
   

يف بيان م�ضرتك على هام�ش حو�ر �إقليمي ��ضت�ضافته �أبوظبي
االإمارات وال�اليات املتحدة ت�ؤكدان التزامهما 

بالتعاون يف م�اجهة حتديات التغري املناخي
•• اأبوظبي- وام:

اأعلنت دولة الإم��ارات العربية املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية 
عن التزامهما امل�شرتك مبواجهة تداعيات التغري املناخي، واأكدتا يف 
بيان م�شرتك �شدر اأم�س على اأهمية و�شرورة الرتقاء بالطموحات 
املناخية العاملية. واأعلن البلدان عن عزمهما التعاون لال�شتثمار يف 
اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف  الكربون  اإزال���ة  متويل 
وغريها، وتلتزم الدولتان مب�شاعدة الفئات الأكرث تاأثراً بتغري املناخ 

على التكيف مع تداعياته.                     )التفا�شيل �س5(

م�صطفى الكاظمي: االإمارات م�طن النجاح واالإجناز 
.. وم�اقفها امل�صرفة جتاه العراق لن تن�صى 

•• اأبوظبي- وام : 

جمهورية  وزراء  رئي�س  الكاظمي  م�شطفى  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  اأك���د 
اأن دولة الإم��ارات العربية املتحدة موطن النجاح و  العراق ال�شقيق 
الإجناز.. و ثمن مواقفها امل�شرفة جتاه العراق و�شعبه .. و�شدد على 
اأن العالقات الإماراتية – العراقية منوذج يحتذى للعالقات الثنائية 
بني الأ�شقاء. و اأ�شاد معايل الدكتور م�شطفى الكاظمي يف حوار مع 
وكالة اأنباء الإمارات »وام« خالل زيارته للدولة التي اختتمها اأم�س 
بالوقفة التاريخية لدولة الإمارات مع ال�شعب العراقي يف حربه �شد 
اإعادة  عملية  يف  امل�شاركة  على  وحر�شها  العراقيني  دعمها  و  داع�س 
البناء منوها يف هذا ال�شدد مببادرتها التاريخية اإعادة بناء اجلامع 

النوري التاريخي يف مدينة املو�شل .                )التفا�شيل �س4(

مظاهرات تركية احتجاجا على اأداء احلكومة   )ا ف ب(

ايقاع بطيء لعملية التلقيح

هل هي احلرب من جديد؟

حممد بن را�شد خالل اإطالقه ا�شرتاتيجية م�شرف الإمارات للتنمية)وام(

لتوفري حلول متويلية وبر�مج دعم مبتكرة

حممد بن را�صد يعتمد ا�صرتاتيجية م�صرف االإمارات للتنمية مبحفظة مت�يلية بقيمة 30 مليار درهم
حممد بن زايد: ا�صرتاتيجية م�صرف االإمارات للتنمية حمرك اإ�صايف طم�ح لتط�ير االقت�صاد ال�طني 

•• دبي-اأبوظبي - وام:

اعتمد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، ا�شرتاتيجية م�شرف الإمارات 
تنموية  روؤي��ة  دره��م، �شمن  مليار   30 بقيمة  للتنمية مبحفظة متويلية 
وا�شتثمارية تهدف اإىل تعزيز دور امل�شرف كمحرك اأ�شا�شي وم�شاهم فاعل 
وبرامج  متويلية  حلول  توفري  عرب  الوطني  القت�شاد  تطوير  عملية  يف 
نوعي  دعم  املرحلة احلالية، وتقدمي  تتما�شى مع متطلبات  دعم مبتكرة 

ملختلف القطاعات �شمن املنظومة القت�شادية الن�شطة يف دولة الإمارات.
اأن  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأكد �شاحب  املنا�شبة  وبهذه 
موا�شلة حتفيز القت�شاد الوطني خالل املرحلة الراهنة اأولوية ق�شوى 
تتطلب ت�شافر جهود كافة اجلهات وتن�شيق الأدوار بني خمتلف مكونات 
القطاع القت�شادي"، م�شرياً �شموه بالقول: "يجب اأن نتبنى روؤية متفردة 
تراعي امل�شتجدات العاملية وت�شمن ا�شتدامة عملية النمو والتطور مل�شاعدة 
املوؤ�ش�شات التجارية وال�شناعية يف الدولة يف تعظيم مردودها مبا ي�شهم يف 

النهو�س بالقطاع القت�شادي.

من جانبه قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة يف تغريدة على ح�شاب �شموه 

ال�شخ�شي يف )تويرت(:
لتطوير  طموح  اإ���ش��ايف  حم��رك  للتنمية  الإم����ارات  م�شرف  ا�شرتاتيجية 
الق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي وداع�����م رئ��ي�����ش��ي ل��ل�����ش��رك��ات وامل�����ش��روع��ات ال�شغرية 
النوعية  والأفكار  ال�شتثنائية  املبادرات  دعم  على  واملتو�شطة..حري�شون 
وتواكب  امل��ت��ق��دم��ة  والتكنولوجيا  ال�شناعة  دع���م  تتبنى  ال��ت��ي  وامل��ب��دع��ة 

اأولوياتنا التنموية امل�شتقبلية.                              )التفا�شيل �س2(

تركيا ت�قف 10 �صباط واملعار�صة تعتربها حماولة ال�صطناع انقالب
•• اأنقرة-وكاالت:

اأوق����ف الث��ن��ني 10 اأدم�����ريالت 
متقاعدين ب�شبب ر�شالة مفتوحة 
ال�شباط  م�����ن  م����ئ����ات  وق����ع����ه����ا 
قناة  م�����ش��روع  تنتقد  ال�����ش��اب��ق��ني 
الرئي�س  م��ن  امل��دع��وم  ا�شطنبول 
رجب طيب اأردوغ���ان، وال��ذي قد 

يهدد براأيهم حرية املالحة.
ي����اأت����ي ذل�����ك ف��ي��م��ا رف�������س حزب 
ال�شلطات  ق��رار  الكردي  ال�شعوب 
ال���رتك���ي���ة ب��اع��ت��ق��ال اأدم�������ريالت 
اإ�شطنبول،  اإن�شاء قناة  لنتقادهم 
م�شرياً اإىل اأن ال�شلطات الرتكية 

حتاول ا�شطناع انقالب.
واأف�������اد م��ك��ت��ب امل���دع���ي ال���ع���ام يف 
الع�شرة  الأدم������ريالت  اأن  اأن��ق��رة 
احلب�س  يف  و���ش��ع��وا  امل��ت��ق��اع��دي��ن 

على ذمة التحقيق.
�شابقني  ���ش��ب��اط   4 ي��وق��ف  ومل 
طلب  لكن  �شنهم،  ب�شبب  اآخرين 
منهم املثول اأمام �شرطة اأنقرة يف 

الأيام الثالثة املقبلة.
الع�شكريني  م��ن  الع�شرات  وك��ان 
تعر�شوا  الأت�������راك  امل��ت��ق��اع��دي��ن 
حكومة  ق���ب���ل  م����ن  لن����ت����ق����ادات 
اعتربه  بياناً  لإ���ش��داره��م  اأن��ق��رة، 

امل�شوؤولون احلكوميون انقالباً.
الرتكية  ال���دف���اع  وزارة  وق���ال���ت 

ا���ش��ت��خ��دام اجلي�س  اإن���ه ل مي��ك��ن 
ك���و����ش���ي���ل���ة ل���ت���ح���ق���ي���ق ال����غ����اي����ات 
ال�شخ�شية لأ�شخا�س لي�شت لهم 

�شفة اأو م�شوؤولية ر�شمية.
وان��ت��ق��دت ال�����وزارة ال��ب��ي��ان الذي 
م��ت��ق��اع��دون من  اأ���ش��دره �شباط 

القوات البحرية.

اجلي�ش االأردين ي�ؤكد جاهزيته جلميع اأ�صكال التهديد

�صد النه�صة.. م�صر وال�ص�دان يتم�صكان برف�ش امللء الثاين و�صط تعنت اإثي�بيا

�أطباء ُيطلقون �ضيحة فزع:

اإنها م�جة الط�فان: ت�ن�ش مهددة بكارثة �صحية؟

•• عمان-وكاالت:

اللواء  الأردن��ي��ة،  امل�شرتكة  الأرك��ان  قال رئي�س هيئة 
يو�شف احلنيطي، اأم�س الإثنني، اإن القوات امل�شلحة 
والأجهزة الأمنية، قادرة على مواجهة اأية م�شاع يراد 
بها تقوي�س اأمن الوطن وترويع مواطنيه، وزعزعة 

اأمن وا�شتقرار اململكة.
وح�شب وكالة الأنباء الأردنية برتا، اأكد احلنيطي اأن 
»القوات امل�شلحة والأجهزة الأمنية لديها من القدرة 
والكفاءة والحرتافية ما ميكنها من التعامل مع اأي 
م�شتجدات تطراأ على ال�شاحتني املحلية والإقليمية 
مبختلف امل�شتويات ومواجهة جميع اأ�شكال التهديد 

على الواجهات احلدودية وبالقوة".

متابعة  خ���الل  احلني���طي  ت�شريح����ات  ج����اءت   
مت���ري���ن ع�����ش��ك��ري، يف اأع���ق���اب ات���ه���ام ال�����ش��ل��ط��ات يف 
الأردن لالأمري حمزة، الأخ غ������ري ال�ش������قيق للم�����لك 
بال�شل����وع  ال�ش�����ابق،  الع����هد  وويل  الثاين،  عب�����داهلل 
مع  بامل�شاركة  البالد  ا�شتقرار  لزعزعة  خمطط  يف 

�شخ�شيات اأخرى.
به  تقوم  ال��ذي  ال��دور  »اأهمية  على  و�شدد احلنيطي 
القوات امل�شلحة يف احلفاظ على هيبة الدولة وتر�شيخ 
التي  واجلهود  والتاريخية،  ال�شرتاتيجية  مكانتها 
كافة  الأزم���ات  من  للخروج  املرحلة  ه��ذه  يف  تبذلها 
ل�شمان  الأخ���رية،  الآون���ة  يف  بالوطن  ع�شفت  التي 
ا�شتمرار الأردن بدوره املحوري والثابت جتاه العديد 

من الق�شايا يف املنطقة والإقليم".

•• كين�سا�سا- وكاالت:

يف  النه�شة  �شد  مفاو�شات  الث��ن��ني  اأم�����س  توا�شلت 
الجتماع  ب��داأ  حيث  كين�شا�شا،  الكونغولية  العا�شمة 
املغلق الثاين بني وزراء خارجية الدول الثالث ب�شاأن 

ال�شد الإثيوبي.
وال�شودان  م�����ش��ر  ب����اأن  )ال��ع��رب��ي��ة(  م�����ش��ادر  واأف������ادت 
طالبا الحتاد الإفريقي باآلية حمددة ملفاو�شات �شد 
النه�شة، موؤكدة اأن اإثيوبيا رف�شت جتميد امللء الثاين 
ل�شد النه�شة، فيما تتم�شك م�شر وال�شودان برف�س 

امللء الثاين مع بداية اجتماعات اليوم الثالث.
امل�شادر اأكدت اأن اإثيوبيا تريد تعطيل املفاو�شات حتى 
�شيا�شة  واأن��ه��ا تعمل على فر�س  ال��ث��اين،  امل��لء  موعد 

الأمر الواقع ب�شاأن �شد النه�شة
كما اأ�شارت م�شادر »العربية« اإىل اأن اأدي�س اأبابا ترف�س 
اإلزامها باإطار قانوين ب�شاأن �شد النه�شة، واأكدت اأنها 

تتحفظ على توقيع اتفاقيات ملزمة.
الدكتورة  ال�شودان  وزي��رة خارجية  قالت  من جهتها، 
حتذيراتنا  ت��ت��ج��اه��ل  اإث��ي��وب��ي��ا  اإن  ال�������ش���ادق  م����رمي 
النه�شة،  الثاين الأح��ادي ل�شد  امللء  الوا�شحة ب�شاأن 
م�شددة على اأنه يجب جتنب �شراعات ل طائل منها 
ب�شبب �شد النه�شة، جمددة دعوتها لتباع نهج جديد 
املا�شي  �شلبيات  لتجنب  قانونا  ملزم  اتفاق  وتوقيع 

واأي �شراعات جديدة.
وزيرة خارجية ال�شودان اأ�شافت اأن اإثيوبيا برتاجعها 

اأهدرت 200 يوم من املفاو�شات.

املدعية االإ�صرائيلية: نتنياه� اأ�صاء ا�صتخدام �صلطته 
•• القد�س-وكاالت:

الوزراء  رئي�س  اإن  اآري،  ب��ن  ليئات  الإ�شرائيلية،  العامة  املدعية  قالت 
�شعيه  اإط��ار  يف  م�شروع،  غري  ب�شكل  �شلطته  ا�شتخدم  نتنياهو  بنيامني 

لتبادل املنفعة مع اأقطاب الإعالم.
واأ�شارت املدعية العامة مع بدء املرافعات اإىل اأن رئي�س الوزراء ا�شتخدم 
ال�شلطة احلكومية الوا�شعة املوكلة اإليه للح�شول على منافع غري لئقة 
من مالكي و�شائل الإعالم الرئي�شية يف اإ�شرائيل من اأجل تعزيز ق�شاياه 
اأمام  نتنياهو  بنيامني  الإ�شرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  وميثل  ال�شخ�شية. 
املحكمة، الثنني، يف القد�س يف اإطار تهم الف�شاد املوجهة اإليه، فيما يبداأ 

فيه رئي�س الدولة م�شاورات لختيار املر�شح لت�شكيل احلكومة املقبلة.
اأبريل  م��ن  اخلام�س  ح���ددوا  القد�س  يف  املركزية  املحكمة  ق�شاة  وك��ان 
موعدا لبدء ال�شتماع لل�شهود يف تهم تتعلق بقبول رئي�س الوزراء هدايا 
فاخرة و�شعيه ملنح ت�شهيالت تنظيمية جلهات اإعالمية نافذة يف مقابل 

ح�شوله على تغطية اإعالمية اإيجابية.

•• الفجر - تون�س:

با�شم  الر�شمية  ال��ن��اط��ق��ة  ق��ال��ت 
ملكافحة فريو�س  العلمية  اللجنة 
كورونا الدكتورة جليلة بن خليل 
اأم�س الإثنني اإن اللجنة اقرتحت 
التجّول  ح��ظ��ر  ت��وق��ي��ت  ت��ع��دي��ل 
الت�شريع  ���ش��رورة  على  والتاأكيد 

يف ن�شق التالقيح. 
وا����ش���اف���ت دك���ت���ورة ب���ن خ��ل��ي��ل يف 
ت�شريح لإذاعة خا�شة اأن الو�شع 
وذلك  خطري  تون�س  يف  الوبائي 
ن��ظ��را ل��ل��زي��ادة يف ع���دد احل���الت 
التحاليل  عدد  وارتفاع  املكت�شفة 
 23 ال�  التي يف ح��دود  الإيجابية 
باملائة م�شرية اإىل اأنه مت ت�شنيف 
معتمدية  و95  حم��اف��ظ��ة   17
مرتفع  ال��ف��ريو���س  ان��ت�����ش��ار  فيها 

اإىل املرتفع جدا.
وحذرت دكتورة بن خليل من اأنه 
يف �شورة املوا�شلة يف نف�س الن�شق 
حالة  اإىل  ���ش��ت�����ش��ل  ت��ون�����س  ف�����اإن 
امل�شوؤولية  حمّملة  ج��دا  خطرية 
للجميع داعية اإىل �شرورة التقيد 

بالإجراءات الوقائية.

ريا�س  دكتور  حتدث  جانبه،  من 
العلمية  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��و  ق���وي���در 
مل���ج���اب���ه���ة ك�������ورون�������ا، ع�����ن اأب�������رز 
م��ق��رتح��ات ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ي قامت 
ب��رف��ع��ه��ا ل�����ش��ل��ط الإ�����ش����راف على 

�شوء تطور الو�شع الوبائي.
)التفا�شيل �س11(

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

مواقــيت ال�صالة
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من�سور بن زايد يعتمد اأ�سماء 27 فائزاً 
وفائزة بجائزة خليفة الرتبوية حملياً وعربياً 

اأخبار الإمارات

هل يعيد بايدن م�ساهد 
ذل اإدارة اأوباما اأمام اإيران؟

عربي ودويل

العامل يف �سيافة اأبوظبي.. اأبطال 80 دولة 
يتناف�سون يف عاملية املحرتفني للجوجيت�سو

الفجر الريا�سي

الرتبية: ال مانع من �صفر املعلمني 
خالل العطلة وعليهم حتمل التبعات

•• دبي - حم�سن را�سد

اأي مانع يعيق املعلمني من ال�شفر  اأكدت وزارة الرتبية والتعليم، على عدم وجود 
للخارج خالل عطلة الف�شل الثاين »الربيع«، مع �شرورة تواجدهم يف البالد يف اأول 

يوم حمدد لهم ملبا�شرة العمل، على اأن يتحمل املعلم تبعات عدم اللتزام.
الإمارات  موؤ�ش�شة  قبل  من  و�شلها  ا�شتف�شار  على  ال���وزارة،  رد  حمور  يف  ذلك  جاء 
اإدارات  للتعليم املدر�شي » تعليم«، بعد اأن تلقت العديد من ال�شتف�شارات من قبل 
ال��وزاري، مبا يتعلق ب�شفر املعلمني خلارج  املدار�س احلكومية والتي تطبق املنهاج 

الدولة خالل الجازة، وهل ي�شمح لهم بال�شفر؟.
اإن��ه ل يوجد م��ا مينع املعلمني م��ن ال�شفر، م��ع �شرورة  ال���وزارة يف رده���ا:  وق��ال��ت 
فيه )حددت  ال��دوام  لهم  ي��وم مقرر  اول  العمال يف  ملبا�شرة  الدولة  تواجدهم يف 
املوؤ�ش�شة العطلة احلالية للمعلمني اعتباراً من يوم الأحد املوافق 4 اإبريل، وحتى 

منت�شف ال�شهر اجلاري(، على اأن يتحمل املعلم تبعات عدم اللتزام.
)التفا�شيل �س3(

 26 ت��درج  امل�صرية  النيابة 
االإرهاب قائمة  على  اإخ�انيًا 

•• القاهرة-وكاالت:

امل�شرية،  العامة  النيابة  ق��ررت 
من  م��ت��ه��م��اً   26 اأ����ش���م���اء  اإدراج 
ج���م���اع���ة الإخ����������وان الإره����اب����ي����ة 
املحظورة، ال�شادر �شدهم اأحكاماً 
الإرهابيني  قائمة  على  جنائية، 

ملدة 5 اأعوام.
»بوابة  موقع  وفق  القرار،  ون�س 
اأم�س  الإل�����ك�����رتوين  الأه����������رام« 
11 متهماً  اإ�شافة  الإثنني، على 

للقائمة الر�شمية لالإرهابيني.
ك��م��ا ���ش��م��ل ال���ق���رار اأ����ش���م���اء 15 

متهماً اآخرين.

مقرتح اأفغاين جديد لل�صالم مع طالبان 
•• كابول-اأ ف ب:

ال�شالم مع  اأ�شرف غني عن عر�س جديد لإح��الل  الأفغاين  الرئي�س  ك�شف 
ال�شالم  ملباحثات  دفعة  اإع��ط��اء  اإىل  يرمي  دويل  موؤمتر  قبل  طالبان  حركة 

املتعرثة بني الطرفني، على ما قالت م�شادر ر�شمية.
وتاأتي اخلطوة بعدما قالت الوليات املتحدة يف مقرتح مت ت�شريبه، تدعمه 
رو�شيا، اإنها ترغب بت�شكيل حكومة انتقالية تت�شمن م�شاركة طالبان حلكم 

البالد مع ان�شحاب اآخر جندي اأمريكي.
البالد فقط عرب �شناديق القرتاع.  ق��ادة  اختيار  اأن��ه ميكن  اأ�شر  لكّن غني 
واأفادت امل�شادر الر�شمية اأّن غني ينوي تقدمي خطته املوؤلفة من ثالث مراحل 
خالل موؤمتر تدعمه الأمم املتحدة يف تركيا حت�شره الوليات املتحدة ورو�شيا 
ودول اإقليمية رئي�شية اأخرى. ومل يحدد موعد للموؤمتر بعد. وباتت الوليات 
املتحدة على بعد ا�شابيع من �شحب اخر قواتها من البلد امل�شطرب بحلول 
الأول من اأيار مايو املقبل مبوجب اتفاق ابرم مع طالبان العام املا�شي، اإل اأن 
الرئي�س الأمريكي جو بايدن اأ�شار يف وقت �شابق من ال�شهر اجلاري اإىل اأّنه 

من ال�شعب �شحب اجلنود بحلول املوعد املتفق عليه.

�أجرت 195,573 فح�ضا ك�ضفت عن 2,012 �إ�ضابة

»ال�صحة« تعلن عن �صفاء 2,147 حالة جديدة من ك�رونا
  •• اأبوظبي - وام:

نطاق  وزي��ادة  لتو�شيع  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  متا�شيا مع خطة 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
بفريو�س كورونا امل�شتجد كوفيد - 19 واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت 
 24 ال�  195،573 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات  اإج��راء  ال��وزارة عن 
املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات 
الفح�س الطبي.   و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة 
وتو�شيع نطاق الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 2،012 
خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�شابة  حالة 
وبذلك  الالزمة،  ال�شحية  للرعاية  وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع 
يبلغ جمموع احل��الت امل�شجلة 472،148 ح��ال��ة.            )التفا�شيل 

�س2(

برنامج اأب�ظبي لزراعة النخاع العظمي ي�ا�صل عالج امل�صابني باأورام الدم اخلبيثة
  •• اأبوظبي - وام

جنح مركز اأبوظبي للخاليا اجلذعية ADSCC ، بالتعاون مع مدينة ال�شيخ 
خليفة الطبية، يف متابعة عالج اأول مواطن اإماراتي من خالل برنامج زراعة 
نخاع العظام BMT-AD ، وقد مت اإجراء عملية الزراعة يف اأبوظبي، ويتعافى 
العظام  اإن�شاء برنامج زراعة نخاع  املري�س حاليا ب�شكل جيد يف منزله. ومت 
 2020 اأغ�شط�س  اأبوظبي للخاليا اجلذعية يف  اأبوظبي، من قبل مركز  يف 

من�ضوب �لتوتر يت�ضاعد على �حلدود:

هل �صي�صعل ب�تني جمددا فتيل احلرب يف اأوكرانيا؟
•• الفجر –خرية ال�سيباين

وباليه  املدرعة،  العربات  �شفوف 
التي  وال����ق����ط����ارات  امل����روح����ي����ات 
اأي����ام،  حت��م��ل ال���دب���اب���ات ... م��ن��ذ 
ا�شتدت حتركات القوات الرو�شية 
ع��ل��ى احل�����دود الأوك����ران����ي����ة، ويف 
�شبه جزيرة القرم، ويف منطقتي 
كرا�شنودار ورو�شتوف، ت�شهد على 
ذلك العديد من ال�شور ومقاطع 
ال�شبكات  على  املن�شورة  الفيديو 

وتهدف اإىل »�شمان اأمن مو�شكو«، 
ت��ع��ت��رب خطرية  ال��ق�����ش��ي��ة  ف������اإن 
مب��ا ي��ك��ف��ي يف ال��غ��رب لإث������ارة، يف 
يف  ط��ارئ��ا  اجتماعا  ال��ي��وم،  نف�س 
طماأن  ال��وق��ت،  نف�س  يف  ال��ن��ات��و. 
وزي���ر ال��دف��اع الأم��ري��ك��ي نظريه 
الأوكراين اأندري تاران ب� »الدعم 
ال��ث��اب��ت« ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة. ومت 
ن�شر قرابة 4 الف جندي رو�شي 
اأوك��ران��ي��ا، وفًقا  على احل��دود مع 
التي  تاميز،  نيويورك  ل�شحيفة 

الجتماعية. يف 2 اأبريل، �شجلت 
منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا 
225 انتهاًكا لوقف اإطالق النار، 
بينما ُقتل اأربعة جنود اأوكرانيني 
-وهي  معركة  يف  م��ار���س   26 يف 

الأكرث دموية منذ بداية العام.
كييف  بني  يت�شاعد  التوتر  اذن، 
املتحدث  ق��ال  وبينما  وم��و���ش��ك��و، 
ب����ا�����ش����م ال����ك����رم����ل����ني دمي������رتي 
بي�شكوف، يف الأول من اأبريل، اإن 
تهديًدا،  ت�شكل  ل  املناورات،  هذه 

الأوروبية  القيادة  اأن  اإىل  اأ�شارت 
للجي�س الأمريكي رفعت م�شتوى 

التاأهب اإىل اأعلى م�شتوى.
)التفا�شيل �س13(
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اأخبـار الإمـارات
�أجرت 195,573 فح�ضا ك�ضفت عن 2,012 �إ�ضابة

»ال�صحة« تعلن عن �صفاء 2,147 حالة جديدة من ك�رونا
••   اأبوظبي - وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
ال�شاعات  195،573 فح�شا جديدا خالل  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�شيع  الدولة  والفح�س يف  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف    و�شاهم 
اإ�شابة  2،012 حالة  الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�شجلة 472،148 حالة.
  كما اأع��ل��ن��ت ال�����وزارة ع��ن وف���اة ح��ال��ت��ني وذل���ك م��ن ت��داع��ي��ات الإ�شابة 
بفريو�س كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،512 

حالة.

تعازيها  وخال�س  اأ�شفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة    واأعربت 
وموا�شاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
2،147 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س  اأعلنت ال��وزارة عن �شفاء    كما 
كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�شفاء 456،747 حالة. 

لقاح  من  جرعة  »ال�صحة« تعلن تقدمي 17,743 
ك�فيد19- خالل ال�صاعات ال� 24 املا�صية 

•• اأبوظبي- وام: 

لقاح  17،743 جرعة من  تقدمي  املجتمع  وقاية  و  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�شية   24 ال���  ال�شاعات  خ��الل  "كوفيد19-" 
مبعدل  و  جرعة   8،596،722 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع للقاح بلغ 86.92 جرعة لكل 100 �شخ�س.
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة توفري لقاح كوفيد19- و�شعيا للو�شول 
يف  امل�شاعدة  �شاأنها  من  التي  و  التطعيم  عن  الناجتة  املكت�شبة  املناعة  اإىل 

تقليل اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�س كوفيد19-.

يهدف �إىل تعزيز دوره كمحرك �أ�ضا�ضي يف تطوير �القت�ضاد �لوطني عرب توفري حلول متويلية وبر�مج دعم مبتكرة

حممد بن را�صد يعتمد ا�صرتاتيجية م�صرف االإمارات للتنمية مبحفظة مت�يلية بقيمة 30 مليار درهم

•• دبي- وام:

اعتمد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، ا�شرتاتيجية م�شرف الإمارات 
تنموية  روؤي���ة  �شمن  دره���م،  مليار   30 بقيمة  متويلية  مبحفظة  للتنمية 
اأ�شا�شي وم�شاهم فاعل  وا�شتثمارية تهدف اإىل تعزيز دور امل�شرف كمحرك 
يف عملية تطوير القت�شاد الوطني عرب توفري حلول متويلية وبرامج دعم 
مبتكرة تتما�شى مع متطلبات املرحلة احلالية، وتقدمي دعم نوعي ملختلف 

القطاعات �شمن املنظومة القت�شادية الن�شطة يف دولة الإمارات.
وقد مت اإطالق ال�شرتاتيجية بح�شور كل من الفريق الفريق �شمو ال�شيخ 
ال��وزراء وزير الداخلية و�شمو  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  �شيف بن زايد 
ال��وزراء وزير �شوؤون  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ال�شيخ من�شور بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون  ال�شيخ عبداهلل بن زايد  الرئا�شة و�شمو 

الدويل،وعدد من الوزراء وامل�شوؤولني.
اأن  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د  املنا�شبة  وبهذه 
اأولوية ق�شوى  الراهنة  املرحلة  الوطني خالل  القت�شاد  "موا�شلة حتفيز 
مكونات  خمتلف  بني  الأدوار  وتن�شيق  اجلهات  كافة  جهود  ت�شافر  تتطلب 
القطاع القت�شادي"، م�شرياً �شموه بالقول: "يجب اأن نتبنى روؤية متفردة 
تراعي امل�شتجدات العاملية وت�شمن ا�شتدامة عملية النمو والتطور مل�شاعدة 
املوؤ�ش�شات التجارية وال�شناعية يف الدولة يف تعظيم مردودها مبا ي�شهم يف 

النهو�س بالقطاع القت�شادي".
واأ�شاف �شموه: "ا�شرتاتيجية م�شرف الإمارات للتنمية ُت�شّكل حتوًل نوعياً 
من �شاأنه اأن يعزز دوره الإيجابي يف دعم القت�شاد الإماراتي عرب منتجات 
من  للعديد  دع��م  برامج  توفري  على  ق��ادرة  فاعلة  متويلية  وحلول  مبتكرة 
املوؤ�ش�شات وال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة والكبرية التي تعد عن�شراً اأ�شا�شياً 

يف اقت�شادنا الوطني".

- دعم ��ضرت�تيجية �ل�ضناعة م�ضروع 300 مليار..
ال�شناعة  اأح��م��د اجل��اب��ر، وزي���ر  ب��ن  ال��دك��ت��ور �شلطان  م��ع��ايل  وا���ش��ت��ع��ر���س 
للتنمية،  الإم����ارات  م�شرف  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
خالل  من  تنطلق  اأنها  معاليه  مو�شحاً  واأه��داف��ه��ا  ال�شرتاتيجية  حم��اور 
تطوير  لعملية  رئ��ي�����ش��ي  حم���رك  ب����دور  للتنمية  الإم������ارات  م�����ش��رف  ق��ي��ام 

يتنا�شق  ال�شناعي، مبا  للقطاع  دعم  �شبكة  يوفر  بحيث  الوطني،  القت�شاد 
اأهداف وخمرجات ا�شرتاتيجية وزارة ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة  مع 
مالية  ك���ذراع  امل�شاهمة  اإىل  امل�شرف  ي�شعى  حيث   ،  2031  –  2021
ل�شرتاتيجية ال�شناعة Operation 300bn "م�شروع 300 مليار" 
اإىل  والرامية  امل�شتدام  القت�شادي  للنمو  �شاماًل  وطنياً  برناجماً  تعد  التي 
تطوير القطاع ال�شناعي عرب جمموعة كبرية من املبادرات امل�شممة لدعم 
العقول  واجتذاب  الدولة  يف  املتقدم  والت�شنيع  احلديثة  التكنولوجيا  تبني 

واملواهب واخلربات املتميزة من خمتلف اأنحاء العامل.
300 مليار"، كما  "م�شروع  وتهدف م�شاهمة م�شرف الإمارات للتنمية يف 
ذكر معاليه، اإىل دعم القطاع ال�شناعي يف الدولة وحتفيز القت�شاد الوطني 
التكنولوجيا  وتبني  ال�شناعي  التطور  ت�شريع  تت�شمن  حم��اور  ثالثة  عرب 
املتقدمة، من خالل برامج متويل خا�شة، وتعزيز دور ال�شركات واملوؤ�ش�شات 
حلول  توفري  خ��الل  م��ن  الوطني  القت�شاد  دع��م  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية 
والبتكار  الأع��م��ال  ري���ادة  وحتفيز  عملية،  وا�شت�شارات  وخ��دم��ات  متويلية 

لل�شركات النا�شئة وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة.
حمفظة  للتنمية  الإم����ارات  م�شرف  ر���ش��د  امل��ح��وري  ال���دور  ه��ذا  ولتحقيق 
لدعم  �شنوات، خم�ش�شة  م��دار خم�س  على  دره��م،  مليار   30 بقيمة  مالية 
عدة قطاعات �شناعية، والإ�شهام يف متويل ودعم اأكرث من 13،500 �شركة 
األف وظيفة ..ويندرج حتت احللول   25 �شغرية ومتو�شطة وكبرية، وخلق 
التمويلية التي يوفرها امل�شرف قطاعات ال�شناعة والبنية التحتية والرعاية 

ال�شحية والأمن الغذائي والتكنولوجيا.

- مظلة �ضاملة لت�ضافر �جلهود 
وبهذه املنا�شبة قال معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر، وزير ال�شناعة 
والتكنولوجيا املتقدمة، رئي�س جمل�س اإدارة م�شرف الإمارات للتنمية: "نثمن 
عالياً اعتماد �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، ال�شرتاتيجية 
ملتطلبات  ال�شتجابة  اإىل  تهدف  والتي  للتنمية،  الإم��ارات  مل�شرف  اجلديدة 
املرحلة احلالية من خالل توفري حلول متويلية مبتكرة لتحفيز وت�شجيع 
الإمارات".  دولة  القطاعات يف  الأعمال والبتكار �شمن خمتلف  ري��ادة  روح 
ال�شمو  �شاحب  ل�شيدي  ال�شديدة  التوجيهات  خ��الل  من  معاليه:  واأ���ش��اف 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�شيدي �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
امل�شتقبل  ا�شت�شراف  على  العمل  الإم��ارات يف  دولة  ت�شتمر  امل�شلحة،  للقوات 

وال�شتعداد له بتوفري ممكنات النمو والتقدم يف كل القطاعات واملجالت.
واأو�شح معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر اأن "م�شروع 300 مليار" 
النمو  ال�شناعي يف  القطاع  م�شاهمة  لتعزيز  �شاماًل  وطنياً  برناجماً  ي�شكل 
من  تت�شافر  �شاملة  مظلًة  الربنامج  ه��ذا  و�شيكون  امل�شتدام،  القت�شادي 
الإمارات  وم�شرف  املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�شناعة  وزارة  جهود  خ��الل 
وامل�شاريع  ال��ك��ب��رية  ل��ل�����ش��رك��ات  ال��داع��م��ة  احل��ل��ول  ت��وف��ري  ب��ه��دف  للتنمية 
ال�شغرية واملتو�شطة ومبادرات رواد الأعمال يف العديد من القطاعات التي 
الغذائي،  والأم���ن  التحتية،  والبنية  ال�شحية،  والرعاية  ال�شناعة،  ت�شمل 
بدور  للتنمية  الإم����ارات  م�شرف  "�شيقوم  معاليه:  وت��اب��ع  والتكنولوجيا. 
يف  ا�شتمراره  جانب  ف��اإىل  الوطنية،  ال�شناعة  ل�شرتاتيجية  امل��ايل  املحرك 
دعم متويل الإ�شكان للمواطنني، �شريكز امل�شرف من خالل ا�شرتاتيجيته 
املتقدمة  التكنولوجيا  وتبني  ال�شناعية،  التنمية  ت�شريع  على  اجل��دي��دة 
واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  دور  وتعزيز  خم�ش�شة؛  متويل  برامج  عرب 
اإىل  اإ�شافة  واخل��دم��ات؛  املنتجات  من  جمموعة  عرب  الوطني  القت�شاد  يف 
ا�شتثماري لدعم  اإن�شاء �شندوق  الأعمال والبتكار عن طريق  ريادة  حتفيز 

رواد الأعمال وال�شركات النا�شئة وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة".
وقال: "�شيكون مل�شرف الإمارات للتنمية دور حموري يف جناح ال�شرتاتيجية 
جانب  اإىل  متخ�ش�شة،  مت��وي��ل  حم��اف��ظ��ة  خ���الل  م��ن  لل�شناعة  ال��وط��ن��ي��ة 
جمموعة وا�شعة من اخلدمات واحللول املالية، مثل التمويل املبا�شر وغري 
املبا�شر لل�شركات الكبرية وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة يف جمالت ت�شمل: 
دعم �شال�شل الإمداد، ومتويل امل�شاريع، والتمويل طويل الأجل ..ي�شاف اإىل 
ذلك اأن امل�شرف �شيوفر ذراع ا�شتثمارية لدعم ال�شركات النا�شئة وال�شركات 
ومتويل  الأع��م��ال،  م�شّرعات  ت�شمل  اأدوات  خ��الل  من  واملتو�شطة  ال�شغرية 

اأ�شهم راأ�س املال، و�شندوق دعم منو الأعمال".
الفرتة  يف  اجل��اد  العمل  اأهمية  اأك��دت  الر�شيدة  قيادتنا  اأن  معاليه  واأو���ش��ح 
التنمية القت�شادية ملرحلة ما بعد  اأجل الدفع قدماً مب�شرية  القادمة من 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  اأع��رب  فقد  كوفيد19-، 
عن ثقته باأن وطننا يف الأعوام اخلم�شني املقبلة �شيكون متفرداً باإجنازاته، 
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان اأهمية بذل املزيد من 
العمل اجلاد واملخل�س واأن يقوم كل فرد مب�شاعفة اجلهد مبا ل يقل عن 

10 مرات ل�شمان حتقيق الأهداف الطموحة وتر�شيخ املكانة املتميزة لدولة 
الإمارات. وقال معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر: "ركزنا من خالل 
الإم���ارات  وم�شرف  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�شناعة  وزارة  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
للتنمية على تقدمي حلول متكاملة ت�شهم يف حتفيز منو القطاع ال�شناعي، 
اأ�شحاب امل�شلحة ..وتكت�شب احللول  وذلك بعد الت�شاور مع عدد كبري من 
�شرتكز  التمويل،  توفري  جانب  ف��اإىل  خا�شة  اأهمية  امل�شرف  يوفرها  التي 
على توفري خدمات التدريب والإر�شاد والتوجيه بهدف دعم ال�شركات ورواد 
الأعمال، من مواطنني ومقيمني، وتزويدهم بالأدوات الالزمة مل�شاعدتهم 
..وم��ع توفري هذه  اأعمال جديدة  اإط��الق  اأو  اأعمالهم احلالية  على تطوير 
ال�شركات  فاإننا ندعو  الأعمال،  لنمو  والداعمة واملحفزة  املتكاملة  املنظومة 

والأفراد اإىل التعرف على هذه احللول وال�شعي لال�شتفادة منها".

- �أولويات �مل�ضرف..
للتنمية،  الإم��ارات  م�شرف  اأولويات  اجلابر  �شلطان  الدكتور  معايل  و�شرح 
املتاحة  امل��ايل  الدعم  تعزيز م�شتويات  املقبلة على  املرحلة  �شيعمل يف  ال��ذي 
ال�شراكات  عقد  اأولوياته  ت�شمل  حيث  وال�شناعية،  القت�شادية  للقطاعات 
ال�شغرية  لل�شركات  املقدمة  املالية  الإماراتية لتعزيز اخلدمات  البنوك  مع 
واملتو�شطة والكبرية، ورفع اجمايل التمويالت املبا�شرة املقدمة من امل�شرف 
بن�شبة %73 يف العام 2021 لدعم القطاعات، وا�شتهداف ال�شرائح التي 

تعاين نق�شاً يف اخلدمات بحيث يتم تزويدها بحلول متويلية.
راأ�س  يف  لال�شتثمار  �شندوق  اإط���الق  امل�شرف  اأول��وي��ات  �شمن  ي��ن��درج  كما 
درهم  مليار  بقيمة  واملتو�شطة  ال�شغرية  وامل�شاريع  النا�شئة  ال�شركات  مال 
للتمويل  حتتاج  التي  ال�شناعية  ال�شركات  وا�شتهداف   ،2022 ع��ام  خ��الل 

وال�شتثمار يف القطاعات احليوية.

- دور متنام يف دعم �القت�ضاد �لوطني 
دعم  يف  املتوا�شل  واإ�شهامه  امل�شرف  ل��دور  ام��ت��داداً  ال�شرتاتيجية  وت��اأت��ي 
القت�شاد الوطني، حيث قام منذ تاأ�شي�شه بتقدمي الدعم لنحو 550 �شركة، 
واملتو�شطة  ال�شغرية  وامل�شاريع  لل�شركات  الأعمال  قرو�س  حمفظة  وبلغت 
1.8 مليار درهم، فيما بلغت قرو�س الإ�شكان 2.4 مليار درهم، عالوًة على 
برنامج  اأ�شل  من  دولر  مليون   750 بقيمة  احت��ادي��ة  �شندات  اأول  اإ���ش��دار 

بقيمة 5 مليارات دولر، ومبدة ا�شتحقاق 5 �شنوات.

حممد بن ر��ضد: 
االقت�صادي القطاع  مك�نات  خمتلف  بني  والتن�صيق  اجلهات  كافة  جه�د  ت�صافر  تتطلب  ق�ص�ى  اأول�ية  الراهنة  املرحلة  خالل  ال�طني  االقت�صاد  حتفيز  • م�ا�صلة 

امل�صتجدات العاملية وت�صمن ا�صتدامة عملية النم� والتط�ر مل�صاعدة امل�ؤ�ص�صات التجارية وال�صناعية يف الدولة يف تعظيم مردوديتها مبا ي�صهم يف النه��ش بالقطاع االقت�صادي تراعي  متفردة  روؤية  نتبنى  اأن  • يجب 
حت�اًل ن�عيًا من �صاأنه اأن يعزز دوره االإيجابي يف دعم االقت�صاد االإماراتي عرب منتجات مبتكرة وحل�ل مت�يلية فاعلة وقادرة على ت�فري  ُت�صّكل  للتنمية  االإمارات  م�صرف  • ا�صرتاتيجية 

برامج دعم للعديد من امل�ؤ�ص�صات وال�صركات ال�صغرية واملت��صطة التي تعد عن�صرًا اأ�صا�صيًا يف اقت�صادنا ال�طني.

رئي�ش وزراء العراق يزور واحة الكرامة
•• اأبوظبي-وام:

وزراء  رئي�س  الكاظمي  م�شطفى  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  زار 
اإط���ار زيارته  " يف  ال��ك��رام��ة  " واح���ة  ال��ع��راق  جمهورية 
يف  ك��ان  و  الول..  اأم�س  اختتمها  التي  الإم���ارات  لدولة 
مدير  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ا�شتقباله 

اأ�شر ال�شهداء يف ديوان ويل عهد  تنفيذي مكتب �شوؤون 
اأبوظبي. ولدى و�شول معاليه اإىل واحة الكرامة اأم�س 
ا�شتعر�س و ال�شيخ خليفة بن طحنون اآل نهيان مرا�شم 
حر�س ال�شرف ثم و�شع اإكليال اأمام ن�شب ال�شهيد الذي 
يتكون من 31 لوحا ي�شتند كل منها على الآخر كرمز 
الإمارات  والت�شامن بني قيادة دولة  والتكاتف  للوحدة 

و�شعبها وجنودها الأبطال. وجتول الكاظمي يف خمتلف 
اأجنحة الواحة م�شتمعا ل�شرح مف�شل من ال�شيخ خليفة 
ب���ن ط��ح��ن��ون اآل ن��ه��ي��ان ع���ن ال���واح���ة وم��راف��ق��ه��ا التي 
اأبناء دولة الإمارات البوا�شل  جت�شد تفا�شيلها بطولت 
والدللت  القيم  م��ن  الكثري  ع��ن  وتعرب  وت�شحياتهم 
وزراء  رئي�س  ق��ام  اجلولة  ختام  يف  و  اجلليلة.  الوطنية 

عرب  ال���زوار  �شجل  يف  كلمة  بت�شجيل  ال��ع��راق  جمهورية 
ف��ي��ه��ا ع���ن ت��ق��دي��ره ل�����ش��ه��داء دول����ة الم������ارات العربية 
املتحدة. جتدر الإ�شارة اإىل اأن واحة الكرامة تعد معلما 
وطنيا وح�شاريا يف العا�شمة اأبوظبي مت ت�شييده تخليدا 
لبطولت �شهداء الإمارات وت�شحياتهم يف �شبيل الدفاع 

عن الوطن وحماية مكت�شباته ومنجزاته.

راأ�ش اخليمة للم�ا�صالت  
حت�صد �صبعا من ج�ائز �صتيفي

•• راأ�س اخليمة - وام:

جوائز  �شمن  عاملية  ج��وائ��ز   7 للموا�شالت  اخليمة  راأ����س  هيئة  ح�شدت 
ذهبية  ثالث  منها   2021 اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  "�شتيفي" 

وف�شيتان وبرونزيتان .
�شملت الفئات الفائزة باجلائزة الذهبية فئة البتكار يف املنتج املبتكر تطبيق 
راك با�س الذكي وفئة البتكار يف تطبيق التعليم و التدريب الذكي تطبيق 
البو�شلة الذكي وفئة البتكار يف حت�شني بيئة العمل و التعليم امل�شتمر .. 
"كوفيد- اأزمة  خالل  املوؤ�ش�شية  ال�شتجابة  فئة  �شملت  الف�شية  واجلوائز 
19" وفئة البتكار يف ا�شتخدام التكنولوجيا يف خدمة املتعاملني اجلهات 
احلكومية  اجلهات  اأك��رث  فئة  ت�شمنت  الربونزية  واجل��وائ��ز   .. احلكومية 
يف  البتكار  وفئة  الأزم���ات  واإدارة  الأع��م��ال  ا�شتمرارية  ل�شمان  ا�شتجابة 

اإجنازات املوارد الب�شرية.
فوز  اأن  الهيئة  عام  البلو�شي مدير  اإ�شماعيل ح�شن  املهند�س  �شعادة  اأكد  و 
ب�7 جوائز يعد اإجن��ازا ًحقيقياً نفخر به  الهيئة للعام الثاين على التوايل 
و ياأتي ترجمة للنهج ال�شرتاتيجي الذي تتبعة الهيئة من خالل �شعيها 

لتطبيق مبادرات وم�شاريع ريادية .
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اأخبـار الإمـارات
اتفاقية تعاون بني »حممد بن را�صد للمعرفة« وجمعية اأم امل�ؤمنني يف جمال تنمية املجتمع

•• دبي -وام:

وقعت موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة وجمعية اأم املوؤمنني 
يف عجمان اتفاقية تعاون م�شرتك تهدف اإىل تعزيز دعائم التعاون بني 
الطرفني مبا ي�شمن حتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية لكليهما يف جمال 
املعرفية  الريادة  وال�شتفادة من  املعرفة  ن�شر  املجتمع من خالل  تنمية 
التي ت�شطلع بها موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة بو�شفها 

من املوؤ�ش�شات الوطنية البارزة يف هذا املجال .
املعرفية  ل��ل��ربام��ج  م�شافة  قيمة  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  مينح  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
واإ�شعاد  روؤيتيهما  حتقيق  يف  ال��ت��ق��دم  ف��ر���س  م��ن  ي��ع��زز  واأن  للطرفني 

املتعاملني معهما من الفئات امل�شتهدفة.

املدير  التي وقعها كل من �شعادة جمال بن حويرب  ون�شت التفاقية - 
حممد  واأ�شماء  للمعرفة  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
�شهداد املديرة التنفيذية جلمعية اأم املوؤمنني - على اأن يطلع الطرفان 
موؤمترات  م��ن  �شينظماها  ال��ت��ي  ال�����ش��ن��وي��ة  الأن�����ش��ط��ة  و  ال���ربام���ج  ع��ل��ى 
وملتقيات وحما�شرات ون��دوات و ور���س عمل وغريها ودع��وة كل طرف 

ملمثلي الطرف الآخر للم�شاركة فيها.
و تدعم التفاقية ا�شتفادة كل طرف من اإ�شدارات الطرف الآخر باأنواعها 
من من�شورات ودوريات وكتب ومراجع ويتبادلن يف �شبيل حتقيق النفع 
وتبادل املعارف اإ�شافة اإىل اأي مهام ميكن اأن تدعم اأهداف كال الطرفني 
اآل  اأن موؤ�ش�شة حممد بن را�شد  وتعزز من ريادتهما. واأك��د ابن حويرب 
لال�شتفادة من  ت�شعى  التي  اجلهات  لكل  ذراعيها  تفتح  للمعرفة  مكتوم 

جتاربها واإجنازاتها ون�شاطاتها املعرفية التي ل تنقطع على مدار العام 
دول  اأف��ادت  باإجنازها  املوؤ�ش�شة  فت  ت�شرَّ التي  امل��ب��ادرات  اأن  اإىل  ..م�شريا 
املعرفة  تقي�س  التي  العاملية  املعرفة  م��وؤ���ش��رات  و�شع  يف  قاطبة  ال��ع��امل 
للنهو�س  ال��دويل  امل�شتوى  على  القرار  ل�شناع  املطلوبة  الأدوات  وحتدد 
اقت�شاد  نحو  تقدمها  يف  وت�شهم  ال��دول  ري��ادة  من  تعزز  التي  بالآليات 

املعرفة والتنمية امل�شتدامة .
دولة  ري��ادة  يعزز من  املحلي  النطاق  ال�شركاء �شمن  دعم  اأن  اإىل  واأ�شار 
موؤ�شر  على   15 املرتبة  يف  الإم���ارات  حلت  حيث  وتناف�شيتها  الإم���ارات 
ي�شدر  ال��ذي  املوؤ�شر  حم��اور  �شمن  عريقة  دول  لتناف�س  العاملي  املعرفة 

بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
وقال اإن جمعية اأم املوؤمنني يف عجمان تعترب واحدة من جمعيات النفع 

وم�شروعاتها  وريادتها  باإجنازاتها  الإم��ارات  دول��ة  بها  تفخر  التي  العام 
ي�شع  التعاون  هذا  اأن  اإىل  ..م�شريا  الدولة  جمتمع  تخدم  التي  البناءة 
حجر اأ�شا�س متيناً على طريق ال�شعي امل�شرتك نحو حتقيق روؤى واأهداف 
وتعزيز  والإن�شان  املجتمع  خدمة  يف  تتقاطع  والتي  امل�شرتكة  اجلانبني 

مكانة الإمارات و�شعبها على اخلريطة املحلية والإقليمية والدولية.
املوؤ�ش�شات  مع  للتعاون  اجلمعية  �شعي  �شهداد  اأ�شماء  اأك��دت  جانبها  من 
الرائدة كموؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة اآخذة ن�شب عينيها 
اإعمار املجتمع الإماراتي باخلري والعطاء  اأن تكون يدا تبني وت�شهم يف 
والعلم والرتبية وتعزيز دور املراأة والنهو�س باإجنازاتها لتحقق تطلعات 
اجلميع  فيه  يعمل  ومتطور  م��زده��ر  جمتمع  بناء  يف  الر�شيدة  القيادة 

لتحقيق النماء والرخاء والزدهار.

��ضتعر��ش عدد من �لتقارير �حلكومية وم�ضتجد�ت قر�ر�ت جمل�ش �لوزر�ء

املجل�ش ال�زاري للتنمية برئا�صة من�ص�ر بن زايد يناق�ش تعزيز ا�صتدامة القطاع االإن�صائي والبنية التحتية يف االإمارات

تلزم  التي  املديونية  قيمة  حتديد 
لفتتاح  ط���ل���ب  ب���ت���ق���دمي  امل����دي����ن 
اإجراءات اإع�شار وت�شفية اأمواله، و 
تعديل املبلغ املحدد لدائن املدين اأو 
جمموعة من الدائنني الأمر الذي 
�شي�شهم يف تعزيز تناف�شية الدولة 
يف املجال املايل والقت�شادي ورفع 

م�شتويات ال�شمان املايل العام.

على البيئة.
كما ناق�س املجل�س تعزيز جمالت 
ا�شترياد واإعادة ت�شدير الإر�شاليات 
ومنتجاتها،  واحليوانية  الزراعية 
م��ن خ���الل ال�����ش��راك��ة م��ع القطاع 
القدرات  من  وال�شتفادة  اخلا�س 
الغذائي،  لديه يف جم��الت الأم��ن 
ال�شلع  ان�����ش��ي��اب��ي��ة  م���ن  ي��ع��زز  مم���ا 

ال�شراكة  اأف�شل �شور  تقدمي  على 
الوطني  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ف��اع��ل��ة 
واآلية  م��ن��ه��ج��ي��ة  ال���ن���ظ���ام  ومي���ث���ل 
وا�شحة ل�شت�شراف م�شتقبل املراأة 
الق�شايا  اأه��م  وحتديد  الإماراتية 
الرتكيز  خ��الل  من  بها،  املرتبطة 
ع���ل���ى ت���ق���دمي ور�����ش����د امل���وؤ����ش���رات 
املبنية  البيانات  وحتليل  والنتائج 

وروؤية  م�شتهدفات  ودع��م  العاملية 
ال���ش��ت��دام��ة يف  ال��دول��ة يف تطبيق 
القطاع الإن�شائي والبنية التحتية 
مما  التحتية  البنية  ج���ودة  ورف���ع 
ويرفع  ال����دول����ة  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ي���ع���زز 
م��ن ت��رت��ي��ب��ه��ا ع��امل��ي��ا، ح��ي��ث ينظم 
الدليل تنفيذ امل�شاريع من املباين 
ال�شلبية  الآث����ار  وتقليل  وال��ط��رق 

ا�شتحداث  امل��ج��ل�����س  ن��اق�����س  ك��م��ا 
للمراأة  املحرز  التقدم  ر�شد  نظام 
حوكمة  اإىل  ال���ه���ادف  الإم���ارات���ي���ة 
املراأة  دع��م  م��وؤ���ش��رات  ت��ق��دم  قيا�س 
التناف�شية لال�شرتاتيجية  وتعزيز 
الوطنية للمراأة الإمارتية وقيا�س 
املحلية  ال���ت���ن���اف�������ش���ي���ة  م�����ع�����دلت 
ي�شاعد  مما  والدولية  والإقليمية 

الزراعية  الأع��م��ال  وري����ادة جت���ارة 
واحل��ي��وان��ي��ة، وق���درة ال��دول��ة على 
كل  يف  ال�����ش��ك��ان  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية 
الظروف والأوقات واملحافظة على 

ا�شتقرار اأ�شعارها.
و يف ال�شوؤون التنظيمية، ا�شتعر�س 
املقرتحات  م����ن  ع������ددا  امل���ج���ل�������س 
ب��ي��ن��ه��ا مقرتح  م����ن  وال������ق������رارات 

•• اأبوظبي - وام: 

زايد  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  اأك��د 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
اأن  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  ال����وزراء 
دول����ة الإم��������ارات م��ا���ش��ي��ة بخطى 
تر�شيخ  يف  ق��ي��ادت��ه��ا  حت���ت  ث��اب��ت��ة 
ال����ن����م����وذج ال���ت���ن���م���وي الإم�����ارات�����ي 
ليكون ذا ب�شمة عاملية تواكب كافة 
على  والعمل  العاملية،  امل�شتجدات 
تر�شيخ مكانة الإم��ارات يف �شدارة 
قطاعات  خمتلف  يف  ال��ع��امل  دول 

التنمية.
ت����روؤ�����س �شموه  ج����اء ذل����ك خ����الل 
اأم�������س اج��ت��م��اع امل��ج��ل�����س ال�����وزاري 
للتنمية الذي عقد يف جممع ق�شر 
ومت  اأبوظبي  العا�شمة  يف  الوطن 
من  ع��دد  مناق�شة  اأج��ن��دت��ه  �شمن 
املبادرات واملوا�شيع يف اإطار تطوير 

منظومة العمل احلكومي.
اج���ت���م���اع  اأج�������ن�������دة  ت�������ش���م���ن���ت  و 
ت��ط��وي��ر دليل  امل��ج��ل�����س م��ن��اق�����ش��ة 
ل��دول��ة الإم������ارات، متا�شيا  ال��ب��ن��اء 
البناء  ال��ت��ح��دي��ث��ات يف جم���ال  م��ع 

ورفع  التناف�شية،  امل��وؤ���ش��رات  على 
والتو�شيات  التطويرية  اخلطط 

لزيادة التناف�شية.
اأجندة  ت�شمنت  اآخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 
الجتماع مناق�شة تو�شيات املجل�س 
الوطني الحت��ادي يف �شاأن �شيا�شة 
لالإ�شراف  والتعليم  الرتبية  وزارة 
وزارة  و���ش��ي��ا���ش��ة  امل�����دار������س،  ع��ل��ى 
الثقافة وال�شباب.. واطلع املجل�س 
اجلهات  ب��ني  التن�شيق  نتائج  على 
ب�شاأن  املحلية  واجلهات  الحتادية 

ا�شتخدامات الطرق الحتادية.
و يف التقارير احلكومية، ا�شتعر�س 
اجتماعه  اأج���ن���دة  ���ش��م��ن  امل��ج��ل�����س 
يف  احلكومية  التقارير  م��ن  ع���ددا 
احلكومي  ال��ع��م��ل  ت��ط��وي��ر  اإط������ار 
ت�����ش��م��ن��ت الط������الع على  ال���ت���ي  و 
اجتماع  يف  الدولة  م�شاركة  تقرير 
العربية  ال�����دول  ج��ام��ع��ة  جم��ل�����س 
العربية،  م�����ش��ر  ج���م���ه���وري���ة  يف 
متابعة  نتائج  تقرير  وا�شتعرا�س 
يف  للغذاء  ال�شرتاتيجي  امل��خ��زون 
عام  الثالث من  الربع  الدولة عن 
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الرتبية: ال مانع من �صفر املعلمني خالل العطلة وعليهم حتمل التبعات
••  دبي - حم�سن را�سد

املعلمني من  اأي مانع يعيق  اأك��دت وزارة الرتبية والتعليم، على عدم وجود 
ال�شفر للخارج خالل عطلة الف�شل الثاين "الربيع"، مع �شرورة تواجدهم 
يف البالد يف اأول يوم حمدد لهم ملبا�شرة العمل، على اأن يتحمل املعلم تبعات 

عدم اللتزام.
موؤ�ش�شة  قبل  م��ن  و�شلها  ا�شتف�شار  على  ال�����وزارة،  رد  حم��ور  يف  ذل��ك  ج��اء 
الإمارات للتعليم املدر�شي " تعليم"، بعد اأن تلقت العديد من ال�شتف�شارات 
من قبل اإدارات املدار�س احلكومية والتي تطبق املنهاج الوزاري، "مبا يتعلق 

ب�شفر املعلمني خلارج الدولة خالل الجازة، وهل ي�شمح لهم بال�شفر؟".
ال�شفر، مع  م��ن  املعلمني  م��ا مينع  "اإنه ل يوجد  رده���ا:  ال����وزارة يف  وق��ال��ت 
�شرورة تواجدهم يف الدولة ملبا�شرة العمال يف اول يوم مقرر لهم الدوام 
الأحد  ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��اراً  للمعلمني  احلالية  العطلة  املوؤ�ش�شة  )ح���ددت  فيه 

املعلم  يتحمل  اأن  على  اجل���اري(،  ال�شهر  منت�شف  وحتى  اإب��ري��ل،   4 امل��واف��ق 
تبعات عدم اللتزام".

واأفادت اأن القرار اخلا�س باإجازة املعلمني وا�شح، ول مينع اأي اأحد من ال�شفر 
للخارج، �شريطة اللتزام بالإجراءات والتعليمات ال�شادرة بهذا ال�شاأن، من 
واإداري ووظائف  الرتبوي، من معلمني  امليدان  العاملني يف  اإلزامية جميع 
 " ال�  باختبار  القيام  عاماً،   12 �شن  فوق  الطالب  وكذلك  وم�شاعدة،  فنية 
"، وتقدمي نتيجة �شلبية، قبل عودتهم للدرا�شة بعد انتهاء العطلة.  PCR

ونوهت كذلك اإىل �شرورة التن�شيق مع املدير املبا�شر على قرار ال�شفر واأن 

الدولة  خ��ارج  ل�شفره  والإداري���ة  القانونية  الإج���راءات  كافة  املوظف  يتحمل 
اإذا جتاوز بقاءه  19"، بعد املدة املحددة لالإجازة  "كوفيد  وقت انت�شار وباء 
خارج البالد، موؤكدة على �شرورة اتباعهم لالإجراءات ال�شحية التي تخ�س 
ل�  ايجابية  نتيجة  الطبي  الفح�س  اأظ��ه��ر  وال��ذي��ن  ال�شفر،  م��ن  ال��ق��ادم��ون 
دوامهم يف مقار عملهم ويتوجب عليهم ا�شتكمال فرتة  19"، مبنع  "كوفيد 
احلجر ال�شحي، مع التاأكيد على جميع العاملني يف املدار�س، اجراء فح�س 
كورونا قبل مبا�شرة العمل  يف املدر�شة مبا يف ذلك الذين خ�شعوا للحجر 

ال�شحي.

نتيجة  تقدمي  ب�شرورة  والطالب  املوظفني  اأي�شاً  الإج���راءات  واألزمت  كما 
املبا�شر  امل��دي��ر  اإىل  واإر�شالها  للدولة  و�شولهم  عند   "19 "كوفيد  فح�س 
املدار�س  اإل��زام مديرو  الإيجابية، مع  بنتيجته  اإذا علم  القدوم للعمل  وعدم 
بامل�شوؤولية عن كافة املوظفني ورفع اأ�شماء املنقطعني عن العمل واحل�شور 

واإبالغ �شوؤون املوظفني بهم.
وفنيني،  واإداري���ني  معلمني  من  التعليمي،  الكادر  املدار�س  اإدارات  وخاطبت 
بالرد حول ا�شتف�شارهم، واأنها �شتطبق اأي�شاً الإجراءات وال�شالحيات التي 
يتمكنوا  اخل��ارج ومل  يظلون يف  الذين  بالعاملني  يتعلق  فيما  �شابقاً،  اأق��رت 
من القدوم للدولة، على الرغم من انتهاء اإجازتهم، حيث �شيتم احت�شابهم 
انقطاع عن العمل وذلك اعتباراً من تاريخ انتهاء اإجازته الر�شمية، ويعترب 
مدير املدر�شة امل�شوؤول الأول عن متابعة ذلك والتبليغ عن حالت النقطاع 
الإجراءات  بتلك  املدر�شة  يف  العاملني  فئات  جميع  اإب��الغ  وكذلك  والغياب، 

واطالعهم عليها.

