
   

الإمارات ت�ضت�ضيف احلوار الإقليمي للتغري املناخي ملجل�س 
التعاون اخلليجي وال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا 4 اأبريل

•• اأبوظبي -وام

ت�ضت�ضيف دولة الإم��ارات يوم الأحد املقبل املوافق 4 اأبريل اجلاري 
احلوار الإقليمي حول العمل املناخي والذي ينعقد ُقبيل قمة القادة 
هذا  م��ن  لح��ق  وق��ت  يف  وا�ضنطن  الأم��ري��ك��ي��ة  العا�ضمة  يف  للمناخ 
اتفاقية الأمم  ال��دول الأط��راف يف  ال�ضهر، ومتهيداً لنعقاد موؤمتر 

.COP26 املتحدة لتغري املناخ
الرئا�ضي  امل��ب��ع��وث  ك���ريي،  ج��ون  م�ضاركة  الإق��ل��ي��م��ي  احل���وار  ي�ضهد 
الأمريكي ل�ضوؤون تغري املناخ، واألوك �ضارما، رئي�س الدورة ال�ضاد�ضة 
والع�ضرين ملوؤمتر الأمم املتحدة حول تغريرّ املناخ، وعدد من الوزراء 
التعاون لدول اخلليج  املناخ من دول جمل�س  ب�ضوؤون  املعنيني  وكبار 

العربية وال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا.
ل�ضجلها  وا�ضتناداً  املناخي  العمل  يف  ال��ري��ادي  دوره��ا  مع  وان�ضجاماً 
احلافل يف دعم البيئة وال�ضتدامة دعت دولة الإم��ارات اأي�ضاً املدير 
العام للوكالة الدولية للطاقة املتجددة اآيرينا ، فران�ضي�ضكو لكامريا، 

حل�ضور احلوار الإقليمي للتغري املناخي.            )التفا�ضيل �س6(

اأكرث من 10 اآلف طالب وطالبة بـ102 مدر�ضة ي�ضتكملون اختبارات 
التقييم املوحد لربنامج الرتبية الأخالقية بدورته الثالثة

•• اأبوظبي- وام

العربية  الإم����ارات  ب��دول��ة  امل��دار���س  ط��اب  م��ن  متثيلية  عينة  ا�ضتكملت 
املتحدة من طاب ال�ضفوف الثالث و اخلام�س وال�ضابع والتا�ضع التقييم 
املوحد لربنامج الرتبية الأخاقية و الذي مت عقده يف الفرتة من الأول 

اإىل اخلام�س والع�ضرين من مار�س املا�ضي .
و�ضت�ضاهم نتائج التقييم - الذي �ضمل اأكرث من 10 اآلف طالب وطالبة 
ب�102 مدر�ضة - يف دعم عملية تدري�س الربنامج وتطوير منهجه وتعزيز 

اكت�ضاب الطاب للقيم واملبادئ التي ي�ضتند اإليها .    )التفا�ضيل �س3(

م�ضاعدات اإماراتية لإغاثة اإقليم تيغراي الأثيوبي )وام(

جممع نطنز النووي الإيراين

ا�ضتمرار عملية يل الذراع بني الرئا�ضتني

على موقعه، ين�ضر فيكتور اأوربان لقاءاته مع قادة العامل

الإمارات تر�ضل طائرة م�ضاعدات اإن�ضانية اإىل اإثيوبيا
•• اأبوظبي- وام 

اأر�ضلت دولة الإمارات اأم�س طائرة م�ضاعدات حتتوي 
وامل�ضتلزمات  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����واد  م���ن  ط��ن��ا   46 ع��ل��ى 
اإطار دعم الو�ضع الإن�ضاين  اإثيوبيا، يف  اإىل  ال�ضحية 
اأحمد  �ضامل  حممد  �ضعادة  وق��ال  ت��ي��غ��راي.  اإقليم  يف 
ل����دى جمهورية  ال���دول���ة  ���ض��ف��ري  ال���را����ض���دي  م�����ض��ع��د 
ب��ع��اق��ات وطيدة  الإم�����ارات  : ترتبط دول���ة  اإث��ي��وب��ي��ا 
اإطار توجيهات  اإثيوبيا، وتاأتي هذه امل�ضاعدات يف  مع 
القيادة الر�ضيدة للدولة بتقدمي امل�ضاعدات الإن�ضانية 

والتنموية لل�ضعوب ال�ضقيقة وال�ضديقة.
واأ����ض���اف ���ض��ع��ادت��ه: تعمل دول���ة الإم������ارات ع��ل��ى دعم 

اإق��ل��ي��م تيغراي  الأو����ض���اع الإن�����ض��ان��ي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة يف 
ب��اإث��ي��وب��ي��ا، وذل���ك ن��ظ��راً مل��ع��ان��اة الإق��ل��ي��م م��ن ظروف 
احلرب وانت�ضار فريو�س كوفيد - 19، موؤكدا التزام 
ال���دول���ة ب��ن��ه��ج اإن�����ض��اين ي��دع��م الإغ���اث���ة ال��ط��ارئ��ة يف 
الدول التي حتتاج اإليها، وعلى وقوف دولة الإمارات 
وقيادتها اإىل جانب �ضعب اإثيوبيا وكافة �ضعوب العامل 

للتغلب على اأي اأزمة اإن�ضانية.
بتقدمي  تعهدت  الإم���ارات  دول��ة  ب��اأن  بالذكر  اجلدير 
اأمريكي  5 مايني دولر  دره��م  18.3 مليون  مبلغ 
ال�ضودانية  الإثيوبية  احل���دود  على  النازحني  لدعم 
وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العاملي واملنظمات 

الدولية الأخرى.                   )التفا�ضيل �س2(

الإمارات والأردن وهولندا تت�ضدى مًعا للتحديات 
التي تواجه اأمن املياه والطاقة والغذاء

�ضباق حمموم حول املنا�ضب ال�ضيادية يف ليبيا

•• دبي-وام

اأجل  الإم��ارات والأردن وهولندا من  دول��ة  تتعاون 
اأمن  تواجه  التي  التحديات  على  ال�ضوء  ت�ضليط 
اإك�ضبو  امل��ي��اه والطاقة وال��غ��ذاء، وذل��ك م��ن خ��ال 
اإك�ضبو دويل ت�ضت�ضيفه منطقة  اأول  2020 دبي، 
الفرتة  اآ�ضيا يف  واأفريقيا وجنوب  الأو�ضط  ال�ضرق 

من 1 اأكتوبر 2021 اإىل 31 مار�س 2022.
ال��ث��اث بعقد ق��م��ة املياه  ال����دول  ج ج��ه��ود  و���ض��ُت��ت��ورّ
والطاقة والغذاء الرفيعة امل�ضتوى �ضمن فعاليات 
يناير  و20   19 ي��وم��ي  دب����ي   2020 اإك�����ض��ب��و 
- وذلك  ذل���ك لح��ًق��ا  ت��اأك��ي��د  و���ض��ي��ت��م   -  2022

بالتزامن مع اأ�ضبوع اأبوظبي لا�ضتدامة.
واق���رتاح  ال�ضيا�ضات  و���ض��ع  ب��ني  ال��ق��م��ة  و�ضتجمع 

املرتبطة  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  احل���ل���ول 
والطاقة  املياه  اأن  باعتبار  والغذاء  والطاقة  باملياه 
والغذاء هم اأهم املوارد التي ل غنى عنها ل�ضتمرار 
ومُتثِّل  امل�ضتدامة،  التنمية  وحتقيق  الب�ضر  حياة 
هذه  توافر  يهدد  كبرًيا  حتدياً  املناخية  ات  التغريرُّ
يوؤدي  بينما  ال��ب��ع�����س،  ببع�ضها  امل��رت��ب��ط��ة  امل����وارد 
��ع احل�ضري  ارت���ف���اع ع���دد ���ض��ك��ان ال���ع���امل وال��ت��و���ضرُّ
الغذاء  اإىل مزيد من ال�ضغوط. ولتوفري  املتزايد 
نحو  اإىل  عددهم  ي�ضل  اأن  املتوقع  العامل،  ل�ضكان 
يجب   ،2050 ع��ام  بحلول  ن�ضمة  مليارات   10
املوارد  اإدارة  اأجل  اأن تت�ضافر اجلهود جميعها من 
حتدًيا  ُيثِّل  اأم��ر  وه��و  بكفاءة،  ال��ن��ادرة  الطبيعية 

لوجود اجلن�س الب�ضري باأكمله.
)التفا�ضيل �س4(

•• طرابل�س-وكاالت

يبدو اأن هناك توجها لدى ال�ضلطة اجلديدة يف ليبيا، 
لتمهيد الطريق اأمام ال�ضلطة املنتخبة، املقرر اختيارها 
يف انتخابات دي�ضمرب املقبل، عن طريق اإق�ضاء العنا�ضر 
طراب�س،  حكومة  يف  ال�ضابق  الداخلية  لوزير  املوالية 

فتحي با�ضاغا.
وك�����ض��ف ع���ن ه����ذا ال���ت���وج���ه، ق����رار وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة يف 
حكومة الوحدة الوطنية الليبية خالد التيجاين مازن، 
ال����وزارة، �ضمن ج��ه��ود توحيد  ب��اإع��ادة هيكلة  اخل��ا���س 
القيادات  اإزاح��ة  يعني عمليا  ما  الأمنية، وهو  املوؤ�ض�ضة 

املوالية لبا�ضاغا. هذا وبداأ يف ليبيا اأم�س قبول ملفات 
الدولة،  يف  القيادية  ال�ضيادية  للمنا�ضب  املر�ضحني 
متهيداً لختيار الأ�ضماء التي �ضتتولها، يف حتدرّ جديد 
الباد،  يف  ال�ضاملة  ال�ضيا�ضية  الت�ضوية  عملية  يواجه 
بعد  ليبيا  موؤ�ض�ضات  وتوحيد  بتجاوزها  اآم���ال  و���ض��ط 
جناح ملتقى احلوار ال�ضيا�ضي يف ت�ضكيل �ضلطة تنفيذية 
جديدة. وا�ضتعل ال�ضباق يف الباد لتويل هذه املنا�ضب 
ال�ضرتاتيجية، حيث من املتوقع اأن تتلقى جلنة الفرز 
امل�ضكلة من اأع�ضاء من جمل�ضي النواب والدولة، اآلف 
الرت�ضحات، و�ضط غمو�س يحيط باأهم الأ�ضماء الأكرث 

ا للفوز. حظرّ

�سفرية �أمريكا بلبنان: �سرندع عدو�ن �إير�ن �أينما كان

الوكالة الذرية: انتهاك جديد يف من�ضاأة نطنز الإيرانية
•• فيينا-بريوت-وكاالت

يف انتهاك اإ�ضايف لاتفاق النووي، 
ك�ضف تقرير جديد لوكالة الطاقة 
الذرية اخلمي�س اأن اإيران تخ�ضب 
اليورانيوم مبن�ضاأة نطنز يف 696 
اآي.اآر2-اإم  م��رك��زي  ط���رد  ج��ه��از 
ويف  جم����م����وع����ات   4 يف  رك���ب���ت���ه���ا 
ركبتها يف  اآي.اآر4-  جهازا   174

جمموعة واحدة.
كما اأ�ضاف التقرير الأممي بح�ضب 
اإيران  اأن  روي��رتز  وكالة  نقلت  ما 
ن�ضبت جمموعتني اإ�ضافيتني من 

اأجهزة الطرد املركزي يف نطنز.
تقريرها  يف  ال��وك��ال��ة  اأ���ض��ارت  كما 
مار�س   31 يف  حتققت  اأن��ه��ا  اإىل 
ب����داأت  اإي������ران  اأن  م���ن   ،2021
اليورانيوم  ف��ل��وري��د  ���ض��اد���س  �ضخ 
من  رابعة  جمموعة  يف  الطبيعي 
اآي.اآر- 174 جهاز طرد مركزي 

2اإم مبحطة تخ�ضيب للوقود، يف 
القابعة  نطنز  حمطة  اإىل  اإ���ض��ارة 

حتت الأر�س.
و���ض��اد���س ف��ل��وري��د ال��ي��وران��ي��وم هو 
ب��ه��ا تغذية  ي��ت��م  ال���ت���ي  ال�������ض���ورة 
اأجهزة الطرد املركزي باليورانيوم 

من اأجل التخ�ضيب.

بزعزعة  ��ب  ت��ت�����ض��برّ ال��ت��ي  الأف���ع���ال 
ال�ضتقرار يف املنطقة.

ويف ما يتعلرّق باجلهود الأمريكية 
ت�����ض��ك��ي��ل حكومة  ن��ح��و  ال���داف���ع���ة 
ع��ل��ى حاجة  ف�����ض��ددت  ل��ب��ن��ان،  يف 
اللبنانيني حلكومة جديدة فاعلة 
وبدء  الق��ت�����ض��اد،  اإن��ق��اذ  ت�ضتطيع 

م�ضرية تطبيق الإ�ضاحات.
كما اأعربت عن اأملها باأن ت�ضتكمل 
م�ضاوراتها  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة  ال��ط��ب��ق��ة 
املطالب  ب��ع�����س  ع����ن  وال���ت���خ���لرّ���ي 

للنجاح بت�ضكيل احلكومة.
اأم����������ا ب����خ���������ض����و�����س ال����ع����ق����وب����ات 
امل�ضوؤولني  ب��ع�����س  ط���ال���ت  ال���ت���ي 
ال�ضفرية  فاأو�ضحت  اللبنانيني، 
و�ضيلة  ال��ع��ق��وب��ات  اأن  الأم��ريك��ي��ة 
اخلارجية  ال�ضيا�ضة  يف  معتمدة 
والأمن القومي الأمريكي، تهدف 
اإىل حما�ضرة املنظمات الإرهابية 

ليها. وداعميها وممورّ
الذي  ماغنيت�ضكي،  قانون  وح��ول 
اخلطرة،  الف�ضاد  ملفات  يتناول 
الوزير  و����ض���ع  مب��وج��ب��ه  وال������ذي 
ال�ضابق جربان با�ضيل على لئحة 
وزي����ري  اأنرّ  ف���ذك���رت  ال���ع���ق���وب���ات، 
اأ�ضارا  اآن��ذاك  واخلزانة  اخلارجية 

اإىل عاقته ب�حزب اهلل.

ال�ضفرية  ������ض�����ددت  ذل��������ك،  اإىل 
الأم����ريك����ي����ة، دوروث��������ي ����ض���ي���ا، يف 
اأن الإدارة الأمريكية  بريوت على 
الإي�������راين  ال�����ع�����دوان  ردع  ت���ري���د 
اأينما كان يف املنطقة ومن �ضمنه 

لبنان.
اأه��م��ي��ة العمل  ك��م��ا ����ض���ددت ع��ل��ى 
وال�������ض���رك���اء لتباع  احل���ل���ف���اء  م���ع 
ملعاجلة  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة  امل����ب����ادئ 
ال����ربن����ام����ج ال�����ن�����ووي الإي���������راين، 
ال�ضرتاتيجي  الدليل  اإىل  لفتة 

الأمريكي  القومي  املوؤقت لاأمن 
املا�ضي  ال�ضهر  مطلع  �ضدر  الذي 
)م��ار���س( ت��ط��رق يف ال��وق��ت عينه 
الأخرى  الإي��ران��ي��ة  الأن�ضطة  اإىل 

املزعزعة لا�ضتقرار.
�ضحافية  م��ق��اب��ل��ة  يف  واأو���ض��ح��ت 
جو  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  اأن  اخل��م��ي�����س 
ب��اي��دن ل ت�����ض��برّ ت��رك��ي��زه��ا فقط 
الدليل  اإن  بل  النووي،  امللف  على 
معاجلة  ت���ن���اول  ال����ض���رتات���ي���ج���ي 
لطهران  ال���ن���ووي���ة  ال���ط���م���وح���ات 

ودوره������ا امل���زع���زع ل��ا���ض��ت��ق��رار يف 
املنطقة على حدرّ �ضواء، وهذا اأمر 

اً"، وفق تعبريها. مهمرّ جدرّ
ت�ضوية  اأي  كانت  اإذا  م��ا  اأم��ا ح��ول 
النووي  امللف  بخ�ضو�س  ج��دي��دة 
وا�ضنطن  ع��اق��ة  على  �ضتنعك�س 
اأن  ���ض��ي��ا  ف��اأو���ض��ح��ت  ب�����ح��زب اهلل، 
موقف وا�ضنطن من حزب اهلل مل 

. يتغريرّ
اأن  دت ك��ذل��ك على  ���ض��درّ اإىل ذل���ك، 
مع  يت�ضاهل  ل��ن  ال���دويل  املجتمع 

لالنطالق يف �حلو�ر �لوطني:

تون�س: قي�س �ضعيد ي�ضرتط ا�ضتقالة رئي�س احلكومة...!

التحالف يحبط هجوما حوثيا على املدنيني يف ماأرب

عينه على �نتخابات 2022:
املجر: فيكتور اأوربان من اأهم املوؤثرين على في�ضبوك

 •• الفجر –خرية ال�شيباين

رقيقة،  وبلهجة   ،2021 فرباير   23 يف  الفي�ضبوك"...  رواد  "مرحبا 
وجهازه بني يديه، دعا فيكتور اأوربان م�ضرتكيه اإىل اإكمال ا�ضت�ضارة وطنية 
عرب الإنرتنت حول اإدارة الأزمة ال�ضحية. ف�ضبكة زوكربريغ الجتماعية، 
جت�ضد الواجهة املف�ضلة للزعيم املجري. ف�ضواء كان ياأخذ خملات منزلية 
ال�ضنع اإىل املكتب، اأو يجري مقابلة �ضباح يوم اجلمعة على الإذاعة العامة، 
اللقاح  اأو يح�ضل على  القدوم،  اأو ي�ضيء �ضموع  اأو يتخل�س من بروك�ضل، 
ل ال�ضور ومقاطع الفيديو ملليون حمب،  اأوربان ينزرّ ال�ضيني، فاإن فيكتور 

اأي 10 باملائة من ال�ضعب املجري.                            )التفا�ضيل �س11(

•• الفجر - تون�س

كتلة  رئي�س  اخلليفي  اأ�ضامة  ��د  اأكرّ
اخلمي�س  اأم���������س  ت���ون�������س  ق���ل���ب 
ا�����ض����رتاط  ي���رف�������س  ح����زب����ه  اأنرّ 
ا�ضتقالة  ��د  ���ض��ع��يرّ ق��ي�����س  ال��رئ��ي�����س 
امل�ضي�ضي  ه�ضام  احلكومة  رئي�س 

لنطاق احلوار الوطني.
ونقلت اإذاعة حملية عن اخلليفي 
قوله "لن ينخرط قلب تون�س يف 
حكوميا  فراغا  ُيحدث  مت�سرّ  اأي 
ال��ب��اد تعي�س و�ضعا  ب��ان  م��ذك��را 
يتطلرّب  انه  قال  �ضعبا  اقت�ضاديا 
بامل�ضوؤولية  اجل���م���ي���ع  حت����لرّ����ي 
والب������ت������ع������اد ع������ن احل���������ض����اب����ات 
من  التي  واملخاتات  الرخي�ضة 
�ضاأنها خلق فراغ وتاأخذ الباد".

وتابع "لدينا ثقة يف احتاد ال�ضغل 
واأمينه العام نور الدين الطبوبي 
ون��ع��ت��ق��د اأن����ه ي��ع��ي ب�������ض���رورة اأن 
اقت�ضادية  احلوار  اأولويات  تكون 

•• اليمن-وكاالت

اأع���ل���ن حت��ال��ف دع���م ال�����ض��رع��ي��ة يف 
عملية  اإح��ب��اط  اخلمي�س،  اليمن، 
ه��ج��وم و���ض��ي��ك ع��ل��ى امل��دن��ي��ني يف 
با�ضتخدام  ال��ب��اد،  ���ض��رق  م����اأرب، 
اأن  �����ض����اروخ ب��ال��ي�����ض��ت��ي، م�����وؤك�����داً 
حياة  تعر�س  احلوثية  امليلي�ضيات 
للخطر.واأو�ضح  املدنيني  مايني 
�ضاروخ  ت���دم���ري  مت  اأن�����ه  ب���ي���ان  يف 
تتبع  الإط���اق  ومن�ضة  بالي�ضتي 

للميلي�ضيا يف جبهة مباأرب.
امليلي�ضيات  اأن  ع��ل��ى  ����ض���دد  ك��م��ا 
م�ضتمرة  اإي�������ران  م���ن  امل���دع���وم���ة 
الأبرياء،  امل��دن��ي��ني  ا���ض��ت��ه��داف  يف 
العملية  ه��������ذه  اأن  م�������ض���ي���ف���اً 
مايني  حياة  تعر�س  الهجومية 
امل����دن����ي����ني ل���ل���خ���ط���ر.ي���ذك���ر اأن�����ه 
امليلي�ضيات  ���ض��ن��ت  ف���رباي���ر  م��ن��ذ 
الهجمات  اأع��ن��ف  ب��ني  هجوما م��ن 
ع��ل��ى حم��اف��ظ��ة م�����اأرب، ح��ي��ث قام 
عنا�ضرها بتحريك اأ�ضلحة ثقيلة، 
اأي تقدم و�ضط  لكنهم مل يحرزوا 

منظمة: لبنان اأمام كارثة تربوية ب�ضبب كورونا والنهيار القت�ضادي
•• بريوت-وكاالت

من  اخلمي�س  ت�ضيلدرن(  ذي  )�ضايف  الأط��ف��ال  اأن��ق��ذوا  منظمة  رت  ح��ذرّ
كارثة تربوية يف لبنان، حيث يواجه الأطفال من الفئات الأكرث ه�ضا�ضة 
خطراً حقيقياً بالنقطاع نهائياً عن التعليم على وقع انهيار اقت�ضادي 

ي لفريو�س كورونا. فاقمته تدابري الت�ضدرّ
اإنرّ  املنظمة  ق��ال��ت  ل��ب��ن��ان،  ال��رتب��وي يف  ال��ق��ط��اع  اأزم���ة  ويف تقرير ح��ول 
تعليمية،  كارثة  اىل  ل  تتحورّ لبنان  والقت�ضادية يف  الجتماعية  الأزم��ة 
بينما يواجه الأطفال الأكرث ه�ضا�ضة خطراً حقيقياً يتمثل بعدم العودة 

اإطاقاً اىل املدر�ضة.
رت املنظمة عدد الأطفال  ومنذ بدء تف�ضي فريو�س كورونا قبل عام، قدرّ
اإنه  وقالت  طفل.  مليون   1،2 من  باأكرث  مدار�ضهم  خ��ارج  املوجودين 
 11 خ��ال  تعليمهم  اللبنانيون  الأط��ف��ال  ى  تلقرّ امل��ا���ض��ي،  ال��ع��ام  خ��ال 
بكثري،  اأدن��ى  معدًل  الاجئون  ال�ضوريون  الأطفال  ى  تلقرّ فيما  اأ�ضبوعاً 
ال�ضعبية  الحتجاجات  حركة  بينها  عدة  لأ�ضباب  املدار�س  اقفال  اء  ج��ررّ

ي كورونا. �ضد الطبقة ال�ضيا�ضية ثم تدابري الإغاق مع تف�ضرّ
اأك���رث م��ن ن�ضف  ��ق الن��ه��ي��ار امل��ت��م��ادي م�ضتوى ال��ف��ق��ر، حيث ب��ات  وع��مرّ
اللبنانيني حتت خط الفقر، بينما يرتفع املعدل اىل �ضبعني وت�ضعني يف 

املئة يف �ضفوف الاجئني الفل�ضطينيني وال�ضوريني تباعاً.
اإىل  الأط��ف��ال  و���ض��ول  اأم���ام  ح���اداً  عائقاً  التقرير،  وف��ق  الفقر،  ل  وي�ضكرّ
ل تكاليف متطلبات  التعليم، فيما ل ت�ضتطيع العديد من العائات حتمرّ

التعلرّم اأو ت�ضطررّ اإىل العتماد على الأطفال لتوفري الدخل.
اإقفال املدار�س يف مار�س  اأوىل الدول التي فر�ضت  وكان لبنان يف عداد 
ي الفريو�س. ومترّ اعتماد نظام التعليم عن بعد،  )اآذار( 2020 مع تف�ضرّ

الذي تتفاوت فعاليته بني املدار�س اخلا�ضة والر�ضمية.

احلوار  ان  معتربا  واجتماعية" 
امل��ب��ن��ي ع��ل��ى الإق�����ض��اء �ضيزيد يف 

تعميق الأزمة.
انتظار  يف  "نحن  اخلليفي  وق��ال 
اآليات هذا احلوار وم�ضمونه وما 
اجلمهورية  رئي�س  اأنرّ  هو  نعرفه 
ي�ضرتط ا�ضتقالة رئي�س احلكومة 

الن��ط��اق يف احل���وار وهذا  قبل 
م��رف��و���س ق��ط��ع��ي��ا ب��ال��ن�����ض��ب��ة لنا 
اإىل  حاجة  يف  ال��ي��وم  …الباد 
املالية  امل��وارد  لتعبئة  كل اجلهود 
وامل�ضادقة  الإ�ضاحات  ولتنفيذ 

عليها �ضمن احلوار".
)التفا�ضيل �س10(

القبائل  م����ن  ����ض���دي���دة  م���ق���اوم���ة 
ال�ضرعية.فيما  وال��ق��وات  املحلية 
واملجتمع  امل��ت��ح��دة  الأمم  ح����ذرت 
الدويل من خطورة تلك الهجمات 
النازحني.  واآلف  امل��دن��ي��ني  ع��ل��ى 
ال�ضهر  مطلع  ب��ي��ان  يف  نبهت  كما 
خطورة  م����ن  )م�����ار������س(  امل���ا����ض���ي 
ت��ف��اق��م الأو����ض���اع الإن�����ض��ان��ي��ة، اإثر 
يتعر�س  وم��ا  احلوثية  الهجمات 

له النازحون من خماطر. 

الهجمات  ت��ل��ك  اإن��ه��اء  اإىل  ودع���ت 
مواجهة  جلهود  الفر�ضة  واإت��اح��ة 
التغذية  و�ضوء  الإن�ضانية  الأزم���ة 
الآلف  تهدد مئات  التي  واملجاعة 
م����ن ال���ي���م���ن���ي���ني.ب���دوره���ا، دان����ت 
ا�ضتهداف  ال��ي��م��ن��ي��ة،  احل���ك���وم���ة 
امل��ي��ل��ي�����ض��ي��ات امل���م���ن���ه���ج وامل���ت���ك���رر 
املحافظة،  يف  ال��ن��ازح��ني  ملخيمات 
والذي تزايدت وتريته على الرغم 

من اجلهود الدولية.

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

مواقــيت ال�صالة
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التطبيب عن بُعد .. خارطة طريق جديدة 
خلدمات الرعاية ال�صحية يف الدولة

اأخبار الإمارات

�صغوط غربية قد تدفع لولدة 
حكومة لبنانية يف 72 �صاعة

عربي ودويل

بطولة اأبوظبي جراند �صالم 
للجوجيت�صو تنطلق اليوم 

الفجر الريا�صي

)�ل�سحة( جتري 237,240 فح�سا جديدً�

كورونا امل�ضتجد و2,435 حالة �ضفاء  بفريو�س  جديدة  اإ�ضابة   2,315
 •• اأبوظبي-وام

متا�ضيا مع خطة وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع لتو�ضيع وزيادة نطاق الفحو�ضات 
يف الدولة بهدف الكت�ضاف املبكر وح�ضر احلالت امل�ضابة بفريو�س كورونا امل�ضتجد 
19" واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة عن اإجراء 237،240   - "كوفيد 
املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�ضية   24 ال���  ال�����ض��اع��ات  خ��ال  ج��دي��دا  فح�ضا 

با�ضتخدام اأف�ضل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
اإج��راءات التق�ضي والفح�س يف الدولة وتو�ضيع نطاق الفحو�ضات   و�ضاهم تكثيف 
على م�ضتوى الدولة يف الك�ضف عن 2،315 حالة اإ�ضابة جديدة بفريو�س كورونا 
امل�ضتجد من جن�ضيات خمتلفة، وجميعها حالت م�ضتقرة وتخ�ضع للرعاية ال�ضحية 

الازمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�ضجلة 463،759 حالة.
   كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالتني م�ضابتني وذلك من تداعيات الإ�ضابة بفريو�س 

كورونا امل�ضتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،499 حالة.
وموا�ضاتها  تعازيها  وخال�س  اأ�ضفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�ضحة  وزارة  واأع��رب��ت     
لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�ضفاء العاجل جلميع امل�ضابني.      )التفا�ضيل �س2(

منظمة ال�ضحة: بطء التلقيح يف اأوروبا 
مقلق  الوبائي  والو�ضع  مقبول..  غري 

•• كوبنهاغن-اأ ف ب

العاملية  ال�ضحة  منظمة  انتقدت 
املقبول  غ���ري  ال���ب���طء  اخل��م��ي�����س 
التلقيح �ضد كوفيد19-  حلملة 
يف اأوروبا التي تواجه و�ضعا وبائيا 

يثري اأ�ضد القلق منذ اأ�ضهر.
الأوروب�������ي ملنظمة  ال���ف���رع  وق����ال 
اإن  ب���ي���ان  ال���ع���امل���ي���ة يف  ال�����ض��ح��ة 
تطيل  للتلقيح  البطيئة  الوترية 
عدد  اأن  م�����وؤك�����دا  ال�����وب�����اء  اأم������د 
الإ����ض���اب���ات اجل���دي���دة يف اأوروب�����ا 
ارتفع كثريا يف الأ�ضابيع اخلم�ضة 

املا�ضية.
ه�����ذا واأ������ض�����در رئ���ي�������س ال�������وزراء 
الإيطايل ماريو دراغي مر�ضوماً 
ني�ضان   30 لغاية  مبوجبه  د  م��درّ
ال�ضارية  بالتدابري  العمل  اأبريل 
يف  مب����ا  كوفيد19-،  مل��ك��اف��ح��ة 
واملتاجر  امل��ط��اع��م  اإغ�����اق  ذل���ك 

واملتاحف.
ويفر�س املر�ضوم اجلديد اإلزامية 
ال�ضحيرّني  ال���ع���ام���ل���ني  ت��ط��ع��ي��م 
��ه يبقي على  ل��ك��نرّ ف��ريو���س،  ���ض��درّ 
مفتوحة،  الب��ت��دائ��ي��ة  امل���دار����س 
اأمام  مفتوحاً  ال��ب��اب  ي��رتك  كما 
اإمكانية تخفيف هذه القيود قبل 
ن  نهاية ني�ضان اأبريل اإذا ما حت�ضرّ

الو�ضع الوبائي يف الباد.
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اأخبـار الإمـارات
)�ل�سحة( جتري 237,240 فح�سا جديدً�

�ضفاء  حالة  و2,435  امل�ضتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�ضابة   2,315
•• اأبوظبي-وام

متا�ضيا مع خطة وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع لتو�ضيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�ضات يف الدولة بهدف الكت�ضاف املبكر وح�ضر احلالت امل�ضابة 
بفريو�س كورونا امل�ضتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 237،240 فح�ضا جديدا خال ال�ضاعات ال� 
واأحدث  اأف�ضل  با�ضتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�ضية   24

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�ضيع  الدولة  والفح�س يف  التق�ضي  اإج��راءات  تكثيف   و�ضاهم 
اإ�ضابة  2،315 حالة  الفحو�ضات على م�ضتوى الدولة يف الك�ضف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�ضيات  م��ن  امل�ضتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��ازم��ة،  ال�ضحية  للرعاية  وتخ�ضع  م�ضتقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�ضجلة 463،759 حالة.
تداعيات  م��ن  وذل��ك  وف��اة حالتني م�ضابتني  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت  كما     
الإ�ضابة بفريو�س كورونا امل�ضتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  1،499

تعازيها  وخال�س  اأ�ضفها  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة  واأع��رب��ت     
وموا�ضاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�ضفاء العاجل جلميع امل�ضابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�ضحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �ضماناً ل�ضحة و�ضامة اجلميع.
   كما اأعلنت الوزارة عن �ضفاء 2،435 حالة جديدة مل�ضابني بفريو�س 
كورونا امل�ضتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�ضحية الازمة منذ دخولها امل�ضت�ضفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�ضفاء 447،790 حالة.

»ال�ضحة« تعلن تقدمي 82,833 جرعة 
من لقاح كوفيد- 19 خالل 24 �ضاعة

•• اأبوظبي-وام

من  جرعة   82،833 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�ضية   24 ال�  ال�ضاعات  "كوفيد19-" خال  لقاح 
اجلرعات التي مت تقديها حتى اليوم 8،391،302 جرعة ومعدل توزيع 

اللقاح 84.84 جرعة لكل 100 �ضخ�س.
ياأتي ذلك متا�ضيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح " كوفيد - 19" و �ضعيا 
اإىل الو�ضول اإىل املناعة املكت�ضبة الناجتة عن التطعيم و التي �ضت�ضاعد يف 

تقليل اأعداد احلالت و ال�ضيطرة على فريو�س " كوفيد - 19".

التطبيب عن ُبعد .. خارطة طريق جديدة خلدمات الرعاية ال�ضحية يف الدولة

التكنولوجيا  دم�����ج  اأ����ض���ه���م  وق�����د 
الف������رتا�������ض������ي������ة م�������ع الأن�����ظ�����م�����ة 
يف  التقليدية  الطبية  والعمليات 
الرعاية  ق��ط��اع  يف  حت���ول  اإح�����داث 
ال�������ض���ح���ي���ة خ���ا����ض���ة يف الأوق���������ات 
اأولوية  ا���ض��ت��دع��ت احل���د م��ن  ال��ت��ي 

ال�ضت�ضارات غري ال�ضرورية.
الكعبي  م������روان  ال���دك���ت���ور  اأك�����د  و 
لعمليات  بالإنابة  التنفيذي  املدير 
ت�ضريع  اأن  "�ضحة"  جم���م���وع���ة 
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي خ����ال ال����ذروة 
ي�����ض��ه��ده��ا الع����ت����م����اد على  ال����ت����ي 
اأ�ضا�ضا  ي�ضكل  الآن  التكنولوجيا 
يف  ب����الرت����ق����اء  "�ضحة"  لل����ت����زام 
ال�ضحية  الرعاية  خدمات  تقدمي 
والرتكيز على املري�س كمحور لكل 

ما تقوم به .
التفاعل  اأدوات  �ضهدت   "  : ق��ال  و 
ال��رق��م��ي��ة ا���ض��ت��خ��دام��ا وا���ض��ع��ا منذ 
اإطاق خدمة ال�ضت�ضارات عن بعد 
لدى  مف�ضا  منهجا  واأ���ض��ب��ح��ت 

املر�ضى لإدارة حالتهم ال�ضحية.
واأع������رب ع���ن ال��ف��خ��ر ب��ن��ج��اح هذه 

الرعاية ال�ضحية.
ومنذ فرتة طويلة ي�ضجع الأطباء 
التي  وال���ع���ي���ادات  امل�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات  يف 
ال�ضتفادة  على  "�ضحة"  ت��دي��ره��ا 
املقدمة  ال�ضحية  الرعاية  من حل 
ب��ع��د وب�����ض��ك��ل خ��ا���س لت�ضهيل  ع��ن 
كبار  م���ن  امل��ر���ض��ى  اإىل  ال���و����ض���ول 
ال�ضن اأو امل�ضابني باأمرا�س مزمنة 

ويحتاجون اإىل املتابعة املتوا�ضلة.
وم��ن��ذ اإط�����اق ه���ذا احل���ل جنحت 
اأكرث  ت��ق��دمي  يف  "�ضحة"  ���ض��ب��ك��ة 
من 400 األف خدمة تطبيب عن 
ب��ع��د يف ال��ع��ي��ادات اخل��ارج��ي��ة وهو 
اإجمايل  من   9% ن�ضبة  ي�ضكل  ما 
اخلارجية  ال���ع���ي���ادات  ا���ض��ت�����ض��ارات 
األف و�ضفة طبية عن بعد  و450 
%10 من  ن�ضبة  ي��ع��ادل  م��ا  وه���و 
اإجمايل الو�ضفات الطبية املقدمة 

ملر�ضى العيادات اخلارجية.
بعد  ع��ن  التطبيب  خدمة  واأثبتت 
اأهميتها  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��ي��ادات  يف 
الأ�ضا�ضية �ضمن منظومة خدمات 
خال  خ��ا���ض��ة  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة 

واملنفتحني  ال�ضباب  م��ن  ب�ضكانها 
اأكرب  ع��دد  وبتوفر  التوا�ضل  على 
اإذ  امل��ن��ازل  م��ن الأج��ه��زة الذكية يف 
ت�ضهيل  يف  ال��ع��وام��ل  ه��ذه  اأ�ضهمت 
ال�ضريع  والع�����ت�����م�����اد  ال����ق����ب����ول 

لتكنولوجيا التطبيب عن بعد.
اإ�ضماعيل  اإبراهيم  الدكتور  و�ضلط 
احلو�ضني ا�ضت�ضاري اأمرا�س اجلهاز 
ال�ضيخ  مدينة  يف  والكبد  اله�ضمي 
���ض��خ��ب��وط ال��ط��ب��ي��ة ال�������ض���وء على 
بع�س العنا�ضر الرئي�ضية لت�ضخري 
الرعاية  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق�����وة 
الرغم  على   "  : ..وق����ال  ال�ضحية 
اأ�ضهمت  الذي  الرئي�ضي  ال��دور  من 
انت�ضار  م���ن  احل����د  يف  امل��ن�����ض��ة  ب���ه 
العديد  وج��دن��ا  اأن��ن��ا  اإل  ال���ع���دوى 
ح�ضولهم  ي��وؤج��ل��ون  امل��ر���ض��ى  م��ن 
ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  خ���دم���ات  ع��ل��ى 
ال���ع���اج���ل���ة ن���ظ���را ل��ت��خ��وف��ه��م من 
"كوفيد19-"  بفريو�س  الإ�ضابة 
خ���ال م��واع��ي��ده��م ال��ط��ب��ي��ة ولذا 
ينبغي علينا العمل على مقربة من 
احلالت  ح��ول  لتثقيفهم  مر�ضانا 

من�ضاآت  يف  املر�ضى  جتربة  لتعزيز 
طبية  رع��اي��ة  ول��ت��وف��ري  "�ضحة" 
املر�ضى  وا���ض��ت��ي��ع��اب  ���ض��م��ول  اأك����رث 
عادة  به  ت�ضمح  ما  تتجاوز  ب�ضورة 
مناذج الرعاية ال�ضحية التقليدية. 
ويف الآون��ة الأخ��رية و�ضعت خدمة 
التطبيب عن بعد ملر�ضى العيادات 
لت�ضمل  ع���رو����ض���ه���ا  اخل����ارج����ي����ة 
ا�ضت�ضارات الفيديو التي تتيح اأمام 
للروؤية  فر�ضة  والأط��ب��اء  املر�ضى 
والراحة  النفتاح  وتعزيز  املبا�ضرة 

خال ال�ضت�ضارات.
ملا توفره هذه اخلدمة من  ونظرا 
الرعاية  اأخ�����ض��ائ��ي��ي  اأم����ام  ف��ر���ض��ة 
وت�ضخي�س  ل��ت��ق��ي��ي��م  ال�������ض���ح���ي���ة 
ف��اإن هذه  وع��اج املر�ضى ع��ن بعد 
زيادة  تقت�ضر على  التكنولوجيا ل 
متكني امل��ر���ض��ى م��ن ال��و���ض��ول اإىل 
الرعاية  اخلدمات واحل�ضول على 
توا�ضا  اأك����رث  ب���درج���ة  ال�����ض��ح��ي��ة 
اإىل ح���د كبري  ت���ع���زز  ب���ل  ف��ح�����ض��ب 
اأي�������ض���ا م���ن م��ن��ه��ج ال���رتك���ي���ز على 
خدمات  ت��ق��دمي  اإدارة  يف  امل��ري�����س 

يف  املا�ضي  العام  م��دار  على  املن�ضة 
الرعاية  تقدمي  ا�ضتمرارية  �ضمان 
املر�ضى  ب���ني  وال���رب���ط  ل��ل��م��ر���ض��ى 
والأطباء ومزودي خدمات الرعاية 
ان�ضيابية  اأك���رث  ب�����ض��ورة  ال�ضحية 
األف   400 اأك���رث م��ن  ت��ق��دمي  م��ع 
وحتقيق  بعد  ع��ن  طبية  ا�ضت�ضارة 
ن�ضبة ر�ضا لدى امل�ضتخدمني ت�ضل 
املن�ضة  ع���ززت  ك��م��ا   ..  83% اإىل 
القرار  ات��خ��اذ  امل��ر���ض��ى يف  م��ن دور 
ال�����ض��ري��ري واأع������ادت ���ض��ي��اغ��ة نهج 
معايري  وو�ضعت  ال��رع��اي��ة  ت��ق��دمي 
على  ال�ضحي  ال��ق��ط��اع  يف  ج��دي��دة 
امل�����ض��ت��وي��ني امل��ح��ل��ي والإق��ل��ي��م��ي .. 
�ضت�ضهم  الأدوات  ه���ذه  اأن  م��وؤك��دا 
اأ�ضاليب تقدمي  اإح��داث ثورة يف  يف 
خ���دم���ات ال��رع��اي��ة ال�����ض��ح��ي��ة على 

مدى ال�ضنوات القادمة.
اأ�ضماء  الدكتورة  قالت  جهتها  من 
رئي�س  امل����رزوق����ي  ح�����ض��ن  ع���ب���داهلل 
ال�ضوؤون  لدى  الأطفال  طب  �ضعبة 
خليفة  ال�ضيخ  م��دي��ن��ة  يف  الطبية 
تتميز  الإم����ارات  دول���ة  اإن  الطبية 

انت�ضار جائحة "كوفيد19-" حيث 
وفرت للمر�ضى بديا اآمنا و�ضها 
عن اإجراء املواعيد الفعلية ويعطي 
احتياجاتهم  ل��ت��ل��ب��ي��ة  الأول�����وي�����ة 

الطبية.
خا�ضة  باأهمية  احل��ل  ه��ذا  ومت��ي��ز 
التعقيم  ب���رن���ام���ج  خ�����ال  اأي�������ض���ا 
ال��وط��ن��ي يف دول���ة الإم������ارات حيث 
�ضمن و�ضول املجتمع اإىل خدمات 
وال�ضت�ضاريني  ال�ضحية  الرعاية 
ال��رغ��م من  ع��ل��ى  اع��ت��ي��ادي  ب�ضكل 

القيود املفرو�ضة.
عملت  ذل������ك  اإىل  وب�����الإ������ض�����اف�����ة 
اإي�ضال  ت�����ض��ه��ي��ل  ع��ل��ى  "�ضحة" 
اإىل  امل��ج��دول��ة  الطبية  ال��و���ض��ف��ات 
امل���ر����ض���ى وت���اب���ع���ت تقدمي  م���ن���ازل 
املنزلية  ال����ض���ت�������ض���ارات  خ����دم����ات 
ملخاطر  املعر�ضني  املجتمع  لأف��راد 
التطعيم  خ��دم��ات  ووف����رت  ع��ال��ي��ة 
لاأطفال الر�ضع من املركبة وفقا 
ملعايري ال�ضامة والوقاية لالتزام 
وفق  الأط��ف��ال  تطعيمات  مبواعيد 

الربنامج الوطني .

•• اأبوظبي-وام

الإم����ارات  دول���ة  ا�ضتجابة  اأظ��ه��رت 
جائحة  انت�ضار  لتحديات  ال��ق��وي��ة 
الدولة  م���رون���ة  "كوفيد19-" 
ابتكارات  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  وق���درت���ه���ا 
جديدة و�ضريعة يف القطاع ال�ضحي 
وت��ط��ب��ي��ق من����اذج خ���دم���ات جديدة 
ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  ح��ل��ول  ت��ت��ب��ن��ى 
التكنولوجيا  وت��ع��ت��م��د  ب��ع��د  ع���ن 
�ضائدة  اأ���ض��ب��ح��ت  ال��ت��ي  ال��رق��م��ي��ة 
ال�ضحية  الرعاية  منظومة  �ضمن 
حتدى"كوفيد- ح��ي��ث  ال��وط��ن��ي��ة 
ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  اأن��ظ��م��ة   "19

العاملية.
وا����ض���ت���دع���ى ه����ذا ال���ت���ح���دي اإع�����ادة 
�ضبط اأف�ضل املمار�ضات يف القطاع 
الرعاية  م�������زودي  ع���ل���ى  وف����ر�����س 
اأولوياتهم  ترتيب  اإع��ادة  ال�ضحية 
امل����ري���������س لكن  ع���ل���ى  ب���ال���رتك���ي���ز 
بالتوازي مع ذلك عملت اجلائحة 
اأدى  ال���ت���ح���ول مب����ا  ك���ح���اف���ز ع���ل���ى 
التكنولوجيا  تطبيق  ت�ضريع  اإىل 
واع��ت��م��اده��ا ب�����ض��ورة اأ���ض��رع م��ن اأي 

وقت م�ضى.
التباعد  ب����اإج����راءات  ال��ت��ق��ي��د  وم���ع 
معايري  اأ�ضبحت  التي  الجتماعي 
لقدرات  امل�ضتمرة  والزيادة  ماألوفة 
الأولوية  تبقى  الطبية  املمار�ضات 
املر�ضى  ����ض���ام���ة  ن���ح���و  م���وج���ه���ة 
اأعلى م�ضتويات اجلودة يف  وتوفري 

الرعاية ال�ضحية املقدمة لهم.
و����ض���اع���دت ت��ق��ن��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ب عن 
ال�ضحية يف  الرعاية  بعد يف قطاع 
ويف  واملر�ضى  الأط��ب��اء  بني  الربط 
اأبوظبي  ���ض��رك��ة  ت��ع��د  ه���ذا الإط�����ار 
من  "�ضحة"  ال�ضحية  للخدمات 
ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  ���ض��ب��ك��ات  اأجن����ح 
اأدخلت  يف ريادة هذا البتكار حيث 
منذ عام كامل خدمة التطبيب عن 
اخلارجية يف  العيادات  ملر�ضى  بعد 
�ضهر اأبريل 2020 كخدمة دائمة 

على  الع��ت��م��اد  فيها  يكنهم  ال��ت��ي 
اأطبائهم  ل�ضت�ضارة  التكنولوجيا 
عن بعد وغريها من احلالت التي 
ملواعيد  التوجه  فيها  عليهم  يجب 
الزيارة بالفعل، مع طماأنتهم حول 
اإدارة  ال��ط��ب��ي ع��ل��ى  ال��ن��ظ��ام  ق����درة 
الأزمة وتطبيق اإجراءات ال�ضامة 

الوقائية ب�ضكل فعال" .
وقالت الدكتورة نهى اأ�ضامة �ضليمان 
طبيبة الأع�ضاب يف م�ضت�ضفى توام 
: " يعترب علم الأع�ضاب واحدا من 
على  تعتمد  التي  الطبية  املجالت 
معرفة التاريخ الطبي املف�ضل من 
امل��ري�����س واإج������راء ف��ح�����س ع�ضبي 
ب�ضورة  احل��ال��ة  لت�ضخي�س  دق��ي��ق 
املري�س  ت���ع���ري�������س  دون  ج����ي����دة، 
للخطر .. وقد ي�ضكل املر�ضى الذي 
يعانون من ح��الت ع�ضبية حتديا 
بالن�ضبة  للتطبيب عن بعد خا�ضة 
اأقوم  للمر�ضى اجل��دد .. وع��ادة ما 
على  واأحر�س  باملري�س  بالت�ضال 
فهم �ضكواه الأ�ضا�ضية بهدف تقييم 
مدى حاجته للح�ضور اإىل ا�ضت�ضارة 
فعلية .. وبالن�ضبة للمر�ضى الذين 
بدقة،  ح���الت���ه���م  ت�����ض��خ��ي�����س  مت 
بعد  ع��ن  ال�ضت�ضارة  خدمة  تعترب 
مفيدة  اخل���ارج���ي���ة  ال���ع���ي���ادات  يف 
للغاية يف التوا�ضل معهم ومتابعة 
حالتهم  ت���ط���ور  ع���ل���ى  الإ������ض�����راف 

ال�ضحية".
�ضيد  ����ض���ه���ى  ال����دك����ت����ورة  وع�������ربت 
وق�ضم  التوليد  ورئي�س  ا�ضت�ضارية 
مب�ضت�ضفى  ال���ن�������ض���اء  اأم������را�������س 
لإمكانية  حما�ضتها  عن  الكورني�س 
اإدخال من�ضات ال�ضت�ضارة عن بعد 
يف نطاق تخ�ض�ضها .. واأك��دت اأنها 
اأداة ممتازة ت�ضاعدها على مراقبة 
خا�ضة  امل���ري�������ض���ة،  ح���ال���ة  ت���ط���ور 
م��ن �ضمن  احل��وام��ل  ال��ن�����ض��اء  واأن 
الأكرث تعر�ضا للخطر  املجموعات 
يف املجتمع خال ا�ضتمرار جائحة 

"كوفيد19-" على اأر�س الواقع.

الإمارات تر�ضل طائرة م�ضاعدات اإن�ضانية اإىل اإثيوبيا

اللجنة الوطنية لالأمن البيولوجي تعقد اجتماعها الأول لعام 2021

•• اأبوظبي- وام 

46 طنا من  اأم�س طائرة م�ضاعدات حتتوي على  اأر�ضلت دولة الإم��ارات 
الو�ضع  دعم  اإط��ار  يف  اإثيوبيا،  اإىل  ال�ضحية  وامل�ضتلزمات  الغذائية  امل��واد 

الإن�ضاين يف اإقليم تيغراي.
الدولة  �ضفري  الرا�ضدي  م�ضعد  اأح������مد  �ض������امل  حم�����مد  �ضع�������ادة  وق�����ال 
بعاقات وطيدة مع  الإم��ارات  دولة  ترتب����ط   : اإثيوبيا  لدى جمه������ورية 

الر�ضيدة  القيادة  توجيهات  اإط��ار  يف  امل�ض����اعدات  ه��ذه  وت��اأت��ي  اإثيوب������يا، 
ال�ضقيقة  لل�ضعوب  والتنموية  الإن�ضانية  امل�ض�����اعدات  بتقدمي  للدولة 

وال�ضديقة.
الإن�ضانية  الأو���ض��اع  دع��م  على  الإم����ارات  دول���ة  تعمل  �ضعادته:  واأ���ض��اف 
من  الإقليم  ملعاناة  ن��ظ��راً  وذل��ك  باإثيوبيا،  تيغراي  اإقليم  يف  والتنموية 
ظروف احلرب وانت�ضار فريو�س كوفيد - 19، موؤكدا التزام الدولة بنهج 
اإن�ضاين يدعم الإغاثة الطارئة يف الدول التي حتتاج اإليها، وعلى وقوف 

العامل  �ضعوب  وكافة  اإثيوبيا  �ضعب  جانب  اإىل  وقيادتها  الإم���ارات  دول��ة 
للتغلب على اأي اأزمة اإن�ضانية.

18.3 مليون  الإم��ارات تعهدت بتقدمي مبلغ  باأن دولة  بالذكر  اجلدير 
الإثيوبية  النازحني على احل��دود  اأمريكي لدعم  5 مايني دولر  درهم 
ال�ضودانية وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العاملي واملنظمات الدولية 
 300 قرابة  حملت  طائرات   6 ت�ضيري  اأي�ضا على  الأخ��رى، كما عملت 
الإن�ضانية يف دبي  العاملية للخدمات  املدينة  الإغاثية عرب  املواد  طن من 

و�ضركائها من املنظمات الدولية.
وقدمت دولة الإمارات يف الإطار ذاته لإثيوبيا 18.5 طن من الإمدادات 
وقامت   ، كوفيد19-  جلائحة  للت�ضدي  العاملية  اجلهود  �ضمن  الطبية 
من  طنا  اأي�ضا بدعم جهود منظمة ال�ضحة العاملية يف اإثيوبيا بنقل 15 
من  العاملي  الأغذية  برنامج  عمل  تعزيز  عن  ف�ضا  الطبية،  امل�ضاعدات 
خال نقل امل�ضت�ضفى امليداين اخلا�س بعاج امل�ضابني بكوفيد19- من 

الرنويج اإىل اإثيوبيا.

•• دبي-وام

 2021 للعام  الأول  اجتماعها  البيولوجي  لاأمن  الوطنية  اللجنة  عقدت 
و  املناخي  التغري  وزي��ر  النعيمي  بلحيف  ع��ب��داهلل  الدكتور  معايل  برئا�ضة 
للجنة  الثالث  الجتماع  تو�ضيات  تنفيذ  م�ضتجدات  على  لاطاع  البيئة 
عن العام 2020، ومناق�ضة جمموعة من املوا�ضيع الهامة املتعلقة بالأمن 

البيولوجي للدولة.
اأجندة الجتماع عر�س م�ضتجدات تو�ضيات الجتماع املا�ضي ومنها  �ضملت 
مع  التعامل  ودليل  البيولوجي،  لاأمن  الوطنية  ال�ضرتاتيجية  حتديث 
النفايات البيولوجية الناقلة للعدوى – الإ�ضدار الثالث و اخلطة الوطنية 

ملكافحة الأوبئة والأمرا�س املعدية التي ت�ضيب احليوان.
و  اخلريفية  احل�ضد  ب���دودة  لاإ�ضابات  العامة  احل��ال��ة  ا�ضتعرا�س  ج��رى  و 
اجلهود املبذولة لحتواء هذه الآفة امل�ضتجدة و م�ضتجدات لقاحات كوفيد 
– 19، و الدليل الوطني املوحد ل�ضتخدام و�ضائل احلماية ال�ضخ�ضية من 
بالأمن  املتعلقة  املوا�ضيع  من  جمموعة  اإىل  بالإ�ضافة  والأوبئة،  الأمرا�س 

البيولوجي للدولة.
الوطنية  ال�ضرتاتيجية  م�ضتجدات  ا�ضتعرا�س  خ��ال  ال���وزارة  اأو�ضحت  و 

من  ال�ضرتاتيجيني  �ضركائها  مع  بالتعاون  انتهت  اأنها  البيولوجي  لاأمن 
اإعداد م�ضودة التحديث والتطوير لا�ضرتاتيجية ب�ضكل كامل.

الازمة  القدرات والمكانيات  اإىل تطوير  و يهدف حتديث ال�ضرتاتيجية 
والتحديات  احل��وادث  لل�ضيطرة على  ال�ضتجابة  و�ضرعة  ل�ضمان اجلاهزية 
منها،  والتعايف  واحتوائها  لها  وال�ضتجابة  املخاطر  واكت�ضاف  البيولوجية، 
وتعزيز عمليات اإدارة املخاطر من خال توظيف تقنيات الذكاء ال�ضطناعي 

والبتكار وال�ضتفادة من البيانات ال�ضخمة املتاحة وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل.
لو�ضائل  الوطني  الدليل  تفا�ضيل  ا�ضتعرا�س  كذلك  الج��ت��م��اع  خ��ال  مت 
مكافحة  جل��ه��ود  مهمة  نوعية  اإ���ض��اف��ة  يعترب  ال���ذي  ال�ضخ�ضية  احل��م��اي��ة 
التغري  بالتعاون والتن�ضيق بني وزارة  اإع��داده  19 وجرى  الكوفيد  فريو�س 
املناخي والبيئة وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع، وهيئة ال�ضحة يف دبي ودائرة 
ال�ضحة يف اأبوظبي، وجاء اإعداده ا�ضتجابة ومواكبة لاإجراءات الحرتازية 
املطلوبة والتي فر�ضتها جائحة كوفيد – 19، ومتا�ضياً مع التوجيهات التي 

اأطلقتها منظمة ال�ضحة العاملية.
الأقنعة  ارت��داء  اأهمية  لتو�ضيح  ار�ضادية  مرجعية  اإيجاد  الدليل  وا�ضتهدف 
تدابري  من  �ضاملة  ا�ضرتاتيجية  اإطار  يف  وطبيعتها  "الكمامات" واأنواعها 

لكبح انتقال العدوى واإنقاذ الأرواح.

مع  التعامل  دليل  م�ضتجدات حتديث  ا�ضتعرا�س  الجتماع  اأجندة  �ضملت  و 
قرار  واإ���ض��دار  اعتماده  مت  وال���ذي  للعدوى  الناقلة  البيولوجية  النفايات 
وزاري ب�ضاأنه و تعميمه على اجلهات املعنية، وي�ضمل معايري واآليات التعامل 
واملعاجلة والتخل�س من النفايات الناجتة خال الأوبئة واجلوائح املر�ضية، 
وي�ضتهدف تعزيز الوعي مبخاطر هذه النوع من النفايات وتو�ضيح املمار�ضات 

الأمنة للتعامل معها منعا لتحولها لبوؤر لتف�ضي الفريو�ضات والأمرا�س.
كانت "وزارة التغري املناخي والبيئة " قد اأعدت الدليل بالتعاون و التن�ضيق 
بالقطاع  املعنية  احلكومية  واجل��ه��ات  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة  م��ع 
اأحدث  على  الط��اع  بعد  عليه  العمل  ومت  ال��دول��ة،  م�ضتوى  على  ال�ضحي 

املعايري والتو�ضيات اخلا�ضة مبنظمة ال�ضحة العاملية.
اآف���ة دودة احل�����ض��د اخل��ري��ف��ي��ة .. اي�����ض��اح طبيعة  ومت خ���ال ال��ن��ق��ا���س ح���ول 
 353 اإىل  والتي ت�ضيب ما ي�ضل  الآف��ة  ه��ذه  انت�ضار  ال��ذي يثله  التحدي 

عائا نباتيا.
وجرى ا�ضتعرا�س اإجراءات املكافحة التي مت تطبيقها بالتعاون بني الوزارة 
وهيئة اأبوظبي للزراعة وال�ضامة الغذائية، والتي �ضملت ا�ضدار قرار وزاري 
رقم  322/ ل�ضنة 2018م ب�ضاأن تنظيم ال�ضترياد من الدول التي �ضجلت 
الر�ضاليات  خلو  لبيان  ال�ضحية  ال�ضهادة  يف  اإ���ض��ايف  بيان  وطلب  الآف��ة  بها 

الواردة من اآفة دودة احل�ضد اخلريفية، والإج��راءات املحجرية املطبقة من 
للتحقق  الزراعية  واملنتجات  الإر�ضاليات  لفح�س  الدولة  منافذ  يف  ال��وزارة 
من خلوها من هذه الآفة والآفات الزراعية التي ت�ضكل خطرا على الإنتاج 
الزراعي املحلي.. وتدريب املر�ضدين والأخ�ضائيني الزراعيني نظرياً وعملياً 
يف جميع اجلهات احلكومية املعنية بالقطاع الزراعي يف الدولة على عمليات 
عمل  ور���س  عقد  اإىل  اإ�ضافة  الفاو  من  خ��رباء  باإ�ضراف  واملكافحة  الر�ضد 
وتدريب للمزارعني للتعرف على عامات الإ�ضابة بالآفة واآليات املكافحة، 
كما مت تنفيذ م�ضوحات �ضاملة على عينات من املزارع على م�ضتوى الدولة 

خال الأعوام 2019 و2020، للتحقق من انت�ضار هذه الآفة.
الحتادي  امل�ضتوى  على  العمل  توحيد  الآف��ة  ه��ذه  مكافحة  �ضملت جهود  و 
من خال خطة متكاملة وموحدة لإدارة الآف��ة، وتكثيف برامج التوعية و 
الإر�ضاد، وتوفري م�ضتلزمات ر�ضد ومراقبة انت�ضار الآفة للمزارعني لإيجاد 
املنا�ضبة،  الحرتازية  الإج��راءات  وو�ضع  انت�ضارها  بيانات عن معدل  قاعدة 

ودرا�ضة فعالية املبيدات املتوفرة و مدى مقاومة الآفة لها.
الآف��ة ت�ضكيل فريق وطني ي�ضم خمت�ضني من  اإج��راءات مكافحة  و ت�ضمل 
ال��وزارة واجلهات املحلية املعنية بالقطاع الزراعي لتوحيد اجلهود ملكافحة 

دودة احل�ضد اخلريفية.
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اأخبـار الإمـارات
النيابة العامة للدولة حتذر من كذبة اأبريل واإطالق 

الإ�ضاعات الكاذبة التي تلحق اأ�ضرارا باملجتمع
•• اأبوظبي-وام 

رت النيابة العامة للدولة عرب ح�ضاباتها على مواقع التوا�ضل الجتماعي،   حذرّ
اإطاق  امل�ضاءلة القانونية نتيجة الجنراف وراء  من مغبة الوقوع حتت طائلة 
الإ�ضاعات الكاذبة و�ضناعة املقالب التي تلحق اأ�ضرارا باملجتمع ب�ضبب ما يعرف 
املجتمع  يف  �ضلبا  توؤثر  الإ�ضاعات  اأن  اإىل  العامة  النيابة  واأ���ض��ارت  اأبريل.  ب�كذبة 
اأن  م��وؤك��دة  ال��ع��ام،  الأم���ن  وت��ك��در  ال�ضلبية  ال���روح  وتبث  العامة  بامل�ضالح  وت�ضر 
�ضنة لكل من  القانون باحلب�س مدة ل تقل عن  يعاقب عليها  اإطاقها جرية 
اأذاع عمدا اأخبارا اأو بيانات اأو اإ�ضاعات كاذبة اأو مغر�ضة اأو بث دعايات مثرية اإذا 
كان من �ضاأن ذلك تكدير الأمن العام اأو اإلقاء الرعب بني النا�س اأو اإحلاق ال�ضرر 
بامل�ضلحة العامة، وذلك وفقا للمادة 198 مكرر من قانون العقوبات الحتادي.

موانئ اأبوظبي تفوز بجائزة العتماد الذهبي يف امل�ضوؤولية املجتمعية
•• اأبوظبي-وام

الذهبي" يف  "العتماد  بجائزة  اأبوظبي عن فوزها  اليوم موانئ  اأعلنت 
امل�ضوؤولية املجتمعية، تقديراً جلهودها امل�ضتمرة للنهو�س باأعلى معايري 
ال��ت��ك��رمي، تكون  ال���ض��ت��دام��ة وامل��م��ار���ض��ات التجارية الأخ��اق��ي��ة. وب��ه��ذا 
موانئ اأبوظبي اأول �ضركة يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط تفوز بجائزة دولية 
اآر  اإ�س  "�ضي  �ضركة  متنحها  املوؤ�ض�ضية  املجتمعية  امل�ضوؤولية  يف  مرموقة 

اإيه" التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها.
مت ال�ضركة الربيطانية املانحة للجوائز �ضهادة "العتماد الذهبي"،  وقدرّ
اإىل موانئ  املوؤ�ض�ضية،  املجتمعية  امل�ضوؤولية  التميرّز يف  اأرف��ع جوائزها يف 
اأب��وظ��ب��ي لتمكني التجارة  ال��رك��ي��زة الأ���ض��ا���ض��ي��ة يف  ُت��ع��درّ  ال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي، 
واخلدمات اللوج�ضتية العاملية، وذلك بعد اأن اأجرت جلنة العتماد تقييما 

اأربعة جمالت هي البيئة، والعمل اخلريي،  اأبوظبي يف  م�ضتقا ملوانئ 
– اإدارة  واملجتمع، ومكان العمل. وقال حممد التميمي، نائب الرئي�س 
"يوؤكد ح�ضولنا  اأبوظبي:  ال�ضحة وال�ضامة والأمن والبيئة يف موانئ 
اأبوظبي بامل�ضوؤولية املجتمعية  التزام موانئ  على هذا العتماد الذهبي 
يف  املبذولة  جهودنا  حُتدثه  ال��ذي  الإيجابي  بالتاأثري  ه  وينورّ املوؤ�ض�ضية، 
التنمية  اأه��داف  مع  ين�ضجم  مبا  اأعمالنا،  يف  امل�ضتدامة  التنمية  جم��ال 
املتحدة  الأمم  و�ضعتها  التي  امل�ضتدامة  التنمية  اأه���داف  مثل  العاملية، 
املرموق من خال هيئة  الذهبي  الت�ضنيف  ..وُيعدرّ احل�ضول على هذا 
العتماد "�ضي اإ�س اآر اإيه" التي تعد من اأبرز هيئات امل�ضوؤولية املجتمعية 
اأبوظبي ومتيزها  �ضهادًة على جناح جهود موانئ  العامل،  على م�ضتوى 
ننا من تعزيز ا�ضرتاتيجيتنا  اأف�ضل املمار�ضات العاملية، ما يكرّ يف تعزيز 

للم�ضوؤولية املجتمعية وحتقيق اأهدافنا ال�ضرتاتيجية طويلة املدى".

واأ�ضاف: "نيل التكرمي من هيئات عاملية مرموقة ل يقت�ضر على كونه 
فوائد  ��ا  اأي�����ضً لنا  م  ي��ق��درّ ولكنه  اأب��وظ��ب��ي،  م��وان��ئ  لفريق  رفيًعا  ت�ضريًفا 
اأعمالنا عرب  م�ضتقبل  اإيجابًيا يف  تاأثرًيا  اأن حُتدث  �ضاأنها  ملمو�ضة من 
على  ع��اوة  ال�ضتثمارات،  م��ن  امل��زي��د  ج��ذب  اإىل  الرامية  جهودنا  دع��م 

متكيننا من التوا�ضل مع العماء من خال طرق جديدة".
و�ضلرّطت "�ضي اإ�س اآر اإيه" ال�ضوء على �ضيا�ضات موانئ اأبوظبي وجهودها 
اأثر  بتخفيف  اخلا�ضة  امل�ضتدامة  البيئية  التدابري  تعزيز  نحو  احلثيثة 
التغري املناخي، والتي ت�ضمل ا�ضتهاك الطاقة واملياه بكفاءة، وعاقات 
ال�ضراكة اخلريية مع هيئات دولية رائدة مثل الهال الأحمر وموؤ�ض�ضة 
التدريبية  الربامج  من  الوا�ضعة  املجموعة  اإىل  اإ�ضافة  اأمنية،  حتقيق 
�ضة لارتقاء مب�ضتويات الرفاهية والتعليم  والأن�ضطة املوؤ�ض�ضية املخ�ضرّ

وال�ضحة وال�ضامة للموظفني وللمجتمع يف اأبوظبي.

الرئي�س الفرن�ضي مينح قائد العمليات امل�ضرتكة و�ضام جوقة ال�ضرف برتبة �ضابط
•• اأبوظبي- وام

اإي���ان���وي���ل ماكرون  ف��خ��ام��ة  م��ن��ح 
رئي�س اجلمهورية الفرن�ضية اللواء 
ال��رك��ن ���ض��ال��ح حم��م��د ب��ن جمرن 
امل�ضرتكة  العمليات  قائد  العامري 
بوزارة الدفاع " و�ضام جوقة ال�ضرف 
ب��رت��ب��ة ���ض��اب��ط " وال����ذي ي��ع��د من 
فرن�ضا  يف  الوطنية  الأو�ضمة  اأعلى 
فرن�ضية  ل�ضخ�ضيات  منحه  يتم  و 
جلهوده  تقديرا  وذل��ك  اأجنبية  اأو 
عاقات  ت��ع��زي��ز  يف  ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي 
بني  الع�ضكري  امل��ج��ال  يف  ال��ت��ع��اون 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
ال��ف��رن�����ض��ي��ة. وقد  واجل���م���ه���وري���ة 
�ضفري  �ضانيل  كرافييه  �ضعادة  ق��ام 
اجلمهورية الفرن�ضية لدى الدولة 
بح�ضور العقيد الركن جان مارك 
رئي�س  الع�ضكري  امللحق  لف��ال��ي��ه 
الدفاع  جم���ال  يف  ال��ت��ع��اون  مكتب 
بتقليد �ضعادة اللواء الركن �ضالح 

ب��ح�����ض��ور ع����دد م���ن ك���ب���ار �ضباط 
وزارة الدفاع يف اجلانبني.

العمليات  قائد  اأع��رب  جانبه،  من 
بالغ  ال��دف��اع عن  ب���وزارة  امل�ضرتكة 
�ضكره و تقديره للرئي�س الفرن�ضي 

و�ضام  العامري  جم��رن  بن  حممد 
�ضابط  ب���رت���ب���ة  ال�������ض���رف  ج���وق���ة 
خال حفل اأقيم على منت حاملة 
���ض��ارل دي��غ��ول الرا�ضيه  ال��ط��ائ��رات 
قباله �ضواحل دولة الإمارات وذلك 

اي���ان���وي���ل م����اك����رون ع��ل��ى منحه 
للعاقات  م��ت��م��ن��ي��ا  ال���و����ض���ام  ه����ذا 
التطور  م��ن  م��زي��دا  البلدين  ب��ني 
يلبي طموحاتهما يف  والتقدم مبا 

م�ضتقبل واعد.

