
   

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

•• اأبوظبي -وام:

ملحاوالت  ال�شديدين  وا�شتنكارها  اإدانتها  عن  االإم��ارات  دولة  اأعربت 
ميلي�شيات احلوثي االإرهابية املدعومة من اإيران، ا�شتهداف املدنيني 
واالأعيان املدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يف مدينة خمي�س م�شيط 
مفخخة،  طائرة  خالل  من  ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف 

اعرت�شتها قوات التحالف.
واأكدت دولة االإمارات - يف بيان �شادر عن وزارة اخلارجية والتعاون 
احلوثي  جلماعة  االإره��اب��ي��ة  الهجمات  ه��ذه  ا�شتمرار  اأن   - ال���دويل 
بجميع  وا�شتخفافها  ال����دويل  للمجتمع  ال�����ش��اف��ر  حت��دي��ه��ا  يعك�س 

القوانني واالأعراف الدولية.
وحثت ال��وزارة املجتمع الدويل على اأن يتخذ موقفا فوريا وحا�شما 
لوقف هذه االأعمال املتكررة التي ت�شتهدف املن�شاآت احليوية واملدنية 
العامليني،  االق��ت�����ش��اد  وا���ش��ت��ق��رار  ال��ط��اق��ة  واإم�����دادات  اململكة،  واأم���ن 
يعد ت�شعيدا  االأخ��رة  االآون��ة  الهجمات يف  ا�شتمرار هذه  اأن  موؤكدة 
خطرا، ودليال جديدا على �شعي هذه امللي�شيات اإىل تقوي�س االأمن 

واال�شتقرار يف املنطقة.
وجددت الوزارة ت�شامن دولة االإم��ارات الكامل مع اململكة اإزاء هذه 
تهديد  كل  واح��د �شد  والوقوف معها يف �شف  االإرهابية،  الهجمات 
اإج���راءات  م��ن  تتخذه  م��ا  ك��ل  يف  ودعمها  وا�شتقرارها،  اأمنها  يطال 

حلفظ اأمنها و�شالمة مواطنيها واملقيمني على اأرا�شيها.
واأكد البيان اأن اأمن االإمارات العربية املتحدة واأمن اململكة العربية 
ال�شعودية كل ال يتجزاأ واأن اأي تهديد اأو خطر يواجه اململكة تعتربه 

الدولة تهديدا ملنظومة االأمن واال�شتقرار فيها.

نهر النيل االأزرق الذي ُينظر اإليه على اأنه خزان �شد النه�شة قرب احلدود بني اإثيوبيا وال�شودان. )رويرتز(

دونالد وميالنيا ترامب يف ماراالغو ، بامل بيت�س.

تايوان وبحر ال�شني اجلنوبي م�شرح مواجهة

حكومة الإمارات تفعل ب�سمة الوجه لت�سجيل املتعاملني يف الهوية الرقمية
الإمارات يف طليعة دول العامل التي توظف تكنولوجيا 

الب�شمة البيومرتية للوجه للخدمات احلكومية 
•• دبي-وام:

اأعلنت حكومة دولة االإمارات توظيف تكنولوجيا الب�شمة البيومرتية 
للوجه يف ت�شجيل املتعاملني يف تطبيق الهوية الرقمية، �شمن خططها 
التطويرية مل�شروع اأول هوية وطنية رقمية اآمنة للمواطنني واملقيمني 
يف الدولة، يتم احل�شول عليها با�شتخدام ب�شمة الوجه، مبا ي�شهم يف 
دون   "UAE Pass-الرقمية "الهوية  يف  الت�شجيل  عملية  ت�شهيل 
احلاجة اإىل زيارة مراكز اخلدمة احلكومية. وتاأتي هذه اخلطوة �شمن 
البيومرتية  الب�شمة  تقنية  م��ن  لال�شتفادة  االإم����ارات  حكومة  جهود 
للوجه، التي تطبقها وزارة الداخلية �شمن التقنيات النا�شئة، يف حت�شني 
ريادية  االإم��ارات��ي، يف جتربة حكومية  للمجتمع  الرقمية  جودة احلياة 
من  املوؤ�ش�شات  لتمكني  فيها  والتو�شع  التقنية  ه��ذه  ا�شتخدام  لتعميم 
امل�شا�س ب�شرية  التعرف على االأ�شخا�س دون  اال�شتفادة من مزاياها يف 

بياناتهم وخ�شو�شيتهم .                                 )التفا�شيل �س3(

ت�شادم 28 مركبة على �شارع الإمارات 
دبي - وام:

بعد  االإمارات  �شارع  وقع �شباح اأم�س حادث ت�شادم بني 28 مركبة على 
خمرج الروية باالجتاه اإىل اأبوظبي، ما اأ�شفر عنه تعر�س امراأة الإ�شابة 

متو�شطة وتوقف احلركة املرورية.
اإن  للمرور،  العامة  االإدارة  مدير  امل��زروع��ي،  مهررّ  �شيف  العميد  وق��ال 
احلادث نتج ب�شبب عوامل ال�شباب وتدين الروؤية االأفقية، وعدم التزام 
ال�شائقني برتك م�شافة اأمان كافية، ليقع ت�شادم بني اأول مركبتني، نتج 
عنه توايل حدوث �شل�شلة من الت�شادمات بني املركبات االأخرى، وت�شرر 

امراأة الإ�شابة متو�شطة. وتعر�س  مركبة   28

يف يوم ال�سحة العاملي

حممد بن را�شد: �شكرًا اأبطالنا خط دفاعنا .. �شكرًا �شمام الأمان وال�شحة يف بالدنا 
حممد بن زايد: ال�شحة ركن اأ�شا�شي يف تنمية املجتمعات وتقدمها ونقدر جهود خطوطنا الأمامية

دبي-اأبوظبي-الفجر:

يف يوم ال�شحة العاملي قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ال�شكر اإىل 
ال�شخ�شي يف  �شموه  وق��ال يف تغريدة على ح�شاب  الدفاع  اأبطال خط 

)تويرت(:
�شكراً اأبطالنا .. �شكراً خط دفاعنا .. �شكراً �شمام االأمان وال�شحة يف 

بالدنا .

اآل نهيان ويل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  من جانبه قال �شاحب 
على  تغريدة  يف  امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

ح�شاب �شموه ال�شخ�شي يف )تويرت(:
ال�شحة  يوم  املجتمعات وتقدمها..ويف  تنمية  اأ�شا�شي يف  ركن  ال�شحة 
ال��ع��امل��ي ن��دع��و اإىل م��زي��د م��ن ال��ت��ك��ات��ف يف م��واج��ه��ة ج��ائ��ح��ة كورونا 
واإتاحة الو�شول العادل اإىل اللقاحات..ونحيي العاملني يف اخلطوط 
جهد  اإىل  يحتاج  ج��ه��وده��م..ال��ع��امل  ون��ق��در  اجلائحة  �شد  االأم��ام��ي��ة 

م�شاعف للت�شدي لالأمرا�س التي تهدد الب�شرية.

ال�سودان يلوح باللجوء اإىل جمل�س الأمن حلل اأزمة �سد النه�سة

ال�شي�شي يحذر من تكلفة اخلالف حول املياه يف املنطقة
•• القاهرة-اخلرطوم-وكاالت:

يا�شر  ال�شوداين،  الري  وزير  لوح 
عبا�س، يوم االأربعاء، باللجوء اإىل 
جمل�س االأمن الدويل حلل اأزمة 
اأدي�س  تبنيه  ال��ذي  النه�شة  �شد 
ويخ�شى  االأزرق  النيل  على  اأب��اب��ا 
ي��وؤث��ر على  اأن  ال�����ش��ودان وم�����ش��ر 
بعد  خ�شو�شا  املائية،  مواردهما 

ف�شل جولة املباحثات االأخرة.
وق������ال ع���ب���ا����س: ن���ع���م ال�������ش���ودان 
اخل���ي���ارات اأم���ام���ه م��ف��ت��وح��ة مبا 
االأمن  جمل�س  اإىل  ال���ع���ودة  ف��ي��ه 

الدويل.
لدينا  ال�����ش��وداين  ال��وزي��ر  واأردف 
اأولها  م�شارات  ع��دة  يف  حت��وط��ات 
الفني، م�شرا اإىل م�شار للت�شعيد 
الدويل،  القانون  وف��ق  ال�شيا�شي 

وفقا لوكالة فران�س بر�س.
بدوره حذر الرئي�س امل�شري عبد 
من  االأرب���ع���اء،  ال�شي�شي،  ال��ف��ت��اح 
الكلفة التي قد تتكبدها املنطقة، 
يف ح��ال ح��دوث مواجهات ب�شبب 
وذلك غداة  املياه،  اخلالف حول 
ف�شل املفاو�شات مع اإثيوبيا ب�شاأن 
منا�شدته  جم���ددا  النه�شة،  �شد 
اإىل  ب�اجلنوح  االإث��ي��وب��ي  للجانب 
التعاون يف ق�شية ال�شد، بدال من 

املواجهة.
وقال ال�شي�شي: نن�شق ب�شكل كامل 

اخلطر  ا�شت�شعر  اأن��ه  اإىل  م�شرا 
الذي ميثله هذا ال�شد.

ارتياح  اأنه ي�شت�شعر عدم  واأ�شاف 
لدى بع�س قطاعات الراأي العام 
التي  املياه  و�شول  من  االإثيوبي، 
جتري يف االأرا�شي االإثيوبية اإىل 

م�شر.
و�شدد ال�شي�شي على اأن هذه املياه 
ما كانت تاأتي مل�شر لوال الطبيعة 
امل�شرية،  ل��الأرا���ش��ي  اجلغرافية 
االإثيوبية،  ل��الأرا���ش��ي  بالن�شبة 
اإلهية"،  اإرادة  ب��اأن��ه  ذل��ك  وا�شفا 
يغره  لن  اهلل  اأراده  ما  م�شيفا: 

الب�شر.
كل  حت����ر�����س  م�������ش���ر  اأن  واأك���������د 
احل���ر����س ع��ل��ى اال����ش���ت���ف���ادة من 
ح�شتها من مياه النيل، وحتر�س 
كمية  اأي��ة  ت�شيع  اأال  على  كذلك 

من موارد املياه االأخرى.
اأنه  اإىل  امل�شري  الرئي�س  واأ���ش��ار 
ي��ج��ري ح��ال��ي��ا وب��اال���ش��ت��ف��ادة من 
التي تتم  املياه  كميات كبرة من 
النظم  اأح�����دث  وف����ق  م��ع��اجل��ت��ه��ا 
وامل���ع���اي���ر ال��ع��امل��ي��ة، ال��ت��و���ش��ع يف 
زراعة ما يقرب من مليوين فدان 
ب�شيناء ومنطقة وادي النطرون، 
املتزايدة  االح���ت���ي���اج���ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة 
لل�شعب  العمل  وف��ر���س  ل��ل��غ��ذاء، 
تعداده  جت�����اوز  ال�����ذي  امل�������ش���ري 

موؤخرا مئة مليون مواطن.

ملواجهة  ال�شودان  يف  االأ�شقاء  مع 
املوقف االإثيوبي فيما يتعلق ب�شد 
النه�شة، موؤكدا اأن الفرتة املقبلة 
�شت�شهد ت�شعيدا من جانب م�شر 
وال�شودان على امل�شتويني العربي 
ي���وؤك���د عدالة  واالإف���ري���ق���ي، مب���ا 

املوقفني امل�شري وال�شوداين.
و�شدد على اأن البلدين لن يرتكا 
اأي �شبيل لتاأكيد احلقوق امل�شرية 
مبقت�شى  ال��ث��اب��ت��ة،  وال�����ش��ودان��ي��ة 

اأحكام القانون الدويل والقوانني 
التي تنظم جريان املياه الدولية.
خطابه،  يف  اأي�شا  ال�شي�شي  ون��وه 
اإىل اأن م�شر مل تغر موقفها من 
ق�شية �شد النه�شة منذ بدايتها، 
مل�شر،  ك��رئ��ي�����س  اأن����ه  اإىل  م�����ش��را 
يف  ال�شعوب  رغبة  ويقدر  يحرتم 

التنمية والتقدم.
كما اأك��د اأن��ه اأعلن ه��ذا ال���راأي يف 
كلمته اأمام الربملان االإثيوبي عام 

اجلانب  اأن  اإىل  منوها   ،2015
االإثيوبي هو من غر راأيه حيال 

هذه الق�شية.
وطالب و�شائل االإعالم امل�شرية، 
رئي�س  ت�����ش��ري��ح��ات  ب���ث  ب����اإع����ادة 
بها  اأدىل  التي  االإثيوبي  ال���وزراء 

يف م�شر يف بداية االأزمة.
اأن  على  امل�شري  الرئي�س  و���ش��دد 
كافة اخليارات مفتوحة، ملواجهة 
النه�شة،  ���ش��د  اأزم������ة  ت���داع���ي���ات 

مارا لغو ع�س تقاعده الذهبي:
ي�شتمتع ترامب باحلياة ... ويرتدد يف الرت�شح 2024!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

يف  ويفكر  هزميته  ال�شابق  الرئي�س  يجرترّ  ف��ل��وري��دا،  يف  ال���رباق  ق�شره  يف 
يتوقع  االإط��الق،  على  متاأكًدا  لي�س  2024؟  عام  ح جديد  تر�شرّ امل�شتقبل. 

املقربون منه.
بالتاأكيد مل يخ�شر  رمبا يكون دونالد ترامب قد خ�شر االنتخابات، ولكن 
مهارات البزن�س. بينما �شينعقد موؤمتر املانحني للجنة الوطنية اجلمهورية 
ال�شابق  الرئي�س  ينتهز  بيت�س،  ب��امل  يف  اأب��ري��ل   11 اإىل   9 م��ن  ال��ف��رتة  يف 
اأبريل، �شي�شارك ما ال يقل   10 الفر�شة لي�شحب الغطاء اليه. م�شاء يوم 
يف  يقام  للم�شتثمرين  ع�شاء  يف  اليمينيني  املتربعني  اأغنى  من   350 عن 
ناديه بلينغ-بلينغ يف مارا الغو، يف بامل بيت�س، املنتجع ال�شاحلي ال�شهر يف 

فلوريدا، و�شيدفع الفاتورة، ح�شب االأ�شول، احلزب اجلمهوري.
)التفا�شيل �س15(

ال�سني عمالق خارج ال�سيطرة:
ها نحن مرة اأخرى يف قلب حرب باردة!

توزيع 689 مليون جرعة لقاح حول العامل 
وا�شنطن ترف�س جواز �شفر كورونا

•• عوا�شم-وكاالت:

اأن عدد االإ�شابات بفرو�س كورونا يف العامل بلغ  اأظهرت بيانات جممعة 
132 مليوناً حتى �شباح اأم�س االأربعاء، فيما و�شل عدد جرعات اللقاحات 

التي وزعت حول العامل اإىل 689 مليون.
االأمريكية،  هوبكنز  جونز  جامعة  موقع  على  البيانات  اأح��دث  واأظ��ه��رت 
عدد  جتاوز  حني  يف  ملون،  اأن اإجمايل االإ�شابات و�شل اإىل 132.447 

املتعافني 75.2 مليوناً، اأما اإجمايل الوفيات فبلغ 2.873 مليون.
واأظهرت البيانات املجمعة لوكالة بلومربغ من جهتها، توزيع نحو 689 

مليون جرعة لقاح �شد الفرو�س حول العامل.
االأمركيني  اأنه لن يفر�س على  االأبي�س،  البيت  اأعلن  ويف قرار حا�شم.. 
اً لفرو�س  وا لقاحاً م�شادرّ ي الإثبات اأنرّهم تلقرّ احل�شول على جواز �شفر �شحرّ
يف  رغب  ما  اإذا  حر  اخلا�س  القطاع  اأن  اإىل  باملقابل  م�شراً  كوفيد19-، 

امل�شي ُقدماً بتنفيذ هذه الفكرة.
وقالت املتحدثة با�شم الرئا�شة االأمركية جني �شاكي اإن احلكومة ال تدعم 
وا  ولن تدعم نظاماً يطلب من االأمركيني احل�شول على �شهادة باأنرّهم تلقرّ
اأحد اللرّقاحات امل�شادة لكورونا. واأ�شافت خالل موؤمترها ال�شحفي اليومي 
اأيرّ  لن تكون هناك قاعدة بيانات فيدرالية للتطعيمات، ولن يكون هناك 

التزام فيدرايل يفر�س على اجلميع اال�شتح�شال على �شهادة تطعيم.
ووفقاً ل�شاكي فاإنرّ االهتمام االأكرب بهذه الفكرة م�شدره ال�شركات اخلا�شة 
ع فيها عدد كبر من النا�س، مثل  فة الإعادة فتح االأماكن التي يتجمرّ املتلهرّ

املالعب الريا�شية وامل�شارح وقاعات العر�س ال�شخمة.
اإدارة الرئي�س جو بايدن �شتن�شر ن�شائح تت�شمن  اأنرّ  ثة اإىل  ولفتت املتحدرّ
ة على االأ�شئلة التي يطرحها االأمركيون، ال �شيرّما ب�شاأن  اأي�شاً اإجابات مهمرّ

خماوفهم املتعلرّقة بالبيانات ال�شخ�شية وال�شالمة والتمييز.

اإي������ران ت��ع��ل��ن اإن��ت��اج��ه��ا 
اأ�شرع ب��وت��رة  ال��ي��وران��ي��وم 

•• طهران-وكاالت:

املفاو�شات  م����ن  واح������د  ي�����وم  ب���ع���د 
ال��دول��ي��ة ح���ول االت��ف��اق ال��ن��ووي يف 
االإيرانية،  ال�شلطات  اأعلنت  فيينا، 
 55 اأن��ت��ج��ت  ب���الده���ا  اأن  االأرب����ع����اء، 
املخ�شب  اليورانيوم  كيلوغراماً من 
الذي  االأم��ر   ،20% اإىل  ي�شل  مبا 
اأ�شرع  بوترة  التخ�شيب  اإىل  ي�شر 
املقررة  ك��ي��ل��وغ��رام��ات  ال��ع�����ش��رة  م��ن 
���ش��ه��ري��ا مب���وج���ب ق����ان����ون اإي������راين 
كانون  يناير  العملية يف  اأوج��د هذه 
اأ�شار  التفا�شيل،  يف  املا�شي.  الثاين 
الطاقة  م��ن��ظ��م��ة  ب��ا���ش��م  امل���ت���ح���دث 
كمالوندي  بهروز  االإيرانية  الذرية 
اإىل اأن وترة االإنتاج االإيراين تزيد 
عن   "40% اإىل  "ت�شل  ب��ن�����ش��ب��ة 
امل�����ش��وؤول للتلفزيون  واأ���ش��اف  ذل��ك. 
االإي���راين، اأن��ه ويف اأق��ل من 4 اأ�شهر 
من  كيلوغراما   55 ب���الده  اأن��ت��ج��ت 
اليورانيوم بدرجة تخ�شيب 20%، 
الفتاً اإىل اأنه وخالل 8 اأ�شهر تقريبا 
 120 اإىل  الو�شول  لطهران  ميكن 
االإعالن  هذا  اأت��ى  فيما  كيلوغراما. 
ان���ت���ه���اء اجلولة  ����ش���اع���ات م���ن  ب��ع��د 
اإعادة  ح��ول  امل��ف��او���ش��ات  م��ن  االأوىل 

تا�شيه*  -لويك  الفجر   ••

-ترجمة خرية ال�شيباين

اأنكوراج،  يف  اأ�شابيع،  ب�شعة  قبل 
الدبلوما�شيون  ات��ه��م  اأال����ش���ك���ا، 
ال�������ش���ي���ن���ي���ون ب�������ش���دة ال����والي����ات 
امل���ت���ح���دة ب��ع��رق��ل��ة ال���ت���ج���ارة مع 
ع��ل��ى عقلية  ال�����ش��ني واحل���ف���اظ 
احلرب الباردة. ويف اإ�شارة اإىل اأن 
الدولتني يف غاية  العالقات بني 
اإل��غ��اء ال��ع�����ش��اء الذي  ال�����ش��وء، مت 
الدبلوما�شيني  ���ش��ي��ج��م��ع  ك����ان 

ال�شينيني واالأمريكيني.
ه��ل ن��دخ��ل ح��رب��ا ب���اردة جديدة؟ 
نعم...  االح���ت���م���االت،  ج��م��ي��ع  يف 
لكن ه��ن��اك اخ��ت��الف��ات ب��ني هذه 
احلرب الباردة اجلديدة واحلرب 
امل��ت��ح��دة واالحتاد  ب��ني ال��والي��ات 

امل�شرية  ال��ث��الث��ي��ة  ال��ق��م��ة  ت��اأج��ي��ل 
م�شمى غر  اأجل  اإىل  العراقية  الأردنية 

•• بغداد - وام:

اأعلن العراق، ام�س عن تاأجيل عقد 
م�شر  مع  املزمعة  الثالثية  القمة 
م�شمى.  غ���ر  اأج����ل  اإىل  واالأردن 
وقال املتحدث با�شم جمل�س الوزراء 
العراق  اإن  ناظم  ح�شن  ال��ع��راق��ي، 
واأمنه  االردن  ا���ش��ت��ق��رار  م��ع  ي��ق��ف 
�شريكاً  اأ�شبح  االردن  اأن  اىل  الفتاً 
اأ�شا�شياً للعراق �شمن هذا امل�شروع 
اأن  وت��اب��ع  العربية.  م�شر  وك��ذل��ك 
كل من يهدد اأمن وا�شتقرار االردن 
�شيعترب تهديداً التفاقياتنا وامننا 
وا�شتقرارنا. يذكر ان هذه هي املرة 
الثانية التي يتم فيها تاجيل عقد 
القمة الثالثية بني العراق وم�شر 
واالأردن يف بغداد، حيث مت تاأجيلها 
ت�شادم  ح����ادث����ة  ب���ع���د  م������رة  اول 
مقتل  اىل  اأدى  م�شر  يف  قطارين 

وا�شابة الع�شرات من املواطنني.

وقع  على  للتحالف  ا�شتهداف 
العراقي الأم��رك��ي  احل��وار 

•• بغداد-وكاالت:

م��ع ت��رق��ب ان��ط��الق ج��ول��ة جديدة 
م�������ن احل��������������وار اال�����ش����رتات����ي����ج����ي 
االأربعاء،  اأم�س  العراقي  االأمركي 
و�شط تهديدات من قبل جمموعات 
عبوة  ا�شتهدفت  مغمورة،  م�شلحة 
للتحالف  لوجي�شتيا  رت���اًل  نا�شفة 
ال���دويل مل��ح��ارب��ة داع�����س، يف مدينة 

الرمادي العراقية.
اأتى ذلك، بعد اأن اأ�شدرت جمموعة 
تطلق  التي  امل�شلحة  الف�شائل  من 
على نف�شها ت�شمية الهيئة التن�شيقية 
م�شاء  العراقية،  املقاومة  لف�شائل 
اأك��دت فيه م�شبقا  اأم�س االول بيانا 
االمركي  احل���وار  ع��ن  �شي�شدر  م��ا 

العراقي املزمع عقده االأربعاء.
وجهوزيتها  ب��ق��درت��ه��ا  ل��وح��ت  ك��م��ا 
الوجود  �شد  وا���ش��ع��ة  جبهات  لفتح 

االأمركي، بح�شب تعبرها.

ال�شوفياتي.
احل����رب ال���ب���اردة، ه��ي ح���رب بني 
معارك  ت�شنان  عظميني  ق��وت��ني 
م�شلحة من خالل حلفائهما دون 
احلرب  واإن  م��ب��ا���ش��رة.  م��واج��ه��ة 

ال���ب���اردة م��ع��ر���ش��ة دائ���ًم���ا خلطر 
اأي  ���ش��اخ��ن��ة،  اإىل ح���رب  ال��ت��ح��ول 
ب��ني القوتني  م��واج��ه��ة م��ب��ا���ش��رة 

العظميني.
)التفا�شيل �س13(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان
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خالد بن حممد بن زايد يفتتح معر�ضا للألعاب 

العاملية للأوملبياد اخلا�ص اأبوظبي 2019 

اأخبار الإمارات

فرتتان اأخريان لبوتني؟ »ف�ضل« 

عملية انتقال ال�ضلطة...!

عربي ودويل

حممد بن مكتوم يتوج الفائزين بتحديات رموز 

�ضن اليذاع لهجن اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ 

الفجر الريا�ضي

الهالل الأحمر ت�شر ج�شرا جويا 
لدعم الأو�شاع الإن�شانية يف ال�شومال

•• اأبوظبي -وام:

جتاه  ا�شتجابتها  لتعزيز  اإغاثيا  برناجما  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  الهالل  هيئة  تنفذ 
االأو�شاع االإن�شانية يف ال�شومال، امتدادا ملبادرات دولة االإمارات االإغاثية والتنموية 

على ال�شاحة ال�شومالية.
اإىل  تباعا  تغادر  طائرات  اأرب��ع  من  يتكون  جوي  ج�شر  ت�شير  الربنامج  ويت�شمن 
هناك، وحتمل مئات االأطنان من املواد الغذائية ال�شرورية واالحتياجات االإن�شانية 

االأخرى، مل�شاندة ال�شعب ال�شومايل والوقوف بجانبه يف ظروفه الراهنة.
وو�شلت اإىل ال�شومال موؤخرا طالئع اجل�شر اجلوي املكونة من طائرتني حتمالن 
كميات كبرة من املعونات االإن�شانية، وجتري حاليا عملية توزيع حمولتيهما من 
اأقاليم  يف  امل�شتفيدين  على  الكرمي،  رم�شان  �شهر  قبل حلول  الغذائية  امل�شاعدات 
يف  الهيئة  مكتب  م��ن  مبا�شر  ب��اإ���ش��راف  الن���د،  و�شوماليا  وب��ون��ت��الن��د  الن��د  ج��وب��ا 

ال�شومال .                                                                 )التفا�شيل �س2(

اإ�شرائيل تتعهد بحماية م�شاحلها 
اإيرانية �شفينة  ا�شتهداف  بعد 

•• عوا�شم-وكاالت:

ا�شتهداف  ح�����ادث  م���ن  ���ش��اع��ات  ب��ع��د 
االأحمر،  ال��ب��ح��ر  يف  اإي��ران��ي��ة  �شفينة 
الأول  بالهجوم  ط��ه��ران  اإق���رار  وعقب 
االإ�شرائيلي  ال��دف��اع  وزي��ر  �شدد  م��رة، 
بيني غانت�س على ت�شميم بالده على 
حماية م�شاحلها االأمنية. ويف ت�شريح 
االإ�شرائيلي،  ال���وزي���ر  ردرّ  اإع����الم����ي، 
تاميز  نيويورك  �شحيفة  تقرير  على 
اأبيب  ت��ل  اأن  ك�شف  ال���ذي  االأم��رك��ي��ة 
الهجوم،  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  وا���ش��ن��ط��ن  اأب��ل��غ��ت 
الت�شرف  �شتوا�شل  اإ���ش��رائ��ي��ل  وب����اأن 
تبني  دون  ذل��ك،  منها  �شيطلب  اأينما 
واأ�شاف  اإليه.  االإ�شارة  اأو  اال�شتهداف 
بطارية  اإىل  زي�������ارة  اأث����ن����اء  ال����وزي����ر 
االأربعاء،  احلديدية،  القبة  ملنظومة 
اال�شتمرار  اإ�شرائيل  على  يتعني  اأن��ه 
يف الدفاع عن نف�شها، موؤكداً على اأنها 
اأي  يف  ال��ت��اأه��ب  م�شتوى  �س  تخفرّ ل��ن 
اأينما  الت�شرف  �شتوا�شل  بل  حلظة، 
حاجة.  اأو  م�شكلة  اأم���ام  نف�شها  ت��رى 
ك��م��ا ام��ت��ن��ع غ��ان��ت�����س ع���ن االع����رتاف 
مبا�شرة بوقوف اإ�شرائيل وراء الهجوم 
اأنه  مو�شحا  االإيرانية،  ال�شفينة  على 
خطوات  اأي  ت�شريحه  يف  يق�شد  ال 

حمددة تتخذها بالده اأو اتخذتها.
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اأخبـار الإمـارات
اأبوظبي للجودة يعتمد اأدلة ومعاير فنية جديدة وي�شتعر�س م�شتجدات م�شاريع 2021 

•• اأبوظبي - وام:

عقد جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة اجتماع اللجنة الفنية الدائمة 
تقنية  با�شتخدام   2021 للعام  االأول  للربع  الفنية  اأبوظبي  ملعاير 
االت�����ش��ال امل��رئ��ي ع��ن ب��ع��د. ت��راأ���س االج��ت��م��اع اأن�����س ال��ربغ��وث��ي املدير 
اأع�شاء  بح�شور  اللجنة  رئي�س  واملوا�شفات  املطابقة  لقطاع  التنفيذي 
ممثلني عن اجلهات املعنية من القطاعني احلكومي واخلا�س باالإ�شافة 
اإىل ممثلني عن القطاع االأكادميي حيث ت�شم اللجنة يف ع�شويتها 36 
م�شروع  اعتماد  االجتماع  خالل  ومت  معنية.  جهة   22 ميثلون  ع�شواً 
اأبوظبي الفنية لالإنارة وذلك بناء على الطلب املقدم  حتديث معاير 
من بلدية مدينة اأبوظبي حيث �شت�شهم هذه املعاير يف ت�شمني اأحدث 
على  بنيت  والتي  ل��الإن��ارة  اأبوظبي  دليل  يف  حالياً  املتوفرة  املمار�شات 

توفر م�شتويات منا�شبة من  �شاأنه  والذي من  العاملية  املعاير  اأف�شل 
االإنارة تفي بالغر�س وتلبي احتياجات املواطنني واملقيمني ومبا ينعك�س 
اإيجاباً على توفر الطاقة وحماية املوارد املتاحة باالإ�شافة اإىل التقليل 
اعتماد  مت  كما  وال�شيانة.  الت�شغيل  وتكلفة  الكربونية  االنبعاثات  من 
املهنية مل�شريف و�شائقي احلافالت  اأبوظبي  ا�شرتاطات  م�شروع حتديث 
املدر�شية وذلك بناًء على الطلب املقدم من مركز النقل املتكامل حيث 
يهدف حتديث اال�شرتاطات املهنية اخلا�شة ب�شائقي وم�شريف احلافالت 
املدر�شية االرتقاء بكفاءة واأداء العاملني يف هذه املهن على م�شتوى اإمارة 
اأبوظبي. وتنبع اأهمية هذه اال�شرتاطات من حر�س اجلهات املعنية يف 
للنقل  اآمنة  اإىل منظومة  للو�شول  املبذولة  االإم��ارة على دعم اجلهود 
اأج��ل احل��ف��اظ على �شحة و�شالمة ال��ط��الب ع��ن طريق  امل��در���ش��ي م��ن 
تاأهيل م�شريف و�شائق احلافالت املدر�شية وفقاً الأف�شل املعاير العاملية، 

برنامج  خ��الل  وذل��ك من  املنظومة  ه��ذه  اأه��م حلقات  اأح��د  باعتبارهم 
املطابقة الذي مت تطويره يف املجل�س بالتعاون مع اجلهات التنظيمية 
املعنية يف االإمارة. كما اطلعت اللجنة الفنية على الطلبني املقدمني من 
كل من موؤ�ش�شة خليفة بن زايد لالأعمال االإن�شانية بخ�شو�س م�شروع 
حول  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  وال��ق��ي��ادة  املواطنة  االأ���ش��ر  دع��م  م��ب��ادرة 

م�شروع اإعداد دليل اإر�شادي لال�شتخدام االآمن للدراجات.
عام  م�شاريع  خطة  يف  ا�شتثنائي  ب�شكل  اإدراجهما  على  املوافقة  ومت��ت 
يف  املعتمدة  االإج�����راءات  بح�شب  تقييمهما  مت  اأن  بعد  وذل���ك   2021

املجل�س بهذا ال�شاأن.
كما ا�شتعر�شت اللجنة الفنية اأهم امل�شتجدات للم�شاريع احلالية القائمة 
تنفيذها من  يتم  والتي   2021 لعام  الت�شغيلية  امل�شاريع  �شمن خطة 

قبل املجل�س بالتعاون مع اجلهات املعنية يف االإمارة.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
نغوين �شوان فوك مبنا�شبة انتخابه رئي�شا لفيتنام

•• اأبوظبي- وام: 

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل" برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س نغوين �شوان فوك وذلك مبنا�شبة 
ال�شمو  �شاحب  بعث  كما  اال�شرتاكية.  فيتنام  جلمهورية  رئي�شا  انتخابه 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني 

اإىل فخامة الرئي�س نغوين �شوان فوك.

من�شور بن زايد يرتاأ�س اجتماع جمل�س اإدارة امل�شرف املركزي
•• اأبوظبي - وام:

ت���راأ����س ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء 
م�شرف  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س   ،
امل��رك��زي، ام�س يف ق�شر  االإم���ارات 
ملجل�س  ال��دوري  االجتماع  الوطن، 

االإدارة.
م���ع���ايل   .. االج������ت������م������اع  ح���������ش����ر 
�شالح،  اآل  ���ش��ال��ح  ع��ب��دال��رح��م��ن 
االإدارة،  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 
وحمافظ امل�شرف املركزي وجميع 

اأع�شاء املجل�س.
املو�شوعات  االجتماع  وا�شتعر�س 
امل���درج�������ة ع��ل��ى ج�����دول االأع���م���ال، 
واأبرزها مذكرة مقدمة من دائرة 
ت�شمنت  ال��ب��ن��وك،  ع��ل��ى  ال��رق��اب��ة 
املالية  االأن�شطة  ب�شاأن  مقرتحات 
برتخي�س  اخل��ا���ش��ة  وال�����ش��ي��ا���ش��ات 
املوؤ�ش�شات املالية، اإ�شافة اإىل مذكرة 

ال�شتخدام  امل��ت��اح��ة  دره����م  م��ل��ي��ار 
وذلك  التمويل،  و�شركات  البنوك 
�شمن برنامج تاأجيل �شداد دفعات 
ق����رو�����س ال���ع���م���الء م����ن االأف�������راد 
بتداعيات  امل��ت��اأث��ري��ن  وال��ق��ط��اع��ات 
اجلائحة حتى نهاية �شنة 2021، 
يف  ال��ت�����ش��ه��ي��الت  ه����ذه  اإدراج  م���ع 
البنوك  مل�شاعدة  ال��ت��ع��ايف  ب��رن��ام��ج 
لهوؤالء  ج���دي���دة  ق���رو����س  م��ن��ح  يف 
العمالء حتى نهاية يونيو 2022. 
ووافق املجل�س اأي�شا على االإ�شدار 
الورقية،  للعملة  واجلديد  الثالث 
مبا يتنا�شب مع ا�شتعدادات الدولة 
تت�شمن  اإذ  اخلم�شني"،  "لعام 
العالمات  اأحدث  اجلديدة  العملة 
العمالت  ط���ب���اع���ة  يف  االأم����ن����ي����ة 

الورقية، وفق معاير عاملية.
�شمو  �شكر  االج��ت��م��اع،  ن��ه��اي��ة  ويف 
اآل نهيان،  ال�شيخ من�شور بن زايد 
�شعيد  معايل عبد احلميد حممد 
اأن يرتك  ق����رر  ال�����ذي  االأح����م����دي 

ترخي�س  اإ�شدار  على  املوافقة  مع 
يعمل  متخ�ش�س  ب��ن��ك  لتاأ�شي�س 
بنظام البنوك منخف�شة املخاطر.

تقرير  على  احلا�شرون  اطلع  كما 
خطة الدعم االقت�شادي ال�شاملة، 

حول اإجراءات االإنفاذ املتخذة �شد 
املن�شاآت املخالفة لتعليمات واأنظمة 

امل�شرف املركزي.
ووافق املجل�س على طلبات تاأ�شي�س 
بنوك وطنية وموؤ�ش�شات يف الدولة، 

ودورها يف تخفيف ال�شغوط املالية 
واالقت�شادية الناجمة عن جائحة 
اتخاذ  جانب  اإىل  "كوفيد19-"، 
الت�شهيالت  ف���رتة  ب��ت��م��دي��د  ق����رار 
 50 بقيمة  ال�شفرية  التكلفة  ذات 

االأزمة، كما عمل على اإزالة الكثر 
م���ن ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ك��ان��ت تواجه 
اأ�شا�شي  وب�شكل  امل�����ش��ريف  ال��ق��ط��اع 
خ����الل ف����رتة االأزم�������ة، ومت���ن���ى له 

التوفيق يف حياته.
وكان �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
مر�شوما  اأ����ش���در  اهلل"،  "حفظه 
�شامل  بتعيني معايل خالد حممد 

قام  اأن  ب���ع���د  ل��ل��ت��ق��اع��د  م��ن�����ش��ب��ه 
حيث  اإل��ي��ه،  املوكلة  املهمة  ب��اإجن��از 
توليه  ف��رتة  اأ���ش��اد بجهوده خ��الل 
ا�شتثنائية  ظ��روف  املن�شب يف ظل 
اأجنز خاللها املهمة بنجاح، وعمل 
ا�شتيعاب  على  عمله  ف��رتة  خ��الل 
عن  ال��ن��اجت��ة  ال�شلبية  ال��ت��داع��ي��ات 
اجلائحة و�شمان عدم تاأثر النظام 
النقدي واملايل يف الدولة بتداعيات 

بالعمى التميمي حمافظا مل�شرف 
االإمارات العربية املتحدة املركزي، 
تفوق  خ��ربة  معاليه  ميتلك  حيث 
30 عاما يف جمال العمل امل�شريف 
االأ�شول  واإدارة  املالية  واخل��دم��ات 
�شغل  اأن������ه  ك���م���ا  واال����ش���ت���ث���م���ارات، 
امل�شرف  ن��ائ��ب حم��اف��ظ  م��ن�����ش��ب 
من�شبه  ي��ت��وىل  اأن  ق��ب��ل  امل���رك���زي 

اجلديد.

اإطالق الدفعة الثانية من برنامج م�شرع الرعاية ال�شحية يف اأبوظبي
•• اأبوظبي -وام:

من  الثانية  الدفعة  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�شحة  ودائ���رة  بالي"  اآن���د  "بلغ  اأطلقت 
ال�شتقطاب  ت�شتعد  ال��ت��ي  االإم����ارة  يف  ال�شحية"  ال��رع��اي��ة  ع  "م�شررّ برنامج 
الرقمي  التحول  جهود  على  الرتكيز  موا�شلة  اإىل  تهدف  جديدة  �شراكات 
تلبي  ال��ت��ي  التكنولوجيا  جم��ال  يف  اال�شتثنائية  النا�شئة  ال�شركات  ل��دع��م 

احتياجات ال�شوق الفعلية.
املوؤ�ش�شات احلكومية  اأبوظبي لالبتكار ال�شحي نخبة من  وتت�شمن من�شة 
الفاعلة يف قطاع الرعاية ال�شحية مبا يف ذلك دائرة ال�شحة يف  واخلا�شة 
ات�شاالت  و�شركة  "�شمان"  ال�شحي  لل�شمان  الوطنية  وال�شركة  اأبوظبي 
وحتدد  فيليب�س..  و�شركة  الطبية  للخدمات  املتحدة  ال�شرقية  وجمموعة 
حيث   2021 لعام  اإحل��اح��اً  االأك��ر  التكنولوجي  الرتكيز  جم��االت  املن�شة 
التحول  لتحقيق  واأف�����ش��ل  ج��دي��دة  �شبل  ا�شتك�شاف  يف  املبتكرون  ي�شرتك 
ال�شحي الرقمي والتعاون بني ال�شركات النا�شئة بهدف مواجهة التحديات 

التي تعرت�س طريق االبتكار وو�شع احللول املنا�شبة لها.
يف  املبتكرة  لل�شركات  اال�شتثمار  بدعم  لال�شتثمار  اأبوظبي  مكتب  و�شيقوم 
جميع القطاعات عالية النمو مبا يف ذلك يف قطاع الرعاية ال�شحية واالأدوية 

احليوية ف�شاًل عن حتديد وتن�شيق �شبل التعاون وال�شراكة �شمن القطاعات 
قطاع الرعاية ال�شحية والعمل جنباً اإىل جنب مع اجلهات املعنية الرئي�شية 

فيه ملوا�شلة تر�شيخ مكانة اأبوظبي كمركز عاملي واإقليمي لالبتكار.
وقال �شعادة الدكتور جمال حممد الكعبي وكيل دائرة ال�شحة يف اأبوظبي.." 
ال�شحي  النظام  على  م�شبوقة  غر  حتديات  كوفيد19-  جائحة  فر�شت 
وقدرته  مرونته  بو�شوح  اأظهر  اأبوظبي  يف  ال�شحي  القطاع  اأن  اإال  العاملي 
على التكيف مع الظروف وتطوير االبتكارات احلديثة وت�شريع توفرها يف 
"حتالف مكافحة  مل�شناه من خالل برنامج  ال�شوق ب�شرعة قيا�شية وهو ما 
كوفيد19-" الذي هدف اإىل ا�شتقطاب بع�س اأف�شل ال�شركات النا�شئة من 
جميع اأنحاء العامل للتعاون يف خو�س املواجهة �شد اجلائحة يف جميع اأنحاء 

املنطقة.
قائمة  راأ����س  على  املجتمع  اأف����راد  جميع  و���ش��الم��ة  �شحة  " ن�شع  واأ���ش��اف 
اأولوياتنا وتلعب ال�شركات النا�شئة دوراً حيوياً يف اإحداث اأثر اإيجابي يف قطاع 
الرعاية ال�شحية يف اأبوظبي من خالل اإيجاد حلول مبتكرة للق�شايا املعقدة 
متطلعني اإىل العمل مع بلغ اآند بالي وخمتلف ال�شركاء لت�شريع االبتكارات 

ورفد القطاع ال�شحي مبا يلزم لالرتقاء باإمكاناته وجودة خدماته".
من جانبه قال حمد املحيا�س الرئي�س التنفيذي لل�شركة الوطنية لل�شمان 

لت اجلائحة العاملية من اعتماد احللول الذكية واالآن  ال�شحي "�شمان.. " عجرّ
يدفع االبتكار التكنولوجي بعجلة امل�شتقبل لقطاع التاأمني وكوننا موؤ�ش�شة 
وطنية ندرك متاماً اأهمية دعم املهارات وال�شركات املحلية يف �شعيها لتقدمي 
حلول ذكية م�شتقبلية من �شاأنها تعزيز نوعية خدمات الرعاية ال�شحية يف 

جميع اأنحاء دولة االإمارات العربية املتحدة".
وقال عبد اهلل اإبراهيم االأحمد نائب الرئي�س االأول للمبيعات احلكومية يف 
�شركة ات�شاالت.. " ملتزمون بدعم القطاع ال�شحي للحكومات اأو املوؤ�ش�شات 
على حد �شواء يف رحلتها للتحول الرقمي.. وتركز ات�شاالت هذا العام على 
التكنولوجيا ال�شحية املرتابطة والتي تعمل عن  القادم من  تقدمي اجليل 
بعد باالإ�شافة اإىل من�شة املعرفة الطبية التي �شتمكن متخ�ش�شي وطالب 
التعليم  من  عاملي  م�شتوى  اإىل  الو�شول  من  اأبوظبي  يف  ال�شحية  الرعاية 
واملحتوى وفر�س التطوير املهني، من خالل ال�شراكة مع دائرة ال�شحة وبلغ 

اآند بالي يف نظامها االإيكولوجي العاملي لالبتكار".
اخلليج  منطقة  يف  فيليب�س  ل�����ش��رك��ة  االإق��ل��ي��م��ي  امل��دي��ر  زورا  م����ارك  وق����ال 
النظم  لدعم  العاملية  اأثناء هذه اجلائحة  " ح�شدنا جهودنا  ال�شام..  وب��الد 
ا�شتخدام احللول والقوة  اأنحاء العامل وذلك من خالل  ال�شحية يف جميع 
التكنولوجية لدينا واإن حلولنا ال�شاملة مثل الرعاية ال�شحية والت�شخي�س 

القدرات  من  واال�شتفادة  العمل  �شر  حت�شني  على  تعمل  بعد  عن  الدقيق 
ال�شريرية ودمج البيانات".

وقال �شعادة الدكتور طارق بن هندي مدير عام مكتب اأبوظبي لال�شتثمار.. 
اآند بالي يف  بلغ  برنامج  اأبوظبي لال�شتثمار مع  �شراكة مكتب  " �شت�شاهم 
ال�شحية  التكنولوجيا  جم��ال  يف  النا�شئة  لل�شركات  امل��ت��اح  ال��دع��م  تعزيز 
التحويلية وتطوير اأعمالها االأ�شا�شية مبا ي�شاهم يف توفر �شحة ورفاهية 
لتج�شيد  ال�شركات  ه��ذه  مب�شاعدة  متاماً  ملتزمون  ونحن  للجميع  اأف�شل 

اأفكارها واأهدافها وحتوليها اإىل م�شاريع جتارية واعدة يف اإمارة اأبوظبي".
وق���ال جم��د اأب���و زن���ط ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب��االإن��اب��ة يف ال�����ش��رق��ي��ة املتحدة 
للخدمات الطبية.. " ب�شفتنا اأحد مقدمي الرعاية ال�شحية املتكاملة نهدف 
اإىل امل�شاعدة يف تغير طريقة تقدمي الرعاية ال�شحية با�شتخدام االبتكار 
اأنحاء  جميع  يف  تنفيذها  ميكن  م�شتدامة  وب��رام��ج  حلول  الإي��ج��اد  والبحث 
االإمارة واأعتقد اأن هذا التعاون امل�شرتك ير�شخ ثقافة االبتكار بني خمتلف 
املوؤ�ش�شات واجلهات الرائدة يف جمال التكنولوجيا وال�شركات التي تهدف اإىل 
االبتكار والهيئات احلكومية وبالطبع مقدمي الرعاية ال�شحية كما يهدف 
هذا التعاون اإىل رفع القيمة عرب النظام االإيكولوجي واإيجاد حلول عملية 

للتحديات احلقيقية التي نواجهها كل يوم وال �شيما خالل اجلائحة".

الهالل الأحمر ت�شر ج�شرا جويا لدعم الأو�شاع الإن�شانية يف ال�شومال

حكومة الفجرة تعلن اإن�شاء متحف التاريخ الدويل بالإمارة 

ال�شاحة ال�شومالية، وتعزيز قدرة 
االإن�شانية  االأو�شاع  من  املتاأثرين 
تداعياتها  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  ه��ن��اك 

ال�شعبة.
ق�شارى  ت��ب��ذل  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  وق����ال 

واأك�������د ����ش���ع���ادة ال����دك����ت����ور حممد 
العام  االأم�������ني  ال���ف���الح���ي  ع��ت��ي��ق 
االإماراتي،  االأحمر  الهالل  لهيئة 
االإن�شانية  امل�شاعدات  برنامج  اأن 
ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه مب��ت��اب��ع��ة م���ن �شمو 

االإم�����ارات  اه��ت��م��ام  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ال�شومال  يف  االإن�شانية  باالأو�شاع 
لي�س جديدا، بل م�شتمر منذ عقود 
الدور  اإطار  الزمان، وياأتي يف  من 
للحد  ال��دول��ة  ب��ه  ت�شطلع  ال���ذي 

ح���ل���ول ���ش��ه��ر رم�������ش���ان ال���ك���رمي، 
جوبا  اأقاليم  يف  امل�شتفيدين  على 
الند،  و�شوماليا  وبونتالند  الن��د 
باإ�شراف مبا�شر من مكتب الهيئة 

يف ال�شومال.

ج��ه��ده��ا م��ن اأج���ل اإح����داث الفرق 
االإغ������اث������ة  ج�����ه�����ود  امل�����ط�����ل�����وب يف 
االأقاليم  م��ن  ع���دد  االإن�����ش��ان��ي��ة يف 
ال�شومالية االأكر تاأثرا باالأو�شاع 

االإن�شانية الراهنة.

ال�������ش���ي���خ ح�����م�����دان ب�����ن زاي��������د اآل 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 
وياأتي  ال��ه��ي��ئ��ة،  رئ��ي�����س  ال��ظ��ف��رة 
امل�شتمرة  ال���دول���ة  ج���ه���ود  ���ش��م��ن 
على  االإن�شانية  امل��ع��ان��اة  لتخفيف 

•• اأبوظبي - وام:

ت���ن���ف���ذ ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����الل االأح����م����ر 
اإغاثيا لتعزيز  االإماراتي برناجما 
ا�شتجابتها جتاه االأو�شاع االإن�شانية 
يف ال�شومال، امتدادا ملبادرات دولة 
االإمارات االإغاثية والتنموية على 

ال�شاحة ال�شومالية.
ت�شير  ال����ربن����ام����ج  وي���ت�������ش���م���ن 
ج�������ش���ر ج�����وي ي���ت���ك���ون م����ن اأرب�����ع 
هناك،  اإىل  تباعا  ت��غ��ادر  ط��ائ��رات 
املواد  م��ن  االأط��ن��ان  مئات  وحتمل 
الغذائية ال�شرورية واالحتياجات 
االإن�شانية االأخرى، مل�شاندة ال�شعب 
وال��وق��وف بجانبه يف  ال�����ش��وم��ايل 

ظروفه الراهنة.
موؤخرا  ال�����ش��وم��ال  اإىل  وو���ش��ل��ت 
طالئع اجل�شر اجلوي املكونة من 
كبرة  كميات  حتمالن  طائرتني 
وجتري  االإن�شانية،  امل��ع��ون��ات  م��ن 
حمولتيهما  ت��وزي��ع  عملية  حاليا 
م���ن امل�������ش���اع���دات ال���غ���ذائ���ي���ة قبل 

•• الفجرية - وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��رع��اي��ة 
ع�شو  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد 
 ، الفجرة  حاكم  االأعلى  املجل�س 
اتفاقية  الفجرة  حكومة  اأبرمت 
الفريدة،  امل��ق��ت��ن��ي��ات  م��ت��ح��ف  م��ع 
الإن�شاء متحف التاريخ الدويل يف 
الفجرة، يحفظ القطع االأثرية 
القدمية  ال��ع�����ش��ور  م���ن  ال����ن����ادرة 
ال�شابقة  ملختلف ح�شارات العامل 

.
�����ع االت���ف���اق���ي���ة ����ش���ع���ادة حممد  وقرّ
الديوان  مدير  ال�شنحاين  �شعيد 

اإم  وفيكتور  بالفجرة  االأم���ري 
املقتنيات  متحف  رئي�س  براكا�س 

الفريدة .
�شعيد  حم����م����د  �����ش����ع����ادة  وق��������ال 
الفجرة  اإم�����ارة  اإَن  ال�����ش��ن��ح��اين 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  م�����ن  وب�����دع�����م 
ال�شرقي  حممد  بن  حمد  ال�شيخ 
االأع����ل����ى حاكم  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 
بالتح�شر  ب��ا���ش��رت  ال���ف���ج���رة، 
الدويل،  التاريخ  متحف  الإن�شاء 
نوعه  م���ن  االأول  ي��ع��ت��رب  ال�����ذي 
االأو�شط  ال�����ش��رق  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
ا�شتثنائية  فر�شة  �شيكون  وال��ذي 
الدولة  للجمهور يف  تتيح  ون��ادرة 

خم��ت��ل��ف��ة م����ن ت����اري����خ ال����ع����امل و 
ن�����ادرة للطالب  ف��ر���ش��ة  ���ش��ي��ك��ون 
واالكادمييني االطالع واال�شتفادة 

من حمتويات املتحف الثمينة.
د فيكتور اإم براكا�س  من جهته، اأكرّ
الفريدة  املقتنيات  متحف  رئي�س 
حكومة  م��ع  التعاون  اأهمية  على 
الفجرة واجلهات املعنية بالقطاع 
االأثري يف االإمارة ،الإن�شاء متحف 
يعترب االأول من نوعه يف املنطقة 
تدعم  م�شافة  قيمة  يحقق  مب��ا 
املحلية  ال�������ش���ي���اح���ي���ة  احل�����رك�����ة 
واإتاحة  ال��ف��ج��رة،  يف  وال��ع��امل��ي��ة 
واملهتمني  ل��ل��راغ��ب��ني  ال��ف��ر���ش��ة 

ال���ع���امل  دول  اأن�����ح�����اء  ك����ل  وم������ن 
االط������الع ع��ل��ى ال��ق��ط��ع االأث���ري���ة 
القدمية،  ال��ع�����ش��ور  م��ن  ال���ن���ادرة 
�شيتم  حيث   ، احل�شارات  ملختلف 
خمتلف  من  االأثرية  القطع  نقل 
اأنحاء العامل وعر�شها يف املتحف 
مب�شاعدة  ال��ف��ج��رة  يف  ال�����دويل 

نخبة من االخت�شا�شيني .
اأهمية  ع��ل��ى  ال�����ش��ن��ح��اين  واأك������د 
اإن�����ش��اء امل��ت��ح��ف مل��ا ي��زخ��ر ب��ه من 
العامل  ت��ع��ك�����س ح�������ش���ارات  ف��ن��ون 
الزائرين  اأن  اإىل  الفتاً  القدمية، 
االإرث  على  �شيتعرفون  للمتحف 
فرتات  اإىل  ي��ع��ود  ال���ذي  العظيم 

القطع  واأب��رز  اأه��م  بالتعرف على 
االأثرية النادرة من حول العامل.

املقتنيات  متحف  رئي�س  وت��وج��ه 
�شاحب  اإىل  ب��ال�����ش��ك��ر  ال���ف���ري���دة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��د ب��ن حممد 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  ال�����ش��رق��ي 
دعمه  ع����ل����ى  ال����ف����ج����رة  ح����اك����م 
الإن�شاء املتحف، تاأكيدا من �شموه 
ع��ل��ى ال������دور امل���ه���م ل���ه يف حفظ 
املعلومات  وتوثيق  االأمم،  ت��اري��خ 
الرتاثية  واملقتنيات  التاريخية 
ل��الأج��ي��ال ال��ق��ادم يف ظ��ل تقدمي 
الت�شهيالت  كل  الفجرة  حكومة 

الالزمة للم�شروع .
ل��ل�����ش��ي��اح��ة واالآث����������ار وع������دد من 
اإمارة  املحلية يف  م��دراء احلكومة 

ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة �شعيد  ح�����ش��ر 
الفجرة  هيئة  مدير  ال�شماحي 

اإدارة  جمل�س  واأع�����ش��اء  الفجرة 
متحف املقتنيات الفريدة .

من املعاناة االإن�شانية حول العامل، 
م���ن م��ن��ظ��ور اإن�������ش���اين ب��ح��ت وال 
اأو طائفة،  اأو عرق  يرتبط بجن�س 
االإن�شان  ب��ل حت���دد م��ع��امل��ه ح��اج��ة 

اأينما كان للدعم وامل�شاندة.
تاأتي يف  املبادرة  اأن هذه  اإىل  ون��وه 
وق��ت اأح���وج م��ا ت��ك��ون ل��ه ال�شاحة 
وم�شاندة  دع���م  م��ن  ال�����ش��وم��ال��ي��ة 
االأو�شاع  للمتاأثرين من  وم��وؤازرة 

التي ت�شهدها بالدهم.
اإي�شال  اأن  ال���ف���الح���ي  واأو������ش�����ح 
م�����ش��ت��ح��ق��ي��ه��ا يف  اإىل  امل�������ش���اع���دات 
االأقاليم املختلفة �شيتم من خالل 
واأنه  هناك،  الهيئة  مكتب  اإ�شراف 
مت و�شع خطة لو�شول امل�شاعدات 
ل���ل���م�������ش���ت���ف���ي���دي���ن ق�����ب�����ل ح����ل����ول 
لتوفر  ال���ك���رمي  رم�������ش���ان  ���ش��ه��ر 
الغذائية  امل���واد  م��ن  احتياجاتهم 
الف�شيل،  ال�شهر  خ��الل  املتنوعة 
ط���ائ���رات  ب���اق���ي  اأن  اإىل  م�������ش���را 
اإىل  تباعا  �شتغادر  اجل��وي  اجل�شر 

ال�شومال خالل هذا االأ�شبوع.
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 243,759 فح�سا ك�سفت عن 1,883 اإ�سابة

»ال�شحة« تعلن �شفاء 1,956 حالة جديدة من كورونا
••   اأبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�شر احلاالت امل�شابة 
وعزلهم  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد  امل�شتجد  كورونا  بفرو�س 
ال�شاعات  243،759 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 
1،883 حالة اإ�شابة  الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفرو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���االت 

جمموع احلاالت امل�شجلة 476،019 حالة.
4 ح���االت م�شابة وذل���ك م��ن تداعيات  ال����وزارة ع��ن وف���اة  اأع��ل��ن��ت    كما 
االإ�شابة بفرو�س كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  1،520

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 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
1،956 حالة جديدة مل�شابني بفرو�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 حاالت ال�شفاء 460،841 حالة.

»ال�شحة« تعلن تقدمي 47,570 جرعة من 
املا�شية �شاعة  لقاح كوفيد19- خالل ال� 24 

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 47،570 جرعة من لقاح 
كوفيد19- خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
اللقاح  توزيع  8،707،073 جرعة ومعدل  ام�س  التي مت تقدميها حتى 

�شخ�س.  100 لكل  جرعة   88.04
اإىل  و�شعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفر  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�شيطرة على فرو�س كوفيد19-.

