
الإمارات تدين ا�ستهداف احلوثيني خمي�س م�سيط ب�ساروخني بالي�ستيني وطائرة مفخخة

رايت�ش ووت�ش: مقذوفات حوثية ت�سببت مبجزرة يف مركز لالجئني

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

   

جمعية ال�سحفيني تهنئ حممد 
�سخ�سية  بجائزة  زاي��د  بن 
الدولية  الإن�سانية  الإغاثة 

 •• اأبوظبي- الفجر:
جمعية  اإدارة  جمل�س  ه��ن���أ 
ال�����ص��ح��ف��ي��ن الإم����رات���ي���ة 
ال�صيخ  ال�������ص���م���و  ����ص����ح���ب 
اآل نهي�ن،  زاي��د  حممد بن 
ن�ئب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق����ئ���د 
على  ح�������ص���ول���ه  امل�����ص��ل��ح��ة 
�صخ�صية  اأف�������ص���ل  ج����ئ���زة 
الإغ�ثة  جم����ل  يف  دول���ي���ة 
من   ،  2021 الإن�����ص���ن��ي��ة 
املجل�س ال�صت�ص�ري العلمي 
الع�ملي عرف�ن� دولي� لدعم 
وجهوده  امل�����ص��ت��م��ر  ���ص��م��وه 
العمل  تعزيز  يف  اخل�ل�صة 
الإن�������������ص�������ين والإغ��������ث�������ي 
تقوم  مل���  وتقديرا  ال���دويل، 
به الإم�رات من دور ري�دي 
يف جم�ل تقدمي امل�ص�عدات 
املحت�جن  ودع���م  الطبية 
ح�����ول ال����ع�����مل خ��������ص���ة يف 
الع�مل من  ي�صهده  م�  ظل 

تداعي�ت ج�ئحة كورون�. 
)التف��صيل �س3(

احتفاًل باإجنازات خم�سني عامًا م�ست وا�ستعدادًا للم�ستقبل

رئي�ش الدولة يعلن 2021 عام اخلم�سني

حكومة ال�سراج ت�سلم ال�سلطة اإىل احلكومة الليبية املوؤقتة 

توافق يف جلنة 5+5 الع�سكرية الليبية على ترحيل املرتزقة
•• طرابل�س- وكاالت:

الثالث�ء  ولي��ت��ه���  املنتهية  ال��وف���ق  ح��ك��وم��ة  �صلمت 
�صلطته� التنفيذية اإىل عبد احلميد الدبيبة، رئي�س 
منه�  ينتظر  التي  املوؤقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة 

توحيد ليبي� التي مزقته� احلرب.
و�صلم ف�ئز ال�صراج ال�صلطة يف حفل اأقيم يف الع��صمة 
ال���وزراء  رئي�س  اأداء  م��ن  واح���د  ي��وم  بعد  ط��راب��ل�����س، 
من  رئ��صي  وجمل�س  الدبيبة  احلميد  عبد  اجلديد 

ثالثة اأع�ص�ء اليمن الد�صتورية.
ت�صم  ال��ت��ي   5+5 الع�صكرية  اللجنة  وات��ف��ق��ت  ه���ذا 
�صب�ط� رفيعي امل�صتوى من اجلي�س الليبي وحكومة 
وجن�صي�تهم  الأج���ن��ب  املرتزقة  ح�صر  على  ال��وف���ق، 
البالد،  م��ن  لإخ��راج��ه��م  متهيدا  تواجدهم  واأم���ك��ن 
اإنه�ء  على  ليبي�ً  وت�صميم�ً  تق�رب�ً  تعك�س  خطوة  يف 

حتقيق  يف  قدم�ً  وامل�صي  امل�صّلح  ال�صراع  من  �صنوات 
ال�صالم يف ليبي� وو�صع حد للتدخل الأجنبي فيه�.

ويعترب ملف املرتزقة والقوات الأجنبية التي تنت�صر 
يف اأم�كن ا�صرتاتيجية ب�لبالد قرب احلقول النفطية 
وداخل القواعد الع�صكرية، من اأكرث امللف�ت ال�ص�ئكة 
ال��ت��ي مت��ث��ل ع��ب��ئ���ً ك��ب��راً ع��ل��ى ال�صلطة اجل��دي��دة يف 

ليبي�.
احلميد  عبد  ال���وزراء  رئي�س  دع���  امل��صي،  والثالث�ء 
الدبيبة قوات املرتزقة واملق�تلن الأج�نب املتواجدين 
يف ليبي� اإىل املغ�درة، موؤكداً عزمه التوا�صل مع الأمم 

املتحدة بهدف رحيل هذه القوات.
الليبي:  ن��واب الربمل�ن  اأم���م  الدبيبة يف كلمته  وق���ل 
املرتزقة خنجر يف ظهر ليبي�، ولبد من العمل على 
اأم���ر يتطلب احلكمة  وه���و  وم��غ���درت��ه��م،  اإخ��راج��ه��م 

والتف�ق مع الدول التي اأر�صلتهم.

•• الفجر - تون�س

تون�س(  )حتي�  كتلة  رئي�س  اأعلن 
اأحمد  ب��ن  م�صطفى  ب���ل��ربمل���ن، 
وكتلة  ت��ون�����س(  )حت��ي���  ك��ت��ل��ة  اأن 
الوطنية  وال���ك���ت���ل���ة  الإ�������ص������الح 
مب��ج��ل�����س ال�����ن�����ّواب ات���ف���ق���ت على 
ت���ك���وي���ن جلنة  اإم���������ص�����ء ط���ل���ب 
اجلمعي�ت  ح��ول  برمل�نية  حتقيق 
تون�س  يف  امل�����ص��ب��وه��ة  والأح�������زاب 
نق�ط  عديد  حوله�  حت��وم  والتي 

ال�صتفه�م.
واأ����ص����ر روؤ����ص����ء ال��ك��ت��ل ال��ث��الث يف 
الثالث�ء،  اأم�����س  اإع��الم��ي��ة  نقطة 
التحقيق هدفه  اإح��داث جلنة  اأن 
اإع��ط���ء ���ص��ورة وا�صحة ع��ن هذه 
اجل���م���ع���ي����ت امل�����ص��ب��وه��ة لإق����م���ة 
احل����ج����ة ب��������لأدل�������ة وال�����وث������ئ�����ق، 
اجلمعي�ت  ه�����ذه  اأن  م���وؤك���دي���ن 
حت���ول اخ��رتاق الدولة يف عديد 

املج�لت ك�لتعليم وغره�.
هذه  م����ن  ال����ه����دف  اأن  واأك����������دوا 
اللجنة مع�جلة هذا امللف يف اإط�ر 
الق�ص�ء،  اإىل  ب���ل��ت��وّج��ه  ال��ق���ن��ون 
هذه  ب��ن  م��ن  اأن  اإىل  م�����ص��ري��ن 

مرحمة  ج���م���ع���ي���ة  اجل���م���ع���ي����ت 
الإ�صالمية  الإغ�����ث����ة  وم��ن��ظ��م��ة 
والدميقراطية  الإ�صالم  ومركز 
امل�صلمن  ع��ل��م���ء  احت������د  وف�����رع 

بتون�س.   )التف��صيل �س11(

مواقــيت ال�صالة
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غالف الكت�ب املرعب

هل �صيفتح الربمل�ن امللف؟

الدبيبة، وال�صراج، ورئي�س جمل�س الرئ��صة عقب مرا�صم ت�صليم ال�صلطة يف طرابل�س  )رويرتز(

7 دول اأوروبية اإ�سافية تعلق اإعطاء 
لقاح اأ�سرتازينيكا كاإجراء احرتازي 

•• جنيف-اأ ف ب:

امل�ص�د  اأ�صرتازينيك�  لق�ح  �صالمة  يف  الع�ملية  ال�صحة  منظمة  من  خ��رباء  يبحث 
اآث�ر  ع��دة خوف� من  اأوروب��ي��ة  دول  ا�صتخدامه  توقفت عن  ال��ذي  كورون�  لفرو�س 
ج�نبية خطرة حمتملة فيم� تطلب الربازيل حيث يتف�قم الو�صع الوب�ئي جرع�ت 
�صخمة من لق�ح�ت اأخرى. وا�صتبدل الرئي�س الربازيلي ج�ير بول�صون�رو الذي 
تعر�س لنتق�دات كثرة ب�صبب اإدارته الفو�صوية للوب�ء، مرة جديدة الثنن وزير 
ال�صحة اإدواردو ب�زويلو الذي ك�ن قد اأعلن اأن احلكومة اأبرمت عقدا ل�صراء 100 
�صبتمرب،  اأي��ل��ول  يف  ت�صلمه�  املقرر  من  ف�يزر-ب�يونتيك  لق�ح  من  جرعة  مليون 

ب�ل�ص�فة اىل 38 مليون جرعة من لق�ح جون�صون اأند جون�صون.
واإ�صب�ني�  و�صلوفيني�  واإيط�لي�  وفرن�ص�  )اأمل�ني�  اإ�ص�فية  اأوروبية  دول  �صبع  وعّلقت 
والربتغ�ل ولتفي�( الثنن اإعط�ء لق�ح اأ�صرتازينيك� ك�إجراء احرتازي، بعد ظهور 
م�ص�كل دموية خطرة لدى بع�س متلّقيه، مثل تخرّث الدم وجتّلط�ت دموية. وهي 

تنتظر تو�صية من وك�لة الأدوية الأوروبية.
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�رشاكة عاملية بني جامعة الإمارات
 و جامعة كاليفورنيا – بريكلي- الأمريكية 

اأخبار الإمارات

البلطجة ال�سيا�سية يف تون�ص 
تنتقل من الربملان اإىل املطار !

عربي ودويل

اأتلتيكو يعّول على �سواري�ص 
يف مهمة الإنقاذ اأمام ت�سل�سي 

الفجر الريا�سي

تعزز  نوعية  وطنية  اإجن���زات  لتحقيق  ودعمهم  الق�دمة،  ع�م�ً 
م�صرة التقدم والزده�ر.

رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  وق���ل 
الدولة حفظه اهلل: اإن ع�م اخلم�صن ي�صكل حلظة ت�ريخية يف 
رحلتن� التي بداأت منذ الإعالن عن قي�م دولة الإم�رات يف ع�م 
1971 ..فهو احتف�ء ب�لإرادة العظيمة والعزمية القوية التي 
اآب�وؤن� املوؤ�ص�صون يف بن�ء دولتن� واجلهود التي بذله�  حتلى به� 
اأكرب  اإح���دى  احلمد  وهلل  دولتن�  اأ�صبحت  حتى  ال��وط��ن  اأب��ن���ء 

الدول منواً وتطوراً يف الع�مل.
)التف��صيل �س2(

•• اأبوظبي- وام:

رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  اأعلن 
2021 يف دول���ة الإم������رات )ع�م  ال���دول���ة  »ح��ف��ظ��ه اهلل« ع����م 
الدولة  لت�أ�صي�س   50 ال���  ب�لذكرى  احتف�ء  وذل��ك  اخلم�صن( 
 2021 ع���م  اأب��ري��ل   6 يف  ر�صمي�ً  اخلم�صن  ع���م  ينطلق  حيث 

وي�صتمر حتى 31 م�ر�س ع�م 2022.
اإطالق مب�درات وفع�لي�ت واحتف�لت  الإع��الن  وي�ص�حب هذا 
ملّدة ع�م ك�مل، حتت اإ�صراف جلنة الحتف�ل ب�ليوبيل الذهبي 
لدولة الإم�رات، التي يرتاأ�صه� �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل 

نهي�ن وزير اخل�رجية والتع�ون الدويل، و�صمو ال�صيخة مرمي 
وممثلو  اللجنة  رئي�س  ن���ئ��ب  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  بنت 

خمتلف موؤ�ص�ص�ت الدولة الحت�دية واملحلية.
وتتمحور الأن�صطة املتعلقة بع�م اخلم�صن حول رك�ئز رئي�صة 

هي: 
ب��روٍح احتف�لية ت�صمل كل من يعترب  اإط��الق ع�م اخلم�صن   -

دولة الإم�رات وطن�ً له.
امل������ص��ي واإجن�زاته  ال��ت���أم��ل يف قيم  اإىل  ال��وط��ن  اأب��ن���ء  - دع���وة 

اعتزازاً وفخراً ب�آب�ئن� املوؤ�ص�صن. 
اخلم�صن  طموح�ت  ح��ول  ت�صوراتهم  لو�صع  ال�صب�ب  اإله�م   -
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•• اأبوظبي - وام- عوا�صم - وكاالت:

ال�صديدين  وا�صتنك�ره�  اإدانته�  عن  الإم����رات  دول��ة  اأع��رب��ت 
حم�ولت ميلي�صي�ت احلوثي الإره�بية املدعومة من اإيران، 
ا���ص��ت��ه��داف امل��دن��ي��ن والأع���ي����ن امل��دن��ي��ة ب��ط��ري��ق��ة ممنهجة 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  م�����ص��ي��ط يف  م��دي��ن��ة خ��م��ي�����س  وم��ت��ع��م��دة يف 
ب�لي�صتين،  ���ص���روخ��ن  خ���الل  م��ن  ال�����ص��ق��ي��ق��ة،  ال�����ص��ع��ودي��ة 
وط�ئرة مفخخة. واأك��دت دول��ة الإم����رات يف بي�ن �ص�در عن 
وزارة اخل�رجية والتع�ون الدويل اأن ا�صتمرار هذه الهجم�ت 
الإره�بية جلم�عة احلوثي يعك�س حتديه� ال�ص�فر للمجتمع 

الدويل وا�صتخف�فه� بجميع القوانن والأعراف الدولية.
اأن يتخذ موقف� فوري�  ال��دويل على  املجتمع  ال��وزارة  وحثت 
وح��صم� لوقف هذه الأعم�ل املتكررة التي ت�صتهدف املن�ص�آت 
الط�قة  واإم��دادات  اململكة  وا�صتقرار  واأمن  واملدنية  احليوية 
الع�ملية، موؤكدة اأن ا�صتمرار هذه الهجم�ت يف الآونة الأخرة 
يعد ت�صعيداً خطراً، ودلياًل جديداً على �صعي هذه امللي�صي�ت 

اإىل تقوي�س الأمن وال�صتقرار يف املنطقة.
وجددت الوزارة ت�ص�من دولة الإم�رات الك�مل مع اململكة اإزاء 
هذه الهجم�ت الإره�بية، والوقوف معه� يف �صف واحد �صد 
كل تهديد يط�ل اأمنه� وا�صتقراره�، ودعمه� يف كل م� تتخذه 
واملقيمن  مواطنيه�  و�صالمة  اأمنه�  حلفظ  اإج����راءات  م��ن 
على اأرا�صيه�. واأكد البي�ن اأن اأمن الإم�رات العربية املتحدة 
واأمن اململكة العربية ال�صعودية كل ل يتجزاأ واأن اأي تهديد 

اأو خطر يواجه اململكة تعتربه الدولة تهديداً ملنظومة الأمن 
وال�صتقرار فيه�.

من جهة اأخرى اأف�دت قن�ة العربية يف الأرا�صي اليمنية ه�ين 
ال�صفي�ن، اأم�س الثالث�ء، اأن طران حت�لف دعم ال�صرعية يف 
اليمن نفذ غ�رات جوية ا�صتهدفت عرب�ت مدفعية وم�ص�دات 

ط�ئرات.
ي�أتي ذلك فيم� اأف�دت القن�ة نقال عن م�ص�در اأمنية وطبية 

مينية ب�رتف�ع عدد قتلى احلوثين يف حجة اإىل 100.
اإن  ال��ث��الث���ء،  اأم�����س  ووت�����س  رايت�س  ق�لت هيومن  ذل��ك،  اإىل 
7 م�ر�س  اليمن يف  اح��رتاق��� يف  م���ت��وا  امل��ه���ج��ري��ن  ع�����ص��رات 
مقذوف�ت  احل��وث��ي��ن  ميلي�صي�  اأط��ل��ق��ت  اأن  ب��ع��د  اجل������ري، 
جمهولة على مركز احتج�ز للمه�جرين يف �صنع�ء، م� ت�صبب 

يف حريق.
وع�جلت م�صت�صفي�ت �صنع�ء حروق مئ�ت امله�جرين الن�جن، 
معظمهم من الإثيوبين الذين ك�نوا يحتجون على ظروفهم 
الأق�رب  �صعي  ع��رق��ل  كثيف  اأم��ن��ي  و���ص��ط ح�صور  امل��رك��ز،  يف 

والوك�لت الإن�ص�نية للو�صول اإىل اجلرحى.
احلوثين  جم�عة  على  يتوجب  اأن���ه  على  املنظمة  و���ص��ددت 
اإىل  املحت�جن  مب�ص�عدة  الإن�����ص���ن��ي��ة  ل��ل��ِف��رق  ف���ورا  ال�صم�ح 
م�ص�عدات طبية اأو غره�، م�صيفة اأنه ينبغي اأن يدرج فريق 
اخلرباء الب�رزين الدولين والإقليمين ب�ص�أن اليمن الت�بع 
انته�ك�ت  يف  اجل�رية  حتقيق�ته  يف  احل�دثة  املتحدة،  ل��الأمم 

حقوق الإن�ص�ن يف اليمن.

الالجئن  حقوق  �صوؤون  يف  الب�حثة  ه�ردم�ن،  ن�دية  وق�لت 
ا�صتخدام  ي�صّكل  ووت�����س:  راي��ت�����س  ه��ي��وم��ن  يف  وامل��ه���ج��ري��ن 
ع�صرات  موت  اإىل  اأدى  وال��ذي  لالأ�صلحة،  املتهور  احلوثين 
ب�ملخ�طر  م��رّوع���  ت��ذك��راً  اح��رتاق���ً،  الإثيوبين  امله�جرين 
على  احل���رب.  مزقته  ال��ذي  اليمن  يف  ب�مله�جرين  املحدقة 
���ص��ل��ط���ت احل��وث��ي��ن حم������ص��ب��ة امل�������ص���وؤول���ن وال���ت���وق���ف عن 
حي�تهم  تهّدد  �صيئة  احتج�ز  مرافق  يف  امله�جرين  احتج�ز 

واأو�ص�عهم.
وحتدثت هيومن رايت�س ووت�س ه�تفي�ً مع خم�صة مه�جرين 
ل�م�صلحة  الت�بع  الحتج�ز  مرفق  يف  تجزين  حمحُ اإثيوبين 
الهجرة واجلوازات واجلن�صية” الت�بع للحوثين يف �صنع�ء، 

وم�صوؤولن من الأمم املتحدة يف اليمن.
اأن ظروف  اأحُجريت معهم مق�بالت  الذين  الأ�صخ��س  واأف���د 
حتى  �صع  وحُ حيث  �صحية،  غر  املكتظة  املن�ص�أة  يف  الحتج�ز 
املن�ص�أة. ق�لوا اإنهم مل يح�صلوا  يف  هنغ�ر  يف  مه�جرا   550
مح لهم ب�صراء فرا�س من احلرا�س.  على اأفر�صة للنوم، لكن �صحُ
اأجرب  م�  �صحيحة،  ال�صرب  ومي�ه  الطع�م حم��دوداً  ك�ن  كم� 

املحتجزين على ال�صرب من حنفي�ت املراحي�س.
يف  العي�س  م��ن  اأ���ص���ب��ي��ع  ب��ع��د  ن��ّظ��م��وا،  املحتجزين  اإن  ق���ل��وا 
اإ�صراب�ً عن الطع�م احتج�ج�ً على الظروف  املن�ص�أة املكتظة، 
وا�صتمرار احتج�زهم. واأ�ص�فوا اأن ال�صبيل الوحيد لالإفراج 
عنهم ك�ن دفع 70 األف ري�ل ميني )280 دولرا اأمركي�( 

حلرا�س الأمن.

ال�سني - الوليات املتحدة:

عام 2034، اندلع احلرب 
العاملية الثالثة يف بحر ال�سني اجلنوبي

من بينها احتاد القر�ساوي:

جلنة حتقيق برملانية يف اجلمعيات امل�سبوهة يف تون�ش 

•• الفجر –خرية ال�صيباين

اأم��ري��ك��ي���ن �ص�بق�ن  يف رواي����ة ا���ص��ت��ب���ق��ي��ة، و���ص��ف ع�����ص��ك��ري���ن 
اإىل ك�رثة  اأدت  التي  الدوامة اجلهنمية بن بكن ووا�صنطن 

نووية... �صين�ريو مظلم، لكنه لي�س هراء.
م�ر�س 2034، يف و�صط بحر ال�صن اجلنوبي، تلقت مدمرة 
فيه  ا�صتعلت  الهوية،  جمهول  �صغر  زورق  ن��داءات  اأمريكية 
ب��ك��ن كمين�.  مل�����ص���ع��دت��ه. ل��ق��د ن�صبت ل��ه  ال���ن���ران، وه��رع��ت 
بعد اأن ط�ردته جمموعة ح�ملة ط�ئرات �صينية، مت تعطيل 

نظ�م اأ�صلحته التي ت�صتغل عن بعد، وغرقت �صفينة البحرية 
الأمريكية حتت وابل من الطوربيدات وال�صواريخ.  

ال�صيطرة على مق�تلته  اأمريكي  الوقت، يفقد طي�ر  نف�س  يف 
من طراز F-35 فوق م�صيق هرمز وي�صطر اإىل الهبوط يف 
الرو�صية  البلطيق، قطعت ك��صح�ت اجلليد  اإي��ران. ويف بحر 
ال�صرقي  لل�ص�حل  الإن���رتن���ت  �صبكة  ت��غ��ذي  ال��ت��ي  ال��ك���ب��الت 
للولي�ت املتحدة، مم� اأدى اإىل عزل وا�صنطن ونيويورك عن 

بقية الكوكب.
)التف��صيل �س12(

لندن ترفع تر�سانتها النووية 
وترجح وقوع هجوم كيماوي 

•• لندن-وكاالت:

الداخلي  لالأمن  جديدا  مقرا  �صتقيم  اإنه�  الثالث�ء  اأم�س  بريط�ني�  ق�لت 
يف اإط�ر خطط لتح�صن ت�صديه� للتهديد الرئي�صي الذي ي�صكله الإره�ب، 
العقد.  اأو نووي بحلول نه�ية  اأو بيولوجي  ورجحت وقوع هجوم كيم�وي 
وق�لت احلكومة يف مراجعة �ص�ملة حتدد اأولوي�ت البالد ال�صي��صية يف فرتة 
م� بعد اخل��روج من الحت���د الأوروب��ي اإن بريط�ني� واجهت تهديدا كبرا 
املتطرف  اليمن  من  واأي�ص�  اأ�ص��ص�  املت�صددين  من  وم�ص�حله�  ملواطنيه� 
والفو�صوين. واأ�ص�فت من املرجح اأن ت�صن جم�عة اإره�بية هجوم� كيم�وي� 

اأو بيولوجي� اأو اإ�صع�عي� اأو نووي� ن�جح� بحلول 2030.
اململكة  اأن  جون�صون،  بوري�س  الربيط�ين  ال���وزراء  رئي�س  اأعلن  ذل��ك،  اإىل   
املتحدة �صرتفع ب�أكرث من 40 % �صقف الروؤو�س احلربية النووية امل�صموح 

بتخزينه�، وفق و�ص�ئل اإعالم بريط�نية م�ص�ء الإثنن.
نت�ئج  الربمل�ن  ب�أن جون�صون عر�س على  بي�ن  رئ��صة احلكومة يف  واأف���دت 
حتديد  �ص�أنه  من  للبالد  اخل�رجية  وال�صي��صة  والأم��ن  الدف�ع  عن  تقرير 

م�ص�ر احلكومة للعقد املقبل.
ووفق�ً ل�صحيفَتي ذي غ�ردي�ن وذي �صن اللتن اطلعت� على الوثيقة، ف�إن 
احلكومة تخطط لزي�دة العدد الأق�صى للروؤو�س احلربية التي ي�صمح للبالد 
 180 اإىل  خمزونه�  بخف�س  �ص�بق�  التزمت  بعدم�   ،260 اإىل  بتخزينه� 
رئي�س  ف���إن  لل�صحيفتن،  ووف��ق���ً   .2020 منت�صف  بحلول  حربي�  راأ���ص��� 
والعق�ئدية  التكنولوجية  التهديدات  من  جمموعة  اإىل  ي�صتند  ال���وزراء 

املتزايدة لتربير هذه اخلطوة غر امل�صبوقة منذ احلرب الب�ردة.

12 قتياًل من قوات النظام 
درعا  يف  بكمني  ال�سوري 

 •• بريوت-اأ ف ب:
ق��ت��ل 12 ع��ن�����ص��راً ع��ل��ى الأق����ل 
اأم�س  ال�صوري  النظ�م  ق��وات  من 
ن�صبه  ك���م���ن  ج������راء  ال����ث����الث�����ء 
ال�صوري  املر�صد  وفق  م�صلحون، 
حم�فظة  يف  الن�������ص����ن،  حل���ق���وق 
فو�صى  ت�صهد  التي  جنوب�ً  درع��� 

اأمنية.
درع���������� مهد  وت�����ع�����ّد حم�����ف����ظ����ة 
التي  ال�����ص��ل��م��ي��ة  الح���ت���ج����ج����ت 
�صد  اأع����وام  ع�صرة  قبل  انطلقت 
الف�ص�ئل  توقيع  ورغ��م  ال��ن��ظ���م. 
مع  ت�صوية  اتف�ق  فيه�  املع�ر�صة 
ع�����ص��ك��ري��ة يف  اإث����ر عملية  دم�����ص��ق 
ت�صهد بن  نه�  اإل  الع�م 2018، 
احلن والآخر فو�صى واغتي�لت 

مدير الوكالة الذرية: خرباء 
الوكالة �سيعودون اإىل اإيران

•• نيويورك-وكاالت:

غرو�صي،  رف�ئيل  ال��ذري��ة،  للط�قة  ال��دول��ي��ة  للوك�لة  ال��ع���م  امل��دي��ر  اأع��ل��ن 
الثالث�ء، اأن خرباء الوك�لة �صيعودون اإىل اإيران للبحث عن ق�ص�ي� ع�لقة. 
وق�ل اإن الربن�مج النووي الإيراين ن�صط ويتطور كل يوم ويتطلب املراقبة 

عن كثب. 
الوحيد  ال��دويل  ال��وج��ود  اإي���ران هو  الوك�لة يف  اأن ح�صور  وذك��ر غرو�صي 
مل��راق��ب��ة ت��ط��ورات ال��ربن���م��ج ال��ن��ووي الإي�����راين. واأ���ص���ر اإىل اأن���ه ل ميكن 

التو�صل لأي اتف�ق مع اإيران من دون ح�صور مفت�صي الوك�لة.
العمل  فر�صة  وفر  اإي��ران  مع  املوؤقت  التقني  التف�ق  اأن  غرو�صي  واأو�صح 
الدبلوم��صي لك�فة الأطراف. وحذر من اأن اإيران راكمت املواد والتكنولوجي� 

واخلربة، وعودته� اإىل الوراء لن تتم بن ع�صية و�صح�ه�.
ويف 22 فرباير، ك�صف غرو�صي عن التو�صل اإىل حل موؤقت ي�صمح للوك�لة 
مبوا�صلة عملي�ت التفتي�س يف اإيران رغم تقلي�س عمل املفت�صن الدولين. 
ا�صتمرت  اإىل طهران،  زي���رة  عودته من  لدى  لل�صح�فين  واأك��د غرو�صي 
التفتي�س  وا�صتمرار عملي�ت  اإي��ران  املفت�صن يف  يومن، عدم خف�س عدد 

املف�جئة يف ظل التف�هم املوؤقت.

اأجرت 208,085 فح�سا ك�سفت عن 2,018 اإ�سابة
»ال�سحة« تعلن �سفاء 2،651 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي- وام:

اأعلنت وزارة ال�صحة ووق�ية املجتمع عن تقدمي 89،746 جرعة من لق�ح 
كوفيد19- خالل ال�ص�ع�ت ال� 24 امل��صية وبذلك يبلغ جمموع اجلرع�ت 
اللق�ح  توزيع  6،668،637 جرعة ومعدل  اأم�س  التي مت تقدميه� حتى 

100 �صخ�س . لكل  جرعة   67.43
اإىل  و�صعي�ً  لق�ح كوفيد19-  لتوفر  ال��وزارة  ي�أتي ذلك مت��صي� مع خطة 
الو�صول اإىل املن�عة املكت�صبة الن�جتة عن التطعيم والتي �صت�ص�عد يف تقليل 

اأعداد احل�لت وال�صيطرة على فرو�س كوفيد19-. )التف��صيل �س3(
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اأخبـار الإمـارات
زايد للكتاب تعلن القوائم الق�سرية يف فروع املوؤلف ال�ساب واأدب الطفل والنا�سئة  والآداب

•• اأبوظبي-وام:

الت�بع  العربية  للغة  اأبوظبي  للكت�ب يف مركز  زايد  ال�صيخ  اأعلنت ج�ئزة 
فروع  يف  الق�صرة  القوائم  ع��ن  اأبوظبي   – وال�صي�حة  الثق�فة  ل��دائ��رة 
"املوؤلف ال�ص�ب" و"اأدب الطفل والن��صئة" و"الآداب" يف دورته� اخل�م�صة 
ع�����ص��رة. وا���ص��ت��م��ل��ت ال��ق���ئ��م��ة ع��ل��ى ت�صعة اأع���م����ل م��ن م�����ص��ر والإم�������رات 
وال�صعودية واملغرب وتون�س وفل�صطن ولبن�ن، وا�صتحوذت الك�تب�ت على 

الن�صيب الأكرب يف هذه القوائم بواقع �صبعة اأعم�ل من اأ�صل ت�صعة.
مت  اأع��م���ل  ث��الث��ة  ال�ص�ب"  "املوؤلف  ل��ف��رع  الق�صرة  الق�ئمة  وت�صّمنت 
اختي�ره� من اأ�صل 14 عماًل من الق�ئمة الطويلة، فيم� ا�صتملت الق�ئمة 
الق�صرة لفرع "اأدب الطفل والن��صئة" على ثالثة اأعم�ل من اأ�صل 13 
عماًل من الق�ئمة الطويلة، بينم� �صهد فرع "الآداب" اختي�ر ثالثة اأعم�ل 

من ق�ئمته الطويلة التي ت�صّمنت 12 عماًل.
احلي�ة"  تع�صق  "اأن  "الآداب" رواي����ة  ل��ف��رع  ال��ق�����ص��رة  ال��ق���ئ��م��ة  وت�����ص��م 
للن�صر  الآداب  دار  ع��ن  ���ص��درت  وال��ت��ي  �صبح،  علوية  اللبن�نية  للروائية 
عزت  امل�صري  امل�ص�فرين" للك�تب  "غرفة  ورواي��ة   ،2020 يف  والتوزيع 
القمح�وي ال�ص�درة عن الدار امل�صرية اللبن�نية ع�م 2020، ورواية "يف 
والتي �صدرت عن  اإمي���ن مر�ص�ل،  امل�صرية  الزي�ت" للك�تبة  عن�ي�ت  اأث��ر 
مكتبة الكتب خ�ن ع�م 2019. اأّم� الق�ئمة الق�صرة لفرع "اأدب الطفل 
والن��صئة" فت�صم رواية "حديقة الزمرد" للموؤلفة املغربية رج�ء مالح، 
والتي �صدرت عن دار املوؤلف للن�صر والتوزيع/مع�مل للن�صر والطب�عة ع�م 
"رحلة فن�ن" للروائي التون�صي ميزوين بّن�ين ال�ص�درة  ورواية   ،2019
عن دار املوؤان�صة للن�صر ع�م 2020، ورواية "الغول ونبتة العليق" للك�تبة 
الإم�راتية ن�صيبة العزيبي، والتي �صدرت عن دار اأ�صج�ر للن�صر والتوزيع 

روايتن  ال�ص�ب"  "املوؤلف  لفرع  الق�صرة  الق�ئمة  وت�صم   .2019 يف 
"ليلة يلدا" للموؤلفة امل�صرية  ا�صتملت على رواية  ودرا�صة واح��دة، حيث 
والن�صر  للطب�عة  التنوير  دار  ع��ن   2018 ع���م  ال�����ص���درة  العب�صي  غ���دة 
والتوزيع، ورواية "م� تركت خلفي" للك�تبة الفل�صطينية �صذى م�صطفى، 
والتي �صدرت عن دار ه��صيت اأنطوان/ نوفل ع�م 2020، واأخراً، درا�صة 
ال�صعودية  الن�ص�ئية  الرواية  يف  ال�ص�ِرَدة  الذات  "اإ�صك�لي�ت  بعنوان  نقدية 
اأ�صم�ء مقبل  د.  ال�صعودية  1999-2012م" للب�حثة  نقدية  – درا�صة 
للعلوم  العربية  ال��دار  الدرا�صة عن  ه��ذه  وق��د �صدرت  الأح��م��دي،  عو�س 
ال�ص�ب" ا�صتقبل  "املوؤلف  فرع  اأّن  ب�لذكر  اجلدير   .2020 ع�م  ن��صرون 
خالل الدورة احل�لية 646 م�ص�ركة، وهي زي�دة تق�رب 30? ب�ملق�رنة مع 
الدورة امل��صية، فيم� �صهد فرع "الآداب" زي�دة يف عدد الرت�صيح�ت بن�صبة 
يف  تر�صيح�ً   584 الفرع  ه��ذا  يف  الرت�صيح�ت  ع��دد  ليبلغ   ،?33 تق�رب 

الدورة احل�لية، وا�صتقبل فرع "اأدب الطفل والن��صئة" 244 عماًل بزي�دة 
ب�لإعالن  اجل�ئزة  ..و�صتقوم  امل��صية  الدورة  مع  ب�ملق�رنة   ?19 تق�رب 

عن القوائم الق�صرة لفروعه� الأخرى خالل الأ�ص�بيع القليلة املقبلة.
وتعد الدورة اخل�م�صة ع�صرة جل�ئزة ال�صيخ زايد للكت�ب الأكرب يف ت�ريخ 
 2349 اجل���ئ��زة  ا�صتقبلت  حيث  الرت�صيح�ت،  ع��دد  حيث  م��ن  اجل���ئ��زة 
23? ب�ملق�رنة  تر�صيح�ً لفروعه� الت�صعة هذا الع�م، وهي ن�صبة جت�وزت 
مع الدورة امل��صية. و�صيتم تكرمي الف�ئزين خالل حفل افرتا�صي يف م�يو 
تزامن�ً من معر�س اأبوظبي الدويل للكت�ب، حيث �صيجري تكرمي الف�ئز 
�صع�ر  حتمل  ذهبية«  »ميدالية  ومنحه  الثق�فية«  الع�م  »�صخ�صية  بلقب 
اجل�ئزة و�صه�دة تقدير، ب�لإ�ص�فة اإىل مبلغ م�يل بقيمة مليون درهم، يف 
حن يح�صل الف�ئزون يف الفروع الأخرى على »ميدالية ذهبية« و»�صه�دة 

تقدير«، وج�ئزة م�لية بقيمة 750 األف درهم.

احتفاًل باإجنازات خم�سني عامًا م�ست وا�ستعدادًا للم�ستقبل

رئي���ش ال��دول�ة ي�عل��ن 2021 ع��ام اخلم�س���ني
والفعاليات التي �ستقام على مدار عام الحتفال ب� )عام اخلم�سني( املبادرات  على  ت�سرف  الإمارات  لدولة  الذهبي  باليوبيل  الحتفال  • جلنة 

•• اأبوظبي-وام: 

الدولة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  اأع��ل��ن 
"ع�م اخلم�صن" وذلك  الإم����رات  دول��ة  يف   2021 ع���م  اهلل"  "حفظه 
اخلم�صن  ع���م  ينطلق  حيث  ال��دول��ة  لت�أ�صي�س   50 ال���  ب�لذكرى  احتف�ء 

ر�صمي�ً يف 6 اأبريل ع�م 2021 وي�صتمر حتى 31 م�ر�س ع�م 2022.
مل��ّدة ع�م  اإط��الق م��ب���درات وفع�لي�ت واحتف�لت  وي�ص�حب ه��ذا الإع��الن 
ك�مل، حتت اإ�صراف جلنة الحتف�ل ب�ليوبيل الذهبي لدولة الإم�رات، التي 
يرتاأ�صه� �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهي�ن وزير اخل�رجية والتع�ون 
الدويل، و�صمو ال�صيخة مرمي بنت حممد بن زايد اآل نهي�ن ن�ئب رئي�س 

اللجنة وممثلو خمتلف موؤ�ص�ص�ت الدولة الحت�دية واملحلية.
وتتمحور الأن�صطة املتعلقة بع�م اخلم�صن حول رك�ئز رئي�صة هي: 

- اإطالق ع�م اخلم�صن بروٍح احتف�لية ت�صمل كل من يعترب دولة الإم�رات 

وطن�ً له.
- دعوة اأبن�ء الوطن اإىل الت�أمل يف قيم امل��صي واإجن�زاته اعتزازاً وفخراً 

ب�آب�ئن� املوؤ�ص�صن. 
- اإله�م ال�صب�ب لو�صع ت�صوراتهم حول طموح�ت اخلم�صن ع�م�ً الق�دمة، 

ودعمهم لتحقيق اإجن�زات وطنية نوعية تعزز م�صرة التقدم والزده�ر.
الدولة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  وق����ل 
اخلم�صن ي�صكل حلظة ت�ريخية يف رحلتن� التي  ع�م  "اإن  اهلل":  "حفظه 
بداأت منذ الإعالن عن قي�م دولة الإم�رات يف ع�م 1971 ..فهو احتف�ء 
ب�لإرادة العظيمة والعزمية القوية التي حتلى به� اآب�وؤن� املوؤ�ص�صون يف بن�ء 
دولتن� واجلهود التي بذله� اأبن�ء الوطن حتى اأ�صبحت دولتن� وهلل احلمد 

اإحدى اأكرب الدول منواً وتطوراً يف الع�مل".
جميع  م��ن  �ص�ركتن�  التي  اجل��ه��ود  ال��دول��ة  رئي�س  ال�صمو  �ص�حب  وثمن 
اجلن�صي�ت واأ�صهمت معن� يف بن�ء هذه الدولة الفتية، واأ�ص�ف �صموه: "اأن 

ع�م اخلم�صن ي�صكل فر�صة للت�أمل يف اإجن�زات اخلم�صن ع�م�ً امل��صية يف 
الوقت الذي ن�صتعد فيه لالنطالق بكل ثقة يف رحلتن� املقبلة".

وق�ل �صموه: "ت�صمل الحتف�لت �صل�صلة من املب�درات التي تدعو اجلميع 
النبيلة والإجن���زات الفريدة التي  الت�ريخ العريق والقيم  الت�أمل يف  اإىل 
حققته� الدولة، وت�صور م�صتقبله� ونحن من�صي يف طريقن� نحو املئوية، 
مع اللتزام ببن�ء هذا امل�صتقبل من خالل دعم �صب�بن� وتزويدهم ب�لأدوات 

وامله�رات الالزمة للم�صي قدم�ً".
وت�بع �صموه: "ان ع�ملن� اليوم يتغر ب�صرعة غر م�صبوقة، وي�ص�حب ذلك 
التغر العديد من الفر�س التي تفتح الآف�ق لالبتك�ر والإبداع ..فعلين� 
جميع� م�ص�عفة اجلهود والعمل على خلق اأفك�ر جديدة ومب�درات نوعية 
واملح�فظة على ثرائن� وقيمن� وتنوع جمتمعن�، لت�صهم جميعه� بغد اأف�صل 

وم�صتقبل م�صرق لوطنن�".
يف  ت�صكلت  الإم����رات  لدولة  الذهبي  ب�ليوبيل  الحتف�ل  جلنة  اأن  يذكر 

دي�صمرب 2019 بتوجيه�ت من �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي "رع�ه اهلل" 
..ويرتاأ�س الّلجنة �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهي�ن وزير اخل�رجّية 
نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  م��رمي بنت حممد  ال�صيخة  و�صمو  ال��دويل،  والتع�ون 

ن�ئب رئي�س اللجنة. 
ب�ليوبيل  الإم����رات  احتف�لت  تف��صيل  حتديد  يف  مهمته�  اإىل  واإ�ص�فة 
على  اخلم�صن  ب��ع���م  لالحتف�ل  �ص�ملة  خطة  وتنفيذ  وو���ص��ع  ال��ذه��ب��ي، 
متنوعة  اأجندة  تنفيذ  على  اللجنة  ..تعمل  واملحّلي  الحت���دي  امل�صتوين 
الرامية  التنمية  مب�درات  من  العديد  ت�صمل  ا�صرتاتيجية  رك�ئز  تغطي 
اإىل قي�دة التغيرات عرب ال�صي��ص�ت الجتم�عية والقت�ص�دية والتنموية 

لأجي�ٍل ق�دمة.
www. للمزيد من املعلوم�ت حول ع�م اخلم�صن، يرجى زي�رة الرابط

.UAEyearof.ae

خليفة الإن�سانية ت�ستعر�ش م�ساريعها التنموية والإغاثية يف الدورة ال� 17 من »ديهاد«
•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  خليفة  موؤ�ص�صة  �صلطت 
الإن�ص�نية  ل���الأع���م����ل  ن��ه��ي���ن  اآل 
التنموية  مب�دراته�  على  ال�صوء 
والغ���ث��ي��ة يف ال����دورة ال��� 17 من 
م���ع���ر����س وم����وؤمت����ر دب�����ي ال�����دويل 
"ديه�د" الذي  لالإغ�ثة والتطوير 
ال�صمو  رع���ي��ة �ص�حب  ي��ق���م حت��ت 
اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 
ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء ح�كم دبي "رع�ه اهلل".
الرائد  احل���دث  "ديه�د"  وي��ع��ت��رب 
والعمل  ب����لإغ����ث���ة  ��ع��ن��ى  يحُ ال�����ذي 
الإن�����ص���ين وال��ت��ط��وي��ر ح��ي��ث يق�م 
خ��الل ال��ف��رتة م��ن 15 حتى 17 
دبي  م����رك����ز  اجل���������ري يف  م�����ر�����س 

الدويل للموؤمترات واملع�ر�س.
موؤ�ص�صة  يف  م�صوؤول  م�صدر  وق���ل 

والتوظيف وتدفق�ت  التعليم  مثل 
واأزمة  القت�ص�دي  والنمو  املعونة 

الغذاء.. الخ.
وي�صم املعر�س امل�ص�حب للموؤمتر 
متخ�ص�صة  جت�رية  عالمة   600
ت�صتعر�س  امل�ص�ركة  الإغ�ثة  مبواد 
ومنتج�ته�  خ���دم����ت���ه����  اأح��������دث 
كذلك  و���ص��ت��ح��ظ��ى  واب���ت���ك����رات���ه���� 
وب���ن����ء ج�صور  امل�����ص���رك��ة  ب��ف��ر���ص��ة 
املنطقة  داخ��ل  والتع�ون  التوا�صل 

وخ�رجه�.
خليفة  م��وؤ���ص�����ص��ة  ج��ن���ح  اأن  ي��ذك��ر 
ا�صتقبل  "ديه�د" قد  يف  الإن�ص�نية 
منذ �ص�ع�ت الفتت�ح الأوىل العديد 
م����ن ال�������ص���ي���وف وال����زائ����ري����ن من 
امل�صوؤولن ورج�ل الأعم�ل والوفود 
ب�جلمعي�ت  والع�ملن  الإعالمية 
املحلية  اخل����ري����ة  وامل���وؤ����ص�������ص����ت 
وا�صتعر�صوا  امل�����ص���رك��ة  وال��دول��ي��ة 

..معرب� عن ثقته ب�أن هذا احلدث 
ال�����ص��ن��وي امل��ه��م ع��ل��ى اأج���ن���دة دولة 
الم�رات �صيخرج ك�لع�دة بعدد من 
التو�صي�ت الإيج�بية التي �صيكون 
له� ت�أثر اإيج�بي كبر عند البدء 

بتنفيذه� على اأر�س الواقع.
ب�لدور  امل�������ص���وؤول  امل�����ص��در  واأ����ص����د 
ب���ه معر�س  ي���ق���وم  ال�����ذي  ال��ك��ب��ر 
حتول  ال�����ذي  "ديه�د"  وم����وؤمت����ر 
اأكرب  اىل  وامل��ث���ب��رة  اجلهد  بف�صل 
التي  الع�ملية  الإن�ص�نية  املن�ص�ت 
ت���ت�������ص����ف���ر ف���ي���ه���� خ������رة اجل���ه���ود 
الإن���������ص�����ين  ال����ع����م����ل  م�����ي�����دان  يف 
و�صي�غة  والأف��ك���ر  الآراء  ل��ت��ب���دل 
به�  ن��واج��ه  ال��ت��ي  ال�صرتاتيجي�ت 
ال��ت��ح��دي���ت الإن�����ص���ن��ي��ة وف���ق اعلى 
لكي  والتك�مل  الكف�ءة  م�صتوي�ت 
وف�علية  جتويد  يف  جميع�ً  ن�ص�هم 
ال��ع��م��ل الإن�������ص����ين وو����ص���ول���ه اىل 

خليفة بن زايد اآل نهي�ن لالأعم�ل 
احلدث  ه��ذا  تنظيم  اإن  الإن�ص�نية 
ال�صعبة  ال����ظ����روف  ه����ذه  ظ���ل  يف 
امل�صتجد  ك��ورون���  ف��رو���س  ب�صبب 
ع�ملي�ً  اإجن�زاً  يعترب  "كوفيد19" 
اإن  ح���ي���ث  ال�����دول�����ة  اىل  ي�������ص����ف 
الإن�ص�نية جمع�ء بح�جة اىل مثل 
الإن�����ص���ين اجلم�عي  ه���ذا اجل��ه��د 
والآم�ل  التحدي كبر ج��داً  حيث 
واملنظم�ت  ال�������دول  ع���ل���ى  ك���ب���رة 
الدولية وموؤ�ص�ص�ت املجتمع املدين 

والع�ملن يف ال�ص�أن الإن�ص�ين.
واأ�ص�ف امل�صدر اأن "ديه�د" يجمع 
املتربعن وامل�صتفيدين والع�ملن 
يف قط�ع الإغ�ثة من اأجل ا�صتدامة 
م�  كل  ومن�ق�صة  الإن�ص�ين  العمل 
ايج�ب�ً  هو جديد وموؤثر وينعك�س 
ت�صتفيد  ال���ت���ي  امل��ج��ت��م��ع���ت  ع��ل��ى 
الإن�ص�نية  امل�������ص����ري���ع  ه�����ذه  م����ن 

الإ�ص�رة  جتدر  امل�صتهدفة.  الفئ�ت 
تق�م  التي  احل�لية  ال���دورة  ان  اىل 
وفرو�س  "الإغ�ثة  ���ص��ع���ر  حت���ت 
حموراً" ت�صلط  اأفريقي�  ك��ورون���.. 
ال�صوء على التحدي�ت التي تواجه 
ظل  يف  خ��صة  اأفريقي�  يف  الن��س 
ج�ئحة فرو�س كورون� و�صتتطرق 
الإغ�ثة  ع���م��ل��ي  اح��ت��ي���ج���ت  اإىل 
ب�صكل  ي�ص�همون  الذين  الإن�ص�نية 
اأك��رث فع�لية يف  بّن�ء يف نهج ع�ملي 

الق�رة ال�صمراء.
احل����دث  ي�����ص��ت��ق��ط��ب  اأن  وي���ت���وق���ع 
زائ���ر وم�ص�رك  اآلف   6 م��ن  اأك���رث 
دول��������ة من   84 م�����ن  اأك��������رث  م�����ن 
ب����أج���ن���دة غنية  امل��ن��ط��ق��ة وال���ع����مل 
املوؤمتر  يف  ي�ص�رك  حيث  و�ص�ملة، 
مهمة  مب��وا���ص��ي��ع  م��ت��ح��دث���   50
وت�أثر  اأف��ري��ق��ي���  ح����ول  ت��ت��م��رك��ز 
ف��رو���س ك���ورون���� وم��وا���ص��ي��ع عدة 

وال����الف����ت يف ج���ن����ح امل��وؤ���ص�����ص��ة يف 
هداي�  ب��ت��وزي��ع  قي�مه�  ال��ع���م  ه��ذا 
والزائرين  ل��ل�����ص��ي��وف  ت���ذك����ري���ة 
�صنعت ب���أي���د اإم���رات��ي��ة م��ن خالل 
تعترب  ال��ت��ي  املواطنة"  "الأ�صر 

بع�س  اجل��ن���ح  على  الق�ئمن  م��ع 
املوؤ�ص�صة  نفذته�  ال���ذي  امل�����ص���ري��ع 
داخ����ل وخ�����رج ال���دول���ة م��ن خالل 
دعم الربامج التعليمية وال�صحية 

والإغ�ثية والتنموية.

اإح����دى امل���ب����درات امل��ه��م��ة وحتظى 
ب��دع��م ك��ب��ر م���ن امل��وؤ���ص�����ص��ة حيث 
ك�ن موؤمتر ومعر�س ديه�د فر�صة 
ك���ب���رة ل��ل��ت��ع��ري��ف ب���ه���ذه امل���ب����درة 

املتميزة.

اأبوظبي للزراعة تعزز جهودها الرقابية والتوعوية على املطاعم املتنقلة

اإك�سبو 2020 يجدد دعوة املتطوعني اإىل امل�ساركة قبل املوعد النهائي

•• اأبوظبي -وام:

نفذت هيئة اأبوظبي للزراعة وال�صالمة الغذائية اأم�س ب�لتع�ون مع جمل�س 
اأبوظبي للجودة حملة تفتي�صية على املط�عم املتنقلة وعرب�ت بيع الأطعمة 
وامل�صروب�ت ال�صريعة "يف منطقة �ص�طئ احلديري�ت ب�أبوظبي للت�أكد من 
اإط�ر حر�س  يف  وذلك  الغذائية  وال�صالمة  ال�صحة  ب��صرتاط�ت  التزامه� 
امل�صتهلكن يف  اآمن و�صليم لك�فة  الدائم على �صم�ن و�صول غذاء  الهيئة 

اإم�رة اأبوظبي.
اأبوظبي  ملجل�س  الت�بع  املتنقل  الأغذية  خمترب  التفتي�صية  احلملة  راف��ق 
للجودة واملط�بقة حيث مت اأخذ عين�ت ع�صوائية من الأطعمة وامل�صروب�ت 
مدى  من  والتحقق  لفح�صه�  وذل��ك  املتنقلة  املط�عم  ه��ذه  تقدمه�  التي 
وركزت  الغذائية  وال�صالمة  ال�صحة  ل�صرتاط�ت  ومط�بقته�  �صالمته� 

ال�صريعة  وامل�صروب�ت  الأغذية  بيع  التزام عرب�ت  الت�أكد من  احلملة على 
بتطبيق ا�صرتاط�ت ال�صحة و ال�صالمة الغذائية.

كم� مت توعية متداويل الغذاء ب�أف�صل املم�ر�ص�ت ل�صم�ن تطبيق مع�ير 
الغذائية  املع�ملة احلرارية للم�دة  الغذائية من حيث  ال�صحة وال�صالمة 
التخزين  وعملية  الأول��ي��ة  امل��واد  ا�صتالم  عند  وال���ص��رتداد  التتبع  ونظ�م 
الت�أكد  اإىل  ب�لإ�ص�فة  من��صبة  ح��رارة  درج���ت  يف  الغذائية  للمواد  ال�صليم 
من �صالمة من�طق التداول والتح�صر والتغليف والطرق الآمنة لإعداد 

وحت�صر الطع�م و�صوًل اإىل طريقة تقدميه للم�صتهلكن .
وركزت احلملة اأي�ص�ً على مت�بعة التزام متداويل الغذاء يف هذه العرب�ت 
بتطبيق ال�صرتاط�ت ال�صحية والتع�ميم اخل��صة ب�لتدابر الحرتازية 
ب�ص�أن الوق�ية من "كوفيد- 19" ومنع انت�ص�ره بهدف الو�صول اإىل اأعلى 

م�صتوي�ت ال�صالمة الغذائية يف اإم�رة اأبوظبي.

وخدمة  الت�����ص���ل  اإدارة  م��دي��ر  احل��م���دي  �صلم�ن  حممد  ال��دك��ت��ور  وق����ل 
اإن الهيئة حتر�س  اأبوظبي للزراعة وال�صالمة الغذائية  املجتمع يف هيئة 
تطبيق  م��ن  للت�أكد  م�صتمر  ب�صكل  دوري���ة  وزي�����رات  حمالت  تنظيم  على 
يف  الغذائية  املن�ص�آت  لك�فة  الغذائية  وال�صالمة  ال�صحية  ال���ص��رتاط���ت 
كم�  ال�صريعة  وامل�صروب�ت  الأطعمة  لبيع  املتنقلة  العرب�ت  ومنه�  الإم���رة 
الغذاء وامل�صتهلكن على حد �صواء  الهيئة بتوعية متداويل  يقوم مفت�صو 
�صل�صلة  م��راح��ل  ك�فة  يف  للع�ملن  ال�صحي  والتوجيه  الإر���ص���د  وت��ق��دمي 
تداول الأغذية. واأ�ص�ف اأن احلملة التفتي�صية احل�لية متثل نقلة نوعية 
هذه  يف  امل��ع��دة  الأغ��ذي��ة  �صالمة  م��ن  وال��ف��وري  ال�صريع  التحقق  ل�صم�ن 
ع�صوائية  عين�ت  لفح�س  املتنقل  املخترب  من  ال�صتف�دة  مت  حيث  املن�ص�آت 
من الأغذية ب�صكل فوري حيث ق�م مفت�صو الهيئة ب�أخذ عين�ت ع�صوائية 
للت�أكد من �صم�ن �صالمة املنتج�ت الغذائية وفح�صه� يف املخترب املتنقل 

بجهود  م�صيداً  احلملة  راف���ق  ال���ذي  واملط�بقة  للجودة  اأب��وظ��ب��ي  ملجل�س 
م��ب���درات نوعية من  ال���دوؤوب لإط��الق  و�صعيه  واملط�بقة  جمل�س اجل��ودة 

�ص�أنه تعزيز جودة ال�صلع واملنتج�ت املتداولة يف اإم�رة اأبوظبي.
من ج�نبه ق�ل حممد املن�صوري مدير اإدارة الت�ص�ل والت�صويق يف جمل�س 
اب��وظ��ب��ي ل��ل��ج��ودة وامل��ط���ب��ق��ة ان���ه مت ت��د���ص��ن خ��دم��ة ت��وف��ر الفحو�ص�ت 
ل�صرك�ئه من اجله�ت  منه  دعم�ً  املتنقل  املخترب  امليدان عرب  الغذائية يف 
الرق�بية و�صرك�ت التموين ول�صم�ن �صالمة املنتج�ت الغذائية وللم�ص�همة 

يف اكت�ص�ف الأغذية غر املط�بقة للموا�صف�ت بوقت اأ�صرع ويف املوقع.
من  خدم�ته  لتوفر  املجل�س  ي�صيفه�  و�صيلة  املتنقل  املخترب  اأن  واأ�ص�ف 
مع  ب�لتع�ون  خطته  �صمن  وذل���ك  املختلفة  امل��واق��ع  يف  املنتج�ت  فح�س 
اجله�ت الرق�بية بهدف حت�صن جودة احلي�ة و�صالمة و�صع�دة املجتمع يف 

الإم�رة.

•• دبي-وام:

اجل�ري  م���ر���س   31 ي��وم  دب��ي   2020 اإك�صبو  يف  املتطوعن  برن�مج  ح��دد 
جمددا  ال��ع���مل��ي،  احل���دث  ه��ذا  يف  امل�ص�ركة  طلب�ت  لتقدمي  النه�ئي  امل��وع��د 
الدعوة ملواطني دولة الإم���رات واملقيمن فيه� اإىل امل�ص�ركة ليمثلوا واجهة 
الدولة اأم�م �صيوف احلدث الدويل وي�ص�هموا يف الرتحيب مبالين الزوار 

يف اأول اإك�صبو دويل يف املنطقة.
وبعد ال�صتج�بة الكبرة التي ح�صده� برن�مج املتطوعن يف اإك�صبو 2020 
بدعم من جمموعة ات�ص�لت، �صريك الربن�مج من فئة �صريك اأول ر�صمي، 
تلقى اإك�صبو 2020 دبي ب�لفعل اأكرث من 160 األف طلب لإبداء الهتم�م، 

متج�وزا هدفه الأويل، وهو 100 األف طلب.
و�صي�صتعن احلدث الدويل ال�صخم ب� 30 األف متطوع ليكونوا واجهة اإك�صبو 

ب�لثق�فة والقيم والتق�ليد  اأجمع  الع�مل  تعريف  وي�ص�عدوا يف  دبي   2020
الإم�راتية. وق�لت عبر احلو�صني، مدير اإدارة، برن�مج املتطوعن يف اإك�صبو 
يق�م يف الع�مل العربي، ف�إن اإك�صبو  دويل  اإك�صبو  اأول  بو�صفه  دبي:   2020
ب�أن يكون جتربة العمر ب�لن�صبة للجميع .. �صيكون املتطوعون  يعد   2020
احلي�ة،  م��دى  معهم  �صتبقى  م��ه���رات  �صيكت�صبون  حيث  احل���دث،  قلب  يف 
ويتعرفون اإىل زوار وم�ص�ركن ورج�ل اأعم�ل ورواد م�صروع�ت من خمتلف 

اأنح�ء الع�مل ويبنون العالق�ت معهم.
واأ���ص���ف��ت : ن��ح��ن ���ص��ع��داء ب���ل���ص��ت��ج���ب��ة والل���ت���زام ال��ه���ئ��ل��ن م��ن املجتمع 
الإم�راتي، الذي وقف بج�نبن� على امتداد هذه امل�صرة .. واأدعو كل من مل 
يقدم طلبه بعد اإىل اإغتن�م فر�صته قبل اإغالق ب�ب التقدمي يف 31 م�ر�س 
اإك�صبو التطوعي، الذي يقوم على روح التطوع  اإرث  اجل���ري، للم�ص�همة يف 

املتجذرة يف دولة الإم�رات .

لالت�ص�ل  للرئي�س  الأول  الن�ئب  علي،  بن  اأحمد  الدكتور  ق���ل  ج�نبه،  من 
املوؤ�ص�صي يف "جمموعة ات�ص�لت": نفتخر ب�صراكتن� مع برن�مج املتطوعن 
يف اإك�صبو 2020 الذي ي�صهد ا�صتج�بة وا�صعة النط�ق من املجتمع الإم�راتي 
�صيكون  ال��ع��رب��ي، حيث  ال��ع���مل  الأ���ص��خ��م يف  ال���دويل  احل���دث  للم�ص�ركة يف 
للمتطوعن دور ب�رز يف تعريف زوار اإك�صبو من ك�فة اأنح�ء الع�مل ب�لع�دات 
ال�صركة  �صع�ر  مع  الربن�مج  هذا  ويتم��صى   .. الإم�راتية  والقيم  والتق�ليد 
يف �صبل التوا�صل واإثراء حي�ة الأفراد،  التقنية  اأهمية  يج�صد  "مع�" الذي 
لتعزيز قيم  الرامية  الإم����رات  دول��ة  الر�صيدة يف  القي�دة  روؤي��ة  ين�صجم  مب� 

التع�ي�س والعمل التطوعي والعط�ء.
و�صمم برن�مج املتطوعن يف اإك�صبو 2020 مع مراع�ة التنوع واملرونة، وهو 
جن�صيتهم  عن  النظر  ب�صرف   ،18 �صن  يرحب مب�ص�ركة كل من هم فوق 
وميتلكون  الإجنليزية  اللغة  يجيدون  اأنهم  ط�مل�  التعليمي،  م�صتواهم  اأو 

مه�رات ات�ص�ل ع�لية والقدرة على التطوع ل� 10 من�وب�ت.
واإجراء  الطلب�ت  درا���ص��ة   2020 اإك�صبو  �صيوا�صل  النه�ئي،  امل��وع��د  وبعد 
املق�بالت ال�صخ�صية لختي�ر فريق متميز من املتطوعن، الذين �صيمرون 
لتنفيذ  اإع��داده��م  اإىل  الرامية  والأن�صطة  ال��ربام��ج  من  ب�صل�صلة  ذل��ك  بعد 

مه�مهم.
وك�ن متطوعون كرث قدموا الدعم ب�لفعل يف العديد من الفع�لي�ت الب�رزة 
اأكتوبر  اأول  يف  اأبوابه  �صيفتح  الذي  على امتداد امل�صرة اإىل اإك�صبو 2020، 
2021، مب� يف ذلك احتف�لت العد التن�زيل والعر�س الأول لأجنحة اإك�صبو 

2020، املق�م ح�لي�، وجمموعة من اأن�صطة التف�عل املجتمعي.
اأو  ت��ف��وت  ل  فر�صة   2020 اإك�صبو  يف  التطوع  يجعل  عم�  امل��زي��د  وملعرفة 
expo2020dubai.  : الت�يل  املوقع  زي���رة  ميكن  الهتم�م،  لت�صجيل 

.com/programmes/volunteers
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

برع�ية �صمو ال�صيخ ذي�ب بن حممد بن زايد اآل نهي�ن رئي�س ديوان ويل عهد 
اأبوظبي، رئي�س هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة، اأطلقت هيئة اأبوظبي للطفولة 
املبكرة  "ود" الع�ملية لتنمية الطفولة  اأم�س الأول )الثنن(، مب�درة  املبكرة، 
)طموح ع�ملي ذو ت�أثر حملي(، والتي متثل فل�صفة رائدة تتبع منهجية �ص�ملة 
تطوير  خالل  من  املبكرة،  الطفولة  قط�ع  لتنمية  ا�صت�صرافية  خطة  لو�صع 
من�صة معرفية ت�صجع على خلق وتب�دل املعرفة بن املكون�ت املختلفة للمب�درة 
والع�مل اأجمع، لتعزيز البتك�ر من اأجل اإعداد الأطف�ل للم�صتقبل، والرتق�ء 

مب�صتوى رف�هية الأطف�ل يف اأبو ظبي والع�مل.
وح�صر حفل الإطالق الذي اأقيم افرتا�صي�ً، �صمو ال�صيخة مرمي بنت حممد 
بن زايد اآل نهي�ن رئي�س اللجنة العلي� ع�صو جمل�س الأمن�ء يف الهيئة، و�صمو 
الهيئة،  اأمن�ء  جمل�س  ع�صو  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  حممد  بنت  �صم�صة  ال�صيخة 
غب��س،  �صيف  عمر  �صع�دة  "ود"  م��ب���درة  ورئي�صي  الأم��ن���ء  جمل�س  واأع�����ص���ء 
الوزراء  وال�صع�دة  املع�يل  اأ�صح�ب  اإىل ج�نب عدد من  ف�ك� جونز،  و�صي�صيلي� 
وال�صرك�ء،  اأب��وظ��ب��ي  يف  احلكومية  الهيئ�ت  ع��ن  وممثلن  العموم  وم��دي��ري 
واأع�ص�ء جمموع�ت البتك�ر املعريف من خمتلف اأنح�ء الع�مل، الذين ان�صموا 
الطفولة  لتنمية  الع�ملية  املب�درة  متكن  اأج��ل  من  قدم�ً  للم�صي  املب�درة  اإىل 

املبكرة.
واأكد �صموه اأن تنمية الطفولة املبكرة واحدة من اأهم الأولوي�ت ال�صرتاتيجية 
حلكومة اأبوظبي؛ حيث نتطلع اإىل بن�ء جيل من ال�صب�ب الواعي الذي ميتلك 
ومواكبة  التحدي�ت  على  للتغلب  يحت�جه�  ال��ت��ي  وامل��ه���رات  وامل��ع��رف��ة  العلم 

اإدراكن�  من  انطالق�ً  نه�صته،  وتعزيز  املجتمع  بن�ء  يف  وامل�ص�همة  املتغرات 
تنعك�س  والتي  الطفل على حي�تن�  الأوىل من حي�ة  ال�صنوات  وت�أثر  لأهمية 

فيم� بعد على م�صتقبل جمتمعن�.
واأ�ص�ف:" نعلم جميع�ً اأن الطفولة املبكرة واحدة من اأكرث القط�ع�ت احليوية 
مواردن�،  اأثمن  الأطف�ل  اإن  وامل�صتدامة.  ال�ص�ملة  التنمية  عليه�  ترتكز  التي 
اأن الهتم�م برع�يتهم وتوفر احلم�ية لهم، وخلق بيئة داعمة لنموهم  كم� 
وتطورهم من اأهم الرك�ئز لبن�ء م�صتقبل اأف�صل، ومتهيد الطريق اأم�م اأجي�ل 

واعية وم�صوؤولة ق�درة على �صن�عة امل�صتقبل."
وبتوجيه�ت �صموه، ي�صرف على املب�درة الع�ملية لتنمية الطفولة املبكرة فريق 
متعدد اجلن�صي�ت والتخ�ص�ص�ت ميثلون عدداً من الهيئ�ت احلكومية، و�صّن�ع 
القرار، والأك�دميين، واملم�ر�صن واملبتكرين، من القط�عن الع�م واخل��س، 
بهدف تعزيز نت�ئج وخمرج�ت املب�درة يف دولة الإم�رات والع�مل، مع موا�صلة 
ترتاوح  ال��ذي��ن  ال��ع���مل  لأط��ف���ل  املمكنة  النت�ئج  اأف�����ص��ل  ت��ق��دمي  على  العمل 
ب�صكل  يوؤثر  مب�  لهم،  اإله�م  م�صدر  وت�صكيل  �صنوات   8 اإىل   0 من  اأعم�رهم 

اإيج�بي على حي�تهم يف الوقت احل��صر وامل�صتقبل.
قط�ع  ا�صرتاتيجية  م��ن  املبكرة،  الطفولة  لتنمية  الع�ملية  امل��ب���درة  وتنطلق 
الطفولة املبكرة يف اإم�رة اأبوظبي 2035، وتن�صجم مع روؤية الإم�رات 2021 
التي تتزامن مع اليوبيل الذهبي لدولة الإم�رات، بهدف و�صع ت�صور متك�مل 
للمجتمع الإم�راتي يف اخلم�صن ع�م�ً املقبلة، وتر�صيخ منظومة متك�ملة من 

القيم احل�ص�رية والإنت�جية لتهيئة الأجي�ل الق�دمة. 
التنفيذية  وامل��دي��رة  املعريف  البتك�ر  جمموع�ت  رئي�س  جونز  ف�ك�  �صي�صيلي� 
�صحية  حي�ة  تعزيز  ا�صتطعن�  لو  "تخيل  ق�لت:  ل��ر(،  ف���ن  )ب��رن���رد  ملوؤ�ص�صة 

جلميع الأطف�ل، كم� اآمل اأن نرى العديد من العوامل الإيج�بية التي جتمع 
مرحلة  يف  الإمن����ء  بحركة  واله��ت��م���م  "ود".  ح��رك��ة  اإىل  لالن�صم�م  الن��س 
الطفولة املبكرة، واأن جتلب حلوًل جديدة، والأهم من ذلك، اأن تعود ب�خلر 
على الأطف�ل، �صيحت�ج الع�مل اإىل املزيد من الن��س الق�درين على العط�ء."  

