�سيل الدعم وامل�ساعدات الفنية 
واللوجي�ستية،  والق���ت�������س���ادي���ة 
م���ن خ���ال ���س��ي��غ ت��ن��ف��ي��ذي��ة عرب 
ال��ت��ي مت توقيعها  ال��وث��ائ��ق  ت��ل��ك 
الذي  ال��دع��م  البلدين، وه��و  ب��ن 
حتر�س عليه م�سر ب�سورة كبرة 
وروؤيتها  ا�سرتاتيجيتها  �سمن 
على  واحل���ر����س  ال��ل��ي��ب��ي،  للملف 
ا�ستقرار الدولة الليبية واحللول 

ال�سيا�سية ال�ساملة.

�شحف عربية: ب�شبب حزب اهلل.. لبنان قاب قو�شني من النهيار •• عوا�صم-وكاالت

حتولت رو�سيا يف الفرتة الأخرة 
اللبنانية،  ل��ل��ق��ي��ادات  وج��ه��ة  اإىل 
ال����وزراء  رئ��ي�����س  ا�ستقبالها  ب��ع��د 
املكلف �سعد احلريري وقبله وفداً 
من حزب اهلل، ينتظر اأن ت�ستقبل 
ال�����س��ه��ر احلايل  ن��ه��اي��ة  م��و���س��ك��و 
رئ���ي�������س ال���ت���ي���ار ال���وط���ن���ي احلر 
جربان با�سيل، على اأمل امل�ساهمة 
يف حلحلة الأزمة احلكومية، لكن 
التوقعات ل تبدو كبرة ب�ساأن ما 
ل�سيما  ال���زي���ارات  تلك  �ستفرزه 
القيادات  ت��ل��ك  بع�س  داف���ع  واأن 
الأزم���ة بقدر ما هو  ل يبدو حل 
“لتح�سن  ح��ل��ي��ف  ع���ن  ال��ب��ح��ث 

الذات«.
متزايداً  اه��ت��م��ام��اً  رو���س��ي��ا  ت��ب��دي 
ل�سيما  ال����ل����ب����ن����اين،  ب���ال���و����س���ع 
ب���ع���د ت����راج����ع ح���ظ���وظ امل����ب����ادرة 
اأن علق  ���س��ب��ق  ال��ت��ي  ال��ف��رن�����س��ي��ة، 
اآم��اًل كبرة يف  اللبنانيون  عليها 
و�سع حد حلالة ال�ستنزاف املايل 
البلد  يعي�سها  التي  والقت�سادي 

منذ اأكرث من عام.

زيارات متتالية
“العرب”  ����س���ح���ي���ف���ة  ون����ق����ل����ت 
�سيا�سية  اأو����س���اط  ع��ن  ال��ل��ن��دن��ي��ة 
با�سيل  “زيارة  اإن  قولها  لبنانية 
اإىل مو�سكو والتي من املرجح اأن 
لبنانية  لقيادات  زي���ارات  تعقبها 
اأخرى على غرار الزعيم الدرزي 
ول��ي��د ج��ن��ب��اط ورئ��ي�����س احلزب 
ال���دمي���ق���راط���ي ط����ال اأر����س���ان 
�سليمان  امل������ردة  ح����زب  ورئ���ي�������س 
فرجنية، هي بدعوة من رو�سيا يف 

حكومة اإىل اأزمة نظام، واأن هناك 
حاجة اليوم ملوؤمتر تاأ�سي�سي يفتح 
جديد  �سيا�سي  ل��ن��ظ��ام  ال��ط��ري��ق 

قائم على الامركزية«.

االنهيار
�سحيفة  ت���ن���اول���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
ك�سفه  م���ا  الأو�سط”  “ال�سرق 
لوليد  ال���ت���ل���ف���زي���وين  احل����������واٍر 
الطائفي  وال�������س���راع  ج��ن��ب��اط 
الذقن  تربية  على  معلقاً  وقوله 
احلايل  ال��و���س��ع  يتطلبها  ال��ت��ي 

الفرقاء  مواقف  ا�ستطاع  �سياق 
التو�سل  �سبل  ب�ساأن  اللبنانين 

اإىل ت�سوية لاأزمة احلكومية«.
اللبنانية  الأو���س��اط  واأ���س��ارت ذات 
اإىل اأن مو�سكو ت�سعى مللء الفراغ 
الهتمام  ت���راج���ع  خ��ل��ف��ه  ال�����ذي 
الإحباط  ح��ال��ة  ج����راء  ال��غ��رب��ي 
لبنان،  يف  ال�سيا�سية  النخبة  من 
ف�سًا عن اعتبار القوى الغربية 
اأولوية  ذا  ل��ي�����س  امل���ل���ف  ه����ذا  اأن 
اأج��ن��دت��ه��ا. م�سرة  ع��ل��ى  ح��ال��ي��اً 
حتى  مت��ل��ك  ل  رو����س���ي���ا  اأن  اإىل 
لت�سوية  “مبادرة حقيقية”  الآن 
تزال  ما  وهي  اللبنانية،  املع�سلة 
يف مرحلة بلورة اأفكار للم�ساعدة، 
يف املقابل ف��اإن زي��ارة القيادات يف 
منها  الغاية  تبدو  ملو�سكو  لبنان 
منها  اأك��رث  متو�سعهم،  حت�سن 

البحث عن حلول لاأزمة.
اإن  لبنانيون  �سيا�سيون  وي��ق��ول 
رئي�س التيار الوطني احلر م�سر 
على امل�سي قدماً يف املعركة التي 
ي��خ��و���س��ه��ا ���س��د رئ��ي�����س ال�����وزراء 
املكلف، �سارباً عر�س احلائط بكل 
ما يتهدد لبنان من خماطر، وهو 
مثل  حا�سن  اأو  داع��م  عن  يبحث 
وحت�سن  موقفه،  لتعزيز  رو�سيا 
ن��ف�����س��ه، يف ظ���ل م���ا ي��ت��ه��دده من 

عقوبات اإ�سافية. 
ي�سعى  اأن  ه�����وؤلء  ي�����س��ت��ب��ع��د  ول 
اإىل  مو�سكو  يف  ل��ل��رتوي��ج  با�سيل 
“الإ�سكال  اإن  القائلة  طروحاته 
ت�سكيل  م��ل��ف  ي��ت��ج��اوز  ل��ب��ن��ان  يف 

بح�سب جنباط “لأننا يف لبنان 
اإ�سارة  يف  باإيران”،  وكاأننا  نبدو 
اهلل  ح��زب  ا�ستبداد  اإىل  وا�سحة 
يحتل  ال���ذي  امل�سلح  اإي����ران  ذراع 
لبنان وي�سع اللبنانين رهينة له 

بقوة ال�ساح.
خطة  اأن  اإىل  ال�سحيفة  ولفتت 
بظلم  ف��ق��ط  ت��ق��وم  ل  اهلل  ح����زب 
ال�������س���ع���ب واإمن����������ا ب���ظ���ل���م امل�����دن 
اإل  ي���ب���ق  والأق����ال����ي����م. ح���ي���ث مل 
ي���ح���اول  م�����ع�����دودة مل  م���ن���اط���ق 
التاريخي.  اأثرها  تفكيك  احلزب 

لتحويل  مم���ن���ه���ج  ت���غ���ي���ر  ث���م���ة 
بروت وما حولها لتكون مر�سعة 
ب�سور العمائم بعد اأن كانت تعرب 
واملنفتح  املتعدد  لبنان  عن  فعًا 

واحلر.
الف�سيحة  اأن  اإىل  م�������س���رة   
ن�����س��رت��ه��ا وكالة  ال��ت��ي  ال�����س��ادم��ة 
“حزب  ا�ستعداد  عن  “رويرتز” 
وك����وادره  حل��زب��ه  وتهيئته  اهلل” 
اأ�سواأ،  هو  ملا  وفعالياته  وحميطه 
النهيار  ق��ب��ل  ال���ع���دة  ي��ع��د  واأن�����ه 

الكامل للدولة، بل متوقعة.

نا�شر اأمريكي يتم�شك بن�شر مذكرات بن�س 

“حزب  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وت������رى 
الحتياطية  اخلطة  ينفذ  اهلل” 
قرب  ع���ن  امل��ع��ل��ن��ن  اأول  ل��ي��ك��ون 
انهار  اأن  ب��ع��د  ال����دول����ة  ان���ه���ي���ار 
اأن  وبعد  وامل��ايل  امل�سريف  النظام 
مفا�سل  اللبنانية  الأزم����ة  دك���ت 
القت�ساد يف اأنحاء الباد، ولديه 
امل�ستوى  ع��ل��ى  الأك������رب  ال����ق����درة 
ال���ع�������س���ك���ري ول�����دي�����ه ط����رق����ه يف 
تخزين املواد النفطية والغذائية 
ينكره  م���ا مل  وه����و  وال���دوائ���ي���ة، 
احلزب بل اعرتف بالتهريب على 

ل�سان �سادق النابل�سي، وقوله اإن 
من  ي��ت��ج��زاأ  ل  ج���زء  “التهريب 
ع��م��ل��ي��ة امل���ق���اوم���ة وال����دف����اع عن 
ما  م��ربراً  اللبنانين”،  م�سالح 
يح�سل باأنه حتت تاأثر ال�سغط 
الأمريكي، والعقوبات الأمريكية، 
فعلى ال�سعبن اللبناين وال�سوري 
اأجل  م��ن  ال��ق��وان��ن  بع�س  ك�سر 
املعي�سية.  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ت���اأم���ن 
وهو اعرتاف �سريح مبا يقوم به 
احلزب من تهريب و�سرقة لقمة 
على  احل��رب  واإع���ان  اللبنانين 
بقوة  املحا�سر  اللبناين  املجتمع 
�ساح من ه��ذا احل��زب الأ�سويل 

والدموي الإرهابي.

حتديات امل�ستقبل
“اجلمهورية”  �سحيفة  وذك��رت 
يف  كبار  م�سوؤولون  اأن  اللبنانية 
الدولة اللبنانية و�سلتهم تقارير 
اللبنانية،  الأم��ن��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ن 
ب�سبب  ال����ك����ب����ر  ال����ق����ل����ق  ح�������ول 
التي تنتظر  املخاطر والتحّديات 
لبنان خال الأ�سابيع املقبلة، واأن 
املرحلة  من  جّدية  خ�سية  هناك 
ب�سبب  الفطر،  عيد  �ستلي  ال��ت��ي 
واملالية،  الق��ت�����س��ادي��ة  الأو����س���اع 
�سفوف  يف  ال���ك���ب���ر  والرت�����ف�����اع 
ال���ع���م���ل، و�سط  م����ن  ال���ع���اط���ل���ن 
ومت�سارعة  م��ت��اح��ق��ة  اإق���ف���الت 
ل����ل����م����وؤ�����س���������س����ات الق����ت���������س����ادي����ة 

وال�سياحية. 
�سهر  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 

�سهراً  ����س���ي���ك���ون  )اأي����������ار(  م����اي����و 
خ�سو�ساً  ج��داً،  و�سعباً  مف�سلياً 
حاكم  اأطلقه  ال���ذي  الإن����ذار  بعد 
ري���ا����س �سامة  ل��ب��ن��ان  م�����س��رف 
حول عدم قدرته على ال�ستمرار 
ا�ستمرار  م��ع  ال��دع��م،  �سيا�سة  يف 
رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة ت�سريف  رف�����س 
الأع���م���ال ح�����س��ان دي����اب، ع��ق��د اأي 
جل�سة للحكومة امل�ستقيلة لإقرار 
وهو  املحروقات،  عن  الدعم  رفع 
ال�سيا�سي  ب���ال���ن���زاع  و���س��ف��ت��ه  م���ا 
النتحار  اأ���س��ل��وب  وف���ق  ال��ع��ن��ي��ف 
اجل����م����اع����ي و����س���ي���ا����س���ة الأر��������س 

املحروقة.
اأن  اإىل  ال�������س���ح���ي���ف���ة  ول����ف����ت����ت 
مقفلة  ال����داخ����ل����ي����ة  اخل�����ط�����وط 
ب��ك��ام��ل��ه��ا، ال���ق���وى ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ل 
تتزحزح قيد اأمنلة عن مواقفها. 
الواقع، خلفية هذه  “يف  وقالت: 
املطالب ح�سابات �سخ�سية وذاتية 
ول عاقة لها بامل�سلحة العامة. 
ورغم اعتقاد م�سادر اأوروبية باأّنه 
لإجناز  اإمكانية  هنالك  ي��زال  ل 
ترى يف  اأّنها  اإّل  ت�سوية معقولة، 
الوقت نف�سه، اّن احلظوظ لي�ست 
بع�س  اّن  يعني  ما  وهو  مرتفعة، 
اأّن  ترى  ب��داأت  الغربية  العوا�سم 
ممكنة  تعد  مل  لبنان  يف  احللول 

على البارد«.
“من  قائلة:  ال�سحيفة  وختمت 
ب�سرعة  ينزلق  لبنان  اأّن  الوا�سح 
اأ����س���ّد �سعوبة  م��رح��ل��ة  اجت����اه  يف 
ال��ت��ي يعي�سها  ت��ل��ك  وخ��ط��راً م��ن 
ذلك  م����ن  ال����رغ����م  وع���ل���ى  الآن، 
حكومة  ولدة  لح��ت��م��ال  اأف����ق  ل 
جديدة قادرة على الأقل لإحداث 

�سدمة معنوية ل اأكرث«.

•• وا�صنطن- ا ف ب

اأنها  �سو�سرت”  ان��د  “�ساميون  الأم��رك��ي��ة  الن�سر  �سركة  اأعلنت 
�ستم�سي قدما بن�سر مذكرات نائب الرئي�س ال�سابق مايك بن�س 
باإلغاء  تطالب  عري�سة  ال�سركة  موظفي  توقيع  من  الرغم  على 

العقد مع بن�س. 
وقال جوناثان كارب رئي�س جمل�س اإدارة “�ساميون اند �سو�سرت” 
هي  النا�سر  مهمة  اإن  الثاثاء،  موظفيه  اإىل  اأر�سلها  مذكرة  يف 
“لهذا �سنم�سي  م�سيفا  اأ�سوات ووجهات نظر متنوعة”،  “ن�سر 

يف اتفاق الن�سر مع نائب الرئي�س مايك بن�س«.
�سابق  وقت  يف  اأعلنت  قد  �سو�سرت”  اند  “�ساميون  �سركة  وكانت 

وقعوا عري�سة تقول باأن العقد ي�سفي “ال�سرعية على التع�سب 
ذك���ر عدد  دون  ت��وزي��ع��ه��ا  ال��ت��ي مت  العري�سة  وات��ه��م��ت  الأع���م���ى«. 
املوقعن عليها نائب الرئي�س بن�س بالدفع ب�سيا�سات متييزية �سد 

امللونن واملثلين والن�ساء. 
اأن  الإن��رتن��ت  على  م��ت��داول��ة  ن�سخ  وف��ق  اأي�سا  العري�سة  وذك���رت 
اإلغاء  منكم  نطلب  وفعليا،  رمزيا  بالدماء  ملطخة  بن�س  “اأيدي 

اتفاق ن�سر كتاب مايك بن�س«. 
ومن املتوقع اأن تغطي املذكرات التي مل يتم و�سع عنوان لها بعد 

ت�سمل  الذاتية  �سرته  لكتابة  بن�س  مع  اتفاق  توقيع  ال�سهر  هذا 
املدة التي كان فيها نائبا للرئي�س ال�سابق دونالد ترامب. 

ولفت النا�سر اإىل اأن العقد ين�س على كتابن، ومن املقرر مبدئيا 
ن�سر اجلزء الأول عام 2023. 

ونقلت �سبكة “�سي ان ان” عن �سخ�سن يعمان يف قطاع الن�سر 
تبلغ من 3 اإىل  “�ساميون اند �سو�سرت”  اأن قيمة عقد بن�س مع 

4 ماين دولر. 
و�سو�سرت”الذين  “�ساميون  الإع��ان غ�سب موظفي  هذا  واأث��ار 

احلياة الدينية لبن�س وعمله يف احلقل العام مبا يف ذلك ع�سويته 
يف الكونغر�س و�سعوده لي�سبح حاكم ولية انديانا ثم عودته اإىل 

وا�سنطن نائبا لرتامب. 
وغاب بن�س البالغ 61 عاما منذ خ�سارته النتخابات مع ترامب 
اأمام الرئي�س احلايل جو بايدن ونائبته كامال هاري�س، لكن ُيعتقد 
�ستكون  وامل��ذك��رات   2024 ع��ام  للرئا�سة  الرت�سح  يف  يفكر  اأن��ه 
الأمركين  لل�سا�سة  التقليدية  اخل��ط��وات  وف��ق  ل��ذل��ك  توطئة 

الذين يطمحون للو�سول اإىل من�سب اأعلى. 
والأ�سبوع املا�سي اأعلنت “�ساميون و�سو�سرت” تراجعها عن توزيع 
كتاب ل�سابط �سرطة متورط يف اإطاق النار على امراأة �سوداء هي 

بريونا تايلور يف مدينة لويزفيل بولية كنتاكي العام املا�سي.
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“الجتار  �سق  يف  الأ�سلحة  قانون  وانتهاك  الإجرامي”  “التواطوؤ  تهمة 
بالأ�سلحة” من التحقيق.

األباين.  و�سيط  طريق  عن  هجومية  بندقية  املهاجم  بتزويد  متهم  وه��و 
اأمام ابن عمه الذي رافقه يف هذه ال�سفقة، باأنه احتال  وتباهى بعد ذلك 
من  غراًما   35 مقابل  �سالح  غر  كا�سنيكوف  “باإعطائه  الو�سيط  على 
وفًقا لأمر الإحالة اإىل حمكمة اجلنايات الذي اطلعت عليه  الكوكاين”، 

وكالة فران�س بر�س.
ال�سجن  يف  نف�سها،  الوقائع  يف  به  امل�ستبه  ا.،  اأدري��ات��ي��ك  عمه  اب��ن  وانتحر 

بتاريخ 8 حزيران/يونيو 2018.
مل يتمكن التحقيق الق�سائي اأن يثبت اأن خم�سة م�ستبه بهم زودوا احلويج 
بوهال بال�ساح، كانوا على علم بتخطيطه للهجوم الإرهابي. لذلك مت 
ا�ستبعاد الت�سنيف الإرهابي عنهم واأحيلوا اإىل حمكمة اجلنايات لنتهاكهم 

القانون العام.
ومتت اإحالة ثاثة رجال هم حممد غريب و�سكري �سفرود ورمزي عرفة 

بتهمة “النتماء اىل ع�سابة اإرهابية اإجرامية«.
من املقرر اأن ت�ستمر املحاكمة عدة اأ�سابيع على الأقل، يف قاعة جل�سات كبرة 
التي  املحاكمة  بعد  الفرن�سية،  العا�سمة  و�سط  يف  العدل  ق�سر  يف  اأقيمت 
جرت حول �سل�سلة الهجمات الإرهابية التي وقعت يف باري�س وحميطها يف 

13 ت�سرين الثاين-نوفمرب 2015.

•• روما-اأ ف ب

اأوقفت اإيطاليا �سخ�ساً ُي�ستبه بتواطئه مع منفذ الهجوم ده�سا ب�ساحنة يف 
مدينة ني�س الفرن�سية يف 14 متوز/يوليو 2016، وفق ما اأفادت و�سائل 
اإعام اإيطالية. وت�ستبه ال�سلطات اأن اإندري ا.، وهو األباين يبلغ 28 عاما 
وُيطلق عليه ا�سم “جينو”، زود حممد احلويج بوهال عرب و�سيط األباين 
على  غابة  يف  وخمباأة  �سطو  عملية  من  عليها  احل�سول  مت  ببندقية  اآخ��ر 
مرتفعات ني�س. واأوقفت ال�سرطة الإيطالية امل�ستبه به يف �سباراني�سي قرب 
نابويل )جنوب( مبوجب مذكرة توقيف اأوروبية اأ�سدرها الق�ساء الفرن�سي 
اإيطالية  اإع��ام  اأف��ادت عدة و�سائل  2020، وفق ما  17 ني�سان/ابريل  يف 
اأن��ه مت حتديد مكان وج��وده بعد ورود  اأو�سحت  التي  “اآكي”  بينها وكالة 

معلومات من ال�سرطة الفرن�سية.
اآذار/مار�س  يف  باري�س  يف  ال�ستئناف  حمكمة  اأي��دت  بعدما  التوقيف  ياأتي 
الذي  الهجوم  خلفية  على  اجلنايات  حمكمة  اإىل  اأ�سخا�س  ثمانية  اإحالة 
لن  لكنها  للمحاكمة،  مواعيد  بعد  حت��دد  ومل  �سخ�سا.   86 بحياة  اأودى 

جتري قبل عام 2022.
و�ستبحث  الهجوم،  اإثر  ال�ساحنة  يقود  وهو  بوهال  وُقتل حممد احلويج 
وو�سطاء  حميطه  م��ن  اأ�سخا�س  م�سوؤوليات  يف  خا�سة  جنايات  حمكمة 
اإ.  اإن���دري  اإىل  ووج��ه��ت  اإل��ي��ه.  ك��ان��ت موجهة  اأ�سلحة  ت���داول  يف  متورطن 

اإيطاليا توقف �شخ�شا ي�شتبه بتواطئه مع منفذ هجوم ني�س 

الهند حت�شي 315 األف اإ�شابة جديدة بكوفيد-19 خالل 24 �شاعة 
•• نيودلهي-اأ ف ب

األف   315 اأم�س اخلمي�س ت�سجيل نحو  الهند   اأعلنت 
�ساعة  ال�24  خ��ال  ك��ورون��ا  بفرو�س  ج��دي��دة  اإ���س��اب��ة 
املا�سية، يف اأعلى ح�سيلة يومية يف العامل، فيما تعاين 

امل�ست�سفيات يف نيودلهي من نق�س يف الأك�سجن.
“متحورة  اإىل  ُت��ع��زى  ال��ت��ي  الثانية  الوبائية  وامل��وج��ة 
مزدوجة” للفرو�س واإىل التجمعات اجلماهرية التي 
�سهلت العدوى، �سلطت ال�سوء من جديد على تداعي 
النظام ال�سحي الهندي. واأبلغت وزارة ال�سحة الهندية 
اخلمي�س عن 314835 اإ�سابة جديدة، وهي ح�سيلة 

م�شر تنتج لقاح »�شبوتنيك يف« الرو�شي 
•• مو�صكو-رويرتز

قال �سندوق ال�ستثمار املبا�سر الرو�سي الذي ي�سوق اللقاحات 
امل�سادة لفرو�س كورونا باخلارج اأم�س اخلمي�س اإن �سركة مينا 
فارم امل�سرية ل�سناعة الأدوية اتفقت على اإنتاج اأكرث من 40 
مليون جرعة �سنويا من لقاح “�سبوتنيك يف” الرو�سي. واأ�ساف 
اتفقا  الطرفن  اأن  ف��ارم  مينا  مع  م�سرتك  بيان  يف  ال�سندوق 
املتوقع بدء الإنتاج  التكنولوجيا ومن  على البدء فورا يف نقل 
يف الربع الثالث من هذا العام. وتابع البيان “�سينتج �سندوق 
ال�ستثمار املبا�سر الرو�سي ومينا فارم يف بادئ الأمر اأكرث من 
فارم  مينا  م�سنع  يف  �سيتم  الإن��ت��اج  �سنويا.  جرعة  مليون   40
للتكنولوجيا احليوية بالقاهرة للتوزيع على م�ستوى العامل«.

يومية مل ي�سبق اأن �سجلتها اأي دولة يف العامل من قبل. 
وبذلك يرتفع اإجمايل عدد الإ�سابات امل�سجلة ر�سمًيا يف 
الهند، ثاين اأكرث الدول ت�سرًرا من الوباء، اإىل 15،9 
�ساعة،   24 خال   2074 الوفيات  عدد  وبلغ  مليون. 
لرتتفع احل�سيلة الإجمالية اإىل 185 األف وفاة جراء 
كوفيد-19. مع ذلك، ل يزال عدد الإ�سابات والوفيات 
اأق��ل بكثر منه يف  الهند  ال�سكان يف  ‘يل عدد  بالن�سبة 
بلدان اأخرى. اأقر رئي�س الوزراء ناريندرا مودي يف كلمة 
“يواجهون  مليار  ال�1،3  و�سكانها  الهند  ب��اأن  متلفزة 
جمددا معركة كربى” داعًيا مواطنيه اإىل بذل املزيد 

من اجلهود ملكافحة فرو�س كورونا.

وق��ف  رو���ش��ي يف  جن���اح 
اجلي�س  ب��ني  ال���ن���ريان 
»ق�شد« وم�شلحي  ال�شوري 

•• مو�صكو-وكاالت

الرو�سية  ���س��ب��وت��ن��ي��ك  وك���ال���ة  ذك�����رت 
ل���اأن���ب���اء اأم�������س اخل��م��ي�����س اأن�����ه بعد 
العنيفة،  ال�ستباكات  من  �ساعة   24
الرو�سية  والو�ساطة  امل�ساعي  جنحت 
التي  امل�سلحة  ال���س��ت��ب��اك��ات  وق���ف  يف 
اندلعت منذ فجر اأم�س الأول �سمايل 
الدفاع  ق�����وات  ب���ن  ����س���وري���ا،  ���س��رق��ي 
الع�سائر  واأب���ن���اء  ال�����س��وري��ة  ال��وط��ن��ي 
م�سلحن  وب��ن  ط���رف،  م��ن  العربية 
م����وال����ن ل��ل��ج��ي�����س الأم����ري����ك����ي من 
ط���رف اآخ����ر. واأف�����ادت ال��وك��ال��ة، نقًا 
ع���ن م�����س��ادر م��ي��دان��ي��ة ���س��وري��ة، باأن 
ال�سرطة الع�سكرية الرو�سية، جنحت 
اإطاق  لوقف  اتفاق  اإىل  التو�سل  يف 
النار بن قوات الدفاع الوطني واأبناء 
م�سلحن  وب����ن  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع�����س��ائ��ر 
تنظيم  الأمريكي يف  للجي�س  موالن 
الدميقراطية”  ����س���وري���ة  “قوات 
�سمال  اأق�����س��ى  ال��ق��ام�����س��ل��ي  مب��دي��ن��ة 

�سرقي �سوريا.
اإطاق  لوقف  التو�سل  اأن  واأ���س��اف��ت 
النار جاء بعد “عدة حماولت قامت 
التابعة  /الأ���س��اي�����س/  ميلي�سيا  ب��ه��ا 
ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م، لق���ت���ح���ام )ح�����ي ط����يء( 
جميعها  ب�����اءت  امل���دي���ن���ة،  يف  ال��ع��رب��ي 
احلي  �سكان  �سمود  نتيجة  بالف�سل 
بالدفاع  العربية  القبائل  اأب��ن��اء  م��ن 
التفاق  اأن  امل�������س���ادر،  وب��ي��ن��ت  ع���ن���ه«. 
وق��ت مبكر  ل��ه يف  التو�سل  ال���ذي مت 
)بالتوقيت  اخلمي�س  اأم�س  فجر  من 
املحلي(، ت�سمن الوقف التام لإطاق 
املظاهر  ج��م��ي��ع  واإزال�������ة  ال��ر���س��ا���س 
احلياة  وع�����ودة  امل��دي��ن��ة  يف  امل�����س��ل��ح��ة 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ل��ه��ا م���ع ت���واج���د دوري����ات 
رو����س���ي���ة ث��اب��ت��ة مب��ح��ي��ط ح���ي ط���يء، 
املدينة  �����س����وارع  يف  راج���ل���ة  واأخ�������رى 
الذي  الت��ف��اق  تنفيذ  ح�سن  ل�سمان 

دخل حيز التنفيذ على الفور.