اعتبار املعلم امل�صافر منقطعًا عن العمل اإذا مل يبا�صر دوامه يف الي�م املقرر
�صرورة تقدمي فح��صات �صلبية لك�فيد 19 ومديرو املدار�ش م�ص�ؤول�ن عن املتابعة

بعد معاناتها لعامني فقدت فيهما �لقدرة على �مل�ضي

جراحة عاجلة ملري�صة �صابة بال�صع�دي االأملاين ال�صتبدال مف�صل الفخذ تنهي اآالمها
••  ال�سارقة – الفجر 

العظام  جراحة  اأطباء  فريق  جنح 
ب��امل�����ش��ت�����ش��ف��ى ال�������ش���ع���ودي الأمل�����اين 
، م��ن و���ش��ع ح��د ملعاناة  ال�����ش��ارق��ة 
لعامني  ظ��ل��ت   ، ���ش��اب��ة  م��ري�����ش��ة 
�شديد  ت���ل���ف  م����ن  ت���ع���اين  واأك�������رث 
نتيجة   ، ال���ف���خ���ذي���ن  مب��ف�����ش��ل��ي 
مما   ، نكرو�شي  ل�شمور  لتعر�شها 
اآثر على حياتها العادية ، وطبيعة 
 ، الوقوف  خطواتها وقدرتها على 
واحلركة ب�شورة طبيعية ، وحالت 
بني  ت���ع���اوده���ا  ك���ان���ت  ال���ت���ي  اللم 
احل��ني والخ��ر على حتملها ، مما 
دفعها ملراجعة م�شت�شفى ال�شعودي 
، علها جتد حاًل  ال�شارقة  الأمل��اين 
الفح�س  م���ن  وت��ب��ني    ، مل��ع��ان��ات��ه��ا 
الدقيق الذي خ�شعت له املري�شة 
مطحنة  حم���م���د  د.  ق���ب���ل  م����ن   ،
اأخ�شائي اجلراحة العظام ورئي�س 

ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا ال�����ش��ع��ودي المل���اين 
ال�شارقة لأ�شتبدال املفا�شل ، لفتاً 
حلياتها  ع����ادت  امل��ري�����ش��ة  ان  اىل 
العملية  اج������راء  ب��ع��د  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
اية  ول   ، م�����ش��اع��ف��ات  اي�����ة  دون 
تداعيات يف حركة امل�شي والوقوف 
، بل وا�شتطاعت ان توؤدي التمارين 
الطبيعي  وال�������ع�������الج  ال����ط����ب����ي����ة 

بامل�شت�شفى .
عثمان  رمي  د.  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
ملجموعة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات ال�����ش��ع��ودي الأمل����اين 
التي  اأن ه���ذا اجل��ه��ود   ، الإم�����ارات 
بامل�شت�شفى  الطباء  فريق  بها  قام 
، وال��ت��ي مت��ت وف���ق ت��واف��ر اأحدث 
وراء  ك��ان��ت   ، الطبية  التجهيزات 
حت��ق��ي��ق ال��ن��ت��ائ��ج امل����رج����وة ، مما 
ك���ان ل��ه اك���رب الث���ر يف ك�شب ثقة 
مر�شانا يف ا�شم ال�شعودي الملاين ، 
وهو ما ن�شعى اإليه دوما كم�شت�شفى 

ان�شداد  م��ن  ت��ع��اين   اأن��ه��ا   ، الق�شم 
التي   ، ال���دم���وي���ة  ب���الأوع���ي���ة  ح����اد 
ال��ف��خ��ذ ، مما  راأ�����س عظمة  ت���روي 
ن��ت��ج  ع��ن��ه ���ش��م��ور ح���اد ت��دري��ج��ي ، 
وتاآكل بالعظمة م�شحوب بخ�شونة 
نتج   ، باملف�شل  ال��درج��ة  متقدمة 
حلركتها  ك��ام��ل  �شبه  ان��ع��دام  عنه 

الطبيعية .
ال��دك��ت��ور حممد  ق���ال  وم���ن جهته 
بهذه  املري�شة  حالة  اأن   ، مطحنة 
ت���دخ���ل جراحي  ت��ط��ل��ب  ال�������ش���ورة 
املف�شل  ل�شتبدال   ، و���ش��ري��ع  ملح 
باجل�شم  ه��ذه اخل��الي��ا  ن��ظ��را لأن 
وكان   ، م��ت��ج��ددة  غ��ري  بطبيعتها 
لو�شع  ن��ت��ح��رك  ان  ع��ل��ي��ن��ا  ل���زام���اً 
ومعاناتها  امل��ري�����ش��ة  للم  ح�����داً 
طوال العامني ، معرباً عن �شعادته 
الطباء  ف���ري���ق  وجن�����اح  ب��ن��ج��اح��ه 
العملية بنجاح  امل�شاعد من اجراء 
العالجية  التقنيات  اأح��دث  وف��ق   ،

، م�شرية  الطبية  الرعاية  رائ��د يف 
املفا�شل  ا�شتبدال  عمليات  ان  اىل 
ت���ع���ت���رب م�����ن ال���ع���م���ل���ي���ات الآم����ن����ة 
وتوجهت   ، باملجموعة  والناجحة 
رمي عثمان بال�شكر للفريق الطبي 
الرعاية  ت��اأم��ني  يف  جهودهم  على 
الطبية الالزمة ، واختيار الأ�شلوب 

العالجي املنا�شب ملر�شاهم .

اقت�صادية دبي تغلق 11 حمال وتخالف 252 من�صاأة مل تلتزم 
بالتدابري االحرتازية

•• دبي-الفجر: 

التجارية  ال��رق��اب��ة  ق��ط��اع  اأغ��ل��ق 
وحماية امل�شتهلك باقت�شادية دبي 
يف �شهر مار�س 11 حماًل وخالف 
والتنبيه  جت��اري��ة  من�شاأة   252
اللتزام  ل��ع��دم  حم���اًل   61 ع��ل��ى 
اخلا�شة  الح��رتازي��ة  بالتدابري 
باحلد من انت�شار فريو�س كورونا 
الكمامات  كلب�س   ،»19 »كوفيد 

الإم����ارة، وكانت  اأن��ح��اء  يف جميع 
واملطاعم  الإلكرتونيات  حمالت 
وحم�����الت ال���ت���ج���ارة ال���ع���ام اب���رز  
للمحالت  ال��ت��ج��اري��ة  الأن�����ش��ط��ة 
نايف  مناطق  يف  خا�شة  املخالفة 
وال�����ش��غ��اي��ة وامل����رر ، ح��ي��ث بلغت 
التجارية  امل��ن�����ش��اآت  ال��ت��زام  ن�شبة 
للحد  الح�����رتازي�����ة  ب���ال���ت���داب���ري 
م����ن ان���ت�������ش���ار ف����ريو�����س ك���ورون���ا 
ف���رق  و���ش��ت�����ش��ت��م��ر   ،98.1%

اجل�شدي."
اجلمهور  ف��ئ��ات  خمتلف  وت��دع��و 
اأو  ح�������الت  اأي  ع�����ن  ب������الإب������الغ 
للتدابري  خمالفة  �شلبية  ظواهر 
تطبيق  ع�������رب  الح�����������رتازي�����������ة 
امل����ت����وف����ر على  دب������ي  م�����ش��ت��ه��ل��ك 
اأو  اب��ل وغ��وغ��ل وه����واوي  متاجر 
بالت�شال على 600545555 
الل�����ك�����رتوين  امل�����وق�����ع  ع�����رب  اأو 

consumerrights.ae

وال��ت��ب��اع��د اجل�����ش��دي، يف خمتلف 
مناطق الأ�شواق املفتوحة واملراكز 

التجارية يف دبي.
عبدالعزيز  ���ش��رح  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
الرقابة  اإدارة  م���دي���ر  ال���ت���ن���اك 
مفت�شي  "قام  ال�����ت�����ج�����اري�����ة، 
عمليات  بتكثيف  دب��ي  اقت�شادية 
املحال  ع��دد  بلغ  حيث  التفتي�س  
والتدابري  ل��ل�����ش��روط  امل�شتوفية 
حماًل   16475 الح�����رتازي�����ة 

بتنفيذ  دب��ي  باقت�شادية  الرقابة 
ج��ولت��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون م��ع خمتلف 
ال���������ش����رك����اء، ول������ن ت����ت����ه����اون مع 
يتم  التي  والتجاوزات  املخالفات 
اأو الإبالغ عنها من قبل  ر�شدها 

جمهور امل�شتهلكني واملتعاملني.
التجار  دب��ي  اقت�شادية  وت��وج��ه   
الحرتازية  بالتدابري  باللتزام 
ك��ل��ب�����س ال���ك���م���ام���ات وال���ق���ف���ازات 
وت����ط����ب����ي����ق م������ب������ادئ ال���ت���ب���اع���د 

برنامج اأب�ظبي لزراعة النخاع العظمي 
ي�ا�صل عالج امل�صابني باأورام الدم اخلبيثة

•• اأبوظبي-وام:

جنح مركز اأبوظبي للخاليا اجلذعية ADSCC ، بالتعاون مع مدينة 
خالل  من  اإم��ارات��ي  مواطن  اأول  ع��الج  متابعة  يف  الطبية،  خليفة  ال�شيخ 
برنامج زراعة نخاع العظام BMT-AD ، وقد مت اإجراء عملية الزراعة 

يف اأبوظبي، ويتعافى املري�س حاليا ب�شكل جيد يف منزله.
ومت اإن�شاء برنامج زراعة نخاع العظام يف اأبوظبي، من قبل مركز اأبوظبي 
ال�شيخ  ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��دي��ن��ة   2020 اأغ�����ش��ط�����س  ل��ل��خ��الي��ا اجل��ذع��ي��ة يف 
املر�شى  لعالج  الربنامج على اخلاليا اجلذعية  ..ويعتمد  الطبية  خليفة 
اأورام الدم املختلفة مثل املايلوما املتعددة، و�شرطان خاليا  الذين يعانون 
و�شرطان   ،B-Cell اخل��الي��ا  يف  الليمفاوية  ال��غ��دد  و�شرطان  ال��ب��الزم��ا، 
الدم  اأمرا�س  وح��الت  الذاتية  املناعة  اأمرا�س  وكذلك  الليمفاوية،  الغدد 

احلميدة مثل الثال�شيميا، بالإ�شافة اإىل اأمرا�س اأخرى.
اأنواعا خمتلفة من  اأقل من عام متت معاجلة ثمانية مر�شى يعانون  ويف 
املري�س  اجل��اب��ري،  الرحمن  عبد  ..وق���ال  بنجاح  ال��دم  يف  اخلبيثة  الأورام 
ال��ع��الج باخلاليا اجلذعية  اأن  اأع��ل��م  اأك��ن  "مل  ع��الج��ه:  ال��ذي مت  الثامن 
متوفر يف دولة الإمارات، لكنني ممنت هلل ول�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
اأبوظبي  اأتعافى يف منزيل يف  لدعم املركز حتى ل اأ�شطر اإىل ال�شفر، واأن 

بني اأفراد اأ�شرتي".
ال�شفر يف ظل جائحة كوفيد19-، ي�شكل خطرا على  "لقد بات  واأ�شاف: 
وحل�شن  ..ولكن  ال�شحي  احلجر  متطلبات  عن  ناهيك  امل�شافرين  �شحة 
واأ�شدقائي  اأن وق��وف عائلتي  الآن كما  ب�شاأن ذلك  داع��ي للقلق  احل��ظ، ل 
اإليها  احلاجة  ت�شتد  التي  الإيجابية  الطاقة  من  جرعة  اأعطاين  بجانبي 

ملوا�شلة العالج ..واحلمد هلل على ذلك".
لربنامج  التنفيذية  امل��دي��رة  الكعبي،  فاطمة  الدكتورة  قالت  جهتها،  من 
عالج  ف���رتة  خ���الل  الرئي�شية  والطبيبة  امل��رك��ز  يف  ال��ع��ظ��ام  ن��خ��اع  زراع����ة 
ذلك  وم��ع  تقريباً،  ع��ام��اً   50 العمر  م��ن  تبلغ  دول���ة  "نحن يف  اجل��اب��ري: 
دولياً  معتمدة  عالج  طريقة  با�شتخدام  ال�شرطان  مر�شى  نعالج  اأ�شبحنا 
وناجحة ..ونهدف اإىل دمج العالجات املناعية الذكية ومنهجيات هند�شة 

اخلاليا ملكافحة ال�شرطانات يف دولة الإمارات واملنطقة".
من جهته قال الدكتور يندري فينتورا، اأخ�شائي علم املناعة واملدير العام 
ملركز اأبوظبي للخاليا اجلذعية: "ب�شفتنا خرباء يف جمال املناعة، ن�شعى 
جاهدين لتحديد طرق مبتكرة لعالج احلالت املعروفة ب�شعوبة عالجها 
العظم هو  نخاع  زرع  باخلاليا اجلذعية من خالل  العالج  ا�شتخدام  ..اإن 
اأكرث الطرق املعروفة والأك��رث جدوى لعالج احل��الت املختلفة  واحد من 
بهدف  اجلذعية  للخاليا  اأبوظبي  مركز  وتاأ�شي�س  اخلبيثة".  الدم  لأورام 
املتقدمة  الطبية  اخلدمات  على  املتزايد  والإقليمي  املحلي  الطلب  تلبية 
والعالجات الأكرث ابتكاًرا يف دولة الإمارات. ويلتزم املركز ب�شمان اأن يلبي 
برنامج زراعة نخاع العظام يف اأبوظبي اأعلى معايري اجلودة ور�شا املر�شى 
للمر�شى  واملتابعة  الالحقة  والرعاية  العالج  ذل��ك  يف  مبا  خطوة،  كل  يف 

اخلا�شعني لزراعة نخاع العظم وعائالتهم.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام : 

اأكد معايل الدكتور م�شطفى الكاظمي 
رئي�س وزراء جمهورية العراق ال�شقيق 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة  اأن 
م��وط��ن ال��ن��ج��اح و الإجن������از.. و ثمن 
مواقفها امل�شرفة جتاه العراق و�شعبه 
.. و�شدد على اأن العالقات الإماراتية 
– العراقية منوذج يحتذى للعالقات 

الثنائية بني الأ�شقاء.
م�شطفى  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  اأ����ش���اد  و 
اأنباء  ال��ك��اظ��م��ي يف ح����وار م��ع وك��ال��ة 
"وام" خالل زيارته للدولة  الإم��ارات 
التي اختتمها اأم�س بالوقفة التاريخية 
لدولة الإمارات مع ال�شعب العراقي يف 
حربه �شد داع�س و دعمها العراقيني 
وحر�شها على امل�شاركة يف عملية اإعادة 
البناء منوها يف هذا ال�شدد مببادرتها 

النوري  بناء اجلامع  اإع��ادة  التاريخية 
التاريخي يف مدينة املو�شل .

وحيا معاليه مواقف املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل 
حر�شه  و  و�شعبه  العراق  ثراه" جتاه 
ع��ل��ى اأم��ن��ه وا���ش��ت��ق��راره ورخ����اء �شعبه 
كل  اإليها  ت�شيف  ال��ت��ي  امل��واق��ف  وه��ي 
الإم��������ارات ل�شالح  دول�����ة  ق���ي���ادة  ي����وم 

العراق و �شعبه.
م�شطفى  ال����دك����ت����ور  م����ع����ايل  وق�������ال 
الكاظمي :" �شعيد بوجودي يف بلدي 
بها  يجمعنا  ال��ت��ي  الإم������ارات  ال��ث��اين 
والتاريخ  الأخ���وة  رواب���ط  م��ن  الكثري 
وامل�������ش���ري امل���������ش����رتك... ف�����الإم�����ارات 
و�شوت  ال��ع��روب��ة  جتمعهما  وال���ع���راق 
ع���رب���ي فخوره  ك���ل  ق�����ش��ة  و  ال��ن��ج��اح 

بانتمائه لوطنه واأمته ".
العالقات  ومتانة  عمق  معاليه  واأك��د 

ال��ع��راق��ي��ة - الإم���ارات���ي���ة م��ع��رب��ا عن 
لعالقات  م��رت��ك��زا  ت��ك��ون  لأن  تطلعه 
البلدين  ل�����ش��ع��ب��ي  خ����دم����ة  اأف�������ش���ل 

واملنطقة.
الذي  ال��ن��ج��اح  اأن  اإىل  معاليه  واأ���ش��ار 
حتققه دولة الإمارات يف �شتى املجالت 
يجعل ك��ل ع��رب��ي ف��خ��ورا واأع����رب عن 
تطلع بالده ملزيد من تعزيز العالقات 
وتنمية  وال���ش��ت��ث��م��اري��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
العديد  يف  وال�شراكة  التعاون  فر�س 

من املجالت.
الإماراتية  الأخ��وي��ة  ال��ع��الق��ات  وع��ن 
 " اإن  م��ع��ال��ي��ه  ق�����ال   .. ال���ع���راق���ي���ة   -
الإم���ارات م�شرفة جتاه  دول��ة  مواقف 
ف��ف��ي احل����رب ���ش��د داع�س   .. ال���ع���راق 
وقفت الإم��ارات اإىل جانب العراقيني 
وامل�شاركة  م�شاعدتهم  على  وحر�شت 
موؤكدا   ..  " ال��ب��ن��اء  اإع�����ادة  عملية  يف 

– العراقية  الإم��ارات��ي��ة  العالقات  اأن 
منوذج يحتذى للعالقات الثنائية بني 

الأ�شقاء.
وث��م��ن يف ه���ذا ال�����ش��دد م���ب���ادرة دولة 
بناء وترميم  اإع��ادة  الرائدة  الإم���ارات 
ال��ن��وري ومنارته احل��دب��اء يف  اجلامع 
اإن هذا اجلامع  املو�شل و قال  مدينة 
التاريخي را�شخ يف �شمري كل عراقي 
تدمريه  ب��ع��د  جميعا  وت��اأمل��ن��ا  وع��رب��ي 
الإرهابية ومن  اأي��دي اجلماعات  على 
الإمارات  لدولة  البارزة  اجلهود  �شاأن 
اإىل هذا  اإع���ادة احل��ي��اة  ال�شاأن  يف ه��ذا 
امل��ع��ل��م الإ����ش���الم���ي ال��ت��اري��خ��ي الأم���ر 
الذي يعك�س يف الوقت نف�شها حر�شها 
على �شون الرتاث الإ�شالمي والعربي 
احل�شارة  م���رت���ك���زات  م����ن  ب��و���ش��ف��ه 

الإ�شالمية وحماية معامله البارزة".
البلدين  ب��ني  امل�شرتك  التعاون  وع��ن 

يف مواجهة جائحة "كوفيد - 19" .. 
قال معاليه : "اأجدد �شكري وتقديري 
لدولة الإم��ارات العربية املتحدة على 
موقفها العربي الأ�شيل يف دعم العراق 
بامل�شاعدات  وتزويده  اجلائحة  خالل 
الطبية املختلفة واللقاحات وتقدميها 
الدعم ومن جانبنا  اأوج��ه  الكثري من 
النبيل  الإن�����ش��اين  امل��وق��ف  نن�شى  ل��ن 
ال���ذي اأظ��ه��رت��ه دول���ة الإم������ارات حني 
�شارعت بدعم العراق فور تاأثر العامل 

بهذه اجلائحة".
ال��دك��ت��ور م�شطفى  م��ع��ايل  واأ����ش���اف 
البلدين  بني  التعاون  ان   " الكاظمي 
 "19  - "كوفيد  جائحة  مواجهة  يف 
�شعيد  ع��ل��ى  التن�شيق  اأي�����ش��ا  ي�شمل 
والبحثية  العلمية  اخل����ربات  ت��ب��ادل 
لقاحات  ����ش���ع���ي���د  ع���ل���ى  وال�����ت�����ع�����اون 

املر�س".

الإم���ارات  دول��ة  اإىل  بالتهنئة  وت��وج��ه 
مبنا�شبة  و���ش��ع��ب��ا  وح���ك���وم���ة  ق����ي����ادة 
ال��ذه��ب��ي لقيام  ب��ال��ي��وب��ي��ل  الح��ت��ف��ال 
الحتاد ومرور 50 عاما على تاأ�شي�س 
الدولة.. وقال معاليه : " اإن الإمارات 
موطن النجاح والإجن��از وبكل اعتزاز 
نفخر بجميع الإجنازات التي حققتها 
ومبادراتها  ع��ق��ود  خم�شة  م���دار  على 

الرائدة يف خمتلف املجالت".
حري�س  العراق  " اأن  معاليه  واأو�شح 
على ال�شتفادة من التجارب الناجحة 
ودولة الإمارات تعد منوذجا بارزا على 
فتحية   .. وال��ع��م��ران  التنمية  �شعيد 
اإىل دول��ة الإم���ارات ملا  اعتزاز وتقدير 
اإجن���ازات وال��ع��راق يتطلع  حققته من 
التنموية  جت��رب��ت��ه��ا  م��ن  ل��ال���ش��ت��ف��ادة 

النموذجية".
ال��ب��اب��ا فرن�شي�س  وع��ن زي���ارة ق��دا���ش��ة 

الأخ���رية  الكاثوليكية  الكني�شة  ب��اب��ا 
معاليه  اأك����د  ال���ع���راق  ج��م��ه��وري��ة  اإىل 
عن  يبحث  املنطقة  يف  اجلميع  اأن   "
ال���ش��ت��ق��رار و ال�����ش��الم وزي����ارة قدا�شة 
ر�شالة  كانت  للعراق  التاريخية  البابا 
مهمة اأكدت اأهمية الت�شامح والتعاي�س 

وقبول الأخر".
و  " اإن منطقتنا عانت كثريا   : وق��ال 
املعاناة  ذل���ك  ت��ك��ون  لأن  ال��وق��ت  ح���ان 
ج�����زءا م���ن امل���ا����ش���ي.. وال��ت��ط��ل��ع اإىل 
امل�شتقبل والعمل على تعزيز التعاي�س 
والإميان بقيم التعددية بغ�س النظر 
عن الختالفات الثقافية اأو القومية". 
واأع����رب معاليه يف خ��ت��ام احل���وار عن 
���ش��ع��ادت��ه ب���زي���ارة دول�����ة الإم��������ارات .. 
التي  الأخ��وي��ة  العالقات  عمق  موؤكدا 
ال�شقيقني  وال�شعبني  البلدين  جتمع 
ومت��ن��ى ل���دول���ة الإم�������ارات امل���زي���د من 
ال��ت��ق��دم وال���رخ���اء و الإزده�����ار يف ظل 

دعم قيادتها الر�شيدة ورعايتها.

���ش��ك��ره وتقديره  م��ع��ال��ي��ه ع��ن  و ع��رب 
زيارته  خ����الل  ال���ش��ت��ق��ب��ال  حل���ف���اوة 
العراق  واأك��د حر�س  الإم���ارات  لدولة 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ع��الق��ت��ه م��ع اأ���ش��ق��ائ��ه يف 

العامل العربي.
اأعلنت  ق����د  الإم�����������ارات  دول������ة  ك���ان���ت 
ا�شتثمارها  عن  الزيارة  مع  بالتزامن 
يف  دولر  م�����ل�����ي�����ارات  ث����الث����ة  م���ب���ل���غ 

جمهورية العراق ال�شقيق.
وت��ه��دف م��ب��ادرة الإم����ارات اإىل تعزيز 
وال�شتثمارية  القت�شادية  العالقات 
للتعاون  ج�����دي�����دة  ف�����ر������س  وخ�����ل�����ق 
النمو  ع���ج���ل���ة  ودف���������ع  وال�����������ش�����راك�����ة 
والتنموي  والج��ت��م��اع��ي  الق��ت�����ش��ادي 

دعما لل�شعب العراقي ال�شقيق.
وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار العالقات 
الأخوية التاريخية التي جتمع البلدين 
على  واحلر�س  ال�شقيقني  و�شعبيهما 
يخدم  مب��ا  اآف��اق��ه��ا  وتطوير  تعزيزها 

م�شاحلهما املتبادلة.

•• دبي -وام : 

�شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  افتتح 
للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل 
ال��رئ��ي�����س الأع���ل���ى مل��ج��م��وع��ة ط���ريان 
الإم�������������ارات ام���������س ال����������دورة ال������� 26 
م���ن م���وؤمت���ر وم��ع��ر���س دب����ي ال����دويل 
"دوفات  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل�����ش��ي��دل��ة 
حدث  اأك����رب  ي��ع��د  ال����ذي   "  2021
�شيدلين يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
اأيام  ثالثة  وي�شتمر  اأفريقيا  و�شمال 

غفي مركز دبي التجاري العاملي.
من  ن����خ����ب����ة  احل����������دث  يف  ي�����������ش�����ارك 
والباحثني  ال�شيدلة  يف  املتخ�ش�شني 
فريدة  من�شة  ي��وف��ر  حيث  واخل���رباء 
ت�����ش��اع��د ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��م واإي���ج���اد فر�س 
وتبادل  ا�شتك�شاف  خ��الل  م��ن  العمل 
التقنيات  اأح���������دث  ح������ول  امل����ع����رف����ة 
تركيب  يف  اجل�����دي�����دة  وال����ت����ط����ورات 

الأدوية والأبحاث الدوائية.
وق����ام ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ اأح��م��د ب��ن �شعيد 
بجولة  الإف���ت���ت���اح  ع��ق��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
م�شاحته  ت��ب��ل��غ  ال����ذي   - امل��ع��ر���س  يف 
عدد  برفقة  مربعا  م��رتا   27،720
م���ن م�����ش��وؤويل ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة و 
اخل����رباء وال�����ش��ي��ادل��ة وامل��ه��ن��ي��ني من 
ال���ق���ط���اع���ني احل���ك���وم���ي واخل����ا�����س- 

ال��دور الذي تلعبه  اإطلع خاللها على 
الأبحاث اجلديدة يف تطوير املنتجات 
التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات  ال��دوائ��ي��وة 
اأهميتها  اأث����ب����ت����ت  ال����ت����ي  اجل�����دي�����دة 
املنتجات  اأف�����ش��ل  ت��رك��ي��ب  ال��ك��ب��رية يف 

ال�شيدلنية.
ال�����ش��ي��د رئي�س  ال���دك���ت���ور ع��ل��ي  وق�����ال 
 " م��ن   26 ال���  ال����دورة  اإن  "دوفات" 
حيث  اإ�شتثنائية  دورة  ت��ع��د  دوفات" 
�شتكون ه��م��زة و���ش��ل ب��ني اخل���رباء يف 
جم���ال ال�����ش��ي��دل��ة وت�����ش��ن��ي��ع الأدوي�����ة 
وت���وزي���ع���ه���ا يف ���ش��ت��ى ب���ق���اع الأر�������س 
اآن  يف  وفعليا  افرتا�شيا  و�شتجمعهم 
واحد لفتا اإىل اأن اأجندة املوؤمتر هذا 
ال��ع��ام اأك��رث ث���راًء م��ن اأي وق��ت م�شى 
ك��ب��رية من  �شتغطي جم��م��وع��ة  ح��ي��ث 
امل�شتجدة  واملو�شوعات  العناوين  اأهم 
و���ش��ت��ن��اق�����س اأح�������دث الب����ت����ك����ارات يف 
جمال ال�شيدلة ما يتيح فر�شة اأكرب 
وتبادل  معلوماتهم  لإث��راء  للح�شور 

خرباتهم.
اأي  م��ن  اأك���رث  الآن  نحتاج   : واأ���ش��اف 
املعرفة  ن��ت�����ش��ارك  لأن  م�����ش��ى  وق����ت 
اأمر  وه���و  و���ش��ي��ديل  ط��ب��ي  كمجتمع 
منو  ملواكبة  رئي�شي  ومطلب  اأ�شا�شي 
لأخ�شائيني  املكت�شبة  املهارات  وتقدم 
ككل.  ال�شيدلين  واملجتمع  ال�شيدلة 

م��ن ج��ان��ب��ه اأ����ش���اد ال��ربوف��ي�����ش��ور بول 
املوارد  تنمية  رئي�س  نائب  بو�س  دبليو 
اجلمعية  يف  والإ���ش��ت�����ش��ارات  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�شحي  النظام  ل�شيادلة  الأمريكية 
"ASHP" الربوفي�شور امل�شاعد يف 
كلية ال�شيدلة بجامعة نورث كارولينا 
اإي�شلمان بالوليات املتحدة الأمريكية 
مب�����وؤمت�����ر وم����ع����ر�����س دب������ي ال������دويل 
باإجنازاته  و  والتكنولوجيا  لل�شيدلة 
حتقيق  ع��ل��ى  ���ش��اع��دت  ال��ت��ي  ال�شابقة 

النتائج العالجية املثلى للمر�شى .
ح�شرية  جل�شة  �شيقدم  ان��ه  اأو���ش��ح  و 
خا�شة باجلمعية الأمريكية ل�شيادلة 
اليوم  يف  ن�شف  مل��دة  ال�شحي  النظام 
ال����ث����اين م����ن امل����وؤمت����ر ����ش���رتك���ز على 
الإ�شعافية  والرعاية  املمار�شة  تطوير 
الأدوية وجودة  اإ�شتخدام  وتكنولوجيا 
بالعالقة  م�شيدا  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
القوية التي تربط اجلمعية الأمريكية 
ل�شيادلة النظام ال�شحي مع منظمي 
وهيئة  "دوفات"  وم��ع��ر���س  م���وؤمت���ر 
موا�شلة  على  م��وؤك��دا  ب��دب��ي  ال�شحة 
الرعاية  دور  لتعزيز  ال�����ش��راك��ة  ه���ذه 
م�شاهمات  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  ال�����ش��ح��ي��ة 

الفريق ال�شيدلين .
"دوفات  وم���ع���ر����س  م����وؤمت����ر  رك�����ز  و 
يومه الأول  جل�شات  خالل   "2021

الرئي�شية  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل��وا���ش��ي��ع  ع��ل��ى 
وامل�شتجدات  العلوم  ب��اأح��دث  املتعلقة 
بع�س  ت�شمنت  وال��ت��ي  ال�����ش��ي��دلن��ي��ة 
يف  امل�شتقبلية  "التحديات  عناونيها 
وتقييم  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  تطبيق 
"اإيجاد  و   " ال�شحية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اقت�شادية  اآف��اق  توفر  جديدة  فر�س 
اأرحب ل�شناعة الأدوية والتاأكيد على 
تطبيق القوانني" و "حوكمة ال�شيدلة 
واعتماد الذكاء ال�شطناعي" و"تقييم 
َتِبعات جائحة كوفيد19- واأثرها على 
"ا�شت�شراف  و  ال�شحة"  اقت�شاديات 
روؤى  والبحث عن  ال�شيدلة  م�شتقبل 
جديدة ت�شاهم يف تقييم التكنولوجيا 
"انتهاج  اإىل:  ب��الإ���ش��اف��ة  ال�شحية" 
اأ����ش���ل���وب ال��ب��ح��ث امل�����ش��ت��م��ر م���ن اأج���ل 
"اأثر  و  ال�شيدلة"  ممار�شات  تطوير 
ا����ش���ت���خ���دام ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا والأمت���ت���ة 
"بني  و  الدوائية"  ال�������ش���ن���اع���ات  يف 
اإعداد  وامل�شتقبل:  واحلا�شر  املا�شي 
الأداء  ع��ال��ي��ة  متنقلة  �شحية  رع��اي��ة 
و  ال�شيدلة"  و'"برامج  وم�شتدامة" 
الرتكيز  ال�شحية:  الرعاية  "جودة 
الع����ت����م����اد  ودور  ال�������ش���ي���دل���ة  ع����ل����ى 

الأكادميي".
ال���ي���وم الأول من  ك��م��ا ع��ق��دت خ���الل 
باجلمعية  خ��ا���ش��ة  جل�شة  "دوفات" 

ال�شحي  النظام  ل�شيادلة  الأمريكية 
"ASHP" غطت موا�شيع "الريادة 
�شيدلنية  نحو ممار�شات  التغيري  يف 
الكامل  التاأثري  "اإدراك  و  متطورة" 
والأمتتة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل���ش��ت��خ��دام 
احلا�شر  و"بني  الأدوية"  �شناعة  يف 
رعاية  ب���رام���ج  اإع�������داد  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل: 
وعالية  متنقلة  م�شتدامة  �شيدلنية 
ال�شيدلة  ع��ل��ى  و"الرتكيز  الأداء" 

واأهمية دور العتماد الأكادميي".
موؤمتر  ج��ل�����ش��ات  جميع  تنظيم  مت  و 
ومعر�س "دوفات "2021 اإفرتا�شيا 
الأف����راد  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  اأج����ل  م��ن 
كافة  م��ن  امل��وؤمت��ر  حل�شور  امل�شجلني 
يتمكنوا من  ال��ع��امل مم��ن مل  اأن��ح��اء 
فعليا  وامل����ع����ر�����س  امل�����وؤمت�����ر  ح�������ش���ور 
ال�شفر  على  املفرو�شة  القيود  ب�شبب 
التعلم  عملية  ولت�شهيل  بلدانهم  يف 
التجارية  ال��ع��الم��ات  م��ع  وال��ت��وا���ش��ل 

ال�شيدلنية الرائدة.
 -  " "دوفات2021  معر�س  وي��ق��دم 
تبلغ  اإج��م��ال��ي��ة  م�شاحة  ي�شغل  ال���ذي 
وت�شارك  م��رب��ع��ا  م����رتا   27،720
869 ع��الم��ة جتارية  اأك���رث م��ن  فيه 
املنطقة وال��ع��امل -  اأن��ح��اء  م��ن جميع 
منتجات  ل��ع��ر���س  ا�شتثنائية  ف��ر���ش��ة 
مع  ال�شيدلنية  وتقنياتها  ال�شركات 

للتفاعل مع  الفر�شة  العار�شني  منح 
ال�شناعة  يف  الرئي�شيني  املتخ�ش�شني 
توفر  فيما   .. املحلية  املنطقة  داخ���ل 
من�شة "الأدوية املتاحة بدون و�شفة" 
لإ�شتعرا�س  ف��ر���ش��ة  امل��ع��ر���س  خ���الل 
ال�شيدلنية  وامل�شتح�شرات  الأدوي���ة 
ال�شوء  ت�شليط  دون و�شفة طبية مع 
على الإمكانيات غري امل�شتثمرة بعد يف 

هذا املجال.
ال���ه���ائ���ل يف جمال  ل��ل��ت��و���ش��ع  ون����ظ����را 
امل����ت����زاي����د على  الأدوي������������ة وال����ط����ل����ب 
اأطلق  ال���دوائ���ي���ة  ال�����ش��ن��اع��ة  ت��ط��وي��ر 
امل�شرتين  ب��رن��ام��ج  "دوفات"  م��وؤمت��ر 
 Pharma Business"

القرار  ل�شانعي  يتيح  Hub" الذي 
املحتملني  وامل�����ش��رتي��ن  ال��رئ��ي�����ش��ي��ني 
واملوردين وامل�شنعني يف قطاع الأدوية 
ف���ر����ش���ة ل���رتت���ي���ب اج���ت���م���اع���ات عمل 
مبا�شرة مع كبار العار�شني امل�شاركني 
ا�شتك�شاف  اإىل  اإ�شافة  يف هذا احلدث 
التجاري  للتعاون  امل�شتقبلية  الفر�س 

يف املنطقة.
ل�  التابع  امل�شرتين  برنامج  يقدم  كما 
للتوا�شل  ح�شرية  " فر�شة  " دوفات 
ب��غ��ي��ة ت�����ش��ه��ي��ل اج��ت��م��اع��ات الأع���م���ال 
اأمام  املجال  اإت��اح��ة  وكذلك  التجارية 
اخلرباء و�شناع القرار لالإلتقاء برواد 
واحل�شول  ال�شيدلنية  التكنولوجيا 

ع��ل��ى اآخ�����ر ال���ت���ط���ورات والإجت����اه����ات 
ت�شنيع  جم��ال  يف  املتبعة  والتقنيات 
اأ�شواق  ا���ش��ت��ك�����ش��اف  واأي�������ش���اً  الأدوي������ة 

واعدة ملنتجات الأدوية اجلديدة.
"دوفات  وم���ع���ر����س  م����وؤمت����ر  وي����ق����ام 
موؤ�ش�شة  قبل  م��ن  بتنظيم  "�شنويا 
امل������وؤمت������رات  ل���ت���ن���ظ���ي���م  "اندك�س" 
"اندك�س  يف  ال��ع�����ش��و   - وامل����ع����ار�����س 
اإ�شرتاتيجية  وب�����ش��راك��ة  القاب�شة" 
و�شوؤون  ل��الإق��ام��ة  العامة  الإدارة  م��ع 
ال�شحة  الأجانب ودع��م كل من هيئة 
ل�شيادلة  الأمريكية  واجلمعية  بدبي 
الدولية  واجلمعية  ال�شحي  ال��ن��ظ��ام 
الأوروبية  واجل��م��ع��ي��ة  الأدوي�����ة  لعلم 

•• دبي-الفجر:

حلكومة  الب�شرية  امل����وارد  دائ���رة  نظمت 
والأن�شطة  الفعاليات  م��ن  العديد  دب��ي، 
خالل �شهر القراءة الوطني الذي حدده 
جمل�س ال����وزراء يف دول��ة الإم����ارات �شهر 
اأبرزها  مار�س من كل عام للقراءة، ومن 
"جرعة  م��ب��ادرة  كتاب"،  "قراأُت  م��ب��ادرة 
"�شّور  القراءة"،  "واحة   ،" ال����ق����راءة 

كتابك".
واأك������د ����ش���ع���ادة ع��ب��د اهلل ع��ل��ي ب���ن زاي���د 
ال���ف���ال����ش���ي، م���دي���ر ع�����ام دائ�������رة امل������وارد 
اأن للقراءة اأهمية  الب�شرية حلكومة دبي 
واملجتمعات؛  الأف�������راد  ح���ي���اة  يف  ك���ب���رية 
فالقراءة هي املفتاح الرئي�شي الذي يفتح 
الأبواب للمرء كي يك�شب معارفه وينمي 
اأفكاره؛ فدولة الإمارات العربية املتحدة 
العظيمية،  الإجن��ازات  ا�شتطاعت حتقيق 
علمياً  وم���ت���ف���وق���ة  رائ�������دة  دول������ة  لأن����ه����ا 

الرتكيز  ت��وا���ش��ل  يجعلها  م��ا  وم��ع��رف��ي��اً، 
اأبنائها  وتاأهيل  والبحث،  الط���الع  على 
التي حتتاج  القادمة  للمرحلة  واإعدادهم 
الذي  املطلع  ال��واع��ي  الب�شري  للعن�شر 

ميتلك املعارف يف �شتى املجالت.
وج���اء تنظيم ه��ذه امل���ب���ادرات، ال��ت��ي متت 
القراءة  اأهمية  تر�شيخ  افرتا�شياً، بهدف 
مبادرة  خالل  فمن  واملجتمعات  لالأفراد 
قام  جل�شات  تنظيم  مت  كتاب"  "قراأُت 
نبذة  بعر�س  املوظفني  من  ع��دد  خاللها 
عن الكتب التي قراأوها، واأهم ما ا�شتفادوه 
من قرائتهم لهذه الكتب، وتلخي�شها يف 
ع��دة ن��ق��اط وم��ن ث��م اإر���ش��ال��ه��ا اإىل اإدارة 
الت�شال املوؤ�ش�شي يف الدائرة التي قامت 
بدورها بتوزيع هذه املعلومات على جميع 

موظفي الدائرة لتعم الفائدة.
و���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ���ش��ه��ر ال���ق���راءة وبناء 
دائرة  ع��ام  م��دي��ر  ���ش��ع��ادة  توجيهات  على 
خ�ش�شت  دب��ي،  حلكومة  الب�شرية  امل��وارد 

ا�شم  عليه  اأط��ل��ق  للقراءة  مكاناً  ال��دائ��رة 
تخ�شي�س  فيها  ليتم  القراءة"  "واحة 
وق���ت ل���ق���راءة ك��ت��اب م��ف��ي��د، م���ع مراعاة 
الإج����راءات الإح��رتازي��ة وال��وق��ائ��ي��ة، من 
اجل�شدي،  وال��ت��ب��اع��د  ال��ك��م��ام��ات  ل��ب�����س 
للقراءة   وق���ت  تخ�شي�س  ي��ت��م  وب��ح��ي��ث 
ملدة 30 دقيقة خالل الفرتة ال�شباحية 
اأو فرتة   8:30 اإىل   7:00 ال�شاعة  من 
 2:30 اإىل   1:30 م��ن  ال��ظ��ه��ر  م��اب��ع��د 
املنا�شبة  ال��ف��رتة  امل��وظ��ف  يختار  اأن  على 
له ح�شب جدول مهامه اليومية ويف اإطار 

مبادرة "جرعة قراءة".
كما اأطلقت دائرة املوارد الب�شرية حلكومة 
"�شّور كتابك" والتي تهدف  دبي مبادرة 
من  ق��راءت��ه  مت  بكتاب  املوظفني  مل�شاركة 
واإر�شال  ال��ك��ت��اب  غ���الف  ت�����ش��وي��ر  خ���الل 
لهذا  تخ�شي�شه  مت  امييل  اإىل  ال�����ش��وةر 
الغر�س ليتم م�شاركة �شورة الغالف مع 

جميع موظفي الدائرة.

م�ضطفى �لكاظمي يف حو�ر لـ )و�م(: 

االإمارات م�طن النجاح واالإجناز .. وم�اقفها امل�صرفة جتاه العراق لن تن�صى

اأحمد بن �صعيد يفتتح م�ؤمتر ومعر�ش دوفات 2021 

دائرة امل�ارد الب�صرية حلك�مة دبي تنظم العديد من الفعاليات واالأن�صطة التي ت�صجع على القراءة

•• عجمان - وام:

املجل�س  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��در 
الأعلى حاكم عجمان القرار الأمريي رقم 4 ل�شنة 2021 ب�شاأن تعيني 
رئي�س واأع�شاء جمل�س اأمناء هيئة الأعمال اخلريية العاملية يف عجمان 

برئا�شة �شعادة ال�شيخ حممد بن عبد اهلل بن �شلطان النعيمي.
وياأتي هذا القرار بعد الطالع على املر�شوم الأمريي 13 ل�شنة 2020 
 14 يف �شاأن هيئة الأعمال اخلريية العاملية وعلى القرار الأم��ريي رقم 
وبعد  العاملية  اخلريية  الأع��م��ال  هيئة  ع��ام  اأم��ني  بتعيني   2020 ل�شنة 

الت�شاور مع �شمو ويل عهد الإمارة رئي�س املجل�س التنفيذي.

العاملية  الأعمال اخلريية  اأمناء هيئة  القرار على ت�شكيل جمل�س  ون�س 
ملدة اأربع �شنوات قابلة للتجديد برئا�شة �شعادة ال�شيخ حممد بن عبداهلل 
املطيوعي  النعيمي و�شعادة عبدالرحمن غامن عبدالرحمن  �شلطان  بن 
نائبا للرئي�س وع�شوية كل من �شعادة عبدالعزيز علي عبداهلل ال�شام�شي 
و�شعادة �شلطان خليفة بن حارب املهريي و�شعادة ح�شني عبداهلل اخلوري 
و�شعادة هند حممد خلفان بن خربا�س و�شعادة عبيد حمدالزعابي و�شعادة 

عائ�شة اإبراهيم الرياي�شة و�شعادة طارق حممود فتح علي اخلاجة.
ت��اري��خ ���ش��دوره وين�شر يف اجلريدة  م��ن  ال��ق��رار اع��ت��ب��اراً  ب��ه��ذا  وي��ع��م��ل 

الر�شمية.
ال�شلطة  باعتباره  المناء  ملجل�س  �شالحيات  جمموعة  هناك  اأن  يذكر 

العليا للهيئة واملخت�س بالإ�شراف على اأعمالها ومهامها لتحقيق الأهداف 
التي اأن�شئت من اأجلها ويكون له يف �شبيل ذلك القيام باعتماد ال�شيا�شة 
العامة للهيئة وخططها ال�شرتاتيجية والتطويرية والت�شغيلية واعتماد 
الأنظمة واللوائح التنظيمية املالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة 
و�شوابط  معايري  واع��ت��م��اد  للهيئة  ال�شنوية  امل��وازن��ة  م�شروع  واع��ت��م��اد 
وقواعد ا�شتثمارات جزء من اأموال الهيئة مبا يتوافق مع اأحكام ال�شريعة 
الإ�شالمية واملوافقة على اإن�شاء فروع اأو مكاتب للهيئة داخل الدولة اأو 
ويحق  الهيئة  واإجن���ازات  اأعمال  عن  ال�شنوي  التقرير  واعتماد  خارجها 
اأو  تقرير  لتقدمي  والخ��ت�����ش��ا���س  اخل���ربة  ب���ذوي  ال�شتعانة  للمجل�س 

م�شورة يف اأي اأمر يعر�س عليه.

ورئا�شة  الهيئة  على  العام  الإ���ش��راف  فيتوىل  المناء  جمل�س  رئي�س  اما 
التي  والتو�شيات  ال��ق��رارات  ك��اف��ة  واإ���ش��دار  اجتماعاته  واإدارة  املجل�س 
يعتمدها املجل�س والإ�شراف على تنفيذ ال�شيا�شة العامة للهيئة وخططها 
ال�شرتاتيجية والتطويرية والت�شغيلية بعد اعتمادها ومتثيل املجل�س يف 
الوظائف  يف  العاملني  وتعيني  واملحلية  والإقليمية  الدولية  اللقاءات 
القيادية بالهيئة واإنهاء خدماتهم واإ�شدار لئحة املوارد الب�شرية ولئحة 
واعتماد  املجل�س  من  اعتمادها  بعد  التنظيمي  والهيكل  املالية  ال�شوؤون 
�شالحياته  من  اأي  تفوي�س  للرئي�س  ويحق  للهيئة  الوظيفي  الهيكل 
لنائبه اأو لأي من اأع�شاء املجل�س على اأن يكون التفوي�س خطياً وحمدداً 

زمانياً ومو�شوعياً.

حاكم عجمان ي�صدر قرارا اأمرييا ب�صاأن ت�صكيل جمل�ش اأمناء هيئة االأعمال اخلريية العاملية

رئي�ش وزر�ء �لعر�ق :. 
• �لعالقات �الإمار�تية – �لعر�قية منوذج يحتذى للعالقات �لثنائية بني �الأ�ضقاء 

وقفت �إىل جانب �لعر�ق و �ضعبه يف حربه �ضد د�ع�ش و�ضاهمت يف عملية �إعادة �لبناء و�الإعمار • �الإمار�ت 
�إعادة بناء وترميم �جلامع �لنوري ومنارته �حلدباء  �لر�ئدة  �الإمار�ت  مبادرة  • نثمن 

�الإن�ضاين �لنبيل للدولة وم�ضارعتها بدعم �لعر�ق يف مو�جهة جائحة كوفيد - 19 �ملوقف  نن�ضى  • لن 
• زيارة �لبابا فرن�ضي�ش للعر�ق حملت ر�ضائل مهمة �أكدت جميعها �أهمية تعزيز قيم �لتعاي�ش و�لت�ضامح وقبول �الآخر

وحان �لوقت للم�ضي نحو �مل�ضتقبل و �أن تكون معاناتها جزء� من �ملا�ضي  كثري�  عانت  • منطقتنا 

منوذج �إعالن �لن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : رابطة املحرتفني الماراتية

UAE Pro League / E-SPORTS :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
 املودعة بالرقم : 347218    بتاريخ :2021/03/17

بيانات الأولوية :
باإ�شم : رابطة املحرتفني الماراتية

املوطن : �شارع املطار -رو�شة ابوظبي- عمارة علي واولده الطابق ال�شاد�س، هاتف: 0501390037
 فاك�س: 024044990 ، �شندوق الربيد: 54315

ghanem.saleh@uaeproleague.ae :امييل 
�ضورة �لعالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41
ال��ف��ع��ال��ي��ات، الن�����ش��ط��ة الريا�شية  ت��وق��ي��ت  ال��ري��ا���ش��ي��ة الل��ك��رتون��ي��ة،  امل�����ش��اب��ق��ات  تنظيم وت�����ش��وي��ق وت��روي��ج 

اللكرتونية،معلومات الرتفيه الريا�شي اللكرتوين
و�شف العالمة : ذراع حتكم يف اللعاب اللكرتونية مع كلمات مع �شعار رابطة املحرتفني الماراتية وهي 

عبارة عن كرة قدم
ال�شرتاطات :

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي : رم�سان عطا

زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  اعتمد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
جمل�س  رئي�س  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر 
اأ�شماء  الرتبوية  خليفة  جائزة  اأمناء 
الرابعة  لدورتها  باجلائزة  الفائزين 
فائزاً   27 وع��دده��م   2021 ع�شرة 
الدولة  داخ��ل  16 من  بينهم  وفائزة 
الوطن  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى   11 وع������دد 

العربي. 
العام  الأم���ني  العفيفي  اأم���ل  واأع��ل��ن��ت 
اأ�شماء  الأول  اأم�����س  ���ش��ب��اح  ل��ل��ج��ائ��زة 
العامة  الأم����ان����ة  ال���ف���ائ���زي���ن  مب��ق��ر 
اعتماد  بعد  وذل��ك  بعد  ع��ن  للجائزة 
ال���ف���ائ���زي���ن يف هذه  ���ش��م��وه لأ����ش���م���اء 
اآيات  اأ�شمى  العفيفي  ورفعت  ال��دورة، 
الر�شيدة  للقيادة  وال��ت��ق��دي��ر  ال�شكر 
على رعايتهم مل�شرية التعليم، واأ�شادت 
ال�شيخ خليفة  ال�شمو  برعاية �شاحب 
 " ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
حفظه اهلل "، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
ال�شمو  و�شاحب   ،" اهلل  " رع���اه  دب��ي 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى 
اأ�شحاب  واإخوانهم  امل�شلحة،  للقوات 
ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى 

لالحتاد حكام الإمارات .
ال�شيخ  ���ش��م��و  ب���رع���اي���ة  اأ�����ش����ادت  ك��م��ا 
من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س ال��وزراء وزير �شوؤون الرئا�شة 
ج��ائ��زة خليفة  اأم��ن��اء  رئ��ي�����س جمل�س 
ال���رتب���وي���ة مب�������ش���رية ه�����ذه اجل���ائ���زة 
ت���ك���ون يف  اأن  ����ش���م���وه ع���ل���ى  وح����ر�����س 
�شدارة اجلوائز الرتبوية املتخ�ش�شة 

حملياً واإقليمياً ودولياً . 
خليفة  ج�����ائ�����زة  اأن  ع���ل���ى  م�����وؤك�����دة 
الرتبوية �شكلت اإ�شافة حيوية مل�شرية 
العام  يف  ان��ط��الق��ه��ا  م��ن��ذ  ال��ت��ع��ل��ي��م 
يف  اجل���ائ���زة  جن��ح��ت  ح��ي��ث   2007
ن�شر وتر�شيخ ثقافة التميز واكت�شاف 
املبدعني من خمتلف عنا�شر العملية 
التعليمية وفتح اآفاق الريادة اأمامهم 
ل��ت��د���ش��ني م���ب���ادرات وم�����ش��اري��ع تعزز 
ينعك�س  ال���ذي  التعليمي  الأداء  م��ن 
التعليم  م�شرية  على  واإب��داع��اً  مت��ي��زاً 
وخ���ارج���ه���ا، ووجهت  ال����دول����ة  داخ�����ل 
لأع�شاء  والم��ت��ن��ان  ال�شكر  العفيفي 
جمل�س اأمناء جائزة خليفة الرتبوية، 
وكذلك   ، التنفيذية  اللجنة  واأع�شاء 

املن�شقني  م����ن  ال���ع���م���ل  ف�����رق  ج��م��ي��ع 
وال�شركاء  وامل��ر���ش��ح��ني  وامل��ح��ك��م��ني 
ال�شرتاتيجيني الذين دعموا م�شرية 
اجل��ائ��زة خ��الل ه��ذه ال��ف��رتة م�شرية 
اإىل اعتزاز اجلائزة بامل�شاركة الوا�شعة 
من خمتلف عنا�شر امليدان الرتبوي 
وع���ل���ى م�شتوى  ال����دول����ة  داخ�����ل  م���ن 
ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، وذل���ك ع��ل��ى الرغم 
مم���ا ي�����ش��ه��ده ال���ع���امل م���ن اإج������راءات 
كوفيد  بانت�شار  مرتبطة  اح��رتازي��ة 
19، وعلى الرغم من ذلك فقد كان 

هناك اإقبال يف هذه الدورة . 
واأ�شارت الأمني العام للجائزة اإىل اأن 

جاءت  ال��دورة  لهذه  الفائزين  قائمة 
كالتايل :

جم���ال ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام – ف��ئ��ة املعلم 
اأ�شرف  املبدع على امل�شتوى املحلي: ) 
�شوقي م�شطفى الر�شول من مدر�شة 
والثانوي  الأ�شا�شي  للتعليم  ال�شويب 
ب�������وزارة ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م، رح���اب 
رو�شة  م��ن  ال�شافعي  حممد  حممد 
والتعليم،  الرتبية  ب���وزارة  الغد  بناة 
منى عبداحلليم حممد احلب�شي من 
الأ�شا�شي  للتعليم  العالء  اأم  مدر�شة 
والتعليم،  ال����رتب����ي����ة  ب����������وزارة  ح2 
ن��ظ��رية حم��م��د ال��ر���ش��ي��د ع���م���اره من 
للتعليم  بكر  اأبي  بنت  عائ�شة  مدر�شة 
والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  ب����وزارة  ال��ث��ان��وي 
مغيب  ال�شيد  عزيز  حممد  يا�شمني 
للتعليم  الإم��������ارات  اأم  م��در���ش��ة  م���ن 
والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  ب����وزارة  ال��ث��ان��وي 
م�شتوى  على  امل��ب��دع  املعلم  فئة  وع��ن 
ال���ع���رب���ي : ع��ب��دامل��ن��ع��م علي  ال���وط���ن 
ع��ل��ي ال���ع���ب���داهلل م���ن م��در���ش��ة عمري 
التعليم  ب�����وزارة  ال��ث��ان��وي��ة  ب���ن وه���ب 
نادية  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف 
ابتدائية  م��ن  ال�����ش��ه��ري  �شعيد  غ���رم 
ورو�شة �شدوان للبنات ببل�شمر بوزارة 
التعليم يف اململكة العربية ال�شعودية، 

من  ابو�شو�شة  �شليمان  �شامل  روي���دة 
م���دار����س احل�����ش��اد ال���رتب���وي ب����وزارة 
الأردنية  اململكة  يف  والتعليم  الرتبية 
بني  مر�شد  خ��ال��د  ع��ام��ر  الها�شمية، 
عبده من مدر�شة الزبريية ال�شا�شية 
يف  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ب����وزارة  للبنني 
فاطمة  الها�شمية،  الأردن��ي��ة  اململكة 
من  اإب��راه��ي��م  ناجي  البحراين  ناجي 
ال��ق��رى الب��ت��دائ��ي��ة بنات  اأم  م��در���ش��ة 
الكويت،  دول�����ة  يف  ال��رتب��ي��ة  ب������وزارة 
الهاجري  الع�شفور  عبداهلل  ومنريه 
م����ن م���در����ش���ة ث���ان���وي���ة ���ش��ف��ي��ة بنت 
ب�����وزارة ال��رتب��ي��ة بدولة  ع��ب��دامل��ط��ل��ب 
الكويت ( . جمال التعليم العام : فئة 
الأداء التعليمي املوؤ�ش�شي : ) مدر�شة 

الأ�شايل بوزارة الرتبية والتعليم(. 
الأفراد  فئة   : الهمم  اأ�شحاب  جم��ال 
من  رم�شان  جمعة  مكرم  اأ�شرف   (  :
مركز همم للتعليم الدامج - العزة يف 
عبيد  م��وزة  والتعليم،  الرتبية  وزارة 
الفجرية  دبا  مبركز  ال�شريدي  ربيع 
تنمية  وزارة  يف  ال��ه��م��م  لأ����ش���ح���اب 
التعليم وخدمة  .  جم��ال    ) املجتمع 
كليات   (  : املوؤ�ش�شات  – فئة  املجتمع 
برنامج  م�����ش��روع  ع��ن  العليا  التقنية 
كليات التقنية العليا للعمل التطوعي 

(، وعن فئة الأ�شرة الإماراتية املتميزة 
فازت بها ) اأ�شرة خمي�س خلفان علي 
���ش��امل عبدالرحمن  واأ���ش��رة  ال��ك��ن��دي، 

حممد املطوع ( .
اللغة  ت���دري�������س  يف  الإب���������داع  جم�����ال 
ال���ع���رب���ي���ة – ف���ئ���ة امل���ع���ل���م امل��ت��م��ي��ز ) 
ع��ائ�����ش��ة حم��م��د ع���ب���داهلل ال���ب���ك من 
الأ�شا�شي  للتعليم  املعريي�س  مدر�شة 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  والثانوي يف 
من  الب�شتاوي  حممد  اأحمد  وحممد 
الأ�شا�شي  للتعليم  اخل��زن��ة  م��در���ش��ة 
والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  والثانوي 
فئة   - ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  .  جم����ال   )
الأ�شتاذ اجلامعي املتميز على م�شتوى 
اإي���ه���اب فهمي  ال��دك��ت��ور   ( : ال���دول���ة 
خليفة  جامعة  م��ن  ال�شعدين  ال�شيد 
املّتحدة،  العربّية  الإم����ارات  دول���ة  يف 
والدكتور علي �شلطان علي املن�شوري 
الإم����ارات  ب��دول��ة  خليفة  جامعة  م��ن 
الأ�شتاذ  وف��ئ��ة   ، امل���ّت���ح���دة(  ال��ع��رب��ّي��ة 
م�شتوى  ع���ل���ى  امل���ت���م���ي���ز  اجل����ام����ع����ي 
اإبراهيم  الدكتور   (  : العربي  الوطن 
من  احل��ل��ي��م  ع��ب��د  ال�شربينى  حم��م��د 
والتكنولوجيا  للعلوم  زوي���ل  مدينة 
والدكتور  العربية،  م�شر  بجمهورية 
حممد لبيب راغب �شامل من جامعة 

طنطا بجمهورية م�شر العربية (.
– فئة  ال���رتب���وي���ة  ال���ب���ح���وث  جم����ال 
ال���دك���ت���ور  ال����رتب����وي����ة: )  ال���ب���ح���وث 
ع����الء ال���دي���ن ع��ب��د احل��م��ي��د حممد 
مبملكة  العربي  اخلليج  جامعة  م��ن 
البحرين عن البحث الفائز : فاعلية 
التحدي  على  قائم  اإر���ش��ادي  برنامج 
واملنظور  الأك��ادمي��ي  ال��ع��زم  تنمية  يف 
النفعالية  احلدة  وخف�س  امل�شتقبلي 
باملرحلة  امل��وه��وب��ني  ال���ط���الب  ل���دى 
ال���ث���ان���وي���ة يف ال��ب��ي��ئ��ات ال���ف���ق���رية ( ، 
 ( الطفل:  اأدب  درا���ش��ات  بحوث  وفئة 
ال��دك��ت��ور ول���د م��ت��ايل مل���راب���ط اأحمد 
حم��م��دو م��ن ج��ام��ع��ة ح��ائ��ل باململكة 
العربية ال�شعودية عن البحث الفائز 
: اأدب الأطفال يف موريتانيا حفريات 
التاأليف  جم���ال    .  ) ال��ّن�����س  بنية  يف 

الرتبوي للطفل على م�شتوى الدولة 
الإبداعات الرتبوية: ) هيثم  – فئة 
ي��ح��ي��ى ع��ب��د اخل���ال���ق اخل����واج����ة عن 
التاأليف الفائز ديوان اأطفال ال�شم�س 
( . جمال امل�شاريع والربامج التعليمية 
العربي  املبتكرة على م�شتوى الوطن 
امللك  موؤ�ش�شة   (  : املوؤ�ش�شات  – فئة 
عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع 
عن م�شروع برنامج ف�شول املوهوبني 
ويف    . ال�شعودية(  العربية  اململكة  يف 
الفائزين  العفيفي  اأمل  هناأت  اخلتام 
ال�����دورة متمنية  ه���ذه  وال��ف��ائ��زات يف 
نه�شة  م�شرية  دف��ع  يف  التوفيق  لهم 
جم�شدين   ، وع��رب��ي��اً  حملياً  التعليم 
ر���ش��ال��ة ج���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة ال��رتب��وي��ة يف 
ن�شر التميز و�شعارها " لأنك ت�شتحق 

التكرمي .. ميز نف�شك " . 

•• اأبوظبي-وام:

ي�شارك وفد ال�شعبة الربملانية للمجل�س الوطني الحتادي يف اجتماعات جلان 
الت�شريعي  الف�شل  من  الأول  النعقاد  لدور  الرابعة  وجل�شته  العربي،  الربملان 
الثالث خالل الفرتة من 7 اإىل 10 اأبريل اجلاري يف العا�شمة امل�شرية القاهرة. 
ي�شم الوفد اأع�شاء جمموعة ال�شعبة يف الربملان العربي �شعادة كل من حممد 
اأحمد اليماحي رئي�س املجموعة نائب رئي�س الربملان العربي ع�شو جلنة ال�شوؤون 
اخلارجية وال�شيا�شية والأمن القومي، وناعمة عبداهلل ال�شرهان النائب الثاين 
واملراأة  والثقافية  والرتبوية  الجتماعية  ال�شوؤون  جلنة  ع�شو  املجل�س  لرئي�س 
واملالية،  القت�شادية  ال�شوؤون  ال�شويدي ع�شو جلنة  بو�شهاب  واأحمد  وال�شباب، 
و�شذى �شعيد النقبي نائب رئي�س جلنة ال�شوؤون الت�شريعية والقانونية وحقوق 
اأعمال اجتماعات جلان الربملان العربي تناق�س جلنة  الإن�شان. و وفقا جلدول 
والأمنية  ال�شيا�شية  التطورات  القومي،  والأمن  وال�شيا�شية  اخلارجية  ال�شوؤون 
يف العامل العربي وعددا من ق�شايا العمل العربي امل�شرتك وموقف الربملانات 

واملجال�س العربية من م�شروع قانون حماية وتعزيز الأمن ال�شيرباين يف الدول 
العربية اإىل جانب ا�شتعرا�س تقرير الربملان حول التعامل مع جائحة كورونا 
املنتدى  اإن�شاء  مقرتح  م��ن  الأف��ري��ق��ي  ال��ربمل��ان  وم��وق��ف  تداعياتها،  ومواجهة 
واملالية  القت�شادية  ال�شوؤون  جلنة  تعر�س  فيما  الأفريقي.  العربي  الربملاين 
خا�شة  العامة  املو�شوعات  وبع�س  ال�شابق،  لجتماعها  اللجنة  تو�شيات  تنفيذ 
ما يتعلق بتطورات تنفيذ التفاقيات والت�شريعات القت�شادية العربية والحتاد 
اجلمركي العربي . ومن املقرر اأن يت�شمن جدول اأعمال الجتماع الطالع على 
واملعوقات  التحديات  ب�شاأن  عمل  ور�شة  باإعداد  املعنية  الفرعية  اللجنة  تقرير 
التي تواجه القطاع اخلا�س يف الوطن العربي. و ت�شتعر�س اللجنة كذلك عددا 
من املذكرات التي تتعلق بجهود الدول العربية يف التعامل مع جائحة كورونا، 
ومذكرة ب�شاأن القانون ال�شرت�شادي اخلا�س بدعم وتنمية امل�شروعات ال�شغرية 
واملتو�شطة و متناهية ال�شغر يف الدول العربية واملقدمة من �شعادة الع�شو اأحمد 
حمد بو �شهاب اإىل جانب بع�س املو�شوعات املالية على اأن تدر�س مقرتحا باإعداد 

ت�شور عن دور الربملان العربي يف جمال الذكاء ال�شطناعي.

ويناق�س اأع�شاء جلنة ال�شوؤون الجتماعية والرتبوية والثقافية واملراأة وال�شباب، 
مكافحة العنف �شد املراأة يف العامل العربي وتنفيذ تو�شيات اللجنة لجتماعها 
ال�شابق واإعداد تقرير حول جهود الدول العربية يف التعامل مع جائحة »كورونا«، 

وتقرير احلالة الجتماعية يف العامل العربي لعام 2020.
و �شيتم ا�شتعرا�س م�شتجدات العمل على اإطالق وثيقة تطوير التعليم يف العامل 
العربي، وتقرير اللجنة الفرعية املعنية بو�شع ت�شور بخ�شو�س تاأثري و�شائل 
الفرعية  اللجنة  تقرير  و  العربية  الأ���ش��رة  على  الجتماعي  التوا�شل  ومواقع 
ال�شرت�شادية  القوانني  م�شاريع  واعتماد   ،2030 امل�شتدامة  التنمية  مبو�شوع 
العربية. فيما يناق�س اأع�شاء جلنة ال�شوؤون الت�شريعية وحقوق الإن�شان تعديل 
اأو�شاع  لتنظيم  ا�شرت�شادي  قانون  وم�شروع  العربي،  للربملان  الداخلي  النظام 
العمالة غري املنتظمة وحماية حقوقها يف العامل العربي، واإعداد روؤية برملانية 
حول دعم وتنفيذ خطة التنمية امل�شتدامة 2030، والإطار العام مل�شروع تقرير 
كورونا  جائحة  م��ع  التعامل  يف  العربية  ال���دول  جهود  ب�شاأن  العربي  ال��ربمل��ان 

ومواجهة تداعياتها.