والتع�ون  اخل�رجية  وزي��ر  م�ص�عد  غب��س،  �صيف  عمر  �صع�دة  ق�ل  ج�نبه  من 
"اإن  املعريف:  البتك�ر  امل�ص�رك ملجموع�ت  والرئي�س  الثق�فية  لل�صوؤون  الدويل 
الت�صكيل املتنوع ملجموعة العمل �صيمكن اأع�ص�ءه� من التع�مل مع التحدي�ت 
طويلة الأمد املتعلقة بتنمية الطفولة املبكرة بطرق جديدة ومبتكرة. و�صيكون 
واملهنية  ال�صخ�صية  اخللفي�ت  العمل من خمتلف  فريق  اأع�ص�ء  بن  التع�ون 

جزءاً ح��صم�ً من العملية، واأتطلع اإىل اأن اأكون جزءاً من تلك املن�ق�ص�ت".
ويتم��صى اإطالق مب�درة "ود" مع التزام حكومة اأبوظبي بتح�صن اخلدم�ت 
والنت�ئج يف جم�ل تنمية الطفولة املبكرة، على النحو الوارد يف ا�صرتاتيجية 
اأبو  اأبوظبي لتنمية الطفولة املبكرة لع�م 2035، والتي ت�صرف عليه� هيئة 
ظبي للطفولة املبكرة، ب�لتع�ون الوثيق مع كي�ن�ت مثل وزارة التعليم واملعرفة، 

وزارة ال�صحة، دائرة التنمية املجتمعية و�صرطة اأبوظبي. 
املبكرة  الطفولة  لتنمية  الع�ملية  امل��ب���درة  �صتقدم  احل���يل،  الع�م  م��دار  وعلى 
برن�مج عمل ي�صم العديد من املب�درات الف�علة التي تعتمد مع�ير وا�صحة 
املبكرة من خالل  الوعي بتنمية الطفولة  اإىل زي�دة م�صتوى  وموؤثرة تهدف 
املعلوم�ت  لتب�دل  تف�علية  ومن�صة  �صوتية،  ومدون�ت  مميزة،  وث�ئقية  اأفالم 
تنمية  جم���ل  يف  الن�صطة  الهيئ�ت  ب��ن  و���ص��ل  حلقة  مبث�بة  تعد  وامل��ع��رف��ة، 
الطفولة املبكرة يف الع�مل تتيح له� التوا�صل وتب�دل املع�رف واخلربات، كم� 
�صيتم ا�صت�ص�فة �صب�ق الأطف�ل يف اأبوظبي، مب�ص�ركة اأطف�ل من خمتلف اأنح�ء 

الع�مل. 
 2021 لع�م  الطفولة  لتنمية  الع�ملية  امل��ب���درة  عمل  برن�مج  يف�صي  و�صوف 
املبكرة،  الطفولة  لتنمية  الع�ملية  "ود"  ملب�درة  اأول منتدى ع�ملي  انعق�د  اإىل 
والذي ت�صت�صيفه اأبوظبي يف �صهر نوفمرب املقبل على مدى يومن، ب�لتزامن 
مع اليوم الع�ملي للطفل، وي�صتعر�س التطورات التي حدثت يف الع�م احل�يل 

وامل�صتجدات املتعلقة ب�ملب�درة.
و�صرتكز الن�صخة الأول من املب�درة على ثالثة موا�صيع تتمثل يف التكنولوجي� 
الإن�ص�نية لالأطف�ل لتمهيد الطريق نحو الثورة ال�صن�عية اخل�م�صة، واأ�صلوب 
تبني  على  واأ�صرهم  الأط��ف���ل  لت�صجيع  والع�صرين  احل���دي  القرن  يف  احلي�ة 
اأمن�ط  اتب�ع  من  وميكنهم  البدنية  �صحتهم  من  يعزز  اأف�صل  حي�ة  اأ�صلوب 
غذائية �صحية، اإ�ص�فة اإىل الرف�ه الع�طفي والتف�عل الجتم�عي للم�ص�همة 

يف خلق بيئ�ت رع�ية لالأطف�ل تدعم منوهم الجتم�عي والع�طفي.
البتك�ر  جمموع�ت  املبكرة  الطفولة  لتنمية  الع�ملية  امل��ب���درة  على  وي�صرف   
املعريف التي ت�صم نخبة من اأف�صل اخلرباء واملبدعن يف الع�مل، واأع�ص�ء من 
ج�معة ه�رف�رد والبنك الدويل ويوتيوب واليوني�صيف، حيث �صيجتمعون على 
مدار الع�م لو�صع خطط العمل والإجراءات الواجب اتخ�ذه� واملتعلقة بقط�ع 

تنمية الطفولة املبكرة. 
وت�صتهدف املب�درة الوالدين والأطف�ل، وال�صرك�ء، و�صّن�ع ال�صي��ص�ت احلكومية 
ومراكز  الجتم�عي  ال�صتثم�ر  و�صن�ديق  البحثية  واملراكز  امل��دين  واملجتمع 
البتك�ر ب�لإ�ص�فة اإىل القط�ع اخل��س لتعزيز وتنمية قط�ع الطفولة املبكرة 
ا�صرتاتيجي�ت  وتنفيذ  احت�ص�ن  خ��الل  من  والع�ملي،  املحلي  امل�صتوين  على 
التدخل الن��صئة عن الربن�مج وتطبيقه� كذلك يف اأي �صي�ق ق�بل للتطبيق.  

برعاية ذياب بن حممد بن زايد

اأبوظبي للطفولة املبكرة تد�سن مبادرة )ود( العاملية لتنمية الطفولة املبكرة

•• اأبوظبي- وام:

اأعلنت وزارة ال�صحة ووق�ية املجتمع عن تقدمي 89،746 جرعة من 
يبلغ  وبذلك  امل��صية   24 ال���  ال�ص�ع�ت  خ��الل  "كوفيد19-"  لق�ح 
جمموع اجلرع�ت التي مت تقدميه� حتى ام�س 6،668،637 جرعة 

ومعدل توزيع اللق�ح 67.43 جرعة لكل 100 �صخ�س .
ال��وزارة لتوفر لق�ح كوفيد19- و�صعي�ً  ي�أتي ذلك مت��صي� مع خطة 
اإىل الو�صول اإىل املن�عة املكت�صبة الن�جتة عن التطعيم والتي �صت�ص�عد 

يف تقليل اأعداد احل�لت وال�صيطرة على فرو�س كوفيد19-.
املجتمع  ووق���ي��ة  ال�صحة  وزارة  خطة  م��ع  ومت��صي�  اأخ���رى  جهة  م��ن 
املبكر  الكت�ص�ف  الدولة بهدف  الفحو�ص�ت يف  وزي���دة نط�ق  لتو�صيع 
"كوفيد19-"  امل�صتجد  ك��ورون���  بفرو�س  امل�ص�بة  احل����لت  وح�صر 
 208،085 اإج���راء  عن  ال���وزارة  ..اأعلنت  وعزلهم  لهم  واملخ�لطن 
امل��صية على فئ�ت خمتلفة يف   24 ال�  ال�ص�ع�ت  فح�ص� جديدا خالل 

املجتمع ب��صتخدام اأف�صل واأحدث تقني�ت الفح�س الطبي.
  و�ص�هم تكثيف اإجراءات التق�صي والفح�س يف الدولة وتو�صيع نط�ق 

الفحو�ص�ت على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 2،018 ح�لة اإ�ص�بة 
وجميعه�  خمتلفة،  جن�صي�ت  من  امل�صتجد  ك��ورون���  بفرو�س  جديدة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�صحية  للرع�ية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح���لت 

جمموع احل�لت امل�صجلة 430،313 ح�لة.
4 ح���لت م�ص�بة وذل��ك م��ن تداعي�ت  ال����وزارة ع��ن وف���ة  اأعلنت    كم� 
ال��وف��ي���ت يف  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  امل�صتجد،  ك��ورون���  الإ���ص���ب��ة بفرو�س 

الدولة 1،406 ح�لت.
تع�زيه�  وخ�ل�س  اأ�صفه�  عن  املجتمع  ووق�ية  ال�صحة  وزارة    واأعربت 

وم��وا���ص���ت��ه��� ل����ذوي امل��ت��وف��ن، ومت��ن��ي���ت��ه��� ب���ل�����ص��ف���ء ال��ع���ج��ل جلميع 
امل�ص�بن، مهيبة ب�أفراد املجتمع التع�ون مع اجله�ت ال�صحية والتقيد 
و�صالمة  ل�صحة  �صم�ن�ً  الجتم�عي  ب�لتب�عد  والل��ت��زام  ب�لتعليم�ت 

اجلميع.
  كم� اأعلنت الوزارة عن �صف�ء 2،651 ح�لة جديدة مل�ص�بن بفرو�س 
كورون� امل�صتجد "كوفيد19-" وتع�فيهم الت�م من اأعرا�س املر�س بعد 
وبذلك  امل�صت�صفى،  دخولهم  منذ  الالزمة  ال�صحية  الرع�ية  تلقيهم 

يكون جمموع ح�لت ال�صف�ء 410،736 ح�لة.

اأجرت 208,085 فح�سا ك�سفت عن 2,018 اإ�سابة

)ال�سحة( تعلن �سفاء 2،651 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 89,746 جرعة من لقاح كوفيد-19 خالل الـ 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي-الفجر:

اإدارة جمعية ال�صحفين  هن�أ جمل�س 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص���ح��ب  الإم����رات���ي���ة 
نهي�ن، ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
للقوات  الأعلى  الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي 
اأف�صل  ج�ئزة  على  ح�صوله  امل�صلحة 
الإغ�ثة  جم����ل  يف  دول���ي���ة  �صخ�صية 
املجل�س  م���ن   ،  2021 الإن�����ص���ن��ي��ة 
عرف�ن�  ال��ع���مل��ي  العلمي  ال���ص��ت�����ص���ري 
وجهوده  امل�صتمر  �صموه  لدعم  دولي� 
الإن�ص�ين  العمل  تعزيز  يف  اخل�ل�صة 
مل��� تقوم  ال���دويل، وتقديرا  والإغ���ث��ي 
به الإم���رات من دور ري���دي يف جم�ل 
ت���ق���دمي امل�������ص����ع���دات ال��ط��ب��ي��ة ودع���م 
امل��ح��ت���ج��ن ح����ول ال���ع����مل خ������ص��ة يف 
ال��ع���مل م��ن تداعي�ت  م��� ي�صهده  ظ��ل 

ج�ئحة كورون�. 
فخره�  ع�����ن  اجل���م���ع���ي���ة  واأع������رب������ت 
واهتم�م  بحر�س  الكبر  واع��ت��زازه��� 
�صموه على دعم ورع�ية ومت�بعة جهود 
الإغ�ثة والعمل الإن�ص�ين يف كل بق�ع 
الع�مل مرتجمة روؤية املغفور له ب�أذن 
اهلل ال�صيخ زايد بن �صلط�ن ال نهي�ن 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  و���ص���ح��ب 
حفظه  الدولة  رئي�س  نهي�ن  ال  زاي��د 
ب�ختالف  الآخرين  م�ص�عدة  يف  اهلل. 

اأجن��صهم وعق�ئدهم وبلدانهم. 
واأكد حممد احلم�دي رئي�س جمل�س 
اإدارة اجلمعية فخر الأ�صرة ال�صحفية 
الع�ملي  الن�ص�ين  ب�لعط�ء  ب���لإم���رات 
ال�صيخ  ال�صمو  ل�ص�حب  والالحمدود 
الت�ص�مح  رج������ل  زاي�������د  ب����ن  حم���م���د 
له  ي�صهد  الذي  والإن�ص�نية،  والعط�ء 
ال��ع���مل ب���أ���ص��ره، وه��و ع��ون املحت�جن 
و�صفه  ك��م���  امل��ن��ك��وب��ن  ج���راح  وبل�صم 
�صمو ال�صيخ حمدان بن زايد ال نهي�ن 

ممثل احل�كم يف منطقة الظفرة .
الرفيعة  اجل��وائ��ز  اجل���ئ��زة من  وتعد 
التي متنح من قبل املجل�س ال�صت�ص�ري 
العلمي الع�ملي ل�"ديه�د "/ دي�ص�ب/ يف 
الع�ملية،  الإن�ص�نية  الإغ���ث��ة  جم���لت 
ت���ق���دي���را ل��ل�����ص��خ�����ص��ي���ت وال���ق���ي����دات 
ب���رزا يف دعم  الع�ملية التي تقدم دورا 
واملوؤ�ص�ص�ت  ال��ع���مل  ح��ول  املحت�جن 
الدولية واملنظم�ت الع�ملية الع�ملة يف 

جم�لت الإغ�ثة الإن�ص�نية. 

•• دبي-وام:

تنظم مدينة الطفل الت�بعة لبلدية دبي ب�لتع�ون مع �صركة 
الأمثل  الفهم  تعزيز  اإىل  تهدف  تدريبية  دورة  "نيكون" 
ب�أبرز  وتوعيتهم  الأط��ف���ل  ل��دى  الت�صوير  فن  لأ�ص��صي�ت 
اأن ت�ص�هم يف �صقل مه�رة وفن  اخلطوات التي من �ص�أنه� 
الت�صوير لديهم ب�صكل �ص�مل ويتم تنظيم ور�س الدورة يف 

مدينة الطفل بدبي وت�صتمر حتى اأغ�صط�س 2021 .
ومواهب  مه�رات  لتنمية  دبي  بلدية  من  �صعي�  ذلك  ي�أتي 
الأط���ف����ل الإب���داع���ي���ة يف ���ص��ت��ى امل���ج����لت وخ������ص��ة جم�ل 

الت�صوير.
وت�صمل حم�ور الور�س التي تت�صمنه� الدورة التدريبية فن 
الزهور  ا�صتخدام ك�مرا نيكون وت�صوير  واإتق�ن  الإ�ص�ءة 
وت�صوير الوجوه واملرح مع الفق�ع�ت والت�ص�ميم والأمن�ط 
الفئة  من  الأطف�ل  الور�س  وت�صتهدف  للت�صوير  املختلفة 
الت�صجيل  ومي��ك��ن  �صنة   16 اإىل  �صنوات   7 م��ن  العمرية 
للم�ص�ركة يف الدورة ب�صكل جم�ين عرب املوقع اللكرتوين 
من  اأو   www.childrencity.ae الطفل  ملدينة 
https://kidsphotoclub. ال���راب���ط  خ����الل 

. com/registration-form

•• ال�صارقة-وام: 

جم�ل  يف  وظيفة   175 اعتم�د  مت 
ال���رق����ب���ة وال��ت��ف��ت��ي�����س امل����ي����داين يف 
ت�صتهدف  ال�����ص���رق��ة  اإم�����رة  ب��ل��دي���ت 
ف���ئ���ة ال����ذك����ور م����ن ح��م��ل��ة امل���وؤه���ل 
اجل�معي والث�نوية الع�مة ، بتكلفة 
 3،992،225 ب�����  ت���ق���در  م����ل���ي���ة 
، وت���ق���درب����  ����ص���ه���ر����ص���ه���ري����  دره��������م 
�صنوًي�  دره�����م   47،906،700
ملوازنة  الإج��م���ل��ي��ة  التكلفة  �صمن 
..وذل���ك   2021 ل��ل��ع���م  ال��وظ���ئ��ف 
ال�صمو  �ص�حب  لتوجيه�ت  تنفيذاً 
حممد  بن  �صلط�ن  الدكتور  ال�صيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ص��و  ال��ق������ص��م��ي 
 1000 بتوظيف  ال�����ص���رق��ة  ح���ك��م 
م��واط��ن خ��الل ال��ع���م اجل����ري على 
م�������ص���ت���وى م�����دن وم���ن����ط���ق اإم��������رة 
ال�����ص���رق��ة، مب��وازن��ة ت��ق��در ب��� 300 
�صع�دة  واأو������ص�����ح  دره�������م.  م���ل���ي���ون 
ال��دك��ت��ور ط�����رق ���ص��ل��ط���ن ب��ن خ�دم 
انه   ، الب�صرية  امل���وارد  دائ��رة  رئي�س 
بعد  التفتي�س  وظ���ئ��ف  اع��ت��م���د  مت 

اإم�رة ال�ص�رقة  التن�صيق مع بلدي�ت 
احتي�ج�ته�  وحت����دي����د  وح�������ص���ر   ،
الرق�بة  امل��وظ��ف��ن يف وظ���ئ��ف  م��ن 
امل�لية  وال�����درج������ت   ، وال��ت��ف��ت��ي�����س 

املخ�ص�صة لهذه الوظ�ئف .
ك�فة  بعد ح�صر  يتم  ب���أن��ه  واأو���ص��ح 
ق�عدة  يف  امل��ت��وف��رة  ال��ذات��ي��ة  ال�صر 

وفق  الب�صرية  امل���وارد  دائ��رة  بي�ن�ت 
متطلب�ت �صغل الوظ�ئف املت�حة يف 
جم�ل الرق�بة والتفتيي�س ببلدي�ت 
املق�بالت  اإج����راء   ، ال�����ص���رق��ة  اإم�����رة 
الوظيفية الفرتا�صية للمر�صحن 
من  والتفتي�س  ال��رق���ب��ة  ل��وظ���ئ��ف 
للمق�بالت  املخت�صة  اللجنة  قبل 

وبح�صور   ، ب���ل��ب��ل��دي���ت  الوظيفية 
الب�صرية  امل����وارد  دائ����رة  مم��ث��ل م��ن 
�صروط  فيهم  تتوافق  من  ،لختي�ر 

التعين ل�صغل الوظ�ئف .
املر�صحن  اإب�����الغ  ي��ت��م  ب����أن���ه  واأك�����د 
بوا�صطة  امل����ق�����ب����الت  مب����واع����ي����د 
اإر�ص�ل  وك��ذل��ك  الن�صية،  الر�ص�ئل 

املق�بلة  اإج���راء  بعد  املق�بلة  نتيجة 
اإر�����ص�����ل ر���ص���ل��ة ن�صية  م���ن خ����الل 
اأو  املر�صح  اجتي�ز  تو�صح  للمر�صح 

عدم اجتي�زه للمق�بلة الوظيفية .
ب���أن هذه التوجيه�ت ت�أتي يف  وق���ل 
يوليه  ال��ذي  الكبر  الإهتم�م  اإط���ر 
ال�ص�رقة  ح����ك���م  ال�����ص��م��و  ���ص���ح��ب 
وتدعيم  الإن�������ص����ن  وت��ن��م��ي��ة  ل��ب��ن���ء 
التي  امل��ي���دي��ن  جميع  يف  ان��خ��راط��ه 
�صموه  من  وت�أكيدا  املجتمع  تخدم 
خمرج�ت  ا���ص��ت��ث��م���ر  اه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
�صوق  احتي�ج�ت  خدمة  يف  التعليم 
العمل وامل�ص�همة يف الرتق�ء بك�فة 

اخلدم�ت املقدمة يف الإم�رة .
جميع  بن  التك�ملي  ب�لدور  واأ�ص�د 
اجله�ت احلكومية ب�إم�رة ال�ص�رقة، 
التوظيف  خطط  وتنفيذ  لتطبيق 
 ،  2021 ال��ع���م  خ��الل  امل�صتهدفة 
ودعم  توظيف  يف  ال��ب��ن���ء  وتع�ونه� 
الكوادر الوطنية وا�صراكه� يف تنفيذ 
وامل�ص�ريع  وامل�����ب������درات  الأن�������ص���ط���ة 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة وال��ت�����ص��غ��ل��ي��ة على 

م�صتوى اإم�رة ال�ص�رقة .

اإيقاف خدمة توفري العمالة امل�ساعدة ل�ساعات اأو اأيام يف مراكز تدبري
•• اأبوظبي-وام:

جديدة  �صوابط  ع��ن  وال��ت��وط��ن  الب�صرية  امل���وارد  وزارة  اأعلنت 
لتع�مل مراكز اخلدمة تدبر مع "الب�قة املرنة اليومية" حيث 
يف  اأي����م  اأو  ل�ص�ع�ت  امل�ص�عدة  العم�لة  توفر  خدمة  اي��ق���ف  مت 
املراكز والكتف�ء فقط بتوفر هذه الفئة من العم�لة ملدة تزيد 
على �صبعة اي�م ولأ�صرة واحدة فقط وعدم ا�صتبداله� خالل فرتة 

التع�قد اأو تنقله� لدى اأ�صر اأخرى.
الطوارئ  لدارة  ال��وط��ن��ي��ة  الهيئة  م��ع  ب�لتن�صيق  ذل���ك  وي���أت��ي 
والزم������ت وال���ك���وارث وذل���ك يف اط����ر م��وا���ص��ل��ة ال��دول��ة تطبيق 
الج�������راءات الح����رتازي����ة ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����ص���ر ف���رو����س كورون� 

امل�صتجد.
ب�إلزام مراكز تدبر  املرنة  للب�قة  وتق�صي الج��راءات اجلديدة 

ب�جراء فح�س كورون� للعم�لة امل�ص�عدة قبل ت�صليمه� اىل ال�صرة 
اأو �ص�حب العمل مبدة ل تزيد على 48 �ص�عة.

من  لديه�  امل�ص�عدة  العم�لة  متكن  اىل  امل��راك��ز  ال���وزارة  ودع��ت 
تلقي لق�ح كورون� امل�صتجد.

ي��ذك��ر ان م��راك��ز اخل��دم��ة ت��دب��ر ت��وف��ر ب���ق���ت اأخ���رى ل�صح�ب 
هذه  ت�صمل  حيث  ال��دول��ة  يف  واملقيمة  امل��واط��ن��ة  وال���ص��ر  العمل 
ي�صدد  حيث  ال��دول��ة  خ���رج  من  م�ص�عد  ع�مل  ا�صتقدام  الب�ق�ت 
�صعرية  �صقوف  �صمن  واح���دة  مل��رة  ال���ص��ت��ق��دام  تكلفة  املتع�مل 
والإق�مة  الت�أ�صرات  ب�إ�صدار  املتعلقة  الر�صوم  ت�صمل  ل  موحدة 

والفح�س الطبي وغره�.
مركز  على  امل�صجل  امل�ص�عد  الع�مل  توفر  ال��ب���ق���ت  ت�صمل  كم� 
بعد  ي�صمح  اأ�صهر  �صتة  مدته�  تع�قديه  لفرتة  للعمل  "تدبر" 
�ص�حب  ل��دى  مقيم  كع�مل  امل�ص�عد  الع�مل  ب�نتق�ل  انق�ص�ئه� 

العمل اأو ال�صرة يف ح�ل موافقة الطراف املعنية، وي�صدد املتع�مل 
انق�ص�ء  مل��رة واح���دة بعد  الن��ت��ق���ل  ال��ب���ق��ة تك�ليف  ل��ه��ذه  وف��ق��� 
املتع�مل  ي�صدد  فيم�  موحدة  �صقوف  �صمن  اليه�  امل�ص�ر  الفرتة 
انته�ء  ح��ن  اىل  وذل��ك  �صهري�  �صهري�  رات��ب���  الب�قة  ه��ذه  �صمن 
فرتة ال�صتة ا�صهر حيث يقوم بعده� املتع�مل ب�صداد اأجر الع�مل 
امل�ص�عد الذي يتم التف�ق عليه يف عقد العمل، وميكن للمتع�مل 
اأن يطلب انتق�ل الع�مل امل�ص�عد على اإق�مته خالل فرتة اأقل من 
التع�قد مع مركز  اأ�صهر من  اأ�صهر ولكن بعد مرور ثالثة  �صتة 

تدبر بر�ص� الطرفن.
�صنتن حيث  ملدة  املوؤقت  الت�صغيل  اي�ص� خدمة  الب�ق�ت  وت�صمل 
يتم توفر ع�مل م�ص�عد م�صجل على املراكز ول ي�صمح ب�نتق�له 
اأو ال���ص��رة وذل���ك مبوجب  ك��ع���م��ل مقيم ل���دى ���ص���ح��ب ال��ع��م��ل 

�صقوف �صعرية موحدة.

اعتماد 175 وظيفة مبجال الرقابة والتفتي�ش 
امليداين يف بلديات ال�سارقة

جمعية ال�سحفيني تهنئ حممد بن زايد 
بجائزة �سخ�سية الإغاثة الن�سانية الدولية 

بلدية دبي تعزز مواهب الأطفال الإبداعية يف فن الت�سوير
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اأخبـار الإمـارات
اإطالق اأول قمر ا�سطناعي نانومرتي بيئي لدائرة حكومية على م�ستوى املنطقة 20 مار�ش

•• دبي -وام:

ام�س  دب��ي  بلدية  م��ع  وب�لتع�ون  للف�ص�ء  را���ص��د  ب��ن  حممد  مركز  اأع��ل��ن 
 20 يف   DMSAT-1 الن�نومرتي  ال�صطن�عي  القمر  اإط��الق  عن 
م�ر�س اجل�ري ال�ص�عة 10 �صب�ح� بتوقيت الإم�رات من مين�ء ب�يكونور 
القمر  تركيب  النته�ء من  وقد مت  ك�زاخ�صت�ن.  الف�ص�ئي يف جمهورية 
اأن ينف�صل عنه بعد  "�ص�يو�س" على  ال�صطن�عي على �ص�روخ الإط��الق 
ال�ص�عة  الإم�����رات، ويف مت���م  بتوقيت   2:20 ال�ص�عة  الط���الق يف مت���م 
الث�لثة ظهرا �صيتم ا�صتقب�ل اأول اإ�ص�رة من القمر ال�صطن�عي و هو اأول 
قمر ا�صطن�عي ن�نومرتي بيئي لبلدية دبي ب�لتع�ون مع مركز حممد 

بن را�صد للف�ص�ء.

ج����ء ذل���ك خ���الل م��وؤمت��ر �صحفي اف��رتا���ص��ي ع��ق��د اأم�����س ب��ح�����ص��ور كل 
اإدارة  اأول  وم��دي��ر   DMSAT-1 برن�مج  مدير  الري�س  ع��دن���ن  م��ن 
ال�صت�صع�ر عن بحُعد من مركز حممد بن را�صد للف�ص�ء و املهند�صة علي�ء 

الهرمودي مدير اإدارة البيئة يف بلدية دبي.
تقني�ت  و  الف�ص�ء  تكنولوجي�  توظيف  اإىل  ال�صطن�عي  القمر  ويهدف 
م�صتوى  ع��ل��ى  البيئي  ال��ر���ص��د  منظومة  لتعزيز  ال���ص��ط��ن���ع��ي  ال��ذك���ء 
10PM- الدولة اإ�ص�فة اإىل ر�صد تراكيز اجل�صيم�ت الع�لقة يف الغب�ر

تراكيز الغ�زات امل�صببة لظ�هرة التغر املن�خي  ث�ين  ور�صد   2.5PM
اأك�صيد الكربون و امليث�ن و بخ�ر امل�ء.

وق�ل عدن�ن الري�س اإن بداية امل�صروع ك�نت ع�م 2016 بو�صع الحتي�ج�ت 
و  ال�صطن�عية  الأقم�ر  خالل  من  الهواء  لدرا�صة  دبي  ببلدية  اخل��صة 

ب�لتع�قد مع ج�معة تورنتو لبن�ء القمر الذي يتميز ب�صغر حجمه حيث 
 15 ح��وايل   DMSAT-1 الن�نومرتي  ال�صن�عي  القمر  وزن  يبلغ 
3 نط�ق�ت متعددة  40 م من خالل  كلج و �صيقوم ب�لتق�ط �صور بدقة 
ارتف�ع  ال��واح��د على  ال��ي��وم  14 دورة ح��ول الأر�����س يف  ي���دور  الأط��ي���ف 
لأداء مه�مه من  الفرتا�صي  يكون عمره  الأر���س  �صطح  كم من   550
2-3 �صنوات وهو يحمل 3 اأجهزة مزودة بك�مرات ع�لية الدقة ونظ�م 
واإدارة  ب�لقمر  ب�لتحكم  املركز  يف  العمل  فريق  و�صيقوم  املواقع  لتحديد 
جميع عملي�ته وتزويد بلدية دبي بجميع ال�صور و البي�ن�ت بعد حتليله� 
القمر  اإن  ال��ه��رم��ودي  علي�ء  املهند�صة  ق���ل��ت  جهته�  م��ن  مع�جلته�.  و 
و  الهواء  مللوث�ت  ف�ص�ئية  بي�ن�ت  ق�عدة  ببن�ء  لن�  �صي�صمح  ال�صطن�عي 
الهواء  ملوث�ت  تراكيز  درا�صة  و  املن�خي  التغر  لظ�هرة  امل�صببة  الغ�زات 

توظيف  حتليل  على  �صنعمل  كم�  الع�مة  ال�صحة  على  ت�أثره�  م��دى  و 
البي�ن�ت الف�ص�ئية يف جم�ل العمل البلدي و توظيف املخرج�ت البيئية يف 
التخطيط احل�ص�ري للمدينة و ا�صتغالل الأرا�صي حملي� و دعم اجلهود 
املن�خي مم�  التغر  لظ�هرة  الت�صدي  و  البيئة  على  الع�ملية يف احلف�ظ 
املك�نة  و  البيئي  العلمي  البحث  الري�دي للدولة يف جم�لت  الدور  يعزز 
املرموقة التي و�صلت اليه� الإم�رات يف جم�ل الف�ص�ء و تلبية اللتزام�ت 
اأنه �صيتم التع�ون مع ب�قي  الدويل جت�ه ق�صية التغر املن�خي. وذكرت 
اإم�رات الدولة ووزارة التغر املن�خي والبيئة يف م� يتعلق مبلوث�ت الهواء 
لتوفر  املع�هد  و  اجل�مع�ت  مع  التن�صيق  �صيتم  كم�  الدفيئة  الغ�زات  اأو 
من  �صيمكنن�  م�  وع�ملي�  اأك�دميي�  امل�صروع  خمرج�ت  لتوظيف  تطبيق�ت 

اللتزام ب�تف�قية ب�ري�س والتع�ون مع املجتمع الدويل ك�فة.

انطالق ملتقى »نبني اأ�سرة ونحمي وطن« جلمعية كلنا الإمارات

جميلة املهريي:عام اخلم�سني يوثق ملرحلة مهمة من تطور دولة الإمارات

خليفة حممد ثاين الرميثي: عام اخلم�سني ي�سلط ال�سوء على اإجنازات الدولة ويحتفي بتاريخها امل�سرف

�سهيل املزروعي: )عام اخلم�سني( انطالقة حقيقية يف م�سرية الإمارات نحو الريادة العاملية

جاهزون ملوا�سلة م�سرية الإجنازات والبناء ا�ستنادًا اإىل اإجنازات اخلم�سني املا�سية

•• ابوظبي-الفجر:

انطلقت م�ص�ء اأم�س الأول الإثنن اجلل�صة الأوىل 
الذي  وط���ن(،  ونحمي  اأ���ص��رة  )نبني  ملتقى  م��ن 
تقنية  طريق  عن  الإم����رات  كلن�  جمعية  تنظمه 
اأي���م من  مل��دة ثالثة  وي�صتمر  امل��رئ��ي«  »الت�ص�ل 
ال�ص�عة الث�منة م�ص�ء ولغ�ية الت��صعة والن�صف، 
مب�ص�ركة نخبة من ال�صت�ص�رين والخ�ص�ئين 

واخلرباء ب�صوؤون الأ�صرة واملجتمع.
ويف ب���داي���ة اجل��ل�����ص��ة وّج����ه ال��دك��ت��ور ���ص��ع��ي��د بن 
جمعية  اإدارة  جمل�س  ع�صو  ال��ع���م��ري  ه��ومي��ل 
فيه�  رح��ب  كلمة  امللتقى،  م��دي��ر  الإم�����رات  كلن� 
يهدف  امللتقى  ه��ذا  اأن  اإىل  واأ���ص���ر  ب���مل�����ص���رك��ن، 
الزواج  العزوف عن  املجتمع بق�صية  اإىل تثقيف 
واأكد  م�صتقرة،  متم��صكة  اأ�صرة  اإق�مة  و�صرورة 
اأن الأ�صرة هي الأ�ص��س يف تكوين جمتمع �صليم 
مع�فى ق�در على بن�ء وطنه والذود عنه ورفعته 
يف ك�فة املج�لت، واأ�ص�ر اإىل اأن احلكومة الر�صيدة 
وف���رت ال��ك��ث��ر م��ن ال��دع��م واحل���واف���ز لت�صجيع 
واأنه  م�صتقرة،  اأ�صرة  وبن�ء  ال��زواج  على  ال�صب�ب 
ل يوجد مربر يدعو للعزوف عن الزواج خ��صة 
اأو  امل��ه��ور  ب��غ��الء  يتعلل  ال���ذي  لل�صب�ب  ب�لن�صبه 
الأك�دميي  والتح�صيل  ال��درا���ص��ة  على  الرتكيز 
وبّن  الف�صل.  اأو اخلوف من  ب�لعمل  والإن�صغ�ل 
اأن كل م� يرهق ال�صب�ب وهم يف مقتبل حي�تهم 
الأ�صرية اأمور لي�س له� مربر ول تتفق مع دينن� 

وع�داتن�  تق�ليدن�  م��ع  تتن�يف  اأن��ه���  ع��ن  ف�صالأ 
الإمك�ني�ت  لي�صت يف  ال��رثوه  اأن  واأك��د  الأ�صيلة، 
لالأمم  احلقيقيه  ال��رثوة  واأمن���  وحده�؛  امل�ديه 
يف رج�له�. ومتنى اأن يخرج هذا امللتقى بن�ص�ئح 

وتو�صي�ت تخدم جمتمع دولة الإم�رات.
ل��الأ���ص��ت���ذة هند  وب����داأت اجلل�صة م��ع ورق���ة عمل 
ال��ع��و���ص��ي )امل���وج���ه ال���ت���وع���وي ل��ل��م��ق��ب��ل��ن على 
خالله�  ا�صتعر�صت  الق�ص�ء(،  دائ���رة  يف  ال���زواج 
مفهوم ال��ع��زوف ع��ن ال���زواج واأو���ص��ح��ت اأن ذلك 
لفكرة  الأ�صخ��س  لدي  الداخلي  الرف�س  يعني 
الرتب�ط وال��زواج واإق�مة الأ���ص��رة، واأ���ص���رت اإىل 
اأن ظ���ه��رة ال��ع��زوف ع��ن ال���زواج م��وج��ودة يف كل 

املجتمع�ت ويف كل الأزمنة.
وحتدثت عن الأ�صب�ب التي توؤدي اإىل العزوف عن 
الزواج، �صواء الأ�صب�ب امل�دية مثل غالء الأ�صع�ر 
ومنه�  النف�صية  اأم  ال��زواج  تك�ليف  حتمل  وع��دم 
اخل���وف م��ن الل��ت��زام، والتفكك ال���ص��ري وحب 
العزلة، وطرحت حللول العزوف عن الزواج من 
وال��ت��ي تتوفر م��ن خ��الل تربية  الأ���ص��رة،  ن�حية 
الأبن�ء على حتمل امل�صوؤولية والعمل على تي�صر 
اأمور الزواج، وتطبيق ال�صريعة الإ�صالمية التي 

حتث عى  الزواج.
التن�صئة  اأه���م���ي���ة  ع���ن  ال��ع��و���ص��ي  حت���دث���ت  ك��م��� 
الج��ت��م���ع��ي��ة، م��ن خ���الل ت��دري��ب الأف�����راد على 
يف  ف�علن  اأع�ص�ء  ليكونوا  امل�صتقبلية  اأدواره���م 
الدرا�صية  امل��راح��ل  ت�أثر  اإىل  واأ���ص���رت  املجتمع، 

عى  بن�ء الأبن�ء وتعليمهم وزي�دة الوعي لديهم، 
عن  ال��ع��زوف  اأ�صب�ب  ع��ن  لإح�ص�ئي�ت  وعر�صت 
ال��زواج والتي ج�ء 74 ب�ملئة منه� ب�صبب ارتف�ع 
ال�������زواج.  واأ�����ص�����رت اإىل احل���ل���ول التي  ت��ك���ل��ي��ف 
وفرته� الدولة مل�صكلة  العزوف عن الزواج مثل 
املن��صبة  وامل�ص�كن  لل�صب�ب  عمل  فر�س  توفر  
وت�صجيع  للزواج  منح  وتقدمي  مي�صرة،  وبطرق 
فكرة الزواج اجلم�عي. ويف اجلزء الث�ين حتدثت 
واأث��ره��� يف عزوف  ك��ورون���  العو�صي عن ج�ئحة 
ال�����زواج، واأك����دت ع��ل��ى دور الأ�صرة  ال�����ص��ب���ب ع��ن 
كورون�،  ع�صر  يف  ال����زواج  ن�حية  م��ن  الإي��ج���ب��ي 
واإلغ�ء  التك�ليف  ب�أقل  ال��زواج  اإق�مة  من خال ل 
و�ص�ئل  دور  اأك���دت على  كم�  الأع���را����س،  ح��ف��الت 
الإعالم يف ن�صر الوعي الفكري والثق�يف وت�صليط 
ال�صوء على فوائد الزواج يف ظل ج�ئحة كورون� 
مثل تقليل تك�ليف الزواج وت�صجيع فكرة الزواج 
الفرتا�صي.. ويف خت�م حديثه� اأ�ص�رت الأ�صت�ذة 
�صجلت  الإم�������رات  دول���ة  اأن  اإىل  ال��ع��و���ص��ي  ه��ن��د 
5901 عقد زواج خالل 6 اأ�صهر منه� ٦٠٠ عقد 

زواج يف �صهر يونيو امل��صي.
الأول،  يومه  املتلقى يف  الث�نية من  اجلل�صة  ويف 
اأخ�ص�ئية  ال��زح��م��ي،  �صيخة  الأ���ص��ت���ذة  حت��دث��ت 
العالق�ت الأ�صرية يف موؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية، 
واأثره�  الوالدين  بن  امل�ص�كل  ق�صية  وتن�ولت 
اأن العالقة بن  على ت�أخر زواج ال�صب�ب، وبينت 
الزوجن له� انعك��س كبر على ال�صحة النف�صية 

التوافق بن  اأن ع��دم  اإىل  واأ���ص���رت  عند الأب��ن���ء، 
الزوجن وح�لت النزاع بن الأزواج من العوامل 
والعقلية  النف�صية  ال�صحة  على  �صلب�  امل��وؤث��رة 
الزواجي  و�صلوكهم  وت�صكيل اجت�ه�تهم  لالأبن�ء 
ال��رتدد واخل��وف من اتخ�ذ  م�صتقبال من حيث 

قرار الزواج والت�أخر فيه.
اللبنة  هي  الوالدين  بن  العالقة  اأن  واأو�صحت 
ونظرتهم  الأطف�ل  عقول  تبني  التي  الأ�ص��صية 
ويف  اإن��ه  وق�لت  احل��ي���ة،  جوانب  لكل  امل�صتقبلية 
يف معظم الأحي�ن ل يدرك الآب�ء اأثر خالف�تهم 
من  تعد  والتي  اأبن�ئهم  على  البعيد  امل��دى  على 
ال��زواج عند  اإىل ف�صل  ت��وؤدي  التي  الأ�صب�ب  اأه��م 
ال�صب�ب اأو عزوفهم عنه نتيجة امل�ص�عر والأفك�ر 

الرتاكمية التي منت اأثن�ء طفولتهم.
واأ�ص�رت اإىل اأن موؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية اأخذت 
على ع�تقه� م�ص�عدة ال�صب�ب على ت�صحيح بع�س 
ال�صور والأفك�ر والف�صل بن اخلربات ال�ص�بقة 
بن�ء  وم��ه���رات  وم��ب���دئ  اأ�ص�س  واإك�ص�بهم  لديهم 
مبه�رات  وت��زوي��ده��م  ال�صليمة  الزوجية  احل��ي���ة 
الطبيعية  ال��ف��روق���ت  وف��ق  ال�صحيحة  التع�مل 
وتوعية  تثقيف  على  تعمل  كم�  اجلن�صن،  لكال 
الآب�ء جت�ه الأدوار املتوقعة منهم وم�صوؤولي�تهم 

يف دعم ا�صتقرار اأ�صر اأبن�ئهم بعد الزواج.
ويف املحور الث�ين اخل��س ب�أثر من�ص�ت التوا�صل 
اأو�صحت  الأزواج،  ع���ق���ول  ع��ل��ى  الج���ت���م����ع���ي 
التوا�صل  �صبك�ت  اأن  الزحمي  �صيخة  الأ���ص��ت���ذة 

الجتم�عي تعترب ع�مال قوي� جدا للت�أثر على 
والجت�ه�ت يف  الأفك�ر  وتغير  احلي�ة  جمري�ت 
بع�س الأحي�ن وتوؤثر على احلي�ة الزوجية �صواء 
ب�لإيج�ب اأو ال�صلب ويعتمد ذلك على ا�صتخدام 
على  ب���ل��ت���أث��ر  له�  وال�����ص��م���ح  لل�صبك�ت  الأزواج 

حي�تهم دون قيود.
اخل�طئ  ال���ص��ت��خ��دام  وب�صبب  اأن���ه  وواأو���ص��ح��ت 
مراع�ة  دون  الج��ت��م���ع��ي  ال��ت��وا���ص��ل  مل��ن�����ص���ت 
اأ�ص��صي�ت املجتمع واحلي�ة التي تختلف من مك�ن 
الزوجية  ه���دم احل��ي���ة  اإىل  ي����وؤدي  ق��د  اآخ���ر  اإىل 
والدخول يف �صراع�ت قد توؤدي اإىل دم�ر الأ�صرة. 

واأ�ص�رت اإىل اأن ا�صتخدام هذه الو�ص�ئل يف من�ق�صة 
عليه�  ي��رتت��ب  ق���د  الأزواج  وخ���الف����ت  ق�����رارات 
املن�ق�ص�ت  عك�س  على  واخل���الف  الفجوة  زي����دة 
واحلوار املب��صر. وين�ق�س امللتقى يف يومه الث�ين 
)القوانن والت�صريع�ت يف بن�ء الأ�صرة  وتتحدث 
خالله �صع�دة ع�ئ�صة ر�ص�، ع�صو املجل�س الوطني 
ووكيفية  ال��زواج  )تك�ليف  وم�صكلة  الإحت����دي(، 
الإ���ص��ت��ف���دة م���ن م��ن��ح ال���دول���ة، وت��ت��ح��دث فيه� 
الأ�صت�ذة وحيدة ح�صن، مدير اإدارة منح الزواج(. 
م�ص�ء  الث�منة  ال�ص�عة  يف  جل�ص�ته  امللتقى  ويبث 

عرب تقنية الت�ص�ل املرئي على من�صة )زوم(.

•• دبي-وام:

�ص�مل  بنت  جميلة  م��ع���يل  اأك���دت 
م�����ص��ب��ح امل����ه����ري وزي�������رة دول����ة 
اإعالن  اأن  الع�م  التعليم  ل�صوؤون 
ال�����ص��ي��خ خليفة  ال�����ص��م��و  ���ص���ح��ب 
الدولة  اآل نهي�ن رئي�س  زاي��د  بن 
 2021 ع�������م  اهلل"  "حفظه 
توثيق�  ي��ع��ت��رب  اخل��م�����ص��ن  ع�����م 
مل��رح��ل��ة م��ه��م��ة م��ن م��راح��ل منو 

الإم����������رات ن���ق���الت ن��وع��ي��ة على 
ك�فة الأ�صعدة و املي�دين. وبينت 
خالل  حت���ق���ق  م�����  اأن  م��ع���ل��ي��ه��� 
يدفعن�  امل��صية  ع�م�  اخلم�صن 
املزيد  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ق��دم���  ل��ل��م�����ص��ي 
من الإجن�زات الآن ويف امل�صتقبل 
فهي م�صدر اله�م لن� و لالأجي�ل 
وننطلق  ع��ل��ي��ه���  ن��ب��ن��ي  ال���ق����دم���ة 
منه� لتحقيق اأهداف وتطلع�ت و 

طموح�ت دولتن� املتجددة.

ب��ه يف ال��ن��م���ء والزده������ر. وق�لت 
ل��ه��� بهذه  ت�����ص��ري��ح  م��ع���ل��ي��ه��� يف 
املن��صبة : ونحن نقف على اأعت�ب 
ع�م اخلم�صن نلتفت مل��س جميد 
�ص�غه الآب�ء املوؤ�ص�صون بجهودهم 
الث�قبة  وروؤاه��������م  وم��ث���ب��رت��ه��م 
املطلق  ب�إمي�نهم  ذل��ك  ك��ل  وقبل 
زالت  فم�  البالد  ه��ذه  مب�صتقبل 
اإذ  نفو�صن�  يف  خ�لدة  اإ�صه�م�تهم 
ع�صرية  لدولة  الأ�ص��س  و�صعوا 

وتر�صيخ�  الإم���رات  دولة  وتطور 
ل��ن��ه��ج��ه��� امل���ت���ف���رد و اإجن����زات���ه���� 
املج�لت  ���ص��ت��ى  يف  ال���ص��ت��ث��ن���ئ��ي��ة 
الوطن  اأب��ن���ء  يف عقول ووج���دان 
راأ�����س م���ل��ه��� الأغلى  ب���ع��ت��ب���ره��م 
موا�صلة  ت���ق���ع  ع���ت��ق��ه��م  وع���ل���ى 
والعزمية  ال�صرار  بذات  امل�صرة 
املوؤ�ص�صون  الآب���ء  به�  حتلى  التي 
يف �صتى مراحل بن�ء الدولة التي 
اأ���ص��ح��ت من��وذج��� ع���مل��ي��� يحتذى 

والت�ص�مح  للتع�ي�س  واح��ة  ب�تت 
والقيم النبيلة وعالمة ف�رقة يف 
واأ�ص�فت  الب�صرية جمع�ء.  ت�ريخ 
مع�ليه� ان عبقرية الآب�ء اأو�صلت 
الإم�رات مل� هي عليه اليوم وبذات 
وا�صلت  النهج  ذات  وعلى  القيم 
ف�صول  كت�بة  ال��ر���ص��ي��دة  قي�دتن� 
الدولة ومكنت  ت�ريخ  م�صرقة يف 
ال���وط���ن م���ن ك����ف���ة رك�ئز  اأب���ن����ء 
�صهدت  اإذ  وازده����ره���م  تقدمهم 

•• اأبوظبي- الفجر: 

الدكتور  ال���ف���ري���ق  ����ص���ع����دة  ق������ل 
الرميثي  ث�����ين  حم��م��د  خ��ل��ي��ف��ة 
املركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ن�ئب 
الحت�دي للمعلوم�ت اجلغرافية، 
اخلم�صن  ب���ع����م  الح����ت����ف�����ء  اإن 
لدولة الإم���رات العربية املتحدة، 
على  ال�����ص��وء  ت�صليط  ���ص���أن��ه  م��ن 

ع��ل��ى اإجن��������زات ن��وع��ي��ة واأه�����داف 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ع�����ززت م���ن تقدم 
ال��دول��ة يف ظ��ل قي�دتن�  وازده�����ر 
روؤيته�  وظ��ف��ت  ال��ت��ي  ال��ر���ص��ي��دة 
ال��ت��ي ر���ص��خ��ت مك�نة  ال��ط��م��وح��ة 
الدولة يف م�ص�ف الري�دة وعربت 
به� حدود ال�صم�ء.  واأكد الرميثي 
ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف امل���رك���ز الحت������دي 
لكوادره  اجلغرافية  للمعلوم�ت 

اإجن����زات دول��ة الإم����رات العربية 
ت�ريخ�ً  �صطرت  التي  ال�صتثن�ئية 
ملدة  م�صرة  خ��الل  للفخر  يدعو 
ن�صف عقد و�صلت بن� اإىل املريخ. 
ع����م  اإن  ال����رم����ي����ث����ي:  واأ�������ص�������ف 
اخل����م���������ص����ن مي�����ث�����ل ان����ط����الق����ة 
الواعد  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  ن��ح��و  ج���دي���دة 
ال�����ذي ي��ن��ت��ظ��ر دول�����ة الإم���������رات، 
بنيت  ال��ت��ي  مب�صرته�  ويحتفي 

لدعم خطى دولة الإم�رات الث�بتة 
والعمل  التميز  يف م�صرته� نحو 
ع���ل���ى حت���ق���ي���ِق روؤي��������ة الإم����������رات 
2021 من خالل املحور اخل��س 
ببن�ء بيئة م�صتدامة وبنية رقمية 
حتتية متك�ملة للبي�ن�ت املك�نية، 
القت�ص�د  حم���ور  اإىل  ب�لإ�ص�فة 
ال��ت��ن���ف�����ص��ي امل���ع���ريف امل��ب��ن��ي على 

البتك�ر. 

•• دبي-الفجر:

امل��زروع��ي، وزير  اأك��د مع�يل �صهيل 
الط�قة والبنية التحتية، اأن اإعالن 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب 
ال���دول���ة،  ن��ه��ي���ن رئ��ي�����س  اآل  زاي�����د 
هو   2021 ع���م  ب����أن  اهلل،  حفظه 
انطالقة  " ع�م اخلم�صن"، ميثل 
دولة  م�صرة  يف  وحقيقية  جديدة 
الإم�رات العربية املتحدة، وحلظة 
ف����رق���ة يف ���ص��ع��ي دول�����ة الإم��������رات 
للم�صي قدم�ً نحو ري�دة الإم�رات 
املئوية  حتقيق  اإىل  و���ص��وًل  ع�ملي�ً 

.2071
ع����م   " اأن  اإىل  م���ع����ل���ي���ه  ول����ف����ت 

الكوادر الوطنية التي اأثبتت قدرته� 
والقط�ع�ت  امل��ي���دي��ن  خمتلف  يف 
ابتداء من "م�صب�ر الأمل" م�صروع 
الإم�رات ل�صتك�ص�ف املريخ، مروراً 
بدورهم احليوي يف حمطة براكة، 
وغ��ره��� م��ن الإجن�����زات النوعية، 
يحُعد  اخل��م�����ص��ن  ع�����م  اأن  م����وؤك����داً 
اأك����رب ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ع��م��ل وطني 
ل�صت�صراف م�صتقبل دولة الإم�رات 
العربية املتحدة ، وحتديد مالمح 
تطلع�ت  ملواكبة  احلكومي،  العمل 
حكومة الإم�رات ب�أن تكون الأ�صرع 
والأكرث مرونة ع�ملي�ً، كم� �صي�ص�هم 
كذلك يف حتديد م�ص�رات التطوير 

والنه�صة امل�صتدامة".

حققته�  ال���ت���ي  ال���ن���ج����ح����ت  اإىل 
ع�م�ً  اخل��م�����ص��ن  خ����الل  ال����دول����ة 
ط�ق�تن�  ر  ن�صخِّ و���ص��وف  امل������ص��ي��ة، 
التنمية  م�صرة  ملوا�صلة  وجهودن� 

لت�أمل  مهمة  حمطة  اخلم�صن"، 
م�صرة البن�ء والتطوير والنه�صة 
الدولة  ���ص��ه��دت��ه���  ال��ت��ي  ال�����ص���م��ل��ة 
الآب�ء  ي��د  الحت����د على  ق��ي���م  منذ 
وبداية   ،1971 ع����م  امل��وؤ���ص�����ص��ن 
بنهج  امل��ق��ب��ل��ة  ع�����م�����ً  ل��ل��خ��م�����ص��ن 
ا�صت�صرايف متفرد يواكب املتغرات 
ال�صتثن�ئية  وال��ظ��روف  املت�ص�رعة 
القي�دة  تطلع�ت  لتحقيق  الع�ملية، 
منوذج�ً  اأ�صبحت  التي  الر�صيدة، 
ل��ل��ن��ج���ح وال���ري����دة يف �صتى  ع���مل��ي���ً 

املج�لت.
امل���زروع���ي :" اإن��ن��� يف وزارة  وق����ل 
الط�قة والبنية التحتية، ج�هزون 
ملوا�صلة م�صرة الإجن�زات ا�صتن�داً 

، حيث لدين� خطط عمل وا�صحة 
مل��خ��ت��ل��ف ال���ق���ط����ع����ت )ال���ط����ق���ة 
والبنية التحتية والإ�صك�ن والنقل( 
ملوا�صلة  املقبلة،  ع���م���ً  للخم�صن 
والتنمية  الإجن�������������زات  م�������ص���رة 
ال�ص�ملة لدولة الإم�رات، و�صنعمل 
بروح الفريق الواحد مع �صرك�ئن� 
واملحلية  الحت����دي���ة  احل��ك��وم��ة  يف 
لر�صم  اخل��س  القط�ع  ج�نب  اإىل 
التنمية  لإدارة  ال��ط��ري��ق  خريطة 
حكومة  روؤي���������ة  وف������ق  ال�������ص����م���ل���ة 

امل�صتقبل .
"ع�م  "ميثل  مع�ليه:"  واأ����ص����ف 
لتعزيز  ثمينة  فر�صة  اخلم�صن" 
على  ب�لعتم�د  ال��دول��ة،  تن�ف�صية 

موزة بنت مبارك : عام اخلم�سني نظرة ثاقبة ل�ست�سراف م�ستقبل الوطن

م�سلم بن حم... عام اخلم�سني، ي�سكل فر�سة لتكثيف اجلهود لتحقيق روؤى القيادة

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت الدكتورة ال�صيخة موزة بنت مب�رك بن حممد اآل 
اإعالن  اأن  املب�ركة  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  رئي�صة  نهي�ن 
نهي�ن رئي�س  اآل  زايد  ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو  �ص�حب 
اخلم�صن  " ع����م   2021 اهلل" ع����م  "حفظه  ال��دول��ة 
ث�قبة  ون��ظ��رة  خ��الق��ة  ا�صت�صرافية  روؤي����ة  ي��رتج��م   "

ل�صت�صراف م�صتقبل الوطن خالل ن�صف قرن ق�دم.
بنت مب�رك بن حممد  ال�صيخة موزة  الدكتورة  وق�لت 
اآل نهي�ن يف ت�صريح له� بهذه املن��صبة : ت�صعى قي�دتن� 
الهمم  اإىل �صحذ  الإع����الن  ه���ذا  م��ن خ���الل  ال��ر���ص��ي��دة 
وف��ت��ح اآف����ق الفكر والإب����داع اأم����م اأب��ن���ء وب��ن���ت الوطن 
هذه  م��الم��ح  ر���ص��م  يف  وعط�ئهم  بجهدهم  للم�ص�همة 
امل�صرة املب�ركة التي متثل حلقة جديدة يف �صجل املجد 
لدولة الإم�رات وهو جمد اأر�صى دع�ئمه الق�ئد املوؤ�ص�س 
املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلط�ن اآل نهي�ن " طيب اهلل 
" واإخ��وان��ه من الآب���ء املوؤ�ص�صن الذين بنوا دولة  ث��راه 
حديثة ت�أخذ ب�أ�صب�ب العلم والتقدم و�صوًل اإىل النه�صة 
احل�ص�رية والزده�ر الذي نراه اليوم يف حي�تن� اليومية 
ويف كل مي�دين العمل والإنت�ج. واأكدت اأن دولة الإم�رات 
حتظى مبك�نة مرموقة كواحدة من الدول املتقدمة على 

م�صتوى الع�مل والتي �صكلت بتطوره� ومنوه� منوذج�ً 
ب��ن���ء الإن�����ص���ن وت��وف��ر احل��ي���ة الكرمية  يحتذى ب��ه يف 
بل  ال��غ���يل  لوطنن�  ول��ل��زائ��ري��ن  واملقيمن  للمواطنن 
التي ر�صمت  الن�عمة  الدولة عرب قوته�  واإع��الء مك�نة 
�صورة م�صرقة لأي�ديه� البي�ص�ء يف خمتلف ربوع الع�مل 
كداعية لل�صالم والإ�صتقرار والرخ�ء للب�صرية جمع�ء . 
وق�لت الدكتورة ال�صيخة موزة بنت مب�رك اآل نهي�ن : اإن 
متيز دولة الإم�رات يف "اخلم�صن املقبلة" لي�س جديداً 
مك�ن  ل  ب�أنه  الر�صيدة  قي�دته  اآمنت  وط��ن  ففي  علين� 
والإبداع  والري�دة  التميز  ف���إن  ق�مو�صن�  يف  للم�صتحيل 
"اخلم�صن  هي حم�ور رئي�صية يف خ�رطة الوطن عرب 
الق�دمة" وطن �صجل اأول كلمة يف جمد اخلم�صن فوق 
املبدعن  وبن�ته  اأبن�ئه  �صواعد  و�صطرت  امل��ري��خ  ه�مة 
الكلمة الأوىل فوق الكوكب الأحمر ومن هن�ك �صرن�صم 
ن��صعة  ل��وح��ة  ال��وط��ن  ح��ل��م  ج��دي��دة يف  ل��وح��ة  جميع�ً 
البي��س حم�طة ب�أك�ليل الن�صر والعزة ويف القلب منه� 
واعتزاز  الر�صيدة وفخر  وللقي�دة  للوطن  وانتم�ء  ولء 
واإيج�بية  مب� حققنه خالل قرن ن�صف م�صى وتف�وؤل 
اإىل عن�ن  م��رف��وع��ة  ه���م���ت��ن���  ال��ع��ال  اإىل  ن��رن��و  ون��ح��ن 
هذا  ر�صم  موا�صلة  يف  ب���لأم��ل  مفعمة  وقلوبن�  ال�صم�ء 

امل�صتقبل امل�صرق لن� وللمنطقة وللب�صرية ك�فة.

•• اأبوظبي-الفجر

���ص���مل بن  ب��ن  ال�����ص��ي��خ م�صلم  ق����ل 
املجل�س  ع�������ص���و  ال����ع�����م����ري  ح�����م 
ال���ص��ت�����ص���ري لإم�����رة اأب��وظ��ب��ي  اإن 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص���ح��ب  اإع������الن 
رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
دول���ة  يف   2021 ع�����م  ال����دول����ة، 
"ع�م اخلم�صن"، ي�صكل  الإم���رات 
لتحقيق  اجل��ه��ود  لتكثيف  فر�صة 
توجيه�ته�  وجت�صيد  القي�دة  روؤى 
ل��ت��ح��ت��ف��ي الإم������������رات ب������إجن������زات 
رح�����لة  م���ن  م�ص�����ت  ع����م����ً   50
الحت�د، وتطلق م�صرة ال�صتعداد 
ل��ل��خ��م�����ص��ن ع�����م�����ً امل��ق��ب��ل��ة ب����روح 
ال����فريق الواحد التي غر�صه� فين� 
الوالد املوؤ�ص�س املغفور له ب�إذن اهلل 
اآل نهي�ن،  ال�صيخ زايد بن �صلط�ن 

طيب اهلل ثراه.

" اأن الإم������رات  واأ����ص����ف ب���ن ح���م 
ن��وع��ي��ة واإجن�����زات  ق��ف��زات  حققت 
خمتلف  يف  م���������ص����ب����وق����ة  غ��������ر 

القط�ع�ت حملي�ً.
ال�صعيد  على  مك�نته�  ور���ص��خ��ت   
يف  م�صوؤوليتن�  وت�صتدعي  الع�ملي، 
توحيد  للخم�صن  ال�صتعداد  ع���م 

للع�مل،  ق�صتن�  ل����رنوي  اجل���ه���ود 
ون�صمن م�صتقباًل اأف�صل لالأجي�ل 

املقبلة.
ال�صت�ص�ري  املجل�س  ع�صو  واأك���د 
لإم������رة اأب��وظ��ب��ي اأن����ه ط���مل��� ك�نت 
دولة الإم�رات �صب�قة يف التخطيط 
للم�صتقبل بف�صل الروؤية احلكيمة 
ال����ت����ي تعي  ال���ر����ص���ي���دة  ل���ل���ق���ي����دة 

التحدي�ت. 
انطالقة  ه����و   2021 ع������م  اإن 
ب�ليوبيل  ل���الح���ت���ف����ل  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
ال��ذه��ب��ي ل���دول���ة الإم���������رات، وهو 
خالل  للعمل  ب��داي��ة  خ��ر  اأي�����ص���ً 
ال���ق����دم���ة بنهج  اخل��م�����ص��ن ع����م����ً 
التغرات  خمتلف  ي��واك��ب  متفرد 
املجتمع  اأف��راد  الع�ملية، ليكتب كل 
من مواطنن ومقيمن اأول �صطر 
يف ق�صة جن�ح الإم���رات يف العقود 

اخلم�صة املقبلة.

الرئي�ش التنفيذي ل� »اأدنيك«: عام اخلم�سني ميثل انطالقة جديدة نحو م�ستقبل واعد
•• اأبوظبي-وام:

التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�صو  الظ�هري  مطر  حميد  اأكد 
وجمموعة  "اأدنيك"  ل��ل��م��ع���ر���س  ال��وط��ن��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  ل�����ص��رك��ة 
ال�����ص��رك���ت ال��ت���ب��ع��ة ل��ه��� اأن الح���ت���ف����ء ب���ع����م اخل��م�����ص��ن ميثل 
انطالقة جديدة نحو م�صتقبل واعد ت�أ�ص�س على روؤية طموحة 
اإجن�زات  نت�جه�  وك���ن  الر�صيدة،  قي�دتن�  و�صعته�  وا�صت�صرافية 
الظ�هري - يف  ال��ري���دة. وق���ل  الدولة يف م�ص�ف  ر�صخت مك�نة 

بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  اإع���الن  مبن��صبة  ل��ه  ت�صريح 
"ع�م   2021 "حفظه اهلل" ع���م  ال��دول��ة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د 
لالحتف�ل  ذك��رى  جم��رد  لي�س  اخلم�صن  ع���م  اإن  اخلم�صن" - 
النوعية  الإجن����زات  على  مبنية  طريق  خ�رطة  هو  بل  فح�صب، 
ا�صرتاتيجية  اأه��داف  وف��ق  والزده����ر  التقدم  تعزز م�صرة  التي 
وا�صحة وموؤ�صرات اأداء هي الأكرث تن�ف�صية على م�صتوى الع�مل، 
الف�ص�ء  وح��دوده���  الإن�ص�ن،  اأ�ص��صه�  دول��ة  الإم����رات  من  جعلت 
بخطوات  وال�صر  الوطن  م�صرة  بدعم  التزامن�  اليوم  لنوؤكد 

وا�صعة لن�ص�بق الزمن على خطى القي�دة الر�صيدة.
و�صعت  للمع�ر�س،  الوطنية  اأبوظبي  �صركة  اأن  الظ�هري  واأك��د 
واجل�هزية  ال�صتعداد  اأمت  على  وكف�ءاته�  وك��وادره���  خرباته�، 
مل�ص�عفة اجلهود عرب دعم هذا التوجه الوطني الطموح من خالل 
الأعم�ل، وا�صتقط�ب  �صي�حة  العمل على تطوير قط�ع  موا�صلة 
املوؤمترات الدولية وتنظيم الفع�لي�ت الع�ملية الكربى التي ت�صهد 
منواً م�صتمراً ومبني�ً على اأ�ص�س البتك�ر والإبداع ومرتكزاً على 

�صرعة التكيف واملواءمة مع جميع التغرات والتحدي�ت.

فقد املدعو/ خليل حممد 
فل�صطن   ، ال���ع���ن���ي�������ص���ى 
اجلن�صية جواز �صفره رقم 
)535138( - من يجده 
بتليفون  الت�����ص���ل  ع��ل��ي��ه 
رقم  0506422094

فقدان جواز �سفر
امل�����دع�����و/ ع���وي�������س على  ف���ق���د 
ب����ك�������ص���ت����ن   ، م�������ل������ك  خ����������ن 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����واز ���ص��ف��ره رقم 
)1812341WE(  يرجى 
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
ب�ل�صف�رة الب�ك�صت�نية او اقرب 

مركز �صرطة ب�لم�رات.

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د امل�����������دع�����������و/ �������ص�������ره 
اث���ي���وب���ي����   ، ع������ب������داهلل  ب��������در 
 اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم

يرجى    )EP3577543(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  ب�ل�صف�رة 

مركز �صرطة ب�لم�رات.

فقدان جواز �سفر



األربعاء   17  مارس   2021  م   -   العـدد   13191  
Wednesday    17  March   2021   -  Issue No   13191

05

اأخبـار الإمـارات
فلكي�ا .. ف�س��ل ال��ربيع يب��داأ 20 م��ار�ش

•• ال�صارقة -وام:

هذه  فلكي�  الربيعي  ال�صم�ص�س  العتدال  موعد  اأو  الربيع  ف�صل  يدخل 
الإم�����رات  بتوقيت   13:37 ال�����ص���ع��ة  اجل�����ري  م���ر���س   20 ي���وم  ال�صنة 
الق�دم حيث  يونيو   21 الأر���س حتى  ال�صم�يل من  الن�صف  وي�صتمر يف 

موعد النقالب ال�صم�صي ال�صيفي.
الفلك  و  الف�ص�ء  لعلوم  العربي  الحت���د  اجل��روان ع�صو  اإبراهيم  وق���ل 
والب�حث يف علوم الفلك و الأر�ص�د اجلوية اإن اأهم الظواهر الفلكية يف 
هذا الف�صل هي تع�مد ال�صم�س على خط ال�صتواء عند بداية العتدال 
الربيعي يف 21 م�ر�س اجل�ري ثم يزحف هذا التع�مد �صم�ل حتى ي�صل 

كم�  ال��ق���دم  يونيو   21 يف  ال�صيفي  الن��ق��الب  عند  ال�صرط�ن  م��دار  اإىل 
يت�ص�وى طول الليل والنه�ر يف الأ�صبوع الذي ي�صبق موعد العتدال ثم 
يبداأ طول النه�ر ب�لزي�دة تدريجي�، وكذلك ميل ال�صم�س عند الزوال عن 
ال�صمت "و�صط ال�صم�ء" حيث يكون بحدود 65 درجة يف بداية الف�صل 
ثم تقرتب ال�صم�س من ال�صمت مع نه�يته حيث ي�صل امليل اإىل 88 درجة 

و ي�صمحل اآنذاك ظل الزوال.
ب�عتدال اجل��و ويكون معدل احل��رارة يف  الربيع  واأ���ص���ف : ميت�ز ف�صل 
بدايته تق�رب 16 درجة يف احلد الأدنى، وتق�رب 28 يف احلد الأق�صى، 
اأم� يف نه�يته فتكون القيم الدني� له� تق�رب 26 م و العلي� 41 م حيث 

ت�أخذ مالمح ال�صيف.