بايدن ي�شيد  بالإجناز  الأمريكي بعد  اإعطاء  200 مليون جرعة لقاح 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

حكومته  باإجناز  بايدن  جو  الأمركي  الرئي�س  اأ�ساد 
مليون   200 اإع��ط��اء  ه��دف  حتقيق  بعد  “الرائع” 
جرعة لقاح م�ساد لكورونا يف اأنحاء الباد قبل املوعد 
املحدد. �سّرح بايدن اأن الهدف حتقق قبل اأ�سبوع من 
وهو  ال�سلطة،  اإدارت����ه  ا���س��ت��ام  على  ي��وم  مئة  م���رور 
املوعد الذي حدده لإعطاء 200 مليون جرعة لقاح. 
“اليوم  الأب��ي�����س  البيت  م��ن  متلفز  خطاب  يف  وق��ال 
200 مليون جرعة”،  اإىل  فعلنا ذلك، و�سلنا اليوم 

واأ�ساف اأن ذلك “اإجناز مده�س لاأمة«.
واعترب الرئي�س الأمركي اأن ا�ستعمال 200 مليون 
العامل ويف  “هدف ل ي�ساهى يف  جرعة يف مئة يوم 
الأمركي«.  ال��ت��اري��خ  يف  اجل��م��اع��ي  التلقيح  ج��ه��ود 
بايدن  اأعلن  رائع”.  الذي حققناه  “التقدم  واأ�ساف 
ال�����س��رك��ات على  لت�سجيع  ���س��ري��ب��ي  ع��ف��و  ع��ن  اأي�����س��ا 
الباد  اأن  و�سدد  للتلقيح،  يوم عطلة  منح موظفيها 
لتتمكن من الحتفال بعيد  “على امل�سار ال�سحيح” 
ال���س��ت��ق��ال يف ال��راب��ع م��ن مت��وز/ي��ول��ي��و يف ظروف 

عادية ن�سبّيا.

ال��ع��دوى يف بع�س  ارت��ف��اع م��ع��دل  اأن  اإىل  ن��ّب��ه  ل��ك��ّن��ه 
مناطق الباد يظهر اأنه من املبكر اإعان النت�سار.

وتوقفنا  الآن  ت��ه��اون��ا  “اإذا  ال�����س��ي��اق  ه���ذا  يف  وق����ال 
التقدم”  �سيمحو  الفرو�س  ه��ذا  ف��اإن  اليقظة،  ع��ن 
امل���ح���رز. ت��ت�����س��در ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة دول ال��ع��امل يف 
اأعلى ح�سائل الوفيات نتيجة كورونا، لكنها تت�سدر 
كبرة  اأوروب��ي��ة  دول  متجاوزة  التطعيم  �سباق  اأي�سا 
الأبي�س  البيت  اإىل  بايدن  جو  و�سل  كندا.  وجارتها 
20 ك���ان���ون ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر واع�����دا ب��اع��ط��اء مئة  يف 
يوم من وليته.  مئة  اأول  لقاح خال  مليون جرعة 
اآذار-مار�س   25 يف  اأعلن  التلقيح،  حملة  تقدم  ومع 
اأيار-مايو،  من  اعتبارا  امل�ستهدف.  الرقم  م�ساعفة 
�سيكون على كّل الوليات الأمركية رفع القيود على 
اللقاحات وتوفرها جمانا للجميع، وقد بداأ بع�سها 
اإزالتها بالفعل. لكن مناخ الحتفال عّكره تزايد عدد 
وبينها  ال��ب��اد،  مناطق  بع�س  يف  بكوفيد  الإ���س��اب��ات 
الوفيات  ت�سهد معدلت  ولية مي�سيغان. رغم ذلك، 
ارتفاع  نتيجة  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اأن��ح��اء  ت��راج��ع��ا يف 
ن�سق التلقيح يف �سفوف امل�سنن وحت�ّسن الأو�ساع يف 

املوؤ�س�سات ال�سحّية.

اختفى عن االأنظار بعد اتهامه الرئي�س �سعيد:

النيابة الع�شكرية ُت�شدر بطاقة جلب يف حق را�شد اخلياري
•• الفجر - تون�س

للنائب  الر�سمية  ال�سفحة  اأّك���دت 
را�سد  ال�������س���ع���ب  ن�������واب  مب��ج��ل�����س 
الع�سكرية  ال��ن��ي��اب��ة  اأن  اخل���ي���اري، 
اأ�سدرت يف حقه بطاقة جلب على 
خلفية اتهامه الرئي�س قي�س �سعيد 
باخليانة العظمى وتلقي متويات 
اأج����ن����ب����ي����ة خ��������ال الن����ت����خ����اب����ات 

الرئا�سية. 
وقالت �سفحة را�سد اخلياري، اإنه 

الق�ساء  ا���س��ت��دع��اء  م��ن  ا�ستغرابه 
ق�سية  يف  ل��ل��خ��ي��اري  ال��ع�����س��ك��ري 
اأنه لي�س لديه  مدنية، م�سرا اإىل 
اأي علم مبا مت ترويجه بخ�سو�س 

اإ�سدار بطاقة جلب يف حقه.
القانون  اأن  اأي�سا  اجلمل  واأ���س��اف 
التلّب�س  ح���ال���ة  يف  واأن������ه  وا�����س����ح، 
بعد  اإّل  ال��ن��ائ��ب  اإي���ق���اف  ل مي��ك��ن 
التوا�سل مع جمل�س نواب ال�سعب 
ال����ذي ي��ق��رر الح��ت��ف��اظ ب��ه ورفع 

احل�سانة عنه من عدمه.

�سبقت النيابة الع�سكرية نظرتها 
ال��ن��ي��اب��ة امل���دن���ي���ة يف ات���خ���اذ ق���رار 
النائب  ���س��م��اع  ق��ب��ل  غ��ري��ب ح��ت��ى 
وثائق  م���ن  ل���دي���ه  م���ا  م��ع��رف��ة  اأو 
حقه  يف  واأ�سدرت  للغاية،  خطرة 
دون �سماعه بطاقة جلب بحجة اأن 
النائب قد جلب الأدلة والرباهن 

من جهات غر معلومة.
الرئي�س  ات��ه��م  ان اخل��ي��اري  ي��ذك��ر 
قي�س �سعيد بالعمالة والتخابر مع 
على  حت�سل  وبانه  اجنبية  جهات 

ل اأحد يعلم م�سره ول ندري اإن 
اأي  اأو ح��را ومل نعلم  ك��ان معتقا 
م�سيفة  اللحظة،  حتى  عنه  �سيء 
النيابة  اأن  م��ن��ه  ت���اأك���دن���ا  م���ا  ك���ل 
ال��ع��م��وم��ي��ة اأق�����رت ب�����س��ح��ة ك���ل ما 
اتخاذ  يف  و�سرعت  اأدل���ة  م��ن  لديه 
اإج����راءات����ه����ا ب��ح��ق امل���ت���ورط���ن يف 
جهات  م��ن  اأم���وال  تلقى  جرميتي 
اأجنبية خال النتخابات الأخرة 

وكذا التخابر مع جهات خارجية.
اأن  اإل  اجلميع  راع��ى  م��ا  وتابعت: 

املخابرات  م��ن  دولر  م��اي��ن   5
النتخابات  يف  ك��دع��م  الم��ري��ك��ي��ة 
الرئا�سية م�سددا على ان له الدلة 

والوثائق التي توؤكد مزاعمه.
ن���اج���ي اجل���م���ل رئي�س  اأف������اد  وق����د 
واحل�سانة  الداخلي  النظام  جلنة 
واللجنة  ال�سعب  ن��واب  جمل�س  اأن 
مطلب  اأي  ي���ت���ل���ّق���وا  مل  امل���ع���ن���ي���ة 
را�سد  النائب  عن  احل�سانة  لرفع 

اخلياري. 
اخلياري يعر�س �سورة ل�سعيد ورئي�س حملتهوعرّب اجلمل يف ت�سريح اذاعي عن 

ال�������وزراء  رئ���ي�������س  اأن  ����س���ان���غ���رات 
���س��ر���س��ل وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة دون 

برامودويناي نيابة عنه.
وقال املتحدث اإن دول اآ�سيان تدرك 
حجم التطلعات الدولية لتحقيق 

نتائج ملمو�سة من املحادثات.
عقده  �سحايف  موؤمتر  يف  وا�ساف 
اأن  الإنرتنت  عرب  اخلمي�س  اأم�س 
“حماية وحدة وم�سداقية اآ�سيان 
تعود الآن اإىل اأع�سائها، مبا فيهم 

بورما«.
من املقرر اأن تغادر مبعوثة الأمم 
كري�ستن  ب���ورم���ا  اإىل  امل���ت���ح���دة 
متوجهة  بانكوك  بورغر  �سرانر 
اإىل جاكرتا لعقد اجتماعات على 

هام�س القمة.
يف ه��ذه الأث��ن��اء، تتزايد الإدان���ات 
ال���دول���ي���ة ل���ان���ق���اب ولأع����م����ال 
العنف، كما يتم ت�سديد العقوبات 
ذلك  يوؤثر  اأن  غر  من  الدولية، 
على املجل�س الع�سكري حتى الآن.

الأمركية  وزارة اخلزانة  واأعلنت 
الأرب�����ع�����اء ف���ر����س ع���ق���وب���ات على 
التي  ب��ورم��ا  يف  ال��ع��ام��ة  ال�سركات 
الأخ�ساب  ت�سدير  ع��ل��ى  ت�سيطر 
واللوؤلوؤ، معتربة اأنها تدر اإيرادات 

للمجل�س الع�سكري.

بورما  يف  احل���اك���م���ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
اجلرال من اأونغ هاينغ القمة، 
اخلارجية  وزارة  اأف����ادت  م��ا  وف���ق 
اأول زيارة  ال�سبت، يف  التاياندية 

له اإىل اخلارج منذ النقاب.
حل�سور  ه���اي���ن���غ  دع������وة  اأث��������ارت 
ال���ق���م���ة ان����ت����ق����ادات ����س���دي���دة من 
حقوق  ومنظمات  الن�سطاء  قبل 

حكومة  اإىل  ب��ال���س��اف��ة  الإن�����س��ان 
نواب  م��وؤخ��ًرا  �سكلها  ال��ت��ي  ال��ظ��ل 
م���ن ح����زب اأون������غ ����س���ان ���س��و ت�سي 
اإىل  مقعداً  منحها  طالبت  والتي 

طاولة املحادثات.
الندوني�سي  ال���رئ���ي�������س  ن���اق�������س 
ج��وك��و وي�����دودو ورئ��ي�����س ال����وزراء 
ال��ت��اي��ان��دي ب��راي��وت ���س��ان او �سا 

القمة خال مكاملة هاتفية �سباح 
اخلمي�س.

اأق����ر ب���راي���وت خ����ال امل��ك��امل��ة باأن 
ق�سية  ي�سكل  ب��ورم��ا  يف  ال��و���س��ع 
�سعبة بالن�سبة لل�سام وال�ستقرار 

يف املنطقة، وفًقا لبيان.
وزارة  ب���ا����س���م  امل����ت����ح����دث  واأك���������د 
تاين  ال���ت���اي���ان���دي���ة  اخل���ارج���ي���ة 

••رانغون-اأ ف ب

اعترب م�سوؤول تاياندي رفيع اأن 
الو�سع  لبحث  املخ�س�سة  القمة 
ال�سبت يف  املقرر عقدها  بورما  يف 
اختبار  مبثابة  �ستكون  اإندوني�سيا 
مل�سداقية رابطة دول جنوب �سرق 

اآ�سيا ووحدتها.
البورمية  الأم�����ن  ق����وات  وق��ت��ل��ت 
ا  �سخ�سً  739 ع���ن  ي��ق��ل  ل  م���ا 
م��ن��ذ الن���ق���اب ال��ع�����س��ك��ري الذي 
بزعامة  املدنية  باحلكومة  اأط���اح 
الأول من  ت�سي يف  �سو  �سان  اأون��غ 
جلمعية  وف���ًق���ا  ���س��ب��اط/ف��رباي��ر، 

م�ساعدة ال�سجناء ال�سيا�سين.
وا�ستخدم اجلي�س البورمي القوة 
الحتجاجات  ل���ق���م���ع  امل���ف���رط���ة 
الع�سكري،  املجل�س  �سد  احلا�سدة 
 250 ح���وايل  ن���زوح  اإىل  اأدى  م��ا 
وفًقا  الآن،  ح��ت��ى  ���س��خ�����س  األ�����ف 
املتحدة  ل���اأمم  اخل��ا���س  للمقرر 

توم اأندروز.
ومن املقرر اأن ي�سارك قادة ووزراء 
لرابطة  الع�سر  ال����دول  خ��ارج��ي��ة 
دول جنوب �سرق اآ�سيا )اآ�سيان( يف 

القمة التي ت�ست�سيفها جاكرتا.
املجموعة  ق����ائ����د  و����س���ي���ح�������س���ر 

تايالند: القمة حول بورما مبثابة اختبار مل�شداقية اآ�شيان 

 جماعة م�شلحة ت�شيطر على مقاطعة غرب اإثيوبيا
•• نريوبي-رويرتز

قالت جلنة حقوق الإن�سان الإثيوبية اإن جماعة م�سلحة 
�سيطرت على مقاطعة يف غرب اإثيوبيا، واإن تقارير وردت 
عن ارتكابها اأعمال قتل بحق مدنين وخطف موظفن 
اأنها  عمومين. واأ�سافت اللجنة، وهي جلنة حكومية، 
تلقت تقارير عن اأن مقاطعة �سيدال يف منطقة كما�سي 
باإقليم بني �سنقول قمز يف غرب الباد “حتت �سيطرة 
�سبه تامة جلماعة م�سلحة منذ 19 اأبريل”. ومل تذكر 
اللجنة اجلماعة التي تعنيها. وقالت يف بيان اأ�سدرته 
ومل  األ��ف��ا.   25 ح���وايل  يقطنها  املقاطعة  اإن  الأرب��ع��اء 

يت�سن الت�سال مب�سوؤولن حملين للتعليق.
ويقع �سد النه�سة الذي تبلغ تكلفته اأربعة مليارات دولر 
�سديد  اإن��ه  اإثيوبيا  تقول  وهو م�سروع  الإقليم،  يف هذا 
الأهمية يف تنميتها القت�سادية ولتوليد الكهرباء لكنه 
اأثار خماوف يف م�سر وال�سودان من ا�سطراب اإمدادات 

مياه النيل. وتفجر العنف العرقي يف اإقليم بني �سنقول 
قمز يف ال�سهور القليلة املا�سية، و�سمل ذلك هجوما يف 
دي�سمرب كانون الأول قتل فيه اأكرث من 200 مدين. 
قمز  منها  خمتلفة،  عرقية  جماعات  املنطقة  وت�سكن 
الهجمات  يف  تزايدا  و�سهدت  واأمهرة،  و�سينا�سا  واأج��او 

الدامية على املدنين.
املنطقة  من  ف��روا  �سكان  “اأبلغ  بيان  يف  اللجنة  وقالت 
اأحرقت  امل�سلحة  اجلماعة  ب��اأن  الإن�����س��ان  حقوق  جلنة 
)املقاطعة(  اإدارة  واأن  وخا�سة  عامة  ممتلكات  ونهبت 
وال�سرطة املحلية فرت من املنطقة. وردت تقارير اأي�سا 

عن مقتل مدنين وخطف موظفن عمومين«.
وتابعت “وفقا ل�سكان وم�سوؤولن حتدث اإليهم اللجنة 
فاإن اجلماعة امل�سلحة يفوق عددها قوة الأمن املحلية 
اأعمال  اإثيوبيا لحتواء  وت�سارع  املنطقة«.  املوجودة يف 
عنف عرقي و�سيا�سي يف مناطق عديدة قبل النتخابات 

العامة املقررة يف يونيو- حزيران.
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املال والأعمال
»النقد العربي« ي�شدر مبادئ حول املخاطر يف �شناعة املعلومات الئتمانية

كنموذج رائد يف جمال التكنولوجيا 
على  امل��ع��ل��وم��ات  وتقنية  امل��ت��ط��ورة 

ال�سعيدين الإقليمي والدويل.«
GCC-« ن����ظ����ام  اأن  اإىل  ي�������س���ار 
بوابة  ي���وف���ر   »TAKAMUL
وتفاعلية  م��ت��ك��ام��ل��ة  اإل���ك���رتون���ي���ة 
بال�سوق  ال���ت���ع���ري���ف  اإىل  ت���ه���دف 
والفر�س  امل�����س��رتك��ة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
املتاحة  والجتماعية  القت�سادية 
فيها، وطرق ا�ستفادة مواطني دول 
والعتبارين  الطبيعن  املجل�س 
البوابة  ه��ذه  تت�سمن  كما  منها، 
ن��������اف��������ذة ل����ت����ل����ق����ي م�����اح�����ظ�����ات 
مواطني  وا�ستف�سارات  واقرتاحات 
التكامل  جم���ال  يف  امل��ج��ل�����س  دول 
القت�سادي اخلليجي داخل وخارج 

الدولة. 
املالية  اأن وزارة  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
GCC-« ك��ان��ت ق��د اأط��ل��ق��ت ن��ظ��ام
ال�����ع�����ام  يف   »TAKAMUL
جهة   26 بربط   ويقوم   ،2012
النافذة  ع��رب  ال��دول��ة  يف  حكومية 
املخ�س�سة للماحظات، مما يي�سر 
الو�سول اإىل اجلهات املعنية ملتابعة 
الوقت  وخف�س  امل��ع��ام��ات،  ح��ال��ة 
عن  ف�����س��ًا  امل���ه���ام،  لأداء  ال�����ازم 
جميع  ح��ول  دقيقة  بيانات  توفر 
وال�ستف�سارات  ال�����س��ك��اوى  اأن�����واع 
من  اهتماماً  الأك���رث  وامل��ق��رتح��ات 
ق��ب��ل امل��ت��ع��ام��ل��ن، وت��ق��ي��ي��م ج���ودة 

اخلدمات املقدمة.

•• دبي-الفجر:

الطاير  �سارك معايل عبيد حميد 
يوم  املالية،  لل�سوؤون  الدولة  وزي��ر 
اأم�س يف الجتماع ال� 113 للجنة 
بدول  والقت�سادي  امل��ايل  التعاون 
اخلليج  ل�����دول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
العربية، وال��ذي عقد عرب تقنيات 
الت�سال املرئي. وناق�س الجتماع 
املتعلقة  امل���و����س���وع���ات  م���ن  ع������دداً 
بتعزيز التعاون املايل والقت�سادي 

بن دول جمل�س التعاون.
التعاون  جلنة  ناق�ست  وتف�سيًا، 
املايل والقت�سادي خال الجتماع 
التو�سيات املرفوعة اإليها من جلنة 
حمافظي موؤ�س�سات النقد والبنوك 
املركزية بدول املجل�س يف اجتماعها 
ال� 76، وهيئة الحتاد اجلمركي يف 
ال�سوق  وجلنة   ،25 ال�����  اجتماعها 
اجتماعها  يف  امل�سرتكة  اخلليجية 
اإىل جانب حم�سر  30 و31،  ال����� 
الج���ت���م���اع ال����� 8 ل��ل��ج��ن��ة روؤ����س���اء 
بدول  ال�سريبية  الإدارات  وم��دراء 
الأن�سطة  دع��م  وميزانية  املجل�س، 
والربامج امل�سرتكة لتطوير العمل 
ال�سبابي يف دول املجل�س، ومبادرات 
يف   )G20( الع�سرين  جمموعة 
تعميمها  ميكن  التي  امل��ايل  امل�سار 
عن  ف�����س��ًا  امل��ج��ل�����س،  دول  ع��ل��ى 
دورته  الأع��ل��ى يف  املجل�س  ق���رارات 
2021م(،   ، )ال����ع����ا   41 ال������������ 

وزارة  ل���ن���ظ���ام  ال���ع���رب���ي���ة  اخل���ل���ي���ج 
 »GCC-TAKAMUL« املالية 
وت���ط���ب���ي���ق���ه ع���ل���ى م�������س���ت���وى دول 
جم��ل�����س ال���ت���ع���اون، مل���ا ���س��ي��ك��ون له 
ت��ع��زي��ز م�سرة  اأث����ر ك��ب��ر يف  م���ن 
اخلليجي  الق���ت�������س���ادي  ال���ع���م���ل 
من  امل�ستدامة،  التنمية  امل�سرتك 
خال التعريف بال�سوق اخلليجية 
القت�سادية  وال��ف��ر���س  امل�����س��رتك��ة 
والج��ت��م��اع��ي��ة امل��ت��اح��ة ف��ي��ه��ا، مبا 
واأه������داف �سعوب  ي��ح��ق��ق م�����س��ال��ح 

دول املجل�س.
“ياأتي هذا الإجناز  وقال معاليه: 
الأمانة  م���ع  امل�����س��رتك  وال���ت���ع���اون 
ال���ع���ام���ة مل��ج��ل�����س ال���ت���ع���اون ل���دول 
اخلليج العربية ليوؤكد على اأهمية 
تلعبه  ال��ذي  ال�سرتاتيجي  ال��دور 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
على ال�ساحة اخلليجية من خال 
م��وا���س��ل��ة اإر�����س����اء ث��ق��اف��ة الب����داع 
وا�ست�سراف  والتطوير  والب��ت��ك��ار 
العمل  حم���اور  ك��اف��ة  يف  امل�ستقبل 
ل��دع��م م�سرة  امل����ايل احل��ك��وم��ي، 
اخلليجي،  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ك��ام��ل 
وت��ر���س��ي��خ م��ك��ان��ة دول����ة الإم������ارات 

للجنة   21 الج���ت���م���اع  وق�������رارات 
تنفيذ  مبتابعة  املكلفة  ال���وزاري���ة 
بالعمل  ال��ع��اق��ة  ذات  ال����ق����رارات 

اخلليجي امل�سرتك.
وا����س���ت���ع���ر����س���ت ال���ل���ج���ن���ة م���ذك���رة 
تو�سعة  ب�������س���اأن  ال���ع���ام���ة  الأم����ان����ة 
بدول  النتقائية  ال�سريبة  نطاق 
اخلليج  ل�����دول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
املدرجة  ال�����س��ل��ع  لت�سمل  ال��ع��رب��ي��ة 
الرفاهية”،  “�سلع  تعريف  حت��ت 
حول  امل�ستجدات  اآخ��ر  اإىل  اإ�سافة 
اع��داده��ا من  ال��درا���س��ات التي يتم 

قبل الأمانة العامة.
اللجنة  اطلعت  الجتماع،  وخ��ال 
ملجل�س  الأع��ل��ى  املجل�س  ق��رار  على 
ربط  نظام  اتفاقية  ب�ساأن  التعاون 
املجل�س،  دول  ب����ن  امل����دف����وع����ات 
حتقيق  ب���رن���ام���ج  اىل  ب���الإ����س���اف���ة 
ال����وح����دة الق���ت�������س���ادي���ة ب���ن دول 
2025م،  ع����ام  ب��ح��ل��ول  امل��ج��ل�����س 
يقدم  اأن  امل�����ق�����رتح  وامل����وا�����س����ي����ع 
ب�ساأنها  ال�����دويل  ال��ن��ق��د  ���س��ن��دوق 
امل�سرتك  الج���ت���م���اع  يف  درا�����س����ات 
للجنة التعاون املايل والقت�سادي 
وجل���ن���ة امل��ح��اف��ظ��ن وم���دي���ر عام 

الر�سمي للبوابة يف الإجتماع القادم 
للجنة التعاون املايل والإقت�سادي 

يف �سهر اأكتوبر 2021م.
الطاير  حميد  عبيد  معايل  واأك���د 
ع���ل���ى اأه����م����ي����ة اع����ت����م����اد الأم�����ان�����ة 
ال���ع���ام���ة مل��ج��ل�����س ال���ت���ع���اون ل���دول 

كما اأخذت اللجنة علماً مب�ستجدات 
 GCC( الإل���ك���رتون���ي���ة  ال���ن���اف���ذة 
Takamul(، واخلا�سة مبعاجلة 
ال�����س����ت����ف���������س����ارات وامل����اح����ظ����ات 
اخلا�سة  والقرتاحات  وال�سكاوى 
امل�سرتكة،  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ب��ال�����س��وق 

���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال�����دويل، ك��م��ا مت 
 112 الج��ت��م��اع  ق����رارات  متابعة 
للجنة التعاون املايل والقت�سادي، 
وم�سروع خم�س�سات ق�ساة الهيئة 
ملجل�س  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق�����س��ائ��ي��ة 

التعاون لدول اخلليج العربية.

بن  التجريبي  اإط��اق��ه��ا  وب��ارك��ت 
ال�����دول الأع�������س���اء، وح��ث��ت ال���دول 
الأع���������س����اء ع���ل���ى ����س���رع���ة م���واف���اة 
القائمن  ببيانات  العامة  الأم��ان��ة 
بوزارات  الإلكرتونية  النافذة  على 
التد�سن  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  امل���ال���ي���ة، 

عرب تقنيات االت�سال املرئي

عبيد الطاير ي�شارك يف الجتماع ال� 113 للجنة التعاون املايل والقت�شادي بدول التعاون 

تعك�س  اأن  اأهمية  توؤكد على  العربية، حيث  الدول  الئتمانية يف  املعلومات 
الأوقات  للعماء يف جميع  الدقيق واحلقيقي  املوقف  الئتمانية  التقارير 
مبا يعزز من م�سداقيتها، من خال امل�ساركة الدقيقة الكاملة للمعلومات 
الئتمانية  البيانات  ع��ن  الإب���اغ  ذل��ك  يف  مب��ا  م�ستمر،  ب�سكل  الئتمانية 

ال�سلبية، �سواًء يف الأوقات العادية اأو يف فرتات الأزمات.
كما توؤكد املبادئ على �سرورة تبني اآليات منا�سبة للحد من الأثر ال�سلبي 
لاأزمات على ال�سجل الئتماين للعماء اجليدين، الذين تاأثرت تدفقاتهم 
الأثر  بتخفيف  املتعلقة  احللول  ودرا���س��ة  ك��ورون��ا،  جائحة  ب�سبب  النقدية 
يف  بالعتبار  ذلك  اأخذ  اإمكانية  ومدى  الإئتمانية،  جدارتهم  على  ال�سلبي 
للتوا�سل  الأزم��ات  اأثناء  العماء اجليدين  تقاريرهم الئتمانية، وتوجيه 
مع بنوكهم والتفاو�س معها لإعادة جدولة الت�سهيات، مع اإمكانية الإ�سارة 

يف التقرير الئتماين اإىل اأ�سباب تعرث العميل اجليد.

رقمنة  ت�سجيع  يف  امل��رك��زي��ة،  امل�����س��ارف  ا�ستمرار  باأهمية  امل��ب��ادئ  وتو�سي 
اإىل  الو�سول  اأن حق  للتاأكد من  التقارير الئتمانية،  اإىل  الو�سول  عملية 
للتعامل  املنا�سبة  الآليات  واإيجاد  الأزم��ة،  اأثناء  يتاأثر  الئتمان لن  تقارير 
مع ال�سكاوى والنزاعات خال الأزمة، يف �سوء الزيادة املحتملة يف ال�سكاوى 

والنزاعات.
جميع  لت�سمل  الئتمانية  البيانات  قاعدة  تو�سيع  اأهمية  امل��ب��ادئ  واأب���رزت 
هيئات  مثل:  العاقة  ذات  الر�سمية  واملوؤ�س�سات  امل��ايل  القطاع  موؤ�س�سات 
املياه  و�سركات  وال�سائقن،  املركبات  ترخي�س  واإدارات  وامل�ساحة،  الأرا�سي 
والكهرباء والت�سالت، وهيئات �سريبة الدخل، واملحاكم املعنية بالق�سايا 
املالية، والبحث عن ال�سبل املنا�سبة لتحقيق ذلك من خال ال�ستفادة من 
املعلومات  نظم  و�سمولية  كفاءة  من  يعزز  مبا  احلديثة،  املالية  التقنيات 

الئتمانية.