•• اأبوظبي-وام:

العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  اأع��ل��ن��ت 
امل����ت����ح����دة وال��������ولي��������ات امل���ت���ح���دة 
الأمريكية عن التزامهما امل�شرتك 
مبواجهة تداعيات التغري املناخي، 
م�����ش��رتك �شدر  ب���ي���ان  واأك����دت����ا يف 
اأم�س على اأهمية و�شرورة الرتقاء 
العاملية.  امل��ن��اخ��ي��ة  ب��ال��ط��م��وح��ات 
عزمهما  ع����ن  ال����ب����ل����دان  واأع�����ل�����ن 
التعاون لال�شتثمار يف متويل اإزالة 
الكربون يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
وتلتزم  وغ��ريه��ا،  اأفريقيا  و�شمال 
الأكرث  الفئات  مب�شاعدة  الدولتان 
التكيف مع  املناخ على  بتغري  تاأثراً 

تداعياته.
معايل  ق������ال  امل���ن���ا����ش���ب���ة،  وب�����ه�����ذه 
اأحمد اجلابر،  الدكتور �شلطان بن 
والتكنولوجيا  ال�����ش��ن��اع��ة  وزي�����ر 
لدولة  اخلا�س  واملبعوث  املتقدمة، 
املناخي:  التغري  ل�شوؤون  الإم���ارات 
عالقات  الإم����ارات  دول���ة  "متتلك 
ت���اري���خ���ي���ة وث���ي���ق���ة م����ع ال����ولي����ات 

امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة، ومت��ا���ش��ي��اً مع 
بتوثيق  ال���ر����ش���ي���دة  ق��ي��ادت��ن��ا  ن��ه��ج 
التقدم  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ���ش��ع��ي��اً  ال���ت���ع���اون 
وخدمة امل�شالح امل�شرتكة للبلدين 
وال�����ع�����امل، ���ش��ت��ق��وم ك����ل م����ن دول����ة 
املتحدة،  وال�����ولي�����ات  الإم����������ارات، 
اإج��������راءات ف��ع��ال��ة ونهج  ب��ت��ط��ب��ي��ق 
املناخي  العمل  جم��ال  يف  ا�شتباقي 
النمو  ع��ج��ل��ة  دف���ع  يف  للم�شاهمة 
امل�شتدامة.  والتنمية  القت�شادي 
امل�شرتكة  اجل���ه���ود  ع��ل��ى  و���ش��رك��ز 
امل���ت���ج���ددة  ال����ط����اق����ة  يف جم�������الت 
والهيدروجني واإزال��ة الكربون من 
قطاع ال�شناعة، والتقاط الكربون 
واحللول  وت��خ��زي��ن��ه،  وا���ش��ت��خ��دام��ه 
والت�شميم  الطبيعة،  على  القائمة 
الكربون،  م��ن��خ��ف�����س  احل�������ش���ري 
معتمدة على م�شرية دولة الإمارات 
وجت��رب��ت��ه��ا ال����رائ����دة ال���ت���ي ج���اءت 
الر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ل���روؤي���ة  نتيجة 
وتوجيهاتها احلكيمة التي اأظهرت 
بالتنمية  امل�����دى  ب��ع��ي��د  ال��ت��زام��ه��ا 
اجلوانب،  خم��ت��ل��ف  يف  امل�����ش��ت��دام��ة 

مبا يف ذلك الطاقة املتجددة حيث 
تدير الدولة اليوم ثالثا من اأكرب 
حم���ط���ات ال���ط���اق���ة ال�����ش��م�����ش��ي��ة يف 

العامل".
دول���ة  "تزخر  م��ع��ال��ي��ه:  واأ�����ش����اف 
الإمارات بالكثري من الفر�س، حيث 
تنتج الطاقة ال�شم�شية باأقل تكلفة 
ا�شتثمارات  وتخ�ش�س  ال��ع��امل،  يف 
التقاط  ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ���ش��خ��م��ة 
وتخزينه.  وا���ش��ت��خ��دام��ه  ال��ك��رب��ون 
مع  جتربتنا  م�شاركة  اإىل  ونتطلع 
املجتمع الدويل لتحويل التحديات 

املناخية اإىل فر�س اقت�شادية".
وات��ف��ق��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ودولة 
الوثيق  ال���ت���ع���اون  ع��ل��ى  الإم��������ارات 
القطاع  م����ع  ك���ث���ب  ع����ن  وال���ع���م���ل 
اخل�����ا������س جل������ذب ال����ش���ت���ث���م���ارات 
املبتكرة  التقنيات  ودع���م  ال��الزم��ة 
التغري  ت���داع���ي���ات  م���ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف 
املناخي والتكيف معه، وخلق فر�س 
لتحديات  الت�شدي  من  اقت�شادية 
اإىل  اإ������ش�����ارة  امل���ن���اخ���ي، يف  ال���ت���غ���ري 
�شركات  عدة  اأحرزته  الذي  التقدم 

رائدة يف هذا املجال. وعلى امل�شتوى 
اأك���دت ال��ولي��ات املتحدة  ال��وط��ن��ي، 
والإم��������ارات ع��زم��ه��م��ا ال��ع��م��ل على 
اإزالة الكربون من اقت�شادهما مبا 
الوطنية  ظ��روف��ه��م��ا  م��ع  يتما�شى 
القت�شادية،  للتنمية  وخططهما 
مب�����ا ي�������ش���م���ل خ���ف�������س ان���ب���ع���اث���ات 
الكربون بحلول عام 2030. واأكد 
بتنفيذ  التزامهما  كذلك  اجلانبان 
اتفاق باري�س للمناخ و�شمان اإجناح 
املوؤمتر ال�شاد�س والع�شرين للدول 
الأطراف /كوب 26/ يف غال�شكو.

على  امل�شرتك  البيان  اإ���ش��دار  ومت 
ه��ام�����س حل����وار الإق��ل��ي��م��ي للتغري 
امل��ن��اخ��ي ال����ذي ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه دولة 
و�شم  اب����وظ����ب����ي،  يف  الإم��������������ارات 
م�شوؤويل  م����ن  ب��������ارزة  جم���م���وع���ة 
اأنحاء  جميع  م��ن  امل��ن��اخ��ي  ال��ع��م��ل 
و�شمال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة 
اأفريقيا، وك�شف عن حقبة جديدة 
و�شوًل  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ت��ع��اون  م���ن 
الزدهار  على  يركز  م�شتقبل  اإىل 
باملناخ  امل��رت��ب��ط��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ع��رب 

والنمو  والب����ت����ك����ار  وال����ش���ت���ث���م���ار 
القت�شادي امل�شتدام.

و�شهد احلوار م�شاركة العديد من 
من  امل�����ش��ت��وى  رف��ي��ع��ة  ال�شخ�شيات 
جانب  اإىل  املنطقة  اأن��ح��اء  جميع 
واملنظمات  ال�������ش���رك���اء  م����ن  ع�����دد 
�شارما،  األ��وك  العاملية، مبا يف ذلك 
ال���رئ���ي�������س امل���ع���ني مل����وؤمت����ر ال�����دول 
واملبعوث   /26 /ك����وب  الأط������راف 
املناخي  التغري  ل�شوؤون  الأمريكي 
ج����ون ك����ريي، وع����دد م���ن ال�����وزراء 
الإمارات  الهامة من  وال�شخ�شيات 
والكويت  وُع��م��ان  املتحدة  العربية 
والأردن  وم�شر  وقطر  والبحرين 
وامل�����غ�����رب وال�����ع�����راق وال���������ش����ودان، 
والوكالة الدولية للطاقة املتجددة 
يف  احل��دث  �شاهم  وق��د  "اآيرينا". 
ت��ع��زي��ز ري������ادة دول�����ة الإم��������ارات يف 
العمل من اأجل املناخ، ووفر اأر�شية 
ل�شياغة  امل�شاركة  للدول  م�شرتكة 
قبل  املناخي  للعمل  روؤية م�شرتكة 
انعقاد م��وؤمت��ر ال���دول الأط���راف /

كوب 26/. ويف ما يلي ن�ّس البيان 

امل�شرتك  الأم����ري����ك����ي-الإم����ارات����ي 
الوليات  ت��ل��ت��زم  ال���ي���وم:  ال�����ش��ادر 
املتحدة الأمريكية ودولة الإمارات 
العربية املتحدة بالعمل معاً ملواجهة 
حت��دي��ات ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي. وميثل 
دافعاً  امل��ج��ال  ه��ذا  العمل اجل��اد يف 
القت�شادي  النمو  لعجلة  رئي�شياً 

والتنمية امل�شتدامة.
على  بالعمل  ال��دول��ت��ان  تلتزم  كما 
و�شمان  باري�س،  اتفاق  تنفيذ  دعم 
جناح موؤمتر الأمم املتحدة ال�شاد�س 
وال��ع�����ش��ري��ن ل��ت��غ��ري امل���ن���اخ /ك���وب 
واإدراكاً لأهمية  غال�شكو.  يف   /26
بالطموحات  الرت���ق���اء  و����ش���رورة 
الدولتان  تعتزم  العاملية،  املناخية 
اتخاذ خطوات لإزالة الكربون من 
مع  يتما�شى  مبا  البلدين،  اقت�شاد 
الظروف الوطنية وخطط التنمية 
وي�شمل  ل��ل��دول��ت��ني،  الق��ت�����ش��ادي��ة 
ذلك خف�س النبعاثات بحلول عام 
2030. كما تقيم الدولتان تعاوناً 
جديدة  ا�شتثمارات  لتوليد  وثيقاً 
ال��ك��رب��ون يف منطقة  اإزال�����ة  مت����ّول 
اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق 

وتلتزم  ك���ك���ل،  ال������دويل  وامل��ج��ت��م��ع 
الأكرث  الفئات  مب�شاعدة  الدولتان 
التكيف مع  املناخ على  بتغري  تاأثراً 
اآثاره. ويف هذا ال�شياق فاإن املبادرات 
ال�شرق  م����ب����ادرة  م��ث��ل  اجل����دي����دة، 
اأطلقتها  ال��ت��ي  الأخ�����ش��ر  الأو���ش��ط 
تعطينا  ال�شعودية  العربية  اململكة 
جهودنا  يف  ل���ال����ش���ت���م���رار  ح����اف����زاً 

ملعاجلة حتديات تغري املناخ.
و���ش��ن��ك��ر���س ج��ه��ود دول����ة الإم�����ارات 
امل�شرتكة  امل����ت����ح����دة  وال������ولي������ات 
يف جم������الت ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة، 
الكربون  واإزال������ة  وال��ه��ي��دروج��ني، 
ال�����ش��ن��اع��ي، والتقاط  ال��ق��ط��اع  م��ن 
ال����ك����رب����ون وت���خ���زي���ن���ه، واحل����ل����ول 
والت�شميم  الطبيعة،  على  القائمة 
احل�شري منخف�س الكربون الذي 
مدينة  مثل  منوذجية  م��دن  متثله 
م�شدر، وحمطة نور اأبوظبي، اأكرب 
ال�شم�شية  للطاقة  حمطة م�شتقلة 
الفر�س  ون����الح����ظ  ال�����ع�����امل.  يف 
الإم���ارات، مثل  دول��ة  التي تتيحها 
تكاليف الطاقة ال�شم�شية الأقل يف 
يف  الكبرية  وال�شتثمارات  ال��ع��امل، 

التقاط الكربون.
ويلتزم الطرفان بعقد �شراكات مع 
اخلطوات  لتخاذ  ال��دويل  املجتمع 
ال�����ش��روري��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى حدود 
معدلت درج��ة احل��رارة املن�شو�س 
ي�شم  مب��ا  باري�س،  ات��ف��اق  يف  عليها 
ال��ت��ح�����ش��ي��ن��ات اخل���ا����ش���ة ب���ك���ل بلد 
للم�شاهمات املحددة وطنياً. ونثّمن 
جهود العديد من ال�شركات العاملية 
املناخ، و�شنعمل  اأج��ل  العمل من  يف 
ال���ق���ط���اع اخلا�س  م����ع  ك���ث���ب  ع����ن 
جل�����ذب ال����ش���ت���ث���م���ارات ال����الزم����ة 
للتخفيف  املبتكرة  التقنيات  ودع��م 
املناخي  التغري  تداعيات  ح��دة  من 
الت�شدي  ب��ه��دف  م��ع��ه،  وال��ت��ك��ي��ف 

لتحدياته ودعم القت�شاد.
و�شّكلت املحادثات التي اأجريناها يف 
اأبوظبي مع دول اأخرى يف املنطقة 
اأطلق  اأن���ه  نعتقد  م�شجعاً  ع��ام��اًل 
ح��ق��ب��ة ج���دي���دة م���ن ال���ت���ع���اون من 
الزدهار  على  يركز  م�شتقبل  اأج��ل 
املناخية  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ط���ري���ق  ع���ن 
والنمو  والب����ت����ك����ار  وال����ش���ت���ث���م���ار 

القت�شادي امل�شتدام.

فوز 16 على م�ضتوى �لدولة و11 على م�ضتوى �لوطن �لعربي

من�ص�ر بن زايد يعتمد اأ�صماء 27 فائزًا وفائزة بجائزة خليفة الرتب�ية حمليًا وعربيًا 
�أمل �لعفيفي : جائزة خليفة �لرتبوية �ضكلت نقلة نوعية يف ن�ضر �لتميز �لتعليمي حمليًا وعربيًا

وفد ال�صعبة الربملانية ي�صارك يف اجتماعات جلان وجل�صة الربملان العربي يف القاهرة غدا

على هام�ش حو�ر �إقليمي للتغري �ملناخي ��ضت�ضافته �أبوظبي

االإمارات وال�اليات املتحدة ت�صدران بيانا م�صرتكا ت�ؤكدان 
التزامهما بالتعاون يف م�اجهة حتديات التغري املناخي

•• اأبوظبي- وام:

ميكنهم  و  ال�شباب  التغيري  ق��ادة  الطبيعة"  مع  "توا�شل  برنامج  يلهم 
الإمارات  لدولة  القادمة  عاما  ال�خم�شني  �شياغة  اأج��ل  من  وير�شدهم 

العربية املتحدة.
فقد عزز وباء كوفيد- 19 الذي ليزال م�شتمرا من تقدير ال�شباب يف 
الإمارات للطبيعة وزاد من �شغفهم بحماية البيئة من خالل العديد من 

نقا�شات املجال�س والفعاليات التي نظمها الربنامج .
ال�شبيل  ه��ي  الطبيعة  ب���اأن  نظرهم  وج��ه��ة  على  الإم����ارات  �شباب  اأك���د  و 
الرئي�شي للتعايف من كوفيد- 19 و اأنهم حري�شون على امل�شاركة يف ر�شم 
خارطة طريق لدولة الإمارات العربية املتحدة للخم�شني عاما القادمة 
جمتمعاتنا  يف  اإي��ج��اب��ي  تغيري  حتقيق  يف  ك��ب��ريا  دورا  ال�شباب  يلعب  و 
وحكومات  قادة  ب�شفتهم  العامل  يف  البيئية  التحديات  لأكرب  والت�شدي 

واآباء امل�شتقبل.

" مع الطبيعة مع ال�شباب يف الإم��ارات منذ  " برنامج توا�شل  و تفاعل 
انطالقه يف عام 2019 لت�شخري ف�شول ال�شباب حول تراثنا الطبيعي 
م�شتقبل  ر�شم  يف  وفاعلية  بن�شاط  للم�شاركة  واأدوات  مبن�شة  ولتزويده 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
الإمارات  يف  ال�شباب  رب��ط  يف  ا�شتثنائي  ب�شكل  جناحها  امل��ب��ادرة  اأثبتت  و 
اأن  ال�شاأن  ه��ذا  يف  ا�شتطالع  يف  امل�شاركني  86? م��ن  اأف���اد  اإذ  بالطبيعة 
التي  الطريقة  اإيجابي على  ب�شكل  اأثر  الطبيعة قد  توا�شل مع  برنامج 

ينظرون بها اإىل الطبيعة ويقدرونها يف حياتهم.
الإم���ارات  جمعية  مب�شاركة  الطبيعة  م��ع  توا�شل  برنامج  تاأ�ش�س  وق��د 
10000 �شاب  اأكرث من  – اأبوظبي وان�شم له  البيئة  للطبيعة وهيئة 

التنزه يف الطبيعة  225 فعالية مثل  اأك��رث من  الإم���ارت من خ��الل  يف 
وتنظيف  ال��ت��دوي��ر  اإع���ادة  عمل  ور����س  و  الرطبة  الأرا���ش��ي  ا�شتك�شاف  و 
ال�شواطئ ويف الآونة الأخرية جمال�س النقا�شات الفرتا�شية والربنامج 

الإر�شادي �شفراء الطبيعة يف الإمارات وبرنامج اأبطال الطبيعة.
2021 وما  ل��ع��ام  ت��وا���ش��ل م��ع الطبيعة روؤي����ة ج��ري��ئ��ة  ب��رن��ام��ج  اأع���د  و 
اإىل املزيد من ال�شباب  املبادرة يف التطور للو�شول  بعده حيث �شت�شتمر 
العمل  التي ت�شع  القادمة و  املرحلة  اأك��رب يف  تاأثري  الإم���ارات وقيادة  يف 
مع  امل�شتمر  التوا�شل  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  تفاعالتها  �شميم  يف  التطوعي 

�شانعي التغيري من ال�شباب.
1900 �شاب يف الإم��ارات يف نقا�شات املجال�س  2020 �شارك  و يف عام 

�شل�شلة  واأكادمييني وخ��رباء من خالل  الفرتا�شية مع قادة حكوميني 
على  ال�شباب  تعرف  ال�شل�شلة  ه��ذه  خ��الل  وم��ن  لل�شباب  الت�شور  اإع���ادة 
عن  امل�����ش��وؤول��ني  م��ع  نظرهم  وج��ه��ات  وت��ب��ادل��وا  امللحة  البيئية  الق�شايا 
التخطيط للتعايف الأخ�شر يف دولة الإمارات العربية املتحدة حيث يتم 
ال�شباب  كتبه  تقرير  يف  املناق�شات  تلك  من  واملخرجات  الأف��ك��ار  جتميع 
لل�شباب تناف�س املئات من ال�شباب ليتم اختيار 20 منهم ليكونوا �شفراء 

الطبيعة يف الإمارات لي�شاركوا يف رحلة اإر�شاد ملهمة.
ال��ع��ام لهيئة البيئة  ال��ظ��اه��ري، الأم���ني  ���ش��امل  ال��دك��ت��ورة �شيخة  وق��ال��ت 
باإدراكهم  اإعجابنا  اإث����ارة  الإم����ارات  دول���ة  �شباب  " ي��وا���ش��ل  اأب��وظ��ب��ي:   -
للتحديات البيئية العاملية اإىل جانب حتملهم امل�شوؤولية ل�شتعادة �شحة 
ن�شتعد  بينما  للم�شتقبل  التفاوؤلية  ونظرتهم  وجمتمعاتنا  الطبيعة 
اليوم  �شباب  اإ���ش��راك  موا�شلة  ال�شروري  من  �شيكون  القادمة  للرحلة 
القادمة  عاما  للخم�شني  ال�شتعدادات  يف  تفاعلهم  و�شمان  واإلهامهم 

لدولة الإمارات العربية املتحدة".

• �الإمار�ت و�لواليات �ملتحدة توؤكد�ن �أن �الإجر�ء�ت �لفاعلة يف مو�جهة �لتغري �ملناخي تدفع عجلة �لنمو �القت�ضادي و�لتنمية �مل�ضتد�مة 
• �لدولتان تعلنان عن �لتعاون لال�ضتثمار يف متويل �إز�لة �لكربون يف منطقة �ل�ضرق �الأو�ضط و�ضمال �أفريقيا 

تنفيذ �تفاق باري�ش و�ضمان �إجناح موؤمتر �لدول �الأطر�ف )كوب 26( يف غال�ضكو لدعم  معًا  �لعمل  على  • �تفاق 
�الإمار�ت ما�ضية يف �لتز�مها بالتنمية  �حلكيمة,  وتوجيهاتها  �لر�ضيدة  قيادتنا  روؤية  بف�ضل  �جلابر:  • �ضلطان 

برنامج )ت�ا�صل مع الطبيعة( يلهم �صباب االإمارات
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•• دبي -وام:

ب��ن��ت عي�شى بو  اأك����دت م��ع��ايل ح�����ش��ة 
ح��م��ي��د وزي�������رة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع اأن 
اخلم�شني  ع��ام  يف  ال��ق��ي��ادة  توجيهات 
 "19 "كوفيد  اأزم��ة  وع��ام التعايف من 
ت���ع���زز روؤي������ة الرت����ق����اء ب���ج���ودة حياة 
واملجتمع وحتفز على جتاوز  الإن�شان 
يف  الإجن�����ازات  وم�شاعفة  ال��ت��ح��دي��ات 
اإطار اخلم�شني عاما املقبلة مبا يحقق 
بلوغ م�شتهدفات مئوية دولة الإمارات 
اأن  اإىل  معاليها  ..م�����ش��رية   2071
جودة احلياة �شتبقى اأولوية الأجندات 
الداعمة  امل��ظ��ل��ة  لأن���ه���ا  احل��ك��وم��ي��ة 
وامل���وؤث���رة اإي��ج��اب��ا ب��ج��ودة ومت��ي��ز اأداء 
الإمارات  دول��ة  يف  القطاعات  خمتلف 

حتقيقاً لأف�شل النتائج واملوؤ�شرات.
معاليها  ت�����روؤ������س  ل�����دى  ذل�����ك  ج�����اء 
احلياة  ج��ودة  ملجل�س  الأول  الجتماع 
عقد  ال�����ذي   2021 اجل�����اري  ل��ل��ع��ام 
بعد"  "عن  املرئي  الت�شال  بخا�شية 
العاملي  ال��ت��ق��ري��ر  ن��ت��ائ��ج  وا���ش��ت��ع��ر���س 
ف��ي��ه عدد  و����ش���ارك   2021 ل��ل�����ش��ع��ادة 
بقطاع  وامل���ع���ن���ي���ني  امل�������ش���وؤول���ني  م����ن 
اجلهات  م��ن  احل��ي��اة  وج���ودة  ال�شعادة 
واملحلية  الحت�������ادي�������ة  احل����ك����وم����ي����ة 
وامل���ج���ال�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ح��ي��ث ميثل 
لتعزيز  من�شة  احل��ي��اة  ج��ودة  جمل�س 
التن�شيق والتكامل احلكومي وحتقيق 

توجيهات القيادة يف هذا املجال.
اجتماع  اأع�����م�����ال  ج�������دول  وت�������ش���م���ن 
جمل�س جودة احلياة مناق�شة اخلطة 
ال�شرتاتيجية الوطنية جلودة احلياة 

2031 وخارطة طريق املجل�س للعام 
مبادرات  تنفيذ  متابعة  واآلية  اجلاري 

جودة احلياة والت�شويق لها.
وا���ش��ت��ع��ر���س خ���الل الج��ت��م��اع املركز 
الحتادي للتناف�شية والإح�شاء نتائج 
 2021 ال��ت��ق��ري��ر ال��ع��امل��ي ل��ل�����ش��ع��ادة 
التنمية  ح��ل��ول  ���ش��ب��ك��ة  ع���ن  ال�������ش���ادر 
اإح������دى م����ب����ادرات الأمم  امل�����ش��ت��دام��ة 
املتحدة والذي جاء حتت �شعار "املعرفة 
من اأجل الزدهار" والذي يعتمد على 
العاملية  "جالوب"  موؤ�ش�شة  ا�شتطالع 
ا�شتنادا اإىل �شوؤال يقّيم �شعادة وجودة 
اإىل   0 من  مبقيا�س  الأ�شخا�س  حياة 
هذا  ال��ت��ق��ري��ر  وي��ع��ت��رب  درج����ات   10
العام ا�شتثنائياً ب�شبب ظروف جائحة 

."19 "كوفيد 
"جالوب"  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ق��ري��ر  واأظ���ه���ر 

الر�شا  م�شتوى  يف  ارت��ف��اع��ا  ال��ع��امل��ي��ة 
و�شل  الدولة  يف  للمواطنني  املعي�شي 
املا�شي  العام  7،37 درجة خالل  اإىل 
2020 قيا�شا مع العام 2019 حيث 

كانت النتيجة 6،74 .
ب��ن��ت عي�شى  ووج���ه���ت م���ع���ايل ح�����ش��ة 
بوحميد اأع�شاء جمل�س جودة احلياة 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���دول���ة ب��ال��ع��م��ل على 
و�شع خطة حت�شينية تعزز تقدم دولة 
املعي�شي  ال��ر���ش��ا  م��وؤ���ش��ر  الإم�����ارات يف 
ع��امل��ي��ا وحت��ق��ي��ق روؤي�����ة ح��ك��وم��ة دولة 
الإم��ارات يف توفري اأف�شل جودة حياة 
مبادرات  خ��الل  م��ن  املجتمع  لأف����راد 
و�شرائح  فئات  كافة  تخدم  وم�شاريع 
املجتمع من املواطنني واملقيمني على 
ال�شعادة  م�����ش��ت��وى  وت���ع���زز  ����ش���واء  ح���د 
وجودة احلياة لديهم وذلك بالرتكيز 

على جمالت ت�شمل الأمن القت�شادي 
وال�شحة  الج���ت���م���اع���ي  وال���ت���وا����ش���ل 

النف�شية وال�شحة البدنية.
عمار  تعيني  ع��ن  معاليها  اأعلنت  كما 
املعيني اأمينا عام ملجل�س جودة احلياة 
التنفيذي  ال��ف��ري��ق  برئا�شة  وتكليفه 

للمجل�س ومتابعة كافة اأعماله.
ونوهت معايل ح�شة بوحميد باأهمية 
م�شتجدات  ملواكبة  الأه���داف  حتديث 
جائحة  وتداعيات  الراهنة  ال��ظ��روف 
تطلعات  وب�����ل�����وغ   "19 "كوفيد 
الدولة  قيادة  وروؤي���ة  وا�شرتاتيجيات 

للتعايف خالل املرحلة املقبلة.
وت�شمل اأهداف اخلطة ال�شرتاتيجية 
 13 ت��ت�����ش��م��ن  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  اأه������داف   3
الأه��داف هي  وهذه  تف�شيلياً  عن�شراً 
ومدن  م��ت��ق��دم��ة  دول����ة  "حتقيق  اأول 

احلياة  جل������ودة  داع����م����ة  م�������ش���ت���دام���ة 
بالتطور  ���ش��ب��اق��ة  ال��ع��ي�����س  وق��اب��ل��ي��ة 
وثانيا"بناء  الفر�س"  وخلق  امل�شتمر 
جمتمع  يف  م��ت��م��ا���ش��ك��ة  ق���وي���ة  اأ�����ش����ر 
الت�شامح  بقيم  يتمتع  مرتابط  داع��م 
والعطاء وامل�شاركة املجتمعية" وثالثا 
"ت�شجيع اأفراد يتمتعون بحياة �شحية 

ن�شطة اإيجابية هادفة وم�شوؤولة".
ال���ه���دف الأول  ت�����ش��م��ل ع��ن��ا���ش��ر  ك��م��ا 
واجتماعية  اقت�شادية  تنمية  حتقيق 
م�شتويات  وت����ع����زز  ال���ف���ر����س  ت��خ��ل��ق 
واأنظمة  موؤ�ش�شات  و���ش��م��ان  املعي�شة 
وموثوقة  م��رن��ة  ح��ك��وم��ي��ة  وخ���دم���ات 
وت�شميم وتطوير مرافق وبنية حتتية 
واإ���ش��ك��ان واأن��ظ��م��ة نقل داع��م��ة جلودة 
احلياة وتعزيز منط عي�س وممار�شات 
ت�شهم يف املحافظة على البيئة واملوارد 
ا�شتدامتها  وت�������ش���م���ن  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
وت�شجيع  والقادمة  احلالية  لالأجيال 
الثقافية  والأن�������ش���ط���ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات 

والرتفيهية الداعمة جلودة احلياة.
الثاين  ال���ه���دف  ع��ن��ا���ش��ر  وت��ت�����ش��م��ن 
الوطنية  ال�شرتاتيجية  اخلطة  م��ن 
الرتابط  ج��ودة  تعزيز  احلياة  جل��ودة 
الأ�شر  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة  وال���ع���الق���ات 
والرتكيز  تبني  وت�شجيع  وامل��ج��ت��م��ع 
ب��ي��ئ��ات التعلم  ع��ل��ى ج����ودة احل��ي��اة يف 
والعمل وتعزيز قيم العطاء والتعاون 
وتعزيز  املجتمع  وخ��دم��ة  والت�شامن 
وت�شجيع  ال���رق���م���ي���ة  احل����ي����اة  ج������ودة 
امل���ج���ت���م���ع���ات ال���رق���م���ي���ة الإي���ج���اب���ي���ة 

الهادفة.
اأم���ا ال��ه��دف ال��ث��ال��ث م��ن اخل��ط��ة وهو 

"ت�شجيع اأفراد يتمتعون بحياة �شحية 
وم�شوؤولة"  ه��ادف��ة  اإي��ج��اب��ي��ة  ن�شطة 
هي:  العنا�شر  م��ن  جملة  فيت�شمن 
ال�شحي  احلياة  اأ�شلوب  تبني  ت�شجيع 
النف�شية  ال�����ش��ح��ة  وت��ع��زي��ز  وال��ن�����ش��ط 
الإيجابي  ال��ت��ف��ك��ري  وت��ب��ن��ي  اجل���ي���دة 
احلياة  مهارات  وبناء  اأ�شا�شية  كقيمة 

اجليدة.
اأعمال اجتماع جمل�س  و�شمن جدول 
خارطة  م��ن��اق�����ش��ة  مت  احل���ي���اة  ج�����ودة 
طريق املجل�س لهذا العام والتي ت�شمل 
عدة حمطات حتفيزية لإثراء املجتمع 
تدعم  و�شلوكيات  وم�شاريع  مببادرات 
املحطات  ه��ذه  وتنوعت  احلياة  ج��ودة 
لت�شمل: الجتماعات الدورية وتنظيم 

الفرتا�شية  احل��ي��اة  ج���ودة  ملتقيات 
جلودة  املجتمعي  الت�شميم  وم��راك��ز 
جودة  مبادرات  تقرير  واإع��داد  احلياة 
احلياة ال�شنوي وال�شتعداد لال�شتبيان 

الوطني جلودة احلياة 2022.
ب��ن��ت عي�شى  م��ع��ايل ح�شة  دع���ت  ك��م��ا 
بوحميد اأع�شاء جمل�س جودة احلياة 
لتعميم  ت�����ش��وي��ق��ي��ة  خ���ط���ة  ب�����اإع�����داد 
مبادرات جودة احلياة وحتقيق اأف�شل 
م����ردود اإي��ج��اب��ي ع��ل��ى ن��ط��اق املجتمع 
التقرير  بتو�شيات  اخل��ط��ة  رب��ط  م��ع 
معاليها  وّجهت  كما  لل�شعادة  العاملي 
فرعية  جل��ان  لت�شكيل  ت�شّور  ب��اإع��داد 
ت����وزع ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال��ق��ط��اع��ات من 
اأجل التاأكد من تطبيق هذه املبادرات 

وحتقيق الأهداف املرجوة منها.
وجمل�س  املجتمع  تنمية  وزارة  وكانت 
ج���ودة احل��ي��اة ال���ذي ت��رتاأ���ش��ه معايل 
ح�شة بنت عي�شى بوحميد قد نظمت 
ج���ودة  م��ل��ت��ق��ى   2020 دي�����ش��م��رب  يف 
حقق  الذي  الأول  الفرتا�شي  احلياة 
10 جهات  جن��اح��ا لف��ت��ا مب�����ش��ارك��ة 
األف م�شاهد   30 حكومية واأكرث من 

عرب قنوات التوا�شل الجتماعي.
وتعد مراكز الت�شميم املجتمعي اإحدى 
لال�شرتاتيجية  الرئي�شية  املمكنات 
تهدف  والتي  احلياة  جل��ودة  الوطنية 
ت�شميم  م����ن  الأف����������راد  مت���ك���ني  اإىل 
ح���ي���ات���ه���م ب���ال�������ش���راك���ة م����ع اجل���ه���ات 

احلكومية والقطاع اخلا�س.

•• اأبوظبي- الفجر: 

رئي�س  غ��ب��ا���س  �شقر  م��ع��ايل  ا�شتقبل 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي يف مقر 
امل��ج��ل�����س ب��اأب��وظ��ب��ي ك���ال ع��ل��ى ح���دة، 
�شفري جمهورية  وو  يونغ  كون  �شعادة 
كوريا و�شعادة كمال اآر فا�شواين �شفري 
الدولة.  ل���دى  ���ش��ن��غ��اف��ورة  ج��م��ه��وري��ة 
بح�شور �شعادة الدكتور عمر النعيمي 
الوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال����ع����ام  الأم�������ني 
الب�شطي  ع��ف��راء  و���ش��ع��ادة  الحت�����ادي 
لالت�شال  امل�������ش���اع���د  ال����ع����ام  الأم�������ني 
اللقاءات بحث  الربملاين.  ومت خالل 
الثنائية  التعاون  تعزيز عالقات  �شبل 
تفعيل  ���ش��ي��م��ا  ل  امل����ج����الت  ���ش��ت��ى  يف 
ال��ت��ع��اون وال��ع��الق��ات ال��ربمل��ان��ي��ة بني 
واملجال�س  الحت��ادي  الوطني  املجل�س 
الربملانية يف هذه ال��دول، مع التاأكيد 
على اأهمية تبادل الزيارات واخلربات 
والت�شاور  التن�شيق  وتعزيز  الربملانية 
الهتمام  ذات  الق�شايا  خمتلف  حيال 
الإم����ارات وكوريا  دول��ة  ب��ني  امل�شرتك 

و�شنغافورة. واأكد معايل �شقر غبا�س 
على اأهمية الرتقاء بالعمل الربملاين 
عرب  الربملانية  املوؤ�ش�شات  دور  وتعزيز 
الدبلوما�شية الربملانية، كما مت تبادل 
وجهات النظر حول جممل التطورات 
الإقليمية والدولية خ�شو�شا تطورات 

الأو�شاع يف ال�شرق الأو�شط. 
وب���ح���ث م���ع���ايل ���ش��ق��ر غ��ب��ا���س خالل 
�شفري  وو  يونغ  ك��ون  �شعادة  ا�شتقباله 
جمهورية كوريا �شبل تعزيز العالقات 
وتطويرها  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
بعمق  م�����ش��ي��دا  ك����اف����ة.،  امل����ج����الت  يف 

العالقات الثنائية بني البلدين والتي 
وحر�س  وال�شراكة،  بال�شداقة  متتاز 
ك���ال ال��ق��ي��ادت��ني احل��ك��ي��م��ت��ني يف كال 
امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  ب��ت��ع��زي��ز  ال��ب��ل��دي��ن 
ال�شراكة  ظ���ل  يف  امل���ج���الت  ك���اف���ة  يف 
جتمع  ال��ت��ي  اخلا�شة  ال�شرتاتيجية 

امل����ج����الت ذات  ال��ب��ل��دي��ن يف خم��ت��ل��ف 
الهتمام امل�شرتك مثل الطاقة وعلوم 

التكنولوجيا والف�شاء.
املجل�س  حر�س  على  معاليه  اأك��د  كما 
ال��وط��ن��ي الحت�����ادي يف ت��ط��وي��ر اآف���اق 
التعاون الربملاين بني املجل�س الوطني 
الحتادي واجلمعية الوطنية الكورية 
واخل���ربات  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��ادل  لتعزيز 
الآراء  لتوحيد  والتن�شيق  الربملانية، 
واملواقف يف خمتلف املحافل الربملانية 
اأهمية  التاأكيد على  الدولية   كما مت 
ع���ق���د جل���ن���ة ال�������ش���داق���ة الإم����ارات����ي����ة 
الكورية خالل الفرتة املقبلة، لتفعيل 
اتفاقية التعاون والتفاهم املوقعة بني 
الحت��ادي واجلمعية  الوطني  املجل�س 

الوطنية جلمهورية كوريا. 
�شعادة  غ��ب��ا���س  �شقر  م��ع��ايل  وال��ت��ق��ي 
جمهورية  �شفري  ف��ا���ش��واين  اآر  ك��م��ال 
�شنغافورة لدى الدولة ومتحور اللقاء 
على اأهمية العالقات الثنائية بني دولة 
املتحدة وجمهورية  العربية  الإم��ارات 
التفاهم  ع���ل���ى  امل��ب��ن��ي��ة  ����ش���ن���غ���اف���ورة 

والحرتام املتبادل والرغبة امل�شرتكة 
و�شوًل  الثنائي،  بالتعاون  الرتقاء  يف 
وتوجيهات  ط���م���وح���ات  حت��ق��ي��ق  اإىل 
منذ  البلدين،  ك��ال  يف  العليا  ال��ق��ي��ادة 
بدء العالقات الدبلوما�شية بني دولة 
املتحدة وجمهورية  العربية  الم��ارات 

�شنغافورة عام 1985م 
 واكد معايل �شقر غبا�س خالل اللقاء 
التعاون  اآف�����اق  ت��ط��وي��ر  اه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
الوطني  امل���ج���ل�������س  ب�����ني  ال�����ربمل�����اين 

من  ال�شنغافوري  والربملان  الحت��ادي 
برملانية  ���ش��داق��ة  ع��ق��د جل��ن��ة  خ���الل 
م�شرتكة بني اجلانبني لتعزيز تبادل 
الربملانية؛  واخل��������ربات  امل���ع���ل���وم���ات 
واملواقف  الآراء  لتوحيد  والتن�شيق 
ال���ربمل���ان���ي���ة  امل����ح����اف����ل  يف خم���ت���ل���ف 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة. م�����ش��ريا اإىل 
الربملانات  تلعبه  ال��ذي  ال���دور  اأهمية 
يف تعزيز احلوارات الربملانية، ومتتني 
العالقات بني �شعوب العامل من اأجل 

حتقيق التنمية للجميع.
اأع����رب م��ع��ايل �شقر غ��ب��ا���س عن  ك��م��ا 
ت��ق��دي��ر امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
لتاأكيد جمهورية �شنغافورة وجمهورية 
اإك�شبو  معر�س  يف  م�شاركتهما  كوريا 
دبي 2020، والذي �شيعقد يف اأكتوبر 
من العام اجلاري، والذي يعد من�شة 
للم�شاركة  ال��ب��ل��دان  جل��م��ي��ع  ف���ري���دة 
يف درو������س وح���ل���ول واأف���ك���ار م���ن اأجل 

م�شتقبل اأكرث ا�شتدامة

•• اأبوظبي- وام:

الربامج  م��ن  ع��دد  اإط���الق  ع��ن  معاً   - املجتمعية  امل�شاهمات  هيئة  اأعلنت 
الرائدة خالل العام اجلاري تركز ب�شكل اأ�شا�شي على تعزيز مبادئ التما�شك 

املجتمعي يف اإطار �شعيها لبناء جمتمع �شمويل يف اأبوظبي.
و حددت دائرة تنمية املجتمع - اأبوظبي الأولويات الجتماعية، واعتمدت 
 2021 لعام  اأ�شا�شياً  " مو�شوعاً  املجتمعي  " التما�شك  اأولوية  معاً  هيئة 

و�شتطرح العديد من الربامج التي تتناوله على مدار العام.
و�شرتكز املبادرات على ت�شجيع �شكان اأبوظبي من خمتلف اجلن�شيات على 
ال��ع��ام ويف  الإم���ارة خ��الل ه��ذا  اإيجابي يف  اأث��ر  التعاون والتوحد لإح���داث 

امل�شتقبل.
ا�شتطاعت هيئة  امل�شرتك،  والعمل  الجتماعي  التعاون  قيم  تر�شيخ  وعرب 
خالل  م��ن  الإن��رتن��ي��ت  �شبكة  ع��رب  متفاعل  متكامل  جمتمع  اإن�����ش��اء  م��ع��اً 
قنوات  يوظف  ال��ذي  اأ�شابيع،   10 م��دار  على  املمتد  "لنتوا�شل"  برنامج 
وتدفعهم  الإم����ارة  �شكان  تالئم  م��ب��ادرات  لإط���الق  الجتماعي  التوا�شل 
للم�شاركة �شمن جمالت الربنامج خمتلفة والتي ت�شمل ال�شحة والعافية 

والأعمال والتدريب واملجتمع والفن والثقافة.
امل�شاركة  تعزيز  على  الربامج  �شتعمل  الجتماعي  ال�شتثمار  خ��الل  وم��ن 
امل�شاهمة  ث��ق��اف��ة  وت�شجيع  ال��ه��ادف��ة  ال��ت��ط��وع  ف��ر���س  وخ��ل��ق  الج��ت��م��اع��ي��ة 
للتحديات  م�شتدامة  ح��ل��ول  لإي��ج��اد  باأكمله  املجتمع  وت��وح��ي��د  وال��ع��ط��اء 
اإيجابي  اجتماعي  اأث��ر  لإح���داث  ال��ي��وم  نواجهها  التي  امللحة  الجتماعية 

وم�شتدام. و�شيعمل الربنامج على توفري الدعم للحملة الوطنية للتربع 
املجتمع،  اأف���راد  م��ن  ال����واردة  امل�شاهمات  جمع  ع��رب  والأن�شجة  بالأع�شاء 
بالإ�شافة اإىل اإطالق حملة تهدف اإىل دعم الأيتام يف الإمارة. ومن خالل 
اإطالق الربامج التي تعزز الندماج الجتماعي وتر�شخ التما�شك املجتمعي 
بالنتماء  ال�شعور  لرت�شيخ  �شمويل،  جمتمع  بناء  يف  معاً  هيئة  �شت�شاهم   ،
مع احرتام التنوع الثقايف.. بالإ�شافة اإىل خلق اأوا�شر الرتابط الإيجابية، 
و�شتعمل الربامج على تعزيز مكانة اأبوظبي وجهًة رائدًة للعمل والإقامة 
الذهبي يف هذا  باليوبيل  الإم��ارات  وال�شتثمار. وتزامناً مع احتفال دولة 
العام "عام الحتفال بالذكرى اخلم�شني" لتاأ�شي�س الدولة تعلن هيئة معاً 
اعتماد " التما�شك املجتمعي " حموراً اأ�شا�شياً لرباجمها ومبادراتها خالل 
اإط��ار �شعيها لبناء جمتمع متعاون عرب برامج الندماج  العام اجل��اري يف 
الجتماعي. منذ تاأ�شي�س هيئة معاً ويف غ�شون عامني عملت هيئة معاً على 
العام  القطاع  يف  املوؤ�ش�شات  من  عدد  مع  فاعلة  ا�شرتاتيجية  �شراكات  بناء 
الثالث وازده��اره للتاأ�شي�س لغد  الثالث بهدف تطوير القطاع  واخلا�س و 
اأف�شل، ومن خالل هذا التعاون البناء �شاهمت هيئة معاً يف الوقوف على 
اأثراً اجتماعياً اإيجابياً انعك�س على  اأولويات اجتماعية ملحة واأحدثت   10

حياة �شكان اأبوظبي.
اأ�شحاب  املجتمع مب��ن فيهم  اأب��ن��اء  م��ن  ف��رد  األ��ف   15 م��ن  اأك��رث  وا�شتفاد 
رواد  من  فريًقا   45 قدمها  التي  املبتكرة  واخلدمات  احللول  من  الهمم، 
ل�شندات  م�شروع  "اأطمح" اأول  برنامج  �شاهم  كما  الجتماعيني،  الأعمال 
الأثر الجتماعي على م�شتوى دول جمل�س التعاون اخلليجي على متكني 

باملهارات واخلربات  وتزويدهم  الهمم  اأ�شحاب  الطلبة من  جمموعة من 
املهنية و�شمان دجمهم يف �شوق العمل. بالإ�شافة اإىل عقد 70 �شراكة يف 
اإمارة اأبوظبي الأمر الذي �شاهم يف حتديد عدد من الأولويات الجتماعية 

وو�شع احللول املبتكرة ملعاجلتها.
كما �شاهمت هيئة معاً يف توفري عدد من فر�س التطوع مثل برنامج "رحلة 
اأف��راد املجتمع الذين يوظفون جزءاً من وقتهم  الأجيال" الذي ركز على 

لق�شاء وقت مفيد مع كبار ال�شن لدعمهم وال�شتفادة من خربتهم.
وا�شتجابًة للتحديات ال�شحية والقت�شادية التي رافقت اجلائحة ال�شحية 
العاملية، ا�شتفاد اأكرث من 400 األف مت�شرر من الدعم الغذائي والتعليمي 
وال�شحي وتوفري الحتياجات الأ�شا�شية يف اإطار برنامج "معاً نحن بخري" 
ال���ذي مت��ك��ن م��ن ج��م��ع اأك���رث م��ن م��ل��ي��ار دره���م �شملت امل�����ش��اه��م��ات املالية 

والعينية املقدمة من اأبناء جمتمع اأبوظبي.
و�شتعمل هيئة معاً على تر�شيخ هذه الإجنازات وتو�شيع نطاقها يف امل�شتقبل 
من خالل ت�شجيع احللول الجتماعية املبتكرة، وت�شليط ال�شوء على الدور 
الإيجابي لرواد الأعمال الجتماعيني يف امل�شاركة ببناء م�شتقبل اأبوظبي، 
امل�شوؤولية  تاأثري خطط  املوؤ�ش�شات حول  ف�شاًل عن تفعيل لغة احلوار مع 

الجتماعية لل�شركات اخلا�شة بهم.
و تعمل الهيئة من خالل ركائزها الأ�شا�شية التي ت�شمل �شندوق ال�شتثمار 
الجتماعي وحا�شنة معاً الجتماعية وبرنامج امل�شاركة املجتمعية لتفعيل 
اإيجاد حلول فعالة للق�شايا  اأف��راده من امل�شاهمة يف  دور املجتمع ومتكني 

الجتماعية من خالل التعاقد وامل�شاهمة املالية.

ويف اإطار حمور عقود الأثر الجتماعي اأبرمت هيئة معاً �شراكة ا�شرتاتيجية 
مع هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة لإطالق م�شروع جديد، �شتعمل الهيئة 

على طرح املزيد من م�شاريع �شندات الأثر الجتماعي خالل هذا العام.
 - املجتمعية  امل�شاهمات  هيئة  عام  مدير  العميمي،  �شالمة  �شعادة  قالت  و 
وفق  تاأ�شي�شها  منذ  متتالني  عامني  م��دار  وعلى  معاً  هيئة  يف  عملنا  معاً: 
اإيجابي،  اجتماعي  اأث��ر  اإح���داث  اأهمية  على  تركز  ممنهجة  ا�شرتاتيجية 
ذلك  تفعيل  ع��ل��ى  نعمل  ن��ح��ن  ج����داً.  مر�شية  ن��ت��ائ��ج  حتقيق  يف  وجن��ح��ن��ا 
اخلم�شني"  " بالذكرى  الإم����ارات  دول��ة  احتفالت  م��ع  تزامناً  ال��ي��وم  منذ 
تقرير  اإليها  تو�شل  التي  النتائج  اإىل  وا�شتنادا  ان��ه  اأ�شافت  لتاأ�شي�شها. 
الإمارات  دول��ة  تتمتع  املتحدة،  ل��الأمم  والجتماعي  القت�شادي  املجل�س 
باأعلى ن�شبة تنوع دميوغرايف يف العامل ت�شل اإىل 87?. ومع تزايد التنوع 
يف اأبوظبي �شتزداد اأهمية تعزيز الندماج الجتماعي. من خالل براجمنا 
التي �شنطلقها هذا العام ن�شعى لإدماج �شكان اأبوظبي ومنح كل من يقيم 
على هذه الأر�س الطيبة فر�شة للم�شاركة يف اإحداث اأثر اجتماعي اإيجابي 

وتر�شيخ �شعوره بالنتماء مع احرتام التنوع الثقايف.
اجلهات  ب��ني  التعاون  تفعيل  يف  ا�شرتاتيجيتنا  اأثبتت   : قائلة  واختتمت 
الأوقات  خ��الل  اأهميتها  الثالث  القطاع  وموؤ�ش�شات  واخلا�شة  احلكومية 
ال�شتثنائية، وقد �شاهمت اجلهود امل�شرتكة يف تعزيز مكانة اأبوظبي وجهًة 
متما�شك  جمتمع  بناء  خ��الل  وم��ن   ، وال�شتثمار  والإق��ام��ة  للعمل  رائ���دًة 
تطور  ودع��م  احلياة  ومن��ط  املعي�شة  م�شتوى  حت�شني  يف  امل�شاهمة  ميكننا 

احلياة القت�شادية والجتماعية والثقافية.

)هيئة معا( تطلق برامج رائدة لتعزيز التما�صك املجتمعي 

ح�صة ب�حميد: القيادة تعزز ج�دة حياتنا 
بروؤية عام اخلم�صني وخطط التعايف من اجلائحة

�صقر غبا�ش يبحث مع �صفريي ك�ريا و�صنغاف�رة �صبل تعزيز التعاون الربملاين

•• الفجرية - وام: 

ع�شو  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك���د 
البتكار  ثقافة  تعزيز  اأهمية  الفجرية  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
و التميز و دعم مكانة الدولة يف جم��الت الإب��داع يف خمتلف 
ا�شت�شراف  نحو  الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة  يعك�س  مبا  القطاعات 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  �شدد  و  امل�شدامة.  التنمية  يف  امل�شتقبل 
الفجرية على �شرورو تطبيق ال�شرتاطات و املعايري الدولية 
يف جمال املحافظة على البيئة و ا�شتدامتها، وتنفيذ الأجندة 
الوطنية يف الدولة، التي ت�شع الإمارات يف قلب اقت�شاد املعرفة 

�شعادة  الرميلة  بق�شر  �شموه  لقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  ال��ع��امل��ي. 
املهند�س حممد �شيف الأفخم مدير عام بلدية الفجرية وعددا 
�شهادة  على  الفجرية  بلدية  ح�شول  مبنا�شبة  موظفيها  من 
الدولية  املعايري  الآي��زو يف جم��الت تطبيق  الدولية  العتماد 
لأنظمة ا�شتمرارية العمال و اإدارة املعرفة والبتكار واحلوكمة، 
وفوز البلدية بجائزة اأفكار الإمارات يف دورتها التا�شعة عن فئة 

البداع يف جمال البيئة والتطبيقات اخل�شراء.
و ا�شتمع �شاحب ال�شمو حاكم الفجرية اإىل �شرح تف�شيلي من 
مدير عام بلدية الفجرية حول الإجراءات التي اتبعتها البلدية 
معايري  تطبيق  يف  الدولية  العتماد  �شهادة  على  احل�شول  يف 

توجيهات  مع  متا�شياً  البيئية،  وال�شتدامة  والبتكار  املعرفة 
التمّيز والريادة على  بثقافة  الر�شيدة لالرتقاء  القيادة  ودعم 

الأ�شعدة كافة.
وقدم �شموه التهنئة ملوظفي البلدية حل�شولهم على �شهادات 
الإعتماد الدولية يف اإدارة املعرفة والبتكار والبيئة امل�شتدامة.

من جانبه توجه املهند�س حممد �شيف الأفخم بال�شكر ل�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حمد بن حمد ال�شرقي لدعمه الدائم للمبادرات 
التطويرية والإبداعية يف بلدية الفجرية التي اأ�شبحت واحدة 
من اأبرز اجلهات احلكومية املحلية، يف تقدمي خدماتها باأف�شل 

ممار�شات العمل املوؤ�ش�شاتي .

حمد ال�صرقي يلتقي م�ظفي بلدية الفجرية لتهنئتهم باحل�ص�ل على �صهادة االأيزو يف اإدارة املعرفة واالإبتكار
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اأخبـار الإمـارات
طرق دبي تنجز 74 % من اأعمال تط�ير 3 حمطات مرتو على اخلط االأحمر

•• دبي -وام:

اأجنزت هيئة الطرق واملوا�شالت بدبي %74 من م�شروع تطوير مداخل 
ثالث حمطات على اخلط الأحمر ملرتو دبي والبنية التحتية املحيطة بها، 
وهي حمطة مدينة دبي لالإنرتنت، وحمطة دبي مارينا وحمطة الإمارات 
العربية املتحدة لل�شرافة. وجرى اختيار عملية حت�شني هذه املحطات وفقاً 
لعدة معايري منها عدد الركاب يف املحطات، وعدد امل�شتخدمني من اأ�شحاب 
املحيطة  للمناطق  اجل��غ��رايف  والتوزيع  حولها  ال�شكانية  والكثافة  الهمم، 

باملحطات، وعدد رحالت التنقل من و�شيلة اإىل اأخرى.
وتتلخ�س اأهداف امل�شروع يف زيادة الطاقة ال�شتيعابية للمحطات لتح�شني 
متطلبات  لتلبية  املحطات  وخم���ارج  م��داخ��ل  وحت�شني  املتعاملني،  جت��رب��ة 
املنطقة، وحتويل مدينة دبي ملدينة �شديقة لأ�شحاب  العر�س والطلب يف 

ال��ه��م��م، وال��رب��ط م��ن واإىل حم��ط��ات امل���رتو م��ق��اب��ل اأت��ع��اب ت��دف��ع م��ن قبل 
ال�شركاء، وتنمية الإيرادات من خالل توفري م�شاحات جتارية اإ�شافية.

الربع  نهاية  يف  وذل��ك  م��راح��ل،  على  الثالث  املحطات  افتتاح  املتوقع  وم��ن 
الثاين والثالث من العام اجلاري 2021، قالت الهيئة اإن اأعمال التطوير 
اأعمال  اإجراء  للركاب م�شتقبال بف�شل  ال�شتيعابية  الطاقة  زيادة  ت�شهم يف 
لالإنرتنت  دبي  مدينة  مرتو  ملحطة  حاليا  اجلارية  الهند�شية  التح�شينات 
بن�شبة 215 %، وحمطة مرتو دبي مارينا بن�شبة %179، بينما �شتزيد 
الطاقة ال�شتيعابية ملحطة مرتو الإمارات العربية املتحدة لل�شرافة بن�شبة 
البنية التحتية حول املحطات  يف  التح�شينات  اأعمال  وتت�شمن   .  259%
م�شارات للدراجات الهوائية ولوحات اإر�شادية ومعابر للم�شاة، واأعمال زراعة 
املبادرات  وتنفيذ  العامة  واحل��اف��الت  الأج���رة  ملركبات  وم��واق��ف  جتميلية، 
التي  الهمم،  اأ�شحاب  متطلبات  توفري  م��ع  امل���رتو،  حمطات  ح��ول  الذكية 

وحول  العام  النقل  و�شائل  مرافق  جميع  يف  توفريها  على  الهيئة  حتر�س 
حمطات املرتو . و اأو�شحت الهيئة اأن اأعمال التح�شينات الهند�شية يف حمطة 
مدينة دبي لالإنرتنت ت�شمل بناء مدخل منف�شل للمحطة عو�شا عن خمرج 
الطوارئ، واإجراء تعديالت على ال�شوارع املحيطة باملدخل لتح�شني امل�شارات 

اخلا�شة بامل�شاة وم�شتخدمي الدراجات الهوائية.
وت�شمل اأعمال التح�شينات الهند�شية يف حمطة دبي مارينا حت�شني منطقة 
الربط بني حمطتي املرتو والرتام عن طريق تعديل موقع امل�شعد واإجراء 
تعديالت على ال�شوارع املحيطة باملدخل لتح�شني امل�شارات اخلا�شة بامل�شاة 
وم�شتخدمي الدراجات الهوائية، فيما ت�شمل اأعمال التح�شينات الهند�شية 
يف حمطة الإمارات العربية املتحدة لل�شرافة، بناء مدخل للمحطة واإجراء 
تعديالت على ال�شوارع املحيطة باملدخل لتح�شني امل�شارات اخلا�شة بامل�شاة 

وم�شتخدمي الدراجات الهوائية.

�صالح ال�صرقي ي�صدر 
قرارا بتعيني نائب ملدير 
عام هيئة ميناء الفجرية 

•• الفجرية - وام: 

اأ�شدر ال�شيخ �شالح بن حممد بن حمد ال�شرقي رئي�س دائرة 
ال�شناعة و الإقت�شاد بالفجرية رئي�س هيئة ميناء الفجرية 
خليل  ال�شيد  تعيني  ب�����ش��اأن   2021 ل�شنة   2 رق���م  ال��ق��رار 
اإبراهيم ح�شن نائباً ملدير عام هيئة امليناء على اأن يعمل بهذا 

القرار من تاريخ �شدوره.

مدير عام �صرطة اأب�ظبي يطلع على جه�د �صرطة العا�صمة الإ�صعاد املتعاملني

جلنة بال�طني االحتادي تناق�ش م�صروع قان�ن ب�صاأن الهيئة ال�طنية حلق�ق االإن�صان

•• اأبوظبي - وام:

اأبوظبي على  ال�شريفي مدير عام �شرطة  اللواء مكتوم علي  �شعادة  اطلع 
تنفذها  التي  الت�شغيلية  والآل��ي��ات  التطويرية  وامل��ب��ادرات  اخلطط  اأه��م 
اأف�شل  وف��ق  والأم����ان  الأم���ن  م�شرية  لتعزيز  العا�شمة  �شرطة  مديرية 

املمار�شات املتقدمة عاملياً.
جاء ذلك خالل زيارة مديرية �شرطة العا�شمة يرافقه اللواء حممد �شهيل 
الرا�شدي مدير قطاع الأمن اجلنائي والعقيد حمد عبداهلل النيادي مدير 

مديرية �شرطة العا�شمة ومدراء الإدارات وروؤ�شاء الأق�شام باملديرية.
على  ال�شباط  و  املديرية  مدير  من  اأبوظبي  �شرطة  ع��ام  مدير  وت��ع��ّرف 

املبذولة لالرتقاء مب�شرية  املو�شوعة، واجلهود  الأداء واخلطط  جهوزية 
ال�شتقرار  يحقق  مبا  املتقدمة،  املمار�شات  اأف�شل  وفق  ال�شرطي،  العمل 
الأق�شام  حققته  وم��ا  العمل،  �شري  ح��ول  اإي��ج��از،  اإىل  وا�شتمع  املجتمعي، 
اخلدمية والأمنية كافة من اإجنازات وجهودها يف تقدمي خدمات متميزة 

للجمهور.
الأجهزة  على  واط��ل��ع  امل��دي��ري��ة،  وم��راف��ق  اأق�شام  خمتلف  يف  بجولة  وق��ام 
واملعدات احلديثة التي اأُدخلت للعمل ال�شرطي، وعرب عن تقديره جلهود 
املنت�شبني املتميزة يف اأداء واجباتهم و ا�شتمع اإىل �شرح من املراجعني مبركز 
اإ�شعاد املتعاملني حول اخلدمات املقدمة لهم واأثنى املراجعون على اهتمام 

مديرية �شرطة العا�شمة بالرتقاء باخلدمات املقدمة للجمهور.

القيادة  توجيهات  تنفيذ  على  احلر�س  اأبوظبي  �شرطة  عام  مدير  اأك��د  و 
بالأمن والأم��ان بني  ال�شعور  ال�شرطي، وتعميق  العمل  الر�شيدة بتطوير 
اأفراد املجتمع، و�شوًل لالرتقاء ب�شعادة ورفاهية املجتمع وتطوير قدرات 
العاملني لتقدمي اخلدمات املتميزة للمراجعني، من خالل العمل امل�شتمر 

والتدريب ون�شر اجلودة والتميز املوؤ�ش�شي وتعزيز ثقافة الولء.
كما اأكد ال�شعي الدائم من اأجل تطوير م�شتوى الأداء والربامج امل�شتخدمة، 
التعاون  عالقات  وتعزيز  العلمية  املنهجيات  با�شتخدام  الإنتاجية  وزي��ادة 
والتوا�شل مع اجلهات املعنية وال�شركاء لرت�شيخ مفهوم الأمن م�شوؤولية 
اجلميع، والهتمام بتطوير قدرات العاملني ملوا�شلة التميز يف الأداء من 
واقع الإح�شا�س العايل بامل�شوؤولية، مبا يعزز ال�شورة احل�شارية ل�شرطة 

اأبوظبي.
اأف�����ش��ل اجلهات  ت��ك��ون م��ن  اأن  اأب��وظ��ب��ي تعمل ع��ل��ى  ���ش��رط��ة  اأن  اأو���ش��ح  و 
تطبيق  خ��الل  من  منها  والوقاية  اجلرمية  مكافحة  يف  عاملياً  ال�شرطية 
منظمة  اأمنية  خطط  �شمن  العاملية  املمار�شات  واأف�شل  ال�شرتاتيجيات 
التعاون بني  وتعزيز مفهوم  والأم��ان،  الأم��ن  لتحقيق معايري  ومدرو�شة 

ال�شرطة واملجتمع.
منهجية  تطبيق  ع��ل��ى  ب��امل��دي��ري��ة  وال��ع��ام��ل��ني  ال�����ش��ب��اط  ال�شريفي  وح���ث 
التوا�شل مع اجلمهور، والتعّرف على اآرائهم ومقرتحاتهم ومدى الر�شا 
عن اخلدمات املقدمة، وتعزيز العالقة مع ال�شركاء يف منطقة الخت�شا�س 

حتقيقاً لروؤية واأهداف القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي.

•• دبي-الفجر:

الوطني  املجل�س  يف  واخل��ارج��ي��ة  والداخلية  ال��دف��اع  ���ش��وؤون  جلنة  ناق�شت 
الحت��ادي خالل اجتماعها الذي عقدته يف مقر الأمانة العامة للمجل�س 
يف دبي اأم�س الثنني املوافق 5 اأبريل 2021، برئا�شة معايل الدكتور علي 
را�شد النعيمي رئي�س اللجنة، م�شروع قانون احتادي ب�شاأن الهيئة الوطنية 

حلقوق الإن�شان بح�شور ممثلي وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.
ح�شر الجتماع اأع�شاء اللجنة �شعادة كل من: نا�شر حممد اليماحي مقرر 
خلفان  وعبيد  العفاري،  نخريه  و�شهيل  ال�شحي،  عبداهلل  واأحمد  اللجنة، 
عفراء  �شعادة  ح�شرت  كما  البطران.  عبداهلل  ويو�شف  ال�شالمي،  الغول 

را�شد الب�شطي الأمني العام امل�شاعد لالت�شال الربملاين يف املجل�س.
خالل  مت  اإن���ه  اللجنة  رئي�س  النعيمي  را���ش��د  علي  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  وق���ال 
من  يتكون  ال��ذي  القانون  م�شروع  وب��ن��ود  م��واد  جميع  مناق�شة  الجتماع 
24 مادة بح�شور ممثلي الوزارة، ومت التوافق على كافة التعديالت التي 
اأدخلتها اللجنة على مواد وبنود م�شروع القانون، كما رد ممثلو الوزارة على 

كافة ا�شتف�شارات اأع�شاء اللجنة.
ب�شاأن  النهائي  تقريرها  م�شودة  اإع���داد  يف  ب��داأت  اللجنة  اأن  معاليه  وتابع 
م�شروع القانون على اأن يتم اعتماده خالل الجتماع املقبل متهيدا لرفعه 

لرئا�شة املجل�س ملناق�شته يف اإحدى اجلل�شات املقبلة.
من جهته ذكر �شعادة نا�شر حممد اليماحي مقرر اللجنة اأن الهدف من 
تعزيز  هو  القانون  مل�شروع  وفقا  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  الهيئة  اإن�شاء 

وحماية حقوق الإن�شان وحرياته، مبا يتوافق مع اأحكام الد�شتور والقوانني 
والت�شريعات ال�شارية يف الدولة واملواثيق والعهود والتفاقيات ذات ال�شلة. 
مع  امل�����ش��ارك��ة  اإىل  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  �شبيل  يف  تخت�س  الهيئة  اأن  م�شيفا 
وحماية  لتعزيز  وطنية  عمل  خطة  و�شع  يف  املخت�شة  واجلهات  ال�شلطات 
هذه  ن�شر  على  والعمل  تنفيذها،  اآلية  واق��رتاح  الدولة  يف  الإن�شان  حقوق 
واملوؤمترات  ال��ن��دوات  عقد  خ��الل  من  بها  املجتمع  اأف���راد  وتوعية  الثقافة 
اإىل  وامل�شورة  والتو�شيات  املقرتحات  تقدمي  وكذلك  النقا�شية،  واحللقات 
حقوق  وحماية  تعزيز  �شاأنه  م��ن  م��ا  ك��ل  يف  املخت�شة  واجل��ه��ات  ال�شلطات 

الإن�شان ومتابعتها.
اأ�شكال التمييز  اإىل امل�شاهمة يف تعزيز امل�شاواة والق�شاء على كافة  اإ�شافة 
العن�شري ومتابعة حتقيق الأهداف الواردة يف املواثيق والعهود والتفاقيات 
وتقدمي  فيها،  الدولة طرفا  تكون  والتي  الإن�شان  بحقوق  املعنية  الدولية 
اقرتاحات اإىل ال�شلطات املخت�شة حول مدى مالءمة الت�شريعات والقوانني 
للمواثيق والعهود والتفاقيات الدولية املعنية بحقوق الإن�شان والتي تكون 
من  حلق  انتهاكات  اأو  جت��اوزات  اأي  ور�شد  ومتابعتها،  فيها  طرفا  الدولة 
حقوق الإن�شان والتاأكد من �شحتها واإبالغها لل�شلطات املخت�شة، واإجراء 
الحتجاز  واأم��اك��ن  والإ�شالحية  العقابية  للموؤ�ش�شات  امليدانية  ال��زي��ارات 
حقوق  اأو���ش��اع  ور�شد  والتعليمية  ال�شحية  وال��دور  العمالية  والتجمعات 
ودرا�شتها  الإن�شان  بحقوق  املتعلقة  الفردية  ال�شكاوى  وتلقي  بها،  الإن�شان 
ال�شلطات  اإىل  منها  ت��راه  ما  واإح��ال��ة  الهيئة،  ت�شعها  التي  للمعايري  وفقا 

املخت�شة.

