
اجتم�ع ا�شتثن�ئي ملجل�س حقوق الإن�ش�ن ب�ش�أن النزاع 

اأزمة اإن�صانية يف غزة.. وجهود التهدئة تتوا�صل

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

   

العليا لالأخوة الإن�صانية ومفو�صية الأمم املتحدة لالجئني 
توقعان خطاب نوايا لإطالق مبادرات اإن�صانية م�صرتكة

•• جنيف-وام:

ال�سامية للأمم  املفو�سية  و  الإن�سانية  العليا للأخوة  اللجنة  وقعت 
���س��راك��ة تهدف  ن��واي��ا لتاأ�سي�س  ال��لج��ئ��ن خ��ط��اب  ل�����س��وؤون  امل��ت��ح��دة 
واحلماية  امل�ساعدة  لتقدمي  م�سرتكة  اإن�سانية  مبادرات  تنظيم  اإىل 

الدولية للجئن وغريهم من الأ�سخا�س املعنين.
ياأتي ذلك �سمن جهود اللجنة العليا لتفعيل وثيقة الأخوة الإن�سانية 
التي وقعها ف�سيلة الإمام الأكرب الدكتور اأحمد الطيب �سيخ الأزهر 
يف  الكاثوليكية  الكني�سة  بابا  فرن�سي�س،  البابا  وقدا�سة  ال�سريف، 
الرابع من فرباير 2019م يف اأبوظبي برعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الأعلى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 

للقوات امل�سلحة ، راعي الأخوة الإن�سانية.     )التفا�سيل �س2(

�صحة تعلن عن توفر لقاح فايزر-
بيونتيك يف جميع اإمارات الدولة

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية »�سحة« بالتن�سيق والتعاون 
امل�ساد  بيونتيك  فايزر-  لقاح  توفر  اأبوظبي عن   - ال�سحة  دائ��رة  مع 
لفريو�س »كوفيد19-« بالإ�سافة اإىل لقاح �سينوفارم يف جميع املراكز 
جميع  يف  )�سحة(  ل�سركة  التابعة  الوطني  امل�سح  وم��راك��ز  ال�سحية 

اإمارات الدولة.
واأو�سحت )�سحة( اأن لقاحي »فايزر- بيونتيك« و»�سينوفارم« متوفران 
يف 46 مركزاً يف اإمارة اأبوظبي والإمارات ال�سمالية والتي متثل املراكز 
امل�سح  وم��راك��ز  التطعيم  مراكز  اإىل  بالإ�سافة  لها  التابعة  ال�سحية 

الوطني املنت�سرة يف جميع اإمارات الدولة.     )التفا�سيل �س4(

زار مركز اأبوظبي للخالي� اجلذعية واأ�ش�د بجهود الع�ملني يف اخلطوط الأم�مية 

حممد بن زايد: الإمارات تعطي اأولوية ق�صوى 
لقطاع ال�صحة وتطوير ال�صناعات الطبية

�صاركوزي اأمام املحكمة يف ق�صية 
النتخابية  حلملته  النفاق 

 •• باري�س-اأ ف ب:
ال�سابق  الفرن�سي  الرئي�س  ميثل 
ن��ي��ك��ول ����س���ارك���وزي جم�����ددا اأم����ام 
اخلمي�س  م���ن  اع���ت���ب���ارا  امل��ح��ك��م��ة 
امل��ف��رط يف حملته  الإن��ف��اق  بتهمة 
�سهر  بعد   ،2012 ع��ام  الرئا�سية 
ق�سية  يف  اإدان�����ت�����ه  م����ن  ون�������س���ف 

اأخرى.
كان من املفرت�س اأن تبداأ املحاكمة، 
�سهرا،  ت�ستمر  اأن  املقرر  من  التي 
مت  ل���ك���ن  م����ار�����س  اآذار  م��ن��ت�����س��ف 
املحامي  ن���ق���ل  ب�����س��ب��ب  ت��اأج��ي��ل��ه��ا 
امل�ست�سفى.  اإىل  لف��ري��ل��و  ج���ريوم 
ال�سخ�سية  ه����و  امل���ح���ام���ي  وه������ذا 
ت�سبب  ال���ذي  امل��ل��ف  يف  الرئي�سية 
اليمن  اأو�ساط  يف  متتالية  بهزات 
باأنه  ���س��ارك��وزي  واأب��ل��غ  الفرن�سي. 
لن يتهرب خلل املحاكمة الثانية 
اجلل�سات  ���س��وى  يح�سر  ل��ن  لكنه 
يف  ا�ستجوابه  ويتوقع  تعنيه.  التي 

ا�سبوع 14 يونيو.

ا�صتباكات مع �صوريني ي�صوتون 
لبنان يف  الأ���ص��د  ل�صالح 

•• بريوت-وكاالت:

ت�سهد العديد من املناطق اللبنانية 
لبنانين  ب�����ن  اإ������س�����ك�����الت  ع�������دة 
و����س���وري���ن وه����م يف ط��ري��ق��ه��م اإىل 
ال�����س��ف��ارة ال�����س��وري��ة ب���ال���ق���رب من 
ب������ريوت ل��������لإدلء ب���اأ����س���وات���ه���م يف 

النتخابات الرئا�سية ال�سورية.
نهر  م��ن��ط��ق��ة  اإ����س���ك���ال يف  وجت������دد 
الكلب، �سمايل بريوت، حيث ح�سل 
مواطنن  وب����ن  ب��ي��ن��ه��م  ت�������س���ارب 
�سورين يحملون الأعلم ال�سورية 
و���س��ور ب�����س��ار الأ����س���د، و���س��ق��ط عدد 
معلومات  وتتحدث  اجل��رح��ى.  من 
عن وفاة مواطن �سوري يف منطقة 
البقاع الأو�سط كان يتوجه للإدلء 
تعر�سه  ن��ت��ي��ج��ة  و���س��ق��ط  ب�����س��وت��ه، 
ل��ل�����س��رب. وف��ت��ح��ت ه���ذه احل����وادث 
النقا�س عن بقاء ال�سورين املوؤيدين 
لب�سار الأ�سد يف لبنان، حيث طالب 
للأ�سد  �سي�سوت  مم��ن  �سيا�سيون 

مغادرة لبنان.

اإ����ص���اب���ة زع���ي���م ب��وك��و 
خطرية   ب��ج��روح  ح���رام 

 •• كانو-اأ ف ب:
حرام  بوكو  جماعة  زعيم  اأ�سيب 
اأبو بكر �سكوي بجروح خطرية يف 
حماولة انتحار تفاديا لأ�سره من 
م�سلحن مرتبطن بتنظيم داع�س 
الإرهابي يف �سمال �سرق نيجرييا، 
كما اعلن اخلمي�س لوكالة فران�س 
بر�س م�سدران قريبان من اأجهزة 

ال�ستخبارات.
وق���ال امل�����س��دران اإن���ه ب��ع��د معارك 
م���ع م��ق��ات��ل��ن م���ن ت��ن��ظ��ي��م داع�س 
اأب��و بكر  افريقيا، حو�سر  يف غرب 
�سكوي ورجاله الأربعاء يف معقلهم 

غابة �سامبي�سا.
يقع  لكي ل  امل�سدرين  اأح��د  واأك��د 
ر�سا�سة  �سكوي  اأط��ل��ق  الأ���س��ر  يف 
يف �سدره واخرتقت كتفه. ا�سيب 

بجروح خطرية.
وذكر امل�سدر اأن عددا من مقاتليه 

جنح يف الفرار ونقلوه معهم.
ثان  ا�ستخباراتي  م�سدر  و���س��رح 
�سكوي  بكر  اأب��و  اأن  بر�س  لفران�س 
ا���س��ي��ب ب���ج���روح خ��ط��رية ب��ع��د اأن 
فجر ع��ب��وات يف امل��ن��زل ال���ذي جلاأ 

اإليه مع رجاله.
ومل ي�سدر ظهرا اأي رد من اجلي�س 
ات�سال  يف  النيجريية  وال�سلطات 

اأجرته وكالة فران�س بر�س.
نيجرييا  ����س���رق  ���س��م��ال  وي�����س��ه��د 
 10 اأك��ر من  مت��ردا جهاديا منذ 

�سنوات.

املنظمة توؤكد اأن الوب�ء مل ينته بعد
ال�صحة العاملية: اللقاحات املرخ�صة 

فعالة �صد جميع ن�صخ كوفيد
•• كوبنهاغن-اأ ف ب:

املتاحة  ال��ل��ق��اح��ات  اأن  اخلمي�س  اأم�����س  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأك���دت 
واملعتمدة حاليا فعالة �سد كل متحورات فريو�س كورونا، لكنها دعت يف 

الوقت نف�سه اإىل موا�سلة التحرك بحذر يف مواجهة كوفيد19-.
العاملية من  ال�سحة  ملنظمة  الوروب��ي  الفرع  كلوغه مدير  هانز  وح��ذر 
اأوروب��ا، ما زال يجب جتنب ال�سفر  اأنه رغم حت�سن الو�سع ال�سحي يف 
تلك  خ�سو�سا  ج��دي��دة«،  و�سكوك  م�ستمر  تهديد  مواجهة  »يف  ال��دويل 
الهند  يف  اكت�سفت  وال��ت��ي  الفريو�س  م��ن  اجل��دي��دة  بالن�سخة  املرتبطة 

لكنها انت�سرت اإىل دول اأخرى.
وقالت كاثرين �سمولوود م�سوؤولة الطوارئ يف منظمة ال�سحة العاملية 

يف اأوروبا اإنه تهديد غام�س موؤكدة اأن الوباء مل ينته بعد.
اأ�سارت منظمة ال�سحة العاملية يف مذكرة ُن�سرت على موقعها اللكرتوين 
اإىل اأن املتحورات ظاهرة �سائعة وحميدة يف اأغلب الأحيان لكنها ميكن 

اأن ت�سبح خطرية اإذا قامت بتعديل �سلوك الفريو�س.

•• عوا�صم-وكاالت:

قال التلفزيون ال�سعودي اأم�س اخلمي�س، اإن التحالف 
ال���ذي ت��ق��وده ال��ري��ا���س ل��ق��ت��ال احل��وث��ي��ن يف اليمن 
اأطلقتها  ملغومة  طيار  دون  ط��ائ��رة  ودم��ر  اع��رت���س 
جازان  منطقة  على  اإي���ران  م��ع  املتحالفة  اجلماعة 

احلدودية ال�سعودية.
منذ  التحالف  يعلنه  احل��دود  اأول هجوم عرب  وه��ذا 

فرتة هدوء �سادت خلل عيد الفطر. 
اإىل ذلك، دعت م�سر اليمنين بالتوحد خلف املبادرة 

ال�سعودية حلل اأزمة بلدهم.
واأك��دت على �سرورة التفاف كافة الأط��راف اليمنية 
حول املبادرة مبا يحقن دماء ال�سعب اليمني ويدعم 

جهود اإحلل ال�سلم.
وخلل ا�ستقبال وزير اخلارجية �سامح �سكري، اأم�س 
دغر  بن  عبيد  اأحمد  الدكتور  القاهرة،  يف  اخلمي�س 
د الوزير امل�سري  رئي�س جمل�س ال�سورى اليمني، جَدّ
ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى م��وق��ف م�����س��ر ال��ث��اب��ت جت���اه الأزم����ة 

 •• مو�صكو-اأ ف ب:
اخلمي�س  ال����ك����رم����ل����ن  رح��������ب 
يتعلق  ما  يف  اإيجابية  مبوؤ�سرات 
بالعلقات مع وا�سنطن بعد اأول 
لقاء بن وزير اخلارجية الرو�سي 
�����س����ريغ����ي لف�����������روف ون����ظ����ريه 

الأمريكي اأنتوين بلينكن.
الكرملن  با�سم  املتحدث  و�سرح 
لل�سحافين  بي�سكوف  دميرتي 
اإيجابي  موؤ�سر  ذات��ه  بحد  اللقاء 
و�سفه  لف��������روف  ب������اأن  م����ذك����را 

بالبناء.
با�سم  امل����ت����ح����دث  اع����ت����رب  ك����م����ا 
تخلي  اإيجابيا  موؤ�سرا  الكرملن 
وا�سنطن عن فر�س عقوبات على 
يف  امل�����س��ارك��ة  الرئي�سية  ال�����س��رك��ة 
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بن اأملانيا ورو�سيا.
الأربعاء  وبلينكن  لفروف  ولقاء 
هام�س  ع����ل����ى  ري���ك���ي���اف���ي���ك  يف 
القطبّية  املنطقة  جمل�س  انعقاد 

ال�سمالّية هو الأول بن امل�سوؤولن 
منذ و�سول جو بايدن اإىل البيت 

الأبي�س يف كانون الثاين يناير.
اأن  ال��وا���س��ح  م��ن  بي�سكوف  وق���ال 
ت��ك��ون �سهلة.  ال��ع��م��ل��ي��ة ل��ن  ه���ذه 
امل�ساكل  م���ن  ال���ع���دي���د  ت���راك���م���ت 
امل���ح���ادث���ات  ه�����ذه  اأن  م���و����س���ح���ا 
التحليل  يف  ب��ال��ت��اأك��ي��د  �ست�ساهم 

اجلاري يف مو�سكو للقاء املرتقب 
بوتن  فلدميري  الرئي�سن  بن 

وجو بايدن.
ال��ق��م��ة يف  ه���ذه  اأن تعقد  ومي��ك��ن 
ثالثة  دول����ة  ي��ون��ي��و يف  ح���زي���ران 
مل  لكن  ووا�سنطن،  ملو�سكو  وفًقا 
ي��ت��م ب��ع��د حت��دي��د ر���س��م��ي��ا املكان 

والزمان.

مواقــيت ال�صالة
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الإمارات تدين حماولة احلوثيني 
ا�صتهداف جازان بطائرة مفخخة

•• اأبوظبي-وام:

اأعربت دولة الإمارات عن اإدانتها وا�ستنكارها ال�سديدين ملحاولت ميلي�سيات 
املدنية  والأعيان  املدنين  ا�ستهداف  اإي��ران،  املدعومة من  الإرهابية  احلوثي 
ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية  باململكة  ج��ازان  يف  ومتعمدة  ممنهجة  بطريقة 

من خلل طائرة مفخخة، اعرت�ستها قوات التحالف.
الدويل  بيان �سادر عن وزارة اخلارجية والتعاون  الإم���ارات يف  واأك��دت دول��ة 
اأن ا�ستمرار هذه الهجمات الإرهابية جلماعة احلوثي يعك�س حتديها ال�سافر 

للمجتمع الدويل وا�ستخفافها بجميع القوانن والأعراف الدولية.
لوقف  وحا�سما  فوريا  يتخذ موقفا  اأن  على  ال��دويل  املجتمع  ال���وزارة  وحثت 
هذه الأعمال املتكررة التي ت�ستهدف املن�ساآت احليوية واملدنية واأمن اململكة، 
هذه  ا�ستمرار  اأن  م��وؤك��دة  العاملين،  القت�ساد  وا�ستقرار  الطاقة  واإم����دادات 
الهجمات يف الآونة الأخرية يعد ت�سعيدا خطريا، ودليًل جديداً على �سعي 
هذه امللي�سيات اإىل تقوي�س الأمن وال�ستقرار يف املنطقة. )التفا�سيل �س2(

الإمارات جتدد التزامها بتعزيز 
الأمن وال�صالم يف اأفريقيا

•• نيويورك - وام:

جددت دولة الإمارات التزامها بالعمل مع ال�سركاء لتعزيز الأمن وال�سلم 
يف اأفريقيا، كذلك خلل ع�سوية جمل�س الأمن للفرتة 2022 - 2023.
جاء ذلك يف البيان اخلطي لدولة الإمارات خلل املناق�سة املفتوحة ملجل�س 
التي  ال�سن  وزي��ر خارجية  يي  وان��غ  معايل  برئا�سة  امل�ستوى  رفيع  الأم��ن 
ترتاأ�س بلده املجل�س ل�سهر مايو 2021، والذي عقد من خلل الت�سال 
املرئي، وناق�س معاجلة الأ�سباب اجلذرية للنزاع يف اأفريقيا يف ظل التعايف 

من تف�سي جائحة كوفيد19-.                                      )التفا�سيل �س2(

حممد بن زايد يطلع على تخ�س�سات »مركز اأبوظبي للخليا اجلذعية« واخلدمات التي يقدمها   )وام(

رئي�س الوزراء ال�سابق ل يزال يحطم الرقام القيا�سية يف �سعبيته

طابور طويل لتلقي اللقاح يف كمبوديا   )رويرتز(

لفروف وبلينكن خلل لقائهما   )ا ف ب(

حت�لف دعم ال�شرعية يدمر ط�ئرة حوثية دون طي�ر

م�صر تدعو للتوحد خلف املبادرة ال�صعودية حلل اأزمة اليمن

الكرملني: موؤ�صرات اإيجابية حول العالقات مع وا�صنطن 

بني مو�شكو ووا�شنطن
لهذا اأ�صبح القطب ال�صمايل

 منطقة ت�وت�ر ج�دي�دة!
•• الفجر – خرية ال�صيباين

بينما جتتاح الرياح اجلليدية الطوف اجلليدي، تك�سر ثلث غوا�سات قادرة على حمل 
�سواريخ بالي�ستية نووية اجلليد وت�سعد اىل ال�سطح، على بعد ب�سع مئات الأمتار من 
بع�سها البع�س. مت ن�سر هذا الفيديو يف نهاية �سهر مار�س على ح�ساب اجلي�س الرو�سي 
على موقع يوتيوب. متت م�ساهدة الفيديو اأكر من مليون مرة، وياأتي هذا لين�ساف 

اإىل ال�سور العديدة للتمارين الع�سكرية التي ن�سرتها رو�سيا يف ال�سنوات الأخرية. 
ا، قبل عام، ويف  وحتى تذّكر باأنها القوة الع�سكرية العظمى لأق�سى ال�سمال، نفذت اأي�سً

نف�س املنطقة، هبوطاً جريئاً باملظلت على ارتفاع 10 كيلومرتات.
بعد ما يقارب 30 عاًما من تفكك الحتاد ال�سوفياتي، ا�ستعادت مو�سكو موطئ قدمها 
ال��ب��اردة، لأن الوليات  اأج��واء احل��رب  اأخ��رى ت�سود  بقواتها يف القطب ال�سمايل. وم��رة 

املتحدة اأي�سا اأجرت مناورات كبرية.                                   )التفا�سيل �س13(

�ص 05

�ص 09

�ص 17

“اأبوظبي الدويل لل�صيد” من�ّصة مثالية لبيع 
و�رساء واإنتاج اأجود ال�صقور املُكاثرة يف الأ�رس

اأخبار الإمارات

بعد قرار ال�صي�صي.. حترك 
م�رسي فوري لإعمار غزة

عربي ودويل

ح�صاد دوري اخلليج العربي “3”.. مهدي 
علي “كلمة ال�رس” يف عودة الفريق اإىل �صكة 

الفجر الريا�صي
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•• اأبوظبي-وام:

اطلع �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة على تخ�س�سات )مركز اأبوظبي 
للخليا اجلذعية( واخلدمات التي يقدمها و�سراكاته العلمية على 
امل�ستقبلية لتحقيق  اإىل خططه  اإ�سافة  املحلي واخلارجي  امل�ستوين 

اأهدافه املرجوة �سمن الإ�سرتاتيجية العامة للدولة يف قطاع ال�سحة. 
وا�ستمع �سموه من الأطباء والباحثن - خلل زيارة قام بها اإىل املركز 
وا�ستجابتها  الدولة  ال�سحي يف  القطاع  دعم جهود  دوره يف  ب�ساأن   -
التي ينفذها من خلل  الأبحاث  واأه��م  ملواجهة جائحة كوفيد19- 
ا�ستخدامه اأحدث التقنيات املتطورة لإيجاد حلول وعلجات متقدمة 

للعديد من الأمرا�س.                                  )التفا�سيل �س2(

•• غزة-عوا�صم-وكاالت:

اعلنت الأمم املتحدة اأم�س اخلمي�س اأن جمل�س حقوق الإن�سان 
النزاع  ب�ساأن  ا�ستثنائية  جل�سة  يف  املقبل  ال���س��ب��وع  �سيجتمع 
 27 يف  امل��ق��رر  الجتماع  و�سينظم  الإ�سرائيلي.  الفل�سطيني 
اأيار مايو بطلب من باك�ستان ب�سفتها من�سقة منظمة التعاون 
ال�سلمي، وال�سلطات الفل�سطينية التي جمعت تواقيع كافية 
الأمم  اأو���س��ح��ت  كما  املجل�س  الأع�����س��اء يف  ال�47  ال���دول  م��ن 

املتحدة يف بيان مقت�سب.
حلقوق  اخل��ط��ري  الو�سع  ال���دول  �ستدر�س  الج��ت��م��اع  وخ���لل 
الإن�سان يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة مبا يف ذلك القد�س 

ال�سرقية.
الق�سف  ج���راء  ال�سحايا  ح�سيلة  ت���زال  ل  بينما  ذل��ك  ي��اأت��ي 
تتدهور  فيما  الرت��ف��اع،  يف  اآخ���دة  غ��زة،  قطاع  يف  الإ�سرائيلي 
ومدار�س  منازل  تدمري  مع  كبري  ب�سكل  الإن�سانية  الأو���س��اع 

العاملية،  ال�سحة  منظمة  دفع  مما  للمدينة،  التحتية  والبنى 
الأربعاء، اإىل اإطلق نداء عاجل لتلبية الحتياجات الإن�سانية 

لغزة وال�سفة الغربية.
الغربية  وال�سفة  غزة  قطاع  يف  الإ�سرائيلي  الت�سعيد  واأ�سفر 
والقد�س، حتى اليوم، اإىل مقتل 259 �سخ�سا، واإ�سابة اأكر 

من 8 اآلف بجروح.
وحدة   1800 ت�����س��رر  ع��ن  ر���س��م��ي��ة  اأرق�����ام  ك�سفت  غ���زة،  ويف 
الأونروا  مدار�س  اإىل  املئات  جل��اأ  فيما  كامل«،  »ب�سكل  �سكنية 

وامل�ست�سفيات وامل�ساجد، يف حماولة اإىل اإيجاد ماأوى.
وف��ي��م��ا يتعلق مب��دار���س ال��ق��ط��اع، ف��ق��د ت�����س��ررت ح���وايل 46 

مدر�سة حكومية منذ بدء الهجمات على قطاع غزة.
اإ�سرائيل  اإن  الفل�سطينية،  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
القطاع؛  يف  التعليمية  واملوؤ�س�سات  املدار�س  ا�ستهداف  توا�سل 
بالبنية  ج�سيمة  اأ���س��رار  واإحل���اق  الق�سف  عمليات  خ��لل  من 

التحتية املدر�سية.

بدء  منذ  حكومية  مدر�سة   46 ح��وايل  ت�سرر  اإىل  واأ���س��ارت 
العملية على القطاع، ومبنين ملديريتي تعليم �سمال وغرب 
لوكالة  وتابعة  خا�سة  م��دار���س  تعر�س  اإىل  بالإ�سافة  غ��زة، 

الغوث لعتداءات مماثلة.
واأ�سافت اأن الأ�سرار طالت الغرف ال�سفية واملرافق وال�ساحات، 
مما �سينتج عنه اأعباء جديدة بحق التعليم الذي يعاين اأ�سل 
ال�سعبة  الظروف  نتيجة  التعليمية؛  املوؤ�س�سات  يف  نق�س  من 

التي مر وما زال مير بها القطاع.
وفيما يتعلق بالقطاع ال�سحي، اأدى الق�سف الإ�سرائيلي قبل 
اأيام، اإىل تدمري املركز الوحيد يف غزة الذي يوفر فحو�سات 
فريو�س كورونا، مما يزيد املخاوف املتعلقة بعدم القدرة على 

مواجهة تف�سي الوباء، ليزيد من معاناة الأهايل.
باملياه  يتعلق  فيما  خانقة  اأزم���ة  ال��ق��ط��اع  �سكان  ي��واج��ه  كما 
والكهرباء، خا�سة بعد تهديد وزير ال�ستخبارات الإ�سرائيلي، 

اإيلي كوهن، الثلثاء، بقطع الكهرباء عن غزة.

ب�إمك�نه اأن ي�شبح موؤ�ش�س الفيليبية

فرن�صا: هل �صيكون اإدوار فيليب املنقذ لعام 2022؟
•• الفجر -اأوليفر بيفود –ترجمة خرية ال�صيباين

اأي��ن �سيكون يف  2022؟  اأبريل ومايو  اأي��ن �سيكون يف 
يونيو؟ وماذا �سيفعل؟ من النادر اأن تكون ال�سخ�سية 
ذلك،  ومع  �سحيح.  والعك�س  ا.  اأي�سً موجودة  الغائبة 
ال�سائدتان، حالًيا، لإدوار فيليب.  ال�سمتان  فهذه هما 
املتوقع لرئي�س للجمهورية  ال��وزراء غري  احتّل رئي�س 
 1145 طيلة  ماتينيون  ف��ن��دق  ب����دوره،  متوقع  غ��ري 

يوليو   3 يف  كا�ستك�س  ج��ان  حمله  يحل  اأن  قبل  يوًما 
الرجل  ح��اف��ظ  ���س��ه��ًرا،  ع�سر  اأح���د  وط��ي��ل��ة   .2020
قبل  م��ن  فيليب  اختيار  ك��ان  القمة.  يف  �سعبيته  على 
فاجاأ  قد   ،2017 مايو  يف  للحكومة،  رئي�سا  ماكرون 
للراأي  نكرة متاًما  كان  ودون قدح،  �سخ�س.  اأكر من 
العام الفرن�سي خارج مدينة لوهافر )ال�سن ماريتيم( 
اأج��ل احلركة  لبلديتها )الحت��اد من  رئي�ًسا  كان  التي 
ال�����س��ع��ب��ي��ة، ث���م )اجل���م���ه���وري���ون( م��ن��ذ ع����ام 2010.  

الأمن  رك��ائ��ز  اأح��د  ُي��ع��ُدّ  اليمن  اأن  باعتبار  اليمنية، 
احلل  تغليب  ���س��رورة  على  م�سددا  العربي،  القومي 
وفق  �ساملة  ت�سوية  اإىل  و���س��وًل  ل��لأزم��ة  ال�سيا�سي 

املرجعيات الأ�سا�سية املُتفق عليها.
و�سرح ال�سفري اأحمد حافظ املُتحدث الر�سمي با�سم 
على �سرورة  اأك��د  �سكري  الوزير  اأن  اخلارجية  وزارة 
و�سع  اإىل  يف�سي  نحو  على  ال�سيا�سي  احل��ل  تغليب 
حد للتدخلت ال�سلبية يف ال�ساحة اليمنية، وي�سمن 
وي�����س��ون مقدرات  اأرا���س��ي��ه،  و���س��لم��ة  اليمن  وح���دة 
ال�سعودية  ب��امل��ب��ادرة  �سكري  ورح��ب  اليمني.  ال�سعب 
�سرورة  على  التاأكيد  وج��دد  اليمنية،  الأزم��ة  لإنهاء 
يدعم  مب��ا  حولها  اليمنية  الأط����راف  ك��اف��ة  ال��ت��ف��اف 

جهود اإحلل ال�سلم.
اليمني  ال�����س��ورى  رئ��ي�����س جمل�س  م��ن ج��ان��ب��ه، ع��رب 
وللجالية  لليمن،  املُ�ستمر  م�سر  لدعم  تقديره  عن 
بلده  تطلع  ع��ن  م��ع��رب��اً  م�سر،  يف  املقيمة  اليمنية 
لتعزيز ُمتلف اأُطر التعاون الثنائي، ل�سيما يف اإطار 

املجالت ذات الأولوية للجانب اليمني.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأعربت دولة الإمارات عن اإدانتها وا�ستنكارها ال�سديدين 
امل��دع��وم��ة من  الإره��اب��ي��ة  مل��ح��اولت ميلي�سيات احل��وث��ي 
اإي�����ران، ا���س��ت��ه��داف امل��دن��ي��ن والأع���ي���ان امل��دن��ي��ة بطريقة 
ال�سعودية  العربية  باململكة  جازان  يف  ومتعمدة  ممنهجة 
قوات  اعرت�ستها  مفخخة،  طائرة  خ��لل  من  ال�سقيقة، 

التحالف.
واأكدت دولة الإمارات يف بيان �سادر عن وزارة اخلارجية 
الإرهابية  الهجمات  ه��ذه  ا�ستمرار  اأن  ال��دويل  والتعاون 
جلماعة احلوثي يعك�س حتديها ال�سافر للمجتمع الدويل 

وا�ستخفافها بجميع القوانن والأعراف الدولية.
وحثت الوزارة املجتمع الدويل على اأن يتخذ موقفا فوريا 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  امل��ت��ك��ررة  الأع��م��ال  ه��ذه  ل��وق��ف  وحا�سما 

املن�ساآت احليوية واملدنية واأمن اململكة، واإمدادات الطاقة 
هذه  ا�ستمرار  اأن  موؤكدة  العاملين،  القت�ساد  وا�ستقرار 
الهجمات يف الآونة الأخرية يعد ت�سعيدا خطريا، ودليًل 
الأمن  تقوي�س  اإىل  امللي�سيات  ه��ذه  �سعي  على  ج��دي��داً 

وال�ستقرار يف املنطقة.
وجددت الوزارة ت�سامن دولة الإمارات الكامل مع اململكة 
وال��وق��وف معها يف �سف  الإره��اب��ي��ة،  الهجمات  ه��ذه  اإزاء 
ودعمها  وا�ستقرارها،  اأمنها  يطال  تهديد  كل  �سد  واحد 
اأم��ن��ه��ا و�سلمة  اإج�����راءات حلفظ  م��ن  م��ا تتخذه  ك��ل  يف 

مواطنيها واملقيمن على اأرا�سيها.
واأمن  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  اأم���ن  اأن  ال��ب��ي��ان  واأك���د 
تهديد  اأي  واأن  يتجزاأ  ل  كل  ال�سعودية  العربية  اململكة 
ملنظومة  تهديداً  الدولة  تعتربه  اململكة  يواجه  خطر  اأو 

الأمن وال�ستقرار فيها.

••اأبوظبي-وام:

اطلع �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
على  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
للخليا  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  تخ�س�سات 
ال��ت��ي يقدمها  اجل��ذع��ي��ة واخل���دم���ات 
امل�ستوين  ع��ل��ى  العلمية  و���س��راك��ات��ه 
املحلي واخلارجي اإ�سافة اإىل خططه 
املرجوة  اأه��داف��ه  لتحقيق  امل�ستقبلية 
للدولة  العامة  الإ�سرتاتيجية  �سمن 
�سموه  وا���س��ت��م��ع  ال�����س��ح��ة.  ق��ط��اع  يف 
وال���ب���اح���ث���ن - خلل  الأط�����ب�����اء  م����ن 
ب�ساأن   - امل���رك���ز  اإىل  ب��ه��ا  ق����ام  زي������ارة 
ال�سحي  القطاع  جهود  دع��م  يف  دوره 
ملواجهة  وا���س��ت��ج��اب��ت��ه��ا  ال����دول����ة  يف 
الأبحاث  واأه���م  كوفيد19-  جائحة 
ا�ستخدامه  خ��لل  م��ن  ينفذها  ال��ت��ي 
لإيجاد  امل���ت���ط���ورة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح�����دث 
حلول وعلجات متقدمة للعديد من 
اأبرز  اإىل  التعرف  بجانب  الأم��را���س 
واأق�����س��ام��ه ومرافقه  امل��رك��ز  اإجن�����ازات 
اخلليا  ف�سل  مترب  �سملت،  والتي 
اجلزيئات  اأبحاث  ومترب  للأبحاث 
ومترب  اجلذعية  للخليا  الدقيقة 
ال�سرطانية  الأم��را���س  وع��لج  اأبحاث 

بالنخاع العظمي.
وك�سف اأطباء وباحثو املركز عن بحث 
جديد  لعلج  �سريرية  جتربة  وبداية 
لعلج  املناعية  اخل��لي��ا  على  يعتمد 

احلالت احلرجة جراء كوفيد19-.
اأبحاث  اإج��راء  الأطباء عن  ك�سف  كما 

ال�سكري  مل���ر����س  ج����دي����دة  ����س���ري���ري���ة 
با�ستخدام  ال���ل���وي���ح���ي  وال���ت�������س���ل���ب 
�سوئي  وع������لج  اجل���ذع���ي���ة  اخل����لي����ا 

مناعي متطور.
فاطمة  الدكتورة  من  �سموه  وا�ستمع 
العظمي  النخاع  ع��لج  ب�ساأن  الكعبي 
اجلذعية  باخلليا  ال�سرطان  وع��لج 
ف��ي��م��ا حت���دث ال��دك��ت��ور ي���ن���دري حول 
علج "كوفيد19-" والأبحاث املتعلقة 
ال�ساأن وعلج احلالت باخلليا  بهذا 
اجلذعية .. وقدم الربوفي�سور روبرت 

اجلذعية  اخلليا  ع��لج  ح��ول  �سرحاً 
ب��ت��ق��ن��ي��ة برجمة  ال�������س���رط���ان  لأن�������واع 
اجلينات وعلج الأطفال بهذه التقنية 
ال��دك��ت��ور ف��وزي ال�سفدي  .. وحت��دث 
باخلليا  القلب  اأمرا�س  علج  ب�ساأن 

اجلذعية وتقنية ال�سيخ زايد. 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وع��رب 
بن زايد اآل نهيان عن �سكره وتقديره 
العاملن  املركز وباحثيه وكل  لأطباء 
على اخلطوط الأمامية لت�سحياتهم 
الكبري الذي قاموا وما زالوا  وال��دور 

اإط��ار مواجهة جائحة  به يف  يقومون 
جهودهم  وت��ث��م��ي��ن��ه  "كوفيد19-" 
الإمارات  ا�ستجابة  تعزيز  يف  املخل�سة 
ل��ل��ج��ائ��ح��ة وم�����س��ارك��ت��ه��ا ال��ف��اع��ل��ة يف 
الدولية  والبحثية  العلمية  اجل��ه��ود 
للفريو�س  ن��اج��ع��ة  ع��لج��ات  لإي���ج���اد 
م����ا ك�����ان ل����ه ع��ظ��ي��م الأث�������ر يف جناح 
الت�سدي  يف  الوطنية  الإ�سرتاتيجية 
العامل  باإعجاب  حتظى  واأن  للجائحة 

وموؤ�س�ساته املعنية وتقديرها.
وق��ال �سموه اإن دول��ة الإم��ارات تعطي 

ال�سحة  ل���ق���ط���اع  ق�������س���وى  اأول�����وي�����ة 
خا�سة  الطبية،  ال�سناعات  وتطوير 
مقدمتها  ويف  احل��ي��وي��ة  امل���ج���الت  يف 
جم����ال اخل���لي���ا اجل���ذع���ي���ة، يف اإط����ار 
للتحول  الإ�����س����رتات����ي����ج����ي  ه���دف���ه���ا 
لهذه  م���ت���ط���ور  اإق���ل���ي���م���ي  م���رك���ز  اإىل 
اإقليمي  ع��لج��ي  وم��رك��ز  ال�سناعات، 
متقدم عامة، واأن هذا التوجه �سياأخذ 
مزيداً من الزخم والرتكيز والهتمام 
خ�����لل ال����ف����رتة امل���ق���ب���ل���ة، خ���ا����س���ة يف 
جائحة  من  امل�ستفادة  ال��درو���س  �سوء 

�سموه  وج����ه  ك��م��ا  "كوفيد19-". 
ب�سرورة الهتمام بالتو�سع يف تطوير 
الأبحاث الطبية املتعلقة بعلج مر�س 
ال�سكري من خلل اخلليا اجلذعية 
الطرق  اأف�����س��ل  اإي���ج���اد  اإىل  وال�����س��ع��ي 
حياة  لتح�سن  والوقائية  العلجية 
ع��لج��ات متكاملة  وت��ق��دمي  امل��ر���س��ى 
املعتمدة  ال���دول���ي���ة  امل���ع���اي���ري  ب���اأع���ل���ى 
..موؤكدا دعم الدولة واهتمامها بهذه 
البحوث التي �ستحدث فرقاً كبرياً يف 

علجات مر�س ال�سكري.

واأك����د ���س��م��وه اه��ت��م��ام دول���ة الإم����ارات 
املتقدمة  وال����ع����ل����وم  امل�����ع�����ارف  ب��ن��ق��ل 
خا�سة  ك��ذل��ك،  وان��ت��اج��ه��ا  وتوطينها 
�سمن  وال��ط��ب،  ال�سحة  جم���الت  يف 
وامل�ستدامة  ال�ساملة  التنموية  روؤيتها 
القائمة على املعرفة بو�سفها م�سدرا 
الق��ت�����س��اد وم�سادر  وت��ن��وي��ع  ل��ل��روة 

الدخل الوطني.
تعزيز  اأه���م���ي���ة  اإىل  ����س���م���وه  واأ������س�����ار 
ال�سراكات مع مراكز الأبحاث العلمية 
الطبية  ال��ب��ح��وث  جم��ال  يف  املتقدمة 

يف ال��ع��امل وال���س��ت��ف��ادة امل��ت��ب��ادل��ة من 
وامل��ع��ارف والتجارب يف هذا  اخل��ربات 
ال�����س��اأن ..م���وؤك���دا اأن دول����ة الإم�����ارات 
الطبية  واإجن���ازات���ه���ا  ت��ق��دم خ��ربات��ه��ا 
اإميانها  منطلق  من  الب�سرية  خلدمة 
اأخطر  اإح������دى  ب�����اأن الأم�����را������س ه���ي 
اأ�سا�سي  وم�����س��در  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��ع��وق��ات 
العاملي  امل�ستوى  والتخلف على  للفقر 
ول��دي��ه��ا اه��ت��م��ام ك��ب��ري ب��ال��ت��ع��اون مع 
املجال  ه���ذا  يف  املختلفة  ال��ع��امل  دول 
ومت���د ي��د ال��ع��ون وامل�����س��اع��دة الطبية 
اإىل املجتمعات الفقرية خا�سة يف ظل 

ظروف "كورونا".
من جانبهم عرب اأطباء مركز اأبوظبي 
ل���ل���خ���لي���ا اجل���ذع���ي���ة وب����اح����ث����وه عن 
�سكرهم العميق ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
لت�سجيعه  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
ودع���م���ه امل�����س��ت��م��ر ل��ه��م وال��ع��ام��ل��ن يف 
اخلطوط الأمامية ملواجهة اجلائحة 
العمل  يف  ال�ستمرار  ..موؤكدين  كافة 
اجلاد والتفاين يف اأدائهم لواجبهم يف 
و�سوًل  �سعبه  وحماية  الوطن  خدمة 

اإىل مرحلة التعايف الكامل باإذن اهلل.
راف���ق ���س��م��وه خ���لل ال���زي���ارة .. �سمو 
ال�����س��ي��خ ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن زايد 
اآل ن��ه��ي��ان وال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن حمد 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  طحنون  بن 
علي  ومعايل  اأبوظبي  م��ط��ارات  اإدارة 
بن حماد ال�سام�سي نائب الأمن العام 
الوطني  ل���لأم���ن  الأع���ل���ى  ل��ل��م��ج��ل�����س 
و�سعادة حممد مبارك املزروعي وكيل 

ديوان ويل عهد اأبوظبي.

•• نيويورك - وام:

جددت دولة الإم��ارات التزامها بالعمل مع ال�سركاء لتعزيز 
جمل�س  ع�سوية  خ��لل  كذلك  اأفريقيا،  يف  وال�سلم  الأم��ن 

الأمن للفرتة 2022 - 2023.
جاء ذلك يف البيان اخلطي لدولة الإم��ارات خلل املناق�سة 
املفتوحة ملجل�س الأمن رفيع امل�ستوى برئا�سة معايل وانغ يي 
وزير خارجية ال�سن التي ترتاأ�س بلده املجل�س ل�سهر مايو 
وناق�س  املرئي،  الت�سال  خ��لل  من  عقد  وال��ذي   ،2021
معاجلة الأ�سباب اجلذرية للنزاع يف اأفريقيا يف ظل التعايف 

من تف�سي جائحة كوفيد19-.
اإىل  و���س��ددت دول��ة الإم���ارات على ���س��رورة ت�سهيل الو�سول 
اللقاح للتمكن من التغلب على جائحة كوفيد19-، و�سلطت 
ال��ل��ق��اح والدعم  ت��وف��ري  ال��ت��ي ت�سمل  امل��ب��ادرات  ال�����س��وء على 
تهدف  عاملية  م��ب��ادرة  وه��ي  "كوفاك�س"،  ملرفق  اللوج�ستي 
اإىل �سهولة الو�سول اإىل اللقاح، بالإ�سافة اإىل ال�سراكة بن 
موانئ دبي العاملية واليوني�سف لدعم ت�سهيل احل�سول على 
لقاح كوفيد19-، حيث توا�سل دولة الإمارات عملها الدوؤوب 

يف اإر�سال امل�ساعدات الطبية اإىل اأكر من 25 دولة اأفريقية 
ودعمها امل�ستمر جلهود الإغاثة العاملية للأمم املتحدة يف ظل 

تواجد اأكرب مركز لوج�ستي تابع للأمم املتحدة يف دبي.
ال�سلبي  ال��ت��اأث��ري  اإزاء  قلقها  ع��ن  الإم�����ارات  دول���ة  واأع���رب���ت 
اإفريقيا،  يف  ال�������س���ب���اب  ف���ئ���ة  ع���ل���ى  كوفيد19-  جل���ائ���ح���ة 
الوظائف  توفر  عدم  عن  الناجمة  القت�سادية  والتداعيات 
 500 بقيمة  بال�ستثمار  الإم���ارات  دول��ة  قامت  حيث  لهم، 
مليون دولر يف اقت�ساد الدول الأفريقية، مع الرتكيز على 
ال�سباب والتحول الرقمي من خلل "كون�سورتيوم من اأجل 

اأفريقيا"، والذي مت الإعلن عنه يف فرباير 2020.
وتطرقت دولة الإمارات اإىل اأهمية مكافحة الإرهاب والذي 
يعد اأحد اأ�سباب النزاع يف القارة الأفريقية، وكذلك يف منطقة 
الأمن  لتعزيز  الدولية  باجلهود  التزامها  موؤكدة  ال�ساحل، 
امل�سرتكة  للقوة  ودعمها  ال�ساحل،  منطقة  يف  وال���س��ت��ق��رار 
ال�����س��اح��ل اخل��م�����س، وال����ذي ي�سمل كلية  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
الدفاع يف موريتانيا. كما تطرقت دولة الإمارات اإىل اأهمية 
ال�ستثمار يف التنمية لتحقيق ال�سلم، وي�سمل التعجيل يف 
تو�سيع نطاق احللول للتكُيّف ال�سامل مع تغري املناخ وتركيز 

حيث  ال�سعيفة،  املناطق  يف  الإمنائية  املتحدة  الأمم  جهود 
ان�سمت دول��ة الإم��ارات اإىل عدد من ال��دول لإط��لق مهمة 
املزيد  حتفيز  اإىل  يهدف  وال��ذي  للمناخ،  ال��زراع��ي  البتكار 
تدعم  اأنها  كما  للمناخ،  املُراعية  ال��زراع��ة  يف  ال�ستثمار  من 
مبادرة "يداً بيد" التابعة ملنظمة الأغذية والزراعة، لتقدمي 

اخلدمات ال�ست�سارية الفنية الزراعية يف البيئات اله�سة.
واخ��ت��ت��م��ت دول����ة الإم������ارات ب��ي��ان��ه��ا ب��ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �سرورة 
املنظمات  التعاون مع  املتحدة لتعزيز  موا�سلة جهود الأمم 
الإقليمية ودون الإقليمية يف القارة الأفريقية مثل الحتاد 
الأف��ري��ق��ي وامل��ج��م��وع��ات الق��ت�����س��ادي��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة، ملواجهة 
الأ�سباب اجلذرية  املعقدة، وكذلك  ال�سلم والأمن  حتديات 
للنزاع، م�سددة على اأهمية متكن املراأة واإ�سراكها يف عملية 
�سنع القرار و�سمان م�ساركتها الكاملة واملت�ساوية والفعالة 
يف جميع امل�سائل املتعلقة بال�سلم والأمن، كما اأ�سارت يف هذا 
ال�سدد اإىل مبادرة �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك لتمكن 
 100 اأك��ر من  امل��راأة يف ال�سلم والأم���ن، حيث مت تدريب 
امل���راأة يف  زي��ادة متثيل  الأفريقية بهدف  املنطقة  ام���راأة من 

قطاع الأمن.

زار مركز اأبوظبي للخالي� اجلذعية واأ�ش�د بجهود الع�ملني يف اخلطوط الأم�مية 

حممد بن زايد : الإمارات تعطي اأولوية ق�صوى لقطاع ال�صحة وتطوير ال�صناعات الطبية

الإمارات جتدد التزامها بتعزيز الأمن وال�صالم يف اأفريقيا

الطبية املتعلقة بعالج مر�س ال�شكري من خالل اخلالي� اجلذعية   الأبح�ث  تطوير  يف  ب�لتو�شع  يوجه  • �شموه 
• الإم�رات تقدم خرباته� واإجن�زاته� الطبية خلدمة الب�شرية ولديه� اهتم�م كبري ب�لتع�ون مع دول الع�مل املختلفة يف هذا املج�ل 

•• جنيف-وام:

وقعت اللجنة العليا للأخوة الإن�سانية و املفو�سية ال�سامية للأمم املتحدة 
ل�سوؤون اللجئن خطاب نوايا لتاأ�سي�س �سراكة تهدف اإىل تنظيم مبادرات 
الدولية للجئن وغريهم  واحلماية  امل�ساعدة  لتقدمي  اإن�سانية م�سرتكة 
من الأ�سخا�س املعنين. ياأتي ذلك �سمن جهود اللجنة العليا لتفعيل وثيقة 
الأخوة الإن�سانية التي وقعها ف�سيلة الإمام الأكرب الدكتور اأحمد الطيب 
الكاثوليكية  الكني�سة  بابا  البابا فرن�سي�س،  ال�سريف، وقدا�سة  الأزهر  �سيخ 
ال�سيخ  ال�سمو  برعاية �ساحب  اأبوظبي  2019م يف  الرابع من فرباير  يف 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
حممد  امل�ست�سار   .. اخل��ط��اب  وق���ع  الإن�����س��ان��ي��ة.  الأخ�����وة  راع���ي   ، امل�سلحة 
عبدال�سلم، الأمن العام للجنة العليا للأخوة الإن�سانية، وفيليبو غراندي، 

املفو�سية  مقر  يف  ال��لج��ئ��ن،  ل�����س��وؤون  امل��ت��ح��دة  ل���لأمم  ال�سامي  امل��ف��و���س 
العليا للأخوة الإن�سانية  اللجنة  مبدينة جنيف. ويعرب اخلطاب عن نية 
ومفو�سية اللجئن ا�ستك�ساف �سبل جديدة حل�سد املوارد واملبادرات التي 
العامل،  بقاع  جميع  يف  امل�سردين  الأ�سخا�س  ملين  خدمة  على  ت�ساعد 
الأعمال  الإن�سانية يف جمال  للأخوة  العليا  اللجنة  مبادرات  ذلك  وي�سمل 
اخلريية والإن�سانية. واأعرب املفو�س ال�سامي غراندي عن تقديره للجنة 
املوارد  املتاحة وخا�سة  املوارد  "ح�سد  اأن  الإن�سانية، م�سيفا  العليا للأخوة 
اأ�سار الأمن  الإن�سانية اأمر مهم للغاية لدعم عمل املفو�سية". من جهته 
التي  الإن�سانية  الأخ��وة  "وثيقة  اأن  اإىل  ال�سلم  امل�ست�سار حممد عبد  العام 
انبثقت عنها اللجنة العليا تن�س على �سرورة رعاية اللجئن ودعمهم". 
واأكد : " اأن اللجنة العليا للأخوة الإن�سانية على ا�ستعداد لدعم املفو�سية 
هذا  لبدء  الأن�سب  املكان  هي  الروهينجا  لجئي  اأزم��ة  واأن  معها  والتعاون 

التعاون، خا�سة بعد احلريق املدمر الذي تعر�ست له ميمات الروهينجا 
بق�سية  كبريا  اهتماما  ت��ويل  العليا  اللجنة  اأن  اأك��د  كما  بنجلدي�س..  يف 

اللجئن يف كل مكان حول العامل".
واأبدى املفو�س ال�سامي موافقته على اأهمية تد�سن مبادرة م�سرتكة بن 
كما   .. لهم  امل�سيفة  واملجتمعات  الروهينجا  اللجئن  مل�ساعدة  اجلانبن 
تاأ�سي�سه  الذي مت  الأدي��ان  القادة متعدد  اأهمية جمل�س  ال�سوء على  �سلط 
من  اأدي���ان  ومنظمة  اللجئن  ل�سوؤون  ال�سامية  املفو�سية  ب��ن  بالتعاون 
املبادرة  بهذه  ال�سلم  عبد  امل�ست�سار  اأ�ساد  ال�سياق،  ه��ذا  ويف  ال�سلم.  اأج��ل 
العامل  املتنوعة يف  الدينية  التقاليد  دينين ميثلون  قادة  التي جتمع بن 
النازحن ق�سرا وعدميي اجلن�سية  اإىل بذل جهود حثيثة خلدمة  وتهدف 
حول العامل وذلك دعما جلهود املفو�سية على امل�ستويات العاملية والإقليمية 

والوطنية.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون »العليا لالأخوة الإن�صانية« و »مفو�صية الأمم املتحدة لالجئني« توقعان خطاب نوايا لإطالق مبادرات اإن�صانية م�صرتكة
رئي�س الكامريون باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
اليوم  الكامريون مبنا�سبة  بيا رئي�س جمهورية  اإىل فخامة بول  برقية تهنئة 
الوطني لبلده.  كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
ال�سمو  "رعاه اهلل" و�ساحب  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتن اإىل فخامة الرئي�س بول بيا.
وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ديون  جوزيف  معايل  اإىل  مماثلتن  تهنئة  برقيتي  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 

اجنوتي رئي�س حكومة جمهورية الكامريون.

الإمارات تدين حماولة احلوثيني 
ا�صتهداف جازان بطائرة مفخخة
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•• اأبوظبي-وام:

  متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطن لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 244،880 فح�سا جديدا خلل ال�ساعات ال� 
واأحدث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  متلفة  فئات  على  املا�سية   24

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�سيع  الدولة  والفح�س يف  التق�سي  اإج��راءات  تكثيف    و�ساهم 
1،401 حالة اإ�سابة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 
وجميعها  متلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��لزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�سجلة 551،430 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالت م�سابة نتيجة تداعيات الإ�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،642 

حالة.

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

واللتزام بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سلمة اجلميع.
1،374 حالة جديدة مل�سابن بفريو�س  اأعلنت ال��وزارة عن �سفاء    كما 
كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية اللزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�سفاء 531،459 حالة.

اأجرت 244,880 فح�ش� ك�شفت عن 1,401 اإ�ش�بة

»ال�صحة« تعلن �صفاء 1,374 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي -وام: 

زايد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  ت��راأ���س 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  نهيان  اآل 
للجنة  ال�����س��اب��ع  الج���ت���م���اع  ال������دويل 
ال�سرتاتيجية  على  للإ�سراف  العليا 
ال��وط��ن��ي��ة مل���واج���ه���ة غ�����س��ل الأم������وال 

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

على الوجه الأكمل.
وخلل الجتماع .. قدم �سعادة حامد 
التنفيذي  املكتب  عام  مدير  الزعابي 
ومتويل  الأم���������وال  غ�����س��ل  مل���واج���ه���ة 
مواجهة  ملف  ح��ول  عر�سا  الإره���اب 
غ�����س��ل الأم���������وال ومت����وي����ل الإره�������اب 

التقييم  م�سار  �سمن  املحرز  والتقدم 
امل��ت��ب��ادل ل���دول���ة الإم�������ارات م���ن قبل 
جمموعة العمل املايل "فاتف" خلل 

الفرتة املا�سية.

العليا مناق�سة  اللجنة  و�سهد اجتماع 
العمل  خ���ط���ة  يف  امل�����ح�����رز  ال����ت����ق����دم 
ال��وط��ن��ي��ة مل���واج���ه���ة غ�����س��ل الأم������وال 
القادمة  ومتويل الإرهاب واخلطوات 

ال��رئ��ي�����س��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة ل��ت��ل��ب��ي��ة جميع 
من  امل��ق��دم��ة  وال��ت��و���س��ي��ات  املتطلبات 
جمموعة العمل املايل "فاتف" حيث 
مت ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ب��ن��اء على 

وتكثيف اجلهود  املتحققة  الإجن��ازات 
���س��م��ن ه����ذا الإط�������ار خ����لل الفرتة 

املقبلة.
بن  عبيد  م��ع��ايل  الج��ت��م��اع..  ح�سر 

لل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  الطاير  حميد 
بو  عي�سى  بنت  ح�سة  ومعايل  املالية 
ومعايل  املجتمع  تنمية  وزي��رة  حميد 
عبداهلل بن طوق املري وزير القت�ساد 

ومعايل اأحمد بن علي حممد ال�سايغ 
وزير دولة ومعايل علي �سعيد النيادي 
الهيئة  ورئ��ي�����س  اجل���م���ارك  م��ف��و���س 
الحت���ادي���ة ل��ل��ج��م��ارك وم��ع��ايل خالد 

م�سرف  حم��اف��ظ  التميمي  بالعمى 
امل��ت��ح��دة املركزي  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
رئي�س  ال���ظ���اه���ري  اأح����م����د  وم����ع����ايل 
ج��ه��از اأم����ن ال���دول���ة وم���ع���ايل طلل 
اأمن  ج��ه��از  رئي�س  الفل�سي  بالهول 
ال��دول��ة يف اإم����ارة دب��ي و���س��ع��ادة را�سد 
�سوؤون  وزارة  وك��ي��ل  ال��ع��ام��ري  �سعيد 
احلكومي  التن�سيق  لقطاع  الرئا�سة 
وكيل  ال�سعفار  عبداهلل  �سيف  و�سعادة 
عبدالنا�سر  و�سعادة  الداخلية  وزارة 
ج���م���ال ال�������س���ع���ايل م�����س��اع��د ال���وزي���ر 
يف  وال��ت��ج��اري��ة  القت�سادية  لل�سوؤون 
الدويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
و���س��ع��ادة ح��ام��د ال��زع��اب��ي م��دي��ر عام 
مل���واج���ه���ة غ�سل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���ك���ت���ب 
واآمنة  الإره�������اب  ومت���وي���ل  الأم�������وال 
ال�سوؤون  اإدارة  مديرة  فكري  حممود 
وزارة  يف  وال���ت���ج���اري���ة  الق��ت�����س��ادي��ة 

اخلارجية والتعاون الدويل.

•• اأم القيوين-وام:

والآث�����ار يف  ال�سياحة  دائ����رة  ب��ا���س��رت 
ترميم  اإع������ادة  اأع���م���ال  ال��ق��ي��وي��ن  اأم 
"مدر�سة الأمري" الواقعة يف منطقة 
ال��ق��دمي��ة وذل���ك �سمن  ال��ق��ي��وي��ن  اأم 
التاريخية  املنطقة  "اإحياء  م�سروع 
باأم القيوين" والتي ت�سم عدًدا من 
ويعود  والأث��ري��ة  التاريخية  امل��ب��اين 

تاريخ بع�سها اإىل 200 عام.
ترميم  اأعمال  اأن  الدائرة  واأو�سحت 
"فريج اخلور"  املدر�سة التي تقع يف 
تنفذ  القدمية،  القيوين  اأم  مبنطقة 
احلقيقي  النموذج  حتاكي  بطريقة 

املواد  وبا�ستخدام  تفا�سيله،  بكافة 
بالإ�سافة  اآن����ذاك،  منها  بنيت  ال��ت��ي 
مبوقع  املحيطة  الأ�سا�سات  رفع  اإىل 
امل����در�����س����ة وت���ن���ظ���ي���ف امل���ن���ط���ق���ة من 

املخلفات التي اأخفت معامل املبنى.
اأول  ت��ع��د  امل��در���س��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
مدر�سة نظامية يف اإمارة اأم القيوين 
وقد مت بناوؤها من قبل حكومة دولة 
عبداهلل  الأم������ري  ع��ه��د  يف  ال���ك���وي���ت 
1959م،  ع�����ام  ال�������س���ب���اح  ال�������س���امل 
اأهايل  م��ن  الكثري  فيها  در����س  حيث 

الإمارة.
املبنى  ت��اأه��ي��ل  �سيتم  اأن���ه  واأو���س��ح��ت 
ل���س��ت��ق��ب��ال ال��������زوار ل��ل��ت��ع��رف على 

ما�سي  ع���ل���ى  واحل�����ف�����اظ  ت���اري���خ���ه 
املنطقة  اأه�����ايل  وذك���ري���ات  امل��در���س��ة 
املنظومة  ه����ذه  يف  ت��ع��ل��م��وا  ال���ذي���ن 
به  تفتخر  مرجًعا  ليكون  النظامية 

الدائرة  واأك����دت  ال��ق��ادم��ة.  الأج��ي��ال 
اأن م�سروع ترميم "مدر�سة الأمري" 
ي��ع��د ف��ر���س��ة ف��ري��دة ل��لط��لع على 
املدر�سة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت���ط���ور  ت���اري���خ 

اأج���واء  معاي�سة  وك��ذل��ك  والإم������ارة، 
اأق�سام  التقليدي يف متلف  التعليم 
داخلية  درا�سية  ف�سول  من  املدر�سة 
واأروق������ة، وف��ن��اء داخلي،  وخ��ارج��ي��ة، 
الدائرة  وت���ه���دف  اأخ�����رى.  وم���راف���ق 
لكافة  الثقايف  الإرث  على  للحفاظ 
املباين التاريخية الواقعة يف املنطقة 
اأم القيوين، وتعزيز  باإمارة  القدمية 
الأ�سيلة  وال��ه��وي��ة  ال��رتاث��ي  الطابع 
والتاريخية للمنطقة، بالإ�سافة اإىل 
الأ�سا�سية  اجل���ذب  م��ق��وم��ات  اإي��ج��اد 
اأم  "منطقة  م���ك���ان���ة  ت����ع����زز  ال����ت����ي 
اخلارطة  �سمن  القدمية"  القيوين 

الثقافية للدولة.

•• اأبوظبي : رم�صان عطا 

اأكدت الأمانة العامة جلائزة خليفة 
اإطلق العنان  اأهمية  الرتبوية على 
منظومة  يف  ال��ط��ف��ول��ة  لإب����داع����ات 
املبدعن  ت�سجيع  و���س��رورة  التعليم 
التاأليف للأطفال مبا  والكتاب على 
يو�سع مداركهم ويفتح اأمامهم اآفاقاً 
رحبة ملواكبة الع�سر وما ي�سهده من 
يف  وثقافية  وتقنية  علمية  تطورات 

جميع املجالت .
احلوارية  اجلل�سة  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
التي نظمتها الأمانة العامة جلائزة 
خليفة الرتبوية يف مقرها عن بعد يف 
اأبوظبي بعنوان " قراءة يف اإبداعات 
الفائزون  فيها  حت��دث  الطفولة"، 
ع�سرة  الرابعة  دورت��ه��ا  يف  باجلائزة 
2021 تزامنا مع اأن�سطة وفعاليات 
للكتاب  ال�����دويل  اأب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س 
فئة البحوث الرتبوية  عن   2021
وبحوث درا�سات اأدب الطفل والتاأليف 
ال���رتب���وي ل��ل��ط��ف��ل ف��ئ��ة الإب����داع����ات 
الرتبوية وهم كل من الدكتور علء 
جامعة  حممد  احلميد  عبد  الدين 
البحرين  مبملكة  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج 

الرتبوية  ال���ب���ح���وث  مب���ج���ال  ف���ائ���ز 
والدكتور  ال��رتب��وي��ة،  ال��ب��ح��وث  فئة 
ول���د م��ت��ايل مل��راب��ط اأح��م��د حممدو 
باململكة  ح���ائ���ل  ج���ام���ع���ة  حم���م���دو 
ال�����س��ع��ودي��ة ف���ائ���ز مبجال  ال��ع��رب��ي��ة 
بحوث  ف���ئ���ة  ال����رتب����وي����ة  ال���ب���ح���وث 
درا�سات اأدب الطفل، والدكتور هيثم 
ي��ح��ي��ى ع��ب��د اخل���ال���ق اخل���واج���ة من 
دولة الإمارات العربية املتحدة فائز 
مب��ج��ال ال��ت��األ��ي��ف ال��رتب��وي للطفل  
فئة الإب���داع���ات ال��رتب��وي��ة، واأداره����ا 
حمكم  الب�سطامي  غ���امن  ال��دك��ت��ور 
بح�سور  ال��رتب��وي��ة،  خليفة  بجائزة 
الإدارية  الهيئتن  اأع�ساء  من  ع��دد 
واجلامعات  ب��امل��دار���س  والتدري�سية 

من داخل الدولة وخارجها . 
العام  الأم���ن  العفيفي  اأم��ل  واأك���دت 
جل���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة ال��رتب��وي��ة ع��ل��ى اأن 
املقام  يف  ت�ستهدف  اجل��ائ��زة  ر���س��ال��ة 
امليدان  يف  ال��ع��ام��ل��ن  حتفيز  الأول 
امل�ساريع  اإط�������لق  ع���ل���ى  ال����رتب����وي 
وامل����ب����ادرات ال��ت��ي ت��ع��زز م���ن نه�سة 
العملية التعليمية ب�سقيها اجلامعي 
ال�سدد  هذا  اجلامعي، ويف  قبل  وما 
طرحت اجلائزة عرب دورات متلفة 

جم����الت وف��ئ��ات ت��خ��دم ال��ط��ف��ول��ة ، 
وترتجم توجيهات قيادتنا الر�سيدة 
ب�ساأن ال�ستثمار يف الطفولة والنظر 
اأن��ه��م ق���ادة ال��غ��د الذين  اإل��ي��ه��م على 
ينبغي اأن نوليهم الرعاية والهتمام 

منذ ال�سغر . 
ويف بداية اجلل�سة اأكد الدكتور غامن 
الذي  ال��دور  اأهمية  الب�سطامي على 
الرتبوية  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ائ���زة  ب���ه  ت��ق��وم 
امل����ي����دان  يف  ال���ع���ام���ل���ن  حت���ف���ي���ز  يف 
اإبداعاتهم  ت��وج��ي��ه  ع��ل��ى  ال���رتب���وي 
نحو الدرا�سات والبحوث التي تخدم 
اأن  اإىل  م�����س��رياً  ال��ط��ف��ل،  ���س��ري��ح��ة 

اجلائزة طرحت يف دوراتها املختلفة 
جمالت تتعلق بهذا الأمر من بينها 
الإب���داع���ي���ة وكذلك  الأع����م����ال  ف��ئ��ة 
اأدب  ب���درا����س���ات  ال��ب��ح��وث اخل��ا���س��ة 

الطفل والبحوث الرتبوية. 
اأه��م��ي��ة ما  اإىل  ال��ب�����س��ط��ام��ي  ول��ف��ت 
تطور  من  التعليمي  امليدان  ي�سهده 
ال��ت��األ��ي��ف للطفل مبا  ن��ح��و  م��ت��زاي��د 
مواكباً  وي��ج��ع��ل��ه  م����دارك����ه  ي��و���س��ع 
ي�سهدها  ال���ت���ي  ال��ع��ل��م��ي��ة  ل��ل��ن��ه�����س��ة 

الع�سر . 
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال���دك���ت���ور علء 
ال��دي��ن ع��ب��د احل��م��ي��د حم��م��د : تعد 
اأهم  اأح���د  ال��رتب��وي��ة  خليفة  ج��ائ��زة 
واأكرب اجلوائز العلمية املحكمة على 
الوطن  وم�ستوى  ال��ع��امل��ي  امل�ستوى 
باجلائزة  ف���وزي  وي��ع��ت��رب   . ال��ع��رب��ي 
اأك���ادمي���ي���ة مرموقة  و���س��م��ع��ة  و����س���ام 
وخطوة اإيجابية يف النمو الأكادميي 
وامل���ه���ن���ي، ح��ي��ث ف����زت ب���اجل���ائ���زة يف 
ال�����دورة ال��راب��ع��ة ع�����س��رة ع��ن بحثي 
اإر�سادي  برنامج  فاعلية  ب���:   املعنون 
العزم  تنمية  يف  التحدي  على  قائم 
امل�ستقبلي  وامل���ن���ظ���ور  الأك�����ادمي�����ي 
وخ��ف�����س احل�����دة الن��ف��ع��ال��ي��ة لدى 

الطلب املوهوبن باملرحلة الثانوية 
يف البيئات الفقرية".