•• اأبوظبي - وام:

املخاطر  اإدارة  تعزيز  حول  اإر�سادية  مبادئ  العربي  النقد  �سندوق  اأ�سدر 
الدكتور  العربية.  وقال معايل  ال��دول  املعلومات الئتمانية يف  يف �سناعة 
عبدالرحمن بن عبداهلل احلميدي مدير عام رئي�س جمل�س اإدارة �سندوق 
يف  املخاطر  اإدارة  تعزيز  ح��ول  الإر�سادية  املبادئ  اإ���س��دار  اإن  العربي  النقد 
�سناعة املعلومات الإئتمانية يف الدول العربية ياأتي يف اإطار املبادئ والأوراق 
ال�سرت�سادية التي يعمل عليها ال�سندوق مل�ساعدة ال�سلطات الإ�سرافية يف 
الدول العربية يف اتخاذ ال�سيا�سات املنا�سبة لتطوير القطاع املايل وامل�سريف 
وتر�سيخ ال�ستقرار املايل. واأكد معاليه اأن ما تت�سمنه املبادئ من اإر�سادات 

ت�ساعد يف دعم وتطور �سناعة املعلومات الإئتمانية يف الدول العربية.
وت�سمنت املبادئ الإر�سادية جمموعة من التو�سيات املتعلقة بتعزيز �سناعة 

برعاية وح�سور �سامل بن ركا�س

افتتاح التو�شعة اجلديدة ل�شركة فن اجلودة الوطنية للم�شاعد وال�شالمل املتحركة مبدينة العني

»الأن�شطة ال�شناعية املقرتحة لرواد الأعمال
 يف اإمارة عجمان« حلقة نقا�شية يف غرفة عجمان

يف  املتخ�س�سة  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��رك��ات 
وال�سامل  امل�ساعد  �سناعة  جم��ال 
ال�سركة تزخر  اأن  املتحركة.  موؤكداً 
والفنين  املهند�سن  م��ن  ب��ك��ف��اءات 
ويعمل لديها فرق طوارئ لل�سيانة 
توفر  بهدف  �ساعة   24 م��دار  على 
ال�سركة  مت��ل��ك  ح��ي��ث  اخل����دم����ات،  

100 موظف يف جميع فروعها  .
ويف اخلتام قام ال�سيخ �سامل بن ركا�س 
بتكرمي   بع�س موظفي ال�سركة من 
مهند�سن وفنين واإدارين كما قدم 
الكعبي درعاً لل�سيخ �سامل بن ركا�س 
افتتاح  رعايته حفل  له على  تكرمياً 

التو�سعة اجلديدة لل�سركة.

والرتكيب  ال�سناعة  يف  امل��ت��ح��رك��ة  
التجارية  امل��ب��اين  م�ساعد  وخ��دم��ة 
وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات وال���ف���ل���ل وامل����ن����ازل 

واملن�ساآت الفندقية وال�سياحية .
الكعبي  رئي�س  واأع��رب را�سد �سامل  
يف  اأم��ل��ه  ع��ن  ال�سركة  اإدارة  جمل�س 
اأخرى  ف��روع  ال�سركة  اأن تكون لدى 
يف  دب��ي واأب��وظ��ب��ي. واأ���س��اف: نفخر 
باأننا  الوطنية  �سركة فن اجل��ودة  يف 
تتفرد  خ��ل��ي��ج��ي��ة    م��وؤ���س�����س��ة   اأول 
ب�سناعة وتركيب امل�ساعد وال�سامل 
وجودة  ع�سرية  بت�ساميم  املتحركة 
ع��امل��ي��ة، ول��دي��ه��ا م��ن��اق�����س��ات كربى 
كاإحدى  احل��ك��وم��ي��ة   امل�����س��اري��ع  يف 

ال�سناعي  القطاع  بتطور  ل��ه  كلمة 
تنفيذاً  الإم���������ارات  يف  والإن����ت����اج����ي 
دعم  الر�سيدة يف  القيادة  لتوجيهات 
م�ساريع ال�سباب ورفع كفاءة العاملن 
رفع  وب��ال��ت��ايل  ال�سناعة،  جم��ال  يف 
ثقة  ع���ززت  ب�����س��ورة  املنتجات  ج���ودة 
املنتجات  يف  وال�����س��رك��ات  امل��وؤ���س�����س��ات 
الإم���ارات  اأن  اإىل  م�سراً  الوطنية، 
دائماً ت�سابق الزمن يف و�سع القطاع 
ال�سحيح   ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى  ال�سناعي 
وال�سناعات  ال��ب��ن��اء  ق��ط��اع  خ��ا���س��ة 
الكبر  ال���دور  على  مثنياً  املعدنية. 
ال��ت��ي ت��ق��وم ب���ه ���س��رك��ة ف���ن اجل����ودة 
وال�سامل  ل��ل��م�����س��اع��د  ال���وط���ن���ي���ة 

•• العني-  الفجر

الدكتور  ال�����س��ي��خ  وح�����س��ور  ب��رع��اي��ة 
افتتحت   العامري  ركا�س  بن  �سامل 
�����س����رك����ة ف������ن اجل�����������ودة ال���وط���ن���ي���ة 
املتحركة  وال�������س���امل  ل��ل��م�����س��اع��د 
ال��ت��و���س��ع��ة اجل����دي����دة  مل��ع��ر���س��ه��ا يف 
�سامل   را�سد  بح�سور  العن،  مدينة 
�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الكعبي  
للم�ساعد  ال��وط��ن��ي��ة  اجل������ودة  ف���ن 
الأعمال  ورج��ل  املتحركة  وال�سامل 
الكلباين  ع��ب��ي��د  را����س���د  الإم�����ارات�����ي 

وعدد من املدعوين. 
واأ����س���اد ال�سيخ ���س��امل ب��ن رك��ا���س يف 

ال�سناعية  الأن�����س��ط��ة  اإ���س��ت��ع��را���س 
التى تتنا�سب مع الطوابق املتعددة 
بناًء على ا�ستبيان لر�سد الأن�سطة 

ال�سناعية املنا�سبة.
وت�����رك�����ز ت����وج����ه����ات ال����س���ت���ث���م���ار 
عجمان  روؤي����ة  ح�سب  امل�ستقبلية 
التحويلية  ال�������س���ن���اع���ات  ع���ل���ى 
والتخزين  وال��ن��ق��ل  وال�����س��ي��اح��ي��ة 
والإع��������ام وال���ت���ع���اق���د اخل���ارج���ي، 
اللجنة  مقرتح  ا�ستعرا�س  مت  كما 
ال�سناعات  لع����ت����م����اد  ال���ف���ن���ي���ة 
القطاعات  ك���اأح���د  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

اجلاذبة لا�ستثمارات يف الإمارة.
وتناولت احللقة تعريف ال�سناعات 
ال�سناعات  ب���اأن���ه���ا  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة 
ال���ت���ي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى حت���وي���ل امل����واد 
ال�سناعات  م��ن  ال��ن��اجت��ة  الأول���ي���ة 
اآخر  اإىل  �سكل  من  ال�ستخراجية 
املُ�سمم،  ال������ذي  ال�����س��ك��ل  ح�����س��ب 
واطلع احل�سور على اأبرز املنتجات 
العديد  اإىل  عجمان  م��ن  امل�سدرة 
العربية  اململكة  ومنها  ال��دول  من 
ال�سعودية والكويت و�سلطنة عمان 
وجمهورية م�سر العربية وغرها 

من الدول. 

القطاعات  اأك������رب  مي���ث���ل  وال�������ذي 
وال�ستفادة  الإم����ارة،  يف  امل�ساهمة 
م������ن ال�����ف�����ر������س ال�������س���ن���اع���ي���ة يف 
اخلارطة  ح�����س��ب  ع��ج��م��ان  ام������ارة 

ال�ستثمارية لوزارة القت�ساد.
تناولت احللقة النقا�سية الأن�سطة 
ال�����س��ن��اع��ي��ة احل��ال��ي��ة يف الإم������ارة 
�سناعة  �سدراتها  يف  ت��اأت��ي  وال��ت��ي 
م��ن��ت��ج��ات امل����ع����ادن ب����واق����ع 197 
�سناعة  ي��ل��ي��ه��ا  ���س��ن��اع��ي��ة  م��ن�����س��اأة 
وامل�سروبات  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 
ك���م���ا مت  م���ن�������س���اأة،   172 ب����واق����ع 

�سعادة حممد علي اجلناحي املدير 
التنفيذين  واملدراء  بالإنابة  العام 

وكافة موظفي الغرفة.
املويجعي  ع��ب��داهلل  �سعادة  واأو���س��ح 
ت���اأت���ي يف  ال��ن��ق��ا���س��ي��ة  اأن احل��ل��ق��ة 
ملواكبة  اإط��ار جهود غرفة عجمان 
و�سعيها  والإم��ارة  الدولة  توجهات 
موؤكداً  املحلية،  ال�سناعة  لإنعا�س 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ك��ات��ف اجل��ه��ود بن 
املقومات  لتوفر  املعنية  اجل��ه��ات 
الازمة بهدف دعم رواد الأعمال 
ال�سناعي  ل��ل��ق��ط��اع  وت��وج��ي��ه��ه��م 

••عجمان ـ الفجر 

عبداهلل  امل���ه���ن���د����س  ����س���ع���ادة  اأك������د 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  امل��وي��ج��ع��ي 
و���س��ن��اع��ة عجمان،  غ��رف��ة جت����ارة 
الأعمال  رواد  توجيه  اأهمية  على 
يف  ال����س���ت���ث���م���ار  اإىل  امل����واط����ن����ن 
وال�ستفادة  ال�سناعية  الأن�سطة 
املتنوعة  وال��ف��ر���س  امل��ق��وم��ات  م��ن 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
ل�سيما بعد اإطاق ال�سرتاتيجية 
والتكنولوجيا  لل�سناعة  الوطنية 

املتقدمة. 
ج���اء ذل���ك خ���ال ت��روؤ���س��ه احلقلة 
“الأن�سطة  عنوان  حتت  النقا�سية 
ال�سناعية املقرتحة لرواد الأعمال 
�سمن  وذل���ك  عجمان”  اإم����ارة  يف 
بهدف  النقا�سية  احللقات  �سل�سلة 
م�ستجدات  اآخ�����ر  ع��ل��ى  الط������اع 
ال���ق���ط���اع الق���ت�������س���ادي واخل�����روج 
مب����ق����رتح����ات وت����و�����س����ي����ات ب���ن���اءة 
املحلي  ب���الق���ت�������س���اد  ل����اإرت����ق����اء 
وت��ط��وي��ر خم���رج���ات  ع��م��ل غرفة 
النقا�سية  عجمان.  ح�سر احللقة 
املرئي  الت�������س���ال  خ��ا���س��ي��ة  ع����رب 

•• دبي - وام:

 18.9 اأجن���زت م��وان��ئ دب��ي العاملية امل��ح��دودة م��ن��اول��ة 
م�ستوى  على  ق��دم��اً   20 قيا�س  منطية  ح��اوي��ة  مليون 
الربع  احل���اوي���ات يف  م��ن حم��ط��ات  ال��ع��امل��ي��ة  حمفظتها 
احلاويات  كميات  اإجمايل  وارتفع   .  2021 من  الأول 
 %  9.6 اأ�سا�س �سنوي وبن�سبة  % على   10.2 بن�سبة 
على اأ�سا�س املقارنة املثلية “تتوافق الكميات الإجمالية 

املثلية مع  امل��ق��ارن��ة  ن�سبة من��و  اأ���س��ا���س  على  ل��ل��ح��اوي��ات 
الكميات يف “فريزر �ساري”  / كندا / وحمطات حاويات 
العام  الأول من هذا  الربع  و�سهد  /اأوكرانيا/«.   TIS
الثاث  الرئي�سية  املناطق  جميع  وحققت  قوية  بداية 
الهند  يف  لها  التابعة  احلاويات  حمطات  وخا�سة  منوا 
يف  امل��ن��اول��ة  حجم  ا�ستقرار  ت��وا���س��ل  كما   .. واأ���س��رتال��ي��ا 
ميناء جبل علي حيث قامت حمطة احلاويات مبناولة 
الربع  يف  قدًما   20 قيا�س  مليون حاوية منطية   3.5

باملائة على   2.6 2021 بزيادة قدرها  الأول من عام 
اأ�سا�س �سنوي. وعلى امل�ستوى املوحد / اإجمايل املناولة 
حمطات  جميع  من  املناولة  حجم  اإج��م��ايل  هو  املوحد 
وفًقا  عليها  �سيطرٌة  للمجموعة  يكون  التي  احل��اوي��ات 
قامت   .. املالية/  التقارير  لإع���داد  الدولية  للمعاير 
م��اي��ن حاوية   11.2 احل���اوي���ات مب��ن��اول��ة  حم��ط��ات 
منطية قيا�س 20 قدًما خال الربع الأول من 2020 
وهو ما ميثل زيادًة بن�سبة 8.2 باملائة على اأ�سا�س ُمعلَن 

اأ�سا�س املقارنة  7.0 باملائة �سنوًيا على  وارتفاًعا بن�سبة 
املثلية.

الإدارة  جمل�س  رئي�س  �سلّيم  بن  اأحمد  �سلطان  واأع��رب 
بالبداية  �سعادته  ع��ن  للمجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
املجموعة  حمفظة  حققت  حيث   2021 لعام  القوية 
منًوا يف احلجم بن�سبة 10.2 باملائة يف الربع الأول من 
عام 2021 متجاوًزا للمرة الثانية النمو املقدر للقطاع 

واللغة ن�سبته 8.9 باملائة .

ال�شركة العاملية القاب�شة ت�شتخدم موانئ دبي حتقق بداية قوية يف عام  2021  بنمو اأحجام املناولة بن�شبة 10 % يف الربع الأول
الطاقة ال�شم�شية حلفز الإنتاج الزراعي يف م�شر

•• اأبو ظبي-الفجر: 

املالية  ل���اأوراق  اأب��و ظبي  �سوق  )امل��درج��ة يف  القاب�سة  العاملية  ال�سركة  تعمل 
بالرمز IHC( على اإن�ساء نظام ري رائد يعمل بالطاقة ال�سم�سية حلفز وترة 

الإنتاج الزراعي قليل ال�ستهاك للطاقة يف م�سر. 
الباد  م�ستوى  على  تطبيقها  يف  التو�سع  ميكن  التي   - املبادرة  هذه  وتهدف 
ذات  وظائف  وخلق  للت�سدير،  املعّدة  واخل�سروات  الفاكهة  اإنتاج  زي��ادة  اإىل   -

مهارات عالية يف قطاع الزراعة احلديث، وحت�سن موارد الطاقة واملياه. 
ولقد اطلقت الها�سمية ل�ست�ساح الأرا�سي وزراعتها، التابعة لل�سركة العاملية 
القاب�سة املرحلة التجريبية واملكونة من �ستة اآبار موزعة على 500 فدان و 
بتكلفة مليون درهم اماراتي وذلك با�ستخدام النظام الكهرو�سوئي للم�ساعدة 
يف �سخ املياه اإىل 10000 فدان (4050 هكتار)  من الأرا�سي الزراعية. يف 
منطقة وادي النطرون �سمال م�سر. حيث تهدف الها�سمية اإىل ت�سغيل اأكرث 
من 80 بئراً على مدى ال�سنوات اخلم�س املقبلة با�ستثمار يقدر ب� 20 مليون 
الطاقة  ال��ازم��ة م�سدرها  الطاقة  اإج��م��ايل  %75 من  ، مما يجعل   دره��م 

ال�سم�سية.
يف  الأغ��ذي��ة  لقطاع  التنفيذي  الرئي�س  عثمان،  م��اأم��ون  ق��ال  املنا�سبة،  وبهذه 
ال�سركة العاملية القاب�سة: “يعترب م�سروع ال�سركة العاملية القاب�سة يف م�سر 
للنهو�س  واملنطقة  الباد  اأنحاء  جميع  يف  حتقيقه  ميكن  ملا  منوذجياً  مثاًل 
ال�سم�سية  الطاقة  ولأن  ���س��ادرات��ه.   وزي���ادة  ال��زراع��ي  الإن��ت��اج  بقطاع  �سريعاً 
ت�سّكل م�سدر طاقة موثوقاً وفعاًل من حيث التكلفة يف هذه البيئة، لذا فاإن 
القدرة  ويعزز  الزراعية  املحا�سيل  اإنتاجية  يزيد  الري  لأغرا�س  ا�ستخدامها 
لقطاع  م�سرق  مب�ستقبل  امل�سروع  هذا  تطبيق  يف  التو�سع  ويب�ّسر  التناف�سية. 

الزراعة«.

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 444
الإمارات   : اجلن�سية   - املرزوقي  حممد  زبر  حممد  عمر  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�سيف  �سالح  ال�سيد/  اىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ،
لل�سياحة(   يا�س  )بني  امل�سماة  الرخ�سة  يف   ، الإمارات   : اجلن�سية   - النعمى  ال�سوايه  جمعه 
تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )780720( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية 

بال�سارقة. تعديات اخرى : ليوجد. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعن  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 

  اعالن بالن�صر
املرجع : 443

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ جا�سم �سعيد �سيف بن جنمه ال�سويدي - اجلن�سية : الإمارات 
، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيد/ على اطهر علي 
باإمارة  تاأ�س�ست  امل�سماة )الظبي للخياطة والتطريز(   الرخ�سة  ، يف  الهند   : اخرت - اجلن�سية 
بال�سارقة.   الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )508266( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 

تعديات اخرى : تغير ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اىل )وكيل خدمات( 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعن  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 

  اعالن
املرجع : 2021/24 

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ علي �سيف خليفه بن �سمحه ال�سام�سي - اإماراتي اجلن�سية بطاقة 
هوية لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم 784197892939246 يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�سته البالغة 50% وذلك اىل ال�سيد/ ح�سام الدين �ساكر مرزه ح�سن - عراقي اجلن�سية 
ويحمل بطاقة هوية لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم 784198259610594 يف الرخ�سة 
امل�سماة "ور�سة نهر دجلة لكهرباء ال�سيارات" �سركة اعمال مهنية -  تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب 
اأعمال  "�سركة  من  املذكورة  للرخ�سة  القانوين  ال�سكل  تغير  مت  وقد   )521056( رقم  رخ�سة 

مهنية" اىل "رخ�سة فردية - وكيل خدمات" 
2013 يف �سان  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمابن�س 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي  اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين 

حيال ذلك. 
 الكاتب العدل بال�صارقة    

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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املال والأعمال

منو الرخ�س اجلديدة يف راأ�س اخليمة بن�شبة 35 % خالل الربع الأول عدد �شركات التو�شية بالأ�شهم يف الإمارات مع نهاية الن�شف الأول من اأبريل  11914
لإح�سائيات  ووفقا  ميلكونها.  التي  ح�س�سهم  ح��دود  يف  اإل  اخل�سائر  يتحملون 
 1.6% نحو  �سكلت  بالأ�سهم  التو�سية  �سركات  فاإن  القت�سادي  الوطني  ال�سجل 
نهاية  مع  فئاتها  بجميع  الم���ارات  دول��ة  يف  العاملة  ال�سركات  ع��دد  اإج��م��ايل  من 

الن�سف الأول من اأبريل اجلاري.
وكانت الأن�سطة القت�سادية والتجارية يف الإمارات قد عاودت النمو اعتبارا من 
الربع الأخر من العام املا�سي وارتفعت وترة حت�سنها يف الربع الأول من العام 
2021، وهو ما ظهر جليا من خال الأرق��ام ال�سادرة عن اجلهات املخت�سة يف 
الدولة. ي�سار اإىل اأن حزم املحفزات التي اأطلقتها احلكومة الحتادية واحلكومات 
املحلية يف وقت �سابق من العام املا�سي �سملت جميع القطاعات والأن�سطة و�ساهمت 
يف دعم بيئة ممار�سة الأعمال، الأمر الذي �سجع امل�ستثمرين على تاأ�سي�س �سركات 

جديدة يف دولة الإمارات.

•• اأبوظبي - وام: 

ارتفع اجمايل عدد �سركات التو�سية بالأ�سهم العاملة يف دولة الإمارات اإىل نحو 
قدرها  بزيادة   2021 اأبريل  �سهر  من  الأول  الن�سف  نهاية  يف  �سركة   11914
الن�سف الأول من �سهر مار�س  امل�سجل يف  اإجمايل عددها  90 �سركة مقارنة مع 
م��ن ال��ع��ام ذات���ه . وج���اء الإق��ب��ال امل��ت��زاي��د على تاأ�سي�س ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال�سركات 
والتجارية يف  الأن�سطة القت�سادية  اإ�سدار تراخي�س  ارتفاع وترة  بالتزامن مع 
جميع اإمارات الدولة وذلك وفقا ملا تظهره الأرقام ال�سادرة عن ال�سجل الوطني 
القت�سادي. و�سركة التو�سية بالأ�سهم هي عبارة عن �سركة يق�سم راأ�سمالها اإىل 
اأكرث لهم �سفة تاجر ي�ساألون بالت�سامن  اأو  اأ�سهم وتتكون بن �سريك مت�سامن 
ول  لهم �سفة م�ساهمن  �سركاء مو�سن  ال�سركة وبن  دي��ون  ودون حتديد، عن 

 267 الأك��رب من تلك الرخ�س حيث بلغت نحو  الن�سيب 
ال�سادرة،  الرخ�س  اإج��م��ايل  من  باملئة   55 بن�سبة  رخ�سة 
تليها الرخ�س املهنية بواقع 209 رخ�سة بن�سبة 43 باملئة 
 2 نحو  ال�سناعية  الرخ�س  مثلت  الإج��م��ايل، يف حن  من 

باملئة من الإجمايل.
�سكلت  فقد  ال��ق��ان��وين  بال�سكل  يتعلق  فيما  ان��ه  واأ���س��اف��ت 
اإج��م��ايل الرخ�س  ب��امل��ئ��ة م��ن   55.2 ال��ف��ردي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
 25 نحو  بن�سبة  اخلدمات  وكيل  يليها  ال�سادرة،  اجلديدة 
باملئة، يف حن مثلت �سركات امل�سوؤولية املحدودة ن�سبة 13 
باملئة من الإجمايل. وقد بلغت رخ�سة “الغد” 70 رخ�سة 

جديدة، و12 رخ�سة للتاجر الفرتا�سي.

•• راأ�س اخليمة -وام:

التنمية  دائ��رة  اأ�سدرتها  التي  اجلديدة  الرخ�س  ع��دد  بلغ 
العام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  خ��ال  اخليمة  ب��راأ���س  القت�سادية 
اجلاري 484 رخ�سة بن�سبة زيادة 35 باملئة مقارنة بالربع 
الأول من العام 2020، وت�سل ن�سبة الزيادة اإىل 4.5 باملئة 
مقارنة بالربع ذاته من العام 2019، مبا ي�سر اإىل بداية 
التعايف من الأثار ال�سلبية التي خلفتها جائحة كورونا على 

الأداء القت�سادي يف الإمارة.
يف  التجارية  ال�سوؤون  اإدارة  مدير  ال�سميلي  م��وزة  واأ���س��ارت 
دائرة التنمية القت�سادية اإىل اأن الرخ�س التجارية مثلت 

لدعم التحول الرقمي لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة

ات�شالت ومايكرو�شوفت ين�شمان اإىل برنامج التمكني الإلكرتوين يف �شندوق خليفة

جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية
 للمياه ت�شتقطب عددا كبريا من الدول 

اإي���ج���اد حلول  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف اجل���ائ���زة، وامل�����س��اه��م��ة يف 
م�ستدامة ومبتكرة للت�سّدي مل�سكلة �ُسح املياه.

دولر   540000 املبتكرة  امل�ساريع  جائزة  قيمة  وتبلغ 
جائزة   - دولر   240000 ال�سغرة  امل�ساريع  /ج��ائ��زة 
البتكار  وجائزة  دولر/؛   300000 الكبرة  امل�ساريع 
يف البحث والتطوير 400000 دولر /جائزة املوؤ�س�سات 
العاملية  املوؤ�س�سات  جائزة  دولر-   200000 الوطنية 
 40000 الفردية  البتكارات  وجائزة  200000دولر/؛ 
دولر-   20000 واحد”  “فائز  ال�سباب  /جائزة  دولر 
20000دولر/؛ وجائزة احللول  جائزة الباحث املتميز 

املبتكرة لاأزمات 20000 دولر.
واملعاهد  ال��ب��ح��وث  ال�����س��رك��ات وم��راك��ز  ومي��ك��ن جلميع 
ال��ب��ح��ث��ي��ة وامل��ب��ت��ك��ري��ن وال�����س��ب��اب م���ن خم��ت��ل��ف اأرج����اء 
العامل من اأ�سحاب التقنيات املبتكرة التي تقدم حلوًل 
 30 لغاية  اجل��ائ��زة  يف  الت�سجيل  امل��ي��اه،  �سح  لتحديات 
www. الإل����ك����رتوين  امل���وق���ع  ع���رب   ،2021 اأب���ري���ل 

.suqia.ae

•• دبي-وام:

اأعلنت موؤ�س�سة “�سقيا الإمارات” عن م�ساركة جمموعة 
من ال��دول للمرة الأوىل يف ال��دورة الثالثة من جائزة 
حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية للمياه ، مع اقرتاب 

اإغاق باب الت�سجيل يف نهاية �سهر اأبريل اجلاري.
اجلمهورية  الأوىل  للمرة  ت�����س��ارك  ال��ت��ي  ال���دول  وم��ن 
كينيا،  وجمهورية  ال�سعبية  الدميقراطية  اجلزائرية 
جوائزها  جمموع  يبلغ  التي  اجل��ائ��زة،  يف  ت�سارك  كما 
ومن  العامل  ح��ول  عديدة  دول  اأمريكي،  دولر  مليون 
البحرين،  مملكة  ال�سعودية،  العربية  اململكة  اأب��رزه��ا 
�سلطنة ُعمان، دولة الكويت، جمهورية م�سر العربية، 
اأملانيا  ج��م��ه��وري��ة  ال��ه��ن��د،  ج��م��ه��وري��ة  امل��ت��ح��دة،  اململكة 
الفرن�سية،  اجل��م��ه��وري��ة  ال���ي���ون���ان،  دول����ة  الحت����ادي����ة، 
مملكة  الإي��ط��ال��ي��ة،  اجلمهورية  ال�سوي�سري،  الحت���اد 
اإ�سبانيا، مملكة بلجيكا، مملكة هولندا، ودولة الإمارات 

العربية املتحدة.
جمل�س  رئي�س  ال��ط��اي��ر،  حممد  �سعيد  م��ع��ايل  واأع���رب 
�سعادته  ع��ن  الإمارات”،  “�سقيا  موؤ�س�سة  يف  الأم��ن��اء 
ب���الإق���ب���ال امل��ت��زاي��د ال����ذي ت�����س��ه��ده ج���ائ���زة حم��م��د بن 
�ساحب  اأطلقها  التي  للمياه،  العاملية  مكتوم  اآل  را�سد 
اآل مكتوم، نائب رئي�س  ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، 
وتهدف اإىل توفر املياه ال�ساحلة لل�سرب للمحتاجن 
واملنكوبن واملحرومن حول العامل ب�سرف النظر عن 

الدين اأو العرق اأو الثقافة اأو اجلن�سية.
اأن تو�سيع نطاق اجلائزة يف دورتها  اإىل  الطاير  واأ�سار 
الثالثة لت�سمل تقنيات جديدة تعمل على اإنتاج وتوزيع 
با�ستخدام  امل��ي��اه  وتنقية  وحتلية  وم��راق��ب��ة  وت��خ��زي��ن 
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة، اإىل ج��ان��ب اإ���س��اف��ة ج��ائ��زة احللول 
ال�سابقة  الثاث  اجلائزة  فئات  اإىل  ل��اأزم��ات  املبتكرة 
والأف����راد  املوؤ�س�سات  م��ن  اأك���رب  ع��دد  ت�سجيع  يف  اأ���س��ه��م 

لتعزيز  �سعياً  ال��ق��ادم  اجل��ي��ل  م��ن 
الإمارات  لدولة  ال�سدارة  مواقع 
امل����ق����ب����ل.«  وبهذا  ال���ع���ق���د  خ�����ال 
املدير  ال�سدد �سرح �سيد ح�سي�س 
ال���ع���ام مل��اي��ك��رو���س��وف��ت الإم�������ارات 
مع  نت�سارك  اأن  “ي�سعدنا  ق��ائ��ًا 
ل�سم  وات�سالت  خليفة  �سندوق 
جهودنا يف هذه املهمة اجلوهرية 
امل���زي���د من  ج����ذب  اإىل  ال���رام���ي���ة 
اأبوظبي.  اإىل  واملواهب  ال�سركات 
هذه  م��ث��ل  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��ن��وي��ه  واأود 
ت��رك��ز على تعزيز  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات 
والتي  التحتية  والبنية  التعليم 
يقودها القطاعان العام واخلا�س 
تلبية  ق��ادرة على  ب�سكل م�سرتك، 
م�ستوى  على  حقيقية  احتياجات 
جمتمع ريادة الأعمال وال�سركات 
واإنني  وامل���ت���و����س���ط���ة.  ال�����س��غ��رة 
امللهمة  ال����روؤي����ة  اأح���ي���ي  ب������دوري 
تعودنا  ط��امل��ا  ال��ت��ي ل  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
لروؤية  اأي�����س��اً  ومتحم�س   ، عليها 
تعاوننا وهو ي�ساهم ب�سكل فعال يف 
ال�سركات  منظومة  ودع��م  متكن 
واملتو�سطة يف  وال�سغرة  النا�سئة 

اأبوظبي«.