قانون  م�شروع  يتكون  احلكومة  من  ال���واردة  الإي�شاحية  امل��ذك��رة  وح�شب 
تناولت  م���ادة،   24 م��ن  الإن�����ش��ان  حل��ق��وق  الوطنية  الهيئة  ب�شاأن  احت���ادي 
مواده التعريفات واإن�شاء الهيئة ومقرها وا�شتقالليتها، والأحكام املتعلقة 
املتعلقة  والأح��ك��ام  اإدارت���ه���ا،  جمل�س  وت�شكيل  واخت�شا�شاتها،  ب��اأه��داف��ه��ا 
الإدارة ومدتها واجتماعاتها واخت�شا�شاته،  الع�شوية يف جمل�س  ب�شروط 

املخت�شة،  بال�شلطات  الهيئة  وع��الق��ة  ب��ال�����ش��م��ان��ات،  املتعلقة  والأح���ك���ام 
الهيئة،  واإدارة  املجل�س،  بلجان  املتعلقة  والأح��ك��ام  ب��اخل��رباء،  وال�شتعانة 
واخت�شا�شات الأمني العام، والأحكام املتعلقة بامل�شتحقات املالية، وميزانية 
الهيئة، ومواردها، والأحكام اخلتامية املتعلقة بالتقرير ال�شنوي، واللوائح 

الداخلية للهيئة، وحظر اإف�شاء املعلومات، ون�شر القانون والعمل به.

العدد 13208 بتاريخ 2021/4/6 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
الإنابة الق�صائية رقم 24 ل�صنة 2020 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني   )ن�صرا(

اإىل املنفذ �شده /  طم طم للتجارة العامة - �س ذ م م  2-عا�شور احمد حممد مندور احمد �شيد 
ل�شالح املنفذ له / بنك دبي التجاري )�س.م.ع( 

تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الإثنني 
املوافق 2021/4/12، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه )لأعلى عطاء( واأو�شاف العقار على النحو التايل : 

العقار قطعة رقم )2808( مبنطقة الرميلة )2( برج الكورني�س باإمارة عجمان ب�شعر ا�شا�شي مقداره )600،000( درهم، 
)�شتمائة الف درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�شى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين لالإمارات للمزادات :

http: www.emiratesauction.ae 
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين لالإمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثالثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل  التقدم باعرتا�شه معززا  وعلى كل من له اعرتا�س 

الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�صائية 

حليمه اأحمد احلو�صني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13208 بتاريخ 2021/4/6 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
الإنابة الق�صائية رقم 118 ل�صنة 2013 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني   )ن�صرا(

اإىل املنفذ �شده /  �شعيد ابراهيم علي قا�شم املرزوقي 
ل�شالح املنفذ له / بنك دبي التجاري 

تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الإثنني 
املوافق 2021/4/12، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه )لأعلى عطاء( واأو�شاف العقار على النحو التايل : 

العقار قطعة رقم )0023( مبنطقة املنامة )5( باإمارة عجمان ب�شعر ا�شا�شي مقداره )120،000( درهم، )مائة وع�شرون 
الف درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�شى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين لالإمارات للمزادات :

http: www.emiratesauction.ae 
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين لالإمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثالثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل  التقدم باعرتا�شه معززا  وعلى كل من له اعرتا�س 

الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�صائية 

حليمه اأحمد احلو�صني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13208 بتاريخ 2021/4/6 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
تنفيذ الق�صائية رقم 372 ل�صنة 2020 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(

اإىل املنفذ �شده / مرمي �شعيد غامن �شعيد احلزمي 
ل�شالح املنفذ له / بنك الإمارات دبي الوطني  

تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الإثنني 
املوافق 2021/4/12، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�شاف العقار على النحو التايل : 

العقار قطعة رقم )0451( مبنطقة املويهات )3( باإمارة عجمان ب�شعر ا�شا�شي مقداره )1،350،000( درهم، )واحد مليون 
وثالثمائة وخم�شون الفا درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�شى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين لالإمارات للمزادات :  

http: www.emiratesauction.ae
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين لالإمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثالثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل  التقدم باعرتا�شه معززا  وعلى كل من له اعرتا�س 

الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�صائية 

حليمه اأحمد احلو�صني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13208 بتاريخ 2021/4/6 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
الإنابة الق�صائية رقم 24 ل�صنة 2020 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(

اإىل املنفذ �شده /  طم طم للتجارة العامة - �س ذ م م  2-عا�شور احمد حممد مندور احمد �شيد 
ل�شالح املنفذ له / بنك دبي التجاري )�س.م.ع( 

تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الإثنني 
املوافق 2021/4/12، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه )لأعلى عطاء( واأو�شاف العقار على النحو التايل : 

العقار قطعة رقم )3108( مبنطقة الرميلة )2( برج الكورني�س باإمارة عجمان ب�شعر ا�شا�شي مقداره )230،000( درهم، 
)مائتان وثالثون الف درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�شى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين لالإمارات للمزادات :

http: www.emiratesauction.ae 
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين لالإمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثالثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل  التقدم باعرتا�شه معززا  وعلى كل من له اعرتا�س 

الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�صائية 

حليمه اأحمد احلو�صني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13208 بتاريخ 2021/4/6 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
الإنابة الق�صائية رقم 118 ل�صنة 2013 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني  )ن�صرا(
اإىل املنفذ �شده /  �شعيد ابراهيم علي قا�شم املرزوقي 

ل�شالح املنفذ له / بنك دبي التجاري 
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الإثنني 
املوافق 2021/4/12، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه )لأعلى عطاء( واأو�شاف العقار على النحو التايل : 

العقار قطعة رقم )0141( مبنطقة املنامة )8( باإمارة عجمان ب�شعر ا�شا�شي مقداره )110،000( درهم، )مائة وع�شرة الف 
درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�شى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين لالإمارات للمزادات :

http: www.emiratesauction.ae 
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين لالإمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثالثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل  التقدم باعرتا�شه معززا  وعلى كل من له اعرتا�س 

الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�صائية 

حليمه اأحمد احلو�صني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13208 بتاريخ 2021/4/6 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
الإنابة الق�صائية رقم 6 ل�صنة 2020 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(

اإىل املنفذ �شده / ت�شينغ بي ا�شونغ - �شيني اجلن�شية 
ل�شالح املنفذ له / بنك اأبوظبي الأول )حاليا( - بنك اخلليج الأول )�شابقا( 

تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الإثنني 
املوافق 2021/4/12، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�شاف العقار على النحو التايل : 

العقار قطعة رقم )1359( مبنطقة الرو�شه )2( باإمارة عجمان ب�شعر ا�شا�شي مقداره )1،000،000( درهم، )واحد مليون 
درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�شى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين لالإمارات للمزادات :

http: www.emiratesauction.ae 
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين لالإمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثالثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل  التقدم باعرتا�شه معززا  وعلى كل من له اعرتا�س 

الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�صائية 

حليمه اأحمد احلو�صني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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•• اأبوظبي- وام:

العليا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
التحبري   " ال���ع���امل���ي���ة  ل���ل���ج���ائ���زة 
للقراآن الكرمي وعلومه " نطالق 
للعام  ال�شابعة  ال����دورة  فعاليات 
2021 حتت رعاية الفريق �شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�������وزراء 
وزير الداخلية يف الأول من �شهر 
لت�شجيع  وذل��ك  امل��ب��ارك  رم�شان 
العربي  ال����ع����امل  يف  امل�������ش���ل���م���ني 
والإ����ش���الم���ي ع��ل��ى ال��ت��ن��اف�����س يف 
جم��ال ال��ق��راآن ال��ك��رمي وتالوته 
وتوجيه  وع����ل����وم����ه،  وجت�����وي�����ده 
الإ�����ش����الم  روح  ل��ف��ه��م  ال��ن��ا���ش��ئ��ة 
الإن�شانية  ور�شالته  والو�شطية 

للعامل كافة.
ال�شحفي  امل���وؤمت���ر  ذل���ك يف  ج���اء 
الذي عقدته اللجنة �شباح اأم�س 
الدكتور  ب��ح�����ش��ور  بعد"،  "عن 
امل�شت�شار  ح��م��ادة،  حممود  ف��اروق 
عهد  ويل  ب�������دي�������وان  ال�����دي�����ن�����ي 
اأب��وظ��ب��ي، اأم���ني ع���ام اجل���ائ���زة، و 
اأحمد اإبراهيم �شبيعان الطنيجي 
اللجان  واأع�����ش��اء  ال���ع���ام،  امل��دي��ر 

املنظمة للجائزة.
ال��دك��ت��ور ف����اروق حممود  اأك����د  و 
حمادة - خالل املوؤمتر ال�شحفي 
ح�شب  م�����ش��ت��م��رة  اجل���ائ���زة  اأن   -
الإن�شانية  وروؤي���ت���ه���ا  اأه���داف���ه���ا 
الهتمام  ت��ع��زي��ز  يف  وال���دي���ن���ي���ة 
الكرمي  القراآن  بدرا�شة  والتعلق 
ال�شحيح  ال��ن��ه��ج  ع��ل��ى  وع��ل��وم��ه 

من خالل غر�س القيم النبيلة يف 
على  وت�شجيعهم  الن�سء  �شفوف 
بقراءة  ال���ك���رمي  ال���ق���راآن  ت��رت��ي��ل 

�شحيحة وفق اأحكام التجويد.
ت��ع��زز من  اأن اجل���ائ���زة  اأو����ش���ح  و 
ال�شمحة  الإ�����ش����الم����ي����ة  ال���ق���ي���م 
والو�شطية  الع����ت����دال  اإط�����ار  يف 
ملقا�شد  ال�������ش���ح���ي���ح  وال����ف����ه����م 
ال�شريعة والعمل مبوجبها، لفتا 
اإىل اأن اجلائزة يف دورتها ال�شابعة 
من  الأول  يف  ر���ش��م��ي��ا  ت��ن��ط��ل��ق 
رم�شان املقبل بدعم من موؤ�ش�شة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  اأحمد  ال�شيخ 
والإن�شانية،  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال 
للفعالية،  ال��ر���ش��م��ي  ال�����ش��ري��ك 
امل�شاركات  ت�شلم  ينتهي  اأن  على 
وميكن  رم�����ش��ان  �شهر  منت�شف 
تفا�شيلها  للجميع الطالع على 
ع�����رب م���وق���ع���ه���ا الإل�������ك�������رتوين، 
 ،  www.tahbeer.ae
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  وم���واق���ع 
https:// : على الرابط التايل
instagram.com/ta

hbeerquran?igshid
1ktvrkjsk2p80=للفو
ر�شد  حيث  القيمة  بجوائزها  ز 
األ���ف   30 م��ب��ل��غ  الأول  ل��ل��ف��ائ��ز 
20 األف  دره���م وال��ف��ائ��ز ال��ث��اين 
 10 الثالث مبلغ  والفائز  دره��م، 
دره��م، يف كل م�شابقة على  اآلف 

حدا.
و عن تفا�شيل اجلائزة يف دورتها 
�شبيعان  اأحمد  اأو�شح   .. ال�شابعة 
للجائزة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الطنيجي 
 8 ت�����ش��م  احل���ال���ي���ة  ال��������دورة  اأن 
م�����ش��اب��ق��ات رئ��ي�����ش��ي��ة ه�����ي: فئة 
وت�شم  ال��ك��رمي  للقراآن  الرتتيل 
الأول:  ال����ف����رع  ف��������روع،  ث����الث����ة 
فيه  ويتناف�س  اجلن�شيات  لكافة 
ال��ذك��ور والإن���اث، والأط��ف��ال لكل 
والفرع  واحد منهم فرع م�شتقل 
ويتناف�س  امل���واط���ن���ون  ال����ث����اين: 
والأطفال  والإن���اث  ال��ذك��ور  فيها 
م�شتقل،  ف���رع  منهم  واح���د  ل��ك��ل 
الهمم،  اأ�شحاب  الثالث:  والفرع 
والإناث،  الذكور،  فيها  ويتناف�س 

والأط��ف��ال لكل واح��د منهم فرع 
م�شتقل.

فئة الفيلم الق�شري .
واملعرفة  العلم  مو�شوع  وتتناول 
يف خدمة الإن�شانية وهي م�شابقة 
للجمهور الكرمي للم�شاركة مبادة 
اأو ر�شوم  فيلمية ق�شرية م�شورة 
واإخراجها  اإعدادها  متحركة يتم 
املتوفرة  الفنية  الإم��ك��ان��ات  وف��ق 
لديهم. و يركز الفيلم على القيم 
الرا�شخة  امل���ب���ادئ  و  الإن�����ش��ان��ي��ة 
التي ي�شرتك النا�س جميعا فيها 
لتحقيق  وي��ت��اآل��ف��ون  وي��ت��ع��ارف��ون 
اإن�شانيتهم و�شعادتهم بها كاملحبة 
والتعاون والتعاطف والت�شامح و 
قيادتنا  عليها  ت��وؤك��د  القيم  ه��ذه 
الر�شيدة داخل الوطن و خارجه.

وال��ع��ل��م ه��و الإب�����داع ال��ب�����ش��ري يف 
والتكنولوجيا  ال��ف��ك��ر  م���ي���دان 
والقيم  ال��ع��ل��م  ب���ني  والرت����ب����اط 
اأ���ش��ب��ح ���ش��روري��ا ل��ت��وازن احلياة 
نافعا  الب�شري  الإب����داع  ول��ي��ك��ون 

ومريحا للفرد والأ�شرة واملجتمع 
والوطن والب�شرية والقيم والعلم 
هو اأ�شا�س التوا�شل بني ال�شعوب 
هذا  تخدم  ق�شية  فكل  وال���دول، 

املعنى فهي مفيدة ونافعة.
وفئة اخلطابة للذكور و التي مت 
ا�شتحداثها يف هذه ال��دورة، وهي 
اأف�شل  اختيار  تت�شمن  م�شابقة 
تنمية  اإىل  وت����ه����دف  خ���ط���ي���ب، 
م��ه��ارات اخلطابة والإل��ق��اء لدى 
مواهبهم  واك��ت�����ش��اف  اجل��م��ه��ور، 
اخلطابية، وفتح جمال التناف�س 
ال�����ب�����اب، ومت  ه������ذا  اأم����ام����ه����م يف 
روؤية  م��ع  يتوافق  ع��ن��وان  اختيار 

الدولة وقيادتها، حيث اأن عنوان 
املقطع اخلطابي يعرب عن خدمة 
للخم�شني،  وال���ش��ت��ع��داد  ال��وط��ن 
اأن يكون  املت�شابق  وي�شرتط على 
م��ن م��واط��ن��ي دول���ة الإم�����ارات اأو 
املقيمني فيها واأن ل يزيد عمره 

عن 18 عاما.
حققت  اجل�����ائ�����زة  اأن  واأو�������ش������ح 
ل����ه����ا، وهي  امل�����ح�����ددة  اأه����داف����ه����ا 
احل�شاري  ال���ت���وا����ش���ل  حت��ق��ي��ق 
وامل���ب���ادئ  ال��ن��ب��ي��ل��ة  ال��ق��ي��م  وزرع 
ن��ف��و���س م��ن يعي�س  ال�����ش��ام��ي��ة يف 
اأن  اإىل  ال��دول��ة، لفتا  اأر���س  على 
جناحا  حققت  ال�شابقة  ال����دورة 

امل�شاركني  ع��دد  بلغ  حيث  ك��ب��ريا 
جميع  يف  م�شارك   3300 فيها 
دولة،   56 من  املختلفة  فروعها 
ب��ال��ع��بء على  ال���ذي يلقي  الأم���ر 
ال���ق���ائ���م���ني ع���ل���ى ه�����ذه اجل���ائ���زة 
لن�شر  والإب����داع  التميز  ملوا�شلة 

ر�شالتها ال�شامية.
م��ن��ه��ا فئات  ف��ئ��ة  ل��ك��ل  اأن  ذك���ر  و 
وا�شرتاطات  واأق�����ش��ام��ا  ف��رع��ي��ة 
خا�شة تخ�شع للتحكيم من قبل 
لكل  الخت�شا�س  ذوي  من  جلنة 
امل�شاركة  اأن باب  اإىل  فئة، م�شريا 
اإىل  الأول  م���ن  اب����ت����داء  م��ف��ت��وح 

اخلام�س ع�شر من رم�شان.

•• دبي -وام:

اأك�������د ����ش���م���و ال�������ش���ي���خ ح����م����دان بن 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم، ويل 
اأن دبي ودول��ة الإمارات  عهد دب��ي، 
بف�شل توجيهات قيادتها الر�شيدة 
جمال  يف  متقدمة  م��ك��ان��ة  حققت 
وعاملياً  اإق��ل��ي��م��ي��اً  والأم������ان  الأم����ن 
يف  مبا  الدولية،  التقارير  ب�شهادة 
والف�شاء  املعلوماتي  الأم���ن  ذل��ك 
الإلكرتوين الذي بات مطلباً ُملحاً 
للتقنيات  ال��وا���ش��ع  الن��ت�����ش��ار  م���ع 
مهمة  ركيزة  تعترب  والتي  الذكية 
من ركائز العمل يف خمتلف امليادين 
ي�شتوجب  ما  وه��و  والتخ�ش�شات، 
حتمله  ما  لكل  الكامل  ال�شتعداد 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م���ن حت���دي���ات اإىل 

جانب ما توفره من فر�س.
وق�����ال ���ش��م��وه: " ل��ق��د ك���ان���ت دبي 
كمدينة  مكانتها  تعزيز  يف  �شباقة 
عاملية رائدة يف البتكار وال�شالمة 
ال�شمو  ب��اإط��الق ���ش��اح��ب  والأم����ن 
اآل  ب�����ن را������ش�����د  ال�������ش���ي���خ حم����م����د 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
ال����وزراء ح��اك��م دب���ي، رعاه  جمل�س 
لالأمن  دب���ي  ل���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اهلل، 
التقدم  م��ع  الل���ك���رتوين مت��ا���ش��ي��اً 
العامل،  ي�شهده  الذي  التكنولوجي 
ت�شهده  ال�����ذي  ال���ذك���ي  وال���ت���ح���ول 
الإم����ارة، وب��ه��دف ت��وف��ري احلماية 
امل���ت���ك���ام���ل���ة ����ش���د خم���اط���ر الأم�����ن 
الل�����ك�����رتوين، ودع�����م الب���ت���ك���ار يف 
الف�شاء اللكرتوين مما يعزز منو 

المارة وازدهارها القت�شادي".
املنتديات  " متثل  �شموه:  واأ���ش��اف 
واملوؤمترات الكربى يف هذا القطاع 

فر�شة لرت�شيخ التعاون الدويل يف 
جمال الأمن ال�شيرباين، ومواجهة 
وامل���خ���اط���ر يف جمال  ال��ت��ه��دي��دات 
وتاأ�شي�س  الل����ك����رتوين،  ال��ف�����ش��اء 
�شراكات عاملية مع كربى املوؤ�ش�شات 
ي�شمن  مب��ا  املتخ�ش�شة،  الدولية 
وحتقيق  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت�����ش��خ��ري 
واقع  ل�شنع  ممكنة  ا�شتفادة  اأعلى 
بالفر�س،  ح��اف��ل��ة  وح���ي���اة  ج��دي��د 
ومنوذج يحتذى يف التنمية والأمن 
اللكرتوين على م�شتوى العامل". 
ج��اء ذل��ك خ��الل افتتاح �شمو ويل 

عهد دبي لفعاليات الن�شخة الثامنة 
تك  "�شايرب  وموؤمتر  معر�س  من 
 Cybertech 2021 "جلوبال
لقطاع  ملتقى  اأك��رب   ،Global
ع��ل��ى م�شتوى  ال�����ش��ي��رباين  الأم����ن 
ال���ع���امل وال������ذي ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه دبي 
 7 ح��ت��ى  ي�شتمر  و  الأوىل  ل��ل��م��رة 
ف��ن��دق جراند  اجل�����اري يف  اأب���ري���ل 
ح��ي��اة، دب���ي. راف���ق ���ش��م��وه ، معايل 
ع��م��ر ال��ع��ل��م��اء وزي���ر دول���ة للذكاء 
الرقمي  والقت�شاد  ال�شطناعي 
وتطبيقات العمل عن بعد، ومعايل 

احلكومة  رئي�س  املن�شوري،  حمد 
ال��رق��م��ي��ة ل��دول��ة الإم������ارات ع�شو 
لالأمن  دب���ي  م��رك��ز  اإدارة  جمل�س 
الدكتور  وم���ع���ايل  الإل�����ك�����رتوين، 
حم��م��د ال��ك��وي��ت��ي، رئ��ي�����س جمل�س 
ال�شيرباين،  ل����الأم����ن  الإم����������ارات 
رئي�س  ب���ال���ه���ول،  ط����الل  وم���ع���ايل 
لالأمن  دب���ي  م��رك��ز  اإدارة  جمل�س 
يو�شف  و�����ش����ع����ادة  الل������ك������رتوين، 
دبي  م��رك��ز  ع��ام  م��دي��ر  ال�شيباين، 
ل��الأم��ن الل���ك���رتوين. وق����ام �شمو 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 

اآل مكتوم بجولة يف اأروقة املعر�س 
واطلع �شموه على اأحدث التقنيات 
ال�������ش���ي���رباين  الأم����������ن  يف جم�������ال 
ال�شركات  ق���ب���ل  م����ن  امل���ع���رو����ش���ة 
ك��م��ا ح�شر  وال���ن���ا����ش���ئ���ة،  ال��ع��امل��ي��ة 
بعنوان  احل��واري��ة  اجلل�شة  �شموه 
الإنرتنت  م�شتقبل  ح��ول  "اأفكار 
وال�شتخبارات من منظور امل�شتوى 
خاللها  حت����دث  ال���ت���ي  الوطني" 
العميد املتقاعد بنحا�س بوخري�س، 
8200؛  ل���ل���وح���دة  ���ش��اب��ق  م���دي���ر 

اإ�شرائيل.

- ح�ضور عاملي مميز..
وت��ن��اق�����س اجل��ل�����ش��ات ك��ذل��ك، واقع 
جائحة  بعد  ما  ال�شيرباين  الأم��ن 
تاأثري  ج���ان���ب  اإىل  كوفيد19- 
الرقمية  الأن��ظ��م��ة  على  اجل��ائ��ح��ة 
وا�شرتاتيجيات  ال�شحي،  للقطاع 
ال�شحابية،  واحل��و���ش��ب��ة  ال�������دول، 
ويتحدث خالل املوؤمتر �شخ�شيات 
خمتلفة  ودول  خلفيات  م��ن  ب���ارزة 
العام،  امل���دي���ر  اأون������ا،  ي���ج���ال  م��ن��ه��ا 
الوطنية  الإن������رتن������ت  م����دي����ري����ة 

واجلرال  اإ�شرائيل،  الإ�شرائيلية، 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ك�����الرك،  وي�����ش��ل��ي 
"الناتو" يف  ل��ق��وات حلف  الأ���ش��ب��ق 
اأوروبا، واجلرال ديفيد برتيو�س، 
املدير الأ�شبق لوكالة ال�شتخبارات 
 ،  CIA الأم���ري���ك���ي���ة  امل����رك����زي����ة 
وغريهم الكثري. ومع ا�شت�شافتها 
ه���ذا احل����دث ال��ع��امل��ي، ت���وؤك���د دبي 
يف  وع��امل��ي��اً  اإقليمياً  ال��رائ��د  دوره���ا 
الرقمية،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م���ي���دان 
القيادة  ب����روؤي����ة  ال���ت���زاًم���ا  وذل�����ك 
اإىل  دائ���م���اً  ت�شعى  ال��ت��ي  ال��ر���ش��ي��دة 

الريادة يف كل امليادين.

- حماور ومو�ضوعات..
الأبرز  احل��دث  مو�شوعات  تتناول 
���ش��م��ن قطاع  ن���وع���ه ع���امل���ي���اً  م����ن 
التغريات  ال�������ش���ي���رباين،  الأم�������ن 
"كوفيد  ج��ائ��ح��ة  اأح��دث��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
العتماد  يف  �شاهمت  "والتي   19
التكنولوجيا  على  م��ت��زاي��د  ب�شكل 
يف خم��ت��ل��ف م��ي��ادي��ن ال��ع��م��ل، كما 
ت�����ش��ل��ط ال���������ش����وء ع���ل���ى حت���دي���ات 
وتداعيات الأمن ال�شيرباين �شمن 
القطاعات  م��ن  وا���ش��ع��ة  جم��م��وع��ة 
التكنولوجيا  مثل  والتخ�ش�شات 
امل���ال���ي���ة، وال���ت���ج���زئ���ة، وال���ت���اأم���ني، 
وال�شيا�شة،  والقت�شاد  والطريان، 
ي�شهد  اأن  اخل�����رباء  ي��ت��وق��ع  ح��ي��ث 
العام اجلاري املزيد من التحولت 
ل�شيما  امل����ت����زاي����دة،  وال���ت���ح���دي���ات 
ال�شيربانية،  الهجمات  ت��زاي��د  م��ع 
وم����ا ق���د ي��خ��ل��ف��ه م���ن ت���اأث���ري على 
و�شي�شمل  ال���ق���ط���اع���ات،  خم��ت��ل��ف 
العاملية  لل�شركات  ا  معر�شً احل��دث 
مع  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��اً  املتخ�ش�شة 
املخ�ش�س  النا�شئة  ال�شركات  جناح 

لل�شركات املبتكرة.
والفعاليات  اجلل�شات  و�شتتطرق 
الن�شخة  ه����ذه  خ����الل  اخل���ا����ش���ة، 
الذكاء  ت�شمل  متعددة  حم��اور  اإىل 
املتقدمة  والتقنيات  ال�شطناعي، 
والبيانات  الأ�����ش����ي����اء،  لإن����رتن����ت 
ال�شحابية  واحل��و���ش��ب��ة  ال�شخمة، 
ت��ط��ور قطاعات  ع��ل��ى  وان��ع��ك��ا���ش��ه��ا 
خمتلفة ت�شمل ال�شحة، والتاأمني، 
وال���ق���ط���اع امل�������ايل، والت���������ش����الت، 

والنقل الذكي، وغريها.

برعاية �صيف بن زايد .. جائزة التحبري للقراآن 
الكرمي وعل�مه تنطلق اأول رم�صان

ت�ضت�ضيفه دبي للمرة �الأوىل

حمدان بن حممد يفتتح الن�صخة الثامنة من معر�ش وم�ؤمتر �صايرب تك جل�بال لالأمن ال�صيرباين

ويل عهد دبي:  
جمال �الأمن و�الأمان �إقليميًا وعامليًا  يف  متقدمة  مكانة  حقننا  �لر�ضيدة  �لقيادة  توجيهات  • بف�ضل 

• دبي �ضباقة يف تعزيز مكانتها كمدينة عاملية ر�ئدة يف �البتكار و�ل�ضالمة و�الأمن �ل�ضيرب�ين باإطالقها ��ضرت�تيجية دبي لالأمن �اللكرتوين

العدد 13208 بتاريخ 2021/4/6 
اعالن بالن�صر 
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مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/466 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 329089 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : �شايرو�س للتجارة العامة ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه: 1- ها�شل انرتنا�شيونال �س.م.ح - �شفته بالق�شية : منفذ �شده
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )329089( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �شتبا�شر الج��راءات  املحكمة 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13208 بتاريخ 2021/4/6 

اعالن حكم بالن�صر        
يف  الدعوى 125/2020/18 عقاري جزئي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- عدي اكرم حممد  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2020/7/9  يف الدعوى املذكورة اعاله 
للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ال�شتثمارية  للعقارات  العامة  ل�شالح/املوؤ�ش�شة 
ت��اري��خ يف:2020/3/6  م��ن  �شنويا   %9 ب��واق��ع  وال��ف��ائ��دة  دره��م   )448.442( وم��ق��داره  مبلغ 
وحتى ال�شداد التام كما الزمته الر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13208 بتاريخ 2021/4/6 

اعالن بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 1641/2021/60 امر اأداء

الطالبة مبلغ وقدره )98.295.75(  توؤدي اىل  بان  املطلوب �شدها  ال�شركة  الزام  الدعوى:   مو�شوع 
الر�شوم  مع  التام  ال�شداد  وحتى  الأداء  اأم��ر  قيد  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  دره��م 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة و�شمول المر بالنفاذ املعجل بال كفالة.
طالب العالن:  �شركة اأك�شيد برمييم للخلطات اجلافة اجلاهزة مملوكة لأك�شيد ال�شناعية ذ.م.م - 

�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م - �شفته بالق�شية:  مدعى
املطلوب اعالنهم:   1- انفنيتى نوبل لالإن�شاءات �س.ذ.م.م  - �شفته بالق�شية:  مدعى عليه

بتاريخ 2021/3/16  البتدائية  دبي  اأداء فقد قررت حمكمة  اأمر  ا�شت�شدار  :  طلب  الإع��الن  مو�شوع 
اول:بانفاذ العقد التجاري املربم بني الطرفني - ثانيا:بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
)98.295.75( درهم والفائدة القانونية 5% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف:2021/3/4 وحتى 
ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من 

طلبات ولكم احلق يف ا�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن.
رئي�س ال�صعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

فقد املدعو/ زين العابدين 
باك�شتان     ، ح�شني  اف��ت��خ��ار 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
 )10752551LQ (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0581482014

فقدان ج�از �صفر

فقد املدعو/ دلرب جان �شلطان 
افغان�شتان   ، جان  �شاحب  جان 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج������واز ����ش���ف���ره رقم 
)O2101518( يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق��رب  او  الأفغان�شتانية 

�شرطة بالمارات.

فقدان ج�از �صفر
وين�شيت  امل�������دع�������و/  ف����ق����د 
، اثيوبيا  �شينتايهو اديفري�س 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى    )EP4610810(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان ج�از �صفر

ف���ق���د امل������دع������و/ ع���ب���داجل���ب���ار 
�شوري   ، علوان  ن��واف  حممود 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج�����واز ���ش��ف��ره رقم 
)N01393753( - يرجى 
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
اقرب  او  ال�����ش��وري��ة  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان ج�از �صفر
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ب��ن��غ��الد���س جراء  ن��ه��ر يف  ���ش��خ�����ش��ا يف غ���رق ع���ب���ارة يف   26  ق�����ش��ى 
ا�شطدامها مبركب �شحن، وفق ما اأعلنته اأجهزة الإغاثة بعد تعومي 

القارب. وكانت احل�شيلة ال�شابقة ت�شري اإىل مقتل 20 �شخ�شا.
وغرقت العبارة  اأم�س الأول الأحد يف نهر �شيتالك�شيا قرابة ال�شاعة 
اأكرب  �شحن  مبركب  ا�شطدمت  بعدما  املحلي  بالتوقيت   18،00
بعد  على  ال�شناعية  نارايانغاجن  مدينة  من  توّجهها  خ��الل  حجما 

ع�شرين كيلومرتا من العا�شمة دكا اإىل اإقليم مون�شيجانغ املجاور.
وظهر اأم�س الثنني مت انت�شال حطام العبارة من مياه النهر ال�شديدة 
التلوث. و�شّرح امل�شوؤول املحلي م�شتعني باهلل لوكالة فران�س بر�س اإن 
“احل�شيلة هي وفاة 26 �شخ�شا. عرثنا على 21 جثة داخل القارب«. 
اأن  بر�س  لوكالة فران�س  املحلية قد �شّرح  ال�شرطة  وك��ان عن�شر يف 
بعد  نارايانغاجن  مغادرة  يريدون  بركاب ممن  كانت مكتظة  العبارة 
فر�س احلكومة اإغالقا ملدة �شبعة اأيام اعتبارا من الثنني لحتواء 
واأو�شح م�شتعني باهلل اأن 16  ت�شارع وترية الإ�شابات بكوفيد-19. 
�شخ�شا كانوا على منت العبارة، وهو �شّرح لوكالة فران�س بر�س اأن 
“نحو ع�شرين �شخ�شا متّكنوا من ال�شباحة اإىل �شفة النهر بعد غرق 

م�شريا اإىل احتمال وجود مفقودين. القارب”، 

اأعلنت وزارة اخلارجية الأ�شرتالية  اأم�س الثنني اإطالق �شراح اثنني 
من مواطنيها اأوقفا نهاية ال�شهر املا�شي يف بورما م�شرية اإىل اأنهما 
الأعمال  م�شت�شاري  البورمية  ال�شلطات  وو�شعت  ران��غ��ون.  غ���ادرا 
الأ�شرتالية  اجلن�شيتني  حتمل  التي  اف��ريي  وكري�شتا  اوك��ان  ماثيو 
البالد عرب  الإقامة اجلربية، بعدما حاول مغادرة  والكندية، رهن 
اخلارجية  وزارة  با�شم  متحدث  واأف��اد  اآذار/م��ار���س.  يف  اإغاثة  رحلة 
قن�شلية”  م�شاعدة  “قدموا  اأ���ش��رتال��ي��ني  م�شوؤولني  اأّن  وال��ت��ج��ارة 
للثنائي اثناء توقيفهما والفراج عنهما. وقال يف بيان “قّدمنا دعما 
“نرحب  وت��اب��ع  ني�شان/ابريل”،  م��ن  ال��راب��ع  يف  ران��غ��ون  ملغادرتهما 
يف  ا�شت�شارية  �شركة  ي��دي��ران  ال��زوج��ان  وك��ان  �شراحهما«.  ب��اإط��الق 
تارنيل  �شون  القت�شادي  ثالث، اخلبري  اأ�شرتايل  يزال  ول  رانغون. 
م�شت�شار احلاكمة املدنية اأونغ �شان �شو ت�شي، الذي اأوقف بعد اأ�شبوع 
من النقالب حمتجزا. وكان تارنيل اأول اأجنبي يعتقل بعد انقالب 
اأط����اح ال��زع��ي��م��ة احل��ائ��زة جائزة  الأول م��ن ���ش��ب��اط/ف��رباي��ر ال���ذي 
نوبل لل�شالم ودفع ببورما نحو ا�شطرابات هائلة. ويحقق املجل�س 
الع�شكري احلاكم حاليا يف بورما مع تارنيل ب�شاأن خمالفات متعلقة 
مع  الع�شكري  التعاون  كانبريا  وعّلقت  ال��دول��ة.  واأ���ش��رار  بالهجرة 
بورما ون�شحت مواطنيها مبغادرة البلد الآ�شيوي امل�شطرب يف حال 

كان ذلك اآمناً.

اأعلنت وزارة الدفاع التايوانية اأم�س الثنني عن توغل جديد لطائرات 
�شاركت  للجزيرة  اجل��وي  الدفاع  حتديد  منطقة  يف  �شينية  مقاتلة 
فيه ثماين طائرات مقاتلة وطائرتني اأخريني حلقت اإحداهما عرب 
قناة با�شي ال�شرتاتيجية. وعلى مدى الأ�شهر القليلة املا�شية �شكت 
تايوان، التي تعتربها ال�شني جزءا ل يتجزاأ من اأرا�شيها، من تكرار 
القطاع  يف  ترتكز  اجل��زي��رة  ق��رب  ال�شينية  اجلوية  للقوات  مهمات 
اجل��ن��وب��ي ال��غ��رب��ي م��ن منطقة حت��دي��د ال��دف��اع اجل���وي ق���رب جزر 
باراتا�س التي ت�شيطر عليها تايوان. وذكرت تايوان يف اأواخر ال�شهر 
اأحدث  ويف  مماثل.  توغل  يف  �شاركت  �شينية  طائرة   20 اأن  املا�شي 
اأرب��ع مقاتالت �شينية من  اإن  التايوانية  الدفاع  وزارة  واقعة، قالت 
طراز جيه-16 واأربع مقاتالت جيه-10 �شاركت يف التوغل اإ�شافة 
اإىل طائرة اإنذار مبكر وطائرة م�شادة للغوا�شات. وحلقت الأخرية 
حتى جنوب قناة با�شي التي تربط بني املحيط الهادي وبحر ال�شني 
اأر�شلت  التايوانية  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  اأن  ال���وزارة  واأ���ش��اف��ت  اجلنوبي. 
يرد  واأبعدتها. ومل  ال�شينية  الطائرات  وح��ذرت  ج��وي  قتال  دوري��ة 

تعليق فوري من وزارة الدفاع ال�شينية.

عوا�سم

داكا

�سيدين

تايبه

جي�ش م�زمبيق: مقتل عدد 
كبري من امل�صلحني يف باملا 

•• مابوتو-اأ ف ب

خالل  قتلوا  امل�شلحني  من  “كبريا”  ع��ددا  اأّن  موزمبيق  يف  اجلي�س  اأعلن 
معركة ل�شتعادة مدينة رئي�شية تعد مركزا للغاز يف اأق�شى �شمال �شرق البالد 
املتطرفون  وا�شتوىل  الفائت.  ال�شهر  داع�س  تنظيم  اإرهابيو  عليها  �شيطر 
على مدينة باملا بعد هجمات من�شقة يف 24 اآذار/مار�س، يف ما اعترب اأكرب 
ت�شعيد للتمرد الإرهابي الذي يع�شف ب�شمال البلد الأفريقي منذ 2017. 
ومل تعرف ح�شيلة القتلى بعد، لكّن اآلف ال�شكان فروا من املدينة التي تعد 
اأعلنت �شركة توتال الفرن�شية العمالقة تعليق العمل  ن�شمة فيما  األف   75
يف م�شروع غاز تقوده كلفته عدة مليارات من الدولرات. والأحد، ا�شطحب 
اجلي�س م�شوؤولني و�شحافيني اإىل املدينة املنكوبة، واأّكد اأّن عددا “كبريا” 
القائد  وق��ال  املحيطة.  املناطق  بتاأمني  قاموا  واأّن��ه��م  قتلوا  امل�شلحني  من 
على  ال�شيطرة  ل�شتعادة  الع�شكرية  العملية  يقود  ال��ذي  فيديغال  �شونغو 
اأن اجلي�س ا�شتعاد ال�شيطرة  اأن يعلن  “اآمنة” من دون  اإّن املنطقة  املدينة 
على املدينة. و�شّرح “منطقة املطار هي املنطقة الوحيدة التي احتجنا اإىل 
“اأعتقد  وتابع  متاما«.  اآمنة  اإنها  ال�شباح.  هذا  ذلك  فعلنا  وقد  تطهريها 
العدد  �شيو�شحون  اأنهم  م�شيًفا  قتلوا”،  الإرهابيني  من  كبرًيا  ع��دًدا  اأن 
القتلى  اأعلنت احلكومة �شقوط ع�شرات  املا�شي،  الدقيق لحًقا. وال�شبوع 
بعد.  اح�شاء عدد اجلثث  يتم  اأن��ه مل  اأو�شح  فيديغال  لكّن  القتال،  خالل 
ويف اأول لقطات لالأحداث التي اأعقبت الهجوم، عر�س التلفزيون الر�شمي 
م�شاهد تظهر جنودا ي�شعون ب�شرعة اأغطية بال�شتيكية �شوداء على اجلثث 
اأكيا�س  يجمعون  املدنيني  من  قليال  عددا  اللقطات  واأظهرت  ال�شوارع.  يف 
حبوب، فيما كان رجل يحاول تنظيف ك�شك مدمر. ودمر م�شت�شفى املدينة 
بالإ�شافة اإىل م�شارف ومكتب املدعي العام. واأّكد فيديغال اأّن من�شاأة �شركة 

توتال اآمنة. واأو�شح اأّن “املن�شاآت �شليمة وتخ�شع للحماية«.

�صحف عربية: االأردن على مفرتق طرق...

 نتانياه� اأمام املحكمة بالتزامن مع حمادثات ت�صكيل احلك�مة 

 ُعمان متنع دخ�ل االأجانب عبا�ش يتجه اإىل اأملانيا »الإجراء فح��صات« ولقاء مريكل 
غري املقيمني من 8 اأبريل 

•• م�سقط -رويرتز

 قالت اللجنة العليا ملكافحة فريو�س كورونا يف ُعمان اأم�س الثنني 
البالد  بدخول  واملقيمني  للمواطنني  �شت�شمح فقط  ال�شلطنة  اإن 
الإ�شابة  ح��الت  زي��ادة  بعد  ني�شان  اأبريل  الثامن من  اعتبارا من 
واأورد بيان ن�شرته و�شائل اإعالم حكومية اأن اللجنة  بكوفيد-19. 
نهاية  التجارية حتى  الأن�شطة  على جميع  م�شائيا  مددت حظرا 
�شهر رم�����ش��ان، ال���ذي ي��ب��داأ الأ���ش��ب��وع امل��ق��ب��ل. واأ���ش��اف ال��ب��ي��ان اأن 
حظر التجول املفرو�س منذ 28 مار�س اآذار على حركة املركبات 
والأ�شخا�س بني ال�شاعة الثامنة م�شاء واخلام�شة �شباحا �شرُيفع 
كما ه��و م��ق��رر يف ال��ث��ام��ن م��ن اأب��ري��ل ني�شان لكن م��ع اإع��ادت��ه يف 

رم�شان من التا�شعة م�شاء حتى الرابعة �شباحا.

من رام اهلل قبل اأكرث من عامني اإثر اإ�شابته بالتهاب رئوي. واأكد 
امل�شدر اأن عبا�س �شيم�شي ثالثة اأيام يف اأملانيا ويعود اإىل الأرا�شي 
الفل�شطينية اخلمي�س. وتاأتي هذه الزيارة يف وقت تراجعت فيه 

�شعبية عبا�س يف ا�شتطالعات الراأي.
مر�شوما  املا�شي  الثاين/يناير  كانون  منت�شف  يف  عبا�س  اأ�شدر 
اأيار/مايو،   22 يف  الت�شريعية  الن��ت��خ��اب��ات  م��وع��د  ف��ي��ه  ح���دد 

والرئا�شية يف 31 متوز/يوليو.
عنها  اأق�شي  فقد  انق�شامات.  يرئ�شها  التي  فتح  حركة  وت�شهد 
احلاكمة  الفل�شطينية  الطبقة  لنتقاده  القدوة  نا�شر  القيادي 
على  القدوة  وح�شل  منفردا.  النتخابات  خو�س  نيته  واإع��الن��ه 

دعم الربغوثي القيادي الكبري يف فتح امل�شجون يف اإ�شرائيل.
لالنتخابات  ق��ائ��م��ة   36 ع��ل��ى  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وواف���ق���ت 

الأخرية  الفل�شطينية  الرئا�شة  النتخابات  وتعود  الت�شريعية. 
التالية  ال�شنة  يف  تبعتها  ع��ب��ا���س  ب��ه��ا  وف���از   2005 ال��ع��ام  اإىل 
اإىل مواجهات  واأدت  بها حركة حما�س  ت�شريعية فازت  انتخابات 

بني املع�شكرين.
وبنتيجة هذه املواجهات �شيطرت حركة حما�س على قطاع غزة، 

فيما ت�شيطر حركة فتح على ال�شفة الغربية.
وهذه املرة الثالثة التي يغادر فيها عبا�س الرا�شي الفل�شطينية 

منذ بدء وباء كوفيد-19 يف اآذار-مار�س 2020.
واأجرى عبا�س الأحد ات�شال مع العاهل الأردين امللك عبد اهلل 
“وقوف فل�شطني بقيادتها و�شعبها مع الأردن  اأعلن فيه  الثاين 
ذكرت  ما  على  كافة”  والتحديات  الأزم��ات  ال�شقيق يف مواجهة 

وكالة الأنباء الفل�شطينية الر�شمية )وفا(.

•• رام اهلل-اأ ف ب

غادر الرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س الأرا�شي الفل�شطينية  
اأم�س الثنني متجها اإىل اأملانيا لإجراء فحو�شات طبية” ولقاء 

امل�شت�شارة الأملانية انغيال مريكل على ما اأفاد م�شدر يف مكتبه.
و�شيلتقي  اأملانيا  اإىل  غ��ادر  عبا�س  الرئي�س  “اإن  امل�شدر  واأو���ش��ح 
طبية  فحو�شات  و�شيجري  م��ريك��ل  الأمل��ان��ي��ة  امل�شت�شارة  ه��ن��اك 

عادية«.
رام اهلل يف  الرئا�شة يف  املقاطعة، مقر  اأردنية يف  حطت مروحية 
ال�شفة الغربية املحتلة، اأقلته اإىل الأردن على اأن ينتقل منه اإىل 

اأملانيا دون املرور برا عرب احلدود ال�شرائيلية.
بالقرب  اأ�شبوعني يف م�شت�شفى  اأم�شى  وكان عبا�س )86 عاما( 

•• عوا�سم-وكاالت

اأخطر  اإح��دى  اأي��ام قليلة على وق��ع  الأردن منذ  يعي�س 
ت��اري��خ احل��دي��ث، بعد ك�شف  ال��ت��ي �شهدها يف  الأزم����ات 
ال�����ش��ل��ط��ات خ��ط��ط��اً وات�����ش��الت ه��دف��ه��ا امل�����ش��ا���س باأمن 

وا�شتقرار اململكة، وتورط �شخ�شيات بارزة فيها.
من  ف��اإن  الثنني،  اأم�س  �شادرة  عربية  ل�شحف  ووفقاً 
يعي�شها  التي  التعقيدات  ظ��ل  يف  الأردن  تعر�س  ���ش��اأن 
ومن ورائها منطقة ال�شرق الأو�شط، اإىل هزات عنيفة، 
ويعرقل اجلهود  املنطقة،  املتقلب يف  الو�شع  يفاقم  اأن 

املبذولة خلف�س التوتر فيها.

تاريخية فارقة
اإن  الأردن��ي��ة،  “الراأي”  قالت �شحيفة  ال�شياق  ه��ذا  يف 
ال�شاعات الأخرية اأظهرت معدن الأردنيني “يف حلظة 

تاريخية فارقة«.
متعجلني  لي�شوا  “الأردنيني  اأن  ال�شحيفة  واأو�شحت 
جتنبت  بالدهم  اأن  هو  فاملهم  التحقيقات،  نتائج  على 
ف�����ش��اًل م���ن ال����ش���ط���راب ب��ح��ن��ك��ة ال���ق���ي���ادة الأردن����ي����ة 
در�شاً  ب����الأردن  املرتب�شني  ولقنت  الأم��ن��ي��ة  والأج��ه��زة 
ال��ذي ل  الأح��م��ر  ي�شتطيعون م��ن خالله تبنُي اخل��ط 
ميكنهم القرتاب منه اأو املناورة حوله، ولكنهم بالفعل 
يتوقعون  ك��ان��وا  لأن��ه��م  اخل���ذلن  م��ن  ب�شيء  ي�شعرون 
امل�شوؤولية  مل�شتوى  ترتقي  اأن  ال�شخ�شيات  بع�س  م��ن 

واملرحلة وال�شمري الوطني«.

�ضد �لعو��ضف
غ�شان  قال  اللندنية  الأو�شط”  “ال�شرق  �شحيفة  ويف 
واأن  �شربل، اإن �شورة الأردن “هي �شورة بلد م�شتقر”، 
التطورات ال�شريعة املتالحقة التي �شهدها يف اليومني 
متانة  اأك���دت  الأ����ش���واء،  حت��ت  جعلته  وال��ت��ي  املا�شيني 

البناء الداخلي، ومتا�شك اململكة وموؤ�ش�شاتها.
عا�شتها  التي  املثرية  ال�شاعات  “اأظهرت  الكاتب:  وقال 
تعلق  ي�شمُنها  التي  ال�شتقرار  مظلة  ا�شتمرار  عمان 
الإقليمي  واله��ت��م��ام  ب��الده��م  ب��ا���ش��ت��ق��رار  الأردن���ي���ني 

•• القد�س-اأ ف ب

املحكمة  يف  الثنني  اأم�س  ا�شتوؤنفت  
املركزية يف القد�س ال�شرقية املحتلة 
الإ�شرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  حماكمة 

بنيامني نتانياهو بتهم الف�شاد فيما يبداأ رئي�س الدولة 
م�شاورات لختيار املر�شح لت�شكيل احلكومة املقبلة.

وو�شل نتانياهو اإىل املحكمة مرتديا بزة داكنة وي�شع 
كمامة واقية من فريو�س كورونا �شوداء اللون ومكث 

حلوايل اأربعني دقيقة.
اآري  ب��ن  ليئات  الإ�شرائيلية  العامة  املدعية  واتهمت 
رئي�س الوزراء با�شتخدام �شلطته “ب�شكل غري م�شروع” 

يف اإطار منافع متبادلة مع اأقطاب الإعالم.
للحكومة  رئي�س  اأول  يعترب  ال���ذي  نتانياهو  وينفي 
ين�شب  ما  من�شبه،  يف  وه��و  ر�شمية  اّتهامات  له  توجه 
ت�شهيالت  ملنح  و�شعيه  فاخرة  هدايا  قبوله  حول  اإليه 
ح�شوله  مقابل  يف  ن��اف��ذة  اإعالمية  جلهات  تنظيمية 

على تغطية اإعالمية اإيجابية.
خطرة  “ق�شية  يف  �شالع  نتانياهو  اإن  اآري  بن  وقالت 

تتعلق بالف�شاد احلكومي«.
الوا�شعة  احلكومية  “ال�شلطة  ا�شتخدم  اأن��ه  واأ�شافت 
الإعالم  يف تعامالته مع مالكي و�شائل  اإليه”  املوكلة 
“من اأجل تعزيز ق�شاياه ال�شخ�شية، ومن بينها رغبته 
مع  القد�س  يف  املحاكمة  وتزامنت  انتخابه«.  اإع��ادة  يف 
م�شتقبل  لتحديد  ريفلني  روؤوف��ني  الرئي�س  م�شاورات 

نتانياهو ال�شيا�شي.
املا�شي  اآذار-م���ار����س   23 يف  العربية  ال��دول��ة  ونظمت 
اأقل من عامني ما  انتخابات غري حا�شمة خالل  رابع 
تعي�شه  ال���ذي  الأط���ول  ه��و  �شيا�شي  اأم���د ج��م��ود  يطيل 

اإ�شرائيل.
حا�شدا  الن��ت��خ��اب��ات  يف  اليميني  الليكود  ح��زب  وف���از 
120 ع�شوا،  امل��وؤل��ف من  ال��ربمل��ان  ثالثني مقعدا يف 
لكن قدرة زعيم احلزب نتانياهو على ت�شكيل ائتالف 

حكومي قابل لال�شتمرار ل تزال حمفوفة باملخاطر.
انتهاء  وبعد  الثنني  اأم�س  الإ�شرائيلي   الرئي�س  وب��داأ 
ليومني  اليهودي، م�شاورات متتد  الف�شح  عطلة عيد 
ال����ذي ميكنه  ال�شخ�س  ل��ت��ح��دي��د  الأح�����زاب  ق����ادة  م��ع 
الربملان  يف  م��ق��ع��دا   61 ب��غ��ال��ب��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ت�شكيل 

ليتم  احل�شني  بن  حمزة  الأم��ري  مع  مبا�شرة  احلديث 
الها�شمية  الأ����ش���رة  اإط����ار  امل�����ش��األ��ة �شمن  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
باأمن  العبث  ت�شتهدف  التي  الن�شاطات  لثنيه عن هذه 
العائلة  تقاليد  عن  خروجاً  وت�شكل  والأردنيني  الأردن 

الها�شمية وقيمها«.
واأ�شافت على ل�شان نائب رئي�س الوزراء الأردين وزير 
اخلارجية اأمين ال�شفدي،  اأن “رئي�س الأركان امل�شرتكة 
لإي�شال  احل�����ش��ني  ب��ن  ح��م��زة  ب��الأم��ري  ال�شبت  ال��ت��ق��ى 
التحركات  كل  عن  التوقف  منه  وطلب  الر�شالة  ه��ذه 
وا�شتقراره،  الأردن  اأم��ن  ت�شتهدف  التي  والن�شاطات 
غري اأنه مل يتجاوب وتعامل مع هذا الطلب ب�شلبية مل 

تلتفت اإىل م�شالح الوطن و�شعبه«.
الأمري  م��ع  امل��واج��ه��ة  ق����رار  اأن  ال�شحيفة،  واع��ت��ربت 
حجب  ف�شل  �شيا�شي  حملل  ح�شبب  م���رّده  حم�������زة 
“اأكرث من م��رة م�شاعفة  اأخ��رياً  الأم��ري  هويته تعمد 
ان��ت��ق��ادات��ه مل��ا و���ش��ف��ه ب��ف�����ش��اد ال�����ش��ل��ط��ة اأم����ام ع���دد من 

اأ�شدقائه«.
واأ�شاف املحلل “هناك بالتاأكيد ا�شتياء من جانبه، فهو 
قبل نحو  العهد”  اأب��ًدا فقدان لقب ويل  ي�شتوعب  مل 

17 عاماً.

والدويل بحماية هذا ال�شتقرار.
الولدة  تكن  ومل  ع��ام.  مائة  قبل  الأردين  الكيان  ول��د 
�شهلة يف هذا اجلزء ال�شعب من العامل. وثمة من بكر 
يف الت�شاوؤم قائاًل اإّن العمارة �ُشّيدت على خط الزلزل. 
واأنها  حياتها.  م��ن  يغيب  ل  ج���زءاً  �شيكون  القلق  واأن 
مبكر.  اإن���ذار  واأج��ه��زة  م�شتمرة.  �شيانة  اإىل  �شتحتاج 
العوا�شف وتروي�شها، واأخرى لتفاديها.  مرة لحتواء 
منه  اأ�شعب  امل���وارد.  توا�شع  على  امل�شكلة  تقت�شر  ول 
القدر اجلغرايف. وهو من قما�شة الأقدار التي ل تقبل 

اجلراحات اأو العالج بال�شدمات«. 
اأن  الأخ��رية  الآون��ة  يف  �شراً  يكن  “مل  الكاتب  وي�شيف 
اقت�شادية  �شعوبات  متزايدة.  �شعوبات  يعي�س  الأردن 
اأزمات  رتبتها  التي  الأع��ب��اء  وزي���ادة  امل���وارد  قلة  ب�شبب 
تف�شي  من  الناجتة  اخل�شائر  ب�شبب  وكذلك  املحيط، 
وباء كورونا. ُي�شاف اإىل ذلك مناخ ان�شداد اآفاق الت�شوية 
�شوريا  ب��اأن  ال�شعور  وت��زاي��د  الفل�شطيني،  املو�شوع  يف 
املناخات جاءت  ه��ذه  اأزم��ت��ه��ا. يف  م��ن  ل��ن تخرج قريباً 
ال��ت��ط��ورات الأردن��ي��ة الأخ����رية، وال��ت��ي اأع���ادت التذكري 
فيه  احلكم  موؤ�ش�شة  وبقدرة  الأردن،  ا�شتقرار  باأهمية 

على موا�شلة مهمة �شناعة ال�شتقرار«.

والية �لعهد
اإن  اللندنية،  “العرب”  �شحيفة  ق��ال��ت  جهتها  وم��ن 
ال�شلطات  اتهمته  ال���ذي  احل�����ش��ني،  ب��ن  ح��م��زة  الأم����ري 
يه�شم  مل  الراهنة،  الأزم���ة  عن  بامل�شوؤولية  الأردن��ي��ة، 
ال�شنوات  يف  ال���دوؤوب  �شعيه  م��ع  من�شبه  م��ن  “اإعفاءه 
املا�شية للعب دور متقدم عرب اإثارة النتقالت واجلدال 

الوا�شع اأمام عدد من اأ�شدقائه وداخل البالد«.
“فقد  الأم��ري  اأن  املحللني،  اأح��د  ال�شحيفة عن  ونقلت 
فر�شة اأن ي�شبح ملكاً مرتني، عندما تويف والده وكان 
عن  الثاين  عبداهلل  امللك  نحاه  وعندما  يافعاً،  زال  ما 
يوم  ال�شجن  من  اأفلت  اإذا  اأن��ه  م�شيفاً  العهد”  ولي��ة 
�شيكون  الأرج��ح  على  فاإنه  امللكي،  دمه  بف�شل  ال�شجن 

مهم�شاً يف م�شتقبل البالد.
ارتاأى  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  “امللك  اأن  ال�شحيفة،  ونقلت 

مقاعد  ت�شعة  اإىل  ب��ح��اج��ة  ال�����وزراء 
اإ�شافية لزمة لت�شكيل احلكومة. اأما 
متوافقة  غري  اأنها  فيبدو  املعار�شة 
احلكومة  ل��ت�����ش��ك��ي��ل  م���ر����ش���ح  ع���ل���ى 
وبالتايل رمبا يح�شل نتنانياهو على 

معظم التو�شيات.
املا�شي  الأ�شبوع  اأ���ش��ار  ريفلني  وك��ان 
اأنه لن يلتزم بالحتكام لالأرقام  اإىل 
ت�شكيل  ت��ف��وي�����س  مي���ن���ح  ق����د  واأن�������ه 
فر�شة  لديه  الذي  للنائب  احلكومة 
الإ�شرائيلي  ال��رئ��ي�����س  وق����ال  اأك����رب. 
“نعالج النق�شامات بيننا ونعيد بناء 
اأثارت  ت�شريحات  يف  واأ���ش��اف  الإ�شرائيلي«.  املجتمع 
املاألوف”  عن  اخلارجة  “الئتالفات  اأن  الليكود  حنق 

رمبا مطلوبة لك�شر اجلمود ال�شيا�شي احلا�شل.

املنق�شم ب�شدة.
ومينح القانون الإ�شرائيلي 28 يوما 
متديد  ومي��ك��ن  احل��ك��وم��ة،  لت�شكيل 
وفق  اإ�شافيني  لأ�شبوعني  املهلة  هذه 
اأم��ام املحكمة يف  الرئي�س.  ما يرتئيه 
القد�س جتمع الع�شرات من املحتجني 
املوؤيدين واملناه�شني لرئي�س الوزراء 
ع���ل���ى ج���ان���ب���ي ال����ط����ري����ق م����رددي����ن 

الهتافات و�شط انت�شار لل�شرطة.
ومن املتوقع اأن يح�شل نتانياهو على 
الليكود  اأن�����ش��ار  ن��ائ��ب��ا م��ن   30 دع���م 
ميثلون  ن��ائ��ب��ا   16 اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

الأحزاب اليهودية الدينية املت�شددة يف اإ�شرائيل و�شتة 
اليميني  الدينية”  “ال�شهيونية  ح��زب  م��ن  اأ���ش��وات 
رئي�س  ويبقى  مقعدا.   52 جمموعه  م��ا  اأي  املت�شدد، 

ُمططات
البحرينية  اخلليج”  “اأخبار  �شحيفة  ويف  جهته  من 
دور  له  بلد عربي كبري  “الأردن  اإن  زه��رة،  ال�شيد  قال 
ا�شرتاتيجي حموري يف كل امللفات الكربى” يف املنطقة، 
من “ملف ال�شراع العربي الإ�شرائيلي، اأو ملف العراق، 
اأو ملف �شوريا، وملف الأمن القومي العربي عموماً” 
اأو امل�شا�س باأمنه، تندرج  ما يعني اأن حماولة تقوي�شه 
التاآمرية الكربى التي ت�شتهدف  اإطار املخططات  “يف 
كل الدول العربية وتريد هدم كيان الدول، واإغراقها يف 
الفو�شى وال�شراعات الداخلية. وهي خمططات لطاملا 
على  دول��ة عربية  اأي  ت�شتثني  ول  تف�شياًل  عنها  كتبنا 

الإطالق«.
�شبيل  وال��ق��وى يف  ال����دول  “هذه  اأن  ال��ك��ات��ب،  واع��ت��رب 
اأو  �شخ�شيات،  اأي  م��ع  تتوا�شل  اأن  على  حتر�س  ذل��ك 
اأمن،  ل�شتهداف  ال�شتعداد  لديها  يكون  داخلية  قوى 
اأو  واأط��م��اع خا�شة،  لأ���ش��ب��اب،  ���ش��واء  ال��ب��الد،  وا�شتقرار 
ك��ان��ت. هذه  اأي���اً  اأو  اإي��دي��ول��وج��ي��ة  اأو  لأ���ش��ب��اب طائفية، 
اأي  لتقدمي  بالطبع  الأجنبية م�شتعدة  والقوى  الدول 
دعم لهذه ال�شخ�شيات واجلماعات، بل وقد تخطط لها 

حتركاتها واأجنداتها«.

وف�����ش��ر ح���زب ال��ل��ي��ك��ود ال���ذي �شهدت 
هذه  توترا،  بريفلني  زعيمه  عالقة 
تاأييد  اإىل  اإ�شارة  باأنها  الت�شريحات 
الرئي�س الإ�شرائيلي ال�شمني ملع�شكر 
اليميني  احل���زب  وات��ه��م  امل��ع��ار���ش��ة. 
يف  ك��ان  عندما  الليكود  يف  ع�شوا  ك��ان  ال��ذي  الرئي�س 

الربملان، بتجاوز �شالحياته الرمزية ب�شكل كبري.
الو�شطي  م�شتقبل”  “هناك  حزب  فاز  املعار�شة،  ويف 
 17 ب�  ال�شابق يائري لبيد  التلفزيوين  املذيع  بزعامة 
مقعدا، ويبدو من ال�شعب اأن ي�شل الزعيم املن�شق عن 
الليكود جدعون �شاعر وحليف نتانياهو ال�شابق نفتايل 
بينيت وغريها من اأحزاب الي�شار والو�شط اإىل اتفاق.

الئتالفات  ت�شكيل  ل�شيا�شات  م�شبوق  غ��ري  حت��ول  يف 
على  امل�شتحيل  من  اأن��ه  يبدو  اإ�شرائيل،  يف  ال�شيا�شية 
مع�شكر اليمني ومع�شكر املعار�شة ت�شكيل حكومة من 
دون دعم حزب “القائمة املوحدة” الإ�شالمي بزعامة 

من�شور عبا�س الذي ح�شل على اأربعة مقاعد.
وقال عبا�س اإنه منفتح على جميع الأطراف، اإل اأن حزب 
ال�شهيونية الدينية اليميني املت�شدد ا�شتبعد امل�شاركة 
القائمة العربية املوحدة، الأمر  اإىل جانب  يف حكومة 
الذي يجعل احتمال ت�شكيل نتانياهو لئتالف حكومي 
اأ�شعب. والو�شع لي�س اأف�شل يف �شفوف املعار�شة، ما 
يزيد من احتمال اإجراء انتخابات خام�شة يف اأقل من 
الإ�شرائيلي  الرئي�س  �شيعلن  الأرب��ع��اء،  �شنوات.  ثالث 
احلكومة،  ت�شكيل  مهمة  له  �شيعهد  ال��ذي  النائب  عن 
اختيار  ريفلني  على  �شيتعني  ذل��ك،  يف  ف�شل  ح��ال  ويف 
ال�شم الثاين يف القائمة. العام املا�شي، اتهم نتانياهو 
ر���ش��م��ي��ا ب��ال��ف�����ش��اد، وب����داأ امل��ت��ظ��اه��رون امل��ن��اه�����ش��ون له 
القد�س مطلقني عليه  اإقامته يف  اأمام مقر  الحتجاج 

لقب “زعيم اجلرمية«.
اإنه  اأن يعودوا لالحتجاج . وقال الق�شاة  ومن املتوقع 
املرافعات  بعد  املحكمة  قاعة  مغادرة  نتانياهو  باإمكان 

التمهيدية عندما يبداأ ال�شهود الإدلء ب�شهاداتهم.
ولي�س متوقعا اأن ي�شدر حكم �شريع يف ملفات الف�شاد 
ال��وزراء الذي لن يجرب على ال�شتقالة  يف حق رئي�س 
ا���ش��ت��ن��ف��اد جميع  ب��ع��د  اإدان���ت���ه  ت��ت��م  م��ن من�شبه م��ا مل 

الطعون وهو ما قد ي�شتغرق �شنوات عدة.