ال�صت�ء،  امتدادا لف�صل  الف�صل  الأول من هذا  الن�صف  : يعترب  واأو�صح 
اأفريقي� واأخرى  حيث تتقدم منخف�ص�ت جوية ق�دمة من و�صط و�صرق 
اأج��واء اجلزيرة العربية مكونة ال�صحب  اأوروب��� تتالقى فوق  ق�دمة من 

التي ت�ص�حبه� اأمط�ر غزيرة وري�ح ن�صطة اإىل قوية.
وبن اأنه يطلق على التغرات اجلوية ال�صريعة خالل الفرتات النتق�لية 
خالل الربيع، ال�صطراب�ت اجلوية الربيعية، ومتتد ع�دة من منت�صف 
الكتل  بن  الو�صعة  احلرارية  للفروق�ت  وذل��ك  م�يو،  مطلع  اإىل  م�ر�س 
الهوائية التي توؤثر على املنطقة و بن �صطح الأر�س والطبق�ت اجلوية 
خالل  متكرر  ج��وي  ا�صتقرار  ع��دم  ح���لت  ت�صكل  على  تعمل  مب���  العلي� 
هذه الفرتة و تعرف هذه ال�صطراب�ت ب� "ال�صراي�ت" و تتميز ب�لأمط�ر 

الرعدية امل�صحوبة ب�لري�ح ن�صطة و / اأو قوية .
وخالل الن�صف الث�ين من الف�صل تبداأ احل�لت املدارية يف بحر العرب و 
�صم�ل املحيط الهندي ب�لن�ص�ط و يبداأ مو�صم احل�لت املدارية  "ب�أنواعه� 
املحيط  �صم�ل  يف  مداري"    اإع�ص�ر  م��داري��ة،  ع��صفة  م���داري،  منخف�س 
الهندي وبحر العرب ابتداء من مطلع �صهر م�يو اإىل نه�ية �صهر يونيو، 
احتم�ل  مبعدل  يونيو  منت�صف  اإىل  م�يو  منت�صف  بن  اأق�ص�ه  وي�صل 
ح�صول يبلغ %40 عن بقية �صهور ال�صنة وقد جت�وز فيه عدد احل�لت 
املدارية التي �صنفت ك�إع�ص�ر التي اأثرت على بحر العرب خالل ال�صتن 
على  واح��د  م��داري  اإع�ص�ر  مبعدل  اإع�ص�را   25 من  اأك��رث  امل��صية  �صنة 

الأقل خالل فرتة ثالث �صنوات.

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تدعو اإىل م�ساركة وطنية وا�سعة يف برنامج اجلينوم الإماراتي

اأكرث من 17 األف م�سرتك ا�ستفادوا من الربنامج خالل ع�سر �سنوات

برنامج »�سمان« لإدارة ال�سكري يدعم 60 % من امل�ساركني يف خف�ش احتمالت حدوث امل�ساعفات اأو ا�ستقرارها
•• اأبوظبي-الفجر: 

لل�صم�ن  الوطنية  ال�صركة  اأعلنت 
اأك����رث من  اأن  – ���ص��م���ن  ال�����ص��ح��ي 
برن�مج  يف  امل�صرتكن  من   60%
متكنوا  ال�صكري  لإدارة  "�صم�ن" 
م����ن خ���ف�������س اح����ت����م�����لت ح����دوث 
الإ�ص�بة  عن  الن�جمة  امل�ص�عف�ت 
تعزيز  اأو  ال���������ص����ك����ري  مب�����ر������س 
�صهراً،   12 مدى  على  ا�صتقراره� 
اإجم�يل  م���ن   89% ات���ب���ع  ف��ي��م��� 
املر�صدين  ت��وج��ي��ه���ت  امل�����ص���رك��ن 
منط  لتح�صن  ال��ربن���م��ج  ���ص��م��ن 
"�صم�ن" اإىل  واأ����ص����رت  ح��ي���ت��ه��م. 
اإج���راء درا���ص��ة لأك��رث م��ن 4100 
ح�لة �صملت امل�صجلن يف الربن�مج 
اأظهرت  التي   2020 الع�م  خالل 
جنحوا  امل�صرتكن  من   63% اأن 
يف خف�س م�صتوي�ت الهيموغلوبن 
ال�صكري، املعروف اأي�ص�ً ب�خل�ص�ب 
ال�صكري )Hb1Ac(، اأو احلف�ظ 
 12 خ��الل  ارت��ف���ع  اأي  دون  عليه� 
من   46% جن����ح  ف��ي��م���  ����ص���ه���راً، 
األفي  ي���ق����رب  م����  اأي  امل�����ص���رك��ن، 
تتج�وز  بن�صبة  بخف�صه�  �صخ�س 
ن�صبة  ت��ع��ت��رب  وال����ت����ي   ،1.6%
�ص�أن  م��ن  حيث  ك��ب��رة،  انخف��س 
ه���ذا الن��خ��ف������س ت��ق��ل��ي��ل خم�طر 
ن�جمة  م�����ص���ع��ف���ت  اأي�����ة  ح�����دوث 
ج��ودة حي�تهم  وتعزيز  املر�س  عن 

ال�صحية.
تو�صل  اأن  "�صم�ن"  واأو����ص���ح���ت 
ال��ن��ت���ئ��ج يعد  ه���ذه  اإىل  ال���درا����ص���ة 

الذين  الإم������������رات  دول�������ة  ����ص���ك����ن 
ت����رتاوح اأع��م���ره��م ب��ن 20 و79 
ال�صكري  مر�س  من  يع�نون  ع�م�ً 
التقدم  اأن  اإل  ال��ث���ين،  ال��ن��وع  م��ن 
ال�صكري  مر�س  اأب��ح���ث  يف  املحرز 
ميكن  ح���ل��ة  منه  جعلت  وع��الج��ه 
ب�لن�صبة  ب�����ص��ه��ول��ة  ف��ي��ه���  ال��ت��ح��ك��م 
ن�صهد  لذلك،  ونتيجة  للكثرين، 
ب�����ص��ك��ل ���ص��ب��ه ي��وم��ي ان��خ��ف������ص���ً يف 
مدى ت�أثر هذا الداء على  نوعية 

حي�ة املر�صى".2
معدل  م��ق��ي������س  اأن  اإىل  وي�������ص����ر 
ال�����ه�����ي�����م�����وغ�����ل�����وب�����ن ال���������ص����ك����ري 
)HbA1c( هو مقي��س معرتف 
لتقييم متو�صط م�صتوى  به ع�ملي�ً 
مدى  على  للفرد  ال���دم  يف  ال�صكر 
امل�صتوي�ت  وت���ق���ل  ط��وي��ل��ة،  ف����رتة 
الطبيعية للهيموجلوبن ال�صكري 
تبلغ  ب��ي��ن��م���   ،6% ع���ن  ال�����دم  يف 
ال�صكري  مر�صى  ل��دى  م�صتوي�ته 
واأظ�����ه�����رت  اأك���������رث،  اأو   6.5%
م�صتوي�ت  خ��ف�����س  اأن  ال���درا����ص����ت 
بن�صبة  ال�����ص��ك��ري  الهيموجلوبن 
مبر�س  امل�����ص���ب��ن  لأول��ئ��ك   1%
اأو  الأول  ال����ن����وع  م����ن  ال�������ص���ك���ري 
الإ�ص�بة  خ��ط��ر  م��ن  يقلل  ال��ث���ين 
الدقيقة  ال�����ص��راي��ن  مب�����ص���ع��ف���ت 
"�صم�ن"  %3.25 وتقدم  بن�صبة 
جمموعة من برامج اإدارة احل�لت، 
اأكرث  جمتمع  ب��ن���ء  يف  للم�ص�همة 
الإم�رات،  دول��ة  يف  ون�ص�ط�ً  �صحة 
الإ�ص�فية  ال��ربام��ج  ه��ذه  وت�صمل 

برامج لإدارة الربو واحلمل.

"�صم�ن"  اأن  اإىل  الإ���ص���رة  وجت��در 
وا�صلت تقدمي برن�مج اإدارة مر�س 
ال�صكري على مدى ال�صنوات الع�صر 
امل��صية، حيث ا�صتف�د اأكرث من 17 
األف م�صرتك من الربن�مج خالل 
الربن�مج  وي���ق���دم  ال���ف���رتة.  ه����ذه 
املتع�ملن  م���ن  ف��ي��ه  ل��ل��م�����ص���رك��ن 
امل���������ص�����ب����ن مب�����ر������س ال�������ص���ك���ري 
والتم�رين  ال��غ��ذائ��ي��ة  ب���ل��ن�����ص���ئ��ح 
ف�����ص��اًل ع���ن تقدمي  ال���ري��������ص���ي���ة، 
الدعم ال�صخ�صي والتثقيفي ب�ص�أن 
الروتن  على  التعديالت  اإ���ص��ف���ء 
ال���ي���وم���ي ل��ل��ت��ع���م��ل م����ع احل����ل���ة 
امل�صرتكن  ح��ي���ة  من���ط  وحت�����ص��ن 

على املدى الطويل.
املحي��س،  ع����ب����داهلل  ح���م���د  وق�������ل 
لل�صركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 

الأخذ  مت  م���  اإذا  ق��ي��م���ً،  اك��ت�����ص���ف���ً 
اأق�����ص��ى معدل  اأن  الع��ت��ب���ر  ب��ع��ن 
ال�صكري  للهيموغلوبن  طبيعي 
ال�صكري  م��ر���س  واأن   5.6% ه��و 
يحُ�صخ�س يف ح�ل تعدت هذه الن�صبة 
%6.5. كم� ت�صر الدرا�ص�ت اإىل 
من  ال�صكري  مبر�س  امل�ص�بن  اأن 
ال��ن��وع ال��ث���ين، وال��ذي��ن جن��ح��وا يف 
الهيموغلوبن  م�����ص��ت��وى  خ��ف�����س 
 ،1% ب��ن�����ص��ب��ة  ال�����دم  ال�����ص��ك��ري يف 
ب�إعت�م  لالإ�ص�بة  عر�صة  اأق��ل  ه��م 
%19، واأقل  عد�صة العن بن�صبة 
قلبية  ب�صكتة  ل��الإ���ص���ب��ة  ع��ر���ص��ة 
عر�صة  واأق��������ل   ،16% ب��ن�����ص��ب��ة 
ب�صبب  ال��وف���ة  اأو  الأط�����راف  ل��ب��رت 
اأمرا�س ال�صراين الطرفية بن�صبة 

1.16%

ال���وط���ن���ي���ة ل��ل�����ص��م���ن ال�����ص��ح��ي - 
عند  �صم�ن  يف  "حر�صن�  �صم�ن: 
اإطالق هذا الربن�مج منذ اأكرث من 
عقد على تقدمي الدعم مل�صرتكين� 
وامل�ص�همة يف تعزيز جودة حي�تهم، 
من  الأول  ال���ربن����م���ج  ك�����ن  ح��ي��ث 
نوعه يف املنطقة، لي�س على �صعيد 
فح�صب،  ال�صحي  الت�أمن  �صرك�ت 
بل على م�صتوى القط�ع ال�صحي، 
حتى  حققن�ه  مب���  ال��ي��وم  نفخر  اإذ 
ميكنن�  م�����  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع  الآن، 
حتقيقه يف العقد املقبل وم� بعده، 
موا�صلن الوف�ء ب�لتزام�تن� جت�ه 
دع���م م�����ص��رتك��ي ���ص��م���ن وجمتمع 

دولة الإم�رات".
واأ�ص�ف املحي��س: "ت�صر الدرا�ص�ت 
من   17.3% م��ن  اأك����رث  اأن  اإىل 

•• دبي-الفجر:

ووق����ي���ة  ال�����ص��ح��ة  وزارة  ت���دع���و 
امل����ج����ت����م����ع ج����م����ي����ع امل�����واط�����ن�����ن 
اجلينوم  ب��رن���م��ج  يف  ل��ل��م�����ص���رك��ة 
الإم�راتي، اله�دف لتوفر اأف�صل 
ال�صحية  ال���رع����ي���ة  م�����ص��ت��وي���ت 
الوراثية  الأم��را���س  طبيعة  لفهم 
ال�����ص���ئ��دة يف جم��ت��م��ع الإم�������رات، 
وتطبيق  اجل���ي���ن���وم  ب��������ص���ت���خ���دام 
للمر�صى  ال�������ص���خ�������ص���ي  ال����ط����ب 
وال��ع��وائ��ل الإم���رات��ي��ة، مب��� ي�صهم 
الدقيق  ال��ت�����ص��خ��ي�����س  ب���ت���وف���ر 
والعالج املن��صب للمر�صى، وتعزيز 
ال��وق���ي��ة م��ن الأم��را���س الوراثية 
الق�دمة،  الأج��ي���ل  ل��دى  واملزمنة 
ال�صحية  ال�صي��ص�ت  ابتك�ر  واإع�دة 
على  ب�لعتم�د  م�صتقبال،  للدولة 
مع  وب�لتع�ون  الوطنية  الكف�ءات 
الطبية،  الأب���ح����ث  م��راك��ز  اأرق����ى 

خم�ص�س  وق����ئ���ي  ���ص��ح��ي  ن���ظ����م 
ونتطلع  الإم�راتين.  للمواطنن 
الدولة  م��واط��ن��ي  جميع  مل�ص�ركة 
ال��ربن���م��ج، وم�����ص���ع��دت��ن��� على  يف 
خدم�ت  تقدمي  يف  هدفن�  حتقيق 
امل�صتوى  وع�ملية  مبتكرة  �صحية 

وبن�ء م�صتقبل اأكرث �صحة".
اأن  اإىل  ال��ع��وي�����س  م��ع���يل  واأ����ص����ر 
اأحد  الإم���رات��ي  اجلينوم  م�صروع 
ل�صت�صراف  ال����رائ����دة  امل�����ص���ري��ع 
ال�صحية  الرع�ية  قط�ع  م�صتقبل 
الطب  ودخ��ول حقبة جديدة من 
ا�صتخدام  اإىل  امل�����ص��ت��ن��د  اجل��ي��ن��ي 
امل��ع��ل��وم���ت ال���وراث���ي���ة، ك��ج��زء من 
بهدف  ال�������ص���ري���ري���ة.  ال����رع�����ي����ة 
ت��ع��زي��ز ال���وق����ي���ة م���ن الأم���را����س 
ال�صمنة  م��ث��ل  وامل��زم��ن��ة  ال��وراث��ي��ة 
واأمرا�س  الدم  و�صغط  وال�صكري 
والو�صول  وال����رب����و،  ال�������ص���رط����ن 
مري�س  لكل  �صخ�صي  ع��الج  اإىل 

اأب����وظ����ب����ي، وه�����و اأح������د م����ب�����درات 
الذي  للتميز"  اأوميك�س  "مركز 
للرع�ية   42 "جي  �صركة  د�صنته 
ال�صحية" م��وؤخ��راً، وال��ذي يعترب 
البيولوجية  العلوم  من�ص�آت  اأك��رب 
واأكرثه�  املنطقة  يف  "اأوميك�س" 

تطوراً على امل�صتوى التقني. 
وك���ن��ت امل��رح��ل��ة ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة من 
ب��رن���م��ج اجل��ي��ن��وم الإم����رات���ي قد 
ان��ت��ه��ت ب��ن��ج���ح م���ع ق���ي����م خ���رباء 
ال�صحية"  ل��ل��رع���ي��ة   42 "جي 
مرجعي  ج��ي��ن��وم  اأول  ب��ت���أ���ص��ي�����س 
ج���دي���د ل���الإم����رات���ي���ن ب���ن����ًء على 
عين�ت احلم�س النووي الريبوزي 
م��ن��ق��و���س الأك�������ص���ج���ن ال���ت���ي مت 
م���واط���ن،   1000 م����ن  ج��م��ع��ه��� 
وقد مت حتليل العين�ت ب��صتخدام 
من  اجل��ي��ن��ي  الت�صل�صل  م��ن�����ص���ت 
املقبل  واجل���ي���ل  ال���ث����ل���ث  اجل���ي���ل 
امل����ت����ط����ورة امل����دع����وم����ة ب����ل���ذك����ء 

لتعزيز مك�نة الدولة كمركز ع�ملي 
لالبتك�ر يف القط�ع ال�صحي ورفع 
مك�نة الدولة يف موؤ�صر التن�ف�صية 

الع�ملي.
وي�������ه�������دف ب�����رن������م�����ج اجل����ي����ن����وم 
جميع  مل�ص�ركة  املفتوح  الإم�راتي، 
املواطنن ، اإىل توفر روؤى اأف�صل 
ملواطني  اجل��ي��ن��ي  ال���ت���ن���وع  ح����ول 
الدولة. وي�ص�هم امل�ص�ركون يف هذا 
الربن�مج يف عملية اكت�ص�ف علمي 
تنطوي م�صتقباًل على الكثر من 
ال��ف��وائ��د امل��ح��ت��م��ل��ة، مب���� يف ذلك 
خم�ص�صة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي���ت  ت��ب��ن��ي 
جميع  يف  ال�����ص��ح��ي��ة  ل��ل��خ��دم���ت 
النتق�ل  ودع����م  ال���دول���ة،  اأن���ح����ء 
التقليدي  التف�علي  النموذج  من 
اإىل  ال�صحية  ال��رع���ي��ة  خل��دم���ت 
ووق�ئي  ا�صتب�قي  ب�صكل  اإدارت��ه��� 
الربن�مج  اإط�������الق  ومت  اأك�������رث. 
ب���ل��ت��ع���ون م���ع دائ�����رة ال�����ص��ح��ة - 

ا�صتخدام  و�صيتم  ال���ص��ط��ن���ع��ي. 
نوعي  كمعي�ر  امل��رج��ع��ي  اجل��ي��ن��وم 
الفردية  اجل��ي��ن��وم���ت  ب���ه  ��ق������س  تحُ
ال�صحية  احل�������لت  ل��ت�����ص��خ��ي�����س 
ال���وراث���ي���ة، ورف����د خ��ط��ط العالج 
ب���ل��ب��ي���ن���ت امل��ه��م��ة ب��ه��دف توفر 
ملواطني  خم�ص�صة  �صحية  رع�ية 

دولة الإم�رات.
ودع������ م���ع����يل ع��ب��د ال��رح��م��ن بن 
ال�صحة  وزي����ر  ال��ع��وي�����س،  حم��م��د 
ووق������ي�����ة امل���ج���ت���م���ع، امل���واط���ن���ن 
ق�ئاًل:  ال��ربن���م��ج  يف  للم�ص�ركة 
"يتمحور اأحد اأولوي�تن� الرئي�صية 
للرع�ية  ن����ظ�����م  ت���ط���وي���ر  ح������ول 
ال�صحية الوق�ئية مت��صي�ً مع روؤية 
الإم�رات للخم�صن ع�م�ً الق�دمة. 
ويعترب برن�مج اجلينوم الإم�راتي 
واح���داً م��ن اأك��رث ب��رام��ج اجلينوم 
وهو  ال��ع���مل،  يف  وطموح�ً  �صموًل 
لتوفر  ال���رئ���ي�������ص���ي���ة  م���ب����درت���ن���� 

ال�صحية  الرع�ية  م�صتقبل  بلورة 
يف دولة الإم�رات". ويعتمد جن�ح 
ب�صكل  الإم�راتي  برن�مج اجلينوم 
التطوعية  امل�����ص���رك��ة  ع��ل��ى  ك��ب��ر 
الإم�راتين يف جميع  للمواطنن 
ال��دول��ة. وم��ن �ص�أن ارتف�ع  اأن��ح���ء 
اأع������داد امل��ت��ط��وع��ن اأن ي�����ص��ه��م يف 
نت�ئج  ب���ي����ن����ت  ���ص��م��ول��ي��ة  ت��ع��زي��ز 
اجلينوم، وب�لت�يل ت�أ�صي�س ق�عدة 
بي�ن�ت غنية ي�صتفيد منه� العلم�ء 
واخل�����������رباء ال���ط���ب���ي���ن لإن�������ص����ء 

اجلينوم املرجعي الإم�راتي.
الإم�راتين  للمتطوعن  وميكن 
زي�رة اأحد مراكز جمع العين�ت يف 
اأبوظبي  مركز  يف  املع�ر�س  ق�عة 
و"خمترب  ل��ل��م��ع���ر���س،  ال��وط��ن��ي 
م�صدر  م��دي��ن��ة  يف  بيوجينك�س" 
ب�أبوظبي، حيث �صيكون ب�نتظ�رهم 
فريق من خرباء الرع�ية ال�صحية 
مل�ص�عدتهم خالل العملية. و�صيتم 

ح�����ص��ب ال���ع���وام���ل ال���وراث���ي���ة، من 
اجلينية  العلوم  ا�صتخدام  خ��الل 
املبتكرة حول  والتقني�ت احلديثة 
اجليني  وال��ت�����ص��ل�����ص��ل  ال��ت��ن��م��ي��ط 

للتعرف اإىل الب�صمة اجلينية.
اأ���ص��ي�����س كو�صي،  م��ن ج��ه��ت��ه، ق����ل 
الرئي�س التنفيذي يف "�صركة جي 
"يهدف  ال�صحية":  للرع�ية   42
ب��رن���م��ج اجل��ي��ن��وم الإم����رات���ي اإىل 
ا�صتثن�ئي جديد يف  اإجن�ز  حتقيق 
قط�ع الرع�ية ال�صحية الإم�راتي. 
ون���ح���ث امل���واط���ن���ن الإم����رات���ي���ن 
امل�ص�ركة  اإىل  الأع��م���ر  جميع  م��ن 
بن�ء  يف  وامل�ص�همة  ال��ربن���م��ج،  يف 
لالأجي�ل  ���ص��ح��ة  اأك����رث  م�صتقبل 
حجم  اأ����ص���ع���دن����  واإذ  ال����ق�����دم����ة. 
لقيه�  ال��ت��ي  الوا�صعة  ال�صتج�بة 
الربن�مج مع اإطالقه يف اأبوظبي، 
مليون  م�ص�ركة  اإىل  نتطلع  ف�إنن� 
�صخ�س �صيلعبون دوراً حموري�ً يف 

اف��ت��ت���ح م���راك���ز اإ���ص���ف��ي��ة اأخ����رى 
اأنح�ء  ال��ع��ي��ن���ت يف ج��م��ي��ع  جل��م��ع 
والأ�صهر  الأ�ص�بيع  خ��الل  البالد 
الق�دمة. و�صيحُطلب من املتطوعن 
ت�صجيل موافقتهم ال�صريحة قبل 
وميكن  الربن�مج.  اإىل  الن�صم�م 
برن�مج  تف��صيل  ع��ل��ى  الإط�����الع 
ذلك  الإم����رات���ي، مب��� يف  اجلينوم 
ال��ك���م��ل��ة ح���ول كيفية  امل��ع��ل��وم���ت 
www. امل����وق����ع  ع����رب  امل�������ص����رك���ة 
 emiratigenomeprogram.ae
اأو عن طريق الت�ص�ل الرقم 800 

.UAE GENOME

احلكم ت�سمن غرامة 90 مليون درهم وم�سادرة 7 اآلف و370 جراما من الذهب

حمكمة غ�سل الأموال باأبوظبي تدين 4 اآ�سيويني و�سركة جموهرات 
بتهم غ�سل الأموال والحتيال على 4 اآلف �سخ�ش

•• اأبوظبي-وام:

اأدانت حمكمة غ�صل الأموال والتهرب ال�صريبي بدائرة الق�ص�ء 
يف اأبوظبي، 4 متهمن من اجلن�صية الآ�صيوية و�صركة مملوكة 
والحتي�ل  الأم����وال  غ�صل  جرمية  ب���رت��ك���ب  املتهمن؛  لأح��د 
وال�صتيالء على  نف�س اجلن�صية  اآلف �صحية من  اأربعة  على 

اأموالهم عن طريق اإيه�مهم ب�ل�صتثم�ر يف جت�رة الذهب.
املتهمن الأربعة؛ )ب ب  كم� ق�صت املحكمة مبع�قبة كل من 
ل، و ج ب ل ، و ك ر �س ، و ج ب اأ (؛ ب�ل�صجن ملدة خم�س �صنوات 
لكل منهم مع اإلزامه بغرامة ع�صرة مليون درهم والإبع�د عن 
على  اعتب�ري�ً  احلكم  اإىل  اإ�ص�فة  العقوبة  تنفيذ  بعد  الدولة 
ال�صركة املدانة واملتخ�ص�صة بتج�رة املجوهرات بتغرميه� مبلغ 
نحو  ت�صمنت  التي  امل�صبوط�ت  وم�ص�درة  درهم  مليون   50
�صبعة اآلف و430 جرام�ً من الذهب عي�ر 18، بلغت قيمته� 

اأكرث من مليون و370 األف درهم.
من جهته� اأكدت دائرة الق�ص�ء يف اأبوظبي اأن �صبط املتهمن 
يف هذه الق�صية وتقدميهم للعدالة ي�أتي يف اإط�ر جهود دولة 

الإم�رات العربية املتحدة يف مك�فحة جرائم غ�صل الأموال.
اجله�ت  ب��ن خمتلف  اجل��ه��ود  بتك�مل  ال���دائ���رة  اأ����ص����دت  ك��م��� 
وق�ئي،  رق���ب��ي  ن��ظ���م  �صمن  وامل���ل��ي��ة  والتنفيذية  الق�ص�ئية 

خالل  من  الوطني  القت�ص�د  حم�ية  يف  بف�علية  �ص�هم  مم� 
احلد من عملي�ت غ�صل الأموال وردع اأي ن�ص�ط م�يل م�صبوه 
ت�صريعي م�يل  بنظ�م  تتمتع  الإم����رات  دول��ة  اأن  اإىل  ..م�صرة 
مك�فحة  ق�ص�ئية متخ�ص�صة يف جم�ل  وبنية  ومرن  متك�مل 

جرائم الأموال.
ك��م��� ط���ل��ب��ت؛ اجل��م��ه��ور ب��ع��دم الن�����ص��ي���ق خ��ل��ف الإع���الن����ت 
الوهمية والغ��راءات الك�ذبة، والإبالغ عن اأي ن�ص�ط م�صبوه 
يف هذا الإط�ر، موؤكدة اأن املجتمع بك�فة فئ�ته م�صوؤول ب�صكل 
اأن  والجتم�عي، حيث  القت�ص�دي  الأم��ن  مب��صر عن حم�ية 
اأنه  اإىل  اإ�ص�فة  اآن،  الإب��الغ هو م�صوؤولية فردية وجم�عية يف 
ي�صكل م�ص�همة حقيقية يف تعزيز قدرة خمتلف اجله�ت املعنية 

على مواجهة هذه اجلرائم مبزيد من الف�علية.
ويف ت��ف������ص��ي��ل ال��ق�����ص��ي��ة؛ ك���ن��ت ال��ن��ي���ب��ة ال��ع���م��ة ق���د اأح�لت 
املتهمن الأربعة اإىل حمكمة اجلن�ي�ت املخت�صة بنظر جرائم 
اأموال  على  وال�صتيالء  الأم���وال  غ�صل  بتهم  الأم���وال  غ�صل 
عن  ك�صفت  ال��ت��ي  ال��ت��ح��ري���ت  على  ب��ن���ء  وذل���ك  عليهم  املجني 
الرتويج  ويعمل على  الأربعة،  املتهمن  ي�صم  ت�صكيل ع�ص�بي 
مملوكة  امل��ج��وه��رات  ل��ت��ج���رة  �صركة  يف  ال��وه��م��ي  لال�صتثم�ر 
به�  اخل������س  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  ب��صتخدام  املتهمن  لأح���د 
امل�صمى " ج اأ م ". كم� بينت التحقيق�ت اأن املتهمن ا�صتهدفوا 

املن�صورات  خ���الل  م��ن  الآ���ص��ي��وي��ة  اجلن�صية  م��ن  ���ص��ح���ي���ه��م 
عرب  ن�صره�  يتم  التي  وامل�ص�بق�ت  والفيديوه�ت  الإع��الن��ي��ة 
امل��وق��ع الل���ك���رتوين وم���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م���ع��ي، وذلك 
ب�إيه�مهم ب�ل�صتثم�ر يف جت�رة الذهب عرب ال�صرتاك ب�ملوقع 
األ��ف��ي درهم  اإل����زام ك��ل م�صرتك ب��دف��ع مبلغ  الل��ك��رتوين م��ع 

مق�بل ال�صرتاك.
املتهمون؛  ا�صتخدمه�  التي  الحتي�لية  الو�ص�ئل  ت�صمنت  كم� 
منح  طريق  ع��ن  ب�مل�ص�ركة  اآخ��ري��ن  ب���إق��ن���ع  امل�صرتكن  اإغ���راء 
يقوم  جديد  م�صرتك  ك��ل  ع��ن  دره��م   1000 مبلغ  امل�صرتك 
املب�لغ  دوران  فكرة  على  يقوم  احتي�يل  اأ�صلوب  وهو   .. بجلبه 
الذين  امل�صرتكن  اأن يح�صل  دون  كل م�صرتك،  املح�صلة من 
بلغ عددهم اأربعة اآلف �صحية؛ على ف�ئدة مق�بل ال�صرتاك 

الذي دفعوه.
اأن حمكمة غ�صل الأموال والتهرب ال�صريبي  جدير ب�لذكر؛ 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  م��ن  ب��ق��رار  ا�صتحداثه�  مت 
الرئ��صة،  ���ص��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن���ئ��ب  نهي�ن 
رئي�س دائرة الق�ص�ء يف اأبوظبي، وذلك يف اإط�ر تنفيذ الأولوية 
ال�صرتاتيجية لدائرة الق�ص�ء، املتمثلة بتعزيز ف�علية وكف�ءة 
اإىل  و���ص��وًل  اجلن�ئية،  العدالة  منظومة  و�صم�ن  التق��صي، 

هدف ق�ص�ء ع�دل ون�جز.

بتوجيهات حاكم الفجرية .. دائرة الأ�سغال 
والزراعة تبداأ تاأهيل منطقة »ال�سرم«

ت�ستمر حتى نهاية اأبريل املقبل

حديقة اأم الإمارات تدعو الزوار خلو�ش جتربة باون�ش 

•• الفجرية - وام: 

الفجرة  وال��زراع��ة يف حكومة  الأ���ص��غ���ل  دائ���رة  ب��صرت 
تعزيز  اإط����ر  يف  الإم������رة،  "ال�صرم" يف  منطقة  ت���أه��ي��ل 
بيئة  "ال�صرم"  ت�صكل  حيث  فيه�،  ال�صي�حي  اجل���ن��ب 

�صي�حية ج�ذبة، ب�صبب طبيعته� اجلبلية املتميزة .
واأك���د �ص�مل املك�صح مدير دائ���رة الأ���ص��غ���ل وال��زراع��ة يف 
املنطقة،  يف  ال�صدر  اأ�صج�ر  �صتزرع  الدائرة  اأن  الفجرة 
ال�صيخ حمد بن  ال�صمو  اأن توجيه�ت �ص�حب  اإىل  لفت� 

الفجرة،  ح�كم  الأعلى  املجل�س  ع�صو  ال�صرقي  حممد 
احل��ف���ظ على  اإىل  ت��ه��دف  وت���أه��ي��ل��ه���،  املنطقة  ب��زراع��ة 
من  ب�أنواع  زراعته�  و  احليوي،  تنوعه�  و�صم�ن  البيئة 

الأ�صج�ر والنب�ت�ت التي تتوافق مع بيئته� الطبيعية .
الأ�صغ�ل  ودائ����رة  ال��ف��ج��رة  ب��ل��دي��ة  اأن  املك�صح  واأو����ص���ح 
ر�ص�ئل  و�صتبث�ن  ال�صدر،  اأ�صج�ر  زراع��ة  على  �صت�صرف�ن 
ت�صير  الطبيعة مع  على  املح�فظة  اإىل  تدعو  توعوية، 
دوري�ت رق�بية، م�صددا على تطبيق الإجراءات الق�نونية 

بحق املخ�لفن والع�بثن ب�لبيئة.

•• اأبوظبي- الفجر: 

دع���ت ح��دي��ق��ة اأم الإم�������رات ال����زوار 
وال�صتمت�ع  ال��ف��ر���ص��ة  اغ��ت��ن���م  اإىل 
بفع�لي�ت بتجربة "ب�ون�س املتنقلة" 
يف الهواء الطلق، والتي ت�صت�صيفه� 

احلديقة حتى نه�ية اأبريل املقبل. 
وك�نت احلديقة قد ا�صتقبلت جتربة 
دي�صمرب  م��ن��ذ  املتنقلة"  "ب�ون�س 
من  اأك��رث  م�ص�ركة  لت�صهد  امل��صي، 
الأعم�ر  زائر من خمتلف   7،300
ب��ت��ج���رب ال��ق��ف��ز احل���ر يف الأج�����واء 
اخل�رجية على مدى ف�صل ال�صت�ء. 
املخت�س  ب�ون�س  عمل  فريق  ويقوم 
ب�إدارة جتربة ب�ون�س املتنقلة ويقدم 
وفق�ً  القفز  يف  للم�ص�ركن  ال��دع��م 
لهم  ويقدمون  مه�راتهم،  مل�صتوى 
اأخرى  مه�رات  تعلم  على  امل�ص�عدة 
احلديقة  ل�����زوار  ومي��ك��ن  ج���دي���دة. 
الت�صلق لديهم عند  اختب�ر مه�رات 
ت�����ص��ل��ق ج����دار ب���ون�����س اخل��������س "ذا 
وول"، وا�صتعرا�س حرك�ت الب�ركور 
كي�س  على  والهبوط  احل��ر،  والقفز 
وت�صجيل  ال���ه���وائ���ي،  ب�ج"  "بيج 

الأهداف يف حلقة "�صالم دنك".  
ب�ون�س يف حديقة  وت�صتقبل جتربة 
اأم الإم�رات الزوار يومي�ً من ال�ص�عة 
منت�صف   12 ح��ت��ى  ���ص��ب���ح���ً   10
ب��ي��ع التذاكر  ال��ل��ي��ل، ح��ي��ث ي��ت��وق��ف 
11 م�ص�ًء. وميكن  يف مت�م ال�ص�عة 
من  التذاكر  على  احل�صول  ل��ل��زوار 
املدخل الرئي�صي للحديقة اأو �صب�ك 

التذاكر املتواجد يف "ب�ون�س". 
كم� تقدم احلديقة للزوار الفر�صة 
اأن�صطة  م���ن  مب���زي���د  ل��ال���ص��ت��م��ت���ع 
ال��ل��ي���ق��ة ال��ب��دن��ي��ة وال��ري������ص��ي��ة من 
خالل احل�صول على "بط�قة الولء 
على  ال���زوار  ت�صجع  للي�قة" وال��ت��ي 
اأ�صلوب حي�ة �صحي ومم�ر�صة  تبني 
ال��ن�����ص���ط ال���ب���دين ب����ن���ت���ظ����م، عرب 
للحديقة،  حم���دود  ل  دخ���ول  م��ن��ح 
املزاي�  م���ن  ب����ق���ة  اإىل  ب����لإ����ص����ف���ة 
املرافق  على  الأخ��رى  واخل�صوم�ت 
واملط�عم  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال��ري������ص��ي��ة 

مول  م�رين�  يف  "ب�ون�س"  وجت����رب 
املتنقلة"  "ب�ون�س  جت��رب��ة  وك��ذل��ك 

املتواجدة يف احلديقة.
اأم الإم������رات ك�فة  وت��ت��خ��ذ ح��دي��ق��ة 
والحرتازية  الوق�ئية  الإج����راءات 
ال��زوار مب�  ل�صم�ن �صحة و�صالمة 
والتب�عد  الكم�م�ت  ارت��داء  ذلك  يف 

الجتم�عي، ف�صاًل عن التزام ك�فة 
ال��ع���م��ل��ن يف احل��دي��ق��ة ب����إج���راءات 
جميع  يف  ال�������ص���الم���ة  وت���ع���ل���ي���م����ت 

الأوق�ت. 
يومي�ً  ال����زوار  احل��دي��ق��ة  وت�صتقبل 
 12 وحتى  �صب�ح�ً   8 ال�ص�عة  م��ن 

منت�صف الليل. 
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العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعــــــــــالن
ب�جور  ال�ص������دة/وادي  ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمق�ولت الع�مه
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:3805727 

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع
ا�ص�فة ح�صن حممد ح�صن �صج�عي العبيديل %1٠٠

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع
حذف نوال �ص�مل مب�رك ه�دي الع�مري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية بخ�صو�س الرخ�صة 
CN ب�ل�صم التج�ري:داميوند كال�س  رقم:2731048 
موتورز - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م ، ب�لغ�ء طلب 

تعديل الرخ�صة واع�دة الو�صع كم� ك�ن عليه �ص�بق�.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�ص�دية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�صر  ت�ريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية بخ�صو�س الرخ�صة 
CN ب�ل�صم التج�ري:حلوي�ت اللوت�س  رقم:1744585 
ك�ن  الو�صع كم�  واع�دة  الرخ�صة  اإلغ�ء  ب�لغ�ء طلب   ،

عليه �ص�بق�.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�ص�دية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�صر  ت�ريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التج�ري:بيوند لإدارة الري��صة ذ.م.م
ق   - البرتولية  اخلدم�ت  منطقة   - ال�صن�عية  ال�صركة:م�صفح  عنوان 

رقم 1/اأ امل�لك/بلدية ابوظبي
CN 1009262 :رقم القيد يف ال�صجل القت�ص�دي

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

- تعين ال�ص�دة/القمة - حم��صبون ق�نونيون ، كم�صفي ق�نوين   2
لل�صركة بت�ريخ:2021/3/11 وذلك بن�ء على قرار حم�صر اجلمعية 

العمومية غر الع�دية املوثق لدى ك�تب العدل ب�لرقم:2105004665 
- ت�ريخ التعديل:2021/3/16

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�صفي 
املعن خالل مدة 45 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التج�ري:اجل�بر للي�قة البدنية ذ.م.م
عنوان ال�صركة:اأبوظبي ، خليفة اأ - جنوب غرب 1 - ق 107 + 108 + 

املري ج�بر  خليفة  عبيد  ال�صيد   112
CN 1063855 :رقم القيد يف ال�صجل القت�ص�دي

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

- تعين ال�ص�دة/القمة - حم��صبون ق�نونيون ، كم�صفي ق�نوين   2
لل�صركة بت�ريخ:2021/3/11 وذلك بن�ء على قرار حم�صر اجلمعية 

العمومية غر الع�دية املوثق لدى ك�تب العدل ب�لرقم:2105004666 
- ت�ريخ التعديل:2021/3/16

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�صفي 
املعن خالل مدة 45 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/موؤ�ص�صة 

الع�مل الذهبي للهواتف املتحركة
رخ�صة رقم:CN 1118358 تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/ال�صليف 

للخ�صروات والفواكه
رخ�صة رقم:CN 1051022 تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/العبور 

للتج�رة الع�مة
رخ�صة رقم:CN 2698891 تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعــــــــــالن
ال�ص������دة/ور�صة  ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ربوع املدينة للحدادة
رخ�صة رقم:CN 2746104 تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعــــــــــالن
ال�ص������دة/ ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ميورك�س الدولية للتج�رة
رخ�صة رقم:CN 1007727 تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/النوادر 

لتج�رة املنتج�ت املعدنية والورقية
رخ�صة رقم:CN 1189794 تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/ت�مي تو 

تي�صت ك�فيه
رخ�صة رقم:CN 2717857 تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعــــــــــالن
ال�ص������دة/البيت  ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الذهبي لل�صي�نة الع�مة
رخ�صة رقم:CN 2726009 تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/املزيونة 

للطب�عة والت�صوير
رخ�صة رقم:CN 1079886 تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/�صكرين 

ت�ور للنقلي�ت وال�صي�نه الع�مه
رخ�صة رقم:CN 2595607 تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/م�صنع 

اأورينت للمنتوج�ت الأ�صمنتية
رخ�صة رقم:IN 1001208 تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعــــــــــالن
عمر  علي  �صعيد  ال�ص������دة/موؤ�ص�صة  ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الين� بطلب  CN للنقلي�ت الع�مة   رخ�صة رقم:1136555 
 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة �صعيد على �ص�مل الكعبى %1٠٠

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف �صعيد على عمر حممد ال�صري�نى
تعديل اإ�صم جت�ري من/ موؤ�ص�صة �صعيد علي عمر للنقلي�ت الع�مة

  SAEED ALI OMAIR GENERAL TRANSPORT EST

اإىل/ ايركرو�س للنقلي�ت الع�مة
AIRCROSS GENERAL TRANSPORT 

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية 
حيث  املدة  هذه  انق�ص�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/ميدفورد لال�صت�ص�رات الهند�صية 

قد تقدموا الين� بطلب  CN - ذ.م.م   رخ�صة رقم:1918775 
تعديل اإ�صم جت�ري من/ ميدفورد لال�صت�ص�رات الهند�صية - ذ.م.م

MEDFORD ENGINEERING CONSULTANCY - L.L.C

اإىل/ ميدفورد خلدم�ت املعدات و الكنرتول ذ.م.م
MEDFORD EQUIPMENT &CONTROL L.L.C

 تعديل ن�ص�ط / اإ�ص�فة تركيب و�صي�نة معدات واأجهزة القي��س والتحكم  332٠٠٠٦
 تعديل ن�ص�ط / حذف ا�صت�ص�رات فى هند�صة الأت�ص�لت  711٠114

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية 
حيث  املدة  هذه  انق�ص�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعــــــــــالن
ملعدات  الفنية  القمة  ال�ص������دة/�صركة  ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الين� بطلب  CN الور�س ذ.م.م  رخ�صة رقم:1200876 

 تعديل ن�صب ال�صرك�ء / رامى زهر ف�صيل ع�ص�ف من 27 % اإىل 49 %

 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة يو�صف غدير العجيد تعيب الكتبى  %51

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف عبده احمد ث�بت �صعيد

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف حممد عمر ن��صيف

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

ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية 

حيث  املدة  هذه  انق�ص�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/ورود ال�صحراء ذ م م

قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�صة رقم:1055542 
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / عبداهلل امل�صعود واأولده للتج�رة الع�مة - ذ م م من �صريك اإىل م�لك
ABDULLA ALMASAOOD & SONS GENERAL TRADING L L C 

 تعديل ن�صب ال�صرك�ء / عبداهلل امل�صعود واأولده للتج�رة الع�مة من ذ م م 99 % اإىل 1٠٠ %
 ABDULLA ALMASAOOD & SONS GENERAL TRADING - L L C

 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف ورثة �صع�ده عبداهلل بن حممد امل�صعود
تعديل �صكل ق�نوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جت�ري من/ ورود ال�صحراء ذ م م
DESERT ROSES L L C

اإىل/ ورود ال�صحراء - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
  DESERT ROSES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ص�دية خالل 
اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -وام:

اع��ت��م��د امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم������رة 
الأ�صبوعي  اجتم�عه  خ��الل  ال�����ص���رق��ة 
ال�صيخ  �صمو  برئ��صة  ام�س  عقد  ال��ذي 
�صلط�ن بن حممد بن �صلط�ن الق��صمي 
ويل عهد ون�ئب ح�كم ال�ص�رقة رئي�س 
للم�صتفيدين  الأوىل  الق�ئمة  املجل�س 
من حتول قرار الدعم ال�صكني من فئة 
 2021 القر�س اإىل فئة املنحة ل�صنة 
قدره  مببلغ  م�صتفيدا   61 وع��دده��م 
األف درهم توزعت  18 مليون� و900 
ا�صتكم�ل  اأو  جديد  بن�ء  اأغ��را���س  على 
خمتلف  يف  م�صكن  و�صي�نة  اإ�ص�فة  اأو 
م��دن وم��ن���ط��ق الإم�����رة وذل���ك تنفيذا 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص���ح��ب  ل��ت��وج��ي��ه���ت 
الق��صمي  حممد  بن  �صلط�ن  الدكتور 
ع�صو املجل�س الأعلى ح�كم ال�ص�رقة . 

ح�صر الجتم�ع - الذي عقد يف مكتب 
عبداهلل  ال�صيخ  �صمو   - احل���ك��م  �صمو 
ن�ئب  الق��صمي  �صلط�ن  ب��ن  �ص�مل  ب��ن 
املجل�س  رئي�س  ن���ئ��ب  ال�����ص���رق��ة  ح���ك��م 

من  ع���ددا  املجل�س  وب��ح��ث  التنفيذي. 
املدرجة  اله�مة  املو�صوع�ت احلكومية 
واملتعلقة  اجلل�صة،  اأعم�ل  ج��دول  على 
خمتلف  يف  ال�ص�ملة  التنمية  بتحقيق 

املج�لت والأ�صعدة مب� يخدم املواطنن 
ال�ص�رقة.  اأر��������س  ع���ل���ى  وال���ق����ط���ن���ن 
املقدمة  امل�����ذك�����رة  امل���ج���ل�������س  ون����ق�������س 
واملتعلقة  الب�صرية  امل����وارد  دائ���رة  م��ن 

بيئة  العمل وتوفر  بتطوير منظومة 
الدوائر  يف  للع�ملن  املن��صبة  العمل 
واأبدى  املحلية،  والهيئ�ت  واملوؤ�ص�ص�ت 
امل��ج��ل�����س ع����ددا م���ن امل��الح��ظ���ت حول 
امل��ذك��رة ووج��ه ال��دائ��رة بت�صمن هذه 
م���ع اجله�ت  وال��ت��ن�����ص��ي��ق  امل���الح���ظ����ت 
امل��ع��ن��ي��ة. واط��ل��ع امل��ج��ل�����س ع��ل��ى جدول 
ل��دور النعق�د   13 ال���  اأع��م���ل اجلل�صة 
الت�صريعي  الف�صل  من  الث�ين  الع�دي 
لإم�رة  ال�صت�ص�ري  للمجل�س  الع��صر 
اخلمي�س  ي��وم  �صتعقد  والتي  ال�ص�رقة 
املوافق 18 م�ر�س 2021، و�صين�ق�س 
ف��ي��ه��� م�����ص��روع ق���ن��ون ب����إع����دة تنظيم 
ومت  ال�ص�رقة.  اإم����رة  يف  ال�صرطة  ق��وة 
جملة  من�ق�صة  اأي�����ص���ً  اجلل�صة  خ��الل 
ب�ل�ص�أن  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل���و����ص���وع����ت  م����ن 
ب�ص�أنه�  املجل�س  واتخذ  ل��الإم���رة  الع�م 

القرارات املن��صبة.

اللجنة القن�سلية الإماراتية الربيطانية تعقد دورتها الثامنة
•• اأبوظبي -وام:

عقدت اأم�س اأعم�ل الدورة الث�منة للجنة القن�صلية الإم�راتية - الربيط�نية 
عن بعد عرب تقنية الت�ص�ل املرئي.

تراأ�س الجتم�ع من ج�نب دولة الإم���رات �صع�دة في�صل لطفي، وكيل وزارة 
م�ص�عد لل�صوؤون القن�صلية يف وزارة اخل�رجية والتع�ون الدويل، فيم� تراأ�س 
اجل�نب الربيط�ين �صع�دة جنيفر اأندر�صون، مديرة قط�ع ال�صوؤون القن�صلية 
يف وزارة اخل�رجية والكومنويلث .. و�ص�رك يف الجتم�ع ممثلون عن اإدارات 
وزارة اخل�رجية والتع�ون الدويل و وزارة الداخلية والهيئة الحت�دية للهوية 
واجلن�صية ووزارة العدل والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم�ت والهيئة 

الع�مة للطران املدين ووزارة ال�صحة يف دولة الإم�رات، اإىل ج�نب ممثلن 
عن اجله�ت املخت�صة يف اململكة املتحدة.

ونقل �صع�دة في�صل لطفي حتي�ت �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهي�ن وزير 
البلدين  الثن�ئية بن  العالق�ت  بعمق  واإ�ص�دته  الدويل  والتع�ون  اخل�رجية 
هذا  يف  والنج�ح  ب�لتوفيق  اأمني�ته  �صع�دته  نقل  كم�  القن�صلي،  امل��ج���ل  يف 
الجتم�ع. وخالل الجتم�ع، بحث اجل�نب�ن عددا من املو�صوع�ت القن�صلية 
امل�صرتكة بن البلدين، وخطط مت�بعته� وتطويره� اإ�ص�فة اإىل من�ق�صة �صبل 

تعزيز التع�ون القن�صلي امل�صرتك بن الإم�رات العربية املتحدة وبريط�ني�.
الإم�رات  دول��ة  واهتم�م  حر�س  الجتم�ع  خالل  لطفي  في�صل  �صع�دة  واأك��د 
وتوجه�ت  طموح�ت  يعك�س  مب���  البلدين،  ب��ن  العالق�ت  وتطوير  بتعزيز 

الإم���رات وبريط�ني� �صهدت  الثن�ئية بن  العالق�ت  اإن  العلي�، وق�ل  القي�دة 
ب�صورة  اأ�صهمت  الع�ملية،  "كوفيد19-"  ج�ئحة  بداية  منذ  نوعية  نقالت 
امل�صتوى  على  ���ص��واء  ق��دم���ً  به�  وامل�صي  ال��ع��الق���ت  ه��ذه  تر�صيخ  يف  مب��صرة 
املتحدة وبريط�ني�  العربية  الإم���رات  اأن دولة  اأكد  .. كم�  الع�ملي  اأو  الثن�ئي 
تربطهم� عالق�ت قوية ورا�صخة ق�ئمة على ت�ريخ طويل وعريق ومبنية على 

العديد من امل�ص�لح امل�صرتكة.
ويف اإط�ر حر�س دولة الم�رات العربية املتحدة على تكثيف تع�ونه� الدويل 
وتعزيز اجلهود امل�صرتكة بن الدول ملواجهة انت�ص�ر فرو�س كورون� امل�صتجد 
وزارة  ب��ن  تف�هم  م��ذك��رة  توقيع   2020 اأب��ري��ل   4 يف  مت  "كوفيد19-"، 
اخل���رج��ي��ة وال��ت��ع���ون ال���دويل ل��دول��ة الإم�����رات و وزارة اخل���رج��ي��ة و�صوؤون 

ب�ص�أن  ال�صم�لية  واإيرلندا  العظمى  لربيط�ني�  املتحدة  للمملكة  الكومنولث 
ل��ل��رع���ي��� ال��ربي��ط���ن��ي��ن خ���الل ف���رتة تعليق الرحالت  رح���الت ال��رتان��زي��ت 
الربيط�نين  الرع�ي�  ت�صهيالت لإج��الء  ال��ذي قدم  الأم��ر  للرك�ب،  اجلوية 

عرب مط�رات دولة الإم�رات يف الظروف ال�صتثن�ئية.
من ج�نبه�، اأثنت �صع�دة جنيفر اندر�صون على تطور العالق�ت الثن�ئية بن 
البلدين خالل ال�صنوات امل��صية، خ��صة يف جم�ل التع�ون القن�صلي وخالل 
اأزمة كوفيد19- الع�ملية ب�صكل خ��س. كم� اأ�ص�دت بتجربة دولة الإم�رات يف 
اإىل  اأن بالده� تطمح  الرائدة، موؤكدًة  التج�رب  املج�ل، والتي تعد من  هذا 
تطوير التع�ون وتب�دل اخلربات مع الإم�رات يف هذا املج�ل، مب� يعود ب�لنفع 

على مواطني البلدين، ويعزز العالق�ت الثن�ئية بن البلدين ال�صديقن.

•• عجمان-وام: 

اأك�����د ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع���م����ر ب���ن حميد 
رئي�س  ع��ج��م���ن  ع��ه��د  ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
الم�رات  دول��ة  ان  التنفيذي  املجل�س 
حققت الري�دة يف املنظومة التعليمية 
بف�صل  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  وال�����ص����ت����دام����ة 
والدعم  وامل��ت��ن���م��ي  الكبر  اله��ت��م���م 
املتوا�صل من القي�دة الر�صيدة والتي 
وكل  املعلم  ل��دور  كبرة  اهمية  ت��ويل 
ت��ق��دي��ر واح����رتام مل��� ي��ب��ذل��ه يف اجن�ز 
مه�مه بكل اقتدار واإك�ص�ب التعليم يف 
دولة الإم�رات خ�صو�صية متميزة عن 
الجي�ل  وتخريج  ال��دول  من  غره� 
وتطور  بن�ء  يف  امل�ص�ركة  على  الق�درة 

والرتق�ء ب�لوطن.
�صموه مبكتبه  لق�ء  ذل��ك خ��الل  ج���ء 
ب������دي������وان احل������ك�����م جم����م����وع����ة من 
عجم�ن  ام����رة  يف  ال��ق��دام��ى  املعلمن 
..وق�ل اإن املعلم ي�صكل ع�صب العملية 
التعليمية ومنطلق� لي تطور من�صود 
ومب�دئ  مف�هيم  لتكر�س  عنه  نبحث 
عدة وتوثق ملرحلة جديدة من العمل 
الذي  املتج�ن�س  والرتبوي  التعليمي 

يتوافق مع اآخر امل�صتجدات الع�صرية 
التعليم  قط�ع  يف  احل��صل  واحل��راك 
يت�صق مع  امل��ت��ق��دم��ة ومب����  ال����دول  يف 

املتطلب�ت احل�ص�رية.
الك�در  ب����دور وف�����ص��ل  ���ص��م��وه  وا����ص����د 
التعليمي الذي كر�س جهوده يف �صبيل 
املعلمن  وب����دور  ب�لتعليم  الرت���ق����ء 
الوائ����ل ال��ذي��ن ا���ص�����ص��وا وع��م��ل��وا بكل 
ب�ملدر�صة  ل���الرت���ق����ء  ومت��ي��ز  اق���ت���دار 

الم�راتية.
واط����ل����ع ����ص���م���وه خ�����الل ال���ل���ق����ء على 
يف  امل���ع���ل���م  ودور  ال���ت���ع���ل���ي���م  م�������ص���رة 
يف  التعليم  ونظ�م  الرتبوية  العملية 
امل��صي واحل��صر كم� ا�صتمع اىل راأي 
عن  التعليم  ا�ص�ليب  عن  احل��صرين 
واف�صل  و�صلبي�ته  واي��ج���ب��ي���ت��ه  ب��ع��د 

الطرق احلديثة للتدري�س.
حميد  ب��ن  ع��م���ر  ال�صيخ  �صمو  وا���ص���د 

�ص�حب  واه���ت���م����م  ب���دع���م  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
"حفظه اهلل"  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي���ن 
و���ص���ح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم  اآل  را�صد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح���ك��م دبي 
ال�صيخ  ال�صمو  و�ص�حب  اهلل"  "رع�ه 
عهد  ويل  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي 

ال�����ص��م��و حك�م  واأ����ص���ح����ب  امل�����ص��ل��ح��ة 
الم������رات ال��ذي��ن ي��ول��ون ك��ل مب�درة 
جديدة اأثبتت فع�ليته� وقدرته� على 
التعليم يف  الف�رق يف م�صرة  اإح��داث 
ال���دول���ة ك��ل اله��ت��م���م مم��� ي�صهم يف 
الرتبوي  امل��ي��دان  يف  التميز  حتقيق 
مزود  واع���د  ا�صتثن�ئي  ج��ي��ل  لإع����داد 
بن�ء  ب��ف���ع��ل��ي��ة يف  وي�����ص��ه��م  ب���مل��ع��رف��ة 
املراتب  لتحقيق  امل��ع��ريف  الق��ت�����ص���د 

الأوىل ع�ملي�.
النوعية  ب���ل��ن��ق��ل��ة  ����ص���م���وه  واأث�����ن�����ى 
امل���در����ص���ي���ة  ال���ب���ي���ئ���ة  اجل������دي������دة يف 
ت�صهده�  التي  الال�صفية  والأن�صطة 
وبجهود  ب�لدولة  التعليمية  العملية 
لتطوير  ال��رتب��ي��ةوال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة 
للطلبة  والتوجيه  الإر���ص���د  منظومة 
وغره� الكثر واع��داد املعلمن على 
اأ�ص�س من العلم والأ�ص�ليب الرتبوية 
احل��دي��ث��ة ك��م��� اأث��ن��ى ���ص��م��وه ع��ل��ى دور 
امل���دار����س ال��ع���م��ة واخل������ص��ة يف دعم 
كر�صت  وال���ت���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل�������ص���رة 
جهوده� يف الرتق�ء ب�أ�ص�ليب التعليم 
وك���ف����ءات معلميه�  ق����درات  وت��ط��وي��ر 
اأن تطوير  ذات���ه  ال��وق��ت  ..م���وؤك���دا يف 

وذلك  اأولوية  املعلم  ومه�رات  ق��درات 
لتعزيز  امل�صتمر  التدريب  خ��الل  من 
���ص��م���ت امل��ع��ل��م امل���ه����ري���ة ال���ق����در على 
كل  �صموه  ..و�صكر  جديد  كل  تقدمي 
معلم ومعلمة مل� قدموه من جهود يف 

�صبيل الرتق�ء ب�مل�صتوى التعليمي.
واأعرب احل�صور من املعلمن القدامي 
عن �صع�دتهم بلق�ء �صموه ..موؤكدين 
ان حر�س القي�دة الر�صيدة يف الم�رات 
على مواكبة النهج الع�ملي احلديث يف 
النظ�م التعليمي واملدر�صي ج�ء ليلبي 
متطلب�ت الع�صر والتقني�ت احلديثة 
مع الحتف�ظ ب�خل�صو�صية الالزمة 

هذا  وان  الأ���ص��ي��ل  العربي  للمجتمع 
الم�راتية وحف�ظه�  املدر�صة  م� ميز 
تن�صئة  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال����ص����ل���ة  ع��ل��ى 
العربية  القيم  م��ب���دي  على  الأج��ي���ل 
ال��را���ص��خ��ة ..ون���وه���وا ب���ل��دور الكبر 
اآب�ء  الذي يقوم به اولي�ء المور من 
واأمه�ت يف دعم جهود املعلم يف ر�ص�لته 
ي��ل��ق���ه م���ن تقدير  احل�����ص���ري��ة وم����� 
م�صرة  ك��ب��ري��ن��وت��دع��م��ه���  واح�����رتام 

الرتبية والتعليم يف املجتمع�ت.
ويف خت�م اللق�ء كرم �صمو ال�صيخ عم�ر 
بن حميد النعيمي املعلمن القدامي 
على م��� ق���م��وا ب��ه م��ن عمل جليل يف 

و�صع الأ�ص�س ال�صليمة ترقى بقدرات 
وامليدان  التعليم  ودع���م  ال��رتب��وي��ن 
الرتبوي والرتبوين وحفز املتميزين 

واملم�ر�ص�ت الرتبوية املبدعة.
الدكتور  ال�صيخ  مع�يل  اللق�ء  ح�صر 
م�جد بن �صعيد النعيمي رئي�س ديوان 
احل�كم و�صع�دة عبداهلل اأمن ال�صرف�ء 
امل�صت�ص�ر بديوان احل�كمو�ص�مل �صيف 
املطرو�صي ن�ئب مدير الديوان واأحمد 
ابراهيم الغمال�صي رئي�س مكتب ويل 
العهد ويو�صف حممد النعيمي مدير 
وال�صي�فة وعدد من  الت�صريف�ت  ع�م 

كب�ر امل�صوؤولن.

•• دبي –الفجر:

يف اإط�����ر ح��ر���ص��ه ع��ل��ى ال��ت��وا���ص��ل مع 
اأن�صطته،  يف  امل�����ص��ت��ه��دف��ة  الأط������راف 
املوؤ�ص�ص�ت  لرفد  الف�عل  دوره  واإب��راز 
والق�نونية  وال��ع��دل��ي��ة  ال��ق�����ص���ئ��ي��ة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������رات  دول���ة  يف 
اأعلن معهد  املوؤهلة،  الب�صرية  ب�ملوارد 
دبي الق�ص�ئي عن الحتف�ل ب�ليوبيل 
�صع�ر  حت�����ت  ل���ت����أ����ص���ي�������ص���ه  ال���ف�������ص���ي 
وبهم   ... بداأن�  واملعرفة  "ب�لتدريب 
من  حملة  اإط���الق  و�صيتم  ن�صتمر". 
الفع�لي�ت والأن�صطة يف هذه املن��صبة، 
لت�صليط املزيد من ال�صوء على روؤيته 
واإبراز  امل�صتقبلية،  واأهدافه  ور�ص�لته 
اجل���ه���ود وال����ربام����ج مل��خ��ت��ل��ف اإدارت�����ه 

واأق�ص�مه طوال م�صرته الطويلة.
وك�ن املعهد قد ت�أ�ص�س مبوجب الق�نون 
من  ال�ص�در   1996 ل�صنة   )1( رقم 

�ص�حب ال�صمو ح�كم دبي، وتعديالته، 
ب�ل�صخ�صية  تتمتع  ع���م��ة  كموؤ�ص�صة 
الق�نونية،  والأه���ل���ي���ة  الع���ت���ب����ري���ة 
ويتبع املعهد املجل�س الق�ص�ئي لإم�رة 
من  ع��دد  على  املعهد  وي�صتمل  دب���ي. 
يف  جميعه�  اأ���ص��ه��م��ت  ال��ت��ي  الإدارات 
ال�صرتاتيجية  املعهد  خطط  تنفيذ 
برامج  توفر  اأهمه�  ومن  وبراجمه، 
ال��ت��دري��ب ال��ت���أه��ي��ل��ي وال��ع��م��ل��ي. وفق 
حمددة.  واأه����داف  وم�����ص���ق���ت  خطط 
من  اإط������ر  يف  امل��ع��ه��د  اإدارات  وت��ع��م��ل 
غ�ي�ته،  لتحقيق  امل��ت��ك���م��ل  ال��ت��ن���غ��م 
وم��ن اأب��رزه��� ت��ق��دمي خ��دم���ت ت�أهيل 
الق�ص�ئي،  للعمل  امل��واط��ن��ة  ال��ك��وادر 
حيث رفد املعهد املوؤ�ص�ص�ت الق�ص�ئية 
التي  ال��ك��وادر  من  ب�لعديد  والعدلية 
تتبواأ العمل الق�ص�ئي والق�نوين بكل 
مقدرة ومتيز. كم� اأن املعهد اأ�صبحت 
الن�صر  ع�����مل  م��ت��م��ي��زة يف  م��ك���ن��ة  ل���ه 

ت�صريع�ت  ك�فة  يوفر  حيث  الق�نوين 
دولة الإم�رات ح�صب اأخر التعديالت 
ب���ه���دف ن�����ص��ر ال����وع����ي ال���ق����ن���وين يف 
براجمه  م����ع  وت�����ص��ت��ه��دف  امل��ج��ت��م��ع 
�صرائح  ك���ل  وال���ت���وع���وي���ة  ال��ق���ن��ون��ي��ة 
مه�رات  لإك�����ص���ب��ه��م  ���ص��ع��ي���ً  امل��ج��ت��م��ع 
املعهد  ويحر�س  ومعرفية.  ق�نونية 
وال�صراكة  ال��ت��ع���ون  ج�صور  بن�ء  على 
الق�نونية  وال���دوائ���ر  امل��وؤ���ص�����ص���ت  م��ع 
الع�م  ال��ق��ط���ع��ن  يف  والأك�����دمي����ي����ة 
واخل��س. ومع العديد من املوؤ�ص�ص�ت 
خ������رج ال����دول����ة. ل���ت���ب����دل اخل�����ربات.  
وتعليق�ً على هذه املن��صبة، ق�ل �صع�دة 
ال�صميطي،  جم�ل  الدكتور  الق��صي 
الق�ص�ئي:  دب����ي  م��ع��ه��د  ع�����م  م���دي���ر 
ع�م�ً   25 مب������رور  الح���ت���ف����ل  "اإن 
يحملن�  املعهد  م�صرة  ان��ط��الق  على 
م�صرتن�،  يف  رئي�صية  حم��ط���ت  اإىل 
اإجن�زاتن�  اأب���رز  خالله�  م��ن  لنقتفي 

وم���� ح��ق��ق��ن���ه م���ن ق���ف���زات ن��وع��ي��ة يف 
ن�صتعر�س  وع���ن���دم����  امل����ج�����ل.  ه�����ذا 
النوعية  براجمن�  م��ن  اله�ئل  ال��ع��دد 
اأبن�ء  م��ع  وت��وا���ص��ل��ن���  وامل��ت��خ�����ص�����ص��ة. 
املعهد من اخلريجن الذين يتبووؤون 
مك�نة رفيعة يف موؤ�ص�ص�تن� الق�نونية 
فخر  يحدون�  والعدلية،  والق�ص�ئية 
اكت�صبوا  واأنهم  ل�صيم�  بدورن�،  كبر 
الدرا�صة  م���ن  وق���درات���ه���م  خ��ربات��ه��م 
ب�ملعهد وعرب �صقل مواهبهم بربامج 
طوال  لهم  امل��ت��وف��ر  امل�صتمر  التعليم 
ال����دور  اإىل ج����ن���ب الإ����ص���ه����م  ال����ع�����م، 
تزويد  على  القدرة  للمعهد يف  الب�رز 
ال�صلطة  ب���أع�����ص���ء  امل��ج��ت��م��ع���ت  ه���ذه 
ال��ق�����ص���ئ��ي��ة م���ن م���واط���ن���ي ال���دول���ة، 
ال�صرتاتيجي�ت  م���ع  ي��ت��ن������ص��ب  مب���� 
ال��وط��ن��ي��ة ذات ال�����ص��ل��ة، وال��ع��م��ل وفق 
روؤية قي�دتن� احلكيمة. وبال �صك ف�إن 
ه��ذه امل��ن��ج��زات امل��رتاك��م��ة تعد نقطة 

اأرح�����ب وبرامج  اآف������ق  ن��ح��و  ان���ط���الق 
والبتك�ر،  التميز  على  تقوم  جديدة 
من خالل م�صتجدات العمل الق�نوين 
والق�ص�ئي الق�ئم على تقني�ت الذك�ء 
املتقدمة.  وال���ع���ل���وم  ال����ص���ط���ن����ع���ي 
املوؤ�ص�ص�ت  من  �صرك�ئن�  مع  ب�لتع�ون 
وخ���الل  والق�ص�ئية".  ال��ق���ن��ون��ي��ة 
ال�صنوات اخلم�س والع�صرين امل��صية، 
واقع�ً  روؤي��ت��ه  ترجمة  يف  املعهد  جن��ح 
للتميز  اإقليمي�ً  مركزاً  اأ�صبح  اأن  بعد 
الق�نوين والعديل، ومتكن من خالل 
املجتمع  اأع�����ص���ء  ت��زوي��د  م��ن  ر�ص�لته 
التدريب  ب�أف�صل م�صتوي�ت  الق�نوين 
التطوير  على  وم�ص�عدتهم  امل��ه��ن��ي، 
احلديثة  املعرفة  لإك�ص�بهم  امل�صتمر 
منظومة  م��ن  ان��ط��الق���ً  ال�صلة،  ذات 
الثقة  على  الق�ئمة  املوؤ�ص�صية  القيم 
والحرتافية والبتك�ر. وبف�صل ذلك 
كله، ا�صتحوذ املعهد على ثقة �صرك�ئه، 

من  العديد  اإىل  التو�صل  ج�نب  اإىل 
التف�هم  ومذكرات  ال�صراكة  عالق�ت 
مع موؤ�ص�ص�ت اإقليمية وع�ملية للتع�ون 
وت��ب���دل اخل���ربات م��ن خ��الل الوفود 

الزائرة.
على  احلملة  ب�إطالق  املعهد  و�صيقوم 
�صفح�ت قنوات التوا�صل الجتم�عي 
"تويرت" و "اإن�صتغرام"، و�صيطلب من 
املتعلقة  ق�ص�صهم  م�ص�ركة  املت�بعن 

الق�ص�ئي،  دب��ي  معهد  يف  ب���ل��ت��دري��ب 
ب��صتخدام و�صوم خ��صة بهذه املن��صبة 
مثل  والإجنليزية،  العربية  ب�للغتن 
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للف�ئزين  امل���ع���ه���د  و����ص���ي���خ�������ص�������س 

ع��دد من  اأك��رب  الذين يح�صلون على 
الإعج�ب�ت وامل�ص�رك�ت، جوائز وهداي� 
املعهد.  ر�ص�لة  مع  لتف�علهم  تكرمي�ً 
والإعالن  للحملة  ال��رتوي��ج  وب��ه��دف 
�صع�راً  املعهد  ا�صتحدث  امل�ص�بقة،  عن 
ذلك،  على  وع��الوة  للمن��صبة.  خ��ص�ً 
ب�إهداء  ال��ق�����ص���ئ��ي  دب����ي  م��ع��ه��د  ق�����م 
جمموعة كتب مكونة من 25 عنوان�ً 

لأول 25 زائراً للمعهد.