خريية ال�ضارقة تقدم 53 مليون درهم كفالة لـ26 األفًا و568 يتيمًا يف 24 دولة حول العامل

اأكرث من 10 اآلف طالب وطالبة بـ102 مدر�ضة ي�ضتكملون اختبارات 
التقييم املوحد لربنامج الرتبية الأخالقية بدورته الثالثة

•• ال�شارقة-وام

يوم  مع  بالتزامن  اخلريية  ال�ضارقة  جمعية  عن  ال�ضادر  التقرير  ك�ضف   
اليتيم العربي الذي يحتفل به العامل العربي يف اجلمعة الأوىل من �ضهر 
اأبريل من كل عام اأن عدد مكفوليها من الأيتام بلغ خال العام ملا�ضي 26 
األفا و568 مكفول يف 24 دولة حول العامل وٌقدرت مبالغ الرعاية التي مت 

اإنفاقها للمكفولني خال نف�س الفرتة 53 مليون درهم.
وقال ال�ضيخ �ضقر بن حممد بن خالد القا�ضمي رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 
مبنا�ضبة يوم اليتيم العربي اإن جمعية ال�ضارقة اخلريية باعتبارها من اأوىل 
املوؤ�ض�ضات اخلريية التي اأولت م�ضروع كفالة الأيتام اهتماما بالغا ترجمة 
القا�ضمي  حممد  ب��ن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  لتوجيهات 
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة توؤكد على حجم ما قدمته ملكفوليها 
من رعاية وم�ضاندة لهم بعد فقدانهم عطف الأبوة وعما بالنهج القومي 
الذي تدعو له �ضريعة الإ�ضام والتي اأعلت �ضاأن الكافلني وجعلت ثوابهم 
عند ربهم مرافقة نبيه يف اجلنة ..م�ضريا اأن م�ضروع الكفالت يخ�ضع لآلية 
دقيقة ت�ضتهدف تقدمي رعاية متكاملة اإىل املكفولني بهدف تقدمي العون 

وامل�ضاندة لهم مبا ي�ضهم يف اعتمادهم على اأنف�ضهم.
والكفالت يف اجلمعية تقوم مبتابعة خمتلف  امل�ضاريع  اإدارة  اأن  اإىل  واأ�ضار 
والدعم  امل�ضاعدة  بتقدمي  تخت�س  فهي  املهمات  بهذه  املتعلقة  التفا�ضيل 
القيم  على  ت��اأك��ي��دا  وتاأهيلهم  رعايتهم  ب��ه��دف  املحتاجة  ال��ف��ئ��ات  جلميع 
والتفاين  والح��رتام واجلد  والتوا�ضع  كالإخا�س  الأ�ضا�ضية يف اجلمعية 
على  واحل��ف��اظ  وال�ضفافية  وال��دق��ة  واجل���ودة  والتعاطف  وامل�ضاوة  وال��ع��دل 

الأ�ضرار املتعلقة باملحتاجني.
يف  امل�ضاهمة  اإىل  ال�ضرتاتيجية  روؤيتها  يف  ت�ضتند  اجلمعية  ان  اىل  واأ���ض��ار 
اأعمال الرب  تاأمني الحتياجات الإن�ضانية ال�ضرورية وامل�ضاعدة يف حتقيق 
داخ��ل ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا ..م��ن��وه��ا ب��اأن اإدارة ال��ك��ف��الت و���ض��وؤون الأي��ت��ام يف 
اجلمعية تبحث على مدار العام عن م�ضتحقني ومعوزين لتقدمي الرعاية 
ال�ضاملة للمكفولني بالإ�ضافة اإىل �ضم الكفالت اجلديدة من اأيتام وطلبة 

علم وذوي اإعاقة ومتعففني.
يف  كبريا  م�����ض��وارا  اجلمعية  قطعت  "لقد  القا�ضمي:  �ضقر  ال�ضيخ  وت��اب��ع 
عدد  اأن  ..م�ضريا  للمكفولني"  ال�ضاملة  الرعاية  وتقدمي  الكفالة  برامج 
 2011 العام  ويف   18254 نحو   2010 عام  بلغت خال  قد  املكفولني 
23907 ويف  2012 و�ضل اإىل  21095 ويف العام  و�ضلت الأع��داد اإىل 
العام 2013 و�ضل اإىل 24600 ويف العام 2014 و�ضل اإىل 26529 
ويف العام 2015 بلغ عدد املكفولني 26943 ويف العام 2016 و�ضل اإىل 
27476 وارتقت خال العام 2017 اإىل 3047 األف مكفول فيما بلغت 
 2019 27602 وخ��ال ع��ام  2018 نحو  اأع���داد املكفولني خ��ال ع��ام 
و�ضلت العداد اإىل 26663 مكفول يف مقابل 26568 مكفول يف 24 

بلدا حول العامل خال 2020.
اجلمعية  قدمتها  ال��ت��ي  ال��رع��اي��ة  اأن  اإىل  القا�ضمي  �ضقر  ال�ضيخ  واأ����ض���ار 
برامج  وط��ورت  اليتيم  متطلبات  كافة  لتغطي  بالتنوع  ات�ضمت  ملكفوليها 
ت�ضمل  �ضحية  رعاية  بني  براجمها  وتنوعت  ورعايتهم  املكفولني  متابعة 
اجلراحية  العمليات  بتكاليف  والتكفل  املر�ضية  للحالت  ال��ع��اج  توفري 
لبع�س املر�ضى الذين ت�ضتوجب حالتهم التدخل اجلراحي وكذلك اأمناط 
الرعاية ال�ضاملة التي تت�ضمن دعم املكفول تعليميا و�ضحيا بجانب تقدمي 
اإبراز  حزمة من الأن�ضطة الثقافية والدينية والرتفيهية التي تهدف اإىل 
العديد من  اإج���راء  اأن��ه مت  الأي��ت��ام ..مبينا  املكنونة داخ��ل ه���وؤلء  امل��واه��ب 
الزيارات امليدانية برفقة اأعداد من الكافلني لتفقد الأيتام والطمئنان على 
ب�ضكل منتظم،  اإليهم  ت�ضل  الكفالة  اأن م�ضتحقاتهم من  والتاأكد  اأحوالهم 

واح�ضار اليتام لاإمارات لروؤية كفائهم.
ملا  املتربعني  اإىل  ال�ضكر  بجزيل  القا�ضمي  بن حممد  �ضقر  ال�ضيخ  وتوجه 
قدموه من م�ضاندة للجمعية �ضاهمت يف جناح م�ضروع الكفالة والو�ضول 
24 دولة حول  اأكرث من  وانت�ضاره يف  املكفولني  الكبري من  الكم  اإىل هذا 
لدورهم  وممثليها  الدولة  �ضفارات  اإىل  اجلزيل  بال�ضكر  توجه  كما  العامل 
تقدمي  ثم  وم��ن  املكفولني  اإىل  للو�ضول  اجلمعية  مهام  ت�ضهيل  يف  البارز 

الرعاية لهم.

•• اأبوظبي- وام

ا�ضتكملت عينة متثيلية من طاب املدار�س بدولة الإمارات العربية املتحدة 
املوحد  التقييم  والتا�ضع  وال�ضابع  اخلام�س  و  الثالث  ال�ضفوف  طاب  من 
اإىل  الأول  م��ن  ال��ف��رتة  ال��ذي مت عقده يف  و  الأخ��اق��ي��ة  الرتبية  لربنامج 

اخلام�س والع�ضرين من مار�س املا�ضي .
اآلف طالب وطالبة   10 اأكرث من  �ضمل  الذي   - التقييم  نتائج  و�ضت�ضاهم 
ب�102 مدر�ضة - يف دعم عملية تدري�س الربنامج وتطوير منهجه وتعزيز 

اكت�ضاب الطاب للقيم واملبادئ التي ي�ضتند اإليها .
ويقدم " برنامج الرتبية الأخاقية " منهجا مبتكرا وتفاعليا �ضمم بهدف 
العربية  الإم��ارات  دولة  والأعمار يف  ال�ضباب من خمتلف اجلن�ضيات  تنمية 
تعك�س  التي  العاملية  والقيم  باملبادئ  معرفتهم  تعزيز  خ��ال  م��ن  املتحدة 

التجارب الإن�ضانية امل�ضرتكة.
ال�ضخ�ضية  وهي  اأ�ضا�ضية  ركائز  اأربع  الأخاقية  الرتبية  برنامج  ويت�ضمن 

والأخاق، والفرد واملجتمع، والرتبية املدنية، والرتبية الثقافية.
و مت تن�ضيق الختبارات ب�ضكل وثيق مع جميع الأطراف املعنية التي ت�ضم 
والتنمية  املعرفة  وهيئة  واملعرفة  التعليم  ودائ��رة  والتعليم،  الرتبية  وزارة 
التي متثل  املدار�س  وعددا من  اخلا�س،  للتعليم  ال�ضارقة  وهيئة  الب�ضرية، 
خمتلف الفئات الطابية من املدار�س احلكومية واخلا�ضة يف خمتلف اأنحاء 

الدولة.
و قال �ضعادة حممد النعيمي مدير مكتب �ضوؤون التعليم بديوان ويل عهد 
املعلومات  املوحد يف توفري جمموعة وا�ضعة من  التقييم  "ي�ضهم  اأبوظبي: 
وال��ب��ي��ان��ات ال��دق��ي��ق��ة ح���ول م��ع��رف��ة ال���ط���اب وان��ط��ب��اع��ات��ه��م ح���ول القيم 
والأخ��اق امل�ضمولة يف املنهج، مما �ضيتيح لنا قيا�س جناح برنامج الرتبية 
الو�ضول  وا�ضتطعنا  ع���ام..  ب�ضكل  الأخ��اق��ي��ة  القيم  تعزيز  يف  الأخ��اق��ي��ة 
ب�ضامة اإىل عدد هائل من الطاب وقيا�س مدى اكت�ضابهم ملفاهيم الرتبية 

الأخاقية وانطباعها على �ضلوكياتهم بالرغم من التحديات التي يواجهها 
العامل ب�ضبب جائحة كوفيد19-." يتكون التقييم من ثاثة مناذج اختبار 
ت�ضم نحو 30 عن�ضرا مت و�ضعه خ�ضي�ضا لتقييم معرفة الطاب وفهمهم 
والر�ضوم  ال�ضور  ي�ضتخدم  و�ضلوكياتهم.. ومت تطوير بنك جديد لاأ�ضئلة 

املتحركة لتعزيز م�ضاركة الطاب وحتفيزه اإجاباتهم.
وقدم التقييم اأي�ضا اختبارا جتريبيا لل�ضخ�ضية لقيا�س الأداء، مبا يتما�ضى 
م��ع الخ��ت��ب��ارات امل��وح��دة ال��دول��ي��ة مثل ال��ربن��ام��ج ال���دويل لتقييم الطلبة 
والختبار   SSES والعاطفية  الجتماعية  املهارات  واختبارات   PISA
والختبارات   PIRLS ال��ق��راءة  م��ه��ارات  التقدم يف  م��دى  لقيا�س  ال��دويل 

.TIMMS الدولية يف العلوم والريا�ضيات
و مت اإجراء التقييم اإما عرب الإنرتنت حيث خ�ضع الطاب خلدمة مراقبة 

ب�ضرية عن بعد، اأو من خال الختبارات املبا�ضرة للطاب يف املدار�س.
وجرى تزويد املدار�س - التي اأجرت الختبارات مبا�ضرة - بجميع الأدوات 
اأجهزة  على  التقييم  الطاب  اأج��رى  حيث  ال��ازم��ني  واملراقبني  وامل��ع��دات 

لوحية مت اإعدادها وتوفريها لهذا الغر�س.
و مت حتميل تطبيق الختبار على الأجهزة اللوحية م�ضبقا وا�ضتخدامه يف 
و�ضعية عدم الت�ضال، اأي دون احلاجة لات�ضال ب�ضبكة الإنرتنت الا�ضلكية 
للمدر�ضة.. و�ضمنت جميع هذه العوامل �ضا�ضة الختبارات وتفادي امل�ضاكل 

افنية ما اأتاح للمدار�س ا�ضتكمال التقييم بنجاح.
و�ضتتلقى جميع املدار�س امل�ضاركة يف التقييم تقريرا ي�ضلط ال�ضوء على اأداء 
طابها مقارنة باملدار�س الأخرى يف نف�س الإمارة ودولة الإمارات ب�ضكل عام 

دون الك�ضف عن هوية الطاب امل�ضاركني.
2021، �ضت�ضهم النتائج يف التطوير امل�ضتمر  و متا�ضيا مع روؤية الإم��ارات 
املبتكرة،  والتعلم  ال��ت��دري�����س  مم��ار���ض��ات  ودع���م  الأخ��اق��ي��ة،  ال��رتب��ي��ة  ملنهج 
وا�ضتنباط الروؤى القيمة من خال مقارنة نتائج التقييم بنتائج التقييمات 

املوحدة الدولية.

تنمية املجتمع بدبي : لأطفال التوحد حق على املجتمع 
.. والتدخل املبكر ي�ضهم يف حتويل جمرى حياتهم

والتي  التوحد  طيف  ا���ض��ط��راب��ات 
ترتاوح �ضدتها.

املبكر حلالة  الت�ضخي�س  اأن  اأكد  و 
املنا�ضبة  اخل��ط��ط  وو���ض��ع  ال��ط��ف��ل 
حياته  جم���رى  حت��وي��ل  يف  ي�ضهم 
التعليم  يف  الن����دم����اج  ل���ه  وي��ت��ي��ح 

ي�ضاعف  القدرات،  وتطوير  املبكر 
جتاههم  امل�������ض���وؤول���ي���ة  ح���ج���م  م����ن 
النمائي،  ويح�ضن فر�س تطورهم 
العاملية  ال��درا���ض��ات  اأن  اإىل  م�ضريا 
اأظهرت اأن �ضخ�ضا ي�ضاب من بني 
باأحد  ال��ع��امل  يف  �ضخ�ضاً   68 ك��ل 

•• دبي-وام

 دعا �ضعادة اأحمد جلفار، مدير عام 
اأفراد  دبي  املجتمع يف  تنمية  هيئة 
اليوم  من  ال�ضتفادة  اإىل  املجتمع 
به  يحتفل  ال���ذي  للتوحد  ال��ع��امل��ي 
اأبريل  �ضهر  من  الثاين  يف  العامل 
اأنف�ضهم  تثقيف  يف  ع���ام،  ك��ل  م��ن 
بطبيعة ا�ضطراب التوحد، واإدراك 
امل�ضابني  الأ���ض��خ��ا���س  خ�����ض��ائ�����س 
احتياجاتهم  فهم  م��ن  للتمكن  ب��ه 
بالتايل  و  اأك��رب  ب�ضكل  وحتدياتهم 
التطور  فر�س  منحهم  و  دجمهم 

التي ي�ضتحقونها.
بهذه  ل��ه  ت�ضريح  ق��ال جلفار يف  و 
حقا  التوحد  لأط��ف��ال  اإن  املنا�ضبة 
العلم  ت��ط��ور  اإن  و  امل��ج��ت��م��ع  ع��ل��ى 
وتو�ضع الأبحاث يف جمال التدخل 

املجتمعية  وامل�����ض��ارك��ة  ال��ن��ظ��ام��ي 
الإيجابية.

الإيجابي  التعامل  " اإن   : واأ�ضاف 
لي�س  النمائية  ال���ض��ط��راب��ات  م��ع 
م�����ض��وؤول��ي��ة ج��ه��ة واح�����دة، وه���و ما 
�ضهدت  ال��ت��ي  ال��ف��رتة  ه��ذه  اأثبتته 
على  فبات  كورونا،  جائحة  انت�ضار 
املقربني  والأ����ض���خ���ا����س  الأ�����ض����رة 
بعد،  التاأهيل عن  برامج  ا�ضتكمال 
للمحافظة  ��ال  ف��عرّ ب�ضكل  وال��ع��م��ل 
ال��ط��ف��ل م��ن تقدم  ع��ل��ى م��ا حققه 
اإىل  ال��و���ض��ول  اأن  ي���وؤك���د  وه���و م���ا 
لأ�ضحاب  ممكن  و  دام���ج  جمتمع 
ال����ض���ط���راب���ات ال��ن��م��ائ��ي��ة مب���ا يف 
منظومة  يتطلب  ال��ت��وح��د،  ذل���ك 
اجتماعية متكاملة مدعمة مبظلة 
وت�ضمن  حقوقهم  حتمي  قانونية 

ح�ضولهم عليها".

الإمارات لل�ضحن اجلوي اأول ناقلة تنجح يف نقل 50 مليون جرعة لقاح كورونا اإىل 50 وجهة عامليا
•• دبي-وام

اأ�ضبحت "الإمارات لل�ضحن اجلوي" الأوىل على م�ضتوى العامل التي تنجح 
يف نقل اأكرث من 50 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد19-" على رحاتها 
ف�����ض��ا ع��ن اأك����رث م��ن 100 ط��ن م��ن امل��ح��اق��ن ع��رب ال��ع��امل ل��دع��م جهود 
العاملي يف  ال�ضحة  اق��رتاب حلول يوم  اللقاحات وذل��ك مع  تو�ضيل وت�ضليم 
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"الإمارات لل�ضحن  .. نقلت  املا�ضي  العام  اأواخ��ر  ال��دويل  التوزيع  ومنذ بدء 
اجلوي" اأكرث من 220 طنا من لقاحات "كوفيد19-" اأي ما يعادل اأكرث 
من 50 مليون جرعة على اأكرث من 150 رحلة من مواقع الإنتاج اإىل 50 
وجهة �ضمن �ضبكة خطوطها عرب دبي حيث توزعت اللقاحات على 6 اأنواع 

خمتلفة.
واأعرب نبيل �ضلطان نائب رئي�س اأول دائرة ال�ضحن يف طريان الإمارات عن 
فخر "الإمارات لل�ضحن اجلوي" بو�ضولها اإىل رقم 50 مليون جرعة لقاح 

قبل حلول يوم ال�ضحة العاملي .
كانت جهودنا طوال  عاملية م�ضوؤولة  �ضحن جوي  �ضركة  " ب�ضفتنا   : قال  و 
اأنحاء  التي نخدمها يف جميع  املجتمعات  دائما لدعم  املا�ضي موجهة  العام 
العامل خ�ضو�ضا يف الدول النامية و م�ضاعدتها على التعايف من التاأثريات 
مع  وعملنا  العاملية  اجلوي  ال�ضحن  �ضناعة  جهود  وقدنا  للجائحة  املدمرة 
دبي  عرب  ب�ضرعة  كوفيد19-  لقاحات  لتوزيع  دبي  يف  لنا  �ضريكة  منظمات 

اإىل بقية دول العامل".

جدير بالذكر اأن "الإمارات لل�ضحن اجلوي" حافظت على مرونتها وحيويتها 
حركة  ان�ضياب  على  للمحافظة  ب�ضرعة  وا�ضتجابت  اجلائحة  انت�ضار  خال 
الناقات  اأوائ��ل  من  كانت  كما  العامل  اأنحاء  جميع  يف  الأ�ضا�ضية  الب�ضائع 
اجلوية يف العامل التي ا�ضتخدمت طائرات ركاب لرحات ال�ضحن فقط من 
واملواد  والأدوي��ة  الطبية  وامل�ضتلزمات  ال�ضخ�ضية  الوقاية  معدات  نقل  اأجل 
الغذائية و�ضغلت خال عام واحد اأكرث من 27800 رحلة جوية ونقلت ما 

يزيد على 100 األف طن من ال�ضلع واملنتجات الأ�ضا�ضية.

القراءة �ضهر  خالل  الإ�ضالمية  للثقافة  زايد  نظمتها  فعاليات   10
•• اأبوظبي= وام 

فعاليات   10 م��ن  اأك��رث  الإ�ضامية  للثقافة  زاي��د  دار  نظمت 
حتت  العام  هذا  اأقيم  الذي  القراءة  ب�ضهر  احتفال  افرتا�ضية 
�ضعار" اأ�ضرتي تقراأ "، بهدف تعزيز القراءة كعادة يومية داخل 
املوظفني واملهتدين اجل��دد يف غر�س حب  الأ���ض��رة، ودع��م دور 

القراءة لدى اأبنائهم وبناتهم.
و�ضلرّطت الفعاليات ال�ضوء على اأهمية الدور الذي يلعبه الآباء 
والأمهات يف تن�ضئة جيل �ضغوف بالقراءة وحب املطالعة، ومنها 
ور�ضة بعنوان "كيف تعزز �ضغف القراءة لدى طفلك" تناولت 
اأهمية القراءة والطاع بجانب تنظيم م�ضابقة بعنوان "اأ�ضرتي 
حما�ضرة  يف  جر�س  ب��ن  حممد  الدكتور  ���ض��ارك  فيما  تقراأ" ، 

افرتا�ضية بعنوان " كيف ن�ضتمتع بالقراءة " تناول فيها اأهمية 
اإطاق  اإىل  اإ�ضافة   .. الفرد وازده��ار املجتمع  القراءة يف حياة 
" بهدف حت�ضني القدرة  "حتدي القراءة العربي لغري العرب 
الهجائية لدى طاب برنامج اللغة العربية للناطقني بغريها 
مع  التحدث  يف  مهاراتهم  وتعزيز  اللغوية  ذخريتهم  وتو�ضيع 
الآخرين وحماورتهم وت�ضجيع وحتفيز الدار�س على القراءة.

عبداهلل بن بيه يرتاأ�س اجتماعا حت�ضرييا 
لتدار�س وثيقة املواطنة احلا�ضنة للتنوع

•• الرباط-وام

بن  اهلل  عبد  ال�ضيخ  معايل  ت��راأ���س 
ال�ضلم  تعزيز  منتدى  رئي�س  بيه، 
اجتماعاً حت�ضرييا للجنة العلمية 
ال�����ض��ل��م، يف مكتب  ت��ع��زي��ز  مل��ن��ت��دى 
املغربية  ال��ع��ا���ض��م��ة  يف  امل���ن���ت���دى 

الرباط.
ال��ذي ح�ضره   - وت��ن��اول الجتماع 
���ض��ع��ادة ال�����ض��ي��خ امل��ح��ف��وظ ب���ن بيه 
الأمني العام للمنتدى واآمنة �ضعيد 
املنتدى  م��ك��ت��ب  م���دي���رة  ال�����ض��ح��ي 
بالرباط وكباُر الباحثني باملكتب - 
م�ضروع "وثيقة املواطنة احلا�ضنة 
للتنوع"، التي يعمل عليها منتدى 
ت���ع���زي���ز ال�����ض��ل��م م����ع حت���ال���ف من 
بقيادة  الكربى  الدولية  املنظمات 

التابعة  بارك"  "ويلتون  وك���ال���ة 
والكومونولث  اخل��ارج��ي��ة  ل����وزارة 
اأديان"  و"موؤ�ض�ضة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
العامة  م��ع��ايل  وق���ال  اللبنانية. 
عبد اهلل بن بيه اإنرّ انخراط املنتدى 
يف هذا امل�ضار املتعدد احللقات جاء 
مراك�س  اإع��ان  لتو�ضيات  تفعيا 
تاأ�ضيل  اإىل  دع��ا  ال��ذي  التاريخي، 
للتنوع،  احلا�ضنة  امل��واط��ن��ة  م��ب��داأ 
التي ت�ضتوعب خمتلف النتماءات، 
بالفهم ال�ضحيح والتقومي ال�ضليم 
واملمار�ضات  ال��دي��ن��ي  ل��ل��ن�����ض��و���س 
املتغريات  وبا�ضتيعاب  التاريخية 

التي حدثت يف العامل.
م معاليه جملة من التوجيهات  وقدرّ
�ضياغة  الوثيقة  ل�ضياغة  املهمة 
اإيجابية، تنطلق من رواية الت�ضامح 

ديني،  ت��راث  كل  �ضمن  والتعاي�س 
وتتفق مع روؤية النفتاح وال�ضراكة 
دولة  تنتهجها  ال��ت��ي  احل�����ض��اري��ة 
داعيا  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
اإىل التاأ�ضي�س على وثائق الت�ضامح 
مراك�س  اإع�������ان  م���ث���ل  ال����ك����ربى، 
واإعانات اأبوظبي، ووثيقة الأخوة 
الف�ضول  حلف  وميثاق  الإن�ضانية 

اجلديد.
معاليه  اط��ل��ع  مت�ضل،  ���ض��ي��اق  ويف 
منتدى  مكتب  اأع���م���ال  ���ض��ري  ع��ل��ى 
بالرباط، من خال  ال�ضلم  تعزيز 
�ضعيد  اآمنة  مته  قدرّ عر�س مف�ضل 
ال�ضحي، مديرة املكتب، ا�ضتعر�ضت 
ف���ي���ه اأه��������م ال�����ربام�����ج واخل���ط���ط 
اخلم�س  لل�ضنوات  ال�ضت�ضرافية 

املقبلة.



اجلمعة   2  إبريل   2021  م   -   العـدد   13205  
Friday    2  April   2021   -  Issue No   13205

04

اأخبـار الإمـارات

�أقامها م�ست�سفى �لإمار�ت جمري� للتي�سري على �ل�سكان و�لر�غبني بال�سفر

  خيمة لفح�س كورونا بال�ضيارة يف دبي والنتائج خالل 12 �ضاعة  
•• دبي -الفجر

جمريا  الإم���ارات  م�ضت�ضفى  اأعلن 
عن افتتاح خيمة جمهزة للفح�س 
ال�ضريع لفريو�س كورونا امل�ضتجد 
ال�ضيارة  داخ����ل  "كوفيد19-" 
الراغبني  على  للتي�ضري  دب���ي،  يف 
 PCR ب��احل�����ض��ول ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج

واملقبلني على ال�ضفر.
وقال الدكتور مايكل فقيه الرئي�س 
م�ضت�ضفيات  ملجموعة  التنفيذي 
اجلديدة  اخليمة  اإن   : الإم�����ارات 
الإمارات   م�ضت�ضفى  مقابل  اأقيمت 
يف منطقة جمريا على ال�ضاطىء، 
ل���ض��ت��ق��ب��ال امل���راج���ع���ني، واإج������راء 
 ،)PCR( الأن��ف  م�ضحة  فح�س 

وهم يف �ضياراتهم.
اجل���دي���دة  اخل���ي���م���ة  اأن  واأو������ض�����ح 
 2000 ا�ضتيعابية  بطاقة  اأقيمت 
ف��ح�����س ي��وم��ي��ا، ولت��ت��ع��دى فرتة 
توفريا  م��ع��دودة،  دق��ائ��ق  الفح�س 

لراحة املراجعني. 
وذك����ر ال��دك��ت��ور م��اي��ك��ل ف��ق��ي��ه اأن 
�ضريع،  ب����اإن����ه  ي��ت��م��ي��ز  ال���ف���ح�������س 
واآم����ن وخ����اٍل م��ن امل��ت��اع��ب، حيث 
حلظة  م��ن  مبا�ضرة  اإج�����راوؤه  يتم 
جمع  م���ن���ط���ق���ة  اإىل  ال������دخ������ول 

امل�ضحات.
يح�ضل  ���ض��وف  امل���راج���ع  اإن  وق����ال 
بال�ضيارة  ال��ف��ح�����س  ن��ت��ي��ج��ة  ع��ل��ى 
نف�ضه   اليوم  يف  �ضاعة   12 خال 
�ضهادة  ي�ضدر  املركز  اأن  اىل  لفتا 

امل��ع��ت��م��دة دول���ي���ا، وامل��رخ�����ض��ة من 
اجلهات ال�ضحية يف الدولة.

للراغبني  موثقة  )كوفيد19-(  
يف ال�ضفر.

يجري  امل�����ض��ت�����ض��ف��ى  اأن  اىل  ي�����ض��ار 
التقنيات  ب�����اإح�����دث  ال���ف���ح���و����س 

حمالت تفتي�ضية لبلدية دبي على امل�ضتودعات الغذائية ا�ضتعدادًا لرم�ضان
•• دبي- وام

تعتزم بلدية دبي تنظيم حمات خال �ضهر رم�ضان الف�ضيل للتاأكد 
م��ن م���دى ا���ض��ت��ي��ف��اء امل��وؤ���ض�����ض��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ب����الإج����راءات الحرتازية 
اأوقات  ويف  املختلفة  البيع  مبنافذ  خا�ضة  التزاحم  وتفادي  والوقائية 
بنقل وتخزين  ال�ضرتاطات اخلا�ضة  التحقق من  ال��ذروة ف�ضا عن 

وحت�ضري وعر�س املنتجات واملواد الغذائية.
اإن  بالبلدية  ال��غ��ذائ��ي  التفتي�س  م��دي��ر  ال��ط��اه��ر  علي  �ضلطان  ق��ال  و 
على  الكرمي  ال�ضهر  حلول  قبل  حملة  �ضت�ضمل  التفتي�ضية  احلمات 
امل�ضتودعات الغذائية �ضرتكز على املنتجات الغذائية التي يكرث تداولها 

اإ�ض�����افة  الغذائية  ال�ضامة  ملعايري  مطابقتها  ل�ضمان  رم�ضان  يف 
البيع  منافذ  على  الف�ضيل  ال�ضهر  م�ضتهل  يف  تبداأ  دوري��ة  حملة  اإىل 
اللتزام  من  للتاأكد  الهايربماركت  و  ال�ضتهاكية  املجمعات  مث����ل 
الغذائية  امل��واد  وبيع  وعر�س  تخزين  خ��ال  ال�ضحية  بال�ضرتاطات 
���ض��ام��ة املنتجات  ب��ه��دف ���ض��م��ان  امل��ت��داول��ة و حملة ع��ل��ى الأ���ض�����������������واق 
عدم  ح��ال  يف  التل������ف  �ض�����ريعة  ع���ادًة  تكون  التي  الطازجة  الغذائية 
ال�ضامة  ل�ضرتاطات  وف���قا  وت�����داولها  وتخزين����ها  بعر�ضها  اللتزام 

الغذائية.
واأو����ض���ح ال��ط��اه��ر اأن����ه م���ن م��ن��ط��ل��ق احل���ف���اظ ع��ل��ى ال�����ض��ح��ة العامة 
يزداد  ال��ت��ي  و  اجل��اه��زة  الأغ��ذي��ة  �ضامة  م��ن  وال��ت��اأك��د  للم�ضتهلكني 

اإكمال جميع ال�ضتعدادات الازمة  ا�ضتهاكها يف وجبات الإفطار مت 
هذه  واإع����داد  حت�ضري  موؤ�ض�ضات  على  التفتي�س  و  ال��زي��ارات  بتكثيف 
التزام  م��ن  وال��ت��اأك��د  املتخ�ض�ضة  التفتي�س  ف���رق  ق��ب��ل  م��ن  ال��وج��ب��ات 
العاملني على تقديها بالنظافة ال�ضخ�ضية وارتداء القفازات وغطاء 

الراأ�س وتوفر بطاقات ال�ضحة املهنية لديهم .
تاأهيل  بداأ من خال  املبارك  ل�ضهر رم�ضان  التح�ضري  اأن  اإىل  واأ�ضار 
وتهيئة فرق التفتي�س الغذائي وتنظيم عملية زيارات املتابعة امليدانية 
ملواقيت  املناوبة  بنظام  عمل  جمموعات  �ضمن  الغذائية  للموؤ�ض�ضات 
التاأكد م��ن الل��ت��زام الكامل  ال��ي��وم بهدف  ال���دوام على م��دار  وردي���ات 

بتطبيق اأف�ضل معايري ال�ضامة الغذائية .

. ك��م��ا مت حت��دي��د ���ض��اع��ات ال��ع��م��ل ال��ر���ض��م��ي��ة جل��م��ي��ع ف���رق التفتي�س 
وتوزيعهم على مناوبات خمتلفة مبا يتنا�ضب مع �ضاعات العمل خال 
ا�ضتعداد  م��ن  وال��ت��اأك��د  املختلفة  الغذائية  للموؤ�ض�ضات  رم�ضان  �ضهر 
فريقي الباغات وتق�ضي الأمرا�س املنقولة عرب الغذاء ل�ضهر رم�ضان 
املبارك لتلقي باغات اجلمهور على مدار 24 �ضاعة يومياً الواردة اإىل 

مركز الت�ضال ببلدية دبي.
واأهاب الطاهر باجلمهور الكرمي التوا�ضل مع مركز الت�ضال ببلدية 
دبي على الرقم 800900 على مدار 24 �ضاعة يوميا يف حال وجود 
ماحظات اأو باغات على املوؤ�ض�ضات الغذائية واأي�ضاً لا�ضتف�ضار حول 

ال�ضرتاطات ال�ضحية املختلفة واخلا�ضة ب�ضامة الأغذية.

الإمارات والأردن وهولندا تت�ضدى مًعا للتحديات التي تواجه اأمن املياه والطاقة والغذاء
•• دبي-وام

ال�����ض��وء على  اأج���ل ت�ضليط  ت��ت��ع��اون دول���ة الإم�����ارات والأردن وه��ول��ن��دا م��ن 
التحديات التي تواجه اأمن املياه والطاقة والغذاء، وذلك من خال اإك�ضبو 
2020 دبي، اأول اإك�ضبو دويل ت�ضت�ضيفه منطقة ال�ضرق الأو�ضط واأفريقيا 

وجنوب اآ�ضيا يف الفرتة من 1 اأكتوبر 2021 اإىل 31 مار�س 2022.
الرفيعة  وال��غ��ذاء  والطاقة  املياه  قمة  بعقد  الثاث  ال��دول  جهود  ج  و�ضُتتورّ
امل�ضتوى �ضمن فعاليات اإك�ضبو 2020 دبي يومي 19 و20 يناير 2022 - 

و�ضيتم تاأكيد ذلك لحًقا - وذلك بالتزامن مع اأ�ضبوع اأبوظبي لا�ضتدامة.
ملواجهة  العملية  احل��ل��ول  واق���رتاح  ال�ضيا�ضات  و�ضع  ب��ني  القمة  و�ضتجمع 
التحديات املرتبطة باملياه والطاقة والغذاء باعتبار اأن املياه والطاقة والغذاء 
التنمية  الب�ضر وحتقيق  عنها ل�ضتمرار حياة  التي ل غنى  امل��وارد  اأه��م  هم 
املوارد  هذه  توافر  يهدد  كبرًيا  حتدياً  املناخية  ات  التغريرُّ ومُتثِّل  امل�ضتدامة، 
ع  والتو�ضرُّ العامل  �ضكان  عدد  ارتفاع  ي��وؤدي  بينما  البع�س،  ببع�ضها  املرتبطة 
احل�ضري املتزايد اإىل مزيد من ال�ضغوط. ولتوفري الغذاء ل�ضكان العامل، 
 ،2050 10 مليارات ن�ضمة بحلول عام  اإىل نحو  اأن ي�ضل عددهم  املتوقع 
النادرة  الطبيعية  امل��وارد  اإدارة  اأج��ل  تت�ضافر اجلهود جميعها من  اأن  يجب 

بكفاءة، وهو اأمر ُيثِّل حتدًيا لوجود اجلن�س الب�ضري باأكمله.
وقالت معايل رمي بنت اإبراهيم الها�ضمي وزيرة دولة ل�ضوؤون التعاون الدويل 
التنمية  لأه��داف  الوطنية  اللجنة  رئي�س  دبي   2020 لإك�ضبو  العام  املدير 
تقنيات  ح��ي لابتكار يف جم��ال  الإم�����ارات خمترب  دول���ة  " اإن  املُ�����ض��ت��دام��ة: 
اإنتاج الأغذية يف املناخات اجلافة، واإك�ضبو 2020 دبي، ب�ضفته ملتقى عامليا 

�ضا لتقدمي حلول للتحديات الأكرث اإحلاحا التي تواجهنا، يوفر لدولة  مكرَّ
وتنفيذ  تطوير  �ضبيل  يف  للتعاون  هامة  فر�ضة  والأردن  وهولندا  الإم���ارات 

حلول مبتكرة يكننا م�ضاركتها مع العامل".
التزامنا  اأي�ضا  التعاون الثاثي الأط��راف  " يج�ضد هذا  واأ�ضافت معاليها: 
اجلماعي  العمل  ع��رب  باأننا  الرا�ضخة  وقناعتنا  للحدود  العابر  بالتعاون 
يكننا حتقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة، وهو ما يوؤدي اإىل �ضنع م�ضتقبل 

اأكرث نظافة واأمنا و�ضحة للجميع بحلول العام 2030".
من جانبها، قالت معايل مرمي بنت حممد �ضعيد حارب املهريي وزيرة دولة 
لاأمن الغذائي واملائي: " تت�ضارك الأردن والإمارات وهولندا يف العديد من 
التحديات التي تتعلَّق باأمن املياه والطاقة والغذاء. لذا، اأ�ضبح من ال�ضروري 
التعاون وتبادل املعارف واخلربات يف هذه املجالت حتى ن�ضتطيع ال�ضتفادة 
املياه  "قمة  وُتَعد  املمكنة.  النتائج  اأف�ضل  امل�ضرتكة يف حتقيق  من اخل��ربات 
اإك�ضبو  فعاليات  �ضمن  اأ�ضا�ضًيا  عن�ضًرا  امل�ضتوى  رفيعة  والغذاء"  والطاقة 
2020 دبي. ومن خالها، �ضت�ضتطيع الدول امل�ضاركة ر�ضم خارطة طريق 

للتعاون من اأجل �ضمان اأنظمة م�ضتدامة".
م��ن ناحيتها ق��ال��ت م��ع��ايل ه��ال��ه زوات����ي، وزي���رة ال��ط��اق��ة وال����رثوة املعدنية 
الأردنية: " اإن التكامل بني قطاعي الطاقة واملياه يعمل على حت�ضني كفاءة 
اكفاأ  ب�ضكل  ال��زراع��ة  ق��ط��اع  احتياجات  يلبي  مب��ا  وامل��ي��اه  الطاقة  ا�ضتخدام 
واأف�ضل ويوؤدي اإىل حتقيق م�ضاعي الدول يف جمالت الأمن املائي والغذائي 

والطاقة".
من جهتها قالت �ضيغريد كاغ، وزيرة التجارة اخلارجية والتعاون الإمنائي 
يف هولندا: " يتطلَّب توفري املياه والطاقة والغذاء للجميع، على ال�ضعيدين 

�ضات  واملوؤ�ضَّ وال�ضركات  احلكومات  بني  الوثيق  التعاون  والعاملي،  الإقليمي 
امل�ضرتكة  الأب��ح��اث  و�ضت�ضهم  ُم�ضتدامة.  حلول  تقدمي  اأج��ل  م��ن  العلمية 
املياه  لتوفري  والإقليمية  الوطنية  ال�ضيا�ضات  و�ضع  يف  املختلفة  ال��دول  بني 

والطاقة والغذاء لاأجيال القادمة".
دويل يف  دب��ي كمحفل   2020 اإك�ضبو  دور  تعزيز  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  ���ض��اأن  وم��ن 
دة املُتعلِّقة بهذه املوارد الأ�ضا�ضية الثاثة،  ت�ضليط ال�ضوء على امل�ضكات املُعقَّ
بالإ�ضافة اإىل التاأكيد على اأهمية العمل امل�ضرتك، مبا يف ذلك تطبيق نهج 
املُ�ضتدامة  التنمية  اأه���داف  حتقيق  ن�ضتطيع  حتى  امل���وارد،  لإدارة  متكامل 

بحلول عام 2030.
التي  نوعها  م��ن  الأوىل  امل��ب��ادرة  والغذاء"  وال��ط��اق��ة  امل��ي��اه  "قمة  و�ضتكون 
الازمة  والإقليمية  الوطنية  بال�ضيا�ضات  املُتعلِّقة  الإج����راءات  على  ��ز  ُت��ركِّ
احلكومات  بني  وال�ضراكات  الأ�ضعدة.  جميع  على  التحديات  هذه  ملواجهة 
�ضات العلمية واملجتمعات اأمر �ضروري يف م�ضاعينا ل�ضمان  وال�ضركات واملوؤ�ضِّ
احلا�ضر  الوقت  يف  وتوافرها  النادرة  امل��وارد  هذه  وا�ضتدامة  وكفاءة  فعالية 
ويف امل�ضتقبل. و�ضيظل ال�ضباب هم العن�ضر الأهم الذي يجب الرتكيز عليه 
ال�ضباب  و�ضيكون  الكربى.  العاملية  التحديات  هذه  ملواجهة  التخطيط  عند 
يف طليعة جميع الأن�ضطة التي يتم ال�ضطاع بها كجزء من اتفاق التعاون 
القمة والذي  الثاث على هام�س  الدول  الذي �ضيتم توقيعه بني  امل�ضرتك 

ياأتي يف اإطار مواجهة التحديات املتعلقة بالأمن والغذاء والطاقة .
2022، �ضتنطلق حمات  وخال املرحلة التي ت�ضبق عقد القمة يف يناير 
التحديات  على  الوقوف  بهدف  الثاث  ال��دول  من  كل  يف  تفاعلية  �ضبابية 
م ما ت�ضفر عنه هذه اجلهود من  املُتعلِّقة باأمن املياه والطاقة والغذاء، و�ضُتقدَّ

نتائج اإىل القادة العامليني اأثناء فعاليات القمة. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، �ضيتم 
الإعان عن �ضفراء ال�ضباب �ضمن برنامج القمة.

م�ضروع  هولندا  ن  �ضُتد�ضِّ املوؤمتر،  اأثناء  �ضتجري  التي  للمناق�ضات  وتعزيًزا 
�ضات بحثية واأكاديية من الدول الثاث  تعاون بحثي م�ضرتك ي�ضم موؤ�ضَّ
 Wageningen حتت قيادة وتن�ضيق ائتاف هولندي يتاألَّف من جامعة
واملنظمة   Deltares وم��ع��ه��د   University & Research
م�ضوؤوًل  �ضيكون  وال��ذي   ،/TNO/ التطبيقي  العلمي  للبحث  الهولندية 
والوطني  الإقليمي  امل�ضتوى  ديناميكية على  ُنُظم  عن تطوير ثاثة مناذج 
يف  الزراعية  للبحوث  الوطني  املركز  من  باحثني  اإىل  اإ�ضافة  واحل�ضري. 
الأردن واملركز الدويل للزراعة امللحية يف دولة الإمارات واآخرين. و�ضُتعَر�س 
النقا�ضات  خ��ال  م��ن  وذل��ك  القمة،  خ��ال  والتحليل  النمذجة  خم��رج��ات 

واملحاكاة التفاعلية لل�ضيا�ضات.
وي���اأت���ي الإع�����ان ع��ن الت���ف���اق ال��ث��اث��ي وال��ق��م��ة ب��ع��د ي���وم م��ن "حمادثات 
ا�ضتك�ضاف  بهدف  دبي   2020 اإك�ضبو  نظمها  فعالية  وهي  املياه"،  اإك�ضبو: 
ننا من اأن نحافظ لأجيال امل�ضتقبل على هذا املورد الازم  ال�ضبل التي مُتكرّ
والقت�ضادات  للح�ضارات  حياة  �ضريان  اأي�ضا  يعد  والذي  احلياة،  ل�ضتمرار 

واملجتمعات.
وقد كانت "حمادثات اإك�ضبو: املياه" الأخرية يف �ضل�ضلة من ع�ضر حمادثات 
موؤثِّرين،  فكر  وق��ادة  �ضيا�ضات  �ضنرّاع  جمعت  متخ�ض�ضة،  مو�ضوعات  حول 
بالإ�ضافة اإىل غريهم من امل�ضاركني يف اإك�ضبو 2020 دبي واجلمهور، وذلك 
بهدف ر�ضم مامح املحتوى املُلهم والنقا�ضات الهادفة التي �ضُتجرى يف اإطار 

فعاليات اإك�ضبو 2020 دبي.

�ضرطة اأبوظبي تختتم فعاليات �ضهر القراءة باإطالق املكتبة الذكية للخم�ضني

ال��ن��ف�����س وحتفز  ال��ث��ق��ة يف  وزي�����ادة 
عملية الإبداع . 

ت�ضمنت  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأن  اأو����ض���ح  و 
"األهمني بقراءتك" بفكرة  مبادرة 
عنوان  حت��ت��وي  ا���ض��ت��م��ارة  ت�ضميم 
ال���ك���ت���اب وم���ل���خ�������س م��ب�����ض��ط عن 
للقراءة  م��ق��رتح��ة  وك��ت��ب  ال��ك��ت��اب 
العام  خال  املقروءة  الكتب  وعدد 
املكتبة  وزي����ارات  ال��ق��راءة  وو�ضيلة 

ت�ضجع علي القراءة وتدعم الوعي 
مببادئ ومعايري العلم والتعلم

واثنى على م�ضاركة جميع قطاعات 
الفعاليات  يف  اأب���وظ���ب���ي  ���ض��رط��ة 
انطاقا من حر�ضها على الإ�ضهام 
اأهداف  الرائد يف حتقيق  بدورها  
العلم  وتر�ضيخ  امل�ضتدامة  التنمية 
العقلية  امل��ه��ارات  وتنمية  واملعرفة 
وال���ت���ع���ل���م م����ن جت������ارب الآخ����ري����ن 

•• اأبوظبي-الفجر

فعاليات  اأبوظبي  �ضرطة  اختتمت 
املكتبة  ب����اإط����اق  ال����ق����راءة  ���ض��ه��ر 
عام  مع  تزامنا  للخم�ضني  الذكية 
"اأ�ضرتي  ���ض��ع��ار  وحت���ت  اخلم�ضني 
ال�ضرطية  املتابعة  ب����اإدارة   " ت��ق��راأ 

والرعاية الاحقة. 
ال���دك���ت���ور جمال  ال��ع��م��ي��د  واأك�������د 
رئ����ي���������س جلنة  ال���ن���ق���ب���ي  حم����م����د 
يدعم  م���ن  اأن  وال����ق����راءة  الأدب������اء 
تبني  اأجيال  بناء  يدعم  ال��ق��راءة.. 
�ضهر  واأن  الإمارات"  م�ضتقبل   "
ال����ق����راءة ي��ع��د اأول����وي����ة رئ��ي�����ض��ة يف 
ال�ضنوية  اأب��وظ��ب��ي  �ضرطة  اأج��ن��دة 
مع  الجتماعية  للروابط  تعزيزاً 
اأهمية  م���ن  وان��ط��اق��ا  امل��وظ��ف��ني 
لارتقاء  وامل��ع��رف��ة  الثقافة  ن�ضر 
ال�ضرتاتيجية  وحتقيق  باملجتمع 
اجيال  ل�ضنع  وال��ه��ادف��ة  الوطنية 
مبادرات  عرب  من  والنماء  العطاء 

وجتربة التاأليف وجمال الهتمام 
غ���ري حياتك  وك���ت���اب  ال����ق����راءة  يف 
واي�������ض���ا ت��ف��ع��ي��ل ����ض���اع���ة ال����ق����راءة 
للمنت�ضبني ون�ضر مقولت القيادة 
القراءة  ع��ل��ى  امل��ح��ف��زة  ال��ر���ض��ي��دة 
ن�����ض��ي��ة ق�ضرية  ر���ض��ائ��ل  واإر�����ض����ال 
ل��ل��م��وظ��ف��ني حت��ف��ز ع��ل��ى الإط����اع 

على الكتب الهادفة واملفيدة.
ا���ض��ت��م��ل��ت ع��ل��ى ع��ق��د جل�ضات  ك��م��ا 
 " لأرت��ق��ي  " اق���راأ  بعنوان  للقراءة 
الجتماعي  الدعم  مركز  ونفذها 
ب�����ض��رط��ة اأب���وظ���ب���ي واأي�������ض���ا عقد 
جم�����ال�����������س ������ض�����رط�����ة اأب�����وظ�����ب�����ي 
كتاب  مب���ن���اق�������ض���ة  الف����رتا�����ض����ي����ة 
ح�ضن  د  للرائد  الخ��رية  املحاولة 
ا�ضتعر�ضت  ف��ي��م��ا  ال��ب�����ض��ر  ع���ل���ي 
كتاب  اجلنيبي  با�ضمة  الأ���ض��ت��اذة  
ا�ضتثنائية  ح��ي��اة  اإن�����ض��اء  ت�ضتطيع 
كما عقدت ور�ضة عمل غذي عقلك 
واي�ضا  البلو�ضي  ي��ا���ض��ر  ل��اأ���ض��ت��اذ 
ع��م��ل وحما�ضرات  ور����س  ع��ق��د  مت 

كتيبات  وت������وزي������ع  وم����ل����ت����ق����ي����ات 
ل�ضعار  معربة  ر�ضومات  وت�ضميم 
الن�ضر  جانب  اإىل  تقراأ"  "اأ�ضرتي 
يف  الجتماعي  التوا�ضل  مبن�ضات 
و�ضائل  وخمتلف  اأبوظبي  �ضرطة 

الإعام .
وحث رئي�س جلنة الدباء والقراءة 
توجيه  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  امل��ن��ت�����ض��ب��ني 
اأبنائهم ل�ضتغال الإجازة احلالية 
واملفيدة  ال��ه��ادف��ة  ال��ك��ت��ب  ب���ق���راءة 
معرفتهم  زي����ادة  يف  ت�ضهم  وال��ت��ي 
مو�ضوعات  اخ���ت���ي���ار  خ�����ال  م����ن 
للقراءة  وق����ت  واف�������ض���اح  ال����ق����راءة 
لتو�ضيح  وت�����ض��ج��ي��ع��ه��م  ي���وم���ي���اً  
وامتام  للقراءة  اليومية  خططهم 
الكتب التي خططوا لقراءتها مع  
اأدبية  تر�ضيح  كتب تغطي جوانب 
املتنوعة  ال��ت��ج��ارب  ت��ع��زز  خمتلفة 
�ضخ�ضياتهم  وت�������ض���ق���ل  وت���ن���م���ي 
والهتمام مبناق�ضتهم حول الكتب 

املختلفة

موؤ�ض�ضة طريان الإمارات اخلريية تدعم اأطفال التوحد للعودة اإىل بيئة التعلم يف ظل كورونا
•• دبي-وام 

ال�����ض��وء على  �ضلطت م��وؤ���ض�����ض��ة ط����ريان الإم������ارات اخل��ريي��ة 
ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي واج��ه��ه��ا اأط��ف��ال ال��ت��وح��د ح���ول ال��ع��امل العام 
يكن  ال��ذي  املهم  ال��دور  "كورونا" و  جائحة  نتيجة  املا�ضي 
اأن تلعبه املوؤ�ض�ضات التعليمية اخلا�ضة ل�ضمان حتقيق هوؤلء 
الأطفال لآمالهم من خال توفري الفر�س اأمامهم للو�ضول 
اإىل الربامج واملوارد التي يحتاجونها وذلك تزامنا مع اليوم 

العاملي للتوعية بالتوحد.
دع��م مركز  الإم���ارات اخلريية على  وعملت موؤ�ض�ضة ط��ريان 
متويل  يف  موؤخرا  و�ضاهمت   2012 عام  منذ  للتوحد  �ضيف 
قدم  األ���ف   20 م�ضاحتها  البالغة  احل��دي��ث��ة  م��راف��ق��ه  اإن�����ض��اء 

مربعة ل�ضتيعاب ودعم اأكرث من 100 طفل .

لتلبية   2019 يناير  يف  اجل��دي��د  م��ق��ره  اإىل  امل��رك��ز  وانتقل 
متطلبات التعليم اخلا�ضة باأطفال التوحد وما لبث اأن اأغلق 
للحد  الح��رتازي��ة  والإج�����راءات  بالتعليمات  ال��ت��زام��اً  اأب��واب��ه 
�ضكل حتديا حقيقيا  ال��ذي  "كوفيد19-" الأم��ر  انت�ضار  من 

لأطفال التوحد الذين يف�ضلون ال�ضتقرار.
للتوحد  �ضيف  مركز  فريق  كر�س   .. الإغ���اق  ف��رتة  وخ��ال 
ج����ه����وده ل���دع���م اأول�����ي�����اء الأم���������ور وت���وج���ي���ي���ه���م م����ن خال 
تلبية  يف  للم�ضاعدة  واآم��ن��ة  عملية  واأن�ضطة  ا�ضرتاتيجيات 
الحتياجات احل�ضية واحلركية لأطفالهم اأثناء تواجدهم يف 
املنازل عاوة على تقدمي التعليمات لهم عرب النرتنت كلما 

اأمكن ذلك.
للتوحد  �ضيف  فريق مركز  ..�ضاعد  للمركز  العودة  بدء  ومع 
الأطفال على ا�ضتئناف اأن�ضطتهم التعليمية بنجاح من خال 

اإىل  الطاب  تق�ضيم  خاله  مت  �ضهرين  مل��دة  خا�س  برنامج 
و  ال��ف��ردي��ة  الأن�ضطة  على  الرتكيز  م��ع  خمتلفة  جمموعات 
للتخفيف  وال�ضلوكيات  الروتني  وممار�ضة  املبا�ضر  التدري�س 

من قلق الطلبة لدى عودتهم اإىل البيئة التعليمية.
على  املجتمع  تنمية  وزارة  م��ع  للتوحد  �ضيف  مركز  ويعمل 
اإ���ض��اف��ة خ��دم��ت��ني ج��دي��دت��ني ه��م��ا ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي وتعليم 
النخراط  من  بالتوحد  امل�ضابني  لتمكني  احلياتية  املهارات 

يف �ضفوف القوى العاملة ب�ضكل منتج.
يف  تاأ�ض�س  ال��ذي   - للتوحد  �ضيف  مركز  مرافق  دع��م  وي�ضكل 
- واحدا  تعليمي خا�س غري ربحي  2010 وه��و مركز  ع��ام 
التي تدعم  الإم��ارات اخلريية  من م�ضاريع موؤ�ض�ضة ط��ريان 
امل��ج��ت��م��ع��ات م���ن خ����ال ت���زوي���د الأط����ف����ال ب��ف��ر���س لتحقيق 

اإمكاناتهم الكاملة.

�ضم�ضة بنت حمدان: الإمارات منوذج ملهم يف دمج اأ�ضحاب الهمم

�ضدور العدد 567 من جملة اجلندي

•• اأبوظبي-وام

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو  ح���رم  اأك����دت   
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة �ضمو ال�ضيخة �ضم�ضة 
ب��ن��ت ح��م��دان ب��ن حم��م��د اآل ن��ه��ي��ان ال��رئ��ي�����س الفخري 
الإمارات  دول��ة  اهتمام  اأن  للتوحد،  الإم����ارات  جلمعية 
العربية املتحدة باأ�ضحاب الهمم جعلها منوذجاً ملهماً 
املجتمع،  ال��ت��وح��د منهم يف  ف��ئ��ة  ول���ض��ي��م��ا  يف دجم��ه��م 
ال�ضرتاتيجيات  و�ضع  اإىل  الدائم  الدولة  �ضعي  واأب��رز 
واملبادرات التي توفر لهم كل مقومات احلياة الكرية 

والأ�ضا�ضية.
العاملي  اليوم  وقالت �ضموها - يف ت�ضريح لها مبنا�ضبة 
للتوحد الذي ي�ضادف الثاين من اأبريل من كل عام - : 
" اإن الهدف الأ�ضا�ضي الذي ت�ضعى الدولة اإىل حتقيقه 
القدرات  وتعزيز  الهمم  اأ�ضحاب  من  اأبنائها  رعاية  هو 
واإظ���ه���اره���ا للمجتمع  ل��دي��ه��م  ال��ك��ام��ن��ة  والإم���ك���ان���ي���ات 

والعامل لتمكينهم من الندماج يف �ضوق العمل ب�ضورة 
الة". كاملة وفعرّ

واأ�ضافت : " حتر�س جمعية الإمارات للتوحد من خال 
عرب  �ضواء  للتوحد  العاملي  اليوم  فعاليات  يف  امل�ضاركة 
اإقامة الفعاليات وم�ضاركة اجلهات الأخرى اأو من خال 
املبادرات التعاونية واملبتكرة على الإ�ضهام يف توفري بيئة 
منا�ضبة لدمج اأ�ضحاب الهمم من ذوي التوحد، وتفعيل 
والتن�ضيق مع  بالتعاون  اإمكانياتهم  تعزز  التي  الربامج 
اجلمهور  مع  التفاعل  لتعزيز  املجال،  هذا  يف  ال�ضركاء 

وال�ضركاء وموؤ�ض�ضات احلكومة الحتادية".
املوؤ�ض�ضات  تفاعل  ت�ضريحها،  ختام  يف  �ضموها  وثمنت 
ال��ع��ام��ل��ة يف  الر�ضمية واجل��ه��ات  وال���دوائ���ر  احل��ك��وم��ي��ة 
اهتمام جميع  اأن ذلك يج�ضد  واأك��دت  القطاع اخلا�س، 
اأبناء املجتمع من مواطنني ومقيمني واإدراكهم ووعيهم 
الإبداع  اإىل  و�ضوًل  الإيجابي  بالدمج  التفاعل  باأهمية 

والتطور بجميع اأ�ضكاله وجمالته.

•• اأبوظبي-وام

بدولة  الدفاع  ل��وزارة  التابعة  )اجلندي(  جملة  اأ�ضدرت 
ابريل  ل�ضهر  الإمارات العربية املتحدة عددها رقم 567 
تناول  وال��ذي  والإجنليزية،  العربية  باللغتني   2021
عدداً من الق�ضايا واملو�ضوعات احليوية واأهم الفعاليات 
امل�ضلحة  ال���دف���اع وال����ق����وات  ب������وزارة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  والأخ����ب����ار 

الإماراتية.
وج���اءت »كلمة اجل��ن��دي« حت��ت ع��ن��وان »ع��ام اخلم�ضني.. 
اإرادة وعزية« حيث قالت فيها: "اإن عام اخلم�ضني الذي 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأعلنه 
احتفاء   2021 لعام  "حفظه اهلل" �ضعاراً  الدولة  رئي�س 
بالذكرى اخلم�ضني لتاأ�ضي�س دولة الإمارات يحمل الكثري 
م��ن امل��ع��اين وال���دللت امل��ع��ربة، ففي ه��ذا ال��ع��ام، نحتفي 
املجالت حققتها دولة فتية  باإجنازات نوعية يف خمتلف 
رها.. دولة  باإجنازاتها وتطورها وحت�ضرّ يف عمرها، قوية 
الوالد  اأر�ضاها  را�ضخة  ومبادئ  اأ�ضيلة  قيم  على  تاأ�ض�ضت 
اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور 
يف  م�ضريتها  ويوا�ضل  املوؤ�ض�ضون،  الآب��اء  واإخوانه  ثراه"، 
العطاء والإجنازات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل"،  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
و�ضاحب  "رعاه اهلل"،  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  اآل  زاي�����د  ب���ن  ال�����ض��ي��خ حم��م��د  ال�����ض��م��و 
واإخوانهم  امل�ضلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
حكام  ل��احت��اد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ�ضحاب 
الإمارات، حتى غدت الإمارات واحدة من اأكرث دول العامل 
تقدماً وازدهاراً واإلهاماً لاآخرين بفعل فكرها الإبداعي 
من  اجل��دي��د  ال��ع��دد  وي��ر���ض��د  ال�ضت�ضرافية".  وروؤاه������ا 
والع�ضكرية  ال�ضيا�ضية  الأح���داث  اأب��رز  »اجل��ن��دي«،  جملة 
والأم��ن��ي��ة، واأخ��ب��ار ج��دي��د ال�����ض��اح وال��ت��ط��ورات العلمية 
احلديثة  التقنيات  اإل��ي��ه��ا  و���ض��ل��ت  ال��ت��ي  والتكنولوجية 
وخ�ض�ضت  الع�ضكري.  امل��ج��ال  يف  ال�ضطناعي  وال��ذك��اء 
املجلة ملفها الرئي�ضي لعدد �ضهر ابريل 2021 للحديث 
اأفردت م�ضاحات مهمة  ال�ضيربانية«، حيث  عن »احلروب 
ه��ذه احلروب  ت��اري��خ  ال�ضوء على  لإل��ق��اء  م��ن �ضفحاتها 

ونتائجها وتقنياتها وواقعها وم�ضتقبلها.
ويل�س«،  »جريج  »اجلندي«  التقت  العدد«،  »لقاء  باب  ويف 
نائب اأول لرئي�س �ضركة "بار�ضونز" الأمريكية املتخ�ض�ضة 
دور  معه  وناق�ضت  الأمنية  واحللول  الدفاعية  بالأنظمة 
بلدان  خم��ت��ل��ف  يف  ال��دف��اع��ي  ال��ق��ط��اع  دع���م  يف  �ضركتهم 

العامل.
اأع���دت جملة »اجلندي«  ب��اب »درا���ض��ات وحت��ل��ي��ات«،  ويف 
الدفاعية  الأدوار  ال�����ض��ام��ت..  »ال��ق��ات��ل  ب��ع��ن��وان:  درا���ض��ة 
امل�ضرية«، كما  والهجومية لأ�ضراب الطائرات النتحارية 

ن�ضرت درا�ضة بعنوان: »ليزر نب�ضي تكتيكي فائق الق�ضر 
ملن�ضات اجلي�س« ودرا�ضة ثالثة بعنوان: »حرب املعلومات.. 

الدماغ �ضاحة املعركة«.
وحت��ت ع��ن��وان »ت����ريا.. رم��ز ع��امل��ي ل��ا���ض��ت��دام��ة«، ن�ضرت 
»اجلندي« تقريراً يتحدث عن جناح ال�ضتدامة يف اإك�ضبو 
ا اأي الأر�س باللغة  تريرّ ا�ضم  يحمل  والذي  دبي،   2020
لا�ضتدامة،  عاملية  اأيقونة  ي�ضكل  اإن��ه  وقالت  الاتينية، 
الرئي�ضية  ال��ث��اث��ة  امل��و���ض��وع��ات  اأج��ن��ح��ة  وي���اأت���ي ���ض��م��ن 

للحدث اإىل جانب الفر�س والتنقل«.
اآراء  م�ضاحات من �ضفحاتها ل�ضتعرا�س  املجلة  واأف��ردت 
وحتليات نخبة من الكتاب الإماراتيني والعرب للحديث 
القراء. وجتدر  تهم  التي  والأم��ور  الق�ضايا  عن خمتلف 
الإ�ضارة اإىل اأن جملة »اجلندي« تاأ�ض�ضت يف عام 1973، 
و�ضدر العدد الأول منها يف �ضهر اأكتوبر من العام نف�ضه، 
والقوات  ال��دف��اع  وزارة  ون�ضاطات  اأخ��ب��ار  تغطية  ب��ه��دف 

امل�ضلحة بدولة الإمارات العربية املتحدة.
من  نخبة  ع��رب  تاأ�ضي�ضها  منذ  »اجل��ن��دي«  جملة  وتعمل 
والأمني  الدفاعي  املجال  يف  واملتخ�ض�ضني  الكتاب  اأب��رز 
وبحوث  درا���ض��ات  ن�ضر  ال��ع��امل، على  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 
بالبحث  تتناول  متخ�ض�ضة،  ع�ضكرية  وملفات  وتقارير 
التي  واملو�ضوعات احليوية  الق�ضايا  من  والتحليل عدداً 
واملنطقة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  املتابع  تهم 
رغبات  وت��ل��ب��ي��ة  الأه�����داف  ولتحقيق  وال���ع���امل.  ال��ع��رب��ي��ة 
مهمة  م�ضاحات  »اجل��ن��دي«  تخ�ض�س  واملتابعني،  ال��ق��راء 
مع  �ضحفية  ول���ق���اءات  حتقيقات  لن�ضر  �ضفحاتها  م��ن 
�ضيتها  ذاع  امل�ضتوى  رفيعة  ومدنية  ع�ضكرية  �ضخ�ضيات 

على م�ضتوى العامل.
ولإث��راء امل�ضهد الثقايف والعلمي، تن�ضر جملة »اجلندي« 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ت��ق��اري��ر وم���و����ض���وع���ات ثقافية  اأب���واب���ه���ا  ع���رب 
ماحق  �ضنوياً  ت�ضدر  كما  وريا�ضية،  وطبية  واقت�ضادية 
متعددة تواكب اأه��م الأح��داث يف دول��ة الإم��ارات العربية 
وموقعها  املطبوعة  بن�ضختها  املجلة  وحتر�س  املتحدة. 
الرقمية  ومن�ضاتها   /Aljundi.ae/ الإل���ك���رتوين 
كل  ومواكبة  ر�ضد  على   ،/aljundijournal@/

جديد يف عامل الإعام الع�ضكري.
عاقات  ببناء  »اجل��ن��دي«  جملة  قامت  تاأ�ضي�ضها،  ومنذ 
من  كبري  ع��دد  مع  ا�ضرتاتيجية  تعاون  و�ضراكات  متينة 
واإقليمياً  حملياً  الع�ضكري  ال��ق��ط��اع  ومنتجي  م�ضنعي 
اأهم  يف  الدائمة  ال�ضنوية  م�ضاركاتها  خ��ال  من  وعاملياً، 
املعار�س الع�ضكرية واملوؤمترات املحلية والعربية والدولية، 
حيث تقوم بعمل تغطيات اإعامية �ضاملة تواكب الأحداث 
وت�ضميمات  باأ�ضاليب  واملتابعني  القراء  احتياجات  وتلبي 
واملوقع  اليومية  والن�ضرات  الورقية  املجلة  عرب  ع�ضرية 
والو�ضائط  الجتماعي  التوا�ضل  ومن�ضات  الإل��ك��رتوين 

املتعددة.
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اأخبـار الإمـارات
جامعة الإمارات حت�ضل على تقييم 5 جنوم يف التعليم عن ُبعد

•• العني- وام

جمال  يف  جن��وم   5 تقييم  على  الإم�����ارات  جامعة  ح�ضلت   
التعليم عن ُبعد، وفق تقييم موؤ�ض�ضة كيو اإ�س العاملية اإ�ضافة 

اإىل ا�ضت�ضافتها ملوؤمتر كيو اإ�س مابل 2022 القادم.
اجلامعة  مدير  الربيكي،  احل�ضرمي  غالب  الدكتور  واأك��د 
التقييم من  الإم��ارات على هذا  اأن ح�ضول جامعة  بالإنابة 
واحدة من اأكرب موؤ�ض�ضات التقييم الأكاديي العاملية، يعزز 
ال��ري��ادي يف العملية  م��ن مكانة اجل��ام��ع��ة وت��اأ���ض��ي��ل دوره���ا 
التعليمية، كموؤ�ض�ضة وطنية من خال حر�ضها على تطوير 
واملناهج  ال��ربام��ج  اآل��ي��ات  وت��ط��وي��ر  الأك��ادي��ي��ة  خمرجاتها 

التي تلبي املعايري العاملية من جهة ، ومن جهة ثانية تلبي 
التي  الأكاديية  املخرجات  من  الوطنية  التنمية  متطلبات 
تواكب  التي  التخ�ض�ضات  كافة  يف  ال��ط��اب  عليها  يح�ضل 

متطلبات الع�ضر.
واأ�ضاف لقد حققت جامعة الإمارات جناحاً كبرياً يف م�ضاألة 
التعليم عن ُبعد ،عرب اعتماد العديد من اخليارات واحللول 
املبتكرة، التي حتقق ا�ضتمرار العملية التعليمية دون اأي فاقد 
، بل �ضاهمت بفتح اآفاق وا�ضعة للتعليم اىل اآفاق وا�ضعة خارج 
الإطار التقليدي، من خال ا�ضتخدام تقنيات التكنولوجيا 
ال�ضعوبات  جت���اوز  اجل��ام��ع��ة  ا�ضتطاعت  وق��د  اأم��ث��ل،  ب�ضكل 
والعقبات التي فر�ضتها جائحة كوفيد 19، وكان لبد من 

اإيجاد احللول العلمية والعملية ل�ضتمرار العملية التعليمية 
لهذه  والطلبة  التدري�س  واأع�ضاء  الوطنية  الكوادر  واإع��داد 

املرحلة النوعية.
رائدة  ب��ل   ، �ضباقة  تكون  اأن  اجلامعة  " ا�ضتطاعت   : وق��ال 
ب�ضرية  وم���وارد  باتت متتلكه من خ��ربات  ملا  يف هذ اجلانب 
التكنولوجية  اجل��وان��ب  يف  متكاملة  حتتية  وبنية  م��وؤه��ل��ة 
،ح��ر���ض��اً  ع��ل��ى ال���ض��ت��م��رار يف ت��ط��وي��ر ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة حتى 
التي  القادمة،  عاماً  للخم�ضني  التعليم  مميزات  من  ت�ضبح 
وبراجمنا  خططنا  يف  والبتكار  الب��داع  تعزيز  على  تعتمد 
قيادتنا  تتبناها  ال��ت��ي  الطموحة  الوطنية  ال�ضرتاتيجية 

احلكيمة والر�ضيدة".

•• ال�شارقة-وام

افتتح �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن حممد 
بن �ضلطان القا�ضمي ويل عهد ونائب 
ال�ضيخ  �ضمو  بح�ضور  ال�ضارقة  حاكم 
عبداهلل بن �ضامل بن �ضلطان القا�ضمي 
نائب حاكم ال�ضارقة �ضباح اأم�س �ضوق 
ل��ل��م��وا���ض��ي مب��ق��ره اجلديد  ال�����ض��ارق��ة 

مبنطقة ال�ضجعة بال�ضارقة.
اإيذاناً  التقليدي  ال�ضتار  اإزاح��ة  وبعد 
ب��اف��ت��ت��اح ال�����ض��وق ا���ض��ت��م��ع ���ض��م��وه اإىل 
ال�ضوق وما حتويه  �ضرح حول مرافق 
اأهايل  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي  خ��دم��ات  م��ن 
ت�ضجيلي  اطلع على عر�ٍس  و  الإم��ارة 
التحديات  واأب��رز  البناء  مراحل  حول 

التي واجهته.
جتول بعدها �ضمو ويل عهد ال�ضارقة 
يف اأروق�����ة ال�����ض��وق م��ط��ل��ع��اً ع��ل��ى اأب���رز 
اخلدمية  وامل��راف��ق  واحلظائر  املحال 
حيث ي�ضم ال�ضوق 141 متجراً لبيع 
املنا�ضبة  بحظائرها  م����زودة  الأغ���ن���ام 
و26  الأغ�����ن�����ام،  م����ن   6200 ت�����ض��ع 

حمًا لبيع املوا�ضي ت�ضع 2288 من 
اجلمال  لبيع  م��ت��ج��راً  و12  امل��ا���ض��ي��ة، 
حما  و74  اجلمال  من   880 ت�ضع 

لبيع الدواجن.
و ي�ضم ال�ضوق كذلك 44 حمًا لبيع 
متعدد  جتاريا  حما  و34  الأع���اف 

حما   32 اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال���ض��ت��خ��دام 
ت�ضم م�ضاتل مب�ضاحات خمتلفة .