حكومة الإمارات تفعل ب�سمة الوجه لت�سجيل املتعاملني يف الهوية الرقمية

الإمارات يف طليعة دول العامل التي توظف تكنولوجيا الب�شمة »البيومرتية للوجه« للخدمات احلكومية
•• دبي-وام:

اأع���ل���ن���ت ح��ك��وم��ة دول�����ة االإم�������ارات 
الب�شمة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت���وظ���ي���ف 
ت�شجيل  يف  ل��ل��وج��ه  ال��ب��ي��وم��رتي��ة 
"الهوية  ت��ط��ب��ي��ق  يف  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
خططها  ����ش���م���ن  الرقمية"، 
هوية  اأول  مل�������ش���روع  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
للمواطنني  اآم��ن��ة  رق��م��ي��ة  وط��ن��ي��ة 
واملقيمني يف الدولة، يتم احل�شول 
عليها با�شتخدام ب�شمة الوجه، مبا 
الت�شجيل  ت�شهيل عملية  ي�شهم يف 
 UAE-الرقمية "الهوية  يف 
زيارة  اإىل  احل��اج��ة  دون   "Pass

مراكز اخلدمة احلكومية.
ه��ذه اخلطوة �شمن جهود  وت��اأت��ي 
من  لال�شتفادة  االإم����ارات  حكومة 
البيومرتية  "الب�شمة  ت��ق��ن��ي��ة 
وزارة  ت��ط��ب��ق��ه��ا  ال���ت���ي  للوجه"، 
الداخلية �شمن التقنيات النا�شئة، 
الرقمية  احلياة  ج��ودة  حت�شني  يف 
جتربة  يف  االإم����ارات����ي،  للمجتمع 
ا�شتخدام  لتعميم  ريادية  حكومية 
فيها  وال���ت���و����ش���ع  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ه�����ذه 
اال�شتفادة  من  املوؤ�ش�شات  لتمكني 
ال���ت���ع���رف على  م����زاي����اه����ا يف  م����ن 
ب�شرية  امل�����ش��ا���س  دون  االأ���ش��خ��ا���س 
بياناتهم وخ�شو�شيتهم، وتوظيف 
لتحقيق  الرقمية  الو�شائل  اأح��دث 
طفرات اإيجابية يف منظومة العمل 
يف  اخل��دم��ات  تقدمي  يف  احلكومي 
ا�شتخدام  دون  وم���ك���ان،  وق���ت  اأي 
التقليدية  ال���ت���ع���ري���ف  و�����ش����ائ����ل 
يتبعه من  وم��ا  واالأوراق  ب��االأف��راد 
واجلهد،  الوقت  وا�شتهالك  تكلفة 
مبا يعزز م�شرة العمل احلكومي 
ري����ادي����ة ذات  ت���ق���دمي خ���دم���ات  يف 

جودة عالية.
اإح����دى  الوجه"  "ب�شمة  وت���ع���د 
التي  ال����ذك����ي����ة  ال���ت���ق���ن���ي���ات  اأه�������م 
�شمن  باإدخالها  احلكومة  وجهت 
وطورتها  امل�شتخدمة،  التقنيات 
املختلفة،  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ل��ل��ع��م��ل 
ل���ال����ش���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا يف االرت����ق����اء 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  ب���خ���دم���ات 
ذكية،  اأداة  ت��ع��د  ح��ي��ث  واخل���ا����س، 
قاعدة  م����ع  ال����رب����ط  ع����رب  ق�������ادرة 
ال��ب��ي��ان��ات ب����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة، على 
حت��دي��د ه��وي��ة االأ���ش��خ��ا���س، �شواًء 
ال�شوئي ل�شورة توؤخذ  امل�شح  عرب 
اأو  املرتبطة،  الت�شوير  اأجهزة  من 
امللتقطة لالأ�شخا�س،  ال�شور  عرب 
منظومة  الوجه"  "ب�شمة  وت��ع��د 
االأمن،  تعزيز  يف  ت�شهم  متكاملة 
ومي��ك��ن ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا اإ���ش��اف��ة اإىل 
ك���ث���ر من  االأم������ن������ي، يف  ال�����دع�����م 
القطاعات  مبختلف  ال��ت��ع��ام��الت 
ب�شورة  املتعاملني  هوية  لتحديد 
بيئة  و���ش��ري��ع��ة ودق��ي��ق��ة يف  ذك���ي���ة 
و�شمان  اخل�شو�شية  م��ن  ع��ال��ي��ة 

�شرية املعلومات.
الوجه"  "ب�شمة  تقنية  ت�شهم  كما 
اال�شطناعي  الذكاء  على  القائمة 
يف تعزيز متكني القطاع احلكومي، 
وحماية و�شالمة املجتمع، بتطبيق 
وت�شهيل  ال�شحية  اال���ش��رتاط��ات 
�شحة  وتاأكيد  اخلدمات،  وت�شريع 
ه��وي��ة ط��ال��ب اخل��دم��ة، وم��ن �شاأن 
تعزيز  يف  ت�شهم  اأن  التقنية  ه��ذه 
مثل  اخلا�س،  القطاع  اأعمال  بيئة 
ق��ط��اع ال��ب��ن��وك وامل�����ش��ارف وقطاع 
ال�����ش��ي��اح��ة وغ����ره����ا، ع����رب احلد 
م���ن خم��اط��ر االح���ت���ي���ال، وتوفر 

لزيارة  احل���اج���ة  دون  الرقمية" 
يعزز  ال��ذي  االأم��ر  مراكز اخلدمة 
�شرعة وك��ف��اءة ودق���ة االإج�����راءات، 
تعزيز  ي�شمن  ه��ذا  اأن  جانب  اإىل 
اإج����������راءات ال�������ش���الم���ة وال���وق���اي���ة 
خا�شة يف ظل جائحة كورونا التي 
ي�شهدها العامل" ، موؤكداً احلر�س 
على  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م���ن  ال���ت���ام 
اإجناح مثل هذا التعاون احلكومي 
التكاملي يف �شبيل حتقيق االأهداف 
اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة حل���ك���وم���ة دول����ة 

االإمارات العربية املتحدة.
يف ال�شياق ذاته، قال �شعادة املهند�س 
حممد عبد احلميد الع�شكر مدير 
ع���ام ه��ي��ئ��ة اأب��وظ��ب��ي ال��رق��م��ي��ة اإن 
ا����ش���ت���خ���دام ت��ق��ن��ي��ة ال���ت���ع���رف على 
الوجه يف عملية الت�شجيل بالهوية 
الرقمية ميثل نقلة نوعية تتما�شى 
مع التوجهات احلكومية يف مواكبة 
اأح������دث ال���ت���ط���ورات واالب���ت���ك���ارات 
واجلهود  والعلمية،  التكنولوجية 
رقمية  ح��ك��وم��ة  ل��ب��ن��اء  ال���رام���ي���ة 

متكاملة.
ا�شتخدام هذه  اأن  الع�شكر  واأ�شاف 
ت�شجيل  ت�شهيل  يف  ي�شهم  التقنية 
الهوية  يف  وامل��ق��ي��م��ني  امل���واط���ن���ني 
اأي  ويف  م���ك���ان  اأي  م���ن  ال��رق��م��ي��ة 
م�شبوقة  غ��ر  مب�����ش��ت��وي��ات  وق����ت، 
من االأمان، وتعزيز ا�شتفادتهم من 
ع���دد غ��ر حم���دود م��ن اخلدمات 
ت��ق��دم��ه��ا اجلهات  ال��ت��ي  ال��رق��م��ي��ة 
القطاع  وم��وؤ���ش�����ش��ات  احل��ك��وم��ي��ة 
اخلا�س ب�شال�شة وي�شر، ما ي�شهم 
منظومة  وت���ط���ور  من���و  ت��ع��زي��ز  يف 
الرقمية،  احل��ك��وم��ي��ة  اخل���دم���ات 
امل�شتقبل  اأ�ش�س  وتر�شيخ  واإر���ش��اء 
موؤ�ش�شات  خمتلف  ع��رب  ال��رق��م��ي 

القطاع العام واخلا�س.
يو�شف  ����ش���ع���ادة  ق�����ال  م����ن ج��ه��ت��ه 
مركز  ع��ام  م��دي��ر  ال�شيباين  حمد 
اإن  االإل�������ك�������رتوين  ل�����الأم�����ن  دب������ي 
الرقمي  االأم���ان  �شريك  هو  املركز 
اإم���ارة  يف  احل��ك��وم��ي��ة  للموؤ�ش�شات 
دبي، وي�شعى بدوره ك�شريك مزود 
حماية  اإىل  ال��رق��م��ي��ة  ل��ل�����ش��ه��ادات 
احللول  وت��اأم��ني  الرقمية  ال���روة 
للتطور  تلبيًة  وذل���ك  امل�شتقبلية 
املت�شارع يف جمال التقنية الرقمية 
وحتقيقاً لنهج التميز الذي ت�شهده 
اال�شتدامة  اإىل  للو�شول  االإم���ارة 

نحو ف�شاء اإلكرتوين اآمن عاملياً.
اأكد �شعادة يون�س  ال�شياق ذات��ه،  يف 
العام  امل���دي���ر  م�����ش��اع��د  ن��ا���ش��ر  اآل 

التطبيق الذكي الذي يخدم جميع 
فئات املجتمع.

م�����ن ج���ان���ب���ه ق������ال �����ش����ع����ادة حمد 
احلكومة  رئي�س  املن�شوري  عبيد 
الرقمية بحكومة االإمارات، مدير 
قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  ع��ام 
الرقمية:  واحل��ك��وم��ة  االت�����ش��االت 
التعرف  تقنية  ا���ش��ت��خ��دام  اإن   "
الت�شجيل  عملية  يف  ال��وج��ه  ع��ل��ى 
ب��ال��ه��وي��ة ال��رق��م��ي��ة مي��ث��ل خطوة 
مهمة على طريق التطبيق الكامل 
واملدعومة  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات 
لرت�شيخ  اال���ش��ط��ن��اع��ي،  ب��ال��ذك��اء 
اأ�شلوب احلياة الرقمية يف جمتمع 
اأثمن  اأن  اإال  االإم��ارات، وال ي�شعني 
ج��ه��ود ال���ف���رق ال��ع��ام��ل��ة ع��ل��ى هذا 

امل�شروع".
جميعاً  ع��م��ل��ن��ا  " ل��ق��د  واأ�����ش����اف: 
الواحد، وجنحنا يف  الفريق  ب��روح 
نظام  اإىل  و�شواًل  ال�شعاب  تذليل 
ومتطور  ع�����ش��ري  رق��م��ي��ة  ه���وي���ة 
رقمنة  على  عميق  اأث��ر  له  �شيكون 
واخلدمات  واملعامالت  االإج��راءات 
اأو  ال���ق���ط���اع احل���ك���وم���ي  ����ش���واء يف 
اأهمية  وت��ن��ب��ع  اخل���ا����س.  ال��ق��ط��اع 
هذه اخلا�شية يف ت�شهيل الت�شجيل 
الرقمية  ال��ه��وي��ة  اإىل  وال���دخ���ول 
مل��خ��ت��ل��ف ف���ئ���ات امل���ج���ت���م���ع، وذل����ك 
جت�شيداً ل�شعار االأمم املتحدة بعدم 
االأقل  املجتمعية  ال�شرائح  اإغ��ف��ال 
االأنظمة  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ل��ى  م��ق��درة 
�شعادة  اأك��د  جهته،  م��ن  التقنية." 
اللواء �شهيل �شعيد اخلييلي مدير 
للهوية  االحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع����ام 
م�شاهمة  ب����االإن����اب����ة،  واجل��ن�����ش��ي��ة 
التطلعات  حت���ق���ي���ق  يف  ال���ه���ي���ئ���ة 
دع����م جمل�س  احل��ك��وم��ي��ة يف ظ���ل 
املبادرات  من  حلزمة  الهيئة  اإدارة 
وامل�����ش��اري��ع ال��ن��وع��ي��ة ال��رام��ي��ة اإىل 
ل�شمان  املقدمة  تطوير اخلدمات 
دق������ة االإجن���������از وحت���ق���ي���ق���اً الأم����ن 

و�شعادة املجتمع.
املوؤ�ش�شي  الدور  اأهمية  وا�شتعر�س 
واجلن�شية  الهوية  قطاعي  �شمن 
و�شوؤون االأجانب واملنافذ يف متكني 
ال��ت��ق��ن��ي��ات وم��ن��ه��ا تقنية  خم��ت��ل��ف 
با�شتخدام  ال�����ش��خ�����ش��ي  ال��ت��ع��رف 
اإىل  ال���رام���ي���ة  الوجه"  "ب�شمة 
دع������م ع���م���ل���ي���ات ال���ه���ي���ئ���ة واإب��������راز 
الربط  ملنظومة  احليوي  اجلانب 
االإل���ك���رتوين م��ع ك��اف��ة االأط����راف 
بطبيعة  ال�����ش��ل��ة  ذات  واجل����ه����ات 
العمليات  اإط���ار  يف  الهيئة  ن�شاط 

راقية للمجتمع مبا يعزز  خدمات 
جودة احلياة.

وت���ع���د ح��ك��وم��ة دول�����ة االإم��������ارات، 
العامل  اأوائ�����ل احل��ك��وم��ات يف  م���ن 
الب�شمة  تكنولوجيا  تتبنى  ال��ت��ي 
وتهدف  ل���ل���وج���ه،  ال���ب���ي���وم���رتي���ة 
املجتمع،  اأف���راد  حياة  ت�شهيل  اإىل 
�شهلة  م���ت���ع���ام���ل  رح���ل���ة  وت����وف����ر 
على  وفعالة يف احل�شول  و�شريعة 
اخلدمات احلكومية الرقمية، وقد 
الهوية  امل�����ش��ج��ل��ني يف  ع���دد  و���ش��ل 
اأك����ر  اإىل  االآن  ح���ت���ى  ال���رق���م���ي���ة 
م�����ش��ج��ل من  م��ل��ي��ون   1.38 م���ن 
ح�شابات  لديهم  األفا   628 بينهم 

موثوقة.
ب���ن طليعة  ���ش��ع��ادة حم��م��د  واأك�����د 
احلكومية  اخل������دم������ات  رئ����ي���������س 
اأن  حل���ك���وم���ة دول�������ة االإم��������������ارات، 
عمل  واأدوات  م��ف��اه��ي��م  ت�����ش��م��ي��م 
متقدمة وابتكار خدمات ا�شتباقية 
املجتمع،  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  ح��ي��اة  ت�شهل 
ي�شكل نهجاً م�شتداما يف احلكومة، 
ال�شمو  �شاحب  توجيهات  ويج�شد 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
"رعاه اهلل" ،  ال����وزراء ح��اك��م دب��ي 
تطلعات  ت�شتبق  خدمات  بت�شميم 

املتعاملني.
الوجه  ب�����ش��م��ة  ت��ف��ع��ي��ل  اإن  وق�����ال 
الهوية  يف  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ل��ت�����ش��ج��ي��ل 
للتكامل  ث��م��رة  ي�شكل  ال��رق��م��ي��ة، 
وال��ت��ع��اون ب��ني اجل��ه��ات احلكومية 
اإع�������ادة  االحت�����ادي�����ة وامل���ح���ل���ي���ة يف 
امل�شتقبلية،  اخل���دم���ات  ت�����ش��م��ي��م 
وت���ق���دمي من����وذج خ���دم���ات مبتكر 
حياة  وي�شهل  العمل  ك��ف��اءة  ي��ع��زز 
الرقمي  التحول  ويدعم  االأف���راد، 
خدمات  خ�����الل  م����ن  ل��ل��ح��ك��وم��ة، 
متكاملة تلبي احتياجات املتعاملني 

وت�شتبق املتغرات.
واأ�����ش����اف حم��م��د ب���ن ط��ل��ي��ع��ة اأن 
حكومة دول��ة االإم��ارات تعمل على 
تعزيز عنا�شر ال�شهولة وال�شال�شة 
اخلدمات  ت��ق��دمي  يف  وال��ف��اع��ل��ي��ة 
احللول  م��ن  باال�شتفادة  الرقمية 
التكنولوجية املتطورة، مبا ي�شمن 
وتقلي�س  واجلهد  الوقت  اخت�شار 
املتعامل،  رح���ل���ة  خ����ط����وات  ع�����دد 
خا�شية  اإط�����الق  اأن  اإىل  م�����ش��راً 
تطبيق  يف  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ت�����ش��ج��ي��ل 
با�شتخدام  الرقمية"  "الهوية 
ب�شمة الوجه، ميثل اإ�شافة نوعية 
���ش��ل�����ش��ل��ة حت�����ش��ي��ن��ات لهذا  ���ش��م��ن 

التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ذك��ي��ة،  ل��دب��ي 
مل��وؤ���ش�����ش��ة ب��ي��ان��ات دب����ي، ���ش��ع��ي دبي 
م�شاريع  لتطوير  ال��دائ��م  ال��ذك��ي��ة 
وخدمات املنظومة الرقمية الإمارة 
دب���ي وال���دول���ة، م��ن خ���الل تعزيز 
�شركائها  م���ع  ال���وث���ي���ق  ال���ت���ع���اون 
اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني م����ن اجل���ه���ات 

احلكومية املحلية واالحتادية.
م����ب����ادرة  ع���ل���ى  "نعمل   : وق��������ال 
اإىل  ج��ن��ب��اً  الرقمية"  "الهوية 
لتنظيم  العامة  الهيئة  م��ع  جنب 
ق����ط����اع االت���������ش����االت واحل���ك���وم���ة 
الرقمية، وهيئة اأبوظبي الرقمية، 
تعزز  ومبتكرة  ذكية  حلول  لو�شع 
ج����ودة احل���ي���اة يف دول����ة االإم�����ارات 
ال�شامل  الرقمي  التحول  وت��دع��م 
الوقت  ب����ذات  وت���ق���دم  ل��ل��ح��ك��وم��ة، 
خدمات متكاملة للمتعاملني تلبي 
م��ن ج��ه��ة، وتواكب  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
التغرات التي مير بها العامل من 

جهة اأخرى".
"هدفنا الدائم  اآل نا�شر:  واأ�شاف 
جميع  تطوير  ه��و  الذكية  دب��ي  يف 
ن��ح��و االأف�����ش��ل لت�شبح  اخل��دم��ات 
اأكر �شال�شة و�شهولة اأمام النا�س، 
خا�شية  اإط��������الق  وم������ع  وال�����ي�����وم 
تطبيق  يف  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ت�����ش��ج��ي��ل 
با�شتخدام  الرقمية"  "الهوية 
اإ�شافة  ن�����ش��ج��ل  ال����وج����ه،  ب�����ش��م��ة 
الوطني  امل�������ش���روع  ل���ه���ذا  ن���وع���ي���ة 
التح�شينات  �شل�شلة  �شمن  امل��ه��م 
للتطبيق  امل�����ش��ت��م��رة  وال���ت���ط���وي���ر 
ب�شكل  املرحلة  اإجناز هذه  ويج�شد 
اال�شرتاتيجي  ال���ت���وج���ه  ع��م��ل��ي 
ال��ق��ائ��م على زي���ادة االع��ت��م��اد على 
خالل  من  املتقدمة  التكنولوجيا 
البيومرتية،  امل���وؤ����ش���رات  اإدخ������ال 
ب���ني خمتلف  ال��ت��ك��ام��ل  وحت��ق��ي��ق 
الهوية  بتحديد  اخلا�شة  البيانات 
بتجربة  ل���الرت���ق���اء  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
اإىل  الو�شول  وت�شريع  املتعاملني 
اأعلى معدالت اإ�شعاد املتعاملني مع 
احلفاظ على معاير اخل�شو�شية 

واالأمان".
امل�شاعدة  �شاأن ذلك  " من   : وتابع 
احلكومية  امل���ع���ام���الت  اإجن������از  يف 
وبكافة  امل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات  جل��م��ي��ع 
اأهدافنا  ي��ح��ق��ق  ومب����ا  امل����ج����االت، 
تقنيات  لتوظيف  اال�شرتاتيجية 
خلدمة  امل���ت���ط���ورة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
االإن�����ش��ان وزي����ادة اال���ش��ت��ف��ادة منها 
يف ت��ع��زي��ز ح�����ش��ور االإم������ارات على 
العاملية،  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  م���وؤ����ش���رات 

امل�شرتكة.
اأن  اإىل  اخل��ي��ي��ل��ي  ال����ل����واء  واأ�����ش����ار 
ال�شخ�شي  التعرف  تقنية  توظيف 
الوجه، ينعك�س  ق��راءة ب�شمة  عرب 
اإيجاباً يف جت�شيد روؤية الهيئة ببلوغ 
ه��وي��ة م��وث��وق��ة وحت��ق��ي��ق خدمات 
رائدة تعزز من جودة واأمن بيانات 
ال�شجل ال�شكاين للدولة حيث تعد 
هذه التقنية االأحدث �شمن جمال 
التعرف على هويات االأفراد وتقوم 
والدفع  ال��ت��ح��دي��ات  ت��ذل��ي��ل  ع��ل��ى 
الت�شجيل  اإج������راءات  ���ش��رع��ة  ن��ح��و 
جانب  اإىل  وامل��ط��اب��ق��ة  وال��ت��ح��ق��ق 

الب�شمة الع�شرية امل�شتخدمة.
واأ�شاف مدير عام الهيئة باالإنابة 
جمل�س  ومب���ت���اب���ع���ة  ال���ه���ي���ئ���ة  اأن 
و�شع  نحو  اهتماماً  ت��ويل  اإدارت��ه��ا 
املرحلة  ل��ب��ن��اء  املمنهجة  االأ���ش�����س 
ال��ق��ادم��ة وال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى جوانب 
ال���ذك���اء اال���ش��ط��ن��اع��ي مب���ا يحقق 

م�شتهدفات االأجندة الوطنية.
املهند�س  العميد  اأك��د  ناحيته  من 
عام  مدير  احل��ارث��ي  اأحمد  ح�شني 
الرقمي  الذكية واالأم��ن  اخلدمات 
ال�������وزارة  اأن  ال���داخ���ل���ي���ة،  ب��������وزارة 
و�شمن توجهات حكومة االإمارات، 
ل�شاحب  اال���ش��ت��ب��اق��ي��ة  وال����روؤي����ة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
الذكي  ب��ال��ت��ح��ول   ، اهلل"  "رعاه 
ل��ل��خ��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة م��ن��ذ عام 
على  الداخلية  حر�شت   ،2013
احلديثة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأف�����ش��ل  تبني 
�شبيل  يف  امل��ب��ت��ك��رة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
باخلدمات  واالرتقاء  العمل  اأمتتة 
برامج  مراحل  وا�شتكمال  املقدمة 
ال��رق��م��ي وف����ق اخلطط  ال��ت��ح��ول 
التقنيات  خ���الل  م���ن  امل��ر���ش��وم��ة، 
الذكاء  خلا�شية  امل�شتندة  املبتكرة 
تطوير  بينها  وم���ن  اال���ش��ط��ن��اع��ي 

منظومة "ب�شمة الوجه".
" اأن���ه �شمن  واأو����ش���ح احل���ارث���ي : 
تنفذها  ال��ت��ي  ال���ري���ادي���ة  امل�����ش��رة 
ال�شتدامة  �شعياً  االإم��ارات  حكومة 
املتقدم  م��وق��ع��ه��ا  وت��ع��زي��ز  ال��ت��م��ي��ز 
التناف�شية  م���وؤ����ش���رات  ���ش��ل��م  ع��ل��ى 
ال��ع��امل��ي��ة، اأن��ن��ا ف��خ��ورون ال��ي��وم اأن 
والداعمني  امل�����ش��ارك��ني  م��ن  ن��ك��ون 
ال�شتخدام هذه التقنية يف حت�شني 
وت�����ش��ري��ع االإج���������راءات امل��ت��ب��ع��ة يف 
االأ�شخا�س  ه��وي��ة  ت��ط��اب��ق  ت��اأك��ي��د 
عند ت�شجيلهم يف تطبيق "الهوية 

واإب������راز دور ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي يف 
االق��ت�����ش��ادي من  ال��ت��ط��ور  حتقيق 
مبتكرة  ح����ل����ول  ت����ق����دمي  خ������الل 

للم�شتثمرين ورواد االأعمال".
"الب�شمة  خ��ا���ش��ي��ة  اإت���اح���ة  وم����ع 
تطبيق  يف  للوجه"  ال��ب��ي��وم��رتي��ة 
للمتعاملني،  الرقمية"  "الهوية 
اأقل  يف  موثق  ح�شاب  اإن�شاء  ميكن 
من 5 دقائق ودون احلاجة لزيارة 
مراكز اخلدمات احلكومية، بعدما 
كانت عملية الت�شجيل يف التطبيق 
وزي����ارة  دق��ي��ق��ة   20 ن��ح��و  تتطلب 

مركز خدمات الإجنازها.
"الت�شجيل  خ���ا����ش���ي���ة  ومت����ك����ن 
يف  الوجه"  ب�����ش��م��ة  ب���ا����ش���ت���خ���دام 
ع���ل���ى هوية  ال���ت���ع���رف  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
ب����دق����ة، ب��ح��ي��ث متنع  ال�����ش��خ�����س 
ان��ت��ح��ال ه��وي��ة االأ���ش��خ��ا���س، وتتم 
ال��ت��ح��ق��ق م���ن ب�شمة  م���ن خ����الل 
الوجه عرب التقاط �شورة املتعامل 
الذكي،  هاتفه  كامرا  با�شتخدام 
التحقق  ع��م��ل��ي��ة  اإجن�����از  ومب���ج���رد 
بنجاح، تتم ترقية ح�شاب املتعامل 
اإىل ح�شاب موثوق بالكامل �شمن 

تطبيق "الهوية الرقمية".
الرقمية"  "الهوية  تطبيق  ويوفر 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل اإم���ك���ان���ي���ة ال����دخ����ول 
املواقع  خم��ت��ل��ف  اإىل  اآم����ن  ب�شكل 
االإل������ك������رتون������ي������ة وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات 
احلكومية  و����ش���ب���ه  احل���ك���وم���ي���ة 
الدولة،  م�شتوى  على  واخل��ا���ش��ة 
 6000 اأكر من  واال�شتفادة من 
خ��دم��ة ت��ق��دم��ه��ا اأك����ر م��ن 130 
حكومية  و���ش��ب��ه  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ة 
احت�������ادي�������ة وحم����ل����ي����ة وخ����ا�����ش����ة، 
الر�شمية  ال����وث����ائ����ق  وم�������ش���ارك���ة 
والتوقيع ب�شورة رقمية عليها من 
خالل ح�شاب واحد فقط لت�شجيل 
التوقيع  خا�شية  ويتيح  ال��دخ��ول، 

واملعامالت  ال��وث��ائ��ق  ع��ل��ى  رق��م��ي��اً 
والتحقق  �شهولة  ب��ك��ل  ال��ر���ش��م��ي��ة 
ت  الفوري من اأيرّ وثيقة موقعة مترّ

م�شاركتها مع املتعامل.
ال��رق��م��ي��ة نظاما  ال��ه��وي��ة  ومت��ث��ل 
ال�شخ�شية  ل���ت���ع���ري���ف  م���ت���ق���دم���ا 
للمواطنني  ن��وع��ه  م��ن  االأول  ه��و 
للمتعاملني  وت�����ش��م��ح  وامل��ق��ي��م��ني، 
ب����احل���������ش����ول ع����ل����ى ال����ك����ث����ر من 
القطاعات،  خمتلف  يف  اخل��دم��ات 
امل�شتندات  ت��وق��ي��ع  م��ن  ومت��ك��ن��ه��م 
وال��ت��ح��ق��ق م��ن��ه��ا رق���م���ي���اً، وطلب 
امل�شتندات  م����ن  رق���م���ي���ة  ن�����ش��خ��ة 
ال�������ش���ادرة ل��ه��م وا���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف 

احل�شول على اخلدمات.
الرقمية  ال��ه��وي��ة  ت��ط��وي��ر  وج�����اء 
التي مت اإطالقها الأول مرة �شمن 
للتقنية  جيتك�س  اأ�شبوع  فعاليات 
جهود  ل��ت��ك��ام��ل  ث���م���رة   ،2018
ل��ت��ن��ظ��ي��م قطاع  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
الرقمية،  واحل��ك��وم��ة  االت�����ش��االت 
وه��ي��ئ��ة اأب��وظ��ب��ي ال��رق��م��ي��ة، ودبي 
الذكية، وبدعم من وزارة الداخلية 
للهوية  االحت�������ادي�������ة  وال����ه����ي����ئ����ة 
واجل��ن�����ش��ي��ة، وم��رك��ز دب���ي لالأمن 
احلكومية  واجلهات  االإل��ك��رتوين، 
ب��ت��ط��وي��ر احللول  امل��ح��ل��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة 

الرقمية يف دولة االإمارات.
يف  الت�شجيل  يف  للراغبني  وميكن 
عرب  الرقمية"  "الهوية  تطبيق 
التطبيق  حت��م��ي��ل  ال���وج���ه  ب�����ش��م��ة 
"اآبل  تطبيقات  متاجر  خ��الل  من 
وبعد  بالي"،  و"غوغل  �شتور" 
املتعامل  ي��ق��وم  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ت��ث��ب��ي��ت 
االإماراتية  الهوية  بطاقة  مب�شح 
بياناته  م��ن  التحقق  ث��م  ���ش��وئ��ي��اً، 
و�شبط رقم التعريف اخلا�س به، 
ومن ثم توثيق احل�شاب با�شتخدام 

ب�شمة الوجه.

• ت�شجيل فوري يف الهوية الرقمية با�شتخدام ب�شمة الوجه للح�شول على اخلدمات احلكومية دون زيارة مراكز اخلدمة 
دقائق لإجناز عملية الت�شجيل ودخول اآمن وفوري لأكرث من 6 اآلف خدمة تقدمها 130 جهة حكومية وخا�شة   5 من  • اأقل 

يف الهوية الرقمية و628 األف ح�شاب موثوق  م�شجل  مليون   1.38 •

زايد للرعاية الأ�شرية تنظم حفال افرتا�شيا مبنا�شبة يوم اليتيم العربي
•• العني-وام:

نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  رعاية  حتت 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية .. نظمت دار زايد للرعاية 

االأ�شرية حفاًل افرتا�شياً مبنا�شبة "يوم اليتيم العربي".
رئي�س  اخل��ي��ي��ل��ي  خمي�س  م��غ��ر  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  احل��ف��ل  ح�شر 
�شعيد  مبارك  الدكتور  و�شعادة  اأبوظبي  يف  املجتمع  تنمية  دائ��رة 
اإ�شافة  اإدارة دار زايد للرعاية االأ�شرية  ال�شام�شي رئي�س جمل�س 
اإدارة الدار  اإىل مدراء عموم اجلهات احلكومية واأع�شاء جمل�س 
فقرات  وت�شمن احلفل  زاي���د،  دار  واأب��ن��اء  ع��ام وموظفي  وم��دي��ر 

قدمها اأبناء الدار.
وا�شتهل احلفل بال�شالم الوطني وتالوة اآيات من القران الكرمي 
تالها الطفل مانع �شعيد ثم كلمة ترحيبية من معايل الدكتور 
مغر خمي�س اخلييلي الذي كان �شمن ال�شخ�شيات التي عا�شرت 
"طيب اهلل ثراه" وكان �شاهداً  اآل نهيان  ال�شيخ زايد بن �شلطان 

باإن�شاء  له  املغفور  االأوىل  لبنته  و�شع  ال��ذي  الرا�شخ  النهج  على 
اهتمام  ي�شهد على  لتمثل �شرحاً  1988 يف اخلزنة،  عام  ال��دار 
يحتاجون  ملن  داراً  ولتكون  الدولة،  موؤ�ش�س  االأب  وحنان  ورعاية 
التي تكفل  العون  يد  ال�شاحلة ومد  والن�شاأة  للرعاية واالهتمام 

لهم احلياة الكرمية يف االإمارات.
وتوجه معاليه بال�شكر والتقدير اإىل الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ، على 
 2011 عام  منذ  اليتيم  يوم  حلفل  واملتوا�شلة  الكرمية  رعايته 
، والتي تعرب عن مدى اهتمام قادتنا بتلك الفئة العزيزة علينا 
االإح�شا�س  فيهم  ي��زرع  الفئة مبا  ودليل على حر�شهم على هذه 

اأكر بالروح الوطنية والهوية االإماراتية.
ال�شكر  ال�شام�شي  �شعيد  مبارك  الدكتور  �شعادة  وج��ه  جهته  من 
 " ، وقال :  اإىل القيادة الر�شيدة على الدعم الكبر الأبناء الدار 
الرعاية  واإن  الر�شيدة  القيادة  اأولويات  راأ���س  ال��دار على  اأبناء  اإن 
كنف  من  ُح��رم  ال��ذي  االأ�شرية  الرعاية  فاقد  بالطفل  والعناية 

ال���دوؤوب  العمل  على  دائ��م��اً  يدفعنا  اإن�����ش��اين  واج���ٌب  ه��و  عائلته 
وتنمية  العاطفية  حاجته  الإ�شباع  له  ال��الزم��ة  الرعاية  لتوفر 
يف  ���ش��احل��اً  ف����رداً  لي�شبح  �شخ�شيته  وب��ن��اء  وم��واه��ب��ه،  ق���درات���ه 
ب�شرورة  ؛  الر�شيدة  القيادة  بتوجيهات  م�شرت�شدين  املجتمع؛ 
جانبها  م��ن  ومتكينها".  االأ���ش��رة  حلماية  ال���الزم  ال��دع��م  تقدمي 
وجهت ال�شابة اأمل اليعربي - يف كلمة يوم اليتيم العربي 2021 
التي األقتها نيابة عن اأبناء الدار - ال�شكر بالنيابة عن اأبناء الدار 
اإىل القيادة الر�شيدة واإدارة الدار على االهتمام باالأيتام ودعمهم 
.. م�شيفة : " ن�شعر بالفخر واالإعتزاز كوننا جزءا من اأفراد هذا 

الوطن املعطاء".
وت�شمن احلفل فيديو مرئي عن االإجنازات الريا�شية والتعليمية 
اخلا�شة باأبناء الدار واإبراز دور �شباب الدار املتطوعني يف خدمة 
�شعرية  ق�شيدة  اإىل  باالإ�شافة  ك��ورون��ا،  جائحة  خ��الل  املجتمع 
األقاها ال�شاعر عو�س را�شد ال�شبع الكتبي مدرب الرتاث يف الدار 

وت�شمن احلفل فقرات تراثية وفنية.
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بكل   التام  اللتزام  املجتمع  و�سرائح  فئات  جميع  • على 
التعليمات ال�سحية والتنظيمية يف الدولة

بتخفيف ال�سالة اتباًعا لهدي  امل�ساجد  اأئمة  جميع  • تو�سى 
ا�س, وتطبيًقا لالإجراءات الوقائية النبي يف التخفيف على النَّ

•• دبي-الفجر:

رئي�س  غبا�س  �شقر  معايل  برئا�شة  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  ي�شت�شيف 
للمجموعة  التن�شيقي  االجتماع  العربي،  الربملاين  االحتاد  رئي�س  املجل�س 
العربية يف االحتاد الربملاين الدويل، وذلك اليوم اخلمي�س املوافق �8 اأبريل 

دبي. يف  2021م 
العام  االأم��ني  ال�شوابكة  فايز  �شعادة  فيه  ي�شارك  ال��ذي  االجتماع  ويبحث 
العربية  امل��ج��م��وع��ة  ع��ل��ى مر�شحي  االت��ف��اق  ال��ع��رب��ي،  ال��ربمل��اين  ل��الحت��اد 
للمراكز ال�شاغرة يف اللجنة التنفيذية واللجان الدائمة والفرعية لالحتاد 

الربملاين الدويل.
العربية  للمجموعة  ال�شاغرة  املنا�شب  على  االت��ف��اق  االجتماع  و�شيبحث 
الربملاين  للمجل�س احلاكم يف االحت��اد   207 وال���دورة   142 يف اجلمعية 
الربملانيات، ومنتدى  الن�شاء  التنفيذية، ومنتدى  اللجنة  ال��دويل،  وهي: 
الدويل،  االإن�����ش��اين  ال��ق��ان��ون  اح���رتام  تعزيز  وجل��ن��ة  ال�شباب،  الربملانيني 
وامل��ج��م��وع��ة اال���ش��ت�����ش��اري��ة ال��رف��ي��ع��ة امل�����ش��ت��وى امل��ع��ن��ي��ة مب��ك��اف��ح��ة االإره����اب 
وجلنة  والتكنولوجيا،  العلم  ح��ول  العمل  وجمموعة  العنيف،  والتطرف 
حقوق االن�شان للربملانيني، وجلنة �شوؤون ال�شرق االأو�شط، واللجنة الدائمة 
جلنة  الثانية:  الدائمة  واللجنة  الدوليني،  واالأم��ن  ال�شلم  جلنة  االوىل: 

التنمية امل�شتدامة، واللجنة الدائمة الرابعة: جلنة �شوؤون االأمم املتحدة.

•• اأبوظبي- وام:

ت��ع��اون م��ع وكالة  "وام" اتفاقية  االإم�����ارات  اأن��ب��اء  وق��ع��ت وك��ال��ة 
بني  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون  تعزيز  ب��ه��دف  االإ�شرائيلية   "TPS"
على  والعمل  االإخ��ب��اري  املحتوى  ت��ب��ادل  �شعيد  على  اجلانبني 
اإبراز اأوجه التطور يف التعاون الثنائي بني دولة االإمارات ودولة 
اإ�شرائيل وت�شليط ال�شوء على امل�شاريع امل�شرتكة بينهما وذلك يف 
اإطار االتفاق االإبراهيمي لل�شالم بني البلدين والذي مت توقيعه 
حممد  �شعادة  االتفاقية  وق��ع  املا�شي.  العام  من  �شبتمرب  �شهر 
"وام" وامتوز  االإم���ارات  اأن��ب��اء  وكالة  ع��ام  الري�شي مدير  ج��الل 
اأيال مدير عام وكالة " TPS " االإ�شرائيلية. وت�شكل االتفاقية 
نواة لتعزيز التعاون بني املوؤ�ش�شات االإعالمية يف دولة االإمارات 
ودولة اإ�شرائيل، كما تاأتي انطالقا من رغبة اجلانبني يف تعزيز 
اآلية تعاون مثمرة تخدم امل�شالح  الروابط املهنية بينهما وخلق 

امل�شرتكة لكال البلدين.
االإخباري  امل��ح��ت��وى  ب��ت��ب��ادل  ال��ط��رف��ان  ي��ق��وم  لالتفاقية  ووف��ق��ا 
يتفقان  اأخ��رى  لغات  وب��اأي��ة  االإجنليزية  باللغة  وامل��رئ��ي  املكتوب 
التكنولوجية  الو�شائل  وبا�شتخدام  جماين  ب�شكل  وذل��ك  عليها 

املتاحة لديهما.
ك��م��ا ي��ع��م��ل ال��ط��رف��ان ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م زي������ارات م��ت��ب��ادل��ة للكوادر 
 "TPS" ووك��ال��ة  االإم���ارات  اأن��ب��اء  وكالة  يف  العاملة  االإعالمية 
االإ�شرائيلية وذلك بهدف تبادل اخلربات واإثراء املهارات املهنية 

للعاملني يف الوكالتني.
االإبراهيمي  االت��ف��اق  اأن  ال��ري�����ش��ي  ���ش��ع��ادة حم��م��د ج���الل  واأك����د 
الطريق نحو  اإ�شرائيل مهد  االإم���ارات ودول��ة  دول��ة  لل�شالم بني 
تعزيز التعاون امل�شرتك بني البلدين يف املجاالت كافة وذلك مبا 

يحقق م�شاحلهما امل�شرتكة ويعود باخلر على �شعبيهما.

وقال �شعادته اإن القطاع االإعالمي يف دولة االإمارات ي�شهد تطورا 
م�شتمرا يف ظل دعم ورعاية من قيادة الدولة الر�شيدة ونتطلع 
 "TPS" اإىل تعاون مثمر مع وكالة  من خالل هذه االتفاقية 
االإ�شرائيلية مبا ي�شهم يف اإثراء امل�شهد االإعالمي يف كال البلدين 
وكذلك تبادل اخلربات وتعزيز املهارات املهنية للعاملني يف "وام" 

."TPS "و
م��ع��ا م��ن خالل  ال��ع��م��ل  اإىل  ن�شعى  " اأن��ن��ا   : ���ش��ع��ادت��ه  واأ����ش���اف 
جمموعة من الربامج وامل�شاريع امل�شرتكة التي ت�شهم يف تعزيز 
االإع��الم��ي يف كال  القطاع  بيننا ودع��م وتطوير  التعاون  اأوا���ش��ر 

البلدين".
من جانبه عرب امتوز اأيال مدير عام وكالة "TPS" االإ�شرائيلية 
عن �شعادته بتوقيع االتفاقية وال�شراكة بني وكالة اأنباء االمارات 
اأن هذه االتفاقية  واأكد  االإ�شرائيلية.   "TPS" وكالة  و  "وام" 
متثل خطوة مهمة اأخرى يف بناء العالقة بني بلدينا وهي العالقة 
التي �شتبنى على اأخبار تتمتع بالدقة وامل�شداقية من م�شادرها 
االأ�شلية. وقال : " اأنا على يقني من اأن تبادل املعلومات والعمل 
الروابط  �شيعزز  مبا�شر  ب�شكل  االأخ��ب��ار  اإىل  وال��و���ش��ول  �شويا 

االقت�شادية وال�شياحية والثقافية بني بلدينا ".

•• اأبوظبي -وام: 

افتتح �شمو ال�شيخ خالد بن حممد بن 
زايد اآل نهيان ع�شو املجل�س التنفيذي 
الإمارة اأبوظبي رئي�س مكتب اأبوظبي 
باالإرث  يحتفي  معر�شاً  التنفيذي، 
االألعاب  ال�شت�شافة  ال��وا���ش��ع  واالأث����ر 
"اأبوظبي  اخلا�س  لالأوملبياد  العاملية 
2019"، مبنا�شبة الذكرى ال�شنوية 

الثانية الإقامة البطولة يف اأبوظبي.
كل من معايل  املعر�س  افتتاح  ح�شر 
وزيرة  حميد  ب��و  عي�شى  ب��ن��ت  ح�شة 
تنمية املجتمع، ومعايل الدكتور مغر 
تنمية  دائ��رة  رئي�س  اخلييلي  خمي�س 
اأب��وظ��ب��ي و���ش��ع��ادة طالل  امل��ج��ت��م��ع - 
لالأوملبياد  الوطني  املدير  الها�شمي، 
عدد  اإىل  اإ�شافة  االإم��ارات��ي،  اخلا�س 
من كبار ممثلي رعاة االألعاب العاملية 
 2019 "اأبوظبي  لالأوملبياد اخلا�س 
اخلا�س  االأوملبياد  من  وامل�شوؤولني   "

االإماراتي.
التزام  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  ���ش��م��وه  وج����دد 
دجماً  االأك���ر  امل��ك��ان  بكونها  اأبوظبي 
بالتاأثر  م�����ش��ي��داً  ال��ه��م��م،  الأ���ش��ح��اب 
وا�شع املدى الذي تركه احلدث، منذ 
اأب���وظ���ب���ي، على  اإق���ام���ة ال��ب��ط��ول��ة يف 
اأ�شحاب  ومت��ك��ني  دم��ج  ج��ه��ود  تعزيز 

الهمم.
واأك�����د ���ش��م��وه اأه��م��ي��ة اال���ش��ت��م��رار يف 

للتعليم  ج����دي����دة  م��ف��اه��ي��م  ت���ق���دمي 
االأن�شطة  يف  وك����ذل����ك  وال����درا�����ش����ة 
رفاهية  لتعزيز  والفنية،  الريا�شية 
اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م وخ��ل��ق ف��ر���س عمل 
ومبادرات جمتمعية ت�شاهم يف تعزيز 

ا�شتقالليتهم.
ي�شت�شيفه  ال���ذي  امل��ع��ر���س،  وي�شلط 
االأوملبياد اخلا�س االإماراتي يف فندق 
 22 حتى  باأبوظبي  االإم����ارات  ق�شر 

اأب����ري����ل، ال�����ش��وء ع��ل��ى اأب�����رز حلظات 
وح���دت جميع  ال��ت��ي  العاملية  االأل��ع��اب 
فئات املجتمع يف دول��ة االإم���ارات على 
باالإجنازات  حافاًل  ك��ان  اأ�شبوع  م��دار 
الريا�شية، اإ�شافة لفعاليات ترفيهية 
واأخ��������رى ل��ل��ت��ح��ف��ي��ز واالل�����ه�����ام، كما 
املبادرات  اأب�����رز  امل��ع��ر���س  ي�����ش��ت��ع��ر���س 
امل���وؤث���رة ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت م��ن��ذ احلفل 

اخلتامي لالأوملبياد اخلا�س.

وي��رك��ز امل��ع��ر���س ع��ل��ى االأث����ر واالإرث 
ثمانية  على  االألعاب  لتلك  االإيجابي 
والرفاهية  ال��ت��ع��ل��ي��م  وه���ي  ق��ط��اع��ات 
واملجتمع والريا�شة والفنون وال�شباب 
اإ���ش��اف��ة الإلقاء  وال��ق��ي��ادة واالأع���م���ال، 
اأبوظبي  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
 ،2024-2020 الهمم  الأ���ش��ح��اب 
 2020 ���ش��ب��ت��م��رب  اأُط���ل���ق���ت يف  ال���ت���ي 
28 جهة حملية واحتادية  مب�شاركة 

الأج��������ل دف������ع مت���ك���ني ب���ي���ئ���ة داجم�����ة 
وقال  اأب��وظ��ب��ي.  يف  الهمم  الأ���ش��ح��اب 
" اأثبتت   : ال��ه��ا���ش��م��ي  ���ش��ع��ادة ط���الل 
اخلا�س  ل��الأومل��ب��ي��اد  العاملية  االأل��ع��اب 
بالعزمية  اأن������ه   ،2019 اأب���وظ���ب���ي 
ملا ميكن الأ�شحاب  واالإرادة، ال حدود 
على  عامان  مر  لقد  حتقيقه،  الهمم 
االأل���ع���اب ال��ع��امل��ي��ة، وك��اأومل��ب��ي��اد خا�س 
اإماراتي تتمحور اأولويتنا يف موا�شلة 

املبادرات  على  واحل��ف��اظ  االإرث  ه��ذا 
وعائالتهم  ل��ري��ا���ش��ي��ي��ن��ا  ال���داجم���ة 
وجمتمعنا يف جميع املجاالت، مهمتنا 
قيادتنا  ال����ت����زام  ت��ع��ك�����س  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
بتوفر البيئة والظروف املثالية التي 
اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م م��ن التطور  مت��ك��ن 

والتعلم واالزدهار".
ب�����دوره ق����ال م���ع���ايل ال���دك���ت���ور مغر 
العاملية  االأل��ع��اب  "حتتفي  اخلييلي: 

 2019 اأبوظبي  اخلا�س  لالأوملبياد 
بالتزام دولة االإم��ارات بدمج ومتكني 
لتحقيق  ودع��م��ه��م  ال��ه��م��م  اأ���ش��ح��اب 
بالذكرى  نحتفل  ون��ح��ن  اأح��الم��ه��م، 
الفعالية،  ل��ه��ذه  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����ش��ن��وي��ة 
االألعاب  تركته  ال���ذي  االإرث  ي�شتمر 
متمثاًل يف عدٍد من املبادرات والربامج 
ال  اأن��ه  الهمم  الأ���ش��ح��اب  تو�شح  التي 
�شيء وال عائق يحول دون حتقيق ما 

ي�شبو اإليه".
واأ�����ش����اف " ت��ف��خ��ر دول�����ة االإم�������ارات 
ب����اإرث مت��ك��ني ودم���ج اأ���ش��ح��اب الهمم 
وامل�����ش��ي ق���دم���اً ل��ت��ط��ب��ي��ق م��زي��د من 
االإ�شرتاتيجيات الإيجاد جمتمع اأكر 
الهمم مبا  الأ�شحاب  �شمولية ودجماً 
اإمكاناتهم." ويف  ميكنهم من حتقيق 
ا�شتقبلت   ،2019 ع���ام  م��ن  م��ار���س 
ريا�شي   7000 م��ن  اأك���ر  البطولة 
م���ن اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م م���ن اأك����ر من 
للم�شاركة  اأب��وظ��ب��ي  يف  دول���ة   200
يف اأك������رب ح�����دث ري���ا����ش���ي واإن�������ش���اين 
من  اأك�����ر  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال����ع����امل،  يف 
20،000 متطوع من دولة االإمارات 
املجاالت  خمتلف  يف  االأل���ع���اب  ل��دع��م 
وتنظيم احلدث  االت�شال  بينها  ومن 
الريا�شيني  م��ع  التوا�شل  وع��الق��ات 

امل�شاركني.
اأث��ن��اء عام  اأقيم  ال��ذي  وحقق احل��دث 
قيا�شية  اأرق���ام���اً   ،2019 ال��ت�����ش��ام��ح 
م��ن خ���الل ا���ش��ت��ق��ب��ال اأك����رب ع���دد من 
امل�شاركني من خمتلف الدول يف تاريخ 
اأ�شبحت  االإم���ارات  اأن  كما  الفعالية، 
االأو�شط  ال�شرق  دولة يف منطقة  اأول 

و�شمال اأفريقيا ت�شت�شيف الفعالية.
ول����زي����ارة امل��ع��ر���س اف���رتا����ش���ي���اً، عرب 
https://  : ال�����ت�����ايل  ال������راب������ط 
storage .net-fs .com/

/15/hosting/5909704

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�شدر جمل�س االإمارات لالإفتاء ال�شرعي بيانا ب�شاأن بع�س 
التي  املبارك  رم�شان  ب�شهر  املتعلقة  الفقهية  امل�شتجدات 
ورفع  2021م.  ل�شنة  ال��ث��ال��ث  اجتماعه  خ��الل  ناق�شها 
اإىل  اآي��ات التهاين والتربيكات  اأ�شمى  املجل�س - يف بيانه - 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ق��ام 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال�شيخ  ال�شمو  اهلل" و���ش��اح��ب  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
القائد  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
االأعلى للقوات امل�شلحة ، واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو، حكام 
االإمارات، مبنا�شبة قرب حلول �شهر رم�شان املبارك، وهناأ 
العربية واالإ�شالمية  ال�شعوب  االإم��ارات وكافة  �شعب دولة 

بهذه املنا�شبة.
11 ل�شنة  رق���م  ال��ف��ت��وى  م���ا ورد يف  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  واأك�����د 
2020م ب�شرورة االلتزام باالأمور االآتية :وهي اأنه يجب 
�شرًعا على جميع فئات و�شرائح املجتمع االلتزام التام بكل 
اجلهات  ع��ن  ال�����ش��ادرة  والتنظيمية  ال�شحية  التعليمات 
التدابر  جميع  اتخاذ  اإىل  باالإ�شافة  الدولة،  يف  املخت�شة 
�شرًعا  ي��ج��وز  وال  وان��ت�����ش��اره،  امل��ر���س  انتقال  ملنع  ال��الزم��ة 
خمالفتها باأي حاٍل من االأح��وال.. ويحرم �شرًعا على كل 
احل�شور  ب��ه؛  باإ�شابته  ي�شتبه  اأو  املر�س  بهذا  اأ�شيب  من 
يف االأماكن العامة، اأو الذهاب اإىل امل�شجد حل�شور �شالة 
اجلماعة اأو اجلمعة اأو العيدين اأو الرتاويح، ويجب عليه 
احلجر  يف  بدخوله  ال��الزم��ة  االحتياطات  بجميع  االأخ���ذ 
ال�شحي، والتزامه بالعالج الذي تقرره اجلهات ال�شحية 
يف الدولة؛ كي ال ي�شهم يف نقل املر�س اإىل غره، ومن فعل 

خالف ذلك فهو اآثٌم �شرًعا ومعاقٌب قانوًنا.
 – /كوفيد  امل�شتجد  كورونا  لقاح  اأخذ  اأن  املجل�س  واأو�شح 
19/ عرب احلقن /االإبر/ يف نهار رم�شان ال يف�شد ال�شوم 
اأج��ر ال�شائم الأن��ه لي�س  وال يوؤثر على �شحته وال ينق�س 
واإذا وجد متلقي  املن�شو�شة وال يف معناها،  من املفطرات 
باأ�س  ف��ال  احلقنة  ب�شبب  معتربة  م�شقًة  اأو  اأملً���ا  التطعيم 
االإم��ارات لالإفتاء  الق�شاء. ودعا جمل�س  اأن يفطر وعليه 
ال�شرعي اجلميع للتعاون مع اجلهود التي تبذلها حكومتنا 
الر�شيدة وذلك من خالل االإ�شراع الأخذ جرعات التطعيم 
يف موعدها املحدد، مع املحافظة على االلتزام التامِّ بجميع 

هت بها اجلهات  االإجراءات الوقائية واالحرتازية التي وجَّ
ال�شحية، الفتا اإىل اأن التهاون يف ا�شتخدام اللقاح ملن هو" 
���ه قد  ��اأٌ ل��ذل��ك ق��د يعر�س �شاحبه ل��الإث��م؛ ن��ظ��ًرا الأنَّ م��ه��يَّ
على  القدرة  مع  لالآخرين  املر�س  �شرر  تعدي  يف  يت�شبب 
منعه اأو تقليل اأ�شراره. كما دعا املجل�س اجلميع لاللتزام 
ة  املخت�شَّ اأذن��ت اجلهات  الوقائية بعدما  ب��االإج��راءات  التام 
باإقامة �شالة الرتاويح يف امل�شاجد واأهمها لب�س الكمامة، 
وحتقيق التباعد اجل�شدي بني امل�شلني، كما يدعو املجل�س 
عموم امل�شلني اإىل عدم تعطيل الطرقات املجاورة للم�شاجد 
ا على  ت تهيئته لذلك؛ حر�شً بافرتا�شها لل�شالة اإال ما متَّ
ة فهم اأ�شحاب احلقِّ  �شالمة امل�شلني، وملنع ال�شرر عن املارَّ

يف الطريق.
ال�شالة  بتخفيف  امل�شاجد  اأئ��م��ة  جميع  املجل�س  واأو���ش��ى 
وتطبيًقا  ��ا���س،  ال��نَّ على  التخفيف  يف  النبي  لهدي  ات��ب��اًع��ا 

هت بها اجلهات املخت�شة. لالإجراءات الوقائية التي وجَّ
وي�����ش��ج��ع جم��ل�����س االإم�������ارات ل��الإف��ت��اء ال�����ش��رع��ي امل�شلني 
ال�شن،  كبار  - خا�شًة  بيوتهم  لل�شالة يف  ين�شطون  الذين 
اأو  املزمنة  االأم��را���س  واأ���ش��ح��اب  واملقيمني  املواطنني  م��ن 
يف  الرتاويح  �شالة  اإقامة  �شنَّة  يحيوا  اأن   - املناعة  �شعف 
بيوتهم، وذلك من خالل �شالتها جماعًة مع اأهل بيتهم، 

اأو منفردين، ولهم اأجر الرتاويح كاماًل باإذن اهلل تعاىل.
االأجر  على  احل�شول  يف  ال��راغ��ب��ني  جميع  املجل�س  وح���ثُّ 
االلتزام  على  ال�شائم  اإف��ط��ار  يف  اهلل  جعله  ال��ذي  اجلزيل 
ب�����االإج�����راءات ال��ت��ي وج��ه��ت ب��ه��ا اجل���ه���ات امل��خ��ت�����ش��ة؛ من 
خالل تقدمي وجباتهم عرب اجلمعيات اخلرية الر�شمية 
ت�شليم  يف  املح�شنني  ع��ن  وك��ي��اًل  �شتكون  ال��ت��ي  ة،  املخت�شَّ
الوقائية  االإج�������راءات  ال�����ش��ائ��م��ني، وف���ق  اإف���ط���ار  وج���ب���ات 
واالحرتازية التي تراعي ال�شوابط ال�شحية وتقلل فر�س 

انت�شار املر�س بني النَّا�س.
وقال اإنَّ �شالة العيد �شنٌَّة موؤكدٌة ي�شحُّ اأن توؤدى يف البيوت 
امل�شلحة  اأنَّ  املعنية  اجلهات  راأت  اإذا  ولذلك  احلاجة،  عند 
��ه يجب  امل�����ش��اج��د؛ ف��اإنَّ اإق��ام��ت��ه��ا يف  ��ة تقت�شي ع���دم  ال��ع��امَّ
االلتزام بهذه التعليمات وعدم التجمع الإقامتها، بل يوؤديها 

ال�شخ�س جماعًة مع اأهل بيته دون خطبٍة اأو منفرًدا.
ودعا املجل�س االإمارات لالإفتاء ال�شرعي اجلميع لاللتجاء 
اإىل اهلل تعاىل بالدعاء وكرة اال�شتغفار، باأن يدمي لطفه 
وحفظه وعافيته على دولة االإمارات، مبن فيها وما فيها، 

قيادًة و�شعًبا، واأن يرفع هذا املر�س عن العامل اأجمع.