••اأبوظبي-الفجر: 

لتطوير  خ��ل��ي��ف��ة  ���س��ن��دوق  اأع���ل���ن 
امل�������س���اري���ع ع���ن ان�����س��م��ام ك���ل من 
اإىل  ات�������س���الت وم��اي��ك��رو���س��وف��ت 
ب���رن���ام���ج ال��ت��م��ك��ن الإل����ك����رتوين 
خليفة  ����س���ن���دوق  اأط���ل���ق���ه  ال�����ذي 
م�سادر  ل��ت��وف��ر  ي��ه��دف  وال�����ذي 
م��ب��ت��ك��رة ل��ب��ي��ئ��ة ري������ادة الأع���م���ال 
ال�����ن�����دوات  م����ث����ل  اأب�����وظ�����ب�����ي،  يف 
ع��رب الإن���رتن���ت وور����س���ات العمل 
الرقمي.  وال���دع���م  ال��ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة 
معاً  بالتعاون  ال�سركتان  و�ستقوم 
مزودة  رقمية  اك��ادمي��ي��ة  لتوفر 
م���ن مقاطع  وا���س��ع��ة  مب��ج��م��وع��ة 
ال��ف��ي��دي��و ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال���ن���دوات 
احلوارية  والربامج  الفرتا�سية 
يف  الأع���م���ال  رواد  �ست�ساعد  ال��ت��ي 
قدراتهم  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  اأب���وظ���ب���ي 
الرقمية وحت�سن مناذج اأعمالهم 

الرقمية. 
وكجزء من هذه ال�سراكة النوعية، 
�ستوفر ات�سالت �سهولة الو�سول 
هب”  ب���ي���زن�������س  “هلو  مل���ن�������س���ة 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رة  لل�سركات 

لاقت�ساد  رئي�سي  حم��رك  تاأكيد 
ال�����دول�����ة. وب���ف�������س���ل اجل���ه���ود  يف 
الر�سيدة، حتظى  للقيادة  اجلبارة 
متقدمة  مبكانة  الإم�����ارات  دول���ة 
الأعمال  ري��ادة  �سعيد  على  عاملياً 
م��ن خ���ال ح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى تعزيز 
التناف�سية يف بيئة الأعمال وتقدمي 
ال���ع���دي���د م���ن ال����ربام����ج والأط�����ر 
ال�سغرة  ل��ل�����س��رك��ات  ال���داع���م���ة 
واملتو�سطة. وتعك�س هذه ال�سراكة 
ال�سرتاتيجية مع �سندوق خليفة 
روؤية القيادة وهي جت�سد التزامنا 
ال�سركات  ق��ط��اع  ب��دع��م  املتوا�سل 
وتلبية  وامل���ت���و����س���ط���ة  ال�������س���غ���رة 
ي�سهم  مب��ا  احتياجاتهم  خمتلف 
اأع��م��ال��ه��م خ��ال رحلتهم  يف من��و 
بهذه  ات�����س��الت  وتعتز  الرقمية. 
ال�سراكة يف اإطار برنامج التمكن 
مع  للعمل  ونتطلع  الإل���ك���رتوين 
الأع���م���ال  ورّواد  الب���ت���ك���ار  ق�����ادة 

التمكن  ب���رن���ام���ج  يف  امل�����س��ج��ل��ة 
الإل������ك������رتوين، ح���ي���ث ي���ق���دم “ذا 
عرو�س الرخ�س التجارية  هب” 
ال�سرعية على  احل�سرية لإ�سفاء 
بالإ�سافة  اأب��وظ��ب��ي،  يف  وج��وده��م 
ح�سابات  ف��ت��ح  م��ن  متكينهم  اىل 
با ر�سيد مع �سريكهم، بنك راأ�س 

اخليمة. 
وب����������دوره����������ا، �����س����ت����ق����وم ����س���رك���ة 
با�ست�سافة  م����اي����ك����رو�����س����وف����ت 
جم�������م�������وع�������ة م����������ن ال����������ن����������دوات 
الف���رتا����س���ي���ة امل��ت��خ�����س�����س��ة، مبا 
يف ذل���ك اخل��دم��ات ال��ت��وع��وي��ة كل 
ال�ست�سارية  اجلل�سات  اأ�سبوعن، 
وال��������ت��������دري��������ب الف�������رتا��������س�������ي.  
بالإ�سافة اىل الأ�سعار التف�سيلية 
والدعم   0365 مل��اي��ك��رو���س��وف��ت 

الرقمي للبائعن. 
ويف اإطار هذا الإعان، قال معايل 
احلمادي،  ال�����س��رف��اء  علي  حممد 

القت�سادية  التنمية  دائرة  رئي�س 
اإدارة  جمل�س  ورئي�س  اأبوظبي  يف 
�سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع: 
تكري�س  “يوا�سل �سندوق خليفة 
جهوده لتزويد ال�سركات ال�سغرة 
باملعرفة  اأب��وظ��ب��ي  يف  واملتو�سطة 
املطلوبة  وامل���������س����ادر  ال�����ازم�����ة 
لت�سبح  الرقمي  التحول  لتحقيق 
اإلكرتونية  جت������ارة  م���وؤ����س�������س���ات 
اأن  عالية الكفاءة.  واأكد ال�سرفاء 
اجلديدة  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة 
وات�سالت  خليفة  ���س��ن��دوق  ب��ن 
اكتماًل  ت���ع���د  وم���اي���ك���رو����س���وف���ت 
جلهود ال�سركات الرائدة، الرامية 
الأعمال  ري���ادة  بيئة  تطوير  اىل 
ثقته  اأب��وظ��ب��ي. م��وؤك��داً  يف مدينة 
على  الرائدتان  ال�سركتان  بقدرة 
باملعلومات  ث��ري  ت��وف��ر حم��ت��وى 
وط����ي����ف وا������س�����ع م�����ن اخل�����ي�����ارات 
�ستمكنهم  التي  املتنوعة  وامل���وارد 

حيث  من  باأعمالهم  الرتقاء  من 
التحول الرقمي. 

ان�سمام  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ������س�����اف 
ات�سالت ومايكرو�سوفت لربنامج 
�سيوؤدي  الإل�����ك�����رتوين  ال��ت��م��ك��ن 
كواحد  ال���ربن���ام���ج  ت��ر���س��ي��خ  اإىل 
م����ن اأك�������رث ال�����ربام�����ج امل���رغ���وب���ة 
وال�سرورية لرواد الأعمال يف اأبو 

ات�سالت  مع  التف�سيلية  الأ�سعار 
وم����اي����ك����رو�����س����وف����ت.  وب����������دوره، 
ق�����ال امل���ه���ن���د����س ح�����امت دوي��������دار، 
ل�”جمموعة  التنفيذي  الرئي�س 
قطاع  “ي�سكل  ات�سالت”: 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رة  ال�����س��رك��ات 
اأحد اأبرز ركائز البتكار ملا يوفره 
م���ن ف���ر����س ل���اأع���م���ال وه����و بكل 

الرثوة  ج��ان��ب  اإىل  وذل����ك  ظ��ب��ي، 
خرباء  �سيقدمها  ال��ت��ي  امل��ع��رف��ي��ة 
ال�سركات  �ستتمكن  كما  ال�سناعة، 
امل�سجلة  يف  واملتو�سطة  ال�سغرة 
الإلكرتوين  التمكن  برنامج  يف 
الرخ�س  ع��رو���س  اىل  ال��و���س��ول 
ال���ت���ج���اري���ة احل�������س���ري���ة وال���دع���م 
من  متنوعة  وجمموعة  الرقمي 

كفاءتهم  وت����ع����زي����ز  ل���ل���م���وظ���ف���ن 
واإنتاجيتهم.  

و�سارك يف الندوة متحدثون وخرباء 
م���رم���وق���ة منها  ����س���رك���ات  مي��ث��ل��ون 
ودل�سكو،  دب����ي،  ال��ب��ل��م��ن��د-  ج��ام��ع��ة 
خرباتهم  ع��ر���س��وا  ال��ذي��ن  ون�ستله 
مل�ساعدتها  لل�سركات  وتو�سياتهم 
ع���ل���ى و����س���ع اآل����ي����ات ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
ومنها  الذهنية،  موظفيهم  �سحة 
وا�سرتاتيجيات  العملي  ال��ت��وا���س��ل 
املدراء  ومتكن  للموظفن،  الدعم 
والقادة بال�سركات من قيادة وو�سع 
وت�سجيع  وعقلية،  �سحية  م��ب��ادرات 

العمل اجلماعي يف مكان العمل. 
واأو�سى املتحدثون بحاجة ال�سركات 
من  م�ستمر  ال��ت��زام  على  للح�سول 
القيادة  اأو  اإدارت����ه����ا  جم��ال�����س  ق��ب��ل 

املمار�سات  اأف�سل  لن�سر  فعالة  اأداة 
بحلول  واخل�����������روج  امل���������س����ت����دام����ة، 
يواجهها  ل���ت���ح���دي���ات  م�������س���ت���دام���ة 
يتعلق  ف���ي���م���ا  اخل�����ا������س  ال����ق����ط����اع 
بن�ساطاته وعملياته وتاأثراتها على 

عمليات ال�سركات الت�سغيلية.
الأعمال  اأخ��اق��ي��ات  م��رك��ز  وي�سكل 
ال���ذي مت اإط��اق��ه يف غ��رف��ة جتارة 
املركز   2004 ع���ام  دب���ي  و���س��ن��اع��ة 
الأق����دم والأه����م م��ن ن��وع��ه يف دولة 
الإم������������ارات ن����ظ����راً ل��������دوره ال����ب����ارز 
امل�سوؤولية  مل���ف���ه���وم  ال�����رتوي�����ج  يف 
ويقوم  ل����اأع����م����ال.  الج���ت���م���اع���ي���ة 
دبي  غرفة  اأع�ساء  بت�سجيع  امل��رك��ز 
ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق مم���ار����س���ات الأع���م���ال 
اأداء  امل�سوؤولة التي ت�ساهم يف تعزيز 

موؤ�س�ساتهم وقدراتهم التناف�سية.

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة لأخ�����ذ م�����س��األ��ة �سحة 
ورف��اه��ي��ة امل��وظ��ف��ن حم��م��ل اجلد، 
الازمن  والهتمام  املوارد  وتوفر 
ملعاجلتها وم�ساعدة املوظفن. واأكد 
ثقافة  بناء  اأهمية  على  املتحدثون 
من الثقة والت�سامح يف مكان العمل 
واعتماد �ساعات العمل املرنة واإتاحة 

العمل عن بعد للموظفن.
ومتثل �سبكة غرفة دبي لا�ستدامة 
الأعمال  ملجتمع  اأ���س��ا���س��ي��ًة  م��ن�����س��ًة 
ل����ت����ب����ادل امل����ع����ل����وم����ات واخل��������ربات 
ح��ول اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات يف تطبيق 
للموؤ�س�سات،  الجتماعية  امل�سوؤولية 
جميع  يجمع  من�سة  مب��ث��اب��ة  وه���ي 
املمار�سات  مبجال  املهتمة  ال�سركات 
وامل�ستدامة.  امل�سوؤولة  الجتماعية 
وتعترب �سبكة غرفة دبي لا�ستدامة 

»دبي لل�سياحة« تناق�س مع �سركائها تطورات املعار�س وفعاليات االأعمال وخارطة طريق القطاع للمرحلة املقبلة

 هالل املري : توجيهات القيادة الر�شيدة مّهدت الطريق
 اأمام تعايف قطاع ال�شياحة عامليًا مع ا�شتئناف قطاع فعاليات الأعمال ن�شاطه

•• دبي-وام:

ا�ست�سافت دائرة ال�سياحة والت�سويق 
لل�سياحة/  /دب�����ي  ب���دب���ي  ال���ت���ج���اري 
للجنتي  ال�سنوية  رب��ع  الج��ت��م��اع��ات 
ملناق�سة  الأعمال،  وفعاليات  املعار�س 
فعاليات  ق���ط���اع  م�����س��ت��ج��دات  اآخ������ر 
الأعمال، وزيادة عددها منذ ا�ستئناف 
املا�سي،  �سبتمرب  �سهر  يف  ن�ساطها 

ريادتها  الإم���ارة  موا�سلة  مع  للقطاع  طريق  خارطة  ر�سم  اإىل  بالإ�سافة 
املجال. وجرى تنظيم اجتماعن  العاملي يف هذا  التعايف  وت�سدرها م�سهد 
افرتا�سين خال �سهر رم�سان املبارك مت خالهما تاأكيد احلر�س على 
العامل،  اأن��ح��اء  �ستى  م��ن  ال�سناعة  بهذه  املعنين  م��ن  ع��دد  اأك��رب  م�ساركة 
وتراأ�س الجتماعن �سعادة هال �سعيد املّري، املدير العام لدائرة ال�سياحة 
والت�سويق التجاري بدبي، وذلك �سمن �سل�سلة الجتماعات واللقاءات التي 
اإطاع  اإىل  وهدفت  “كوفيد-19”،  الدائرة خال فرتة جائحة  نّظمتها 
ال�سركاء على اآخر التطورات، ومراحل التعايف، عاوة على الت�ساور معهم 
الأه���داف  لتحقيق  امل�سرتكة  اجل��ه��ود  لتعزيز  خ��ربات��ه��م  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة 

واأي�سا  ال�����س��رك��اء،  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية 
وخرباتهم  باإ�سهاماتهم  ال��رتح��ي��ب 
الأه���داف  حتقيق  يف  ت�ساعدنا  ال��ت��ي 
امل�����رج�����وة. واأع���������رب امل���������س����ارك����ون يف 
بالنتائج  �سعادتهم  عن  الجتماعن 
الإيجابية التي حتققت على ال�ساحة 
ال��دول��ي��ة، والآف�����اق ال���واع���دة جلذب 
فعاليات  م����ن  امل����زي����د  وا���س��ت�����س��اف��ة 
ف�سًا  دب�����ي،  يف  ال���ك���ربى  الأع����م����ال 
ع��دد كبر منهم يف  �سي�سارك  ال��ذي��ن  ال�����س��رك��اء،  ب��ن  امل��ت��زاي��دة  الثقة  ع��ن 
الفعاليات الكربى التي �ستقام يف املدينة خال الأ�سهر املقبلة، مبا يف ذلك 
و”املوؤمتر  العربي”،  ال�سحة  و”موؤمتر  العربي”،  ال�سفر  “�سوق  معر�س 
و”املوؤمتر واملعر�س الفني ال�سنوي جلمعية  الدويل للماحة الف�سائية”، 
ال��ع��ام لدائرة  امل��دي��ر  اأج���اب  ال��ب��رتول«. ويف خ��ت��ام الج��ت��م��اع��ن،  مهند�سي 
املتعلقة  الأ�سئلة  من  جمموعة  على  بدبي  التجاري  والت�سويق  ال�سياحة 
امل�ستجد،  ك���ورون���ا  ف��رو���س  وف��ح��و���س��ات  للتطعيم،  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ربن��ام��ج 
وتدابر ال�سامة، واأحدث الإر�سادات واأف�سل املمار�سات للمنظمن ومواقع 

ا�ست�سافة الأحداث.

عاملياً  ال�سياحة  قطاع  تعايف  اأم���ام  الطريق  متهيد  يف  دب��ي  جهود  اأ�سهمت 
خا�سة مع ا�ستئناف فعاليات الأعمال، وذلك نتيجة لتعاون كافة الأطراف 
الإيجابية  نتائجها  لتثمر  املا�سي  العام  حثيثة خال  بذلوا جهوداً  الذين 
باعتبارها  لدبي  املتميزة  املكانة  على  التاأكيد  وبالتايل  ال��ع��ام،  ه��ذا  خ��ال 
العاملية مبختلف فئاتها  اأماناً ل�ست�سافة الأح��داث  املدن  اأكرث  واحدة من 
ن�ستعد  حيوياً، ل�سيما ونحن  دوراً  الفعاليات  تلعب   : واأ�ساف  واأحجامها. 
ل�ست�سافة معر�س اإك�سبو 2020 دبي، يف جذب املزيد من الزوار للمدينة، 
ا�ستعادة النمو يف  اإىل جانب  وكذلك تعزيز مكانتها كوجهة عاملية مميزة، 
بالعمل على  “دبي لل�سياحة”  خمتلف القطاعات القت�سادية فيما تلتزم 

الإيجابية  والنتائج  امل�ستجدات  اأح��دث  على  امل�ساركون  اطلع  كما  املرجوة. 
الأ�سهر  خ��ال  دب��ي  يف  تنظيمها  ج��رى  التي  الكربى  بالفعاليات  املتعلقة 
للتكنولوجيا”،  جيتك�س  و”اأ�سبوع  “جلفود”،  معر�س  فيها  مبا  املا�سية 
والهتمام الكبر من قبل منظمي املعار�س وكذلك املتخ�س�سن يف اإقامة 
الجتماعات واملوؤمترات، اإىل جانب جهود الت�سويق يف رفع م�ستوى الوعي 
بقدرات دبي يف ا�ست�سافة فعاليات الأعمال الكربى .. ومن اأبرز الأحداث 
التي جرى ت�سليط ال�سوء عليها اأي�ساً ملتقى دبي لإعادة افتتاح الفعاليات 
امل�ستوى  على  اإيجابية  اأ���س��داًء  ولق��ى  املا�سي  ال�سهر  ُعقد  ال��ذي  العاملية، 
الر�سيدة،  القيادة  بتوجيهات   : امل��ّري  �سعيد  ه��ال  �سعادة  وق��ال  ال���دويل. 

خالل فعالية افرتا�سية نظمتها �سبكة اال�ستدامة بح�سور 170 م�ساركًا

غرفة دبي تناق�س اأهمية احلفاظ على �شحة ورفاهية املوظفني 
•• دبي-الفجر:

�سحة  ع���م���ل  “جمموعة  ن��ظ��م��ت 
ورفاهية املوظفن” التابعة ل�سبكة 
غرفة دبي لا�ستدامة، موؤخراً ندوة 
ال�سرتاتيجيات  ح���ول  اف��رتا���س��ي��ة 
امل���خ���ت���ل���ف���ة ل���ت���ح���دي���د ال���ت���ح���دي���ات 
يف  للموظفن  وال��ذه��ن��ي��ة  النف�سية 
والآليات  والأدوات  ال��ع��م��ل،  م��ك��ان 
اتباعها  مي��ك��ن  ال���ت���ي  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا مل�����س��اع��دة امل��وظ��ف��ن يف 

تخطي هذه التحديات.
عنوان  الفرتا�سية  الندوة  وحملت 
ال�سحة  على  توؤثر  التي  “العوامل 
العمل:  مكان  يف  والنف�سية  العقلية 
حيث  التعامل”،  واآل��ي��ات  م��وؤ���س��رات 
كتحٍد  ال��ع��ق��ل��ي��ة  ال�����س��ح��ة  ن��اق�����س��ت 
تواجهه كل ال�سركات، وهو التحدي 
جائحة  ب�سبب  وا�سحاً  اأ�سبح  الذي 

كوفيد-19.
�سخ�ساً   170 ال�����ن�����دوة  وح�������س���ر 
ميثلون ال�سركات الأع�ساء يف �سبكة 
غرفة دبي لا�ستدامة، حيث اطلعوا 
على ال�سيا�سات ال�سحية التي ميكن 
ومنها  ال��ع��م��ل  م��ك��ان  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف 
واإج����راءات  التنمر  مكافحة  ب��رام��ج 
ودعم  امل��ه��ن��ي��ة،  وال�����س��ام��ة  ال�سحة 
احلياة  مهارات  وتدريبات  املوظفن 
اأثبتت  التي  ال�سيا�سات  من  وغرها 
العقلية  ال�سحة  لتح�سن  فعاليتها 

امل�شرف املركزي يفر�س 
عقوبة مالية على �شركة 
�شرافة عاملة يف الدولة

•• اأبوظبي-وام:

العربية  الإم���ارات  م�سرف  فر�س 
املتحدة املركزي بتاريخ 18 اأبريل 
2021، عقوبة مالية على �سركة 
ال���دول���ة، وفقاً  ���س��راف��ة ع��ام��ل��ة يف 
14 / من املر�سوم  لأحكام املادة / 
بقانون احتادي رقم / 20 / ل�سنة 
غ�سل  م���واج���ه���ة  ب�������س���اأن   2018
الأموال ومكافحة متويل الإرهاب 
ومتويل التنظيمات غر امل�سروعة. 
ال��ت��ف��ت��ي�����س الذي  ن��ت��ائ��ج  وك�����س��ف��ت 
اإطار  اأن  امل��رك��زي  امل�سرف  اأج���راه 
ملتطلبات  ال�سرافة  �سركة  امتثال 
ومكافحة  الأم��وال  غ�سل  مواجهة 
بال�سعف.  يّت�سم  الإره���اب  متويل 
واأخذ امل�سرف املركزي يف العتبار 
�سجل المتثال التاريخي ال�سعيف 
وقام  ال�����س��راف��ة،  ب�سركة  اخل��ا���س 
قدرها  م���ال���ي���ة  غ����رام����ة  ب���ف���ر����س 

496،000 درهم.
وب�����س��ف��ت��ه اجل���ه���ة ال��رق��اب��ي��ة على 
الدولة،  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال�����س��راف��ات 
امل���رك���زي ب�سكل  امل�����س��رف  ي�����س��رف 
فّعال على التزام جميع ال�سرافات 
للقوانن  وم��وظ��ف��ي��ه��ا  وم��ال��ك��ي��ه��ا 
والأنظمة  ال����دول����ة،  يف  ال�����س��اري��ة 
م�����ن قبل  امل����ع����ت����م����دة  وامل�����ع�����اي�����ر 
احلفاظ  بهدف  املركزي،  امل�سرف 
اأعمال  ال�سفافية والنزاهة يف  على 

ال�سرافات.
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اعـالن تغيري ا�صـم
اىل  بطلب  �سهيل(  را�سد  )نغما�سة  املواطنة  تقدمت 
بتغير  التوثيقات  ق�سم  البتدائية  اأبوظبي  حمكمة 

ا�سمها من )نغما�سة( اىل)قما�سة(
املذكور  الق�سم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�س  لديه  فمن 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر العان
منى على املروي
موثق اأول

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

مذكرة اعالن حكم ن�صرا
يف  الدعوى رقم 2020/1611 جتاري جزئي 

املرفوعة من املدعي/  فندق كوبثورن ال�سارقة 
�سد املدعي عليهما / 1- تاج لتموين املواد الغذائية - �س ذ م م 

اجلن�سية  م�سري   - ال�سبع  حممد  م�سطفى  حممد   -2
احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : - 
الفا  وثاثن  واحد   31237.50 مبلغ  بدفع  عليهما  املدعي  بالزام 
والزامهما  للمدعية  فل�سا  وخم�سن  درهما  وثاثن  و�سبعة  ومائتن 

بالر�سوم وامل�ساريف.  
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001875 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سركة العماد للمقاولت البناء - ذ م م  
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة - ال�سجعة - �سناعية / ال�سارقة - خلف �سارع الإمارات - اأر�س م�سورة ملك 
حميد عبدالقادر حممد البنا  - نعلمكم اأن املدعية موؤ�س�سة العهد لرتكيب وحدات التكييف قد رفعت الدعوى 
املذكورة اأعاه وتطالب فيها بالتي : اول : الطاع على امل�ستندات املرفقة - ثانيا : احلكم للمدعية باملبلغ 
املطالبة 35،000.00 درهم والفائدة القانونية %9 عن التاأخر من تاريخ فتح الق�سية بامل�ساحلة بتاريخ 
2018/12/11 مع الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/4/26 اأمام 
مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �سخ�سيا 
او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ل 

تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه
بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/4/19 - حرر بوا�سطة املوظف   

مكتب اخلدمات الق�صائية      
حميد عبداهلل ال�صعيدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0002913 يف  الدعوى رقم
اإىل : املحكوم عليه / على مبارك مبارك ال�سلمي العامري - 9257823  

نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
اأعاه ل�سالح / ح�سن حممد ح�سن حممد العلي بالتايل :

ن�س احلكم - اأنه بتاريخ 2021/4/4  بعد الإطاع على الوراق 
ناأمر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )130000( درهم )فقط مائة 
وثاثون الف درهم( والزمته بالفائدة مبقدار 5% �سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى 
القانونية  املدة  خال  لا�ستئناف  قابا  حكما  بامل�سروفات.   والزمته  ال�سداد  متام 

اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
القا�صي/ه�صام اأحمد عو�صني 
حمكمة ال�صارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 
اإعالن مدعى عليه بالن�صر 

عري�صة    على  اأمر   SHCFICIPTO2021 /0002888 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : البانو�س ملقاولت التك�سية والأر�سيات 

نعلمكم باأن املدعي حممد ان�سار الدين حممد ابو احل�سن بنجادي�سي / اجلن�سية
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاه و�سدر بحقكم احلكم التي 

احلكم - انه بتاريخ 2021/4/4 
وبعد الطاع على الوراق 

ناأمر بالزام املدعي عليها بان ت�سلم املدعي جواز ال�سفر اخلا�س به. 
حرر بتاريخ 2021/4/18 - حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملن 
القا�صي/ د. حممد �صليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�صارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة الذيد املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   ADCFICIREA2021 /0000049 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : طاهر جول ح�سن جول  
متحرك  هاتف  ال�سارقة  املركزي  بال�سجن  نزيل   - ال�سارقة  اإمارة   : الإقامة  حمل  جمهول 

0524060569
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/4/28 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة الذيد املحكمة 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الدعوى(  مدير  مكتب  )الذيد  رقم   مكتب    - املدنية  الإبتدائية 
امل�ستندات وذلك خال مدة ل  الدعوى مرفقا بها كافة  معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على 
تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�سفك 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/4/21 - حرر بوا�سطة املوظف    

مكتب اخلدمات الق�صائية      
را�صد علي املزيني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 

الدعوى  1028/2021/16 جتاري جزئي  
اىل املدعي عليه / م�سنع كريتيف جا�س جرافيك�س - ذ م م 

مبا اأن املدعي / �سركة تروجان للمقاولت العامة - ذ م م 
قد اقام عليكم الدعوى 1028/2021/16 جتاري جزئي ، وقد مت 
ندب اخلربة بناء على احلكم التمهيدي ال�سادر من عدالة املحكمة ، لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
تاريخ  من  ايام  �سبعة  خال  وذلك  للخربة  م�ستندات  او  مذكرات  من 

الإعان ملكتب اخلبر. 
والتوا�سل عرب الهاتف 0506459173

اإعالن بالن�صر 
العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان

ال�سيد/ امتياز علي حمزو خان ، اجلن�سية : باك�ستان
وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل(  يف ح�سته البالغة 100% يف ال�سم التجاري 
خدمات املخيبى لت�سليح الأجهزة اللكرتونية ، ن�ساط الرخ�سة ت�سليح الأجهزة الإلكرتونية، 
التنمية القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة  الكهربائية واملرخ�س من دائرة  ت�سليح الأجهزة 
جتارية رقم 241513 ال�سادرة بتاريخ 1992/1/14 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان   
اىل ال�سيد/ حممد اعظم بن عبدالكرمي ، اجلن�سية : باك�ستان  ليكن معلوما للجميع بان 
املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعن من تاريخ ن�سر هذا العان.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 
انذار عديل بالن�صر

)2021/3563( 
املنذر : املزروعي للتجهيزات الطبية والكيماوية - �س  م م 

بوكالة / د. اأحمد �سعيد �سامل بن هزمي وخالد حممد �سعيد بوج�سيم وعبداهلل ال�سويدي 
املنذر اليهم : 1- مركز ماربيا الطبي   2- عيان عبداهلل حممد املهري - اإماراتي اجلن�سية )ب�سفته ال�سخ�سية 
واملخول  املدير  )ب�سفته  اجلن�سية(  م�سري   - عيد  احمد  ف��وؤاد  حممد   -3 ال��ف��ردي��ة(   املوؤ�س�سة  مالك  وب�سفته 
�سرينه  ، فيا  الرحايب  �سارع  ، منطقة اجليمي اخلري�س-  العن  : مدينة  - عنوانهم  ال�سيكات(  بالتوقيع على 
meid@marbellagroup. 037639000، الربيد الإلكرتوين ، هاتف رقم   مطر را�سد املن�سوري 

 ae malik@marbellagroup.ae
املو�سوع  : طلب اإعان املنذر اليه

يتقدم املخطرة للمخطر اليهم بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي : تخطركم املنذر للمنذر اليهم ب�سداد 
و�سبعن  دره��م وخم�سة  ع�سر  وثمانية  ومائة  الف  و�سبعة وثاثن  )مائة  دره��م   137.118.78 وق��دره  مبلغ 
املنذرة �سوف تلجاأ اىل املحكمة املخت�سة  املذكور فاإن  املبلغ  اي��ام  ويف حال عدم �سداد  فل�سا( وذلك خال خم�سة 
اإ�سافة اىلالر�سوم وامل�سروفات  املبلغ  باأداء  لتخاذ كافة الإج��راءات القانونية يف مواجهتكم للمطالبة بالزامكم 

واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ  ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 
اعالن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 170/2021/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )1.051.593.94 

درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام  
طالب الإعان :  م�سرف الهال   - �سفته بالق�سية : مدعي  

املطلوب اإعانهما : 1- تي�سياين لاأزياء - �س ذ م م 2-راجو �ساه لجلي ب�سفته كفيل �سامن ملديونية 
تي�سيانى لاأزياء - �س ذ م م - �سفتهما  بالق�سية : مدعي عليهما - جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/3/9 يف الدعوى املذكورة 
اأعاه ل�سالح/م�سرف الهال بالزام املدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما ان يوؤديا اىل املدعي مبلغ 
وقدره 1.051.593.94 واحد مليون درهم وواحد وخم�سون الف وخم�سمائة وثاثة وت�سعون درهم واربعة 
وت�سعون فل�س ، والفائدة بواقع 9% من 2021/1/12 وحتى متام ال�سداد والزمتهما امل�ساريف ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 

اعالن حكم بالن�صر 
يف  الدعوى 18/2020/254 عقاري جزئي  

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- علي مو�سى جعفر �سيوان  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي  

اعاه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2020/8/26 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�سالح/ املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)447.044( درهم )والر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة( والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد 
الزمته  كما  التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  والفائدة   ، التام 
ذلك من طلبات. حكما مبثابة  ما عدا  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  امل�ساريف وثاثمائة 
احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 

 اعالن بالن�صر
يف  الدعوى رقم 428/2021/322 ا�صتئناف عقاري  

طالب الإعان : هاي راي�س خلدمات الإ�سراف الإداري جلمعيات املاك - �سفته 
بالق�سية : م�ستاأنف. املطلوب اإعانه : 1- ثروة اإ�سكان لاإ�ستثمار - �س ذ م م - 

�سفته  بالق�سية : م�ستاأنف �سده - جمهول حمل الإقامة 
الإداري  الإ���س��راف  راي�س خلدمات  ه��اي   : امل�ستاأنف  اأن  : مبا  الإع��ان  مو�سوع 
ال�سادر بالدعوى رقم 2021/90 عقاري  ا�ستاأنف احلكم  امل��اك.  قد  جلمعيات 
 10.00 ال�ساعة  امل��واف��ق 2021/4/26  الإث��ن��ن  ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت    ، جزئي 
�سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 
 اعالن بالن�صر

يف  الإ�صتئناف رقم 45/2021/392 اأمر على عري�صة حتكيم  
مذكرة اإعان بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- مقاولت بناء الهند�سة املتقدمة )�س ذ م م(  

جمهول حمل القامة
مبا ان امل�ستاأنف / �سركة يونايتد بريكا�ست كونكريت دبي )�س ذ م م( 

وميثله / خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي  
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاه �سدكم لتعين حمكم فرد. 