وج����رى ت�����ض��م��ي��م وب���ن���اء امل���ح���ال وفق 
م��ع��اي��ري ع��امل��ي��ة م��ع��ت��م��دة م���ن حيث 
ومرافقها  ال���ع���ام  وال�����ض��ك��ل  امل�����ض��اح��ة 
النظافة  عن�ضري  على  ال��رتك��ي��ز  م��ع 

�ضحة  على  حفاظا  العامة  وال�ضحة 
على  ال�����ض��وق  ي��ح��ت��وي  و  امل�ضتهلكني. 
املوا�ضي و�ضاحة  م��زادات لبيع  منطقة 
تت�ضل  ف��ي��م��ا  ب���ال���ف���ع���ال���ي���ات  خ���ا����ض���ة 
ممرات  ع���دة  ع���رب  ببع�ضها  اأرج�������اوؤه 
 450 ب��ط��ول  م���زودة مب���راوح خا�ضة 

وي�ضم  املثايل.  الت�ضوق  لتوفري  مرتا 
 386 ل�  يت�ضع  ال�ضوق كذلك م�ضجداً 
جميع  م����ع  م�����ض��ل��ي��ة  و49  م�����ض��ل��ي��ا 
امل���راف���ق اخل��دم��ي��ة ال��ت��ي ت�����ض��م �ضكن 
الإمام واأماكن و�ضوء للرجال واأخرى 
للن�ضاء اإ�ضافة اإىل مبنى اإداري لإدارة 

اأول  و  اأر�ضي  ال�ضوق مكون من طابق 
وقاعة اجتماعات  اإداري��اً  13 مكتبا  و 
اإ�ضافة  وكافيرتيا  ا�ضرتاحة  وغ��رف��ة 
ومعدات  جتهيزات  ي�ضم  خمترب  اإىل 
خم��ربي��ة ح��دي��ث��ة، وع���ي���ادات بيطرية 
الأ�ضعة  وغ��رف  غ��رف اجلراحة  ت�ضم 

الرعاية  وح��وا���ض��ن  الفح�س  وغ���رف 
للموظفني  خ��ا���س  ���ض��ك��ن  ج��ان��ب  اإىل 
ب��ك��ام��ل خ��دم��ات��ه وم��راف��ق��ه ي��ت�����ض��ع ل� 
املوا�ضي  ب�ضوق  يلحق  موظف.   200
و  ب��اإم��ك��ان��ي��ات  يتمتع  م��ت��ط��ور  م�ضلخ 
التقنيات  اأح��دث  جتهيزات تعمل وفق 

التي ت�ضتخدم يف ذبح وتقطيع وتغليف 
ال�ضخ�ضي  لا�ضتخدام  �ضواء  اللحوم 
املنا�ضبات  اأو  التجارية  لاأغرا�س  اأو 
الكربى. و ي�ضتوعب امل�ضلخ ما يقارب 
ال�ضاعة وفق  للموا�ضي يف  راأ�ضا   240
الوترية التالية خلط الذبح من 150 
اإىل 200 راأ�س غنم يف ال�ضاعة، و20 
راأ�����س ب��ق��ر يف ال�����ض��اع��ة ل��اأب��ق��ار و20 
راأ�����س ج��م��ل يف ال�����ض��اع��ة لإ���ض��اف��ة اإىل 

وجود م�ضلخ اآخر خا�س بالدواجن.
اآليات  ال�ضارقة  �ضمو ويل عهد  تابع  و 
با�ضتخدام  التي جترى  و  امل�ضلخ  عمل 
الآلية مب�ضاركة عمال  املعدات  اأح��دث 
رق���اب���ة �ضحية  ووف�����ق  م��ت��خ�����ض�����ض��ني 
وبيئية. ح�ضر الفتتاح ال�ضيخ حممد 
بن �ضعود القا�ضمي رئي�س دائرة املالية 
�ضركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل��رك��زي��ة 
واملهند�س  الأ���ض��ول،  لإدارة  ال�ضارقة 
ال�����ض��وي��دي رئي�س  ���ض��اه��ني  ب���ن  ع��ل��ي 
العامة، وحممد عبيد  الأ�ضغال  دائرة 
الت�ضريفات  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��زع��اب��ي 

وال�ضيافة، وعدد من امل�ضوؤولني.

•• ال�شارقة - وام

ا���ض��ت��ع��ر���ض��ت ال�����ض��ي��خ��ة ج��م��ي��ل��ة بنت 
مدينة  ع���ام  م��دي��ر  القا�ضمي  حم��م��د 
خال  الن�ضانية  للخدمات  ال�ضارقة 
اجلامعة  نظمتها  افرتا�ضية  جل�ضة 
العمل  38 عاما من  اأم�س  القا�ضمية 
التطوعي وخدمة املعاقني ..لفتة اىل 
وم�ضريتها  حياتها  ج��وان��ب  م��ن  ع��دد 
واملحطات الفارقة يف حياتها العملية 
والعلمية واأبرز اإجنازتها يف دعم ذوي 

العاقة.
ح�����ض��ر اجل��ل�����ض��ة الف��رتا���ض��ي��ة التي 
جاءت بعنوان "العمل الن�ضاين ..اآفاق 
اجلامعة  فعاليات  �ضمن  وحتديات" 
"القا�ضمية  ���ض��ع��ار  حت���ت  ت��ق��ام  ال��ت��ي 

القائم  ع���واد اخل��ل��ف  تقراأ" ال��دك��ت��ور 
القا�ضمية  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ب��اأع��م��ال 
واأع�ضاء الهيئة التدري�ضية باجلامعة 
والهيئة الدارية والطلبة من خمتلف 

الكليات والأق�ضام .
بنت حممد  ال�ضيخة جميلة  و�ضلطت 
ال��ق��ا���ض��م��ي ال�����ض��وء ع��ل��ى جت��ارب��ه��ا يف 
باملعاقني  يعنى  ك��ي��ان  وتاأ�ضي�س  دع��م 
دعم  بف�ضل  تخطتها  التي  وامل��راح��ل 
ال�ضيخ  ال�������ض���م���و  ����ض���اح���ب  وت���وج���ي���ه 
الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي 
ال�ضارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ضو 
املعاقني وذل��ك يف  وال��ذي يعد ن�ضري 
�ضبيل تعريف املجتمع وال�ضر بحقوق 
املعاقني وتوفري مظلة اخلدمات لهم 

ودجممهم مع اأقرانهم.

القا�ضمي  جميلة  ال�ضيخة  واأ����ض���ارت 
تتيح  احلوارية  اللقاءات  هذه  اأن  اإىل 
القادمة  ول��اأج��ي��ال  للطلبة  امل��ج��ال 
فر�ضة الطاع على جتارب الآخرين 
و�ضول اىل النجاح املقرون مع ال�ضرب 
العطاء  وح����ب  وال�����ض��غ��ف  وال��ت��ح��م��ل 
اجلميع  م��ع  تفاعليه  ع��اق��ات  وخلق 
مع العاء من قيم العمل الن�ضاين 
اأية م�ضالح  اأن ت�ضوبه  التطوعي دون 

اأو منافع .
ال�ضيخة جميلة بنت حممد  وتناولت 
املهمة  املحطات  م��ن  ع���دداً  القا�ضمي 
التميز  ع��ل��ى  وح��ر���ض��ه��ا  ح��ي��ات��ه��ا  يف 
بواكري  م��ن��ذ  واه��ت��م��ام��ه��ا  ع��م��ل��ه��ا  يف 
امل��ت��ح��دة ملادة  ال���ولي���ات  درا���ض��ت��ه��ا يف 
درا�ضة  متطلبات  �ضمن  النف�س  علم 

اأجله ليكون  ابتعثت من  الذي  الطب 
نحو  للتوجه  خمتلفا  حياتها  م�ضار 
ه���ذا امل��ج��ال وح��ر���ض��ه��ا ع��ل��ى التغيري 
نحو الأف�ضل يف ا�ضتكمال درا�ضتها يف 
اختيارها  اىل  ..م�ضرية  النف�س  علم 
م���ن ج���ان���ب ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و حاكم 
ال�����ض��ارق��ة ل��ل��ع��م��ل يف ه����ذا امل���ج���ال يف 
كانت  ال��ت��ي  العربية  ال���ض��رة  منظمة 
لحقا  لتتوىل  باملعاقني  وقتها  تعنى 
ال�ضارقة  مدينة  تاأ�ضي�س  على  العمل 
دورها  وتر�ضيخ  الإن�ضانية  للخدمات 
كافة  م����ن  ب���امل���ع���اق���ني  واه���ت���م���ام���ه���ا 
الع��اق��ات وت��وف��ري ال��درا���ض��ة والدعم 

النف�ضي والحتياجات الازمة.
وتطرقت يف �ضياق م�ضوارها اإىل بيان 
م�ضوار  يف  الكبرية  ال�ضعوبات  حجم 

للخدمات  ال�����ض��ارق��ة  مدينة  تاأ�ضي�س 
الن�����ض��ان��ي��ة واإي����ج����اد ال���دع���م ل��ه��ا مع 
تعمل  التي  التخ�ض�ضات  عن  البحث 
التخ�ض�ضات  وق��ل��ة  ل��ن��درة  املدينة  يف 
املجتمع  وت���ع���اون  ب���الإع���اق���ة  امل��ع��ن��ي��ة 
ذاك  يف  امل����ع����اق����ني  ق�������ض���اي���ا  وت���ف���ه���م 

الوقت.
القا�ضمي  جميلة  ال�ضيخة  وق��دم��ت 
الن�ضائح  من  العديد  اجلل�ضة  خ��ال 
املهمة للطلبة لتحقيق النجاح امل�ضتمر 
النجاح  حم����ط����ات  ع�����ن  واحل�����دي�����ث 
وجتاوز ال�ضعوبات بالدرا�ضة والتاأين 
اإىل  ال��دع��م ..م�ضرية  وت��وف��ري م���وارد 
واإخا�س  واج��ت��ه��اد  بجد  تعمل  اأن��ه��ا 
بجانب فريق عملها املتميز يف مدينة 
كل  يف  الن�ضانية  للخدمات  ال�ضارقة 

باأهمية  منها  اي��ان��اً  ب��ه  تعمل  م��ك��ان 
حر�ضت  كما  العمل  وحب  الخا�س 
ت���ك���ون على  اأن  ع��ل��ى  ك���ب���ريا  ح��ر���ض��ا 
اإياها �ضاحب  اأوله��ا  التي  الثقة  قدر 

ال�ضمو حاكم ال�ضارقة.

العديد  على  اجلل�ضة  خ��ال  واأج��اب��ت 
الطلبة  طرحها  التي  الت�ضاوؤلت  من 
التطوعي  العمل  جوانب  خمتلف  يف 
العمل  يف  الن����خ����راط  اإىل  ..داع����ي����ة 
كبرية  قيمة  يحمل  ك��ون��ه  التطوعي 

وغالية وث��م��اره��ا ك��ب��رية ..م��ع��رب��ة يف 
للجامعة  �ضكرها  ع��ن  اجلل�ضة  خ��ت��ام 
اجلل�ضة  ه����ذه  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ال��ق��ا���ض��م��ي��ة 
العمل  اأهمية  على  للتاأكيد  احلوارية 

التطوعي يف جمال خدمة املعاقني.

•• دبي- وام

ال�ضرق الأو���ض��ط و �ضمال  " اأول ح��دث يف منطقة  دب��ي   2020 " اإك�ضبو  اأ�ضبح 
اأفريقيا و اآ�ضيا – و اأول اإك�ضبو دويل على الإطاق – يح�ضل على �ضهادة باأنه 
حدث مائم لذوي ال�ضعوبات احل�ضية. ياأتي ذلك تاأكيدا للتزام " اإك�ضبو 2020 
دبي " با�ضت�ضافة اإك�ضبو الدويل الأكرث �ضمول وتي�ضريا لو�ضول اأ�ضحاب الهمم 
يف تاريخ احلدث الدويل ويف فعالية اأقيمت يف جناح ال�ضتدامة تريا لاحتفال 
، قدمت  اإبريل  الثاين من  التوحد الذي يوافق  العاملي للتوعية مبر�س  باليوم 
الو�ضول احل�ضي  الدويل لإمكانية  املجل�س  اأك�ضي�س" �ضهادة  "�ضن�ضوري  منظمة 
تي�ضري  اإج����راءات  تقييم  بها  امل��ن��وط  اجلهة  بو�ضفها  دب��ي،   2020 اإك�ضبو  اإىل 

الو�ضول الوا�ضعة واملتكاملة التي يتخذها اإك�ضبو 2020 دبي.
وقالت الدكتورة جنيفر كامويل، مدير ال�ضمول وتي�ضري الو�ضول، اإك�ضبو 2020 
املجتمعية  املنظمات  العمل مع عدد من  دبي يف   2020 اإك�ضبو  "انخرط  دبي: 
تقدمي  اأج��ل  م��ن  ال���دويل،  احل��دث  الأوىل ل�ضت�ضافة  التخطيط  م��راح��ل  منذ 

اأحكام متكن اجلميع من ال�ضتمتاع بتجربة زائر اآمنة و�ضل�ضة وا�ضتثنائية.

واأ�ضاف :" و بو�ضفه اأول اإك�ضبو دويل يقام يف العامل العربي، فاإننا ن�ضعر بالفخر 
لكون اإجراءاتنا حتقق معايري املجل�س الدويل لإمكانية الو�ضول احل�ضي، وت�ضع 
معيارا قيا�ضيا لتي�ضري الو�ضول احل�ضي يف دولة الإمارات، ومتثل ملنطقة ال�ضرق 
الأو�ضط وما حولها منوذجا يحتذى.. نحتفل بهذا الإجناز ع�ضية اليوم العاملي 
اإك�ضبو قناعته الرا�ضخة باأننا، فقط  للتوعية مبر�س التوحد مع من ي�ضاركون 
باملعنى  ال�ضمول  نحقق  اأن  ن�ضتطيع  وندجمهم،  الهمم  اأ�ضحاب  نتقبل  عندما 
احلقيقي للكلمة.. نتطلع اإىل الرتحيب بالكثري من اأ�ضحاب الهمم عندما يفتح 

اإك�ضبو 2020 دبي اأبوابه للعامل يف الأول من اأكتوبر 2021".
و حتقق ال�ضهادة املعايري التي و�ضعها املجل�س الدويل لإمكانية الو�ضول احل�ضي 
والذي اأ�ض�س ملعايري الو�ضول احل�ضي الأكرث �ضمول، وتبني على ان�ضمام اإك�ضبو 
هذا العام اإىل "ذا فاليوبيل 500" التي ت�ضم  من  �ضابق  وقت  يف  دبي   2020

�ضركات عاملية تتفانى يف العمل من اأجل حتقيق �ضمولية الأعمال.
"تغمر  اأك�ضي�س:  �ضن�ضوري  ومدير  موؤ�ض�س  فريديكو،  دانيا  الدكتورة  وقالت 
�ضن�ضوري اأك�ضي�س ال�ضعادة مبنح اإك�ضبو دويل �ضهادة اعتماده حدثا دوليا مائما 
مع  كثب  العمل عن  التاريخ.. عرب  الأوىل يف  للمرة  احل�ضية  ال�ضعوبات  ل��ذوي 

جمل�س التنوع الع�ضبي يف �ضن�ضوري اأك�ضي�س، اتخذ اإك�ضبو 2020 دبي خطوات 
كبرية نحو تي�ضري الو�ضول ملر�ضى التوحد والأ�ضخا�س الذين لديهم �ضعوبات 

ح�ضية، والذين غالبا ما ل يلتفت اإىل اإعاقاتهم، يف حدث دويل له اأثر عاملي".
الفعالية  التوحد، رحبت  التوعية و الرتكيز على تقبل مر�س  اإىل  بالإ�ضافة  و 
ان�ضم  و  الهمم..  اأ�ضحاب  اأجل  التغيري من  منا�ضري  مبتحدثني ملهمني من 
للفنانني  فنية  اأع��م��ال  فيها  عر�ضت  ال�ضتدامة  جناح  يف  جولة  اإىل  ال�ضيوف 

الإماراتيني اأ�ضماء بكر وعبد اهلل لطفي عن مر�س التوحد.
احل�ضية،  ال�ضعوبات  ذوي  احتياجات  لتلبية  اتخذت  التي  الإج���راءات  بني  ومن 
يعانون من احلمل  الذين  للزوار  هادئة  غ��رف  اأرب��ع  دب��ي   2020 اإك�ضبو  يوفر 
احل�ضي الزائد اأو القلق، بينما �ضتكون الق�ض�س الجتماعية متاحة للتنزيل من 
موقع اإك�ضبو 2020 دبي الإلكرتوين، والتي توفر معلومات ح�ضية عن جتارب 
زوار اإك�ضبو 2020 دبي املختلفة.. اأي�ضا �ضيتم توفري "�ضرائط عباد ال�ضم�س" 

ملن يرغبون يف الإ�ضارة اإىل اأن لديهم اإعاقة خفية.
و بالإ�ضافة اإىل ذلك فقد طور تطبيق بوديوم بالتعاون مع اإ�س. اإيه. بي.

 �ضريك احللول الربجمية املبتكرة من فئة �ضريك اأول ر�ضمي لإك�ضبو 2020 

اإك�ضبو  موقع  يف  التجول  على  الهمم  اأ�ضحاب  مل�ضاعدة  خ�ضي�ضا  و�ضمم   ، دب��ي 
الأبعاد  الثاثية  املرئية  اخل��رائ��ط  مثل  باإمكانيات  م��زود  وه��و  دب��ي،   2020

واملاحة ال�ضوتية وردود الفعل اللم�ضية.
ب����ارزة وحمفورة  ���ض��ور  م��ع  مل�ضية  خ��ري��ط��ة   14 الأخ����رى  الإج������راءات  ت�ضمل  و 
للمنطقة املحيطة، بالإ�ضافة اإىل خمارج �ضوتية وطريقة برايل، ومناذج مل�ضية 
للقراءة  قابلة  دبي، ورموز   2020 اإك�ضبو  املعمارية يف  للمعامل  الأبعاد  ثاثية 
اإلكرتونيا لتجارب ذاتية التوجيه يجري �ضردها بلغة الإ�ضارة والو�ضف ال�ضوتي 
خم�ض�ضة  واأم��اك��ن  ال�ضمعي،  احل��ث  وحلقات  مكتوبة،  تو�ضيحية  ت�ضميات  مع 
و  الهمم  لأ�ضحاب  فر�س  بخلق  دب��ي   2020 اإك�ضبو  ويلتزم  اخل��دم��ة.  لكاب 
هادفة  توظيف  فر�س  عرب  لتمكينهم  املجتمع  تنمية  وزارة  مع  بالتعاون  يعمل 

تبني قدراتهم الحرتافة وخرباتهم العملية.
وبن�ضف  الهمم  اأ�ضحاب  جلميع  جمانا  دب��ي   2020 اإك�ضبو  ت��ذاك��ر  و�ضتتوفر 
اأثناء  الأعمال  ج��دول  على  الو�ضول  تي�ضري  و�ضيكون  منهم..  كل  ملرافق  ال�ضعر 
احلدث الدويل، كجزء من حمادثات اإك�ضبو: الت�ضامح وال�ضمول، �ضمن �ضل�ضلة 

من برامج املو�ضوعات التي تناق�س حتديات عاملية رئي�ضية.

•• راأ�س اخليمة- وام

الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  �ضقر  بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل 
حاكم راأ�س اخليمة يف ق�ضر �ضموه مبدينة �ضقر بن حممد، اأم�س معايل فاح 
اإدارة  اأبوظبي ع�ضو جمل�س  والنقل يف  البلديات  دائ��رة  الأحبابي رئي�س  حممد 

الحتاد للقطارات، والوفد املرافق له.

احلديدية  ال�ضكك  �ضبكة  م�ضروع  م�ضتجدات  على  اللقاء  خ��ال  �ضموه  اطلع 
بهذا  واأ���ض��اد  امل�ضتقبلية،  وخططه  واإجن��ازات��ه  وت��ط��ورات��ه  الإم��ارات��ي��ة،  الوطنية 
ومكانتها  ال��دول��ة  تناف�ضية  تعزيز  يف  ودوره  واحل��ي��وي  ال�ضرتاتيجي  امل�ضروع 

الرائدة على امل�ضتويني الإقليمي والعاملي.
كما �ضهد �ضاحب ال�ضمو حاكم راأ�س اخليمة خال الزيارة مرا�ضم توقيع اتفاقية 
احلديدية  ال�ضكك  ل�ضبكة  وامل�ضغل  امل��ط��ور  للقطارات"،  "الحتاد  �ضركة  ب��ني 

الوطنية، و�ضركة "�ضتيفن روك"، اإحدى اأكرب �ضركات املحاجر يف العامل، وذلك 
راأ�س  من  البناء  م��واد  ونقل  احلديدية  بال�ضكك  ال�ضحن  خدمات  توفري  بهدف 
الرئي�س  ملك،  ���ض��ادي  املهند�س  م��ن  ك��ل  التفاقية  وق��ع  اأب��وظ��ب��ي.  اإىل  اخليمة 
عام  مدير  الب�ضطامي،  ن�ضر  واملهند�س  للقطارات،  الحت��اد  ل�ضركة  التنفيذي 
�ضركة �ضتيفن روك و متثل هذه التفاقية باكورة التفاقيات التجارية القادمة 

للمرحلة الثانية من م�ضروع ال�ضكك احلديدية الوطنية الإماراتية.

وبارك �ضموه التفاقية واأكد اأهمية دعم هذا امل�ضروع الوطني ملا يثله من ركيزة 
جديدة لتعزيز ال�ضتدامة القت�ضادية وال�ضناعية لدولة الإمارات، وما حتمله 
من اأهمية لدعم خطط التنمية امل�ضتدامة يف الإمارة. ح�ضر اللقاء كل من ال�ضيخ 
اأحمد بن �ضعود القا�ضمي رئي�س دائرة اخلدمات العامة براأ�س اخليمة، و�ضعادة 
منذر حممد بن �ضكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية راأ�س اخليمة، ع�ضو جمل�س 

اإدارة �ضركة الحتاد للقطارات، وعدد من امل�ضوؤولني واملهند�ضني من ال�ضركتني.

�ضلطان بن حممد بن �ضلطان القا�ضمي يفتتح �ضوق ال�ضارقة للموا�ضي

جميلة بنت حممد القا�ضمي ت�ضتعر�س م�ضريتها يف العمل الإن�ضاين وخدمة ذوي العاقة

�ضعود بن �ضقر ي�ضهد توقيع باكورة التفاقيات التجارية بني الحتاد للقطارات و�ضتيفن روك

انطالق فعاليات دورة الربيع حلفظ القراآن الكرمي يف عجمان
•• عجمان-وام

انطلقت فعاليات الدورة الربيعية املكثفة حلفظ القراآن الكرمي التي ينظمها مركز حميد بن را�ضد 
العمل اخلريي بعجمان" والتي  النعيمي رجل  ابراهيم  " �ضيف  �ضعار  الكرمي حتت  القراآن  خلدمة 
تقام عن بعد عرب من�ضة عجمان لتعليم القراآن الكرمي حتت رعاية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حميد بن 
را�ضد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم عجمان و متابعة �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي ويل 

عهد عجمان.
و  و طالبة  143 طالبا  ا�ضتيعابية  بقدرة  والإن��اث  للذكور  الكرمي  للقراآن  13 حلقة  ال��دورة  ت�ضم 

ت�ضتمل حلقات لتحفيظ كتاب اهلل و حلقات خا�ضة للمراجعة و الإتقان.
لتعود  الإج��ازات للطلبة  ف��رتات  املركز يف  التي يقدمها  الأن�ضطة  القراآنية �ضمن  ال��دورة  تاأتي هذه 
الديني  ال��وازع  فيهم  ويغر�س  معارفهم  ينمي  و  قدراتهم  يطور  مبا  اأوقاتهم  و�ضغل  عليهم  بالنفع 

وقيمه.

اإك�ضبو 2020 دبي يح�ضل على �ضهادة دولية بو�ضفه حدثا مالئما لذوي ال�ضعوبات احل�ّضية
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•• دبي- وام

هيئة  يف  الن�ضائية  ال��ل��ج��ن��ة  اأط��ل��ق��ت 
"معاً...  برنامج  دب��ي  ومياه  كهرباء 
خربات  ن��ق��ل  اإىل  ال���ه���ادف  نتعلرّم"، 
ومهارات املوظفات املوهوبات يف الهيئة 
جل�ضات  خ���ال  م��ن  زم��ي��ات��ه��ن  اإىل 
تدريبية وور�س عمل معرفية. وقال 
معايل �ضعيد حممد الطاير، الع�ضو 
امل��ن��ت��دب ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لهيئة 
"حتر�س الهيئة  كهرباء ومياه دبي: 
م�ضريتهم  يف  م��وظ��ف��ي��ه��ا  دع���م  ع��ل��ى 
وتاأخذ  ال�ضخ�ضية،  وحياتهم  املهنية 
تزويدهم  م�����ض��وؤول��ي��ة  ع��ات��ق��ه��ا  ع��ل��ى 
ل��ي��ك��ون��وا �ضركاء  ال��ازم��ة  ب�����الأدوات 
..ونلتزم  امل�ضتقبل  �ضنع  يف  فعالني 
الب�ضرية  ك����وادرن����ا  يف  ب��ال���ض��ت��ث��م��ار 
ان��ط��اق��اً م��ن اإي��ان��ن��ا ب��اأن موظفينا 
هم العن�ضر الأهم يف حتقيق النجاح 
والتميرّز امل�ضتمر، ومواكبة امل�ضتجدات 
والتغيريات املت�ضارعة ملوا�ضلة م�ضرية 
ا���ض��ت�����ض��راف و�ضنع  ال��ه��ي��ئ��ة يف  مت��ي��ز 
الن�ضائية  اللجنة  ..وندعم  امل�ضتقبل 

اأكمل  على  مهامها  لأداء  الهيئة  يف 
الطاقات  اإط��اق  ي�ضهم يف  وج��ه مبا 
مبا  للموظفات،  وامل��ب��دع��ة  اخل��اق��ة 
املهنية  حياتهن  على  اإيجاباً  ينعك�س 
والجتماعية وعلى املجتمع باأكمله". 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت ف��اط��م��ة حممد 
الن�ضائية  اللجنة  رئي�ضة  اجل��وك��ر، 
بالعديد  الهيئة  "تزخر  الهيئة:  يف 
م��ن امل��واه��ب وامل���ه���ارات ال��ت��ي تتميز 
واملهنية  الحرتافية  من  كبري  بقدٍر 
وال����ك����ف����اءة ..وت����ع����م����ل ال���ل���ج���ن���ة من 

على  نتعلرّم"  "معاً...  برنامج  خ��ال 
املوهوبات  امل��وظ��ف��ات  ط��اق��ات  اإب�����راز 
وت��ق��دي��ره��ا وت��ط��وي��ره��ا، اإ���ض��اف��ة اإىل 
واملعارف  اخل���ربات  م�ضاركة  حتفيز 
ل��ت��ع��زي��ز ب��ي��ئ��ة الب���ت���ك���ار والإب��������داع 
والإي���ج���اب���ي���ة يف ال��ه��ي��ئ��ة ..وي�������وؤدي 
الربنامج اأي�ضاً دوراً يف تعزيز الولء 
التوا�ضل  ج�ضور  وتوطيد  الوظيفي 
وال��ت��ع��اون ب��ني امل��وظ��ف��ات، مب��ا ي�ضهم 
الهيئة وريادتها يف  يف تعزيز م�ضرية 

كافة املجالت".

•• ال�شارقة- وام

 اأ�ضاد �ضعادة عبداهلل �ضامل الطريفي رئي�س جمل�س اإدارة 
�ضاحب  ب��دع��م  الجتماعي  لل�ضمان  ال�ضارقة  �ضندوق 
ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو 
املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة لل�ضندوق و روؤيته لتاأمني 
التاأمني  مظلة  خ��ال  م��ن  للمواطنني  ال��ك��رمي  العي�س 
ال�ضتقرار  لتحقيق  الأم�����ان  ���ض��م��ام  ك��ون��ه  الج��ت��م��اع��ي 

واحلياة املعي�ضية لاأ�ضر.
واأكد الطريفي يف ت�ضريح له اأن ال�ضندوق ووفق اأعماله 
التي اأقرها جمل�س الإدارة ي�ضعى اإىل موا�ضلة التطوير 
لتحقيق  اأع��م��ال��ه  و���ض��ري  منهجيات  يف  وال���دائ���م  ال��ك��ب��ري 
الجنازات التي حققها واخلطط امل�ضتقبلية التي و�ضعها 
لنموه وتقدمي اأف�ضل اخلدمات ل� 13 األفا و 50 م�ضرتكا 
م�ضجلني يف 107 جهات عمل حكومية و خا�ضة متتلك 

حكومة ال�ضارقة ح�ض�ضا بها.
واأو�ضح اأن منظومة ال�ضمان الجتماعي يف اإمارة ال�ضارقة 
ال�ضارقة  حاكم  ال�ضمو  ل�ضاحب  احلكيمة  ال��روؤي��ة  وف��ق 

ت�ضب يف �ضالح رخاء املواطن و�ضعادته وتعد جتربة رائدة 
يف توفري حياة كرية للمواطنني واأفراد اأ�ضرهم بتاأمني 
دخل �ضهري م�ضتمر يف حالت فقد القدرة على الك�ضب 

والإنتاج للم�ضرتكني يف ال�ضندوق .
ال�ضام�ضي  را���ض��د  عبيد  حممد  �ضعادة  اأ���ض��اد  جانبه  م��ن 
مدير عام �ضندوق ال�ضارقة لل�ضمان الجتماعي باملتابعة 
ال�ضارقة  لإم����ارة  التنفيذي  املجل�س  قبل  م��ن  احلثيثة 
وحتى  اإن�ضائه  منذ  ال�ضندوق  واأعمال  ل�ضيا�ضات  ودعمه 
الآن وم���ا ي��ول��ي��ه ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ���ض��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د بن 
�ضلطان القا�ضمي ويل عهد ونائب حاكم ال�ضارقة رئي�س 
توجيهات  وفق  متوا�ضلة  متابعة  من  التنفيذي  املجل�س 
تاأمينية  مظلة  لتوفري  ال�ضارقة  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب 
جلميع مواطني الإمارة. وثمن ال�ضام�ضي اإ�ضادة املجل�س 
التنفيذي باأعمال ال�ضندوق بعد اطاعه على تقرير منو 
الت�ضغيلية وتعزيز  الأعمال يف خمتلف اجلوانب  وتطور 
وال�ضركاء وتوفري قاعدة معلومات  التعاون مع اجلهات 
يف  ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة  امل��ن��اف��ع  و���ض��رف  ل��ل�����ض��ن��دوق  للمنت�ضبني 

مواقيتها وب�ضكل دقيق.

•• ال�شارقة- وام

ت��ت��وا���ض��ل اأي����ام ال�����ض��ارق��ة ال��رتاث��ي��ة يف 
خورفكان  مبدينة  ال��رتاث��ي��ة  املنطقة 
الفعاليات  م���ن  جم��م��وع��ة  ب��ت��ق��دمي 
والأن�����ض��ط��ة ال��رتاث��ي��ة وع��رو���س فرق 

�ضعبية متنوعة وجاذبة .
ال�ضعبية  ال��ل��ي��وا  ف��رق��ة  ق��دم��ت  ف��ق��د 
للثقافة  خ��ورف��ك��ان  جلمعية  ال��ت��اب��ع��ة 
فنية  ا�ضتعرا�ضات  ال�ضعبية  والفنون 
اأنغام  على  تراثية  �ضعبية  رق�ضات  و 
واأغان تراثية واأهازيج �ضعبية بحرية 
الرزيف  ف���ن  يف  وع����رو�����س  وج��ب��ل��ي��ة 

احلربي و الفن امل�ضري ال�ضعبي.
ح�ضر فعاليات وبرامج واأن�ضطة اليوم 
الرتاثية  ال�ضارقة  اأي��ام  من  اخلام�س 
����ض���ع���ادة خ��م��ي�����س بن  يف خ����ورف����ك����ان 

�ضوؤون  دائ���رة  رئي�س  ال�ضويدي  �ضامل 
را�ضد  وال��دك��ت��ور  وال��ق��رى  ال�ضواحي 
ملدينة  البلدي  املجل�س  رئي�س  النقبي 
خورفكان، وخالد ال�ضحي مدير معهد 
ال�ضارقة للرتاث فرع خورفكان وجمع 
غ��ف��ري م���ن حم��ب��ي وع�������ض���اق ال����رتاث 
خورفكان  وزوار  واأه��������ايل  و����ض���ك���ان 
تام  التزام  ظل  يف  ال�ضرقية  واملنطقة 
والوقائية  الح���رتازي���ة  ب���الإج���راءات 

من اأجل �ضامة و�ضحة اجلميع.
اإدارة  م���دي���ر  حم���م���د،  ���ض��ق��ر  وق������ال 
القطاعات اخلارجية مبعهد ال�ضارقة 
الفتتاحات  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ل���ل���رتاث 
الرتاثية  ال�����ض��ارق��ة  لأي����ام  اخل��ارج��ي��ة 
من  ب��ت��وج��ي��ه��ات  ن��ع��م��ل   "  : ال�18 
الدكتور  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و  ����ض���اح���ب 
ع�ضو  القا�ضمي  حم��م��د  ب��ن  �ضلطان 

ال�ضارقة لتكون  املجل�س الأعلى حاكم 
وفعالياتها  ال��رتاث��ي��ة  ال�����ض��ارق��ة  اأي����ام 
املتنوعة حا�ضرة يف كل مدن ومناطق 
املدينة  هي  خورفكان  وكانت  الإم���ارة 
التي تقام فيها هذه الأيام لهذا العام 

زينت  التي  املتنوعة  الفعاليات  حيث 
تقدمي  وم��ن خالها مت  املدينة  ه��ذه 
ال�ضعبية  والتقليدية  اليدوية  احلرف 
والفنون املختلفة التي تعنى بالرتاث 
وتتم�ضك بالأ�ضالة اإىل جانب احل�ضور 
اجلماهريي كما حتظى اأيام ال�ضارقة 
ومبتابعة  اجلميع  باهتمام  الرتاثية 
حثيثة من قبل كافة العاملني يف هذه 

الأيام وامل�ضاركني فيها ".
مت  ال��رتت��ي��ب��ات  جميع  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 
انطاق  قبل  عليها  والعمل  اتخاذها 
هذه الفعاليات اإذ مت التن�ضيق جلميع 
مع  والتوا�ضل  والفعاليات،  الأن�ضطة 
الطوارئ  اللجان خا�ضة جلنة  جميع 
اإ�ضافة  بال�ضارقة  والكوارث  والأزم��ات 
اإىل العناية بالرتتيبات الازمة للتاأكد 
الربوتوكول  بتطبيق  الل���ت���زام  م��ن 

اخل���ا����س والإج����������راءات الح����رتازي����ة 
و�ضمن  /كوفيد19-/.  يخ�س  مب��ا 
التابعة  "ال�ضنعة"  م��ب��ادرة  م�ضاركة 
ال�ضارقة  باأيام  املجتمع  تنمية  ل��وزارة 
يعر�س  خ��ورف��ك��ان  مبدينة  ال��رتاث��ي��ة 
ال�����رك�����ن م���ن���ت���ج���ات ل���ب���ع�������س الأ�����ض����ر 
اأبرزها  اأ�ضحاب الهمم و  الإماراتية و 
املاب�س املطرزة يدويا بنقو�س تراثية 
�ضورا  حتمل  التي  الرتاثية  والهدايا 
ت��اري��خ��ي��ة ملدينة  مل��ع��امل  وجم�����ض��م��ات 
وترويج  دع��م  بهدف  وذل��ك  خورفكان 
م��ن��ت��ج��ات اأ����ض���ح���اب ال��ه��م��م والأ����ض���ر 
مواهب  اإب����راز  و  املنتجة  الإم��ارات��ي��ة 
وط����اق����ات اأ����ض���ح���اب ال��ه��م��م والأ����ض���ر 
الإماراتية و تعزيز دورهم يف املجتمع 
م�ضاهمني  كاأفراد  باأنف�ضهم  ثقتهم  و 

يف املجتمع.

•• اأبوظبي -وام

ي��وم الأحد  ت�ضت�ضيف دول��ة الإم���ارات 
املقبل املوافق 4 اأبريل اجلاري احلوار 
والذي  املناخي  العمل  حول  الإقليمي 
ُق��ب��ي��ل ق��م��ة ال���ق���ادة ل��ل��م��ن��اخ يف  ينعقد 
ال��ع��ا���ض��م��ة الأم��ري��ك��ي��ة وا���ض��ن��ط��ن يف 
ال�ضهر، ومتهيداً  وقت لحق من هذا 
لن��ع��ق��اد م��وؤمت��ر ال����دول الأط�����راف يف 
املناخ  لتغري  امل��ت��ح��دة  الأمم  ات��ف��اق��ي��ة 

.COP26
ي�ضهد احلوار الإقليمي م�ضاركة جون 
الأمريكي  ال��رئ��ا���ض��ي  امل��ب��ع��وث  ك���ريي، 
ل�����ض��وؤون ت��غ��ري امل��ن��اخ، واأل����وك �ضارما، 
والع�ضرين  ال�ضاد�ضة  ال����دورة  رئي�س 
تغريرّ  ح����ول  امل���ت���ح���دة  الأمم  مل���وؤمت���ر 
املناخ، وعدد من الوزراء وكبار املعنيني 
ب�ضوؤون املناخ من دول جمل�س التعاون 
وال�ضرق  ال���ع���رب���ي���ة  اخل���ل���ي���ج  ل������دول 

الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا.
وان�ضجاماً مع دورها الريادي يف العمل 
يف  احلافل  ل�ضجلها  وا�ضتناداً  املناخي 
البيئة وال���ض��ت��دام��ة، دع��ت دولة  دع��م 
للوكالة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اأي�ضاً  الإم����ارات 
ال��دول��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة اآي��ري��ن��ا ، 
فران�ضي�ضكو لكامريا، حل�ضور احلوار 
يركز  ال��ذي  املناخي  للتغري  الإقليمي 
على ال�ضتعدادات الوطنية والإقليمية 
ال���دول الأطراف  مل��وؤمت��ر   26 ل��ل��دورة 
الإطارية  امل��ت��ح��دة  الأمم  اتفاقية  يف 
الذي   ،  COP26 املناخ  تغري  ب�ضاأن 
�ضينعقد خال الفرتة ما بني 1 و12 
غا�ضكو  مدينة  يف   2021 نوفمرب 

العديد  ي��ج��م��ع  وال�����ذي  ب��ا���ض��ك��ت��ل��ن��دا، 
الرامية  اجلهود  لت�ضريع  ال��دول  من 
للمناخ  باري�س  اتفاق  اأه��داف  لتحقيق 
الإط���اري���ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  وات��ف��اق��ي��ة 

ب�ضاأن تغري املناخ.
وقال معايل الدكتور �ضلطان بن اأحمد 
والتكنولوجيا  ال�ضناعة  وزير  اجلابر 
امل��ب��ع��وث اخل���ا����س لدولة   ، امل��ت��ق��دم��ة 
الإم������ارات ل�����ض��وؤون ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي - 
الروؤية  بف�ضل   "  :  - املنا�ضبة  ب��ه��ذه 
ال�ضديدة للقيادة الر�ضيدة، تنظر دولة 
املتقدم  املناخي  العمل  اإىل  الإم����ارات 
لتعزيز  كبرية  فر�ضاً  يتيح  باعتباره 
منو القت�ضاد وتنويعه وتبادل املعرفة 
امل�ضاهمة  وك��ذل��ك  امل���ه���ارات،  و���ض��ق��ل 
حتدٍّ  ملواجهة  عملية  حلول  اإي��ج��اد  يف 
عاملي يوؤثر على كافة املجتمعات حول 

العامل".
ا�ضت�ضافة  " ت�ضرنا   : معاليه  واأ�ضاف 
املناخي  للتغري  الإقليمي  احل��وار  هذا 
بكافة  ون���رح���ب  الإم���������ارات،  دول�����ة  يف 
باأهمية  ونتطلع  واملمثلني،  امل�ضاركني 

الإقليمي  احل����وار  ان��ع��ق��اد  اإىل  ك��ب��رية 
مب�ضاركة  اأبوظبي  يف  املناخي  للتغري 
ج�������ون ك���������ريي، م����ب����ع����وث ال���رئ���ي�������س 
الأم���ري���ك���ي ل��ل��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي، واأل����وك 
ال�ضاد�ضة  ال��������دورة  رئ���ي�������س  ����ض���ارم���ا، 
املتحدة  الأمم  مل���وؤمت���ر  وال��ع�����ض��ري��ن 
ح������ول ت����غ����ريرّ امل�����ن�����اخ، وال����ع����دي����د من 
دول  يف  الكبرية  الق��ت�����ض��ادات  ممثلي 
وال�ضرق  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
مو�ضحاً   ،" اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط 
اأظ��ه��رت التزاماً  " دول��ة الإم����ارات  اأن 
املناخي  بالعمل  امل��دى  وبعيد  را�ضخاً 
جهود  تعزيز  على  وعملت  التدريجي 
اأنحاء  خمتلف  يف  امل�ضتدامة  التنمية 
من  �ضنتمكن  باأننا  ثقة  وكلنا  العامل، 
خال هذا احلوار الإقليمي، من خلق 
ت�ضريع  يف  ق��دم��اً  للم�ضي  اأك���رب  زخ��م 

وترية العمل من اأجل املناخ ".
وقال معاليه: " بالتزامن مع امل�ضاعي 
جديدة  م�������ض���ارات  لإي����ج����اد  ال��ع��امل��ي��ة 
للتعايف من تداعيات جائحة "كوفيد-

الرئا�ضي  املبعوث  زي��ارة  تاأتي   ،"19

امل�ضرتكة  م�ضاعينا  لتدعم  الأمريكي 
تكامل  يف  ي�ضهم  حم���دد  ن��ه��ج  ل��و���ض��ع 
الأدوار وت�ضافر اجلهود واإيجاد حلول 
تاأثريات  من  للحد  وم�ضتدامة  ذكية 

تغري املناخ ".
بالفعل  ن�ضهد  اإننا   "  : معاليه  وتابع 
من����اذج ري���ادي���ة يف ال��ع��م��ل امل��ن��اخ��ي يف 
ذلك  يف  مب��ا  منطقتنا،  اأن��ح��اء  جميع 
الأخ�ضر‘  الأو���ض��ط  ال�ضرق  ’مبادرة 
اململكة  م����وؤخ����راً  ع��ن��ه��ا  اأع��ل��ن��ت  ال���ت���ي 
العربية ال�ضعودية ال�ضقيقة. و�ضيوفر 
احلوار الإقليمي للتغري املناخي من�ضًة 
التعاون  جمل�س  دول  جهود  لتوحيد 
و�ضمال  الأو���ض��ط  وال�����ض��رق  اخلليجي 
حلول  اإىل  التو�ضل  �ضبيل  يف  اأفريقيا 
متقدمة وعملية يكنها م�ضاعدة دول 
املناخية،  اأهدافها  العامل على حتقيق 
امل�ضتدام  ال��ن��م��و  م���ع حت��ق��ي��ق  ت��زام��ن��اً 

القائم على التكنولوجيا ".
رئي�س  �ضارما،  األ��وك  ق��ال  جانبه،  من 
ملوؤمتر  والع�ضرين  ال�ضاد�ضة  ال����دورة 
املهم  "من   :  COP26 الأط�����راف 

للغاية اأن تتعاون دول العامل للت�ضدي 
ل��ت��ح��دي��ات ت��غ��ري امل���ن���اخ، ب��ح��ي��ث تقدم 
واأخرى  فرية  �ضِ اأه��داف��اً  ال���دول  تلك 
متعلقة بخف�س النبعاثات على املدى 
القريب امل�ضاهمات املحددة وطنياً لعام 
2030 ومبا يتيح الإبقاء على ارتفاع 
درجة حرارة كوكب الأر�س عند 1.5 
�ضك  "ل  واأ�����ض����اف:  مئوية".  درج����ة 
النظيف  الق��ت�����ض��اد  اإىل  الن��ت��ق��ال  اأن 
ب��ف��ائ��دة ك��ب��رية علينا  ي��ع��ود  اأن  ي��ك��ن 
جميعاً من خال اإيجاد فر�س العمل، 
وتاأمني  امل�ضتدامة،  التنمية  وحتفيز 
الهواء النقي. ولقد بداأنا بالفعل نرى 
حيث  ال�ضدد،  ه��ذا  يف  حقيقياً  تقدماً 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  تعد 
يف  اأفريقيا  و�ضمال  الأو���ض��ط  وال�ضرق 
الفر�س  م��ن  لا�ضتفادة  جيد  و���ض��ع 
تعترب  واإذ  التحول.  لهذا  القت�ضادية 
بالفعل  وا�ضحة  املناخ  تغري  تداعيات 
اململكة  �ضتعمل  املنطقة،  يف  للجميع 
رئا�ضتها  من  ال�ضتفادة  على  املتحدة 
 COP26 الأط���راف  ال��دول  ملوؤمتر 

ل��ب��ن��اء امل��زي��د م��ن ال��زخ��م ح���ول �ضبل 
امل��ن��اخ��ي��ة مبا  ال��ت��ح��دي��ات  م��ع  التكيف 
البلدان  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف  ي�����ض��اع��د 
تداعيات  م��ن  والأف������راد  وامل��ج��ت��م��ع��ات 

تغري املناخ".
للتغري  الإق��ل��ي��م��ي  و���ض��ي��ت��ي��ح احل�����وار 
للدول  متخ�ض�ضة  م��ن�����ض��ة  امل��ن��اخ��ي 
ل���ت���ب���ادل اخل��������ربات حول  امل�������ض���ارك���ة 
ا�ضتجاباتها لتغري املناخ، وبناء الزخم 
العاملية  بالطموحات  لارتقاء  الازم 
متهيداً لنعقاد موؤمتر الأمم املتحدة 
و�ضيمكرّن   .  COP26 ل���ل���م���ن���اخ 
الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  احل���وار 
وال��دول امل�ضاركة من جمل�س التعاون 
الأو�ضط  ال�ضرق  ومنطقة  اخلليجي 
و�ضمال اأفريقيا من البحث يف جمالت 
ج��دي��دة للتعاون يف جم��ال احل��د من 
معها  والتكيرّف  امل��ن��اخ،  تغريرّ  تداعيات 
القت�ضادية  الفر�س  على  والرتكيز 

التي يتيحها العمل املناخي.
وت�ضمل املو�ضوعات املطروحة للبحث 
اع��ت��م��اد حلول  ت�����ض��ري��ع   .. وال��ن��ق��ا���س 

الطاقة املتجددة، وا�ضتك�ضاف اإمكانات 
م�ضادر الطاقة اجلديدة اخلالية من 
الأخ�ضر  الهيدروجني  مثل  الكربون، 
تقنيات  ت����اأث����ري  وزي���������ادة  والأزرق، 
اآثار تغري املناخ، مبا يف  التخفيف من 
وا�ضتخدامه  ال��ك��رب��ون  ال��ت��ق��اط  ذل���ك 
انبعاثات  ك��ث��اف��ة  وت��ق��ل��ي��ل  وت��خ��زي��ن��ه، 
الهيدروكربوين  الوقود  من  الكربون 
عليه  ال��ع��امل  اع��ت��م��اد  �ضي�ضتمر  ال���ذي 
الطاقة.  م�����ض��ادر  ال��ت��ح��ول يف  خ���ال 
التكيرّف  �ضبل  اأي�ضاً  احل��وار  و�ضيغطي 
التي  املت�ضارعة  امل��ن��اخ  تغري  اآث���ار  م��ع 
ن��ح��و خ��ا���س، مثل  ت��ه��مرّ املنطقة ع��ل��ى 
الأمن الغذائي واملائي، وتخفيف حدة 

الت�ضحر واحلفاظ على البيئة.
فهم  تكوين  اإىل  امل�ضاركون  و�ضي�ضعى 
املناخي،  ال��ع��م��ل  لأول���وي���ات  م�����ض��رتك 
للتعاون  ط����ري����ق  خ���ري���ط���ة  وو�����ض����ع 
الأمم  م����وؤمت����ر  لن���ع���ق���اد  حت�������ض���رياً 
امل��ت��ح��دة ل��ل��م��ن��اخ. وت��ع��ت��رب الإم������ارات 
م��ن ال���دول ال��رائ��دة يف تطوير حلول 
وم�ضادر الطاقة املتجددة وغريها من 

تقنيات احلد من اآثار التغري املناخي، 
قدرة  تقرتب  املحلي،  امل�ضتوى  فعلى 
الطاقة النظيفة يف دولة الإمارات، من 
بحلول  غيغاواط   14 اإىل  الو�ضول 
الطاقة  ذل�����ك  يف  مب����ا   2030 ع�����ام 
كانت  باأنها  علماً  والنووية،  ال�ضم�ضية 
 ،2015 ع����ام  يف  م���ي���غ���اواط   100
2020. كما  و2.4 غيغاواط يف عام 
الإم���ارات بتطوير من�ضاأة  دول��ة  قامت 
على  �ضبكة  اأول  تعد  التي  "الريادة"، 
املنطقة  يف  جت�����اري  ���ض��ن��اع��ي  ن���ط���اق 
وا�ضتخدامه  ال����ك����رب����ون  لل���ت���ق���اط 
لت�ضريع  جهودها  وت�ضتمر  وتخزينه، 
تعترب  التي  التكنولوجيا  هذه  اعتماد 
انبعاثات  من  للحد  الأهمية  غاية  يف 

الكربون وتخفيف اآثار تغري املناخ.
جتدر الإ���ض��ارة اإىل اأن الإم���ارات كانت 
و�ضادقت  ��ع��ت  وقرّ خليجية  دول���ة  اأول 
ع��ل��ى ات���ف���اق ب��اري�����س ل��ل��م��ن��اخ، ومتثل 
اأول  وط���ن���ي���اً  امل�����ح�����ددة  م�����ض��اه��م��ت��ه��ا 
امل��ن��ط��ق��ة للحد  اإع���ان���ه يف  ه���دف مت 
الن��ب��ع��اث��ات يف خم��ت��ل��ف جوانب  م���ن 
الق��ت�����ض��اد. وك���ان جمل�س ال����وزراء يف 
امل�ضاهمات  اعتمد  قد  الإم���ارات  دول��ة 
دي�ضمرب  امل���ح���ددة وط��ن��ي��اً يف  ال��ث��ان��ي��ة 
ال�ضتمرار  ت�����ض��م��ل  وال���ت���ي  امل���ا����ض���ي، 
غازات  انبعاثات  خف�س  على  بالعمل 
الدفيئة و�ضوًل اإىل حتقيق انخفا�س 
ال���و����ض���ع  ع������ن   23.5% ب���ن�������ض���ب���ة 
العام  ب��ح��ل��ول  ل��اأع��م��ال  الع���ت���ي���ادي 
هذا  ُي��رتج��م  اأن  وُي��ت��وق��ع   .2030
الهدف اإىل خف�ٍس مطلق لانبعاثات 

بحوايل 70 مليون طن.

•• ال�شارقة-وام 

ي�ضارك املكتب الثقايف والإعامي �ضمن جناح املجل�س الأعلى 
ال�ضارقة  اأي��ام  فعاليات  من  بعدد  بال�ضارقة  الأ���ض��رة  ل�ضوؤون 

الرتاثية يف دورتها الثامنة ع�ضرة.
اأمي"  "قالت  ور�ضة  و  للت�ضوير،  م�ضابقة  املكتب  نظم  فقد 
مب�����ض��ارك��ة الأدي���ب���ة اأ���ض��م��اء ال���زرع���وين ف��ي��م��ا ع��ق��د �ضالون 
منها  الفعاليات  من  ع��دداً  للمكتب  التابع  الثقايف  ال�ضارقة 
للدكتور حممد يو�ضف  اأهميته  و  الرتاثي  امل�ضرح  ندوة عن 
اإدارة م�ضرح ال�ضارقة الوطني والأ�ضتاذ بكلية  ع�ضو جمل�س 

الفنون اجلميلة يف جامعة ال�ضارقه، واأدارت اجلل�ضة خالدة 
جميد .

اجلديد  اجليل  توعيه  يف  ال��رتاث  اأهمية  عن  احلديث  ودار 
وال�ضارقة  الإم���ارات  يف  امل�ضرح  وتاريخ  امل�ضرح،  يف  وتوظيفه 
امل�ضرحي  لل�ضباب  والر���ض��ادات  الن�ضائح  واأه��م  خا�س  بوجه 

الآن .
وط��رح��ت بع�س امل��داخ��ات م��ن اجل��م��ه��ور م��ا اأث���رى اللقاء 
الذي ح�ضره عدد من اأع�ضاء فريق م�ضرح العائلة واملهتمني 
بامل�ضرح و�ضاحبه ور�ضة ر�ضم لاأطفال نظمها فريق املكتب.

"ن�ضاء  اإ���ض��اف��ة اإىل ذل���ك ن��ظ��م ال�����ض��ال��ون ال��ث��ق��ايف ف��ع��ال��ي��ة 

منها  عربية،  دول  عدة  من  �ضيدات  فيها  �ضاركت  و�ضعوب"، 
العراق، �ضوريا، الأردن، م�ضر وال�ضودان والاتي حتدثن عن 

العادات والتقاليد يف الأعرا�س.
جل�ضة  تنظيم  ج���رى  ال��ث��ق��ايف  ال�����ض��ال��ون  ف��ع��ال��ي��ات  �ضمن  و 
ال�ضام�ضي  �ضلمى  ال�����ض��اع��رة  فيها  ���ض��ارك��ت  ح��واري��ة  �ضعرية 
املجتمع  قيم  حتمل  التي  الجتماعية  ق�ضائدها  من  بعدد 
الإماراتي. كما مت تنظيم م�ضابقة" تراثنا يف جملة مرامي" 
فعالية  جانب  اإىل  املهرجان  زوار  من  اقبال  �ضهدت  والتي 
وتقاليد  ع��ادات  على  املهرجان  زوار  خالها  تعرف  تراثية 

الحتفال مبنا�ضبة "حق الليلة".

م�ضاركة فاعلة لـ )الأعلى ل�ضوؤون الأ�ضرة( يف اأيام ال�ضارقة الرتاثية

» اأيام ال�ضارقة الرتاثية « بخورفكان تتاألق بالفنون 
ال�ضعبية الإماراتية وامل�ضرية

مب�ساركة �ملبعوث �لرئا�سي �لأمريكي ل�سوؤون �لتغري �ملناخي وممثلني ر�سميني من دول �ملنطقة 

الإمارات ت�ضت�ضيف احلوار الإقليمي للتغري املناخي ملجل�س التعاون اخلليجي وال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا 4 اأبريل
• �سلطان �جلابر: ت�سرنا ��ست�سافة هذ� �حلو�ر �لإقليمي يف �لإمار�ت, ونرحب بكافة �مل�ساركني, ومنطقتنا فيها مناذج ريادية يف �لعمل �ملناخي    

 COP26 لتعاون للحد من �آثار �لتغريرّ �ملناخي و�لتكيف معه ��ستعد�دً� ملوؤمتر �لأمم �ملتحدة� جمالت  • بحث 
�لقت�سادي  للنمو  فر�سًا  يتيح  �ملناخ  �أجل  من  • �لعمل 

و��سنطن  �لأمريكية  �لعا�سمة  يف  للمناخ  �لقادة  قمة  �نعقاد  قبيل  ينعقد  • �حلو�ر 
ملوؤمتر �لأمم �ملتحدة حول تغريرّ �ملناخ  و�لع�سرين  �ل�ساد�سة  �لدورة  رئي�س  �سارما  �ألوك  • م�ساركة 

•• ال�شارقة-الفجر

الكتاب  مبكانة  الرتقاء  اإىل  الرامية  ا�ضرتاتيجيتها  اإط��ار  يف 
العامة،  ال�����ض��ارق��ة  مكتبات  اأه���دت  ال���ق���راءة،  ثقافة  وتكري�س 
التابعة لهيئة ال�ضارقة للكتاب، اأكرث من 5 اآلف كتاب ملقاهي 
مبادرة  �ضمن  الإم�����ارة،،  يف  الإم���ارات���ي  ال�ضباب  م�ضاريع  م��ن 
بالتزامن مع �ضهر القراءة يف  اأطلقتها  التي  "مقاهي وُكتب"، 

الدولة. 
كتاب  اإه��داء  نوعها حيث مت  امل��ب��ادرة خطوة فريدة من  وُتعدرّ 

ب�ضكل جماين مع كلرّ كوب قهوة، �ضمن جمموعة من الكتب 
الأدب  حقول  �ضمن  ال�ضارقة  مكتبات  تها  وفررّ التي  اخلا�ضة 
والفكر والفل�ضفة والفنون، كما مت تقدمي �ضل�ضلة خمتلفة من 

الكتب العلمية واملعرفية الأخرى. 
اإدارة مكتبات  بو�ضليبي، مدير  اإي��ان  املبادرة قالت  وعن هذه 
املكتبات حموراً  لت  �ضكرّ احلياة  تفا�ضيل  " يف جميع  ال�ضارقة: 
اأ�ضا�ضياً يف ت�ضكيل الفكر وقيادة الراأي و�ضناعة القادة واملفكرين 
والعلماء، فاملكتبات منطلق للوعي واملعرفة، وقد حر�ضنا على 
من  فريدة  مبادرة  لتفعيل  الدولة  يف  ال��ق��راءة  �ضهر  ا�ضتثمار 

عرب  للقراءة  وال��رتوي��ج  الكتاب  ح�ضور  تعزيز  تخدم  نوعها 
ثقافة  تكري�س  يف  املكتبة  اأه���داف  لتحقيق  املن�ضات  خمتلف 

املطالعة كعادة يومية جلميع اأفراد املجتمع". 
تنوعاً  املبادرة  ت  ال�ضارقة:" �ضمرّ مكتبات  اإدارة  مدير  وتابعت 
كبرياً يف الكتب يف اإطار احلر�س على ن�ضر الفائدة، كما �ضعينا 
مبا  طموح  اإم��ارات��ي  �ضباب  يقودها  التي  امل�ضاريع  ندعم  لأن 
يوؤكد دور الثقافة ك�ضريك يف خمتلف تفا�ضيل احلياة، وناأمل 
يف  املكتبات  ا�ضرتاتيجية  م��ن  ج���زءاً  ول��و  حققنا  ق��د  نكون  اأن 

اإتاحة الكتب للقراء وابتكار طرق جديدة لن�ضر املعرفة". 

وزعت جمانًا مع كلرّ كوب قهوة

»مكتبات ال�ضارقة العامة« تهدي مقاهي الإمارة 5 اآلف كتاب يف »�ضهر القراءة«

اللجنة الن�ضائية يف كهرباء ومياه دبي تطلق )معًا... نتعّلم(

�ضندوق ال�ضارقة لل�ضمان الجتماعي .. جهود 
متوا�ضلة لتاأمني العي�س الكرمي ملواطني الإمارة
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•• اأبوظبي - الفجر 

�ضما  ال����دك����ت����ورة  ال�����ض��ي��خ��ة  اأك�������دت 
نهيان  اآل  خ���ال���د  ب���ن  حم��م��د  ب��ن��ت 
موؤ�ض�ضات  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
اأهمية  على  والتعليمية  الثقافية 
الوعي  تر�ضيخ  يف  ودوره���ا  ال��ق��راءة 
الرتاكم  ون�ضر  واملجتمعي  الفردي 
الذي  الهتمام  اإىل  م�ضرية  املعريف 
للقراءة،  ال��ر���ض��ي��دة  قيادتنا  توليه 
حتولت  ا�ضت�ضراف  على  وحر�ضها 
اأجيال  بناء  على  والعمل  امل�ضتقبل، 
احل�ضاري  البناء  ل�ضتكمال  واعية 

للمجتمع الإماراتي. 
ال���دك���ت���ورة �ضما  ال�����ض��ي��خ��ة  وث��م��ن��ت 
الداعمة  ال��روؤي��ة  ه��ذه  حممد  بنت 
لن��ط��اق��ة ع���ام ال���ق���راءة، واإط���اق 
ق���ان���ون ال�����ق�����راءة، واحل����ف����اظ على 
الزخم القرائي للمجتمع من خال 

�ضهر مار�س من كل عام  تخ�ضي�س 
ل��ي��ك��ون ���ض��ه��را ل��ل��ق��راءة، داع��ي��ة اإىل 
طوال  بالقراءة  الحتفال  يكون  اأن 
العام فالقراءة يجب اأن ت�ضبح عادة 
اإن�ضان  ك��ل  عليها  ي��ح��ر���س  ي��وم��ي��ة 
ال��زخ��م نف�ضه  ا���ض��ت��م��رار  اإىل  داع��ي��ة 
من الفعاليات واملبادرات على مدار 
ال��ع��ام ك��م��ا اأ����ض���ادت ب���ال���دور الكبري 
الثقافية  املوؤ�ض�ضات  به  تقوم  ال��ذي 
واملعرفة،  الوعي  بناء  يف  الدولة  يف 
وكذلك الدور الكبري جلائزة خليفة 
تناف�ضية  روح  خ��ل��ق  يف  ال���رتب���وي���ة 
ال�ضغف  اإط���اق  على  تعمل  مبدعة 
املعرفة والإب���داع مما ينعك�س يف  يف 
املعريف والثقايف  البناء  النهاية على 

ملجتمع الإمارات.
ج��اء ذل��ك خ��ال اجلل�ضة احلوارية 
خليفة  ج�����ائ�����زة  ن���ظ���م���ت���ه���ا  ال����ت����ي 
ال��رتب��وي��ة ع��ن ب��ع��د وحت��دث��ت فيها 
الدكتورة �ضما بنت حممد  ال�ضيخة 

جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  خالد  ب��ن 
بن  حممد  ال�ضيخ  موؤ�ض�ضات  اإدارة 
خالد اآل نهيان الثقافية والتعليمية 
الوعي  " ال����ق����راءة وحت������ولت  ع���ن 
ف��ع��ال��ي��ات �ضهر  خ��ت��ام  يف  وذل����ك   "
واأدارتها   ،" تقراأ  " اأ�ضرتي  القراءة 
العام جلائزة  الأم��ني  العفيفي  اأم��ل 
من  عدد  بح�ضور  الرتبوية  خليفة 
والأكاديية  التعليمية  ال��ق��ي��ادات 
وال���ث���ق���اف���ي���ة م�����ن داخ�������ل ال����دول����ة 

وخارجها . 
اأهمية  على  العفيفي  اأم���ل  واأك����دت 
مل�ضرية  ال��ر���ض��ي��دة  ال���ق���ي���ادة  رع���اي���ة 
ال��ق��راءة يف املجتمع ودوره��ا يف بناء 
من  متكنه  ل��ل��ف��رد  معرفية  ق��اع��دة 
املجتمعي،  الوعي  منظومة  تر�ضيخ 
وتعزز لديه الولء والنتماء للوطن 
اآفاقه  ال��ر���ض��ي��دة، وت��ف��ت��ح  وال��ق��ي��ادة 
يف  ال�ضعوب  ح�ضارات  على  الفكرية 
جميع اأنحاء العامل، م�ضرية اإىل اأن 

من  جعلت  الرتبوية  خليفة  جائزة 
يف  الأ�ضا�ضية  الركائز  اأح��د  ال��ق��راءة 
عمليات تقييم املر�ضحني والفائزين 
اإدراك����اً  وذل���ك  املختلفة  دورات��ه��ا  يف 
منها لقيمة القراءة ودورها يف بناء 

الفرد واملجتمع . 
ورحبت العفيفي بال�ضيخة الدكتورة 
�ضما بنت حممد، موؤكدة على اأهمية 
بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  املجتمعية  اجل��ه��ود 
قاعدة  ت���ع���زي���ز  يف  ���ض��م��ا  ال�����ض��ي��خ��ة 
عرب  املجتمعية  وامل��ع��رف��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
خالد  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  موؤ�ض�ضات 

اآل نهيان الثقافية والتعليمية. 
ال�ضيخة  اأ������ض�����ارت  ج���ان���ب���ه���ا  وم�����ن 
الدكتورة �ضما بنت حممد يف بداية 
هو  ال��ذات��ي  ال��وع��ي  اأن  اإىل  اجلل�ضة 
اإدراك الفرد جلوانبه املختلفة وفهم 
اأفعاله، و�ضلوكياته ودوافعه و اإدراك 
نقاط القوة وال�ضعف الكامنة فيه، 
وم�����ن خ�����ال ه�����ذا امل���ف���ه���وم ن����درك 

معرفية  كطريقة  ال���ق���راءة  اأه��م��ي��ة 
لوعي الفرد بذاته، فاملعرفة ت�ضاهم 
يف الرتاكم املعريف الذي هو املرتكز 
الرئي�ضي لتكوين مفاهيم الإن�ضان و 
روؤيته لذاته، والتعرف على مكامن 
ال�ضلوك،  وت��ف��ه��م  و���ض��ع��ف��ه  ق���وت���ه 
وال��رتاك��م امل��ع��ريف م��ن��ف��رداً ل يكفي 
معه  التعامل  ولكن  الإدراك،  لهذا 
اإب��داع��ي��ة واب��ت��ك��اري��ة وتفاعل  ب���روح 
العقل حريته يف  واإع��ط��اء  الأف��ك��ار، 
املعريف  ل��ر���ض��ي��ده  وال��ن��ق��د  التفكري 
والتاأمل فيه، وبناء �ضخ�ضية فكرية 
ذاته  على  الأ�ضئلة  وط��رح  م�ضتقلة، 
ذاتي  بناء وع��ي  ي�ضاهم يف  ذل��ك  كل 

اإبداعي . 
بنت  �ضما  الدكتورة  ال�ضيخة  وقالت 
حممد : كلما تعمق الفرد يف الروؤية 
لذاته والقراءة ورفع ر�ضيده املعريف 
ك��ل��م��ا ك��ان��ت حت����ولت ال���وع���ي لديه 
التطور  اجت����اه  ت��ع��م��ل يف  اإي��ج��اب��ي��ة 

وال��ت��ن��م��ي��ة، و ب��ال��ت��اأك��ي��د ف����اإن وعي 
الأفراد وحتولتهم املعرفية ت�ضاهم 

يف بناء وعي جمتمعي قوي. 
الأبناء  تربية  اأه��م��ي��ة  على  واأك����دت 
حرية  وتنمية  النقدي  العقل  على 
طرح ال�ضوؤال وعدم كبت ت�ضاوؤلتهم، 
املعرفية  م�����دارك�����ه�����م  وت����و�����ض����ي����ع 
التفكري  على  وتدريبهم  والفكرية، 
لقيمة  اإدراكهم  وتعزيز  املو�ضوعي، 
املحتوى  ب��ن��اء  ال���ق���راءة ودوره�����ا يف 
املعريف للفرد، ورفع الرتاكم املعريف 
من  كله  ذلك  يثله  مبا  للمجتمع، 
اإثراء معريف وفكري على امل�ضتويني 
ال���ف���ردي وامل��ج��ت��م��ع��ي، وت��ع��زي��ز لغة 
احل������وار مب���ا ي��ف��ت��ح اآف������اق الإب������داع 

ويعزز  الفرد  اأمام  الثقايف  والبتكار 
ت��وا���ض��ل��ه احل�������ض���اري م���ع خمتلف 

الثقافات واملعارف . 
تطرقت  نقا�س  اجلل�ضة  تخلل  وق��د 
الدكتورة �ضما بنت حممد  ال�ضيخة 
اإىل رعاية القيادة الر�ضيدة ودعمها 
وحر�ضها  ال��ق��راءة  �ضهر  لفعاليات 
نهجاً  ال������ق������راءة  ت����ك����ون  اأن  ع���ل���ى 
جمتمعياً، واأكدت على اأهمية الدور 
الثقافية  موؤ�ض�ضاتنا  به  تقوم  ال��ذي 
والتعليمية يف تر�ضيخ القراءة لدى 
ال��ن�����سء وال�����ض��ب��اب وخم��ت��ل��ف فئات 

املجتمع ب�ضورة عامة. 
واأك������دت ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال�����دور الذي 
تقوم به الأ�ضرة واملدر�ضة يف تعريف 

ال��ن�����سء يف م��راح��ل ع��م��ري��ة مبكرة 
واإك�ضابهم  ال����ق����راءة،  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
القراءة  من  متكنهم  التي  امل��ه��ارات 
الوعي  لديهم  تر�ضخ  التي  الواعية 
�ضخ�ضياتهم  ي�ضقل  مب��ا  ال��ف��ك��ري 
وي���و����ض���ع م���دارك���ه���م وي���ف���ت���ح اآف�����اق 

الإبداع لدى كل منهم . 
ويف خ���ت���ام اجل��ل�����ض��ة ت��وج��ه��ت اأم���ل 
ال�ضيخة  اإىل  ب��ال�����ض��ك��ر  ال��ع��ف��ي��ف��ي 
ال����دك����ت����ورة ���ض��م��ا ب���ن���ت حم���م���د بن 
ح�ضورها  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  اآل  خ���ال���د 
جاءت  التي  احلوارية  اجلل�ضة  هذه 
 " يف خ��ت��ام ف��ع��ال��ي��ات �ضهر ال���ق���راءة 
" م�ضك  ل��ت��ك��ون   ،" ت���ق���راأ  اأ����ض���رت���ي 

اخلتام " لهذه الفعاليات . 