عمار النعيمي: المارات حققت الريادة يف املنظومة التعليمية

حتت �سعار بالتدريب واملعرفة بداأنا ... وبهم ن�ستمر

معهد دبي الق�سائي يحتفي باإجنازاته على مدى 25 عامًا

•• عجمان- الفجر:

عقد جمل�س اإدارة هيئة النقل يف عجم�ن اجتم�عه العتي�دي 
افرتا�صي�ً عرب تقنية الت�ص�ل املرئي برئ��صة �صع�دة حممد 
عبد اهلل بن علوان رئي�س جمل�س الإدارة وبح�صور اأع�ص�ء 
التنفيذين.  وامل��دراء  للهيئة  الع�م  واملدير  الإدارة  جمل�س 
الدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  رح����ب   ، الج���ت���م����ع  م�����ص��ت��ه��ل  ويف 
وموظفيه�،  الهيئة  اإدارة  ج��ه��ود  على  واأث��ن��ى  ب���لأع�����ص���ء، 
على  ل��الط��الع  ال��دائ��م  و�صعيهم  املتميز  ب���أدائ��ه��م  م�صيداً 
والإنت�جية.   الأعم�ل  ا�صتمرارية  ل�صم�ن  امل�صتجدات  اآخر 
الت�صغيلية  اخلطة  على  الج��ت��م���ع  خ��الل  املجل�س  واط��ل��ع 
�صمن  م��وؤخ��راً  تد�صينه�ً  مت  وال��ت��ي  اجل��دي��دة   للح�فالت 

خطة الهيئة ل�صتحداث خطوط جديدة �صواء داخل اإم�ره 
املجل�س  اأحُحيط  كم�  الأخ���رى،  الإم����رات  ب�جت�ه  اأو  عجم�ن 
علم�ً ب�إ�ص�فة اخت�ص��ص�ت الطران املدين اإىل هيئة النقل 
جمل�س  وا�صتعر�س  ال�ص�أن.   بهذا  ال�ص�در  للمر�صوم  وفق�ً 
الع�م  خ��الل  الهيئة  تنفذه�  ال��ت��ي  امل�����ص���ري��ع  اأه���م  الإدارة 
اجل�ري يف اإط�ر خطته� التطويرية التي ت�صعى من خالله� 
لتقدمي اأف�صل اخلدم�ت للجمهور، مب� يتوافق مع الروؤية 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة حل��ك��وم��ة ع��ج��م���ن.  ويف خ��ت���م الجتم�ع، 
وتقديره  �صكره  ع��ن  الإدارة  جمل�س  رئي�س  �صع�دة  اأع���رب 
لفريق العمل يف الهيئة على جهودهم الكبرة، موؤكداً ثقته 
الهيئة  تقدمه�  التي  ب�خلدم�ت  الرتق�ء  على  قدرتهم  يف 

اإىل اأف�صل امل�صتوي�ت ووفق�ً لأحدث املع�ير.

•• العني - الفجر

امل���ت���ح���دة وج�معة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم����������رات  ت�����ص��ع��ى ج���م��ع��ة 
ك�ليفورني� –بركلي- يف الولي�ت الأمريكية املتحدة منذ 
اأفرزت  وال��ت��ي   ،2018 اأكتوبر  يف  ت��ع���ون  اتف�قية  توقيع 
افتت�ح "خمتربات ابتك�ر املواد" يف فرباير 2019 يف ق�صم 
الكيمي�ء بكلية العلوم، لتخدم �صريحة خمت�صة من الطلبة 
اإىل  ال�صراكة  ه��ذه  ت��ه��دف  حيث  اجل���م��ع��ة،  يف  والب�حثن 
تعزيز اإجراء البحوث ذات امل�صتوى العلمي الرفيع وتدريب 
الب�حثن العلمين من الكلي�ت املختلفة يف ج�معة الإم�رات 
العربية املتحدة يف جم�ل علوم الن�نو والهند�صة الن�نوية 

والكيمي�ء والفيزي�ء وعلوم املواد والعلوم التطبيقية.
ومت ت�أ�صي�س هذه ال�صراكة الع�ملية على عدٍد من التف�قي�ت 
الأجندة  م�صتهدف�ت  حتقيق  يف  احلكومة  ج��ه��ود  لتدعم 
ال��وط��ن��ي��ة ل���روؤي���ة الإم��������رات 2021 وم��ئ��وي��ة الإم������رات 
تنظيم  اأه��م��ه���  وم���ن  ���ص��ري��ع��ة  ال��ن��ت���ئ��ج  ل��ت��ك��ون   .2071
�صيعلن عنه� عند حت�صن  التي  للعلوم  الع�ملية  القمة  عقد 
الأو�ص�ع ال�صحية الع�ملية، والتي �صبق ومت ت�أجيله� ب�صبب 

ج�ئحة كوفيد19. 
ومن اأحدث امل�صتجدات يف التع�ون بن اجل�معتن اتف�قي�ت 
�صبتمرب  يف  توقيعه�  مت  وال��ت��ي  والإر����ص����دات  ال�صت�ص�رات 
2020 حيث تهدف ه�ت�ن التف�قيت�ن اإىل تعزيز التع�ون 
يف  قوية  حملية  درا�صية  منحة  وت�أ�صي�س  املوؤ�ص�صتن  بن 
جم�ل علوم املواد، وهو اأحد جم�لت البحث يف كلية العلوم 
بج�معة الإم�رات العربية املتحدة، اإ�ص�فة اإىل مركز ابتك�ر 
 – ك�ليفورني�  ج�معة  و  الإم������رات  جل�معة  ال��ت���ب��ع  امل���واد 
بركلي ملن�صورات الربوفي�صور عمر ي�غي املتعلقة بج�معة 

الإم�رات ب�عتب�ره ت�بًع� لل�صراكة بن اجل�معتن.
ت�صكيل  يف  ال�صروع  مت  اجل�معتن  ب��ن  للعالقة  وت��ع��زي��زاً 
�صيعزز مك�نة  الذي  الدويل الفرتا�صي  العلمي  التح�لف 
�ص�رك  حيث  والن�صر،  البحث  جم���ل  يف  الإم�����رات  ج�معة 
حتى الآن يف هذه البحوث امل�صرتكة الت�بعة لهذه ال�صراكة 
5 من طلبة  و  التدري�س،  15 ع�صوا من هيئة  يق�رب  م� 
 20 م��ن  واأك���رث  امل�ج�صتر،  م��ن طلبة   10 و  ال��دك��ت��وراة، 
ط�لب� يف املرحلة اجل�معية من عدة اأق�ص�م علمية خمتلفة 

من كليتي العلوم والهند�صة.

لتقدمي اأبحاث يف علوم النانو وعلوم املواد

�سراكة عاملية بني جامعة الإمارات و جامعة 
كاليفورنيا – بريكلي- الأمريكية 

تنفيذي ال�سارقة يعتمد القائمة الأوىل للم�ستفيدين من حتول 
قرار الدعم ال�سكني من القر�ش للمنحة بقيمة 18.9 مليون درهم

جمل�ش اإدارة هيئة النقل بعجمان يطلع على اخلطة الت�سغيلية للحافالت اجلديدة
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تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع 

 ن��صر ح�صن �ص�ملن عبداهلل الع�مرى من وكيل خدم�ت اإىل م�لك

 تعديل ن�صب ال�صرك�ء 

ن��صر ح�صن �ص�ملن عبداهلل الع�مرى من ٠% اإىل %1٠٠

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف اتهيالم فيتيل عبداهلل

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

ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية 

حيث  املدة  هذه  انق�ص�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/ك�فتري� لند فيو ذ.م.م

قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�صة رقم:2969600 

 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة ديلوار ح�صن حممد ابو ب�ص�ر  %49

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف ديلوار ح�صن حممد ابو ب�ص�ر

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف حممد معن ح�صن �س م راجم�ن على

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

ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية 

حيث  املدة  هذه  انق�ص�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/مركز اإليت الطبي ذ.م.م

قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�صة رقم:1897459 
 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة �صند عزى �صيف �صيف اهلل ال�صندى  %1٠٠

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف عي�صى ابراهيم ج��صم على احلو�صنى
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف مزهر �صبحى �صعد الدين حبيب

تعديل لوحه الإعالن / اإجم�يل من م�ص�حة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل ق�نوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جت�ري من/ مركز اإليت الطبي ذ.م.م
ELITE MEDICAL CENTER L.L.C

اإىل/ مركز اإليت الطبي - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
  ELITE MEDICAL CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ص�دية خالل 
اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/م�ك�س ديزاين لال�صت�ص�رات الهند�صية

قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�صة رقم:2766111 
 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة ي��صر امر احمد حممد احل�صن  %49

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / عبداهلل زيد �صعيد بن ك�صح ال�صميلى من م�لك اإىل �صريك
 تعديل ن�صب ال�صرك�ء / عبداهلل زيد �صعيد بن ك�صح ال�صميلى من 1٠٠ % اإىل %51

تعديل راأ�س امل�ل / من  null اإىل 15٠٠٠٠
تعديل �صكل ق�نوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جت�ري من/ م�ك�س ديزاين لال�صت�ص�رات الهند�صية
MAX DESIGN ENGINEERING CONSULTANCY

اإىل/ م�ك�س ديزاين لال�صت�ص�رات الهند�صية ذ.م.م
MAX DESIGN ENGINEERING CONSULTANCY L.L.C  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ص�دية خالل 
اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/فيكتوري� للمق�ولت الع�مة وال�صي�نة والع�مة

قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�صة رقم:1820977 

 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة عبيد را�صد عبيد حممد الكعبى  %1٠٠

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف را�صد عبيد حممد را�صد الكعبي

تعديل اإ�صم جت�ري من/ فيكتوري� للمق�ولت الع�مة وال�صي�نة والع�مة

VICTORIA CONTRACTING & GENERAL MAINTANANCE

اإىل / موؤ�ص�صة فيكتوري� للمق�ولت الع�مة وادارة العق�رات

VICTORIA FOUNDATION FOR GENERAL CONTRACTING AND REAL ESTATE MANAGEMENT

 تعديل ن�ص�ط / اإ�ص�فة خدم�ت ت�جر العق�رات وادارته� ٦82٠٠٠1

 تعديل ن�ص�ط / حذف �صي�نة املب�ين  43299٠1

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ص�دية خالل 

اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/موؤ�ص�صة حممد منور للنج�رة امل�صلحة

قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�صة رقم:1107331 
تعديل اإ�صم جت�ري من/ موؤ�ص�صة حممد منور للنج�رة امل�صلحة

 MOHAMMAD MUNAWAR REINFORNCE CARPENTRY WORKS 

اإىل/ منجرة حممد منور ح�صن
MOHAMMAD MUNAWAR HUSSAIN CARPENTRY 

تعديل عنوان / من العن العن �صن�عية العن ال�صيد/ بدر ع�مر م�صلم ال�صيعري اإىل العن 
املنطقة ال�صن�عية ليت�ق 4793٦٦ 4793٦٦
ال�صيد ه�دى �ص�مل هيف غريب و اخرين

 تعديل ن�ص�ط / اإ�ص�فة منجرة )ور�س النج�رة(  1٦22٠٠7
 تعديل ن�ص�ط / حذف اأعم�ل النج�رة امل�صلحة  439٠٠٠4

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ص�دية خالل 
اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/ب�ر بول الرواق

قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�صة رقم:2241958 

تعديل مدير/ا�ص�فة ف�يلو دمييرتوف �ص�راليف

تعديل مدير/حذف �ص�تي�س ب�بو جوبين�ت بياليوده�ن

تعديل �صكل ق�نوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل اإ�صم جت�ري من/ ب�ر بول الرواق

AL RAWAQ POOL BAR

اإىل /مطعم نيم بوول ب�ر لوجن - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

NEEM POOL BAR LOUNGE RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ص�دية 

خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعــــــــــالن
ال�ص������دة/�صوبرم�ركت  ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�صويح�ن اجلديدة
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:1131741 

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع
ا�ص�فة حممد عبيد �صعيد املرو�صد ال�صبو�صى %1٠٠

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع
حذف حميده م�صلم عبيد �صعيد الدرعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعــــــــــالن
لالعم�ل  ال�ص������دة/�صي�صكو  ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الكهرب�ئية وال�صحية
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:3003660 

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع
ا�ص�فة عبداهلل حممد مب�رك حممد املن�صوري %1٠٠

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع
حذف حممد علي ن��صر عبداهلل املن�صوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/بر�صتيج فت جيم

CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:2422628 
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع

ا�ص�فة �صليم خمي�س حمد �صعيد اجلنيبي %1٠٠
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع

حذف عبداهلل خمي�س حمد �صعيد اجلنيبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعــــــــــالن
لعم�ل  ال�ص������دة/املدير  ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الين� بطلب اخلر�ص�نة رخ�صة رقم:2697580 
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع

ا�ص�فة عبداملنعم �صالح احمد ح�صن %1٠٠
تعديل وكيل خدم�ت/ا�ص�فة حم�صن عمر ح�صن احل�مد اله��صمي

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع
حذف حم�صن عمر ح�صن احل�مد اله��صمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/لورن�س 

لال�صت�ص�رات تطوير التقني�ت
رخ�صة رقم:CN 2759908 تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ:  ٠1/11/2٠21 املودعة حتت رقم:  342924 
 ت�ريخ اإيداع الأولوية:      ٦ اأغ�صط�س 2٠2٠ 

ب��ص��م:  راديك�ل �صبورت�صك�رز ليمتد
وعنوانه: 24 اإيف�ت واي، بيرتبره، بي ئي3 7بي جي، اململكة املتحدة   

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت: 
�صي�رات ال�صب�ق والأداء.   

الواق�عة ب�لفئة:  12
و�صف العالمة:  العالمة عب�رة عن احلرفن الالتينن  SR  متبوعن ب�لرقم 10

ال�ص��رتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د 

اأو اإر�ص�له ب�لربيد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل 3٠ يوم�ً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  17  مار�ص 2021 العدد 13191

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ:  ٠1/14/2٠21 املودعة حتت رقم:  343243 
 ت�ريخ اإيداع الأولوية:     

ب��ص��م:  �صينوكيم لنتي�ن كو.،ال تي دي.
وعنوانه: رقم 9٦، جي�نغن�ن اأفينيو، بينجي�نغ دي�صرتكت، ه�نغت�صو 31٠٠51 ت�صيجي�نغ بروفين�س، ال�صن    

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت: 
خم�ليط اإخم�د النران؛ مركب�ت اإخم�د النران؛ م�صتح�صرات م�ص�دة للن�ر؛ �ص�ئل رغوي ملك�فحة احلرائق؛ 
م�ص�حيق اإخم�د النران؛ مثبط�ت النران الق�بلة للر�س؛ مركب�ت اإخم�د النران للمب�ين؛ مركب�ت كيمي�ئية 
ملك�فحة احلرائق؛ عوامل اإخم�د النران؛ مثبط�ت النران؛ �صوائل مثبطة للنران؛ مركب�ت تثبيط اللهب؛ 
النران؛ م�ص�حيق  اإخم�د  النران؛ م�ص�حيق  تثبيط  كيم�وي�ت  النران؛  اإخم�د  كيم�وي�ت  اللهب؛  مثبط�ت 

تثبيط النران.
الواق�عة ب�لفئة:  1

و�صف العالمة:  كتبت كلمة  " DUKARE " ب�أحرف لتينية
ال�ص��رتاط�ت:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل 3٠ يوم�ً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  17  مار�ص 2021 العدد 13191

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:
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•• اأبوظبي-الفجر

حت��ت رع���ي��ة ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ��ة ف�طمة 
الن�ص�ئي  الحت���د  رئي�صة  مب�رك  بنت 
الع�م رئي�صة املجل�س الأعلى لالأمومة 
ملوؤ�ص�صة  الأع��ل��ى  الرئي�س  والطفولة 
"اأم الإم�رات"يطلق  التنمية الأ�صرية 
والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
التقني واملهني، اليوم الدورة الع��صرة 
واللي�قة  لل�صحة  امل��رح  مهرج�ن  من 
التي ت�صتمر فع�لي�ته� ملدة   ،  2021
اأربعة اأي�م،  وذلك عرب تقني�ت الت�ص�ل 
الفع�لي�ت  ت��ت��وا���ص��ل  ح��ي��ث  امل���رئ���ي، 
جديدة  نخبة  مت�صمنة  اإل��ك��رتون��ي���ً؛ 
والأن�صطة  ال�صحية  اخل��دم���ت  م��ن 
تن��صب  التي  والرتفيهية  الري��صية 
ب�لتع�ون  وذل��ك  الع�ئلة،  اأف���راد  ك�فة 
املتخ�ص�صة  املوؤ�ص�ص�ت  من  نخبة  مع 

وال�صرك�ء الإ�صرتاتيجين.
�صعيد  م��ب���رك  ال��دك��ت��ور  �صع�دة  وق����ل 
اأب��و ظبي  ع�م مركز  ال�ص�م�صي مدير 
للتعليم والتدريب التقني واملهني؛ اأن 
املركز يعمل من خالل املهرج�ن على 
الر�صيدة،  القي�دة  توجيه�ت  حتقيق 

ب��������ص���ت���ح���داث خم���ت���ل���ف الأ����ص����ل���ي���ب 
الطلبة  لتمكن  ال��الزم��ة  وامل���ب����درات 
واأب����ن�����ء امل��ج��ت��م��ع وك����ف���ة الأج����ي�����ل؛ 
امل�ص�رات  م��ع  الإي��ج���ب��ي  التف�عل  م��ن 
املتخ�ص�صة  واحل���ي����ت���ي���ة  ال�����ص��ح��ي��ة 
واجل�����دي�����دة يف امل���ج���ت���م���ع، ال����ت����ي مت 
ين�صجم  ج����دواه����� مب����  م���ن  ال���ت����أك���د 
الكوادر  ل�صن�عة  ال��دول��ة  ج��ه��ود  م��ع 
الوطنية الق�درة على تلبية متطلب�ت 
وخمتلف   2030 ظ��ب��ي  اأب�����و  روؤي������ة 
اإىل  لفت�  الوطنية،  الإ�صرتاتيجي�ت 
املهرج�ن  م��ن  اجل��دي��دة  ال����دورة  اأن  
من  خ��ر  �صع�ر"الوق�ية  حت��ت  ت��ق���م 
فع�لي�ت  ا���ص��ت��ح��داث  ب��ه��دف  العالج" 
املم�ر�ص�ت  وتنمية  تطوير  على  تعمل 
ي�ص�هم  املجتمع؛ مب�  لأبن�ء  ال�صحية 
يف ب��ن���ء الأج����ي�����ل اجل���دي���دة الأك����رث 
وعي�ً بهذه املم�ر�ص�ت، وذلك ب�لتع�ون 

املوؤ�ص�ص�ت  م����ن  ك���ب���رة  ن��خ��ب��ة  م����ع 
اخلربات  ذات  واخل������ص��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
امل�����ص��ه��ود ل��ه��� يف خم��ت��ل��ف امل���ج����لت 
خ��صة  وال��ل��ي���ق��ة،  ب�ل�صحة  املتعلقة 
يعي�صه�  التي  احل�لية  املرحلة  خ��الل 
ال��ع���مل يف ظ��ل ج���ئ��ح��ة ك��وف��ي��د 19، 

ثق�فة  ن�صر  ع��ل��ى  ال��ت���أك��ي��د  و����ص���رورة 
ب�لإجراءات  وال��دائ��م  ال��راق��ي  ال��وع��ي 
اأبن�ء  وق����ي���ة  ل�����ص��م���ن  الح����رتازي����ة 
امل��ج��ت��م��ع  و���ص��الم��ت��ه��م. واأك����د �صع�دة 
ال�ص�م�صي  ���ص��ع��ي��د  م���ب����رك  ال��دك��ت��ور 
دوراته  ط��وال  املهرج�ن   جن�ح�ت  اأن 
ال��ت�����ص��ع ال�����ص���ب��ق��ة؛ ت��ر���ص��خ م��ك���ن��ت��ه يف 
ب�لدولة،  املجتمعية  الربامج  �صدارة 
ا�صرتاتيجية  اأه��������داف  ي��ح��ق��ق  مب����� 
اأبن�ء  ت��وع��ي��ة  م��ن��ه���  امل������دى؛  ب��ع��ي��دة 
الطبية  التعليمية  ب�مل�ص�رات  املجتمع 
املتخ�ص�صة التي تطرحه� كلية ف�طمة 
ل�"اأبوظبي  الت�بعة  ال�صحية  للعلوم 
التقني" مب� ي�ص�عد ال�صب�ب والفتي�ت 
التي  ال�صحية  امل�ص�رات   اختي�ر  على 
ذات  وطنية  اأجي�ل  تكوين  يف  ت�ص�هم 
م��ع���ي��ر ع���ل��ي��ة اجل�����ودة ق������درة على 
تعي�صه�  التي  التقدم  متطلب�ت  تلبية 

الإم�رات يف ح��صره� وم�صتقبله�. 
ومن جهته ق�ل علي حممد املرزوقي 
التقني"  "اأبوظبي  ع���م  م��دي��ر  ن���ئ��ب 
على  ح���ر����س  امل����رك����ز  اإن  ب�����لإن�����ب����ة، 
الع�م  ه��ذا  املهرج�ن  فع�لي�ت  تنظيم 
الع�ئالت  اأج��ل منح  اإل��ك��رتون��ي���؛ م��ن 
الفر�س الأكرب للم�ص�ركة وال�صتف�دة 

ال��ع������ص��رة م��ن املهرج�ن،  ال����دورة  م��ن 
الأربع�ء  اأي�����م  فع�لي�ته�  ت��ق���م  ال��ت��ي 
الت��صعة  م���ن  وال�����ص��ب��ت  واخل��م��ي�����س 
فيم�  م�����ص���ًء،  الث�منة  وح��ت��ى  �صب�ح�ً 
ظهراً  الث�لثة  م��ن  اجلمعة  ي��وم  تق�م 
وح��ت��ى ال��ث���م��ن��ة م�����ص���ء، ح��ي��ث تتنوع 
ال��ف��ع���ل��ي���ت م��� ب��ن خ��دم���ت �صحية، 

تتوافق  وترفيهية  ري��صية  واأن�صطة 
مع اأعم�ر وميول ك�فة اأفراد الع�ئالت 
املواطنة واملقيمة، وهي اخلدم�ت التي 
املوؤ�ص�ص�ت  من  خمت�رة  نخبة  تقدمه� 
يف  املتخ�ص�صة  والري��صية  ال�صحية 
اأبن�ء  وك���ف��ة  ال�صب�ب  ق���درات  تطوير 

املجتمع.

•• العني - الفجر

الوطن"  ه�����ذا  م�����ص��ت��ق��ب��ل  "اأنتم 
حممد  بنت  �صم�  د.  ال�صيخة  ر�ص�لة 
ب��ن خ���ل��د اآل ن��ه��ي���ن رئ��ي�����س جمل�س 
بن  حم��م��د  ال�صيخ  م��وؤ���ص�����ص���ت  اإدارة 
الثق�فية والتعليمية  اآل نهي�ن  خ�لد 
)اأجي�ل  الف��رتا���ص��ي  امللتقى  خ��الل 
وال�����ذي نظمته  الإم���������رات(  م��ئ��وي��ة 
نهي�ن  اآل  خ���ل��د  ب��ن  حممد  جمعية 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل اح��ت��ف���ء ) بيوم  لأج���ي����ل 
الطفل الإم�راتي( حتت �صع�ر ) حق 
وح�صور  �صموه�  برع�ية     ) اللعب 
اآل  زاي���د  ب��ن  نهي�ن  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ 
ن��ه��ي���ن )ع�����ص��و ال���ربمل����ن الإم����رات���ي 
للطفل(  ال��ع��رب��ي  ال���ربمل����ن  وع�����ص��و 
مث�يل  املتحدثة  احل���وار  اأدارت  وق��د 
الربمل�ن  ال�����ص��ري��دي)رئ��ي�����س  حممد 
مب�ص�ركة  ل���ل���ط���ف���ل(  الإم���������رات��������ي 
من  الأط��ف���ل  املتحدثن  م��ن  نخبة 

ك���ف��ة اأن��ح���ء اإم�����رات ال��دول��ة ومنهم 
مقرر   - املن�صوري  مزنة  )املخرتعة 
ال��ربمل���ن الإم���رات��ي للطفل ، حممد 
 ، ال�صحي  حممد  ف�طمة   ، الأحب�بي 
حممد النقبي ،غ�ية الأحب�بي ،خ�لد 
ال�ص�م�صي  �صعيد  ،ه����زاع  امل��ن�����ص��وري 
ورمي�ن  ال�ص�م�صي  ���ص���مل  اهلل  ،ع��ب��د 
ع����ب����داهلل اإب����راه����ي����م( ه������ذا  وب������داأت  
ف���ع����ل���ي����ت امل���ل���ت���ق���ى ب���رتح���ي���ب من 
بقوله�)  ا�صتهلته�  مث�يل  املتحدثة 
الإم�راتي من��صبة  ميّثل يوم الطفل 
امل�صتقبل  ب���أب��ن���ء  لالحتف�ل  وطنية 
واإب�������راز اإجن��������زات ال���وط���ن يف اإط�����ر 
حقوقهم  ومنحهم  ال��ط��ف��ل،  رع���ي��ة 
الدولة  ق���ّدم���ت  ح��ي��ث  الأ����ص��������ص���ي���ة، 
والدعم،  التمكن  �صبل  ك��ل  للطفل 
ال�صحية  الأنظمة  اأف�صل  له  ووفرت 
توؤّمن  التي  وال��رتب��وي��ة  والتعليمية 
ل���ه ت��ن�����ص��ئ��ة ���ص��ل��ي��م��ة و���ص��ح��ي��ة ، ويف 
والتقدير  ال�صكر  نقدم  املن��صبة  هذه 

ال�صمو  ����ص����ح���ب���ة  اإىل  وال����ع����رف�����ن 
ال�����ص��ي��خ��ة ف���ط��م��ة ب��ن��ت م���ب����رك اأم 
رئي�صة    - اهلل  – حفظه�  الإم������رات 
الرئي�س   - ال��ع���م  الن�ص�ئي  الحت�����د 
الأ�صرية-  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأع��ل��ى 
لالأمومة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ص��ة 
والطفولة على م� تقدمه من  جهد 
حقوق  دع����م  يف  ع��ظ��ي��م  ودور  ك��ب��ر 
الطفل وتنمية احلي�ة الأ�صرية؛ لكي 
وداعمٍة  واآمنٍة  �صحية  بيئة  يف  ينمو 
مب� لديه من قدرات ومه�رات، ومب� 
الإم�����رات،  وط��ن��ه  على  ب�لنفع  ي��ع��ود 
وقد دعت �صمو ال�صيخة د. �صم� بنت 
نهي�ن  عرب بث  اآل  حممد بن خ�لد 
ر�ص�لته� لأطف�ل الإم�رات والتي ج�ء 
ولكم،  بكم  �صعيدة  اأب��ن���ئ��ي   ( فيه�: 
اأراهم  واأن���  الوطن  ب�أبن�ء  و�صع�دتي 
املعرفة؛  ع��ل��ى  ع��ق��ول��ه��م  ي��ف��ت��ح��ون 
فيتعلمون ويخو�صون يف بح�ر العلم 
ب�لعلم  م�����ص��رق  م�صتقبل  اأج����ل  م���ن 

واملعرفة والأخالق والقيم( ثم ق�لت 
واأن�  الوطن  ب�أبن�ء  �صعيدة  اأن���   : لهم 
العلم  ي��ق��ت��ح��م��ون جم������لت  اأراه�������م 
 ، فيتعلمون  امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى  املختلفة 
ب���أن��ك��م جئتم يف زمن  ل��ك��م  و���ص��ع��ي��دة 
التكنولوجي� التي طورت من روؤيتن�  
للحي�ة، وي�صرت لن� املعرفة وجعلته� 
يف  واأ���ص���ف��ت  ب�صهولة(  متن�ولن�  يف 
ي�صهم يف جعل  ذل��ك  كل  اأن  ر�ص�لته� 
اإ�صراقن� يف  اأك��رث  الإم����رات  م�صتقبل 
ظ��ل ق��ي���دت��ن��� احل��ك��ي��م��ة ال��ت��ي جعلت 
عينه�(  اأم�م  دائم�  الإم�راتي  الطفل 
وق�ئلة:)  ب�ملن��صبة  مهنئة  واختتمت 
ك��ل ع����م والإم�������رات ب���أب��ن���ئ��ه��� بخر 
و����ص���ع����دة وجن������ح، واأع����رب����ت يف ذلك  
ت�صمع   وه�����ي  ���ص��ع���دت��ه���  م�����دى  ع����ن 
 ، وطموح�تهم  اأحالمهم   و  اأراءه���م 
م�صرة اإىل اأنهم  م�صتقبل الإم�رات، 
اأح���الم���ه���م  ي���ح���ق���ق���وا  اأن  م��ت��م��ن��ي��ة 
واأه���داف���ه���م، وي���ق���دم���ون ل���الإم����رات 

دولتهم   تكون  حتى  املعرفة  ه��ذه  كل 
ح��صرة  امل��ت��ق��دم��ة،  ال���دول  م�ص�ر  يف 
وبعلمهم  بهم  الع�مل  كح�ص�رة حول 
و���ص��ع��ي��دة مب���� قدموه  وم��ع��رف��ت��ه��م، 
اأنهم  م����وؤك����دة  امل���ل���ت���ق���ى،   يف  ال����ي����وم 
ب�لذكر  واجل��دي��ر  امل�صرق(  امل�صتقبل 
اأن ال�صيخ زايد بن نهي�ن بن زايد اآل 
نهي�ن قدم كلمة ق�ل فيه� : ) معكم 
زاي���د ب��ن ن��ه��ي���ن ب��ن زاي���د اآل نهي�ن 
الإم�����رات����ي للطفل  ال���ربمل����ن  ع�����ص��و 
للطفل،   ال��ع��رب��ي  ال���ربمل����ن  ع�����ص��و  و 
ي�����ص��ع��دين اأن اأك����ون م��ع��ك��م ال��ي��وم يف 
مبن��صبة  اخلم�صن  اأط��ف���ل  ملتقى 
اأق���دم لكل  ي��وم الطفل الإم����رات���ي و 
يف  مك�ن  ك��ل  يف  الأط��ف���ل  اأ�صدق�ئي 
املن��صبة  بهذه  التهنئة  الغ�يل  وطني 
احلكيمة  لقي�دتن�  ب�ل�صكر  اأتوجه  و 
الإمك�ني�ت  كل  للطفل  قدمت  التي 
اأن نعي�س  اأج���ل  ك��ل احل��م���ي��ة م��ن  و 
حي�تن� يف اأمن و اأم�ن و نزين عقولن� 

ب�لعلم وامل��ع��رف��ة ( وق��د ج���ءت روية 
وطموح�ت واأحالم املتحدثن معربة 
الوعي  م���دى  اإىل  ت�����ص��ر  اآم������ل  ع���ن 
بقي�دتهم  واعتزازهم  و�صلوه،  ال��ذي 
 ( فك�نت:  ال��روؤى  وتق�ربت  ودعمه�، 
العلي�،  الدرا�ص�ت  لإكم�ل  طموح�ت 
التخ�ص�ص�ت  جم������ل  يف  وال����ت�����أل����ق 
واكت�ص�ف  ال���ط���ب  م���ث���ل:  احل���دي���ث���ة 
للف�ص�ء،  والو�صول  لالأوبئة  الأدوية 
واكت�ص�ف املجهول، وخدمة ال�صعب و 
الق�دة، والقتداء بهم ، كم� ت�صمنت 
ط��م��وح���ت ال��ب��ع�����س ل��ل��ت��خ�����ص�����س يف 
جم�ل الفن الع�ملي والو�صول ل�صهرة 
جوخ  وف�ن  دافن�صي  ليون�ردو  الفن�ن 
وثق�فته  ال��وط��ن  ومتثيل  وغ��ره��م، 
وا���ص��ت��ك��م���ل م�����ص��رة ال���وال���د زاي����د- 
طموح�ت  ج�������ءت  و   - اهلل  رح���م���ه 
وزراء  م�صتقبال  ل��ي��ك��ون��وا  ال��ب��ع�����س 
لوطنهم و�صفراء له يف اخل�رج ، ويف 
يف  البع�س  حلق  الالم�صتحيل  وطن 

روؤي��ة خلريطة الإم����رات على �صطح 
اأ�صم�ء  حتمل  م��دن  وت�صييد  امل��ري��خ، 
اأ����ص����ر البع�س  ف��ي��م���  ال���وط���ن،  ق�����دة 
تتوافد  وط���ن���ه  ي����رى  ب������أن  ل���روؤي���ت���ه 
التعليم  يف  والراغبن  ال�صواح  عليه 
لديهم  ال���وط���ن  واأب����ن�����ء  وال����ع����الج، 
اكتف�ء ذاتي ب�لعلم وال�صحة والعمل 
وك���ف��ة م��ن���ح��ي احل��ي���ة( ، يف الوقت 
ذاته  مت تكرمي الف�ئزين يف م�ص�بقة 
) الإم����������رات يف ع���ي���ون الأط����ف�����ل ( 

ملن��صبة  خ�صي�ص�  طرحه�  مت  والتي 
فيه�  ليعرب  الإم���رات��ي؛  الطفل  ي��وم 
لوطنهم  روؤي����ت����ه����م  ع����ن  الأط�����ف������ل 
خالل مئوية الإم�رات، و�ص�رك فيه� 
ف�ز  ال��دول��ة،  م�صتوى  على   )113(
)3( منهم، ومت اإعالن اأ�صم�ئهم مع 
م���رمي ح�صن   ( وه���م:  امللتقى  خ��ت���م 
ف�ر�س  و  الأول  ب����مل���رك���ز  ال���غ����ف���ري 
عبداهلل ال�صحي ب�ملركز الث�ين و منى 

اإ�صم�عيل احلو�صني ب�ملركز الث�لث .

•• اأبوظبي : رم�صان عطا

خليفة  جل�ئزة  الع�مة  الأم���ن��ة  اأك��دت 
اأن دول�����ة الإم��������رات  ال���رتب���وي���ة ع��ل��ى 
الطفولة  اأول�������ت  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
منوذج�ً  للع�مل  وقدمت  ف�ئقة  رع�ية 
�صليمة  تن�صئة  بيئة  توفر  يف  ف��ري��داً 
تكفل للطفل النمو والزده�ر متمتع�ً 
ب�لتم��صك الأ�صري والرع�ية الوالدية 
واله����ت����م�����م امل���ج���ت���م���ع���ي م����ن خ���الل 
الت�صريع�ت  م��ن  متك�ملة  م��ن��ظ��وم��ة 
والقوانن التي ترعى مواهبه وتقدم 
التعليمية  م�صرته  خ��الل  الدعم  له 
ا�صتثم�ر  ب����ع���ت���ب����ره  اإل����ي����ه  وال���ن���ظ���ر 
اجلل�صة  ذل����ك  ج�����ء    . امل�����ص��ت��ق��ب��ل  يف 
احلوارية التي نظمته� الأم�نة الع�مة 
ل��ل��ج���ئ��زة ع���ن ب��ع��د ت���زام���ن����ً م���ع يوم 
" الطفل  ب��ع��ن��وان  الإم����رات���ي  الطفل 
اآف����ق واع���دة للخم�صن   .. الإم����رات���ي 
امل��ق��ب��ل��ة " ، وحت��دث��ت فيه� ك��ل م��ن : 

ال��دك��ت��ورة  اأم��ن��ي���ت ال��ه���ج��ري مديرة 
�صحة املجتمع مبركز اأبوظبي لل�صحة 
الع�مة بدائرة ال�صحة، الدكتورة اأمينة 
�صن�ع  اأ�صرية مبركز  م�صت�ص�رة  امل�جد 
والتدريب،  ل��ال���ص��ت�����ص���رات  امل�صتقبل 
وهن�ء احلمداين رئي�س جلنة الرتبية 
اخل��������ص���ة وم�������ص���وؤول ت��ط��وي��ر ج���ودة 
للتعليم  الإم�����رات  مبوؤ�ص�صة  التعليم 
ف�ئزة   - ال��زي��ودي  و�صندية  امل��در���ص��ي، 
ب��ج���ئ��زة خ��ل��ي��ف��ة ال���رتب���وي���ة ع���ن فئة 
واأدارت  املتميزة،  الإم���رات��ي��ة  الأ���ص��رة 
اجل��ل�����ص��ة ال���دك���ت���ورة ج��م��ي��ل��ة خ�جني 
جل�ئزة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����ص��و 

خليفة الرتبوية . 
واأكدت اأمل العفيفي يف بداية اجلل�صة 
يلق�ه�  ال���ت���ي  ال���رع����ي���ة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
العربية  الإم��������رات  دول����ة  يف  ال��ط��ف��ل 
الر�صيدة  قي�دتن�  وتوجيه�ت  املتحدة 
ال���دور  ال�����ص��دد، م�����ص��رة اإىل  يف ه���ذا 
ف�طمة  ال�صيخة  �صمو  للوالدة  الرائد 

الن�ص�ئي  الحت���د  رئي�صة  مب�رك  بنت 
الع�م رئي�صة املجل�س الأعلى لالأمومة 
ملوؤ�ص�صة  الأع��ل��ى  الرئي�س  والطفولة 
 ، " الإم������رات  " اأم  الأ���ص��ري��ة  التنمية 
والتي جعلت من م�صرة الطفل اأحد 
الرك�ئز القوية يف بن�ء املجتمع وت�أهيل 

هذه الكوادر مل�صتقبل م�صرق . 
ال��دك��ت��ورة جميلة خ���جن��ي :  وق���ل��ت 

ت�����ص��ل��ط ه����ذه اجل��ل�����ص��ة ال�������ص���وء على 
جهود دولة الإم���رات العربية املتحدة 
الدولة  ت��وف��ره  وم���  الطفل  رع���ي��ة  يف 
له  تكفل  للطفل  �صليمة  تن�صئة  م��ن 
ال�صتقرار، والكت�ص�ف املبكر ملواهبهم، 
ب�عتب�رهم  اإليهم  والنظر  ورع�يته� 
ج�ئزة  اأن  اإىل  م�صرة  امل�صتقبل  ق���دة 
خليفة الرتبوية اأولت الطفل اهتم�م�ً 
ك��ب��راً يف جم���لت��ه��� امل��ط��روح��ة عرب 
خم��ت��ل��ف دورات���ه���� وخ�����ص�����ص��ت جم�ل 
" فئة  ل��ل��ط��ف��ل  ال����رتب����وي  ال���ت����أل���ي���ف 
البحوث  " وجم����ل  تربوية  اإب��داع���ت 
الطفل  اأدب  درا���ص���ت  " فئة  الرتبوية 
الدكتورة  اأ���ص���رت  ج�نبه�  وم��ن    .  "
اأمني�ت اله�جري اإىل اأن �صحة الطفل 
ك���ن��ت وم�����زال����ت اأول����وي����ة ق�����ص��وى يف 
بذور  زرع  حيث  ال�صحية،  املنظومة 
املغفور  املوؤ�ص�س  الوالد  الهتم�م  هذا 
له ال�صيخ زايد بن �صلط�ن اآل نهي�ن " 
 " " ورعته� ب��صتمرار  طيب اهلل ث��راه 

اأم الإم�رات " .  
ل��روؤي��ة وت��وج��ي��ه���ت قي�دتن�  وت��رج��م��ًة 
ال����دول����ة منوذج�  ���ص��ي��دت  ال���ر����ص���ي���دة 
�ص�ملة  �صحية  رع�ية  لتقدمي  مميزا 
احتي�ج�ت  ج��م��ي��ع  ت��ل��ب��ي  وم���الئ���م���ة 
مع  ال�صحية  الأ���ص��رة  واأف����راد  الطفل 
الربامج  على  اأ�ص��صي  ب�صكل  الرتكيز 
ويغطي  امل��ب��ك��ر  وال��ك�����ص��ف  ال��وق���ئ��ي��ة 
ك�نت  �صواء  ال�صحية  اجلوانب  جميع 

ج�صدية اأو نف�صية اأو �صلوكية. 
اأبوظبي  مركز  يف  رحلتن�   : واأ�ص�فت 
مع  ال�صحة  ودائ����رة  ال��ع���م��ة  لل�صحة 
�صحة الطفل تبداأ من قبل ولدته بل 
فحو�س  عرب  وال��دي��ه  زواج  قبل  حتى 
م� قبل ال��زواج وت�صتمر طيلة مرحلة 
احلمل والولدة ومراحل منو الطفل 
الوعي  وتعزيز  التوعية  املختلفة عرب 
ال�صحي وكذلك الفحو�ص�ت الوق�ئية 
واخل���دم����ت ال��ع��الج��ي��ة امل��ت��وف��رة مب� 
يتم��صى مع اأف�صل املم�ر�ص�ت الع�ملية، 

ويرفد هذه اجلهود التك�مل والتن�غم 
اجل����م����ي����ل ب������ن خم����ت����ل����ف اجل����ه�����ت 
التنمية  م�����ص��رة  ل���دع���م  احل��ك��وم��ي��ة 
ال�ص�ملة لالأطف�ل وتعزيز رف�هيتهم.

لقي   : امل�جد  اأمينة  الدكتورة  وق�لت 
ال��ط��ف��ل الإم����رات���ي اله��ت��م���م الكبر 
دولة  ن�ص�أة  منذ  الر�صيدة  القي�دة  من 
الإم�رات وبرع�ية خ��صة من �صمو "اأم 
الإم�رات" ، ويعترب النموذج الإم�راتي 
طفل  لكل  مفخرة  الطفولة  لرع�ية 
اإم���رات��ي لأن��ه من��وذج فريد من نوعه 
متطلب�ت  جل��م��ي��ع  ���ص���م��ل��ة  ل���رع����ي���ة 
يبني  ق�ئد  واإع����داده  الكرمية  احل��ي���ة 
م�صتقبل الإم�رات، ولتطبيق النموذج 
الإم�راتي ب�صكل فع�ل لبد من تك�مل 
ذات  اجل���ه����ت  خم��ت��ل��ف  ب���ن  الأدوار 
النموذج  م��� حتقق يف  وه���ذا  ال��ع��الق��ة 
ت�صريع�ت  منظومة  ع��رب  الإم����رات���ي 
ت��ك��ف��ل ح��ق��وق ال��ط��ف��ل وك���ذل���ك نظ�م 
ال�صطن�عي  ال��ذك���ء  مواكب  تعليمي 
ونظ�م  م�صتمر،  وب��ت��ط��وي��ر  وال��ع���مل��ي��ة 
�صحي يكفل للطفل الرع�ية ال�صحية، 
رع�ية  للطفل  يكفل  جمتمعي  ونظ�م 
واأ����ص���رة متمكنة  ���ص���م��ل��ة،  اج��ت��م���ع��ي��ة 
لرع�ية  الإم���رات��ي  ال��ن��م��وذج  لتطبيق 
اإىل طفل  ي��ق��ودن���  وذل����ك  ال��ط��ف��ول��ة، 
اإم�راتي لديه انتم�ء وطني ومتم�صك 

ويتمتع  وت��ق���ل��ي��ده،  وع����دات���ه  ب��دي��ن��ه 
مل�  وم���واك���ب  وع��ق��ل��ي��ة،  ب��دن��ي��ة  ب�صحة 

ي�صهده الع�صر من تقدم . 
: عندم�  احل����م����داين   ه���ن����ء  وق����ل���ت 
منظومة  يف  ال���ط���ف���ل  ع����ن  ن���ت���ح���دث 
الطفل  نن�صى  ل   ، الإم�راتية  التعليم 
م��ن اأ���ص��ح���ب ال��ه��م��م ، وال����ذي يعترب 
جزء من املجتمع ، وت�صكل هذه الفئة 
���ص��ري��ح��ة م��ن ه���ذا امل��ج��ت��م��ع وال��ت��ي ل 
كل  يف  عليه�  ال�صوء  ت�صليط  م��ن  ب��د 
حمفل  ك��ل  ويف  عمل  ك��ل  ويف  من��صبة 

ويف كل تخطيط ويف كل م�صروع . 
دولة  يف  الطفل  حقوق  اإن  واأ���ص���ف��ت: 
قي�داتن�  نهج  وه��ذا  م�ص�نة  الإم����رات 
الإن�ص�ن  اإىل  ت��ن��ظ��ر  ال��ت��ي  ال��ر���ص��ي��دة 
ك���إن�����ص���ن ل��ه ح��ق��وق��ه وواج���ب����ت جت�ه 
ه��ذا الوطن ، وم��ن بن ه��ذه احلقوق 
هو حق التعليم لأ�صح�ب الهمم مثل 
اأقرانهم الع�دين ،مع و�صع القوانن 
حتقق  التي  واخل��دم���ت  والت�صريع�ت 
لهم العي�س امل�صرتك يف بيئة اآمنة تلبي 
ويف مدار�س  احتي�ج�تهم وخدم�تهم، 
وموؤ�ص�صة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
اأ�صح�ب الهمم من  الإم���رات مت دمج 
ال��رتب��ي��ة اخل������ص��ة على  ف��ئ���ت  جميع 
كل  ،وتقدمي  نف�صه�  الدرا�صة  مق�عد 
م��� ي��ح��ت���ج��ون��ه م��ن خ��دم���ت :ومنه� 

تفريد التعليم  والتي تركز على و�صع 
اخل��ط��ط ال��رتب��وي��ة ال��ف��ردي��ة ح�صب 
ت��ق��دم الأجهزة  ، ك��م���  ال��ط���ل��ب  ق���درة 
التي  امل��ن������ص��ب��ة  والأدوات  اخل��������ص���ة 
 .. التعليمية  العملية  اأث��ن���ء  ت�ص�عده 
كم� تعمل على توعية املجتمع وتقدم 
العون لأ�صرهم وتقف معهم جنب�  يد 
يف  وينه�صوا  ي�ص�ركوا  حتى  جنب  اإىل 
ال��وزارة تويل  اأن  اأبن�ئهم، كم�  تطوير 
الأولوي�ت  و�صع  يف  الكبر  الهتم�م 
يخ�س  ف��ي��م���  امل�صتقبلية  خطته�  يف 
اأ���ص��ح���ب ال��ه��م��م ل��ل��و���ص��ول ب��ه��م اإىل 
�صندية  ق���ل��ت  ج�نبه�  وم���ن   . ال��ق��م��ة 
ال���زي���ودي : ت��ع��ت��رب الأ����ص���رة م��ن اأهم 
لأنه�  الجتم�عية  التن�صئة  موؤ�ص�ص�ت 
تتهم  ال��ت��ي  الأوىل  الطبيعية  البيئة 
ب�لفرد منذ الطفولة. واأن دور الأ�صرة 
ج����دا م��ه��م يف ع��م��ل��ي��ة مت��ي��ز الأب���ن����ء 
احلر�س  طريق  عن  وذل��ك  وري�دتهم 
ومواهبهم  م��ه���رات��ه��م  ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى 
املختلفة، فهي اأكرب من كونه� و�صيلة 
ل��ت��ح��دي��د ال��ن�����ص��ل ورع����ي���ة الأب���ن����ء بل 
جم�عة  كونه�  يف  تكمن  اأهميته�  اإن 
من  ب�لكثر  اأع�ص�ءه�  ت��زود  وظيفية 
الأ�ص��صي�ت ك�حلب والأم�ن والرع�ية. 
ف���لأ���ص��رة ه��ي اأ���ص������س امل��ج��ت��م��ع، ف����إذا 

�صلحت �صلح املجتمع.

خالل جل�سة حوارية بعنوان »الطفل الإماراتي .. اآفاق واعدة للخم�سني املقبلة«

»خليفة الرتبوية« : الطفولة الإماراتية منوذجًا للتمكني والإبداع عامليًا

حتت رعاية ال�سيخة فاطمة وملدة 4 اأيام

»اأبوظبي التقني« يطلق الدورة العا�سرة من مهرجان »ال�سحة واللياقة« اليوم عرب تقنيات الت�سال املرئي 

مب�ساركة نخبة من املتحدثني الأطفال

امللتقى الفرتا�سي »اأجيال مئوية الإمارات« احتفاء »بيوم الطفل الإماراتي« 
نظمته جمعية حممد بن خالد اآل نهيان لأجيال امل�ستقبل

•• ابوظبي-الفجر: 

ي�ص�رك ن�دي تراث الإم�رات يف فع�لي�ت الدورة 18 من اأي�م 
يف  للرتاث  ال�ص�رقة  معهد  ينظمه�  التي  الرتاثية  ال�ص�رقة 
الفرتة من 20 م�ر�س اجل�ري وحتى 10 اأبريل املقبل، حتت 

�صع�ر "الرتاث الثق�يف يجمعن�".
تراث  ن����دي  يف  الأن�صطة  اإدارة  م��دي��ر  امل��ن���ع��ي  �صعيد  واأ���ص���د 
ال�ص�رقة  ومعهد  ال��ن���دي  ب��ن  املتميزة  ب�لعالق�ت  الإم�����رات 
اأي�م ال�ص�رقة الرتاثية جتيء  اأن امل�ص�ركة يف  للرتاث، موؤكداً 
اإط���ر حر�س الن�دي على حفظ واإب��راز ون�صر ت��راث دولة  يف 
الإم���رات العربية املتحدة، من اأجل تر�صيخ الهوية الوطنية 

يف نفو�س ال�صب�ب.
واأو�صح املن�عي اأن جن�ح ن�دي تراث الإم�رات يف اأي�م ال�ص�رقة 
خالل  م��ن  للزائرين  حية  تراثية  جتربة  �صيقدم  الرتاثية 
من�ذج  وعر�س  الدين  �صن�عة  مثل  البحرية  للور�س  ق�صم 

ال�صفن الرتاثية، وغره� من مفردات الرتاث البحري.
ال�صدو  تراثية مثل  ن�ص�ئية  ور�ص�ً  اأي�ص�ً  �صيقدم اجلن�ح  فيم� 
اليدوية  احل��رف  م��ن  وغ��ره���  اخل��و���س  وم�صغولت  والتلي 
التقليدية، التي تقدمه� املدرب�ت الرتاثي�ت من مركز العن 
الن�ص�ئي الت�بع للن�دي وحرفي�ت من القرية الرتاثية الت�بعة 
للدرا�ص�ت  زاي��د  ملركز  املخ�ص�س  الق�صم  و�صي�صهد  للن�دي. 
والبحوث يف جن�ح ن�دي تراث الإم�رات فع�لي�ت متعددة، من 

الإ�صدارات  على  الرتكيز  مع  الن�دي  لإ���ص��دارات  ركن  بينه� 
اجلديدة، وتخ�صي�س مك�ن خ��س مبجلة "تراث"، مع عر�س 

فيديو تعريفي ب�ملجلة ودوره� يف حفظ ون�صر الرتاث.
كم� ي�ص�رك املركز يف برن�مج املقهى الرتاثي اخل��س ب�لأي�م، 
مبح��صرات يقدمه� كل من الدكتور حممد الف�حت الب�حث 
يف مركز زايد للدرا�ص�ت والبحوث، ووليد عالء الدين مدير 
الن�ص�ط  م�صوؤولة  النعيمي  ولطيفة  "تراث"،  جملة  حترير 

الثق�يف، وف�طمة املن�صوري مديرة مركز زايد للدرا�ص�ت.
الن�دي،  ج��ن���ح  �صمن  امل��رك��ز  �صينظم  ذل���ك،  اإىل  وب���لإ���ص���ف��ة 
ي�صت�صيف فيه ب�حثن وموؤرخن يف  تراثي�ً  ثق�في�ً  برن�جم�ً 

جم�ل الرتاث.

نادي تراث الإمارات ي�سارك يف اأيام ال�سارقة الرتاثية 2021

ودوليًا   واإقليميًا  حمليًا  الطفولة  رائدة  الإمارات«  »اأم   : العفيفي  • اأمل 
امل�ستقبل قادة  باعتبارهم  لالأطفال  �سليمة  تن�سئة   : خاجني  • جميلة 

العاملية املمار�سات  اأرقى  وفق  والوقائية  العالجية  اخلدمات  تقدمي   : الهاجري  • اأمنيات 
تكامل الأدوار بني اجلهات ذات العالقة ر�سخ النموذج الإماراتي للطفل   : املاجد  • اأمينة 

لهم  حمفزة  بيئة  وتوفري  املدار�س  يف  الهمم  اأ�سحاب  دمج   : احلمداين  • هناء 
ورعاية مواهبه  واكت�ساف  الطفل  دعم  يف  لالأ�سرة  حيوي  دور   : الزيودي  • �سندية 
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مندوبن ليبن اجتمعوا برع�ية الأمم املتحدة يف اإط�ر ملتقى احلوار 
النتق�لية اجلديدة يف  ت�صكيل احلكومة  اإىل  اأف�صى  الذي  ال�صي��صي 
اإذ ك�نت قبل الع�م  ليبي�. وت�صكل ليبي� �صريك� جت�ري� مميزا لتون�س 
الغذائية  ال�����ص��ن���ع���ت  ان��ت���ج  م��ن  الأك����رب  اجل���زء  ت�صتوعب   2011
التون�صية ومواد البن�ء. وتغذي ليبي� القط�ع غر الر�صمي يف تون�س 
اآلف  ا�صتهالكية بخ�صة الثمن. ويعمل يف ليبي�  الذي ي�صتورد �صلع� 
امل��ب���دلت. يف  املتكرر للحدود عطل هذه  الإغ��الق  اأن  اإل  التون�صين 
ك�نون الث�ين/ين�ير 2012 توجه الرئي�س التون�صي حينه� املن�صف 
اأول زي�رة ر�صمية له اإىل اخل���رج. وغرقت  املرزوقي اإىل طرابل�س يف 
ليبي� بعد ذلك يف العنف فيم� ك�ن م�صوؤولون ليبيون ي�أتون ب�نتظ�م 

اإىل تون�س للم�ص�ركة خ�صو�ص� يف مف�و�ص�ت.

•• تون�س-اأ ف ب

اليوم  لليبي�  ر�صمية  زي����رة  �صعيد  قي�س  التون�صي  الرئي�س  ي��ج��ري 
الأربع�ء بهدف “م�ص�ندة امل�ص�ر الدميوقراطي” فيه�، وفق م� اأعلنت 
اأن  الثالث�ء  اأم�س  بي�ن   يف  الرئ��صة  واأو�صحت  التون�صية.  الرئ��صة 
 “ ليبي�،  اإىل  تون�صي  �صنوات لرئي�س  ت�صع  الأوىل منذ  الزي�رة، وهي 
اإط���ر م�ص�ندة تون�س للم�ص�ر الدميقراطي يف ليبي� وربط  تندرج يف 
واأتى  البلدين.  بن  والتن�صيق”  الت�ص�ور  وتر�صيخ  التوا�صل  ج�صور 
احلميد  عبد  اجل��دي��د  الليبي  احلكومة  رئي�س  اأداء  غ��داة  الإع���الن 
الذين  امل�صوؤولن  التون�صية  الرئ��صة  حت��دد  ومل  اليمن.  الدبيبة 
 2020 نه�ية  تون�س  وا�صت�ص�فت  ليبي�.  يف  �صعيد  قي�س  �صيلتقيهم 

ق�صم  رئي�صة  بيتم�ن  يوغ�ن�ندا  وق���ل��ت  هتلر.  األهمت 
غر  بت�صرف�ت  امل��زاع��م  ك��ل  “ن�أخذ  ب��ي���ن  يف  ال�صرطة 
انتب�هي لهذا  اأن مت لفت  لئقة على حممل اجل��د. م� 

الأمر، اأمرت فورا بوقف ال�صرطي عن العمل«.
ويخ�صع رج�ل الأمن يف مقر الكونغر�س لرق�بة مكثفة 
الرئي�س  اأن�����ص���ر  ق��ب��ل الآلف م��ن  اق��ت��ح���م��ه م��ن  م��ن��ذ 

ال�ص�بق دون�لد ترامب يف 6 ك�نون الث�ين/ين�ير.
بحم�ية  املكلفن  ال��ك��ون��غ��ر���س  ���ص��رط��ة  اأف����راد  وت��ع��ر���س 
عدم  ب�صبب  وا�صعة  لن��ت��ق���دات  الأم��رك��ي��ن  امل�صرعن 
اقتح�م  بعد  عليهم  املتظ�هرين  و�صيطرة  ج�هزيتهم 
املبنى. واأ�صفرت اأعم�ل العنف عن مقتل خم�صة اأ�صخ��س 

من بينهم �صرطي.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

الأمركية  ال�صلط�ت  ب���أن  بر�س  لفران�س  متحدث  اأك��د 
اأوق���ف���ت ���ص��رط��ي��� يف م��ق��ر ال��ك��ون��غ��ر���س ع��ن ال��ع��م��ل اإثر 
من  ب���ل��ق��رب  لل�ص�مية  م��ع���دي��ة  مكتوبة  م����دة  اكت�ص�ف 
مك�ن خدمته، بعد �صهرين على اقتح�م مئ�ت املتطرفن 

للمبنى الذي ي�صم جمل�صي ال�صيوخ والنواب.
لأحد  م�ص�عدا  اأن  البو�صت  الوا�صنطن  �صحيفة  ونقلت 
مبنى  يف  اأمنية  بوابة  قرب  اكت�صف  الكونغر�س  اأع�ص�ء 
حكم�ء  “بروتوكولت  ك��ت���ب  م���ن  ن�����ص��خ��ة  ال��ك���ب��ي��ت��ول 
عن  ويتحدث   1901 ع���م  اإىل  يعود  ال��ذي  �صهيون” 
خطة مزعومة لليهود لل�صيطرة على الع�مل يق�ل اإنه� 

وقف �سرطي اأمريكي عن العمل ب�سبب معاداة ال�سامية  �سعّيد يف اأول زيارة لرئي�ش تون�سي اإىل ليبيا منذ 2012 

•• رانغون-اأ ف ب

جل�صة  الث���ن���ن  اأم�������س  اأحُرج����ئ����ت 
البورمية  ال���زع���ي���م���ة  حم����ك���م���ة 
ت�����ص��ي يف وقت  ����ص���و  ����ص����ن  اأون�������غ 
ت��ت��وا���ص��ل ال���ت���ظ����ه���رات امل���وؤي���دة 
ل��ل��دمي��وق��راط��ي��ة غ����داة ي���وم من 
دم�����وي�����ة منذ  الأك����������رث  ال����ق����م����ع 
النقالب الع�صكري يف الأول من 

�صب�ط/فرباير.
م����وؤي����داً  م���ت���ظ����ه���راً   44 ����ت����ل  وقحُ
ل���ل���دمي���وق���راط���ي���ة ع���ل���ى الأق������ل 
الأمن،  ق���وات  اأي���دي  الأح���د على 
ال�صجن�ء  م�ص�عدة  جلنة  بح�صب 
مقتل  حت�صي  ال��ت��ي  ال�صي��صين 
120 م��ت��ظ���ه��راً منذ  اأك���رث م��ن 

النقالب.
احلكومية  غر  املنظمة  و�صّجلت 
�صخ�س  األ��ف��ي  م��ن  اأك���رث  توقيف 
بينهم  ���ص��ب���ط/ف��رباي��ر،   1 م��ن��ذ 
 75 الب�لغة  ت�صي  �صو  �ص�ن  اأون��غ 

ع�م�ً.
واأو���ص��ح خ��ن م��ون��غ زاو حم�مي 
اأن  املقرر  ك���ن من  اأن��ه  ت�صي،  �صو 
املدنية  رئ��ي�����ص��ة احل��ك��وم��ة  مت��ث��ل 
الفعلية عرب الفيديو �صب�ح�ً اأم�م 
اأحُرجئت  اجلل�صة  اأن  اإل  الق�ص�ة، 
النرتنت.  خدمة  انقط�ع  ب�صبب 

و�صتحُعقد يف 24 اآذار/م�ر�س.
وت���الح���ق اون�����غ ����ص����ن ���ص��و ت�صي 
لل�صالم  ن���وب���ل  ج����ئ���زة  احل����ئ���زة 
ت��ه��م على  ب���أرب��ع   ،1991 ال��ع���م 
ات�ص�لت  اأجهزة  ا�صتراد  الأق��ل: 
ق�نوين  غ����ر  ب�����ص��ك��ل  ل���ص��ل��ك��ي��ة 
املرتبطة  ال��ق��ي��ود  اح����رتام  وع���دم 
بفرو�س كورون�، وانته�ك ق�نون 
الت�������ص����لت وال��ت��ح��ري�����س على 

ال�صطراب�ت الع�مة.

ب�لف�ص�د  اجلي�س  اأي�ص�ً  ويّتهمه� 
ر�ص�وى  على  ح�صلت  اأنه�  موؤكداً 
واأكرث  دولر  األ���ف   600 بقيمة 

من 11 كيلوغرام�ً من الذهب.
وبدت اأونغ �ص�ن �صو ت�صي ب�صحة 
اآذار/م�ر�س  م��ن  الأول  يف  ج��ّي��دة 
خ����الل اجل��ل�����ص��ة ال�����ص���ب��ق��ة عرب 
الذي  الفيديو، بح�صب حم�ميه� 

مل يتمكن بعد من لق�ء موّكلته.
متفرقة  ت����ظ�����ه����رات  ����ّظ����م����ت  ونحُ
البالد  اأن����ح�����ء  ك����ل  يف  الث����ن����ن 
)و�صط(  م���ن��دالي  يف  خ�صو�ص�ً 
يحملون  امل��ح��ت��ّج��ون  ك�����ن  ح��ي��ث 
“اأوقفوا  ع��ل��ي��ه���  ���ت���ب  كحُ لف���ت����ت 
يف  بورم�”.  و”اأنقذوا  العنف” 
مهند�صون  ك�ن  بعيد،  غر  مك�ن 
يتظ�هرون  م�صربون  ومدّر�صون 
املدين  الع�صي�ن  حملة  اإط����ر  يف 
املجموعة  ����ص���ّد  اأحُط���ل���ق���ت  ال���ت���ي 

الع�صكرية.
التجّمع�ت  من  اأ�ص�بيع  �صتة  بعد 
يوا�صل  للدميوقراطية،  امل��وؤي��دة 
ك��ل��ل قمعهم.  ب����دون  اجل�����رنالت 
وال�صطه�د  القتل  عملي�ت  واإزاء 
والتعذيب،  الق�صري  والخ��ت��ف���ء 
نّدد جمل�س حقوق الإن�ص�ن الت�بع 

ودع�  اأم��ن��ه��م.  ل�صم�ن”  عملية 
بورم�  يف  ال�صينين  امل��واط��ن��ن 

اإىل التحلي ب�حلذر.
وع��ق��ب ه��ذه امل��واج��ه���ت، فر�صت 
الأحك�م  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  امل��ج��م��وع��ة 
ال���ع���رف���ي���ة يف ����ص���ت م���ن����ط���ق يف 
ث�ري�ر.  ه��الي��ن��غ  ب��ي��ن��ه���  ران���غ���ون 
وب���ل��ت���يل ف�����إن ك���ل ���ص��خ�����س يتّم 
توقيفه يف هذه الأحي�ء �صيحُح�كم 
و�صيواجه  ع�صكرية  اأم���م حمكمة 
�صنوات  ث��الث  تقّل عن  عقوبة ل 

من العمل الق�صري.
قطع  اأي�������ص����ً  ال��ع�����ص��ك��ري��ون  وزاد 
الن��رتن��ت: وك���ن��ت ه��ذه اخلدمة 
تزال  ل  املحمولة  الهواتف  على 
ب��ع��د ظ��ه��ر الث��ن��ن يف  مقطوعة 
يتّم  ع��دة،  اأ�ص�بيع  ومنذ  رانغون. 
ع����دة يف  ت��ع��ود  ل��ي��اًل لكن  قطعه� 

ال�صب�ح.
املتحدة  الأمم  م��ب��ع��وث��ة  ون�����ّددت 
كري�صتن  ب���ورم����  اإىل  اخل������ص��ة 
���ص��ران��ر ب���ورغ���رن ب�����ص��دة ب����إراق���ة 
ق�لت  ف���ي���م����  الأح����������د،  ال�����دم������ء 
ال�صتعم�رية  ال���ق���وة  ب��ري��ط���ن��ي��� 
ب�صبب  “م�صت�ءة”  اإنه�  ال�ص�بقة 

ا�صتخدام القوة “�صد اأبري�ء«.