بقاعة  م�����س��اءا   14.30 ال�ساعة   2021/5/5 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا. 
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 

اعالن بالن�صر 
 779/2021/207 تنفيذ جتاري  

اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعان بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  برامودا كالوجنال نارايانان كالوجنال - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ بنك الفجرة الوطني )فرع دبي(  

وميثله / حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)98257.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : ايه كي ام ا�س لالدارة الت�سويقية - �س ذ م م   
1816 ملك خالد علي حممد اخل��وري - بردبي - اخلليج التجاري  العنوان : مكتب 
القيد  917307 رقم   : الرخ�سة  ، رقم  ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�سكل   -
القت�سادية بدبي  التنمية  دائرة  تعلن  1525177 مبوجب هذا   : التجاري  بال�سجل 
باأنه قد مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2021/4/18 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2021/4/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعن ال�سرق االو�سط لتدقيق احل�سابات - عو�س العامري  العنوان : مكتب رقم 
  04-5897971  : هاتف   - باي  بزن�س   - عثمان  عبدال�سميع  حممد  ملك   1305
الثبوتية وذلك خال )45( يوماً  امل�ستندات والأوراق  فاك�س :    م�سطحباً معه كافة 

من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : ال�سرق االو�سط لتدقيق احل�سابات - عو�س العامري
 - باي  بزن�س  1305 ملك حممد عبدال�سميع عثمان -  : مكتب رقم  العنوان 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  :        مبوجب  فاك�س    04-5897971  : هاتف 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية  ايه كي ام 
ا�س لالدارة الت�سويقية - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2021/4/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/4/18 
مكتبه  يف  املعن  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : �سناعات بوليتف )�س ذ م م(  
العنوان : م�سنع ملك موؤ�س�سة دبي العقارية - بردبي - القوز ال�سناعية الثالثة - ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رقم   301272  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1006083 مبوجب هذا   : التجاري 
مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/12/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعن  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2019/12/19
بو�س ديجيت�س حما�سبون قانونيون العنوان : مكتب رقم 9 -01 ملك �سعيد حممد 
�ساحي �سعيد املهري - عود ميثا - بردبي - هاتف :    فاك�س :   م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : �سرفي�س�س )�س ذ م م(   
العنوان : مكتب رقم 2 ملك عبدالرحيم الزرعوين - ديرة - القرهود - ال�سكل القانوين 
: ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 518838 رقم القيد بال�سجل التجاري : 
يف  التاأ�سر  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   54634
ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2019/10/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/8 
ديجيت�س  بو�س  املعن  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى 
9 -01 ملك �سعيد حممد �ساحي �سعيد  حما�سبون قانونيون العنوان : مكتب رقم 
املهري - عود ميثا - بردبي - هاتف :    فاك�س :   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : بو�س ديجيت�س حما�سبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم 9 -01 ملك �سعيد حممد �ساحي �سعيد املهري - عود 
ميثا - بردبي - هاتف :    فاك�س :       مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعين امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية �سناعات بوليتف )�س 
ذ م م(  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/12/10 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/12/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�س 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
 )45( وذل��ك خال  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  اأع��اه، م�سطحباً 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : بو�س ديجيت�س حما�سبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم 9 -01 ملك �سعيد حممد �ساحي �سعيد املهري - عود 
ميثا - بردبي - هاتف :    فاك�س :       مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
�سرفي�س�س )�س ذ م م(     بدبي باأنه قد مت تعين امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/12/10 واملوثق لدى كاتب 
اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من   2019/12/19 بتاريخ  دبي  العدل حماكم 
اإىل امل�سفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور  مطالبة التقدم 
 )45( وذل��ك خال  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  اأع��اه، م�سطحباً 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - خالد غريب حممد ماجد   
مدين    SHCEXCICVS2020 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003566/ 

اإىل املحكوم عليه :  خالد غريب حممد ماجد 
دبي حتا 0509660309 - 048521336 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ خمي�س عبيد ر�سود احلمودي - اجلن�سية : الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 106707 درهم
 / اإعانك  تاريخ  يوما من  اأعاه خال )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعانكم 

املقررة قانونا.  
القا�صي /احمد طلعت عبدال�صادق حممد 
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 
اإعــــالن مدعـــى عليه بالن�صـــر

لدى حمكمة ال�صارقه املحكمة البتدائية املدنيه الحتادية 
يف الدعوى رقم SHCFICIINJ2021/0002386 م�صتعجل

إل����������ى : .3 هند�سة املدينة للمقاولت )ذ.م.م( فرع دبى ا
CITY ENGINEERING CONTRACTION )L.L.C( - DUBAI BR

قامة : املحل املختاراإمارة دبي- القرهود � ملك م�سبح را�سد الفتان � مكتب رقم 708 - 709  جمهول حمل الإ
هاتف رقم : 0506367165 - 042667643 

SUHAA CAPITAL )P.S.C( )نعلمكم باأن املدعي )ة( / �سعاع كابيتال )�س.م.ع
قامة : اإمارة دبى . ديرة . بور�سعيد . خلف معر�س �سيارات ني�سان . بناية بيزن�س بوينت . طابق  العنوان / حمل الإ
INFO@ هاتف رقم 042595777 فاك�س رقم 042595666 بريد الكرتونى M09 امليزانن . مكتب

رقم مكانى 3244594826 هاتف رقم 0506767616   OMALC.AE
لذا   ، ح�سابية  خربة  بتعين  احلكم  املحكمة  من  املدعية  ب������تطلب  للمطالبة  اأعاه  املذكورة  الدعوى  اأقام  قد 
مور امل�ستعجلة الثانية حمكمة ال�سارقه �سباح يوم            املوافق  يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة دائرة الأ
إر�سال  لديكم من دفاع و م�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو ا ما  لتقدمي   09:00 ال�ساعة   2021/04/29

جراءات القانونية يف غيابكم. وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإ
مكتب اخلدمات الق�صائية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 
اإعــــالن مدعـــى عليه بالن�صـــر

لدى حمكمة ال�صارقه املحكمة البتدائية املدنيه الحتادية 
يف الدعوى رقم SHCFICIINJ2021/0002386 م�صتعجل

إل����������ى : 2 - هند�سة املدينة للمقاولت )ذ م م(  ا
CITY ENGINEERING CONTRACTION )L.L.C( 

قامة : ال�سارقة - اخلان - خلف �سارع التعاون - �سقة رقم 3 - ملك �سفيق اأحمد �سالح - هاتف  جمهول حمل الإ
رقم 0506367165 - �س ب 41459 

SUHAA CAPITAL )P.S.C( )نعلمكم باأن املدعي )ة( / �سعاع كابيتال )�س.م.ع
قامة : اإمارة دبى . ديرة . بور�سعيد . خلف معر�س �سيارات ني�سان . بناية بيزن�س بوينت . طابق  العنوان / حمل الإ
INFO@ هاتف رقم 042595777 فاك�س رقم 042595666 بريد الكرتونى M09 امليزانن . مكتب

رقم مكانى 3244594826 هاتف رقم 0506767616   OMALC.AE
لذا   ، ح�سابية  خربة  بتعين  احلكم  املحكمة  من  املدعية  ب������تطلب  للمطالبة  اأعاه  املذكورة  الدعوى  اأقام  قد 
مور امل�ستعجلة الثانية حمكمة ال�سارقه �سباح يوم            املوافق  يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة دائرة الأ
إر�سال  لديكم من دفاع و م�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو ا ما  لتقدمي   09:00 ال�ساعة   2021/04/29

جراءات القانونية يف غيابكم. وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإ
مكتب اخلدمات الق�صائية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13223 بتاريخ 2021/4/23 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 5
اجلن�سية،  الإمارات  اجل�سمي  حممد  احمد  ال�سيد/حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�سام�سر  حممد  لل�سيد/   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
فازها كول جنارا هندي اجلن�سية يف الرخ�سة التجارية امل�سماة )ور�سة العينن ل�سيانة 
ال�سيارات( وال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية - حكومة ال�سارقة برقم )519899( 

- تنازل ا�سحاب الرخ�س 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
 الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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الفجر الريا�ضي

•• دبي- وام:

اأك������د ال��������دراج الإم������ارات������ي حممد 
يف  عامليا  الأول  امل�سنف  البلو�سي 
يتدرب  اأنه   2021 املو�سم احلايل 
ح��ال��ي��ا ب�����س��ك��ل ي��وم��ي خ���ال �سهر 
ل�سمان اجلاهزية  املبارك  رم�سان 
امل�ساركات  مل��وا���س��ل��ة  وال����س���ت���ع���داد 
م�سرا  ا�ستئنافها،  عند  اخلارجية 
اإىل اأن الحت��اد ال��دويل اأعلن حتى 
قطر  ج���ول���ت���ي  ت���اأج���ي���ل  ع����ن  الآن 
العار�س  خلفية  ع��ل��ى  وال��ربت��غ��ال 
دون  يحول  ال��ذي  العاملي  ال�سحي 
�سفر عدد كبر من الدراجن من 

خمتلف دول العامل.
واأك�����د ال��ب��ل��و���س��ي اأن����ه وم����ن خال 
م�سوؤويل  م��ع  امل�ستمرة  ات�����س��الت��ه 
الحت������������اد ال������������دويل ل�����ل�����دراج�����ات 
ب���اأن جولة  ل��دي��ه معلومات  اأ���س��ب��ح 
تقام  اأن  لها  املقرر  اأي�سا  ال��ربازي��ل 

تلغى  اأو  ���س��ت��وؤج��ل  ي��ون��ي��و  ���س��ه��ر  يف 
اأن  اإىل  م�����س��را  الأ����س���ب���اب،  لنف�س 
اأن����ه ���س��ي��ك��ون ج���اه���زا ب��دن��ي��ا وفنيا 
خا�سة  الن�ساط  ل�ستئناف  وذهنيا 

امل���و����س���م احل���ايل  اأن ع����دد ج�����ولت 
اأقيمت منها جولتن  10 جولت، 
اإحداهما يف دبي والثانية يف الأردن 
ويت�سدر الرتتيب فيهما، وبالتايل 

فمن املنتظر اأن تقام على الأقل 5 
ج���ولت اأخ���رى اع��ت��ب��ارا م��ن يوليو 
اإيجاد  ح��ال��ة  يف  اأك���رث  اأو   ،2021
ف�����رتات زم��ن��ي��ة م��ت��اح��ة مي��ك��ن اأن 

اأو  املوؤجلة  اجل��ولت  باإقامة  ت�سمح 
اأيا منها.

ال����ربن����ام����ج   : ال���ب���ل���و����س���ي  وق��������ال 
املبارك  رم�سان  �سهر  يف  التدريبي 

ح�س�سي  وك���ل  ب��ال��رتك��ي��ز،  ي��ت�����س��م 
بعد  م��ا  ف��رتة  يف  ت��ك��ون  التدريبية 
ال��ع�����س��ر �����س����واء ك���ان���ت ب���دن���ي���ة اأو 
فيها  اأف��ت��ق��د  لكني  ال���دراج���ة،  على 

�سلطان  ال������دراج  ���س��ق��ي��ق��ي  ت���واج���د 
البلو�سي الذي اأ�سيب يف رايل دبي 
باأوىل  املا�سي  فرباير  ال�سحراوي 
امل��و���س��م احل�����ايل، وخ�سع  ج����ولت 

جل��راح��ة ب��ع��ده��ا، وب��رن��ام��ج عاج 
واأكد  ال���راه���ن،  ال��وق��ت  يف  طبيعي 
اأن مي�سي  اأن��ه م��ن املمكن  الأط��ب��اء 
�سهر  بعد  من  اعتبارا  ع��ك��ازات  با 
�سيكون  واأن������ه  امل����ب����ارك،  رم�������س���ان 
كاأ�س  ج��ولت  يف  للم�ساركة  جاهزا 
املقبل،  املو�سم  م��ن  اعتبارا  ال��ع��امل 

بعد اأن ي�ستعيد كامل لياقته.
ال�سباقات  تاأجيات  اإذا كانت  وعما 
يف ق��ط��ر وال���ربت���غ���ال وال����ربازي����ل 
قال   .. م�ستواه  على  �سلبا  �ستوؤثر 
امل�ساركات  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ال��ب��ل��و���س��ي: 
يرفع  امل�سابقات  وانتظام  الدولية 
وبالن�سبة  ال��دراج��ن،  م�ستوى  من 
يل كنت اأمتنى اأن تقام كل اجلولت 
باملناف�سة  واأرح����ب  م��واع��ي��ده��ا،  يف 
ال���ق���وي���ة م���ن اأب������رز ال����دراج����ن يف 
التاأجيات  اأن  وامل����وؤك����د  ال���ع���امل، 
والإلغاءات لعدد من اجلولت �سوف 

ترتك اأثرها على كل الدراجن.

•• ال�صارقة -الفجر:

ملنتخبنا  ال���ف���ن���ي  اجل����ه����از  اخ����ت����ار 
ال���وط���ن���ي ل���ل���م���ب���ارزة ث��ن��ائ��ي ن���ادي 
ال�����س��ارق��ة ال��ري��ا���س��ي ل��ل��م��راأة زينب 
احلو�سني  ول��ط��ي��ف��ة  احل���و����س���ن���ي، 
امل�سارك يف  املنتخب  �سمن �سفوف 
الت�سفيات الآ�سيوية املقرر اإقامتها 
يف اأوزب��ك�����س��ت��ان خ���ال ال��ف��رتة من 
26 من ال�سهر اجلاري،  24 حتى 
وه�������ي م�����ن ال�����ب�����ط�����ولت امل����وؤه����ل����ة 
لها  املقرر  الأوملبية  الألعاب  ل��دورة 

العا�سمة اليابانية طوكيو.
وياأتي اختيار هاتن الاعبتن بعد 
الكفاءة العالية لهما خال الفرتات 
املا�سية، وهما من العنا�سر املتميزة 
كذلك يف �سفوف املنتخب الوطني 

خال فرتات التجمع الأخرة.
النقبي مدير  ن��دى  ���س��ع��ادة  ع��ربت 
عام موؤ�س�سة ال�سارقة لريا�سة املراأة 
عن �سعادتها بتواجد هذا الثنائي يف 
�سفوف منتخبنا قائلة:" ما يحدث 
وم�ستواها  اللعبة  يف  ت��ط��وي��ر  م��ن 
ورع��اي��ة قرينة حاكم  ب��دع��م  ي��اأت��ي 

ال�سارقة �سمو ال�سيخة جواهر بنت 
موؤ�س�سة  رئي�س   ، القا�سمي  حممد 
ال�����س��ارق��ة ل��ري��ا���س��ة امل��������راأة، حيث 
هناك تركيز كبر واهتمام بريا�سة 
املبارزة مثل بقية الألعاب الأخرى، 
نادي  داخل  باللعبة  اهتمام كبر  و 
ال�سارقة الريا�سي للمراأة والدليل 
ال��ع��دد ال��ك��ب��ر م��ن ال��اع��ب��ات، مع 
وج�����ود ج���ه���از ف��ن��ي ل���دي���ه خ���ربات 

كبرة يف جمال اللعبة".
واأ�سافت ندى النقبي:" طموحاتنا 
الكبر،  اله���ت���م���ام  ظ���ل  يف  ك��ب��رة 
بن  واملثمر  الكبر  التعاون  ن�سكر 
املوؤ�س�سة واحتاد الم��ارات للمبارزة 
بن  �سامل  ال�سيخ  املهند�س  برئا�سة 
�سلطان القا�سمي، رئي�س الحتادين 
ال��ع��رب��ي والإم����ارات����ي ع��ل��ى الدعم 
والهتمام على  ما نقوم به معا من 
الاعبات،  م�����س��ت��وى  ت��ط��وي��ر  اأج���ل 
ال��ع��دي��د من  اك��ت�����س��اف  اإىل  ودف�����ع 
اأن  ميكنها  ال��ت��ي  املتميزة  امل��واه��ب 
تناف�س للو�سول للمن�سات العاملية، 
وكذلك لدينا العديد من اخلطط 
ال�سرتاتيجية املحددة املامح لكل 

موؤ�س�ستنا،  لدى  املتواجدة  الألعاب 
الآ�سيوية  الت�سفيات  يف  وامل�ساركة 

يف اأوزبك�ستان خطوة من اخلطوات 
املهمة نحو ال�سر قدماً يف حتقيق 

بالتواجد  املبارزة  يف  لعباتنا  ُحلم 
يف دورة الألعاب الأوملبية".

لطيفة  ق������ال������ت  ج����ان����ب����ه����ا  م�������ن 
اأمار�س  عاماً(:"  احلو�سني)21 

جدران  ب��ن   2014 م��ن��ذ  ال��ل��ع��ب��ة 
للمراأة،  الريا�سي  ال�سارقة  ن���ادي 
الفلوريه،  ���س��اح  يف  ومتخ�س�سة 
وه����ديف ال���دائ���م امل�����س��اه��م��ة يف رفع 
اخلارجية  املحافل  يف  ب��ادي  على 
اأنتمي  الذي  النادي  ا�سم  وت�سريف 

اليه يف كل البطولت".
كل  بتوفر  يقوم  النادي  وقالت:" 
الو�سائل لارتقاء بامل�ستوى، دائما 
جند املبادرات املتميزة والدعم من 

النادي وهو اأمر مهم للغاية".
املقرر  ال��ت�����س��ف��ي��ات  يف  وقالت:" 
كبر  طموحي  اأوزب��ك�����س��ت��ان  يف  لها 
خ���ال���ه���ا، وه�����ي خ���ط���وة م��ه��م��ة يف 
م�سوار الأوملبياد، والاعب الأوملبي 
البطولت  م��ن  امل��زي��د  اإىل  ي��ح��ت��اج 
وزي�����������ادة الح����ت����ك����اك اخل�����ارج�����ي، 
ب���ق���ي���ادة جهاز  ت���دري���ب���ات  ول���دي���ن���ا 
���س��واء يف  م�ستوى،  اأع��ل��ى  على  فني 
النادي وكذلك جهاز فني منتخبنا 

الوطني".
واأ�سافت:" اأنا طالبة يف جامعة زايد 
بدبي، واهتمامي بالتعليم يت�ساوى 
م���ع مم���ار����س���ة ال���ري���ا����س���ة، وه���ديف 

امل��ب��ارزة التي  ال���س��ت��م��رار م��ع لعبة 
ل�سفوف  ولعبت   2014 مار�ستها 
على  وح�����س��ول   ،2016 منتخبنا 
العديد من امليداليات على امل�ستوى 

املحلي".
نحن  احلو�سني:"  زي��ن��ب  وق���ال���ت 
للبطولة حيث  ال�ستعداد  اأمت  على 
ح��ق��ق��ن��ا ال���س��ت��ف��ادة ال��ق�����س��وى من 
القاهرة  يف  اأق���ي���م  ال����ذي  امل��ع�����س��ك��ر 
ب��خ��و���س ع����ددا م��ن امل��ن��اف�����س��ات مع 
م�ستوى  ميتلكن  م�سريات  لعبات 
ال�سارقة  ن���ادي  لنا  وي��ق��دم  متميز، 
ال��ري��ا���س��ي ل��ل��م��راأة دع��م��ا ك��ب��را يف 
لنا  ويوفر  امل�ستوى،  تطوير  �سبيل 

الأدوات الزمة".
زينب  ق����ال����ت  ط���م���وح���ات���ه���ا  وع������ن 
دورة  يف  ال���ت���واج���د  احلو�سني:" 
ه����ديف ولذلك  الأومل���ب���ي���ة  الأل����ع����اب 
اأ�سعى اإىل تنفيذ كل ما هو مطلوب 
يف ال��ت��دري��ب��ات ���س��واء يف ال��ن��ادي اأو 
تطور  وه��ن��اك  امل��ن��ت��خ��ب،  ب�سفوف 
اللعبة  م�ستوى  يف  وملحوظ  كبر 
وهو ما يدفعنا اإىل بذل املزيد من 

اجلهد".

•• اأبوظبي-الفجر

متميزة،  رم�����س��ان��ي��ة  اأج�����واء  ���س��م��ن 
اختتمت م�ساء اأم�س الأول  الأربعاء 
اجلولة الثالثة من دوري اأم الإمارات 
جلوجيت�سو ال�سيدات، والتي اأقيمت 
اأرينا يف مدينة  يف �سالة جوجيت�سو 
زاي����د ال��ري��ا���س��ي��ة مب�����س��ارك��ة لفتة 
ل��اع��ب��ات الأن����دي����ة والأك���ادمي���ي���ات 
م��ن داخ��ل ال��دول��ة، و�سط اإج���راءات 

احرتازية �سارمة.
مناف�سات  الثالثة  اجل��ول��ة  و�سهدت 
حامية يف ثاث فئات هي النا�سئات 
16 عاماً(، وال�سابات )حتت  )حتت 
 18 )ف����وق  وال���ك���ب���ار  ع����ام����اً(،   18

عاماً(.
وق���دم���ت ال���اع���ب���ات امل�������س���ارك���ات يف 
واأظ����ه����رن  ق����وي����ا،  اأداء  امل���ن���اف�������س���ات 
اجلاهزية،  من  متقدمة  م�ستويات 
باأن عددا كبرا منهن �ساركن  علما 
وتفوقن يف مناف�سات بطولة اأبوظبي 
التي  اجلوجيت�سو  ملحرتيف  العاملية 

اأقيمت بداية ال�سهر اجلاري.
ال�سابقة  اجل��������ولت  غ������رار  وع���ل���ى 
الوحدة  اأن����دي����ة  لع���ب���ات  وا����س���ل���ت 
واجل�������زي�������رة وال�����ع�����ن وال���������س����ارق����ة 
وباملز  النف�س  عن  الدفاع  لريا�سات 
تفوقهن   777 – ت��ي��م  ال��ري��ا���س��ي��ة 
الثالثة،  اجل��ول��ة  م��ن��اف�����س��ات  خ���ال 
وتتقدمن بثبات نحو طريق التتويج 

بنهاية الدوري. 
عاما   16 حت��ت  النا�سئات  فئة  ويف 
جن��ح��ت لع��ب��ات ال���وح���دة يف ح�سد 
5280 نقطة ما و�سعهن يف املركز 
الريا�سية  باملز  �سجل  بينما  الأول، 
تيم 777  4240  نقطة يف املركز 
ال����ث����اين، وح�������س���دت لع���ب���ات ن���ادي 
بت�سجيلهن  الثالث  املركز  اجلزيرة 

نقطة.  3230
عاما   18 ال�����س��اب��ات حت��ت  ف��ئ��ة  ويف 
مت��ك��ن��ت لع���ب���ات ن�����ادي ال���ع���ن من 
نقطة   6240 اإىل  ال�����و������س�����ول 
بينما  الأول،  امل���رك���ز  يف  و���س��ع��ت��ه��ن 
 5000 ال���وح���دة  ���س��ج��ل��ت لع���ب���ات 

وحلت  ال����ث����اين،  امل����رك����ز  يف  ن��ق��ط��ة 
الدفاع  لريا�سات  ال�سارقة  لعبات 
الثالث  امل�����رك�����ز  يف  ال���ن���ف�������س  ع�����ن 

بت�سجيلهن 2620 نقطة.
وع��ل��ى ���س��ع��ي��د ف��ئ��ة ال��ك��ب��ار �سجلت 
نقطة   6750 ال����وح����دة  لع����ب����ات 
بينما  الأول،  امل�����رك�����ز  ل��ت��ح�����س��د 
 3670 ال����ع����ن  لع����ب����ات  ���س��ج��ل��ت 
ن��ق��ط��ة خ���ول���ت���ه���ن احل�������س���ول على 
امل��رك��ز ال��ث��اين، وح��ل��ت لع��ب��ات باملز 
املركز  يف   777 ت��ي��م  ال��ري��ا���س��ي��ة 

الثالث بت�سجيلهن 2330 نقطة.
حميد  حممد  العميد  �سعادة  وع��رب 
ب��ن دمل���وج ال��ظ��اه��ري، ع�سو جمل�س 
للجوجيت�سو  الإم����ارات  احت��اد  اإدارة 
ع��ن اع���ت���زازه ب��امل�����س��ت��وى ال��ت��ي بدت 
يف  الاعبات  واأداء  املناف�سات،  عليه 
اجلولة الثالثة من دوري اأم الإمارات 
للجوجيت�سو، موؤكدا حر�س الحتاد 
الامتناهي  ال���دع���م  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 
املحافل  خمتلف  يف  لتتميز  للمراأة 
اإىل  و���س��ول  الريا�سية  وال�����س��اح��ات 