مقومات   اأه��������م  ت���ع���د   : واأ�������س������اف 
احل�سول على اجلائزة تناول البحث 
لتدري�س  ومبتكرة  حديثة  بطريقة 
الطلبة ب�سكل عام واملوهوبن ب�سكل 
خا�س وتتمثل يف التعلم القائم على 
 Challenge-Based  التحدي
بتطوير  ق��م��ت  اإذ   Learning
الفكرة وو�سع اإطار عملي وتطبيقي 
على  القائم  التعلم  ويعد  لتنفيذها، 
ال��ت��ح��دي ه��و م��دخ��ل ج��دي��د للتعلم 
والتعلم  اجلماعي  العمل  بن  مي��زج 
امل��وج��ه ذات��ي��اً، وتعلم الأق����ران، وحل 
والتعلم  احلقيقي،  العامل  م�سكلت 

التاأملي يف الأن�سطة التعليمية. 
اأهمية  اأن  اإىل  ع��لء  الدكتور  واأ���س��ار 
البحث تكمن يف تناوله فئة هامة من 
املوهوبن وهي الطلبة املوهوبن يف 
الفئة  تلك  واأهمية  الفقرية  البيئات 
لتو�سيات  وا���س��ت��ج��اب��ة  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
وبرامج  خدمات  بتوفري  ال��درا���س��ات 
اإر�������س������ادي������ة ل�������س���د اح���ت���ي���اج���ات���ه���م 
التي  وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  الأك�����ادمي�����ي�����ة، 
العوامل  على  التغلب  يف  ت�ساعدهم 

البيئية  ال���ظ���روف  اأح��دث��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
البحث  ت�����ن�����اول  ك����م����ا  امل����ح����ي����ط����ة، 
تنمية  يف  تتمثل  ح��دي��ث��ة  م��ت��غ��ريات 
وال�سغف  واملثابرة  الأك��ادمي��ي  العزم 
والرتكيز على الفر�س، والتخطيط 
الوقت،  وا���س��ت��غ��لل  ل��ل��ح��ي��اة  اجل��ي��د 
النفعالية  احل�����س��ا���س��ي��ة  وخ���ف�������س 
والت�سلب  الن��ف��ع��ال��ي��ة  وال���س��ت��ث��ارة 
الن��ف��ع��ايل ال��ن��اجت م��ن ال��ف��ج��وة بن 

املوهبة والفقر. 
ك��م��ا ت���ط���رق ال���دك���ت���ور ول����د متايل 
ملرابط اإىل درا�سته " اأدب الأطفال يف 
موريتانيا .. حفريات يف بنية الن�س 
الدرا�سة  ه���ذه  اأن  اإىل  م�����س��رياً   ،"
اإىل تقدمي قراءة حتليلية يف  ت�سعى 
موريتانيا  يف  الأطفال  اأدب  ن�سو�س 
ع���ل���ى �سعر  ال�������س���وء  ت�����س��ل��ي��ط  م����ع 
للطفل  الأدبية  والق�س�س  الأطفال 

وغ��ريه��ا م��ن ال��ف��ن��ون الأدب���ي���ة التي 
ي��ت��وج��ه امل��ب��دع��ون م��ن خ��لل��ه��ا اإىل 
ت�سور  وت��ق��دمي  امل��وري��ت��اين،  الطفل 
علمي للقارئ العربي عن م�سار اأدب 
ينعك�س  مما  موريتانيا  يف  الأط��ف��ال 
املوجهة  الإب���داع���ات  م�ستقبل  ع��ل��ى 
خا�سة  ب�����س��ورة  امل��وري��ت��اين  للطفل 

والعربي ب�سورة عامة . 
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال���دك���ت���ور هيثم 
اث��ن��ان حول  اخل���واج���ه:  ل يختلف 
املبدع،  ح���ي���اة  يف  اجل����وائ����ز  اأه���م���ي���ة 
لكونها حتفزه على املزيد من العطاء 

وت�سجعه على التجويد والتميز.
خليفة  بجائزة  بالفوز  ت�سرفت  وقد 
التي منحتني و�سام الفوز  الرتبوية 
الرتبوي،  والإب��داع  التاأليف  بجائزة 
ع��لم��ة فخر  ال��و���س��ام  ه��ذا  و�سيبقى 

واعتزاز يف حياتي.

الطفولة  اأدب  اأن  واأ���س��اف اخل��واج��ة 
ي�سهد ك��ل ي��وم اإب���داع���ات ج��دي��دة يف 
تلك  بينها  وم��ن  امل��ج��الت،  متلف 
التي  ل��لأط��ف��ال  امل��وج��ه��ة  الق�سائد 
ال�سم�س  " اأط��ف��ال  ب��ع��ن��وان  قدمتها 
الأط��ف��ال يف املرحلة  وت��خ��اط��ب   ،  "
12 �سنة  اإىل   10 العمرية من �سن 
الق�سائد  م��ن  جمموعة  وت�سمنت 
ب��ع��ن��وان الأم����اين ، و���س��ع��اع، وكذلك 
ق�سيدة الب�ستان والتي اأقول فيها : 
ب�ستاين اأجمل ب�ستان يت�سمن اأحلى 
الألوان كنز يتمطى يف الرب وي�سافح 
اأوتار الأحلان جدي ل ين�سى ب�ستانه 
ج���دي اأع��ط��ان��ا اأم����ًل ي��ه��دي للمجد 
الق�سائد  م����ن  وغ����ريه����ا  كيانه"، 
بحا�سره  الطفل  ارتباط  تعزز  التي 
وما�سيه وتفتح عيونه على امل�ستقبل 

باإبداعاته اخللقة . 

عبداهلل بن زايد يرتاأ�س اجتماع اللجنة العليا لالإ�صراف على ال�صرتاتيجية الوطنية ملواجهة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب

»�صياحة اأم القيوين« تعيد ترميم »مدر�صة الأمري« �صمن 
م�صروع اإحياء املنطقة التاريخية بالإمارة

خالل جل�شة »قراءة يف اإبداع�ت الطفولة«

»خليفة الرتبوية« : الإبداع طريق الطفولة نحو امل�صتقبل
اأمل العفيفي : الطفولة حتظى ب�لرع�ية والهتم�م ب�عتب�رهم ق�دة الغد

ال�صحة تعلن تقدمي 117,863 جرعة من 
لقاح كوفيد-19 خالل ال� 24 �صاعة املا�صية

•• اأبوظبي -وام:

117،863 جرعة من  تقدمي  املجتمع عن  ووقاية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�سية   24 ال���  ال�ساعات  خ��لل  كوفيد19-  لقاح 
ومعدل  جرعة   11،822،054 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 119.53 جرعة لكل 100 �سخ�س.
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد - 19 و�سعياً اإىل 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد19-.

•• اأبوظبي-وام:

الإ�سابات  م��ن  ال��وق��اي��ة  "اأ�سبوع  فعاليات  اأم�����س  اختتمت 
الطبية  �سخبوط  ال�سيخ  واحلوادث" الذي نظمته مدينة 

بالتعاون مع �سرطة اأبوظبي والدفاع املدين .
ال�سيخ عبداهلل  الفعاليات معايل  انطلق  وكان قد ح�سر 
ب���ن حم��م��د اآل ح��ام��د رئ��ي�����س دائ�����رة ال�����س��ح��ة وع����دد من 
و�سركة  الطبية  �سخبوط  ال�سيخ  مدينة  م��ن  امل�����س��وؤول��ن 

اأبوظبي للخدمات ال�سحية "�سحة" .
الإ�سابات  ق�سم  رئي�س  ال�سيعري  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
مبدينة �سخبوط الطبية يف ت�سريح لوكالة اأنباء الإمارات 
واحلوادث يهدف  الإ�سابات  من  الوقاية  اأ�سبوع  "وام" اإن 

اإىل تثقيف الكادر الطبي واجلمهور.
ولفت اإىل اأن مدينة �سخبوط الطبية تطمح يف احل�سول 
الإ�سابات  جل���راح���ة  الأم���ري���ك���ي���ة  ال��ك��ل��ي��ة  اع�����رتاف  ع��ل��ى 
عددا  هناك  اأن  مو�سحا  عليه،  يح�سل  مركز  اأول  لتكون 
والتي  الع����رتاف  ع��ل��ى  للح�سول  و���س��ع��ت  ال�����س��روط  م��ن 
الإ�سابات  يتعامل مع جميع  توفر نظام كامل  تعتمد عى 
وي�سمل اإ�سافة اإىل امل�ست�سفى اخلدمات اخلا�سة بال�سرطة 
والإ�سعاف والدفاع املدين ومن جميع النواحي ف�سل عن 

التثقيف الطبي والعلج الطبيعي لبع�س الإ�سابات.
�سخبوط  ال�سيخ  مدينة  ح�سول  اأن  اإىل  ال�سعريي  واأ�سار 
ال��ط��ب��ي��ة ع��ل��ى ه���ذا الع�����رتاف ي��ح��ت��اج اإىل ت��ك��ات��ف جميع 
عدد  تنظيم  على  الرتكيز  �سيتم  اأن��ه  اإىل  منوها  اجل��ه��ات، 
م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات والأن�����س��ط��ة ال��ت��وع��وي��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة منها 
واملوظفن  امل�ست�سفى  زوار  وتعليم  الإ�سابات  من  الوقاية 
الوعي  وزي���ادة  املخاطر  وتقليل  النزيف  اإي��ق��اف  مب��ه��ارات 
ال��ت��زام مدينة  اإل��ق��اء ال�سوء على  ح��ول الإ���س��اب��ات بجانب 
الرعاية  م�ستويات  اأعلى  بتقدمي  الطبية  �سخبوط  ال�سيخ 
اأعربت العقيد ثريا الها�سمي مدير  ال�سحية. من جهتها 
بالقيادة  واخلدمات  املالية  بقطاع  الطبية  اخلدمات  اإدارة 
بامل�ساركة  �سعادتها  عن  "وام"  ل�  اأبوظبي  ل�سرطة  العامة 

مع  بالتعاون  واحل��وادث  الإ�سابات  من  الوقاية  اأ�سبوع  يف 
مدينة �سخبوط الطبية وذلك لعر�س القدرات والكفاءات 
متمثلة  اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  بها  تتمتع  التي 
اخلا�سة  والأج��ه��زة  املحاكاة  اأجهزة  منها  الأجهزة  ببع�س 
ب��ح��ا���س��ن��ات الأط���ف���ال ال��ت��اب��ع��ة ل��ط��ريان ���س��رط��ة اأبوظبي 
بالإ�سافة اإىل دورية التثقيف ال�سحي والتي تعترب الأوىل 

من نوعها يف ال�سرق الأو�سط.
ب����دوره ق���ال ال���رائ���د ط��ب��ي��ب ع��ل��ي ���س��ي��ف ���س��ن��ان الظهوري 
اأخ�����س��ائ��ي ط���ب ال���ط���ريان م��دي��ر ف���رع ط���ب ال���ط���ريان يف 
اأ�سبوع  "وام" " �ساركنا يف  ل�  اأبوظبي  اإدارة طريان �سرطة 
الإنقاذ  الإ�سابات واحل��وادث من خلل ق�سم  الوقاية من 
ب��ن��وع��ن م���ن العمليات  ال����ذي ي��ق��وم  والإ����س���ع���اف اجل����وي 
يف  وتتمثل  وال��ث��ان��وي��ة  الأول��ي��ة  العمليات  وه��ي  الرئي�سية 
اإىل  واحل��ادث  الإ�سابة  موقع  من  واملر�سى  امل�سابن  نقل 
امل�ست�سفى لتقدمي الرعاية الطبية ونقل املر�سى لتقدمي 
نطاق  �سمن  اآخ��ر  م�ست�سفى  اإىل  امل�ست�سفى  م��ن  الرعاية 
اإمارة اأبوظبي والإمارات الأخرى يف الدولة حيث نغطي يف 
هذا الق�سم ثلث مناطق جغرافية رئي�سية ت�سمل الظفرة 
واأب��وظ��ب��ي وال��ع��ن وك��ذل��ك ب��اق��ي مناطق ال��دول��ة يف حال 
طلب الإ�سعاف اجلوي". ولفت اإىل اأنه اأثناء انت�سار جائحة 
"كوفيد 19- " مت تطوير بع�س النظم يف نقل الأمرا�س 
ياأتي  ال��ذي  الطبية  الكب�سولة  نظام  وا�ستحداث  املعدية 
متا�سيا مع الإجراءات الحرتازية التي تهدف اإىل التقليل 
من نقل العدوى اأثناء نقل املر�سى امل�سابن "بكوفيد 19 

امل�ست�سفيات. بن  "ما 
من  اأبوظبي  ب�سرطة  الطريان  اإدارة  يف  " �سعارنا   : وق��ال 
املمكنة  بال�سرعة  ال��و���س��ول  ه��و  اجل���وي  الإ���س��ع��اف  ناحية 
ببع�س  ن��ق��وم  كما  العالية  اجل���ودة  م��ع  ال��رع��اي��ة  وت��ق��دمي 
كاإ�سعاف  ونتميز  الطبي  الإخ��لء  مثل  الإ�سافية  الأعمال 
نف�سه  ال��وق��ت  يف  املر�سى  م��ن  اث��ن��ن  نقل  باإمكانية  ج��وي 
والذي  املركزة  العناية  مل�ستوى  املتكاملة  الرعاية  وتقدمي 

يجعلنا متميزين يف هذا املجال ".

»�صخبوط الطبية« تختتم فعاليات »اأ�صبوع الوقاية من احلوادث«
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

مبارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  معايل  اأك��د 
والتعاي�س  الت�سامح  وزي���ر  نهيان  اآل 
اأن اح��ت��ف��ال دول���ة الإم������ارات م��ع دول 
العامل ب� "اليوم العاملي للتنوع الثقايف 
من اأجل احلوار والتنمية" هذا العام 
ل��ه م��ع��ان وم��ن��ط��ل��ق��ات خ��ا���س��ة يف ظل 
ال��ت��ي تواجه  وال��ت��ح��دي��ات  ال���ظ���روف 
ال���ع���امل يف ظ���ل الآث�����ار امل��رتت��ب��ة على 

جائحة "كوفيد 19".
يكت�سب  ال���ت���ن���وع  ه�����ذا  اأن  واأ������س�����اف 
اإذا تعلق الأمر بطبيعة  اأهمية خا�سة 
 ، التجربة الإم��ارات��ي��ة يف ه��ذا امل��ج��ال 
املغفور  الدولة على يد  تاأ�سي�س  فمنذ 

ل��ه ال���وال���د امل��وؤ���س�����س ال�����س��ي��خ زاي���د بن 
ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
حتر�س الدولة على اإعلء وتعزيز قيم 
التنوع الثقايف باعتباره رافدا للتنمية 
الثقايف  ل��ل��م�����س��ه��د  وث������راء  وال���ت���ق���دم 
بالدولة،  والق��ت�����س��ادي  وامل��ج��ت��م��ع��ي 
حيث يعي�س على اأر�سها حوايل 200 
ثقافتهم  ت��ت��ن��وع  م��ت��ل��ف��ة،  ج��ن�����س��ي��ة 
ولذا  ودياناتهم،  ولغاتهم  ومعارفهم 
كل  الر�سيدة  الإم��ارات  قيادة  حر�ست 
املنا�سبة  البيئة  توفري  على  احلر�س 
ل���ك���ي ت���ت���ف���اع���ل وت���ت���ك���ام���ل ك�����ل ه���ذه 
الثقافات معا من اأجل تعاون م�سرتك 
خلري اجلميع، فتحول التنوع الثقايف 
واملعريف اإىل ميزة ن�سبية واإ�سافة اإىل 

اأ�سبحت  التي  دولتنا احلبيبة  ق��درات 
التنوع  لأهمية  العاملي  والنموذج  املثل 
الثقايف يف جناح املجتمعات وال�سعوب.

الت�سامح  وزارة  اأن  معاليه  واأ����س���اف 
ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا وحتى  م���ن���ذ  وال���ت���ع���اي�������س 
دعم  اأولوياتها  راأ���س  على  ت�سع  اليوم 
وتعزيز التنوع الثقايف واملعريف، وت�سع 
واملعريف  ال��ث��ق��ايف  باملحتوى  اله��ت��م��ام 
ال�سرتاتيجية  اأه��داف��ه��ا  اأه���م  ك��اأح��د 
والتعاي�س  ال��ت�����س��ام��ح  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  يف 
اإثراء  اأن  م��وؤك��دا  جميعا،  الب�سر  ب��ن 
املحتوى املعريف والثقايف هو اأحد اأهم 
تاأ�سي�سها،  منذ  ال����وزارة  عمل  حم��اور 
وذل���ك حل��ر���س��ه��ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز التنوع 
حقيقية  اإ����س���اف���ة  ب��اع��ت��ب��اره  ال��ث��ق��ايف 

ل��ل��ح��وار الإن�������س���اين ال�����ذي ي�����س��ه��م يف 
التطور والتنمية والتعاون املثمر بن 
ب��ن��ي ال��ب�����س��ر. واأو����س���ح م��ع��ايل ال�سيخ 
نهيان بن مبارك اأن املجتمع الإماراتي 
مبختلف فئاته يرتجم التنوع الثقايف 
اليومية،  الواقع يف حياته  اأر���س  على 
اأهم نقاط  اأ�سبح من  واأن هذا التنوع 
الجتماعي  امل�ستوى  على  لي�س  قوته 
القت�سادي  امل�ستوى  واإمنا على  فقط 
التجربة  واأن  اأي�����������س�����ا،  وامل������ع������ريف 
التنوع  باأهمية  اآمنت  التي  الإماراتية 
الثقايف وعززت دوره يف اإثراء املجتمع 
اأف�������راده مت��ث��ل ف��ك��ر قيادة  مب��خ��ت��ل��ف 
والتزام �سعب، ونوايا حقيقة و�سادقة 
تعزز احرتام الختلف وقبول الآخر 

والتعاون  امل�����س��رتك��ات،  ع��ن  وال��ب��ح��ث 
امل��ث��م��ر م���ع اجل��م��ي��ع، وه���و ���س��ر جناح 
الإمارات  تهديها  التي  التجربة  ه��ذه 
متكامل  من��وذج��ا  لتكون  ال��ع��امل  اإىل 
ميكن للدول وال�سعوب ال�ستفادة منه 
اأديانهم  اختلفت  مهما  عليه،  والبناء 

ولغاتهم واأعراقهم.
بالتنوع  ال��ع��امل��ي  الح��ت��ف��اء  اإن  وق����ال 
واأهميته  بقيمته  اع��رتاف  هو  الثقايف 
الفكار  ل��ت��ب��ادل  ك��اأ���س��ل��وب  ل��ل��ب�����س��ري��ة 
واخل���ربات واإث���راء البتكار والإب���داع، 
ثراء  اأن  ع��ل��ى  دويل  ت��اأك��ي��د  اأن����ه  ك��م��ا 
ال��ث��ق��اف��ات ه���و ال��ط��اق��ة ال��ت��ي تر�سخ 
وت�ساعد  امل��ج��ت��م��ع��ات،  يف  الإن�����س��ان��ي��ة 
والتنمية،  ال�����س��لم  لتحقيق  اجلميع 

ب��ال��ت��ن��وع الثقايف  ي��ع��د اله��ت��م��ام  ل���ذا 
ج���زءا ل ي��ت��ج��زاأ م��ن اإع����لء واح���رتام 
الإن�سان يف كل مكان على هذا  حقوق 
الكوكب. واأ�ساف اأن الحتفال بالتنوع 
ال��ث��ق��ايف مي��ث��ل ف��ر���س��ة ج��ي��دة لبحث 
وت�سجيع  امل�ستدامة  التنمية  وتعزيز 
ومبا�سرة  الإب����داع����ي����ة،  ال�����س��ن��اع��ات 
امل�ساريع التجارية يف جمالت الثقافة 
ب��و���س��ف��ه��ا ط��ري��ق��ا لتوفري  وامل��ع��رف��ة، 
لل�سباب  ال��ع��م��ل  ف���ر����س  م���ن  امل���زي���د 
الثقافة  ت��ع��ت��رب  ك��م��ا  ال����ع����امل،  ح����ول 
حتقيق  ل��ع��م��ل��ي��ة  حم����ف����زا  ع���ن�������س���را 
التنمية امل�ستدامة، موؤكدا اأن اجلميع 
على  القدرة  لديها  الثقافة  اأن  ي��درك 
القت�سادية  اجل��وان��ب  ب��ن  ال��ت��وف��ي��ق 

والجتماعية للتنمية ، فكافة املنتجات 
هويات  جوانبها  بن  حتمل  الثقافية 
ومعامل وقيم اإن�سانية مهمة، كما اأنها 
متكن امللين من املبدعن والفنانن 
وامل���ه���ن���ي���ن م����ن اإظ����ه����ار ق���درات���ه���م ، 
ل���ذا ف���اإن الح��ت��ف��ال ب��ال��ت��ن��وع الثقايف 
الثقايف  امل�سهد  اإث��راء  على  ي�ساعدهم 
امل��ح��ل��ي وال��ع��امل��ي ع��ل��ى ال�����س��واء. ونبه 
معاليه اإىل اأن الإميان بالتنوع الثقايف 
قيم  لأه��م��ي��ة  الإن�������س���ان  اإدراك  ي��ع��زز 
والإعلم  والتعليم  الب�سري،  ال��رتاث 
امل���ع���ارف واخل������ربات، ويرمز  وت���ب���ادل 
حلرية الذات والفكر، موجها التهنئة 
اإىل منظمة الأمم املتحدة التي اأقرت 
يوما عامليا للتنوع الثقايف يف 21 مايو 

م���ن ك���ل ع����ام ل��ي��ك��ون مب��ث��اب��ة من�سة 
تقافاتنا  مبختلف  جميعا  منها  نطل 
والتنمية  ب��احل��وار  يرحب  ع��امل  على 
وزارة  م��ا تعمل عليه  وه��و  وال��ت��ع��اون، 
الت�سامح والتعاي�س من خلل متلف 
مبادراتها وم�ساريعها، فل تنوع  دون 
اإميان را�سخ بقيم الت�سامح والتعاي�س 

والأخوة الإن�سانية.

•• ال�صارقة-الفجر:   

عاد "مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل" يف مو�سم جديد من الإدها�س والنفتاح 
على العلوم والبتكارات ومتلف الفنون والقراءات، فبداأ اأوىل فعالياته بور�سة 
اإبداعية حتت عنوان "ابتكار" اأخذت ال�سغار يف رحلة مع املدربة رنا مملوك، اإىل 

عامل �سناعة ال�سيارات. وفتحت الور�سة الباب اأمام الأطفال امل�ساركن للتعرف 
على ديناميكية حركة ال�سيارات، والأج��زاء الأ�سا�سية التي تتكون منها باأ�سلوب 
يدمج الر�سم بالهند�سة، حيث قالت املدربة مملوك: "اإن الهدف من الور�س هو 
حتويل اللعب والر�سم والفن اإىل طريقة للتعلم، با�ستثمار ما يختزنه الأطفال 
الور�سة حلظات من  العلوم بالفن".  وعا�س الأطفال خلل  ال�سغف لدمج  من 

من  م�سغرة  من��اذج  حتريك  عملية  املدربة  عر�ست  حن  والكت�ساف،  الده�سة 
املركبات بقوة دفع الهواء، وجنحوا بتوجيهات املدربة يف حتويل هذه املعرفة اإىل 

تعبري فني تعرفوا فيه على مهارات تزين ال�سيارات وت�سميمها.
ا�ستهدفت الور�سة الأطفال من الفئة العمرية بن 6 اإىل 9 �سنوات، وا�ستكملت 
والعجلت،  ال��رتو���س  عمل  م��ب��ادئ  على  الأط��ف��ال  اإط���لع  يف  املعرفية  رحلتها 

واملفاهيم امليكانيكية الب�سيطة.
ي�سار اإىل اأن الأيام املقبلة من املهرجان حتفل بور�س عمل ت�ستهدف الأطفال من 
متلف الفئات العمرية، حيث تتوا�سل فعالياته يف مركز اإك�سبو ال�سارقة حتى 
29 مايو اجلاري، وي�ست�سيف فنانن وكتاب ومبدعن من 15 دولة يف برنامج 

ثقايف ينظم 537 فعالية تتوزع بن ور�س وجل�سات وعرو�س.

•• دبي-وام: 

�سرورة  على  والتعليم،  الرتبية  وزي��ر  اإبراهيم احلمادي  بن  اأك��د معايل ح�سن 
درا���س��ة جدوى  لإج���راء  ع��دة،  فريق عمل وطني متخ�س�س من جهات  تاأ�سي�س 
درا�سة  واإع���داد   ،19 كوفيد  بعد  ما  التعليم  يف  املطلوبة  التحولت  ل�ستك�ساف 
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة  بن  م�سرتكة  بحثية 
لإحداث  ال�سلوكية،  التغيريات  تفعيل  كيفية  ل�ستك�ساف  اجلامعات،  من  بدعم 
التدوير وحت�سن ال�سحة  واإع��ادة  الثقافية جتاه املخلفات،  املواقف  تغيريات يف 
للتعليم  العاملي  اليون�سكو  موؤمتر  يف  معاليه  م�ساركة  خلل  ذلك  جاء  البيئية. 
من اأجل التنمية امل�ستدامة الذي اختتم ام�س، بالتعاون بن اليون�سكو والوزارة 
للتعليم،  وزي���راً   81 مب�ساركة  اأمل��ان��ي��ا،  يف  العلمي  والبحث  للتعليم  الحت��ادي��ة 
املوؤمتر  يهدف  ال��ع��امل،و  دول  متلف  وم�سارك من  مت�س وخبري   2500 و 
لعام  امل�ستدامة  التنمية  اأجل  من  للتعليم  اجلديد  بالإطار  والتعريف،  للتوعية 
م�ستدام من خلل تعزيز  عامل  و  عدًل  اأكر  بناء  على  يركز  والذي   ،  2030
التعليم من اأجل التنمية امل�ستدامة، لتحقيق اأنظمة تعليمية تدعم املتعلمن من 
جميع الأعمار ليكونوا لهم دور بارز واإ�سهاماً ن�سًط يف جمتمعات اأكر ا�ستدامة 
وكوكب اأكر �سحة. و�سارك معايل الوزير احلمادي يف اجلل�سة النقا�سية الأوىل 
حتت عنوان اإحداث التغيري الذي نحتاجه يف وقت اأزمة الكواكب – التعليم من 

اأجل التنمية امل�ستدامة لعام 2030 ، بجانب كل من، اأجنا كارلي�سزيك وزيرة 
التعليم والثقافة والريا�سة  اأملانيا، وكيو�سي هاجيودا وزير  التعليم والبحث يف 
والعلوم والتكنولوجيا يف اليابان ، وجورج ماغوها اأمن جمل�س الوزراء ، وزير 
�سورينام،  يف  والثقافة  والعلوم  التعليم  وزي��ر  ليفينز  وم��اري  كينيا،  يف  التعليم 
فيما اأدارت اجلل�سة �ستيفانيا جيانيني ، م�ساعد املدير العام للرتبية يف منظمة 
الأمرية  امللكي  ال�سمو  افتتاحية من �ساحبة  ، و�سهدت اجلل�سة كلمة  اليون�سكو 

لل ح�سناء ، رئي�سة موؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة يف اململكة املغربية.
لدولة  الوطنية  ال�سرتاتيجيات  اإن  اجلل�سة  يف  حديثه  خ��لل  معاليه  ق��ال  و 
الإمارات تتوافق مع مرجات املوؤمتر ، و ذلك لأن الإمارات من الدول املبادرة 
وا�سرتاتيجيات  روؤى وخطط  ، من  املوؤمتر  له  بكل ما يدعو  امل�سبق  اللتزام  يف 
اأجل  واأه��داف عامة، وذلك يت�سح من خلل زي��ادة الوعي العاملي بالتعليم من 
التنمية  الإم��ارات احت�سنت، واعتمدت هدف  اأن دولة  امل�ستدامة. وذكر  التنمية 
امل�ستدامة 4.7 الذي يتناول الغر�س من التعليم وجودته بحلول عام 2030 
لتعزيز  ال��لزم��ة  وامل���ه���ارات  امل��ع��رف��ة  على  املتعلمن  جميع  ح�سول  وي�سمن   ،
اأمناط  و  امل�ستدامة  التنمية  اأج��ل  من  التعليم  خ��لل  من   ، امل�ستدامة  التنمية 
احلياة امل�ستدامة وحقوق الإن�سان وامل�ساواة بن اجلن�سن وتعزيز ثقافة ال�سلم 
واللعنف واملواطنة العاملية وتقدير التنوع الثقايف وم�ساهمة الثقافة يف التنمية 
امل�ستدامة.. و ي�سب ذلك يف خانة تعزيز مبادرات دولة الإمارات العربية املتحدة 

يف جمالت العمل اخلم�سة ذات الأولوية من التعليم من اأجل التنمية امل�ستدامة 
وبناء   ، التعلم  بيئات  وحت��وي��ل   ، بال�سيا�سات  النهو�س  "وهي:   ،  2030 لعام 
 ، ال�سباب وتعبئتهم واتخاذ الإج��راءات يف املجتمعات  ، ومتكن  املعلمن  ق��درات 

ومتابعة تقدمهم.
امل�ستدامة،  التنمية  اأه���داف  4 م��ن  ال��ه��دف  اإط���ار  اأن��ه مت دم��ج  واأو���س��ح معاليه، 
وجمالت عمل التعليم من اأجل التنمية امل�ستدامة 2030 يف الأجندة التعليمية 
الوطنية لدولة الإمارات من خلل التاأكيد على احلاجة اإىل فر�س نوعية عادلة 
للتعليم من منظور تعليمي �سامل ومدى احلياة، باعتبار التعليم حق اأ�سا�سي من 

حقوق الإن�سان وم�سلحة العامة.
واأ�سار اإىل اأن الأجندة الوطنية لروؤية 2021 توؤكد على تطوير نظام تعليمي 
لت�سجيع  ك��ب��رية  ا�ستثمارات  ه��ن��اك  �ستكون  ان��ه  مو�سحاً  الأوىل.  ال��درج��ة  م��ن 
وتعزيز اللتحاق باملدار�س للتعليم التمهيدي ماقبل املدر�سي / م�سروع براعم 
امل�ستقبل/ والأ�سا�سي، حيث يلعب ذلك دوًرا مهًما يف ت�سكيل �سخ�سيات الأطفال 
وم�ستقبلهم. علوة على ذلك، ت�سعى الأجندة الوطنية جاهدة ل�سمان اأن يكون 
الطلب يف دولة الإمارات من بن الأف�سل يف العامل وان تكون منظومة التعليم 
الوطنية  التعليم  اأجندة  ت�سميم  اأن��ه مت  اإىل  ولفت   . عامليا  الأوىل  الإم���ارات  يف 
واخلطة ال�سرتاتيجية املطورة حديًثا لوزارة الرتبية والتعليم، لتحقيق اأهداف 
التعليم التي تتما�سى متاًما مع روؤية الإمارات 2021 واأهداف التعليم من اأجل 

التنمية امل�ستدامة.
لتلبية  با�ستمرار،  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات  حتديث  ل�سمان  اإج���راءات  و�سع  مت  كما 
املئوية  الإم���ارات  ا�سرتاتيجية  عن  الإع���لن  بعد  �سيما  ل  الوطنية،  التطلعات 
عن التعليم  امل�سوؤولة  واملحلية  الحتادية  احلكومية  اجلهات  اأن  مبيناً   ،2071
تعمل وفق �سراكة وثيقة، لتحقيق الو�سول ال�سامل والتعليم اجليد من خلل 
بالدولة  املدار�س احلكومية واخلا�سة  تقدم  ، حيث  تعليمي ثري ومتنوع  نظام 
الوطني للتعليم  الإط��ار  17 منهًجا درا�سًيا جميعها ت�سب يف خدمة  اأكر من 
اللجنة  ت�سكيل  مت   ،  2017 يناير  يف  ان��ه  معاليه،  واأف���اد   . الإم����ارات  ومئوية 
الوطنية لأهداف التنمية امل�ستدامة يف دولة الإمارات العربية املتحدة مبوجب 
مر�سوم �سادر عن جمل�س الوزراء الإماراتي بالتعاون وامل�ساهمة من 17 وزارة 

حكومية وغريها من املنظمات غري احلكومية وجهات من القطاع اخلا�س.
وذكر اأن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية امل�ستدامة يف دولة الإمارات تعمل على 
تن�سيق اجلهود وتقدمي امل�سورة ال�سرتاتيجية، والدعم لتنفيذ اأهداف التنمية 
اأولويات  وحت��دي��د  الوطنية،  للجنة  دوري���ة  اجتماعات  تنظيم  ع��رب  امل�ستدامة. 

التنفيذ وخدمة الدور التن�سيقي للمراجعة واملتابعة.
واأكد اأن دولة الإمارات تتمتع بواحد من اأف�سل القطاعات العامة اأداًء يف العامل. 
اإذ تتميز احلكومة يف دولة الإمارات بروؤى طموحة للتنمية الوطنية والتزامها 

بتحقيق نتائج اقت�سادية واجتماعية وبيئية عالية اجلودة.

•• اأبوظبي -وام:

اأكد جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة على الدور الهام الذي تلعبه املرتولوجيا 
يف دعم وت�سهيل متطلبات القطاع ال�سحي والطبي يف الدولة من خلل توفري 
اأدق اأجهزة القيا�س العاملية و�سوًل لتحقيق اجلودة التي تلبي تطلعات واحتياجات 

امل�ستهلكن من اأفراد وموؤ�س�سات.
جاء ذلك مبنا�سبة اليوم العاملي للمرتولوجيا الذي يوافق الع�سرين من مايو 
املرتولوجيا  منظمات  جهود  لدعم  الدائم  املجل�س  �سعي  اإط��ار  ويف  عام  كل  من 
الدولية والهيئات احلكومية املعنية الرامية للتوعية بدور املرتولوجيا احليوي 
الإمارات  ملعهد  التنفيذي  املدير  املهريي  �سعيد  وقال  احلياة.  يف جميع جوانب 
للمرتولوجيا اإن دولة الإمارات ت�سعى اإىل تطوير القطاع ال�سحي ومده باأحدث 
بع�س  يف  وي�سبقها  ب��ل  العاملي  التطور  ليواكب  وامل��خ��ت��ربات  وامل��ع��دات  الأج��ه��زة 
مبختلف  وارتباطه  القيا�س  علم  اأهمية  مبكراً  الإم���ارات  اأدرك��ت  حيث  الأحيان 
الذي  والتطوير  للبتكار  التحتية  البنية  تهيئة  من  ُي�سهل  اإذ  املجتمع  �سرائح 
ت�سهده الإمارات ما يتما�سى مع م�ستهدفات روؤية 2030 ويلبي تطلعات قيادتنا 

احلكيمة باجتاه املركز الأول دائماً.
قيادتها  بتوجيهات  الإم���ارات  توليها  التي  الكربى  الأهمية  على  املهريي  واأك��د 
الرعاية  �سبل  اأف�سل  ي��وف��ر  ك��ي  وت��ط��وي��ره  ال�سحي  القطاع  دع��م  يف  الر�سيدة 

ال�سحية جلميع اأفراد املجتمع حيث تتطلع الأجندة الوطنية للدولة اإىل تر�سيخ 
كال�سكري  احلياة  بنمط  املتعلقة  الأم��را���س  معدل  وتخفي�س  الوقائي  اجلانب 
اإىل  اإ�سافة  م��دي��د،  وعمر  �سحية  حياة  لتحقيق  ال�سرطان  واأم��را���س  والقلب 
تطوير جاهزية النظام ال�سحي للتعامل مع الأوبئة واملخاطر ال�سّحية، لتكون 

الإمارات من اأف�سل الدول يف جودة الرعاية ال�سحية.
اأن��ه م��ن اأج��ل توفري رع��اي��ة �سحية عالية اجل���ودة لب��د م��ن توفري  واأ���س��ار اإىل 
ت�سخي�س  يف  ت�سهم  ال��دق��ة  عالية  وبيولوجية  وكيميائية  فيزيائية  قيا�سات 
الدور  هو  وه��ذا  وفعالية،  باأمان  العلجات  تقدمي  وت�سمن  ال�سحية  احل��الت 

الأ�سا�سي املناط باملرتولوجيا لدعم القطاع ال�سحي.
واأ�ساف املهريي اأن التطور الذي ت�سهده الإمارات يف جمال علم القيا�س يتما�سى 
ال�سناعات  جم��الت  يف  الدولة  ت�سهدها  التي  والعلمية  ال�سناعية  النه�سة  مع 
اأف�سل  توفري  تتطلب  التي  النفط،  بعد  ما  ومرحلة  العلمي  والبحث  الدقيقة 

املمار�سات يف جمال املعايرة ومواءمة املعايري الوطنية باملعايري الدولية.
دور  تعزيز  عاتقه  على  ياأخذ  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  جمل�س  اأن  اإىل  واأ�سار 
اأبوظبي  اإمارة  ال�سناعية والتجارية يف  القطاعات  املرتولوجيا يف دعم متلف 
امل�ستجدات  تواكب  متطورة  مرتولوجية  حتتية  بنية  امتلكه  اأهمية  وُي���درك 
العاملية ومتكن منوها القت�سادي وترفع القدرة التناف�سية ل�سناعاتها الوطنية 
يف  للمرتولوجيا  الإم���ارات  معهد  دور  وح��ول  والعاملية.  الإقليمية  الأ���س��واق  يف 

اإن املعهد ي�سم مترب احل��رارة ومترب  معايرة الأجهزة الطبية قال املهريي 
ال�سغط ومترب الكتلة واحلجم والتدفق ومترب الكهرباء، و مت جتهيز هذه 
املختربات بالأجهزة اللزمة ملعايرة الأجهزة الطبية و�سمان ت�سل�سل قيا�ساتها 
للمرتولوجيا  الإم���ارات  معهد  ي�سمن  وبذلك  للقيا�س،  الوطنية  املعايري  مع 

قيا�سات طبية عالية اجلودة و�سوًل لتقدمي العلج الفعال للمر�سى.
وقال املهريي اإن معهد الإمارات للمرتولوجيا ب�سدد تاأ�سي�س مترب الكيمياء 
الذي �سي�سهم يف توفري احتياجات القطاعات احليوية بالدولة مبا فيها القطاع 
اخلدمات  ه��ذه  املعهد  ي�سخر  حن  يف  الكيميائية  القيا�سات  جم��ال  يف  ال�سحي 
لكافة اجلهات العاملة يف القطاع ال�سحي اإىل جانب متربات املعايرة الطبية 
الذي  الهام  بالدور  الوعي  بن�سر  مرتبط  اخلدمات  ه��ذه  من  ال�ستفادة  اأن  اإل 
يلعبه علم القيا�س يف تطوير قطاع ال�سحة، والذي ي�ساهم يف حتقيق الرفاهية 

ال�سحية لكل فرٍد منا.
الفني  التدريب  املعهد خدمة  املعايرة يتيح  اإىل جانب خدمة  اإنه  وقال املهريي 
لكافة العاملن يف جمال املعايرة يف القطاع ال�سحي، وهي خدمة تدريبية فنية 
املعنين  لكافة  واأنظمة اجلودة  واملعايرة  القيا�س  واأ�ساليب  بعمليات  متخ�س�سة 
متربات  لكفاءة  العامة  واملتطلبات  الإرتياب  مقيا�س  وح�ساب  املعايرة  مبجال 
القيا�س  مبعامل  اأو  ب��امل��خ��ت��ربات  اخل��ا���س��ة  امل��وا���س��ف��ة  وه��ي  وامل��ع��اي��رة  الفح�س 
جودة  جم��ال  يف  والعاملن  الفنين  لتاأهيل  �سعياً  وذل��ك  وامل��ع��اي��رة  والتحاليل 

من  لتمكينهم  والعملية  النظرية  قدراتهم  م�ستوى  ورف��ع  الطبية  املختربات 
توظيفها يف بيئة عملهم.

واأ�ساف املهريي اأن معهد الإمارات للمرتولوجيا يوفر خدمات املعايرة للأجهزة 
الت�سخي�س،  مرحلة  يف  احليوية  اجل�سم  علمات  قيا�س  يف  امل�ستخدمة  الطبية 
كمقايي�س احلرارة واأجهزة قيا�س ال�سغط وموازين كتلة اجل�سم والتي ت�سهم يف 
اتخاذ القرار ال�سحي ب�سكل اأدق، وعليها يتم ت�سخي�س احلالة املر�سية وو�سف 

العلج والأدوية من حيث النوعية والكمية بثقة عالية.
ولفت اإىل اأن املعهد ميالك القدرة على معايرة الأجهزة الطبية امل�ستخدمة يف 
امل�ستخدمة حلفظ  واحلا�سنات  ال�سائلة،  الأدوي��ة  �سخ  كاأجهزة  العلج،  مرحلة 
وجتهيز العينات والغرف املناخية امل�ستخدمة يف حفظ الأدوية، وغريها. والذي 

بدوره ي�سهم يف �سلمة وجودة واأداء الأدوية والعلجات الطبية.
قطاعات  كاأحد  للمرتولوجيا  الإم���ارات  معهد  تاأ�سي�س  مت  اأن��ه  بالذكر  اجلدير 
املجل�س الرئي�سة، وذلك لتطوير بنية حتتية كفوؤة لعلم القيا�س "املرتولوجيا" 
اأبوظبي ودولة المارات ويعد املعهد م�سروعاً  وليكون مرجعية القيا�س لإمارة 
القطاعات  على  مبا�سر  ب�سكل  تاأ�سي�سه  اأث��ر  املنطقة  م�ستوى  على  رائ��داً  وطنياً 
خلل  من  وال�سناعة  ال�سحة  قطاع  فيها  مبا  الدولة  يف  املختلفة  القت�سادية 
والرتقاء  الوطنية  لل�سناعات  ال��دويل  القبول  وت�سهيل  والوقت  الكلفة  تقليل 

بالقدرة الإنتاجية وحت�سن م�ستوى ال�سلمة.

خالل ور�شة حملت عنوان »ابتك�ر«

»ال�صارقة القرائي للطفل 12« يدمج العلوم بالفن يف رحلة مده�صة لل�صغار 

وزير الرتبية يوؤكد �صرورة تاأ�صي�س فريق عمل وطني لدرا�صة التحولت يف التعليم ما بعد كوفيد 19 

اأبوظبي للجودة يوؤكد اأهمية املرتولوجيا يف دعم وتطوير القطاع ال�صحي

نهيان بن مبارك : املجتمع الإماراتي يرتجم التنوع الثقايف على اأر�س الواقع

وكيل وزارة الدفاع ي�صتقبل رئي�صة جلنة الدفاع 
الوطني والقوات امل�صلحة يف اجلمعية الوطنية الفرن�صية

•• اأبوظبي -وام:

والقوات  الوطني  الدفاع  رئي�سة جلنة  اأم�س فران�سواز دوما�س  الدفاع  وزارة  الظاهري وكيل  �سامل  �سعادة مطر  ا�ستقبل 
امل�سلحة يف اجلمعية الوطنية الفرن�سية.

ال�سداقة  وبحثا علقات  بال�سيفة   - الدفاع  وزارة  ال��ذي جرى مبقر  اللقاء  - خلل  الدفاع  وزارة  وكيل  �سعادة  ورح��ب 
وجمالت التعاون القائمة بن البلدين يف كافة اجلوانب وخا�سة يف اجلانب الدفاعي والع�سكري، وال�سعي اإىل تنميتها 

لآفاق اأو�سع واأرحب.
كما ا�ستعر�س الطرفان جمالت التن�سيق والتعاون ال�سرتاتيجي يف عدد من املجالت واآخر امل�ستجدات والتطورات.

ح�سر اللقاء عدد من كبار �سباط وم�سوؤويل وزارة الدفاع.

•• اأبوظبي-وام:

“�سحة”  ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي  �سركة  اأعلنت 
اأبوظبي عن   - ال�سحة  بالتن�سيق والتعاون مع دائرة 
توفر لقاح فايزر- بيونتيك امل�ساد لفريو�س كوفيد-
جميع املراكز  يف  �سينوفارم  لقاح  اإىل  بالإ�سافة   19
ال�سحية ومراكز امل�سح الوطني التابعة ل�سركة �سحة 

يف جميع اإمارات الدولة.
بيونتيك  ف���اي���زر-  ل��ق��اح��ي  اأن  )���س��ح��ة(  واأو����س���ح���ت 
و�سينوفارم متوفران يف 46 مركزاً يف اإمارة اأبوظبي 

ال�سحية  امل��راك��ز  متثل  وال��ت��ي  ال�سمالية  والإم�����ارات 
ومراكز  التطعيم  مراكز  اإىل  بالإ�سافة  لها  التابعة 
اإم�����ارات الدولة  امل�����س��ح ال��وط��ن��ي امل��ن��ت�����س��رة يف ج��م��ي��ع 
حجز  اللقاحات  على  احل�سول  يف  للراغبن  وميكن 

موعد عرب تطبيق )�سحة( لأخذ التطعيم.
اللقاح �سد  اأخ��ذ  اأهمية  “�سحة” على  واأك��دت �سركة 
كوفيد19- لت�سريع عملية التعايف يف دولة الإمارات 
باإمكان  اأن���ه  اإىل  ..م�����س��رية  املجتمع  اأف����راد  وحت�سن 
عاماً   12 اأعمارهم  تبلغ  ممن  املجتمع  اأف���راد  جميع 
يقدم  -بيونتيك” فيما  “فايزر  لقاح  تلقي  فوق  فما 

16 عاما فما  لقاح �سينوفارم فقط للفئات من عمر 
فوق.

وي�ستثنى من اأخذ اللقاح الأ�سخا�س امل�سابن بفريو�س 
للقاح  ال�سريرية  التجارب  وامل�ساركن يف  كوفيد19- 
على  واحلا�سلن  احل��وام��ل  وال�����س��ي��دات  كوفيد19- 
التقييم  بعد  ال�سابق  وامل�����س��اب  ال��دول��ة  خ���ارج  اللقاح 
�سديدة  ح�سا�سية  لديهم  الذين  والأ�سخا�س  الطبي 
اللقاحات  م��ك��ون��ات  م��ن  اأي  اأو  �سابقاَ  ال��ل��ق��اح��ات  م��ن 
اللقاح  مع  تتعار�س  التي  الأم��را���س  باأحد  واملري�س 

ح�سب التقييم الطبي.

 �صحة تعلن عن توفر لقاح فايزر-بيونتيك يف جميع اإمارات الدولة
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

اخلالدية  ���س��اح��ي��ة  جم��ل�����س  ب�����ادر 
اأح������د امل���ج���ال�������س ال���ت���اب���ع���ة ل���دائ���رة 
�سوؤون ال�سواحي والقرى بحكومة 
ال�����س��ارق��ة ب��ت��ك��رمي امل��ت��ط��وع��ات من 
اأن  بعد  الن�سائية  اللجنة  ع�سوات 
ب��ذل��ن ج��ه��ودا ك��ب��رية و���س��اه��م��ن يف 
ومبادراته  املجل�س  فعاليات  تنفيذ 

خلل الفرتة املا�سية .
اأق���ي���م م�ساء  ج����اء ال��ت��ك��رمي ال����ذي 
يف  ال�ساحية  جمل�س  مب��ق��ر  اأم�����س 
مدينة ال�سارقة يف �سياق النجاحات 
املجل�س  حققتها  التي  الجتماعية 
بعد �سل�سلة من فعالياته التي نالت 
ن��ظ��را له��ت��م��ام��ه��ا بكافة  الإ����س���ادة 
الهتمام  واإيلئها  املجتمع  �سرائح 
املبادرات  خلل  من  الأ�سرة  باأفراد 
املا�سية  الفرتة  ط��وال  نفذت  التي 
مع  للتوا�سل  ال��ت��وج��ه  ع��ن  ف�سل 

ال�سر املتعففة.
املري  �سعيد  خ��ل��ف��ان  ���س��ع��ادة  وق����ام 
اخلالدية  �ساحية  جمل�س  رئي�س 
اللجنة  م���ن  امل��ت��ط��وع��ات  ب��ت��ك��رمي 
وال�سادة  املجل�س  الن�سائية يف مقر 

باأدوارهن وما قدمنه من اإخل�س 
مبادرات  بتنفيذ  امل�ساهمة  يف  كبري 

املجل�س
ال�����ت�����ك�����رمي منح  خ�������لل  وج���������رى 
املتطوعات �سهادات تقدير ومكرمة 
نقدية احتفاًء بعيد الفطر ال�سعيد 
البارز  والتاأكيد والتقدير لدورهن 
فعاليات  م��ت��ل��ف  يف  وامل���ل���م���و����س 
املجل�س ومبادراته وتعزيز التوا�سل 

ال�����س��اح��ي��ة وخدمة  الأ����س���ر يف  م���ع 
العمل  واي�������س���اً  ال�����س��اح��ي��ة  اأه�����ايل 
ر�سد  يف  ال��ت��ط��وع��ي��ة  ب��ج��ه��وده��ن 
احلالت الواردة ومتابعتها وجميع 
مبادرات  م���ن  ف��ي��ه  ي�����س��اه��م��ون  م���ا 

وفعاليات واعمال 
ح�����س��ر ال���ت���ك���رمي ال������ذي اأق����ي����م يف 
املري  �سعيد  خلفان  �سعادة  املجل�س 
اخلالدية  �ساحية  جمل�س  رئي�س 

وحممد را�سد بن جر�س نائب رئي�س 
ال�سويدي  غ���امن  وم��ط��ر  امل��ج��ل�����س 
ع�����س��و امل��ج��ل�����س وامل��وظ��ف��ن حامد 
العبدويل  وع��ب��دال��ع��زي��ز  احل��م��ادي 
و���س��م��ل ال��ت��ك��رمي امل��ت��ط��وع��ات كل 
م���ن ���س��م�����س��ة ج��م��ع��ة، واآم����ن����ة املل 
�سلمة  و   ، امل����زروع����ي  و���س��ي��خ��ة   ،
املتطوع  ح�سور  بجانب  امل��زروع��ي  
اأح���م���د ط�����ارق ال��ع��و���س��ي. واأ����س���اء 

واأهمية  ج��ه��وده��ن  ع��ل��ى  ال��ت��ك��رمي 
دورهن، وما قمن به لتعزيز ثقافة 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي وخ��دم��ة اأه���ايل 
واأكد  املجل�س  منرب  عرب  ال�ساحية 
رئي�س  امل���ري  �سعيد  خلفان  ���س��ع��ادة 
التكرمي  عقب  ال�ساحية  املجل�س 
على دور اللجنة الن�سائية واجلهود 
التطوعية البارزة والكبرية يف اإطار 
ومتابعة  لر�سد  امل��ت��وا���س��ل  العمل 
و�سعيهم  دوري  ب�����س��ك��ل  ل��ل��ح��الت 
لتوفري احتياجات اهايل ال�ساحية 
املجل�س م�سريا  اخت�سا�سات  �سمن 
ترابطهم  ع��ل��ى  ي���دل  ه���ذا  اأن  اإىل 
وتوا�سلهم مع الهايل مقدما لهم 

ال�سكر والثناء.
ب���دوره���ن اأ����س���ادت امل��ت��ط��وع��ات من 
اللفتة  ه��ذه  على  الن�سائية  اللجنة 
ب���ت���ك���رمي���ه���ن م�����ن قبل  ال����ك����رمي����ة 
وال�سكر  بالتهنئة  وتقدموا  املجل�س 
رئي�س  ون����ائ����ب  ل��رئ��ي�����س  اجل����زي����ل 
واأع���������س����اء امل��ج��ل�����س واأك���������دوا على 
توا�سل دورهن التطوعي يف خدمة 
اأه�������ايل ال�����س��اح��ي��ة وال���ع���م���ل على 
العمل اجلليل خلدمة  تر�سيخ هذا 

املجتمع.

•• اأبوظبي-الفجر:

منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
من   )18( ال���  ال���دورة  فعاليات  ُت��ق��ام  الإم�����ارات،  �سقاري  ن���ادي  رئي�س  الظفرة 
اأب��وظ��ب��ي ال���دويل لل�سيد وال��ف��رو���س��ي��ة، وذل���ك خ��لل ال��ف��رتة م��ن 27  معر�س 
�سبتمرب ولغاية 3 اأكتوبر القادمن يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س، بتنظيم 

من نادي �سقاري الإمارات.
لل�سيد  ل��ل��رتوي��ج  وع��امل��ي��اً  اإقليمياً  ون����ادرة  مثالية  فر�سة  امل��ع��ر���س  �سّكل  وق��د 
املُ�ستدام، وذلك من خلل دعوة الآلف من زوار املعر�س من ال�سقارين املحلين 
العامل  اأنحاء  ومتلف  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  منطقة  من  والقادمن 

ل�ستخدام ال�سقور التي يتم اإكثارها يف الأ�سر.
والفرو�سية،  لل�سيد  ال��دويل  اأبوظبي  ملعر�س  املُنّظمة  العليا  اللجنة  ووّج��ه��ت 
الأ�سر والعاملن يف جتارتها يف  ال�سقور يف  اإكثار  ملالكي مزارع ومراكز  الدعوة 

متلف دول العامل، �سواء التي اعتادت على التواجد الدائم يف متلف دورات 
لها  زمنية  م�ساحة  وحجز  ُم�ساركتها  لتاأكيد  حديثاً،  املُن�ساأة  تلك  اأو  املعر�س، 
القادمة  ال���دورة  على  الكبري  للإقبال  نظراً  اليومي  ال�سقور  م��زاد  برنامج  يف 
ة جاهزة ملن يرغب من املزارع  )اأبوظبي 2021(، حيث ُتقّدم اإدارة املعر�س من�سّ
ومراكز اإنتاج ال�سقور يف الأ�سر باملُ�ساركة يف مزاد ال�سقور الذي ُينّظمه احلدث، 

مع تقدمي كافة الت�سهيلت واخلدمات اللوج�ستية والرتويجية.
و�سوف يحظى العاملون يف ميدان �سناعة اإكثار ال�سقور يف الأ�سر، من املُنتجن 
تنظيم  بفر�سة مميزة ل�ستثمارها يف  وم��زارع،  اأف��راداً  �سواء،  والُتّجار على حّد 
اأجود  املُهتمن باقتناء  مزادهم وبيع �سقورهم مبا�سرة للآلف من ال�سّقارين 

واأف�سل ال�سقور املكاثرة يف الأ�سر من خلل الدورة القادمة من املعر�س.
وُي�سارك يف املزاد الفريد من نوعه، ملك ال�سقور ومزارع ال�سقور، وال�سقارون 
من دولة الإمارات و�سائر دول العامل، ورجال اأعمال مهتمون بقطاع ال�سقارة، 
وكبار ال�سخ�سيات. وُيتاح يف معر�س اأبوظبي جلميع اجلن�سيات اقتناء �سقور ذات 

جودة عالية واأداء مميز يف ال�سيد، وهو ما �سّجع رواد الأعمال على ال�ستثمار يف 
جمال اإكثار ال�سقور يف الأ�سر حول العامل.

وقد حظي مزاد ال�سقور يف الدورة املا�سية )اأبوظبي 2019( مب�ساركة ع�سرات 
حيث  العامل،  يف  ال�سقور  اأف�سل  باإنتاج  املتخ�س�سة  والدولية  املحلية  ال�سركات 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  م��ن  ال�سقارين  ب��ن  والتناف�س  امل��زاي��دة  مّت��ت 
لإنتاج  ال�سقور  م��زارع  �سّجع  ما  وهو  الأ�سر،  يف  املكاثرة  ال�سقور  اأف�سل  ل�سراء 
عليها  احل�سول  م��ن  ال�سقارين  ومتكن  متلفة،  فئات  وف��ق  ال�سقور  اأف�سل 
ة دولية  باأف�سل الأ�سعار. وحتّول معر�س اأبوظبي لل�سيد والفرو�سية، اإىل من�سّ
ت�ستعر�س اأجود اأنواع ال�سقور املكاثرة يف الأ�سر يف اأبوظبي بعد اأن كان �سقارو 
الإمارات واملنطقة ُي�سافرون للخارج ل�سراء ال�سقور من مزارع خا�سة يف اأوروبا. 
ة مثالية دولية لبيع و�سراء ال�سقور  حيث بات املعر�س يوفر لهم يف اأبوظبي من�سّ

املنتجة من اأف�سل مزارع اإكثار ال�سقور يف العامل.
اأّن ال�سقور  اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية، يف تعزيز فكرة  وجنح معر�س 

تقل  ل  واأن��ه��ا  ال�سيد،  يف  العالية  مقدرتها  اأثبتت  الأ���س��ر  يف  امل��ك��اث��رة  البديلة 
كفاءة ومتّيزاً عن ال�سقور الربية، يف حال مّت العتناء بها وتدريبها وفق اأ�س�س 

�سليمة.
�سواء،  ح��ّد  على  ال�سقور  وم����زارع  لل�سقارين  مهمة  فر�سة  امل��ع��ر���س  وُي�����س��ّك��ل 
حيث يتزامن موعد اإقامته مع بدء مو�سم املقنا�س من جهة، وانطلق مو�سم 
ُم�سابقات وبطولت ال�سيد بال�سقور من جهة اأخرى مع نهاية عام وبداية عاٍم 
اآخر، حيث يرغب ال�سقارون باقتناء اأف�سل ال�سقور املكاثرة يف الأ�سر للُمناف�سة 
بها يف الفعاليات املحلية والإقليمية، ف�سًل عن ا�ستخدامها ملمار�سة ال�سقارة يف 

املحميات التي ت�سمح بذلك.
وُي�سفي قطاع ال�سقارة و�سناعة وابتكار ُم�ستلزماتها، اأهمية بالغة على الدورة 
الفعالية الأبرز  اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية، وهو  القادمة من معر�س 
التي ينتظرها ُع�ّساق املعر�س يف كل عام ُمنذ دورته الأوىل العام 2003، والتي 

�سّكلت اأحد اأهم عوامل اجلذب والنجاح على مدى الدورات اللحقة.

•• العني-الفجر: 

العربية  الإم���ارات  جامعة  ُت�سارك 
امل���ت���ح���دة يف اح����ت����ف����الت ال���دول���ة 
للتنّوع  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  وال���ع���امل 
والتنمية  اأجل احلوار  الثقايف من 
والذي ُي�سادف يوم 21 مايو من 

كل عام.
واأّك���������دت ال����دك����ت����ورة ����س���ع���اد زاي����د 
احلكومة  ق�سم  رئي�س  ال��ع��رمي��ي، 
واملجتمع يف كلية العلوم الإن�سانية 

الإم����ارات  بجامعة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
ال��دول��ة بهذه  اح��ت��ف��الت  اأن  ع��ل��ى 
ل��ت�����س��ل��ي��ط ل�سوء  ت���اأت���ي  امل��ن��ا���س��ب��ة 
كم�سّرع  للثقافة  امل��رن  ال��دور  على 
امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  لتنفيذ 
ع������رب ال�����س����ت����ع����م����ال الإب�������داع�������ي 
املعلومات  وتكنولوجيا  ل��لإع��لم 
والت�����س��الت يف خلق احل���وار بن 
بلوغ  وال��ث��ق��اف��ات ويف  احل�����س��ارات 

تبادل الحرتام والتفاهم.
اأن  العرميي  الدكتورة  واأو�سحت 

جامعة الإمارات تّتبع النهج املُتفّرد 
الذي اأر�ساه موؤ�س�س الدولة املغفور 
له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان- رحمه اهلل وطيب ثراه 
الإم���ارات  جامعة  اأ�س�س  عندما   -
حيث  وطني،  تعليمي  �سرح  ك��اأول 
ثقافياً  م����ن����رباً  اجل���ام���ع���ة  ب���ات���ت 
وم�سهراً  الثقايف،  بالتنّوع  ملتزماً 
الإن�سانية،  ل��ل��ث��ق��اف��ات  ح��ق��ي��ق��ي��اً 
اأجنا�ساً  كلياتها  يف  حتت�سن  حيث 
ب�سرية ُمتلفة اأتت كي ُت�ساهم يف 

وُتربز  والتنوع  التعّدد  ثقافة  بناء 
ثقافة الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي 
واحرتام الختلف وقبول الآخر.

وم�ست تقول: "لقد اأ�ّس�ست جامعة 
�سيا�سة  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
وا�ستوعبت  الجتماعي،  الت�سامح 
اإن�سانية  الطلبة من ثقافات  اآلف 
وكوادر  تدري�سية  وهيئة  متنّوعة 
العامل.  اأن��ح��اء  م��ن جميع  اإداري����ة 
ونّيف،  �سنة  اأرب��ع��ن  م���دى  وع��ل��ى 
رفدت اجلامعة املجتمع الإماراتي 

م���ع حميطها  م��ت��وائ��م��ة  ب���اأج���ي���ال 
ال��ث��ق��ايف امل���ت���ن���ّوع، وم��ن�����س��ج��م��ة مع 
باعتبارهم  املُ���ت���ج���ّددة،  معطايته 
حيوية  والأك���ر  الأه���م  ال�سريحة 
اه���ت���م���ام  امل����ج����ت����م����ع وحم���������ّط  يف 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة، ال��ت��ي حتر�س 
ع��ل��ى ب��ن��اء الإن�����س��ان ل��ك��ي ي��ك��ون يف 
ال�سدارة دائماً مبختلف املجالت، 
ال�سباب  م��ن ط��اق��ات  وال���س��ت��ف��ادة 
قيم  وت��ع��زي��ز  تفعيل  يف  امل��ت��ج��ّددة 

الت�سامح والتعاي�س ال�سامية".

واأ����س���ارت ال��دك��ت��ورة ال��ع��رمي��ي اإىل 
و�سعبها  الإم���������ارات  ح��ك��وم��ة  اأن 
ُتعترب منوذجاً  الإداري��ة  واأنظمتها 
ف��ري��داً وم��ت��ف��ّرداً ب��ح��ّد ذات���ه لي�س 
ل����ه م��ث��ي��ل يف ال����ع����امل، ف���ه���ي من 
اأعداداً  ت�ستوعب  التي  ال��دول  اأه��م 
الإن�سانية،  الثقافات  من  متنّوعة 
من  جن�سية   200 حتت�سن  حيث 
ك��اف��ة ال��ط��وائ��ف والأدي������ان تعي�س 
ما  وه��و  ووئ���ام،  بان�سجام  جميعها 
جعل الدولة مثاًل للمنهج ال�سلمي 

من  ل��ل��زوار  وامل�ستقطب  املت�سامح 
ح��ي��ث جتد  ال����ع����امل.  دول  ج��م��ي��ع 
العديد من الكنائ�س ودور العبادة 
ت�سمح  م��ت��ع��ددة  دي���ان���ات  خل���دم���ة 
�سعائرهم  مب��م��ار���س��ة  ل��رع��اي��اه��ا 
ال��دي��ن��ي��ة ب��ك��ل ح���ري���ة ك���ل يف دار 
يتعاي�س  وال��ك��ل  اخل��ا���س��ة،  عبادته 
واأمني  و�سلمي  اجتماعي  �سلم  يف 
وا�ستقرار ل مثيل له على م�ستوى 
العامل وفقاً لقوانن الدولة، حتى 
العامل  دول  ط��ل��ي��ع��ة  يف  اأ���س��ب��ح��ت 

والوفاق،  للتعاي�س  كواحة  اأجمع، 
والتقدم  والأم��ان  للأمن  وموطناً 

والنماء.

ة مثالية لبيع و�صراء واإنتاج اأجود ال�صقور املُكاثرة يف الأ�صر »اأبوظبي الدويل لل�صيد« من�صّ

جامعة الإمارات ُت�صارك العامل الحتفال باليوم العاملي للتنّوع الثقايف من اأجل احلوار  والتنمية

•• دبي-وام:

اأ�سدر �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة دبي، قرار املجل�س رقم 
بت�سكيل جمل�س اأمناء كلية حممد بن را�سد   2021 ل�سنة   9
الب�سرية  امل���وارد  دائ��رة  ع��ام  برئا�سة مدير  احلكومية  ل���لإدارة 
العامة  الأم��ان��ة  ع��ن  م��ن: ممثل  ك��ل  وع�سوية  دب���ي،  حلكومة 

للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي، وممثل عن دائرة دبي الذكية، 
بالإ�سافة اإىل د. طيب اأمان اهلل حممد كمايل، ورجاء حممد 
للكلية.  التنفيذي  والرئي�س  فاروق جرار،  ي�سار  ود.  املزروعي، 
جمل�س  يف  الأع�����س��اء  احلكومية  اجل��ه��ات  ممثلي  ت�سمية  ويتم 
اأمناء كلية حممد بن را�سد للإدارة احلكومية من قبل م�سوؤويل 
تلك اجلهات، على اأن يكونوا من ذوي اخلربة والخت�سا�س يف 
 10 ق��رار املجل�س رق��م  اأ���س��در �سموه  الكلية. كما  جم��ال عمل 

ل�سنة 2021 بت�سكيل جمل�س اإدارة موؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء 
والأطفال، برئا�سة اأحمد دروي�س القامة املهريي، وع�سوية كل 
من: د. منى عي�سى البحر، نائباً للرئي�س، وح�سة عبدالرحمن 
تهلك، وحممد علي ر�ستم، وعائ�سة اأحمد املّري، وخالد يحيى 
احلو�سني، ود. �سلطان عبداحلميد اجلمال، اإ�سافة اإىل مدير 
دورهما ويُن�سران  عام املوؤ�س�سة.وُيعمل بالقرارين من تاريخ �سُ

يف اجلريدة الر�سمية.

بدعم اإماراتي .. معامل املو�صل ت�صتعيد رمزيتها .. 
وبينايل البندقية ي�صتعر�س م�صروع اإعادة الإعمار

•• اأبوظبي-وام:

يدخل م�سروع اإعادة اإعمار اجلامع النوري ومنارته 
احلدباء وكني�سَتي الطاهرة وال�ساعة مرحلة جديدة 
والثقافية  احل�سارية  رمزيتها  ا�ستعادة  من  تقربها 
كمنارة للت�سامح والتعاي�س الإن�ساين، �سمن امل�سروع 
الذي يلقى دعماً مبا�سرا من دولة الإمارات العربية 

املتحدة.
الإمارات،  دولة  يف  وال�سباب  الثقافة  وزارة  وت�سارك 
امل�����س��روع برعاية  ع��ن  ال��ع��راق يف معر�س  وح��ك��وم��ة 
والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة 
ع�سرة  ال�سابعة  ال���دورة  هام�س  “اليون�سكو”على 
البندقية”،  “بينايل  ل��ل��ع��م��ارة  ال����دويل  للمعر�س 
والذي �سيفتح اأبوابه للجمهور من 22 مايو اجلاري 
وحتى 21 نوفمرب املقبل. ويربز املعر�س تراث هذه 
املدينة املتمثل يف التعاي�س ال�سلمي الذي يعود لآلف 
ال�سنن، ويلقي ال�سوء على قدرة متلف املجتمعات 
الأح���داث  م��واج��ه��ة  يف  ال�سمود  على  فيها  املحلية 
التاريخ  لأح������داث  ع��ر���س��اً  وي��ت�����س��م��ن  ال�������س���ادم���ة، 
احلديث للمدينة بح�سب الرتتيب الزمني وتوقعات 
اأربعة  على  امل��ع��ر���س  فعاليات  وت��ت��وزع  للم�ستقبل، 
والتحرير  ال��دم��ار  ب��ن  مو�سوعاتها  تتنوع  ق��اع��ات 

والإجراءات املتخذة وامل�ستقبل.
واملعنية  لليون�سكو  التابعة  امل�سرتكة  اللجنة  وكانت 
ال��ن��وري ومئذنته  بناء جامع  واإع���ادة  تاأهيل  ب��اإع��ادة 
احلدباء قد حددت يف 6 مايو اخلطوات امل�ستقبلية 
ال��ب��ارزة يف مدينة  الثلثة  املعامل  ه��ذه  بناء  لإع���ادة 
العراق، حيث ميثل هذا العمل  املو�سل القدمية يف 

جزءاً من مبادرة اليون�سكو “اإحياء روح املو�سل«.
ل  اإع��داد ت�سميم مف�َسّ القادمة على  املراحل  وتركز 
ال�سرقي  اجل��ن��اح  تاأهيل  اإع���ادة  اإىل  الأول��وي��ة  ي��ويل 
من املجمع، الذي ي�سُمّ بن جنباته قاعة ال�سلة. 
و���س��ي��ع��اد ب��ن��اء ه���ذا امل��ب��ن��ى ، ع��ل��ى م��ا ك���ان عليه قبل 

تدمريه يف عام 2017، تلبية لرغبات اأهل املو�سل 
التي  ال�ستق�سائية  الدرا�سة  يف  عنها  اأع��رب��وا  التي 

اأجرتها جامعة املو�سل يف العام املا�سي.
املنارة  لهيكلية  درا���س��ة  جُت���رى  نف�سه،  ال��وق��ت  ويف 
ك�سابق  بنائها  لإع����ادة  تهيئتها  اأج���ل  م��ن  احل��دب��اء 
بناًء  وذل���ك   ،2017 ع��ام  يف  التدمري  قبل  عهدها 
على رغبة �سكان املدينة، مما يقت�سي اتخاذ تدابري 
ترميم  املرحلة  ه��ذه  ت�سمل  كما  تثبيتها.  اأج��ل  من 
بحلول  �سيبداأ  ال���ذي  وال�ساعة  ال��ط��اه��رة  كني�سَتي 

نهاية هذا العام.
الإمارات  دول��ة  من  بدعم  يحظى  امل�سروع  اأن  يذكر 
وي�سبو اإىل اإعادة تاأهيل واإعمار املعامل التاريخية يف 
املو�سل، ول �سيما جامع النوري الذي يكتنز دللت 
عميقة، ومئذنته احلدباء ال�سهرية التي يبلغ طولها 
840 عاماً  اأك��ر من  ُبنيت منذ  والتي  م��رتاً   45

م�ست.
مع  علقاتها  تعزيز  على  الإم���ارات  دول��ة  وحتر�س 
وبراجمها  ومبادراتها  اأن�سطتها  ودع��م  اليون�سكو، 
مل�سلحة �سعوب العامل مبا يعزز قيم املحبة وال�سلم 
املانحة  ال���دول  ���س��اد���س  الإم����ارات  وت��ع��د  والت�سامح، 
لليون�سكو، وتقدم دعماً ومتويًل لكثري من امل�ساريع 

املحلية والإقليمية والعاملية.
للتدريب  فر�ساً  وُيتيح  عمل  فر�س  امل�سروع  ويوّفر 
الدويل  امل��رك��ز  م��ع  بال�سراكة  امل��م��ار���س��ة  م��ن خ��لل 
وترميمها.  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل��م��ت��ل��ك��ات  ���س��ون  ل���درا����س���ة 
ب�سبب جائحة كوفيد�19  الراهن  الو�سع  واقت�سى 
عقد الجتماع اخلام�س للجنة التوجيهية امل�سرتكة 
بنت حممد  ن��ورة  الإن��رتن��ت. مب�ساركة معايل  عرب 
الثقافة  ووزي���ر  وال�����س��ب��اب،  الثقافة  وزي���رة  الكعبي 
املديرة  وم�ساعد  ن��اظ��م،  ح�سن  ال��دك��ت��ور  ال��ع��راق��ي، 
رامرييز  اأوت��ون  اإرن�ستو  للثقافة،  لليون�سكو  العامة 
وع����دد م���ن امل�����س��ارك��ن مم��ث��ل��ي اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة يف 

املدينة.