�صد  ب�”جرائم  امل��ت��ح��دة،  ل���الأمم 
ارتكبته�  حمتملة  الإن�ص�نية” 

املجموعة الع�صكرية.
وكتب مقرر الأمم املتحدة اخل��س 
اأن�����دروز يف تغريدة  ت���وم  ل��ب��ورم��� 
الع�صكرين  ال���ق����دة  اأن  الث��ن��ن 
“يجب األ يكونوا يف احلكم، اإمن� 
داعي�ً اإىل وقف  خلف الق�صب�ن”، 
ب�مل�ل  )ال��ع�����ص��ك��ري��ن(  “تزويد 

والأ�صلحة” فورا.
ال��و���ص��ع الأح���د خ�صو�ص�  وت��وت��ر 

امل�ص�عر املن�ه�صة لل�صن تزايدت 
البالد،  يف  الأخ���رة  الأ�ص�بيع  يف 
التي  بكن  اأن  البع�س  يعترب  اإذ 
دعت اإىل خف�س الت�صعيد، لديه� 
موقف ل يزال �صعيف�ً جداً حي�ل 

النقالبين.
وزارة  ب��������ص���م  م���ت���ح���دث  واأع����ل����ن 
اخل�رجية ال�صينية جت�و الثنن 
حي�ل  جداً”  “قلقة  ب����الده  اأن 
بورم�  يف  م���واط���ن���ي���ه����  ����ص���الم���ة 
تدابر  بورم�  ت�أخذ  “اأن  وت���أم��ل 

ث���ري���ر، وه��ي �ص�حية  يف هالينغ 
�صن�عية لرانغون ع��صمة البالد 
الق��ت�����ص���دي��ة ال��ت��ي ت�����ص��ّم ع���دداً 
مع  الن�صيج،  م�ص�نع  م��ن  ك��ب��راً 

مقتل 22 �صخ�ص�ً.
تل 22 متظ�هراً اآخر يف اأنح�ء  وقحُ
��ت��ل اأي�����ص���ً ���ص��رط��ي يف  ال��ب��الد. وقحُ

ب�غو يف �صم�ل �صرق رانغون.
قوات  فتحت  ث���ري���ر،  هالينغ  يف 
حمتّجن  ع���ل���ى  ال�����ن������ر  الأم���������ن 
ال���ن����ر يف عدد  اإ����ص���رام���ه���م  ب��ع��د 

وط�لبت  ال�صينية،  امل�ص�نع  م��ن 
بورم�  ل���دى  ال�صينية  ال�����ص��ف���رة 
هذه  اأمن”  ب�”�صم�ن  ال�صلط�ت 

ال�صرك�ت والع�ملن فيه�.
الدخ�ن  اأع���م���دة  ك���ن��ت  وق���ت  ويف 
ال�صن�عية،  املنطقة  من  تت�ص�عد 
�������ص���ر ع�����دد ك���ب���ر م����ن الآل����ي�����ت  نحُ
ال�صك�ن  و�����ص����م����ع  ال���ع�������ص���ك���ري���ة 
اأ�صوات  امل����ن�����زل،  يف  امل��خ��ت��ب��ئ��ون 

طلق�ت متوا�صلة.
ومل تتنَب اأي جهة احلرائق، لكن 

وت�صّم املجموعة الع�صكرية اآذانه� 
مل��وج��ة الإدان�����ت ال��دول��ي��ة. وتبداأ 
بتنظيم  ال�����ص��ي������ص��ي��ة  امل���ع����ر����ص���ة 

نف�صه� ب�صكل خجول يف البالد.
واأوقف عدد كبر من امل�صوؤولن يف 
حزب �صو ت�صي، الرابطة الوطنية 
م��ن اأج���ل ال��دمي��وق��راط��ي��ة، منذ 
تل اثن�ن من بينهم  النقالب، وقحُ

اأثن�ء العتق�ل.
اإل اأن بع�س النواب الذين ين�صط 
�صكلوا  ����ص���ّرّي،  ب�صكل  معظمهم 
مبث�بة  ل��ي��ك��ون  ظل”  “برمل�ن 
ب�لنظ�م  ت��ن��دد  ت�����ص��ري��ع��ي��ة  ه��ي��ئ��ة 

الع�صكري.
الظل  برمل�ن  رئي�س  ن�ئب  واأطلق 
نه�ية  ث�����ن يف  خ��ي��ن��غ  وي����ن  م�����ن 
ال��ف���ئ��ت دع���وة ملق�ومة  الأ���ص��ب��وع 
وق�ل يف  “الدكت�تورية الظ�ملة”. 
ال�صبت  ن�صر م�ص�ء  مقطع فيديو 
على �صفحة “برمل�ن الظل” على 
الأوق�ت  ب�أحلك  “منر  في�صبوك 
يف ت����ري���خ الأم�����ة ل��ك��ن ي��ج��ب اأن 
ال�صوء  وب�ت  النتف��صة،  تنت�صر 

يف نه�ية النفق قريب�«.
وحّذر اجلي�س من جهته، من اأن 
يحُعترب  الربمل�ن  هذا  اإىل  النتم�ء 
وقد  عظمى”  “خي�نة  مب��ث���ب��ة 
 22 ال�صجن  اإىل  عقوبته�  ت�صل 

ع�م�ً.
على  اجل������������رنالت  وا�����ص����ت����ح����وذ 
تزوير  عملي�ت  بحجة  ال�صلطة، 
النتخ�ب�ت  يف  ال��ن��ط���ق  وا���ص��ع��ة 
ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة ال���ت���ي اأحُج�����ري�����ت يف 
وف�ز  ال��ث���ين/ن��وف��م��رب  ت�����ص��ري��ن 
ب�صكل  ت�������ص���ي  ����ص���و  ح������زب  ف���ي���ه���� 
�ص�حق. واأنهى ذلك عملية انتق�ل 
دميوقراطية ك�نت م�صتمرة منذ 

عقد من الزمن يف بورم�.

تظاهرات جديدة غداة قمع دام  

اإرجاء جل�سة حماكمة الزعيمة البورمية �سو ت�سي 

املعاناة تالحق الناجني من هجوم حلبجة الكيميائي  •• حلبجة-اأ ف ب

بعد 33 ع�م�ً على ق�صف نظ�م �صدام ح�صن مدينة حلبجة ب�لأ�صلحة 
وهم  ب���مل���أ���ص���ة،  ي��وم  ك��ّل  ت��ذّك��ره��م  الن�جن  مع�ن�ة  ت��زال  ل  الكيمي�ئية، 
ينتظرون دون جدوى، حتقيق العدالة. بن هوؤلء ه�وك�ر �ص�بر الذي 

يعجز عن التنف�س دون جه�ز اأك�صجن.
ك�ن �ص�بر يف الث�لثة من العمر عندم� اأ�صيب ب�لق�صف الكيمي�ئي وفقد 

ثالثًة من اأفراد ع�ئلته يف 16 اآذار/م�ر�س 1988.
يف ذلك اليوم، وملدة خم�س �ص�ع�ت ق�صف الطران العراقي رج�ًل ون�ص�ء 
ال�ص�رين،  الأع�ص�ب توب�ن وغ�ز  واأطف�ًل مبزيج من غ�ز اخل��ردل وغ�ز 
�صيطرة  اث��ر  الهجوم  ووق��ع  منهم.  اآلف   5 نحو  وقتل  خ��رباء،  بح�صب 
قوات الحت�د الوطني الكرد�صت�ين بدعم من اإيران على حلبجة الواقعة 
يف منطقة جبلية، يف حن ك�نت احلرب العراقية الإيرانية ت�ص�رف على 

نه�يته�.
 200 ورغم مرور �صنوات طويلة، ل يزال �صك�ن املدينة الب�لغ عددهم 
األف ن�صمة اليوم، يع�نون من تداعي�ت امل�أ�ص�ة، من بينهم 486 م�ص�ب�ً 
يعي�صون يف و�صع �صحي �صعب، على م� يقول لقم�ن عبد الق�در رئي�س 

اأيد اآرا�س رئي�س ف������رع حلبجة يف منظم�������ة حم�ي������ة الأطف�ل. ول تزال 
وبيئي  واجتم�عي  اقت�ص�دي  و�ص�������ع  م��ن  ت��ع���ين  اآرا�����س،  وف��ق  امل��دي��ن��ة، 

�صعب.
ال�ص�هدات يف  اإح��دى  60 ع�م�ً  العمر  الب�لغة من  �صويبه حممد  ك�نت 
املحكمة اجلن�ئية العلي� �صد علي ح�صن املجيد امللقب ب�”علي كيمي�وي”، 
ابن عم �صدام ح�صن واأحد امل�صوؤولن الع�صكرين الب�رزين يف نظ�مه، 

يف الع�م 2006.
 اأعدم الرجل بعد اأربع �صنوات من حم�كمته على خلفية جرائم عديدة 
من �صمنه� جمزرة حلبجة، لكن ذلك مل يغر حي�ة �صويبه التي فقدت 

خم�صة من اأولده� يف الق�صف، وكذلك نظره�.
اأن  �صنن  منذ  امل�صوؤولون  “وعدين  بر�س  فران�س  لوك�لة  ب�كيًة  وق�لت 
اأتلقى العالج يف اخل�رج، لكي اأفتح عيوين يف اآخر اأي�م عمري واألقي نظرة 

على اأولدي الب�قين، لكن مل يفوا بوعودهم«.
اأعدم �صدام ح�صن يف الع�م 2006 بعد اإدانته بقتل 148 �صخ�ص�َ من 

250 كيلومرتا  جمعية الق�صف الكيمي�وي حللبجة الواقعة على بعد 
�صم�ل بغداد.

اأفراد ع�ئلته يف الق�صف،  يو�صح عبد الق�در الذي فقد بدوره �صتة من 
هوؤلء  اأن  بر�س  فران�س  لوك�لة  املدينة  و�صط  يف  منظمته  مكتب  م��ن 

“يع�نون من �صيق التنف�س و�صعف يف النظر«.
يعزو عبد الق�در �صعوبة و�صع الن�جن اإىل “عدم و�صع برامج �صحية 
العراقية،  واحلكومة  كرد�صت�ن  اإقليم  قبل حكومة  امل�ص�بن من  لإنق�ذ 

عرب اإر�ص�ل من ح�لتهم �صيئة اإىل دول اأوروبية لتلقي العالج«.
وي�صر مع ذلك اإىل اأنه قبل انت�ص�ر فرو�س كورون� ك�ن بع�س الن�جن 
بف�رغ  ينتظر  ال��ذي  �ص�بر  مع  احل���ل  كم�  للعالج،  اإي���ران  اإىل  ير�صلون 
ال�صرب حت�صن الو�صع الوب�ئي ليتمكن من ال�صفر اإىل هن�ك والتداوي.

ال�صرر  عند  فقط  تنته�������ي  ل  امل���أ���ص���ة  ه��ذه  م��ن  الن�ج������ن  مع�ن������ة 
اإيران  اإىل  “142 طفاًل فقدوا حينه� بعدم� نقل������وا  اجل�صدي، فهن�ك 
وف�����ق م� ي�ص����رح  اأثن�ء الق�صف، لكن مل يعرث ذووهم عليهم حتى الآن”، 

تهمة  بينه�  عديدة  بتهم  حم�كمته  ب��دء  من  ع�من  بعد  الدجيل  بلدة 
يف  اآلف   5 بينهم  ك���ردي،  األ���ف   180 بقتل  جم�عية”  “اإب�دة  ارت��ك���ب 

حلبجة، �صمن حملة الأنف�ل بن الع�من 1987 و1988.
مالحقة  خ��الل  م��ن  ال��ع��دال��ة  حتقيق  اإىل  الآن  حلبجة  اأه����يل  وي�صعى 
اأ�صخ��س يتهمونهم ب�أنهم دعموا �صدام ح�صن لرتك�ب جمزرة حلبجة.. 
ويف الع�م 2018، ق�م 5500 �صخ�س من اأه�يل ال�صح�ي� ومن الن�جن 
برفع دعوى ق�ص�ئية يف حمكمة حملية �صد �صركة اأوروبية وم�صوؤولن، 
بتهمة م�ص�عدة نظ�م حزب البعث ال�ص�بق يف تطوير اأ�صلحته الكيمي�ئية، 

وفق حم�ميهم اإي�د ا�صم�عيل.
الآن  “انعقد حتى  التي  الق�صية  بعد يف  املحكمة  تبّت  وبعد ع�من، مل 
يف  مقبلة  جل�صة  تعقد  اأن  يفرت�س  فيم�  جل�ص�ت”،  ثم�ين  اإط���ره���  يف 
حزيران/يونيو، وفق ا�صم�عيل الذي ق�ل اإنه �صيجري اإر�ص�ل “حم��صر 
جميع اجلل�ص�ت اإىل ال�صرك�ت” امل�صمولة ب�ملح�كمة، “ف�صاًل عن الأدلة 

والوث�ئق املقدمة �صّده�«.
عبد  وي��وؤك��د  ال�صحي.  و�صعهم  ت��رّدي  مع  الن�جن  يداهم  الوقت  لكن 
الق�در، “تويف 116 ن�جي�ً من امل�ص�بن يف الق�صف الكيمي�ئي يف حلبجة 

منذ الع�م 2003” اأي بعد �صقوط نظ�م �صدام ح�صن.

•• اأبوظبي-اأ ف ب

تعّر�س  متت�لية  �صرب�ت  اأ�صعفت 
له� على مدى �صنوات، فرع تنظيم 
يحُعترب  ك���ن  ال��ذي  اليمني  الق�عدة 
الإره�بية  اجل��م���ع��ة  اأذرع  اأك����رث 
خ���ط���ورة خ�����رج اأف��غ���ن�����ص��ت���ن، لكن 
املعركة  يف  ي�����ج�����دون  ع���ن��������ص���ره 
ال����دام����ي����ة ال������دائ������رة ح����ل���ي���� بن 
واملتمردين  ال�����ص��رع��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
يف ال�����ص��م���ل اأر���ص��ي��ة لإع������دة ر�س 

ال�صفوف.
اأج����ه����زة  م���������ص����وؤول����ون يف  وق���������ل 
لوك�لة  احلكومية  ال���ص��ت��خ��ب���رات 
ال�صر�صة  املعركة  اإن  بر�س  فران�س 
اندلعت  ال��ت��ي  م����أرب  ح��ول مدينة 
فراغ�  تخلق  بداأت  امل��صي،  ال�صهر 
اأمني� ي�صتغله الإره�بيون ال�ص�عون 
املزيد  وجتنيد  نفوذ  ا�صتع�دة  اىل 

من املق�تلن.
12 �صنة، اعتحُرب  ومنذ ن�ص�أته قبل 
اجله�د  “ق�عدة  تنظيم  ي�صمى  م� 
فتك�  الأك����رث  العرب”  ج��زي��رة  يف 
على  الإره�بية  اجلم�عة  �صبكة  يف 
ع���ن��ى يف  اأّن���ه  اإل  ال��ع���مل،  م�صتوى 
ال�������ص���ن���وات ال���ث���الث امل������ص��ي��ة من 
اأرا�صي  ف��خ�����ص��ر  م���ت���ع���ّددة  ه���زائ���م 
الغمو�س  ي��ل��ف  بينم�  وم��ق���ت��ل��ن، 

م�صر قي�داته.
اإّن  ا�صتخب�راتي  م�����ص��وؤول  وي��ق��ول 
اتخذ  اليمن  يف  الق�عدة  “تنظيم 
اأبرز  م���أرب )�صم�ل(  من حم�فظة 

مع�قله خالل ال�صنوات الأخرة«.
ال����ط����رف�����ن  ي����ت����ك����ّب����د  ح������ن  ويف 
امل��ت��ق���ت��الن يف حرب  ال��رئ��ي�����ص��ي���ن 

�صنوات،  �صت  منذ  امل�صتمرة  اليمن 
مدينة  معركة  يف  ف���دح��ة  خ�ص�ئر 
م�����������أرب، ف��������إن ت��ن��ظ��ي��م ال���ق����ع���دة 
واحلرب  الفو�صى  م��ن  “ي�صتفيد 
يف  بحرية”  وي���ت���ح���رك  ل��ي��ت��م��دد 
املح�فظة  م����ن  اأخ��������رى  م���ن����ط���ق 
ال��ت��ي حت��م��ل ال���ص��م ذات����ه، بح�صب 

امل�صوؤول.
ويت�بع اأن عن��صر الق�عدة يعودون 
“اىل تدريب مق�تلن، ويخططون 
مع  العالق�ت”  ب����ن�����ء  لإع�����������دة 
على  للح�صول  وي�صعون  القب�ئل، 

“دعم م�يل” حملي�.
املح�فظة  ع��صمة  م���أرب،  ومدينة 
ال��غ��ن��ي��ة ب���ل��ن��ف��ط، ه��ي اآخ���ر معقل 
املوالية  ل��ل��ق��وات  ال��ب��الد  �صم�ل  يف 

للحكومة ال�صرعية.
وي�����ص��ي��ط��ر احل���وث���ي���ون ع��ل��ى بقية 
ال�����ص��م���ل ب��ع��د ���ص��ن��وات م��ن احلرب 
اأزمة  اأ���ص��واأ  يف  ب�ليمن  زج��ت  التي 

اإن�ص�نية يف الع�مل.
ويقول م�صوؤول ا�صتخب�راتي ميني 
ميكن  م��������أرب  يف  “احلرب  اآخ������ر 
الكبر  ال�����ص��غ��ط  ح��م��ل��ة  ت��ن��ه��ي  اأن 
الق�عدة”  على  تق�صي  ك���دت  التي 
القليلة  ال�������ص���ن���وات  يف  ال��ي��م��ن  يف 

امل��صية.
اجلم�ع�ت  يف  ال��ب���ح��ث  وب��ح�����ص��ب 
بكران،  �صعيد  اليمن  يف  املتطرفة 
ا�صتمرار  ي�صبح  اأن  املنطقي  “من 
امل��ع��رك��ة يف م����أرب وع���دم ق���درة اأي 
من الطرفن على احل�صم، مك�صب� 

وي��ق��ول اخل��ب��ر يف   .2000 ع����م 
ح�ص�م  املتطرفة  اجلم�ع�ت  �صوؤون 
ردم�ن من مركز �صنع�ء للدرا�ص�ت 
اأن�����ه ع��ن��د ولدة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ك���ن��ت لدى   ،2009 اجل��م���ع��ة يف 
“اأر�صية قوية للتحرك  عن��صره� 

ومالذات اآمنة«.
اإل  ذروت���ه  يبلغ  مل  التنظيم  لكن 
ب�جتي�ح  ب����داأ  ع��ن��دم���   2014 يف 
مدينة  ع��ل��ى  �صيطر  ث��م  ال��ب��ل��دات 
ملدة   2015 يف  اجل��ن��وب��ي��ة  امل��ك��ال 
من�ف�صه  ك�����ن  ب��ي��ن��م���  ك����م���ل،  ع�����م 
الرئي�صي، تنظيم داع�س يتو�صع هو 

الآخر يف العراق و�صوري�.
ه���ج��م��ت اجلم�عة  ال��ي��م��ن،  خ�����رج 
�ص�ريل  الفرن�صية  ال�ص�خرة  املجلة 
اأ�صفر  م���   ،2015 ع����م  يف  اإي��ب��دو 
عملية  يف   ،� �صخ�صً  12 مقتل  عن 
اأبرزت قدرة التنظيم على ال�صرب 

بعيدا.
حت�لف�  ال�صعودية  ق����دت  وع��ن��دم��� 
اآذار/ يف  ال���ي���م���ن  يف  ع�������ص���ك���ري���� 

تقّدم  وقف  بهدف   2015 م�ر�س 
ك�نت  احل���وث���ي���ن،  الن���ق���الب���ي���ن 
الإره�بية  اجل��م���ع��ة  ع��ل��ى  ع��ي��ن��ه��� 

اأي�ص�.
يف م��وازاة ذل��ك، متكنت الط�ئرات 
اخل��صة  وال�����ق�����وات  ط����ي�����ر  دون 
الأمركية من حتديد مك�ن الق�دة 
يف  الوحي�صي  فيهم  مب��ن  وقتلهم، 

ع�م 2015.
وب��رز اأم����م التنظيم حت��د اآخ��ر هو 

ترتيب  ل��ي��ع��ي��د  ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م  ك���ب���را 
�صفوفه«.

�صبه  ال���ق����ع���دة يف  ت��ن��ظ��ي��م  ون�������ص����أ 
ال��ع��رب��ي��ة خ���الل اجتم�ع  اجل��زي��رة 
ك�نون  يف  م���ت�������ص���ددي���ن  مل���ق����ت���ل���ن 
منطقة  يف   2009 الث�ين/ين�ير 
جنوب�،  اأب�������ن  يف  وع�������رة  ج��ب��ل��ي��ة 
ا�صطراري  زواج  ع��ن  ع��ب���رة  وك����ن 
اليمن  يف  ال���ق����ع���دة  ف���رع���ي  ب����ن 
يتعر�ص�ن  ك�ن�  اللذين  وال�صعودية 
ع�صكرية  حل����م����الت  ح���ي���ن���ه����  يف 

واأ����ص���درت امل��ج��م��وع��ة واح����دة من 
الن�طقة  املتطرفة  امل��ج��الت  اأوىل 
ب����لإن���ك���ل���ي���زي���ة ع���ل���ى الإن�����رتن�����ت 

“ان�صب�ير«.
وك�������ن ���ص��ب��ح ال����ق�����ع����دة م���وج���ودا 
واأعلن  ذل��ك.  قبل  اليمن  يف  بقوة 
للق�عدة  ال�����ص���ب��ق  ال��ي��م��ن��ي  ال��ف��رع 
م�������ص���وؤول���ي���ت���ه ع����ن ال���ه���ج���وم على 
قب�لة  اإ�س كول”  اإ�س  “يو  املدمرة 
مدينة عدن اجلنوبية الذي اأ�صفر 
عن مقتل 17 ع�صكري� اأمركي� يف 

وحملية  واإق���ل���ي���م���ي���ة  اأم����رك����ي����ة 
التي  املجموعة  ومتكنت  ���ص���ري��ة. 
الوحي�صي  ن������ص��ر  ال��ي��م��ن��ي  ق���ده��� 
ال�صهري،  �صعيد  ال�صعودي  ون�ئبه 
�صنع�ء  يف  ال�����ص���ب��ق���ن  ال�����ص��ج��ي��ن���ن 
وغ��وان��ت���ن���م��و ع��ل��ى ال���ت���وايل، من 
اليمن  ك���ن  بينم�  �صريع�  التو�ّصع 
ب����داأ ي���واج���ه ح��رك��ة ان��ف�����ص���ل��ي��ة يف 
اجلنوب، ومتردا يف ال�صم�ل، واأزمة 

اقت�ص�دية خ�نقة.
التنظيم  ج���ّن���د  واح������د،  ع�����م  ويف 

مئ�ت املق�تلن يف املن�طق الفقرة 
مب�����ص���ع��دة ال��ق��ب���ئ��ل ب��ع��دم��� ق���ّدم 
نف�صه على اأنه بديل لنظ�م منه�ر، 
اآ�صي�  م����ن  الإره������ب�����ي�����ن  وج�������ذب 
مميتة  هجم�ت  وتبنى  واأف��ري��ق��ي���، 
اليمن  يف  امل��ح��ل��ي��ة  ال����ق����وات  ���ص��د 
ال�صعودية، وح�ول قتل  وكذلك يف 
م�����ص��وؤول ���ص��ع��ودي اأم��ن��ي ن���ف��ذ هو 
الأم��ر حممد بن ن�يف حن ك�ن 
ال��داخ��ل��ي��ة وتفجر  ل���وزي���ر  ن���ئ��ب��� 

ط�ئرة مدنية اأمركية.

التو�صع،  اىل  داع�����س  تنظيم  �صعي 
الأر�س  على  اخل�صم�ن  فت�ص�رع 

وتق�تال على مدى �صنوات.
لفران�س  ق��ب��ل��ي  م�����ص��در  وي���ق���ول 
اأ�صعفت  العن��صر  هذه  “كل  بر�س 
ال��ق���ع��دة يف ج��زي��رة ال��ع��رب التي 
وقد  م�لية.  م�ص�كل  اليوم  تواجه 
اتهم عدد من عن��صره� ب�خلي�نة، 
تنظيم  اىل  اآخ����رون  ان�����ص��م  بينم� 

داع�س الإره�بي.
ذل��ك، وا�صلت  الرغم من كل  على 
اجلم�عة “ا�صتغالل الفراغ الأمني 
امل�صتمر”  ال�������ص���راع  ع���ن  ال��ن���ج��م 
جنوب  من�طق  يف  هجم�ت  و”�صن 
وو�صط اليمن مع اإفالت ن�صبي من 
اأمركي  لتقرير  وف��ق���  العق�ب”، 
�صنوي عن اجلم�ع�ت الإره�بية يف 

.2019
مق�تلي  ع��دد  بلغ  للتقرير،  ووفق� 
اجلزيرة  �صبه  يف  الق�عدة  تنظيم 

العربية ب�صعة اآلف يف 2019.
ث����م ج�������ءت م���ع���رك���ة م��������أرب التي 
كيلومرتا   120 ن����ح����و  ت���ب���ع���د 
اخل��صعة  �صنع�ء  الع��صمة  �صرق 

ل�صيطرة املتمردين.
القت�ل  اإن  القبلي  امل�صدر  وي��وؤك��د 
“اإع�دة  ع��ل��ى  اجل���م����ع���ة  ي�����ص���ع��د 

تنظيم نف�صه�«.
“بعن��صره�  دف��ع��ت  اأّن���ه����  وي��ت���ب��ع 
غر املعروفة وال�صب�ب لالنخراط 
ال��ت��ي تق�تل  امل��ق���وم��ة  يف ���ص��ف��وف 
احلوثين لال�صتف�دة من الدعم”، 
التي  ال�����روات�����ب  اإىل  اإ������ص������رة  يف 
يتق��ص�ه� هوؤلء على الأرجح من 

التح�لف.

معركة ماأرب تفتح بابا ل� »القاعدة« لإعادة ر�ش �سفوفه 
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عربي ودويل

لق�ح  �صالمة  عن  جون�صون  بوري�س  الربيط�ين  ال���وزراء  رئي�س  داف��ع 
اأ�صرتازينيك� امل�ص�ّد لفرو�س كورون�، بعدم� اأوقفت عدة دول اأوروبية 
واآث���ر ج�نبّية  ت�صببه بجلط�ت دموية  ب�صبب خم�وف من  ا�صتخدامه 
اأخرى حمتملة. وان�صمت اأمل�ني� واإيط�لي� وفرن�ص� اأم�س الأول الثنن 
اإىل عدة دول قررت تعليق ا�صتخدام اللق�ح، موجهة �صربة قوية حلملة 
 2،6 م��ن  اأك��رث  بحي�ة  اأودى  ال��ذي  الفرو�س  �صد  الدولية  التلقيح 
�صخ�س. لكّن منظمة ال�صحة الع�ملية ووك�لة الأدوية الأوروبية اأ�صّرت� 
ا�صتخدامه  مب��صر بن  راب��ط  ل  واأن  اآم��ن  اأ�صرتازينيك�  لق�ح  اأّن  على 
الثالث�ء  اأم�����س  ال��ربي��ط���ين  الزعيم  واأّك���د  دم��وي��ة.  وح���دوث جلط�ت 
“ذا  �صحيفة  يف  جون�صون  وكتب  �ص�را.  لي�س  اللق�ح  ب���أّن  التطمين�ت 
وت�بع  للغ�ية«.  جيد  �صكل  يف  ويعمل  اآم��ن  اللق�ح  “هذا  اأّن  ت�ميز” 
املتحدة وكذلك  ال��ولي���ت  اإىل  الهند  اأم�كن من  ع��دة  “يحُ�صنع يف  اأن��ه 
بع�س  يف  املخ�وف  وتن�مت  الع�مل«.  حول  ا�صتخدامه  ويتم  بريط�ني� 
البلدان ب�ص�أن �صالمة اللق�ح بعد حدوث عدة ح�لت جللط�ت دموية 
اأو نزيف يف املخ لدى بع�س من تلقوا جرع�ت اللق�ح، مع ح�صول عدد 
قليل من الوفي�ت. لكّن ا�صرتازينيك� واخلرباء ال�صحين يف بريط�ني� 
حدوثه�  اأو  دم��وي��ة  بجلط�ت  ال��ل��ق���ح  ت�صبب  ع��ل��ى  دل��ي��ل  وج���ود  ن��ف��وا 
اأكرب. طورت اللق�ح �صركة ا�صرتازينيك� الربيط�نية  اأو وترة  ب�أعداد 
مليون   11 ا�صتخدام  ومت  اك�صفورد،  ج�معة  مع  ب�لتع�ون  ال�صويدية 

جرعة منه دون ت�صجيل م�ص�كل �صحية رئي�صية.

نددت �صقيقة بنج�م�ن برير، املوقوف يف اإيران منذ اأي�ر-م�يو 2020 
ب�لته�م�ت “الب�طلة”  بتهمة “التج�ص�س” و “الدع�ية �صد النظ�م”، 
ت�صريح�ت  يف  وذل��ك  “�ص�ئح�ً”،  ك���ن  اأن��ه  اإىل  م�صرة  �صقيقه�،  حق  يف 
لو�صيلتن اإعالميتن فرن�صيتن اأم�س الثالث�ء. اأكدت بالندين برير 
يف   2018 الع�م  رحلة  يف  انطلق  �صقيقه�  اأن  اأنفو”  “فران�س  لإذاع���ة 
عربة تخييم من فرن�ص� اإىل الدول ال�صكندن�فية على اأن يختتم رحلته 
عربته  يف  يتنقل  اأن  حلمه:  ه��و  ه��ذا  “ك�ن  وق���ل��ت  اإي����ران.  يف  الطويلة 
اأنه� فج�أة  اأ�صخ��س وعلى من�ظر طبيعية ...”، مو�صحة  للتعرف على 
“نحن  واأك��دت   .2020 اأي�ر/م�يو  نه�ية  اأخب�ر عنه يف  مل تعد ت�صله� 
ب�نتظ�م. ك�ن يخربين عن مغ�مراته. وبن  نته�تف  كن�  مقرب�ن ج��داً، 
ليلة و�صح�ه�، مل اأعد اأعرف عنه �صيئ�ً. كنت اأعلم اأنه يف ح�ل مل ت�صلني 
اأخب�ر عنه ملدة 48 �ص�عة، فال بد اأن اأقلق”. ق�مت عندئذ ب�إخب�ر ال�صف�رة 
لتكت�صف اأخ��ًرا اأنه اأوق��ف. علمت موؤخًرا من حم�ٍم اإي��راين اأن �صقيقه� 
متهم “ب�لتج�ص�س” و “الدع�ية �صد النظ�م )ال�صي��صي يف اجلمهورية 
“هذه  ب�س عليه وبحوزته ط�ئرة م�صرة. وق�لت  الإيرانية(” بعدم� قحُ
اته�م�ت ب�طلة. اإنه �ص�ئح ذهب للتق�ط �صور جميلة. لنجد اأنف�صن� يف 
ق�صة غريبة«. اأم� ب�لن�صبة للط�ئرة امل�صرة “فنحن نتحدث عن جمرد 
متجر  اأي  من  اقتن�ئه�  ميكن  ي��ورو   100 قيمته�  م�صرة  ط�ئرة  اأداة، 
للتق�ط ال�صور خالل ال�صفر، الأمر ل يعدو كونه اأكرث من ذلك”، وفق 

م� ذكرت يف لق�ء مع جملة “لوبوان«.

اأقر جمل�س ال�صيوخ الأمركي تعين الن�ئبة يف الكونغر�س ديب ه�لند 
وزيرة للداخلية يف اإدارة الرئي�س جو ب�يدن، م� يجعله� اأول �صخ�س من 
املتحدة. وح�صلت  ال�صك�ن الأ�صلين يتوىل من�صب� وزاري� يف الولي�ت 
لت�أكيد  ال�صيوخ  40 يف جمل�س  مق�بل  �صوت�   51 غ�لبية  على  ه�لند 
اأرا�صي  خم�س  ع��ن  م�����ص��وؤول��ة  �صخمة  وك���ل��ة  ع��ل��ى  ول��ت�����ص��رف  تعيينه� 
الولي�ت املتحدة، بينه� العديد من املحمي�ت الطبيعية الع�ئدة لقب�ئل 
60 ع�م� والتي تتحدر من  الب�لغة  ال�صك�ن الأ�صلين. وك�نت ه�لند 
 2018 ع���م  الت�ريخ  دخلت  قد  مك�صيكو  نيو  يف  بويبلو  لغون�  قبيلة 
تحُنتخب�ن  الأ�صلين  ال�صك�ن  م��ن  ام��راأت��ن  اأول  م��ن  واح���دة  ب�عتب�ره� 
لع�صوية جمل�س النواب الأمركي. وق�ل زعيم الغ�لبية الدميوقراطية 
يف جمل�س ال�صيوخ ت�ص�ك �صومر قبل الت�صويت اإن “اإقرار تعين الن�ئبة 
ه�لند ميثل خطوة عمالقة اىل الأم���م لت�صكيل حكومة متثل الرثاء 
منذ  تعر�صوا  الأ�صلين  ال�صك�ن  لأن  البلد،  ه��ذا  يف  الك�ملن  والتنوع 
مواقع  ويف  احلكومي  العمل  م�صتوى  على  لالإهم�ل  ج��دا  طويل  زم��ن 
اأخرى«. واأ�ص�ف “يف ترقية الن�ئبة ه�لند لقي�دة وزارة الداخلية، نعيد 
�صبط العالقة بن احلكومة الفدرالية والقب�ئل لنجعله� عالقة تع�ون 

واحرتام متب�دل وثقة«.

عوا�صم

لندن

باري�ص

وا�سنطن

 ال�سني تتعهد ب�300 األف 
جرعة لقاح لقوات ال�سالم 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

ل�ص�لح  لق�ح �صد فرو�س كورون�  األ��ف جرعة   300 بتقدمي  ال�صن  تعهدت 
قوات حفظ ال�صالم الت�بعة لالأمم املتحدة، وفق م� اأعلنت البعثة ال�صينية لدى 
اأفراد قوات  ال�ص�بق للهند بتح�صن جميع  املنظمة الأممية م� يدعم التعهد 
اإن املندوب  األف. وق�لت البعثة   100 حفظ ال�صالم يف الع�مل الب�لغ عددهم 
اأنطونيو  الع�م  الأم��ن  اأبلغ  ج��ون  ت�ص�نغ  املتحدة  الأمم  ل��دى  لل�صن  الدائم 
غوتري�س بتقدمي هذه الهبة ل�”قوات حفظ ال�صالم الت�بعة لالأمم املتحدة، 
مع اإعط�ء الأولوية ملهم�ت حفظ ال�صالم يف افريقي�«. واأ�ص�فت يف بي�ن “هذه 
خطوة اأخرى جلعل اللق�ح�ت ال�صينية ذات منفعة ع�مة ع�ملية، واأي�ص� دليل 
وزير  وك���ن  وللتعددية«.  املتحدة  ل��الأمم  واملتوا�صل  الث�بت  ال�صن  دعم  على 
اأن  امل��صي  ال�صهر  اأبلغ جمل�س الأمن الدويل  اخل�رجية ال�صيني وانغ يي قد 
بالده تعتزم تقدمي جرع�ت لق�ح لقوات حفظ ال�صالم دون اأن يحدد الكمية. 
�صتقدم  ب��الده  اأن  ج�ي�ص�نك�ر  �س.  الهندي  نظره  اأعلن  نف�صه،  الجتم�ع  ويف 
200 األف جرعة لق�ح لقوات حفظ ال�صالم الأممية التي يبلغ عديده� 100 
لكل فرد.  اأي جرعتن  الع�مل،  اأنح�ء  وتنت�صر يف جميع  و�صرطي  األف جندي 
ومل يحدد اأي من البلدين نوع اللق�ح الذي �صيتم تقدميه. وعلى الرغم من 
ان الأمم املتحدة تن�صر نحو 100 األف جندي يف الع�مل، اإل اأن التن�وب الذي 
يح�صل بن القوات ب�صكل دوري وا�صتبدال وحدات ب�أخرى من دول خمتلفة 

يفر�س احل�جة اىل عدد لق�ح�ت اأعلى من عدد الأفراد يف امليدان.

من بينها احتاد القر�ساوي:

جلنة حتقيق برملانية يف اجلمعيات امل�سبوهة يف تون�ش 
عبري مو�سي: اأخطبوط اإرهابي داخل الربملان ولن ن�سمح برئا�سة الغنو�سي له 

هولندا تبداأ النتخابات و�سط تف�سي جائحة كوفيد-19 

بكني ت�سدر تاأ�سريات لأجانب اأخذوا لقاًحا �سينًيا 

 اأوروبا ت�سجل 900 األف وفاة بكوفيد-19  الرئي�ش الربازيلي ي�ستبدل وزير ال�سحة للمرة الرابعة 
•• باري�س-اأ ف ب

اأوروب�  األ��ف وف���ة بكوفيد-19 يف   900 اأك��رث من  مت ت�صجيل 
 2019 ال��وب���ء يف ك���ن��ون الأول-دي�����ص��م��رب  ب��داي��ة انت�ص�ر  منذ 
وفق� لتعداد اأجرته وك�لة فران�س بر�س  اأم�س الثالث�ء  ا�صتن�دا 
واملن�طق  ال��ب��ل��دان  يف  احل�صيلة  وب��ل��غ��ت  ر���ص��م��ي��ة.  اأرق������م  اإىل 
وتركي�،  رو���ص��ي���  ت�صمل  ال��ت��ي  املنطقة  يف   52 ع��دده���  ال��ب���ل��غ 
متخطية  اإ�ص�بة(،   40،083،433 )من  وف���ة   900،185
اأمرك� الالتينية ومنطقة البحر الك�ريبي )721،581 وف�ة 
الأمركية  املتحدة  وال��ولي���ت  اإ�ص�بة(   22،872،052 من 
وكندا )558،110 وف�ة من 30،406،496 اإ�ص�بة( واآ�صي� 
وترتكز  اإ���ص���ب��ة(.   16،692،971 م��ن  وف���ة   263،250(

اأكرث من ن�صف الوفي�ت يف خم�صة بلدان.

ب�أن  فيه  ق���ل  لب�زويلو  �صح�يف  م��وؤمت��ر  على  ���ص���ع���ت  وب��ع��د 
الرئي�س ي�صعى ل�صتبداله من اأجل “اإع�دة تنظيم” الوزارة.

واأ�ص�ر بول�صون�رو اىل اأن اجتم�عه مع كروغ� ك�ن “ممت�زا”، 
وب�أن رئي�س جمعية اأطب�ء القلب يف الربازيل “براأيي ميتلك 
ب�زويلو  اأجن��زه  كل �صيء للقي�م بعمل جيد، مع موا�صلة م� 
حتى اليوم«. وي�أتي تعين كروغ� مع توجيه انتق�دات ق��صية 
مع  التع�مل  يف  الفو�صوية  ب�صبب  بول�صون�رو  حكومة  اىل 

اجل�ئحة وح�لة النك�ر جل�ص�مة الأزمة.
وق�ل بول�صون�رو اليميني املتطرف “من الآن ف�ص�عدا �صوف 
�صد  ب�حلرب  يتعلق  م�  يف  �صرا�صة  اأك��رث  مرحلة  اىل  ننتقل 

الفرو�س«.
اأبرمت  احلكومة  اأن  ب�زويلو  اأعلن  من�صبه،  مغ�درته  وقبل 

ف�يزر-بيونتيك  لق�ح  مليون جرعة من   100 ل�صراء  عقدا 
 38 اىل  ب�ل�ص�فة  اأيلول/�صبتمرب،  يف  ت�صلمه�  امل��ق��رر  م��ن 
اأند جون�صون الذي يوؤخذ  مليون جرعة من لق�ح جون�صون 
ملرة واحدة من املتوقع اأن ت�صل البالد يف الن�صف الث�ين من 
ع�م 2021. وتعد عملية احل�صول على لق�ح�ت اأمرا حيوي� 
الربازيل،  التح�صن �صد فرو�س كورون� يف  لت�صريع حملة 
يف  كبرا  ارت��ف���ع���  �صب�ط/فرباير  منذ  ال��ب��الد  ت�صهد  حيث 

الإ�ص�ب�ت والوفي�ت على حد �صواء.
اأك��رث من  امل�صت�صفي�ت يف  للفرو�س  الأخ��رة  املوجة  ودفعت 
27 اىل ح�فة  ال��ب���ل��غ ع��دده���  ال��ربازي��ل��ي��ة  ال��ولي���ت  ن�صف 
الن��ه��ي���ر، واأج����ربت ح��ك���م ال���ولي����ت ع��ل��ى ف��ر���س م��زي��د من 

القيود لإبط�ء انت�ص�ره.

•• برازيليا-اأ ف ب

تعين  عزمه  بول�صون�رو  ج�ير  ال��ربازي��ل��ي  الرئي�س  اأع��ل��ن 
لل�صحة يف احلكومة، وهو  وزيرا  الطبيب م�ر�صيلو كروغ� 
رابع �صخ�س يتوىل هذه املن�صب منذ تف�صي ج�ئحة كوفيد-
19، مع تدهور النظ�م ال�صحي يف البالد والرتف�ع الكبر 
اأن�ص�ره  الإ�ص�ب�ت. وق�ل بول�صون�رو خالل لق�ء مع  يف عدد 
يف ق�صر األفورادا الرئ��صي انه “تقرر الآن بعد الظهر تعين 
الطبيب م�ر�صيلو كروغ� يف من�صب وزير ال�صحة”، م�صيف� 
ب�زويلو  ادواردو  احل���يل  ال��وزي��ر  مع  النتق�لية  العملية  اأن 

�صوف “ت�صتغرق من اأ�صبوع اىل اثنن«.
وك�صف بول�صون�رو عن قراره بعد عقده اجتم�ع� مع كروغ�، 

••الفجر - تون�س
اأعلن رئي�س كتلة “حتي� تون�س” ب�لربمل�ن، م�صطفى بن اأحمد اأن كتلة 
“حتي� تون�س” وكتلة الإ�صالح والكتلة الوطنية مبجل�س النّواب اتفقت 
على اإم�ص�ء طلب تكوين جلنة حتقيق برمل�نية حول اجلمعي�ت والأحزاب 

امل�صبوهة يف تون�س والتي حتوم حوله� عديد نق�ط ال�صتفه�م.
واأ�ص�ر روؤ�ص�ء الكتل الثالث يف نقطة اإعالمية اأم�س الثالث�ء، اأن اإحداث 
جلنة التحقيق هدفه اإعط�ء �صورة وا�صحة عن هذه اجلمعي�ت امل�صبوهة 
حت�ول  اجلمعي�ت  ه��ذه  اأن  موؤكدين  والوث�ئق،  ب���لأدل��ة  احلجة  لإق�مة 

اخرتاق الدولة يف عديد املج�لت ك�لتعليم وغره�.
اإط���ر الق�نون  اأن الهدف من هذه اللجنة مع�جلة هذا امللف يف  واأك��دوا 
اجلمعي�ت  ه���ذه  ب���ن  م���ن  اأن  اإىل  م�����ص��ري��ن  ال��ق�����ص���ء،  اإىل  ب���ل��ت��وّج��ه 
الإ�صالم  و”مركز  الإ�صالمية”  الإغ�ثة  و”منظمة  “مرحمة”  جمعية 

والدميقراطية” و”فرع احت�د علم�ء امل�صلمن بتون�س«.
و�صّدد روؤ�ص�ء الكتل على اأن هذه اجلمعي�ت له� اأذرع لتنظيم�ت خ�رجية، 
تقريرا  �صرتفع  برمل�نية  جلنة  تكوينه�  �صيتم  التي  اللجنة  اأن  موؤّكدين 

ي. ال بعد القي�م بعملي�ت التحّري والتق�صّ مف�صّ
الن�ئبة عبر مو�صي رئي�صة كتلة احلزب الد�صتوري احلر  هذا وك�صفت 
اأم�س الثالث�ء، عن زي�رة ادته� امل�صرفة على فرع تون�س لالحت�د الع�ملي 
هن�ك  ان  م��ع��ت��ربة  ال�����ص��ع��ب،  ن���واب  جمل�س  م��ق��ر  اىل  امل�صلمن  لعلم�ء 
“اخطبوط� اره�بي� و�صط املجل�س”، وانهم لي�صوا يف م�أمن، وان جميعهم 

يف خطر، وموؤكدة انه� لن ت�صمح برئ��صة الغنو�صي له. 
ون�صرت مو�صي فيديو مب��صر على �صفحته� على موقع ف�ي�صبوك يظهر 
امل���راأة ال��ت��ي ق���ل��ت ان��ه��� ك���ن��ت م��ت��واج��دة مبقر ال��ف��رع امل��ذك��ور وامل�صرفة 
زينب  النه�صة  كتلة حركة  الن�ئبة عن  املجل�س مبعية  تغ�در  عليه وهي 
الرباهمي اىل ج�نب �صخ�س اخر ق�لت مو�صي انه نف�س ال�صخ�س الذي 

ك�ن يتواجد بفرع الحت�د.
وا�صتنكرت مو�صي ا�صتقب�ل من ا�صمتهم� ب�أع�ص�ء فرع احت�د القر�ص�وي 
ا�ص�رة  يف  ال�صيخ”  “�صيدهم  كتلة  ال�صعب من قبل  ن��واب  داخ��ل جمل�س 
اىل كتلة حركة النه�صة مت�ص�ئلة عن �صفتهم� وعن عالقتهم� مبجل�س 

النواب.
واعتربت مو�صي ان الزي�رة تك�صف العالقة بن احت�د القر�ص�وي وكتلة 
حركة النه�صة. وان الغنو�صي “يعمل اثنن يف واحد يعني تنظيمهم يف 

موبليزير واملجل�س والقر�ص�وي«...
وحر�صت مو�صي على ت�صوير مغ�درة املراأة ومن معه� مقر املجل�س. 

••الهاي-اأ ف ب

ت�صتمر  ت�صريعية  انتخ�ب�ت  من  الأول  اليوم  هولندا  ب��داأت 
ثالثة اأي�م وتعترب اختب�را لإدارة احلكومة الراهنة لالأزمة 
ت�صمح  اأن  ت��وق��ع  م��ع  كوفيد-19  ع��ن  ال��ن���ج��م��ة  ال�صحية 

لرئي�س الوزراء م�رك روته ب�لفوز بولية جديدة.
مركز  اإىل  يتوجهون  الأ���ص��خ������س  م��ن  قليل  ع��دد  و���ص��وه��د 
اأف�د  م�  اأبوابه� على  فتح  دق�ئق من  بعد  اق��رتاع يف له���ي 

اأحد مرا�صلي وك�لة فران�س بر�س.
ول تزال هولندا خ��صعة لقيود �ص�رمة ملك�فحة كوفيد-19 

فر�س  وك���ن  ليلي�.  جت��ول  حظر  ت�صمل 
ك�نون  نه�ية  ج��دل  اأث����ر  التجول  حظر 
اأعم�ل  ب����أ����ص���واأ  وت�����ص��ب��ب  ال��ث���ين/ي��ن���ي��ر 
 40 غ�����ص��ون  يف  ه��ول��ن��دا  عرفته�  �صغب 
ع�م�. وم�ص�ء الأحد ا�صتخدمت ال�صرطة 
خراطيم املي�ه يف له�ي لتفريق تظ�هرة 

جديدة من�ه�صة للحكومة.
لكن يتوقع اأن يع�د انتخ�ب رئي�س الوزراء 
احل�كم  روته  م�رك  الليربايل-املح�فظ 
حن  يف  راب����ع����ة  ل����ولي����ة   2010 م���ن���ذ 
ا�صتحوذ وب�ء كوفيد-19 على الهتم�م 
ح�جب� م�ص�كل اخرى مثل الهجرة التي 

هيمنت على النتخ�ب�ت ال�ص�بقة.
كبرا  ف��وزا  ال���راأي  ا�صتطالع�ت  وتظهر 
اأج������ل احلرية  م����ن  ال�����ص��ع��ب��ي  ل���ل���ح���زب 
بح�صده  ب��زع���م��ت��ه،  وال��دمي��وق��راط��ي��ة 
ب�أ�صواط  الأ�صوات متقدم�  % من   25
اأجل  الرئي�صي احلزب من  على من�ف�صه 
املن�ه�س لل�صالم خرت  احلرية للن�ئب 

.% فيلدرز مع 13 
واأو���ص��ح ان��دري��ه ك��روف��ي��ل ا���ص��ت���ذ العلوم 
احلرة  ام�����ص��رتدام  ج�معة  يف  ال�صي��صية 

الأح����زاب،  زع��م���ء  فيهم  مب��ن  الن�خبن  غ�لبية  ينتظر  اأن 
الأربع�ء لالدلء ب�أ�صواتهم.

النداء  املح�فظ�ن  احل��زب���ن  ال��ث���ل��ث  امل��رك��ز  على  ويتن�ف�س 
ع�صوان  وهم�  امل�صيحي  والحت���د  الدميوقراطي  امل�صيحي 
ا�صتطالع�ت  نت�ئج  احل���يل، بح�صب  الئتالف احلكومي  يف 

الراأي م� يعني اأن ب�مك�نهم� العودة اإىل احلكومة.
اأن ���ص��ك��ل الئ���ت���الف احل��ك��وم��ي ي��ب��ق��ى غ���ر وا����ص���ح مع  اإل 
ت��وق��ع ن��ت���ئ��ج م��ت��ق���رب��ة م��ع مر�صحن اآخ��ري��ن م��ث��ل احلزب 
البيئي غرينلينك�س. وك�نت امل�ص�ورات لت�صكيل ائتالف بعد 

النتخ�ب�ت الأخرة الع�م 2017 ا�صتمرت �صبعة اأ�صهر.

لوك�لة فران�س بر�س “يبدو اأن الن�خبن اليمينين يحبون 
فعال روته وحزبه«.

واأ�ص�ف اأن روته “ي�صتفيد من كونه يف موقع رئي�س الوزراء 
الر�صمي عنه� خالل  املتحدث  ك�ن  لأن��ه  كورون�  ف�صال عن 
ا�صتثن�ءات  اأن  امل��صي  الأ�صبوع  اأعلن  ورته  وك�ن  اجل�ئحة«. 
و04،30   21،00 ال�ص�عة  بن  املفرو�س  التجول  حلظر 
ب�لت�صويت  للن�خبن  لل�صم�ح  الق��رتاع  اأي�م  �صتطبق خالل 

“من دون عوائق«.
وحثت ال�صلط�ت الهولندية امل�صنن وال�صعف�ء حي�ل فرو�س 
كورون� على التوجه يف وقت مبكر اإىل مراكز القرتاع على 

امل�صكلة  نف�صه�  كوفيد-19  ج�ئحة  تفر�س  ال�صنة  وه���ذه 
وك�نت  ال��ن��ق������ص���ت.  ع��ل��ى  ك��ب��ر  ب�صكل  مهيمنة  الرئي�صية 
غر  اإج�����راءات  ال��ب��داي��ة  يف  اع��ت��م��دت  الهولندية  ال�صلط�ت 
�ص�رمة مق�رنة بجرانه� وت�أخرت يف اإطالق حملة التلقيح 
ت��داب��ر م�صددة جدا.  الأخ���رة  الأ�صهر  ات��خ��ذت يف  اأن��ه���  اإل 
وا�صطر روته امللقب برئي�س الوزراء “تفلون” لقدرته على 
ال�صي��صية، لال�صتق�لة يف ك�نون  اخل��روج �ص�مل� من الأزم���ت 
الث�ين/ين�ير اإثر ف�صيحة واجه فيه� اآلف الأه�يل اته�م�ت 

خ�طئة ب�لحتي�ل يف املخ�ص�ص�ت الع�ئلية.
وق������ل ف��ل��وري�����س ف�����ن دي�����دمي وه����و ط����ل���ب ي��ب��ل��غ الث�نية 
اإن حزب  وال��ع�����ص��ري��ن وي��ق��ي��م يف له����ي 
الوقت  بع�س  منذ  احلكومة  “يف  روت���ه 
اأن��ه واج��ه ف�ص�ئح كثرة م� ك�ن  واأظ��ن 
كوفيد- ج�ئحة  ل��ول  بوجهه�  لي�صمد 

19. ل اأظن انهم ك�نوا ليح�صلوا على 
هذا العدد من املق�عد” من دون الأزمة 

ال�صحية.
الرتبية  مثل  اأخ���رى  م�ص�ئل  وط��رح��ت 

واملن�خ خالل احلملة النتخ�بية.
وق������ل�����ت ب����ري����دج����ت ت�����ن ك�����ي����ت )40 
“يف  امل�����ل  ت��ع��م��ل يف وزارة  ال��ت��ي  ع����م����( 
على  الفرو�س  يوؤثر  لن  املط�ف  نه�ية 
موا�صيع  ث��م��ة  اأن  اأع��ت��رب  لأين  خ��ي���ري 
اأوروب�  �صرتاقب  اأي�ص�”.  مهمة  اأخ��رى 
لأنه�  كثب،  عن  الهولندية  النتخ�ب�ت 
الرئي�صية  الخ����ت����ب�����رات  اأوائ��������ل  اأح������د 
بلدان  اأح����د  ل��ل��ج���ئ��ح��ة يف  ل��ال���ص��ت��ج���ب��ة 
ال�صنة. وم�رك  ه��ذه  الأوروب����ي  الحت����د 
روته هو ث�لث م�صوؤول اأوروبي من حيث 
امل�صت�ص�رة  بعد  مبن�صبه  الحتف�ظ  مدة 
الوزراء  ورئي�س  مركل  انغيال  الأمل�نية 

البولندي فيكتور اورب�ن.

   

مغ�درة الزوار للربمل�ن

هل �صيفتح الربمل�ن امللف؟

•• بكني-اأ ف ب

تخفيف  ن���ح���و  ال�������ص���ن  ت���ت���ج���ه 
اأرا�صيه�  اإىل  ل��ل��دخ��ول  ال��ق��ي��ود 
دول معينة مب� يف  على مواطني 
اأن  املتحدة، �صرط  الولي�ت  ذلك 

يكونوا قد تلقوا لق�ًح� �صينًي�.
فرو�س  ظ���ه���ور  ع�����ودة  ل���ت���ف����دي 
حدوده�  ال�صن  اأغلقت  ك��ورون���، 
مل��دة ع�م.  الأج���ن��ب  اأم����م غ�لبية 
ومت��ك��ن��ت م��ن��ذ ذل����ك احل����ن من 
ظهر  ال��ذي  ال��وب���ء  على  الق�ص�ء 

لديه� يف نه�ية 2019.

و”الأ�صب�ب  ال���ع���م���ل  ورح�������الت 
�صمل  مل  م���ث���ل  الإن�ص�نية” 

الع�ئالت.
وق�ل البي�ن ال�صح�يف اإن الإجراء 
امل��ت��ق��دم��ن الذين  ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى 
ت��ل��ق��وا ج��رع��ت��ن م���ن ال��ل��ق���ح اأو 
 14 ق��ب��ل  ف��ق��ط  واح����دة  جرع����ة 
ي�����وًم������ ع���ل���ى الأق���������ل م�����ن طلب 

الت�أ�صرة.
ومع ذلك، �صيظل على امل�ص�فرين 

مم���� ي��ح��د م���ن ن���ط����ق الإع�����الن 
ال�صيني.

ك����ي����ف ميكن  ������ص�����وؤال�����ه  ول���������دى 
تتوافر  ل  دول��ة  من  للم�ص�فرين 
ال�صتف�دة  �صينية  لق�ح�ت  فيه� 
من هذا الإجراء، اكتفى املتحدث 
ت�ص�و  ال�صينية  اخل�رجية  ب��صم 
تخفيف  اإن  ب����ل���ق���ول  ل��ي��ج��ي���ن 
مب�ص�ألة  ل���ه  ع���الق���ة  ل  ال���ق���ي���ود 

“الرتخي�س لللق�ح�ت«.

ال�صينية  ال�������ص���ف����رة  واأع����ل����ن����ت 
بي�ن  يف  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي������ت  يف 
���ص��ت��ب��داأ يف م��ع���جل��ة طلب�ت  اأن��ه��� 
احل���������ص����ول ع���ل���ى ت�����أ�����ص����رة من 
لق�ًح�  تلقوا  ال��ذي��ن  “املتقدمن 
يف  كوفيد-19”  ���ص��د  ���ص��ي��ن��ًي��� 
حن ل يتوافر اأي لق�ح �صيني يف 

الولي�ت املتحدة بعد.
ي���ن���ط���ب���ق ا�����ص����ت����ئ����ن�����ف اإ�������ص������دار 
العمل  ت�أ�صرات  على  الت�أ�صرات 

اإلزامي  �صحي  حلجر  اخل�����ص��وع 
اأ�ص�بيع بعد  ملدة ت�صل اإىل ثالثة 
و�صولهم اإىل الأرا�صي ال�صينية.

اأ������ص�����درت �����ص����ف�����رات ال�������ص���ن يف 
وب�ك�صت�ن  الهند  منه�  دول  ع��دة 
و�صريالنك�  واإيط�لي�  والفيليبن 

بي�ن�ت مم�ثلة.
لكن ل تتوافر لق�ح�ت �صينية يف 
فيه�  خففت  التي  البلدان  بع�س 
اإيط�لي�،  اأو  ال��ه��ن��د  م��ث��ل  ال��ق��ي��ود 

ت�����ص��ري��ع حملة  ع��ل��ى  ب��ك��ن  تعمل 
لق�ح�ت  ب���أرب��ع��ة  �صك�نه�  تطعيم 
حم��ل��ي��ة م��رخ�����س ل���ه����، ل��ك��ن مل 
تتم املوافقة على اأي لق�ح اأجنبي 
من قبل ال�صلط�ت ال�صينية حتى 

الآن.
����ص���ّدرت ال�����ص��ن ل��ق���ح���ت��ه��� على 
نط�ق وا�صع واأر�صلت جرع�ت اإىل 
ع�صرات الدول، مب� يف ذلك تركي� 
تزال  ول  وكمبودي�.  واإندوني�صي� 
ب��ك��ن ت��ت��وق��ع ت�����ص��دي��ر م��� يقرب 
م��ل��ي��ون ج��رع��ة، وفًق�   400 م��ن 

لو�ص�ئل الإعالم ال�صينية.



األربعاء   17  مارس   2021  م   -   العـدد   13191  
Wednesday    17  March   2021   -  Issue No   13191

12

عربي ودويل

   يف رواية ا�ستباقية, 
ع�سكريان  و�ـــســـف 
�سابقان  اأمــريــكــيــان 
اجلهنمية  الــدوامــة 
ووا�سنطن  بكني  بني 
التي اأدت اإىل كارثة 
�سيناريو  ــوويــة...  ن
لي�س  لــكــنــه  مــظــلــم, 

هراء.

•• الفجر –خرية ال�صيباين

تركيا ت�ستفز اإ�سرائيل واليونان لالإفالت من عزلتها
اإ�صرائيل  ووقعت  حمتملة.  وغ�زية  نفطية  ث��روات  من  املنطقة  ت�صمه 
يف  املتو�صط،  �صرق  يف  اأن�بيب  خط  اإق���م��ة  وقرب�س  اليون�ن  مع  اتف�ق�ً 
ال�صيف امل��صي يف اإط�ر التف�ق�ت بن الدول الثالث، يف منتدى الغ�ز 

الذي يجمع خ��صة، اليون�ن، وقرب�س، وم�صر ودول اأخرى.
توتر  الح��ت��ج���ج،  م��ن  تركي�  ه��دف  اأن  التقرير،  ح�صب  ي��ب��دو،  وعليه 
اأنقرة منذ ال�صهر امل��صي  اإ�صرائيل، ب�لتزامن مع اإطالق  العالق�ت مع 

حملة لإقن�ع م�صر ب�إع�دة العالق�ت اإىل طبيعته�.
وبعد عزلته�، واإق�ص�ئه� من منتدى الغ�ز لدول �صرق املتو�صط، ويف ظل 
تن�مي العالق�ت بن دول املنطقة الأخرى، يبدو اأن تركي� تريد ابتزاز 
وقرب�س  اليون�ن  وات��ه���م  الكهرب�ئي،  ال��رب��ط  م�صروع  مبلف  اإ�صرائيل 
واإ�صرائيل ب�لعتداء على جرفه� البحري، من خالل ال�صوء الأخ�صر 

•• القد�س-وكاالت

ب�حل�صول  البلدين  مط�لبة  واإ���ص��رائ��ي��ل،  اليون�ن  على  تركي�  احتجت 
بن  البحري  الكهرب�ئي  الربط  م�صروع  ا�صتكم�ل  قبل  موافقته�  على 
اإ�صرائيل واليون�ن عرب قرب�س. وج�ءت املط�لبة الرتكية بعد اأي�م من 

اإنه�ء اإ�صرائيل من�ورات بحرية مع قرب�س، واليون�ن، وفرن�ص�.
بو�صت”  “جروزاليم  �صحيفة  يف  ف��ران��ت��زم���ن  ل�صيث  ت��ق��ري��ر  ووف���ق 
الإ�صرائيلية، اأوهمت تركي� تل اأيبيب يف اأبريل )ني�ص�ن( 2020 ودي�صمرب 
)ك�نون الأول( 2020 برغبته� يف امل�ص�حلة، يف حم�ولة لإبع�د اإ�صرائيل 
عن اليون�ن يف ظل العالق�ت املتن�مية بن البلدين، وتعزيز العالق�ت 
اأي�ص�ً بعد تر�صيم احلدود البحرية بينهم�، وم�  اأبيب وقرب�س  بن تل 

الإع��الم احلكومية واملوالية له�، للرتويج  اأنقرة لو�ص�ئل  اأعطته  الذي 
على اأو�صع نط�ق لر�ص�ئل الحتج�ج الرتكي.

وح�صب جرو�ص�ليم بو�صت، يك�صف التحرك الرتكي الأخر امل�أزق الذي 
عن  بحث�ً  املنطقة،  يف  التوتر  حتريك  حت���ول  التي  تركي�،  فيه  ت��ردت 
ا�صتئن�ف عالق�ت مع دول اجلوار،التي �ص�همت �صي��صة اأنقرة يف تعجيل 

التق�رب بينه� من جهة، وبن هذه الدول واإ�صرائيل من جهة اأخرى.
عالق�ت  ب�إق�مة  ف��ن��ددت  ال�صيطرة،  ع��ن  امل��وق��ف  ب��خ��روج  تركي�  وت�صعر 
التف�ق  على  الت�صوي�س  وح�ولت  واإ�صرائيل،  كو�صوفو  بن  دبلوم��صية 
اإ���ص��رائ��ي��ل، وتهجمت على  م��ع  والبحرين  الإم������رات،  ب��ن  الإب��راه��ي��م��ي 

ال�صودان قبل التف�ق على ال�صالم مع اإ�صرائيل.
اأن��ه��� م��ع��زول��ة ع��ن حميطه�، واأ���ص��ب��ح��ت ق�ئمة  وت����درك ت��رك��ي��� ال��ي��وم 

الليبية  الوف�ق  وحكومة  وحم��س،  قليلة،  دول  على  تقت�صر  اأ�صدق�ئه� 
املرتزقة  واملرتزقة  �صوري�،  �صم�ل  يف  املتطرفة  واملجموع�ت  ال�صعيفة، 
لأنقرة.  ورغم كل حم�ولته� للتحدث مع دول موؤثرة يف �صوري� مثل 
رو�صي�، ولتجعل زعيمه� اأردوغ�ن يكتب مق�ًل يف بلومربغ، ف�إن تركي� مل 

تنجح اإل يف اإث�رة عداء فرن�ص� وتغذية ريبة دول اأخرى كثرة.
وب�صبب تخبطه�، جنحت تركي� اأي�ص�ً يف ن�أي دول حلف �صم�ل الأطل�صي 
ودين�ميكية جديدة  ت��ع���ون  اأب���واب  فتحت  ح��ن  اأن��ق��رة، يف  ع��ن  بنف�صه� 
امل�ص�لح  وتعززت  تركي�،  عن  بعيداً  اأخ��رى،  دول كثرة  املنطقة، بن  يف 
الإم�رات،  عن  ف�صاًل  وفرن�ص�،  وم�صر،  واليون�ن،  لقرب�س  امل�صرتكة، 
اأك���رب، �صي��صي�ً  وال�����ص��ع��ودي��ة، وغ��ره��� م��ن ال���دول ال��ت��ي ت��ق���رب��ت ب�صكل 

واقت�ص�دي�ً على ح�ص�ب تركي�.

2034، يف و���ص��ط بحر     م���ر���س 
مدمرة  تلقت  اجل��ن��وب��ي،  ال�����ص��ن 
�صغر  زورق  ن������داءات  اأم��ري��ك��ي��ة 
جم���ه���ول ال���ه���وي���ة، ا���ص��ت��ع��ل��ت فيه 
لقد  مل�ص�عدته.  وهرعت  ال��ن��ران، 
اأن  ب��ع��د  ك��م��ي��ن���.  ب��ك��ن  ل��ه  ن�صبت 
ط�ردته جمموعة ح�ملة ط�ئرات 
اأ�صلحته  نظ�م  تعطيل  مت  �صينية، 
ال��ت��ي ت�����ص��ت��غ��ل ع���ن ب��ع��د، وغرقت 
���ص��ف��ي��ن��ة ال���ب���ح���ري���ة الأم���ري���ك���ي���ة 
حت����ت واب�������ل م����ن ال���ط���ورب���ي���دات 
ال��وق��ت نف�صه ،  وال�����ص��واري��خ.  يف 
ال�صيطرة  اأم��ري��ك��ي  ط��ي���ر  ي��ف��ق��د 
 F-35 ط���راز  م��ن  مق�تلته  ع��ل��ى 
وي�صطر  ه����رم����ز  م�����ص��ي��ق  ف�����وق 
اإي����ران. ويف بحر  ال��ه��ب��وط يف  اإىل 
البلطيق، قطعت ك��صح�ت اجلليد 
ال��رو���ص��ي��ة ال��ك���ب��الت ال��ت��ي تغذي 
ال�صرقي  لل�ص�حل  الإنرتنت  �صبكة 
اإىل  اأدى  امل��ت��ح��دة، مم���  ل��ل��ولي���ت 
ع����زل وا���ص��ن��ط��ن ون���ي���وي���ورك عن 

بقية الكوكب.
الع�ملية  احل������رب  ب��������داأت  ل���ق���د     
�ص�ع�ت،  غ�����ص��ون  يف  ال���ث����ل���ث���ة... 
امل��ت��ح��دة ك�رثة  ت��ك��ب��دت ال���ولي����ت 
ب�لهجم�ت  ف��وج��ئ��ت  ع�����ص��ك��ري��ة، 
لأعدائه�  امل��ن�����ص��ق��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة 

والإيرانين،  والرو�س  ال�صينين 
“طرق احلرير  اإط���ر  متحدين يف 
وتنتهي  ال�����ص��ي��ن��ي��ة.  اجلديدة” 
ق�صف  بتب�دل  اجلهنمية  الدوامة 
نووي �صد مدينتي ه�نغت�صو و�ص�ن 
حموهم�  ومت  املين�ئيتن،  دييغو 
النتيجة:  اخل������ري������ط������ة...  م�����ن 

مالين القتلى، ول ف�ئز.

