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اأعوام  6 يتطلب  العامل  �سكان  % من  بلومربغ : تطعيم 75 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

   

الربهان يطلع على امل�ساريع التنموية 
لهيئة اآل مكتوم اخلريية بال�سودان

:وام-اخلرطوم ••

ال�سيادة  جمل�س  رئي�س  ال��ره��ان  عبدالفتاح  رك��ن  اأول  ال��ف��ري��ق  اط��ل��ع 
اآل  الإنتقايل بجهورية ال�سودان على الدور الكبري الذي تقوم به هيئة 

 مكتوم اخلريية لدعم امل�ساريع التنموية يف ال�سودان . 
اآل مكتوم اخلريية  هيئة  وف��د  لقائه مبكتبه  خ��ال   - ال��ره��ان  واأ���س��اد 
برئا�سة �سعادة مريزا ح�سني ال�سايغ ع�سو جمل�س الأمناء مدير مكتب 
املالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ   �سمو 
راعي الهيئة - بالأعمال اخلريية التي ت�سطلع بها الهيئة خا�سة  دعمها 
للم�سروع الزراعي بولية نهر النيل الذي ي�ستهدف حوايل 4500 اأ�سرة 
متعففة بالولية وم�ساهمتها يف بناء وتعمري املدار�س  بولية اخلرطوم 
و وليات دارفور وغرب كردفان .                                 ) التفا�سيل �س8(

�أجرت 175,033 فح�صا ك�صفت عن 2,526 �إ�صابة
»ال�سحة« تعلن �سفاء 1,107 حاالت جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام:

جرعة   7,956 تقدمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
خال ال�ساعات ال� 24 املا�سية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي 
مت تقدميها حتى اأم�س 6,028,417 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 

. �سخ�س   100 لكل  60.95جرعة 
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  مع  ومتا�سيا  اأخ��رى  جهة  من 
لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر 
 19  - كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  امل�سابة  احل���الت  وح�سر 
 175,033 اإج��راء  عن  ال��وزارة  ..اأعلنت  وعزلهم  لهم  واملخالطني 

فح�سا جديدا خال ال�ساعات ال� 24 املا�سية.   ) التفا�سيل �س8(

لفتة لي�صت بريئة متاما

ال�سني تو�سع نفوذها من خالل تطعيم العامل !

�سلطان عمان اإىل �ساحب ال�سمو 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي بنجاح و�سول 
املريخ  ك��وك��ب  اإىل  الأم���ل  م�سبار 
بالإجناز  جالته  و�سفه  ال���ذي 
ودول  الإم�����ارات  ل��دول��ة  العظيم 
اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س 

العربية وللعرب عموما.
كما تطرقت الر�سالة - التي نقلها 
بن  اأحمد  ال�سيد  الدكتور  �سعادة 
البو�سعيدي  ���س��ع��ود  ب���ن  ه����ال 
�سفري �سلطنة عمان لدى الدولة 

•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ت�����س��ل��م 
اآل مكتوم نائب  حممد بن را�سد 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي »رع����اه اهلل« 
جالة  اأخ��ي��ه  م��ن  خطية  ر�سالة 
ال�����س��ل��ط��ان ه��ي��ث��م ب���ن ط�����ارق اآل 
تت�سل  ع���م���ان  ���س��ل��ط��ان  ���س��ع��ي��د 
بالعاقات الأخوية بني البلدين 

وال�سعبني ال�سقيقني.
الر�سالة تهنئة جالة  وت�سمنت 

ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبال  خ��ال 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
له يف اأبراج الإمارات يف دبي ظهر 
ام�س بح�سور �سمو ال�سيخ مكتوم 
اآل مكتوم  ب��ن را���س��د  ب��ن حم��م��د 
نائب حاكم دبي - اإىل اإك�سبو دبي 
م�ساركة  على  والتاأكيد   2020
هذا  يف  ال�سقيقة  ع��م��ان  �سلطنة 
ت�ست�سيفه  ال��ذي  العاملي  احل��دث 
دول��ة الإم����ارات يف رح��اب مدينة 
دب��ي يف اأك��ت��وب��ر ال��ق��ادم ب���اإذن اهلل 

تعاىل.       ) التفا�سيل �س2(

تلقي 200 الف جرعة من اللقاح ال�سيني يف مطار هراري , زميبابوي

تركت بريتاين هيغينز وظيفتها يف وقت �سابق من هذا العام

�ساركوزي خال و�سوله اىل مقر املحكمة يف باري�س  )ا ف ب(

 •• عوا�صم-وكاالت:
اأظهرت بيانات جلامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومرغ لاأنباء 
اأم�س الإثنني, توزيع 239 مليون جرعة من اللقاحات امل�سادة لفريو�س 

كورونا, حول العامل حتى الآن.
ويف جميع اأنحاء العامل , ُيقدر اأحدث معدل للتطعيم بنحو 4.89 مليون 
 75% تطعيم  �سيتغرق  امل��ع��دل,  وبهذا  للبيانات.  وفقاً  ال��ي��وم,  يف  جرعة 
من �سكان العامل بجرعتني من اللقاح 6.32 اأعوام. وبلغ عدد ال�سابات 
 2.53 الوفيات  عدد  بلغ  فيما  مليون,   114.1 العامل  حول  بالفريو�س 
يف  اإ�سابات  �ست  نحو  اكت�ساف  الريطانية  احلكومة  واأك��دت  هذا  مليون. 
حتديدها  مت  التي  الرازيلية  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ب�سالة  املتحدة  اململكة 
لأول مرة يف منطقة ماناو�س بالأمازون بالرازيل. وقال بيان حكومي اإن 
حالتني من احلالت الثاث التي مت اكت�سافها يف مقاطعة غلو�سي�سرت�سري 
جنوبي غ��رب اإجن��ل��رتا, لأ���س��رة قدمت م��ن ال��رازي��ل, يف ح��ني اأن احلالة 
الثالثة ل عاقة لها باأي من احلالتني, واأن املزيد من التحقيقات جارية.

واأ���س��اف ال��ب��ي��ان اأن���ه مت حت��دي��د ث��اث ح���الت م��ن امل��ت��ح��ور ال��رازي��ل��ي يف 
ا�سكتلندا, لكن تلك الإ�سابات غري مرتبطة باحلالت يف اإجنلرتا.

ل�  ال�سرتاتيجية  ال�ستجابة  م��دي��رة  هوبكنز,  ���س��وزان  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
اكت�ساف  على  قدراتنا  بف�سل  احل��الت  لقد حددنا هذه   :COVID-19
�سالت الفريو�س, مما يعني اأننا قد جند املزيد من املتغريات والطفرات 
لفريو�س كورونا اأكرث من العديد من البلدان الأخ��رى, وبالتايل ميكننا 

اتخاذ الإجراءات ب�سرعة.
 ,COVID-19 واأ�سافت: ال�سيء املهم الذي يجب تذكره هو اأن فريو�سك
بغ�س النظر عن نوعه, ينت�سر بنف�س الطريقة. وهذا يعني اأن الإجراءات 
اإن اللقاحات املحتملة قد  ملنع انت�ساره ل تتغري. ويقول م�سوؤولو ال�سحة 
تكون اأقل فعالية �سدها, لكن هناك حاجة اإىل مزيد من العمل لتحديد 
اإذا كان الأمر كذلك. وطغت عبارة �سوبر كوفيد على ت�سمية ال�سالة  ما 
اإ�سابة وموتاً منذ  الرازيلية اجلديدة, التي رمبا كانت تعيث يف ال�سكان 

يوليو املا�سي. 

•• بورت�صودان-اأفب:

و�سلت املدمرة الأمريكية )يو ا�س 
ا�س ون�ستون ت�سر�سل( الثنني اىل 
على  ال�����س��وداين  بورت�سودان  ميناء 
ر�سو فرقاطة  الأحمر غداة  البحر 
تعتزم  حيث  فيه,  رو�سية  ع�سكرية 
لوج�ستية  ق��اع��دة  اإق���ام���ة  م��و���س��ك��و 
ب��ح��ري��ة, ك��م��ا اأف����اد ���س��ح��ايف وكالة 

فران�س بر�س.
امل��دم��رة الأمريكية  وي��اأت��ي و���س��ول 
وا�سنطن  ق��ي��ام  ب��ع��د  ال�����س��ودان  اىل 
ب�سطب اخلرطوم عن لئحة الدول 
الراعية لارهاب يف نهاية 2020, 
اإثر الإطاحة بنظام عمر الب�سري يف 

ني�سان ابريل 2019.
�سفارة  ب����اأع����م����ال  ال����ق����ائ����م  وق�������ال 
الوليات املتحدة يف ال�سودان براين 
�سوكان على تويرت اإن هذه ال�سفينة 
هي الثانية التي تر�سو يف ال�سودان 
هذا الأ�سبوع م�سيفان ان ذلك يدل 
الأم���ريك���ي لانتقال  ال��دع��م  ع��ل��ى 

الدميوقراطي يف ال�سودان.
وقال اأحد �سحايف فران�س بر�س اإن 
�سباحا  و�سلت  الأمريكية  املدمرة 
البحرية  قائد  ا�ستقبالها  يف  وك��ان 
ال�سودانية وعدد من الدبلوما�سيني 

الأمريكيني.

)يو  ال�سريع  النقل  �سفينة  وك��ان��ت 
�سيتي( ر�ست  ك��ار���س��ون  ا���س  ان  ا���س 
بورت�سودان,  يف  امل��ا���س��ي  الأرب���ع���اء 
للبحرية  تابعة  �سفينة  اأول  وكانت 
الأم���ريك���ي���ة ت�����س��ل ال�������س���ودان منذ 
عقود كما قالت ال�سفارة الأمريكية 

يف اخلرطوم يف بيان.
كانون  م���ن  الأخ�����ري  الأ����س���ب���وع  ويف 
اخلرطوم  زار  املا�سي  يناير  الثاين 
ال�����س��ف��ري اأن�����درو ي��ون��غ ن��ائ��ب قائد 
الأمريكية  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال���ق���ي���ادة 
اأعلى  وك�����ان  اأف���ري���ك���وم  لأف���ري���ق���ي���ا 
م�����س��وؤول ع�����س��ك��ري اأم���ريك���ي يزور 
ال���ب���اد ع��ق��ب ���س��ط��ب ا���س��م��ه��ا عن 

قائمة الدول الراعية لارهاب.
الأمريكية  امل���دم���رة  و���س��ول  وج���اء 
ب��ع��د اأرب���ع���ة وع�����س��ري��ن ���س��اع��ة على 
و������س�����ول ال����ف����رق����اط����ة ال���رو����س���ي���ة 
الأدم��������ريال غ��ري��غ��وروف��ت�����س وهي 
الأوىل  الرو�سية  احلربية  ال�سفينة 
التي تدخل ميناء بورت�سودان وفقا 

للقوات امل�سلحة ال�سودانية.
ال�سودانية  امل�سلحة  القوات  واأك��دت 
اأن زيارة ال�سفينة الرو�سية تاأتي يف 

اإطار الأن�سطة املعتادة.
وق����ال����ت يف ب���ي���ان مت����ت اإج���������راءات 
ال�ستقبال ح�سب التقاليد البحرية 

الع�سكرية العاملية املتعارف عليها.
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حممد بن را�سد خال ا�ستقباله �سفري �سلطنة عمان لدى الدولة   )وام(

املدمرة الأمريكية تر�سو يف ميناء بورت�سودان  )رويرتز(

و�سول مدمرتني اأمريكية ورو�سية اىل ميناء بورت�سودان 

مبوجب قر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم 16 ل�صنة 2021
»االقت�ساد« تعلن عن قائمة املخالفات والغرامات 

ب�ساأن مواجهة غ�سل االأموال ومكافحة متويل االإرهاب
•• اأبوظبي-وام:

مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم 16 ل�سنة 2021 ب�ساأن القائمة املوحدة للمخالفات 
الأم���وال ومكافحة  لإج����راءات مواجهة غ�سل  للمخالفني  امل��ق��ررة  الإداري����ة  وال��غ��رام��ات 
متويل الإرهاب اخلا�سعني لرقابة وزارة العدل ووزارة القت�ساد, اأعلنت وزارة القت�ساد 
26 خمالفة واملرتبطة باأن�سطة قطاع الأعمال واملهن  عن قائمة املخالفات املوؤلفة من 
غري املالية املحددة التي ت�سرف عليها الوزارة فيما يخ�س ملف مواجهة غ�سل الأموال 
ومكافحة تنظيم الإرهاب, مبوجب اأحكام املر�سوم بقانون احتادي رقم 20 ل�سنة 2018 
التنظيمات  ومتويل  الإره��اب  متويل  ومكافحة  الأم��وال  غ�سل  جرائم  مواجهة  �ساأن  يف 
اأربع  الأن�سطة  تلك  وت�سمل  ال�سلة.  ذات  والقرارات  التنفيذية  ولئحته  امل�سروعة,  غري 
فئات رئي�سية: الو�سطاء والوكاء العقاريني وجتار املعادن الثمينة والأحجار الكرمية 

ومدققي احل�سابات ومزودي خدمات ال�سركات.            ) التفا�سيل �س3(

�ص 09

�ص 15

�ص 19

حمدة احلمادي م�سعفة دبي
 التي تفرغت ملواجهة كوفيد 19

اأخبار الإمارات

الوجود امل�سيحي يف العراق 
يتال�سى على وقع موجات الهجرة 

عربي ودويل

يوفنتو�ص لتدارك املوقف 
قبل فوات الأوان يف الكالت�سيو 

الفجر الريا�سي
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بتوجيهات حممد بن ر��صد
م�ساعدات اإن�سانية عاجلة اإىل ال�سودان لدعم املرافق 
ال�سحية وتوفري التجهيزات االأ�سا�سية ملكافحة كورونا 

•• دبي-وام:

بتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل .. �سريت 
املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية يف دبي طائرتني لنقل امل�ساعدات 
الإن�سانية العاجلة والإمدادات الطبية من املركز اللوج�ستي التابع 
طريق  ع��ن  وذل��ك  ال�����س��ودان,  اإىل  دب��ي  يف  العاملية  ال�سحة  ملنظمة 
الإمارات لل�سحن اجلوين وو�سلت الطائرتان اللتان انطلقتا من 
مطار دبي اإىل مطار اخلرطوم تباعا, حمملتني باإمدادات تزن 54 
ثاثة  تناهز  بقيمة  مرتيا  طنا 
املنتظر  وم�����ن  دره�������م,  م���اي���ني 
 700 م��ن  اأك��رث  منها  ي�ستفيد  اأن 
امل�ساعدات  وت�����س��م��ل  ���س��خ�����س,  األ����ف 
طبية  م���ع���دات 
ل������ل������ط������وارئ, 
وم���������ع���������دات ح����م����اي����ة 

املوظفني والإمدادات الطبية.
)التفا�سيل �س7(

 

املييتييوفييني ذوي  تييدعييم  دبييييي 
 بكوفيد- 19 من خمتلف اجلن�سيات 
االإجراءات  بت�سهيل  معني  بفريق 

:دبي-وام ••

النبيل  الإن�����س��اين  ب��ال��ن��ه��ج  ع��م��ا 
ل�����دول�����ة الإم���������������ارات والل������ت������زام 
النابع  املعطاء  ل�سعبها  الأخاقي 
التعاي�س  م��ف��اه��ي��م  ر�����س����وخ  م����ن 
ب���ني خم��ت��ل��ف  مكونات  وال��ت��ك��اف��ل 
امل��ج��ت��م��ع ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع���ن اأي 
اأو  ع��رق��ي��ة  اأو  ث��ق��اف��ي��ة  اع���ت���ب���ارات 
جهود  تتوا�سل  وبينما  عقائدية, 
مكافحة فريو�س كورونا امل�ستجد, 
لذوي  ال���دع���م  دب����ي  اإم������ارة   تقدم 
املتوفني جراء الإ�سابة بالفريو�س 
م����ن خم���ت���ل���ف اجل���ن�������س���ي���ات, عن 
املتطوعني يتبع  طريق فريق من 
مركز  التحكم وال�سيطرة ملكافحة 
اأوكلت  دب����ي,  ك���ورون���ا يف  ف��ريو���س 
الأهمية  بالغة  اإن�سانية  مهمة  له 
كافة  وت�سريع  ت�سهيل  يف  تتمثل 
ب���ال���وف���اة,  الإج�����������راءات  املتعلقة 
على  وت��ي�����س��ريا  للمتوفى  اإك���رام���ا 

اأهله وتخفيفا عنهم .  
وي�����س��م ال��ف��ري��ق الإن�����س��اين الذي 
ف��رتة مبكرة من  منذ  ت�سكيله  مت 
بتو�سية  كوفيد19-  ج���ائ���ح���ة 
وال�سيطرة  ال��ت��ح��ك��م  »م��رك��ز  م��ن 
دبي,  يف  ف��ريو���س  كورونا  ملكافحة 

وموظفة. موظفا   20
)التفا�سيل �س3(

حممد بن را�سد يت�سلم ر�سالة خطية من �سلطان عمان

•• الفجر-ريت�صارداأرزت–ترجمةخريةال�صيباين

حتى الآن, مت القيام مبا يقارب اخلم�سني مليون جرعة 
به  معمول  هو  ما  عك�س  وعلى  ال�سني.  يف  اللقاح  من 
يف الوليات املتحدة اأو دول اأوروبا, فاإن خطة التطعيم 
ال�سينية تتعلق يف املقام الأول بال�سكان الذين ترتاوح 

اأعمارهم بني 18 و59 عاًما. ول يتم اإعطاء الأولوية 
للمتقاعدين. هناك فرق كبري اآخر مع الدول الغربية: 
الدول  اإىل  اللقاحات  الكثري من  باإر�سال  تهتم  ال�سني 
النامية. كانت ال�سنغال وغينيا ال�ستوائية وم�سر اأول 
اللقاحات  م��ن  ج��رع��ة  األ���ف   200 ك��ل منها  تلقى  م��ن 

ال�سينية جماًنا.               )التفا�سيل �س13(

احلكم على �ساركوزي بال�سجن 3 �سنوات 
•• باري�س-اأفب:

نيكول  الأ���س��ب��ق  الفرن�سي  ال��رئ��ي�����س  الإث��ن��ني  فرن�سية  حمكمة  اأدان����ت 
�ساركوزي بتهم الف�ساد وا�ستغال النفوذ وحكمت عليه بال�سجن ثاث 
�سنوات بينها اثنتان مع وقف التنفيذ. واتهم �ساركوزي مب�ساعدة قا�س 
على نيل وظيفة عالية يف موناكو مقابل معلومات حول حتقيق ب�ساأن 
ح�سر  الذي  الأ�سبق  الرئي�س  لكن  النتخابية.  حماته  متويل  ق�سايا 
العقوبة  هذه  لن  ال�سجن  يدخل  لن  بالتن�ست  امل�سماة  الق�سية  جل�سة 

تطبق عادة يف فرن�سا لاحكام التي تزيد عن �سنتني.

نتانياهو: �إير�ن م�صوؤولة عن �لهجوم على �ل�صفينة �الإ�صر�ئيلية

وكالة الطاقة الذرية: يجب عدم ا�ستخدام عمليات التفتي�ش للم�ساومة
•• عوا�صم-وكاالت:

الدولية  للوكالة  العام  املدير  دع��ا 
ع��دم حتويل  اإىل  ال��ذري��ة,  للطاقة 
جتريها  ال��ت��ي  التفتي�س  ع��م��ل��ي��ات 
هيئته يف اإيران اإىل ورقة م�ساومة, 
بالتزامن مع �سعي عدد من الدول 
�سد  الوكالة  من  لقرار  الأوروبية 

طهران.
وق���ال راف��اي��ل غ��رو���س��ي يف موؤمتر 
���س��ح��ف��ي: ي��ج��ب امل��ح��اف��ظ��ة على 
جتريها  ال��ت��ي  التفتي�س  ع��م��ل��ي��ات 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية... 
طاولة  ع���ل���ى  ت���و����س���ع  األ  ي���ج���ب 
وفق  م�ساومة,  كورقة  املفاو�سات 

ما ذكرت وكالة فران�س بر�س.
ياأتي ذلك يف الوقت الذي مت�سي 
واأملانيا  وف��رن�����س��ا  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ف��ي��ه 
الوليات  تدعمها  خطة  يف  ق��دم��ا 

املتحدة, لإ�سدار قرار من جمل�س 
حمافظي الوكالة الدولية للطاقة 
لتقلي�سها  اإي����ران  ينتقد  ال��ذري��ة, 
ت����ع����اون����ه����ا م������ع ال������وك������ال������ة, رغ����م 
حت���ذي���رات رو���س��ي��ة واإي���ران���ي���ة من 

عواقب خطرية.
الوكالة  حمافظي  جمل�س  ويعقد 
اجتماعه  دول����ة,   35 م��ن  امل���وؤل���ف 
ربع ال�سنوي هذا الأ�سبوع, يف ظل 
التفاق  لإح���ي���اء  م��ت��ع��رثة  ج���ه���ود 
اإي��ران والقوى  امل��رم بني  النووي 
الرئي�س  اأ���س��ب��ح  ب��ع��دم��ا  ال��ع��امل��ي��ة, 

الأمريكي جو بايدن يف ال�سلطة.
اإي��ران يف الآون��ة الأخرية  و�سرعت 
وت�����رية ان��ت��ه��اك��ات��ه��ا ل���ات���ف���اق, يف 
ال�سغط  ل��زي��ادة  وا�سحة  حماولة 
اإ���س��رار كل طرف  بايدن, مع  على 

على اأن يتحرك الآخر اأول.
وجاءت انتهاكات طهران لاتفاق, 

ردا على ان�سحاب وا�سنطن منه عام 
العقوبات  فر�س  واإع��ادة   ,2018

الأمريكية التي ُرفعت مبوجبه.
وك���ان اأح���دث ان��ت��ه��اك ه��و تقلي�س 
لتعاونها  املا�سي  الأ�سبوع  طهران 
للطاقة  ال���دول���ي���ة  ال���وك���ال���ة  م����ع 
اإج�����راءات تفتي�س  ال��ذري��ة, ب��وق��ف 
وم��راق��ب��ة اإ���س��اف��ي��ة ك��ان��ت مطبقة 

مبوجب التفاق.
ه�������ذا وات������ه������م رئ����ي���������س ال�����������وزراء 
نتانياهو,  بنيامني  الإ���س��رائ��ي��ل��ي, 
ب���ال���وق���وف وراء  اإي������ران  الث���ن���ني, 
الهجوم على ال�سفينة الإ�سرائيلية 
يوم  ال���ع���رب���ي,  اخل���ل���ي���ج  م���ي���اه  يف 

اجلمعة املا�سي.
ل��������اإذاع��������ة  ت�����������س�����ري�����ح�����ات  ويف 
كانت  نتانياهو:  قال  الإ�سرائيلية, 
وا�سح,  ه��ذا  اإي��ران��ي��ة.  عملية  حقا 

ح�سبما نقلت رويرتز.

�غت�صاب يف �لربملان �ال�صرت�يل:
رئي�ش الوزراء يف ورطة ات�سالية...!

•• الفجر–خريةال�صيباين

بناء  يف  مبهاراته  موري�سون  �سكوت  الأ���س��رتايل  ال���وزراء  رئي�س  ا�ستهر 
كانرا  اإميي رمييكي�س, مرا�سلة يف  تقول  كما  قوية,  اإعامية  �سرديات 
خرته.  ه��ّزت  ق�سة  ف��راي��ر,  منت�سف  منذ  لكن  ال��غ��اردي��ان.  ل�سحيفة 
اأنها تعر�ست  ادعت �سكرترية �سحفية برملانية �سابقة بريتاين هيغينز, 
لاغت�ساب من قبل زميل لها يف مكتب وزير الدفاع يف مار�س 2019.

ال�سابة  على  الوزير  الأم��ن يف مكتب  اأف��راد  اأح��د  الغت�ساب, عرث  ليلة 
الأمر  ت�سوية  ال���وزارة  مكتب  ح��اول  ما  و�سرعان  وخائفة.  عارية  ن�سف 

داخلياً, وقدم الدعم لل�سابة مع تذكريها بالنتخابات املقبلة. 
  ) التفا�سيل �س10(

ترامب: ال اأخطط لتاأ�سي�ش 
حزب ثالث يناف�ش اجلمهوري

•• وا�صنطن-وكاالت:

ال�سابق  الأم����ريك����ي  ال��رئ��ي�����س  ق����ال 
يخطط  ل  اإن������ه  ت����رام����ب  دون�����ال�����د 
لتاأ�سي�س حزب جديد يناف�س احلزب 
اإمكانية  اإىل  م�����س��ريا  اجل��م��ه��وري, 
الرئا�سية  ل��ان��ت��خ��اب��ات  ت��ر���س��ح��ه 
املقبلة ويتوعد احلزب الدميقراطي 
بالهزمية. وو�سف ترامب يف موؤمتر 
التي  ال���ت���ق���اري���ر  ف���ل���وري���دا  ب���ولي���ة 
لتاأ�سي�س  ت��خ��ط��ي��ط��ه  ع���ن  حت��دث��ت 

حزب ثالث باأنها اأخبار زائفة.
وق���ال ت��رام��ب اأم����ام م��وؤمت��ر العمل 
�سراع  يف  نحن  املحافظ,  ال�سيا�سي 
نعرفها.  كما  اأمريكا  بقاء  اأج��ل  من 
هذا �سراع رهيب ومريع وموؤمل ... 

يف النهاية, نحن نفوز دائماً.
الدميوقراطّيني  عن  ترامب  وق��ال 
يف الواقع, اأنتم تعلمون اأّنهم خ�سروا 
م���ن جديد  الن���ت���خ���اب���ات, م����رّوج����اً 
ل����اّدع����اءات ب���اأّن���ه ُح����رم م���ن ولية 
رئا�سّية ثانية ب�سبب ح�سول عملّيات 
تزوير. واأ�ساف لكن من يدري, من 
يدري؟ رمبا اأقّرر اأن اأهزمهم للمّرة 

الثالثة.
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة اأبوظبي تطلق حملة »الأماناتهم راعون« لتعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد الوظيفي

:وام-اأبوظبي ••

الإعامية  احل��م��ل��ة  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  الن�سخة  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  اأط��ل��ق��ت 
القطاعات  ت�ستهدف  وال��ت��ي  راع������ون"  "لأمان���اته������م  الت�����وعوية 
ال��ق��ي��م الوظيفية  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  واجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����س���ة 
الإيجابية يف م����جتمعنا بال�����حفاظ على املال العام والبعد عن الك�سب 

غري امل�سروع .
الف�ساد  مكافحة  اإدارة  مدير  امل��ه��ريي  مع�سد  مطر  العقيد  واأو���س��ح 
ا�ستغال  بعدم  الوعي  زي��ادة  اىل  تهدف  اأن احلملة  اأبوظبي,  ب�سرطة 
الوظيفة اأو ال�سلطة ملنافع �سخ�سية اأو الر�سوة اأو التزوير وعدم حماباة 
�سخ�س اأو جهة على ح�ساب الآخرين وعدم التهاون يف تطبيق الأنظمة 

القطاعات  م��ع  ال��ت��ع��اون  يف  اجل��م��ه��ور  دور  على  م��وؤك��داً  والت�سريعات 
ال�سرطية املعنية لاإباغ عن اأي �سلوكيات قد ت�سر مبجتمعنا .

اأية  املنا�سبة ل�سبط  الآليات  الإم���ارات و�سعت  دول��ة  اأن حكومة  واأك��د 
اجلهاز  �سامة  على  حفاظاً  ال��ع��ام��ة,  للوظيفة  ت�سيئ  ق��د  جت���اوزات 
الإداري وال�سالح العام ويف ذات الوقت تهتم باإبقاء بيئة العمل �ساحلة 
تتوطد فيها النزاهة وال�سفافية والكفاءة وتكافوؤ الفر�س م�سريا اإىل 
دور كل موؤ�س�سة وجهة حكومية وخا�سة يف تكري�س النزاهة الوظيفية 
والوقاية  الداخلية  الرقابة  وتعزيز  النزاهة  بقيم  املوظفني  وتوعية 
من خماطر التجاوزات القانونية ورفع الوعي حول الأمانة الوظيفية 

والح�سا�س بامل�سوؤولية جتاه الوطن .
ال��ت��ي يت�سف  الأخ��اق��ي��ة  ال�����س��ل��وك��ات  الوظيفية م��ن  ال��ن��زاه��ة  وت��ع��د 

يجب  حيث  واملوؤ�س�سة  الوطن  مكت�سبات  على  للحفاظ  املوظفون  بها 
الواجبات  ب��اأداء  للقيام  الأخاقية  ال�سلوكيات  يتبع  اأن  املوظف  على 
اأث��ن��اء عمله ال��وظ��ي��ف��ي, ف��ا ي��ت��ه��رب م��ن القيام  ال��وظ��ي��ف��ي��ة ب��اأم��ان��ة 
بواجباته, كما اأن الإن�سان النزيه يوؤدي واجبه حتى ولو مل يوجد اأي 
نظام رقابي يحا�سبه, باعتبار اأن النزاهة قيمة معنوية ذات اأثر مادي 
اأحد لأن  ال�سواب, ولو مل يراقبه  الفرد, وجتعله يفعل  �سعور  ت�سكن 
رقابته لنف�سه ذاتية, وهذه القيمة املعنوية, ي�ستمدها الفرد من دينه 

وف�سائل جمتمعه وبيئة معي�سته وتعامله اليومي.
واأكد اأن جمتمع الإم��ارات ا�ستطاع حتقيق النجاح والريادة يف تعزيز 
مراتب  اإىل  بالوظيفة  الرت��ق��اء  يف  اأ���س��ه��م  مم��ا  وال�سفافية  ال��ن��زاه��ة 
القيم الأخاقية  التي تراعي  عليا وتاأديتها وفق القوانني والأنظمة 

تناف�س  اخلا�سة  اأو  احلكومية  الوظيفة  اأ�سبحت  حتى  واملجتمعية 
ال��ت��ن��م��ي��ة القت�سادية  ال���ع���امل مب��خ��ت��ل��ف جم����الت  ب����دول  ن��ظ��ريات��ه��ا 

والجتماعية.
وقال اإن اجلهود املبذولة يف ن�سر وتعزيز النزاهة الوظيفية ت�ستند اإىل 
بيئة  اإيجاد  اإىل  ت�سعى  ريادية  ا�سرتاتيجية  املجتمعية �سمن  امل�ساركة 
نزيهة تركز على تقدمي اخلدمات والرامج التوعوية الفّعالة لتعزيز 

اجلهود الر�سمية واإقامة ال�سراكات املوؤ�س�سية البناءة.
احل�سارية  ال�����س��ورة  لتعزيز  املجتمع  اأف���راد  ت��ع��اون  اأهمية  اإىل  ودع���ا 
ملجتمعنا, عر التوا�سل مع خدمة " اأمان " على الرقم 2626 800 
اأو اإر�سال ر�سالة ن�سية على الرقم 2828 والتي تتيح للجمهور مترير 

املعلومات الأمنية حول اأي �سكوك تفيد يف تعزيز اجلهود الأمنية.

حممد بن را�سد يت�سلم ر�سالة خطية من �سلطان عمان
:وام-دبي ••

ت�سلم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
اأخيه  م��ن  خطية  اهلل" ر�سالة  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
 جالة ال�سلطان هيثم بن طارق اآل �سعيد �سلطان عمان تت�سل بالعاقات 

الأخوية بني البلدين وال�سعبني ال�سقيقني . 
وت�سمنت الر�سالة تهنئة جالة �سلطان عمان اإىل �ساحب ال�سمو نائب 
و�سول   "م�سبار  بنجاح  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 

لدولة  العظيم  بالإجناز  ال��ذي و�سفه جالته  املريخ  الأمل" اإىل كوكب 
الإمارات ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  وللعرب عموما . 

كما تطرقت الر�سالة - التي نقلها �سعادة الدكتور ال�سيد اأحمد بن هال 
ا�ستقبال  الدولة خال  �سلطنة عمان لدى  �سفري  البو�سعيدي  �سعود  بن 
 �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم له يف اأبراج الإمارات يف 
دبي ظهر ام�س بح�سور �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل  مكتوم 
م�ساركة  على  " والتاأكيد   2020 دب��ي  " اإك�سبو  اإىل   - دب��ي  نائب حاكم 
ت�ست�سيفه  دولة  ال���ذي  العاملي  احل���دث  ه��ذا  يف  ال�سقيقة  ع��م��ان  �سلطنة 

الإمارات يف رحاب مدينة دبي يف اأكتوبر القادم باإذن اهلل تعاىل . 
وقد رحب �ساحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي بال�سفري العماين ..متمنيا له النجاح يف مهمته واأداء مهام  عمله على 
اأكمل وجه مبا يخدم العاقات الأخوية وامل�سالح الوطنية العليا للبلدين 

و�سعبيهما ال�سقيقني . 
البو�سعيدي حت��ي��ات��ه جلالة  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة   .. ���س��م��وه  وح��م��ل 
ال�سحة  دوام  جلالته  ومتنياته  �سعيد  اآل  ط���ارق  ب��ن  هيثم  ال�سلطان 

وال�سعادة  والتوفيق ول�سعبه مزيدا من التقدم والتطور والرخاء . 

هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �سعيد  بن  اأح���مد  ال�س������يخ  �س�����مو  اللق�����اء  ح�������سر 
ال�سيخ  و�سمو  الإم���ارات  ط��ريان  ملجموعة  الأعلى  الرئي�س  للطريان  دبي 
 اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�س موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل 
مكتوم للمعرفة ومعايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �سوؤون جمل�س 
اإبراهيم الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون   الوزراء ومعايل رمي بنت 
امل��رر وزي��ر دول��ة وم��ع��ايل خليفة  �سعيد  ال���دويل وم��ع��ايل خليفة �ساهني 
�سلمان رئي�س مرا�سم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء وعدد من 

امل�سوؤولني . 