خالل جل�سة »�لقر�ءة وحتولت �لوعي« جلائزة خليفة �لرتبوية

�ضما بنت حممد بن خالد:قيادتنا الر�ضيدة اأولت القراءة اهتمامًا كبريًا وجعلت منها نهجًا جمتمعيًا
�أمل �لعفيفي :»خليفة �لرتبوية« جعلت �لقر�ءة معيارً� رئي�سيًا يف ن�سر �لتميز

•• دبي-وام

الد�ضتورية  ال�ضوؤون  جلنة  اعتمدت 
املجل�س  يف  وال��ط��ع��ون  والت�ضريعية 
اجتماعها  خ��ال  الحت��ادي  الوطني 
الأمانة  مقر  يف  اأم�����س  عقدته  ال��ذي 
برئا�ضة  دب���ي  يف  للمجل�س  ال��ع��ام��ة 
ال�ضحي  ع����ب����داهلل  اأح����م����د  �����ض����ع����ادة 
النهائيني  تقريريها  اللجنة  رئي�س 
مل�������ض���روع���ي ق���ان���ون���ني احت����ادي����ني يف 
القانون  اأح��ك��ام  بع�س  ت��ع��دي��ل  ���ض��اأن 
باإن�ضاء مراكز التوفيق وامل�ضاحلة يف 
املنازعات املدنية والتجارية، ويف �ضاأن 
املدنية  املنازعات  لت�ضوية  الو�ضاطة 
اأع�ضاء  الجتماع  ح�ضر  والتجارية. 
اللجنة �ضعادة كل من عائ�ضة حم�م�د 
امل��ا مقررة اللجنة، واأحمد بو�ضهاب 
احلمادي،  حمد  وعدنان  ال�ضويدي، 
وكفاح حممد الزعابي، ومروان عبيد 

املهريي، وهند حميد العليلي.
رئي�س  ال�ضحي  اأح��م��د  ���ض��ع��ادة  وق���ال 
اع���ت���م���دت  ال���ل���ج���ن���ة  اإن  ال����ل����ج����ن����ة، 

تقريريها النهائيني ب�ضاأن م�ضروعي 
املجل�س  اإىل  وردا  اللذين  القانونني 
ب�ضفة ال�ضتعجال بعد ا�ضتعرا�ضهما 
اأن  اإىل  لف��ت��ا  ودق��ي��ق،  مكثف  ب�ضكل 
متتالية  اج��ت��م��اع��ات  ع��ق��دت  اللجنة 
الأ�ضبوع  ه����ذا  خ����ال  وم��ت��وا���ض��ل��ة 
درا���ض��ت��ه��م��ا و�ضرتفع  م��ن  ل��ان��ت��ه��اء 

تقريريها ب�ضاأنهما اإىل رئا�ضة املجل�س 
التي  التا�ضعة  اجلل�ضة  يف  للمناق�ضة 

تعقد الثاثاء 6 اأبريل احلايل.
اجتماعا  عقدت  اللجنة  اأن  واأو���ض��ح 
اأم�س مع ممثلي وزارة العدل ناق�ضت 
خ���ال���ه م�����ض��روع��ي ال��ق��ان��ون��ني ومت 
واأن  م��واده��م��ا،  جميع  على  ال��ت��واف��ق 

ممثلي ال��وزارة ردوا ب�ضكل واف على 
طرحها  ال��ت��ي  ال���ض��ت��ف�����ض��ارات  جميع 

اأع�ضاء اللجنة.
و نوه اإىل اأن م�ضروع القانون الحتادي 
اأحكام القانون  يف �ضاأن تعديل بع�س 
باإن�ضاء مراكز التوفيق وامل�ضاحلة يف 
يتكون  والتجارية  املدنية  امل��ن��ازع��ات 

من خم�س مواد و يهدف اإىل توحيد 
الن�ضو�س يف الت�ضريعات الإجرائية، 
الت�ضريعات  ب��ني  ال��ت��ع��ار���س  واإزال�����ة 
واحد،  مل��و���ض��وع  املنظمة  الإج��رائ��ي��ة 
وات��ف��اق ال��ق��ان��ون م��ع ال��واق��ع الفعلي 
بع�س  و�ضد  بينهما،  التعار�س  وعدم 
ن�ضو�س  يف  الت�ضريعي  الفراغ  اأوج��ه 

الت�ضريع.
القانون  م�����ض��روع  م����واد  تت�ضمن  و 
ا���ض��ت��ب��دال ع���ب���ارات وم�����واد وردت يف 
اجلديدة  القانونية  امل���واد  ن�ضو�س 
واإ�ضافة  احل��ال��ي��ة  القانونية  ب��امل��واد 
القانون  اإىل  ج��دي��دة  قانونية  م���واد 
 2016 ل�ضنة   17 رق���م  الحت�����ادي 

امل�ضاحلة  و  التوفيق  مراكز  باإن�ضاء 
والتجارية،  امل���دن���ي���ة  امل���ن���ازع���ات  يف 
والأحكام املتعلقة بالإلغاءات والن�ضر 
والعمل  ال���ر����ض���م���ي���ة  اجل�����ري�����دة  يف 
اأحمد  ����ض���ع���ادة  ق�����ال  و  ب���ال���ق���ان���ون. 
ع��ددا من  اأدخلت  اللجنة  اإن  ال�ضحي 
وبنود م�ضروع  التعديات على مواد 

الو�ضاطة  ����ض���اأن  يف  احت�����ادي  ق���ان���ون 
لت�ضوية املنازعات املدنية والتجارية، 
م��وؤك��دا اأه��م��ي��ة م�����ض��روع ال��ق��ان��ون يف 
والتجارية من  املدنية  النزاعات  حل 
لتقريب  والو�ضاطة  التوفيق  خ��ال 
الطرفني  وم�ضاعدة  النظر  وجهات 
اأن  اإىل  ال���ن���زاع، ون����وه  ت�����ض��وي��ة  ع��ل��ى 
اإىل تعزيز  ي��ه��دف  ال��ق��ان��ون  م�����ض��روع 
تقرير  ع��امل��ي��ا يف  ال���دول���ة  ت��ن��اف�����ض��ي��ة 
الأعمال،  اأن�����ض��ط��ة  مم��ار���ض��ة  �ضهولة 
املحاكم  اأم���ام  الق�ضايا  ع��دد  وتقليل 
وتخفي�س نفقات التقا�ضي. ويتكون 
املذكرة  ح�����ض��ب   - ال��ق��ان��ون  م�����ض��روع 
ال�����واردة م��ن احلكومة  الإي�����ض��اح��ي��ة 
اأربعة  على  موزعة  م��ادة،   29 من   -
الأول  ال��ف�����ض��ل  وي��ت�����ض��م��ن  ف�����ض��ول 
ال��ع��ام��ة، وال��ف�����ض��ل الثاين  الأح���ك���ام 
الق�ضائية،  للو�ضاطة  منظماً  ج���اء 
الو�ضاطة  ن��ظ��م  ال���ث���ال���ث  وال��ف�����ض��ل 
الرابع  وال��ف�����ض��ل  ال��ق�����ض��ائ��ي��ة،  غ���ري 
النتقالية  احلكام  يت�ضمن  والأخ��ري 

واخلتامية.

د�ضتورية الوطني الحتادي تعتمد تقريريها ب�ضاأن م�ضروعي قانونني احتاديني

•• اأبوظبي - وام

نظمت وزارة الدولة ل�ضوؤون املجل�س الوطني الحتادي لقاًء تفاعليا �ضمن فعاليات مبادرة 
عاماً من التمكني  "خم�ضون  عنوان  حتت  الفرتا�ضي" وذلك  النتخاب  ثقافة  "جمل�س 

يف الإمارات".
وتطرق املحا�ضر الدكتور اأحمد اخلزيي ع�ضو جمل�س رعاية التعليم بالفجرية خال 
بال�ضارقة  والقرى  ال�ضواحي  دائ��رة  مع  بالتعاون  ال��وزارة  نظمته  الذي  التفاعلي  اللقاء 
اإىل حماور رئي�ضية ركزت يف حمتواها حول التمكني املعريف واملهاري والتمكني الإداري 

وال�ضرتاتيجي والتمكني القانوين وال�ضيا�ضي.
وا�ضتعر�س الدكتور اخلزيي خال اللقاء م�ضرية متكني دولة الإمارات لأبنائها خال 
اخلم�ضني عاماً املا�ضية، حيث تطرق يف املحور الأول اإىل الأدوات والآليات التي وظفتها 
دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها ونظرتها بعيدة املدى للتغلب على اأكرب التحديات التي 

تاأ�ضي�س دولة الحتاد وكيف جرى و�ضع اخلطط الطموحة  واجهت املرحلة الأوىل من 
متطلبات  مع  تتنا�ضب  التي  وامل��ه��ارات  باملعارف  وتزوديهم  الإم���ارات  دول��ة  اأبناء  لتمكني 

التنمية امل�ضتقبلية وموا�ضلة الرتقاء وحتقيق اأف�ضل النتائج.
اأما يف حمور التمكني الإداري وال�ضرتاتيجي فقد حتدث خاله الدكتور اخلزيي حول 
الرئي�ضية  والركائز  الأولويات  اأهم  برز �ضمن  والذي  بدايات الحت��اد،  الإداري يف  البناء 
لبناء الدولة وموا�ضلة م�ضرية التنمية امل�ضتدامة فيها، مبيناً اأن م�ضرية التمكني ا�ضتمرت 
يف هذا املحور بروؤية وبفكر ا�ضرتاتيجي، حيث متكنت من الو�ضول اإىل اأهدافها الوطنية 
وحتقيق اأف�ضل املراكز العاملية ما جعل دولة الإمارات يف م�ضاف الدول املتقدمة يف الكثري 

من املجالت ويف فرتة زمنية ق�ضرية.
والت�ضريعي  ال��ق��ان��وين  البناء  وال�ضيا�ضي  ال��ق��ان��وين  التمكني  حم��ور  يف  املحا�ضر  واأب���رز 
ا�ضت�ضرافية  بروؤية  وتوا�ضل  الدولة،  قيام  الأول من  اليوم  مع  ب��داأ  وال��ذي  الإم���ارات،  يف 
يقوم  نهج  وبناء  القرار،  �ضنع  عملية  يف  املواطنني  وم�ضاهمة  ال�ضيا�ضي  التمكني  لتعزيز 

على التوا�ضل امل�ضتمر ودون اأية قيود اأو حواجز بني القيادة واأفراد ال�ضعب، للو�ضول اإىل 
املرحلة املف�ضلية يف تاريخ دولة الإمارات باإعان �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" وقبل اأكرث من 15 عاماً برنامج التمكني ال�ضيا�ضي يف 

العام 2005.
طريق  خريطة  و�ضع  يف  اأ�ضهم  ال�ضيا�ضي  التمكني  برنامج  اأن  اخلزيي  الدكتور  وب��ني 
لارتقاء بالعمل الربملاين يف دولة الإمارات من خال متكني املجل�س الوطني الحتادي 
دولة  يف  التنفيذية  لل�ضلطة  وم�ضاندة  وداع��م��ة  املواطنني  من  قرباً  اأك��رث  �ضلطة  ليكون 
الفرتا�ضي" ت�ضمل  الن��ت��خ��اب  ثقافة  "جمل�س  م��ب��ادرة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  الإم����ارات. 
�ضل�ضلة من املحا�ضرات الفرتا�ضية من خال ا�ضت�ضافة نخبة من املحا�ضرين واخلرباء 
عرب لقاءات مبا�ضرة وتفاعلية مع �ضرائح املجتمع املختلفة، والتي يتم بثها عرب قنوات 
ثقافة  ون�ضر  ال�ضيا�ضي  ال��وع��ي  تعزيز  ب��ه��دف  ب��ال��وزارة  اخلا�ضة  الجتماعي  التوا�ضل 

امل�ضاركة ال�ضيا�ضية بني اأفراد املجتمع.

�ضوؤون الوطني الحتادي تنظم لقاًء تفاعليا بعنوان )خم�ضون عامًا من التمكني يف الإمارات(

•• ال�شارقة-لفجر

التاريخ  رئ��ي�����س ق�ضم  اإدري�������س،  م�����ض��ع��ود  ال��دك��ت��ور  اأك���د 
واحل�ضارة الإ�ضامية يف جامعة ال�ضارقة، اأن الرتويج 
للرتاث والثقافة الإن�ضانية، مهمة لي�ضت هينة، وحتتاج 
اإىل ا�ضرتاتيجية عمل وا�ضحة، تكون قادرة على و�ضعه 
على ال�ضاحة الدولية، م�ضرياً اإىل اأن الرتاث والثقافة 
حا�ضرة  لتكون  الكافية  الإمكانيات  لديها  الإم��ارات��ي��ة 
غنياً  اإن�ضانياً  اإرث���اً  بو�ضفها  ال��دول��ي��ة،  اخلريطة  على 

واأ�ضيًا.
جاء ذلك خال جل�ضة حوارية، اأدارتها الدكتورة ب�ضمة 
ك�ضمولة، نائبة املدير الأكاديي ملعهد ال�ضارقة للرتاث، 
نظمها معهد ال�ضارقة للرتاث �ضمن فعاليات الدورة ال� 
يف  تقام حالياً  الرتاثية" التي  ال�ضارقة  "اأيام  18 من 
�ضاحة الرتاث يف منطقة قلب ال�ضارقة، وتتوا�ضل حتى 

املقبل. اإبريل   10
و�ضلط الدكتور م�ضعود اإدري�س، مدير موؤ�ض�ضة ال�ضارقة 
ال�ضوء  وامل�ضلمني  العرب  عند  العلوم  لتاريخ  الدولية 
الإماراتية، وقال:  على موا�ضع ثراء الرتاث والثقافة 
"اإذا دققنا يف تفا�ضيل الرتاث الإماراتي، �ضنجد هناك 
الكثري من املفا�ضل التي توؤكد اأ�ضالته، وبالتايل يكن 
يف  م�ضت�ضهداً  له"،  الرتويج  عملية  يف  منها  ال�ضتفادة 
هذا ال�ضياق بالإيقاع املو�ضيقي ال�ضعبي، قائًا: "الإيقاع 
تعك�س  التي  احلية  بالأ�ضوات  مليء  ال�ضعبي  املو�ضيقي 
بالبحر  املرتبطة  تلك  �ضواء  الإماراتية  البيئة  طبيعة 
منها  واح��دة  كل  حتمل  حيث  اجلبال،  اأو  ال�ضحراء  اأو 
املطلوبة  الر�ضائل  اإي�����ض��ال  على  ق���ادرة  خا�ضة  دللت 

منها".
وق����ال ال��دك��ت��ور م�����ض��ع��ود اإدري���������س، ال����ذي ي��ن��ح��در من 
عليها  تقام  التي  الأ�ض�س  اأه��م  "من  مقدونية:  اأ���ض��ول 
ولفت،  م��وؤث��ر  ا�ضم  وج��ود  ه��ي  ال��رتوي��ج  ا�ضرتاتيجية 
مبجرد ذكره يتبادر اإىل الذهن ا�ضم الدولة، وبا �ضك 
اأن الإمارات متتلك جمموعة كبرية من الأ�ضماء املوؤثرة 
ت�ضدير  خالها  من  ت�ضتطيع  وعاملياً،  وعربياً  حملياً 
باإذن  ل��ه  املغفور  ا�ضم  مثل  ال��ع��امل،  اإىل  وتراثها  اإرث��ه��ا 
اهلل، ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، 
وبب�ضماته  وحمايته  ب��ال��رتاث  �ضغفه  عنه  ع��رف  ال��ذي 
ال��ت��ي اأ���ض�����ض��ت لحت���اد ال���دول���ة، وا���ض��م ���ض��اح��ب ال�ضمو 
ع�ضو  القا�ضمي،  حممد  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ 
�ضخ�ضية  يعد  ال��ذي  ال�ضارقة،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
ثقافية معروفة ولها وزنها على ال�ضاحة الدولية، ولها 
اإ�ضهامات عديدة يف املجال الثقايف والعلمي والإن�ضاين 
يف  جن��ح��ت  ال���ع���امل  دول  "معظم  واأ�����ض����اف:  اأي�ضاً".  
لأ�ضماء  ا�ضتخدامها  ع��رب  وت��راث��ه��ا  ثقافتها  ت�ضدير 
اأملانيا  الإط��ار جتربة  ه��ذا  ذاك��راً يف  لمعة يف ثقافتها، 
غوته"  "يوهان  امل�ضهور  العامل  ا�ضم  ا�ضتخدمت  التي 
التي روجت لرتاثها  ال�ضني  لرتويج ثقافتها، وكذلك 

وثقافتها با�ضتخدام ا�ضم كونفو�ضيو�س".
الرتاث  ت��روي��ج  عملية  "اإن  ب��ال��ق��ول:  حديثه  واخ��ت��ت��م 
��ن ال��دول��ة من  حت��ت��اج اإىل خ��ط��ة حم��ك��م��ة، بحيث مُت��كرّ
اأن  وبتقديري  العامل،  م�ضتوى  على  برتاثها  التعريف 
البداية يجب اأن تكون بفكرة اأ�ضيلة، تبنى على اأ�ضا�ضها 
اأو ا�ضم لفت  ه��ذه اخل��ط��ة، وم��ن ث��م ا�ضتخدام ع��ن��وان 

وموؤثر، قادر على حمل هذا الإرث اإىل العامل".

•• اأبوظبي-وام

 اأكدت �ضعادة الدكتورة ب�ضرى املا، املدير التنفيذي لقطاع 
اأن  باأبوظبي،  املجتمع  تنمية  ب��دائ��رة  املجتمعية  التنمية 
مدى  على  وا�ضحة  اإ���ض��ارة  للتوحد  عاملي  ي��وم  تخ�ضي�س 
التوحد،  ذوي  بالأ�ضخا�س من  املجتمعي  واللتزام  الوعي 
ولهم  املجتمع،  يتجزاأ من  ل  ج��زءاً  كونهم  بهم  والهتمام 
كامل احلقوق وامل�ضاركة والتمكني. وقالت املا يف ت�ضريح 
اأ�ضحاب الهمم من  اإن  لها مبنا�ضبة اليوم العاملي للتوحد 
ذوي التوحد يتلكون مهارات وطاقات كامنة على اجلهات 
ا�ضتثمارها مبا يعزز جهود الدولة نحو اإ�ضراك اجلميع يف 
حتقيق روؤى قيادتنا الر�ضيدة يف اأن يكونوا رافداً موؤثراً يف 
املو�ضوع  اأن  اإىل  والتطوير، لفتًة  والتنمية  البناء  م�ضرية 
مة الأمم املتحدة للرتكيز  الذي مترّ حتديده من ِقبل منظرّ
العام وهو" الدمج يف  د لهذا  للتوحرّ العاملي  اليوم  عليه يف 
 " اجلائحة  بعد  م��ا  وال��ف��ر���س  التحديات   .. العمل  مكان 
يعك�س دورنا واملهام التي نعمل عليها مع �ضركائنا ل�ضمان 
فر�س  اإىل  ق��درات��ه��م  مبختلف  ال��ه��م��م  اأ���ض��ح��اب  و���ض��ول 
احلياة  يف  متكينهم  ع��ل��ى  واحل���ر����س  ال��ع��م��ل  يف  متكافئة 
القت�ضادية، ل �ضيرّما مع التحديات الإ�ضافية التي فر�ضتها 
اأن �ضوق العمل بحاجة اإىل  جائحة كوفيد19-. واأ�ضافت 
اأ�ضحاب  باإمكان  و  تنوعاً  اأك��رث  ومواهب  وق��درات  مهارات 
ع يف املهارات،  موا هذا التنورّ الهمم من ذوي التوحدرّ اأنرّ يقدرّ
ولذلك على اأ�ضحاب العمل خلق مناذج جلعل مكان العمل 
القدرات  جلميع  حا�ضنة  و  داجم��ة  التوظيف  وممار�ضات 
واملواهب، وبالرغم من اأنرّ جائحة كوفيد19- اأثرّرت �ضلباً 
زت اأ�ضلوب العمل  على العديد من اأوجه احلياة، اإلرّ اأنرّها عزرّ
عن ُبعد، مما اأ�ضفر عن خلق فر�س عمل يكن اأن تتنا�ضب 
د و تتيح لهم اإبراز  اأكرث مع اأ�ضحاب الهمم من ذوي التوحرّ
احلاجة  دون  املنزل  بيئة  من  العمل  خ��ال  من  مهاراتهم 
املُلحة لتواجدهم املبا�ضر يف اأماكن العمل. واأكدت املا، اأن 
دائرة تنمية املجتمع ب�ضفتها اجلهة املعنية بتنظيم القطاع 
الجتماعي يف اإمارة اأبوظبي، حتر�س على قيادة اأجندة دمج 
ومتكني اأ�ضحاب الهمم للو�ضول بروؤيتنا اإىل حتقيق حياة 

على  �ضمان ح�ضولهم  على  العمل  لهم من خال  كرية 
الفر�س واحلقوق على قدم امل�ضاواة مع الآخرين، م�ضرية 
اإىل اأنرّ ا�ضرتاتيجية اأبوظبي لأ�ضحاب الهمم التي اأطلقتها 
الدائرة العام املا�ضي 2020، والتي حتمل روؤيتها عنوان 
الهمم" و�ضعت خارطة  ن لأ�ضحاب  وممكرّ دامج  "جمتمع 
ا�ضرتاتيجية  مبادرات  ومتكاملة من خال  �ضاملة  طريق 
الهمم  اأ�ضحاب  الإم��ارة لتمكني و دمج  القطاعات يف  عرب 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة، واخلا�ضة، 
والقطاع الثالث، بالإ�ضافة اإىل رفع الوعي املجتمعي حول 
اأ�ضحاب  الداعم حلقوق  املنظور  بناء على  الهمم  اأ�ضحاب 
الهمم، ما يخلق جمتمعاً متجان�ضاً متما�ضكاً يحمل �ضعار 
"الإن�ضان قبل املكان"، وهو توجه متجذر يف دولة الإمارات 
بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور  موؤ�ض�ضها  يد  على  ن�ضاأتها  منذ 
الر�ضيدة  وال��ق��ي��ادة  ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �ضلطان 
الهمم  لأ���ض��ح��اب  اأب��وظ��ب��ي  ا�ضرتاتيجية  اأن  واأو���ض��ح��ت   .
تت�ضمن حموراً رئي�ضياً حول التوظيف بقيادة هيئة املوارد 
الب�ضرية يف اأبوظبي وبالتعاون مع خمتلف اجلهات املعنية، 
والذي يهدف اإىل اإعداد �ضيا�ضة داجمة للتوظيف بالإ�ضافة 
اإىل اإطاق مبادرات ُت�ضهم يف تذليل العقبات اأمام اأ�ضحاب 
الهمم للو�ضول اإىل التوظيف الفعلي والدامج، عرب ن�ضر 
مفاهيم تعزز من فن التعامل مع اأ�ضحاب الهمم يف بيئة 
حول  الوظيفي  املجتمع  وع��ي  رف��ع  اإىل  وال�ضعي  ال��ع��م��ل، 
للدور  تعزيزاً  املجالت،  الهمم يف خمتلف  اأ�ضحاب  حقوق 
يف  ي�ضغلونها  ال��ت��ي  الوظيفية  امل��واق��ع  يف  ل��ه��م  الإي��ج��اب��ي 
اأطلقته  ال��ذي  الربنامج  اإىل  واأ�ضارت  املختلفة.  املوؤ�ض�ضات 
هيئة املوارد الب�ضرية بالتعاون مع الدائرة وموؤ�ض�ضة زايد 
الهمم"،  " زم��اء  ح��ول  م��وؤخ��راً  الهمم،  لأ���ض��ح��اب  العليا 
وال���ذي ج��اء م��ن اأج���ل تثقيف امل��وظ��ف احل��ك��وم��ي وجهات 
يف  ال�ضحيحة  باملمار�ضات  احلكومية  وال�����ض��رك��ات  العمل 
موؤكدة  الهمم،  ذوي  م��ن  املوظفني  ال��زم��اء  م��ع  التعامل 
اأهمية التعاون املوؤ�ض�ضي يف تهيئة بيئة العمل احلا�ضنة من 
باأريحية  اأعمالهم  اأداء  من  الهمم  اأ�ضحاب  متكني  خ��ال 
والقيام بواجباتهم الوظيفية باإنتاجية عالية، مبا ي�ضمن 

ر�ضا و�ضعادة وجودة حياة اأ�ضحاب الهمم.

خالل جل�سة حو�رية ��ست�سافت د. م�سعود �إدري�س

»اأيام ال�ضارقة الرتاثية« جتيب: كيف حت�ضر 
الثقافة الإماراتّية يف اأذهان �ضعوب العامل؟

دائرة تنمية املجتمع : يجب ا�ضتثمار قدرات ذوي 
التوحد واإ�ضراكهم يف التنمية والتطوير

تخريج الدفعة الثالثة من 
برنامج امل�ضعفني الإماراتيني

•• اأبوظبي-وام

احتفل الإ�ضعاف الوطني، بال�ضراكة مع جامعة ال�ضارقة بتخريج الدفعة الثالثة 
خريجا   33 ت�ضم  وال��ت��ي  الإم��ارات��ي��ني،  امل�ضعفني  وتاأهيل  اإع���داد  برنامج  م��ن 
الوطني  الإ�ضعاف  اأ�ض�ضه  الذي  التعليمي  الربنامج  امتام  يف  جنحوا  وخريجة 
بالتعاون مع اجلامعة قبل اأربعة اأعوام، وذلك يف حفل افرتا�ضي عرب تقنيات 
اأحمد  الت�ضال املرئي . ح�ضر حفل التخريج �ضعادة الدكتور املهند�س ح�ضني 
احلارثي رئي�س جمل�س اإدارة الإ�ضعاف الوطني، و�ضعادة حممد النعيمي ع�ضو 
التنفيذي  الرئي�س  الهاجري  �ضالح  واأح��م��د  الوطني  الإ�ضعاف  اإدارة  جمل�س 
لاإ�ضعاف الوطني و الدكتور قتيبة حميد نائب مدير جامعة ال�ضارقة ل�ضوؤون 
امل�ضوؤولني  م��ن  وع���دد  ال��ط��ب  كلية  عميد  ال�ضحية  وال��ع��ل��وم  الطبية  الكليات 
دفعة  من  واخلريجات  واخلريجني  ال�ضارقة  وجامعة  الوطني  ال�ضعاف  من 
تنمية  " اإىل  الإماراتيني  امل�ضعفني  وتاأهيل  اإعداد  " برنامج  يهدف   .2020
وتاأهيل كوادر اإ�ضعافية وطنية عرب اإك�ضابها املعرفة والكفاءة املهنية واخلربات 
العملية، واعدادها للعمل يف قطاع الرعاية ال�ضحية احليوي ب�ضكل يعزز من 
حتقيق الأهداف ال�ضرتاتيجية حلكومة الإمارات ورفع ن�ضب التوطني �ضمن 

منظومة اخلدمات الطبية الطارئة ملرحلة ما قبل امل�ضت�ضفى يف الدولة.
وتعد الدفعة الثالثة من الربنامج الأكرب منذ اإنطاقه لي�ضل عدد امل�ضعفني 
الإماراتيني يف الإ�ضعاف الوطني حتى الآن اإىل 60 م�ضعفا وم�ضعفة. و اأعرب 
الدكتور املهند�س ح�ضني اأحمد احلارثي عن فخره باخلريجني، م�ضريا اإىل اأن 
هذا احلدث يثل اجنازاً مميزاً ويعد خري مثال على قدرة ال�ضباب الإماراتي 
على جتاوز العقبات وبناء فر�س من التحديات يف وطن ل يعرف امل�ضتحيل، ويف 
ظل قيادة حكيمة ت�ضع املواطن على راأ�س اأولوياتها وت�ضخر جميع الإمكانيات يف 
�ضبيل بناء وتطوير الإن�ضان، ومتهد كل ال�ضبل لدعم اأبنائها يف حتقيق الإجنازات 
والطموحات ورفع ا�ضم الإمارات عالياً. من جانبه اأ�ضار اأحمد �ضالح الهاجري 
ا�ضتثنائية  ظ��روف��ا  الإم����ارات حت��دوا  و���ض��اب��ات  �ضباب  م��ن  الدفعة  ه��ذه  اأن  اإىل 
لتحقيق طموحاتهم واأهدافهم يف ظل جائحة كورونا والن�ضمام لزمائهم يف 
اخلدمة والعمل جنباً اإىل جنب على اخلطوط الأمامية الأوىل للحفاظ على 
�ضحة و�ضامة املجتمع، موؤكداً اأنهم يثلون منوذجاً م�ضرقاً لل�ضباب الإماراتي 
اأ�ضار الدكتور قتيبة  املعطاء، احلري�س على خدمة قيادته وباده. من جانبه 
حميد اإىل اأهمية تخريج الدفعة الثالثة من اأبناء وبنات الإمارات �ضمن التعاون 
امل�ضرتك بني الإ�ضعاف الوطني وجامعة ال�ضارقة لتدريب م�ضعفني اإماراتيني 
اأن ذلك جاء جاء تلبية للحاجة امللحة لكوادر  اأف��راد املجتمع مو�ضحا  خلدمة 
احلالت  مع  للتعامل  واجلاهزية  والتدريب  التاأهيل  عالية  وطنية  اإ�ضعافية 

احلرجة واحلوادث يف مرحلة ما قبل امل�ضت�ضفى .
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العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 

�إعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/�ضوبرماركت  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

طائر البحر ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1058505 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احام ابراهيم �ضلطان حممد املرزوقي %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم �ضلطان حممد املرزوقي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خال اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 

�إعــــــــــالن
فور  ال�ض�����ادة/ناينتي  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلدمات الطباعة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3723668 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �ضمريه �ضعيد �ضالح �ضامل جذنان %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف احمد ح�ضن مبارك عيظه احلارثي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خال اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بن كمال للخياطة 

الرجالية - فرع
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1039188 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداهلل ابراهيم كمال جابر احلمادي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم كمال جابر خلف احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خال اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 

�إعــــــــــالن
للطب  الدانة  ال�ض�����ادة/مركز  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN وال�ضنان رخ�ضة رقم:1023256 

تعديل وكيل خدمات / اإ�ضافة �ضامل �ضعيد �ضلطان اجلراحى النعيمى

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة هيتي�س كومار غن�ضامدا�س %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف م�ضبح على عبداهلل حميد املهريى

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

القت�ضادية خال اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 

�إعــــــــــالن
الطريق  ال�ض�����ادة/ور�ضة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العري�س لت�ضليح ال�ضيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1054850 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداهلل عبداخلالق علي ابراهيم احلو�ضني %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف را�ضد �ضعيد را�ضد الهنائي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خال اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضينيكون لتجاره 

الدوات الكهربائية ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1160701 

تعديل ن�ضب ال�ضركاء
راجيف �ضاندر ا�ضيخاران ناير من 49% اىل %5 

ناير  نارايانان  ميناك�ضى  وبيع/ا�ضافة  تنازل  ال�ضركاء  تعديل 
فيامبات �ضانكارا نارايانان %44

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خال اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 

�إعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/اناقة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وبريق لاك�ض�ضوارات
رخ�ضة رقم:CN 3775715 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 

�إعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/اآ�ضيا  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العاملية لزينة ال�ضيارات والطرابيل
رخ�ضة رقم:CN 2832744 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بزبطك 

للتجارة العامة
رخ�ضة رقم:CN 2757383 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 

�إعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/اخلط  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الربونزي لل�ضيانة العامة
رخ�ضة رقم:CN 1085451 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 

�إعــــــــــالن
الهيدروليك  لتجارة  ال�ض�����ادة/الزعفران  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واخلراطيم ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 3840594 تقدموا الينا بطلب
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عي�ضى را�ضد عتيق خلفان املن�ضورى %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف احلاج حميد بخيت �ضياح املن�ضورى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد هارون ر�ضيد نور ال�ضام
تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ضاحة null *null اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ الزعفران لتجارة الهيدروليك واخلراطيم ذ.م.م

 AL ZA'AFARAN HAYDRAULIC & HOSES TRADING L.L.C
اإىل/ الزعفران لتجارة الهيدروليك واخلراطيم - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
AL ZAAFARAN HAYDRAULIC & HOSES TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�ضادية خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري 

الإجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 

�إعــــــــــالن
اللوحات  لت�ضميم  كرياتيف  ال�ض�����ادة/ج�ضت  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العانية رخ�ضة رقم:CN 2697385 تقدموا الينا بطلب
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عو�س على �ضامل خليفه الكعبى  %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل �ضامل �ضعيد ال�ضاعدى
تعديل اإ�ضم جتاري من/ ج�ضت كرياتيف لت�ضميم اللوحات العانية

JUST CREATIVE BILLBOARDS DESIGN

اإىل/ ج�ضت كرياتيف للدعاية والنتاج العامي
JUST CREATIVE ADVERTISING AND MEDIA PRODUCTION  

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة جتهيز واإنتاج الهدايا العانية 7310004
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة ن�ضر املواد الأعانية  5819002

 تعديل ن�ضاط / حذف ت�ضميم وانتاج اللوحات العانية وتركيبها  7310010
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كولوري لاأ�ضباغ

رخ�ضة رقم:CN 3871553 تقدموا الينا بطلب
تعديل اإ�ضم جتاري من/ كولوري لاأ�ضباغ

COLORI FOR PAINTS
اإىل/ الختيار لاأعمال املعدنية

  AL EKTIAR FOR METAL WORKERS 
تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة ور�ضة حدادة وحلام 2592011.1

 تعديل ن�ضاط / حذف اأعمال الطاء والدهانات للمباين  4330003
التنمية  دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعان  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خال  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ميتل تك للمقاولت ذ.م.م

رخ�ضة رقم:CN 2835238 تقدموا الينا بطلب

تعديل اإ�ضم جتاري من/ ميتل تك للمقاولت ذ.م.م

METAL TEK CONTRACTING L.L.C

اإىل/ جرانكرافت لان�ضاءات ذ.م.م

  GRANKRAFT CONSTRUCTION L.L.C

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

فاإن  واإل  الإعان  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خال  القت�ضادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

ال�ضم التجاري:�ضالون 105 للحاقة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:العني - منطقة ال�ضوق - بناية �ضعيد �ضهيل الرا�ضدي

CN رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي: 1124587 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�ضفية ال�ضركة  1

- تعيني ال�ضادة/اكيورت للمحا�ضبة القانونية وال�ضت�ضارات   2
ال�ضريبية ذم.م ، كم�ضفي قانوين لل�ضركة بتاريخ:2021/3/23 وذلك 

بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 
تاريخ التعديل:2021/3/31  - كاتب العدل بالرقم:2105005887 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة امل�ضفي 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

ال�ضم التجاري:ايا�س - الدارة اللكرتونية للهوية واحللول المنية ذ.م.م
الدار  �ضركة  0.6 مبنى  �ضم�س  الرمي   - الرمي  ال�ضركة: جزيرة  عنوان 

العقارية �س.م.ع
CN رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي: 1180482 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�ضفية ال�ضركة  1

- تعيني ال�ضادة/طال اأبو غزالة و�ضركاه الدولية - ابوظبي ،   2
كم�ضفي قانوين لل�ضركة بتاريخ:2021/3/24 وذلك بناء على قرار 

حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/4/1  - بالرقم:2124000536 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة امل�ضفي 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/املتفقون للنجاره امل�ضلحه

 رخ�ضة رقم:CN 2902220 تقدموا الينا بطلب
  تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة زمزم ابراهيم حممد املعينى  %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حممد احمد على احمد من مالك اإىل �ضريك
 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / حممد احمد على احمد من 100 % اإىل %25

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة �ضعبان راغب ال�ضيد عبدال�ضميع  %24
تعديل وكيل خدمات / حذف ريان فوؤاد عبداهلل ح�ضن جا�ضم

تعديل نوع نرخ�ضة / من حرفية اإىل جتارية
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل اإ�ضم جتاري من/ املتفقون للنجاره امل�ضلحه
AL MUTTAFAQOON CARPENTER

اإىل/ املتفقون للنجاره امل�ضلحه ذ.م.م
  AL MUTTAFAQOON CARPENTER L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ترو هاند لل�ضيانة العامة

 رخ�ضة رقم:CN 3937524 تقدموا الينا بطلب
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ضاحة null*null اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ ترو هاند لل�ضيانة العامة
TRUE HAND GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ مواويل للمقاولت العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
MAWAWEEL GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة مقاولت م�ضاريع املبانى بانواعها  4100002  
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضوفت 

وير �ضوبر ماركت
رخ�ضة رقم:CN 1027685 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/م�ضتورة 

لل�ضيلة والعبايا
رخ�ضة رقم:CN 2807806 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإث��ر حتطم مروحية كانت تقلهم يف  اأف��غ��ان  اأم��ن  قتل ثاثة رج��ال 
فيما  اخلمي�س،  اأم�س  م�ضوؤولون  اأعلن  ما  على  اأفغان�ضتان،  جنوب 

اأعلنت حركة طالبان م�ضوؤوليتها عن اإ�ضقاط الطائرة الع�ضكرية.
اأم�س الأول الأربعاء يف  اأنرّ احلادث وقع م�ضاء   وذكرت وزارة الدفاع 
ولية هلمند امل�ضطربة )جنوب( فيما كانت املروحية تقوم بهبوط 
طارئ. واأ�ضافت اأنرّ احلادث ت�ضبب مبقتل �ضرطيني وجندي واإ�ضابة 

اأربعة رجال اأمن اآخرين، م�ضرية اإىل فتح حتقيق يف الواقعة.
واأفاد رئي�س جمل�س ولية هلمند عطا اهلل اأفغان وكالة فران�س بر�س 

اأنرّ املروحية كانت تقل م�ضوؤولني اأمنيني بعد اجتماع يف الولية.
واجهت  بعدما  “املروحية حتطمت خال هبوط طارئ  اأنرّ  واأو�ضح 
اأ�ضقطوا  مقاتليها  اأن  ادع��ت  طالبان  حركة  لكنرّ  تقنية«.  م�ضكات 
قارئ  املتمردة  احل��رك��ة  با�ضم  املتحدث  وق��ال  الع�ضكرية.  املروحية 
منطقة  يف  املروحية  اأ�ضقطوا  “جماهدينا  بيان  يف  اأحمدي  يو�ضف 
وا�ضر يف ولية هلمند«. واأو�ضح اأنرّ املروحية اأ�ضقطت فيما كانت تقوم 
اأنرّ وزارة الدفاع الأفغانية نفت هذه  بق�ضف مواقع للمتمردين. اإل 
ت�ضعة  اأ�ضبوعني من مقتل  نحو  بعد  الأربعاء  ح��ادث  وياتي  املزاعم. 

اأ�ضخا�س يف حتطم مروحية ع�ضكرية و�ضط اأفغان�ضتان.
 

م�ضت�ضارا  اأن  اخلمي�س  اأم�����س  الربيطانية  احلكومة  رئا�ضة  اأعلنت 
غداة  من�ضبه،  من  ا�ضتقال  جون�ضون  بوري�س  ال��وزراء  لرئي�س  اأ�ضود 
لعن�ضرية هيكلية  وج��ود  اأن ل  اعترب  لأن��ه  ا�ضتياء  اأث��ار  تقرير  ن�ضر 
يف بريطانيا الربيطاين. وقال متحدث با�ضم احلكومة اإن �ضمويل 
املدين  املجتمع  املكلف  احلكومة  مقر  يف  اخلا�س  امل�ضت�ضار  كا�ضومو 
واجلاليات “�ضيغادر من�ضبه يف اأيار/مايو كما هو خمطط منذ عدة 
اأ�ضهر«. وقدم كا�ضومو ا�ضتقالته الأ�ضبوع املا�ضي واأبلغ زماءه �ضباح 
مع ن�ضر التقرير املثري للجدل  الأربعاء، ح�ضب موقع “بوليتيكو”، 
ال�ضادر عن جلنة “التباينات العرقية والإثنية«. وكانت �ضبكة “بي 
بي �ضي” حتدثت يف �ضباط/فرباير عن نيرّة كا�ضومو ال�ضتقالة نتيجة 
�ضغوط “ل حتتمل” يف داونينغ �ضرتيت، مقر احلكومة، موؤكدا اأن 

حزب املحافظني يوا�ضل اتباع “�ضيا�ضة موؤ�ض�ضة على النق�ضام«.
اأي��ار/ اإن��ه خطط من قبل للرحيل يف  وق��ال الناطق با�ضم احلكومة 
الربط بني ال�ضتقالة ون�ضر  “من اخلطاأ متاما”  اأنه  مايو، موؤكدا 
اإثر  احل��ك��وم��ة  م��ن  بطلب  اللجنة  و�ضعته  ال���ذي  الأرب���ع���اء  ت��ق��ري��ر 
�ضجة  ا�ضتقالته  اأث����ارت  لكن  ة”.  مهمرّ ال�����ض��ود  “حياة  اح��ت��ج��اج��ات 
ب�ضبب ال�ضخط الذي اأحدثته تلك الوثيقة. وخل�س التقرير املن�ضور 
املتحدة  اململكة  يف  موؤ�ض�ضية”  “لعن�ضرية  اأن ل وجود  اإىل  الأربعاء 

التي يكن اأن تكون منوذجا لدول اأخرى.

يف  ال�ضني  م��ع  امل�ضرتكة  م�ضاحلها  على  ��ح��دة  امل��ترّ ال��ولي��ات  دت  ���ض��درّ
التعاون  ب�”اترّفاقية  علناً  التنديد  راف�ضة  الإي���راين،  ال��ن��ووي  امللف 
ال�ضرتاتيجي ملدة 25 عاماً” التي اأبرمتها بكني وطهران الأ�ضبوع 
راأوا يف هذه  الأمريكيني  املحافظني  وك��ان عدد من �ضقور  املا�ضي. 
عتها بكني وطهران ال�ضبت دليًا على بروز حمور  التفاقية التي وقرّ
وزارة  با�ضم  ث  املتحدرّ اكتفى  والأرب��ع��اء  لوا�ضنطن.  مناه�س  جديد 
نعلرّق  “لن  لل�ضحافيني  بالقول  براي�س  نيد  الأمريكية  اخلارجية 
يف موقف بدا فيه اأنرّ اإدارة الرئي�س  دة”،  على مناق�ضات ثنائية حمدرّ

. ى عدم اإلقاء الزيت على النار يف هذا امللفرّ جو بايدن تتوخرّ
وحر�س براي�س على التذكري باأنرّ العقوبات الأمريكية على اإيران ما 
ل وا�ضنطن وطهران اإىل تفاهم  زالت “�ضارية املفعول” بانتظار تو�ضرّ
النووي  امل��ل��ف  ب�ضاأن   2015 اأب���رم يف  ال���ذي  ال���دويل  ��ف��اق  الترّ ينقذ 

الإيراين.
ويف 2018 �ضحب الرئي�س الأمريكي ال�ضابق دونالد ترامب ب�ضكل 
ملنع اجلمهورية  الرامي  التفاق  ه��ذا  املترّحدة من  ال��ولي��ات  اأح��ادي 
الإيرانية من امتاك قنبلة ذرية، معترباً اأنرّ الن�سرّ غري كاف، واأعاد 
اإي��ران بالرتاجع تدريجاً  ب��داأت   ،2019 فر�س عقوبات عليها. ويف 

عن العديد من اللتزامات الأ�ضا�ضية املن�ضو�س عليها يف التفاق.
واأبدت اإدارة بايدن ا�ضتعدادها للعودة اإىل التفاق، م�ضرتطة اأن تعود 
على  طهران  د  ت�ضدرّ املقابل،  يف  بالتزاماتها.  ال��وف��اء  اإىل  اأوًل  اإي���ران 
يف  التزاماتها  اإىل  �ضتعود  اأنها  ��دة  م��وؤكرّ عنها،  العقوبات  رف��ع  اأول��وي��ة 

حال قامت الوليات املترّحدة بذلك.

عوا�شم

كابول

لندن

وا�صنطن

لبنان اأمام »كارثة تربوية« مع 
انقطاع اأطفال عن الدرا�ضة

•• بريوت-اأ ف ب

رت منظمة اأنقذوا الأطفال “�ضايف ذي ت�ضيلدرن” اأم�س اخلمي�س من  حذرّ
“كارثة تربوية” يف لبنان، حيث يواجه الأطفال من الفئات الأكرث ه�ضا�ضة 
اقت�ضادي  انهيار  وق��ع  على  التعليم  عن  نهائياً  بالنقطاع  حقيقياً  خطراً 

ي لفريو�س كورونا. فاقمته تدابري الت�ضدرّ
ويف تقرير حول اأزمة القطاع الرتبوي يف لبنان، قالت املنظمة اإنرّ “الأزمة 
ل اىل كارثة تعليمية، بينما يواجه  الجتماعية والقت�ضادية يف لبنان تتحورّ
اىل  اإط��اق��اً  العودة  بعدم  يتمثل  حقيقياً  ه�ضا�ضة خطراً  الأك��رث  الأط��ف��ال 
املنظمة عدد  رت  ق��درّ عام،  تف�ضي فريو�س كورونا قبل  بدء  املدر�ضة«. ومنذ 
1،2 مليون طفل. وقالت  باأكرث من  املوجودين خارج مدار�ضهم  الأطفال 
 11 خ��ال  تعليمهم  اللبنانيون  الأط��ف��ال  ى  تلقرّ املا�ضي،  العام  خ��ال  اإن��ه 
اأدن���ى بكثري،  ى الأط��ف��ال ال�����ض��وري��ون ال��اج��ئ��ون م��ع��دًل  اأ���ض��ب��وع��اً فيما تلقرّ
اء اقفال املدار�س لأ�ضباب عدة بينها حركة الحتجاجات ال�ضعبية �ضد  جررّ
النهيار  ق  وعمرّ كورونا.  ي  تف�ضرّ الإغ��اق مع  تدابري  ثم  ال�ضيا�ضية  الطبقة 
اللبنانيني حتت خط  ن�ضف  اأك��رث من  بات  الفقر، حيث  م�ضتوى  املتمادي 
الفقر، بينما يرتفع املعدل اىل �ضبعني وت�ضعني يف املئة يف �ضفوف الاجئني 
ل الفقر، وفق التقرير، “عائقاً حاداً  الفل�ضطينيني وال�ضوريني تباعاً. وي�ضكرّ
العائات  التعليم، فيما ل ت�ضتطيع العديد من  اإىل  اأمام و�ضول الأطفال 
الأطفال  على  الع��ت��م��اد  اإىل  ت�ضطررّ  اأو  التعلرّم  متطلبات  تكاليف  ل  حتمرّ

لتوفري الدخل«.

�ضحف عربية: �ضغوط غربية قد تدفع لولدة حكومة لبنانية يف 72 �ضاعة

  مقتل 4 واإ�ضابة 2 يف اإطالق نار قرب لو�س اجنلي�س انتخابات فل�ضطني.. مروان الربغوثي »يقلب الطاولة« على فتح
•• وا�شنطن-رويرتز

ذكرت ال�ضرطة اأن اأربعة قتلوا، بينهم طفل، يف اإطاق نار وقع  اأم�س الأول الأربعاء يف 
مبنى اإداري ب�ضاحية يف لو�س اجنلي�س قبل احتجاز امل�ضتبه به الذي اأ�ضيب يف تبادل 
 50 لإطاق النار مع ال�ضرطة. واحل��ادث الذي وقع مبدينة اأوراجن، التي تبعد نحو 
كيلومرتا اإىل اجلنوب ال�ضرقي من و�ضط لو�س اجنلي�س، هو ثالث اإطاق نار ع�ضوائي 
ال�ضلطات تف�ضريا  �ضهر. ومل تقدم  اأق��ل من  املتحدة يف  الوليات  ي�ضقط فيه قتلى يف 
اأمات ال�ضحفيني باأن رجال  للدافع املحتمل وراء احلادث. واأبلغت اللفتنانت جينيفر 
ال�ضرطة و�ضلوا اإىل املوقع يف نحو اخلام�ضة والن�ضف �ضباحا بالتوقيت املحلي واأطلقوا 
النار “وا�ضتبكوا مع امل�ضتبه به«. وقالت اإن ال�ضرطة عرثت على اأربعة قتلى، هم ثاثة 
بالغني وطفل، ف�ضا عن اثنني اأ�ضيبا باأعرية نارية، بينهما مطلق النار، ونقلوا اإىل 
م�ضت�ضفيات باملنطقة. واأفادت ال�ضرطة يف ر�ضالة على في�ضبوك باأن الو�ضع “ا�ضتقر” 

منذ ذلك احلني، واأنه ل يوجد تهديد للمواطنني.

رام  مدينة  يف  امل��رك��زي��ة  الن��ت��خ��اب��ات  جلنة  مقر  اإىل 
للت�ضجيل  النهائية  املهلة  انتهاء  من  �ضاعة  قبل  اهلل 
عند منت�ضف الليل. غري اأن الربغوثي )61 عاما( 
باأنه  التكهنات  اأ�ضارت  فيما  الأ�ضماء،  �ضمن  يكن  مل 
رمبا ي�ضتعد ملناف�ضة عبا�س )85 عاما( يف انتخابات 
الرئا�ضة يف يوليو. وقال هاين امل�ضري، املر�ضح على 
القائد”  القدوة و”الأخ  اإن هدف  القائمة اجلديدة، 
يحتاجه  ال����ذي  ال��ت��غ��ي��ري  “اإحداث  ه���و  ال��ربغ��وث��ي 

ال�ضعب الفل�ضطيني«.
رئي�ضيا  عاما  فتح  الداخلية يف  النق�ضامات  وكانت 
انتخابات  اآخ���ر  يف  حما�س  ح��رك��ة  اأم���ام  خ�ضارتها  يف 
الهزية  ت��ل��ك  واأدت  عام2006.  يف  ت�����ض��ري��ع��ي��ة 

املفاجئة اإىل �ضراع على ال�ضلطة اأف�ضى اإىل اقتتال، 
�ضيطرت  حيث  املحتلة،  الفل�ضطينية  الأرا�ضي  ق�ضم 
على  ف��ت��ح  �ضيطرت  بينما  غ���زة  ق��ط��اع  ع��ل��ى  ح��م��ا���س 
اأن  امل��رج��ح  وم��ن  الغربية.  ال�ضفة  �ضلطتها  ق��اع��دة 
اأن  م��ن  فتح  ق��ي��ادة  الربغوثي خم��اوف  تعزز خطوة 
اأخرى اإىل خ�ضائر  توؤدي النق�ضامات الداخلية مرة 
اإذا كان عبا�س �ضيعاقب  بالنتخابات. ومل يت�ضح ما 
ال�ضفة  ف��ت��ح يف  ال�����ض��اب��ق يف  امل�������ض���وؤول  ال���ربغ���وث���ي، 
الت�ضريعي  باملجل�س  ع�����ض��وا  ك���ان  وال����ذي  ال��غ��رب��ي��ة، 
اإ�ضرائيل،  يف  احلياة  مدى  بال�ضجن  عقوبة  ويق�ضي 
ونفى  اإ�ضرائيليني.  على  هجمات  بتدبري  اإدانته  بعد 

الربغوثي تلك التهامات.

•• رام اهلل-وكاالت

الفل�ضطيني  ال��ق��ي��ادي  ال���ربغ���وث���ي،  م�����روان  اأدخ�����ل 
 22 يف  امل��ق��ررة  الت�ضريعية  الن��ت��خ��اب��ات  امل�����ض��ج��ون، 
اأم�س  باإعانه   ال�ضطراب  من  حالة  يف  مايو،  من 
الأول الأربعاء عن قائمة مر�ضحني مناف�ضة حلركة 
ال��ربغ��وث��ي ونا�ضر  اإل��ي��ه��ا. وط���رح  ينتمي  ال��ت��ي  فتح 
عرفات،  يا�ضر  الراحل  الرئي�س  �ضقيقة  ابن  القدوة، 
حت��دي��ا م��ب��ا���ض��را ل��زع��ي��م احل��رك��ة ال��رئ��ي�����س حممود 
عليها  اأط��ل��ق��ا  ال��ت��ي  قائمتهما  بت�ضجيلهما  ع��ب��ا���س 
كل  امل�ضتقلة  امل��ج��م��وع��ة  وي��ق��ود  “احلرية«.  ق��ائ��م��ة 
م��ن ال��ق��دوة وف���دوى، زوج���ة م���روان، ال��ل��ذان و�ضا 

•• عوا�شم-وكاالت

احلكومي  ال���ض��ت��ح��ق��اق  اأف����ق  يف  لح 
ح�������ض���ول خرق  اح���ت���م���ال  ل���ب���ن���ان  يف 
الذي  ال�ضيا�ضي  امل�ضلح”  ل�”الباطون 
يعطل منذ ت�ضكيل احلكومة اجلديدة 
منذ تكليف �ضعد احلريري يف اأواخر 

اأكتوبر العام املن�ضرم.
اأم�س  ���ض��ادرة  عربية  ل�ضحف  ووف��ق��اً 
ال�ضاعات  يف  ن�ضطت  فقد  اخلمي�س، 
املا�ضية الت�ضالت التي حتدثت عن 
توافر فر�س جدية لتاأليف احلكومة، 
الداخلي  ال�����ض��غ��ط  ت���زاي���د  ي���ع���ززه���ا 
امل��ع��ن��ي��ني يف �ضوء  ع��ل��ى  واخل����ارج����ي 
الداخلي  ال��ت��ده��ور  م��وؤ���ض��رات  تفاقم 

على كل امل�ضتويات.

حكومة يف 72 �ساعة
“نداء  راأى عماد مو�ضى يف �ضحيفة 
�ضبه  ات��ف��اق��اً  اأن  اللبنانية  الوطن” 
ت��األ��ي��ف احلكومة  ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى خ���ط 
�ضُيعلن عنه يف الق�ضر اجلمهوري يف 

الثاثة،  الروؤ�ضاء  بح�ضور  ال�ضبت  يوم  اأق�ض�����اه  موعد 
وذلك بعد ات�ضال الرئي�س الأمريكي جو بايدن برئي�س 
املا�ضي،  الأح��د  فج������ر  والإ�ض��������اح  التغيي�����ر  تكت����ل 
جربان  م��ع  ج��دي��دة  �ضفحة  لفتح  ال���ض��ت��ع��داد  م��ب��دي��اً 

با�ضيل.
وقد �ضاأل بايدن عن طراد حمادة، الأمر الذي فهم اأنه 
قد يكون رغبة �ضريحة من الإدارة الأمريكية اجلديدة 
م�ضعى  هناك  اأن  املعلومات  ذكرت  فيما  بتوزير حمادة، 
ل���اإف���ادة م��ن خربته  ال�����ض��ن��ي��ورة،  ل��ت��وزي��ر ف����وؤاد  حثيثاً 

ا عون فقد ح�ضل على ال�ضراكة  املعطل” لأي فريق، اأمرّ
و”الداخلية«.

وبح�ضب م�ضادر ديبلوما�ضية فرن�ضية، على احلكومة يف 
لبنان اأن تتاألف �ضمن مهلة ل تتعدى اأياما اأو اأ�ضابيع 
الأكرث(.  على  اأ�ضابيع  ثاثة  اأو  )اأ�ضبوعان  ج��داً  قليلة 
وتك�ضف هذه امل�ضادر عن م�ضاورات جتري على امل�ضتوى 
الفرن�ضي، ومع دول الحت��اد الأوروب��ي لإط��اق حراك 
واأكرث  وملمو�ضة  �ضاغطة  ب��اإج��راءات  مقرون  و�ضيك، 
والر�ضمية  ال�ضيا�ضية  املكونات  بع�س  اجتاه  يف  فاعلية، 
يف ل��ب��ن��ان، يف ح���ال ب��ق��ي احل���ال ع��ل��ى م��ا ه��و عليه من 

ولإعطاء احلكومة نكهة التكنو �ضيا�ضية.

حكومة 8+8+8
اإنرّ  “اجلمهورية”  ل�ضحيفة  خا�ضة  م�����ض��ادر  وق��ال��ت 
�ضيغة الت�ضوية احلكومية التي يتم التفاو�س عليها يف 
وزيراً   24 من  حكومة  ت�ضكيل  على  ترتكز  الكوالي�س، 
احلكومة  رئي�س  فيها  يكون  ثمانيات،   3 ق��اع��دة  على 
ونائب الرئي�س با حقيبة، وتكون وزارة الداخلية من 
احلريري  ي��ك��ون  وب��ال��ت��ايل  اجل��م��ه��وري��ة.  رئي�س  ح�ضة 
وفق هذه ال�ضيغة قد حقق مطلبه بعدم اإعطاء “الثلث 

والتفاهم  احل��لرّ  لأف��ق  د  متعمرّ اإقفال 
احلكومي ومنع دخول لبنان يف حال 

ال�ضتقرار.

�مليلي�سيات وتدمري �لدول
يف  ب��رق��اوي  اأحمد  اعترب  جهته،  من 
اأنه ل  الإماراتية  “البيان”  �ضحيفة 
يكن اأن تقوم �ضلطة مركزية للدولة 
يف لبنان مع ا�ضتمرار ميلي�ضيا “حزب 
ول يكن اأن يعود اليمن دولة  اهلل”، 
وق�س  احل���وث���ي،  ميلي�ضيا  ب��ق��اء  م���ع 
التربيرات  اأن  وراأي  ذل������ك.  ع���ل���ى 
امليلي�ضيات،  ل��وج��ود  الأي��دي��ول��وج��ي��ة 
يف ح�ضارتنا الراهنة، تربيرات كاذبة 
باملرة. فاإذا كان ح�ضن ن�ضراهلل يربر 
ال�����ض��اح م��ع ح��زب��ه باملقاومة  وج���ود 
اتفاقاً  اأب���رم  ق��د  وه��و  اإ�ضرائيل،  �ضد 
ابتعادهم  ع��ل��ى  ين�س  اإ���ض��رائ��ي��ل  م��ع 
عن احلدود، وتوقف جميع العمليات 
امل�����ض��ل��ح��ة، ف��ب��م��اذا ي����ربر دف���اع���ه عن 
بيد  واخلفيف  الثقيل  ال�ضاح  وج��ود 

احلوثيني؟
اأن هذه اجلماعات  امل�ضادفة  كان من  اإن  ت�ضاءل  وفيما 
الثوري،  املر�ضد واحلر�س  كلها م�ضلحة ومدعومة من 
بع�س  على  الإي��ران��ي��ة  الهيمنة  ا�ضرتاتيجيا  اأن  ف��اأك��د 
ت�ضاء عرب وج��ود جماعات  تنفيذ ما  ال��دول تقوم على 
م�ضلحة موالية لها، وتفر�س اأجندتها بالقوة اإن �ضاءت. 
و�ضدد على اأن البديل ال�ضروري عن جميع امليلي�ضيات 
التدمريية هو العقد الوطني للعي�س امل�ضرتك، والعقد 
الج��ت��م��اع��ي لإن���ت���اج ال�����ض��ل��ط��ة. ك���ل ك����ام ُي��ب��ق��ي على 

امليلي�ضيات مراده ا�ضتمرار الفو�ضى املدمرة.

اإدارة بايدن توؤّكد: ال�ضفة الغربية اأر�ضًا »حمتّلة«  •• وا�شنطن-اأ ف ب

الأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ����دت  اأكرّ
تعترب  بايدن  جو  الرئي�س  اإدارة  اأنرّ 

قبل  م��ن  “حمتلرّة”  اأر���ض��اً  الغربية  ة  ال�ضفرّ بالفعل 
اإ�ضرائيل، وذلك غداة تقرير اأ�ضدرته الوزارة وامتنعت 

فيه عن ا�ضتخدام هذا امل�ضطلح.
ث با�ضم الوزارة نيد براي�س لل�ضحافيني  وقال املتحدرّ
ة  ال�ضفرّ احتلرّت  اإ�ضرائيل  اأنرّ  تاريخية  حقيقة  “هذه 
حرب  بعد  اجل��ولن  ومرتفعات  غ��زة  وقطاع  الغربية 
حقوق  ح����ول  ال�����ض��ن��وي  ت��ق��ري��ره��ا  ويف   .”1967
الإن�ضان الذي �ضدر الثاثاء امتنعت وزارة اخلارجية 
��ة ال��غ��رب��ي��ة �ضراحة  الأم���ريك���ي���ة ع���ن و���ض��ف ال�����ض��فرّ
ب”الأر�س املحتلرّة” من قبل اإ�ضرائيل، لتحذو بذلك 
حذو اإدارة الرئي�س ال�ضابق دونالد ترامب التي تخلرّت 

عن هذا التو�ضيف يف تقاريرها ال�ضابقة.
د الأربعاء اأنرّ التقرير “ي�ضتخدم بالفعل  لكنرّ براي�س اأكرّ
ة  م�ضطلح “احتال” يف �ضياق الو�ضع الراهن لل�ضفرّ
القدمي  املوقف  هو  “هذا  اأنرّ  على  داً  م�ضدرّ الغربية”، 
واجلمهورية  الديوقراطية  ال�ضابقة”،  للحكومات 

على حدرّ �ضواء، “على مدى عدة عقود«.
وزارة  داأب��ت   2017 يف  ال�ضلطة  ترامب  ت�ضلرّم  وحترّى 
�ضنوياً  ه  تعدرّ ال��ذي  التقرير  يف  الأمريكية  اخلارجية 
حول اأو�ضاع حقوق الإن�ضان يف العامل على تخ�ضي�س 
هذا  ل��ك��نرّ  املحتلة”،  والأرا����ض���ي  ل�”اإ�ضرائيل  ف�ضل 
وال�ضفة  “اإ�ضرائيل  اإىل   2018 يف  ت��غ��ريرّ  ال��ع��ن��وان 
يف  وردت  ال��ت��ي  ال��ع��ب��ارة  نف�س  وه��ي  وغزة”،  الغربية 

التقرير ال�ضادر الثاثاء.
ويف 2018 قراأ غالبية املراقبني يف التغيري الدليل 
النحياز  يف  اجلمهورية  الإدارة  رغ��ب��ة  على  ��راً  م��وؤ���ضرّ

زت اأنظار املراقبني هذا العام على معرفة  من هنا تركرّ
ما اإذا كان هذا التقرير الأول يف عهد بايدن - والذي 
يغطي العام 2020 - قد عاد اإىل ال�ضياغة ال�ضابقة 

اأم اأبقى على �ضياغة اإدارة ترامب.
الأم��ريك��ي اجلديد يدافع  الرئي�س  ف��اإنرّ  ال��واق��ع،  ويف 
يناأى بنف�ضه جزئياً  اأن  الدولتني وقد حاول  عن حلرّ 

د  تاأكرّ ما  �ض������رعان  اأم��ر  وهو  العربي������ة،  الدول�����ة  اإىل 
ثم  لإ���ض��رائ��ي��ل،  عا�ضمة  بالقد�س  ت��رام��ب  ب��اع��رتاف 
ال�ضورية  اجلولن  على ه�ضبة  الإ�ضرائيلية  بال�ضيادة 
امل�ضتوطنات  اع��ت��ب��ار  ع���دم  ق�����راره  وك���ذل���ك  امل��ح��ت��لرّ��ة، 
الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة يف ال�����ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة امل��ح��ت��لرّ��ة خمالفة 

للقانون الدويل.

يف  النزاع  ب�ضاأن  �ضلفه  �ضيا�ضات  عن 
ال�ضرق الأو�ضط.

الأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ل��ك��نرّ 
على  الثاثاء  تقريرها  يف  حر�ضت 
امل�ضتخدمة  الكلمات  اأنرّ  فيها  ت�ضرح  فقرة  ت�ضمينه 
لتو�ضيف اإ�ضرائيل والأرا�ضي الفل�ضطينية “ل تعك�س 
التي  النهائي  الو�ضع  ق�ضايا  م��ن  اأيرّ  ب�ضاأن  موقفاً 
النزاع، ول  اأط��راف  قبل  ب�ضاأنها من  التفاو�س  �ضيتمرّ 
�ضيرّما حدود ال�ضيادة الإ�ضرائيلية يف القد�س اأو احلدود 

بني اإ�ضرائيل ودولة فل�ضطينية م�ضتقبلية«.
يغطي  ال��ت��ق��ري��ر  م���ن  اجل�����زء  “هذا  اأنرّ  واأ����ض���اف���ت 
واأرا�ضي  اجل����ولن  م��رت��ف��ع��ات  و”كذلك  اإ�ضرائيل” 
اإ�ضرائيل خال حرب  القد�س ال�ضرقية التي احتلرّتها 

حزيران/يونيو 1967«.
ر التقرير باأنرّ “الوليات املتحدة اعرتفت بالقد�س  وذكرّ
اإ�ضرائيل على  2017 وب�ضيادة  عا�ضمة لإ�ضرائيل يف 

مرتفعات اجلولن يف 2019«.
د براي�س على اأنرّ هذه الفقرة التو�ضيحية  والأربعاء �ضدرّ
ل تعك�س تغيرياً يف املوقف من جانب اإدارة بايدن التي 

وخافاً ل�ضابقتها تدافع عانية عن حلرّ الدولتني.
وكانت ليزا بيرت�ضون، امل�ضوؤولة عن حقوق الإن�ضان يف 
اً على  وزارة اخلارجية، قالت الثاثاء لل�ضحافيني ردرّ
�ضوؤال عن ال�ضبب الذي دفع بالوزارة اإىل عدم العودة 
اإنرّ   ،2018 قبل  معتمدة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال�ضيغة  اإىل 
دات  لوا اللتزام باملحدرّ الدبلوما�ضيني الأمريكيني ف�ضرّ

اجلغرافية فح�ضب.
مع  ي��ت��م��ا���ض��ى  الأم������ر  “هذا  اإنرّ  ب��ي��رت���ض��ون  وق���ال���ت 
واأكرث  اأو���ض��ح  ��ه  اأنرّ اأي�ضاً  ونعتقد  العامة.  ممار�ضاتنا 
اء الذين ي�ضعون للح�ضول على معلومات  فائدة للقررّ

عن حقوق الإن�ضان يف هذه املناطق«.

الت�ضييق الأوروبي على الإخوان.. هل ي�ضمل ا�ضتثمارات التنظيم؟ •• عوا�شم-وكاالت

ف���ت���ح���ت الإج���������������راءات الأورب������ي������ة 
الأخ���رية �ضد تنظيم الإخ���وان، يف 
العجوز  ال��ق��ارة  ا�ضرتاجتية  اإط���ار 
مل���واج���ه���ة الإره����������اب وال���ت���ط���رف، 
�ضيناريوهات  اأم����ام  وا���ض��ع��اً  ال��ب��اب 

واحتمالت عديدة.
بداأ  التنظيم  ب���اأن  م�����ض��ادر  وتفيد 
بالفعل يف البحث عن ماذات اآمنة 
الت�ضييقات  ع��ن  ب��ع��ي��دا  ل��ق��ي��ادات��ه 
الأوروب�����ي�����ة، وك���ذل���ك ال��ب��ح��ث عن 
ال�ضتثمارات  ل��ن��ق��ل  اأخ�����رى  دول 
نريان  م��رم��ى  يف  ال��ت��ي  ال�ضخمة 

احلظر وامل�ضادرة.
الإخوان  تنظيم  اأن  خ��رباء  وي��رى 
ا�ضتثماراته  نقل  اإىل  ي�ضطر  ق��د 
ت�ضييقات  ت�ضهد  ال��ت��ي  ال����دول  يف 
الأم���ر يف  ح��دث  كما  عليهم  اأمنية 
الدول  ه��ذه  اإج����راءات  لكن  م�ضر، 
ال�ضيا�ضي  بالقرار  مرهونة  �ضتظل 

والدواعي الأمنية لتلك البلدان.
ووف��������ق ت����ق����ري����ر ال�����ض����ت����خ����ب����ارات 
موؤخرا،  ���ض��در  ال����ذي  الإ���ض��ب��ان��ي��ة 
ون�������������ض������ره امل�������رك�������ز الأوروب�����������������ي 
الإرهاب،  ومكافحة  لا�ضتخبارات 
يحاول  ل��اإخ��وان  “التنظيم  ف���اإن 
ب��ه��دوء ن��ق��ل ال��ك��ث��ري م��ن الأ�ضول 
اأوروب��ا وخ�ضو�ضا  التي يلكها، يف 
بعد  كتالونيا،  اإقليم  اإىل  فرن�ضا، 

الفرن�ضية  احل���ك���وم���ة  مم���ار����ض���ة 
�ضغوطا كبرية على قادة التنظيم، 
وع���ل���ى احل��ك��وم��ة ال��ق��ط��ري��ة، من 
املايل  الدعم  م�ضتوى  اأجل خف�س 
التنظيم  اأن�ضطة  يف  وال�ضتثمارات 

�ضة. يف اأحياء باري�س املهمرّ

ماليزيا.. �لوجهة �لأبرز
اأ�ضتاذ  ال����ع����م����دة،  ك�����رمي  وي����ق����ول 
امل�ضري،  ال�����ض��ي��ا���ض��ي  الق���ت�������ض���اد 
امل�����اذ الأه����م  اإن م��ال��ي��زي��ا مت��ث��ل 
الإخ���واين يف  والأق���وى لاقت�ضاد 
ظل الإج��راءات الأوروبية �ضدهم، 
كذلك ي�ضتبعد فر�ضية اأن ي�ضطر 
ال��ت��ن��ظ��ي��م ل��ن��ق��ل ا���ض��ت��ث��م��ارات��ه من 
الثانية  اإج�������راءات  ظ���ل  يف  ت��رك��ي��ا 
�ضدها بهدف التقارب مع اجلانب 

امل�ضري.
ملوقع  ت�ضريح  يف  العمدة  ويو�ضح 
جماعة  اأن  عربية”  نيوز  “�ضكاي 
ع��ل��ى جمموعة  ت��ع��ت��م��د  الإخ�������وان 
م���ن احل���ي���ل لإخ����ف����اء اأم���وال���ه���ا يف 
اأو  الدول  ا�ضتثمارات م�ضرتكة مع 
م�ضرياً  الأ�ضخا�س،  اأو  املوؤ�ض�ضات 
يكون  م���ا  ع����ادة  ن�����ض��اط��ه��م  اأن  اإىل 
اأع��ني احلكومات وحتت  بعيدا عن 
ذات  موؤ�ض�ضات  من  قانوين  غطاء 

���ض��م��ع��ة ط���ي���ب���ة، ع����ن ط���ري���ق تلك 
اأن  اإىل  العمدة  وي�ضري  ال�ضراكات. 
فادحة  خ�ضائر   �ضواجه  التنظيم 
باإجراءات  اأوروب����ا  �ضرعت  ح��ال  يف 
املتنامي  الإخ���واين  القت�ضاد  �ضد 
م�ضبوق  غري  ب�ضكل  اأرا�ضيها  على 
خ���ال ال�����ض��ن��وات امل��ا���ض��ي��ة، وذلك 
ال�ضخمة  التمويات  من  بالرغم 
اأن  اإل  ال��ت��م��وي��ل  ي��ت��ل��ق��اه��ا  ال���ت���ي 
املحور  ه���ي  ت��ظ��ل  ال����ض���ت���ث���م���ارات 
الأهم يف خطته القت�ضادية لب�ضط 
القت�ضادية  وال�����ض��ي��ط��رة  ال��ن��ف��وذ 
ال�����دول التي  وال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة داخ�����ل 

يتمركز فيها.