رئي�س الربملان ال�صربي ي�صتقبل رئي�س 
املجل�س العاملي للت�صامح وال�صالم

•• بلغراد-وام:

الوطنية  اجلمعية  رئي�س  دا�سيك  ايفيكا  معايل  ا�ستقبل 
اجلروان  حممد  بن  اأحمد  معايل  ال�سربية "الربملان" .. 
مبقر  وذل���ك  وال�����س��لم  للت�سامح  ال��ع��امل��ي  املجل�س  رئ��ي�����س 
اجلانبان  وبحث  ب��ل��غ��راد.  العا�سمة  يف  ال�سربي  ال��ربمل��ان 
ال��ع��لق��ات وال�����س��راك��ة بن  ال��ل��ق��اء - �سبل تعزيز  - خ��لل 
وال�سلم  للت�سامح  ال��ع��امل��ي  وامل��ج��ل�����س  ال�����س��رب��ي  ال��ربمل��ان 
وبرملانه الدويل بهدف دعم وتوحيد كافة اجلهود خا�سة 
واأ�ساد   . وال�سلم  الت�سامح  قيم  ن�سر  اأج��ل  من  الربملانية 

للت�سامح  العاملي  املجل�س  بجهود  ال�سربي  الربملان  رئي�س 
للت�سامح  ال���دويل  "الربملان  املختلفة  واأج��ه��زت��ه  وال�سلم 
ن�سر  يف  الكبري  ودوره   " العمومية  واجلمعية   ، وال�سلم 
وبرملان  دع��م��ه  م��وؤك��دا   ، ال��ع��امل  ح��ول  وال�����س��لم  الت�سامح 
اأك��د رغبة بلده  ، كما  ال�سامية  واأه��داف��ه  ب��لده للمجل�س 
يف ا�ست�سافة جل�سة الربملان الدويل للت�سامح وال�سلم يف 
مقر الربملان ال�سربي ، والتي من املقرر عقدها قريباً. من 
جهته �سكر اجلروان رئي�س الربملان ال�سربي، موؤكدا على 
الت�سامح  اأجل تعزيز  الدولية من  �سرورة توحيد اجلهود 

وال�سلم حول العامل.

بقرارين اأ�شدرهم� حمدان بن حممد 
ت�صكيل جمل�س اأمناء كلية حممد بن را�صد لالإدارة احلكومية 

وجمل�س اإدارة موؤ�ص�صة دبي لرعاية الن�صاء والأطفال

جمل�س �صاحية اخلالدية بال�صارقة يكرم املتطوعات امل�صاهمات 
يف تنفيذ فعالياته ومبادراته من اللجنة الن�صائية 

ديبيندرا  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
اجلن�سية  ن��ي��ب��ال   ، ف���اج���و 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )0 9 8 0 4 7 5 8 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0501729299

فقدان جواز �صفر
دونابيلى   / امل���دع���و  ف��ق��د 
الفلبن     ، دمي��ل  �سانتو�س 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )A3002364P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0501729299

فقدان جواز �صفر
امل����دع����و / دون���ال���ل���د  ف���ق���د 
الفلبن     ، ب�����اي�����ت  ب�����امل�����ا 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )8110147EC( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0501729299

فقدان جواز �صفر
زاد  ����س���ري   / امل����دع����و  ف���ق���د 
ب���اك�������س���ت���ان    ، ك�������ل  ������س�����ري 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )5495912AX( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

    0501729299

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو / حممد عبدالأول 
بنغلدي�س   ، ف���������اروق  ع���م���ر 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
)0026269BB( - يرجى 
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العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/خياط عمر حيات لل�سيدات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1145479 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سعيد حممد عبداملجيد احلربى  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عمر حيات ف�سل كرمي
تعديل وكيل خدمات / حذف جابر �سامل را�سد على الكعبى

تعديل اإ�سم جتاري من/ خياط عمر حيات لل�سيدات
OMAR HAYAT LADIES TAILORS

اإىل/ خياط �سعيد حممد احلربي لل�سيدات
SAEED MOHAMMED ALHARBI LADIES TAILORS

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الق�سر امللكي للخياطه الرجالية

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:2595541 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حمد عبدالرب عبدالرحمن نا�سر ال�سرفى %51

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ثونيكارا نوفل عمري  %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبدالرب عبدالرحمن نا�سر ال�سرفى

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ الق�سر امللكي للخياطه الرجالية
AL QASER AL MALAKI GENTS TAILORING

اإىل / الق�سر امللكي للخياطة الرجالية ذ.م.م
AL QASER AL MALAKI GENTS TAILORING L.L.C

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

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

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�ستابيلتي للمقاولت وال�سيانة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة  رخ�سة رقم:3980048 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �ستابيلتي للمقاولت وال�سيانة العامة

STABILITY GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE

اإىل / �ستابيلتي للمقاولت وال�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
STABILITY GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 

اإعــــــــــالن
برامج  حللول  اون  ال�س�����ادة/لوك  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN احلا�سب اليل  رخ�سة رقم:3740286 
تعديل لوحه الإعلن / اإجمايل من م�ساحة  null * null اإىل 1*1

تعديل اإ�سم جتاري من/ لوك اون حللول برامج احلا�سب اليل
LOOKON SOFTWARE SOLUTIONS

اإىل / بري�سن لإ�سلح النظارات
PRECISION GLASSFIX 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان  القت�سادية خلل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 

اإعــــــــــالن
للمقاولت  ال�سهل  ال�س�����ادة/الدرب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�سيانة العامة ذ.م.م  
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3680274 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سيف عبداهلل حممد احلدى اليافعى  %49
 تعديل ن�سب ال�سركاء / احمد قا�سم على احمد اليافعى من 60 % اإىل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف على قا�سم على احمد اليافعى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف وليد قا�سم على احمد اليافعى

تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 20000000
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان  القت�سادية خلل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1123735 
تعديل مدير / اإ�سافة جورجى بيكوزهى مابورا�س ثانكاكهان ثانكاهكان

تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ جموهرات الناقة
AL ANAQA JEWELLERY

اإىل/ جموهرات الناقة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ALANAQA JEWELLERY- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان  القت�سادية خلل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1120827 
تعديل مدير / اإ�سافة جورجى بيكوزهى مابورا�س ثانكاكهان ثانكاهكان

تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ جموهرات هيلى
HILI JEWELLERIES

اإىل/ جموهرات هيلي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
HILI JEWELLERS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان  القت�سادية خلل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بلومربغ للمقاولت العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2292943 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سلطان عبداهلل بدر �سيف البو�سعيدى  %51

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حا�سر حممد جنيب زين العابدين  %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد رفيق العامل حممد فريد العامل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سيخ �ساهن اقبال �سيخ عبدامللك
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سلطان عبداهلل بدر �سيف البو�سعيدي

تعديل لوحه الإعلن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل اإ�سم جتاري من/ بلومربغ للمقاولت العامة ذ.م.م

BLOOMBERG GENERAL CONTRACTING L.L.C
اإىل/ هود�سن للتجارة العامة ذ.م.م

HUDSON GENERAL TRADING L.L.C  
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات حقول ومن�ساأت النفط والغاز الربية والبحرية  0910018

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة املعدات امليكانيكية - باجلملة  4659101
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة عامة  4690018

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة ا�سترياد  4610008
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة ت�سدير  4610009

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة املعدات الكهربائية - باجلملة  4659102
 تعديل ن�ساط / حذف مقاولت م�ساريع املبانى بانواعها  4100002

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

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

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال  رخ�سة رقم:1199193 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سيد ال�سلم تورموج على  %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف حممد نورال�سلم حممد ترموج على
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 

اإعــــــــــالن
هيزل  ال�س�����ادة/�سالون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب لل�سيدات  رخ�سة رقم:1194020 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حممد ح�سن مل ح�سن �سهوان %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف كمال في�سل مرعى خمي�س الكثريي

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

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

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 

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

للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1011211 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة جميله احمد حممد الرميثى  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف على حممد على �سرور املعمرى

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

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

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 

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

ال�سبعه للخياطة الن�سائيه
 رخ�سة رقم:CN 2724532  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 

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

باري�س كافيه
 رخ�سة رقم:CN 2604371  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 

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

خليف للنجارة واحلدادة امل�سلحة
 رخ�سة رقم:CN 1155976  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:معر�س ال�سدارة لل�سيارات ذ.م.م
  3  ،  2+1 متجر   36 ق  العرا�س  ال�سناعية،  ال�سركة:املنطقة  عنوان 

الثالث، وحدة، �سلطان مبارك عبداهلل نهيل و اخرين
CN 2316228 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعين ال�سادة/الهاملى و�سركاه  حما�سبون قانونيون  ،    2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/4/29 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
بالرقم:2021/1/93557 - تاريخ التعديل:2021/5/19

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

ال�سلمة  وا�ست�سارات  للتدريب  اي�ست  ميدل  التجاري:برايت  ال�سم 
وال�سحة املهنية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 -  3 الوطنية  ابوظبي  برتول  �سركة   / املالك  ال�سركة:مبنى   عنوان 
3 قطعة   - م�سفح  كورني�س  م�سفح   G مطط   MN

CN 1828836 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعين ال�سادة/الهاملى و�سركاه  حما�سبون قانونيون  ،    2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/5/6 وذلك بناء على قرار 
حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2155004717 - تاريخ التعديل:2021/5/20
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة امل�سفي 

املعن خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:معمل �سربا لعمال الطابوق ذ.م.م
حممد  علي  مبارك  عمري   : بناية   - مزيد   - ال�سركة:العن  عنوان 

الحبابي
CN 1194750 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعين ال�سادة/اكيورت للمحا�سبة القانونية وال�ست�سارات ال�سريبية   2
ذ.م.م  ،  كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2012/3/23 وذلك بناء على 
قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2150003745 - تاريخ التعديل:2021/5/20
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة امل�سفي 

املعن خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 

فرع  ذ.م.م  الطبية  رويال  �سي  ام  ان  عيادة  تعلن  بهذا 
1 وامل�سجل لدى دائرة ال�سحة ابوظبي حتت ترخي�س 
طبي رقم MF2314 باأنه تقدم بطلب الغاء الرتخي�س 
مع  التعامل  بايقاف  يقوم  �سوف  وبالتايل  املذكور 
�سركات التاأمن.فعلى كل من له حق او اعرتا�س على 
، خلل  ابوظبي  ال�سحة  دائرة  هذا العلن مراجعة 
ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العلن ، وال فاإن الدائرة 
انق�ساء هذه  او دعوى بعد  غري م�سوؤولة عن اي حق 

املدة ، حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة.
عي�دة ان ام �شي روي�ل الطبية ذ.م.م فرع 1 

اإعالن الغاء رخ�صة طبية
العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 

اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية
والبحرية  الربية  للموا�سلت  الهيئة الحتادية  تعلن 
للخدمات  القفاي  /�شركة  ب��ان  البحري(  النقل  )قطاع 
بطلب  تقدم  ق��د  ذ  الواحد  ال�شخ�ص  �شركة   - البحريه 

ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 
البحرية  الإدارة  يف  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  م��راج��ع��ة 

خلل مدة اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا العلن.
 اإدارة �شوؤون النقل البحري

دولة االمارات العربية املتحدة
وزارة الطاقة والبنية التحتية

�شيا�شة الرتاخي�ص والت�شجيل البحري

                   اإ�شم ال�شفينة            رقم الت�شجيل ال�ش�بق          العلم ال�ش�بق
ex:Penguin Renewal F01 اأدنوكPEXT-1 - 53391Panama

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ بن حرمل  للمقاولت والري - �سركة 

ال�سخ�س الواحد ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1106927 

تعديل اإ�سم جتاري من/ بن حرمل  للمقاولت والري - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 BIN HARMAL CONTRACTING & IRRIGATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ بن حرمل للمقاولت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

BIN HARMAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• الظفرة -وام:

زايد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  تفقد 
منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل 
الظفرة عددا من امل�ساريع التنموية 

يف مدينة غياثي مبنطقة الظفرة.
وا�ستهل �سموه اجلولة بتفقد م�سروع 
 E15 ت��ط��وي��ر ال���ط���ري���ق ال�����س��ري��ع
ال���روي�������س وال����ذي  اإىل  م���ن غ��ي��اث��ي 
ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذ م���ن ق��ب��ل م��رك��ز النقل 
للخدمات  اأبوظبي  و�سركة  املتكامل 
تكلفته  وت��ب��ل��غ  العامة”م�ساندة” 
نحو 252 مليون درهم حيث بلغت 
 85 للم�سروع  الكلية  الجن��از  ن�سبة 
�سهر  يف  اجن��ازه  املخطط  % وم��ن 

نوفمرب من العام اجلاري.
ال��ط��ري��ق م��دي��ن��ة غياثي  و���س��ريب��ط 
مبدينة  ال�سناعية  غياثي  ومنطقة 
ال��روي�����س وال��رب��ط م��ع ���س��ارع ال�سيخ 

.E11 خليفة بن زايد الدويل
الطريق  تو�سعة  امل�سروع  ويت�سمن 

مرت  ك��ي��ل��و   15.2 ب���ط���ول  احل�����ايل 
اجتاه  ك��ل  ح����ارات يف  ث���لث  لي�سبح 
واإن�ساء طريق جديد يربط موؤ�س�سة 
 4.5 بطول  النفط  من�ساآت  حماية 
الطريق  اإن�ساء  جانب  اإىل  كيلومرت 
ال�����س��م��ايل ملدينة  ل��ل��ج��زء  الل��ت��ف��ايف 
حيث  كيلومرت   2.3 بطول  غياثي 
تت�سمن الأعمال تنفيذ كافة خدمات 
البنية التحتية وتطوير �سبكة النارة 

.LED اىل انارة ذكية بنظام
كما يت�سمن اإن�ساء عدد من اجل�سور 
اجلديدة  وال��ت��ق��اط��ع��ات  وال������دوارات 
ت�سهيل  يف  كبري  ب�سكل  ت�ساهم  التي 
وتقليل  املرورية  احلركة  وان�سيابية 
الزدح�������ام وت��ع��زي��ز م��ع��اي��ري الأم����ن 
�سلمة  ل�سمان  املرورية  وال�سلمة 

م�ستخدمي الطريق.
وزار �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل 
نهيان مركز غياثي التجاري اجلديد 
اآلف   10 م�ساحة  ع��ل��ى  ي��ق��ع  ال���ذي 
مرت مربع وبلغت تكلفته الإجمالية 

60 مليون درهم والذي يوفر وجهة 
ل�����س��ك��ان وزوار  ت�����س��وي��ق��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة 
املنا�سبة  ال��ب��ي��ئ��ة  ي��وف��ر  ك��م��ا  امل��دي��ن��ة 
التجارية وجذب  الن�ساطات  ملمار�سة 
ال��ع��لم��ات ال��ت��ج��اري��ة امل��ت��م��ي��زة التي 

تلبي احتياجات املجتمع املحلي.
ال�سكني  غياثي  م��راب��ع  �سموه  وزار 
بلدية  اأع�����م�����ال  ع���ل���ى  اط����ل����ع  ح���ي���ث 
احلدائق  اإن�ساء  يف  الظفرة  منطقة 
جاري  حيث  الرتفيهية  واملتنزهات 
تنفيذ ثلثة حدائق يف مرابع غياثي 
تندرج �سمن خطة البلدية يف توفري 
حدائق �سمن الأحياء ال�سكنية توفر 
م�����س��اح��ات خ�����س��راء وت�����س��م مناطق 
ومما�سي  وم��لع��ب  مظللة  ج��ل��و���س 
ومناطق م�س�سة لألعاب الأطفال 
وت�سكل  ال��ب��دن��ي��ة  ال��ل��ي��اق��ة  واأج���ه���زة 
وجهة ترفيهية قريبة من املجمعات 

ال�سكنية.
�ساحة  ب���ت���ف���ق���د  ����س���م���وه  ق������ام  ك���م���ا 
ع���رب���ات ال���ط���ع���ام امل��ق��اب��ل��ة مل���رك���ز “ 

مت “ واخل���دم���ات امل��ت��وف��رة ل��ه��ا وما 
ت�����س��ك��ل��ه م����ن م���وق���ع ج�����ذب ل���ل���زوار 
ترفيهية  كوجهة  لل�سكان  ومتنف�س 
املاأكولت  م��ن  وا�سعة  خ��ي��ارات  توفر 

وامل�سروبات املحلية والعاملية.
و�سملت جولة �سموه كذلك م�ست�سفى 
غ��ي��اث��ي ح��ي��ث ت��ع��رف خ��لل��ه��ا على 
والعلجية  ال�����س��ح��ي��ة  اخل����دم����ات 
لل�سكان  امل�����س��ت�����س��ف��ى  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 

والتخ�س�سات التي ي�سمها.
زايد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  وثمن 
التفقدية  نهيان يف ختام اجلولة  اآل 
مل���دي���ن���ة غ���ي���اث���ي ح����ر�����س واه���ت���م���ام 
بن  ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
اهلل” ومتابعة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�����س��ل��ح��ة ل��ل��ن��ه�����س��ة ال�����س��ام��ل��ة التي 
و�سعي  ال��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة  ت�����س��ه��ده��ا 
ل��ت��وف��ري احلياة  ال����دائ����م  ���س��م��وه��م��ا 

الكرمية لأبنائهم املواطنن وحتقيق 
اآمالهم وطموحاتهم.

واأكد �سموه ان هذه امل�ساريع جت�سيد 
توفري  على  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة 
ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ع��ال��ي��ة اجل������ودة تلبي 
وتتما�سى  واملجتمع  ال��ف��رد  ح��اج��ات 
مع اأف�سل املعايري العاملية وت�ستهدف 
الرت���ق���اء مب�����س��ت��وى احل��ي��اة وج���ودة 
اإر�ساء  جانب  اإىل  املتوفرة  اخلدمات 
البنى التحتية التي تدعم القت�ساد 
امل��ح��ل��ي وت�����س��ه��م يف ت��وط��ي��د اأرك�����ان 
املجتمع  واإ�سعاد  امل�ستدامة  التنمية 
ورفاهيته.. كما تواكب هذه امل�ساريع 
وامل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  عملية 
ب�سكل  اأبوظبي  اإم��ارة  ت�سهدها  التي 
ع����ام وم��ن��ط��ق��ة ال���ظ���ف���رة ع��ل��ى وجه 
اخل�سو�س ويدعم احلركة التجارية 
وي�������س���ه���م يف ج����ذب  وال�������س���ي���اح���ي���ة 

ال�ستثمارات اإىل املنطقة.
زايد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  واأ�ساد 
املنفذة  ال��سركات  بجهود  نهيان  اآل 

الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  يف  ل���ل���م�������س���اري���ع 
والعديد  املنطقة  اأبناء  تخدم  والتي 
كم�ساريع  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ن 
والتعليم  والإ���س��ك��ان  وال��ط��رق  النقل 
واملراكز  العامة  وامل��راف��ق  وال�سحة 

امل�ساريع  م���ن  وغ���ريه���ا  اخل���دم���ي���ة 
طويلة الأمد.

راف���ق ���س��م��وه خ���لل اجل��ول��ة �سعادة 
م�ست�سار  ب���و����س���ه���اب  ح���م���د  ع��ي�����س��ى 
الأحمر  ال��ه��لل  هيئة  رئ��ي�����س  �سمو 

الإم������ارات������ي و����س���ع���ادة حم���م���د على 
منطقة  بلدية  عام  مدير  املن�سوري 
ال��ع��ق��ي��د حمدان  و����س���ع���ادة  ال��ظ��ف��رة 
مديرية  م���دي���ر  امل���ن�������س���وري  ���س��ي��ف 

�سرطة منطقه الظفرة.

»اجتماعية ال�صارقة« تثمن م�صاهمة اجلهات الداعمة كم�صوؤولية جمتمعية يف مبادرة فرحة عيد
•• ال�صارقة-الفجر:

املجتمعية  مبادرتها  اأن  ال�سارقة،  يف  الجتماعية  اخلدمات  دائ��رة  اأك��دت 
بالتعاون  طفل،   1500 على  توزيع  من  انتهت  التي  عيد"  "فرحة 
ذات  القطاع احلكومي واخل��ا���س واجل��ه��ات  م��ن اجل��ه��ات يف  العديد  م��ع 
البهجة وال�سعادة يف قلوب  اإدخ��ال  اإىل  املبادرة  العام، حيث هدفت  النفع 
واإ�سعارهم  العيد،  يوم  �سبيحة  الهدايا يف  ت�سليم  وذويهم عرب  الأطفال 
الت�سامن والدعم الذي يحظون به  العيد، وتعريفهم مب�ستوى  بفرحة 

من متلف فئات املجتمع وموؤ�س�ساته.
وثمنت الدائرة دور �سركتي "ات�سالت" و "دو" اللتن �ساهمتا يف اإجناح 
املبادرة بتحويل مبالغ املتربعن وامل�ساركن اإىل ح�ساب املبادرة، واإعفائهم 

من ر�سوم اخلدمة، كما ثمنت الدائرة دور وتعاون اجلهات الأخرى الداعمة 
للمبادرة كجمعية ال�سارقة اخلريية، وجمعية بيت ال�سارقة اخلريي مما 
اأن  �سيما  ول  الفئات،  كافة  ب��ن  الجتماعي،  التكافل  اأهمية  على  ي��دل 
"فرحة عيد" واحدة من �سل�سلة من م�ساريع امل�سوؤولية املجتمعية التي 
املوؤ�س�سات  تنفذها دائرة اخلدمات الجتماعية على مدار العام لإ�سراك 
بن  والتكافل  التكامل  وتعزيز  املجتمعية  امل��ب��ادرات  تفعيل  يف  واجلهات 
فر�س  وخ��ل��ق  واخل��ا���س  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  م��ن  وموؤ�س�ساته  املجتمع  اأف����راد 
اإعطاء  وكذلك  واخلا�سة  واملجتمعية  احلكومية  للموؤ�س�سات  تطوعية 
اأفراد املجتمع فر�سة لل�سعور بدور املوؤ�س�سات ذات النفع العام بالإ�سافة 
اإىل غر�س قيم التكافل الجتماعي يف اأفراد املجتمع ورفع وعي املوؤ�س�سات 
احلكومية وغري احلكومية بامل�سوؤولية املجتمعية وتعزيز جوانب العمل 

التطوعي والتعاون املتبادل من خلل ا�ستقطاب عدد اأكرب من الزائرين 
من خلل الرتويج عن املبادرة عرب و�سائل التوا�سل الإجتماعي بيوم و 
موقع املبادرة مما يوؤدي لرفع العائد املادي للم�سروع وانتهت املبادرة من 
توزيع 1500 �سندوقاً يحتوي على هدايا متنوعة لعيد الفطر املبارك 
الواقعة  التوزيع  2021م، مت توزيعها لكافة فئات الأطفال عند نقاط 
و"ميغا  �سحارى"  و"مركز   "06 "مركز  يف  الت�سوق  م��راك��ز  ب�ساحات 
مول"، اأما فيما يخ�س التوزيع امليداين، فاإنه مت تو�سيل ال�سناديق اإىل 

منازل الأ�سر املنت�سبة لدائرة اخلدمات الجتماعية.

متطوعً�   151
كما �سارك يف تنفيذ املبادرة فريق عمل مكون من 151 متطوعاً يف 

توزيع �سناديق فرحة عيد اإىل اأ�سحابها على م�ستوى اإمارة ال�سارقة 
والبطائح،  والذيد،  احلمرية،  مدينة  يف  الواقعة  الدائرة  فروع  عرب 
اإىل  بالإ�سافة  احل�سن  ودب��ا  وامل���دام،  وكلباء،  وخ��ورف��ك��ان،  ومليحة، 
دائرة  خطة  �سمن  ت��اأت��ي  عيد"  "فرحة  اأن  علماً  ال�����س��ارق��ة.  مدينة 
املجتمعي يف  ع��ل��ى تفعيل دوره����ا  اخل��دم��ات الج��ت��م��اع��ي��ة وح��ر���س��ه��ا 
اأجل  من  �سنوي  ب�سكل  اإطلقها  يتم  حيث  املجتمع،  اأف��راد  م�ساعدة 
املنا�سبات  فرتة  يف  خا�سة  الأ�سر  وم�ساندة  لإ�سعادهم  الأطفال  دعم 
عرب  املجتمعي  التما�سك  وحتقيق  الج��ت��م��اع��ي،  بالعمل  ل��لرت��ق��اء 
تطوير �سيا�سات متكاملة وتقدمي خدمات اجتماعية متميزة، وذلك 
الأ�سر  اأطفال  اإىل  والفرحة  البهجة  اإدخ��ال  الدائرة على  من  حر�ساً 

امل�ستفيدة من املبادرة.

•• ال�صارقة - وام:

بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وج��ه 
حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى حاكم 
تبا�سر  ال��ك��ت��ب  ل��ت��وزي��ع  ���س��رك��ة  بتاأ�سي�س  ال�����س��ارق��ة 
الإماراتين  النا�سرين  عملها �سمن نطاق جمعية 
ملواكبة متطلبات النا�سرين وتخفيف الأعباء املالية 
عنهم وتوفري امل�ساعدة يف ت�سدير اأعمالهم حملياً 

واإقليمياً ودولياً بتكاليف رمزية.

واملتابعة  ال��دع��م  اأن  الإم��ارات��ي��ون  النا�سرون  واأك���د 
ال�سارقة  اإم���ارة  يف  الن�سر  َح���راك  بها  يحظى  التي 
ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  قبل  م��ن  وال��دول��ة 
ي�ساعف من ح�سوره ويرتقي مبقدراته ومنجزاته 

ويدفعه قدماً نحو الرتقاء والزدهار.
وقال علي عبيد بن حامت رئي�س جمعية النا�سرين 
حاكم  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  اإن  الإم��ارات��ي��ن 
نقلة  �ستحدث  ا�ستثنائية  خ��ط��وة  ت�سكل  ال�سارقة 
نوعّية يف �سناعة الكتاب الإماراتي وتغيرياً مركزياً 

يف ح�سور الكتاب العربي على م�ستوى العامل.
اأن م�سرية الن�سر املحلية والعربية حتظى  واأو�سح 
مبتابعة ودعم حثيث وغري م�سبوق من قبل �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
لطاملا  ال��ذي  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو 
الإن�سان على  بناء  بناء املجتمع يبداأ من  ب��اأن  اآم��ن 

العلم واملعرفة والكتاب.
يدرك  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  اأن  واأ���س��اف 
اأهمية التوزيع يف عملية الن�سر باعتبارها الع�سب 

الثقايف  احَل��راك  يف  الأه��م  ال�سناعة  لهذه  املحّرك 
ب��اأ���س��ره وم���ن ���س��اأن ه���ذا اخل��ط��وة اأن ت��رف��ع ح�سة 
ال��ن��ا���س��ري��ن الإم���ارات���ي���ن يف ���س��وق ال��ك��ت��اب حملياً 
اإنتاجاتهم يف  اإىل جانب  وتدعم ح�سورهم  وعامليا 

متلف الأحداث الثقافية.
بدوره قال را�سد الكو�س املدير التنفيذي للجمعية 
اإن ح��رك��ة ال��ن�����س��ر امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة ت��ن��ع��م بدعم 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قبل  م��ن  ك��رمي��ة  ومتابعة 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 

مبادراته  تتوقف  ل  ال��ذي  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
للنهو�س والرتقاء بهذه ال�سناعة.

التوزيع  عملية  لتنظيم  احلاجة  ن��درك   : واأ���س��اف 
الكثري من  ومركزية قرارها خا�سة يف ظل وجود 
ال�سركات التي تفر�س التزامات مالية كبرية على 
عمليات  م��ن  الكثري  اإي��ق��اف  يف  وت�سهم  النا�سرين 
البيع اأو توؤجلها ل �سيما يف ظّل الظروف ال�سعبة 
ال��ت��ي ف��ر���س��ه��ا ان��ت�����س��ار ف��ريو���س ك���ورون���ا امل�ستجد 
فاإن  ل��ه��ذا  النا�سرين  على  راك��م��ه��ا  ال��ت��ي  والأع��ب��اء 

بتاأ�سي�س  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  توجيه 
�سركة توزيع تابعة للجمعية خطوة توؤ�س�س ملرحلة 
جديدة من �سناعة الكتاب يف الإمارات وتخفف من 
اأعباء النفقات على النا�سرين وت�سمن لهم اإي�سال 

اأعمالهم للأ�سواق العربية والعاملية.
و�ستعمل ال�سركة اجلديدة التي �ستكون �سمن املبنى 
اجلديد الذي اأو�سى باإن�سائه �ساحب ال�سمو حاكم 
ال�سارقة على تخفيف الأعباء املالية على النا�سرين 

وامل�ساعدة يف توزيع اإ�سداراتهم باأ�سعار رمزية.

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�سحي  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اإدارة  ت�������س���ارك 
ب��امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل�������س���وؤون الأ����س���رة 
بال�سارقة، يف فعاليات الن�سخة الثانية 
ع�سر من "مهرجان ال�سارقة القرائي 
ال�سارقة  للطفل" الذي تنظمه هيئة 
للكتاب يف مركز اإك�سبو ال�سارقة حتت 
الإدارة  تقدم  حيث  "خليالك"،  �سعار 
والور�س  ب��امل��ب��ادرات  ح��اف��ًل  برناجماً 
التوعوية والتفاعلية، التي ت�ستهدف 
اأفراد  كافة  بن  ال�سحي  الوعي  ن�سر 
املجتمع عموماً وتعزيز ثقافة الأطفال 
اخل�سو�س.  وج�����ه  ع���ل���ى  ال�����س��ح��ي��ة 
ال�سحي  التثقيف  اإدارة  وي�سهد جناح 
املهرجان،  زوار  م���ن  ك���ب���رياً  اإق����ب����اًل 
على  العام  هذا  الإدارة  حيث حر�ست 
بطريقة  التوعوية  براجمها  تقدمي 

ترفيهية  اأن�سطة  خ��لل  من  مبتكرة 
م�ستوى  ل���رف���ع  الأط�����ف�����ال  جت���ت���ذب 
الراهنة،  ال�سحية  بالق�سايا  وعيهم 
الوقاية  ب�سبل  يتعلق  فيما  ول�سيما 
ف�سل   ،-19 ك��وف��ي��د  ف���ريو����س  م���ن 
عن تنظيم امل�سابقات وتقدمي العديد 
ال�سائقة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال���ف���ق���رات  م���ن 
لت�سجيع  تفاعلياً  طابعاً  تتخذ  التي 
وممار�سة  ال��ن�����س��اط  ع��ل��ى  الأط����ف����ال 
ال���ري���ا����س���ة والب���ت���ع���اد ع���ن ال���ع���ادات 
تعزيز  ب���ه���دف  ال�����س��ل��ب��ي��ة،  ال��غ��ذائ��ي��ة 
وقايتهم  و�سمان  اجل�سدية  �سحتهم 

من الأمرا�س املعدية.

تعزيز قنوات التوا�شل
واأك�����دت ���س��ع��ادة اإمي����ان را���س��د �سيف، 
مدير اإدارة التثقيف ال�سحي باملجل�س 
بال�سارقة،  الأ����س���رة  ل�����س��وؤون  الأع��ل��ى 

التواجد  ع��ل��ى  ح��ري�����س��ة  الإدارة  اأن 
الفعاليات  م��ت��ل��ف  يف  وامل�������س���ارك���ة 
قنوات  لتعزيز  واملجتمعية،  الثقافية 
اأف�����راد املجتمع  ال��ت��وا���س��ل م���ع ك��اف��ة 
اإىل  التوعوية  ر�سائلها  اإي�سال  بهدف 
املجتمع،  م��ن  ممكنة  ���س��ري��ح��ة  اأك���رب 
يف  الإدارة  م�����س��ارك��ة  اأن  اإىل  م�����س��رية 
م��ه��رج��ان ال�����س��ارق��ة ال��ق��رائ��ي للطفل 
وتوجيهات  روؤى  م��ع  ان�سجاماً  ت��اأت��ي 
قرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة، 
���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة ج���واه���ر ب��ن��ت حممد 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ة  ال��ق��ا���س��م��ي، 
الرامية  ال�سارقة،  يف  الأ�سرة  ل�سوؤون 
اإىل تقدمي مبادرات توعوية ومبتكرة 
ال�سحي  الوعي  م�ستوى  رف��ع  بهدف 
ل���دى ���س��ك��ان اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة ودول���ة 
الإدارة  اأن  م��وؤك��دة  عموما،  الإم����ارات 
حر�ست على تطبيق اأق�سى الإجراءات 

ال���وق���ائ���ي���ة وال���ت���داب���ري الح����رتازي����ة 
امل�ساركن،  و���س��لم��ة  �سحة  ل�سمان 
من خلل العمل على �سمان التباعد 
اجل�سدي خلل الور�س التي تنظمها، 
امل�ستمرة  التعقيم  عمليات  واإج�����راء 
الكتيبات  ت��وف��ري  ج��ان��ب  اإىل  للجناح 
طريق  ع��ن  الإلكرتونية  واملن�سورات 
خ��ا���س��ي��ة ن�����س��خ ال��ب��ارك��ود امل���وج���ود يف 

ت�سميم اجلناح.

فقرات ترفيهية توعوية
خا�ساً  ق�����س��م��اً  الإدارة  ج��ن��اح  وي�����س��م 
الفلمية  وامل�������واد  ال����ربام����ج  ل��ع��ر���س 
للأطفال،  امل��خ�����س�����س��ة  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
ف�سًل عن ا�ستحداث ق�سم للم�سابقات 
والألعاب التوعوية، كما ي�سهد اجلناح 
ت��ق��دمي فقرات  امل��ه��رج��ان  اأي���ام  طيلة 
الق�س�س  ق����راءة  تت�سمن  تثقيفية 

ال�����س��ح��ي��ة ل���لأط���ف���ال ب��ال��ت��ع��اون مع 
باملجل�س  والإع��لم��ي  الثقايف  املكتب 
بال�سارقة،  الأ����س���رة  ل�����س��وؤون  الأع��ل��ى 
اأن�سطة  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة 
عنوان عامل  وتوعوية حتت  ترفيهية 
اإعدادها  مت  وال��ت��ي  وعلياء"  "علي 
ب��ط��اب��ع ت��رف��ي��ه��ي ي��ج��م��ع ب���ن اللعب 
الأطفال  تثقيف  يتم  حيث  والتعليم، 
والألعاب  ال��ور���س  خ��لل  م��ن  �سحياً 
ال��ذه��ن��ي��ة، م��ع احل��ر���س على تطبيق 
اأق�����س��ى الإج������راءات ال��وق��ائ��ي��ة خلل 
الور�س والأن�سطة، وخ�س�ست الإدارة 
واملثقفات  املتطوعات  من  ع��دد  اأي�سا 
للتوا�سل  امل����ت����واج����دات  ال�����س��ح��ي��ات 
اأولياء الأم��ور وال��رد على  الفّعال مع 
وتغذية  �سحة  ح���ول  ا�ستف�ساراتهم 
اأب���ن���ائ���ه���م، واط���لع���ه���م ع��ل��ى اأح����دث 

اإ�سدارات الإدارة يف هذا املجال.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي عن جناح باحثيها يف تطوير م�سبار �سغري  اأعلنت جامعة نيويورك 
احل��ج��م وغ���ري ت��لم�����س��ي م��ت��ع��دد اخل���وا����س ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة ي��ت��ي��ح ج��م��ع عينات 
�سمن  مواقعها  على  ال��ت��اأث��ري  دون  امل��ف��ردة  الأورام  خليا  م��ن  ال�سيتوبلزم 

الأن�سجة الأ�سلية.
الأن�سجة  داخ��ل  م��ت��ارة  خليا  اإىل  م��واد  لإ�سافة  امل�سبار  ا�ستخدام  وميكن 
لتعديل تركيبها الوراثي ما ي�ساهم يف دعم الدرا�سات املتقدمة التي ميكن اأن 
تدعم فهمنا احلايل مل�سببات اأمرا�س عديدة مثل ال�سرطان والزهامير ف�سل 
عن تطوير علجات جديدة وفعالة كما يحمل هذا امل�سبار اجلديد اإمكانات 

قوية تدعم جمال بيولوجيا اخلليا اجلذعية واإعادة برجمة اخلليا.
الب�سرية"  اخلليا  "اأطل�س  م�سروع  الدقة  وعالية  اجلديدة  التقنية  وتدعم 
والذي يعد املبادرة العاملية الأكر طموحا لت�سنيف اخلليا عرب متكن اآلية 

تعديل الت�سل�سل اجليني.
الأ�ستاذ  ق�سامية  حممد  باإ�سراف  اجلديد  امل�سبار  الباحثن  من  فريق  وطور 
امل�ساعد يف الهند�سة امليكانيكية والطبية احليوية يف جامعة نيويورك اأبوظبي 
والباحث الرئي�سي يف مترب املوائع الدقيقة والأجهزة امل�سغرة املتطورة لدى 

اجلامعة.
خلل  م��ن  اجل��دي��دة  التقنية  تطوير  عملية  وف��ري��ق��ه  ق�سامية  وا�ستعر�س 
درا�سة بعنوان "ا�ستخدام امل�سبار غري التلم�سي ومتعدد اخلوا�س الفيزيائية 

وزمانية" والتي  لتغريات مكانية  املفردة اخلا�سعة  لتعديل وحتليل اخلليا 
ن�سرتها جملة �سمول العلمية.

م�سبارات  ح��ول  ال�سابقة  اأبحاثهم  على  اجلديد  البتكار  يف  الفريق  واعتمد 
املوائع الدقيقة امل�سنوعة بتقنية الطباعة ثلثية الأبعاد وجناحهم موؤخرا يف 
تطوير م�سبار املوائع الكهربي الدقيق الذي ي�ستخدم لف�سل اخلليا وحتديد 

اأمناطها.
ويتميز امل�سبار غري التلم�سي ومتعدد اخلوا�س الفيزيائية بت�سميم م�سغر 
ومتطور يتيح تعديل اخلليا املفردة واإجناز العمليات على املكونات اخللوية 
اخلليا  لتحفيز  م�س�سة  ك��ه��رب��ائ��ي��ة  م��ك��ون��ات  ع��ل��ى  اح��ت��وائ��ه  ع��ن  ف�سل 

املفردة.

وقال اأيول برميو ع�سو الفريق اإن امل�سبار غري التلم�سي ومتعدد اخلوا�س 
اأو  ات�سال  اأي  دون  املر�سى  ال��دم من  ي�سبه جمع عينات  الفيزيائية يقوم مبا 
تلم�س بن الإبرة واجللد لكن اخلليا ال�سرطانية يف هذه احلالة تلعب دور 
املري�س بينما تكون الإبرة اأكر نحافة من �سعرة الإن�سان مبقدار خم�س مرات 

مع ا�ستخدام اإ�سارات كهربائية لثقب غ�ساء اخللية دون اأي وخز للجلد.
من جانبه قال الأ�ستاذ حممد ق�سامية اإن امل�سبار الذي طورناه يف�سح املجال 
ي�ساعد  كما  املفردة  للخليا  املعمقة  الوراثية  التحليلت  من  مزيد  لإج��راء 
على اكت�ساب فهم اأكر �سمول لل�سرطان وغريه من الأمرا�س املعقدة ويهدف 
بحثنا امل�ستقبلي اإىل زيادة اإنتاجية امل�سبار اجلديد وحت�سن الدقة يف ا�ستهداف 

املكونات اخللوية.

ي�شهد جن�حه� اإقب�ًل كبريا من الأطف�ل وذويهم 

»اإدارة التثقيف ال�صحي« توعي زوار مهرجان ال�صارقة القرائي للطفل مببادرات تفاعلية مبتكرة 

حمدان بن زايد يتفقد عددا من امل�صاريع التنموية يف غياثي

حاكم ال�صارقة يوجه بتاأ�صي�س �صركة لتوزيع الكتب تتبع جلمعية النا�صرين الإماراتيني

باحثون يف »نيويورك اأبوظبي« يطورون م�صبارا غري تالم�صي لأغرا�س علمية
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وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
بال�سوكولتة؛  فطائر  احلبوب(؛  من  م�سنوعة  )م�ستح�سرات  الفطائر  عمل  خليط  الفطائر؛ 

�سوكولتة. 
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العلمة : الكلمات AZTECA CREPE   بالأحرف اللتينية بنمط خط مميز 
وباللون الربتقايل

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  21 مايو 2021 العدد 13245

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 345382     بتاريخ :  2021/3/7
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم: جيبا�س ال�سرق الأو�سط �س م ح
وعنوانه:    �س ب 3843 – جبل علي – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
فئات  ال��واردة يف  امل��واد غري  امل�سنوعة من هذه  واملنتجات  املقلدة  املدبوغة  واجللود  املدبوغة  اجللود 
وال�سما�سي  امل��ظ��لت  ال�سفرية،  واحلقائب  ال�سناديق  امل��دب��وغ��ة،  اأو  اخل��ام  احل��ي��وان��ات  جلود  اأخ���رى، 

والع�سي، ال�سياط واأطقم احليوانات وال�سروج.
الواق�عة بالفئة: 18

و�سف العلمة : الكلمة DELCASA  بالأحرف اللتينية
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  21 مايو 2021 العدد 13245

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 345383     بتاريخ :  2021/3/7
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم: جيبا�س ال�سرق الأو�سط �س م ح
وعنوانه:    �س ب 3843 – جبل علي – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
التلوين  فرا�سي  )عدا  فرا�سي  واأ�سفنج،  اأم�ساط  وللمطبخ،  املنزيل  لل�ستعمال  واأوعية  واأواين  اأدوات 
اأو الدهان(، مواد �سنع الفرا�سي، اأدوات تنظيف، �سلك جلي، زجاج غري م�سغول اأو زجاج �سبه م�سغول 
واأواين خزفية غري واردة يف  واأواين خزف �سيني  اأواين زجاجية  املباين(،  امل�ستعمل يف  الزجاج  )عدا 

فئات اأخرى.
الواق�عة بالفئة: 21

و�سف العلمة : الكلمة DELCASA  بالأحرف اللتينية
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  21 مايو 2021 العدد 13245

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 348459     بتاريخ :  2021/4/6
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم:    مطعم ومقهى امازيغ )موؤ�س�سة فردية(
وعنوانه: �س ب 5722 – دبي – دولة المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات تقدمي الطعام وامل�سروبات؛ خدمات متوين الطعام؛ خدمات حت�سري الأطعمة لل�ستهلك خارج 
يتم  التي  الأطعمة  خدمات  والكافترييات؛  اخلفيفة  الوجبات  وحم��لت  واملقاهي  املطاعم  خدمات  املحل؛ 
تناولها خارج املحل؛ خدمات تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية؛ توفري ت�سهيلت 

اأرا�سي املخيمات. 
الواق�عة بالفئة: 43

 AMAZIGH RESTAURANT & CAFE DE NORD الكلمات   : العلمة  و�سف 
�سطر م�ستقل وهي  AMAZIGH يف  اللتينيةالكلمة  وبالأحرف  الذهبي  لللون    AFRIQUE
 RESTAURANT & الكلمات   .  A احل��رف  على  ح��م��راء  نقطة  ب��وج��ود  وتتميز  الكبري  باحلجم 

ا�سغر خط  بحجم  وهي  التايل  ال�سطر  يف    CAFÉ DE NORD AFRIQUE
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  21 مايو 2021 العدد 13245

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 349937     بتاريخ :  2021/4/27
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم: اندفكو ليمتد
وعنوانه:    مبنى اكارا – �سارع دي كا�سرتو – 24ن ويكهامز كاي 1 روود تاون ، تورتول، جزر العزراء 

الربيطانية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

ا�سنان؛  منظفات  ال��ع��ط��ري��ة؛  ال��زي��وت  جتميل؛  م�ستح�سرات  لل�سعر؛  غ�����س��ولت  ال��ع��ط��ور؛  ال�����س��اب��ون؛ 
منظفات  جتميلية؛  )لو�سن(  بغ�سولت  م�سربة  ورقية  مناديل  بالب�سرة؛  للعناية  جتميل  م�ستح�سرات 
بخلف امل�ستخدمة يف العمليات الت�سنيعية ولغايات طبية؛ غزل قطني واعواد قطن لغرا�س التجميل؛ 

م�ستح�سرات ق�سر ومواد لغ�سيل امللب�س؛ م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي ومواد �سنفرة.
الواق�عة بالفئة: 3

بنمط  واللتينية  العربية  بالأحرف   Sanita BAMBI بامبي   �سانيتا  الكلمات   : العلمة  و�سف 
خط مميز

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  21 مايو 2021 العدد 13245

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 349880     بتاريخ :  2021/4/27
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم: جيبا�س ال�سرق الأو�سط �س م ح
وعنوانه:    �س ب 3843 – جبل علي – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
التلوين  فرا�سي  )عدا  فرا�سي  واأ�سفنج،  اأم�ساط  وللمطبخ،  املنزيل  لل�ستعمال  واأوعية  واأواين  اأدوات 
اأو الدهان(، مواد �سنع الفرا�سي، اأدوات تنظيف، �سلك جلي، زجاج غري م�سغول اأو زجاج �سبه م�سغول 
واأواين خزفية غري واردة يف  واأواين خزف �سيني  اأواين زجاجية  املباين(،  امل�ستعمل يف  الزجاج  )عدا 

فئات اأخرى.
الواق�عة بالفئة: 21

و�سف العلمة : الكلمة ROYALBRIGHT  بالأحرف اللتينية باللونن الأبي�س والأ�سود.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  21 مايو 2021 العدد 13245

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 346215     بتاريخ :  2021/3/4
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم: جمال عبد النا�سر حممود املحاميد
وعنوانه:    �س ب 81450 – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
الفواكه واخل�سروات  اللحوم؛  ال�سيد؛ م�ستخرجات  اللحوم والأ�سماك والدواجن وحيوانات وطيور 
املحفوظة املجففة واملجمدة واملطهية؛ جيلى الفواكه واملربى؛ البي�س واللنب احلليب وغري ذلك من 

منتجات الألبان؛ الزيوت والأدهان ال�ساحلة للأكل؛ توابل ال�سلطة الأغذية املحفوظة واملخللت. 
الواق�عة بالفئة: 29

Montana Garden بالأحرف العربية واللتينية  و�سف العلمة : الكلمات مونتانا جاردن 
ال�سغرية باللون الأحمر والأخ�سر داخل ر�سم  ل�سبه م�ستطيل اأخ�سر اللون يف اعلى امل�ستطيل ر�سم 

لورقتن �سجر.  
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  21 مايو 2021 العدد 13245

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 346217     بتاريخ :  2021/3/4
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم: جمال عبد النا�سر حممود املحاميد
وعنوانه:    �س ب 81450 – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
النب وال�ساى والكاكاو وال�سكر والأرز والتبيوكة وال�ساغو وبدائل النب؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
اخلمرية   الأ�سود؛  والع�سل  النحل  ع�سل  واملثلجات؛  واحللويات  والفطائر  والكعك  واخلبز  احلبوب  من 

وخمرية اخلبز؛  امللح واخلردل؛ اخلل وال�سل�سة )با�ستثناء توابل ال�سلطة(؛ التوابل؛ الثلج.
الواق�عة بالفئة: 30

واللتينية  العربية  بالأحرف   Montana Garden ج��اردن  مونتانا  الكلمات   : العلمة  و�سف 
ر�سم  امل�ستطيل  اعلى  اللون يف  اأخ�سر  م�ستطيل  ل�سبه  ر�سم   داخ��ل  والأخ�سر  الأحمر  باللون  ال�سغرية 

لورقتن �سجر.  
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  21 مايو 2021 العدد 13245

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 346219     بتاريخ :  2021/3/4
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم: جمال عبد النا�سر حممود املحاميد
وعنوانه:    �س ب 81450 – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
م�سروبات  الكحولية؛  غري  امل�سروبات  من  وغريها  والغازية  املعدنية  املياه  الكحولية؛  غري  البرية 
غري  امل�سروبات  ل�سنع  امل�ستح�سرات  من  وغ��ريه  الكحويل  غري  ال�سراب  الفاكهة؛  وع�سري  الفاكهة 

الكحولية.
الواق�عة بالفئة: 32

Montana Garden بالأحرف العربية واللتينية  و�سف العلمة : الكلمات مونتانا جاردن 
ال�سغرية باللون الأحمر والأخ�سر داخل ر�سم  ل�سبه م�ستطيل اأخ�سر اللون يف اعلى امل�ستطيل ر�سم 

لورقتن �سجر.  
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  21 مايو 2021 العدد 13245

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 350108     بتاريخ :  2021/4/29
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم: جمال عبد النا�سر حممود املحاميد
وعنوانه:    �س ب 81450 – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح الغري، وذلك لتمكن عا مة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة 
اأ�سواق  بالتجزئة،  البيع  متاجر  خلل  من  اخلدمات  هذه  مثل  تقدم  وقد  النقل(؛  خدمة  على  ذلك  ينطوي  )ول 
البيع باجلملة، كتالوجات الطلب عرب الربيد املبا�سر اأو بوا�سطة الأو�ساط الإلكرتونية، مثل املواقع الإلكرتونية اأو 
برامج الت�سوق التلفزيونية؛ خدمات اأوت�سجيل  ن�سخ اأو حترير اأو جتميع اأو تنظيم املرا�سلت والت�سجيلت اخلطية، 
والإع��لن وكذلك خدمات  الدعاية  وك��الت  اإح�سائية، خدمات  اأو  ريا�سية  بيانات  اأية  اأو جتميع  ا�ستغلل  وكذلك 
اأعمال  اأن تتناول هذه الفئة  اأو توزيع العينا ت. وميكن  اأو من خلل الربيد،  توزيع الن�سرات التعريفية، مبا�سرة 
اأو الدعاية والإعلن بالراديو؛  اأخرى كتلك املتعلقة بالقرو�س امل�سرفية  الدعاية والإعلن فيما يتعلق بخدمات 
والن�سح  التجارية  املعلومات  تقدمي  ال��ربي��دي؛  بالطلب  والإع���لن  الدعاية  ال�سراء؛  لطلبات  الإداري���ة  املعاجلة 
للم�ستهلكن )موؤ�س�سة اإر�ساد امل�ستهلكن(؛ البيع باملزاد العلني؛ خدمات مقارنة الأ�سعار؛ جتميع املعلومات يف قواعد 
بيانات الكمبيوتر؛ جتميع البيانات الإح�سائية؛ عر�س ال�سلع؛ ن�سر مواد الدعاية والإعلن؛ توزيع العينات؛ اأبحاث 
الت�سويق؛ درا�سات الت�سويق؛ عر�س ال�سلع على و�سائل الت�سال لغايات بيعها بالتجزئة؛ خدمات ال�سراء للآخرين 

)�سراء ال�سلع واخلدمات للأعمال الأخرى(.  الواق�عة بالفئة: 35
و�سف العلمة : الكلمات مونتانا Montana  بالأحرف العربية واللتينية 

ال�س��رتاطات: 
اإر�ساله  اأو   ، القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  لإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  21 مايو 2021 العدد 13245

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 345879     بتاريخ :  2021/3/1
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم: جيبا�س ال�سرق الأو�سط �س م ح
وعنوانه:    �س ب 3843 – جبل علي – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
احلجم؛  �سغرية  م�سجلت  حممولة؛  و�سائط  م�سغلت  الرقمية؛  الفيديوية  الأق��را���س  م�سغلت 
�سماعات الراأ�س؛ ميكروفونات؛ اأجهزة هاتف؛ اأجهزة تلفزيون؛ هواتف حممولة؛ اأجهزة واأدوات وزن؛ 

اأجهزة واآلت ال�سوت؛ هواتف حممولة.
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العلمة : الكلمة  GEETRON بالأحرف اللتينية باللونن الأ�سود والأخ�سر. الأحرف 
الثلثة الأوىل باللون الأ�سود والأحرف الأربعة الأخرية باللون الأخ�سر.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  21 مايو 2021 العدد 13245

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 345880     بتاريخ :  2021/3/1
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم: جيبا�س ال�سرق الأو�سط �س م ح
وعنوانه:    �س ب 3843 – جبل علي – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
مراوح  تربيد؛  ومن�ساآت  اأج��ه��زة  تربيد؛  ومن�ساآت  اأدوات  امل�سابيح؛  �سوء  عاك�سات  ل��لإن��ارة؛  اأج��ه��زة 
�سعر  جمففات  ال��ه��واء؛  ت��ربي��د  اأج��ه��زة  ال��ه��واء؛  تكييف  اأج��ه��زة  ال�سخ�سي؛  لل�ستخدام  كهربائية 
تاأين  اأجهزة  طهو؛  ومعدات  اأجهزة  البخار؛  وتوليد  والتدفئة  للإنارة  ومن�ساآت  اأجهزة  )جمففات(؛ 

ملعاجلة الهواء اأو املاء.
الواق�عة بالفئة: 11

و�سف العلمة : الكلمة  GEETRON بالأحرف اللتينية باللونن الأ�سود والأخ�سر. الأحرف 
الثلثة الأوىل باللون الأ�سود والأحرف الأربعة الأخرية باللون الأخ�سر.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  21 مايو 2021 العدد 13245

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز �سنو للربو واحل�سا�سية - 

�سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:2607600 

تعديل اإ�سم جتاري من/ مركز �سنو للربو واحل�سا�سية �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

SNO ASTHMA & ALLERGY CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / مركز �سنو ويلني�س الطبي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

  SNO WELLNESS MEDICAL CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بوك�سايدي برجر

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2924383 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

ميثاء ابراهيم �سامل العوينى العليلى من وكيل خدمات اإىل مالك
 تعديل ن�سب ال�سركاء 

 ميثاء ابراهيم �سامل العوينى العليلى من 0% اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل داوؤود عبداهلل داوؤود

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  21 مايو 2021 العدد 13245

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  21 مايو 2021 العدد 13245

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  21 مايو 2021 العدد 13245

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  21 مايو 2021 العدد 13245

ف����ق����د امل�������دع�������و/ زل���ي���خ���ه 
اثيوبيا    ، اول  ���س��ي��ه�����س��و 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )3871684EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0555557727

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو/ ماجنيت �سينغ 
�سانا بالويندر �سينغ ، الهند 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )8509506J( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0502666076

فقدان جواز �صفر

اليمني�س  امل����دع����و/  ف���ق���د 
اثيوبيا     ، ج��ي��ل��ت��ا  ادي�������س���و 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )5313215EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0506610106

فقدان جواز �صفر
امل���دع���و/ حم��م��د �سياء  ف��ق��د 
، باك�ستان  احل��ق خ��ان حممد 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )AT5908272(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
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م�ساعدات  مينحها  تون�س  م��ع  ات��ف��اق  على  الأوروب����ي  الحت���اد  يعمل 
اإىل  املهاجرين  و���س��ول  منع  ج��ه��ود  ت�سديدها  مقابل  يف  اقت�سادية 
اإيلفا  الداخلية  لل�سوؤون  الأوروب��ي��ة  املفو�سة  اأف���ادت  ما  على  اأوروب���ا، 
واأفادت  البلد.  ه��ذا  اإىل  اخلمي�س  مرتقبة  زي���ارة  قبيل  يوهان�سون 
يوهان�سون �سحيفة “ل ريبوبليكا” الإيطالية اأن املحادثات جارية مع 
ليبيا اأي�سا للتو�سل اإىل اتفاق م�سابه. وطلبت اإيطاليا م�ساعدة دول 
الحتاد الأوروب��ي للتعامل مع العدد املتزايد للمهاجرين الوا�سلن 
اأن  يوهان�سون  واأف���ادت  وليبيا.  تون�س  من  معظمهم  �سواحلها،  اإىل 
هذا  الطوعية”  امل�ساعدات  من  “�سبكة  تنظيم  على  تعمل  بروك�سل 
ال�سيف اإىل حن التو�سل اإىل حل اأكر ا�ستدامة ب�ساأن ت�سارك عبء 
املهاجرين. واأ�سافت “نعمل اأي�سا على منع مغادرة” املهاجرين من 
هذه النقاط. وقالت لل�سحيفة اإنها �ستكون اإىل جانب وزيرة الداخلية 
�سامل  اتفاق  اأج��ل  من  تون�س  “يف  لمورغيزي،  لوت�سيانا  الإيطالية 
العميقة  القت�سادية  الأزم���ة  من  بالتعايف  للبلد  جهة  من  �سي�سمح 
اأخرى املوارد  التي ت�سبب بها فريو�س كورونا، و�سيوفر له من جهة 
التي يحتاجها ملكافحة مهربي الب�سر«. وتابعت “�سيتم تقدمي متويل 
اأوروبي للقت�ساد وال�ستثمار والتوظيف، بينما �ستنخرط ال�سلطات 
اإدارة احلدود ل�ستعادة مواطنيها الذين غادروا باجّتاه  التون�سية يف 

اأوروبا ولإعادة الأجانب يف البلد ممن هم لي�سوا لجئن«.

حد  “اإىل  طبيعتها  اإىل  نافالني  لأليك�سي  ال�سحية  احل��ال��ة  ع��ادت 
الطعام، ح�سبما ذكر  اإ�سرابه عن  انتهاء  �سهر من  بعد حوايل  ما” 
مقّربون من املعار�س الرو�سي اخلمي�س. وهذه املعلومات هي الأوىل 
اإيفان  وق���ال  اأ���س��اب��ي��ع.  ث��لث��ة  امل��ع��ار���س للكرملن منذ ح���واىل  ع��ن 
جدانوف مدير “�سندوق مكافحة الف�ساد” منظمة نافالني لإذاعة 
اإيكو يف مو�سكو اإن “حالته طبيعية اإىل حد ما وعملية التعايف جارية 
�سلطات  تاأكيد  على  تعليقا  ج��دان��وف  ت�سريحات  وج���اءت  فعليا”. 
اإدارة  ُم��ر���س��ي��ة. وق���ال م��دي��ر  امل��ع��ار���س  اأن ح��ال��ة  ال��رو���س��ي��ة  ال�سجن 
“تعافى  اإنه  تا�س  لوكالة  كل�سنيكوف  األك�سندر  الرو�سية  ال�سجون 
واأ�ساف “انه ياأكل  �سحيا اإىل حد ما )...( ووزنه اأ�سبح 82 كلغ”. 

ب�سكل طبيعي وميكنه التوا�سل مع عائلته«.
واأو�سح جدانوف اإن حمامي نافالني يذهبون للطمئنان عليه “كل 
يوم تقريبا”. و�سوهد املعار�س للمرة الأخرية يف نهاية ني�سان/اأبريل 
عندما بدا هزيل خلل جل�سة للمحكمة حتدث فيها عرب الفيديو.

عادة  ي�ستخدمها  التي  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  على  وحت��دث 
اأن���ه “يف  اأي��ار/م��اي��و للمرة الأخ���رية مو�سحا  ب��ك��رة يف ال��ث��اين م��ن 
الن�سف الأول” من مرحلة خروجه من الإ�سراب عن الطعام واأنه 

قادر على تناول “ب�سع ملعق من دقيق ال�سوفان«.

امراأة  اأ���س��ود م��دان بقتل  الإع���دام يف ح��ق رج��ل  نفذت تك�سا�س حكم 
ثمانينية، رغم منا�سدته حاكم الولية الأمريكية يف ت�سجيل م�سور 

غري اعتيادي الراأفة.
وتلقى كوينتن جونز حقنة قاتلة واأُعلنت وفاته عند ال�ساعة 18،40 
)23،40 بتوقيت غرينيت�س( يف �سجن هانت�سفيل، لي�سبح تاليا اأول 
�سخ�س تعدمه تك�سا�س يف 2021. ويف املقطع امل�سور املمتد على اأربع 
“نيويورك  الزيارات ون�سرته �سحيفة  ّور يف غرفة  دقائق والذي �سُ
توجه كويننت جونز مبا�سرة اإىل احلاكم اجلمهوري غريغ  تاميز”، 

اأبوت ملنا�سدته تخفيف العقوبة اإىل احلب�س مدى احلياة.
وقال الرجل الأ�سود البالغ 41 عاما يف املقطع “قتلُت �سخ�سا قبل 
يف اإ�سارة اإىل جرمية ارتكبها �سنة 1999  اأكر من ع�سرين عاما”، 
اأودت بحياة امراأة م�سّنة يف �سن 83 عاما بع�سا بي�سبول قبل �سرقة 

مبلغ 30 دولرا منها ل�سراء املخدرات.
املوت.  اأروق���ة  اأ�سبحت رج��ل يف  ال�سخ�س عينه،  اأع��د  “مل  واأ���س��اف 
ال�سيد احلاكم، اإذا ما ا�ستطعت اأن جتد يل يف قلبك مكانا للراأفة بي، 

ميكنني اأن اأوا�سل العي�س لكي اأحت�سن«.
�سحيته  �سقيقة  بينهم  ج��ون��ز،  ع��ن  امل��داف��ع��ون  ن�سر  ذل���ك،  مب����وازاة 
اإىل  اأي�سا  هم  وجهوها  اإلكرتونية  عري�سة  بول�سن،  �ساره  واملمثلة 
حاكم هذه الولية الواقعة يف جنوب الوليات املتحدة جمعت اأكر 

من 160 األف توقيع حتى �سباح الأربعاء.

عوا�صم

روما

مو�صكو

وا�صنطن

م�صوؤول من حما�س يتوقع 
التو�صل لتهدئة قريبا 

•• غزة -رويرتز

توقع م�سوؤول كبري يف حما�س التو�سل لتهدئة يف غ�سون اأيام يف ال�سراع الذي 
تفجر بن اإ�سرائيل وقطاع غزة وذلك بعد اأن حث الرئي�س الأمريكي جو بايدن 
رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامن نتنياهو على ال�سعي اإىل “تهدئة«. وتل�سى 
اإطلق ال�سواريخ على اإ�سرائيل خلل الليل وا�ستمر الهدوء �سباح اخلمي�س. 
اإ�سرائيل غارات جوية جديدة يف غزة بعد �سروق ال�سم�س لكن و�سائل  و�سنت 
ال�سابقة. وقال  الأي��ام  اأبطاأ منها يف  الغارات  اإن وترية  اإ�سرائيلية قالت  اإعلم 
م�سدر اأمني م�سري اإن اجلانبن وافقا من حيث املبداأ على وقف اإطلق النار 
بعد تدخل و�سطاء، واإن كان التفاو�س على التفا�سيل ما زال يجري �سرا. وقال 
مو�سى اأبو مرزوق، القيادي يف حما�س، يف مقابلة مع قناة امليادين التلفزيونية 
اللبنانية “اأعتقد اأن امل�ساعي الدائرة الآن ب�ساأن وقف اإطلق النار �ستنجح... 
اإطلق  ووق��ف  اأو يومن،  يوم  النار خلل  اإىل وقف لإط��لق  التو�سل  اأتوقع 
النار �سيكون على قاعدة التزامن«. و�سئل وزير ال�ستخبارات الإ�سرائيلي اإيلي 
النار �سيبداأ يوم  اإط��لق  ك��ان وق��ف  اإذا  الإ�سرائيلي عما  ك��ان  كوهن يف رادي��و 
اجلمعة فقال “ل. نحن ن�سهد بكل تاأكيد �سغطا دوليا كبريا جدا... �سننهي 
مع  حت��دث  ال��ذي  نتنياهو،  وك��ان  اأهدافنا«.  حققنا  اأننا  نقرر  عندما  العملية 
“ردع قوي”  اإ�سرائيل تريد حتقيق  اإن  قال  الأربعاء،  يوم  الهاتف  بايدن عرب 

لإثناء حركة حما�س عن اأي مواجهات م�ستقبل.