يحتفي بالإرث والأثر الذي خلفه احلدث بالتزامن مع الذكرى ال�سنوية الثانية ل�ست�سافته

خالد بن حممد بن زايد يفتتح معر�شا لالألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�س اأبوظبي 2019 

الإمارات لالإفتاء ال�سرعي ي�سدر بيانا ب�ساأن بع�س امل�ستجدات الفقهية املتعلقة ب�سهر رم�سان

اأخذ لقاح كورونا عرب احلقن يف نهار رم�شان ل يف�شد ال�شوم 
وكالة اأنباء الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع TPS الإ�شرائيلية

املجل�س الوطني الحتادي ي�شت�شيف الجتماع التن�شيقي للمجموعة العربية يف الحتاد الربملاين الدويل

•• عجمان-وام:

ال�شحية  الرعاية  الطبية حقائب طبية متكاملة على مراكز  االأولية مبنطقة عجمان  ال�شحية  الرعاية  اإدارة  وزعت 
االأولية باالإمارة ال�شتخدامها يف برنامج الزيارات املنزلية التي يتم تنفيذها لكبار املواطنني يف املنازل وذلك يف اإطار 

اهتمام و توجيهات وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع يف توفر اخلدمات ال�شحية لهذه الفئة املهمة يف املجتمع .
ووقاية  ال�شحة  وزارة  اإن  الطبية  االأولية مبنطقة عجمان  ال�شحية  الرعاية  املرزوقي مدير  فاطمة  الدكتورة  وقالت 
م�شرف  و�شملت  بعجمان  االأول��ي��ة  ال�شحية  الرعاية  مراكز  على  توزيعها  مت  متكاملة  طبية  حقيبة  جهزت  املجتمع 
واحلميدية ومزيرع واملنامة ، م�شرة اإىل اأن احلقيبة جمهزة باأدوات طبية حديثة ت�شمل جهاز تخطيط قلب �شريري، 
واأجهزة فح�س العني واالذن واحلرارة، وجهاز قيا�س �شغط الدم، و�شماعة طبيب. واأ�شافت اأن تقدمي اخلدمات ال�شحية 
لكبار املواطنني املقعدين يف منازلهم بدال من قيامهم بزيارة املراكز ال�شحية ياأتي حر�شا من وزارة ال�شحة ووقاية 

املجتمع على توفر الرعاية ال�شاملة لهم خا�شة يف ظل ظروف انت�شار فايرو�س كورونا .

•• اأبوظبي- وام: 

نقلة نوعية يف حياة مر�شى  ت�شكل  تقنية قد  اأبوظبي  نيويورك  طور فريق بحثي يف جامعة 
ال�شكرى بتب�شيط العالج اليومي من خالل تناول االإن�شولني عن طريق الفم.

الع�شوية  اجلزيئات  من  طبقات  بني  االإن�شولني  م��ادة  و�شع  على  اجلديدة  التقنية  وتعتمد 
فائقة ال�شغر مقاومة للع�شارات اله�شمية يف املعدة وهي ج�شيمات نانوية ت�شكل مانعا يحمي 
االإن�شولني من ال�شوائل اله�شمية . واأثبتت هذه التقنية فعاليتها يف اإعادة م�شتويات ال�شكر اإىل 

املعدل الطبيعي خالل �شاعتني من تناول الدواء اجلديد يف التجارب على احليوان.
ون�شرت جملة "العلوم الكيميائية" "Chemical Science" يف عددها احلايل تفا�شيل 
نيويورك  االأبحاث فرح بن يطو �شمن فريق عمل يف جامعة  نفذته عاملة  ال��ذي  البحث  هذا 

اأبوظبي بقيادة علي طرابل�شي رئي�س ق�شم الكيمياء.

اله�شمية  الع�شارات  ومقاومة  احليوي  التوافق  مزايا  من  توفره  مبا  التقنية  ه��ذه  وتتميز 
دم  ال�شكر يف  تنا�شبا مع م�شتويات  باجلرعة  الدقيق  التحكم  اإمكانية  اإىل  باالإ�شافة  املعدة  يف 
املري�س. ومتثل هذه الو�شيلة خطوة مهمة يف ال�شراع مع مر�س ال�شكري الذي يعترب �شابع 
اجلديدة  التقنية  هذه  اإن  يطو  بن  فرح  وقالت  العامل.  م�شتوى  على  الوفاة  م�شببات  اأخطر 
ت�شمح بتناول العالج عن طريق الفم الأنها حتمي االإن�شولني خالل مروره باملعدة وتنظم معدل 
اإطالقه ح�شب م�شتويات الغلوكوز، م�شرة اإىل اأنه بف�شل هذه اخلا�شية املطورة فاإن اجلزيئات 
فوريا  التوقف  على  قدرتها  مع  املطلوب  باملعدل  باالإن�شولني  اجل�شم  الإم��داد  ب�شرعة  تتفاعل 
لتفادي زيادة اجلرعة عن احلد الالزم. و�شم فريق العمل لهذه التقنية طاقما من الباحثني 
من اجلزائر واإ�شبانيا واململكة العربية ال�شعودية واململكة املتحدة كما �شاهمت جمموعة من�شة 
التقنيات االأ�شا�شية يف جامعة نيويورك اأبوظبي بالدعم. ويرتقب فريق العمل املوافقة على 

طلب براءة االخرتاع الذي مت رفعه اإىل ال�شلطات املخت�شة يف الواليات املتحدة االأمريكية.

باحثون يطورون تقنية جديدة لتناول الإن�شولني عن طريق الفم طبية عجمان توفر حقيبة طبية لرعاية كبار املواطنني يف منازلهم 

• �سموه يجدد التاأكيد على التزام اأبوظبي باأن تكون املكان الأمثل لدمج ومتكني اأ�سحاب الهمم  
• اإ�سادة بالتاأثري امللمو�س الذي تركه احلدث على تعزيز جهود دمج اأ�سحاب الهمم منذ اإقامة البطولة 
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•• دبي-وام:

رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
�شي�شكل  دب��ي   2020 اإك�شبو  اأن  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  التنفيذي  املجل�س 
اإىل هذا  ال��ع��امل  يتطلع  اإذ  اإىل طبيعتها،  احل��ي��اة  ع��ودة  للعامل يف  االأم���ل  ب��واب��ة 
املحفل الكبر لت�شريع وترة التعايف االقت�شادي ور�شم خارطة الطريق مل�شتقبل 
ما بعد " كوفيد19-"، م�شرا �شموه اإىل اأن دبي ر�شخت مكانتها ودورها املحوري 
يف �شناعة امل�شتقبل، بف�شل روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
وتوجيهات  اهلل"،  "رعاه  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
�شموه التي جعلت من دبي وجهة مف�شلة الأ�شحاب االأفكار اال�شتثنائية، ومركزا 
اإىل جت�شيده  نتطلع  ما  وه��و  واالأف��ك��ار،  ال���روؤى  وت��ب��ادل  العقول  لتوا�شل  عامليا 

خالل فعاليات اإك�شبو 2020.
جاء ذلك خالل اجتماع املجل�س التنفيذي الإمارة دبي الذي تراأ�شه �شمو ويل عهد 
دبي، اأم�س يف مقر اإك�شبو 2020 دبي، حيث اعتمد املجل�س حزمة من القرارات 
واملبادرات االإ�شرتاتيجية والتي ت�شب يف تطوير اخلدمات احلكومية وفقا الأبرز 
املعاير العاملية. وقال �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم خالل 
تروؤ�شه االجتماع : " بحلول �شهر اأكتوبر املقبل، �شتفتح دبي واالإمارات ذراعيها 
للعامل باأ�شره لفتح اآفاق جديدة من التعاون العاملي البناء، خالل اإك�شبو 2020 
املعماري  الفن  �شي�شكل من�شة حيوية مبدعة، جتمع بني جماليات  دبي والذي 
واالبتكار  التقنيات  يف  العاملي  للتعاون  فريدة  فر�شا  لتوفر  التقنيات  واأح���دث 
و�شنع  العقول  توا�شل   " يف  الرئي�شي  �شعاره  وجت�شد  امل�شتقبلية،  وامل�شروعات 

امل�شتقبل " اإىل جانب مو�شوعاته االأخرى يف الفر�س والتنقل واال�شتدامة".

واأ�شاف �شموه : " مع احتفالنا بعام اخلم�شني، نتطلع اإىل ح�شد جميع طاقاتنا 
املبدعة وروح االإ�شرار والعزمية والتعاون ل�شمان اإطالق من�شة مميزة الإلهام 
العامل بحلول مبتكرة تدفع اجلهود االإن�شانية نحو خلق م�شتقبل اأكر اإ�شراقا". 
للطرق يف ظل حتديات  العامل على مفرتق  " فيما يقف   : قائال  �شموه  وتابع 
الواقع اجلديد التي فر�شتها جائحة كوفيد19-، فاإن دبي تعد العامل باأجندة 
عمل ت�شت�شرف م�شتقبل خمتلف القطاعات، وتبحث عن حلول للتحديات االأكر 
اإحل��اح��ا يف ع��امل ال��ي��وم، ب�شكل يعك�س روؤي��ة دول��ة االإم���ارات وجهودها يف تعزيز 
التغير  وحتقيق  للتحديات  للت�شدي  العامل  دول  بني  البناء  التعاون  اأوا���ش��ر 

االإيجابي املن�شود خللق غد اأف�شل لالإن�شانية".
اللقاحات  بتوفر  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  ووج��ه 
�شاملة  جت��رب��ة  ل�شمان  امل�شاركة  ل��ل��دول  الر�شميني  املمثلني  جلميع  ال��الزم��ة 
واآمنة ال تن�شى، و�شمان تعزيز جتربة اإك�شبو ب�شكل اأكرب عرب من�شة افرتا�شية 
حل�شور فعاليات احلدث الدويل وبراجمه، م�شددا �شموه على اأن موقع احلدث 
يركز على حتقيق اال�شتدامة وحماية البيئة جلعل اإك�شبو 2020 دبي الن�شخة 
160 عاما،  االأك��ر ا�شتدامة يف تاريخ احل��دث ال��دويل ال��ذي ميتد الأك��ر من 
ملا  التحتية، ما يجعله جت�شيدا حقيقيا  البنى  اأح��دث تقنيات  تبني  ع��الوة على 

ميكن اأن تبدو عليه مدن امل�شتقبل الذكية.
واعتمد املجل�س التنفيذي خالل االجتماع اإ�شرتاتيجية االأمن الغذائي لالإمارة 
والتي تتوافق مع االإ�شرتاتيجية الوطنية لالأمن الغذائي �شعيا لتنويع م�شادر 
�شالمة  وتعزيز  وال��ه��در،  الفقد  من  واحل��د  املحلي،  االإن��ت��اج  وتعزيز  اال�شتراد، 

الغذاء ونظم التغذية، اإىل جانب تعزيز قدرة القطاع على مواجهة االأزمات.
وركزت االإ�شرتاتيجية على حتديد ال�شلع املهمة بناء على اأربعة معاير اأ�شا�شية 

متثلت بال�شلع ذات القيمة الغذائية العالية وتقدم وجبة �شحية ومتكاملة لكافة 
ال�شلع  واختيار  للم�شتهلكني،  بالن�شبة  ال�شلعة  اأهمية  اإىل جانب  املجتمع،  اأف��راد 
ال�شلع  ع��دد  ب��ني  ال��ت��وازن  وحتقيق  وامل�شتمر  ال��ع��ايل  واال�شتهالك  الطلب  ذات 
واالحتياجات االأ�شا�شية للم�شتهلك، اإ�شافة اإىل اختيار ال�شلع التي ال يتوفر لها 
واأخ��را وجود احتمال  اأخ��رى،  اأطعمة  اأولية الإنتاج  اآخر وت�شتخدم كمادة  بديل 
لعدم توفر ال�شلعة ب�شبب االعتماد الكلي على اال�شتراد اأو احتمالية انخفا�س 

االإنتاج املحلي.
وحتدد اإ�شرتاتيجية االأمن الغذائي نقاط القوة لدبي حيث تتمتع االإمارة ببنية 
حتتية قوية وموقع جغرايف كمركز لوج�شتي متميز يتمثل بوجود 78 ميناء يف 
ق��ارات و35 مكتبا دوليا ميثلون قنوات توا�شل وثيقة مع القطاع اخلا�س،   6
اإ�شافة اإىل تنوع كبر يف الدول امل�شدرة لالأغذية اإىل دولة االإمارات، ووجود عدد 
ملحوظ من املزارع باالإمارة �شاهم يف خلق ووجود �شوق حملي لبع�س املنتجات 
ذات االإنتاج اجليد للمواد االأ�شا�شية مثل اللحم واحلليب وغرها من املنتجات 

االأ�شا�شية لالأفراد.
كما اعتمد املجل�س خالل جل�شته اإ�شرتاتيجية خدمات الطب الطارئ يف اإمارة 
دبي والتي تعزز من التكامل بني القطاع ال�شحي احلكومي والقطاع اخلا�س فيما 
يتعلق بتقدمي خدمات الرعاية ال�شحية مبعاير عاملية يحقق التكاملية ويوفر 
اأق�شى درجات اجلاهزية واملرونة للت�شدي لالأزمات  اخلدمة للجميع، ل�شمان 
والكوارث ال�شحية من خالل التن�شيق والتعاون والتكامل بني القطاعني العام 
واخلا�س، اإ�شافة اإىل تطوير خطة خا�شة لتعزيز ورفع جاهزية خدمات الطب 
الطارئ اأثناء فعاليات معر�س اإك�شبو 2021 يف دبي، ل�شمان جتربة ا�شتثنائية 
منا�شبة من  وبتكلفة  عالية  ج��ودة  ذات  وتقدمي خدمات  الطارئ  الطب  ملر�شى 

باالإمارة  اإدخال تقنيات وحلول مبتكرة لتح�شني خدمات الطب الطارئ  خالل 
اأنظمة  م��ع  االإ���ش��اب��ة  موقع  م��ن  امل�شابني  لبيانات  اللحظي  ال��رب��ط  خ��الل  م��ن 

امللفات الطبية املوحدة يف امل�شت�شفيات.
وت�شتند االإ�شرتاتيجية على عدد من الربامج واخلطط املبتكرة لتعزيز وتطوير 
االأداء باالعتماد على �شيا�شات ومعاير داعمة وحمفزة تنمي القدرات يف جمال 
خدمات  تقدمي  ل�شمان  امل�شتقبلية  امل��ه��ارات  ت��ب��ادل  م��ن  وت��ع��زز  ال��ط��ارئ  الطب 
املجل�س  اج��ت��م��اع  �شياق  ويف  ع��امل��ي��ا.  االب��ت��ك��ارات  اأح���دث  ت��واك��ب  امل�شتوى  عالية 
والتي  دب��ي،  اإم���ارة  يف  امل��رن  للتنقل  ال�شاملة  اخلطة  املجل�س  اعتمد  التنفيذي، 
توفر  خ��الل  من  للجميع،  و�شديقة  متكاملة  حتتية  بنية  تطوير  اإىل  تهدف 
عنا�شر ومتطلبات تكامل املوا�شالت، اإ�شافة اإىل تنفيذ مفهوم منطقة ال�شوارع 
التقليل من  امل�شاهمة يف  تقوم على  دبي  اإم��ارة  ال�شديقة وهي فكرة جديدة يف 
ا�شتخدام املركبات والت�شجيع على ا�شتخدام و�شائل النقل البديلة، ب�شكل ي�شهم 
اإىل مناطق  الو�شول  وي�شهل من عملية  الكربونية،  االنبعاثات  التقليل من  يف 
اجلذب. من جانب اآخر ت�شهم اخلطة يف تطوير معاير ومتطلبات و�شائل النقل 
املختلفة من خالل حتفيز اال�شتثمار يف هذا القطاع االإ�شرتاتيجي مع مراعاة 
وفقا  ومتطلباتهم  تتواءم  منا�شبة  بيئة  وتوفر  الهمم  الأ�شحاب  �شديقا  كونه 
%23 ن�شبة ا�شتخدام و�شائل  الأف�شل املمار�شات العاملية و�شوال اإىل ما ن�شبته 
م�شتوى  حت�شني  جانب  اإىل   2025 لعام  امل�شرتك  والتنقل  اجلماعي  النقل 
مليون   1.5 اأكر من  الق�شر  املدى  على  و�شتخدم اخلطة  املروية.  ال�شالمة 
اأن يتم ا�شتكمال الن�شبة خالل  %40 من �شكان االإم��ارة على  ن�شمة ما ن�شبته 
ال�شنوات املقبلة وم�شاعفة عدد ممرات امل�شاة املرتفعة وو�شائل تخفيف ال�شرعة، 

اإ�شافة اإىل حتديد م�شارات ومواقف اإ�شافية جديدة للدراجات الهوائية.

•• دبي-الفجر:

ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  ع���ر����ش���ت 
مبنا�شبة  خليفة  ب��رج  على  املجتمع 
يوم ال�شحة العاملي فيديو حتفيزي 
التفاوؤل  وت��ر���ش��ي��خ  ال��ث��ق��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
ب��ق��درة دول����ة االإم������ارات ع��ل��ى عبور 
كوفيد19-،  ج���ائ���ح���ة  م���رح���ل���ة 
هذا  العاملي  ال�شحة  ي��وم  ويتزامن 
العام الذي اأطلقت منظمة ال�شحة 
العاملية �شعاراً له " اإقامة عامل يتمتع 
وال�شحة"  العدالة  من  اأك��رب  بقدر 
م��ع اإجن���از متميز ل��دول��ة االإم���ارات 
ي�شاف اإىل �شجلرّها احلافل للم�شي 
التعايف  نحو  وواث��ق��ة  ثابتة  بخطى 
مرتكزة  كوفيد19-،  جائحة  م��ن 
على منظومة عمل وطنية ت�شاركية 
بني خمتلف موؤ�ش�شات الدولة، وذلك 
مع اإعالن االإمارات عن بدء اإنتاجها 
كوفيد19-  لفرو�س  م�شاد  للقاح 
داخ���ل ال��دول��ة حت��ت ا���ش��م )ح��ي��اة – 
م�شتوى  ع��ل��ى  االأول  وه���و  ف��اك�����س( 
املنطقة، بالتوازي مع اإطالق مركز 
يف  متخ�ش�س  والتطوير  لالأبحاث 
علوم احلياة والتكنولوجيا احليوية 
من  االأول  ليكون  اللقاحات،  واإنتاج 

نوعه على م�شتوى العامل العربي.
يف الوقت الذي اأعلن فيها الربنامج 
الوطني للتطعيم عن تقدميه اللقاح 
الفئة  % من   62.57 الأك��ر من 
يعك�س حر�س  اإجناز  امل�شتهدفة، يف 
القيادة الر�شيدة على �شالمة اأفراد 
املمار�شات  اأف�شل  وتوفر  املجتمع، 

ل�شمان �شحتهم. من خالل تغطية 
ال�شكان  م���ن  ع����دد  اأك����رب  وت��ط��ع��ي��م 
اللقاحات  اأن�����واع  خم��ت��ل��ف  وت��وف��ر 
اجلن�شيات.  جلميع  جم��اين  ب�شكل 
وتاأكيداً على روؤية وم�شرة االإمارات 
بعطائها  تخطت  ال��ت��ي  االإن�����ش��ان��ي��ة 
ملختلف  وام��ت��دت  اجلغرافيا  ح��دود 
االإمارات  دولة  تقود  العامل،  اأقطار 
بني  �شراكة  وه��و  االأمل"  "ائتالف 
ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����س تتخذ 
لها،  م��ق��راً  اأب��وظ��ب��ي  العا�شمة  م��ن 
عملية  ت��ن�����ش��ي��ق  ع���ل���ى  ل����الإ�����ش����راف 
ال��ت��وزي��ع االآم���ن مل��ل��ي��ارات اجلرعات 
حول  "كوفيد19-"  ل���ق���اح  م����ن 

العامل.

الثقة باملنظومة ال�سحية
واأكد معايل عبد الرحمن بن حممد 
ووقاية  ال�����ش��ح��ة  وزارة  ال��ع��وي�����س 
امل��ج��ت��م��ع م��وا���ش��ل��ة دول���ة االإم�����ارات 
ت�شخر قدراتها واإمكاناتها لتوفر 

والفحو�شات  ال�شحية  اخل��دم��ات 
التطعيمات  وت����ق����دمي  امل���خ���ربي���ة 
ب���ك���ف���اءة ع���ال���ي���ة، مب���ا ي��ن�����ش��ج��م مع 
ا�شتمرارية  يف  الدولة  ا�شرتاتيجية 
اإدارة  يف  الوطنية  واملرونة  االأعمال 
ال�������ش���ح���ي���ة، م����ن خالل  االأزم����������ات 
اال�شتباقية،  واخل��ط��ط  اجل��اه��زي��ة 
التكنولوجية  احل���ل���ول  وت��وظ��ي��ف 
املتقدمة،  التحتية  والبنية  املبتكرة 
بكفاءة  الثقة  ير�شخ  ب��دوره  وال��ذي 
على  وق��درت��ه��ا  ال�شحية  املنظومة 
روح  وتعزيز  املجتمع  �شحة  حماية 
االطمئنان  ن�شبة  وزي����ادة  ال��ت��ف��اوؤل 
ب��ق��رب م��رح��ل��ة ال��ت��ع��ايف، مب��ا يوؤكد 
وثبات  ب��ق��وة  ما�شية  االإم�����ارات  اأن 
الريادة  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و  م�����ش��اره��ا  يف 
ال���ع���امل���ي���ة ح���ت���ى يف ظ����ل االأزم��������ات 
ت��ب��واأت الدولة  وال��ت��ح��دي��ات، ح��ي��ت 
مدى  موؤ�شر  يف  عاملياً  االأول  املركز 
ح�شب  ال�����ش��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة  تغطية 

موؤ�شر االزدهار لعام 2020.

منوذج عاملي ُيحتذى
�شليم  حممد  الدكتور  �شعادة  واأ���ش��ار 
ال��وزارة رئي�س جمل�س  العلماء وكيل 
للخدمات  االإم�����ارات  موؤ�ش�شة  اإدارة 
ال�شحية، اإىل اأن يوم ال�شحة العاملي 
دولة  اإجن���ازات  الإب���راز  منا�شبة  ميثل 
نهجها  ع���ل���ى  وال���ت���اأك���ي���د  االإم����������ارات 
لتحقيق  ال���دائ���م  و���ش��ع��ي��ه��ا  ال��را���ش��خ 
كنموذج  ال�شحية  وامل�����ش��اواة  العدالة 
وحوكمة  اإدارة  يف  ب��ه،  يحتذى  عاملي 
مرحلة كوفيد19- وتر�شيخ مكانتها 
التناف�شية العاملية يف جمال الرعاية 
مرتكزة  ت�شاعدية،  بوترة  ال�شحية 
عمل  وف���رق  ا�شت�شرافية  روؤي���ة  على 
متاأهبة ملوا�شلة االإجنازات واحلفاظ 
ع���ل���ى امل��ك��ت�����ش��ب��ات وح���م���اي���ة امل������وارد 
الوطنية. يف الوقت الذي حظيت فيه 
الكوادر الطبية يف خط الدفاع االأول 
القيادة  من  والعرفان  التقدير  بكل 
لعطائهم  تثميناً  بالدولة  الر�شيدة 

اأفراد  �شحة  حماية  يف  وت�شحياتهم 
املجتمع.

ال�ستدامة والأمن ال�سحي
يو�شف  ال����دك����ت����ور  �����ش����ع����ادة  ول����ف����ت 
موؤ�ش�شة  عام  مدير  ال�شركال  حممد 
االإم������ارات ل��ل��خ��دم��ات ال�����ش��ح��ي��ة اإىل 
اإجن����ازات تعزز  ال����وزارة ع��دة  حتقيق 
املوؤ�ش�شات  م�����ش��اف  يف  مكانتها  م��ن 
املمار�شات  الأف�شل  املطبقة  العريقة 
بح�شولها  وذل��ك  الدولية،  واملعاير 
على االعتماد الدويل يف اإدارة االأزمات 
م����ن خ������الل اجل����اه����زي����ة واخل���ط���ط 
اال���ش��ت��ب��اق��ي��ة وت��وف��ر ب��رام��ج العمل 
املنا�شبة ل�شمان ا�شتمرارية االأعمال، 
االبتكار  اإدارة  يف  ال���دويل  واالع��ت��م��اد 
واإدارة املعرفة كاأول جهة حكومية يف 
العامل حتقق الفئة البالتينية. منوهاً 
ممار�شات  بتعزيز  ال���وزارة  جن��اح  اإىل 
ال�شحة الرقمية والتطبيب عن بعد 
ك��م��ح��ور خل��ارط��ة ال��ط��ري��ق مبعاير 
يف  امل�����ش��ت��دام  واال���ش��ت��ث��م��ار  امل�شتقبل، 
مراكز  وتطوير  الوطنية،  الكفاءات 
ملواجهة  اجلاهزية  لتح�شني  بحثية 
حر�س  م��ع  امل�شتقبلية،  االأم���را����س 
التكنولوجيا  دم�����ج  ع���ل���ى  ال���������وزارة 
املبتكرة يف و�شائل الت�شخي�س والعالج 
التنبوؤية،  البيانات  م��ن  باال�شتفادة 
لتحقيق اال�شتدامة واالأمن ال�شحي، 
الربوتوكوالت  ت��ط��وي��ر  وم��وا���ش��ل��ة 
واحلوكمة،  اجل��ودة  وتطبيق  الطبية 
�شالمة  وتعزيز  باخلدمات  لالرتقاء 

املر�شى.

تراأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي يف مقر اإك�سبو 2020

حمدان بن حممد يوجه بتوفر لقاحات كوفيد-19 جلميع املمثلني الر�شميني للدول امل�شاركة 

ال�شحة تعزز الثقة بقدرات الإمارات على عبور مرحلة كوفيد-19 مبنا�شبة يوم ال�شحة العاملي 2021  

•• العني- وام:

املتمثلة يف  بالعني تفعيل جتاربها وخدماتها  اأع��ادت حديقة احليوانات 
اأكرب �شفاري  امللكية، ورح��الت �شفاري العني  املميزة، واملها  اأه��اًل  خدمة 
الوقائية  االإج���راءات  بتنفيذ  االل��ت��زام  مع  العامل  يف  االإن�شان  �شنع  من 

�شمن خطتها املتكاملة لتعزيز التدابر الوقائية.
التعليمية  وال��ت��ج��ارب  م��ن اخل��دم��ات  العديد  ل��زواره��ا  وت��ق��دم احلديقة 
والرتفيهية واملغامرات امل�شوقة من بينها خدمة اأهال املميزة التي توفر 
للزوار جولة على منت مركبة برفقة مر�شد �شياحي يعرفهم على اأ�شرار 
اخلدمة  مركبات  جميع  جتهيز  ومت  رئي�شية  حمطات   5 يف  الطبيعة 
واالإجراءات  ال�شالمة  معاير  اأعلى  تطبيق  مع  البال�شتيكية  بالعوازل 

االإحرتازية من خالل عمليات التعقيم بني اجلوالت، كما توفر خدمة 
مثرة  ا�شتك�شافية  جتربة  ل��زواره��ا  العني  �شفاري  وتقدم  امللكية.  املها 
و�شط احلياة الربية االأفريقية املحاطة بحيوانات متنوعة والتي تتجول 
اأعلى معاير  يف امل�شاحات ال�شا�شعة بحرية ودون قيود، وقد مت تطبيق 
ال�شالمة واالإجراءات االإحرتازية يف جميع مركبات ال�شفاري من خالل 

العوازل البال�شتيكية وعمليات التعقيم بني اجلوالت .
وت�شعى احلديقة اإىل تقدمي جتارب متنوعة للعائالت والزوار مبختلف 
الهواء  الربية يف  اكت�شاف احلياة  يرغبون يف  والذين  العمرية،  فئاتهم 
الطلق، والتعرف على 4000 حيوان يف بيئة م�شابهة ملواطنها االأ�شلية 
مع االلتزام باجراءات ال�شالمة املكثفة خلو�س جتربة ترفيهية متكاملة 

ذات قيمة تعليمية مميزة.

•• عجمان-وام:

" مطبخي االآمن" والتي  العامة للدفاع املدين عجمان مبادرة  اأطلقت االإدارة 
ت�شتهدف اأ�شحاب املنازل والفلل ال�شكنية يف اإمارة عجمان.

ت�شعى امل���ب���ادرة اإىل ت��اأم��ني ا���ش��ت��خ��دام غ���از ال��ط��ب��خ امل��ن��زيل واحل���د م��ن حوادث 
الت�شريب اأو االنفجار من خالل تركيب نظام اآمن ومتكامل للتمديدات والك�شف 
عن الت�شريب وجهاز القطع واالإنذار وذلك بالتعاون والتن�شيق مع �شركات الغاز 

املعتمدة لدى االإدارة .
وقالت الرائد نهى عبيد ال�شوم رئي�س ق�شم احلماية ال�شناعية اإنه من اأولوياتنا 
والتن�شيق  بالتعاون  املنزيل  الطبخ  غاز  تو�شيالت  نظام  تاأمني   2021 عام  يف 
احلايل  النظام  درا���ش��ة  ومت  ب��االإم��ارة،  العاملة  الغاز  �شركات  من  جمموعة  مع 

خماطر  م��ن  للوقاية  واآيل  اآم��ن  نظام  اإىل  التو�شل  مت  جيث  عليه  والتطوير 
الت�شرب وك�شف اخللل ومعاجلته ، ويقوم هذا النظام باإجراء الالزم فور ح�شول 
املعتمدة  االأج��ه��زة  من  جمموعة  من  يتكون  النظام  اأن  واأ�شافت  الغاز.  ت�شرب 
لدى الدفاع املدين ت�شمل جهاز الك�شف عن الت�شريب وجهاز قاطع يعمل ذاتيا 
وجهاز اإنذار مبا�شر لتنبيه ال�شاكنني مع اعتماد التمديدات النحا�شية وهي اأكر 
اإىل رفع م�شتوى الوعي الوقائي  املبادرة تهدف  اأن  وا�شتدامة. واأو�شحت  اأماناً 
اأفراد املجتمع حول كيفية تاأمني ا�شتخدام غاز الطبخ والتعريف بكيفية  لدى 
الت�شرف الوقائي االأمثل يف حاالت الت�شرب من خالل اإغالق م�شدر الت�شريب 
وتهوية املطبخ. ودعت رئي�س ق�شم احلماية ال�شناعية اأ�شحاب املنازل للم�شاركة 
يف املبادرة واالطالع على النظام واحلر�س على تركيبه واعتماده كنظام تو�شيل 

اآمن يف منازلهم وذلك حر�شاً على �شالمتهم و�شالمة ممتلكاتهم.

دفاع مدين عجمان يطلق مبادرة )مطبخي الآمن(

الزدهار2020  موؤ�سر  ح�سب  ال�سحية  الرعاية  تغطية  مدى  يف  عامليًا  الأوىل  • الإمارات 
ال�سحية الأزمات  اإدارة  يف  الوطنية  واملرونة  واخلدمات  الأعمال  • ا�ستمرارية 

الزمني الربنامج  �سمن  باللقاح  التغطية  ن�سبة  وارتفاع  حمليًا  كوفيد19-  لقاح  اإنتاج  • بدء 
عن بعد كمحور خلارطة الطريق مبعايري امل�ستقبل والتطبيب  الرقمية  لل�سحة  • التحول 

• اإك�سبو 2020 يوفر فر�سا فريدة للتعاون يف التقنيات والبتكار وامل�سروعات امل�ستقبلية انطالقا من �سعاره الرئي�سي توا�سل العقول و�سنع امل�ستقبل 
 • ن�سخة دبي �ستكون الأكرث ا�ستدامة يف تاريخ احلدث الدويل الذي ميتد لأكرث من 160 عاما

يوفر اأحدث بنية حتتية تقنية مما يجعله جت�سيدا حقيقيا ملا ميكن اأن تبدو عليه مدن امل�ستقبل الذكية  2020 اإك�سبو  • موقع 

•• القاهرة-وام:

ت��ق��دم م��ع��ايل ع����ادل ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع�����ش��وم��ي رئي�س 
الربملان العربي بالتهنئة اإىل دولة االإمارات قيادة وحكومة 
اأوىل  )ب��راك��ة(  ل�  التجاري  الت�شغيل  ب��دء  مبنا�شبة  و�شعبا 

حمطات الطاقة النووية ال�شلمية يف العامل العربي.

واأك��د رئي�س الربملان العربي - يف بيان له اأم�س - اأن هذه 
التي  االإجن���ازات  م�شرة  اإىل  ي�شاف  اإجن���ازا  تعد  اخلطوة 
قيادتها  توجيهات  بف�شل  االإم�����ارات  اأر����س  على  حتققت 
مرحلة  نحو  رائ��دة  وانطالقة  اأبنائها،  و�شواعد  الر�شيدة 
الريادة  ويعزز  حيوية  جم��االت  يف  م�شبوقة  غر  تنموية 

االإماراتية يف عامل املحطات النووية ال�شلمية .

حديقة احليوانات بالعني تعيد تفعيل بع�س جتاربها مع تطبيق الإجراءات الحرتازية

رئي�س الربملان العربي يهنئ الإمارات ببدء الت�شغيل التجاري ل� )براكة(
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العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اإعــــــــــالن
بيوتي  ال�ش�����ادة/جنود  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شنرت - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2500664 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ملكه احمد حممد البطران %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عادل �شعيد علي �شامل امل�شكري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اإعــــــــــالن
كنعان  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�شة رقم:1018546 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة من�شور �شغر هزمي �شيف املن�شوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علي ح�شن يو�شف احمد احلو�شني
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اإعــــــــــالن
الطائف  ال�ش�����ادة/ريف  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنجارة واحلدادة امل�شلحة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1980310 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ناجي مبارك ناجي ب�شرى االحبابي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفه �شامل عبداهلل النعيمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافتريا وم�شاوي �شا�شيجو 

قد تقدموا الينا بطلب  CN حلب  رخ�شة رقم:2807541 
تعديل وكيل خدمات 

 اإ�شافة �شامل حريز بخيت �شهيل الرا�شدى
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة كامل ي�شني عرابى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �شامل حريز بخيت �شهيل الرا�شدي

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اإعــــــــــالن
ذ.م.م   كاريزما  ال�ش�����ادة/�شيدلية  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2490042 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ابو اخلر  %49

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة حمد هالل �شامل حممد الكعبى  %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شامل جمعه �شامل خليفه العميمى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ناديه راتب ح�شني ح�شانني

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الجونز  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للعقارات وال�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 2823328  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لوندجرين ال�شت�شارات التجهيزات الفنية والتقنية
رخ�شة رقم:CN 3888344  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شايني  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كر�شتال
رخ�شة رقم:CN 2721248  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/خيال  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

روتانا للديكور
رخ�شة رقم:CN 2884867  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شي فيو 

الدارة العقارات
رخ�شة رقم:CN 2257895  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/فلر  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بوتيك
رخ�شة رقم:CN 3698266  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املرجان لت�شليح الذهب والف�شة
رخ�شة رقم:CN 1754877  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مطعم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ات�شار
رخ�شة رقم:CN 2775461  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مظالت

رخ�شة رقم:CN 3743190  تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شخ�س  �شركة   - العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  التجاري:نفاتو  اال�شم 
الواحد ذ.م.م

ال�شيخة فاطمه  ، مبنى   0.10 �شرق   ، ابوظبي  ال�شركة:جزيرة  عنوان 
�شحمى جابر

CN 2761196 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/4/6 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2155004223 
- تاريخ التعديل:2021/4/6

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:�شركة الياقوت للمواد الغذائية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:الهر ، الهر ، بناية/ورثة خمي�س �شيف احل�شاين

CN 1161269 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/4/6 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105007664 
- تاريخ التعديل:2021/4/7

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اإعــــــــــالن
الأعمال  جولدن  ال�ش�����ادة/رويال  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN االأملنيوم ذ.م.م رخ�شة رقم:2162889 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة احمد �شمر عبدالعزيز الب�شيونى  %49
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة عبداخلالق على ها�شم على العامرى  %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف �شلطان عبداحلميد حممد �شلطان ال على
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /

حذف �شعود في�شل حممد عبداجلبار ال على
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان  االقت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/باور برو�شري لتنظيف وتلميع ال�شيارات 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 2397964 تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / ها�شم احمد عبداهلل احلامد من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / ها�شم احمد عبداهلل احلامد من 50 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عي�شى من�شور �شاملني من�شور اجلابرى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ باور برو�شري لتنظيف وتلميع ال�شيارات ذ.م.م

POWER PRESSURE CLEANING AND POLISHING CARS L.L.C

اإىل/ باور برو�شري لتنظيف وتلميع ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
POWER PRESSURE CLEANING AND POLISHING CARS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن 

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

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/خط ال�شالم ملعدات احلريق

 رخ�شة رقم:CN 1045181 تقدموا الينا بطلب

تعديل اإ�شم جتاري من/ خط ال�شالم ملعدات احلريق

SAFE LINE FIRE EQUIPMENT

اإىل/ خط ال�شالمه للخط والر�شم

  KHAT ALSALAMA CALLIGRAPHERS

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات اخلط والر�شم  9000906

 تعديل ن�شاط / حذف بيع معدات واجهزة ال�شالمة واطفاء احلريق - بالتجزئة  4773916

 تعديل ن�شاط / حذف تركيب واأ�شالح نظم معدات ال�شالمة و اإطفاء احلريق 4322003

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  كال�شيك  ال�ش�����ادة/�شاند  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة  رخ�شة رقم:CN 2609138 تقدموا الينا بطلب

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شاند كال�شيك للمقاوالت العامة

SAND CLASSIC GENERAL CONTRACTING

اإىل/ تكنو �شالب للمقاوالت العامة ذ.م.م

TECHNO SLAB FOR GENERAL CONTRACTING L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
البتكار التكنولوجي يعني خرباء عامليني يف جمل�س امل�شت�شارين 

•• اأبوظبي- وام: 

اأعلن معهد االبتكار التكنولوجي - ذراع االأبحاث التطبيقية التابع 
ملجل�س اأبحاث التكنولوجيا املتطورة.. ام�س عن تعيني نخبة من 
كبار اخلرباء الدوليني �شمن جمل�س امل�شت�شارين يف مركز بحوث 
اأعقاب  يف  التعيينات  ه��ذه  وتاأتي  ل��ه.  التابع  امل�شتقلة  الروبوتات 
�شل�شلة من الت�شريحات املتتالية ملعهد االبتكار التكنولوجي منذ 
اأول اجتماع ملجل�س اإدارة جمل�س اأبحاث التكنولوجيا املتطورة يف 

اأغ�شط�س 2020.
ال�شبعة  البحثية  املراكز  اأحد  امل�شتقلة  الروبوتات  بحوث  ومركز 
جمل�س  اأع�شاء  ويعترب  التكنولوجي  االبتكار  معهد  يف  االأول��ي��ة 
امل�����ش��ت�����ش��اري��ن اجل����دد خ����رباء م��ع��روف��ني دول���ي���اً يف ع���دة جماالت 

امل�شتقلرّة،  والروبوتات  واالأنظمة  الذكي،  الذاتي  بالتحكم  تتعلق 
على  امل���رك���ز  ب��اح��ث��و  وي��ع��م��ل  وغ���ره���ا.  واالإدراك،  وال���روب���وت���ات 
ا�شتك�شاف اأحدث امل�شتجدات يف قطاع الروبوتات التي من �شاأنها اأن 
ت�شاعد على بناء جمتمعات هجينة ت�شم اأنظمة حيوية و�شناعية. 
و�شيقود جمل�س امل�شت�شارين جهود تطوير تقنيات مبتكرة �شيكون 
لها تاأثر عاملي. وقالت الدكتورة جنوى االأعرج، كبرة الباحثني 
اأع�شاء  �شي�شاعد  امل�شتقلة..  الروبوتات  بحوث  مركز  يف  باالإنابة 
متكني  يف  ي�شاهم  وال���ذي  العلمي  التعاون  ت�شهيل  على  املجل�س 
اال�شتك�شافات واالأبحاث العلمية الدقيقة واملنهجيرّة والتجريبية 
الذي  االأم��ر  املتقدمة،  التكنولوجيا  جم��ال  يف  للتحقق  والقابلة 
امل�شتقبلية  االإمكانات  ت�شكيل  يف  واالإم���ارات  اأبوظبي  مكانة  يعزز 
يف قطاع الروبوتات امل�شتقلرّة جواً وبحراً وبراً، و حتت �شطح املاء 

وحتى يف الف�شاء اخلارجي. يذكر اأن معهد االبتكار التكنولوجي 
هو مركز رائد على م�شتوى العامل يف جمال االأبحاث والتطوير 
اجلديد  الع�شر  وتكنولوجيا  التطبيقية  االأب��ح��اث  على  وي��رك��ز 
بحوث  يف  متخ�ش�شة  اأول��ي��ة  بحثية  م��راك��ز  �شبعة  املعهد  ول��دى 
املتقدمة،  وامل���واد  والت�شفر،  امل�شتقلة،  وال��روب��وت��ات  ال��ك��وان��ت��وم، 
واالأمن الرقمي، والطاقة املوجهة، واالأنظمة االآمنة. ومن خالل 
تعاونه مع جمموعة من املواهب اال�شتثنائية واجلامعات واملعاهد 
البحثية و�شركاء القطاع من خمتلف اأنحاء العامل، يعمل املعهد 
بناء منظومة  وامل�شاهمة يف  الفكري  املجتمع  رواب��ط  تعزيز  على 
االأبحاث والتطوير يف اأبوظبي ودولة االإمارات. كما ي�شعى املعهد 
لالبتكار،  ع��امل��ي  كمركز  واالإم�����ارات  اأب��وظ��ب��ي  مكانة  تعزيز  اإىل 

وي�شهم يف تطوير االقت�شاد املبني على املعرفة.

رئي�س ال�شي�شان مينح �شفر الإمارات ميدالية ال�شتحقاق الفيدرايل
•• جروزين-وام:

منح فخامة رم�شان قاديروف رئي�س جمهورية ال�شي�شان، �شعادة الدكتور حممد اأحمد بن �شلطان 
للجهود  الفيدرايل وذلك تقديراً  الدولة لدى رو�شيا االحتادية ميدالية اال�شتحقاق  اجلابر �شفر 

التي يبذلها �شعادته يف توطيد التعاون الثنائي.
البعثة  اأع�����ش��اء  م��ن  ع���دد  وب��ح�����ش��ور  غ����روزين  ال�شي�شانية  العا�شمة  يف  ال��ت��ك��رمي  م��را���ش��ي��م  وج���رت 

الدبلوما�شية.
وقام معايل حممد داودوف رئي�س برملان جمهورية ال�شي�شان مبنح �شعادة الدكتور اجلابر ميدالية 

التعاون يف مقر الربملان.
وكان �شكرتر جمل�س االأمن الرو�شي معايل نيكوالي باترو�شيف قد منح �شعادة ال�شفر يف وقت �شابق 
تعزيز  ت�شهم يف  والتي  توليه مهام عمله يف مو�شكو  املبذولة منذ  وتقدير على جهوده  �شكر  �شهادة 

عالقات ال�شداقة بني دولة االإمارات ورو�شيا االحتادية.

نهيان بن مبارك يد�شن املوقع الإلكرتوين بوابة النقو�س العربية

،و�شيلة مهمة ، يف التعريف بالرتاث 
ال��ق��وم��ي ، وف��ه��م��ه ، وا���ش��ت��ي��ع��اب��ه ، 
ب���ل وك���ذل���ك ، يف ب���ث ال���ق���وة ف��ي��ه ، 
 ، وال��ع��ق��ول  النفو�س  م��ن  وتقريبه 
باالعتماد على اأدوات الع�شر ، ومبا 
هذا  م��ع  ارتباطنا  تعميق   ، يحقق 
وتقديرنا   ، به  واإعجابنا   ، ال��رتاث 
له ، كرتاث قومي واإن�شاين ، فريٍد 
ت�شهم  اأن  اإىل   ، اتطلع  كما  وخالد 
ه����ذه ال���ب���واب���ة االإل���ك���رتون���ي���ة ، يف 
، يف جميع  ال�شادقة  اجل��ه��ود  دع��م 
اأوطاننا العربية، يف جماالت جمع 
 ، ، ليكون دائما  ، ودرا�شته  ال��رتاث 
يف موقع القلب والروح ، يف م�شرة 

االأمة ، يف احلا�شر وامل�شتقبل".
االإلكرتونية  ال��ب��واب��ة  اإن  واأ���ش��اف 
 ، مهمة  خطوة   ، العربية  للنقو�س 
على طريق العمل العربي امل�شرتك 
وتوثيقه   ، االأم���ة  ت���راث  جمع  يف   ،
باالأ�شاليب  ون�����ش��ره   ، وحت��ق��ي��ق��ه   ،
من   ، امل��ت��ط��ورة  والتقنية  العلمية 
هذا  عنا�شر  بكافة  االإح��اط��ة  اأج��ل 
..اإنني  واملمتد  العري�س  ال���رتاث، 
اأتطلع بكل اأمل وثقة ، اإىل اأن تكون 
جمااًل  االإلكرتونية،  البوابة  ه��ذه 
وج�شراً   ، امل��ب��دع  للن�شاط   ، م��ه��م��اً 
اأ�شحاب  م���ع  ل��ل��ت��وا���ش��ل   ، مم���ت���داً 

الواقع  تقنيات  با�شتخدام  تفاعلي 
االفرتا�شي املعزز.

وق�����ال م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
" اأع���رب لكم   .. ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
ع����ن ����ش���ع���ادت���ي مب����ا ي��ج�����ش��ده هذا 
النقو�س  بوابة  بتد�شني  االحتفال 
ال��ع��رب��ي��ة م���ن احل���ر����س ال���ق���وي يف 
مكانة  تاأكيد  على  العربية  بالدنا 
االأمة  وال��رتاث يف م�شرة  الثقافة 
ب��ل واحل���ر����س ك��ذل��ك ع��ل��ى تنمية 
جميعاً  بيننا   ، الثقافية  العالقات 
وه���ي ع��الق��ات ت��ق��وم ع��ل��ى االأخ����وة 
ال�����ش��ادق��ة وال�����ش��ع��ي امل��خ��ل�����س اإىل 
للمنطقة  ال��ع��ري��ق  ال��ت��اري��خ  اإب�����راز 
االهتمام برتاثها  وتعميق  العربية 
االأ����ش���ي���ل وم��ك��ان��ت��ه��ا ودوره��������ا يف 
م�����ش��رة ال��ب�����ش��ري��ة ع���رب االأزم���ن���ة 

والع�شور .
ه���ذه  يف  ي�����ش��ع��ن��ي  " ال  واأ�������ش������اف 
باإنطالقة  نحتفي  ونحن  املنا�شبة 
اأر�س  االإل��ك��رتوين من  املوقع  ه��ذا 
االإمارات والذي �شوف يكون اإ�شافة 
العربي  االإن�������ش���ان  ت���رب���ط  م��ه��م��ة 
اأتذكر  اأن  ���ش��وى  وت��راث��ه  بتاريخه 
املغفور  ال��دول��ة  موؤ�ش�س  توجيهات 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  الوالد  له 
وهو  ثراه"  اهلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  اآل 

متيم  بن  علي  الدكتور  �شعادة  من 
رئي�س مركز اأبوظبي للغة العربية 
ومعايل  لالإعالم  اأنا�شي  عن  نيابة 
مدير  ال��ف��ق��ي  م�شطفى  ال��دك��ت��ور 
التعاون  �شيتم  االإ�شكندرية  مكتبة 
لتعزيز  جم��االت  ع��دة  يف  امل�شرتك 

الثقافة العربية.
اأنا�شي   " ت���ق���دم���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م����ن 
والتقدير  ب��ال�����ش��ك��ر   " ل����الإع����الم 
والباحثني  وال���دك���ات���رة  ل��ل��ع��ل��م��اء 
االإلكرتوين  امل��وق��ع  يف  امل�����ش��ارك��ني 
اأجل  من  باخال�س  عملوا  والذين 
العربية  ال��ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
من  العربية  النقو�س  هذه  واإحياء 
" باحث االآث��ار عي�شى  جديد وه��م 
االآثار والرتاث  اإدارة  يو�شف مدير 
لالآثار..  ال�شارقة  هيئة  يف  امل���ادي 
ع�����امل االآث���������ار واخل����ب����ر ال�����دويل 
اململكة  ت��وري  عبدالعزيز  الدكتور 
الدكتور  االآث�����ار  ع���امل  امل��غ��رب��ي��ة.. 
االأردنية  اململكة  اإب��راه��ي��م  معاوية 
الدكتور  ال���ب���اح���ث  ال��ه��ا���ش��م��ي��ة.. 
االأردنية  امل��م��ل��ك��ة  ح��راح�����ش��ة  راف����ع 
الدكتور  االآث��ار  باحث  الها�شمية.. 
���ش��ل��م��ان امل���ح���اري خ��ب��ر يف االآث����ار 
والرتاث الثقايف مملكة البحرين.. 
الفا�شل  م����زاوم  مم����دوح  ال��ب��اح��ث 

االأوىل  املرحلة  والباحثني  العلماء 
يف  اك��ر  التو�شع  و�شيتم  امل��وق��ع  يف 

املراحل القادمة.
وي�����ه�����دف امل�����وق�����ع اخل�����دم�����ي غر 
ال�شوء  ت�����ش��ل��ي��ط  اإىل  ال���رب���ح���ي 
الثقايف  االإرث  ه����ذا  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
الهوية  ي��ع��ك�����س  وال������ذي  ال�����ش��خ��م 
والتاريخ العربي، اإ�شافة اإىل اإفادة 
واملهتمني،  والباحثني  املخت�شني 
واأفراد  وال��ه��واة  الدار�شني  وجميع 
وذل����ك بتقدمي  ال��ع��رب��ي  امل��ج��ت��م��ع 
امل������راج������ع امل����وث����ق����ة وامل����ط����روح����ة 
باأف�شل االأ�شاليب ،اإ�شافة اإىل ن�شر 
العربي  ال���ت���اري���خ  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
من  العربية  ال���دول  ب��ني  امل�شرتك 
امل�شرق اإىل املغرب واإيجاد الروابط 
بينهم ، وايجاد املزيد من الدرا�شات 
مبو�شوعات  تتعلق  ال��ت��ي  العلمية 

النقو�س.
النقو�س  "بوابة  م���وق���ع  وي���ق���دم 
تفاعلية  جت�����رب�����ة   " ال����ع����رب����ي����ة 
اف��رتا���ش��ي��ة ل���ل���زوار ح��ي��ث يحظى 
امل���ت�������ش���ف���ح ب���ف���ر����ش���ة ال���ت���ج���ول يف 
االأبعاد  ثالثي  افرتا�شي  معر�س 
ل��ل��زائ��ر م�����ش��اه��دة جمموعة  ي��ت��ي��ح 
األبوم  امل��ن��ت��ق��اة م���ن  ال��ن��ق��و���س  م���ن 
باأ�شلوب  وذل������ك  امل����وق����ع،  ن���ق���و����س 

احل�����ش��ارات وال��ث��ق��اف��ات االأخ����رى ، 
بداأ  ال��ع��امل. وك��ان االحتفال  ح��ول 
باأهمية  ت��ع��ري��ف��ي  ف��ي��دي��و  ب��ع��ر���س 
نخبة  فيه  �شارك  العربية  النقو�س 
من علماء وباحثني االآثار يف العامل 
.. كما تخلل برنامج حفل  العربي 
االإعالمي  ق��دم��ه  ال���ذي  التد�شني 
ملعايل  م�شجلة  كلمة  ال�شياح  ثامر 
اأع��م��ر مدير  ال��دك��ت��ور حممد ول��د 
للرتبية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  ع����ام 
"االألك�شو"  وال���ع���ل���وم  وال���ث���ق���اف���ة 

جامعة الدول العربية.
حلفل  ف����ي����دي����و  ع����ر�����س  مت  ك����م����ا 
اأنا�شي  بني  التفاهم  مذكرة  توقيع 
لالإعالم واملنظمة العربية للرتبية 
جلامعة  التابعة  والعلوم  والثقافة 
�شعادة  وق��ع��ه��ا  ال���ع���رب���ي���ة،  ال������دول 
الدكتور علي بن متيم رئي�س مركز 
عن  نيابة  العربية  للغة  اأب��وظ��ب��ي 
الدكتورة  و�شعادة  لالإعالم  اأنا�شي 
اإدارة  م����دي����رة  ال����ق����رم����ازي  ح���ي���اة 
للرتبية  العربية  باملنظمة  الثقافة 

والثقافة والعلوم.
واأع���ل���ن خ���الل احل��ف��ل ع��ن توقيع 
م�����ذك�����رة ال���ت���ف���اه���م ب�����ني اأن���ا����ش���ي 
االإ�شكندرية  وم��ك��ت��ب��ة  ل����الإع����الم 
كل  وقعها  التي  امل��ذك��رة  ومب��وج��ب 

اإن عدم  ك��ان يقول لنا دائما  ال��ذي 
عدم  اإىل  ي��وؤدي  بالتاريخ  االهتمام 
امل�شتقبل  واأن  بامل�شتقبل  االهتمام 
ارتباطنا  على  يعتمد  اإمن��ا  الناجح 
اخلالق باجلذور االأ�شيلة واملمتدة 
للوطن واالأم��ة – كان عليه رحمة 
اهلل ، يقول لنا دائما ، اإن التاريخ ، 
واملعرفة به ، وا�شتيعاب درو�شه هو 

اأ�شا�س تقدم املجتمع".
بوابة  اإط������الق  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك������د 
قوي  تعبر  ه��و  العربية  النقو�س 
االأثرية  والنقو�س  الر�شوم  اأن  عن 
ح�شارة  اإىل  ت�������ش���ر  ب����الدن����ا  يف 
متوا�شلة موغلة يف الِقدم واأن هذه 
امل��ه��م��ة وال���ري���ة تعك�س  ال��ن��ق��و���س 
اأمناط احلياة والتجارة والعالقات 
االإن�شانية مع االآخرين بل وكذلك 
امل��ن��ط��ق��ة يف ح��رك��ة تطور  اأه��م��ي��ة 
الب�شرية  واحل�������ش���ارات  ال��ث��ق��اف��ات 
ع��رب ال��ت��اري��خ االإن�����ش��اين ك��ل��ه ..اإن 
اأ�شهمت   ، ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  اآث�����ار 
اأف�شل  ، يف حتقيق فهم  ت��زال  وم��ا 
ولدورنا  الب�شري  للتاريخ  واأ�شمل 
وت�شكيل  احل�����ش��ارة  �شنع  يف  امل��ه��م 

م�شرة العامل.
وقال " اأتطلع بكل ثقة واأمل ، اإىل 
االإلكرتونية  البوابة  اأن تكون هذه 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان وزير الت�شامح والتعاي�س 
كل  حري�شة   ، االإم�����ارات  دول���ة  اأن 
احل��ر���س ، ع��ل��ى ال��ع��م��ل ب��ك��ل عزٍم 
وت�����ش��م��ي��م ، م��ع ج��م��ي��ع االأ���ش��ق��اء ، 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ت����راث االأم����ة ، مبا 
ي�شع اأمامنا واأمام االأجيال القادمة 
اأمتنا ، واأ�شالة م�شرتها ،  ، تاريخ 
 ، بها  مرت  التي  النه�شة  ومراحل 
ومبا يربز بجالء ، ما ي�شتمل عليه 
تراثنا اخلالد ، من ح�شارة ، وقيم 

، واإ�شهامات اإن�شانية مرموقة.
ج���اء ذل���ك يف ك��ل��م��ة م��ع��ال��ي��ه اأم�س 
االإلكرتوين  امل��وق��ع  تد�شني  خ��الل 
"بوابة النقو�س العربية" - املبادرة 
اجل��دي��دة الأن��ا���ش��ي ل��الإع��الم .. يف 
بح�شور  لل�شباب  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
امل�شت�شار  ن�شيبة  اأن���ور  زك��ي  معايل 
ال�����ش��م��و رئي�س  ل�����ش��اح��ب  ال��ث��ق��ايف 
ال����دول����ة و����ش���ع���ادة ال�����ش��ي��خ��ة هال 
عام  م��دي��ر  خليفة  اآل  حممد  بنت 
البحرين  بهيئة  والفنون  الثقافة 
الدكتور  و�شعادة  واالآث���ار  للثقافة 
علي بن متيم رئي�س مركز اأبوظبي 
الدكتورة  و���ش��ع��ادة  ال��ع��رب��ي��ة  للغة 
البحث  قطاع  رئي�س  الوكيل  مروة 
االإ�شكندرية  مب��ك��ت��ب��ة  االأك����ادمي����ي 
ال���ق���رم���ازي مدير  و����ش���ع���ادة ح��ي��اة 
العربية  باملنظمة  ال��ث��ق��اف��ة  ادارة 
وعدد  وال��ع��ل��وم  والثقافة  للرتبية 

من االإعالميني.
العربية"  ال��ن��ق��و���س  "بوابة  وت��ع��د 
موثقة  اإل��ك��رتون��ي��ة  مكتبة  مبثابة 
م��ت��خ�����ش�����ش��ة جت��م��ع م���ا ي��زي��د عن 
االكت�شافات  اأه��م  من  نق�شا   150
الكتابية  ب���ال���ن���ق���و����س  اخل����ا�����ش����ة 
ال�شخور  ع��ل��ى  امل��ح��ف��ورة  ال��ع��رب��ي��ة 
نخبة  قبل  من  واملنتقاة  واالأحجار 
دولة  م��ن  والباحثني  العلماء  م��ن 
عربية.كما  دول  و7  االإم����������ارات 
ت��ع��ت��رب ه���ذه اخل���ط���وة ال��ت��ي كانت 
وراءه��ا جهود جبارة الإدارة وفريق 
ا�شتقطاب نخبة من  عمل جنح يف 

اململكة  الثمودية  بالنقو�س  املهتم 
الباحثة  ال�������ش���ع���ودي���ة..  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�����ش��م��ري متخ�ش�شة  ���ش��ع��ود  م��ن��ى 
اململكة  االإ����ش���الم���ي���ة  ال��ن��ق��و���س  يف 
العربية ال�شعودية.. الدكتور ه�شام 
االآث������ار �شيناء  ح�����ش��ني م��دي��ر ع���ام 
ب��وزارة ال�شياحة واالآث��ار جمهورية 
حممد  املكت�شف  ال��ع��رب��ي��ة..  م�شر 
املدحاين مدير عام متحف مدحاء 
اإبراهيم  الدكتور  ع��م��ان..  �شلطنة 
جامعة  االآث���ار  كلية  وكيل  �شبحي 
ل�����ش��وؤون ال��درا���ش��ات العليا  ال��ف��ي��وم 
الثقافية  وال���ع���الق���ات  وال���ب���ح���وث 
ج����م����ه����وري����ة م�������ش���ر ال����ع����رب����ي����ة.. 
عام  مدير  حلمي  حممد  الدكتور 
�شيناء  ج��ن��وب  اآث���ار  مناطق  �شئون 
متخ�ش�س نقو�س عربية جمهورية 
�شامي  ال��دك��ت��ور  ال��ع��رب��ي��ة..  م�شر 
البيا�شي متخ�ش�س نقو�س عربية 
العربية..الدكتور  جمهورية م�شر 
نقو�س  متخ�ش�س  ���ش��امل  حم��م��ود 
م�شرالعربية..  جمهورية  عربية 
املغفور له باإذن اهلل الباحث اخلبر 
�شعد ال��دي��ن اأب���و احل��ب ال���ذي كان 
يف  م�����ش��ارك  اأ���ش��ت��اذ  من�شب  ي�شغل 
وافته  وال�����ذي  ن���ي���وي���ورك  ج��ام��ع��ة 
امل��ن��ي��ة ق��ب��ل ت��د���ش��ني امل��وق��ع وكانت 
م�شاركته يف تاأ�شي�س املوقع من اأخر 
اأعماله وكان لها اأثر كبر يف اإثراء 

حمتوى املوقع".
لل�شخ�شيات  اأي�شاً  ال�شكر  وقدمت 
وال���������وزارات وال��ه��ي��ئ��ات وال���دوائ���ر 
واجلهات امل�شاركة يف املوقع واأبرزها 
معايل زكي ن�شيبة امل�شت�شار الثقايف 
الدكتور  ومعايل   ، الدولة  لرئي�س 
حممد ولد اأعمر مدير عام املنظمة 
العربية للرتبية والثقافة والعلوم 
، و���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور علي ب��ن متيم 
رئي�س مركز اأبوظبي للغة العربية 
، ومعايل الدكتور م�شطفى الفقي 
،ووزارة  االإ�شكندرية  مكتبة  مدير 
اأبوظبي  ،ودائ��رة  وال�شباب  الثقافة 
للثقافة وال�شياحة ، وهيئة ال�شارقة 
االإماراتي  الو�شق  وفريق   ، لالآثار 

للمغامرات.