مل ي�ستمتع اأحد 
بالكتاب يف وا�سنطن

  ي�����ص��ك��ل ه����ذا ال�����ص��ي��ن���ري��و امل����روع 
حديثة  ا�صتب�قية  ل��رواي��ة  خلفية 
رواي����ة   :2034“ ب��ع��ن��وان  ج�����ًدا 
الت�لية  ال���ع����مل���ي���ة  احل�������رب  م�����ن 
ب���ر����س(،  ب��ن��غ��وي��ن  “)من�صورات 
ع�صكرين  ق����ب����ل  م�����ن  م����وّق����ع����ة 
���ص���ب��ق��ن م�����ص��ه��وري��ن، الأدم�����رال 
ع�ًم�،   66 �صت�فريدي�س،  جيم�س 
الق�ئد الأعلى ال�ص�بق لقوات حلف 
اأكرم�ن،  واإليوت  اأوروب���،  الن�تو يف 
40 ع�ًم�، من املح�ربن القدامى 
العراق  يف  اخل��������ص���ة  ال����ق����وات  يف 
الواقعي  كت�بهم�  واأف��غ���ن�����ص��ت���ن. 
ب�����ص��ك��ل خم���ي���ف، مل ي�����ص��ت��م��ت��ع به 
ب�صبب  وا���ص��ن��ط��ن،  يف  �صخ�س  اأي 
امل���ت���زاي���دة م���ع بكن.  ال���ت���وت���رات 

وي����زداد خطر وق���وع ح����دث قب�لة 
اأرخ��ب��ي��ل ���ص��ربات��ل��ي -ت��ل��ك اجلزر 
تع�صكره�  وال���ت���ي  ع��ل��ي��ه���  امل��ت��ن���زع 
اجلنوبي  ال�����ص��ن  ب��ح��ر  يف  ب��ك��ن 

-ويف م�صيق ت�يوان.
   خالل جل�صة ا�صتم�ع يف الت��صع 
من م�ر�س يف جمل�س ال�صيوخ، ق�ل 
الأدمرال فيليب اإ�س ديفيد�صون، 
اإنه “قلق ب�ص�أن ت�صريع الطموح�ت 
الولي�ت  اإزاح���ة  ب��ه��دف  ال�صينية 
بحلول  للع�مل  كزعيمة  املتحدة” 
التو�صع  ولح�����ظ   .2050 ع�����م 
املنطقة،  يف  ل��ب��ك��ن  ال��ع�����ص��ك��ري 
توازن  يف  العدواين”  و”موقفه� 
موات”  “غر  اأ������ص�����ب�����ح  ق�������وى 
القوات  ق�ئد  ويعتقد  لوا�صنطن. 
املحيطن  منطقة  يف  الأم��ري��ك��ي��ة 
الهندي واله�دئ، اأن ال�صن ميكن 
“يف  امل��ت��م��ردة  ت��غ��زو اجل���زي���رة  اأن 

غ�صون �صت �صنوات ق�دمة«.

م�سيدة ثيو�سيديد�س
دع�  ب��ي��وم،  الت�صريح  ه���ذا  ق��ب��ل     
الرجل  ت�صيلي�نغ،  ���ص��و  اجل����رنال 
الث�ين يف القوات امل�صلحة ال�صينية، 
ال���ق���درات  ت��ع��زي��ز  “ت�صريع  اإىل 
�صد  للحرب  ا�صتعدادا  ال�صينية” 

“فخ  الولي�ت املتحدة. واأ�ص�ر اإىل 
نظرية  وه����ي  ثيو�صيديد�س”، 
جراه�م  ال�صي��صة  ع���مل  له�  روج 
ت���ن���ب����أت بحرب  األ���ي�������ص���ون، وال���ت���ي 
حتمية عندم� تتحدى قوة �ص�عدة 
تفوق الزع�مة الق�ئمة. يف الواقع، 
اأ�صطوًل  الآن  متتلك  التي  بكن، 
اأكرب من اأ�صطول الولي�ت املتحدة، 
وتلعب على قدم امل�ص�واة اأو تقريًب� 
يف جم�لت ع�صكرية معينة، تن�صر 
ل��ت��ح��دي��ث جي�صه�  ه���ئ��ل��ة  و���ص���ئ��ل 
-فقد اأعلنت للتو عن زي�دة بن�صبة 
الدف�ع  ميزانية  من  ب�مل�ئة   8  ،6
دولر  ملي�ر   208( 2021 لع�م 
للولي�ت  م���ل���ي����راً   740 م��ق���ب��ل 

املتحدة(.
“ل يجب  ف��ع��ال،  ان��دل��ع��ت  واإذا     
الق�دمة  احل������رب  اأن  الع����ت����ق�����د 
ال�ص�بقة.  احل�����رب  م��ث��ل  ���ص��ت��ب��دو 
�صنع�ين  اأن���ن����  ال��ب��ن��ت���غ��ون  ي����درك 
م�����ن خ�������ص����ئ���ر ف�������دح������ة، ل���ك���ن ل 
اأًي���� من  اأن  يتخيل  اأح���ًدا  اأن  يبدو 
اإىل  ي���ل���ج����أ  اأن  مي���ك���ن  اجل����ن���ب���ن 
جيم�س  ق���ل  النووية”،  الأ�صلحة 
�صت�فريدي�س معرّبا عن خم�وفه، 
وهو “يخ�صى اأن تخو�س الولي�ت 
اأن  دون  احل���رب  وال�صن  املتحدة 

تدرك� ذلك، مثل القوى الأوروبية 
ع�م 1914«.

   »ع��ن��دم��� ت��ري��د دول����ة م��� جتنب 
طريقة  جت����د  ف����إن���ه����  ت�������ص���ع���ي���د، 
يعّدل  الرتاجع”،  اأو  ل��الل��ت��ف���ف 
ه�ل براندز، الأ�صت�ذ بج�معة جونز 
هوبكنز )م�ريالند(، الأوت�ر. لكن 
ل   ،2034 ع���م  مل��وؤل��ف��ي  ب�لن�صبة 
ينبغي ال�صته�نة ب�خلطر النووي. 
“لقد جتنبن� الأ�صواأ خالل احلرب 
الأح�����داث  ت�صل�صل  لأن  ال����ب�����ردة، 
نط�ق  على  وا�صتب�قه�  توقعه�  مت 
اإليوت  ي��ق��ول  ك��م���  جًدا”،  وا���ص��ع 
�صت�نلي  بفيلم  اأكرم�ن، م�صت�صهداً 
كت�ب  اأو  �صرتينغ،  دكتور  كوبريك 
ال��ث���ل��ث��ة لل�صر  ال��ع���مل��ي��ة  احل����رب 
الأمر  “انتهى  لقد  ه�كيت.  ج��ون 
كيف  لي�س  الت�ص�وؤل،  اإىل  ب�لق�دة 
ال�صراع؟  ه��ذا  مثل  يف  ينت�صرون 
ول�����ك�����ن ك����ي����ف ي���ت���ج���ن���ب���ون���ه ب������أي 
نرى  اأن  ويبقى  يلخ�س.  ثمن؟”، 
العظمي�ن  ال��ق��وت���ن  ك���ن��ت  اإذا  م��� 
نف�صه  ب�لقدر  تدرك�ن  احل�ليت�ن، 
و�صتنجح�ن  ال��وخ��ي��م��ة،  ال��ع��واق��ب 
ثيو�صيديد�س”  “فخ  جت��ن��ب  يف 

املن�صوب يف البح�ر الدافئة.
عن لك�سربي�س

غالف الكت�ب املرعبالأدمرال جيم�س �صت�فريدي�س

ال�سني -الوليات املتحدة:

عام 2034، اندلع احلرب العاملية الثالثة يف بحر ال�سني اجلنوبي
املدمرة الأمريكية يو اإ�س اإ�س ديك�تور يف بحر ال�صن اجلنوبي

•• طوكيو-اأ ف ب

ان��ت��ق��د وزراء اخل���رج��ي��ة وال���دف����ع يف 
اأم�س  وال���ي����ب����ن  امل��ت��ح��دة  ال����ولي�����ت 
جددوا  اإنهم  وق�لوا  ال�صن  الثالث�ء 
املزعزع  “�صلوكه�  مع�ر�صة  التزامهم 
حم�����دث�����ت  خ������الل  لال�صتقرار” 
الدف�ع  وزي�����ر  وي���ج���ري  ط��وك��ي��و.  يف 
الأم�����رك�����ي ل����وي����د اأو������ص�����ن ووزي�����ر 
ب��ل��ي��ن��ك��ن جولة  اأن����ت����وين  اخل����رج���ي���ة 
اأبرز  ت�أييد  لك�صب  م�صعى  يف  اآ�صيوية 
مواجهة  يف  الآ����ص���ي���وي���ن  احل���ل���ف����ء 

ال�صن.
اإن  بي�ن م�صرتك  امل�صوؤولون يف  وق�ل 
اعتربت�  والي�ب�ن  املتحدة  “الولي�ت 
اأن �صلوك ال�صن عندم� يتع�ر�س مع 
النظ�م الدويل الق�ئم، ميثل حتدي�ت 
وع�صكرية  واق���ت�������ص����دي���ة  ���ص��ي������ص��ي��ة 
البي�ن  واأ�����ص�����ف  وتكنولوجية”. 
الإكراه  مق�ومة  ملتزمون  “الوزراء 
جت�ه  لال�صتقرار  امل��زع��زع  وال�صلوك 

البلدان الأخرى يف املنطقة«.
ك��م��� اأع����رب اجل���ن��ب���ن ع��ن “خم�وف 
ج���دي���ة ب�������ص����أن ال����ت����ط����ورات امل���دم���رة 

اإ�ص�رة مب��صرة اإىل التحرك�ت  يف  الأخرة يف املنطقة” 
اإدارة  ت�صعى  فيم�  املح�دث�ت  وت�أتي  الأخ��رة.  ال�صينية 
التح�لف�ت  ل��ت��ع��زي��ز  ب����ي���دن  ج���و  الأم���رك���ي  ال��رئ��ي�����س 

•• هافانا-اأ ف ب

ح�ن الوقت ليتق�عد راوول ك��صرتو ويتخلى عن قي�دة 
احلزب ال�صيوعي الكوبي خالل املوؤمتر املقرر عقده يف 
مقدم  من  ال�ص�بق  الرئي�س  لين�صحب  ني�ص�ن/اأبريل، 

ال�ص�حة ال�صي��صية مثلم� فعل من قبله �صقيقه فيدل.
التي  ي��ب��داأ عهد ج��دي��د يف اجل��زي��رة  راوول  وب���ع��ت��زال 
انتق�ل  م��ع   ،1959 ال��ع���م  م��ن��ذ  ال�صقيق�ن  يحكمه� 
�صم�ن  عليه  يتحتم  �صن�  اأ�صغر  جيل  اإىل  فيه�  القي�دة 

ا�صتمرارية هذا الإرث و�صق طريقه اخل��س يف اآن.
وراأى م�يكل �صيفرت رئي�س مركز “احلوار الأمركي” 
ال��ف��ري��ق اجلديد  اأن  ل��ل��درا���ص���ت وم��ق��ره يف وا���ص��ن��ط��ن، 
يواجه “مهمة تق�صي ببن�ء �صرعيته التي ل ميكن اأن 
ت�أتي اإل من م�صروع �صي��صي خ��س به يحقق الزده�ر 

القت�ص�دي والعدالة الجتم�عية لكوب�«.
وي��ع��ق��د احل����زب ال���واح���د م���وؤمت���ره اخل��م�����ص��ي ب��ن 16 
ميغيل  �صيخلف  املن��صبة،  وبهذه  ني�ص�ن/اأبريل.  و19 
 ،2018 منذ  ال��ب��الد  رئي�س  ع���م���(،  ك�نيل )60  دي���ز 
راوول ك��صرتو )89 ع�م�( ك�صكرتر اأول للحزب الذي 
مع  ك��وب���،  يف  ال�صلطة  قلب  ال�صي��صي،  مكتبه  �صيجدد 
�ص�ركوا  يكونوا  اأن  �صن� من  اأ�صغر  ورج���ل  ن�ص�ء  تعين 
يف الثورة. لكن من املوؤكد اأن البالد �صت�صتمر يف اخلط 
اأقر يف  الذي  الد�صتور اجلديد  اإذ ن�س  ذات��ه،  ال�صي��صي 
النظ�م  ع��ن  رجعة”  “ل  اأن  على   2019 اأي���ر/م���ي��و 
ال�صرتاكي. غر اأن راوول ك��صرتو اأكد يف ذلك احلن 
تعددية  ويعك�س  زمنه  “ابن  هو  اجلديد  الد�صتور  اأن 

املجتمع«.
واأعطى ال�صتفت�ء الذي جرى للم�ص�دقة عليه، موؤ�صرا 
معربا عن هذا املجتمع الكوبي اجلديد. ففيم� ح�صل 
الد�صتور ال�ص�بق على الإجم�ع )%97،7( يف 1976، 
مل يحظ الد�صتور اجلديد �صوى على موافقة 78،3% 

من الكوبين. ورفع فن�نون ومثقفون 
ون������ص��ط��ون يف ق��ط���ع���ت اأخ����رى من 
الأ�صهر  يف  ال�����ص��وت  امل���دين  املجتمع 
للمط�لبة بحقوق وحري�ت،  الأخرة 
البلد  التظ�هر يف هذا  بل حتى بحق 
الذي يبقى فيه حق التجمع حم�ط� 

بقيود �صديدة.
امل��ط���ل��ب، يتوقع  ه���ذه  م��واج��ه��ة  ويف 
الفريق  ي��ب������ص��ر  اأن  ���ص��ي��ف��رت  م���ي��ك��ل 
�صي��صي�  اإ���ص��الح���  اجل��دي��د  احل���ك��م 
ب�صكل  ال��ت��ع���م��ل  اأج����ل  “من  ل��ل��دول��ة 
فع�ل مع نق�ط التوتر التي تظهر يف 

املجتمع«.

ال�صطراب�ت يف عهد  بعد  الإقليمية 
الرئي�س ال�ص�بق دون�لد ترامب.

وبلينكن  اأو���ص��ن  �صيت�ص�ور  ك��ذل��ك، 
�صي�ق  يف  اإق���ل���ي���م���ي���ن  ح���ل���ف����ء  م�����ع 
جت�ه  �صي��صته�  وا���ص��ن��ط��ن  م��راج��ع��ة 
كوري� ال�صم�لية التي انتقدت الإدارة 

الأمركية يف وقت �ص�بق الثالث�ء.
“نزع  اإىل  جم�������ددا  ال���ب���ي����ن  ودع�������� 
لبيونغ  النووي”  ل��ل�����ص��الح  ك����م���ل 
كوري�  تر�ص�نة  اأن  م��ن  ي���ن��غ، حم��ذرا 
لل�صالم  ت��ه��دي��دا  “ت�صكل  ال�صم�لية 

وال�صتقرار الدولين«.
لكن بلينكن رف�س الإدلء ب�أي تعليق 
جونغ  كيم  �صقيقة  ت�صريح�ت  على 
اجلديدة  “الإدارة  ح��ذرت  التي  اأون 
ال���ت���ي جتهد  امل���ت���ح���دة  ال����ولي�����ت  يف 
الب�رود يف  عرب املحيط لن�صر رائحة 

اأر�صن�«.
“نحن نبحث  وق���ل وزي��ر اخل�رجية 
يف م� اإذا ك�نت هن�ك اإجراءات �صغط 
هن�ك  ك���ن��ت  اإذا  وم���  فع�لة  اإ�ص�فية 
طرق دبلوم��صية منطقية، وكل ذلك 

قيد املراجعة«.
قدم�،  امل�����ص��ي  اأج����ل  “من  واأ����ص����ف 
لدين� ت�صميم م�صرتك على التع�مل مع التحدي الذي 
بربامج  يتعلق  م�  يف  خ�صو�ص�  ال�صم�لية  كوري�  متثله 

ال�صواريخ النووية وكذلك انته�كه� حلقوق الإن�ص�ن«.

ويف اأبرز هذه التحولت التي ي�صهده� املجتمع الكوبي 
ت�صرين   27 فن�ن يف   300 م��ن  اأك��رث  م��وؤخ��را، جتمع 
الث�ين/نوفمرب يف تظ�هرة غر م�صبوقة ا�صتمرت 15 
للمط�لبة مبزيد من حرية  الثق�فة  وزارة  اأم���م  �ص�عة 

التعبر.
كذلك، رفع املدافعون عن احليوان�ت �صوتهم حمققن 
اأول انت�ص�ر للمجتمع املدين الكوبي مع امل�ص�دقة على 

مر�صوم ق�نون حول رع�ية احليوان�ت.
الهواتف  و�صول  خلفية  على  التطورات  ه��ذه  وت�صجل 
2018 يف  اأواخ����ر  الإن���رتن���ت يف  �صبكة  وم���د  ال��ن��ق���ل��ة 
وتعبر  ا�صتعالم  للكوبين جم���لت  اأت���ح  م�  اجلزيرة، 
جديدة بعدم� ك�ن الإعالم حم�صورا حتى ذلك احلن 

بو�ص�ئل الإعالم الر�صمية.
واأكد احلزب ال�صيوعي ال�صبت اأن املوؤمتر �صيكون اإط�را 
ل�”الفتنة  الف�علية  من  مبزيد  الت�صدي  �صبل  لدر�س 
التوا�صل  ���ص��ب��ك���ت  ع��ل��ى  والعق�ئدية”  ال�����ص��ي������ص��ي��ة 
الولي�ت  ك��وب���  ب��ن  ال��ع��الق��ة  و�صت�صكل  الج��ت��م���ع��ي. 
خالل  ب�يدن  جو  وعد  بعدم�  حمورية،  نقطة  املتحدة 
التي  العقوب�ت  بع�س  عن  ب�لعودة  النتخ�بية  حملته 
نف�صه  الوقت  يف  م�صددا  ترامب،  دون�لد  �صلفه  فر�صه� 

على اأهمية احرتام حقوق الإن�ص�ن.
لكن من الوا�صح اأنه مل يجعل من امللف الكوبي اأولوية 

منذ و�صوله اإىل البيت الأبي�س.
وق�ل املحلل ال�صي��صي ه�رولد ك�ردين��س اإنه “من حيث 
الدين�ميكية الق�ئمة بن كوب� والولي�ت املتحدة، ف�إن 
مب��صرة  ب�صورة  �صواء  فعلي�،  تتحكم  املتحدة  الولي�ت 
اأو غر مب��صرة، مب� يجري )يف كوب�(، بل حتى بعملية 

اتخ�ذ القرار بن الق�دة الكوبين«.
اإىل  الكوبية  احل��ك��وم��ة  ت��رام��ب  اإدارة  ع��دائ��ي��ة  ودف��ع��ت 
تبنى خط�ب اأكرث ت�صددا، اإح�ص��ص� منه� بتهديد يحيط 
الفريق  اإن  �صيفرت  م�يكل  وق����ل  متوا�صل.  ب�صكل  ب��ه 
عالقة  لإق����م���ة  “�صي�صعى  اجل��دي��د 
الولي�ت  م���ع  وب��راغ��م���ت��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة 
خف�س  خ���الل  م��ن  رمب����  املتحدة”، 
القوي يف �صفوف  الع�صكري  الوجود 
القت�ص�د  ويف  واحل������زب  احل��ك��وم��ة 

اأي�ص�.
العقوب�ت  غ���ل��ب��ي��ة  اأن  امل��ل��ف��ت  وم���ن 
وا�صنطن  ف��ر���ص��ت��ه���  ال��ت��ي  ال�280 
على كوب� ا�صتهدفت �صرك�ت ي�صيطر 
عليه� اجلي�س. ويف اإ�ص�رة ح�صن نية، 
اإىل  ال�صرك�ت  ه��ذه  ه�ف�ن�  تنقل  ق��د 
اأي�����دي م��دن��ي��ن، ح��ت��ى ل���و ب��ق��ي��ت يف 

نه�ية املط�ف ملك� للدولة.

الوليات املتحدة واليابان حتذران من �سلوك ال�سني 

 كوبا تدخل عهدا جديدا بال فيدل ول راوول كا�سرتو 

جولة من املحادثات اليونانية الرتكية يف اأجواء متوترة 
•• اأثينا-اأ ف ب

الثالث�ء جولة  اأم�س  اأثين�   يف  واأت��راك  يون�نيون  دبلوم��صيون  ب��داأ 
البلدين  العالق�ت احل�ص��صة بن  للبحث يف  املح�دث�ت  جديدة من 
اجل�رين ال�ص�عين اإىل ت�صوية خالف�تهم� الت�ريخية التي اأ�صيفت 

اإليه� الأطم�ع الرتكية الأخرة يف املتو�صط.
وب����داأت ه���ذه امل��ن���ق�����ص���ت ب��ن ال��ب��ل��دي��ن ال��ع�����ص��وي��ن يف ح��ل��ف �صم�ل 
اإر�ص�ل  الأطل�صي قبيل الظهر يف اأحد فن�دق اأثين�. وهي ت�أتي غداة 
اأنقرة مذكرة دبلوم��صية اإىل اليون�ن والحت�د الأوروبي واإ�صرائيل 
ه� فيه� على احل�صول على موافقته� قبل ال�صروع يف اأي عمل  حت�صّ
يف اجلرف الق�ري الرتكي، على م� ذكرت و�ص�ئل اإعالم تركية م�ص�ء 
الثنن. وعرّبت اأنقرة الثنن من خالل وزير دف�عه� عن اأمله� يف 
اأ�صرع وقت  اأن تتخلى اأثين� عن “�صلوكه� ال�صتفزازي واملت�صلب يف 
ممكن«. وت�ص�عدت الأزمة بن اأثين� واأنقرة بعدم� ن�صرت تركي� يف 
اآب/اأغ�صط�س �صفينة “عروج ري�س” للم�صح اجليولوجي والتنقيب 

يف من�طق متن�زع عليه� ول �صيم� قرب جزيرة ك��صتلوريزو اليون�نية 
الواقعة قرب ال�ص�حل الرتكي، تعترب غنية ب�ملحروق�ت.

ال��ث���ن��ي��ة للمح�دث�ت  امل��رح��ل��ة  ال���ث���الث����ء ه���و ج����زء م���ن  واج���ت���م����ع 
الث�ين/ اأعيد تفعيله� يف نه�ية ك�نون  اآلية  وهي  “ال�صتك�ص�فية”، 

الث�ين  الجتم�ع  اأن��ه  كم�  �صنوات،  خم�س  ا�صتمر  توقف  بعد  ين�ير 
وال�صتون لهذه املح�دث�ت الذي بداأت اأوائل العقد الأول من القرن 
احل�دي والع�صرين لكنه� مل ت�صفر عن اأي نت�ئج ملمو�صة حتى الآن. 
25 ك�نون  وك�نت هذه احل�ل يف الجتم�ع الأخر يف ا�صطنبول يف 
الق�ري  اجلرف  تر�صيم  من�ق�صة  فقط  اأرادت  ف�أثين�  الث�ين/ين�ير. 
جلزره� يف بحر اإيجه، بينم� اأ�صرت اأنقرة على التحدث عن تعريف 

املن�طق القت�ص�دية اخل�ل�صة واملج�ل اجلوي للبلدين.
اأنقرة خالل  الذين ح��ذروا  الأوروب��ي��ن  �صرك�ئه�  اأثين� على  تعتمد 
حمتملة.  عقوب�ت  من  الأول/دي�����ص��م��رب  ك�نون  يف  الأخ���رة  قمتهم 
عقده�  املقرر  الأوروبية  القمة  اإن  يون�ين  دبلوم��صي  م�صدر  وق�ل 
يف نه�ية اآذار/م�ر�س �صتتطرق اإىل هذه الق�صية مرة اأخرى. وت�أمل 

اليون�ن اأي�ص� يف احل�صول على دعم الإدارة الأمركية اجلديدة وهو 
اأمر يعول عليه الحت�د الأوروبي اأي�ص� من اأجل خف�س التوترات مع 

اأنقرة، وفق� للم�صدر نف�صه.
والثنن، اأقر الأمن الع�م حللف �صم�ل الأطل�صي ين�س �صتولتنربغ 
اأن  اأك��د  لكنه  تركي�،  �صلوكي�ت  ب�ص�أن  جدية”  “خم�وف  لديه  ب���أن 

التح�لف ميثل من�صة مهمة حلّل النزاع�ت املتعلقة ب�أنقرة.
وق�ل �صتولتنربغ اأم�م نواب الربمل�ن الأوروبي “اأعربت عن خم�ويف 
التي  الق�ص�ي�  وبع�س  اأن ثمة خالف�ت جدية  ندرك  وكلن�  اجلدية 
ب�صراء منظمة �صواريخ  املتو�صط والقرار الرتكي  تراوح بن �صرق 

ا�س-400 اأو املرتبطة ب�حلقوق الدميوقراطية يف تركي�«.
افرتا�صي  اأك�ر خالل موؤمتر  الرتكي خلو�صي  الدف�ع  وحذر وزير 
الق�ص�ي�  حتويل  تريد  “اليون�ن  اأن  من  ع�صكرين  م�صوؤولن  مع 
اإىل م�صكلة بن تركي� والحت���د الأوروب��ي وبن  اليون�نية الرتكية 
تركي� والولي�ت املتحدة لكن لن نقبل بهذا المر” و”هو لن يوؤدي 

اإىل اأي نتيجة«.
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عربي ودويل
اأثارت �سخط التون�سيني وا�ستياءهم

البلطجة ال�سيا�سية تنتقل من الربملان اإىل املطار...!
•• الفجر - تون�س

القاع؟  اىل  تون�س  يف  ال�سيا�سية  املمار�سة  و�سلت  هــل 
م�ساهد  بعد  التون�سيني  اغلب  ال�سنة  على  يــرتدد  �سوؤال 
داخل  منت�سرة  باتت  التي  ال�سيا�سية  والبلطجة  العربدة 
ال�سيا�سي  الهياج  و�سل  حيث  العام  الف�ساء  ويف  املوؤ�س�سات 

وذلك  و�سورتها,  للبالد  الأوىل  الواجهة  العا�سمة  مطار 
با�ستعمال القوة وتعنيف اأحد الأعوان, وجتاوز الف�ساءات 
املُحّجرة على غري امل�سافرين عنوة, ورفع �سعارات تت�سّمن 
تعّديا على موؤ�س�سات الدولة. حالة من الفو�سى والهمجية 
قام بها نواب ائتالف الكرامة يف مطار تون�س قرطاج م�ساء 
الإثنني, حيث تعّمد النائب الإ�سالمي �سيف الدين خملوف 

مطار  واأعوان  الداخلية  ووزارة  الدولة  موؤ�س�سات  باإهانة 
بال�سفر  لمــراأة  ال�سماح  عدم  خلفية  على  قرطاج  تون�س 

.)S17( ب�سبب ورود ا�سمها يف قائمة الإجراء احلدودي
اإ�سرار النائب على اأن ت�سافر املواطنة رغم انف القانون, 
اأحدث غ�سبا واحتقانا يف �سفوف اأعوان الأمن باملطارات 

والنقابات الأمنية, وتبادل للعنف.

عربدة
�سيف الدين خملوف دخل يف حالة ه�سترييا وتطاول على 
اإىل مّده مبا  اأعوان مطار قرطاج وحافظ الأمن ودعاهم 
اأّنه مّت منعها من ال�سفر  ُيثبت منع املراأة من ال�سفر واأورد 
يف حني اأّنه مّت ال�سماح لأبنائها ووالدتها بال�سفر الأ�سبوع 

الفارط.

 وا�صتنكر خملوف عدم ال�صم�ح لبقية 
نواب الئتالف الإ�صالمي ب�لدخول 

اإىل مط�ر قرط�ج مل�ص�ندة املراأة. 
ب�أ�صلوبه  امل����ع����روف  ال���ن����ئ���ب  وق�������م 
الن��س  م����ع  ال���ت���ع����م���ل  يف  ال��ع��ن��ي��ف 
ب�ملط�ر  الأمن  ب�ل�صراخ على حف�ظ 
واأّك��د ق�ئال ‘’اليوم �صوف جند حال 
 ،)71S( ملو�صوع الإجراء احلدودي
له  ي��خ�����ص��ع  ت��ون�����ص��ي  م���واط���ن  واأّي 

يقطع تذكرة ولي�أتي ليحُ�ص�فر<<. 
ودع���� خم��ل��وف ك���ف��ة ن���واب ائتالفه 
مبط�ر  الل���ت���ح����ق  اإىل  الإ����ص���الم���ي 
ق��رط���ج وع��ل��ى ال���ّرغ���م م��ن اإعالمه 
هو  ال�صفر  م��ن  امل����راأة  منع  ق���رار  اأّن 
يقتنع  مل  الداخلية  وزارة  من  ب���إذن 

خملوف واأّكد اأّنه لن يحُغ�در املط�ر. 
الداخلية  وزارة  اإه������ن�����ة  وت���ع���ّم���د 
اأي  ه��ن���ك  ‘’لي�س  ق���ئ��ال  واأع���وان���ه���� 
ب��وزارة الداخلية  اأح�صن من�  �صخ�س 
اأجورهم خلدمتن�’’،  فهم يتق��صون 
ت��ل��ف��ي��ق ق�صية  ���ص��ي��ت��ّم  اأّن������ه  واأ�����ص�����ر 

اإره�بية للمراأة املعنية ب�ملو�صوع. 
مهزلة يف ت�ريخ تون�س

واعترب ك�تب ع�م نق�بة قوات الأمن 
اقتح�م  ان  ال��ع��ي���ري  نبيل  ال��داخ��ل��ي 
ن����واب م���ن ائ���ت���الف ال��ك��رام��ة ملط�ر 
تون�س قرط�ج الدويل يعترب مهزلة 

يف ت�ريخ تون�س.
الكرامة  ائ��ت��الف  ن���واب  ان  واأ���ص���ف 
قدموا اىل املط�ر ب�صفة “بلطجية” 
داعي�  الثالث  للروؤ�ص�ء  نداء  موجه� 
يف  م�صوؤولي�تهم  حت��ّم��ل  اىل  اي���ه��م 

هوؤلء ‘البلطجية’ وفق تعبره.
جتمعوا  ال����ذي����ن  الم���ن���ي���ون  ورف������ع 
تدخال  اع��ت��ربوه  م���  على  احتج�ج� 
م��ن قبل ن���واب ائ��ت��الف ال��ك��رام��ة يف 
عملهم عدة �صع�رات ومت اخراج نواب 
ائتالف الكرامة من املط�ر من قبل 

المنين املحتجن.

امل�سي�سي على اخلط
وق���د اأع��ل��ن رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ه�ص�م 
احداث  يف  ق�ص�ي�  رفع  عن  امل�صي�صي 
م��ط���ر ت��ون�����س ق��رط���ج م�����ص��ددا على 
رف�����ص��ه الع���ت���داء ال����ذي ت��ع��ر���س له 

اعوان التنفيذ يف املط�ر.
راف�س  ���ص��خ�����س  ك���ل  ع��ل��ى  ان  واك����د 
ا�ص�رة اىل الإجراء  لهذا الإج��راء يف 
للطعن  التوجه   ،)S17( احل��دودي
ب�إمك�نه  اأح�����د  ل  ب�����ن  م���ذك���را  ف��ي��ه 

جت�وز الق�نون.
وو�صف امل�صي�صي يف ت�صريح اعالمي 
يف م��ط���ر ت��ون�����س ق��رط���ج م��� ح�صل 
حم�ولت  ب���ن  منبه�  ب�ل�صتعرا�س 
امل���رور ب���ل��ق��وة ���ص��ت��وؤدي ب���ل��ب��الد اىل 

الت�صدي  ان  اىل  ول��ف��ت  ال��ف��و���ص��ى. 
ب�مل�ص�رات  يتم  الفو�صوية  للمظ�هر 
ال��ق���ن��ون��ي��ة وال��ق�����ص���ئ��ي��ة م���وؤك���دا ان 
لالعتداء  تعر�صوا  ال��ذي��ن  الع���وان 
�صرفعون ق�ص�ي� واىل ان ادارتهم يف 
ا�ص�رة اىل وزارة الداخلية ت�ص�ندهم.

بهم  امل�صتكى  ان  ع��ل��ى  رده  يف  وق����ل 
ان  الربمل�نية،  ب�حل�ص�نة  يتمتعون 
وق�ص�ي�  خ�صو�صية  اج��راءات  هن�ك 
ال����ذي����ن  “الن��س  ع����ل����ى  �����ص����رتف����ع 

يتمتعون ب�حل�ص�نة«.
وذكر ب�ن من هم يف امل�صوؤولية �صواء 
والت�صريعية  التنفيذية  ال�صلطة  يف 
التي  امل�صوؤولية  لح���رتام  م��دع��وون 
ي���ت���ق���ل���دون���ه���� ولح���������رتام الع�������وان 

املكلفن ب�إنف�ذ الق�نون.
موؤ�صف  ح����دث  م����  ان  ع��ل��ى  و����ص���دد 
املق�يي�س  ب��ج��م��ي��ع  م���ق���ب���ول  وغ�����ر 
التي  الط�����راف  ذك���ر  ع��ن  متحفظ� 
ب�لتلميح  مكتفي�  ب���لع��ت��داء  ق���م��ت 

اىل �صفتهم الربمل�نية.
املط�ر  و����ص���ل  امل�����ص��ي�����ص��ي  ان  ي���ذك���ر 
بعد اأك���رث م��ن 3 ���ص���ع���ت م��ن توتر 
تون�س  م��ط���ر  يف  كبرين  واح��ت��ق���ن 
قرط�ج ب�صبب حم�ولة �صيف خملوف 
الكرامة  ائ��ت��الف  كتلة  م��ن  ون����واب 

ال��ربمل���ن��ي��ة ل حت��م��ي��ه يف م��ث��ل ذلك 
الف�ص�ء ول عن مثل هذه الأفع�ل... 

ف�ملط�ر ف�ص�ء اأمني مطلق...«.
واأو�صح رئي�س حركة م�صروع تون�س 
الربمل�نية  ب�حل�ص�نة  ي�صمى  م�  “اإن 
على  للخروج  تغطية  جم��رد  �ص�رت 
اإ���ص���يف على الربمل�ن  ال��ق���ن��ون وع���ر 
تقييده�  ي���ق���ع  مل  ط�����مل�����  ن���ف�������ص���ه 

بو�صوح«. 
 كم� حملت كتلة الإ�صالح ب�لربمل�ن 
خملوف  ال�����دي�����ن  ����ص���ي���ف  ال����ن�����ئ����ب 
من  ح�صل  م���  م�صوؤولية  معه  وم��ن 
اأثن�ء  واأعوانه�  الدولة  على  اعتداء 
وحم�يتهم  ل��ع��م��ل��ه��م  مم���ر���ص��ت��ه��م 
لالإجراءات  واح��رتام��ه��م  حل��دوده��� 
امل����ع����م����ول ب�����ه������.  وم������� مي���ث���ل���ه ه���ذا 
املوؤ�ص�ص�ت  اأهم  اإحدى  على  العتداء 
تهديد  م���ن  احل�����ّص������ص��ة  ال�����ص��ي���دي��ة 

لالأمن القومي.
الني�بة  ال���ب���ي����ن  ذات  وف�����ق  ودع������ت 
الفوري  ال���ت���دخ���ل  اىل  ال��ع��م��وم��ي��ة 
مت  جرمية  ميّثل  ح�صل  م�  ب�عتب�ر 
ارتك�به� يف ح�لة تلّب�س وا�صح ينتفي 
الربمل�نية  ب�حل�ص�نة  التم�ّصك  معه� 

وفق اأحك�م الد�صتور والق�نون.
اإدانته  اآف����ق تون�س ع��ن  وع��رّب ح��زب 

فر�س ت�صفر مواطنة �ص�در ب�ص�أنه� 
.)S17( الإجراء احلدودي

احتاد ال�سغل يدين الهمجية
الع�م  الحت�������د  ن�����ّدد  ل����ه،  ب���ي����ن  ويف 
التي  ب�لهمجية  لل�صغل  ال��ت��ون�����ص��ي 
م�����ن كتلة  اأع���������ص�����ء  ب���ه����  ت�������ص���رف 
ائتالف  وامل���ق�������ص���ود  ‘’الإره�ب’’ 
ال��ك��رام��ة، داخ����ل امل��ط���ر واع��ت��رب م� 
ق����م���وا ب���ه ت��ل��ب�����ص��� ي�����ص��ت��وج��ب رفع 
املعتدين  وت���ت���ب���ع  ح������ل  احل�������ص����ن���ة 

ق�نوني�.
كتلة  اّن  ال�����ص��غ��ل  احت�������د  واأ������ص������ف 
والظالم  وال�صر  الإره����ب  ‘’ائتالف 
يف  الإم����ع�����ن   ت��وا���ص��ل  وحلف�ئه�’’ 
اأدخلت  ال���ذي  امل�����أزق  ع��ل��ى  التغطية 
اإله�ء  ل��ع��ب��ة  ال���ب���الد وت���وا����ص���ل  ف��ي��ه 
ول  احلقيقية  م�ص�كلهم  عن  الن��س 
ت����رتدد يف الع���ت���داء ع��ل��ى الأح�����زاب 
واملنظم�ت واأجهزة الدولة والتط�ول 
وبلطجة  ع���رب���دة  ال��ق���ن��ون يف  ع��ل��ى 
اأن�ص�ر  ت��ن��ظ��ي��م  ب���ع���رب���دات  ت��ذك��رن��� 
واآخ��ر جرائمه�  الإره���ب��ي،  ال�صريعة 

كم� دعت الني�بة العمومية للتدخل 
ب�لو�ص�ئل  الن�������ص���ب����ط  ل���ف���ر����س 
الق�نونية ونّبهت من خطورة تف�صي 
العنف وتعديه اأ�صوار جمل�س النواب 
ال�صي�دة  م��راك��ز  واإىل  ال�����ص���رع  اإىل 
م��وؤّك��دة على ���ص��رورة ال��ت��ق���ء جميع 
�صلطة  امل���دن���ي���ة  ال���وط���ن���ي���ة  ال����ق����وى 
لإيق�ف  مدني�  وجمتمع�  ومع�ر�صة 
منحدر العنف اخلطر الذي تعي�صه 
اقت�ص�دية  اأزم�����ة  خ�����ص��م  يف  ت��ون�����س 

واجتم�عية غر م�صبوقة.
رئي�س حركة م�صروع تون�س حم�صن 
اأّن م�  ل��ه  اع��ت��رب يف تدوينة  م���رزوق 
ال�صي��صي  ال�����ذراع  خم��ل��وف  ب��ه  ق����م 
ل��الإره���ب ون���واب ال��ك��رام��ة يف مط�ر 
على  و�صعلكة  ‘’ تهّجم  من  قرط�ج 
امل��وظ��ف��ن الأم��ن��ي��ن ال��ذي��ن ي���وؤدون 
‘’التم�دي  م��ن  ن���وع  ه��و  واجبهم’’ 
وموؤ�ص�ص�ته�  ال���دول���ة  ا���ص��ت��ب���ح��ة  يف 

ورموزه� ب�صكل خمز ومهن . 
اإعط�ء  ي��ت��وج��ب  “ك�ن  اأن�����ه  وت����ب���ع 
الأوامر لل�صرطة ب�لقب�س على هذا 
ال�صخ�س على عن املك�ن ف�حل�ص�نة 

اقتح�م مط�ر تون�س قرط�ج بدعوى 
م�ص�ندة تون�صية ممنوعة من ال�صفر 
الأم��ن��ي��ن متغطن  والع��ت��داء على 
على  معولن  الربمل�نية  ب�حل�ص�نة 
حم�ولة اإرب�ك اأعوان الأمن املكلفن 

بحم�ية حدودن� عرب بوابة املط�ر.
واعترب اأّن م� ق�م به نواب الكرامة هو 
مط�ر  على  ال�صنيع  العتداء  مبث�بة 
م�ص�ندته  ع��ن  وع��رب  ق��رط���ج  تون�س 
لالأمنين الذين مت العتداء عليهم 
والتون�صين  التون�صي�ت  اأنظ�ر  حتت 
ع����رب ال���ب���ث امل���ب��������ص���ر وح����ّي����ي فيهم 
تون�س  حدود  حم�ية  على  اإ�صرارهم 
ورف�صهم التدخل ال�ص�فر لبلطجية 

الإره�ب.
ال�صلط  ك���ّل  ال�صغل  احت����د  دع����  ك��م��� 
‘’مع�ول  لتحمل م�صوؤوليتهم لوقف 
حم�ة  به�  يقوم  التي  الدولة  تدمر 
احلكومة  رئي�س  وط�لب  الإره�ب’’ 
ب�تخ�ذ  ب���ل��ن��ي���ب��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  ووزي����ر 
حلم�ية  ال���ق����ن���ون���ي���ة  الإج�������������راءات 
الع�ملن  و���ص��الم��ة  امل���ط����ر  ح��رم��ة 
القوى  كل  وط�لب  وكرامتهم.  فيه 

موقفه�  ع���ن  ال�����ص��ري��ح  ب���ل��ت��ع��ب��ر 
ال�صر’’  ‘’ائتالف  كتلة  ع��رب��دة  م��ن 
والتنديد  وج���ه���ه����  يف  وال�����وق�����وف 
له�  وجت���د  حتميه�  ال��ت��ي  ب���جل��ه���ت 

التربير والتغطية.

�سعلكة وا�ستباحة الدولة
وع�����رّب ال���ع���دي���د م���ن الأح��������زاب عن 
ا�صتنك�رهم لتلك الت�صّرف�ت التي مّت 
و�صفه� ‘’ب�لهمجية والالم�صوؤولة’’ 
ودعوا الني�بة العمومية اإىل التحّرك 

واإحك�م الق�نون. 
حركة حتي� تون�س يف بي�ن له�، نّددت 
بعملية القتح�م ملط�ر تون�س قرط�ج 
للق�نون  وا����ص���ح  خ����رق  يف  ال������دويل 
واعتداء نواب الكرامة على الأعوان 
ورج�ل الأمن ب�صتى اأنواع ال�صتفزاز 
تلك  اأن  واع������ت������ربت  وال����ت����ه����دي����د، 
خطورة  وذات  فو�صوية  الت�صرف�ت 
التون�صي،  ال���ق���وم���ي  الأم�������ن  ع���ل���ى 
وعرّبت عن م�ص�ندته� لأعوان مط�ر 
اإثر  تون�س قرط�ج وق��وات الأم��ن به 
العتداء ال�ص�فر الذي تعر�صوا له. 

النكراء  اجل��رمي��ة  ل��ه��ذه  ال�����ص��دي��دة 
الف�علن  ه���وؤلء  �صلوع  ت��وؤك��د  التي 
الإره�����ب  ج��رائ��م  ع��ل��ى  التغطية  يف 
املوؤ�ص�صتن  ع��ل��ى  ال��ت��ح��ري�����س  ويف 
تقوي�س  بهدف  والع�صكرية  الأمنية 
احل�ص�نة  وا�صتغالل  ال��دول��ة  اأرك����ن 

الربمل�نية لتنفيذ ذلك.
الوطني  املر�صد  ط�لب  جهته،  م��ن 
رئي�س  ال��دول��ة،  ع��ن مدنية  ل��ل��دف���ع 
ه�ص�م  ال��داخ��ل��ي��ة،  احل��ك��وم��ة-وزي��ر 
لالعتداءات  ح��ّد  بو�صع  امل�صي�صي، 
املحُتكررة من قبل الن�ئب �صيف الدين 
�صفته  ي�����ص��ت��غ��ّل  “الذي  خم���ل���وف، 
بتج�وزات  للقي�م  الربمل�ن  يف  كن�ئب 
وخ��������ص���ة �صد  امل�����ج������لت  ���ص��ت��ى  يف 
وفق بي�ن �ص�در عن  اأعوان الأمن”، 

املر�صد.
وع�����رّب امل���ر����ص���د، ع���ن ت�����ص���م��ن��ه مع 
على  ال�������ص����ه���ري���ن  الأم�������ن  “قوات 
ح���م����ي���ة ال����دول����ة م����ن الإره����������ب يف 
مط�لب� “الني�بة العمومية  املط�ر”، 
الن�ئب  هذا  مم�ر�ص�ت  يف  ب�لتحقيق 
اخل�رجة عن الق�نون، وخ��صة فيم� 
اته�م�ت  م��ن  الأم��ن��ي��ن  اإىل  ن�صبه 
ومدمري  الإره�����ب  �ص�نعي  كونهم 

وفق ن�س البي�ن. ال�صب�ب”، 
الربمل�ن  “نواب  املر�صد  ط�لب  كم� 
الن�ئب  ه����ذا  ع���ن  ب���رف���ع احل�����ص���ن��ة 
وامل�دي  اللفظي  للعنف  وال��ت�����ص��دي 

�ر�صه كتلته«. الذي م� انفّكت متحُ

فتح بحث عديل
ال�����دايل الن�طق  اأك����د حم�����ص��ن  وق���د 
البتدائية  املحكمة  ب��صم  الر�صمي 
الني�بة  ان  الثالث�ء،  اأم�س  بتون�س، 
العدلية  لل�ص�بطة  اذن��ت  العمومية 
بحث  “بفتح  ق��رط���ج  تون�س  مبط�ر 
ائتالف  ن��واب  ت�صرف�ت  عديل حول 
البحث  اع���م����ل  واج�������راء  ال���ك���رام���ة 

الالزمة ومده� بنتيجته«.
ونقلت وك�لة تون�س افريقي� لالأنب�ء 
الني�بة  ان  ت��و���ص��ي��ح��ه  ال�����دايل  ع���ن 
ال��ع��م��وم��ي��ة ت��ع��ه��دت ب���مل�����ص���ل��ة اإث���ر 
واأمنين  موّظفن  بوجود  اعالمه� 
ت�����ص��ّرروا م��ن ت�صّرف�ت  وم��واط��ن��ن 
ن���واب ائ��ت��الف ال��ك��رام��ة واأن��ه��� اأذنت 
ل��ل�����ص���ب��ط��ة ال���ع���دل���ّي���ة ب��ف��ت��ح بحث 
رر يتقّدم  عديل بخ�صو�س كّل مت�صّ
ب����لإب���الغ ع��ن ذل���ك واإج�����راء اأعم�ل 

البحث الالزمة«.
وا���ص���ر اىل ان��ه مت اح�لة امل���راأة التي 
القطب  ع���ل���ى  ال�����ص��ف��ر  م����ن  م��ن��ع��ت 
لإجراء  الره���ب  ملك�فحة  الق�ص�ئي 
الب�����ح������ث وال����ق����ي�����م ب�������لإج������راءات 

الالزمة.

احتاد ال�سغل يدعو كّل ال�سلط لتحّمل م�سوؤوليتهم لوقف معاول تدمري الدولة التي يقوم بها حماة الإرهاب
لقطة ت�صليم ه�تفه� ملخلوفتب�دل للعنف

كاتب عام نقابة قوات الأمن الداخلي يحمل الروؤ�ساء الثالثة م�سوؤولية اإيقاف البلطجية

امل�صي�صي يف املط�راملمنوعة من ال�صفر والن�ئب

امل�سي�سي ُيعلن عن رفع ق�سايا يف اأحداث املطار وُيحّذر من الفو�سى 

•• الفجر - تون�س
اأع������وان الأم������ن مب���ط����ر تون�س  م��ن��ع 
ق����رط�����ج ال�������دويل الث����ن����ن م����ن هي 
يف  امل��غ���درة  م��ن  منعت  التي  امل�ص�فرة 
اجت�ه تركي� والتي ب�صببه� حتّول بهو 

مط�ر قرط�ج اإىل “حلبة” حيث ح�ول نواب من ائتالف الكرامة يقودهم رئي�س 
الكتلة �صيف الدين خملوف الدخول ومتكينه� ب�لقوة من ال�صفر؟

املغ�درة:  من  منعه�  واأ�صب�ب  امل�ص�فرة  هوية  عن  بحثت  املحلية  موزاييك  اذاع��ة 
ح�صب م�ص�در جديرة ب�لثقة املمنوعة من ال�صفر تدعى ن.ع ك�نت تعتزم ال�صفر 
املدعو ح�صني اجلال�صي، وهو حمل تفتي�س  ب�ل�صلفي  بنّية اللتح�ق  اإىل تركي� 
لف�ئدة وحدة مك�فحة الره�ب لعالقته ب�لتكفري حمزة النوايل الذي مت ايق�فه 

من قبل الوحدات المنية. وك�نت املعنّية قد خ�صعت للبحث يف الوحدة الوطنية 
ملك�فحة الإره�ب يف وقت �ص�بق وهي حمل تتبع�ت اأمنية يف جم�ل الإره�ب.

ووفق املعطي�ت التي حت�صلت عليه� موزاييك ف�ن ح�صني اجلال�صي الذي ك�نت 
تعتزم املمنوعة من ال�صفر اللح�ق به يف تركي� ك�ن قد حتول �ص�بق� اإىل اجلزائر 
اأين مت ايق�فه هن�ك من قبل ال�صلط�ت الأمنية اجلزائرية ب�عتب�ره حمل تفتي�س 
ومّت ترحيله اإىل تون�س عرب احلدود الربية، وك�ن   . لف�ئدته� منذ �صنة 2005 
يف ا�صتقب�له املح�مي �صيف خملوف، وهو م� يرجح اإمك�نّية تلّقيه لت�ص�ل ه�تفّي 

ليتحّول  اجل���ال����ص���ي  ح�����ص��ن��ي  م����ن 
وذكرت   - الث��ن��ن.  م�ص�ء  املط�ر  اإىل 
 3 ام�صت  ال�صيدة  ان  اأخ��رى  م�ص�در 
���ص��ن��وات ب���إدل��ب ال�����ص��وري��ة حت��ت لواء 
عالقه  وله�  الن�صرة  جم�عة  تنظيم 
“اخلن�ص�ء”  التون�صية  ب���لإره���ب��ي��ة 
املتورطة يف ت�صفر تون�صي�ت من ليبي� ل�صوري�. ولالإ�ص�رة ف�ّن املمنوعة من ال�صفر 
ك�نت  الإره���ب بح�لة تقدمي،  ملك�فحة  الق�ص�ئي  القطب  �صتحُح�ل على  التي  ن.ع 
اأنه� مل تت�صل بنواب ائتالف الكرامة ومل تطلب  قد اأكدت لأعوان اأمن ب�ملط�ر 
الفيديوه�ت  اأح��د  اأظ��ه��رت  الئ��ت��الف  ب��ن��واب  عالقته�  نفيه�  ورغ��م  ح�صورهم. 
�صيف  معطف  جيب  يف  اجل���وال  ه�تفه�  اإخ��ف���ء  تعّمده�  امل��ط���ر  بهو  يف  امل�����ص��ورة 

خملوف ملنع الك�صف عن تلقيه� مك�مل�ت من ح�صني اجلال�صي.  

كانت يف طريقها للقاء مطلوب للعدالة
هذه هوية املت�سببة يف حادثة املطار وهذه �سوابقها 

النيابة العمومّية تاأذن لل�سابطة بفتح بحث عديل حول ت�سّرفات نواب ائتالف الكرامة

اأحزاب نّددت بالت�سّرفات الهمجية لنواب الكرامة ودعت النيابة العمومية اإىل التحّرك 



األربعاء   17  مارس   2021  م   -   العـدد   13191  
Wednesday    17  March   2021   -  Issue No   13191

14

املال والأعمال
تريليون درهم اجمايل اأ�سول البنوك �سامال القبولت امل�سرفية خالل ينايراأبوظبي للجودة يوفر فحو�سات الأغذية عرب املخترب املتنقل يف جزيرة احلديريات  3.172

احلديري�ت«. واأ�ص�ف املعيني اأن اإطالق خدم�ت املخترب املتنقل ي�أتي �صمن 
املوقع  يف  الفح�س  خدم�ت  توفر  يف  املركزي  الفح�س  خمترب  عمل  خطة 
تنفيذ حمالت  اإىل  ب�لإ�ص�فة  الإم���رة  املنظمة يف  الفع�لي�ت  لتغطية  وذل��ك 
احلي�ة  ج���ودة  حت�صن  ب��ه��دف  الإم�����رة  يف  التنظيمية  اجل��ه���ت  م��ع  �صحية 
اأب��وظ��ب��ي م��ن خ��الل ت��وف��ر اخلدم�ت  و���ص��الم��ة و���ص��ع���دة املجتمع يف اإم�����رة 
املتنوعة التي تعزز �صحة و�صالمة امل�صتهلك. واأ�ص�ر اإىل اأنه بعد النج�ح الذي 
حتقق من اإطالق خدم�ت املخترب املتنقل يف املع�ر�س خالل معر�صي ايدك�س 
ون�فدك�س 2021 نبداأ توفر خدم�ت الفح�س يف املواقع ب�لتن�صيق والتع�ون 
مع اجله�ت التنظيمية حيث يحر�س جمل�س اأبوظبي للجودة واملط�بقة عرب 
التنمية  لتحقيق  وذل��ك  الإم����رة،  يف  التنظيمية  اجله�ت  دعم  على  خدم�ته 
الغذائية يف خمتلف  املواد واملنتج�ت  ال�ص�ملة وامل�صتدامة يف جم�ل مراقبة 

مواقع العمل«.

•• اأبوظبي-وام:

اأطلق جمل�س اأبوظبي للجودة واملط�بقة ب�لتع�ون مع هيئة اأبوظبي للزراعة 
حملة  للمجل�س  الت�بع  املتنقل  الفح�س  خمترب  عرب  الغذائية  وال�صالمة 
يف  امل��وج��ودة  “العرب�ت”  املتنقلة  البيع  من�فذ  يف  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���واد  فح�س 
التنفيذي  املدير  املعيني  ح�صن  عبداهلل  املهند�س  وق�ل  احلديري�ت.  جزيرة 
لقط�ع خمترب الفح�س املركزي الت�بع ملجل�س اأبوظبي للجودة واملط�بقة اإن 
املخترب املتنقل يعد و�صيلة فع�لة ومبتكرة ي�صيفه� املجل�س لق�ئمة خدم�ته 
يف  للمنتج�ت  فح�س  خدم�ت  توفر  بهدف  وذل��ك  لل�صرك�ء،  يقدمه�  التي 
اأبوظبي، حيث يتميز املخترب املتنقل بقدرته على  اإم�رة  املواقع املختلفة يف 
ب��صتخدام  واملعتمدة  ال�صريعة  ب�لطرق  الأغ��ذي��ة  فح�س  خ��دم���ت  ت��ق��دمي 
اأحدث الأجهزة التحليلية بهدف احلف�ظ على �صحة و�صالمة زوار جزيرة 

•• دبي-الفجر: 

يف  امل�صتهلك  ح��م���ي��ة  اإدارة  ق���م��ت 
اق��ت�����ص���دي��ة دب����ي ب��ع��ق��د ع����دد من 
اللق�ءات مع من�فذ البيع، ل �صيم� 
الرئي�صية منه�، للت�أكيد على اأهمية 
�صهر  ل�صتقب�ل  املبكر  ال���ص��ت��ع��داد 
امل���ب����رك، و���ص��م���ن تلبية  رم�����ص���ن 
والتع�مل  امل��ت��ع���م��ل��ن،  اح��ت��ي���ج���ت 
مع �صك�وى امل�صتهلكن ب�حرتافية، 
حقوق  وح��ف��ظ  حم�ية  ي�صمن  م��� 

امل�صتهلكن.
ال��ل��ق���ءات الت�أكيد  ومت خ��الل ه��ذه 
ع����ل����ى م����ن�����ف����ذ ال����ب����ي����ع ب���������ص����رورة 
الع�مة  ب����ل����ص���رتاط����ت  الل����ت����زام 
املتعلقة  �صيم�  ل  الأع��م���ل  مل��زاول��ة 
واأ�صع�ره�،  املنتج�ت  عر�س  ب�آلية 
ح��ي��ث مت ال��ت��ن��ب��ي��ه وال��ت��ن��وي��ه على 
الأ�صع�ر  توافق  من  الت�أكد  �صرورة 
مع  امل��ع��رو���ص��ة  للمنتج�ت  امل��ع��ل��ن��ة 
واملعتمدة  احل��ق��ي��ق��ي��ة  الأ�����ص����ع�����ر 
لعملية  امل�����ص��ت��ه��ل��ك  اإمت���������م  ع���ن���د 
اأرق�م  و�صع  اإىل  ب�لإ�ص�فة  الدفع، 
حم�ية  م����ع  ال���ت���وا����ص���ل  وق�����ن�����وات 
للم�صتهلكن  ليت�صنى  امل�صتهلك 
اإدارة حم�ية  التوا�صل ب�صهولة مع 
امل�صتهلك يف اقت�ص�دية دبي يف ح�ل 
اأو  اأو ا���ص��ت��ف�����ص���رات  وج���ود ���ص��ك���وى 
جهة  وم��ن  املنفذ.  ع��ن  مالحظ�ت 
دب��ي على  اقت�ص�دية  اأك���دت  اأخ���رى 
جت�ر من�فذ البيع �صرورة اللتزام 
والفع�لي�ت  العرو�س  ب��صرتاط�ت 
ال���رتوي���ج���ي���ة، ح��ي��ث ي��ن��ب��غ��ي على 
ب�لت�ص�ريح  الل������ت������زام  ال����ت����ج�����ر 
وعر�س الأ�صع�ر والعرو�س املقدمة 
وا�صحة  ب��ط��ري��ق��ة  امل��ن��ت��ج���ت  ع��ل��ى 

الأ�سهم الإماراتية ترفع 
مكا�سبها خالل 3 جل�سات 

اإىل 17.4 مليار درهم
•• اأبوظبي- وام: 

الإم�راتية  امل�����ل  اأ����ص���واق  جن��ح��ت 
ال�ص�عدة  م�صرته�  م��وا���ص��ل��ة  يف 
ل��ل��ي��وم ال��ث���ل��ث ع��ل��ى ال��ت��وايل رغم 
جزئية  اأرب����������ح  جل���ن���ي  ت��ع��ر���ص��ه��� 
التع�مالت،  ب���داي���ة  يف  ط��ب��ي��ع��ي��ة 
لكنه� ا�صتط�عت ا�صتيع�به� ب�صرعة 

وع�دت موؤ�صراته� لالرتف�ع.
ال�صعود  م�����ص��رة  ت��وا���ص��ل  وج������ء 
لالأ�صواق و�صط ا�صتمرار �صخ املزيد 
التداول  ق���ع���ت  يف  ال�صيولة  م��ن 
حيث بلغت قيمة ال�صفق�ت املربمة 
 1.1 م��ن  اأك���رث  اجلل�صة  خ��ت���م  يف 
ملي�ر درهم .. فيم� و�صلت مك��صب 
ملي�ر   6.6 نحو  ال�صوقية  القيمة 
درهم وهو م� رفع اإجم�يل املك��صب 
خالل 3 جل�ص�ت اإىل 17.4 ملي�ر 
الر�صد  يظهره  م���  بح�صب  دره���م 

اليومي للتع�مالت.
اأبوظبي  ل�صوق  الع�م  املوؤ�صر  وك���ن 
بن�صبة  ارت���ف���ع  امل����ل���ي���ة  ل��������الأوراق 
 5749 م�صتوى  ب�لغ�   0.72%
نقطة ممهدا بذلك لخرتاق نق�ط 
 . الأ�صبوع  خ��الل  جديدة  مق�ومة 
الع�م  املوؤ�صر  اأغلق  اآخر  من ج�نب 
ل�����ص��وق دب����ي امل������يل ع��ن��د 2621 
نقطة بنمو ن�صبته %0.1 تقريب� 
مق�رنة مع اليوم ال�ص�بق . و�صملت 
ق�ئمة الأ�صهم التي ق�دت الن�ص�ط 
�صهم  م��ن  ك��ال  الع��صمة  ���ص��وق  يف 
اإىل  امل��رت��ف��ع  الأول  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك 
اإ�ص�فة  دره���م   14.70 م�����ص��ت��وى 
اإىل �صهم ات�ص�لت 20.94 درهم 
 49.5 الق�ب�صة  الع�ملية  وال�صركة 
دره������م ك���م���� ���ص��ع��د ���ص��ه��م اأدن������وك 

للتوزيع اإىل 4.32 درهم .

دبي  اقت�ص�دية  اأن  على  امل�صتهلك 
بن  العالقة  لتنظيم  دائم�ً  ت�صعى 
زي�دة  بهدف  وامل�صتهلكن،  التج�ر 
ث��ق��ة امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ن وال���و����ص���ول اإىل 
احلل الأمثل يف ح�ل وجود �صكوى 
امل�صتهلك  ل��ه���  ت��ع��ر���س  م�صكلة  اأو 
املنطلق،  ه��ذا  وم��ن  ت�صوقه،  اأث��ن���ء 
امل�صتهلك  ح���م����ي���ة  اإدارة  دع������ت 
اإىل  البيع  من�فذ  اأ�صح�ب  التج�ر 
امل�صتهلكن  م���ع  امل��ث��م��ر  ال���ت���ع����ون 
عن  منهم  ���ص��ك���وى  وردت  ح����ل  يف 
املقدمة  اخل����دم�����ت  اأو  امل��ن��ت��ج���ت 
لدى  �صكوى  لتقدمي  احل�جة  دون 
اقت�ص�دية دبي، واأكد الزع�بي على 
امل�صتهلك م�صتعدة  اإدارة حم�ية  اأن 

ي�����ص��ه��ل ع��ل��ى امل�����ص��ت��ه��ل��ك الط����الع 
العر�س.  وت��ف������ص��ي��ل  م���ه��ي��ة  ع��ل��ى 
تنويه  مت  الراهن  الو�صع  ظل  ويف 
املوظفن  ال��ت��زام  ب�����ص��رورة  املن�فذ 
البيع  م��ن���ف��ذ  وزوار  وال��ع���م��ل��ن 
ب���ك����ف���ة الإج�����������راءات الح����رتازي����ة 
كوفيد  ف�يرو�س  انت�ص�ر  من  للحد 
الأفراد،  �صالمة  على  حف�ظ�ً   ،19
اقت�ص�دية  مفت�صو  ���ص��ي��ق��وم  ح��ي��ث 
دب���ي ب���زي����رة ج��م��ي��ع م��ن���ف��ذ البيع 
ل��ل��ت���أك��د م���ن م����دى ت��ط��ب��ي��ق هذه 
امل��ن���ف��ذ ل����الإج����راءات الح���رتازي���ة 
ب���ه���دف زي�������دة ال���وع���ي والل����ت����زام 
ب���ل��ق��وان��ن وال����ص���رتاط����ت. واأك���د 
حم�ية  اإدارة  مدير  الزع�بي  اأحمد 

يف  وال��ب��ت  امل�ص�عدة  لتقدمي  دائ��م���ً 
تعذر  ح���ل  يف  امل�صتهلكن  �صك�وى 
للحل  للو�صول  وامل�صتهلك  الت�جر 
ال��ط��رف��ن. وتعمل  ي��ر���ص��ي  ال����ذي 
اقت�ص�دية دبي ج�هدًة على مت�بعة 
توفر  م��ن  وال��ت���أك��د  البيع  من�فذ 
املنتج�ت  م���ن  امل��ط��ل��وب��ة  ال��ك��م��ي���ت 
للم�صتهلكن  اأن���واع���ه����  مب��خ��ت��ل��ف 
يف  ���ص��ي��م���  ل  اح��ت��ي���ج���ت��ه��م  لتلبية 
التج�ر  اأك���د  ح��ي��ث  رم�����ص���ن،  �صهر 
وم�����ص��وؤول��و م��ن���ف��ذ ال��ب��ي��ع ع��ل��ى اأن 
ك�فة املن�فذ م�صتعدة لتوفر جميع 
املنتج�ت واخلدم�ت التي يحت�جه� 
امل�صتهلك وبكمي�ت تلبي احتي�ج�ت 

اجلميع طوال ال�صهر املب�رك.

حماية امل�ستهلك يف اقت�سادية دبي جتتمع مع منافذ البيع ا�ستعدادًا ل�سهر رم�سان املبارك

تريليون درهم ب�ملق�رنة مع 1.884.5 تريليون درهم يف دي�صمرب امل��صي.
ب�لغ�   2.3% بن�صبة  ارتفع  /ن1/  النقد  عر�س  ان  اعلن  املركزي  امل�صرف  وك���ن 
م�صتوى 613.6 ملي�ر درهم يف �صهر ين�ير 2021 بزي�دة ن�صبته� %2.3 مق�رنة 
اىل  /ن2/  النقد  عر�س  ارتفع  ..كم�   2020 دي�صمرب  يف  دره��م  ملي�ر   600 مع 
درهم خالل فرتتي  تريليون   1.478.5 مع  ب�ملق�رنة  درهم  تريليون   1.489

املق�رنة.
وبلغ عر�س النقد /ن3/ 1.768.7 تريليون درهم يف نه�ية �صهر ين�ير 2021 

ب�ملق�رنة مع 1.769.3 تريليون درهم يف دي�صمرب 2020 .
نتيجة  ج�ء  /ن1/  النقد  عر�س  يف  امل�صجل  الرتف�ع  اأن  املركزي  امل�صرف  وواأ�صح 
زي�دة مبقدار 12.6 ملي�ر درهم يف الودائع النقدية والنقد املتداول خ�رج البنوك 
مبقدار ملي�ر درهم ..فيم� ك�نت الزي�دة يف عر�س النقد /ن2/ نتيجة ارتف�ع عر�س 

النقد /ن1/ على الرغم من النخف��س يف الودائع �صبه النقدية.