�قت�ساد �لع�سابات؟
ويقول العمدة اأن اجلماعة قد تلجاأ 
الن�ضاطات  بع�س  على  لاعتماد 
اإفريقية  دول  يف  الق���ت�������ض���ادي���ة 
حالة  با�ضتغال  وفقرية،  �ضغرية 
عدم ال�ضتقرار الأمني وال�ضيا�ضي 
بع�س  م����ع  ب���ال���ت���ح���ال���ف  واأي���������ض����ا 
داع�س  مثل  الإرهابية  التنظيمات 
وال����ق����اع����دة ال���ت���ي ت��ن��ه��ب خ����ريات 
ب�ضكل  فيها  وت�ضتثمر  ال��دول  ه��ذه 
الذهب  مناجم  مثل  قانوين،  غري 

واملعادن يف ال�ضاحل الإفريقي.

�ضتظل  ت��رك��ي��ا  اأن  ال��ع��م��دة  وي����رى 
ل�ضتثمارات  اآم��ن  اقت�ضادي  م��اذ 
الإج����راءات  ال��رغ��م  على  التنظيم 
الأم���ن���ي���ة ال���ت���ي ق���د ت��ت��خ��ذه��ا مع 
اأزمتها  ت��زي��د  ل  ح��ت��ى  ال���ق���ي���ادات، 
ولأن  ال���داخ���ل���ي���ة،  الق���ت�������ض���ادي���ة 
الإخ��وان يثل جزء كبري  اقت�ضاد 
ب�ضكل  ال����رتك����ي  الق���ت�������ض���اد  م����ن 

خا�س.

حيل �لإخو�ن 
امل�ضري  الباحث  يرى  جانبه،  من 
ال�ضيا�ضي  ب����الإ�����ض����ام  امل��خ��ت�����س 
الإره���اب���ي���ة، عمرو  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
املحتمل  ال��دول  اأن معظم  ف���اروق، 
ح���دوث ���ض��دام فيها ب��ني الإخ���وان 
ال�ضيا�ضي رمبا لن تطرق  والنظام 
اإىل الكيانات القت�ضادية، مو�ضحاً 
اأن حظر التنظيم اأمر وراد وكذلك 
و�ضع بع�س القيود على التمويات 

واحل�ضابات اخلا�ضة بالإخوان .
ت�����ض��ري��ح ملوقع  وي���ق���ول ف�����اروق يف 
احتمال  اإن  عربية”  نيوز  “�ضكاي 
ن��ق��ل ال���ض��ت��ث��م��ارات الإخ���وان���ي���ة يف 
اأخرى  دول  اإىل  الأوروب��ي��ة  ال��ق��ارة 
معظمها  اأن  خ��ا���ض��ة  ج����دا  واردة 
اأفرع  ولها  للقارات  عابرة  �ضركات 

اإقليمية يف عدة دول، م�ضريا اإىل اأن 
ال�ضراكات  اأ�ضلوب  انتهج  التنظيم 
القت�ضادية  ال��ك��ي��ان��ات  تد�ضني  يف 
لتفادي قرارات احلظر وامل�ضادرة.

جمموعة  هناك  اأن  ف���اروق  وي��رى 
اآمنة  ب��دائ��ل  لتكون  مر�ضحة  دول 
ل����ض���ت���ث���م���ارات ال��ت��ن��ظ��ي��م اأب����رزه����ا 
والدول  وال�ضويد  وماليزيا  كندا 

ال�ضكندنافاية ب�ضكل عام؟
اأهمها،  اأ�ضباب  لعدة  الأمر  ويرجع 
ال���ض��ت��ق��رار، وع���دد ال�����ض��ك��ان قليل 
متغلغلة  الإ���ض��ام��ي��ة  واجل��ال��ي��ات 
اأن هام�س احلرية  املجتمع كما  يف 

كبري.
اعتمد  التنظيم  اأن  ف��اروق  وي��وؤك��د 
لإخفاء  ناجحة  ا�ضرتاتيجة  على 
الأموال ودمج الكيانات القت�ضادية 
���ض��رك��ات وطنية  ل���ه م���ع  ال��ت��اب��ع��ة 
واأ�ضخا�س ل ينتمون له باأي �ضلة، 
وبالرغم من التتبع الدقيق لتلك 
ال�ضتثمارات يف عدد من الدول اإل 
اأن م�ضاألة ف�ضلها عن �ضركائها تعد 
بع�س  يف  ي��ح��دث  ول  �ضعبا  اأم����ًرا 
الأحيان، نظرا لعدم توافر الغطاء 
ق��رارات احلظر  لإ�ضدار  القانوين 

اأو امل�ضادرة.
وحول القرارات الرتكية املحتملة، 

ي�ضتبعد  ال���ت���ح���دي���د،  وج�����ه  ع���ل���ى 
فاروق اأن تتخذ اأنقرة اأي اإجراءات 
اأنها  موؤكدا  التنظيم،  حيال  مالية 
�ضيا�ضية  تتاعب بالإخوان كورقة 
�ضغوط  اأي  مت���ار����س  ل���ن  ل��ك��ن��ه��ا 

اقت�ضادية عليهم.

�أهم ��ستثمار�ت 
�لتنظيم يف �أوروبا

ال�ضتثمارات  اأه��م  ف��اروق  وير�ضد 
الإخوانية يف اأوروبا، وت�ضمل: بنك 
ال��ت��ق��وى ال����ذي اأ���ض�����ض��ه الإخ�����واين 
الدويل،  اأك��ي��دا  وبنك  ن��دا،  يو�ضف 
ال����ذي اأ���ض�����ض��ه ال��ت��ن��ظ��ي��م ال����دويل، 
وه��و م��ت��ورط يف دع��م العديد من 
والأو�ضولية،  املتطرفة  اجلماعات 
التي  اأوروب��������ا  وك���ذل���ك م��وؤ���ض�����ض��ة 
و�ضغل   ،1997 ع�����ام  ت���اأ����ض�������ض���ت 
اأحمد  التنفيذي  مديرها  من�ضب 
ال���������راوي ع�����ض��و امل���ك���ت���ب ال�����دويل 

للجماعة.
اأ�ض�ضت  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات  ويف 
اجلماعة �ضركة “ما�س” ومنظمة 
�ضركة  تركيا  ويف  امل�ضلم،  ال�ضباب 
�ضركات  وك����ذل����ك  “املو�ضياد”، 
“الأوف �ضور” التي تعد اأحد اأهم 
كيانات التنظيم القت�ضادية حول 
عملية  كبري  ب�ضكل  وت�ضهل  العامل 
اإخفاء الأموال، لأنها تتمتع ب�ضرية 

وغمو�س كبري.
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عربي ودويل

يف احتاد ال�ضغل واأمينه العام نور الدين الطبوبي ونعتقد اأنه 
يعي ب�ضرورة اأن تكون اأولويات احلوار اقت�ضادية واجتماعية” 
م��ع��ت��ربا ان احل����وار امل��ب��ن��ي ع��ل��ى الإق�����ض��اء ���ض��ي��زي��د يف تعميق 

الأزمة.
وقال اخلليفي “نحن يف انتظار اآليات هذا احلوار وم�ضمونه 
ا�ضتقالة رئي�س  اأنرّ رئي�س اجلمهورية ي�ضرتط  وما نعرفه هو 
احل��ك��وم��ة قبل الن��ط��اق يف احل���وار وه���ذا م��رف��و���س قطعيا 
اجلهود  ك���ل  اإىل  ح��اج��ة  يف  ال���ي���وم  …الباد  ل��ن��ا  ب��ال��ن�����ض��ب��ة 
عليها  وامل�ضادقة  الإ�ضاحات  ولتنفيذ  املالية  امل��وارد  لتعبئة 
وال��ب��ح��ث يف  ‘’هر�ضلة احل��ك��وم��ة  واأ����ض���اف  ���ض��م��ن احل������وار«. 

التون�ضي  ال�ضعب  ف���ادح يف ح��ق  ه���ذا خ��ط��اأ  ال��ف��راغ احل��ك��وم��ي 
تون�س  خدمة  يريد  ���ه  لأنرّ امل�ضي�ضي  م�ضاندة  �ضنوا�ضل  ونحن 
د يف  ب�ضدق<<.  ُي�ضار اىل اأنرّ نور الدين الطبوبي كان قد اأكرّ
قي�س  الرئي�س  ب��اأن  يفيد  ا�ضارات  ي�ضله من  ما  ان  �ضابق  وقت 
من  امل�ضي�ضي  ه�ضام  احلكومة  رئي�س  ا�ضتقالة  ي�ضرتط  �ضعيد 

من�ضبه حتى ينطلق احلوار الوطني.
العام حلركة  امل��غ��زاوي الم��ني  النائب زه��ري  من جهته ك�ضف 
مبادرة  يف  بالكبري  و�ضفه  وتقدم  تطورات  وج��ود  عن  ال�ضعب 
بالأمني  الذي جمع �ضعيد  اللقاء الخري  اإثر  الوطني  احلوار 

العام لاحتاد العام التون�ضي لل�ضغل.

•• الفجر -تون�س
د اأ�ضامة اخلليفي رئي�س كتلة قلب تون�س اأم�س اخلمي�س اأنرّ  اأكرّ
رئي�س  ا�ضتقالة  �ضعيرّد  قي�س  الرئي�س  ا�ضرتاط  يرف�س  حزبه 

احلكومة ه�ضام امل�ضي�ضي لنطاق احلوار الوطني.
قلب  ينخرط  “لن  قوله  اخلليفي  ع��ن  حملية  اإذاع���ة  ونقلت 
الباد  ب��ان  مذكرا  حكوميا  فراغا  ُيحدث  مت�سرّ  اأي  يف  تون�س 
اجلميع  حتلرّي  يتطلرّب  انه  قال  �ضعبا  اقت�ضاديا  و�ضعا  تعي�س 
واملخاتات  الرخي�ضة  احل�ضابات  ع��ن  والب��ت��ع��اد  بامل�ضوؤولية 
“لدينا ثقة  الباد«. وتابع  وتاأخذ  �ضاأنها خلق فراغ  التي من 

لالنطالق يف �حلو�ر �لوطني:

تون�س: قي�س �ضعيد ي�ضرتط ا�ضتقالة رئي�س احلكومة...!

•• االأمم املتحدة -اأ ف ب

دعت ال�ضني خال جل�ضة ملجل�س 
الأم����ن ال����دويل ح���ول ال��و���ض��ع يف 
انتقال  اإىل  “العودة  اإىل  ب��ورم��ا 
ديوقراطي” يف هذا البلد حيث 
ال�ضلطة  ع��ل��ى  اجل��ي�����س  ا���ض��ت��وىل 
دة  موؤكرّ �ضهرين،  قبل  انقاب  يف 
عقوبات  فر�س  رف�ضها  باملقابل 
الع�ضكري  امل��ج��ل�����س  ع��ل��ى  اأمم��ي��ة 

احلاكم.
وق�����ال ال�����ض��ف��ري ت�����ض��ان��غ ج����ون يف 
“ال�ضني  اإنرّ  امل��غ��ل��ق  الج���ت���م���اع 
تاأمل يف اأن ت�ضتعيد بورما ال�ضام 
الد�ضتوري  والنظام  وال�ضتقرار 
يف اأقرب وقت ممكن واأن توا�ضل 
النتقال  يف  بثبات  ق��دم��اً  امل�ضي 
من  راً  حم������ذرّ الديوقراطي”، 
على  دول���ي���ة  ع��ق��وب��ات  ف��ر���س  اأنرّ 
�ضوى  ي�����وؤدرّي  “لن  الن��ق��اب��ي��ني 

اإىل مفاقمة الو�ضع«.
واأ�����ض����اف ب��ح�����ض��ب م���ا ن��ق��ل عنه 
ال�ضينية  البعثة  عن  �ضادر  بيان 
“اإذا غرقت  اإنرّه  يف الأمم املتحدة 
لة،  مطورّ ا���ض��ط��راب��ات  يف  ب��ورم��ا 
ف�����ض��ي��ك��ون ذل���ك ك��ارث��ة ع��ل��ى هذا 

البلد وعلى املنطقة باأ�ضرها«.
د ال�����ض��ف��ري ال�����ض��ي��ن��ي الذي  و����ض���درّ
الأ�ضا�ضي  ال���داع���م  ب���اده  تعترب 
على  الأم����ن،  ل��ب��ورم��ا يف جمل�س 
دعوة  اأو  اأح����ادي  “�ضغط  اأيرّ  اأنرّ 
تدابري  اأو  ع��ق��وب��ات  ف��ر���س  اإىل 
ي���وؤدرّي �ضوى  ل��ن  اأخ���رى،  ق�ضرية 

واملواجهة  التوترّرات  مفاقمة  اإىل 
اأمر  وهو  تعقيداً،  الو�ضع  وزي��ادة 
غري بنرّاء باأيرّ حال من الأحوال«.

جميع  ع���ل���ى  “يجب  واأ�������ض������اف 
ل  تتحمرّ اأن  ب��ورم��ا  يف  الأط�����راف 
م�ضوؤولية احلفاظ على ال�ضتقرار 
والعمل من  الوطنيني،  والتنمية 
لل�ضعب،  الأ�ضا�ضية  امل�ضلحة  اأجل 
وال�ضعي لإيجاد حلرّ لاأزمة �ضمن 
الإطار الد�ضتوري والقانوين من 

خال احلوار والت�ضاور«.
اأنرّ الأم���ر  ت�����ض��ان��غ ج���ون  واع��ت��رب 
يتعلرّق “باحلفاظ على ال�ضتقرار 
ال�ضيا�ضي والجتماعي، وموا�ضلة 
الديوقراطي  الن���ت���ق���ال  دف����ع 

ُقدماً يف بورما«.
ب�ضاأن  ق��ل��ق��ة  “ال�ضني  اأنرّ  �����د  واأكرّ
واإراقة  العنف  بورما.  يف  الو�ضع 
اأي  ي��خ��دم��ان م�ضالح  ل  ال��دم��اء 
الذي  هو  بورما  و�ضعب  �ضخ�س، 

يعاين«.
جميع  ��ن  ت��ت��م��كرّ اأن  “ناأمل  وق���ال 
الأط��راف يف بورما من املحافظة 
ب�ضبط  تتحلرّى  واأن  على هدوئها 
اإج��������راءات  ���خ���ذ  ت���ترّ واأن  ال��ن��ف�����س 
وتهدئة  التوتر  فتيل  لنزع  بنرّاءة 

الو�ضع«.

الأمم  رت مبعوثة  ح��ذرّ ذل��ك،  اإىل 
املترّحدة كري�ضتني �ضرانر بورغرن 
اأم��������ام جم��ل�����س الأم��������ن ال�����دويل 
خطراً  ت����واج����ه  ب����ورم����ا  اأنرّ  م����ن 
اإىل  ب��الجن��رار  م�ضبوق”  “غري 
مطالبة املجل�س  اأهلية”،  “حرب 
الو�ضائل”  “كل  ب���ا����ض���ت���خ���دام 
و”حمام  “كارثة”  وقوع  لتجنرّب 

دم” يف هذا البلد.
خ���ال جل�ضة  األ��ق��ت��ه��ا  ك��ل��م��ة  ويف 
م��غ��ل��ق��ة ط���ارئ���ة ع��ق��ده��ا جمل�س 
بريطانيا  م����ن  ب��ط��ل��ب  الأم�������ن 
ب�����ورما  يف  ال��و���ض��ع  يف  ل��ل��ب��ح��ث 
�������ة  اخلا�ضرّ امل��ب��ع��وث��������������������ة  ق���ال���ت 
باأن  خطر  “هناك  العام  لاأمني 
اأعيننا،  اأم���ام  ي��ح��دث ه��ذا الأم���ر 
واأيرّ ف�ضل يف احلوؤول دون مزي������د 
من الت�ضعيد يف الفظائع �ضيكلرّف 
ال��ع��امل اأك���رث ب��ك��ث��ري، ع��ل��ى املدى 
اإج�����راء  ات���خ���اذ  م���ن  الطويل،” 

فوري.
الع�ضكريني  “ق�ضوة  اأنرّ  واأ�ضافت 
���ض��دي��دة ل��ل��غ��اي��ة، وال���ع���دي���د من 
التنظيمات امل�ضلرّحة الإتنية ُتظهر 
لطريقة  معار�ضتها”  ب��و���ض��وح 
املتظاهرين،  م��ع  اجلي�س  تعامل 
م�ضتوى  اإىل  يرفع  الذي  “الأمر 

ال�ضيني  ال�����ض�����������ف��ري  د  و���ض��������������������درّ
لأيرّ  ب�����������������������اده  رف���������������س  ع����ل����ى 
البورميني  ي�����ض��ت��ه��دف  ه���ج���وم 
اأو  الأج����ان����ب  اأو  مم��ت��ل��ك��ات��ه��م  اأو 
ال�ضركات الأجنبية يف هذا البلد، 

جارية  املناق�ضات  اأنرّ  اإىل  م�ضرياً 
الرابطة  الأع�ضاء يف  ال��دول  بني 
حول  خا�ضة”  “قمة  اأج����ل  م��ن 
من  م����زي����د  دون  م�����ن  ب������ورم������ا، 

التفا�ضيل.

احلماية”  “توفري  اإىل  داع���ي���اً 
لهوؤلء.

�ضت  واأتى هذا املوقف بعد اأن تعررّ
ب���ورم���ا  ل�����ض��ي��ن��ي��ة يف  م�������ض���ال���ح 

لهجمات يف الأ�ضابيع الأخرية.

ول���ف���ت ال�����ض��ف��ري ال�����ض��ي��ن��ي اإىل 
“الدور الإيجابي الذي يكن اأن 
�ضرق  جنوب  دول  رابطة  تلعبه” 
اآ�ضيا )اآ�ضيان( ل �ضيرّما واأن بورما 
ع�ضو يف هذه املنظمة الإقليمية، 

ان��دلع حرب  غري م�ضبوق خطر 
اأهلية«.

ونا�ضدت املبعوثة الأممية جمل�س 
الو�ضائل  ك��ل  يف  “النظر  الأم���ن 
اإج���راءات  ��خ��اذ  اأم��ام��ه لترّ املتاحة 
جماعية والقيام مبا هو �ضروري، 
البورمي،  ال�ضعب  ي�ضتحقه  مب��ا 
دة  متعدرّ ك����ارث����ة  وق������وع  ل���ت���ايف 

الأبعاد يف قلب اآ�ضيا«.
ال���دب���ل���وم���ا����ض���ي���ة  �������������دت  اأكرّ واإذ 
ال�ضوي�ضرية اأنرّها ل تزال منفتحة 
على احلوار مع املجل�س الع�ضكري 
اأنرّه  رت من  احلاكم يف بورما، حذرّ
ي�ضبحون  ري��ث��م��ا  ان��ت��ظ��رن��ا  “اإذا 
الو�ضع  ف��اإنرّ  للحوار،  ين  م�ضتعدرّ
ام  على الأر�س �ضيزداد �ضوءاً. حمرّ

الدم و�ضيك«.
����رت ب����اأنرّ ال��ق��م��ع الدموي  ك��م��ا ذكرّ
لنقاب  املناه�ضة  للتظاهرات 
اأ�ضفر  �ضباط/فرباير  من  الأول 
ح��ت��ى ال��ي��وم ع��ن ���ض��ق��وط “اأكرث 
من 520 قتيًا” مدنياً، مبدية 
رات  تطورّ ح���دوث  م��ن  “خوفها” 
قائد  لأنرّ  دموية”  اأك���رث  “حترّى 
اجلي�س البورمي “يبدو م�ضمماً 
على اإحكام قب�ضته غري ال�ضرعية 
ب���ال���ق���وة«. وعلى  ال�����ض��ل��ط��ة  ع��ل��ى 
غ���م م���ن ه���ذه امل��ن��ا���ض��دة ف���اإنرّ  ال���ررّ
اأع�ضاء جمل�س الأمن منق�ضمون، 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  اأع���ل���ن���ت  اإذ 
وبريطانيا فر�س عقوبات جديدة 
ال�ضني  على بورما، فيما رف�ضت 

ورو�ضيا اإدانة النقاب ر�ضمياً.

 �ل�سني تدعو للعودة �إىل »�نتقال دميوقر�طي« يف بورما 

مبعوثة الأمم املتحدة حتذر من »حرب اأهلية« و »حمام دم« 

••باري�س-اأ ف ب

اأعلن الرئي�س الفرن�ضي اإيانويل 
الإجراءات  نطاق  تو�ضيع  ماكرون 
كوفيد-19  مل��ك��اف��ح��ة  ال�����ض��اري��ة 
لت�ضمل عموم الأرا�ضي الفرن�ضية 
التعليمية  امل��وؤ���ض�����ض��ات  واإغ������اق 
يف ك��ل اأن���ح���اء ال��ب��اد مل���دة ثاثة 
اأ�ضابيع، وذلك يف حماولة لحتواء 
ال��ث��ال��ث��ة التي  ال��وب��ائ��ي��ة  امل���وج���ة 

جتتاح فرن�ضا.
وق�����ال م����اك����رون يف خ���ط���اب عرب 
الإج������راءات  ه���ذه  اإنرّ  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
التي �ضت�ضري يف كلرّ اأنحاء فرن�ضا 
ليلي  ل  جت����ورّ ح��ظ��ر  ع��ل��ى  ت�ضتمل 
م�ضاء  ال�ضابعة  ال�����ض��اع��ة  يف  ي��ب��داأ 
بع�س  واإغ�����اق  غ(  ت   17:00(
املحات التجارية وتقييد تنقرّات 
امل��واط��ن��ني ح���ول م��ن��ازل��ه��م �ضمن 
ل  دائرة �ضعاعها 10 كلم، واأيرّ تنقرّ
اإىل  ال��دائ��رة �ضيحتاج  خ��ارج ه��ذه 

ر. مربرّ
و�ضتطبرّق هذه الإج��راءات اعتباراً 
من الثاثاء اأي بعد انتهاء عطلة 
عيد الف�ضح التي �ضيتمكرّن خالها 

ل بحريرّة. الفرن�ضيون من التنقرّ
�ضباق  دخلنا  “لقد  ماكرون  وق��ال 
�ضرعة” يف وقت تواجه فيه الباد 
ة يف اأعداد امل�ضابني ويف  زيادة حادرّ
�ضيرّما  ول  ال�ضت�ضفائية،  احل��الت 
ي الن�ضخة الربيطانية  ب�ضبب تف�ضرّ

رة من الفريو�س. املتحورّ
“ت�ضبرّب  ر  املتحورّ ه��ذا  اأنرّ  واأ���ض��اف 

بظهور وباء �ضمن الوباء«.
�ضات التعليمية،  ويف ما خ�سرّ املوؤ�ضرّ
����ه  اأو����ض���ح ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����ض��ي اأنرّ

دور احل�ضانة  اإغاق  اأي�ضاً  �ضيتمرّ 
اأ�ضابيع،  ث���اث���ة  مل����دة  وامل����دار�����س 
اأربعة  مل���دة  وامل��ع��اه��د وال��ث��ان��وي��ات 
اأ�����ض����اب����ي����ع، وذل�������ك اع����ت����ب����اراً من 

الثاثاء املقبل.
وللحدرّ من تداعيات هذا الإغاق 
رت  ع��ل��ى ال�����ض��ن��ة ال���درا����ض���ي���ة، ق����ررّ
احلكومة توحيد مواعيد عطات 
الباد،  اأن���ح���اء  ���ض��ائ��ر  ال��رب��ي��ع يف 
ني�ضان/اأبريل.   26 اإىل   12 من 
تامذة  اأنرّ  الإج����راء  ه��ذا  ويعني 
والبتدائية  التمهيدية  املرحلتني 
لن يخ�ضروا من �ضنتهم الدرا�ضية 

اأ�ضبوعني،  اأو  اأ�ضبوع  ف��رتة  �ضوى 
مدار�ضهم  اإىل  ي���ع���ودوا  اأن  ق��ب��ل 
حني  يف  اأب��ري��ل/ن��ي�����ض��ان،   26 يف 
�ضي�ضتاأنف الأكرب �ضنرّاً درو�ضهم يف 
 3 يف  الثانوية  وامل��دار���س  الكليرّات 

اأيار/مايو.
اأنرّ  اإىل  م������اك������رون  ل����ف����ت  واإذ 
املدار�س  يف  ي��ن��ت��ق��ل  “الفريو�س 
ولكن لي�س مبعدل اأعلى مما يفعل 
على  د  �ضدرّ الأخرى”،  الأماكن  يف 
قابل  غ��ري  مو�ضوع  “املدر�ضة  اأنرّ 
فرن�ضا  ب���اأن  ��راً  م��ذكرّ للتفاو�س”، 
النادرة”  “الدول  واح��دة من  هي 

ال�ضديد  “الأ�ضف  ع���ن  م���اك���رون 
امل�ضنرّني  م��ن  ق�ضم  ي  تلقرّ ل��ع��دم   “
غم  الررّ ع��ل��ى  ال��لرّ��ق��اح  الفرن�ضيني 
من اأن دورهم لفعل ذلك قد حان، 
احل�ضيلة  ف��ي��ه  ت���ق���رتب  وق����ت  يف 
الإجمالية لوفيات كوفيد-19 يف 

فرن�ضا من عتبة املئة األف وفاة.
بتو�ضيع نطاق  م��اك��رون  وع��د  كما 
التطعيم لي�ضمل جميع الأ�ضخا�س 
ال��ذي��ن ت��زي��د اأع��م��اره��م ع��ن 60 
16 ني�ضان/اأبريل، ولكل  عاماً يف 
ال��ذي��ن ت��زي��د اأع��م��اره��م ع��ن 50 

عاماً يف 15 اأيار/مايو.
واأ�ضاف اأنرّ من يقلرّ عمره عن 50 
عاماً �ضي�ضبح باإمكانه تلقي اللرّقاح 
ح��زي��ران/ منت�ضف  م��ن  اع��ت��ب��اراً 

ال�ضيف  نهاية  “وبحلول  يونيو 
�ضيتمكرّن جميع الفرن�ضيني الذين 
عاماً   18 ع���ن  اأع���م���اره���م  ت���زي���د 
ي اللقاح من  والذين يرغبون بتلقرّ

اأن يفعلوا ذلك«.
واأت��ى الإع���ان عن ه��ذه التدابري 
دة بعد 13 يوماً على فر�س  امل�ضدرّ
احل��ك��وم��ة اإغ���اق���اً ه��ج��ي��ن��اً �ضمل 
اأن��ح��اء ال��ب��اد، مبا يف ذلك  بع�س 

العا�ضمة باري�س.
راً  موؤخرّ لة  امل�ضجرّ الأرق�����ام  وت��ث��ري 
قلقاً كبرياً ل �ضيرّما يف ظل وجود 
مري�س  اآلف  خم�ضة  م��ن  اأك����رث 
ح�ضيلة  يف  الإن���ع���ا����س،  اأق�����ض��ام  يف 
ال�ضتيعابية  ال���ق���درات  ��ى  ت��ت��خ��طرّ
املوجة  وذروة  ل��ل��م�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات 
يف  ال��ب��اد  �ضهدتها  ال��ت��ي  الثانية 
ت�ضرين الثاين/نوفمرب، ما ي�ضع 
امل��وؤ���ض�����ض��ات ال���ض��ت�����ض��ف��ائ��ي��ة حتت 

وطاأة �ضغوط كربى.

التي اأبقت مدار�ضها مفتوحة منذ 
مطلع اأيلول/�ضبتمرب.

اإنرّ  ال���ف���رن�������ض���ي  ال���رئ���ي�������س  وق������ال 
وامل�ضوؤولية”،  الثقة  هو  “خيارنا 
م��ع��رب��اً ع���ن اأم���ل���ه ب����اأن ُي�����ض��ار يف 
اإعادة  اإىل  اأ�ضابيع  ب�ضعة  غ�ضون 
الثقافية  الأم����اك����ن  ب��ع�����س  ف��ت��ح 
والرتفيهية. واأو�ضح اأنرّه “اعتباراً 
ظلرّ  ويف  اأيار/مايو،  منت�ضف  من 
قواعد �ضارمة، �ضنعيد فتح بع�س 
و�ضن�ضمح،  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  الأم����اك����ن 
�ضمن �ضروط، باإعادة فتح فناءات 
و�ضنطبرّق  وامل����ط����اع����م،  امل���ق���اه���ي 

وبداية  اأي��ار/م��اي��و  منت�ضف  ب��ني 
ال�����ض��ي��ف، ج�����دوًل زم��ن��ي��اً لإع����ادة 
الثقافية  لاأماكن  تدريجية  فتح 
والريا�ضية والرتفيهية وملقاهينا 

ومطاعمنا«.
واأعلن ماكرون اأي�ضاً اأنرّ احلكومة 
الطبية  ال���ط���واق���م  ع����دد  ���ض��ت��زي��د 
ة  اأ�ضررّ ع����دد  و���ض��رتف��ع  ال���ب���اد  يف 
يف  �ضرير  اآلف   10 اإىل  الإنعا�س 
وقت يزيد فيه حالياً عدد املر�ضى 
ال���راق���دي���ن يف ه����ذه الأ�����ض����رة عن 

خم�ضة اآلف.
اأعرب  بالتطعيم،  يتعلرّق  م��ا  ويف 

لوفيغارو: اأردوغان يتخّلى
 عن »الإخوان« لك�ضر عزلته

•• باري�س-وكاالت

طيب  رج��ب  ال��رتك��ي  الرئي�س  اأن  مينوي  دلفني  الفرن�ضية  الكاتبة  اع��ت��ربت 
اأردوغان يواجه اأزمة نفوذ داخل قاعدته من املحافظني الأتراك لتربير تخليه 

عن جماعة الإخوان الإرهابية لك�ضر عزلته.
وقالت مينوي، يف مقال ل�ضحيفة “لو فيغارو” الفرن�ضية، اإنه بعد �ضبع �ضنوات 
من العاقات ال�ضاخنة والنتقادات الاذعة، تك�ضر تركيا وم�ضر اجلليد. لأول 
مرة منذ انهيار العاقات يف عام 2013، بعد عزل الرئي�س الإخواين حممد 

مر�ضي، ا�ضتاأنفت تركيا التوا�ضل.
مار�س  �ضهر  بداية  يف  ب��داأ  ال��ذي  النتعا�س،  ك��ان  اإذا  �لرب�غماتية..  عودة 
ًل  اأن هناك حتورّ اإل  “خارطة طريق”،  اتباع  “تدريجاً” وعرب  )اآذار(، قد مترّ 
غري م�ضبوق يف اأنقرة.   يف عام 2013، هرب العديد من كوادر جماعة الإخوان 
الإرهابية اإىل تركيا، حيث لقيوا ترحيباً من ال�ضلطات. لكن منذ فرتة، تخلى 
الرئي�س الرتكي عن انتقاداته، م�ضرياً اإىل تغيري وا�ضح يف امل�ضار، وفقاً لعاملة 
العلوم ال�ضيا�ضية جنا جبور، “رغبة منه يف العودة اإىل الرباغماتية«. ولحظ 
البريوقراطيون وامل�ضت�ضارون يف وزارة اخلارجية الرتكية ف�ضل �ضيا�ضة اأنقرة 
الآن”،  ال�ضلطة بعد  اإىل  “الإخوان  لن يعودوا  اأن  جتاه م�ضر، بعدما فهموا 

كما تقول جبور.
تهدئة ل تخلو من �سروط .. ويف خ�ضم الركود القت�ضادي، ل ت�ضتطيع 
تركيا اأن ُتعادي اأوروبا اأو جريانها، ل �ضيما يف حو�س البحر الأبي�س املتو�ضط. 
يف  اتفاقاً  باهظاً، ووقعت م�ضر  ثمناً  تركيا  لل�ضي�ضي  املعادية  ال�ضيا�ضة  »كلرّفت 
ت�ضعى  واليوم،  اليونان.  البحرية مع  املا�ضي لرت�ضيم احلدود  اأغ�ضط�س)اآب( 
م�ضر  بني  والتعاون  التحالف  لإ�ضعاف  القاهرة  مع  اتفاقية  لتوقيع  اأن��ق��رة 

بح�ضب جبور. واليونان وقرب�س”، 
من الوا�ضح اأن هذه التهدئة ل تخلو من ال�ضروط. ففي م�ضعى ل�ضتعادة ثقة 
ال�ضي�ضي، طلبت ال�ضلطات الرتكية موؤخراً من حمطات التلفزيون الإخوانية، 

ف عن بث حمتوى ينتقد ال�ضي�ضي. ومقرها ا�ضطنبول، التوقرّ
�لتخلرّي عن “�لإخو�ن �مل�سلمني« .. قد توؤدي امل�ضاحلة بني هاتني الدولتني، 
اإىل اإعادة ر�ضم التوازنات الإقليمية يف نهاية املطاف. لكنها ل تزال بعيدة املنال. 
د الرئي�س  حتى يومنا هذا، ل تزال الت�ضالت على امل�ضتوى الوزاري، ويتق�ضرّ
الرتكي البقاء خارج املناق�ضات اإىل حني التو�ضل اإىل اأي �ضيء ملمو�س. وراأت 
جبور اأن اأردوغان “�ضيواجه م�ضكلة تتعلرّق بنفوذه على امل�ضتوى الداخلي، حول 
كيفية تربير ذوبان اجلليد يف العاقات مع عبد الفتاح ال�ضي�ضي اأمام ناخبيه 

ر لقاعدته اأنه �ضيتخلرّى عن الإخوان؟«. و�ضاألت: “كيف �ضيف�ضرّ املحافظني”، 

اإغالق املدار�س وتقييد التنّقالت يف فرن�ضا ملكافحة كورونا 

هجرة الأطباء اإىل اخلارج ي�ضعف قطاع ال�ضحة يف تون�س  •• تون�س-اأ ف ب

الوهاب  الطوارئ عبد  يعمل طبيب   
يف ال�ضف الأول ملكافحة وباء كوفيد-

لكنه مل يتقا�س راتبه منذ اأ�ضهر، وي�ضتعد �ضاأنه يف ذلك �ضاأن غالبية   19
الكوادر ال�ضحية، ملغادرة تون�س بحثا عن ظروف عمل اأف�ضل.

ومل تتوقف ظاهرة هجرة الأطباء ال�ضباب اإىل فرن�ضا واأملانيا اأ�ضا�ضا وكذلك 
اإىل دول اخلليج.

اح �ضليم بن �ضالح الذي كان رئي�ضا لعمادة الأطباء اأن  ويوؤكد الطبيب اجلررّ
“قرابة ثمانني باملئة من الأطباء ال�ضباب هاجروا اىل اخلارج يف 2019”، 

حمذرا من كرب �ضن الأطباء يف القطاع احلكومي.
اأن  مو�ضحا  بال�ضمئزاز”،  دائما  اأح�ضت  النخبة  “هذه  اأن  اح  اجل��ررّ ويتابع 
“ويجدون  يف ال�ضهادة الثانوية مبعدلت عالية  “جنحوا”  هوؤلء ال�ضباب 

اأنف�ضهم مهم�ضني من قبل ال�ضلطات بعد ع�ضر �ضنوات من الدرا�ضة«.
ل  اأع����د اأحتمرّ اأي�����ض��ا مل  اأن����ا  وت�����ض��اءل “لكن م����اذا ف��ع��ل��ت ال���دول���ة ل��ي��ب��ق��وا؟ 

و�ضاأغادر«.
800 طبيبا بكفاءات عالية معرتف بها دوليا. لكن  وتوؤهل تون�س �ضنويا 
يف املقابل، ت�ضهد الباد تدهورا يف و�ضع املن�ضاآت ال�ضحية ب�ضبب نق�س يف 

املعدات والدواء وقلة الطواقم نتيجة �ضوء ت�ضرف يف اإطار ف�ضاد.
ويقررّ الطبيب يف ق�ضم الطوارئ يف م�ضت�ضفى حكومي بالعا�ضمة تون�س عبد 

الوهاب املغريبي “اأ�ضعر وكاأنني دفنت حيرّا يف تون�س«.

ما  “يف حلظة  ال��وه��اب  وي��ق��ول عبد 
هنا؟”  اأف��ع��ل  م���اذا  نف�ضي:  يف  اأق���ول 
اأ�ضبح  ت���ون�������س  يف  “الو�ضع  لأن 
م�ضدرا للقلق واحلرية«. ويف مقابل 
وال�ضعوبات  الجتماعية  وال�ضطرابات  ال�ضيا�ضية  ال�ضراعات  تغذي  ذلك 
القت�ضادية املناخ “اخلانق” يف الباد. ويتابع الطبيب الذي تلقى عرو�س 
عمل وُيعد ملفه ملغادرة الباد “ل اأرى اأما هنا، اأريد اأن اأهاجر من اأجل 
روح معنوية اأف�ضل«. يف موؤ�ضر على تاأزم و�ضع قطاع ال�ضحة يف تون�س، نفذ 
واحتجاجات  تظاهرات  الفائت،  الأول-دي�ضمرب  كانون  يف  ال�ضبان  الأطباء 
على اأثر وفاة طبيب يف م�ضت�ضفى حكومي مبحافظة جندوبة )�ضمال غرب( 

املهم�ضة بعد ان �ضقط يف م�ضعد معطل اأثناء مبا�ضرة مهامه.
واأكدت درا�ضة ُن�ضرت العام 2020 من قبل طالب دكتوراة �ضاب يف الطب 
اأن هجرة الأدمغة توؤثر على جميع اخت�ضا�ضات الأطباء والكوادر ال�ضحية، 

ما يعزز اأوجه الق�ضور “ل �ضيما يف املناطق الأقل منوا«.
وتو�ضح الكاتبة العامة يف نقابة الأطباء اأحام باحلاج اأن الدول التي ت�ضغل 

هذه الكفاءات “ت�ضتفيد بدون مقابل من راأ�س مال ب�ضري بكفاءة عالية«.
يقلقنا”،  “التدفق  هذا  اإن  �ضالح  بن  في�ضل  لل�ضحة  العام  املدير  ويقول 

مو�ضحا اأن كلفة تكوين طبيب يف تون�س تقدر بحوايل 46 األف يورو.
ويخل�س امل�ضوؤول اإىل اأنه يكن اأن ُتعترب هجرة الأدمغة “ت�ضديرا خلدمات 
ولكن يجب اأن يكون هذا مراقبا” داعيا اىل تنظيم هذه الهجرة باتفاقيات 

بني الدول.

وقد تزوج هذا الطبيب منذ خم�س �ضنوات ويحرم نف�ضه من اجناب اأطفال 
خ�ضية ال ي�ضتطيع توفري المكانيات الازمة لتحمل م�ضوؤوليتهم. ويقول 

اإن “امل�ضكلة الكبرية هنا هي اجلانب املادي، رواتبنا مهينة«.
وك�ضفت درا�ضة حديثة اأعدتها منظمة ومعهد درا�ضات اأن الطبيب الداخلي 
يف تون�س يتقا�ضى حوايل 365 يورو �ضهريا وهذا اأقل من معدل الرواتب 

وبالكاد يكفي ملوازنة عائلة تتكون من اأب واأم وطفلني للعي�س “بكرامة«.
اإىل  اأي�����ض��ا  م�ضريا  ومقرف”،  مقبول  غ��ري  “هذا  ال��وه��اب  عبد  وي�ضيف 
ال�ضاعات ال�ضافية “الإجبارية” ب�ضبب اكتظاظ بع�س امل�ضت�ضفيات ونق�س 

عدد الطواقم.
راتبه منذ  يت�ضلم  ال��ذي مل  املغريبي  ح�ضب  “�ضفر حقوق”  ذل��ك،  مقابل 
وهو  الفائت.  الول/دي�ضمرب  كانون  يف  امل��دة  حم��دود  بعقد  انتدابه  مت  ان 
والتجهيزات  امل��ع��دات  غياب  من  بالرغم  ويعمل  �ضحيرّ  ب�ضمان  يتمتع  ل 
ال�ضرورية لعاج املر�ضى. ويقول “ل اأ�ضتطيع التمتع باحلياة لقلة املوارد 
ويخ�ضى الطبيب “األ تتمكن  ول العمل يف ظروف جيدة، ول �ضيئ اآخر”. 

الدولة من �ضداد رواتبنا” هذا العام.
ويثل قطاع ال�ضحة �ضتة يف املئة من موازنة الدولة التي تبحث عن موارد 
النطاق يف  امل�ضوؤولني مهمة  اأم��ام  ت�ضعب  بينما   ،2021 للعام  تكميلية 

م�ضاريع ا�ضاحات كربى للقطاع واملطلوبة من املانحني الدوليني.

 بريطانيا تفر�س عقوبات 
اإ�ضافية على اجلي�س البورمي 

•• لندن-اأ ف ب

بورما  “موؤ�ض�ضة  على  ع��ق��وب��ات  ف��ر���س  اخلمي�س  اأم�����س  بريطانيا  اأع��ل��ن��ت 
بعد اأ�ضبوع  القت�ضادية” لدورها “يف انتهاكات خطرية حلقوق الإن�ضان”، 

من العقوبات الأمريكية على هذا التكتل املرتبط باجلي�س.
تهيمن هذه املوؤ�ض�ضة وتكتل اأخر مرتبط باجلي�س يدعى “جمموعة بورما 
القت�ضادية القاب�ضة املحدودة” على العديد من القطاعات يف اقت�ضاد هذا 
التجارة والكحول  باملوارد بينها  اآ�ضيا والغني  الواقع يف جنوب �ضرق  البلد 
ال�ضلطة  على  ا�ضتيائه  بعد  اأخ����رى.  ا�ضتهاكية  ومنتجات  وال�ضجائر 
البورمي  اجلي�س  ا�ضتعاد  املدنية،  باحلكومة  مطيحا  �ضباط-فرباير  يف 
ال�ضيطرة على �ضركات الدولة. وقال وزير اخلارجية الربيطاين دومينيك 
�ضباط-فرباير هبط جي�س  انقاب  بداية  �ضهرين من  “بعد  بيان  راب يف 
بينهم  اأب��ري��اء  لأ�ضخا�س  الع�ضوائي  القتل  مع  م�ضتوياته  اأدن��ى  اىل  بورما 
اأطفال«. واأ�ضاف اأن “الإجراءات الأخرية لربيطانيا ت�ضتهدف اأحد م�ضادر 
لنتهاكاتهم  اإ�ضافية  تكلفة  عليهم  وتفر�س  للجي�س  الرئي�ضية  التمويل 
الأ�ضبوع  بريطانيا  اأعلنت  املتحدة،  الوليات  جانب  اإىل  الإن�ضان«.  حلقوق 
املا�ضي عن جتميد اأ�ضول وحظر �ضفر يوؤثر على املجموعة القاب�ضة. كما 

فر�ضت وا�ضنطن اجراءات �ضد موؤ�ض�ضة بورما القت�ضادية.

ا�ضتمرار عملية يل
 الذراع بني الرئا�ضتني
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عربي ودويل

ال�ضفحة الرئي�ضية للموقع الر�ضمي اجلديد لفيكتور اأورباناأوربان يلقي خطاًبا يف اليوم الوطني، يف برملان بوداب�ضت

يع�ضق امللفوف املح�ضي, وفيلم حدث ذات مرة يف الغرب, ويحتفظ بربطات عنق من برل�ضكوين

��سرت�تيجية
 قلرّدها وزر�وؤه

تقوم بع�س ال�ضخ�ضيات احلكومية 
ب��ت��ق��ل��ي��د ان�����خ�����راط رئ��ي�����ض��ه��م يف 
انهم  رغ��م  الكاليفورنية،  املن�ضة 
م��ت��ه��م��ون ب��ال��ت��ح��ي��ز وال���رق���اب���ة. 
كاتالني  الأ����ض���رة،  وزي����رة  ت�ضلط 
ن��وف��اك، ال�����ض��وء على الإج����راءات 
التنفيذية  لل�ضلطة  الإجن���اب���ي���ة 
خ������ال اأ������ض�����ب�����وع، وت���ك�������ض���ف عن 
نات التي ت�ضنعها يف عطات  املعجرّ
نهاية الأ�ضبوع. من جهتها، تكر�س 
وزيرة العدل، جوديت فارغا، جزًء 
مل�ضاك�ضة  ���ض��ري��ط��ه��ا  م���ن  ك���ب���رًيا 
واملفو�ضية  والليرباليني  الي�ضار 

الأوروبية.
 وي�ضارك وزير القت�ضاد، ميهايل 
فارغا، افتتاح امل�ضانع، واملناق�ضات 
وال�ضتثمارات،  القرار،  �ضناع  مع 
وب���رام���ج ال��دع��م ل��ل�����ض��رك��ات التي 

تواجه �ضعوبات.
بينما يوثق وزير اخلارجية، بيرت 
الدبلوما�ضية  رحاته  �ضيجارتو، 
مب�ضاعدة فريق من املتخ�ض�ضني. 
ال�ضبعة  اإىل املوظفني  “بالإ�ضافة 
ال�����دائ�����رة  ال����ع����ام����ل����ني يف  ع�������ض���ر 
ال�����ض��ح��ف��ي��ة ل�����ل�����وزارة، ي��ع��م��ل يف 
خدمته طاقم من ع�ضرة اأ�ضخا�س 
اخل�ضو�س  وج������ه  ع���ل���ى  م���ن���ه���م 
واثنني  وحم��رر  اثنان  كامريمان 

من امل�ضورين.
ورمب������ا ي��ف�����ض��ر ه�����ذا ���ض��ب��ب كون 
���ض��ي��ج��ارت��و ه����و ال����وزي����ر الأك�����رث 
التوا�ضل  و����ض���ائ���ل  ع��ل��ى  ���ض��ع��ب��ي��ة 
الج��ت��م��اع��ي. ففي ح��ني ك��ان 80 

األف �ضخ�س فقط يتابعوه يف ربيع 
عام 2020، قفز الرقم اىل 200 
الفا يف غ�ضون ب�ضعة اأ�ضهر”، كما 
كتبت جملة HVG الأ�ضبوعية يف 

منت�ضف �ضهر يناير.
واأعمدة  وف��ارج��ا  نوفاك  ك��ان  واإذا 
اأخ������رى م���ن اأغ��ل��ب��ي��ة ف��ي��د���س قد 
اأورب���ان  ف���اإن  ت��وي��رت،  اإىل  انتقلوا 
املف�ضلة  الت�ضريف  قناة  من  يفر 
ياأمل  كان  الذي  ترامب،  لدونالد 

فوزه يف نوفمرب.
اأ�ضطول  اإىل  ومع ذلك، بالإ�ضافة 
و�ضائل الإعام الورقية والإذاعية 
ي�ضمح  للنظام،  اخلا�ضعة  والويب 
ف���ي�������ض���ب���وك ل���ل���خ���ط���ي���ب امل���ج���ري 
ب��ال��ت��و���ض��ع ق���ب���ل ع�����ام واح������د من 
تعد  التي  الت�ضريعية  النتخابات 
�ضابقاتها  اأ���ض��ع��ب م��ن  ت��ك��ون  ب���اأن 
موحدة  معار�ض���ة  مواجه������ة  يف 

اأمامه. 
ان�ضتغرام  ع��ل��ى  ح�����ض��اب��ه  وي��ك��م��ل 
وموقعه  م��ت��اب��ع(   101000(
اجلديد  ال��ر���ض��م��ي  الإل����ك����رتوين 
ا�ضرتاتيجية  الإجنليزية،  باللغة 
رقمية مدرو�ضة بعناية تتوزع بني 
الر�ضائل ال�ضيا�ضية والفكاهة التي 

يتم معايرتها لاإنرتنت.

ملفوف حم�سي وربطة
 عنق من برل�سكوين

ومن خال ت�ضفح ق�ضم احلقائق 

وان�ضحب  الم��ري��ك��ي��ة.  ان���ون  ك��ي��و 
اخل���ارج،  م��ن  للموقع  امل��ت��ربع��ون 
حتتوي  خ��ا���ض��ة  حم���ادث���ات  واأدت 
الإباحية  ال�����ض��ور  ع�����ض��رات  ع��ل��ى 
لاأطفال -والتي اأ�ضبحت متاحة 
جل��م��ي��ع م�����ض��ت��خ��دم��ي ه���ون���دوب 
حتقيق  -اإىل  اأم��ن��ي  خ��ل��ل  ب�ضبب 

ال�ضرطة.

�لبحث عن �لاليكات
قبل ال�ضيطرة على عامل في�ضبوك 
يف  ال�ضيطرة،  وا���ض��ت��ع��ادة  امل��ج��ري، 
التي  املجر،  على   ،2010 اأب��ري��ل 
 1998 ب����ني  ح��ك��م��ه��ا  ان  ���ض��ب��ق 
و2002، �ضرع فيكتور اأورب��ان يف 

غزو اليوتيوب.
ك���ت���ب يف  ف���ي���دي���و،  م���ق���اط���ع   ويف 
وكاأنه  اأي��ام��ه  اأح��د  �ضيناريو  �ضكل 
ال�ضاعة،  م���دار  ع��ل��ى  م��ن ح��ل��ق��ات 
تران�ضيلفانيا  ع��رب  ج��ول��ة  ك��ان��ت 
وهو  ليفاي،  اأنيكو  زوجته  برفقة 
يلعب البلياردو على هام�س زيارة 
اإىل ديربي�ضني، ويداعب  �ضيا�ضية 
فيلك�ضوت،  ن��������ادي  م�����ع  ال�����ك�����رة 
ويح�ضر موؤمتًرا ل� “حزب ال�ضعب 
غ��ادره فيد�س  )ال��ذي  الأوروبي” 
اأو يقطع حلم  موؤخرا( يف وار�ضو، 

اخلنزير بدقة.
ع���ل���ى ف���ي�������ض���ب���وك، ي����رت����دي ملك 
املجريني،  ال�ضيا�ضيني  امل��وؤث��ري��ن 
ال�ضعيد  واجل����د  الأم����ة  ق��ائ��د  زي 

ال����وزراء  رئ��ي�����س  ب��واب��ة  يف  املمتعة 
املجري، يعلم الزائر ب�ضكل خا�س 
اأن فيكتور اأوربان يتقن فن “قتل 
امللفوف  وي��ع�����ض��ق  اخلنازير”، 
ذات  “حدث  فيلم  ويعبد  املح�ضو، 
مرة يف الغرب”، ويحتفظ بربطات 
وانه  برل�ضكوين،  م��ن  هدية  عنق 
مباراة  اأول  اأ�ضنانه يف  بع�س  ترك 

للهوكي. ويف زاوية 
احلياة ال�ضخ�ضية، 
اأوربان هو يف نف�س 
“اأب”  ال�������وق�������ت 
اأطفال(،  )خم�ضة 
موؤمن”  و”رجل 
)ك������ال������ف������ي������ن������ي(، 
 ” مثقف ” و
باملفكرين  يلتقي 
و”ابن  والفنانني، 
م���ن  الريف” 
فيلك�ضيت  ق����ري����ة 

و”ريا�ض�����ي”   ، ن�ضمة(   1600(
لع�����ب  احلال�����ة،  ه������ذه  )ف����ي 
بك���رة  ومغ�����رم  �ض�ابق  ق�����دم  ك��رة 

القدم(.
ي�ضافح  ال�����ض��ل��ط��ة،  رج����ل  ف��ئ��ة  يف 
البارزين للمجرة القومية  القادة 
ال�ضعبوية: البولندي كات�ضين�ضكي، 
�ضي  ال�ضيني  يان�ضا،  ال�ضلوفيني 
فوت�ضيت�س،  ال�ضربي  بينغ،  ج��ني 
جم��م��وع��ة ف��ي�����ض��ي��غ��راد )امل���ج���ر / 
بولندا(،   / الت�ضيك   / �ضلوفاكيا 

الوحدة  اأج��ل  اأورب���ان من  فيكتور 
ال��وط��ن��ي��ة وا���ض��ت��ق��ال امل��ج��ر منذ 
ت�ضري  ال�ضيا�ضية”،  حياته  بداية 
ذات  للموقع  الرئي�ضية  ال�ضفحة 
فيد�س،  حلزبه  الربتقايل  ال��ل��ون 
والذي مت اإطاقه يف نهاية مار�س 
1988. “اإنه حمافظ اجتماعي، 
امل�ضيحي  ل���ل���ت���ج���دي���د  م������وؤي������د 
ال���دي���ق���راط���ي يف 
منا�ضل  اأوروب����������ا، 
احلرية  اأج����ل  م���ن 
ب����������الإ�����������ض����������اف����������ة 
م�����ع�����ار������س  اإىل 
للهجرة  ����ض���ر����س 
 ، ” عية جلما ا
البوابة  ت�����ض��ي��ف 
فيك  ا جر لهجيو ا
بخ�ضو�س مو�ضوع 
ال��رج��ل ال��ق��وي يف 

بوداب�ضت.
ر فيكتور  يف فرتة عيد املياد، ت�ضدرّ
اأورب��������ان ع���ن���اوي���ن ال�����ض��ح��ف من 
هوندوب،  على  الت�ضجيل  خ��ال 
من  �ضاحبة  ت��اآم��ري��ة  ن�ضخة  وه��ي 
“هنغارية”،  معتمدة  في�ضبوك 
“وبدون رقابة”، وتدعو اىل حرية 
يف  تقريًبا.  حم���دودة  غ��ري  تعبري 
ذلك الوقت، اتهم النائب امل�ضتقل 
القذرة  “الأموال  ه���زازي  اأك��و���س 
�ضبكة  بتغذية  اأوربان”  لع�ضرية 
طريقة  ع��ل��ى  امل�����وؤام�����رة  ن��ظ��ري��ة 

نتنياهو الإ�ضرائيلي، الذي ا�ضتمد 
منه حماته املناه�ضة ل�ضورو�س، 
ورفيقه  ج��ون�����ض��ون،  ال��ربي��ط��اين 
اأف�ضل  يعد  ال��ذي  بوتني  الرو�ضي 
الأوروب�����ي،  ل��ه يف الحت����اد  حليف 
ال��ك��ب��ري الآخ�����ر الرتكي  وح��ل��ي��ف��ه 
رجب طيب اأردوغ���ان ال��ذي فر�س 
له ال�ضجادة احلمراء، والربازيلي 

جاير بول�ضونارو. 
ل م�����اك�����رون وم����ريك����ل اإىل  ون��������زرّ
الأ���ض��ف��ل ع��ل��ى ال��ي��م��ني حت��ت ا�ضم 

“املحور الفرن�ضي الأملاين«.
مناه�ضة  ح��رك��ة  ت��اأ���ض��ي�����س  »م��ن��ذ 
احتال  املجر حتت  لل�ضيوعية يف 
اىل وليته  و���ض��ول  ال�����ض��وف��ي��ات��ي، 
الأرب�����ع ك��رئ��ي�����س ل���ل���وزراء، حارب 

بحفيده اخلام�س الذي حل ركبه 
يف اأكتوبر.

الرئي�ضيون  خ�����ض��وم��ه  وي�����درك   
يقدمون  لذلك  ال�ضبكات،  ت��اأث��ري 
�ضخ�ضياتهم كرجل طيب كوردون 
ال�ضابق  ال���������وزراء  )رئ���ي�������س  ب���ل���و 
“ال�ضبي  جيورك�ضاين(،  فريينك 
)اأن������درا�������س  الأل�����ف�����ي  املجاور” 
ف����ي����ك����ي����ت����ي-غ����ي����ور م������ن احل������زب 
ال����ل����ي����ربايل م����وم����ن����ت����وم(، واب����ن 
العوام )بيرت جاكاب من يوبيك(، 
)جريجيلي  ج��دي  ولكن  ولطيف 
من  بوداب�ضت  عمدة  كاراك�ضوين 

اخل�ضر(.
“ب�ضتي  ق���ن���اة  م����وؤخ����ًرا  وظ���ه���رت 
موالون  اب��اط��رة  يولها  يف”  ت��ي 
املحافظة  واجل���م���اع���ة  ل��ل�����ض��ل��ط��ة 
الكتلة  مل����واج����ه����ة  م����ي����غ����اف����ون، 
ال�ضبكات  على  لأورب���ان  املناه�ضة 
ول�ضتعادة جيل في�ضبوك. وي�ضري 
“تكثيف  اأن  اإىل   24 م����وق����ع 
مواقع  على  فيد�س  ا�ضرتاتيجية 
فقط  لي�س  الجتماعي  التوا�ضل 
النتخابات  يف  النتكا�ضة  نتيجة 
بل   ،2019 خل���ري���ف  ال���ب���ل���دي���ة 
اإغواء  يف  للرغبة  انعكا�س  ��ا  اأي�����ضً
ال�����ض��ب��اب ال���ذي���ن ي��ج�����������د احل���زب 

�ضعوبة لإغرائهم”. 
وم��ع ذل���ك، ل�ضت م��ت��اأك��ًدا م��ن اأن 
ب��ح��ث ف��ي��د���س ع���ن ال���اي���ك���ات، يف 
املعار�ضة  م���ع  ل�����ض��ي��ق��ة  م��ن��اف�����ض��ة 
امل��وح��دة يف ا���ض��ت��ط��اع��ات ال����راأي، 
مقاليد  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ  ي��ك��ف��ي 

الباد عام 2022.
عن �سالت �ف �ر

عينه على �نتخابات 2022:

املجر: فيكتور اأوربان من اأهم املوؤثرين على في�ضبوك
�سار بع�س �لوزر�ء على خطى هو�س رئي�سهم باملن�سة �لكاليفورنية

�ضور م�ضغرة للحياة ال�ضخ�ضية، على موقع رئي�س الوزراء املجري

على موقعه، ين�ضر فيكتور اأوربان لقاءاته مع قادة العامل

ا�ضرتاتيجية رقمية مدرو�ضة بعناية تتوزع بني الر�ضائل ال�ضيا�ضية والفكاهة

ي�سمح في�سبوك لأوربان باإلقاء �سبكة و��سعة قبل عام من �لنتخابات �لت�سريعية

•• الفجر –خرية ال�شيباين

 ,2021 23 فرب�ير  يف  »مرحبا رو�د �لفي�سبوك”... 
وبلهجة رقيقة, وجهازه بني يديه, دعا فيكتور �أوربان 
�لإنرتنت  ��ست�سارة وطنية عرب  �إكمال  �إىل  م�سرتكيه 
زوكربريغ  ف�سبكة  �ل�سحية.  �لأزمـــة  �إد�رة  حــول 
للزعيم  �ملف�سلة  �لــو�جــهــة  جت�سد  �لجتماعية, 
�ل�سنع  منزلية  خملالت  ياأخذ  كان  ف�سو�ء  �ملجري. 
�إىل �ملكتب, �أو يجري مقابلة �سباح يوم �جلمعة على 
ي�سيء  �أو  بروك�سل,  من  يتخل�س  �أو  �لعامة,  �لإذ�عة 
فاإن  �ل�سيني,  �للقاح  على  يح�سل  �أو  �لقدوم,  �سموع 
ملليون  �لفيديو  ومقاطع  �ل�سور  ل  ينزرّ �أوربــان  فيكتور 

حمب, �أي 10 باملائة من �ل�سعب �ملجري.
يف بد�ية �لوباء, �أظهرته �سفحة �أوربان وهو ي�ستقبل, 
يف  �ل�سني  من  تنف�س  و�أجهزة  �أقنعة  حماية,  بدون 
�لجتماعات  ويــر�كــم  �لـــدويل,  ليزت  فــر�نــز  مطار 
ت�سويرية  مو�سيقى  ت�سحبه  ذلــك  كــل  و�ملــو�عــيــد, 
فائقة �لت�ستو�ستريون جديرة باإنتاج مايكل باي. �ما 
فتكون  لكوفيد,  �ملقاوم  �حلرب  مبجل�س  يجتمع  حني 
�ملو�سيقى ملحمية على طريقة �ل�سوبر جمريني �سد 
�لفريو�س. �ليوم, ت�سرب �ملوجة �لثالثة �ملجر بقوة, 
في�سبوك,  على  عر�سه  يقدم  يز�ل  ل  �أوربــان  �ن  �ل 
�ألف جرعة   450 ع �ملر��سيم, ويتلقى  حيث نر�ه يوقرّ

من لقاح �سينوفارم, وي�سخر من خ�سم يف �لربملان.

 رفع الدعم عن املحروقات يف ليبيا.. هل هو بداية الإ�ضالح؟
الليبي، وا�ضفا اإياها باأنها “ت�ضويه يف ج�ضد املنظومة املالية«.

مقدمة  ���ض��ل��ع  لأي  دع���م  ب��ه��ا  ي��وج��د  ل  امل��ت��ق��دم��ة  “الدول  اأن  واأو����ض���ح 
للمواطن، لكن هناك �ضوابط يجب و�ضعها قبل اإلغاء الدعم يف ليبيا”، 
للدولة ي�ضمن  اقت�ضاد حر  تتمثل يف وج��ود  ال�ضوابط  اأن هذه  موؤكدا 
دخا ثابتا وكبريا للمواطن الليبي، لفتا اإىل اأن الدخل ال�ضهر لليبيني 
القت�ضادية  الأو�ضاع  تاأمني  لذا يجب  الفقر،  ي�ضعهم حتت خط  الآن 

بح�ضب قوله. قبل اتخاذ هذه اخلطوة”، 
واأ�ضاف �ضامل اأن فكرة تقدمي دعم نقدي تعترب اأي�ضا “نظاما ملتويا” 
لن يفيد القت�ضاد كثري، ولكن هذا الدعم يجب اأن يكون جزءا ثابتا من 
الباد،  واملوظفني يف  العمل  رقعة  تو�ضيع  الليبي مقابل  املواطن  راتب 
م�ضددا على �ضرورة و�ضع معظم الإيرادات النفطية يف عمليات التنمية. 
ي�ضتطيع  واإل لن  الليبي،  املواطن  اأن��ه ل بديل عن حت�ضني دخل  واأك��د 

•• طرابل�س-وكاالت
وا�ضعا يف  ج��دل  ليثري  ليبيا،  املحروقات يف  الدعم عن  رف��ع  ق��رار  ج��اء 
ال�ضارع الليبي، ما بني موؤيد ومعار�س، اإل اأن خرباء اقت�ضاد اأكدوا اأنها 
اآث��ار احلرب  ال��ذي يعاين من  الإ�ضاح القت�ضادي  خطوة على طريق 

والإرهاب.
اخلرباء حذروا يف الوقت نف�ضه، يف ت�ضريحات ل�”�ضكاي نيوز عربية”، 
وت�ضاعده  الليبي،  املواطن  حتمي  وقوانني  �ضوابط  و�ضع  جتاهل  من 
على التكيف مع رفع الدعم. ويقول اخلبري القت�ضادي الليبي حممود 
اأ�ضكاله، غري جمد يف  بكافة  الدعم  اإن  نيوز عربية”،  ل�”�ضكاي  �ضامل، 
�ضابقا  ماليا  ك��ان م�ضت�ضار  ال��ذي  �ضامل،  واأ���ض��ار  ليبيا.  نامية مثل  دول��ة 
حذر  ال���دويل  النقد  �ضندوق  اأن  اإىل  الليبي،  ال��ن��واب  جمل�س  لرئي�س 
مرارا من اأنظمة الدعم، وقال اإنها توؤثر بال�ضلب على القت�ضاد الوطني 

جمابهة ارتفاع الأ�ضعار املتوقعة من جراء رفع الدعم.
من جانبه قال املحلل القت�ضادي الليبي اأحمد اجلراي، اإن خطوة رفع 
دبيبة،  احلميد  عبد  احلكومة  رئي�س  عر�ضها  التي  بالطريقة  الدعم 
“مقلقة” وحتتاج خلريطة يتم ال�ضتناد اإليها ب�ضكل وا�ضح يف التنفيذ.
اأن احلكومة  اإىل  ل�”�ضكاي نيوز عربية”،  واأ�ضار اجلراي يف ت�ضريحات 
الليبية اجلديدة، خططت لتقدمي دعم نقدي للمواطن الليبي بديا 
“هل هذا الدعم �ضيكفي ملواكبة الزيادة  عن دعم املحروقات، وت�ضاءل: 
يف  الوقود  على  تعتمد  التي  اخلدمية  القطاعات  بقية  �ضت�ضهدها  التي 

تقدمي �ضلعها؟«.
واأو�ضح اأن فكرة رفع الدعم جيدة كانت مطلوبة منذ زمن بعيد، ولكن 
وفق �ضوابط حتمي املواطن من بع�س القطاعات الفا�ضدة التي �ضت�ضعى 
منظومة  اأن  اإىل  واأ���ض��ار  ال��دع��م.  رف��ع  بعد  مادية  خ�ضائر  اأي  لتعوي�س 

حال  يف  اأن��ه  مو�ضحا  فيها،  النظر  اإع��ادة  ويجب  للغاية،  ظاملة  املرتبات 
تعديل هذا امللف مبا يتنا�ضب مع متطلبات احلياة، �ضتكون عملية رفع 

الدعم �ضهلة على املواطن الليبي.
اإن قرار رئي�س حكومة  من جانبه قال الإعامي الليبي عقيلة دلهوم، 
الوحدة الوطنية الليبية ب�ضاأن ت�ضكيل جلنة متخ�ض�ضة لتقدمي مقرتح 
قرار  النقدي،  بالدعم  وا�ضتبداله  املحروقات  عن  الدعم  برفع  يتعلق 
في�ضبوك:  يف  ح�ضابه  على  ن�ضرها  تدوينة  يف  دل��ه��وم  واأ���ض��اف  ج���ريء. 
اإىل  تتجاهل  اأن هذه احلكومة  اإىل  القرار جريئا، وي�ضري  “اأعترب هذا 
التمهيدية  النتقالية  املرحلة  والف�ضل خال  التعرث  احتمالت  حد ما 
معاجلة  اإىل  تتطلع  ما  بقدر  العامة،  النتخابات  مرحلة  ت�ضبق  التي 
بع�س الأزمات، وهذه اأحد اأهم خ�ضائ�س احلكومة التمهيدية املرتبطة 

فقط مبا يكن اإجنازه خال املرحلة النتقالية املحددة لها«.
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العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بقالة احمد الرميثى

 رخ�ضة رقم:CN 1062956 تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حمد احمد جمعه �ضعيد الرميثى  %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف احمد جمعه �ضعيد الرميثى

تعديل اإ�ضم جتاري من/ بقالة احمد الرميثى

HAMAD AL RUMAITHY GROCERY

اإىل/ بقالة حمد الرميثي

   AHMED AL RUMAITHY GROCERY 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 

خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/اململكة لعمال الرخام

 رخ�ضة رقم:CN 3798843 تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة �ضليمان حممد اخل�ضر %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 �ضعيد مرهون م�ضلم را�ضد اليحيائى من مالك اإىل وكيل خدمات

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / �ضعيد مرهون م�ضلم را�ضد اليحيائى من 100 % اإىل %0

 تعديل ن�ضاط / حذف جتارة الرخام - باجلملة  4663007

 تعديل ن�ضاط / حذف ا�ضترياد  4610008  

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 

خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 

�إعــــــــــالن
و  للعبايات  المعة  املتكاملة  ال�ض�����ادة/الزياء  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�ضيلة ذ.م.م  رخ�ضة رقم:CN 1169956 تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد جوباير احلق حممد ف�ضل كرمي  %24

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة جانتو �ضاندا مندى �ضاندا %25

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممود فري�س را�ضد خويدم الربيكى  %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ح�ضن املا�س ح�ضن القبي�ضى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ا�ضماعيل كو�ضال كو�ضال ابراهيم

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عبدالرحمن حمى الدين  

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 

خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضركة العا للديكور ذ م م  

رخ�ضة رقم:CN 1164461 تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة ولء ال�ضيد احمد حممد  %49

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة ليلى عامر عمر حمد على احل�ضرمى  %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ح�ضن احمد حممد ح�ضن عمران
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضغريه على را�ضد

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2  اإبريل 2021 العدد 13205

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2  اإبريل 2021 العدد 13205

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2  اإبريل 2021 العدد 13205

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2  اإبريل 2021 العدد 13205

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2  اإبريل 2021 العدد 13205

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2  اإبريل 2021 العدد 13205

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2  اإبريل 2021 العدد 13205

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2  اإبريل 2021 العدد 13205

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2  اإبريل 2021 العدد 13205

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2  اإبريل 2021 العدد 13205

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2  اإبريل 2021 العدد 13205

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2  اإبريل 2021 العدد 13205

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2  اإبريل 2021 العدد 13205

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2  اإبريل 2021 العدد 13205

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2  اإبريل 2021 العدد 13205

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2  اإبريل 2021 العدد 13205
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عربي ودويل

•• الفجر -روبن توتنجز –ترجمة خرية ال�شيباين
امة  »مل يعد هناك كوفيد هنا«, ي�سرح نادل �ساب, كمرّ
يف جيبه, بابت�سامة على �سرفة مطعم يف نيودلهي, 

ا«. لقد هزمناه وغادر بعيد� عنرّ
�لهندية,  �لعا�سمة  يف  مفاجًئا  لي�س  �مل�سهد  هــذ� 
حيث يتم �لآن �رتد�ء �لكمامة و�عتماد �لجر�ء�ت 
فقط.  �ملــديــنــة  مــن  معينة  �أجــــز�ء  يف  �لــوقــائــيــة 
��سرتخاء, �سببه �لإرهاق �لعام يف مو�جهة �لقيود, 
دي�سمرب  بني  �لإقليم  يف  للوباء  �لن�سبي  و�لهدوء 
�ملحيطة  ــاز  ــغ �لأل ب�سبب  ــا  �أيــ�ــسً ولــكــن  ــر,  ــرب�ي وف

مبعدلت �لوفيات �ملرتبطة بالفريو�س يف �لبالد.