متديد حجز 5 ن�صاء يف فرن�صا ب�صبهة التخطيط العتداء  •• باري�س-اأ ف ب

لوكالة  ق�����ش��ائ��ي  م�����ش��در  اأع���ل���ن 
الثنني  اأم���������س  ب���ر����س  ف���ران�������س 
خلم�س  الح��ت��ي��اط��ي  احل��ج��ز  اأن 
اأوقفن  نف�شها  العائلة   من  ن�شاء 
فتاة  ب��ي��ن��ه��ن  ف��رن�����ش��ا  ج���ن���وب  يف 
ب�شبهة  ال���ع���م���ر  م����ن  ال�18  يف 
ال��ت��خ��ط��ي��ط لع���ت���داء، م���دد 24 

�شاعة.
ال��ع��ام��ة لالأمن  امل���دي���رة  وق��ام��ت 
ال��داخ��ل��ي ب��ه��ذه ال��ت��وق��ي��ف��ات ليل 
بيزييه  يف  يف  الأح��������د  ال�������ش���ب���ت 
اأ�شا�س  ع��ل��ى  ال���ب���الد،  ج��ن��وب  يف 

معلومات تثري خماوف من وقوع 
ق����ال م�شدر  ك��م��ا  اأع����م����ال ع��ن��ف 
لفران�س  ال��ت��ح��ق��ي��ق  م���ن  م��ق��رب 

بر�س.
ملكافحة  العامة  النيابة  وفتحت 
اأول���ي���ا بتهمة  الإره������اب حت��ق��ي��ق��ا 
اإرهابية”  ع�������ش���اب���ة  “ت�شكيل 
مبا  متفجرات  و�شنع  و”حيازة 
ارهابية”  مب���ج���م���وع���ة  ي��ت�����ش��ل 
ل����ت����ح����دي����د ط���ب���ي���ع���ة امل���خ���ط���ط 

املحتمل.

ب��ح�����ش��ب م�������ش���در ق�����ش��ائ��ي فان 
اإح�������دى امل����وق����وف����ات وت���ب���ل���غ من 
العمر 18 عاما ي�شتبه اأنها كانت 

تخطط لرتكاب اأعمال عنف.
وقال امل�شدر املقرب من التحقيق 
يظهر  توقيفها  عند  و�شعها  اإن 
اىل  النتقال  على  “ت�شميمها” 

التنفيذ.
واأ����ش���اف امل�����ش��در ال��ق�����ش��ائ��ي اأن 
امل���وق���وف���ة  اأم  وه������ن  ال���ب���اق���ي���ات 
و�شقيقاتها  بالعملية  امل�شتهدفة 

ال����ث����الث وب��ي��ن��ه��ن ق����ا�����ش����رة، مت 
توقيفهن لتواجدهن يف املنزل.

وقال امل�شدر املقرب من التحقيق 
اخلم�س  الن�شاء  اإىل  ال�شتماع  اإن 
م�شاء  ي���ب���داأ  اأن  ي��ف��رت���س  ك����ان 

الأحد.
وخ�����الل ع��م��ل��ي��ة ال��ت��وق��ي��ف عرث 
“عدة  ع��ل��ى  ال�����ش��رط��ة  ع��ن��ا���ش��ر 
عنا�شر مادية” مثل �شيف، وفق 

امل�شدر نف�شه.
“لوباريزيان”  �شحيفة  بح�شب 

ف��ان��ه��م ع����رثوا اأي�����ش��ا ع��ل��ى مواد 
لتح�شري عبوات متفجرة يدوية 

ال�شنع.
امل��خ��ط��ط كان  اإن  امل�����ش��در  وق����ال 
ي�شتهدف على ما يبدو كنائ�س يف 

مونبلييه )جنوب(.
بلدية  اأب��دى رئي�س  الأح��د  م�شاء 
املقرب  م���ي���ن���ار  روب������ري  ب���ي���زي���ي���ه 
م����ن ال��ت��ج��م��ع ال���وط���ن���ي )ميني 
اي”،  �شي  “ال  ل�شبكة  متطرف( 

“حذرا«.

اأجهزة  تعرفها  “فتاة  اإنها  وق��ال 
اخل�����دم�����ات الج���ت���م���اع���ي���ة، هي 
ال����ق����ول،  يف  ي�������رتدد  ل  ���ش��خ�����س 
كانت  اإن��ه��ا  اإيل،  نقل  م��ا  بح�شب 
لداع�س”  فيديو  مقاطع  ت�شاهد 
ال��دارج لتنظيم  اإ���ش��ارة لال�شم  يف 

داع�س.
يف  “تعي�س  عائلتها  اأن  واأ���ش��اف 
يوجد  وه��و حي  قلب حي خطر، 
لكن  خمدرات”  جت�����ار   “ ف���ي���ه 
اإ�شالميون”  ف���ي���ه  ي���ت���واج���د  ل 
ت��ق��ي��م يف  “كانت  اأن���ه���ا  م��و���ش��ح��ا 
الأ�شخا�س  ه����وؤلء  اأ���ش��ف��ل  ���ش��ق��ة 

قبل �شنوات«.
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عربي ودويل
الكرملني: حتركات رو�صيا الع�صكرية 

قرب اأوكرانيا ال ت�صكل تهديدا 
•• مو�سكو-رويرتز

ال��رو���ش��ي��ة قرب  الع�شكرية  ال��ت��ح��رك��ات  اإن  الث��ن��ني  اأم�����س  ال��ك��رم��ل��ني  ق���ال 
واإن  لغريها  اأو  لأوكرانيا  تهديدا  متثل  ل  اأوكرانيا  مع  امل�شرتكة  احل��دود 
رو�شيا حترك قواتها داخل البالد وفقا ملا تراه منا�شبا. واأبدى حلف �شمال 
الأطل�شي قلقه الأ�شبوع املا�شي ب�شاأن ما و�شفه بتعزيز ع�شكري رو�شي كبري 
بالقرب من �شرق اأوكرانيا بعد اأن حذرت رو�شيا من اأن ت�شعيدا خطريا يف 
“يدمر” اأوكرانيا. وقال  اأن  ال�شراع يف منطقة دونبا�س الأوكرانية ميكن 
يف  لل�شحفيني  الثنني  اأم�س  الكرملني  با�شم  املتحدث  بي�شكوف  دميرتي 

موؤمتر عرب الهاتف اإن رو�شيا تهتم دائما باأمنها.

اأم�����س الث��ن��ني للقاء  ت�����ش��ه��ات��ي�����ش��ج��اره  اإىل  ���ش��اه  و���ش��اف��ر 
امل�شابني والتعزية يف القتلى.

عقود.  منذ  احلكومة  على  م�شلحا  املاويون مت��ردا  وي�شن 
ويقول قادتهم اإنهم يحاربون نيابة عن الفقراء الذين مل 
اأكرب  ثالث  الهند  القت�شادي يف  الزده��ار  ي�شتفيدوا من 

اقت�شادات اآ�شيا.
وقال �شاه لل�شحفيني اإن احلكومة “لن تت�شامح مع اإراقة 
الدماء هذه واإن ردا منا�شبا �شُينفذ لو�شع نهاية للمعركة 

الدائرة مع املاويني«.
للمتمردين  الأخ���ري  الهجوم  اإن  اأم��ن��ي��ون  خ���رباء  وي��ق��ول 
الداخلي  ل��الأم��ن  تهديد  اأك��رب  ي�شكلون  ال��ذي��ن  امل��اوي��ني، 

•• نيودلهي-رويرتز

قال م�شوؤولون اإن وزير الداخلية الهندي اأميت �شاه قطع 
زيارة للم�شاركة يف ح�شد انتخابي ب�شرق البالد وتوجه اإىل 
ولية ت�شهاتي�شجاره الغنية باملعادن يف و�شط الهند حيث 
قتل م�شلحون ماويون 22 من اأفراد قوات الأمن مطلع 

الأ�شبوع.
اأُ�شيب اأي�شا 30 من اأفراد ال�شرطة  واإىل جانب القتلى، 
مع  �شاعات  اأرب���ع  ا�شتمرت  بالأ�شلحة  معركة  يف  والأم���ن 
اأع��ن��ف هجوم من  وك��ان��ت  ال�شبت  ي��وم  امل��اوي��ني  املتمردين 

نوعه منذ اأربع �شنوات.

الوزراء  رئي�س  بقيادة  اليمينية  احلكومة  دف��ع  الهندي، 
اإعادة تقييم �شيا�شاتها ملواجهة مترد  اإىل  ناريندرا مودي 
ك�شب  من  متكنوا  الذين  املتطرفني  الي�شاريني  املقاتلني 

اأتباع جدد و�شط جائحة كوفيد-19.
وقال م�شوؤول اأمني كبري “وردتنا تقارير خمابرات تفيد 
باأن قادة املاويني متكنوا يف ظل اجلائحة من جتنيد مئات 
وي�شربون  ال��غ��اب��ات  يف  يعي�شون  ال��ذي��ن  اجل���دد  املقاتلني 

تفا�شيل عن دوريات قوات الأمن ومن بني هوؤلء ن�شاء«.
واأ�شاف امل�شوؤول م�شرتطا عدم ذكر ا�شمه لأنه غري خمول 
حركة  اجلائحة  “جعلت  الإع���الم  و�شائل  اإىل  باحلديث 

قادة املاويني بني الوليات اأ�شهل بكثري«.

 الهند ت�اجه تنامي عنف املاويني ب�صبب اجلائحة 

هل يعيد بايدن م�صاهد ذل اإدارة اأوباما اأمام اإيران؟ •• وا�سنطن-وكاالت

وامل�شت�شارة  امل��ال��ي��ة  امل��ح��ل��ل��ة  ت���رى 
اأن  اأورتاغو�س  مورغان  ال�شيا�شية 
احلالية  الأمريكية  الإدارة  ع��ودة 
اأكرث  �شتكون  النووي،  التفاق  اإىل 
والت�شنج  ل��ل��ج��دل  م��ث��رية  خ��ط��وة 
اخلارجية.  وا���ش��ن��ط��ن  �شيا�شة  يف 
الإدارة  م���ن  الأوىل  ف���امل���وؤ����ش���رات 
يف  يف�شل  ب��اي��دن  ف��ري��ق  اأن  تظهر 
ال�شرق  يف  اجل��دي��د  ال��واق��ع  اإدراك 
الأو�شط، ويف عامل ما بعد التفاق 

الإبراهيمي.
ال��ت��ي �شغلت  اأورت���اغ���و����س  وك��ت��ب��ت 
وزارة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث��ة  م��ن�����ش��ب 
و2021   2019 ب��ني  اخلارجية 
اأن  فيديرالي�شت”  “ذا  م��وق��ع  يف 

التاريخ مييل اإىل تكرار نف�شه.
بني2014  امل�����ف�����او������ش�����ات   ويف 
و2015 مع اإيران، �شرت اإ�شاعات 
الديبلوما�شيني  م����ط����اردة  ع����ن 
الإيرانيني  نظراءهم  الأمريكيني 
�شوي�شرا،  يف  الفندق  قاعات  داخ��ل 
التفاو�س.  ط��اول��ة  غ���ادروا  بعدما 
واع�������������رتف ك�����ب�����ري امل����ف����او�����ش����ني 
اأم���ام كبار  ب��اأن��ه بكى  الأم��ري��ك��ي��ني 
اأثر  ما  وهو  الإيرانيني  امل�شوؤولني 

يف نظرائهم الثيوقراطيني. 

بايدن ورث فر�ضة تاريخية
وقعته  ال��������ذي  الت������ف������اق  ع���ك�������س 
اإىل  حت��ي��ل��ه  اأن  دون  اأوب���ام���ا  اإدارة 
املفاو�شني  ي����اأ�����س  ال���ك���ون���غ���ر����س 
زيادة  من  �شنوات  وبعد  الغربيني. 

النظام الإيراين اإرهابه يف املنطقة، 
ان�����ش��ح��ب��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة من 
وفر�شت   2018 يف  الت�����ف�����اق 
اأدت  تاريخية  اأق�شى  �شغط  حملة 
اإىل غرق النظام يف ماآزق �شيا�شية 

واقت�شادية وديبلوما�شية.
وهي  اإي��ران  بايدن  الرئي�س  وورث 
يف اأم�س احلاجة اإىل �شريان حيوي 
دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي واق��ت�����ش��ادي. فرغت 
خزائنها  م��ن  دولر  م��ل��ي��ار   200
وكالوؤها  وب���ات  ال��ع��ق��وب��ات،  ب�شبب 
على  اهلل،  وح������زب  ح���م���ا����س  م���ث���ل 
م�شارف الإفال�س. وما حدث تالياً 

رمبا كان اأكرث ما خ�شيه النظام.
ال����ث����اين(  ن���وف���م���رب)ت�������ش���ري���ن  يف 
اإىل  الإي���ران���ي���ون  ت��دف��ق   ،2019
حمرقني  م��دي��ن��ة   200 �����ش����وارع 
ع�شرات املباين التي ي�شيطر عليها 
ال��ن��ظ��ام. وم��زق��وا لف��ت��ات ثورية، 
الأمريكية  الأعالم  دو�س  ورف�شوا 
امل���ر����ش���وم���ة على  والإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة 

الطرقات.
وم���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، اأ���ش��ب��ح النظام 
اأكرث عزلة يف املنطقة مع عمليات 
ال�شالم التي جمعت الدول العربية 
اإدارة  ترامب  �شلم  لقد  واإ�شرائيل. 
بايدن اأكرب قوة تفاو�س مع اإيران 
احلايل  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  و�شيبلي 
اإذا  ح�����ش��ن��اً  ب���الء  بلينكن  اأن���ط���وين 

ا�شتفاد من النفوذ.
اإي������ران عر�س  وب��ع��دم��ا جت��اه��ل��ت 
بايدن للعودة اإىل التفاق النووي، 
الأمريكيون  امل�����ش��وؤول��ون  ي�شتعد 

لرهان جديد.

كل  اأن  اإىل  اأورت����اغ����و�����س  وت�����ش��ري 
نوى  التي  والنتيجة  متوقع،  ذلك 
بداأوا  ح��ني  حتقيقها  الإي��ران��ي��ون 
النووي.  الب���ت���زاز  حملة  ت�شعيد 
اإع��الن عن رف��ع ن�شبة  ويهدف كل 
ال��ت��خ�����ش��ي��ب، اإىل ن�����ش��ر ال���ذع���ر يف 
والعوا�شم  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
اأج��ل ال�شغط على  الأوروب��ي��ة من 
الدول الغربية لتخفف العقوبات.

�ل�ضوؤ�ل �لذي على
 بايدن �الإجابة عنه

الأم���������وال يف  ب�����ش��خ  ال�������ش���م���اح  اإن 
اإي���������ران ���ش��ي�����ش��اع��د ال���ن���ظ���ام على 
ال��داخ��ل��ي��ة مع  درء ال���ش��ط��راب��ات 
اأخ�����ش��ر مبوا�شلة  اإع��ط��ائ��ه ���ش��وءاً 
اإره��اب��ه الإق��ل��ي��م��ي واإب��ق��اء وكالئه 
واق��ف��ني ع��ل��ى اأق���دام���ه���م. وع���الوة 
من  ال��ن��ظ��ام  �شيتمكن  ذل���ك،  ع��ل��ى 
النووي،  برناجمه  على  املحافظة 
ي����ت����ج����اوز حتى  وع����ل����ى م�������ش���ت���وى 
النووي.  لالتفاق  الهزيلة  القيود 
ح�شب  التايل  ال�شوؤال  ذل��ك  ويثري 
اإيران على  اإذا ح�شلت  اأورتاغو�س، 
�شتزعج نف�شها  املكا�شب، فهل  هذه 

بالعودة اإىل التفاق النووي؟
معتدلة  ع��ق��وب��ات  ال��ن��ظ��ام  يف�شل 
اللتزامات  م��ن  م��ت��ح��رراً  بقي  اإذا 
ذلك،  مع  الأج���ل.  طويلة  والقيود 
النظام  ي��رف�����س  اأن  امل���رج���ح  م���ن 
الطلب الأمريكي. بعدما تخل�شت 
اإدارة ترامب من كبري الإرهابيني 
اأن  اإيران قا�شم �شليماين، يبدو  يف 
حتقيق  على  ع��ازم  الأع��ل��ى  املر�شد 

�خلطاأ �لكبري
م���ن���ذ اأق������ل م����ن اأ����ش���ب���وع���ني، قال 
رف�شوا  اأم���ري���ك���ي���ون  م�������ش���وؤول���ون 
اأ���ش��م��ائ��ه��م ل��وك��ال��ة رويرتز  ك�����ش��ف 
اإىل  ل��ل��ع��ودة  حت��ت��اج  ل  اإي������ران  اإن 
المتثال لالتفاق النووي لتح�شل 
ع��ل��ى ف���رتة ا���ش��رتاح��ة م��وق��ت��ة من 
يف  “بوليتيكو”  وذك��ر  العقوبات. 
ا�شتعداداً  اأي�����ش��اً  املا�شي  الأ���ش��ب��وع 
اإيران  من  يطلب  مقرتح  لتقدمي 

حول  واأبحاثها  تخ�شيبها  ب��زي��ادة 
الأ�شلحة النووية. وعو�س معاقبة 
الوليات  اأح��ب��ط��ت  ال��ن�����ش��اط،  ه���ذا 
الوكالة  ���ش��ادراً عن  ق��راراً  املتحدة 
اأن  اآم��ل��ة  ال��ذري��ة  للطاقة  الدولية 

يح�شن ذلك ال�شلوك الإيراين.
هذا ما مل يح�شل، وبطريقة غري 
اأنها  اإيران على  مفاجئة. تت�شرف 
يكاد  ب��اي��دن  وف��ري��ق  امل��ن��ال  �شعبة 

ي�شاب بالإغماء من �شدة تاأثره.

التقنية  اخل��ط��وات  بع�س  اإي��ق��اف 
التي اأقدمت عليها يف يناير)كانون 
الوليات  تخفيف  مقابل  ال��ث��اين( 

املتحدة العقوبات.
اإذا كان ذلك �شحيحاً ف�شيكون خطاأ 
اإىل  ال�شيا�شة اخلارجية.  يف  كبرياً 
الإيراين  النظام  يتخذ  مل  ال��ي��وم، 
ت��ن��م ع���ن ح�����ش��ن نية  اأي خ���ط���وات 
لي�شتحق هذا املقرتح، فرد بعناد يف 
الوليات  فيه  و�شعت  ال��ذي  الوقت 

املتحدة ح�شن نيتها، ورف�س اللقاء 
ب���الأم���ري���ك���ي���ني، وه���اج���م وك�����الوؤه 
ما  ال��ع��راق،  يف  الأمريكية  امل�شالح 
من  �شحايا   10 �شقوط  اإىل  اأدى 

بينهم قتيل اأمريكي.

فريقه ي�ضاب باالإغماء
تخفيف  اأن  اأورت���اغ���و����س  اأ���ش��اف��ت 
الوليات املتحدة العقوبات �شياأتي 
على خلفية ت�شعيد اإيران ل�شغطها 

ا�شت�شالم اأمريكي كامل.

�ضغٌط... ال ��ضت�ضالم
تفاوؤًل كبرياً،  اأنها ل تبدي  ورغ��م 
هنالك  ي���زال  ل  اأن���ه  الكاتبة  ت��رى 
تنفيذ  ب��اي��دن  اإدارة  لتفر�س  وق��ت 
املوجودة،  القت�شادية  العقوبات 
ول�����رت������ش�����ل ال���دي���ب���ل���وم���ا����ش���ي���ني 
الأم���ري���ك���ي���ني ل��ت��و���ش��ي��ع الت���ف���اق 
الأو�شط.  ال�شرق  يف  الإب��راه��ي��م��ي 
ليقفوا  وق����ت  ه��ن��ال��ك  ي�����زال  ول 
الإيراين  ال�شعب  جانب  اإىل  بقوة 
حقوقهم  عن  للدفاع  �شراعهم  يف 
الأ����ش���ا����ش���ي���ة. وت��ع��ي��د اأورت���اغ���و����س 
ال��ت��ذك��ري ب���اأن ال��ن��ظ��ام الإي����راين ل 
وبدل  ل���ذل���ك،  ب��ال��ق��وة.  اإل  ي��ف��ه��م 
اأن  بايدن  فريق  على  ال�شت�شالم، 
�شتكون  عما  ملحة  خلامنئي  يظهر 
ع��ل��ي��ه اأرب������ع ����ش���ن���وات اأخ������رى من 
�شيفي  الأرج������ح  ال�����ش��غ��ط. وع��ل��ى 
ه����ذا ب��ال��غ��ر���س اأك�����رث ب��ك��ث��ري من 

ال�شت�شالم لإيران.

اأعلن اأكرث من 70 نائًبا بريطانًيا 
ال�شيا�شية  الأط���ي���اف  ج��م��ي��ع  م���ن 
باأنه  وو���ش��ف��وه  عليه  اع��رتا���ش��ه��م 
لإف�شال  يكفي  وه��ذا  “متييزي”. 
للت�شويت  امل�شروع يف حال طرحه 

يف الربملان.
اإع����ادة  لت�شهيل  اإ����ش���ايف  وك���اإج���راء 
و”ك�شر  امل��ج��ت��م��ع  اإىل  احل����رك����ة 
�شُيتاح  العدوى”،  انتقال  �شال�شل 
يوم  م��ن  اع��ت��ب��اًرا  اإن��ك��ل��رتا  ل�شكان 
�شريعني  اختبارين  اإجراء  اجلمعة 
يف ال�شبوع للك�شف عن الفريو�س.

اأكرث  خرجت  املتحدة،  ال��ولي��ات  ويف 
من مليوين امراأة من القوة العاملة 
ال��ع��ام امل��ا���ش��ي. وح�����ش��ب ب��ح��ث ملوقع 
اإن”،  “لينكد  الجتماعي  التوا�شل 
الن�شاء،  ت��وظ��ي��ف  م��ع��دلت  اأن  ت��ب��ني 
تراجعت  قد  قيادية،  اأدوار  يف  خا�شًة 
ب���ع���د زي��������ادة ح��ق��ق��ت��ه��ا يف الأع��������وام 

الأخرية.
القت�شادي  امل��ن��ت��دى  ت��ق��ري��ر  وت��وق��ع 
العاملي اأن الرجال والن�شاء يف الوليات 
لن  احلالية،  امل�����ش��ارات  وف��ق  املتحدة، 
يتقا�شوا اأجوراً مت�شاوية، قبل م�شي 
اأقل  ال��ن�����ش��اء  تبقى  ك��م��ا  ع��ق��ود.  �شتة 
قطاعات  يف  لفت  نحٍو  على  ح�شوراً 
مت��ث��ل ���ش��ن��اع��ات رائ�����دة ع��ل��ى �شعيد 

امل�شتقبل يف العامل املتطور.
العاملي،  القت�شادي  املنتدى  وح�شب 
%32 من القوة  فاإن الن�شاء ميثلن 
والذكاء  البيانات  قاعدة  يف  العاملة 
 20% الهند�شة  ويف  ال�شطناعي، 

ويف جمالت الكومبيوتر 14%.
ال�شورة  ت��ب��دو  اأخ������رى،  اأم���اك���ن  ويف 
وفقاً  اآ�شيا  ففي جنوب  اأك��رث.  مقلقة 
للتقرير، يحتاج الو�شول اإىل امل�شاواة 

بني اجلن�شني اإىل قرنني.
اإىل  الأم���ر  �شيحتاج  اآ���ش��ي��ا  ���ش��رق  ويف 

اأكرث من 165 عاماً.
تقرير  اأف���اد  الالتينية،  اأم��ري��ك��ا  ويف 
من   44% ب�������اأن  ال��������دويل  ل��ل��ب��ن��ك 
بداية  منذ  وظائفهن  فقدن  الن�شاء 

اجلائحة.

•• لندن-اأ ف ب

الربيطاين  ال��وزراء  رئي�س  يك�شف 
القواعد  ع���ن  ج��ون�����ش��ون  ب��وري�����س 
وم�شروع  الدويل  لل�شفر  اجلديدة 
جواز املرور ال�شحي املثري للجدل 
املتحدة  اململكة  ل��ع��ودة  ا���ش��ت��ع��داًدا 
تدريجًيا اإىل احلياة الطبيعية بعد 
اأ�شهر طويلة من القيود ال�شحية.

اأن يحافظ جون�شون على  ويتوقع 
نهج حذر خمافة التاأثري �شلًبا على 
ال�شخمة  ال��ت��ط��ع��ي��م  ح��م��ل��ة  جن���اح 
ت���ع���ول عليها  ال���ت���ي  ك��وف��ي��د  ���ش��د 
الدولة الأكرث ت�شرًرا يف اأوروبا مع 

ت�شجيل نحو 127 األف وفاة.
اأح����رزن����ا  “لقد  ب����ي����ان:  يف  وق������ال 
الأ�شهر  ج��ًدا خ��الل  ك��ب��رًيا  تقدًما 
القليلة املا�شية من خالل برنامج 
البالد  التطعيم، وقدم كل فرد يف 
من  نتمكن  حتى  هائلة  ت�شحيات 
امل��رح��ل��ة من  ه����ذه  اإىل  ال���و����ش���ول 

•• وا�سنطن-وكاالت

م���ن���ذ ت��ف�����ش��ى وب������اء ك�����ورون�����ا، اأب�����دى 
حم��ل��ل��ون خ��وف��ه��م م���ن ك���ارث���ة على 
ال��ن��اج��م عن  ال��ت��وت��ر  اأن  اإذ  ال��ن�����ش��اء، 
اإىل خ�شائر غري  �شيوؤدي  الإغ��الق��ات 
املزيد  وي��دف��ع  للجن�شني،  متنا�شبة 
العمل،  ���ش��وق  خ���ارج  اإىل  الن�شاء  م��ن 
اأجر،  بال  العمل  عبء  عليهن  ويزيد 

ما يرتكهن عر�شة للعنف املنزيل.
اإي�شان  الأم��ري��ك��ي  ال�����ش��ح��ايف  وك��ت��ب 
“وا�شنطن  ����ش���ح���ي���ف���ة  يف  ث����������ارور 
الهواج�س  ه������ذه  ك����ل  بو�شت”اأن 
الجتماعي  ال�����ش��رر  لكن  �شحيحة. 
“وباء  ع��ل��ي��ه  ي��ط��ل��ق  م��ا  �شببه  ال����ذي 
الظل” �شيبقى تاأثريه لعقود قادمة.

ه����ذه ه���ي اخل��ال���ش��ة ال��ق��امت��ة التي 
تو�شل اإليها تقرير �شنوي عن الفجوة 
بني اجلن�شني �شدر هذا الأ�شبوع عن 
امل��ن��ت��دى الق��ت�����ش��ادي ال��ع��امل��ي، الذي 
 156 يف  امل�شاواة”  “موؤ�شر  ي��راق��ب 
دولة. ا�شتناداً اإىل تقوميات يف كل بلد 
على اأ�شا�س اأربعة معايري، ترتاوح بني 
م�شاركة املراأة يف ال�شيا�شة والقت�شاد 
لهذا  ���ش��ب��ق  وال��رتب��ي��ة،  ال�����ش��ح��ة  اإىل 
امل��ن��ت��دى اأن ت��ن��ب��اأ ب����اأن امل�������ش���اواة بني 
لكن  لتتحقق.  قرناً  حتتاج  اجلن�شني 
36 عاماً  الوباء زاد الآن نحو  تاأثري 
جياًل  فعلياً  يعني  م��ا  ح�شاباته،  اإىل 
اآخر تقريباً. وكتبت املديرة التنفيذية 
�شعدية  العاملي  القت�شادي  للمنتدى 

لختبار  ��ا  اأي�����شً احلكومة  تخطط 
م�����رور  ج�������واز  اأو  �����ش����ه����ادة  ن����ظ����ام 
التجمعات  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ���ش��ح��ي 
مثل  اإن����ك����ل����رتا  يف  اجل���م���اه���ريي���ة 
وفعاليات  ال���ق���دم  ك����رة  م���ب���اري���ات 

داخل ال�شالت املغلقة.
اأن  اإىل  ال�����ش��ه��ادة  ه����ذه  و���ش��ت�����ش��ري 
نتيجة  اأن  اأو  اللقاح  تلقى  حاملها 
اختباره للك�شف عن كوفيد �شلبية 
م�شادة.  اأج�������ش���اًم���ا  ل���دي���ه  اأن  اأو 
ولكنها لن ُتطلب يف و�شائل النقل 
ال���ع���ام وامل��ت��اج��ر الأ���ش��ا���ش��ي��ة التي 
م���ن امل���ق���رر اإع�����ادة ف��ت��ح��ه��ا يف 12 
نف�شه  ال���وق���ت  يف  ن��ي�����ش��ان/اأب��ري��ل 
با�شتقبال  ل��ل��ح��ان��ات  ال�����ش��م��اح  م��ع 
الزبائن يف اخلارج. و�شُيجرب ذلك 
اعتباًرا من منت�شف ني�شان/اأبريل 
لبع�س الفعاليات ول �شيما نهائي 
ملعب  يف  الإنكليزي  الحت��اد  كاأ�س 
املرور  وميبلي. لكن م�شروع جواز 
ال�شحي يثري ا�شتياء البع�س وقد 

- »متييز« -
الوجهات  اإىل  املتوجهون  �شيعفى 
ال�شحي  احل��ج��ر  م���ن  اخل�������ش���راء 
عند العودة مع الإبقاء على �شرورة 
اجراء اختبار الك�شف عن الإ�شابة 
على  الو�شول،  وبعد  امل��غ��ادرة  قبل 
وتلك  الربتقالية  ال��ب��ل��دان  عك�س 

احلمراء.
زال  م��ا  اإن��ه  قالت  احلكومة  ولكن 
بالدول  قائمة  اإ���ش��دار  املبكر  م��ن 
حجز  بتاأجيل  املواطنني  واأو���ش��ت 

اإجازاتهم يف اخلارج.
حالًيا، يتعني على جميع الوافدين 
فرتة  اإك��م��ال  امل��ت��ح��دة  اململكة  اإىل 
ال�شحي يف فندق ملدة  من احلجر 
بلدان  م��ن  ق��دم��وا  اإذا  اأي���ام  ع�شرة 
ت��ع��ر���ش��ه��م خل��ط��ر الإ����ش���اب���ة. ول 
املقيمني  غ���ري  ال���ب���الد  ت�����ش��ت��ق��ب��ل 
على  م����درج����ة  دول  م����ن  الآت��������ني 

القائمة احلمراء.
ولإبقاء الفريو�س حتت ال�شيطرة، 

واأ�شاف  تعافينا من كوفيد-19«. 
و�شعنا  يف  م����ا  ك����ل  ن���ب���ذل  “نحن 
ل��ل�����ش��م��اح ب���اع���ادة ف��ت��ح ب���الدن���ا ... 
اأم��ان��ا«. و�شيعر�س  ال��ط��رق  ب��اأك��رث 
على الربيطانيني الذين ا�شطروا 
املنزل  للبقاء يف  منذ فرتة طويلة 
ويت�شوقون للذهاب يف اإجازة خارج 
ال�شيف، وهو ما لي�س  البالد هذا 
اأيار/مايو   17 ح��ت��ى  م�����ش��م��وًح��ا 
ن��ظ��اًم��ا ملوًنا  ت��ق��دي��ر،  اأق���رب  على 
لدرجة  وف���ًق���ا  ال������دول  ل��ت�����ش��ن��ي��ف 
اأو  ال��ت��ط��ع��ي��م  ت��ق��دم��ه��ا يف جم����ال 
معدل الإ�شابات اأو وجود متحورات 
هو  والهدف  لديها.  للقلق  مثرية 
التي  احلملة  جن��اح  على  احل��ف��اظ 
اأوائ�����ل ك��ان��ون الأول/ ب����داأت م��ن��ذ 

حت�شني  خاللها  واأم��ك��ن  دي�شمرب 
ن�����ش��ف ال�����ش��ك��ان ت��ق��ري��ًب��ا م���ع اأخذ 
نحو 5،4 ماليني �شخ�س جرعتي 
ال���ل���ق���اح، ف��ي��م��ا ح�����ش��ل اأك�����رث من 

31،5 مليوًنا على جرعة اأوىل.

القطاعات الأكرث ت�شرراً بالإغالقات 
التي  ت��ل��ك  ه��ي  ال���وب���اء،  �شببها  ال��ت��ي 
متيل اإىل توظيف اأكرث للن�شاء، مثل  
وكذلك  بالتجزئة،  والبيع  ال�شياحة، 
الر�شمية  غري  القطاعات  يف  وظائف 

يف البلدان املتطورة.
وقالت زاهدي: “ف�شاًل عن ال�شغوط 
الإ�شافية التي �شببها توفري الرعاية 
التقدم  اأوقفت  املنزل، فاإن الأزم��ة  يف 
اجلن�شني يف عدد  ب��ني  امل�����ش��اواة  نحو 

من القت�شادات وال�شناعات«.

للقادة ليجعلوا امل�شاواة بني اجلن�شني 
هدفاً مركزياً ل�شيا�شاتنا وممار�شاتنا 
ح����ت����ى ن���ت���م���ك���ن م�����ن ال����ت����ع����ام����ل مع 
اأجل  من  الوباء،  من  التعايف  مرحلة 
�شك  ول  وجمتمعاتنا«.  اقت�شاداتنا 
اأن بع�س احللول يف البلدان املتطورة 
م����األ����وف����ة، وا����ش���ت���ث���م���ار احل���ك���وم���ات 
وال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف ال��رع��اي��ة، ويف 
اإىل  مت�شاٍو  و�شول  اأج��ل  اجلهود من 
القوة  يف  والن�شاء  ل��ل��رج��ال  ال��رع��اي��ة 
العاملة. وتفرت�س البيانات اأن بع�س 

اأن  ال���ت���ق���ري���ر،  م���ق���دم���ة  زاه�������دي يف 
اأمام  اأوج���د ح��واج��ز ج��دي��دة  “الوباء 
�شاملة  وجمتمعات  اق��ت�����ش��ادات  ب��ن��اء 
التي  “الفجوة  اأن  وراأت  وم��زده��رة«. 
اجلن�شني،  بني  اأ�شاًل  موجودة  كانت 
���ش��خ��م��ت الأزم���������ة ع���ل���ى ن���ح���ٍو غري 
رغم  والن�شاء،  ال��رج��ال  ب��ني  متكافئ 
اخلطوط  يف  م���وج���ودات  ال��ن�����ش��اء  اأن 
ب�شفتهن  الأزم����ة  ملعاجلة  الأم��ام��ي��ة 
ع��ام��الت اأ���ش��ا���ش��ي��ات«. واأ���ش��اف��ت اأنها 
نداًء  التقرير  ه��ذا  “ي�شكل  اأن  تاأمل 

 لندن تك�صف عن ق�اعد جديدة لل�صفر الدويل 

وا�صنطن ب��صت: وباء ك�رونا اأعاد املراأة جياًل اإىل ال�راء

التدريبات  من  ون�شف  �شهر  بعد  ال�شمالية،  املنطقة 
وال�شتعدادات الدقيقة.

�ضاعة �ل�ضفر
»قبل وقت ق�شري جداً من �شاعة ال�شفر، تلقينا الإذن 
هذا  اأن  �شدقنا  فقط  وعندها  ب��الن��ط��الق،  النهائي 
يح�شل حقاً”، هكذا ا�شتعاد املالزم الداد يجار، قائد 

القوة التي خرجت اإىل الجتياح.
18 مقاتاًل، بينهم جولنيون ومقاتلون من  واجتاز 
املواد  املتخ�ش�شة يف  للمهام اخلا�شة  الهند�شة  وحدة 
املتفجرة، ال�شياج وحتركوا نحو الهدف الذي كان على 
م�شافة 1200 مرتاً عن احلدود، بينما كانت وراءهم 
ق��وات كبرية جاهزة لكل ط��ارئ حمتمل، يف الرب ويف 

اجلو.
م�شافة  وعلى  الت�����ش��ال،  املقاتلون  قطع  ذل��ك،  وبعد 
انفجار  اأ�شاء  وعندما  النا�شفة.  العبوات  �شغلوا  اآمنة 
ال�شماء �شارعت القوة  بالعودة اإىل احلدود بعد تاأكيد 
م��راك��ز امل��راق��ب��ة ت��دم��ري امل���وق���ع. وع����ادت ال��ق��وة اإىل 

الأرا�شي الإ�شرائيلية �شاملة.
ويقول �شابط كبري يف قيادة املنطقة ال�شمالية: “كانت 
ارتقاء  ه��ذا  اأن  �شك  ل  نوعها.  اأوىل من  عملية  ه��ذه 
كبري يف ن�شاطنا، ولكن كانت ثمة حاجة لتو�شيح اأننا 
ميكنها  م�شافات  يف  متقدمة  مواقع  مع  نت�شاهل  لن 
اأن مت�س بقواتنا. كانت هناك اإمكانية لتدمري املوقع 
املعركة بني احلروب،  نفعل يف  اأخ��رى مثلما  بو�شائل 
اإىل الطرف الآخر حتى لو  ولكننا قررنا نقل ر�شالة 

كان يف ذلك بع�س اخلطر، وقد و�شلت الر�شالة«.
وي�شرح املقدم لريون برملان، �شابط عمليات يف فرقة 
لن  اأن��ن��ن��ا  ر���ش��ال��ة  ننقل  اأن  لنا  مهماً  “كان  ال��ب�����ش��ان: 
ن�شمح باأمر مماثل، ومن ناحيتنا، خرق �شيادتنا خط 

اأحمر«.
اأخرى  عمليات  ُن��ف��ذت  )مت���وز(،  يوليو  عملية  وم��ن��ذ 
)ت�شرين  اأكتوبر  يف  واح���دة  بينها   ، ذات��ه��ا  بالطريقة 

الأول( و�شمح بالن�شر عنها.

•• القد�س-وكاالت

�شوريا”،  ع��م��ق  ج���ولين يف  م��ن  “قوة  ع��ن��وان  حت��ت 
اأن  اليوم”  “اإ�شرائيل  يف  غ��ري��ن��ب��وود  ح��ن��ان  ك��ت��ب��ت 
بك�شف  الأوىل  ل��ل��م��رة  �شمحت  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال��رق��اب��ة 
تفا�شيل عملية نفذتها قوات م�شاة يف منطقة الف�شل 
اجلي�س  اأقامه  موقع  لتدمري  و�شوريا،  اإ�شرائيل  بني 

ال�شوري فيها.
قوة  حت���رك���ت   ،2020 مت�����وز  )مت�������وز(  ي���ول���ي���و  يف 
بني  احل���دود  على  الفا�شلة  املنطقة  اإىل  اإ�شرائيلية 
ال�شوري،  للجي�س  موقع  لتفجري  و�شوريا  ا�شرائيل 

بني خالفاً لالتفاقات.
ا�شرائيل  ب��ني  ف�شل  منطقة  اأقيمت   ،1974 فمنذ 
اجلي�س  ولكن  ع�شكرياً،  العمل  فيها  يحظر  و�شوريا 
ال�شوري بداأ منذ عام يف بناء �شل�شلة من املواقع على 
اأعمال  يف  الإ�شرائيلية،  احل��دود  من  ق�شرية  م�شافة 
اعتربتها اإ�شرائيل خطرية على جنودها ومواطنيها. 

وبناء عليه، توا�شل الإ�شرائيليون عرب الأمم املتحدة 
مع ال�شلطات ال�شورية مطالبني بتفكيك املواقع فوراً، 

ولكن اجلانب ال�شوري جتاهل ذلك.
اأ�شهر من بنائها، تقرر يف يوليو )متوز(  اأربعة  وبعد 
اخلروج يف اجتياح ا�شتثنائي يف حجمه خلف خطوط 

العدو.
اإر���ش��ال قوة  املوقع ج��واً، تقرر  اإمكانية تفجري  ورغ��م 
اأن  “ميكننا  برية لنقل ر�شالة بطريقة ل لب�س فيها 

نعمل يف �شوريا براً اأي�شاً و�شرب اأعدائنا«.
وقال التقرير اإن اخليار وقع على مقاتلي كتيبة 12 
م��ن ل��واء ج���ولين، رغ��م اأن��ه يف ال��ع��ادة تكلف وحدات 
اأن  ت��ق��رر  امل���رة  ول��ك��ن ه��ذه  املهمة،  خا�شة مبثل ه��ذه 
جتهيزهم  فكرة  من  انطالقاً  امل�شاة،  مقاتلو  ينفذها 

ملهمات مماثلة يف اأي حرب يف امل�شتقبل.
اأن يت�شبب ف�شلها  ولأنها عملية متفجرة، كان ميكن 
يف جر املنطقة كلها اإىل حرب، لذلك اأقرها �شخ�شياً 
رئ��ي�����س الأرك������ان ووزي�����ر ال���دف���اع، وح��ق��ق ف��ي��ه��ا قائد 

ك�صف تفا�صيل عملية اإ�صرائيلية اأوىل من ن�عها يف عمق �ص�ريا
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•• الفجر - تون�س
�لعلمية  �للجنة  با�ضم  �لر�ضمية  �لناطقة  قالت 
خليل  بن  جليلة  �لدكتورة  كورونا  فريو�ش  ملكافحة 
توقيت  تعديل  �قرتحت  �للجنة  �إن  �الإثنني  �أم�ش 
يف  �لت�ضريع  �ضرورة  على  و�لتاأكيد  �لتجّول  حظر 

ن�ضق �لتالقيح. 
الإذ�عــة  ت�ضريح  يف  خليل  بــن  دكــتــورة  و��ــضــافــت 
وذلك  خطري  تون�ش  يف  �لوبائي  �لو�ضع  �أن  خا�ضة 
و�رتفاع  �ملكت�ضفة  �حلــاالت  عدد  يف  للزيادة  نظر� 
 23 �لـ  حــدود  يف  �لتي  �الإيجابية  �لتحاليل  عدد 
حمافظة   17 ت�ضنيف  مت  �أنــه  �إىل  م�ضرية  باملائة 
�إىل  مرتفع  �لفريو�ش  �نت�ضار  فيها  معتمدية  و95 

�ملرتفع جد�.

اأنه  بن خليل من  دكتورة  وح��ذرت 
يف �شورة املوا�شلة يف نف�س الن�شق 
حالة  اإىل  ���ش��ت�����ش��ل  ت���ون�������س  ف������اإن 
امل�شوؤولية  حم��ّم��ل��ة  ج���دا  خ��ط��رية 
للجميع داعية اإىل �شرورة التقيد 

بالإجراءات الوقائية.
م��ن ج��ان��ب��ه، حت��دث دك��ت��ور ريا�س 
العلمية  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��و  ق���وي���در 

ملجابهة كورونا، عن اأبرز مقرتحات 
ل�شلط  برفعها  التي قامت  اللجنة 
الإ�شراف على �شوء تطور الو�شع 

الوبائي.
اأم��ام �شاللة  اليوم  اإن تون�س  وقال 
اأن  م��وؤك��دا  اأك��رث،  جديدة متكاثرة 
الكارثة  و�شنبلغ  خ��ط��ري  ال��و���ش��ع 
الالزمة  الإج����راءات  نتخذ  مل  اإذا 

�شجلت انت�شار العدوى.
ال�شحة  منظمة  م�شت�شار  وطالب 
ال�شحة  جل��ن��ة  ورئ��ي�����س  ال��ع��امل��ي��ة 
العلويني  �شهيل  �شابقا  ب��ال��ربمل��ان 
ب�شرورة اإلغاء كل التظاهرات وكل 
التجمعات لأنها اأكرث مكان تنتقل 

فيه عدوى فريو�س كورونا. 
اإىل  التون�شيني  ال��ع��ل��وي��ن��ي،  ودع���ا 
الوقائية  ب�����الإج�����راءات  الل����ت����زام 
وخا�شة  ال�شحية  والربوتوكولت 
كمامتني  حتى  او  الكمامة  ارت��داء 

للتوقي.

حاليا وقبل فوات الأوان.
“هدفنا  الإط�������ار  ه����ذا  يف  وت���اب���ع 
ت�شب  وم��ق��رتح��ات��ن��ا  ا���ش��ت�����ش��اري 
يف خ����ان����ة ك�������ش���ر ح���ل���ق���ة ال����ع����دوى 
الإيجابية  احل��الت  لرت��ف��اع  نظرا 
وام������ت������الء اأ�������ش������رة الإن�����ع�����ا������س... 
متثل  اأنواعها  بجميع  فالتجّمعات 

خطرا.<<
احلكومة  على  “اقرتحنا  واأ�شاف 
يف  ال��رتف��ي��ع  ال�شحة  وزارة  وع��ل��ى 
الإن��ع��ا���س، ومقرتحنا  اأ���ش��رة  ع���دد 
‘الوقاية  ����ش���ع���ار  حت�����ت  ال�����ث�����اين 

اأط����ول، وف���ق ت��ع��ب��ريه��ا. وق��ال��ت يف 
هذا الإطار “اليوم هي �شرخة فزع 
خا�شة لأطباء الإنعا�س والأمرا�س 
ال�شفوف  ه��م يف  وم���ن  ال�����ش��دري��ة 
اأ�شرة  الفريو�س...  ملجابهة  الأوىل 

الإنعا�س نفدت.«
�شمود  ���ش��م��ر  ال����دك����ت����ورة  ودع������ت 
جميع  ات��خ��اذ  اإىل  ال�����ش��ح��ة  وزارة 
الإجراءات الالزمة ملقاومة الوباء، 
م���وؤك���دة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت�����ش��دد يف 
تطبيق الإجراءات الردعية واإقرار 
التي  اجل����ه����ات  يف  م����وّج����ه  ح���ج���ر 

اح����رتام  اأي  العالج’،  م���ن  خ���ري 
تباعد  م��ن  ال�شحي  ال��ربوت��وك��ول 
وارت�����داء ال��ك��م��ام��ة... ي��ج��ب اليوم 
وتبني  ال������ع������دوى  ح���ل���ق���ة  ك�������ش���ر 
ذلك  بتحقيق  الكفيلة  الإج���راءات 

.«
على �شرورة  قودير  الدكتور  واأكد 
املتعلقة  الإج����������������راءات  جت����دي����د 
�شواء  اأنواعها  بجميع  بالتجّمعات 
غريها  اأو  ال��دي��ن��ي��ة  اأو  ال�شيا�شية 
من التجّمعات الأخرى، مهما كان 
ويجب  خ��ط��را،  متثل  فهي  هدفها 

عودة التقنني يف هذا الإطار، لفتا 
باملنا�شبة اإىل اأن اللجنة مل تطلب 
الرتويج  مت  مثلما  ال��ك��ل��ي،  الغلق 

لذلك.
من  �شمود  �شمر  الدكتورة  وكانت 
اأم�س  اك�����دت  ق���د  ب��ا���ش��ت��ور  م��ع��ه��د 
الثنني، اأنها �شبق اأن دقت ناقو�س 
وذلك  ف��رباي��ر  �شهر  منذ  اخل��ط��ر 
بال�شاللة  اإ���ش��اب��ات  ت�شجيل  ب��ع��د 
الربيطانية يف ليبيا، وهي �شاللة 
اأكرث انت�شارا واأكرث �شرا�شة بن�شبة 
العدوى  م��دة  اأن  كما  باملائة،   35

ال�شحة  منظمة  م�شت�شار  ول��ف��ت 
عدد  اأن  اإىل  ت��ون�����س  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
ت��زاي��د ب�شكل  ا���ش��اب��ات ك���ورون���ا يف 
الثالثة  املوجة  مع  تزامنا  خميف 

للوباء.
من  املقاهي  رواد  العلويني  وح��ذر 
م�شددا  ال�شي�شية،  ع��ل��ى  الإق���ب���ال 
العدوى،  اأك��رب خطر لنتقال  انها 
موؤكدا اأن ارتداء الكمامة واللتزام 
والبتعاد  ال��وق��ائ��ي��ة  ب����الإج����راءات 
الوحيدة  الو�شيلة  التجمعات  عن 

للتوقي من الإ�شابة بكورونا. 

�أطباء ُيطلقون �ضيحة فزع:

اإنها م�جة الط�فان: ت�ن�ش مهددة بكارثة �صحية...؟
�قرت�ح تعديل توقيت حظر �لتجّول و�لتاأكيد على �ضرورة �لت�ضريع يف ن�ضق �لتالقيح 

طاقة ال�شتيعاب يف خطرايقاع بطيء لعملية التلقيح

ال��صع ال�بائي يف ت�ن�ش خطري
 نظرا للزيادة يف عدد احلاالت املكت�صفة

الدكت�ر �صهيل العل�اين يحّذر 
رّواد املقاهي ويدع� اإىل ارتداء كّمامتني

جنيب رزاق ميثل اأمام حمكمة اال�صتئناف 
من  اأم���وال  باختال�س  منه  مقّربني  م��ع  مّتهم  رزاق  وجن��ي��ب 
التنمية  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف  اأن�����ش��ئ  ال����ذي  ال�����ش��ي��ادي  ال�����ش��ن��دوق 
القت�شادية يف ماليزيا. والإثنني رف�س رئي�س الوزراء ال�شابق 
ال�شتئناف  حمكمة  اإىل  و���ش��ول��ه  ل���دى  تعليق  ب���اأي  الإدلء 

املاليزية الواقعة يف العا�شمة الإدارية بوتراجايا.
و�شّرح اأحد حمامي الدفاع عنه حممد �شفيع عبداهلل “هناك 
م�شيفا  العادلة”،  انتهاك كامل وغري م�شبوق ملبداأ املحاكمة 

“اإنها فو�شى يجب معاجلتها«.
وقال اإن القا�شي يف املحكمة البتدائية مل يكن ميتلك خربة 
النقطة  ه��ذه  اأن  معتربا  الق�شايا،  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  يف  كافية 
املحكمة  ح��ك��م  “تنق�س  ل��ك��ي  تكفي  اأن  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  ل��وح��ده��ا 
البتدائية«. وُمنح جنيب رزاق اإطالق �شراح م�شروطا بانتظار 

••كواالملبور-اأ ف ب

مثل رئي�س الوزراء املاليزي ال�شابق جنيب رزاق  اأم�س الثنني 
ق�شى  ق�شائي  بحكم  طعن  بعدما  ال�شتئناف  حمكمة  اأم���ام 
 1“ ���ش��ن��دوق  ق�شية  يف  بالف�شاد  لإدان��ت��ه  ع��ام��ا   12 بحب�شه 

ماليزيا ديفلومبنت بريهاد”)1.ام.دي.بي(.
رئي�س  ال�شيف  يف  دان���ت  ك��والمل��ب��ور  يف  عليا  حمكمة  وك��ان��ت 
اإط��ار ف�شيحة  67 عاما ب�شبع تهم يف  ال��وزراء ال�شابق البالغ 

الف�شاد وغّرمته 210 ماليني رينغيت )42 مليون يورو(
ال�شرتاتيجي  ال��ت��ط��وي��ر  ���ش��رك��ة  اإف���ال����س  ف�شيحة  وك�����ش��ف��ت 
مبليارات  احتيال  عمليات  بريهاد”  ديفلومبنت  ماليزيا   1“

الدولرات.

اإ�شدار حمكمة ال�شتئناف حكمها. ولعب غ�شب املاليزيني من 
النتخابية  اخل�شارة  يف  كبريا  دورا  ال�شيادي  ال�شندوق  نهب 
رزاق  ائتالف جنيب   2018 العام  بها يف  التي مني  املفاجئة 

احلاكم منذ العام 2009.
�شهرا   16 ا�شتمرت  قد  كوالملبور  يف  املحكمة  جل�شات  وكانت 
42 مليون رينغيت )8،4 ماليني  نظرت خاللها يف حتويل 
يورو( من وحدة ا�س.ار.�شي اإنرتنا�شونال” التابعة لل�شندوق 

اإىل ح�شابات جنيب رزاق امل�شرفية.
اإليه،  املّوجهة  ال�شابق ب�شدة الّتهامات  ال��وزراء  ورف�س رئي�س 
ا�س.ار.�شي”.  اأجرتها  التي  بالتحويالت  له  علم  ل  اإن  وق��ال 
لكن القا�شي دانه ب�شبع تهم ت�شمل ا�شتغالل ال�شلطة وخيانة 

الأمانة وتبيي�س الأموال.

 مالطا تعيد فتح �صفارتها وت�صتاأنف الرحالت مع ليبيا 
 •• طرابل�س,-اأ ف ب

رئي�س  الدبيبة  اأجراها مع عبد احلميد  اأبيال عقب حمادثات  روب��رت  املالطي  ال��وزراء  رئي�س  اأعلن 
حكومة الوحدة الوطنية يف العا�شمة طرابل�س، اإعادة فتح �شفارة فاليتا وا�شتئناف الرحالت اجلوية 

مع ليبيا خالل “الأيام املقبلة«.
موؤمتر �شحايف م�شرتك مع  لطرابل�س يف  ر�شمية  بزيارة  يقوم  ال��ذي  املالطي  ال���وزراء  رئي�س  وق��ال 
مهًما  ج�شًرا  لتكون  املقبلة،  الأي��ام  خالل  ليبيا  يف  وقن�شليتنا  �شفارتنا  فتح  “�شنعيد  الليبي  نظريه 

للتوا�شل مع الليبيني، اإىل جانب ا�شتئناف الرحالت اجلوية خالل الأيام املقبلة«.
وا�شاف اأبيال “تربطنا عالقة قوية مع ليبيا يف جمالت مكافحة اجلرمية املنظمة ومكافحة الوباء 

اإىل جانب التعاون القت�شادي، ونعلم جيدا اأنها حليف جيد لنا«.
ل ت�شغل ليبيا رحالت �شوى اإىل ثالث وجهات دولية هي م�شر وتون�س وتركيا، ويعاين امل�شافرون من 

�شعوبات كبرية يف ال�شفر من ليبيا اإىل اخلارج، خا�شة مع القيود املفرو�شة ملكافحة كوفيد-19.

�ضنفت �إيطاليا »منطقة حمر�ء« ..ولبنان يخ�ضع حلجر كامل       

اأ�صب�ع من القي�د يف العامل بعيد الف�صح يف ظل اجلائحة
•• روما-اأ ف ب

يبداأ اأ�شبوع من القيود اجلديدة يف 
عدد من الدول فيما تبا�شر اأخرى 
حمالت  ت��ق��دم  بح�شب  تخفيفها 
ال��ت��ل��ق��ي��ح ب��ع��دم��ا اح��ت��ف��ل ماليني 
الأح���د   الأول   اأم�������س  امل�����ش��ي��ح��ي��ني 
وقاية  تدابري  و�شط  الف�شح  بعيد 

لل�شنة الثانية على التوايل.
ر�شالة  ف��رن�����ش��ي�����س  ال��ب��اب��ا  وك���ر����س 
الفئات ال�شعيفة  اإىل  عيد الف�شح 
والأ�شخا�س  كوفيد-19  ومر�شى 
الذين دفعتهم اجلائحة اإىل الفقر 
و�شحايا احلروب يف �شوريا واليمن 

وليبيا واإفريقيا.
“املجتمع  فرن�شي�س  ال��ب��اب��ا  وح��ث 
الدويل باأ�شره على التزام م�شرتك 
توزيع  يف  التاأخريات  على  للتغلب 
ول  تقا�شمها،  وت�شهيل  اللقاحات 
فقًرا”.  الأ���ش��دَّ  البلدان  مع  �شيما 
واملمر�شني  ب����الط����ب����اء  واأ�������ش������اد 
املواجهة  ���ش��ف  ي��ق��ف��ون يف  ال��ذي��ن 
اللقاحات  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  الأول 
يف مكافحة  اأ�شا�شية”  اأداة  “ت�شكل 

الفريو�س.
معه  الف�شح  ع��ي��د  اث��ن��ني  وي��ح��م��ل 
لعدد من ال��دول اإج��راءات جديدة 

الفريو�س  ان��ت�����ش��ار  لح���ت���واء  اإم����ا 
اك�شجني  ن���ف���ح���ة  لإع������ط������اء  اأو 
ل���الق���ت�������ش���ادات امل��خ��ت��ن��ق��ة ج����راء 

الإغالق والقيود على احلركة.
بداأت  التي  املتحدة  اململكة  وتعلن 
ال�شارمة  ال��ق��ي��ود  رف����ع  ت��دري��ج��ا 
امل��ع��ت��م��دة م��ن��ذ اأ����ش���ه���ر م���ع جناح 
اأرا�شيها،  ع��ل��ى  ال��ت��ل��ق��ي��ح  ح��م��ل��ة 
قواعد جديدة للتنقالت الدولية. 
بوري�س  ال���وزراء  رئي�س  و�شيف�شل 
ج��ون�����ش��ون م�����ش��روع اخ��ت��ب��ار نظام 
مبعاودة  لل�شماح  الطبية  ال�شهادة 
الن�شاطات مثل مباريات كرة القدم 

مع ح�شور متفرجني.
وتعيد اليونان فتح غالبية املتاجر 
وتخفف من القيود على الن�شاطات 
الربتغال  تعمد  فيما  الرتفيهية 
وامل������دار�������س  امل����ت����اح����ف  ف���ت���ح  اإىل 

التكميلية و�شرفات املقاهي.
اأخرى.  دول  يف  ت�شدد  القيود  لكن 
جديدة  ق��ي��ودا  اأوك��ران��ي��ا  فتعتمد 

ثالثة  مل�����دة   2020 رب���ي���ع  م���ن���ذ 
ال�شلطات  لكن  اأ�شابيع.  اأربعة  اإىل 
التنقل  الثنني  م�شاء  حتى  ت�شمح 
التي  اأمل����ان����ي����ا  يف  امل����ن����اط����ق.  ب����ني 
يف  كبري  ارت��ف��اع  م��ع  القيود  ت�شدد 
الأ�شخا�س  اآلف  جتمع  الإ�شابات 
ال�شبت يف �شتوتغارت غالبيتهم من 
“بو�شع  للمطالبة  ك��م��ام��ات  دون 

حد لديكتاتورية كوفيد«.
ويف ال�شرق الأو�شط يخ�شع لبنان 
من ال�شبت ل�شباح الثالثاء حلجر 
كامل لتجنب تدهور جديد للو�شع 
الوبائي. يف املقابل ح�شر م�شلون 
كني�شة  يف  ال��ف�����ش��ح  ع��ي��د  ق���دا����س 
ي�شعون  وه��م  القد�س  يف  القيامة 
ب��غ��ال��ب��ي��ت��ه��م ك���م���ام���ة، ب���ع���د جناح 
ال��ك��ث��ي��ف��ة. وكانت  ال��ت��ل��ق��ي��ح  ح��م��ل��ة 
املا�شي  العام  الكني�شة مغلقة  هذه 
مبنا�شبة عيد الف�شح للمرة الأوىل 
م��ن��ذ اأك���رث م��ن ق���رن م��ن الزمن. 
وتلقت ليبيا الأحد الدفعة الأوىل 

م���ع اإغ�����الق امل����دار�����س ف��ي��م��ا تغلق 
ت�شيلي كل حدودها وتدخل تدابري 
جديدة يف اليابان يف اإقاليم او�شاكا 
)�شمال  ومياغي  )غ��رب(  وهيوغو 
بالطلب  لل�شلطات  ت�شمح  ���ش��رق( 

م��������������ن ب�����ع�����������س 
امل���ت���اج���ر اإغ�����الق 
وقت  يف  اأب��واب��ه��ا 
اأبكر واإل واجهت 
مالية.  غ����رام����ة 
وت���ف���ر����س ولي���ة 
م�����اه�����ارا������ش�����رتا 
م���������ع ب�����وم�����ب�����اي 
الهند  ع��ا���ش��م��ة 
الق�����ت�����������ش�����ادي�����ة 
اعتبارا من م�شاء 
وحتى  الث����ن����ني 
ن��ه��اي��ة ن��ي�����ش��ان/
حظر  اأب��������ري��������ل 
على  ليليا  جتول 
البالغ  ���ش��ك��ان��ه��ا 

احتمال  م���ع  حمراء”  “منطقة 
كبري لنتقال العدوى، فيما جرت 
احتفالت عيد الف�شح التي ت�شهد 
عادة لقاءات عائلية مو�شعة، و�شط 
امتدت  فرن�شا  يف  ق�����ش��وى.  ق��ي��ود 
م�������ن�������ذ م�����������ش�����اء 
القيود  ال�����ش��ب��ت 
املفرو�شة يف 19 
لت�شمل  مقاطعة 
ك���������ل اأرا����������ش���������ي 
ال�����������ب�����������الد م����ع 
املتاجر  غ��غ��الق 
الرئي�شية  غ���ري 
وح���������������������������ش�������������ر 
ال�����ت�����ن�����ق�����الت يف 
م���������������ش�������اف�������ة ل 
الع�شرة  تتجاوز 
ك�����ي�����ل�����وم�����رتات 
ف�����ي�����م�����ا ت���ب���ق���ى 
مغلقة  امل���دار����س 
الأوىل  ل���ل���م���رة 

ع��دده��م 110 م��الي��ني م��ع حظر 
اأك���رث من  ال��ت��ي ت�شم  ال��ت��ج��م��ع��ات 
املطاعم  واإغ���الق  اأ�شخا�س  اأرب��ع��ة 
واأماكن  وامل�����ش��اب��ح  ال�شينما  ودور 
ال��ع��ب��ادة وال��ف�����ش��ح��ات ال��ع��ام��ة مثل 

نهاية  عطلة  وخ���الل  ال�����ش��واط��ئ. 
للخدمات  ف��ق��ط  ي�شمح  الأ���ش��ب��وع 

اٍل�شا�شية بالعمل.
يف اوروب��ا التي ت�شهد موجة ثالثة 
من الوباء �شنفت اإيطاليا برمتها 

من اللقاحات مع و�شول مئة األف 
جرعة من “�شبوتنيك-يف الرو�شي 
فيه  ت�شهد  وق��ت  يف  طرابل�س  اإىل 

البالد ارتفاعا يف الإ�شابات.
ال�شلطات  �شتمدد  الفيليبني،  يف 
اأك����رث من  ي�شمل  ال����ذي  الإغ�����الق 
ن�شب  م���ع  ���ش��خ�����س  م��ل��ي��ون   24
يف  اإ�شافية  �شحية  وط��واق��م  خيم 
مانيال  يف  امل��ك��ت��ظ��ة  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 

حيث الإ�شابات كثرية جدا.
و�شّجلت فنزويال التي ُتواجه منذ 
بداية اآذار/مار�س موجة ثانية من 
من  قيا�شّياً  رقماً  كورونا،  فريو�س 
اأربع وع�شرين  احلالت يف غ�شون 
اإ�شابة جديدة،   1786 �شاعة بلغ 

ح�شب الأرقام الر�شمّية.
ال��ذي��ن تلقوا جرعة  وجت���اوز ع��دد 
واح�����دة م���ن ال��ل��ق��اح يف ال���ولي���ات 
اأكرث دول العامل ت�شجيال  املتحدة 
للوفيات، اجلمعة عتبة املئة مليون 

�شخ�س يف اإطار حملة مكثفة.
بوفاة  ك���ورون���ا  ف���ريو����س  وت�����ش��ب��ب 
العامل  يف  ا  �شخ�شً  2،847،182
الأول/دي�شمرب  كانون  نهاية  منذ 
اأج���رت���ه  ت����ع����داد  ح�����ش��ب   ،2019
اإىل  ا���ش��ت��ن��اداً  ب��ر���س  وك��ال��ة فران�س 

م�شادر ر�شمّية الأحد
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�إعــــــــــالن
م�شم�س  ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لالقم�شة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1023611 

تعديل ن�شب ال�شركاء
نظر ال�شالم منري احمد من 36% اىل %39

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جري دارى �شولنى تك�شاند

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إلغاء �عالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
النجمة  التجاري:  بال�شم   CN رقم:2204201 
تعديل  طلب  ،بالغاء  والعالم  الإذاعي  لالإنتاج 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شنيور لتجارة املوا�شي والغنام