ُمقعد وزوجته احل�مل وطفلته بني �شح�ي� غزة 

امل�صاعي الدبلوما�صية تتوا�صل من اأجل وقف لإطالق النار 

بعد قرار ال�صي�صي.. حترك م�صري فوري لإعمار غزة

ذا هيل: مفاو�صات بايدن مع اإيران �صبب العنف يف اإ�صرائيل
�سهرياً  دولر  مليون  ب�30  حما�س  متول  لتقارير،   وفقاً  العامل  يف  للإرهاب 

لتتج�س�س على القدرات ال�ساروخية لإ�سرائيل.
وعلوة على ذلك، فاإن اجلي�س الإ�سرائيلي اأكد اأن الكثري من ال�سواريخ التي 
ت�ستخدمها حما�س منذ بداية هجماتها، من �سنع اإيراين، وعليه فاإن الإفراج 
عن اأي اأم��وال اأمريكية للنظام الإي��راين �سينتهي بها على الأرج��ح يف خزائن 

حما�س، ل�ستخدامها يف الن�ساط الإرهابي �سد حليفتنا اإ�سرائيل.
حل  يف  ي�ساعد  ل  بايدن  لإدارة  اخلارجية  ال�سيا�سة  اإخفاق  اأن  كوهن  وراأى 
النزاع الإ�سرائيلي الفل�سطيني. وكانت اإدارة الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد 
ترامب من خلل حملة “ال�سغط الأق�سى” احتوت التهديد الإيراين، بينما 

بنت الثقة مع دول اخلليج العربية.
اإىل  والوقوف  املتحدة  الوليات  اأع��داء  القائمة على مواجهة  ال�سيا�سة  وهذه 
اتفاقات �سلم، برعاية  اأربعة  اإب��رام  اإىل  املطاف  نهاية  اأدت يف  جانب حلفائها 

اأع��رب اجلمهوريون عن غ�سبهم من  اأن  بعد  ج��اء  اأن��ه  اإل  الأو���س��ط،  ال�سرق 
بايدن، وجتاهله احلليف الأقرب لأمريكا يف ال�سرق الأو�سط.

اأن هذا  الفل�سطينية رغم  ال�سلطة  بايدن متويل  ا�ستاأنف  املا�سي،  ال�سهر  ويف 
اأق��ره احلزبان، والذي  ال��ذي  تايلور”  “قانون قوة  يتعار�س مع  التمويل قد 
اأو غري مبا�سرة لل�سلطة الفل�سطينية، ميكن  اأموال مبا�سرة  اأي  اإر�سال  مينع 

اأن تت�سرب اإىل اإرهابين.
“ثبت  التي  اأون���روا،  وكالة  اإىل  ال���دولرات  بتقدمي ملين  بايدن  تعهد  كما 

تلقينها الأطفال الفل�سطينين، عقيدة كراهية اليهود واإ�سرائيل«.
للعودة  احلثيثة  بجهودها  �سيئة  ديبلوما�سية  يف  اأي�ساً  بايدن  اإدارة  وتنخرط 
اإي��ران، الذي من �ساأنه منح النظام الإي��راين، املمول  اإىل التفاق النووي مع 

الرئي�سي حلما�س، مليارات الدولرات بعد تخفيف العقوبات.
اأك���ر ال���دول رعاية  واإي����ران ال��ت��ي تعتربها وزارة اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة م��ن 

اإدارة ترامب، بن الإمارات، والبحرين، وال�سودان، واملغرب، من جهة واإ�سرائيل 
من جهة ثانية، يف �سابقة باملنطقة منذ 26 عاماً.

ويف مقارنة حادة، اأ�ساف “نرى اليوم اأن حليفتنا اإ�سرائيل تتعر�س لهجمات 
�ساروخية من حما�س وترد اإ�سرائيل باإجراءات انتقامية �سدها يف غزة. ولكن 
جر�س الإنذار، ي�سكله العرب داخل املدن الإ�سرائيلية الذي اأقدموا على اأعمال 
�سغب، فيحرقون املعابد اليهودية، ويهاجمون جريانهم الإ�سرائيلين رداً على 
اإ�سرائيل  اأعوام من الهدوء الن�سبي يف رئا�سة ترامب، نرى  اأربعة  ذلك. وبعد 

حما�سرة بن �سواريخ حما�س، و�سغب عرب الداخل«.
اإدارة  وعلى  نتائج،  الأمريكية  اخلارجية  وال�سيا�سة  النتخابات  على  ترتتب 
بايدن منح اإ�سرائيل الوقت الكايف الذي حتتاجه “لتقوي�س” قدرات حما�س، 
اأهمية، على  اأوان��ه. والأك��ر  النار قبل  بالتزام وقف لإط��لق  دون مطالبتها 

الوليات املتحدة اخلروج من مفاو�سات فيينا مع اإيران.

•• وا�صنطن-وكاالت

قال الكاتب اإيلي كوهن يف مقال ن�سره موقع “ذا هيل” الأمريكي، اأن توقيت 
املراكز  وعلى  اإ�سرائيل،  على  �سواريخهما  واجل��ه��اد  حما�س  حركتي  اإط���لق 
ال�سكانية الإ�سرائيلية، مل يكن �سدفة، م�سرياً اإىل اأنه يف غ�سون مئة يوم فقط 
من رئا�سته، قرب الرئي�س الأمريكي جو بايدن اأعداء اأمريكا، اإيران، ووكلءها 
الإرهابين، من الإدارة الأمريكية، على ح�ساب حلفاء الوليات املتحدة، مثل 

اإ�سرائيل، وال�سعودية ودول اخلليج العربية التي �سنعت ال�سلم.
اأطلقتها حما�س، واجلهاد من  التي   3311 ال�  ال�سواريخ  اأن  واعترب كوهن 

غزة على اإ�سرائيل متثل اإخفاقاً ل�سيا�سة بايدن اخلارجية.
ال���وزراء  برئي�س  هاتفياً  ليت�سل  ال��رئ��ا���س��ة  توليه  بعد  ���س��ه��راً  ب��اي��دن  انتظر 
يف  زعيم  مع  الأول  الت�سال  ك��ان  اأن��ه  ورغ��م  نتانياهو.  بنيامن  الإ�سرائيلي 

•• دير البلح-اأ ف ب

اإياد  املقعد  الفل�سطيني  ال�ساب  ك��ان 
�ساحلة “33 عاما” ي�ستعد لتناول 
اأم�س الأول الأرب��ع��اء عندما  ال��غ��داء  
طائرة  اأط���ل���ق���ت���ه  ����س���اروخ���ا  اأ�����س����اب 
يف  عائلته  م��ن��زل  اإ�سرائيلية  حربية 
غ����زة، م���ودي���ا ب���ه وب���زوج���ت���ه احلامل 
وطفلتهما البالغة ثلث �سنوات، وفق 

عائلته وال�سلطات.
العائلة  ج���ل���و����س  غ���رف���ة  وت�����دّم�����رت 
الأ�سلء  وبقايا  ال��دم  بقع  واختلطت 
جزء  بقي  املنزل،  وو�سط  باأغرا�سها. 
م��ن دراج����ة ه��وائ��ي��ة ح��م��راء �سغرية 

و�سط الأغرا�س املحرتقة.
الإ�سرائيلي  اجل��وي  الق�سف  واأ�سفر 
منذ العا�سر من اأيار/مايو عن مقتل 
يف  طفل   64 بينهم  �سخ�سا   227
بح�سب  املحا�سر،  ال�ساحلي  اجل��ي��ب 

وزارة ال�سحة يف غزة.
اأطلقتها  ���س��واري��خ  اأدت  امل��ق��اب��ل،  يف 
ف�����س��ائ��ل ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة م�����س��ل��ح��ة عن 
يف  طفل،  بينهم  �سخ�سا،   12 مقتل 
ذاتها،  ال��ف��رتة  م��دى  اإ���س��رائ��ي��ل على 

بح�سب ال�سرطة الإ�سرائيلية.
ويقول اجلي�س الإ�سرائيلي اإنه ي�سعى 
اإىل جتّنب وقوع “اأ�سرار جانبية” يف 
ي�ستهدف، وفق قوله،  الذي  الق�سف 

اأهدافا ع�سكرية تابعة حلما�س.
البزم  اإي��اد  الداخلية يف غزة  وزارة  با�سم  الناطق  وق��ال 
ا�ستهداف   -- ج���دي���دة  ا���س��رائ��ي��ل��ي��ة  جم�����زرة  “هذه 
الطائرات احلربية الإ�سرائيلية ملنزل اإياد �ساحلة وهو 

من ذوي الحتياجات اخلا�سة«.
ومل يعّلق اجلي�س الإ�سرائيلي ب�سكل خا�س على �سربة 
الأربعاء على دير البلح التي دمّرت حائط املنزل املطل 
على �ساطئ البحر من اجلهة الغربية، واأ�سابت مبا�سرة 
اأت��ى على كل حمتوياته،  ال��ذي �سب فيه حريق  املطبخ 

واأحلق دمارا يف غرف ال�سقة الثلث.
 33( اأم��اين  وزوجته  �ساحلة  مبقتل  ال�ساروخ  واأودى 

عاما( وطفلتهما نغم.
اإياد  �سقيق  عمر،  كان  للق�سف،  املنزل  تعر�س  وعندما 
اأ�سدقائه يف  14 عاما، جال�سا مع  �ساحلة املقعد منذ 

منزل اأحد اجلريان.
وقال عمر �ساحلة )31 عاما(، وهو اأعزب وعاطل عن 
العمل، “�سمعت �سوت انفجار كبري، مل اأكن اأعرف اأن 
�ساروخا من طائرة حربية ا�ستهدف بيتنا و�سقط على 

اأخي وزوجته وطفلته«.
مت�سائل  الغداء”،  لتناول  ي�ستعدون  “كانوا  واأ���س��اف 
“ماذا فعل اأخي؟ اإنه مقعد على كر�سيه املتحرك، كان 

يعتقد اأنه اآمن يف بيته«.
اأحرقهم،  اإياد يقاوم، ال�ساروخ  “مل يكن  وتابع بغ�سب 
م���ا ه���و ذن���ب ال��ط��ف��ل��ة وزوج���ت���ه؟ ج��م��ي��ع��ه��م ت قطعت 

اأج�سادهم من ال�ساروخ«.
يف  وي�سكن  العمل  عن  عاطل  ك��ان  �سقيقه  اأن  واأو���س��ح 
وال��دت��ه وثلثة من  العائلة مع  �سقة  واح��دة يف  غرفة 
اأدى  الدماغ  “كان يعاين من �سمور يف  وق��ال  اأ�سقائه. 

لإعاقته حركيا ب�سكل دائم«.
يف  القدرة  اأ�سرف  ال�سحة  وزارة  با�سم  الناطق  وو�سف 
الحتلل  يرتكبها  جديدة  ب�”جمزرة  ح�سل  ما  بيان 

الإ�سرائيلي بحق عائلة �ساحلة«.

•• القاهرة-وكاالت

امل�����س��ري��ة وجم��ت��م��ع الأع���م���ال والقطاع  ت��ل��ق��ت احل��ك��وم��ة 
التي  امل��ب��ادرة  كبري،  برتحيب  امل��ق��اولت  و�سركات  اخلا�س 
بتخ�سي�س  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�س  اأطلقها 
ال�سركات  اإعمار غزة، مب�ساركة  لإع��ادة  دولر  مليار  ن�سف 

امل�سرية املتخ�س�سة يف هذا املجال.
وبحثت احلكومة امل�سرية والقطاع اخلا�س يف اجتماعات 
التحتية  البنية  م�����س��روع��ات  يف  امل�����س��ارك��ة  �سبل  منف�سلة 
وامل���ق���اولت �سمن امل���ب���ادرة امل�����س��ري��ة يف غ���زة، وذل���ك فور 

التو�سل اإىل اتفاق اإطلق النار يف القطاع.
وقال رئي�س الوزراء امل�سري م�سطفى مدبويل يف اجتماع 
مع  ال��ف��وري  التن�سيق  ب��دء  �سيتم  اإن���ه  الأرب��ع��اء  للحكومة 
الوزارات واجلهات املعنية لتنفيذ مبادرة الرئي�س ال�سي�سي. 
وعلق رئي�س مركز القاهرة للدرا�سات القت�سادية الدكتور 
نيوز  ل�”�سكاي  خا�سة  ت�سريحات  يف  ال�سيد  املنعم  عبد 
للقطاع  دفعة  �ستعطي  امل�سرية  املبادرة  اإن  قائل  عربية” 

اخلا�س امل�سري، وحتديدا يف قطاع املقاولت.
واأ�ساف ال�سيد اأنه بخلف العائد ال�سيا�سي من اإعمار غزة، 
الن�ساط  من  مزيد  يف  يتمثل  اقت�ساديا  عائدا  هناك  ف��اإن 
مواد  �سناعات  كافة  وبالتبعية  امل�سرية،  املقاولت  لقطاع 
البناء، وال�سناعات القائمة عليه، التي متتد اإيل قطاعات 

اأخرى، مثل الأثاث واملفرو�سات والأجهزة الكهربائية.

وزارات تتوىل املهمة  4
وقالت م�سادر حكومية يف ت�سريحات خا�سة ل�”�سكاي نيوز 
عربية” اإن وزارت ال�سكان وقطاع الأعمال العام والتجارة 
وال�سناعة واملالية �ستكون يف مقدمة اجلهات املعنية باإعادة 
امل��ق��اولت احلكومية  و�سركات  غ��زة مبا متتلكه هي  اإعمار 
مكثفة  اجتماعات  عنها  ممثلون  و�سيعقد  اإمكانيات،  من 

خلل اأيام لبحث خطوات بدء التنفيذ على الأر�س.
احلكومية  الج���ت���م���اع���ات  ت��ل��ك  اأن  امل�������س���ادر  واأو����س���ح���ت 
مقدمته  ويف  اخل��ا���س،  القطاع  ع��ن  ممثلون  �سيح�سرها 
احتاد مقاويل البناء والت�سييد، الذي ي�سم اأكر من 30 
امل�سرية،  ال�سناعات  احت��اد  بجانب  م��ق��اولت،  �سركة  األ��ف 

املنظمات الإرهابية يف الحتاد الأوروبي.
وعرب ما�س يف موؤمتر �سحايف عقده �سباحا يف تل اأبيب 
ت�سامنه  عن  اأ�سكنازي،  غابي  الإ�سرائيلي  نظريه  مع 
مع اإ�سرائيل، قائل “نعترب اأن ما تقوم به اإ�سرائيل يف 
النف�س”.  الدفاع عن  “حق  اإط��ار  يندرج يف  قطاع غزة 

ودعا اىل وقف لإطلق النار.
وتعقد اجلمعية العامة للأمم املتحدة اجتماعا طارئا 
على م�ستوى وزراء اخلارجية يتناول النزاع الفل�سطيني 
الإ�سرائيلي، وي�سارك فيه الأمن العام للأمم املتحدة 

اأنطونيو غوتريي�س.
كما تقوم م�سر بات�سالت مكثفة مع اأط��راف متلفة 
اإ�سرائيل  التي كانت قائمة بن  بالهدنة  العمل  لإع��ادة 
يف  اأ�سا�سيا  دورا  القاهرة  لعبت  والتي  حما�س  وحركة 

اإر�سائها وجتديدها مرة بعد مرة.
�سواريخ  حما�س  اإط���لق  بعد  الأخ���ري  الت�سعيد  وب���دا 
اأيار/مايو،  م��ن  العا�سر  يف  العربية  ال��دول��ة  اجت���اه  يف 
ت�سامنا مع الفل�سطينين الذين كانوا يخو�سون منذ 
ال�سرقية  القد�س  يف  الإ�سرائيلين  مع  مواجهات  اأي��ام 
من  اأكر  باإ�سابة  ت�سّبب  ما  الأق�سى،  امل�سجد  وباحات 
900 منهم بجروح. وجاءت تلك املواجهات على خلفية 
حي  يف  منازلها  من  فل�سطينية  عائلت  بطرد  تهديد 

ال�سيخ جراح ل�سالح م�ستوطنن يهود.
بلده  اإن  الأرب��ع��اء  اإ�سرائيلي  ع�سكري  م�����س��وؤول  وق��ال 
قدرات”  “اإ�سعاف  اأج��ل  من  الظرف  من  “ا�ستفادت” 

حما�س.
دون  غ���زة   ق��ط��اع  اي���ام  ع�سرة  اإ���س��رائ��ي��ل منذ  وتق�سف 
واأوقعت  وال���ط���ائ���رات.  امل��دف��ع��ي��ة  م�ستخدمة  ه�����وادة، 
طفل،  �ستن  من  اأك��ر  بينهم  قتيل   227 ال�سربات 
ودمارا هائل، اإذ اأ�سقطت ابنية بكاملها واأحلقت اأ�سرار 

ج�سيمة باأخرى وبالبنى التحتية.
يف املقابل، قتل 12 �سخ�سا يف ال�سواريخ التي اأطلقتها 

بالقول  الري�س  اأب��و  يو�سف  ال�سحة  وزارة  وكيل  وعّلق 
“تعّمد قتل الأبرياء يف بيوتهم حتى الأجنة يف بطون 
اأمهاتهم جرائم تتغري اأ�سماء �سحاياها و يبقى القاتل 
ال�سحايا  عدد  ي�سل  ان  يجب  “كم  مت�سائل  واحدا”، 

الأبرياء ليتحرك �سمري العامل؟«.
���س��ق��ة �ساحلة  ك��ان��ت  اإذا  م���ا  ال���ف���ور  ع��ل��ى  ي��ت�����س��ح  ومل 
اأن  اأم  الإ�سرائيلي،  اجلي�س  م��ن  ق�سد  ع��ن  م�ستهدفة 

ق�سفها مّت عن طريق اخلطاأ.
التي  امل�ساعدات  تعتا�س على  اإي��اد �ساحلة  اأ�سرة  وكانت 
تتلقاها �سهريا من ال�سوؤون الجتماعية التابعة لوكالة 

غوث وت�سغيل اللجئن )اأونروا(.
املنزل عندما  اإي��اد )58 عاما( يف  اأم  الوالدة  تكن  ومل 
منزل  اإىل  ي��وم��ن  قبل  ت��وّج��ه��ت  اإذ  للق�سف،  تعر�س 
�سقيقها يف و�سط ميم دير البلح للجئن، لعتقادها 

باأنه “اأكر اأمانا«.
اأن حتل التهدئة،  اأجل  “كان ي�سلي من  اإياد  اأم  وتقول 

مات �سهيدا وهو ينتظر مولودا جديدا«.
عن  وبعيدا  علنا  الدبلوما�سية  امل�ساعي  وتتكثف  ه��ذا 
بن  الع�سكري  الت�سعيد  لوقف  حم��اول��ة  يف  الأ���س��واء 
ت�سيطر على قطاع غزة  التي  اإ�سرائيل وحركة حما�س 
ب��ع��د ليلة ج��دي��دة م��ن ال��ق�����س��ف الإ���س��رائ��ي��ل��ي اجلوي 
واملدفعي العنيف وانطلق دفعات جديدة من ال�سواريخ 

من القطاع املحا�سر يف اجتاه الأرا�سي الإ�سرائيلية.
الأربعاء اىل  بايدن  الأمريكي جو  الرئي�س  وبعد دعوة 
خف�س فوري للت�سعيد، وف�سل فرن�سا يف اإي�سال م�سروع 
الت�سويت يف  النار اىل  ق��رار ين�س على وقف لإط��لق 
اخلمي�س  يبداأ  اأمريكية،  عرقلة  ب�سبب  الأم��ن  جمل�س 
وزير اخلارجية الأملاين هايكو ما�س زيارة اىل تل اأبيب 
الإ�سرائيلين  امل�سوؤولن  مع  لقاءات  لإج��راء  اهلل  ورام 
ولن  تهدئة.  اىل  للتو�سل  حماولة  يف  والفل�سطينين 
على لئحة  املدرجة  يلتقي ممثلن عن حركة حما�س 

اأو  اأو ليبيا،  البناء م�ستعد لعمليات الإعمار �سواء يف غزة، 
تناف�سية  وباأ�سعار  كافية  اإنتاجية  طاقات  وميتلك  العراق، 

لتغطية متطلبات التنمية داخل وخارج م�سر.
تنفيذ  يف  الوطنية  ال�����س��رك��ات  على  الع��ت��م��اد  اأن  واأ���س��اف 
امل�سروعات القومية والكربى للدولة يف ال�سنوات الأخرية 
واملادية  الب�سرية  وامل��ق��وم��ات  اخل����ربة،  ال�����س��رك��ات  اأك�����س��ب 
يف  التو�سع  م��ع  م�سر  خ��ارج  للتوجه  الكافية  وال�سناعية 

امل�سروعات الوطنية.

ح�وي�ت رخ�م.. وفوائ�س اأ�شمنت وحديد
واأعلنت �سعبة املحاجر والرخام بالغرفة التجارية للقاهرة، 
اإع����ادة  يف  كم�ساهمة  ال���رخ���ام  م��ن  ح��اوي��ت��ن  تخ�سي�سها 

الإعمار.
من  الأ�سا�سية  ال�سلع  يف  اإنتاجية  فوائ�س  م�سر  ومتتلك 
ت�سليح  حديد  طن  مليون  نحو  يوجد  حيث  البناء،  م��واد 

اإعادة  لعملية  املنا�سبة  امل�سرية  ال�سركات  اإمكانات  لبحث 
من  كبرية  ن�سبة  اأن  احلكومية  امل�سادر  واأ�سافت  الإعمار. 
امل�سري،  املقاولت  قطاع  عاتق  على  �ستقع  الإعمار  عملية 
و���س��رك��ات م���واد ال��ب��ن��اء، و���س��رك��ات حكومية ك��ربى متتلك 

خربات كبرية خارج القطر امل�سري.

م�ش�ركة احت�د ال�شن�ع�ت
ورحب احتاد ال�سناعات امل�سري مببادرة اإعمار غزة، وقال 
جاهز  ال�سناعي  القطاع  واأن  فيها،  للم�ساركة  م�ستعد  اإنه 

لت�سخري اإمكاناته لتنفيذها.
وق���ال اأح��م��د ع��ب��د احل��م��ي��د رئ��ي�����س غ��رف��ة ���س��ن��اع��ات مواد 
اإنه �سيتم دعوة ال�سركات  البناء باحتاد ال�سناعات يف بيان 
امل�سرية للن�سمام للمبادرة وتوفري احتياجات م�سروعات 
الإعمار من �سناعات مواد البناء. واأو�سح عبداحلميد يف 
مواد  اأن قطاع  عربية”  نيوز  ل�”�سكاي  ت�سريحات خا�سة 

فل�سطينية  وف�سائل  حما�س  حركة 
اأخرى من قطاع غزة. وقال اجلي�س 
التي  ال�سواريخ  عدد  اإن  الإ�سرائيلي 
القبة  منظومة  معظمها  اعرت�ست 
الدفاعية،  الإ�سرائيلية  احل��دي��دي��ة 

بلغ اأكر من اأربعة اآلف.
الإ�سرائيلية  امل��ق��ات��لت  وا�ستهدفت 
�ستة  م��ن��ازل  اخلمي�س  الأرب���ع���اء  ليل 
وف����ق اجلي�س  ح��م��ا���س،  ق��ي��ادي��ن يف 
الإ�سرائيلي. يف دير البلح، قتل اأفراد 
عائلة فل�سطينية بكاملها. يف مدينة 
اإي���اد �ساحلة  رج��ل مقعد  قتل  غ���زة، 
احلامل  زوج���ت���ه  م���ع  ع���ام���ا(   33(
�سنوات،  ث���لث  ال��ب��ال��غ��ة  وطفلتهما 

وفق ال�سلطات املحلية.
وقال عمر عمر �ساحلة )31 عاما(، 
�سقيق اإياد، “كانوا ي�ستعدون لتناول 
مت�سائل “ماذا فعل اأخي؟  الغداء”، 
اإنه مقعد على كر�سيه املتحرك، كان 

يعتقد اأنه اآمن يف بيته«.
يف ال�����س��ب��اح ال��ب��اك��ر اخل��م��ي�����س، دوت 
���س��ف��ارات الإن����ذار جم���ددا يف القرى 
من  القريبة  الإ�سرائيلية  اجلنوبية 
ق��ط��اع غ���زة. واأع��ل��ن��ت ح��رك��ة اجلهاد 
من  جديدة  دفعة  اإط��لق  الإ�سلمي 

ال�سواريخ.
لل�سليب  ال���دول���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  وق���ال���ت 
الأحمر يف بيان “ال�سكان يف غزة ويف 
اإ�سرائيل يف حاجة ما�سة اىل تهدئة”، 
اأن  حما�س  وح��رك��ة  اإ�سرائيل  ابلغت  اأن��ه��ا  اىل  م�سيفة 
فرقها �ستبداأ، اعتبارا من اخلمي�س “بالتنقل للتعامل 
ال��ط��رف��ان م�سوؤولية  امل��ل��ح��ة. وي��ت��ح��ّم��ل  م��ع احل��اج��ات 

وا�سحة يف ت�سهيل هذه املهمة«.
الرئي�س  ب����اأّن  الأرب���ع���اء  الأب��ي�����س  للبيت  ب��ي��ان  واأف�����اد 
بنيامن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال����وزراء  اأب��ل��غ رئي�س  الأم��ريك��ي 
نتانياهو اأنه ينتظر “تخفي�ساً كبرياً” يف اأعمال العنف 

اعتباراً من الأربعاء، “متهيداً لوقف اإطلق النار«.
واأو�سحت البعثة الأمريكية لدى الأمم املتحدة اأنها لن 
تدعم م�سروع قرار يف جمل�س الأمن اقرتحته باري�س 
“لن  وا�سنطن  اإّن  بقولها  املواجهات،  وق��ف  اإىل  يدعو 
تدعم اخلطوات التي تقّو�س اجلهود الرامية اإىل وقف 
الدبلوما�سية  اجلهود  على  “ترّكز  واإّن��ه��ا  الت�سعيد”، 

املكثفة اجلارية«.
الأربعاء  ل�سحافّين  اإ�سرائيلي  ع�سكري  م�سدر  وق��ال 
النار”،  اإط����لق  ل��وق��ف  امل��ن��ا���س��ب  ال��وق��ت  ع��ن  “نبحث 
م�سيفا “نحن نقّيم ما اإذا كانت اإجنازاتنا كافية )...( 
وما اإذا كان هدفنا )املتمّثل( يف اإ�سعاف القدرة القتالّية 

حلركة حما�س يف غزة قد حتّقق«.
هو  بالتحديد  ب��ه  القيام  ن��ح��اول  “ما  نتانياهو  وق���ال 
وعزميتهم”،  الإرهابية  وو�سائلهم  قدراتهم،  اإ�سعاف 

م�سريا اىل اأنه “م�سّمم على امل�سي بالعملية«.
واأط��ل��ق��ت الأرب���ع���اء ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة خ���لل اأي����ام اربعة 
���س��واري��خ م��ن ج��ن��وب لبنان يف اجت���اه اإ���س��رائ��ي��ل، وردت 

اإ�سرائيل بق�سف على اأرا�س لبنانية حدودية.
يف  الحتجاجية  التحركات  اأي��ام  ع�سرة  منذ  وتتوا�سل 
وحتّولت  غ���زة.  م��ع  ت�سامنا  املحتلة  الغربية  ال�سفة 
ت��ظ��اه��رات خ���لل الأّي�����ام امل��ا���س��ي��ة اإىل م��واج��ه��ات بن 
فيها  قتل  الإ�سرائيلية  الأمنية  والقوى  الفل�سطينين 
25 فل�سطينّياً، يف اأكرب ح�سيلة يف ال�سفة الغربية منذ 

�سنوات.

ف���ائ�������س ع����ن الإن�����ت�����اج، 
 33 ن��ح��و  ي��وج��د  بينما 
فائ�س  ط������ن  م����ل����ي����ون 
الأ�سمنت.  ���س��ن��اع��ة  يف 
ال�سناوي  اأح���م���د  وق����ال 
الت�سييد  جل��ن��ة  ع�����س��و 
رجال  بجمعية  وال��ب��ن��اء 
الأع���م���ال امل�����س��ري��ن، يف 
ل�”�سكاى  ت�����س��ري��ح��ات 

نيوز عربية” اإن القطاع اخلا�س امل�سري حري�س على دعم 
اإعمار غزة. ودعا  واإجن��اح مبادرة  ال�سيا�سية  القيادة  جهود 
الرئي�س  مبادرة  لدعم  امل�سرية  ال�سركات  جميع  ال�سناوي 
واإثبات قدرة ال�سركات الوطنية تنفيذ متلف امل�سروعات 

القومية والكربى داخل وخارج م�سر.

دور رج�ل الأعم�ل
وعن دور رجال الأعمال امل�سرين قال املهند�س عمر �سبور 
ع�سو جمعية رجال الأعمال امل�سرين اإنه �سيتم التن�سيق 
جتهيز  ل�سرعة  املعنية  واجل��ه��ات  الع��م��ال  منظمات  ب��ن 
ل�”�سكاى  الرئا�سية. واأكد يف ت�سريحات  املبادرة  متطلبات 
نيوز عربية” اأن القطاع اخلا�س امل�سري قادر علي توفري 
كافة احتياجات الإعمار لي�س يف غزة فقط بل يف متلف 
املا�سية،  ال�����س��ن��وات  ت��وت��رات خ��لل  �سهدت  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دان 

وبالأخ�س يف ليبيا والعراق و�سوريا.
امل�سرية  ال�ست�سارية  وال�سركات  املكاتب  اأن  �سبور  وتابع 
و���س��رك��ات امل���ق���اولت ل��دي��ه��ا ك��ف��اءات وخ����ربات ق����ادرة علي 

امل�ساهمة بقوة يف اإعادة الإعمار بجودة و�سرعة كبرية.
ال�سرتاك  واآل��ي��ة  امل���ب���ادرة  ا���س��رتاط��ات  “نتابع  واأ����س���اف: 
بها، خا�سة مع توفر فر�س حتقيق قيمة م�سافة لقطاع 
يف  ال�سا�س  باعتباره  الهند�سي  والقطاع  والبناء  الت�سييد 
اكت�سب خربات  القطاع  اأن  واأك��د �سبور  الإعمار«.  عمليات 
كبرية ومتطورة بعد الطفرة الهائلة والنه�سة الإن�سائية 
املدن  ع��رب  املا�سية  ال�����س��ن��وات  خ��لل  م�سر  حققتها  ال��ت��ي 
اجلديدة،  وامل��دن  والعلمن  الإداري���ة  بالعا�سمة  اجلديدة 

اإ�سافة اإىل م�سروعات البنية التحتية.
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عربي ودويل

ن�فذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمن� ولكنه� متنحن� فر�شة اكت�ش�ف كيف يفكر الآخر

•• لوك الليربتي

   لئن مل اأكن مغرًما بنظريات املوؤامرة، واألحظ 
للعديد من  امل�سو�سة  اأو  املتذبذبة  ب�سرعة احلجج 
اأ�سحابها، فهناك بع�س الألغاز التي تثري ف�سويل 
هافانا”  “متلزمة  ب�  ي�سمى  وم��ا  طويلة.  لفرتة 

يقع �سمن هذه الفئة.
   لعلكم تتذكرون اأن احلديث عن هذه املتلزمة 
بداأ يف خريف عام 2016 عندما بداأت تظهر على 
ا(  اأي�سً الكندين  )وبع�س  اأمريكين  دبلوما�سين 
يف ال�سفارة الأمريكية يف هافانا الأعرا�س التالية: 
ال�������س���داع، وف���ق���دان ال�����س��م��ع، وف���ق���دان ال���ت���وازن، 

والغثيان، وعدم و�سوح الروؤية، وفقدان النطق.
   ت�سّبب املر�س الغريب يف قلق كبري، واهتّم عدد 
ُذكر  واإذا  اأ���س��ب��اب��ه.  ع��ن  بالتنقيب  الباحثن  م��ن 
النف�سية  امل�سكلت  اأو  اجل��راد  ���َس��ُة  َ َخ��رترْ الأول،  يف 
فاإن  كوبا،  يف  املتمركزين  للموظفن  الجتماعية 
اأكادميية العلوم يف وا�سنطن متيل ل�سالح تعّر�س 
الرتدد  منخف�سة  مل��وج��ات  امل�سابن  الأ���س��خ��ا���س 

خارج نطاق ال�سمع.
   لذلك، ُيعتقد من اجلانب الأمريكي، اأن م�ساكن 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ن الأم��ري��ك��ي��ن ا���س��ُت��ه��دف��ت بهجوم 
اإ�سافة  مت��ت  الكندي،  اجل��ان��ب  على  ميكروويف. 
اأطروحة مفادها اأن الأعرا�س ميكن اأن ترتافق مع 
الع�سبية(  )ال�سموم  احل�سرية  املبيدات  ا�ستخدام 
حول ال�سفارات. لذلك ل يوجد اإجماع على اأ�سول 
املر�س، وُتقا�سي عائلت كندية م�سابة باملتلزمة 

احلكومة.
فاإن  الأمريكية،  الفر�سية  قبول  مت  �سورة  ويف     
الأفراد الأمريكين �سيكونون اذن �سحية هجوم. 
ويف حن �ُسّجلت احلالت الأوىل التي مت حتديدها 
دبلوما�سين  ا����س���ت���ه���داف  مت  ف���ق���د  ه���اف���ان���ا،  يف 

اأمريكين اآخرين يف قوانغت�سو، ال�سن. وقيل اإن 
التكنولوجيا امل�ستخدمة مت تطويرها خلل عهد 
الأنظمة  تقا�سمها مع  ال�سوفياتي، ثم مت  الحتاد 

املتحالفة، مثل نظامي ال�سن وكوبا.
   ملاذا العودة اإىل املو�سوع اليوم؟ لأنه وردت اأنباء 
منذ ي��وم��ن ع��ن اإ���س��اب��ة اث��ن��ن م��ن اأف����راد الأمن 
املا�سية  القليلة  الأ�سابيع  يف  الأم��ري��ك��ي  القومي 
ب��ال��ق��رب م���ن ال��ب��ي��ت الأب���ي�������س. وت�����س��اف هاتان 
احلالتان اإىل حالة م�ست�سارة البيت الأبي�س لعام 

2019 يف اإحدى �سواحي فريجينيا.
اأعرا�س مماثلة على  2016، ظهرت     منذ عام 
ودبلوما�سًيا.  وجندًيا  وجا�سو�ًسا  اأمريكًيا   139
هذا  ب�ساأن  خياراتها  حالًيا  ب��اي��دن  اإدارة  وت��در���س 
امللف، لكن يبدو اأن م�سوؤويل البنتاغون مقتنعون 

باأن هذه هجمات من جانب رو�سيا.
   مرة اأخرى، تبدو العلقة بن الوليات املتحدة 
ب�سكل  متوترة  بوتن  فلدميري  عهد  يف  ورو�سيا 
خا�س. وي�سعر الرئي�س بايدن ا�سل بالقلق ب�ساأن 
ال�سن، وموؤخًرا بالأو�ساع يف فل�سطن، ول يزال 

حذًرا ب�ساأن الهجمات املحتملة من رو�سيا.
   واإذا اأخذنا يف العتبار عدد الأ�سخا�س املت�سررين، 
فبع�سهم بجدية �سديدة وعلى مدى فرتة طويلة، 
وكذلك موقع اأحدث احلالت، بالقرب من البيت 
الأبي�س، �سيتحتم على الرئي�س الأمريكي اأن يكون 

حازًما، ويطمئن مواطنيه تفاديا للذعر.
اأ�سل  ���س��ك يف  اأي  ه��ن��اك  اأن  ذل����ك، ط��امل��ا  وم���ع     
اأن يخاطر  ب���اي���دن  ف���ل مي��ك��ن جل���و  ال��ه��ج��م��ات، 
بتوازن غري م�ستقر يف حتديد راعيها بو�سوح. يف 
الوقت احلايل، يقع عبء الإثبات على عاتق وكالة 
املنتخبون  امل�سوؤولون  ويحث  املركزية،  املخابرات 

جهاز املخابرات على ت�سريع ن�سقه ووتريته.
ترجمة خرية ال�سيباين

متالزمة هافانا...!

*اأ�ستاذ تاريخ، وحما�سر، ومعلق �سيا�سي كندي مت�س يف ال�سيا�سة والتاريخ الأمريكين

واأ�ساف امل�سدر يف حديثه مع �سكاي نيوز عربية: “حدثان جوهريان خلل 
بالتوافقات  الأول  متثل  للغاية،  م�سجعن  ك��ان��ا  الأخ����رية  ال�ستة  ال�سهور 
العراق  كرد�ستان  اإقليم  وقدرة  املوازنة الحتادية  ب�ساأن  العراقية  ال�سيا�سية 
على حت�سيل ح�سة عادلة منه. الأمر الثاين متثل بزيادة التعاون والتن�سيق 
ب��ال��ذات يف  امل��رك��زي��ة،  ب��ن حكومة الإق��ل��ي��م واحل��ك��وم��ة  الأم��ن��ي والع�سكري 

املناطق املتنازع عليها«.
اإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان ال��ع��راق ك��ان ق��د وزع م�����س��ودة غ��ري ر�سمية مل�سروع  ب��رمل��ان 
ُتبدي  اأن  الكرد�ستانية  ال�سيا�سية  ال��ق��وى  م��ن  يتوقع  اإن��ه  وق��ال  الد�ستور، 
موقفها وملحظاتها وُمقرتحاتها البديلة خلل الأ�سابيع املقبلة، لتدخل 
للت�سويت  ولتطرح  والإع��لم��ي،  ال�سيا�سي  النقا�س  ط��ور  امل�سروع  م�سودة 

الربملاين وال�سعبي فيما بعد.
يتعلق  ق�سماً  ت�سمنت  د���س��ت��وري��ة،  م���ادة   122 م��ن  تاألفت  امل�����س��روع  م�سودة 

الإرادة ال�سيا�سية يف الإقليم تتجه لتبني كل القيم التي يدافع عنها الإقليم 
للتنوع  واح��رتام��ه  احُلكم  مدنية  خ�س  فيما  بالذات  الحت��ادي��ة،  الدولة  يف 

القومي والديني واملذهبي ملواطني الإقليم.
نزوع  اأي  الد�ستور  م�سودة  بنية  “تتجاوز  حديثه:  يف  ه��م��اون��دي  واأ���س��اف 
قومي جتاه اعتبار الإقليم جمرد منطقة كردية، بل يقر بالهوية القومية 
للمواطنن الرتكمان والعرب والأرمن والآ�سورين يف الإقليم، ويعترب اللغة 
العربية لغة ر�سمية يف عموم الإقليم اإىل جانب الكردية، كذلك يقبل باللغات 

الرتكمانية والآ�سورية يف الوحدات التي ي�سكلون فيها اأغلبية �سكانية«.
وتابع قائل “الأمر نف�سه يتعلق مبوقع الدين من الد�ستور، اإذ يقر الد�ستور 
للت�سريع، مع الت�سديد  باحرتام الإ�سلم كهوية ل�سعب كرد�ستان، وم�سدراً 
اأي قانون يتعار�س مع احلقوق واحلريات الأ�سا�سية، ومينح  على عدم �سن 

كوتا للن�ساء يف املوؤ�س�سات الُعليا بقرابة الُثلث على الأقل«.

•• اأربيل-وكاالت

قد  ال��ع��راق  كرد�ستان  اإقليم  يف  الرئي�سية  ال��ق��رار  م��راك��ز  اأن  وا���س��ح��اً  يبدو 
اأك��ر من  باإقرار د�ستور لإقليم كرد�ستان، وذل��ك بعد  ق��راراً قطعياً  اتخذت 
التي متت عقب  الأوىل للمو�سوع،  �سنة من حم��اولت الطرح  خم�سة ع�سر 
ككيان  كرد�ستان  باإقليم  اأق��ر  ال��ذي   ،2005 ع��ام  العراقي  الد�ستور  اإق���رار 

فيدرايل �سمن العراق، لكن عدد من املُعيقات حالت دون ذلك.
اأكد  ري��وزار فائق،  العراق،  اإقليم كرد�ستان  برملان  رئي�سة  ُمقرب من  م�سدر 
يف حديث مع “�سكاي نيوز عربية” اأن القوى ال�سيا�سية يف الإقليم، بالذات 
احلزبن الرئي�سين، ت�ست�سعر راحة وثقة بالنف�س، بعد عدد من املنغ�سات 
التي طالت الإقليم خلل الأعوام املا�سية، وباتت متفقة عموماً على جتاوز 

خلفاتهم ب�ساأن اإقرار الد�ستور.

يتعر�س  واآخ��ر  والجتماعي،  ال�سيا�سية  وهويته  وح��دوده  الإقليم  بتعريف 
واأق�سام  بع�سها،  ع��ن  وا�ستقللها  وتق�سيمها  الإقليم  يف  ال�سلطات  ل�سكل 
علقة  و�سكل  الإقليم  ملواطني  الد�ستور  يحميها  التي  والواجبات  للحقوق 

الإقليم مع ال�سلطات املركزية يف الإقليم.
والنظام  العراق،  دولة  كاإقليم من  بكرد�ستان  اأقرت  للم�سودة  الأوىل  املبادئ 
ت�سمنتها  التي  الإداري���ة  احل��دود  لكن  للحكم.  نظاما  اجلمهوري  الربملاين 
املادة الثانية من املبادئ، ت�سمنت اإىل جانب املحافظات الثلثة التي يتاألف 
منها الإقليم راهناً، كل املناطق املتنازع عليها بن حكومة الإقليم واحلكومة 
باأن  اأق��رت  امل�سودة  اأن  رغماً  ك��رك��وك،  حمافظة  ب��ال��ذات  العراقية،  املركزية 
احلدود ال�سيا�سية للإقليم �سُتحدد ح�سب املادة 140 من الد�ستور العراقي، 

مع منع اإن�ساء اأي اأقاليم �سمن الإقليم نف�سه.
الكاتب والباحث الكردي زوهراب هماوندي قال ل�”�سكاي نيوز عربية” اإن 

د�صتور كرد�صتان يعرتف بتنوع �صكانها.. والعربية »لغة ر�صمية«

اإحدى  على  م�سبوقة”  غ��ري  “جمزرة  ع��ب��ارة  وُك��ت��ب��ت 
ال���لف���ت���ات ال���ت���ي ح��م��ل��ه��ا الأرب�����ع�����اء امل���ت���ظ���اه���رون يف 
نواك�سوط، والذين بلغ عددهم ما ل يقّل عن 10 اآلف 
منّظمو  ق���ّدر  بينما  ب��ر���س  فران�س  يف  �سحايف  بح�سب 
اأر�ِسل  ب��ي��ان  ويف  الآلف.  بع�سرات  ع��دده��م  التظاهرة 
املتحدة  الأمم  برنامج  م�سوؤويل  اإىل  امل�سرية  نهاية  يف 
املتحدة  الأمم  املنّظمون  دع��ا  نواك�سوط،  يف  ل��لإمن��اء 
املجزرة  ه���ذه  م��واج��ه��ة  يف  م�����س��وؤول��ّي��ات��ه��ا  “حتّمل  اإىل 
ومعاقبة  ال��ع��ّزل،  ال�سّن  وكبار  والن�ساء  الأط��ف��ال  بحّق 
خلل  املتظاهرون  وهتف  الإ�سرائيلّين«.  املجرمن 
بحق  املجازر  “اأوقفوا  ال�سرطة  واكبتها  التي  امل�سرية 
الأبرياء” و”ل للتطهري العرقي” و”كلنا للدفاع عن 
الدبلوما�سية  فل�سطن«. وقطعت موريتانيا علقاتها 

مع اإ�سرائيل عام 2009.

400 ناٍج بحاجة اإىل ملذ اآمن!«. ومن بن املهاجرين 
اأُن��ِق��ذوا يف الأي���ام الأخ���رية خ��لل �ست  ال�415 الذين 
التي  املنظمة  بح�سب  ق��ا���س��را،   150 هناك  عمليات، 

رف�ست مالطا ال�سماح لها باإنزالهم.
غ��ادرت حو�س  التي   ”4 ل�”�سي-اآي  اول مهمة  وه��ذه 
ني�سان/اأبريل  منت�سف  يف  اأمل��ان��ي��ا(  )�سمال  رو���س��ت��وك 

متوجهة اإىل البحر الأبي�س املتو�سط.
واإيطاليا نقطة دخول رئي�سية للمهاجرين من منطقة 
���س��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا ال��ت��ي ت�سهد ارت��ف��اع��اً ح���ادا يف اأع���داد 

املغادرين مقارنة بال�سنوات ال�سابقة.

••  نواك�صوط-اأ ف ب

�سارك اآلف الأ�سخا�س يف تظاهرة يف نواك�سوط للتنديد 
ب�”املجزرة” التي ترتكبها اإ�سرائيل بحّق الفل�سطينّين، 
ح�سب ما اأفاد �سحايف يف وكالة فران�س بر�س. وُنّظمت 
امل�سرية بدعوة من اأحزاب يف ال�سلطة واأخرى معاِر�سة 
ومن منّظمات يف املجتمع املدين، وانطلقت من و�سط 
امل��دي��ن��ة اإىل م��ق��ّر ب��رن��ام��ج الأمم امل��ت��ح��دة ل��لإمن��اء يف 
ياأتي  ح��وادث.  ت�سجيل  دون  من  املوريتانية،  العا�سمة 
ال����دول اخلم�س  ي��ع��ق��د وزراء خ��ارج��ّي��ة  وق���ت  ذل���ك يف 
املغرب،  )موريتانيا،  العربي  املغرب  احّتاد  يف  الأع�ساء 
ل�”دعم  اجلزائر، تون�س، ليبيا( اجتماعاً عرب الفيديو 
بيان  اأف��اد  ما  بح�سب  ال�سقيق”،  الفل�سطيني  ال�سعب 

للحكومة املوريتانّية الأربعاء.

•• روما-اأ ف ب

اأعلنت منّظمة “�سي اآي” غري احلكومّية اأّن �سفينتها 
بالريمو يف �سقلية  قبالة  تنتظر  كانت   ”4 “�سي-اآي 
 415 ال�سلطات الإيطالية لإن��زال  اإذن  للح�سول على 

مهاجرا مت اإنقاذهم يف البحر املتو�سط.
وكتبت املنّظمة الأملانية على تويرت “�سي-اآي 4 و�سلت 
قبالة بالريمو. نخ�سى اأن ي�سطر الناجون اإىل ق�ساء 
على  املوافقة  تتم  مل  ال�سفينة.  منت  على  رابعة  ليلة 
اأك��ر من  األ يكون هناك ح�سار!  بعد. يجب  الإن���زال 

•• جنيف-اأ ف ب

والكوارث ع�سرات  النزاعات  دفعت 
النزوح  اإىل  الأ���س��خ��ا���س  م��لي��ن 
 ،2020 ع�����ام  ب���ل���دان���ه���م  ����س���م���ن 
لي�سّجل العدد الإجمايل للنازحن 
قيا�سيا،  رقما  العامل  حول  داخليا 
وف����ق م���ا اأع���ل���ن���ت م��ن��ظ��م��ت��ان غري 

حكوميتن اأم�س اخلمي�س.
عن  ���س��ادر  م�سرتك  تقرير  واأف����اد 
الداخلي  ال���ن���زوح  م��راق��ب��ة  م��رك��ز 
اأن  للجئن  الرنويجي  واملجل�س 
العام املا�سي �سهد عوا�سف �سديدة 
ون���زاع���ات واأع���م���ال ع��ن��ف اأج���ربت 
40،5 مليون �سخ�س على النزوح 
اأع���ل���ى عدد  ب���ل���دان���ه���م، يف  ���س��م��ن 
منذ  ي�سّجل  الإ�سافين  للنازحن 
اإىل  عقد، ما رفع العدد الإجمايل 

55 مليونا، وهو رقم قيا�سي.
وتاأتي هذه الأرقام على الرغم من 
القيود ال�سارمة على احلركة التي 
العامل  ح���ول  ال�سلطات  فر�ستها 
والتي  كوفيد-19،  ت��ف�����س��ي  مل��ن��ع 
توؤدي  باأن  يتوقعون  مراقبون  كان 
العام  النازحن  اأع��داد  خف�س  اإىل 

املا�سي.
مراقبة  م���رك���ز  م����دي����رة  وق����ال����ت 
األك�ساندرا بيلك  النزوح الداخلي 
العام  “اأعداد  اإن  ب��ر���س  ل��ف��ران�����س 

•• بعبدا- اأ ف ب

ال�سورين  اللجئن  مئات  تدّفق 
م��ن��ذ ���س��ب��اح اأم�������س اخل��م��ي�����س اإىل 
�����س����ف����ارة ب�����لده�����م ق������رب ب�����ريوت 
للم�ساركة يف النتخابات الرئا�سية، 
يف اليوم املخ�س�س للمقيمن خارج 
����س���وري���ا، ق��ب��ل اأ����س���ب���وع م���ن موعد 
نتائجه  ُت��ع��د  ال����ذي  ال���س��ت��ح��ق��اق 
الرئي�س  ل�سالح  �سلفاً  حم�سومة 

ب�سار الأ�سد.
�سباحاً  اخل���ام�������س���ة  م���ن���ذ  وب��������داأ 
حافلت  ت���وّج���ه  غ(  ت   02،00(

من الأ�سخا�س توّجه اإىل امللجئ 
املقامة للطوارئ خ�سية الإ�سابة” 
الوباء  اأن  وذك������رت  ب���ال���ف���ريو����س. 
الجتماعية  الظروف  اأي�سا  فاقم 
للنازحن  بالن�سبة  والقت�سادية 
حم��ذرة من اأن “هذه الأع���داد قد 
البلدان  اأك����ر م��ع دخ����ول  ت��رت��ف��ع 

ب�سكل اأكرب يف اأزمة اقت�سادية«.

�سوريا  داخ��ل  النتخابات  وجت��ري 
الثانية  ل��ل��م��رة  امل��ق��ب��ل،  اخل��م��ي�����س 
م���ن���ذ ان�������دلع ال����ن����زاع ال������ذي ب����داأ 
بانتفا�سة �سعبية ما لبث اأن حتول 
حربا مدمرة اأودت بحياة اأكر من 
األ��ف �سخ�س ع��دا عن نزوح   388
ال�سكان  ن�سف  من  اأك��ر  وت�سريد 

داخل البلد وخارجها.
الرئا�سة  انتخابات  يف  الأ�سد  وف��از 
ح����زي����ران/ي����ون����ي����و  يف  الأخ�����������رية 
 88 جت��������اوزت  ب��ن�����س��ب��ة   2014
ويناف�سه  الأ����س���وات.  م��ن  امل��ئ��ة  يف 
التي  احل���ال���ي���ة  الن����ت����خ����اب����ات  يف 
ومعار�سون  حم���ل���ل���ون  ي�����س��ف��ه��ا 
غري  مر�سحان  “�سكلية”،  ب��اأن��ه��ا 

معروفن على نطاق وا�سع.
وتبقي ال�سفارة ال�سورية يف لبنان، 
قرابة  ال�سلطات  وف��ق  يقيم  حيث 
�سوري  امل���ل���ي���ون  ون�������س���ف  م���ل���ي���ون 
غالبيتهم لجئون، اأبوابها مفتوحة  
رعاياها حتى  اأمام  اأم�س اخلمي�س 
امل�سوؤولة  وق��ال��ت  م�ساء.  ال�سابعة 
عن  منال  ال�سفارة  يف  الإعلمية 
“احتمال  اإّن  بر�س  لفران�س  ملك 
الأعداد  لأن  وارداً  يبقى  التمديد 

كبرية«.
الرحمن  عبد  ق��ال  اق��رتاع��ه،  بعد 
ال��لج��ئ م��ن مدينة  )21 ع��ام��اً( 
ب�سبب  الأ�����س����د  “انتخبت  ح���ل���ب 
لنا،  ���س��يء  ك��ل  فعل  لقد  ل��ه،  حبي 

م�ست�سفيات ومدار�س جماناً«.
يف  ال��و���س��ع  اإىل  “اأنظر  واأ����س���اف 
لبنان والو�سع يف �سوريا، ماذا فعل 
الرئي�س؟ وماذا يح�سل  �سيادة  لنا 

هنا؟«.

اإيغلند  يان  للجئن  الرنويجي 
ب���اأن �سخ�سا  ���س��ادم  “اأمر  ب��ي��ان  يف 
اأجرب على الفرار من منزله داخل 

بلده كل ثانية من العام املا�سي«.
وتابع “نف�سل يف حماية الأ�سخا�س 
الأك����������ر ع����ر�����س����ة ل���ل���خ���ط���ر من 

النزاعات والكوارث«.
اأن  اإىل  ب���دوره���ا  ب���ي���لك  ون���وه���ت 

ماألوف”،  ب�سكل غري  كبرية  كانت 
عدد  يف  ال����زي����ادة  اأن  اإىل  م�����س��رية 
النازحن داخليا “غري م�سبوقة«.

داخليا حاليا  النازحن  وب��ات عدد 
ال�سعف عدد  م��ن  ب��اأك��ر  ي��ت��ج��اوز 
الأ����س���خ���ا����س ال����ذي����ن ف������روا عرب 
احل��������دود ك���لج���ئ���ن )ن����ح����و 26 
املجل�س  رئ��ي�����س  وق�����ال  م��ل��ي��ون��ا(. 

وجه  ع��ل��ى  ل��ل��ق��ل��ق  “املثري  الأم�����ر 
اخل�����س��و���س ه��و اأن ه���ذه الأع����داد 
وباء  خلفية  على  �ُسّجلت  الكبرية 

كوفيد-19«.
كما اأ�سارت اإىل اأن الأعداد الفعلية 
اأع��ل��ى ن��ظ��را اإىل عرقلة  ق��د ت��ك��ون 
جمع  عملية  احل��رك��ة  على  القيود 
اأقل  “عددا  اأن  وحقيقة  البيانات 

اإىل  �����س����ب����اح����اً  م����ن����ذ اخل����ام���������س����ة 
“انتخبت  بر�س  لفران�س  ال�سفارة 
الدكتور ب�سار الأ�سد لأنني موؤمن 
مب�������س���روع���ه، ف��ه��و مل ي��ت��خ��ل عن 
احلرب”.  فرتة  طيلة  م�سوؤولياته 
واأ�ساف “موؤمن متاماً به وبقدرته 
ع��ل��ى اإخ������راج ���س��وري��ا م���ن الأزم����ة 

للأف�سل«.
قال خمي�س  الدوماين،  على غرار 
ال���لج���ئ  ع�����ام�����ا(   38( حم����ّم����د 
���س��م��ال �سوريا  ري���ف ح��ل��ب يف  م��ن 
الأ�سد  انتخب  اإن��ه  بر�س  لفران�س 
“لأّن الو�سع قبل ع�سر �سنوات كان 

ال�سفارة  م��ق��ر  اإىل  ���س��وري��ن  ت��ق��ل 
و�سط  العا�سمة،  �سمال  بعبدا،  يف 
اأم��ن��ي��ة م�����س��ددة اتخذها  اإج�����راءات 
اجل��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين وق����وات الأم���ن، 
وفق ما اأفاد م�سورو وكالة فران�س 
اكتظ  ال�سفارة،  مقر  واأم��ام  بر�س. 
ال�������س���ارع ب�����س��وري��ن رف���ع���وا اأع����لم 
ب��لده��م و���س��ور ال��رئ��ي�����س احلايل 
ووال���ده ح��اف��ظ، م��رددي��ن هتافات 
عدة اأبرزها “بالروح بالدم نفديك 

يا ب�سار«.
وق�����ال حم���ّم���د ال����دوم����اين، لجئ 
����س���وري م���ن ري����ف دم�����س��ق، ح�سر 

اأف�سل مما هو عليه الآن«.
“تدّخلت  خارجية  ق��وى  اأن  وراأى 
تبقى  ال����ت����ي  �سوريا”  خل��������راب 
احلنونة..  “الأم  اإل���ي���ه  ب��ال��ن�����س��ب��ة 

و�سوريا الأ�سد«.
وف��ت��ح��ت ال�����س��ف��ارات ال�����س��وري��ة يف 
اأبرزها  ع���دد م��ن ع��وا���س��م ال��ع��امل 
والكويت  وب��غ��داد  وع��م��ان  مو�سكو 
اأب���واب���ه���ا  اأم�������س اخل��م��ي�����س  اأم����ام 
النتخابات،  يف  للم�ساركة  رعاياها 
تنظيم  اأخ�����رى  دول  م��ن��ع��ت  ف��ي��م��ا 
الن��ت��خ��اب��ات ع��ل��ى اأرا���س��ي��ه��ا بينها 

اأملانيا وتركيا.

عدد قيا�صي للنازحني داخليا يف 2020 بلغ 55 مليونًا

بعد غزة.. هل جنحت حمالت التقييم ال�صلبي ل� »في�صبوك«؟

�صوريون يف لبنان ي�صاركون بالنتخابات الرئا�صية 

الآلف يتظاهرون يف نواك�صوط دعما للفل�صطينيني 

اإنزال مرتقب ل�415 مهاجرًا ناجيا يف �صقلية 

•• غزة-وكاالت

وب�سبب  م���وؤخ���راً،  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  ع��رب  ن�سطت 
احل��رب يف غزة على م��دار الأي��ام املا�سية، دع��وات لو�سع علمة 
توا�سل من  لعدة تطبيقات  واح��دة،  بنجمة  ال�سلبي”  “التقييم 
بعد اتهام التطبيق بالت�سييق على املحتوى  “في�سبوك”،  بينها 
اأن  دون  ج��زايف  ب�سكل  وح�سابات  من�سورات  وحظر  الفل�سطيني 
فهل  امل��ن�����س��ة..  ع��ل��ى  الن�سر  مل��ع��اي��ري  �سريحة  م��ال��ف��ات  حت��م��ل 

جنحت تلك الدعوات؟
الدعوات،  لهذه  ال�ستجابة  اإىل  امل�ستخدمن  من  عديد  ت�سابق 
بتعليقات  م��ذي��ًل  للموقع  لتقييمه  ���س��وراً  ���س��ارك  م��ن  وم��ن��ه��م 
متباينة، توزعت ما بن اتهام تلك التطبيقات ب� “العن�سرية �سد 
التهامات  من  وغريها  لإ�سرائيل،  وانحيازها  الفل�سطينين” 

امل�سابهة.
على  و”اإن�ستغرام”  “في�سبوك”  تقييم  تراجع  اإىل  ذل��ك  ودف��ع 
اليومن  ب�سكل ملحوظ خلل    App Storeغوغل بلي و
املا�سين، وهو ما عّده امل�ساركون يف احلملة نوعاً من “العقاب” 

اأو “التعبري عن العرتا�س” على �سيا�سة تلك املن�سات.
ملوقع  ت�سريحات  يف  يقول  ح��ج��اج،  وليد  املعلومات،  اأم��ن  خبري 
ونزوله  تطبيق  اأي  تقييم  ت��راج��ع  اإن  عربية”،  ن��ي��وز  “�سكاي 
املن�سة  على  ظهوره  على  ب��دوره  يوؤثر  منخف�سة،  معدلت  اإىل 

البحث  خ���ي���ارات  يف  ج��ي��د  ب�سكل  يف  ي��ظ��ه��ر  ول    store ال����  اأو 
للم�ستخدمن، وكذلك يف الرت�سيحات.

املالكة لهذا  ال�سركة  ب��دوره على  التقييم يوؤثر  اأن تراجع  ويرى 
الكربى  التطبيقات  اأو  ال�سركات  ذل��ك  يف  مب��ا  م��ادي��اً،  التطبيق 
فاإنها  للربح،  هادفة  اأنها  وبطبيعة  ال�سركات  “هذه  وال�سهرية 
بدوره  ي��دف��ع  التقييم  ت��راج��ع  اأن  �سيما  ل  ك��ب��ري،  ب�سكل  ت��ت��اأث��ر 
النا�س  اأن  نتيجة  التطبيقات  تلك  على  الإع��لن��ات  ت��راج��ع  اإىل 
اأن��واع العرتا�س على هذا  )امل�ستخدمن( يعربون عن نوٍع من 

التطبيق اأو ذاك«.
“هذا الأم��ر يوؤثر على حجم الإعلنات على  اأن  ويو�سح حجاج 
تلك املن�سات، وبالتايل يوؤثر على اأرباح ال�سركات، ويدفع النا�س 
الأثر  وب��ال��ت��ايل  ب��دي��ل��ة،  اأخ���رى  ملن�سات  ال��ل��ج��وء  اإىل  )املعلنن( 

�سيكون كبرياً«.
اأيام،  قبيل  �سابق  وق��ت  يف  اأعلنت  ق��د  “في�سبوك”  اإدارة  وك��ان��ت 
فل�سطن  م��ن  م�سوؤولن  م��ع  التوا�سل  تتابع  “�سوف  اأن��ه��ا  ع��ن 
واإ���س��رائ��ي��ل لبحث خ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة وال��ت��ح��ري�����س ع��ل��ى العنف 
الفل�سطينية )وف��ا(  الثنن  الأنباء  املن�سة«. ونقلت وكالة  على 
املا�سي اأن ال�سفارة الفل�سطينية يف لندن تلقت ر�سالة ر�سمية من 
اأعربت  و”اإن�ستغرام”،  و”وات�ساب”  “في�سبوك”  �سركات  اإدارة 
فيها عن اعتذارها ملا جاء يف �سكوى تقدمت بها دولة فل�سطن 
يف  والأخلقية  القانونية  م�سوؤولياتها  عن  ال�سركة  تقاع�س  عن 

الفل�سطيني يف  ال�سعب  الدويل، وحق  الإن�ساين  القانون  احرتام 
التعبري عن ال�سطهاد الذي يتعر�س له.

املعلومات والت�سالت، تامر حممد، ي�سري يف  خبري تكنولوجيا 
ت�سريحات ملوقع “�سكاي نيوز عربية” اإىل فعالية تلك النوعّية 
من حملت ال�سغط، م�ستدًل برد اإدارة �سركة “في�سبوك” على 
على  ال�سفارة  وتاأكيد  بريطانيا.  ل��دى  فل�سطن  �سفارة  �سكوى 

تلقيها اعتذار ر�سمي.
وي�سري اإىل اأن “في�سبوك قالت اإنها �سرتاجع الإجراءات، لتدقيق 
اأكرب للم�ساألة، واأل يكون املبداأ الأ�سا�سي هو احلظر، بغ�س النظر 
عن حمتوى املن�سور، ل �سيما اأنه مت حظر من�سورات حتتوي على 
كلمات مثل )اإ�سرائيل( دون اأن متثل مالفة للمعايري ودون اأن 

حت�س على الكراهية«.
ويعتقد خبري تكنولوجيا املعلومات باأن “التقييم ال�سلبي للتطبيق 
يوؤثر ب�سكل قوي، وهناك قواعد منظمة، ففي حال تراجع تقييم 
النظر  بغ�س   Stores ال���  من  حذفه  يتم  جنمة  اإىل  التطبيق 
“هناك قواعد ومعايري  اأو �سغرية  اإذا كان �سركة كبرية  عن ما 
م�ست�سهداً بتفجر ق�سية الإعلنات وخ�سو�سية  تنظم امل�ساألة”، 

امل�ستخدمن بن اأبل وفي�س بوك موؤخراً.
ويثار لغط وا�سع عرب “ال�سو�سيال ميديا” حول معايري التعامل 
حالياً،  الإ�سرائيلي  الفل�سطيني  بال�سراع  املرتبط  املحتوى  مع 

بعد تعر�س عديد من احل�سابات حلذف من�سورات بعينها.
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عربي ودويل

خ������الل اأرب������ع 
ينجح  مل  �صنوات, 
اليمني  م���ن  اأي 
يف  ال��ي�����ص��ار  ول 
اإخ�������راج زع��ي��م 
يف�صد  اأن  ميكن 
العودة« »م��ب��اراة 

يرّتب  اأن  ف��ك��رة 
الأغ���ل���ب���ي���ة يف 
الن���ت���خ���اب���ات 
ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة 
املقبلة, ظلت حربا 
لكنها  ورق  على 
الظهور  �صتعاود 

ي���وج���د  ل 
ول  م��ر���ص��ح 
م���ر����ص���ح���ة, 
م�����ص��روع  ول 
ميكنه  ا,  اأي�صً
ناخبي  اإث��ارة 
اأو  ال��ي�����ص��ار 
اليمني ناخبي 

ب�إمك�نه اأن ي�شبح موؤ�ش�س »الفيليبية«

فرن�صا: هل �صيكون اإدوار فيليب املنقذ لعام 2022...؟
•• الفجر -اأوليفر بيفود 

ترجمة خرية ال�صيباين
   اأين �شيكون يف اأبريل وم�يو 2022؟ اأين �شيكون يف 
يونيو؟ وم�ذا �شيفعل؟ من الن�در اأن تكون ال�شخ�شية 
والعك�س �شحيح. ومع ذلك,   .� اأي�شً الغ�ئبة موجودة 

فهذه هم� ال�شمت�ن ال�ش�ئدت�ن, ح�لًي�, لإدوار فيليب. 
احتّل رئي�س الوزراء غري املتوقع لرئي�س للجمهورية 
غري متوقع بدوره, فندق م�تينيون طيلة 1145 يوًم� 
قبل اأن يحل حمله ج�ن ك��شتك�س يف 3 يوليو 2020. 
وطيلة اأحد ع�شر �شهًرا, ح�فظ الرجل على �شعبيته 

يف القمة.

   ك�ن اختي�ر فيليب من قبل م�كرون رئي�ش� للحكومة, 
ودون  �شخ�س.  من  اأكــر  ف�ج�أ  قد   ,2017 م�يو  يف 
خ�رج  الفرن�شي  الع�م  للراأي  مت�ًم�  نكرة  ك�ن  قــدح, 
رئي�ًش�  ك�ن  التي  م�ريتيم(  )ال�شني  لوه�فر  مدينة 
ثم  ال�شعبية,  احلركة  اأجل  من  )الحتــ�د  لبلديته� 

منذ ع�م 2010. “اجلمهوريون”( 

ال�شرتاكي,  احلــزب  يف  جدا  وجيزة  لفرتة  ع�شو     
اخت�ر  الت�شعين�ت,  يف  روكـــ�ر  مي�شيل  ــم  دع حيث 
ب�شرعة اليمني وانتمى لتّي�ر اآلن جوبيه. ومن روك�ر 
خّريج  اأن  فكرة  امل�ش�ر  هذا  مثل  يعطي  جوبيه,  اإىل 
املدر�شة القومية لالإدارة هذا, ميكن اأن يكون يوًم� م�, 

“ل على الي�ش�ر ول على اليمني«.

   لقد اأذهل قرار رئي�س اجلمهورية 
اجل����دي����د، ح��ي��ن��ه��ا، امل���راق���ب���ن لأن 
معلمه  ب��ا���س��م  امل���ت���ح���دث  ف��ي��ل��ي��ب، 
-ج����وب����ي����ه -خ��������لل الن���ت���خ���اب���ات 
 ،2016 ع���ام  لليمن  التمهيدية 
فيون،  ف��ران�����س��وا  منطقًيا  دع��م  ث��م 
الفائز يف تلك اللعبة، قبل اأن يبتعد 
عن رئي�س الوزراء ال�سابق يف ولية 
اندلعت  عندما  ���س��ارك��وزي،  نيكول 
بالتوظيف  امل���ت���ع���ل���ق���ة  ال���ق�������س���ي���ة 
فيون،  لبينيلوبي  املزعوم  الوهمي 
اليمينية  احل���م���ل���ة  م����ن  ان�����س��ح��ب 
ماكرون  �سد  ن�سط  لكنه  الر�سمية 

يف ال�سحافة.