دبي توا�سل تعزيز بيئتها الرقمية لتح�سني جودة احلياة 
•• دبي-وام:

توا�سل بلدية دبي تعزيز قدراتها التقنية والرقمية توازياً مع التو�سع يف 
م�ستويات  حتقيق  اأج��ل  من  الذكية  واحللول  التطبيقات  وتوظيف  تبني 
لأرقى  وف��ق��اً  اأ�سكالها وجتاربها  اأف�سل  وت��وف��ري  احل��ي��اة  م��ن ج��ودة  اأع��ل��ى 

املعايري العاملية �سمن التحول الكامل نحو البيئة الذكية.
بلدية  اإن  دب��ي  بلدية  ع��ام  مدير  الهاجري,  داوود  املهند�س  �سعادة  وق��ال 
دبي تعمل على القيام بددورها على الوجه الأمثل يف التحول اإىل البيئة 
انرتنت  تقنية  اأب���رزه���ا:  وم���ن  الأ���س��ا���س��ي��ة  عنا�سرها  وت��وظ��ي��ف  ال��ذك��ي��ة 
الأ�سياء والذكاء ال�سطناعي وتكنولوجيا البيانات ال�سخمة وغريها من 
البتكارات التكنولوجية امل�ستقبلية التي �ستقود عمليات التطوير �سمن 

خمتلف القطاعات احليوية".
 مو�سحاً اأن العديد من تلك التقنيات �سيتم ال�ستفادة منها يف بلدية دبي 
لإدارة عمليات املدينة امل�ستقبلية وفق منظومة رقمية متطورة لارتقاء 

مب�ستوى اخلدمات واإ�سعاد املتعاملني.
وتتعدد فوائد تطبيق التقنيات احلديثة يف منظومة العمل ومن اأهمها: 
رفع كفاءة العمليات وخف�س التكاليف وتعزيز البتكار, وت�سكيل جمتمعات 

القت�سادية,  للتنمية  جديدة  فر�س  وخلق  رقمًيا,  وت�ساركاً  اأم��اًن��ا  اأك��رث 
القوى  زيادة م�ساركة  تقنياً, عاوة على  وبنية حتتية متطورة ومت�سلة 
على  قائمة  كونها  فاعلية  اأك��رث  ق���رارات  اتخاذ  عملية  ومتكني  العاملة, 

حتليل املعلومات والبيانات.
الأولويات  قمة  الهواء  ج��ودة  على  واحلفاظ  البيئية  ال�ستدامة  وت�سكل 
الوطنية  م�ستهدفاتها  حتقيق  اإىل  ت�سعى  التي  دب��ي  لبلدية  الأ�سا�سية 
وال�سرتاتيجية يف هذا ال�ساأن توازياً مع التطور املتوا�سل الذي ت�سهده 
الإمارة والتو�سع يف كافة القطاعات, حيث متثل التقنيات احلديثة ركيزة 

اأ�سا�سية يف احلفاظ على البيئة وحت�سني جودتها.
كالذكاء  احلديثة  التقنيات  توظيف  اأن  اإىل  دبي  بلدية  عام  مدير  واأ�سار 
و�سل�سلة  والروبوتات  ال�سخمة  والبيانات  الأ�سياء  واإنرتنت  ال�سطناعي 
البلوك ت�سني �سيمكن دبي من حتقيق مكانة رائدة ومرموقة بني املدن 
العاملية, وقال" بداأنا رحلتنا الرقمية وقمنا بتنفيذ العديد من امل�ساريع 
مع  ومقارنتها  ال�سطناعي,  والذكاء  الأ�سياء  اإنرتنت  تقنية  با�ستخدام 
حالت  ث��اث  يف  املفهوم  باإثبات  قمنا  كما  عاملياً,  ال��رائ��دة  الذكية  امل��دن 
 Fog ل�ستخدام اإنرتنت الأ�سياء, منها املراقبة الذكية مل�سائد ال�سحوم
واإر�سال  بدقة  وال�سحوم  والزيوت  الدهون  م�ستويات  لقيا�س   Trap

املحدد, و�سيمكن  الوقت  للتنبيه يف  التحكم  اإىل مركز  املطلوبة  البيانات 
مع  املئة  116يف  بن�سبة  ا�ستثمار  عائد  حتقيق  من  املدينة  يف  تطبيقها 

تطوير البنية التحتية للمدينة تقنًيا".
واأن�ساأت بلدية دبي نظام حتكم ذكي خلطوط النحدار مع �سبكة ال�سرف 
تراقب  وال��ت��ي  الأن��اب��ي��ب  على  املثبتة  ال�ست�سعار  اأج��ه��زة  وه��ي  ال�سحي, 
من  النظام  �سيحدد  حيث  التحكم,  مركز  اىل  البيانات  وتر�سل  ال�سغط 
خال حتليل تلك البيانات, اأية احتمالت طارئة تتعلق بخطوط الأنابيب 
والتحكم يف ال�سغط ما ي�سكل عن�سر دعم مهم لأعمال ال�سيانة الوقائية 

والتحكم بدقة يف �سبكات ال�سرف.
املياه  اإدارة  يف  ال�سطناعي  وال��ذك��اء  الأ�سياء  اإن��رتن��ت  ا�ستخدام  ويهدف 
الطلب  مب�ستوى  التنبوؤ  اإىل  الأمثل,  بالأ�سلوب  ال��ري  �سبكة  يف  ة  املُعاجلجَ
التو�سيل,  اأولوية  املتعاملني, وحتديد  ا�ستخدامات  املياه, وت�سنيف  على 
والتحكم يف امل�سخات وال�سمامات والذي �سي�ساعد على تخطيط �سيانة 
املعدات, وجتنب �سح املياه, وزيادة موثوقية ال�سبكة, وتقليل ال�سلبيات يف 

حمطات ال�سخ وخزانات املياه ب�سكل ا�ستباقي.
لتعزيز  الرقمية  التحتية  البنية  ترقية  على  حالياً  دب��ي  بلدية  وتعمل 
تطبيق حلول اإنرتنت الأ�سياء على م�ستوى اإمارة دبي, لإن�ساء بنية رقمية 

معيارية مرنة متعددة ال�ستخدام قابلة لات�سال مع كافة اأنواع اأجهزة 
حلظي  ب�سكل  الأخ���رى  الأج��ه��زة  مع  البيانات  تبادل  وتتيح  ال�ست�سعار, 
للتنبوؤ  م��ت��وازي,  ب�سكل  ال�سخمة  البيانات  معاجلة  على  عالية  ومقدرة 
التلقائية, مبا ي�سمن  الإج��راءات  بالأمناط وحتديد الجتاهات لتخاذ 
�سرعة وفاعلية الت�سال باأجهزة ا�ست�سعار وبرجميات قيا�س معايري جودة 
الهواء جلمع البيانات ب�سورة فورية وا�ستخدامها يف تطوير نظام التنبوؤ 

املعريف وجعل التحليات التنبوؤية اأكرث فاعليه.
وتقوم بلدية دبي بت�سكيل نظام بيئي متكامل وفق اأحدث التقنيات, ومبا 
يخدم اأي�سا يف �سمان جودة الغذاء, مبا يف ذلك امل�ست�سعرات الذكية التي 
جتمع البيانات وتر�سلها اإىل املن�سة املركزية, وحتليل البيانات با�ستخدام 
الذكاء ال�سطناعي وعر�سها على التطبيقات املختلفة والتي �سيكون لها 
تاأثري على منط الغذاء, حيث اإن املل�سقات الذكية ومراقبة درجة احلرارة 
والرطوبة وال�سوء وجودة الهواء يف مرافق تخزين الأغذية ت�سمن جودة 

و�سامة املواد الغذائية.
ويف املجال الزراعي, �سيتم ا�ستخدام الطائرات بدون طيار جلمع البيانات 
الرطوبة  م�ست�سعرات  ومراقبة  النباتات,  �سحة  عن  الفعلي  الوقت  يف 

وجودة الرتبة لتكييف خمتلف عمليات الري.

�سرطة دبي حتذر من عمليات ن�سب واحتيال جللب خادمات
•• دبي-وام:

ح�����ذر ال��ع��م��ي��د ���س��ع��ي��د ح���م���د بن 
م��دي��ر مركز  م��ال��ك  اآل  ���س��ل��ي��م��ان 
دبي  �سرطة  يف  الرا�سدية  �سرطة 
والحتيال  ال��ن�����س��ب  ح����الت  م���ن 
الباحثون  لها  يتعر�س  ق��د  ال��ت��ي 
عن خادمات عر اإيهامهم بتوفري 
مبالغ  دف��ع  مقابل  لهم  خ��ادم��ات 
 13 9 اإىل  مالية ت��رتاوح ما بني 
األف درهم كر�سوم جللب اخلادمة 
اإجراءاتها,  واإن���ه���اء  ال���دول���ة,  اإىل 

ب��ال��ت��ع��اون مع  ع��م��ل  ف���رق  ت�سكيل 
الإدارة العامة للتحريات واملباحث 
البحث  م����ن  وت���ب���ني  اجل���ن���ائ���ي���ة, 
والتحري باأن الأ�سلوب الإجرامي 
الباغات كان واحدا,  بني معظم 
حترياتها  ال��ع��م��ل  ف����رق  ل��ت��ب��ا���س��ر 
وج���م���ع امل���ع���ل���وم���ات و�����س����ول اإىل 
الن�سابني  هوية  على  ال�ستدلل 
القانونية  الإج���������راءات  وات����خ����اذ 

الازمة بحقهم.
وحذر اأف��راد املجتمع من خماطر 
اللجوء اإىل مثل هوؤلء الأ�سخا�س 

قدرتهم  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
اإغاق  رغم  اخلادمات  جلب  على 
ب�سبب  اجل����وي����ة  امل���ن���اف���ذ  ب��ع�����س 
جائحة " كورونا " وا�ستولوا على 

اأموال ال�سحايا.
تزايدا  ر���س��د  امل��رك��ز  اأن  واأ����س���اف 
املتعلقة  ال����ب����اغ����ات  اأع���������داد  يف 
خا�سة  واح��ت��ي��ال  ن�سب  بعمليات 
ب��اخل��ادم��ات ن��ظ��را حل��اج��ة النا�س 
يف  عددهم  وقلة  امل�ساعدة  للفئات 
الدولة نتيجة اإغاق بع�س الدول 
حلركة الطريان لديها, لفتا اإىل 

والحتيال.
اأن  اإىل  م��ال��ك  اآل  ال��ع��م��ي��د  ول��ف��ت 
اأ�سرة ل�سرقة  اأحد املحتالني خدع 
اأم��وال��ه��ا م��ن خ��ال جلب خادمة 
لها فعا لكن بعد اأن طلبت الأ�سرة 
اإجمايل  مببلغ  منه  خ��ادم��ات   3
األف درهم وحتويل املال على   35
املماطلة  ب���داأ يف  ال��ب��ن��ك��ي  ح�����س��اب��ه 
ثم  بالأ�سابيع  عليهم  ال��رد  وع��دم 
اأن ه����وؤلء  اخ��ت��ف��ى, حم�����ذرا م���ن 
خادمة  بجلب  يقومون  املحتالني 
م����ع توقيع  ع���ائ���ل���ة  ل���ك���ل  واح�������دة 

م�ستغلني يف ذلك توقف ا�ستقدام 
اخل��دم من اخل��ارج لتوقف حركة 
الطريان يف بع�س الدول, وحاجة 
اإىل اخل��دم يف ظل جائحة  النا�س 

كورونا "كوفيد 19".
اإن مركز  اآل مالك,  العميد  وق��ال 
����س���رط���ة ال���را����س���دي���ة ���س��ج��ل 14 
ا�ستولوا  اأ���س��خ��ا���س  ع��ل��ى  ب��اغ��ا 
األفا   87 بنحو  تقدر  مبالغ  على 
و520 درهما منذ بداية جائحة 
" اإىل فراير من العام  " كورونا 
مواقع  ع���ر  ادع�����وا  اإذ  اجل������اري, 

املرخ�سني  وغ��ري  املعتمدين  غري 
اأن  اإىل  جل��ل��ب اخل���ادم���ات, لف��ت��ا 
ميار�سون  امل��ح��ت��ال��ني  م���ن  ك��ث��ريا 
الن�سب والحتيال بو�سع اإعانات 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  يف 
وغ���ريه���ا م���ن امل���واق���ع م���ن خال 
اإي���ه���ام ال�����س��ح��اي��ا ب��ق��درت��ه��م على 
اأوق��ات قيا�سية  توفري خادمات يف 
وب���ت���ك���ال���ي���ف اأق�������ل م�����ن اجل���ه���ات 
اللجوء  �سرورة  موؤكدا  الر�سمية, 
ل��ل��ج��ه��ات ال��ر���س��م��ي��ة يف ال���دول���ة 
للن�سب  م��ن��ع��ا  اخل���ادم���ات  جل��ل��ب 

اأن اجلناة ي�ستغلون رغبة النا�س يف 
احل�سول على �سعر مناف�س وقليل 
معهم  ويتفقون  اخلادمات  جللب 
وي��ت��ق��ا���س��ون امل��ب��ل��غ ك��ام��ا منهم, 
ع��ل��ى اأن ي��ت��م ج��ل��ب اخل��ادم��ة بعد 
يوفون  ل  لكنهم  اأ�سبوع,  اأو  �سهر 
باملماطلة  وي��ق��وم��ون  ب��وع��وده��م 
"كوفيد  فح�س  نتيجة  اأن  بحجة 
تر�سل ثم ي�ستمرون يف  مل   "19

املماطلة, ويختفون.
الباغات  ف��ور تلقي  اأن��ه  واأو���س��ح 
م����ن امل����واط����ن����ني وامل���ق���ي���م���ني, مت 

ع��ل��ى ع��ق��د م�����زور ب��ا���س��م اإح����دى 
املنزلية,  العمالة  ا�ستقدام  مكاتب 
يقومون  ث���م  ث��ق��ت��ه��م,  ل��ي��ك�����س��ب��وا 

بعملية الن�سب والحتيال.
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اأخبـار الإمـارات
»زايد العليا« ترفد مكتبة الفاتيكان بي 95 ن�سخة من وثيقة االأخوة االإن�سانية بطريقة برايل االإيطالية

:وام-اأبوظبي ••

ت�سلمت مكتبة الفاتيكان يف روما 95 ن�سخة من وثيقة الأخوة الإن�سانية 
قبل  من  وطباعتها  ترجمتها  جرى  للمكفوفني,  الإيطالية  برايل  بلغة 
موؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب الهمم بالتعاون مع اللجنة العليا لاأخوة 
والتعاون  ل��ل��ت��اآخ��ي  ي��دع��و  ال���ذي  لنهجها  ا���س��ت��م��راراً  وذل���ك  الإن�����س��ان��ي��ة, 

والرحمة .
املكتبات وحتوي  اأقدم  اإحدى  الفاتيكان وهي  الن�سخ ملكتبة  اإه��داء  وياأتي 
املثمر  املوؤ�س�سة  لتعاون  ا�ستكمال  تاريخية مهمة,  جمموعة خمطوطات 
على  الوثيقة  ن�سر  يف  الإن�����س��ان��ي��ة  ل��اأخ��وة  العليا  اللجنة  م��ع  واملتميز 

بوثيقة  العامل  دول  خمتلف  يف  الهمم  اأ�سحاب  لتوعية  العامل  م�ستوى 
الذي   ," الإن�سانية  الأخ���وة  " لقاء  عن  �سدرت  التي  الإن�سانية  الأخ���وة 
ا�ست�سافته دولة الإمارات يف فراير 2019 يف اأبوظبي برعاية �ساحب 
اأبوظبي نائب القائد  اآل نهيان ويل عهد  ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 

الأعلى للقوات امل�سلحة.
املجل�س  �سر  اأم���ني  غيك�سوت,  اأي��و���س��و  اأنخيل  ميغيل  ال��ك��اردي��ن��ال  ووج���ه 
البابوي للحوار ال�سكر ملوؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب الهمم على مبادرتها 
برتجمة وثيقة الأخوة الإن�سانية اإىل لغة برايل بالإيطالية, م�سيًفا اأن 
والتبادل  التعاون  تعزز ج�سور  الإم���ارات  دول��ة  تنطلق من  التي  امل��ب��ادرة 
الثقايف بني ال�سرق والغرب, وتخدم فئة اجتماعية هامة يجب اإ�سراكها 

اأ�سحاب الهمم, مبا  يف جهود ن�سر مبادئ وثيقة الأخوة الإن�سانية وهم 
الفاعل يف خمتلف  الإ���س��ه��ام  م��ن  م��ن ط��اق��ات وم��واه��ب متكنهم  لديهم 

املبادرات الإن�سانية والجتماعية.
العليا  واللجنة  اتفقت  الهمم  لأ�سحاب  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  اأن  يذكر 
لاأخوة الإن�سانية على التعاون يف توعية اأ�سحاب الهمم بوثيقة الأخوة 
والإجنليزية  العربية  ب��راي��ل  لغة  اإىل  ترجمتها  خ��ال  م��ن  الإن�سانية 
العربية  الإ����س���ارة  بلغة  م�سجلة  ن�سو�س  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  للمكفوفني, 

والإجنليزية املعتمدة لل�سم.
باإهداء  الإن�سانية  لاأخوة  العليا  اللجنة  مع  بالتعاون  املوؤ�س�سة  وقامت 
للمكفوفني  ب��راي��ل  بطريقة  طباعتها  مت  الوثيقة  م��ن  ن�سخة   100

باللغتني العربية والجنليزية اإىل مكتبة الأزهر ال�سريف يف جمهورية 
الت�سامح  اإىل  ال��داع��ي��ة  الوثيقة  ر���س��ال��ة  و���س��ول  ب��ه��دف  العربية  م�سر 
التحديات  ذوي  م��ن  الهمم  اأ���س��ح��اب  اإىل  امل�����س��رتك  والعي�س  وال��ت��ع��اون 

الب�سرية خارج الدولة مبختلف اللغات.
كما قامت موؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب الهمم يف اإطار احتفالها باليوم 
الهمم من  اأ�سحاب  الإن�سانية ومب�ساركة منت�سبيها من  العاملي لاأخوة 
العامل  ودول  اأ�سحاب همم من جن�سيات  بجمع  الإع��اق��ة,  فئات  خمتلف 
الكائن يف  الإن�سانية يف مقرها  اإن�ساء حديقة ب�سعار الأخ��وة  املختلفة يف 
بني  والتعا�سد  الت�سامن  عن  تعبرياً  وذل��ك  باأبوظبي,  املفرق  منطقة 

�سعوب العامل على اأر�س دولة الإمارات.

مبوجب قر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم 16 ل�صنة 2021

»االقت�ساد« تعلن عن قائمة املخالفات والغرامات ب�ساأن مواجهة غ�سل االأموال ومكافحة متويل االإرهاب

••  اأبوظبي-وام:

مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم 
القائمة  ب�ساأن   2021 ل�سنة   16
والغرامات  للمخالفات  امل���وح���دة 
للمخالفني  امل�����ق�����ررة  الإداري������������ة 
الأموال  لإج��راءات مواجهة غ�سل 
وم����ك����اف����ح����ة مت�����وي�����ل الإره������������اب 
العدل  وزارة  ل��رق��اب��ة  اخل��ا���س��ع��ني 
وزارة  اأع��ل��ن��ت  الق��ت�����س��اد,  ووزارة 
املخالفات  ق��ائ��م��ة  ع��ن  الق��ت�����س��اد 
املوؤلفة من 26 خمالفة واملرتبطة 
باأن�سطة قطاع الأعمال واملهن غري 
عليها  ت�سرف  التي  املحددة  املالية 
الوزارة فيما يخ�س ملف مواجهة 
تنظيم  وم��ك��اف��ح��ة  الأم�����وال  غ�سل 
املر�سوم  اأح��ك��ام  الإره���اب, مبوجب 
ل�سنة   20 رق���م  احت����ادي  ب��ق��ان��ون 
جرائم  مواجهة  �ساأن  يف   2018
متويل  وم��ك��اف��ح��ة  الأم�����وال  غ�سل 
التنظيمات غري  الإره��اب ومتويل 
التنفيذية  ولئ��ح��ت��ه  امل�����س��روع��ة, 
وت�سمل  ال�����س��ل��ة.  ذات  وال���ق���رارات 
تلك الأن�سطة اأربع فئات رئي�سية: 
العقاريني  وال����وك����اء  ال��و���س��ط��اء 
والأحجار  الثمينة  امل��ع��ادن  وجت��ار 
احل�سابات  وم���دق���ق���ي  ال���ك���رمي���ة 

ومزودي خدمات ال�سركات.
واأه����اب����ت ال��������وزارة ب��ال�����س��رك��ات يف 
الأن�سطة والأعمال امل�ستهدفة اإىل 
تكثيف جهودها عر تعزيز الوعي 
الأموال  غ�سل  مبخاطر  واملعرفة 
ج��ه��ود احلكومة يف هذا  وم��واك��ب��ة 
اخل����ط����وات  م���ق���دم���ة  ويف  امل����ل����ف, 
وحدة  نظام  يف  الت�سجيل  املطلوبة 
 goAML امل���ال���ي���ة  امل���ع���ل���وم���ات 
ونظام جلنة ال�سلع واملواد اخلا�سعة 

عاقة العمل معه.
التي  ال��ت��داب��ري  ع��دم تطبيق   -  5  
ملواجهة  الوطنية  اللجنة  حددتها 
غ�سل الأموال فيما يتعلق بالعماء 

من الدول عالية املخاطر.
بقيمة  خمالفات   7 ال��ق��رار  واأورد 

وهي: درهم  األف   100
 1 - عدم اتخاذ التدابري الازمة 
ل���ت���ح���دي���د خم���اط���ر اجل����رمي����ة يف 

جمال عمله.
القيام بتحديد وتقييم  2 - عدم   
يف  تن�ساأ  اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن  امل��خ��اط��ر 
بتطوير  قيامه  عند  عمله  جم��ال 
القيام  اأو  يقدمها  التي  اخل��دم��ات 
مب��م��ار���س��ات م��ه��ن��ي��ة ج���دي���دة من 

خال من�ساأته.
ت��داب��ري العناية  ات��خ��اذ  3 - ع��دم   
اإن�ساء  قبل  العماء  الواجبة جتاه 
ال���س��ت��م��رار فيها  اأو  ع��م��ل  ع��اق��ة 
ل�سالح  اأو  با�سم  عملية  تنفيذ  اأو 

العميل.
بالتحقق  ال����ق����ي����ام  ع�������دم   -  4  
بيانات  اأو  م�ستندات  -با�ستخدام 
من م�سدر موثوق وم�ستقل- من 
احلقيقي  وامل�ستفيد  العميل  هوية 
اأو نائبهما قبل اإن�ساء عاقة العمل 
اأو فتح احل�ساب اأو يف اأثناءهما, اأو 
قبل تنفيذ عملية لعميل ل تربطه 

به عاقة عمل قائمة.
وح����دة  اإب�������اغ  يف  ال���ت���اأخ���ري   -  5  
معاملة  بتقرير  املالية  املعلومات 
توافر  اأو  ال�ستباه  ح��ال  م�سبوهة 
اأن  يف  لا�ستباه  معقولة  اأ���س��ب��اب 
ترتبط  العميل  مع  العمل  عاقة 
اأن  اأو  ج��زئ��ي��اً  اأو  ك��ل��ي��اً  ب��اجل��رمي��ة 
عاقة  حم�����ل  ال���ع���م���ي���ل  اأم�����������وال 
اأو  جرمية  متح�سات  من  العمل 

والتدابري التي و�سحتها الائحة 
ميكن  والتي  للقانون,  التنفيذية 
الط�����������اع ع���ل���ي���ه���ا ع������ر امل����وق����ع 
ال��ر���س��م��ي ل�����وزارة الق��ت�����س��اد على 
https://www. ال���راب���ط: 
e c o n o m y .g o v .a e /
arabic/AML/Pages/
واأو�سحت   default.aspx
ال���وزراء  ق���رار جمل�س  اأن  ال�����س��ايف 
ب�����س��اأن امل��خ��ال��ف��ات ي�����س��ب يف دعم 
م��ل��ف مواجهة  ال���دول���ة يف  ج��ه��ود 
الأم��وال��وم��ك��اف��ح��ة متويل  غ�����س��ل 
الإره��اب, ويعزز م�ستوى المتثال 
يف قطاع الأعمال واملهن غري املالية 
ولئحته  القانون  باأحكام  املحددة 
التنفيذية, مبا ي�سهم يف رفع قدرة 
الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي ع��ل��ى حتقيق 
ويعك�س  وم�������س���ت���دام,  ���س��ح��ي  من���و 
بتوجيهات  الإم���ارات  دول��ة  حر�س 
من قيادتها الر�سيدة على تطوير 
ب�سورة  الق��ت�����س��ادي��ة  ت�سريعاتها 
م�ستمرة لتعزيز تناف�سيتها كوجهة 

دولية اآمنة وم�ستقرة لاأعمال.
القت�ساد  وزارة  ال���ت���زام  واأك������دت 
�سركات  م����ع  ال�������س���راك���ة  ب��ت��ع��زي��ز 
ومن�ساآت القطاع اخلا�س املندرجة 
واملهن غري  الأع��م��ال  �سمن قطاع 
من  ال��ت��ع��اون  واأن  امل��ح��ددة,  املالية 
ق��ب��ل ال�����س��رك��ات امل�����س��ت��ه��دف��ة يعد 
الوقوع  لتجنيبها  حمورية  خطوة 
يف  عليها  املن�سو�س  املخالفات  يف 
ال��وق��ت نف�سه  ال���ق���رار, وي��دع��م يف 
م���ل���ف ال�����دول�����ة واإج������راءات������ه������ا يف 
ومكافحة  الأم��وال  غ�سل  مواجهة 
مت��وي��ل الإره����اب وي��ع��زز ت�سنيفها 
على املوؤ�سرات العاملية ذات ال�سلة. 
املخالفات  ق��ائ��م��ة  ت�����س��م��ن��ت  وق����د 

حلفظ  ����س���ج���ات  اإن���������س����اء   -  8  
العماء  م����ع  امل���ال���ي���ة  امل���ع���ام���ات 
ت�سمح  ل  منتظمة  غ��ري  بطريقة 
العمليات  وتتبع  البيانات  بتحليل 

املالية.
ب�سجات  الح���ت���ف���اظ  ع����دم   -  9  
امل�����ع�����ام�����ات امل����ال����ي����ة وال����وث����ائ����ق 
وامل�ستندات املتعلقة بها ملدة خم�س 
�سنوات من تاريخ اإمتام العملية اأو 
انتهاء عاقة العمل مع العميل اأو 
التفتي�س  عملية  انتهاء  تاريخ  من 

على من�ساأته.
املعلومات  اإت����اح����ة  ع�����دم   -  10  
جتاه  ال��واج��ب��ة  بالعناية  املتعلقة 
العماء واملراقبة امل�ستمرة ونتائج 
ال�سجات  وك����ذل����ك  حت��ل��ي��ل��ه��م��ا 
واملرا�سات  وال���وث���ائ���ق  وامل���ل���ف���ات 
للجهات  بهما  اخل��ا���س��ة  وال��ن��م��اذج 

املعنية بناء على طلبها.
بتدريب  ال����ق����ي����ام  ع������دم   -  11  
ل�����دى م���ن�������س���اأت���ه على  ال���ع���ام���ل���ني 
ومكافحة  الأم��وال  غ�سل  مواجهة 

متويل الإرهاب.
ال��غ��رام��ات الإداري�����ة واآلية  وح���ول 
ال��ت��ظ��ل��م م��ن��ه��ا, ن�����س ال���ق���رار على 
املخالف  اإخطار  ال��وزارة  تتوىل  اأن 
م��ن الأع���م���ال وامل��ه��ن غ��ري املالية 
امل��ح��ددة ب��ق��رار ال��غ��رام��ة الإداري����ة 
من  15 يوماً  املوقعة عليه خال 
تاريخ �سدوره, ويحق للمخالف اأن 
الإدارية  الغرامة  قرار  من  يتظلم 
خال  يفو�سه  من  اأو  ال��وزي��ر  اإىل 
اإخطاره  ت���اري���خ  م���ن  ي���وم���اً   15
بالقرار اأو علمه به, ويتخذ الوزير 
ع��ن��د ن��ظ��ر م��و���س��وع ال��ت��ظ��ل��م اأحد 

الإجراءات الثاث الآتية:
 1 - تاأييد الغرامة الإدارية املقررة 

لرقابة ال�سترياد والت�سدير نظام 
العقوبات  ل��ق��وائ��م  الآيل  الإب����اغ 
املرتبطة  ال����ت����داب����ري  وات�����خ�����اذ   ,
بالنظامني مبوجب اأحكام املر�سوم 
التنفيذية  ولئ����ح����ت����ه  ب����ق����ان����ون 
واأو�سحت  ال�سلة.  ذات  والقرارات 
الوزارة اأن فرتة ال�سماح للت�سجيل 
يف ال��ن��ظ��ام��ني مم���ت���دة ح��ت��ى 31 
مار�س 2021 واأن ال�سركات التي 
ل تقوم بالت�سجيل قبل هذا املوعد 
�ستكون عر�سة لعقوبات ت�سل اإىل 

اإيقاف الرخ�سة واإغاق املن�ساأة.
متابعة  اأهمية  ال���وزارة  اأك���دت  كما 
بعد  م������ا  وت�������داب�������ري  اإج�����������������راءات 
للغرامات الواردة  الت�سجيل جتنباً 
يف ق��رار جمل�س ال���وزراء رق��م 16 
ت���ب���داأ من  وال���ت���ي   ,2021 ل�����س��ن��ة 
اإىل مليون  وت�سل  درهم  األف   50
 5 اإىل  م�ساعفتها  ومي��ك��ن  دره���م 
اأحكام  ع��ل��ى  ب��ن��اء  م��اي��ني دره����م 
اللجنة  تقدير  وبح�سب  ال��ق��ان��ون 
ال��ع��ل��ي��ا مل���واج���ه���ة غ�����س��ل الأم������وال 
ومكافحة متويل الإرهاب ومتويل 

التنظيمات غري امل�سروعة.
واأ�سارت �سفية ال�سايف مديرة اإدارة 
بالوزارة  الأم����وال  غ�سل  م��واج��ه��ة 
بالإجابة  ملتزمة  الإدارة  اأن  اإىل 
اأ�سحاب  جميع  ا���س��ت��ف�����س��ارات  ع��ن 
ال�سركات  وم�������س���اع���دة  امل�����س��ل��ح��ة 
متطلبات  حتقيق  على  امل�ستهدفة 
ا�ستقبال  خ�����ال  م����ن  ال����ق����ان����ون, 
مركز  رق������م  ع���ل���ى  ات�������س���الت���ه���م 
 1222-800 ال������وزارة  ات�����س��ال 
املعنية  ال�������س���رك���ات  دع�����ت  ك���م���ا   ..
واإج�������راءات  ���س��ي��ا���س��ات  و����س���ع  اإىل 
خماطر  جتنبها  داخلية  و�سوابط 
للخطوات  وف���ق���اً  الأم������وال  غ�����س��ل 

ا�ستخدمت فيها.
العناية  تدابري  ع��دم تطبيق   -  6  
املنك�سفني  العماء  جتاه  الواجبة 
عاقة  اإقامة  قبل  وذل��ك  �سيا�سياً, 

عمل اأو ال�ستمرار فيها.
حلفظ  �سجات  اإن�ساء  ع��دم   -  7  

املعامات املالية مع العماء.
وجاء يف القرار 11 خمالفة بقيمة 

وهي: درهم  األف   50
ال����ت����داب����ري  ات������خ������اذ  ع��������دم   -  1  
ال��ازم��ة للعمل على  والإج����راءات 
وفقاً  امل����ح����ددة  امل���خ���اط���ر  خ��ف�����س 
لنتائج التقييم الوطني للمخاطر, 
بالنظر  الذاتي  التقييم  لنتائج  اأو 

لطبيعة وحجم اأعماله.
 2 - عدم و�سع �سيا�سات واإجراءات 
مبن�ساأته  داخ����ل����ي����ة  و�����س����واب����ط 
اجلرمية  ارت��ك��اب  ملكافحة  ت��ه��دف 
عمل  ع���اق���ة  يف  الن�����خ�����راط  اأو 

م�سبوهة.
ت��داب��ري العناية  ات��خ��اذ  3 - ع��دم   
املخاطر  لإدارة  املب�سطة  الواجبة 

املنخف�سة.
التدابري الازمة  اتخاذ  4 - عدم 
العمل  عاقة  من  الغر�س  لتفهم 
للح�سول  ي�سعى  مل  اأو  وطبيعتها 
على معلومات تتعلق بهذا الغر�س 

عند احلاجة.
 5 - عدم اتخاذ التدابري الازمة 
لتفهم طبيعة عمل العميل وهيكل 
امل��ل��ك��ي��ة اخل����ا�����س ب��ع��م��ل��ه وم����دى 

�سيطرة العميل عليها.
 6 – ع��دم ات��خ��اذ ت��داب��ري العناية 
ال����واج����ب����ة اخل����ا�����س����ة ب���امل���راق���ب���ة 
اأثناء  ال���ع���م���اء  جت����اه  امل�����س��ت��م��رة 

عاقة العمل.
 -7 عدم تعيني م�سوؤول امتثال.

ال����وزراء  ق���رار جمل�س  ال�����واردة يف 
فيها  الغرامة  قيمة  تبلغ  بنود   3
م��ل��ي��ون دره�����م, وه���ي ع��ل��ى النحو 

التايل :
 1 - التعامل مع البنوك الوهمية 

باأي �سكل من الأ�سكال.
بالحتفاظ  اأو  بفتح  ال��ق��ي��ام   -  2  
باأ�سماء  م�����س��رف��ي��ة  ب���ح�������س���اب���ات 
اأو  وهمية  اأو  �سورية  اأو  م�ستعارة 

باأرقام دون اأ�سماء اأ�سحابها.
 3 - عدم اتخاذ التدابري اخلا�سة 
ب����ال����ع����م����اء امل������درج������ني ب���ق���وائ���م 
املحلية  اأو  ال���دول���ي���ة  اجل��������زاءات 
اأو  اإق��ام��ة عاقة عمل  وذل��ك قبل 

ال�ستمرار فيها.
وا�ستملت القائمة على 5 خمالفات 
تبلغ قيمة الغرامة فيها 200 األف 

درهم وهي:
ت��داب��ري العناية  ات��خ��اذ  1 - ع��دم   
املخاطر  لإدارة  امل���ع���ززة  ال��واج��ب��ة 

العالية.
2 - عدم اإخطار وحدة املعلومات   
م�سبوهة  معاملة  بتقرير  امل��ال��ي��ة 
العناية  ت��داب��ري  ات��خ��اذ  ت��ع��ذر  عند 
اإن�ساء  ق��ب��ل  عميل  جت���اه  ال��واج��ب��ة 
ال�ستمرار  اأو  م��ع��ه  ع��م��ل  ع��اق��ة 
ل�سالح  ع��م��ل��ي��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  اأو  ف��ي��ه��ا 

العميل اأو با�سمه.
مل��ا تطلبه  3 - ع���دم ال���س��ت��ج��اب��ة   
وح��������دة امل����ع����ل����وم����ات امل����ال����ي����ة من 
م��ع��ل��وم��ات اإ���س��اف��ي��ة ب�����س��اأن م���ا مت 
الإب����اغ ع��ن��ه م��ن ت��ق��ري��ر املعاملة 

امل�سبوهة.
اأو  مبا�سر  بطريق  الإف�����س��اح   -  4  
للغري عن  اأو  للعميل  املبا�سر  غري 
الإب�����اغ ع��ن ال��ع��م��ي��ل اأو ال��ن��ي��ة يف 
طبيعة  يف  لا�ستباه  عنه  الإب���اغ 

اإذا تبني �سحة الأ�سباب واملررات.
 2 - ا���س��ت��ب��دال ال��غ��رام��ة الإداري����ة 
اآخر بح�سب طبيعة  املقررة بجزاء 
املخالفة ومبا يتما�سى مع القانون 

ولئحته التنفيذية.
اإزالة  تبني  اإذا  الغرامة  اإلغاء   3-  
�سحتها.  ع��دم  اأو  املخالفة  اأ�سباب 
ب�ساأن  ال�������س���ادر  ال����ق����رار  وي��ع��ت��ر 
التظلم نهائياً, ويعد عدم الرد على 
التظلم خال 30 يوماً من تاريخ 
تقدميه مبثابة رف�س للتظلم, ول 
الغرامة  ق���رار  على  الطعن  يقبل 
منه  التظلم  قبل  املوقعة  الإداري���ة 
ورف�سه اأو فوات ميعاد الرد عليه.

القت�ساد  وزارة  اأن  بالذكر  جدير 
توعوية  ح��م��ل��ة  م����وؤخ����راً  اأط��ل��ق��ت 
الأعمال  قطاع  لت�سجيع  ورقابية 
واملهن غري املالية املحددة امل�سجلة 
الت�سجيل  على  الإم����ارات  دول���ة  يف 
املالية  امل��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��ام وح���دة  يف 
ال�سلع  جلنة  ونظام   goAML
واملواد اخلا�سعة لرقابة ال�سترياد 
وال��ت�����س��دي��ر ن��ظ��ام الإب�����اغ الآيل 
وات����خ����اذ   , ال����ع����ق����وب����ات  ل����ق����وائ����م 
بالنظامني  امل��رت��ب��ط��ة  ال���ت���داب���ري 
م�����واد  ع���ل���ي���ه���ا يف  وامل����ن���������س����و�����س 
20 ل�سنة  القانون الحت��ادي رقم 
جرائم  مواجهة  �ساأن  يف   2018
متويل  وم��ك��اف��ح��ة  الأم�����وال  غ�سل 
التنظيمات غري  الإره��اب ومتويل 
التنفيذية  ولئ��ح��ت��ه  امل�����س��روع��ة, 
وميكن  ال�����س��ل��ة.  ذات  وال����ق����رارات 
الت�سجيل  خ��ط��وات  على  الط���اع 
عر   goAML ن������ظ������ام  يف 
https://www. :الرابط التايل
economy.gov.ae/arabic/
AML /Pages /goAML -
وفيما   registration.aspx
يخ�س نظام الإباغ الآيل لقوائم 
التايل  الرابط  فيو�سح  العقوبات, 
https:// :خطوات الت�سجيل فيه
www.economy.gov.ae/
a r a b i c /A M L /P a g e s /

circulars-notices.aspx

يف اأنظمة مواجهة غ�سل االأموال واتخاذ التدابري املرتبطة بها ممتدة حتى 31 مار�ش 2021 .. وعدم الت�سجيل  للت�سجيل  ال�سماح  فرتة   : االقت�ساد  •  وزارة 
يعر�ش املن�ساآت املخالفة لعقوبات قد ت�سل اإىل اإيقاف الرخ�سة واإغالق املن�ساأة.