العاملية. 
التي  احل��م��ا���س  اأج�����واء  اأن  واأو����س���ح 
اجلولة،  ه��ذه  مناف�سات  على  طغت 
اأداء  يف  امل��ل��ح��وظ  ال��ت��ط��ور  ت��ع��ك�����س 
والتقنيات  امل�������س���ارك���ات  ال���اع���ب���ات 
امل��ت��ق��دم��ة ال���ات���ي ا���س��ت��خ��دم��ن��ه��ا يف 
باجلولت  م��ق��ارن��ة  ال���ي���وم  ن�����زالت 
املا�سية من البطولة، حيث يعد هذا 
طبيعية  نتيجة  امل�ستوى  يف  التطور 
العامل  لع��ب��ات  بنخبة  لحتكاكهن 
العاملية  اأب���وظ���ب���ي  ب���ط���ول���ة  خ�����ال 
اأقيمت  ال��ت��ي  اجلوجيت�سو  مل��ح��رتيف 

موؤخرا  يف اأبوظبي. 
م�ستوى  اأن  ال���ظ���اه���ري  واأ������س�����اف 
اأن  اإىل  ي�����س��ر  ال����ي����وم  امل���ن���اف�������س���ات 
الظهور  ع��ل��ى  ي��ح��ر���س��ن  ال��اع��ب��ات 
ال������ظ������روف  ج����م����ي����ع  يف  امل�����������س�����رف 
���س��ه��دن��ا جولة  اأن���ن���ا  اإذ  وامل��ن��ا���س��ب��ات 
كافة،  الأ���س��ع��دة  على  ج��دا  متميزة 
على  لهن  بالتهنئة  اأت��ق��دم  اأن  واأود 

هذا الأداء القوي. 
واأ������س�����اد ال����ظ����اه����ري ب������الإج������راءات 

الحرتازية املعتمدة التي تهدف اإىل 
امل�ساركن،  و���س��ام��ة  �سحة  �سمان 
ا�ستثنائية  اأج��واء  الأمر الذي ي�سيع 
النف�سية  وال��راح��ة  الطماأنينة  م��ن 
املتزايد  الإق����ب����ال  ب���اجت���اه  وي���دف���ع 
ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة يف ب��ط��ولت الحتاد 

املختلفة. 
املنتخب  لع����ب����ة  ق����ال����ت  ب�����دوره�����ا 
ال��وط��ن��ي واأك���ادمي���ي���ة ال��ع��ن ودمية 
الكبار  فئة  يف  تناف�س  التي  اليافعي 
وزن 45 كجم اأن دوري اأم الإمارات 
ل���ل���ج���وج���ي���ت�������س���و ي���ع���ت���رب م�����ن اأه�����م 
ل  املحلية  ال�ساحة  على  البطولت 
بنظام  ت��ق��ام  م��ن��اف�����س��ات��ه��ا  اأن  �سيما 
توؤهل  وبالتايل فهي  املفتوح  احلزام 
املنتخب  م��ع  للم�ساركة  ال��اع��ب��ات 
الوطني يف املناف�سات اخلارجية التي 
احلزام  لنظام  وف��ق��ا  معظمها  ي��ق��ام 

املفتوح ومنها بطولت الأ�سياد. 
الاعبات  اأن  ال��ي��اف��ع��ي  واأ����س���اف���ت 
ي�����س��ارك��ن يف ال��ب��ط��ولت وف���ق خطة 
م��درو���س��ة اأع���ده���ا احت����اد الإم�����ارات 

للجوجيت�سو ونظام بطولت ي�ساعد 
التاأهل  على  وال��اع��ب��ات  الاعبن 
لا�ستحقاقات  اجل���ي���د  والإع��������داد 
اأن  اليافعي  واأك��دت  كما  اخلارجية. 
دوري  من  الفتتاحيتن  اجلولتن 
�ساهمت  للجوجيت�سو  الإم����ارات  اأم 
مثايل  ب�سكل  ال��اع��ب��ات  اإع�����داد  يف 
اأبوظبي  ب���ط���ول���ة  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو، حيث 
م�سهودة  اإجن��ازات  الاعبات  حققت 

وعدد من امليداليات امللونة. 
�سعادتها  ع����ن  ال���ي���اف���ع���ي  وع�������ربت 
اأم  دوري  يف  امل��ن��اف�����س��ة  مب�����س��ت��وى 
الاعبات  حر�س  م��وؤك��دة  الإم����ارات 
على  والتفوق  اأنف�سهن  اإث��ب��ات  على 
ال���ف���وز يف  اأن  اإىل  ال��ب�����س��اط، لف��ت��ة 
ال�سهلة  ب���امل���ه���م���ة  ل��ي�����س  ال���������دوري 
وي����ت����ط����ل����ب ال����ك����ث����ر م������ن اجل���ه���د 

والتح�سر البدين والنف�سي.
اأنها  ب��ال��ق��ول  ال��ي��اف��ع��ي  واخ��ت��ت��م��ت 
اأجل هدف  تتواجد يف البطولة من 
واحد وهو م�ساعدة اأكادميية العن 

التتويج  من�سة  اإىل  ال�����س��ع��ود  ع��ل��ى 
ناحيتها  م���ن  امل��ن��اف�����س��ات.  خ��ت��ام  يف 
قالت الاعبة �سارة �سامل احلمادي 
ال��ظ��ف��رة وال���ت���ي تناف�س  ن����ادي  م���ن 
اأن  ك��ج��م   95 وزن  ال��ك��ب��ار  ف��ئ��ة  يف 
للجوجيت�سو  الإم��������ارات  اأم  دوري 
الاعبات  لكل  مهمة  بطولة  ميثل 
اإىل  لان�سمام  ج�سرا  ميثل  ك��ون��ه 
يف  بقوة  وامل�ساركة  الوطني  املنتخب 
البطولت العاملية. واأكدت احلمادي 

يف  الأوىل  م�����س��ارك��ت��ه��ا  وم���ن���ذ  اأن�����ه 
بطولة اأم الإمارات منذ عدة �سنوات، 
وذلك  كبر  ب�سكل  املناف�سة  تطورت 
امل�ساركات  ن�����س��ب��ة  زي�����ادة  اإىل  ي��ع��ود 
وكرثة املواهب والعتماد على عامل 
الأندية  جميع  واأ�سبحت  اجل����ودة، 
والأكادمييات ت�سم جمموعة رائعة 
املوؤثرات  الاعبات  من  ومتجان�سة 
ال��ق��وي لهذه  م��ا ع��زز م��ن احل�سور 

البطولة. 

اختيار الثنائي للت�سفيات االآ�سيوية يف اأوزبك�ستان:

ندى النقبي: نحُلم بالعبة مبارزة ت�شارك يف الأوملبياد

اأداء رفيع ومناف�شات حامية مع ختام اجلولة الثالثة من دوري اأم الإمارات للجوجيت�شو

برنامج تدريبي مكثف للدراج حممد البلو�شي من اأجل احلفاظ على ال�شدارة العاملية

اجلوجيت�سو  جنمات  من  القادم  للجيل  مهمة  قاعدة  متثل  البطولة  • الظاهري: 
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•• دبي-الفجر

 اأجن��ز ن��ادي دب��ي ال���دويل للريا�سات 
ال���ب���ح���ري���ة ت��ن��ف��ي��ذ وت�����س��ج��ي��ل م����واد 
ملبادرات  دع��م��ا  ت��روي��ج��ي��ة  اإع��ام��ي��ة 
)كورونا  لقاح  اأخ��ذ  باأهمية  التوعية 
جلهود  دع��م��ا  وذل����ك   )19 -ك��وف��ي��د 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب���ي التي 
لنتعافى"  "معا  ح���م���ل���ة  ط����رح����ت 
املجتمع  يف  الرائد  لدورها  ا�ستلهاما 
اأجل  م��ن  القائمة  اجل��ه��ود  اإط���ار  ويف 
املجتمع  ����س���ام���ة  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ة 

وال�سحة العامة .
من  املجتمعية  امل���ب���ادرة  ه���ذه  وت���اأت���ي 
نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية 
جتاوباً مع توجيهات القيادة الر�سيدة 
وتعليمات اجلهات امل�سئولة يف الدولة 
واإم��ارة دبي من اأجل ت�سافر اجلهود 
وحت���ق���ي���ق امل�����س��ل��ح��ة ال���ع���ام���ة وحث 
وذلك  الوقاية  على  املجتمع  �سرائح 
يف اإطار التن�سيق القائم بن الدوائر 

احلكومية واملوؤ�س�سات الوطنية .
و���س��ارك يف ال��ع��م��ل ال��رتوي��ج��ي دعماً 
واأفراد  �سباط  لنتعافى  معاً  حلملة 
الهيئات  لأم����ن  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��ن 

دبي  �سرطة  يف  وال��ط��وارئ   واملن�ساآت 
اإىل  اإ�سافة  دب��ي  وط��اب من جامعة 
منت�سبي نادي دبي الدويل للريا�سات 
واإنتاج  اإع����داد  على  وع��ك��ف  البحرية 
ن���ادي دب��ي الدويل  العمل ف��ري��ق م��ن 
الت�سوير  ومت  البحرية  للريا�سات 

مبقر النادي .
وك���������س����ف حم����م����د ع������ب������داهلل ح������ارب 
الدويل  دب��ي  لنادي  التنفيذي  املدير 
العمل  ه��ذا  اأن  البحرية  للريا�سات 
م��ع توجيهات  ي��اأت��ي جت���اوب���اً  ال��ك��ب��ر 
ال���ر����س���ي���دة ودع����م����ا حلملة  ال���ق���ي���ادة 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب���ي )معا 

لنتعافى( من اأجل حث اأفراد املجتمع 
19 مبيناً  لقاح كورونا كوفيد  لأخذ 
اأن النادي حري�س دائما على امل�ساركة 
دعم اجلهود الرامية حلماية املجتمع 
موؤ�س�ستنا  واأه�����داف  روؤي����ة  وحت��ق��ي��ق 

احلكومية والوطنية.
ووج���ه حم��م��د ع��ب��دهلل ح���ارب ال�سكر 
عبداهلل  الفريق  معايل  اإىل  اجل��زي��ل 
ل�سرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل���ري  خليفة 
دبي واىل اللواء عبداهلل علي الغيثي 
الهيئات  لأم��ن  العامة  الإدارة  مدير 
اأحمد  وال��رائ��د  وال��ط��وارئ   واملن�ساآت 
خليفة اآل مزينة على اجلهود الكبر 

اإجناز  يف  املتبادلة  والثقة  وال��ت��ع��اون 
واإمت���ام ه��ذه امل��ب��ادرة وال��ت��ي ن��اأم��ل اأن 
تكون م�ساهمة متجددة لدعم اجلهود 
الوطنية احلثيثة ملحا�سرة هذا الوباء 

وا�ستكمال مرحلة التعايف.
لنادي  التنفيذي  امل��دي��ر  ح��ر���س  كما 
دبي الدويل للريا�سات البحرية على 
جامعة  اإىل  اجل��زي��ل  ال�سكر  ت��وج��ي��ه 
يف  ال��ع��م��اق  التعليمي  ال�����س��رح  دب���ي 
ل���وؤل���وؤة اخل��ل��ي��ج وال��ت��ي ح��ر���س��ت على 
امل�ساركة يف اإنتاج املحتوى الرتويجي 
العامة  ال��ق��ي��ادة  حملة  يف  للم�ساركة 
مثمناً  لنتعافى"  "معا  دب��ي  ل�سرطة 

عي�سى  الدكتور  �سعادة  ودع��م  متابعة 
حممد الب�ستكي رئي�س اجلامعة.

اآل مزينة  اأحمد خليفة  الرائد  وق��ال 
الهيئات  لأم����ن  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��ن 
)معا  حملة  اأن  وال��ط��وارئ   واملن�ساآت 
مبادرة جمتمعية طرحتها  لنتعافى( 
ال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب����ي من 
اأج���ل ح��ث اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى اأخذ 
لقاحات كورونا -كوفيد 19 يف اإطار 
الفرو�س  انت�سار  من  للحد  امل�ساعي 
اإهتمام  خ��ال  وم��ن  دولتنا  اأن  مبينا 
بت�سجيع  ق��ام��ت  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
اللقاح وب�سكل  املجتمع وتوفر  اأفراد 

جماين.
ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  اأن  واأ���س��اف 
الفريق  م���ع���ايل  وب���ت���وج���ي���ه���ات  دب�����ي 
العام  ال��ق��ائ��د  امل���ري  خليفة  ع��ب��داهلل 
عبداهلل  اللواء  ومتابعة  دبي  ل�سرطة 
العامة  الإدارة  م��دي��ر  ال��غ��ي��ث��ي  ع��ل��ي 
والطوارئ   وامل��ن�����س��اآت  الهيئات  لأم���ن 
وقد  لنتعافى(  )م��ع��ا  حملة  اأط��ل��ق��ت 
املوؤ�س�سات  ك��ل  م��ن  ال��ت��ج��اوب  وج���دت 
خ����ال ال���ف���رتة امل��ا���س��ي��ة وم����ا ت���زال 
اأج����ل �سمان  ت��وا���س��ل ج��ه��وده��ا م���ن 
م�سيداً  اجلميع  اإىل  ر�سالتها  و�سول 
ال���دويل للريا�سات  دب��ي  ن���ادي  ب���دور 

ال��ب��ح��ري��ة وج���ام���ع���ة دب����ي يف اإجن����اح 
املبادرة .

من جانبه ، اأكد الدكتور نا�سر املرقب 
لل�سوؤون  دب���ي  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
الإداري��ة على اأهمية ال��دور املجتمعي 
وال���ت���ي حت��ر���س جامعة  ل��ل��ج��ام��ع��ات 
اأخذ  اأهمية  دبي على القيام به وعلى 
دور  اإىل  م�سرا   "19 "كوفيد  لقاح 
ن�سر  وامل��در���س��ة واجلامعة يف  الأ���س��رة 
ال��ت��وع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة ال�����س��ح��ي��ة لدى 
واملمار�سات  ال�سلوكيات  باتباع  الأبناء 
للم�ساهمة  وذلك  ال�سليمة،  ال�سحية 
فئاته من  بكافة  املجتمع  يف حت�سن 

العدوى واحلد من انت�سار الفرو�س 
متهيدا للق�ساء عليه.

واأكد اأهمية تكثيف التوعية لالتزام 
بالإجراءات الوقائية كدرع وقاية من 
م�سراً  واملعدية،  املو�سمية  الأمرا�س 
خال  م���ن  اإل  ي��ت��م  ل  ه����ذا  اأن  اإىل 
املعنية  امل��ج��ت��م��ع  م��وؤ���س�����س��ات  ت��ك��ات��ف 
واٍع ومثقف  ج��ي��ل وجم��ت��م��ع  لإي��ج��اد 

بطبيعة هذه الإجراءات
اللتزام  يف  ال��رتاخ��ي  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
قبل  م��ن  التعليمات  ب��ه��ذه  احلقيقي 
يعر�س  ق���د  خ���ط���راً  ي�����س��ك��ل  ف����رد  اأي 
لاإ�سابة  له  واملقربن  عائلته  اأف��راد 
ا�ست�سعار  ي�ستلزم  وه��ذا  بالفرو�س، 
ال��وط��ن��ي��ة والوعي  امل�����س��وؤول��ي��ة  ح��ج��م 
بنتائج عدم اللتزام بكافة الإجراءات 
اللقاح  اأخ��ذ  اإىل  اإ�سافة  الح��رتازي��ة 
ال�سحية  الثقافة  اإن  وق��ال  املنا�سب. 
ل����دى ال��ن�����سء وال��ط��ل��ب��ة ت��ع��ت��رب ذات 
اأه��م��ي��ة ك���ب���رة، ح��ي��ث اإن���ه���م ميثلون 
املجتمع،  يف  ه��ام��ة  و���س��ري��ح��ة  ن�سبة 
التوعية  على  ال��رتك��ي��ز  يجب  وعليه 
املفاهيم  م���ن  مل��ج��م��وع��ة  والإر������س�����اد 
ال�سحيحة  ال�����س��ح��ي��ة  وال�����س��ل��وك��ي��ات 

واإبعادهم عن ال�سلوكيات اخلطاأ.

والدحيل  ال�����س��ع��ودي  ال��ه��ال  ت�����س��ّدر 
الأوىل  جم��م��وع��ت��ي��ه��م��ا  ال����ق����ط����ري 
على  الأول  ب��ف��وز  ت���وال���ي���اً،  وال��ث��ال��ث��ة 
والثاين  ال�ستقال الطاجيكي 1-3، 
ع��ل��ى ال���س��ت��ق��ال الإي�����راين 4-3 يف 
دوري  مناف�سات  م��ن  الثالثة  اجل��ول��ة 

اأبطال اآ�سيا لكرة القدم.
يف املجموعة الأوىل، فاز الهال على 
ا�ستاد  ع��ل��ى  ال��ط��اج��ي��ك��ي  ال���س��ت��ق��ال 
بالريا�س،  ف��ه��د  ب��ن  في�سل  الأم����ر 
 )39( البليهي  علي  م��ن  ك��ل  بف�سل 
فيما  و64(،   52( ب��اه��ربي  وه��ت��ان 
حنونوف  وح������دت  ل��ل��خ��ا���س��ر  ����س���ّج���ل 

.)40(
الهال  لع��ب  م�ساركة  اللقاء  و�سهد 
�سامل الدو�سري بديًا بعد عودته من 

الإ�سابة.
بداأ الهال املباراة بقوة ف�سجل هدف 
اأندريه  ال��ب��رويف  ط��ري��ق  ع��ن  ال�سبق 
كارّيو لكن احلكم األغاه بداعي الت�سلل 

.)7(
غومي�س  بافيتيمبي  الفرن�سي  وراوغ 
الطاجيكي  الفريق  وحار�س  مدافعي 
ب�����س��ك��ل رائ�����ع، ول��ك��ن��ه ���س��دد ك���رة علت 
دقائق   6 م��رور  وبعد  امل��رم��ى )11(، 
املباراة  اأه���داف  اأّول  ي�سجل  ك��اد  فقط 

ولكن احلظ عانده.
ومن ركلة ركنية و�سلت الكرة للمدافع 
علي البليهي �سّددها قوية يف منت�سف 

املرمى معلًنا تقدم الهال )39(.
ال�ستقال  لعبو  ك��ث��راً  ينتظر  ومل 
حنونوف  ب��ف�����س��ل  ال���ت���ع���ادل  لدراك 

.)40(
ومع انطاقة ال�سوط الثاين، وا�سل 
ف�سدد  امل��رم��ى  على  خطورته  ال��ه��ال 
تقدم  معلًنا  امل��رم��ى  ك��رة يف  ب��اه��ربي 
فريقه )52(، ليعود وي�سيف الهدف 
الثاين ال�سخ�سي له والثالث لفريقه 
ب���ك���رة ���س��اق��ط��ة م����ن ف�����وق احل���ار����س 

.)64(
 7 بر�سيد  لل�سدارة  الهال  وارت��ق��ى 
نقاط، بينما جتمد ر�سيد ال�ستقال 
عند 4 نقاط يف املركز الثالث، بفارق 
الأهداف عن اأيه جي اأم كاي الأوزبكي 
الثاين الفائز على �سباب الأهلي دبي 

متذيل القاع بهدفن مقابل واحد.
ويلتقي الهال مع ال�ستقال جمددا 

�سمن اجلولة الرابعة ال�سبت.
وق�����ال م���درب���ه ال���ربازي���ل���ي روج����رو 
وك���ان  اأه�������داف   3 "�سجلنا  م��ي��ك��ايل 
اأ�سكر  لكني  امل��زي��د،  ت�سجيل  باإمكاننا 
التي  امل��ج��ه��ودات  على  ال��ه��ال  لعبي 

بذلوها".
وتابع "كنا الأف�سل يف جممل فرتات 
وا�ستحققنا  اأ�سلوبنا  وفر�سنا  املباراة 
جديدة  اأ�سماء  اأ���س��رك  و�سوف  ال��ف��وز، 

حال �سمان التاأهل للدور املقبل".
ويف ال�سياق ذاته، اأبدى هتان باهربي 
بجائزة  بفوزه  �سعادته  الهال  لعب 
اجلائزة  "هذه  مو�سًحا  املباراة،  رجل 
الأف�سل  ل��ت��ق��دمي  داف����ع  �ستعطيني 

خال الفرتة املقبلة".
ويف املباراة الثانية، قلب ايه جي ام كاي 
الأخرة  الدقائق  يف  تاأخره  الأوزبكي 
الأهلي  ليحقق فوز ثمينا على �سباب 
امللك  ا�ستاد  على  دبي الإماراتي 1-2 

فهد الدويل يف الريا�س.
الأول  ال�سوط  يف  الأهلي  �سباب  تقّدم 
قبل   ،)28( ال��ه��ا���س��م��ي  اأح���م���د  ع���رب 
اأن ي���رد اي���ه ج��ي ام ك���اي ب��ه��دف��ن يف 
ال��دق��ائ��ق الأخ���رة ع��ن ط��ري��ق يوفان 
دجوكيت�س )87( واأكرجمون كاملوف 
قاد  الثالثة،  املجموعة  )90+1(.ويف 
الكيني مايكل اأولونغا فريقه الدحيل 
ال��ق��ط��ري ل��ت��ح��ق��ي��ق ف����وز ث��م��ن على 
الإ�ستقال الإيراين 4-3، فيما حقق 
معمقا  الأول  ف��وزه  ال�سعودي  الأهلي 
-3�سفر،  ال��ع��راق��ي  ال�����س��رط��ة  ج���راح 

مقابل  نقاط  ب�سبع  الدحيل  ليت�سدر 
لاأهلي. و4  لا�ستقال   6

و�سجل اأولونغا ثاثية "هاتريك" من 
بينها هدف متاأخر قبل خم�س دقائق 
م��ن ال��ن��ه��اي��ة، م��ان��ح��اً ف��ري��ق��ه �سدارة 
وملحقاً  ال�سابعة  بالنقطة  املجموعة 
الذي  ب��الإ���س��ت��ق��ال  الأوىل  اخل�����س��ارة 
ال�ساد�سة  النقطة  ر�سيده عند  جتمد 
املناف�سة  باب  لُيفتح  الثاين،  املركز  يف 

على بطاقة التاأهل املبا�سرة اىل الدور 
ثمن النهائي على م�سراعيه.

مناف�سه  الإي�������راين  ال��ف��ري��ق  وف���اج���اأ 
فقط  دق��ائ��ق  اأرب���ع  بعد  بهدف  مبكراً 
عر�سية  مو�سوي  اأحمد  اأر�سل  عندما 
ح��ول��ه��ا اأم�����ر اأر�����س����ان ب���راأ����س���ه اىل 

ال�سباك.
لكن �سرعان ما عدل الفريق القطري 
ال��ن��ت��ي��ج��ة ع��ن��دم��ا ت��اب��ع اول��ون��غ��ا كرة 

ادمي�سلون جونيور  البلجيكي  �سددها 
وارتدت من احلار�س )10(.

وع������اد اول���ون���غ���ا ل��ي�����س��ع ال���دح���ي���ل يف 
املقدمة، م�ستثمراً خطاأ دفاعياً فادحاً 
من حممد مرادمند ليواجه احلار�س 

وي�سجل الهدف الثاين )27(.
لكن ال�ستقال عادل عرب املايل �سيخ 
دي��اب��ات��ي��ه ب��ع��د مت���ري���رة ج��م��ي��ل��ة من 
مهدي قايدي )34(، قبل اأن ي�ستعيد 

الفريق القطري الأ�سبقية عندما هياأ 
املعز علي كرة على طبق لعبد اهلل عبد 

ال�سام عاجلها يف املرمى )43(.
و�سغط ال�ستقال يف ال�سوط الثاين 
من  خطاأ  بعد  التعادل  هدف  لي�سجل 
التعامل  يف  زك���ري���ا  ���س��اح  احل���ار����س 
لفار�سيد  و���س��ل��ت  ع��ر���س��ي��ة  ك���رة  م���ع 
ا�سماعيلي مل يجد اأي عناء يف ايداعها 

ال�سباك )74(.
وتخلى فريق املدرب الفرن�سي �سربي 
ب��ع��د تبديات  لم��و���س��ي ع���ن احل����ذر 
ليخطف  الهجومية،  الفعالية  ع��ززت 
م�ستغًا  الثمن  الفوز  هدف  اولونغا 
مت���ري���رة ال��ب��دي��ل ا���س��م��اع��ي��ل حممد 

.)85(
الدحيل  ال��ربي��ك لع��ب  �سلطان  ق��ال 
غاية  يف  ف������وزاً  "حققنا  ال���ف���وز  ب��ع��د 
اأم���ام ف��ري��ق ق��وي وت�سدرنا  الأه��م��ي��ة 
بعد،  �سيئاً  نح�سم  مل  لكنا  املجموعة، 
ه��ن��اك م��واج��ه��ة اأخ���رى اأم���ام الفريق 
ناأمل  لكنا  �ستكون �سعبة ج��داً،  نف�سه 
ذات  ون��ظ��ه��ر  نف�سه  امل����ردود  ن��ق��دم  ان 

الروح من اجل حتقيق فوز جديد".
لعب  ي����زداين  �سيفا�س  ق���ال  ب�����دوره، 
التي  بال�سورة  "مل نظهر  الإ�ستقال 
ال�سابقتن،  امل��ب��ارات��ن  يف  عليها  ك��ن��ا 

كلفتنا  كثرة  دفاعية  اأخطاء  ارتكبنا 
التعادل  ب��ع��د  م�����رة...  اأك����رث  ال��ت��اأخ��ر 
ا�ستقبلنا  لكنا  بالفوز،  طمعنا   3-3

هدفا من هجمة مرتدة".
الأهلي  اأن��ع�����س  ال��ث��ان��ي��ة،  امل����ب����اراة  يف 
املجموعات عقب  دور  اآماله يف جتاوز 
بثاثية  العراقي  ال�سرطة  على  فوزه 
واملغربي   )22( ح�������س���ون  ع����ب����داهلل 
وعبدالرحمن   )37( فتوحي  اإدري�س 
الرديف  امللعب  غريب )90+4( على 
ملدينة امللك عبداهلل الريا�سية بجدة.

اأرب��ع نقاط  اإىل  الأهلي ر�سيده  ورفع 
ثالثة  ب��خ�����س��ارة  ال�����س��رط��ة  ُم��ن��ي  فيما 

تواليا.
ومع اأن بداية ال�سوط الأول، كانت دون 
اأن الأهلي جنح يف افتتاح  اإل  املاأمول، 
عبدالرحمن  لعب  عندما  الت�سجيل 
يتمكن  مل  ع���ر����س���ي���ة  ك������رة  غ����ري����ب 
ال�سيطرة  من  ال�سومة  عمر  ال�سوري 
ح�سون  عبداهلل  لزميله  لت�سل  عليها 
ي�سار  اىل  �سهولة  بكل  و�سعها  ال��ذي 

اأحمد با�سل )22(.
اأخرى لاأهلي عندما  ولحت فر�سة 
����س���وب ع���ب���داهلل ح�����س��ون ك����رة قوية 
با�سل  احمد  لكن  بعيدة،  م�سافة  من 

اأم�سكها برباعة )32(.