عندم� مل يكن يهدي الورود 
اإىل م�كرون

احلملة  ت���ل���ك  يف  ك����رون����ي����ك����ور     
الرئا�سية ل�سحيفة ليربا�سيون، مل 
ير�سل فيليب باقة زهور اإىل رئي�س 
الدولة امل�ستقبلي. يف يوم تعيينه يف 
ماتينيون، ن�سرت �سحيفة لوموند 
كتابات  م���ن  م����ت����ارات  ال��ي��وم��ي��ة، 
�سبيل  على  ليربا�سيون.  يف  حملته 
اجلمهوري  ال��ن��ائ��ب  ر  ����س���َوّ امل���ث���ال، 
بارع  “خطيب  اأن����ه  ع��ل��ى  م���اك���رون 
من اتباع �سعبوية ف�سيحة “...”ل 
لكنها  �سيء  اي  م�سوؤولية  تتحّمل 
تعد بكل �سيء، بحما�سة فاحت �ساب، 
ن��وع من  ووق��اح��ة ف��ار���س عجوز”. 
ي��ن��ذر ����س���رورة بوجود  الإط�����راء ل 

تواطوؤ فكري و�سيا�سي قادم.
الأ�سابيع  اإن���ه مب���رور  اىل  ي�����س��ار     
الفرتة  يف  خا�سة  النغمة،  ت��غ��ريت 
ال���ف���ا����س���ل���ة ب�����ن اجل�����ول�����ت�����ن. مل 
حزب  م��ع  لّينا  حينها  فيليب  يكن 
كتب،  ح����ي����ث  “اجلمهورين” 
ما  ملعرفة،  �ساعتن  طيلة  “ناق�س 
اإدانة  اول،  الر�سمي  املوقف  كان  اإذا 
الم��ت��ن��اع ع��ن ال��ت�����س��وي��ت داع��ي��ا يف 
نف�س الوقت اإىل هزم مارين لوبان، 
لإميانويل  ال��ت�����س��وي��ت  ث��ان��ي��ا،  اأو 
م����اك����رون م���ن اأج�����ل ال��ت��غ��ل��ب على 
م��اري��ن ل���وب���ان. وخ��ت��م م��ن جهته، 
ن�ساعد  اأن  “يجب  م�ساومة:  ب��دون 
لي�س  ان���ت�������س���اره  لأن  م������اك������رون، 
الو�سع  مع  ت�سابه  اأي  م�سمونا”. 
�سيكون  امل�ستقبلي،  اأو   ... احل���ايل 
وخ��ارج��ا عن  ال�سدفة  م��ن حم�س 

ارادة املوؤلف.
   م��ن املفيد ه��ن��ا، م��ن اأج���ل الفهم 

اجليد للقارئ، حتديد اأن فيليب مل 
يعد، يف ذلك الوقت، مراقًبا ب�سيًطا 
وكاتًبا اأدبًيا للحملة الرئا�سية. كما 
وخطوط  “انطباعات  يف  ي���ق���ول 
مع  ال���ف���ه  ك���ت���اب  وه����و  وا�سحة”، 
بوير،  ج��ي��ل  وم�����س��ت�����س��اره،  �سديقه 
الربملان  يف  ع�����س��ًوا  اأ���س��ب��ح  ال����ذي 
الأوروبي، انه التقى مع ماكرون يف 
الأخري.  ه��ذا  طلب  على  بناًء  تكتم 
مل يبح باأي �سيء عن هذه املقابلة، 
وفًيا لتعهده باملحافظة على �سرية 
حم��ادث��ات��ه م��ع ال��رئ��ي�����س ال���ذي مل 
يكنه بعد. لكنه اأو�سح بن ال�سطور، 
ا�ستطلعه  ل��وب��ان  م��اري��ن  خ�سم  اأن 
مع  ال��ق��ري��ب  امل�ستقبل  بخ�سو�س 

فكرة حمددة اإىل حد ما.

»الع�ر�شة ل تزال 
تعمل, لندعه� تعمل«

رئي�س  اخ����ت����ار  ان  ي�����س��ب��ق  »مل     
منتخب ملن�سب رئي�س الوزراء، دون 
)التعاي�س(،  امل��وؤ���س�����س��ات  اك���راه���ات 
اإىل مع�سكره”،  تنتمي  �سخ�سية ل 
“لكنه  وت����اب����ع:  ال���ك���ت���اب.  يف  ك��ت��ب 
اأن مّزق الي�سار  اأنه بعد  كان يدرك 
�سيكون  الرئا�سية،  النتخابات  قبل 
اليمن  ت��ف��ت��ي��ت  ي��ت��م  اأن  امل���ل���ّح  م���ن 
بعدها، ل �سيما يف �سوء النتخابات 
الت�سريعية التي �ستجرى يف ال�سهر 
اأن  اىل  يخل�س  اأن  قبل  التايل”. 
هي  ذلك  لتحقيق  طريقة  “اأف�سل 
اتية من  ملاتينيون  �سخ�سية  تعين 

اليمن«.
   بعد اأربع �سنوات من هذه احللقة، 
و�سفه  ال������ذي  ال�����س��ي��ن��اري��و  ي���ب���دو 
وك���م���ا يحب  ي��ك��ت��م��ل.  ف��ي��ل��ي��ب مل 
يقوله  اأن  ال�سابق  ال����وزراء  رئي�س 
تعمل،  زالت  ما  “العار�سة  بنف�سه، 
اأن  التعبري  يعني  تعمل”.  لندعها 
التكوين”  واإع���ادة  “التدمري  اآل��ي��ة 
التي بداأت مع دخول ماكرون عرب 
عام  الإل���ي���زي���ه  ق�����س��ر  “اقتحام” 
وهناك  ب��ع��د.  تكتمل  مل   ،2017
العديد من الدلئل على ذلك، منها 

على  اأو  اليمن،  من  املنبوذ  الوقت 
ال�سيا�سي  جهازه  من  املنبوذ  الأق��ل 
هو  “اجلمهوريون”.  ال��رئ��ي�����س��ي: 
الذي مل تعد له قدا�سة عند الأكر 
تطرفاً يف هذا احلزب، �سينتقل اإىل 
رت��ب��ة اأع���ل���ى ال���ع���دو ال���ل���دود، ومرة 
ال�سابق،  “رئي�سه”  اأخرى م�ساعدا 
على ت�سكيل اأغلبية تكون يف �ساحله 
... اأو من خلل ت�سكيل اأغلبية غري 
مواتية خل�سمه اليميني املتطرف، 
مل�ستقبله  الذكي  الإع���داد  اأج��ل  من 
الرئا�سي... طريقة للفوز بال�سحب 

واخلد�س.
اأراد  ب��ع��د م���غ���ادرت���ه م��ات��ي��ن��ي��ون،     
ترتيب  ب��اإع��ادة  يكلفه  اأن  الإل��ي��زي��ه 
الوقت،  ذلك  يف  الأغلبية.  وتنظيم 
كان هناك حديث عن ت�سكيل احتاد 
المام”  اىل  “اجلمهورية  ي�����س��م 
ظلت  وحزب “اأجري” و “مودام”. 
ذلك  يف  ورق  ع��ل��ى  ح����ربا  ال���ف���ك���رة 
دون  فيليب،  يتابعها  ومل  ال��وق��ت، 
ماكرون  ك��ان  اإذا  ما  حًقا  ُيعرف  اأن 
كان  اإذا  اأو  مبا�سر،  ب�سكل  م�سوؤوًل 
يتوّلون  متحم�سون  م�����س��ت�����س��ارون 

الإ�سراف.
   ومع ذلك، ل �سيء يقول اإنها لن 
تظهر جم��ددا م��ع لق���رتاب موعد 
و�سيكون   .2022 ع���ام  ان��ت��خ��اب��ات 
الواقع،  يف  ال�سابق،  ال���وزراء  رئي�س 
العمود  ليكون  املثالية  ال�سخ�سية 
اأغلبية  ح������دود  دف�����ع  يف  ال���ف���ق���ري 

برملانية تت�سكل اإىل اأبعد من ذلك.
   م��ن��ق��ذ امل��اك��رون��ي��ة يف ح����ال فوز 
الرئي�س املنتهية وليته، ميكنه، يف 
احلالة املعاك�سة، اأن ي�سبح موؤ�س�س 
تويل  خ�����لل  م����ن  “الفيليبية” 
ذلك  يف  مب��ا  الحت���اد،  نف�س  رئا�سة 
اجلمهورين،  م���ن  ال��ي��م��ن  ن����واب 
القدامى واجلدد، الذين يرف�سون 
-ب�سكل  ال�سلطة  عن  بعيًدا  البقاء 
-خلم�س  ب��ال��ت��ع��اي�����س  اأو  م��ب��ا���س��ر 
عنها  اإبعادهم  بعد  ا�سافية  �سنوات 
املا�سية.  ال��ع�����س��ر  ال�����س��ن��وات  خ���لل 
املرجح  ان��ه من غري  القول  ويكفي 

للنتخابات  التح�سري  ت���ط���ّورات 
كوت  األ��ب  بروفان�س  يف  الإقليمية 
وهي  ي���ون���ي���و،  يف  )ب�����اك�����ا(،  دازور 
ومماطلة  فانق�سامات  اأقلها،  لي�س 
وت�سويف اليمن املحلي، الذي يقع 
اللوبينية  حتت �سغط م�ستمر من 
يف اوج تو�سعها يف الريفيريا، ي�سلط 

ال�سوء على عمل تلك العار�سة.
حزب  اإىل  امل��ت��م��ردة  فرن�سا  فمن     
جميع  ت��خ��ل��ت  “اجلمهوريون”، 
الأح���������������زاب، ب���ا����س���ت���ث���ن���اء احل�����زب 
ال�����س����رتاك����ي واجل����م����ه����وري����ة اىل 
احلاجة  ف��ك��رة  ع��ن  نهائيا  الم����ام، 
�سد  جمهورية  جبهة  ت�سكيل  اىل 
اليمن املتطرف الذي يحتل موقع 
اخل�سم الرئي�سي للماكرونية، وفًقا 
ل�ستطلعات الراأي التي ت�سدرها 

بانتظام معاهد �سرب الآراء.
التي تقي�سها  الت�سويت  ان نوايا     
لنتخابات  بالن�سبة  الهيئات  تلك 
عام،  غ�سون  يف  �ستجرى  رئا�سية 
املمثلن  ط���اق���م  ي���ع���رف  اأن  دون 
كلها  ت��ع��ط��ي  الآن،  ح��ت��ى  ب��ال��ك��ام��ل 

ب���اي���رو، واجل��م��ه��وري��ة اىل الم����ام، 
���س��ي�����س��م��ح ب��ت�����س��ك��ي��ل اأغ���ل���ب���ي���ة ولو 
الأق�����ل  ال�������س���ي���ن���اري���و  ���س��ي��ق��ة. ويف 
وليته،  املنتهية  للرئي�س  ملءمة 
اذا  ال   ... اأك���رب  ال���س��ك��ال  �سيكون 
ت�سورنا تعاي�ًسا حمتمًل بعد فرتة 
الت�سريعية  النتخابات  من  وجيزة 
للتجمع  ال��ن��واب  اأغلبية  يتمنح  ل 
ال����وط����ن����ي. ول����ك����ن يف احل���ال���ت���ن، 
���س��ت��ع��م��ل ال���ع���ار����س���ة م����رة اأخ�����رى، 
اأي وق���ت م�سى،  اأك����ر م��ن  ورمب����ا 
ا�ستئناف  فهنا ميكن لإدوار فيليب 

اخلدمة.

فر�شية ت�أ�شي�س “الفيليبنية«
�سنوات  ث�����لث  ط��ي��ل��ة  ����س���ري���ك     
“�سكل  ب�  عنه  تخلى  ال��ذي  ملاكرون 
على  “ا�ستقامة”،  وب�����  نظيف” 
ميكن  املعني،  ال�سخ�س  تعبري  حد 
ترك  ال������ذي  ف��ي��ل��ي��ب،  ي�����س��ب��ح  اأن 
الن�سمام  دون  “اجلمهورين” 
المام”،  اىل  “اجلمهورية  اإىل 
نف�س  ويف  ل���ل���م���اك���رون���ي���ة،  م���ن���ق���ًذا 

نف�س ال�سيناريو: الثنائي ماكرون-
لوبان يف املقدمة، وبفارق كبري، يف 
ملا  و���س��راع مماثل  الأوىل،  اجل��ول��ة 
الثانية. هذا  2017 يف  حدث عام 
�سحيح اليوم، وياأمل املعار�سون األ 

يكون هذا هو احلال غدا.

م�كرونيون اأقل يف الربمل�ن
   ل���ك���ن، خ����لل اأرب������ع ����س���ن���وات، مل 
الي�سار،  ول  اليمن  م��ن  اأي  ينجح 
ميكن  زع��ي��م  اإخ����راج  يف  الآن،  حتى 
واإذا  العودة”.  “مباراة  يف�سد  اأن 
كان من الوا�سح اأن الي�سار ل يزال 
هامون،  بينوا  هزمية  منذ  فا�سل 
املر�سح الرئا�سي للحزب ال�سرتاكي 
2017، فاإن كزافييه برتران،  عام 
يربز  “اجلمهوريون”،  غادر  الذي 
ع��ل��ى ال��ي��م��ن، ل��ك��ن��ه ل ي����زال على 
الذي  ال��ث��ن��ائ��ي  م��ن  ب��ع��ي��دة  م�سافة 
يثري الياأ�س فيما تبقى من الطيف 
ال�سيا�سي، بك�سبه لأكر اأو اأقل من 
الت�سويت  ن���واي���ا  م���ن  ب��امل��ائ��ة   50
ح�����س��ب ا���س��ت��ط��لع��ات ال�������راأي. ول 

ولكن  مر�سحة،  ول  مر�سح  ي��وج��د 
ا ل يوجد م�سروع ميكنه اإثارة  اأي�سً
اليمن،  ناخبي  اأو  الي�سار  ناخبي 
اأن كل �سيء ي�سقط يف ثقب  ويبدو 
اأ�����س����ود ف���ل���ك���ي.    ل���ذل���ك ينح�سر 
اليوم.  ق��راءة فر�سيات  امل��راق��ب يف 
كان  )اإذا  م���اك���رون  ي���ع���ود  اأن  اإم�����ا 
وحتى  لوبان.  �ستفوز  اأو  مر�سًحا(، 
فانه  وارد،  الأول  الحتمال  كان  ان 
ال��ث��اين متاًما،  ا���س��ت��ب��ع��اد  ل مي��ك��ن 
خ��ا���س��ة ع��ن��دم��ا ن���ق���راأ ال��ب��اح��ث يف 

العلوم ال�سيا�سية غايل برو�ستيه.
   ففي الت�سكيلن، يف كل الحوال، 
موؤكًدا  ي��ب��دو  واح����د  ���س��يء  ه��ن��اك 
الرئي�س،  ح��زب  موؤكد:  �سبه  اأو   ...
اجل��م��ه��وري��ة اىل الم����ام، ل��ن يجد 
والرجال  الن�ساء  كتائب  بالتاأكيد 
اجلمعية  مقاعد  اكت�سحوا  ال��ذي��ن 
فمثل   ،2017 يونيو  يف  الوطنية 
موجات املد واجلزر هذه ا�ستثنائية.    
ولي�س من املوؤكد اي�سا اأن الفر�سية 
الأك����ر م��لءم��ة مل���اك���رون، حتالف 
فران�سوا  ب��زع��ام��ة  امل����ودم  و�سطيي 

جهاز  حًقا  الحتمال  هذا  يفرح  ان 
ما  اذا  “اجلمهوريون”...  ح���زب 

اكتفينا باحلديث دبلوما�سيا.

اأمل للبع�س, وكرب لآخرين
منبوذا  ي�����س��ب��ح  اأن  خ��ط��ر  ل��ك��ن     
ب��ع��ي��ًدا ع��ن الهياكل  ال��ي��م��ن،  ع��ل��ى 
امل��ن��ا���س��ل��ة، ه��و يف ال��ن��ه��اي��ة حمدود 
فيما  حم�������راره  اأن  ح���ي���ث  ل��ل��غ��اي��ة 
والر�سا  وال�سعبية  بالثقة  يتعلق 
مرتفعا.  ال����ي����وم  ه����و  وامل�����س��ت��ق��ب��ل 
وق��ت��ه يف  ال���ذي ق�سى معظم  ف��ه��و 
ال�سلطة وهو يتمتع بت�سنيف �سلبي 
-ل��ق��د ك���ان اإي��ج��اب��ًي��ا ف��ق��ط حلوايل 
ماتينيون  يف  ولي���ت���ه  ف���رتة  ُع�����س��ر 
ا�ستطلعات  اأع��ل��ى  يف  الآن  -ي��ق��ف 
اإن��ه لي�س يف و�سع �سيء يف  ال���راأي. 
فهو  ال�سيا�سية:  العائلت  متلف 
الم���ام،  اىل  اجل��م��ه��وري��ة  يف  الأول 
وفًقا ل� ايب�سو�س، للتقييم الإيجابي 
بن  وال��راب��ع  باملائة(،   96( لعمله 
الوطني  وال��ت��ج��م��ع  اجل��م��ه��وري��ن 
باملائة  و38  باملائة   72 مب��ع��دلت 
ال�سابع  امل��رك��ز  ويف  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى 
اآن  يف احل�����زب ال����س���رتاك���ي، م��ث��ل 
 ... و  باملائة   55 بن�سبة  هيدالغو، 
املتمردة  ف��رن�����س��ا  يف  ع�سر  احل����ادي 

مبعدل موافقة 35 باملائة.
 62 لديه  ايفوب،  اإىل  وبالن�سبة     
وراء  اجل���ي���دة  الآراء  م���ن  ب���امل���ائ���ة 
ه��ول��و ال����ذي ي��ح��ت��ل امل��رك��ز الأول. 
اإىل  بالن�سبة  ذل��ك  عك�س  الرتتيب 
باملائة   51 ل�����دى  ح���ي���ث  اإي��������لب، 
اإيجابية  ����س���ورة  ال��ف��رن�����س��ي��ن  م���ن 
لكنطار،  وب��ال��ن�����س��ب��ة  ف��ي��ل��ي��ب.  ع���ن 
)“متّني  امل�ستقبلي  تقييمه  ف���اإن 
الأ�سهر  يف  مهًما  دوًرا  يلعب  روؤيته 
فوق  ي�سعه  القادمة”(  وال�سنوات 
بن�سبة  ن��ق��اط،  بع�سر  هولو  نيكول 
45 ب����امل����ائ����ة.    م���ن ال���وا����س���ح اأن 
امل�ستقبل غري مرئي يف ثفل القهوة، 
وقد ل يكون و�سع اليوم هو الغد، 
فاإن  ال�سيا�سية،  الناحية  م��ن  لكن 
ال�سابق،  ال������وزراء  رئ��ي�����س  م��ن�����س��ب 
يلعبه يف  اأن  ال����ذي مي��ك��ن  وال�����دور 
غ�سون عام -لقد �سبق ان �سرح اإنه 
ماكرون  �سد  املناف�سة  يخو�س  لن 
لتجديد  الخ����ري  ه����ذا  ت��ر���س��ح  اإذا 
وليته -رمبا يكونان اأمًل للبع�س 
ومعاناة لآخرين... اما هو فيقول، 

اإنه “مل�س حّر«.

اجلمهورية اىل المام لن تكت�سح الربملاناإدوارد فيليب يف حوار تلفزيوين

كزافييه برتران، يربز على اليمن

رئي�س الوزراء ال�سابق ل يزال يحطم الرقام القيا�سية يف �سعبيته

هل يحتاجه ماكرون جمددا؟

 من روك�ر اإىل جوبيه, يعطي م�ش�ر فيليب فكرة اأنه ميكن اأن يكون, يوًم� م�, ل على الي�ش�ر ول على اليمني

لن يكت�شح حزب الرئي�س, اجلمهورية اإىل الأم�م, مق�عد اجلمعية الوطنية مثل يونيو 2017
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املرجع : 559
الردن   : - اجلن�سية  ا�سعد  احلاج  �سعيد  ال�سيدة/ منى ح�سنى  بان  للجميع  ليكن معلوما 
امامه  ال�سيدة/  اىل  وذلك  البالغة )%100(  كامل ح�ستها  والتنازل عن  البيع  ، ترغب يف 
احمد �سلوم - اجلن�سية : �سوريا ، يف الرخ�سة امل�سماة )�سالون النحا�سي لل�سيدات(  تاأ�س�ست 
الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )607397( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة 

بال�سارقة. تعديلت اخرى : تغيري وكيل خدمات. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 563
باك�ستان اجلن�سية  ال�سيد/ حممد عمري خالد حممد خالد -  بان  ليكن معلوما للجميع 
خالد  �سابر  ال�سيد/  اىل  وذلك   %50 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
كهرباء  لت�سليح  البي�س  )ال�سهاب  امل�سماة  بالرخ�سة  اجلن�سية  باك�ستان   ، خالد  حممد 
ومكيفات ال�سيارات(  تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )749616( ال�سادرة من 

دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة. تعديلت اخرى : ليوجد. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 562

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبدالرحمن احمد عبداهلل احمد - اجلن�سية : الإمارات 
عاملغري  ال�سيد/  اىل  وذلك   )%50( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ،
ح�سن علي اكرب مول - اجلن�سية : بنغلدي�س ، يف الرخ�سة امل�سماة )�سارع امليناء لتنجيد 
من  ال�سادرة   )550393( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات(  مقاعد 
دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة. تعديلت اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من )�سركة 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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املرجع : 560
يف  يرغب  اجلن�سية  افغان�ستان   - عبداجلبار  ا�سداهلل  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ عبدول خ�سر �سالينجال 
هاو�س حممد كونهى �سالينجال هاو�س ، الهند اجلن�سية بالرخ�سة امل�سماة )بقالة جنمة 
اخلان(  تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )780584( ال�سادرة من دائرة التنمية 

الإقت�سادية بال�سارقة. تعديلت اخرى : ليوجد. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 565
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ مرمي احمد ابراهيم احمد - اجلن�سية : م�سر ، ترغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيد/ امين عبداهلل �سامل حمدان 
النقبي - اجلن�سية : الإمارات ، يف الرخ�سة امل�سماة )كافترييا مقرم�س وحار(  تاأ�س�ست باإمارة 
بال�سارقة.  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )612084( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 

تعديلت اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من )وكيل خدمات( اىل )موؤ�س�سة فردية( 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العلن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعن  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 561
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ علم دلوار ح�سن - بنغلدي�س اجلن�سية يرغب يف البيع 
حممد  ح�سن  رميم  حممد  ال�سيد/  اىل  وذلك   %20 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل 
وانتاج  لت�سميم  رميم  )حممد  امل�سماة  بالرخ�سة  اجلن�سية  بنغلدي�س   ، رحمن  ميزان 
دائرة  من  ال�سادرة   )767591( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  العلنات( 

التنمية الإقت�سادية بال�سارقة. تعديلت اخرى : ليوجد.
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 564
 - باباري  علي  نواب  حممد  باباري  حنان  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية : بنغلدي�س - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( اىل 
ال�سيد/ علي عبدالرحمن - اجلن�سية : بنغلدي�س يف الرخ�سة امل�سماة )خطاط الركن 
 .)557644( رقم  برخ�سة  بال�سارقة  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  املميز( 

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

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : م�سل ما�س للتجارة - �س ذ م م 
العنوان : حمل 30 ملك موؤ�س�سة �سلطان بن خليفة  الرخ�سة : 536934   رقم 
احلبتور للعقارات - ديرة - ال�سفية - ال�سكل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة 
رقم القيد بال�سجل التجاري : 80062 تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
ال��واردة اعله وذلك مبوجب  بال�سركة  الغاء الرتخي�س اخلا�س  بانهاب�سدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�سادية بدبي من خلل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��لل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�ستندات  كافة 

هذا العلن.
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 
لدى حمكمة راأ�س اخليمة الإبتدائية ... املوقرة  - الكاتب العدل

 اإنذار عدىل - رقم الت�شديق 2021/8261 
مقدم من : املنذر نا�سر اخلاطري للنقليات ميثلها مالكها ومديرها ال�سيد/ نا�سر حممد عبيد علي اخلاطري - اإماراتي اجلن�سية 
- بالوكالة عنه ال�سيد/ ابراهيم ممدوح ابراهيم الد�سوقي مبوجب الوكالة رقم 8142 ل�سنة 2021 ت�سديقات كاتب عدل راأ�س 

اخليمة مقيمة يف اإمارة راأ�س اخليمة - هاتف رقم  0501950141
))�س�د(( 

املنذر اليه / واحة الهدير للخدمات الفنية - الكائن يف اإمارة دبي - منطقة ديرة - بور�سعيد )اإ�ستدامة B( مكتب رقم 301 ملك 
رفيقة عبدالرحمن بابطن هاتف رقم 0501600138 وهاتف رقم : 072332806 - وبريد رقم 2884 دبي 

املو�س�وع  :- )اإخطار عدىل - تكليف بالوفاء(
يداينكم   2018/9/10 بتاريخ  امل�ستحق  الإ�سلمي  ال�سارقة  م�سرف   / بنك  على  امل�سحوب   00048 رقم  ال�سيك  مبوجب   -
موكلنا مببلغ 18000 درهم فقط ثمانية ع�سر الف درهم اإماراتي.  اإل اأنه ولدى مطالبة موكلنا اإياكم باأداء مبلغ املديونية ، 
اأحجمتم عن �سداد املرت�سد يف ذمتكم ل�ساحلنا دون مربر اأو م�سوغ قانوين و�سرعي ، وهو ما حدا بنا اإىل توجيه الإن��ذار املاثل 

لتكليفكم بالوفاء مببلغ  املديوينة.
))لذلك((

فاإننا نتوجه بهذا الإنذار لكم لتكليفكم بالوفاء مببلغ املديونية املقدر ب�)18000 درهم( - فقط ثمانية ع�سر الف درهم اإماراتي 
درهم والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ اإ�ستحقاق ال�سيك واحلا�سل يف 2018/9/10 للعلم مب�سمونه و�سداد املبلغ 
املرت�سد يف ذمتكم ، لئل يكون لكم حجة من بعده ، وذلك يف موعد غايته خم�سة اأيام من تاريخ ت�سلمكم هذا الإنذار ، واإل �سن�سطر 
%12 من تاريخ  القانونية بواقع  املبلغ املطالب به والفائدة  القانونية �سدكم نحو املطالبة ب�سداد  اإىل اتخاذ كافة الإج��راءات 

اإ�ستحقاق ال�سيك واحلا�سل يف 2018/9/10 
اإبراهيم ممدوح الد�شوقي  

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 
رقم الرخ�شة : 101192

غرفة جتارة و�شناعة عجمان -  ق�شم ال�شجل التجاري 
اإعالن وحل وت�شفية 

ال�سم التجاري : وقت املرح لتنظيم املعار�س واإدارتها ذ م م 
املعار�س  لتنظيم  امل���رح  وق���ت   : ه��ي  اع���له  امل���ذك���ورة  ال�����س��رك��ة  ب���ان  للجميع  نعلن 
ام��ارة عجمان مبوجب  تا�س�ست يف  م  �سركة ذات م�سوؤولية حم��دودة  م  ذ  واإدارت��ه��ا 
قانون ال�سركات الحتادي  رقم )8( ل�سنة )1984( وتعديلته مرخ�سة يف دائرة 
التنمية القت�سادية و�سجلته  بالتنمية القت�سادية  حتت رقم )101192( وقد 

قرر ال�سركاء حلها وت�سفيتها وتعين ال�سيد.
  جم�ل لتدقيق احل�ش�ب�ت 

م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س التقدم به للم�سفي 
اع��له خ��لل م��دة )45( يوما من تاريخ ن�سر الع��لن وعلى  امل��ذك��ورة  القانوين 
العنوان التايل :  امارة عجمان ،  هاتف : 97167447771  ، �س.ب : 1131  

دائرة التنمية االقت�شادية    
حكومة عجمان

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 130
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبداملجيد م�سطفى عرواين - اجلن�سية �سوريا ، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ من�سور مفرح �سلطان 
امل�سماة )كافترييا  الرخ�سة  ، يف  املتحدة  العربية  الإمارات  ، اجلن�سية  عبداهلل بن هويدن 
الطعام اللذيذ( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )628244( ال�سادرة من 
دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة ، تنازل �ساحب الرخ�سة لخر ، تغيري ال�سكل القانوين 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 4532/2018/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/3261 جتاري 

جزئي واملعدل بالإ�ستئناف التجاري رقم 2018/1565 ل�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
=/ 140604 درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف 

بالق�سية  �سفته   - ح  م  م   - الأو���س��ط  ال�سرق  للت�سويق  ت��وت��ال   : الإع���لن  ط��ال��ب 
م( -  م  ذ  ا�سكون رود كون�سرتك�سن )�س   -1 : اإعلنه   املطلوب   ، التنفيذ  : طالب 
على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم   : الإع��لن  مو�سوع  �سده.  منفذ   : بالق�سية  �سفته 
اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن موجودات ال�سركة وفاء للمبلغ املطالب به وقدره 

)87012.20 درهم( يف امللف اأعله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0002540 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ال�سهم ملقاولت تركيب وحدات التكييف -  9255529 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/5/4 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعله 

ل�سالح / حممد زمان �سيده جان بالتايل :
ن�س احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ اأحد ع�سر الفا 
و�ستمائة وت�سعة و�سبعن درهما و 85 فل�سا )11679.85 درهما( وتذكرة عودة اىل موطنه عند 
اللغاء او املغادرة وبت�سليمه جواز �سفره كاإلزامها بالر�سوم وامل�سروفات املنا�سبة واعفاء املدعي 

من باقي الر�سوم  ورف�س الدعوى فيما زاد على ذلك 
حكما قابل لل�ستئناف خلل املدة القانونية ...... يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.

القا�شي/ احلبيب بن ابوبكر حمزة 
حمكمة ال�شارقة 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0002320  اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : حممد اأحمد حممد علي الزرعوين - اإماراتي اجلن�سية 

نعلمكم بان املدعي منى �سامي حممد نعمان - اردين اجلن�سية 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعله للمطالبة و�سدر بحقكم احلكم التي : 

احلكم - اأنه بتاريخ 2021/3/23  - بعد الطلع على الوراق 
)امليون  درهم   )1000000( وقدره  مبلغا  للمدعية  توؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر 
درهم( والزمته بالفائدة مبقدار 5% �سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد 

والزمته بامل�سروفات.   حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملن
القا�شي /حميد الدين �شليمان خمي�ص
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - الوادي الكبري ملقاوالت التك�شية واالر�شيات    
عمايل   SHCEXCILABS2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001585/ 

اإىل املحكوم عليه : الوادي الكبري ملقاولت التك�سية والر�سيات   
ال�سارقة - بوطينة - �سارع ال�سرق - �سقة رقم 101 ملك خليفة ثاين خليفة ال�سويدي - 0504538049 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ حممد ماتيغل ا�سلم حممد عبدالقادر - اجلن�سية : بنجلدي�سي  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 20752 درهم
 / اإعلنك  تاريخ  يوما من  اأعله خلل )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  اإعلنكم 

املقررة قانونا.  
القا�شي / وليد خمي�ص عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - حامد طه احمد �شيف   
مدين   SHCEXCICVS2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001241/ 

اإىل املحكوم عليه : حامد طه احمد �سيف 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ جمعه م�سبح �سامل عبداهلل ال�سام�سي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 8350 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ اإعلنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعلنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / احمد طلعت عبدال�شادق حممد  
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 
 اإخطار عديل - برقم املحرر 2021/13021

املخطر : �سركة ريت�س موتور م.م.ح رخ�سة رقم :2626 �سادرة من هيئة املنطقة احلرة بال�سارقة وميثلها ال�سيد /حممد ال�سيد حممد ال�سادق 
نويره - م�سري اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم :784198331413942 وكيل عن ال�سيد / طارق عفيف غدار - اجلن�سية الدومينيكا ، 
ب�سفته مديرا للرخ�سة املذكورة اعله مبوجب وكالة رقم 2020/1093 - العنوان املختار :- اإمارة ال�سارقة - منطقة امل�سلى - �سارع الزهراء 
ADV.-: بناية دافكو)برج ال�ساعة( - الطابق الثامن - مكتب 804 - هاتف 065214567 - فاك�س 065214576 - بريد اإليكرتوين -
 - فردية(  الت�سويقية )موؤ�س�سة  للإدارة  نا�سر  مهدي   -: الأول  اإليه  املخطر    : اليهما  املخطر   .GHUNIEM@GMAIL.COM
املخطر اإليه الثاين :- مهدى نا�سر - تون�سي اجلن�سية - العنوان :- امارة دبي - بر دبى - املنخول - مكتب رقم 14-15-16 ملك مركز برجمان 
- هاتف 045503900 - حممول  0502990654 - بريد الكرتونى hm.services.trading@gmail.com - �سندوق بريد 
تكليف املخطر اإليهما على �سبيل الت�سامن بالوفاء مببلغ )218000( مائتان وثمانية ع�سرة الف درهم. - يداين املخطر   / املو�سوع   .62356
املخطر اإليهما مببلغ وقدره )218000( الف درهم مبوجب �سيكات �سادرة من ح�ساب املخطر اليها الأوىل وموقعه من قبل املخطر اإليه الثاين 
المارات  بنك  على  امل�سحوب  ل�سالح املخطر وبياناته كالتايل : ال�سيك رقم 000014 مببلغ 109000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق2021/2/6 
حن  ال�سلمي.  المارات  بنك  على  امل�سحوب  ا�ستحقاق2021/1/31  بتاريخ  درهم   109000 مببلغ   000013 رقم  ال�سيك   - ال�سلمي 
تقدم املخطر ب�سرف تلك ال�سيكات ارتدت دون �سرف وحيث اأن املخطر اإليهما يرف�سان �سداد قيمة تلك ال�سيكات على الرغم من ا�ستنفاد كافة 
الطرق واملحاولت الودية املمكنة من قبل املخطر . وعليه فان املخطر مبوجب هذا الإخطار يكلف املخطر اإليهما ب�سرورة دفع قيمة تلك ال�سيكات 
وال �سوف ي�سطر ا�سف اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهما.  لذلك ، فاإن املخطر ينذر املخطر اإليهما بالتي :- اأول:- �سداد مبلغ وقدره 
)218000( الف درهم مائتان وثمانية ع�سرة الف درهم اإماراتي قيمة الدين يف ذمة املخطر اإليهما وامل�ستحق الأداء للمخطر مبوجب ال�سيكات 
املبينة تف�سيل ب�سدر هذا الإخطار وذلك يف خلل )5 ايام ( خم�سة اأيام  من تاريخ هذا الإخطار.  ثانيا :- �ستقوم املخطرة باتخاذ كافة الإجراءات 
القانونية اللزمة حلفظ حقوقها قبل املخطر اإليهما ومنها ا�ست�سدار امر اأداء اذ مل ي�ستجيبا ملا ورد يف البند اأول يف هذا الإخطار يف املدة املحددة 
اإليهما. واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار  اأنواعها قبل املخطر  قانون.  مع حفظ كافة حقوق املخطر الأخرى ب�سائر 

للعلم مبا جاء به. وهذا اإخطار منا بذلك. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/12440
املخط�ر/ احلم على احمد دابل النقن - اجلن�سية المارات العربية املتحدة وحتمل بطاقة هوية رقم 784197758064078 
وميثلها مبوجب وكالة رقم )SH20201110D53027( املحامي / ماجد حمد �سعيد حمد الكلباين - اماراتي اجلن�سية 

-  ويحمل قيد رقم 4036 العنوان ال�سارقة - هاتف رقم / 0507766610
املخطر اإليه / عبدالرحمن عبداهلل جا�سم �سيف املدفع - اماراتي اجلن�سية 

العن�وان/ ال�سارقة - هاتف رقم / 0555392929 / 0505392929 / 
الفا( ع�سر  )خم�سة  درهم  املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 15000 

املخطر اإليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 15000 )خم�سة ع�سر الفا( درهم مو�سوع ال�سيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع 
عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املدعي ل�سرف ال�سيك اإل اأنه ارتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كافى 
قابل لل�سحب وبيانه كالتايل: ال�سيك رقم 500100 مببلغ 15000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/02/15 وامل�سحوب 

على م�سرف ابوظبي ال�سلمي
دون جدوى.  وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سى تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا” ولكن 
الإجراءات  �سن�سطر لتخاذ  وال  اإخطاركم  تاريخ  اأيام من  املذكور خلل خم�سة  �سداد مبلغ  ب�سرورة  فاأننا نخطركم   ، لذلك 

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

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/12875
 - بلل  مربوك  مرجان  الرزاق  عبد  املحامي/  بالوكالة  ميثله  و  اجلن�سية  �سوداين   - حاج  بخيت  على  حممد  املخطر:- 
اإماراتي اجلن�سية و يحمل رقم القيد “3271” مبوجب وكالة م�سدقة لدى الكاتب العدل من وزارة  اخلارجية برقم 
عنوانه:- اإمارة دبي- الق�سي�س ال�سناعية الأوىل - �سارع الدوحة - يعمل لدى �سركة العاديات للنقل   - ”1338177“

الربي  العام
�سد / املخطر اإليه / علوي باليايل تودي - هندي اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية “784196710375831” 

 : الهاتف  رقم   - امل�ستعملة  لل�سيارات  ال�سروق  معر�س   4 رقم  -معر�س  احلراج  �سوق  ال�سارقة-  اإمارة  عنوانه:- 
0503695111  -  0553695111

املو�سوع/ اإخطار عدىل للمطالبة باأداء مبلغ “950،000 درهم" ت�سعمائة وخم�سون الف درهم " و الفوائد و امل�ساريف 
ومقابل اأتعاب املحاماة

- املخطر اإليه و ب�سفته املذكورة اأعله ، وباإمارة ال�سارقة ا�ستلم من املخطر مبلغا وقدره “950،000 درهم” “ت�سعمائة 
وخم�سون األف درهم “ على �سبيل الأمانة امل�سرتدة عند الطلب اإل اأن املخطر اإليه ورغم املطالبات املتكررة مل يقم باإرجاع 

املبلغ دون وجه حق و اإ�سرارا باملخطر. 
وذلك خلل  درهم  األف  ت�سعمائة وخم�سون  درهم   950،000 وقدره  باأداء مبلغ  اإليه  املخطر  املخطر  - يخطر   ، لذلك 
خم�سة اأيام من تاريخ اإعلنه بالإخطار العديل ويف حالة عدم الإلتزام �سوف ي�سطر املخطر لتحريك الإجراءات القانونية 

�سدكم و املطالبة باملبلغ املذكور بالإ�سافة اىل الر�سوم و امل�ساريف الق�سائية  ومقابل اأتعاب املحاماة 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

Date 21/ 5/ 2021  Issue No : 13245
Case File

Real Estate Summary 428/2021/18
Details of service by publication
To the defendant /1- Mohammed Kaji Unknown place of residence
Whereas the plaintiff  /Aqaar Corporation
Represented by / Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant to 
pay an amount of (AED 548,897), the charges, the expenses, the attorney's 
fees and the interest of 12 % from the claim until the full payment and to 
order the urgent execution of the verdict with no bail.
We would like to notify you that the case with the above mentioned 
details was filed against you. Therefore, kindly know and attend through 
video cal program BOTIM application on 26-05-2021 on phone No. 
(00971566037085) before First Instance Case Management from 09:00 AM 
until 12:30 PM or attend in person through the approved service centre (Al 
Adheed) to file your rejoinder to the case declaration and its attachments and 
the evidence of the settlement possibility.
Case Management Office

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 
اعالن بالن�شر        

 386/2021/18 عقاري جزئي 
تف��شيل الإعالن ب�لن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- وفاء نعمة عبداجلليل  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 
وقدره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )549.552(

وحتى ال�سدادالتام 
ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة  املوافق 2021/5/27  وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�س 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 

اعالن بالن�شر        
 428/2021/18 عقاري جزئي 

تف��شيل الإعالن ب�لن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- حممد كاجي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )548.897( درهم 
و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 

احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة 
نود اعلمكم انه قد مت ت�سجيل الدعوى املذكور بياناتها اعله �سدكم لذا يرجى التكرم بالعلم 
البتدائية  ال��دع��وى  اإدارة  ام��ام   BOTIM تطبيق  املرئي  الت�سال  برنامج  عرب  واحل�سور 
الوىل على هاتف رق��م:00971566037085 يوم 2021/5/26 وذلك من ال�ساعة 9:00 �س ولغاية 
ال�ساعة 12:30 ظ او احل�سور املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة املعتمد )الع�سيد( لتقدمي 

جوابكم على �سحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�سوية. 
مكتب اإدارة الدعوى

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 216/2021/458 طعن عقاري  

مو�سوع الدعوى :  قبول النق�س �سكل ومو�سوعا ونق�س احلكم املطعون فيه احالته 
اىل حمكمة ال�ستئناف لإ�سدار حكمها على �سوء ما تقرره حمكمة النق�س والزام 

املطعون �سده بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب  
 : بالق�سية  �سفته   - ال�ستثمارية   للعقارات  العامة  املوؤ�س�سة    -1  / الإع���لن  طالب 

طاعن 
املطلوب اإعلنه :1- بريهان قي�س �سبحي اليعقوبي - �سفته بالق�سية : مطعون �سده  

-  جمهول حمل القامة
ويتوجب  اع��له  املذكور  الطعن  عليكم  اأق��ام  الطاعن  ب��ان  نعلنكم   : الإع��لن  مو�سوع 
عليكم احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية    
العدد 13245 بتاريخ 2021/5/21 

 اعالن بالن�شر
2021/946 ا�شتئناف جتاري 

مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 548/2020 جتاري جزئي 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب  

طالب الإعلن : امري علي لياقت علي  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
املطلوب اإعلنهم : 1- مركز الرباب للعمال �س.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف 

�سده. جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2020/548 جتاري جزئي، 
بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة    2021/5/25 امل��واف��ق  الثلثاء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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عربي ودويل

جمل�س  دول  ــن  م دولـــة  تــوجــد  ل 
ا�شتعداد  عــلــى  الــ�ــشــمــ�يل  الــقــطــب 
ملكه� لي�شت  موارد  على  لال�شتحواذ 

الرو�شي  ــالل  ــت الح مــن  بــد  ل  كــ�ن 
ل�شبه جزيرة القرم حتى تهتم القوة 
جمددا ب�ملنطقة  الع�مل  يف  الأوىل 

حت�شل رو�شي� على م� يق�رب ربع ن�جته� املحلي الإجم�يل من خالل اأن�شطته� يف منطقة القطب ال�شم�يل

•• الفجر – خرية ال�صيباين
   بينم� جتت�ح الري�ح اجلليدية الطوف اجلليدي, تك�شر 
ثالث غوا�ش�ت ق�درة على حمل �شواريخ ب�لي�شتية نووية 
اجلليد وت�شعد اىل ال�شطح, على بعد ب�شع مئ�ت الأمت�ر 
�شهر  نه�ية  الفيديو يف  ن�شر هذا  البع�س. مت  من بع�شه� 
م�ر�س على ح�ش�ب اجلي�س الرو�شي على موقع يوتيوب. 

  متت م�ش�هدة الفيديو اأكر من مليون مرة, وي�أتي هذا 
التي  الع�شكرية  للتم�رين  العديدة  ال�شور  اإىل  لين�ش�ف 
ب�أنه�  ال�شنوات الأخرية. وحتى تذّكر  ن�شرته� رو�شي� يف 
 ,� اأي�شً القوة الع�شكرية العظمى لأق�شى ال�شم�ل, نفذت 
ب�ملظالت  جريئً�  هبوطً�  املنطقة,  نف�س  ويف  ع�م,  قبل 

على ارتف�ع 10 كيلومرتات.

 �صرطة لو�س اجنلي�س حتقق يف هجوم �صد يهود 
�سهود  ع��ن  حملية  اإع����لم  و���س��ائ��ل  ون��ق��ل��ت  الفل�سطيني. 
اإن قافلة �سيارات كان َمن بداخلها يلوحون  عيان قولهم 
بالأعلم الفل�سطينية مّرت يف ال�سارع حيث وقع الهجوم.

رج���ال من  ت��رّج��ل��ت جمموعة  ال�����س��ه��ادات،  ه��ذه  وبح�سب 
من  كانوا  اإذا  ما  املطاعم  اأح��د  زبائن  لي�ساألوا  ال�سيارات 
اإىل  اأدى  م��ا  ب��الإي��ج��اب،  اث��ن��ان منهم  رّد  وق��د  “اليهود”، 
ان����دلع اأع��م��ال ع��ن��ف اأ���س��ف��رت ع��ن اإ���س��اب��ة �سخ�س واحد 

بجروح طفيفة.
وقالت �سرطة لو�س اأجنلي�س اإنها حتقق يف الوقائع واإن ما 
ومل تعتقل  الكراهية”.  “بدافع  ح�سل قد يكون جرمية 

ال�سرطة اأحدا بعد ظهر الأربعاء.

•• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب

جتري �سرطة لو�س اأجنلي�س حتقيقا حول هجوم يحتمل 
تعر�س  بعد  وذل��ك  الكراهية”  “بدافع  ارُت��ك��ب  يكون  اأن 
ي��ه��ود ك��ان��وا ي��ت��ن��اول��ون ال��ع�����س��اء م�����س��اء ال��ث��لث��اء يف احد 
املطاعم للعتداء عندما هاجمتهم جمموعة �سغرية من 
ما  بح�سب  كوفيات،  يرتدي  بع�سهم  كان  الذين  الرجال 

اأظهرت مقاطع فيديو التقطها �سهود.
وقع الهجوم يف اأحد اأحياء غرب لو�س اأجنلي�س حيث تقيم 
جالية يهودية كبرية، بعد �ساعات على تظاهرة بعد الظهر 
ال�سباب  حركة  من  بدعوة  الإ�سرائيلية  القن�سلية  ق��رب 

اإري�����ك غار�سيتي  اأجن��ل��ي�����س  ل��و���س  ب��ل��دّي��ة  ون�����ّدد رئ��ي�����س 
معاٍد  منّظم  “هجوم  باأّنه  و�سفه  تويرت، مبا  على  ب�سّدة، 

لل�سامية«.
وكتب “يجب اأن ي�سعر ال�سّكان اليهود يف لو�س اأجنلي�س، 
... ل يوجد يف لو�س  بالأمان يف مدينتنا  الآخرين،  مثل 
التحّيز من  اأو  التمييز  اأو  ال�سامية  ملعاداة  اأجنلي�س مكان 

اأّي نوع«.
حتقق ال�سرطة اأي�سا يف  ووفقا لتلفزيون “�سي بي اإ�س”، 
تظهر  اأنها  ويبدو  الثنن  م�ساء  �ُسّجلت  م�سورة  لقطات 
�سيارات تلوح بالأعلم الفل�سطينية وُتلحق رجل يرتدي 

ملب�س يهودية تقليدية.

  �صيوخ قبائل يتو�صطون يف هدنة بني احلكومة وطالبان 
•• كابول-رويرتز

حقق �سيوخ القبائل يف �سرق اأفغان�ستان اأمرا ي�ستع�سي على زعماء العامل منذ وقت طويل.. اإبرام اتفاق لوقف اإطلق 
�سهر يف منطقة  ملدة  القتالية  الأعمال  دع��وات لوقف  الأفغانية. وكانت هناك  النار بن حركة طالبان واحلكومة 
األينجار يف اإقليم لغمان، اأحد اأكر الأقاليم ت�سررا من العنف، كي يت�سنى للمزارعن ح�ساد القمح وللطلب خو�س 
المتحانات ال�سنوية. وقال جابر الكوزاي، اأحد �سكان األينجار لرويرتز “وقف اإطلق النار كان اأمرا حتاول اأقوى 
وكتب �سيوخ القبائل خطابا وقعه م�سوؤولن حمليان  بلدان العامل حتقيقه يف اأفغان�ستان، لكنها اأخفقت للأ�سف”. 

من طالبان واحلكومة.
واطلعت رويرتز على ن�سخة من اخلطاب. ومل ترد اأنباء عن اأي قتال يف األينجار منذ بدء وقف اإطلق النار يوم 
الثلثاء، واإن �سهدت اأنحاء اأخرى من اإقليم لغمان ا�ستباكات عنيفة. واتفاق وقف اإطلق النار املحلي، الذي ي�ستمر 
حتى 21 يونيو/ حزيران، لي�س الأول من نوعه خلل احلرب، لكنه ياأتي يف وقت ح�سا�س حيث زادت حدة القتال يف 

اأنحاء البلد بعد اإعلن وا�سنطن اأنها �ست�سحب جميع القوات الأمريكية دون �سروط بحلول �سبتمرب اأيلول.

بني مو�شكو ووا�شنطن

لهذا اأ�صبح القطب ال�صمايل منطقة توتر جديدة...!
رغم التوتر, القطب ال�شم�يل بعيد كل البعد عن التحول اإىل �شراع مفتوح
ت�صّعد القوتان الأعظم يف جمل�س القطب ال�صمايل من مظاهر القوة يف اأق�صى ال�صمال

   ب��ع��د م��ا ي��ق��ارب 30 ع��اًم��ا من 
ال�سوفياتي،  الحت���������اد  ت���ف���ك���ك 
قدمها  موطئ  مو�سكو  ا�ستعادت 
ال�سمايل.  ال��ق��ط��ب  يف  ب��ق��وات��ه��ا 
وم��رة اأخ��رى ت�سود اأج��واء احلرب 
املتحدة  ال���ولي���ات  لأن  ال����ب����اردة، 

اأي�سا اجرت مناورات كبرية. 
اإح������دى  زارت   ،2018 ع������ام    
ح����ام����لت ال�����ط�����ائ�����رات، ي����و اإ�����س 
اإ�����س ه����اري اإ�����س ت���روم���ان، �سمال 
الدائرة القطبية ال�سمالية -وهي 
منذ  ال�سفينة  ه���ذه  مل��ث��ل  الأوىل 
قامت  ع����ام،  وق��ب��ل   .1990 ع���ام 
�سفن،  ب��اأرب��ع  ب��دوري��ات  وا�سنطن 
بالقرب  بريطانية،  �سفينة  برفقة 
يف  الرو�سية،  الإقليمية  املياه  من 
اأي  تعرب  مل  حيث  بارنت�س،  بحر 
احلربية  للبحرية  تابعة  �سفينة 
الثمانينات”،  م��ن��ت�����س��ف  “منذ 
اإىل  ي�����س��اف  ال��ب��ن��ت��اغ��ون.  بح�سب 
حللف  املنتظمة  التدريبات  ذل��ك، 
�سمال الأطل�سي من جهة، ورو�سيا 
اإغ���ف���ال  اأخ��������رى، دون  م����ن ج���ه���ة 
حتليق القاذفات ال�سرتاتيجية يف 

حدود املجال اجلوي لكل منهما.
   مظاهر القوة هذه، التي تتكرر 
القطب  منطقة  يف  ف��اأك��ر  اأك���ر 
يف  مناق�ستها  ت��ت��م  ل��ن  ال�����س��م��ايل، 
اآي�سلندا، يف القمة ن�سف ال�سنوية 

مل��ج��ل�����س ال��ق��ط��ب ال�������س���م���ايل، مع 
ثماين دول اأع�ساء كاملة احلقوق 
)ك�����ن�����دا، ال������دمن������ارك، ال����ولي����ات 
امل����ت����ح����دة، ف���ن���ل���ن���دا واآي�������س���ل���ن���دا 
ورو�سيا(  وال�������س���وي���د  وال����رنوي����ج 
وث��لث ع�سرة دول��ة تتمتع ب�سفة 
وال�سن،  ف��رن�����س��ا  منها  م���راق���ب، 
 ،19 الأول  اأم�س  افتتحت  والتي 
اجل�������اري.   20 اأم���������س  وت���خ���ت���ت���م 
تندرج  ل  النظرية،  الناحية  م��ن 
اإط������ار  ال���ع�������س���ك���ري���ة يف  امل�������س���ائ���ل 
ه���ذا امل��ن��ت��دى احل��ك��وم��ي ال���دويل 
على  للحفاظ  ح�سرًيا  املخ�س�س 

املنطقة وتنميتها.

وعي اأمريكي بعد
 اأزمة القرم

   غ��ري ان ه��ذه ال��ت��وت��رات، ت�سكل 

زيت فو�شتوك, اجلنون 
الرو�شي اجلديد يف القطب 

ال�شم�يل
ملو�سكو  ال��ت��ج��اري��ة  »ال���ره���ان���ات     
تلك  من  املنطقة،  يف  بكثري،  اأه��م 
اخلا�سة بالوليات املتحدة، يذّكر 
اجلغرافيا  اأ���س��ت��اذ  م��ريي��د،  ميكا 
املدر�سة  يف  ل��لأق��ط��اب  ال�سيا�سية 
التجارية  ل����ل����درا�����س����ات  ال���ع���ل���ي���ا 
‘عوامل  ب��ب��اري�����س، وم���وؤل���ف ك��ت��اب 
ُبعد الهوية  فاإىل جانب  قطبية’، 
على  اإن�������ك�������اره  مي����ك����ن  ل  ال��������ذي 
اجلي�س  زرع  فاإن  املحلي،  ال�سعيد 
ال��رو���س��ي يف امل��ن��ط��ق��ة ي��ج��ع��ل من 
وا�سولها  عائداتها  تاأمن  املمكن 

هناك”.
 واآخر م�سروع: نفط فو�ستوك، يف 
اأق�سى �سمال �سيبرييا، �سبه جزيرة 
�سركة  ت��خ��ط��ط  ح��ي��ث  ال��ت��ي��م��ري، 
العملقة،  ال��رو���س��ي��ة  رو���س��ن��ف��ت 
هناك  وامل��ن�����س��ات  امل���دن  مل�ساعفة 
اأك��ر م��ن مليوين برميل  لإن��ت��اج 
باأكر  يقدر  ا�ستثمار  بعد  يومًيا، 

من 109 مليار يورو.

يت�سح  ك��م��ا  ال��ق��م��ة،  خلفية  ف��ع��ل 
م������ن ال����ت���������س����ري����ح����ات الأخ���������رية 
ووا�سنطن.  مو�سكو  بن  املتبادلة 
الرو�سي  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ق����ال 
ق��ب��ل يومن  ���س��ريج��ي لف������روف 
من الجتماع، “نلحظ انتقادات 
ن�ساطها  ����ع  ت����و�����سّ رو�����س����ي����ا  ب�������اأن 
ال�سمايل،  ال��ق��ط��ب  يف  الع�سكري 
ومنذ  للجميع،  الوا�سح  من  لكن 
اأرا�سينا  ه���ذه  اأن  ط��وي��ل��ة،  ف���رتة 
ت�سريح مل ي�ست�سغه  ومنطقتنا”، 
الأمريكية،  الدبلوما�سية  رئي�س 
اذ ا���س��ت��ن��ك��ر اأن���ت���وين ب��ل��ي��ن��ك��ن يف 
الأن�سطة  بع�س  “زيادة  فعله  رد 
ال�سمايل”،  القطب  يف  الع�سكرية 
مو�سكو.  وا�سح  ب�سكل  م�ستهدًفا 
وكان يف ذلك الوقت يف الدمنارك، 
ا�ستثمارية  ب��خ��ط��ة  ا����س���اد  ح��ي��ث 
من  ي����ورو،  م��ل��ي��ون   200 بقيمة 
املراقبة  لتعزيز  كوبنهاغن،  قبل 
ال��ع�����س��ك��ري��ة يف ج���ري���ن���لن���د، ويف 

�سمال املحيط الأطل�سي.
   وم��ع ذل��ك، لأك��ر م��ن ع�سرين 
املتحدة  ال���ولي���ات  اأدارت  ع���اًم���ا، 

�سمال  لل�سواريخ، يف ثول،  امل�ساد 
اأربعة  بحجم  اجلزيرة  هذه  غرب 

اأ�سعاف حجم فرن�سا.
لأمريكا  ال���ق���وي���ة  ال����ع����ودة  اإن     
على  ف���ع���ل  رد  ه����ي  امل���ن���ط���ق���ة  يف 
احل�سور الرو�سي املتنامي. “على 
املا�سية،  الع�سر  ال�����س��ن��وات  م���دى 
القواعد  ب��ت��ح��دي��ث  ال���رو����س  ق���ام 
الع�سكرية القدمية اأو قاموا ببناء 
قواعد جديدة على طول ال�ساحل 
ال�سيبريي، على طريقها البحري 
ال�������س���م���ايل، وال����ت����ي ي���رغ���ب���ون يف 
الدولية  املرور  اأمام حركة  فتحها 
يو�سح  الطويل”،  امل�����دى  ع��ل��ى 
فلوريان فيدال. انه اإعادة ا�ستثمار 
الع�سكري  ال�������س���ع���ي���دي���ن  ع���ل���ى 
رو�سيا  حت�سل  اذ  والق��ت�����س��ادي، 
على ما يقارب ربع ناجتها املحلي 
اأن�سطتها  خ���لل  م��ن  الإج���م���ايل 
ول  ال�سمايل،  القطب  منطقة  يف 
ا���س��ت��غ��لل حقول  ب��ف�����س��ل  ���س��ي��م��ا 
العملقة مثل حقل يامال،  الغاز 
توتال  م���ع جم��م��وع��ة  ب��ال��ت��ع��اون 

الفرن�سية.

“لقد  ال�سمايل.  للقطب  ظهرها 
الرو�سي  كان ل بد من الحتلل 
تهتم  ح��ت��ى  ال��ق��رم  ج��زي��رة  ل�سبه 
باملنطقة  العامل  يف  الوىل  القوة 
يقول  جمددا”،  ال��ي��ه��ا  وت��ن��ت��ب��ه 
فلوريان فيدال، الباحث يف املعهد 
الدولية.  ل��ل��ع��لق��ات  ال��ف��رن�����س��ي 
الأمريكية  ال��ع��ودة  ه���ذه  واأخ����ذت 
رئا�سة  م��ذه��ًل يف ظ��ل  م��ن��ع��ط��ف��اً 
ت���رام���ب، ع��ن��دم��ا اقرتح  دون���ال���د 

امل��ل��ي��اردي��ر غ��ري��ب الأط������وار على 
الدمنارك �سراء جرينلند.

امل��ن��ط��ق��ة املغطاة     حت��ت��وي ه���ذه 
بغطاء جليدي عملق على العديد 
امل��ع��دن��ي��ة، بع�سها  ال��روا���س��ب  م��ن 
من الأتربة النادرة، وتتطلع اليها 
ال�سن.  اخل�����س��و���س  وج����ه  ع��ل��ى 
ول��لأم��ري��ك��ان ه��ن��اك م��ن��ذ نهاية 
ال��ث��ان��ي��ة قاعدة  ال��ع��امل��ي��ة  احل����رب 
جوية تلعب دوًرا رئي�سًيا يف درعها 

ال��رو���س ل يريدون  ف��اإن  “لذلك   
القطب  م���ن���ط���ق���ة  يف  ������س�����راًع�����ا 
مرييد،  ميكا  يلخ�س  ال�����س��م��ايل، 

ا«. وهي رغبة الأمريكان اأي�سً
   »ل���ئ���ن ك���ان���ت ه���ن���اك ت����وت����رات، 
بعيد  ال�������س���م���ايل  ال���ق���ط���ب  ف�������اإن 
اإىل  ي��ت��ح��ول  اأن  ع���ن  ال��ب��ع��د  ك���ل 
كاميل  ت�����س��ي��ف  م���ف���ت���وح،  ����س���راع 
الأ�ستاذة  اإ���س��ك��ودي-ج��وف��ري�����س، 
يف م��ع��ه��د ال��ع��ل��وم ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف 
باري�س، وموؤلفة كتاب ‘اجلغرافيا 
توجد  ول  للقطبن’،  ال�سيا�سية 
القطب  جم��ل�����س  دول  م���ن  دول����ة 
ال�سمايل على ا�ستعداد لل�ستحواذ 
على م��وارد لي�ست ملكها، والنزاع 
يتعلق  املوجود  الوحيد  الإقليمي 
ب��ح��ج��رة ل ت��زي��د م�����س��اح��ت��ه��ا عن 
كيلومرت مربع، جزيرة هانز، بن 

كندا وجرينلند«. 
الع�سكري،  ال��ت��ن��اف�����س  ���س��ي��اق  ويف 
ي���ق���دم امل���ن���ت���دى ن��ف�����س��ه ع��ل��ى اأن���ه 
ف����ر�����س����ة ل����ل����ح����وار ب�����ن رو����س���ي���ا 
وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة. وق���د برمج 
اأن������ت������وين ب���ل���ي���ن���ك���ن و����س���ريج���ي 
لف����روف ع��ق��د ل��ق��اء ع��ل��ى هام�س 
القمة ملناق�سة جميع املو�سوعات. 
اإمكانية  تبادل �ستتم فيه مناق�سة 
رئي�سيهما،  بن  ثنائية  قمة  عقد 
بوتن، يف  وف��لدمي��ري  بايدن  جو 

الأ�سابيع املقبلة.
كان  اإذا  م���ا  ن����رى  اأن  وي��ب��ق��ى     
بينهما  وّد  ل  ال��ل��ذان  ال��رئ��ي�����س��ان، 
-و�سف الأول الثاين باأنه “قاتل” 

-يريدان حًقا ك�سر اجلليد.
عن لك�شربي�س

قائد غوا�سة رو�سية يلوح للكامريا اأثناء تدريبات يف القطب ال�سمايل اأنتوين بلينكن ي�ستنكر زيادة بع�س الأن�سطة الع�سكرية

م�سروع فو�ستوك العملق

�سريجي لفروف انها ار�سنا

قاعدة جوية اأمريكية يف ثول
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املال والأعمال
�صهيل املزروعي يرتاأ�س وفد الدولة يف اجتماع منتدى القت�صاد العاملي

جيجاوات/�ساعة ، ب�سورة انعك�ست 
بل �سك على فواتري امل�ستهلكن.

- يف ال�شن�عة ..
جناحاً  الإم���������ارات  دول�����ة  ح��ق��ق��ت 
اإقليمياً ودولياً لفتاً يف �سبط جودة 
مرجات خطوط الإنتاج، ب�سورة 
املنتجات  يف  ال������دول  ث��ق��ة  ع�����ززت 
متوفرة  اأ�سبحت  التي  الإماراتية 
دول����ة حول   80 ن��ح��و  اأ�����س����واق  يف 
ال��ع��امل، وه��و م��ا يتم ال��ب��ن��اء عليه 
الأ�سواق اخلارجية  لتو�سيع  حالياً 

اأمام املنتجات الإماراتية.
وت����دع����م م���ن���ظ���وم���ة امل���وا����س���ف���ات 
وت�سنيع  ت�سميم  وال��ت�����س��ري��ع��ات 
املنتجات التي تلبي حاجات ال�سوق، 
ح��ي��ث ت��ق��ا���س ج����ودة امل��ن��ت��ج��ات اأو 
تلبيتها حلاجات  اخلدمات مبدى 
ومطابقتها  ال�����س��وق،  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
وعليه،  ال��ق��ي��ا���س��ي��ة،  ل��ل��م��وا���س��ف��ات 
مرجات  على  احلكم  ميكن  ف��ل 
اأو  امل��ن��ت��ج��ات  لأح�����د  ت�����س��م��ي��م  اأي 
و�سائل  ا���س��ت��خ��دام  دون  اخل��دم��ات 
�سمان  اأو  ب���ه���ا،  م���وث���وق  ق��ي��ا���س 
امل�ستخدمة يف هذه  الأج��ه��زة  دق��ة 

امل�سانع.

- كف�ءة الع�ملني..
تعمل وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا 
كفاءة  م�ستوى  رفع  على  املتقدمة 
توفري  ع��رب  امل�سانع  يف  العاملن 
والأنظمة  ال��ع��امل��ي��ة  امل���م���ار����س���ات 
يف  املطبقة  واملوا�سفات  وال��ل��وائ��ح 
جمال تاأهيل العاملن واعتمادهم 
وم���ن���ح���ه���م ������س�����ه�����ادات ال����ك����ف����اءة 
ب�سكل  ال��ع��م��ل  وي���ت���م  والأه����ل����ي����ة، 
املوا�سفات  تطوير  على  م�ستمر 
الإماراتية  والأن��ظ��م��ة  القيا�سية 
هذا  تخدم  التي  الفنية  واللوائح 
الهدف، لتهيئة البنية الت�سريعية 
ل��ل��دول��ة ب�����س��ورة ت��رف��ع م��ن كفاءة 
الرئي�سي  لدورهم  نظراً  العاملن 
املنتجات،  ج��ودة  ورف��ع  يف حت�سن 
لن�سمن ملنتجاتنا موقعاً ريادياً يف 

املناف�سة الداخلية واخلارجية.