 يف ولية كري�ل, ُيقال �إن �لولية �سجلت �أقل من
 30 �إىل 40 باملائة من �لوفيات �ملرتبطة بـ كوفيد-19

يقول �خلرب�ء �إنه �إذ� مل يتم فعل �أي �سيء, �سي�ستغرق 
�لأمر عقًد� من �لزمن لتطعيم 70باملائة من �لهنود

كيف ي�ضتخدم اأردوغان املت�ضددين والفقراء لن�ضر الفو�ضى الإقليمية؟
بكديل اأن اإدلب اأ�ضبحت حمافظة تركية بحكم الأمر الواقع، اإذ يتم ا�ضتخدام 
احلكومية  ال��وك��الت  وتوفر  التجاري.  للتبادل  كعملة  فيها  الرتكية  اللرية 
2020، كان  العام. منذ بداية  الرتكية خدمات كالتعليم والإ�ضكان والأم��ن 
املراقبة الرتكية  املنطقة بذريعة حماية نقاط  اجلي�س الرتكي ي�ضيطر على 
التقرير  ذك��ر  للنازحني.  اآمنة  منطقة  وتاأ�ضي�س  �ضوري  ع�ضكري  هجوم  من 
الأممي اأن اإدلب تبقى مهمة لداع�س كماذ اآمن حمدود. تعتقل هيئة حترير 
ال�ضام املرتبطة بالقاعدة مقاتلي داع�س ب�ضكل متكرر، لكن مع ذلك، يوا�ضل 
بع�س قادته الإقامة يف املنطقة وهي وجهة العديد من املقاتلني ال�ضابقني يف 

التنظيم وعائاتهم على اأنها اأكرث بوابة اأماناً باجتاه تركيا.
ل تزال هيئة حترير ال�ضام املرتبطة بالقاعدة هي املهيمنة يف اإدلب مع حوايل 
ال�ضيطرة على  اإىل  الهيئة  ت�ضعى  ال�ضوريني.  اآلف مقاتل غالبيتهم من   10
منطقة خف�س الت�ضعيد يف اإدلب وتفر�س على ال�ضكان اللتزام بن�ضختها من 

•• عوا�شم-وكاالت
ل الباحث يف منتدى ال�ضرق الأو�ضط بوراك بكديل املجموعات الإرهابية   ف�ضرّ
الإقليمية،  الدول  �ضوؤون  باتت تركيا تعتمد عليها لتتدخل يف  التي  املتنوعة  
لفتاً اإىل اأن غالبية هذه املجموعات تتخذ من اإدلب مقراً لها وتكاد اأن ت�ضبح 
بيغن- “مركز  يف  بكديل  واأ���ض��ار  اجل��دد.  للعثمانيني  الدائمة  الوكيلة  القوة 

يت�ضاركون  الإرهابيني  و  تركيا  اأن  اإىل  ال�ضرتاتيجية”  للدرا�ضات  ال�ضادات 
باملغامراتية  وال���ض��ت��م��ت��اع  والأه�����داف  والطائفية  الأي��دي��ول��وج��ي��ة  ال��رواب��ط 
التقارب  وك��ذل��ك  م��ت��وف��ران  اللوج�ضتي  وال��دع��م  امل��ال  البعيدة.  الأرا���ض��ي  يف 
اجلغرايف. خل�س التقرير ال�ضابع والع�ضرون لفريق الدعم التحليلي ومراقبة 
العقوبات املقدم اإىل جمل�س الأمن حول داع�س والقاعدة والأفراد والكيانات 
لداع�س.  جوهرية  منطقة  يبقيان  و�ضوريا  ال��ع��راق  اأن  اإىل  بهما  املرتبطني 
اأ�ضاف  اإدلب حيث للقاعدة جماعات مرتبطة بها م�ضدر قلق خا�س.  وتبقى 

ال�ضرائب  الهيئة تفر�س  اأن  اإىل  النظر  التقرير  الإ�ضامية. ولفت  ال�ضريعة 
على الأعمال املحلية وحتتكر ا�ضترياد وتوزيع الوقود كما تك�ضب حوايل مليون 
دولر �ضهرياً من جتارة النفط والطاقة. وت�ضيطر الهيئة على توزيع امل�ضاعدات 
الإن�ضانية وت�ضادر جزءاً من هذه ال�ضلع كي تعزز �ضبكة الرعاية التابعة لها. 
اأخرى  الدين وهو جمموعة  اإىل تنظيم حرا�س  اإ�ضارة  اأي�ضاً  التقرير  ت�ضمن 
اأ�ضيبت  لكنها  مقاتل   2500 اإىل   2000 ح���وايل  وت�ضم  للقاعدة  تابعة 
بال�ضعف بعد مقتل عدد من قيادييها يف 2020. وتوا�ضل منطقة اإدلب اإيواء 
جمموعات اإرهابية اأخرى موؤلفة من مقاتلني اإرهابيني اأجانب. لكنها ل تزال 
كتيبة خطاب  املجموعات  ال�ضام. وت�ضم هذه  التحرير  ل�ضلطة هيئة  خا�ضعة 
)مقاتلوها  واجلهاد  التوحيد  وكتيبة  ال�ضي�ضان(  من  )مقاتلوها  ال�ضي�ضاين 
من اآ�ضيا الو�ضطى( واحلزب الإ�ضامي الرتك�ضتاين )بني 3000 و 4500 
مقاتل(. مت توجيه اتهامات اإىل موايل تركيا من اأ�ضول عربية بن�ضر الفو�ضى 

حرب  جرائم  وبارتكاب  ال�ضكان  من  الآلف  مئات  وبتهجري  �ضوريا  �ضمال  يف 
على  ال��ل��وم  معظم  لرتكيا  الوكيلة  امليلي�ضيات  تتحمل  ي��وم��ي.  اأ���ض��ا���س  على 
الأعمال الوح�ضية التي حلقت بالأكراد مبا فيها الإعدامات وعمليات اخلطف 
والغت�ضاب وال�ضرقة وغريها. وذكر تقرير ن�ضرته وكالة اأ�ضو�ضييتد بر�س يف 
15 اأكتوبر )ت�ضرين الأول( 2019 اأن وكاء تركيا املتطرفني “تعهدوا بقتل 
اأحد  اأمام الكامريات، ويف  اأ�ضراهم الأكراد  وعر�ضوا  و”الكفار”  “اخلنازير” 
جانب  اإىل  ملقى  رج��ل  على  ع��دة  نارية  اأع��رية  اأطلقوا  امل�ضورة،  الفيديوهات 
الرتكية  ال��ق��وات  وا�ضتهداف  ظهره”.  خلف  مقيدتان  وي���داه  �ضريع  طريق 
للميلي�ضيات الكردية ال�ضورية ي�ضكل �ضمعة �ضيئة لدولة ع�ضو يف حلف �ضمال 
احلرب  جرائم  عن  مرتاكمة  اأدل��ة  الدولية  العفو  منظمة  جمعت  الأطل�ضي. 
املدعومة منها  امل�ضلحة  ال�ضورية  واملجموعات  الرتكية  القوات  ارتكبتها  التي 
 .2019 الأول(  )ت�ضرين  اأكتوبر  �ضهر  الباد  �ضرق  �ضمال  التوغل يف  خال 

حملة تلقيح بطيئة مقارنة ببع�س �لدول �لغربية:

اإ�ضابات كثرية ووفيات قليلة: األغاز كوفيد-19 يف الهند 

حول  ي���وج���د  ل  الأوىل،  ل��ل��وه��ل��ة 
�ضيء  اأي  ال��ه��ن��د  يف  كوفيد-19 
منطقي جدا. الهند هي ثالث اأكرث 
دول العامل ت�ضرراً بالفريو�س، مع 
12 م��ل��ي��ون حالة،  ي��ق��رب م���ن  م���ا 
وف���ي���ات منخف�س  م��ع��دل  ول��ل��ه��ن��د 
حالة   118 -ح��وايل  ب�ضكل خا�س 
رقم  وه��و  ن�ضمة.  مليون  لكل  وف��اة 
فرن�ضا،  يف  م��رة  ع�ضر  ب��اأح��د  اأع��ل��ى 
 1391 ال��وف��ي��ات  ع��دد  يبلغ  حيث 
ا  اأي�ضً وه����و  ن�����ض��م��ة،  م��ل��ي��ون  ل��ك��ل 
الوليات  يف  مثيله  م��ن  بكثري  اأق��ل 
امل��ت��ح��دة وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، اللتني 
 1660 ال���ت���وايل  ت�����ض��ج��ان ع��ل��ى 
مليون  ل��ك��ل  وف���اة  ح��ال��ة  و1890 

ن�ضمة.
وم����ع ان��ف��ج��ار ع����دد احل�����الت مرة 
يثري  مم�����ا  امل���ن���ط���ق���ة،  يف  اأخ���������رى 
اأكرث  خم��اوف ح��دوث موجة ثانية 
ال�ضتثناء  ه����ذا  اإىل  ل��ن��ع��د  ف��ت��ًك��ا، 
ال���ذي ح���اول العديد من  ال��ه��ن��دي، 

الباحثني �ضرحه.

»�ختالف دميغر�يف«
فعا،  الهند  الفريو�س  اأ�ضاب  لقد 
ثاين اأكرب دولة يف العامل من حيث 
ال�ضني مبا�ضرة،  ال�ضكان، بعد  عدد 
ح���ي���ث ي��ب��ل��غ ع�����دد ���ض��ك��ان��ه��ا 1.3 
وطني  م�ضح  واأظ��ه��ر  ن�ضمة.  مليار 
حوايل  اأن  دم،  عينة  ب��اأخ��ذ  اأج����ري 
ل�  تعر�ضوا  الهنود  من  باملائة   22
دي�ضمرب  م��ن  اع��ت��ب��اًرا  كوفيد-19 
م��ن ثاثني  اأك���رث  وه���ذا   .2020
ملجلة  وفًقا  الر�ضمي،  العدد  �ضعف 
ذل��ك، حتى  ومع  اإيكونيمي�ضت.  ذي 
يف ذروة الوباء، ظل معدل الوفيات 
م��ن ال��ف��ريو���س اأق��ل بكثري مم��ا هو 

عليه يف البلدان الأخرى.
»ج��ان��ب ك��ب��ري م��ن ه���ذا الختاف 
ي�����ك�����ن ت�����ف�����������ض�����ريه م��������ن خ�����ال 
اخل�ضائ�س الديغرافية وحدها”، 
الأ�ضتاذ  مينون،  اآي  غ��وت��ام  يو�ضح 
يف  والبيولوجيا  الفيزياء  ق�ضم  يف 
يف  العمر  متو�ضط  اأ���ض��وك��ا،  جامعة 
الهند منخف�س، حوايل 29 عاًما، 
املتحدة  ال���ولي���ات  اأن����ه يف  ح��ني  يف 
املتحدة  واململكة  عاًما،   38 حوايل 

حوايل 40 عاًما”، ويبلغ يف فرن�ضا 
41 عاًما.

اخلطر  ع��ام��ل  ه��و  العمر  اأنرّ  ومب��ا 
الرئي�ضي للوفيات من كوفيد-19، 
ف��ق��د مت��ك��ن ال�����ض��ب��اب ال��ه��ن��دي من 
اخلروج �ضاملا ن�ضبًيا من الفريو�س. 
م���ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، ت��ع��اين الهند 
ال�ضمنة  انخفا�س معدل  ا من  اأي�ضً
الغربية.  ال����دول  ببع�س  م��ق��ارن��ة 
وهذا العامل، الذي يزيد من خطر 
ح���دوث م�����ض��اع��ف��ات، م��ن ���ض��اأن��ه اأن 

يقلل بدوره من معدل الوفيات.
وي�������رى اآخ����������رون، ب�������اأن الح����ت����واء 
مار�س  يف  لاإقليم  وال�ضريع  املبكر 
الباد  ت��اأث��ر  ك��ان  عندما   ،2020
ل ي���زال ق��ل��ي��ًا، ق��لرّ�����س م��ن معدل 
“جاءت  لقد  بالفريو�س.  الوفيات 
متاأخر  وق����ت  يف  ك��وف��ي��د  ج��ائ��ح��ة 
الأخ��رى، يقول  البلدان  بكثري عن 
الأ�ضتاذ  ب��اب��و،  ج��ريي��دار  ال��دك��ت��ور 
ال�ضحة  موؤ�ض�ضة  يف  الأوبئة  وعامل 
وقت  لدينا  ك��ان  الهند،  يف  العامة 

للتعلم«.
ف��ر���ض��ي��ة فعالية  ف����اإن  ذل����ك،  وم���ع 
احل��ج��ر ال�����ض��ري��ع ل��اإق��ل��ي��م، التي 
ط��رح��ه��ا ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ون ع��ل��ى وجه 
الت�ضكيك  مت  ما  غالًبا  اخل�ضو�س، 
ف���ي���ه���ا. وي�������ض���ري م���ن���ت���ق���دوه���ا اإىل 
ول  لل�ضكان،  ال��وا���ض��ع��ة  ال��ت��ح��رك��ات 
�ضيما العمال املهاجرين، حيث اأدى 
لحقا،  وتخفيفه  ال�ضحي  احلجر 
يف  ال��ف��ريو���س  ان��ت�����ض��ار  ت�ضريع  اإىل 

الوليات املختلفة.

�أ�سباب �سيا�سية
ول��ف��رتة ط��وي��ل��ة، ق��دم ال��ع��دي��د من 
اأن  دون  اأخ�����رى  ف��ر���ض��ي��ة  ال��ع��ل��م��اء 
يتمكنوا من تقدمي دليل ملمو�س. 
ومن وجهة نظر هوؤلء، فاإن ال�ضكان 
الهنود يتعر�ضون با�ضتمرار للعديد 
من م�ضببات الأمرا�س، التي ت�ضبب 
خا�س،  ب�����ض��ك��ل  وال�������ربد  ال�������ض���ع���ال 
وا�ضتفادوا من نوع من املناعة �ضد 
تقول  كوفيد-19. اإنه “احتمال”، 
املناعة  عاملة  ب��ال،  فينيتا  الدكتورة 
للتعليم  ال��ه��ن��دي  امل��ع��ه��د  وع�����ض��و 

والبحث العلمي، بو. 

النا�س ينتظرون التطعيم يف حديقة اللقاحات يف ت�ضيناي ارتفاع عدد ال�ضابات

امل�ضاحبة  الأم�����را������س  ذك�����ر  ع���ل���ى 
ك�����ض��ب��ب ل���ل���وف���اة، وب���ال���ت���ايل حجب 

الفريو�س.

�مة مرة �أخرى �لبلد يف �لدورّ
حًقا.  للتفاوؤل  لي�س  الوقت  ال��ي��وم، 
الثانية حقيقي  القلق ب�ضاأن املوجة 
للغاية يف الباد. وبحلول فرباير، 
انخف�س عدد الختبارات الإيجابية 
اليومية على م�ضتوى الباد اإىل ما 
اليوم،  يف  الف   9 عن  قليًا  يزيد 
مما ي�ضري اإىل فرتة هدوء. وبالكاد 
بعد �ضهر، يف 25 مار�س، جتاوز هذا 
العدد 59 الفا، مبتو�ضط 47 األف 
حالة خال الأيام ال�ضبعة املا�ضية.

مت  حيث  للغاية  مقلق  ال��و���ض��ع  اإن 
كوفيد- ل�  جديدة  طفرة  اكت�ضاف 

19 يف الأرا�ضي الهندية. وقد تكون 
هذه الأخرية اأكرث قابلية لانتقال 
اإنه موجود  وي�ضاع  واأك��رث خطورة. 
ب�ضكل خا�س يف ولية ماهارا�ضرتا، 
املناطق  وبع�س  م��وم��ب��اي،  م��وط��ن 
ال��ت��ي مت ف��ر���س احل��ج��ر فيها مرة 
�ضالت  ظ���ه���ور  اأن  ك��م��ا  اأخ�������رى. 
ج��دي��دة يثري خم���اوف م��ن حدوث 
م��وج��ة ث��ان��ي��ة م��ن الإ���ض��اب��ات، مما 
اجلماعية  احل�����ض��ان��ة  ���ض��ب��ه  ��ر  ي��دمرّ
م اأحياًنا على انها حتققت  التي تقدرّ

اآي  غ��وت��ام  للربوفي�ضور  بالن�ضبة 
ا�ضتبعاد  يكن  ل  ك��ان  اإذا  مينون، 
فا  ه��ذه،  ال�ضابقة  املناعة  نظرية 
“ يبدو  اإثباتها.  ي��زال من ال�ضعب 
اأخ���رى،  مناطق  يف  الآ���ض��ي��وي��ني  اأن 
لديهم  امل����ت����ح����دة،  امل���م���ل���ك���ة  م���ث���ل 
م��ع��دل وف��ي��ات اأع��ل��ى م��ن ك��وف��ي��د-
الأوروبيني  بال�ضكان  مقارنة   19
العوامل  ت��ب��دو  ل��ذل��ك  الأ���ض��ل��ي��ني. 
ناهيك  مرجحة”.  غ��ري  ال��وراث��ي��ة 
تكون  اأن  ينبغي  ل  ال��ه��ن��د  اأن  ع��ن 
ال��دول��ة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ت��ق��دم مثل 

ال��ب��اد. يف ولية  اإىل ح��د كبري يف 
املثال، يف جنوب  �ضبيل  كريال على 
الهند، ُيقال اإن الولية مل تبلرّغ عن 
الوفيات  م��ن  ب��امل��ائ��ة   40 اإىل   30
�ضيما  ول  كوفيد-19،  ب�  املرتبطة 
وف����ًق����ا ملجلة  ���ض��ي��ا���ض��ي��ة،  لأ����ض���ب���اب 
وجه  ع��ل��ى  ومت،  الإي��ك��ون��ي��م��ي�����ض��ت. 
اخل�ضو�س، ت�ضجيع بع�س الأطباء 

كانت  اإذا  اجلينية  هذه اخل�ضائ�س 
حقيقية.

الهند ل ُيح�ضى  الوفيات يف  »ع��دد 
ج���ي���ًدا، وت��ت��ف��اوت ال��ت��ق��دي��رات من 
من  اأق�����ل  م�����رات   5 اإىل   2 ع���ام���ل 
مينون،  اآي  غوتام  يعترب  العدد”، 
املناطق  يف  الوفيات  معظم  حدثت 
احل�ضرية،  ���ض��ب��ه  اأو  احل�����ض��ري��ة 

املناطق،  ه���ذه  ال��وف��ي��ات يف  واأرق�����ام 
ان�ضجاما  اأك���رث  ت�ضحيحها،  ع��ن��د 
مع الأرقام الغربية، وبالتايل يكن 
مما  اأ�ضغر  الفجوة  حجم  يكون  اأن 

نتخيل«.
اأقل  الواقع  يكون  اأن  يكن  لذلك، 
ال��وف��ي��ات ب�ضبب  اأرق�����ام  اف�����ض��ل��ي��ة: 
�ضاأنها  م��ن  التقليل  مت  ال��ف��ريو���س 

اآي  غ����وت����ام  وي��خ�����ض��ى  ال����ب����اد.  يف 
“اجلمع بني حالت  مينون من ان 
�ضالة  مع  الوا�ضعة  العدوى  ع��ودة 
ب�ضرعة  تنت�ضر  اأك����رث،  اأو  ج��دي��دة 

اأكرب �ضيكون ال�ضيناريو الأ�ضواأ«.
التطعيم  حملة  اأخ��رى،  ناحية  من 
ي�ضاعدها  ومل  ب��ط��ي��ئ��ة،  ال��ه��ن��د  يف 
كثرًيا ت�ضكيك ال�ضكان يف اللقاحات. 
يف الوقت احلايل، تلقى 55 مليون 
الأقل،  على  واح���دة  حقنة  �ضخ�س 
اأي ما يزيد قليًا عن 3 باملائة من 
اخلرباء  وي��ق��ول  ال�ضكان.  اإج��م��ايل 
اإنه اإذا مل يتم فعل اأي �ضيء، ف�ضوف 
الزمن  م��ن  ع��ق��ًدا  الأم����ر  ي�ضتغرق 

لتطعيم 70 باملائة من الهنود.
كما اأن للزيادة يف احلالت يف الباد 
ال�ضعيد  ع���ل���ى  ك���ب���رية  ت���داع���ي���ات 
الدويل: فقد اأوقفت الهند ت�ضدير 
ا�ضرتا  م��ن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�ضيغة 
حتت  اأرا�ضيها  على  املنتجة  زينيكا 
تعد  وال���ت���ي  “كوفي�ضيلد”،  ا���ض��م 
امل�ضنعة  ال�ضركات  اأكرب  واحدة من 
لوموند.  لتقارير  وفًقا  العامل،  يف 
املتحدة  واململكة  الربازيل  و�ضجلت 
وامل�����غ�����رب ب���ال���ف���ع���ل ت������اأخ������ريات يف 

الت�ضليم.
كل  قبل  التعليق؟  هذا  من  الهدف 
الإقليم  يف  التطعيم  ت�ضريع  �ضيء، 
لتجنب حدوث حجر جديد، والذي 
�ضيكون دراماتيكًيا على ال�ضعيدين 

الجتماعي والقت�ضادي للباد.

ميكن تف�ضري هذا الختالف من خالل اخل�ضائ�س الدميغرافية وحدها

ذروة  يف  ـــى  ـــت ح
ــل  �لــــــــوبــــــــاء, ظ
ــات  ــي ــوف مـــعـــدل �ل
مـــــن �لــــفــــريو�ــــس 
�أقـــــــــــــل بـــكـــثـــري 
ــيــه ـــــو عــل ـــــا ه مم
�أخــــرى دول  يف   

جائحة  و�ــســلــت 
وقت  يف  كــوفــيــد 
بكثري  مـــتـــاأخـــر 
عـــــن �لـــبـــلـــد�ن 
ــــــرى وكـــان �لأخ

�مـــــــــام �لـــهـــنـــد 
ــم ــلرّ ــع ــت ــل وقــــــت ل

رجل ينتظر قطاره، اأمام لوحة جدارية مرتبطة ب� كوفيد19-، يف مومباي

حملة تلقيح بطيئة تلقى رئي�س الوزراء ناريندرا مودي حقنة من كوفاك�ضني يف نيودلهي

مدعية اجلنائية الدولية تنجز مهمتها رمزيا يف متبكتو  •• مدينة متبكتو -اأ ف ب

تتجول املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية فاتو بن�ضودا ب�ضمت يف م�ضجد 
جينغربر املدرج على قائمة الرتاث العاملي للب�ضرية ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية 
احتالها من قبل  �ضنوات على  ت�ضع  بعد  )يون�ضكو( يف متبكتو  والعلوم  والثقافة 
امل�ضوؤول  الإرهابيني وا�ضتهدافهم املوقع. ت�ضتمع بن�ضودا باهتمام لتو�ضيحات من 
عن املكان حول تغطية اجلدران باجل�س �ضنويا عند منفذ للهواء.. وعلى بعد نحو 
مئة مرت يف اخلارج تقع الأ�ضرحة. قد تبدو الزيارة �ضياحية..اإل اأنها لي�ضت كذلك 
فبعد ت�ضع �ضنوات من احتال الإرهابيني ملدينة متبكتو يف 2012، تزور اليون�ضكو 
واحلكومة املالية واملحكمة اجلنائية الدولية و�ضندوق ال�ضحايا التابع للمحكمة 
اجلنائية الدولية املوقع الرتاثي الذي ا�ضتهدف حينذاك ويعاد بناوؤه اأو ترميمه 
حاليا.. وتبدو زيارة اأم�س الأول الأربعاء انتقاما للتاريخ. حينذاك، وبا�ضم مكافحة 

“لكن كان ذلك مهما جدا!  �ضوى مبان«. وا�ضافت  لي�ضت  ال��دم.. هذه  يف جرائم 
كان علينا اأن نوجه ر�ضالة مفادها اأن تدمري املواقع املدرجة على لئحة اليون�ضكو 
ل يكن اأن ير دون عقاب«. ويتم الآن حفظ املخطوطات القدية للمدينة التي 
كانت مركزا علميا يف املا�ضي يف مركز اأحمد بابا. ويحمل الطالب ال�ضاب �ضيكو بابا 
بني يديه م�ضحفا مل يوؤرخ بعد، ويو�ضح كيف يتم تخزين الأوراق امل�ضفرة على 
3، هتف جنديان ماليان  مر القرون وترميمها. فجاأة واأمام قاعة الأر�ضيف رقم 
“اإنها فاتو بن�ضودا!«. وتتجاهل الوزيرة الغامبية ال�ضابقة الأمر وتبت�ضم من وراء 
الكمامة وت�ضتاأنف �ضريها. وجتري الزيارة بحماية ع�ضرات من جنود حفظ ال�ضام 
التابعني لبعثة الأمم املتحدة يف مايل. وبني اأفعال الإرهابيني واجلماعات امل�ضلحة 

هاجمت اجلماعة الإرهابية “اأن�ضار الدين” املرتبطة بتنظيم  “عبادة الأ�ضنام”، 
“”بالن�ضبة يل، مت اإجناز املهمة”،  14 �ضريحا لأولياء.  وقالت بن�ضودا  القاعدة 
دون اأن تخفي �ضعورها بالفخر قبل اأ�ضابيع من مغادرة من�ضبها. وي�ضكل حكم �ضدر 
يف 2016 على الإرهابي املايل اأحمد الفقي املهدي الذي اأدين بامل�ضاركة يف تدمري 
تدمري  الق�ضاء  اعترب  الأوىل  وللمرة  كقا�ضية.  “انت�ضاراتها”  اأح��د  الأ�ضرحة، 
الدولة  اإىل  واح��د  ي��ورو  دف��ع  ثقافية جرية ح��رب. ويف خطوة رمزية،  ممتلكات 
�ضتدفع  لكن  واح���د.  ب��ي��ورو  الثاثاء  باليون�ضكو  املمثل  ال���دويل  واملجتمع  املالية 
تعوي�ضات مالية اأخرى لأحفاد الأولياء الذين هوجمت اأ�ضرحتهم. وقالت بن�ضودا 
“عندما بداأت التحقيق مع فريقي، �ضاأل النا�س: “ ملاذا ل تقوم بن�ضودا بالتحقيق 

واملُهربني ما زال الو�ضع متقلبا يف املنطقة. وت�ضهد متبكتو بحد ذاتها توترا قديا 
العامة  املديرة  نائب  واأك��د  الرحل.  والبدو  احل�ضرية  ال�ضكانية  جمموعاتها  بني 
لليون�ضكو �ضينغ ت�ضو اأن الثقافة هي عامل تاحم. وقد حتدث اأمام اأئمة امل�ضاجد 
ملك  متبكتو  يف  موجود  هو  وم��ا  تراثنا  هو  “تراثكم  اإن  قائا  الكربى،  الثاثة 
للب�ضرية«. وا�ضتمع الأئمة ثم التفت اأحدهم اإىل بن�ضودا قائا “املهدي �ضدر ُحكم 
عليه لكنه كان يعمل حتت م�ضوؤولية اآخر هو اإياد اأغ غايل«. كان اأغ غايل حينذاك 
املرتبط  املتطرف  التحالف  ال��ي��وم  يتزعم  وه��و  ال��دي��ن  اأن�ضار  جماعة  راأ����س  على 
يف  “عملنا  بن�ضودا  وردت  وامل�ضلمني.  الإ�ضام  ن�ضرة  جماعة  ي�ضمى  ما  بالقاعدة، 
مايل مل ينته«. وبعد �ضورة رمزية اأخرى، �ضاألت بن�ضودا �ضحافيي وكالة فران�س 
بر�س عن “اأنباء من لهاي” مقر املحكمة اجلنائية الدولية التي كانت تنظر يف 
العاج  ل�ضاحل  ال�ضابق  الرئي�س  �ضد  الإن�ضانية  �ضد  جرائم  ق�ضية  يف  نف�ضه  اليوم 

لوران غباغبو واأحد املقربني منه �ضارل بليه غوديه.
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العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : تغريد عتيبي خلياطة �ملالب�س �لن�سائية - �س ذ م م  
ال�ضكل   - املنارة   - را�ضد حممد كرم�ضتجي - بردبي  19-3 ملك  العنوان : حمل رقم 
بال�ضجل  القيد  رقم   883633  : الرخ�ضة  رقم   ، ذات م�ضوؤولية حم��دودة   : القانوين 
قد  باأنه  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1489729 مبوجب هذا   : التجاري 
مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحال ال�ضركة املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/3/29 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2021/3/29
 - 110 ملك خا�س  رقم  : مكتب  العنوان  �لقانونية  للمحا�سبة  �لزرعوين  م�سعل 
 04-5705733  : فاك�س    04-5821333  : هاتف   - التجاري  اخلليج   - بردبي 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خال )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً 

ن�ضر هذا الإعان
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : م�سعل �لزرعوين للمحا�سبة �لقانونية
 : - هاتف  التجاري  - اخلليج  بردبي   - 110 ملك خا�س  رق��م  : مكتب  العنوان 
5821333-04  فاك�س : 5705733-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاه لت�ضفية تغريد عتيبي 
خلياطة �ملالب�س �لن�سائية - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
 2021/3/29 بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى   2021/3/29
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعان
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0001522 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �ضوبرماركت جنم املدينة  9239534  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/3/14 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاه 

ل�ضالح / امان احلق م�ضطفيز الرحمن -  التايل :
ن�س احلكم. حكمت املحكمة : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ ثمانية الف واربعمائة 
درهم مكافاأة نهاية اخلدمة وثاث اآلف وخم�ضمائة درهم بدل اإجازة �ضنوية باإجمايل احد ع�ضر 
وامل�ضروفات  والر�ضوم  املغادرة  او  الإلغاء  عند  موطنه  اىل  عودة  وتذكرة  درهم  وت�ضعمائة  الفا 
املنا�ضبة واعفاء املدعي من باقي الر�ضوم ورف�س الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات.   حكما 

قابا لا�ضتئناف خال املدة القانونية ...... يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.
القا�شي/ عبدالرحمن حممد األطاف 
حمكمة ال�شارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0001748 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �ضركة الجماد لتجارة البنية اجلاهزة  
جمهول حمل الإقامة : العنوان : ال�ضارقة - ال�ضجعة ال�ضناعية - بالقرب من مطعم املحفل - 
الهاتف : 0509985330 - الزام املدعي عليه بدفع مبلغ )70.000( درهم مع التعوي�س 

الزام املدعي عليه بدفع الر�ضوم وامل�ضروفات واتعاب املحاماة - �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل.  
ال�ضارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/4/12 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 10( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خال مدة ل 
تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�ضفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2021/3/31   
مكتب اخلدمات الق�شائية      
عائ�شة عبداهلل اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - طالل ح�شن على عبا�ص عبدالرحمن املازم   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002714/ 

اإىل املحكوم عليه : طال ح�ضن علي عبا�س عبدالرحمن املازم 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ بنك ابوظبي التجاري )فرع( - يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضاما الر�ضوم وامل�ضاريف 188595 
 )15( خال  اأعاه  اليه  امل�ضار  التنفيذي  ال�ضند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك  درهم.  
يوما من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�ضتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي /احمد طلعت عبدال�شادق حممد 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 96
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ تنوير ح�ضني نظري احمد - اجلن�ضية : باك�ضتان ، يرغب 
خان  زاهد  حممد  ال�ضيد/  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
حممد ب�ضري خان - اجلن�ضية باك�ضتان ، يف الرخ�ضة امل�ضماة )ور�ضة الفن النادر لت�ضليح 
من  ال�ضادرة   )745879( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باإمارة  تاأ�ض�ضت  والتي   ال�ضيارات( 

دائرة التنمية الإقت�ضادية بال�ضارقة. تنازل �ضاحب الرخ�ضة لخر. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 97
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ عبدالرحمن امري بخ�س - اجلن�ضية : باك�ضتان يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة )100%( وذلك اىل ال�ضيد/امان ويل م�ضاحب 
امل�ضماة )وادي رم لت�ضليح اجلري الوتوماتيك(  ، يف الرخ�ضة  ، اجلن�ضية : باك�ضتان  خان 
والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )502103( ال�ضادرة من دائرة التنمية 

الإقت�ضادية بال�ضارقة، تنازل �ضاحب الرخ�ضة لخر. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 

اعالن بالن�شر        
 18/2021/344 عقاري جزئي  

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- زاكر اهلل جندال  2-ايال جندال  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :موؤ�ض�ضة عقار  
ويثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�ضي  

اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 504289  قد 
ال�ضداد  وحتى  املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة.  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم 
التام. وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2021/4/11 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا يف قاعة 
اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 3704/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2017/1477 جتاري جزئي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )182299 درهم( ، �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعان : بنك ابوظبي التجاري )فرع( - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

�ضفته   - احمد حممد  مانع  زوج��ة  امل�ضلمى  احمد  على  فاطمة   -1  : اإعانه  املطلوب 
بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعان : قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2021/2/28 اخطاركم ب�ضداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )182299( درهم خال 15 يوم من تاريخ التبليغ واإل بيع العقار 
لكم بطريق  والعائدة   - بعجمان   )3 بقطاع )م�ضفوت   2622 رق��م  الر���س  ن��وع قطعة 

املزايدة وفقا ملقت�ضيات ن�س املادة 152 من قانون الإجراءات املدنية.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 370/2021/208 تنفيذ مدين  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2020/1586 مدين جزئي ، 
ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )617747.10 درهم( ، �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب الإعان : بنك ابوظبي التجاري - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 
ويثله : حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي -  �ضفته بالق�ضية : وكيل

املطلوب اإعانهم : 1- ات�س ار بي للخدمات الفنية - �س ذ م م  2-حبيب الرحمن حممد 
 - �ضدهم  منفذ   : بالق�ضية  �ضفتهم   - متبور  �ضوبو�س  متبور  3-عزيز  ماتبور   دايل 
جمهويل حمل الإقامة. مو�ضوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )617747.10( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/2789(

املنذر: �ضركة تطوير جممع دبي لاإ�ضتثمار )ذ.م.م(
املنذر اليه : ال�ضعيد فينت�ضرز �س.ذ.م.م  )جمهول املكان(

يتوجه املنذر بانذار املنذر اليه ل�ضداد قيمة ال�ضتحقاق “للعني املوؤجرة” القطعة رقم : # 722- 597 “ 
والكائنة مبجمع دبي لا�ضتثمار وامل�ضتاأجرة من قبل املنذر اليه ، حيث تر�ضد يف ذمة املنذر اليه مبلغ وقدره 
درهما واربعة وثمانون فل�ضا(  ع�ضر  وثمانية  وخم�ضمائة  الف  وواحد  )مليون  درهم   1.001.518.84
اإىل �ضريبة القيمة  املوؤجرة" بال�ضافة  "قيمة ايجار العني  ال�ضداد ملوكلنا مقابل  مبالغ قائمة وم�ضتحقة 
التاأخريية  املوؤجرة وكذلك ر�ضوم اخلدمات وال�ضريبة املطبقة عليها والغرامة  العني  ايجار  امل�ضافة على 
مع ال�ضريبة املطبقة وذلك حتى تاريخ 2021/3/3 تاريخ املرجع. ويف حال اإخفاق "املنذر اإليه" يف �ضداد 
املبلغ املذكور يف اأو خال املدة املحددة )30( يوما ، بناء عليه �ضوف يتم اعمال ن�س الفقرة )6 - 1- اأ( من 
اتفاقية اتفاقية اإيجار الأر�س : القطعة رقم # 722- 597" املربمة بني املنذر واملنذر اليه وذلك بانهاء 
"اتفاقية الإيجار" دون اأي اإجراء اأو ت�ضرف اآخر يف اليوم الذي يتزامن مع تاريخ انتهاء فرتة �ضتة اأ�ضهر )6 

اأ�ضهر( والتي تبداأ من تاريخ ا�ضتام هذا "الإنذارالعديل " من قبل املنذر اإليه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/07737
املخطر/ احمد حممد عدنان ر�ضيد ابو �ضرح اردين اجلن�ضية ويحمل بطاقة هوية رقم 198447413281 784

العنوان / ال�ضارقة - املنطقة التعاون - الحتاد بازا - �ضقة 1102 رقم الهاتف/0529102277
ال�ضيد/عمار  ، ويثلها   64334  : التنمية القت�ضادية بعجمان رخ�ضة رقم  ال�ضادرة من دائرة  اإليه / ديزاين لند للديكور  املخطر 

L925489 حممد بخيت عمر اردين اجلن�ضية يحمل جواز �ضفر رقم
العنوان/عجمان - هاتف رقم/0564455177

املو�ضوع / اإخطار عديل للوفاء ب�ضداد قيمة �ضيك مببلغ 10000 درهم اماراتي
املخطر اليه حرر عدد 1 �ضيك للمخطر بقيمة 10000 )ع�ضرة الف( درهم اماراتي مقابل عملية جتارية متت بني الطرفني، حيث 
قام املخطر بتزويد املخطر اليه ببع�س مكاين والت النجارة ، وقام املخطراليه بت�ضليم املخطر ال�ضيك على ا�ضا�س اأن يقوم ب�ضحب املبلغ 

بنف�س اليوم الذي متت فيه العملية التجارية
وعليه فان املخطر يطلب من املخطر اليه �ضداد مبلغ ال�ضيك امل�ضتحق يف ذمته وال �ضي�ضطر ا�ضفا لتخاذ الجراءات القانونية الازمة 
�ضدكم ، وحيث انه بتاريخ ا�ضتحقاق ال�ضبك توجه املخطر ل�ضرفه اإل اأنه ارند دون �ضرف ب�ضبب احل�ضاب مغلق بيانات ال�ضيك كالتايل: 
را�س اخليمة الوطني )�س م ع( بنك  على  امل�ضحوب   2018/4/29 ا�ضتحقاق  بتاريخ  درهم   10000 مببلغ  ال�ضيك رقم 000025 

الودية  واملطالبة  ا�ضتحقاقه  تاريخ  م�ضي  رغم  درهم   10000 قيمته  والبالغة  ال�ضيك  قيمة  ب�ضداد  تعذر  قد  عليه  املدعي  اإن  وحيث 
مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى. لذلك فاأننا نخطركم ب�ضرورة �ضداد قيمة ال�ضيكات املذكورة اأعاه ومبالغ الفواتري املرتتبة يف ذمتكم 
اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �ضت�ضطر لتخاذ الإجراءات القانونية. واطلب من ال�ضيد الكاتب العدل التونيق على هذا  خال خم�ضة 

الإخطار للعلم مبا جاء به
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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املال والأعمال

مليار درهم اإجمايل تداولت الأجانب غري العرب يف الأ�ضهم خالل الربع الأول اأدنوك للتوزيع: خام مربان حمرك الزدهار يف الإمارات48.1 
•• اأبوظبي- وام

ي�ضكل خام مربان عن�ضراً اأ�ضا�ضياً يف مبيعات “اأدنوك للتوزيع” من الوقود وزيوت الت�ضحيم عالية اجلودة عرب 
�ضبكة حمطاتها البالغة 445 حمطة خدمة فيما يعد “مربان” الوقود الرئي�ضي جلميع رحات الطريان 
وهو   1958 ع��ام  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  الأوىل  للمرة  مربان  خ��ام  اكت�ضاف  ومنذ  الإم����ارات.  واإىل  من  اليومية 
ي�ضاهم يف دفع عجلة اقت�ضاد الدولة وتعزيز م�ضرية الزدهار وخلق فر�س العمل وتعزيز التنمية الجتماعية 
والقت�ضادية. وقال اأحمد ال�ضام�ضي الرئي�س التنفيذي بالإنابة ل�ضركة اأدنوك للتوزيع : “ لقد اأتاح لنا العمل 
اإىل جنب مع م�ضاهمنا الرئي�ضي “اأدنوك” فر�ضة تزويد عمائنا بوقود وزيوت ت�ضحيم ذات م�ضتوى  جنباً 
عاملي مما يجعلهم على ثقة عند التزود بالوقود يف حمطاتنا من اأنهم يح�ضلون على وقود على درجة عالية 
من اجلودة ». واأ�ضاف ال�ضام�ضي اأن “اأدنوك” ت�ضدر اليوم خام مربان واملنتجات التي يدخل يف ت�ضنيعها ب�ضكل 
رئي�ضي اإىل اأكرث من 30 دولة حول العامل مبا يف ذلك 14 دولة ت�ضوق فيها “اأدنوك للتوزيع” اأي�ضاً جمموعة 

التي مت تطويرها با�ضتخدام زيوت اأ�ضا�ضية م�ضتخل�ضة من خام مربان. من زيوت الت�ضحيم “فويجر”، 

يف  املدرجة  ال�ضركات  عن  ال�ضادرة  البيانات  وتظهر  املنطقة. 
الأ����ض���واق امل��ال��ي��ة ارت��ف��اع ن�ضبة ال��ع��وائ��د ال��ت��ي ق���ررت توزيعها 
ال��ذي حفز على  الأم��ر   ،2020 العام  على م�ضاهميها خال 
الأجانب  امل�ضتثمرين  قبل  من  خا�ضة  اأ�ضهمها  يف  ال�ضتثمار 
بجميع فئاتهم. وتف�ضيا فقد بلغت قيمة تداولت الأجانب 
املالية  ل��اأوراق  اأبوظبي  من غري العرب بيعا و�ضراء يف �ضوق 
39.71 مليار درهم تقريبا يف الربع الأول من العام 2021، 
�ضكلت ما ن�ضبته %36.8 من اإجمايل قيمة ال�ضفقات املربمة 

يف ال�ضوق خال فرتة الر�ضد ذاتها.
يف  امل�ضتثمرين  م��ن  ال�ضريحة  ه��ذه  ت���داول  عمليات  واأ���ض��ف��رت 
�ضوق العا�ضمة خال الفرتة من يناير وحتى نهاية مار�س من 

•• اأبوظبي-وام

ق��ف��زت قيمة ت����داولت الأج��ان��ب غ��ري ال��ع��رب يف اأ���ض��واق املال 
الإماراتية اإىل نحو 48.1 مليار درهم بيعا و�ضراء، �ضكلت ما 
%34.7 من اإجمايل ال�ضفقات املربمة خال الربع  ن�ضبته 
وثقتها  التي  الأرق���ام  بح�ضب  وذل��ك   2021 العام  من  الأول 

�ضجات �ضوقي اأبوظبي ودبي املاليني.
ويعد الإقبال الكبري من الأجانب غري العرب على ال�ضتثمار يف 
الأ�ضواق املالية موؤ�ضرا على مدى جاذبيتها لهذه ال�ضريحة من 
ا�ضتثماريا  فر�ضا  املحلية  الأ�ضواق  يف  ترى  والتي  امل�ضتثمرين 
اأ�ضواق  م��ن  غريها  م��ع  مقارنة  عالية  ع��وائ��د  وبن�ضب  ج��اذب��ة 

العام اجلاري عن �ضايف ا�ضتثمار بقيمة 648 مليون درهم.
وعلى اجلانب الأخ��ر فقد بلغت قيمة ت��داولت الأجانب غري 
العرب يف �ضوق دبي املايل 8.41 مليار درهم، �ضكلت ما ن�ضبته 
خال  ال�ضوق  يف  امل�ضجلة  ال��ت��داولت  اإج��م��ايل  من   27.2%
الربع الأول من العام اجلاري . وبلغ �ضايف ال�ضتثمار الأجنبي 
يف �ضوق دبي املايل نحو 391 مليون درهم خال فرتة الر�ضد 
ذاتها . وا�ضتنادا اإىل هذه املعطيات فمن املتوقع ا�ضتمرار �ضخ 
الإماراتية  املالية  الأ���ض��واق  يف  الأجنبية  ال�ضيولة  م��ن  امل��زي��د 
اأ�ضعار  التح�ضن يف  توا�ضل  القادمة خا�ضة مع  الأ�ضهر  خال 
غالبية الأ�ضهم املدرجة وهو ما ي�ضاهم يف زيادة ن�ضبة العوائد 

التي يحققها امل�ضتثمرون.

الأ�ضهم الإماراتية تربح 4 مليارات درهم مع بداية تعامالت اأبريل

اأبوظبي العاملي ي�ضدر اإطارًا تنظيميا 
جديدا خلدمات التكنولوجيا املالية للطرف الثالث

مليار درهم ت�ضرفات عقارات دبي يف اأ�ضبوع  7.1
و فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�ضقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون 
درهم مبنطقة جممع دبي لاإ�ضتثمار الثاين كاأهم املبايعات تلتها مبايعة 
بقيمة 37 مليون درهم يف منطقة الرب�ضاء جنوب الرابعة واأخريا مبايعة 

بقيمة 28 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا.
وت�ضدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق من حيث عدد مبايعات ال�ضقق 
تلتها منطقة  دره��م  مليون   155 بقيمة  مبايعة   127 �ضجلت  اإذ  والفلل 
يف  وثالثة  دره��م  مليون   190 بقيمة  مبايعة   94 بت�ضجيلها  دب��ي  مر�ضى 

وادي ال�ضفا 7 بت�ضجيلها 82 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم.
اأرا�س  94 رهن  دره��م منها  4.15 مليار  الرهون قيمة قدرها  و �ضجلت 
مليار   2.99 بقيمة  �ضقق  و  فلل  و347 رهن  دره��م  مليار   1.15 بقيمة 
واأخ���رى يف  دب��ي بقيمة ملياري دره��م  اأهمها مبنطقة مر�ضى  دره��م وك��ان 

منطقة نخلة جمريا بقيمة 548 مليون درهم.
193.22 مليون درهم  بقيمة  86 هبة  ت�ضجيل  �ضهدت  الهبات فقد  اأم��ا 
48 مليون درهم واأخ��رى يف منطقة  اأهمها مبنطقة القرهود بقيمة  كان 

الثنية الرابعة بقيمة 32 مليون درهم.

•• دبي- وام

بلغت قيمة الت�ضرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأماك بدبي خال 
الأ�ضبوع احلايل اأكرث من 7.1 مليار درهم.

درهم  مليار   2.77 بقيمة  مبايعة   1219 ت�ضجيل  ال��دائ��رة  �ضهدت  فقد 
 1116 و  دره��م  مليون   722.02 بقيمة  لأرا����س  مبايعات   103 منها 

مبايعة لل�ضقق والفلل بقيمة 2.05 مليار درهم.
و جاءت اأهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة 213 مليون درهم يف منطقة مدينة 
حدائق  منطقة  يف  دره��م  مليون   53 بقيمة  مبايعة  تليها  املاحية  دب��ي 
31 مليون درهم يف منطقة  تليها مبايعة بقيمة  را�ضد  ال�ضيخ حممد بن 

جزيرة 2.
عدد  حيث  من  املناطق  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  حدائق  منطقة  وت�ضدرت 
224 مليون درهم وتلتها منطقة  28 مبايعة بقيمة  اإذ �ضجلت  املبايعات 
ند ال�ضبا الثالثة بت�ضجيلها 22 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وثالثة يف 

احلبية الثالثة بت�ضجيلها 8 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم.

البحرية اإىل 7.39 درهم يف حني 
للتاأمني  ال��وث��ب��ة  �ضهم  �ضعر  ب��ل��غ 

1.02 درهم.
ارتفع �ضهم  امل��ايل  دب��ي  و يف �ضوق 
اإ�ضافة  دره���م   3.57 اإىل  اإع��م��ار 
 3.94 اإىل  اأرام���ك�������س  ���ض��ه��م  اإىل 
دره����م و ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ط��ريان اإىل 

1.27 درهم.
اليوم  ���ض��ه��دت الأ����ض���واق خ���ال  و 
�ضهر  يف  ت��ع��ام��ات��ه��ا  م���ن  الأول 
253 مليون �ضهم  ت��داول  اأب��ري��ل 
نفذت من خال 3936 �ضفقة.

 0.30% ن�ضبتها  ب��زي��ادة  نقطة 
مقارنة مع اليوم ال�ضابق.

العاملية  ال�����ض��رك��ة  ���ض��ه��م  وا���ض��ل  و 
 64.80 اإىل  امل��رت��ف��ع  ال��ق��اب�����ض��ة 
ال���ن�������ض���اط حيث  دره�������م ق���ي�����������ادة 
جتاوزت قيم������ة ال�ضفقات املربمة 
عليه 212 ملي�������ون درهم يف حني 
�ضعوده  ات�������ض���الت  ���ض��ه��م  وا����ض���ل 
درهم   22.06 ع��ن��د  مغلق��������ا 
�ضعريا  اخ���رتاق���ا  ب��ذل��ك  حم��ق��ق��ا 

جديدا.
اجلرافات  �ضهم  ارتفع  جانبه  من 

اأبوظبي  يف  دره���م  م��ل��ي��ون   980
ال�ضوقية  ال��ق��ي��م��ة  رب��ح��ت  ف��ق��د   -
لأ�����ض����ه����م ال���������ض����رك����ات امل����ت����داول����ة 
4 م��ل��ي��ارات دره����م يف ختام  ن��ح��و 

التعامات.
�ضهدته  ال��ذي  الن�ضاط  انعك�س  و 
التداولت على املوؤ�ضر العام ل�ضوق 
الذي  و  املالية  ل���اأوراق  اأبوظبي 
تقريبا   0.50% بن�ضبة  ارت��ف��ع 
 5941 م�������ض���ت���وى  ع���ن���د  م��غ��ل��ق��ا 
العام  املوؤ�ضر  اأقفل  حني  يف  نقطة 
ل�����ض��وق دب���ي امل����ايل ع��ن��د 2557 

•• اأبوظبي- وام 

بداأت اأ�ضواق املال الإماراتية اليوم 
�ضهر  يف  ت��ع��ام��ات��ه��ا  م���ن  الأول 
موا�ضلة  كبري  ن�ضاط  على  اأبريل 
التي  م��ك��ا���ض��ب��ه��ا  ت���ع���زي���ز  ب���ذل���ك 
املا�ضي  م��ار���س  ���ض��ه��ر  حت��ق��ق��ت يف 
ال�ضيولة  ت��دف��ق  ا���ض��ت��م��رار  و���ض��ط 

املوؤ�ض�ضية اإىل قاعة التداول.
ال�ضيولة  قيمة  جت����اوزت  فيما  و 
درهم  مليار  الأ�ضواق  يف  املتداولة 
خ���ال ج��ل�����ض��ة اخل��م��ي�����س - منها 

الرقمي  ال��ت��ح��ول  اأج���ن���دة  ي��دع��م 
التنويع  م�ضرية  ويعزز  لأبوظبي 
يف  ال�ضركات  لقطاع  القت�ضادي 

الدولة.

•• اأبوظبي-وام

اخلدمات  تنظيم  �ضلطة  اأ�ضدرت 
املالية لدى �ضوق اأبوظبي العاملي، 
للتفوي�س  تنظيمي  ع��م��ل  اإط����ار 
والإ������������ض�����������راف ع�����ل�����ى �����ض����رك����ات 
تزود  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة  التكنولوجيا 
اخلدمات كطرف ثالث لعمائها 

من املوؤ�ض�ضات املالية.
وي��ع��م��ل م����زودي اخل���دم���ات عادة 
ك����ط����رف ث����ال����ث وو�����ض����ط����اء بني 
التي  املالية  واملوؤ�ض�ضات  العماء 
العماء  مل�ضاعدة  خ��دم��ات  ت��ق��دم 
وا�ضتخدام  اإدارة  م���ن  مت��ك��ن��ه��م 
اأكرث  ب�ضكل  اخل��ا���ض��ة  ب��ي��ان��ات��ه��م 
التعامات  اإج�����راء  ع��ن��د  ف��ع��ال��ي��ة 

املالية.
و�ضيعزز الإطار اجلديد من كيفية 

ال�ضخ�ضية  املالية  ال�ضوؤون  اإدارة 
م������ن خ��������ال ت����رك����ي����ز اأن�������ض���ط���ة 
التكنولوجية  اخل��دم��ات  م���زودي 
للتنظيم  ثالث اخلا�ضعة  كطرف 
اإىل فئات  ال��و���ض��ول  اإت��اح��ة  ع��ل��ى 
العماء  ب����ي����ان����ات  م����ن  م��ع��ي��ن��ة 
�ضمن  ون����ق����ل����ه����ا  وم����ع����اجل����ت����ه����ا 
خلدمات  التنظيمية  املتطلبات 
للطرف  امل���ال���ي���ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
بحماية  تخت�س  وال��ت��ي  ال��ث��ال��ث، 
البيانات  وخ�ضو�ضية  ال��ب��ي��ان��ات 
وخماطر  الأع��م��ال  �ضري  وكيفية 
اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ومتويل  الأم���وال  غ�ضل  مكافحة 

الإرهاب.
ومع اإ�ضدار اإطار العمل اجلديد، 
خدمات  م�������زودي  ب���اإم���ك���ان  ب�����ات 
كطرف  امل���ال���ي���ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

اخلدمات  لتقدمي  جديدة  مناذج 
املالية.

جيفاناك�س،  اإي����ان����وي����ل  وق������ال 
ل�ضلطة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
ت��ن��ظ��ي��م اخل���دم���ات امل��ال��ي��ة لدى 
“ي�ضعدنا  العاملي:  اأبوظبي  �ضوق 
اإط��اق هذا الإط��ار ال��ذي ي�ضتند 
الدولية،  امل��م��ار���ض��ات  اأف�����ض��ل  اإىل 
اخلدمات  مل��زودي  �ضيتيح  وال��ذي 
املالية  واملوؤ�ض�ضات  ثالث  كطرف 
ب�ضكل  العماء  خلدمة  ال��ت��ع��اون 
اإطار  ب��اأن  اأك��رث فعالية. ول �ضك 
الطريق  �ضيمهد  اجلديد  العمل 
يف  امل��ف��ت��وح  التمويل  لنمو  اأي�����ض��اً 
حماية  �ضي�ضمن  وك��م��ا  املنطقة، 
واملوؤ�ض�ضات  ال���ع���م���اء  م�����ض��ال��ح 
املالية من خال مطالبة مزودي 
بالعناية  ثالث  كطرف  اخلدمات 

ثالث العمل مع املوؤ�ض�ضات املالية 
ت�ضهل  وحممية  فعالة  بطريقة 
م���ع مراعاة  ال��ع��م��اء  ت��ع��ام��ات 

حماية بياناتهم.
العمل  اإط�������ار  ���ض�����������������������ي��وف��ر  ك���م���ا 
لدع�������م  اأ���ض��ا���ض��ا  اأي�����ض��ا  اجل��دي��د 
منو التمويل املفتوح مع ا�ضتمرار 
العم������اء  من������ح  على  ال��رتك��ي��ز 
التحك�م  م��ن  امل��زي��د  وال�����ض��رك��ات 
فيما يخ�س بيانات�����هم املالية مبا 
املالية  واملنتجات  ال�ضتثمار  فيها 

الأخرى. 
ه���ذا وي���اأت���ي اإط����ار ع��م��ل خدمات 
للطرف  امل���ال���ي���ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ضوق  ج����ه����ود  ����ض���م���ن  ال����ث����ال����ث 
اأبوظبي العاملي امل�ضتمرة لتطوير 
بيئة اأعمال متكاملة للتكنولوجيا 
ت��دع��م الب��ت��ك��ار وتطوير  امل��ال��ي��ة 

املوؤ�ض�ضات  مع  املتعاملني  جتربة 
عمل  اإط����ار  و�ضي�ضهم  املالية.” 
املالية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  خ���دم���ات 
للطرف الثالث اجلديد يف تلبية 

من  وا�ضعة  جمموعة  احتياجات 
خدمات التكنولوجيا املالية التي 
تنظيم  �ضلطة  لتنظيم  تخ�ضع 
اخل����دم����ات امل����ال����ي����ة، وذل������ك مبا 

ب��ب��ي��ان��ات ال��ع��م��اء وال���ت���اأك���د من 
متانة وتطور اأنظمتهم.

من  امل��زي��د  اإط����اق  اإىل  ونتطلع 
املبادرات املبتكرة التي �ضتعزز من 

»�ضتارت اإيه دي« تبداأ تلقي طلبات امل�ضاركة يف برنامج ريادة الأعمال لل�ضباب
•• اأبوظبي-وام

 اأعلنت “�ضتارت اإيه دي “ من�ضة ت�ضريع الأعمال لل�ضركات النا�ضئة املدعومة من 
�ضركة “متكني” و التي تتخذ من جامعة نيويورك اأبوظبي مقراً لها عن بدء 
 « »NextGen ا�ضتقبال طلبات الن�ضمام اإىل برنامج ريادة الأعمال لل�ضباب

بن�ضخته الرابعة.
يوليو  �ضهر  اإىل  يونيو  �ضهر  م��ن  الف��رتا���ض��ي  ال��ربن��ام��ج  يعقد  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
الوطن  و�ضندوق  للطريان  الحت���اد  م��ع  بالتعاون  تطويره  مت  وال���ذي   2021

واملعهد العاملي للنمو الأخ�ضر ووزارة التغري املناخي والبيئة وم�ضروع اإدامة.
اأعمارهم  ت��رتاوح  الذين  الإم��ارات  الربنامج طلبة اجلامعات يف دولة  وي�ضتقبل 
بني 18 و25 عاماً ممن ي�ضعون لتطوير حلول مدعومة بالتكنولوجيا ملواجهة 
الأمم  لربنامج  امل�ضتدامة  التنمية  اأه���داف  تتناولها  التي  العاملية  التحديات 

املتحدة الإمنائي.
الازمة  والأدوات  امل��ه��ارات  امل�ضاركة  للفرق  املكثف  التدريبي  الربنامج  يتيح  و 
لتطوير م�ضروعها ليتحول اإىل �ضركة نا�ضئة تتبنى منوذج اأعمال قابل للتطوير 
املهارات  لبناء  عمل  ور����س  ت��وف��ري  خ��ال  م��ن  اقت�ضادية  ج���دوى  ذي  وال��ت��ك��رار 
�ضبكة  م��ن  لاإ�ضتفادة  ال��ف��رق  اأم���ام  امل��ج��ال  وفتح  اخل���رباء  ب��اإ���ض��راف  وتوجيهات 

الربنامج.
بالفر�س  الغنية  الإقليمية  الأعمال  ريادة  بيئة  ا�ضتثمار  اإىل  الربنامج  يهدف  و 
امل�ضتقبل وت�ضجع  وتزويد الطاب مبهارات اجتماعية ورقمية وجتارية تواكب 

على البتكار وتعزز حب التعلم وفر�س التوظيف.
و�ضيتم اختيار خم�س �ضركات نا�ضئة للفوز بجوائز قيمتها 33 األف دولر اأمريكي 
ومواجهة  امل�ضوؤول  والإن��ت��اج  ال�ضتهاك  جم��الت  يف  املتميزة  حلولها  على  بناًء 

التغري املناخي وال�ضحة.
للتاأثري  الوطنية  باجلائزة  الفوز  بفر�ضة  الإماراتي�����ون  امل�ض�����اركون  �ضيحظى  و 
م��ن �ضندوق  اأم��ري��ك��ي مقدمة  دولر  اآلف   10 بقيمة  ج��ائ��زة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي 

الوطن.
اإىل حتدي  النفايات  اإدارة  امل�ضاركة يف جمال حلول  النا�ضئة  ال�ضركات  و�ضتتاأهل 
اأي  اإىل  واإي��اب��اً  ذه��اب��اً  �ضفر  بتذاكر  ال��ف��وز  على  للتناف�س  للطريان”  “الحتاد 
وجهة مدرجة يف برنامج الحتاد جرينايرن اإ�ضافة اإىل فر�ضة اختبار حلولها 
التكنولوجية والتحقق من فعاليتها من خال م�ضروع جتريبي على منت رحات 
الحتاد للطريان..كما �ضتفوز اأف�ضل الفرق بجوائز نقدية بقيمة 5000 دولر 

اأمريكي من املعهد العاملي للنمو الأخ�ضر.
�ضركاء  على  للتعرف  قيرّمة  ف��ر���س  م��ن  لل�ضوق  اجل��اه��زة  امل�����ض��اري��ع  ت�ضتفيد  و 

العاملي للنمو  الربنامج مبا يف ذلك الحتاد للطريان و�ضندوق الوطن واملعهد 
يكون  اأن  املقرر  ومن  اإدام��ة..  وم�ضروع  والبيئة  املناخي  التغري  ووزارة  الأخ�ضر 

املوعد النهائي للتقدم للربنامج 15 مايو املقبل.
و قال رامي�س جاغاناثان املدير العام ملن�ضة “�ضتارت اإيه دي” نائب عميد جامعة 
ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي ل�����ض��وؤون ري���ادة الأع��م��ال والب��ت��ك��ار : “يثل الب��ت��ك��ار ركيزة 
املعرفة.. ويكن حلكومات  قائم على  اقت�ضاد  نحو  الإم��ارات  اأ�ضا�ضية يف حتول 
املنطقة حتقيق منو اقت�ضادي بقيمة 2 تريليون دولر اأمريكي وتوفري اأكرث من 
ال�ضيا�ضات  يف  ال�ضتدامة  تعزيز  خ��ال  من   2030 ع��ام  بحلول  وظيفة  مليون 

الوطنية« .
و اأ�ضاف : “نوا�ضل للعام الرابع على التوايل توحيد اجلهود مع �ضركائنا لتزويد 
م�ضاريعهم  اأف��ك��اره��م وحت��وي��ل  لتنفيذ  ال��ازم��ة  والأدوات  ب��امل��ه��ارات  ال��غ��د  ق���ادة 
ا�ضتدامة  واأك��رث  ت�ضاهم يف حتقيق م�ضتقبل م�ضرق  اأعمال مزدهرة  �ضركات  اإىل 

وازدهاراً للجميع«.
جمموعة  يف  الرقمية  لل�ضوؤون  التنفيذي  الرئي�س  ماير  فرانك  قال  جانبه  من 
الحتاد للطريان : “ تاأتي ال�ضتدامة والبتكار وامل�ضاهمة املجتمعية على راأ�س 
اإطار  اأول��وي��ات الحت��اد للطريان ونحن متحم�ضون لإط��اق حت��دي الحت��اد يف 

برنامج من�ضة �ضتارت اإيه دي لريادة الأعمال لل�ضباب«.
املوهوبني  ال�ضباب  الأع��م��ال  رواد  للعمل مع جمتمع  قدماً  “ نتطلع   : واأ���ض��اف 
ال�ضتدامة  حتدي  ملواجهة  مبتكرة  حلول  لإيجاد  املتحدة  العربية  الإم���ارات  يف 

اخلا�س باملجموعة ب�ضاأن اإدارة النفايات بطريقة م�ضوؤولة«.
و قالت هند باقر مدير عام �ضندوق الوطن :” ريادة الأعمال تدفع اإىل التغيري 
عرب البتكار وهي اأحد مقومات القت�ضاد املبني على املعرفة و ت�ضاهم اأي�ضا يف 

توفري فر�س العمل وتوؤثر ب�ضكل اإيجابي على القت�ضاد واملجتمعات«.
و اأ�ضافت اإن تعاوننا مع �ضتارت اإيه دي ياأتي يف اإطار مهمتنا بناء القدرات الب�ضرية 
وتنمية الروح الريادية يف �ضبابنا ودفعهم ل�ضتيعاب قدراتهم الكاملة.. و �ضهدنا 
ال��دورات ال�ضابقة، وحتديدا يف ال�ضنة املا�ضية حيث قمنا بدعم  نتائج مميزة يف 
�ضركة  وه��ي  جاقد  ل�ضركة  الوطني  التاأثري  منحة  وقدمنا  نا�ضئة  �ضركات  اأرب��ع 
نا�ضئة تدار بجهود �ضابة متخ�ض�ضة يف تكنولوجيا التعليم ومت تاأ�ضي�ضها بهدف 
املخ�ض�ضة  الإر�ضاد  برامج  الثانوية عرب تقدمي  املرحلة  الفر�س لطاب  توفري 
اإىل رد  ال�ضاعي  ال�ضباب  ال�ضعور بالمتنان بني  وبالتايل بناء جمتمع قائم على 

اجلميل للوطن«.
وقام الربنامج بتطوير 300 رائد اأعمال �ضاب من 30 جامعة يف دولة الإمارات 
و وا�ضل العديد من هوؤلء الرواد الأعمال دمج اأعمالهم وتاأمني م�ضاريع حملية 

ودولية مهمة مع �ضركات رائدة بالدولة.

اأ�ضعار الإيبور على الأجل ملدة 6 اأ�ضهر 
% مع بداية اأبريل تقفز اإىل 0.681 

•• اأبوظبي-وام

“ الإيبور”  اأ�ضعار الفائدة على التعامات بالدرهم بني البنوك  قفزت 
الأول من  ال��ي��وم  ب��داي��ة  % م��ع   0.681 م�ضتوى  اإىل  اأ�ضهر   6 لأج��ل 
الأخرى  الآج��ال  اأ�ضعار جميع  اأبريل اجل��اري متفوقة بذلك على  �ضهر 
 %  0.506 بلغ  ال��ذي  و  واح��������دة  �ض��نة  مل��دة  الأج��������ل  مقدمتها  ويف 
وذلك وفق������ا مل�����ا تظه����ره الإح�ضائيات ال�ض������ادرة عن م�ضرف الإم�ارات 

املركزي .
املتو�ضطة  الآج���ال  على  الفائ������دة  لأ�ض������عار  املتوا�ضل  الرت��ف��اع  ك��ان  و 
وحت���دي���دا ال��ت��ي ت�����رتاوح م��دت��ه��ا ب���ني 3 و 6 اأ���ض��ه��ر ق���د ���ض��اه��م خال 
الأ�ضهر الأخرية من العام 2020 يف توجه امل�ضتثمرين اإىل هذه الأداة 
اأقل  يف  املكا�ضب  من  ق��در  اأك��رب  حتقيق  على  منهم  حر�ضا  ال�ضتثمارية 

فرتة ممكنة.
و اأظهرت اإح�ضائيات ن�ضرها امل�ضرف املركزي �ضخ امل�ضتثمرين اأكرث من 
23 مليار درهم يف الودائع البنكية لأجل بني 3 و 6 اأ�ضهر خال الفرتة 

من نوفمرب وحتى نهاية يناير املا�ضيني.
بعدما  الودائع  النوع من  ال�ضتثمار يف هذا  الكبري على  الإقبال  و جاء 
بات الأكرث حتقيقا للعوائد بالن�ضبة للم�ضتثمرين يف حال مقارنته بتلك 

التي متنح على بقية الآجال.
ق��در من  اأك��رب  ال��ودائ��ع على حتقيق  امل�ضتثمرون يف  م��ا يحر�س  وع���ادة 
امل��ك��ا���ض��ب خ���ال ف���رتة ق�����ض��رية الأم����ر ال���ذي ي��ك��ن حتقيقه يف الوقت 

الراهن بال�ضتثمار يف الودائع لأجل بني 3 و 6 اأ�ضهر.
جتدر الإ�ضارة اإىل اأن اأ�ضعار الفائدة على التعامات بالدرهم “الإيبور” 
تعترب موؤ�ضرا بالن�ضبة للبنوك العاملة يف الدولة ويتم بناء عليها حتديد 

م�ضتويات اأ�ضعار الفائدة التي متنح للعماء.

عالمة جتارية اأعادت ت�ضجيل   2088
ملكيتها يف الإمارات خالل 3 اأ�ضهر

•• اأبوظبي- وام

يف  ال��ت��ج��اري��ة  للعامات  امللكية  ت�ضجيل  اإع����ادة  طلبات  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ 
دولة الإم��ارات نحو 2088 طلبا خال الأ�ضهر الثاثة الأوىل من العام 
2021 وذلك وفقا لأحدث الأرقام ال�ضادرة عن اإدارة العامات التجارية 

بوزارة القت�ضاد.
تثبيت  اإع���ادة  ج��رى  التي  التجارية  العامات  م��ن  الكبري  احلجم  يعك�س 
ملكيتها خال الفرتة من يناير اإىل نهاية مار�س من العام اجلاري الن�ضاط 
اإىل جميع  النمو  ع��ودة  بالتزامن مع  وذل��ك  القطاع  ي�ضهده  ال��ذي  الكبري 

الأن�ضطة القت�ضادية والتجارية يف الدولة.
ت�ضم قائمة العامات التجارية التي اأعيد ت�ضجيلها مع نهاية �ضهر مار�س 
من  تتخذ  عاملية  ل�ضركات  التابعة  العامات  من  كبرية  جمموعة  املا�ضي 
الأو�ضط  وال�ضرق  اخلليج  منطقة  يف  لأعمالها  اإقليميا  م��رك��زا  الم���ارات 

ب�ضكل عام .
القطاعات  م��ق��دم��ت��ه��ا  الأن�����ض��ط��ة ويف  ال�����ض��رك��ات يف خم��ت��ل��ف  ه���ذه  ت��ع��م��ل 
التجارية والطاقة واخلدمات اللوج�ضتية بالإ�ضافة اىل قطاعات ال�ضناعة 

والتكنولوجيا وغريها من الأن�ضطة الأخرى.
واأظهر الر�ضد اخلا�س بحركة ن�ضاط القطاع حمافظته على حتقيق ن�ضب 
�ضهر  اأن  غري  اجل��اري  العام  من  الأوىل  الثاثة  الأ�ضهر  طيلة  جيدة  منو 
يناير املا�ضي كان الأكرث ن�ضاطا من حيث عدد طلبات اإعادة ت�ضجيل امللكية 

لعامة جتارية والذي و�ضل اإىل 777 طلبا ح�ضب الأرقام الر�ضمية.
الحتادية  احلكومة  اأطلقتها  التي  املحفزات  حزمة  اأن  اإىل  الإ���ض��ارة  جتدر 
خال الأ�ضهر املا�ضية اأ�ضهمت يف ادامة ن�ضاط قطاع العامات التجارية يف 
المارات اإ�ضافة اإىل القطاعات الأخرى التي ل يزال روادها يرون الدولة 

البيئة ال�ضتثمارية الأكرث جذبا وتناف�ضية على م�ضتوى املنطقة.