تعزز جاذبية الإمارة كاأف�سل مكان للعي�س يف العامل

 بلدية دبي وبراند دبي يطلقان مبادرة لإعادة ت�شميم حدائق دبي مب�شاركة املجتمع الإبداعي

•• دبي -وام : 

رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  لروؤية �شاحب  تنفيذا 
املدينة  دب��ي  تكون  "رعاه اهلل" اأن  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
وما   ،"2040 احل�شرية  دب��ي  "خطة  اإط��ار  ويف  ال��ع��امل،  يف  للحياة  االأف�شل 
امل�شتدامة،  العمرانية  للتنمية  متكاملة  م�شتقبلية  خريطة  م��ن  تت�شمنه 
حم��وره��ا االإن�����ش��ان وغ��اي��ت��ه��ا االرت���ق���اء ب��ج��ودة احل���ي���اة.. اأط��ل��ق��ت ب��ل��دي��ة دبي 
حلكومة  االإع��الم��ي  للمكتب  االإب��داع��ي  ال���ذراع  دبي"؛  "براند  مع  بال�شراكة 
االفكار  وا�شحاب  املبدعني  دبي مب�شاركة  ت�شميم حدائق  اإع��ادة  دبي، مبادرة 
اخلالقة يف جمال الت�شميم، بهدف تعزيز امل�شوؤولية املجتمعية و�شمان حياة 
�شحية وم�شتدامة واالرتقاء باملظهر احل�شاري العام ملدينة متثل املناخ املالئم 

للمبدعني والوجهة املف�شلة لهم على م�شتوى العامل.
و قال �شعادة املهند�س داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي.. " اإطالق �شاحب 
 2040 احل�شرية  دب��ي  خلطة  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
ميهد ملرحلة جديدة من العمل الذي ي�شع �شعادة االإن�شان ورفاهيته كهدف 
�شعيد،  م��ن  اأك��ر  وعلى  اجل��ه��ود  خمتلف  حتقيقه  يف  تت�شافر  ا�شرتاتيجي 

ونحن من خالل هذه املبادرة، ن�شعى اإىل حتقيق روؤية �شموه وتلبية متطلب 
وح�شن  االإم���ارة  يف  اخل�شراء  بامل�شاحات  يتعلق  فيما  اخلطة  ت�شمنته  مهم 
واإق��رار ركائز بيئة  توظيفها واال�شتفادة منها يف حتقيق نوعية حياة �شحية 
م�شتدامة ينعم فيها اأفراد املجتمع بنوعية احلياة التي تتنا�شب مع مكانة دبي 
 " واأ�شاف  وما هو ماأمول لها يف اأن تكون املدينة االأف�شل للحياة يف العامل". 
اأن نتعاون جمدداً مع املكتب االإعالمي حلكومة دبي ممثاًل يف ذراعه  ي�شرنا 
"براند دبي"، وذلك مبوجب اتفاقية ال�شراكة التي مت توقيعها يف  االإبداعي 
ي�شرتك  عن�شر  فيها  نوظف  مهمة  نوعية  م��ب��ادرة  �شمن   ،2019 دي�شمرب 
الطرفان يف ت�شجيعه واالهتمام به الإبراز وجه دبي امل�شرق وهو الفكر املبتكر 
الذي �شيكون حا�شراً يف كل تفا�شيل هذه املبادرة التي ن�شعى من خاللها معا 
باأ�شلوب ح�شاري وع�شري  امل�شاحات اخل�شراء وتوزيعها  اإىل املحافظة على   ً
يفتح جمال اأرحب اأمام املجتمع للتفاعل اأكر مع حميطهم وبيئتهم"، موؤكداً 
حر�س بلدية دبي على بناء مدينة �شعيدة وم�شتدامة واحلفاظ على جماليات 
مع  بالتعاون  للمدينة،  العام  باملظهر  واالرت��ق��اء  الدائمة،  وخ�شرتها  املدينة 

كافة االأطراف املعنية جلعل دبي اأف�شل مدن العامل عي�شاً وتقدماً".
االإعالمي  للمكتب  العام  املدير  ي،  امل��ررّ �شعادة منى غامن  اأعربت  من جانبها، 

"براند دبي"  التي تربطها مع  لبلدية دبي  بالغ تقديرها  حلكومة دبي، عن 
عالقات �شراكة ممتدة، منوهة بقيمة التعاون بني خمتلف موؤ�ش�شات حكومة 
دبي يف اإبراز وجهها احل�شاري، وفقاً لروؤية طموحة حدد مالحمها �شاحب 
دبي  تكون  اأن  خاللها  م��ن  واأراد  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
اأوىل  وجهًة  بذلك  لتظل  واإب��داع��اً،  وجن��اح��اً  تقدماً  العاملية  امل��دن  مقدمة  يف 
للمبدعني ومنوذجاً للمدن الع�شرية احلري�شة على تعزيز مالمح اجلمال يف 
خمتلف املجاالت. وقالت �شعادتها.. " االأهداف الطموحة التي حددتها خطة 
اإجنازها  لتاأكيد  تقليدي  وغر  مغايراً  فكراً  تتطلب   2040 احل�شرية  دبي 
وفق الت�شور العام الذي و�شعه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد مل�شتقبل 
دبي خالل العقدين املقبلني، ومن هنا جاءت املبادرات وامل�شاريع الداعمة لتلك 
االأهداف، مع االعتماد ب�شورة اأ�شا�شية على عن�شر االإبداع كمكون رئي�س ترتكز 
عليه م�شرة التطوير يف دبي احلديثة، لتكون االإمارة يف �شدارة مدن العامل 
املف�شلة �شواء كمكان للعي�س اأو كمقر للعمل واال�شتثمار اأو كمق�شد لل�شياحة 
بني  النموذجية  ال�شراكة  املري  منى  �شعادة  نت  وثمرّ والرتفيه".  واال�شتجمام 
"بلدية دبي" و" براند دبي" والتي اأثمرت العديد من االإجنازات املهمة التي 
اإ�شافات جمالية لالإمارة مبا يتما�شى مع �شورتها  اأثرها يف تقدمي  كان لها 

كمدينة تتمتع مبكانة مرموقة بني اأكر مدن العامل تطوراً، حيث ي�شمح هذا 
دبي" على  "براند  فريق عمل  كونها  التي  اخل��ربات  باال�شتفادة من  التعاون 
مدار االأعوام املا�شية وما تبعها من ن�شر امل�شاريع والفنون االإبداعية يف عدد 
من املناطق احليوية يف االإمارة، مع االإمكانات الكبرة التي تتمتع بها "بلدية 
البلدية تنفيذها وتكفل  امل�شاريع الكربى التي تتوىل  دبي" والتي تتجلى يف 

من خاللها احلفاظ على جمال دبي ورونقها وتعني على �شون بيئتها".
دبي  العامة يف  احل��دائ��ق  ت�شميم  الإع���ادة  االإب��داع��ي  اجل��ه��د  امل��ب��ادرة  وتعك�س 
البيئة  تن�شيط  و  امل�شتمر  التجديد  للم�شاركة يف  للمجتمع  مع توفر فر�س 
احل�شرية، واإيجاد اإ�شافة ع�شرية تزيد من الفائدة العائدة على املجتمع من 
خالل امل�شاحات اخل�شراء والرتفيهية املنت�شرة يف االإمارة، وكذلك ال�شعي اإىل 
التنمية  قيمة  تعزيز  بهدف  العامة،  املرافق  ت�شميم  يف  التميز  م�شتوى  رفع 
وتخلق  ج��دي��دة  اإب��داع��ي��ة  ط��اق��ة  احل��دائ��ق  على  ت�شفي  بطريقة  امل�شتدامة 
املبادرة  خطوات  عن  تباعاً  الك�شف  �شيتم  حني  يف  باحلياة.  ناب�شة  م�شاحات 
وكيفية اإ�شراك املجتمع االإبداعي يف و�شع ت�شميمات ع�شرية تعك�س تطلعات 
عليه حدائق  تكون  اأن  ياأملون  التي  واملكونات  لل�شكل  ت�شورات  وت�شع  النا�س 

االإمارة خالل املرحلة املقبلة. 

• املبادرة ت�شتلهم روؤية حممد بن را�شد يف توثيق ارتباط الإن�شان ببيئته واإيجاد املقومات التي ت�شمن �شعادته.
من العمل يف دبي تعزز �شعادة الإن�شان ورفاهيته كهدف ا�شرتاتيجي تت�شافر يف حتقيقه خمتلف اجلهود  جديدة  مرحلة  الهاجري:  • داوود 

ب�شورة اأ�شا�شية على عن�شر الإبداع لتكون دبي يف �شدارة مدن العامل املف�شلة �شواء كمكان للعي�س اأو كمقر للعمل وال�شتثمار اأو كمق�شد لل�شياحة وال�شتجمام والرتفيه  نعتمد  املّري:  • منى 

جلنة ال�شداقة الربملانية الإماراتية النيكاراغوية تبحث عن بعد �شبل تطوير العالقات بني املجل�س الوطني الحتادي والربملان النيكاراغوي 
•• ابوظبي-الفجر:

املجل�س  يف  النيكاراغوية  االإماراتية  الربملانية  ال�شداقة  جلنة  عقدت 
الوطني االحتادي اجتماعها االفرتا�شي االأول مع جلنة برملان �شداقة 
نيكاراغوا، وجرى خالل اللقاء بحث �شبل تطوير العالقات الربملانية 
االهتمام  ذات  امل��ج��االت  يف  التعاون  وتطوير  الربملانني،  بني  الثنائية 

امل�شرتك. 
جلنة  اأع�شاء  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  اأع�شاء  االجتماع  يف  �شارك 
ال�شداقة االإماراتية النيكاراغوية �شعادة كل من الدكتور طارق حميد 
الطاير رئي�س اللجنة، وعائ�شة حممد املال نائب رئي�س اللجنة، و�شعيد 
را�شد العابدي، والدكتورة �شيخة عبيد الطنيجي، وعلي جا�شم اأحمد 
االأمانة  من  وح�شرت  العليلي،  حميد  وهند  ثنية،  بن  ماجد  وم��رمي 
امل�شاعد  العام  االأم��ني  الب�شطي  را�شد  عفراء  �شعادة  للمجل�س  العامة 
ل��الت�����ش��ال ال���ربمل���اين.  وا���ش��ت��ع��ر���س ���ش��ع��ادة اأع�����ش��اء جل��ن��ة ال�شداقة 

دولة  جتربة  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  يف  النيكاراغوية  االإم��ارات��ي��ة 
ماليني   8 م��ن  اأك��ر  تقدمي  يف  وجناحها  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
جرعة للقاحات امل�شادة لفرو�س كورونا امل�شتجد للمواطنني واملقيمني 
يف ال��دول��ة، وج��ه��وده��ا يف احل��د م��ن انت�شار ال��وب��اء م��ن خ��الل تقدمي 
النيكاراغوي  اأعرب اجلانب  اإذ  ال��دول،  للعديد من  الطبية  امل�شاعدات 
عن �شكره لدولة االإمارات ملا قدمته من م�شاعدة جلمهورية نيكاراغوا 

يف مواجهة جائحة كورونا كوفيد- 19.
ويف بداية اللقاء اأكد �شعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئي�س اللجنة، 
على رغبة املجل�س الوطني االحتادي يف تعزيز وتطوير عالقات التعاون 
مع الربملان النيكاراغوي، وعلى اأهمية التعاون لتوحيد املواقف والروؤى 

نحو خمتلف الق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك.
ت��ع��زي��ز ال�شراكات  اأه��م��ي��ة  امل���ال ع��ل��ى  ���ش��ع��اد عائ�شة حم��م��د  اأك����دت  ك��م��ا 
اال�شرتاتيجية مع جمهورية نيكاراغوا، واأ�شارت اإىل الدور الذي تقوم 
الربملانات يف تعزيز احلوار احل�شاري والت�شامح والتعاي�س ال�شلمي بني 

وا�شتعر�س  اأزمة كوفيد19-.  ال�شحي خالل  القطاع  ال�شعوب، ودعم 
ال�شياحة، واأعرب  العابدي جهود الدولة يف تنمية قطاع  �شعادة �شعيد 
عن تطلعه لتطوير العالقات الثنائية بني اجلانبني خا�شة واأن دولة 
االإمارات متتلك فر�س ا�شتثمارية كبرة لرجال االأعمال وامل�شتثمرين، 

وتتوفر لديها اأف�شل املوانئ العاملية.
اأهمية ا�شتك�شاف  اإىل  واأ�شارت �شعادة الدكتورة �شيخة عبيد الطنيجي 
الفر�س املتوفرة لدى البلدين وا�شتغاللها لتنويع ال�شراكات يف كافة 
التجاري  التبادل  وتعزيز  االقت�شادية،  ال�شيما  والقطاعات،  املجاالت 
واال�شتثماري، واإيجاد اآليات لتفعيل م�شاهمة القطاع اخلا�س يف عملية 
اأ�شار  جانبه  من  امل�شرتكة.   التجارية  واالأن�شطة  االقت�شادية  التنمية 
�شعادة علي جا�شم اإىل اأهمية التقارب يف وجهات النظر حيال خمتلف 
الق�شايا، و�شرورة ر�شم خارطة طريق للعالقات الثنائية بني البلدين 
ودعم  والثقافية  واالإن�شانية  التنموية  امل�شاريع  دعم  جمال  يف  خا�شة 

املواقف ال�شيا�شية للدولة ونيكاراغوا يف املحافل الربملانية.  
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العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2021/6045
املنذر :  بنك اأبوظبي االأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�شابقاً( .

املنذر اإليه : حممد فاقيه بن ح�شني       .  
نتيجة  دره��م   )42،096.76( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم )89569 /الفئة 15/ خ�شو�شي/ ابوظبي ( من نوع ) مازدا 3   _ 
هات�شباك ( موديل 2018  _ لون ) BLUE(_ واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2021/6038
املنذر :  بنك اأبوظبي االأول  �س م ع .

املنذر اإليه : انتونينو بو�شري    .  
نتيجة  دره��م   )29،336.73( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم )77961 /الفئة 14/ خ�شو�شي/ ابوظبي ( من نوع ) بي ام دبليو 
اك�س 6  _ ا�شتي�شن  ( موديل 2010  _ لون ) ف�شي(_ واملمولة ل�شاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/6143
املنذر :  بنك اأبوظبي االول  �س.م.ع

املنذر اإليه : ع�شام ال�شيد عبداملتجلي عبداهلل       .   
نتيجة  دره��م   )  92،722.28( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على 
 TOYOTA ( من نوع ) خ�شو�شي/  دبي/ I ال�شيارة رقم ) 12369/ الفئة
RAV 4 _ ا�شتي�شن ( _ موديل ) 2019  ( لون ) ازرق( _ واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2021/6044
املنذر :  بنك اأبوظبي االأول �س م ع 

املنذر اإليه : ر�شوان حممود ار�شد علي        .  
نتيجة  دره��م   )188،107.54( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
التنفيذية  االإج����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإال  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���ش��ب��وع 
 G M  ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي  R/ خ�شو�شي/  /الفئة  رق��م )95370  ال�شيارة  على 
ازرق(_ واملمولة  ( موديل 2020  _ لون )  ا�شتي�شن   _   C YUKON

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة اجليمى و�شركاه للمقاوالت  ذ م م  

رخ�شة رقم:CN 1036597 تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اجليمي للحافالت - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

 AL GEEMI BUSES - SOLE PROPERIETSHIP L.L.C
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شركة اجليمي للنقل واملقاوالت ذ.م.م

AL GEEMI TRANSPROTING & CONTRACTING COMPANU L.L.C
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شركة اجليمى للنقل واملقاوالت ذ م م -

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف اجليمي للحافالت - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
تعديل راأ�س املال / من 20000000 اإىل 21000000

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة اجليمى و�شركاه للمقاوالت  ذ م م
AL GEEMI & PARTNERS CONTRACTING COMPANY L L C

اإىل/ �شركة اجليمي للمقاوالت ذ.م.م
AL GEEMI CONTRACTING COMPANY L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن 

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

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافيه دي روزاتي ري�شتورانت

رخ�شة رقم:CN 2608191 تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / ثانى �شيف جمعه عبداهلل املزروعى من وكيل خدمات اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / ثانى �شيف جمعه عبداهلل املزروعى من 0% اإىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة دياموند دون�س جيرنال تريدينغ ليمتد

DIAMOND DUNES GENERAL TRADING LTD
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف امل قدمي امني باد �شاه

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ كافيه دي روزاتي ري�شتورانت

CAFE DI ROSATI RESTAURANT
اإىل/ كافيه دي روزاتي ري�شتورانت ذ.م.م

CAFE DI ROSATI RESTAURANT L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن 

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

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة الفردو�س لت�شليح �شيارات الديزل 

رخ�شة رقم:CN 1028882 تقدموا الينا بطلب
تعديل اإ�شم جتاري من/ ور�شة الفردو�س لت�شليح �شيارات الديزل

AL FIRDOUS AUTO DEISEL REPAIRIN WORKSHOP
اإىل / �شما الفردو�س العمال البال�شرت

SAMA ALFIRDOUS FOR PLASTER WORKS 
تعديل عنوان / من اأبوظبي امل�شفح م 32-1 -  ق 14 - ور�شة 47799 مبارك على حممد 
مطر  حممد  ال�شيد   483587  483587  11 م  امل�شفح  اأبوظبي  اإىل  اخرين  و  الق�شيلى 

مبارك املر�شودى و اخرين
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة اأعمال التطيني للمباين )البال�شرت(  4330009

 تعديل ن�شاط / حذف اإ�شالح ميكانيك املركبات  4520003
 تعديل ن�شاط / حذف ا�شالح مكيفات هواء ال�شيارات  4520021

 تعديل ن�شاط / حذف حدادة املركبات  4520014
 تعديل ن�شاط / حذف اإ�شالح كهرباء ال�شيارات  4520005

 تعديل ن�شاط / حذف دهان ور�س املركبات  4520002
 تعديل ن�شاط / حذف �شمكرة املركبات  4520001

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن 

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

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ري�شبون�س بل�س للخدمات الطبية ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1487005 تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مركز برجيل الطبي ) يا�س مول( ذ.م.م

BURJEEL MEDICAL CENTRE ) YAS MALL ( L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة دي كلوب خلدمات التنظيف ذ.م.م

D CLUB CLEANING SERVICES L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حمد را�شد حمد املطوع الظاهرى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شام�شر فاياليل بارامبات بوكينارى

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اإعــــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�شناعة باأن: ال�شادة/

�شافنون ايطاليا ل�شناعات االثاث ذ.م.م 
IN-2003130 :رقم الرخ�شة ال�شناعية

قد اأبدوا رغبتهم يف التعديل التايل:
تعديل اال�شم التجاري:

وعلى كل من لديه اعرتا�س على االجراء املذكور اأعاله مراجعة مكتب 
، واإال فلن يقبل  اأ�شبوع من تاريخ ن�شر االإعالن  تنمية ال�شناعه خالل 

املكتب اأية اعرتا�س بعد انق�شاء مدة االإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

ال�سم ال�سابق
�سافنون ايطاليا ل�سناعات الثاث ذ.م.م

ال�سم اجلديد
�سوبا ل�سناعات الثاث ذ.م.م

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية
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••  دبي - حم�شن را�شد

 9 والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ح���ددت 
خ���ط���وات ل��ل��ت�����ش��ج��ي��ل االإل����ك����رتوين 
 ،"  UAEPASS  " ت��ط��ب��ي��ق  يف 
ع�شر  الثاين  ال�شف  بطلبة  اخلا�س 
امل�������ش���ت���ه���دف���ني ل���ربن���ام���ج اخل���دم���ة 
-2020 ال��درا���ش��ي  للعام  الوطنية 
2021م )الدفعة ال�شاد�شة ع�شرة(، 

للت�شجيل.
واأك���دت ال���وزارة على ���ش��رورة اإعالم 
بخطوات  اأم��وره��م  واأول��ي��اء  الطلبة 
�شرح  يف  ب�شطتها  ال��ت��ي  ال��ت�����ش��ج��ي��ل 
تعميمها  ليتم  لهم،  كدليل  م�شور 
للت�شجيل،  امل�شتهدفني  الطلبة  على 
حيث متثلت اخلطوات الت�شع، تنزيل 
وخطوات  الرقمية،  الهوية  تطبيق 
ال��ت�����ش��ج��ي��ل يف ال��ت��ط��ب��ي��ق، وق������راءة 
رقم  اإدراج  الرقمية،  الهوية  بيانات 
الهوية والربيد االلكرتوين وتوثيق 
ومطابقة  التحقيق  ال��ه��ات��ف،  رق���م 
ال���ربي���د االإل����ك����رتوين، اإن�������ش���اء رقم 
الرقمية،  ال��ه��وي��ة  ل��ت��ط��ب��ي��ق  ���ش��ري 
احل�شاب  توثيق  احل�����ش��اب،  ت�شديق 

والب�شمة،  ال��ه��وي��ة  ب��ي��ان��ات  وق����راءة 
االن���ت���ه���اء م���ن ال��ت��وث��ي��ق م���ن خالل 

االأجهزة الذاتية.
واأكدت اخلطوات على اأهمية حتميل 
ال�شخ�شي  ال��ه��ات��ف  م���ن  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
وذلك  االأم����ر،  ويل  ول��ي�����س  للطالب 
والتوقيع  ال��ب�����ش��م��ة  اإ����ش���اف���ة  ب��ع��د 
الهيئة  ن�����ظ�����ام  يف  االإل��������ك��������رتوين 
ليتم  واجلن�شية،  للهوية  االحت��ادي��ة 
التطبيق  دخ�����ول  يف  ال���ب���دء  ب��ع��ده��ا 
" العربية واالإجنليزية"،  وباللغتني 
وق��������راءة امل���ع���ل���وم���ات وامل���الح���ظ���ات 
ل��ي��ت��م بعدها  ب��ال��ت��ط��ب��ي��ق،  اخل��ا���ش��ة 
اإن�����ش��اء احل�����ش��اب اخلا�س  ال��ب��دء يف 
الطالب  ل���دى  ك���ان  )اإن  ب��ال��ط��ال��ب 
ح�شاب يتم تخطي هذه املرحلة(، مع 
اخلا�شة  واالأح��ك��ام  ال�شروط  ق��راءة 

بالتطبيق.
م�����ش��ح بطاقة  وت��ن��اول��ت اخل���ط���وات 
وال�شماح  بياناتها  وق����راءة  ال��ه��وي��ة 

مع  للكامرا،  بالو�شول  للتطبيق 
م�شح بطاقة الهوية الوجه االأمامي 
م��ن خ��الل مترير  وك��ذل��ك اخللفي 
اعتماد  م��ع  ال��ه��وي��ة،  ال��ك��ام��را على 
اإكمال  ومتابعة  ال�شخ�شية  البيانات 
رقم  اإدراج  بعدها  ليتم  الت�شجيل، 
ال����ه����ات����ف وال�����ربي�����د االإل�����ك�����رتوين 
وت��وث��ي��ق رق���م ال��ه��ات��ف، ي��ت��م بعدها 
التحقق،  برقم  ن�شية  ر�شالة  اإر�شال 

لتكتمل عملية الت�شجيل بنجاح.
تتمثل  اخل���ط���وات  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
الربيد  ومطابقة  التحقق  يف  اأي�شاً 
االإل��ك��رتوين، واإر���ش��ال رم��ز التحقق 
ع����ن ط���ري���ق ال����ربي����د االإل����ك����رتوين 
اأي�شاً  املهمة  لتنتهي  الرمز  وكتابة 
ال�شري  ال����رق����م  واإن���������ش����اء  ب���ن���ج���اح، 
واإن�شاء  الرقمية  ال��ه��وي��ة  للتطبيق 
اإدخاله  واإع����ادة  اأي�����ش��اً  تعريفي  رم��ز 
بنجاح  اخل��ط��وة  واإمت����ام  ومطابقته 
من خالل ظهور االإ�شارة اخل�شراء.

خطوات  ع����دة  وج�����ود  اإىل  ول��ف��ت��ت 
اأقرب  وم��ع��رف��ة  احل�����ش��اب  لت�شديق 
اإمتام  يتم  ذاتية، حيث  جهاز خدمة 
" ح�شاب  املبدئي  الت�شجيل  خطوات 
وترقية  التحديث  مبدئي" ويطلب 
احل�شاب، وذلك بتحويل احل�شاب من 
" "موثوق"،  ح�شاب  اإىل  "اأ�شا�شي"، 
والذي �شيمكن الطالب من الدخول 
والبدء  الوطنية  اإىل موقع اخلدمة 
يف الت�شجيل يف التطبيق، مع اإمكانية 
ال��ف��رز مل��ع��رف��ة االأج���ه���زة م��ن خالل 
برنامج  تفعيل  مع  االإم���ارة،  اختيار 

اخلرائط والتوجه للجهاز.
توثيق  ك��ذل��ك  اخل��ط��وات  وت�شمنت 
ح�������ش���اب ال����ه����وي����ة ال����رق����م����ي����ة، من 
خ����الل اأج���ه���زة اخل���دم���ة ال���ذات���ي " 
KIOKS"، وقراءة بيانات الهوية 
والب�شمة، وقيام الطالب بوع االأ�شبع 
الهوية،  امل�شجلة يف  الب�شمة  لقراءة 
الذاتية  اخل���دم���ة  جل��ه��از  وال��ت��ق��دم 

مع  التطبيق،  ا�شتخدام  يف  وال��ب��دء 
اجلهاز  ال��ط��ال��ب يف  ه���وي���ة  اإدخ������ال 
وتاأكيد  واإدخ�����ال  ب��ي��ان��ات��ه��ا،  ل���ق���راءة 

كلمة املرور للتوقيع الرقمي.
مالحظات  ع�����دة  ال���������وزارة  واأب��������دت 
اإل��ي��ه��ا خالل  االن��ت��ب��اه  الطلبة  ع��ل��ى 
اإع����������ادة فتح  ال���ت�������ش���ج���ي���ل، وج��������وب 
م�شتوى  م���ن  وال��ت��ح��ق��ق  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
قبل  وامل�شتندات،  والتوقيع  احل�شاب 
ويف  الذاتية،  اخلدمة  جهاز  مغادرة 
للطالب،  ه���وي���ة  وج�����ود  ع����دم  ح����ال 
يتوجب مراجعة اأقرب مركز �شعادة 
للهوية  االحتادية  للهيئة  متعاملني 
اإ�شافة  الإج�����راء  وذل����ك  واجل��ن�����ش��ي��ة 
الهوية  بطاقة  اإزال����ة  م��ع  الب�شمة، 
احل�شاب،  ترقية  م��ن  االن��ت��ه��اء  بعد 
ال�شرية  عالية  م��رور  كلمة  واختيار 
مرور  كلمة  من  مكونة  واحل�شا�شية 
اأح��رف واأرقام   6 معقدة ال تقل عن 
ورم����وز وع���دد ال ي��ق��ل ع��ن 6 اأرق���ام 
�شغرة  اإجنليزية  حروف  ويت�شمن 
ليتم  ورم���وز،  اأي�شاً  واأرق���ام  وك��ب��رة 
الت�شجيل  عملية  من  التاأكد  بعدها 

يف نظام.

اأمني عام )موهبة( ي�شيد بجائزة خليفة الرتبوية يف تعزيز ثقافة البتكار تعليميا واأكادمييا
•• الريا�ض - وام:

عبدالعزيز  امللك  ملوؤ�ش�شة  العام  االأم��ني  املتحمي  �شعيد  بن  �شعود  الدكتور  معايل  رفع 
التهاين   ، كافة  املوؤ�ش�شة  من�شوبي  وبا�شم  "موهبة" با�شمه  واالإب��داع  للموهبة  ورجاله 
اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، و�شمو 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س 
جمل�س اأمناء جائزة خليفة الرتبوية، واأمانة اجلائزة على جناح الدورة الرابعة ع�شرة 
للجائزة التي جرت يف ظروف ا�شتثنائية ي�شهدها العامل ب�شبب جائحة كورونا، و�شجلت 
املتعلقة  ا�شرتاتيجيتها  يف  جديداً  متيزاً  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  خاللها  من 
الر�شينة  والتعليمية  الرتبوية  اجلوائز  ودعم  بعد،  عن  والتعلم  االأعمال  با�شتمرارية 

على م�شتوى الوطن العربي.

وفازت اململكة العربية ال�شعودية ممثلة يف موؤ�ش�شة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة 
ع�شرة  الرابعة  لدورتها  الرتبوية  خليفة  جل��ائ��زة  االأول  باملركز  "موهبة"،  واالإب����داع 
2021 ، عن فئة املوؤ�ش�شات للم�شاريع والربامج التعليمية املبتكرة على م�شتوى الوطن 

العربي عن "برنامج ف�شول املوهوبني".
واأكد معايل اأمني عام "موهبة" حر�س جائزة خليفة الرتبوية على تعزيز ثقافة االبتكار 
يف امليدان التعليمي واالأكادميي وترجمة ر�شالتها النبيلة من خالل متيز جماالتها .. 
م�شرا اإىل اأن جهود دولة االإمارات ال�شقيقة تر�شخ االبتكار يف منظومة التعليم حملياً 

وعربياً ودولياً، وتتبنى تر�شيخ االبتكار ثقافة عمل وممار�شة يومية يف املجاالت كافة.
املختلفة  العلمي  التاأهيل  م�شتويات  من  حققت  ما  وبقدر  التعليمية  العملية  اإن  وقال 
املناهج  تطوير  يف  ال����دوؤوب  العمل  يتطلب  ومت�شاعد  م�شتمر  حت��د  يف  ال��ي��وم  ن��راه��ا 
وو�شع اخلطط الرامية اإىل حتقيق امل�شتوى املطلوب يف مواكبة ت�شارع التطور التقني 

وا�شتيعاب م�شتجدات التكنولوجيا احلديثة.
واأ�شاد معايل الدكتور املتحمي بكون جائزة خليفة الرتبوية يف �شدارة اجلوائز الرتبوية 
ودعم  واكت�شاف  التميز  ثقافة  لتعزيز  و�شعيها  ودول��ي��اً،  واإقليمياً  حملياً  املتخ�ش�شة 
مبادرات  وتد�شني  للتاألق  وا�شعا  اأمامهم  الباب  وفتح  التعليمية  املنظومة  يف  املبدعني 
"موهبة"  فوز  اأن  واأ�شاف  االإم��ارات وخارجها.  التعليمي يف  االأداء  تعزز من  وم�شاريع 
ت�شر بخطوات  التي  للموؤ�ش�شة  اإ�شافة كبرة  يعد  العام  الرتبوية هذا  بجائزة خليفة 
وا�شحة وبح�شور عاملي، حققت فيها 400 اإجناز دويل حتى االآن يف جمال امل�شابقات 

العلمية.
يذكر اأن موؤ�ش�شة "موهبة" اأخذت على عاتقها مهمة التنقيب والك�شف عن املوهوبني 
يف اململكة العربية ال�شعودية ودول اخلليج ومتكينهم وفق اأحدث املناهج العاملية و�شمن 

اأف�شل برنامج �شامل لرعاية املوهوبني يف العامل، لرعايتهم وتنمية قدراتهم.

•• دبي-الفجر: 

افتتح �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم، رئي�س �شلطة واحة دبي لل�شيليكون، 
التعليمية  الطبية  املوؤ�ش�شات  اإح��دى  ال��ذك��ي،  اجلامعي  فقيه  م�شت�شفى  اأم�����س، 

الرائدة يف واحة دبي لل�شيليكون. 
االأولية  الرعاية  خدمات  �شريراً،   350 ي�شم  ال��ذي  الذكي  امل�شت�شفى  ويوفر 
والثانوية والتخ�ش�شية من خالل اأبرز اخلرباء الطبيني �شمن 55 تخ�ش�شاً، 
ال��ع��الج��ي��ة لنحو  ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه  ال��ت��ق��ن��ي��ات،  ب���اأح���دث  امل�شت�شفى  ك��م��ا ج��ه��ز 
700،000 مري�س �شنوياً، ورعاية املجتمعات يف دولة االإمارات واملنطقة ب�شكل 

عام.
الرئي�س  نائب  ال��زرع��وين،  ال��دك��ت��ور حممد  �شعادة  ال��زي��ارة  خ��الل  �شموه  راف��ق 
والرئي�س التنفيذي ل�شلطة واحة دبي لل�شيليكون و�شعادة عو�س �شغر الكتبي، 
فقيه  جمموعة  رئي�س  فقيه،  م��ازن  والدكتور  دب��ي  يف  ال�شحة  هيئة  ع��ام  مدير 
للرعاية  فقيه  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  فقيه،  وعمار  ال�شحية  للرعاية 
فقيه  مل�شت�شفى  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ج���ول،  حم��م��د  ف���احت  وال��دك��ت��ور  ال�شحية 
للم�شت�شفى  املختلفة  املرافق  �شموه  تفقد  حيث  امل�شوؤولني،  من  وعدد  اجلامعي 

اجلامعي الذي ميتد على م�شاحة مليون قدم مربع، 
واطلع �شموه على تقنيات الت�شخي�س املبتكرة بامل�شت�شفى واأنظمة �شرف االأدوية 
بالكامل  اآل��ي��ة  �شيدلية  اأح���دث  ذل��ك  ويت�شمن  ال��ب��ي��ان��ات.  مب�شاعدة  امل��وؤمت��ت��ة 
الإتاحة  تطويره  مت  والذي  املحمول  للهاتف  الذكي   FUH Care وتطبيق
بامل�شت�شفى،  الطوارئ  ق�شم  �شموه  زار  كما  ب�شهولة.  للمر�شى  ال�شحية  االإدارة 
والذي يعد اأحد اأكرب اأق�شام الطوارئ �شمن م�شت�شفيات القطاع اخلا�س يف دبي، 
وميتد على م�شاحة 35،000 قدم مربع، واملجهز ب�شكل كامل بغرف العمليات 

املتقدمة واالأ�شعة والت�شخي�س، وتقع هذه املرافق على م�شافة متقاربة لت�شريع 
عمليات نقل املر�شى وتوفر الوقت ال�شروري يف احلاالت العاجلة، وهو اأمر بالغ 

االأهمية للحد من الوفيات وحتقيق اأق�شى قدر من التعايف.
ن �شموه جهود امل�شت�شفى يف تعزيز بيئة االبتكار والتعليم والتدريب الطبي  وثمرّ
كاأول م�شت�شفى تعليمي يف دبي، م�شدداً �شموه على اأهمية توفر تعليم طبي عاملي 
امل�شتوى لالأجيال املقبلة من االأطباء ومقدمي خدمات الرعاية ال�شحية يف دولة 

االإمارات، ومبا ي�شهم يف احلد من االعتماد على ا�شتقدام املواهب الطبية. 
واأكد �شموه اأن تعزيز م�شارات البحث والتطوير واالبتكار التكنولوجي خا�شة يف 
جمال الطب والرعاية ال�شحية لتح�شني حياة االإن�شان ي�شكل جمااًل م�شتقبلياً 
العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  املحوري  القطاع  هذا  يف  العاملة  للموؤ�ش�شات  واع��داً 
ونقل  واإنتاج  االبتكار  ن  متكرّ متكاملة  منظومة  من  دبي  تقدمه  ما  اإىل  بالنظر 
والثورة  اال�شطناعي  الذكاء  تطبيقات  من  باال�شتفادة  املواهب  وتاأهيل  املعرفة 
ال�شناعية الرابعة والتكنولوجيا احليوية ملا فيه االرتقاء بجودة حياة جمتمعات 

امل�شتقبل وحماية �شحتها. 
43 ع��ام��اً يف جم��ال ال��رع��اي��ة ال�شحية،  اإرث��ه��ا املمتد الأك��ر م��ن  اإىل  وا���ش��ت��ن��اداً 
يف  ال��رائ��دة  ال�شعودية  املجموعة  ال�شحية"،  للرعاية  "فقيه  جمموعة  تتو�شع 
قطاع الرعاية ال�شحية، لتقدمي خدماتها املتميزة يف دولة االإمارات، حيث يلتزم 
امل�شت�شفى بدعم اجلهود الرامية لرت�شيخ مكانة دولة االإم��ارات كمركز رائد يف 

الرعاية ال�شحية املتميزة والبحوث الرائدة يف هذا املجال.
وعند اكتماله، �شيوفر احلرم اجلامعي الواقع بجوار امل�شت�شفى دورات جامعية 
امل�شاعدة مثل العالج الطبيعي  العلوم ال�شحية  التمري�س والطب ودرا�شات  يف 

والتدريب على رعاية الطوارئ، اإىل جانب �شهادات الدرا�شات العليا.
فقيه  م�شت�شفى  "افتتاح  ال���زرع���وين:  حممد  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  ق��ال  جانبه  م��ن 

م�شهد  اإىل  متميزة  اإ�شافة  ي�شكل  لل�شيليكون،  دب��ي  واح��ة  يف  ال��ذك��ي  اجلامعي 
الرعاية ال�شحية املتقدمة بدبي ودولة االإمارات، وي�شهم يف تعزيز جودة احلياة، 
احل�شرية  دب��ي  خطة  �شمن  واالبتكار  للمعرفة  كمركز  ال��واح��ة  من  وي�شتفيد 
ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة  مع  متا�شياً  الذكية،  دب��ي  ا�شرتاتيجية  ويدعم   ،2040
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 

حاكم دبي "رعاه اهلل" بجعل دبي املدينة االأف�شل للحياة يف العامل." 
اخلا�س  ال�شحي  القطاع  تعُد  الهيئة  "اإن  الكتبي  �شغر  عو�س  �شعادة  وق��ال 
مب�شت�شفياته ومراكزه ال�شحية وعياداته الطبية �شريكاً ا�شرتاتيجياً لها، وهي 
واخلا�شة  احلكومية  ال�شحية  املن�شاآت  اأدوار  اأن  م��وؤك��داً  ال�شراكة،  بهذه  تعتز 
متكاملة وهدفها واحد، وهو خدمة النا�س واالرتقاء مب�شتوى اخلدمات الطبية 
اإىل اأعلى درجات التناف�شية".  واأ�شار اإىل اأن مناخ اال�شتثمار الذي تتميز به دبي، 
دبي،  لال�شتقرار يف  منها  العاملية  وال�شيما  اخلا�شة  امل�شت�شفيات  الذي حفز  هو 
مو�شحاً اأنه يف �شوء ذلك تعمل الهيئة ب�شكل متوا�شل على مناء القطاع ال�شحي 
اخلا�س، وزيادة فر�س ا�شتثماراته، مبا يخدم توجهات دبي وتطلعاتها يف نظام 

�شحي عاملي يحتذى به.
ال��ي��وم بف�شل ج��دي��د يف م�شرة  "نحتفل  ف��ق��ي��ه:  م���ازن  ال��دك��ت��ور  ق���ال  ب����دوره، 
توثيقها  بف�شل  الطبية  للخدمات  ك��م��زود  ال�شحية  للرعاية  فقيه  جمموعة 
ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  ال�شحي  املجتمع  مع  وامل�شتمرة  القوية  للعالقات 
واالإمارات العربية املتحدة واملنطقة. ويقع التميز الطبي يف �شميم كل ما نقوم 
به ونتطلع اإىل تقدمي امل�شاهمة االإيجابية يف تطوير قطاع الرعاية ال�شحية يف 
بالتقنيات  واملدعم  الذكي  امل�شت�شفى  املتحدة من خالل  العربية  االإم��ارات  دولة 

املتطورة التي تركز على تلبية احتياجات املر�شى".
وقال الدكتور فاحت حممد جول: "ت�شرفنا با�شتقبال �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد 

اإرث جمموعة  اإىل  ا�شتناداً  ر�شمياً.  اآل مكتوم الفتتاح م�شت�شفى فقيه اجلامعي 
بالتميز  التزامنا  �شنوا�شل  43 عاماً،  املمتد على مدار  ال�شحية  للرعاية  فقيه 
من خالل الرعاية ال�شريرية والتعليم والبحث، ومبا يدعم روؤية دولة االإمارات 
الرامية اإىل �شمان متتع مواطنيها واملقيمني فيها باأف�شل جودة للحياة. ومن 
هذا املنطلق، ين�شب تركيزنا دائماً على منح االأولوية لرعاية املر�شى، وت�شخر 
ال�شحية، لتحقيق  الرعاية  التكنولوجي ل�شمان فعالية وكفاءة عملية  التطور 

اأف�شل نتائج للمر�شى".
ويوفر  متكامل،  �شحية  رعاية  من��وذج  على  اجلامعي  فقيه  م�شت�شفى  ويعتمد 
جمموعة كاملة من اخلدمات تت�شمن زيارات امل�شت�شفى واال�شت�شارات عن بعد 
خالل  من  املر�شى  تعايف  لت�شهيل  امل�شت�شفى  ت�شميم  ومت  املنزلية.  وال��زي��ارات 
بيئة  تعزز  التي  الوافرة  ال�شم�س  اأ�شعة  مع  والطبيعية  اخل�شراء  البيئة  توفر 
التعايف. كما ي�شتخدم امل�شت�شفى نهج الفريق متعدد التخ�ش�شات، بتوفر فريق 
من االأطباء لتقييم احتياجات املر�شى وتخطيطها واإدارتها ب�شكل م�شرتك، ما 
يعزز �شبل الت�شخي�س الدقيق ويقدم نتائج اأف�شل وي�شمن التعايف ب�شكل اأ�شرع.

حيث  امل�شت�شفى،  بها  يتميز  ال��ت��ي  الهامة  امل��ي��زات  اأح���د  ال���والدة  ق�شم  يعد  كما 
ي�شم ثمانية مراكز والدة �شاملة. و�شتحظى احلوامل بالرعاية املثلى وجتربة 
مميزة خالل جميع مراحل الوالدة داخل غرفة واحدة، من الوالدة و�شواًل اإىل 
اأحوا�س للوالدة وغرف عمليات  اأي�شاً ثمانية  الر�شاعة والتعايف. وي�شم املركز 
جناحاً  اأي�����ش��اً  امل�شت�شفى  وي�شم  امل��راف��ق.  م��ن  العديد  وغ��ره��ا  م��رك��زة  وعناية 
معزواًل للوالدة للمري�شات اللواتي ثبتت اإ�شابتهن بفرو�س "كوفيد19". ومت 
ت�شميم امل�شت�شفى املكون من اأربعة مباٍن لعزل �شريع، وجاهزية تامة ملواجهة اأي 
تف�شي لالأمرا�س ب�شكل فعال مع �شمان ا�شتمرارية الرعاية ال�شحية للعالجات 

االختيارية.

افتتح م�ست�سفى فقيه اجلامعي الذكي يف واحة دبي لل�سيليكون

اأحمد بن �شعيد: امل�شت�شفى يعزز بيئة البتكار والتعليم 
والتدريب الطبي كاأول م�شت�شفى تعليمي يف دبي

والإمارات  بدبي  املتقدمة  ال�سحية  الرعاية  مل�سهد  متميزة  اإ�سافة  • د.الزرعوين: 
اخلا�س القطاع  م�ست�سفيات  مع  ال�سرتاتيجية  ب�سراكتها  تعتز  دبي(  )�سحة  • الكتبي: 

• د. مازن فقيه : تقنيات ذكية متطورة تركز على تلبية احتياجات املر�سى

•• عجمان -الفجر:

عجمان  اأ���ش��واق  وجمعية  عجمان  يف  النقل  هيئة  اأب��رم��ت 
للمتعاملني،  التو�شيل  خدمات  لتقدمي  عقداً  التعاونية 
ولرفع  اجلمعية  متعاملي  ت��وق��ع��ات  تلبية  ب��ه��دف  وذل���ك 
للمحافظة  و  الطلبات  نقل  بو�شيلة  اال�شرتاطات  م�شتوى 
اأو  م��ربدة  كانت  ���ش��واء  اجلمعية  م��ن  امل�شرتاة  ال�شلع  على 
جافه ل�شمان تو�شيلها يف اأف�شل حالة مع مراعاة �شروط 
االإج��راءات االإحرتازية  الوقاية وال�شالمة والتي تت�شمن 

املطبقة يف جميع مركبات هيئة النقل.   
و�شهد مرا�شم توقيع العقد �شعادة املهند�س عمر بن عمر 
امل��ه��ري م��دي��ر ع���ام هيئة ال��ن��ق��ل و���ش��ع��ادة ���ش��ام��ي حممد 

دمياطي املدير العام جلمعية اأ�شواق عجمان التعاونية. 
 "Route" ويعترب هذا التعاقد االأول للعالمة التجارية

وال���ت���ي ت�����ش��ت��ه��دف رف����ع م�����ش��ت��وى خ���دم���ات ال��ت��و���ش��ي��ل يف 
اإمارة عجمان لتعزيز جتربة العمالء من �شاكني وزائري 

االإمارة.  
لقطاع  التنفيذي  املدير  املطرو�شي  �شقر  اأحمد  واأو���ش��ح 
اأن�شطة  تنويع  ي�شتهدف  القطاع  اأن  التجارية  اخل��دم��ات 
ال��ه��ي��ئ��ة امل���ق���دم���ة ل��ل��ج��م��ه��ور م���ن خ����الل ت���وف���ر خدمة 
يف  امل�شابهة  ب��االأع��م��ال  االرت��ق��اء  ب��ه��دف  عالية  ج���ودة  ذات 
اأن ذل��ك ي��اأت��ي رغ��ب��ًه م��ن الهيئة يف  اإىل  االإم�����ارة، م�����ش��راً 
و�شع ا�شرتاطات ومتطلبات من الواجب توافرها يف هذه 
اخلدمات ومنها خدمة تو�شيل الطلبات من حيث �شالمة 
واالرتقاء  النقل  مركبات  ونوعيه  التخزين  اآلية  و  ال�شلع 
توافر  القطاع من حيث  بهذا  العاملني  ال�شائقني  بنوعية 
اال�شرتاطات والتعليمات عن كيفيه التعامل مع اجلمهور 

والتوا�شل معهم

تعاون بني هيئة النقل بعجمان واأ�شواق 
عجمان لتوفر خدمات التو�شيل  

)الرتبية( حتدد 9 خطوات للت�شجيل الإلكرتوين 
لطلبة ال� 12 امل�شتهدفني للخدمة الوطنية

من   • التحقق 
رقم الهاتف 

والربيد 
الإلكرتوين 
ورقم الهوية

• اأهمية حتميل  
التطبيق من 

الهاتف ال�سخ�سي 
للطالب ولي�س 
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املخطر اليه 1 : اي ايه ا�س لوتاه للمقاوالت - اجلن�شية: االإمارات.

العنوان : دبي - مكتب رقم 3 ملك ابراهيم �شعيد احمد لوتاه - ام الرمول. ت : 0522333334
املخطر اليه 2 : ح�شن ابراهيم �شعيد لوتاه - اجلن�شية: االإمارات.

العنوان: دبي - مكتب رقم 3 ملك ابراهيم �شعيد احمد لوتاه - ام الرمول. ت : 0522333334
مو�شوع االإخطار : اإخطار عديل للوفاء مببلغ )141،696.620( درهم 

الوقائع:- حيث ان املخطر اإليه قد حرر ل�شالح املخطر 6 �شيكات و بياناتهم كالتايل :
- �شيك رقم  100745  بتاريخ 2021/2/28 بقيمة 79،167.65 وامل�شحوب على بنك دبي االإ�شالمي حيث اأن ال�شيك ال يقابله 

ر�شيد قابل لل�شحب
- �شيك رقم 100751 بتاريخ 2021/2/28 بقيمة 1،698.45 1 وامل�شحوب على بنك دبي االإ�شالمي ، حيث اأن ال�شيك ال  يقابله 

ر�شيد قابل لل�شحب
اأن ال�شيك ال يقابله  5،306.70 وامل�شحوب على بنك دبي االإ�شالمي حيث  2021/2/28 بقيمة   100732 بتاريخ  - �شيك رقم 

ر�شيد قابل لل�شحب
8،426.36 وامل�شحوب على بنك دبي االإ�شالمي ، حيث اأن ال�شيك ال يقابله  2021/2/28 بقيمة  100775 بتاريخ  - �شيك رقم 

ر�شيد قابل لل�شحب
ال�شيك ال  اأن  حيث   ، االإ�شالمي  االإمارات  بنك  على  وامل�شحوب   525.00 بقيمة   2021/2/28 بتاريخ   100728 رقم  �شيك   -
مقابله ر�شيد قابل لل�شحب - �شيك رقم 100670 بتاريخ 2021/2/28 بقيمة 36،572.46 وامل�شحوب على بنك دبي االإ�شالمي 

، حيث اأن ال�شيك ال  يقابله ر�شيد قابل لل�شحب.
حاول املخطر حت�شيل قيمة ال�شيك من املخطر اإليه بالطرق الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى  بناء على ذلك يعلن املخطر املخطر 
اإليه ب�شرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرتة اأق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ اإ�شتالمه االإخطار واال �شوف يقوم باإتخاذ االإجراءات القانونية 

لذلك.  وعليه يلتم�س املخطر من �شعادة الكاتب العدل بال�شارقة اإخطاركم بهذا ر�شميا
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

ا�شامه  ا�شيل  امل��دع��و/  فقد 
ح�شن ال�شعداوى ، فل�شطني   
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)5199708( من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم  

 0559441229

فقدان جواز �شفر
ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ اح�������الم 
مومن ، امل��غ��رب   اجلن�شية 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )1 3 0 2 5 7 6 8 K (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

 0502775359

فقدان جواز �شفر
�شري�س  جاى  املدعو/  فقد 
الفلبني     ، ارن��اي��ز  م��ي��ن��دوزا 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )A1759994P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

    0561526798

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو/ رانيه حممد بدر 
ال��دي��ن اح��م��د حم��م��د ، م�شر  
اجل��ن�����ش��ي��ة ج�����واز ���ش��ف��ره رقم 
)A07219131( - يرجى 
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم�����ن 
اقرب  او  امل�����ش��ري��ة  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر

ف��ق��د امل���دع���و/ دي���ل���وار ح�شني 
ب���ن���غ���الدي�������س   ، اهلل  ك���������رمي 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج�����واز ���ش��ف��ره رقم 
ممن  يرجى    )0147414(
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
مركز  اق��رب  او  البنغالدي�شية 

�شرطة باالمارات. 

فقدان جواز �شفر

عبدالرحمن  امل����دع����و/  ف��ق��د 
�����ش����وري����ا   ، احل����ل����ب����ى  خ�����ال�����د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج�����واز ���ش��ف��ره رقم 
  )N 0 1 3 3 9 8 8 4 6 (
عليه  ي����ع����ر  مم������ن  ي�����رج�����ى 
او  ال�شورية  بال�شفارة  ت�شليمه 
اقرب مركز �شرطة باالمارات.   