•• اأبوظبي-وام:

بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  اأك���د 
ال�سناعة  وزي�����ر  اجل���اب���ر  اأح���م���د 
اأن   ، امل���ت���ق���دم���ة  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
واملقايي�س  امل��وا���س��ف��ات  م��ن��ظ��وم��ة 
رئي�ساً  داع����م����اً  مت���ث���ل  ال���وط���ن���ي���ة 
اأ�سا�سياً من ال�سرتاتيجية  وجزءاً 
والتكنولوجيا  لل�سناعة  الوطنية 

املتقدمة.
ت�سريحات  يف   - م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
خ��ا���س��ة ل��وك��ال��ة اأن���ب���اء الإم������ارات 
بقانون  امل���ر����س���وم  اإن   - “وام” 
احتادي رقم /20/ ل�سنة 2020 
واملقايي�س  امل���وا����س���ف���ات  ب�������س���اأن 
ال�سمو  ���س��اح��ب  اأ�����س����دره  ال�����ذي 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
يف  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
امل��ا���س��ي ميثل  ال��ع��ام  م��ن  �سبتمرب 
تطوير  مل�����س��رية  ���س��ل��ب��ة  اأر����س���ي���ة 
واملقايي�س  امل��وا���س��ف��ات  م��ن��ظ��وم��ة 
تعزيز  يف  دوره��ا  وتعزيز  الوطنية 
يف  وامل�ساهمة  ال�سناعي  ال��ق��ط��اع 
ال���وط���ن���ي، كونه  من���و الق���ت�������س���اد 
اأر����س���ى ال������دور امل���ح���وري ل���ل���وزارة 
اأن�سطة  يف  واخ���ت�������س���ا����س���ات���ه���ا 
وت�سجيل  ال��ق��ي��ا���س��ي��ة  امل��وا���س��ف��ات 
ال�������س���ارات و����س���واه���ا م���ن الأم�����ور 
لتعزيز  ال����ه����ادف����ة  ال�������س���ل���ة  ذات 
دولة  يف  ل��ل��ج��ودة  التحتية  البنية 

الإمارات.
واأ�ساف معاليه - مبنا�سبة “اليوم 
التحديث  اأن   - للقيا�س”  العاملي 
والأنظمة  ل��ل��ت�����س��ري��ع��ات  امل�����س��ت��م��ر 
واملقايي�س  ب��امل��وا���س��ف��ات  اخل��ا���س��ة 
يندرج �سمن جهود الوزارة لتهيئة 
واجلاذبة  املنا�سبة  الأع��م��ال  بيئة 
للم�ستثمرين املحلين والدولين 
وحتفيز  ال�����س��ن��اع��ي،  ال��ق��ط��اع  يف 
التكنولوجيا  وت���ب���ن���ي  الب���ت���ك���ار 
واحللول  الأن���ظ���م���ة  يف  امل��ت��ق��دم��ة 
مرحلة  اإىل  و����س���وًل  ال�����س��ن��اع��ي��ة، 
من التعزيز ملكانة الدولة كوجهة 
امل�ستقبل،  �سناعات  لريادة  عاملية 
والرتقاء بتناف�سية دولة الإمارات 
ع��امل��ي��اً. واأو����س���ح اأن����ه وم��ن��ذ قيام 
احتاد دولة الإمارات، برز الهتمام 
احل����ك����وم����ي مب����ف����ه����وم الرت�����ق�����اء 

الع������رتاف  اأو  وم���ن���ح  م���ع���ت���م���دة، 
للموا�سفات  امل��ط��اب��ق��ة  ب�����س��ه��ادات 
ال��ق��ي��ا���س��ي��ة امل��ع��ت��م��دة وال�������س���ارات 
اإ�سدارها  وت��ن��ظ��ي��م  وحت���دي���ده���ا 

و�سوابط ا�ستخدامها.
للمر�سوم  وف��ق��اً  ال�����وزارة  وت��ت��وىل 
وبيع  وت�����وزي�����ع  ون�������س���ر  اإ�������س������دار 
باملوا�سفات  اخلا�سة  املطبوعات 
واملطبوعات  امل��ع��ت��م��دة  القيا�سية 
مع  والت��ف��اق  بالتقيي�س،  املتعلقة 
اخلليجية  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��ن��ظ��م��ات 
ب�ساأن  وال����دول����ي����ة  والإق���ل���ي���م���ي���ة 
باملوا�سفات  امل��ت��ب��ادل  الع�����رتاف 
و�سهادات  وال�������س���ارات  ال��ق��ي��ا���س��ي��ة 
امل����ط����اب����ق����ة وف��������ق الإج����������������راءات 
والت�سريعات ال�سارية بعد التن�سيق 
مع اجلهات املعنية، واإعداد واإ�سدار 
والختبار  ال��ف��ح�����س  م��ت��ط��ل��ب��ات 
واملعايري الفنية للمنتجات املبتكرة 
التكنولوجية  منتجات  فيها  مب��ا 
مواءمتها  واإج��������راءات  امل��ت��ق��دم��ة 
اإ�سافة  ال����دول����ي����ة،  امل���ع���اي���ري  م����ع 
واللجان  امل��ج��ال�����س  ت�����س��ك��ي��ل  اإىل 
اأن�سطة  املخت�سة يف جمال  الفنية 
والعتماد  واملقايي�س  املوا�سفات 
املحلية  وال���ق���ي���م���ة  وامل����ط����اب����ق����ة 
امل�سافة وح��ددت امل��ادة رق��م /3 / 
ال���وزارة  امل��ر���س��وم  وامل����ادة /4/من 
لإ�سدار  الدولة  كمرجع وحيد يف 
واجلهة  ال��ق��ي��ا���س��ي��ة،  امل��وا���س��ف��ات 
الوحيدة املعنية بتنظيم ا�ستخدام 

ال�سارات.

- دعم البتك�ر.
ي�����ل�����ع�����ب ق�������ط�������اع امل������وا�������س������ف������ات 
وحيويا  مهما  دورا  والت�سريعات 
يف دعم القطاع ال�سناعي والأفراد 
يف دولة الإم��ارات، من خلل دعم 
الذكاء  وح���ل���ول  الب��ت��ك��ار  ب���رام���ج 
املوا�سفات  وت��وف��ري  ال�سطناعي 
القيا�سية والأدلة الر�سادية لإدارة 
التوجهات  ي���خ���دم  مب���ا  الب���ت���ك���ار 
الدولة،  يف  لل�سناعة  امل�ستقبلية 

وذلك بالتعاون مع املعهد الوطني 
مع  التعاون  اإىل  اإ�سافة  للقيا�س، 
الأكادميية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات 
وم��وؤ���س�����س��ات ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف 

القطاعن العام واخلا�س.

- تطوير مع�يري اجلودة.
وي����ع����ن����ى ق�����ط�����اع ال���ت�������س���ري���ع���ات 
برفد  ال��������وزارة،  يف  وامل���وا����س���ف���ات 
ال���ق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ي ب����اأح����دث ما 
تو�سل اإليه العامل من املوا�سفات 
اجل����ودة  اإدارة  واأن���ظ���م���ة  ال��ف��ن��ي��ة 
والإدارة البيئية التي ت�ساعد على 
الوطنية  املنتجات  تناف�سية  زي��ادة 
معايري  ت���ط���وي���ر  اإىل  ا����س���ت���ن���اداً 
املنتجات،  لهذه  والكفاءة  اجل��ودة 
منظومة  ي��ت��ي��ح  ال��ق��ط��اع  اأن  ك��م��ا 
املوا�سفات واللوائح  ت�سريعية من 
الفنية ت�ساهم يف توفري ال�سلمة 
والبيئية  ال�����س��ح��ي��ة  واحل���م���اي���ة 
اإىل  اإ�سافة  املجتمع،  جلميع فئات 
ت��ط��وي��ر وت��وح��ي��د و���س��ائ��ل وطرق 
ملا  ومراقبتها  و�سبطها  القيا�س 
فيه دور كبري وانعكا�سات اإيجابية 
ع���ل���ى ق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ة يف دول����ة 

الإمارات.
وي�������دع�������م ق������ط������اع امل�����وا������س�����ف�����ات 
حيوية  ق���ط���اع���ات  وال��ت�����س��ري��ع��ات 
بالبناء  كال�سحة والتعليم، مروراً 
والغذاء  وال�سناعة،  والإن�����س��اءات، 
قطاعات  اإىل  و���س��وًل  وال���زراع���ة، 
وغريها،  الإدارة  ونظم  املعلومات 
التنمية  حتقيق  يف  ي�ساهم  ومب���ا 

امل�ستدامة.

- الأجهزة الكهرب�ئية ..
التي  الت�سريعات  تطبيق  واأ���س��ه��م 
الطاقة  ا�ستهلك  برت�سيد  تتعلق 
الكهربائية منخف�سة  الأجهزة  يف 
اجل���ه���د، وه����ي الأج����ه����زة ال�����دارج 
حتقيق  يف  امل��ن��ازل  يف  ا�ستخدامها 
الكهرباء  ا���س��ت��ه��لك  يف  وف�����ورات 
ب��ل��غ��ت ح��ت��ى ال���ع���ام امل���ا����س���ي 8،6 

مبنظومة البنية التحتية للجودة، 
وكانت الإم��ارات من اأوائ��ل الدول 
قوانن  و���س��ع��ت  ال���ت���ي  ال��ع��رب��ي��ة 
تدعم النمو وال�ستدامة والبتكار 
ملنظومة التقيي�س والبنية التحتية 
ف��وائ��د مبا�سرة  ل��ل��ج��ودة، وحت��ق��ق 
والتجار  واملنتجن  للم�ستهلكن، 
وامل��وزع��ن م��ن خ��لل رف��ع كفاءة 
الإنتاج وم�ستوى وجودة املنتجات، 
وتطبيق اأف�سل املمار�سات، اإ�سافة 
اإىل النعكا�سات الإيجابية ودورها 
العامة  ال�سحة  على  املحافظة  يف 
وال�سلمة والبيئة وحماية حقوق 
الأف����راد وال��ت��ج��ار، وت��ع��زي��ز النمو 
الق���ت�������س���ادي، وحت���ق���ي���ق درج�����ات 
التناف�سية  م��وؤ���س��رات  يف  متقدمة 

العاملية لدولة الإمارات.
تتبنى  ال��وزارة  اأن  واأ�ساف معاليه 
وال�سراكة  ال����ت����ع����اون  م��ن��ه��ج��ي��ة 
الأعمال  ق��ط��اع��ات  م��ع  وال��ت��ن��م��ي��ة 
منظومة  ل��ت��ط��وي��ر  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
وكذلك  وامل��ق��اي��ي�����س،  امل��وا���س��ف��ات 
موا�سفات  تطوير  م�ستوى  على 
ق��ي��ا���س��ي��ة واأن���ظ���م���ة ول���وائ���ح فنية 
التكنولوجيا  دع�����م  يف  ت�����س��اه��م 
بالأداء  الرت��ق��اء  وتعزز  املتقدمة، 
على  وتعمل  الإم��ارات��ي،  ال�سناعي 
متكاملة،  ج��ودة  منظومة  تطوير 
الأمر الذي ي�سهم يف رفع القدرات 
امل�ستوين  على  للدولة  التناف�سية 

الإقليمي والعاملي.
ال�سناعة  وزارة  اأن  معاليه  واأك���د 
ت�سعى  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
لإحداث نقلة نوعية يف ال�سناعات 
الإماراتية، ودعم تناف�سيتها حملياً 
اأ����س���واق جديدة  وخ��ارج��ي��اً، وف��ت��ح 
للمنتجات الإماراتية حول العامل، 
بقدرة  الإمي���������ان  م����ن  ان����ط����لق����اً 
واملقايي�س  امل��وا���س��ف��ات  وف��ع��ال��ي��ة 
املنتجات  وك��ف��اءة  بجودة  اخلا�سة 
ت�����س��ه��ي��ل حركة  ت�����س��ه��م يف  وال���ت���ي 
اإىل  الإم��ارات��ي��ة  املنتجات  وو�سول 
اأ�سواق عاملية جديدة عرب مواءمة 

اأنظمة  وا���س��ت��ح��داث  تطوير  على 
ت�سهم  وم��ق��اي��ي�����س  وم���وا����س���ف���ات 
املتقدمة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  دع����م  يف 
وحت���ف���ي���ز الب����ت����ك����ار ، م�����ن اأج�����ل 
الرت�����ق�����اء ب���الأن���ظ���م���ة واحل���ل���ول 
الإنتاج  م�ستوى  ورف��ع  ال�سناعية 
وخلق ميزات تناف�سية يف جمالت 
وب��الع��ت��م��اد على  ج��دي��دة.  نوعية 
حلول تعزيز م�ستوى جودة وكفاءة 
الإنتاج ال�سناعي الإماراتي، يجري 
من  ال��راب��ع  اجل��ي��ل  وتبني  متكن 
على  العتماد  وتقليل  ال�سناعة، 
مبنتجات  وا���س��ت��ب��دال��ه��ا  ال�����واردات 
خلق  ع��ن  ف�سًل  ال�سنع،  حملية 
ل�سناعات  حا�سنة  تناف�سية  بيئة 
تقليل  اإىل  و�����س����وًل  امل�����س��ت��ق��ب��ل، 
اأمام ال�سناعات  العوائق التجارية 
الوطنية ونفاذها اإىل اأ�سواق عاملية 
ج����دي����دة، وج�����ذب ال���س��ت��ث��م��ار ات 

املحلية والدولية.
التطوير  ع��ل��ى  ال����دول����ة  وت��ع��م��ل 
الت�سريعية  ل����لأط����ر  امل�������س���ت���م���ر 
والقانونية التي تعزز بيئة الأعمال 
للم�ستثمرين  واجل��اذب��ة  املنا�سبة 
القطاع  يف  وال��دول��ي��ن  امل��ح��ل��ي��ن 
ل�����س��م��ان حتقيق منو  ال�����س��ن��اع��ي، 
نقلة  واإح���داث  م�ستدام  اقت�سادي 
ال�سناعي  ال���ق���ط���اع  يف  ن���وع���ي���ة 
تناف�سيته  وت���ع���زي���ز  الإم������ارات������ي 

اإقليمياً ودولياً.
املر�سوم  ي�سكل  الإط�����ار  ه���ذا  ويف 
 /20/ رق������م  احت���������ادي  ب����ق����ان����ون 
املوا�سفات  ب�����س��اأن   2020 ل�سنة 
ملنظومة  نوعية  اإ�سافة  واملقايي�س 
بتعزيز  امل���ع���ن���ي���ة  ال���ت�������س���ري���ع���ات 
تناف�سية وكفاءة القطاع ال�سناعي 

يف الدولة.
وا�ستمل املر�سوم بقانون على 16 
مادة، حيث حددت املادة رقم /2/ 
والتي  ال����وزارة  اخت�سا�سات  منه 
القيا�سية  املوا�سفات  اإعداد  �سملت 
ومراجعتها  ون�سرها  واع��ت��م��اده��ا 
اجلهات  مع  بالتن�سيق  وتعديلها، 

امل���وا����س���ف���ات ال��وط��ن��ي��ة م���ع اأرق����ى 
والدولية،  الإقليمية  امل��وا���س��ف��ات 
الفنية،  العوائق  تقليل  واتفاقيات 
كما  ال��ت��ج��اري،  ال��ت��ب��ادل  وت�سهيل 
تهدف اإىل تعزيز قدرات ال�سادرات 
ال�سناعية الإماراتية ودعم تبنيها 
لل�سناعات والأنظمة للتكنولوجيا 
الإمارات  دولة  ومتتلك  املتقدمة. 
الرئي�سة  ال��رك��ائ��ز  م��ن  جم��م��وع��ة 
املبا�سرة  ال���ت���اأث���ريات  ت��وث��ق  ال��ت��ي 
التنمية  ع����ل����ى  ل����ل����م����وا�����س����ف����ات 
من  ق��درت��ه��ا  وك��ذل��ك  ال�سناعية، 
املطبقة  الرقابية  اأنظمتها  خلل 
تعزيز  على  ال��ق��ي��ا���س،  اأدوات  على 

تناف�سية املنتجات الإماراتية.
ال���������س����ن����اع����ة  وزارة  وت�������������س������م 
قطاعاً  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�سمن  والت�سريعات  للموا�سفات 
مع  متكامل  ب�سكل  يعمل  هيكلها 
ال��ق��ط��اع��ات الأخ������رى يف ال�����وزارة 
وخ����ارج����ه����ا، ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه�������داف 
وتطوير  للدولة،  ال�سرتاتيجية 
م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة وم���ت���وازن���ة 
ل��ل��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل���ل���ج���ودة على 
الت�����س��اع اجل��غ��رايف ل��ل��دول��ة، حيث 
وهي  اإدارات،  ث��لث  القطاع  ي�سم 
اإدارة املوا�سفات، واإدارة الت�سريعات 

واللوائح الفنية، واإدارة املقايي�س.
ب�سكل  ال���ث���لث  الإدارات  وت��ع��م��ل 
م��ت��ك��ام��ل م���ن اأج�����ل ت��ه��ي��ئ��ة بيئة 
والأمان،  بالثقة  تت�سم  ت�سريعية 
تطوير  خ������لل  م�����ن  وامل�������رون�������ة، 
القيا�سية  امل��وا���س��ف��ات  واإ�����س����دار 
الفنية،  وال���ل���وائ���ح  الإم����ارات����ي����ة، 
واأن����ظ����م����ة ال����رق����اب����ة وال���ق���ي���ا����س 
التحتية  البنية  وتدعم  الوطنية، 
ال���ذي �سيكون له  ل��ل��ج��ودة، الأم���ر 
ان��ع��ك��ا���س��ات اإي��ج��اب��ي��ة ل��ل��غ��اي��ة على 
“�سّنع يف  ع��لم��ة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز 
املنتجات  وت����روي����ج  الإمارات” 
الوطنية وزيادة �سادراتها ونفاذها 

اإىل الأ�سواق العاملية.
القطاع  يعمل  ذل���ك،  اإىل  اإ���س��اف��ة 

امل��ع��ن��ي��ة، واق������رتاح واإع�������داد نظام 
واقرتاح  واملعايرة،  للقيا�س  وطني 
للمطابقة،  وط��ن��ي  ن��ظ��ام  واإع�����داد 
ب�ساأن  وط���ن���ي���ة  اأن���ظ���م���ة  واإع���������داد 
اللوائح  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  ال���رق���اب���ة 
املنتجات  �سلمة  ل�سمان  الفنية 
واإع���داد  واق���رتاح  وامل����واد،  وال�سلع 
واعتماد  لت�سجيل  وط��ن��ي  ن��ظ��ام 
املطابقة  ت��ق��ي��ي��م  ج��ه��ات  وت��ع��ي��ن 
اجلهات  م����ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  وذل������ك 
امل��ع��ن��ي��ة، واع��ت��م��اده��ا م��ن جمل�س 

الوزراء.
اقرتاح  الخت�سا�سات  وت�سمنت 
لت�سجيل  وط���ن���ي  ن���ظ���ام  واإع��������داد 
وحتديد  وامل���واد  وال�سلع  املنتجات 
امل��وا���س��ف��ات وامل��ع��اي��ري امل��ك��ون��ة لها 
واع��ت��م��اده��ا م��ن قبل ال��وزي��ر بعد 
املعنية،  اجل���ه���ات  م���ع  ال��ت��ن�����س��ي��ق 
للقيمة  وط����ن����ي  ن����ظ����ام  واإع����������داد 
امل��ح��ل��ي��ة امل�����س��اف��ة ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
وتوحيد  وتطوير  املعنية،  اجلهات 
القيا�س ومعايرتها  و�سائل وطرق 
ومواءمة  وم��راق��ب��ت��ه��ا،  و�سبطها 
املوا�سفات القيا�سية مع املوا�سفات 
الإقليمية  اأو  ال��دول��ي��ة  القيا�سية 
تبني  اإىل  اإ���س��اف��ة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة،  اأو 
الإقليمية  اأو  الدولية  املوا�سفات 
قيا�سية  كموا�سفات  اخلليجية  اأو 
اجلهات  م��ع  والتن�سيق  معتمدة، 
امل���ع���ن���ي���ة ل����لح����ت����ف����اظ مب����راج����ع 
املعتمدة  الأ����س���ا����س���ي���ة  ال���ق���ي���ا����س 
ل�ستخدامها  و�سيانتها  وحفظها 
واملراجعة  امل���راق���ب���ة  ع��م��ل��ي��ات  يف 
القيا�س  واأدوات  لأجهزة  واملعايرة 

وتنظيم اإ�سدار �سهادات املعايرة.
ت�سغيل  الخ��ت�����س��ا���س��ات  وت�����س��م��ل 
امل����خ����ت����ربات وامل����ع����اه����د ال����لزم����ة 
والختبارات  ال��ف��ح��و���س  لإج����راء 
اخلا�سة  وال���ب���ح���وث  وال��ت��ح��ال��ي��ل 
وامل��ق��اي��ي�����س وفح�س  ب��امل��وا���س��ف��ات 
ومعايرة  واملنتجات  امل��واد  واختبار 
اأجهزة ومعدات القيا�س، والتعاقد 
خارجية  اأو  حملية  متربات  مع 

وزير ال�شن�عة والتكنولوجي� املتقدمة لـ »وام«: 

املوا�صفات واملقايي�س �صمان للكفاءة الإنتاجية وتعزيز و�صول وتناف�ص�ية املنتجات الإماراتية يف الأ�صواق املحلية والعاملية
�شلط�ن اجل�بر: »ق�نون املوا�شف�ت واملق�يي�س« يعزز دور الوزارة يف دعم القط�ع ال�شن�عي ومنو القت�ش�د الوطني

على  اأ�سبح  الكربون  واملنخف�س  امل�ستدام  الوقود  مو�سوع  واأن  خا�س، 
راأ�س اأولويات دولة الإمارات يف اإطار التزامها بتطبيق خطة التعوي�س 
عن الكربون يف قطاع الطريان، حيث ياأتي الوقود امل�ستدام واملنخف�س 
الكربون اأحد اأهم الو�سائل التي �ستدعم م�ستقبل مكانة الإمارات مركزاً 

رائداً للطاقة امل�ستدامة على م�ستوى املنطقة.
لإيجاد  تطمح  التي  العاملية  للمبادرات  الدولة  دعم  الجتماع  ويوؤك�����د 
فيها  مب��ا  للمناخ  ال�سلبي  البيئي  الأث���ر  م��ن  التقليل  يف  مبتكرة  حلول 
الربيطانية  للحكومة  الكبري  ودع��م��ه��ا  امل�ستدامة،  ال��ط��اق��ة  جم��ال  يف 
للتفاقية  الأط���راف  ال��دول  ملوؤمتر  املقبلة  الجتماعات  يف  جهودها  يف 
يف  املقبل  نوفمرب  يف  �ستعقد  والتي   »cop26« املناخ  لتغري  الإط��اري��ة 

مدينة جل�سكو.

•• اأبوظبي -وام:

تراأ�س معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية 
مببادرة  اخلا�س  ال���وزاري  الجتماع  يف  امل�سارك  الدولة  وف��د   ، التحتية 
“�سماء نظيفة للغد clean Skies for tomorrow » والذي ينظمه 
افرتا�سياً   »world economy forum« العاملي  القت�ساد  منتدى 
ع��رب تقنية الت�����س��ال امل���رئ���ي، ب��ح�����س��ور م��ع��ايل روب����رت ك��ورت�����س وزير 

الطريان الربيطاين.
تاأتي م�ساركة الإم��ارات يف هذا الجتماع تاأكيداً على دورها الريادي يف 
املناخ ب�سكل عام وتقليل النبعاثات يف قطاع الطريان من  ملفات تغري 
ب�سكل  الكربون  املنخف�سة  والطاقة  امل�ستدامة  الطاقة  ا�ستخدام  خلل 

نظرة متف�ئلة مل�شتقبل قط�ع ال�شي�حة 

اأ�صداء اإيجابية مع اختتام ناجح ملعر�س �صوق ال�صفر العربي

جمارك دبي والحتادية للجمارك
 ت�صت�صيفان موؤمتر امل�صغل القت�صادي املعتمد

التجارة  منظومة  يف  الفاعلة  الأط����راف  لي�سمل  املعتمد 
التجارة  تتهدد  التي  املخاطر اجلديدة  ودرء  الإلكرتونية 
ال��ع��امل��ي��ة م��ث��ل ال��ه��ج��م��ات ال�����س��ي��ربان��ي��ة وم���اط���ر اأمنية 
املعتمد  القت�سادي  امل�سّغل  برنامج  ميثل  اأخ���رى.  تقنية 
���س��ل��ة ف��اع��ل��ة ت�����س��اه��م يف ت��ع��زي��ز ح��رك��ة ال��ت��ج��ارة العاملية 
عام  نهاية  دب��ي  ج��م��ارك  ن�سرتها  معلومات  اأ���س��ارت  وق��د 
لعبه  ال���ذي  احل��ي��وي  ال���دور  اإىل   2020
من  كوفيد-19  اأزم����ة  خ���لل  ال��ربن��ام��ج 
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  ح��رك��ة  تي�سري  واق���ع 
و�سرعة الت�سريح عن الب�سائع ومتريرها 
وتفادي العديد من الأزم��ات التي نتيجة 
الإج�����راءات الح���رتازي���ة ال��ع��امل��ي��ة. و قال 
املدير  اأح���م���د حم���ب���وب م�����س��ب��ح  ����س���ع���ادة 
دب��ي حتتل موقعا  اإن  دب��ي  العام جلمارك 
متقدما يف اعتماد اأنظمة ت�سهيل التجارة 
وتبادل البيانات مع املنظمات واحلكومات 
اإطار  يف  ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  وبناء 
امل��ت��ب��ادل بربنامج  الع�����رتاف  ات��ف��اق��ي��ات 
اأن  املعتمد..معترباً  القت�سادي  امل�سّغل 
الن�سخة  ال�ست�سافة  كمقر  دب��ي  اختيار 
الفرتا�سية للموؤمتر يحمل دللت على 
مهم  كمركز  الإم����ارة  نالتها  ال��ت��ي  الثقة 
للتجارة العاملية وك�سريك يعتّد به لتعزيز 
املعتمد  القت�سادي  امل�سّغل  برنامج  تبني 

حول العامل.
ميكوريا  كونيو  �سعادة  ق��ال  جانبه  وم��ن 
العاملية  اجل��م��ارك  ملنظمة  ال��ع��ام  الأم����ن 
راأي���ن���ا خ���لل ال�����س��ن��وات ال�����س��اب��ق��ة النمو 
امل�سطرد لربنامج امل�سغل القت�سادي املعتمد منذ بدايته 
عام 2012 وحتى اليوم ف�سًل عن توقيع عدد كبري من 
اتفاقيات العرتاف املتبادل بن الدول املُعتِمدة للربنامج 
اإىل  للو�سول  عليها  البناء  يجب  مهمة  اإجن����ازات  وه���ذه 
اأف�سل منظومة ممكنة من ناحية الأمن والدقة وال�سلمة 

وال�سرعة وانخفا�س تكاليف ال�سحن والنقل.

•• دبي-وام:

موؤمتر  م��ن  اخلام�سة  الن�سخة  دب��ي  ج��م��ارك  ت�ست�سيف 
القت�سادي  امل�سّغل  لربنامج  العاملية  اجل��م��ارك  منظمة 
اأي��ام بن  املعتمد وال��ذي يقام افرتا�سًيا على مدار ثلثة 
الهيئة الحتادية  بال�سراكة مع  اجل��اري  مايو  و27   25

للجمارك.
الأطراف  ك��اف��ة  اإىل جمع  امل��وؤمت��ر  ي��ه��دف 
امل��ع��ن��ي��ة ب��ح��رك��ة ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة لبحث 
ال���ت���ع���اون يف جم����ال تاأمن  اأط����ر  ت��ط��وي��ر 
وعمليات  امل���خ���اط���ر  واإدارة  ال���ب�������س���ائ���ع 
مناذج  وا���س��ت��ي��ع��اب  اجل��م��رك��ي  التخلي�س 
اقت�سادية جديدة �سمن الربامج الوطنية 
ل��ل��م�����س��ّغ��ل الق���ت�������س���ادي امل��ع��ت��م��د واإدم�����اج 
الإلكرتونية  والتجارة  الرقمي  القت�ساد 
باملنظومة  ال���ف���اع���ل���ة  م��ك��ون��ات��ه��ا  ب���ك���اف���ة 

القت�سادية الدولية.
“امل�سّغل  ����س���ع���ار  حت�����ت  امل�����وؤمت�����ر  ي����ق����ام 
القت�سادي املعتمد 2.0: التقدم نحو اآفاق 
وي�سمل  م�ستدامة”  اآمنٍة  لتجارة  جديدة 
كل  يلقيها  رئي�سية  كلمات  اأعماله  ج��دول 
�سليم رئي�س  اأحمد بن  �سعادة �سلطان  من 
جمل�س الإدارة الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
موانئ دبي العاملية رئي�س موؤ�س�سة املوانئ 
غرفة  رئي�س  احل��رة  واملنطقة  واجل��م��ارك 
جتارة دبي العاملية و�سعادة اأحمد حمبوب 
و�سعادة  دبي  جلمارك  العام  املدير  م�سبح 
ال���ع���ام ملنظمة  ك��ون��ي��و م��ي��ك��وري��ا الأم������ن 

اجلمارك العاملية والدكتور ديفيد ويدو�سون رئي�س مركز 
درا�سات اجلمارك وال�سرائب بجامعة ت�سارلز �ستيوارت يف 
اأ�سرتاليا. ويخ�س�س املوؤمتر عدًدا من اجلل�سات النقا�سية 
الإمداد والتوريد وتن�سيق  ا�ستدامة �سل�سل  تتناول  التي 
اجل��ه��ود ب��ن امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة واحل��ك��وم��ات والهيئات 
اجلمركية وتو�سيع نطاق عمل برنامج امل�سّغل القت�سادي 

•• دبي-الفجر: 

اختتمت دائرة ال�سياحة والت�سويق 
لل�سياحة”  “دبي  بدبي  التجاري 
معر�س  يف  ال��ن��اج��ح��ة  م�����س��ارك��ت��ه��ا 
اأقيم  ال���ذي  ال��ع��رب��ي  ال�سفر  ���س��وق 
التجاري  دب��ي  العام يف مركز  ه��ذا 
مايو   19 ح��ت��ى   16 م��ن  ال��ع��امل��ي 
 2021 دورة  وت����ع����د  اجل����������اري، 
بح�سور  تنظم  كونها  ا�ستثنائية 
�سهراً   18 ب��ع��د  مبا�سر  �سخ�سي 
كوفيد-19،  ج���ائ���ح���ة  ب�������س���ب���ب 
ول��ي��م��ث��ل امل��ع��ر���س ان��ط��لق��ة نحو 
ور�سم  العاملي،  ال�سفر  قطاع  تعايف 
ال��ق��ط��اع يف  م��لم��ح م�ستقبل ه��ذا 

مب�ستقبل  تفاوؤلهم  عن  امل�ساركون 
ب�سكل  دب����ي  يف  ال�����س��ي��اح��ة  ق���ط���اع 
خا�س وعلى م�ستوى العامل اأي�سا 
مع اأح��دث الإج��راءات الحرتازية 
يف دب��ي ال��ت��ي مت الإع���لن عنها يف 
الآونة الأخرية. والتي �سملت على 
القدرة  ن�سبة  زي����ادة  امل��ث��ال  �سبيل 
اإىل  الفندقية  للغرف  ال�ستيعابية 
ن�سبة  رف���ع  واأي�����س��ا  ب��امل��ئ��ة،   100
حل�سور  ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة  ال����ق����درة 
 70 اإىل  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
الفر�سة  اإت���اح���ة  وك���ذل���ك  ب��امل��ئ��ة، 
فعاليات  حل�����س��ور  ل��لأ���س��خ��ا���س 
حمددة �سرط اأن يكونوا قد اأخذوا 

لقاحا �سد “كوفيد-19«. 

ذلك  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  واأمل����ان����ي����ا. 
وبدعم  لل�سياحة”  “دبي  ق��ام��ت 
طريان  الرئي�سين  �سركائها  م��ن 
و�سيزارز  دب���ي،  وف���لي  الإم�����ارات، 
بال�س، وعن دبي بتنظيم برنامج 
التجارية  ال���وف���ود  م���ن  مل��ج��م��وع��ة 
عا�ست  ال���ت���ي  ال�����زائ�����رة  ال���ع���امل���ي���ة 
اأجواء واإح�سا�س ال�سيافة العربية 
الأ���س��ي��ل��ة خ���لل زي��ارت��ه��م لدبي. 
العربية”  “املغامرات  نظمت  كما 
تعريفية  “جولة  ت����ورز  و”ر�سا 
املعامل  مل�ساهدة  امل�سرتين  للوفود 
املهمة  اجلذب  ومناطق  ال�سياحية 
يف املدينة ومنها جزيرة بلوواترز، 
واأعرب  التاريخي.  الفهيدي  وحي 

�سرطة دبي، وهيئة ال�سحة بدبي، 
و�سوؤون  للإقامة  العامة  والإدارة 
الأجانب – دبي، وبلدية دبي، ودبي 
للثقافة، ومركز ال�سيخ حممد بن 
وكان  احل�ساري.  للتوا�سل  را�سد 
“دبي  ل���  م��ث��ال��ي��ة  من�سة  امل��ع��ر���س 
املدينة،  يف  و�سركائها  لل�سياحة” 
ح��ي��ث مت��ك��ن��وا م��ن ع��ق��د اأك���ر من 
6000 لقاء خلل اأربعة اأيام مع 
م�سوؤويل وممثلي �سركات ال�سياحة 
ا�ستقبال  اإىل  بالإ�سافة  وال�سفر، 
املتخ�س�سن  م����ن   70 ح������وايل 
من  اأك���ر  ميثلون  مم��ن  بالقطاع 
اإيطاليا،  ف��ي��ه��ا:  مب���ا  دول�����ة   18
ورومانيا،  وب���ول���ن���دا،  وامل��ك�����س��ي��ك، 

دب������ي.  ومت���ي���زت م�����س��ارك��ة “دبي 
من  ك��ب��ري  ب��ح�����س��ور  لل�سياحة” 
خ����لل ج���ن���اح ���س��خ��م ل���دب���ي مّثل 
املعنية  والأط����راف  ال�سركاء  اأب���رز  
ذل����ك حوايل  الإم��������ارة، مب���ا يف  يف 
العام  ال��ق��ط��اع��ن  م���ن  ج��ه��ة   70
اجلهات  ب��ي��ن��ه��م  م����ن  واخل�����ا������س، 
احل�����ك�����وم�����ي�����ة، وجم�����م�����وع�����ة من 
�سل�سل الفنادق الدولية ومزودي 
اخل����دم����ات ال�����س��ي��اح��ة، ك��م��ا متيز 
لإك�سبو  ق����وي  ب��ح�����س��ور  اجل���ن���اح 
ا�ستعر�س  وال����ذي  دب����ي،   2020
برنامج احلدث الدويل الأول من 
و�سملت اجلهات  املنطقة،  نوعه يف 
امل�ساركة يف جناح دبي اأي�ساً كًل من 

الوزارة تهيئ بيئة اأعمال جاذبة للم�صتثمرين املحليني والدوليني وحتّفز البتكار وتبّني التكنولوجيا املتقدمة
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املال والأعمال

ال�صايغ يرتاأ�س اجتماع جلنة ال�صلع اخلا�صعة لرقابة ال�صترياد والت�صدير
يف اأعمال الجتماع. من جهته، ا�ستعر�س �سعادة طلل حممد 
الطنيجي مدير املكتب التنفيذي للجنة ال�سلع جدول اأعمال 
الجتماع، و�سمل عر�سا عن املهام وامل�سوؤوليات امل�سندة موؤخراً 
للجنة واملكتب التنفيذي التابع لها، وذلك وفق قرار جمل�س 
2020 يف �ساأن نظام قوائم الإرهاب  74 ل�سنة  ال��وزراء رقم 
املتعلقة مبنع وقمع الإرهاب  ق��رارات جمل�س الأم��ن  وتطبيق 
ومتويله ووقف انت�سار الت�سلح ومتويله والقرارات ذات ال�سلة، 
والربامج  ال��ع��م��ل  ور����س  وتنظيم  ال��ع��م��ل،  ح��ج��م  واإح�����س��ائ��ي��ة 

التدريبية، اإ�سافة اإىل ما مت يف املبادرات وفقا خلطة العمل.
اللوائح  م�����س��ت��ج��دات  ع��ر���س  اإىل  ال��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��اع  وت���ط���رق 
اإ�سافة  التفاهم،  ومذكرات  للمكتب،  والت�سريعية  التنظيمية 

اخلا�سعة  ال�سلع  ب�����س��اأن   ،2007 ل�سنة   13 رق��م  الحت����ادي 
لرقابة ال�سترياد والت�سدير، وكذلك جدول ال�سلع اخلا�سعة 
للرقابة، واملعتمد بناء على قرار جمل�س الوزراء رقم 50 ل�سنة 
2020 يف �ساأن جدول ال�سلع ال�سرتاتيجية امللحق بالقانون 
اخلا�سعة  ال�سلع  ���س��اأن  يف   2007 ل�سنة   13 رق��م  الحت���ادي 

لرقابة ال�سترياد والت�سدير.
اأ����س���اد م��ع��ايل ال�����س��اي��غ ب���ال���دور الفعال  ويف خ��ت��ام الج��ت��م��اع، 
لأع�ساء اللجنة، واأكد على اأهمية ا�ستمرار دعم مهامها لتلبية 
يبذلوه  ملا  للم�ساركن  امتنانه  عن  معربا  ال��دول��ة،  التزامات 
من جهود مت�سافرة ل�سمان قيام اللجنة باملهام وامل�سوؤوليات 

املناطة بها.

•• اأبوظبي-وام:

والت�سدير  ال�سترياد  لرقابة  اخلا�سعة  ال�سلع  جلنة  عقدت 
اج��ت��م��اع��ه��ا ب��رئ��ا���س��ة م��ع��ايل اأح��م��د ب��ن ع��ل��ي حم��م��د ال�سايغ 
وزير دولة رئي�س اللجنة، وبح�سور اأع�سائها ممثلي اجلهات 
اللجنة  باأع�ساء  معاليه  ورّح��ب  الدولة.  يف  املعنية  احلكومية 
تعزيز  يف  اللجنة  دور  اأهمية  على  واأك���د  اجل���دد،  وب��الأع�����س��اء 
الرقابة على ال�سادرات، ودعم �سوؤون جمل�س الأمن بالتن�سيق 
ال�سلة،  ذات  واجلهات  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  مع 
املن�سق  ب��دور  القيام  يف  لها  التابع  التنفيذي  املكتب  وبجهود 
الوطني للعقوبات املالية امل�ستهدفة، متمنياً التوفيق للجميع 

القيام بدوره  التنفيذي يف  املكتب  نبذة عن جهود  اإىل عر�س 
التطورات  واآخ��ر  امل�ستهدفة،  املالية  للعقوبات  وطني  كمن�سق 
الأ�سلحة  املتحدة ومعاهدة  ل��لأمم  الأم��ن  جتاه ملف جمل�س 
الكيميائية، واملبادرات التي �سملت عر�س خطة حت�سن املوقع 
الإلكرتوين والأنظمة ذات العلقة، واإخطار اجلهات الرقابية 
املالية  املالية، والأعمال واملهن غري  القانون، واملن�ساآت  واإنفاذ 
املحددة عن التحديث يف قوائم عقوبات جمل�س الأمن وقائمة 

الإرهاب املحلية.
ذات  الأخ���رية  ال��ت��ط��ورات  الجتماع  خ��لل  امل�ساركون  وناق�س 
 ،2020 74 ل�سنة  ال��وزراء رقم  ال�سلة بتنفيذ قرار جمل�س 
القانون  حت���دي���ث  م�����س��روع  يف  امل�����س��ت��ج��دات  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

يف خت�م فع�لي�ت �شوق ال�شفر العربي 2021

اأملانيا تدعو امل�صافرين ل�صتك�صاف مالحمها الثقافية
 العريقة بالتزامن مع انتعا�س حركة ال�صفر العاملية

ال�صعبة الربملانية الإماراتية ت�صارك يف الجتماع الفرتا�صي للجنة القت�صادية يف اجلمعية الربملانية الآ�صيوية

•• دبي-الفجر

الأمل���اين  ال��وط��ن��ي  املجل�س  ك�سف 
ل��ل�����س��ي��اح��ة ع����ن اإط�������لق اأح�����دث 
بعنوان  ال���رتوي���ج���ي���ة  ح���م���لت���ه 
وج����ه����ات اأمل���ان���ي���ة ث���ق���اف���ي���ة، على 
خلفية النجاح الذي حققه خلل 
ال�سفر العربي  م�ساركته يف �سوق 
2021، حيث ا�ستقطب اهتماماً 
و�سركات  وك����الت  م��ن  م��ل��ح��وظ��اً 
التعاون  جمل�س  دول  يف  ال�سفر 

اخلليجي.
املنطقة  املجل�س على دول  ويركز 
لأهم  اأملانيا  قائمة  تت�سدر  كونها 
اإذ  لل�سياح،  عاملية  اأ���س��واق  ث��لث 
مليون   1.6 م���ن  اأك����ر  ���س��ج��ل��ت 
2019، م��ا دفعه  اإق��ام��ة يف ع��ام 
احلية  ال��ف��ع��ال��ي��ة  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
الأوىل يف جمال ال�سفر بدبي هذا 
الأ�سبوع بدعٍم من ائتلف ي�سم 

�ستة �سركاء اأملانين.
وتعليقاً على املو�سوع، قالت يامينا 
املبيعات  اإدارة  م���دي���رة  ���س��وف��و، 
الوطني  ل��ل��م��ك��ت��ب  وال���ت�������س���وي���ق 
الأملاين لل�سياحة التابع للمجل�س 
لل�سياحة:  الأمل���������اين  ال���وط���ن���ي 
“لطاملا كانت العلقات بن دول 
جمل�س التعاون اخلليجي واأملانيا 

متينة..
 وناأمل بانتعا�س حركة ال�سفر من 
الإع���لن  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  املنطقة 
عن التغيريات احلا�سلة يف لوائح 
ت�سعى  ول  ال�������س���ح���ي.  احل���ج���ر 
ا�ستعرا�س  اإىل  اجلديدة  حملتنا 

travel/de/kampagne/
german-local-culture/
ل����لط����لع   ،home.html
ع��ل��ى م��زي��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات حول 
وهي:  متلفة،  جم����الٍت  اأرب��ع��ة 
احلرف اليدوية والأزياء الأملانية 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، وامل���ط���ب���خ الأمل������اين 
الأطايب  باأ�سهى  والغني  العريق 
امل����ح���������س����رة ي�������دوي�������اً، وامل�����ع�����امل 
تاريخها  ي���ع���ود  ال���ت���ي  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ل����ق����روٍن م����ن ال����زم����ن، وامل���ع���امل 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة اخل����لب����ة وامل����واق����ع 
امل�ستدامة. واأّكد هوجلر مانيكه، 
اأملانيا  جلمهورية  العام  القن�سل 
اأهمية  ع��ل��ى  دب����ي،  الحت���ادي���ة يف 
لل�سياحة  رئي�سية  ك�سوٍق  املنطقة 
الوافدة، خلل ح�سوره فعاليات 
 2021 ال��ع��رب��ي  ال�����س��ف��ر  ����س���وق 
من  وف���داً  خللها  التقى  وال��ت��ي 
ممثلن  �سّم  الأملانين،  ال�سركاء 
ب���ادن- يف  ال�سياحة  جمل�س  ع��ن 

للمدينة،  الر�سمي  املمثل  ب���ادن، 
الر�سمي  املكتب  برلن،  وفيزيت 
اخل���ا����س ل��ل�����س��ي��اح��ة وامل���وؤمت���رات 
واأوتليت  الأمل���ان���ي���ة،  ب��ال��ع��ا���س��م��ة 
�سيتي ميت�سينغن، وجهة الت�سوق 
يف ج��ن��وب اأمل��ان��ي��ا، وخ��دم��ات كبار 
ميونيخ،  م��ط��ار  يف  ال�سخ�سيات 
ومكتب ميونيخ لل�سياحة، مكتب 
عا�سمة  يف  ال��ر���س��م��ي  ال�����س��ي��اح��ة 
و�ستوديو�سو�س  ب��اف��اري��ا،  اإق��ل��ي��م 
اخلدمات  جم��م��وع��ة  اإن���ك���ام���ن���ج، 
ال�سياحة التي تتخذ من ميونيخ 

مقراً لها.

ي�ستطيعون  حيث  فيها،  املتميز 
اإل���ق���اء ن���ظ���رٍة ق��ري��ب��ة ع��ل��ى املهن 
والتعّرف  ال��دول��ة  يف  التقليدية 
يحر�سون  ال��ذي��ن  امل��ه��ن��ي��ن  اإىل 
ع��ل��ى اإح���ي���اء ح����رٍف ي��دوي��ة تعود 
كما  ال�����زم�����ن.  م����ن  ق�������رون  اإىل 
لل�ستمتاع  فر�سًة  احلملة  توّفر 
وامل�ستدامة  الطبيعية  ب��امل��واق��ع 
بوفرة  ت�����س��ت��ه��ر  ال���ت���ي  اأمل���ان���ي���ا  يف 
م�ساحاتها اخل�سراء، ف�سًل عن 
الأطايب  باأ�سهى  الغني  مطبخها 

املتنوعة.
اإىل  بال�سفر  ال��راغ��ب��ن  وب��اإم��ك��ان 
املوقع  زي���ارة  ال�سيف  ه��ذا  اأملانيا 
اخلا�س  امل�����س��ّغ��ر  الإل�����ك�����رتوين 
www.germany. ب��احل��م��ل��ة 

الثقافية ذات الإرث العريق.
هيدورفر،  بيرتا  قالت  وبدورها، 
املجل�س  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س��ة 
لل�سياحة:  الأمل���������اين  ال���وط���ن���ي 
اأملانية  وج���ه���ات  ح��م��ل��ة  “ت�سّلط 
الرغبة  ع��ل��ى  ال�������س���وء  ث��ق��اف��ي��ة 
املتزايدة لدى امل�سافرين لختبار 
مينحهم  م����ا  اأ����س���ي���ل���ة،  جت������ارب 
التقاليد  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ّرف  ف��ر���س��ة 
الأمل�����ان�����ي�����ة ال���ع���ري���ق���ة ك���احل���رف 

اليدوية واملاأكولت املحلية«.
اإل����ه����ام  اإىل  احل���م���ل���ة  وت�����ه�����دف 
املاألوف  عن  باخلروج  امل�سافرين 
اأمل��ان��ي��ا ه���ذا ال�سيف،  ع��ن��د زي����ارة 
اخلا�سة  امل���لم���ح  ل���س��ت��ك�����س��اف 
الأمل���ان���ي���ة ومن����ط احلياة  ب���امل���دن 

وم���ا حتت�سنه  اأمل��ان��ي��ا  اإم��ك��ان��ي��ات 
بل  فح�سب،  متميزة  مناطق  من 
باعتبارها  عليها  ال�سوء  ت�سّلط 
ت�ستحق  ب�����ارزة  ���س��ي��اح��ي��ة  وج��ه��ة 

الزيارة«. 
مفو�سية  اأجرتها  درا���س��ة  وت��وؤك��د 
فرباير  يف  الأوروب������ي������ة  ال�����س��ف��ر 
النتعا�س  م�ستويات  اأن   ،2021
امل��ت��زاي��دة ال��ت��ي ت�����س��ه��ده��ا حركة 
الدافع  ���س��ك��ل��ت  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ف��ر 
الرئي�سي لل�سفر لدى %66 من 
 14.8% اأب��دى  اإذ  الأوروب��ي��ن؛ 
ال����درا�����س����ة  امل���������س����ارك����ن يف  م�����ن 
والأن�سطة  بالطبيعة  اهتمامهم 
 13% اأج��م��ع  بينما  اخل��ارج��ي��ة، 
على رغبتهم با�ستك�ساف الوجهات 

�سعادة  اأك�����د  الآ����س���ي���وي���ة،  امل��ن��اخ��ي��ة 
يت�سمن  اأن  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ك�����س��ف 
م�سروع القرار البنود التالية: دعوة 
ال���ربمل���ان���ات حل���ث ح��ك��وم��ات��ه��م اإىل 
وال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  و�سع 
الأخ�سر،  ب���الق���ت�������س���اد  اخل���ا����س���ة 
التنمية  اأه���داف  حتقيق  يدعم  مب��ا 
على  والتعديل   ،2030 امل�ستدامة 
البند الثالث باإ�سافة الن�س التايل: 
يف  الأع�������س���اء  ال���ربمل���ان���ات  “ن�سجع 
على  الآ�سيوية  الربملانية  اجلمعية 
اإ���س��رايف ي��ت��األ��ف من  اإن�����س��اء جمل�س 
ممثلي الدول الأع�ساء يف اجلمعية 
الربملانية الآ�سيوية من اأجل تن�سيق 
املالية  امل���ب���ادرة  اأن�����س��ط��ة  وم��راق��ب��ة 
  )ACFI( الآ����س���ي���وي���ة   امل��ن��اخ��ي��ة 
اأن  على  ال�سرتاتيجي؛  وت��ط��وره��ا 
ي��ت��م و���س��ع م���ب���ادرات وخ��ط��ط��اً ذات 

موؤ�سرات قابلة للقيا�س والتقييم«.
اجلمعية  اأن  اإىل  الإ�����س����ارة  جت����در 
ال��ربمل��ان��ي��ة الآ���س��ي��وي��ة ت��اأ���س�����س��ت يف 
الدورة  اأع��م��ال  اأث��ن��اء   ،2006 ع��ام 
الربملانية  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  ال�������س���اب���ع���ة 
الآ�سيوية من اأجل ال�سلم، حيث مت 
جمعية  م�سمى  تغيري  على  التفاق 
يف  امل�سكلة  لل�سلم  اآ���س��ي��ا  ب��رمل��ان��ات 
“اجلمعية  1999 اإىل م�سمى  عام 
دولة  ولكل  الأ�سيوية”،  الربملانية 
ع�����دد حمدد  اجل���م���ع���ي���ة  ع�����س��و يف 
ال�سكان،  ل���ع���دد  ت��ب��ع��ا ً امل��ق��اع��د  م���ن 
ويت�سمن النظام الداخلي للجمعية 
بندا ب�ساأن متثيل املراأة، بحيث يكون 
هناك واحدة على الأقل يف وفد كل 

�سعبة برملانية.

•• اأبوظبي -الفجر:

������س�����ارك�����ت ال�������س���ع���ب���ة ال����ربمل����ان����ي����ة 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت�������ادي يف 
اأع�����م�����ال الج����ت����م����اع الف����رتا�����س����ي 
بال�سوؤون  املعنية  ال��دائ��م��ة  للجنة 
يف  امل�ستدامة  والتنمية  القت�سادية 
اجلمعية الربملانية الآ�سيوية، الذي 
ع��ق��د اأم�����س اخل��م��ي�����س امل���واف���ق 20 
ال�سعبة  وت��ق��دم��ت   ،2021 م��اي��و 
مبقرتحاتها ب�ساأن عدد من م�ساريع 
القرارات اخلا�سة بالق�سايا البيئية 

واملياه واملناخ.
الإماراتية  الربملانية  ال�سعبة  مثل 
����س���ع���ادة حممد  يف ه����ذا الج���ت���م���اع 
عائ�سة  و����س���ع���ادة  ال��ك�����س��ف،  ع��ي�����س��ى 
حممد املل ع�سوا املجل�س الوطني 
الحتادي ع�سوا اجلمعية الربملانية 
الآ���س��ي��وي��ة. ون��اق�����س امل�����س��ارك��ون يف 
الجتماع تقارير فرق العمل والنظر 
يف عدد من م�ساريع القرارات وهي: 
م�����س��روع ق���رار ح���ول ���س��وق الطاقة 
قرار  وم�سروع  الآ�سيوي،  املتكاملة 
وم�سروع  البيئية،  الق�سايا  ح���ول 
�سمان  املالية:  ال�سوؤون  ح��ول  ق��رار 
اجلهود من اأجل النمو القت�سادي، 
الق�ساء على  ق���رار ح��ول  وم�����س��روع 
ال��ف��ق��ر، وم�����س��روع ق���رار ح��ول املياه 
وال�سرف ال�سحي يف اآ�سيا للجميع، 
برملانات  دور  ح��ول  ق���رار  وم�����س��روع 
اجلمعية الربملانية الآ�سيوية يف دعم 
امل�ستدامة،  التنمية  اأه���داف  تنفيذ 
امل��ب��ادرة املالية  وم�سروع ق��رار ح��ول 

.)ACFI( املناخية الآ�سيوية

اإمنائية  ا�سرتاتيجية  روؤي���ة  و���س��ع 
بالتعاون مع حكوماتهم فيما يتعلق 
باإدارة املياه، على اأن تت�سمن الروؤية 
موؤ�سرات  ذات  خ��ط��ط��ا  امل��و���س��وع��ة 

قابلة للقيا�س والتقييم.
واأك����د ���س��ع��ادة حم��م��د ال��ك�����س��ف على 
اإدارة  ارت��ب��اط  اإىل  الإ����س���ارة  اأه��م��ي��ة 
امل��ي��اه ال��ر���س��ي��دة ب�����س��رورة معاجلة 
ال���ت���ي تهدد  امل����ن����اخ  ت���غ���ري  م�����س��ك��ل��ة 
ال����ع����امل  م����ن����اط����ق  ب�����اجل�����ف�����اف يف 
اأن تقوم الربملانات بدعوة  و�سرورة 
باللتزامات،  للت�سديق  حكوماتهم 
البيئة،  حل��م��اي��ة  امل���ق���ررة  ال��دول��ي��ة 

احلرارية  الن��ب��ع��اث��ات  وم���واج���ه���ة 
وال�����ت�����غ�����ريات امل����ن����اخ����ي����ة، وف������ق ما 
والقرارات  التفاقيات  عليه  اأك��دت 
الدولية ال�سادرة من الأمم املتحدة 
وامل������وؤمت������رات ال���دول���ي���ة الأخ�������رى، 
عمل  ور�����س����ة  ع���ق���د  اإىل  وال�����دع�����وة 
جانب  اإىل  ف��ي��ه��ا  ي�������س���ارك  دول���ي���ة 
متخ�س�سن  خ�����رباء  ال��ربمل��ان��ي��ن 
دولية  هيئات  وممثلو  املياه،  ب���اإدارة 
برملاين  دل��ي��ل   ( لإع����داد  واقليمية 
الأمثل  ال���س��ت��خ��دام  ب�����س��اأن   ) دويل 
يتعلق  وادارت��ه��ا. وفيما  املياه  مل��وارد 
املالية  امل��ب��ادرة  مب�سروع ق��رار ح��ول 

م���ن ج��ان��ب��ه ع��ر���س ���س��ع��ادة حممد 
ال�سعبة  رئ��ي�����س جم��م��وع��ة  ال��ك�����س��ف 
اجلمعية  يف  الإم��ارات��ي��ة  الربملانية 
مقرتحات  الآ����س���ي���وي���ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
حول  ق��رار  م�سروع   ب�ساأن  ال�سعبة 
يت�سمن  ب�����اأن  ال��ب��ي��ئ��ي��ة،  ال��ق�����س��اي��ا 
التالية:  ال��ب��ن��ود  ال���ق���رار  م�����س��روع 
ال���ربمل���ان���ات يف  ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى دور 
ح����ث ح���ك���وم���ات���ه���م ل���و����س���ع خطط 
بو�سع  يتعلق  فيما  وا�سرتاتيجيات 
احل���ل���ول ل��ل��ق�����س��اي��ا ال��ب��ي��ئ��ي��ة ودعم 
 ،2030 اأهداف التنمية امل�ستدامة 
ب�سرورة  ال��ربمل��ان��ات  ح��ث  واأه��م��ي��ة 

ال��ق�����س��اي��ا ال��ب��ي��ئ��ي��ة ودع�����م اأه�����داف 
التنمية امل�ستدامة 2030.

مقرتحات  الك�سف  ا�ستعر�س  كما 
ال�����س��ع��ب��ة ال���ربمل���ان���ي���ة الإم����ارات����ي����ة 
امل��ق��دم��ة ع��ل��ى م�����س��روع ق���رار ب�ساأن 
اآ�سيا  ال�����س��ح��ي يف  وال�����س��رف  امل��ي��اه 
للجميع، التي ت�سمنت التاأكيد على 
اإىل  اإدارة املياه الر�سيدة �ستوؤدي  اأن 
الإن�سانية  ال�سحة  م�ستوى  ارتفاع 
ال��ع��امل��ي��ة واحل�����د م���ن ال��ك��ث��ري من 
الأم���را����س اخل��ط��رية، وخ��ا���س��ة اأن 
هناك الكثري من املجتمعات املحلية 
على  تعتمد  والريفية  واحل�سرية 

على  للت�سديق  ح��ك��وم��ات��ه��م  دع���وة 
ك��اف��ة الل��ت��زام��ات ال��دول��ي��ة املقررة 
حلماية البيئة، ومواجهة النبعاثات 
املناخية،  وال���ت���غ���ريات  احل����راري����ة 
التفاقيات  ع��ل��ي��ه  اأك�����دت  م���ا  وف����ق 
وال���ق���رارات ال��دول��ي��ة ال�����س��ادرة من 
الدولية  وامل��وؤمت��رات  املتحدة  الأمم 
العمل  خ����ط����ة  ل�����دع�����م  الأخ������������رى 
لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة، 
ال�ستثمار  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د 
العلمية،  وال��درا���س��ات  الأب���ح���اث  يف 
التكنولوجيا  يف  ال�ستثمار  واأهمية 
احل���دي���ث���ة والب����ت����ك����ار  ل��ل��ح��د من 

الإنتاج  لأغ��را���س  امل�ستعملة  امل��ي��اه 
ال��زراع��ي، مم��ا ميكن اأن ي���وؤدي اإىل 
والعمل  املعدية،  الأم��را���س  انت�سار 
الأع�ساء  ال��ربمل��ان��ات  ت�سجيع  على 
الآ�سيوية  ال��ربمل��ان��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  يف 
اإج����راء درا����س���ات �ساملة،  ع��ل��ى دع���م 
فيما  والعاملي  الإقليمي  بالتن�سيق 
يتعلق باأ�سباب ندرة املياه وحتديات 
ندرة املياه يف العامل وو�سع احللول 
ل�سمان توافر املياه التي من �ساأنها 
امل�ستدامة  التنمية  اأه����داف  حتقق 
 ،2030 ل����ع����ام  امل���ت���ح���دة  ل�������لأمم 
وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى دور ال���ربمل���ان���ات يف 

»اأكادميية بادري« تنظم لطلبة جامعات 
ال�صارقة جل�صات وخميمات حول ريادة الأعمال

اأ�صرف حممود: الإمارات تعزز مكانتها كوجهة عاملية لريادة الأعمال

هدفها  لتحقيق  “بادري”  اأك��ادمي��ي��ة  م�ساعي  اإط���ار 
ال�سرتاتيجي الرامي اإىل تعزيز حق التعليم واملعرفة 
اإذ  التكنولوجيا  م��ن  ال�ستفادة  خ��لل  م��ن  للجميع 
الأجيال  يف  ال�ستثمار  يف  الأكادميية  جه������ود  جت�سد 
اللزمة  ومعارفه����ا  م��ه��ارات��ه��ا  وتعزي�����ز  ال�س�����ابة 
التحديات  ومواجهة  املت�س������ارعة  التغريات  ملواكبة 

العاملّية.
ا�ستمر كلٌّ  ال��ل��ذان  الف��رتا���س��ي��ان  امل��خ��ي��م��ان  رك���ز  و 
التعريف  ع��ل��ى  اأي������ام  ث���لث���ة  م��ن��ه��م��ا 
واأهميتها  واأن��واع��ه��ا  الأع��م��ال  ب��ري��ادة 
امل��ط��ل��وب��ة ح��ال��ي��اً يف هذا  وامل����ج����الت 
اإىل تعليم الطلب  القطاع بالإ�سافة 
وخطوات  وري��ادي��ة  �سخ�سية  م��ه��ارات 
ت��ط��وي��ر ف��ك��رة م�����س��روع ري�����ادي حيث 
م���ب���ادرة  ���س��م��ن  الأول  امل���خ���ي���م  ج�����اء 
“ خ���ط���وات ل��ل��ط��م��وح وال��ت��م��ك��ن “ 
اأقيم  ح���ن  ل��لأك��ادمي��ي��ة يف  ال��ت��اب��ع��ة 
“دعوة  م��ب��ادرة  �سمن  ال��ث��اين  املخيم 
بالتعاون  ال�سل�سال”  لفنون  مفتوحة 
مع جمل�س “اإرثي” للحرف املعا�سرة وكلية الفنون 

اجلميلة والت�سميم بجامعة ال�سارقة.

•• ال�صارقة-وام:

القدرات”  وبناء  للمعرفة  ب��ادري  “اأكادميية  نظمت 
باملراأة  ل��لرت��ق��اء  من��اء  ملوؤ�س�سة  التعليمي  ال����ذراع   -
الفرتا�سية  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة  اجل��ل�����س��ات  م��ن  �سل�سلة   -
اأ�سا�سيات  حول  افرتا�سين  ميمن  اإىل  بالإ�سافة 
ريادة الأعمال اأقيمت على مدار اأربعة اأ�سهر ا�ستهدفت 
وذلك  ال�سارقة  اإم���ارة  يف  اجل��ام��ع��ات  ط��لب  خللها 

للحرف  “اإرثي”  جمل�س  مع  بالتعاون 
املعا�سرة التابع ملوؤ�س�سة “مناء«.

وا���س��ت��ه��دف��ت اجل��ل�����س��ات ط��ل��ب��ة وك����وادر 
ال�سارقة وموؤ�س�ساتها  عدٍد من جامعات 
وكادراً  طالباً   20 مب�ساركة  التعليمّية 
من  و26  ال�سارقة  جامعة  من  تعليمياً 
و85  ال�سارقة  يف  الأمريكية  اجلامعة 
ال�سارقة  يف  العليا  التقنية  كليات  م��ن 
ال�سرطية  ال��ع��ل��وم  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن  و67 
املخيمان  ا���س��ت��ه��دف  ب��ي��ن��م��ا  ب��ال�����س��ارق��ة 

طلب جامعة ال�سارقة.
وذكرت الدكتورة منى اآل علي مدير اأكادميية بادري 
تاتي يف  الفعاليات  ه��ذه  ان  ال��ق��درات  وبناء  للمعرفة 

»نخيل« تطلق جممع تطلق »مروج الفرجان«
•• دبي-وام:

“مروج  ال�سكني اجلديد  العقاري- جممعها  املطور  �سركة نخيل-  اأطلقت 
اأكرب  – اأح���د  ال��ف��رج��ان  منطقة  يف  ف��ي��ل   418 ي�سم  ال���ذي  الفرجان” 

م�ساريع ال�سركة يف دبي.
اأربع  من  فيل   314 الفرجان  م��روج  م�سروع  من  الأوىل  املرحلة  وت�سم 
اإجمالية تبلغ  ن��وم مب�ساحات  104 فيلت من خم�س غ��رف  و  ن��وم  غ��رف 
5 ملين قدم مربع تقع و�سط م�ساحات خ�سراء وتتخللها جمموعة من 

املرافق الريا�سية والرتفيهية املخ�س�سة لل�سكان.
ي��ق��ع م�����س��روع م����روج و���س��ط منطقة ال��ف��رج��ان وع��ل��ى م��ق��رب��ة م��ن مركز 
البافيليون ونادي الفرجان وحمطة مرتو دبي حيث ي�سهل الو�سول اإليه 
ابن بطوطة.  زاي��د وم��ول  ال�سيخ  زاي��د و�سارع  ال�سيخ حممد بن  �سارع  من 

ومن املقرر بدء الأعمال الإن�سائية العام احلايل لتكتمل عام 2024.
يذكر اأن اأكر من 1700 متعامل لدى نخيل ا�ستثمروا بالفعل يف منطقة 
الفرجان التي متتد مب�ساحة 560 هكتاًرا وي�سكنها حوايل 26 األف ن�سمة 
وتاون  فيل   1700 اإىل  لين�سم  الفرجان  م��روج  م�سروع  وي��اأت��ي  حالًيا. 

هاو�س و 2800 �سقة �سكنية يف املنطقة.

•• دبي-الفجر: 

اأكد ال�سيد اأ�سرف حممود، رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة 
اأرا�س، اأهمية قانون وزارة القت�ساد الأخري ب�ساأن اإلغاء 
�سروط الوكيل املواطن لرتاخي�س الأن�سطة وال�سركات 
العاملية، وال�سماح للم�ستثمرين بتاأ�سي�س ومتلك الأعمال 

بالكامل، والذي �سيعمل على تعزيز ورفع 
املبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارات  وت��رية 
اإىل الدولة خلل الفرتة القادمة. واأ�سار 
القانون �سي�ساهم يف زيادة منو  باأن هذا 
اأن  خا�سة  الوطني،  القت�ساد  وانتعا�س 
معر�س “اإك�سبو 2020 دبي” �سي�ساهم 
يف جذب مزيد من تدفقات ال�ستثمارات 
الأجنبية يف متلف القطاعات احليوية 
رئي�س جمل�س  واأ���س��ار  الإم����ارات.  لدولة 
القانون  ب��اأن هذا  اأرا���س،  اإدارة جمموعة 

با�ستقطاب  ال��ر���س��ي��دة  للقيادة  الثاقبة  ال��روؤي��ة  يعك�س 
الدولة  مكانة  لتعزيز  املبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارات 
بيئة حمفزة  توفري  للأعمال من خلل  عاملية  كوجهة 
لل�ستثمار. ويرى حممود باأن الإمارات تعترب الوجهة 
املنطقة،  م�ستوى  على  الأج��ن��ب��ي  لل�ستثمار  الأن�����س��ب 
متكاملة  ا�ستثمارية  بيئة  توفري  على  الدائم  حلر�سها 
�سيفتح  القانون  ه��ذا  مثل  و�سن  وم��رن��ة، 
الأجانب  امل�ستثمرين  م��ن  م��زي��د  �سهية 
امل�ستثمر  لأن  نظراً  ال��دول��ة،  اإىل  للقدوم 
املواطن  معاملة  يعامل  اأ�سبح  الأجنبي 
يف جم�����ال ال����س���ت���ث���م���ار. وي���ت���وق���ع ب����اأن 
منواً  �ست�سهد  الأج��ن��ب��ي��ة  ال���س��ت��ث��م��ارات 
خ����لل ال���ف���رتة ال���ق���ادم���ة يف اإم������ارة دبي 
يتفوق  ب�سكل  ع��ام��ة،  والإم�����ارات  خ��ا���س��ًة 
الدولة  حققتها  ال��ت��ي  النمو  ن�سبة  على 

خلل الربع الأول من عام 2021.
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•• ال�صارقة-الفجر:

نوعه  م����ن  الأول  ه����و  اإجن�������از  يف 
ع���ل���ى م�������س���ت���وى دول������ة الإم���������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، د���ّس��ن��ت دائ����رة 
امل��ال��ي��ة امل��رك��زي��ة ب��ال�����س��ارق��ة، يوم 
اأم�����س الأرب���ع���اء، اإج�����راءات الربط 
والتكامل بن نظام الإي�سال الذكي 
“حت�سيل” الذي طورته الدائرة، 
العاملية  الرقمي  الدفع  وحمافظ 
 ،Apple Pay»« ب������اي  اأب�������ل 
 ،»Google Pay« وجوجل باي
 Samsung« ب��اي  و�سام�سوجن 
بنك  م��ع  بالتعاون  وذل��ك   ،»Pay
امل�سرق، للتجارة الإلكرتونية عرب 

الإنرتنت والتطبيقات الذكية.
وح�������س���ر ح���ف���ل ال���ت���د����س���ن ال����ذي 
�سعادة  ال�����دائ�����رة،  م��ق��ر  يف  اأق���ي���م 
الدائرة،  عام  مدير  ال�سايغ،  وليد 
الإدارات  م���وظ���ف���ي  ج����ان����ب  اإىل 
ال��ع��ل��ي��ا وف���ري���ق ع��م��ل امل�������س���روع يف 
امل���ال���ي���ة امل����رك����زي����ة، مم���ث���ل���ون عن 
الأ�سا�سي  ال�سريك  امل�����س��رق،  بنك 
يف اإجن���اح امل�����س��روع، و���س��ع��ادة �سامل 
التنفيذي  الرئي�س  امل��دف��ع،  �سعيد 
ل�����س��رك��ة راف����د حل��ل��ول امل��رك��ب��ات - 
ال�����س��ارق��ة لإدارة  ل�����س��رك��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
ال�ستثمارية  ال������ذراع  الأ�����س����ول، 
ال�������س���ارق���ة، ح��ي��ث كانت  حل��ك��وم��ة 
بتفعيل  قامت  جهة  اأول  “رافد” 
خدمات الدفع من خلل املحافظ 
ح�سور  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ع��امل��ي��ة، 
التنفيذي  املدير  الزرعوين،  اأمن 
الذكية،  للحلول  ���س��ح��اب  ل�سركة 
�سركة  عام  مدير  ال�ساعاتي،  وب��ان 

حت�سيل لتكنولوجيا املعلومات.