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:3956572 
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شنيور لتجارة املوا�شي والغنام
SENIOR

اإىل/ �شنيور لتجارة املوا�شي والغنام - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
SENIOR FOR LIFESTOCK AND SHEEP TRADING-  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ت�شدير  4610009
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ا�شترياد  4610008

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13208 بتاريخ 2021/4/6 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�شتاندر درمي للمقاولت العامة  

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:2720524 
تعديل اإ�شم جتاري من/ ا�شتاندر درمي للمقاولت العامة

STANDAR DREAM GENERAL CONTRACTING

اإىل/ ا�شتاندر درمي لل�شيانة العامه
STANDAR DREAM GENERAL MAINTENANCE 

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شيانة املباين  4329901
 تعديل ن�شاط / حذف مقاولت م�شاريع املبانى بانواعها  4100002

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جموهرات 

الماكن
رخ�شة رقم:CN 2312768  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بالتينم  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

للتجارة العامة
رخ�شة رقم:CN 1684272  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13208 بتاريخ 2021/4/6 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شويتيات 

بران�س باكريي
رخ�شة رقم:CN 2480538  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/نق�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

القمر للتجميل الن�شائي
رخ�شة رقم:CN 3845979  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/معر�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الف�شي لل�شيارات
رخ�شة رقم:CN 1005875  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13208 بتاريخ 2021/4/6 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بروكون�شالتينج 

لال�شت�شارات ودرا�شات اجلدوى القت�شادية
رخ�شة رقم:CN 2940072  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13208 بتاريخ 2021/4/6 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املزايا الذهبية لل�شيانة العامة 

رخ�شة رقم:CN 2501757 تقدموا الينا بطلب
   تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة رحمه عبداهلل مبارك بن حميد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف بدر عالق ح�شن عبداهلل احلمادي
تعديل اإ�شم جتاري من/ املزايا الذهبية لل�شيانة العامة

AL MAZAYA AL ZAHABIA GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ توب �شكيور فود خلدمات التو�شيل
TOP SECURE FOOD DELIVERY SERVICES 

تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات تو�شيل الطلبات 8299010
 تعديل ن�شاط / حذف �شيانة املباين 4329901

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13208 بتاريخ 2021/4/6 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/هيدورتيكنك للخدمات البيئية 

رخ�شة رقم:CN 1951381 تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير / اإ�شافة كاى البري جروناو

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احمد �شالح حممد �شهاب الها�شمى  %60
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة الهدف للخدمات البحرية

 ALHADAF MARINE SERVICES
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد �شالح حممد �شهاب الها�شمى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ هيدورتيكنك للخدمات البيئية
HYDROTECHNIK ENVIRONMENTAL SERVICES

اإىل / هيدروتيكنك للخدمات البيئية ذ.م.م
HYDROTECHNIK ENVIRONMENTAL SERVICES L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13208 بتاريخ 2021/4/6 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/امواج لالت�شالت ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1762982 تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شركة الياه لالت�شالت الف�شائية - �س م خ - ياه �شات

AL YAH SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY - PJSC - YAH SAT
 تعديل مدير / اإ�شافة على ها�شم �شيد�شريف �شيدخليل الها�شمى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شتار لالت�شالت الف�شائية - �س م خ
STAR SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY - P J S C
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شركة الياه لالت�شالت الف�شائيه - �س م خ - ياه �شات

AL YAH SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY - PJSC - YAH SAT
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ امواج لالت�شالت ذ.م.م
AMWAJ COMMUNICATIONS L.L.C

اإىل / خزينة ياه �شات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
  YAHSAT TREASURY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ال�شتثمار يف امل�شروعات التجارية و تاأ�شي�شها و ادارتها  6499001
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ال�شتثمار يف امل�شروعات ال�شناعية و تاأ�شي�شها و ادارتها  6499002

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة اإجراء عمليات التمويل  6492007
 تعديل ن�شاط / حذف تركيب و�شيانة معدات اأنظمة الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية  3320003

 تعديل ن�شاط / حذف جتارة اأجهزة ومعدات الت�شال الال�شلكية - باجلملة  4652002
 تعديل ن�شاط / حذف جتارة معدات الت�شال ال�شلكية - باجلملة  4652001

 تعديل ن�شاط / حذف ا�شت�شارات تقنية املعلومات  6202003
 تعديل ن�شاط / حذف الفح�س الفنى لالأجهزة واملعدات الألكرتونية  7120010

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر 
هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13208 بتاريخ 2021/4/6 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/باراماونت لعمال التكيف املركزي ذ.م.م  

رخ�شة رقم:CN 1735885 تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حممد �شالح عبداهلل �شالح القا�شمى من �شريك اإىل مالك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد �شالح عبداهلل �شالح القا�شمى من 51 % اإىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ا�س ام را�شد الرحمن حممد �شفيع الرحمن
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف مري حممد منريالدين �شديق مري جالل الدين احمد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد م�شري الرحمن ليت حممد عبدالرحمن

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13208 بتاريخ 2021/4/6 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مبارك واإخوانه لتجارة عامة ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 3653525 تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مبارك �شعيد عبداجلليل حممد الفهيم %25

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حمد �شعيد عبداجلليل حممد الفهيم  %25

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداجلليل �شعيد عبداجلليل حممد الفهيم  %25

 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شعيد عبداجلليل حممد الفهيم من 1% اإىل %25

والعقارية  املالية  لال�شتثمارات  واخوانه  مبارك  حذف   / وبيع  تنازل  ال�شركاء  تعديل 

- المارات ذ.م.م

MUBARAK & BROTHERS FINANCIAL PROPERTY INVESTMENTS - UAE L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13208 بتاريخ 2021/4/6 

�إعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:اكوا �شرمب لرتبية الحياء املائية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي ، �شرق 4-0.1 ، مبنى دائرة التخطيط 

العمراين والبلديات - بلدية مدينة اأبوظبي
CN 2977580 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�ضركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/اكيورت للمحا�شبة القانونية وال�شت�شارات   2
ال�شريبية ذ.م.م ، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/3/9 وذلك 

بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 
تاريخ التعديل:2021/4/5  - كاتب العدل بالرقم:2105004343 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208
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عربي ودويل

ب�شبب  اليونان  ان��زع��اج  مع  تعليقه  مت  ما  �شرعان  لكن  جمركي،  احت��اد  اتفاق 
اجلزيرة  م��ن  ال�شمايل  الق�شم  الرتكية  ال��ق��وات  حتتل  حيث  ق��رب���س،  ق�شية 
عام  الرتكية”  قرب�س  �شمال  “جمهورية  اأعلنت  وحيث   1974 ال��ع��ام  منذ 
1983 من جانب واحد. يف نهاية عام 1999، منح الأوروبيون تركيا و�شع 
مر�شح بدون حتديد موعد لبدء املفاو�شات. وطلبوا منها حت�شني و�شع حقوق 
“برناجما وطنيا”  اأنقرة  تبنت   ،2001 القت�شادي. يف عام  واأدائها  الإن�شان 
من اجراءات �شيا�شية واقت�شادية، ويف العام 2002 �شوت الربملان على اإلغاء 

عقوبة الإعدام ومنح حقوق ثقافية لالأكراد.
2003 م��ع حزب  ال�شلطة ع��ام  ال��ذي و�شل اىل  اأط��ل��ق رج��ب طيب اردوغ���ان 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  ل��الإ���ش��الح��ات  وا���ش��ع��ا  م�شروعا  والتنمية   ال��ع��دال��ة 
وقعت   ،2005 متوز/يوليو  يف  الأوروب����ي.  الحت���اد  اإىل  الن�شمام  اأم��ل  على 
الع�شر  ال��دول  اإىل  اجلمركي  احتادها  و�شع  ال��ذي  اأنقرة”  “بروتوكول  تركيا 

 •• باري�س-اأ ف ب

عالقات  اأن��ق��رة،  يف  قادتهما  يلتقي  ال��ل��ذان  وت��رك��ي��ا  الأوروب�����ي  الحت���اد  يقيم 
اإىل  و�شول  الإن�شان  حقوق  اإىل  قرب�ِس  من  جبهات.  عدة  على  توتر  ي�شوبها 
ليبيا وعمليات التنقيب يف املتو�شط، موا�شيع اخلالف كثرية بني الأوروبيني 
واأنقرة التي ل تزال عملية ان�شمامها اإىل التكتل يف جمود منذ عدة �شنوات. يف 
12 اأيلول-�شبتمرب 1963 ، وقعت تركيا وهي ع�شو اأ�شا�شا يف جمل�س اأوروبا 
“التي  الأوروب��ي��ة  القت�شادية  املجموعة  مع  �شراكة  اتفاق   1950 ع��ام  منذ 
الع�شوية«. مت جتميد  “اإمكانية  يذكر  الحتاد”  قبل  الأوروب��ي  التكتل  كانت 
 .1980 اأيلول-�شبتمرب  عملية ال�شراكة بعد النقالب الع�شكري يف تركيا يف 
يف عام 1987، قدمت اأنقرة ر�شميا تر�شيحها اىل الحتاد الأوروب��ي. رف�شته 
توقيع  مت   ،1995 يف  و�شيا�شية.  اقت�شادية  م�شاكل  عن  متحدثة  املفو�شية 

2004 ، مبا فيها قرب�س لكنها  اإىل الحت��اد الأوروب���ي يف عام  التي ان�شمت 
اأطلقت مفاو�شات الن�شمام رغم  الأول/اكتوبر،  مل ت�شادق عليه. يف ت�شرين 
معار�شة عدة دول ل �شيما النم�شا. يف منت�شف 2006 مت فتح اأول ف�شل من 
لكن  اأ�شل 35 ف�شال تفاو�شيا �شمن املفاو�شات. وفتح ف�شل ثان يف 2007. 
يف وقت �شريع جدا، تعرثت املفاو�شات. فقد عرقلت اأملانيا وفرن�شا فتح خم�شة 
عنه.  ع��ودة  ل  م�شارا  تركيا  ان�شمام  اأن جتعل  �شاأنها  ك��ان من  ف�شول جديدة 
واقرتحت عام 2009 “�شراكة مميزة لرتكيا لكن لي�س ع�شوية كاملة«. من 
جانبها، ترف�س اأنقرة اأن تو�شع نطاق فوائد اتفاقياتها للتنقل احلر مع التكتل 

الأوروبي لت�شمل قرب�س.
يف  احتجاجات  موجة  قمع  ب�شبب  وتاأخرت   2013 عام  املفاو�شات  ا�شتوؤنفت 
تركيا. يف اأوج اأزمة طالبي اللجوء الفارين من �شوريا باملاليني، زارت امل�شت�شارة 

الأملانية اأنغيال مريكل ا�شطنبول يف ت�شرين الأول/اأكتوبر 2015.

يف اآذار/مار�س 2016 اأبرمت اأنقرة والحتاد الأوروبي اتفاقا يتيح اأن يقلل ب�شكل 
كبري عدد املهاجرين الوافدين اإىل اأوروبا. يف نهاية حزيران/يونيو، مت اإطالق 
ف�شل جديد يتناول ق�شايا امليزانية. لكن العديد من الدول الأوروبية ل �شيما 
اأملانيا �شهدت توترات خطرية مع تركيا بعد النقالب الفا�شل يف متوز/يوليو 
اأنقرة وبرلني  2018، بداأت  اأدى اىل عمليات تطهري كثيفة. يف مطلع  الذي 
عملية تقارب، بعد �شنة ون�شف �شنة من التوتر ب�شبب النزعات ال�شتبدادية يف 
تركيا. يف 15 متوز/يوليو 2019، اعتمد الحتاد الأوروبي �شل�شلة اجراءات 
تقوم  التي  التنقيب  عمليات  ا�شتمرار  على  عقوبات  لفر�س  ومالية  �شيا�شية 
اأثار  بها تركيا ب�شكل غري �شرعي يف املياه الإقليمية لقرب�س رغم حتذيراته. 
اكت�شاف حقول �شا�شعة من الغاز يف هذه املنطقة يف ال�شنوات الأخرية مطامع 
دول جماورة. ويف ت�شرين الأول/اكتوبر، انتقد الحتاد الأوروبي هجوم اأنقرة 

على �شمال �شوريا �شد جمموعة م�شلحة كردية.

تركيا واالحتاد االأوروبي.. عالقات مت�ترة على عدة جبهات 

�جتماع طارئ يف �لناتو
كييف  ب��ني  يت�شاعد  التوتر  اإذن، 
املتحدث  ق���ال  وب��ي��ن��م��ا  وم��و���ش��ك��و، 
ب�����ا������ش�����م ال�����ك�����رم�����ل�����ني دمي�������رتي 
اإن  اأبريل،  الأول من  بي�شكوف، يف 
تهديًدا،  ت�شكل  ل  امل��ن��اورات،  ه��ذه 
اأم������ن  “�شمان  اإىل  وت������ه������دف 
تعترب  ال��ق�����ش��ي��ة  ف����اإن  مو�شكو”، 
خطرية مبا يكفي يف الغرب لإثارة، 
اج��ت��م��اع��ا طارئا  ال���ي���وم،  ن��ف�����س  يف 
طماأن  الوقت،  نف�س  يف  الناتو.  يف 
وزي����ر ال���دف���اع الأم���ري���ك���ي نظريه 
الأوكراين اأندري تاران ب� “الدعم 
امل��ت��ح��دة. ومت  ل��ل��ولي��ات  الثابت” 
4 الف جندي رو�شي  ن�شر قرابة 
اأوك��ران��ي��ا، وفًقا  على احل���دود م��ع 
التي  ت��امي��ز،  ن��ي��وي��ورك  ل�شحيفة 
الأوروبية  القيادة  اأن  اإىل  اأ���ش��ارت 
م�شتوى  رفعت  الأمريكي  للجي�س 

التاأهب اإىل اأعلى م�شتوى.
بوتني؟  ف����الدمي����ري  ي���ري���د  م������اذا 
الدبلوما�شية  ي��ق�����ّش��م  ال�������ش���وؤال 
القيادات  يق�ّشم  ما  بقدر  الغربية 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة. ال��ف��ر���ش��ي��ة الأك����رث 
الرئي�س  ه��ي حم��اول��ة  ت��رج��ي��ًح��ا، 
الغرب،  ع��ل��ى  ال�����ش��غ��ط  ال���رو����ش���ي 
ب�شاأن  امل��ف��او���ش��ات  ت��وق��ف��ت  ح��ي��ث 
اأودى  ال������ذي  دون����ب����ا�����س،  �����ش����راع 
عام  منذ  �شخ�س  األ��ف   13 بحياة 
2014. “هذه لي�شت املرة الأوىل 
بهذه  ب��وت��ني  فيها  يت�شرف  ال��ت��ي 
العلوم  اأ���ش��ت��اذ  ي��ف��ك��ك  ال��ط��ري��ق��ة، 
في�شينكو،  فولودميري  ال�شيا�شية 
اإن زيادة ال�شغط الع�شكري، يعك�س 
�شخطه جتاه التعنت الأوكراين يف 
عملية ال�شالم. بوتني يريد ت�شوية 
التي  فقط  ب�شروطه  ال�شراع  هذا 
تتمثل يف احل�شول على حكم ذاتي 
ودونيت�شك  لوغان�شك  ملقاطعات 
حتركات  اأن  كما  النف�شاليتني، 
��ا و�شيلة  اأي�����شً ال���ق���وات ه����ذه، ه��ي 
�شيما  ل  ال��غ��رب   فعل  رد  لختبار 
حال  يف  اجل����دي����دة   ب���اي���دن  اإدارة 
الحوال  كل  ويف  ال�شراع،  ت�شعيد 

الو�شع خطري جدا«.

�لتهديد يف بحر �آزوف
ل ميكن ا�شتبعاد اخليار الع�شكري. 
يخيم التهديد الأكرب على جنوب 

ورق منذئذ. وبينما تعتقد مو�شكو 
اأن العرتاف ب� “الو�شع اخلا�س” 
لأي  اأ�شا�شي  �شرط  هو  لدونبا�س 
التي  كييف،  ف���اإن  ���ش��الم،  اتفاقية 
على  ال�شيطرة  ا�شتعادة  يف  ترغب 
رو�شيا،  م���ع  ال��ر���ش��م��ي��ة  ح���دوده���ا 
تعتقد اأن �شيًئا لن يحدث طاملا لن 
يكون �شرق البالد منزوع ال�شالح.

توقيع �أكرث من ثالثني 
�تفاقية وقف �إطالق نار

الن���������ش����داد،  ه������ذا  م���واج���ه���ة  ويف 
�شاكنني.  الأوروب������ي������ون  ي���ب���ق  مل 
اجتمعت فرن�شا واأملانيا جمدًدا مع 
نورماندي”،  “�شكل  يف  الطرفني 
وت����ق����ودان م��ف��او���ش��ات ���ش��اق��ة من 
الأمل  ان  غ��ري  ال��ك��وال��ي�����س.  وراء 
ح����ول ط���اول���ة -حتى  اج��ت��م��اع  يف 
بالفيديو  ال����ت����داول  ط���ري���ق  ع���ن 
-ف�������الدمي�������ري ب�����وت�����ني ون����ظ����ريه 
الأوكراين فولودميري زيلين�شكي، 
اإطار  الأم����ر  و”يتطلب  �شعيف. 
ع���م���ل اأك�������رب ب���ك���ث���ري م����ن من����وذج 
نورماندي لل�شغط على رو�شيا”، 
مديرة  داف��ي��دي��وك،  ميكول  تقول 
م���رك���ز اأب����ح����اث ال�����ش��ي��ا���ش��ة. نحن 

بعيدون عن ذلك.
ول��ذل��ك ف���اإن اح��ت��م��ال ال��ع��ودة اإىل 
كما  احلدة”،  “منخف�س  ���ش��راع 
�شنوات،  ع�����دة  م���ن���ذ  احل������ال  ك�����ان 

مرتفع.
نتحدث  اأن  مي���ك���ن  ه����ل  ول����ك����ن   
منخف�شة”،  “حدة  ع����ن  ح���ًق���ا 
في�شينكو،  ف����ول����ودمي����ري  ي����ذّك����ر 
اأوكرانيني  ج��ن��ود  ع�����ش��رة  “يقتل 
اتفاقات  تنفيذ  منذ  �شهر”؟  ك��ل 
مين�شك، يقول جيم�س �شري، وُقتل 
ع����دد م���ن اجل���ن���ود الأوك���ران���ي���ني 
“احلدة  ب��ف��رتة  ي�شمى  م��ا  خ���الل 
يف  ُق���ت���ل  مم���ا  اأك�����رث  املنخف�شة” 
العمل  ما  القتال”.  حلظات  اأ�شواأ 
اإذن؟ وقف اإطالق نار جديد؟ منذ 
ب��داي��ة احل����رب، مت ال��ت��وق��ي��ع على 
اأكرث من ثالثني بني املتحاربني. 
لكن رمب��ا ج��و ب��اي��دن، ال���ذي تابع 
ال�شراع عن كثب عندما كان  هذا 
نائًبا للرئي�س، ميلك خطة �شرية 

يف حمفظته ...
عن الك�ضربي�ش

يف ح��وار مع ق��ادة دونبا�س، الذين 
ه���م دم����ى يف ي���دي���ه. وه����ك����ذا، لن 
ُينظر اإىل رو�شيا على اأنها �شاحبة 
ولكن  ال�����������ش�����راع،  يف  م�������ش���ل���ح���ة 
يجب  ومي�ّشر.  و�شيط  باعتبارها 
األ يقع �شركاوؤنا الدوليون يف هذا 
التو�شية بن�شر قوات  اأي  الفخ!”. 
املنطقة  ه����ذه  يف  ال�����ش��الم  ح��ف��ظ 
مين�شك،  عملية  اإط����الق  واإع�����ادة 
ال���ت���ي دخ���ل���ت ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ عام 
على  ح���ربا  ظ��ل��ت  لكنها   ،2015

ال�شاحلي  ال�شريط  يف  اأوك��ران��ي��ا، 
ال��ق��رم واحلدود  ب��ني �شبه ج��زي��رة 
مييل  اأن  ومي����ك����ن  ال����رو�����ش����ي����ة. 
“اإن�شاء  اإىل  ب���وت���ني  ف���الدمي���ري 
املنطقتني،  ه��ات��ني  ب��ني  ملتقى” 
ميناء  على  اليد  و�شع  خ��الل  من 
م��اري��وب��ول ال���ش��رتات��ي��ج��ي، وعن 
من  الأوك��ران��ي��ني  ا�شتبعاد  طريق 

بحر اآزوف.
يف مو�شكو، يثري البع�س مثل هذا 
دونبا�س  “�شكان  علًنا.  ال�شيناريو 

للرو�س، �شيكون لهذا اخليار ميزة 
احلفاظ على الرتتيبات الإقليمية 
با�شتئناف  وال�������ش���م���اح  ال���ق���ائ���م���ة، 

العمليات الع�شكرية يف اأي وقت.«
الأوك���راين  للرئي�س  بالن�شبة  اأم��ا 
ال�����ش��اب��ق ب��ي��رتو ب��ورو���ش��ن��ك��و، فاإن 
اأجندة خمتلفة  الكرملني  لرئي�س 
تزايدت  ك��ي��ف  “انظروا  مت���اًم���ا: 
ال����وب����اء، وك���ي���ف يرتكز  خم�����اوف 
التطعيم بدًل  العامل على  اهتمام 
قال  الرو�شي”،  ال��ت��ه��دي��د  م���ن 

الفرن�شية،  لك�شربي�س  ل�شحيفة 
تغرّي  ك����ي����ف  ان������ظ������روا  �����ا  واأي�����������شً
دبلوما�شية اللقاح الرو�شية الراأي 
جتاه رو�شيا! مل يخرت بوتني هذه 

اللحظة �شدفة«...
ال�شابق  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  وح�����ش��ب 
الرو�شي  اجل��ي�����س  ح�����ارب  ال�����ذي 
“هدفه هو  ح��ك��م��ه،  ف���رتة  خ���الل 
لك�شر  لال�شت�شالم  اأوك��ران��ي��ا  دف��ع 
اإجبار  ي��ري��د  اإن���ه  ال��ع��ق��وب��ات.  قفل 
احلكومة الأوكرانية على الدخول 

من  ج������زًء  ي���ك���ون���وا  اأن  ي����ري����دون 
ونحن  وال�����ش��خ��ي،  العظيم  وطننا 
ذل���ك...  م��ن  بتمكينهم  م��ل��زم��ون 
اإىل  دونبا�س  اأع��ي��دي  رو�شيا،  اأّم��ن��ا 
يناير،   28 يف  اأع��ل��ن��ت،  الوطن”، 
قناة  �شيدة  �شيمونيان،  مارغريتا 
التلفزيونية  املحطة  اليوم،  رو�شيا 

املعروفة بولئها لبوتني. 
يف الآون���ة الأخ����رية، يف 20 و21 
الكرملني  رئي�س  اأم�����ش��ى  م��ار���س، 
التايغا  يف  الأ���ش��ب��وع  نهاية  عطلة 

ال�����ش��ي��ب��ريي��ة م����ع وزي������ر دف���اع���ه، 
يجتمعا  “مل  ����ش���وغ���و.  ���ش��ريج��ي 
الغابة”،  ل�شرب اجلعة وال�شري يف 
قال �شاخرا جيم�س �شري، الباحث 
والأمن  للدفاع  ال���دويل  امل��رك��ز  يف 
حديثة.  م��ذك��رة  يف  اإ���ش��ت��ون��ي��ا،  يف 
وعو�س هجوم وا�شع النطاق، يرى 
هذا اخلبري الع�شكري ن�شر “قوات 
طول  على  رو�شية  �شالم”  حفظ 
الأرا�شي  يف  اأي  ال��رت���ش��ي��م،  خ��ط 
النف�شاليون،  ي��ح��ت��ل��ه��ا  ال����ت����ي 

من�ضوب �لتوتر يت�ضاعد على �حلدود:

هل �صي�صعل ب�تني جمددا فتيل احلرب يف اأوكرانيا...؟
ترغب كييف يف ��ضتعادة �ل�ضيطرة على حدودها �لر�ضمية, و�أن يكون �ضرق �لبالد منزوع �ل�ضالح

•• الفجر –خرية ال�سيباين
�ملروحيات  وبــالــيــه  �ملـــدرعـــة,  �لــعــربــات  �ــضــفــوف 
�أيــام,  منذ   ... �لدبابات  حتمل  �لتي  و�لقطار�ت 
�حلدود  على  �لرو�ضية  �لــقــو�ت  حتركات  ��ضتدت 

�الأوكر�نية, 
كر��ضنود�ر  منطقتي  ويف  �لقرم,  جزيرة  �ضبه  ويف 
ورو�ضتوف, ت�ضهد على ذلك �لعديد من �ل�ضور ومقاطع 
�لفيديو �ملن�ضورة على �ل�ضبكات �الجتماعية. يف 2 
�أوروبا  يف  و�لتعاون  �الأمــن  منظمة  �ضجلت  �أبريل, 
�أربعة  ُقتل  �لنار, بينما  �إطالق  �نتهاًكا لوقف   225
-وهي  معركة  يف  مار�ش   26 يف  �أوكــر�نــيــني  جنود 

�الأكرث دموية منذ بد�ية �لعام.
ماذا يريد بوتني؟

الرئي�س الوكراين... مفاو�شات يف الكوالي�س

هل هي احلرب من جديد؟

بيرتو بورو�شنكو يحذر من الرو�س

 التهديد االأكرب يخيم على جن�ب اأوكرانيا, يف ال�صريط ال�صاحلي بني �صبه جزيرة القرم واحلدود الرو�صية

تعتقد مو�ضكو �أن �العرت�ف بالو�ضع �خلا�ش 
لدونبا�ش هو �ضرط �أ�ضا�ضي الأي �تفاقية �ضالم

حتركات الق�ات الرو�صية على ط�ل 
احلدود االأوكرانية تثري قلق الغرب 

حترك �لقو�ت هذ� و�ضيلة الختبار رد فعل 
�إد�رة بايدن �جلديدة يف حال ت�ضعيد �ل�ضر�ع

ال�صني تعتمد »امل�اجهة الق�ية« ردا على �صغ�ط الغرب  •• بكني-اأ ف ب

يف م��واج��ه��ة اخل��الف��ات امل��ت��زاي��دة م��ع ال��غ��رب، ب��ات��ت ال�شني ت��رد ب�شكل 
ت��رتدد يف  ل  “ذئاًبا حماربة”  وتطلق  دبلوما�شية جاحمة  مبا�شر عرب 

الك�شف عن اأنيابها.
النتهاكات  ب�شبب  ال�شني  على  الأخ��رية  الغربية  العقوبات  اأعطت  وقد 
امل�شلمني  وق�شية  �شينجيانغ  منطقة  يف  الن�����ش��ان  حل��ق��وق  املفرت�شة 

الأويغور الدبلوما�شيني ال�شينيني اأ�شباًبا اإ�شافية للرد.
لقد وىل الزمن الذي كان يدافع فيه الزعيم ال�شيني دنغ ه�شياو بينغ 
1978 و1992 عن اعتماد دبلوما�شية حذرة تو�شي  الذي حكم بني 
الوقت  اأن يحني  وانتظر  قوتك،  تظهر  “ل  ماأثور:  �شيني  بقول  عماًل 

املنا�شب«.
تغري التوجه على نحو كبري مع و�شول الرئي�س �شي جينبينغ اإىل رئا�شة 

احلزب ال�شيوعي يف نهاية 2012، وبداأ تدريجيا يف تغيري ذاك النهج.
خ�شو�شا اىل دبلوما�شيني �شينيني  املحارب”  “الذئب  ي�شري م�شطلح 
يدافعون بكل قوة عن مواقف بالدهم على تويرت رغم ان �شبكة التوا�شل 

الجتماعي هذه حمظورة يف ال�شني.
يجري التداول بهذه العبارة منذ �شنوات يف ما يخ�س ال�شوؤون ال�شينية 
على  بطل  فيه  يحارب  �شيني  ت�شويق  فيلم  عنوان  من  م�شتوحاة  وه��ي 

غرار رامبو مرتزقة غربيني.
خالل رئا�شة دونالد ترامب، كانت بكني تربر هذا النهج باملواقف احلادة، 
البعيدة عن الدبلوما�شية، التي كان يطلقها الرئي�س الأمريكي ال�شابق.

حول جرائم حرب مرتكبة يف اأفغان�شتان.
“مثرية  باأنها  كانبريا  و�شفتها  التي  للجدل  املثرية  ال�شورة  واأظهرت 
لال�شمئزاز” رجال يرتدي زي جندي اأ�شرتايل ومي�شك ب�شكني ملطخة 
اأفغاين. اأعطى و�شول جو بايدن اإىل الرئا�شة  بالدماء فوق عنق طفل 
اأكرب  اأك���رث �شلمية ب��ني  ال��ع��ودة اإىل ع��الق��ة  اأم���ال يف  ب��ك��ني  الأم��ريك��ي��ة 

اقت�شادين يف العامل.
�شيني-اأمريكي  توا�شل  اأول  لكن 
يف حقبة بايدن، �شهد على العك�س، 
اثناء  اجلانبني  م��ن  ح��ازم��ا  خطابا 

انعقاده يف األ�شكا.
اأعلى  جي�ش�����ي  ي��ان�����������������غ  وه��اج�����������������م 
دبلوما�ش�����ي  ���ش�����������ي��وع��ي  م�������ش���وؤول 
اخلارجي������ة  وزي��������������������������ر  ���ش��ي��ن��ي 
بح�������دة  بلينكني  اأنتوين  الأمريكي 
ما اأثلج �شدر الأو�ش��������اط القومي�����ة 

يف ال�شني.
وقال ماتيو دو�شاتيل مدير برنامج 
اآ�شيا يف معهد مونتني لالأبحاث عن 
قوي”  “خطاب  اإن��ه  جي�شي  موقف 

منذ ذلك احلني، جلاأ العديد من الدبلوما�شيني ال�شينيني اإىل تويرت 
للدفاع، وب�شدة يف بع�س الأحيان، عن موقف حكومتهم.

اإحدى �شخ�شيات هذا اجليل من الدبلوما�شيني هو الناطق با�شم وزارة 
اخلارجية ت�شاو ليجيان.

ال��وب��اء، ت�شبب ت�شاو يف ج��دل ح��اد من خالل  يف العام املا�شي يف خ�شم 
ع�شكريني  ري���ا����ش���ي���ني  اإن  ق����ول����ه 
كوفيد-19  جلبوا  رمبا  اأمريكيني 

اىل ال�شني.
اته�����ام���ات  ع��ل��ى  ردا  ذل���ك  ج�����������������اء 
ت���رام���ب ال�����ذي غ��ال��ب��ا م��������������ا و�شف 
�شيني”  “فريو�س  ب���ان���ه  ك���ورون���ا 
ب�����ان  اأدل��������������������ة  ب����دون  ل��ك��ن  م���وؤك���دا 
ال���ف���ريو����س ق���د ي���ك���ون ت�����ش��رب من 

خمترب �شيني.
واأثري جدل جديد يف كانون الأول/

دي�شمرب مع ا�شرتاليا. فعلى خلفية 
ال��ت��وت��ر م��ع ه���ذا ال��ب��ل��د اأث����ار ت�شاو 
كانبريا  غ�شب  امل���رة  ه��ذه  ليجيان 
للجدل  م��ث��ري  ���ش��ور  م��ون��ت��اج  ب�شب 

بت�شريحات  الدلء  على  ال�شينيني  الدبلوما�شيني  “�شجع  اأن��ه  يبدو 
نارية«.

وبعد اأ�شبوع، و�شف القن�شل العام ال�شيني يف ريو دي جانريو يل يانغ 
اىل  وت��وج��ه  املتحدة”  للوليات  ح��ار���س  “كلب  باأنها  كندا  تويرت  على 
الدوائر  يف  معتاد  غ��ري  بتعبري  ت���رودو  جا�شنت  الكندي  ال���وزراء  رئي�س 

الدبلوما�شية بكلمة “ولد«.
اأما ال�شفارة ال�شينية يف فرن�شا، فقد و�شفت باحثا يف موؤ�ش�شة الأبحاث 
ال�شرتاتيجية اأنطوان بونداز بانه “�شبع جمنون” ، وقزم اأيديولوجي” 

ب�شبب مواقفه املناه�شة لل�شني.
واعترب اخلبري ال�شيا�شي �شونغ جا ايان من جامعة �شنغافورة الوطنية 
اأن الدول التي تعتمد على ال�شوق ال�شينية “اأكرث ا�شتعداًدا للر�شوخ” 

ملواقف بكني.
ال�شينية  الغ�شب  امل�شتهدفة بنريان  ال��دول  العك�س من ذلك، فان  على 
ال�شغوط  مع  التعامل  على  اخل��ربة  فلديها  وا�شرتاليا،  كندا  وحتديدا 
ال�شينية والت�شدي لها. مع ذلك ميكن لبكني اأي�شا تكثيف �شغطها عرب 

الإنرتنت لإظهار ما تكلفه معار�شة ال�شني ، كما يحذر دو�شاتيل.
لكن ب�شرط ا�شتخدام هذه ال�شبكات ب�شكل �شحيح.

لل�شفري  ت��وي��رت  م��وق��ع  على  ر�شمي  ح�شاب  اأع��ط��ى  اأيلول-�شبتمرب،  يف 
بفيديو  اإع��ج��اب  اإ���ش��ارة  مينغ،  �شياو  ليو  بريطانيا  يف  ال�شابق  ال�شيني 

اإباحي.
بعدها  ليو  وتقاعد  قر�شنة.  عملية  اأن��ه��ا  اآن�����ذاك  ال�ش����فارة  واأك����دت 

باأ�شهر.
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 منوذج اعالن الن�شر عن التجديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 �شبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية. 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :-  
املودعة بالرق�م :   156307      و امل�شجلة  حتت الرقم  156307  

بتاريخ :  31 / 5 / 2015  
با�ش������م : اأم�ش�س لتقنية املعلومات �س.ذ.م.م.

و عنوانه : �س.ب 1121080 دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ضورة �لعالمة 

من  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
تاريخ: 25 / 4 / 2021

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

منوذج �إعالن �لن�ضرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 102582بتاريخ: 2007/11/13
امل�شجلة بالرقم: 102582بتاريخ: 2009/12/15

باإ�شم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2020/11/26   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

EAT 167474

منوذج �إعالن �لن�ضرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 216352 بتاريخ: 2014/08/21

امل�شجلة بالرقم: 216352 بتاريخ: 2016/11/23
باإ�شم املالك: يونيليفر ان يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2020/11/26   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

EAT 167474

منوذج �إعالن �لن�ضرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 218967بتاريخ: 2014/10/01

امل�شجلة بالرقم: 218967بتاريخ: 2015/02/25
باإ�شم املالك: يونيليفر ان يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 29
تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2020/11/26   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

EAT 167474

منوذج �إعالن �لن�ضرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 256905بتاريخ : 2016/07/20
امل�شجلة بالرقم : 256905بتاريخ : 2017/02/13

باإ�شم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30
تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2020/11/26   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

EAT 167474

منوذج �إعالن �لن�ضرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 32406 بتاريخ: 1999/07/31
امل�شجلة بالرقم: 32406بتاريخ: 2000/03/06

باإ�شم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 29
تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2020/11/26 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

EAT 167474

منوذج �إعالن �لن�ضرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 17449بتاريخ : 1996/07/24
امل�شجلة بالرقم : 17449بتاريخ : 1998/06/10

باإ�شم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2020/11/26   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

EAT 167474

منوذج �إعالن �لن�ضرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 218965بتاريخ: 2014/10/01
امل�شجلة بالرقم: 218965بتاريخ: 2015/02/25

باإ�شم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2020/11/26   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

EAT 167474

منوذج �إعالن �لن�ضرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 256817بتاريخ : 2016/07/20
امل�شجلة بالرقم : 256817بتاريخ : 2017/02/13

باإ�شم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2020/11/26   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

EAT 167474

منوذج �إعالن �لن�ضرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 280278بتاريخ: 2017/09/28
امل�شجلة بالرقم: 280278بتاريخ: 2018/07/11

باإ�شم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2020/11/26   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

EAT 167474

منوذج �إعالن �لن�ضرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 1310بتاريخ: 1993/07/31
امل�شجلة بالرقم: 1310بتاريخ: 1994/12/27

باإ�شم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.
ا�شم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2020/11/26   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

EAT 167474

منوذج �إعالن �لن�ضرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 216353بتاريخ: 2014/08/21
امل�شجلة بالرقم: 216353بتاريخ: 2016/11/23

باإ�شم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2020/11/26   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

EAT 167474

منوذج �إعالن �لن�ضرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 218968بتاريخ: 2014/10/01
امل�شجلة بالرقم: 218968بتاريخ: 2015/02/25

باإ�شم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2020/11/26   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

EAT 167474

منوذج �إعالن �لن�ضرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 256907بتاريخ : 2016/07/20
امل�شجلة بالرقم : 256907بتاريخ : 2017/02/13

باإ�شم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2020/11/26   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

EAT 167474

منوذج �إعالن �لن�ضرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 32407بتاريخ: 1999/07/31
امل�شجلة بالرقم: 32407بتاريخ: 2000/03/06

باإ�شم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2020/11/26   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

EAT 167474

منوذج �إعالن �لن�ضرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 1321بتاريخ : 1993/07/31
امل�شجلة بالرقم : 1321بتاريخ : 1994/12/27

باإ�شم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2020/11/26   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

EAT 167474

منوذج �إعالن �لن�ضرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 218963بتاريخ: 2014/10/01
امل�شجلة بالرقم: 218963بتاريخ: 2015/02/25

باإ�شم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 29
تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2020/11/26   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

EAT 167474

منوذج �إعالن �لن�ضرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 227012بتاريخ : 2015/02/12
امل�شجلة بالرقم : 227012بتاريخ : 2015/06/07

باإ�شم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2020/11/26   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

EAT 167474

منوذج �إعالن �لن�ضرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 280273بتاريخ: 2017/09/28
امل�شجلة بالرقم: 280273بتاريخ: 2018/07/11

باإ�شم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2020/11/26   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

EAT 167474

منوذج �إعالن �لن�ضرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 331858بتاريخ : 2020/07/01
امل�شجلة بالرقم : 331858بتاريخ : 2020/09/10

باإ�شم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2020/11/26   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

EAT 167474
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عربي ودويل

•• الفجر – خرية ال�سيباين

�ل�ضديدة,  معار�ضته  �أن  �أبـــًد�  يتخيل  يكن  مل  رمبــا 
�إد�رته  ب�ضاأن  بول�ضونارو  جايري  للرئي�ش  عام,  طيلة 
لالأزمة �ل�ضحية, �ضتاأخذ مثل هذ� �ملنعطف �لعنيف. 
حا�ضره �ملتظاهرون “�ملتع�ضبون” يف منزله, و��ضطر 
حاكم �ضاو باولو, من ميني �لو�ضط, جو�و دوريا, �إىل 
مقر  باندير�نت�ش”,  دو�ــش  “باال�ضيو  �إىل  �النتقال 

�أعرب  وقــد  ــددة.  حم غري  لفرتة  �لر�ضمي,  �إقامته 
�إنكار �لوباء �إىل طائفة غري  “يتحّول  �أ�ضفه باأن  عن 

مت�ضاحمة و�ضلطوية«.
على  �ملظلمة”,  �الأزمــنــة  �إىل  –”�لعودة  �حلـــادث 
�الأعــمــال,  رجــل  ــان  ره ذلــك  مــع  حــد قوله -يج�ضم 
تقدمي  عاًما:   63 �لعمـــــر  من  �لبالـــــغ  و�ملليونيــــر, 
 2022 �أكتوبر  يف  �لرئا�ضــــية  �النتخابـات  يف  بديل 
�ملناه�ش  بول�ضونارو,  بزعامة  �ليمني  �أق�ضى  �ضد 

�لر�ديكايل  وللي�ضار  للقاح,  و�ملناه�ش  للكّمامة 
بزعامة لوال د� �ضيلفا, �لذي �نطلق بدوره يف �ل�ضباق 

�النتخابي.
و�ضف بول�ضونارو بـ “�ملختل عقليا«

وزير  باإقالة  جمــدد�  �لدولة  رئي�ش  بــرز  وبينمــــا 
�إىل  �لرئي�ضيني  �جلي�ش  قـــادة  ودفــــــع  دفــاعــه, 
تر�ّضحه  حت�ضني  على  دوريا  جو�و  يعمل  �ال�ضتقالة, 

ببطء.

 ليربالًيا اقت�صادًيا وحمافًظا اأمنّيا,  
يراه البع�ش برل�صك�ين اال�صت�ائي 

ج�او دوريا, من اأ�صد املنتقدين 
لل�صيا�صة ال�صحية للرئي�ش ب�ل�ص�نارو

قبل انتهاء �شهر الع�شل

حاكم �شاو باولو يدخل ال�شباق الرئا�شي

ان�شار بول�شونارو يحا�شرون بيته

 مقتل 4 جن�د من النيجر يف هج�م »اإرهابي« مزدوج 
عن  ال�شتقالل  منذ  دميوقراطي  انتقال  يف  ال�شلطة  اإىل  ي�شل 
يف  “اإرهابيون”  يرتكبها  حرب”  ب�”جرائم   1960 يف  فرن�شا 
العامل  دول���ة يف  اأف��ق��ر  ه��ي  والنيجر  تن�شيبه.  خ��ط��اب  ب���الده يف 
بح�شب موؤ�شر التنمية الب�شرية لدى الأمم املتحدة. وهي تواجه 
اأو تنظيم  القاعدة  بتنظيم  ي�شنها متمردون مرتبطون  هجمات 
داع�س الذين يعربون من مايل وبوركينا فا�شو يف الغرب، اأو بوكو 
حرام يف جنوب �شرق البالد. وت�شببت ال�شطرابات مبقتل اآلف 

ال�شخا�س وفرار مئات الآلف من منازلهم.
وازدادت الهجمات على املدنيني منذ بداية العام يف النيجر حيث 
ُقتل اأكرث من 300 �شخ�س يف ثالث موجات من الهجمات على 
ق��رى وخميمات يف غ��رب ال��ب��الد عند احل���دود م��ع م��ايل. ووقع 

 •• نيامى-اأ ف ب

اأعلنت وزارة الدفاع النيجرية مقتل اأربعة من جنودها  اأول اأول 
اأم�س ال�شبت يف هجوم “اإرهابي” مزدوج يف جنوب �شرق البالد، 

غداة اأداء الرئي�س اجلديد حممد بازوم اليمني الد�شتورية.
قتلوا يف هجومني  اإرهابيني”  “عدة  اأّن  وذكرت ال��وزارة يف بيان 
م�شتخدمة  ع�شكرية،  مواقع  ال�شبت  �شباح  ا�شتهدفا  متزامنني 

التعبري امل�شتعمل دوما لو�شف امل�شلحني.
دولة  من  اآت��وا   ... بال�شالح  “املدججني  املهاجمني  اأّن  واأ�شافت 
جمموعات  ت��ن�����ش��ط  ح��ي��ث  ن��ي��ج��ريي��ا  اإىل  اإ����ش���ارة  يف  جماورة” 
اأول رئي�س  ب��ازوم،  ن��ّدد  مرتبطة بحركة بوكو ح��رام . واجلمعة، 

اآخر هذه الهجمات الوا�شعة يف 21 اآذار/مار�س يف منطقة تاهوا 
ل��ل��ط��وارق ومع�شكرات  ق��رى  ث��الث  141 يف  واأ���ش��ف��ر ع��ن مقتل 
الدولية  فرن�شا  اإذاع���ة  مع  مقابلة  يف  ب��ازوم  وا�شتبعد  جم���اورة. 
اأن  الإرهابيني، موؤكدا  اأي حوار مع  24 موؤخرا  و�شبكة فران�س 
الو�شع يف بالده يختلف عن الو�شع يف مايل. وقال “ل ميكننا 
ت�شور اأي حوار من اأي نوع لأنه ل يوجد زعيم  نيجري واحد ول 

قاعدة  واحدة على اأرا�شينا«.
اأي�شا  النيجر  حكومة  اأعلنت  الإره��اب��ي��ني،  ن�شاط  جانب  واإىل 
نار قرب  اإط��الق  بعد ح�شول  انقالب”  “حماولة  اأنها احبطت 
مقر الرئا�شة يف العا�شمة نيامي قبل يومني فقط من تن�شيب 

الرئي�س بازوم.

اإ�صابات ك�رونا الي�مية يف الهند تتخطى 100 األف 
•• نيودلهي-رويرتز

اأم�س الثنني لت�شبح  الإ�شابات مبر�س كوفيد-19  اأع��داد  ارتفاعا قيا�شيا يف  الهند   �شجلت 
ثاين دولة يف العامل ت�شجل اإ�شابات يومية تتجاوز املئة األف، يف حني ينظم ال�شيا�شيون جتمعات 

انتخابية �شخمة مما يزيد املخاوف من انت�شار اأكرب للفريو�س.
وا�شتقبلت امل�شت�شفيات يف ولية مهارا�شرتا، وهي اأ�شد الوليات الهندية نكبة بالوباء، اأعدادا 
الليلة  حالة   57074 بلغت  قيا�شية  اإ���ش��اب��ات  ال��ولي��ة  و�شجلت  املر�شى  م��ن  طاقتها  تفوق 
اأدنى  بلغت  اأن  منذ  تقريبا  �شعفا   12 اإىل  البالد  يف  اليومية  الإ���ش��اب��ات  وارتفعت  املا�شية. 
م�شتوياتها يف فرباير- �شباط عندما خففت ال�شلطات اأغلب القيود وتوقف غالبية النا�س عن 
و�شع الكمامات واتباع قواعد التباعد الجتماعي. واأظهرت بيانات وزارة ال�شحة ارتفاع حالت 
الإ�شابة اليومية بالفريو�س 103558 اليوم لي�شل بذلك العدد الإجمايل اإىل 12.6 مليون 

وهو ثالث اأعلى رقم بعد الوليات املتحدة والربازيل.

�لرئا�ضية �لرب�زيلية 2022:

ماكرون الربازيلي, يف ث�ب رجل العناية االإلهية...!
حاكم �ضاو باولو من ميني �لو�ضط, يطرح نف�ضه بديال عن ي�ضار لوال وميني بول�ضونارو 

ك��ّم��ام��ت��ه ال�����ش��وداء الأب���دي���ة على 
القنوات  ب����ني  ي���ت���ج���ول  وج����ه����ه، 
بي  وع��ل��ى  املحلية،  التلفزيونية 
اإن، حيث و�شف  اإن  بي �شي و�شي 
ال��رئ��ي�����س م���وؤخ���ًرا ب���اأن���ه “خمتل 

بهدف واحد: عقلًيا”، 
للوباء  ت�شّديه  م��ن  ال�ش���تفادة   
ت�ش�����ّجل  ح���ني  يف  منطقت����ه،  يف 
حال�����ة  األ��������������������ف   325 ال���ب���الد 
الفا   66 اأكث�����ر من  منها  وف������اة، 
رق�����م  وه�����و  وح�������ده،  م��ار���س  يف 

قيا�ش���ي جديد.
 ل يوجد نق�س يف الثناء: “لول 
لكّنا  العلم،  على  القائمة  الإدارة 

اأياًما من الرعب كما راأينا  ع�شنا 
�شاو  نائب  يحييه  ماناو�س”،  يف 
جونيور،  بوزيال  نيكولينو  باولو 
لبول�شونارو.  حمبط  موؤيد  وهو 
“قام مبا�شرة بت�شكيل جلنة  لقد 
وال��ع��ل��م��اء لتوجيه  الأط���ب���اء  م��ن 
اأ���ش��ت��اذ العلوم  ي��وا���ش��ل  ق���رارات���ه، 
فاو�شتو،  ���ش��ريج��ي��و  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
م��ن م��وؤ���ش�����ش��ة ف��رن��ان��دو هريك 
ك��اردو���ش��و، ث��م ب���ادر ب���اإب���رام عقد 
�شينوفاك،  ال�شيني  املخترب  م��ع 
وا�شتخدم قدرات معهد بوتانتان 
لالأبحاث لإنتاج اللقاحات يف �شاو 

باولو ل�شالح الربازيل.

الرت�شح.  على  ق��ادًرا  يكون  اأن  يف 
م���وؤ����ش�������س جم���م���وع���ة اإع���الن���ي���ة 
وم����ق����دم ب����رام����ج ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة يف 
اأوق���ات ف��راغ��ه، لطاملا ك��ان ُينظر 
اأنه رجل  اإىل هذا الع�شامي على 

متعجرف ومبتذل. 
باري�س  يف  م���ن���ف���ّي  ن���ائ���ب  جن����ل 
اُتهم  الديكتاتورية،  فرتة  خالل 
عام  باولو،  ل�شاو  ال�شابق  العمدة 
العام  امل����ال  ب��ا���ش��ت��خ��دام   2018
ويتعلق  ل�������ش���ورت���ه.  ل���ل���رتوي���ج 
التحدي الثاين بحزبه ال�شيا�شي، 
احلزب الدميقراطي الجتماعي 
رئا�شية  منذ  املن�شي  ال��ربازي��ل��ي، 

 هناك نق�س يف اجل��رع��ات ولكن 
لوله ما كان هناك م�شل متوفر 

يف البالد«.

»ماكرون �لرب�زيلي«
 �ضّيد �للقاح

يف امل���دن ال��ك��ربى، جت���اوز معدل 
ا���ش��ت��ي��ع��اب ال��ع��ن��اي��ة امل���رك���زة 91 

على دعمه... ليربالًيا اقت�شادًيا، 
بالق�شايا  يتعلق  فيما  وحمافًظا 
يحب  ال���ذي  ال�شخ�س  الأم��ن��ي��ة، 
اأن يقدم نف�شه على اأنه “ماكرون 

الربازيلي”..
اأنه  على  اآخ����رون  ي�����ش��وره  بينما   
مطالب  ال�شتوائي،  برل�شكوين 
برتوي�س ما�شيه من اأجل الأمل 

ب�����امل�����ائ�����ة. وت�������ش���ت���م���ر ط����واب����ري 
امل�شاعدات الغذائية من اجلمعيات 
يف الزدي��اد، وكذلك عدد القتلى، 

21 الفا يف عام واحد. 
منا�شدته  احل����اك����م  وي����وا�����ش����ل 
ب������ال ك����ل����ل م������ن اأج���������ل اح�������رتام 
واإجراءات  ال�شحي  الربوتوكول 
على  ال�شحي،  واحل��ج��ر  الوقاية 

جتاوزته  الذي  بول�شونارو  عك�س 
الأحداث. 

لقد مر وقت -يف منت�شف احلملة 
النتخابية لعام 2018 -عندما 
نف�س  يتقا�شمان  ال��رج��الن  ك���ان 
ارتدى  وح��ي��ث  والآراء،  الأف���ك���ار 
حماًطا  ق��م��ي�����ش��ا  دوري�������ا  ج������واو 
عالمة  “بول�شودوريا”،  ب�شعار 

على  ح�شل  ح��ي��ث   ،2018 ع���ام 
4 فا�شل 7 باملائة من الأ�شوات. 
ان الرجل ينطلق من بعيد، لكن 
للوقت احكامه. ح�شب ا�شتطالع 
بي�شكيا�س  ب��اران��ا  اأج��رت��ه  ل��ل��راأي 
ُن�����ش��ر يف اأوائ������ل م���ار����س، ف����اإن 5 
فا�شل 3 باملائة فقط من الذين 
مت ا�شتجوابهم �شي�شوتون ل�شالح 
فا�شل   11 مقابل  دوري���ا،  ج���واو 
الكاريزمي  ل��ل��ق��ا���ش��ي  ب��امل��ائ��ة   6
العدل  وزي�����ر  م������ورو،  ���ش��ريج��ي��و 
ال�شابق، و�شيفوز لول بن�شبة 18 
 32 بن�شبة  وبول�شونارو  باملائة، 

فا�شل 2 باملائة.

العدد 13208 بتاريخ 2021/4/6 
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  9184/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/1523 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 85.360.25 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
�شفته    - ع��ام��ة  م�شاهمة  �شركة   - ال���ش��الم��ي  الم����ارات  : م�شرف  الإع����الن  ط��ال��ب 

بالق�شية : طالب التنفيذ 
وميثله:فهد احمد علي حممد بن متيم - �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه: 1- حممد نبوي حممد يون�س - �شفته بالق�شية : منفذ �شده
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )85360.25( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13208 بتاريخ 2021/4/6 

اعالن بالن�صر 
                      يف الدعوى رقم  219/2020/250 بيع عقار مرهون 

مو�شوع الدعوى : طلب احلجز على عقار متهيدا لبيعه باملزاد العلني وفقا لحكام املادة رقم 
)26( من القانون رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن الرهن التاأميني يف امارة دبي يف حدود مبلغ 

وقدره )4234993.50( درهم 
طالب الإعالن : حبيب بنك اي  جي زيوريخ -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله:احمد ح�شن رم�شان اآل علي - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه: 1- اجنم احمد - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل الإقامة 
�شكنية  �شقة  اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن  بانه مت احلجز على  نعلنكم   : الإع��الن  مو�شوع 
- املنطقة نخلة جمريا - رقم الر�س 1123 - ا�شم املبنى جا�س فلقة - رقم العقار 305 - وفاءا 

للمبلغ املطالب به وقدره )1.800.000( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13208 بتاريخ 2021/4/6 
اعالن بالن�صر        
 1264/2021/60 امر اأداء 

�إعالن �أمر �أد�ء بالن�ضر
تفا�ضيل �الإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليهما : 1- تيا لال�شتثمار �س.ذ.م.م 2- ح�شني علي مرت�شى  
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :جلف هاو�شينج �شوليو�شنز )يو ايه اي( 3 �س.ذ.م.م 
طلب ا�شت�شدار امر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/2/28 الزام املدعي 
عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية مبلغا وقدره )1.498.500( درهم مليون واربعمائة 
وثمانية وت�شعون الفا وخم�شمائة درهم - والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ا�شتحقاق 
كل �شيك وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  

ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13208 بتاريخ 2021/4/6 
اعالن بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 998/2021/60 امر اأداء
ب�شداد مبلغ )29000( درهم  املدعي عليه  بالزام  با�شدار المر  الدعوى:املطالبة  مو�شوع 

والفائدة القانونية 12% والزامها بامل�شاريف واتعاب املحاماة.
طالب العالن:  خالد خليفه �شيف �شامل النعيمي - �شفته بالق�شية:  مدعى

املطلوب اعالنهم:   1- رويدا اكمد امبا�س  - �شفته بالق�شية:  مدعى عليه
مو�شوع الإعالن :  طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 15-

2-2021 باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ ) 29.000 درهم ( ) ت�شعة وع�شرون الف 
درهم(. والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف:2021/2/8 وحتى 
املحاماة ولكم  اتعاب  الف درهم مقابل  وامل�شاريف ومبلغ  بالر�شوم  الزامه  ال�شداد مع  متام 

احلق يف ا�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن.
رئي�س ال�صعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13208 بتاريخ 2021/4/6 

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 975/2021/16 جتاري جزئي 

مو�شوع الدعوى : املطالبة مببلغ وقدره )420.000( درهم والفائدة القانونية 9% والر�شوم 
وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب الإعالن / 1-�شلطان حممد ابراهيم �شارجن -  �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  اوتولند للتجارة ملالكها جميل عبداهلل ح�شني بن حيدر  �شفته بالق�شية 

: مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 
 )420.000( وق���دره  مببلغ  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�شوع 
درهم والفائدة القانونية 9% والر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة 
يوم الثالثاء  املوافق  2021/4/13  ال�شاعة 9.30 �س بقاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13208 بتاريخ 2021/4/6 
اعالن بالن�صر

يف الدعوى رقم 137/2021/20 جتاري كلي
مو�شوع الدعوى:  املطالبه باإثبات ا�شتقالة املدعي من ال�شركة املدعى عليها واخراجه كمدير من الرخ�شة 
عليها. املدعى  جت��اه  املدعي  حقوق  حفظ  مع  بذلك  دب��ي  يف  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  واخطار  التجارية 

ت�شمني املدعى عليها الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
طالب العالن:  اندروا اليا�س - �شفته بالق�شية:  مدعى

املطلوب اعالنهم:  1- كيلي للمقاولت ذ م م  - �شفته بالق�شية:  مدعى عليه
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك� الدعوى ومو�شوعها املطالبه باإثبات ا�شتقالة املدعي من ال�شركة املدعى 
عليها واخراجه كمدير من الرخ�شة التجارية واخطار دائرة التنمية القت�شادية يف دبي بذلك مع حفظ 
لها  املحاماة.  وحددت  واتعاب  وامل�شاريف  الر�شوم  املدعى عليها  املدعى عليها.ت�شمني  املدعي جتاه  حقوق 
Ch 2.E.22  لذا فاأنت مكلف  جل�شة يوم الحد املوافق 11-04-2021 ال�شاعة 09:30 �شباحا يف القاعة 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

ب�ثالثة اأيام على القل.
مدير دعوى.

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

Date 06/ 4/ 2021  Issue No : 13208
Service by Publication (2683/2021)

Exhibit No.: 29579//2021
Notifying Party: AMEX (Middle East) B.S.C(C) - Emirates: (Formerly: American 
Express) - Notified Party: Jasem Ghodrat Noory, Iranian national. 
First: On 06.02.2008, the Notified Party has issued the Cheque No. (169056) 
amounting AED 25.000 (Twenty-Five Thousand United Arab Emirates Dirhams) 
from his account with Dubai Islamic Bank in favour of the Notifying Party whose 
former name on the said date was (American Express) Second: The Notifying 
Party has submitted the Cheque to the Bank to get the Cheque encashed. However, 
the Cheque has been bounced for insufficient balance and the Notified Party failed 
to pay the value of the Cheque despite several amicable claims. Accordingly, 
The Notifying Party serve such Notice to instruct the Notified Party to pay the 
aforesaid value of the Cheque amounting AED 25,000 (Twenty-Five Thousand 
United Arab Emirates Dirhams within five days as of the date of receipt of such 
Notice, otherwise the legal procedures to claim such debt in addition to the legal 
interest, charges and judicial expenses shall be taken.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 06/ 4/ 2021  Issue No : 13208
Service by Publication (2689/2021)

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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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منوذج �إعالن �لن�ضرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 331861 بتاريخ: 2020/07/01
امل�شجلة بالرقم: 331861بتاريخ: 2020/09/10

باإ�شم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2020/11/26   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

EAT 167474

منوذج �إعالن �لن�ضرعن �نتقال �مللكية
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 9113بتاريخ : 1995/02/01
امل�شجلة بالرقم : 9113بتاريخ : 1997/02/25

باإ�شم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30
تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2020/11/26   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

EAT 167474

منوذج �إعالن �لن�ضرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 331859بتاريخ : 2020/07/01

امل�شجلة بالرقم : 331859بتاريخ : 2020/09/10
باإ�شم املالك: يونيليفر ان يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 29
تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2020/11/26 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

EAT 167474

منوذج �إعالن �لن�ضرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 79671بتاريخ : 2006/04/17
امل�شجلة بالرقم : 79671بتاريخ : 2009/05/14

باإ�شم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2020/11/26   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

EAT 167474

منوذج �إعالن �لن�ضرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 216353بتاريخ : 2014/08/21
امل�شجلة بالرقم : 216353بتاريخ : 2016/11/23

باإ�شم املالك: مراد ، انك 
وعنوانه: 2121 بارك بال�س،  الطابق الأول، ال �شيغوندو ،  �شي اإيه 90245، الوليات  املتحدة الأمريكية 

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.

بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2015/19/01

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2021/03/10   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

EAT 168442 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/01/19 املودعة حتت رقم:  343483 
تاريخ اإيداع الأولوية:     

با�ش��م:  �شوق اأبوظبي العاملي 
وعنوانه: بناية �شوق اأبوظبي العاملي، ميدان �شوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املارية، �س.ب.: 111999،  اأبوظبي، 

المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�شميم املتعلقة بها؛ خدمات التحليل ال�شناعي والأبحاث 
ال�شناعية والت�شميم ال�شناعي؛ خدمات مراقبة اجلودة وامل�شادقة؛ ت�شميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر؛ 
اإعداد تقارير الأبحاث  التقنية؛  التقارير فيما يتعلق بالأبحاث  اإعداد  التقنية؛ خدمات الأبحاث؛  الأبحاث 
ال�شناعية؛ توفري خدمات الأبحاث؛ توفري وا�شت�شافة من�شة مبا�شرة؛ ت�شميم وتطوير املن�شات املبا�شرة؛ 
ا�شت�شافة  الإنرتنت؛  على  الرقمي  املحتوى  ا�شت�شافة  كخدمة؛  املن�شة  الإنرتنت؛  على  املن�شات  ا�شت�شافة 

املواقع ال�شبكية التفاعلية؛ ا�شت�شافة املن�شات على الإنرتنت يف جمال التمويل والأبحاث التمويلية.
الواق�عة بالفئة:  42

و�شف العالمة:  كتبت كلمة  " ADGM " باأحرف لتينية
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/01/19 املودعة حتت رقم:  343490 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

با�ش��م:  �شوق اأبوظبي العاملي 
المارات  اأبوظبي،    ،111999 ���س.ب.:  املارية،  جزيرة  العاملي،  اأبوظبي  �شوق  ميدان  العاملي،  اأبوظبي  �شوق  بناية  وعنوانه: 

العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

التنظيمية؛  بال�شوؤون  املتعلقة  ال�شت�شارية  اخلدمات  الرتخي�س؛  �شلطات  خدمات  الرتخي�س؛  خدمات  قانونية؛  خدمات 
وال�شالمة  وال�شحة  اجل���ودة  معايري  على  وامل�����ش��ادق��ة  املحلية  ال�شلطات  تراخي�س  اإ���ش��دار  ال�����ش��رك��ات؛  ت�شجيل  خ��دم��ات 
والبيئة؛ خدمات ت�شوية املنازعات البديلة؛ خدمات التحكيم؛ ترخي�س برجميات احلا�شوب )خدمات قانونية(؛ الأبحاث 
تاأ�شي�س  خدمات  بالأعمال؛  املتعلقة  القانونية  اخلدمات  القانونية؛  ال�شت�شارات  خدمات  الو�شاطة؛  خدمات  القانونية؛ 
والتجارية  واملوؤ�ش�شية  التنظيمية  وامل�شائل  املحلية  بال�شلطات  املتعلقة  القانونية  اخلدمات  املرافعات؛  خدمات  ال�شركات؛ 
وف�س املنازعات والعمل والهجرة وامل�شاريع امل�شرتكة والمتياز وروؤو�س الأموال ال�شتثمارية والندماجات وال�شتحواذات 
واإ�شدارات احلقوق والإدراج��ات واخلدمات املالية والبنكية والعقارات والإن�شاءات وال�شحن والنقل واخلدمات اللوج�شتية 
وامللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات والتجارة الإلكرتونية واملناف�شة وال�شوؤون التنظيمية والريا�شة وال�شرتداد املوؤ�ش�شي 
واحلرا�شة الق�شائية والت�شفية واإعادة الهيكلة املو�شرة واملع�شرة والطاقة وامل�شوؤولية عن املنتجات والإعالم والتاأمني واإعادة 
التاأمني والتخلي�س اجلمركي والتمويل والتجارة الدولية؛ توفري خدمات املحاكم؛ اإعداد تقارير املحاكم؛ توفري خدمات 
املحاكم الإلكرتونية؛ خدمات التحكيم والو�شاطة وف�س املنازعات؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عامة.
45 الواق�عة بالفئة:  

و�شف العالمة:  كتبت عبارة  " ADGM ARBITRATION CENTRE" باأحرف لتينية
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/01/19 املودعة حتت رقم:  343500 
تاريخ اإيداع الأولوية:     

با�ش��م:  �شوق اأبوظبي العاملي 
المارات  اأبوظبي،    ،111999 ���س.ب.:  املارية،  جزيرة  العاملي،  اأبوظبي  �شوق  ميدان  العاملي،  اأبوظبي  �شوق  بناية  وعنوانه: 

العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

وور�س  التدريبية  وال���دورات  واملعار�س  والجتماعات  امل��وؤمت��رات  واإدارة  تنظيم  التدريب؛  مرافق  توفري  التدريب؛  توفري 
التجاري؛  التدريب  مرافق  ت�شغيل  املايل؛  التدريب  مرافق  ت�شغيل  الكتب؛  ن�شر  واملحا�شرات؛  واللقاءات  والندوات  العمل 
التدريب والتدري�س يف جمال اخلدمات املالية والتاأمينية والتنظيمية واإدارة املخاطر والتداول يف اأ�شواق الأ�شهم واملعامالت 
وال�شفقات واإ�شدار وتقييم الأ�شهم اأو ال�شندات اأو الأوراق املالية اأو ال�شلع اأو العقود امل�شتقبلية اأو امل�شتقات املالية اأو اخليارات 
اأو ال�شلع اأو العقود امل�شتقبلية اأو التاأمني؛ وفيما يتعلق بتجميع والتحليل الإح�شائي واإ�شدار وتداول واإنفاذ ون�شر وا�شتخدام 
وتنظيم موؤ�شرات البور�شة؛ ن�شر الإح�شائيات واأرقام املوؤ�شرات املتعلقة مبعدلت البور�شة والأوراق املالية التجارية واأ�شعار 
املوؤهالت  البيانات القت�شادية؛ خدمات اجلمع والن�شر والتجميع؛ توفري  ال�شرف وغريها من  واأ�شعار  الفائدة والأ�شعار 
الأكادميية؛ توفري الدورات التي توؤخذ �شخ�شيا اأو مبا�شرة اأو التعلم عن بعد؛ خدمات املكتبات؛ خدمات املكتبات الرقمية؛ 
الأبحاث التعليمية؛ الدورات املتعلقة بالتمويل واخلدمات التمويلية؛ انتاج مقاطع الفيديو؛ انتاج مقاطع الفيديو لأغرا�س 
التعليم؛ انتاج مقاطع فيديو تدريبية؛ انتاج مقاطع فيديو عرب النرتنت؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات 

مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.
41 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة  " ADGM ACADEMY " باأحرف لتينية و�شف العالمة:  
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/01/19  املودعة حتت رقم:  343488 
تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�ش��م:  �شوق اأبوظبي العاملي 
وعنوانه: بناية �شوق اأبوظبي العاملي، ميدان �شوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املارية، �س.ب.: 111999،  اأبوظبي، 

المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

توفري الإقامة املوؤقتة؛ تاأجري قاعات الجتماعات وقاعات املوؤمترات؛ تاأجري ت�شهيالت املوؤمترات؛ خدمات 
)بالطعام  التموين  خدمات  وال�شراب(؛  )بالطعام  املكاتب  متوين  خدمات  وال�شراب(؛  )بالطعام  التموين 
واملكاتب  الجتماعات  ت�شهيالت  توفري  الفعاليات؛  ت�شهيالت  توفري  والفعاليات؛  لالجتماعات  وال�شراب( 
املوؤقتة؛ ت�شهيالت حجز قاعات الجتماعات وامل�شاحات املكتبية والإقامة املوؤقتة؛ توفري الطعام وال�شراب؛ 

الكافيهات؛ املطاعم.  
الواق�عة بالفئة:  43

و�شف العالمة:  كتبت عبارة  " ADGM ARBITRATION CENTRE" باأحرف لتينية
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/01/19 املودعة حتت رقم:  343498 
تاريخ اإيداع الأولوية:     

با�ش��م:  �شوق اأبوظبي العاملي 
المارات  اأبوظبي،    ،111999 ���س.ب.:  املارية،  جزيرة  العاملي،  اأبوظبي  �شوق  ميدان  العاملي،  اأبوظبي  �شوق  بناية  وعنوانه: 

العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

التنظيمية؛  بال�شوؤون  املتعلقة  ال�شت�شارية  اخلدمات  الرتخي�س؛  �شلطات  خدمات  الرتخي�س؛  خدمات  قانونية؛  خدمات 
وال�شالمة  وال�شحة  اجل���ودة  معايري  على  وامل�����ش��ادق��ة  املحلية  ال�شلطات  تراخي�س  اإ���ش��دار  ال�����ش��رك��ات؛  ت�شجيل  خ��دم��ات 
والبيئة؛ خدمات ت�شوية املنازعات البديلة؛ خدمات التحكيم؛ ترخي�س برجميات احلا�شوب )خدمات قانونية(؛ الأبحاث 
تاأ�شي�س  خدمات  بالأعمال؛  املتعلقة  القانونية  اخلدمات  القانونية؛  ال�شت�شارات  خدمات  الو�شاطة؛  خدمات  القانونية؛ 
والتجارية  واملوؤ�ش�شية  التنظيمية  وامل�شائل  املحلية  بال�شلطات  املتعلقة  القانونية  اخلدمات  املرافعات؛  خدمات  ال�شركات؛ 
وف�س املنازعات والعمل والهجرة وامل�شاريع امل�شرتكة والمتياز وروؤو�س الأموال ال�شتثمارية والندماجات وال�شتحواذات 
واإ�شدارات احلقوق والإدراج��ات واخلدمات املالية والبنكية والعقارات والإن�شاءات وال�شحن والنقل واخلدمات اللوج�شتية 
وامللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات والتجارة الإلكرتونية واملناف�شة وال�شوؤون التنظيمية والريا�شة وال�شرتداد املوؤ�ش�شي 
واحلرا�شة الق�شائية والت�شفية واإعادة الهيكلة املو�شرة واملع�شرة والطاقة وامل�شوؤولية عن املنتجات والإعالم والتاأمني واإعادة 
التاأمني والتخلي�س اجلمركي والتمويل والتجارة الدولية؛ توفري خدمات املحاكم؛ اإعداد تقارير املحاكم؛ توفري خدمات 
املحاكم الإلكرتونية؛ خدمات التحكيم والو�شاطة وف�س املنازعات؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عامة.
45 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة  " مركز حتكيم �شوق اأبوظبي العاملي"باللغة العربية و�شف العالمة:  
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/01/19 املودعة حتت رقم:  343485 
تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�ش��م:   �شوق اأبوظبي العاملي 
وعنوانه: بناية �شوق اأبوظبي العاملي، ميدان �شوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املارية، �س.ب.: 111999،  اأبوظبي، 

المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�شميم املتعلقة بها؛ خدمات التحليل ال�شناعي والأبحاث 
ال�شناعية والت�شميم ال�شناعي؛ خدمات مراقبة اجلودة وامل�شادقة؛ ت�شميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر؛ 
اإعداد تقارير الأبحاث  التقنية؛  التقارير فيما يتعلق بالأبحاث  اإعداد  التقنية؛ خدمات الأبحاث؛  الأبحاث 
ال�شناعية؛ توفري خدمات الأبحاث؛ توفري وا�شت�شافة من�شة مبا�شرة؛ ت�شميم وتطوير املن�شات املبا�شرة؛ 
ا�شت�شافة  الإنرتنت؛  على  الرقمي  املحتوى  ا�شت�شافة  كخدمة؛  املن�شة  الإنرتنت؛  على  املن�شات  ا�شت�شافة 

املواقع ال�شبكية التفاعلية؛ ا�شت�شافة املن�شات على الإنرتنت يف جمال التمويل والأبحاث التمويلية.
الواق�عة بالفئة:  42

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من �شكل لل�شم�س مع مركز مفتوح و نقاط حول اخلارج
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/01/19 املودعة حتت رقم:  343493 
تاريخ اإيداع الأولوية:     

با�ش��م:  �شوق اأبوظبي العاملي 
اأبوظبي،    ،111999 ���س.ب.:  املارية،  جزيرة  العاملي،  اأبوظبي  �شوق  ميدان  العاملي،  اأبوظبي  �شوق  بناية  وعنوانه: 

المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

التدريبية  وال��دورات  واملعار�س  والجتماعات  املوؤمترات  واإدارة  تنظيم  التدريب؛  مرافق  توفري  التدريب؛  توفري 
وور�س العمل والندوات واللقاءات واملحا�شرات؛ ن�شر الكتب؛ ت�شغيل مرافق التدريب املايل؛ ت�شغيل مرافق التدريب 
التجاري؛ التدريب والتدري�س يف جمال اخلدمات املالية والتاأمينية والتنظيمية واإدارة املخاطر والتداول يف اأ�شواق 
الأ�شهم واملعامالت وال�شفقات واإ�شدار وتقييم الأ�شهم اأو ال�شندات اأو الأوراق املالية اأو ال�شلع اأو العقود امل�شتقبلية 
اأو امل�شتقات املالية اأو اخليارات اأو ال�شلع اأو العقود امل�شتقبلية اأو التاأمني؛ وفيما يتعلق بتجميع والتحليل الإح�شائي 
املتعلقة  املوؤ�شرات  واأرق��ام  الإح�شائيات  ن�شر  البور�شة؛  وتنظيم موؤ�شرات  وا�شتخدام  ون�شر  واإنفاذ  وتداول  واإ�شدار 
البيانات  من  وغريها  ال�شرف  واأ�شعار  والأ���ش��ع��ار  الفائدة  واأ�شعار  التجارية  املالية  والأوراق  البور�شة  مبعدلت 
القت�شادية؛ خدمات اجلمع والن�شر والتجميع؛ توفري املوؤهالت الأكادميية؛ توفري الدورات التي توؤخذ باحل�شور 
الأبحاث  الرقمية؛  املكتبات  خ��دم��ات  املكتبات؛  خ��دم��ات  بعد؛  ع��ن  التعلم  دورات  اأو  الإن��رتن��ت  على  اأو  ال�شخ�شي 
التعليمية؛ الدورات املتعلقة بالتمويل واخلدمات التمويلية؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا 

يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.
41 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة  " مركز حتكيم �شوق اأبوظبي العاملي"باللغة العربية و�شف العالمة:  
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد 
امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/01/19 املودعة حتت رقم:  343505 
تاريخ اإيداع الأولوية:     

با�ش��م:  �شوق اأبوظبي العاملي
وعنوانه: بناية �شوق اأبوظبي العاملي، ميدان �شوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املارية، �س.ب.: 111999،  اأبوظبي، 

المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�شميم املتعلقة بها؛ خدمات التحليل ال�شناعي والأبحاث 
وبرامج  ع��ت��اد  وت��ط��وي��ر  ت�شميم  وامل�����ش��ادق��ة؛  اجل���ودة  م��راق��ب��ة  خ��دم��ات  ال�شناعي؛  والت�شميم  ال�شناعية 
الكمبيوتر؛ الأبحاث التقنية؛ خدمات الأبحاث؛ اإعداد التقارير فيما يتعلق بالأبحاث التقنية؛ اإعداد تقارير 
املن�شات  وتطوير  ت�شميم  مبا�شرة؛  من�شة  وتفعيل  توفري  الأب��ح��اث؛  خدمات  توفري  ال�شناعية؛  الأبحاث 
تفعيل  الإنرتنت؛  على  الرقمي  املحتوى  تفعيل  كخدمة؛  املن�شة  الإنرتنت؛  على  املن�شات  تفعيل  املبا�شرة؛ 

املواقع ال�شبكية التفاعلية؛ تفعيل املن�شات على الإنرتنت يف جمال التمويل والأبحاث التمويلية.
الواق�عة بالفئة:  42

و�شف العالمة:  كتبت عبارة  " ADGM ACADEMY " باأحرف لتينية 
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/01/19 املودعة حتت رقم:  343487 
تاريخ اإيداع الأولوية:     

با�ش��م:  �شوق اأبوظبي العاملي
اأبوظبي،    ،111999 ���س.ب.:  املارية،  جزيرة  العاملي،  اأبوظبي  �شوق  ميدان  العاملي،  اأبوظبي  �شوق  بناية  وعنوانه: 

المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

التدريبية  وال��دورات  واملعار�س  والجتماعات  املوؤمترات  واإدارة  تنظيم  التدريب؛  مرافق  توفري  التدريب؛  توفري 
وور�س العمل والندوات واللقاءات واملحا�شرات؛ ن�شر الكتب؛ ت�شغيل مرافق التدريب املايل؛ ت�شغيل مرافق التدريب 
التجاري؛ التدريب والتدري�س يف جمال اخلدمات املالية والتاأمينية والتنظيمية واإدارة املخاطر والتداول يف اأ�شواق 
الأ�شهم واملعامالت وال�شفقات واإ�شدار وتقييم الأ�شهم اأو ال�شندات اأو الأوراق املالية اأو ال�شلع اأو العقود امل�شتقبلية 
اأو امل�شتقات املالية اأو اخليارات اأو ال�شلع اأو العقود امل�شتقبلية اأو التاأمني؛ وفيما يتعلق بتجميع والتحليل الإح�شائي 
املتعلقة  املوؤ�شرات  واأرق��ام  الإح�شائيات  ن�شر  البور�شة؛  وتنظيم موؤ�شرات  وا�شتخدام  ون�شر  واإنفاذ  وتداول  واإ�شدار 
البيانات  من  وغريها  ال�شرف  واأ�شعار  والأ���ش��ع��ار  الفائدة  واأ�شعار  التجارية  املالية  والأوراق  البور�شة  مبعدلت 
القت�شادية؛ خدمات اجلمع والن�شر والتجميع؛ توفري املوؤهالت الأكادميية؛ توفري الدورات التي توؤخذ باحل�شور 
الأبحاث  الرقمية؛  املكتبات  خ��دم��ات  املكتبات؛  خ��دم��ات  بعد؛  ع��ن  التعلم  دورات  اأو  الإن��رتن��ت  على  اأو  ال�شخ�شي 
التعليمية؛ الدورات املتعلقة بالتمويل واخلدمات التمويلية؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا 

يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية. الواق�عة بالفئة:  41
كتبت عبارة  " ADGM ARBITRATION CENTRE" باأحرف لتينية و�شف العالمة:  

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد 

امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/01/19 املودعة حتت رقم:  343495 
تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�ش��م:  �شوق اأبوظبي العاملي
وعنوانه: بناية �شوق اأبوظبي العاملي، ميدان �شوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املارية، �س.ب.: 111999،  اأبوظبي، 

المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

توفري الإقامة املوؤقتة؛ تاأجري قاعات الجتماعات وقاعات املوؤمترات؛ تاأجري ت�شهيالت املوؤمترات؛ خدمات 
)بالطعام  التموين  خدمات  وال�شراب(؛  )بالطعام  املكاتب  متوين  خدمات  وال�شراب(؛  )بالطعام  التموين 
واملكاتب  الجتماعات  ت�شهيالت  توفري  الفعاليات؛  ت�شهيالت  توفري  والفعاليات؛  لالجتماعات  وال�شراب( 
املوؤقتة؛ ت�شهيالت حجز قاعات الجتماعات وامل�شاحات املكتبية والإقامة املوؤقتة؛ توفري الطعام وال�شراب؛ 

الكافيهات؛ املطاعم.  
الواق�عة بالفئة:  43

و�شف العالمة:  كتبت عبارة  " مركز حتكيم �شوق اأبوظبي العاملي"باللغة العربية
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/01/19 املودعة حتت رقم:  343509 
تاريخ اإيداع الأولوية:     

با�ش��م:  �شوق اأبوظبي العاملي 
المارات  اأبوظبي،    ،111999 ���س.ب.:  املارية،  جزيرة  العاملي،  اأبوظبي  �شوق  ميدان  العاملي،  اأبوظبي  �شوق  بناية  وعنوانه: 

العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

وور�س  التدريبية  وال���دورات  واملعار�س  والجتماعات  امل��وؤمت��رات  واإدارة  تنظيم  التدريب؛  مرافق  توفري  التدريب؛  توفري 
التجاري؛  التدريب  مرافق  ت�شغيل  املايل؛  التدريب  مرافق  ت�شغيل  الكتب؛  ن�شر  واملحا�شرات؛  واللقاءات  والندوات  العمل 
التدريب والتدري�س يف جمال اخلدمات املالية والتاأمينية والتنظيمية واإدارة املخاطر والتداول يف اأ�شواق الأ�شهم واملعامالت 
وال�شفقات واإ�شدار وتقييم الأ�شهم اأو ال�شندات اأو الأوراق املالية اأو ال�شلع اأو العقود امل�شتقبلية اأو امل�شتقات املالية اأو اخليارات 
اأو ال�شلع اأو العقود امل�شتقبلية اأو التاأمني؛ وفيما يتعلق بتجميع والتحليل الإح�شائي واإ�شدار وتداول واإنفاذ ون�شر وا�شتخدام 
وتنظيم موؤ�شرات البور�شة؛ ن�شر الإح�شائيات واأرقام املوؤ�شرات املتعلقة مبعدلت البور�شة والأوراق املالية التجارية واأ�شعار 
املوؤهالت  البيانات القت�شادية؛ خدمات اجلمع والن�شر والتجميع؛ توفري  ال�شرف وغريها من  واأ�شعار  الفائدة والأ�شعار 
الأكادميية؛ توفري الدورات التي توؤخذ �شخ�شيا اأو مبا�شرة اأو التعلم عن بعد؛ خدمات املكتبات؛ خدمات املكتبات الرقمية؛ 
الأبحاث التعليمية؛ الدورات املتعلقة بالتمويل واخلدمات التمويلية؛ انتاج مقاطع الفيديو؛ انتاج مقاطع الفيديو لأغرا�س 
التعليم؛ انتاج مقاطع فيديو تدريبية؛ انتاج مقاطع فيديو عرب النرتنت؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات 

مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.
41 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة  " اأكادميية �شوق اأبوظبي العاملي "باللغة العربية  و�شف العالمة:  
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

منوذج �إعالن �لن�ضرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 10886 بتاريخ: 1995/06/03
امل�شجلة بالرقم: 10886بتاريخ: 1996/07/03

باإ�شم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2020/11/26   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

EAT 167474

منوذج �إعالن �لن�ضرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 9114بتاريخ : 1995/02/01
امل�شجلة بالرقم : 9114بتاريخ : 1997/02/25

باإ�شم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30
تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2020/11/26   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

EAT 167474

منوذج �إعالن �لن�ضرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 79670بتاريخ : 2006/04/17
امل�شجلة بالرقم : 79670بتاريخ : 2009/05/14

باإ�شم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2020/11/26   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

EAT 167474

منوذج �إعالن �لن�ضرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 216352بتاريخ : 2014/08/21
امل�شجلة بالرقم : 216352بتاريخ : 2016/11/23

باإ�شم املالك: مراد ، انك 
وعنوانه: 2121 بارك بال�س،  الطابق الأول، ال �شيغوندو ،  �شي اإيه 90245، الوليات  املتحدة الأمريكية

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر ان يف  
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.

بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2021/03/10   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 6 اإبريل 2021 العدد 13208

EAT 168442
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الفجر الريا�ضي

•• عجمان- الفجر 

يف  ال�شياحية  التنمية  دائ��رة  نظمت 
عجمان بالتعاون مع احتاد الإمارات 
البدنية  وال��ل��ي��اق��ة  الأج�����ش��ام  ل��ب��ن��اء 
اإبريل بطولة عجمان  2 و3  يومي 
يف  البدنية  واللياقة  الأج�شام  لبناء 
البطولة  واأق��ي��م��ت  ف��ن��دق ع��ج��م��ان. 
حتت رعاية �شمو ال�شيخ عبدالعزيز 
ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س دائ���رة 
جوائز  بقيمة  ال�شياحية  التنمية 

بلغت 100 األف درهم.
لبناء  ع���ج���م���ان  ب���ط���ول���ة  وح���ظ���ي���ت 
الأج�شام واللياقة البدنية مب�شاركة 
220 لعبا من خمتلف  اأك��رث من 
ن�شف  م����ن  وب����اأك����رث  ال����ع����امل  دول 
مليون متابع عرب و�شائل التوا�شل 
الجتماعي ملا للعبة من مكانة فنية 

وجماهريية عاليتني. 
وف��از حممد ح�شني يف املركز الول 
بفئة الفيزيك، وويليجماج ديا�س يف 
كال�شيك فيزيك، ومارك بانزون يف 

و�شينيدو  ك����ال�����ش����ي����ك،  م����ا�����ش����رت 
الفئة  ب��ن��اء الج�������ش���ام-  اوب��ي��ك��ي��ا يف 
ولأول  البطولة  وت�شمنت  العامة. 
اع��ت��م��اد ن��ظ��ام التحكيم  م��رة ع��امل��ي��اً 
ال�������ذي ط�������وره حكم  الل�����ك�����رتوين 
خليل  ط��ارق  ال��دويل  الج�شام  بناء 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ف��ري��ق عمل خمت�س 

وباإ�شراف  احلا�شوبية  الربجمة  يف 
ودعم احتاد المارات لبناء الأج�شام 
تخ�شي�س  ومت  البدنية.  واللياقة 
فئتني لل�شيدات حيث فازت �شوفيا 
بفئة  الول  امل��رك��ز  يف  م��ال��ول��ي��ت��وف��ا 
وومنز بيكيني، ويوليانا انيكييفا يف 

وومنز فيت موديل.

اجلديد  اللكرتوين  النظام  ومتيز 
ب���اخ���ت�������ش���اره م�����دة ال��ت�����ش��ج��ي��ل مع 
خا�شية حتميل الوثائق ال�شخ�شية 
املطلوبة للت�شجيل وحتميل املقاطع 
مبا  امل�شاركني  لالأبطال  املو�شيقية 
الأقرا�س  لإح�����ش��ار  احل��اج��ة  يلغي 
املتنقلة،  ال������ذاك������رة  او  امل����دجم����ة 

حتميل  اإم���ك���ان���ي���ة  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
�شعارات ال�شركات الراعية لالأبطال 

لعر�شها على �شا�شة البطولة.  
ال�شيخ  ب��ح�����ش��ور  ال��ب��ط��ول��ة  اأق��ي��م��ت 
�شيف  ب������ن  ح����م����د  ب������ن  اهلل  ع����ب����د 
ال�����ش��رق��ي رئ��ي�����س احت����اد الإم������ارات 
البدنية،  واللياقة  الأج�����ش��ام  لبناء 

التنفيذي  امل�شاعد  فهيم  ع���ادل  د. 
الحت����اد  ل��رئ��ي�����س  الأول  وال���ن���ائ���ب 
ال��دويل ورئي�س الحت��ادات امل�شري 
الأج�شام،  بناء  والفريقي  والعربي 
مدير  اجل�شمي،  عبدالعزيز  �شعود 
التنمية  دائ���رة  يف  الفعاليات  ق�شم 
ال�شفري  ع���ج���م���ان،  يف  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 

املعرفة  �شفري  �شعيد  ال��ك��رمي  عبد 
والتنوير - رئي�س اأكادميية الحتاد 
الدويل لبناء الأج�شام بدبي، البطل 
ال��ع��امل��ي ال��ق��دي��ر ق��ا���ش��م ي���زب���ك، د. 
�شالح طاهر رئي�س الق�شم الريا�شي 
النرباوي  اأحمد  ال�شارقة،  جلامعة 
الأج�شام،  ك��م��ال  م��و���ش��وع��ة  م��وؤل��ف 

اأث��ي��ن��ا ب��ول��ب��ول��وف��ا احل��ك��م ال����دويل 
رئ��ي�����س الحت����اد اجلورجي  ون��ائ��ب��ة 
لكمال الأج�شام، د. حممود دروي�س 
ع�شو جمل�س اإدارة الحتاد امل�شري 

لكمال الأج�شام. 
لبناء  عجمان  بطولة  اإقامة  ومت��ت 
برعاية  البدنية  واللياقة  الأج�شام 
اأمينة-  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  م����ن  ك���رمي���ة 
لل�شرف  عجمان  و�شركة  عجمان، 
ال�شحي، وجان تانا ال�شبغ الر�شمي 
للبطولة، ومو�شوعة كمال الأج�شام، 
و�شدى الإمارات للفعاليات، وواوان 
ب��روت��ني م��ع ات��خ��اذ ك��اف��ة التدابري 
الح����رتازي����ة ال��ت��ي ���ش��م��ل��ت فح�س 
الفعالية،  يف  امل�شاركة  قبل  ك��ورون��ا 
والتحقق من درجة حرارة امل�شاركني 
ال��دخ��ول، وال��ت��اأك��د م��ن ارتداء  قبل 
ال��ك��م��ام��ات وال��ق��ف��ازات اإ���ش��اف��ة اإىل 
ع���دم ال�����ش��م��اح ب��ت��واج��د ع���دد كبري 
يف  لالختالط  منعاً  الالعبني  م��ن 
التباعد  مكان واحد واحلفاظ على 

الجتماعي.

"دورة  م��ن  الثامنة  الن�شخة  ت�شهد 
ينظمها  التي  الريا�شية"  ال�شبا  ند 
جم���ل�������س دب�������ي ال����ري����ا�����ش����ي خ����الل 
���ش��ه��ر رم�����ش��ان امل���ب���ارك مب��ج��م��ع ند 
على  ك��ب��رًيا  اإق��ب��اًل  الريا�شي،  ال�شبا 
مناف�شات  يف  للم�شاركة  الت�شجيل 
اجل���ري وال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة التي 
اإىل   14 ال���ف���رتة م���ن  ت���ق���ام خ����الل 
الإجراءات  وفق  اجلاري  اأبريل   29
اخلا�شة  والربوتوكالت  الحرتازية 

باملناف�شات املعتمدة.
ون���ظ���ًرا ل��ه��ذا الإق���ب���ال ال��ك��ب��ري فقد 
مناف�شات  تنظيم  ف���رتة  مت��دي��د  مت 
ال�����دراج�����ات ال���ه���وائ���ي���ة مل�����ش��اف��ة 75 
كيلومرًتا لتقام على ثالث اأيام وهي 
و24 اأبريل 2021، كما  و23   22
مت متديد فرتة تنظيم �شباق اجلري 
�شباق  يقام  حيث  يومني  على  ليقام 
 28 الأرب��ع��اء  ي��وم  كيلومرتات   10
اأبريل فيما يقام �شباق 5 كيلومرتات 

يوم اخلمي�س 29 اأبريل.
يف  للم�شاركة  الت�شجيل  وي��ت��وا���ش��ل 
جميع فئات �شباقي اجلري والدراجات 
الهوائية حتى يوم ال�شبت 10 اأبريل 
اأو ع��ن��د اك��ت��م��ال ال��ع��دد امل�����ش��م��وح به 

للم�شاركة يف كل فئة، ويتم الت�شجيل 
الر�شمي  الل����ك����رتوين  امل���وق���ع  ع���رب 
www. ال���ري���ا����ش���ي  دب����ي  مل��ج��ل�����س 

ند  دورة  موقع  اأو   dubaisc.ae
www. الر�شمي  الريا�شية  ال�شبا 

جميع  ع��ل��ى  وي��ج��ب   ،nasst.ae
كورونا  ف��ح�����س  اإج������راء  امل�����ش��ارك��ني 
بنتيجة  اإث��ب��ات  وت��ق��دمي    )PCR(
�شلبية للجنة املنظمة قبل كل مباراة 
وتكون هذه النتيجة �شاحلة ملدة 48 

و�شيوفر  اإعالنها.  تاريخ  من  �شاعة 
جمل�س دبي الريا�شي خيمة يف نادي 
املجاين  للفح�س  الريا�شي  الو�شل 
ل��ل��م�����ش��ارك��ني يف ���ش��ب��اق ال����دراج����ات 
م��ا بني  20 و21  ي��وم��ي  ال��ه��وائ��ي��ة 
ال�شاعة  حتى  �شباًحا   11 ال�شاعة 
�شباق  يف  ول��ل��م�����ش��ارك��ني  م�����ش��اء،   5
اجلري يومي 26 و27 من ال�شاعة 
م�شاء،   5 ال�شاعة  حتى  �شباًحا   11
امل�شاركة  اأرق������ام  ا���ش��ت��الم  ومي��ك��ن��ه��م 

و���ش��ري��ح��ة ق��ي��ا���س ال��ت��وق��ي��ت يف ذات 
املكان والتاريخ.

وتت�شمن بطولة الدراجات الهوائية 
5 فئات ي�شمح بامل�شاركة فيها جلميع 
املواطنني  م��ن  وامل��ح��رتف��ني  ال���ه���واة 
واملقيمني من عمر 18 �شنة فما فوق، 
والفئات هي الفئة املفتوحة للرجال 
وي�شمح  لل�شيدات  املفتوحة  والفئة 
ولعبات  لع���ب���ي  مب�����ش��ارك��ة  ف��ي��ه��م��ا 
الذين  الوطنية  واملنتخبات  الأندية 

الر�شمية  ال�����ش��ب��اق��ات  يف  ي�����ش��ارك��ون 
داخ��ل وخ���ارج ال��دول��ة م��ن املواطنني 
املواطنني  ال��ه��واة  وف��ئ��ة  وامل��ق��ي��م��ني، 
فقط  للمواطنات  الهواة  وفئة  فقط 
لعب  اأي  مب�شاركة  فيها  ي�شمح  ول 
ينتمي اإىل نادي اأو ميلك بطاقة دراج 
ر�شمية ���ش��ادرة م��ن احت��اد الإم���ارات 
بت�شجيله  تفيد  الهوائية  للدراجات 
يف اأح��د اأن��دي��ة ال��دول��ة، كما يت�شمن 
ال�����ش��ب��اق ف��ئ��ة اأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م من 

امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ال��ذي��ن ي�شمح 
الطريق  ب���دراج���ات  ب��امل�����ش��ارك��ة  ل��ه��م 
ودراجات  الهمم  باأ�شحاب  اخلا�شة 
ي�����ش��ت��خ��دم ف��ي��ه��ا اليدين  ال��ت��ي  ال��ي��د 

فقط.
مناف�شات  يف  بامل�شاركة  ي�شمح  فيما 
ب����ط����ول����ة اجل���������ري ل����ل����ع����دائ����ني من 
والالعبني  وامل��ق��ي��م��ني  امل���واط���ن���ني 
وذلك  ال���دول���ة،  داخ���ل  م��ن  املحليني 
�شباق،  ك��ل  ح�شب  ف��ئ��ات  ع��دة  �شمن 

10 ك��ي��ل��وم��رتات الذي  وه���ي ���ش��ب��اق 
للمواطنني  ال������ه������واة  ف���ئ���ة  ي�������ش���م 
واملواطنات، والفئة املفتوحة للرجال 
ف��ي��ه��ا لعبي  وي���������ش����ارك  ول���ل���ن�������ش���اء 
ال�شرطة  وف��رق  والأن��دي��ة  املنتخبات 
و�شباق  واملقيمني،  امل�شلحة  والقوات 
فئة  ي�����ش��م  ال�����ذي  ك���ي���ل���وم���رتات   5
والفئة  واملواطنات،  املواطنني  الهواة 
الرجال  م���ن  ل��ل��م��ق��ي��م��ني  امل��ف��ت��وح��ة 
وال�شيدات، ول ي�شمح فيها مب�شاركة 

ال�شرطة  وف������رق  الأن�����دي�����ة  لع���ب���ي 
والقوات امل�شلحة واملدربني العاملني 
األ يقل عمر  ه��ذه اجل��ه��ات، على  يف 
 18 ال��ف��ئ��ات ع��ن  امل�����ش��ارك يف جميع 
اأي من  ال�شباق،  اإقامة  تاريخ  عام يف 
مواليد 28 اأبريل 2003 فما دون.
الت�شجيل للم�شاركة  اإغالق باب  ومت 
يف بطولة البادل تن�س اأم�س الثنني 
البطولة  ه��ذه  يف  و�شيتم  اأب��ري��ل،   5
ت��ط��ب��ي��ق ال����ل����وائ����ح امل���ع���م���ول ب���ه���ا يف 
ح�شب  تن�س  للبادل  الإم����ارات  احت��اد 
الت�شنيف اجلديد للبطولت املحلية 
ال������ذي اع���ت���م���ده الحت�������اد م����وؤخ����ًرا، 
4 ف���ئ���ات هي  وت��ت�����ش��م��ن ال��ب��ط��ول��ة 
والفئتني  ل��ل��رج��ال  ال��ذه��ب��ي��ة  ال��ف��ئ��ة 
وال�شيدات  ل��ل��رج��ال  ال��ربون��زي��ت��ني 
الفئة  يف  وي�شمح  ال��دول��ي��ة،  وال��ف��ئ��ة 
الذهبية للرجال مب�شاركة املواطنني 
وامل��ق��ي��م��ني م��ن امل�����ش��ت��وى امل��ه��اري )اأ 
املحلي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ف��ق��ط  ب(  و 
التاأهيلية  الأدوار  مناف�شات  و�شتقام 
بنظام خروج املهزوم من مرة واحدة 
ل�����الأدوار  زوج   16 اأف�����ش��ل  وي��ت��اأه��ل 
بنظام  ��ا  اأي�����شً �شتقام  ال��ت��ي  النهائية 

خروج املهزوم من مرة واحدة.

•• اأبوظبي- وام: 

الن�شخة  م��ن��اف�����ش��ات  اأم�������س  ان��ط��ل��ق��ت 
العاملية  اأب��وظ��ب��ي  بطولة  م��ن   /12/
رعاية  اجل��وج��ي��ت�����ش��و حت���ت  مل���ح���رتيف 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
ولعبة  لع�����ب   2000 مب�������ش���ارك���ة 
م��ن 80 دول����ة ح���ول ال���ع���امل، يف ظل 
وفقا  ا�شتثنائية  اح��رتازي��ة  اإج����راءات 
ل��ل��ربوت��وك��ول ال�����ش��ح��ي امل��ع��ت��م��د من 

اجلهات املخت�شة.
الها�شمي  امل��ن��ع��م  ���ش��ع��ادة ع��ب��د  ورح���ب 
رئي�س الحتادين الإماراتي والآ�شيوي 
الحت������اد  ل���رئ���ي�������س  الأول  ال����ن����ائ����ب 
عا�شمة  يف  ال��دول��ة  ب�شيوف  ال���دويل 
موؤكدا  اأبوظبي،  العاملية  اجلوجيت�شو 
والت�شامح  ال�شالم  اأر���س  الإم��ارات  اأن 
والإب������������داع وك����ان����ت و����ش���ت���ظ���ل اأر�������س 
والتفاوؤل  الأم����ل  ومن�شة  امل���ب���ادرات، 
الأوىل يف العامل لتجاوز كل التحديات، 

الن�شخة  اليوم  ت�شت�شيف  وه��ي  واأنها 
العاملية  اأب��وظ��ب��ي  بطولة  م��ن   12 ال��� 
حدث  اأك����رب  اجلوجيت�شو"  مل��ح��رتيف 
القتالية،  للفنون  ال��ع��امل  يف  ريا�شي 
اإىل  ال��ع��امل  تقود  ك��ورون��ا،  بعد ظهور 
التعايف والنت�شار يف مواجهة جائحة 

."19 "كوفيد 
الإم������ارات  "احتاد  ال��ه��ا���ش��م��ي:  وق����ال 
واحدا  يوما  يتوقف  مل  للجوجيت�شو 
ع��ن م��واج��ه��ة ه��ذا ال��ت��ح��دي ال�شحي 
اعتمد  اإن��ه  العاملي منذ ظهوره، حيث 
لالعبيه  املنزلية  ال��ت��دري��ب��ات  ب��رام��ج 
الأوىل،  املرحلة  يف  ل��ف��رتة،  ولع��ب��ات��ه 
ال��ع��امل يف  ث��م ك���ان الحت����اد الأول يف 
مع�شكر  ينظم  ال���ذي  ال��ري��ا���ش��ات  ك��ل 
من  مايو  يف  منتخبه  لالعبي  مغلقا 
���ش��ه��ر رم�شان  امل��ا���ش��ي ط����وال  ال���ع���ام 
اأع���ل���ى معايري  امل����ب����ارك، م���ع ت��ط��ب��ي��ق 
الحرتازية،  الإج�������راءات  يف  اجل����ودة 
ومن بعد ذلك وا�شل الحتاد م�شاعيه 
لتحويل هذا التحدي اإىل ق�شة جناح، 
فنظم بطولة تن�شيطية يف نهاية هذا 

اأخرى  مع�شكرات  اأق����ام  ث��م  املع�شكر، 
لالعبي الأندية ولكل املمار�شني وفقا 
للربوتكول الطبي املعتمد يف الحتاد 
متطلبات  ل���ك���ل  ي�����ش��ت��ج��ي��ب  وال�������ذي 
اجل�����ه�����ات امل���خ���ت�������ش���ة ب�����ال�����دول�����ة، ثم 
اإىل  للعودة  لالأندية  الفر�شة  اأتيحت 
التدريبات على �شوء توجيهات الهيئة 
العامة للريا�شة واملجال�س الريا�شية، 
املحلية،  وامل�شابقات  الن�شاط  ع��اد  ث��م 
ثم  امل��ا���ش��ي  امل��و���ش��م  ب��ط��ولت  فاأكملنا 
بداأنا روزنامة بطولت املو�شم احلايل 

وانتظمنا فيها، بال اأي تاأجيالت".
والتقدير  بال�شكر  "نتوجه  وا���ش��اف: 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  والعرفان 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
البطولة،  لهذه  رعايته  على  امل�شلحة 
مل�شروع اجلوجيت�شو  ومتابعته  ودعمه 
اجلوجيت�شو  ولأ����ش���رة  الإم�������ارات،  يف 
يف ك��ل اأن��ح��اء ال��ع��امل، ون��وؤك��د يف هذه 
امل��ن��ا���ش��ب��ة اأن������ه ل�����ول دع�����م ����ش���م���وه ملا 
اأ�شبحت اأبوظبي عا�شمة اجلوجيت�شو 

العاملي، ولول برنامج حممد بن زايد 
للجوجيت�شو املدر�شي الذي انطلق يف 
عام 2008، ملا ات�شعت رقعة ممار�شي 
لعبتنا يف البنني والبنات لت�شل حاليا 
اإىل اأكرث من 170 األف لعب ولعبة 
والأكادمييات  والأن���دي���ة  امل���دار����س  يف 
اخلا�شة، وموؤ�ش�شات الدولة خ�شو�شا 
اخ��ت��ري هذا  اجلي�س وال�����ش��رط��ة، وق��د 
لن�شر  ب���رن���ام���ج  ك��اأف�����ش��ل  ال���ربن���ام���ج 
الأبطال  و���ش��ن��اع��ة  ال��ل��ع��ب��ة  وت��ط��وي��ر 
يف ال��ع��امل م��ن ق��ب��ل الحت����اد ال���دويل 
اجلميع  واع�����ت�����ربه  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و، 
وتطوير  ن�����ش��ر  يف  الأم���ث���ل  ال���ن���م���وذج 

اللعبة، و�شناعة الأبطال".
اأك���رب  اأ���ش��ب��ح��ت  "الإمارات  وت����اب����ع: 
م����ط����ور ل���ري���ا����ش���ة اجل���وج���ي���ت�������ش���و يف 
العامل، ونحن نفخر بذلك، حيث انها 
التي تبنت م�شاعي اللعبة يف العتماد 
ب��امل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة، وت��ن��ظ��ي��م اكرب 
واه���م ال��ب��ط��ولت يف ال��ع��امل، وتقدمي 
للمتميزين،  ال�شنوية  اجل��وائ��ز  اك��رب 
اأبوظبي  ج�����ولت  ���ش��ل�����ش��ل��ة  واإط�������الق 

اأهم  يف  للجوجيت�شو  ���ش��الم  ج���ران���د 
رابطة  تاأ�شي�س  ومت  ال��ع��امل،  عوا�شم 
التي  اجلوجيت�شو  مل��ح��رتيف  اأب��وظ��ب��ي 
تنظم الدوري العاملي يف اأكرث من 50 
دول��ة ح��ول ال��ع��امل، وب��ذل��ك ا�شتحقت 
اأن ت��ك��ون م��ق��را ل��الحت��ادي��ن ال���دويل 

والآ�شيوي".
الرعاية  للجهات  ال�شكر  "كل  وذك���ر: 
وال�شركاء،  املوؤ�ش�شات  من  والداعمون 
ونحن نقول عنهم دائما �شركاء النجاح، 
فقد كانوا معنا من البداية، ووا�شلوا 
الطريق معنا فكانت لهم ب�شمات على 
كل الإجنازات التي حققها اأبناوؤنا على 
فكلمة  وال��ع��امل��ي��ة،  ال��ق��اري��ة  امل�شتويات 
�شكرا قليلة عليهم، وعلى اأ�شر لعبينا 
الدعم  لنا  ي��وف��رون  ال��ذي��ن  واأبطالنا 
تناف�شية  بيئة  اأف�شل  لتوفري  ال��الزم 
والكادمييات،  الأندية  ولكل  لأبنائنا، 
والالعبني والالعبات اأنف�شهم، فنحن 
ننتظر منهم الكثري يف هذه البطولة، 
وك��ل��ن��ا ث��ق��ة يف ق��درات��ه��م ع��ل��ى ح�شد 

امليداليات".

واأ�����ش����اف: " ل���ن ي��ف��وت��ن��ا ه��ن��ا توجيه 
ال�شكر اإىل عنا�شر خط الدفاع الأول 
يتواجدون  الذين  الإم����ارات،  دول��ة  يف 
لهم  ور�شالتنا  احل���دث،  قلب  يف  معنا 
اأننا نثمن جهودكم، ونعتربكم الأبطال 
اجلائحة،  ب���داي���ة  م��ن��ذ  احل��ق��ي��ق��ي��ون 
ن��ن�����ش��ى جهودكم،  ل���ن  ال���ي���وم،  وح��ت��ى 
يف  وت�شحياتكم  ب�شماتكم  و�شتبقى 
قلوب ك��ل اأب��ن��اء الإم����ارات، وم��ن املهم 
املخت�شة  ان كل اجلهات  نوؤكد هنا  اأن 
ابوظبي  يف  احل���ك���وم���ي���ة  وال�����دوائ�����ر 
هذا  تنظيم  يف  معنا  وتتعاون  تعاونت 
الظروف  تلك  يف  ال�شتثنائي  احل��دث 
ال�شتثنائية، واأن هناك متابعة دقيقة 
الربتوكول  ل��ت��ط��ب��ي��ق  ي���وم���ي  ب�����ش��ك��ل 
ملتطلبات  ي�شتجيب  ال����ذي  ال�����ش��ح��ي 
املخت�شة، مبا يف ذلك توفري  اجلهات 
والتطعيمات  للم�شاركني،  الفحو�س 
التباعد  وتطبيق  ال���دول���ة،  ل�شيوف 
الج��ت��م��اع��ي، وال��ك�����ش��ف احل�����راري، يف 
ظل نظام املناطق املعزولة" الفقاعة" 

الذي مت اعتماده.

ام�س  �شباح  ب���داأت  اأخ���رى  ناحية  م��ن 
الر�شمية والفحو�س  ال��وزن  اإج��راءات 
الالعبني  ع��ل��ى  الإل���زام���ي���ة  ال��ط��ب��ي��ة 
امل�شاركة  بطاقة  ملنحهم  وال��الع��ب��ات، 
يف امل��ن��اف�����ش��ات ال���ت���ي ���ش��ت��ن��ط��ل��ق غ���دا، 
اليوم  م��ن��اف�����ش��ات  تخ�شي�س  و���ش��ي��ت��م 
 18 حتت  والالعبات  لالعبني  الأول 
�شنة، فيما �شيتم تخ�شي�س مناف�شات 
لالأ�شاتذة،  الأربعاء  غدا  الثاين  اليوم 
اخلمي�س  الأخ������ريي������ن  وال����ي����وم����ني 
املحرتفني، وحفل  ملناف�شات  واجلمعة 
جائزة  ت��وزي��ع  �شي�شهد  ال���ذي  اخل��ت��ام 
اأبوظبي العاملية على امل�شنفني الأوائل 

يف كل الفئات.
للبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ور����ش���دت 
2.7 ماليني  ق��دره��ا  م��ال��ي��ة  ج��وائ��ز 
يف  الأوىل  امل���راك���ز  لأ����ش���ح���اب  دره�����م 
وامل�شنفني  ال���ب���ط���ول���ة،  م���ن���اف�������ش���ات 
الأوائ���ل يف ال��ع��امل، وه��ي اأك��رب جوائز 
لأبطال  ال���ع���امل  يف  ل��ل��ف��ائ��زي��ن  مت��ن��ح 
اجل���وج���ي���ت�������ش���و. م�����ن ن���اح���ي���ت���ه اك���د 
الربازيلي رامون ليمو�س املدير الفني 

ملنتخبنا الوطني اأنه �شيتابع من داخل 
لري�شد  املنتخب،  لعبي  اأداء  ال�شالة 
ويقف  البطولة،  يف  م�شتواهم  تطور 
على احلالة التي و�شل اإليها كل منهم، 
كا�شف  اأكرب موؤ�شر  �شتكون  انها  حيث 
يعك�س احلالتني البدنية والفنية لكل 
لعب، واأن البطولة �شوف تكون من�شة 
للمنتخبات  ج��دي��دة  عنا�شر  لختيار 
ال�����ش��ن��ي��ة، معربا  امل���راح���ل  يف خم��ت��ل��ف 
اأبوظبي  بطولة  بتنظيم  �شعادته  عن 
الأ�شبوع  للجوجيت�شو  ���ش��الم  ج��ران��د 
العاملية  اأب��وظ��ب��ي  وب��ط��ول��ة  امل��ا���ش��ي، 
الأ�شبوع احلايل لنهما فر�شة مثالية 
ل��ت��ج��ه��ي��ز ال���الع���ب���ني ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
ا�شتئناف  عند  اخل��ارج��ي��ة  ال��ب��ط��ولت 

الن�شاط الدويل.

�إقبال كبري على �مل�ضاركة يف مناف�ضات دورة ند �ل�ضبا �لريا�ضية

اإقامة �صباق الدراجات اله�ائية على 3 اأيام واجلري على ي�مني

حتت رعاية رئي�ش د�ئرة �لتنمية �ل�ضياحية 

�صياحة عجمان تختتم بط�لة عجمان لبناء االأج�صام واللياقة البدنية بج�ائز بلغت 100 األف درهم

عبد�ملنعم �لها�ضمي: �ضكر� حممد بن ز�يد .. مرحبا ب�ضيوف �لدولة يف �أر�ش �ل�ضالم و�لت�ضامح

العامل يف �صيافة اأب�ظبي.. اأبطال 80 دولة يتناف�ص�ن يف عاملية املحرتفني للج�جيت�ص� حتت �صعار الطريق اإىل املجد
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•• دبي -وام:

عرب ال�شيخ را�شد بن دملوك بن جمعة اآل مكتوم رئي�س جمل�س اإدارة نادي دبي 
التي  الغالية  بالثقة  وفخره  اعتزازه  عن  للفرو�شية  دبي  ون��ادي  اخليل  ل�شباق 
اأولها له �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" وتكليفه برئا�شة نادي دبي للفرو�شية 
ونادي دبي ل�شباق اخليل معتربا اأنه فرد واحد يعمل �شمن فريق ي�شعى لهدف 
واحد وهو رفع ا�شم الدولة عاليا يف جمال اخليل والفرو�شية والظهور بطريقة 
مميزة تر�شي كل من يعمل يف هذا املجال. وقال ال�شيخ را�شد بن دملوك يف حوار 
مع وكالة اأنباء الإمارات "وام" اإنه ل يخفى على اأحد الدعم الكبري الذي يوليه 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم لل�شباب معتربا اأن ال�شباب هم 
م�شتقبل الدولة واأن افكارهم دائما ا�شتثنائية وخارج ال�شندوق ..فحتى نكون 
اأهال لهذه الثقة فنحن مطالبون دائما بابتكار اأفكار جديدة ودرا�شتها وهو ما 
ن�شعى اىل القيام به. وتطرق خالل احلوار اإىل عدد من املحاور املتعلقة باخلطة 
تتم  وال��ت��ي  تنفيذها  مت  التي  وال��ربام��ج  ال��ق��ادم  املو�شم  خ��الل  ال�شرتاتيجية 
ال�شمو  التي ووجهها له �شاحب  الر�شائل  درا�شتها لتنفيذها م�شتقبال. وحول 
ر�شائله مل  ان  ذك��ر  املن�شب  ه��ذا  توليه  بعد  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
تنقطع يوما منذ بدايات ركوبه اخليل وانتهاء بتكليفه باملهام اجلديدة ..م�شريا 
اأهمها هو فتح املجال واإعطاء الفر�س دائما لكل اع�شاء الفريق وفتح  اأن  اإىل 
املجال اأمام اإبداء وجهات النظر والتعبري عنها ..معتربا اأن الفكار الناجحة ل 
تنتج من جمل�س الدارة دائما بل من اأ�شحاب الخت�شا�س لذلك ن�شعى دائما 
لفتح املجال اأمام اجلميع وتبني اآرائهم وتطويرها وهذه اأهم الن�شائح واأميزها 
والتي تعلمناها من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم لأن النجاح 

يف النهاية �شيعم على اجلميع.
واإداريا  للخيول  مالكا  كونه  الثالثية  بني  ت��وازن  عمل  كيفية  عن  تعليقه  ويف 
وفار�شا يف الوقت نف�شه قال ال�شيخ را�شد بن دملوك اإنه كمالك خيل ومن خالل 

م�شاركاته يف �شباقات ال�شرعة واكت�شاب خربة على مدى 11 �شنة واحلال نف�شه 
بالن�شبة ل�شباقات القدرة التي �شارك فيها منذ 18 �شنة هو ما اأهله حاليا لإدارة 
نادي دبي ل�شباق اخليل ونادي دبي للفرو�شية و�شي�شمح له بطرح اأفكار خمتلفة 

كفار�س ومالك للخيل حتى تتم مناق�شتها واقرتاح احللول.
"اإن  ق��ال  اجلائحة  ظل  ويف  املن�شب  ا�شتالم  مع  واجهته  التي  التحديات  وع��ن 
كوفيد 19 " اأثر على دول وحكومات ولكن ذلك لن يكون عذرا اأمامنا لنوقف 
�شقف احالمنا وطموحاتنا بل �شننظر للمو�شوع بايجابية ونتعلم من جتارب 
الآخرين يف ادارة هذه الزمة ونختار اأف�شل الطرق ..معترباً اأنه برغم الظروف 
25 وه��و ما  ال���  ك��ان مميزا يف ن�شخته  اأن��ه  اإل  العاملي  دب��ي  التي �شاحبت كاأ�س 
عك�س ال�شورة للعامل عن مدى قدرة دولة المارات يف ا�شت�شافة اكرب الحداث 
واأهمها بالرغم من جميع الظروف. وا�شاف اأن كاأ�س دبي العاملي هو اأحد اأهم 
املا�شية وقد �شهد تطورا يف جميع العوام  25 �شنة  ال�  ال�شباقات وعلى مدى 
ولذلك �شنبقى دائما ن�شعى لطرح اأفكار جديدة ومتميزة لتنظيم هذا احلدث 
واظهاره يف اأف�شل حلة. واأ�شار قائال: "بعد تكليفي باملهام اجلديدة �شعيت يف 
املقام الول لتقدمي نوعية متميزة يف اأداء العمل فحر�شت مع فريق العمل على 
اأن تكون املهام وا�شحة امام اجلميع كل ح�شب تخ�ش�شه واإعطاء الهمية جلميع 
الفكار بغ�س النظر عن موقع ال�شخ�س وتوفري بيئة عمل �شليمة للفريق ترفع 
التي تنظمها  عنه جميع �شغوطات العمل لتقدمي عمل مميز يليق بالحداث 
الدولة". و اأ�شاف : نحن كاإدارة جديدة نظرتنا ايجابية لالمور و�شنعمل بجد 
ال�شابق وال�شتفادة من كل ما هو مميز يف  التي كانت يف  الثغرات  ل�شد جميع 
جمال هذه الريا�شة والعقالنية ت�شتوجب التعلم من الخطاء لتجنبها ونحن 
وحل  ال��ث��غ��رات  جميع  �شد  على  �شريتكز  ودورن����ا  ال���ش��ب��اب  بجميع  دراي���ة  على 
ت�شودها  الدولية  الحت��ادات  جميع  مع  عالقاتنا  تكون  واأن  ال�شكاليات  جميع 
ال�شفافية والعقالنية ونحن على ثقة كبرية باأن المور �شتتجه نحو الأف�شل. 
وفيما يخ�س اأهم املوا�شيع التي �شيتم الرتكيز عليها مع بداية املو�شم القادم 
املهام مت الرتكيز  ا�شتالم  الب�شيطة من  الفرتة  "اإنه خالل  را�شد:  ال�شيخ  قال 

على الرتتيبات لكاأ�س دبي العاملي ومهرجان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم للقدرة واإعطائهما الولوية لكن وبف�شل العمل املميز للفريق 
هناك  كانت  ..ك��م��ا  ق�شري  وق��ت  ويف  جيدة  ب�شورة  الظهور  ا�شتطعنا  اجل��دي��د 
يف  البيطري  النظام  املثال  �شبيل  على  منها  اإداري���ا  ال�شريعة  التغيريات  بع�س 
�شباقات القدرة حيث رفعنا م�شتوى اخلدمة مبا يتنا�شب مع احلدث واأن يكون 
واإدارة  خيل  اأي  ل�شتقبال  اجلاهزية  لديه  القدرة  قرية  يف  املوجود  امل�شت�شفى 

الزمة باحرتافية اكرب".
واعترب اأن قرية الإمارات العاملية للقدرة من اأح�شن القرى يف العامل واأميزها 
هذا  عند  نتوقف  لن  لكن  املوجودة  واخلدمات  واملرافق  الت�شهيالت  حيث  من 
ذلك جليا  و�شيبدو  واأك��رب  اأف�شل  ب�شكل  القرية  تطوير  على  �شنعمل  بل  احلد 
للم�شاركني مع بداية املو�شم القادم. وذكر ال�شيخ را�شد بن دملوك اأن هناك دعما 
كبريا من قبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم لهذه الريا�شة 
وهذا الدعم ل حدود له وهو جلي للجميع واأب�شط مثال على ذلك رفع املكافاآت 
املالية يف جميع ال�شباقات التي تقام على اأر�س الدولة لإعطاء الفر�شة للجميع 
الدعم �شدى كبريا من حيث  ال�شرور جلميع العمار وقد كان لهذا  واإدخ��ال 
خطى  على  م�شتقبال  عملنا  و�شي�شتمر  ال�شباقات  لهذه  والتنظيم  امل�شاركات 
للكبار  حمببة  ريا�شة  هي  اخليل  ريا�شة  اأن  واأ�شاف  منه.  تعلمناه  وما  �شموه 
اماكن  لدينا  وتوجد  اخليل  رك��وب  تعلم  اإىل  ي�شعون  النا�س  ومعظم  وال�شغار 
مميزة جدا يف المارات للتدريب ونحن كناد �شنعمل على و�شع خطة لعطاء 
بتجربة  تزودهم  متكاملة  بيئة  نطاق  ويف  الريا�شة  هذه  لتعلم  للنا�س  فر�شة 

مميزة يف ركوب اخليل.
املتواجدين  الرعاة  اأن  ذكر  والقدرة  ال�شرعة  �شباقات  رعاة  و�شمن حديثه عن 
حاليا هم مميزون وجتمعنا معهم عالقات مميزة وهم داعمون لهذه ال�شباقات 
منذ وقت طويل وهو اأكرب دليل على ر�شاهم وفخرهم باأنهم من داعمي هذه 
اأو  ابوابنا مفتوحة جلميع الرعاة �شواء يف �شباقات ال�شرعة  الريا�شة و�شتكون 
النهاية  ويف  العقبات  كل  وتذليل  وتكثيفه  معهم  التوا�شل  طرق  وفتح  القدرة 

رعاة  ا�شتقطاب  نحو  م�شتقبال  توجهنا  و�شيكون  ولنا  لهم  مك�شب  ذل��ك  ف��اإن 
ب��ن دملوك  را���ش��د  ال�شيخ  ذك��ر  لل�شباقات حاليا  امل��ر���ش��ودة  ج��دد. وع��ن اجل��وائ��ز 
الق�شوى والتي مت طرحها  ال�شرورات  اأ�شبح من  النظر يف اجلوائز  اإع��ادة  اأن 
اأ�شعى لدعمها هو �شباقات ال�شرعة و�شتتم اعادة النظر  اأهم المور التي  ومن 
اأو  منها  الوروب��ي��ة  �شواًء  املميزة  اخليول  ل�شتقطاب  فيها  املقدمة  اجلوائز  يف 
ونقوم  الرملية  خا�شة  الر�شيات  يف  النظر  اع��ادة  اىل  بال�شافة   .. المريكية 
وتطويرها  حلها  اإىل  و�شن�شعى  ال�شابقة  والثغرات  املالحظات  جميع  بدرا�شة 
ب�شورة مميزة ومبا يليق بهذه الدولة. و يف اإجابته عن �شوؤال حول نية الدارة 
يف ا�شافة �شباقات جديدة يف الأجندة العاملية ل�شباقات ال�شرعة ذكر اأنه حاليا 
بداأت جميع الرتتيبات ل�شتقبال املو�شم القادم ومنها �شباقات ال�شرعة وجميع 
املالحظات التي كانت يف الفرتة ال�شابقة حول م�شافات معينة او �شباقات معينة 
�شباق  بكرثة مثل  ال�شباقات  اأجندة  تت�شمنها  ال�شابق ومل  تكن موجودة يف  مل 
من امل�شاركني على الت�شجيل للم�شاركة يف  كبريا  اقبال  ولحظنا  1400مرت 
هذه  من  املزيد  نفتح  امل�شاركني  على  الت�شهيل  من  نتمكن  فحتى  ال�شباق  ه��ذا 
ال�شباقات واي�شا مو�شوع حتديد امل�شافات لبد اأن يخ�شع لدرا�شات كبرية قبل 
اعتماده لدرا�شة معظم ال�شاللت املوجودة ومقارنتها مع ن�شبة القبال عليها 
وبهذه الطريقة ممكن حتديد امل�شافات ح�شب ال�شاللت واملالك من جانب اآخر 
�شيتم  والتي  الأ�شا�شية  املوا�شيع  اأه��م  واح��د من  النظر يف اجل��دول هو  فاإعادة 
الرتكيز عليها م�شتقبال. و على ال�شعيد ال�شخ�شي لفت ال�شيخ را�شد بن دملوك 
اأن بداياته كانت مع ريا�شة البولو ولزالت هذه الريا�شة واحدة من الهوايات 
اأنه لحظ  اإىل  التي ميار�شها وهي حمببة لديه وهي ريا�شة �شريعة ..م�شريا 
امل�شتقبل  زي��ادة الطلب عليها لذلك �شتحظى باهتمامه يف  يف الفرتة الخ��رية 
القريب. و اختتم قائال : "مع �شعوبات التوقعات ملا �شيكون عليه املو�شم القادم 
يف ظل هذه اجلائحة لكننا اإيجابيون جدا وعلى ا�شتعداد يف جميع احلالت �شواء 
اأو ا�شتمرت الأم��ور على ما هي عليه و�شنحاول  انتهت الأزم��ة وهذا ما نتمناه 

تقدمي الأف�شل وطرح الأفكار مبا يتما�شى مع هذه الأزمة".

•• دبي-وام:

3 ذهبيات يف مناف�شات الفردي رجال،  ب�  حلق الفرن�شي لوكا�س بطل العامل 
والزوجي رجال والزوجي املختلط، يف نهائي بطولة ال�شيخ حمدان بن را�شد 
اختتمت  التي  الهمم  لأ�شحاب  الطائرة  للري�شة  الثالثة  الدولية  مكتوم  اآل 
ب�شالة مكتوم بن حممد بنادي �شباب الأهلي، حتت رعاية �شمو ال�شيخ من�شور 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س جمل�س دبي الريا�شي و �شارك فيها 127 

لعبا و لعبة من 29 دولة تناف�شوا يف 19 م�شابقة.
و وجه " لوكا�س " بهذه النتيجة اإنذارا �شديدا ملناف�شيه يف دورة الألعاب البار 
املقبل  اأغ�شط�س  يف  طوكيو"   " اليابانية  العا�شمة  ت�شت�شيفها  التي  اأوملبية 
بعد اأن حطم الأرق��ام القيا�شية للم�شابقات الثالث موؤكدا ا�شتعداده خلو�س 
اأن  و  خ�شو�شا  لطوكيو  دبي"   " جهزته  اأن  بعد  املقبل  الباراأوملبي  التحدي 

الالعب مل يتاأثر بالتوقف الإجباري للعبة الري�شة الطائرة الذي ا�شتمر 14 
�شهرا ب�شبب كورونا قيا�شا مبا قدمه يف الأدوار املختلفة للبطولة.

كان لوكا�س بطل العامل قد فاز بذهبيتي كوريا 2017 ، و�شوي�شرا 2019. 
" الوحيدة" بعدما  امليدالية  العرب  اأه��دت امل�شرية �شيماء �شامي جابر  فيما 

."wh1" ح�شدت برونزية الزوجي املختلط فئة
وكانت الإث��ارة عنوانا مل�شابقات م�شك اخلتام مب�شاركة العديد من امل�شنفني 
الأوائ��ل على العامل و التي �شهدت فوز ماليزيا بذهبية" wh1" و�شوي�شرا 
رو�شيا  حلقت  بينما  ال��رج��ال،  فئة  يف   wswh1 " وذه��ب��ي��ة  الأول  ب��امل��رك��ز 
ذهبية"  على  فرن�شا  ح�شلت  فيما   ، �شيدات"   " نف�شها  امل�شابقة  بذهبية 
ال��ذه��ب��ي��ة يف  وامل��ي��دال��ي��ة  الأول  امل��رك��ز  ل��ي��ذه��ب  رج���ال   "mdwh1wh2

امل�شابقة نف�شها " �شيدات" اإىل بلجيكا.
 ،"mssl4 "وفرن�شا على ذهبية ،"mssl3 "و ح�شلت الهند على " ذهبية

وهولندا   ،  wssl3 ذهبية  على  " واأكرانيا   mssu5 ذهبية  على  وماليزيا 
.wssl4 واأندوني�شيا ذهبية ، wssu5 على املركز الأول وذهبية

وك���ان اخل��ت��ام ق��د �شهد ت��ك��رمي احل��ك��ام ال��دول��ي��ني ال��ذي��ن ���ش��ارك��وا يف حتكيم 
البطولة بقيادة البلجيكي جولني احلكم العام.

من ناحيته اأعرب ماجد الع�شيمي مدير البطولة عن �شعادته بنجاح احلدث 
الذي حمل ا�شما غاليا على قلوب اجلميع املغفور له ال�شيخ حمدان بن را�شد 
اآل مكتوم طيب اهلل ث��راه، م�شريا اإىل اأنه على الرغم من هذه " اجلائحة " 
الهمم"  " اأ�شحاب  ن�شاط  اإيقاف  اإىل  واأدت  العامل،  األقت بظاللها على  التي 
الفئة  الن�شاط لهذه  رئي�شيا يف عودة  �شببا  الر�شيدة" كانت  "القيادة  اأن  اإل   ،
باإقامة بطولة الري�شة الطائرة الباراأوملبية الأوىل على م�شتوى العامل لت�شل 
الر�شالة اإىل العامل بعد اأن قدمت الإمارات منوذجا من اأجل ممار�شة الريا�شة 

وال�شتمتاع بها وفق اإجراءات احرتازية عالية املعايري.

و قال الع�شيمي : " �شيبقى املغفور له ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم يف 
قلوب" اأ�شحاب الهمم" فهو �شاحب القلب الكبري والداعم الأكرب لنادي دبي 
" . من جانبه  "اأ�شحاب الهمم" يف الإم��ارات ودب��ي  لأ�شحاب الهمم وحركة 
دبي  ن�شخة  بامل�شاركة يف  واعتزازه  لوكا�س عن فخره  الفرن�شي  البطل  اأع��رب 
للعام الثالث، م�شريا اإىل اأنه يحب الإم��ارات ودبي ويحر�س على امل�شاركة يف 
بطولتها. و و�شف " لوكا�س " تنظيم البطولة ب�"الحرتايف " م�شيدا بجهود 
3 ميداليات ذهبية يعد موؤ�شرا جيدا  اأن ح�شوله على  واأكد  املنظمة  اللجنة 
كل  تخطيت   " �شيماء:  البطلة  قالت  و  طوكيو".  باراأوملبية  يف"  للم�شاركة 
العديد من الألقاب، فقد �شبق  " لأحقق  " الريا�شة  ب�  �شعاب �شلل الأطفال 
هذه  يف  التتويج  من�شات  ل�شعودي  بالفخر  واأ�شعر  اأفريقيا،  بلقب  الفوز  يل 
البطولة ال�شتثنائية التي حتمل ا�شم املغفور له ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل 

مكتوم طيب اهلل ثراه".