القرار ي�سهم يف تعزيز امتثال قطاع االأعمال بالدولة ملتطلبات قانون مواجهة غ�سل االأموال ورفع قدرة االقت�ساد الوطني على حتقيق منو �سحي وم�ستدام  : ال�سايف  • �سفية 
تعزيز الوعي مبخاطر غ�سل االأموال والت�سجيل باالأنظمة املعتمد ملواجهة غ�سل االأموال واتخاذ التدابري الالزمة مبوجب القانون يف  جهودها  تكثيف  املعنية  بال�سركات  تهيب  • الوزارة 
يف الالئحة التنفيذية للقانون يجنبها الغرامات الواردة يف قرار جمل�ش الوزراء والتي تبداأ من 50 األف درهم وت�سل اإىل 5 ماليني درهم  الواردة  بالتدابري  ال�سركات  • التزام 

�لفريق يج�صد ت�صامن دبي مع �أهايل �ملتوفني وحر�صها على �لتي�صري عليهم ومعاونتهم مبختلف �ل�صبل �ملمكنة

دبي تدعم ذوي املتوفني بيكوفيد19- من خمتلف اجلن�سيات بفريق معني بت�سهيل االإجراءات 
   •  متطوعون من جهات حكومية مهمتهم التن�سيق مع كافة اجلهات االحتادية واملحلية وت�سريع االإجراءات وتي�سريها على اأ�سرة املتوفى 

 •  فريق وفيات كوفيد- 19 يركز على اإكرام املتوفى والتخفيف عن ذويه بتهيئة وت�سريع ترتيبات ت�سييعه اإىل مثواه االأخري وفق تعاليم  ديانته  

  •  اأحمد حرميل : امل�ساركة يف الفريق واجب وطني واإن�ساين ومهمتنا تتلخ�ش يف تكرمي املتوفني امل�سلمني وغري امل�سلمني والوقوف  اإىل جانب ذويهم 

:دبي-وام ••

النبيل  الإن�����س��اين  بالنهج  ع��م��ا 
ل�����دول�����ة الإم�������������ارات والل�����ت�����زام 
الأخاقي ل�سعبها املعطاء النابع 
التعاي�س  م��ف��اه��ي��م  ر����س���وخ  م���ن 
خمتلف  مكونات  ب��ني  وال��ت��ك��اف��ل 
امل��ج��ت��م��ع ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع���ن اأي 
عرقية  اأو  ث��ق��اف��ي��ة  اع����ت����ب����ارات 
تتوا�سل  وب��ي��ن��م��ا  ع��ق��ائ��دي��ة,  اأو 
كورونا  ف��ريو���س  مكافحة  ج��ه��ود 
امل�������س���ت���ج���د,  ت����ق����دم اإم����������ارة دب���ي 
ال����دع����م ل������ذوي امل���ت���وف���ني ج����راء 
خمتلف  من  بالفريو�س  الإ�سابة 
اجلن�سيات, عن طريق فريق من 
" مركز  التحكم  املتطوعني يتبع 
فريو�س  مل��ك��اف��ح��ة  وال�������س���ي���ط���رة 
كورونا " يف دبي, اأوكلت له مهمة 
تتمثل يف  الأهمية  بالغة  اإن�سانية 
الإجراءات  ت�سهيل وت�سريع كافة 
 املتعلقة بالوفاة, اإكراما للمتوفى 
وتخفيفا  اأه���ل���ه  ع��ل��ى  وت��ي�����س��ريا 

عنهم .  
الذي  الإن�����س��اين  ال��ف��ري��ق  وي�سم 

والعمل  الإ����س���ام���ي���ة  ال�������س���وؤون 
اخل��ريي.  وقد قام الفريق بدعم 
من تلك اجلهات بتقدمي العديد 
هذا  يف  الإن�سانية  امل���ب���ادرات  م��ن 
الإطار من خال تطبيق منهجية 
الإب���داع���ي  للخدمات  الت�سميم 
املدينة"  "بناة  ف���ري���ق  ���س��م��ن 
للمجل�س  العامة  لاأمانة  التابع 
والذي  دب��ي,  اإم���ارة  يف  التنفيذي 
اخلدمات  حت�����س��ني  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل 
الإمارة.  يف  احلكومية  امل�سرتكة 

- واجب وطني واإن�ساين . 
وحول ر�سالة الفريق واملهام التي 
يقوم بها, قال اأحمد حرميل : " اإن 
امل�ساركة يف فريق وفيات "كوفيد 
واإن�ساين  وطني  واجب   "19 –
من  ت��ع��ل��م��ن��اه  الأوىل,   بالدرجة 
تدخر  ل  التي  الر�سيدة  قيادتنا 
املحتاجني  م�����س��اع��دة  يف  ج���ه���دا 
والوقوف اإىل جانبهم يف خمتلف 
املواقف  والأزمات, حيث تتلخ�س 
املتوفني  تكرمي  يف  الفريق  روؤي��ة 
الذين  امل�سلمني  وغ��ري  امل�سلمني 
ق�سوا نتيجة م�ساعفات الإ�سابة 

واإب��راه��ي��م  الفا�سي,  ال��ع��و���س��ي, 
وخ�������ال�������د ال�����ك�����ع�����ب�����ى, وب������دري������ه 
القرقاوى,  وم��ي��ث��اء  احل���رب���اوي, 
واإمي�����������ان ب�����ن ط��������وق, واأ�����س����م����اء 
ويعنى  امل���ا.  واأح��م��د  العبيديل, 
وف���ي���ات  كوفيد19-"  "فريق 
ب���ني اجلهات  ال��ت��ن�����س��ي��ق  مب��ه��م��ة 
والحتادية  امل��ح��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
تنفيذ  متابعة  وكذلك  املخت�سة, 
املتعلقة  والإج�������راءات  ال���ق���رارات 
الإ�سابة  ب�سبب  ال��وف��اة   بحالت 
ت�سمن  اآلية  وو�سع  بالفريو�س, 

مت ت�سكيله منذ فرتة مبكرة من 
جائحة " كوفيد19- " بتو�سية 
وال�سيطرة  التحكم  "مركز  م��ن 
ملكافحة فريو�س  كورونا" يف دبي, 
ميثلون  وم��وظ��ف��ة  م��وظ��ف��ا   20
احلكومية  اجل���ه���ات  م���ن  ع�����ددا 
العامة  ال��ق��ي��ادة   : وه���ي  دب���ي  يف 
كهرباء  وه��ي��ئ��ة  دب�����ي,  ل�����س��رط��ة 
 ومياه دبي, وحماكم دبي, وهيئة 
ال����ط����رق وامل����وا�����س����ات يف دب����ي, 
وبلدية  امل�ستقبل,  دبي  وموؤ�س�سة 
ال��ع��ام��ة يف دبي,  دب����ي, وال��ن��ي��اب��ة 
اأحمد  ال���ف���ري���ق  وي���ت���وىل  ق���ي���ادة 
منوذج  م��رك��ز  م�ست�سار  ح��رمي��ل, 
العامة  ل���اأم���ان���ة  ال���ت���اب���ع  دب�����ي 

للمجل�س التنفيذي يف دبي . 
ي�سم  احل���رمي���ل,  اإىل  واإ����س���اف���ة 
ومتطوعة  متطوعا   19 الفريق 
و�سعيد  ال����ق����ادري,  ع�����ادل   : ه���م 
وخليفه  امل����ا,  وف��ي�����س��ل  م���ال���ك, 
وطارق  وعي�سى  اأمريي,  القامه, 
واأحمد  جا�سم,  و�سريفة  ه���ال, 
وعلى  �سريف,  وخالد  الها�سمي, 
و�سعيب  العتيبي,  وفاطمة  اأهلي, 

من  املتوفني  ذوي  م��ع  التوا�سل 
والديانات  اجل��ن�����س��ي��ات  خم��ت��ل��ف 
واملعنوي  ال��دع��م  امل���ادي  لتقدمي 
الأم�������ر,  ل������زم  اإذا  ل���ه���م  ال��������ازم 
الإج����راءات  ك��اف��ة  يف  ومعاونتهم 
برتميد  اأو  ب���ال���دف���ن  اخل���ا����س���ة 
املتوفى,  لديانة  وفقا  اجلثامني, 
يف  مبادرة تعك�س ت�سامح املجتمع 
الإم�����ارات�����ي, وح���ر����س دب����ي على 
املتوفى  اأه��ل  اإىل جانب  ال��وق��وف 
 - ال�سعب.  امل��وق��ف  ه��ذا  مثل  يف 

جهات  ومتطوعون .  
ويدعم اأهداف الفريق الإن�سانية, 
بتقدمي  حتقيقها  ع��ل��ى  وي��ع��ي��ن��ه 
من  ع��دد  ال�سلة,  ذات  اخل��دم��ات 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة الحت���ادي���ة 
واملحلية وت�سمل   : وزارة اخلارجية 
والتعاون الدويل, ووزارة ال�سحة 
والهيئة  امل����ج����ت����م����ع,  ووق������اي������ة 
واجلن�سية,  ل��ل��ه��وي��ة  الحت���ادي���ة 
دب��ي,  والقيادة  يف  ال�سحة  وهيئة 
وبلدية  دب�����ي,  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
واملوا�سات,  الطرق  دبي, وهيئة 
ودائ����رة  امل��ج��ت��م��ع,  تنمية  وه��ي��ئ��ة 

تكاتف  على  وتاأكيدا  ال��ع��ون,  اإىل 
 - الإماراتي".  امل��ج��ت��م��ع  اأف������راد 
عمل  وق������د   . اجل�����ه�����ود  ت���ك���ام���ل 
"فريق وفيات كوفيد- 19"  منذ 
ت�سكيله على و�سع ت�سورات ورفع 
املختلفة  ال�سبل  حول  التو�سيات 
التي ميكن من خالها دعم ذوي 
الإ�سابة  بفريو�س  ج��راء  املتوفى 
مع  وب��ال��ت��ع��اون  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
ك���اف���ة اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ذات 
املحلي  ال�سعيدين  على  ال�سلة 
والحتادي. وقام الفريق بتدريب 
 وتوفري اأطقم مدربة للتعامل مع 
امل�سابات  الن�ساء  م��ن  امل��ت��وف��ي��ات 
بداية  " يف  " ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س 
اجلائحة, وتدريب الطوائف غري 
دورات  ع��ل��ى  امل�����س��ل��م��ة  للح�سول 
اأمن و�سامة بالتعاون مع بلدية 

دبي . 
كما وف��ر ال��ف��ري��ق, ب��ال��ت��ع��اون مع 

يد  وت���ق���دمي  "كوفيد-  19",  ب���� 
ال���ع���ون لأ����س���ره���م ب��امل�����س��اع��دة يف 
اإج��راءات ت�سييع جثامني  ت�سهيل 
ذويهم ودفنهم وفق الروتكولت 
ودول��ة  الإمارات  دب��ي  املعتمدة يف 

يف هذا ال�ساأن ." 
فريق   "  : ح����رمي����ل  واأ�������س������اف 
ي�سم   19 ك����وف����ي����د-  وف�����ي�����ات 
جمموعة متميزة من املتطوعني 
النهج  ترجمة  على  احلري�سني 
الإن�����س��اين ل��دول��ة  الإم����ارات على 
عر  الأر����س  على  ملمو�س  عمل 
اإن�����س��ان��ي��ة تليق  ق��ي��ام��ه��م مب��ه��م��ة 
والإم�����ارات  دب���ي  و�سمعة  مب��ك��ان��ة 
الت�سامح  ب����روح  وع��م��ا  ع��م��وم��ا 
التي  الإن�سانية  للمبادئ   واإقرارا 
ل تلبث قيادتنا الر�سيدة اأن تر�سخ 
النموذج  الإم���ارات  لتظل  اأ�س�سها 
الإ�سهامات  جم���ال  يف  وال���ق���دوة 
يحتاج  م��ن  ك��ل  الإن�سانية  ودعم 

والهال  اخل���ريي���ة  اجل��م��ع��ي��ات 
الأحمر باإمارة دبي, �سال غذائية 
لاأ�سر املتعففة واملت�سررة خال 
لبع�س  ال��ك��ل��ي  ف����رتة  الإغ�������اق 
املناطق يف دبي يف ذروة اجلائحة 

العام املا�سي . 
كانت  ال��ف��ري��ق  ج��ه��ود  اأن  ي��ذك��ر 
حم��ل ك��ل الإع����زاز وال��ع��رف��ان, اإذ 
ال�سكر  ر�سائل  من  العديد  ت�سلم 
و�سهادات التقدير من جانب عدد 
دبي  يف  اجل��ال��ي��ات  املتواجدة  م��ن 
اأع�سائها  بع�س  ا���س��ت��ف��اد  وال��ت��ي 
تقديرا  وذل��ك  الفريق,  دع��م  من 
ملا قام به اأع�ساء الفريق من اأجل 
دف���ن  املتوفني  اإج�����راءات  ت�سهيل 
من اأفراد تلك اجلاليات, ما يوؤكد 
الفريق على جت�سيد روح  حر�س 
الإن�ساين  وال���ط���اب���ع  ال��ت�����س��ام��ح 
اأهل  املتاأ�سل يف نفو�س  واخلريي 

 الإمارات . 
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اأخبـار الإمـارات

:عجمان-وام ••

ب��ن حميد  ال�����س��ي��خ ع��م��ار  اط��ل��ع �سمو 
رئي�س  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
جم��ل�����س اأم���ن���اء م��وؤ���س�����س��ة ح��م��ي��د بن 
واأع�ساء  اخل���ريي���ة  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����س���د 
اخلطة  تطوير  م�سروع  على   املجل�س 
والعديد  للموؤ�س�سة  الإ�سرتاتيجية 
م��ن امل��و���س��وع��ات يف ال�����س��اأن اخلريي 
واأهم الإجنازات خال الفرتة  املا�سية 
والإن�سانية  اخلريية  اجلهود  خا�سة 
واملعوزة  امل��ت��ع��ف��ف��ة  امل��واط��ن��ة  ل��اأ���س��ر 
وتوفري الإمكانيات كافة لإجناح تلك 
امل�ساريع مبا ي�سهم  يف دعم وا�ستقرار 
تلك الأ�سر مبختلف املناطق يف اإمارة 

عجمان . 
�سموه  ت�����روؤ������س  خ������ال  ذل������ك  ج������اء 
عن  املوؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�س  اج��ت��م��اع 
بن حميد  اأحمد  ال�سيخ  بح�سور  بعد 
النعيمي نائب رئي�س جمل�س الأمناء 
 و����س���ع���ادة ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل حممد 
ح��م��د عبداهلل  و����س���ع���ادة  الأن�������س���اري 
اأحمد  و�����س����ع����ادة  ال�����س��ام�����س��ي  ت�����رمي 
اإبراهيم ال�سام�سي وال�سيخة عزة بنت 
موؤ�س�سة  عام  مدير  عبداهلل  النعيمي 
اخلريية  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد 
وال�سيد طارق عبداهلل العو�سي نائب 
امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة وع����دد من 
الجتماع  وا�ستهل  موظفي  املوؤ�س�سة .  
بن حميد  ال�سيخ عمار  �سمو  برتحب 

النعيمي باحل�سور, م�سيدا بجهودهم 
بالأ�سرة  الرت���ق���اء  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��م 
من  احتياجاتها  الإم��ارات��ي��ة  وتلبية 
احلياة  وت����وف����ري  اجل�����وان�����ب  ج��م��ي��ع 
الق�سايا  يف  وال��ب��ح��ث  ل��ه��ا  ال��ك��رمي��ة 
وامل���ع���وق���ات ال���ت���ي ت��واج��ه��ه��ا واإي���ج���اد 

احللول املنا�سبة لها . 
ك��م��ا اأث���ن���ى ���س��م��وه ع��ل��ى ج��ه��ود اأ�سرة 
اخلريية  را���س��د  ب��ن  حميد  م��وؤ���س�����س��ة 
لاأعمال  امل��خ�����س�����س��ة  وب����راجم����ه����ا 
ال��ت��ي نفذتها  وامل�����س��اري��ع  الإن�����س��ان��ي��ة 
وامل�ستحقة  امل����ع����وزة  ل���دع���م  الأ�����س����ر 
العمل  م�������س���رية  دع�����م  يف  و����س���اه���م���ت 
اإم���ارة عجمان وم��ا تقوم  اخل��ريي يف 
مدار  على  م��ب��ادرات  م��ن  املوؤ�س�سة  ب��ه 

ال����ع����ام .  واأك������د ���س��م��وه �����س����رورة بذل 
الأفكار  وط����رح  اجل���ه���ود  م���ن  امل���زي���د 
امل�ساريع  واملقرتحات اجلديدة وتبني 
ال���ت���ي تدعم  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  اخل���دم���ي���ة 
ال�سراكة  وت��ع��زز  ال��ف��ئ��ات  امل�ستفيدة 
والهيئات  اجلمعيات  م��ع  املجتمعية 
اخلريية وخا�سة مع قرب قدوم �سهر 
رم�سان املبارك .  وا�ستعر�ست ال�سيخة 
ع�����زة ب���ن���ت ع����ب����داهلل ال��ن��ع��ي��م��ي بعد 
عجمان  ع��ه��د  ويل  ب�سمو  ال��رتح��ي��ب 
 .. الأم��ن��اء والأع�����س��اء  رئي�س جمل�س 
حم�سر  الجتماع ال�سابق والت�سديق 
اتخاذها  مت  ال��ت��ي  وال����ق����رارات  ع��ل��ي��ه 
ال�سمو  �ساحب  توجيهات  بينها  م��ن 
ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو 

 املجل�س الأعلى حاكم عجمان بتاأثيث 
املوازنة  واع��ت��م��اد  اجل��دي��دة  امل�����س��اك��ن 
ك�سف  واع��ت��م��اد   2021 ال��ت��ق��دي��ري��ة 
م�ستحقي امل�ساكن اجلديدة  والتقرير 
جلنة  وق����رارات   2020 ل�سنة  امل���ايل 

الزكاة . 
وقدمت ال�سيخة عزة النعيمي لرئي�س 
الجتماع  خ���ال  امل��ج��ل�����س  واأع�������س���اء 
اخلطة  تطوير  اإع��داد  مل�سروع  عر�سا 
حميد  ملوؤ�س�سة  ال�سيخ  الإ�سرتاتيجية 
ومتابعة  اخلريية  النعيمي  را�سد  بن 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا وت��ط��وي��ره��ا ا���س��ت��ن��اداً اإىل 
واخلارجية  الداخلية  البيئة  حتليل 
غاياتها  باملوؤ�س�سة  وحتديد  املحيطة 
وتوجيه  واأول��وي��ات��ه��ا  الإ�سرتاتيجية 

وت��ن��ظ��ي��م ك��اف��ة م���وارده���ا مب���ا يحقق 
ه�����ذه ال���غ���اي���ات ���س��م��ن خ���ط���ط عمل 
مراقبتها  وتقييمها  ت��ت��م  تف�سيلية 

ب�سكل حمكم . 
وم����ه����ام  اأه�������������داف  اإىل  وت�����ط�����رق�����ت 
اخلطة  تطوير  جلنة  واخت�سا�سات 
بينها  م����ن  وال����ت����ي  الإ����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
الإ�سرتاتيجي  التفكري  وتنفيذ  اإعداد 
 وا����س���ت�������س���راف امل�����س��ت��ق��ب��ل وحت���دي���د 
واملحاور  والتوجهات  العليا  الغايات 
الإ�سرتاتيجية وتطوير روؤية ور�سالة 
وق��ي��م امل��وؤ���س�����س��ة وت��ط��وي��ر الأه�����داف 
وحتديد  وتو�سيفها   الإ�سرتاتيجية 
الأداء  م��وؤ���س��رات  وتطوير  الأول��وي��ات 
اخلارطة  وت��ط��وي��ر  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

الإ�سرتاتيجية  واملقارنات  وامل��ب��ادرات 
امل��ع��ي��اري��ة ح��ول اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات يف 

جمال الأعمال اخلريية . 
اخلطة  ت����ط����وي����ر  م�����راح�����ل  وح��������ول 
عزة  ال�سيخة  ق��ال��ت  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
النعيمي : " اإنها تت�سمن �سبع مراحل 
والت�ساور,  التحليل  الأوىل  املرحلة   ..
 والثانية ر�سم اخلارطة الإ�سرتاتيجية, 
وال��ث��ال��ث��ة اإع����داد امل���ب���ادرات واخلطط 
املخاطر  تقييم  والرابعة  التنفيذية, 
البديلة,  واخلام�سة  اخلطط  واإع��داد 
وتعميم  الإ����س���رتات���ي���ج���ي  ال��ت��وا���س��ل 
اخل���ط���ة, وال�����س��اد���س��ة ت��ن��ف��ي��ذ اخلطة 
املتابعة  وال�����س��اب��ع��ة  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة, 
العر�س  خ��ال  واأو�سحت  والتقييم .  

اخلطة  ت���ط���وي���ر  اإجن���������از  م������دة  اأن 
اأ�سهر   6 ي�����س��ت��غ��رق  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
 2021 اب�����ت�����داًء م����ن ���س��ه��ر م����ار�����س 
اع����ت����م����اد  اخل����ط����ة يف  ي���ت���م  اأن  ع���ل���ى 
الجتماع الأخري ملجل�س الأمناء لعام 
جلنة بهذا  ت�سكيل  مت  حيث   2021
اخل�سو�س .  وا�ستعر�ست ال�سيخة عزة 
واملبادرات  ال��رام��ج  خ��ط��ة  النعيمي 
�سهر  خ��ال  املوؤ�س�سة  �ستنفذها  التي 
رم�����س��ان امل���ب���ارك وال��ت��ي ���س��ت��ب��داأ من 
الرم�ساين  للمري  خ��ال  الت�سجيل 
للموؤ�س�سة  الر�سمي  املوقع  عن طريق 
وتوزيع بطاقات املري لاأ�سر امل�ستحقة 
والتوجيه  امل���ت���ط���وع���ني  خ�����ال  م����ن 
واأماكن  �سائم  اإف��ط��ار  م�سروع   ب�ساأن 

املا�سي  العام  ح�سب  الوجبات  توزيع 
وغريها من املبادرات والتي من بينها 
الفطر  املال  وزكاة  وزكاة  العيد  ك�سوة 

وعيدية العيد لاأيتام . 
واع����ت����م����د جم���ل�������س الأم������ن������اء خ���ال 
الجتماع تغيري م�سمى ق�سم الكفالت 
وذلك  الجتماعي  التمكني  ق�سم  اإىل 
ح�����س��ب ق����رار مت��ك��ني الأي���ت���ام رق���م 2 
العمل  ت��ن�����س��ي��ق  مب��ج��ل�����س   اخل����ا�����س 
بهذا  جلنة  ت�سكيل  مت  كما  اخل���ريي, 
ال�سيخ  ���س��م��و  ووج������ه  اخل�������س���و����س .  
ع��م��ار ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي يف ختام 
الجتماع ب�سرورة التن�سيق والتعاون 
م��ع اجل��ه��ات اخل��ريي��ة الأخ����رى وكل 
الدوائر  واملوؤ�س�سات والهيئات يف اإمارة 
واملبادرات  ال��رام��ج  لتنفيذ  عجمان 
ال���ت���ي مت اع���ت���م���اده���ا ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف عن 
الأ�سر املتعففة ومتكينهم من العي�س 
 الكرمي من خال توفري الحتياجات 
امل�ساريع  وت��ب��ن��ي  ل��ه��م  ال�������س���روري���ة 
ال���ت���ي تدعم  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  اخل���دم���ي���ة 
ال�سراكة  وت��ع��زز  امل�����س��ت��ف��ي��دة  ال��ف��ئ��ات 
والهيئات  اجلمعيات  م��ع   املجتمعية 
بالتن�سيق  �سموه  وج��ه  كما  اخلريية .  
لتنفيذ  الإم����ارات����ي����ة  ال�����س��رك��ات  م���ع 
امل�ساريع التي تنوي املوؤ�س�سة تنفيذها 
املواطنني  ت�سجيع  ب��ه��دف  م�ستقبا 
على ممار�سة  ال�سركات  اأ�سحاب  تلك 
البنية  تطوير  يف  وامل�ساركة  الأع��م��ال 

التحتية اخلريية . 

•• ابوظبي-الفجر:

برنامج  الوطني  الأر�سيف  يفتتح 
���س��ه��ر ال����ق����راءة ال�����ذي ي���اأت���ي هذا 
تقراأ"  "اأ�سرتي  �سعار  حت��ت  ال��ع��ام 
من  ب��ع��دد  م��ار���س  �سهر  مطلع  يف 
والقراءات  الوطنية,  املحا�سرات 
بتاريخ  ُتعنى  ال��ت��ي  اإ���س��دارات��ه  يف 
ويغتنم  وت�����راث�����ه�����ا,  الإم��������������ارات 
الأر�سيف الوطني اأيام هذا ال�سهر 
والن�ساطات  بالفعاليات  ليماأها 
منه  اإمي��ان��اً  بالقراءة,  ال�سلة  ذات 
باأن القراءة هي الأ�سا�س احلقيقي 

لتطور الأمم ورقيها. 
وبهذه املنا�سبة قال �سعادة الدكتور 
عبد اهلل حممد الري�سي مدير عام 
الأر�سيف الوطني: يهتم الأر�سيف 
ال���وط���ن���ي ب���ال���ق���راءة اإمي����ان����اً منه 
الفهم  واأ�سا�س  العقل  غ��ذاء  باأنها 
لكل  الأول  املدخل  والثقافة, وهي 
الأ�سا�س  وه���ي  ال��ع��ل��وم,  م��ن  ع��ل��م 
ال������ذي ت��ب��ن��ى ع��ل��ي��ه احل�������س���ارات 
ال��ت��ي ت��ن�����س��اأ م��ع��ت��م��دة ع��ل��ى العلم 
امل�سدر  ال����ق����راءة  وب�����اأن  وال���ف���ك���ر, 
الأول والأ�سا�سي لتاأهيل املوظفني 
بناء  اإنتاجهم  وزي���ادة  واإ�سعادهم, 
ع��ل��ى امل��ع��رف��ة ال���ت���ي ت�����س��ف��ر عنها 

ال�����ق�����راءة اجل��������ادة, وال�����ق�����راءة يف 
ال���وط���ن كفيلة  اإ�����س����دارات ذاك�����رة 
الولء  وت��ع��زز  ال��وع��ي,  تنّمي  ب���اأن 

والنتماء للوطن.
وق���ال ���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل م��اج��د اآل 
لاأر�سيف  التنفيذي  امل��دي��ر  علي 
نحتفل  اأن���ن���ا  ���س��ح��ي��ح  ال���وط���ن���ي: 
ولكن  م���ار����س,  يف  ال���ق���راءة  ب�سهر 
يجب  الأي����ام  وك��ل  ال�سهور  جميع 
اأن تكون منا�سبة حقيقية للقراءة, 
ال��ق��راءة لهذا  ومل��ا ك��ان �سعار �سهر 
يف  ف��اإن��ن��ا  تقراأ",  "اأ�سرتي  ال��ع��ام 
�سنخ�س�س  ال��وط��ن��ي  الأر����س���ي���ف 
و�سول  ف��ي��ه��ا  ن�����س��م��ن  ف��ع��ال��ي��ات 
الكتاب اإىل الأ�سر ل�سمان ت�سجيع 
اأبناء املجتمع على القراءة اجلادة 

واملثمرة.
واأ��������س�������اف: ي���������س����ارك الأر�����س����ي����ف 
بالعديد  القراءة  �سهر  الوطني يف 
م����ن امل������ب������ادرات ال����ت����ي ت�����س��ه��م يف 
حت��ق��ي��ق الأه�������داف امل��ن�����س��ودة من 
هذا ال�سهر, وقد و�سعنا برناجماً 
والن�ساطات  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ك��ث��ف��اً 
وال��ت��ي من  ب��ال��ق��راءة,  ال�سلة  ذات 
�ساأنها الو�سول اإىل جميع �سرائح 
هذا  ب��رن��ام��ج  يحفل  اإذ  امل��ج��ت��م��ع؛ 
املحا�سرات  م��ن  بالكثري  ال�سهر 
وال��ور���س ال��ق��رائ��ي��ة, وغ��ريه��ا مما 
املوثقة  امل��ع��ل��وم��ة  و����س���ول  ي�����س��ه��ل 
الباحثني  اإىل  الإم����ارات  ت��اري��خ  يف 
والأكادمييني واإىل اأبنائنا الطلبة, 
اإ�سدارات  اإىل  الأق���رب  ويجعلهم 

ال���ت���ي توثق  ال���وط���ن���ي  الأر����س���ي���ف 
ذاكرة الوطن وحتفظها لاأجيال.
الأر�سيف  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر 
ال���وط���ن���ي ي��ف��ت��ت��ح ���س��ه��ر ال���ق���راءة 
ب����ع����دد م�����ن ال������ور�������س ال���ق���رائ���ي���ة 
عر  يبثها  وطنية  ومب��ح��ا���س��رات 
منه  حر�ساً  التفاعلية  التقنيات 
التدابري الحرتازية  على تطبيق 

ال��ت��ي حت���د م���ن ان��ت�����س��ار فريو�س 
املحا�سرات  اأهم  ومن  كوفيد19, 
الأول من  ال��ي��وم  ي�����س��ه��ده��ا  ال��ت��ي 
�سهر مار�س اجلاري: حما�سرتان, 
الأوىل: )الهوية والولء والنتماء 
والثانية:  ع��ل��ي��ا(  وط��ن��ي��ة  ق��ي��م   ..

)علم الأن�ساب(.
فعالية   90 م���ن  اأك����رث  وت���ت���واىل 

لاأر�سيف الوطني تتعلق بالقراءة 
يف ت��اري��خ دول��ة الإم����ارات العريق, 
�سطروا  ال���ذي���ن  ال����ق����ادة  وب�����س��ري 
����س���ه���د لها  ب���ج���ه���وده���م اأجم����������اداً 
ال���ع���امل, وع���دد ك��ب��ري م��ن الور�س 
امل�����س��ت��م��دة م��ن ق�س�س  ال��ق��رائ��ي��ة 
)خليفة  كتاب  100 حكاية,  زايد 
رحلة اإىل امل�ستقبل(, وكتاب )زايد 

من التحدي اإىل الحتاد(, وكتاب 
والكتيب  ال��ب��ط��ان(,  )ال��ق��ائ��دان 
ويف  الإم���ارات(,  )وطني  التعليمي 
والتي  امل�ستحدثة  امل�����س��رية  لعبة 
ا�ستلهمت معلوماتها من اإ�سدارات 

الأر�سيف الوطني.
ذل���ك ب��الإ���س��اف��ة اإىل ال��ك��ث��ري من 
امل����ح����ا�����س����رات ال���وط���ن���ي���ة واأب�������رز 

ع��ن��اوي��ن��ه��ا: ال�����س��ن��ع الإم�����ارات�����ي, 
زايد..  الإمارات2017,  مئوية 

اأقوال وعر.
و�سي�سهد الأر�سيف الوطني يف �سهر 
ال���ق���راءة ن�����س��اط��ا, ح��اف��ًا؛ يتمثل 
الوطنية  الهوية  م�سروع  بتقييم 
ال����ذي ي�����س��ارك ب���ه ال��ط��ل��ب��ة, وهو 
الأر�سيف  �سممه  وط��ن��ي  م�سروع 
م���ن دوره يف  ان���ط���اق���اً  ال��وط��ن��ي 

التن�سئة الوطنية لاأجيال. 
الوطني  الأر�����س����ي����ف  و�����س����رياف����ق 
افرتا�سية  ج����ولت  يف  ج��م��ه��وره 
اإ�سعاد  وقاعة  الإم���ارات,  مكتبة  يف 
امل��ت��ع��ام��ل��ني, وق���اع���ة ال�����س��ي��خ زايد 
حافلة  املرافق  وه��ذه  �سلطان,  بن 
ب��ال��وث��ائ��ق ال��ت��اري��خ��ي��ة والأف�����ام 
الأر�سيف  وباإ�سدارات  الوثائقية, 
التاريخية  وال�����س��ج��ات  ال��وط��ن��ي 
العربية  الإم��ارات  بدولة  اخلا�سة 

املتحدة. 
وب��الإ���س��اف��ة اإىل ذل��ك ف��اإن مكتبة 
الوطني  الأر����س���ي���ف  يف  الإم�������ارات 
وحافًا  متنوعاً  ب��رن��اجم��اً  اأع���ّدت 
حول كيفية البحث عن املعلومات 
وت�سهيل احل�سول عليها, وي�ستفيد 
القراء  الرنامج جمهور  من هذا 
داخل الأر�سيف الوطني وخارجه.

:الفجر-ال�صارقة ••

بح�سور الأ�ستاذ الدكتور حميد جمول النعيمي, مدير جامعة 
اللقاء  خورفكان  مدينة  يف  اجلامعة  فرع  ا�ست�ساف  ال�سارقة, 
الأداء  قيا�س  موؤ�سرات  نتائج  ومناق�سة  ال�سرتاتيجي  لعر�س 
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  بح�سور  ل��اأف��رع,  ال�سرتاتيجية  للخطة 
ل�سوؤون  اجل��ام��ع��ة  م�ساعد  مدير  ���س��رح��ان,  اإب��راه��ي��م  ع��دن��ان 
التخطيط  م��دي��ر مكتب  ك���ارت���ر,  دي��ف��ي��د  وال��دك��ت��ور  الأف�����رع, 
م�ساعد مدير  نائب  الروبي,  اأ�سامة  والدكتور  ال�سرتاتيجي, 
الزعابي,  علي  والدكتور  بخورفكان,  الأف��رع  ل�سوؤون   اجلامعة 
نائب م�ساعد مدير اجلامعة ل�سوؤون الأفرع بكلباء, والدكتور 
الأفرع  ل�سوؤون  اجلامعة  مدير  م�ساعد  اللهيبي  نائب  �سالح 
بالذيد, واأع�ساء جلنة درا�سة اخلطة ال�سرتاتيجية, وذلك يف 

قاعة �سهداء الوطن للموؤمترات  وعر تقنية الت�سال املرئي . 
والإداري���ة  الأك��ادمي��ي��ة  بالقيادات  الجتماع  اإىل  اللقاء  ه��دف 
لأفرع اجلامعة بهدف عر�س ومناق�سة نتائج موؤ�سرات قيا�س 
م�سوؤولو  ق��دم  حيث  ل��اأف��رع,  للخطة  ال�سرتاتيجية  الأداء 
الأفرع تقارير مف�سلة عن موؤ�سرات هذا الأداء طبقا للخطة 
ال�سرتاتيجية احلالية, والتي تهدف  يف جمملها اإىل اأن ت�سبح 
املبنية  املتميزة,  والبحثية  التعليمية  املوؤ�س�سات  اأحد  اجلامعة 
التاأثري  الإيجابي يف  الإب��داع والبتكار وتعمل على خلق  على 
الأجندة الوطنية, من خال رفد املجتمع بجيل من الباحثني 

والعلماء للعمل على خدمة وتنمية املجتمع . 
اللقاء, مت عر�س و�سرح موؤ�سرات الأداء ال�سرتاتيجي  خال 
الكثري من  اأف���رع اجلامعة حققت  اأن  اأك���دت  وال��ت��ي  ل��اأف��رع, 
خال  من  احلالية,  ال�سرتاتيجية  الأداء  للخطة  موؤ�سرات 

عر�س مذكرات التفاهم التي اأبرمتها اأفرع اجلامعة, وتنظيم 
العلمية  وال��رام��ج  وال��ور���س  التدريبية,  وامل��وؤمت��رات  املعار�س 
وامل��ح��ا���س��رات وال���ن���دوات ال��ت��ي ع��ق��دت��ه��ا, ب��ج��ان��ب ال��ع��م��ل على 
الإر�سادية  للطلبة,  اللقاءات  التدري�س وتنظيم  حتديث طرق 
وجتهيز القاعات الدرا�سية بالتكنولوجيا والتقنيات املتطورة, 
باخلريجني  والهتمام  والفعاليات,  لاأن�سطة  املادي  والدعم 
وت��اأه��ي��ل��ه��م  اإىل ���س��وق ال��ع��م��ل واإك�����س��اب��ه��م امل���ه���ارات واخل���رات 
الهمم,  اأ���س��ح��اب  احتياجات  ت��وف��ري  بجانب  ل��ذل��ك,  ال��ازم��ة 
والإدارية  التدري�سية  اأع�ساء  الهيئات  بني  اللقاءات  وتنظيم 
وال�سراكات  الوظيفي  والر�سا  الأداء  م�ستوى  ورفع  والطلبة, 
امل��ح��ل��ي  والعاملي,  امل��ج��ت��م��ع  ال��ف��ع��ال��ة خل��دم��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وال�ستخدام  اجلامعي  احل��رم  يف  اخلدمية  امل��راف��ق  وحت�سني 

الأن�سب للموارد املتاحة . 