دفع ر�شوم املع�مالت 
واخلدم�ت لأي جهة
 حكومية اأو خ��شة

 ت�بعة حلكومة ال�ش�رقة
وبف�سل هذا الإجن��از الذي يهدف 
اإىل ت�سهيل عمليات الدفع يف اإجناز 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  امل��ع��ام��لت 
بطريقة �سهلة واآمنة مع احلفاظ 

من  املت�سارعة  الرقمية  التطورات 
الإي�سال  منظومة  ت��ط��وي��ر  اأج���ل 
ال��ذك��ي )حت�����س��ي��ل( ل��ي��ت��واك��ب مع 
حكومة  واإ�سرتاتيجات  توجيهات 
املركزية  امل��ال��ي��ة  ال�����س��ارق��ة ودائ����رة 
لتوفري  مت�ستمر  ب�سكل  ون�����س��ع��ى 
جت��رب��ة دف����ع رق��م��ي��ة رائ�����دة تلبي 
املجتمع يف  �سرائح  كافة  متطلبات 
اإمارة ال�سارقة، من جهات حكومية 
وخا�سة، حيث يعترب هذا الإجناز 
ه�����و ث����م����رة لأر�������س������دة اخل������ربات 
حت�سيل  ����س���رك���ة  مت��ت��ل��ك��ه��ا  ال���ت���ي 
لتكنولوجيا املعلومات لتظهر لكم 
اليوم خدمة تعد الأوىل من نوعها 
يف القطاعن احلكومي واخلا�س.  

م�شتقبل رقمي تن�ف�شي 
املدير  ال���زرع���وين،  اأم���ن  اأك���د  كما 
للحلول  �سحاب  ل�سركة  التنفيذي 
اخلدمة  ه��ذه  تد�سن  اأن  الذكية، 
تقدمي  الإم���ارة يف  توجهات  يدعم 
والتطبيقات  احل��ل��ول  م��ن  امل��زي��د 

تكنولوجيا  على  القائمة  الذكية 
القطاعات  متلف  يف  امل��ع��ل��وم��ات 
التحول  م�سرية  تعزيز  يف  وي�سهم 
ودولة  ال�سارقة  اإم���ارة  يف  الرقمي 

الإمارات العربية املتحدة.
“حتر�س  ال�����زرع�����وين:  واأ�����س����اف 
�سركة �سحاب للحلول الذكية على 
التعاون مع متلف  فر�س  تعزيز 
ال��ه��ي��ئ��ات وامل���وؤ����س�������س���ات يف اإم�����ارة 
وت�سعى  الإم���ارات  ودول��ة  ال�سارقة 
نحو املزيد من هذه ال�سراكات التي 
تناف�سي  رق��م��ي  مب�ستقبل  تب�سر 
العامل  دول  متلف  اإل��ي��ه  تتطلع 
واقعها  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��اً  ينعك�س  مب��ا 
ويح�سن  والقت�سادي  الجتماعي 

اخلدمات املقدمة للجمهور.«

من�شة �ش�ملة ملع�جلة
 الدفع�ت امل�لية الرقمية 

الذي  “حت�سيل”،  ن��ظ��ام  وي��وف��ر 
ملعاجلة  ����س���ام���ل���ة  م���ن�������س���ة  ي����ع����د 
الدفعات املالية الرقمية يف الوقت 

على م�ستويات اخل�سو�سية، اأ�سبح 
باإمكان متعاملي “حت�سيل” الذين 
 2.000.000 ع��دده��م  ي��ت��ج��اوز 
املعاملت  ر����س���وم  دف����ع  م��ت��ع��ام��ل، 
تابعة  ج����ه����ة  لأي  واخل�������دم�������ات 
حلكومة ال�سارقة، من خلل هذه 
املحافظ الثلث، وذلك على مدار 

ال�ساعة ومن اأي مكان. 

مواكبة اأحدث التطورات 
التقنية الع�ملية 

ال�سايغ،  ول����ي����د  �����س����ع����ادة  وق�������ال 
م��دي��ر ع��ام دائ���رة امل��ال��ي��ة املركزية 
روؤية  م��ن  ان��ط��لق��اً  بال�سارقة:” 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو 
ال�سارقة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
احلكيمة،  ال���ق���ي���ادة  وت���وج���ي���ه���ات 
املركزية  امل��ال��ي��ة  دائ�����رة  يف  ن��ع��م��ل 
التحول  ع��ل��ى مت��ك��ن  ب��ال�����س��ارق��ة، 
اخلدمات  وتقدمي  الذكي،  التقني 
امل��ب��ت��ك��رة، مب��ا ي�سهم يف  ال��رق��م��ي��ة 

وزيادة  املتعاملن،  على  التخفيف 
ويحقق  املتبعة،  الإج���راءات  كفاءة 
مالية  م���وارد  الر�سيدة  للحكومة 
م�����س��ت��دام��ة«. واأك�����د ���س��ع��ادة وليد 
اخلدمة  ه��ذه  تد�سن  اأن  ال�سايغ 
متعامل  م��ل��ي��وين  ن��ح��و  ���س��ي��م��ن��ح 
م�سجل يف نظام “حت�سيل” خياراً 
اأ���س��ه��ل واأ���س��رع لإجن���از دف��ع ر�سوم 
واخلا�سة،  احلكومية  معاملتهم 
دائماً  تعمل  ال���دائ���رة  اأن  م�سيفاً 
املقدمة  اخل���دم���ات  ع��ل��ى حت�����س��ن 
ل���ل���ج���م���ه���ور، مب����ا ي����واك����ب اأح�����دث 
العاملية، ومينح  التقنية  التطورات 
املزيد  املتعاملن  نف�سه  الوقت  يف 
م����ن اخل�����س��و���س��ي��ة والأم���������ان مع 
اإتاحة اخلدمة على مدار ال�ساعة. 

جمموعة وا�شعة من
 اخلي�رات املت�حة لتلبية 

متطلب�ت العمالء 
من جانبه، قال فيبهور موندهادا، 
اأعمال،  م��دي��ر  اأول،  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 

احليازة والتحالفات ال�سرتاتيجية 
ب�سراكتنا  “نفخر  امل�سرق:  يف بنك 
املالية  دائ���رة  م��ع  الأم���د  الطويلة 
امل��رك��زي��ة ب��ال�����س��ارق��ة. وم���ن خلل 
ت�سهيل طرق الدفع اجلديدة مثل 
 SamsungPayو  ApplePay
اأن  ن�������س���م���ن   ،GooglePayو
ل��دي��ه��ا جم��م��وع��ة وا�سعة  ال���دائ���رة 
لتلبية  امل���ت���اح���ة  اخل�����ي�����ارات  م����ن 
متطلبات العملء �سريعة التطور. 
و�سيوا�سل بنك امل�سرق �سعيه نحو 
لتحقيق  م��ب��ت��ك��رة  ح���ل���ول  ت���وف���ري 
ال���راح���ة والأم������ان وال�����س��ف��اف��ي��ة يف 
اإدارة واإجراء املعاملت عرب قنوات 

دفع متعددة«.

يوفر جتربة اأكر �شهولة 
من ناحيته، اأكد �سعادة �سامل �سعيد 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  املدفع، 
التابعة   - امل��رك��ب��ات  راف���د حل��ل��ول 
الأ�سول،  لإدارة  ال�سارقة  ل�سركة 
حلكومة  ال����س���ت���ث���م���اري���ة  ال��������ذراع 

حمافظ  م��ع  ال��رب��ط  اأن  ال�سارقة، 
اأكر  جتربة  يوفر  العاملية،  الدفع 
ويتيح  “رافد”،  لعملء  �سهولة 
ل��ه��م دف���ع ر����س���وم اخل���دم���ات التي 
تقدمها ال�سركة على مدار ال�ساعة 
الإلكرتونية،  ال��دف��ع  ب��واب��ة  ع��رب 
املالية  دائ���رة  اإىل  بال�سكر  وت��وج��ه 
املركزية بال�سارقة على جهودها يف 
ت�سريع وتب�سيط اإجراءات الربط.

تطوير منظومة
 الإي�ش�ل الذكي 

ال�ساعاتي  بان  اأك��دت  ومن جهتها، 
حت�سيل  �����س����رك����ة  ع��������ام  م�����دي�����ر 
وفق  ب���اأن  امل��ع��ل��وم��ات  لتكنولوجيا 
دائرة  مع  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة 
 2007 ع��ام  منذ  املركزية  املالية 
ج����اه����دي����ن على  ن���ع���م���ل  ون�����ح�����ن 
املقدمة  الدفع  بخدمات  الرت��ق��اء 
ال�سارقة  ح��ك��وم��ة  م��ت��ع��ام��ل��ي  اإىل 
من خلل تبني اأحدث ما تو�سلت 
ال��ي��ه ال��ت��ق��ن��ي��ات وال����س���ت���ف���ادة من 

للدفع  خ����دم����ات  ع�����دة  ال���ف���ع���ل���ي، 
�سواًء  ل��ل��م��ع��ام��لت،  الإل����ك����رتوين 
ال�سركات،  اأو  ب���الأف���راد  اخل��ا���س��ة 
دف����ع متعددة  ق���ن���وات  خ����لل  م���ن 
الإلكرتونية  ال��دف��ع  ب��واب��ة  منها: 
الأجهزة  ع��ل��ى  ال��ذك��ي  وال��ت��ط��ب��ي��ق 
الذكية ومعاملت رافد عرب جميع 
قنوات م�سرف ال�سارقة الإ�سلمي 
واأي�ساً معاملت رافد عرب تطبيق 

الدرد�سة الإلكرتونية.
وخ���لل احل��ف��ل، ق��دم��ت م��ريه بن 
املالية  الأنظمة  ق�سم  رئي�س  ه��ده، 
املالية  دائ�������رة  يف  وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات 
حول  تف�سيلياً  ع��ر���س��اً  امل��رك��زي��ة، 
ه����ذه اخل���دم���ة وم���ي���زات���ه���ا، حيث 
اأن  الدائرة حتر�س على  اأن  اأك��دت 
التقنيات  اب��ت��ك��ار  يف  �سباقة  ت��ك��ون 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن قيمة  ت���ق���دم  ال���ت���ي 
توجيهات  م���ع  مت��ا���س��ي��اً  م�����س��اف��ة، 
ت�سريع  يف  ال���ر����س���ي���دة  احل���ك���وم���ة 
التحول الرقمي، وتعزيز القدرات 
يف  احلكومية  للجهات  التناف�سية 
اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة ودول����ة الإم�����ارات 

العربية املتحدة. 
وليد  �سعادة  قام  ويف ختام احلفل، 
ال���دائ���رة  درع  ب��ت�����س��ل��ي��م  ال�����س��اي��غ، 
نائب  م����ون����ده����ادا،  ف��ي��ب��ه��ور  اإىل 
احليازة  اأعمال،  مدير  اأول،  رئي�س 
والتحالفات ال�سرتاتيجية يف بنك 
يف  البنك  جلهود  تقديراً  امل�سرق، 

الو�سول اإىل هذا الإجناز. 
املركزية  امل���ال���ي���ة  دائ�������رة  وت���ع���م���ل 
ب��ال�����س��ارق��ة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ع���دد من 
التي  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  الأه��������داف 
وتوفري  وت��ن��م��ي��ة  اإدارة  يف  ت��ك��م��ن 
وتطوير  ال���ن���ق���دي���ة،  ال�������س���ي���ول���ة 
وتنفيذ  الأداء،  م��وازن��ة  منظومة 
وفّعالة،  متكاملة  مالية  �سيا�سات 
املالية  يف  ع����امل����ي  من�������وذج  وب����ن����اء 
الذكي،  التحول  ومتكن  ال��ع��ام��ة، 
وتطبيق خدمات بفئة �سبع جنوم، 
اإ�سافة اإىل تعزيز منظومة الرقابة 
الداخلية، ومتكن املوارد الب�سرية 
التمّيز  ثقافة  وتطوير  امل��واط��ن��ة، 

والبتكار واإدارة الأداء املوؤ�س�سي.

بهدف ت�شهيل عملي�ت الدفع يف اإجن�ز املع�مالت احلكومية

»املالية املركزية بال�صارقة« تد�ّصن اإجراءات ربط نظام »حت�صيل« مع حمافظ الدفع العاملية

مالية ال�صارقة تد�صن اإجراءات ربط »غرفة راأ�س اخليمة« تبحث مع » �صفارة جورجيا« زيادة حجم التبادل التجاري وال�صتثماري
نظام حت�صيل مع حمافظ الدفع العاملية •• راأ�س اخليمة –الفجر

راأ�س  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  ا�ستقبلت 
اخليمة �سعادة باتا كالندادزي �سفري 
ج��م��ه��وري��ة ج���ورج���ي���ا ل����دى ال���دول���ة، 
امل�سرتكة  اجل���ه���ود  اإط������ار  يف  وذل�����ك 
لتنمية معدل التبادل التجاري وزيادة 

الأن�سطة ال�ستثمارية بن اجلانبن.
���س��ع��ادة حم��م��د ع��ل��ي م�سبح  ورح�����ب 
غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  النعيمي، 
راأ�س اخليمة، بهذا اللقاء كونه ي�سكل 
ف��اع��ل��ة بن  ���س��راك��ات  لإي���ج���اد  من�سة 
يعد  اللقاء  اأن  على  موؤكداً  الطرفن، 
ن��ح��و م��زي��د م��ن العلقات  ان��ط��لق��ة 
الثنائية والتعاون القت�سادي بن راأ�س 
اأهمية  اإىل  ولفتاً  وجورجيا،  اخليمة 
اإتاحة الفر�سة لرجال الأعمال لبحث 
ال�ستثمارية  والفر�س  التعاون  �سبل 
امل���ت���اح���ة ل����دى اجل���ان���ب���ن، مب���ا يعزز 
وينعك�س  الق���ت�������س���ادي���ة  ال���ع���لق���ات 
ال��ت��ب��ادل التجاري  زي����ادة ح��ج��م  ع��ل��ى 
اأن  النعيمي،  واأ���س��اف  الطرفن.  بن 
جذب  عنا�سر  متتلك  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
ال�����س��ي��اح��ة ح��ي��ث ت�����س��ع��ى الإم��������ارة يف 
العديد  تنفيذ  اإىل  ال��ق��ادم��ة  ال��ف��رتة 

من جانبه اأ�سار �سعادة باتا كالندادزي 
����س���ف���ري ج���م���ه���وري���ة ج����ورج����ي����ا ل���دى 
اأن زي��ارت��ه اىل راأ����س اخليمة  ال��دول��ة، 
ال�ستثمارية  بالبيئة  للتعريف  جاءت 
هناك،  املتاحة  والفر�س  جورجيا  يف 
و�سراكات،  م�����س��اري��ع  اإق���ام���ة  وب���ح���ث 
اجلورجية  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
توفر العديد من حمفزات ال�ستثمار 
ال�ستثمارات  جل����ذب  وال��ت�����س��ه��ي��لت 
التخلي�س  ي��ت��م��ي��ز  ح��ي��ث  الج��ن��ب��ي��ة، 
اجل����م����رك����ي ب�������س���ه���ول���ة الج�����������راءات، 
ال���ت�������س���ه���ي���لت على  م�����ن  وال����ع����دي����د 
الواردات وعلى متلك العقارات. واأكد 
���س��ف��ري ج��ورج��ي��ا ل���دى ال���دول���ة، على 
علقات  تعزيز  يف  اللقاء  ه��ذا  اأهمية 
ب��ن راأ�����س اخل��ي��م��ة وجورجيا  ال��ع��م��ل 
واإيجاد فر�س ا�ستثمارية جديدة بن 
لأ�سحاب  ال��دع��وة  موجهاً  اجلانبن، 
جورجيا  لزيارة  الإماراتين  الأعمال 
املتاحة،  ال�ستثمار  فر�س  وا�ستك�ساف 
جورجيا  يف  ال�����س��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع  واأن 
يعد واحداً من اكر القطاعات منواً، 
وذلك ملا تتميز به جورجيا من طبيعة 
األف   12 ل���  ت�سل  �سياحية  وم���واق���ع 

معلم تاريخي وثقايف.

من امل�ساريع ال�سياحية ال�سخمة، كما 
الفر�س  م��ن  العديد  توفر  اإىل  اأ���س��ار 
كون  املتميزة  وال�سناعية  ال��ت��ج��اري��ة 
الإم������ارة ت�����س��م م��اي��زي��د ع��ن 6000 
م�سنع تنتج العديد من املنتجات ذات 
وق��ال رئي�س جمل�س  العالية.  اجل��ودة 
ن�سعى  اأننا  اخليمة  راأ���س  غرفة  اإدارة 
راأ�س  معر�س  تنظيم  اإىل  ال��ع��ام  ه��ذا 

ال�سغرية  للم�ساريع  ال��دويل  اخليمة 
لأول  تنظيمه  مت  وال��ذي  واملتو�سطة، 
 220 و����س���م   2019 ع�����ام  يف  م�����رة 
�سركة من اأك��ر من 20 دول��ة، داعيا 
للم�ساركة  اجل��ورج��ي  الأع��م��ال  قطاع 
باملنفعة على  وال��ذي يعود  يف احل��دث 
اأن  النعيمي  واأو���س��ح  الأط���راف.  كافة 
غرفة راأ�س اخليمة لن تدخر جهداً يف 

توفري كافة البيانات ل�سفارة جورجيا 
يف  املتاحة  ال�ستثمارية  الفر�س  ع��ن 
على  و�سنعمل  املختلفة،  ال��ق��ط��اع��ات 
جمتمعي  ب��ن  ثنائية  ل��ق��اءات  تنظيم 
لكت�ساف  ال��ط��رف��ان  ل���دى  الأع���م���ال 
وال�ستثمارية  ال��ت��ج��اري��ة  ال���ف���ر����س 
امل��ت��ب��ادل��ة وال�����س��ع��ي اإىل ال���دخ���ول يف 
�سراكات ثنائية تعزز النمو امل�ستهدف. 

% اقت�صادية اأبوظبي تتيح 1105 اأن�صطة جتارية و�صناعية للتملك الأجنبي بن�صبة 100 
•• اأبوظبي-وام:

اأب��وظ��ب��ي عن  اأع��ل��ن��ت دائ���رة التنمية الق��ت�����س��ادي��ة 
حتديد 1105 اأن�سطة جتارية و�سناعية م�سجلة 
لغري  الق��ت�����س��ادي  ترخي�سها  ل��دي��ه��ا حل��ق مت��ل��ك 
مبا  واعتبارين  طبيعين  اأ�سخا�س  من  املواطنن 
مبلكية  التجارية  ال�سركات  متلك  ح��ق  لهم  يتيح 
على  الأن�����س��ط��ة  ه��ذه  ملمار�سة  ن�سبة  ب���اأي  اأو  ت��ام��ة 

م�ستوى اإمارة اأبوظبي.
جاء ذلك يف قرار �سادر عن الدائرة ب�ساأن الأن�سطة 
املتاحة للتملك الأجنبي وذلك ا�ستناداً اىل القوانن 
الحتادية واملحلية والقرارات ال�سابقة بهذا ال�ساأن 

خارطة  على  ابوظبي  ام���ارة  مكانة  م��ن  ي��ع��زز  مب��ا 
اأكد معاليه حر�س دائرة  العاملي.   كما  ال�ستثمار 
التنمية القت�سادية اأبوظبي على موا�سلة حت�سن 
بيئة الأعمال، من خلل ت�سهيل وتب�سيط ممار�سة 
الأعمال التجارية يف الإمارة، واإزالة كافة احلواجز 
التي تواجه امل�ساريع ال�ستثمارية، من خلل تقليل 
الأعباء على من�ساآت الأعمال، بالإ�سافة اإىل تقدمي 
فر�س  من  تزيد  التي  امل��ب��ادرات  وتطبيق  احلوافز 
جناح هذه املن�ساآت، وحتافظ على ا�ستمراريتها، مبا 

يدعم منوها وتو�سعها ب�سكل م�ستدام.
وج����اء يف ق����رار ال���دائ���رة ب�����س��اأن الأن�����س��ط��ة املتاحة 
للتملك الأجنبي اأنه يتم حتديث جدول الأن�سطة 

وخ��ا���س��ة امل��ر���س��وم ب��ق��ان��ون احت���ادي رق��م 26 لعام 
2020 ب�ساأن تعديل اأحكام القانون الحتادي رقم 
التجارية  ال�سركات  قانون  ب�ساأن   ،2015 لعام   2
ال�سركات  تاأ�سي�س  ل��لأج��ان��ب  تتيح  م��واد  باإ�سافة 
حممد  م��ع��ايل  وق���ال   .%  100 بن�سبة  ومتلكها 
القت�سادية  التنمية  دائ���رة  رئي�س  ال�سرفاء  علي 
الأن�سطة  قائمة  ال��دائ��رة  اإع���لن  اإن  اأب��وظ��ب��ي:   -
ليوؤكد  ياأتي  الجنبي  للتملك  املتاحة  القت�سادية 
املزيد  اأب��وظ��ب��ي على ج��ذب  اإم���ارة  ح��ر���س حكومة 
بيئة  وتعزيز  املبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارات  من 
املزيد  ا�سدار  وموا�سلتها  ومرنة،  تناف�سية  اأعمال 
للقطاع اخلا�س  املحفزة  وامل��ب��ادرات  ال��ق��رارات  من 

ال����وزراء  جمل�س  ل���ق���رارات  وف��ق��ا  للتملك  امل��ت��اح��ة 
حيث  ال�سرتاتيجي  الأث��ر  ذات  الأن�سطة  بتحديد 
ت�����س��ري ه���ذه الأن�����س��ط��ة ع��ل��ى ال�����س��رك��ات املرخ�سة 
وفق الت�سريعات ال�سادرة الحتادية واملحلية ب�ساأن 

تنظيم �سوابط الرتخي�س وفقا لنوع الن�ساط.
واأ�سار القرار اىل انه يحق لل�سركات القائمة تعديل 
اأو  الأن�سطة  للئحة  الم��ت��ث��ال  ب�سرط  اأو�ساعها 
املتبعة  اأخرى �سارية وذلك وفقا للإجراءات  قيود 
الدائرة حيث ميكن للمعنين الط��لع على  لدى 
اللكرتوين  املوقع  عرب  الأن�سطة  وقائمة  ال��ق��رار 
www.adbc.gov. للأعمال  اأبوظبي  ملركز 

.  ae

تريليون درهم حجم الودائع   1.88
امل�صرفية يف الإمارات بنهاية مار�س

•• اأبوظبي - وام:

 0.2% بن�سبة  ال��دول��ة  يف  العاملة  البنوك  ل��دى  امل�سرفية  ال��ودائ��ع  اإجم���ايل  ارتفع 
بنهاية �سهر مار�س املا�سي 2021 حيث بلغت تريليونا و881.3 مليار درهم مقابل 
تريليون و878.4 مليار درهم بنهاية فرباير من العام اجلاري. واأرجعت اإح�ساءات 
يف  و1.1%   0.04% بن�سبة  زي��ادة  اإىل  امل�سرفية  ال��ودائ��ع  ارتفاع  املركزي  امل�سرف 
ودائع املقيمن وودائع غري املقيمن على التوايل يف حن ارتفعت ودائع املقيمن نتيجة 
بن�سبة  “ن1”  النقد  وارتفع عر�س   .3.9% بن�سبة  القطاع احلكومي  ارتفاع ودائع 
%2.8 من 624.9 ملي����ار دره�����م بنهاية فرباير 2021 اإىل 642.3 ملي�����ار درهم 
املا�سي  ال�سهر  م�ستوى  عند  “ن3”  النق���د  عر�س  ظل  فيما   2021 مار�س  بنهاي��ة 

بقيمة 1766.4 مليار درهم يف ظل ارتفاع يف الودائع احلكومة مبقدار 8.5 مليار.

للركاب  مي��ك��ن  ح��ي��ث  امل���ح���م���ول، 
ح��ج��ز م��رك��ب��ات م��ت��ل��ف��ة ح�سب 
على  التطبيق  وي��ت��وف��ر  رغبتهم 

 Android و iOS

النقل  ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر  ت�����س��ه��م يف 
من خلل الطلع على املن�سات 
ال��ع��امل��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة امل�����س��ارك��ة يف 

املعر�س .

•• عجمان -الفجر:

لوتاه  حم��م��د  ع��م��ر  ����س���ع���ادة  زار 
امل����دي����ر ال����ع����ام ل��ه��ي��ئ��ة ال���ن���ق���ل – 
عجمان من�سة الهيئة يف معر�س 
العربي2021  ال�����س��ف��ر  ����س���وق 
الع�سرين،  و  ال��ث��ام��ن��ة  ب���دورت���ه 
اأب�����رز اجلهود  ح��ي��ث اط��ل��ع ع��ل��ى 
اجلديدة  امل�����س��اري��ع  وامل�����ب�����ادرات 
لعملئها  الهيئة  تقدمها  ال��ت��ي 

ا�ستجابة ملتطلبات اجلمهور.
املعر�س  ����س���ع���ار  م����ع  مت��ا���س��ي��ا  و 
لل�سفر  جديد  )فجر  العام  لهذا 
الهيئة  ا�ستعر�ست  ال�سياحة(  و 
التي  النقل  خدمات  من  العديد 
النقل  ق��ط��اع  ب��ت��ط��وي��ر  ���س��اه��م��ت 
يف اإم�����ارة ع��ج��م��ان حت��ق��ي��ق روؤي���ة 

الإمارة 2021.
تعريفية  جولة  الهيئة  قدمت  و 
جل���م���ه���ور امل���ع���ر����س م����ن خ���لل 

يف  خدماتها  متلف  ا�ستعرا�س 
ال�سياحة  و  النقل  املجالت  كافة 
العربة  و  ع��ج��م��ان  ك�����س��ت��ة  م��ث��ل 
 Route( وبالإ�سافة اىل تطبيق

.) Ajman
من�ستها  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��ر���س��ت  و 
النقل ال�سياحي )ك�ستة ( و �سلطت 
الثقافية  امل��ق��وم��ات  على  ال�����س��وء 
اإمارة  متتلكها  التي  وال�سياحية 
ال�سياح  نقل  خ��لل  م��ن  عجمان 
لأه�����م امل��ع��ال��������������������������������م ال���رتاث���ي���ة و 
الإمارة  يف  ال�سياحية  و  الثقافية 
ا�سطبل  و  ع��ج��م��ان  متحف  م��ث��ل 
الأماكن  م��ن  غ��ريه��ا  و  اخل��ي��ول 
�سياحي  بالإ�سافة لوجود مر�سد 
باملناطق  ل��ل��ت��ع��ري��ف  متخ�س�س 

الرتاثية .
النقل  ال���ه���ي���ئ���ة  وا����س���ت���ع���ر����س���ت 
التي   ) )ع���ربة عجمان  ال��ب��ح��ري 
ت���ت���م���ي���ز ب���ال���ط���اب���ع ال������رتاث������ي و 

العريق  ال��رتاث  جماليات  تعك�س 
ت�����س��ه��م بجذب  ال���ت���ي  ل����لإم����ارات 

اجلمهور مبختلف فئاته .
و ا�ستمع �سعادته اإىل �سرح خلدمة 
» Route Ajman » والتي تعد 
التنقل  جم��ال  يف  جديدة  جتربة 
به  تتميز  م��ا  و  الأج���رة  ب�سيارات 

من تنوع و خ�سو�سية . 
و اأ�ساف �سعادته اأن هذه اخلدمة 
ت��ل��ب��ي ال��ط��ل��ب��ات امل��ت��ن��ام��ي��ة على 
اأعلى  لتحقيق  الأج����رة  م��رك��ب��ات 

درجة من ر�سا املتعاملن . 
 Route  « خ���دم���ة  اأن  اأ�����س����ار  و 
لتلبية  م�����س�����س��ه   «  Ajman
احلجوزات و لتغطي كافة مناطق 
اإمارة عجمان متوفرة على مدار 

ال�ساعة . 
املركبة  طلب  ميكن  اأن��ه  واأو���س��ح 
ع���ن ط���ري���ق احل���ج���ز م���ن خلل 
تطبيق » Route » على الهاتف 

ال�سفر  ���س��وق  م��ع��ر���س  اإن  اأك���د  و 
فر�سه  ي���ع���د  العربي2021 
لك��ت�����س��اب ال��ك��ث��ري م��ن اخل���ربات 
املعارف مبختلف املجالت و التي 

دناتا تو�صع عمليات ال�صحن يف مطار �صيدين
•• دبي-وام:

ملدة  اإي��ج��ار  عقد   - اجلوية  للخدمات  العامل  العاملي  امل��زود   - دناتا  وقعت 
خم�س �سنوات مع مطار �سيدين لتو�سيع مرفق ال�سحن احلايل يف حمطة 

ال�سحن اجلوي الدولية باإ�سافة 4800 مرت مربع اإىل املرافق احلالية.
واملت�سل  مربع  م��رت   16300 م�ساحته  البالغة  املو�سع  امل��رف��ق  و�سي�سم 
التحميل  من�سات  م��ن  اأك���رب  ع���ددا  ال��ط��ائ��رات  وق���وف  �ساحة  م��ع  مبا�سرة 
ن�سب  و�سيجري  والإنتاجية  املناولة  ق��درة  زي��ادة  اإىل  بالإ�سافة  والتنزيل 
العاملة  الرافعة  عمل  لتعزز   2021 عام  منت�سف  بحلول  اإ�سافية  رافعة 

حاليا.
وتدير دناتا يف اأ�سرتاليا �ست حمطات �سحن يف �سيدين واأديليد وبري�سنب 
�سنويا عرب  األ��ف طن   300 وب��ريث وتتعامل مع نحو  وداروي���ن وملبورن 
البلد لأكر من 20 من عملئها من الناقلت اجلوية.وا�ستثمرت دناتا 
واملعدات  التحتية  البنية  يف  كبري  ب�سكل  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  خ��لل 

والتدريب لتوفري حلول مبتكرة لل�سوق الأ�سرتالية.
و�سممت  وملبورن  �سيدين  مطاري  يف  م��رّبدة  �سحن  مرافق  دناتا  وتدير 
هذه املرافق ل�سمان املرونة وتلبية متلف املتطلبات ما يتيح لفرق دناتا 
تقدمي حلول ل ت�ساهى للتحكم يف درجة احلرارة والتخزين لعملئها من 
الناقلت اجلوية.كما ت�ستخدم حاويات مربدة يف كل املطارين ما ي�سمن 
اأعلى م�ستويات اجلودة يف اإدارة �سل�سلة التوريد عند التعامل مع الب�سائع 

احل�سا�سة لدرجة احلرارة.

عمر حممد لوتاه يتفقد من�صة هيئة النقل بعجمان يف معر�س �صوق ال�صفر 

اخل�سو�سية  م�ستويات  على  احلفاظ  مع  واآمنة  �سهلة 
يتجاوز  ال��ذي��ن  “حت�سيل”  متعاملي  ب��اإم��ك��ان  اأ���س��ب��ح 
املعاملت  ر�سوم  دفع  متعامل   2.000.000 عددهم 
واخلدمات لأي جهة تابعة حلكومة ال�سارقة من خلل 
هذه املحافظ الثلث وذلك على مدار ال�ساعة ومن اأي 

مكان.
وقال �سعادة وليد ال�سايغ مدير عام دائرة املالية املركزية 
ال�سيخ  ال�سمو  روؤية �ساحب  بال�سارقة :” انطلقا من 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور 
الأع��ل��ى ح��اك��م ال�����س��ارق��ة وت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة احلكيمة 
متكن  على  بال�سارقة  املركزية  املالية  دائ���رة  يف  نعمل 
الرقمية  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  ال��ذك��ي  التقني  ال��ت��ح��ول 
وزيادة  املتعاملن  التخفيف على  ي�سهم يف  املبتكرة مبا 
الر�سيدة  للحكومة  ويحقق  املتبعة  الإج����راءات  ك��ف��اءة 

موارد مالية م�ستدامة ».
نحو  �سيمنح  اخل��دم��ة  ه��ذه  تد�سن  اأن  ال�سايغ  واأك���د 
خيارا  “حت�سيل”  ن��ظ��ام  يف  م�سجل  متعامل  مليوين 
اأ�سهل واأ�سرع لإجناز دفع ر�سوم معاملتهم احلكومية 
دائ��م��ا على  تعمل  ال���دائ���رة  اأن  اإىل  م�����س��ريا  واخل��ا���س��ة، 
اأحدث  املقدمة للجمهور مبا يواكب  حت�سن اخلدمات 
نف�سه  ال��وق��ت  يف  ومي��ن��ح  ال��ع��امل��ي��ة  التقنية  ال��ت��ط��ورات 
اإتاحة  مع  والأم���ان  اخل�سو�سية  من  املزيد  املتعاملن 

اخلدمة على مدار ال�ساعة.

•• ال�صارقة -وام:

اإجراءات  اأم�س  بال�سارقة  املركزية  املالية  دائ��رة  د�سنت 
الربط والتكامل بن نظام الإي�سال الذكي “حت�سيل” 
الذي طورته الدائرة وحمافظ الدفع الرقمي العاملية 
 Google« ب���اي  وج��وج��ل   Apple Pay»« ب���اي  اأب����ل 
Pay«، و�سام�سوجن باي »Samsung Pay« بالتعاون 
الإنرتنت  ع��رب  الإلكرتونية  للتجارة  امل�سرق  بنك  م��ع 
والتطبيقات الذكية يف اإجن��از هو الأول من نوعه على 

م�ستوى الدولة.
ح�سر حفل التد�سن، الذي اأقيم يف مقر الدائرة، �سعادة 
موظفي  جانب  اإىل  ال��دائ��رة  ع��ام  مدير  ال�سايغ  وليد 
املركزية  املالية  امل�سروع يف  العليا وفريق عمل  الإدارات 
وممثلن عن بنك امل�سرق - ال�سريك الأ�سا�سي يف اإجناح 
امل�سروع و�سامل �سعيد املدفع الرئي�س التنفيذي ل�سركة 
ال�سارقة لإدارة  التابعة ل�سركة  املركبات -  رافد حللول 
ال�سارقة حيث  ال�ستثمارية حلكومة  الذراع   - الأ�سول 
الدفع  خدمات  بتفعيل  قامت  جهة  اأول  “رافد”  كانت 
من خلل املحافظ العاملية بالإ�سافة اإىل ح�سور اأمن 
للحلول  ���س��ح��اب  ل�سركة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال���زرع���وين 

الذكية.
اإىل ت�سهيل عمليات  وبف�سل هذا الإجن��از الذي يهدف 
الدفع يف اإجناز املعاملت احلكومية واخلا�سة بطريقة 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي -الفجر

من  الأوىل  اجل��ول��ة  ال��ي��وم  تنطلق 
مناف�سات كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س 
جوجيت�سو  يف  للجوجيت�سو،  الدولة 
الريا�سية  زاي������د  مب���دي���ن���ة  اأري����ن����ا 
بالعا�سمة اأبوظبي. وت�ستعد �سيدات 
يف  لهن  م�ساركة  لأول  اجلوجيت�سو 
اإعلن  عقب  املهمة  البطولة  ه��ذه 
عن  للجوجيت�سو  الإم������ارات  احت���اد 
ال�����س��ي��دات يف خطوة  ف��ئ��ة  اإ����س���اف���ة 
تعك�س الأهمية املتزايدة للدور الذي 
اأ�سبحت تلعبه املراأة الإماراتية على 

�سعيد هذه الريا�سة. 
ويقول �سعادة حممد �سامل الظاهري 

ن����ائ����ب رئ����ي���������س احت��������اد الإم�����������ارات 
للجوجيت�سو اإن كاأ�س �ساحب ال�سمو 
بطولة  للجوجيت�سو  الدولة  رئي�س 
�ساهمت  عاملية  مبوا�سفات  حملية 
يف حتويل اأه��م اأه���داف الحت��اد اإىل 
م�ستوى  تعزيز  ع��رب  ملمو�س  واق��ع 
ال�����دول�����ة ورف����ده����م  ال����لع����ب����ن يف 
على  ق��ادري��ن  لي�سبحوا  ب��امل��ه��ارات، 
البطولت  اأب����رز  يف  ال��وط��ن  متثيل 

واملحافل الدولية.
اإىل  ي�سعى جاهدا  اأن الحت��اد  واأك��د 
لأف�سل  وف���ق���ا  ب���ط���ولت���ه  ت���ط���وي���ر 

املمار�سات العاملية على �سعيد ريا�سة 
املكانة  من  يعزز  ومبا  اجلوجيت�سو، 
ريا�سة  ب��ه��ا  تتمتع  ال��ت��ي  ال��را���س��خ��ة 
م�سريا  ال����دول����ة.  يف  اجل��وج��ي��ت�����س��و 
اإىل  ال�����س��ي��دات  ف��ئ��ة  اإ���س��اف��ة  اأن  اإىل 
البطولة، واإدخال بع�س التحديثات 
امل�ساركة  واآل��ي��ة  اللعب  ق��واع��د  على 
مب�ستوى  ي���رت���ق���ي  اأن  ����س���اأن���ه  م����ن 
اأبعاد  اإىل  ب��ه��ا  ل��ي�����س��ل  امل��ن��اف�����س��ات 
املجال  اإف�����س��اح  ع��ن  ج��دي��دة، ف�سل 
منتخباتنا  ولع���ب���ات  لع��ب��ي  اأم�����ام 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م�����س��ارك��ة الأو�����س����ع يف 

باملزيد  والظفر  القادمة  البطولت 
من اخلربات والإجناز. 

البطولة  اأهمية  اأن  �سعادته  واأو�سح 
حتمل  اإن��ه��ا  ح��ي��ث  با�سمها  تتج�سد 
الدولة،  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ا�سم 
اإق����ب����ال كبريا  مم���ا ج��ع��ل��ه��ا ت�����س��ه��د 
ع��ل��ى امل�������س���ارك���ة م���ن ق��ب��ل الأن���دي���ة 
والأك����ادمي����ي����ات ال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ع اإىل 
باللقب.  ل��ل��ظ��ف��ر  ب���ق���وة  امل��ن��اف�����س��ة 
�سي�ستمتع  الأوىل  وللمرة  اأنه  ولفت 
رائعة  ب��ن��زالت  اجلوجيت�سو  ع�ساق 
وهو  للريا�سين من كل اجلن�سن 

ال��ق��ي��ادة الر�سيدة  ي��واك��ب روؤي����ة  م��ا 
الريا�سة  ه����ذه  ان��ت�����س��ار  ت��ع��زي��ز  يف 
الدولة  داخ����ل  ال��ن��ب��ي��ل��ة  ال��ق��ي��م  ذات 
وخ��ارج��ه��ا، وج��ه��ود احت���اد الإم���ارات 
للجو جيت�سو يف ترجمة هذه الروؤية 

احلكيمة.
لل�سيدات  ال��ف��ر���س��ة  اإت���اح���ة  وح����ول 
للم�ساركة يف البطولة توؤكد البطلة 
باملز  اأكادميية  من  اهلل  عبد  بلقي�س 
التي   777 ف���ري���ق   – ال��ري��ا���س��ي��ة 
هذه  اأن  ال�����س��اب��ات  ف��ئ��ة  يف  ت��ن��اف�����س 
املبادرة تعك�س حر�س احتاد الإمارات 

العنا�سر  توفري  على  للجوجيت�سو 
على  امل���راأة  ت�ساعد  التي  وامل��ق��وم��ات 
التفوق يف امليدان الريا�سي وامل�ساركة 

يف حتقيق الإجنازات الوطنية.
اأنها  ال��ه��ا���س��م��ي  بلقي�س  واأو���س��ح��ت 
بالغة  ب�����س��ع��ادة  ي�سعرن  وزم��ي��لت��ه��ا 
الأغلى  ال��ب��ط��ول��ة  يف  مل�����س��ارك��ت��ه��ن 
موؤكدة  الأوىل  للمرة  وذل��ك  حمليا 
ل��ه��ن حافزا  ي�����س��ك��ل  الأم�����ر  ه���ذا  اأن 
الب�ساط  على  اأداء  اأف�����س��ل  لتقدمي 
ال��ف��وز وم��وا���س��ل��ة م�سرية  رغ��ب��ة يف 

النجاح. 

م�ساركة  ب��اأو���س��ع  البطولة  وت��رح��ب 
من الريا�سين من متلف الأوزان 
املفتوح  احل������زام  ب��ن��ظ��ام  ل��ل��ت��ن��اف�����س 
 16 )حت��ت  النا�سئن  ف��ئ��ات  �سمن 
عاما(   18 )حت��ت  وال�سباب  ع��ام��اً( 

والكبار )فوق 18 عاما(.
البطولة  ت�����س��ه��د  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
مناف�سات قوية بن لعبن ميثلون 
م�ستوى  على  واأكادميية  نادياً   16
مناف�سات  ت��ن��ط��ل��ق  ح��ي��ث  ال����دول����ة، 
تقام  بينما  ال��ي��وم،  م�ساء  ال�سيدات 
ومّتهد  غ�����دا.  ال����رج����ال  م��ن��اف�����س��ات 

الأندية  اأم��ام  الطريق  اجلولة  ه��ذه 
الأدوار  اإىل  للتاأهل  والأك��ادمي��ي��ات  
فر�سها  وم�������س���اع���ف���ة  ال���ن���ه���ائ���ي���ة، 
للمناف�سة على لقب الكاأ�س الغالية. 
وت���ق���ام ال��ب��ط��ول��ة و����س���ط اإج������راءات 
اح������رتازي������ة، وف����ق����ا ل���ل���ربوت���وك���ول 
ل�����س��م��ان �سلمة  امل��ع��ت��م��د  ال�����س��ح��ي 

اللعبن امل�ساركن،
وت��اأت��ي اجل��ول��ة الف��ت��ت��اح��ي��ة لكاأ�س 
ختام  اأع����ق����اب  يف  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
نائب  دوري  م��ن  ال��ث��لث  اجل����ولت 
الإم���ارات  اأم  ودوري  ال��دول��ة  رئي�س 
للجوجيت�سو، والتي �سهدت م�ساركة 
اأنحاء  جميع  من  الريا�سين  مئات 

الدولة.

•• اأبوظبي-وام:

�سباب  ت��ع��اق��د  ك����ان   2020 دي�����س��م��رب   15 يف 
الأه���ل���ي دب���ي م��ع امل����درب ال��وط��ن��ي م��ه��دي علي 
"كلمة ال�سر" يف م�سرية الفريق بدوري اخلليج 

العربي، وكل م�سابقات املو�سم.
ففي دوري اخلليج العربي .. كان الفريق - الذي 
اأنهى املو�سم "امللغي" الأخري -2019 2020 
ب�سبب جائحة كورونا يف �سدارة الرتتيب - قد 
 2020- اجلديد  املو�سم  يف  مباريات   9 خا�س 
3 انت�سارات فقط، وتعادل  2021، حقق فيها 
هذه  لتبقى  م��ب��اراة،  يف  وخ�سر  مواجهات،   5 يف 
ال��ن��ت��ائ��ج واح����دة م��ن اأ���س��ع��ب ب��داي��ات��ه يف دوري 
ال�سابع  املركز  يحتل  كان  حيث  العربي،  اخلليج 

يف الرتتيب قبل اأن يتوىل مهدي علي املهمة.
ومع نهاية امل�سابقة الأطول والأ�سعب يف الكرة 
جنح   .. العربي"  اخل��ل��ي��ج  "دوري  الإم���ارات���ي���ة 
الثالث  املركز  اإىل  فريقه  قيادة  يف  علي  مهدي 
اجلزيرة  م��ن  ك��ل  بعد  امل�سابقة  ترتيب  ب��ج��دول 
وح�سد  "الو�سيف"..  ي��ا���س  وب��ن��ي  "البطل"، 
املدرب مع �سباب الأهلي 3 كوؤو�س يف هذا املو�سم 
ال��ع��رب��ي، ثم  وك��اأ���س اخلليج  ال�سوبر،  ك��اأ���س  ه��ي 
كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة الذي �سمن 
له التاأهل اإىل دوري اأبطال اآ�سيا مبا�سرة دون اأن 

يخو�س مواجهات "امللحق" القاري.
�سباب  كان ر�سيد  املهمة  قبل تويل مهدي علي 
14 نقطة /املركز ال�سابع/،  الأهلي يف ال��دوري 
ولكنه جنح حتت قيادته يف اإنهاء املو�سم باملركز 

اأن البطولة لو  امل��راق��ب��ن  ك��ل  ال��ث��ال��ث، وي���درك 
راأي  للفريق  ل��ك��ان  اأخ���رى  ج���ولت   3 ا�ستمرت 
اآخ����ر يف امل��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى ال��ل��ق��ب. وح��ق��ق �سباب 
10 مرات فوز، وتعادل يف  الأهلي حتت قيادته 
يخ�سر �سوى مرة واحدة، وح�سد  6 مرات، ومل 

نقطة.  36
ال�سادرة  والأرق���ام  الإح�سائيات  توؤكد  واإج��م��ال 
عن رابطة املحرتفن الإماراتية اأن �سباب الأهلي 
العربي  اخلليج  دوري  يف  م��واج��ه��ة   26 خ��ا���س 
تعادل  ف��وزا، و11   13 املو�سم، حقق فيها  ه��ذا 
لي�سبح "ملك التعادلت"، وخ�سارتن فقط مبا 
اأقل فريق تعر�س للخ�سائر يف البطولة  يجعله 
خ�سائر"،   3 املت�سدر"  اجل��زي��رة  على  متفوقا 
وبني يا�س الو�سيف "4 خ�سائر"، واأنهى املو�سم 

الأهلي  �سباب  50 نقطة. و�سدد لعبو  بر�سيد 
منها الفريق 52 هدفا،  �سجل  ت�سديدة،   318
واأنهى 9 مباريات ب�سباك نظيفة. وكان اللعب 
م�ساركة  الفريق  لعبي  اأك��ر  خي�سو�س  اإي��ج��ور 
ك��ان عبد  2067 دق��ي��ق��ة، فيما  ب���  امل��ب��اري��ات  يف 
من  معدل  اأعلى  �ساحب  اللعب  هيكل  العزيز 
بينهما  مت��ري��رة،   1366 بر�سيد  ال��ت��م��ري��رات 
الأعلى  الر�سيد  �ساحب  كارتابيا  فيدريكو  كان 
مراوغة،   41 ب��واق��ع  الناجحة  امل���راوغ���ات  م��ن 
الت�سديدات  م��ن  خي�سو�س  اي��ج��ور  ر�سيد  وك��ان 
على مرمى املناف�سن هو الأعلى بن كل زملئه 
ب��واق��ع 58 ت�����س��دي��دة، وجن��ح ال��لع��ب نف�سه يف 

�سناعة 8 اأهداف وت�سجيل 12 هدفا.
ومن الأرقام امللفتة ل�سباب الأهلي يف هذا املو�سم 

.. اأنه �سدد 146 ت�سديدة بن قائمي وعار�سة 
46 هدفا من داخل منطقة  املناف�سن، و�سجل 
بالقدم  اجل���زاء و6 م��ن خ��ارج��ه��ا. و23 ه��دف��ا 
�سربات  م��ن  و11  ب��ال��ي�����س��رى،  و16  ال��ي��م��ن��ى، 
راأ���س��ي��ة. وب��ل��غ اإج��م��ايل ع���دد م���راوغ���ات لعبيه 
 164 على  وح�سل  م��راوغ��ة،   276 الناجحة 
الإجمالية  وبلغت عدد متريراته  ركنية،  �سربة 
13783 متريرة بن�سبة دقة %85.5، وح�سل 
42 بطاقة �سفراء، وحالتي طرد،  لعبوه على 

وا�ستقبلت �سباكه 30 هدفا.

وي��ع��د م��ه��دي ع��ل��ي /55 ع��ام��ا/ اأ���س��ه��ر مدرب 
الأوملبي  املنتخب  وق��اد  الإط���لق،  اإم��ارات��ي على 
الأول  وامل��ن��ت��خ��ب   ،2012 ل��ن��دن  اأومل��ب��ي��اد  اإىل 
الثالث  واملركز   ،2013 اخلليج  كاأ�س  لقب  اإىل 
من  ي�ستقيل  اأن  ق��ب��ل   ،2015 اآ���س��ي��ا  ك��اأ���س  يف 
من�سبه يف مار�س 2017. و�سبق اأن قاد مهدي 
موؤقتة مرتن،  ب�سفة  اأي�سا  الأهلي  �سباب  علي 
فرباير  حتى   2009 نوفمرب   20 من  الأوىل 
حتى   2017 يناير   2 من  والثانية   ،2010

يونيو 2018.

•• دبي-وام:

مباريات  توقيت  القدم  لكرة  الآ�سيوي  الحت��اد  اعتمد 
اآ�سيا  ت�����س��ف��ي��ات  ال�����س��اب��ع��ة م���ن  امل��ج��م��وع��ة  وم���لع���ب 
امل�����س��رتك��ة امل��وؤه��ل��ة ل��ن��ه��ائ��ي��ات ك��اأ���س ال��ع��امل 2022، 
املتبقية  مبارياتها  �ستقام  والتي   ،2023 اآ�سيا  واأمم 
3 اإىل  ب�سكل جممع يف مدينة دبي خلل الفرتة من 
الوطني  منتخبنا  �سيخو�س  حيث  املقبل،  يونيو   15
مبارياته على ا�ستاد زعبيل بنادي الو�سل، فيما �ستقام 
مباريات املنتخبات الأخرى على ا�ستاد اآل مكتوم بنادي 

الن�سر.

وتقرر اأن ي�ستهل منتخبنا مبارياته مبواجهة ماليزيا 
ويف  يونيو،   7 تايلند  �سيواجه  فيما  يونيو،   3 ي��وم 
يونيو،   11 ي��وم  اإندوني�سيا  �سيواجه  الثالثة  امل��ب��اراة 
مبواجهة  يونيو   15 ي��وم  م��ب��اري��ات��ه  �سيختتم  بينما 
متام  يف  امل��ب��اري��ات  ك��ل  ت��ق��ام  اأن  على  فيتنام،  منتخب 

ال�ساعة 8:45 م�ساء.
ويوا�سل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته 
ال��ي��وم��ي��ة يف امل��ل��ع��ب ال��ف��رع��ي ب���ن���ادي ال��و���س��ل �سمن 
الآ�سيوية  للت�سفيات  ا���س��ت��ع��داداً  ال��داخ��ل��ي  مع�سكره 
 2022 ال��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات  اإىل  امل��وؤه��ل��ة  امل�سرتكة 
الدولة  يف  �سُتقام  التي   ،2023 اآ�سيا  كاأ�س  ونهائيات 

اعتباراً من الثالث من �سهر يونيو املقبل.
الهولندي  ق���ي���ادة  ت��دري��ب��ات��ه حت���ت  ال��ف��ري��ق  وي������وؤدي 
ف���ان م��ارف��ي��ك وج��ه��ازه امل�����س��اع��د مب�����س��ارك��ة اللعبن 
وحممد  الظنحاين،  وف��ه��د  خ�سيف،  علي  وه��م  ك��اف��ة 
ال�سام�سي، وعادل احلو�سني، وبندر الإحبابي، و�ساهن 
عبدالرحمن، ووليد عبا�س، وحممود خمي�س، وحممد 
ويو�سف  املحرمي،  وح�سن  احلمادي،  وخليفة  برغ�س، 
ج���اب���ر، وحم��م��د ال��ع��ط��ا���س، وع��ل��ي ���س��امل��ن، وعبداهلل 
وعبداهلل  ح�سن،  وم��اج��د  النقبي،  وع��ب��داهلل  رم�سان، 
حمد، وفابيو دي ليما، وخلفان مبارك، وكايو كانيدو، 
�سالح،  وع��ل��ي  ال��زع��اب��ي،  وطحنون  احل��م��ادي،  وخليل 

وعلي  ع��ي��د،  جمعة  وحم��م��د  �سهيل،  ع��ب��داهلل  وح����ارب 
مبخوت و�سبي�ستيان تيجايل.

ودية  م��ب��اراة  املقبل  الث��ن��ن  ي��وم  منتخبنا  وي��خ��و���س 
اأمام نظريه الأردين با�ستاد را�سد بنادي �سباب الأهلي 
الت�سفيات. وحر�س يو�سف  الأخ��رية قبل  الربوفة  يف 
ح�����س��ن ال�����س��ه��لوي ال��ن��ائ��ب ال���ث���اين ل��رئ��ي�����س احتاد 
الوطنية  املنتخبات  القدم رئي�س جلنة  الإم��ارات لكرة 
الفنية على احل�سور ب�سكل يومي يف ملعب  وال�سوؤون 
مبتطلبات  املتعلقة  اجلوانب  كافة  ملتابعة  التدريبات 
اح��ت��ي��اج��ات اجلهاز  ك��ل  ت��وف��ري  على  وال��ع��م��ل  املنتخب 

الإداري والفني واللعبن.

اليوم.. انطالق مناف�صات اجلولة الأوىل من كاأ�س �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة للجوجيت�صو
• الظ�هري: اإ�ش�فة فئة ال�شيدات يرتقي مب�شتوى البطولة وي�شل به� اإىل اأبع�د جديدة    

ح�صاد دوري اخلليج العربي )3(.. مهدي علي »كلمة ال�صر« يف عودة الفريق اإىل �صكة النت�صارات

»الآ�صيوي« يعتمد توقيت وملعب مباريات منتخبنا يف الت�صفيات القارية



اجلمعة  21    مايو   2021  م   -   العـدد   13245  
Friday    21   May   2021   -  Issue No   13245الفجر الريا�ضي

1818

العامل �سبع مرات الربيطاين لوي�س  "احلرب الكلمية" بن بطل  ا�ستعرت 
هاميلتون و�سائق ريد بول الهولندي ماك�س فري�ستابن قبل "حرب ال�سوارع" 
يف الإمارة موناكو التي ت�ستقبل بعد غٍد الأحد املرحلة اخلام�سة من بطولة 

العامل للفورمول واحد.
واأثنى �سائق مر�سيد�س على اأهمية املناف�سة التي جتمعه مع مطارده املبا�سر 
ماك�س" "لديه  "ماد  اأن  وت��ر  على  ع��ازف��اً  فري�ستابن،  ال��ع��ام  ه��ذا  اللقب  على 

الكثري ليربهنه".
وياأتي كلم هاميلتون )36 عاماً( من واقع فوزه ب�سبعة األقاب عاملية وت�سدره 
متقدماً  انت�سارات،   3 من  نقطة   94 بر�سيد  ال�سائقن  لرتتيب  العام  هذا 
بفارق 14 عن الهولندي الفائز بجائزة اإمييليا - رومانيا على حلبة اإميول 
كاتالونيا  حلبة  على  يوماً   15 قبل  حقق  ال��ذي  هاميلتون  واأق��ّر  الإيطالية. 

الإ�سبانية فوزه ال�98 يف م�سريته ب�"الحرتام املتبادل" بينهما.
ال�سائَقن، فيما  وتنذر البطولة هذا العام مبزيد من ال�سور التناف�سية بن 
اأن  بات ع�ساق البطولة العاملية ينتظرون �سراع "الطار جنب الطار"، علماً 

املنعطف الأّول على حلبة اإميول �سهد الحتكاك الوحيد بينهما حتى الآن.
قال هاميلتون "اأعتقد اأين فعلت الأف�سل بتفادي جميع احلوادث حتى الآن، 
ولكن ما زال اأمامنا 19 جائزة كربى وميكن اأن يح�سل احتكاك بيننا، اآمل 

اأّل يح�سل ذلك".
ل�ست  و"اأنا  ليربهنه"،  الكثري  ل��دي��ه  )م��اك�����س(  اأن  رمب��ا  "اأعتقد،  واأ���س��اف 
امل��دى الطويل. هو م��اراث��ون ولي�س  واأن��ا هنا على  ذات��ه  املركب  بال�سرورة يف 

�سباقاً �سريعاً... وهذا هو ال�سبب اأين اأملك الأرقام التي لدّي".
واأردف "�ساأ�ستمر يف ذلك و�ساأبذل ق�سارى جهدي للتاأكد من جتنب الحتكاك 

مع بع�سنا البع�س".
مل يتاأخر رد فري�ستابن )23 عاماً(، راف�ساً ما جاء على ل�سان مناف�سه اذ قال 

لبرهنه". �سيء  اأي  لدّي  "لي�س 
نتجنب  "اأن  اخ��رى،  �سباقات   3 يف  ثانياً  ح��ّل  وال��ذي  اإمي��ول  الفائز يف  وتابع 
الحتكاك، هو اأمر ن�سعى اإليه معاً. قمنا بعمل جيد، وهذا اأمر �سحيح. ولكننا 
نت�سابق بقوة، وجتنبنا الحتكاك، لذا، لناأمل يف اأن نتابع على املنوال ذاته واأن 

نبقى على احللبة ونت�سابق بق�ساوة �سد بع�سنا البع�س".
املقامة يف �سوارع الم��ارة من بن الع��رق يف  وُتعترب جائزة موناكو الكربى 
البطولة العاملية، وقد اُدرجت جمدداً هذا العام على روزنامة "الفئة الوىل" 

بعدما قرر القيمون عليها الغاء ال�سباق يف العام املا�سي ب�سبب تداعيات تف�سي 
فريو�س كورونا.

كما ي�سهد ال�سباق هذا العام مواكبة جماهريية حيث �سي�سمح حلوايل 7500 
اللقاح  تلقوا  امل�ساهدين  لبع�س  ال�سماح  بعد  امل��درج��ات،  يف  بالتواجد  متفرج 
امل�ساد ل� "كوفيد19-" بح�سور جائزة البحرين وثم بر�سلونة )1000 عرب 

القرعة(.
فوزه  ليحقق  فري�ستابن  اأم���ام  اخل�����س��ارة   2019 ع��ام  يف  هاميلتون  وجتنب 
الثالث يف الإمارة، غري اأنه نظراً لتطور اداء �سيارة ريد بول يف هذا العام من 

املتوقع اأن ن�سهد املزيد من ال�سراوة يف �سباق الحد.
الفوز  ج��داً  ال�سعب ج��داً  "�سيكون من  اأك��د عليه الربيطاين بقوله  وه��ذا ما 
على ريد بول يف عطلة نهاية ال�سبوع. لطاملا كانت هذه احللبة جيدة بالن�سبة 

لهم، ونظراً لقرب الفارق بيننا، ميكن اأن تتخيل هذا ال�سبوع قدرتهم على اأن 
يكونوا يف املقدمة".

وختم "لكن �سنبذل ق�سارى جهدنا للتاأكد اأّل يح�سل ذلك".
وافق النم�سوي توتو وولف على كلمات �سائقه قائًل "نخو�س عطلة ال�سبوع 

ونحن نعرف انهم الفريق الذي يتوجب علينا الفوز عليه".
ف��ري��د ومكتظ  ا���س��ب��وع  "انه  الإم����ارة  اإىل  ب��ال��ع��ودة  �سعادته  وع���رّب وول���ف ع��ن 
ون��ح��ن نحب  ل��ل��خ��ط��اأ.  ه��ام�����س  اأي  دون  م��ن  وال���ف���رق،  لل�سائقن  ب���الح���داث 

التحدي".
والثانية  الوىل  الفرتتان  �ستقام  موناكو،  يف  راح��ة  يوم  اجلمعة  اعتماد  ومع 
الر�سمية  وال��ت��ج��ارب  الثالثة  للفرتة  حت�����س��رياً  اخلمي�س،  احل���رة  للتجارب 
ال�سبت. وجتعل ال�سوارع املتعرجة واملنعطفات ال�سيقة من التجاوزات مهمة 

"امتحان"  اأكرب على  ب�سكل  الرتكيز  �سعبة ومادعة يف بع�س الحيان، مع 
يوم ال�سبت بدًل من �سباق الحد، حيث انطلق 11 �سائقاً من اآخر 15 فائزاً، 

من املركز الأّول.
99 يف  ال���  وف���وزه  الول  امل��رك��ز  م��ن   101 ال���  انطلقته  وٌي��ط��ارد هاميلتون 
م�سريته يف عطلة ا�سبوع �سباق موناكو، يف وقت ما زال �سجل فري�ستابن يخلو 

من الفوز يف الإمارة.
املتو�سط منا�سبة  البحر البي�س  �ساحل  املقامة على  ت�سكل هذه اجلولة  كما 
يف   750 ال���  �سباقه  �سيخو�س  ال��ذي  ال��ربي��ط��اين  وليام�س  لفريق  تاريخية 

الفورمول واحد منذ تاأ�سي�سه يف عام 1977.
والكندي  را�سل  ج��ورج  الربيطاين  �سائقاه  ياأمل  ال�سعيدة،  املنا�سبة  هذه  ويف 
نيكول�س لطيفي يف ح�سد نقاطيهما الوىل لهذا العام ل�سالح فريق هو ثاين 
اأكر املتوجن عند ال�سانعن مع 9 األقاب عاملية خلف فرياري )16(، اإىل 7 

األقاب لل�سائقن.
ووحدهما فرياري وماكلرين متكنا من جتاوز هذه العتبة )750 جائزة( يف 
البطولة العاملية، علماً اأن الثاين جدد عقد �سائقه الربيطاين لندو نوري�س 
بداية  يف  يقدمه  ال��ذي  الرائع  الداء  بف�سل  قادمة  اأع��وام  لعدة  عاماً(   21(

املناف�سات مع املركز الثالث على حلبة اإميول كاأف�سل نتيجة.
ويحتل ابن ال� 21 عاماً املركز الرابع يف ترتيب ال�سائقن بعد دخوله جدول 
دانيال  ال���س��رتايل  زميله  يحتل  فيما  املا�سية،  الربعة  ال�سباقات  يف  النقاط 

ريكياردو، الفائز مرتن يف موناكو، املركز ال�سابع.
املركز  يف  بوتا�س  فالتريي  الفنلندي  مر�سيد�س  �سائق  نوري�س،  ي��ط��ارد  كما 
الثالث مع 47 نقطة، علماً اأن الربيطاين هو ال�سائق الوحيد هذاالعام الذي 
اإىل  ب�سعوده  بوتا�س(  )هاميلتون-فري�ستابن-  املقدمة  ثلثي  خرق  يف  جنح 

من�سة التتويج.
اخلام�س  امل��رك��ز  لوكلري �ساحب  ���س��ارل  الم����ارة  اب��ن  ف���رياري  �سائق  وي��اأم��ل 
ا�سرار  جيداً  يعرف  ال��ذي  وه��و  جيدة  نتيجة  يحقق  اأن  ال�سائقن،  ترتيب  يف 

ال�سوارع واحللبة ومنعطقاتها والنتوءات.
العام وح�سد  التتويج هذا  اإىل من�سة  الأوىل  وي�سعى لوكلري لل�سعود للمرة 
نقاطه الأوىل يف موناكو بعد ان�سحابن عامي 2018 )مع �ساوبر( و2019 
ب�  ال��ف��وز  يت�سمن  �سجله  ان  علما  اجلامح"،  "احل�سان  م��ع  الول  ع��ام��ه  يف 

ذاته. العام  يف  وبلجيكا  اإيطاليا  �سباقي  "الحمر" يف 

ا�ستقبال  املنظمة  اللجنة  توا�سل 
الوفود امل�ساركة يف الن�سخة الثالثة 
اآ���س��ي��ا للرجل  ع�����س��رة م���ن ب��ط��ول��ة 
– دبي  وال�سيدات للملكمة دلهي 
الدولة  ت�ست�سيفها  التي   2021
لأول م��رة خ��لل ال��ف��رتة م��ن 21 
وينظمها  اجل����اري  م��اي��و   31 اإىل 
والإماراتي  الآ���س��ي��وي  الحت���ادي���ن 
ل��ل��م��لك��م��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع الحت���اد 
دبي  وجم��ل�����س  للملكمة  ال��ه��ن��دي 
ال��ري��ا���س��ي، وت���ق���ام م��ن��اف�����س��ات��ه��ا يف 

فندق لو مرييديان املطار بدبي.
وت����ت����واج����د ف������رق ال����س���ت���ق���ب���ال يف 
و�سول  ل��ت��ي�����س��ري  دب�����ي  م�����ط�����ارات 
والفنين  وامل�����درب�����ن  امل���لك���م���ن 
وامل�سرفن  والإداري��������ن  واحل���ك���ام 
عمل  وجل��ان  املنتخبات  جميع  من 
الفرق  وتعمل  الآ���س��ي��وي،  الحت���اد 

اإج��راءات دخ��ول الوفود  اإنهاء  على 
و�سهولة  بي�سر  ال��دول��ة  اأر����س  اإىل 
بالفندق  الإقامة  اإىل مقر  ونقلهم 
����س���م���ن ال������ربوت������وك������ول اخل����ا�����س 

والإجراءات الحرتازية املعتمدة.
كافة  امل���ن���ظ���م���ة  ال���ل���ج���ن���ة  واأن�����ه�����ت 
البطولة  لن��ط��لق  ال���س��ت��ع��دادات 
حيث مت ت�سييد حلبتن مبوا�سفات 
عاملية، الأوىل يف القاعة الرئي�سية 
الر�سمية،  للمناف�سات  و�ستخ�س�س 
ف��ي��م��ا ت���وج���د احل��ل��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة يف 
و�ستخ�س�س  ال���ف���رع���ي���ة  ال���ق���اع���ة 
مركًزا  جتهيز  مت  كما  للتدريبات، 
ا بالتعاون مع م�ست�سفى  طبًيا خا�سً
التي  التخ�س�سي  ال��ط��ب��ي  ب����رامي 
���س��ت��ت��وىل الإ�����س����راف ال��ط��ب��ي على 
ال��ب��ط��ول��ة ح��ي��ث ���س��ي��ت��واج��د فريق 
الريا�سي  الطب  املخت�سن يف  من 

للفرق  ال���ط���ب���ي  ال����دع����م  ل���ت���ق���دمي 
وعلج احلالت الطارئة.