فقدان جواز �شفر
�����ش����ر فلك  امل������دع������و/  ف����ق����د 
باك�شتان   ، ام�������ني  حم����م����د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)AA8769463(  يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر



اخلميس   8  إبريل   2021  م   -   العـدد   13210  
Thursday    8  April   2021   -  Issue No   13210

10

عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• لوك الليربتي

  ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ه���زمي���ة دون����ال����د ت���رام���ب يف 
بناء جدار على  اأن فكرة  اإال  االأخ��رة،  االنتخابات 
الواليات  املك�شيك عن  التي تف�شل  كامل احل��دود 

املتحدة ال تزال منت�شرة.
نيويورك  زاوي����ة يف �شحيفة  ك��ات��ب  اأع����اد  وق���د     
النقا�س.  اإىل طاولة  االأم��ر  �شتيفنز،  تاميز، بريت 
ولئنا كان هذا االخر اأحد اأكر الكتاب حمافظة 
من  ل��ي�����س  �شتيفنز  ف����اإن  ن���ي���وي���ورك،  �شحيفة  يف 
م��وؤي��دي دون��ال��د ت��رام��ب. ف��ل��م��اذا ي��ع��اد ط��رح هذا 
امل�شروع بينما ي�شيطر الدميقراطيون وجو بايدن 

على ال�شلطة ال�شيا�شية يف وا�شنطن؟
   م��ن ال��ب��داي��ة، ي��ع��رتف ال��ك��ات��ب ب��ح��دود فعالية 
باأي  ل��ن ي�شحح  امل����ادي  ف��ه��ذا احل��اج��ز  اجل�����دار. 
للعديد  واالجتماعية  االقت�شادية  امل�شاكل  ح��ال 
فرحني  بلدهم  يغادروا  مل  الذين  املهاجرين  من 
الواليات  ب��اأن  الت�شور  يغر  ول��ن  خاطر،  وبطيب 

املتحدة ال تزال ت�شكل االأر�س املوعودة.
التي  االأخ����رى  احل��ل��ول  �شتيفن�س  ينكر  ال  كما     
ت�شجيع  ينبغي  اجل���دار.  ب��ن��اء  معار�شو  يعر�شها 
وتدريب  متويل  وكذلك  التكنولوجيا،  ا�شتخدام 

الوكاالت امل�شوؤولة عن اإدارة االأمن.
   وي�شتمر الكاتب يف االعتقاد، باأنه �شيكون للجدار 
تاأثر رادع كبر، مع املوافقة على اأن اجلدار يظل 
يبة،  والررّ الت�شامح  ع���دم  ع��ن  ي��ع��ربرّ  ا  �شلبيرّ رم���زا 
تهوًرا  امل��ح��اوالت  اأك���ر  ل��وق��ف  ���ش��روري��ا  و�شيكون 

وخطورة، حتى لو مل يكن طريقة م�شمونة.
بالده  ت��واج��ه  اأن  م��ن  �شتيفن�س  بريت  ويخ�شى     
اأزم�����ة مم��اث��ل��ة ل��ت��ل��ك ال��ت��ي ���ش��ه��دت��ه��ا اأوروب������ا عام 
2015. ومن وجهة نظره، فاإن احلرمان من اأداة 

اإ�شافية للحد من زيادة املهاجرين ال ميكن اإال اأن 
ي�شاهم يف تطوير حركات اليمني املتطرف، مثلما 

كان احلال يف فرن�شا اأو اأملانيا.
ا،  اأي�شً الدميقراطيني  العمود اىل  كاتب  ح  ويلورّ    
للتفاو�س.  ك��راف��ع��ة  اجل���دار  ا���ش��ت��خ��دام  باإمكانية 
فمن خالل ت�شجيع تطوير م�شروع يتمتع بتاأييد 
اجلمهوريني املوالني لدونالد ترامب، ميكن بناء 
احلزبني  من  ج��ادة  �شيا�شة  اأول  وكتابة  اجل�شور، 

خالل الثالثني عاًما املا�شية.
   هل اقتنعتم؟ �شخ�شيا ال. مل يقت�شر �شتيفن�س 
اجلمهورية  امل��ع��ار���ش��ة  اأه��م��ي��ة  م��ن  التقليل  ع��ل��ى 
فح�شب، بل يوؤكد هو نف�شه، اأن هذا البناء ال ميكن 

اأن يتحقق ل�شنوات عديدة.
التكلفة  ت��ق��ي��ي��م��ات  يف  ذل�����ك،  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة     
اخلرباء  م��ن  ال��ع��دي��د  وق��ف  ال�شابقة،  والفاعلية 
�شد اجلدار. ان مثل هذا االإجراء املكلف، لن يقدم 

�شوى القليل من العائد على اال�شتثمار.
�شحري،  االمريكان، ال يوجد حل  ول�شوء حظ     
وعلى مدى ق�شر، لت�شحيح هذه امل�شكلة املتكررة. 
كان “بناء اجلدار” �شعاًرا فعااًل، وميكن القول اإنه 
“اأكر جاذبية” �شيا�شيا من احللول التي تتطلب 

الوقت واملال والطاقة.
التعاون مع  بايدن تراهن على  اإدارة  واإذا كانت     
ا  اأي�شً عليها  فان  اإن�شانية،  ومنظمات  اأخ��رى  دول 
اال���ش��ت��ث��م��ار يف ت��ك��وي��ن ال��ع��ام��ل��ني ع��ل��ى احل����دود، 
وت��وف��ر امل��زي��د م��ن االع���وان الإدارة ال��ع��دد الكبر 
يدخلون  ملن  اأف�شل  اللجوء، ومراقبة  من طالبي 
لدرا�شة  منا�شبة  اإدارة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ب�����ش��روط، 
اأك���ر جناعة  ا�شتثمارا  راأي���ي  يف  ح��ال��ة، متثل  ك��ل 

ومردودية.
ترجمة خرة ال�شيباين

هل على بايدن اإمتام جدار ترامب...؟

*اأ�شتاذ تاريخ، وحما�شر، ومعلق �شيا�شي كندي خمت�س يف ال�شيا�شة والتاريخ االأمريكيني

  حزب ي�شاري يف غرينالند يفوز بالنتخابات الربملانية 
•• كوبنهاغن-اأ ف ب

عار�س  انتخابية  حملة  خلفية  على  غرينالند  جزيرة  انتخابات  يف  بيئي  ي�شاري  حزب  فاز 
�شبه  نتائج  ح�شب  الت�شريعي،  اال�شتحقاق  حم��ور  �شكرّل  للجدل  مثر  تعدين  م�شروع  فيها 
نهائية �شدرت اأم�س االأربعاء. وح�شد حزب اإينويت اأتاكتيغيت ن�شبة %36،6 من االأ�شوات، 
2018، بح�شب عملية  بانتخابات  اإ�شافية مقارنة  نقطة   11 له منحته  نتيجة  اأف�شل  يف 
فرز االأ�شوات التي كانت قد �شارفت على خواتيمها عند ال�شاعة 04،30 بالتوقيت املحلي 
)06،30 بتوقيت غرينت�س(. وقال رئي�س احلزب موتي ايغيده يف ت�شريح لقناة “كيو ان اآر” 

املحلية عقب ظهور النتائج، “�شكراً لل�شعب الذي منحنا الثقة لكي نعمل الأربع �شنوات«.
وحلرّ حزب �شيوموت الدميوقراطي االجتماعي اأكرب اأحزاب غرينالند والذي ي�شيطر على 
احلياة ال�شيا�شية يف اجلزيرة منذ نيلها احلكم الذاتي العام1979، ثانياً ب%29،4 من 

االأ�شوت.

بالف�شاد يف ق�شية ال�شندوق. وك�شفت ف�شيحة اإفال�س 
�شركة التطوير اال�شرتاتيجي “1 ماليزيا ديفلومبنت 
ولعب  ال��دوالرات.  احتيال مبليارات  عمليات  برهاد” 
دورا  ال�شيادي  ال�شندوق  نهب  م��ن  املاليزيني  غ�شب 
بها  مني  التي  املفاجئة  االنتخابية  اخل�شارة  يف  كبرا 
ال���رزاق احلاكم  ائ��ت��الف جنيب عبد   2018 ال��ع��ام  يف 
ال�شنة  اأخ��رى، حكمت حمكمة  2009. من جهة  منذ 
بدفع  وح���را،  نائبا  ي��زال  ال  ال��ذي  جنيب  على  املا�شية 
1،69 مليار رينغيت )344 مليون يورو( من متاأخرات 
ال�شرائب التي تعود اىل الفرتة بني 2011 و2017. 
وم�شاء الثالثاء اأعلن جنيب اأن اأجهزة ال�شرائب طلبت 
منه ت�شوية ملف �شرائبه حتت طائلة و�شعه يف خانة 

 •• كواالملبور-اأ ف ب

ي��واج��ه رئ��ي�����س ال�����وزراء امل��ال��ي��زي ال�����ش��اب��ق جن��ي��ب عبد 
الرزاق الذي ا�شتاأنف حكما ق�شائيا يف ق�شية �شندوق 
بي(،  دي  برهاد”)1ام  دي��ف��ل��ومب��ن��ت  م��ال��ي��زي��ا   1“
احتمال االإفال�س ال�شخ�شي ب�شبب عدم دفع اأكر من 
344 مليون يورو تطالبه بها م�شلحة ال�شرائب، ما 
قد ينهي حياته ال�شيا�شية. ومثل رئي�س الوزراء ال�شابق 
ا�شتئناف للطعن يف  اأم��ام حمكمة  )67 عاما( االإثنني 
غرامة  ودف���ع  ع��ام��ا   12 بحب�شه  ق�شى  ق�شائي  حكم 
بقيمة 210 مليون رينغيت )42 مليون يورو( الإدانته 

رئي�س  فان  ذلك  ح�شل  حال  ويف  ال�شخ�شي.  االإفال�س 
الوزراء ال�شابق �شيفقد مقعده يف الربملان و�شيمنع من 
الدوام  اأك��د جنيب على  انتخابات. وقد  اأي  الرت�شح يف 
واأن��ه �شحية  القانون  ال�شريبي متوافق مع  و�شعه  اأن 
“�شاأوا�شل  في�شبوك  على  وكتب  �شيا�شية.  مالحقات 
اال�شخا�س  قبل  م��ن  ترهيب  حم��اول��ة  الأي  الت�شدي 
الذين يتولون ال�شلطة” مو�شحا اأنه طلب من حماميه 
ال�شعي اىل رفع هذا االأمر ال�شريبي. ورف�شت م�شلحة 
باأي تعليق. وياأتي هذا التطور فيما  ال�شرائب االدالء 
تتناف�س تنظيمات عدة لل�شيطرة على املنظمة الوطنية 
ي��زال جنيب ع�شوا  ال��ذي ال  املتحدة، احل��زب  املاليزية 

نافذا فيه.

رئي�س الوزراء املاليزي ال�شابق يواجه احتمال الإفال�س 

نواب مقالون يف بورما يعدون ملفا حول انتهاكات حقوق الإن�شان 
املتحدة  االأمم  لدى  امل�شتقلة  التحقيق  واآلية  الرابطة  بني 

حول بورما.
بعد   2018 العام  االآل��ي��ة  ه��ذه  املتحدة  االأمم  اأن�شاأت  وق��د 
االن��ت��ه��اك��ات ال��ت��ي ارت��ك��ب��ه��ا اجل��ي�����س ال��ب��ورم��ي ���ش��د اأقلية 
الروهينغا امل�شلمة، وب��داأت يف جمع االأدل��ة على االنتهاكات 

التي ارتكبت منذ االنقالب.
يف م��ن��ت�����ش��ف اآذار-م�����ار������س ن���دد ت��وم��ا���س اأن������دروز اخلبر 
باحتمال  املتحدة،  االأمم  املكلف من قبل  امل�شتقل  الرئي�شي 

وقوع “جرائم �شد االإن�شانية«.
للمطالبة  ال����ت����ظ����اه����رات  ف�����ان  ال���ع���ن���ف،  اأع�����م�����ال  ورغ�������م 
املوظفني  اآالف  ع�شرات  م��ع  ت�شعف  مل  بالدميوقراطية 
ال���ذي���ن ي��ن��ف��ذون اإ����ش���راب���ا و���ش��ل��ل ق��ط��اع��ات ب��ك��ام��ل��ه��ا من 

االقت�شاد.
يف مانداالي، ثاين مدن البالد، نزل امل�شربون اإىل ال�شوارع  
اأم�س االأربعاء وبع�شهم رفع �شارة الثالثة اأ�شابع التي ترمز 
التوا�شل  م��واق��ع  على  ن�شرت  �شور  بح�شب  امل��ق��اوم��ة،  اىل 

االجتماعي.
ال تزال خدمة االإنرتنت مقطوعة بالن�شبة لغالبية ال�شكان 
بعدما اأمر املجل�س الع�شكري بتعليق بيانات الهاتف املحمول 

واالت�شاالت الال�شلكية.
اأزياء  وع��ار���ش��ات  مغنني  م��ن  �شخ�شية  مئة  ح���واىل  ه��ن��اك 
ن�شر  بتهمة  ت��وق��ي��ف  مب���ذك���رات  م�شتهدفة  و���ش��ح��اف��ي��ني، 

معلومات من �شاأنها الت�شبب بتمرد يف القوات امل�شلحة.
االأ�شرة  �شفوف  يف  االنق�شامات  من  الع�شكريون  ي�شتفيد 
فكرة  اأي  الثالثاء  رو�شيا  رف�شت  ال�شني،  فبعد  الدولية. 

لفر�س عقوبات على النظام.

•• رانغون-اأ ف ب

اأعلنت جمموعة نواب مقالني من حزب الزعيمة البورمية 
اأونغ �شان �شو ت�شي  اأم�س االأربعاء اأنها جمعت ع�شرات اآالف 
ارتكبها اجلي�س  التي  االإن�شان  انتهاكات حقوق  االأدل��ة على 
االأمم  حم��ق��ق��ي  اىل  و�شتنقلها  ب��ورم��ا  يف  االن���ق���الب  م��ن��ذ 
املتحدة. قتل نحو 600 مدين بينهم 50 طفال ومراهقا 
تقريبا، منذ االنقالب يف 1االأول من �شباط-فرباير الذي 
جمعية  بح�شب  دمي��وق��راط��ي��ا،  املنتخبة  باحلكومة  اأط���اح 

م�شاعدة ال�شجناء ال�شيا�شيني.
واحل�شيلة قد تكون اأعلى مع توقيف نحو 2700 �شخ�س. 
روؤية  اإمكانية  ب���دون  املفقودين  ع���داد  يف  ك��ث��رون  ويعترب 

اأقربائهم اأو حمامني.
“جلنة  ا�شم  نف�شها  على  تطلق  مقاومة  جمموعة  وقالت 
البورمية،  الت�شريعية  الهيئة  هلوتاو”،  بيداونغ�شو  متثيل 
وا�شعة  ان��ت��ه��اك��ات  يظهر  عن�شر  األ���ف   180“ تلقت  اإن��ه��ا 
ت�شمل  الع�شكريني”  ق��ب��ل  م��ن  االإن�����ش��ان  ال��ن��ط��اق حل��ق��وق 
واع��ت��ق��االت غر  والتعذيب  الق�شاء  اإط���ار  اإع��دام��ات خ��ارج 

قانونية.
نيابتهم،  من  جتريدهم  مت  الذين  ال��ن��واب  اللجنة  وت�شم 
وهن من الرابطة الوطنية من اجل الدميوقراطية، حزب 

اأونغ �شان �شو ت�شي وباتوا ين�شطون �شريا.
اإن  وقالت اللجنة التي تطالب بحق التحدث با�شم البالد 
املتحدة  االأمم  من  حمققني  االأرب��ع��اء  �شيلتقون  حماميها 

للبحث يف هذه الفظاعات املحتملة.
واأو�شحت “هدف هذا االجتماع هو البحث يف �شبل احلوار” 

غ����رمي����ود  ك�����������ارول  وت�����������ش�����رح     
اجليو�شيا�شية  امل��ح��ل��ل��ة  ب����وت����ر، 
واالأ�شتاذة  رو�شيا  يف  واملتخ�ش�شة 
ن  متكرّ ك��ي��ف  مونبلييه،  ب��ج��ام��ع��ة 
تكري�س  م���ن  ال���رو����ش���ي  ال��رئ��ي�����س 
يف  م�شرة  املطلق،  احل��اك��م  ا�ش�س 
نف�س الوقت، اىل اأن هذا القانون 
يعربرّ عن الف�شل يف جتديد احلياة 

ال�شيا�شية الرو�شية.
  *ملاذا اأطلق فالدميري بوتني 
الد�ستوري,  الإ�ـــســـالح  هـــذا 
وخــا�ــســة حــــول الــرئــا�ــســة 

الرو�سية؟
   - اأع��ل��ن ف��الدمي��ر ب��وت��ني عن 
يناير  يف  الد�شتورية  االإ�شالحات 
التعديالت  ب���ني  وم���ن   .2020
ُيعدرّ   ،1993 د�شتور  على  املهمة 
االحتاد  برئي�س  املتعلق  التعديل 
ال��رو���ش��ي م��ث��ًرا ل��اله��ت��م��ام: فهو 
يقم  مل  ���ش��خ�����س  اأي  اإن  ي���ق���ول، 
ب�شكل دائم الأكر من 25 عاًما يف 
رو�شيا ال ميكن اأن ُينتخب رئي�شا. 
املر�شح  ي��ك��ون  اأال  ي��ج��ب  وب��امل��ث��ل، 
اأجنبية  ج��ن�����ش��ي��ة  ع��ل��ى  ح���ا����ش���اًل 

•• وا�شنطن-وكاالت

من�شور  ح�شن  الليبي  ال��ك��ات��ب  ق��ال 
اإن��ه رغ��م اأن اأط���راف االأزم���ة الليبية 
�شيا�شي،  ح��ل  اإىل  تدريجياً  تتو�شل 
ف�����اإن ال��و���ش��ع ال ي�����زال حم��ت��دم��اً يف 
ع  التو�شرّ ب��ات  بحيث  وحولها،  البالد 
�شمال  ُي��ه��دد حلف  ليبيا  ال��رتك��ي يف 
موقع  يف  من�شور،  وكتب  االأطل�شي. 
اأنه يف الوقت  “مودرن ديبلوما�شي”، 
نف�شه، فاإن لغياب اال�شتقرار يف ليبيا 
تاأثر �شلبي على العالقات الدولية، 
مبا يف ذلك التناق�شات املتزايدة بني 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني، وتثر  ال�����ش��رك��اء 
خا�شًة  الرتكية  الع�شكرية  االأن�شطة 
خم���اوف ث��الث��ة اأع�����ش��اء ع��ل��ى االأقل 
واإيطاليا،  ف��رن�����ش��ا،  ه���ي  ال��ن��ات��و،  يف 

واليونان.
وتتاأثر العالقات بني اأنقرة و�شركائها 
�شلباً  االأط���ل�������ش���ي  ����ش���م���ال  ح���ل���ف  يف 
ال  التي  الرتكية،  القيادة  بت�شرفات 
احلكومة  اإىل  االأ�شلحة  فقط  ت�شلم 
املفرو�س  احلظر  لتتجنب  ال�شابقة 
من االأمم املتحدة، بل تنقب اأي�شاً يف 
حقول الهيدروكربون يف �شرق البحر 

االأبي�س املتو�شط.

ا�ستباكات خفية
�شركاء  ب����ني  ال���ت���ن���اق�������ش���ات  ب��������داأت 
ا�شتباكات  ���ش��ك��ل  ت��ت��خ��ذ  “الناتو” 
اقرتبت  امل��ث��ال،  �شبيل  فعلى  خفية. 
“كوربيه”،  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ال��ف��رق��اط��ة 

اخل�����ارج،  يف  اإق����ام����ة  ت�����ش��ري��ح  اأو 
جميع  ا�شتثناء  اىل  �شيوؤدي  وه��ذا 
امل��ع��ار���ش��ني ال���ذي���ن ي��ع��ي�����ش��ون يف 
االأوليغار�شيون  ومعظم  اخل���ارج، 
ال��رو���س ال��ذي��ن ق��د ي��ك��ون لديهم 

اأهداف انتخابية يف يوم ما ...
الرئا�شة  و�شيلة حلماية  اإن��ه��ا       
م����ن ال���ت���دخ���ل االأج����ن����ب����ي ال����ذي 
النحو  ه��ذا  على  الكرملني  ي���راه 
مظاهرات  امل����ح����رر:  )م���الح���ظ���ة 
االأ�شابيع االأخرة، ق�شية نافالني 
ال�شيا�شية  ال�شيطرة  م��ن  اأو   )...
ل��الأول��ي��غ��ار���ش��ي��ني -رغ����م اأن����ه مترّ 
ا���ش��ت��ب��ع��اد ه����وؤالء مب��ج��رد و�شول 
بوتني اإىل ال�شلطة يف العقد االأول 
والع�شرين.  احل����ادي  ال��ق��رن  م��ن 
“الرئا�شة-القلعة  ت��ع��ززت  ل��ق��د 
ماأمن  يف  ��خ��ت،  وت��ر���شرّ لبوتني” 
من  �شواء  “التهديدات”  كل  من 

الداخل او اخلارج.
حًقا  بــوتــني  �ــســمــن  *هـــل     
اإعادة انتخابه يف النتخابات 

الرئا�سية املقبلة؟
   - كل �شيء ي�شر اإىل ذلك، حتى 

ل�شمان  �شيء  ك��ل  عمل  �شيتم  ل��و 
مظاهر  من  مظهر  على  احلفاظ 
التعددية. هل �شيكون “الت�شويت 
نافالني  اإليه  دع��ا  ال��ذي  الذكي” 
)يعني الت�شويت �شد بوتني بداًل 
من االمتناع عن الت�شويت( قادراً 
على لعب دور حقيقي؟ مع �شجن 
االأخ���ر، واع��ت��ق��ال ع��دد كبر من 
ل احل��ك��وم��ة على  م��ع��اون��ي��ه، ت���ع���ورّ

نفاد زخم احلركة.
   ومع ذلك، فاإن الروؤية الغربية، 
كا  متم�شرّ ب���وت���ني  ر  ت�������ش���ورّ ال���ت���ي 
تعديل.  اىل  حت���ت���اج  ب��ال�����ش��ل��ط��ة، 
انتقال  عملية  “ف�شل”  ام��ام  اننا 
“اختيار”  ي���ت���م  مل  ل��ل�����ش��ل��ط��ة: 
النخبة  دوائ����ر  م��ن  �شخ�شية  اأي 

امل���ق���رب���ة م���ن ال�����ش��ل��ط��ة م���ن قبل 
ب���وت���ني، وه�����ذا ي��ظ��ه��ر ال���ف���راغ يف 
ت����ك����وي����ن ن����خ����ب ج�����دي�����دة داخ�����ل 
ال�����ذي خلقه  ال���رو����ش���ي،  ال���ن���ظ���ام 
ف���الدمي���ر ب���وت���ني ب��ن��ف�����ش��ه منذ 
احلادي  ال��ق��رن  م��ن  االأول  العقد 
املفارقة،  من  وال��ذي،  والع�شرين، 
ي�����ش��ع��ف ال���ن���ظ���ام. حم���روم���ة من 
ال�شلطة،  ت�����ش��لرّ��ب��ت  ال���ت���ج���دي���د، 
وت��درك ه��ذه االخ��رة ذل��ك، ومن 
هنا تعززت ال�شلطوية و “الرئا�شة 
انها حلقة مفرغة ال  –القلعة”. 
نرى نتيجتها ب�شكل جيد... رمبا 

حتى عام 2036.
  * اأعربت عدة دول اأجنبية, 
ــة الأوروبـــــيـــــة, عن  ــس ــا� وخ

 Sea« عملية  اإط����ار  يف  تعمل  ال��ت��ي 
ملنع تهريب  للتحالف   »Guardian
�شفن  ليبيا، من ثالث  اإىل  االأ�شلحة 
حربية تركية، و�شفينة �شحن يف 10 

يونيو-حزيران 2020.
تفتي�س  ال��ف��رن�����ش��ي  اجل��ي�����س  ح�����اول 
حملها  يف  ي�����ش��ت��ب��ه  م��دن��ي��ة  ���ش��ف��ي��ن��ة 
بلد  اإىل  قانوين  غر  ب�شكل  اأ�شلحة 
ذل���ك،  ع��ل��ى  ورداً  احل������رب.  ق���ت���ه  م���زرّ
الرتكية  احل��رب��ي��ة  ال�����ش��ف��ن  وج��ه��ت 
نحو  م��رات  ث��الث  اال�شتهداف  رادار 

الفرقاطة الفرن�شية.

من  باري�س  ان�شحبت  احلادثة،  وبعد 
 .»Sea Guardian«

امل�شت�شار  اأدان  ذل����ك،  ع��ل��ى  وع����الوة 
ال�شابق  االأب���ي�������س  ل��ل��ب��ي��ت  ال��وط��ن��ي 
الع�شكرية  االأعمال  اأوب��راي��ن  روب��رت 
لفرن�شا،  دعمه  عن  معرباً  الرتكية، 

قائاًل: 
الناتو  ح��ل��ف��اء  ي�����ش��غ��ل  اأن  “اليجب 
على  ال���ن���ران  يف  ال��ت��ح��ك��م  رادارات 
جيداً.  لي�س  ه��ذا  البع�س.  بع�شهم 
املخاوف  م��ع  ج���ًدا  متعاطفون  نحن 

الفرن�شية«.

تناق�سات وا�سحة
وتركيا  ف��رن�����ش��ا  ب���ني  ال��ت��ن��اق�����ش��ات 
امل������ج������ال  يف  اأي���������������ش�������اً  وا�������ش������ح������ة 
قائد  باري�س  وتعترب  اجليو�شيا�شي. 
خليفة  ال��ل��ي��ب��ي  ال���وط���ن���ي  اجل���ي�������س 
خفرت، اإحدى ال�شخ�شيات الرئي�شية 
يف حل ال�شراع الليبي، بينما ترف�س 
�شيا�شية  ق���وة  ب��ه  االع�����رتاف  اأن���ق���رة 

مهمة يف البالد.
اإىل ذل���ك، ه��ن��اك ت��وت��ر م��ت��زاي��د بني 
تعاونت  لطاملا  اإذ  واإي��ط��ال��ي��ا،  تركيا 
الليبي،  للنفط  م�شتورد  اأك��رب  روم��ا، 

لإ�سعاف  �سديدة  انــتــقــادات 
األ  رو�سيا,  يف  الدميقراطية 
اجلديد  القانون  هذا  يخاطر 

مبزيد تدهور العالقات؟
   - العالقات متوترة للغاية ا�شال، 
على م�شتويات خمتلفة: نافالني، 
 ... ليبيا  �شوريا،  �شبوتنيك،  لقاح 
واالآن ا�شتئناف القتال يف اأوكرانيا، 
على  الرو�شية  ال��ق��وات  وحت��رك��ات 
الدبلوما�شية  وخم���اوف  احل���دود 
ال��غ��رب��ي��ة. ه��ذا ال��ق��ان��ون اجلديد، 
ال����ذي ك���ان م��ت��وق��ًع��ا، ي��ع��زز فقط 
عدم ثقة الغرب يف رو�شيا، والذي 
انفراج يف العالقات  ب��اأي  ال يب�شر 

بينهما.
عن لك�سربي�س

���ش��ل��ط��ات ط��راب��ل�����س يف جماالت  م���ع 
يف  ثقلها  اإل��ق��اء  بعد  وال��غ��از.  النفط 
اإىل  تركيا  ت�شعى  املناق�شات،  اح��دى 
�شناعة  يف  الراهن  الو�شع  مراجعة 
بتهمي�س  الليبية  الهيدروكربونات 
�شركة “توتال” الفرن�شية و”اإيني” 
للو�شول  حم���اول���ة  يف  االإي���ط���ال���ي���ة 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف  امل�������وارد  اإىل  ال���ك���ام���ل 
ليبيا. ورغم اأن تركيا حتثرّ البلدين 
امل�شرتك،  ال��ت��ع��اون  على  وال�����ش��رك��ات 
اأحد،  اأن يوافق عليها  فاإنه ال يرجح 
معتربة هذا االقرتاح “اأحد االأ�شول 

ال�شامة«.

مواجهة م�سّلحة؟
ال���ي���ون���ان، ب����دوره����ا، م��ن��زع��ج��ة من 
وطرابل�س  اأن����ق����رة  ب���ني  االت���ف���اق���ات 
التي حترم اأثينا من حقها القانوين 
يف اجل�����رف ال���ب���ح���ري ب���ني رودو������س 

وكريت.
ويتبع هذا اجلزء من اجلرف القاري 
اليونان، وقرب�س، لكن تركيا حاولت 
احلقول  يف  ح��ق��وق��ه��ا  ع���ن  ال����دف����اع 
املناطق  ع���ل���ى  ال���ت���ف���اه���م  مب����ذك����رة 
البحرية مع حكومة الوفاق الليبية.

�شفناً  ال����رتك����ي  اجل����ان����ب  واأر������ش�����ل 
املتو�شط  االأبي�س  البحر  اإىل  حربية 
االأمر  اأف��ع��ال��ه،  “�شرعية”  لتعزيز 
ال����ذي اع��ت��ربت��ه اأث��ي��ن��ا ���ش��ل��ب��ي��اً. وزاد 
العديد  اأن  ل��درج��ة  �شخونة  الو�شع 
اندالع  ي�شتبعدوا  مل  اخل����رباء  م��ن 

مواجهة م�شلحة بني احللفاء.

قانون ي�سمح باإزالة كل تدخل, داخلي وخارجي

فرتتان اأخريان لبوتني؟ »ف�شل« عملية انتقال ال�شلطة...!
و�سيلة حلماية الرئا�سة من التدخل الأجنبي اأو من ال�سيطرة ال�سيا�سية لالأوليغار�سيني

هناك فراغ يف تكوين نخب جديدة داخل النظام الرو�شي وهذا ي�شعفه

•• الفجر –خرية ال�شيباين

   ميكن اأن يظل على راأ�س رو�سيا حتى عام 2036. 
قانوًنا  الثــنــني,  بــوتــني,  فــالدميــري  الرئي�س  وقــع 
جديدتني,  رئا�سيتني  لفرتتني  بالرت�سح  له  ي�سمح 
يف حني اأنه كان من املفرت�س, نظرّيا, اأن يتقاعد مع 
القانون  ووفق   .2024 عام  احلالية  فرتته  نهاية 
اأكرث من فرتتني  الرو�سي. ل ي�سمح للرئي�س بتويل 
متتاليتني. وقد مت اعتماد الن�س اجلديد اأخرًيا من 
قبل الربملان يف مار�س, بعد ا�ستفتاء د�ستوري اأجري 

�سيف 2020.

بوتني �شيبقى �شيد الكرملني

مودرن ديبلوما�شي: التو�شع الرتكي يف ليبيا ُيهدد الناتو

فرن�شا تفتح حمفوظات مهمة عن الإبادة يف رواندا 
•• باري�ض-اأ ف ب

فتحت فرن�شا اأمام اجلمهور حمفوظات مهمة تتعلق بالو�شع 
يف رواندا بني العامني 1990 و1994، بعد 27 عاما على 
تعر�س التوت�شي لالإبادة يف هذا البلد. واأو�شح مر�شوم ن�شر 
اأن املحفوظات التي مت  اأم�س االأربعاء يف اجلريدة الر�شمية 
عر�شها “قبل انتهاء املهل املحددة” تعود للرئي�س الفرن�شي 
ادوار  حينها  يف  ال����وزراء  ورئ��ي�����س  م��ي��رتان  فرن�شوا  ال�شابق 

باالدور.

دبلوما�شية  برقيات  �شيما  ال  الوثائق  هذه  من  الكثر  وورد 
ومذكرات �شرية يف التقرير الذي حتدث عن دور فرن�شا يف 
رواندا بني 1990 و1994 ون�شرته جلنة موؤرخني نهاية 

اآذار-مار�س.
ويتناول تقرير دوكلر عن دور فرن�شا يف هذه ال�شنوات االأربع 
احلا�شمة التي اعد خاللها نظام الهوتو لالإبادة التي اأودت 
يف 1994 بحياة 800 األف �شخ�س معظمهم من التوت�شي 

الذين قتلوا بوح�شية بني ني�شان-اأبريل ومتوز/يوليو.
ورئا�شة  ميرتان  فرن�شوا  م�شوؤولية  اإىل  خ�شو�شا  واأ���ش��ارت 

وقوع  خماطر  حول  التحذيرات  تتجاهل  كانت  التي  اأركانه 
اإبادة.

�شندوق  وخ�����ش��و���ش��ا  ال��وث��ائ��ق  اآالف  للجمهور  و���ش��ت��ع��ر���س 
ميرتان الذي بقي مغلقا لعقود.

الذي  عملها  خ��الل  واج��ه��ت  لكونها  اأ���ش��ف��ت  اللجنة  وك��ان��ت 
نادر  والت�شاور  التوا�شل  يف  “رف�شا  عامني،  من  الأك��ر  دام 

احلدوث لكن ملحوظا ».
وكان مكتب اجلمعية الوطنية رف�س مثال ال�شماح باالطالع 

على بع�س املحفوظات.
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اللهجة  �شديد  حت��ذي��راً  ��ون  ت��برّ املجيد  عبد  اجل��زائ��ري  الرئي�س  ��ه  وجرّ
تظاهرات  اأ�شبوعياً  م  تنظرّ التي  االحتجاجية  احل��رك��ة  احل���راك،  اإىل 
داً اأنرّ ال�شلطات لن تت�شامح مع  للمطالبة بتغير النظام يف البالد، موؤكرّ
ل من اأعمال حتري�شية وانحرافات خطرة من قبل اأو�شاط   “ما �ُشجرّ
” تظاهراته االأ�شبوعية. واأتى هذا التحذير اإثر تنظيم احلراك  ت�شتغلرّ
ككلرّ يوم ثالثاء تظاهرة يف العا�شمة اجلزائر �شارك فيها ح�شد من 
الطالب واالأ�شاتذة والن�شطاء للمطالبة باالإفراج عن اأ�شخا�س اأوقفوا 
الرئا�شة  وقالت  االحتجاجية.  التحركات  يف  م�شاركتهم  خلفية  على 
اجلزائرية يف بيان اإنرّ تبرّون تراأرّ�س اجتماعاً للمجل�س االأعلى لالأمن مت 
ل من اأعمال حتري�شية وانحرافات خطرة من  خالله در�س “ما �ُشجرّ
قبل اأو�شاط انف�شالية، وحركات غر �شرعية ذات مرجعية قريبة من 

االإرهاب، ت�شتغلرّ امل�شرات االأ�شبوعية«.
تت�شامح مع هذه  لن  الدولة  اأنرّ  على  د  “�شدرّ تبرّون  اأنرّ  البيان  واأ�شاف 

االنحرافات التي ال متترّ ب�شلة للدميوقراطية وحقوق االإن�شان«.
واأمر الرئي�س اجلزائري، بح�شب البيان، “بالتطبيق الفوري وال�شارم 
غر  والتجاوزات  الربيئة  غر  الن�شاطات  لهذه  حدرّ  وو�شع  للقانون 
حتاول  وال��ت��ي  ورم��وزه��ا  ال��دول��ة  �شات  موؤ�شرّ جت��اه  �شيرّما  ال  امل�شبوقة، 
البيان  الدميوقراطي والتنموي يف اجلزائر«. كما نقل  امل�شار  عرقلة 
�شات الدولة حت�شراً  عن تبرّون اإ�شادته ب�”املجهودات التي تبذلها موؤ�شرّ
وت�شديده  حزيران/يونيو،   12 يف  رة  املقررّ الت�شريعية”  لالنتخابات 

على “�شرورة اترّخاذ كل التدابر الالزمة الإجناح هذا اال�شتحقاق«.

االأربعاء  اأم�����س  م��وري�����ش��ون   �شكوت  االأ���ش��رتايل  ال����وزراء  رئي�س  ع��زا 
ت�شليم  م�شاكل  اإىل  البالد  يف  كوفيد-19  �شد  التلقيح  حملة  بطء 
اإىل انتقادات متزايدة  اأدى  اللقاحات من قبل االحت��اد االأوروب��ي ما 
و”�شوابط  اللقاحات  يف  نق�س  اإىل  موري�شون  واأ�شار  املعار�شة.  من 
�شارمة على ال�شادرات” من االحتاد االأوروب��ي يف معر�س تف�شره 
اأ�شل  م��ن  اللقاحات  م��ن  ج��رع��ة  األ���ف   700 اإال  ب���الده  ت�شلم  ل��ع��دم 
اأوك�شفورد-اأ�شرتازينيكا.  لقاح  من  جرعة  ماليني   3،8 من  طلبية 
الفرو�س  انت�شار  اح��ت��واء  من  كبر  حد  اإىل  ا�شرتاليا  متكنت  وق��د 
على اأرا�شيها لكنها ت�شجل بطئا يف برامج التلقيح. وكانت احلكومة 
االأ�شرتالية التزمت يف بادىء االأمر اإعطاء اأربعة ماليني جرعة قبل 
اأعطيت بلغ االأربعاء  التي  اللقاحات  اآذار-مار�س. لكن جممل  نهاية 
الرد  ح��اول  ملوري�شون  بانتقادات  ت�شبب  ما  فقط  جرعة  ال��ف   920
عليها يف موؤمتر �شحايف نظم على عجل. وقال “3،1 ماليني جرعة 
او جدل  “لي�س هناك من خالف  م�شيفا  اأ�شرتاليا”  مل ت�شل اىل 
ت�شلمت  ا�شرتاليا  اأن  واأو�شح  وامنا هي جمرد مالحظة«.  �شجار  او 
870 األف جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك يجري اعطاوؤها للعمال 

يف ال�شفوف االأمامية يف مواجهة الوباء.
 

بتهمة  ب��االإع��دام  االأوي��غ��ور  من  اثنني  �شابقني  م�شوؤولني  على  حكم 
حتظى  التي  �شينجيانغ  منطقة  يف  انف�شالية”  “ن�شاطات  ب�  القيام 

بحكم ذاتي يف �شمال غرب ال�شني كما اأعلنت ال�شلطات املحلية .
واأرفق هذان احلكمان بوقف التنفيذ ملدة �شنتني، ويعني ذلك عمليا 

تخفيف العقوبة اإىل ال�شجن مدى احلياة.
والتعليم يف  ال��ع��دل  اإدارت����ي  ال��ت��وايل  على  يتوليان  امل�����ش��وؤوالن  ك��ان 
ب�شكل  )االأوي��غ��ور  امل�شلمة  الغالبية  بني  توترا  ت�شهد  التي  املنطقة 

اأ�شا�شي( واأقلية الهان )العرق ال�شيني(.
يكون  ق��د  “اإبادة”  ع��ن  املتحدة  ال��والي��ات  بينها  دول  ع��دة  حت��دث��ت 
يتعر�س لها االأويغور. وتتهم منظمات مدافعة عن حقوق االإن�شان 
بكني باأنها احتجزت اأكر من مليون �شخ�س من االأويغور منذ العام 

2017 يف مراكز اإعادة تاأهيل �شيا�شي.
تدريب  “مراكز  اأن��ه��ا  وي��وؤك��د  ال��رق��م  ه��ذا  ال�شيوعي  النظام  وينفي 
مهني” تهدف اإىل اإبعاد االأويغور عن النزعة االإ�شالمية واالنف�شالية 

بعد �شل�شلة من الهجمات التي ُن�شبت اإليهم.
�شرزات  �شينجيانغ  ال�شابق يف  ال��ع��دل  وزي���ر  اأدي���ن  االإط����ار،  ه��ذا  يف 
باودون بالتاآمر مع احلركة االإ�شالمية لرتك�شتان ال�شرقية )ميتو( 
اأثناء   2003 العام  يف  املنظمة  تلك  اأع�شاء  اأح��د  مع  اجتماعه  بعد 

عمله يف ال�شرطة اآنذاك، كما اأفادت وكالة اأنباء ال�شني اجلديدة.

عوا�شم

اجلزائر

�ضيدين

بكني

 رقم قيا�شي جديد لعدد 
الإ�شابات بكورونا يف غزة 

•• رام اهلل-رويرتز

رقم  ت�شجيل  االأرب��ع��اء  اأم�����س  الفل�شطينية  ال�شحة  وزارة  بيانات  اأظ��ه��رت 
 1916 قيا�شي جديد لعدد االإ�شابات بفرو�س كورونا يف قطاع غزة بلغ 

حالة خالل ال�شاعات االأربع والع�شرين املا�شية.
من  املزيد  فر�س  غ��زة  قطاع  يف  الوطني  واالأم���ن  الداخلية  وزارة  واأعلنت 

االإجراءات الوقائية ملواجهة ارتفاع اأعداد االإ�شابات بالفرو�س.
“اإغالق جميع املوؤ�ش�شات  اأنه تقرر  اإياد البزم املتحدث با�شم ال��وزارة  وقال 
يوم  من  ابتداء  االأط��ف��ال،  وريا�س  واجلامعات  املدار�س  وت�شمل  التعليمية 

االأربعاء وحتى اإ�شعار اآخر«.
واأ�شاف يف بيان له الليلة املا�شية اأنه تقرر اأي�شا “االإبقاء على االإجراءات 
واالإغالق  التجمعات  ومنع  االأف����راح  ���ش��االت  اإغ���الق  وه��ي  �شابقا  املتخذة 
االأ�شبوعية  ال�شعبية  االأ�شواق  واإغ��الق  م�شاء   9 ال�شاعة  عند  يوميا  الليلي 
وزيرة  وقالت  العامة«.  ال�شوارع  يف  ال��ع��زاء  وبيوت  احلفالت  اإق��ام��ة  ومنع 
كورونا  ب��ف��رو���س  االإ���ش��اب��ات  ع��دد  اج��م��ايل  اإن  اأم�����س  الكيلة  م��ي  ال�شحة 
احلكومة  وتفر�س  وف��اة.   18 اىل  اإ�شافة   2672 بلغ  الفل�شطينيني  بني 
اخلمي�س  اإىل  االأح��د  من  الغربية  ال�شفة  يف  جزئيا  اإغ��الق��ا  الفل�شطينية 
وتفيد  الفرو�س.  انت�شار  ملواجهة  وال�شبت  �شامال يومي اجلمعة  واإغالقا 
 286835 ت�شجيل  مت  ب��اأن��ه  الفل�شطينية  ال�شحة  وزارة  بيانات  ق��اع��دة 

اإ�شابة منذ بداأت اجلائحة قبل حوايل عام ف�شال عن 3015 وفاة.

�شحف عربية: بعد ف�شل املفاو�شات...�شد النه�شة اإىل اأين؟

م�شر طالب لبنان يف اخلارج مهدد مع وقف التحويالت 

روحاين يتحدث عن »ف�شل جديد« بعد اجتماع فيينا ال�شحافة الأردنية تلزم ال�شمت حيال ق�شية الأمر حمزة 
•• طهران-اأ ف ب

ب الرئي�س االإيراين ح�شن روحاين  اأم�س االأربعاء ببداية “ف�شل جديد” غداة انطالق مباحثات  رحرّ
ان�شحبت  النووي الذي  يف فيينا بني طهران والقوى الكربى �شعيا الحياء االتفاق حول برناجمها 
اأي  الذين ال يزالون من�شوين يف االتفاق،  االأط��راف  وعقد   .2018 العام  اأحاديا يف  منه وا�شنطن 
اإيران والدول التي بات ي�شطلح على ت�شميتها جمموعة 4+1 )اأي فرن�شا، بريطانيا، رو�شيا، ال�شني، 
واأملانيا( اجتماعا الثالثاء ح�شرته الواليات املتحدة لكن دون امل�شاركة مبا�شرة يف املباحثات اأو اجللو�س 
اىل طاولة واحدة مع وفد طهران. وان�شحبت وا�شنطن من االتفاق يف عهد الرئي�س ال�شابق دونالد 
ترامب، واأعادت فر�س عقوبات قا�شية على طهران التي تراجعت يف املقابل عن االلتزام بالكثر من 
بنود االتفاق. واأب��دى الرئي�س االأمركي اجلديد جو بايدن عزمه العودة اىل االتفاق، لكن ب�شرط 
الرئي�س روحاين يف  العقوبات. وقال  اأولوية رفع  التزاماتها، بينما توؤكد االأخرة  عودة طهران اىل 

كلمة متلفزة خالل االجتماع االأ�شبوعي للحكومة “لقد �شهدنا بداية ف�شل جديد “ الثالثاء.

ال�شحف  احتلت ثالثة عناوين �شدارة  املقابل  . يف 
وه��ي زي���ارة وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال�����ش��ع��ودي في�شل بن 
ف��رح��ان ال���ذي حمل ر���ش��ال��ة دع��م م��ن امل��ل��ك �شلمان 
امللك عبد اهلل  االأردين  العاهل  اإىل  العزيز  بن عبد 
الن�شر  العام يف عمان بحظر  النائب  وق��رار  الثاين، 

واأخبار ب�شاأن وباء كوفيد-19.
�شحيفة  حترير  رئي�س  ال��ري��االت  م�شطفى  وق��ال   
بر�س  فران�س  لوكالة  احلكومية  �شبه  “الد�شتور” 
“نحمد اهلل ون�شكره اإن االأمور رجعت اإىل ن�شابها، 
واالأردنيون جميعا ي�شعرون بالراحة وكاأن �شيئا مل 
�شدور  بعد  ع��ام  ارت��ي��اح  “هناك  واأ���ش��اف  يح�شل«. 
مربرا  االأمور”  ح���ل  ح���ول  امل��ل��ك��ي  ال���دي���وان  ب��ي��ان 

االأزمة  ال�شحف حول  اأي�شا عدم وج��ود مقاالت يف 
بوجود “قرار ق�شائي حظر ن�شر اأي معلومة تتعلق 

باملو�شوع وباأي و�شيلة كانت«.
د ويل عهد االأردن ال�شابق االأمر حمزة يف ر�شالة  واأكرّ
عها االثنني بح�شور عدد من اأفراد العائلة املالكة  وقرّ
“خمل�شاً”  �شيبقى  ���ه  اأنرّ االأزم���ة  �شعوا حل��لرّ  ال��ذي��ن 
للملك عبد اهلل الثاين. وقال االأمر حمزة، بح�شب 
ر�شالته  يف  االثنني  م�شاء  ن�شر  امللكي  للديوان  بيان 
اأنرّني  ��داً  م��وؤكرّ امللك،  ي��ديرّ جاللة  بني  نف�شي  “اأ�شع 
الإرثهم،  وف��ي��اً  واالأج�����داد،  االآب���اء  عهد  على  �شاأبقى 
ور�شالتهم  مل�شرتهم  خمل�شاً  درب��ه��م،  على  ���ش��ائ��راً 

وجلاللة امللك«.

•• عمان-اأ ف ب

ال�شابق االأمر حمزة،  اأزمة ويل عهد االأردن  غابت 
“اأمن  ل��زع��زع��ة  خم��ط��ط  يف  بال�شلوع  اأت��ه��م  ال���ذي 
ال�شحف  ع��ن��اوي��ن  ع��ن  مت��ام��ا  االأردن،  وا�شتقرار” 
االأيام  يف  ت�شدرتها  بعدما  االأرب��ع��اء  اأم�س  االأردن��ي��ة 

الثالثة املا�شية.
وكانت ال�شلطات الق�شائية االأردنية اأعلنت الثالثاء 
ال��ت��ي جرى  االأم�����ر ح��م��زة  ال��ن�����ش��ر بق�شية  ح��ظ��ر 
“اأمن  زعزعة  بتهمة  �شخ�شا   16 اعتقال  خاللها 
امللكي  ال��دي��وان  رئي�س  بينهم  االأردن”  وا���ش��ت��ق��رار 
زيد  بن  ح�شن  وال�شريف  اهلل،  عو�س  با�شم  االأ�شبق 

•• عوا�شم-وكاالت

ف�شلت املفاو�شات بني م�شر وال�شودان 
واإثيوبيا، يف كين�شا�شا عا�شمة الكونغو 
�شد  اأزم�������ة  ح����ل  ال���دمي���ق���راط���ي���ة، يف 
جديدة  بتطورات  يهدد  م��ا  النه�شة، 
من  وال�شودان  م�شر  بني  العالقة  يف 
ج��ه��ة، واإث��ي��وب��ي��ا م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، ال 
اإ�شرار  بعد  خا�شًة  مداها،  اأح��د  يعلم 
ال�شد،  اأبابا على امل�شي يف ملء  اأدي�س 

يف ال�شيف املقبل.
اأم�س  ���ش��ادرة  عربية  �شحف  وح�شب 
االإثيوبي  ال��رف�����س  ي��ه��دد  االأرب����ع����اء، 
ال�شد،  ملف  بدفع  التفاو�شي،  للحل 
اإىل منطقة جمهولة، وبتعقيد املوقف 
اأزمات مزمنة،  يف املنطقة التي ت�شهد 
وت��ع��ق��ي��دات ق���دمي���ة، مل ت��ت��م��ك��ن من 
اأمد طويل، ما يجعلها  جتاوزها منذ 
ت���وت���ر ج���دي���د وخطر  يف غ���ن���ى، ع���ن 

مماثل.

اخلرطوم ال�سلع الأ�سعف
�شحيفة  قالت  املفاو�شات  ف�شل  بعد 
ال�شلع  يبدو  ال�شودان  اإن  “العرب” 

اأو حرباً.  االأ�شعف يف الثالثي املعني باأزمة ال�شد، �شلماً 
عك�س  ع��ل��ى  ميكنها  ال��ق��اه��رة،  اأن  ال�شحيفة  وت��و���ش��ح 
دبلوما�شياً  اأثيوبيا،  �شد  بالت�شعيد  التلويح  ال�����ش��ودان 
ذلك  فعله،  لل�شودان  ميكن  ال  ما  وهو  اأي�شاً،  وع�شكرياً 
ال��ق��اه��رة واخلرطوم،  ب��ني  والتناغم  ال��ت��ق��ارب  رغ��م  اأن���ه 
الع�شكري،  اخليار  يف  التفكر  ميكنه  ال  ال�شودان  اأن  اإال 
للدفاع عن حقوقه �شد اأثيوبيا، ولكن اخليار ال�شيا�شي 
ال��ن��ت��ائ��ج، يف ظ��ل مت�شك  وال��دب��ل��وم��ا���ش��ي غ��ر م�شمون 

اإثيوبيا بورقة احلدود بني البلدين.
�شوداين  انق�شام  اإىل  ال�شحيفة،  وفق  متابعون،  وي�شر 
بني فريق يرى “يف ا�شتمرار التن�شيق مع م�شر و�شيلة 
�شغط على اإثيوبيا ل�شبط م�شار املفاو�شات وحثها على 
حل االأزمة احلدودية، بينما يرى فريق اآخر اأن التن�شيق 
ويوؤثر  م�شرية  اأجندة  فاتورة  ال�شودان  ل  يحمرّ املتزايد 
وي�شعها  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  اخل��رط��وم  ع��الق��ات  على 
وزير  بت�شديد  ال�شحيفة  وذك���رت  �شيا�شية«.   ورط��ة  يف 
هاتفي  ات�شال  يف  بلينكن  اأنتوين  االأم��رك��ي  اخلارجية 

•• بريوت-اأ ف ب

ه  ق��ب��ل اأك�����ر م���ن ث����الث ����ش���ن���وات، توجرّ
لتحقيق  بيالرو�س  اإىل  �شليمان  د  حممرّ
ع  يتوقرّ مل  لكنرّه  ال��ط��ب،  ب��درا���ش��ة  حلمه 

يوماً اأن اأزمة اقت�شادية يف لبنان �شتجعله مهدداً بالطرد مع 
الق�شط  االأم��وال لدفع  اأ�شهر عن حتويل  عجز عائلته منذ 

اجلامعي.
لوكالة فران�س بر�س عرب  23 عاماً  البالغ  ويقول الطالب 
من  ط���ردوين  “اإذا  مين�شك  يف  غرفته  داخ���ل  م��ن  الفيديو 
احلقرّ  و�شيكون  ���ش��اع..  م�شتقبلي  اأنرّ  يعني  فهذا  اجلامعة، 

على الدولة اللبنانية«.
الذين  اللبنانيني  ال��ط��الب  اآالف  م��ن  عينة  ه��و  ��د  وحم��مرّ
يتابعون حت�شيلهم اجلامعي يف اخلارج بدعم من عائالتهم 
لكنرّهم يجدون  اأن ت�شمن لهم م�شتقباًل الئقاً.  اأرادت  التي 
اأن��ف�����ش��ه��م م��ن��ذ خ��ري��ف ال��ع��ام 2019، ع��اج��زي��ن ع��ن دفع 
م�شددة  ق��ي��ود  ج���راء  �شكنهم  اإي���ج���ار  ب���دالت  اأو  اأق�����ش��اط��ه��م 

فر�شتها امل�شارف �شملت منع التحويل اىل اخلارج.
امل�شارف  اأم���ام  االأه����ايل  ينفذها  دوري���ة  اعت�شامات  ورغ���م 
العام  ال��ربمل��ان  اإق����رار  اح��ت��ج��اج��اً، ورغ���م  ال��ط��رق  وقطعهم 
بتحويل مبلغ ال  واح��دة  وملرة  امل�شارف  يلزم  قانوناً  املا�شي 
لبنان  خ��ارج  جامعي  طالب  لكل  دوالر  اآالف  ع�شرة  يتجاوز 
وفق �شعر ال�شرف الر�شمي للدوالر، يوؤكد اأهال وطالب يف 

اخلارج اأن القانون بقي حرباً على ورق.
واختارت قلرّة من االأهايل مقا�شاة امل�شارف لتحويل مبالغ 

من اأموالهم املحتجزة اإىل اأبنائهم.
��د على الئ��ح��ة مع  ا���ش��م حم��مرّ امل��ا���ش��ي، ظهر  ال�شهر  خ��الل 
ب��ال��ط��رد م��ا مل يدفعوا  اآخ��ري��ن م��ه��ددي��ن  ط��الب لبنانيني 
اأدن��ى فكرة عما  اليوم  املرتتبة عليهم. وال ميلك  االأق�شاط 
يجدر فعله فيما مدخرات والده حمتجزة يف امل�شرف، �شاأنه 

يف ذلك �شاأن اللبنانيني جميعهم.
اأن��ه��م ا�شطروا  ب��ر���س  ل��وك��ال��ة ف��ران�����س  وروى ط���الب ع���دة 
لالنتقال اىل �شقق اأ�شغر اأو العمل بدوام جزئي اأو االقت�شاد 

وال�شودان واأثيوبيا، يتطلب ا�شطفافاً �شعبياً كبراً خلف 
اإجراءات  من  تتخذه  فيما  امل�شرية  ال�شيا�شية  القيادة 
تعانى بالدنا  املائى مل�شر، حيث  القومى  االأمن  حلماية 
فى  م�شر  ح�شة  على  احل��ف��اظ  يتطلب  مائى  فقر  م��ن 
بدائل  واإيجاد  للمياه،  ا�شتخدامنا  وتر�شيد  النيل،  مياه 
امل�شرية خالل  اأق��دم��ت عليه احلكومة  م��ا  وه��و  اأخ���رى 

ال�شنوات املا�شية«.

مالحقات ومقا�ساة
اأزمة  اإن  االأو�شط”  “ال�شرق  �شحيفة  قالت  جهتها  من 
امل��ق��ب��ل��ة، بعد  ال��ق��رتة  ق��ائ��م��ة يف  ال��ن��ه�����ش��ة، �شتظل  ���ش��د 
اإثيوبيا،  �شد  اإج��راءات  باتخاذ  وال�شودان،  م�شر  تهديد 
اأن تركز على اجلانب القانوين  اأخرى، يرجح  وخيارات 
التفاعل فرتة  االأزم��ة يف  ا�شتمرار  يعني  ما  والق�شائي، 

طويلة مقبلة.
�شامح  امل�شرية  اخلارجية  وزي��ر  ال�شياق طالب  هذا  ويف 
الأنه  وااله��ت��م��ام  بالتفاعل  ال��دول��ي��ة  “االأطراف  �شكري 
لي�س فقط مي�س م�شالح م�شر وال�شودان، ولكنه مي�س 

االإثنني،  ال�شوداين عبداهلل حمدوك  ال��وزراء  مع رئي�س 
احلدودية  ال��ت��وت��رات  ح��دة  تخفيف  اإىل  “احلاجة  على 
بني البلدين ودعم جهود حكومته لدفع عملية ال�شالم 
وتعزيز  واالق��ت�����ش��ادي��ة  االإق��ل��ي��م��ي��ة  الق�شايا  وم��ع��اجل��ة 
اأن ال�شودان حافل  اإ�شارة اإىل  االإ�شالحات ال�شيا�شية، يف 
مع  ع�شكري  عمل  يف  ال��ت��ورط  يتحمل  ول��ن  بامل�شكالت 

اإثيوبيا«.

ا�سطفاف �سعبي
من جانبه قال اأحمد جمعة يف موقع “اليوم ال�شابع” اإن 
“القاهرة مقبلة على معركة  اأن  يعني  املفاو�شات  ف�شل 
يف  االإث��ي��وب��ي  اجل��ان��ب  م��ع  الوطي�س  حامية  دبلوما�شية 
التحرك  ه��ذا  يكون  اأن  ال���دويل، وميكن  االأم��ن  جمل�س 
اآخر االأوراق الدبلوما�شية التي متلكها الدولة امل�شرية 
�شد التعنت االثيوبى، وهو ما يحتاج ال�شطفاف عربى 
خلف م�شر يف هذا امللف، وح�شد املوقف الدويل الداعم 
الكاتب على  و���ش��دد  ال�����ش��دد«.  ه��ذا  امل�شرية يف  ل��ل��روؤي��ة 
م�شر  ب��ني  امل��ف��او���ش��ات  تعر  بعد  احل���ايل  “الو�شع  اأن 

ماذا  اأع��رف  “ال  ويقول  املقبلة.  االأي��ام  �شتحمله  لقلقه مما 
�شاأفعل«.

د،  حممرّ وال��د  �شليمان،  مو�شى  ث  يتحدرّ لبنان،  جنوب  م��ن 
باإ�شهاب عن تظاهرات ووقفات احتجاجية �شارك فيها خالل 
االأ�شهر املا�شية ملطالبة ال�شلطات باإيجاد حلرّ الزمة الطالب 

يف اخلارج، من دون جدوى.
اىل  �شهرياً  الذي ير�شله  املبلغ  لتوفر  وي�شرح عن معاناته 
ال��ذي يجنيه م��ن حم��ل بيع  امل��دخ��ول  ب��ات  مين�شك، بعدما 
االألعاب واأدوات التجميل الذي ميلكه غر كاف مع فقدان 

يف  وامل�شاهمة  امل�����ش��روف  م��ن  للتخفيف  ال��ط��ع��ام،  ب��وج��ب��ات 
اأهال  عن  اأحدهم  وحت��دث  وتعليمهم.  �شكنهم  تكاليف  دفع 
مل�شاعدة  الذهب  من  ومدخراتهم  �شياراتهم  لبيع  ا�شطروا 

اأبنائهم.
اأيام كان والده ير�شل له �شهرياً مبلغاً  د على  ر حممرّ يتح�شرّ
ال�شقة  اإيجار  دف��ع  دوالر، يخوله  و500   400 ي��راوح بني 
“بالكاد  اليوم  اأم��ا  ل��ه.  يحلو  كما  والعي�س  املطاعم  وارت��ي��اد 

ير�شلون 300 دوالر” بعد �شرائها من ال�شوق ال�شوداء.
درو�شه  الرتكيز خ��الل  م��ن �شعوبة يف  ي��ع��اين  ال��ي��وم  وب���ات 

مب�شلحة احلفاظ على ال�شلم واالأمن 
نف�شه  ال��وق��ت  يف  مطالباً  ال��دول��ي��ني، 
الع�شوية  دائمة  ال��دول  ت�شطلع  ب��اأن 
املوؤثرة  وال������دول  االأم�����ن  جم��ل�����س  يف 
البحث  يف  وت�����ش��اع��د  مب�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا، 
ع��ن خم���رج«. اأم��ا اخل��رط��وم، فت�شعى 
لتدويل االأزمة مع اإثيوبيا على اأو�شع 
نطاق ممكن، وفق امل�شت�شار القانوين 
ال�������ش���وداين ه�شام  ال��ت��ف��او���س  ل���وف���د 
“اخلرطوم قد  اأن  اأعلن  الذي  كاهن، 
املتحدة  واالأمم  االأم���ن  ملجل�س  تلجاأ 
واللجوء  االإث��ي��وب��ي.  التعنت  ملواجهة 
اإىل  واالإقليمي”  ال�����دويل  ل��ل��ق�����ش��اء 
جانب “مقا�شاة ال�شركة املنفذة ل�شد 

النه�شة وي بيلد االإيطالية«.