اجلمعة   2  إبريل   2021  م   -   العـدد   13205  
Friday    2  April   2021   -  Issue No   13205املال والأعمال

»اآرت دبي 2021 « ي�ضتقبل زواره بـ »مركز دبي املايل العاملي«

اأجل  م��ن  “�ضباب  من�ضة  ت��ن��ظ��م 
ال�ضتدامة” �ضل�ضلة من الربامج 
التي متتد على مدار العام وت�ضمل 
و”قادة  ال�ضتدامة”  “�ضفراء 
والتي  ال�ضتدامة”  م�����ض��ت��ق��ب��ل 
ورواد  ال��ط��ل��ب��ة  دع����م  اإىل  ت��ه��دف 

الأعمال ال�ضباب.
ويركز اأ�ضبوع اأبوظبي لا�ضتدامة 
الذي ت�ضت�ضيفه “م�ضدر” �ضنوياً 
م�������ض���ارك���ة خمتلف  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
مناق�ضة  يف  امل���ج���ت���م���ع  �����ض����رائ����ح 
ال�ضتدامة  ق�����ض��اي��ا  وم���ع���اجل���ة 
الفعالية  ه���ذه  ت�ضتقطب  ح��ي��ث 
العاملية م�ضاركة قادة دول وخرباء 
متحدثني بارزين واآلف امل�ضاركني 
ومئات ال�ضركات العار�ضة لري�ضخ 
كمن�ضة  مكانته  ال��ي��وم  الأ���ض��ب��وع 
ع���امل���ي���ة رائ�������دة ل��ت�����ض��ري��ع وت����رية 

التنمية امل�ضتدامة.
لعام  الأ���ض��ب��وع  دورة  حققت  وق���د 
متثل  ج����دي����داً  اإجن��������ازاً   2021
اللقاءات  اأك�����رب  اإح������دى  ع��ق��د  يف 
ق�ضايا  تتداول  التي  الفرتا�ضية 

ال�ضتدامة على م�ضتوى العامل.
وي����ت����خ����ل����ل اأ�������ض������ب������وع اأب����وظ����ب����ي 
توزيع  حفل  تنظيم  لا�ضتدامة 
اجلائزة  لا�ضتدامة  زاي��د  جائزة 
العاملية الرائدة التي اأطلقتها دولة 
الإمارات لتكرمي اأ�ضحاب امل�ضاريع 
�ضاهمت  حيث  املبتكرة  امل�ضتدامة 
منذ  باجلائزة  الفائزين  م�ضاريع 
 2009 منحها لأول مرة يف عام 
اإيجابي يف حياة  تاأثري  اإح��داث  يف 
ما يزيد على 352 مليون �ضخ�س 

حول العامل.
املوؤ�ض�س  الأب  لإرث  وت���خ���ل���ي���داً 
ل��دول��ة الإم����ارات ال�ضيخ زاي��د بن 
��ب اهلل  “ ط��يرّ ���ض��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان، 
زايد  ج���ائ���زة  اأط��ل��ق��ت   .. ثراه” 
بعد  “ما  م����ب����ادرة  ل��ا���ض��ت��دام��ة 
ا�ضتكماًل  ت��ع��د  ال��ت��ي   ”2020
الإماراتية  الإن�����ض��ان��ي��ة  ل��ل��م��ب��ادرة 
التي  يف2020”   20“ ال��رائ��دة 
مت اإط��اق��ه��ا مب�����ض��ارك��ة ع���دد من 
امل���وؤ����ض�������ض���ات امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة 

البارزة يف دي�ضمرب 2019.
ومتثل “ما بعد 2020” املرحلة 
متكنت  التي  امل��ب��ادرة  م��ن  الثانية 
اإجن����از  م���ن  الأوىل  م��رح��ل��ت��ه��ا  يف 
8 دول و���ض��اه��م��ت يف  م�����ض��اري��ع يف 
اإح��داث تاأثري ايجابي يف حياة ما 

يقرب من 110 اآلف �ضخ�س.

•• اأبوظبي-وام:

اأب��وظ��ب��ي لطاقة   اأط��ل��ق��ت ���ض��رك��ة 
عاملية  حملة  “م�ضدر”  امل�ضتقبل 
م�ضتدام”  “مل�ضتقبٍل  عنوان  حتت 
تهدف اإىل تعزيز ريادة ال�ضركة يف 
جمال الطاقة املتجددة والتقنيات 
على  ال�ضوء  وت�ضليط  امل�ضتدامة 
لدولة  امل�ضتدامة  التنمية  اأه��داف 

الإمارات.
وت�����ت�����زام�����ن ه�������ذه احل����م����ل����ة مع 
الذكرى ال�ضنوية ال� 15 لتاأ�ضي�س 
هذا  ت�������ض���ادف  ال���ت���ي  “م�ضدر” 
ال�ضوء  لت�ضليط  وت��ه��دف  ال��ع��ام 
وامل�ضاريع  النماذج  م��ن  ع��دد  على 
التي تعك�س ا�ضتثمارات “م�ضدر” 
الع���ت���م���اد على  ع��م��ل��ي��ة  دع�����م  يف 
جانب  اإىل  نظيفة  طاقة  م�ضادر 
الغنية  ال�ضركة  الحتفاء مب�ضرية 
والتاأكيد  امل���ه���م���ة  ب������الإجن������ازات 
م�ضتقبل  ب�ضمان  ال��ت��زام��ه��ا  على 

م�ضتدام للجميع.
�ضلطان  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  وق�����ال 
ال�ضناعة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد  بن 
املبعوث  املتقدمة  والتكنولوجيا 
ل�ضوؤون  الإم���ارات  لدولة  اخلا�س 
التغري املناخي ورئي�س جمل�س اإدارة 
بهذه املنا�ضبة - : “  “م�ضدر” - 
متا�ضياً مع روؤية القيادة الر�ضيدة 
وتهدف  امل�ضتقبل  ت�ضت�ضرف  التي 
باملرونة  يت�ضم  اقت�ضاٍد  ب��ن��اء  اإىل 
ال�ضتدامة  رك���ائ���ز  ع��ل��ى  وي���ق���وم 
دعم  يف  جهودها  م�ضدر  توا�ضل 
الطاقة  ح��ل��ول  وتطوير  الب��ت��ك��ار 
التجارية  اجل��دوى  ذات  املتجددة 
يف دولة الإمارات والعامل م�ضتندًة 
بالإجنازات  احل��اف��ل  �ضجلها  اإىل 

وامل�ضاريع يف هذا املجال«.
واأكد معاليه اأن م�ضرية “م�ضدر” 
من  عاماً   15 م��دى  على  املمتدة 
الطاقة  ق��ط��اع  امل�����ض��اه��م��ة يف من��و 
امل���ت���ج���ددة ت��ع��ك�����س ال����ت����زام دول����ة 
الإم���ارات مبمار�ضة دور ري��ادي يف 
دع���م ج��ه��ود امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل يف 
مواجهة حتديات التغري املناخي.

دولة  “ تنظر   : معاليه  واأ���ض��اف 
اإىل مو�ضوع تغري املناخ  الإم��ارات 
باأنه يتيح فر�ضاً لتنويع القت�ضاد 
وب���ن���اء امل��ع��رف��ة و���ض��ق��ل امل���ه���ارات 

وتوفري فر�س العمل«.
اأب��ري��ل من  وف��ي��م��ا ي�����ض��ادف �ضهر 
ال�  ال�ضنوية  ال��ذك��رى  ال��ع��ام  ه���ذا 

مليار   1.1 ب��ق��ي��م��ة  ����ض���ن���دوق���اً 
النا�ضئة  ال�ضركات  مل�ضاعدة  دره��م 
اإقليمي  اأو  ع��امل��ي  م��ق��ر  اإن�����ض��اء  يف 
اأبوظبي  يف  م�ضدر  مدينة  �ضمن 
اأمامها  امل��ج��ال  اإت���اح���ة  وب��ال��ت��ايل 
لا�ضتفادة مما توفره املدينة من 
واأطر  مميزة  رقمية  حتتية  بنية 
ت�����ض��ري��ع��ي��ة م���ت���ط���ورة وم����ب����ادرات 

البحث والتطوير.
وت��وا���ض��ل م��دي��ن��ة م�����ض��در منوها 
ك���م���رك���ز ل����اأع����م����ال والب����ت����ك����ار 
ويتج�ضد ذلك من خال عدد من 
“وحدة دعم  البارزة مثل  الأمثلة 
املبادرة  التكنولوجي”  الب��ت��ك��ار 
بي”  “بي  �ضركتي  ب��ني  امل�ضرتكة 
من  ت��ع��ت��رب  وال���ت���ي  و”م�ضدر” 
�ضمن  الرئي�ضيني  امل�����ض��ت��اأج��ري��ن 
املدينة  يف  بارك”  “تك  جم��م��ع 
ال�ضركات  منو  لدعم  مركز  واأول 
النا�ضئة يف جمال ال�ضتدامة على 
الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  م�ضتوى 

و�ضمال اأفريقيا.
اأي���������ض����اً  “م�ضدر”  وت���������ض����اه����م 
من  ال������ض�����ت�����دام�����ة  ت���ر����ض���ي���خ  يف 
خ����ال جم��م��وع��ة م���ن امل����ب����ادرات 
ت�ضمل  وال����ت����ي  ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة 
لا�ضتدامة  ال�����ض��ي��دات  “من�ضة 
التي  والبيئة والطاقة املتجددة” 
املراأة  م�ضاركة  تعزيز  على  ت��رك��ز 
يف جم���ال ال���ض��ت��دام��ة وذل���ك من 
�ضراكات  اإب��رام  العمل على  خ��ال 
الفكر  ق��ادة  مع  والتوا�ضل  فاعلة 
وت��وف��ري م��ن��رب مل�����ض��ارك��ة اإجن����ازات 
وجت�������ارب م��ل��ه��م��ة ل�������ض���ي���دات من 

الإمارات والعامل.
من�ضة  “م�ضدر”  ت����ق����ود  ك���م���ا 
ال�ضتدامة”  اأج����ل  م���ن  “�ضباب 
التي تقام حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ 
خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  ع�ضو 
اأبوظبي  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����س  اأب��وظ��ب��ي 

التنفيذي.
الطلبة  دع��م  اإىل  املن�ضة  وت��ه��دف 
وامل���ه���ن���ي���ني ال�������ض���ب���اب م����ن خال 
توفري التدريب والتجربة العملية 
والإر�ضاد والتوجيه لتمكينهم من 
ب��ن��اء م�����ض��رية م��ه��ن��ي��ة ن��اج��ح��ة يف 

قطاع ال�ضتدامة.
ومتا�ضياً مع اأهداف الأمم املتحدة 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة امل�������ض���ت���دام���ة واأه�������داف 
الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 
 2071 الإم����������������ارات  وم�����ئ�����وي�����ة 

ياأتي  م�ضدر”  لتاأ�ضي�س”   15
اإطاق حملة “مل�ضتقبٍل م�ضتدام” 
لاحتفاء مبا حققته ال�ضركة من 
اإجن��ازات مهمة �ضاهمت يف تعزيز 
املكانة الرائدة لدولة الإمارات يف 

قطاع الطاقة املتجددة العاملي.
القت�ضادية  ال��ت��ح��دي��ات  ورغ�����م 
ب�ضبب  ال����ع����امل  ي���واج���ه���ه���ا  ال���ت���ي 
ان��ت�����ض��ار ج��ائ��ح��ة “ ك��وف��ي��د - 19 
موا�ضلة  “م�ضدر”  ا�ضتطاعت   “
ارتفعت  ف���ق���د  ال����اف����ت  من����وه����ا 
القدرة الإنتاجية مل�ضاريع الطاقة 
فيها  ت�������ض���ارك  ال����ت����ي  امل����ت����ج����ددة 
“م�ضدر” باأكرث من ال�ضعف على 
مدى العامني املا�ضيني وذلك من 
11 جيجاواط  اإىل  4 جيجاواط 
الكهرباء  ل��ت��وف��ري  ي��ك��ف��ي  م���ا  اأي 
لأك����رث م���ن 4 م��اي��ني م��ن��زل يف 
حني تبلغ القيمة الإجمالية لهذه 

امل�ضاريع 19.9 مليار دولر.
الرحمي  جميل  حم��م��د  واأو����ض���ح 
ل�ضركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
يف  ال�����ض��رك��ة  جن���اح  اأن  “م�ضدر” 
الإنتاجية  ال��ق��درة  وزي����ادة  النمو 
امل�ضتهدفة  امل�ضتويات  يتجاوز  مبا 
ال�ضركة  التزام  م��دى  يعك�س  اإمن��ا 
املالكة مبادلة لا�ضتثمار وتفاين 
ك�����وادره�����ا ح�����ول ال����ع����امل وم����دى 
ت�ضارع وترية عملية التحول التي 
ال��ط��اق��ة بف�ضل  ي�����ض��ه��ده��ا ق��ط��اع 
اجل���ه���ود امل��ت��وا���ض��ل��ة ل�����دول مثل 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة التي 
مت��ت��ل��ك روؤي����ة وا���ض��ح��ة م��ن اأجل 
على  وحت��ر���س  اأف�����ض��ل  م�ضتقبل 
دفع عجلة التنمية امل�ضتدامة اإىل 
جانب تنامي اجلدوى القت�ضادية 

لتقنيات الطاقة النظيفة.
ت�ضاهم حالياً  “م�ضدر”  اإن  وقال 
تنت�ضر  دع��م جمتمعات حملية  يف 
ح���ول  دول�������ة   30 م����ن  اأك�������رث  يف 
تو�ضيع  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع   .. ال���ع���امل 
العمل  وموا�ضلة  م�ضاريعنا  نطاق 
ا�ضتدامة  اأكرث  على بناء م�ضتقبل 
“م�ضدر”  ول�������دى  ل���ل���ج���م���ي���ع«. 
خمتلف  يف  تنت�ضر  ب��ارزة  م�ضاريع 
اأن���ح���اء ال��ع��امل وت�����ض��م��ل “حمطة 
حمطة  اأول  اجلندل”  دوم�������ة 
لطاقة الرياح على م�ضتوى املرافق 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  اخل���دم���ي���ة 
يف  نوعها  من  والأك���رب  ال�ضعودية 

منطقة ال�ضرق الأو�ضط.
ائتاف  املحطة  تطوير  وي��ت��وىل 

الفرن�ضية  ال�ضركة  تقوده  �ضركات 
رينوبلز”  اف  دي  “اي  ال���رائ���دة 
و�ضت�ضاهم املحطة عند ت�ضغيلها يف 
بالكهرباء  منزل  األ��ف   70 تزويد 
وت��ف��ادي اإط���اق 885 األ���ف طن 
الكربون  اأك�����ض��ي��د  ث���اين  غ���از  م���ن 

�ضنوياً.
ويف اإطار م�ضاعيها لتو�ضيع نطاق 
 .. العامل  م�ضتوى  على  اأن�ضطتها 
املا�ضي  ال��ع��ام  “م�ضدر”  ق��ام��ت 
اأ�ضرتاليا  يف  ا�ضتثماراتها  ب���اأوىل 
حيث ا�ضتحوذت على ح�ضة بن�ضبة 
حتويل  م��ن�����ض��اأة  يف  امل���ائ���ة  يف   40
م�ضتوى  على  طاقة  اإىل  النفايات 

املرافق اخلدمية.
اكتمال  ب��ع��د  امل��ن�����ض��اأة  و���ض��ت��ت��م��ك��ن 
 300 بنائها من معاجلة ح��وايل 
النفايات  م���ن  ���ض��ن��وي��اً  ط���ن  األ����ف 
األف   30 اإىل  ي�ضل  وم��ا  البلدية 

طن من املواد ال�ضلبة.
الإنتاجية  ال��ق��درة  زي���ادة  وب��ه��دف 
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  مل�����ض��اري��ع��ه��ا 
ح�ضة  على  “م�ضدر”  ا�ضتحوذت 
50 يف املائة من حمفظة م�ضاريع 
الطاقة  جم�����ال  يف  ا���ض��ت��ث��م��اري��ة 
النظيفة ت�ضل قدرتها الإجمالية 
وذل�����ك  ج�����ي�����ج�����اواط   1.6 اإىل 
بال�ضراكة مع “اي دي اف رينوبلز 

اأمريكا ال�ضمالية«.
ثمانية  باملجمل  املحفظة  وت�ضم 
م�����ض��اري��ع وف����رت اأك����رث م��ن األفي 
الطاقة  ق��ط��اع  يف  ع��م��ل  وظ��ي��ف��ة 
يف  و�ضت�ضاهم  الأمريكي  النظيفة 
ت��ف��ادي اإط����اق اأك����رث م��ن ثاثة 
مايني طن مرتي من غاز ثاين 

اأك�ضيد الكربون �ضنوياً.
عام  يف  “م�ضدر”  دخ���ل���ت  ك���م���ا 
2020 �ضوق منطقة جنوب �ضرق 
اآ���ض��ي��ا م��ن خ���ال ت��وق��ي��ع اتفاقية 
طاقة  حم����ط����ة  اأول  ل���ت���ط���وي���ر 
يف  ع��ائ��م��ة  كهرو�ضوئية  �ضم�ضية 
تبلغ  اإنتاجية  ب��ق��درة  اإندوني�ضيا 
تعترب  وال���ت���ي  م���ي���ج���اواط   145
املنطقة  يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأك������رب 
مقاطعة  يف  املحطة  ب��ن��اء  و�ضيتم 

جاوة الغربية باإندوني�ضيا.
العام  ه���ذا  “م�ضدر”  وت��وا���ض��ل 
تعزيز حمفظة م�ضاريعها لت�ضمل 
اأ���ض��واق��اً ج���دي���دة، ف��ق��د اأع��ل��ن��ت يف 

“م�ضدر” تر�ضيخ مكانتها كوجهة 
ل��اب��ت��ك��ار وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، حيث 
ا�ضتقبلت يف يناير 2021 الدفعة 
حممد  جامعة  طلبة  م��ن  الأوىل 

بن زايد للذكاء ال�ضطناعي.
ك��م��ا وا���ض��ل��ت امل��ن��ط��ق��ة احل����رة يف 
املزيد  ا�ضتقطاب  م�ضدر  مدينة 
حالياً  ت�ضم  حيث  ال�ضركات  م��ن 

اأكرث من 900 �ضركة.
اأط��ل��ق��ت �ضركة  اآخ����ر  م���ن ج��ان��ب 
املا�ضي  ال��ع��ام  القاب�ضة  اأب��وظ��ب��ي 

�ضهر يناير املا�ضي عن م�ضروعها 
ا�ضتحوذت  حيث  بولندا  يف  الأول 
حمطتني  يف   50% ح�ضة  ع��ل��ى 

لطاقة الرياح يف بولندا.
ك��م��ا اأع���ل���ن���ت ال�����ض��رك��ة اأي�������ض���اً يف 
ال�����ض��ه��ر ذات����ه ع��ن ت��وق��ي��ع مذكرة 
اف  دي  “اي  ���ض��رك��ة  م���ع  ت��ف��اه��م 
الفر�س  ل���ض��ت��ك�����ض��اف  رينوبلز” 
املتجددة  الطاقة  املتاحة يف قطاع 
الدولة  جهود  ودع��م  اإ�ضرائيل  يف 
ل���ت���ح���ق���ي���ق اأه�����داف�����ه�����ا اخل���ا����ض���ة 

بالطاقة النظيفة.
ووقعت “م�ضدر” يف �ضهر مار�س 
املا�ضي مذكرة تفاهم مع حكومة 
الفيدرالية  اإث��ي��وب��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 
م�ضاريع  لتطوير  الديقراطية 
اإجمالية  ب��ق��درة  �ضم�ضية  ط��اق��ة 
وبنية  م���ي���ج���اواط   500 ت��ب��ل��غ 
يف  ب��ه��ا  اخل��ا���ض��ة  لل�ضبكة  حت��ت��ي��ة 

مواقع متعددة باإثيوبيا.
امل�ضروع  م�ضدر  مدينة  وتوا�ضل 
الرائد ل�ضركة  امل�ضتدام  العمراين 

العاملي  ب��ل��دان اجل��ن��وب  ل��ل��م��ع��ار���س وال��ف��ن��ان��ني م��ن خمتلف 
بلدان  من  املعار�س  م�ضاهدة  فر�ضة  للزوار  املعر�س  �ضيتيح 
وفل�ضطني  لبنان  مثل  اآ�ضيا  و�ضرق  وجنوب  الأو���ض��ط  ال�ضرق 
والفلبني  وفيتنام  والهند  وتركيا  ال�ضعودية  العربية  واململكة 
الأفريقية  القارة  اأنحاء  بارز من خمتلف  اإىل ح�ضور  اإ�ضافة 
عرب معار�ٍس من م�ضر واإثيوبيا وغانا وكينيا واملغرب وتون�س 
اإىل جانب م�ضاركة ت�ضعة معار�س من اإمارة دبي واأخرى من 

مراكز فنية عاملية معروفة وواعدة.
البوابة  و يقام احل��دث يف موقع م�ضيد خ�ضي�ضا حتت مبنى 
معايري  اأع��ل��ى  ي��راع��ي  العاملي”  امل���ايل  دب��ي  “مركز  يف  املميز 
كوفيد- جائحة  ملكافحة  الح��رتازي��ة  والإج����راءات  ال�ضامة 

القيا�ضي  الجتماعي  التباعد  اإج����راءات  جانب  ف��اإىل   .  19
جمموعة  املعر�س  يطبق  للم�ضاركني  املنتظمة  والفحو�ضات 
ال�ضتيعابية  القدرة  لإدارة  الوقائية  الإج��راءات  من  اإ�ضافية 
للموقع و�ضمانا لتوفري بيئة اآمنًة ومرنة للم�ضاركني والزوار 

على حٍد �ضواء .
و�ضاعات  املعر�س  اأي��ام  الإج��راءات اجلديدة متديد  وتت�ضمن 
 Art Dubai« دب������ي«  “اآرت  ت��ط��ب��ي��ق  واإط��������اق  ع��م��ل��ه 
مقدما  ال��زي��ارة  �ضاعات  حتديد  ل��ل��زوار  يتيح  ال��ذي   »App
امل�ضتجدات والأخبار  اأح��دث  الدخول والط��اع على  ل�ضمان 
املعرو�ضة وبرامج  امل�ضاركة والأعمال  املعار�س  والتعرف على 

الفعاليات.

•• دبي-وام 

بداأ معر�س “اآرت دبي 2021” اأم�س ا�ضتقبال زواره مبوقعه 
اأبريل  م��ن  الثالث  وحتى  العاملي  امل��ايل  دب��ي  مبركز  اجل��دي��د 

اجلاري .
املا�ضي  29 مار�س  افتتح يف  ال��ذي  “اآرت دبي”  يعد معر�س 
و بح�ضور  ال��ع��امل  ال��ك��ربى يف  الفنية  امل��ع��ار���س  م��ن  واح����دا 
يف  رائ���دا  معر�ضا   50 ومب�����ض��ارك��ة   2021 ع��ام  يف  �ضخ�ضي 
اأنحاء  بلداً من خمتلف   31 واملعا�ضرة من  الفنون احلديثة 

العامل.
ف��ع��ل��ي��ة وت�ضويقية  ب��ت��وف��ري م��ن�����ض��ة  ال��ت��زام��ه  وت���اأك���ي���دا ع��ل��ى 

الإمارات تغري واقع الطاقة بامل�ضاريع العمالقة .. وتعزز ريادتها يف مواجهة حتديات املناخ •• اأبوظبي- وام 

ت��وا���ض��ل دول���ة الإم�����ارات جهودها 
التوجهات  م��واك��ب��ة  يف  ال���ري���ادي���ة 
العاملية ملواجهة حتدي تغري املناخ، 
الطاقة  قطاع  تاأثري  منطلق  ومن 
يف هذا امللف فقد اعتمدت الدولة 
العماقة  امل�����ض��اري��ع  م��ن  ال��ع��دي��د 
التي توؤهلها للو�ضول قبل غريها 
مواءمة  اإىل  امل��ن��ط��ق��ة  دول  م���ن 

املعايري العاملية ذات ال�ضلة.
وتلفت الإمارات اأنظار العامل اإليها 
امل�ضاريع  م���ن  ف���ري���دة  مب��ج��م��وع��ة 
الطاقة  ك���م���ح���ط���ات  ال���ع���م���اق���ة 
ال����ن����ووي����ة ال�������ض���ل���م���ي���ة وحم���ط���ات 
ال��ط��اق��ة ال�����ض��م�����ض��ي��ة، اإ���ض��اف��ة اإىل 
حم����ط����ات ال���ت���ح���ل���ي���ة وم�������ض���اري���ع 
اإىل  وحتويلها  ال��ن��ف��اي��ات  معاجلة 
مبادراتها  ع����ن  ف�������ض���ًا  ط����اق����ة، 
الكربونية  الن���ب���ع���اث���ات  خل��ف�����س 
القت�ضادية  الأن�ضطة  عن  الناجم 

مبختلف اأنواعها.
الرائدة  امل�����ض��اري��ع  ت��ل��ك  واأ���ض��ه��م��ت 
اأهم  اأح��د  يف حتويل الإم���ارات اإىل 
الاعبني الإقليميني والدوليني يف 
هذا امللف احليوي، وهو ما ترجمته 
اإىل  الإم��ارات يف ت�ضدير جتربتها 
واملناطق حول  ال��دول  العديد من 
ملقر  ل�ضت�ضافتها  اإ�ضافة  ال��ع��امل، 
املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة 
“اإرينا«. واأعلنت المارات عن رفع 
�ضقف م�ضاهماتها الوطنية يف زيادة 
معدلت خف�س النبعاثات يف كافة 
القطاعات القت�ضادية و�ضوًل اإىل 
حتقيق انخفا�س بن�ضبة 23.5% 
يعادل  م���ا  وه����و   ،2030 ع����ام  يف 
بنحو  لانبعاثات  مطلقاً  خف�ضاً 

70 مليون طن.
وت�����اأت�����ي ال���ع���دي���د م����ن امل�����ب�����ادرات 
وامل�����ض��اري��ع ال��وط��ن��ي��ة ل��ت��دع��م هذا 
م�ضروع  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  ال���ه���دف 
�ضركة  ب��ني  امل�����ض��رتك  “الريادة” 

حيث  ال��ع��امل  م�ضتوى  على  واح���د 
 5000 الإنتاجية  ق��درت��ه  �ضتبلغ 
 2030 ب��ح��ل��ول ع����ام  م���ي���ج���اوات 
مليار   50 اإىل  ت�ضل  با�ضتثمارات 

درهم.
املرحلة  اك���ت���م���ال  ع���ن���د  وي���ت���وق���ع 
تنفذه  ال���ذي  املجمع  م��ن  ال��راب��ع��ة 
يكون  اأن  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة 
تخزين  م�������ض���روع���ات  اأك�������رب  م����ن 
ملدة  ال��ع��امل  م�ضتوى  على  الطاقة 
15 �ضاعة ما ي�ضمح بتوافر الطاقة 
لنحو  ال�ضاعة  م��دار  على  النظيفة 
خف�س  م���ع  م�����ض��ك��ن   320،000
النبعاثات  م��ن  ط��ن  مليون   1.6

الكربونية �ضنويا.
و�ضاهمت م�ضاريع الطاقة ال�ضم�ضية 
الإماراتية يف خف�س تكلفة الطاقة 
طرُح  �ضجل  حيث  عاملياً  امل��ت��ج��ددة 
م��ن��اق�����ض��ة امل��رح��ل��ة اخل��ام�����ض��ة من 

حمطة  ت����وف����ر   2019 ع������ام  يف 
“نور اأبوظبي” للطاقة ال�ضم�ضية 
من  م����ي����ج����اواط  نحو1.177 
لتغطية  ت��ك��ف��ي  ال���ت���ي  ال���ك���ه���رب���اء 
احتياجات 90 األف �ضخ�س، ويتيح 
اإنتاجها  زي���ادة  امل�����ض��روع لأب��وظ��ب��ي 
م��ن ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة واحل���د من 
ا�ضتخدام الغاز الطبيعي يف توليد 
الكهرباء، الأمر الذي ي�ضاعد على 
جعل الطاقة اأكرث ا�ضتدامة وكفاءة 
الكربونية  الن���ب���ع���اث���ات  وي���ق���ل���ل 
لاإمارة مبقدار مليون طن مرتي 
اإزال��ة 200  �ضنوياً، وهو ما يعادل 

األف �ضيارة من �ضوارعها.

- جممع حممد بن ر��سد..
اآل  را���ض��د  ب��ن  ويعد جممع حممد 
اإمارة  يف  ال�ضم�ضية  للطاقة  مكتوم 
دب���ي الأك�����رب م���ن ن��وع��ه يف موقع 

ال��ظ��ف��رة للطاقة  مل�����ض��روع حم��ط��ة 
امل�ضتقلة  الكهرو�ضوئية  ال�ضم�ضية 
 2 الإنتاجية  قدرته  �ضتبلغ  ال��ذي 
ال��ك��ه��رب��اء �ضتورد  ج��ي��ج��اواط م��ن 
وكهرباء  مياه  �ضركة  اإىل  جميعها 

الإمارات.
الت�ضغيل،  ح��ي��ز  دخ���ول���ه���ا  وع���ن���د 
كهربائية  ط��اق��ة  امل��ح��ط��ة  ���ض��ت��ول��د 
األ��ف منزل   160 يقارب  ملا  كافية 
اأن���ح���اء ال���دول���ة، ومن  يف خم��ت��ل��ف 
املتوقع اأن ت�ضاهم املحطة بتخفي�س 
انبعاثات غاز ثاين اأك�ضيد الكربون 
يف اأبوظبي باأكرث من 2.4 مليون 
يعادل  م��ا  اأي  �ضنوياً؛  م��رتي  ط��ن 
األ��ف �ضيارة   470 اإزال��ة ما يقارب 

من الطرقات.

- نور �أبوظبي..
لها  التجاري  الت�ضغيل  ب��دء  ومنذ 

5600 ميجا  التام  الت�ضغيل  عند 
من   25% ي���ع���ادل  م���ا  اأي  وات، 
الكهرباء،  م��ن  ال��دول��ة  احتياجات 
دوًرا  امل���������ض����روع  ه������ذا  و�����ض����ي����وؤدي 
الطاقة  م�ضادر  تنويع  يف  اأ�ضا�ضًيا 
كبرية  كمية  و���ض��ي��وف��ر  ال��دول��ة  يف 
وال�ضركات  ل��ل��م��ن��ازل  ال��ط��اق��ة  م��ن 
م��ع تقليلها  وامل��ن�����ض��اآت احل��ك��وم��ي��ة 
الدولة،  يف  ال��ك��رب��ون��ي��ة  للب�ضمة 
للمحطة،  ال��ت��ام  الت�ضغيل  ف��ب��ع��د 
من املتوقع اأن حتدرّ من النبعاثات 
 21 ب��واق��ع  ال��دول��ة  يف  الكربونية 
م��ل��ي��ون ط��ن ���ض��ن��وي��اً وال��ت��ي تعادل 
����ض���ي���ارة من  م��ل��ي��ون   3.2 اإزال�������ة 

الطرقات.

- حمطة �لظفرة..
يف دي�ضمرب املا�ضي اأعلنت اأبوظبي 
اإجن���از �ضفقة مت��وي��ل ناجحة  ع��ن 

»اأدنوك«  الوطنية  اأبوظبي  برتول 
الكربون  لل���ت���ق���اط  و»م���������ض����در« 
نطاق  على  وتخزينه  وا�ضتخدامه 
امل�ضروع  ي�ضتخدم  ح��ي��ث  جت����اري، 
املنبعث  الكربون  اأك�ضيد  ثاين  غاز 
م���ن م�����ض��ن��ع »ح���دي���د الإم��������ارات«، 
الأكرب من نوعه يف دولة الإمارات، 
الغاز  ع��ن  كبديل  حقنه  اأج���ل  م��ن 
النفط  حقول  يف  بال�ضوائل  امل�ضبع 

يف اأبوظبي لتعزيز اإنتاجه.
وك���ان���ت اأدن�������وك ق���د اأع������دت خطة 
اأك�ضيد  ث���اين  لل��ت��ق��اط  ط��م��وح��ة 
عملياتها،  ع���ن  ال���ن���اجت  ال���ك���رب���ون 
ب��ا���ض��ت��خ��دام ت��ق��ن��ي��ات م��ن اجليلني 
مبا  فعالية  اأك��رث  والثالث  ال��ث��اين 
ي��ل��ب��ي زي������ادة مب���ق���دار ���ض��ت م���رات 
اأك�ضيد  ث����اين  غ����از  ا����ض���ت���خ���دام  يف 
ا�ضتخا�س  ل���ت���ع���زي���ز  ال����ك����رب����ون 
النفط ..وتخطط اأدنوك للتقاط 
5 م��اي��ني ط��ن م��ن ث��اين اأك�ضيد 
مليون   250 ���ض��ن��وي��اً  ال���ك���رب���ون 
قبل  ي��وم��ي��اً  قيا�ضية  مكعبة  ق���دم 
امل�ضاريع  وت��ت��ع��د   .2030 ع����ام 
التي  ال��ع��م��اق��ة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأن�ضاأتها الإمارات يف اإطار جهودها 
ال��ط��اق��ة، والتي  ل��ت��ن��وي��ع م�����ض��ادر 
التجارب  اأب�����رز  لإح�����دى  ح��ول��ت��ه��ا 
وتلقي  الإط�������ار،  ه����ذا  ال��ع��امل��ي��ة يف 
الإم����������ارات يف هذا  اأن����ب����اء  وك����ال����ة 
ال��ت��ق��ري��ر ال�����ض��وء ع��ل��ى اأب����رز تلك 

امل�ضاريع.

- حمطة بر�كة..
للطاقة  ب����راك����ة  حم���ط���ة  ت�����ض��ك��ل 
اأحد  منطقة  يف  ال�ضلمية  النووية 
تاأثرياً �ضمن جهود  امل�ضاريع  اأكرث 
الدولة، ويوفر امل�ضروع مبفاعاته 
 APR1400 املتقدمة   الأربعة 

»م�ضدر« تطلق احلملة العاملية مل�ضتقبل م�ضتدام

اآل  جممع ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
دبي  يف  ال�ضم�ضية  للطاقة  مكتوم 
الإنتاج  لوحدِة  الأقل عاملياً  الكلفَة 
يف 2019، والتي مل تتجاوز 1.7 
ال�ضاعة،  يف  وات  كيلو  ل��ك��ل  �ضنت 
م�ضروع  ���ض��ج��ل   2020 وخ�����ال 
منطقة  يف  ال�����ض��م�����ض��ي��ة  ال���ط���اق���ة 
الظفرة تكلفة انتاج اكرث انخفا�ضاً 
حيث مل تتجاوز 1.35 �ضنتاً لكل 

كيلو وات يف ال�ضاعة.
الم����ارات جمموعة من  وات��خ��ذت 
اخل����ط����وات لإ�����ض����راك امل��ج��ت��م��ع يف 
اإنتاج الطاقة من م�ضادر متجددة، 
ومياه  كهرباء  هيئة  اأطلقت  حيث 
التي  دبي”  “�ضم�س  م��ب��ادرة  دب��ي 
تهدف اإىل ت�ضجيع اأ�ضحاب املنازل 
وامل�����ب�����اين ع���ل���ى ت���رك���ي���ب ل���وح���ات 
الكهرباء  ت��ن��ت��ج  ك���ه���رو����ض���وئ���ي���ة، 
وربطها  ال�ضم�ضية،  ال��ط��اق��ة  م��ن 
وا���ض��ت��خ��دام��ه��ا داخ����ل امل���ب���اين مع 

حتويل الفائ�س اإىل �ضبكة.
وزارة  اأع��ل��ن��ت  ن��ف�����ض��ه  الإط������ار  ويف 
 2016 ع����ام  ن��ه��اي��ة  يف  ال���ط���اق���ة 
الهيئة  م��ع  بالتعاون  قيامها،  ع��ن 
الحت������ادي������ة ل���ل���ك���ه���رب���اء وامل�����ي�����اه، 
لل�ضكان  ي�����ض��م��ح  ق���ان���ون  ب����اإع����داد 
اخلا�ضة  وال�����ض��رك��ات  وامل��وؤ���ض�����ض��ات 
باإنتاج الكهرباء با�ضتخدام الطاقة 
تركيب  ط���ري���ق  ع����ن  ال�����ض��م�����ض��ي��ة 
الألواح الكهرو�ضوئية على ا�ضطح 

املباين اخلا�ضة بهم.
وقد تزامن ذلك كله مع الهتمام 
ب�ضورة خا�ضة بتح�ضني اإنتاج النفط 
ا�ضتخدام  ك��ف��اءة  وبتعزيز  وال��غ��از، 
ا�ضتهاكها  وت���ر����ض���ي���د  ال���ط���اق���ة 
متنوعة  جم���م���وع���ة  خ������ال  م����ن 
م���ن ال���ت���داب���ري ك��ال��ت��وع��ي��ة ورب���ط 
القت�ضادية   ب��الآل��ي��ة  ال�ضتهاك 

الأدوات  وا�ضتخدام  ال�ضرائح  نظام 
امل���ر����ض���دة ل���ض��ت��ه��اك ال��ط��اق��ة يف 

خمتلف القطاعات.
ويف جهود حتلية املياه اأعلنت �ضركة 
اأبوظبي لطاقة امل�ضتقبل )م�ضدر( 
ر�ضمياً   2015 نوفمرب  �ضهر  يف 
مل�ضروعها  الت�ضغيلية  املرحلة  ب��دء 
املياه بالعتماد  التجريبي لتحلية 
امل��ت��ج��ددة مبنطقة  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى 
بطاقة  اأب���وظ���ب���ي،  يف  “غنتوت” 
اإنتاجية تبلغ حوايل 1500 مرت 
مكعب من املياه يومياً، مع خف�س 

كمية الطاقة بن�ضبة 40%.

- حتويل �لنفايات..
منظومة  الإم���������������ارات  وط����������ورت 
م���ت���ك���ام���ل���ة مل����ع����اجل����ة ال���ن���ف���اي���ات 
اإن�ضاء  ع��رب  ط��اق��ة،  اإىل  وحتويلها 
املتخ�ض�ضة  املحطات  من  العديد 
يف هذا املجال، مثل م�ضروع مركز 
منطقة  يف  النفايات  ملعاجلة  دب��ي 
قدرته  �ضت�ضل  ال����ذي  ال���ور����ض���ان، 
من  ط���ن���اً   5،666 م��ع��اجل��ة  اإىل 
التي  ال�ضلبة  ال��ب��ل��دي��ة  ال��ن��ف��اي��ات 
ل  ُتنِتجها اإمارة دبي يومياً و�ضُيحوَّ
من  ط�����ٍن   1،900،000 ن���ح���و 
النرّفايات �ضنوياً اإىل طاقة متجددة 
املحلية  ال��ك��ه��رب��اء  �ضبكة  ���ض��ُت��غ��ذي 
اقة  بنحو 200 ميغاواط من الطرّ

النظيفة.
“م�ضدر”  �ضركتي  تنفذ  ب��دوره��ا 
املتجددة،  الطاقة  يف  املتخ�ض�ضة 
اإدارة  يف  اخل�����ربة  ذات  و”بيئة” 
النفايات م�ضروعا ملعاجلة ما يزيد 
ع��ن 37.5 ط��ن م��ن ال��ن��ف��اي��ات يف 
ال�ضاعة لتوليد 30 ميجا وات من 
تعمل  كذلك  الكهربائية،  الطاقة 
والبيئة على  املناخي  التغري  وزارة 
ملعاجلة  منوذجية  حمطة  ت�ضغيل 
واإنتاج  ال�ضلبة  البلدية  النفايات 
الوقود البديل منها بقدرة اإنتاجية 

ت�ضل اإىل 300 األف طن �ضنوياً.
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الفجر الريا�ضي

 تنطلق اليوم اجلمعة يف متام ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا مناف�ضات بطولة اأبوظبي 
جراند �ضام للجوجيت�ضو مب�ضاركة نخبة لعبي العامل امل�ضنفني وامل�ضنفات من 
52 دولة مبختلف القارات، يف كل الأوزان لاأحزمة البنف�ضجي والبني والأ�ضود 

بالغني واأ�ضاتذة.
األف   225 قدرها  مالية  جوائز  اجلوجيت�ضو  ملحرتيف  اأبوظبي  رابطة  ور�ضدت 
دولر للفائزين باملراكز الأوىل يف البطولة التي �ضتقام على مدار يومي 2 و3 
اأب�ضطة يف �ضالة   3 500 لع��ب ولع��ب��ة، على  م��ن  م��ا يقرب  اأب��ري��ل مب�ضاركة 

جوجيت�ضو اأرينا مبدينة زايد الريا�ضية بالعا�ضمة اأبوظبي.
اأبوظبي جراند  اأبوظبي هي املحطة الرابعة والأخ��رية من جولت  وتعد جولة 
اأقيمت اجلولت  التوايل، حيث  على  ال�ضاد�س  للعام  ال�ضاد�ضة  ن�ضختها  �ضام يف 
اأغ�ضط�س  يف  الأمريكية  املتحدة  بالوليات  ميامي  من  كل  يف  املا�ضية  الثاث 
2020، ثم مو�ضكو برو�ضيا  نوفمرب  يف  بالربازيل  جانريو  دي  وريو   ،2020
منت�ضف مار�س 2021. �ضمن �ضل�ضلة البطولت التي تنظمها رابطة اأبوظبي 
ملحرتيف اجلوجيت�ضو حول العامل والتي ت�ضل ل 80 بطولة كل عام. وتكت�ضب 

جولة اأبوظبي جراند �ضام اأهمية ا�ضتثنائية ل� 3 اأ�ضباب اأولها عدد النقاط التي 
3000 نقطة ي�ضتفيد  الأول والتي تبلغ  باملركز  الفائز  يح�ضل عليها الاعب 
يف  النقاط  من  ن�ضبة  اأك��رب  وهي  الرابطة،  لاعبي  ال�ضنوي  الت�ضنيف  يف  منها 
ب�  بطولة واحدة بالت�ضاوي مع جولة ريو دي جانريو جراند �ضام، ومبا يزيد 
ومو�ضكو. وثانيها اأنها �ضتت�ضمن على حفل  ميامي  جولتي  عن  نقطة   1000
تكرمي الاعبني امل�ضنفني الأوائل يف بطولت رابطة اأبوظبي للمحرتفني ملو�ضم 
املناف�ضات يوم ال�ضبت، وثالثها اأنها اأف�ضل اإعداد  ختام  مع   2021 –  2020
للم�ضاركة يف احلدث العاملي الأبرز الذي يليها مبا�ضرة على ال�ضالة نف�ضها وهو 
بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�ضو التي �ضتقام خال الفرتة من 6 اإىل 
9 اأبريل اجلاري. وتوجه �ضعادة عبد املنعم الها�ضمي رئي�س الحتادين الآ�ضيوي 
والإماراتي النائب الأول لرئي�س الحتاد الدويل للجوجيت�ضو بال�ضكر والتقدير 
اأعلى  تطبيق  للم�ضاهمة يف  اأبوظبي،  الدولة وحكومة  املخت�ضة يف  اإىل اجلهات 
الاعبني ووقايتهم،  للحفاظ على  الح��رتازي��ة  الإج���راءات  معايري اجل��ودة يف 
ق�ضة  اإىل  العاملي  ال�ضحي  التحدي  الإم���ارات جنحت يف حتويل  اأن  اإىل  م�ضريا 

جناح، من خال توجيهات قيادتها الر�ضيدة، وجهود خط الدفاع الأول، والتزام 
اأهلها واملقيمني فيها.

واأو�ضح الها�ضمي اأن �ضل�ضلة جولت اأبوظبي جراند �ضام للجوجيت�ضو وبطولت 
اإىل  احلياة  ع��ودة  يف  �ضاهمت  ال��ق��ارات،  خمتلف  يف  للمحرتفني  اأبوظبي  رابطة 
ريا�ضة اجلوجيت�ضو، ويف تعافيها بعد التوقف باأ�ضرع وقت، واأن اللجنة املنظمة 
اأعاد  يح�ضب لها التطبيق الأمثل ل��اإج��راءات الح��رتازي��ة يف كل اجل��ولت مبا 
لفرتة  ال�ضلبية  ال��ت��اأث��ريات  م��ن  وقلل  بالبطولت،  امل�ضاركة  يف  لاعبني  الثقة 
اأ�ضماء  اأب��رز  بها. وم��ن  ال��دول نظرا لظروف الغ��اق  الن�ضاط يف بع�س  توقف 
اأك��دوا م�ضاركتهم يف مناف�ضات احلزامني  الذين  امل�ضاهري يف عامل اجلوجيت�ضو 
الأ�ضود والبني الاعبون فران�ضي�ضكو جونا�س اأندرادي، وهياجو جورج، ولوكا�س 
ودييجو  منفردي،  علي  والبحريني  �ضاجيورو،  ولياو  �ضوزا،  وجابريل  بينهريو، 
باتو باتي�ضتا، وا�ضنب ماثي�ضني، وتياجو ما�ضيدو، وكاديو كال�ضان�س، وجوتريي 
وردزني�ضكي،  واأدام  لجن��ك��ر،  وت��وم��ي  ب���راز،  واي���زاك  كانوتو،  وج��اي��ي  باربو�ضا، 
وباتريك جوديو، وجوتنربج برييرا، ووال�س كو�ضتا. والاعبات بريندا لري�ضا، 

واإليانا كاروين، واريادين اأوليفيريا، واأنا رودريجيز، وبيرتي�ضا مي�ضكيتا، ولري�ضا 
بايز، ولويزا مونتريو، وجوليا بو�ضر، وجابرييل بي�ضانها، وكيندل ريوزينج.

وبدوره اأكد طارق البحري مدير رابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�ضو اأن الاعبني 
الحرتازية  الإج���راءات  لكافة  وخ�ضعوا  اأبوظبي  العا�ضمة  اإىل  بالفعل  و�ضلوا 
املنعزلة" الفقاعة"، مبجرد  املنطقة  الفور لنظام  واأنهم خ�ضعوا على  املعتمدة، 
و�ضولهم اإىل املطار، حيث مت نقلهم يف حافات لفندق البطولة املعتمد واملعقم، 
والذي ي�ضم �ضالت تدريب، كما خ�ضعوا لإجراءات الوزن الر�ضمية �ضباح اأم�س 
اخلمي�س يف �ضالة جوجيت�ضو اأرينا ويف املكان نف�ضه اأجريت لهم فحو�ضات م�ضحة 
الأنف، والتي �ضتجرى لهم ب�ضكل دوري قبل وخال اأيام بطولة اأبوظبي العاملية 
ملحرتيف اجلوجيت�ضو. ويناف�س على جوائز الأف�ضل يف الت�ضنيف الدويل للمو�ضم 
اجلاري ببطولت رابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�ضو كل من هياجو جورج يف 
وزن حتت 62 كجم، وليوناردو �ضاجورو يف وزن 69 كجم، واأدم وردزنيك�ضي يف 
وزن حتت 94 كجم، والاعبات اأماندا كانوتو يف وزن 55 كجم، ولري�ضا بايز يف 

وزن حتت 62 كجم، ويارا نا�ضيمنتو يف وزن حتت 95 كجم.

مب�ساركة جنوم من 52 دولة

بطولة اأبوظبي جراند �ضالم للجوجيت�ضو تنطلق اليوم 

اختتام بطولة اأكادميية فاطمة بنت مبارك لرماية ال�ضيدات

اختتمت اأكاديية فاطمة بنت مبارك 
اأم�������س الأول  ال��ن�����ض��ائ��ي��ة،  ل��ل��ري��ا���ض��ة 
فاطمة  اأكاديية  بطولة  مناف�ضات 
لل�ضيدات يف  ل��ل��رم��اي��ة  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
على  اأقيمت  والتي  الثانية،  ن�ضختها 
مدار �ضهر كامل، بالتعاون مع نادي 
الفر�ضان  ومنتجع  للرماية  كراكال 
اأقيمت  وال��ت��ي  ال�����دويل،  ال��ري��ا���ض��ي 
امل�ضلحة،  ال����ق����وات  ���ض��ب��اط  ب���ن���ادي 
الدولية  وامل���ع���اي���ري  ال���ق���واع���د  وف����ق 
والجراءات الحرتازية املعتمدة من 
اجلهات املخت�ضة بالدولة، مب�ضاركة 
والهواة  املحرتفات  من  رامية   44
تاأهل منهن 20 �ضيدة، وتناف�ضن يف 
مرحلة النهائيات مل�ضافة 20 مرتا.

���ض��امل احل�ضرمي  ���ض��ل��وى  ومت��ك��ن��ت 

باإحراز  الأول  ب��امل��رك��ز  ال���ف���وز  م���ن 
ثم ت�ضاوت النقاط على  نقطة،   87
نقطة   85 بنتيجة  ال���ث���اين  امل���رك���ز 
لتتم ح�ضم النتجية من خال �ضوط 
هند  ف��ي��ه  ح��ل��ت  ملتناف�ضتني  اإ����ض���ايف 
بعد  الثاين  باملركز  اجلنيبي  حممد 
املركز  ثم يف  نقطة   89 اأن ح�ضدت 
التي  الظاهري  ال�ضيد  الثالث هدى 

جمعت 84 نقطة.
الراميات  على  املناف�ضات  واقت�ضرت 
فما  �ضنة   16 ع��م��ر  م��ن  امل��واط��ن��ات 
مالية  ج��وائ��ز  تخ�ضي�س  ومت  ف���وق، 
للفائزات  األف درهم   15 جمموعها 

باملراكز الثاث الأوىل.
ووف�����رت الأك���ادي���ي���ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
ومنتجع  ل��ل��رم��اي��ة  ك����راك����ال  ن�����ادي 

املعدات  الدويل،  الريا�ضي  الفر�ضان 
املنظمة  اللجنة  والذخائر وحر�ضت 
الأمان  وقواعد  تفا�ضيل  �ضرح  على 
النهائية  ب��ال��ل��وائ��ح  يتعلق  م��ا  وك���ل 
ل�ضمان  امل��ن��اف�����ض��ة  ان����ط����اق  ق���ب���ل 
من  ك��ل  وق��ام��ت  للجميع.  ال�ضامة 
والدكتورة  املن�ضوري  ناعمة  �ضعادة 
جمل�س  ع�ضوتا  ال��ه��اج��ري،  اأمنيات 
مبارك  بنت  فاطمة  اأكاديية  اإدارة 
للريا�ضة الن�ضائية بتتويج الفائزات، 
واأكدتا اأن م�ضاركة ال�ضيدات يف مثل 
كبري  ب�ضكل  ت�ضاهم  الفعاليات  ه��ذه 
وممار�ضة  ال�ضحية  الثقافة  ن�ضر  يف 
ورفع  اأن��واع��ه��ا،  مبختلف  ال��ري��ا���ض��ة 
وه���و  وال����ت����ح����دي،  امل���ن���اف�������ض���ة  روح 
م����ا ي��ع��ك�����س اأه����������داف الأك����ادي����ي����ة 

اأر����س  ع��ل��ى  تطبيقها  حت����اول  ال��ت��ي 
امل��ج��ت��م��ع. وق��ال��ت �ضعادة  ال��واق��ع يف 
هذا  ت��واج��د  "اإن  املن�ضوري:  ناعمة 
ال����ع����دد ال���ك���ب���ري م����ن ال�������ض���ي���دات يف 
الظروف  ه���ذه  يف  ال��ث��ان��ي��ة  الن�ضخة 
امل���راأة  ع��زي��ة  يعك�س  ال�ضتثنائية، 
الإم������ارات������ي������ة، وي����ع����د دل�����ي�����ًا على 
التي  الأك��ادي��ي��ة  جناحات  ا�ضتمرار 
العديد  اأك��رب يف  لها ح�ضور  �ضيكون 
املحلية  وامل�ضابقات  ال��ري��ا���ض��ات  م��ن 
يتنا�ضب  ومب��ا  والدولية،  املجتمعية 
املجتمع  يف  ال�ضيدات  اهتمامات  مع 
واجلن�ضيات،  الأعمار  اختلفت  مهما 
ل  ج���زءاً  الريا�ضة  م��ن خ��ال جعل 
اليومي  م���ن من���ط احل���ي���اة  ي��ت��ج��زاأ 
ممار�ضة  ع�����رب  ومت���ك���ي���ن���ه���ن  ل���ه���ن 

الن�����ض��ط��ة ال��ري��ا���ض��ي��ة امل��ق��دم��ة من 
على  ي��ح��ر���س  دوؤوب  ع��م��ل  ف���ري���ق 
للمراأة  وال��دع��م  امل�ضاندة  كل  توفري 
املجتمعية  ال��ق��ي��م  وغ���ر����س  وت��ع��زي��ز 
للجيل اجلديد". وبدورها اأو�ضحت 
الدكتورة اأمنيات الهاجري اأن هناك 
الريا�ضة  ت�ضعى  ا�ضرتاتيجياً  هدفاً 
الن�ضائية الإماراتية اإىل حتقيقه، من 
خال ت�ضجيع املراأة على ممار�ضتها. 
وقالت: "نحر�س من خال عملنا يف 
الأكاديية على زيادة عدد الأن�ضطة 
الن�ضائية يف املجتمع، وتو�ضيع قاعدة 
الإجنازات الوطنية مع الرتكيز على 
و���ض��ع ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات ال��ع��م��ل التي 
تعزز قدرات املراأة الإماراتية، لإثبات 
ذاتها، وحتقيق النجاح على خمتلف 

املزروعي،  عبيد  وع��رب  الأ�ضعدة". 
للرماية  كراكال  لنادي  العام  املدير 
الذي  الكبري  بالنجاح  �ضعادته  ع��ن 
املثمر  وال��ت��ع��اون  ال��ب��ط��ول��ة،  حققته 

نكون  ب��اأن  للغاية  "�ضعداء  ..وق���ال: 
الريا�ضي  ال��ت��ع��اون  ه���ذا  م��ن  ج����زءا 
م���ن خ��ال��ه م�ضاركة  ن�����ض��ه��د  ال����ذي 
ال�ضيدات، وهو ما يعك�س  كبرية من 

بتكاتف  اإل��ي��ه  و�ضلنا  ال���ذي  ال��ت��ق��دم 
الريا�ضية  ال��ث��ق��اف��ة  لن�ضر  اجل��ه��ود 
واعتمادها  امل��ج��ت��م��ع،  يف  ال��ن�����ض��ائ��ي��ة 

كاأ�ضلوب حياة".

•• دبي -الفجر

التا�ضع  الأ�ضبوع  مواجهات  اجلمعة  اليوم  م�ضاء  تنطلق   
ع�ضر مل�ضابقة دوري الدرجة الأوىل باقامة ثاث مباريات ، 
حيث ي�ضت�ضيف نادي العروبة مبلعبه نادي م�ضايف ال�ضاعة 
17:45، ويحل نادي م�ضفوت �ضيفاً على نادي العربي ، 
التعاون على ملعب  نادي  نادي احلمرية مع  يلتقي  فيما 

احلمرية ، وُتلعب املباراتان ال�ضاعة 17:50.
غد  يوم  م�ضاء  ع�ضر  التا�ضع  الأ�ضبوع  مباريات  وُت�ضتكمل 
نادي  يواجه  الأوىل  املباراة  يف   ، مباراتني  باإقامة  ال�ضبت 
دبا نادي الذيد على ملعب الذيد ، ويف الثانية ي�ضت�ضيف 
نادي الإمارات مبلعبه نادي دبا احل�ضن ، وُتلعب املباراتان 

ال�ضاعة 17:45.
 34 امل�ضابقة بر�ضيد  ويت�ضدر نادي العروبة قمة جدول 

، يليهما  ال��ب��ط��ائ��ح )ث��ان��ي��اً(  ب��ف��ارق الأه�����داف ع��ن  نقطة 
الإمارات )ثالثاً( 33 نقطة ، ودبا )رابعاً( 25 نقطة ، دبا 
 19 )���ض��اد���ض��اً(  ال��ع��رب��ي   ، 24 نقطة  احل�ضن )خ��ام�����ض��اً( 
 ، )���ض��اب��ع��اً(  18 نقطة ح��ل احل��م��ري��ة  وب��ر���ض��ي��د   ، نقطة 
نقطة   16 )تا�ضعاً(  م�ضفوت  يليهما   ، )ثامناً(  والتعاون 
، والذيد )اأحد ع�ضر( وله  15 نقطة  ، وم�ضايف )عا�ضراً( 

نقطتان.

ثالث مواجهات يف انطالق الأ�ضبوع
 الـ 19 لدوري الدرجة الأوىل اليوم

ال��ي��وم اجل��م��ع��ة، من  ال����دوري الإ���ض��ب��اين،  ب��ط��ول��ة  ت�ضتاأنف 
اأتلتيكو  فيها  ي�ضعى  والتي   ،29 جديد، مبواجهات اجلولة 
اأقرب  مع  النقاط  ف��ارق  وتو�ضيع  �ضدارته،  لتعزيز  مدريد 
اأ�ضبوع واحد  ماحقيه بر�ضلونة وريال مدريد، وذلك قبل 

من اآخر مواجهة كا�ضيكو بينهما هذا املو�ضم.
بعد التوقف الدويل مل�ضاركة املنتخبات يف الت�ضفيات املوؤهلة 
حالة  �ضتكون  كيف  معرفة  انتظار  ويف   ،2022 مل��ون��دي��ال 
"الليغا"  تعود  لأنديتهم،  العودة  عقب  الدوليني  الاعبني 
كاأ�س  نهائي  اأي�ضاً  و�ضي�ضاركها  جديد،  من  امل�ضهد  لت�ضدر 
ملك اإ�ضبانيا 2020 الذي �ضيجمع بني اأتلتيك بلباو وريال 
�ضو�ضييداد، ال�ضبت املقبل، وذلك قبل اأن يتواجها من جديد 
يف "الليغا" يف ال�ضابع من نف�س ال�ضهر. و�ضيحل "الأتلتي" 

خالها  �ضي�ضعى  ق��وي��ة،  م��واج��ه��ة  يف  اإ�ضبيلية  على  �ضيفاً 
الفوز، وتو�ضيع  نقطة( لتحقيق   66( "الروخيبانكو�س" 
نقطة(،   62( بر�ضلونة  الو�ضيف،  مع  نقاط  الأرب���ع  ف��ارق 
وال�ضت نقاط مع "امللكي" )60 نقطة(، كما �ضي�ضعى اأي�ضاً 
الفريق الأندل�ضي )55 نقطة( �ضاحب املركز الرابع، للفوز 
الفارق  لتقلي�س  يتعرث  اأن  اآم��ا  "املريينغي"  وماحقة 
�ضعب  اختبار  مبثابة  امل��ب��اراة  و�ضتكون  نقطتني.  اإىل  معه 
حيث  ���ض��ي��م��ي��وين،  دي��ي��غ��و  م��درب��ه  ق��ي��ادة  ل�"الأتلتي" حت��ت 
ملعبه  على  لانت�ضار  حتقيقاً  فريق  اأف�ضل  ثاين  �ضيواجه 
ال�11  �ضاحب  "الروخيبانكو�س"  بعد  م��ب��اري��ات(   10(
انت�ضاراً، والذي متكن اأي�ضاً من حجز بطاقة التاأهل املبا�ضرة 

للن�ضخة اجلديدة لدوري الأبطال "2022-2021"

»الأتلتي« ي�ضعى حل�ضم ال�ضدارة يف املنعطف الأخري من »الليغا«

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 
اإعالن عزل  - بوا�شطة الكاتب العدل 

برقم املحرر 2021/10074
املعلن : مر�ضيه غام علي - اأفغان�ضتانية اجلن�ضية 

و اأحمل بطاقة هوية رقم)784193606375989(
 العنوان : ال�ضارقة - املجاز 3 - الهاتف : 0524570007

املعلن اإليه : حممد ر�ضا نادري حممد نا�ضر - اأفغان�ضتاين اجلن�ضية 
العنوان : ال�ضارقة - املجاز 3 - هاتف : 0529977755

املو�ضوع : عزل جميع الوكالت
اإ�ضارة اىل املو�ضوع اعاه فانني اعلمك باأنني الغيت جميع الوكالت ال�ضادرة مني لك، و 
امل�ضدق عليها من ال�ضيد الكاتب العدل ، وعما لن�س املادة : )955( من قانون املعامات 
املدنية رقم : )5( ل�ضنة :)1985( و املعدل بالقانون رقم : )1( ل�ضنة : )1987(. لذلك: 
فاإنني اأعلنك مبوجبه بعزلك من جميع الوكالت اعتبارا من يوم ت�ضلمك هذا الإعان.  فاإن 

كان لديك اأي اعرتا�س على ذلك يرجى اتباع ال�ضبل القانونية
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ ت�����اري�����ك�����وا 
اثيوبيا   ، هيلي�ضو  ت��ادي�����ض��ى 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
)EP5928881( - يرجى 
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�ضفارة 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
ف��������ق��������د امل����������دع����������و/م����������رمي 
اثيوبيا   ، ت����وف����ى  ج������ودان������ا 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
يرجى   )EP4063073(
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�ضفارة 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
ف����ق����د امل������دع������و/ ب����ريت����وك����ان 
اثيوبيا   ، دان��ي��ل  مينجي�ضتو 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
)EP5940601( - يرجى 
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�ضفارة 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 383
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ عبداهلل علي عبداهلل حممد ا�ضماعيل - اجلن�ضية : الإمارات، 
�ضهيل  حممد  ال�ضيد/  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
بارفيز نور حممد - اجلن�ضية : بنغادي�س ، يف الرخ�ضة امل�ضماة )النجوم والقمر لتجارة الغاز(  
تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )785280( ال�ضادرة من دائرة التنمية الإقت�ضادية 
بال�ضارقة. تعديات اخرى : تغيري ال�ضكل القانوين من )موؤ�ض�ضة فردية( اىل )وكيل خدمات(. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 384

البيع  املغرب اجلن�ضية ترغب يف   ، بوقاع  ال�ضيدة/ حف�ضه  بان  ليكن معلوما للجميع 
عبداملنعم  جال  روؤى  اىلال�ضيدة/  وذلك   %100 البالغة  ح�ضتها  كامل  عن  والتنازل 
للتجميل(  اجلميلة  املروج  )�ضالون  امل�ضماة  بالرخ�ضة  اجلن�ضية  ال�ضودان   ، ح�ضن 
التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة   )769601( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باإمارة  تاأ�ض�ضت 

الإقت�ضادية بال�ضارقة. تعديات اخرى : ليوجد. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  
على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س 

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 385

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ حممد ت�ضليم عامل مول حممد عبداملال مول - اجلن�ضية : 
بنغادي�س ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة )100%( وذلك اىل ال�ضيد/ راجو 
بهيان حممد ت�ضاليم اهلل - اجلن�ضية : بنغادي�س ، يف الرخ�ضة امل�ضماة )حممد ت�ضليم لت�ضليح 
الجهزة الكهربائية واملكيفات( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )604585( ال�ضادرة 

من دائرة التنمية الإقت�ضادية بال�ضارقة.  تعديات اخرى : 
�ضان  ل�ضنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�س 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار 
اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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خرج منتخبا الإمارات والكويت اللذان يثان دول اخلليج يف بطولة حمدان بن 
را�ضد الدولية لأ�ضحاب الهمم للري�ضة الطائرة مبك�ضب الحتكاك و احل�ضول 
على اخلربة الدولية، خال املناف�ضات التي تقام حاليا ب�ضالة مكتوم بن حممد 
اآل  را�ضد  بن  حممد  بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  رعاية  حتت  الأهلي  �ضباب  بنادي 
مكتوم رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي مب�ضاركة 127 لعبا ولعبة من 29 دولة 

يتناف�ضون يف 19 م�ضابقة.
اليومني  الفئات خ��ال  اأي من  الفوز يف  الكويت  و  الإم���ارات  ومل يحقق لعبو 
الأول والثاين واكتفوا باكت�ضاب خربة الحتكاك الدويل، واحلافز على تطوير 
را�ضد اجلاف  الكويتي  توما�س على  الفرن�ضي  فاز  بينما  امل�ضتقبل،  امل�ضتوى يف 

الأوكرانية ال�ضابة  على  الأوىل  امل�ضنفة  منا�س  والهندية   ،19-21 و   ،8-21
اأوك�ضانا 2-1 بنتيجة 21-14، و 19-21، و 21-17 بعد اأن قدمت الاعبة 
الأوكرانية مباراة كبرية واأرهقت البطلة الهندية يف العديد من فرتات املباراة 

لتوؤكد اأنها م�ضروع بطلة.
وظهر الفرن�ضي لوكا�س بطل العامل احلائز على ذهبيتي كوريا 2017 و�ضوي�ضرا 
2019 يف احلدث يف اإطار ا�ضتعداده خلو�س حتدي " باراأوملبية " طوكيو من 

دبي بعد تاأهله للنهائيات.
ك���ان ال��ب��ط��ل ال��ف��رن�����ض��ي ق��د ت��ع��ر���س حل����ادث ���ض��ري ت�ضبب ل��ه يف اإع���اق���ة بقدمه 
م�ضريته  "الإرادة" و"الهمة" ليوا�ضل  ب�  الأزم��ة  تخطي  يف  جنح  لكنه  اليمنى 

بالتواجد يف ن�ضخة دبي  واأع��رب لوكا�س عن فخره واعتزازه  الريا�ضية بنجاح. 
الإمارات،  بطولت  يف  امل�ضاركة  على  ال�ضديد  حر�ضه  اإىل  م�ضريا  الثالث،  للعام 
وو�ضف تنظيم بطولة بطولة حمدان بن را�ضد الدولية لأ�ضحاب الهمم للري�ضة 
الطائرة بالحرتايف . من ناحيته اأكد ثاين جمعة بالرقاد رئي�س اللجنة املنظمة 
بها بطولة  التي حظيت  الدولية  الإ���ض��ادات  اأن  الهمم  ف��زاع لأ�ضحاب  لبطولت 
اآخر على  اآل مكتوم -طيب اهلل ث��راه- دليل  املغفور له ال�ضيخ حمدان بن را�ضد 
عطائه الذي مل يتوقف لأ�ضحاب الهمم ب�ضفة عامة و العمل الإن�ضاين ب�ضفة 
خا�ضة، م�ضريا اإىل اأن الفقيد قدم الكثري لنادي دبي لأ�ضحاب الهمم منذ عام 

رحيله. وحتى   1992

الن�ضخة  ه��ذه  دول جديدة يف  اأن ظهور  " اإل  "كورونا  " برغم جائحة   : وق��ال 
وتواجد القارات اخلم�س ممثلة يف البطولة يعترب مك�ضبا كبريا، اإ�ضافة اإىل اأن 
"اأ�ضحاب  اإرادة  دليا على  يعد  امل�ضابقات  العديد من  الفني يف  امل�ضتوى  ارتفاع 
جلنة  رئي�س  الفنية  اللجنة  ع�ضو  الفا�ضي  ح�ضن  اهلل  عبد  اأك���د  و  الهمم". 
املنتخبات باللجنة الباراملبية الإماراتية اأن من �ضمن اأهداف م�ضاركة منتخبنا 
مع  الحتكاك  اكت�ضاب  ع��رب  جيدة  ق��اع��دة  تكوين  اأج��ل  م��ن  بال�ضباب  الهتمام 
مدار�س خمتلفة يف مثل البطولت العاملية.. م�ضريا اإىل اأن جلنة املنتخبات ت�ضعى 
من اأجل تهيئة الاعبني للتواجد يف البطولة الباراأوملبية الآ�ضيوية لل�ضباب التي 

�ضتقام هذا العام بالبحرين.

ينظم نادي اأبوظبي للريا�ضات ال�ضراعية واليخوت �ضباق "�ضاحة" للبواني�س 
ال�ضراعية الذي يقام اليوم مبدينة املرفاأ �ضمن فعاليات الن�ضخة الثانية ع�ضرة 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  تنظمه  الذي  البحري  الظفرة  مهرجان  من 

الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي.
وي�ضارك يف ال�ضباق 50 بانو�ضاً �ضراعياً ور�ضد نادي اأبوظبي للريا�ضات ال�ضراعية 
الأول  باملراكز  األف درهم جوائز مالية للم�ضاركني والفائزين   450 واليخوت 

بهدف حتفيزهم على امل�ضاركة والتواجد يف هذه ال�ضباقات الرتاثية الأ�ضيلة.
انت�ضار  من  للحد  املتبعة  الحرتازية  الإج���راءات  وفق  ال�ضباق  مناف�ضات  وتقام 
و�ضهدت  املا�ضية  ال�ضباقات  اتباعها خال  التي مت  نف�ضها  كورنا، وهي  فريو�س 

التزام اجلميع بتلك التدابري الوقائية.

�ضمن  ال�ضراعي"  "اأبوظبي  ينظمه  ال��ذي  ال��راب��ع  ه��و  "�ضاحة"  �ضباق  ويعد 
43 قدماً  22 قدماً، وم��روج لفئة  �ضباقات جنانة لفئة  الظفرة بعد  مهرجان 
من  جمموعة  ال��ن��ادي  ينظم  اآخ��ر  جانب  من  ال��رتاث��ي.  والتجديف  والتفري�س 
اأي�ضاً  "ريجاتا" �ضمن فعاليات املهرجان  �ضباقات التجديف ال�ضراعي احلديث 
اإدارة  رئي�س جمل�س  الرميثي  اأحمد ثاين مر�ضد  واأع��رب  وتقام غدا وبعد غد. 
بالنجاحات  البالغة  �ضعادته  عن  واليخوت  ال�ضراعية  للريا�ضات  اأبوظبي  نادي 
التي يحققها مهرجان الظفرة البحري ب�ضكل عام، و�ضباقات الرتاث البحري 
نف�ضه  الوقت  واللتزام يف  الجتهاد  على  للجميع  ال�ضكر  ب�ضكل خا�س، موجهاً 
اأن ال�ضحة وال�ضامة هما الهدف  اإىل  العامة، م�ضرياً  ، للحفاظ على ال�ضحة 

الأهم يف ظل اإقامة مثل هذه الفعاليات.