الهالل ال�شعودي والدحيل القطري يت�شدران  باأبطال اآ�شيا 

�سراكة بني �سرطة دبي والنادي البحري وجامعة دبي

»معا لنتعافى« مبادرة م�شرتكة للتوعية باأهمية اأخذ اللقاح
متجددة لدعم جهود موؤ�س�ستنا وت�سجيع االأفراد  م�ساهمة  • حارب: 

امل�ساهمة يف اإجناح احلملة اجلهات  ن�سكر  مزينة:  • اآل 
ومثقف واٍع   جيل  لبناء  التوعية   تكثيف  • املرقب: 

•• اأبوظبي-وام:

اأبو القا�سم لعب نادي ال�سارقة بذهبيتي" الإيبيه  توج البطل الأوملبي عاء 
والفلوريه" يف بطولة كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة للمبارزة لفئة العمومي 
مو�سم 2021، التي انطلقت م�ساء اأم�س الأول ب�سالة نادي بني يا�س. فيما 

فاز خليفة العربي لعب نادي بني يا�س بلقب مناف�سات " ال�سابر".
اأم�س الأول و�سط اجراءات  افتتحت املناف�سات يف الثامنة والن�سف من م�ساء 
البداية  يا�س على تطبيقها، وكانت  بني  نادي  اإدارة  احرتازية دقيقة حر�ست 
مع فعاليات م�سابقتي �ساحي "الإيبيه وال�سابر" حيث اقتن�س خليفه العربي 
لقب م�سابقة �ساح "ال�سابر" من مهند غازي لعب نادي ال�سارقة حامل لقب 
املا�سية، بعد مباراة مثرة جاءت نتيجتها /14/15/،  الن�سخة  البطولة يف 
فيما حل كل من على احلمادي لعب بني يا�س وحمد املازمي لعب ال�سارقة يف 
املركز الثالث. ويف م�سابقتي �ساحي "اليبيه والفلوريه" جنح البطل الأوملبي 
عاء اأبو القا�سم لعب نادي ال�سارقة يف ح�سم لقبيهما، بعد تقدميه عرو�سا 

فنية قوية للفوز يف املباراة النهائية على لعب نادي بني يا�س خليفه الزرعوين 
"الإيبيه"، وحل كل من عبد اهلل احلمادي لعب  6/15 / يف فئة  بنتيجة / 
يف  ايه" بدبي  اف  كي  "ام  اكادميية  لع��ب  الرحيم  عبد  وابراهيم  يا�س،  بني 
" مل يجد ابو القا�سم  " ال�سي�س  "الفلوريه  املركز الثالث. ويف م�سابقة �ساح 
�سعوبة يف ح�سم اللقب بعد الفوز يف مباريات الت�سفيات والدوار التالية حتى 
ل�ساحله على ح�ساب حمد اجلاف  التاي ح�سمها  النهائية  للمباراة  و�سوله 
4/15 /، وحل حممد ال�سايغ لعب نادي  لعب بني يا�س بنتيجة كبرة / 

الفجرة وحممد عبد الناظر لعب بني يا�س يف املركز الثالث.
اإدارة نادي  اأحمد نا�سر الري�سي رئي�س جمل�س  اللواء دكتور  املناف�سات  ح�سر 
الإم����ارات  ال��ع��ام لحت���اد  ال�سر  اأم���ن  ي��ا���س، وال��دك��ت��ورة ه��دى املطرو�سي  بني 
للمبارزة، وحممد غامن املن�سوري ع�سو جمل�س اإدارة، و�سهيل �سعيد العامري 
رئي�س �سركة بني يا�س لاألعاب الريا�سية، وحممد �ساملن ممثل الهيئة العامة 
للريا�سة، وعبدالرحمن املليجي ع�سو اإدارة الألعاب الفردية بنادي ال�سارقة، 
يا�س.  بني  بنادي  اللعاب  �سركة  ع�سوا  املن�سوري  وعو�س  القبي�سي  وحمده 

م�ست�سيف  يا�س  بني  اندية  ميثلون  لعبا   54 الول  اليوم  مب�سابقة  و�سارك 
البطولة، وال�سارقة، والفجرة، واكادميية "ام كى اف ايه" بدبي ومركز العن 
للمبارزة. واأقيمت البطولة برعاية �سركتي تيما الدولية واأب�سليوت لادوات 
الريا�سية. من ناحيته عرب اللواء دكتور اأحمد نا�سر الري�سي رئي�س جمل�س 
اإدارة نادي بني يا�س عن �سعادته بنجاح البطولة، موؤكداً على اعتزاز جمل�س 
ادارة نادي بني يا�س الريا�سي، با�ست�سافة اأغلى بطولت املبارزة لهذا املو�سم، 
البطولة التي حتمل ا�سم �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، م�سراً 
اأن البطولة �سهدت جناحاً كبرا على كافة الأ�سعدة التنظيمية والفنية  اإىل 
اأ�سرف عليها كوكبة من ابناء  والدقة يف تطبيق الإج��راءات الحرتازية التي 
املبارزة واجلهات  بالتن�سيق مع م�سوؤويل احتاد  املبارزة،  لعبة  النادي منت�سبي 

املخت�سة.
بالنادي  املبارزة  لعبة  ان  الريا�سي  يا�س  بني  ن��ادي  ادارة  جمل�س  رئي�س  واأك��د 
بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  وتوجيهات  دع��م  بف�سل  كبرة،  طفرة  �سهدت 
ن��ادي بني  الداخلية رئي�س  ال���وزراء وزي��ر  نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زاي��د 

يا�س لاألعاب الريا�سية، و�سمو ال�سيخ حامد بن زايد اآل نهيان ع�سو املجل�س 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي النائب الأول لرئي�س النادي، و�سمو ال�سيخ عمر بن 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  اأمناء موؤ�س�سة  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايد 
لاأعمال اخلرية والإن�سانية نائب رئي�س النادي، وحر�س �سموهم على دعم 
املبارزة  لعبة  ومنها  بها،  والنهو�س  واجلماعية  الفردية  الريا�سية  الأل��ع��اب 
اإىل تكوين  اأدى  التي حظيت بن�سيب وافر من الدعم والرعاية، المر الذي 
للمنتخبات  الأول  ال��راف��د  اأ�سبح  وال��ذي  ال��دول��ة  باأندية  للمبارزة  فريق  اأول 

الوطنية.
واأ�ساد الري�سي بجهود احتاد الإمارات للمبارزة برئا�سة املهند�س ال�سيخ �سامل 
اأنه خال �سنوات قليلة ا�ستطاع حتقيق العديد  بن �سلطان القا�سمي، موؤكدا 
من الإجنازات التي ي�سار لها بالبنان، يف جمالت ن�سر اللعبة وتكوين املنتخبات 
وا�ست�سافة  وتنظيم  املواطنن،  وامل��درب��ن  احلكام  وتاأهيل  القوية،  الوطنية 
والقارية  العربية  الحت��ادات  يف  املوؤثر  والتواجد  الكربى،  الدولية  الأح��داث 

والدولية.

اأبو القا�شم يحرز ذهبيتي »الأيبيه والفلوريه« والعربي يحلق بلقب »ال�شابر« يف كاأ�س رئي�س الدولة للمبارزة
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الفجر الريا�ضي

اأعلن رئي�س الحتاد الأوروبي لكرة 
األك�سندر  ال�سلوفيني  )ويفا(  القدم 
ت�سيفرين اأن مباريات الدور ن�سف 
اأوروب�����ا  اأب���ط���ال  دوري  يف  ال��ن��ه��ائ��ي 
املقبل،  الأ���س��ب��وع  اإق��ام��ت��ه��ا  امل���ق���ررة 
غر مهددة، وذلك بعد يومن من 
ال�سوبر  ال�����دوري  م�����س��روع  اإط����اق 

الذي باء بالف�سل.
مطولة  مقابلة  يف  ت�سيفرين  وق��ال 
تي يف" ال�سلوفينية  "بوب  قناة  مع 
فر�سة  "هناك  اإن  الأرب���ع���اء  م�ساء 
املباريات،  ت��ق��ام  األ  ن�سبياً  �سئيلة 
الأم����ور  ���س��ت��ك��ون  امل�ستقبل  يف  ل��ك��ن 

خمتلفة".
املو�سم  اأن  ه��و  "املفتاح  اأن  واأو���س��ح 
قد بداأ بالفعل. اإذا األغينا اللقاءات، 
التلفزيونية �ستطالب  القنوات  فاإن 

بتعوي�س".
وك�����ان وي���ف���ا ق���د اأ����س���ار ���س��اب��ق��اً اإىل 
ال�12  ا���س��ت��ب��ع��اد الأن���دي���ة  اإم��ك��ان��ي��ة 

ال�سوبر  للدوري  واملوؤ�س�سة  املن�سقة 
والقارية،  امل��ح��ل��ي��ة  امل��ن��اف�����س��ات  م��ن 
وبينها ثاثة تناف�س حالياً يف املربع 
الأخر بدوري الأبطال: مان�س�سرت 
وريال  )اإن��ك��ل��رتا(،  وت�سل�سي  �سيتي 

مدريد )اإ�سبانيا(.
لكن مذاك احلن، ان�سحبت الأندية 
امل�سروع،  م���ن  ال�����س��ت��ة  الإن��ك��ل��ي��زي��ة 
البطولة  ه�����ذه  ب��ف�����س��ل  ع���ّج���ل  م����ا 
اخلا�سة و�سبه املغلقة التي تخيلتها 
الكربى  الأن�����دي�����ة  اأول���ي���غ���ار����س���ي���ة 
الأبطال  دوري  م�سابقة  لتناف�س 

التاريخية.
ي�����س��ت�����س��ي��ف ري���ال  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
الدور  يف  الثاثاء  ت�سل�سي  م��دري��د 
�سيتي  ي�سافر  فيما  النهائي،  ن�سف 
���س��ان جرمان  مل��واج��ه��ة  ب��اري�����س  اإىل 

الأربعاء.
بناء  "اإعادة  اإىل  دع������ا  وب���ع���دم���ا 
وحدة" كرة القدم الأوروب��ي��ة، حذر 

ت�����س��ي��ف��ري��ن يف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه من 
من  "�ستعاين  املن�سقة  الأن��دي��ة  اأن 

منها  ت��رباأ  التي  عواقب" مبادرتها 
ع�سرة من موؤ�ّس�سيها علناً، با�ستثناء 

ريال وبر�سلونة حتى الآن.
واأو�سح ت�سيفرين اأنه يف ما يتعلق 

"�سناأخذ  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ب���الأن���دي���ة 
اعرتفت  اأن��ه��ا  حقيقة  الع��ت��ب��ار  يف 

بخطئها".
اأراد الآخرون امل�ساركة  "اإذا  واأ�ساف 
عليهم  ف�سيتعن  م�����س��اب��ق��ات��ن��ا،  يف 
امل�ساكل"،  و���س��ن��ح��ل  ب��ن��ا  الت�����س��ال 
اجلارية  امل�������س���اورات  اإىل  اإ����س���ارة  يف 
م����ع ال��ق�����س��م ال���ق���ان���وين ب���الحت���اد 

الأوروبي.
"اجل�سع  وانتقد ال�سلوفيني جمدداً 
اأن���ه ميكن  للغاية" ل��درج��ة  ال��ق��وي 
موؤامرة"  "نظرية  اإىل  ي����وؤدي  اأن 
امل��ن��اق�����س��ات حول  مم��اث��ل��ة يف خ�سم 
اأوروب�����ا بعد  اأب���ط���ال  اإ����س���اح دوري 
عام 2024. وقال ت�سيفرين "بكل 
اأحاورهم  م��ن  اأن  اأ���س��دق  غ��ب��اء، مل 
يعدون  ال����واق����ع  يف  ك����ان����وا  ي���وم���ي���اً 
لبد  ظهورنا.  خلف  اآخ��ر  م�سروعاً 
اأنني كنت �ساذجاً، لكن من الأف�سل 
اأن اأكون �ساذجاً من اأن اأكون كاذباً".

-116 للفوز  28 نقطة ليقود فريقه فينيك�س �سنز  �سّجل كري�س بول 
على فيادلفيا �سفنتي �سيك�سرز يف الدوري الأمركي للمحرتفن   113
 26 اإمبيد الأخ��رة من  اأبت كرة الكامروين جويل  ال�سلة، بعدما  بكرة 

مرتاً، الدخول يف ال�سلة باللحظات الأخرة.
واحتاج �سنز اإىل كل نقاط بول ومتريراته الثمانية، مبا يف ذلك رمياته 
احلرة الأخرة، لأن ت�سديدة اإمبيد بيد واحدة من قبل منت�سف امللعب، 
ارتطمت باللوح اخللفي ثم ارتدت من حافتي ال�سلة الأمامية واخللفية 

قبل اأن ت�سقط بعيداً مع انتهاء الوقت.
اأف�سل مدافعن يف  ب��ول  م��ع  لي�سبح  نقطة،   19 ب��وك��ر  دي��ف��ن  واأ���س��اف 
ال�سحيح من  امل��زي��ج  م��ا مينح �سنز  املو�سم احل���ايل،  الأم��رك��ي  ال���دوري 
انت�ساراً   42 املو�سم احلايل مع  اأداء فينيك�س  ال�سباب واخلربة. وحت�سن 

و16 خ�سارة، وبات يحتل املركز الثاين يف ترتيب املنطقة الغربية.
وهذه املرة الأوىل التي يخ�سر فيها �سيك�سرز مباريات متتالية على اأر�سه 
لعبيه  م��ن  لثاثة  فقداته  م��ع  مفاجئاً  يكن  مل  ذل��ك  لكن  املو�سم،  ه��ذا 
)اإ�سابة  هاري�س  توبيا�س  )مر�س(،  �سيمونز  بن  كال�سرتايل  الأ�سا�سين 

بالركبة(، و�سيث كوري )اإ�سابة بالورك(.
كثرين،  اأننا خ�سرنا لعبن  "اأعرف  ريفرز  دوك  �سيك�سرز  م��دّرب  وق��ال 

لكننا ما زلنا نريد الفوز".
ال��دوري هذا  فريق �سيف يف  اأف�سل  �سنز  فريق  ُيعّد  اأخ��رى،  ناحية  من 

املو�سم، مع فوزه يف �ست من اآخر �سبع مباريات له خارج اأر�سه.
و�سجل كل من ميكال بريدجز 18 نقطة، وكامرون جون�سون 15 نقطة، 
ودي اأندري اأيتون 10 نقاط ل�سنز، فيما قاد اإمبيد �سيك�سرز بر�سيد 38 

نقطة و17 كرة مرتدة.
14 نقطة  اأ�ساف تايريز ماك�سي  ب�18 نقطة، فيما  وعاونه داين غرين 
جورج  من  نقطة   11 اإىل  اإ�سافة  نقطة،   12 قرقماز  فرقان  وال��رتك��ي 

هيل.
منحت ثاثية بوكر التقدم ل�سنز 109-101 قبل دقيقتن من نهاية 
املباراة، لكن ثاثية قرقماز قبل ثانيتن من النهاية قل�ست الفارق اإىل 

نقطتن.
و�سجل بول واحدة من رميتن حرتن قبل 0،8 ثانية من النهاية ليتقدم 

فينيك�س 113-116.
وقال بول "اإذا كنت متقدماً بفارق ثاث نقاط، فاأنا اأريد دائماً اأن اأ�سجل 
�سيئاً  اأر  مل  وخرجت.  دخلت  الرمية  تلك  باأربعة.  لأتقدم  احل��رة  الرمية 
لدرء  �سيك�سرز  الأخ���رة  اإمبيد  حم��اول��ة  ت�سعف  ومل  قبل".  م��ن  ك��ذل��ك 

اخل�سارة والتوجه نحو التمديد على الأقل.
وقال مونتي ويليامز مدرب �سنز "كان من املمكن اأن تكون مباراة طويلة، 

وليلة طويلة مع نوم قليل".
ويف مباراة اأخرى، �سجل الكامروين با�سكال �سياكام 27 نقطة وا�ستحوذ 
نت�س  بروكلن  على  راب��ت��ورز  ت��ورون��ت��و  ليتفوق  م��رت��دة،  ك���رات  ت�سع  على 

على التوايل. الرابع  فوزه  ويحقق   ،103-114
متريرات  وثماين  مرتدة  ك��رة  و11  نقطة   28 اإيرفينغ  كايري  و�سجل 
حا�سمة لنت�س، فيما كان لزميله برو�س براون 21 نقطة و14 كرة مرتدة 

بعد دخوله بديًا.
�ستايت  غ��ول��دن  جن��م  �سل�سلة  وي����زاردز  وا�سنطن  اأوق���ف  ثانية،  جهة  م��ن 
ووري��رز �ستيفن كوري بعد ت�سجيله 30 نقطة على الأقل يف 11 مباراة 

متتالية، بفوزه عليه 114-118.
واأنهى كوري املباراة مع 18 نقطة، م�سجًا �سبعاً من اأ�سل 25 ت�سديدة، 
وحمققاً اأ�سواأ ن�سبة رميات ثاثية له هذا املو�سم مع ت�سجيل اثنتن من 
كوري "لقد كانت رحلة خا�سة بالتاأكيد. كانت هناك  وقال  ت�سديدة.   14
اأبداأ  اأن  يجب  الآن  التي متكنت من جتاوزها.  التاريخية  الأ�سماء  بع�س 

واحدة اأخرى".
الأق���ل يف ع�سر مباريات  نقطة على   30 ي�سجل  اأول لع��ب  ك��وري  وب��ات 

متتالية، منذ الراحل كوبي براينت.
ويف بورتاند، �سجل ال�سربي نيكول يوكيت�س 25 نقطة وت�سع متابعات، 
فيما اأحرز مايكل بورتر 17 نقطة ليقود دنفر ناغت�س للفوز الرابع على 

التوايل بتحقيقه انت�ساراً على بورتاند ترايل بايزرز 105-106.

ت�شيفريين: ن�شف نهائي دوري الأبطال غري مهدد 

•• دبي-وام:

الرزاق  عبد  "م" نا�سر  ال��ل��واء  برئا�سة  للكاراتيه  الإم���ارات  احت��اد  عقد 
لرئي�س  الأول  النائب  والآ�سيوي  الإم��ارات��ي  الحتادين  رئي�س  الرزوقي 
امللكية  اجل��ام��ع��ة  م��ع  تن�سيقياً  اج��ت��م��اع��اً  الول  اأم�����س  ال����دويل،  الحت���اد 
الت�سال  تقنية  عرب  وذل��ك  مقتابل،  حممد  برئا�سة  للكاراتيه  املغربية 

املرئي "عن بعد".
ورحب الرزوقي مبجل�س اإدارة اجلامعة امللكية املغربية للكاراتيه .. معربا 
عن تقديره للتعاون امل�سرتك بن الحتادين، وعن ثقة الحتاد الإماراتي 

بالنتائج الإيجابية التي �ست�سفر عن تعميق ال�سراكة مبا يخدم الطرفن 
على  واحل��ف��اظ  الدولية  ال�ساحة  على  الكاراتيه  ريا�سة  تواجد  لتعزيز 
ا�ستمرار اللعبة كريا�سة معتمدة يف الدورات الأوملبية بعد دخولها لأول 

مرة يف مناف�سات طوكيو 2021.
و�سهد الجتماع بحث العديد من املو�سوعات اخلا�سة بتو�سيع جمالت 
التعاون، وتبادل اخلربات، ومت التفاق على توقيع مذكرة تفاهم وتعاون 
ال�سداقة  بطولة  اإقامة  اأهمها  البنود،  من  ع��دداً  ت�سمل  الحتادين  بن 
بن الحتادين، وتنظيم دورات م�سرتكة للمدربن واحلكام، ومع�سكرات 
م�سرتكة بن املنتخبن لكت�ساب الاعبن للخربات الدولية، مع اعتماد 

اآليات حمددة لتنفيذ البنود التي تت�سمنها مذكرة التفاهم.
نطاق  بتو�سيع  املغربية  امللكية  اجلامعة  رئي�س  مقتابل  حممد  ورح��ب 
التعاون مع الحتاد الإماراتي لأبعد مدى، موؤكدا اأنه �سينعك�س بالإيجاب 
الحتاد  اإدارة  ملجل�س  ال�سكر  ووج���ه  ال��ب��ل��دي��ن،  يف  اللعبة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
الإماراتي، مرحبا بتوقيع مذكرة تفاهم لتدعيم اأوا�سر ال�سداقة والعمل 

امل�سرتك مبا يعزز التواجد العربي يف كافة املحافل الدولية.
دولة  يف  التفاهم  م��ذك��رة  لتوقيع  موعد  حتديد  على  ال��ط��رف��ان  وات��ف��ق 
رم�سان  �سهر  عقب  الطرفن،  بح�سور  املغربية  اململكة  يف  اأو  الإم���ارات 
الدويل  رئي�س الحتاد  �سبينو�س  انتونيو  التن�سيق حل�سور  بعد  املبارك، 

للكاراتيه لهذا احلدث.
عو�س  الرئي�س  نائبي  من  كل  الإم��ارات��ي  اجلانب  من  الجتماع  ح�سر 
الدرمكي، ومروان �سنكل، ورا�سد اآل علي الأمن العام لاحتاد، واملهند�س 
حممد  الإدارة  جمل�س  واأع�����س��اء  امل�ساعد،  ال��ع��ام  الأم���ن  �سام�س  حميد 
حربوك، ومرمي ال�سام�سي، وحممد عبا�س املدير التنفيذي وه�سام �سري 
ال�سكرتر الفني. ومن جانب اجلامعة امللكية املغربية للكاراتيه .. �سعيد 
اجلامعة  ممثل  مطيوط  وال��زي��ت��وين  للرئي�س،  الأول  النائب  ال�سراط 
عن  امل�سوؤول  الإبياري  اإبراهيم  والدكتور  اخلارجية،  العاقات  م�سئول 

الإعداد البدين ملنتخب املغرب للكاراتيه.

احتاد الإمارات للكاراتيه ونظريه املغربي يبحثان تعزيز التعاون امل�شرتك

�شنز يخطف فوزًا مهمًا من �شيك�شرز 
ورابتورز ُي�شقط نت�س 

ت�سدر ريال مدريد ترتيب الدوري ال�سباين لكرة القدم بفارق املواجهات 
بثاثية  قاد�س  على  ال�سريح  بفوزه  مدريد  اتلتيكو  ج��اره  عن  املبا�سرة 
اىل  ا�سبيلية  �سعود  �سهدت  التي  والثاثن  احلادية  املرحلة  يف  نظيفة 

املركز الثالث بفوز ثمن على ليفانتي -1�سفر.
الذي  مدريد  اأتلتيكو  مع  مت�ساوياً  نقطة   70 اىل  ر�سيده  ري��ال  ورف��ع 

يلتقي هوي�سكا .
وثاأر ريال خل�سارته اأمام قاد�س يف عقر داره ذهاباً بهدف نظيف.

ومرة جديدة، ُيدين الفريق امللكي بالفوز اىل مهاجمه الفرن�سي كرمي 
بنزمية الذي �سجل هدفن يف الدقيقتن 30 من ركلة جزاء و40، رافعاً 

يف ر�سيده اىل 21 هدفاً هذا املو�سم لرتقي اىل املركز الثاين 
ترتيب الهدافن وراء الرجنتيني ليونيل مي�سي 

العا�سر  ال���ه���دف  ان����ه  ك��م��ا  ب��ر���س��ل��ون��ة.  جن���م 
لبنزمية يف اآخر �ست مباريات منذ عودته 

من اإ�سابة يف اأواخر اآذار-مار�س.
الفارو  ف�سجله  ال��ث��ال��ث  ال���ه���دف  اأم����ا 
ب��ت��م��ري��رة م���ن بنزمية  اودري���وت�������س���ول 

اأي�ساً )33(.
وع������اد اىل ����س���ف���وف ري������ال ق���ل���ب دف����اع 

ال��ف��رن�����س��ي راف����اي����ل ف������اران بعد 
ت���ع���اف���ي���ه م�����ن ف���رو����س 

كورونا، والظهر المين داين كارباخال بعد �سفائه من ا�سابة ع�سلية 
يف فخذه. يذكر اأن ريال مدريد مدعو ملواجهة ت�سل�سي يف ن�سف نهائي 

دوري ابطال اوروبا ال�سبوع املقبل.
ويف املباراة الثانية، تقدم اإ�سبيلية للمركز الثالث بفوزه الثمن الأربعاء 

على م�سيفه ليفانتي -1�سفر.
وتقدم اإ�سبيلية للمركز الثالث موقتاً بر�سيد 67 نقطة.

ويلعب بر�سلونة املرتاجع للمركز الرابع مع مباراة موؤجلة، بر�سيد 65 
نقطة اأمام �سيفه خيتايف اخلمي�س اأي�ساً.

وهو الفوز الرابع توالياً للنادي الأندل�سي يف �سل�سلة من 7 مباريات مل 
يذق خالها طعم اخل�سارة يف الدوري )6 انت�سارات مقابل تعادل(، منذ 
�سقوطه اأمام اإلت�سي 1-2 يف املرحلة 26. كما حقق اإ�سبيلية فوزه ال� 

والعا�سر خارج معقله. املو�سم  هذا   21
38 نقطة، بخ�سارته الثانية  ومني ليفانتي الثاين ع�سر مع 
توالياً بعد �سقوطه اأمام فياريال 5-1 يف املرحلة 33 املقّدمة 
بعد قرار �سابقاً من الرابطة املحلية، حت�سباً لنخراط الندية 

ال�سبانية يف مباريات اأوروبية نهاية ال�سهر اجلاري.
بف�سل  الت�سجيل  لفتتاح  ال��ث��اين  ال�سوط  اإ�سبيلية  وانتظر 
�سو�سو  م��ن  العمق  يف  مت��ري��رة  اث��ر  الن�سري  يو�سف  املغربي 
اخلايل  املرمى  يف  وي�سدد  ليتجاوزه  باحلار�س  اأثرها  على  اإنفرد 

.)53(
ورفع املهاجم الدويل ر�سيده اإىل 17 هدفا 

يف "الليغا" يف هذا املو�سم.
على  اأو�سا�سونا  ف��از  ثانية،  م��ب��اراة  ويف 

�سيفه فالن�سيا 1-3.
وح��ق��ق اأو���س��ا���س��ون��ا ف���وزه ال��ث��ال��ث توالياً 
يف  -2�سفر،  واإلت�سي   1-2 فياريال  بعد 
ي��ذق خالها  م��ب��اري��ات مل   6 م��ن  �سل�سلة 
عدد  ونف�س  ان��ت�����س��ارات   3( اخل�����س��ارة  طعم 
اأمام  اأر���س��ه  �سقوطه على  ال��ت��ع��ادلت(، منذ 
املرحلة  يف  ن��ظ��ي��ف��ن  ب��ه��دف��ن  ب��ر���س��ل��ون��ة 

.26
الثامن  ل��ل��م��رك��ز  اأو����س���ا����س���ون���ا  وت���ق���دم 
ف��ي��م��ا جتمد  ن��ق��ط��ة،   40 ب��ر���س��ي��د 
ر�سيد فالن�سيا عند 35 نقطة 

يف املركز الرابع ع�سر.
الر�س  ا�سحاب  افتتح 
بف�سل  ال����ت���������س����ج����ي����ل 
امل��ه��اج��م ال�����س��اب اب��ن ال� 
خافير  ع����ام����ا   21
يف  ك��ال��ف��و  مارتيني�س 
واأ�ساف   ،13 الدقيقة 
الأرج����ن����ت����ي����ن����ي ج���ون���اث���ان 
الدقيقة  يف  ال���ث���اين  ك���ال���ري 
الثالث  م��ورال��ي�����س  وروب���رت���و   ،34
و�سجل   .67 الدقيقة  ركلة ج��زاء يف  من 
فالن�سيا هدف ال�سرف عرب املهاجم املخ�سرم 
الفرن�سي كيفن غامرو يف الدقيقة 30.

ريال يت�شدر موؤقتا الليغا.. واإ�شبيلية 
اإىل املركز الثالث 

زيدان يكيل املديح لبنزميا 
بعد فوز ريال مدريد

كال مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، املديح ملهاجمه كرمي بنزميا، 
على   0-3 للفوز  الفريق  ليقود  هدفن  الفرن�سي  الاعب  اأح��رز  بعدما 
القدم  لكرة  الإ���س��ب��اين  الأوىل  ال��درج��ة  دوري  و���س��دارة  ق��اد���س،  م�سيفه 

موؤقتاً.
وت�ساوى بنزميا مع راوؤول غونزاليز اأ�سطورة ريال مدريد بالت�سجيل يف 

مرمى 35 فريقاً خمتلفاً بالدوري.
وقال زيدان: "اأنا �سعيد حقاً مبا يفعله، اإنه لعب مهم لنا وخلطتنا ولي�س 
الآخرين  الاعبن  من  العديد  مل�ساعدته  بل  فقط،  الأه��داف  لت�سجيله 

للم�ساهمة يف اللعب".
اأن ي�ستمتع ريال مدريد به لفرتة  "ن�ستمتع مبا يفعله واأمتنى  واأ�ساف: 
اأطول، اإنه رائع فيما يتعلق باللعب بن خطوط املناف�سن وميكن العثور 

عليه ب�سهولة، ثم يحرز الأهداف، اأمر مثايل".
يف  اللقب  حلامل  الأوىل  ه��ي  ج���زاء،  ركلة  م��ن  الت�سجيل  بنزميا  وافتتح 
امل�ساعد  الفيديو  حكم  ت��دخ��ل  الأول(،  )ت�سرين  اأك��ت��وب��ر  منذ  ال����دوري 

لحت�سابها.
اأح��رز هدفه  ال��ذي  اأودري����وزول  األ��ف��ارو  الثاين للمدافع  الهدف  ثم �سنع 

الأول مع ريال مدريد.
ورفع الفوز ر�سيد ريال مدريد اإىل 70 نقطة متفوقاً باملواجهات املبا�سرة 

على اأتلتيكو مدريد الذي يواجه هوي�سكا اأم�س اخلمي�س.