لكل حادث حديث
ويف �شياق مت�شل قال موقع “اإندبندنت 
اأع���اد  امل��ف��او���ش��ات  ف�����ش��ل  اإن  عربية” 
يطرح  م��ا  االأول،  امل��رب��ع  اإىل  االأزم�����ة 
ظل  يف  االأزم�����ة  م�شتقبل  ع��ن  اأ���ش��ئ��ل��ة 
عبدالفتاح  امل�شري  الرئي�س  حتذير 
ال�شي�شي قبل نحو اأ�شبوع، من امل�شا�س 
ونقل  النيل.  مياه  م��ن  ب��الده  بح�شة 
تتم�شك  اللحظة  “حتى  دبلوما�شي  م�شدر  ع��ن  امل��وق��ع 
لالأزمة  والدبلوما�شية  ال�شيا�شية  بالت�شوية  القاهرة 
يف  مهماً  عن�شراً  الوقت  عامل  يبقى  لكن  ال��ن��زاع،  حلل 
ال�شخمة  التداعيات  ملواجهة  خلياراتها  م�شر  حتديد 
التي قد تنتج عن القرارات االأحادية الإثيوبيا”، مو�شحاً 
اأن “م�شر لن تقبل �شيا�شة فر�س االأمر الواقع عليها«.

امل��ائ��ي��ة وال����ري امل�شري  امل�����وارد  وم���ن جهته ق���ال وزي���ر 
القول  “ميكن  ل��ل��م��وق��ع:  ع���الم،  ن�شر  االأ���ش��ب��ق حم��م��د 
النه�شة  ل�شد  الثاين  امل��لء  اإذا مت  اإن��ه  �شديد  وباخت�شار 
التو�شل الت��ف��اق، فهذا  اأب��اب��ا دون  اأدي�����س  وف��ق م��ا تعلنه 
القيادة  اأعلنته  التعدي على اخلط االأحمر الذي  معناه 
“حينها بالتاأكيد �شتتبدل االآليات  م�شيفاً  ال�شيا�شية”، 
للتعاطي مع االأزمة«. اأما �شياء القو�شي، م�شت�شار وزير 
“بانتهاء جولة  االأ�شبق، فيو�شح للموقع  امل�شري  الري 
كين�شا�شا نكون قد ا�شتنفدنا كافة الو�شائل املمكنة حلل 
ومع  والدبلوما�شية،  ال�شيا�شية  امل�����ش��ارات  ع��رب  امل�شكلة 

اقرتاب امللء الثاين لل�شد، يكون لكل حادث حديث«. 

املئة من  85 يف  قرابة  اللبنانية  اللرة 
قيمتها اأمام الدوالر يف ال�شوق ال�شوداء.

اأب  ال���رج���ل )48 ع���ام���اً( وه���و  وي���ق���ول 
بر�س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  اأط��ف��ال  لثمانية 
“اأنا قلق للغاية.. وال اأعرف ماذا �شاأفعل، 
�شاأ�شطر اىل ا�شتدانة املال جمدداً، ال ميكنني اأن اأتركه من 

دون مال، فهو �شاب وحيد هناك وال اأحد ي�شاعده«.
ل مو�شى  اأم��ور الطالب يف اخل���ارج، يحمرّ اأول��ي��اء  على غ��رار 
الطبقة ال�شيا�شية، التي ال تبايل مبطالبهم، امل�شوؤولية عن 
تكفرّ  فال  مدخراتهم،  حيث  امل�شارف،  اأم��ا  اأبنائهم.  معاناة 

عن طلب م�شتندات واأوراق، من دون خطوات ملمو�شة.
ويقول مو�شى “ياأخذون الطلبات ويرمونها يف االأدراج الأنه 

ما من اأموال لديهم لتحويلها، �شرقوا اأموال النا�س«.
وي��در���س مو�شى م��ع اأول��ي��اء اأم���ور اآخ��ري��ن اإم��ك��ان��ي��ة تقدمي 
دعوى ق�شائية يف حق امل�شارف التي يودعون اأموالهم فيها، 
اآخرها  ال��دع��اوى،  بع�س  ع��ائ��الت  رب��ح��ت  بعدما  خ�شو�شاً 

ال�شهر املا�شي.
وق�شى احلكم يف الق�شية ال�شهر املا�شي باحلجز االحتياطي 
تاأميناً  النبطية،  مدينة  يف  امل�شارف  الأح��د  تابع  عقار  على 
من  طالبي  دوالر  حتويل  طلب  لديه  امل��ودع��ني  اأح��د  لدين 

ح�شابه اىل حفيده الطالب يف بيالرو�شيا.
اللبناين، وهو جتمع ي�شم  ويعمل االحتاد الدويل لل�شباب 
يدر�شون يف ع�شرين دول��ة، مع حمامني متطوعني،  طالباً 

من اأجل تقدمي ع�شرات ال�شكاوى الق�شائية.
نزار  وامل��ح��ام��ي  القانونية  للمفكرة  التنفيذي  امل��دي��ر  لكن 
�شاغية يو�شح لفران�س بر�س اأن عدد االأحكام التي �شدرت 
“م�شكلة يف تطبيق  اإىل  اليدين، م�شراً  اأ�شابع  ال يتخطى 

االأحكام مع ميل امل�شرف اإىل اال�شتئناف«.
ع���دد اجل��ل�����ش��ات يف  ك��ورون��ا وتخفيف  ف��رو���س  ي  تف�شرّ وم���ع 
“ت�شتفيد  ما  تعقيداً” وهو  “اأكر  الو�شع  ي�شبح  املحاكم، 
الطلبات”،  على  االأجوبة  توفر  ر  توؤخرّ حتى  امل�شارف  منه 
وفق �شاغية الذي ي�شر اأي�شاً اىل امتناع عائالت كثرة عن 

مقا�شاة امل�شارف خ�شية اإقفالها حل�شاباتهم.

اأحفاد اليهود ال�شودانيني يحلمون بالعودة اإىل املا�شي  •• اخلرطوم-اأ ف ب

يف مقربة منطقة �شعبية يف اخلرطوم، 
���ش��واه��د ق��ب��ور حتمل  اأن��ق��ا���س  تغطي 
التاريخ  على  وت�شهد  عربية  كتابات 
ال�شودانيني.  لليهود  املن�شي  الطويل 
وحت���ي���ط ب���امل���ق���ربة امل��ه��م��ل��ة ����ش���وارع 
وحمالت  بالقمامة  مليئة  �شاخبة 
اإطارات ال�شيارات. ويقول ال�شيدالين 
من�شور اإ�شرائيل املقيم يف العر�شة، اأو 
ما كان يعرف لفرتة طويلة ب�”احلي 
درم�����ان  اأم  م���دي���ن���ة  يف  اليهودي” 
ال�شفة  ع��ل��ى  ل��ل��خ��رط��وم  امل���ح���اذي���ة 
تبقى  م��ا  “كل  النيل،  لنهر  االأخ���رى 
هو  ال�شودانية  اليهودية  اجلالية  من 
ال�شور  وبع�س  املتداعية  املقربة  هذه 

القدمية والذكريات«.
ويف ذروة وجود اليهود يف ال�شودان يف 
املا�شي،  القرن  وخم�شينات  اأربعينات 
اأ�شرة، ح�شب   250 كانت هناك نحو 

العبودي  دي��زي  الربيطانية  امل��وؤرخ��ة 
وهي نف�شها من اأحفاد �شودانيني يهود. 
اإن�شاء  بعد  تقلرّ�س  املجتمع  ه��ذا  لكن 
اأعقب  1948 وما  اإ�شرائيل يف  دول��ة 
ذل���ك م��ن ت��وت��ر م��ع ال��ع��امل العربي. 
ويروي من�شور اإ�شرائيل )75 عاما( 
اأن  املولود الأب اعتنق االإ�شالم، بفخر 
ج���ده ال��ي��ه��ودي ال��ع��راق��ي ه��اج��ر اإىل 
القرن  �شبعينات  وبحلول  ال�����ش��ودان. 
غادروا  اليهود  معظم  كان  الع�شرين، 
امل����وؤرخ����ة. وتذكر  ال�������ش���ودان، ح�����ش��ب 
املوتى  ب��ع�����س  رف�����ات  اإخ������راج  اأن�����ه مت 
وما  ال��ق��د���س.  ودف��ن��ه��ا يف   1977 يف 
زال ه��ن��اك ال��ك��ث��ر م��ن ال��ق��ب��ور، لكن 
�شواهد«.  عليها  زال��ت  “ما  منها  قلة 
�شهد  ال��ذي  اإ�شرائيل  من�شور  ويتابع 
رح��ي��ل ك��ث��ري��ن م���ن اأ���ش��دق��ائ��ه اإىل 

تغرت  “القلوب  ال��ع��ربي��ة،  ال���دول���ة 
وي�شيف،  ال�������������ش������ودان«.  يف  ك����ث����را 
جميل،  م���ا����س  ذك����ري����ات  م�����ش��ت��ع��ي��دا 
اليهود  ي�شكنه  ك��ان  اليهود،  حي  ه��ذا 
واالأق���ب���اط وتقريبا  االأرم����ن  وم��ع��ه��م 
كل االأجانب. كان هناك ت�شامح ديني 
حياة  يعي�شون  ال��ن��ا���س  وك���ان  وا���ش��ح، 
جميلة معا«. ويتابع اأن العر�شة كانت 
و”اجلميع  “منطقة ت�شج باحلياة”، 
كانوا ي�شاركون يف احتفاالت واأعياد” 
اأزمة  اإن  ال��ع��ب��ودي  وت��ق��ول  اجل��م��ي��ع. 
هاجمت  ال��ت��ي   1956 يف  ال�����ش��وي�����س 
واإ�شرائيل  وفرن�شا  بريطانيا  خاللها 
اإىل  اأدت  القناة،  م�شر لل�شيطرة على 
ح�شول  ورغ��م  اليهود.  رحيل  ت�شريع 
احلكم  م��ن  ا�شتقالله  على  ال�����ش��ودان 
امل�������ش���رتك ال���ربي���ط���اين امل�������ش���ري يف 

ال�شيا�شية  االأو����ش���اع  بقيت   ،1956
ال�شربة  لكن  متداخلة.  البلدين  يف 
كانت  ال�شودانيني  لليهود  القا�شية 
حرب حزيران/يونيو 1967 عندما 

احتلت اإ�شرائيل اأرا�شي عربية.
ا�شت�شافت  ق���ل���ي���ل���ة،  اأ����ش���اب���ي���ع  ب���ع���د 
اخل��رط��وم ق��م��ة ع��رب��ي��ة رف���ع خاللها 
ال  الثالثة”:  “الالءات  ����ش���ع���ار 
باإ�شرائيل،  ل���الع���رتاف  ال  ل��ل�����ش��الم، 
وال للمفاو�شات مع الدولة العربية. 
“تلقى  اأنه  اإ�شرائيل  من�شور  ويتذكر 
ا�شمه  ب�شبب  الهاتف  ع��رب  ت��ه��دي��دات 
كانت  م��ا  “تخيل  وي��ق��ول  االأخر”. 
مع  ل��ل��ي��ه��ود«.  بالن�شبة  احل���ال  عليه 
اأقل  “ب�شكل  و�شعهم  ت��ده��ور  ذل���ك، 
ح��دة يف ال�����ش��ودان م��ن اأي م��ك��ان اآخر 
ح�شب العبودي  يف ال�شرق االأو�شط”، 

اأن م��ع��ظ��م��ه��م غ�����ادروا  ال���ت���ي ت��و���ش��ح 
يعد  مل  اأن����ه  “اأدركوا  الأن��ه��م  ال��ب��الد 
هاجروا  وق��د  فيها.  م�شتقبل  لهم” 
بريطانيا  اإىل  وك��ذل��ك  ا�شرائيل  اإىل 
وال���والي���ات امل��ت��ح��دة خ�����ش��و���ش��ا، على 
الرئي�س  ع��ه��د  وخ����الل  ق��ول��ه��ا.  ح���د 
موقفا  ال�����ش��ودان  تبنى  الب�شر،  عمر 
م��ت�����ش��ددا ح��ي��ال ا���ش��رائ��ي��ل. ل��ك��ن منذ 
ني�شان-اأبريل  يف  احلكم  عن  اإق�شائه 
االنتقالية  احلكومة  �شعت   ،2019
الدولية.  ال�����ش��اح��ة  اإىل  ال���ع���ودة  اإىل 
املا�شي  العام  االإط��ار  ه��ذا  وحققت يف 
ووافقت  املتحدة  الواليات  مع  تقاربا 
الدبلوما�شية  العالقات  تطبيع  على 
اإ�شرائيل يف مقابل رفع العقوبات  مع 
ال�����������ش�����ودان. لكن  االأم����رك����ي����ة ع����ن 
وقعها  ال���ت���ي  اأبراهام”  “اتفاقات 

ال�شودان واإ�شرائيل يف كانون الثاين-
يناير لن تدخل حيز التنفيذ اإال بعد 
امل�شادقة عليها يف الربملان ال�شوداين 
ذلك،  مع  بعد.  اإن�شاوؤه  يتم  مل  ال��ذي 
واف��ق جمل�س ال����وزراء ال��ث��الث��اء على 
م�شروع قانون الإلغاء مقاطعة الدولة 
من�شور  �شقيق  ابنة  وت��رى  العربية. 
على  تعي�س  ال��ت��ي  �شلمى،  اإ���ش��رائ��ي��ل، 
اأن  180 كلم جنوب اخل��رط��وم،  بعد 
يحدث  اأن  ينبغي  ك��ان  التح�شن  ه��ذا 
ف�شولها  وب�شبب  بعيد«.  زم��ن  “منذ 
املراأة  تاأمل  اليهودية،  جذورها  ب�شاأن 
التطبيع”  ل  “ي�شهرّ اأن  ال��ث��الث��ي��ن��ي��ة 

خطتها “الإعادة االت�شال باأ�شولها«.
يبقى اأن التقارب مع الدولة العربية 
االإج��م��اع. وتقول  البعد عن  بعيد كل 
عقبات  ه����ن����اك  ت��������زال  “ال  ����ش���ل���م���ى 
م��رتددة قليال كثر  تبدو  واحلكومة 
م���ن ال���ن���ا����س يف ال�������ش���ودان م���ا زال����وا 

يقاومون«.
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عربي ودويل
ال�سني عمالق خارج ال�سيطرة:

ها نحن مرة اأخرى يف قلب حرب باردة...!
•• الفجر -لويك تا�شيه* -ترجمة خرية ال�شيباين

اتهم  األ�ــســكــا,  اأنـــكـــوراج,  يف  اأ�ــســابــيــع,  ب�سعة  قبل     
املتحدة  الــوليــات  ب�سدة  ال�سينيون  الدبلوما�سيون 
بعرقلة التجارة مع ال�سني واحلفاظ على عقلية احلرب 
الدولتني  بني  العالقات  اأن  اإىل  اإ�ــســارة  ويف  الــبــاردة. 
�سيجمع  كان  الــذي  الع�ساء  اإلغاء  مت  ال�سوء,  غاية  يف 
الدبلوما�سيني ال�سينيني والأمريكيني.    هل ندخل حربا 
باردة جديدة؟ يف جميع الحتمالت, نعم... لكن هناك 
واحلرب  اجلديدة  الباردة  احلرب  هذه  بني  اختالفات 

احلرب  ال�سوفياتي.     والحتاد  املتحدة  الوليات  بني 
معارك  ت�سنان  عظميني  قوتني  بني  حرب  هي  الباردة, 
م�سلحة من خالل حلفائهما دون مواجهة مبا�سرة. واإن 
احلرب الباردة معر�سة دائًما خلطر التحول اإىل حرب 
العظميني.     القوتني  بني  مبا�سرة  مواجهة  اأي  �ساخنة, 
املتحدة  الوليات  بني  الباردة  احلرب  تنق�سم  ما  غالًبا 

عام  الأوىل  بــداأت  فرتتني.  اإىل  ال�سوفياتي  والحتــاد 
1947, عندما اأعلن ترومان عن تدابري لحتواء التقدم 
ال�سوفياتي وانتهت عام 1962, مع حل اأزمة ال�سواريخ 
الكوبية. وبداأت الثانية عام 1979 بالغزو ال�سوفياتي 
برلني.    جدار  بتفكيك   1989 عام  لتنتهي  لأفغان�ستان 
خمتلفة  ال�سني  �سد  اجلديدة  الباردة  احلرب  اإن  يقال 

ومماثلة لتلك التي �سنت �سد الحتاد ال�سوفياتي.
اختالفات

   عدة عنا�سر خمتلفة: اأوًل, مل ت�سبح ال�سني قوة عظمى 
بعد, يف حني اأن عظمة الوليات املتحدة ترتاجع. ثانًيا, 
بكثري  اأكرث  ع�سكريون  حلفاء  ال�سوفياتي  لالحتاد  كان 
من ال�سني.    وكان الحتاد ال�سوفياتي ين�سر يف جميع 
من  العديد  اغرت  �سيوعية  اأيديولوجية  العامل  اأنحاء 
القوة  فاإن  املقابل,  يف  الأمريكيني.  حلفاء  بني  املثقفني 
ميتلكها  كان  التي  من  بكثري  اأكــرب  لل�سني  القت�سادية 

الحتاد ال�سوفياتي.

الت�سابه
   هناك الكثر من اأوجه الت�شابه: 
ت����ن����خ����رط ال���������ش����ني وال�������والي�������ات 
التاأثر  اأجل  املتحدة يف �شراع من 
االأي��دي��ول��وج��ي ع��ل��ى ن��ط��اق عاملي. 
ف ح��ك��وم��ة ���ش��ي ج���ني بينغ  وت����ع����ررّ
نقي�س  ان��ه  على  ال�شيني  النموذج 
النموذج االأمريكي. يعطي النموذج 
للحقوق  ك���ب���رة  م��ك��ان��ة  ال�����ش��ي��ن��ي 
اجلماعية، بينما النموذج االأمريكي 
ف�����ردًي�����ا وع���ن�������ش���رًي���ا وي����ق����وم على 
احلكومة  ترى  املقابل  يف  التفاوت. 
ال�شيني  ال��ن��م��وذج  ان  االأم��ري��ك��ي��ة، 

“ديكتاتوري و�شي�شبح �شمولًيا«.
ال���ب���اردة االأوىل،     خ���الل احل����رب 
ن�����ش��رت ال����والي����ات امل���ت���ح���دة خطة 
ولكن  حلفائها،  مل�شاعدة  م��ار���ش��ال 
ونفوذها.  جتارتها  لتو�شيع  ا  اأي�شً
ومي����ك����ن م���ق���ارن���ة ط������رق احل���ري���ر 
با�شتثناء  اخل��ط��ة،  ب��ه��ذه  اجل��دي��دة 
اأن ال�شني هي حجر الزاوية. ومن 
تعدرّ  ال�شرائية،  القوة  تعادل  حيث 
العامل،  اق��ت�����ش��اد يف  اأك����رب  ال�����ش��ني 
الواليات  ع��ن  كبر  ب��ف��ارق  وتتقدم 

املتحدة.
   اأخًرا، كان لدى الواليات املتحدة 
اأ�شلحة  اأك���ر ح��داث��ة م��ن  اأ���ش��ل��ح��ة 
الت�شلح  ان  ح���ني  يف  ال�����ش��وف��ي��ات. 
ال�����ش��ي��ن��ي ق��اب��ل ل��ل��م��ق��ارن��ة، اإن مل 
االأ�شلحة  م��ن  ح���داث���ة،  اأك����ر  ي��ك��ن 
للجي�س  ان  غ�����ر  االأم����ري����ك����ي����ة، 
القواعد  م��ن  قليل  ع���دد  ال�شيني 
)باحت�شاب  العامل  حول  الع�شكرية 
علمية(  كقواعد  املتخفية  القواعد 
وال ميلك حتى االآن اإمكانية القتال 

بعيًدا عن احلدود ال�شينية.
  لذلك فاإن جميع مقومات احلرب 

الباردة موجودة.

للهند �سبب وجيه للقلق
    ت�شعر الهند بقلق متزايد ب�شاأن 

تو�شع ال�شني.
ال�شينية  احلكومة  ارتكبت  وق��د     
الهند  ح��������دود  م���ه���اج���م���ة  خ����ط����اأ 
ع�����ش��ك��ري��ا، االأم����ر ال����ذي اأث����ار ردود 
الهنود،  ب��ني  مفهومة  قومية  فعل 
الهندي  ال����وزراء  رئي�س  اأن  خا�شة 
ناريندرا مودي قد فاز عند انتخابه 

بربنامج قومي للغاية.
  تثر ال�شني تثر قلق الهند لعدة 

اأ�شباب:
لباك�شتان،  قوي  حليف  اإنها  اأواًل،    
ال�شني،  بحر  ث��م، يف  الهند.  ع��دوة 
تنتهج �شيا�شة تو�شعية جتعل الهند 

حمتملة  ع�شكرية  مناف�شة  تخ�شى 
ويتعار�س  ال���ه���ن���دي،  امل��ح��ي��ط  يف 
النموذج  م��ع  ال�شلطوي  من��وذج��ه��ا 

الدميقراطي الهندي.
  اأخًرا، يقلق التناف�س االقت�شادي 
التي،  الهندية  ال�شركات  ال�شيني 
�شيًئا  تتمنى  ال  ذل���ك،  على  ع���الوة 
اأف�شل من ان تكون بديال لل�شركات 

ر للدول الغربية. ال�شينية كم�شدرّ
الواليات  ب���ني  ال��ت��ح��ال��ف  ��ق  ت��ع��مرّ    

املتحدة والهند منذ الت�شعينات.
ب�����اراك  ع���ه���د  يف   ،2010 ع�����ام     
���ع ال��ب��ل��دان ال��ع��دي��د من  اأوب���ام���ا، وقرّ
والع�شكرية.  التجارية  االتفاقيات 
والهند والواليات املتحدة جزء من 
اليابان  جانب  اإىل  رب��اع��ي،  حتالف 

واأ�شرتاليا.
   وغالًبا ما ُينظر اإىل هذا التحالف 
لناتو  م�شتقبلية  ق��اع��دة  اأن���ه  ع��ل��ى 

اآ�شيا.
   كما تعهدت احلكومة االأمريكية 
على  احل�����ش��ول  يف  بدعمها  للهند 
مقعد دائم يف جمل�س االأمن. ورغم 
يتحقق  اأن  امل���رج���ح  غ���ر  م���ن  اأن����ه 
اأن هذا الدعم مهم  اإال  هذا املقعد، 

رمزياً للهند.
االف�شلية للواليات املتحدة

   ميكن للواليات املتحدة اأن تتطلع 
اإىل فوائد هائلة من حتالف اأقوى 
متار�س  خاللها،  فمن  الهند.  م��ع 
الواليات املتحدة �شغوًطا ع�شكرية 

على حدود جنوب غرب ال�شني.
امل����ت����ح����دة  ل�����ل�����والي�����ات    ومي�����ك�����ن 
ول�����ش��احل��ه��ا، ا���ش��ت��ب��دال ج����زء من 
ب��واردات هندية.  ال�شينية  وارداتها 
الت�شديد  ه�����ذا  ي�����ش��اع��د  اأخ���������ًرا، 
امل����ت����ح����دة يف حم���ارب���ة  ال������والي������ات 

رو�شيا.

قوة م�سلحة لالأ�سنان
م اجلي�س     خ��الل 40 ع��اًم��ا، ت��ق��درّ
العامل  20 يف  املرتبة  ال�شيني من 
الواليات  بعد  الثانية،  املرتبة  اإىل 
املتحدة مبا�شرة. وعلى مدى عقود، 
لل�شني  الع�شكري  االإن��ف��اق  جت���اوز 

للفلبني،  االإقليمية  امل��ي��اه  اقتحام 
احلكومي  ال����ت����الع����ب  حم��������اوالت 
وال�شراء  اأ�شرتاليا،  يف  والتج�ش�س 
العميقة يف  املياه  مليناء يف  الق�شري 
املحجوزة  وال��وظ��ائ��ف  ���ش��ري��الن��ك��ا، 
يف  ال�شينيني  ل��ل��ع��م��ال  ال��غ��ال��ب  يف 
عدة  يف  املن�شاأة  ال�شينية  ال�شركات 

دول اأفريقية، اإلخ
اأن  ال�شينية  للحكومة  ومي��ك��ن     
اأن  ت��الح��ظ  وه���ي  ب��ال��راح��ة  ت�شعر 
اأم��ري��ك��ا دون��ال��د ت��رام��ب مل  �شمعة 
تكن اأف�شل بكثر منها، ومع ذلك، 
ة اإدارة جو بايدن اجلديدة  فاإن جديرّ
�شتعزز ت�شنيف الر�شا عن الواليات 

املتحدة.
    مل تعد ال�شني تلعب الدور الذي 
ك��ان��ت ت��اأم��ل��ه ال��ع��دي��د م���ن ال����دول 

الغربية. 
اآ�شيا  اأخرجت   ،1997 بحلول عام 
م��ن االأزم������ة، وك��ان��ت ع���ام 2008 
لالنتعا�س  امل���ح���������������رك  مب��ث��اب��������������ة 

العاملي.
   وم���رة اأخ����رى ك��ان��ت ال�����ش��ني هي 
االأمريكيني �شد  التي حتالفت مع 
ط���ال���ب���ان، وان��ت��ه��ى ب��ه��ا االأم�����ر اإىل 
التجارة  م��ن��ظ��م��ة  اإىل  االن�����ش��م��ام 

العاملية واتفاقيات املناخ.
    ل��ك��ن يف غ�����ش��ون ���ش��ن��وات قليلة، 
اأ�شبحت ال�شني عاماًل من عوامل 

عدم اال�شتقرار العاملي.
  ف��ه��ي ال��ت��ي اأ���ش��ع��ل��ت اأزم����ة جائحة 
كوفيد-19 باإخفاء خطورة انتقال 
ال��ف��رو���س ع��ن ال���ع���امل، رغ���م انها 
ع��ان��ت م��ن جت��رب��ة ال�����ش��ار���س املوؤملة 
2003، واأق�����ش��م ق��ادت��ه��ا على  ع��ام 
الفو�شى مرة  اأال حتدث مثل هذه 

اأخرى.
    لقد ا�شتفادت ال�شني من امتيازات 
متعددة الأنها كانت اقت�شادا ناميا، 
ولكن مع اأنها اأ�شبحت اأكرب اقت�شاد 
املطالبة  توا�شل  فاإنها  ال��ع��امل،  يف 
املخ�ش�شة  االم����ت����ي����ازات  ب��ن��ف�����س 

للبلدان الفقرة.
اتفاقا  ال�����ش��ي��ن��ي��ون  ال���ق���ادة  ����ع  وقرّ   
يق�شي بعدم تدخل بكني يف �شوؤون 

معدل النمو يف البالد.
  امليزانية الر�شمية للجي�س ال�شيني 
يف  ذل���ك،  وم��ع  دوالر.  مليار   275
تنا�شف القوة ال�شرائية، تكون هذه 
امل��ي��زان��ي��ة اأع��ل��ى ب��ك��ث��ر، خ��ا���ش��ة اأن 
رواتب الع�شكريني منخف�شة جًدا.

ال�شيني  اجل��ي�����س  ل��ع��ب  ل��ط��امل��ا     
فهو  ال�شني.  يف  للغاية  مهًما  دوًرا 
الذي حكم البالد يف ال�شنوات التي 
على  ال�شيوعيني  ا�شتيالء  اأعقبت 

ال�شلطة عام 1949.
   وهو الذي اأعاد ت�شكيل احلكومة 
ال�شتينات عندما حتولت  اأواخ��ر  يف 
اأهلية.  ح��رب  اإىل  الثقافية  ال��ث��ورة 
اأنقذت  ال��ن��خ��ب��ة،  ج��ي�����س  ف���وح���دات 
ث����ورة  م����ن   1989 ع�����ام  ال���ن���ظ���ام 

�شعبية.
د �شورة اجلي�س    ولطاملا متت تعهرّ
يف ال�شني بعناية... جي�س ال يدافع 
عن الوطن فقط، بل يخدم ال�شعب 
العمل يف  كلرّما دع��ت احل��اج��ة، م��ن 

احلقول اإىل الكوارث الطبيعية.
ال���ك���ب���ر من  ال����ع����دد     وب���ف�������ش���ل 
االأ����ش���خ���ا����س ال���ذي���ن ي����ري����دون اأن 
ميكن  ع���������ش����ك����ري����ني،  ي�������ش���ب���ح���وا 
مر�شحني  اختيار  ال�شيني  للجي�س 

يف ال�شنوات االأخ��رة، ورمب��ا ميكن 
كوفيد- جائحة  مع  تعامله  اعتبار 

19، و�شحق احلركة الدميقراطية 
اجلماعية  واالإب���ادة  كونغ،  هونغ  يف 
ل��الأوي��غ��ور، ه��ي امل�����ش��وؤول��ة ع��ن هذا 

ال�شقوط.
لهجة متغطر�شة

   النربة املتغطر�شة للدبلوما�شيني 
م�شاعد.  غ���ر  ع���ام���ل  ال�����ش��ي��ن��ي��ني 
الذي  ال�شيني،  ال�شيوعي  فاحلزب 
ال ي�����ش��م��ح ب����اي ن��ق��د ����ش���ده داخ���ل 
ت��ب��ن��ي نف�س  ال�������ش���ني، رمب�����ا ق�����رر 

املوقف يف اخلارج.
   وهذا النزوع اىل اإ�شكات االنتقادات 
املوجهة اإىل ال�شني خارج االأرا�شي 
ال�شينية، ياأتي بنتائج عك�شية، ويتم 
ا�شتقباله ب�شكل �شيئ، ب�شكل خا�س، 
فيها حرية  توجد  التي  البلدان  يف 

التعبر.

حالت خا�سة
ا  اأي�شً ال�شينية  احلكومة  تتمتع     
البلدان  ب��ع�����س  يف  ���ش��ي��ئ��ة  ب�����ش��م��ع��ة 

ب�شبب حاالت خا�شة:
الهجمات  ك���ن���دا،  م���ن  ره��ي��ن��ت��ان     
الهند،  الع�شكرية على احل��دود مع 

ممتازين. فعلى الورق، يعدرّ اجلي�س 
ال�شيني واحًدا من اأف�شل اجليو�س 

يف العامل.

دور اأكرب مل�سنع الرجولة
للغاية،  اإيجابية  اجلي�س  �شورة      
التعليم  وزارة  اأن  درج��������ة  اىل 
املا�شي تقدمي  اقرتحت يف فرباير 
لل�شباب  ال�شينيني كنموذج  اجلنود 
لهذه  الر�شمي  والهدف  البالد.  يف 
“تاأنيث  حم����ارب����ة  ه����و  احل���م���ل���ة، 

الرجال«.
الكربى  الدعائية  احل��م��الت  اإن     
ل��ل��ع�����ش��ر امل������اوي ك����ان ل��ه��ا اأه�����داف 
ر���ش��م��ي��ة واأخ������رى خ��ف��ي��ة. وملرّ����ا كان 
ا  ماويرّ ف��ك��را  يتبنى  بينغ  ج��ني  �شي 
اأن تخفي  امل��ح��ت��م��ل  ف��م��ن  ل��ل��غ��اي��ة، 
حملة حماربة تاأنيث الرجال حملة 
الع�شكريني  ت���ق���دمي  اإىل  ت���ه���دف 
ككل،  ال�شيني  للمجتمع  ك��ن��م��وذج 

وبالتايل زيادة �شلطتهم.
م������زي������دا من  مل���������اذا مي����ن����ح����ون     
ال�شلطات؟ رمبا الأن �شي جني بينغ 
يعتربهم حلفاء مل�شاعدته يف مترير 

اأجندته.
ت�شر  ذل�������ك،  اإىل  ب����االإ�����ش����اف����ة     

للف�شاء  امل����ت����ك����ررة  االن����ت����ه����اك����ات 
التايواين من قبل ال�شفن احلربية 
من  واملزيد  الع�شكرية،  والطائرات 
حتاكي  التي  الع�شكرية  التدريبات 
االأمريكية،  امل�شالح  �شد  الهجمات 
يلعب  ال�����ش��ي��ن��ي  اجل��ي�����س  اأن  اإىل 

بالفعل دوًرا اأكرب من ذي قبل.

�سمعة يف �سقوط حر
حديثة  درا�����ش����ة  اأظ����ه����رت  ل���ق���د     
اأج���راه���ا م��رك��ز ب��ي��و ل��الأب��ح��اث، ان 
اأكر  ���ش��وء  ازدادت  لل�شني  �شمعة 
اأي وقت م�شى. ففي الواليات  من 
باملائة   55 يعترب  نف�شها،  املتحدة 
و34  مناف�ًشا،  ال�شني  ال�شكان  من 
معادية،  دول����ة  ي��ع��ت��ربون��ه��ا  ب��امل��ائ��ة 
ال�شني  اأن  باملائة فقط،   9 ويعتقد 

�شريكة للواليات املتحدة.
   �شمعة ال�شني �شيئة بنف�س القدر 
يف بقية العامل، با�شتثناء عدد قليل 
اإيران.  اأو  رو�شيا  مثل  البلدان  من 
ومن بني 14 دولة غنية ا�شتطلعها 
واأك���ر من  71 باملائة  ب��ي��و،  م��رك��ز 
جتاه  �شلبي  راأي  لديهم  امل�شاركني 

ال�شني.
ت�شارع  ال�شني  �شمعة  ت��ده��ور  ان     

اال   ،2047 ع��ام  حتى  كونغ  هونغ 
ان حكام ال�شني تدخلوا يف ال�شوؤون 
وزعزعوا  ك��ون��غ  ل��ه��ون��غ  ال��داخ��ل��ي��ة 
ذلك  من  واالأ�شواأ  املدينة،  ا�شتقرار 
اأنهم �شحقوا احلركة الدميقراطية 

هناك.
   االآن تتجه احلكومة ال�شينية اإىل 
ت��اي��وان، رغ��م ان اجل��زي��رة اقرتبت 
ت�شوية  ومتت  القارية،  ال�شني  من 
موؤقتة بني تايبيه وبكني. وكان من 
برتك  �شلميا،  ال���ن���زاع  ح��ل  امل��م��ك��ن 
الزمن يفعل فعله... اال ان ال�شني 
االآن،  �شمولية  اأ���ش��ب��ح��ت  ال��ق��اري��ة 
اأي وق��ت م�شى، وتخيف  اأك��ر من 

التايوانيني.

دور �سلبي 
ال�����ش��ل��ب��ي يف  ال��ت��ط��ور      وراء ه���ذا 
ال�شني رجل: �شي جني بينغ. اختار 
ماو ت�شي تونغ كمثال. وكاأن ماو قد 
املرة  ه��ذه  ولكن  ال�شلطة،  اإىل  ع��اد 
على راأ���س �شني يف طريقها اإىل اأن 
ت�شبح قوة عظمى، انه يهز النظام 
ال��ع��امل��ي ال���ذي اأوج��دت��ه اأج��ي��ال من 

قبله.
   ت��ع��د ال�����ش��ني م��ن اأع��ظ��م القوى 
تعد  مل  لكنها  ال��ع��امل،  يف  العلمية 
بحجة  اكت�شافاتها  نتائج  تتقا�شم 
االأم����ن ال��ق��وم��ي. ومت��ت��ل��ك ال�شني 
العامل،  يف  اجل��ي��و���س  اأق�����وى  اأح����د 
لكنها تدعم الدول املهم�شة من قبل 
املجتمع الدويل: فنزويال، واإيران، 

وبورما، وكوريا ال�شمالية، اإلخ.
   وت����رتاأ�����س ال�����ش��ني اأح�����د اأق����وى 
االأج���ه���زة ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى هذا 
ينخرطون  ممثليها  لكن  الكوكب، 
يف خ��ط��اب م�����ش��اك�����س. وت���دع���و اإىل 
احل�������د م�����ن غ����������ازات االح���ت���ب���ا����س 
م�شاريع  ت�����زرع  ل��ك��ن��ه��ا  احل�������راري، 
تعمل  ال����ت����ي  ال����ط����اق����ة  حم����ط����ات 
النامية.  ال����ب����ل����دان  يف  ب���ال���ف���ح���م 
ب��اأن احلقوق  العامل  اإقناع  وحت��اول 
اأرا�شيها،  اجلماعية حمرتمة على 
اأي وقت  اأك��ر من  لكنها ت�شطهد، 
اأقلياتها، منهم  العديد من  م�شى، 

االأويغور.
اأن ي��ك��ون االأمر  امل��م��ك��ن    ك���ان م��ن 
خ��الف ذل��ك، وك��ان باإمكان ال�شني 
تعزيز دورها كعامل ا�شتقرار عاملي، 
مثااًل  ت�شبح  اأن  املمكن  م��ن  وك���ان 

للحرية واحلداثة.
* اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية 
متخ�س�س يف ال�سني واآ�سيا 

-جامعة مونريال كندا

ال�سني اإمرباطورية تثري القلق ب�سكل متزايد, وجميع مقومات احلرب الباردة موجودة
�شي جني بينغ وجو بايدن يف لقاء عام 2012اجلي�س ال�شيني االآن هو ثاين اأقوى جي�س على هذا الكوكب

خالل 40 عاًما, تقّدم اجلي�س ال�سيني 
من املرتبة 20 عاملّيا اإىل املرتبة الثانية

مل تعد ال�شني تلعب الدور الذي
 كانت تاأمله العديد من الدول الغربية

ميكن للوليات املتحدة اأن تتطلع اإىل 
فوائد هائلة من حتالف اأقوى مع الهند

احل���رب ال��ب��اردة 
�شد  اجل���دي���دة 
خمتلفة  ال�����ش��ني 
لتلك  ومم��اث��ل��ة 
�شد  �شنت  ال��ت��ي 
الحتاد ال�شوفياتي

�شي  �شانع القوة ال�شينية اجلديدة

مواجهة مع الهند تايوان وبحر ال�شني اجلنوبي م�شرح مواجهة
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عربي ودويل

•• الفجر –خرية ال�شيباين
الرئي�س  يجرّت  فــلــوريــدا,  يف  الـــرباق  ق�سره  يف      
جديد  تر�ّسح  امل�ستقبل.  يف  ويفكر  هزميته  ال�سابق 
يتوقع  الإطـــالق,  على  متاأكًدا  لي�س  2024؟  عــام 

املقربون منه.
النتخابات,  خ�سر  قد  ترامب  دونالد  يكون  رمبا     
بينما  البزن�س.  مهارات  يخ�سر  مل  بالتاأكيد  ولكن 
�سينعقد موؤمتر املانحني للجنة الوطنية اجلمهورية 
يف الفرتة من 9 اإىل 11 اأبريل يف بامل بيت�س, ينتهز 

الرئي�س ال�سابق الفر�سة لي�سحب الغطاء اليه.

خ�سر دونالد ترامب النتخابات,
لكنه بالتاأكيد مل يفقد حا�ّسة البزن�س

مارا لغو, 10 ماليني دولر 
عام 1985: �سفقة حياته العقارية 

رون دي�شانتي�س مر�شح ترامب للرئا�شةيحتفظ مارا الغو بالعديد من االألغازمل يغفر ترامب لليز �شيني

اإيفانكا ترامب مر�شحة ملن�شب حاكم فلوريدادونالد وميالنيا ترامب يف ماراالغو ، بامل بيت�س

انفجار ا�شتهدف �شفينة اإيرانية يف البحر الأحمر 
البلدين منذ بداية اآذار/مار�س املا�شي، اتهامات با�شتهداف �شفن جتارية.

وقال املتحدث با�شم وزارة اخلارجية االإيرانية �شعيد خطيب زاده يف بيان 
االأحمر  البحر  يف  اإيرانية”  جتارية  “�شفينة  ط��ال  انفجارا  اإن  االأرب��ع��اء، 
�شواحل  “قرب  وق��ع  “�شاويز”  ال�شفينة  ا�شتهداف  ان  واأو���ش��ح  الثالثاء. 
ال�شاد�شة  ال�شاعة  ق��راب��ة  ني�شان/اأبريل  م��ن  ال�شاد�س  ال��ث��الث��اء  جيبوتي 
�شباحا بالتوقيت املحلي«. واأكد اأن “احلادث مل يوؤد اإىل وقوع اأي اإ�شابات، 
و�شتتخذ  وم�����ش��دره،  احل���ادث  ظ��روف  ملعرفة  ج��اري��ة  الفنية  والتحقيقات 

بالدنا كل االجراءات الالزمة من خالل اجلهات الدولية يف هذا ال�شدد«.
املنظمة الدولية للمالحة البحرية  اأبلغت ر�شميا  اأن  اإي��ران �شبق  اأن  واأف��اد 
التابعة لالأمم املتحدة، اأن “ال�شفينة املدنية �شاويز كانت ت�شتقر يف منطقة 
البحري على ط��ول اخلطوط  االأم��ن  البحر االأحمر وخليج ع��دن الإر���ش��اء 
واأفاد خطيب زاده اأن ال�شفينة كانت تعمل “كمحطة لوج�شتية  املالحية”. 

•• طهران-اأ ف ب

اأعلنت اإيران اأم�س االأربعاء اأن �شفينة تابعة لها ت�شررت ب�شكل طفيف جراء 
تقارير  و�شط  الثالثاء،  االأول  اأم�س  االأحمر  البحر  يف  ا�شتهدفها  انفجار 
ا�شتهدافات  على  “رد”  �شمن  العملية  يف  اإ�شرائيل  �شلوع  عن  �شحافية 

�شابقة ل�شفن مرتبطة بالدولة العربية.
هي  “�شافيز”  ال�شفينة  اأن  االإي��ران��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأك���دت  ح��ني  ففي 
كانت  اأن��ه��ا  املحلية  “ت�شنيم”  وك��ال��ة  اأوردت  الطابع،  ومدنية  “جتارية” 
البحر  اأمن املالحة يف  �شياق �شمان  امل�شلحة يف  القوات  ت�شتخدم من قبل 

االأحمر.
البحري بني  املجال  املتزايد يف  التوتر  اأج���واء من  احل��ادث يف ظل  وي��اأت��ي 
تبادل  بعد  اإ���ش��رائ��ي��ل،  ال��ل��دود  االإقليمية  وع��دوت��ه��ا  االإي��ران��ي��ة  اجلمهورية 

الإيران يف البحر االأحمر«. وبداأت التقارير عن ا�شتهداف �شفينة اإيرانية يف 
البحر االأحمر بالتوارد يف وقت متاأخر ليل الثالثاء االأربعاء.

األغام  انفجار  ب�شبب  “وقع  احل��ادث  اأن  االإيرانية  “ت�شنيم”  وكالة  ونقلت 
ال�شقة بهيكل ال�شفينة”، وفق معلومات ملرا�شلها املتخ�ش�س ب�شوؤون الدفاع. 
“تتوىل مهمة  اأن ال�شفينة  واأ�شارت الوكالة على موقعها االلكرتوين، اىل 
التجارية  ال�شفن  حماية  يف  العاملة  االإيرانية  الكوماندو�س  ق��وات  ا�شناد 

من دون تقدمي تفا�شيل. االيرانية خالل ال�شنوات القليلة املا�شية”، 
وذكر موقع “مارين ترافيك” املتخ�ش�س مبتابعة حركة املالحة البحرية، 
اأن ال�شفينة “�شاويز” خم�ش�شة لنقل الب�شائع وتعود ملكيتها اىل ال�شركة 

االإيرانية للنقل البحري، ومت بناوؤها العام 1999.
اأي ط��رف، حتدثت �شحيفة  اإىل  االتهام  اأ�شابع  اإي��ران  ويف حني مل توجه 

“نيويورك تاميز” االأمركية عن م�شوؤولية اإ�شرائيل عنه.

 خطف عاملني �شينيني مبنجم ذهب يف نيجريا 
•• الغو�ض-اأ ف ب

عاملني  خطفوا  م�شلحني  اأن  االأرب��ع��اء  اأم�س  النيجرية   ال�شرطة  اأعلنت 
النار  واأط��ل��ق��وا  نيجريا  غ��رب  ج��ن��وب  ذه��ب يف  اث��ن��ني يف منجم  �شينيني 

واأ�شابوا اثنني من حرا�س االأمن بجروح.
وقالت املتحدثة با�شم ال�شرطة ميي�شي اأوبالوال يف بيان اإن عملية اخلطف 

جرت بعد ظهر االثنني يف قرية اأوكيبا ايتيكان بوالية اأو�شون.
الرجلني  وخ��ط��ف��ت  ه��ج��وم��ا  امل��ج��رم��ني  م���ن  ع�����ش��اب��ة  “�شنت  واأ����ش���اف���ت 
ال�شينيني” وهما ت�شاو جيان )33 عاما( ووين )50 عاما( ويعمالن يف 

موقع منجمي دون حتديد ا�شم ال�شركة التي توظف الرجلني.
واأ�شاف البيان اأن احلار�شني اخلا�شني اأ�شيبا ومت نقلهما اىل امل�شت�شفى.

يف  خ�شو�شا  نيجريا  يف  ج��دا  �شائعة  فدية  مقابل  يف  اخلطف  وعمليات 
اجلنوب املنتج للنفط وتعترب اأهدافا ملثل هذه العمليات.

مارا لغو ع�س تقاعده الذهبي:

ي�شتمتع ترامب باحلياة ... ويرتدد يف الرت�شح 2024...!

�شي�شارك  اأب��ري��ل،   10 ي��وم  م�شاء 
اأغنى  م���ن   350 ع���ن  ي��ق��ل  ال  م���ا 
ع�شاء  يف  ال��ي��م��ي��ن��ي��ني  امل���ت���ربع���ني 
للم�شتثمرين يقام يف ناديه بلينغ-
بلينغ يف مارا الغو، يف بامل بيت�س، 
امل��ن��ت��ج��ع ال�����ش��اح��ل��ي ال�����ش��ه��ر يف 
فلوريدا، و�شيدفع الفاتورة، ح�شب 

االأ�شول، احلزب اجلمهوري.
يتمتعون  ال  ل��ل��ذي��ن  ب��ال��ن�����ش��ب��ة      
ب���ام���ت���ي���از ال���ع�������ش���وي���ة يف ال���ن���ادي 
األ����ف   200 ال�����دخ�����ول  )ت�����ذك�����رة 
ال�شنوية  الع�شوية  ر���ش��وم  دوالر، 
دوالر  األ�����ف   14 اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
فر�شة  فهذه  خمتلفة(،  م�شاريف 
لزيارة هذا املبنى االأنيق الذي بني 
اال�شباين-املغاربي  ال��ن��م��ط  ع��ل��ى 
1924، ومدرج �شمن قائمة  عام 
املعامل التاريخية، وجمهز بجميع 
و���ش��ائ��ل ال��راح��ة احل��دي��ث��ة: 128 
اأربعة  ذات  اأ�شرة مغطاة  مع  غرفة 
ومنتجع  �شباحة،  وح��م��ام  اأع��م��دة، 
والو�شول  غولف،  وملعب  �شحي، 
املبا�شر اإىل ال�شاطئ، وما اإىل ذلك. 

و�شتجري وقائع بقية عطلة نهاية 
االأ�شبوع، كما هو خمطط، يف فندق 
اآخر من منتجع املليارديرات اأ�ش�شه 

اأحد اباطرة النفط عام 1894.
هويته،  ع��ن  الك�شف  ع���دم  ط��ل��ب    
ي��ق��ارن اأح���د امل��ق��رب��ني م��ن دونالد 
التربعات  ج��م��ع  عمليات  ت��رام��ب 
هذه باالأحداث االجتماعية. “اأغنى 
االأمريكيني -وكثر منهم ميتلكون 
عون  منتجعات يف بامل بيت�س -يوقرّ
األف  ب��ني مائة  م��ا  ت���رتاوح  �شيكات 
دوالر، فقط حتى  األ��ف   500 اإىل 
ترامب  اإىل  الو�شول  من  يتمكنوا 
ثم يذهبون ي�شتعر�شون منجزهم 
‘اأتعلمني،  قائلني،  زوجاتهم  ام��ام 
عزيزتي، لقد ن�شحت دونالد بكذا 

اأو كذا”... 
 وب��ع��د ذل���ك، وم��ع اق���رتاب املو�شم 
�شيعود  ن��ه��اي��ت��ه،  م���ن  ال�����ش��ي��اح��ي 

كيو اأنون املوؤامرتية.
ا     ان “دونالد ترامب ي�شتقبل اأي�شً
وال�شحفيني  الكتاب  م��ن  العديد 
ال���ذي���ن ي���ع���دون ك��ت��ب��ا ع���ن���ه؛ 30 
يك�شف  التاأليف”،  ق��ي��د  ك���ت���اًب���ا 
ال�شخ�شي  ال�شديق  رودي،  كري�س 
ل��ل��رئ��ي�����س اخل���ام�������س واالأرب����ع����ني 
قناة  ورئي�س  ع��اًم��ا،  ع�شرين  منذ 
“اإنه يف حالة جيدة،  ماك�س،  نيوز 
يوؤكد هذا الويفرّ  مرتاح، اإيجابي”، 

الذي يرى ترامب “بانتظام«.
   وعن طموحات �شديقه الرئا�شية 
اإذا  “�شاأكون متفاجًئا جًدا  اأج��اب: 
اأ�شلوب حياته   ،2024 ح عام  تر�شرّ
اجلديد ينا�شبه جيًدا، فهو ال يزال 
ن���ف���وذاً يف احلزب  ال��رج��ل االأك����ر 
قيود  دون  م��ن  ل��ك��ن  اجل��م��ه��وري، 
ال�شخ�س  لي�س  انه  الدولة،  رئي�س 
ال�������ذي ي���ح���ب ج���������داول االوق�������ات 

ال�شارمة«. 

اإىل  املحافظون  املتربعون  ه���وؤالء 
هيو�شنت  يف  الرئي�شية،  م�شاكنهم 

اأو دنفر اأو بو�شطن اأو �شيكاغو.

مارا لغو, اجناز عمره
   احلدث، هو اأن فلوريدا اأ�شبحت 
م���رك���ًزا ���ش��ي��ا���ش��ًي��ا ج���دي���ًدا م��ن��ذ اأن 
ات��خ��ذ ال��رئ��ي�����س ال�����ش��اب��ق م��ق��ًرا له 
فيما كان بيته الثاين، تارًكا البيت 
برج  وثالثي  بوا�شنطن،  االأبي�س 
-املدينة  ن����ي����وي����ورك  يف  ت����رام����ب 
لي�س  التي  الدميقراطية  الكربى 
من  ال���ع���دي���د  ف��ي��ه��ا  ت����رام����ب  الآل 

االأ�شدقاء.
بفلوريدا،  الروكوكو     يف مملكته 
مقابل   1985 ع��ام  اقتناها  التي 
)�شفقة  دوالر  م�����الي�����ني   10
ع�شر  ���ش��ت��ة  االآن  ت�����ش��اوي  ح��ي��ات��ه: 
���ش��ع��ًف��ا!(، ي���داوي االأم���ر املخلوع 

النا�شط  م���ع  خ�����ش��و���ش��ا  ك���ث���رة، 
ديفيد بو�شي النائب ال�شابق ملدير 
ودون���ال���د  2016؛  ع����ام  ح��م��ل��ت��ه 
جونيور، الذي انتقل اإىل فلوريدا؛ 
اأو جي�شون ميلر، م�شت�شاره املقرب، 
ال�����ذي اأع���ل���ن م����وؤخ����ًرا ع���ن ع���ودة 
ترامب على ال�شبكات االجتماعية: 
�شهرين  غ�������ش���ون  يف  “�شيعود 
ذلك  و�شيعيد  اأ���ش��ه��ر،  ث��الث��ة  اإىل 
بالكامل”،  اللعبة  ق��واع��د  تعريف 
ال�شخ�س  ع���ن  االأخ�����ر  ه����ذا  ق����ال 
ت��وي��رت مدى  م��ن  ال���ذي مت منعه 
احل��ي��اة )ب�����ش��ب��ب ال��ت��ح��ري�����س على 

الكراهية(.
ا، ال�شناتور     وت�شم احلا�شية اأي�شً
ج����راه����ام،  ل��ي��ن��د���ش��ي  “الثقيل” 
االأب  خ���امت  “لتقبيل  ج���اء  ال����ذي 
مارجوري  ال��ن��ائ��ب  اأو  الروحي”، 
اأتباع حركة  تايلور جرين، واح��دة 

راأيته يف مار�س،  “عندما  جراحه. 
اما  لهزميته  حزينا  ي���زال  ال  ك��ان 
غيبوبة”  “يف  ع��ل��ي��ه  ي��ط��ل��ق  م���ن 

)بايدن(، يوا�شل حماورنا.
 وحتى اأكر من ذلك، كان غا�شًبا 
ال��ذي��ن �شوتوا  م��ن اجل��م��ه��وري��ني 

ل�شالح عزله. »
   مل ي��غ��ف��ر ت��رام��ب اب����دا ل��� “ليز 
الرقم الثالث يف احلزب  ت�شيني”، 
الرئي�س  نائب  واب��ن��ة  اجل��م��ه��وري، 
ال�شابق ديك ت�شيني، وهي من اأبرز 
بعزله،  ن����ادوا  ال��ذي��ن  “اخلونة” 
االنتخابات  يف  يهزمها  اأن  وي��ري��د 
عندما   ،2022 لعام  الت�شريعية 
ت���ك���ون ال���ن���ائ���ب م��ر���ش��ح��ة الإع�����ادة 

انتخابها يف وايومنغ. 
 »لكن، لرتامب م�شكلة، يوا�شل هذا 
ال�شابق،  الدولة  رئي�س  املقرب من 
الواقع،  يف  كلماته.  ي��زن  اأن  عليه 

اإذا قام بحملة علنية �شدها واأعيد 
هو  ف�شيتحول  انتخابها،  ذلك  مع 
يف حني ان  اىل مو�شوع �شيطنة”، 
هالته  على  احلفاظ  يريد  ترامب 
مركز  البقاء  خالل  من  الرئا�شية 
االه��ت��م��ام، م��ن اأج��ل ج��ذب و�شائل 
الرئي�شيني  وامل���ان���ح���ني  االإع������الم 

واأن�شاره -بهذا الرتتيب.