عمار النعيمي يرتاأ�ش اجتماع جمل�ش اأمناء موؤ�س�سة حميد بن را�سد اخلريية

برناجمه ي�صم �أكرث من 90 فعالية باالإ�صافة �إىل برنامج مكتبة �الإمار�ت �حلافل 

االأر�سيف الوطني ي�ستقبل �سهر القراءة بربنامج حافل بالفعاليات واالأن�سطة القرائية  

•• دبي-وام:

اأ���س��ح��اب الأفكار  نظمت ب��ل��دي��ة دب���ي ح��ف��ا اف��رتا���س��ي��ا خ��ا���س��ا ل��ت��ك��رمي 
جلائحة  الت�سدي  ب��اأف��ك��ار  اخل��ا���س��ة  اأو  امل��ادي��ة  النتائج  ذات  الإب��داع��ي��ة 
لابتكار  الإم����ارات  اأ���س��ب��وع  فعاليات  م��ع  تزامنا  وذل���ك  "كوفيد19" 
بلدية  ع��ام  مدير  الهاجري  داوود  املهند�س  �سعادة  وك�سف   .  2021
املوحد  تلقتها عر نظام القرتاحات  التي  املقدمة  الأفكار  اأن عدد  دبي 
وجمل�س حممد بن را�سد الذكي من بداية الأنظمة اإىل عام 2020 بلغ 
170,267 فكرة, منها 17,545 جمدية, م�سرية اإىل اأن النظام حقق 
2020 قدرها ما يقارب 105  2008 وحتى  وف��ورات مالية منذ عام 

مايني درهم .
ولفت الهاجري اإىل اأن نظام القرتاحات املوؤ�س�سي ي�سكل برناجما ي�سرتك 
به كافة اجلهات من موظفني ومتعاملني و�سركاء واأفراد املجتمع, بهدف 
اأبرز ركائز ميثاق  حت�سني وابتكار كل ما نقوم به من اأعمال, وهذا اأحد 

البتكار الذي مت اإطاقه لتبني اأ�س�س وممار�سات البتكار يف الدائرة .
م�ستوى  على  امل�ستفادة  ال��درو���س  م��ن  العديد  حتقيق  مت  اأن��ه  اإىل  ون��وه 
الدائرة من حيث خلق روح التناف�س بني جميع الفئات, واندماج الأفكار 
خمتلفة,  وب��ط��رق  مبتكرة  ح��ل��ول  لإي��ج��اد  وال��ف��ر���س,  التحديات  وط���رح 
تنفيذ  يف  الروتينية  الطرق  عن  والبتعاد  والتطوير  الإب���داع  وت�سجيع 
اإ�سافة  اأو  املبتكرة يف تقدمي اخلدمات,  الطرق  اأب�سط  وا�ستخدام  املهام, 
اأحدث  على  الط��اع  على  والت�سجيع  م�ستواها,  لرفع  جديدة  خدمات 

التجارب والتقنيات واملمار�سات.
واأ�سار مدير عام بلدية دبي اإىل اأنه من باب الهتمام باملتعاملني واأفراد 
الذكي,  را�سد  ال��واردة من جمل�س حممد بن  الأفكار  تبني  يتم  املجتمع 
تكرارها من قبل موظفي  التجاوب معها وعدم  للرتكيز عليها و�سرعة 

الدائرة يف نظام اآخر ما يقلل الوقت املخ�س�س للرد على الأفكار وتقييمها 
وتطبيق الأفكار التي ميكن ال�ستفادة منها.

املعرفة  اإدارة  مدير  ال��ب��دواوي,  �سعيد  اأحمد  املهند�س  اأو�سح  جانبه  من 
والإبداع اأن البلدية حتر�س على اإيجاد وتفعيل القنوات املنا�سبة مل�ساركة 
نظام  ب��داأ  حيث  الآراء,  وتقدمي  الأف��ك��ار  ط��رح  يف  واملتعاملني  املوظفني 
واأنظمة  واإج����راءات  اأ�س�س  و�سع  بهدف   2000 ع��ام  منذ  الق��رتاح��ات 
ت�سجع على تقدمي القرتاحات وتكون اأداة وو�سيلة للتحفيز على الإبداع 

وا�ستقطاب الأفكار مع تقدير امل�ساهمني.
بني  دوري���ة  ب�سفة  البتكار  خم��ت��رات  جل�سات  وج��ود  اأهمية  اإىل  ولفت 
املوظفني للخروج باأفكار واقرتاحات من �ساأنها تطوير العمل يف الدائرة 
املحفزة  البيئة  وتهيئة  امل��وظ��ف��ني  وت�سجيع  الإب�����داع  دع���م  يف  وت�����س��اه��م 

لذلك.
من جهتها قالت عهود عبدالكرمي مدير ق�سم رعاية البداع والقرتاحات 
اإن بلدية دبي نظمت حفا افرتا�سيا خا�سا لاحتفاء بتكرمي اأ�سحاب 
الأفكار الإبداعية ذات النتائج املادية �سواء بزيادة اأو تر�سيد نفقات الدائرة 
الت�سدي  باأفكار  اخلا�سة  اأو  املعنوية  الإبداعية  النتائج  ذات  الأفكار  اأو 
جلائحة "كوفيد19 " وذلك تزامنا مع فعاليات اأ�سبوع الإمارات لابتكار 
جتاوزت  التي  الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات  وترجمة  جت�سيدا   ,2021
املعي�سة  واأعلى م�ستويات  ال�سعادة  الزمن, لتحقق ل�سعبها  بالفعل حدود 
وال���س��ت��دام��ة, م��ن خ��ال جعل الأف��ك��ار والب��ت��ك��ار اأ���س��ل��وب عمل وب�سمة 

للتطوير احلكومي ورافدا اأ�سا�سيا للتنمية.
املبدعني مل�ساهمتهم يف  البلدية تقيم احتفال �سنويا لتكرمي  اأن  وذكرت 
نظام القرتاحات املوؤ�س�سي حيث �ساهمت هذه القرتاحات بتحقيق عائد 
" كما كانت لها الأث��ر املعنوي يف رفع  " اإي���رادات وتر�سيد نفقات  م��ادي 

م�ستوى اأداء املوؤ�س�سة.

بلدية دبي تكرم اأ�سحاب االأفكار االإبداعية

اأفرع جامعة ال�سارقة تناق�ش نتائج موؤ�سرات االأداء خلطتها اال�سرتاتيجية
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اأخبـار الإمـارات
نيويورك اأبوظبي تطلق مبادرة جمل�ش نا�سئة الرواق 

:اأبوظبي-وام ••

اأطلق رواق الفن يف جامعة نيويورك اأبوظبي مبادرة "جمل�س نا�سئة 
ال�سابة يف  الأج��ي��ال  م��ع  احل���وار  ت�سجيع  اإىل  تهدف  الرواق" وال��ت��ي 
 الإمارات وتعزيز م�ساركتهم يف املعار�س وامل�ساريع الفنية والثقافية . 

اأعمارهم  ت��رتاوح  اأع�ساء  �ستة  الرواق" من  نا�سئة  "جمل�س  ويتاألف 
الفن  ل��رواق  كم�ست�سارين  ب��دوره��م  يعملون  عاما   18 و   13 بني 

 و�سي�ساركون اآرائهم حول املعار�س والرامج واخلطط امل�ستقبلية . 
كما �ستتاح لهم فر�سة العمل اإىل جانب فريق رواق الفن يف جامعة 
مع  بالتزامن  واح��دة  افرتا�سية  فعالية  لتنظيم  اأبوظبي  نيويورك 
 املعر�س اجلاري حاليا الأمر الذي ميكنهم من اكت�ساب خرة عملية 
يف تطوير برنامج فني متكامل من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة 

 التنفيذ . 
الفن  رواق  يف  املطبوعات  ق�سم  م�ساعد  رئي�س  اإدري�����س  اآلء  وق��ال��ت 
العام  اأبوظبي يف  نيويورك  الفن يف جامعة  رواق  انطاقة  اإن��ه منذ 
  2014 �سعينا جاهدين لتوفري من�سة ت�سجع املجتمع املحلي ال�ساب 
على التفكري الإبداعي ومتكنهم من جتربة الفنون بطريقة تعاونية 

 وتفاعلية وامل�ساهمة يف النهو�س بامل�سهد الفني والثقايف للمنطقة . 
املجتمعية  امل�����س��ارك��ة  م�����س��وؤول  غ��روب��ه  �سيبا�ستيان  ق��ال  جانبه  م��ن 
الرواق" ميثل  نا�سئة  "جمل�س  اإط��اق  اإن  الفن  رواق  يف  والت�سويق 
نحو  وتوجهاته  ال�ساب  اجليل  نظرة  فهم  من  متكننا  فر�سة  رائعة 
امل�سهد الفني ب�سكل عام ويف اإطار التزام رواق الفن يف تقدمي حمتوى 
ذي �سلة  والعمل باأفكار ع�سرية يتوجب علينا منح النا�سئة فر�سة 

م�ساركة اأ�سواتهم . 

بدء العد التنازيل الإعالن حكومة دبي اأول حكومة ال ورقية
•• دبي-وام:

اأعلنت دبي الذكية عن الإجنازات التي حققتها 41 جهة حكومية يف تنفيذ 
اإىل  خالها  من  �سعت  والتي  الاورقية"  للمعامات  دبي  "ا�سرتاتيجية 
اأ�سهر  ال�ستة  الن�سف مبرور  اإىل  ال��ورق يف هذه اجلهات  ا�ستخدام  تخفي�س 
م�ستهدفاتها  اجن��از  يف  ا�ستمرت  و  ال�سرتاتيجية  اإىل  لن�سمامها  الأوىل 

للتحول جلهات رقمية 100 باملائة بنهاية2021 .
جاء ذلك خال احلدث الفرتا�سي الذي نظمته دبي الذكية بح�سور معايل 
عبداهلل الب�سطي الأمني العام للمجل�س التنفيذي و�سعادة يون�س اآل نا�سر 
م�ساعد مدير عام دبي الذكية املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة بيانات دبي و�سعادة 
و�سام لوتاه املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة حكومة دبي الذكية اإىل جانب اأ�سحاب 
تنفيذ  يف  امل�ساركة  احلكومية  للجهات  العموم  م��دي��ري  وال�����س��ع��ادة  امل��ع��ايل 

الاورقية". للمعامات  دبي  "ا�سرتاتيجية 
يف  خف�س  ن�سبة  ال�سرتاتيجية  �سمن  الكبرية  اجل��ه��ات  حققت  وتف�سيًا 
و  األ��ف��ا   76 و  مليونا   232 ب��واق��ع  باملائة   83.86 بلغت  ال���ورق  ا�ستخدام 
ن�سبة  املتو�سطة  اجلهات  حققت  فيما   .2020 دي�سمر  حتى  ورقة   717
 656 و  األ��ف��ا   642 و  مايني   10 وب��واق��ع  باملائة   76.23 بلغت  خف�س 
 77.30 خف�س  ن�سبة  حققت  فقد  ال�سغرية  للجهات  وبالن�سبة  ورق���ة. 

باملائة بواقع 27 مليونا و 179 األفا و 248 ورقة.
وق��دم��ت دب��ي ال��ذك��ي��ة خ��ال احل���دث لكل م��ن "هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي" 
ختم  لاإح�ساء"  دب��ي  و"مركز  الريا�سي"  دب��ي  و"جمل�س  دبي"  و"بلدية 
اأجنزت  التي  احلكومية  للجهات  منحه  يتم  وال���ذي  ورق��ي��ة/  ل   100%/
تنفيذ "ا�سرتاتيجية دبي للمعامات الاورقية" بن�سبة 100 باملائة حيث 
ي�سكل اخلتم عامة فارقة تبني حتولهم ب�سكل كامل اإىل جهات ذات خدمات 
"هيئة كهرباء ومياه دبي" ا�ستهاك  األغت  وعمليات رقمية بالكامل. حيث 
22 مليونا و 633 األفا و 484 ورقة كانت ت�ستخدم �سنوياً يف معاماتها 
743 كما  و  األفا   960 و  20 مليونا  ا�ستهاك  األغت  دبي فقد  بلدية  اأم��ا 
األغى جمل�س دبي الريا�سي ا�ستخدام 408 األف و 623 ورقة �سنوياً فيما 
األغى "مركز دبي لاإح�ساء" 172 األفا و 129 ورقة كان ي�ستخدمها �سنوياً 

وذلك نحو حتول رقمي 100 باملائة.
اأخ���رى مت الإع���ان ب�سكل ر�سمي خ��ال احل���دث ع��ن ب��دء العد  وم��ن جهة 
التنفيذ  خ��ال  وم��ن  ورق��ي��ة  اأول حكومة ل  دب��ي  لإع���ان حكومة  التنازيل 
اجلهات  جميع  يف  الاورقية"  للمعامات  دب��ي  "ا�سرتاتيجية  ل���  ال��ك��ام��ل 

اأو  حكومية  جهة  اأي  ُت�سدر  لن  بحيث  دب��ي  اإم��ارة  م�ستوى  على  احلكومية 
تاريخ  املتعاملني بعد  الداخلية واخلارجية مع  اأي ورقة للمعامات  تطلب 
12 – 12 – 2021 ومبا ي�سمن اأن جميع املعامات ل حتتوي على اأي 

ورق.
واأكد �سعادة يون�س اآل نا�سر م�ساعد مدير عام دبي الذكية املدير التنفيذي 
قطعت  الاورقية"  للمعامات  دبي  "ا�سرتاتيجية  اأن  دبي  بيانات  ملوؤ�س�سة 
العمليات  جميع  رقمنة  يف  واملتمثل  الرئي�سي  هدفها  نحو  ك��ب��رياً  ���س��وط��اً 
ا�ستغناء  ي�سمن  مب��ا  للجمهور  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  ال��داخ��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
احلكومية  اجلهات  الورقية..مهنئاً  املعامات  عن  ت��ام  ب�سكل  دب��ي  حكومة 
التي �سابقت الزمن وجنحت يف ال�ستغناء عن ا�ستخدام الورق بن�سبة 100 
تقدماً  لا�سرتاتيجية  املنفذة  احلكومية  اجلهات  بقية  حتقق  فيما  باملائة 
�سريعاً نحو هذا الهدف ومبا يفوق التوقعات لكل مرحلة من مراحل تطبيق 

ال�سرتاتيجية.
واأ�ساف �سعادته اأنه بف�سل التوجيهات واملتابعة احلثيثة من قبل �سمو ال�سيخ 
حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 
ا�ستطاعت "ا�سرتاتيجية دبي للمعامات الاورقية" اأن ت�سكل نقلة نوعية 
الإمارة  جلعل  اأ�سا�سية  ورك��ي��زة  دب��ي  حلكومة  الرقمي  التحول  م�سرية  يف 
املدينة الأذكى والأ�سعد على وجه الأر�س. والآن بداأ العد التنازيل يف حكومة 
دبي ملوعد ال�ستغناء التام عن الورق يف جميع اجلهات بحلول 12 دي�سمر 
2021 حيث يرز دور التعاون احلكومي الكبري واجلهود املبذولة من كافة 
الأطراف لتحقيق هذا الهدف..موؤكداً على ثقته باأن ال�سراكة الوثيقة بني 
دبي الذكية واجلهات احلكومية �ست�سهم يف ت�سريع عملية التحول الرقمي 

ال�سامل للمدينة.
بدوره ثمن �سعادة و�سام لوتاه املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة حكومة دبي الذكية 
اجلهود احلثيثة جلميع اجلهات احلكومية يف �سعيها لت�سريع وترية التحول 
الرقمي ال�سامل وعر امل�ساهمة بفعالية يف حتقيق اأهداف "ا�سرتاتيجية دبي 
للمعامات الاورقية". حيث حققت اجلهات التي ح�سلت على ختم 100 
باملائة ل ورقية اجنازاً لفتاً يف وقت قيا�سي ا�ستغنت من خاله عن ا�ستهاك 
الورق ب�سكل كامل فيما تعمل اجلهات الأخرى بكفاءة عالية لتحقيق نتائج 

مماثلة و�سريعة.
ال�����ورق يف ج��م��ي��ع اجل���ه���ات املطبقة  ا���س��ت��خ��دام  ن�����س��ب��ة خ��ف�����س  اأن  واأ����س���اف 
 898 و  269 مليونا  باملائة وهو ما وّفر   82.82 لا�سرتاتيجية و�سلت 
 1.13 األفا و 621 ورق��ة. وبهذا حققت ال�سرتاتيجية حجم وف��ورات بلغ 

واأنقذت  416 �ساعة عمل  و  األفا   138 و  12 مليونا  مليار دره��م ووف��رت 
388 �سجرة كانت ت�ستخدم ل�سناعة الورق معراً عن تقديره  األفا و   32
جهود كافة اجلهات يف دفع عملية التحول الرقمي يف دبي وتقدمي اخلدمات 
فعالة  داخلية  ببيئة  مدعومة  بالكامل  رقمية  قنوات  خال  من  احلكومية 
ت�سمن توفري املايني من �ساعات العمل والورق اإىل جانب حتقيق الوفورات 
حلكومة دبي ورفع من�سوب �سعادة النا�س مبا يخدم هدفنا الأ�سمى يف حتويل 

دبي اإىل املدينة الأذكى والأ�سعد على وجه الأر�س .
ومت تنفيذ "ا�سرتاتيجية دبي للمعامات الاورقية" على عدة مراحل ت�سم 
خالها كل مرحلة جمموعة جديدة من اجلهات احلكومية يف دبي والتي 
ت�سعى اإىل تقليل ا�ستهاكها للورق بن�سبة 50 باملائة يف ال�ستة اأ�سهر الأوىل. 
ومنذ اإطاقها وحتى الآن حققت ال�سرتاتيجية ن�سب متقدمة يف تخفي�س 
العمل مع كل جمموعة  ور���س  �سل�سلة من  تنظيم  كما مت  ال��ورق  ا�ستهاك 
لو�سع اأ�س�س تنفيذ ال�سرتاتيجية ومن ثم �سياغة خطط تنفيذ املعامات 

ب�سكل غري ورقي.
يف  ال�سرتاتيجية  تنفيذ  جهات  �ست  من  واملكونة  الأوىل  املجموعة  وب��داأت 
فراير 2018 وهي كل من: هيئة الطرق واملوا�سات و �سرطة دبي و هيئة 
كهرباء ومياه دبي و دائرة التنمية القت�سادية و دائرة ال�سياحة والت�سويق 
التجاري و دائ��رة الأرا���س��ي والأم���اك وجت���اوزت املجموعة يف ذل��ك الوقت 
هدفها املحدد لتخف�س ا�ستهاكها اجلماعي للورق بن�سبة 57 باملائة بنهاية 

العام 2018.
اإىل ال�سرتاتيجية مع ت�سع  الثانية  ان�سمت املجموعة   2019 ويف فراير 
جهات جديدة لي�سل العدد الإجمايل للم�ساركني اإىل 15 جهة. وتاألفت هذه 
اجلهات من: حماكم دبي وبلدية دبي والنيابة العامة يف دبي وهيئة املعرفة 
والتنمية الب�سرية وهيئة ال�سحة بدبي وهيئة تنمية املجتمع وجمارك دبي 
و�ساركت  الذكية.  ودب��ي  بدبي  الأج��ان��ب  و���س��وؤون  لاإقامة  العامة  والإدارة 
املجموعة يف 64 ور�سة عمل وجنحت يف خف�س ا�ستهاكها من الورق بن�سبة 

.2019 العام  بنهاية  باملائة   57.5
اأما املجموعة الثالثة فقد ان�سمت لا�سرتاتيجية يف �سبتمر 2019 وتتاألف 
املجموعة من 9 جهات جديدة وهي: موؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف و دائرة 
ال�سوؤون الإ�سامية والعمل اخلريي و موؤ�س�سة دبي لاإعام و دائرة املالية 
امل��وارد الب�سرية حلكومة دبي و دبي للثقافة و هيئة دبي للطريان  و دائ��رة 
القانونية حلكومة  ال�سوؤون  ودائ��رة  الطفل  لثقافة  اجلليلة  و مركز  امل��دين 
وقد  جهة.   24 اإىل  ال�سرتاتيجية  يف  امل�ساركة  اجلهات  ع��دد  لي�سل  دب��ي. 

�ساركت املجموعة الثالثة يف 59 ور�سة عمل ومتكنت من خف�س ا�ستهاكها 
للورق بن�سبة 60.4 باملائة بحلول اإبريل 2020.

ويف فراير 2020 �سهدت ال�سرتاتيجية ان�سمام املجموعة الرابعة و�سمت 
العدد الأكر من اجلهات اجلديدة التي و�سل عددها اإىل 10 جهات لي�سل 
املجموع الكلي اإىل 34 جهة. و�سملت املجموعة الرابعة كل من: مركز دبي 
لاإح�ساء و موؤ�س�سة الأوقاف و�سوؤون الق�سر و موؤ�س�سة دبي للمراأة و موؤ�س�سة 
جمل�س  و  لاإ�سكان  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  و  الأمنية  ال�سناعات  تنظيم 
و  –تراخي�س  احلرة  واملنطقة  واجلمارك  املوانئ  موؤ�س�سة  و  الريا�سي  دبي 
�سلطة مدينة دبي املاحية و دبي خلدمات املاحة اجلوية و مطارات دبي . 
و�ساركت املجموعة يف 98 ور�سة عمل مما اأدى اإىل خف�س ا�ستهاكهم للورق 

بن�سبة 62.77 باملائة بحلول نوفمر 2020.
ويف مار�س 2020 ان�سمت املجموعة اخلام�سة املكونة من 7 جهات لي�سل 
ن�سبة   2020 دي�سمر  حتى  حققت  وال��ت��ي  جهة   41 اإىل  الكلي  املجموع 
تخفي�س بلغت 89.89 باملائة بواقع 5 مايني 121 األفا و 342 ورقة من 
اأ�سل ما جمموعه 5 مايني و 697 األفا و 549 ورقة كانت ت�ستخدمها. 
وت�سم هذه اجلهات كا من: املجل�س التنفيذي لإمارة دبي و مركز حممد 
بن را�سد للف�ساء و موؤ�س�سة دبي مل�ساريع الطريان الهند�سية وموؤ�س�سة دبي 
اإم��ارة دبي و موؤ�س�س�ة الت�سالت  العليا للت�سريعات يف  اللجنة  للم�ستقبل و 

املتخ�س�سة نداء وموؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة.
جميع  يف  الاورقية"  للمعامات  دب��ي  "ا�سرتاتيجية  تنفيذ  امل��ق��رر  وم��ن 
الرئي�سة  احلكومية  اخل��دم��ات  رقمنة  اأج��ل  من  دب��ي  يف  احلكومية  اجلهات 
حيث  واح���دة.  من�سة  على  وتقدميها  الآن"  "دبي  تطبيق  م��ن  وال�ستفادة 
تركز ال�سرتاتيجية على تعزيز وحت�سني اخلدمات والعمليات الداخلية من 
خال الرقمنة والتخل�س من الوثائق غري ال�سرورية وزيادة ال�ستفادة من 

اخلدمات امل�سرتكة بني اجلهات التي تقدمها دبي الذكية.
يذكر اأن تطوير "ا�سرتاتيجية دبي للمعامات الاورقية" مت حول ثاثة 
احتياجاتهم  تلبية  خ��ال  من  املتعاملني  �سعادة  تت�سمن:  رئي�سية  اأه��داف 
العاملية  التناف�سية  حتقيق  و  وا�ستباقية  ومتكاملة  �سل�سة  خدمات  وتقدمي 
كفاءة  ورف��ع  العامل  م�ستوى  على  ال��رائ��دة  الرقمية  املدينة  دب��ي  جعل  عر 
احلكومة من خال توفري التكاليف الت�سغيلية و�سمان ال�ستخدام الأف�سل 
للموارد احلكومية عر تب�سيط ورقمنه العمليات واخلدمات املقدمة لاأفراد 
وقطاع الأعمال. وت�سعى ال�سرتاتيجية اإىل حتديد جميع العمليات اليدوية 

الرئي�سية التي تتطلب ا�ستخدام الورق وجعلها رقمية بن�سبة 100 باملائة.

العام  دبي«  »�سحة  لي  مواطن  لكل  طبيب  خدمة  من  ي�ستفيدون  متعامل  األف   88
:وام-دبي ••

خدمة  م��ن  امل�ستفيدين  ع��دد  بلغ 
بهيئة  مواطن"  ل���ك���ل  "طبيب 
ال�سحة يف دبي خال العام املا�سي 
األ��ف متعامل تلقوا   88 اأك��رث من 
وال�ست�سارات  اخل��دم��ات  خمتلف 
الفريق  م����ن  ب���ع���د  ع����ن  ال���ط���ب���ي���ة 
الطبي القائم على اخلدمة وعر 

اأحدث تقنيات التوا�سل املرئي .
واأك������دت ال���دك���ت���ورة ع��ل��ي��اء حممد 
رف���ي���ع ا���س��ت�����س��اري��ة ط����ب الأ�����س����رة 
الرامج  خ��دم��ات  اإدارة  وم���دي���رة 
الرعاية  ب���ق���ط���اع  ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة 
ال�����س��ح��ي��ة الأول���ي���ة ب��ال��ه��ي��ئ��ة على 
اأه��م��ي��ة اخل��دم��ة يف ظ��ل الظروف 
ال��راه��ن��ة واجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
الدولة  املعنية يف  خمتلف اجلهات 

الإحرتازية  الإج�����راءات  لتطبيق 
اجل�سدي  ال���ت���ب���اع���د  ف���ي���ه���ا  مب�����ا 
والتقليل من التجمعات للحد من 

انت�سار فريو�س "كورونا".
التي   - اخل���دم���ة  اأن  واأو����س���ح���ت 
دي�سمر   17 يف  الهيئة  اأطلقتها 
�ساحب  م����ن  ب��ت��وج��ي��ه   2019
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
وثيقة  بنود  و�سمن  اهلل"  "رعاه 
اخلم�سني - وفرت من�سة للزيارات 
الإفرتا�سية للمر�سى واملتعاملني 
لراحتهم  ���س��م��ان��ا  م��ن��ازل��ه��م  م���ن 
التوا�سل  خ���ال  م��ن  و�سامتهم 
امل��رئ��ي ع��ر م��ك��امل��ات ال��ف��ي��دي��و مع 
الطبي  امل��ل��ف  م��راج��ع��ة  اإم��ك��ان��ي��ة 
للمتعاملني  امل���ر����س���ي  وال���ت���اري���خ 

اأثناء الزيارة الفرتا�سية حيث مت 
بال�سجات  مبا�سرة  اخلدمة  ربط 
يف  امل�سجلة  الإل��ك��رتون��ي��ة  الطبية 
لهيئة  ال��ت��اب��ع  "�سامة"  ب��رن��ام��ج 

ال�سحة بدبي .
من  امل�ستفيدين  ع��دد  ب��اأن  ونوهت 
خال  مواطن  لكل  طبيب  خدمة 
اإىل  2020 و���س��ل  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام 
اأكرث من 88 األف متعامل كما مت 
توفري اأكرث من 82 األف ا�ست�سارة 
طبية ع��ن بعد خ��ال ال��ف��رتة من 
 2021 يناير  اإىل   2020 يناير 
اإىل دور اخلدمة يف تقليل  م�سرية 
زمن رحلة املتعامل من 55 دقيقة 
الذي  الأم���ر  وه��و  دقيقة   11 اىل 
�ساهم يف تعزيز ورفع �سعادة ور�سا 

املتعاملني عن اخلدمة .
"طبيب  واأكدت على اأهمية خدمة 
هيئة  عملت  ال��ت��ي  مواطن"  ل��ك��ل 
ال�����س��ح��ة ب��دب��ي م��ن خ��ال��ه��ا على 
توظيف اأحدث التقنيات والو�سائل 
ال�����ذك�����ي�����ة خل�����دم�����ة امل�����ر������س�����ى يف 
والت�سخي�سية  الوقائية  امل��ج��الت 
البيانات  واإدارة  وال���ع���اج���ي���ة 
واملعلومات والتقارير الطبية وفقا 
لأعلى درجات الدقة واخل�سو�سية 
الذي  ال��ف��اع��ل  ال���دور  اإىل  م�سرية 
ق��ام��ت ب��ه امل���ب���ادرة خ���ال جائحة 
من  متكنت  حيث  "كوفيد19-" 
7000 متعامل  اأك��رث من  خدمة 
م�ساب بفريو�س "كورونا" وتقدمي 
للمخالطني  ا�ست�سارة  األ���ف   13
اىل  م�سرية  بها  امل�ستبه  واحل��الت 
خ��دم��ة ت��وف��ري وت��و���س��ي��ل الأدوي����ة 
ملنازل املر�سى بالتعاون مع مبادرة 

"دوائي" يف الهيئة .
اأن  ال��دك��ت��ورة علياء رف��ي��ع  وذك���رت 
تعمل  م��واط��ن  لكل  طبيب  خدمة 
الطبية  الإ���س��ت�����س��ارات  ت��وف��ري  على 
مدار  على  واملقيمني  للمواطنني 
من  الأ���س��ب��وع  اأي���ام  وطيلة  ال�ساعة 
خ�����ال جم���م���وع���ة م����ن الأط����ب����اء 
الإ�ست�ساريني  والأخ�������س���ائ���ي���ني 
املتخ�س�سني حيث ميكن التوا�سل 
لكل  "طبيب  خ���دم���ات  م��رك��ز  م���ع 
مواطن" من اأي مكان وال�ستفادة 
م��ن خ��دم��ات��ه م��ب��ا���س��رة م��ن خال 
 800342 امل������ج������اين  ال������رق������م 
ال�سحة  لهيئة  ال��ذك��ي  والتطبيق 
الإ�ست�سارات  على  للح�سول  بدبي 
ال���ط���ب���ي���ة امل���ط���ل���وب���ة وامل����وث����وق����ة 
املبا�سر  التوا�سل  وع��ر  واملعتمدة 
املتعامل  ب���ني  وامل�������س���م���وع  امل���رئ���ي 

والطبيب .

تعاون بني اأكادميية �سرطة دبي وكينيا يف املجال االأمني 
•• دبي-وام:

اآفاق التعاون امل�سرتك بني الطرفني يف جمال تبادل اخلرات  اأكادميية �سرطة دبي مع وفد �سرطي كيني  بحثت 
العام  القائد  م�ساعد  فهد,  بن  اأحمد  الدكتور حممد  اللواء  �سعادة  والأمنية.واأكد  ال�سرطية  املجالت  واملعارف يف 
ل�سوؤون الأكادميية والتدريب حر�س القيادة العامة ل�سرطة دبي وبتوجيهات من معايل الفريق عبد اهلل خليفة 
املري القائد العام ل�سرطة دبي, على مد كافة ج�سور التوا�سل والتعاون مع جميع الدوائر احلكومية واملوؤ�س�سات 

والهيئات داخل وخارج الدولة.

يت�سرف جمل�س اإدارة بنك المارات لا�ستثمار) �س.م.ع.( بدعوة ال�سادة امل�ساهمني حل�سور اإجتماع اجلمعية 
24 مار�س  العمومية ال�سنوية وذلك فى متام ال�ساعة احلادية ع�سروالن�سف �سباحا يوم االربعاء املوافق 
2021  من خال تقنية الفيديو عن بعد عر تطبيق ZOOM وذلك للنظر فى جدول الأعمال التايل:

جدول �الأعمال:
 31 بتاريخ  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  امل��ايل  مركزه  و  البنك  ن�ساط  عن  الدارة  جمل�س  تقرير  �سماع   -1

دي�سمر 2020  والت�سديق عليه.
2- �سماع تقرير مدققي احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية فى 31 دي�سمر 2020  و الت�سديق ع��ليه.

3- مناق�سة ميزانية البنك و ح�ساب الأرباح و اخل�سائر عن ال�سنة املالية املنتهية فى 31 دي����سمر 2020  
والت�سديق عليهما.

4- النظر فى مقرتح جمل�س الدارة ب�ساأن عدم توزيع اأرباح عن ال�سنة املالية املنتهية فى 31 دي�سمر 2020 .
5- املوافقة على مقرتح جمل�س الإدارة ب�ساأن حجب مكافاأة اأع�سائه. 

6- اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الدارة عن ال�سنة املالية املنتهية فى 31 دي�سمر 2020 .
7- اإبراء ذمة مدققي احل�سابات من امل�سوؤولية عن ال�سنة املالية املنتهية فى 31 دي�سمر 2020. 

8- تعيني مدققي ح�سابات البنك لل�سنة املالية 2021 و حتديد اأتعابهم.
عن  ممثلني  للمحاماه(  )ال�سادة/الكيتوب  و  م�ساركوه(  حبيب  على  )ال�����س��ادة/  تعيني  على  املوافقة   -9

امل�ساهمني وحتديد اتعابهم.
10- انتخاب اع�ساء جمل�س الدارة للفرتة 2021 – 2024. 

مالحظــــات:
الإدارة مبقت�سى  اأع�ساء جمل�س  اأن ينيب عنه من يختاره من غري  • يجوز ملن له حق ح�سور اجلمعية 
توكيل خا�س ثابت بالكتابة ويجب األ يكون الوكيل لعدد من امل�ساهمني حائزاً بهذه ال�سفة على اأكرث من 
%( خم�سة باملئة من راأ�س مال ال�سركة, وميثل ناق�سي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.)على اأن   5(
يتم مراعاة الإ�سرتاطات الواردة بالبندين 1 و 2 من املادة رقم )40( من قرار رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة 

رقم )3/ر.م( ل�سنة 2020 ب�ساأن اعتماد دليل حوكمة ال�سركات امل�ساهمة العامة.)
03/23/ 2021 هو �ساحب احلق يف الت�سويت  املوافق  االثاثاء  يوم  يف  امل�سجل  ال�سهم  مالك  • يكون 

يف اجلمعية العمومية. 
 .2021/04/04 املوافق  الأحد  يوم  امل�سجل يف  ال�سهم  مالك  هو  احلق  �ساحب  يكون  الأرباح  توزيع  • يف حال 

ميكن للم�ساهمني الطاع على البيانات املالية للبنك من خال املواقع اللكرتونية التالية:
. www.eibank.com اأو  www.dfm.ae 

يوم   الثاين  الجتماع  عقد  �سيتم  فاإنه  الأول  الجتماع  يف  القانونى  الن�ساب  اإكتمال  عدم  حال  فى   •
الربعاء  املوافق 2021/03/31 يف نف�س املكان والزمان.

• على امل�ساهمني حتديث بيانات الت�سال اخلا�سة بهم وعناوينهم لدى �سوق دبي املايل للتاأكد من ا�ستام 
الأرباح على النحو الأن�سب حيث اأنه يف حال توزيع الأرباح فاإن ذلك �سيتم عن طريق �سوق دبي املايل.

على  الرئي�سية  بال�سفحة  واملتوفر  املالية  الأوراق  يف  امل�ستثمرين  حقوق  دليل  على  الإط��اع  ميكنكم   •
موقع الهيئة الر�سمي ح�سب الرابط التايل:

  https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

دعييييوة حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية
 اإىل م�ساهمي بنك االمارات لال�ستثمار »�ش.م.ع«
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يت�سرف جمل�س اإدارة ال�سركة باإعام ال�سادة امل�ساهمني عن فتح باب الرت�سيح لع�سوية 
 2021/30/02 املوافق  الثاثاء  ي��وم  من  الفرتة  خ��ال  وذل��ك  ال�سركة  اإدارة  جمل�س 
اإىل يوم اخلمي�س  املوافق 2021/03/11, ولكل �سخ�س/ م�ساهم توافرت فيه �سروط 
الرت�سيح لع�سوية جمل�س الإدارة اأن ير�سح نف�سه لع�سوية املجل�س مبوجب طلب يتقدم 
به اإىل اإدارة ال�سركة يف مقرها الرئي�سي الكائن يف في�ستفال تاورالطابق 15, اإمارة دبى 
التي يرغب يف  الع�سوية  تعريفية عن مقدمه و�سفة  نبذة  بالطلب  اأن يرفق  , وعلى 

تر�سيح نف�سه على اأ�سا�سها ) ع�سو تنفيذي – ع�سو غري تنفيذي – ع�سو م�ستقل(.
�صروط عامة:

1- عدد الأع�ساء املطلوب انتخابهم لع�سوية جمل�س الإدارة  (5 )اأع�ساء.

2- �سيظل باب الرت�سيح لع�سوية جمل�س الإدارة مفتوحا ملدة )10( يوما من تاريخ 

رقم  الهيئة  اإدارة  رئي�س جمل�س  ق��رار  )9( من  امل��ادة  ملتطلبات  وفًقا  وذل��ك  الإع���ان 
)3/ر.م( ل�سنة 2020 ب�ساأن اعتماد دليل حوكمة ال�سركات امل�ساهمة العامة وتعدياته 

من وقت لآخر.
ال�سروط  عليه  تنطبق  اأن  الإدارة  جمل�س  لع�سوية  نف�سه  ير�سح  فيمن  ي�سرتط   -3

الواردة يف القانون الإحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية وقرار 
حوكمة  دليل  اعتماد  ب�ساأن   2020 ل�سنة  )3/ر.م(  رق��م  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

ال�سركات امل�ساهمة العامة والنظام الأ�سا�سي لل�سركة وتعدياته من وقت لآخر.
رئي�س  ق��رار  من   )10( امل��ادة  يف  اإليها  امل�سار  امل�ستندات  الرت�سح  بطلب  يرفق  اأن   -4

جمل�س اإدارة الهيئة رقم )3/ر.م( ل�سنة 2020 وتعدياته من وقت لآخر.
5- ل يجوز للمر�سح بعد غلق باب الرت�سح التنازل عن تر�سحه ل�سخ�س اآخر.