مناف�ضات »�ضالحة« للبواني�س ال�ضراعية يف 
مهرجان الظفرة البحري تنطلق اليوم

اخلربة الدولية اأهم مكا�ضب الإمارات و الكويت يف بطولة حمدان بن را�ضد للري�ضة الطائرة

اإطار  اأطلقت " رابطة املحرتفني " برنامج "كاأ�س اخلم�ضني" يف 
للمباراة النهائية لكاأ�س  احلملة الإعامية والرتويجية متهيداً 
اخلليج العربي املقررة يوم 9 اأبريل اجلاري على ملعب ال�ضارقة 

بني الن�ضر و�ضباب الأهلي.
وي���ق���دم الإع����ام����ي حم��م��د ج��ا���ض��م ال���ربن���ام���ج ال�����ذي ي��ت��م بثه 
ع��رب م��ن�����ض��ات راب��ط��ة امل��ح��رتف��ني م��ن خ���ال م��واق��ع التوا�ضل 
الجتماعي، وي�ضت�ضيف نخبة من الإعاميني واملحللني الفنيني 
حيث ا�ضت�ضاف يف احللقة الأوىل الإعامي حممد اجلوكر، فيما 

الفني  املحلل  غ��راب  مطر  حممد  الثانية  احللقة  يف  ي�ضت�ضيف 
ح�ضن  الإع��ام��ي  الثالثة  احللقة  ويف  الريا�ضية،  دب��ي  قنوات  يف 
اجل�ضمي. وا�ضتوحى الربنامج عنوانه من �ضعار املباراة النهائية 
الدولة  احتفالت  �ضمن  اإطاقه  مت  ال��ذي  اخلم�ضني"،  "كاأ�س 
بالعام اخلم�ضني على التاأ�ضي�س، ويتميز الربنامج باأ�ضلوبه ال�ضيق 
واخلارج عن الروتني خال مدة زمنية لعدة دقائق، يتم خالها 
باملباراة  اخل��ا���ض��ة  اجل��وان��ب  ك��اف��ة  ال�����ض��ي��وف يف  اآراء  ا���ض��ت��ط��اع 
املرتقبة  للمباراة  املتوقع  والتحليل  الفنية  والتوقعات  النهائية، 

به يف  اأكرث الفرق ف��وزاً  بني الن�ضر حامل اللقب و�ضباب الأهلي 
اإطاقه  مع  كبري  بتفاعل  الربنامج  حظي  و  الح���رتاف.  ع�ضر 
الفعل مع  ردود  و  امل�ضاهدات  ن�ضيبا كبريا من  ونال  الأول  اأم�س 
زيادة احلما�س لدى اجلماهري ترقباً للموعد املرتقب يف املباراة 
النهائية. يذكر اأن رابطة املحرتفني، اأطلقت منذ مطلع الأ�ضبوع 
العد  حملة  اإط��ار  يف  الرتويجية  الفعاليات  من  العديد  اجل��اري 
ال��ت��ن��ازيل م��ن اأج���ل ن��ه��ائ��ي ك��اأ���س اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ع��رب خمتلف 

من�ضاتها التفاعلية.

•• دبي-الفجر

ث��اث م��ف��اج��اآت  م��ن ال��ع��ي��ار الثقيل  
احلبتور  ت��ن�����س  ب���ط���ول���ة  ���ض��ه��دت��ه��م 
ودعت  حيث  لل�ضيدات  "اجلديدة" 
الأوىل  امل�ضنفة  زه��و  ل��ني  ال�ضينية 
وامل�ضنفة  البطولة  على  ال��ف��ردي  يف 
خ�ضرت  اأن  بعد  العامل  على   103
ع��ل��ى ي��د لع��ب��ة م��غ��م��ورة ه��ي لعبة 
دايخمان  ف��ون  كاثيكا  ليخنت�ضتاين 
وامل�����ض��ن��ف��ة 248 ع��ل��ى ال���ع���امل  بعد 
و28  �ضاعة  ا�ضتمرت  ق��وي��ة  م��ب��اراة 
دقيقة وانتهت مبجموعتني نظيفتني 
ثاثة  مقابل  اأ�ضواط  �ضتة  وبنتيجة 
اأ�ضواط  ثاثة  مقابل  اأ�ضواط  و�ضتة 
ك��م��ا خ��رج��ت ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ة ليزيل 
ك���ريخ���وف امل�����ض��ن��ف��ة ال��ث��ال��ث��ة على 
الفردي وال�175 على العامل على يد 
امل�ضنفة  كو�ضتوفا  الي�ضتا  البلغارية 
م���ب���اراة  ب���ع���د  ال����ع����امل  ع���ل���ى   228
دقيقة  و24  ���ض��اع��ة  ن��ح��و  ام���ت���دت 
وبنتيجة  ن��ظ��ي��ف��ت��ني  ومب��ج��وع��ت��ني 
و�ضبعة  �ضوطني  مقابل  اأ�ضواط  �ضتة 
لعنة  وك���ان  خم�ضة  م��ق��اب��ل  اأ����ض���واط 

فازت  اأن  بعد  اأ�ضابتها  قد  الفراعنة 
على امل�ضرية �ضاندرا �ضمري يوم  اأول 

اأول اأم�س .
ال��ث��ال��ث��ة ف��ه��ي خ�ضارة  امل��ف��اج��اأة  اأم����ا 
الزوجي امل�ضنف ثانيا على البطولة 
واملكون من الربيطانية ايدن �ضيلفا 
واجلورجية اكاترين جورجودز على 
المريكية  ال��ذي ي�ضم  ال��زوج��ي  ي��د 
اأمينة بكتا�س والربيطانية تارا مور 

بالن�ضحاب .
وتوا�ضل امل�ضنفة الرابعة يف الفردي 
����ض���ن���ج���ور �ضق  الأوك�����ران�����ي�����ة داري��������ا 
فوزها  بعد  ال�����ض��دارة  نحو  طريقها 
ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل على 
انتيدنوفا  ج����وزال  ال��ك��ازاخ�����ض��ت��ان��ي��ة 
جمموعة  م���ق���اب���ل  مب���ج���م���وع���ت���ني 
واح�������دة وب��ن��ت��ي��ج��ة ث���اث���ة ا����ض���واط 
م��ق��اب��ل ���ض��ت��ة و���ض��ت��ة م��ق��اب��ل �ضوط 

واح���د و���ض��ت��ة م��ق��اب��ل ارب��ع��ة ا�ضواط 
بعد مباراة ا�ضتمرت �ضاعتني وخم�س 
املتاأهلة  البيارو�ضية  وف��ازت  دقائق 
فالرييا  الرو�ضية  على  هاتوكا  يوليا 
�ضانتياخ مبجموعتني مقابل ل �ضيء 
وبنتيجة �ضبعة ا�ضواط مقابل خم�ضة 

و�ضتة ا�ضواط دون رد .
اأم���ا ن��ت��ائ��ج ب��اق��ي م��ب��اري��ات الزوجي 
امل�ضنف  ال�������زوج�������ي  ف��������از  ف������ق������دة  
ال��ث��اين ع��ل��ى ال��ب��ط��ول��ة وامل���ك���ون من 
والرو�ضية  داليينا  انا  الكازاخ�ضتانية 
�ضوفيا لن�ضر على الزوجي الهندي 
بهارمو�س  ه����وم����ريا  ي�����ض��م  ال������ذي 
دون  مبجموعتني  بهامريي  وبريا 
مقابل  ا����ض���واط  ���ض��ت��ة  وب��ن��ت��ي��ج��ة  رد 
���ض��وط واح���د و���ض��ت��ة ا���ض��واط مقابل 
���ض��وط اي�����ض��ا  ب��ع��د م���ب���اراة �ضريعة 

ا�ضتمرت خم�ضني دقيقة .

�لبطولة  يديرون  حكما   14
الفني  امل����دي����ر  ال����ع����اين  ل���ي���ث  اأك�������د 
للبطولة اأن البطولة احلالية �ضوف 
ت�ضهد حتول كبريا يف ت�ضنيف الكثري 
من الاعبات الاتي �ضتح�ضلن على 

ن��ق��اط خ���ال ه���ذه امل�����ض��ارك��ة منوها 
يديرون  دول��ي��ا  ح��ك��م��ا   14 ان   اىل 
ب��ي��ن��ه��م الم���ري���ك���ي وليد  ال��ب��ط��ول��ة 
والتون�ضي  ال�ضل  اللبناين  �ضمعان 
حممد طاهر �ضقرون واملغربي عادل 
حكام  ث����اث  ج���ان���ب  اىل  ح��م��ري��ت��ي 
اليزابيث  ه���ن  رو���ض��ي��ا  م���ن  ���ض��ي��دات 
اىل   بال�ضافة  واليزابيث  واكاترينا 
من  وج��م��ي��ع��ه��ن  خ��ط��وط  ح��ك��ام   8

الناث .
المريكي  ف����ان  م���ع���روف  ه���و  وك���م���ا 
التحكيم  ���ض��ل��ك  ب����داأ  ���ض��م��ع��ان  ول��ي��د 
ال�ضارة  على  ح�ضل  ثم   1995 ع��ام 
الدولية عام 2005 و�ضارك يف اإدارة 
بطولت احلبتور منذ عام 2002 و 
التون�ضي حممد �ضقرون حا�ضل على 
و�ضبق   2012 ع��ام  الدولية  ال�ضارة 
له امل�ضاركة يف حتكيم بطولة حتدي 
وقتها  وك���ان   2009 ع���ام  احل��ب��ت��ور 
ماعب  اأرب��ع��ة  والآن  فقط  ملعبان 
رائ���ع���ة اأم����ا امل��غ��رب��ي ح��م��ري��ت��ي فاإنه 
ي�ضارك يف حتكيم بطولت  اأول مرة 
احلبتور رغم اأنه حا�ضل على ال�ضارة 

الدولية منذ عام 2010 .

»املحرتفني« تطلق برنامج »كاأ�س اخلم�ضني« يف حملة العد 
التنازيل لنهائي كاأ�س اخلليج العربي

ثالث مفاجاآت من �لعيار �لثقيل يف تن�س �حلبتور 

امل�ضنفتان الأوىل والثالثة والزوجي امل�ضنف ثانيا يودعن البطولة 

•• اأبوظبي-الفجر

الرتبية  مركز  مدير  علي  اآل  عبداهلل  ع�ضام  العقيد  ت��وج 
املهام  قطاع  فريق  اأبوظبي   ب�ضرطة  ال�ضرطية  الريا�ضية 
اخلا�ضة  لفوزه باملركز الأول يف بطولة  التجديف الثابت 
يثلون  ف��رق   8 م��رتات مب�ضاركة  كيلو   5 مل�ضافة  �ضيدات 

القطاعات ال�ضرطية. 
اأم  واأقيمت  البطولة  يف �ضالة peak fitness بحديقة 
�ضرطة  ع��ام  قائد  درع معايل  ، �ضمن   باأبوظبي  الإم���ارات 
اأبوظبي للتفوق الريا�ضي للمو�ضم 2020-2021  وفاز  

قطاع املوارد الب�ضرية باملركز الثاين، وح�ضل قطاع �ضوؤون 
الثالث.     وا�ضاد مدير مركز  املركز  الأم��ن واملنافذ على 
والفنية  البدنية  باللياقة  ال�ضرطية  الريا�ضية  الرتبية 
، موؤكداً  املت�ضابقات  املميز بني  الريا�ضي  التناف�س  ب��روح   
الريا�ضية  لأهميتها يف  لاأن�ضطة  ال�ضرطية  القيادة  دعم 
رفع اللياقة  للمنت�ضبني واملنت�ضبات والروح املعنوية العالية 
ال�ضرطي والأمني.  العمل  اإيجابيا على  بيئة  مما ينعك�س 
واأكد  اهتمام �ضرطة اأبوظبي بالرتقاء مبنظومة الريا�ضة 
النتائج  حتقيق  على  املنت�ضبني  ك��اف��ة  وحتفيز  وت�ضجيع 

املتميزة وامل�ضاركة يف خمتلف البطولت الريا�ضية.

»املهام اخلا�ضة« تفوز باملركز الأول  
ببطولة  التجديف الثابت لل�ضيدات
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  ال�شماء           
ت��ع��ل��ن دائ����رة حم��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة ب����اأن امل���دع���وة / م��ن��ال عبداهلل 
م�ضمى  تعديل  بطلب  تقدمت   ، الطنيجي  دروي�����س  عبدالرحمن 
اأ�ضقائها  ولأ�ضماء  دروي�س( ل�ضمها  )بن  اىل  )دروي�س(  ال�ضهرة من 
/ جا�ضم وعمر واأمل ، لتكون ا�ضماوؤهم بعد التعديل/ منال وجا�ضم 
  ، الطنيجي  دروي�س  بن  ابناء / عبداهلل عبدالرحمن   ، واأم��ل  وعمر 
وان من له م�ضلحة يف العرتا�س ان يتقدم خال خم�ضة ع�ضر يوما 

من تاريخ العان امام ق�ضم ال�ضهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
  قا�شي حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية
 حممد مدحت �شكري

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13205 بتاريخ 2021/4/2 
 اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 322/2021/243 ا�شتئناف عقاري  
مو�ضوع الإ�ضتئناف : اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 845/2018  عقاري كلي 

والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب.   
طالب الإعان : حممد عبداهلل ر�ضيد القي�ضى  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف

املطلوب اإعانه : 1- بري�ضكوت للو�ضاطة العقارية  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف �ضده.
جمهول حمل الإقامة 

بالدعوى رقم 2018/845 عقاري كلي.  ال�ضادر  ا�ضتاأنف احلكم  : قد  الإع��ان  مو�ضوع 
بقاعة  �ضباحا   10.00 ال�ضاعة   2021/4/8 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�ضه  لها  وح���ددت 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  يثلكم  من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه  بعد  عن  التقا�ضي 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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 )1674 رق��م  ، )رخ�ضة  ح��رة  ح  منطقة  م  م  الو�ضط  ال�ضرق  العاملية  تيك  �ضايرب   / �ضركة 
، دبي دول��ة المارات   54934 ، املنطقة احل��رة ملطار دبي ، �س ب  ب����  مدينة دبي  والكائنة 
ال�ضركة   ه��ذه  ترغب  دب��ي،   ملطار  احل��رة  املنطقة  �ضلطة  ل��دى  واملرخ�ضة    ، املتحدة  العربية 
املذكورة يف اعان قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�ضطة جمل�س الإدارة يف اإجتماعه الذي 

عقد بتاريخ  2018/5/8 ب�ضاأن اغاق وحل ال�ضركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�ضركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خال 15 يوما من تاريخ هذا العان عن طريق الربيد امل�ضجل او 

الت�ضال ب : جوليا اأوفر 
ال�ضادة / �ضايرب تيك العاملية ال�ضرق الو�ضط - م م ح 

�س ب : 33675  ، دبي - دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 97143091019+  

J.Ofer@taylorwessing.com :  الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�ضعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�شعار ت�شفية
Date 02/ 4/ 2021  Issue No : 13205

Case File
Real Estate Summary 344/2021/18

Details of service by publication
To the defendants
1- Imal Jandal 2- Zakirullah Jandal - Unknown place of residence
Whereas the palintiff Aqaar Corporation
Represented by/Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
Filed the case against you which subject is à claim to order the defendant to 
pay an amount of (AED 504289), the charges, the expenses, the attorney's 
fees and the interest of 12 % from the claim until the full payment. The 
hearing of Sunday 11-04-2021 at 10:00 AM on the online court hearing was 
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself 
or your legal attorney and you have to submit the memos or documents you 
have to the court three days at least prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي -الفجر

د�ضنت رابطة املحرتفني الإماراتية 
الربنامج  م����ن  الأوىل  امل���رح���ل���ة 
وبناء  ل��دع��م  املخ�ض�س  التدريبي 
الكوادر  ل��دى  التعليمية  ال��ق��درات 
الأن���دي���ة ع��رب دورات  الإداري������ة يف 
اأف�ضل  م���ع  مت��ا���ض��ي��اً  م��ت��خ�����ض�����ض��ة 
املمار�ضات العاملية، يف اإطار جهودها 
لارتقاء بكافة عنا�ضر كرة القدم 
خطتها  وف��ق  لتطويرها  وال�ضعي 
ال�ضرتاتيجية 2030، وا�ضتكماًل 
للربنامج التعليمي ملوظفي الأندية 
الذي مت نفذته الرابطة على مدار 

ال�ضنوات الثاث املا�ضية.
ومت تخ�ضي�س املرحلة الأوىل من 
التنفيذيني  للمديرين  الربنامج 
يف الأن���دي���ة، ال��ذي��ن ان��خ��رط��وا يف 
ب���رن���ام���ج ت��خ�����ض�����ض��ي م���ك���ون من 
توجيه  وج��ل�����ض��ات  عملية  ور����ض���ات 
واإر�ضاد مهني ي�ضتمر ملدة 8 اأ�ضابيع 
الربنامج  اأن  ع��ل��م��اً  ب��رن��ام��ج،  ل��ك��ل 

ي�ضتهدف العاملني يف عدة وظائف 
التنفيذيني،  امل���دي���ري���ن  ت�����ض��م��ل: 
مديري  الب�ضرية،  امل���وارد  مديري 
ال���ت�������ض���وي���ق، وم�����دي�����ري الإع�������ام 
بالأندية،  الجتماعي  والتوا�ضل 
جميع  ت���غ���ط���ي���ة  ت����ت����م  اأن  ع����ل����ى 
الوظائف الإدارية بحلول 2025، 
وتدريب  وظيفي  دليل  توفري  م��ع 

خمت�س للتعيينات اجلديدة.
ت�ضهد  ال���ت���ي  ال����������دورات  وت�����ض��ع��ى 
للمديرين  الأوىل  امل���رح���ل���ة  يف 
مهاراتهم  تنمية  اإىل  التنفيذيني، 
اإن�ضاء وتنفيذ  اأجل  وخرباتهم من 
خ��ط��ة ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ل���ن���ادي كرة 
ال��ق��دم اخل��ا���س ب���ه، ح��ي��ث �ضيوفر 
ه�������ذا ل����ك����ل ن���������اٍد جم����م����وع����ة من 
الأه��داف طويلة املدى التي يكن 
ودوري  املوظفني  جلميع  توفر  اأن 
امل��ح��رتف��ني و���ض��وًح��ا ب�����ض��اأن اجتاه 
وفقا  ت��ط��وره  و  ال���ن���ادي  م�ضتقبل 

لروؤية الرابطة 2030 .
ت�ضميم  الأوىل  امل��رح��ل��ة  و���ض��ه��دت 

دل��ي��ل ث��ن��ائ��ي ال��ل��غ��ة خ��ا���س باملهام 
تو�ضيعه  مت  وال����ذي  وامل�����ض��وؤول��ي��ات 

بعد ذلك من خال جل�ضتني تعتمد 
على نظام التوجيه والإر�ضاد، وبناًء 

مت  الأ�ضا�ضية،  املعلومات  هذه  على 
ا  ت�ضميم التوجيه امل�ضمم خ�ضي�ضً

باأهداف  الأندية  لكل من موظفي 
ل��ل��غ��اي��ة ليتم  حم�����ددة ووا����ض���ح���ة 

الإر�ضاد،  نهاية  بحلول  حتقيقها 
التدريب،  الفرتة  ط��وال  اأن��ه  علماً 
من  املمار�ضات  اأف�ضل  توفري  يتم 
قبل ا�ضت�ضاريني عامليني رائدين يف 

�ضناعة كرة القدم العاملية.
ومن املقرر ا�ضتكمال املبادرة خال 
اإقامة  2021، ع��ن  ال��ع��ام احل��ايل 
واملهام  ب��������الأدوار  خ��ا���ض��ة  ب���رام���ج 
والت�ضويق  الب�ضرية  املوارد  لرئي�س 
يف  الجتماعي  التوا�ضل  وو���ض��ائ��ل 
دمج  قبل   ،14 ال���  الأن��دي��ة  جميع 
الرئي�ضية  امل��ن��ا���ض��ب  م���ن  امل���زي���د 

اعتباراً من عام 2022.
املدير  احل���و����ض���ن���ي،  ول���ي���د  وع�����رب 
املحرتفني  ل���راب���ط���ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لتجاوب  تقديره  ع��ن  الإم��ارات��ي��ة، 
التي  امل�����ب�����ادرة  ه�����ذه  يف  الأن�����دي�����ة 
اأجلهم  م����ن  ال����راب����ط����ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
قطاع  يف  النجاح  �ضركاء  بو�ضفهم 
املحرتفني،  وم�ضابقات  القدم  كرة 
هذا  من  الأ�ضا�ضية  "الغاية  وق��ال: 
اخلطوات  موا�ضلة  ه��و  ال��ربن��ام��ج 

وتطوير  ل���دع���م  ب��ه��ا  ن���ق���وم  ال���ت���ي 
ج��م��ي��ع ال��ع��ن��ا���ض��ر امل��رت��ب��ط��ة بكرة 
ال��ت��ي ت�ضمل  ل��ل��م��ح��رتف��ني  ال���ق���دم 
لأن  ا�ضتثناء،  دون  ال��ك��وادر  جميع 
الكبرية  الأه������داف  اإىل  ال��و���ض��ول 
على املدى الطويل اإمنا هي عملية 
امللعب،  وخ������ارج  داخ�����ل  م��ت��ك��ام��ل��ة 

وحتديداً موظفي الأندية".
الهيكل  ه���ذا  "�ضيوفر  واأ�����ض����اف: 
التعليمية  ال���ع���ن���ا����ض���ر  اجل����دي����د 
عملي  ت���ن���ف���ي���ذ  م�����ع  الأ�����ض����ا�����ض����ي����ة 
ال�ضهل  وم��ن  للم�ضروع،  تطبيقي 
الفعال  ت�����اأث�����ريه  م���راق���ب���ة  ج�������ًدا 
والإيجابي، كما حر�ضنا على جلب 
اأ���ض��ح��اب اخل���ربة ال��ع��امل��ي��ة يف هذا 
التطوير  ع��م��ل��ي��ة  ل��ت��ك��ون  امل���ج���ال، 
الأندية  يف  ل��ل��م��وظ��ف��ني  وال���دع���م 
اأق�ضى  لتحقيق  م���درو����س  ب�ضكل 
فائدة لهم وال�ضتفادة من معرفة 
املطبقة  العاملية  املمار�ضات  اأف�ضل 
ناد  لتقوية الأن�ضطة الإداري��ة لكل 

من الأندية املحرتفة" .

اأنهت كل من اإنكلرتا واإيطاليا النافذة الأوىل من الت�ضفيات الأوروبية املوؤهلة ملونديال 
قطر 2022 بالعامة الكاملة، فيما حققت كل من فرن�ضا واإ�ضبانيا فوزهما الثاين 

توالياً، يف مقابل �ضقوط غري متوقع للمنتخب الأملاين.
ويف مواجهة اإنكلرتا اأمام بولندا، افتتح هاري كاين النتيجة لبطلة العامل عام 1966 
منح  فيما   .)58( مودير  ياكوب  عرب  بولندا  تعادل  اأن  قبل   ،)19( ج��زاء  ركلة  من 

املدافع هاري ماغواير النقاط الثاث لباده يف الدقيقة 85.
ورفع منتخب "الأ�ضود الثاثة" ر�ضيده اىل ت�ضع نقاط يف �ضدارة املجموعة التا�ضعة 
على م�ضيفتها  الفائزة  نقاط(   7( املجر  اأم��ام  مباريات  ث��اث  ثالث من  ف��وز  نتيجة 
اأندورا 4-1، واألبانيا )6( التي تفوقت على �ضان مارينو -2�ضفر، فيما جتمد ر�ضيد 

بولندا عند اأربع نقاط يف املركز الرابع.
املباراة بعدما تعر�س للتواء يف  ليفاندوف�ضكي عن  روب��رت  البولندي  ال��دويل  وغ��اب 
مباراتي  عن  بالتايل  ليغيب  املاعب،  عن  اأ�ضابيع  اأربعة  مل��دة  �ضيبعده  اليمنى  ركبته 
فريقه بايرن ميونيخ الملاين بطل اوروبا �ضد و�ضيفه باري�س �ضان جرمان الفرن�ضي 
يف الدور ربع النهائي من دوري البطال، اإ�ضافة اىل املواجهة الهامة �ضد ليبزيغ ثاين 
البوند�ضليغا نهاية ال�ضبوع احلايل يف الدوري علًما ان اأربع نقاط فقط تف�ضل الخري 

عن العماق البافاري املت�ضدر.
اأجرى مدرب انكلرتا غاريث �ضاوثغيت تغيرًيا واحًدا على الت�ضكيلة التي بداأت  فيما 
بني  لت�ضل�ضي  الأي�����ض��ر  بالظهري  دف��ع  حيث  )-2�ضفر(،  الح���د  األبانيا  ام���ام  امل��ب��اراة 

ت�ضيلويل بدل من لوك �ضو، نظريه يف الغرمي مان�ض�ضرت يونايتد.
وقال �ضاوثغيت "قدمنا اأداء جيداً جداً يف ال�ضوط الول و�ضيطرنا على املباراة. تلقي 
تعافوا  ولكنهم  ال��ف��ري��ق،  على  اأث��ر  �ضتونز"  ج��ون  خطاأ  اإىل  اإ���ض��ارة  "يف  كهذا  ه��دف 

وا�ضتعادوا رباطة جاأ�ضهم والأهم اأنهم �ضجلوا هدف الفوز".
واختتمت ايطاليا النافذة الوىل ب�ضجل مثايل بفوز ثالث توالًيا جاء على م�ضيفتها 
ليتوانيا يف العا�ضمة فيلنيو�س بنتيجة -2�ضفر بف�ضل البديل �ضتيفانو �ضين�ضي )48( 

وت�ضريو ايوبيلي )90+4 من ركلة جزاء(.
ورفعت بطلة العامل اربع مرات ر�ضيدها اىل 9 نقاط يف �ضدارة املجموعة الثالثة امام 
�ضوي�ضرا )6( التي مل تلعب اليوم، مقابل نقطة لكل من بلغاريا وايرلندا ال�ضمالية 

اللتني تعادلتا �ضلًبا فيما تتذيل ليتوانيا دون ر�ضيد من مباراتني.
بلغاريا  م�ضيفته  على  م�ضتحق  بفوز  الأح��د  ع��اد  بعدما  املواجهة  ال�"اأزوري"  ودخ��ل 

اإيرلندا ال�ضمالية بالنتيجة ذاتها. على  اأول  بعد  -2�ضفر، 
وهو الفوز احلادي والع�ضرين لل�"اأزوري" بقيادة مدربه روبرتو مان�ضيني مقابل �ضبعة 
تعادلت وخ�ضارتني، اإ�ضافة اإىل اأنها املباراة اخلام�ضة والع�ضرين توالياً من دون هزية 

ملان�ضيني، ليعادل بذلك رقم مارت�ضيلو ليبي الفائز بكاأ�س العامل 2006.
وعلرّق مان�ضيني على هذا الإجناز بالقول "�ضراحة، الأمر الوحيد الذي اأريده هو اأن 

اأعادل ليبي يف كانون الأول/دي�ضمرب 2022 )بالتتويج بكاأ�س العامل(".
ودفع مان�ضيني بت�ضكيلة اأ�ضا�ضية مغايرة كلًيا عن التي بداأت املواجهة اأمام بلغاريا حيث 
الو�ضط  لعب  خلدمات  افتقد  فيما  دون��اروم��ا،  جانلويجي  احلار�س  على  فقط  اأبقى 

ماركو فرياتي امل�ضاب واملدافع األي�ضاندرو فلورنت�ضي املرهق.
على  الأمل��اين  م�ضيفه  اإ�ضقاطه  مع  مدوية  مفاجاأة  ال�ضمالية  مقدونيا  منتخب  حقق 

اأر�ضه 1-2.
اأملانيا على  17 انت�ضاراً متتالياً يف الت�ضفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س العامل، �ضقطت  وبعد 
اأر�ضها يف دوي�ضبورغ ب�ضكل مفاجئ اأمام مقدونيا ال�ضمالية، تاركة اأرمينيا يف �ضدارة 

املجموعة العا�ضرة بالطريق اإىل مونديال قطر 2022.

ورغم الهدف الذي �ضجله اإيلكاي غوندوغان من ركلة جزاء )63(، متكنت مقدونيا 
ال�ضمالية من ح�ضم الأمور ل�ضاحلها بف�ضل غوران بانديف )45+2( واإيليف اإيلما�س 

.)85(
وقال غوندوغان بعد املباراة "ل اأعلم كيف اأ�ضرح ذلك. املهمة لي�ضت �ضهلة. كنا ندرك 
اأنه ل يكننا ال�ضتخفاف باخل�ضم ول اأعتقد اأننا قمنا بذلك. مل نكن جيدين مبا فيه 

الكفاية الليلة وعلينا اأن نكون اأف�ضل اأمام املرمى".
وكانت اأملانيا ت�ضعى اإىل موا�ضلة انطاقتها القوية يف الت�ضفيات بفوزها خارج ملعبها 
اأي�ضلندا  على  عري�ضاً  ف��وزاً  حققت  بعدما  الثانية،  اجلولة  يف  -1�ضفر  رومانيا  على 

بثاثية نظيفة يف م�ضتهل م�ضوارها.
منذ  العامل،  لكاأ�س  املوؤهلة  الت�ضفيات  يف  لل�"مان�ضافت"  الأوىل  اخل�ضارة  هي  وه��ذه 

تعادله 4-4 مع ال�ضويد يف عام 2012.
ووا�ضل منتخب فرن�ضا عرو�ضه اجليدة حمققاً فوزه الثاين على التوايل اأمام م�ضيفته 
بفارق  نقاط،  �ضبع  بر�ضيد  الرابعة  املجموعة  �ضدارة  يف  اأبقاه  ما  -1�ضفر،  البو�ضنة 
متذيلة  كازاخ�ضتان  اأم��ام  التعادل  بفخ  �ضقطت  التي  الثانية  اأوكرانيا  عن  نقاط  اأرب��ع 

املجموعة.
)-2�ضفر(  نف�ضها  كازاخ�ضتان  على  اأر�ضها  خارج  بفوز  مزهوة  املباراة  فرن�ضا  ودخلت 

يف اجلولة الثانية، بعد تعادل خميب اأمام اأوكرانيا 1-1 اأي�ضاً يف م�ضتهل دفاعها 
عن لقبها.

وحافظ "الديوك" بفوزهم الأربعاء على �ضجلهم خالياً من اخل�ضارة 
للمباراة ال�16 توالياً يف امل�ضابقات الر�ضمية مع 13 فوزاً مقابل 

اأمام تركيا بهدفني  3 تعادلت، وذلك منذ هزيتهم الأخرية 
نظيفني يف 8 حزيران/يونيو 2019.

عامي  ب��ني  ب��ه  خا�ضاً  قيا�ضياً  رقما  الفرن�ضي  املنتخب  وك�ضر 
للمرة الثامنة توالياً خارج ملعبه. بفوزه  و1991   1990

رغم  ب�ضوطيها،  امل��ب��اراة  على  �ضيطرتهم  الفرن�ضيون  وفر�س 
اأنطوان  الإ����ض���ب���اين  ب��ر���ض��ل��ون��ة  ل��ن��ج��م  ي��ت��ي��م  ه���دف  ت�ضجيل 

غريزمان )60(.
املنتخب  م���ع  ل���غ���ري���زم���ان   35 رق����م  ال���ه���دف  ه����ذا  وي���ع���د 

للديوك  التاريخيني  الهدافني  راب��ع  واأ�ضبح  الفرن�ضي، 
متقدماً على دافيد تريزيغيه، وبفارق �ضتة اأهداف خلف 

مي�ضيل باتيني.
"كان  دي�ضان  ديدييه  الفرن�ضي  املنتخب  م��درب  وق��ال 
من املهم اأن نخرج ب�ضبع نقاط من ثاث مباريات. كل 

املباريات �ضعبة. راأيت اأموراً من الاعبني مل اأ�ضاهدها 
اأن الأمر الأهم هو حتقيق  منذ وقت طويل بالرغم من 

الفوز".
3-1 يف مباراة طغى عليها  اإ�ضبانيا على كو�ضوفو  ف��ازت  من جهتها، 

الطابع ال�ضيا�ضي.
و�ضجل داين اأوملو )34( وفريان توري�س )36( والبديل جريارد مورينو )75( 

بي�ضار  �ضجل  فيما  نقاط،  ب�ضبع  الثانية  املجموعة  ت�ضدرت  التي  اإ�ضبانيا  ثاثية 
حليمي هدف كو�ضوفو الوحيد )70(.

"اأجد   85 الدقيقة  بديًا يف  دخ��ل  ال��ذي  رامو�س  �ضريخيو  املنتخب  قائد  وق��ال 
اإ�ضابة قوية يف الركبة. املدرب كان وا�ضًحا. كل ما قيل  اإيقاعي �ضيئاً ف�ضيئاً بعد 

�ضعيداً  �ضاأكون  الأ�ضا�ضية  الت�ضكيلة  يف  اأب��داأ  اأن  مني  طلب  اإذا  �ضياقه.  عن  خ��رج  عني 
اأن تقدم كل ما لديك مل�ضاعدة  املهم  ذات��ه.  اليوم لفرتة ق�ضرية، المر  واإذا كان مثل 

املنتخب".
"ل  منتخب  روخا" اأفلت يف مباراته الأخرية من فخ م�ضيفه اجلورجي وك����ان 

تبيلي�ضي،  يف   1-2 ق��ات��ل  ف��وز  اإىل  تخلفه  وق��ل��ب 
بعد تعرث مفاجئ مع اليونان 1-1 يف اجلولة 

الأوىل.
التي  بكو�ضوفو  ر�ضمياً  م��دري��د  تعرتف  ول 
وو�ضفها  ���ض��رب��ي��ة،  م��ق��اط��ع��ة  ���ض��اب��ق��اً  ك��ان��ت 
الحتاد الإ�ضباين لكرة القدم ب�"الأرا�ضي"، 
ما دفع بكو�ضوفو اإىل اإ�ضدار بيان بالقول 
اإن "كو�ضوفو دولة م�ضتقلة" مهددة بعدم 
لعب املباراة يف حال عدم ال�ضماح لها بعزف 

الن�ضيد الوطني.

��ستهد�ف تغطية كافة �لوظائف بحلول 2025

رابطة املحرتفني تد�ضن الربنامج التدريبي للكادر الإداري يف الأندية
�ملرحلة �لأوىل ت�ستهدف �ملديرين �لتنفيذيني بدور�ت متخ�س�سة لـ 8 �أ�سابيع

ان�ضمام ريال مدريد لل�ضباق على  اإ�ضبانية عن  ك�ضفت تقارير �ضحافية 
التعاقد مع جنم اإ�ضبيلية، املدافع الفرن�ضي ال�ضاب جول كوندي، ليتناف�س 
الإجنليزي. يونايتد  مان�ض�ضرت  اأبرزهم  اآخر،  ناد  اأكرث من  "امللكي" مع 
ذكرت �ضحيفة اآ�س الإ�ضبانية، اأن فريق املدرب زين الدين زيدان يحر�س 
اإمكانية رحيل  على التعاقد مع مدافع جديد هذا ال�ضيف، بالنظر اإىل 

الثنائي �ضريجيو رامو�س، ورافائيل فاران.

ومع احتمال انتقال ديفيد األبا اإىل مكان اآخر على الرغم من �ضهور من 
"امللكي" كبديل  النادي  ينا�ضب  عاماً،   22 كوندي  اأن  يبدو  املفاو�ضات، 

ممتاز للنم�ضاوي.
وكانت تقارير اإجنليزية ذكرت وقت �ضابق من هذا ال�ضهر، اأن مان�ض�ضرت 
اإىل  اإ�ضبيلية بتخفي�س �ضعر الاعب،  بقرار  �ضعيداً  يونايتد تلقوا خرباً 

حوايل 50 مليون جنيه اإ�ضرتليني.

يورو مليون   80
ولدى كوندي �ضرط جزائي يف النادي الأندل�ضي قيمته 80 مليون يورو، 
اأن��ه مت النظر فيه بجدية من قبل مدريد كخطة بديلة يف حال  ويقال 

ف�ضل التعاقد مع األبا.
كانا �ضمن  وكاليدو كوليبايل،  توري�س،  باو  فياريال  اإن مدافع  كما قيل 

الختيارات التي يرغب ريال مدريد يف �ضم اأحدهم.

ريال مدريد ويونايتد يتناف�ضان على 
�ضم مدافع اإ�ضبيلية

تفوق فرن�سي و�إ�سباين وخيبة �أملانية 

العالمة الكاملة لإنكلرتا واإيطاليا بت�ضفيات مونديال 2022 
ليربون جيم�س 

ين�ضم اإىل 
مالك ليفربول

زاد جنم دوري كرة ال�ضلة الأمريكي 
جيم�س،  ل���ي���ربون  ل��ل��م��ح��رتف��ني، 
امل��ا���ض��ي باللقب مع  امل��و���ض��م  امل��ت��وج 
ح�ضته  من  ليكرز،  اأجنلي�س  لو�س 
الإجن��ل��ي��زي، يف  ليفربول  ن���ادي  يف 
بالتايل  لي�ضبح  تاأكيده،  مت  اتفاق 
"فينواي  جم���م���وع���ة  يف  ����ض���ري���ك���اً 

�ضبورت�س غروب".
غروب"  �ضبورت�س  "فينواي  اأعلنت 
التجاريني  و�ضريكيه  جيم�س  اأن 
ال��ق��دي��ني م��اف��ري��ك ك��ارت��ر، وبول 
���ض��رك��اًء يف من�ضة  ب���ات���وا  وا����ض���رت، 
والعقارات  وال���رتف���ي���ه  ال��ري��ا���ض��ة 
ال��ع��امل��ي��ة، وم��ق��ره��ا ب��و���ض��ط��ن، اإىل 

جانب "ريد بورد كابيتل".
ع��ام��اً( يتلك  وك��ان جيم�س )36 
اأ�ضهم  م����ن   2%  ،2011 م���ن���ذ 
املو�ضم  ت��وج  ال���ذي  العريق  ال��ن��ادي 
ال����دوري  يف  الأول  ب��ل��ق��ب��ه  امل��ا���ض��ي 
1990، لكن  الإجنليزي منذ عام 
ح�ضته باتت اأكرب الآن يف "احلمر"، 
نادي  يف  اأ�ضبح يلك ح�ض�ضاً  كما 
امل�ضارك  ���ض��وك�����س  ري����د  ب��و���ض��ط��ن 
الأمريكي،  ال��ب��ي�����ض��ب��ول  دوري  يف 
الإدارة  يف  متخ�ض�ضة  ���ض��رك��ة  يف 
ريا�ضية  كايبل  �ضبكة  الريا�ضية، 
فينواي  روات�����س  وف��ري��ق  اإقليمية، 
�ضل�ضلة  يف  امل�������ض���ارك  راي�������ض���ي���ن���غ، 

�ضباقات نا�ضكار الأمريكية.
وان���ت���ق���ل���ت م��ل��ك��ي��ة ل���ي���ف���رب���ول اإىل 
�ضبورت�س  "فينواي  جم���م���وع���ة 

غروب" يف 2010.
وتقدر قيمة ال�ضتثمار وجمموعة 
املعامات امل�ضاحبة ب�7.35 مليار 
�ضحيفة  اأف�������ادت  ح���ني  يف  دولر، 
بو�ضطن غلوب، اأن التفاق اجلديد 
يف  دولر  م��ل��ي��ون   750 ���ض��ي�����ض��خ 

خزينة ليفربول.
ال�ضتثمار  ي�ضمح  اأن  املتوقع  وم��ن 
اجل��دي��د ل��ل��ي��ف��رب��ول ب��ال��ت��ع��ايف من 
ال�����ض��غ��وط امل���ال���ي���ة ال��ن��اج��م��ة عن 
ت���داع���ي���ات ف���ريو����س ك����ورون����ا، كما 
���ض��ي�����ض��اع��ده ع��ل��ى امل�����ض��ي ق���دم���اً يف 

خططه لتو�ضيع ملعب "اأنفيلد".



 
ركن �ضيارته اأمام مدخل مزرعة.. 

فانتقم الفالح بـ طريقة جهنمية
اأغلقت  �ضيارة  �ضاحب  م��ن  م���زارع  انتقم  غريبة،  تبدو  واق��ع��ة  يف 

مدخل مزرعته يف الريف الربيطاين.
الجتماعي  التوا�ضل  �ضبكات  على  تداولها  واأظهرت �ضورة جرى 
باأعمدة  طوقت  دبليو" وق��د  اإم  "بي  ط��راز  م��ن  الفاخرة  ال�ضيارة 

حديدية زرعت يف الأر�س، مما يعجل انتزاعها اأمرا �ضعبا.
وذكرت �ضحيفة "ديلي ميل" الربيطانية اأن املزارع عمد اإىل هذا 
ب�ضبب  م�ضتحيا  اأم��را  مزرعته  اإىل  ال��دخ��ول  ب��ات  بعدما  الفعل، 
ال�ضيارة التي مل يجد �ضاحبها مكانا لركنها �ضوى مدخل املزرعة.
ال�ضيارة  حجز  اأي  الت�ضرف،  ب��ه��ذا  امل���زراع  اإن  ال�ضحيفة  وق��ال��ت 
باحلديد، اأراد توجيه ر�ضالة اإىل الزائرين بعدم ركن �ضياراتهم يف 

هذا املكان.
الربيطاين،  دوران��ت، ع�ضو جمل�س حزب اخل�ضر  اإميلي  وذك��رت 
التي متثل مناطق لنغورز مبيد ويلز غربي بريطانيا، حيث وقعت 

احلادثة اأن على ال�ضياح احرتام طبيعة العمل.
واأ�ضافت اأنه "لأمر رائع اأن نرحب باجلميع يف ويلز )..(، لكن من 

ف�ضلكم ل تركنوا "�ضياراتكم" اأمام مداخل املزارع".
"عندما ل ي�ضتطيع املزارعون رعاية  وعلقت على ال�ضورة قائلة: 

ما�ضيتهم، فاإن ذلك يجعلهم منزعجني قليا".

يعود اإىل احلياة بعد اإعالن موته دماغيًا
خالف �ضاب بريطاين توقعات الأطباء وعاد ليتنف�س من جديد بعد 

اأن مت الإعان عن موته دماغياً على اإثر تعر�ضه حلادث خطري.
اأن �ضدمته  اأ�ضيب بجروح خطرية بعد  وكان لوي�س روبرت�س قد 
�ضيارة يف 13 مار�س -اآذار، ومت نقله بوا�ضطة الإ�ضعاف اجلوي اإىل 
اأربعة  اإخبار عائلته بعد  م�ضت�ضفى جامعة رويال �ضتوك، حيث مت 
قبل  يودعوه  اأن  وعليهم  احلياة  اأج��ل  من  معركته  فقد  باأنه  اأي��ام 

موته ب�ضكل ر�ضمي.
اأ�ضخا�س   7 مل�ضاعدة  باأع�ضائه  التربع  على  لوي�س  اأ�ضرة  ووافقت 
اآخرين، ولهذا ال�ضبب مت الإبقاء على اأجهزة دعم احلياة للحفاظ 
من  العديد  حياة  تنقذ  اأن  املفرت�س  من  ك��ان  التي  اأع�ضائه  على 

املر�ضى.
ولكن قبل �ضاعات فقط من اجلراحة، بداأ املراهق يف التنف�س مرة 
اأخرى مبفرده. ون�ضرت �ضقيقته جايد روبرت�س )28 عاماً( مقطع 
فيديو ا�ضتثنائي مع �ضقيقها من �ضريره يف امل�ضت�ضفى يف 18 مار�س 

)اآذار( اجلاري.
ويف حتديث اآخر قبل يومني، قالت جايد يف 26 مار�س )اآذار( اإن 
التنف�س  ا�ضتخدام جهاز  �ضقيقها متكن من ق�ضاء يوم كامل دون 
اإىل  ا���ض��ط��ر  اإن����ه  )اآذار(  م��ار���س   28 يف  ق��ال��ت  لكنها  ال�����ض��ن��اع��ي، 

ا�ضتخدامه مرة اأخرى ب�ضبب التهاب يف ال�ضدر.
وكان الأطباء قد �ضادقوا ر�ضمًيا على وفاة لوي�س الأ�ضبوع املا�ضي 
ومت اإباغ الطبيب ال�ضرعي بوفاته دماغياً، لكن ما حدث بعد ذلك 
كان اأ�ضبه مبعجزة، ويقول الطاقم الطبي اإنهم مل ي�ضدقوا عودته 
قبل، وهي  ذل��ك من  ح��دوث مثل  ي�ضهدوا  ثانية، ومل  اإىل احلياة 
ميل  ديلي  �ضحيفة  بح�ضب  العامل،  يف  نوعها  من  الثانية  احلالة 

الربيطانية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأردنا لفت النتباه.. فولك�ضفاغن تعتذر بعد املزحة املزعجة
كاذبا عن عمد، يوؤكد اأن وحدتها الأمريكية �ضتغري  ال�ضركة خربا  ن�ضرت  اأن  بعد  قدمت "فولك�ضفاغن" اعتذارها، 
الأملانية العماقة  ال�ضيارات  اأمريكا". وقالت �ضركة �ضناعة  "فولت�ضفاغن  اإىل  املتحدة  الوليات  ا�ضم عملياتها يف 
اإنها كانت ت�ضعى لرتويج "كذبة اأبريل"، يف حيلة من اإدارة العاقات العامة لديها للفت النتباه اإىل اإطاقها �ضيارة 
جديدة. والثاثاء اأكدت الوحدة الأمريكية لل�ضركة اأنها �ضتغري ا�ضم عملياتها يف الوليات املتحدة اإىل "فولت�ضفاغن 
اأمريكا"، مع حتول تركيزها اإىل ال�ضيارات الكهربائية. وح�ضب اخلرب الكاذب الذي ن�ضرته "فولك�ضفاغن" وتناقلته 
اإع��ام  الثنني  اأن بثت و�ضائل  اإع��ان ال�ضركة بعد  و�ضائل الإع��ام، ي�ضري ال�ضم اجلديد من مايو املقبل. وجاء 
املا�ضي م�ضودة بيان ن�ضر عن طريق اخلطاأ على املوقع الأمريكي لل�ضركة يحمل ال�ضم الكاذب. ومتادت ال�ضركة يف 
كذبتها، عندما قال الرئي�س واملدير التنفيذي لوحدتها الأمريكية �ضكوت كيو يف بيان: "رمبا نغري حرفا، لكننا لن 
نغري التزام هذه العامة ب�ضنع اأف�ضل ال�ضيارات يف فئتها لل�ضائقني وجلميع النا�س يف كل مكان". لكنها اعتذرت 
الأربعاء، واأعلنت اأن ال�ضم غري ال�ضحيح "فولت�ضفاغن اأمريكا" مل يكن �ضوى "كذبة اأبريل" اأطلقت يف موعد مبكر 
ال�ضيارات  اإنتاج  اأن جهودها يف جمال  "فولك�ضفاغن" من  م�ضوؤويل  قبل  بالإحباط من  �ضعور  وك��ان هناك  قليا. 

الكهربائية قد جذبت اهتماما اأقل من جانب و�ضائل الإعام واجلمهور، مقارنة ب�ضركة "ت�ضا" الأمريكية.
"بطريقة  اجلديدة  ال�ضيارة  �ضورة  رفع  تنوي  كانت  ال�ضركة  اإن  "فولك�ضفاغن" ل�"رويرتز"،  با�ضم  متحدث  وقال 
ممتعة ومثرية لاهتمام"، واأ�ضاف: "اأظهرت ردود الفعل الإيجابية العديدة على مواقع التوا�ضل الجتماعي اأن 

احلملة لقت �ضدى لدى امل�ضتهلكني".
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درا�ضة بريطانية �ضادمة ب�ضاأن معرفة النا�س باأعرا�س كورونا
املتحدة  اململكة  يف  فقط  الأ�ضخا�س  ن�ضف  اأن  اإىل  كبرية  درا���ض��ة  تو�ضلت 
قادرون على حتديد الأعرا�س الرئي�ضية لاإ�ضابة بفريو�س كورونا ب�ضكل 

�ضحيح، على الرغم من مرور اأكرث من عام على اجلائحة.
اأ�ضخا�س   5 كل  واح��دا من  اأن  ال��درا���ض��ة، هو  الأك���رب، بح�ضب  امل�ضكلة  لكن 
)18 باملئة( يف اململكة املتحدة �ضارعوا للفح�س بعد ظهور اأعرا�س الإ�ضابة 
بفريو�س كورونا عليهم، يف حني التزم 43 باملئة فقط بقواعد العزل الذاتي. 
و�ضمل امل�ضح حوايل 54000 �ضخ�س على مدار عام تقريًبا، ووجد الفريق 
القائم على امل�ضح من ال�ضحة العامة يف اإجنلرتا وكينغز كوليج لندن، اأن 
52 باملئة فقط قالوا اإنهم يعرفون الأعرا�س الرئي�ضية لاإ�ضابة بكوفيد-

19، مثل ال�ضعال وارتفاع درجة احلرارة وفقدان التذوق اأو ال�ضم.
الرغم  على  ال��وق��ت،  مب��رور  يتح�ضن  مل  الرقم  اأن  اإىل  الدرا�ضة  وخل�ضت 
"�ضكاي  �ضبكة  ذكرت  ما  وفق  العديدة،  التوعوية  من احلمات احلكومية 
نيوز"، اأم�س اخلمي�س. وقال موؤلفو الدرا�ضة: "مع هذه املعدلت املنخف�ضة 
للتعرف على الأعرا�س والختبار والعزل الذاتي الكامل، فاإن فعالية ال�ضكل 

احلايل لنظام الختبار والتتبع والعزل يف اململكة املتحدة حمدودة".
وقالت كلري بوليت هاميلتون، نائبة رئي�س جمل�س رفاهية املجتمع التابع 

لرابطة احلكومة املحلية: "اإن نتائج هذه الدرا�ضة مثرية للقلق".
اإىل  ال��ع��ودة  يف  الأم��ل  ينحنا  اللقاح  ط��رح  اأن  من  الرغم  "على  واأ�ضافت 
لإجراء  جميًعا  عاتقنا  على  تقع  امل�ضوؤولية  ف��اإن  الطبيعي،  حياتنا  اأ�ضلوب 

اختبار لأنف�ضنا عند ال�ضرورة".

ق�ضة اأغرب من اخليال.. خطف وهمي �ضار حقيقة
ك�ضفت ال�ضلطات الإيطالية تفا�ضيل مثرية مل تكن معروفة يف ال�ضابق ب�ضاأن 

عملية خطف رجل اأعمال اإيطايل يف �ضوريا قبل �ضنوات.
عاما(،  �ضاندريني )34  األي�ضاندرو  الأعمال،  اأن رجل  البداية  يعتقد يف  وكان 
جمرد رهينة خطفه تنظيم جبهة الن�ضرة الإرهابي يف �ضوريا عام 2016، قبل 

اأن يتم اإطاق �ضراحه يف 2019، مقابل فدية مالية على الأرجح.
لكن اجلديد يف الأمر، اأن ثاثة اأ�ضخا�س من مقاطعة بري�ضا �ضمايل اإيطاليا 
وهمية،  خ��ط��ف  عملية  ل��ت��دب��ري  ت��رك��ي��ا،  اإىل  ال�ضفر  ع��ل��ى  ���ض��ان��دري��ن��ي  اأق��ن��ع��وا 
مقابل احل�ضول على اأموال من الفدية املطلوبة لاإفراج عنه، وفق �ضحيفة 
"الغارديان" الربيطانية. وبالفعل، �ضافر �ضاندريني اإىل مدينة اأ�ضنة جنوبي 
تركيا، حيث من املفرت�س اأن تتم عملية اخلطف الوهمية، ووعده اخلاطفون 
"ن�ضاء وكحول وخمدرات".  باأنه �ضيمكث يف فيا، وفيها كل ما يحتاجه من 
اإىل  ه��وؤلء  باعه  اإذ  حقيقية،  �ضارت  الوهمية  اخلطف  عملية  متت  اأن  وبعد 
الن�ضرة، ونقل اإىل داخل �ضوريا، حيث ظهر يف �ضريط فيديو وهو يرتدي �ضرتة 
برتقالية وخلفه م�ضلحان ملثمان. وظل يف قب�ضة الن�ضرة نحو ثاث �ضنوات 

تغيري جديد يف في�ضبوك.. 
ومنح احلرية للم�ضتخدمني

اأعلنت في�ضبوك، عزمها تعديل �ضكل 
ال�ضفحة  ع��ل��ى  الأح�����داث  ���ض��ري��ط 
قدرة  امل�ضتخدمني  ملنح  الرئي�ضية 
ي���ري���دون روؤيته  اأك����رب مب���ا  حت��ك��م 
الرائدة  الجتماعية  ال�ضبكة  على 
على  الع��ت��م��اد  تقليل  م��ع  ع��امل��ي��ا، 

اخلوارزميات.
للم�ضتخدمني  ال��ت��غ��ي��ري  وي��ت��ي��ح 
الأول���وي���ات عرب  التحكم وحت��دي��د 
ال�ضفحة  اأي  الأح�������داث  ���ض��ري��ط 
الرئي�ضية التي تظهر عند الدخول 

على ال�ضبكة.
وبذلك �ضتعطى الأولوية ملن�ضورات 
الأ���ض��دق��اء وج��ه��ات الت�����ض��ال، كما 
�ضيتمكن امل�ضتخدمون من تعطيل 
بالكامل  ف��ي�����ض��ب��وك  خ���وارزم���ي���ات 
بت�ضل�ضلها  امل���ن�������ض���ورات  وم��ت��اب��ع��ة 
وفق  ذل��ك،  اأرادوا  ح��ال  الزمني يف 
يف  ذل��ك  وي��اأت��ي  بر�س".  "فران�س 
وقت تزداد ال�ضغوط على في�ضبوك 
يف  دور  م��ن  ل��ه��ا  ُين�ضب  م��ا  ب�ضبب 
الكراهية  مل�ضامني  الت�ضدي  عدم 
يرتبط  مب��ا  امل�ضللة،  وامل��ع��ل��وم��ات 
من  املعتمدة  باخلوارزميات  اأي�ضا 
اجلديد  التعديل  ويتيح  ال�ضبكة. 
ل��ل��م�����ض��ت��خ��دم��ني الن����ت����ق����ال بني 
ترتيب للمن�ضورات بالعتماد على 
اخلوارزميات كما هي احلال حاليا، 
الت�ضل�ضل  ُين�ضر وفق  اأو متابعة ما 

الزمني بدءا من الأحدث.
عرب  من�ضور  يف  في�ضبوك  وك��ت��ب��ت 
���ض��ري��ط الأح����داث  "هدف  م��دون��ة 
هو اإطاعكم على اأكرث ما يهمكم، 
وتوفري التوا�ضل مع الأ�ضخا�س يف 
حياتكم وامل�ضامني املهمة والعامل 

من حولكم".

الأمرية ديانا تعر�ضت 
للخداع ب�ضاأن خيانة زوجها 
م���ا زال�����ت ف�����ض��ائ��ح ���ض��ب��ك��ة ب���ي بي 
بخداع   قيامها  حول  تتك�ضف  �ضي 
الأمرية ديانا  عرب ال�ضحايف  مارتن 
ال�ضهرية  امل��ق��اب��ل��ة  لإج�����راء  ب�ضري  

معها عام 1995.
العليا  امل��ح��ك��م��ة  ق��ا���ض��ي  واأج������رى 
مقابات  داي�ضون  اللورد  املتقاعد 
اأث��ن��اء حتقيقه يف  ���ض��اه��داً   17 م��ع 
�ضل�ضلة  اأخفت  ال�ضبكة  ب��اأنرّ  مزاعم 
م����ن اخل������داع������ات ال����ت����ي ق������ام بها 
"ترويج  ب�  هم  اترُّ اأن  بعد  ال�ضحايف 
اخل�ضي�س"  والت�ضهري  الأك���اذي���ب 
على  ليح�ضل  ال�ضعيفة  ل��اأم��رية 
والتي   ،1995 ال��ع��ام  يف  مقابلته 
ال�ضهري  ت�����ض��ري��ح��ه��ا  ف��ي��ه��ا  ق��ال��ت 
هذا  يف  اأف�����راد  ث��اث��ة  "هناك  اأنرّ 

الزواج".
اإي�ضاًل زائفاً عن  اأبرز  وكان ب�ضري 
املربية  اأق��ام��ت��ه��ا  اإج��ه��ا���س  عملية 
ع����اء  ت��ي��غ��ي ل��ي��ج ب����ورك. وه����ذا الدرّ
ال�ضادم هو بني الأدلة القاتلة التي 
 BBC �ضبكة  مع  للتحقيق  ُقدمت 

ومارتن ب�ضري.
ملوقع  تلفزيونية  م�����ض��ادر  وق��ال��ت 
داي�ضون  اللورد  اإن   Daily Mail
ت�ضرين  يف   BBC م���ن  ب��ت��ك��ل��ي��ف 
تقريره  ك���ت���اب���ة  يف  ب������داأ  ال����ث����اين، 
لروؤ�ضاء  اإدان�����ة  ي��ك��ون  ق���د  وال�����ذي 
الأدرّلة  بني  و  ال�ضابقني.  ال�ضركات 
اأنرّ  ورد  حتقيقه  يف  ُق��دم��ت  ال��ت��ي 
"الدليل"  من  غا�ضبة  كانت  ديانا 
اأنرّ  ع��ل��ى  غ��ري �ضحيح  ك���ان  ال����ذي 

املربية اأجه�ضت.

كارينا كابور تن�ضر فيديو 
من وراء الكوالي�س

ن�ضرت املمثلة الهندية  كارينا كابور  فيديو 
موقع  على  اخلا�ضة  �ضفحتها  يف  جديد 
كوالي�س  وراء  الج���ت���م���اع���ي،  ال��ت��وا���ض��ل 
ب��اإط��ال��ة كاجوال،  ت�����ض��وي��ره��ا، وظ��ه��رت 
فيه  كتبت  بتعليق  متابعيها  بها  و�ضوقت 
:"بكوالي�س حلقة اأم�س "، ولقي الفيديو 
اإعجاب عدد كبري من متابعيها. يذكر اأن 
املمثلة  زميلتها  موؤخراً  عايدت  قد  كابور 
راين موخرجي مبنا�ضبة عيد ميادها يف 
التوا�ضل  موقع  على  اخلا�ضة  �ضفحتها 
"عيد  ل��ه��ا:  الج��ت��م��اع��ي، ووع��ل��ق��ت قائلة 
قد  وراين  ك��اب��ور  وك��ان��ت  �ضعيد"،  م��ي��اد 
اجتمعتا يف العديد من الأعمال التمثيلية 
ق��ب��ل ���ض��ن��وات. وك��ان��ت ك��اب��ور ق��د انتقلت 
موؤخراً  تيمور  ابنهما  مع  �ضيف  وزوج��ه��ا 
م�ضكنهم  م��ن  بالقرب  ج��دي��د،  منزل  اإىل 
ال�������ض���اب���ق، يف ظ���ل اإج���������راءات اح���رتازي���ة 

ملواجهة تف�ضي فريو�س كورونا.

جرمية وثقتها الكامريات..  
وال�ضرطة تقب�س على اجلاين

القب�س على  اأنها متكنت من  ال�ضعودية  ال�ضرطة  اأعلنت 
اأحد �ضوارع  مواطن ده�س اآخر مرتني ب�ضيارته عمدا يف 
م��ق��ت��ل��ه، يف جرية  اإىل  اأدى  ال��ري��ا���س، مم��ا  ال��ع��ا���ض��م��ة 

ر�ضدتها كامريات املراقبة.
عن  اخلمي�س  اأم�س  "عكاظ" ال�ضعودية  �ضحيفة  ونقلت 
املتحدث با�ضم �ضرطة الريا�س، الرائد خالد الكريدي�س، 
اجلاين"،  هوية  حتديد  من  الأمنية  الأجهزة  "متكنت 
مقطع  الجتماعي  التوا�ضل  م��واق��ع  رواد  ت���داول  ال��ذي 

فيديو ير�ضد ارتكاب جريته.
القب�س  األقت  الأمنية  الأج��ه��زة  اأن  الكريدي�س  واأ���ض��اف 
الرابع من  العقد  على اجل��اين، وهو مواطن �ضعودي يف 

العمر.
اإعام �ضعودية، فاإن التحقيقات الأولية  وبح�ضب و�ضائل 
ال�ضحية نتيجة خاف بينهما،  القاتل تر�ضد  اأن  تظهر 
وحت���ت ت��اأث��ري ال��ك��ح��ول ارت��ك��ب اجل���ري���ة، ال��ت��ي متثلت 
بده�س ال�ضحية مرة اأوىل ثم مرة ثانية، والعتداء عليه 
اأجهزة الأمن يف  اإىل مقتله. و�ضبطت  اأدى  ج�ضديا، مما 
م�ضكرة،  م��ادة  اجل��ري��ة،  بها  نفذ  التي  اجل���اين،  مركبة 
النظامية  الإج������راءات  بحقه  وات���خ���ذت  اإي��ق��اف��ه  وج���رى 

الأولية كافة، واإحالته اإىل النيابة العامة.

األقى بنف�ضه داخل فرن فولذ.. 
والكامريا تر�ضد اللحظة الرهيبة

تزيد  ال��ف��ولذ  ل�ضهر  ف��رن  يف  �ضيني  م�ضنع  عامل  قفز 
درجة حرارته عن 900 درجة مئوية، بعدما خ�ضر اآلف 

الدولرات يف �ضوق الأ�ضهم.
وكان وانغ لونغ )34 عاما( اختفى اأثناء مناوبة ليلية يف 
م�ضنع ل�ضلب احلديد يف ال�ضني، قبل اأن تكت�ضف املاأ�ضاة: 
انتحر يف الفرن امل�ضتعر بالنريان، وفق �ضحيفة "ال�ضن" 

الربيطانية.
النهاية هي كامريات  اإىل هذه  اأر�ضد  وكان الدليل الذي 
املراقبة التي ر�ضدت اللحظات الأخ��رية يف حياة العامل 

ال�ضيني.
ويظهر الفيديو ال�ضادم، العامل الذي يعمل من امل�ضنع 
منذ وق��ت ط��وي��ل، وه��و يخلع خ��وذت��ه وي��رم��ي بنف�ضه يف 

اأح�ضان األ�ضنة اللهب.
حيث  امل�ضنع،  عن  امل�ضوؤولة  التجارية  املجموعة  وذك��رت 
بخ�ضارته  مرتبطة  وفاته  اأن  يف  ي�ضتبه  اأن��ه  وان��غ،  يعمل 

مبالغ كبرية، جتعل من ال�ضعوبة مبكان �ضداد ديونه.
وط��ب��ق��ا ل�����ض��ه��ادات زم���ائ���ه، ف��ق��د ك���ان ال��ع��ام��ل املنتحر 
"انطوائيا"، وغري متزوج، وكان يتداول يف البور�ضة منذ 

فرتة طويلة.
وذكرت تقارير يف الإعام املحلي اأن وانغ خ�ضر نحو 60 
األ��ف ي���وان، اأي م��ا ي��ع��ادل 8200 دولر اأم��ريك��ي، يف يوم 
البور�ضة  موؤ�ضرات  انخفا�س  مع  تزامع  ال��ذي  انتحاره، 
ال�ضينية اإىل اأدنى م�ضتوى لها يف 3 اأ�ضهر. وقالت �ضركة 
بكمية  مرتبط  انتحاره  اأن  يف  "ي�ضتبه  بيان:  يف  ال�ضلب 

اخل�ضائر الكبرية، وتعرثه يف �ضداد الديون".

ع�ضري الربتقال و�ضرطان اجللد.. درا�ضة تك�ضف اخلطر الكبري
ال�ضحة من  اأ���ض��رار خطرية على  ح��ذر باحثون من 
اأن ذلك  جراء �ضرب ع�ضري الربتقال، حيث وج��دوا 
مقارنة  قاتلة  ب��اأم��را���س  الإ���ض��اب��ة  فر�س  م��ن  يرفع 
ب�ضكل  الربتقال  فاكهة  يتناولون  الذين  اأولئك  مع 

طبيعي.
"يزيد  ووجد باحثون اأن �ضرب ع�ضري الربتقال قد 
من  م��ن خ��ط��ر الإ���ض��اب��ة ب�����ض��رط��ان اجللد" ب��اأك��رث 
اإذ حت��ت��وي ث��م��ار احل��م�����ض��ي��ات ع��ل��ى مادة  ال��ن�����ض��ف، 
ت�ضمى "�ضورالني"، التي جتعل اجللد ح�ضا�ًضا لأ�ضعة 

ال�ضم�س فوق البنف�ضجية التي ت�ضبب ال�ضرطان.
الأمرا�س  لأط���ب���اء  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  وق��ال��ت 
عائلي  تاريخ  لديهم  الذين  الأ�ضخا�س  اإن  اجللدية، 
بتجنب  ين�ضحون  ق��د  اجل��ل��د  ب�����ض��رط��ان  ل��اإ���ض��اب��ة 
ع�ضري الفاكهة يف امل�ضتقبل، وفق ما ذكرت �ضحيفة 

"ال�ضن" الربيطانية.
دال���وود:  ه��اري��ي��ت  اجلمعية  با�ضم  املتحدثة  وق��ال��ت 
وع�ضري  ال��ربت��ق��ال  وخ��ا���ض��ة  احلم�ضية،  "الفواكه 
اململكة  يف  وا���ض��ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى  ت�ضتهلك  ال��ربت��ق��ال، 
امل��ت��ح��دة. ي��ت��زاي��د ا���ض��ت��ه��اك ع�����ض��ري ال��ف��اك��ه��ة على 

هذا  ي�ضاعد  اأن  "يكن  واأ���ض��اف��ت  �ضنوي".  اأ���ض��ا���س 
ب�ضكل  امل�ضورة  والأطباء يف تقدمي  الباحثني  البحث 
اأف�ضل للمر�ضى الذين لديهم بالفعل عوامل خطر 
ثابتة، مثل تاريخ عائلي من �ضرطان اجللد لتقليل 

تناول احلم�ضيات".
باحثون من جامعة  اأجراها  التي  الدرا�ضة،  ووجدت 
اأك���رث من  ال��ذي��ن ي�ضربون  الأ���ض��خ��ا���س  اأن  اإن��دي��ان��ا، 
كوب واحد من ع�ضري الربتقال يومًيا لديهم خطر 

متزايد بن�ضبة 54 باملئة لاإ�ضابة ب�ضرطان اجللد.
"ي�ضري هذا  م��اريل:  اأن��درو  الرئي�ضي  الباحث  وق��ال 
الإ�ضابة ب�ضرطان  اإىل زيادة كبرية يف خطر  البحث 

اجللد املرتبط بزيادة تناول احلم�ضيات".
هي  اجللد  ل�ضرطان  �ضيوًعا  الأك��رث  العامات  ومن 
على  البقع  اأو  النم�س  ظهور  اأو  ال�ضامة  يف  التغيري 
اجللد. واإذا بداأت بقعة جديدة اأو موجودة يف تغيري 
ب�ضرطان  الإ���ض��اب��ة  على  عامة  تكون  فقد  �ضكلها، 
اأو تتغري  اجل��ل��د. وق��د تنمو بقع ف��ج��اأة ع��ل اجل��ل��د، 
اإذا كان وجودها غري متماثل،  الوقت، ولكن  مبرور 

فمن اجليد اأن يفح�ضها طبيب عام.

ا للم�سمم جوتارو �سايتو ملجموعة خريف - �ستاء 2021 يف �أ�سبوع �ملو�سة بطوكيو. � ف ب عار�سة �أزياء تقدم زيًّ

بريتني �ضبريز: بكيت اأ�ضبوعني ب�ضبب هذا الفيلم
قالت املغنية الأمريكية بريتني �ضبريز اإنها بكت ملدة اأ�ضبوعني ب�ضبب فيلم وثائقي تلفزيوين 
ماحقة  م��ن  ذل��ك  ت��ا  وم��ا  مراهقة  كانت  عندما  لل�ضهرة  ال�ضاروخي  �ضعودها  ت��ن��اول 

اإعامية وانهيار ع�ضبي.
فيلم  ت�ضاهد  مل  اإن��ه��ا  ع��ام��ا(   39( املغنية  قالت  اإن�ضتغرام،  موقع  على  من�ضور  ويف 

�ضبريز" كاما. بريتني  "فريينغ 
واأ�ضافت يف املن�ضور الذي كتبته م�ضاء الثنني "لكن مما �ضاهدته، �ضعرت بالإحراج 
بع�س  يف  اأبكي  زل��ت  وم��ا  اأ�ضبوعني..  مل��دة  بكيت  ب��ه��ا...  قدموين  التي  للطريقة 
ال�ضوء كذلك  املا�ضي، ي�ضلط  ال�ضهر  الذي ُطرح  الوثائقي،  الأحيان". والفيلم 
على املعركة الطويلة بني بريتني ووالدها فيما يتعلق بال�ضيطرة على اأمورها 
املالية. وت�ضعى �ضبريز، التي ذاع �ضيتها عام 1998 باأغنية "بيبي وان مورتامي"، 
اإىل اأن حتل حمل والدها جايي �ضبريز كو�ضية على �ضوؤونها. وتوىل والدها 

هذا الدور يف 2008 بعدما دخلت �ضبريز امل�ضت�ضفى لتلقي العاج النف�ضي.