برنامج ميالنيا
الرئي�س  ي���ق���وم  ل���ال����ش���رتخ���اء،     
بالتناوب،  ع���اًم���ا،   74 ال�����ش��اب��ق، 
ب�����ج�����والت اجل�����ول�����ف واأم�������ش���ي���ات 
ميالنيا  تذهب  بينما  التلفزيون، 
تتناول  ث��م  ال�شحي  املنتجع  اإىل 
الغداء، لتعود اإىل املنتجع ال�شحي 
بعد الظهر، ثم تتناول الع�شاء مع 

زوجها.
ي��ج��ري م�شاورات  االأخ�����ر،  ه���ذا    

   نف�س الوتر من �شخ�شية اأخرى 
م�����ارا الغ�����و: ترامب  ل����  م���األ���وف���ة 
�شيتخلى عن الرت�شح، لي�س فقط 
الأنه رغم كل �شيء طاعن يف ال�شن، 
حا جديدا من  ا الأن تر�شرّ ولكن اأي�شً
االإجراءات  اإط��الق  يعيد  اأن  �شاأنه 
املالية  ترتيباته  ب�شاأن  القانونية 
امل�شالح  وت�������ش���ارب  وال�����ش��ري��ب��ي��ة 
خالل رئا�شته وعالقاته التجارية 
م���ع رو����ش���ي���ا )ق���ب���ل ان��ت��خ��اب��ه عام 

.)2015
   يف الوقت احلايل، يف�شل ترامب 
مداعبة فكرة الدفع برت�شيح حاكم 
يعتقد  دي�شانتي�س،  رون  فلوريدا، 
اأن  �شاأنه  املقرب. وه��و ما من  ه��ذا 
الإيفانكا  م��ف��ت��وًح��ا  امل��ج��ال  ي���رتك 
ا موؤخًرا  ترامب -التي انتقلت اأي�شً
ملن�شب  -ل��ل��رت���ش��ح  ف���ل���وري���دا  اإىل 
ف��ر���ش��ي��ة جذابة،  احل��اك��م م��ك��ان��ه. 
منها...  ال��ت��ح��ق��ق  مي��ك��ن  ال  ل��ك��ن 
من  بالعديد  الغ��و  م���ارا  يحتفظ 

االألغاز.
عن لك�سربي�س

ترامب  تداعب 
ف��ك��رة ال��دف��ع 
ب���رت����ش���ي���ح 
ح��������اك��������م 
رون  فلوريدا,  
 , نتي���س ي�ش��ا د
ل���ل���رئ���ا����ش���ة 
 2024 ف�������ي 

تذهب ميالنيا اإىل املنتجع ال�سحي وتتناول الغداء, وتعود اإىل املنتجع ال�سحي ثم تتناول الع�ساء مع زوجها

 200 األف دولر ر�شوم الع�شوية ال�شنوية, بالإ�شافة اإىل 14 األف دولر تكاليف اأخرى و30 كتاًبا قيد التاأليف

التج�ش�س الرو�شي يف اأوروبا �شماته اجلراأة وعدم املواراة  •• باري�ض-اأ ف ب

ال�شنوات  يف  ن�شاطها  و�شهد  قوية  �شمعة  الرو�شية  اال�شتخبارات  اأجهزة  اكت�شبت 
اأوروبا، وهو اجتاه ُيحاط للمفارقة بدعاية اأعالمية لي�شهد  االأخرة انتعا�ًشا يف 

على ا�شتخدام التج�ش�س يف املعارك الدبلوما�شية بني مو�شكو والغرب.
يف  �شابط  اعتقال  بعد  رو�شيني  موظَفني  ط��رد  املا�شي  االأ�شبوع  اإيطاليا  اأعلنت 

البحرية االإيطالية باجلرم امل�شهود وهو ي�شلم وثائق �شرية اإىل ع�شكري رو�شي.
االأخرة  االأ�شهر  يف  التج�ش�س  بتهمة  الرو�س  الدبلوما�شيني  من  العديد  وُط��رد 
من بلغاريا وهولندا والنم�شا وفرن�شا ، وجمهورية الت�شيك ... ويف كل مرة، ردت 
مو�شكو باملثل و�شجبت اتهامات و�شفتها باأنها ال اأ�شا�س لها من ال�شحة وتنم عن 

“كراهية لرو�شيا«.
 يقول مارك غاليوتي، موؤلف كتاب “ملحة تاريخية عن رو�شيا” اإن “اال�شتخبارات 

ففي عام 2018، تعر�س العميل املزدوج ال�شابق �شرغي �شكريبال ملحاولة اغتيال 
عرب ت�شميمه يف لندن. يف العام التايل، ُقتل يف برلني مقاتل �شابق من املتمردين 

ال�شي�شان على يد رجل ي�شتبه يف اأنه ت�شرف بناًء على اأوامر من مو�شكو.
وحالًيا، يتهم الغربيون رو�شيا بت�شميم األيك�شي نافالني بغاز االأع�شاب نوفيت�شوك. 
جنا املعار�س االأبرز بعد خم�شة اأ�شهر من النقاهة يف اأملانيا، قبل اأن ُي�شجن عند 
عودته. هل تتمتع االأجهزة الرو�شية بقوة ال منازع فيها؟ لي�س متاًما. فنافالني 
جنا وجرى التعرف على مهاجمي �شكريبال. مل يكن يفرت�س اأن متوت امراأة واأن 

ي�شاب �شرطي بجروح خطرة يف الهجوم على �شكريبال.
على  تعرفت  بلينغكات  اال�شتق�شائية  ال�شحافة  من�شة  اأن  ذل��ك،  م��ن  واالأ���ش��واأ 

اأنها تخو�س معركة وجودية من اأجل  الرو�شية تبنت عقلية احلرب. اإنها تعتقد 
الثورة يف   .2014 ع��ام  ه��ذا يف  تبلور   ... العامل.  رو�شيا يف  احلفاظ على مكانة 
اأوكرانيا كانت يف نظر فالدمير بوتني عملية نفذتها وكالة اال�شتخبارات املركزية 

االأمركية وجهاز اأم اآي 6 الربيطاين«. 
الرو�شي  اأج��ن��ت��ورا.رو  موقع  حترير  رئي�س  �شولداتوف،  اأن��دري��ه  ي��وؤك��ده  م��ا  وه��و 
املتخ�ش�س يف �شوؤون اال�شتخبارات بقوله “اإنهم يعتقدون اأن اأي عمل غربي، مثل 
انتقاد انتهاكات حقوق االإن�شان اأو عمل ال�شحافيني االأجانب، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
ثورة«. يف الواقع، تذهب اأجهزة اال�شتخبارات الرو�شية اإىل ما هو اأبعد من جمرد 
التج�ش�س واإف�شاد امل�شوؤولني االأجانب، وهي اأعمال ت�شرتك بها كل القوى العظمى. 

ع�شرات العمالء، بعد اكت�شاف ممار�شات متكررة يف اإن�شاء هويات مزيفة لعمالء 
اال�شتخبارات الع�شكرية وتلك االأمنية. يبدي ميخائيل ليوبيموف العقيد املتقاعد 
اإىل  وي�شر  للعمالء  االأيديولوجي”  “للتدهور  اأ�شفه  “كي جي بي”  من جهاز 

�شياق جيو�شيا�شي غر موؤات.
ي�شارية  واأح����زاب  ق��وي��ة  “نقابات  ه��ن��اك  ك��ان��ت  �شقوط اجل����دار،  اأن���ه قبل  وت��ذك��ر 
اأجهزة  ع��ن  م��ن جانبه  ���ش��ول��دات��وف  اأن��دري��ه  وي��ت��ح��دث  عليها«.  االع��ت��م��اد  ميكن 
فا�شدة اأ�شعفها اخلوف من عمليات تطهر يف �شفوفها. ويقول اإنه “من خالل 
االعتماد على تفاين العمالء على ح�شاب حرفيتهم - عندما يكون االأمر االأكر 
اأهمية هو تنفيذ االأوام��ر حتى االأكر غباء منها - فاإنك حت�شل على جوا�شي�س 
مطيعني ولكن غر اأكفاء.” وباملثل، فاإن خروج هذه االأحداث اإىل العلن تدفع اإىل 
الت�شاوؤل: يف ال�شابق كانت ُت�شوى ف�شائح التج�ش�س على امل�شتوى الداخلي، بعناية 

وبعيًدا عن الكامرات. لكن ما نراه اليوم ال عالقة له بال�شعف، بل باالإعالم.
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العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/6146
املنذر :  بنك اأبوظبي االول  �س.م.ع

املنذر اإليه : اخرت جاويد اكرب حممد اكرب .   
نتيجة  دره��م   )  63،171.10( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�����ش��اط  ب�شداد  االإخ���الل 
خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية 
 KIA  ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي  I /خ�شو�شي/   الفئة   /40171 ( رق��م  ال�شيارة  على 
OPTIMA   _ �شالون ( _ موديل ) 2019  ( لون ) ابي�س( _ واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/6140
املنذر :  بنك اأبوظبي االول  �س.م.ع

املنذر اإليه : حازم حممد م�شطفي �شرحان   .   
نتيجة  دره��م   )  81،692.67( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على 
نوع ) ميت�شوبي�شي  ( من  دبي  R /خ�شو�شي/   الفئة  ال�شيارة رقم ) 98934/ 
باجرو _ ا�شتي�شن ( _ موديل ) 2015  ( لون ) ا�شود( _ واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2021/6037
املنذر :  بنك اأبوظبي االأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�شابقاً( .

املنذر اإليه : الني المربي�شت     .  
نتيجة  دره��م   )26،161.94( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم )19413 /الفئة 12/ خ�شو�شي/ ابوظبي ( من نوع ) هوندا �شيفيك  
_ �شالون( موديل 2016  _ لون ) احمر(_ واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2021/6040
املنذر :  بنك اأبوظبي االأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�شابقاً( .

املنذر اإليه : انيل عبدال�شتار عبدال�شتار      .  
نتيجة  دره��م   )33،257.68( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم )31983 /الفئة 15/ خ�شو�شي/ ابوظبي ( من نوع ) تويوتا كوروال   
_ �شالون( موديل 2015  _ لون ) ابي�س(_ واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 8 اإبريل 2021 العدد 13210

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 8 اإبريل 2021 العدد 13210

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 8 اإبريل 2021 العدد 13210

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 8 اإبريل 2021 العدد 13210

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 8 اإبريل 2021 العدد 13210

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 869/2021/16 جتاري جزئي 
مو�شوع الدعوى : املطالبة مببلغ وقدره )46.500( درهم مع الفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ 

اال�شتحقاق احلا�شل يف 2016/3/29 وحتى ال�شداد التام مع الر�شوم وامل�شاريف واالتعاب ، �شم ملف النزاع 
التجاري رقم:2021/278 

طالب االإعالن / 1-�شيد حممد احمد احلق بيالري -  �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم :  1-  كوندو�س ريالتي للو�شاطة العقارية ملالكها ن�شره جاهان حممد علي �شركة ال�شخ�س 
الواحد ���س.ذ.م.م  2- �شي �شي اف خلدمات ادارة من�شاآت ���س.ذ.م.م - حاليا كنرتي فاكي�شن نرتنا�شيونال 
�شفتهم    - علي  حممد  جاهان  ن�شره  ملالكها  فردية  موؤ�ش�شة  كلوب  كنرتي  ذي  فندق   -3 �شابقا  ����س.ذ.م.م 

بالق�شية : مدعي عليهم  - جمهويل حمل االقامة 
مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مببلغ وقدره )46.500( درهم مع الفائدة 
بواقع 9% �شنويا من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل يف 2016/3/29 وحتى ال�شداد التام مع الر�شوم وامل�شاريف 
واالتعاب ، �شم ملف النزاع التجاري رق��م:2021/278. وحددت لها جل�شة يوم االحد  املوافق  2021/4/18  
ال�شاعة 10.30 �س يف قاعة 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 االأقل
رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اعالن بالن�شر        
 287/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- فادي نا�شر جامو�س  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :موؤ�ش�شة عقار 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
املطالبة  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  والر�شوم وامل�شاريف  )1.271.558( درهم 

وحتى ال�شداد التام 
ال�شاعة 10:00 �شباحا يف قاعة  املوافق 2021/4/29  وح��ددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
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 االأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
اعالن بالن�شر        
 2016/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- م�شطفى ابراهيم �شيخ بكري  
 جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :فاروق قائد حممد ال�شاعر
وميثله:عبيد �شعيد علي عبيد ال�شام�شي 

طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/3/30 بالزام 
بواقع  القانونية  والفوائد  دره��م   )115400( مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليهما  املدعي 
وامل�شروفات  بالر�شوم  الزامها  مع  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %5

وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف ا�شتئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن. 

رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2364/2021/209 تنفيذ عمايل 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ القرار ال�شادر من جلنة التوفيق املخت�شة للبت يف املنازعات 

اجلماعية ، دبي ، املنازعة اجلماعية رقم )8( ل�شنة 2020 
بالق�شية : طالب  اح��م��د خ��ر اهلل -  �شفته  اح��م��د �شندى  : ع��م��رو  االإع���الن  ط��ال��ب 

التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- جزيرة االمارات للطاقة - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

 جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )6360552( درهم اىل طالبي التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
انذار عديل بالن�شر
رقم )3074/2021(

املنذرة:ال�شم�س امل�شرقة للق�شبان احلديدية ذ.م.م
بوكالة املحامي/يا�شني ابوبكر احلامد برقم حمرر 2021/1/37408

املنذر اليه الثاين:لوفراج تالوار - خمول بالتوقيع - املنذر اليه الثالث:يوفراج تالوار - خمول بالتوقيع
املو�شوع:تكليف بالوفاء ب�شداد مبلغ وقدره )1.931.244.47( درهم مليون وت�شعمائة وواحد وثالثون الف ومائتي 
ال�شداد  12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى  القانونية عنه بواقع  ، والفائدة  واربعة واربعون درهم و�شبعة واربعون فل�س 
التام باال�شافة اىل الر�شوم وامل�شروفات واربعون فل�س ، والفائدة القانونية عنه بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى 
واملنذر  املنذرة  مابني  �شابقة  جتارية  تعامالت  مبوجب  املحاماة  واتعاب  وامل�شروفات  الر�شوم  اىل  باال�شافة  التام  ال�شداد 
اليها االوىل تر�شد يف ذمة االخر ل�شالح موكلتنا املنذرة مبلغ مايل ثابتا يف ذمة املنذر اليها االوىل مبوجب �شيكات بنكية 
وفواتر واوامر �شراء ممهورة بتوقيع االخرة وحيث ان املنذر اليهما الثاين والثالث هما املخولني بالتوقيع عن املنذر اليها  

االوىل واملوقعني ب�شوء نية على ال�شيكات �شند املطالبة لذا يحق اخت�شامها مدنيا وجنائيا
لذلك:فاإننا وبالنيابة عن موكلتنا املنذرة ننذركما ب�شرورة الوفاء ب�شداد مبلغ وقدره )1.931.244.47( درهم مليون 
املبلغ  القانونية عن هذا  والفائدة   ، فل�س  واربعون  و�شبعة  درهم  واربعون  واربعة  الف ومائتي  وت�شعمائة وواحد وثالثون 
بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق حتى متام ال�شداد وذلك خالل )5( ايام من تاريخ ا�شتالمكم لهذا االنذار واال �شن�شطر 
الر�شوم  اىل جميع  باال�شافة  املبلغ  لتح�شيل  �شدكم  والتحفظية  القانونية  االج��راءات  كافة  واتخاذ  للق�شاء  اللجوء  اىل 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 792/2021/16 جتاري جزئي 
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�شداد مببلغ وقدره )370.000( درهم والر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�شداد التام 
طالب االإعالن / 1-مطعم ومقهى زيت زيتون - موؤ�ش�شة فردية -  �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  حممد �شامي -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه
 جمهول حمل االقامة 

ب�شداد  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد    : االإع���الن  مو�شوع 
مببلغ وقدره )370.000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ قيد 
الدعوى وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  املوافق  2021/4/28  ال�شاعة 08.30 
�س يف قاعة 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 االأقل
رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
اعالن بالن�شر        

يف الدعوى رقم 1059/2021/16 جتاري جزئي
مو�شوع الدعوى:  املطالبة باإلزام املدعي عليها مببلغ وقدره ) 414،644.23 درهم( و الر�شوم 

و امل�شاريف و اأتعاب املحاماة و الفائدة .12 % من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام .
طالب االعالن:  تومني للنقليات �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية:  مدعى 

املطلوب اعالنهم:  1- ام ا�س لالن�شاءات �س.ذ.م.م - منطقة حرة
�شفته بالق�شية:  مدعى عليه 

مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك� الدعوى ومو�شوعها املطالبة باإلزام املدعي عليها مببلغ 
اأتعاب املحاماة و الفائدة .12 % من  وق��دره ) 414،644.23 دره��م( و الر�شوم و امل�شاريف و 
 2021-4-6 بتاريخ  االبتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت   . التام  ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ 
تكيلفكم بالوفاء مبا جاء اأعالهخالل 5 اأيام من تبليغكم باالإعالن وذلك للوفاء باملطالبه 

املذكورة اأعاله
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اعالن بالن�شر        
يف الدعوى رقم 1248/2021/60 امر اأداء

اإجمايل وقدره  باأداء مبلغ  باإلزام املطلوب �شدها االأمر  اأمر  مو�شوع الدعوى:  طلب ا�شت�شدار 
واثنان  درهماً  و�شبعون  اثنا  مائة  األفاً  وت�شعون  اأربعة  مائة  )فقط  اإم��ارات��ي  دره��م   194،172.52
تاريخ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  ال��ف��ائ��دة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  غ���ر(،  ال  اإم��ارات��ي��اً  فل�شاً  وخم�شون 

اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد.
مدعى  طالب االعالن:  �شركة ا�شترلينغ للتجارة العامة ذ.م.م - �شفته بالق�شية:  

مدعى  بالق�شية:   �شفته    - ����س.ذ.م.م  البناء  مل��ق��اوالت  بايون  كيه  جيه   -1 اعالنهم:   املطلوب 
اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية  اأمر  مو�شوع االإع��الن :  طلب ا�شت�شدار  عليه 
بتاريخ 25-02-2021 اأوال: انفاذ العقد التجاري املربم بني الطرفني ثانيا: باإلزام املدعى عليها 
باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 194،172.52 درهم اإماراتي )فقط مائة اأربعة وت�شعون األفاً مائة 
اثنا و�شبعون درهماً واثنان وخم�شون فل�شاً والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 2020/03/03 
وحتى متام ال�شداد، مع اإلزامها بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماه. ولكم 

احلق يف ا�شتئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االإعالن.
رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 3219/2020/16 جتاري جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )88200( درهم اماراتي والر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة 

طالب االإعالن :  روابط الدارة جمعيات املالك  - �شفته بالق�شية : مدعي 
الواحد  ال�شخ�س  �شركة  القا�شمي  ط��ارق  ال�شيخ  ملالكها  العقارية  ا�شتيت  ي��وين   -1  : اإع��الن��ه  املطلوب 

�س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2020/11/12 يف الدعوى املذكورة 
ت��وؤدي لها مبلغ وق��دره )88200(  بان  بالزام املدعي عليها  اأع��اله ل�شالح/روابط الدارة جمعيات املالك 
درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ قيد الدعوى احلا�شل يف 2020/8/30  وحتى ال�شداد التام 
والزمتها بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات،   حكما 
االعالن  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني  قابال  مبثابة احل�شوري 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

ابراهيم  حممد  امل��دع��و/  فقد 
بنغالدي�س   ، اهلل  �شديق  مياه 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج�����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )EE0018061(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم�����ن 
ب��ال�����ش��ف��ارة ال��ب��ن��غ��الدي�����ش��ي��ة او 
اقرب مركز �شرطة باالمارات.   

فقدان جواز �شفر
ف�������ق�������د امل�������دع�������و/ي�������و��������ش�������ف 
بنغالدي�س   - اح���م���د  ح�����ش��ني 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج�����واز ���ش��ف��ره رقم 
)BX0304891( - يرجى 
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم�����ن 
ب��ال�����ش��ف��ارة ال��ب��ن��غ��الدي�����ش��ي��ة او 
اقرب مركز �شرطة باالمارات.   

فقدان جواز �شفر

Date 08/ 4/ 2021  Issue No : 13210

572/2021 Civil Partial
To Defendant : 1/Rym Niberhoud LLc
From: Walid Saaid khaled ahmad Al Marzouqi
The case has been filed against you; The subject matter of the 
claim is to bind the defendant to pay an amount of 500,000 
dirhams and fees, expenses, attorneys' fees and interest 12% 
from the date of the claim until full payment A session was 
scheduled on 14/4/2021 at 9AM via Bottim Therefore, you are 
assigned to attend or whoever represents you legally, and you 
have to submit what you have of memorandum and documents 
to the court 3 days before the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 08/ 4/ 2021  Issue No : 13210

To the defendant / Mohamed Shamy - German
Subject matter: Case: 792/2021 Partial Commercial

Since there is a lawsuit filed against you by the plaintiff / Restaurant and 
Maqah Olive Oil and his agent / Abdullah Matar Al Zaabi Advocates and 
Legal Consultants UAE and we have been assigned an account expert 
according to the ruling issued in the above case, we invite you to attend 
a visual experience meeting via the Zoom program on Wednesday 14 
/ 04/2021 at 01:00 in the afternoon. Therefore, please be present and 
attend by video link (Zoom program) at the specified time, and please 
provide us before the meeting time with all documents supporting your 
defense on the e-mail for the experience shown below - to contact us 
please call 0589323011 - phone 042206244 - E-mail: intrafinance@
intra.ae Office of the accounting and banking expert
Dr. Ali Rashid Alkitob

Announcement to be published
in both Arabic and English
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -وام:
اإحدى   - الريا�شي  ل��الإب��داع  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ج��ائ��زة  تتوا�شل 
الرت�شح  ملفات  ا�شتالم   - العاملية  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  م��ب��ادرات 
الرت�شح  ب��اب  فتح  وي�شتمر  ع�شرة  احل��ادي��ة  ال����دورة  ف��ئ��ات  على  للتناف�س 
للجائزة  ال��ذك��ي��ة  ال��ب��واب��ة  خ���الل  م���ن   2021 �شبتمرب   15 ي���وم  ح��ت��ى 
املوقع االلكرتوين والتطبيق الذكي الذي يتيح  وت�شم   mbrawards
الت�شجيل وتقدمي ملف الرت�شح وحتميل امل�شتندات والوثائق املطلوبة على 
اأن يتم تكرمي الفائزين يف جميع الفئات خالل حفل اجلائزة يف �شهر يناير 

.2022
وقال معايل مطر الطاير رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة : "بتوجيهات �شمو 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
اأحمد بن حممد بن  ال�شيخ  ، و�شمو  راع��ي اجلائزة  التنفيذي الإم��ارة دبي 
تقرر   ، اجل��ائ��زة  رئي�س  الوطنية  االأوملبية  اللجنة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد 
املقبل  �شبتمرب   15 ي��وم  حتى  ع�شرة  احل��ادي��ة  ل��ل��دورة  الرت�شح  ا�شتمرار 
اأ�شحاب  م��ن  وال��ع��رب  االإم��ارات��ي��ني  للريا�شيني  الفر�شة  ات��اح��ة  اأج��ل  م��ن 
االإجنازات يف دورة االألعاب االأوملبية ال�شيفية ودورة االألعاب الباراملبية يف 
طوكيو للتناف�س على الفوز باجلائزة بعد اأن مت تاأجيل الدورتني االأوملبية 
اإىل العام اجلاري ب�شبب جائحة كوفيد19،  والباراملبية من العام املا�شي 
تقديرا من اجلائزة الإجن��ازات الريا�شيني االأوملبيني وتكرميهم مبا يليق 

باإجنازاتهم".
الريا�شية  املوؤ�ش�شات  وتكرمي  تقدير  اإىل  اجلائزة  ت�شعى  "كما   : واأ���ش��اف 
املبادرات   ، التناف�س الذي يت�شمن  املحلية والعربية والدولية وفق حمور 
والربامج وامل�شاريع االإبداعية التي تهدف اىل متكني املجتمعات من خالل 

الريا�شة، و�شاهمت يف مواجهة التحديات العاملية يف املجال الريا�شي ، وهو 
املحور الذي ي�شمل جميع عنا�شر التميز االإداري واملوؤ�ش�شي ويدعم جهود 
االحتادات الوطنية والعربية والدولية واملنظمات واملوؤ�ش�شات الريا�شية يف 
و  والفاعل  الناجح  التعامل  بينها  ومن  التحديات  ملواجهة  احللول  ابتكار 
اإطالق املبادرات ملواجهة حتديات كوفيد19 واأية حتديات اأخرى فر�شتها 

الظروف العاملية".
التي  واملوؤ�ش�شية  واجلماعية  الفردية  االإجن��ازات  اأ�شحاب  جميع  و�شيكون 
حتققت حتى موعد 15 �شبتمرب 2021 موؤهلون للتناف�س للفوز بفئات 
االأفراد  للريا�شيني  الدعوة  اجلائزة  ج��ددت  وقد  ع�شرة،  احلادية  ال��دورة 
والفرق واملوؤ�ش�شات االإماراتية والعربية وللموؤ�ش�شات واالحتادات الريا�شية 
وفق  اجل��ائ��زة  بفئات  ال��ف��وز  على  للتناف�س  تر�شيحاتها  بتقدمي  العاملية 
الفئة  �شمن  التناف�س  وحم��ور  واجلماعية  الفردية  االإجن���ازات  م�شتويات 

املوؤ�ش�شية.
الريا�شي يف  الن�شاط  اأنه برغم توقف  اأمناء اجلائزة  واأك��د رئي�س جمل�س 
معظم مناطق العامل خالل الفرتة املا�شية ب�شبب جائحة كوفيد19، اإال 
اأن اجلائزة حافظت على توا�شلها امل�شتمر مع االحتادات الريا�شية الدولية 
االإم���ارات  دول��ة  يف  الريا�شي  القطاع  حتفيز  اأج��ل  م��ن  االأومل��ب��ي��ة  واللجان 

والوطني العربي والعامل على اأن يعود ال�شتئناف اأن�شطته وفعالياته.
واأ�شار اإىل الدور الذي تلعبه اجلائزة لرت�شيخ نهج االإبداع والتميز واملبادرة 
مع  وت��ع��اون  توا�شل  بعالقات  اجل��ائ��زة  ترتبط  حيث  الريا�شي،  العمل  يف 
االحتادات  من  و33  باراملبية  جلنة  و178  وطنية  اأوملبية  جلان   204
الريا�شية الدولية للريا�شات االأوملبية ال�شيفية و7 احتادات ريا�شية دولية 
للريا�شات االأوملبية ال�شتوية، ومع 69 احتادا وجلنة اأوملبية وطنية عربيا 

و34 من االحتادات الدولية املعرتف بها من اللجنة االأوملبية الدولية.

وتاأثرها  للجائزة  والدولية  والعربية  املحلية  العالقات  هذه  اأن  واأو�شح 
خالل  من  الريا�شية  احلركة  تطوير  على  �شاهمت  قد  الكبر  االإيجابي 
الريا�شيني واالأندية  اإىل جميع  ال�شركاء والو�شول  امل�شتمر مع  التوا�شل 
امل�شاركني يف اجلائزة  للفوز يف و�شول عدد  والرت�شح  التميز  حلثهم على 
بينهم  دول��ة، من   188 2188 من  اإىل  ال�شابقة  الع�شر  ال���دورات  خ��الل 
وقد مت تكرمي  عامليا،  و219  عربيا،  و1386  االإمارات،  دولة  من   583
الريا�شي، منهم 110 من دولة  العمل  230 فائزا من خمتلف جماالت 
الفائزين  الريا�شيني  ع��دد  بلغ  كما  و16عامليا،  ع��رب  و104  االإم����ارات، 
بالفئات الفردية 165 ريا�شيا والفرق الفائزة 19 فريقا اإىل جانب فوز 

حمليا وعربيا ودوليا. املوؤ�ش�شي  االإبداع  فئة  يف  موؤ�ش�شة   46
الريا�شي" اإحدى  ل���الإب���داع  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  "جائزة  وت��ع��د 
العاملية" وهي اجلائزة االأكرب من  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  "مبادرات 
تعنى  التي  االإط��الق  على  واالأوىل  فئاتها  وتعدد  قيمتها  حيث  من  نوعها 

بجانب االإبداع يف العمل الريا�شي.
و�شتكون قيمة اجلوائز املالية للدورة 11 من اجلائزة 7 ماليني و500 
األف درهم حيث متت املحافظة على قيمة اجلوائز جلميع الفئات من اأجل 
االأكرب على  وا�شتمرار ت�شجيعهم وتكرميهم بجوائز هي  الريا�شيني  دعم 
املحافظة  متت  كما  العامل،  م�شتوى  على  الريا�شية  اجلوائز  يف  االإط��الق 
على فئات التناف�س يف اجلائزة، وهي: فئة االإبداع الريا�شي الفردي ومتنح 
هذه اجلائزة لالأفراد من الالعبني واملدربني واالإداري��ني واحلكام الذين 
فئة  و  وال���دويل..  والعربي  املحلي  امل�شتوى  ريا�شية على  اإب��داع��ات  حققوا 
االإبداع الريا�شي اجلماعي ومتنح هذه اجلائزة للفرق التي حققت اإبداعات 
ريا�شية على امل�شتوى املحلي والعربي والدويل.. وفئة االإبداع املوؤ�ش�شي و 
اإبداعات ريا�شية على  التي حققت  متنح هذه اجلائزة للجهات الريا�شية 

امل�شتوى املحلي والعربي والدويل.
ويتكون م�شتويات اجلائزة من امل�شتوى املحلي للريا�شيني يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة ، وامل�شتوى العربي للريا�شيني من جميع الدول العربية 
الريا�شية  واملوؤ�ش�شات  الدولية  الريا�شية  لالحتادات  العاملي  وامل�شتوى   ،
ال��دول��ي��ة. و مي��ك��ن ال��ت��وا���ش��ل م��ع االأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��ائ��زة لال�شتف�شار 
للجائزة  الذكية  البوابة  خ��الل  من  املعلومات  من  املزيد  على  واحل�شول 
الذكي  والتطبيق  االلكرتوين  املوقع  ت�شم  والتي   ،"mbrawards"
وت��ق��دمي ملف  الت�شجيل  اأي�����ش��ا  يتيح  ك��م��ا  امل��ع��ل��وم��ات  ي��وف��ر جميع  ال���ذي 
مت  ال��ذي  التطبيق  وه��و  للرت�شح،  املطلوبة  امل�شتندات  وحتميل  الرت�شح 
ت�شميمه من قبل فريق عمل اجلائزة و�شاهم يف ت�شهيل مهمة الريا�شيني 

االأفراد واالحتادات واملوؤ�ش�شات يف تقدمي ملفات الرت�شح.
الثالثة على التوايل بنظام التحكيم  كما �شتوا�شل اجلائزة العمل للدورة 
الذكي والتحكيم عن ُبعد من خالل تواجد كل حكم يف دولته ودون احلاجة 
اىل التجمع والتحكيم كفرق عمل، حيث �شيتم جتميع قرارات ونقاط كل 
ع�شو يف جلنة التحكيم وح�شابها �شمن برنامج مت ت�شميمه من قبل فرق 
عمل اجلائزة ل�شمان النزاهة وال�شفافية واحليادية التامة يف التحكيم ومت 
تطبيقه بنجاح يف الدورة العا�شرة من اجلائزة، ومت التاأكيد على ا�شتمرار 
تنظيم ندوة االإبداع الريا�شي وملتقى املبدعني من اأجل ن�شر ثقافة االإبداع 
يف العمل الريا�شي وتعميم الفائدة ملنت�شبي قطاعنا الريا�شي وموؤ�ش�شاتنا 

الريا�شية.
ويت�شكل الربنامج الزمني للدورة احلادية ع�شرة من .. اآخر موعد ال�شتالم 
الرت�شيحات 15 �شبتمرب 2021 ، و اإجراءات التحكيم واملفا�شلة يف اأكتوبر 
2021 .. فيما �شيكون االإعالن عن الفائزين يف نوفمرب 2021 ، وحفل 

تكرمي الفائزين يف يناير 2022 .

•• دبي -الفجر

االألعاب  دورة  ف�����ش��ي��ة  ح��ام��ل  اأر����ش���ل 
ل��ل�����ش��ب��اب التي  ال�����ش��ي��ف��ي��ة  االأومل���ب���ي���ة 
االأرجنتني،  يف   2018 ع���ام  اأق��ي��م��ت 
ريا�شة  يف  هايدروفويل  فئة  مت�شابق 
باملظالت  امل��ي��اه  على  التزحلق  األ����واح 
العاملي  ال���ب���ط���ل  �شرف"  "كايت 
ر�شالة  فودي�شيك  ت��وين  ال�شلوفيني 
الدويل  دب��ي  ن��ادي  اإىل  وامتنان  �شكر 
يف  م�شاركة  بعد  البحرية   للريا�شات 

بطولة دبي املفتوحة 2021 .
يف  االأوىل  للمرة  فودي�شيك  و���ش��ارك 
املناف�شات من خالل مناف�شات اجلولة 
نظمها  وال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن  االأوىل 
�شهر  دب��ي  يف  ن�شنا�س  ب�شاطئ  ال��ن��ادي 
ي��ن��اي��ر امل���ا����ش���ي ب��ال��ت��ع��اون م���ع جلنة 
والتجديف  �شرف  للكايت  االم���ارات 
بنجاح ومب�شاركة  املاء  والتزحلق على 
ومت�شابقة  مت�شابق   100 ع��ن  زادت 
ميثلون 30 دولة حول العامل اإ�شافة 

اإىل ابطال االمارات.
ت�شجيل  ع��رب  ر�شالة  فودي�شيك  وب��ث 
ف��ي��دي��و اأ����ش���اد ف��ي��ه��ا ب���اخل���ربات التي 
اكت�شبها يف زيارته للوؤلوؤة اخلليج دبي 
وا�شتمتاعه بالتدريب هنا يف االمارات 

الختبار  عظيمة  فر�شة  ك��ان��ت  حيث 
القدرات يف ظل الظروف التي يعي�شها 
والتنقل  ال�شفر  ق��ي��ود  ب�شبب  ال��ع��امل 
 19 يف ظ��ل جائحة ك��ورون��ا -ك��وف��ي��د 

متمنيا تكرار زيارته يف القريب.

كما ن�شر يف ال�شفحة الر�شمية للبطل 
التوا�شل  م���وق���ع  ع��ل��ى  ال�����ش��ل��وف��ي��ن��ي 
االجتماعي "ان�شتغرام" �شورتني وهو 
ي�شتمتع بالتدريب يف �شواطئ جمرا 
على  وال��غ��روب  ون�شنا�س  بيت�س  كايت 

االأوملبي  امل��ج��د  ب��ه  ال���ذي �شنع  ال��ل��وح 
ال�شيفية  االأومل��ب��ي��ة  االأل��ع��اب  دورة  يف 
ل��ل�����ش��ب��اب ال��ت��ي اأق��ي��م��ت ع���ام 2018 
ال�شلوفيني  وي��ع��ت��رب  االأرج���ن���ت���ني.  يف 
اأب����رز النجوم  ت���وين ف��ودي�����ش��ي��ك اأح���د 

العاملية  ال��ري��ا���ش��ة  ال�����ش��اع��دة يف ه��ذه 
والتي �شتطرق اأبواب الدورات االأوملبية 
ال�شيفية يف الن�شخة الثالثة والثالثون 
يف  جناحها  بعد   "2024 "باري�س 
من  ���ش��ن��وات   3 ق��ب��ل  االأول  ال��ظ��ه��ور 

خالل دورة االألعاب االأوملبية ال�شيفية 
يف   2018 ع��ام  اأقيمت  التي  لل�شباب 
االأرجنتني واحرز خاللها  فودي�شيك 
هو  حلمه  ل��ي��ك��ون  الف�شية  امل��ي��دال��ي��ة 
ال�شيفية   االأوملبية  للدورة  اال�شتعداد 

عام 2024 يف باري�س.
وميلك املت�شابق ال�شلوفيني يف ر�شيده 
البطوالت  يف  عاملية  انت�شارات  ث��الث 
الكربى عام 2019 حيث حقق املركز 
االأول ث��الث م��رات يف ج��والت بطولة 
العامل هايدروفويل االأوىل يف مدينة 
"ال�شني" والثانية يف مدينة  وبيفانغ 
"اإيطاليا" والثالثة يف مدينة  غيزيرا 

بينغاتان "ال�شني". 

اإجنازات:
املركز الثاين الدورة االأوملبية لل�شباب 

"االأرجنتني"  2018
ال�����ع�����امل  ب�����ط�����ول�����ة  االأول  امل�������رك�������ز 
وبيفانغ   2019 ه����اي����دروف����وي����ل 

"ال�شني"
الذهبي  ال���ع���امل  ك���اأ����س  االأول  امل���رك���ز 
غ���ي���زي���را   2019 ه�����اي�����دروف�����وي�����ل 

"اإيطاليا"
املركز االأول بطولة العامل هايدرفويل 

"ال�شني" بينغاتان   2019

••  راأ�ض اخليمة – الفجر:

للمعار�س  راأ���س اخليمة  اأعلن مركز 
ال��ت��اب��ع ل��غ��رف��ة جت���ارة راأ�����س اخليمة 
، ع����ن ت��ن��ظ��ي��م��ه ل���ب���ط���ول���ة ال���ع���امل 
ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ه��وائ��ي��ة راأ�����س اخليمة 
2021 ، وذلك بالتعاون مع منظمة 
وتنظم   ، الدولية  الريا�شية  ال�شبكة 
ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة ل��ه��ذا ال��ع��ام 2021 
 ، االأو���ش��ط  ال�����ش��رق  يف  االأوىل  للمرة 
اإمارة  وت�شت�شيفها  االم���ارات  بدولة 
البطولة  تقام  حيث   ، اخليمة  راأ����س 
للمعار�س  العاملي  احل��م��را  مركز  يف 
واملوؤمترات مبنطقة اجلزيرة احلمرا 
براأ�س اخليمة ، يف الفرتة من 24 - 
اأكر  مب�شاركة   ، �شبتمرباملقبل   28

من 28 دولة عربية واأوروبية .
ج��اء ذل��ك خ��الل امل��وؤمت��ر ال�شحفي 
راأ�������س اخليمة  ال�����ذي ع���ق���ده م���رك���ز 
اأم�س االأربعاء مبركز  للمعار�س يوم 
احلمرا العاملي للمعار�س واملوؤمترات 
م�شبح  حممد  ���ش��ع��ادة  فيه  واأع��ل��ن   ،
راأ�س  جت���ارة  غ��رف��ة  رئي�س  النعيمي 
االوىل  الن�شخة  مالمح  عن  اخليمة 

مرة  الأول  ت��ن��ظ��م  ال���ت���ي  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
بح�شور  وذل����ك   ، االإم�������ارات  ب���دول���ة 
مركز  م��دي��ر  ال�شبب  ح�شن  حم��م��د 
التجارة  غ���رف���ة  م���دي���ر  و  امل���ع���ار����س 
وروبرت  كرزيوكا  واآج��ات��ا   ، بالوكالة 
ب��رزم��ي�����ش��ال و مم��ث��ل��ني ع��ن منظمة 
ال�شريك  الدولية  الريا�شية  ال�شبكة 
البولندي املنظم البطولة ، وممثلني 
عن كافة و�شائل االإعالم . وقال �شعادة 
حم��م��د م�����ش��ب��ح ال��ن��ع��ي��م��ي  جنحت 
وكعادتها  اليوم  اخليمة  راأ���س  اإم���ارة 
والفعاليات  البطوالت  ا�شت�شافة  يف 
ال��ع��امل��ي��ة ، ف��ب��االأم�����س ال��ق��ري��ب كان 
اإط������الق ج���ائ���زة ���ش��ت��ي��ف��ي ال��ع��امل��ي��ة ، 
للريا�شات  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  وال���ي���وم 
الهوائية ، و�شنوا�شل دوماً ا�شتقطاب 
تلك االحداث العاملية ، التي مل يكن 
لها ان تتم لوال الدعم الالحمدود ، 
من قبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي،  �شقر  ب��ن 
االأع��ل��ى، ح��اك��م راأ����س اخل��ي��م��ة، وويل 
ع��ه��ده االأم����ني ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
ب��ن ���ش��ع��ود ال��ق��ا���ش��م��ي ، م���وؤك���دا على 
اخليمة  راأ�����س  اإم�����ارة  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  اأن 

مل��ث��ل ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��امل��ي��ة ، يعني 
ممار�شي  م��ن  امل�����ش��ارك��ني  ا�شت�شافة 
هذه الريا�شة من املحرتفني والهواة 
حيث   ، م�شاهدتها  وع�شاق  وحمبيها 
االن  حتى  للم�شاركة  الت�شجيل  مت 
م��ن 28 دول���ة ح���ول ال��ع��امل والزال 
للم�شاركة  مفتوحا  الت�شجيل  ب���اب 

انطالقها  ق��ب��ل  ح��ت��ى  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
24 �شبتمرب املقبل ، ولذا يتوقع ان 
امل�����ش��ارك��ة الكر  ال���دول  يرتفع ع��دد 
الريا�شة  ل��ه��ذه  مل��ا   ، دول���ة   45 م��ن 
م��ن ���ش��ه��رة ع��امل��ي��ة ورغ��ب��ة ال����دول يف 
امل�����ش��ارك��ة يف ب��ط��والت��ه��ا ، الف��ت��اً اىل 
ان����ه ورغ�����م ت���وق���ع ه����ذا احل�����ش��د من 

هناك  ���ش��ي��ك��ون  ان����ه  اإال   ، امل�����ش��ارك��ة 
االحرتازية  االج���راءات  من  العديد 
موعد  قبل  �شتتم  التي  واال�شتباقية 
ان��ط��الق ال��ب��ط��ول��ة واأث��ن��ائ��ه��ا ، وفق 
 PCR فح�س  اإج�����راءات   يف  املتبع 

والتاأكد من �شالمة اجلميع .
واأ�شاف النعيمي ان جناحنا اليوم يف 

ا�شتقطاب هذا احلدث العاملي ، ياأتي 
ل�  الر�شمي  االإط����الق  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
»عام اخلم�شني« ، احتفاًء بالذكرى ال� 
50 لتاأ�شي�س دولة االمارات ويوبيلها 
ال���ذه���ب���ي ، ول��ي��ف��خ��ر ك����ل اإم����ارات����ي 
وم��ق��ي��م ع��ل��ى اأر�����س ه���ذا ال��وط��ن اأن 
اأنظار  ب��ات��ت حم��ط  دول����ة االم�����ارات 
العامل اأجمع ، ملا حتققه من اجنازات 
ب�شكل يومي ، وكذا باتت اإم��ارة راأ�س 
لهذه  با�شت�شافتها  ال��ي��وم  اخل��ي��م��ة 
بطوالت  م��ن  �شبقها  وم���ا  ال��ب��ط��ول��ة 
وجوائز عاملية ، حمط اأنظار متابعي 
ال���ب���ط���والت واجل�����وائ�����ز واالح�������داث 
جماهر  ي��ت��اب��ع  وال����ي����وم   ، ال��ع��امل��ي��ة 
ال��ه��وائ��ي��ة ع��ل��ى م�شتوى  ال��ري��ا���ش��ات 
العامل هذا احلدث ، وتهافت العديد 
م����ن ال�������دول ل��ل��م�����ش��ارك��ة م����ن كافة 
فنادقنا  وا���ش��ت��ع��دادات   ، ال��ع��امل  دول 
ومراكزنا وكافة املنتجعات ال�شياحية 
وكذا   ، البطولة  �شيوف  ال�شتقبال 
ال�شيوف  ال�شتقبال  االم���ارة  منافذ 
وتقدمي  احل��دث  ه��ذا  يف  وامل�شاركني 
ان��ه يوجد  ك��اف��ة االم��ت��ي��ازات ، حيث 
بدولة االمارات وحدها نحو 13 ناد 

الدولة  ام����ارات  ك��اف��ة  م��وزع��ني على 
مل��م��ار���ش��ة ه����ذا ال��ن�����ش��اط ، ي�����ش��م يف 
ع�شويته االالف من كافة اجلن�شيات 
اإىل  ال��ع��رب��ي��ة واالأوروب�����ي�����ة . الف���ت���اً 
الفخر  بعني  ننظر  اأن  لنا  يحق  اأن��ه 
واالعتزاز ملا نحققه لدولة االمارات 
والإمارة راأ�س اخليمة ، من ا�شتقطاب 
اأر�س  البطوالت العاملية لتنظم على 
ان��ط��الق اجلوائز  وك���ذا   ، االإم������ارات 
العاملية ، و�شنوا�شل هذا النهج لرنفع 

راية االإمارات دوماً �شاخمة عالية .
اأع����ل����ن حم���م���د ح�شن  وم�����ن ج��ه��ت��ه 
مدير  املعار�س  مركز  مدير  ال�شبب 
بطولة  اأن  بالوكالة  ال��ت��ج��ارة  غرفة 
اإمارة  يف  الهوائية  للريا�شات  العامل 
راأ�س  مركز  ينظمها   ، اخليمة  راأ����س 
منظمة  وتديرها  للمعار�س  اخليمة 
ال�شبكة الريا�شية الدولية، وي�شارك 
فيها املت�شابقني من الدول امل�شاركة ، 
اأي��ام بداية   5 ويتناف�شون على م��دار 
من تاريخ 24 اإىل 28 �شبتمرب املقبل 
للمعار�س  العاملي  احل��م��را  مركز  يف 
واملوؤمترات، وت�شهد البطولة تناف�س 
من  للمت�شابقني  ع��م��ري��ة  ف��ئ��ات   5

اأق�شام   8 اإىل  واإن��اث باالإ�شافة  ذك��ور 
�شيتم  كما  الهوائية،  الريا�شات  من 
االإعالن عن املتناف�شني يف االأول من 

�شبتمرب املقبل.
وا����ش���ت���ع���ر����س ال�������ش���ب���ب ب���ع�������ش���اً من 
امل�شاركة والتي حققت مراكز  الدول 
���ش��اب��ق��ة منها  ب���ط���والت  م��ت��ق��دم��ة يف 
امل�شاركة  ال����دول  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
العربية  االإم�����ارات  ه��ي  البطولة  يف 
بيالرو�شيا،  ال���ن���م�������ش���ا،  امل����ت����ح����دة، 
الت�شيك،  جمهورية  ال�شني،  بلغاريا، 
كازاخ�شتان، مالطا، بولندا، رومانيا، 
تايالند،  �شوي�شرا،  اإ�شبانيا،  رو�شيا، 
اأوكرانيا، اأ�شرتاليا، بلجيكا، الربازيل، 
اإيطاليا،  ال���ه���ن���د،  ال���ي���ون���ان،  ك���ن���دا، 
�شلوفينيا،  اأفريقيا،  جنوب  هولندا، 
والواليات  املتحدة،  ال�شويد،اململكة 
ال�شبب  واأ�شاف  االأمريكية.  املتحدة 
اأن هناك فعاليات �شتتم على هام�س 
البطولة �شي�شعد بها كافة امل�شاركني 
رحالت  و�شتنظم  ال����دول  ك��اف��ة  م��ن 
باالإمارة  ال�شياحية  امل��ع��امل  ل��زي��ارة 
�شيعلن  املفاجاأت  العديد من  وهناك 

عنها يف حينها .

اأكرث من 28 دولة م�ساركة و5 فئات و8 اأق�سام ت�سهدها البطولة

راأ�س اخليمة للمعار�س ينظم »بطولة العامل للريا�شات الهوائية« �شبتمرب املقبل

ا�شتالم ملفات الرت�شح ل�»جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم لالإبداع الريا�شي« حتى 15 �شبتمرب 

•• دبي -وام:

عقد احتاد االإمارات لكرة القدم اأم�س اجتماعا تن�شيقيا مع مرافقي اأنديتنا 
انطلقت  التي   ،2021 اآ�شيا  اأبطال  ل��دوري  الن�شخة اجلديدة  امل�شاركة يف 
اأم�س مبباريات امللحق املوؤهل اإىل دور املجموعات خالل الفرتة من 14 اإىل 

اأبريل اجلاري.  30
ح�شر االجتماع الذي مت عرب تقنية االت�شال املرئي حممد عبداهلل هزام 
الظاهري االأمني العام الحتاد الكرة، واملرافقون االإداريون واالأطباء الذين 

االأهلي  الوحدة والعني و�شباب  مت تعيينهم من قبل االحت��اد ملرافقة فرق 
خا�شة  االآ�شيوي،  واالحت��اد  االأندية  بني  الو�شل  حلقة  ليكونوا  وال�شارقة 
الطبية  واالإج�����راءات  امل��ب��اري��ات  عمليات  ب��روت��وك��ول  بتطبيق  يتعلق  فيما 
الكرة  ملمثلي  الدعم  توفر كل  الكرة على  احت��اد  اإط��ار حر�س  املعتمدة يف 

االإماراتية يف البطولة االآ�شيوية.
االأندية  املرافقني وعملهم مع  بدور  التفا�شيل اخلا�شة  االجتماع  وناق�س 
خالل امل�شاركة االآ�شيوية والتاأكيد على تطبيق كل االإجراءات االحرتازية 

بهدف �شالمة اأع�شاء االأجهزة الفنية واالإدارية والالعبني.

احتاد الكرة يجتمع مبرافقي اأندية 
الإمارات امل�شاركة يف »اأبطال اآ�شيا«

اأر�سل �سكره وتقديره للنادي البحري

�شاحب ف�شية اأوملبياد ال�شباب �شعيد بتجربته يف دبي
ال�سلوفيني فودي�سيك ين�سر ذكريات هايدروفويل يف �سواطئ جمريا
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•• اأبوظبي -وام:

االإمارات  اأن  للجوجيت�شو  ال��دويل  االحت��اد  عام  ثومفارت مدير  اأك��د خواكيم 
ك��ورون��ا، من خالل  اآث��ار  التعايف من  اإىل  العامل  اأ���ش��رة اجلوجيت�شو يف  ق��ادت 
والن�شخة  العاملي،  وال���دوري  �شالم  جراند  اأبوظبي  بطوالت  �شل�شلة  تنظيم 
ملحرتيف اجلوجيت�شو حاليا، م�شرا اإىل اأن  العاملية  اأبوظبي  بطولة  من   12
الربوتوكول الطبي والقدرات التي متلكها االإمارات، وتطوعها للحفاظ على 
�شاهم يف  اللعبة، يف كل مكان تنظم فيها بطوالتها  �شحة و�شالمة ممار�شي 

جناح م�شاعيها لتحقيق العودة االآمنة للن�شاط والبطوالت.
وقال ثومفارت يف ت�شريحاته لوكالة اأنباء االإمارات اإنه تابع عن قرب الن�شخة 
حاليا  يتابع  كما  للجوجيت�شو  ���ش��الم  ج��ران��د  اأب��وظ��ب��ي  بطولة  م��ن  االأخ���رة 
ي�شارك  التي  العاملية ملحرتيف اجلوجيت�شو  اأبوظبي  12 من بطولة  الن�شخة 
فيها اأكر من 2000 العب والعبة من 80 دولة حول العامل، وهو احلدث 
العام  مطلع  يف  كورونا  ظهور  منذ  القتالية  الفنون  كل  يف  االأك��رب  الريا�شي 

املا�شي.
واأكد اأن اأبوظبي هي املدينة الوحيدة يف العامل التي ا�شتطاعت االإجابة على 
كل االأ�شئلة، وال�شمود اأمام كافة التحديات مبا فيها العار�س ال�شحي العاملي، 
دون اأن تتاأثر وذلك بف�شل حكمة قيادتها، ووعي اأبنائها منوها يف هذا ال�شدد 
اإىل اأن�شطة وبرامج احتاد االإمارات للجوجيت�شو التي مل تتاأثر على االإطالق 

اأقاموا  ثم  اأ�شهر،  لعدة  املنزلية  التدريبات  طبقوا  الأنهم  كورونا،  ظهور  منذ 
اأول مع�شكر مغلق ملنتخب يف العامل باأي ريا�شة �شهر مايو املا�شي، واختتموه 
ببطولتني  و  االأن��دي��ة  لالعبي  اأخ���ر  مغلق  مبع�شكر  ث��م  تن�شيطية،  ببطولة 
التدريب  يف  الراغبني  املمار�شني  لكل  ثالث  مغلق  مع�شكر  ثم  تن�شيطيتني، 
املحلية  م�شابقاتهم  ذلك  بعد  انتظمت  ثم  والبنات،  للبنني  امل�شتوى  وتطوير 
ال�شتكمال ما تبقى من املو�شم املا�شي، وال�شر قدما يف برنامج املو�شم احلايل 
ف�شال عن اجلوالت اخلارجية لبطوالت اأبوظبي جراند �شالم يف اأهم عوا�شم 
اأبوظبي  العامل، وبطوالت الدوري العاملي التي تبلغ يف اجماليها مع جوالت 

جراند �شالم 80 بطولة �شنويا".
ووجه ثومفارت با�شمه ونيابة عن االحتاد الدويل وكل اأ�شرة اجلوجيت�شو يف 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  ول�شاحب  االإم���ارات،  لدولة  ال�شكر  العامل 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة الداعم االأكرب  نهيان ويل عهد 

لريا�شة اجلوجيت�شو يف العامل.
ووجه ال�شكر كذلك الحتاد االإمارات للجوجيت�شو الذي ا�شتلهمنا منه اجلراأة 
وال�شجاعة والتحدي ملوا�شلة احلياة ب�شكل طبيعي، وعودة الن�شاط مع تطبيق 
الالعبني  و�شالمة  �شحة  على  حفاظا  االحرتازية  االإج���راءات  معاير  اأعلى 

واملنظمني واحلكام، وكل اأ�شرة اجلوجيت�شو يف العامل.
وبالن�شبة للن�شخة 12 من بطولة العامل ملحرتيف اجلوجيت�شو اأكد اأنها ن�شخة 
قوية ..وقال:م�شتوى الالعبني فيها اأده�شني خ�شو�شا العبي االإمارات الذين 

مل يتاأثروا باجلائحة، بل وتطورت م�شتوياتهم لالأف�شل".
اأو  لكل العب  اللقاح  توفر  البطولة وهي  التي مت اطالقها يف  املبادرة  وعن 
 " الطبية  الفقاعة  ق��ادم من اخل��ارج، وتطبيق نظام  اأو حكم  اإداري  اأو  م��درب 
املناطق املعزولة"، والفح�س اليومي املجاين لالعبني، واالإجراءات والتدابر 
اأن مبادرة تطعيم الوافدين امل�شاركني يف  اأكد ثومفارت  االحرتازية الدقيقة 
به  نوؤمن  ال��ذي  االإن�شاين  اجلانب  وعك�شت  جميعا،  م�شاعرنا  مل�شت  البطولة 
اأتيت اإىل هنا وارتبطت بدولة االإمارات،  جميعا لدولة االإمارات..وقال :منذ 
املبادرات،  واأر���س  االإن�شانية،  االإم���ارات وطن  ب��اأن  ثابت  ول��دي يقني  وعرفتها 
وقبلة الت�شامح وال�شالم والتعاي�س ال�شلمي، وكل يوم يزداد يقيني هذا، ولي�س 
بغريب عن قيادة هذا ال�شعب الكرمية تلك املبادرة، كما اأنه لي�س بغريب على 
يكون  اأن  الها�شمي  املنعم  عبد  �شعادة  برئا�شة  للجوجيت�شو  االإم���ارات  احت��اد 
منوذجا لكل االحتادات يف العامل، يف اجلوانب االإن�شانية والتنظيمية والفنية، 
الأن هذا االحتاد ولد قويا منذ تاأ�شي�شه يف عام 2012، وقدم للعامل اأف�شل 
العتماد  التحركات  وق��اد  االأب��ط��ال،  و�شناعة  اللعبة،  وتطوير  ن�شر  يف  برامج 

اللعبة يف كافة املنظمات العاملية".
وعن عودة الن�شاط الدويل وا�شتئناف روزنامة االحتاد الدويل وبطوالته قال 
ثومفارت اتفقنا يف االحتاد الدويل للجوجيت�شو خالل �شهر دي�شمرب املا�شي 
من  االأول  الن�شف  يف  واالإقليمية  ال�شغرة  البطوالت  بع�س  �شن�شتاأنف  اأننا 
العام اجلاري 2021، واخلطوة الثانية اأن نفتح املناف�شات ب�شكل تدريجي يف 

البطولة  �شيقيم  اأن���ه  م��وؤخ��را  اأع��ل��ن  االأوروب����ي  واالحت���اد  ال��ق��اري��ة،  امل�شابقات 
االآ���ش��ي��وي هناك  ل��الحت��اد  وبالن�شبة  ب��اإ���ش��رائ��ي��ل،  يوليو  اأوائ����ل  االأوروب���ي���ة يف 
بلورة قرار  �شبتمرب، وجاري  االآ�شيوية يف  البطولة  بداخله الإقامة  م�شاورات 
نهائي يف هذا ال�شاأن رمبا تكون يف اأبوظبي، كما اأنه جرى االتفاق كذلك على 
يف  االأمريكية  املتحدة  بالواليات  ميامي  مدينة  يف  اأمركا  بان  بطولة  اإقامة 
�شهر اأكتوبر املقبل، ويف هذه الفرتة اأي�شا رمبا تقام البطولة االفريقية اأي�شا 
فاإننا  اجل��اري  العام  من  نوفمرب  يف  املوعد  يحني  وعندما  اأو�شيانا،  وبطولة 
على ثقة باأن اأبوظبي �شت�شت�شيف بطولة العامل للنا�شئني وال�شباب والكبار، 
وفقا للربوتوكول املوقع بني احتاد االإمارات واالحتاد الدويل ال�شت�شافة هذا 
احلدث 3 ن�شخ متتالية.واأكد ان كل هذه البطوالت تخ�شع للم�شتجدات وعلى 
التنظيم و�شتخ�شع رمبا لتقليل  التعايف من كورونا �شيتم  �شوء الظروف يف 
لدورة  النهائي  املوعد  انتظار  يف  زلنا  ما  ونحن  فيها،  امل�شاركني  وفئات  ع��دد 

االألعاب االآ�شيوية ال�شاطئية بال�شني".