لوحة  يف  بالرت�سيح  اخلا�سة  وبياناتهم  املر�سحني  اأ�سماء  بن�سر  ال�سركة  �ستقوم   -6

املعلومات  ب�سبكة  ال�سركة  موقع  وعلى  لل�سركة  الرئي�سي  باملقر  املوجودة  الإع��ان��ات 
الدولية ).www.eibank.com( بتاريخ 2021/03/12. 

بعد  املر�سحني  اأ�سماء  بقائمة  وال�سوق  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  موافاة  �سيتم   -7

غلق باب الرت�سيح.

بنك االمارات لال�ستثمار »�سركة م�ساهمة عامة«
االإعالن عن فتح باب الرت�سيح لع�سوية جمل�ش االإدارة

دعوه حل�صور �جتماع �جلمعية �لعمومية عرب تقنية 
�الت�صال �ملرئي وذلك يوم �خلمي�س �ملو�فق 18 مار�س 

ع�صر� �لثالثه  �ل�صاعة  متام  يف   2021
ي�سر جمل�س ادارة �سركة بلووم القاب�سة �س.م.خ , دعوة ال�سادة امل�ساهمني حل�سور 
 18 املوافق  اخلمي�س  يوم  يف  عقدها  املزمع  لل�سركة  العمومية  اجلمعية  اجتماع 
مار�س 2021  وذلك يف متام ال�ساعة الثالثة ع�سرا, وذلك ملناق�سة البنود املدرجة 

يف جدول العمال ادناه :
ال�سركة  الإدارة عن ن�ساط  ال�سنوي ملجل�س  التقرير  اإىل ومناق�سة  1 - ال�ستماع 

ومركزها املايل خال ال�سنة املالّية املنتهية يف 2020/12/31 والت�سديق عليه.
2 - ال�ستماع اإىل تقرير مراجعي احل�سابات اخلارجيني عن ال�سنة املالّية املنتهية 

يف 2020/12/31 والت�سديق عليه. 
3 - مناق�سة ميزانّية ال�سركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر لل�سنة املالّية املنتهية يف 

2020/12/31 والت�سديق عليهما.

4 - تعيني مراجعي احل�سابات اخلارجيني لل�سركة لعام 2021 وحتديد اأتعابهم.
5 - توزيع الأرباح.

6 - توزيع مكافاأت اأع�ساء جمل�س الإدارة.
اخل��ارج��ي��ني عن  احل�سابات  وم��راج��ع��ي  الإدارة  اأع�����س��اء جمل�س  ذّم���ة  اإب����راء   -  7

امل�سوؤولّية عن اأعمالهم خال ال�سنة املالّية املنتهية يف 2020/12/31.
اللكرتوين  الريد  خ��ال  من  الجتماع  يف  للم�ساركة  الرابط  ار�سال  و�سيتم   .

اخلا�س بامل�ساهمني او من ينوب عنهم.
يف  الرابط  اىل  الدخول  باحل�سور  الراغبني  امل�ساهمني  ال�سادة  من  يرجى  لذا   

املوعد املحدد لعقد الجتماع. 
بلووم �لقاب�صة �س.م.خ 

�سركة بلووم القاب�سة �ش.م.خ
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي–الفجر:

البلديات  التابعة لدائرة  اأبوظبي  بلدية مدينة  اأجنزت 
املدينة م�سروع تطوير  بلدية مركز  والنقل من خال 
امتداد  على  ال��رتاب��ي��ة  الأح���وا����س  و  امل��ن��اط��ق  وحت�سني 
�سارع الكرامة وبالقرب من مقر الحتاد الن�سائي العام 

يف اأبوظبي.
وي���اأت���ي ه����ذا امل�������س���روع ���س��م��ن اخل��ط��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة التي 
اأبوظبي,  ملدينة  اجل��م��ايل  باملظهر  الرت��ق��اء  ت�ستهدف 

امل��ن��اط��ق احليوية  اإىل  امل���وؤدي���ة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال�����س��وارع  و 
الرملية,  امل�ساحات  وا�ستغال  اأبوظبي,  جزيرة  داخ��ل 
متنا�سقة  بيئة  واإي��ج��اد  وال��زه��ور,  بالنباتات  وتغطيتها 
لل�سكان  وال�����س��ع��ادة  البهجة  تعزيز  يف  ت�ساهم  جمالية 

والزوار .
وت�سمنت الأعمال التح�سينية زراعة الأحوا�س الرملية 
الزهور  الزينة, و مغطيات الرتبة, و زراع��ة  ب�سجريات 
التجميلي  احل�����س��ى  ت��وزي��ع  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��و���س��م��ي��ة, 

باأ�سكال هند�سية جميلة.

:دبي–الفجر ••

اأج��رة موا�سات الإم���ارات يف  ك�سفت 
التابعة  ال�����س��رك��ات  )اإح����دى  ع��ج��م��ان 
ح�ساد  ع���ن  الإم����������ارات(  مل���وا����س���ات 
املا�سي  ال�����ع�����ام  خ������ال  اأن�������س���ط���ت���ه���ا 
تنفيذ  ت�����س��م��ن��ت  وال����ت����ي   ,2020  
اأ�سطولها  ع��ر  رح��ل��ة   523,006
اأج�����رة  م���رك���ب���ات   206 م����ن  امل����ك����ون 
وق���ال  �سائق .    200 ن��ح��و  ي���ق���وده���ا 
ال�سويدي, مدير عمليات  عبدالعزيز 
واملنطقة  بعجمان  وال��ت��اأج��ري  النقل 
نتائج  حققت  ال�سركة  اإن  الو�سطى؛ 
ع��ل��ى  الرغم  م��ر���س��ي��ة  ا���س��ت��ث��م��اري��ة 
انت�سار  فر�سها  التي  التحديات  م��ن 
الكبرية  وت���داع���ي���ات���ه  كوفيد19- 
والأن�سطة  الأع����م����ال  جم��م��ل  ع��ل��ى 
ل�سيما  ال�����ع�����امل,  يف  الق���ت�������س���ادي���ة 
التنقل  وحم��دودي��ة  احلركة   انح�سار 
الحرتازية  الإج����راءات  فر�س  عقب 
وظروف احلظر التي مرت بها معظم 
الدول, م�سيداً بال�ستجابة  النا�سجة 
اأب��دت��ه��ا موا�سات  ال��ت��ي  وامل�����س��وؤول��ة 
اإزاء  لها  التابعة  وال�سركات  الإم��ارات 

جتاوز  يف  وجناحها  التحديات,  تلك 
اأحاطت  ال�ستثنائية  التي  ال��ظ��روف 
م�ستندًة  املا�سي  العام  ط��وال  بالعامل 
وتنوعها  خ��دم��ات��ه��ا  ���س��م��ول��ي��ة  اإىل 
الدولة,  اإم��ارات  جميع  اإىل  وتو�سعها 
فنية  مل����راك����ز  خ����دم����ات  وام���ت���اك���ه���ا 
منظمة وذات كفاءة عالية, ف�سًا عن 
التي  ال��وا���س��ع��ة  الت�سغيلية  اخل���رات 
عن  امل�سوؤولة  العمل  ف��رق  بها  تتمتع 

تنفيذ العمليات  يف امليدان . 
من  جمموعة  اإىل  ال�سويدي  واأ���س��ار 
اأجرة  ب��ه��ا  تتمتع  ال��ت��ي  ال��ق��وة  ن��ق��اط 

موا�سات الإمارات بعجمان على نحٍو 
ح��دٍّ  كبري  اإىل  مكنتها  والتي  خا�س؛ 
م��ن ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ���س��ع��وب��ات املرحلة 
ا�ستجابتها  �سرعة  ل�سيما  ال�سابقة, 
جل��ه��ة ال��ت��ق��ّي��د ال���ت���ام ب�����الإج�����راءات 
الح���������رتازي���������ة وال�����وق�����ائ�����ي�����ة ال���ت���ي 
ال�سحية  الر�سمية  اجل��ه��ات   قررتها 
القت�سار  بينها  وم��ن  والتنظيمية, 
على راكبني اثنني يف الرحلة الواحدة 
اإىل  عمليات  اإ�سافًة  الأج���رة,  ل�سيارة 

التعقيم الدورية للمركبات, وتدريب 
���س��ائ��ق��ي��ه��ا ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق الإج�������راءات 
الوقائية  ب���ال���ت���وج���ي���ه���ات  وال���ت���ق���ي���د 
ب��دق��ة, وت��ق��دمي��ه��ا خ��دم��ات جمانية 
لفتاً  ال��ه��م��م,  ذوي  م��ن   للمتعاملني 
تنفيذ  حالياً  توا�سل  ال�سركة  اأن  اإىل 
بلقاح  ال�����س��ائ��ق��ني  ل��ت��ط��ع��ي��م  خ��ط��ت��ه��ا 
النمو  ا�ستعادة  متوقعاً  كوفيد19-, 
يف  اأعمال ال�سركة حال عودة الأن�سطة 

اإىل طبيعتها مع انح�سار الوباء . 

موا�سات  اأج��رة  اأن  ال�سويدي  واأك��د 
الإمارات يف عجمان ما�سية يف تنفيذ 
التو�سعية  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  خ��ط��ط��ه��ا 
اأعمالها  يف  من���و  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال��رام��ي��ة 
القادمة,  ال�����س��ن��ة  يف   20%  بن�سبة 
ب��ج��ه��وده��ا مل��وا���س��ل��ة حتديث  م��ن��ّوه��اً 
م��رك��ب��ات��ه��ا وف�����ق م��ت��ط��ل��ب��ات واأط�����ر 
بعد  الأخ�سر  والقت�ساد  ال�ستدامة 
 30 املا�سي  العام  مطلع  اأن  اأ�سافت 

مركبة هجينة لأ�سطولها . 

بدء ا�ستقبال طلبات امل�ساركة يف م�سابقة دبي الدولية للقراآن بدورتها الي 24 
:وام-دبي ••

اأعلنت جائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي البدء با�ستقبال 
للقراآن  الدولية  امل�سابقة  بامل�ساركة يف  الراغبني  طلبات 
1442ه�  ل�سنة  الرابعة  والع�سرين  ال��دورة  يف  الكرمي 
2021م والتي �ستجرى فعالياتها خال �سهر رم�سان 

املبارك . 
يف  املقيمني  على  ال��ع��ام  ه��ذا  دورة  يف  امل�ساركة  وتقت�سر 
امل�سلمة  واجلاليات  الإ�سامية  ال��دول  اأبناء  من  الدولة 

من بع�س الدول مراعاة  للظروف ال�ستثنائية التي متر 
بها دول العامل جراء جائحة كورونا وفى ظل الإجراءات 
الح���رتازي���ة واجل���ه���ود ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا الدولة 
 لحتواء هذا الوباء. وقال �سعادة امل�ست�سار اإبراهيم حممد 
لل�سوؤون  دب��ي  حاكم  ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار  بوملحه 
الثقافية والإن�سانية رئي�س اللجنة  املنظمة للجائزة اإنه 
يتعلق  فيما  الدولة  يف  املعنية  اجلهات  مع  الت�ساور  بعد 
بالإجراءات الحرتازية اخلا�سة بتنظيم الفعاليات, مت 
التفاق  على تنظيم الدورة الرابعة والع�سرين للم�سابقة 

القراآنية يف رم�سان القادم مب�ساركة املقيمني يف الدولة 
طبقا لل�سروط العامة للم�ساركة يف  امل�سابقة ومن �سمنها 
اأن يكون املر�سح مقيما بالدولة واأن يكون حافظاجَ للقراآن 
واأن ل  ع��ام��اجَ   25 ع��ن  اأن ل يزيد عمره  ال��ك��رمي كاما 
يكون  قد �سارك يف الدورات ال�سابقة للجائزة. واأ�ساف اإن 
املا�سي  26 فراير  بداأ  امل�سابقة  للم�ساركة يف  التقدمي 
خال  م��ن  وذل��ك  م��ار���س  اجلاري   10 حتى  و�سي�ستمر 
الريد الإلكرتوين للجائزة  quran@eim.ae  و  

info@quran.gov.ae . 

:ابوظبي-الفجر ••

ظلت املراكز التابعة لنادي تراث الإمارات م�ستمرة يف تقدمي اأن�سطتها وفعالياتها 
الرتاثية املميزة, بالرغم من التغريات التي فر�ستها  جائحة كورونا على وترية 
العمل مما ا�ستلزم العتماد يف الفرتة املا�سية على و�سائل جديدة لاإبقاء على 
اأن�سطة مراكز النادي حية  وفعالة يف �سعيها اإىل موا�سلة ر�سالة الآباء والأجداد 
واإي�سالها اإىل اجليل احلايل, من خال فعاليات بارزة ومميزة, على راأ�سها ور�س 
التدوير,  واإع���ادة  واخل��و���س,  والتلي,  واخلياطة,  ال�سدو,  مثل  اليدوية   احلرف 

والأكات ال�سعبية, والألعاب ال�سعبية, واإعداد القهوة العربية . 

كورونا,  ل��زم��ن  امل�ساحبة  للمتغريات  الإم�����ارات  ت���راث  ن���ادي  ا�ستجابة  وك��ان��ت 
ا�ستجابة �سريعة مل ترتك النادي يبتعد عن دوره يف املجتمع,  فكان اأن حتولت 
التي تقّدم منذ بدء اجلائحة  فعالياته عن بعد, ومن �سمنها الور�س الرتاثية 
وحتى اليوم عن بعد, من خال املن�سة  الإلكرتونية التابعة للنادي, ومب�ساركة 
العديد من الطاب والطالبات والأمهات, الذين اأثنوا على موا�سلة تقدمي هذه 
والتقاليد  العادات  الن�سء  وتعلم  الإم���ارات  ت��راث  حتافظ  على  التي  الفعاليات 
تر�سيخ  التي ت�سب يف  الأن�سطة  القراآن, وغريها من  ودورات حتفيظ  وال�سنع, 

الدور  املجتمعي والر�سالة الرتاثية للنادي . 
ويف هذا ال�سدد, توؤكد الأ�ستاذة فاطمة التميمي مديرة املراكز الن�سائية يف نادي 

تراث الإمارات, اأنه بالرغم من جائحة كورونا فما زالت  املراكز التابعة للنادي 
تقوم بفعالياتها الرتاثية يومياً عن بعد. واأ�سافت: "تقدم املراكز اأكرث من ع�سر 

ور�س يف كل اأ�سبوع ." 
وقالت التميمي اإن هذه الور�س والفعاليات املقدمة عن بعد تتوزع بني احلرف 
الرتاثية,  اإىل  الإ�سدارات  بالإ�سافة  ال�سعبية,  والأل��ع��اب  والأك���ات  ال��ي��دوي��ة, 
والأ�سئلة وامل�سابقات الرتاثية, واأي�ساً ن�ساط القراآن الكرمي. م�سيفة: "تتوا�سل 
الأمهات والطالبات معنا يومياً  ملتابعة هذا الن�ساط وامل�ساركة فيه, ولدينا اإقبال 

كبري من الطاب والطالبات نتوا�سل معهم عر املن�سات التابعة للنادي ." 
وحول الأهداف املرجوة من هذه الأن�سطة, اأو�سحت التميمي: "نعمل يف نادي 

الهوية  وتعزيز  واملحافظة  عليه,  الوطني  ال���رتاث  ن�سر  على  الإم����ارات  ت���راث 
الوطنية, ون�سر الوعي الفكري والثقايف, وتعميق احل�س الوطني, وبناء قدرات 
الأن�سطة  ب��ني  واإح��ي��اء احل��رف  التقليدية وتعزيز وج��وده��ا  ال��ط��اب,  وخ���رات 

الثقافية, وبناء ال�سخ�سية الوطنية, وزرع حب الرتاث يف نفو�س اأبنائنا ." 
اأي�ساً, ك��ان ن��ادي ت��راث الإم���ارات قد اأطلق عر من�سته  و�سمن ه��ذه الأه���داف 
الرقمية, برنامج "يل�ستكم مغنم" الذي تعرف حلقاته بال�سنع  واآداب املجال�س, 
حيث يقدم املدربون عن بعد ور�ساً يتم فيها �سرح العادات والتقاليد الإماراتية يف 
اأدب املجال�س وكيفية ا�ستقبال  ال�سيف, واأدب احلوار يف املجل�س, واإعداد وتقدمي 

القهوة العربية, واأي�ساً الأكات ال�سعبية . 

:اأبوظبي-وام ••

اأكد معايل زكي اأنور ن�سيبة امل�ست�سار الثقايف ل�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 
الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات العربية املتحدة اأن القيادة  الر�سيدة تويل 
ت�سبح  كي  الأف��راد  ثقافة  القراءة يف  وتر�سيخ  املعرفة  بن�سر  كبريا  اهتماما 
جمتمع  بناء  يف  حياته  وُت�سهم  واأ�سلوب  الفرد  �سخ�سية  من  اأ�سيا  ج��زءا 
مثّقف مت�سّلح بالعلم واملعرفة يف ظل الإميان الرا�سخ باأن احل�سارات تقوم 

على ركيزتني اأ�سا�سيني هما العلم  والفكر . 
وقال معاليه - يف ت�سريحات لوكالة اأنباء الإمارات "وام" مبنا�سبة انطاق 
 : تقراأ"   -  "اأ�سرتي  �سعار  ال��ع��ام  ه��ذا  يحمل  ال���ذي   2021 ال��ق��راءة  �سهر 
"ميكننا تعزيز دور الأ�سرة واملجتمع يف تغيري �سلوكيات القراءة لدى الأفراد 
املوؤ�س�سات  كافة  الفعاليات  يف  خمتلف  لإقامة  املو�سعة  اخلطط  و�سع  عر 
متنّوعة  واأن�سطة  عامة  مبادرات  على  ت�ستمل  والتي  واجلامعات  وامل��دار���س 

فئات  وك��اف��ة  والطلبة  ت�ستهدف  اجلمهور  الإب����داع  على  وحُم��ّف��زة  م�سّوقة 
املجتمع لتحفيزهم على النخراط بفاعلية والتفاعل باإيجابية مع فعاليات 

�سهر القراءة ."  
واأ�ساف اأن جامعة الإمارات �ستطلق العديد من املُبادرات والفعاليات احتفاء 
ب�سهر القراءة وذلك يف اإطار حر�سها على دعم م�سرية  التنمية املُ�ستدامة يف 
الإمارات ودعم خطط وجهود احلكومة الر�سيدة الهادفة اإىل تر�سيخ قيمة 
باأ�سره  املجتمع  ثم  وم��ن  حياة  الإن�سان  تغيري  على  قدرتها  واإب���راز  ال��ق��راءة 
جمال  يف  ومهاراته  واإمكانياته  بقدراته  الرتقاء  خالها  من  ميكن  والتي 

البتكار والريادة وتعزيز النه�سة  الثقافية واملعرفية يف دولة الإمارات . 
وذكر معاليه : " كلنا نعلم اأّن اأول ما اأوحى به اهلل ل�سيدنا حممد �سلى اهلل 
يدّل  فاإمّنا  �سيء  ذل��ك على  دل  واإن  ال��ق��راءة  العلق هو  �سورة  و�سلم يف  عليه 
على اأهمية  القراءة والتعّلم يف الإ�سام فالقراءة ُتنّمي فكر القارئ ومتكّنه 
القارئ  املجتمع  ف��اإّن  وعليه  احلياة  نواحي  اخل��رة يف خمتلف  اكت�ساب  من 

 �سيكون بال�سرورة جمتمعاً راقياً تنت�سر فيه مكارم الأخاق ويزدهر بعلمهم 
ومعرفتهم ." 

واأعرب معاليه عن فخره واعتزازه باإ�سدار �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
الوطني  للقراءة"  "القانون  "حفظه اهلل" ..  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
الذي ُيعّد اأول قانون من نوعه للقراءة ي�سع اأطرا ت�سريعية وبرامج تنفيذية 
وم�سوؤوليات حكومية حُمّددة لرت�سيخ قيمة القراءة يف  دولة الإمارات ب�سكل 

م�ستدام وذلك يف بادرة ح�سارية وت�سريعية غري م�سبوقة يف املنطقة . 
وامل�ساهمة  الب�سري  امل��ال  راأ���س  تنمية  دع��م  اإىل  يهدف  القانون  اأن  واأو���س��ح 
وبناء  الفكري  الوطني  الإن��ت��اج  ودع��م  واملعرفية  الذهنية  ال��ق��درات  بناء  يف 
ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  املعرفة يف الدولة .. حيث قال �ساحب  جمتمعات 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" : " اإن  القانون الوطني للقراءة 
يعمل على ماأ�س�سة اجلهود كافة لرت�سيخ القراءة يف املجتمع وت�سكل الأ�سرة 
العامل الأول والأ�سا�سي يف غر�س  حب القراءة يف الأبناء لأن الطفل يكون 

عبارة عن �سفحة بي�ساء نقية ." 
الإن�سان وح�سد  زرعها يف  كعادة يجب  القراءة  اأن  ن�سيبة  زكي  واأك��د معايل 
ثمارها من خال الري بالكتب وال�ستمرار والت�سجيع كما اأن  وجود القدوة 
يف الأ�سرة يوؤدي دوراً ُمهّماً يف حياة الطفل فاملراحل الأوىل من حياته هي 
مرحلة التقليد وحماكاة الآخرين فلو فتح عينيه  وراأى اأمه اأو اأباه اأو اأحد 
اإخوته يقراأ فاإن هذه ال�سورة لن تغيب عن ذهنه -وبا �سك- عاجا اأو اآجا 

�سيعمل على حماكاتها . 
يهدف   ,2021 ال��ق��راءة  ل�سهر  تقراأ"  "اأ�سرتي  �سعار  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
اأهميتها  واإب�����راز  الأب���ن���اء  ل���دى  ال���ق���راءة  غ��ر���س ح��ب  الآب����اء يف  دور  لتعزيز 
 ودورها الكبري يف تنمية الطفولة املبكرة وتر�سيخها ثقافة وعادة جمتمعية 
رئي�ساً  للتما�سك  وموؤ�سراً  حمركاً  دوره��ا  وتعزيز  املجتمع  اأف��راد  بني  دائمة 
والرتابط الأ�سري والرتكيز عليها لغر�س املتعة وال�ستك�ساف والإلهام لدى 

الأطفال يف جمتمع دولة الإمارات . 

نادي تراث االإمارات يتابع اأن�سطته الرتاثية عن بعد

زكي ن�سيبة: االإمارات و�سعت اأطرا ت�سريعية وبرامج تنفيذية اأ�سهمت يف ا�ستدامة القراءة

بلدية مدينة اأبوظبي تطور االأحوا�ش الرملية على 
امتداد �سارع الكرامة بالقرب من االحتاد الن�سائي

:ابوظبي-الفجر ••

ا�ستقبل الدكتور حممد مطر �سامل الكعبي, رئي�س الهيئة العامة 
الهيئة يف  الث��ن��ني مبقر  اأم�����س  والأوق�����اف,  الإ���س��ام��ي��ة  لل�سوؤون 
لدى  اأفغان�ستان  جمهورية  �سفري  جاويد  �سعادة  اأحمد  ظبي  اأب��و 

الدولة, والوفد املرافق له . 
بعمق  م�سيدا  الأف���غ���اين  بال�سفري   الكعبي  ال��دك��ت��ور  رح���ب  وق���د 
العاقات التي تربط بني قيادة و�سعبي البلدين يف �ستى املجالت 
ال�سيخ  اأر�ساها  التي  العاقة  تلك  والتنموية,  الدينية  والعلمية 

زايد بن �سلطان – طيب اهلل ثراه  –  
وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان ���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون يف ال�����س��اأن ال��دي��ن��ي بني 
برامج  على  ال�سفري  �سعادته  واأطلع  التوا�سل,  وتعزيز  الدولتني 
الهيئة وروؤيتها  وما حققته من اإجنازات يف ال�ساأن الديني, واإ�ساعة 
روح الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي وتر�سيخ معاين الأخوة وال�سام 
والقيم الإن�سانية  النبيلة, موؤكدا على الدعم الكبري الذي حتظى 
 , نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  الهيئة من �ساحب  به 
رئي�س الدولة –حفظه اهلل –  واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم , نائب رئي�س الدولة , رئي�س جمل�س الوزراء 

 , اآل نهيان  , و�ساحب ال�سمو ال�سيخ  حممد بن زاي��د  , حاكم دبي 
ويل عهد اأبوظبي, نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة واأ�سحاب 
ال�سمو اأع�ساء املجل�س الأعلى لاحتاد حكام  الإمارات, والذي مكن 
الهيئة من الرتقاء بر�سالتها وتنفيذ روؤيتها وا�سرتاتيجيتها بتميز  
اأ�ساد �سعادة ال�سفري الأفغاين بروح التوا�سل  وطموح .  من جانبه 
العاقات  اأزلية  الزيارة, موؤكدا على  مل�سها خال  التي  الإيجابية 
املتوا�سل من  الدعم  وال�سعبني, ومثمنا  الرا�سخة بني  القيادتني 
دولة الإمارات العربية املتحدة لل�سعب الأفغاين ووقوفها معه يف 

جميع �سوؤون احلياة . 

رئي�ش ال�سوؤون االإ�سالمية ي�ستقبل ال�سفري االأفغاين بالدولة

عرب �أ�صطولها �ملكون من 206 مركبات

 اأجرة موا�سالت االإمارات تنفذ اأكرث من ن�سف مليون رحلة يف عجمان خالل 2020 
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اأخبـار الإمـارات
حممد ال�سرقي يرتاأ�ش اجتماع جمل�ش 

اإدارة الفجرية لتنمية املناطق
:وام-الفجرية ••

تراأ�س �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل 
عهد الفجرية رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة الفجرية لتنمية 
الدوري  الجتماع   - بالديوان  الأمريي  مكتبه  يف   - املناطق 
, بح�سور   2021 العام  املوؤ�س�سة خال  اإدارة  الثاين ملجل�س 
اخل��ا���س  ل�ساحب  امل�ست�سار  الرقباين  حممد  �سعيد  معايل 
ال�سمو حاكم الفجرية نائب رئي�س املوؤ�س�سة واملهند�س خمي�س 

النون مدير عام املوؤ�س�سة واأع�ساء جمل�س الإدارة . 
واطلع �سموه على موازنة العام 2021 واخلطط امل�ستقبلية 
التطويرية للموؤ�س�سة يف جمال التحول الرقمي والتطبيقات 
وقيد  ��زة  املُ��ن��ججَ املجتمعية  امل�����س��اري��ع  ب��الإ���س��اف��ة  اإىل  ال��ذك��ي��ة, 
على  احلر�س  يف  املوؤ�س�سة  جهود  على  �سموه  واأثنى  الإن�ساء .  
تطوير خدماتها احلكومية واأن�سطتها املجتمعية وفق اأف�سل 
املمار�سات والتو�سيات  مبا ي�سهم بالرتقاء يف خدمة الوطن 

ودعم م�سرية تنميته ال�ساملة . 

مذكرة تفاهم بني الرتبية واملجل�ش اال�سرتايل لطب االأ�سنان لتبادل اأف�سل املمار�سات
:وام-دبي ••

اأب������رم������ت م���ف���و����س���ي���ة الع����ت����م����اد 
الرتبية  وزارة  يف  الأك������ادمي������ي 
الأ�سرتايل  املجل�س  مع  والتعليم, 
تفاهم,  م���ذك���رة  الأ����س���ن���ان,  ل��ط��ب 
ما  ك��ل  يف  تعزيز  التعاون  بغر�س 
من �ساأنه, توثيق اأف�سل املمار�سات 
ورفد  الأ�سنان,  بطب  يت�سل  فيما 
وا�سعة  ب���خ���رات  اجل���ان���ب���ني  ك���ا 
حتقق ميزة اإ�سافية  لعتماد اأف�سل 
امل��ع��ارف وال��رام��ج الأك��ادمي��ي��ة يف 

موؤ�س�سات التعليم العايل . 
ت���ب���ادل  اإىل  امل������ذك������رة,  وت�����ه�����دف 
املعلومات ب�ساأن املوؤ�س�سات وبرامج 
ط���ب الأ����س���ن���ان ل��دي��ه��م��ا, وزي�����ادة 
نطاق اخلرة واملعرفة التي ميكن 
التقييم  عمليات  تطبيقها  خال 
الأكادميي,  والع��رتاف  والعتماد 

ط��ب الأ���س��ن��ان, واع��ت��م��اد الرامج 
التعليم  موؤ�س�سات  يف  الأك��ادمي��ي��ة 
العايل, و�سمان اجل��ودة يف كل ما 

يقدم من خدمات . 
املجل�س  اإن  ي����ا�����س,  ب���ن���ي  وق�������ال 
الأ�����س����رتايل ل��ط��ب الأ����س���ن���ان من 
يعد  اإذ  ال��ع��امل��ي��ة,  اخل�����رة  ب���ي���وت 
اأ�سرتاليا  يف  امل��خ��ت�����س��ة  اجل���ه���ة 
اأن  اإىل  ال���رام���ج,  لفتاً  لع��ت��م��اد 
هذه املذكرة تت�سمن تعاوناً متعدد 
الأوج���ه يف جم��ال العمل, وه��و ما 
دعم  يف  الكبرية  الفائدة  �سيحقق 
ع��م��ل  الطرفني,  وجم����الت  روؤى 
���س��ي��ن��ع��ك�����س ع��ل��ى كفاءة  وه����ذا م���ا 
طلبتنا  ومتيز  التعليمية  اخلطط 

اأكادميياً ومهنياً . 
الرتبية  وزارة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
وال��ت��ع��ل��ي��م حت���ر����س ع��ل��ى حتقيق 
اأف�سل امل�ستويات العاملية يف جمال 

الأ�سنان  الأ�سرتايل لطب  املجل�س 
����س���ف���ة ج���ه���ة الع����ت����م����اد ال�����دويل 
لرامج طب  الأ�سنان يف موؤ�س�سات 
ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ايل امل���رخ�������س���ة يف 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة الإم�����ارات 
دولية  هيئة  املجل�س  اأن  ب��اع��ت��ب��ار 
ف�سًا  هذا  ال�ساأن,  يف  متخ�س�سة 
من  م���وارده  املجل�س  ت�سخري  ع��ن 
ملفو�سية  املوؤهلني  املراجعني  اأجل 
لا�ستعانة  الأك���ادمي���ي,  الع��ت��م��اد 
بهم يف تقومي برامج  طب الأ�سنان 
دولة  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف 

الإمارات . 
بني  يو�سف  الدكتور حممد  واأك��د 
ملفو�سية  التنفيذي  امل��دي��ر  ي��ا���س, 
وزارة  يف  الأك�����ادمي�����ي  الع���ت���م���اد 
املفو�سية,  اأن  والتعليم,  الرتبية 
تعلمية  ع������ن  روؤي������������ة  ان����ب����ث����ق����ت 
�سمان  كهيئة  لتكون  م�ستدامة, 

وتبادل املعلومات واملوارد اخلا�سة 
ب��اأع�����س��اء ف���رق ال��ت��ق��ي��ي��م, وتوفري 
للموؤ�س�سات  امل��ع��ل��وم��ات  وامل�سورة 
التي قد ترغب يف اأخذها بالعتبار 
عند اإن�ساء برامج طب الأ�سنان يف 
املتحدة,  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
املمار�سات  ب�ساأن  وتبادل  املعلومات 

اجليدة . 
الدكتور  امل����ذك����رة,  ت��وق��ي��ع  ���س��ه��د 
حم��م��د ي��و���س��ف ب��ن��ي ي��ا���س, املدير 
العتماد  مل��ف��و���س��ي��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الرتبية  وزارة  يف  الأك������ادمي������ي 
ميلز  الرئي�س  ون��اري��ل  والتعليم, 
الأ�سرتايل  للمجل�س  التنفيذي 
لطب الأ�سنان, ومارك فورد املدير 
الأ�سرتايل  للمجل�س  التنفيذي 

لطب الأ�سنان . 
متنح  التفاهم,  مذكرة  على  وبناء 
م��ف��و���س��ي��ة الع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي, 

اجل������ودة ال��ت��اب��ع��ة حل��ك��وم��ة دول���ة 
الإمارات العربية املتحدة, واملكلفة 
ب���ت���ع���زي���ز ال���ت���م���ي���ز ال��ت��ع��ل��ي��م��ي يف 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات   خمتلف 
ترخي�س  خ����ال  م���ن  ال���دول���ة  يف 
موؤ�س�سات التعليم ما بعد الثانوي 
واع���ت���م���اد ال���رام���ج الأك���ادمي���ي���ة, 
�سمان  اإىل  ت�سعى  املفو�سية  كما 
تعليم عايل اجلودة, مبا يتفق مع 

املعايري الدولية . 
تاأتي  امل���ذك���رة,  ه���ذه  اأن  واأو����س���ح 
ا���س��ت��ج��اب��ة ل����روؤي����ة امل��ف��و���س��ي��ة يف 
الثنائي  ال��ت��ع��اون  جم���الت  تعزيز 
العاملية,  واجل��ه��ات  املوؤ�س�سات  م��ع 
الأهداف  يحقق  مبا   املتخ�س�سة, 
فاعلة  من�سة  ب��ن��اء  يف  امل�����س��رتك��ة 
ل�����ت�����ب�����ادل اخل�������������رات واأف�����������س�����ل 
امل��م��ار���س��ات, واإر���س��اء اأط��ر التعاون 
قطاع  ري������ادة  جم�����الت  حتقق  يف 

وطنية  ك����وادر  وب��ن��اء  التعليمية, 
املعرفة  م���ن  ع��ال��ي��ة  ���س��وي��ة  ع��ل��ى 
املتقدمة, ل�سيما  ونحن  واملهارات 

من�سي قدماً يف مئوية الإمارات . 
اأن  اإىل  يا�س  بني  الدكتور  واأ���س��ار 
عديدة,  ت�سهيات  ت��وف��ر  امل��ذك��رة 
تتمثل يف اإلغاء الإجراءات املزدوجة 

التعليم  قطاع  وت�سمني  التعليم, 
العايل  باأف�سل املمار�سات واملعايري 
لروؤية  امل��ت��ب��ع��ة, حت��ق��ي��ق��اً  ال��ع��امل��ي��ة 
وم�ستهدفاتها  الإم��������ارات  دول�����ة 
القيادة  وت��وج��ي��ه��ات  امل�ستقبلية, 
امل����راك����ز  يف  حتقيق  ال����ر�����س����ي����دة, 
املخرجات  وت��ن��اف�����س��ي��ة  امل��ت��ق��دم��ة 

باإعداد وا�ست�سافة زيارات  املراجعة 
من  املوؤ�س�سات  ومتكني  املتزامنة, 
وا�ستنتاجات  م���اح���ظ���ات  دم�����ج 
جهتي التقومي, وتخفي�س التكلفة 
امل���ال���ي���ة ل��ل��م��راج��ع��ة, ف�����س��ًا عن 
الازمة  ال��ب��ي��ان��ات  جمع   تب�سيط 

وحتليلها . 