 
متالزمة القلب املنك�شر تقتل الن�شاء 9 مرات اأكرث من الرجال

اأن الن�ساء عر�سة للوفاة ب�سبب  اأظهرت درا�سة اأ�سرتالية جديدة، 
متازمة القلب املنك�سر 9 مرات اأكرث من الرجال.

ك�سف بحث جلامعة مونا�س يف ملبورن لأول مرة طريقة للوقاية 
من �سرر متازمة القلب املنك�سر وعك�س م�ساره، واملعروف اأي�ساً 

با�سم اعتال ع�سلة القلب.
ت�سبب املتازمة �سعف البطن الأي�سر، الذي يعترب حجرة ال�سخ 
غالباً  التي  املجهدة  العاطفية  املحفزات  ب�سبب  للقلب،  الرئي�سية 
عن  النف�سال  اأو  حبيب  وف��اة  مثل  ال�سادمة،  الأح���داث  تتبع  ما 
فاإن  مونا�س،  من جامعة  الأ�سطا  �سام  الدكتور  وح�سب  ال�سريك. 
احتمال وفاة الن�ساء مبتازمة القلب املنك�سر اأكرب 9 اأ�سعاف من 

احتمال وفاة الرجال به، خا�سة بعد انقطاع الطمث.
واأكد الأ�سطا، على اأن الأمر مرتبط بالتنظيم الهرموين وتاأثره 
الهائل يف تلف القلب. ويرجح اخلرباء اأن ال�سبب ارتفاع هرمونات 
النقبا�س  الأي�سر عن  البطن  القلب، وتوقف  التي تغمر  التوتر 
ا�ستخدموا  ال��ف��ئ��ران،  على  درا���س��ة  فريق مونا�س  اأج���رى  ال��ع��ادي. 
خ��ال��ه��ا ع��ق��ار ���س��وب��ر ران��ي��ل��وه��دروك��ام��ي��ك، ل��ع��اج ال�����س��رط��ان يف 
وعك�س  القلب،  �سحة  يف  كبر  حت�سن  اإىل  اأدى  وال��ذي  اأ�سرتاليا، 

اأعرا�س متازمة القلب املنك�سر.
لعاج  ا�ستخدامه  على  ت��واف��ق  مل  ال�سحية  ال�سلطات  اأن  ورغ���م 
تطوير  يف  �سي�ستمرون  العلماء  اأن  اإل  املنك�سر،  القلب  متازمة 

العقار لعتماده ر�سمياً، وفق �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

فيتامني K يحارب ال�شيخوخة 
بفوائد  يتمتع   K فيتامن  اإن  للتغذية  الأمل��ان��ي��ة  اجلمعية  قالت 
ويحارب  ناحية  من  الأم��را���س  من  يقي  اإن��ه  حيث  جّمة؛  �سحية 

ال�سيخوخة من ناحية اأخرى.
عملية  تنظيم  ع��ل��ى  يعمل   K فيتامن  اأن  اجلمعية  واأو���س��ح��ت 
تخرث الدم، كما اأنه يحمي العظام من اله�سا�سة، ويقي من تكل�س 
ال�سراين ومن ال�سرطان. وبالإ�سافة اإىل ذلك يقي الفيتامن من 
K1، وهو يوجد يف  نوعن:  اإىل   K فيتامن  وينق�سم  التجاعيد. 
اخل�سراوات الورقية مثل ال�سبانخ والكرنب ويف الأع�ساب الطازجة 
القابلة  الفيتامينات  �سمن  الفيتامن  ه��ذا  ويندرج  والأف��وك��ادو. 
كي متت�سه  ال��ده��ون،  مع  تناوله  ينبغي  اأي  ال��ده��ون،  يف  للذوبان 
اللحوم  الغذائية يف  فتتمثل م�سادره   K2 فيتامن  اأم��ا  الأم��ع��اء. 

مثل كبد البط، والبي�س ومنتجات الألبان مثل جنب اجلودة.

حب�س الغازات غري �شحي
الغازات من اأكرث امل�ساكل اله�سمية ال�سائعة التي ت�سبب ال�سيق، 
اأو عند  الغليظة  الأمعاء  البكرتيا يف  تن�ساأ عادة من تخمر  والتي 

تفاعل حم�س املعدة مع الطعام يف الأمعاء الدقيقة.
ويعمد كثرون اإىل حب�س الغازات جتنباً لاإحراج اأمام الآخرين، 
�سلبية،  اآث��ار  على  ينطوي  ال��غ��ازات  ه��ذه  اأن حب�س  يعلموا  اأن  دون 

ح�سب موقع "اإم اإ�س اإن".
الأمل  ال���غ���ازات،  حلب�س  �سيوًعا  الأك���رث  اجل��ان��ب��ي  ال��ت��اأث��ر  الأمل: 
الناجم عن ال�سغط املتزايد يف الأمعاء الذي ميكن اأن يرتاوح بن 

ب�سيط وحاد.
البطن،  انتفاخ  اإىل  الأمعاء،  يف  الغازات  احتبا�س  ي��وؤدي  النتفاخ: 
للج�سم  الفم: ميكن  الغازات من  بالنزعاج. خروج  ال�سعور  واإىل 
املنا�سب،  الوقت  اإذا مل يتخل�س منها يف  الغازات  اإع��ادة امت�سا�س 
وق��د ت��ع��ود ال��غ��ازات م��ن الأم��ع��اء اإىل امل��ع��دة، وجت��د طريقها اإىل 

البلعوم لتخرج من الفم على �سكل جت�سوؤ اأو زفر.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

نا�شا تنتج الأوك�شجني النقي على املريخ 
قالت اإدارة الطران والف�ساء الأمريكية "نا�سا" اإنها �سجلت �سابقة اأخرى خارج كوكب الأر�س خال اأحدث مهماتها 

اإىل املريخ وهي حتويل ثاين اأك�سيد كربون من الغاف اجلوي للكوكب الأحمر اإىل اأك�سجن نقي ميكن تنف�سه.
وحتقق ال�ستخراج غر امل�سبوق لاأك�سجن من الهواء الرقيق للمريخ يوم الثاثاء بوا�سطة جهاز جتريبي على 
منت املركبة اجلوالة بر�سيفران�س ذات العجات ال�ست التي هبطت على �سطح املريخ يف 18 فرباير �سباط بعد 

رحلة ا�ستغرقت �سبعة اأ�سهر من الأر�س.
وقالت نا�سا اأم�س الأول الأربعاء اإن اجلهاز، وهو يف حجم حمم�سة اخلبز وُيعرف اخت�سارا با�سم موك�سي، اأنتج نحو 

خم�سة جرامات من الأك�سجن اأي ما يكفي لتنف�س رائد ف�ساء ملدة ع�سر دقائق تقريبا.
وعلى الرغم من توا�سع املنتج الأويل، فاإن الإجناز ميثل اأول ا�ستخراج جتريبي ملوارد طبيعية من بيئة كوكب اآخر 

حتى ي�ستخدمها الب�سر مبا�سرة.
وقالت ترودي كورتي�س امل�سوؤولة يف اإدارة تكنولوجيا مهمات الف�ساء يف نا�سا يف بيان "موك�سي لي�س جمرد اأول اأداة 
لإنتاج الأك�سجن يف عامل اآخر وح�سب". وو�سفته باأنه اأول تكنولوجيا من نوعها مل�ساعدة املهمات يف امل�ستقبل يف 

اآخر. متلكه" اأرا�سي" كوكب  "ما  على  "العي�س 
ويعمل اجلهاز من خال التحليل الكهربائي الذي ي�ستخدم احلرارة ال�سديدة لف�سل ذرات الأك�سجن عن جزيئات 

غاز ثاين اأك�سيد الكربون الذي ي�سكل نحو 95 باملئة من الغاف اجلوي للمريخ.
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كيف تتعامل مع الختالف يف الراأي عن ال�شريك؟
حتدث اخلافات يف اأف�سل العاقات. ولكن ماذا اإذا كانت هذه املرة ب�سبب 

ما ت�ساهده على التلفزيون اأو لإبقاء اجلوارب املثقوبة اأو التخل�س منها؟
وماذا لو كان اخلاف حول الأ�سئلة والق�سايا ال�سيا�سية التي مت�س قيمك؟ 
الأم��ر كثراً حتى  الو�سع احل��ايل يف ظل جائحة كورونا، ل ي�ستغرق  ويف 
واآخرون  القيود لي�ست جيدة مبا يكفي  اأن  البع�س  الأم��ور. يعتقد  حتتدم 

يعتقدون اأنها �سارمة للغاية و"اأ�سبه بالأنفلونزا"!
ويف الواقع ال�سغط الناجت عن هذا الو�سع ال�ستثنائي امل�ستمر منذ فرتة 

طويلة الآن، ل يجعل التحدث عن الأ�سياء �سهًا.
الختاف  الآخ���ر؟  الطرف  يخيف  راأي  عن  ال�سريك  ك�سف  عن  م��اذا  اإذن 
اأم��راً جديدا  ال��راأي دائما كان ي�سع �سغطا على العاقات، وه��ذا لي�س  يف 
ب�سبب اجلائحة.  وهذا ميكن اأن يوؤدي اإىل ك�سف الطرف الآخر فجاأة عن 
اآراء تفزعك وتغ�سبك. وتقول الطبيبة النف�سية ناتايل كراه: "يف الأوقات 
الطبيعية، ميكن جتاهل هذا لفرتة ولكن عندما يحتدم الأمر ويزيد خال 

اجلائحة، فاإن له قدرة نا�سفة ميكنها اأن تت�سبب يف انهيار العاقات".
وتقول ا�ست�ساري العاقات الزوجية اأنيكا بوكنهاور: "عندما يتعلق الأمر 
بالق�سايا ال�سيا�سية هناك ثنائيات جتد من ال�سهل املناق�سة. اإنهم يحبون 

الدخول يف نقا�س فكري اإنهم ي�ستمتعون به".  

مفاجاأة ب�شاأن �شرعة الدينا�شور العمالق تي رك�س
رك�س"  "تران�سور�س  الدينا�سور  اأن  اإىل  جديد  هولندي  بحث  تو�سل 
كان  اأبطاأ مما  ي�سر  كان  الطبا�سري،  الع�سر  اللحوم من  اآك��ل  العماق، 
يعتقد �سابقا على النقي�س من جت�سيده يف الأف��ام ال�سينمائية واأنه كان 

على الأرجح يتحرك ب�سرعة �سر الإن�سان.
الدينا�سور،  اأن��ث��ى  لهيكل  الأب��ع��اد  ثاثي  كمبيوتر  من��وذج  على  وبالعمل 
الهولندي،  الطبيعة  متحف  يف  رك�س"،  "تي.  با�سم  اخت�سارا  يعرف  الذي 
اأعاد الباحث با�سا فان بيلرت بناء الع�سات والأربطة ليكت�سف اأن ال�سرعة 
وهي  ال�ساعة،  يف  كيلومرت   4.61 كانت  الأرج��ح  على  للدينا�سور  املف�سلة 

قريبة من �سرعة م�سي الب�سر واخليول.
اأوب��ن �سو�سايتي  "رويال  الدينا�سورات ن�سرته دوري��ة  ويف مقال عن حركة 
لعب  ال�سخم،  الدينا�سور  ذيل  اإن  وزم��اوؤه  بيلرت  فان  قال  �ساين�س"، 
دوراً مهماً يف حركته. وبحثوا كيف ينتج احليوان حركة طبيعية متكررة، 
وا�سعن يف ح�سبانهم لي�س ع�سات ال�ساق فح�سب كما يف درا�سات �سابقة، 
ولكن اأي�سا حركة الذيل والتي من �ساأنها تقليل كمية الطاقة امل�ستخدمة. 

ومن خال ح�ساب اإيقاع خطوة "تي. رك�س"، قدر الباحثون �سرعة م�سيه.

العامل على موعد مع 
زخات �شهب مذهلة

الفلك،  بظواهر  املهتمون  يرتقب 
ال�سهب" اأو  ب�"زخة  ي��ع��رُف  ح��دث��ا 
تكون  على  النيزكي"،  "النهمار 
املتابعة متاحة عرب العن املجردة 

فقط، دون احلاجة اإىل معدات.
ميل"،  "ديلي  �سحيفة  وبح�سب 
���س��ي��ل��غ هذا  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  ف���اإن���ه يف 
منت�سف  ب���ع���د  ذروت�������ه  الن���ه���م���ار 
اإ���س��اءة ما يزيد  الليل، من خ��ال 

عن 18 �سهابا يف كل �ساعة.
ويختلف توقيت ذروة هذه الزخات 
من ال�سهب، من منطقة اإىل اأخرى 

يف العامل.
ال��ذروة �ستكون  اأن  واأ�ساف امل�سدر 
بعد منت�سف الليل، لكن امل�ساهدة 
�ستكون اأف�سل بعد �سروق ال�سم�س 

مبا�سرة اأو قبل غروبها.
الفلك مبر�سد  وقالت باحثة علم 
"غرينوي�س" امللكي، �سيلز ماركيز، 
بع�س  ي��ن��ال  ق��د  القمر  �سطوع  اإن 
الزخات،  ه��ذه  متابعة  من  ال�سيء 
اأي اأن الظروف لن تكون م�ساعدة.
"زخة  اأي  الظاهرة  ه��ذه  وحت�سل 
قطع  ت���دخ���ل  ع���ن���دم���ا  ال�سهب"، 
اجل����وي  ال����غ����اف  اإىل  ال����ن����ي����ازك 
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ميا يف الثانية الواحدة.
اإىل  ال��ن��ي��ازك  وع��ن��دم��ا ت�سل ه��ذه 
ال��غ��اف اجل���وي، حت��رتق وي�سدر 
حمام  يف  ن��راه  ال��ذي  ال�سوء  عنها 
"ال�سهب" فت�سبح ال�سخور مرئية 

خال الليل.

ديزين تعر�س اأفالم �شوين 
على حمطاتها التلفزيونية 

اأعلنت دي��زين و �سوين عن �سفقة 
اأن تعر�س بوا�سطة  تتيح ل� ديزين 
ال��ت��دف��ق��ي وع��ل��ى حمطاتها  ال��ب��ث 
ال�سابقة  الأف������ام  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
بيكت�سرز"،  ل�"�سوين  وامل�ستقبلية 
�سمن  ت��ن��درج  التي  تلك  فيها  مب��ا 

امتياز "مارفل".
وتن�س �سروط التفاق على اإعطاء 
�سركة "ديزين" الأمركية احلق يف 
اأن تبث يف الوليات املتحدة اأفام 
�سُتطَرح  التي  بيكت�سرز"  "�سوين 
من �سنة 2022 اإىل 2026، مقابل 

مبلغ مل ُيك�َسف عنه.
"ديزين"  الت���ف���اق  مي��ّك��ن  ك��ذل��ك 
التي  ���س��ب��ك��ت��ه��ا  ع��ل��ى  ت��ب��ث  اأن  م���ن 
التدفقي  ل��ل��ب��ث  م��ن�����س��ات  ت�����س��م 
و"هولو"  با�س"  ك�"ديزين 
وقنوات تلفزيونية ك�"اإيه بي �سي" 
اإك�س"  و"اإف  ت�سانلز"  و"ديزين 
من  جيوغرافيك"  و"نا�سيونل 
بيكت�سرز"  "�سوين  اأف���ام  لئ��ح��ة 

املوجودة راهناً.
"هولو"  من�سة  اأن  ب��ي��ان  واأو���س��ح 
���س��ت��ك��ون ق������ادرة ع��ل��ى ال���ب���دء ببث 
"�سوين"  اأفام  من  كبر"  "عدد 
يف �سهر حزيران-يونيو من ال�سنة 

احلالية.
"�سوين"  اأع�������م�������ال  وت���ت�������س���م���ن 
ال�������س���اب���ق���ة ع���������دداً م�����ن الأف��������ام 
جماهرياً،  جن��اح��اً  ح��ق��ق��ت  ال��ت��ي 
والأف�����ام  "جوماجني"،  وم��ن��ه��ا 
ال�����س��اب��ق��ة وال���اح���ق���ة ال��ت��ي تدور 
الأب�����ط�����ال  ع��������وامل  اأح�����داث�����ه�����ا يف 
غرار  على  "مارفل"،  اأو  اخلارقن 

"�سبايدرمان".

ع�شية قمة املناخ.. اإيكيا تتربع مبليار يورو
اخلرية  ال���ذراع  ت�سّكل  ال��ت��ي  اإي��ك��ي��ا،  موؤ�س�سة  تعهدت 
ل�سركة الأثاث ال�سويدية العماقة، التربع مبليار يورو 
)1،2 مليار دولر( للحد من انبعاثات غازات الحتبا�س 
يف  �سُتخ�س�س  التي  الأم���وال،  و�ست�ستهدف  احل���راري. 
القادرة  الربامج  �سنوات،  خم�س  مدى  على  منح  �سكل 

على حتقيق نتائج على املدى الق�سر.
لوكالة  هيغيني�س  ب��ر  للموؤ�س�سة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وق���ال 
فران�س بر�س اإن "الهدف يتمثل يف احلّد من انبعاثات 
وقت  اأ���س��رع  يف  احل���راري  لاحتبا�س  امل�سببة  ال��غ��ازات 
ممكن". واأ�ساف "اإذا خف�ست انبعاثات غازات الحتبا�س 
احل������راري مب���ق���دار ط���ن واح����د ه���ذا ال���ع���ام، ف�سيكون 
5 �سنوات".  ذل��ك يف  اأك��رث فاعلية مما لو حتقق  ذل��ك 
واأو�سحت املوؤ�س�سة اأن الأموال التي تعهدت التربع بها 
ت�ساف اإىل 500 مليون يورو �سبق اأن التزمت تقدميها 

ملبادرات املناخ لل�سنوات اخلم�س املقبلة.
بذاته �سيفيد من  املوؤ�س�سة مل حتدد م�سروعاً  اأن  ومع 
احلاجة  اإىل  املثال  �سبيل  على  هيغيني�س  ا�سار  التربع، 
ل�ستبدال مئات الآلف من مولدات الديزل امل�ستخدمة 
الدول  من  الكثر  يف  الدخل  املنخف�سة  املجتمعات  يف 

النامية واإقامة �سبكات تعمل بالطاقات املتجددة.

م�شنة �شحية اأكرب عملية احتيال هاتفية ب�32 مليون دولر  
قالت �سرطة هونغ كونغ، اإن امراأة تبلغ 90 عاما �سرق منها 
تظاهروا  حمتالن  قبل  من  دولر،  مليون   32 يعادل  ما 
باأنهم م�سوؤولون �سينيون، يف اأكرب عملية احتيال هاتفية 
م�سجلة يف امل�ستعمرة الربيطانية ال�سابقة. ويف هونغ كونغ، 
غالبا ما يكون امل�سنون هدفا للمحتالن الذين ي�ستغلون 
�سعفهم لإجبارهم على اإجراء حتويات. وهذه املرة كانت 
ال�سحية م�سنة تبلغ من العمر 90 عاما وتعي�س يف منطقة 
بيك؛ اأكرث مناطق املدينة ثراء والواقعة على اأحد اجلبال 
املطلة على جزيرة هونغ كونغ، وفق ما اأو�سحت ال�سرطة 
وتظاهروا  املا�سي،  ال�سيف  بال�سيدة،  املحتالون  وات�سل   .
باأنهم م�سوؤولون يف اأجهزة الأمن ال�سينية واأخربوها باأن 
جنائية  ق�سية  يف  احتيالية  بطريقة  ا�ستخدمت  هويتها 
اإج��راء حتويات  اإن عليها  يف ال�سن القارية. وقالوا لها 
اإىل ح�سابات تعود اإىل املحققن الزائفن، حلماية ثروتها 
ولأغرا�س التحقيق، وفق ما ذكرت �سحيفة "�ساوث ت�ساينا 

مورنينغ بو�ست" نقا عن م�سادر ال�سرطة. 

هكذا توؤثر الرتبية القا�شية على دماغ طفلك
القا�سية"  "الرتبية  م��ن  ج��دي��دة  كندية  درا���س��ة  ح���ذرت 
اأن  اإىل  م�����س��رة  ال��ط��ف��ل،  دم���اغ  ع��ل��ى  ال�سلبي  وت��اأث��ره��ا 
طفلك،  وج��ه  يف  الغ�سب  اأو  ال�سرب  اأو  املتكرر  ال�سراخ 

ميكن اأن يوؤثر على هياكل دماغه يف مرحلة املراهقة.
ونظر باحثون من جامعتي مونرتيال الكندية و�ستانفورد 
اأدمغة  على  القا�سية  ال��رتب��ي��ة  ت��اأث��رات  يف  الأم��ري��ك��ي��ة، 
التي حتاول  الأوىل  ال��درا���س��ة ه��ي  الأط��ف��ال. وتعد ه��ذه 
وقلق  القا�سية  الرتبية  ممار�سات  بن  ال��رواب��ط  حتديد 
�سوفرين،  �سابرينا  وكتبت  اأدمغتهم.  وت�سريح  الأط��ف��ال 
املوؤلفة الرئي�سية: "اإن الآثار تتجاوز التغرات يف الدماغ. 
الآب��اء واملجتمع  اأن يفهم  املهم هو  اأن  "اأعتقد  واأ�سافت: 
اأن  اأن ال�ستخدام املتكرر ملمار�سات الأبوة القا�سية ميكن 

ي�سر بالنمو الجتماعي والعاطفي والعقلي للطفل".
ووجد الباحثون اأن الأطفال الذين ن�سوؤوا على "الرتبية 
القا�سية"، طوروا ق�سرة ف�س جبهية ولوزة خمية اأ�سغر 
- وهما بنيتان دماغيتان تلعبان دوراً رئي�سياً يف التنظيم 

العاطفي وظهور القلق والكتئاب.

مهمة ف�شائية جديدة ل�شاروخ فيغا 
ل�ساروخ  ج��دي��دة  اإط���اق  املقبل عملية  الأ���س��ب��وع  جت��ري 
يف غويانا  كورو  قاعدة  من  الأوروب��ي  "فيغا" الف�سائي 
اإ�سبا�س"  "اأريان  جمموعة  اأب��ل��غ��ت  م��ا  على  الفرن�سية، 
يف  ال�سابقة  مهمته  ف�سلت  بعدما  ب��ر���س  ف��ران�����س  وك��ال��ة 
ومن  ا�سطناعين.  قمرين  فقدانه  اإىل  واأدت  اخلريف 
اأن ي�سع خال  ال��وزن  ال�ساروخ اخلفيف  املفرت�س بهذا 
ني�سان-اأبريل   28 الأرب��ع��اء  ليل  ع�سرة  الثامنة  مهمته 
29 منه قمراً ا�سطناعياً يف مدار الكوكب  اإىل اخلمي�س 
الأزرق هو الأول من كوكبة حل�ساب "اإيربا�س ديفن�س اأند 
�سباي�س" خم�س�سة ملراقبة الأر�س. وكان ال�ساروخ �سقط 
يف البحر يف 17 ت�سرين الثاين-نوفمرب 2020 بعد وقت 
ق�سر من اإقاعه حامًا القمر ال�سطناعي الإ�سباين 
الب�سري،  للت�سوير  املخ�س�س  "�سيو�سات-اإجنينيو" 
والقمر ال�سطناعي الفرن�سي "تاراني�س"، وهو اأول اأداة 

علمية لر�سد اجلانب املخفي من العوا�سف الرعدية.

م�شل�شالت رم�شان.. هل يخدع 
الرتيند اجلمهور؟

املناف�سة  ا�ستعلت  مع بداية املو�سم الرم�ساين، 
وبداأت  فنًيا،  املختلفة  ال��درام��ي��ة  الأع��م��ال  ب��ن 
اجلماهر يف النق�سام حول امل�سل�سل الأف�سل، 
امل�سل�سات  ب��ن  ي��ت��وق��ف  اآخ���ر مل  ل��ك��ن ���س��راع 
واأبطالها منذ بداية �سهر ال�سيام حول �سدارة 

"الرتيند".
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  ت�سفحك  اأث��ن��اء 
ب��ط��ل م�����س��ل�����س��ل بت�سدر  ���س��ت��ج��د اح��ت��ف��اء م���ن 
ممثل  �ستجد  ثم  الرتيند،  "م�سل�سله" لقائمة 
ن�سر  يف  م�ساعدتهم  على  جمهوره  ي�سكر  اآخ��ر 
ا�سم "م�سل�سله" ليت�سدر قائمة تريند يف نف�س 
بتلك  الت�سكيك  يف  اجل��م��ه��ور  وي���ب���داأ  امل��ن�����س��ة، 

ذلك؟ يحدث  فكيف  "الرتيندات"، 
يقول خبر تكنولوجيا املعلومات تامر حممد: 

"املن�سات املختلفة تعتمد على تفاعل اجلمهور 
لبناء قائمة الرتيند، فمثًا )يوتيوب( يعتمد 
على  يعتمد  )ج��وج��ل(  امل�ساهدة،  الأع��ل��ى  على 
يعتمدا  و)ت��وي��رت(  )في�سبوك(  ب��ح��ًث��ا،  الأك���رث 
من�سورات  يف  ت������داوًل  الأك�����رث  ال��ك��ل��م��ات  ع��ل��ى 
"�سكاي  ملوقع  حممد  وي�سيف  امل�ستخدمن". 
نيوز عربية": "عند عر�س م�سل�سل معن، قد 
يحتل مركًزا يف قائمة الرتيند، نظًرا حلديث 
اجل��م��ه��ور ع��ن��ه وق���ت ال��ع��ر���س، ث��م ي��ت��م عر�س 
عنه  باحلديث  اجلمهور  وليبداأ  اآخ��ر،  م�سل�سل 
وكلما  الرتيند،  قائمة  يف  مركًزا  ويحتل  ا  اأي�سً
الإلكرتونية مع  املن�سة  زاد تفاعل م�ستخدمي 
قائمة  يف  م��رك��زه  ارت��ف��ع  كلما  م��ع��ن،  م�سل�سل 

الرتيند، ورمبا ي�سل اإىل �سدارتها".

مزارعان يتفقدان حم�سول القمح باالأر�س بعد هطول اأمطار غزيرة يف حقل على م�سارف اأمريت�سار بالهند -ا ف ب

بريانكا �شوبرا ونيك 
جونا�س بلقطة رومان�شية 
رومان�سية  �سورة  �سوبرا   ال�سهرة  بريانكا  الهندية  املمثلة  ن�سرت 
جتمعها بزوجها الفنان الأمركي  نيك جونا�س  يف �سفحتها اخلا�سة 
و�سط  عام  مكان  يف  معه  وظهرت  الجتماعي،  التوا�سل  موقع  على 
الطبيعة ، معتمدًة ماب�س �ستوية و�سعر بت�سريحة مرفوعة بطريقة 
كا�سيكية. وكانت �سوبرا قد اأثارت اجلدل بن متابعيها بعد ن�سرها 
يف  ج��ون��ا���س،  نيك  الأم��رك��ي  النجم  زوج��ه��ا  برفقة  �سور  جمموعة 
�سفحتها اخلا�سة على موقع التوا�سل الجتماعي، وظهرت بال�سور 
مرتدية جاكيت مك�سوفاً عند بطنها وبنطال بت�سميم �سروال باللون 
اعترب  الآخ��ر  والبع�س  البع�س،  اإعجاب  اإطالتها  واأث��ارت  الأبي�س، 
اأنها مل توفق باإطالتها، واأن ارتداءها جاكيت مك�سوفاً لهذه الدرجة 

مل يتنا�سب مع اإطالتها، وا�سفن اإياها ب�"اجلريئة".