•• دبي-الفجر

ال�شيارات  ري��ا���ش��ة  ع�شاق  �شيح�شل 
الذين  املتحدة  العربية  االإم���ارات  يف 
جنوماً  ي�����ش��ب��ح��وا  ب�������اأن  ي���ح���ل���م���ون 
للراليات  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  يف  ج�����دداً 
الدويل  االحت���اد  عليها  ي�شرف  التي 
ع��ل��ى فر�شتهم يف  ل��ل�����ش��ي��ارات )ف��ي��ا( 
م�شار  يف  للبدء  االأ���ش��ب��وع  ه��ذا  نهاية 

من م�شتوى القاعدة اإىل القمة.
منظمة  اأع���ل���ن���ت  ال�����ش��ي��اق  ه����ذا  ويف 
االإم���������ارات ل��ل�����ش��ي��ارات وال����دراج����ات 
عن  اأم���������س   )EMSO( ال���ن���اري���ة 
لربنامج   اختيارها  عملية  تفا�شيل 
 FIA Rally-شتار� رايل  "فيا 
لل�شائقني  املفتوح  " اجلديد   Star
ال��ذي��ن ت���رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 17 و 
االحتاد  �شممه  وال���ذي  ع��ام��اً،   26
العاملية  الهيئة  ل��ل�����ش��ي��ارات،  ال���دويل 
ال�شيارات حول  ريا�شة  على  امل�شرفة 

القادم من  العامل،  الكت�شاف اجليل 
املواهب.

�شباقات  ت�شعة  من  �شل�شلة  و�شتحدد 
راليات افرتا�شية رقمية تبداأ من يوم 
ال�شبت، مدجمة مع  رايل افرتا�شي 
ب�شيارات  وال���ق���ي���ادة  م��ت��ع��رج  رق���م���ي 
�شالون حقيقية، والتي �شيتقرر على 
�شوء نتائجها الفائزين من االإمارات 

العربية املتحدة املتاأهلني لواحد من 
�شتة نهائيات قارية.

ال��ن��ه��ائ��ي��ة يف نهاية  ج اجل���ائ���زة  وُت���ت���وَّ
ال���ذي  �شتار"  رايل  "فيا  ب���رن���ام���ج  
ميتد الأربع �شنوات بقيادة احرتافية 
العامل  بطولة  يف  ك��ام��ل  مو�شم  مل��دة 
للراليات الثانية، وهي �شل�شلة راليات 
ر�شمية الأول��ئ��ك ال��ذي��ن ي��ه��دف��ون يف 

النهاية لنيل مكان يف بطولة العامل 
للراليات.

وقال حممد بن �شليم، رئي�س منظمة 
االإم���������ارات ل��ل�����ش��ي��ارات وال����دراج����ات 
النارية، ونائب رئي�س االحتاد الدويل 
لل�شيارات للريا�شة: "اإن هذه فر�شة 
لديه  �شاب  �شائق  لكل  رائعة  جديدة 
اآمال وطموحات بامل�شاركة يف بطولة 
ل��ل��رال��ي��ات وحت��ق��ي��ق اأحالمه  ال��ع��امل 

وتطوير مواهبه اإىل اأق�شى حد".
بداأ  ���ش��خ�����ش��اً  "باعتباري  واأ����ش���اف: 
م�شتوى  على  ال��رال��ي��ات  يف  املناف�شة 
االإم�������ارات  يف  ال��ق��م��ة  اإىل  ال���ق���اع���دة 
امل���ت���ح���دة وم�����ش��ي��ت قدما  ال��ع��رب��ي��ة 
الراليات  من�شة  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����ش��ة  يف 
اأ�شجع كل �شاب لديه  العاملية، فاإنني 
مواجهة  على  الريا�شة  بهذه  �شغف 

التحدي".
ال�شيارات  ري��ا���ش��ة  �شل�شلة  وت�شتمر 
الذين  امل��ن��اف�����ش��ني  م����ع  ال���رق���م���ي���ة، 

ولعبة  حم��اك��اة  اأج��ه��زة  ي�شتخدمون 
ف��ي��دي��و ���ش��ري��ك رايل ���ش��ت��ار ف��ي��ا، يف 
التا�شعة  ل��ل��رال��ي��ات  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة 
يحدد  و���ش��وف  اأغ�شط�س،   21 حتى 
ت��اري��خ وت��ف��ا���ش��ي��ل ���ش��ب��اق ال��ت��ع��رج يف 

الوقت املنا�شب.
الرقميني  امل�����ش��ارك��ني  ع��ل��ى  وي��ج��ب 
التقدم للح�شول على رخ�شة ريا�شة 
ال�����ش��ي��ارات ال��رق��م��ي��ة امل��ج��ان��ي��ة على 
لل�شيارات  االإم�����ارات  منظمة  م��وق��ع 
  "emso.ae"النارية وال��دراج��ات 
وال���دخ���ول ع��رب اإن�����ش��اء ح�����ش��اب على 
 FIA Rally Star م�����وق�����ع  
ae.fiarallystar. ال��ر���ش��م��ي 
com حيث تتوفر تفا�شيل كاملة.

و���ش��ي��دخ��ل ال���ف���ائ���زون االإم���ارات���ي���ون 
ال��ذي��ن مت اخ��ت��ي��اره��م م��ن االأح����داث 
ال��رق��م��ي��ة وال���ت���ع���رج يف ال���ب���داي���ة يف 
قارية  ن���ه���ائ���ي���ات  ����ش���ت  م����ن  واح�������دة 
لل�شيارات  ال���دويل  االحت���اد  ينظمها 

)فيا( يف اأوائل العام املقبل يف اأوروبا 
اإفريقيا  و���ش��م��ال  االأو���ش��ط  وال�����ش��رق 
واآ���ش��ي��ا وح���و����س املحيط  واإف��ري��ق��ي��ا 
واأمريكا  اجلنوبية  واأمريكا  ال��ه��ادئ 

ال�شمالية.
مناف�شة  ال��ث��ال��ث��ة  امل��رح��ل��ة  وت�����ش��ه��د 
الفائزين القاريني ال�شتة يف برنامج 
م���دع���وم  اأح����������داث  ����ش���ت���ة  م����ن  رايل 
مع  واإع���الم���ي،  ميكانيكي  ب��ت��دري��ب 
بعد  �شائقني  اأرب��ع��ة  اأف�����ش��ل  اخ��ت��ي��ار 
بطولة  يف  ك��ام��ل��ني  مل��و���ش��م��ني  ذل����ك 

)فيا(.  للنا�شئني  ل��ل��رال��ي��ات  ال��ع��امل 
و����ش���ي���ك���ون ال���ت���ح���دي ال���ن���ه���ائ���ي هو 
العامل  بطولة  لقب  على  احل�����ش��ول 
ب��ح��ل��ول العام  ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني  ل��ل��رال��ي��ات 
ل بالكامل  الثاين وك�شب مو�شم ممورّ

يف بطولة العامل للراليات الثانية.
واخ��ت��ت��م ب���ن ���ش��ل��ي��م ال�����ش��غ��وف بعمل 
املزيد لتنمية اأف�شل املواهب ال�شابة: 
وق���د �شمم  رائ�����ع،  ح��اف��ز  ه���ذا  "اإن 
برنامج  لل�شيارات  ال���دويل  االحت���اد 
توفر  بطريقة  اجل��دي��د  ���ش��ت��ار  رايل 

للتعلم  ل��ل�����ش��ب��اب  ح��ق��ي��ق��ي��ة  ف���ر����ش���اً 
وتطوير مهاراتهم يف كل خطوة".

وك��ان بن �شليم قد كلف قبل عامني 
منوذجاً  ي�شع  درا�شة  تقرير  ب��اإع��داد 
ريا�شة  يف  امل���واه���ب  لتنمية  ف���ري���داً 
ال�����ش��ي��ارات. وخ��ل�����ش��ت ال��درا���ش��ة اإىل 
نهجاً  ال�شيارات  ريا�شة  تبني  وجوب 
جديداً حلماية م�شتقبلها، وا�شتخدام 
كفاءة،  اأك���ر  ب�شكل  فعالياتها  اأك���رب 
جلذب  بها  يحتذى  من���اذج  وت��ط��وي��ر 

املواهب اجلديدة.

•• دبي-وام:

توج ال�شيخ حممد بن مكتوم بن را�شد اآل مكتوم الفائزين يف حتديات رموز �شن 
اليذاع لهجن اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ �شمن املهرجان ال�شنوي للهجن العربية 
االأ�شواط  باملرموم على مدار  الهجن  اأقيمت مبيدان  والتي   2021 االأ�شيلة 

االأربعة االأوىل من الفرتة امل�شائية واأقيم معها اثنا ع�شر �شوطا لل�شيارات.
مالك  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان  بن  مكتوم  ال�شيخ  من  كل  التتويج  ح�شر 
موؤ�ش�شة هجن زعبيل وال�شيخ حممد بن را�شد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 

وال�شيخ زايد بن مكتوم بن را�شد اآل مكتوم .
ال�شيخ مكتوم  له  املغفور  كاأ�س  الرئا�شة قب�شتها على  واأحكمت موؤ�ش�شة هجن 
حممد  للمجازف  امل�شمر  وا���ش��ل  اأن  بعد  البكار  لليذاع  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 

زيتون املهري تقدمي العرو�س اال�شتثنائية من خالل قيادته "التما�س" لقمة 
ال�شوط املفتوح وذلك بزمن وقدره 8:47:3 دقائق.

وجنحت هجن العا�شفة وم�شمرها غياث الهاليل يف خطف االأنظار من خالل 
�شوط البندقية لليذاع اجلعدان املفتوح بوا�شطة /الفار�س/ الذي تفوق على 
النهاية يف توقيت  بو�شوله خلط  املناف�شني وح�شل على توقيت مميز  جميع 

بلغ 8:43:4 دقائق.
وجددت هجن العا�شفة متيزها بح�شولها على كاأ�س املغفور له ال�شيخ مكتوم 
والتي  /ن��دى/  طريق  عن  وذل��ك  املحليات  البكار  لليذاع  مكتوم  اآل  را�شد  بن 

احتاجت لزمن وقدره 8:47:6 دقائق لتقطع رحلة ال�شتة كيلومرتات.
واأ�شاف /ال�شداوي/ بندقية اليذاع البكار املحليات لهجن الرئا�شة بعد اأن قاده 
امل�شمر حممد زيتون املهري اإىل القمة يف اللحظات االخرة بتوقيت وقدره 

دقائق.  8:50:5
�شتة  م��دار  على  ال�شباحية  الفرتة  يف  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  هجن  وظهرت 
ع�شر �شوطا يف �شن االإيذاع مت تق�شيمها بني فئات الهجن املحليات واملهجنات 

وكانت م�شافة ال�شباق هي 6 كيلومرتات.
انتزاع  ا�شتطاع  ال���ذي  الرئا�شة  هجن  �شعار  ج��ان��ب  م��ن  ق��وي��ا  ال��دخ��ول  وج���اء 
النامو�س يف �شوطي البكار املحليات واملهجنات حيث قدم امل�شمر الظافر علي 
جميل الوهيبي /مطيله/ يف ال�شوط الرئي�شي للبكار املحليات بتوقيت وقدره 

دقائق.  8:58:6
اإىل  و�شلت  التي  ن�شيب /مر�شال/  املهجنات من  البكار  �شوط  وكانت �شدارة 
الت�شمرية  القيادة  حتت  وذل��ك  دقائق   8:54:6 بلغ  زم��ن  يف  النهاية  خط 

للمجازف حممد بن زيتون املهري.

تواليا  الثالثة  النقطة  الرئا�شة  هجن  بالعري  �شعيد  �شالح  امل�شمر  واأه��دى 
وذلك من خالل تقدميه ل�/ال�شاهينية/ على قمة ال�شوط الثالث لليذاع البكار 

املحليات بتوقيت بلغ 8:59:2 دقيقة.
اجلعدان  لليذاع  الرئي�شي  ال�شوط  يف  بقوة  العا�شفة  هجن  �شربت  وباملقابل 
ال��ه��اليل ح�شل على  غ��ي��اث  ق��ي��ادة  /���ش��اه��ني/ حت��ت  بوا�شطة  وذل���ك  املحليات 

ال�شدارة يف توقيت بلغ 9:01:5 دقائق.
احلول  �شن  يف  لل�شيارات  �شوطا   32 اإق��ام��ة  باملرموم  امليادين  حتفة  وت�شهد 
املرموم  اأي��ام مهرجان ختامي  �شاد�س  وذلك يف  القبائل  اأبناء  لهجن  والزمول 
اأ�شواط  ثمانية  منها  �شوطا   16 اإق��ام��ة  ال�شباحية  ال��ف��رتة  وت�شهد  للهجن 
لالإنتاج بينما تقام يف الفرتة امل�شائية 16 �شوطا وتبلغ م�شافة ال�شباق ثمانية 

كيلومرتات.

احتاد الإمارات قدم اأف�سل برامج لن�سر وتطوير اللعبة يف العامل

مدير عام الحتاد الدويل للجوجيت�شو ل�»وام«: الإمارات قادت اأ�شرة اجلوجيت�شو يف العامل اإىل التعايف من اآثار كورونا
خواكيم ثومفارت: مبادرة توفري اللقاح للم�ساركني يف عاملية املحرتفني مل�ست م�ساعرنا جميعا

حممد بن مكتوم يتوج الفائزين بتحديات رموز �شن اليذاع لهجن اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ 

املقبل  يوليو  �ستقام  اأوروبا  وبطولة  بالفعل  �سدر  الدولية  الروزنامة  ا�ستئناف  • قرار 

ميهد الدرب لتحقيق اآمال وطموحات ال�سباب الإماراتي

م�شار جديد نحو القمة يف الراليات العاملية
بن �سليم: برنامج »فيا رايل �ستار« مينح املواهب النا�سئة فر�سة عظيمة لتحقيق اأحالمهم
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الفجر الريا�ضي

�شعر مدرب ليفربول يورغن كلوب، باال�شتياء من اأداء 
العبيه بعدما ظهروا ب�شكل متوا�شع خالل اخل�شارة 
1-3 اأمام ريال مدريد يف ذهاب دور الثمانية لدوري 

اأبطال اأوروبا لكرة القدم .
واأخطاأ دفاع ليفربول يف منا�شبتني يف ال�شوط االأول، 
وماركو  ج��ون��ي��ور  فيني�شيو�س  ل��ل��ج��ن��اح��ني  لي�شمح 
اأ�شين�شيو بالت�شجيل مرتني ويتقدم فريق املدرب زين 

الدين زيدان 2-0 قبل اال�شرتاحة.
وق��ل�����س حم��م��د ���ش��الح ال���ف���ارق و���ش��ج��ل ه��دف��اً مهماً 
خارج االأر�س يف بداية ال�شوط الثاين من الت�شديدة 
ال�شعيف  الدفاع  لكن  املرمى،  على  لفريقه  الوحيدة 
�شمح لريال بدخول منطقة اجلزاء والت�شجيل جمددا 

بوا�شطة فيني�شيو�س.

جداً  �شهلة  االأم��ور  "جعلنا  لل�شحافيني  كلوب  وق��ال 
قبل  اإىل  ال��و���ش��ول  ال��ف��ري��ق  اأراد  اإذا  امل��ن��اف�����س.  ع��ل��ى 
نفعل  ذل��ك. مل  االأحقية يف  ينال  اأن  النهائي، فيجب 
اجليد  ال�شيء  االأول.  ال�شوط  يف  خا�شة  الليلة  ذل��ك 
اإن  ال��ه��دف،  عن  بعيداً  قوله  اأ�شتطيع  ال��ذي  الوحيد 

هذا ال�شوط االأول فقط من املواجهة".
�شعر  للرتكيز،  االف��ت��ق��ار  على  التح�شر  ج��ان��ب  واإىل 
كلوب باالإحباط ب�شبب تفريط فريقه يف الكرة كثراً، 
بداًل  األكانتارا  تياغو  اإ�شراك  ويقرر  يتدخل  ما جعله 

من نابي كيتا بني ال�شوطني.
وق��ال امل���درب االأمل���اين "ال ميكن ال��دف��اع اأم���ام �شرعة 
ال��ك��رة يف  املناف�س  م��دري��د عندما مننح  ري���ال  الع��ب��ي 
اإذا فقدت الكرة يف التوقيت ال�شليم  حلظات خاطئة. 
ك��ث��راً جداً.  ال��ك��رة  ف��ق��دن��ا  م��ق��ب��واًل.  االأم����ر  في�شبح 
نحن مل نلعب بال�شكل اجليد الكايف حتى نت�شبب يف 

م�شكالت اأكرب لريال مدريد".
ا�شت�شافة  باالآمل قبل  يتم�شك  ي��زال  كلوب ال  لكن 
ب�شبب  املقبل  االأ���ش��ب��وع  اأنفيلد  يف  االإي���اب  م��ب��اراة 

هدف �شالح.
حتقق،  عما  الكثر  ن�شتحق  "مل  واأ���ش��اف 
الهدف  ت�����ش��ج��ي��ل  م���ن اجل���ي���د  ل��ك��ن 
الثاين.  ال�����ش��وط  اأداء  وت��ق��دمي 

هذا مينحنا االأمل".

•• دبي -الفجر

لل�شيدات  االأول  املنتخب  يوا�شل   
ومنتخب النا�شئات حتت 17 عاماً 
احتاد  م��الع��ب  ع��ل��ى  تدريباتهما 
الكرة بدبي ، يف اإطار ا�شتعداداتهما 
االإقليمية  لال�شتحقاقات  املبكرة 

واالآ�شيوية املقبلة.
بو�شالخ  ح�����ش��ن  اأم�����ل  وح���ر����ش���ت 
الكرة  احت���اد  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
الن�شائية  القدم  كرة  جلنة  رئي�س 
على متابعة مران يوم اأم�س االأول 

مل�شاندة الالعبات.
اإدارة  اأن جمل�س  بو�شالخ   واأك��دت 
را�شد  ال�شيخ  برئا�شة  الكرة  احتاد 
بن حميد النعيمي رئي�س االحتاد 
يقدم كل الدعم الالزم لكرة القدم 
جلنة  ب��رام��ج  وي�شاند   ، الن�شائية 

تهدف  التي  الن�شائية  القدم  ك��رة 
البدين  ب��امل�����ش��ت��وي��ني  ل���الرت���ق���اء 

والفني لالعبات.
حري�شة  اللجنة  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 

املدة  ق�شرة  جتمعات  عقد  على 
لكافة املنتخبات بهدف التح�شر 

املقبلة  ل��ال���ش��ت��ح��ق��اق��ات  امل���ب���ك���ر 
والعودة للم�شتوى الفني املطلوب 

بعد تاأثر الالعبات بتوقف ن�شاط 
 ، العاملية  اجلائحة  ب�شبب  اللعبة 

اأ���ش��ادت بالتطور  ال��وق��ت ذات��ه  ويف 
الالعبات  اأداء  يف  ال��ت�����ش��اع��دي 

خالل التدريبات البدنية والفنية 
خالل التجمعات. 

و�شع ريال مدريد اال�شباين قدما يف ن�شف النهائي بفوزه امل�شتحق على �شيفه ليفربول االنكليزي 
3-1، فيما اأحرج بورو�شيا دورمتوند االأملاين م�شيفه مان�ش�شرت �شيتي االنكليزي عندما خ�شر اأمامه 

ب�شعوبة 1-2 يف ذهاب ربع نهائي م�شابقة دوري اأبطال اأوروبا يف كرة القدم.
وتقام مباراتا االياب االربعاء املقبل على ملعبي اأنفيلد يف ليفربول و�شيغنال اإيدونا بارك يف دورمتوند. 
اىل  بفوزه  مدريد  ري��ال  يدين  العا�شمة،  �شتيفانو" يف  دي  "األفريدو  ملعب  على  االوىل  امل��ب��اراة  يف 
فيما   ،)36( اأ�شن�شيو  وماركو  و65(   27( ثنائية  �شاحب  فيني�شيو�س جونيور  الربازيلي  مهاجمه 

�شجل النجم امل�شري حممد �شالح الهدف الوحيد لليفربول )51(.
اأجل  اأعمل من  واأن��ا  اليوم  ال��ذي قدمته  ب��االداء  واأن��ا �شعيد  اليوم  "كانت مباراتي  وق��ال فيني�شيو�س 
اأف�شل م�شتوى يل يف هذه اللحظة املهمة من املو�شم. �شعيد جدا باأنني �شاعدت ريال  الو�شول اىل 

مدريد على حتقيق هذا الفوز واأود اأن اأوا�شل على هذا امل�شتوى".
بهذا  هدفني  ت�شجل  ان  م��ن  اف�شل  هناك  لي�س  للفريق،  مهمني  بهدفني  ال��ي��وم  "خرجت  واأ���ش��اف 

القمي�س، قطعنا ن�شف امل�شوار ويتعني علينا املوا�شلة يف مباراة االياب اال�شبوع املقبل".
القارية  امل�شابقة  بينهما يف  �شبع مواجهات  الرابع تواليا لريال مدريد على ليفربول يف  الفوز  وهو 

يف   1981 االوىل:  ال��ث��الث  ب��امل��واج��ه��ات  ليفربول  ف��از  العريقة. 
املباراة النهائية )-1�شقر(، و2009 يف دور ال�16 )-1�شفر 

ذهابا يف مدريد و-4�شفر ايابا يف انفيلد(. ورد ريال مدريد 
 2014 يف امل��واج��ه��ات ال��ث��الث ال��ت��ال��ي��ة: دور امل��ج��م��وع��ات 
ونهائي  ب��رن��اب��ي��و(،  يف  و-1�شفر  ان��ف��ل��ي��د  يف  )-3�شفر 

.)1-3(  2018
عدد  يف  القيا�شي  الرقم  حامل  م��دري��د،  ري��ال  وخا�س 
قطبي  غ��ي��اب  يف  امل��ب��اراة   ،)13( امل�شابقة  يف  االل��ق��اب 

دفاعه القائد �شرخيو رامو�س ب�شبب اال�شابة 
امل�شاب  ف���اران  راف��اي��ل  والفرن�شي 

بفرو�س كورونا قبل �شاعات 
انطالقها،  م����ن 

فدفع مدربه الفرن�شي بنات�شو والربازيلي ميليتاو مكانهما.
اأ�شا�شيا  نابي كيتا  الغيني  باإ�شراكه  لليفربول يورغن كلوب اجلميع  االمل��اين  امل��درب  املقابل، فاجاأ  يف 
42 اأمام  اأن يقدم على تغير االول بالثاين يف الدقيقة  على ح�شاب اال�شباين تياغو الكانتارا، قبل 

ال�شيطرة امليدانية الأ�شحاب االأر�س.
اأ�شا�شيا اىل جانب امل�شري حممد �شالح وال�شنغايل �شاديو  كما دفع كلوب بالربتغايل ديوغو جوتا 
مانيه يف الهجوم، دون اأي فعالية اأو تهديد على مرمى البلجيكي تيبو كورتوا خ�شو�شا يف ال�شوط 
االول. وكان ريال مدريد الطرف االف�شل منذ البداية و�شغط بقوة على دفاع ليفربول وخلق الكثر 

من الفر�س ترجم اثنتني منها اىل هدفني.
وحت�شن اداء ليفربول، حامل اللقب 6 مرات اآخرها العام قبل املا�شي، مطلع ال�شوط الثاين وجنح 
يف تقلي�س الفارق عرب جنمه �شالح، لكن �شرعان ما عادت االف�شلية للنادي امللكي الذي عزز بهدف 

ثالث، موا�شال احلفاظ على �شجله خاليا من اخل�شارة للمباراة الثانية ع�شرة تواليا.
واأكد ريال مدريد اأي�شا ا�شتعداده اجليد لكال�شيكو ال�شبت �شد غرميه بر�شلونة يف �شراعهما ال�شر�س 

ملناف�شة اتلتيكو مدريد املت�شدر على لقب الليغا الذي ناله النادي امللكي املو�شم املا�شي.
ويف املباراة الثانية على ملعب "االحتاد" يف مان�ش�شرت، اأحرج بورو�شيا دورمتوند الذي يعاين االمرين 
يف البوند�شليغا م�شيفه مان�ش�شرت �شيتي مت�شدر الدوري االنكليزي والقريب من اإحراز لقبه، عندما 

خ�شر امامه ب�شعوبة 1-2 بهدف قاتل لالعبه ال�شاب فيل فودن.
نظره  يرد  اأن  قبل   ،)19( االر���س  الأ�شحاب  الت�شجيل  بروين  دي  كيفن  البلجيكي  القائد  وافتتح 
ي�شجل  اأن  قبل  ايجابي  تعادل  اىل  املباراة متجهة  بدت  ال�شيوف )84( حيث  روي�س جلانب  ماركو 

فودن يف الدقيقة االخرة )90(، ما يعد مبباراة مثرة اإيابا االأربعاء املقبل.
العام  غ��واردي��وال يف  بيب  اال�شباين  امل��درب  التي الحقته منذ و�شول  العقدة  �شيتي عن فك  ويبحث 
حيث خرج من الدور ربع النهائي يف املوا�شم الثالثة االخرة، ال �شيما اأنه يقدم م�شتويات   2017
هائلة هذا املو�شم اإذ يناف�س على رباعية تاريخية كونه ي�شر بخطى ثابتة نحو لقب ثالث يف الدوري 
املمتاز يف اربعة موا�شم بابتعاده 14 نقطة يف ال�شدارة، وبلغ ن�شف نهائي الكاأ�س املحلية ونهائي كاأ�س 
الرابطة حيث يلتقي توتنهام يف وقت الحق من ال�شهر احلايل. وحقق �شيتي فوزه ال�27 يف 

مبارياته ال�28 االخرة يف خمتلف امل�شابقات.
بقيادة   2016-2015 م��و���ش��م  يف  ال��ذه��ب��ي  امل��رب��ع  يف  ل�شيتي  ظ��ه��ور  اآخ����ر  وك����ان 

االوروغوياين مانويل بيليغريني عندما خرج اأمام ريال مدريد اال�شباين.
ال�شوط  اللقاء. يف  للفوز يف  "�شنذهب اىل دورمتوند  املباراة  بعد  وقال غوارديوال 
االول الليلة مل نكن اأذكياء عند ا�شتحواذنا على الكرة. يف ال�شوط الثاين كنا اأف�شل 
واأتيحت لنا فر�شتان او ثالث حمققة لت�شجيل الثاين او الثالث عندما كانت 

النتيجة -1�شفر".
اأداءا جيًدا. قاتلنا حتى الرمق االخر.  "قدمنا  اأ�شاد روي�س باأداء فريقه  فيما 
اإنه اأمر حمبط اأننا مل ن�شجل اأكر من مرة من الفر�س التي اأتيحت لنا ومن 

ثم تلقينا هدًفا كان باإمكاننا جتنبه".
وقال زميله املدافع مات�س هوملز "يجب اأن نقدم هذا االداء دائًما. لو عدنا 
ل�شيتي  االخ��ر  ال��ه��دف  ه��ذا  لكن  �شعداء،  �شنكون   1-1 بتعادل  ال��دي��ار  اىل 

يرتكنا مع �شعور مرير حتى ولو اأبلينا ح�شًنا الليلة".
وكان هذا الفوز االول ل�شيتي يف ثالث لقاء فقط يجمع الطرفني حيث �شبق اأن 
التقيا يف دور املجموعات من مو�شم 2012-2013 وخرجا بتعادل 1-1 يف 
مان�ش�شرت قبل اأن يفوز الفريق االملاين على اأر�شه بهدف نظيف لروي�س يف طريقه 
بداأت  التي  اال�شا�شية  الت�شكيلة  على  تغيرات  خم�شة  غوارديوال  واأج��رى  النهائي.  اىل 
املباراة يف الفوز على م�شيفه لي�شرت �شيتي -2�شفر نهاية اال�شبوع، حيث دفع بالربتغاليني 
جواو كان�شيلو وبرناردو �شيلفا، االملاين ايلكاي غوندوغان، جون �شتونز وفودن فيما اأبقى رحيم 
اينرتاخت  اأم��ام  �شقوطه  بعد  اللقاء  دورمت��ون��د  دخ��ل  املقابل،  يف  ال��ب��دالء.  مقاعد  على  �شترلينغ 
اإىل دوري  املوؤهلة  املراكز  اآخ��ر  نقاط من  �شبع  بعد  1-2 ما جعله على  االأ�شبوع  نهاية  فرانكفورت 
االأبطال املو�شم املقبل ومهدًدا بالغياب عنها. وافتتح �شيتي الت�شجيل م�شتفيًدا من مترير خطاأ 
اإثرها الكرة اىل فودن داخل املنطقة  الميري ت�شان يف و�شط امللعب لي�شن مرتدة و�شلت على 
ومنه اىل اجلزائري ريا�س حمرز يف اجلهة االخرى، مررها على طبق من ذهب لدي بروين 

الذي تابعها من م�شافة قريبة داخل املرمى )19(.

بو�سالخ ت�سهد التدريبات وت�ساند الالعبات

منتخبا ال�شيدات والنا�شئات يوا�شالن ا�شتعداداتهما املبكرة لال�شتحقاقات املقبلة

ريال مدريد على م�شارف ن�شف 
النهائي ودورمتوند يحرج �شيتي 

كلوب املحبط يعرتف بالأخطاء 
وبركان »امللكي« الهجومي

•• دبي - وام: 

بحث احتاد االإمارات لكرة القدم مع وفد من االحتاد الدويل لكرة القدم " الفيفا 
امل�شرتك وامل�شاريع التطويرية والفعاليات واالأحداث املقبلة  التعاون  " �شبل تعزيز 
الفيفا من  بالتعاون مع  القدم  لكرة  االإم��ارات  احتاد  وي�شت�شيفها  �شينظمها  التي 

موؤمترات وور�س ودورات.

جاء ذلك خالل لقاء حممد عبداهلل هزام الظاهري االأمني العام الحتاد االإمارات 
القدم  لكرة  ال��دويل  االحت��اد  وف��د  بدبي  االحت��اد  االأول يف مقر  اأم�س  القدم  لكرة 
بالفيفا عن  االأع�شاء  الوطنية  االحت��ادات  مدير  �شاجنيفان  �شم  الذي  "الفيفا" 
قارتي اآ�شيا واإفريقيا، وع�شام ال�شهيباين مدير املكتب االإقليمي للفيفا بدبي وذلك 
بح�شور حمد حممد اجلنيبي االأمني العام امل�شاعد لل�شوؤون املالية واالإدارية، وعمر 

يربدوي االأمني العام امل�شاعد لل�شوؤون الفنية.

احتاد الكرة يبحث تعزيز التعاون 
امل�شرتك مع »الفيفا«



 
الطفلة رميا�س.. جرمية مروعة تهز م�شر 
الدقهلية،  يف  العامة  النيابة  ب��اأن  م�شرية،  اإع���الم  و�شائل  اأف���ادت 
عبدالرازق،  ج��الل  حممد  رمي��ا���س  الطفلة  جثة  بت�شريح  اأم���رت 

والتي خطفت وقتلت مبدينة دكرن�س.
وعر عدد من اأهايل دكرن�س يف الدقهلية "دلتا النيل" اأم�س االأول 
الثالثاء على جثة طفلة تبلغ من العمر 6 �شنوات، التي تعر�شت 

للذبح يف اأحد ال�شوارع.
و�شبط االأهايل املتهم بارتكاب اجلرمية، يف حني متكنت ال�شرطة 
من تخلي�شه منهم قبل الفتك به، ح�شبما ذكرت �شحيفة "امل�شري 
اليوم". وح�شبما ذكرت ال�شحيفة فقد تلقى مدير اأمن الدقهلية 
اإخطارا من مدير مباحث الدقهلية ببالغ من ماأمور مركز �شرطة 

دكرن�س، بالعثور على جثة رميا�س باإحدى املباين يف املنطقة.
وانتقل مدير املباحث وعدد من �شباط البحث اجلنائي اإىل مكان 

الواقعة، وباقتحام منزل املتهم تبني وجود جثة رميا�س.
بج�شدها،  طعنات  ث��الث  وج��ود  تبني  للجثة،  االأويل  وبالفح�س 
كما مت الك�شف عن دماء على مالب�س املتهم، و�شكني مطبخ بجوار 
رميا�س. وتوافدت اأعداد كبرة من اأهايل دكرن�س حول املنزل يف 
حماولة للفتك باملتهم، راف�شني القب�س عليه من قبل ال�شرطة، 

ومطالبني بالق�شا�س منه بالقتل.

م�شرع 16 يف ت�شادم بني حافلتني 
اآخ��رون بجروح يف حادث   14 16 �شخ�شا م�شرعهم واأ�شيب  لقي 
مروري على طريق �شريع يف �شمال املك�شيك بني حافلتني كان على 

ال منجم. منت كليهما عمرّ
اإن  عي العام يف والي��ة �شونورا حيث وقع احل��ادث  وق��ال مكتب املدرّ
احلافلتني ا�شطدمتا ببع�شهما البع�س قبيل انبالج الفجر اأثناء 

مرورهما على طريق �شريع يوؤدرّي اإىل مدخل املنجم.
اأنرّ كل العمال الذين لقوا م�شرعهم يف احلادث  واأ�شاف يف بيان، 
اأ�شيبوا  الذين  اأولئك  اأنرّ  كانوا على منت حافلة �شغرة يف حني 
ي  بجروح كانوا على منت حافلة اأكرب وقد نقلوا اإىل امل�شت�شفى لتلقرّ
20 و40 عاما، ووفقا للبيان  اأعمار القتلى بني  العالج. وت��رتاوح 

الذي اأكد اأن جميع ال�شحايا مك�شيكيون.

موؤ�ش�س اأمازون يت�شدر قائمة اأثرياء العامل
ذكرت جملة فورب�س اأن قائمتها الأ�شحاب املليارات يف العامل �شمت 
يت�شدرهم  مليارديرا   2755 بلغ  قيا�شيا  رقما  ن�شخها  اأح��دث  يف 

موؤ�ش�س �شركة اأمازون جيف بيزو�س للعام الرابع على التوايل.
وات�شعت رقعة اأ�شحاب املليارات بعد عام قلبت فيه جائحة فرو�س 
�شبل معي�شة  راأ�شا على عقب وهددت  العاملية  كورونا االقت�شادات 

النا�س يف اأنحاء العامل.
العامل بلغت  املليارات يف  اأ�شحاب  باأن قيمة ثروة  واأف��ادت فورب�س 
ارتفاعا من ثمانية  العام احلايل،  13.1 تريليون دوالر  جمتمعة 

تريليونات العام املا�شي.
قال راندال لني، كبر م�شوؤويل املحتوى يف فورب�س، يف مقابلة مع 

رويرتز "�شديدو الغنى اأ�شبحوا اأغنى اأكر واأكر".
املركز  اإىل  ت�شال،  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  ما�شك،  اإيلون  وقفز 

الثاين يف القائمة من احلادي والثالثني العام املا�شي.
)اإل. الفاخرة  ال�شلع  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  اأرن��و،  برنار  اأم��ا 
يف.اإم.اإت�س( فجاء يف املركز الثالث، تاله موؤ�ش�س مايكرو�شوفت بيل 
جيت�س يف املركز الرابع، ثم اأمت الرئي�س التنفيذي ل�شركة في�شبوك 

مارك زوكربرج قائمة اخلم�شة االأوائل الأغنى اأغنياء العامل.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

املتحف امل�شري بالتحرير على القائمة 
التمهيدية ملواقع الرتاث العاملي

اأدرجت جلنة الرتاث العاملي مبنظمة الرتبية والعلوم والثقافة التابعة لالأمم املتحدة "اليون�شكو" املتحف امل�شري 
على القائمة التمهيدية ملواقع الرتاث العاملي.

واأو�شح بيان اأ�شدرته وزارة ال�شياحة واالآثار امل�شرية اأن املتحف امل�شري اأول متحف قومي مبنطقة ال�شرق االأو�شط 
ي�شم اأكرب واأهم الكنوز االأثرية للح�شارة امل�شرية القدمية.

وبذلك ين�شم املتحف اإىل قائمة املواقع امل�شرية امل�شجلة على القائمة التمهيدية لليون�شكو والتي ت�شم عدداً من 
بجنوب  راأ���س حممد  املنيا وحممية  ومنها مواقع مبحافظة  الفريدة يف م�شر  والطبيعي  الثقايف  ال��رتاث  مواقع 

�شيناء ومقيا�س النيل بالرو�شة واأديرة ال�شحراء الغربية وقالع �شيناء االأثرية.
و�شجلت م�شر 8 مواقع على قائمة الرتاث العاملي وهي منطقة منف وجبانتها، وطيبة وجبانتها، والنوبة، والقاهرة 

التاريخية، و�شانت كاترين، ودير اأبو مينا، وحممية وادي احليتان.
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كتابة �شيناريوهات الأفالم بالذكاء ال�شطناعي 
يبدو اأن �شناعة ال�شينما على موعد مع تطور هائل ال يتوقف عند تقنيات 
�شناعة ال�شورة، لكنه ميتد اإىل تطوير ن�س ال�شيناريو، ورمبا كتابة ن�س 

كامل يف امل�شتقبل القريب با�شتخدام تقنيات الذكاء اال�شطناعي.
هذه النتائج اأكدتها درا�شة، ن�شرت بدورية "بلو�س وان" العلمية املرموقة؛ 
تقنيات  االإ�شبانيتني  وق��اِد���س  غرناطة  بجامعتي  باحثون  ا�شتخدم  حيث 
الذكاء اال�شطناعي لتحليل املجازات -الكلي�شيهات اأو االأمناط التي ميكن 

التنبوؤ بها- التي ُت�شتخدم مراًرا وتكراًرا خالل اأحداث االأفالم.
اأومنط  األ���ف جم��از   25 م��ن  ب��ي��ان��ات الأك���ر  ق��اع��دة  العلماء بتحليل  وق���ام 
مرتبط ب� 10.766 فيلًما، وخل�شوا اإىل اأنه من املمكن التنبوؤ بنقاط القوة 
يف الفيلم، ما مُيكِّن ُكتاب �شيناريو االأفالم من كتابة ق�ش�س اأفالم يكون لها 

فر�س جناح كبرة يف �شباك التذاكر.
���ز ال��ب��اح��ث��ون حتليلهم على جم���ازات واأمن����اط االأف����الم امل��وج��ودة - اأي  ركَّ
الكلي�شيهات ال�شائعة واملتوقعة وحتى ال�شرورية دائمة اال�شتخدام والظهور 

يف حبكات االأفالم، يف �شكل جمل حوارية على األ�شنة �شخ�شيات بليغة.
�شيناريوهات  نقل  من  املخرجني  الناجحة  الق�ش�س  �شرد  تقنيات  ومُتكِّن 
اأفالم يجد امل�شاهدون �شهولة يف التفاعل معها والتاأثر بها، وهو ما حاولت 

الدرا�شة التو�شل اإليه.
وموؤلفو الدرا�شة هم: بابلو غار�شيا �شان�شيز وخوان جوليان ميلرو، من 
ق�شم هند�شة الكمبيوتر والتكنولوجيا يف جامعة غرناطة، واأنطونيو فيليز 

ومانويل خي�شو�س كوبو من ق�شم هند�شة الكمبيوتر يف جامعة قاِد�س.

اإيطاليا اأنهت نظام الرقابة على الأفالم ال�شينمائية 
على  مطبقة  كانت  التي  الرقابة  لنظام  ح��داً  االإيطالية  احلكومة  و�شعت 
ها الكثر من روائع  االأفالم ال�شينمائية منذ العام 1914 والتي طال مق�شرّ

ال�شا�شة الكبرة ومنها مثاًل "ذي ال�شت تانغو اإن باري�س".
اأو  ال�شاالت،  يف  ما  فيلم  عر�س  منع  ممكناً  يكون  لن  ف�شاعداً،  االآن  من 

اإخ�شاعه للتقطيع اأو التعديل على اأ�شا�س مربرات اأخالقية اأو دينية.
و�شُت�شَتحَدث بداًل من ذلك جلنة لت�شنيف االأعمال ال�شينمائية يف املديرية 

العامة لل�شينما بوزارة الثقافة.
فيلم،  ك��ل  لها  ي�شلح  التي  العمرية  الفئات  حتديد  اللجنة  ه��ذه  وت��ت��وىل 
وتتاألف من 49 ع�شواً، بينهم خرباء يف �شناعة ال�شينما وحماية القا�شرين 

وممثلون عن جمعيات االآباء وجماعات حقوق احليوان.
الي�شار( يف  )و�شط  الدميقراطي  اإىل احلزب  املنتمي  الثقافة  وزير  ورحب 
احلكومة االئتالفية داريو فران�شي�شيني "باإلغاء الرقابة يف ال�شينما"، وقال 
يف بيان "نرتك نهائياً نظام الرقابة الذي �شمح للدولة بالتدخل يف حرية 

اإبداع الفنانني".

�شكران مرجتى متهمة 
بكرثة عمليات التجميل

ال�����ش��وري��ة  �شكران  امل��م��ث��ل��ة  ن�����ش��رت 
اخلا�شة  �شفحتها  ع��ل��ى  مرجتى  
االجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��وق��ع  على 
يف  ال���ت���غ���ي���ر  م���ن���ت���ق���دي  ع���ل���ى  رداً 
التجميل  بعمليات  واتهامها  �شكلها 
واأرفقته  فيديو  ون�شرت  اجلديدة. 
التعليقات  بع�س  "ردا على  بعبارة: 
ال��ل��ي دائ��م��ا م��ا ت��ت��ك��رر... اأن����ا متل 
على  ماكياج  دون  اأنا" وظ��ه��رت  م��ا 
وج��ه��ه��ا ل��ت��وؤك��د م��ا ق��ال��ت��ه. واأطلت 
مرجتى قبل تطبيق املاكياج لتو�شح 
االأ�شخا�س  ل��ك��م��ي��ة  م���درك���ة  اأن���ه���ا 
على  و�شيعلقون  يتابعونها  ال��ذي��ن 
باأنها  ���ش��ت��ن�����ش��ره  ال�����ذي  ال��ف��ي��دي��و 
عمليات  م�����ن  ل���ل���ك���ث���ر  خ�������ش���ع���ت 
ت�شور  اأن  ف�شلت  ل���ذا  ال��ت��ج��م��ي��ل، 
فيديو قبل املاكياج ليعرف اجلميع 
الفنانة مثل  �شكل  املاكياج يغر  اأن 
الكونتورينغ اأو ر�شمة العني اأو حتى 
. وق��ام��ت �شكران  ال��ك��ام��را  زاوي����ة 
بن�شر مقطع يظهر التحول اجلذري 
الذي خ�شعت له بعد و�شع املاكياج 
وهي برفقة خرباء التجميل الذين 
االأخرة  اللم�شات  بو�شع  يقومون 
"مو  التعليق  واأرف��ق��ت  الإطاللتها 

كل �شورة يعني عملية جتميل.

كامال هاري�س تعر�س 
�شقتها الفاخرة للبيع

نائبة  ه���اري�������س،  ك���ام���اال  ع��ر���ش��ت 
بايدن،  ج���و  االأم���رك���ي  ال��رئ��ي�����س 
منطقة  يف  ال�������ش���اب���ق���ة  ����ش���ق���ت���ه���ا 
بالعا�شمة  ال��راق��ي��ة  اإند"  "و�شت 
ن�شرت  م��ا  وف��ق  للبيع،  وا���ش��ن��ط��ن، 
و�شجالت  عقارية حملية،  �شركات 

املمتلكات.
وت��ع��ي�����س ك����ام����اال ه����اري���������س، منذ 
هاو�س"،  "بلر  يف  ت��ن�����ش��ي��ب��ه��ا، 
االأبي�س،  البيت  مقابل  يقع  ال��ذي 
البحري  املر�شد  يخ�شع  ح��ني  يف 
االأمركي، املنزل التقليدي لنائب 

الرئي�س، لعمليات جتديد.
وي��ب��اع امل��ن��زل، ال���ذي مت عر�شه يف 
ال�����ش��وق، االث��ن��ني، م��ق��اب��ل 1.995 
عقار  ث���اين  ل��ي��ك��ون  دوالر،  م��ل��ي��ون 
توليها  م����ن����ذ  ه����اري���������س  ت���ب���ي���ع���ه 

من�شبها.
حي  يف  �شقتها  بيعت  م��ار���س،  ويف 
"�شوما" مبدينة �شان فران�شي�شكو، 
األف   860 مقابل  كاليفورنيا،  يف 
مبلغ  م��ن  بكثر  اأك���ر  اأي  دوالر، 
489 األف دوالر الذي دفعته يف عام 

2004، ح�شبما تظهر ال�شجالت.
ودفعت هاري�س عام 2017، حوايل 
1.775 مليون دوالر ثمنا ل�شقتها 

يف وا�شنطن.
وبح�شب االإعالن، فاإن ال�شقة التي 
مربع  ق��دم   1700 م�شاحتها  تبلغ 
نوم  غرفتي  على  حتتوي  تقريبا، 

وحمامني وحجرة �شغرة.

كيم كاردا�شيان مليارديرة
ارتفعت ثروة رائدة االأعمال وجنمة تلفزيون 
الواقع االأمركية كيم كاردا�شيان اإىل اأكر من 
"فورب�س"  اأعلنت جملة  مليار دوالر، على ما 
باأن  املجلة  واأف����ادت  املتخ�ش�شة.  االأم��رك��ي��ة 
40 ع���ام���اً �شفة  ال��ب��ال��غ��ة  ال��ن��ج��م��ة  اك��ت�����ش��اب 
"كاي  �شركتيها  اإىل  جزئياً  يعود  امل��ل��ي��اردي��رة 
التجميل  مل�شتح�شرات  بيوتي"  دب��ل��ي��و  ك���اي 
الن�شائية،  ال��داخ��ل��ي��ة  للمالب�س  و"�شكيمز" 
تلفزيون  جم�����ال  يف  ع���ق���وده���ا  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
�س �شورتها  تكررّ الواقع ومع عالمات جتارية 

لت�شويقها.
رت يف ت�شرين  ق����درّ ث����روة ك��اردا���ش��ي��ان  وك��ان��ت 
مليون   780 ب��ن��ح��و   2020 االأول-اأك����ت����وب����ر 

دوالر.
وك����ان����ت ����ش���ه���رة ك���ي���م ك���اردا����ش���ي���ان حم�����دودة 
وي��ذ ذي  اآب  "كيبينغ  ب��رن��ام��ج  ان��ط��الق  ل��دى 
االأول-اأك����ت����وب����ر  ت�����ش��ري��ن  يف  كاردا�شيانز" 
بف�شل  عاملية  جنمة  اأ�شبحت  لكنها   ،  2007
برنامج تلفزيون الواقعي هذا الذي بنت عليه 

اإمرباطورية مب�شاعدة والدتها.

م�شيفة تطرد عائلة .. وال�شبب مثر للجدل 
�شهدت رحلة جوية يف الواليات املتحدة االأمركية، حادثة 
غريبة، حيث طلب من عائلة مغادرة الطائرة فورا ب�شبب 

عدم ارتداء اأحد اأطفالها لقناع الوجه.
ت��ط��ل��ب م���ن العائلة  واأظ���ه���ر م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و م�����ش��ي��ف��ة 
مغادرة الطائرة ب�شبب عدم تطبيق اأطفالها لالإجراءات 
االحرتازية اخلا�شة بفرو�س كورونا امل�شتجد، واملتمثلة 
نيوز"،  "فوك�س  ل�شبكة  ح��دي��ث  ويف  ك��م��ام��ة.  ب���ارت���داء 
اأو���ش��ح ال��زوج��ان ال��ل��ذان ك��ان��ا ي�����ش��اف��ران م��ع اأطفالهما، 
الطائرة  منت  على  اأعوام"،   7" "عامان" ودان��ي��ال  ريكي 
الطفلة  اأن  فلوريدا،  يف  عطلة  ق�شاء  بعد  االث��ن��ني،  ي��وم 
تاأكل عندما تقدمت امل�شيفة، وطلبت منهم  ريكي كانت 
املغادرة. وبيرّنت الوالدة اأنها �شرحت للم�شيفة اأن الطفلة 
اأثناء قيامها بذلك،  ارت��داء الكمامة  تاأكل ولن ت�شتطيع 
يعاين من حالة �شحية  االآخ��ر  الطفل  اأن  اأو�شحت  كما 
عند  االأم����ر  ينته  ومل  ال��وج��ه.  ل��ق��ن��اع  لب�شه  دون  حت���ول 
هذا احلد، حيث هددت امل�شيفة بطلب ال�شرطة يف حال 

ا�شتمرار العائلة برف�شها للنزول من الطائرة.

�شقيقان يقتالن العائلة برمتها ثم ينتحران
قتل �شقيقان اأربعة من اأفراد عائلتهما يف تك�شا�س قبل اأن 
تنفيذا التفاق عقداه، على  ارتكباها  ينتحرا، يف جرمية 

ما اأعلنت ال�شرطة املحلية.
واكُت�شفت اجلثث من جانب �شرطة مدينة اآلن بعد تلقيها 
بالغا من اأقارب �شاورتهم خماوف بعد ن�شر اأحد االأ�شقاء 
ر�شالة وداع عرب اأن�شتقرام، غر اأن احلادثة ح�شلت على 

االأرجح م�شاء ال�شبت وفق ال�شلطات.
اأن��ه عقد  ر�شالته  توحيد )19 عاماً( يف  واأو���ش��ح فرحان 
فيه  تبادال  عاماً(   21( توحيد  تنوير  �شقيقه  مع  اتفاقا 
تها"، على ما اأفاد  الوعد ب�"االنتحار بعد قتل العائلة برمرّ
الناطق با�شم �شرطة اآلن، ال�شرجنت جون فيلتي، لو�شائل 
اإعالم حملية. وجرى التعريف عن ال�شحايا املتحدرين 
 54( االإ���ش��الم  توحيد  االأب  اأن��ه��م  على  بنجالدي�س،  م��ن 
األطف  اإ���ش��الم )56 ع��ام��اً( واجل���دة  اإي��ري��ن  ع��ام��اً( واالأم 
فربني  ل��ف��رح��ان،  ال��ت��واأم  وال�شقيقة  ع��ام��اً(   77( الن�شا 
توحيد )19 عاماً(. وكان ال�شقيقان يعانيان ا�شطرابات 
اأو���ش��ح ف��رح��ان توحيد يف  ���ش��ن��وات، وف��ق م��ا  نف�شية منذ 

ر�شالته التي ن�شرتها �شحيفة "وا�شنطن بو�شت".

طائرة تغر م�شارها ب�شبب عملية ولدة
على  طفلني  ت�شطحب  ت�شادية  ام���راأة  الو�شع  اآالم  ف��اج��اأت 
منت طائرة تابعة ل�شركة "م�شر للطران"، يف رحلتها من 
جنامينا اإىل القاهرة. وفوجئ ركاب الطائرة باحلامل وهي 
تتاأمل وتطلب امل�شاعدة، وفور توجه طاقم ال�شيافة اجلوية 
لتتحول  ال����والدة،  و���ش��ك  على  ب��اأن��ه��ا  اأخ��ربت��ه��م  مل�شاعدتها، 

كابينة الطائرة اإىل غرفة عمليات.
وبالفعل، و�شعت الراكبة مولودها بينما كانت الطائرة حتلق 
وذل��ك مب�شاعدة  اخل��رط��وم،  ال�شودانية  العا�شمة  اأج��واء  يف 
اأن  للطران"،  "م�شر  ل�شركة  بيان  وذك��ر  الطائرة.  طاقم 
ت�شادية  راكبة  بتعر�س  اأبلغ  خمتار،  حممد  الطائرة  قائد 
الآالم الو�شع املفاجئة اأثناء الرحلة، فاأعطى تعليماته التباع 
والرحلة،  ال��راك��ب��ة  ���ش��الم��ة  ع��ل��ى  للحفاظ  اإج�����راءات  ك��اف��ة 

مبعاونة م�شاعد قائد الطائرة الطيار �شيف الدين جمال.

متى اأ�شبحت الأر�س �شاحلة للحياة؟ درا�شة حت�شم اجلدل
االأك�شجني  اأن  اإىل  حديثة،  بريطانية  درا�شة  خل�شت 
الذي يعد �شر احلياة على االأر�س، يعترب مكونا حديثا 
اأن االأر�����س باتت  ال��غ��الف اجل���وي، وه��و م��ا يعني  يف 
�شاحلة للحياة وال�شكن بعد فرتة كبرة من ن�شاأتها. 
ون�����ش��رت ال��درا���ش��ة ال��ت��ي اأج��راه��ا ف��ري��ق دويل بقيادة 
كاليفورنيا  جامعة  من  باحثني  وت�شم  ليدز،  جامعة 
وري��ف��ر���ش��اي��د وه���ارف���ارد ب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة وجامعة 
الباحث  وق��ال  "نيت�شر".  دوري��ة  الدمنارك، يف  جنوب 
�شيمون  ل��ي��دز،  جامعة  م��ن  وه��و  بالدرا�شة  الرئي�شي 
بولتون اإن "حدث االأك�شجة العظيم غررّ ب�شكل اأ�شا�شي 
بيئة االأر�س و�شالحيتها لل�شكن، وكان ُيعتقد اأن هذه 
الفرتة املبكرة من االأك�شجة حدثت منذ حوايل 2.43 
اأك�شجة  اأن  بحثنا  ُيظهر  لكن  �شنة،  مليار   2.32 اإىل 
 200 م��دار  الغالف اجل��وي كانت غر م�شتقرة على 
فيها  ت��ك��ون  ال��ت��ي  االأوىل  امل���رة  وك��ان��ت  �شنة".  مليون 
االأك�شجني ب�شكل كبر يف الغالف اجلوي، منذ حوايل 
االأك�شجة  بداية حدث  وه��ذا ميثل  �شنة،  مليار   2.43
العظيم، وه��ي ف��رتة حمورية يف تاريخ االأر����س. فقد 
ك��ان عمر االأر�����س ح���وايل م��ل��ي��اري ع��ام عندما ظهر 

احلني،  ذل��ك  يف  ماأهولة  االأر����س  وك��ان��ت  االأك�شجني، 
حدث  اأن  ورغ��م  اخللية.  اأح��ادي��ة  حية  بكائنات  ولكن 
االأك�شجة العظيم اأدى اإىل م�شتويات اأك�شجني ال تزال 
اأقل بكثر مما هي عليه اليوم، اإال اأنه غررّ ب�شكل كبر 
الطريق  ومهد  الكوكب  ل�شطح  الكيميائي  الرتكيب 
االأر�س.  على  البيولوجي  للتطور  ال��الح��ق  للم�شار 
اإفريقيا،  ج��ن��وب  م��ن  ال�����ش��خ��ور  حتليل  خ���الل  ف��م��ن 
االأك�شجة  ح��دوث  وق��ت  يف  املحيط  يف  تر�شبت  وال��ت��ي 
العظيم، اكت�شف الباحثون اأن اأك�شجة الغالف اجلوي 
االأك�شجني  ي�شبح  ومل  العمر،  ق�شرة  كانت  املبكرة 
اإال ب��ع��د ذل���ك بكثر.  ���ش��م��ة دائ��م��ة ل��ل��غ��الف اجل����وي 
امل�شري  القومي  باملعهد  الفلك  ق�شم  رئي�س  ويعتقد 
ل��ل��ب��ح��وث ال��ف��ل��ك��ي��ة واجل��ي��وف��ي��زي��ق��ي��ة اأ����ش���رف لطيف 
ومتداخلة  متعددة  ج��وان��ب  ل��ه  "املو�شوع  اأن  ت��ادر���س 
فقط،  فلكية  لي�شت  ج��ذوره  اأن  كما  ف�شلها،  وي�شعب 
بل لها عالقة بالكائنات احلية الدقيقة اأو امليكروبية 
التي كانت موجودة على االأر�س منذ ماليني ال�شنني، 
كما تدخل الكيمياء الع�شوية التي لها عالقة باإنتاج 

االأك�شجني يف املو�شوع ب�شكل كبر".

خبري اأ�سجار يقوم برتكيب �سمعة كبرية حلماية الأ�سجار من ال�سقيع يف ب�ستان حيث من املتوقع اأن تنخف�س درجات 
احلرارة  اإىل ما دون ال�سفر يف وي�ستهوفن, �سرق فرن�سا . ا ف ب

جنمة بوليوود كاترينا 
كيف م�شابة بالكورونا

ن�شرت جنمة بوليوود الهندية  كاترينا كيف  على �شفحتها اخلا�شة على 
موقع التوا�شل االجتماعي خربا يفيد عن اإ�شابتها بفرو�س كورونا. 
وقالت اإنه مت التاأكد من اإ�شابتها بالفرو�س واأنها قامت فورا 
اأفادت  بعزل نف�شها واتباع التعليمات الالزمة. ويف التفا�شيل 
على  وقمت  ك��ورون��ا،  بفرو�س  اإ�شابتي  ثبتت  "لقد  كاترينا: 
الفور بعزل نف�شي، و�شوف اأخ�شع للعزل يف منزيل، واأتبع جميع 
بروتوكالت ال�شالمة وفقا لن�شيحة اأطبائي". وطالبت كاترينا كل الذين 
اأو الأ�شباب اأخرى يف الفرتة االأخرة قبل اكت�شاف  التقتهم خالل عملها 
اإ�شابتها، باخل�شوع الختبارات الفرو�س حر�شا على �شالمتهم. من ناحية 
 ،"Sooryavanshi" اأخرى، تنتظر كاترينا كيف عر�س فيلمها اجلديد

بطولة  اأك�شاي كومار ،  رانفير �شينج  واأجاي ديفجن.