اجلائزة العاملية للرواية العربية تعلن القائمة الطويلة لعام 2021
:اأبوظبي-وام ••

للقائمة  املر�سحة  ال��رواي��ات  عن  العربية  للرواية  العاملية  اجلائزة  اأعلنت 
الطويلة بدورتها للعام 2021, والتي تبلغ قيمة جائزتها 50 األف دولر 
اأمريكي. وتت�سمن القائمة الطويلة للجائزة يف دورتها الرابعة 16 رواية 
اأغ�سط�س  اآخر  2019 وحتى  يوليو  الأول من  الفرتة بني  �سدرت خال 

رواية تقدمت للجائزة .  121 بني  من  اختيارها  وجرى   ,2020
وو�سل اإىل القائمة كتاب من 11 بلدا ترتاوح اأعمارهم بني 31 و75 عاما, 
وتعالج الروايات ق�سايا ذات �سلة بواقع العامل العربي اليوم, من معاناة 
العراق وانت�سار اجلماعات املتطرفة, اإىل و�سع املراأة يف العام العربي. تنحو 
ثاث روايات من القائمة يف اجتاه ف�ساء بولي�سي, ارتكبت جرائمها على 
خلفية حروب و�سراعات يف املنطقة. كما اتخذت روايات القائمة الطويلة 
ف�ساءات عدن وعمان والدار البي�ساء ووهران وغريها من املدن العربية 
التنوير.  يف  الأدب  ودور  الإن�سانية  العاقات  عن  وحتكي  لأحداثها  �ساحة 
الطويلة من قبل جلنة حتكيم مكونة من خم�سة  القائمة  اختيار  وجرى 
بزيع, وع�سوية كل من  �سوقي  اللبناين  والكاتب  ال�ساعر  برئا�سة  اأع�ساء, 
�سفاء جران, اأ�ستاذة اللغة العربية والأدب العربي احلديث يف جامعة �ساو 
باولو, الرازيل؛ وحممد اآيت حنا, كاتب ومرتجم مغربي, يدر�س الفل�سفة 
املقري,  وعلي  البي�ساء؛  بالدار  والتكوين  الرتبية  ملهن  املركز اجلهوي  يف 
كاتب ميني و�سل مرتني اإىل القائمة الطويلة للجائزة؛ وعائ�سة �سلطان, 
ونائب  للن�سر  ورق  دار  ومديرة  موؤ�س�سة  وهي  اإماراتية,  و�سحافية  كاتبة 

رئي�س احتاد كتاب واأدباء الإمارات.
ومن بني قائمة الروائيني ال�ستة ع�سر الذين و�سلت اأعمالهم اإىل القائمة 
الطويلة, ثمة العديد من الأ�سماء املاألوفة, من بينهم جال برج�س املر�سح 
اخلم�س",  احل��وا���س  "�سيدات  رواي���ة  ع��ن   2019 ع��ام  الطويلة  للقائمة 
وحم�سن الرملي املر�سح للقائمة الطويلة مرتني يف عامي 2010 و2013 
املر�سح  ال�ساملي  واحلبيب  الرئي�س",  عن روايتي "متر الأ�سابع" و"حدائق 
"روائح  روايتي  2009 و2012 عن  الق�سرية يف عامي  للقائمة  مرتني 
ماري كلري" و"ن�ساء الب�ساتني", ويو�سف فا�سل املر�سح للقائمة الق�سرية 

الدين  عز  ومن�سورة  معي",  يحلق  ن��ادر  اأزرق  "طائر  عن   2014 ع��ام 
وحامد  الفردو�س",  "وراء  عن   2010 ع��ام  الق�سرية  للقائمة  املر�سحة 
عن  و2018   2016 عامي  يف  مرتني  الطويلة  للقائمة  املر�سح  الناظر 

روايتي "نبوءة ال�سقا" و"الطاوو�س الأ�سود".
و�سهدت الدورة احلالية من اجلائزة و�سول كتاب للمرة الأوىل اإىل القائمة 
الطويلة وهم, عبداهلل الب�سي�س, عبا�س بي�سون, اأحمد زين, عبد املجيد 
�سباطة, عبد اللطيف ولد عبد ااهلل, عبد اهلل اآل عياف, اأمرية غنيم, عمارة 

خلو�س, دنيا ميخائيل و�سارة النم�س.
مبجال  تخت�س  �سنوية  جائزة  العربية  للرواية  العاملية  اجل��ائ��زة  وتعتر 
الإبداع الروائي باللغة العربية, وترعى اجلائزة "موؤ�س�سة جائزة بوكر" يف 

لندن, بينما تقوم "دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي" بدعمها ماليا.
رواية   16 اإزاء  هنا  نحن   "  : التحكيم  جلنة  رئي�س  ب��زي��ع,  �سوقي  وق���ال 
الأ�سلوبية  �سياقاتها  تراوحت  العربي,  العامل  اأ�سقاع  خمتلف  من  مميزة 
والتعبريية بني تقنيات التوثيق, والر�سائل والتق�سي الجتماعي والنف�سي, 

وال�ستق�ساء البولي�سي املعقد".
روايات  " تتابع  الأم��ن��اء:  جمل�س  رئي�س  �سليمان,  يا�سر  ق��ال  جانبه,  م��ن 
ه���ذه ال����دورة م�����س��ارات ال���رواي���ة ال��ع��رب��ي��ة يف ال��زم��ن ال��راه��ن مبفاعاتها 
التاريخ احلديث والبعيد, لت�ستلهم موا�سيعها, وحتفر يف  التي تتجذر يف 
الإن�سان  اأ�سواتها لتعر عن حالت يعي�سها  اأعماق �سخو�سها, وت�ستنه�س 

العربي".
واأ�ساف اأن القارئ �سيجد يف روايات هذه القائمة نفحات من التجريب يف 
الأحداث  تركيب  فاعا يف  م�ساركا  منه  التي جتعل  ال��روائ��ي,  البناء  ن�سج 

وغزل خيوطها ".

و�صول طائرتني حمملتني باالإمد�د�ت �لطبية و�مل�صاعد�ت �إىل مطار �خلرطوم و�مل�صتفيدون 700 �ألف �صخ�س

بتوجيهات حممد بن را�سد.. م�ساعدات اإن�سانية عاجلة اإىل ال�سودان لدعم املرافق ال�سحية وتوفري التجهيزات االأ�سا�سية ملكافحة كورونا
•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
اهلل"..  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء 
للخدمات  العاملية  املدينة  �سريت 
لنقل  طائرتني  دب��ي  يف  الإن�سانية 
العاجلة  الإن�����س��ان��ي��ة  امل�����س��اع��دات 
املركز  م���ن  ال��ط��ب��ي��ة  والإم��������دادات 
ال�سحة  ملنظمة  التابع  اللوج�ستي 
العاملية يف دبي اإىل ال�سودان, وذلك 
لل�سحن  "الإمارات  ط���ري���ق  ع���ن 
الطائرتان  وو����س���ل���ت  اجلوي". 
اللتان انطلقتا من مطار دبي اإىل 
حمملتني  تباعا,  اخلرطوم  مطار 
ط��ن��ا مرتيا   54 ت���زن  ب����اإم����دادات 
بقيمة تناهز ثاثة مايني درهم, 
ومن املنتظر اأن ي�ستفيد منها اأكرث 

ال�سكر  ال�����������س�����ودان  يف  ال���ع���امل���ي���ة 
ال�سمو  ���س��اح��ب  اإىل  وال���ت���ق���دي���ر 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
مل��واق��ف ���س��م��وه الإن�����س��ان��ي��ة ودعمه 
الدائم جلهود الإغاثة وامل�ساعدات 

الإن�سانية.
وق�����ال " ت��ع��ت��ر ه����ذه الإم�������دادات 
الذين  لاأ�سخا�س  احلياة  �سريان 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  اإىل  يحتاجون 
الدعم  لنا  �سمح  لقد  ال�سودان.  يف 
املقدم من املدينة العاملية للخدمات 
الإن�سانية بتو�سيل هذه الإمدادات 
يف وقت ت�ستد احلاجة اإليه, للتاأكد 
النا�س على اخلدمات  من ح�سول 
اإليها  ي��ح��ت��اج��ون  ال��ت��ي  ال�����س��ح��ي��ة 
ال�سرورية  غري  اخل�سائر  وجتنب 
منظمة  ت���ع���رب  ك��م��ا  الأرواح.  يف 
امتنانها  ع���ن  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة 
للتنمية  الأم����ري����ك����ي����ة  ل���ل���وك���ال���ة 

اللوج�ستي ملنظمة ال�سحة العاملية 
للدعم  تقنيني  م��وظ��ف��ني  دب���ي  يف 
الإم���دادات  جانب  اإىل  اللوج�ستي 
الطبية من مقر املنظمة يف املدينة 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��خ��دم��ات الإن�����س��ان��ي��ة يف 
للطوارئ  ال�ستجابة  لت�سريع  دبي 
مل��وظ��ف��ي منظمة  ال�����س��ح��ي��ة دع��م��ا 
اخلطوط  يف  ال���ع���امل���ي���ة  ال�����س��ح��ة 

الأمامية.
للخدمات  العاملية  املدينة  وك��ان��ت 
جويا  ج�سرا  فعلت  ق��د  الإن�سانية 
اإىل  �سبتمر  م��ن  الأ���س��ه��ر  خ���ال 
لنقل   ,2020 العام  من  دي�سمر 
امل��ق��دم��ة م��ن املجتمع  امل�����س��اع��دات 
مدينة  مقر  يف  املتواجد  الإن�ساين 
املت�سررين  واإغ��اث��ة  لدعم  دب��ي  يف 
م�����ن ال���ف���ي�������س���ان���ات امل������دم������رة يف 
ال�سودان وم�ساعدة ع�سرات الآلف 
من الاجئني والنازحني الفارين 

وت�سمل  �سخ�س,  األ���ف   700 م��ن 
امل�ساعدات معدات طبية للطوارئ, 
وم�������ع�������دات ح����م����اي����ة امل����وظ����ف����ني 
اخلا�سة  ال��ط��ب��ي��ة  والإم������������دادات 
ب����الخ����ت����ب����ارات امل���ع���م���ل���ي���ة, وذل����ك 
ا�ستجابة حلالة الطوارئ ال�سحية 
يف  املت�ساعدة  الإن�سانية  والأزم���ة 
ال�������س���ودان, وح��ر���س��ا ع��ل��ى توفري 
للحفاظ  ال�������س���روري���ة  الأدوي����������ة 
تقدمي  وك�����ذل�����ك  احل�����ي�����اة,  ع���ل���ى 
يف  والعاملني  الطبية,  الإم���دادات 
امل��ج��ال ال��ل��وج�����س��ت��ي ال��ف��ن��ي لدعم 
ووزارة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة  منظمة 
�ست�سهم  حيث  ال�سودانية,  ال�سحة 
امل�ساعدات يف �سد النق�س احلاد يف 
الأدوية يف املرافق ال�سحية وتعزيز 
جائحة  م���واج���ه���ة  ع���ل���ى  ق���درت���ه���ا 
املرة  ه��ي  ه��ذه  وتعد  كوفيد19-. 
املركز  ف��ي��ه��ا  ي��ر���س��ل  ال��ت��ي  الأوىل 

من منطقة تيغراي يف اإثيوبيا اإىل 
ال�سودان.

املدير  ����س���اب���ا,  ج��ي��و���س��ي��ب��ي  وق������ال 
العاملية  ل���ل���م���دي���ن���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
يف  نعمل   " الإن�سانية..  للخدمات 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  ���س��وء 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
اإذ تعك�س هذه ال�ستجابة الطارئة 
للخدمات  العاملية  املدينة  لأع�ساء 
الإن�������س���ان���ي���ة روؤي�������ة ����س���م���وه جتاه 
الكوارث  من  املت�سررين  م�ساعدة 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وح��������الت ال����ط����وارئ 

املعقدة".
واأ��������س�������اف: ���س��ت�����س��ت��م��ر امل���دي���ن���ة 
اأع�����س��ائ��ه��ا يف دعم  ب��ال��ت��ع��اون م���ع 
ا�ستباقي  ب�سكل  الإن�����س��اين  العمل 
وال�ستمرار يف خدمة املحتاجني".

م��ن ج��ان��ب��ه, وج���ه ال��دك��ت��ور نعمة 
ال�سحة  م��ن��ظ��م��ة  مم���ث���ل  ع����اب����د, 

لا�ستجابة الإن�سانية, وال�سندوق 
التابع  ال��ط��وارئ  ملواجهة  امل��رك��زي 
الذين  ال��ع��امل��ي��ة,  ال�����س��ح��ة  ملنظمة 

ال��دول��ي��ة, وامل��ف��و���س��ي��ة الأوروب���ي���ة 
وامل�ساعدات  امل���دن���ي���ة  ل��ل��ح��م��اي��ة 
ال�سودان  و���س��ن��دوق  الإن�����س��ان��ي��ة, 

اأتاحت م�ساهماتهم ال�سخية �سراء 
هذه الإمدادات التي مت�س احلاجة 

اإليها".

�سفري االإمارات لدى القاهرة يقدم اأوراق اعتماده مندوبا دائما للدولة لدى اجلامعة العربية
:وام-القاهرة ••

قدم �سعادة الدكتور حمد �سعيد ال�سام�سي �سفري الدولة لدى جمهورية 
الأمني  الغيط  اأبو  اأحمد  مع����ايل  اإىل  اع�����تماده  اأوراق  الع�����ربية,  م�����سر 
ال��ع��ام  جلامعة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة, م��ن��دوب��ا دائ��م��ا ل��ل��دول��ة ل���دى اجلامعة 

العربية . 

ونقل �سعادة ال�سفري حتيات �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
اخلارجية والتعاون الدويل, اإىل �سعادة الأمني العام ومتنياته  للجامعة 
�سعادة  الغيط  اأب��و  معايل  حّمل  جانبه  من  والنجاح.  التقدم  من  باملزيد 
,  ومتنياته  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ عبداهلل  �سمو  اإىل  ال�سفري حتياته 

لدولة الإمارات حكومة و�سعبا املزيد من التطور والنماء . 
واأعرب عن متنياته ل�سعادة ال�سفري بالتوفيق والنجاح يف مهام عمله . 

جمل�ش اأولياء اأمور الطلبة والطالبات مبدينة دبا 
احل�سن يكرم اأ�سغر نا�سط يف املجال البيئي

ال�سامي على جهوده يف  املحافظة 
واهتمامه  اخل�����س��راء  البيئة  على 
حديقة  م�سروع  باإقامة  بالزراعة 
دبا احل�سن حتت  منزلية مبدينة 

م�سمى الورقة اخل�سراء .  
وج������اءت م��ن��ا���س��ب��ة ال���ت���ك���رمي بعد 
الحتفالية  م��ع  املجل�س  م�ساركة 
احل�سن  دب��ا  بلدية  نظمتها  ال��ت��ي 
�ستات  زرع  يف  ال��ت�����س��ج��ري  ب���ي���وم 
�سجرة الغاف  يف حديقة ال�ساطئ .  

و تقدم الطالب خالد را�سد عبيد 
ال�سامي بال�سكر والتقدير ملجل�س 
اأولياء اأمور الطلبة والطالبات بدبا 
احل�سن على هذه اللفتة اجلميلة 
يف  تكرميه من قبل جمل�س اأولياء 
الأمور , وقال جاء اهتمامي والتي 
كانت البداية يف حديقة املنزل من 
يف  للنباتات  ف�سوله  اإث���ارة  خ��ال 
الكتب  على  والإط����اع   اليوتيوب 
ال��زراع��ي��ة واأ���س��اف ق��دوت��ي يف حب 
�ساحب  وال���دي  وال���زراع���ة  البيئة 
�سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و 
بن حممد  القا�سمي ع�سو املجل�س 
اهلل  حفظه  ال�سارقة  حاكم  الأعلى 

:الفجر-احل�صندبا ••

اأولياء  جم��ل�����س  اه��ت��م��ام  اإط�����ار  يف 
مبدينة  والطالبات  الطلبة  اأم���ور 
دبا احل�سن التابع ملجل�س ال�سارقة 
للتعليم برعاية املوهوبني  و�سمن 
احتفال  ومبنا�سبة  مبادرة  غرا�س 

ال�����دول�����ة ب����ي����وم ال���ت�������س���ج���ري حتت 
���س��ع��ار م��ع��ا ف��ل��ن��زرع الإم�����ارات كرم 
حم���م���د را�����س����د ر�����س����ود احل���م���ودي 
ب��ح�����س��ور  اأحمد  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
را���س��د ال��ه��ن��دا���س��ي امل�����س��وؤول املايل 
البيئي  النا�سط يف املجال  الطالب 
الطالب خالد را�سد عبيد ابراهيم 

ورع��اه ال��ذي بجهوده داع��م للبيئة 
الذي جعل من ال�سارقة بتوجيهاته 

ودعمه بيئة  خ�سراء . 
املتجدد  �سغفه  ال�سامي  واأ���س��اف 
ل��ل��ن��ب��ت��ة اخل�������س���راء دفعه  وح���ب���ه 
لتكون  ال���ط���م���وح  ه�����ذا  مل���وا����س���ل���ة 
الورقة  ال�سغري  م�سروعه  ب��داي��ة 
ال�سامي  واأك����د  خالد  اخل�����س��راء 
ع��ن��ده مزرعة  ت��ك��ون  ب���اأن  طموحه 
من��وذج��ي��ة ك��م��ا ي��ط��م��ح ب����اأن يكون 
عنده م�ستل �سغري يبيع وي�سرتي 
يف جمال الزراعة  الداخلية وعر�س 

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 خرته لاأجيال القادمة .  
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 16/2021/598 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )50.494 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املخالفة يف 2019/5/17 وحتى ال�سداد التام 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة  

طالب الإعان :  يورولين لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م
وميثلها / رامي عبدالروؤوف من�سور - �سفته بالق�سية : مدعي  

املطلوب اإعانه : 1- ماريا كالو�سينا - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه  - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )50.494 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املخالفة يف 2019/5/17 وحتى ال�سداد 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2021/3/2 ال�ساعة 
10.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

ف���ق���د امل�����دع�����و/ ب������ور خ���ان 
باك�ستان   , خ������ان  ك������رمي 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )4116233EK( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0568174464

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د امل���������دع���������و/ م���ع���ني 
ال���ه���ن���د     , ك�����ال�����و  ال������دي������ن 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )9064359T( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0543325706

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  / حممد عزيز مياه 
حممد فاروق مياه , بنغادي�س   
اجل��ن�����س��ي��ة ج������واز ����س���ف���ره رقم 
يرجى   -  )BT0225381(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
بال�سفارة البنغادي�سية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات
�إ�صابة  2,526 عن  ك�صفت  فح�صا  �أجرت 175,033 

)ال�سحة( تعلن �سفاء 1,107 حاالت جديدة من كورونا
�ملا�صية  �صاعة   24 �لـ  خالل  تقدمي 7,956 جرعة من لقاح كوفيد-19 

•• اأبوظبي-وام:

خال  ج��رع��ة   7,956 ت��ق��دمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
تقدميها  مت  التي  اجلرعات  جمموع  يبلغ  وبذلك  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات 
حتى ام�س 6,028,417 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 60.95 جرعة لكل 
100 �سخ�س . ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد19- 
و�سعياً اإىل الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد 

يف تقليل اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�س "كوفيد19-".
لتو�سيع  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  اأخ��رى ومتا�سيا مع خطة  من جهة 
وزيادة نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت 
وعزلهم  لهم  امل�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني 
ال�  ال�ساعات  175,033 فح�سا جديدا خال  اإج��راء  ال��وزارة عن  ..اأعلنت 
24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات 

الفح�س الطبي.

نطاق  وت��و���س��ي��ع  ال��دول��ة  يف  وال��ف��ح�����س  التق�سي  اإج�����راءات  تكثيف    و�ساهم 
اإ�سابة  ح��ال��ة   2,526 ع��ن  الك�سف  يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الفحو�سات 
حالت  وجميعها  خمتلفة,  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية الازمة, وبذلك يبلغ جمموع احلالت 
17 حالة م�سابة  ال��وزارة عن وفاة  اأعلنت  394,050 حالة.   كما  امل�سجلة 
عدد  يبلغ  وبذلك  امل�ستجد,  كورونا  بفريو�س  الإ�سابة  تداعيات  من  وذل��ك 
املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  حالة.   واأعربت   1,238 الدولة  يف  الوفيات 

بال�سفاء  ومتنياتها  املتوفني,  لذوي  وموا�ساتها  تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  عن 
العاجل جلميع امل�سابني, مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية 
ل�سحة و�سامة  بالتباعد الجتماعي �سماناً  بالتعليمات واللتزام  والتقيد 
مل�سابني  ج��دي��دة  ح���الت   1,107 �سفاء  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت  اجلميع.   كما 
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد19-" وتعافيهم التام من اأعرا�س املر�س 
بعد تلقيهم الرعاية ال�سحية الازمة منذ دخولهم امل�ست�سفى, وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�سفاء 382,332 حالة.

:الفجر-ال�صارقة ••

ال�سمو  ���س��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذاً 
ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب��ن حممد 
القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
مواطن   1000 بتوظيف  ال�����س��ارق��ة 
على   2021 اجل�����اري  ال���ع���ام   خ����ال 
م�ستوى مدن ومناطق اإمارة ال�سارقة, 
درهم   مليون   300 ب���  تقدر  مب��وازن��ة 
بالتن�سيق  الب�سرية  املوارد  دائرة  تقوم 
والهيئات  ال�����دوائ�����ر  م����ع  وال����ت����ع����اون 
واملوؤ�س�سات احلكومية كافة يف الإمارة, 
للوقوف على احتياجاتها من  الكوادر 
للوظائف  وف��ق��اً  امل��واط��ن��ة,  ال��ب�����س��ري��ة 
خططها  ����س���م���ن  ل���دي���ه���ا  امل����ت����وف����رة 
واملوؤهات  ال�سرتاتيجية,  وبراجمها 
وتنظيم  املقابات  ل�سغلها.  املطلوبة 
للمر�سحني  ب���ع���د  ع����ن  ال���وظ���ي���ف���ي���ة 
الن�����س��ب وفقاً  , لخ��ت��ي��ار  ل��ل��وظ��ائ��ف 
املتفقة  ال���وظ���ي���ف���ي���ة  ل��ل��ت��خ�����س�����س��ات 
للخريجني  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل����وؤه����ات  م���ع 
 الباحثني عن عمل من اأبناء الوطن .  

واأك���د ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ط���ارق �سلطان 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  خ����ادم  ب���ن 
لإمارة ال�سارقة حر�س �ساحب ال�سمو 
اإط��اق  املبادرات  على  ال�سارقة  حاكم 
الداعمة  وال�����ق�����رارات  وال��ت��وج��ي��ه��ات 
امل��واط��ن��ة وتعزيز  ال���ك���وادر  ل��ت��وظ��ي��ف 
ق���درات���ه���ا ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ل���دخ���ول �سوق 
خ��ط��ط  وا�سرتاتيجيات  وف���ق  ال��ع��م��ل 

موؤ�س�سية . والتي حتظى بدعم ورعاية 
من  م�ستمرة  ومتابعة  كبري  واهتمام 
لتكون  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب 
املحرك  وامل��ح��ور  ال��رك��ي��زة  الأ�سا�سية 
لعمليات التنمية احلكومية امل�ستدامة  

.  
وا�سار اإىل ان افتتاح امل�ساريع اجلديدة 
احلكومية  اجل���ه���ات  ل��ب��ع�����س  واأف������رع 
مبختلف مدن ومناطق اإمارة ال�سارقة 
عديدة  لبع�س  جم��الت  فتح  وكذلك 
اأف����رع اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ب���الم���ارة , 
الوطنية  الكفاءات  ي�ساهم يف توظيف 
املوارد  دائ��رة  بيانات  بقاعدة  امل�سجلة 
متحف  �سبيل  املثال  ع��ل��ى  ال��ب�����س��ري��ة 
موؤ�س�سات  ,اإن���������س����اء  ب��ك��ل��ب��اء  ال����ق����رم 
وم��ت��ن��زه��ات, جم��ال�����س ال�����س��واح��ي يف 
اإمارة ال�سارقة  خمتلف مدن ومناطق 
م��رك��ز جت���اري  تابع جلمعية  اإن�����س��اء   ,
للخ�سار  و���س��وق  التعاونية,  ال�سارقة 
والفواكه واللحوم والأ�سماك الطازجة 
يف خورفكان, على غرار �سوق اجلبيل 

يف مدينة  ال�سارقة . 
وق��ال هذا ما يعك�س اهتمام �سموه يف 
الوطنية  والقدرات  الطاقات  ا�ستثمار 
وا�سراكها يف تنفيذ املبادرات وامل�ساريع 
والت�سغلية  ,وتت�سمن  ال�سرتاتيجية 
م�ساريع البنية التحتية والقت�سادية, 
وال�سحية  وال���ب���ي���ئ���ة  وال���ع���ل���م���ي���ة, 
والإعامية  واخل��دم��ي��ة  وال�سياحية 
والثقافية على م�ستوى اإمارة  ال�سارقة, 

الفكار  ط��رح  يف  م�ساهمتها   وتعزيز 
التي  اخلاقة  والبتكارية  البداعية 
تعود بالنفع على الإمارة , وت�سارك يف 
عمليات  التطوير, وتعمل على تقدمي 
درج��ة عالية من  نوعية على  خدمات 
احتياجات  تلبي  وال��ف��ع��ال��ي��ة  ال��ك��ف��اءة 
وتوقعات املتعاملني مبا يحقق ر�ساهم 
املقدمة.  اخل���دم���ات  ع���ن   و�سعادتهم 
وخطط  اأه����داف  حتقيق  يف  وي�����س��اه��م 
وتوفري   , ب��الإم��ارة  ال�ساملة  التنمية 

احلياة الكرمية للكوادر الوطنية .  
املقابات  اأتاحت  الدائرة  باأن  واأو�سح 
برنامج   عر  الفرتا�سية  الوظيفية 
اإجراء  عملية  لت�سهيل   ,webex  
ع��ل��ى  اجلهات  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  امل���ق���اب���ات 
احل��ك��وم��ي��ة وال���ب���اح���ث���ني ع���ن ع��م��ل , 
التدابري  �سل�سلة  م��ع  مت��ا���س��ي��اً  وذل���ك 
ال���وق���ائ���ي���ة والح�����رتازي�����ة امل��ت��ب��ع��ة يف 
ف���ريو����س   »كورونا«  مل��واج��ه��ة  ال���دول���ة 

امل�ستجد )كوفيد19-  .) 
وقال تتم املقابات الفرتا�سية بنف�س 
املبا�سرة املتبعة يف  اإج��راءات املقابات 
ال��دائ��رة  ولكن الخ��ت��اف يف طبيعة 
طريف  ب��ني  واآل��ي��ة  التوا�سل  احل�سور 
الباحثني  تر�سيح  يتم  حيث   , املقابلة 
بيانات  ب��ق��اع��دة  امل�سجلني  ع��م��ل  ع��ن 
الدائرة وفًقا ملتطلبات و�سروط �سغل 
 الوظائف من حيث املوؤهات العلمية 
والتخ�س�سات  امل���ال���ي���ة  وال�����درج�����ات 
مطابقتها  م���ن  وال���ت���اأك���د  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 

لل�سروط واملوا�سفات املطلوبة  للجهة 
الطالبة للوظائف .  

واأو����س���ح ب����اأن ال���دائ���رة اأج����رت )23(  
عمل  ع��ن  للباحثني  وظيفية  مقابلة 
يناير وفراير اجلاري  �سهري  خال 
ال�سارقة  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  م���ن  ك���ل  يف 
 , ه��ي��ئ��ة م���ط���ار ال�������س���ارق���ة ال�������دويل , 
ال�سارقة,  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
ال�سارقة  هيئة   , القا�سمية  اجلامعة 
التخطيط  والر�سيف,دائرة  للوثائق 
حلكومة  القانونية   وامل�ساحة,الدائرة 
الكرمي  ال����ق����راآن  , جم��م��ع  ال�����س��ارق��ة 
ال�سحية  ال�����س��ارق��ة  ,ه��ي��ئ��ة  ب��ال�����س��ارق��ة 
,�سندوق ال�سارقة لل�سمان  الجتماعي, 
اللكرتونية,موؤ�س�سة  احلكومة  دائرة 
نادي  الجتماعي,  للتمكني  ال�سارقة 
,دائرة  ال��ق��دمي��ة  لل�سيارات  ال�����س��ارق��ة 
البيئة  اخل��دم��ات  الجتماعية,هيئة 
تطوير  هيئة  الطبيعية,  وامل��ح��م��ي��ات 
 , احلاكم  �سمو  مكتب  العمل,  معايري 
هيئة الطرق واملوا�سات,هيئة البيئة 
العاقات  الطبيعية,دائرة   واملحميات 
الب�سرية,  امل�����وارد  احل��ك��وم��ي��ة,دائ��رة 
م���ع���ه���د ال�������س���ارق���ة ل�����ل�����رتاث, دائ������رة 
ال�سغال  دائ���رة   , ال��ع��ق��اري  الت�سجيل 
و  ال���ت���ج���اري  المن������اء   العامة,هيئة 
يف  املتمثلة  ال��وظ��ائ��ف  يف   , ال�سياحي 
من�سق   , مفت�سني   , اإن�سائي  مهند�س 
مدقق  لغوي,   , مناوب  �سابط  عقود, 
من�سق اعتماد اكادميي , م�سرف �سكن 

, تنفيذي م�سرتيات, حما�سب , كاتب 
اأر�سيف , باحث قانوين , مر�سد متحف 
ا�سرتاكات,  مراقب  ,مهند�س  مدين, 
خدمات  م�سوؤول   , م�ستحقات  مدقق 
اآيل ,  اإل���ك���رتون���ي���ة, م���رم���ج ح��ا���س��ب 

�سكرتري كادر طبي . 
الوظيفية  امل��ق��اب��ات  ع��ن  ن��ت��ج  وق����ال 
وباحثة عن عمل  تعيني )73( باحثاً 
 , ال�سارقة  باإمارة  بالدوائر احلكومية 
وتعيني )5( بالعقد املوؤقت"اأ",  موؤكداً 
مع  والتن�سيق  ال��ت��وا���س��ل  ج���اري  ب��اأن��ه 
الأخرى  احلكومية  اجل��ه��ات  خمتلف 
املقابات  اأي��������ام  ل���ت���ح���دي���د  وذل������ك   ,
ال��وظ��ي��ف��ي��ة وف�����ق اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا من 

 الوظائف حتى نهاية العام 2021  .  
الرت�سيح  م���ع���اي���ري  ب�������اأن  واأ�������س������اف 
للمقابات الوظيفية تتمثل يف اأقدمية 
ت�����س��ج��ي��ل ط���ل���ب ال���ت���وظ���ي���ف م���راع���اة 
واأقدمية   , الول���وي���ة  م��ب��داأ  لتطبيق 
 احل�سول على املوؤهل العلمي, واجتياز 
التدريب  وبرنامج  التاهيلية  الرامج 
امليداين, والرغبة والقدرة على العمل 
لها  املر�سح  ملتطلبات  الوظيفة  وف��ًق��ا 
من  العمل  ع��ن  الباحثني  وتر�سيح   ,
على  بناء  والرت�سيح   , العاطلني  فئة 
التخ�س�س  مع  العلمي  امل��وؤه��ل  اتفاق 
لو�سع  وذل������ك  ال���وظ���ي���ف���ي  املطلوب 
املنا�سب  امل��ك��ان  يف  املنا�سب  ال�سخ�س 
من حيث تطابق املوؤهات العلمية مع 

املهن العملية . 

واأو����س���ح ب����اأن ال���دائ���رة  ت��ق��وم باإباغ 
املر�سحني مبواعيد املقابات بوا�سطة 
وتتم   ,  )SMS(  الن�سية ال��ر���س��ائ��ل 
الفرتا�سية  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  امل���ق���اب���ات 
املعتمدة  امل��ق��اب��ات  جلنة  ط��ري��ق   عن 
الطالبة  احلكومية  اجل��ه��ة  قبل  م��ن 
ل���ل���وظ���ي���ف���ة وب����ح���������س����ور مم����ث����ل من 
ان نظام  , كما  الب�سرية  امل���وارد  دائ��رة 
يوفر  الدائرة  يف  الوظيفية   املقابات 
للوظائف  ل��ل��م��ر���س��ح��ني  ال�����س��ف��اف��ي��ة 
مل��ع��رف��ة ن��ت��ي��ج��ة امل��ق��اب��ل��ة ب��ع��د اإج����راء 
املقابلة من خال اإر�سال ر�سالة  ن�سية 
للمر�سح تو�سح اجتياز املر�سح اأو عدم 

اجتيازه للمقابلة الوظيفية .  
واأف�����اد ب����اأن م���ن مل ي��ح��ال��ف��ه��م احلظ 
باإجتياز الختبارات واملقابلة اخلا�سة 
ب���ال���وظ���ي���ف���ة ف���ي���ت���م ت���ر����س���ي���ح���ه���م يف 

الوظائف القادمة .كما اأ�سار بانه يتم 
برامج  طريق  عن  وظيفياً   توجيههم 
تخ�س�سية تطور مهاراتهم وقدراتهم 

لجتياز املقابات الأخرى القادمة . 
كافة  ي�سمل  ال��ت��وظ��ي��ف  ب���اأن  واأو����س���ح 
ال�سارقة  اإم�����������ارة   وم����ن����اط����ق  م������دن 
ال�سامية  ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات   وف���ق���اً  وذل����ك 
ال�سارقة  ال�����س��م��و ح��اك��م  ���س��اح��ب  م��ن 
كافة  لتوفري  كافة اخل��دم��ات لأه��ايل 
وت�سهيل   , ب���الإم���ارة  وامل��ن��اط��ق  امل����دن 
كافة الإج��راءات من حيث اإمتام كافة 
املعامات واخلدمات من اأفرع  الدائرة 
بتلك املدن واملناطق .   اأ�ساف باأن نظرة 
�ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة املتمثلة 
الوظيفية   الفر�س  وتوفري  اإيجاد  يف 
ل���ك���اف���ة امل�������دن وامل����ن����اط����ق ت��ت��م��ث��ل يف 
مبدنهم  اخلريجني  توظيف  الأبناء 

بدًل     , يقطنونها  ال��ت��ي  ومناطقهم 
,وكذلك  بعيدة  اأم��اك��ن  يف  العمل  م��ن 
�سمل  ومل  الأ�سري  بالدخل  لارتقاء 
الأ�سرة  , وتوفري احلياة الكرمية لهم 

مبدنهم ومناطقهم .  
الجتماعية  ل����ل����ح����الت  ب���ال���ن�������س���ب���ة 
بانه  ����س���ع���ادت���ه  اأو�����س����ح  والن�������س���ان���ي���ة 
ب��ن��اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات ���س��اح��ب ال�سمو 
حتقيق  اإىل  والهادفة  ال�سارقة  حاكم 
 متطلبات التطوير الجتماعي وتنمية 
املجتمع فاإنه يتم درا�سة حالتهم وفقاً 
للك�سوف الواردة من اجلهات املخت�سة 
ودائرة  دائ���رة  الإح�ساء,  يف  واملتمثلة 
مرة  ومكتب  الجتماعية,  اخلدمات 
وتاأهيلهم  ت��دري��ب��ه��م  ي��ت��م  ث���م  وم����ن 
الرت�سيح  يف  الأول����وي����ة  ل��ه��م  وت���ك���ون 

للمقابات الوظيفية . 

:وام-اخلرطوم ••

عبدالفتاح  ركن  اأول  الفريق  اطلع 
ال�سيادة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ره��ان 
على  ال�سودان  بجهورية  الإنتقايل 
ال��ذي تقوم به هيئة  الكبري  ال��دور 
امل�ساريع  لدعم  اآل  مكتوم اخلريية 

التنموية يف ال�سودان . 
لقائه  خ����ال   - ال���ره���ان  واأ�����س����اد 
مكتوم  اآل  ه���ي���ئ���ة  وف������د  مب��ك��ت��ب��ه 
اخل���ريي���ة ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة مريزا 
ع�����س��و جمل�س  ال�������س���اي���غ  ح�����س��ني 
ال�سيخ  مكتب  �سمو  مدير  الأم��ن��اء 
اآل مكتوم نائب  ب��ن را���س��د  ح��م��دان 
حاكم دبي وزير املالية راعي الهيئة 
- بالأعمال اخلريية التي ت�سطلع 
بها الهيئة خا�سة  دعمها للم�سروع 
الذي  النيل  نهر  ب��ولي��ة  ال��زراع��ي 
اأ�سرة   4500 ح����وايل  ي�����س��ت��ه��دف 
وم�ساهمتها  ب���ال���ولي���ة  م��ت��ع��ف��ف��ة 

امل���دار����س  بولية  وت��ع��م��ري  ب��ن��اء  يف 
اخلرطوم و ولي��ات دارف��ور وغرب 

كردفان .  
حممد  حمد  �سعادة  اللقاء  ح�سر 

حميد اجلنيبي �سفري الدولة لدى 
هنود  ال��روف��ي�����س��ور  و  اخل���رط���وم 
افريقيا  جامعة  مدير  ك��دوف  اأبيا 

العاملية .  

اللقاء  خال  ال�سايغ  م��ريزا  ونقل 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  حت���ي���ات 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 

اهلل"  دب����ي   "رعاه  ح��اك��م  ال�������وزراء 
ال�سقيق  ال�سودان  و�سعب  حلكومة 
..موؤكدا ا�ستمرار الدعم للم�ساريع 
التعليم  ودع��م  بال�سودان  التنموية 

ال��ع��ل��م��ي  والأ�سر  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل 
املنتجة .  

والأع����م����ال  امل�������س���اري���ع  اإىل  ول���ف���ت 
يف  بها  الهيئة  تقوم  التي  اخلريية 

ال�����س��ودان واف��ري��ق��ي��ا وال��ت��ي ت�سمل 
اإن�ساء 50 مدر�سة يف افريقيا منها 
..م�سريا  ال�سودان  يف  12  مدر�سة 
و�سعها  مت  امل�����س��اري��ع  ك��اف��ة  اأن  اإىل 

�سمن موازنات الهيئة بتوجيه من 
اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
و  تنموية  م�سروعات  مكتوم  وهي 

اإن�سانية واإغاثية . 