•• دبي-الفجر

لقفز  احل���ب���ت���ور  ب���ط���ول���ة  ����ش���ه���دت 
وتنظيميا  فنيا  جن��اح��ا  احل���واج���ز 
و�شل  اإذ  وا�شعة  وم�شاركة  كبريين 
اخلم�س  الفئات  يف  امل�شاركني  ع��دد 
160 مت�شابقا ومت�شابقة تناف�شوا 
ب��دءا من  الرتفاعات  على خمتلف 
وبرز  �شم   125 وح��ت��ى  �شم   70
الفر�شان على م�شتوى  الكثري من 
ال�شغار  وب��ره��ن  وال��دق��ة  ال�شرعة 
فر�شانا  ه��ن��اك  واأن  ق��ادم��ون  اأن��ه��م 
امل�شتقبل  يف  ����ش���اأن  ل��ه��م  ���ش��ي��ك��ون 

القريب 
حبتور  ق������ام  امل���ن���اف�������ش���ات  وع����ق����ب 
الفائزين  بتتويج  احلبتور  حممد 
امل�شاركة  اأن  م���وؤك���دا  وال���ف���ائ���زات 
الوا�شعة كما وكيفا تدفع جمموعة 
بهذه  اله����ت����م����ام  اإىل  احل����ب����ت����ور 

يف  ت�شهم  التي  الأومل��ب��ي��ة  الريا�شة 
دع��م ري��ا���ش��ة الإم�����ارات معربا عن 
م�شتويات  من  �شاهده  مبا  �شعادته 
باملراحل  عالية خا�شة فيما يتعلق 
مبثابة  ���ش��ت��ك��ون  وال����ت����ي  ال�����ش��ن��ي��ة 

�شريان حيوي ملنتخباتنا الوطنية .
احلبتور  م�شابقة  بطولة  واأقيمت 
برعاية   2021 احل���واج���ز  ل��ق��ف��ز 
الرئي�شي  وحم���م���د  م��اج�����ش��ت��ي��ك 
للتجارة و تناف�س مالك ماج�شتيك 

ال�����ش��م��ك��ري ، يف فئتني  ال��دي��ن  ع��ز 
واح�����دة من  "هذه  ق���ائ���اًل:  وع��ل��ق 
ح�شرتها  ال��ت��ي  امل�شابقات  اأف�����ش��ل 
ب��ع��م��ل جيد.  ال���ف���ري���ق  ق�����ام  وق�����د 
نكون  اأن  وي�شعدنا  للفريق  تهانينا 

جزًءا من هذا احلدث ". 
�شت  لنحو  ام��ت��دت  التي  امل�شابقات 
القفز  ميادين  على  واأك��رث  �شاعات 
للبولو  ب��ن��ادي احل��ب��ت��ور  الومل��ب��ي��ة 
ب��دب��ي لن���د و�شهدت  وال��ف��رو���ش��ي��ة 
كما   " "عائليا  جماهرييا  ح�شورا 
�شهدت تاألقا لفتا ل"تينا لوند من 
احتلت  التي  للفرو�شية  دب��ي  ن��ادي 
واخلام�س  ال��راب��ع  يف  الول  امل��رك��ز 
وال��ت��ي ق��ال��ت ان��ه��ا اخ��ت��ارت اف�شل 
خيولها للم�شاركة من اأجل الفوز .

جلنة  رئي�س  اإبراهيم  خليل  واأ�شاد 
ال��ت��ح��ك��ي��م الأر�����ش����ي����ة م����ن احت����اد 
بالنادي  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  الإم����������ارات 

امل���راف���ق  ل���دي���ه  "النادي  وق�������ال: 
اجل����ي����دة ل��ل��ف��ر���ش��ان واخل����ي����ول يف 
ه���ذا ال��ن��وع م��ن امل�����ش��اب��ق��ات. اأر�س 
امللعب ح�شب املعايري وال�شطبالت 
جميلة" نتطلع اإىل روؤية املزيد من 
الفرو�شية  مو�شم  يف  هنا  العرو�س 

القادم ".
اأ�شفرت  امل��ن��اف�����ش��ة ف��ق��د  ن��ت��ائ��ج  اأم���ا 
عن  ����ش���م   80-70  ،  1 ال���ف���ئ���ة 
ف���وز اآرت�����ا ل��وي��ز م��و���ش��وي فاطمي 
الفرو�شية  ن��ادي  م��ن��دارا  جيجانت 
اأ�شكر  اأ�شماء  وج��اءت  الول  باملركز 
اآند  �شوليتو احلبتور بولو ريزورت 
ك��ل��وب يف امل��رك��ز ال��ث��اين ث��م كا�شي 
منتجع  م���ون���دي  دو  اإي��ك�����س  اأوي�����ن 
املركز  يف  للبولو  احل��ب��ت��ور  ون����ادي 
-90 2 م����ن   ال��ف��ئ��ة  ال��ث��ال��ث ويف 
مينينا  اإليزافيتا  حلت   �شم   100
اآند  ري��زورت  بولو  احلبتور  كاليان 

الول  املركز  (يف   52.47  ( كلوب 
�شي  زن��دوك��ان  الكربي  مبخوت  ث��م 
وال�شباق  للفرو�شية  ال�شارقة  نادي 
الثاين  امل����رك����ز  يف   )  57.85  (
موهيل  امل��ه��ريي  م�شار  علياء  ث��م  
يف   ) احلمرا)62.39  م��اج��ي��ك 

املركز الثالث .
اما الفئة 3 ، 100-110 �شم فقد 
حل يف املركز الول  مبخوت الكربي 
للفرو�شية  ال�شارقة  ن��ادي  املزيونة 

ثانية  ( وحلت   52.98 وال�شباق) 
نادي  اإنوفايتور  مينينا  اإليزافيتا 
وال�شباق)  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  ال�����ش��ارق��ة 
54.23 ( وجاء ثالثا  حممد فائق 
اأبو كالم اإ�شيال اآي�س نادي ال�شارقة 
 )  56.13 وال�����ش��ب��اق)  للفرو�شية 
�شم:   115-110 م�����ش��اب��ق��ة   ويف 
دبي  ن���ادي  بيوند  ل��ون��د  تينا  ف���ازت 
للبولو والفرو�شية) 53.97 ( ثم 
بوجنومن   الكربي  عوي�شة  �شيف 

نادي ال�شارقة للفرو�شية وال�شباق) 
دبي  بايز  لوند  تينا  ثم   )  55.06
 )  55.59  ( وال��ف��رو���ش��ي��ة  للبولو 
�شم   125-120  ،  5 ال��ف��ئ��ة  ويف 
ن���ادي دب��ي للبولو  ب��اي��ز  ل��ون��د  تينا 
والفرو�شية ) 54.34 ( ثم حممد 
ال�شارقة  ن���ادي  الكربي  علي  حمد 
للفرو�شية وال�شباق) 54.49 ( ثم 
اأبوظبي  ن��ادي  من  الرميثي  را�شد 

للفرو�شية ) 54.74 ( .

•• اأبوظبي-وام: 

ي�شارك املنتخب الوطني للجودو يف بطولة اآ�شيا واأوقيانو�شيا الكربى 
اليوم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  القريغيزية  بي�شكيك  مدينة  يف  اقامتها  امل��ق��رر 

وت�شتمر حتى 9 ابريل احلايل.
وو�شل �شباح اأم�س منتخبنا الوطني للجودو لقريغيز�شتان ا�شتعدادا 
لعبا   216 باإجمايل  دول��ة   30 جانب  اإىل  البطولة  يف  للم�شاركة 
المارات،  هي  عربية،  دول   9 من  ولعبة  لعبا  ولعبة، بينهم 27 
و�شوريا،  وقطر،  ولبنان،  والكويت،  والردن،  وال�شعودية،  والبحرين، 

واليمن.

 73 وميثل منتخبنا يف البطولة الالعبان فيكتور �شكرتوف يف وزن 
كجم، وايفان رميارينكو يف وزن 100 كجم با�شراف املدرب اجلديد 
املولدويف باكال فيا�شي�شالف الذي �شيتابع معدلت تطور الالعبني 

قبل امل�شاركة يف نهائيات اأوملبياد طوكيو.
ويت�شمن برنامج املنتخب بعد بطولة قريغيز�شتان امل�شاركة يف بطولة 
العامل لعام 2021 التي ت�شت�شيفها العا�شمة املجرية بودابي�شت يف 
يف  الراغبني  الأخ��رية لالعبني  الفر�شة  والتي متثل  ال��ق��ادم،  يونيو 
اللحاق بدورة الألعاب الأوملبية ال�شيفية يف طوكيو 2021، علما باأن 
فيكتور �شكرتوف، وايفان رميارينكو تاهال من قبل بر�شيد النقاط، 

اإل اأن تلك امل�شاركة ت�شتهدف املزيد من الإعداد والحتكاك.

الفرن�صي ل�كا�ش بطل العامل يحرز 3 ذهبيات يف »دولية« حمدان 
بن را�صد .. وامل�صرية �صيماء تهدي العرب امليدالية الربونزية

منتخب اجل�دو ي�صارك يف بط�لة اآ�صيا واأوقيان��صيا الكربى بقريغيز�صتان

را�صد بن دمل�ك ل� »وام«: اأنا فرد �صمن فريق هدفه رفع ا�صم الدولة عاليا يف جمال اخلي�ل

فئات خم�ش  ميثلون  مت�ضابقا   160

م�صاركة وا�صعة وجناح كبري لبط�لة احلبت�ر لقفز احل�اجز 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

ال���دويل للريا�شات  ن��ادي دب��ي    تلقى 
اللجنة  م��ن  تكرميية  درع���ا  البحرية 
للرجل  دب�������ي  ل����ب����ط����ول����ة  امل����ن����ظ����م����ة 
اأقيمت  وال����ت����ي   2021 احل����دي����دي 
ب��دع��م م��ن جمل�س دب��ي ال��ري��ا���ش��ي يف 
جمريا وجرت  اأحداثها ال�شهر املا�شي 

مب�شاركة عاملية كبرية.
وجاء التكرمي لأ�شرة نادي دبي الدويل 
وامتنانا  تقديرا  البحرية  للريا�شات 
للم�شاهمة الدائمة من النادي باإجناح 
احل���دث وال���ذي جت��دد ه��ذا ال��ع��ام من 
يف  اللوج�شتي  ال��دع��م  ت��ق��دمي  خ���الل 
ال�شباق  ب��ري��ا���ش��ة  اخل��ا���ش��ة  امل���راح���ل 
والتي امتد مل�شافة 1.7 كلم يف �شاطئ 

اأم �شقيم.
املدير  ح���ارب  ع��ب��داهلل  حممد  وت�شلم 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����ن�����ادي دب�������ي ال�������دويل 
التكرميية  الدرع  البحرية  للريا�شات 
م�شار  مدير  اجل�شمي  اإ�شماعيل  م��ن 

الأملح  ي��و���ش��ف  وع���ب���داهلل  ال�����ش��ب��اح��ة 
م�شاعد املدير وذلك يف مقر النادي 

واأ�شاد حممد عبداهلل حارب بالتعاون 
املنظمة  واللجنة  ال��ن��ادي  ب��ني  القائم 
درج  ال���ن���ادي  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ل��ل��ح��دث 
على تقدمي يد العون للجنة يف اإجناح 
الفعاليات متا�شيا مع توجهات النادي 
الفعاليات وتوفري كل  كافة  اإجن��اح  يف 

امل��ع��ي��ن��ات ل��ك��اف��ة اجل��ه��ات ال��راغ��ب��ة يف 
�شعيا  ال��ن��ادي  خ��دم��ات  م��ن  ال�شتفادة 
ومنها  العامة  امل�شلحة  حتقيق  وراء 

اإجناح الفعاليات املجتمعية.
اإ���ش��م��اع��ي��ل اجل�شمي  م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال 
دبي  بطولة  يف  ال�شباحة  م�شار  مدير 
ال���دوائ���ر  اإن ك���ل  ل��ل��رج��ل احل����دي����دي 
احل���ك���وم���ي���ة واجل����ه����ات امل�������ش���وؤول���ة يف 

اإم��ارة دبي عملت معا لإجن��اح احلدث 
دب��ي الدويل  ن��ادي  الكبري وم��ن بينها 
يف  �شاركنا  ال��ذي  البحرية  للريا�شات 
الأوىل  املرحلة  ال�شباق  م�شار  تنفيذ 
وجري  "�شباحة  م��راح��ل   3 ب��ني  م��ن 
ي�شتمر  اأن  هوائية" متمنيا  ودراج��ات 
الفائدة  فيه  مل��ا  امل�شتقبل  يف  ال��ت��ع��اون 

للجميع.

•• دبي -وام:

اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س  را�شد  ال�شيخ حمدان بن حممد بن  �شمو  �شهد 
التي  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  لهجن  اللقايا  رم��وز  حتديات  التنفيذي  املجل�س 
اأقيمت مبيدان املرموم ظهر اأم�س وذلك �شمن ال�شباق ال�شنوي للهجن العربية 
بن  حممد  ب��ن  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شباقات  تابع  و   .  2021 الأ�شيلة 
اآل مكتوم مالك موؤ�ش�شة  را�شد  بن  وال�شيخ مكتوم بن حمدان  اآل مكتوم  را�شد 
بتتويج  ال��ذي قام  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن مكتوم بن  و  هجن زعبيل 
دبي  لنادي  التنفيذي  املدير  �شرود  بن  �شعيد  علي  وبجانبه  بالرموز  الفائزين 
ل�شباقات الهجن. و جنح امل�شمر املجازف حممد زيتون املهريي يف ح�شد كاأ�س 
املغفور له ال�شيخ مكتوم بن را�شد اآل مكتوم للقايا البكار املفتوح بعد اأن قدم /

النه�شة/ لهجن الرئا�شة على ال�شدارة بعد و�شولها اإىل خط النهاية يف توقيت 
بلغ 7:12:6 دقيقة.

للقايا  الأ���ش��واط  ث��اين  خ��الل  م��ن  ال��ق��وي  ظهورها  ال�شحانية  هجن  �شجلت  و 
اجلعدان املفتوح وذلك بعد اأن قاد امل�شمر حممد خالد العطية /مواجه/ اإىل 

قمة ال�شوط م�شجال زمنا وقدره 7:12:4 دقيقة.
مكتوم  ال�شيخ  له  املغفور  كاأ�س  الوهيبي  جميل  علي  الظافر  امل�شمر  اأ�شاف  و 
بن را�شد اآل مكتوم للقايا البكار املحليات اإىل ر�شيد هجن الرئا�شة بوا�شطة /

�شمحه/ التي و�شلت اإىل خط النهاية م�شجلة زمنا قدره 7:18:2 دقيقة.
و اأكمل /امل�شك/ ثالثية رموز اللقايا لهجن الرئا�شة من خالل اإحرازه لبندقية 
اللقايا اجلعدان املحليات حتت القيادة الت�شمريية للمجازف حممد بن زيتون 

املهريي حمققا توقيتا بلغ 7:19:0 دقيقة.
اللقايا  ل�شن  ال�شيارات  اأ���ش��واط  مناف�شات  اإق��ام��ة  ال�شباحية  الفرتة  �شهدت  و 
لهجن اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ، وذلك من خالل �شتة ع�شر �شوطا مل�شافة خم�شة 
كيلومرتات و خ�ش�شت الأ�شواط الأربعة الأخرية للمطايا من اإنتاج موؤ�ش�شات 

هجن اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ.
ومتكنت /هملوله/ ب�شعار هجن الرئا�شة وبقيادة امل�شمر علي جميل الوهيبي 
من الظفر بنامو�س ال�شوط الأول للقايا البكار وذلك بتوقيت وقدره 7:26:2 
دقيقة. وقاد امل�شمر غياث الهاليل /�شاهني/ لتحقيق النامو�س لهجن العا�شفة 

وذلك يف ثاين الأ�شواط للقايا اجلعدان بزمن بلغ 7:26:3 دقيقة.
وظهرت هجن الرئا�شة جمددا من خالل ال�شوط الثالث للقايا البكار وحتقق 
ذلك بوا�شطة /�شواهني/ حتت قيادة امل�شمر حممد زيتون املهريي يف توقيت 
لالإنتاج  املهجنات  للجعدان  الرابع  الإنتاج  �شوط  اأما  دقيقة.   7:25:8 وقدره 
غياث  املتميز  امل�شمر  بقيادة  العا�شفة  لهجن  /�شاهني/  ن�شيب  من  ك��ان  فقد 

الهاليل وكان ذلك عندما اأ�شارت عقارب التوقيت اإىل مرور 7:32:1 دقيقة.
و ت�شهد حتفة امليادين باملرموم م�شاء اليوم  الثالثاء ال�شاد�س من اأبريل حتديات 
بن  مكتوم  ال�شيخ  له  املغفور  كاأ�س  على  القبائل  اأبناء  لهجن  اليذاع  �شن  رم��وز 
را�شد اآل مكتوم وذلك على مدار �شتة اأ�شواط بواقع رمزين لالأ�شواط املفتوحة 

ومثلهما لأ�شواط املحليات اإ�شافة اإىل رمزي الإنتاج .
اإقامة اثنى ع�شر �شوطا لل�شيارات وباملقابل يقام يف  كما ت�شهد الفرتة امل�شائية 
الفرتة ال�شباحية اأربع وع�شرون �شوطا بواقع ثمانية اأ�شواط لالإنتاج /�شيارات/ 

وع�شرة اأ�شواط للمحليات واملهجنات /�شيارات/ و�شتة اأ�شواط نقدية.

ميكن ملحمد �شالح اإ�شكات النتقادات امل�شككة يف ولئه لفريقه ليفربول 
النكليزي بالثاأر لأكرث اللحظات اإيالما يف م�شريته الحرتافية، عندما 
ذهاب  يف  الثالثاء،  اليوم  ال�شباين  مدريد  ري��ال  امل�شري  النجم  يواجه 

الدور ربع النهائي مل�شابقة دوري اأبطال اأوروبا يف كرة القدم.
واأثار �شالح ال�شتياء بني جماهري ليفربول اأخريا عندما رف�س ا�شتبعاد 
اإىل  حديثه  خ��الل  وذل��ك  امل�شتقبل،  يف  اإ�شباين  ن��اد  م��ع  اللعب  اإمكانية 
�شحيفة "ماركا" ال�شبانية التي تتخذ من العا�شمة مدريد مقرا لها، 

ما عّزز التكهنات باأنه كان ي�شع الأ�شا�س لالنتقال اإىل ريال مدريد.
الدوري  يف  اللعب  على  حري�شا  ك��ان  اإذا  عما  �شئل  عندما  ���ش��الح  ق��ال 
اأكون قادرا على اللعب ل�شنوات عديدة اأخرى. ملاذا  اأن  "اآمل  الإ�شباين: 
امل�شتقبل، لذلك رمبا يوما ما،  اأحد يعرف ما الذي �شيحدث يف  ل؟ ل 

نعم. الأمر ل يعود يل".
اإعالمية  و�شيلة  اإىل  قّدمه  ال��ذي  للرد  م�شابها  الغزيل  �شالح  رد  ك��ان 
اإ�شبانية اأخرى يف كانون الأول/دي�شمرب، عندما �شئل عن انتقال حمتمل 

للعب يف الدوري الإ�شباين.
وقال وقتها ل�شحيفة "اآ�س": "اأعتقد اأن ريال مدريد وبر�شلونة هما 

فريقان كبريان".
بر�شلونة حتمل �شفقة  اأو  اإذا كان ميكن لريال  اأن نرى ما  يبقى 
���ش��راء ���ش��الح و���ش��ط ال�����ش��ع��وب��ات امل��ال��ي��ة احل��ال��ي��ة ال��ن��اج��م��ة عن 

فريو�س كورونا.
لكن بالن�شبة لناد يفخر اأن�شاره باأنف�شهم ب�شبب ولئهم العاطفي 

اإىل  النتقال  ا�شتبعاد  �شالح  رف�س  كان  ليفربول،  لق�شية  والثابت 
اإ�شبانيا وكاأنه �شجل هدفا باخلطاأ يف مرماه، موؤكدا �شكوك ق�شم من 

ينتهي  الذي  امل�شري  ال��دويل  باأن  القاعدة اجلماهريية يف ليفربول 
عقده عام 2023، متحم�س باملجد ال�شخ�شي بدًل من جناح الفريق.

امل�شاحنات  على  ال�شوء  ت�شليط  خالل  من  مزاعمهم  املت�شائمون  يدعم 
مانيه  �شاديو  ليفربول  مهاجم  مع  �شالح  يخو�شها  التي  العر�شية 

عندما ي�شدد بدًل من متريره اإىل زميله الدويل ال�شنغايل 
يف و�شع اأف�شل.

ال�����ش��ي��ئ على  ف��ع��ل ���ش��الح  اإىل رد  ي�����ش��ريون  ك��م��ا 
ا���ش��ت��ب��دال��ه خ���الل امل���ب���اراة ال��ت��ي خ�����ش��ره��ا اأم���ام 
اأمله  وخيبة  امل��ا���ش��ي،  اآذار/م���ار����س  يف  ت�شل�شي 

ال��ق��ائ��د يف غ��ي��اب جوردان  ���ش��ارة  ل��ع��دم منحه 
هندر�شون امل�شاب.

ب��ال��ط��ب��ع، مي��ك��ن ل�����ش��الح اأن ي��ذك��ر ب��ح��ق اأن 
اأبطال  ليفربول رمبا ف�شل يف الفوز بدوري 
الإنكليزي  ال�����دوري  اأو   2019 يف  اأوروب�����ا 
املمتاز املو�شم املا�شي لول اأهدافه ومهاراته 

الرائعة.
امل��و���ش��م، م��ع وج���ود ليفربول  حتى ه��ذا 
اللقب  فا�شلة عن  دف��اع  يف خ�شم حملة 
يبدو،  ما  على  متعددة  اإ�شابات  �شابتها 

26 هدفا  ل�شالح  التهديفية  الغلة  ف��اإن 
)-3�شفر(  اأر���ش��ن��ال  مرمى  يف  هدفه  بينها 

ال�����ش��ب��ت يف ال������دوري، ي��ظ��ه��ر م���دى ال��ت��ه��دي��د الذي 
ي�شكله على خطوط دفاع الفرق املناف�شة.

مع 120 هدفا يف 193 مباراة يف جميع امل�شابقات منذ 
ان�شمامه من روما اليطايل يف عام 2017، مت ت�شنيف 

�شالح بحق بني عظماء ليفربول على الإطالق.
28 عاما يف قلوب  لكن مكان ال�شاب البالغ من العمر 

اجلماهري قد ل يكون اآمًنا جًدا.
ماكمانامان، مل يحظيا  و�شتيف  اأوي��ن  مايكل  ال�شابقان  ليفربول  جنما 
يف  للعب  م��دري��د  ري���ال  اىل  لالنتقال  اآنفيلد  ت��رك  بعد  كبري  ب��اح��رتام 

�شانتياغو برنابيو.
من �شاأن اإلهام ليفربول بالثاأر من ريال مدريد خل�شارته اأمامه يف نهائي 

دوري اأبطال اأوروبا 2018، اأن يقطع �شوًطا يف تهدئة امل�شككني.
1-3 يف كييف مبثابة نذير �شوؤم �شخ�شي  وتبقى تلك اخل�شارة املريرة 
ل�شالح الذي كان يبكي على اأر�شية امللعب بعد اأن ا�شطر للخروج باإ�شابة 

يف ال�شوط الأول بعد تدخل عنيف لقلب الدفاع �شريخيو رامو�س.
اأن يعيقه يف نهائيات كاأ�س  اأ�شيب �شالح بخلع يف الكتف كان من �شاأنه 
العامل يف وقت لحق من ذلك العام، حيث ادعى البع�س اأن رامو�س تعمد 

اإ�شابته بالطريقة التي جّر امل�شري بها اإىل الأر�س.
والتاأهل  باملواجهتني  للفوز  خا�شا  دافعا  املك  اأنني  فقط  نقول  "دعنا 
"ماركا" عن قمتي  قاله �شالح ل�شحيفة  النهائي"، هذا ما  اإىل ن�شف 

الذهاب والإياب �شد ريال مدريد.
اأن ق��ائ��د ري���ال مدريد  امل��ف��ارق��ات  وم���ن 
رام���و����س م���ن امل��ت��وق��ع اأن ي��غ��ي��ب عن 
ب�شبب  والإي�������اب  ال���ذه���اب  م���ب���ارات���ي 

اإ�شابة يف ربلة ال�شاق.
ومي��ث��ل غ��ي��اب رام���و����س دف��ع��ة كبرية 
مو�شم  لإن���ق���اذ  �شعيه  يف  ل��ل��ي��ف��رب��ول 

بائ�س بالفوز باللقب القاري ال�شابع.
دورا  يلعب  اأن  ���ش��الح  ب��اإم��ك��ان  ك��ان  اإذا 
رائ���دا يف حتقيق ه��ذا احل��ل��م، فقد ل 

يتم الت�شكيك يف التزامه كثريا.

امللحمية  النهائية  امل��ب��اراة  من  �شنوات  ث��الث  بعد 
لعام 2018، عندما اأحرز ريال مدريد الإ�شباين 
العريقة  القارية  امل�شابقة  يف  تواليا  الثالث  لقبه 
مدربا  يلتقي  الن��ك��ل��ي��زي،  ليفربول  ح�شاب  على 
الأملاين  زي���دان  ال��دي��ن  زي��ن  الفرن�شي  الفريقني 
ي��ورغ��ن ك��ل��وب ال��ث��الث��اء يف م��دري��د يف ذه���اب ربع 
نهائي دوري اأبطال اأوروب��ا يف كرة القدم يف ف�شل 

ثان تفوح منه رائحة الثاأر.
ت���زال ح��ا���ش��رة بقوة:  2018 ل  ن��ه��ائ��ي  ذك��ري��ات 
بايل  غاريث  للويلزي  املذهلة  الكروباتية  الكرة 
التي �شجل منها الهدف الثاين، اخلطاآن الفادحان 
لوري�س  الملاين  ال�"ريدز" ال�شابق  حلار�س مرمى 
كاريو�س، التدخل القوي للمدافع �شريخيو رامو�س 
الدويل  اإ�شابة  اإىل  اأدى  ال��ذي  على حممد �شالح 
امل�شري وعدم ا�شتكماله املباراة، احل�شور الباهت 
البت�شامة  رون��ال��دو،  كري�شتيانو  للربتغايل  ج��دا 

العري�شة لزيدان، الوجه الكئيب لكلوب.
اآخ���ر م��رة ت�شافح فيها  ���ش��ن��وات منذ  م��رت ث��الث 
اأف�شل امل��درب��ني يف  ال��ل��ذان يعتربان ب��ني  امل��درب��ان 

العامل حاليا، بعد �شافرة النهاية.
التدريب ملدة  "زيزو" عن  يف غ�شون ذلك، توقف 
 2018 اأي��ار/م��اي��و  ب��ني  ال��ف��رتة  اأ���ش��ه��ر يف  ت�شعة 
2019، ثم عاد اإىل تدريب النادي  واآذار/م��ار���س 
حققه  ال��ذي  نف�شه  النجاح  يحقق  اأن  دون  امللكي 

دكة  ع���ل���ى  الأوىل  ف���رتت���ه  خ�����الل 
املريينغي.

كلوب  ح������ول  امل����ق����اب����ل،  ويف 

عمالق  اإىل  ب�شيط  مناف�س  جم��رد  م��ن  ليفربول 
اأوروب��ي: منذ خيبة الأم��ل هذه يف 26 اأيار/مايو 
2018 يف كييف، فاز الفني الأملاين بدوري اأبطال 
اأوروب���ا وال��ك��اأ���س ال�شوبر الأوروب����ي وك��اأ���س العامل 
لقب  اىل  ب��ال���ش��اف��ة   ،2019 ع���ام  يف  ل��الأن��دي��ة 

الدوري النكليزي يف عام 2020.
حلظة �شحب القرعة، كان كلوب مرتاًحا جدا ب�شاأن 
وريال  ليفربول  ب��ني  احل��ارق��ة  املتجددة  املواجهة 
اأك���رث م��ن عامني  "لقد م��ر  م��دري��د. ق��ال وقتها: 
منذ اأن واجهناهم وكانت ليلة �شعبة بالن�شبة لنا. 
فهذا  جم��ددا،  مواجهتهم  فر�شة  على  نحظى  اأن 

�شيء رائع".
الرغم من ق�شاوتها،  2018، على  خ�شارة نهائي 
م�����ش��ار ليفربول  ن��ق��ط��ة حت���ول يف  ك��ان��ت مب��ث��اب��ة 
ك��ل��وب يف قلوب  اأ����ش���ط���ورة  ت�����ش��ك��ي��ل  و����ش���اع���دت يف 
مبارياته  �شت  خ�شر  ال��ذي  وه��و  احُل��م��ر  جماهري 
بورو�شيا  م���ع  ال��ت��دري��ب��ي��ة  م�����ش��ريت��ه  يف  ن��ه��ائ��ي��ة 
ذات  بالكاأ�س  التتويج  قبل  وليفربول  دورمت��ون��د 

الأذنني الطويلتني عام 2019.
بعد �شاعات قليلة من �شافرة النهاية، مت ت�شوير 
الأ�شدقاء،  م��ن  جم��م��وع��ة  م��ع  يغني  وه���و  ك��ل��وب 
مبا يف ذلك قائد فرقة البانك روك توتن هوزن: 
"لقد راأينا كاأ�س اأوروبا، لكن ريال مدريد هو من 
هادئني  نبقى  اأن  نق�شم  بالتتويج.  حمظوظا  كان 
وعد  هذا  كان  ليفربول".  اإىل  )الكاأ�س(  لنعيدها 

كلوب ووفى به بعد عام واحد.
ال��ف��وز كما يف الهزمية،  زي���دان، يف  ل��دى 
الذي  الفرن�شي  الفني  امل��دي��ر  يتعر�س 
اىل ثالثية غري م�شبوقة  ال��ن��ادي  ق��اد 
عامي  ب��ني  الب��ط��ال  دوري  م�شابقة  يف 
2018، ل�شغوط م�شتمرة  و   2016

على مقاعد البدلء املريينغي.
اأن  ال����رغ����م م����ن  ع���ل���ى 

ريال مدريد هو النادي الإ�شباين الوحيد الذي ل 
العريقة  القارية  امل�شابقة  لقب  على  يناف�س  يزال 
هذا املو�شم وفريقه يكافح لالحتفاظ بلقبه بطال 
لإ�شبانيا )يحتل املركز الثاين بفارق ثالث نقاط 
خلف اأتلتيكو مدريد املت�شدر( مع �شل�شلة متتالية 
من 11 مباراة دون هزمية، فاإن زيدان غري مرتاح 

البال.
مباراة  عن  �شيغيب  ال��ذي  رام��و���س  القائد  اإ�شابة 
اأي�شا  ف��ي��ه  ���ش��ك  ل��ي��ف��رب��ول ومم����ا ل  ال���غ���د ���ش��د 
الكال�شيكو اأمام بر�شلونة ال�شبت املقبل، ومماطلته 
حول متديد عقده، واحتمال مو�شم جديد بدون 
كل لقب للنادي امللكي )على غرار ما ح�شل مو�شم 
خماوف  تثري  م�شائل  كلها   ،)2019-2018

"زيزو".
دائما.  زي��دان  �شاأختار  كنت  زي���دان،  وب��ني  "بيني 
ا مدرب رائع. لي�س  لقد كان لعبا رائعا وهو اأي�شً
لدي م�شكلة يف قول ذلك. ل�شوء احلظ، اإنه رائع، 
واأن���ا اأع��ل��م ذل���ك، وي��ج��ب اأن اأت��وق��ع ذل��ك اأن يكون 
ك��ذل��ك م���رة اأخرى"، ه���ذا م��ا ق��ال��ه ك��ل��وب خالل 
م�شيدا   ،2018 ن��ه��ائ��ي  ق��ب��ل  ال�����ش��ح��ايف  امل��وؤمت��ر 

ب�"�شخ�شية" نظريه الفرن�شي.
2021 )9 هزائم  ع��ام  ج��دا يف  �شيئة  بداية  بعد 
كلوب  اع��اد  امل�شابقات(،  جميع  يف  مباراة   15 يف 
بثالثة  م��وؤخ��ًرا،  ال�شحيحة  ال�شكة  اىل  ليفربول 
بدون  لكن   ... متتالية  انت�شارات 
الهولندي  دف���اع���ه  ق��ط��ب��ي 
ف��ريج��ي��ل ف���ان داي����ك وجو 
غ����وم����ي����ز )ال�������ش������اب������ة(، 
الأمل����اين  امل����درب  �شيفكر 
ال�شقوط  ل��ت��ف��ادي  مليا 
م���رة اأخ����رى خ���الل هذا 
امل���ت���ج���دد �شد  ال���ل���ق���اء 

"زيزو" قاريا.

حمدان بن حممد ي�صهد حتديات رم�ز اللقايا 
لهجن اأ�صحاب ال�صم� ال�صي�خ باملرم�م 

•• اأبوظبي - وام:

تعمل دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي على تعزيز جهودها مببادرات 
ال�شحية  حياة  اأمن���اط  وتعزيز  املجتمع  تنمية  يف  ت�شاهم  ريا�شية 

وال�شلمية .
اأبريل باليوم الدويل للريا�شة من  ويحتفل العامل يف ال�شاد�س من 
اأجل التنمية وال�شالم والذي يعد فر�شة ل�شتعرا�س التقدم التنموي 

الذي حتققه اإمارة اأبوظبي.
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ظ��اه��ري،  امل��ط��وع  �شلطان  ���ش��ع��ادة  ق��ال  و 

"مت�شي  املجتمع:  تنمية  دائ���رة  يف  والريا�شة  املجتمعية  امل�شاركة 
لدى  اأ�شلوب حياة  الريا�شة  بجعل  املعامل  وا�شح  اأبوظبي يف طريق 
اأفراد املجتمع لأن الريا�شة هي الر�شالة التي تعزز مفهوم التنمية 
وال�شالم لتقارب ال�شعوب و الرتابط املجتمعي، من اأجل الو�شول اإىل 
ال�شالم الذاتي و النف�شي من خالل القيم الإيجابية التي جن�شدها 

اأثناء ممار�شة الريا�شة".
الأح����داث  م��ن  ال��ع��دي��د  اأب��وظ��ب��ي  ا�شت�شافة  اإىل  ال��ظ��اه��ري  اأ���ش��ار  و 
اأج��واء من احلب والت�شامح مع غر�س مفهوم  العاملية يف  الريا�شية 
للعامل  ويعك�س  جمتمعنا  اأف����راد  ب��ه  ينعم  ال���ذي  املجتمعي  ال��ت��ن��وع 

ورغم  الظروف  كل  يف  املجتمعي  الرتابط  و  التالحم  مفهوم  اأجمع 
العاملية  اللغة  ه��ي  الريا�شة  ولعل  النا�شئة  العاملية  التحديات  ك��ل 
التي تعترب الأداة الأقوى يف تعزيز ال�شالم والت�شامح والتفاهم بني 

اجلميع.
و اأكد املدير التنفيذي لقطاع امل�شاركة املجتمعية والريا�شة يف دائرة 
اأظهرت  الثانية  دورتها  يف  احلياة  جودة  ا�شتبانة  اأن  املجتمع،  تنمية 
اأن %67 من اأفراد املجتمع يف الإمارة لديهم القابلية اأو ميار�شون 
الريا�شة ب�شكل منتظم وكان امل�شي اأكرث التمارين �شيوعا يف اأبوظبي 
بن�شبة  وال�����ش��ب��اح��ة   43.5% بن�شبة  وال��رك�����س   76.5% بن�شبة 

.15%
ا�شرتاتيجية  املجتمع على و�شع  تنمية  دائ��رة  " نعمل يف   : واأ�شاف 
ريا�شية بالتعاون مع جمل�س اأبوظبي الريا�شي الذي يقوم بتنفيذها 
بهدف توفري نظام بيئي ريا�شي وتنظيم قطاع الريا�شة يف اأبوظبي، 
اأعداد  وزي���ادة  ن�شط،  ح��ي��اة  اإت��ب��اع من��ط  م��ن  املجتمع  اأف���راد  لتمكني 
القطاع  الإم��ارة للنهو�س يف هذا  الريا�شيني املحرتفني يف  ونوعية 
بني  ملمار�شتها  والفعاليات  ال��ربام��ج  توفري  خ��الل  من  وذل��ك  عامليا 
اأفراد املجتمع وتطبيق اأف�شل النظم العاملية التي قد توؤهلها للتناف�س 

الريا�شي باحرتاف على امل�شتويني املحلي والدويل ".

دائرة تنمية املجتمع : الريا�صة اللغة العاملية االأق�ى لتعزيز ال�صالم و الت�صامح

�صالح قادر على اإثبات والئه 
لليفرب�ل يف م�اجهة الريال 

جتدد امل�اجهة بني كل�ب وزيدان بعد 3 �صن�ات 

اللجنة املنظمة  لبط�لة دبي للرجل احلديدي2021  
تكّرم نادي دبي الدويل للريا�صات البحرية



 
طائرة رئا�صية تطري ب�صعفي 

�صرعة ال�ص�ت
ُتظهر الت�شورات اجلديدة الطائرة الرئا�شية الأ�شرع من ال�شوت 
التي �شممتها �شركة Exosonic وميكن اأن تخف�س وقت ال�شفر 

اإىل الن�شف.
املا�شي طرح منوذج  العام  البنتاغون قد طلبوا يف  وكان م�شوؤولو 
الرائدة  ال��ن��ق��ل  و���ش��ي��ل��ة  ي�شبح  اأن  مي��ك��ن  ل��ل��ط��ائ��رة  ج��دي��د  اأويل 
عقًدا  الأم��ري��ك��ي��ة  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  و�شلمت  التنفيذية،  لل�شلطة 
بقيمة مليون دولر ملدة 24 �شهًرا ل�شركة Exosonic الرائدة يف 
جمال الطريان، والتي و�شعت مفهوًما لطائرة ميكن اأن ت�شل اإىل 
1.8 ماخ، اأي �شعف �شرعة طائرة الرئا�شة، التي تبلغ �شرعتها 600 

ميل يف ال�شاعة.
ا واحدة من اأكرب م�شاكل ال�شفر  ومن املاأمول اأن حتل الطائرة اأي�شً
الأ�شرع من ال�شوت وهي ال�شو�شاء، وتتباهى ال�شركة بت�شميمها 
الذي ميكن اأن يحمل ما ي�شل اإىل 70 راكًبا، وميكنها الو�شول اإىل 

�شرعتها الق�شوى فوق الأر�س وفوق املاء دون اأي �شجيج.
الرئي�شية  للطائرات  الداخلية  امل�شممة  �شاهان،  �شتيفاين  وقالت 
متعدد  يكون  اأن  ميكن  بحيث  م�شمم  الأث��اث  اإن   Exosonic يف 
ال�شتخدامات، مما يوفر م�شاحة ملختلف املوظفني، وهي معيارية 
ال�شيدة الأوىل مهما  الدفاع، ولتالئم متطلبات  مبا يكفي لوزير 
كانت، وميكن اأن تختلف هذه املتطلبات ب�شكل كبري. ومن املوؤمل 
وم�شوؤولني  الرئي�س  ن��ائ��ب  قبل  م��ن  ال��ط��ائ��رة  ا�شتخدام  يتم  اأن 

اآخرين يف البيت الأبي�س.

اأوبر خ�صرت الق�صية.. و�صتدفع 
هذا املبلغ ل�صيدة مكف�فة

اأوبر للنقل، بدفع مبلغ يزيد  اأمريكية �شركة  اأمرت جلنة حتكيم 
على مليون و100 األف دولر ل�شيدة مكفوفة، قالت اإنها تعر�شت 

ل�"معاملة �شيئة" من طرف �شائقي ال�شركة.
وت��ع��ي�����س ل��ي��زا اإي��رف��ي��ن��غ يف م��دي��ن��ة ���ش��ان ف��ران�����ش��ي�����ش��ك��و يف ولية 
كاليفورنيا الأمريكية، ورفعت ق�شية على ال�شركة بعد اأن منعها 
�شائقو �شيارات الأجرة اخلا�شة ب�شركة "اأوبر" 14 مرة من ركوبها، 

ب�شبب وجود كلب معها يدعى "بريين".
وت�شتخدم ال�شيدة الأمريكية الكلب من اأجل اإر�شادها.

وحاولت "اأوبر" التمل�س من الق�شية، معتربة اأن ال�شائقني جمرد 
متعاقدين م�شتقلني، واأنها لي�شت م�شوؤولة عن �شلوكهم.

وانتقلت الق�شية من قاعات املحاكم اإىل جمعية حتكيم، لأن كافة 
م�شتخدمي "اأوبر" يوافقون على التحكيم امللزم لت�شوية النزاعات، 

وذلك ك�شرط للح�شول على خدمة ال�شركة.
اأف�شل  كنت  ذل��ك.  حل��دوث  "اآ�شفة  حملية:  ل�شحف  ليزا  وقالت 
اأن يتم احرتام حقوقي املدنية، لكن احلكم وجه ر�شالة قوية باأن 
ه��ذا الأم��ر )احل��رم��ان من رك��وب �شيارة الأج���رة( �شيتم حما�شبة 

مرتكبيه، ومبا يوؤدي اإىل تغيريه".
اأوبر مرارا  واأمام هيئة التحكيم، روت ال�شيدة كيف تركها �شائقو 
وف��ّوت عليها قدا�شا يف  بعيد  اأف�شد عليها احتفال  ال�شارع، مما  يف 

كني�شة، وعر�شها لأمور اأخرى.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

عيد الف�صح يف العراق.. نكهة خا�صة بعد زيارة البابا
كان لحتفالت امل�شيحيني على اختالف طوائفهم وقومياتهم يف العراق واإقليم كرد�شتان هذا العام بعيد الف�شح، 

نكهة خا�شة، كونها تاأتي بعد اأقل من �شهر من الزيارة التاريخية للبابا فرن�شي�س بابا الفاتيكان لبالد الرافدين.
وبعثت هذه الحتفالت الأمل والتفاوؤل يف نفو�س م�شيحيي العراق، الذين تقل�شت اأعدادهم ب�شكل مهول يف البالد، 
حيث هاجر الكثريون منهم خا�شة مع �شيطرة تنظيم "داع�س" الإرهابي على املو�شل و�شهلها يف عام 2014، وما 
ارتكبه من جمازر وفظاعات بحقهم يف تلك املناطق التي تعد معقلهم ومهدهم التاريخي، يف بالد ما بني النهرين، 

واملنطقة عامة.
ويقول الأب يعقوب عي�شو، رئي�س دير مار بهنام يف ناحية منرود مبنطقة قره قو�س ب�شهل نينوى، يف حديث اإىل 
اأ�شابيع،   3 بنحو  للعراق  البابا فرن�شي�س  زي��ارة قدا�شة  بعيد  ياأتي  الذي  العيد  "هذا  نيوز عربية":  "�شكاي  موقع 
اأعطانا دفعة قوية كم�شيحيني باقني يف وطننا العراق، للت�شبث باأر�شنا والبقاء فيها رغم كل ما ح�شل، واأعطى ملن 
هاجر منا خا�شة ب�شبب الظروف املعروفة التي عانيناها خالل ال�شنوات القليلة املا�شية، من ذبح وتهجري وتدمري 
ملناطقنا وكنائ�شنا واأديرتنا على يد الدواع�س الإرهابيني، اأعطاهم حافزا ت�شجيعيا لزيارة مناطقهم التي هاجروا 
منها، حيث تدفقوا ب�شكل كبري ومن خمتلف دول العامل خالل هذا العيد خا�شة اإىل منطقتنا يف قره قو�س، وهذا 

كان من اأكرث ما ميز احتفالتنا هذه ال�شنة واأ�شفى عليها اأجواء اأكرث من الألفة واحلميمية الروحانية".
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 قرار �صادم بحق م�صل�صل امللك
اأعلنت ال�شركة املتحدة للخدمات الإعالمية يف م�شر وقف م�شل�شل "امللك 
2021، وذلك بعد  اأحم�س"، الذي كان من املقرر عر�شه يف �شهر رم�شان 
جدل كبري �شهدته مواقع التوا�شل الجتماعي والأو�شاط الفنية يف م�شر 

ب�شبب الهيئة ال�شكلية ومالب�س اأبطال امل�شل�شل.
من  عاجلة  جلنة  ت�شكيل  عنها،  �شادر  ر�شمي  بيان  وف��ق  ال�شركة،  وق��ررت 
جمموعة من املتخ�ش�شني يف التاريخ والآثار وعلوم الجتماع، وذلك مل�شاهدة 
امل�شل�شل ومراجعة ال�شيناريو كامال واإبداء الراأي مبو�شوعية ومهنية حتى 
"امللك" من  ال��ق��ادم. م�شل�شل  ذل��ك ع��دم عر�شه يف رم�شان  لو ترتب على 
بطولة عمرو يو�شف وماجد امل�شري و�شبا مبارك ورمي م�شطفى وحممد 
لطفي وحممد عالء ومها ن�شار وبا�شل الزارو واأمري �شالح الدين ويا�شني 
ال�شقا ومعتز ه�شام و�شيناريو وحوار حممد وخالد و�شريين دياب واإخراج 
عن  ماأخوذ  "امللك"  وم�شل�شل  "�شيرجي".  �شركة  واإنتاج  املنباوي  ح�شني 
اأحم�س وط��رده للهك�شو�س، لالأديب  "كفاح طيبة" حول ق�شة امللك  رواي��ة 
"امللك"،  مل�شل�شل  الأول  الرتويجي  املقطع  اأُذي��ع  اأن  وم��ا  حمفوظ.  جنيب 
اأغلبها ي�شب يف خانة انتقاد  حتى قوبل مبوجة من النتقادات، التي كان 
اأنهم  املفرت�س  م��ن  ال��ذي��ن  العمل  اأب��ط��ال  بها  ظهر  التي  ال�شكلية  الهيئة 
مُيثلون حقبة تاريخية تعود للملك اأحم�س، موؤ�ش�س الأ�شرة الثامنة ع�شرة، 

ومعركته ال�شهرية التي انتهت بانت�شاره على "الهك�شو�س".

تخاريف.. ق�صايا ال�اقع الليبي على �صا�صة رم�صان 2021
م�شل�شل  ي�شتعد  الفن،  م��راآة  عرب  الليبي  ال��واق��ع  عن  للك�شف  حماولة  يف 
تخاريف، لدخول املو�شم الرم�شاين الليبي، وهو عبارة عن حلقات منف�شلة 
يف  التفكري  اأ���ش��رار  مثل  متنوعة،  بق�ش�س  الليبي  املجتمع  ق�شايا  جُت�ّشد 
الثاأر وم�شكالت الزواج والتنمر والتعامل مع امل�شردين وال�شعوذة واخلطف 

وغريها من ق�شايا املجتمع.
وي�����ش��ّل��ط ال�����ش��وء ع��ل��ى غ��م��و���س امل�����ش��اع��ر ل���دى الإن�����ش��ان، وه��ن��اك حماكاة 
لالأ�شاطري واخلرافات الليبية، كل ذلك يدور يف قالب من الدراما والأك�شن 
والرعب. وا�شتغرق ت�شوير امل�شل�شل نحو عام ون�شف العام، من النقا�شات 
والتجهيزات وت�شوير حلقاته وعددها 15 حلقة، يف املدينة القدمية مبدينة 
طرابل�س، وبع�س ال�شوارع واملقاهي يف املدينة، اإىل جانب بناء ديكور خا�س 

يف ا�شتوديوهات ال�شركة املنتجة.
امل�شل�شل من اإخراج موؤيد زابطية، وتاأليف اإبراهيم الب�شاري، ومن بطولة 
وهيب خالد و�شالح الأحمر وهدي عبد اللطيف، ومن اإنتاج �شركة موؤيد 
فيلم. ويقول خمرج امل�شل�شل، موؤيد زابطية ملوقع "�شكاي نيوز عربية"، اإن 
العمل عبارة عن حكايات �شمعناها من الأج��داد حتمل يف طياتها  ق�ش�س 
الكثري من املوعظة واحلكمة، ومن خالل م�شل�شل تخاريف ن�شتح�شر تلك 

ميغان ماركل ت�صك� 
بري�ش م�رغان 

دوق����ة  م�����ارك�����ل ،  ت���ق���دم���ت  ميغان 
لهيئة  ر�شمية  ب�شكوى  �شا�شك�س، 
بريطانيا  يف  الت�����ش��الت  تنظيم 
املعروفة اخت�شارا با�شم " اأوفكوم "

ال�شكوى  ت��ل��ق��ت  اأن��ه��ا  اأك����دت  ال��ت��ي 
مقدم  تعليقات  بخ�شو�س  ر�شميا 
ال���ربام���ج، ب��ري���س م���ورغ���ان، على 
م��ارك��ل مع  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  املقابلة 
اأوبرا  الأمريكية  الربامج  مقدمة 

وينفري.
وك�����ان م����ورغ����ان ق���د اأ�����ش����ار خالل 
برناجمه  يف  املقابلة  على  تعليقه 
اأن��ه ل  " اأي تي يف "، اإىل  على قناة، 
ي�شدق ما قالته ماركل عن طبيعة 
املالكة  اأف����راد  العائلة  ب��ني  احل��ي��اة 
قد  م���ارك���ل  وك���ان���ت  الربيطانية . 
حتدثت خالل املقابلة عن مراودة 
ب��ع�����س الأف���ك���ار الن��ت��ح��اري��ة لها، 
اأو  دع��م  اأي  واأن��ه��ا مل حت�شل على 
م�شاندة خالل الفرتة التي ق�شتها 
يف لندن. وك��ان اأك��رث من 41 األف 
ب�شكاوى  ت���ق���دم���وا  ق����د  ���ش��خ�����س 
للهيئة نف�شها بحق مورغان، الذي 
بعد  الربنامج  ا�شتقالته من  اأعلن 

�شاعات من تعليقاته املذكورة.

وفاة املطرب اجلزائري 
ال�صاب �صهيل يف  رحلة امل�ت

بولية عني  ق��وات احلماية  انت�شلت 
484 كلم غربي اجلزائر  متو�شنت، 
�شهيل  ال�شاب  املغني  العا�شمة، جثة 
لبي�س بن عدة، املعروف بلقب �شهيل 
الأنباء  ت�شارب  اأعقاب  يف  ال�شغري، 
من  اأ�شبوعني  وبعد  م�شريه.  ب�شاأن 
م���غ���ادرت���ه ���ش��واط��ئ م��دي��ن��ة وه����ران 
رفقة 9 من رفاقه ال�شباب على منت 
عاد  اإ�شبانيا،  باجتاه  الهجرة  قوارب 
�شواطئ  اإىل  ه��ام��دة  ج��ث��ة  امل��ط��رب 
لقناة  �شهيل  وال����د  و���ش��رح  ب����الده. 
ق���وات  اأن  اجل���زائ���ري���ة،  "النهار" 
احلماية عرثت على جثة ابنه اأم�س 

الأول الأحد واأنه تعرف عليه.
وتابع الأب املكلوم بحرقة: "احلمد 
هلل، دعوت اهلل يف �شالتي اأن يعيد يل 
اأو ميتا وقد ا�شتجاب يل.  ابني حيا 
كبدتي راحت، عندي كبدة واحدة يف 
اإىل  ر�شالة  وج��ه  كما  الدنيا".  ه��ذه 
ال�شباب اجلزائري، حمذرا اإياهم من 
تت�شبب  التي  الهجرة  ق��وارب  رك��وب 
حزن  يف  الآب����اء  وت���رتك  مقتلهم  يف 
���ش��واح��ل اجل��زائ��ر يف  دائ���م. وت�شهد 
الأ�شهر الأخرية عودة قوية للهجرة 
البحر  عرب  ال�شرعية  غري  ال�شرية 
وبيانات  ل��ت��ق��اري��ر  وف��ق��ا  امل��ت��و���ش��ط، 
الأوروبية  الوكالة  واأ�شارت  ر�شمية. 
اخلارجية  احل��دود  وحماية  ملراقبة 
"فرونتيك�س"،  الأوروب����ي  ل��الحت��اد 
اإىل  ج���زائ���ري���ا   887 و�����ش����ول  اإىل 
الفرتة  خ��الل  الإ�شبانية  ال�شواحل 
بني 01 يناير و28 فرباير من العام 
اجلاري، كما �شجلت و�شول 11200 
األف   41 اأ�شل  مهاجر جزائري من 
عام  خ��الل  املتو�شط  ع��ربوا  �شخ�س 

.2020

مفاجاأة .. هذا ما يجمع 
�صلمى حايك وليدي غاغا
النجمة   ان�شمت  متوقعة،  غ��ري  م��ف��اج��اأة  يف 
يف  غاغا ،  ال��ن��ج��م��ة  ليدي  اإىل  حايك   �شلمى 
بطولة فيلم " House of Gucci "، للمخرج  

ريديل �شكوت ، واملقرر عر�شه ب�شالت ال�شينما 
الأمريكية يف 24 ت�شرين الثاين-نوفمرب عام 

.2021
 Pina" دور  ال���ف���ي���ل���م  يف  ���ش��ل��م��ى  وجت�������ش���د 
ريجياين  �شديقة  باتريزيا   ،"Auriemma
، �شاحرة، ُحكم عليه بال�شجن ملدة 25 عاماً يف 
اأعقاب حماكمة ماوريتزيو  غوت�شي  يف جرمية 
1998، بزعم تنظيم عملية القتل  القتل عام 

مقابل رقم كبري من املال.
باتريزيا  ���ش��خ�����ش��ي��ة  ق�����ش��ة  ال��ف��ي��ل��م  وي��ح��ك��ي 
ملاوريتزيو  ال�����ش��اب��ق��ة  ال����زوج����ة  ري���ج���ي���اين، 
عامني،  م��ن  اأق��ل  بعد  اأخفقت  التي  غوت�شي، 
اأزي��اء غوت�شي ملجموعة  اإمرباطورية  بيع  من 

ا�شتثمارية، بعد وفاة زوجها.

تاأخروا يف جتهيز طلبها للطعام.. فاأطلقت النار عليهم 
اأطلقت امراأة اأمريكية النار على عاملني يف اأحد مطاعم 
ب��رغ��ر ك��ي��ن��غ ل��ل��وج��ب��ات ال�����ش��ري��ع��ة، وذل����ك ب��ع��د اأن طال 

انتظارها، على ما يبدو، من اأجل احل�شول على طلبها.
واأظهرت لقطات ماأخوذة من كامريات املراقبة يف مكان 
اأن ترتجل من  تبدو غا�شبة، قبل  امل���راأة وه��ي  احل���ادث، 
املتجر،  �شباك  من  العاملني  على  النار  وتطلق  ال�شيارة 
ميل" الربيطانية،اأم�س  "ديلي  �شحيفة  ذك��رت  ما  وف��ق 
الث���ن���ني. وق��ع��ت احل���ادث���ة يف اأح���د م��ط��اع��م ب��رغ��ر كينغ 
تيني�شي،  بولية  ممفي�س  مدينة  يف  ال�شريعة  للوجبات 
ومل ي�شب اأي من العاملني يف املطعم باأذى، ومتكنوا من 
الفرار من الباب اخللفي للمحل. ون�شرت ال�شرطة على 
املا�شي،  اجلمعة  ي��وم  احل���ادث  ب�شاأن  تفا�شيل  في�شبوك 
وق��ال��ت اإن اإط���الق ال��ن��ار وق��ع ال��ث��الث��اء امل��ا���ش��ي، اأي قبل 

اأ�شبوع، يف مطعم برغر كينغ على طريق وين�ش�شرت.
التي  النار،  اأنها ل تزال تطارد مطلقة  ال�شرطة  وذك��رت 
اأقلتها �شيارة رمادية اللون كان يقودها رجل، اإل اأنها مل 

تتمكن من اعتقال اأي اأحد حتى الآن.
�شعرت  ال��زب��ون��ة  ب���اأن  ال�شرطة  املتجر  يف  ال��ع��م��ال  واأب��ل��غ 
اأجل احل�شول  النتظار من  وقت  ب�شبب طول  بالغ�شب 
ثم  ي��ب��دو-  م��ا  ا�شتفزها -على  ال��ذي  الأم���ر  على طلبها، 
واقرتبت  ال�شيارة  يف  الأم��ام��ي  الراكب  مقعد  من  نزلت 

من النافذة واأ�شهرت م�شد�شها.

�صاحنات بريدية للتخفيف من كاآبة ال�باء 
التي  الكاآبة  من  التخفيف  كندا  يف  الربيد  اإدارة  حت��اول 
نفو�س  يف  الفرح  من  القليل  وزرع  اجلائحة  بها  تت�شبب 
النا�س من خالل حتويل �شاحناتها املخ�ش�شة للتو�شيل 
اأث�����ر مهدئ  ال��ن��ف��و���س  اإىل م��رك��ب��ات م���ل���ّون���ة، ل��ه��ا ع��ل��ى 
متعددة  مركبة   37 ي�شّم  اأ�شطول  وي��ت��وىل  لالأع�شاب. 
اإىل  البهجة  ومعها  وال��ط��رود  الر�شائل  تو�شيل  الأل���وان 

�شكان 28 مدينة يف كل اأنحاء البالد منذ ب�شعة اأ�شهر.
ّزينت كّل مركبة من هذا الأ�شطول ب�شم�س كبرية و�شورة 
ل�شاحنة بريد كندا التقليدية، بالأزرق والأبي�س والأحمر 
"�شكراً" بالفرن�شية  عبارة  اإىل  اإ�شافة  ق��زح،  قو�س  ف��وق 

كبرية. يو" باأحرف  "ثانك  "مري�شي" وبالإنكليزية 
وقال م�شمم هذه احلّلة اجلديدة لل�شاحنات اأندرو لوي�س 
"حاولت اأن اأجد ما �شيكون ممتعاً ومبهجاً وما الذي يوؤثر 
اإيجابياً على النا�س" بعد �شهور طويلة من احلجر ب�شبب 
النا�س  اأن  "اأدركت  بر�س  فران�س  لوكالة  وا�شاف  الوباء. 
اأ�شبحوا يف و�شع نف�شي �شيئ جّراء عزلتهم يف منازلهم 

حمرومني من عالقاتهم الجتماعية املعتادة".
اإقناع  اأن جن��اح��ه يف  ال��وا���ش��ع  ذو اخل��ي��ال  الفنان  واع��ت��رب 
�شركة "كندا بو�شت" اململوكة للدولة باعتماد هذه احلّلة 

امللّونة جلزء من اأ�شطول �شاحناتها ي�شّكل اإجنازاً.
اأمراً  تفعل  مل  ال��ع��امل  يف  بريدية  اإدارة  "اأي  اأن  ولح��ظ 

مماثاًل" انطالقاً من "فكرة بعيدة املنال".
قّدم لوي�س الت�شميم النهائي يف اأيلول-�شبتمرب الفائت، 
وبعد ثالثة اأ�شهر ظهرت ال�شاحنات ذات الألوان املبهجة 
واأريافاً. و�شرعان ما ن�شر �شعاة  اأنحاء كندا، مدناً  يف كل 
الربيد ال�شعداء ب�شاحناتهم �شوراً لها على "اإن�شتغرام".

وروى اأندرو لوي�س اإن �شاعي الربيد طرق باب منزله ذات 
�شباح ليقول له اإنه "يجد الأمر رائعاً".

على غرار االإنفل�نزا.. هل يتح�ل ك�رونا اإىل مر�ش م��صمي؟
اللقاحات  اأن  ع��ل��ى  الأول���ي���ة  الأدل�����ة  ت���راك���م  رغ���م 
امل�شادة لفريو�س كورونا ت�شتمر اإىل فرتة طويلة، 
اللقاحات يف اختبار ن�شخ جديدة  بداأ �شانعو هذه 

منها بو�شعها احلماية من ال�شاللت اجلديدة.
اجلنوب  الن�شخة  اجل���دي���دة،  ال�����ش��اللت  وت�����ش��م��ل 
اإفريقية، التي ت�شتطيع مراوغة ال�شتجابة املناعية 
الربيطانية  ال�شاللتني  اإىل  بالإ�شافة  الب�شرية، 

والربازيلية.
اأن  ال�شريرية  التجارب  اأح��دث  ك�شفت  اأي��ام،  وقبل 
لقاح فايزر بيونتك يعطي مناعة قوية ت�شتمر ملدة 
الثانية، مبا يف  بعد اجلرعة  الأق��ل،  على  اأ�شهر   6

ذلك ال�شاللة اجلنوب اإفريقية.
اأن �شانعي  اإل  الإي��ج��اب��ي��ة،  امل��وؤ���ش��رات  ورغ���م ه��ذه 
م��زي��د من  اإىل  وي�شعون  ي��ج��ازف��ون،  ال��ل��ق��اح��ات ل 
جنوب  يف  اأط��ب��اء  ت�شريح  م��ع  خا�شة  الطمئنان، 
�شد  فّعالة  غري  اللقاحات  بع�س  اأن  عن  اإفريقيا 

ال�شاللة القوية املتف�شية يف البالد.

وكان اإيان هايدو، تلقى جرعتني من لقاح مودرنا، 
ال�شركة الأمريكية يف  املا�شي، والآن ي�شاعد  العام 
ملواجهة  امل�شمم  اللقاح  من  معدلة  ن�شخة  اختبار 

اأكرث من �شاللة.
اإن" الأمريكية  اإن  "�شي   وق��ال يف ت�شريح ل�شبكة 
اللقاحات  كانت  اإذا  ما  �شتك�شف  التجربة  ه��ذه  اإن 

املعدلة اآمنة اأم ل جتاه ال�شاللت اجلديدة.
الن�شخة  كانت  اإذا  ما  الوا�شح  غري  "من  واأ���ش��اف 

املعدلة �شرورية اأم ل".
ويخ�شى الأط��ب��اء م��ن حت��ول ف��ريو���س ك��ورون��ا اإىل 
مر�س مو�شمي مثل الإنفلونزا، مما يعني احلاجة 
اإىل لقاح جديد يف كل عام ملواجهة ال�شاللت التي 
تتحور ب�شرعة، وبالنظر اإىل احتمال تال�شي مناعة 

اللقاحات.
ومم���ا ي��ث��ري ال�����ش��ك��وك، اأن درا���ش��ة ن�����ش��رت يف جمل 
"نيو اإنغالند" الطبية، ر�شدت انخفا�س الأج�شام 

امل�شادة التي اأنتجها لقاح مودرنا مبرور الوقت.

ر�ق�ش �ل�ضو�رع �لفرن�ضي بي بوي منري يوؤدي عر�ضا �أمام برج �إيفل يف باري�ش - � ف ب 

�صريين عبد ال�هاب تك�صف 
عن غنائها ترت م�صل�صل جديد

ك�شفت الفنانة امل�شرية �شريين عبد الوهاب عن غنائها ترت م�شل�شل "حلم 
التوا�شل  موقع  على  اخلا�شة  �شفحتها  يف  كتبته  مبن�شور  وذل��ك  غزال"، 
م�شل�شل  ترت  غناء  و  التفاق  مت  "احلمدهلل  قائلًة:  و�شرحت  الجتماعي، 
حلم غ��زال ل�شديقتي و حبيبتي النجمة غ��ادة عبد ال��رازق. و يا رب يكون 
و�شنا حلو على بع�س يف ال�شهر الكرمي زي م�شاعر باإذنك يا رب، و كل �شنة 

واأنتوا طيبني".
لوالدتها  هدية  تقدمي  اأن  على  م��وؤخ��راً  حر�شت  �شريين  اأن  ذك��ره  اجلدير 
كلمات  " هي الدنيا " من  ولكل اأم م�شرية بعيدها، فطرحت كليب اأغنيتها 
و  النابل�شي،  مو�شيقي  ت��وزي��ع  م�شطفى،  عمرو  اأحل���ان  قمر،  بهجت  اأمي��ن 

عرّبت فيها عن م�شاعر المتنان والتقدير لوالدتها.