•• اأبوظبي- وام:

بلغ اجم�يل الأ�صول امل�صرفية �ص�مال القبولت امل�صرفية 3.172 تريليون درهم 
ال�ص�درة  الح�ص�ئي�ت  اأح��دث  بح�صب  وذل��ك   2021 ين�ير  �صهر  نه�ية  يف  تقريب� 
اأم�س عن م�صرف الم�رات املركزي. واأظهرت الح�ص�ئي�ت ارتف�ع الئتم�ن امل�صريف 
مع  مق�رنة  دره��م  تريليون   1.779.2 م�صتوى  اىل   2021 ين�ير  �صهر  خ��الل 
امل�صجل بدعم من  الرتف�ع  . وج�ء   2020 دي�صمرب  يف  درهم  تريليون   1.779
الزي�دة التي �صهده� الئتم�ن املحلي بن�صبة %0.2 يف ين�ير وذلك على الرغم من 

انخف��س الئتم�ن الأجنبي بن�صبة 14%.
ارتف�ع الئتم�ن  املحلي اىل  الزي�دة يف الئتم�ن  املركزي  الم���رات  واأرج��ع م�صرف 

املمنوح للقط�عن احلكومي واخل��س وبن�صبة %2.0 و%0.2 على التوايل.
 1.876.3 ين�ير  �صهر  خ��الل  قيمته�  اج��م���يل  بلغ  فقد  ال��ودائ��ع  م�صتوى  وعلى 

اختتمت املرحلة الأوىل من الربنامج الأول من نوعه باملنطقة باختيار 11 �سركة نا�سئة 

دبي للم�ساريع النا�سئة جتمع ال�سركات النا�سئة مع �سركاء موؤ�س�سني عرب الدورة الثانية من برناجمها ال�سريك املوؤ�س�ش
•• دبي-الفجر: 

اأف�صل  لتقدمي  جهوده�  اإط����ر  يف 
الأعم�ل  ري����دة  ملجتمع  اخل��دم���ت 
دبي،  اإم����رة  يف  الن��صئة  وامل�ص�ريع 
النج�ح يف ع�مل  وم�ص�عدتهم على 
خمتلف  اإىل  وال��و���ص��ول  الأع���م����ل 
“دبي  اخ��ت��ت��م��ت  ال����ع�����مل،  اأن����ح�����ء 
اإح�����دى  الن��صئة”،  ل��ل��م�����ص���ري��ع 
و�صن�عة  جت�����رة  غ��رف��ة  م���ب����درات 
املبتكرة لدعم ري�دة الأعم�ل،  دبي 
امل��رح��ل��ة الأوىل  وب��ن��ج���ح  م���وؤخ���راً 
الث�نية من برن�جمه�  ال��دورة  من 
مع  وذل���ك  املوؤ�ص�س”،  “ال�صريك 
امل�ص�ريع  اأ�صح�ب  من   11 اختي�ر 
العثور  على  مل�ص�عدتهم  الن��صئة 
املن��صب  امل��وؤ���ص�����س  ال�����ص��ري��ك  ع��ل��ى 
ل�صركتهم اأو م�صروعهم التج�ري. 

“ال�صريك  ب����رن�����م����ج  وي�����ه�����دف 
يف  ن���وع���ه  م���ن  الأول  املوؤ�ص�س”، 
اأ�صح�ب  م�����ص���ع��دة  اإىل  امل��ن��ط��ق��ة، 
امل�ص�ريع الن��صئة يف الدولة للبحث 
مل�صروعهم  م��وؤ���ص�����س  ���ص��ري��ك  ع���ن 
على  وم�������ص����ع���دت���ه���م  ال����ت����ج�����ري، 
لتطوير  ك���ف����ءات  ع��ل��ى  احل�����ص��ول 
لل�صرك�ء  املج�ل  واإت�حة  اأعم�لهم، 

اأ�ص��صية لرواد الأعم�ل يف املنطقة. 
وامل�ص�ريع  الأع���م����ل  ري�����دة  ف��دع��م 
ال��ن������ص��ئ��ة ه���ي م���ن اأه����م اأول���وي����ت 
للم�ص�ريع  “دبي  وتعترب  الغرفة.« 
الن��صئة”، التي اأطلقته� غرفة دبي 
من  الأوىل   ،2016 ال��ع���م  خ��الل 
الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  نوعه� 
واأفريقي�، والتي تعمل حتت مظلة 
الذكية، وجت�صد قيمة  مدينة دبي 
الع�م  ال��ق��ط���ع��ن  ب���ن  ال�����ص��راك��ة 
البتك�ر  ت�صجيع  بهدف  واخل������س 
تعترب  ح���ي���ث  الأع�����م������ل،  وري���������دة 
الأعم�ل  ل����رواد  رئ��ي�����ص��ي���ً  م�����ص��دراً 
ل���ل���زوار الطالع  يف دب���ي. ومي��ك��ن 
كم�  اجل��دي��دة،  العمل  فر�س  على 
الأحداث  ب�أهم  ال�صرتاك  ميكنهم 
التكنولوجي�،  ع��ل��ى  ت���رك���ز  ال���ت���ي 
وال�����دورات ول���ق����ءات وغ��ره��� من 

املعلوم�ت املتطورة اله�مة.
الن��صئة”  للم�ص�ريع  “دبي  وتدعم 
الرامية  دب��ي  غرفة  ا�صرتاتيجية 
اإىل متكن رواد الأعم�ل وت�صجيع 
يف  الغرفة  اأطلقت  حيث  البتك�ر، 
ع�م 2015، ا�صرتاتيجية البتك�ر 
ودعم وحم�ية  اإىل متثيل  اله�دفة 

م�ص�لح جمتمع الأعم�ل يف دبي.

وهو   »Believe Nutrition
ع��ب���رة ع��ن ب��رن���م��ج ت��دري��ب��ي حول 
الرف�هية ومنط احلي�ة يهدف اإىل 
حي�ة  عي�س  على  الن��س  م�ص�عدة 

�صحية و�صعيدة واأكرث ثقة. 
واأكدت ن�ت�لي� �ص�ي�صيف�، مدير اأول 
الأعم�ل  وري���دة  اخل��صة  امل�ص�ريع 
برن�مج  اأهمية  على  دب��ي  يف غرفة 
اإىل  لف��ت��ة  املوؤ�ص�س”،  “ال�صريك 
ب�هراً  ن���ج��ح���ً  حقق  ال��ربن���م��ج  اأن 
الع�م  يف  الأوىل  دورت�������ه  خ�����الل 
اأن  اإىل  ك��ذل��ك  م�����ص��رًة   ،2019
تلقت  الن��صئة”  للم�ص�ريع  “دبي 
خ���الل ال��ع���م امل������ص��ي ال��ع��دي��د من 
امل�ص�ريع  جم��ت��م��ع  م���ن  ال��ط��ل��ب���ت 
ال��ن������ص��ئ��ة يف دب����ي مل�����ص���ع��دت��ه��م يف 
املوؤ�ص�س  ال�����ص��ري��ك  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور 
دورة  ولإط��الق  ل�صركتهم  املن��صب 

جديدة للربن�مج. 
واأ�ص�فت �ص�ي�صيف�: “ تعمل غرفة 
مب�درته�  ع����رب  ب��������ص���ت���م���رار  دب�����ي 
املبتكرة لدعم ري�دة الأعم�ل “دبي 
اإطالق  على  الن��صئة”  للم�ص�ريع 
دوره�  لتفعيل  وب��رام��ج  م���ب����درات 
الأعم�ل  ل��ري���دة  داع��م��ة  كموؤ�ص�صة 
وامل�ص�ريع الن��صئة يف دبي، ووجهة 

لي�صبحوا  الطموحن  املوؤ�ص�صن 
الأع����م�����ل. و�صمم  اأ����ص���ح����ب  م���ن 
الن��صئة  امل�ص�ريع  لدعم  الربن�مج 
وفق احتي�ج�تهم وتطلع�تهم لأنه 
للنمو  فر�صة  للم�ص�ركن  �صيوفر 
كف�ءات  ا�صتقط�ب  ع��رب  وال��ت��ط��ور 
وم���ه����رات حت��ق��ق الإ����ص����ف���ة لهذه 

ال�صرك�ت.
الن��صئة”  للم�ص�ريع  “دبي  وتلقت 
للمرحلة  التقدمي  ب���ب  اإقف�ل  مع 
الأوىل من الربن�مج اأكرث من 60 
اأنح�ء  خمتلف  من  وم�ص�رك�ً  طلب�ً 
ال�صرق  م��ن��ط��ق��ة  وت�����ص��م��ل  ال���ع����مل 
والهند  وك��ن��دا  واأفريقي�  الأو���ص��ط 
وال���ربازي���ل ورو���ص��ي���، ح��ي��ث جرى 
امل�ص�ريع  اأ�صح�ب  من   11 اختي�ر 
ن�صفهم من  م��ن  اأك���رث  ال��ن������ص��ئ��ة، 
العثور  يف  مل�����ص���ع��دت��ه��م  ال��ن�����ص���ء، 
املن��صب  امل��وؤ���ص�����س  ال�����ص��ري��ك  ع��ل��ى 
ل�صركتهم اأو م�صروعهم التج�ري. 

الن��صئة  ال�صرك�ت  ق�ئمة  وت�صمل 
يف  للم�ص�ركة  اخ��ت��ي���ره���  مت  ال��ت��ي 
كل  الربن�مج  من  الث�نية  املرحلة 
 MENA ���ص��ب��ي��ك��رز  “مين�  م����ن 
من�صة  وه������ي   »Speakers
رقمية جتمع نخبة من املتحدثن 

و”ب�رفيومري  اأفريقي�،  و�صم�ل 
من�صة  وه������ي   »Parfumery
و”فيوقو  العطور،  لتج�رة  رقمية 
بن�ء  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ون   »Viugo
الفرتا�صية،  الإن�����ت������ج  ت��ق��ن��ي���ت 
وهي   »NutriCal و”نيوتريك�ل 
ت��ع��م��ل يف جم�ل  ن������ص��ئ��ة  ����ص���رك���ة 

ا�صتك�ص�ف  ب����ه����دف  امل�������ص���ت���ه���ل���ك 
“حك�ي�تي”  وم���ن�������ص���ة  امل����ن����ت����ج، 
العربية  ب�للغتن  الأط��ف���ل  لكتب 
“ف�رم�  وم��ن�����ص��ة  والإجن���ل���ي���زي���ة، 
 »Pharma Global ج��ل��وب���ل 
وال�صي�دلة  ل��الأط��ب���ء  املخ�ص�صة 
الأو������ص�����ط  ال���������ص����رق  م���ن���ط���ق���ة  يف 

و”قيقرثي  الأو����ص���ط،  ال�����ص��رق  يف 
رقمية  من�صة  وه��ي   »Gigthree
تربط بن اخلرباء املحرتفن مع 
يبحثون  الذين  الأع��م���ل  اأ�صح�ب 
عن اخلربات وامله�رات، و”ه�مبلز 
لأخذ  من�صة  وه��ي   »Hamples
ال��ع��ي��ن���ت ال��رق��م��ي��ة م��ب������ص��رة اإىل 

ومن�صة  ال������غ������ذاء،  ت���ك���ن���ول���وج���ي���� 
 »Storically “�صتوريك�يل 
و�صخ�صية  خم�ص�صة  كتب  لإن�ص�ء 
“برايدبوك�س  ومن�صة  لالأطف�ل، 
عن  ع��ب���رة  وه���ي   »BraidBoxx
ال�صعر،  لت�صفر  متنقل  ���ص���ل��ون 
نيوتري�صن  “بيليف  وت��ط��ب��ي��ق 

مليار درهم اأرباح الإمارات العاملية لالأملنيوم خالل 2020  4،1 •• اأبوظبي-وام:

درهم  ملي�ر   4.1 بقيمة  اأرب���ح���  لالأملنيوم  الع�ملية  الإم�����رات  �صركة  حققت 
وال�صتهالك  والإه���الك  وال�صرائب  الفوائد  خ�صم  قبل   2020 ع���م  خ��الل 
18.7 ملي�ر درهم  الإي���رادات  بلغت  2019 يف حن  %63 عن ع�م  بزي�دة 
اأرب�ح عملي�ت  بح�صب النت�ئج امل�لية ال�ص�درة اأم�س عن ال�صركة. وبلغ ه�م�س 
ال�صهر قبل خ�صم الفوائد وال�صرائب والإهالك وال�صتهالك %23 مق�رنة 
الع�مل  الأف�����ص��ل على م�صتوى  ب��ن  م��ن  م��� يجعله   2019 ع���م  %14 يف  ب��� 
لل�صرك�ت املم�ثلة. وارتفع النقد الن�جت من الأن�صطة الت�صغيلية بن�صبة 35% 

اإىل 5.5 ملي�ر درهم مق�رنة ب� 4.1 ملي�ر درهم يف ع�م 2019.
وعملت �صركة الإم���رات الع�ملية لالأملنيوم على تعزيز مرونة مزيج منتج�ته� 
جراء  املتغرة  ال�صوق  ملتطلب�ت  ا�صتج�بة   2020 ع���م  خ��الل  الأمل��ن��ي��وم  م��ن 

تداعي�ت ج�ئحة كوفيد19 على قط�ع الت�صنيع الع�ملي.
ومتكنت �صركة الإم���رات الع�ملية لالأملنيوم على مدار الع�م ككل من احلف�ظ 
حيث  م��ن  ال��ع���مل  يف  اجلودة”  ع���يل  “لالأملنيوم  منتج  ك���أك��رب  مك�نته�  على 
احلجم، حيث بلغت مبيع�ت املنتج�ت ذات القيمة امل�ص�فة 1.8 مليون طن م� 
ميثل %72 من اإجم�يل حجم املبيع�ت، وب�عت ال�صركة منتج�ته� ذات القيمة 

امل�ص�فة لأكرث من 400 عميل يف اأكرث من 50 دولة خالل ع�م 2020.
وجتذب املنتج�ت ذات القيمة امل�ص�فة اأ�صع�راً اأعلى من الأ�صع�ر املعي�رية مق�رنًة 
بتلك التي يحققه� الأملنيوم القي��صي، والتي من �ص�أنه� متكن �صركة الإم�رات 

الع�ملية لالأملنيوم من زي�دة قيمة اإنت�جه� من الأملنيوم الأ�ص��صي.

لالنتع��س  كنتيجة   ،2021 ع���م  حتى   2020 ع���م  م��ن  ال��ث���ين  الن�صف  يف 
القت�ص�دي الع�ملي والتف�وؤل املتزايد مع بدء حمالت التطعيم �صد كوفيد19، 
ونتوقع اأن تظل اأ�صع�ر الأملنيوم املعي�رية عند حوايل 2000 دولر طوال ع�م 
واأ�ص�ر اإىل اأن �صركة الإم�رات الع�ملية لالأملنيوم توا�صل الرتكيز على   .»2021
زي�دة حت�صن القدرة التن�ف�صية الع�ملية لأعم�لن� ب�عتب�رن� اأحد رواد ال�صن�عة 

الوطنية لدولة الإم�رات العربية املتحدة«.
الع�ملية  الإم����رات  ل�صركة  الت�بعة  كوربوري�صن  األومين�  غيني�  �صركة  وق�مت 
�صركة  جعل  م�  البوك�صيت،  خ���م  من  طن  مليون   9.56 بت�صدير  لالأملنيوم 
الإم�رات الع�ملية لالأملنيوم ث�ين اأكرب ب�ئع للبوك�صيت من طرف ث�لث يف الع�مل 
يف اأول ع�م اإنت�ج ك�مل له�. واأنتجت م�صف�ة الطويلة لالألومين� الت�بعة ل�صركة 
الألومين�، وهو م� يق�رب  1.92 مليون طن من  الع�ملية لالأملنيوم  الإم���رات 

ط�قته� ال�صمية ال�صنوية الب�لغة 2 مليون طن يف اأول ع�م ك�مل من الإنت�ج.
وك�ن اإنت�ج م�صف�ة الطويلة لالألومين� اأعلى من قدرته� الإنت�جية ال�صمية يف 
كل �صهر من الربع الأخر من ع�م 2020، وتزود م�صف�ة الطويلة لالألومين� 

م�ص�هر الأملنيوم اخل��صة ب�صركة الإم�رات الع�ملية لالأملنيوم.
امل�ص�ريع ذات العوائد  اإط�ر م�ص�عيه� لتعزيز كف�ءة الإنت�ج وال�صتثم�ر يف  ويف 
املرتفعة، تعمل �صركة الإم�رات الع�ملية لالأملنيوم على تو�صيع خطوط الإنت�ج 

وب�عت �صركة الإم�رات الع�ملية لالأملنيوم 2.52 مليون طن من املعدن يف ع�م 
2020 مق�رنة ب� 2.60 مليون طن يف ع�م 2019. ويعزى هذا النخف��س 
جزئي�ً اإىل مزيج املنتج�ت، حيث ل تتم اإ�ص�فة مواد ال�صب�ئك يف عملية �صب 
الأملنيوم  �صن�عة  لقط�ع  املحلية  املبيع�ت  وبلغت   .P1020 القي��صي  املنتج 
النه�ئية 252 األف طن مق�رنة ب� 294 األف طن يف ع�م 2019، ومن� قط�ع 
�صن�عة الأملنيوم حول �صركة الإم�رات الع�ملية لالأملنيوم لت�صبح واحدة من اأهم 

ال�صن�ع�ت يف دولة الإم�رات.
الكف�ءة  حت�صن  على  الرتكيز  لالأملنيوم  الع�ملية  الإم�����رات  �صركة  ووا���ص��ل��ت 
ملي�ر   1.4 ب�أكرث من  انخف�س  الذي  الع�مل  امل�ل  راأ���س  الت�صغيلية وحت�صن 

درهم يف ع�م 2020 لتوليد اأمواًل اإ�ص�فية لل�صركة.
وق�ل عبد الن��صر بن كلب�ن، الرئي�س التنفيذي لل�صركة اإن الإم�رات الع�ملية 
لالأملنيوم حققت حت�صن�ً يف الأداء امل�يل ب�صكل ملحوظ يف ع�م 2020 والذي 
�صهد حتدي�ت غر م�صبوقة منذ عقود على قط�ع الأملنيوم الع�ملي ..وقد متكّن� 
على  امل�صتمر  والرتكيز  املنتج�ت،  مرونة  تعزيز  خ��الل  من  ذل��ك  حتقيق  من 
امل�ص�ريع  القوي يف  والأداء  النقد،  وتوليد  فيه�  التحكم  التي ميكن  التك�ليف 
اجلديدة لإنت�ج املواد الأولية على الرغم من التحدي�ت الإ�ص�فية التي خلفته� 
ج�ئحة “كوفيد19«. واأ�ص�ف: “ا�صتمر تع�يف �صوق الأملنيوم الع�ملي الذي بداأ 

احل�لية يف م�صهر الطويلة لالأملنيوم من خالل 66 خلية �صهر لزي�دة الط�قة 
%60 من  اإجن����ز  امل��ع��دن �صنوي�ً. ومت  األ��ف ط��ن م��ن   78 الإنت�جية مب��ق��دار 
م�صروع التو�صعة، ومن املتوقع تن�صيط خالي� ال�صهر اجلديدة، التي ت�صتخدم 
الع�ملية لالأملنيوم، على ثالث مراحل  الإم���رات  ل�صركة  اململوكة  التكنولوجي� 
ال�صهر اجلديدة خ��الل هذا  اإنت�ج جميع خالي�  ب��دء  2021 مع  ع���م  خ��الل 
الع�م. اجلدير ب�لذكر اأن �صركة الإم�رات الع�ملية لالأملنيوم قد طورت تقني�ته� 
امل�صتخدمة يف �صن�عة الأملنيوم حملي�ً يف دولة الإم���رات لأكرث من 25 ع�م�ً 
..ويف ع�م 2020، وقعت ال�صركة بنود اتف�ق قد توؤدي اإىل ت�صدير تقني�ته� 

ال�صن�عية اإىل كل من اإندوني�صي� و كلومبي�.
كم� ا�صتمر البن�ء على امل�ص�ر ال�صحيح يف جممع الط�قة اجلديد ع�يل الكف�ءة 
يف موقع �صركة الإم���رات الع�ملية لالأملنيوم يف جبل علي، والذي يت�صمن اأول 
 »H-Class« ا�صتخدام يف �صن�عة الأملنيوم الع�ملية لتوربن الغ�ز من �صيمن�س
. ويجري العمل على تطوير حمطة الط�قة من قبل �صركة جي اإيه للط�قة 

واملي�ه، امل�صروع امل�صرتك ل�صركتي مب�دلة ودوب�ل الق�ب�صة.
وتعتزم �صركة الإم�رات الع�ملية لالأملنيوم �صراء الط�قة التي �صتنتجه� املحطة 

ملدة 25 ع�م�ً بعد بدء الت�صغيل.
يحد  اأن  �ص�أنه  ومن   ،2021 ع�م  �صيف  خالل  امل�صروع  اكتم�ل  املتوقع  ومن 
من انبع�ث�ت الغ�زات امل�صببة لالحتب��س احلراري الن�جمة عن عملي�ت توليد 
يف  لالأملنيوم  الع�ملية  الإم����رات  �صركة  به�  تقوم  التي  الأملنيوم  و�صهر  الط�قة 
جبل علي بحوايل %10، واأي�ص�ً تقليل انبع�ث�ت اأك��صيد النيرتوجن بن�صبة 

ت�صل اإىل 58%.
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املال والأعمال

مليار درهم ا�ستثمارات جديدة �سختها البنوك يف حمافظها خالل �سهر واحدحميد الظاهري: ملتزمون بدعم م�سرية الوطن وعلى خطى القيادة الر�سيدة  23.1
•• اأبوظبي - وام: 

على  يعك�س حر�صه�  2021، مم�  الع�م  بداية  ال�صتثم�ري مع  توجهه�  وت��رة  الإم����رات من  دول��ة  الع�ملة يف  البنوك  رفعت 
ال�صتمرار يف زي�دة اإيراداته� خ��صة يف ظل تراجع العوائد املت�أتية من الفوائد على اخلدم�ت البنكية التي تقدمه� يف الآونة 
23.1 ملي�ر درهم يف ر�صيد  البنوك �صخت نحو  اأن  املركزي  الم���رات  ال�ص�درة عن م�صرف  الأخ��رة. وتظهر الح�ص�ئي�ت 
و�ص�هم التوجه ال�صتثم�ري الكبر للبنوك مع بداية الع�م اجل�ري يف رفع  ا�صتثم�راته� خالل �صهر ين�ير من الع�م 2021. 
 5% ن�صبته�  بزي�دة  امل��صي  ين�ير  نه�ية  دره��م يف  ملي�ر   478.9 م�صتوى  اىل  البند  لهذا  الرتاكمي  الر�صيد  قيمة  اإجم�يل 
مق�رنة مع اجم�يل قيمة الر�صيد يف �صهر دي�صمرب 2020. ويت�صح من خالل الح�ص�ئي�ت اأن البنوك مع بداية الع�م اجل�ري 
جل�أت اىل اإع�دة ترتيب �صلوكه� فيم� متلكه يف حمفظته� ال�صتثم�رية، وفيم� زادت من قيمة ا�صتثم�راته� يف ال�صندات املحتفظ 
به� حتى ت�ريخ ال�صتحق�ق مبقدار 39.3 ملي�ر درهم رافعة اإجم�يل ر�صيده� اىل 150.7 ملي�ر درهم يف نه�ية �صهر ين�ير 
2021، فقد خف�صت من ا�صتثم�راته� يف �صندات الدين مبقدار 16 ملي�ر درهم حيث اغلق اجم�يل ر�صيده� الرتاكمي يف هذا 

النوع من ال�صتثم�ر عند م�صتوى 274.5 ملي�ر درهم يف ين�ير امل��صي مق�رنة مع 290.5 ملي�ر درهم يف دي�صمرب 2020.

وموؤ�صرات اأداء هي الأكرث تن�ف�صية على م�صتوى الع�مل، جعلت من 
اأ�ص��صه� الإن�ص�ن، وحدوده� الف�ص�ء، لنوؤكد اليوم،  الإم���رات، دولة 
لن�ص�بق  وا�صعة  بخطوات  وال�صر  الوطن  م�صرة  بدعم  التزامن� 

الزمن على خطى القي�دة الر�صيدة«.
واأ�ص�ر الظ�هري اإىل اأن �صركة اأبوظبي الوطنية للمع�ر�س، و�صعت 
واجل�هزية  ال�صتعداد  اأمت  على  وكف�ءاته�،  وك��وادره���،  خرباته�، 
مل�ص�عفة اجلهود عرب دعم هذا التوجه الوطني الطموح، من خالل 
وا�صتقط�ب  الأع��م���ل،  �صي�حة  قط�ع  تطوير  على  العمل  موا�صلة 
املوؤمترات الدولية، وتنظيم الفع�لي�ت الع�ملية الكربى التي ت�صهد 
اأ�ص�س البتك�ر، والإب��داع، ومرتكزاً على  ومبني�ً على  منواً م�صتمراً 

�صرعة التكيف واملواءمة مع جميع التغرات والتحدي�ت.

•• اأبوظبي-الفجر: 

التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�صو  الظ�هري  مطر  حميد  اأك��د 
ل�صركة اأبوظبي الوطنية للمع�ر�س “اأدنيك” وجمموعة ال�صرك�ت 
العربية  الإم���رات  لدولة  بع�م اخلم�صن  الحتف�ء  اأن  له�،  الت�بعة 
ت�أ�ص�س  واع��د،  م�صتقبل  نحو  انطالقة جديدة  املتحدة، هو مبث�بة 
وك�ن  الر�صيدة،  قي�دتن�  و�صعته�  وا�صت�صرافية  طموحة  روؤي��ة  على 

نت�جه� اإجن�زات ر�صخت مك�نة الدولة يف م�ص�ف الري�دة.
واأ�ص�ف الظ�هري: “اإن ع�م اخلم�صن لي�س جمرد ذكرى لالحتف�ل 
فح�صب، بل هو خ�رطة طريق مبنية على الإجن�زات النوعية التي 
تعزز م�صرة التقدم والزده�ر، وفق اأهداف ا�صرتاتيجية وا�صحة، 

غرفة عجمان والقن�سلية التون�سية تبحثان التعاون القت�سادي

منتدى املراأة يف القطاع التقني يناق�ش الفر�ش والتحديات
 التي تواج��ه ال�س��ركات النا�س��ئة اململوكة لرائدات الأعمال 

•• عجمان - الفجر

ا�صتقبل �صع�دة عبداهلل املويجعي 
اإدارة غرفة جت�رة  رئي�س جمل�س 
�صهر  �صع�دة  عجم�ن،   و�صن�عة 
دجبي القن�صل الع�م للجمهورية 
تعزيز  ب��ه��دف  ب��دب��ي،  التون�صية 
التع�ون القت�ص�دي وزي�دة حجم 
التب�دل التج�ري ور�صد الفر�س 
خمتلف  يف  املت�حة  ال�صتثم�رية 

القط�ع�ت.
غرفة  م���ق���ر  يف  ال���ل���ق����ء  ح�����ص��ر 
اأحمد  ب��ن  ���ص���مل  ���ص��ع���دة  عجم�ن 

بن  وال�صراكة  التع�ون  واإمك�نية 
امل�صتثمرين.

اإمك�نية زي�دة  واكد احل�صور اإىل 
ح��ج��م ال���ت���ج����رة ب���ن الإم��������رات 
الفر�س  ت���ن���وع  ظ���ل  يف  وت���ون�������س 
حجم  وان  ل���ص��ي��م���  وامل��ن��ت��ج���ت، 
الم������رات وتون�س  ب��ن  ال��ت��ج���رة 
خالل الع�م 2019  بلغ م� يزيد 

عن ملي�ر درهم.   
�صع�دة  ق�����دم  ال���ل���ق����ء  خ���ت����م  ويف 
تذك�ري  درع  امل��وي��ج��ع��ي  ع��ب��داهلل 
اإىل �صع�دة �صهر دجبي القن�صل 

الع�م للجمهورية التون�صية.

املع�مالت  اإجن�����ز  ب�صرعة  يت�صم 
وامل���رون���ة يف اإمت������م الإج�������راءات،  
ك��ذل��ك اإط��ل��ع ال��وف��د ال��زائ��ر على 
نبذة حول مزاي�  منطقة عجم�ن 
احلرة ومدينة عجم�ن العالمية 

احلرة.
م���ن ج���ن��ب��ه  ق���دم ���ص��ع���دة �صهر 
دجبي القن�صل الع�م للجمهورية 
التون�صية، نبذة حول اأهم الفر�س 
وعلى  ت��ون�����س  يف  الإ���ص��ت��ث��م���ري��ة 

املت�حة  اخل��ربات  من  لالإ�صتف�دة 
يف  ال�صتثم�رية  الفر�س  وب��ح��ث 
“ال�صن�عية  القط�ع�ت  خمتلف 
والتج�رية وال�صي�حية وال�صحية 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

والزراعية وغره�«.
اأبرز  عجم�ن  غرفة  واإ�صتعر�صت 
الإم�رة  يف  القت�ص�دية  املقوم�ت 
وج����ه����ود اجل����ه�����ت احل���ك���وم���ة يف 
ت���وف���ر م���ن����خ اإق���ت�������ص����دي ج����ذب 

�صع�دة  رح���ب  ال��ل��ق���ء  م�صتهل  يف 
ب�حل�صور،  امل��وي��ج��ع��ي  ع���ب���داهلل 
واأكد على عمق العالق�ت الثن�ئية 
الإم�������رات وت��ون�����س، م��و���ص��ح���ً اأن 
القي�دة  بتوجيه�ت  عجم�ن  اإم�رة 
ال��ر���ص��ي��دة ح��ري�����ص��ة ع��ل��ى زي�����دة 
وتب�دله�  الق��ت�����ص���دي  ت��ع���ون��ه��� 
التج�ري مع دول الع�م ب�صكل ع�م 

والدول العربية ب�صفة خ��صة.
واأكد على اهمية اللق�ء امل�صرتك 

واأو�������ص������ى احل���������ص����ور ب�������ص���رورة 
ب����ن غرفة  ال����دائ����م  ال���ت���وا����ص���ل 
التون�صية  والقن�صلية  ع��ج��م���ن 
التعليم  ق��ط���ع��ي  ق���ن���وات  ل��ف��ت��ح 
وال�������ص���ح���ة ب�����ص��ك��ل خ����������س، اإىل 
املع�ر�س  اأب������رز  م��ت���ب��ع��ة  ج����ن���ب 
واأهمية  البلدين،  يف  والفع�لي�ت 
جتمع  م�صرتكة  ملتقي�ت  تنظيم 
للتعرف  والتج�ر  العم�ل  رج���ل 
الإ�صتثم�رية  الفر�س  اأب���رز  على 

ن���ئ��ب رئ��ي�����س جمل�س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ال�صويدي  �ص�مل  و�صع�دة  الإدارة 
ال��ع���م وحم��م��د اجلن�حي  امل��دي��ر 
التنفيذي لقط�ع الرتويج  املدير 
عجم�ن،  غ��رف��ة  يف  وال���ص��ت��ث��م���ر 
القن�صلية  وف��د  م��ن  ح�صر  فيم� 
ال��ت��ون�����ص��ي��ة ���ص���م��ي ح�����ص���ن مدير 
املمثلية التج�رية واإمي�ن احلوكي 
الإقت�ص�دية  ال�����ص��وؤون  م�صت�ص�رة 

ب�لقن�صلية.

راأ�صه� ال�صن�عة والزراعة والبنية 
امل�صتثمرين  داع����ي�����ً  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
يف  املت�حة  الفر�س  على  للتعرف 

تون�س..
الإ�صتثم�رية  ب���ل��ن��م���ذج  واأ����ص����د   
وكذلك  ت��ون�����س  يف  الإم�����رات����ي����ة 
الإم�����رات  يف  التون�صية  ال��ن��م���ذج 
الأم�������ر ال������ذي ي���دع���و مل���زي���د من 
التج�رة  ح��ج��م  وزي������دة  ال��ت��ع���ون 

والإ�صتثم�رات املتب�دلة. 

ا�صتف�دة من الفر�س ال�صتثم�رية 
�صع�دته�  واأك����دت  ك��م���  املت�حة”. 
ورائ������دات  الأع����م�����ل  ����ص���ي���دات  اأن 
ت�صخر  ميكنهن  دبي  يف  الأعم�ل 
اأهدافهن  خل��دم��ة  التكنولوجي� 

املهنية وحتقيق نت�ئج ملمو�صة.
“تعترب  ����ص���ع����دت���ه����:  واأ�����ص�����ف����ت 
الإ�ص�فة   Visa م���ع  ���ص��راك��ت��ن��� 
الأح�����دث جل��ه��ودن��� ال��رام��ي��ة اإىل 
تزويد �صيدات الأعم�ل وال�صرك�ت 
ب�أف�صل  للن�ص�ء  اململوكة  الن��صئة 
والتقني�ت  وال��ت��ج���رب  اخل����ربات 
ال��ع���مل��ي��ة امل��ت���ح��ة وال����ق�����درة على 

دعمهن لتطوير اأعم�لهن«.
ول��ف��ت��ت ���ص��ع���دة رج����ء ال��ق��رق اإىل 
اأه��م��ي��ة امل��ن��ت��دى ك��م��ن�����ص��ة رائ����دة 
واأدوات  حلول  عرب  الن�ص�ء  لدعم 
ومب�درات ت�ص�عدهن على الرتق�ء 
كم�  جديدة.  اآف���ق  اإىل  ب�أعم�لهن 
اأك�����دت ���ص��ع���دت��ه��� ح��ر���س جمل�س 
���ص��ي��دات اأع���م����ل دب���ي ع��ل��ى اإب����رام 
كربى  م��ع  ا�صرتاتيجية  �صراك�ت 
دعم  يف  ل��ل��م�����ص���ع��دة  ال�������ص���رك����ت 
ومتكن  دب���ي  يف  التنمية  عملية 

املراأة يف جميع اأم�كن العمل.
الربامج  ه���ذه  اأن  ب���ل��ذك��ر  ج��دي��ر 
 Visa ت��ع��ت��رب ج����زءاً م��ن ج��ه��ود
امل���ت���وا����ص���ل���ة ل����دع����م ال�������ص���رك����ت 
تعود  ال���ت���ي  ال�������ص���غ���رة ل���ص��ي��م��� 
وذلك  الأعم�ل،  لرائدات  ملكيته� 
املختلفة  م��ن�����ص���ت��ه���  خ����الل  م���ن 
 She>s مب��� يف ذل���ك م���ب����درات 
و”خي�ركم   Visa من   Next

موؤثر” و”فيزا يف كل مك�ن«.

••دبي-الفجر:

لتعزيز  امل�صتمرة  اإط���ر اجلهود  يف 
ال��ت��ن��وع وال�����ص��م��ول، وق��ع��ت �صركة 
الع�ملية الرائدة يف جم�ل   Visa
الرقمية،  امل��دف��وع���ت  تكنولوجي� 
اتف�قية �صراكة مع جمل�س �صيدات 
تنظيم  يف  للم�ص�ركة  دب��ي  اأع��م���ل 
املنتدى ال�صنوي “املراأة يف القط�ع 
 Women in( ال����ت����ق����ن����ي« 
ب�أ�صلوب  تنظيمه  ومع   .)Tech
جمع  الأوىل،  ل��ل��م��رة  اف��رتا���ص��ي 
القط�ع  رواد  م��ن  نخبة  امل��ن��ت��دى 
الذين ن�ق�صوا م� حتت�جه رائدات 
من  اأع��م���ل��ه��ن  لتمكن  الأع���م����ل 
ال���ص��ت��م��راري��ة وحت��ق��ي��ق الزده�����ر 
املتطورة  التقنية  املنظومة  �صمن 
ال���ت���ي ت��ه��ي��م��ن ال���ي���وم ع��ل��ى �صبل 

مزاولة الأعم�ل.
املنتدى  يف  امل�������ص����رك���ون  وت����ن�����ول 
التي  امل���ه���ن���ي���ة  ال���ن�������ص����ئ���ح  اأه�������م 
توجيه  يف  خ��ربت��ه��م  اإىل  ت�صتند 
واملوؤ�ص�ص�ت  ال��ن������ص��ئ��ة  ال�����ص��رك���ت 
الأك���رب وم��زاول��ة الأع��م���ل معه�؛ 
ال�صخ�صية  جت���رب��ه��م  وت��ق������ص��م��وا 
والروؤى التي �ص�عدتهم يف حتقيق 
املهنية  م�صرتهم  �صمن  النج�ح 

�صمن القط�ع التقني.
ن�ئب  ويلي�مز،  اأوت���و  وا�صتعر�س 
ال�صرك�ت  �����ص����راك�����ت  ال���رئ���ي�������س 
وامل�ص�ريع  امل���ل��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� 
لدى Visa و�صط اأوروب� وال�صرق 
م�صتقبل  واأف���ري���ق���ي����،  الأو�����ص����ط 
امل����دف����وع�����ت والب����ت����ك�����ر، ووف�����رة 

الإم�رات ومنطقة ال�صرق الأو�صط 
اأفريقي� من خالل العمل  و�صم�ل 
ذات  معن�  يتق��صمون  �صرك�ء  م��ع 
ال��روؤى على غرار جمل�س �صيدات 
اأعم�ل دبي، حيث ن�صعى ج�هدين 
ال�صرك�ت  م���ل��ك���ت  م�����ص���ع��دة  اإىل 
ع��ل��ى تطوير  ال��ن������ص��ئ��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 

روؤيتهن الري�دية وتنميته�«.
عن  اأع���ل���ن���ت  ق���د   Visa وك����ن���ت 
مع  ا�صرتاتيجية  ���ص��راك��ة  ت��وق��ي��ع 
جمل�س �صيدات اأعم�ل دبي مطلع 
هذا الع�م، تهدف اإىل دعم رائدات 
الأعم�ل يف دولة الإم�رات العربية 

املتحدة.
الدعم  ال�������ص���رك���ة  ���ص��ت��وف��ر  ك���م����   
لربن�مج التوجيه والإر�ص�د الرائد 
�صيوا�صل  حيث  للمجل�س،  الت�بع 
من  وم����ر�����ص����داً  م�������ص���ت�������ص����راً   12
وامل�صورة  ال���روؤى  تقدمي   Visa
والأف��ك���ر ل��رائ��دات الأع��م���ل على 

مدار 5 �صهور.
من ج�نبه�، ق�لت �صع�دة الدكتورة 
رج��������ء ع���ي�������ص���ى ����ص����ل���ح ال����ق����رق، 
اأعم�ل  ���ص��ي��دات  جم��ل�����س  رئ��ي�����ص��ة 
التكنولوجي�  “اأ�صبحت  دب�����ي: 
الأب�����رز يف تعزيز  امل�����ص���ه��م  ال��ي��وم 
لالأعم�ل  ال��ت��ن���ف�����ص��ي��ة  ال����ق����درة 
اأق�صى  واملحفز الرئي�صي لتحقيق 

فر�س امل�ص�ركة يف خطط التحول 
التمويل  الرقمي، وخمتلف طرق 
وال�صتثم�ر املت�حة لرواد الأعم�ل، 
و�صّلط ال�صوء على برن�مج “امل�ص�ر 
ومب�درة   Visa م��ن  ال�صريع” 
 Visa( م���ك����ن«  ك���ل  يف  “فيزا 
مت  ال���ت���ي   )Everywhere
ال�صرك�ت  لدعم  موؤخراً  اإطالقه� 
ا�صتعر�صت  وب���دوره����،  ال��ن������ص��ئ��ة. 
الرئي�س  ن���ئ��ب  امل���زروع���ي،  رج�����ء 
يف  ه�يف”  ل�”فينتك  التنفيذي 
م��رك��ز دب���ي امل����يل ال��ع���مل��ي، والتي 
الن�ص�ء  اأب�����رز  م���ن  واح�����دة  ت��ع��ت��رب 
امل����وؤث����رات يف جم�����ل ال��ت��ق��ن��ي��ة يف 
و�صم�ل  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة 
اأفريقي�، برامج ال�صراكة املختلفة 
برن�مج  يوفره�  التي  وامل�صرع�ت 
التي  والفر�س  ه�يف”  “فينتك 
مي��ن��ح��ه��� ل����رائ����دات الأع����م�����ل يف 
املهنية  بحي�تهن  الرت��ق���ء  �صبيل 
�صرك�ت  قي�دة  على  وم�ص�عدتهن 
الدعم  اإط����ر  ويف  ج��دي��دة.  تقنية 
ل������رواد   Visa ت�����وف�����ره  ال��������ذي 
�ص�ركت  الأع�����م������ل،  وم���وؤ����ص�������ص���ي 
 Visa ع�م  مدير  ال�صّف�ر،  ملك 
ال��ب��ح��ري��ن، وج��ه��ة ن��ظ��ره��� حول 
والإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
امل�لية،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي���  ل���ق���ط����ع 

ال���دع���م. لذلك،  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ص��ول 
على  حري�صون   Visa يف  ف���إن��ن��� 
البحث  ه��ذا اخل��ل��ل ع��رب  مع�جلة 
عن طرق متكن ال�صرك�ت اململوكة 
للن�ص�ء واملوظف�ت يف اأم�كن العمل 
التنوع  ب����جت����ه  ت���دف���ع  وب����ل���ت����يل 
وال�صمول يف جميع اأنح�ء الع�مل. 
الإعالن  الإط����ر،  ه��ذا  يف  وي�صرن� 
ع����ن ت���و����ص���ي���ع ج���ه���ودن���� يف دول����ة 

Visa يف الرتق�ء  الرقمية مثل 
تكوين  يف  وامل�����ص���ه��م��ة  ب���لأع��م���ل 
م��ن��ظ��وم��ة ت��ق��ن��ي��ة ���ص���م��ل��ة واأك����رث 
ال��ن�����ص���ء على  ي�ص�عد  ت��ن��وع���ً، مب��� 
وامل�صي  لقدراتهن  العن�ن  اإطالق 
م��ه��ن��ي��ة ح�فلة  م�����ص��رة  ق���دم����ً يف 

ب�لنج�ح�ت.
�صهب�ز  ق�����ل  ال�������ص���ي����ق،  ه����ذا  ويف 
Visa يف  خ�ن، مدير ع�م �صركة 

مواجهة  يف  ال�صخ�صية  وجت�ربه� 
يف  امل�ص�ر  بتغير  املتمثل  التحدي 

منت�صف احلي�ة املهنية.
واأل���ق���ت ���ص��ع���دة ال���دك���ت���ورة رج�ء 
�صيدات  رئ��ي�����ص��ة جم��ل�����س  ال���ق���رق، 
ترحيبية.  ك��ل��م��ة  دب�����ي؛  اأع����م�����ل 
و�صلطت ال�صوء على دور ال�صراك�ت 
التي  والإر���ص���د  التوجيه  وف��ر���س 
املدفوع�ت  �صرك�ت  توفره� كربى 

املتحدة:  العربية  الإم����رات  دول��ة 
رائدات  اأن  اأح���د  على  يخفى  “ل 
الأعم�ل م� زلن يواجهن حتدي�ت 
رواد  من  ب�أقرانهن  مق�رنة  اأك��رث 
ذل���ك احل�صول  الأع���م����ل، مب��� يف 
للو�صول  م��ت�����ص���وي��ة  ف��ر���س  ع��ل��ى 
اإىل راأ�س امل�ل والتمويل واإمك�نية 
التوا�صل مع �صبك�ت رواد الأعم�ل 
والتوجيه  ال�صت�ص�رات  و�صرك�ت 

»اآيرينا« : احللول املتجددة و التقنيات املوثوقة توؤ�س�ش لنظام �سفري الطاقة
•• اأبوظبي-وام:

من  العديد  انت�ص�ر  “اآيرين�”  املتجددة  للط�قة  الدولية  الوك�لة  اأك���دت 
اأن ت�صيطر  التقني�ت املوثوقة التي توؤ�ص�س لنظ�م �صفري الط�قة متوقعة 
حلول الط�قة املتجددة والهيدروجن الأخ�صر والط�قة احليوية احلديثة 

على ع�مل الط�قة يف امل�صتقبل.
ج�ء ذلك خالل العر�س التمهيدي لتقرير “توقع�ت حتولت الط�قة حول 
الع�مل” الذي قدمته “اآيرين�” يف موؤمتر حوار برلن حول حتول الط�قة 
املحُنعقد اأم�س وت�صمن اقرتاح حلول لتحول الط�قة تن��صب الفر�صة املت�حة 
1.5 درجة مئوية ومنع تف�قم  للحيلولة دون ارتف�ع درج�ت احلرارة عن 

ح�لة الحرتار الع�ملي التي ل ميكن تاليف نت�ئجه�.
ووفق� للتقرير ت�صكل حلول الط�قة املتجددة 90 يف امل�ئة من حلول اإزالة 
الكهرب�ئية  الط�قة  اإم��داد مب��صر من  2050 مع توفر  الكربون يف ع�م 
واملولدة من ط�قة متجددة لال�صتخدام  الكف�ءة  التكلفة ع�لية  منخف�صة 

النه�ئي ب�لإ�ص�فة اإىل الهيدروجن الأخ�صر.
الط�قة  وا�صتخدام  واإزال��ت��ه  ال��ك��رب��ون  التق�ط  تقني�ت  تبني  ���ص��ي��وؤدي  كم� 
نظ�م  بلوغ  نحو  الكربون  اأك�صيد  ث���ين  غ���ز  انبع�ث�ت  خف�س  اإىل  احليوية 

�صفري الط�قة.
وق�ل فران�صي�صكو ل ك�مرا املدير الع�م للوك�لة الدولية للط�قة املتجددة 
اإن الفر�صة لتحقيق هدف اتف�ق ب�ري�س ب�حلّد من ارتف�ع درجة احلرارة 
اإذ تبّن توجه�ت الط�قة الأخرة  1.5 درجة مئوية تتقل�س ب�صرعة  عند 

ال�صتثم�رات املخ�ص�صة للط�قة النظيفة 1.8 تريليون دولر اأمركي.
اإذ ينبغي زي�دة ال�صتثم�ر يف حتول  ويجب اأن يكون التوجه مع�ك�ص�ً مت�م�ً 
تريليون   131 جمموعه  م�  اإىل  لي�صل  اأ�صع�ف  خم�صة  مبقدار  الط�قة 
دولر  تريليون   4.4 ي��ع���دل  م���  اأي   2050 ع���م  بحلول  اأم��رك��ي  دولر 

اأمركي و�صطي�ً يف الع�م.
و�صيثمر ذلك عن فوائد اجتم�عية واقت�ص�دية ه�ئلة اإذ �صيوؤدي ال�صتثم�ر 
يف التحول اإىل خلق قرابة ثالثة اأ�صع�ف فر�س العمل التي يوفره� الوقود 

الأحفوري لكل مليون دولر يتم ا�صتثم�ره.
عند  الع�ملية  احل���رارة  درج����ت  ارت��ف���ع  لوقف  “اآيرين�”  م�ص�ر  يتوقع  كم� 
الكهرب�ء كن�قل رئي�صي للط�قة ع�م  اإىل العتم�د على  1.5 درجة مئوية 
2050 وزي�دة قدرة الط�قة املتجددة ب�أكرث من ع�صرة اأ�صع�ف خالل نف�س 
الكهرب�ئية  الط�قة  ل�صتخدام  منو  اأعلى  النقل  قط�ع  و�صي�صهد  الفرتة. 
بزي�دة قدره� 30 �صعف�ً و�صتكون اأكرث من 70 من امل�ئة من انخف��ص�ت 
الكهرب�ئي  الإم��داد  ب�صبب  القط�ع  �صي�صهده�  التي  الكربونية  النبع�ث�ت 

املب��صر وغر املب��صر.
و�صيغدو الهيدروجن الأخ�صر الأكرث طلب�ً لتوليد الكهرب�ء ليمثل ن�صبة 
2050 وهو م�ص�ٍو  اإجم�يل ال�صتهالك يف ع�م  امل�ئة من  30ف يف  تع�دل 
الط�قة  اأهمية  و�صتتن�مى  اليوم  الع�مل  الكهرب�ء يف  اإم��داد  مل�صتوى  تقريب�ً 
احليوية وتقني�ت اإزالة الكربون يف قط�ع ال�صن�عة لتف�دي اإ�صدار انبع�ث�ت 
احلرارة  درج���ت  ارتف�ع  لوقف  املحدد  حجمه�  من  ب��دًل  ب�لك�مل  الكربون 

الع�ملية عند 1.5 درجة مئوية.

اأن امل�ص�فة التي تف�صلن� عن بلوغ اأهدافن� تت�صع بدل اأن تنق�س م�صرا اإىل 
اأن تقرير “توقع�ت حتولت الط�قة حول الع�مل” يبن اخلي�رات القليلة 
1.5 درج��ة مئوية ونحن  ارت��ف���ع درج����ت احل���رارة ع��ن  املت�حة للحد م��ن 

دث تغيراً حقيقي�ً. بح�جة اإىل حتولت �صريعة الوترة حتحُ
واأ�ص�ف انه اأم�من� طريق �ص�ٌق جداً لكن توجد بع�س املعطي�ت املواتية التي 
قد ت�ص�عد يف حتقيق اأهدافن� اإذ تتحول عدة اقت�ص�دات كربى تعد امل�صوؤولة 
عن اأكرث من ن�صف النبع�ث�ت الكربونية يف الع�مل، اإىل احلي�د الكربوين 
كم� ن�صهد تغرات يف راأ�س امل�ل الع�ملي مع قي�م الأ�صواق امل�لية وامل�صتثمرين 

بتحويل روؤو�س امل�ل اإىل الأ�صول امل�صتدامة.
لوقف ارتف�ع درج�ت  “اآيرين�”  ووفق� للتقرير يتوقع امل�ص�ر الذي حددته 
الط�قة  م�����ص���در  ا���ص��ت��خ��دام  اأن  مئوية  درج���ة   1.5 عند  الع�ملية  احل����رارة 
بواقع ثالثة مرات يف  الع�مل  �صيت�ص�عف حول  الكهرب�ء  لتوليد  املتجددة 
ع�م 2050 كم� يتوقع انخف��س ا�صتخدام الوقود الأحفوري بن�صبة تتج�وز 

75 يف امل�ئة يرتافق مع تدين �صريع يف ا�صتهالك النفط والفحم.
ويفرت�س امل�ص�ر اأي�ص�ً بلوغ ا�صتهالك الغ�ز الطبيعي ذروته يف ع�م 2025 

لي�صبح الوقود الأحفوري املتبقي الأكرث ا�صتخدام�ً بحلول ع�م 2050.
�صرورة  اإىل  الع�مل”  ح���ول  ال��ط���ق��ة  حت���ولت  “توقع�ت  ت��ق��ري��ر  وي�����ص��ر 
عن  ال��ك��ربى  الق��ت�����ص���دات  اأعلنت  اإذ  ال��ك��ربى  ال�صتثم�رات  توجيه  اإع����دة 
دولر  تريليون   4.6 قرابة  �صت�صخ  التي  القت�ص�دية  احلوافز  من  حزمة 
اأم��رك��ي م��ب������ص��رة يف ال��ق��ط���ع���ت امل��رت��ب��ط��ة ب���لن��ب��ع���ث���ت ال��ك��رب��ون��ي��ة مثل 
الزراعة وال�صن�عة والنف�ي�ت والكهرب�ء والنقل يف حن مل يتج�وز حجم 

بلدية مدينة اأبوظبي ت�سجل ل�سركات العقارات 102،290 
وحدة عقارية �سمن نظام ت�سجيل العقود الإيجارية »توثيق«

•• اأبوظبي -الفجر

اأجنزت بلدية مدينة اأبوظبي الت�بعة لدائرة البلدي�ت والنقل ومن خالل قط�ع 
لل�صرك�ت  وع��ق���ري��ة  �صكنية  وح���دة   102،290 ت�صجيل  وال��ع��ق���رات  الأرا����ص���ي 
حيث تدير ال�صرك�ت  العق�رية �صمن نظ�م ت�صجيل العقود الإيج�رية “ توثيق”، 
 . ب�صكل كبر  العق�رية ومنوه�  ال�صوق  انتع��صة  ت�ص�هم يف  والتي  الوحدات،  هذه 
ذ.م.م  للعق�رات  التج�ري  اأبوظبي  �صركة  ل�ص�لح  البلدية  �صجلت  فقد  وتف�صياًل 
�صركة   – العق�رية  الأول  اأب��وظ��ب��ي  ل�صركة  و�صجلت  ع��ق���ري��ة،  وح���دة   46988
ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 14067 وحدة عق�رية، ول��صركة بروف�س لإدارة العق�رات 
– �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 8504 وحدات عق�رية، و�صركة برتول اأبوظبي 
ذ.م.م  العق�رية  اإم  بي  )اإم  ول��صركة  عق�رية،  وح��دة   7788 – اأدن���وك  الوطنية 
6915 وحدة عق�رية، و�صركة ثري �صيك�صتي كومينيتيز العق�رية ذ.م.م 6361 
4206 وحدة  ذ.م.م  الواحد  ال�صخ�س  �صركة  “خدمة”  وحدة عق�رية، و�صركة  
عق�رية، و�صركة لين لال�صتثم�ر والعق�رات ذ.م.م 2980 وحدة عق�رية، والحت�د 
العق�رات  لإدارة  الفردو�س  وموؤ�ص�صة   ، عق�رية  وح��دة   1773 ���س.م.ع  للطران 
1708 وحدات عق�رية. اجلدير ب�لذكر اأن بلدية مدينة اأبوظبي توا�صل نهجه� 
يف تر�صيخ قواعد ال�صوق العق�رية من خالل تطبيق ق�نون التنظيم العق�ري رقم 
)3( ل�صنة 2015 ، وال�صعي امل�صتمر حلفظ حقوق جميع الأط��راف الع�ملة يف 
العق�رية من مطورين وم�صتثمرين، وموؤجرين وم�صت�أجرين، وو�صط�ء،  ال�صوق 
واأمن�ء ح�ص�ب وغرهم، من خالل اتب�ع اأف�صل املم�ر�ص�ت الع�ملية ، وتوفر قيم 

ال�صف�فية وامل�صداقية ، وتعزيز املن�خ والبيئة ال�صتثم�رية.



األربعاء   17  مارس   2021  م   -   العـدد   13191  
Wednesday    17  March   2021   -  Issue No   1319116

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  17  مار�ص 2021 العدد 13191

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  17  مار�ص 2021 العدد 13191

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  17  مار�ص 2021 العدد 13191

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  17  مار�ص 2021 العدد 13191

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  17  مار�ص 2021 العدد 13191 دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�شاد
اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  17  مار�ص 2021 العدد 13191

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  17  مار�ص 2021 العدد 13191

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  17  مار�ص 2021 العدد 13191

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  17  مار�ص 2021 العدد 13191

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/628

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
�سينعقد  باأنه  الإيجارية يف دبي  املنازعات  للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س  تعلن المارات 
متام  يف  وذلــك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المـــارات  موقع  على  علني  مــزاد 
ال�ساعة 6:00 م�ساءا يوم الثنني 2021/03/22 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �سده 

خالد جندت حجازى و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                    الو�سف  

 1,300                                                  اأثاث �سقه 
التف�سل  املعلومات  من  وللمزيد  ب�سيك �سمان  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  من يرغب  فعلى 
التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى   .  www.emiratesauction.ae بزيارة املوقع اللكرتوين

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/1203

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
�سينعقد  باأنه  الإيجارية يف دبي  املنازعات  للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س  تعلن المارات 
متام  يف  وذلــك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المـــارات  موقع  على  علني  مــزاد 
ال�ساعة 6:00 م�ساءا يوم الثنني 2021/03/22 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �سده 

كريان�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                     الو�سف           �سعر التقييم  

                                         اأقم�سه ن�سائيه ورجاليه                  10,150 
التف�سل  املعلومات  من  وللمزيد  ب�سيك �سمان  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  من يرغب  فعلى 
www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم  بزيارة املوقع اللكرتوين 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
 اعالن بالن�شر

يف  ال�شتئناف رقم 415/2021/305 ا�شتئناف جتاري 
مو�صوع ال�صتئن�ف: اإ�صتئن�ف احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 2٠19/385 جت�ري كلي 

والر�صوم وامل�ص�ريف والتع�ب  
ط�لب الإعالن : عبداهلل ح�جي اق�ر جنرب  - �صفته ب�لق�صية : م�صت�أنف

املطلوب اإعالنهم� : 2- ملكيوى للتج�رة الع�مة �س.ذ.م.م 3- قدرت اهلل جميد 
مع�صورى  - �صفته ب�لق�صية : م�صت�أنف �صده. جمهول حمل الإق�مة 

مو�صوع الإعالن : قد ا�صت�أنف القرار احلكم ال�ص�در ب�لدعوى رقم:2٠19/385 جت�ري 
كلي - وحددت له� جل�صه يوم الربع�ء املوافق 2٠21/3/24  ال�ص�عة 1٠.٠٠ �صب�ح� بق�عة 
تخلفكم  ح�ل  ويف  ق�نوني�  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  عن  التق��صي 

�صتجري حم�كمتكم غي�بي�
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
اعالن بالن�شر        
 373/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- مرا نكول لالن�ص�ءات �س.ذ.م.م  
 جمهول حمل الإق�مة 

مب� ان املدعي :تين�صتيك ميديتوف 
طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بت�ريخ:2٠21/1/23 ب�لزام 
املدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعية مبلغ )ت�صعن الف درهم( والف�ئدة الق�نونية بواقع %5 
من ت�ريخ ال�صتحق�ق احل��صل يف 2٠2٠/9/13 وحتى ال�صداد الت�م والزامه ب�مل�صروف�ت 

ومببلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة. 
ولكم احلق يف ا�صتئن�ف المر خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�صر هذا العالن. 

رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
اإعالن بالن�شر

         يف الدعوى رقم 863/2020/20 جتاري كلي
مو�صوع الدعوى:  املط�لبة ب�صطب العالمة التج�رية WELCOME ANTAR املقيدة ب�صجل العالم�ت التج�رية بوزارة 
الث�نية من  املدعي عليه� الوىل ومنعه� واملدعي عليه�  ب��صم  الفئة 43  الرقم 299٠1٦  بت�ريخ:2٠19/4/1 حتت  القت�ص�د 
ا�صتخدام هذه العالمة ب�أي وجه من اوجه ال�صتعم�ل الزام املدعي عليهم� ب�زالة جميع الالفت�ت واملن�صورات وقوائم وعلب 
الطع�م واملن�صورات واعم�ل الدع�ية واملواقع اللكرتونية اخل��صة بهم� التي حتمل العالمة التج�رية املتقدمة الذكر �صطب 
ال�صم التج�ري للمدعي عليه� الوىل ك�فتري� نيو عنرت وال�صم التج�ري للمدعي عليه� الث�نية مطعم وك�فتري� املزهر 
عنرت من ال�صجل التج�ري ومنعهم� من ا�صتخدامه ب�ي وجه من اأوجه ال�صتعم�ل ن�صر احلكم الذي �صي�صدر يف الدعوى 
يف �صحيفتن وا�صعتني النت�ص�ر احداهم� ب�للغة الجنليزية وذلك على نفقة املدعي عليهم� حتميل املدعي عليهم� ب�لر�صم 

وامل�ص�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة.
ط�لب العالن:  عبد الن��صر ن�ي�ر ك�ندي اندرو ن�ي�رك�ندي - �صفته ب�لق�صية:  مدعى

املطلوب اعالنهم:  1- ك�فتري� نيو عنرت 2- مطعم وك�فتري� املزهر عنرت  - �صفتهم� ب�لق�صية:  مدعى عليهم� 
مو�صوع الإعالن :  نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�صته� املنعقدة بت�ريخ 2٠21/2/17 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�ص�لح/ 
 )WELCOME ANTAR( عبد الن��صر ن�ي�ر ك�ندي اندرو ن�ي�رك�ندي بحكمت املحكمة ح�صوري� اول:ب�صطب العالمة التج�رية
املدعي  ب��صم   )43 )الفئة   )299٠1٦( الرقم  ب��ت���ري��خ:2٠19/4/1 حتت  القت�ص�د  ب��وزارة  التج�رية  العالم�ت  ب�صجل  املقيدة 
عليه� الوىل مع اخط�ر وزارة القت�ص�د ملحو ذلك الت�صجيل من ال�صجل ومنع املدعي عليه. حكم� مبث�بة احل�صوري ق�بال 
لال�صتئن�ف خالل ثالثن يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�صر هذا العالن. �صدر ب��صم �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�.
رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
اإعالن بالن�شر

         يف الدعوى رقم 957/2020/18 عقاري جزئي
2٠٠7 ومالحقه  م�ر�س   22 وامل���وؤرخ يف  التداعي  ط��ريف  بن  امل��ربم  التمويلي  الت�أجر  عقد  بف�صخ  املط�لبة  ال��دع��وى:   مو�صوع 
وتعديله املوؤرخ يف 9 م�ر�س 2٠15 والزام املدعي عليهم� برد حي�زة العق�ر مو�صوع العقد وت�صليمه للمدعية و�صطب عب�رة الج�رة 
الواردة يف �صه�دة امللكية والزامهم� ب�صداد مبلغ وقدره )95.٠28( درهم قيمة امل�صتحق�ت اليج�رية املت�أخرة املرت�صدة بذمتهم� 
ابتداء من �صهر اأغ�صط�س لع�م 2٠18 وحتى ت�ريخ 3٠ ين�ير لع�م 2٠2٠ وم� ي�صتجد من اجرة حتى ت�ريخ الخالء الت�م والفعلي 
والزامهم� مببلغ )243.787( درهم تعوي�س عم� حلق املدعية من �صرر وم� ف�ته� من ك�صب مع الزام املدعي عليهم� ب�لر�صوم 

وامل�ص�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة.
ط�لب العالن:  متويل م�ص�همة خ��صة - �صفته ب�لق�صية:  مدعى

املطلوب اعالنهم:  1- ج�ني�س �صوبرام�ني�م �صيكريبورام 2- فيدي� ج�ني�س ج�ني�س �صوبرام�ني�م  - �صفتهم� ب�لق�صية:  مدعى 
عليهم�

مو�صوع الإعالن :  نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�صته� املنعقدة بت�ريخ 2٠21/2/14 يف الدعوى بف�صخ اتف�قية الج�رة املنتهية 
ب�لتملك مو�صوع الدعوى املوؤرخة يف 22 م�ر�س 2٠٠7 ومالحقه� وتعديله� املوؤرخ يف 9 م�ر�س 2٠15 والزام املدعي عليهم� برد 
حي�زة العق�ر مو�صوع العقد وت�صليمه للمدعية خ�لي� من ال�صواغل والغ�ء ا�ص�رة القيد العق�ري الواردة يف �صه�دة امللكية ل�ص�لح 
املدعي عليهم� وتكليف دائرة الرا�صي والمالك بتنفيذ ذلك والزامهم� ب�صداد مبلغ مقداره )95.٠28( درهم قيمة امل�صتحق�ت 
اليج�رية املت�أخرة املرت�صدة بذمتهم� من �صهر اأغ�صط�س لع�م 2٠18 وحتى ت�ريخ 2٠2٠/1/3٠ والر�صوم وامل�صروف�ت والف درهم 
مق�بل اتع�ب املح�م�ة ورف�س م� عدا ذلك من طلب�ت. حكم� مبث�بة احل�صوري ق�بال لال�صتئن�ف خالل ثالثن يوم� اعتب�را من 

اليوم الت�يل لن�صر هذا العالن �صدر ب��صم �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�.
رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اإعالن بالن�شر
         يف الدعوى رقم 978/2020/18 عقاري جزئي

وامل��وؤرخ يف 4 يونيو 2٠٠7 ومالحقه  التداعي  امل��ربم بن طريف  التمويلي  الت�أجر  املط�لبة بف�صخ عقد  الدعوى:   مو�صوع 
امللكية  �صه�دة  ال��واردة يف  الج���رة  للمدعية و�صطب عب�رة  وت�صليمه  العقد  العق�ر مو�صوع  برد حي�زة  املدعي عليه�  وال��زام 
والزامه� ب�صداد مبلغ وقدره )25.7٦٦( درهم قيمة امل�صتحق�ت اليج�رية املت�أخرة املرت�صدة بذمته� ابتداء من �صهر اأكتوبر 
والزامه� مببلغ  والفعلي  الت�م  الخ��الء  ت�ريخ  اج��رة حتى  ي�صتجد من  وم�   2٠2٠ لع�م  م�يو  �صهر  ت�ريخ  لع�م 2٠19 وحتى 
ب�لر�صوم وامل�ص�ريف  ال��زام املدعي عليهم�  املدعية من �صرر وم� ف�ته� من ك�صب مع  )185.٦٠٠( درهم تعوي�س عم� حلق 

ومق�بل اتع�ب املح�م�ة.
ط�لب العالن:  متويل م�ص�همة خ��صة - �صفته ب�لق�صية:  مدعى
املطلوب اعالنه:  1- �صمي� التوير  - �صفته ب�لق�صية:  مدعى عليه

اتف�قية الج�رة  الدعوى بف�صخ  بت�ريخ 2٠21/2/14 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صته�  ب�ن  :  نعلنكم  الإع��الن  مو�صوع 
املنتهية ب�لتملك مو�صوع الدعوى ومالحقه� والزام املدعي عليه� بت�صليم العق�ر مو�صوعه� خ�لي� من ال�صواغل ورد احلي�زة 
املدعي عليه� وتكليف دائرة الرا�صي والمالك  امللكية ل�ص�لح  ال��واردة يف �صه�دة  العق�ري  القيد  ا�ص�رة  املدعية والغ�ء  اىل 
بتنفيذ ذلك والزامه� ب�صداد مبلغ مقداره )25.7٦٦( درهم  قيمة امل�صتحق�ت اليج�رية املت�أخرة املرت�صدة بذمته� ابتداء من 
�صهر اأكتوبر لع�م 2٠19 وحتى �صهر م�يو لع�م 2٠2٠ والر�صوم وامل�صروف�ت والف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة ورف�س م� عدا 
ذلك من طلب�ت. حكم� مبث�بة احل�صوري ق�بال لال�صتئن�ف خالل ثالثن يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�صر هذا العالن 

�صدر ب��صم �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�.
رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  3182/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 2٠18/3997 جت�ري جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 437٦8٦ درهم( ، �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف 
ط�لب الإعالن : �صركة ال�صراع ملواد البن�ء ذ.م.م -  �صفته ب�لق�صية : ط�لب التنفيذ 

املطلوب اإعالنهم : 1- دريك اأند �صكل اإنرتن��صيون�ل )�صركة م�ص�همة ع�مة( - �صفته 
ب�لق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل الإق�مة 

مو�صوع الإعالن :
نعلنكم ب�نه مت احلجز على اموالكم اخل��صه وهي عب�ره عن ح�صة املنفذ �صده ب�لر�س 
رقم 144 مبنطقة �صيح �صعيب 2 وف�ء ب�ملبلغ املط�لب به وقدره )437٦8٦ درهم وذلك 

للعلم مب� ج�ء ونف�ذ مفعوله ق�نون�.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  652/2020/211 تنفيذ عقاري 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 2٠18/217 عق�ري كلي ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 1435374.٠3 درهم( ، �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف + تنفيذ احلكم وفق 

منطوقه
ط�لب الإعالن : بنك اأبوظبي التج�ري فرع -  �صفته ب�لق�صية : ط�لب التنفيذ 

وميثله:حممد عي�صى �صلط�ن ال�صويدي - �صفته ب�لق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه: 1- �صيد علر�ص� م�صعود ح�ص�مي بو�صهري - �صفته ب�لق�صية : منفذ �صده - 

جمهول حمل الإق�مة 
مو�صوع الإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1435374.٠3( درهم اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف 
+ تنفيذ منطوق احلكم ، وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم 

اللتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
اعالن بالن�شر        

 313/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- الوادي الخ�صر للعق�رات ذ.م.م  - جمهول حمل الإق�مة 
مب� ان املدعي :ابراهيم خليل ابراهيم ن��صر 

وميثله : حممد عبداهلل حم�صن عبدالرحيم الربيكي 
قد اأق�م عليك الدعوى ومو�صوعه� املط�لبة ب�لزام ال�صركة املدعي عليه� برد مبلغ وقدره )2274٠2( درهم 
خلفية  على  عليه�  املدعي  ال�صركة  من  ب�صرائه�  ق�م  التي  العق�رية  للوحدة  كثمن  دفعه  م�  قيمة  للمدعي 
من   %12 بواقع  الق�نونية  الفوائد  اىل  ب�ل�ص�فة  الت�صليم  عن  وامتن�عه�  التع�قدية  ب�لتزام�ته�  اخالله� 
ت�ريخ ال�صتحق�ق احل��صل يف 2٠17/3/9 وحتى مت�م ال�صداد الزام ال�صركة املدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعي 
مبلغ وقدره )1٠٠٠٠٠( درهم تعوي�ص� ج�برا لال�صرار امل�دية والدبية التي حلقت ب�ملدعي من جراء اخالل 
الزام   2٠14/2/1 امل��وؤرخ  وال�صراء  البيع  عقد  بنود  يف  ال��واردة  التع�قدية  ب�لتزام�ته�  عليه�  املدعي  ال�صركة 

ال�صركة املدعي عليه� ب�مل�صروف�ت والر�صوم ومق�بل اتع�ب املح�م�ة مع حفظ ك�فة حقوق الط�لب الخرى 
وحددت له� جل�صة يوم الحد املوافق 2٠21/3/21 ال�ص�عة 9 �س �صب�ح� يف ق�عة التق��صي عن بعد لذا ف�أنت 
اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل  مكلف ب�حل�صور 

اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
اعالن بالن�شر 

                يف الدعوى رقم 680/2020/211 تنفيذ عقاري
مو�صوع الدعوى:  تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 42/2٠2٠ عق�رى كلى ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )٦7275 درهم ( ، �ص�ماًل للر�صوم وامل�ص�ريف
جلوب�ل جروب انرتن��صون�ل ليمتد - �صفته ب�لق�صية:  ط�لب التنفيذ

1- فره�د تو�صلى  2- �صيده زهرا ب�ك ني� -  �صفتهم� ب�لق�صية:  منفذ �صدهم�
مو�صوع الإعالن :  قد اأق�م عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك�م بدفع 
املحكمة. وعليه ف�ن  التنفيذاأو خزينة  به وق��دره ٦7275 درهم اىل ط�لب  املنفذ  املبلغ 
التنفيذية بحقك�م يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور  املحكمة �صتب��صر الج��راءات 

خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اعالن بالن�شر 
                يف الدعوى رقم 1077/2021/207 تنفيذ جتاري

مو�صوع الدعوى:  تنفيذ احلكم ال�ص�در ب�لت�صديق على حكم التحكيم وال�ص�در يف اأمر 
على عري�صة رقم 15٠/ 2٠19 حتكيم ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 25113174.58درهم(، 

�ص�ماًل للر�صوم وامل�ص�ريف
ط�لب العالن : �صركة �ص�بورجي ب�لوجني ميد اإي�صت ذات م�صوؤولية حمدودة - �صفته 

ب�لق�صية:  ط�لب التنفيذ 
)امل�صجلة  م�صوؤولية حم��دودة  ذات  الطرق  ملق�ولت  وف�  �صركة   -1 اعالنهم:   املطلوب 

ح�لي�ً ب��صم الوف� ذات م�صوؤولية حمدودة( - �صفته ب�لق�صية:  منفذ �صده
مو�صوع الإعالن :  قد اأق�م عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك�م بدفع 
التنفيذاأو خلزينة املحكمة.  املنفذ به وقدر )ه25113174.58دره����م ( اىل ط�لب  املبلغ 
وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر الجراءات التنفيذية بحقك�م يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار 

املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 56/2021/210 امر على عري�شة �شرعي  
مو�صوع الدعوى : املط�لبة ب�إ�صدار اأمر م�صتعجل ب�صم ابن 

امل�صتدعي واإح�ص�ره ملنزله )منزل الزوجية(  
ب�لق�صية  �صفته   - حممد  علي  حممد  علي  �صهيل   : الإع���الن  ط�لب 
- �صفته  ا�صلم  ا�صلم حممد  م��رمي   -1  : اإع��الن��ه  املطلوب    ، : مدعي 
ب�لق�صية : مدعي عليه. مو�صوع الإعالن : قد اأق�م عليك الأمر على 
ب���إع���دة املح�صون )���ص���مل( لوالده  اأع��اله وال��زام��ك  امل��ذك��ورة  عري�صة 

املدعي اإذا مل يكن لديكم ثمة اأحك�م ب�لطالق او احل�ص�نة. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -الفجر

  بثت �صبكة »�صي اإن اإن« الأمركية الع�ملية تقريرا مف�صال عن انت�ص�ر 
�صواطئ  ب�ملظالت )ك�يت �صرف( يف  املي�ه  التزحلق على  األ��واح  ري��صة 
املن��صب  املن�خ  التي وف��رت  واإم���رة دبي  املتحدة  العربية  الإم����رات  دول��ة 
مل��رت���دي ���ص��واط��ئ��ه��� ال��داف��ئ��ة ورم���ل��ه��� ال�����ص���ح��رة مل��م���ر���ص��ة �صتى اأن���واع 

الري��ص�ت البحرية ومنه� ري��صة "ك�يت �صرف"
دبي  ن���دي  خ��الل  م��ن  الري��صة  ه��ذه  على   الأ���ص��واء  ال�صبكة  و�صلطت 
امل��صي  ين�ير  �صهر  ا�صت�ص�ف خالل  الذي  البحرية  للري��ص�ت  الدويل 
لألواح  املفتوحة  دبي  بطولة  من  والث�نية  الأوىل  اجلولتن  من�ف�ص�ت 
موا�صم   4 منذ  الن�دي  ينظمه�  والتي  �صرف-  -ك�يت  ب�ملي�ه  التزحلق 
ب�لتع�ون مع جلنة الم�رات للك�يت �صرف والتجديف والتزحلق على 

امل�ء.
جلنة  رئي�س  نهي�ن  اآل  ح��م��دان  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  التقرير  يف  وحت��دث 

التطور  امل�ء حول  والتزحلق على  والتجديف  للك�يت �صرف  الإم���رات 
املتوا�صل لهذه الري��صة ودور دبي  الرائد يف دعمه� فيم� حتدث بطلن� 
املنتخب  وق���ئ��د  ال��ري������ص��ة  ه��ذه  امل��ن�����ص��وري عميد جن��وم  حممد عبيد 
الوطني عن م�صواره وع�صقه لهذه الري��صة وحلمه اأن يكون يوم اأف�صل 

مت�ص�بق يف هذه الري��صة ب�ملنطقة اخلليجية.
وم��ن��ح ن����دي دب���ي ال����دويل ل��ل��ري������ص���ت ال��ب��ح��ري��ة اجل��ه��ة امل�����ص��وؤول��ة عن 
ملم�ر�صته�  لع�ص�قه�  الفر�صة  الإم���رة  يف  البحرية  الري��صية  الأن�صطة 
يف اأجواء مث�لية حيث تتميز  دبي ب�صواطئه� الدافئة ورم�له� ال�ص�حرة 
من  الري��صة  هذه  ع�ص�ق  ت�ص�عد  التي  املن��صبة  الري�ح  �صرع�ت  وتوفر 
امل�صوؤولة  اجل��ه���ت  م��ن  الكبرة  اجل��ه��ود  ع��ن  ف�صال  هوايتهم  مم�ر�صة 
�ص�طئ  ملم�ر�صته� مثل  اأم�كن متميزة  الإم���رة من خالل تخ�صي�س  يف 
ن�صن��س يف دبي والذي �صهد تنظيم بطولة دبي املفتوحة لألواح التزحلق 
على املي�ه ب�ملظالت -ك�يت �صرف- منذ 4 �صنوات وب�تت البطولة ت�صهد 

بزوغ جنم عدد من املواهب الواعدة من الن��صئن وال�صب�ب.