من  طبي  فريق  توفري  �سيتم  كما 
الفحو�سات  لإج��راء  ال�سحة  وزارة 
ال��ط��ب��ي��ة وم�����س��ح��ة الأن�����ف جلميع 
البطولة  يف  والعاملن  امل�ساركن 
اأث��ن��اء ف��رتة البطولة  ل��ع��دة م���رات 
ال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى �سلمة  اأج�����ل  م���ن 
املنا�سبة  الأج���واء  وتوفري  اجلميع 
التناف�س  اأف�سل م�ستويات  لتقدمي 
توفري  ���س��ي��ت��م  ك��م��ا  ال���ب���ط���ول���ة،  يف 
اإ���س��ع��اف جم��ه��زة بجانب  ���س��ي��ارات 

�سالة املناف�سات.
للبطولة  املنظمة  اللجنة  وتعقد 
واملنتخبات  للفرق  الفني  الجتماع 
ظ��ه��ر ي���وم الأح����د 23 م��اي��و، يليه 
ي���ق���ام حفل  م�����س��اء   8 ال�����س��اع��ة  يف 
افتتاح البطولة، وتنطلق مناف�سات 

م�ساء  الثامنة  ال�ساعة  يف  البطولة 
يوم الثنن 24 مايو وت�ستمر حتى 

يوم الثنن 31 مايو 2021.
وامللكمات  امللكمن  ع��دد  وو�سل 
ال�����ذي�����ن اأك�����������دوا م�������س���ارك���ت���ه���م يف 
البطولة اإىل 237 ملكم من 21 
دولة، كما و�سل عدد احلكام الذين 
التحكيمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ���س��ي��دي��رون 
فيما  ح��ك��م،   19 اإىل  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
اإىل  الفنين  املندوبن  ع��دد  و�سل 
البطولة  هذه  وتعد  مندوب.   13
الأك����رب يف ال��ق��ارة الآ���س��ي��وي��ة ومن 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال���ب���ط���ولت  اأق������وى 
م�ساركة  م��ن  تت�سمنه  مل��ا  ال��ع��امل 
نخبة اللعبن وامل�سنفن الأوائل 
وتعترب  ال�����ع�����امل،  م�������س���ت���وى  ع���ل���ى 
املحطة ال�ستعدادية والأخرية قبل 
 2021 طوكيو  لأومل��ب��ي��اد  التوجه 

الآ�سيويون  امل��لك��م��ون  ي��ع��د  ح��ي��ث 
يف ����س���دارة امل��ر���س��ح��ن لإح�����راز ما 
اأوملبية  م��ي��دال��ي��ة   15 ع��ن  ي��ق��ل  ل 
ومت  امل���لك���م���ة،  اأوزان  م��ت��ل��ف  يف 
بنظام  دق���ي���ق  ب����روت����وك����ول  و����س���ع 
الفقاعة ل�سمان �سلمة امل�ساركن 
البطولة  يف  امل��ت��واج��دي��ن  وج��م��ي��ع 
وف��ق الإج����راءات الح��رتازي��ة التي 

لإدارة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اأ���س��درت��ه��ا 
الأزمات والكوارث يف دبي.

دبي الري��شية تنقل احلدث
جميع  الريا�سية  دب��ي  ق��ن��اة  اأن��ه��ت 
الإجراءات اخلا�سة بالبث املبا�سرة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  البطولة  لفعاليات 
والحتاد  للبطولة  املنظمة  اللجنة 

الآ������س�����ي�����وي ل���ل���م���لك���م���ة ال����ذي����ن 
وف�����را ل��ل��ق��ن��اة ال��وط��ن��ي��ة ال���رائ���دة 
النزالت  لبث  الت�سهيلت  جميع 
العربية  باللغة  بتعليقن  مرفقة 
والإجنليزية اإ�سافة اإىل تخ�سي�س 

ا�ستوديو فني لتحليل البطولة.
الريا�سية  دب�����ي  ق���ن���اة  و����س���ت���وف���ر 
الآ�سيوية  القنوات  اإىل  البث  اإ�سارة 

بالتعاون  ال���وط���ن���ي���ة  ال���ري���ا����س���ي���ة 
للملكمة  الآ���س��ي��وي  الحت����اد  م��ع 
اإتاحة  اأج���ل  م��ن  املنظمة  واللجنة 
الريا�سة  ه���ذه  ل��ع�����س��اق  ال��ف��ر���س��ة 
ملتابعة اأقوى البطولت للم�ساهمة 
امل���لك���م���ة على  ري���ا����س���ة  ن�����س��ر  يف 
والقارة  الإم������ارات  دول����ة  م�����س��ت��وى 

الآ�سيوية.

•• دبي -الفجر

اأيه اأف �سي للمباراة النهائية   تاأهل فريقا �سيتي اأف �سي وفريق 
للبطولة الودية لكرة قدم النا�سئات حتت 17 عاماً املقرر اإقامتها 
ي��وم  بعد غد الأح��د على ملعب ذياب  الثامنة والن�سف م�ساء  يف 

عوانة مبقر احتاد الكرة باخلوانيج.
وي�سهد اليوم ذاته اإقامة مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع ، 
والتي �ستجمع فريق جو برو مع فريق الحتاد ال�ساعة ال�ساد�سة 
ف��وزه على  اأف �سي بعد  تاأهل فريق �سيتي  والن�سف م�ساًء. وج��اء 
ف��ري��ق ج���و ب���رو ب��ث��لث��ة اأه�����داف ل��ه��دف ���س��م��ن م��ب��ارات��ي ال���دور 

 ، الأرب��ع��اء   الأول  اأم�س   التي جرت م�ساء  للبطولة  النهائي  قبل 
وبالنتيجة نف�سها متكن فريق اأيه اأف �سي من حتقيق الفوز على 
فريق الحتاد. من ناحية اأخرى ، يلتقي فريق الإمارات مع فريق 
والتي   ، وال�ساد�س  اخلام�س  املركزين  حتديد  م��ب��اراة  يف  اإمباير 

�سُتلعب يوم غد ال�سبت يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساًء. 

جائزة موناكو الكربى.. فري�صتابن التهديد الأبرز لهاميلتون

»الإمارات للدراجات« يحرز املركز الثاين
 يف املرحلة ال� 11 من »جولة اإيطاليا«

•• روما-وام:

الهوائية  للدراجات  الإم��ارات  فريق  من  كويف  األي�ساندرو  الإيطايل  قدم 
اأداء قويا يف املرحلة احلادية ع�سرة من جولة اإيطاليا، ومتكن من الفوز 
باملركز الثاين يف ال�سباق الذي اأقيم على م�سار بطول 162 كم، انطلقا 
من بريوغيا، و�سول اإىل مونالت�سينو، وتخلله قطاع مر�سوف باحل�سى 

يف اآخر 70كم .
اأقوى الدراجن يف املجموعة املتقدمة التي  ال�سباق كاأحد  وبرز كويف يف 
عن  دقيقة   12 بنحو  ال��ت��ق��دم  يف  جنحت  حيث  دراج����ن،   10 ت�سمنت 

يف  مناف�سيه  على  التقدم  من  كويف  يتمكن  اأن  قبل  الرئي�سية،  املجموعة 
الكيلومرتات الع�سر الأخرية من ال�سباق.

وو�سل األي�ساندرو اإىل الكيلومرت الأخري اإىل جانب مناف�سه ماورو �سميد 
القوي  اأدائ���ه  بف�سل  الأخ���ري  متكن  حيث  /كيبيكا-اأ�سو�س/،  فريق  م��ن 
من جتاوز كويف وانتزاع املركز الأول، ليحل كويف يف املركز الثاين بفارق 
الأوىل  م�ساركته  خ��لل  التتويج  من�سة  �سعود  ب��ذل��ك  و�سمن  �سئيل، 

بجولة اإيطاليا.
وتعليقا على الفوز باملركز الثاين، قال األي�ساندرو كويف : " كنت متفائل 
كانت  البداية  اأن  برغم  املتقدمة،  املجموعة  اإىل  ان�سمامي  بعد  ب��اأدائ��ي 

بعودتي  �سعيد  فاإنني  ول��ذا  الإ�سابات،  من  لعدد  تعر�ست  حيث  متعرة، 
واأ�سعر باحلما�س والتفاوؤل ".

واأ�ساف " يف ريا�سة الدراجات نواجه م�ساعر الفوز واخل�سارة، ومع اأنني 
خ�سرت املركز الأول، اإل اأنني ل�ست نادما على اأدائي، فقد بذلت ق�سارى 
و�ساأحاول  اإيطاليا،  جولة  يف  اأمامنا  طويل  الطريق  زال  وم��ا  ج��ه��دي، 

حتقيق نتيجة اأف�سل يف املراحل املقبلة".
وي�ستعد الدراجون حاليا للم�ساركة يف املرحلة الثانية ع�سرة والأطول يف 
212كم  تقام على م�سار جبلي بطول  والتي  العام،  اإيطاليا لهذا  جولة 

انطلقا من �سيينا و�سول اإىل بانو دي رومانا.

�صيتي واأيه اأف �صي يتاأهالن لنهائي البطولة 
الودية لكرة قدم النا�صئات

ا�شتمرار و�شول املنتخب�ت امل�ش�ركة, واملوؤمتر الفني 23 اجل�ري

اللجنة املنظمة تنهي ال�صتعدادات 
لبطولة اآ�صيا للمالكمة

فالمنغو يحجز مقعدًا يف ثمن 
نهائي ليربتادوري�س

كيتو  دي  ليجا  اأم����ام  اأر���س��ه  ع��ل��ى  �سعبا  ت��ع��ادل  ال��ربازي��ل��ي  فلمنجو  ح��ق��ق 
كاأ�س  لبطولة  النهائي  ثمن  ل��ل��دور  ال�سعود  �سمن  لكنه   2-2 الإك�����وادوري 

ليربتادوري�س القارية يف اأمريكا اجلنوبية كمت�سدر للمجموعة ال�سابعة.
وعانى فلمنجو من نق�س عددي يف �سفوفه بعد طرد ويليان اأراو )ق15(، 

لكنه جنح يف التقدم بهدف اأول بوا�سطة بيدرو )ق32(.
ال�سيوف �سرعان ما قلبوا الطاولة بهدفن لفرانكلن جريا )ق35(  اأن  اإل 
وجوهان خولن )ق60(، قبل اأن يدرك جو�ستافو هرنيكي التعادل لفلمنجو 

قبل دقيقتن على نهاية املباراة.
ليربتادوري�س،  كاأ�س  من   2019 ن�سخة  بطل  الربازيلي،  الفريق  ويوا�سل 

احلفاظ على �سجله خاليا من الهزائم يف البطولة.
على  الأرجنتيني  �سار�سفيلد  فيليز  ف��از  املجموعة  بنف�س  اأخ���رى  م��ب��اراة  ويف 

اأونيون ل كالريا الت�سيلي بهدفن لواحد، ليخطف و�سافة املجموعة.
اأملادا  وتياجو  )ق2(  تاراجونا  كري�ستيان  من  كل  لفيليز  الفوز  ه��ديف  �سجل 

)ق39(، بينما جاء هدف ال�سيوف الوحيد عرب جي�سون فارجا�س )ق5(.
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الفجر الريا�ضي

•• تو�صكانا - وام:

و�سلت بعثة فريق فر�سان الإمارات اإىل اإيطاليا خلو�س مناف�سات بطولة كاأ�س 
العامل للقدرة التي حتت�سنها مدينة بيزا باإقليم تو�سكانا غدا مب�ساركة اأكر من 
80 فار�ساً من 32 دولة من بينها 6 دول عربية هي الإمارات ، واململكة العربية 
ال�سعودية، ومملكة البحرين، و�سلطنة عمان، واجلزائر و منتخب العراق الذي 
اليوم  للقدرة  رو�سور  �سان  قرية  وت�سهد  البطولة.  تاريخ  يف  مرة  لأول  ي�سارك 

اإجراءات الفح�س الفني والبيطري وقيا�سات اأوزان الفر�سان امل�ساركن.
وتقام البطولة مل�سافة 160 كلم برعاية �سركة لوجنن. ميثل منتخب الإمارات 
وعبداهلل غامن  مكتوم،  اآل  دمل��وك  بن  ال�سيخ حمد  اأب��رزه��م  الفر�سان  نخبة من 

املري، و�سامل حمد ملهوف الكتبي، و�سامل العوي�سي.
التي  الظروف  ب�سبب  املا�سي  العام  تاأجيلها  مت  اأن  بعد  البطولة  تنظيم  وج��اء 
فر�ستها جائحة كورونا . ويقام ال�سباق بنظامي الفردي والفرق، ويتم اختيار 
اأف�سل ثلثة فر�سان من الفريق للمناف�سة على لقب الفرق، واإذا مل ت�سارك اأي 

دولة ب� 3 فر�سان على الأقل، ل يحق لها املناف�سة يف ترتيب الفرق.
واأكد اللواء خبري حممد عي�سى العظب املدير الإداري لبعثة منتخب الإمارات 
املدير العام لنادي دبي للفرو�سية، جاهزية فر�سان الإمارات للمناف�سة يف ال�سباق 
الذي ي�سهد م�ساركة دولية وا�سعة م�سريا اإىل اأن فر�سان الإمارات على قدر الثقة 
والرعاية  الدعم  ظل  يف  والتميز،  الريادة  م�سوار  موا�سلة  اأج��ل  من  والتحدي 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  العرب �ساحب  فار�س  والهتمام من 
"رعاه اهلل" بطل العامل  ال��وزراء حاكم دبي  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة  بريطانيا،  مبونديال   2012 عام  يف  للقدرة 
حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، بطل العامل 

للقدرة يف نورماندي بفرن�سا عام 2014.
بطولة  كانت  بيزا  مدينة  ا�ست�سافتها  عاملية  بطولة  اآخ��ر  اأن  العظب  واأ���س��اف 
العامل لل�سباب والنا�سئن عام 2019، والتي �سهدت تاألق فر�سان الإمارات بعد 
�سيطرتهم على املراكز اخلم�سة الأوىل وال�ستحواذ على لقبي الفردي والفرق، 

ما يدعو اإىل التفاوؤل مبوا�سلة م�سرية الإنت�سارات واعتلء من�سات التتويج .
العامل للقدرة من  الن�سخة احلالية لبطولة  اأن  ال�سبو�سي  امل��درب حممد  واأك��د 
�سمن  امل�ستحدثة  ال��ق��وان��ن  ب�سبب  املنتخبات،  جميع  على  ال��ب��ط��ولت  اأ�سعب 
الإجراءات الحرتازية �سد كورونا مبدياً تفاوؤله جتاه م�ساركة منتخب الإمارات 
املنتخب  اأن  اإىل  م�سرياً  الأول  وامل��رك��ز  ال��ذه��ب  ح�سد  اإىل  دائ��م��اً  يتطلع  ال��ذي 
ال�سباين �ساحب امليدالية الذهبية يف عام 2016 �سيكون من اأقوى املنتخبات 

التي �ستناف�س منتخبنا على اللقب اإ�سافة اإىل املنتخب البحريني.
اأر�سية بيزا من خلل  اأرقاما قيا�سية على  اأن فر�سان الإم��ارات حققوا  واأو�سح 
اأن ظروف البطولة احلالية تختلف ب�سبب  اإل  ال�سابقة،  امل�ساركات والإجن��ازات 
الأنظمة احلديثة وال�سعبة التي و�سعها الحتاد الدويل للفرو�سية على م�ستوى 
مدربي  اأن  على  و�سدد  املناف�سة،  يخدم  ل  بع�سها  واأن  خا�سة  الفح�س،  عملية 

وفر�سان الإمارات يبذلون اأق�سى ما لديهم لتمثيل الدولة باأف�سل �سورة.
واو�سح املدرب اإ�سماعيل حممد اأن فر�سان الإم��ارات ميلكون �سجل حافل من 
الإجنازات يف تاريخ �سباقات القدرة والتحمل، بف�سل ما حتظى به الريا�سة من 
دعم واهتمام من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الأب  �سموه  يعترب  رع��اه اهلل، حيث  دب��ي،  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 

الروحي لهذه الريا�سة وملهم الفر�سان الأول يف ريا�سة الآباء والأجداد .
ومن ناحيته قال املدرب خليفة غامن املري، اإن طموح فر�سان الإمارات هو املركز 
الأول يف البطولة، خا�سة اأنهم ميلكون اخلربة الكافية للتعامل مع ال�سباق �سواء 

الإمارات  خيول  اأن  اإىل  م�سرياً  القدرة،  ميادين  من  غريها  اأو  بييزا  اأر�سية  يف 
تعترب من اأف�سل اخليول يف العامل برغم غياب امل�ساركة يف الفرتة املا�سية عن 
تقلي�س  يف  و�ساهم  اخليول  تاأهيل  �سعوبة  اإىل  اأدى  مما  الأوروب��ي��ة  البطولت 

اخليارات املر�سحة للقائمة النهائية.
واأ�ساف اأن بطولة العامل للقدرة حتتاج اإىل اأن يكون الفار�س قد اأنهى �سباقات 
اأن ميلك احل�سان  160 كلم مع اخليل، كما يجب  120 كلم، ومل�سافة  مل�سافة 
م�ساركة دولية مرة واحدة مل�سافة 120 كلم، ومرتن مل�سافة 160 كلم، م�سددا 
على اأن اخليول اجليدة مل جتد الفر�سة الكافية هذا املو�سم للتاأهل اإل اأن ذلك 

ل يعترب عذراً يف املناف�سة العاملية.
اأجواء  ب�سبب  اإيجابيا  البطولة يف مايو يعترب عامل  اأن تقدمي موعد  واأ�ساف 
ونتمنى  املا�سية،  بالن�سخ  مقارنة  ال�سنة،  من  الفرتة  ه��ذه  يف  املنا�سب  الطق�س 
ال�سر�سة  املناف�سة  برغم  الإم��ارات  لفر�سان  الأول حليفاً  باملركز  الفوز  يكون  اأن 
املتوقعة. ورحبت اللجنة املنظمة بجميع امل�ساركن يف بطولة العامل للقدرة عرب 
موؤمتر �سحفي عقد اأم�س يف قلب مدينة بيزا ، نحدث فيه دوت�سيو بارتولوت�سي 
املدير الريا�سي للألعاب غري الوملبية يف ايطاليا، وجيان لوكا املدير التنفيذي 
ال�سياحة  ممثل  بي�ساتيني  وباولو  للجهة املنظمة "�سي�ستي ما اإيفنت اآي تي" ، 
الدويل  الحت��اد  والتحمل يف  ال��ق��درة  اأب��ودي��ة مديرة جلنة  وكري�ستينا  بيزا،  يف 
للبطولة،  الر�سمي  ال��راع��ي  لوجنن  �سركة  ممثل  كولن  وب��ري��ان  للفرو�سية، 

بح�سور عدد من الوفود ومتلف و�سائل الإعلم.
واأ�ساد املتحدثون يف املوؤمتر ال�سحفي بالرتتيبات اخلا�سة بالبطولة واجلهود 
ب�سبب  العامل  بها  مر  التي  التحديات  رغ��م  املنظمة  اللجنة  قبل  من  املبذولة 
جائحة كورونا، والتي ت�سببت يف تاأجيل موعد احلدث من �سبتمرب 2020 اإىل 

مايو يف العامل احلايل، متمنن التوفيق جلميع امل�ساركن يف ال�سباق.

حقق باري�س �سان جرمان لقبه الرابع ع�سر يف كاأ�س فرن�سا لكرة القدم والثاين توالياً بفوزه 
�سان دوين يف �سواحي  دو فران�س" يف  "�ستاد  النهائي -2�سفر على موناكو على ملعب  يف 

العا�سمة خلف اأبواب مو�سدة.
و�سجل الأرجنتيني ماورو ايكاردي )19( وكيليان مبابي )81( هديف اللقاء ليبقي الفريق 

على اآماله بتحقيق الثنائية املحلية هذا املو�سم.
التوايل، حيث  على  وال�سابع  الفرن�سية  العا�سمة  فريق  تاريخ  ال�19 يف  النهائي  هذا  وك��ان 

حقق اللقب يف �ست منها، با�ستثناء خ�سارته اأمام رين يف عام 2019.
العام  مطلع  و�سوله  منذ  بوكيتنيو  ماوري�سيو  الرجنتيني  ملدربه  الثاين  اللقب  هذا  وك��ان 

احلايل بعد فوزه بلقب كاأ�س البطال.
اأّما موناكو الذي كان يخو�س النهائي الول له منذ عام 2010 عندما 

�سقط امام باري�س �سان جرمان بالذات، ف�سل يف حتقيق لقبه ال�ساد�س 
يف تاريخه والول منذ 1991 عندما فاز على مر�سيليا.

ليل  نقطة عن  بفارق  ال��دوري،  ترتيب  ثاين  �سان جرمان  وياأمل 
املت�سدر حتقيق الثنائية املحلية رغم ان م�سريه لي�س بن يديه، 
وذلك يف املرحلة الخرية الأحد عندما يحل على بري�ست، فيما 

يحل ليل على م�سيفه اأجنيه.
الفوز  بعد  الباري�سي  النادي  عن  بالرحيل  املرتبط  مبابي  وق��ال 

"نعمل كل يوم لنعي�س هكذا حلظات ونحظى باملكافاأة والتقدير. 
الذين  الأ�سخا�س  وجميع  كامل  وطاقم  كاملة  جمموعة  عمل  اإن��ه 

يعملون يف النادي. نحن نفكر كثرًيا يف امل�سجعن غري القادرين 
على التواجد هنا".

وتابع "اللقاب دائًما مهمة. اإنه ناٍد يافع، نريد اأن 
اإنها مرحلة رائعة  نكون جزًءا من هذا التاريخ. 

اليوم. اأنا �سعيد".
ماكرون  اميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  وتواجد 

ال��ل��ق��اء وحت���دث م��ع ال��لع��ب��ن قبل �سافرة  يف 
البداية حيث قال يف كلمه مع مبابي وبن يدر 

نهائيات  يف  فرن�سا  منتخب  مع  يرتقبهما  اإنهما 
كاأ�س اأوروبا بعد اقل من �سهر.

وخا�س فريق العا�سمة املباراة بغياب جنمه الربازيلي 
ن��ي��م��ار ب��ع��د اي��ق��اف��ه م��ن جل��ن��ة الن�����س��ب��اط يف الحت���اد 

الفرن�سي اجلمعة.
وتلقى نيمار اإنذاًرا بعد حلظات من نزوله بديل يف دور ن�سف 

النهائي �سد مونبلييه، ما اأدى اىل تلك العقوبة ب�سبب ايقافه 
مباراتن واأخرى مع وقف التنفيذ بعد طرده �سد 

ليل يف الدوري ال�سهر الفائت، وكانت الخرية 
م�سروطة بعدم تلقيه بطاقة �سفراء جديدة 

لفرتة معينة.
التنفيذ  وقف  الغاء  عدم  على  القانون  ون�ّس 

ر�سمية  مباريات   10 اللعب  خو�س  بعد  اإل 
كان  نيمار  اأن  اإل  اإن���ذار،  على  احل�سول  دون  من 

يخو�س اأمام مونبلييه مباراته اخلام�سة بعد العقوبة. 
ا�ستاأنف �سان جرمان القرار ال انه قوبل بالرف�س.

بداعي  ماركو فرياتي  واليطايل  املوقوف  كيمبيمبي  بري�سنيل  املدافع  كما غاب 
ا�سابة يف ركبته.

من جهته، عّول فريق المارة على ثنائي الهجوم الملاين كيفن فولند والقائد و�سام 
بن يدر، اإل انهما مل يقدما �سيًئا يذكر.

ال�سبعة  املوا�سم  م��رات يف  �ست  لقبها  اأح��رز  التي  الرابطة  كاأ�س  اإلغاء م�سابقة  ونتيجة 
املا�سية، بهدف تخفيف �سغط املباريات على اللعبن، انح�سر طموح فريق العا�سمة 
بالدفاع عن لقبي الدوري والكاأ�س، بعد خروجه من الدور ن�سف النهائي لدوري اأبطال 

اأوروبا امام مان�س�سرت �سيتي النكليزي.
وكان فريق املدرب نيكو كوفات�س الوحيد الذي تغلب على �سان جرمان مرتن هذا املو�سم 
يف الدوري، اآخرهما على ملعب بارك دي بران�س يف العا�سمة )-2�سفر( يف �سباط/فرباير 

املا�سي يف غياب نيمار.
وافتتح فريق العا�سمة الت�سجيل على املعب الذي حتّول اإىل مركز للتلقيح منذ 7 ني�سان-
اأبريل املا�سي، عندما اقتن�س مبابي الكرة من اأك�سيل دي�سازي بعد تروي�س �سيئ اإثر متريرة 
يف  نيمار  بديل  اي��ك��اردي،  اىل  خال�سة  فمررها  منطقته،  م�سارف  على  احلار�س  زميله  من 

الت�سكيلة ال�سا�سية، على باب املرمى )19(.
الظهري  من  ت�سديدة  اأخطرها  كانت  تذكر،  ا  فر�سً املباراة  من  الول  ال�سوط  ي�سهد  ومل 
احلار�س  لها  ت�سدى  املنطقة  داخ���ل  م��ن  فلورنت�سي  األ�����س��ان��درو  الي��ط��ايل  المي���ن 

البولندي رادو�سلف ماييت�سكي )33(.
ومع بداية ال�سوط الثاين، دفع كوفات�س بكريبان دياتا بدل من روبن اأغيلر 
قبل اأن ي�ستعن باملونتينيغري �ستيفان يوفيتيت�س والربتغايل جل�سون مارتين�س 

بدل من بن يدر ويو�سف فوفانا.
التهديد  كان  حيث  التطلعات،  م�ستوى  اىل  ا  اأي�سً الثاين  ال�سوط  يرتِق  ومل 
بالعار�سة  ارت��ط��م��ت  مارتين�س  م��ن  بعر�سية  الول 
عن غري ق�سد )70(، قبل اأن ي�سدد دياتا 
هذا  يف  امل��رم��ى  على  ت�سديدة  اأول 
ال�����س��وط ا���س��ت��ق��رت ب��ن يدي 
الكو�ستاريكي  احلار�س 
ك����ي����ل����ور ن���اف���ا����س 

.)71(

لو�س  لفريقه  قاتلة  �سلة  جيم�س  ليربون  امللك  �سجل 
ليخرج  املا�سي  املو�سم  اللقب  ح��ام��ل  ليكرز  اجنلي�س 
 100-103 ووري��رز  �ستايت  على غولدن  بفوز مثري 
يف مباراة امللحق لينتزع بطاقة التاأهل اىل البلي اأوف 

�سمن دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفن.
و�سجل جيم�س �سلته احلا�سمة قبل نهاية املباراة ب58 
وجنميه  �سنز  فينيك�س  ملواجهة  فريقه  ليوؤهل  ثانية 

كري�س بول وديفن بوكر.
بحوزة  والكرة   100-100 املوقف  �سيد  التعادل  كان 
امل�����س��م��وح له  ال��وق��ت  ب��اأن��ه �سي�ستنفد  ب���دا  ل��ك��ن  ل��ي��ك��رز 
بوب  كالديل  كينتافيو�س  م��رر  عندما  بها  بالحتفاظ 
كرة ماكرة باجتاه جيم�س غري املراقب ف�سدد من وراء 

القو�س ثلثية رائعة ليمنح الفوز لفريقه.
ت�سديدات يف   8 اآخ��ر  اخفق يف  كان جيم�س  وللمفارقة 
املباراة، كما اأن ال�سلة احلا�سمة التي �سجلها هي الأبعد 

اأمتار(. م�سافة له هذا املو�سم )10 
 22 دبل" مع  "تريبل  بتحقيق  مباراته  جيم�س  وت��وج 
حن  يف  حا�سمة،  مت��ري��رات  و10  متابعة  و11  نقطة 
�سفوف  يف  م�سجل  اف�سل  ديفي�س  انتوين  زميله  ك��ان 

الفريق مع 25 نقطة و12 متابعة.
وقال جيم�س الذي دافع عن ال��وان ووري��رز على مدى 
2018 �سهدت تتويجه  2015 اىل  ثلثة اعوام من 
"لقد وجه  امل����ب����اراة  ع��ق��ب  م�����رات،   3 ل���ل���دوري  ب��ط��ل 
الفريق املناف�س الينا �سفعات عدة يف الربعن الولن 
لكننا جنحنا يف رد التحية. لعب الفريقان مباراة من 

م�ستوى عال جدا".
ال��دائ��رة لكني  راأي���ت  "بالكاد  ق��ال  ال��ف��ائ��زة  �سلته  وع��ن 

حاولت وجنحت".
ان ي�سبح ثاين فريق حامل  ليكرز يواجه خطر  وكان 
للقب يف تاريخ الدوري المريكي، يف�سل يف بلوغ البلي 
يف   .1999-1998 مو�سم  بولز  �سيكاغو  بعد  اوف 
املقابل، اخفق ووريرز يف الحتفاظ بتقدمه بفارق 13 
عدم  و�سط  الول  ال�سوط  نهاية  يف   )42-55( نقطة 
توفيق كامل من جيم�س وديفي�س )6 و5 نقاط فقط 
الثالث  الربعن  يف  املوعد  على  يكونا  ان  قبل  تواليا( 

والرابع، وكان �ستيفن كوري اف�سل م�سجل يف �سفوف 
متريرات  و3  م��ت��اب��ع��ات  و7  ن��ق��ط��ة   37 م��ع  اخل��ا���س��ر 
حا�سمة علما باأنه جنح يف �ست رميات ثلثية من ا�سل 
يف املو�سم  م�سجل  اف�سل  توج  كوري  وكان  بها.  قام   9
مبعدل  م�سريته  يف  الثانية  للمرة  املو�سم  ه��ذا  العادي 
لعب  على  متفوقا  ال��واح��دة  امل��ب��اراة  يف  نقطة   32

وا�سنطن ويزاردز براديل بيل.
الزميلن  ب��ن  م��ب��ارزة م��ث��رية  امل��ب��اراة  و���س��ه��دت نهاية 
بادراك  الول  جن��ح  حيث  وك����وري،  جيم�س  ال�سابقن 
ب��ن��ج��اح��ه يف رم��ي��ة ح���رة م��ن ا�سل   98-98 ال��ت��ع��ادل 
قبل   100-100 ال��ت��ع��ادل  ك���وري  ادرك  ث��م  رم��ي��ت��ن، 
رائعة  ب�سلة ثلثية  الخ��رية جليم�س  الكلمة  تكون  ان 

منحت بطاقة التاأهل لفريقه.
لبلوغ  اخ���رى  فر�سة  ووري����رز  �ستايت  غ��ول��دن  ومي��ل��ك 
البلي اوف الذي غاب عنه املو�سم املا�سي بعد بلوغه 
نهائي الدوري خم�س مرات تواليا، عندما يواجه على 
انتونيو  �سانت  تخطى  ال��ذي  غريزليز  ممفي�س  ار�سه 

�سبريز 96-100.
جنما  نف�سه  فالن�سيونا�س  جونا�س  الليتواين  وفر�س 
23 نقطة وجناحه  ملباراة غريزليز و�سبريز بت�سجيله 
بروك�س  ديلون  اأي�سا  �ساهم  حن  يف  متابعة،   23 يف 
وجا مورانت مع 24 و20 نقطة تواليا ليبعد مناف�سه 
املرة  ت��وال��ي��ا. وه��ي  ال��ث��اين  للمو�سم  اوف  ال��ب��لي  ع��ن 
منذ  تواليا  مو�سمن  �سبريز  فيها  يغيب  التي  الوىل 

عاما.  45
املقابل �سجل كل من رودي غ��اي ودمي��ار دي روزان  يف 

للخا�سر. نقطة   20
وكان ممفي�س يف طريقه اىل حتقيق فوز �سهل عندما 
تقدم على مناف�سه بفارق 21 نقطة لكن الخري جنح 
على  ال��ط��اول��ة  يقلب  ان  دون  م��ن  ال��ف��ارق  تقلي�س  يف 

مناف�سه.
ب��داأ احلديث عن م�سري م��درب �سبريز  وم��رة جديدة، 
ال�سهري غريغ بوبوفيت�س، لكنه �سيت�سدى يف ال�سهرين 
املقبلن على اعداد منتخب بلده خلو�س م�سابقة كرة 

ال�سلة يف دورة اللعاب الوملبية يف طوكيو 2020.

و�صول فر�صان الإمارات اإىل اإيطاليا ا�صتعدادا ملونديال القدرة

•• اأبوظبي-وام:

العاملية،  الكرة  يف  امل�سيئة  العلمات  من  الإي��ط��ايل  يوفنتو�س  يبقى 
ويبقى فريقه لكرة القدم �ساحب الأرقام القيا�سية يف الدوري والكاأ�س، 
ومنجم املواهب وقلعة النجوم للمنتخبات الوطنية، وبرغم تعره يف 
الدوري الإيطايل هذا املو�سم وجتريده من اللقب بعد 9 اأعوام متتالية 
من التتويج به، وخروجه احلزين من دوري الأبطال، اإل اأنه انتف�س 
اأم�س الأول واأحرز لقب كاأ�س اأيطاليا، اإثر تغلبه على اتالنتا بهدفن 
ابت�سامة  به  ير�سم  بلقب مهم  الريا�سي  مو�سمه  لينقذ  مقابل هدف، 

عابرة على وجوه حمبيه وع�ساقه من اجلماهري.

 14 اإىل  الكاأ�س  بطولة  يف  األقابه  ر�سيد  يوفنتو�س  رفع  الفوز  وبهذا 
البطولة،  على  احلا�سلة  الفرق  اأك��ر  قائمة  �سدارة  بها  يحتل  لقبا، 
 9 األقاب، وهو روم��ا   5 اإىل  اأق��رب مناف�سيه  الفارق بينه وبن  ويو�سع 
املفارقات  األقاب، ومن   7 اإنرتميلن ولت�سيو ولكل منهما  األقاب، ثم 
توج  اليويف  حار�س  بوفون  اأن  الول  اأم�س  مباراة  يف  للنتباه  اللفتة 
مع  ب��ه  ت��وج  ق��د  ك��ان  اأن  بعد  كييزا،  فيديريكو  زميله  برفقة  باللقب 
انريكو كييزا الأب يف مو�سم 1999، واأ�سبح اإجمايل عدد األقاب الكاأ�س 

لبوفون حاليا 6 األقاب.
كما اأ�سبح بريلو رابع ُمدرب يف يوفنتو�س يفوز بكاأ�س اإيطاليا كُمدرب 
ولعب، وذلك بعد كل من لوي�س مونتي وكارلو بارول ودينو زوف .. 

ال�سرف  �سجل  اإ�سمه يف  عاما،   21 ال�  اإب��ن  كولو�سيف�سكي  دي��ان  وحفر 
كواحد من اأ�سغر اللعبن ت�سجيًل يف نهائي كاأ�س اإيطاليا، حيث اأنه 
اأ�سغر لعب ُي�سجل يف املُباراة اخلتامية للُم�سابقة منذ اإيزيكيل مونوز 

لبالريمو �سد اإنرتميلن يف مايو عام 2011.
خرجت  ب��ريل��و  اأن��دري��ا  الفني  للمدير  البطولة  ه��ذه  لأهمية  ون��ظ��را 
تلك  لتعك�س  امل��ب��اراة  بعد  كيليني  جورجيو  الفريق  قائد  ت�سريحات 
واأرواحهم يف  قلوبهم  اليويف قدموا  اأن كل لعبي  اأكد  الأهمية، حيث 

مباراة اأتالنتا من اأجل بريلو.
باإمكانية رحيل  ال�سوؤال اخلا�س  اإجابته على  الكلمات يف  وج��اءت تلك 
القوي  تهديده  ظ��ل  يف  �سيما  ول  امل��و���س��م،  بنهاية  الفريق  ع��ن  بريلو 

اأنه يحتل حاليا  املقبل، حيث  املو�سم  الأبطال  دوري  امل�ساركة يف  بعدم 
املركز اخلام�س، وتبقى له جولة واح��دة يف ال��دوري يتعلق فيها باأمل 
الفوز، وتعر اأيا من نابويل اأو ميلن اللذين يحتلن املركزين الثالث 

والرابع.
"البيانكونريي"  لقب  يحمل   1897 ع��ام  تاأ�س�س  ال��ذي  اليويف  ن��ادي 
فاز  الإجن���ازات حيث  �سجل طويل من  الإيطالية، وميتلك  الكرة  يف 
م��رة، وكاأ�س   14 اإيطاليا  م��رة، وبكاأ�س   36 الإي��ط��ايل  ال��دوري  بلقب 
اأوروب�����ا م��رت��ن، وكاأ�س  اأب��ط��ال  9 م����رات، ودوري  ال�����س��وب��ر الإي���ط���ايل 
3 م��رات، وك��اأ���س ال�سوبر الأوروب���ي مرتن، وكاأ�س  الحت��اد الأوروب���ي 

الإنرتكونتيننتال مرتن، وكاأ�س الكوؤو�س الأوروبية مرة واحدة.

اأكد مدرب يوفنتو�س اأندريا بريلو باأنه يرغب بال�ستمرار على راأ�س اجلهاز 
الفني لفريقه املو�سم املقبل وذلك بعد قيادته ال�سيدة العجوز اىل احراز 

كاأ�س اإيطاليا بالفوز على اتالنتا 2-1 يف املباراة النهائية .
الفني  راأ���س اجلهاز  بالتواجد على  "اأرغب جدا  التتويج  بعد  وقال بريلو 
ال��ع��ام امل��ق��ب��ل. اأع��ت��ق��د ب���اأين ق��م��ت بعمل ج��ي��د وح��اول��ت ال��ف��وز باملباريات 
القرار  النهاية  يف  لكن  النادي،  هذا  اأع�سق  لأين  ال�ستمرار  اأود  النهائية. 

لهم )جمل�س الدارة(".
واعرتف بريلو باأن مهمته التدريبية الوىل يف م�سريته �سهدت "العديد 
ال�سعود  ف��رتات  حتجب  ل  "النت�سارات  ان  اىل  ال�سعوبات" م�سريا  من 

والهبوط هذا املو�سم".
وا�ساف "لقيت دعم لعبي فريقي وهذا اأمر ير�سيني جدا كمدرب بغ�س 

النظر عن ال�سائعات يف ال�سحف".
احلايل  املو�سم  �ساري مطلع  ملاوريت�سيو  خلفا  من�سبه  ا�ستلم  بريلو  وكان 
لكن الفريق فقد لقبه بطل للدوري الإيطايل ويواجه خطر عدم التاأهل 
اىل دوري اأبطال اوروبا املو�سم املقبل قبل جولة واحدة من نهاية الدوري 
اأوروب��ا على  اأبطال  ل��دوري  ال��دور ثمن النهائي  املحلي، كما انه خرج من 
يد بورتو الربتغايل. ويحتاج يوفنتو�س الذي يحتل املركز اخلام�س حاليا 
الفوز على  اىل  ونابويل  واح��دة عن كل من ميلن  بفارق نقطة  متخلفا 
بولونيا يف املرحلة الأخرية من بطولة اإيطاليا، �سرط عدم فوز ميلن اأو 
نابويل لي�سمن امل�ساركة يف امل�سابقة القارية الأهم، واإل فاإنه �سي�سارك يف 

الدوري الوروبي )يوروبا ليغ( املو�سم املقبل.

كاأ�س اليويف .. ابت�صامة عابرة يف مو�صم الأحزان

بريلو يريد البقاء مدربا ليوفنتو�س 

باري�س �صان جرمان يحقق لقبه ال�14 بكاأ�س فرن�صا لو�س اأجنلي�س اإىل البالي اأوف 
بف�صل �صلة قاتلة جليم�س 



 

�صفاح اجليزة يف م�صت�صفى الأمرا�س العقلية
�ستظل حكاية �سفاح اجليزة واحدة من اأغرب واأب�سع اجلرائم التي 
ت�سغل الراأي العام يف م�سر والعامل العربي، حيث قررت حمكمة 
جنايات اجليزة، تاأجيل حماكمة املتهم قذايف عبد العاطي؛ جلل�سة 
ملدة  العقلية  الأم��را���س  م�ست�سفى  يف  وحجزه  املقبل  �سبتمرب   23
�سهرين، للك�سف عليه وبيان ما اإذا كان يعاين من اأمرا�س نف�سية 

اأو ا�سطرابات عقلية.
اأ���س��درت حمكمة  املتهم، حيث  ب��اإع��دام  �سابقة  اأح��ك��ام   3 و���س��درت 
جنايات اجليزة برئا�سة امل�ست�سار ح�سن م�سلم حكما باإعدام قذايف 
فراج عبد العاطي بتهمة قتل �سقيقة زوجته نادين. كما اأ�سدرت 
حمكمة جنايات القاهرة برئا�سة امل�ست�سار عماد عطية حكما اآخر 

باإعدامه لتهامه بقتل �سديقه "ر�سا".
5 �سنوات من عمليات  اأجهزة الأمن بعد  اأيدي  و�سقط املتهم بن 
بينهم  من  قتلى،   4 ح�سيلتها  كانت  والحتيال،  والن�سب  القتل 
وقد  والإ�سكندرية،  اجليزة  مدينتي  يف  وزوج��ت��ه،  املقرب  �سديقه 
�سفة  وانتحال  والتخفي  للتمويه  ال�سديد  ذك��اءه  فيها  ا�ستخدم 

�سحاياه تارة، واأ�سخا�س اآخرين تارة اأخرى باأوراق ر�سمية.

قنبلة تطرد 25 األفا من منازلهم يف اأملانيا
�سخ�س  األ��ف   25 اأن  الأملانية،  فرانكفورت  مدينة  �سلطات  اأعلنت 
للحرب  تعود  قنبلة  على  العثور  ب�سبب  منازلهم  ملغادرة  ا�سطروا 
اإىل  م�سطرة  ال�سلطات  اأن  ال�سرطة،  واأو�سحت  الثانية.  العاملية 
ب�سبب طريقة  للقنبلة يف موقعها  ال�سيطرة  تفجري حتت  اإج��راء 
عن  اخل��ارج  التفجري  اأن  اإىل  م�سرية  حالتها،  وب�سبب  ت�سميمها 
ال�سيطرة يف املنطقة الكثيفة بال�سكان من �ساأنه اأن يت�سبب يف اأ�سرار 
فر�ستها  التي  الأمنية  املنطقة  و�سملت  وامل��ن��ازل.  لل�سكان  بالغة 
القنبلة،  على  العثور  ومت  اإخ���لوؤه.  مت  م�ست�سفى  اأي�سا  ال�سلطات 
التي تزن 500 كيلوجرام اأثناء اأعمال حفر، وذكرت ال�سلطات اأنه 
ل يزال من غري املعروف بعد متى �سيتم البدء يف اأعمال التفجري 
من  التخل�س  هيئة  م��ن  خ���رباء  وق���ام  �ست�ستغرقها.  ال��ت��ي  وامل���دة 
الذخائر بتغطية القنبلة ب�70 حمولة �ساحنة من الرتاب )الردم( 
القنبلة  �سيفجرون  اخل���رباء  اإن  الهيئة  با�سم  متحدثة  وق��ال��ت 

با�ستخدام كمية من املتفجرات وزنها 4.5 كيلوجرام.

من حتت املاء.. ظهور قرية اإيطالية بعد 70 عاما
اإيطالية  العلمي، ظهرت قرية  اأفلم اخليال  اإىل  اأقرب  يف م�سهد 

بغتة من حتت مياه بحرية، بعد عقود طويلة من الغرق.
ري�����س��ي��ا، �سمايل  ب��ح��رية  ال��غ��ارق��ة حت��ت  ال��ق��ري��ة  الك�سف ع��ن  ومت 
اإيطاليا لأول مرة منذ اأكر من 70 عاما، حيث يتم حاليا جتفيف 

مياه البحرية موؤقتا يف اإطار اأعمال اإ�سلح.
الربيطانية  "اإندبندت"  �سحيفة  موقع  ن�سرها  لقطات  وُتظهر 
ظهور بقايا قرية كورون، التي دفنت حتت مياه بحرية ري�سيا عام 
1950. وكانت القرية يف ال�سابق موطنا ملئات الأ�سخا�س، قبل اأن 
تغمرها املياه يف منت�سف القرن املا�سي اإثر اأعمال خا�سة باإن�ساء 
اأعمال  وخ���لل  ال��ك��ه��روم��ائ��ي��ة.  ال��ط��اق��ة  لتوليد  �سخمة  حم��ط��ة 
الإن�ساء مت بناء �سد لدمج بحريتن، مما اأدى اإىل اأن تغطي بحرية 
الآن  ويتم  ل�"بي بي �سي".  القرية منذ ذلك احلن، وفقا  ري�سيا 
مع  الإيطالية  احل��دود  من  بالقرب  تقع  التي  البحرية،  جتفيف 
من�سوب  انخفا�س  ومع  خ��زان،  لإ�سلح  موؤقًتا  و�سوي�سرا  النم�سا 

املياه ظهرت جمددا القرية املكونة من 160 منزل.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كيف ا�صتقبل الإيطاليون ماكينة بيع البيتزا؟
ماكينة البيع التي ُتخرج بيتزا متى ا�ستهيتها، 24 �ساعة يف اليوم، و�سبعة اأيام بالأ�سبوع، هي قطعاً فكرة رائعة. ولكن 

ماذا عن تثبيت مثل هذه املاكينة يف روما؟
ي�ستهر الإيطاليون باأن لديهم الكثري من الآراء حول كيفية اإعداد وتقدمي طعامهم. وعندما يتعلق الأمر بطبق 

مرتبط باإيطاليا، لبد من �سجة عند تقدمي ن�سخة منه من �سنع ماكينة.
تعر�س ماكينة البيع "م�سرت جو" للبيتزا يف حي نومينتانو بروما 4 خيارات متلفة من البيتزا يف ثلث دقائق 

تكلف كل منها ما بن 50ر4 يورو و6 يورو )5.5 دولرات و7.30 دولرات.
ويقول ما�سيمو بوكولو الذي خرج بالفكرة اجلريئة، اإن نحو 900 بيتزا بيعت بالفعل. ومع ذلك، �سدد على اأن هذا 

املنتج ل يحاول مناف�سة الن�سخة التقليدية.
ويقول اإن ماكينة البيع ت�ستهدف الذين ل ميلكون وقتاً والذين ل يريدون اجللو�س مع اآخرين، والذين يبحثون 

عن وجبة خفيفة يف وقت متاأخر من الليل عندما تكون كل حملت البيتزا الأخرى، قد اأغلقت اأبوابها.
وت�سدرت "م�سرت جو" بالطبع مواقع التوا�سل الجتماعي، واإذا اأ�ساد كثريون بالفكرة، كانت هناك اأي�سا ردود فعل 

اأقل اإيجابية، حيث كتب اأحد امل�ستخدمن "ف�سل! �سباب دعونا ل نعبث بالبيتزا".
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�صب جنمة بعد انتحارها لرجل  غرامة  دولر  األف   12
فر�ست حمكمة يف طوكيو غرامة تقرب من 12 األف دولر على رجل وجه 
�ستائم لنجمة يف برنامج ياباين لتليفزيون الواقع بعد انتحارها يف 2020. 
واأمرت املحكمة الرجل بدفع 1،29 مليون ين )11900 دولر( كتعوي�سات 
التليفزيونية هانا كيمورا، على ما قال حمامي والدة  النجمة  بعد �ستمه 

ال�سابة التي رفعت الدعوى.
من  والع�سرين  الثانية  يف  حمرتفة  م�سارعة  وه��ي  كيمورا،  هانا  وك��ان��ت 
هاو�س"  "ترا�س  الياباين  ال��واق��ع  تلفزيون  برنامج  يف  �ساركت  قد  العمر، 
الذي بثته "نتفليك�س" اأي�سا يف العامل اأجمع ويت�سارك فيه �ستة اأ�سخا�س 

منزل يبحثون فيه عن احلب.
وكانت كيمورا من اأبرز امل�ساركن يف الربنامج، لكنها واجهت حملة اإ�ساءات 
عرب ال�سبكات الجتماعية، مبا ي�سمل تعليقات من نوع "اجلميع �سيكونون 

�سعداء اإذا رحلت".
ت�����س��درت عناوين  "كيمورا" ال��ت��ي  ان��ت��ح��ار  ب��ع��د ح��ادث��ة  ال��ربن��ام��ج  واأل��غ��ي 
التنمر  ملعاجلة  التحرك  اإىل  اليابانين  والنواب  ال��وزراء  ودفعت  ال�سحف 
الإلكرتوين. وذكرت و�سائل اإعلم حملية اأن الرجل الذي اأدين اأم�س الأول 
بينها  كينورا،  انتحار  بعد  ر�سائل م�سيئة حتى  كتابة  واظ��ب على  الأرب��ع��اء 

�سكرا". مبوتك..  �سعداء  "اجلميع 

زيت املكاداميا .. ينبوع جمال الب�صرة وال�صعر
نبوع  يعد   Macadamia oil املكاداميا  زي��ت  اأن   Instyle جملة  اأوردت 
اجلمال للب�سرة وال�سعر، اإذ مينح الب�سرة مظهراً ن�سراً وي�سفي على ال�سعر 

بريقاً �ساحراً.
واأو�سحت املجلة املعنية بال�سحة واجلمال اأنه زيت غني بالأحما�س الدهنية 
امل�سبعة وغري امل�سبعة مثل حم�س الأولييك، وحم�س البامليتولييك، وحم�س 
اللينولييك، وحم�س األفا اللينولينيك، ويزخر بالفيتامينات واملعادن مثل 

فيتامن B، وفيتامن E، واحلديد، والفو�سفور، والكال�سيوم.
وبف�سل هذه التوليفة الفريدة يرطب زيت املكاداميا الب�سرة ويق�سي على 

التجاعيد ال�سغرية ومينح الب�سرة مظهراً م�سرقاً. 
اأكر  ليجعله  مكثف  ب�سكل  تغذيته  على  ال��زي��ت  يعمل  لل�سعر،  وبالن�سبة 
م��ق��اوم��ة ول��ي��ح��م��ي��ه م���ن امل����وؤث����رات ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال�����س��ارة م��ث��ل الأ���س��ع��ة فوق 

البنف�سجية.
واملتق�سف،  والتالف  اجل��اف  لل�سعر  النجاة  ط��وق  املكاداميا  زي��ت  يعد  كما 

الذي ي�سبح اأمل�سا وي�سهل ت�سفيفه ويتمتع بلمعان ياأ�سر الألباب.

انهيار قو�س داروين 
ال�صهري.. ما ال�صبب؟

الإكوادورية،  البيئة  وزارة  اأعلنت 
ال�سهري  داروين"  "قو�س  ان��ه��ي��ار 
ال�سرقي  اجل��ن��وب  اإىل  يقع  ال��ذي 
م��ن ج��زي��رة داروي�����ن ال��واق��ع��ة يف 

املحيط الهادئ.
ب���ي���ان:  ال�����������وزارة يف  واأو�����س����ح����ت 
داروين"  "قو�س  ب���اأن  "نعلمكم 
17 مايو اجل���اري، وهو  ان��ه��ار يف 
ج�����س��ر ط��ب��ي��ع��ي ج����ذاب ي��ق��ع على 
جزيرة  م��ن  واح���د  كيلومرت  بعد 
���س��م��ال جزر  اأق�������س���ى  داروي�������ن يف 

غالباغو�س".
"تويرت" اأن  ال��وزارة على  وتابعت 

النهيار وقع جراء تاآكل طبيعي.
واأع����ادت ال����وزارة اإىل الأذه����ان اأن 
رموز  اأح��د  ه��و  داروين"  "قو�س 
اأماكن  اأف�سل  ويعترب من  اجلزر، 
لر�سد  م���ك���ان  وك���ذل���ك  ال���غ���و����س 
بحرية  وك��ائ��ن��ات  القر�س  اأ���س��م��اك 

اأخرى.
جزيرة  ه����ي  داروي���������ن  وج�����زي�����رة 
اأرخبيل  م��ن  ج��زء  تعترب  �سغرية 
غ��الب��اغ��و���س، وه���ي ج��زي��رة غري 
 2.33 م�ساحتها  وت��ب��ل��غ  م��اأه��ول��ة 

كيلومرت مربع.
وي��ق��ع ق��و���س داروي�����ن ال����ذي يبلغ 
ارتفاعه 168 مرتا، على بعد كيلو 
ال�سرقي  اجلنوب  اإىل  واح��د  مرت 
يف  القو�س  وي�سبه  اجل��زي��رة،  م��ن 
م��ظ��ه��ره اجل�����س��ر وال������ذي يرجع 

ت�سكله نتيجة التاآكل.

غوغل حتول �صورك 
قريبًا اإىل مقاطع متحركة

تخطط غوغل لإدخال ميزة رائعة 
تقوم  غ��وغ��ل،  ���س��ور  تطبيق  ع��ل��ى 
بتحويل ال�سور الثابتة اإىل مقاطع 

متحركة.
واإذا التقطت �سورتن مت�سابهتن 
ف�سيكون  امل����ح����م����ول،  ب���ه���ات���ف���ك 
لقطة  اإن�ساء  على  ق���ادراً  التطبيق 
م����ت����ح����رك����ة جت����م����ع����ه����م����ا، وذل������ك 
لتوليف  الآيل  التعلم  با�ستخدام 

احلركة بن اللقطتن.
�سور  اإ���س��اء  على  التطبيق  ويعمل 
جديدة بن ال�سورتن الأ�سليتن، 
مما ينتج عنه �سورة حية متحركة. 
وتقول �سيميت بن يار من غوغل 
الآب��اء والأمهات �سيحبون هذه  اإن 
ب��ال��ت��اأك��ي��د، حيث ل��ن تذهب  امل��ي��زة 
حماولتهم للتقاط �سور مثالية 

لأطفالهم �سدى.
امل���ي���زة  اأن  ي������ار  ب����ن  واأو�����س����ح����ت 
"حلظات  ا���س��م  �ستحمل  اجل��دي��دة 
�سينمائية"، و�ستكون متوفرة على 
واآي��ف��ون، بح�سب  اأن��دروي��د  هواتف 

موقع ذا فريج.
واأع��ل��ن��ت غ��وغ��ل اأي�����س��اً ع��ن ميزة 
جم��ل��د م��غ��ل��ق ج���دي���دة ت��ت��ي��ح لك 
ح�سا�سية  الأك����ر  ���س��ورك  اإخ���ف���اء 
مرور  بكلمة  حممي  جملد  خلف 
اإب���ه���ام. و���س��ي�����س��م��ح لك  ب�����س��م��ة  اأو 
اأ�سخا�س  باإخفاء  قريًبا  التطبيق 
حياتك  م���ن  ف�����رتات  اأو  م��ع��ي��ن��ن 
املرغوب  غ��ري  ال��ذك��ري��ات  لتجنب 

فيها.

كورونا يقتل ابنة اأ�صهر حماٍم يف م�صر
اأ�سهر  ابنة  الديب،  فريد  اإمي��ان  الدكتورة  توفيت 
كورونا  بفريو�س  اإ�سابتها  ج��راء  م�سر،  يف  حم��اٍم 
اأ�سرة  وق���ررت  اأي���ام.  منذ  )كوفيد19-(  امل�ستجد 
الدكتورة اإميان فريد الديب ت�سييع جثمانها اإىل 
مثواها الأخري عقب اأداء �سلة اجلنازة عليها بعد 
�سلة الع�سر من م�سجد ال�سرطة يف حي ال�سيخ 

زايد.
اأ�ستاذة  وكانت الدكتورة اإميان فريد الديب تعمل 
للقانون الدويل بكلية احلقوق يف جامعة القاهرة، 
الديب  فريد  ال�سهري  امل�سري  املحامي  ابنة  وهي 
)77 ع��ام��ا(، ال���ذي يو�سف ب��اأن��ه اأ���س��ه��ر حم���اٍم يف 
كان  حيث  وامل�ساهري،  ال��روؤ���س��اء  وحم��ام��ي  م�سر، 
املحامي اخلا�س بالرئي�س امل�سري الراحل حممد 
حممد  ال��راح��ل  الرئي�س  وعائلة  م��ب��ارك،  ح�سني 
املحامي اخلا�س بكل من  ال�سادات. كما كان  اأن��ور 
احلائز  حمفوظ،  جنيب  الراحل  امل�سري  الأدي��ب 
ال�سحفي  وال��ك��ات��ب  الأدب،  يف  ن��وب��ل  ج��ائ��زة  ع��ل��ى 
وثناء  ي�سرا  والفنانن  اأم���ن،  م�سطفى  امل�سري 
�سافع وجنوى فوؤاد وفيفي عبده ومدحت �سالح، 

ورجل الأعمال ح�سام اأبو الفتوح.

يعي�س مع حلقة معدنية بجمجمته ب�صبب حادث 
ثبتها  معدنية  حلقة  مع  التاأقلم  بريطاين  رج��ل  يحاول 
الأط����ب����اء ح����ول ج��م��ج��م��ت��ه ب��ع��د ���س��ق��وط��ه م���ن ف����وق �سور 
حديقة يف منزل اأح��د الأ���س��دق��اء. وك��ان دي��ف �سافن من 
مومناوث�ساير ، ويلز قد زار �سديقه يف 1 فرباير -�سباط 
، عندما تعر ب�سياج احلديقة وهو ي�سري اإىل الوراء، ومنذ 
جمجمته  يف  مثبتة  حلقة  م��ع  يعي�س  وه���و  ال��وق��ت  ذل���ك 
ال��ف��ق��ري يف مكانها. ويف  وع��م��وده  ورق��ب��ت��ه  راأ���س��ه  لتثبيت 
"اإنه كابو�س  �سافن  اأون لين قال  حديث ل�سحيفة ويلز 
مطلق، هناك الكثري من ال�سغط على راأ�سي، لقد اأعطاين 
طاقم امل�ست�سفى جمموعة اأدوات ومفك براغي للتاأكد من 
واأ�ساف  يوم".  كل  يكفي  مبا  حمكمة  املعدنية  احللقة  اأن 
من  العديد  يف  ال�سديد  ب��الإح��ب��اط  �سعرت  "لقد  �سافن 
الليايل لأن من ال�سعب جًدا النوم مع هذه احللقة. رمبا 
وبعد  به".  اأم��ر  �سيء  اأ���س��واأ  النوم هو  يكون احلرمان من 
% فقط لل�سفاء،  احلادث منح الأطباء �سافن فر�سة 20 
% لإ�سابته بال�سلل اأو املوت. ويقول ديف،  مع فر�سة 80 
اإنه  وهو ميكانيكي �سيارات ومل يعمل منذ وقوع احلادث، 
بعد خم�سة اأ�سابيع من حماولت اإ�سلح عموده الفقري، 
ا�ستمر الأمل الذي ل يطاق، ودفع له والده مقابل مقابلة 
اأخ�سائي يف م�ست�سفى �سانت جوزيف يف نيوبورت، بح�سب 

�سحيفة مريور الربيطانية.

الر�صائل الن�صية لالإقالع عن التدخني الإلكرتوين
اأظهرت درا�سة ُن�سرت  يف جملة الطب الباطني، اأن ال�سباب 
الن�سية  الر�سائل  على  قائمة  حملة  يف  ���س��ارك��وا  ال��ذي��ن 
الإلكرتوين،  ال��ت��دخ��ن  ع��ن  الإق�����لع  ع��ل��ى  لت�سجيعهم 
كانوا اأكر عر�سة بن�سبة  %40 للتخلي عن هذه العادة 
مقارنة باأولئك الذين مل ي�ساركوا بالربنامج. واأظهرت 
البيانات اأن ما يقرب من واحد من كل اأربعة م�ستخدمن 
 24 و   18 بن  اأعمارهم  ت��رتاوح  الإلكرتونية  لل�سجائر 
عاًما ممن تلقوا ر�سائل ن�سية كجزء من برنامج “ذي�س 
الإلكرتونية  ال�سجائر  ي�ستخدم  يعد  مل  كويتينغ”،  اإز 
اأك����ر من  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  اأظ���ه���رت  اأ���س��ه��ر. ك��م��ا  ب��ع��د �سبعة 
%80 ممن مل ي�ساركوا يف مبادرة الإقلع عن التدخن 
الإلكرتوين ما زالوا ي�ستخدمون ال�سجائر الإلكرتونية. 
اإل غراهام،  اأماندا  الدرا�سة،  امل�ساركة يف  الباحثة  وقالت 
ال�سباب يرغبون بالإقلع عن التدخن الإلكرتوين،  اإن 
اإعداد  ف���اإن  ل��ذا  ب��ذل��ك،  للقيام  ير�سدهم  م��ن  وي��ري��دون 
غرار  على  التدخن،  عن  الإق��لع  على  ت�سجعهم  برامج 
يعترب  الن�سية،  الر�سائل  على  يعتمد  ال���ذي  برناجمنا 

فر�سة للكثريين للتخلي عن هذه العادة ال�سيئة”.

احلم�س النووي يح�صم اخلالف حول مكان ميالد كولومبو�س
ي�سعى باحثون اإ�سبان حل�سم خلف ب�ساأن اأ�سول الرّحالة 
نظريات  اأ���س��ارت  اأن  بعد  كولومب�س  كري�ستوفر  ال�سهري 
متعددة يف العقود املا�سية اإىل اأنه ينحدر من الربتغال اأو 

اإ�سبانيا، ولي�س اإيطاليا كما يعتقد اأغلب الباحثن.
وقال خو�سيه اأنطونيو لورينتي كبري الباحثن يف درا�سة 
موؤمتر  يف  غ��رن��اط��ة  جامعة  اأج��رت��ه��ا  ال��ن��ووي  للحم�س 
لدينا )يف  �سك  "ل  الأرب��ع��اء  ي��وم  الفيديو  ع��رب  �سحفي 
اأ�سله الإيطايل(، لكننا ميكن اأن نقدم بيانات مو�سوعية 

ميكن اأن... ت�سع حدا ل�سل�سلة النظريات املوجودة".

اأربع عادات مالية  خاطئة عليك الإقالع عنها الآن
الرائدة  الأ���س��رتال��ي��ة  امل��ال��ي��ة  امل�ست�سارة  ك�سفت 
ف��ي��ك��ت��وري��ا دي��ف��اي��ن ع��ن جم��م��وع��ة م��ن العادات 
املالية ال�سيئة التي يجب الإقلع عنها على الفور 

لتخفي�س النفقات وتوفري الكثري من النقود.
وقد اأوردت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية، 4 من 
هذه العادات املالية التي حتدثت عنها فيكتوريا 

على النحو التايل:
لدى  �سيئة  عادة  اأول  الطائ�س:  اليومي  الإنفاق 
�سواء  الطائ�س،  اليومي  الإن��ف��اق  هي  الكثريين 
امل��رء لطعام ل يحتاجه يف  ك��ان ذل��ك عرب �سراء 
اأو �سراء  ال��ع��م��ل،  امل��ن��زل م��ن  اإىل  ط��ري��ق ع��ودت��ه 

حاجيات غري �سرورية ب�سكل يومي.
وبح�سب فيكتوريا، يجب التخلي عن هذه العادة 
اإنفاق  جتنبك  حمكمة  مالية  بخطة  والل��ت��زام 

املال على اأ�سياء غري �سرورية.
ل�سراء  تدفعه  ال��ذي  املبلغ  اإن  فيكتوريا،  وقالت 
يجعلك  ق��د  ي��وم��ي،  ب�سكل  �سرورية  غ��ري  اأ�سياء 
ت��ن��ف��ق م��ب��ل��غ��اً ك��ب��رياً ع��ل��ى م����دار ال�����س��ن��ة دون اأن 
العادة  املايل للم�ستقبل:  التخطيط  تدري. عدم 

املالية  امل�ست�سارة  تلحظها  التي  الثانية  ال�سيئة 
ب���ن ع��م��لئ��ه��ا ه���ي ع����دم اأخ����ذ امل�����س��ت��ق��ب��ل املايل 
ال��ك��ف��اي��ة، ع��رب عدم  على حممل اجل��د مب��ا فيه 
التفكري  وع����دم  للم�ستقبل،  امل����ايل  ال��ت��خ��ط��ي��ط 

بال�ستثمار يف عمل جتاري مهما كان ب�سيطاً.
لتوفري  بو�سع خطة حمكمة  فيكتوريا،  وتن�سح 
دخًل  يوفر  ال�ستثمار يف عمل جت��اري  اأو  امل��ال، 
ث���اب���ت���اً مي��ك��ن ت���وف���ريه ����س���ه���ري���اً، وت��و���س��ي��ع هذا 
اإىل  ال��و���س��ول  حتى  ت��دري��ج��ي  ب�سكل  ال�ستثمار 

م�سروع جتاري مربح.
فيكتوريا  تعار�س  بالتق�سيط:  لل�سراء  اللجوء 
فخاً  ي��ك��ون  ق��د  لأن���ه  بالتق�سيط،  ال�����س��راء  ب�سدة 
وخا�سة  الأح���ي���ان،  م��ن  ال��ك��ث��ري  يف  للم�ستهلك 
بالن�سبة للأ�سخا�س الذين ل ميلكون دخًل ثابتاً 

ميّكنهم من ت�سديد الأق�ساط حتى نهايتها.
قبل  امل�ستطاع  ق��در  ب��ال��ت��اأين  فيكتوريا  وتن�سح 
الدفعات  ت���وؤث���ر  ل  ك���ي  ب��ال��ت��ق�����س��ي��ط،  ال�������س���راء 
تاأمن  ع��ل��ى  امل�ستهلك  م��ق��درة  ع��ل��ى  امل�ستحقة 

احتياجاته الأ�سا�سية.

امراأة تقفز على عمل فني عمالق للفن�ن الفرن�شي جي اآر مت تثبيته يف ميدان تروك�ديرو اأم�م برج اإيفل يف ب�ري�س.  )رويرتز(

ف�صتان كيم كاردا�صيان 
يت�صدر حديث املتابعني

بعد ن�سرها �سورة جديدة لها عرب �سفحتها اخلا�سة على موقع التوا�سل 
الجتماعي، باتت جنمة تلفزيون الواقع  كيم كاردا�سيان  حديث املتابعن 
الكثريين  اإعجاب  ف�ستانها  ولقي  ق�سري،  جلد  ف�ستان  اإرتدائها  ب�سبب 
كيم  وحتر�س  ج�سمها.  مع  يتنا�سق  وال��ذي  واملثري  الفريد  بت�سميمه 

ب�سكل دائم على م�ساركة متابعيها اإطللتها اللفتة واملثرية.
�سورتن  ن�سرها  بعد  الأول،  اأم�����س  متابعيها  ف��اج��اأت  ق��د  كيم  وك��ان��ت 
جديدتن يف �سفحتها اخلا�سة على موقع التوا�سل الجتماعي، واأطلت 
فيهما على اأحد ال�سواطئ م�ستعر�سة ملب�سها بلقطات لفتة واإطللة 
عربوا  الذين  متابعيها  من  كبري  عدد  اإعجاب  من�سورها  ولقي  عفوية، 

عن اإعجابهم بها.