:ال�صارقة-وام ••

اطلع جمل�س اإدارة �سندوق ال�سارقة 
اجتماع  خ��ال  الجتماعي  لل�سمان 
الأول على  اأم�����س  م�����س��اء  اف��رتا���س��ي 
اأداء ال�سندوق خال الفرتة املا�سية 
ووق����ف ع��ل��ى اأب�����رز الإجن�������ازات التي 
اإدارات واأق�سام ال�سندوق يف  حققتها 
بامل�ستوى  ..م�سيداً  اإجن��ازات مهامها 
قبل  م��ن  ال��ك��ب��رية  وال��ك��ف��اءة  املتميز 
اأ�سبحت �سمة  التي  ال�سندوق  كوادر 
اأهدافه  لتحقيق  اجل��ودة  �سمات  من 
جدية  ع��ن  الإدارة  جمل�س  وك�سف   .
ت��وج��ه��ات��ه ح��ال��ي��ا لي���ج���اد خمتلف 
اإىل  خدماته  كافة  لتحويل  احللول 
الدوائر  مع  لربطها  رقمية  خدمات 
واجلهات املعنية ولتكون متوافرة على 
مدار ال�ساعة خلدمة املتعاملني معه 
متحديا بذلك ال�سعوبات التقليدية 
توجهات  م��ع  يتوافق  ومب��ا  املعروفة 
ال�سدد.  ه���ذا  يف  ال�����س��ارق��ة  ح��ك��وم��ة 
اإدارة �سندوق  تراأ�س اجتماع جمل�س 
الجتماعي  ل��ل�����س��م��ان  ال�������س���ارق���ة 
الطريفي  ����س���امل  ع���ب���داهلل  ����س���ع���ادة 
بح�سور  الدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
بن  �سلطان  ط��ارق  الدكتور  اأع�سائه 
خ����ادم ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س الدارة 
ع��ب��د اهلل جمعة  ���س��ع��ي��د  ال��دك��ت��ور  و 
من�سور  الدكتور  امل�ست�سار  و  املطوع 
حممد بن ن�سار و �سعيد غامن مطر 
ال�سويدي و عبد اهلل ح�سن عبد اهلل 
احل�سري  خليفة  حممد  و  النومان 

عبيد  حممد  �سعادة  ح�سور  بجانب 
�سندوق  ع��ام  مدير  ال�سام�سي  را�سد 
الجتماعي  ل��ل�����س��م��ان  ال�������س���ارق���ة 
خليفه.  حممد  ال�سندوق  وم�ست�سار 
واأ�ساد �سعادة عبداهلل �سامل الطريفي 
بجهود اأع�ساء جمل�س الدارة ومدير 
على  العامل  وال��ك��ادر  ال�سندوق  ع��ام 
اإجناز كافة اأعمال ال�سندوق والعمل 
يف  تفانيهم  اإط����ار  يف  ترقيتها  ع��ل��ى 
ال�����س��ن��دوق يف  م��ع  املتعاملني  خ��دم��ة 
امل�سرتكني  خل��دم��ة  ���س��ي��ا���س��ت��ه  اإط�����ار 
واملتقاعدين وامل�ستفيدين وذلك بعد 
اأعمال  اإجن��ازات واأب��رز  اأن اطلع على 

ال�سندوق خال الفرتة املا�سية .
ال�سندوق حماية  �سعار  اأن  اإىل  ون��وه 

حلا�سركم , �سمانا مل�ستقبلكم يج�سد 
ال�سندوق  عليها  يرتكز  التي  الروؤية 
يف حتقيق اأهدافه والو�سول لغاياته 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأر�ساها  التي 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س العلى حاكم ال�سارقة 
���س��ي��اق روؤيته  ال�����س��ن��دوق يف  لأع��م��ال 
لتمكني ال�سندوق من ممار�سة دوره 
واخ��ت�����س��ا���س��ه ب��ج��ان��ب م��ت��اب��ع��ة �سمو 
ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان 
ون���ائ���ب حاكم  ع��ه��د  ال��ق��ا���س��م��ي ويل 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ال�����س��ارق��ة 
غايات  ل��ت��ع��زي��ز  ال�������س���ارق���ة  لإم��������ارة 
لرت�سيخ  عمله  ومنظومة  ال�سندوق 
تاأمني  م��ت��م��ي��زة يف جم���ال  مم��ار���س��ة 

املوؤمن  ل��ل��م��واط��ن��ني  ك���رمي���ة  ح���ي���اة 
عليهم واأفراد اأ�سرهم.

ال�سندوق يخطو  اأن  الطريفي  واأكد 
خ��ط��وات ن��اج��ح��ة يف م�����س��رية حتقيق 
اإىل جودة الأداء يف  اأهدافه للو�سول 
ال�ستدامة  لتحقيق  �سيا�ساته  اإط���ار 
امل��ن�����س��ودة م���ع ال���رب���ط م���ع ال���دوائ���ر 
بعمله  الخ��ت�����س��ا���س  ذات  واجل���ه���ات 

ور�سا املتعاملني عن خدماته .
وت�����ن�����اول ال���ط���ري���ف���ي م�����ع اأع�������س���اء 
ال����ع����ام  وامل������دي������ر  الدارة  جم���ل�������س 
خم����ت����ل����ف ال�����ت�����وج�����ه�����ات احل����ال����ي����ة 
ل��ل��و���س��ول اإىل اأع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ات من 
اجل��ودة يف اخل��دم��ات املقدمة بهدف 
التي  اخل�����دم�����ات  حت����وي����ل خم���ت���ل���ف 

لل�سمان  ال�سارقة  �سندوق  يقدمها 
رقمية  خ����دم����ات  اإىل  الج���ت���م���اع���ي 
حتقيق  يف  اخل��دم��ات  ت��ل��ك  لتتكامل 
ال�ستقرار الأ�سري واملجتمعي لكافة 
و�سرعة  ال�سندوق  يف  عليهم  املوؤمن 
وتقدمهم  امل��ع��ل��وم��ة  اإىل  و���س��ول��ه��م 
بطلباتهم ف�سا عن تكامل اجلهود 
ب��ني ال�����س��ن��دوق وك��اف��ة اجل��ه��ات ذات 

ال�سلة باأعمال ال�سندوق .
وجرى خال الجتماع طرح خمتلف 
لإجناح  ال��رام��ي��ة  وال��ت��وج��ه��ات  الآراء 
و�سرعة  لل�سندوق  الرقمي  التحول 
كافة اخلدمات  لربط  التحول  امتام 
امل���ق���دم���ة م���ن ال�������س���ن���دوق م���ع كافة 
الدوائر واملوؤ�س�سات بحكومة ال�سارقة 
والدوائر الأخرى مثل الهوية ووزارة 
ال����وق����ائ����ي يف ظل  ال���ع���م���ل وال����ط����ب 
منذ  ال�سندوق  قطعها  التي  املراحل 
اإن�سائه يف اإطاق عدد من اخلدمات 
اللكرتونية ال�سابقة بجانب مناق�سة 
ال�سلة  ذات  امل���و����س���وع���ات  م���ن  ع����دد 
القرارات  واتخاذ  ال�سندوق  باأعمال 

الازمة لها .
التي  الرقمية  اخل��دم��ات  ���س��اأن  وم��ن 
ال�سندوق  اأه�����داف  اإط����ار  يف  ت��ن��درج 
ال�سرتاتيجية اللتزام التام بخدمة 
امل���ت���ع���ام���ل���ني وت����ط����وي����ر اخل����دم����ات 
الل���ك���رتون���ي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه�������داف 
من  عالية  وفعالية  بكفاءة  املن�سودة 
الدقيقة  امل��ع��ل��وم��ات  ت���وف���ري  خ����ال 
ح���ول خم��ت��ل��ف اخلدمات  وامل��ح��دث��ة 
وف���ق ن���اف���ذة واح�����دة مت��ك��ن اجلهات 

للمعلومات  الو�سول  من  احلكومية 
الفر�سة  اإت����اح����ة  وك���ذل���ك  امل���ت���اح���ة 
م�����ن احل���������س����ول على  ل���ل���م���ت���ع���ام���ل 
جتربة �سخ�سية خا�سة به بناء على 
لإنهاء  ي�ستخدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
طلبه مما ي�سهم يف الرتقاء مب�ستوى 
الأدائية لل�سندوق ويحقق  املنظومة 

ر�سا و�سعادة املتعاملني.
����س���ع���ادة حم��م��د ع��ب��ي��د را�سد  واأك������د 
اطلع  الدارة  جمل�س  اأن  ال�سام�سي 
ال�سندوق  اأع�����م�����ال  خم��ت��ل��ف  ع���ل���ى 
يف  و�سيا�ساته  املا�سية  الفرتة  خ��ال 
املتعاملني  خلدمة  الإدارات  خمتلف 
اإىل جناح  ..م�����س��ريا  ال�����س��ن��دوق  م��ع 
ال��ع��م��ل وا���س��ت��م��راري��ت��ه ن��ظ��را للعمل 
وحتقيق  ال�����واح�����د  ال���ف���ري���ق  ب�������روح 
تعد  والتي  ال�سرتاتيجية  الأه���داف 
ال���رك���ائ���ز الأ���س��ا���س��ي��ة لعمل  اإح������دى 
ال�سندوق بجانب الرتقاء باخلدمات 
الل����ك����رتون����ي����ة احل����ال����ي����ة امل���ت���اح���ة 
التحول  ���س��رع��ة  واأق�����ر  ب��ال�����س��ن��دوق 
بكافة اخلدمات اإىل خدمات رقمية . 
�سيبداأ  ال�سندوق  اإن  ال�سام�سي  وقال 
بجانب  الآخ����رون  عليها  انتهى  مم��ا 
يف  املتميزة  التجارب  م��ن  ال�ستفادة 
اإجناز التحول الرقمي لكافة خدمات 
اإىل  جمملها  يف  والرامية  ال�سندوق 
يعزز  مب��ا  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  ت�سريع 
ويوفر  الرقمية  اخلدمات  ا�ستدامة 
واملرونة  ال���راح���ة  م�����س��ت��وي��ات  اأع���ل���ى 
مع  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ب��ادل  للمتعاملني 

اجلهات ذات الخت�سا�س.

�سندوق ال�سارقة لل�سمان االجتماعي يبحث حتويل كافة خدماته اإىل رقمية

موارد ال�سارقة توظف )73( باحثًا وباحثة خالل �سهر يناير وفرباير 

الربهان يطلع على امل�ساريع التنموية لهيئة اآل مكتوم اخلريية بال�سودان

 )القرم بعيوين( م�سابقة لهواة الت�سوير 
�سمن مبادرة )مغامرات اأقدر (

:وام-اأبوظبي ••

الفوتوغرايف  الت�سوير  م�سابقة  اأق���در   - للتمكني  خليفة  برنامج  ينظم 
العربية  جيوغرافيك  نا�سيونال  مع  بالتعاون   " بعيوين  القرم   " بعنوان 

 �سمن فعاليات "مغامرات اأقدر" التي تقام يف جزيرة اجلبيل ال�سياحية . 
بني  ال��ع��م��ري��ة  للفئة  ال��ف��وت��وغ��رايف  الت�سوير  ه���واة  امل�سابقة  وت�ستهدف 
الإمارات لتعزيز  الوعي  دولة  يف  واملقيمني  املواطنني  من  �سنة  و30   15
البيئي لدى املجتمع يف اإطار جهود الدولة لتقليل تداعيات التغري املناخي 
القادمة  وت�سميم م�ستقبل  50 عاماً  لل�  الفطرية  واملحافظة على احلياة 
م�ستدام لاأجيال احلالية والقادمة من خال م�ساركة الفئات امل�ستهدفة 
واإب��راز موهبتهم يف  اإبداعية  وابتكارية  البيئة ب�سورة  يف الرتويج لق�سايا 
ا�ستثمار روعة  بها بادنا من خال  تتمتع  التي  الطبيعية  التقاط جمال 

الأماكن و�سحر الطبيعية يف "منتزه  قرم اجلبيل ."  
خليفة  لرنامج  ال��ع��ام  املن�سق  ال��ه��رم��ودي  اإ�سماعيل  حممد  امل��ق��دم  وق���ال 
واملواهب  ال��ق��درات  امل��ب��ادرات تعزيز  ه��ذه  ن�ستهدف مبثل  اأق��در   - للتمكني 
اإىل  اإطار دعم اجلهود الوطنية   ال�سخ�سية للن�سء وال�سباب وتوظيفها يف 
وتر�سيخ  الوعي  اجلماعي  العمل  وتعزيز  الأف���راد  م��ه��ارات  تطوير  جانب 
باأهمية املحافظة على البيئة وعلى �سجرة القرم ب�سكل خا�س الذي ت�سكل 

رمزاً للطبيعية الإماراتية اخلابة وجذورها العريقة . 
تنويع  بعيوين" اإىل  "القرم  مبادرة  خال  من  نهدف  الهرمودي  واأ�ساف 
ب�سورة  ترفيهية  امل�ساحبة  الن�ساطات  واإث���راء   " اأق��در  "مغامرات  برامج 
وتثقيفية بحيث ي�سارك املوهوبون يف تطوير هواياتهم وا�ستثمارها ب�سورة 

اإيجابية تعزز الوعي املجتمعي حول عدد من  الق�سايا احليوية . 
وقد مت فتح باب الت�سجيل للم�سابقة من خال املوقع الإلكرتوين للرنامج  
  /https://aqdar.ae/mangroveمن بداية الأ�سبوع و  ينتهي 
ال�ساعة  احل��ايل  م��ار���س  م��ن  اخلام�س  يف  ال��ق��ادم��ة  اجلمعة  ي��وم  الت�سجيل 
ال�ساد�سة م�ساًء على اأن يتم الت�سوير بوا�سطة كامريا احرتافية  من موقع 
اجلزيرة ويلزم احل�سور ال�سخ�سي حلفل التكرمي الذي يقام يوم ال�سبت 6 
مار�س 2021. وقد مت تخ�سي�س جوائز قيمة للثاثة  الفائزين الأوائل 
التفا�سيل  املت�سابقني و�سيتم الإعان عن كافة  و�سهادات م�ساركة جلميع 
للتمكني  خليفة  وح�����س��اب��ات  برنامج  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل  ع��ر 

 .@aqdaruae. اأقدر"
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�سرطة راأ�ش اخليمة تفعل مركز االت�سال املوحد 901 
:وام-اخليمةراأ�س ••

د�سن اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �سرطة راأ�س 
اخليمة مركز الت�سال املوحد الذي يتم من خاله تقدمي كافة 
الت�سال  خ��ال  من  اجلمهور  ا�ستف�سارات  على  وال��رد  اخل��دم��ات 

.  24-7 الطارئة  غري  للحالت  على الرقم 901 
واأ�سار قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة اإىل اأن تفعيل مركز الت�سال 
ب��رئ��ا���س��ة املقدم  ب��ه  ال���ذي مت ت�سكيل ف��ري��ق ع��م��ل خ��ا���س  امل��وح��د 
اإدارة  يف  املوؤ�س�سي  التميز  ق�سم  رئي�س  الطنيجي  اهلل  عبد  يو�سف 
الإ�سرتاتيجية وتطوير الأداء يندرج �سمن م�ساعي القيادة العامة 
للحالت  ال�ستجابة  �سرعة  ودع��م  لتعزيز  اخليمة  راأ���س  ل�سرطة 

الطارئة واحلفاظ على اأمن و�سامة اأفراد املجتمع.
ولفت اإىل اأنه �سيتم تخ�سي�س الرقم 901 للرد على ا�ستف�سارات 
بالإ�سافة  والب�سيطة  الطارئة  غري  اجلمهور  و�سكاوى  وباغات 
واملجتمعية  واجلنائية  واملرورية  ال�سرطية  اخلدمات  توفري  اإىل 
والدعم الفني البالغ عددها 93 خدمة من خال هذا الرقم يف 
الوقت الذي �سيتم فيه تخ�سي�س الرقم 999 ل�ستقبال احلالت 
الأهداف  حتقيق  يف  �سي�سهم  م��ا  وه��و  فقط  الطارئة  وال��ب��اغ��ات 
امل��ن�����س��ودة يف ���س��رع��ة ال���س��ت��ج��اب��ة ل��ه��ذه ال��ن��وع��ي��ة م��ن الباغات 
الق�سوى  بال�سرعة  الخت�سا�س  جهات  قبل  من  معها  والتعامل 

املمكنة مبا يحافظ على �سامة اجلمهور وممتلكاتهم .
ملركز  التد�سني  اأن  الطنيجي  يو�سف  امل��ق��دم  اأو���س��ح  جانبه  م��ن 

الت�سال املوحد على م�ستوى القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة 
�سي�ستمر على مدار ال�ساعة للرد على كافة ال�ستف�سارات اخلا�سة 
 ,901 الرقم  للجمهور عر  الطارئة  واحل��الت غري  واخلدمات 
على  الت�����س��ال  الم���ارة  خ��ارج  م��ن  املت�سلني  على  �سيتوجب  فيما 
م��ن مواطنني  املجتمع  اأف���راد  بجميع  واأه���اب   .  07901 ال��رق��م 
ومقيمني وزوار اإىل الت�سال على الرقم 901 يف حال رغبتهم يف 
واقت�سار  الطارئة  ال�ستف�سارات غري  اأو  احل�سول على اخلدمات 
يف  لاإ�سهام  فقط  الطارئة  للحالت   999 الرقم  على  الت�سال 
الو�سول اإىل حتقيق الأهداف املرجوة يف �سمان �سرعة ال�ستجابة 
مما  ع��ام  ب�سكل  ال���واردة  املكاملات  ا�ستقبال  يف  العمل  اآلية  وتنظيم 

ي�سب يف بوتقة ال�سالح العام.

•• دبي-وام:

الوطني  للمجل�س  والطعون  والت�سريعية  الد�ستورية  ال�سوؤون  جلنة  اعتمدت 
الحتادي خال اجتماع عقدته يف مقر الأمانة العامة للمجل�س يف دبي, برئا�سة 
�سعادة اأح�م�د عبداهلل ال��س�ح�ي رئي�س اللجنة, تقرير تو�سيات املجل�س يف مو�سوع 
جهود وزارة العدل يف �ساأن تطوير مهنة املحاماة, الذي ناق�سه املجل�س يف اجلل�سة 
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ح�سر الجتماع اأع�ساء اللجنة �سعادة كل من عائ�سة حم�م�د امل��ا مقررة اللجنة, 
واأحمد حمد بو�سهاب, وعدن�ان حم��د احلمادي, وكفاح حممد الزعابي, وم��روان 

عبي��د املهي�ري, وهن�د حميد العليل��ي.
املجل�س  تو�سيات  تقرير  مناق�سة  من  انتهت  اللجنة  اإن  ال�سحي,  اأحمد  وق��ال 
يف  مناق�سته  بعد  امل��ح��ام��اة  مهنة  تطوير  ���س��اأن  يف  ال��ع��دل  وزارة  ج��ه��ود  ملو�سوع 
للجنة  التقرير  اإع���ادة  املجل�س  وق��رر  ال��ع��دل,  وزي��ر  بح�سور  ال�ساد�سة  اجلل�سة 
ل�سياغة التو�سيات النهائية وفق املناق�سات التي متت يف اجلل�سة, و�سيتم عر�س 

ناق�ست  اللجنة  اأن  اإىل  واأ���س��ار  عليها.  للموافقة  ق��ادم��ة  جل�سات  يف  التو�سيات 
املو�سوع �سمن خطة عملها مع جميع اجلهات ذات ال�سلة مبهنة املحاماة ومع 
تتعلق  التي  والتو�سيات  املاحظات  من  العديد  اإىل  وانتهت  احلكومة,  ممثلي 
ب�سيا�سة وزارة العدل يف �ساأن اخلدمات املقدمة للمحامني واللتزامات املرتتبة 
عليهم, والتحديات التي تواجه عمل املحامني يف الدولة, وجهود الوزارة يف �ساأن 
تطوير معهد التدريب الق�سائي, موؤكداً اأن التو�سيات تهدف اإىل تطوير مهنة 

املحاماة واخلدمات املقدمة للمحامني وت�سهيل مهامهم.

:دبي-الفجر ••

على مدار عام كامل, قدم اأبطال خط الدفاع الأول اأمثلة كثرية ر�سمت اخلطوط 
العري�سة والوا�سحة يف كيفية التكاتف وجتاوز اأق�سى احلدود يف �سبيل حماية 
تعد  ول  ال��ف��ردي��ة.  امل��خ��اوف  على  والإن�سانية  املجتمع  م�سلحة  وتغليب  الغري 
العظيمة,  الأمثلة  ه��ذه  عن  ا�ستثناء  احل��م��ادي  حمدة  خا�ستها  التي  التجربة 
فلقد لبت نداء الواجب؛ وانخرطت يف املعركة �سد جائحة كوفيد19- مت�سلحة 
فكانت  لاآخرين,  وامل�ساعدة  العون  يد  مد  اعتادت  كم�سعفة  الطويلة  بخرتها 
اأحد اجلنود الذين دافعوا عن �سعب دولة الإمارات خال هذه الفرتة الع�سيبة, 
فرتة  خ��ال  امل�سني  وعملها  الكبري  جهدها  على  الوطن  فخر  مكتب  وكرمها 

اجلائحة.
اإماراتية  م�سعفة  اأول  تعد  والتي  عاما,   31 العمر  من  البالغة  حمدة,  اعتادت 
الإ�سعاف,  خلدمات  دبي  مبوؤ�س�سة  اجلوية  الإ�سعافات  خدمات  جمال  يف  تعمل 
على مواجهة حالت الطوارئ الطبية التي تقف فيها على احلافة الفا�سلة بني 
احلياة واملوت. وعندما و�سل فريو�س كوفيد19- اإىل الإم��ارات, وجدت نف�سها 
�سحية,  رع��اي��ة  اأخ�سائية  ب�سفتها  وامل��واج��ه��ة  التحدي  م��ع  جديد  موعد  على 
فقبلت التحدي معر�سة نف�سها واأفراد اأ�سرتها للخطر, ثم كان عليها اأن تخو�س 
بالفريو�س  اأ�سرتها  واأف��راد  هي  اأ�سيبت  عندما  اجلائحة  مع  اخلا�سة  معركتها 

وق�سائها لعدة اأ�سابيع �سعبة حتى كتب لهم التعايف. 
كانت حمدة م�سوؤولة عن ال�ستجابة جلميع مكاملات الطوارئ بغ�س النظر عن 
كون املت�سلني م�سابني ب� COVID-19 اأم ل. وكانت تعمل على اتخاذ القرار 
بحاجة  كانوا  اإذا  ما  اأو  اأمكن,  اإن  الباغ  مكان  كان ميكن عاجهم يف  اإذا  فيما 
اإىل نقلهم اإىل من�ساأة طبية بناًء على املعلومات اخلا�سة بهم والأعرا�س ومدى 

�سدتها.
"ع�سنا ح��رية كبرية فقد  احل��م��ادي:  تقول حمدة  ال�سعبة  الفرتة  ه��ذه  وح��ول 
ت�ساربت م�ساعرنا بني رغبتنا ال�سديدة يف م�ساعدة الآخرين خال هذه الأوقات 

ال�ستثنائية, وبني خوفنا من اإحلاق ال�سرر بعائاتنا". 

حلم �لطفولة و�صغف م�صاعدة �لغري
حلمت حمدة احلمادي يف طفولتها بالعمل يف جمال الطب, وكانت رغبة والدها 
اأن ت�سبح يوما �سمن طواقم الرعاية ال�سحية, لذا �سارعت بالتقدمي يف اإعان 
وعلى  للطالبات,  العليا  التقنية  كليات  من  تخرجها  فور  دب��ي,  اإ�سعاف  وظائف 
�سمات  وامل�سقة هي  فال�سعوبة  تنتظرها,  كانت  التي  الكبرية  امل�سقة  الرغم من 
عمل امل�سعف, لذا توقع البع�س اأن تختار عما اإداريا مريحا, لكن حمدة اأبت اإل 
اأن تكون دوما على خط املواجهة, واأن تنحاز للجانب الإن�ساين يف مهنة امل�سعف, 
لتتحول  املجال احليوي,  ه��ذا  اخل��رة يف  عاما من   13 ل��دى احلمادي  واليوم 

لأيقونة ملهمة لن�ساء الإمارات.
وتقول حمدة: "كان اأهلي يعلمون اأن حلم والدي هو اأن اأعمل يف جمال الرعاية 
اإقناعي  ت��ويف وال���دي, وح���اول بع�س م��ن ح��ويل  اأث��ن��اء درا���س��ت��ي,  ال�سحية, لكن 
ب�سعوبة العمل يف هذا املجال وقالوا اإنني بحاجة اإىل مزيد من القوة البدنية 
واأن العمل خطري, لكنني م�سيت نحو �سغفي, ووا�سلت ال�سري يف هذا املجال ويف 

النهاية دعمتني عائلتي".

ذكريات �الإ�صابة و�لتعايف
كانت حمدة على موعد مع الت�سحية مع و�سول فريو�س كوفيد19- اإىل دولة 
الإ���س��ع��اف اجل��وي وعادت  ف��غ��ادرت مكانها يف خدمة   ,2020 الإم����ارات يف ع��ام 
امل�سعفني  من  الأوىل  املجموعة  بني  من  وكانت  الإ�سعاف,  �سيارات  اإىل  اأدراجها 
حمدة  اأ�سيبت  اجلائحة,  بداية  يف  فيها.  امل�ستبه  للحالت  بال�ستجابة  املكلفني 

ووالدتها واإخوتها الأربعة بكوفيد19-, وكانت والدتها الأكرث ت�سررا.
وتتذكر حمدة ذلك الوقت قائلة: "كنا نتعر�س ل�سغوط كبرية, ونق�سي فرتات 
طويلة يف مناوبات ت�سل مدتها اإىل اأكرث من 12 �ساعة, ومل يكن العمل لفرتة 
مل�سابني  حرجة  ح��الت  روؤي��ة  نواجهه  ما  اأ�سعب  ك��ان  فقد  امل�سكلة,  هو  طويلة 
يكافحون من اأجل التنف�س, وقتها كنت اأ�سعر باأملهم. وعندما اأ�سبت بالفريو�س 
اإىل  وال��دت��ي  نقلوا  عندما  واأت��ذك��ر  �سعبة  اأ�سابيع  ق�سينا  عائلتي  واأف����راد  اأن���ا 
امل�ست�سفى؛ وعندما مل اأمتكن من روؤيتها والطمئنان على حالتها, �سعرت بحزن 

�سديد".
ملاذا  مثل  نف�سي  على  الت�ساوؤلت  من  العديد  طرحت  "عندها  حمدة:  وتتابع 
اخرتت مثل هذه الوظيفة, ففي الوقت الذي كنا ندعو فيه اجلميع للبقاء يف 
املنزل معزولني عن اخلطر, كنت وزمائي خارجاً نعمل يف املجال الطبي ونواجه 
اخلطر, لكن اجليد اأن عائلتي كانت متفهمة ودعمتني, واحلمد هلل تعافى جميع 

اأفراد عائلتي, وعادت والدتي اإىل املنزل بخري ".
اأعرا�س متو�سطة ال�سدة, ومتكنت من العودة  اأثناء الإ�سابة, من  عانت حمدة, 
اإىل العمل بعد ال�سفاء, وو�سفت �سعورها خال املر�س ب� "ال�سعف" فقد تبدلت 
الأدوار وبدل من اأن تكون امل�سعفة �سارت املري�سة, ومع ذلك, �ساعدتها التجربة 
"جتربتي  وق��ال��ت:  العمل,  اإىل  عودتها  عند  املر�سى  م��ع  اأك��رث  التعاطف  على 
اخلا�سة كم�سابة بالفريو�س مكنتني من فهم ما مير به املر�سى, وتفهمت اأكرث 

ال�سعور ال�سعب اأثناء نقل اأحد اأفراد الأ�سرة اإىل امل�ست�سفى".

رد �جلميل للوطن
الفريو�س,  حت���دى  م��ن  طليعة  يف  ك��ون��ه��ا  ب��الم��ت��ن��ان  احل���م���ادي  ح��م��دة  ت�سعر 
بلدها  م�ساعدة  ا�ستطاعت  فقد  الدولة,  يف  الطبية  الطواقم  �سمن  وباعتبارها 
ب�سكل مبا�سر, ورد اجلميل للوطن يف وقت احتاجها فيه. وتوجهت بال�سكر اإىل 
جهود دولة الإمارات يف تعزيز جهودهم, والدعم الذي يقدمه مكتب فخر الوطن 
لتعزيز الدعم املجتمعي واإظهار التقدير للعاملني يف اخلطوط الأمامية الذين 
للحفاظ  لهم  النا�س  اأقرب  و�سامة  و�سامتهم  ب�سحتهم  الت�سحية  يوا�سلون 

على اأمن الوطن و�سحة و�سامة املجتمع.
الطواقم  �سمن  العاملني  من  وغ��ريه  امل�سعف  يكن  "مل  حمدة:  تقول  واأخ���ريا 
الطبية حمل اهتمام النا�س يف ال�سابق, لكننا الآن نتلقى الثناء والتقدير ملا نقوم 
به, ورغم اأن وظائفنا حتتم علينا مواجهة الأخطار فم�ساعرنا اإيجابية, لتمكننا 
اأعي�س يف بلد نخدم  باأنني حمظوظة لأنني  من م�ساعدة من يحتاجنا, واأ�سعر 
فيه اجلميع, بغ�س النظر عن هويتهم, واأنا على ثقة اأننا �سوف نتغلب على هذا 

التحدي ال�سحي مًعا ".

جلنة بالوطني االحتادي تعتمد تقرير تو�سيات مو�سوع 
جهود وزارة العدل يف �ساأن تطوير مهنة املحاماة

�إحدى �جلنود يف �ملعركة �صد �جلائحة 

حمدة احلمادي م�سعفة دبي التي تفرغت ملواجهة كوفيد 19
جلنة بالوطني االحتادي توا�سل  

مناق�سة م�سروع قانون ب�ساأن ال�سحة 
النف�سية بح�سور ممثلي احلكومة

:وام-دبي ••

الحتادي  الوطني  املجل�س  يف  والبيئية  ال�سحية  ال�سوؤون  جلنة  وا�سلت 
يف  دبي,  للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة  مقر  يف  الأول  اأم�س  اجتماعها  خ��ال 
املجل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  ال�سرهان  عبداهلل  ناعمة  �سعادة  برئا�سة 
رئي�سة اللجنة, مناق�سة م�سروع قانون احتادي يف �ساأن ال�سحة  النف�سية, 

بح�سور ممثلي وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع . 
ح�سر الجتماع اأع�ساء اللجنة �سعادة كل من .. �سميه عبداهلل ال�سويدي 
�سعيد عاي  النقبي,  ال�سويدي, و�سذى  بو�سهاب  واأحمد  اللجنة,  مقررة 
وع����ذراء ح�سن ب��ن رك��ا���س, وحم��م��د اأح��م��د ال��ي��م��اح��ي, وال��دك��ت��ورة موزه 

حممد حمرور العامري  . 
عبد  ال��دك��ت��ور  م��ن..  ك��ل  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  م��ن  كما ح�سر 
على  لبنى  وال��دك��ت��ورة  ال�سحية,  الت�سريعات  خبري  ���س��امل  ب��ن  النا�سر 
تركي  اآم��ن��ه  وال��دك��ت��ورة  العامة,  ال�سحة  �سيا�سات  اإدارة  مدير   ال�سعايل 
مديرة م�ست�سفى الأمل .  وذكرت �سعادة ناعمة ال�سرهان اأن اللجنة وا�سلت 
الذي  النف�سية  ال�سحة  قانون  م��واد م�سروع  ال��وزارة مناق�سة  مع ممثلي 
يتكون من 58  مادة, والتعديات التي اأجرتها اللجنة على بع�س بنوده 
ومواده وما ا�ستحدثته من مواد, وذلك متهيدا للتوافق حولها و�سياغتها 

يف �سكلها  النهائي . 
واأ�سافت اأن م�سروع القانون يعد من القوانني الهامة, لأنه ي�ساعد على 
التعامل مع ال�سغوط التي توؤثر على نف�سية الإن�سان و�سلوكه  ويعمل على 

حتقيق ال�ستقرار النف�سي والجتماعي يف املجتمع . 
واأ�سارت اإىل اأنه بح�سب م�سروع القانون يكون للجهات احلكومية املعنية 
وجمعيات النفع العام والقطاع اخلا�س والأفراد, اإن�ساء دور  رعاية لإقامة 
املن�ساأة  يف  البقاء  حالتهم  تتطلب  ل  ال��ذي��ن  النف�سيني  املر�سى  ورع��اي��ة 
للرعاية  اأو  يفتقرون  يرعاهم  عائل  لديهم  ولي�س  النف�سية,  ال�سحية 
ال��ق��ان��ون �سروط  ل��ه��ذا  التنفيذية  ال��ائ��ح��ة  ال��ازم��ة, وحت���دد  الأ���س��ري��ة 
و�سوابط عمل هذه الدور.. لفتة اإىل اأن اأحكام هذا  القانون ت�سري على 
املري�س النف�سي واملن�ساأة ال�سحية النف�سية, واأي من�ساأة اأخرى معنية يف 
ذلك  يف  مبا  منهما,  اأي  والعاملني  يف  النف�سي,  املري�س  برعاية  ال��دول��ة 
املادة  لن�س  وفقا  يهدف  القانون  م�سروع  اأن  واأو�سحت  احلرة .   املناطق 
الثانية منه اإىل تنظيم العاقة بني املري�س النف�سي وخمتلف الأطراف 
للمري�س  الازمة  ال�سحية  الرعاية  توفري  ي�سمن  مبا  املتعاملة  معه, 
املجال, وحماية وحفظ  بها يف هذا  املعمول  املعايري  اأف�سل  النف�سي وفق 
لا�سطرابات  ال�سلبية  الآث��ار  وتقليل  النف�سي,  املري�س  وكرامة   حقوق 
ان��دم��اج  املري�س  وتعزيز  واملجتمع,  والأ���س��رة  الأف����راد  حياة  يف  النف�سية 
اأعادت  اللجنة  اأن  ال�سرهان  ناعمة  �سعادة  واأ�سافت  املجتمع .   يف  النف�سي 
�ساأن  يف  اللجنة  اإىل  املحالة  املجل�س  تو�سيات  �سياغة  اجتماعها  خ��ال 
التنمية  حتقيق  ب�ساأن  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  مو�سوع   "�سيا�سة 
امل�ستدامة للموارد ال�سمكية واحليوانية والزراعية يف الدولة", ومت رفعها 

 لرئا�سة املجل�س بعد اعتماد التقرير اخلا�س بها . 