توج العميد اأحمد م�صعود املزروعي ن�ئب مدير قط�ع اأمن املجتمع ب�صرطة 
اجلري  لبطولة  الأول  ب�ملركز  واملن�فذ  الأم��ن  �صوؤون  قط�ع  فريق  اأبوظبي 
�صيدات والتي اأقيمت يف جزيرة احلديري�ت ب�أبوظبي، �صمن  درع مع�يل ق�ئد 

2020-2021 وت�صمنت  للمو�صم  الري��صي  للتفوق  اأبوظبي  ع�م �صرطة 
10 فرق ميثلون القط�ع�ت  4 كيلو مرتات مب�ص�ركة  �صب�ق اجلري مل�ص�فة 

ال�صرطية.

وح�ز قط�ع امله�م اخل��صة املركز الث�ين، وف�ز قط�ع الأمن اجلن�ئي ب�ملركز 
الث�لث.  

 واأ�ص�د ن�ئب مدير قط�ع اأمن املجتمع بروح التن�ف�س الري��صي  بن امل�ص�رك�ت  

موؤكداً اهتم�م �صرطة اأبوظبي ب�لرتق�ء مبنظومة الري��صة وت�صجيع وحتفيز  
املنت�صبن واملنت�صب�ت  على حتقيق النت�ئج املتميزة وامل�ص�ركة يف  البطولت 

الري��صية حملًي� واإقليمًي� ودولي�.

»�سي اإن اإن« ت�سلط ال�سوء على انت�سار ريا�سة »كايت �سريف« يف دبي

تتويج »اأمن ومنافذ« �سرطة اأبوظبي ببطولة اجلري لل�سيدات

�صتكون احل�لة ال�ص�ئكة لرو�صي� املوقوفة منذ ت�صرين الث�ين-نوفمرب 2015 
ب�صبب التن�صط املمنهج للدولة، مرة اأخرى على جدول اأعم�ل جمل�س الحت�د 
و�صع  على  الرتكيز  م��ع  واخلمي�س،  الأرب��ع���ء  يومي  ال��ق��وى،  لأل��ع���ب  ال���دويل 

الري��صين املحظورين يف الوقت احل�يل من امل�ص�ركة يف امل�ص�بق�ت الدولية.
�صتح�ول  �صوؤال ح�ّص��س  اأوملبي�د طوكيو؟  الرو�س يف  الري��صيون  �صي�ص�رك  هل 
"حكومة" الحت�د الدويل لألع�ب القوى الإج�بة عليه من خالل اجتم�ع عرب 

الفيديو.
م الهيئة الدولية منذ اأكرث من �صت  �صهد ملف املن�صط�ت الرو�صي الذي ي�صمِّ
اأ�ص�بيع مع تقدمي  �صنوات، العديد من التقلب�ت، لكن الأمل ظهر قبل ثالثة 

اإعداده�  اإدم�ج" مت  اإع���دة  "خطة  )رو���ص���ف(  القوى  لألع�ب  الرو�صي  الحت���د 
راأي  بعد  ال���دويل  الحت����د  عليه�  و���ص���دق  م�صتقلن  خ���رباء  ث��الث��ة  مب�ص�عدة 
مك�فحة  ال��ب��الد يف  تقدم  على  احلكم  ع��ن  امل�����ص��وؤول  العمل  فريق  م��ن  اإيج�بي 

املن�صط�ت.
ب�لأفع�ل  الع���رتاف  على  اخل�صو�س  وج��ه  على  ه��ذه  الطريق  خ���رط��ة  تن�ّس 

التي ك�نت م�صتهجنة يف امل��صي، اإن�ص�ء م�صلحة ملك�فحة املن�صط�ت م�صتقلة عن 
الحت�د الرو�صي، متويل عدد اأكرب من فحو�س املن�صط�ت، فر�س عقوب�ت على 
املن�طق الرو�صية التي ت�صهد م�ص�كل من�صط�ت، ت�صجيع املبّلغن عن املخ�لف�ت 

والتزام اأكرب للري��صين يف اإدارة �صلوكهم.
وق�ل رئي�س الحت�د الدويل لألع�ب القوى الربيط�ين �صيب��صتي�ن كو اإن هذه 

الإ�صالح�ت ل ت�صكل "غ�ية يف حد ذاته�، بل بداية طريق طويل، يتعن خالله 
على الحت�د الرو�صي اإجن�ز عمل ا�صتثن�ئي لإع�دة بن�ء الثقة".

العودة الفورية اإىل حظرة األع�ب القوى الع�ملية لي�صت مدرجة بعد على جدول 
الأعم�ل ب�لن�صبة لرو�صي� التي مل يرفرف علمه� خالل من�ف�صة دولية لألع�ب 
القوى منذ بطولة الع�مل يف بكن ع�م 2015. لكن هذه التطورات اعتربه� 

الحت�د الدويل جدية مب� يكفي لل�صم�ح ب�إجراء فح�س مل�صر ري��صييه�.
الفر�صة  لهم  اأتيحت  فقد  بلدهم،  على  امل��ف��رو���س  الي��ق���ف  م��ن  ال��رغ��م  على 
للم�ص�ركة يف اأحداث ري��صية خ�رج رو�صي� ب�صفة الري��صين املح�يدين، حتت 

�صروط �ص�رمة لالمتث�ل لقواعد مك�فحة املن�صط�ت.

ملف املن�سطات لرو�سيا على طاولة احتاد األعاب القوى 

Date 17/ 3/ 2021  Issue No : 13191
Real Estate Summary 579/2020/18
Details of service by publication

To the convicted parties 1- Hajer Abdullah Humaidi
Unknown place of residence

The prevailing party/ Real Estate Investment Public Corporation
Represented by/Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi 
We notify you that the court judged in its hearing held dated 28-10-2021 
in the above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public 
Corporation ordering the defendants to pay the plaintiff an amount of 
(AED 487,173) Four Hundred Eighty Seven Thousand One Hundred and 
Seventy Three Dirhams and the interest of 9 % per annum from the claim 
date of 22-07-2020 until the full payment and ordered them to pay the 
expenses and One Thousand Dirhams as attorney's fees and rejected other 
claims. The verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty 
days from the day following publishing this service.The verdict is issued 
in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 17/ 3/ 2021  Issue No : 13191
Real Estate Summary 759/2020/18
Details of service by publication

To the convicted party 1- Mohammed Amin Arin
Unknown place of residence

The prevailing party/Ajman Properties Corporation (Aqaar)
Represented by/Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi 
We notify you that the court judged in its hearing held dated 29-11-2020 
in the case ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of (AED 
942,235) Nine Hundred Forty Two Thousand Two Hundred and Thirty 
Five Dirhams and the interest of 9 % per annum from the claim date of 
03-09-2020 until the full payment and ordered him to pay the charges, the 
expenses and One Thousand Dirhams as attorney's fees and rejected other 
claims, The verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty 
days from the day following publishing this service. The verdict is issued 
in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 17/ 3/ 2021  Issue No : 13191
Real Estate Summary 216/2020/18
Details of service by publication

To the convicted party/ 1- Mariam Ahmed Jema Ahmed Nawaz Malik
Unknown place of residence

The prevailing party /Real Estate Investment Public Corporation
Represented by / Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi 
We notify you that the court judged in its hearing held dated 10-08-2020 
in the above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public 
Corporation ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 
385,355 (Three Hundred Eighty Five Thousand Three Hundred and Fifty 
Five Dirhams) and the interest of 9 % per annum from 09-04-2020 until 
the full payment and ordered her to pay the charges, the expenses and Five 
Hundred Dirhams as attorney's fees and rejected other claims. The verdict 
is issued in absentia and may be appealed within thirty days from the day 
following publishing this service.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 17/ 3/ 2021  Issue No : 13191
Ad posting

Issued by Ajman Sharia Court
In the lawsuit case number 95/2021

To the defendant Samira Zuweidk - Canadian - unknown place of 
residence outside the country
Whereas the respondent is / Aries Claire Konado gadina
The legal case mentioned in the above number has been filed against you 
before this court To claim / (a case of proof of lineage / Hamdan and 
Zayed Muhammad Ali Muhammad Abdul Rahman). The court has set a 
session: Monday 05/04/2021 to consider the case. You are mandated to 
appear in person or whoever represents you formally before this court on 
the aforementioned date to respond to the lawsuit and in the event that you 
fail to appear on the specified date, the court will consider the case and 
issue its judgment in absentia. In writing on Monday, 15/03/ 2021

The Judge

United Arab Emirates
Ministry of Justice
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•• اأبوظبي-وام: 

اأ�ص�د الرو�صي عمر كرميلف رئي�س 
الحت�د الدويل للمالكمة ب�جلهود 
العتيبة  اأن�����س  ���ص��ع���دة  يذله�  ال��ت��ي 
رئ���ي�������س الحت������دي�����ن الإم������رات�����ي 
يخ�س  فيم�  للمالكمة  والآ�صيوي 
ت���رت���ي���ب ال���ب���ي���ت م����ن ال����داخ����ل يف 
ال�صالحي�ت  وم����ن����ح  الحت�����������د، 
ب�أدوراه�  للقي�م  ومتكينه�  للج�ن 
ع��ل��ى اأف�����ص��ل ����ص���ورة، ف�����ص��ال عن 
البطولت  م���ن  ع����دد  ا���ص��ت��ح��داث 
اإىل  ال��ق���رة  وتق�صيم  وامل�����ص���ب��ق���ت، 
الإدارية  الكوادر  وتطوير  من�طق، 
خالل  م��ن  والتحكيمية  والفنية 
امل�صتمرة  والت�أهيل  ال�صقل  دورات 
بن  والتع�ون  التن�صيق  اإىل ج�نب 
الحت���دي��ن ال���دويل والآ���ص��ي��وي يف 
اللعبة،  لتطوير  املقبلة  امل��رح��ل��ة 
واإجن�ح م�ص�عي التع�يف من ج�ئحة 

كورون� وا�صتئن�ف البطولت.
ج���ء ذل��ك خ��الل امل��ن��ت��دى الدويل 
وال���ذي  "افرتا�صي�"  ل��ل��م��الك��م��ة 

الآ�صيوية  ل��ل��ق���رة  تخ�صي�صه  مت 
و�صع�دة  كرميلف  عمر  مب�ص�ركة 
كبر  عدد  وبح�صور  العتيبة  اأن�س 
الوطنية  الحت���دات  م�صوؤويل  من 
يف ال���ق����رة ال�����ص��ف��راء، ح��ي��ث مثل 
الحت�د الإم�راتي عبداهلل الزع�بي 
ع�صو جمل�س الإدارة رئي�س اللجنة 
امل�ص�بق�ت  جل��ن��ة  ع�����ص��و  ال��ف��ن��ي��ة 
..وح�صره  الآ����ص���ي���وي  ب�����لحت�����د 
اأي�ص� علي �صالمة املدير التنفيذي 
ل��الحت���د الآ���ص��ي��وي، وب�����ص���م غ�من 

املدير الإداري.
اأن�س  ����ص���ع����دة  اأ�����ص�����د  ن���ح��ي��ت��ه  م���ن 
الدويل  الحت����د  مب��ب���درة  العتيبة 
املنتدي�ت  ب��ع��ق��د  اخل������ص��ة  ل��ل��ع��ب��ة 
لكل  منتدى  وتخ�صي�س  الدولية، 
ق������رة، م���وؤك���دا اأن���ه���� ف��ك��رة مميزة 
ت�صهم يف حتقيق التوا�صل وتب�دل 
الأف��ك���ر وامل��ب���درات بن الحت�دات 
وتفتح  ال���دويل،  والحت����د  الق�رية 
جم�������ل ل����ل����ح����وار امل���������ص����ت����دام مع 
بري��صة  امل��ع��ن��ي��ة  الأط��������راف  ك���ل 

املالكمة.

ا�صتئن�ف  ع���ن  ال��ع��ت��ي��ب��ة  وحت�����دث 
ال���ن�������ص����ط واع���ت���م����د ال���روزن����م���ة 
اآ�صي�، والتي  الق�رية للبطولت يف 
ببطولة  امل��ق��ب��ل  م���ي��و  يف  ���ص��ت��ب��داأ 
نيودلهي  يف  وال�����ص��ي��دات  ال���رج����ل 
ب�لهند، من اأجل متكن الالعبن 

اأوملبي�د  اإىل  اآ���ص��ي���  م���ن  امل��وؤه��ل��ن 
طوكيو من الحتك�ك القوي قبل 
امل�ص�بق�ت،  اأقوى  خو�س من�ف�ص�ت 
خ�����ص��و���ص��� ب��ع��د اإل����غ�����ء اجل����ولت 
ال��ت���أه��ي��ل��ي��ة الآ���ص��ي��وي��ة ال��ت��ي ك�ن 
مقررا له الع�من امل��صي واجل�ري 

على خلفية ج�ئحة كورون�. واأو�صح 
للرج�ل  الآ���ص��ي��وي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  اأن 
اإعالن�  ت��ك��ون  ���ص��وف  وال�����ص��ي��دات 
الن�ص�ط  روزن�مة  عملي� عن عودة 
الق�ري اإىل طبيعته�، واأنه� �صتكون 
اآ�صي�  لأب�����ط������ل  مم����ي����زة  ف���ر����ص���ة 

لكت�ص�ب  طوكيو  ل��دورة  املت�أهلن 
القوية،  النزالت  وخو�س  اخلربة 
امل�صتوى،  متق�ربي  من�ف�صن  م��ع 
ق�رات  اأق���وى  م��ن  اآ�صي�  اأن  خ��صة 

الع�مل يف ري��صة املالكمة.
رئي�س  �صنجيه  اأح�����ي  حت���دث  ث��م 

للمالكمة  ال����ه����ن����دي  الحت�����������د 
ل�صت�ص�فة  ب���الده  ا�صتعداد  واأك���د 
بعر�س  ..وق�م  الآ�صيوية  البطولة 
والإجراءات  الطبي،  الربوتوكول 
تطبيقه�،  �صيتم  التي  الحرتازية 
الالعبن،  ���ص��الم��ة  ع��ل��ى  ح��ف���ظ��� 
موؤكدا ان بطولة اآ�صي� �صوف تكون 
اأول بطولة ق�رية بعد كورون�، واأن 
املكتب التنفيذي لالحت�د الآ�صيوي 
اتخذ قرارا ب�إق�مته� قبل ا�صتئن�ف 
اخل��صة  الق�رية  البطولت  ب�قي 
ب�لواعدين يف البحرين، وال�صب�ب 
يف اأوزبك�صت�ن خالل ع�م 2021. 
واأ���ص���د ك��ل احل�����ص��ور ب���إق���م��ة تلك 
املكتب  وب��ج��راأة  ال��ق���ري��ة  البطولة 
القرار،  ه��ذا  ات��خ���ذ  يف  التنفيذي 
وجهود الحت�د الهندي يف التنظيم 

وال�صت�ص�فة.
امل�ص�بق�ت  جل��ن��ة  م�����ص��وؤول��و  وق�����م 
ب��صتعرا�س  ال�������دويل  ب�����لحت�����د 
ن�ص�طه يف ال�صنوات الثالث املقبلة، 
الحت�دات  م��ع  للتوا�صل  وخطته 
ب�لإ�ص�فة  وال���ق����ري���ة،  ال��وط��ن��ي��ة 

الفنية  الأم������ور  ب��ع�����س  ���ص��رح  اإىل 
وال���ق����ن���ون���ي���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب����لحت����د 
الدويل ..كم� ق�م م�صوؤولو الوك�لة 
الدولية ملك�فحة املن�صط�ت بعر�س 
خطته� للتع�ون مع الحت�د الدويل 
للمالكمة، وقدمت �صرح� تف�صيلي� 
ع����ن خ����ط����ورة امل��������واد امل���ح���ظ���ورة، 
و�����ص����رورة الن���ت���ب����ه ل��ل��ت��ع���م��ل مع 
الأندية  اأطب�ء  قبل  امللف من  هذا 
توفر  واأه����م����ي����ة  وامل����ن����ت����خ����ب�����ت، 
ال��ت��وع��ي��ة ال��دائ��م��ة ل��الع��ب��ن عن 
اآخر امل�صتجدات يف املواد املحظورة 
لأنه� متغرة من �صهر لآخر. ويف 
الحت�د  رئي�س  ق���م  املنتدى  نه�ية 
للجميع،  ال�صكر  بتوجيه  ال���دويل 
العتيبة  اأن�س  �صع�دة  راأ�صهم  وعلى 
رئي�س الحت�د الآ�صيوي، موؤكدا اأن 
مثل هذه املنتدي�ت �صوف تتوا�صل، 
املقرتح�ت  بتلقي كل  واأن��ه يرحب 
من  اأي�ص�  والتحدي�ت  وامل��ب���درات 
اأج����ل ال��ن��ه��و���س ب���ل��ل��ع��ب��ة ومتكن 
بيئة  اأف�������ص���ل  ب���ت���وف���ر  اأب���ط����ل���ه���� 

تن�ف�صية لهم.

•• ال�صارقة -وام:

ب��ح��ث م��ل��ت��ق��ى ال���ك����رات���ي���ه ال����دويل 
وال���������ذي ن���ظ���م���ه ن���������دي ال�������ص����رق���ة 
لري��ص�ت الدف�ع عن النف�س بعنوان 
يف  ال��ك���رات��ي��ه  ري������ص��ة  "ا�صت�صراف 
كورون�"  جل���ئ��ح��ة  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة 
اإ���ص��راف جمل�س  وال���ذي عقد حت��ت 
عدد  مب�ص�ركة  الري��صي  ال�ص�رقة 
الع�مل  يف  ال���ك����رات���ي���ه  ق���ي����دات  م���ن 
ع�����رب و�����ص�����ئ����ل ال����ت����وا�����ص����ل امل���رئ���ي 
الأندية  على  كورون�  ج�ئحة  ت�أثر 
الإيج�بية  وال��ت��ج���رب  وامل��ن��ت��خ��ب���ت 
التي متت للحد من اآث�ره� ال�صلبية 
يف  ال��ك���رات��ي��ه  م�صتقبل  وا�صت�صراف 

ظل ا�صتمرار اجل�ئحة وم� بعده�.
تعزيز  ���ص��رورة  اإىل  امللتقى  وخل�س 
النف�صي  اجل����ن���ب  ودع�����م  امل����ه�����رات 
"الالعبن  ع��م��وم���  ل��ل��ري������ص��ي��ن 
الآث�����ر  ت��ل��ك  ل��ت��خ��ط��ي  واملدربن" 
على  اجل������ئ�����ح�����ة  ت����رك����ت����ه�����  ال�����ت�����ي 

املحورين النف�صي وامله�ري.
و�ص�رك يف امللتقى �صع�دة اأحمد عبد 
ال��رح��م��ن ال��ع��وي�����س رئ��ي�����س جمل�س 
اإدارة ن�دي ال�ص�رقة لري��ص�ت الدف�ع 
عن النف�س وعبيد الع�صم ال�صويدي 
ع�صو جمل�س الإدارة وع�صو جمل�س 
للك�راتيه  ال�����دويل  الحت������د  اإدارة 
وان��خ��ي��ل��ي��ك��� م�����ري����� رئ��ي�����ص��ة احت�����د 

حممد  والدكتور  للك�راتيه  ت�صيلي 
حم��رو���س ال���ده���راوي ن���ئ��ب رئي�س 
الحت������د ال��ع��رب��ي ورئ��ي�����س الحت�����د 
امل�صري للك�راتيه واأنطونيو مورينو 
رئ��ي�����س الحت������د ال���ص��ب���ين واحت����د 

للك�راتيه  ب���لإ���ص��ب���ن��ي��ة  ال��ن���ط��ق��ن 
ورئي�س اإدارة اك�دميية 23 الدولية 
ادري�س  ال���دويل  وامل����درب  للك�راتيه 
ب���رو����س ع�صو  امل���ن����ين و دوغ���ال����س 
جل��ن��ة الب��ط���ل يف الحت�����د الدويل 

وعبدالعزيز  ال��ربازي��ل��ي  للك�راتيه 
التدريب  اإدارة  م���دي���ر  احل����م�����دي 
الري��صي و�صالح الدين الزحنوين 

املدير الفني للك�راتيه يف الن�دي.
عبدالرحمن  احمد  �صع�دة  وت��وج��ه 

العوي�س ب�ل�صكر والتقدير ل�صيوف 
جت�رب  م��ن  ب��ه  تف�صلوا  مل���  امللتقى 
يف  الك�راتيه  مل�صتقبل  داعمة  واأفك�ر 
وم�  كورون�  املقبلة جل�ئحة  املرحلة 
درا�ص�ت  ت��ع��د مب��ث���ب��ة  ال��ت��ي  ب��ع��ده��� 
الري��صة  هذه  م�صتقبل  ل�صت�صراف 
النبيلة. وتطرق امل�ص�ركون يف امللتقى 
والتج�رب  الإج������راءات  اأف�����ص��ل  اىل 
الأندية  قبل  من  تنفيذه�  مت  التي 
والحت������دات ح��ول ال��ع���مل م��ن اأجل 
ملرحلة  ترقب�  التداعي�ت  من  احل��د 
م� بعد كورون� اإ�ص�فة اىل ا�صتعرا�س 
�صبل دعم الأندية اخل��صة من قبل 
الحت�دات ل�صتمراره� يف اأداء دوره� 
بعد  م���  م��رح��ل��ة  اإي��ج���ب��ي يف  ب�صكل 

كورون�.
اأهمية  ع���ل���ى  امل���ت���ح���دث���ون  و�����ص����دد 
للتخفيف  اجل���ئ��ح��ة  م��ع  ال��ت��ع���ي�����س 
اأف�صل  اتب�ع  عرب  ال�صيئ  اأثره�  من 
من  مكنت  التي  والتج�رب  احللول 
الري��صية  ال���ت���دري���ب����ت  ا���ص��ت��م��رار 
وم��وا���ص��ل��ة الإجن������ز خ���الل الفرتة 
طرق  اب��ت��ك���ر  على  وال��ع��م��ل  امل��صية 

جديدة اأكرث فع�لية.
كم� بحث امل�ص�ركون اأهمية الرتكيز 
على عقد امللتقي�ت عرب التطبيق�ت 
وتب�دل  التوا�صل  ل�صتدامة  الذكية 
التي  الن�جحة  والتج�رب  اخل��ربات 
البلدان  خمتلف  يف  تنفيذه�  ميكن 

التطور  وا�صتمرار  الف�ئدة  لتعميم 
الت�ص�من  وتعزيز  اخل��ربات  وتب�دل 
بن اجله�ت الري��صية للتغلب على 
واأ�ص�ر  ج��م���ع��ي.  ب�صكل  ال��ت��ح��دي���ت 
ال�صتمرار  اأه��م��ي��ة  اإىل  امل��ت��ح��دث��ون 
فني�  ودعمهم  املواهب  ا�صتك�ص�ف  يف 
لتف�دي  التطوير  ملوا�صلة  ونف�صي� 
ت��دري��ج��ي يف جنوم  تن�ق�س  ح���دوث 
ال��ل��ع��ب��ة امل���وه���وب���ن وع�����دم ح���دوث 

فجوة فنية بن الأجي�ل املتع�قبة.
الإ�صب�ين  الحت���دي��ن  رئي�ص�  وق���دم 
م�ري�  والت�صيلي  مورينو  انطونيو 
اجن��ل��ي��ك��� م��ق��رتح��� ي��ت�����ص��م��ن عقد 
ال�ص�رقة  ن���دي  م��ع  ري��صية  �صراكة 
النف�س  ع����ن  ال�����دف������ع  ل���ري��������ص����ت 
وتب�دل  الفني  الدعم  تقدمي  بهدف 
التو�صي�ت  وح���ظ���ي���ت  اخل���������ربات 
اأحمد  ���ص��ع���دة  ب��رتح��ي��ب  وامل���ق���رتح 
ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ع��وي�����س ال���ذي اكد 
والهيئ�ت  ك�فة اجله�ت  التع�ون مع 
للنهو�س  ال��ع���مل  ح���ول  ال��ري������ص��ي��ة 
ب��ري������ص��ة ال��ك���رات��ي��ه ب�����ص��ك��ل خ��س 
ب�صكل  النف�س  الدف�ع عن  وري��ص�ت 
ع�����م ح��ي��ث ي��ع��ت��رب ال���ت���ع����ون وعقد 
الن�دي  اأه���داف  اأه��م  م��ن  ال�صراك�ت 
اأهم  م��ن  اأن  اإىل  ..لف��ت���  وفع�لي�ته 
مثل  ح��دوث  امللتقى  ه��ذا  خمرج�ت 
ه����ذا ال���ت���ع����ون ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه������داف 

امل�صرتكة للج�نبن.

ملتقى ال�سارقة الدويل ي�ست�سرف م�ستقبل 
الكاراتيه يف مرحلة ما بعد جائحة كورونا

رئي�ش الحتاد الدويل للمالكمة ي�سيد بجهود العتيبة يف تطوير اللعبة باآ�سيا وخططه للتعايف من جائحة كورونا

•• اأبوظبي-وام:

 �صهد العميد الركن �صلط�ن مهر عبداهلل الكتبي م�ص�عد الق�ئد للدف�ع 
�صمن  ب�لبو�صلة  للتوجه  ال��دف���ع  وزارة  بطولة  فع�لي�ت  خت�م  اجل��وي 
التي نظمه� مركز الرتبية   2021 التدريبي  التفوق للع�م  اأن�صطة درع 
الري��صية الع�صكري الت�بع لالإدارة التنفيذية للتعليم والتدريب بوزارة 
الول،  ب�ملركز  الربية  القوات  قي�دة  توجت  العن، حيث  الدف�ع مبدينة 
وج�ءت قي�دة حر�س الرئ��صة يف املركز الث�ين، وقي�دة الدف�ع الكيمي�ئي 

يف املركز الث�لث.
و�ص�رك يف البطولة 69 مت�ص�بق� ميثلون 10 قي�دات من قي�دات القوات 
امل�صلحة ..وقد ا�صتملت البطولة على �صب�ق التوجه ب�لبو�صلة للم�ص�فة 
 / الطويلة  للم�ص�فة  ب�لبو�صلة  التوجه  و�صب�ق  ك��م/   6.6  / الق�صرة 

كم/.  11.2
التي  البطولت  اأه��م  اإح��دى  ب�لبو�صلة" تعد  "التوجه  بطولة  اأن  يذكر 
ب�عتب�ره�  ملنت�صبيه�  التدريبي  امل�صتوى  لرفع  امل�صلحة  القوات  تنظمه� 

ري��صة تنمي اللي�قة البدنية والذهنية.

قيادة القوات الربية تفوز بكاأ�ش بطولة 
وزارة الدفاع للتوجه بالبو�سلة

اأعرب الأمل�ين األك�صندر زفريف عن 
احل�يل  الت�صنيف  اآلية  من  ا�صتي�ئه 
لالعبن املحرتفن يف كرة امل�صرب، 
متخذاً من ال�صوي�صري روجيه فيدرر 
مث�ًل على �صوء الرتتيب الذي اأعلن 
عنه موؤخراً بعد فرتة اجلمود جراء 

تف�صي فرو�س كورون�.
وخالل موؤمتر �صح�يف قبيل انطالق 
اأر�صية �صلبة يف  اأك�بولكو على  دورة 
امل��ك�����ص��ي��ك، ح��ي��ث ف�����ز الأمل�������ين على 
الإ�صب�ين ك�رلو�س األك�را�س ب�صهولة 
انتقد  6-3 و1-6،  الأول  ال��دور  يف 
عن  الت�صنيف  يف  تخلفه  زف��ري��ف 
ف��ي��درر ال���ذي ل��ع��ب م��ب���رات��ن فقط 
منذ بطولة اأ�صرتالي� املفتوحة الع�م 

امل��صي.
وك�ن فيدرر ع�د اإىل املالعب موؤخراً 
ب�صبب  ���ص��ه��راً   13 دام  غ��ي���ب  ب��ع��د 

خ�صوعه جلراحتن يف ركبته.
"اأن�  ع���مل��ي���ً  ���ص���ب��ع���ً  امل�����ص��ن��ف  وق������ل 
فيدرر.  روج��ي��ه  م�صجعي  اأك���رب  م��ن 

زفرييف ينتقد نظام 
الت�سنيف بكرة امل�سرب 

اأعلى  وه��و  ع���م،  يلعب منذ  لكنه مل 
"لقد  واأ���ص���ف  الرتتيب".  يف  مني 
ونه�ئي  ���ص��الم،  غ��ران��د  نه�ئي  لعبت 
املب�راتن  اإىل  اإ���ص���رة  يف  م��صرتز"، 
اأم����رك�����  ب���ط���ول���ة  ال���ن���ه����ئ���ي���ت���ن يف 
بطولة  ون��ه���ئ��ي   2020 امل��ف��ت��وح��ة 
امل��صرتز لالألف  اآخر دورات  ب�ري�س، 

نقطة، الع�م امل��صي على التوايل.

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
اإعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم 511/2021/60 امر اأداء
مو�صوع الدعوى: طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء مببلغ )34،158.00( اأربعة وثالثون األف وم�ئة 

وثم�نية وخم�صون درهم�ً( مع الف�ئدة الق�نونية بواقع 9% من ت�ريخ املط�لبة الق�ص�ئية 
وحتى ال�صداد الت�م.

ط�لب العالن: اأحمد عبد الرحيم اأحمد العط�ر - �صفته ب�لق�صية:  مدعى
املطلوب اعالنهم:  1- ك�را مبر ك�مبوج - �صفته ب�لق�صية:  مدعى عليه

مو�صوع الإعالن :  طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بت�ريخ 1-26-
ب�إلزام املدعي عليه ب�أن يوؤدي للمدعي مبلغ 34،158،00 اربعه وثالثون الف� وم�ئه   2021
وثم�نية وخم�صون درهم مع الف�ئده الق�نونية بواقع 5% �صنوي� من ت�ريخ املط�لبة الق�ص�ئية 
يف 7-1-2021 ولغ�ية ال�صداد الت�م و الر�صوم وامل�ص�ريف ومبلغ خم�صم�ئه درهم مق�بل اتع�ب 
املح�م�ة ورف�صت طلب النف�ذ املعجل . ولكم احلق يف ا�صتئن�ف الأمر خالل 15 يوم من اليوم 

الت�يل لن�صر هذا الإعالن.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

ه�رم�نربيت  املدعو/  فقد 
�صينغ داجليت �صينغ ، الهند   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )4835782R( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص����ل 

0551290655

فقدان جواز �سفر
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الفجر الريا�ضي

ت�����غ�����ّرت ح����ي�����ة امل����ه�����ج����م ال������دويل 
الفرن�صي كينغ�صلي كوم�ن راأ�ص� على 
عقب بت�صجيله هدف الفوز لفريقه 
املب�راة  يف  الأمل�����ين  ميونيخ  ب���ي��رن 
النه�ئية مل�ص�بقة دوري اأبط�ل اأوروب� 

يف كرة القدم املو�صم امل��صي.
ب�����ت اجل���ن����ح امل����وه����وب ال���ب����ل���غ من 
24 ع���م��� وال���ذي ع���ن��ى من  العمر 
ك��رثة الإ���ص���ب���ت ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة، يف 
مو�صم  خ��و���س  اإىل  اأخ����را  ط��ري��ق��ه 
ك����م���ل م���ع ال���ن����دي ال���ب����ف����ري على 
ال���رغ���م م���ن امل��ن���ف�����ص��ة ال���ك���ب���رة يف 

اخلط الهجومي.
"لي�س هن�ك  ك��وم���ن م��وؤخ��را  وق����ل 
ل�صبونة،  يف  ال��ي��وم  ذل��ك  منذ  ���ص��ك، 
األعب ب�صكل  زادت ثقتي بنف�صي واأن� 
اأف�صل" يف اإ�ص�رة اإىل هدفه يف مرمى 
جرم�ن  �ص�ن  ب�ري�س  ال�ص�بق  فريقه 

الع��صمة  يف  ال��ن��ه���ئ��ي��ة  امل���ب����راة  يف 
الربتغ�لية ل�صبونة يف اآب/اأغ�صط�س 
امل������ص��ي، م���وؤك���دا اق��ت��ن���ع��ه ب����أن هذا 

الهدف "اأعط�ين اأجنحة".
ل���ن ي���ك���ون ت���واج���ده م���وؤك���دا �صمن 
الربع�ء  اليوم  الأ�ص��صية  الت�صكيلة 
���ص��د ���ص��ي��ف��ه لت�����ص��ي��و الي���ط����يل يف 
للم�ص�بقة  النه�ئي  الدور ثمن  اإي�ب 
ال���ق����ري���ة ال���ع���ري���ق���ة، ب���ع���دم���� قطع 
العمالق الب�ف�ري �صوط� كبرا نحو 
رب���ع ال��ن��ه���ئ��ي ب��ف��وزه ال��ك��ب��ر 1-4 
ذه�ب� قبل ثالثة ا�ص�بيع يف الع��صمة 
روم�. مع جنومه مثل �صرج غن�بري 
دوغال�س  والربازيلي  �ص�نيه  ولوروا 
فليك  ه���ن��زي  امل���درب  يجد  كو�صت�، 
�صعوبة يف اختي�ر الالعب الأ�ص��صي 

يف الت�صكيلة.
ب�لن�صبة  حم�صوم  ال��ت���أه��ل  اأن  ومب��� 

ف�إن  ك��ب��رة،  بن�صبة  ال��ل��ق��ب  حل���م��ل 
فليك ميلك فر�صة امل��داورة لإراحة 

بع�س النجوم.
ل  املف�صّ ه����و  ح����ل���ي����  ك����وم�����ن  ل���ك���ن 
يل  "ب�لن�صبة  فليك:  ويقول  لديه، 
الع�مل  الالعبن يف  اأف�صل  اأحد  هو 
اكت�صب  "لقد  م�صيف�  مركزه"،  يف 
نراه  اأن  نريد  م�  ق��درات��ه.  يف  الثقة 
م��ن��ه، ي��ق��وم ب��ه ج��ي��دا، وه���و ي�ص�هم 
التي  الأه�����������داف  م����ن  ال���ع���دي���د  يف 

ن�صّجله�".
���ص��ّج��ل ك���وم����ن ���ص��ت��ة اأه�������داف هذا 
امل���و����ص���م ب��ي��ن��ه��� ث���الث���ة اأه��������داف يف 
مع  اأوروب������،  اأب��ط���ل  دوري  م�ص�بقة 

ح��صمة. متريرة   13
امل��صي،  الأول/اأك���ت���وب���ر  ت�صرين  يف 
مبفرده  م���دري���د  ب���أت��ل��ت��ي��ك��و  اأط�������ح 
بت�صجيله  )-4�صفر(  ت���ق���ري���ب���� 

ه���دف���ن م����ع مت����ري����رة ح������ص��م��ة يف 
املجموع�ت.  دور  من  الأوىل  املب�راة 
كبح  النف�صية،  بخربته  فليك  لكن 
عقب  ال�صح�يف  امل��وؤمت��ر  يف  جم�حه 
جيدة  م��ب���راة  "قدم  بقوله:  امل��ب���راة 
دوري  م�ص�بقة  الت�ألق يف  لكن  ج��دا، 

الأبط�ل لي�س ك�في�".
تفعل  اأن  يجب  ل��ه:  "قلن�  واأ���ص���ف 
اأن  ال��ب��ون��د���ص��ل��ي��غ���، ع��ل��ي��ن���  ذل����ك يف 
نتوقع ذلك من لعب بجودته اأي�ص� 

يف امل�ص�بق�ت الأخرى".
ب�يرن  ان�صم اىل  ال��ذي  ق���ل كوم�ن 
الت��صعة  بعمر   2015 ع�م  ميونيخ 
كثرا،  ن�صجت  "لقد  فقط:  ع�صرة 
اكت�صبت الكثر من اخلربة، واأعتقد 
ف���رتة يف م�صرتي  اأف�����ص��ل  اأن��ن��ي يف 
اأع����رف ج�صدي  الح���رتاف���ي���ة، واأن����� 

جيدا".

الأهم،  املالحظة  �صك هي  ه��ذه بال 
م��وه��ب��ة جمنونة،  ���ص���ح��ب  ل��الع��ب 
لكن م�صرته الكروية املبكرة ت�أثرت 
ب�����ص��ب��ب الإ�����ص�����ب�����ت. يف ع�م  ك���ث���را 
متت�ليت�ن  متزق�ن  اأج��ربه   ،2018
الأي�������ص���ر على  ال���ك����ح���ل  اأرب����ط����ة  يف 
اأ�صهر،  ت�صعة  م��ن  ي��ق��رب  مل���  ال��غ��ي���ب 
�صفوف  اإىل  ال�صتدع�ء  م��ن  ���رم  وححُ
منتخب بالده للم�ص�ركة يف نه�ئي�ت 

ك�أ�س الع�مل يف رو�صي�.
وق��ت��ه��� رف���ع زم������الوؤه احل���ل��ي��ون يف 
تولي�صو  ك��ورن��ت���ن  م��ي��ون��ي��خ،  ب���ي��رن 
وبنج�م�ن ب�ف�ر ولوك��س هرن�نديز 

ك�أ�س الع�مل يف الع��صمة مو�صكو.
ف�ص�عدا  الآن  م���ن  ك���وم����ن  ي��ح��ل��م 
ال���ت����ري���خ م���ن خ����الل الفوز  ب�����ص��ن��ع 
اأوروب�  اأبط�ل  دوري  م�ص�بقة  بلقب 
ل���ل���م���رة ال���ث����ن���ي���ة ع���ل���ى ال�����ت�����وايل. 

"مع هذا  ال�����ص��دد:  وي��ق��ول يف ه���ذا 
ب�صمتن�  ن��رتك  اأن  ميكنن�  الفريق، 
"نحن  م�صيف�  احلقبة"،  ه���ذه  يف 
يزال  ال��ن�����ص��ج، ل  ���ص��ن  اأو يف  ���ص��ب���ب 
لدين� وقت. ن�صتطيع ونريد الدف�ع 

عن لقبن�".
ه�ينت�س  ك�����رل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  رئ��ي�����ص��ه 
ق�بل  "غر  ب���أن��ه  اأع��ل��ن  روم��ي��ن��ي��غ��ه 
اليوم لعب  "كينغ�صلي هو  للبيع": 
ذو م�����ص��ت��وى ع�������ٍل ج������دا، وه�����و ذو 
غ�لب�  ميونيخ.  لب�يرن  كبرة  قيمة 

اللحظ�ت  ويف  ال���ف����رق،  ي�����ص��ن��ع  م���� 
املهمة".

يبقى اأن نرى اإىل متى �صيبقى م�صر 
خريج مدر�صة ب�ري�س �ص�ن جرم�ن، 
مرتبًط� ب�لعمالق الب�ف�ري. واأكدت 
جملة "كيكر" الأمل�نية، املقربة جدا 
من م�ص�در القرار الن�دي الب�ف�ري، 
ان الفرن�صي املرتبط مع ب�يرن حتى 
ع�م 2023، رف�س عر�ص� للتمديد 

حتى ع�م 2026.
عن  ت���ف��������ص���ي���ل  اأي  ت���ت�������ص���رب  مل 

امل����ف�����و�����ص�����ت، ل���ك���ن وف����ًق����� جل����دول 
ب���ي��رن والذي  امل��ق��درة يف  ال���روات���ب 
يف  الأمل���ن��ي��ة  "�صك�ي"  ق��ن���ة  ن�صرته 
ف�����إن كوم�ن  امل������ص��ي،  اآذار-م�����ر�����س 
ح����ل���ي���� ه����و الأق�������ل رات����ب����� م����ن بن 
الأج���ن���ح���ة الأرب����ع����ة ل���ل���ن����دي، حيث 
ي��ت��ق������ص��ى ث��م���ن��ي��ة م���الي���ن ي����ورو 
مليون   18 عن  ج��ًدا  بعيًدا  �صنوًي�، 
يورو  م��ل��ي��ون  و12  ل�����ص���ن��ي��ه  ي����ورو 
مالين  وت�صعة  كو�صت�  ل��دوغ��ال���س 

لغن�بري.

لبلوغ  ال��ع���دة  ف��وق  مر�صح�  اللقب  ح�مل  الأمل����ين  ميونيخ  ب���ي��رن  يبدو 
الدور ربع النه�ئي مل�ص�بقة دوري اأبط�ل اأوروب� عندم� ي�صت�صيف لت�صيو 
الإيط�يل، فيم� ي�صعى ت�صل�صي الإنكليزي لرّد الدين وت�أكيد تفّوقه ذه�ب� 

عندم� ي�صت�صيف اأتلتيكو مدريد الإ�صب�ين اليوم الأربع�ء.
ويخو�س ب�يرن ميونيخ مب�راة "�صكلية" اأم�م لت�صيو بعدم� ح�صم مب�راة 
الذه�ب 4-1، ك�نت مبث�بة �صحوة له بعدم� خ�صر قبله� ام�م اينرتاخت 
فرانكفورت 2-1 يف الدوري املحلي، حقق بعده� ثالثة انت�ص�رات متت�لية 
يف البوند�صليغ� وو�صع الف�رق اىل اأربع نق�ط بينه وبن مط�رده املب��صر 
ليفربول  يد  على  امل��صي  ال�صبوع  الق�رية  امل�ص�بقة  وّدع  ال��ذي  ليبزيغ 

النكليزي.
امل���داورة لدخ���ر جهد  اىل  اللجوء  ب�يرن ميونيخ فر�صة  م��درب  وميلك 
الفرن�صي  املدافع  اأمث�ل  لآخرين  لعب  دق�ئق  ومنح  ال�ص��صين  لعبيه 
 18( مو�صي�ل  جم�ل  وال��واع��د  ال�ص�بة  من  الع�ئد  هرن�نديز  لوك��س 
ع�م�(، وذلك ترقب� للمب�ري�ت املقبلة يف امل�ص�بقة الق�رية والدوري حيث 

الن�فذة  بعد  مب��صرة  ليبزيغ  �صي�فة  يف  اللعب  اىل  م��دع��وا  �صيكون 
الدولية وحتديدا يف الث�لث من ني�ص�ن/اأبريل املقبل.

ا�صتغالل تذبذب م�صتوى �صيفه  اأي�ص�  ب�يرن ميونيخ  و�صيح�ول 
امل�ص�بقة  يف  �صقوطه  عقب  متت�ليتن  بخ�ص�رتن  مني  ال���ذي 

الق�رية وك�نت� ام�م م�صيفيه بولوني� �صفر2- ويوفنتو�س 3-1، 
املركز  �ص�حب  ك��روت��وين  على  النف�س  ب�صق  ف��وزا  يحقق  ان  قبل 

الخر 3-2 ال�صبت.
وميلك ب�يرن ميونيخ ال�صلحة الالزمة لتجديد تفوقه على 

ب�أنه  علم�  الي��ط���ل��ي��ة،  للع��صمة  ال��ث���ين  ال��ق��ط��ب 
العديد  غي�ب  يف  ذه���ب���  الكبر  ف��وزه  حقق 

م��ن رك���ئ��زه الأ���ص������ص��ي��ة: ت��وم������س مولر 
والفرن�صي بنج�م�ن ب�ف�ر لإ�ص�بتهم� 

الآخر  والفرن�صي  كورون�  بفرو�س 
ك���ورن���ت����ن ت��ول��ي�����ص��و وال���ربازي���ل���ي 

دوغ������ال�������س ك���و����ص���ت���� و����ص���رج 
غن�بري لال�ص�بة.

وك���������ن ف���ل���ي���ك جل�������أ اىل 
ال���واع���د الإن��ك��ل��ي��زي-

الأمل�ين جم�ل مو�صي�ل 
الذي اخت�ر الدف�ع عن 

فك�ن  امل�ن�ص�فت،  األ���وان 
�صجل  اإذ  خ��ي���ره  يف  م��وف��ق��� 

الهدف الث�ين.
النه�ئي  بعدم� خرج من ثمن 

ي���د ب�يرن  ع��ل��ى  امل��������ص���ي  امل���و����ص���م 
النف�س  ت�����ص��ل�����ص��ي  مي��ن��ي  م��ي��ون��ي��خ، 

الأذنن  ذات  ال��ك���أ���س  نه�ئي  رب��ع  ببلوغ 
مو�صم  م���ن���ذ  الأوىل  ل���ل���م���رة  ال���ط���وي���ل���ت���ن 

.2014-2013
يتم  اأن  ق��ب��ل  الأرب���ع���ة  دور  "البلوز"  ب��ل��غ  وق��ت��ه��� 
ف�إن  وب�لت�يل  مدريد،  اأتلتيكو  قبل  من  اإق�ص�وؤهم 
م��واج��ه��ة ال���ي���وم  ���ص��ت��ك��ون ث����أري���ة ل��ل��ن���دي اللندين 
ومدّربه اجلديد الأمل�ين توم��س توخل معّول على 

فوزه الثمن ذه�ب� بهدف مه�جمه الدويل الفرن�صي اوليفييه جرو.
من  اأي���  يخ�صر  مل  حيث  توخل  م��ع  ال��رائ��ع  �صجله  على  ت�صل�صي  وي��ع��ّول 
مب�ري�ته ال�12 )8 انت�ص�رات( يف خمتلف امل�ص�بق�ت، منذ توليه الإ�صراف 

على ادارته الفنية مطلع الع�م احل�يل خلف� لفرانك لمب�رد.
اأتلتيكو مدريد الذي ك�ن فجر  اأم�م  لكن مهمة ت�صل�صي لن تكون �صهلة 
جرد  عندم�  ذات���ه  ال���دور  يف  امل��صي  املو�صم  الثقيل  العي�ر  م��ن  م��ف���ج���أة 
التمديد يف  بعد   2-3 ب�لفوز عليه  العريق  الق�ري  اللقب  ليفربول من 

اأر�صه. على  -1�صفر  الذه�ب  مب�راة  ح�صم  ك�ن  "اأنفيلد" بعدم� 
امل�ص�بقة  اأر�صه يف  واح��دا فقط على  ف��وزا  اللندين حقق  الفريق  اأن  كم� 
الق�رية العريقة هذا املو�صم وك�ن على ح�ص�ب رين الفرن�صي -3�صفر يف 
دور املجموع�ت، حيث �صقط يف فخ التع�دل ال�صلبي ام�م ا�صبيلية ال�صب�ين 
واليج�بي ام�م كرا�صنودار الرو�صي 1-1، واإن ك�ن التع�دل يكفيه لبلوغ 

ربع النه�ئي.
وق��ع تعرث خميب يف  امل��ب���راة على  الفريق�ن  وي��دخ��ل 
مت�صدر  م��دري��د،  ف�أتلتيكو  امل��ح��ل��ي��ن،  ال���دوري���ن 
ب�لتع�دل  خ��ي��ت���يف  م�صيفه  ام����م  �صقط  ال��ل��ي��غ���، 
�صلب� م� كلفه تقلُّ�س الف�رق بينه وبن مط�رده 
املب��صر بر�صلونة اإىل اأربع نق�ط، ومل تكن ح�ل 
ت�صل�صي رابع الدوري املمت�ز والذي ي�ص�رع من 
املقبل،  املو�صم  الق�رية  امل�ص�بقة  يف  مقعد  اأج��ل 
يف  ب��دوره  و�صقط  الإ�صب�ين،  الفريق  من  اأف�صل 
م�صيفه  ام���م  ذاته�  ب�لنتيجة  التع�دل  فخ 

ليدز يون�يتد.

لوي�س  الأوروغ���وي����ين  مه�جمه  على  اآم���ل��ه  الإ���ص��ب���ين  م��دري��د  اأتلتيكو  يعقد 
ك�ن  الذي  البلد  يزور  الإنكليزي، حن  ت�صل�صي  اأم�م  الط�ولة  لقلب  �صواري�س، 
اإي���ب ثمن نه�ئي  اأف�صل الالعبن يف الع�مل، خلو�س  اأحد  حمطة جعلت منه 

دوري اأبط�ل اأوروب� اليوم الأربع�ء.
الفرن�صي  �صجله  الذي  املق�صي  ب�لهدف  -1�صفر  ذه�ب�ً  خ�صر  قد  اأتلتيكو  ك�ن 
اأقيمت ال�صهر امل��صي يف  اأوليفييه جرو يف الدق�ئق الأخرة من املب�راة التي 
اإي�ب  قبل  اأف�صلية  ت�صل�صي  ومنح  كورون�،  فرو�س  تداعي�ت  ب�صبب  بوخ�ر�صت 

الأ�صبوع احل�يل.
"روخيبالنكو�س" العبور اإىل ربع النه�ئي مبف�ج�أة جديدة على  اأراد  ويف ح�ل 
غرار تلك التي اأط�حت ليفربول الإنكليزي الع�م امل��صي، فمن املرجح اأن يحت�ج 

اأتلتيكو لعودة �صواري�س اإىل اأف�صل ح�لته يف "�صت�مفورد بريدج".
الأوروغوي�ين  اأداء  ك�ن  الذه�ب،  مب�راة  ففي 

متم�هي�ً مع اأداء فريقه، يف اإط�ر الرتاجع 
الطفيف الذي �صهده اأتلتيكو 

الأ������ص������ب�����ي�����ع  يف 

الأخرة، ورمب� يعترب طبيعي�ً بعد ن�صف اأول رائع من املو�صم.
اأحرز �صواري�س 16 هدف�ً يف اأول 21 مب�راة له، وقد خ�صر اأتلتيكو مب�راة واحدة 
فقط يف اأول 20 مواجهة له يف الدوري الإ�صب�ين، عندم� بدا اأول لقب ليغ� له 

منذ 2014، يف متن�ول اليد.
مب�ري�ت  ثم�ين  اآخ��ر  من  فقط  بثالث  الع��صمة  فريق  ف���ز  فقد  ذل��ك،  ورغ��م 
املب�ري�ت  يف  ك�ن�  الهدفن  اأن  رغ��م  فقط،  هدفن  �صواري�س  و�صجل  خ��صه�، 
بلب�و.ب�لت�أكيد، ل  واأتلتيك  ري�ل مدريد  الأخ��رة، حيث واجه غرميه  الثالث 
جيداً  يعرف  ال��ذي  لت�صل�صي  النف�س  عن  للر�ص�  جم���ل  هن�ك  يكون  اأن  ميكن 
ال�صرر الق�در اأن يحدثه �صواري�س بعد موا�صمه الأربعة الرائعة مع ليفربول، 

عندم� �صجل 82 هدف�ً يف 133 مب�راة.
"اإنه مه�جم  وق�ل الأمل�ين توم��س توخل مدرب ت�صيل�صي قبل مب�راة الذه�ب 
ب�لفطرة. لديه تلك العقلية املعينة التي ميتلكه� امله�جمون فقط. هذه العقلية 
ير�صى  ول  والت�صجيل،  والت�صجيل  للت�صجيل  وغ�صبه  وقوته  اإرادت���ه،  لإظه�ر 

اأبداً. ي� له من عقلية، ي� له من لعب".
وتوخل معجب جداً ب�صواري�س لدرجة اأنه ح�ول التع�قد مع الالعب الب�لغ من 
العمر 34 ع�م�ً حينم� ك�ن مدرب�ً لب�ري�س �ص�ن جرم�ن الفرن�صي، عندم� ب�ت 
وا�صح�ً اأن الأوروغوي�ين يف طريقة ملغ�درة بر�صلونة الإ�صب�ين ال�صيف امل��صي.

ق�ل توخل "ك�ن هن�ك احتم�ل. �صمعن� ال�ص�ئع�ت ب�أنه ك�ن على و�صك الرحيل 
اأف�صل امله�جمن يف كرة القدم  اأحد  عن بر�صلونة، ومن ل يهتم ب�لتع�قد مع 
الع�ملية، يف الت�ريخ واحل��صر؟". واأ�ص�ف "لقد جّربن� حظن�. مل ننجح، اخت�ر 

البق�ء يف اإ�صب�ني� مع اأتلتيكو، واأثبت كف�ءته مرة اأخرى".
اإذ ح�صلت واح��دة من ح��وادث الع�س  اأي�ص�ً،  ول�صواري�س ت�ريخ مع ت�صل�صي 
ال�صهرة له خالل مواجهتهم مع ليفربول ع�م 2013، وك�ن ال�صربي 

براني�صالف اإيف�نوفيت�س ال�صحية اآنذاك.
لكن دون م�صجعن يف امللعب ومع جمموعة جديدة من الالعبن، 
لهدفه  �صواري�س  تهديد  اإحب�ط  على  ك�مل  ب�صكل  ت�صل�صي  �صركز 
انتظ�ره  اإنه�ء  يف  ال�صر�س  امله�جم  ي�أمل  بينم�  اأر�صه،  خ���رج  الغ�يل 
اأبط�ل  ال��ذي دام �صت �صنوات لإح���راز ه��دف خ���رج الأر����س يف دوري 
ال�صهر  �صيميوين  دييغو  الأرجنتيني  اأتلتيكو  مدرب  وق�ل  اأوروب���. 
الأبط�ل،  امل�ص�بق�ت ولي�س فقط دوري  "ب�لن�صبة لكل  اإنه  امل��صي 

ف�إن وجوده )�صواري�س( مينحن� اخلربة والقي�دة".
التوتر  م��ن  وال��ك��ث��ر  فريقن�  اإىل  ال��ث��ق��ة  يجلب  "اإنه  واأ����ص����ف 
يف  موهبة  لديه  لع��ب  ه��ذا  اأن  يظهر  الت�ريخ  لأن  خل�صمن�، 
حميط املرمى". ت�صجيل �صواري�س ل�18 هدف�ً يف 29 مب�راة 
هذا املو�صم، يعني اأن انتق�له اإىل اأتلتيكو من بر�صلونة ال�صيف 
ح�ل  يف  اأم��ل  خيبة  �صت�صبح  لكنه�  انت�ص�راً،  ب�لفعل  ك���ن  امل��صي 

م����و�����ص����م����ه  ي�����ن�����ه  ب�للقب. ورغم تراجع اأدائه، ل يزال اأتلتيكو مل 
ومتقدم�ً  الإ�صب�ين  للدوري  مت�صدراً 
وقد  بر�صلونة،  على  نق�ط  ب���أرب��ع 
اأم����م ت�صل�صي  ال��ه��زمي��ة  ت��ك��ون 
حتقيق  يف  م�ص�عداً  ع�ماًل 
املحلية،  ط����م����وح�����ت����ه 
اإق�ص�ر  م���ع  خ�����ص��و���ص���ً 
الك�ت�لوين  ال���ف���ري���ق 
اأب�����ط������ل  دوري  م������ن 
يد  على  امل��صي  الأ�صبوع  اأوروب���� 

ب�ري�س �ص�ن جرم�ن.
�ص�بق  وق��ت  ق���ل يف  وق��د  �صواري�س.  لن يلن 
اأن  من ال�صهر احل�يل "ك�نت طريقي دائم�ً 
نف�صي.  اإثب�ت  دائم�ً  واأري��د  من�ف�ص�ً،  اأك��ون 
يفز  مل  اأتلتيكو  مثل  فريق  اإىل  النتق�ل 
تكون  واأن  طويلة،  ف��رتة  منذ  ب���لأل��ق���ب 
ق�دراً على الفوز ب�صيء م�، هو ب�لت�أكيد 

اأحد اأمني�تي".

هدف الفوز بدوري الأبطال
 يغريرَّ حياة كومان 

•• دبي - وام:

اأ�صدر �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، ن�ئب رئي�س الدولة 
لإم���رة دبي القرار رقم  ال��وزراء، رع�ه اهلل، ب�صفته ح�كم�ً  رئي�س جمل�س 
11 ل�صنة 2021 بت�صكيل جمل�س اإدارة ن�دي دبي ل�صب�ق اخليل، والقرار 

رقم 12 ل�صنة 2021 بت�صكيل جمل�س اإدارة ن�دي دبي للفرو�صية.
اإليهم� برئ��صة ال�صيخ را�صد بن دملوك  املحُ�ص�ر  ومت ت�صكيل جمل�صي الإدارة 
�صوّية: حمم�د عي��صى العظ�ب، وخليفة ث�ين بن  بن جمعه اآل مكتوم، وعحُ
عبود الفال�صي، وذلك ملدة ثالث �صنوات ق�بلة للتجديد. ويحُلغى مبوجب 
هذين القرارين كل من القرار رقم 17 ل�صنة 2020 ب�ص�أن اإع�دة ت�صكيل 

 2020 ل�صنة   18 رق��م  وال��ق��رار  ل�صب�ق اخليل،  دب��ي  ن���دي  اإدارة  جمل�س 
اإدارة ن�دي دبي للفرو�صية، كم� يحُلغى اأي ن�س  ب�ص�أن اإع�دة ت�صكيل جمل�س 
يف اأي ت�صريع اآخر اإىل املدى الذي يتع�ر�س فيه واأحك�م هذين القرارين. 
ويحُعمل ب�لقرارين اجلديدين من ت�ريخ �صدورهم�، ويحُن�صران يف اجلريدة 

الر�صمية.

حممد بن را�سد ي�سدر قرارين بت�سكيل جمل�ش اإدارة نادي 
دبي ل�سباق اخليل ونادي دبي للفرو�سية

بايرن مر�سح فوق العادة وت�سل�سي 
لرد الدين لأتلتيكو 

اأتلتيكو يعّول على �سواري�ش يف 
مهمة الإنقاذ اأمام ت�سل�سي 

 عودة اإبراهيموفيت�ش اىل 
�سفوف املنتخب ال�سويدي 

اأع���ل���ن امل�����درب ي�����ن اأن���در����ص���ون اأن امل��ه���ج��م امل��خ�����ص��رم زلت�����ن 
اإبراهيموفيت�س �صيعود اإىل ت�صكيلة منتخب ال�صويد لكرة القدم 
خلو�س املب�ري�ت املقررة نه�ية ال�صهر احل�يل يف ت�صفي�ت ك�أ�س 
الع�مل 2022، وذلك بعد قرابة خم�س �صنوات من اعتزاله اللعب 
وا�صتدعى  اأوروب����.  ك�أ�س  انطالق  من  اأ�صهر  ثالثة  وقبل  دولي�ً 
اإبراهيموفيت�س )39 ع�م�(  اأندر�صون هداف ميالن اليط�يل 
2016 يف فرن�ص�،  اأوروب���  ك�أ�س  بعد  دولي�  اللعب  اعتزل  ال��ذي 
للت�صكيلة املدعوة ملواجهة جورجي� وكو�صوفو يف ت�صفي�ت لك�أ�س 

الع�مل 2022، وكذلك ملب�راة ودية �صد اإ�صتوني�.
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