Date 02/ 03/ 2021  Issue No : 13178
Notification by publication

 In case no. 16/2021/379 Commercial Plenary
Subject of the case:Request to oblige the defendant to pay an amount of 
(23654.45 dirhams), costs, expenses, attorney's fees and interest 9% of the claim 
until the full payment.
Notifier: FRESH PACK TRADING L.L.C - His capacity in the case : The 
claimant
Notifyee: 1- VITAL WAVE INVESTMENT LLC - His capacity in the case: The 
Defendant
Subject of notification:The case has been filed against you and its subject 
matter is to oblige the defendant to pay an amount of (23654.45 dirhams), costs, 
expenses, attorney's fees and interest 9% of the claim until the full payment, the 
Dubai Court of First Instance decided on 17/2/2021 to bind you to fulfill the 
aforementioned within 5 days of notifying you of the notification, in order to 
satisfy the aforementioned claim.
Director of the case / Al-Murr Ahmed Abdullah Khamis Al-Murr

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 02/ 03/ 2021  Issue No : 13178
Dubai Real Estate Court of First Instance
Verdict declaration through publication

In Case No. 18/2020/294 Real Estate Summary
Case Subject:A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 823,557), the charges, 
the expenses, the attorney's fees and interest of 12 % from the claim until the full payment and 
to the order urgent execution of the verdict with no bail.
Service Applicant: Real Estate Investment Public Company - Capacity in the case: Plaintiff
Represented by: Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matroushi -Capacity in the 
case: Attorney
Party to be notified: 1 - Mohammed Mobien - Capacity in the case: Defendant, 

Unknown place of residence
Service Subject:We notify you that the court judged in its hearing held on 20-07-2020 in the 
above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Company. The court judged, 
in absentia,ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 723,557 (Seven 
Hundred and Twenty Three Thousand Five Hundred and Fifty Seven Dirhams) and the interest 
of 9 % per annum from 25-05-2020 until the full payment and ordering him to pay the charges, 
the expenses and five hundred Dirhams as attorney's fees and the court rejected other claims.
A verdict was issued in the presence of the defendant and may be appealed within thirty days 
from the day following publishing this declaration. 
The verdict was issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed 
Al Maktoum, Ruler of Dubai, and was recited in public.
Head of Department / Noura Nohammed Al Hammadi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 02/ 03/ 2021  Issue No : 13178
Real Estate Summary 46/2021/18

Details of service by publication
To the defendant:1-Taher Jebracil Babapour Kalkoran,Unknown place of residence
Whereas the plaintiff:  Star Group Real Estate LLC
Filed the case against you which subject is a claim to issue a verdict that the agreement 
entered between the plaintiff and the defendant which commences on 01-01-2020 until 
31-05-2035 regarding Villa No H 37 in Emirates Hills Area Street No. 3 in Al Thanya 
Fourth Dubai against the amount paid by the plaintiff to the defendant of Five Million 
Dirhams is correct and valid, to address Lands and Properties Department and Real 
Estate Regulatory Authority to register the interest of the plaintiff regarding the property 
under the agreement, all the consequences of the verdict confirming the right of the 
plaintiff to make use of the property under this agreement and paying the charges, the 
expenses and the attorney's fees.
The hearing of Sunday 07-03-2021 at 08:30 AM was determined for the same on the 
online court hearing. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal 
attomey and to submit the memos or documents you have to the court at least three 
days by the hearing. 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 02/ 03/ 2021  Issue No : 13178
In the case No. 11/ 2021/22 Partial Civil

Subject of the case: First:Obligating the defendants to pay jointly to the claimant an amount 
of 102,000 AED plus the legal interest by 12% as compensation for the material and moral 
damages resulting from the harmful act by the defendants from the date of submitting 
the statement of civil claim before the District Court on 24/ 2/ 2020 till full payment. 
Second:Obligating the defendants to pay the fees, expenses and attorney's fees 
Notification requested by: Amir Abdul Ghafoor Jalal Al-Zay - Capacity in the case : Claimant
Party to be served:1- Fang Zhang - Capacity in the case Defendant
2- Jones Howie - Capacity in the case Defendant
Notification subject:The claimant filed a case against you, the subject of which is 
first:Obligating the defendants to pay jointly to the claimant an amount of 102,000 AED 
plus the legal interest by 12% as compensation for the material and moral damages resulting 
from the harmful act by the defendants from the date of submitting the statement of civil 
claimbefore the District Court on 24/2/ 2020 till full payment , Second: Obligating the 
defendants to pay the fees, expenses and attorney’s fees
 A hearing on Monday 8/3/ 2021 at 08:30 am is scheduled at the remote courtroom BUILDING 
DESC &. Therefore, you are summoned to appear, or your legal representative;and you 
should submit your memos or documents to the court 3 days at least before the hearing.
Case Manager/ Al-Murr Ahmed Abdullah Khamis Al-Murr

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  مار�س 2021 العدد 13178
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عربي ودويل

اأكرث من  اأح��داث تيان امنني قبل  عملية طرد لل�سحافيني الأجانب منذ 
الأمريكية  الإع���ام  و�سائل  ملرا�سلي  ت�سدر  ال�سني  تعد  ومل  ع��ام��ا«.   30

بطاقات �سحافية وهي �سرورية للعمل يف هذا البلد الآ�سيوي.
اإجراءات  تطبيق  يف   2020 العام  يف  ال�سينية  ال�سلطات  ا�ستمرت  كذلك, 

عقابية �سد ال�سحافيني الذين ل تكون را�سية عن تغطيتهم الإعامية.
ب�13  البطاقات ال�سحافية اخلا�سة  اإىل ذلك, مت تقلي�س مدة  والإ�سافة 
عادة.  واح���دة  ب�سنة  مقارنة  اأق���ل,  اأو  اأ�سهر  �ستة  اإىل  الأق���ل  على  مرا�سا 
بي  “بي  وه��ي��ئ��ة  تاميز”  “نيويورك  امل��ع��ن��ي��ة  الإع�����ام  و���س��ائ��ل  ب��ني  وم���ن 
متار�س  الباد  ف��اإن  كذلك,  اأمرييكا«.  اأوف  و”فوي�س  و”لوموند”  �سي” 
اإعام دولية.  ال�سينيني يف و�سائل  العاملني  ال�سغط: �سد  اآخر من  نوعا 
ال�سغوط خال العام املا�سي مع تهديدات بعدم جتديد  “تزايدت”  وقد 

ت�ساريح العمل.

•• بكني-اأفب

العام  يف  كبري  حد  اإىل  ال�سني  يف  الأجنبية  الإع���ام  و�سائل  و�سع  تدهور 
 18 اأف��ادت جمعية مهنية متخ�س�سة الثنني, مع طرد  2020, وفق ما 
مرا�سا وفر�س �سغوط متزايدة واإ�سدار عدد قليل من التاأ�سريات بحجة 
انت�سار وباء كوفيد-19. وقال نادي املرا�سلني الأجانب يف ال�سن يف تقريره 
اأن ظروف  واح��د  يعلن مرا�سل  التوايل, مل  على  الثالثة  “لل�سنة  ال�سنوي 
عمله قد حت�سنت«. وطردت ال�سني اأكرث من 18 �سحافيا اأجنبيا يعملون يف 
�سحف يومية اأمريكية مثل “نيويورك تاميز” و”وول �سرتيت جورنال” 
اإجراء  2020. وهذه اخلطوة تعد مبثابة  العام  يف  و”وا�سنطن بو�ست”, 
ال�سينيني  املرا�سلني  اأج��رت ع�سرات  التي  املتحدة  الوليات  انتقامي �سد 
“اأكر  اأنها  على مغادرة الأرا�سي الأمريكية العام املا�سي. واأو�سح النادي 

تفاو�س  ورق��ة  اليمن  ت�ستخدم  متهورة  اإيرانية 
على  اخلطرية  للتبعات  اعتباٍر  اأي  دون  �سيا�سية 

حياة املدنيني. 
امل�سئولية  تتحمل  احل��وث��ي  جماعة  اأن  واأ���س��اف 
حٍد  اإىل  اليمن  يف  الإن�ساين  الو�سع  تدهور  عن 

يقرتب بال�سكان من املجاعة.
واأع����رب الأم���ني ال��ع��ام ع��ن ك��ام��ل الت�سامن مع 
عن  للدفاع  تتخذها  التي  الإج���راءات  يف  اململكة 
قدرتها  يف  ثقته  موؤكداً  �سكانها,  و�سامة  اأمنها 
�سد  الإره��اب��ي��ة  الهجمات  ل��ه��ذه  الت�سدي  على 

املدنيني.

•• القاهرة-وكاالت

اأدان الأمني العام جلامعة الدول العربية اأحمد 
امليل�سيا  ت�سعيد  ال��ع��ب��ارات  ب��اأ���س��د  ال��غ��ي��ط,  اأب���و 
العا�سمة  ا���س��ت��ه��داف  ذل����ك  يف  مب���ا  احل���وث���ي���ة, 
ب�ساروخ  املا�سي  ال�سبت  يوم  الريا�س  ال�سعودية 
ال�سعودية يف اعرتا�سه  بالي�ستي جنحت القوات 

وتدمريه.
اأن ت�سعيد  الإث��ن��ني,   , بيان  الغيط يف  اأب��و  واأك���د 
ال�سهر  مطلع  منذ  م���اأرب  �سد  احل��وث��ي  جماعة 
اأجندة  اإط���ار  يف  ول��اأ���س��ف,  حتماً  ي��اأت��ي,  املا�سي 

تقرير: تدهور و�سع االإعالم االأجنبي يف ال�سني اأبو الغيط: الت�سعيد احلوثي جزء من اأجندة اإيرانية

•• رانغون-اأفب

البورمية  ال��زع��ي��م��ة  اإىل  وج��ه��ت 
اأونغ �سان �سو ت�سي التي  املخلوعة 
قانون  ب��ان��ت��ه��اك  ق�سائيا  ت��اح��ق 
متعلق بالت�سالت وخرق التدابري 
ال�سحية ملكافحة فريو�س كورونا, 
فيما  الث��ن��ني  ج��دي��دت��ني  تهمتني 
غداة  ال��ب��اد  يف  ال��ت��وت��ر  يت�ساعد 
التظاهرات دموية منذ  اأي��ام  اأكرث 
�سباط  م���ن  الأول  يف  الن����ق����اب 

فراير.
وب���ات���ت ���س��و ت�����س��ي احل���ائ���زة نوبل 
بتهمة  اأي�����س��ا  م��اح��ق��ة  ال�����س��ام 
بالت�سالت  قانون متعلق  انتهاك 
ا�سطرابات  ع��ل��ى  و”التحري�س 
عامة” كما اأو�سحت املحامية ناي 
تو لوكالة فران�س بر�س بعد جل�سة 
املتهمة  ح�سرتها  التي  ال�ستماع 

عر تقنية الفيديو.
الأ�سا�س  يف  ت�����س��ي  ���س��و  وت����واج����ه 
تهمتني اإحداهما امتاكها اأجهزة 
يف  م�سجلة  غ��ري  ل�سلكية  ات�سال 
اإق��ام��ت��ه��ا وال��ث��ان��ي��ة خلرقها  م��ق��ر 
اح��ت��واء ف��ريو���س كورونا,  ت��داب��ري 
ي��ع��ت��ره��ا مراقبون  اأ���س��ب��اب  وه���ي 

دوليون مبالغ بها.
ق����ال حم��ام��ي��ه��ا خ���ني م���اون���غ زاو 
الوىل  للمرة  موكلته  راأى  ال��ذي 
منذ احتجازها عن طريق الفيديو 
بعد.  مبقابلتها  ل��ه  ي�سمح  مل  اإن��ه 
ال�ستماع  جل�سة  عقد  املقرر  ومن 

املقبلة يف 15 اآذار مار�س.

الت���ه���ام اجلديدة  وت���اأت���ي لئ��ح��ة 
اأنحاء  ق��م��ع دم����وي يف  ي���وم  غ����داة 

الباد.
على  ����س���خ�������س���ا   18 ق����ت����ل  ف����ق����د 
الق����ل ي���وم الأح������د, وف��ق��ا لاأمم 
املتحدة التي ا�ستندت يف ذلك اإىل 

“معلومات موثوقة«.
من  بر�س  فران�س  وكالة  ومتكنت 
من  اأ�سخا�س  ع�سرة  مقتل  تاأكيد 
م�سدر م�ستقل حتى هذه اللحظة, 
لكن بع�س التقارير اأ�سارت اإىل اأن 
عدد القتلى اأكر من الذي اأعلنته 

الأمم املتحدة.
املتظاهرون  ع���اد  اخل����وف,  ورغ����م 
التوتر  فيما  الثنني  ال�سوارع  اإىل 

يت�ساعد.
ال�سيئ  “اإن�سني”  ���س��ج��ن  وق����رب 
قوات  اأطلقت  رانغون,  يف  ال�سمعة 
متظاهرين  ع��ل��ى  ال���ن���ار  الأم������ن 
عمليات  على  لاحتجاج  جتمعوا 
التوقيف الكثرية يف اليوم ال�سابق, 
ع��ل��ى و�سائل  م��ب��ا���س��ر  ل��ب��ث  وف��ق��ا 

التوا�سل الجتماعي.
ومل يت�سّن يف هذه املرحلة معرفة 
اإذا كانت الطلقات ذخرية حية  ما 
املتظاهرون  وك����ان  م��ط��اط��ي��ة.  اأم 

يهتفون “نحن مّتحدون«.
عا�سمة  م���ن  اأخ�����رى  اأج������زاء  ويف 
بع�س  ن�سب  القت�سادية,  ب��ورم��ا 
املتظاهرين حواجز موقتة باألواح 
خيزران  وق�سب  واأرائ����ك  خ�سبية 

حلماية اأنف�سهم.
اأن  حملية  اإع���ام  و�سيلة  وذك���رت 

“اإجراءات  اأن  م��ن  الأح���د  ح���ّذرت 
“احل�سود  �سد  �ستتخذ”  �سارمة 

اخلارجة عن القانون«.
و�سقط نحو 30 قتيا يف �سفوف 
املتظاهرين منذ انقاب الول من 
�سباط/فراير, وفقا ملنظمة غري 
حكومية تقدم امل�ساعدة للمعتقلني 
باأن  اأف��اد اجلي�س  ال�سيا�سيني, كما 
�سرطيا لقي حتفه اأثناء حماولته 

تفريق اأحد التجمعات.
ال�سرطة  ا����س���ت���خ���دام  اأث�������ار  وق�����د 
اأ����س���ل���ح���ة ف���ت���اك���ة �سد  واجل���ي�������س 
موجة  ال�����س��ل��م��ي��ني  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
ج�������دي�������دة م�������ن الح�����ت�����ج�����اج�����ات 

الدولية.
الأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ودان 
اأنتوين بلينكن على تويرت “العنف 

الفظيع لقوات الأمن البورمية«.
العام  الأم�����ني  دان  ج��ان��ب��ه,  وم���ن 
لاأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س 
فيه  ج��اء  بيان  بورما يف  القمع يف 
�سد  الفتاكة  القوة  “ا�ستخدام  اأن 
مقبول  غري  �سلميني  متظاهرين 

وكذلك التوقيفات الع�سوائية«.
وك����ان ���س��ف��ري ب���ورم���ا ل����دى الأمم 
امل��ت��ح��دة ك��ي��او م��و ت���ون ان�����س��ق عن 
ال�����س��ل��ط��ة ق��ب��ل اأي�����ام ق��ل��ي��ل��ة ودع���ا 
الع�سكري”  النقاب  “اإنهاء  اإىل 
ال�سعب”.  اإىل  ال�سلطة  و”اإعادة 
الع�سكرية  املجموعة  اأقالته  وق��د 

من من�سبه.
الدولية  الح���ت���ج���اج���ات  اأن  اإل 
واإعان الوليات املتحدة والحتاد 

ال�سرطة اأطلقت الر�سا�س املطاط 
ما  احل�����س��ود,  لتفريق  يف حم��اول��ة 

اأدى اإىل اإ�سابة البع�س بجروح.
التعبئة  م���ن  ���س��ه��ر  ق���راب���ة  وب���ع���د 
املوؤيدة للدميوقراطية من خال 
ع�سيان  وحملة  يومية  تظاهرات 

البورمي  “اجلي�س  ف��ي�����س��ب��وك 
منظمة اإرهابية«.

ا�ستف�سار  ع��ل��ى  اجل��ي�����س  ي���رد  ومل 
وك���ال���ة ف��ران�����س ب��ر���س ح���ول هذه 

املعلومات.
الإع�����ام احلكومية  و���س��ائ��ل  ل��ك��ن 

ال�سلطات  ف��ع��ل  رد  ك����ان  م�����دين, 
دمويا خ�سو�سا الأحد.

داوي  يف  متظاهرين  ث��اث��ة  قتل 
ا�ستهدافهم  بعد  الباد  جنوب  يف 
بح�سب اأحد  ب�”الذخرية احلية”, 

امل�سعفني.

البلدة  ����س���وارع  اإىل  ���س��ك��ان  ون����زل 
لو�سع  الث��ن��ني  �سباح  ال�ساحلية 
اأمام  �سموع  واإ�ساءة  حمراء  اأزه��ار 

�سور ال�سحايا.
ثينزار  ال����ب����ارز  ال��ن��ا���س��ط  وك���ت���ب 
����س���ون���ل���ي ي�����ي ع����ل����ى ح�������س���اب���ه يف 

الأوروب��ي عقوبات, مل تنجح حتى 
الآن يف التاأثري على اجلي�س.

توم  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ق��رر  وق����ال 
ت�سّعد  اأن  ال����دول  “على  اأن�����دروز 
الإدانة مو�سع  ا�ستجابتها. كلمات 
ترحيب لكنها غري كافية” م�سيفا 
التدابري  قائمة من  �سيعر�س  اأن��ه 

الثنني على جمل�س الأمن.
التوقيفات.  م���وج���ة  وت���ت���وا����س���ل 
اأكرث  توقيف  الن��ق��اب, مت  فمنذ 
توجيه  اأو  ���س��خ�����س   1100 م���ن 
تهم اإليهم اأو اإ�سدار اأحكام عليهم, 

وفقا للمنظمة.
حكومية  اإع�����ام  و���س��ي��ل��ة  وذك�����رت 
571 �سخ�سا يوم  اأن��ه مت توقيف 

الأحد وحده.
كذلك اأوقف عدد من ال�سحافيني 
يف الأيام الأخرية من بينهم م�سور 

من وكالة “اأ�سو�سييتد بر�س«.
وت�������س���ه���دت ال�����ب�����اد م����وج����ة من 
ع�سيان  وح��م��ل��ة  الح���ت���ج���اج���ات 
م��دين منذ الن��ق��اب ال��ذي اأطاح 
اأونغ �سان �سو ت�سي احلائزة جائزة 

نوبل لل�سام العام 1991.
بقمع  ق������ام  ق�����د  اجل���ي�������س  وك��������ان 
التي  ال�����س��ع��ب��ي��ة  الح����ت����ج����اج����ات 
 1988 ال����ع����ام����ني  يف  خ����رج����ت 

و2007.
اجلي�س  ل�سلطة  الباد  وخ�سعت 
قرابة ن�سف قرن منذ ا�ستقالها 
يف العام 1948, وو�سع النقاب 
الدميوقراطي  ل��ان��ت��ق��ال  ح����دا 
لل�سلطة الذي ا�ستمر 10 �سنوات.

توجيه �تهامني جديدين �إىل �أونغ �صان �صو ت�صي 

التظاهرات م�ستمرة وت�ساعد التوتر يف اأنحاء بورما 

   ��صتهر رئي�س �لوزر�ء �الأ�صرت�يل 
�صكوت موري�صون مبهار�ته يف بناء 
�ــصــرديــات �إعــالمــيــة قــويــة, كما 
مر��صلة  رمييكي�س,  �إميــي  تقول 
�لغارديان.  ل�صحيفة  كانرب�  يف 
ق�صة  فرب�ير,  منت�صف  منذ  لكن 
�صكرترية  �دعــت  خربته.  هــّزت 
�صحفية برملانية �صابقة بريتاين 
هيغينز, �أنها تعر�صت لالغت�صاب 
وزير  مكتب  يف  لها  زميل  قبل  من 

�لدفاع يف مار�س 2019.

•• الفجر–خريةال�صيباين

�غت�صاب يف �لربملان �الأ�صرت�يل:

رئي�ش الوزراء يف ورطة ات�سالية...!
   ليلة الغت�ساب, عرث اأحد اأفراد 
الأمن يف مكتب الوزير على ال�سابة 
ن�سف عارية وخائفة. و�سرعان ما 
“ت�سوية  ال��������وزارة  م��ك��ت��ب  ح�����اول 
الدعم  وق������دم  داخلياً”,  الأم�������ر 
بالنتخابات  تذكريها  مع  لل�سابة 
املقبلة. واأكدت ال�سابة اأن روؤ�ساءها 
دعوها بعد ذلك اإىل اجتماع ل�سرح 
ظروف الغت�ساب يف نف�س املكتب 

الذي ارتكبت فيه احلادثة. 
اأن���ه عليها الخ��ت��ي��ار بني  و���س��ع��رت 
بها”  ح��ل��م��ت  ال���ت���ي  “الوظيفة 

والإجراءات القانونية.
   اختارت بريتاين هيغينز وظيفتها 
 ,2021 ع��ام  مطلع  يف  لكن  اأوًل. 
اأث��������ارت �����س����ورة ح��اج��ت��ه��ا مل���غ���ادرة 

الرملان: �سورة رئي�س الوزراء اإىل 
جانب حماٍم متخ�س�س يف الدفاع 
ع��ن ���س��ح��اي��ا ال��ع��ن��ف اجل��ن�����س��ي. يف 
ف���راي���ر, ا���س��ت��ق��ال��ت واجت���ه���ت اإىل 

و�سائل الإعام وال�سرطة.
الأخ����������رية, كرث  الأ����س���اب���ي���ع     يف 
“من عرف  امل��ن��اق�����س��ات:  ���س��وؤال يف 
�سحفية  ت�����س��رح  ومتى؟”,  م����اذا 
ال���وزراء  ي��وؤك��د رئي�س  اجل���اردي���ان. 
الوقت  ن��ف�����س  يف  اإب���اغ���ه  مت  اأن�����ه 

تقريًبا مع عامة النا�س. ومع ذلك, 
يف ال���رمل���ان, ك���ان ال��ك��ث��ريون على 
الدفاع  وزي���ر  مكتب  رئي�س  ع��ل��م: 
اأوائ��ل الذين مت اإباغهم  كان من 
ال���رمل���ان, واإدارة  اأم���ن  م��ن ط���رف 
ولكن  ع��ل��م,  على  الب�سرية  امل����وارد 

ا بع�س زماء ال�سابة. اأي�سً
�سعبة  الت�������س���ال���ي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ة     
الوزراء,  رئي�س  على  خا�س  ب�سكل 
حماولته  جميع  كن�س  مت  ال���ذي 

ل���س��ت��ب��ع��اد امل���و����س���وع, واح�����دة تلو 
ت��ذّرع يف البداية ب�سرّية  الأخ��رى. 
ال�سرطة  ان  ال  ال�سرطة,  حتقيق 
ا�ستبعدت هذا اخليار,  الأ�سرتالية 
ال��ت��ح��ق��ي��ق يف ذلك  ف��ت��ح  ي��ت��م  ومل 

الوقت. 
بحماية  ال������ت������ذرع  ح���������اول  ك����م����ا 
خ�سو�سية ال�سابة, لكنها اأو�سحت 
مرات عديدة يف و�سائل الإعام اأن 

هذا مل يكن �سرورًيا.

رئي�س  ارت���ك���ب  خ��ط��اب��ات��ه,  ويف     
ال���������وزراء ال���ك���ث���ري م����ن الأخ����ط����اء 
ال��ف��ادح��ة: اأو����س���ح اأن���ه اح��ت��اج اإىل 
الق�سة”,  ل���ه  ح  “لتو�سّ زوج���ت���ه 
“وجدت  هيغينغز  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
نف�سها يف و�سع يف�سي اإىل ذلك”, 
الأمر الذي تعر�س لنتقادات على 
الفور. واق��رتح اإج��راء العديد من 
ال���درا����س���ات ال���س��ت��ق�����س��ائ��ي��ة حول 
اأن  غري  الرملانيني,  عمل  ظ��روف 

داخلًيا,  تتم  ال���س��ت��ط��اع��ات  ه��ذه 
وي�سك الكثريون يف م�سداقيتها.

الوزراء  رئي�س  فتئ  م��ا  منذئذ,     
ي�سري على خيط رفيع, بعد اأن ذكر 
مرة   42 “الحرتام”  م�سطلح 
العاملي  اليوم  قبل  األقاه  يف خطاب 
للمراأة يف 8 مار�س, ول ينتظر اأن 

تكون الأمور اأ�سهل بالن�سبة له. 
ب��ري��ت��اين هيغينز,  ���س��ه��ادة  ب��ع��د     
رئي�س  اإىل  ر���س��ال��ة  ام����راأة  اأر���س��ل��ت 
الغت�ساب  ف��ي��ه��ا  ت�����س��رد  ال������وزراء 
ال������ذي ت���زع���م اأن����ه����ا ت��ع��ر���س��ت له 
ا,  اأي�سً ال���رمل���ان  يف   ,1986 ع���ام 
اأنها لي�ست ال�سحية  وحيث تدعي 

الوحيدة.
عن �صالت �ف �ر

 رئي�ش املجل�ش االأوروبي
 يدعو اإىل احلوار يف جورجيا 

•• تبلي�صي-اأفب

دعا رئي�س املجل�س الأوروبي �سارل مي�سال 
اجلورجية  وال�سلطات  املعار�سة  الإثنني 
اىل بذل كل اجلهود “حللحلة الو�سع” 
فيما يغرق هذا البلد الواقع يف القوقاز 

منذ اأ�سهر يف اأزمة �سيا�سية كرى.
تبلي�سي خ��ال موؤمتر �سحايف  وق��ال يف 
م�������س���رتك م����ع ال���رئ���ي�������س���ة اجل���ورج���ي���ة 
“الحتاد  اإن  زوراب��ي�����س��ف��ي��ل��ي  ���س��ال��وم��ي 
الأوروبي يدعو كل الأطراف اىل تكثيف 
واللتقاء  ال��و���س��ع  حل��ل��ح��ل��ة  ج��ه��وده��م 

لإيجاد اأر�سية تفاهم«.
زيارته  ك���ان���ت  ال�����ذي  م��ي�����س��ال  واأ�����س����اف 
الأزم���ة  ت��ف��اق��م  ق��ب��ل  جل��ورج��ي��ا مرتقبة 
اأن  املا�سي  الأ�سبوع  الباد  يف  ال�سيا�سية 
بروك�سل “قلقة” ازاء “الزمة املتفاقمة 

يف جورجيا«.
وجورجيا غارقة يف اأزمة منذ النتخابات 
الت�سريعية يف ت�سرين الأول اكتوبر التي 
ف��از فيها احل��زب احل��اك��م ب��ف��ارق طفيف 
عمليات  بح�سول  ن���ددت  املعار�سة  لكن 

تزوير. والثاثاء املا�سي, اأدى اعتقال اأحد �سخ�سيات املعار�سة, نيكا ميليا, 
اىل �سل�سلة جديدة من التظاهرات �سد احلكومة.

“اعمال  بتنظيم  املتهم  ميليا  بتوقيف  جلورجيا  الغربيون  احللفاء  ون��دد 
عنف جماعية” خال تظاهرات العام 2019.

ال�سيا�سيني  الأط����راف  ب��ني  “حوار  اىل  ���س��ارل مي�سال  دع��ا  الث��ن��ني,  وي��وم 
واملعار�سة واحلكومة” موؤكدا ان “نظاما ق�سائيا فعال وم�ستقا هو اأمر 

�سروري لتعميق ال�سراكة بني جورجيا والحتاد الوروبي«.
مو�سكو  و���س��اي��ة  جت����اوزت  ال�����س��اب��ق��ة,  ال�سوفياتية  اجل��م��ه��وري��ة  وج��ورج��ي��ا 
وت��ق��ارب��ت م��ع الحت���اد الوروب����ي وح��ل��ف �سمال الأطل�سي ال���ذي ت��رغ��ب يف 
هذه  لبلوغ  الطريق  ان  رغ��م  الطويل,  امل��دى  على  �سفوفه  اىل  الن�سمام 

املرحلة ل يزال طويا جدا.

رئي�س الوزراء الأ�سرتايل يف ورطةتركت بريتاين هيغينز وظيفتها يف وقت �سابق من هذا العام

ِحيل �أردوغان ال تقنع ال بايدن وال بلينكن

�سحيفة اأمريكية: تركيا جمربة على االختيار بني ال�سرق والغرب
•• وا�صنطن-وكاالت

تركيا  اأن  �سا�سونيان  ه��اروت  كوريري”  “كاليفورنيا  �سحيفة  حترير  رئي�س  راأى 
جُمرة على الختيار بني ال�سرق والغرب, مع اقرتاب انهيار �سيا�سة احلبل امل�سدود 

التي ينتهجها الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان مع الطرفني.
جو  الأمريكي  الرئي�س  اأن  الأرمنية,  “ا�سباريز”  �سحيفة  يف  �سا�سونيان,  وكتب 
بايدن, منذ انتخابه يف نوفمر)ت�سرين الثاين( املا�سي, مل ُيخِف كراهيته, اإن مل 

يكن عداءه ال�سريح, للرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان.
بالقوى  ال��ت��اع��ب  يف  العثمانية  الإم���راط���وري���ة  ا�سرتاتيجية  اأردوغ�����ان  وي��ت��ب��ع 
الأوروبية املتناف�سة, من خال تبديل الأدوار وتغيري ال�سركاء, فاأعلن على �سبيل 
يف  كان منخرطاً  بينما  الفل�سطينيني,  امل�سلمني خا�سة  كل  املدافع عن  اأنه  املثال, 

�سراكة ع�سكرية مع اإ�سرائيل حتى وقت قريب.
ويف مثال اآخر, فاإن تركيا الع�سو تركيا يف حلف �سمال الأطل�سي, ت�سرتي مبليارات 
الناتو والوليات  يتوافق مع �سروط  ال��دولرات, �سواريخ رو�سية متطورة مبا ل 
�سراع  يف  ي��ت��ورط  لكنه  رو�سيا,  م��ن  اأردوغ����ان  يتقّرب  نف�سه,  ال��وق��ت  ويف  املتحدة, 

ع�سكري معها يف �سوريا وليبيا.
�سغل  التي  اأوباما,  رئا�سة  اإىل  وتركيا  املتحدة  الوليات  بني  العاقات  توتر  يعود 
�سداقة  بعد  اأوب��ام��ا  من  اأردوغ���ان  وانزعج  الرئي�س.  نائب  من�سب  بايدن  خالها 
اأولية, ومع ذلك, طور الزعيم الرتكي عاقة مميزة مع الوليات املتحدة بعد اأن 
اأ�سبح دونالد ترامب رئي�ساً. ول يزال من غري الوا�سح �سبب هذه املودة ال�سخ�سية 
الدافئة بني الرجلني, و�سواء كانت م�سالح ترامب املالية يف تركيا اأم ولعه الغريب 

بالطغاة حول العامل, فذلك اأمر ل نعرفه اأبداً. ومع ذلك, اأطلق بايدن الر�سا�سة 
“نيويورك  �سحيفة  مع   2019 الأول(  )ك��ان��ون  دي�سمر  يف  مقابلة  يف  الأوىل, 
اأن  املتحدة  الوليات  اأن على   وذك��ر  “م�ستبد”,  ب�  اأردوغ���ان  فيها  و�سف  تاميز”, 
اأردوغ��ان وهزميته.  على مواجهة  ق��ادرة  “لتكون  الرتكية  املعار�سة  زعماء  تدعم 

لي�س عن طريق النقاب , ولكن عر العملية النتخابية«.
اأما املوقف املحرج التايل, فكان عندما هناأ اأردوغان بايدن بعد اأيام من انتخابات 
بايدن  يت�سل  اأ���س��ه��ر, مل  اأرب��ع��ة  م���رور  وب��ع��د  امل��ا���س��ي,  ال��ث��اين(  )ت�سرين  نوفمر 
باأردوغان رغم ات�ساله بالعديد من قادة العامل الآخرين. ويبدو اأن اأردوغان ي�سعر 

باإهانة �سديدة من هذا الزدراء الدبلوما�سي.
وبدا اأول موؤ�سر على �سيا�سة اإدارة بايدن املت�سددة جتاه تركيا وا�سحاً يف 19 يناير 
)كانون الثاين( 2021, ففي جل�سة للجنة العاقات اخلارجية يف جمل�س ال�سيوخ 
لتعيني اأنتوين بلينكني وزيراً للخارجية, و�سف بلينكن يومها تركيا ب� “ما ي�سمى 

بال�سريك ال�سرتاتيجي” واأثار احتمال فر�س املزيد من العقوبات على تركيا.
بلينكني  انتقادات  تاأكيد  �سوليفان  الأمريكي جيك  القومي  الأمن  واأعاد م�ست�سار 
لرتكيا, وو�سف اأنقرة ب� “حليف من نواح كثرية ... ل تت�سّرف مثل حليف, وهذا 

حتد كبري للغاية عندنا«. ويف 5 فراير )�سباط( 2021, اأكد البنتاغون اأن اإدارة 
بايدن ل تنوي رفع العقوبات عن تركيا ل�سرائها ال�سواريخ الرو�سية.

اأوائل  يف  �سويلو,  �سليمان  الرتكي  الداخلية  وزي��ر  ك��رر  عندما  بلة,  الطني  وزاد 
الن��ق��اب الرتكي  املتحدة كانت وراء  ال��ولي��ات  ب��اأن  الدع����اء   �سباط )ف��راي��ر(, 
توبيخاً  براي�س  نيد  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدث  واأ�سدر   .2016 يف  الفا�سل 
“كاذبة متاما. وتتعار�س مع مكانة تركيا  ب�  ح��اداً, وا�سفاً مزاعم الوزير الرتكي 

احلليف يف الناتو وال�سريك ال�سرتاتيجي للوليات املتحدة«.
اإىل  تركيا  الأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  دع��ت   ,2021 )���س��ب��اط(  ف��راي��ر   10 يف 
كافال  ال��رتك��ي عثمان  والنا�سط احلقوقي  الأع��م��ال  رج��ل  ع��ن  ال��ف��وري  الإف����راج 
الإطاحة  زوراً مبحاولة  اتهامه  بعد  اإدان���ة,  دون  اأع��وام   3 اأك��رث من  املحتجز منذ 

باحلكومة الرتكية يف النقاب الفا�سل.
الأوروبية  املحكمة  حلكم  المتثال  على  تركيا  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  وحثت 

حلقوق الإن�سان يف اأواخر 2019 القا�سي باإطاق �سراح كافال.
 1 يف  الأم��ري��ك��ي��ة.  العقوبات  على  للتحايل  طريقة  اإي��ج��اد  حت��اول  تركيا  ت��زال  ل 
�سركة  فراير)�سباط( 2021, تعاقدت رت اأنقرة مع �سركة “ارنولد اند بورتر”, 

ال�سغط الأمريكية الكرى يف وا�سنطن, حلل النزاع مع احلكومة الأمريكية حول 
 SSTEK Defense Industry« �سركة  مع  العقد  ووقع  الرو�سية.  ال�سواريخ 
Technologies«, يف اأنقرة, اململوكة لرئا�سة ال�سناعات الدفاعية الرتكية , وهي 

هيئة ال�سناعات الدفاعية الرئي�سية يف اأنقرة.
�ستة  مل��دة  “اأرنولد وبورتر”  ل�  األ��ف دولر   750 دف��ع  SSTEK« على   « وواف��ق��ت 
اأ�سهر مقابل ح�سول تركيا على “امل�سورة ال�سرتاتيجية والتوا�سل” مع ال�سلطات 
الأمريكية. مما ل �سك فيه اأن تركيا لن تكون قادرة على حل النزاع على ال�سواريخ 
 ,SSTEK العقد مع   اأن  املثري لاهتمام,  امل�ستاأجر. ومن  اللوبي  الرو�سية  عر 
“اإذا مل  حول النتيجة.  اأو �سمانات”  اأي وعود  ل تقدم  ذكر اأن”اأرنولد وبورتر” 
ت�سل امل�ساألة اإىل نتيجة ناجحة, لأي �سبب من الأ�سباب, تظل »SSTEK« م�سوؤولة 
هذه  ���س��روط  مبوجب  ال�سركة  تتقا�ساها  التي  وامل��دف��وع��ات  ال��ر���س��وم  جميع  ع��ن 

التفاقية«.
وُي�سار اإىل اأنه يف الوقت الذي يقرتب فيه القت�ساد الرتكي من النهيار, وبينما 
يعاين ال�سعب الرتكي من �سائقة مالية �سديدة, يهدر اأردوغان 750 األف دولر 

من اأموال دافعي ال�سرائب الأتراك, على جماعات �سغط غري جمدية.
وختم �سا�سنيان قائًا: “يبقى اأن نرى اإذا كانت مهارات تركيا يف امل�سي على احلبل 
العقوبات  من  والإف���ات  الرو�سية,  ال�سواريخ  على  احلفاظ  يف  �ستنجح  امل�سدود 
عليها  ف�سيتعني  ال�����س��واري��خ,  م��ن  التخل�س  على  تركيا  اأُج����رت  اإذا  الأم��ري��ك��ي��ة. 
مواجهة عواقب كبرية لتدهور عاقاتها مع رو�سيا. �سيكون على تركيا بعد ذلك 
اأن تختار اإما ال�سرق واإما الغرب. ولن تكون قادرة على خداع اجلانبني بعد الآن. 

يتمتع بايدن وبلينكني بخرة كبرية بحيث ل ميكنهما الوقوع يف حيل اأردوغان«.
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بلومرغ  ووكالة  الأمريكية  هوبكنز  جونز  جلامعة  بيانات  اأظهرت 
لاأنباء الإثنني, توزيع 3.61 مايني جرعة من اللقاحات امل�سادة 

لفريو�س كورونا, حتى الآن يف اإ�سبانيا.
وت�سري البيانات املعلنة الإثنني اإىل اأن معدل التطعيم يف الباد, بلغ 

133925 جرعة يف اليوم.
وبهذا املعدل, �سي�ستغرق الأمر 1.5 عام لتطعيم %75 من ال�سكان 

بجرعتني من اللقاح. 
على �سعيد مت�سل, و�سل اإجمايل الإ�سابات بفريو�س كورونا امل�ستجد 

يف اإ�سبانيا اإىل 3.19 مايني اإ�سابة, والوفيات اإىل 69142.

قال م�سوؤولون حمليون اإن مهاجمني ي�ستبه باأنهم مت�سددون قتلوا 
ت�سعة مدنيني يف ثاث قرى بو�سط مايل يف وقت متاأخر من م�ساء 
الأحد. واأ�ساف امل�سوؤولون اأن جمموعتني خمتلفتني من املهاجمني, 
الذين كانوا ي�ستقلون عربات دفع رباعي وم�سلحني مبدافع ر�سا�سة, 
عرقية  تقطنها  التي  ودجامناتي  و�سيميكاندا  جوري  قرى  هاجمتا 
والعنف  املت�سددين  عنف  اج��ت��اح��ه  ال���ذي  موبتي  اإق��ل��ي��م  يف  دوج���ون 
العرقي خال �سنوات القليلة املا�سية. واألقى مولي جيندو, رئي�س 
على  بامل�سوؤولية  و�سيميكاندا,  ج��وري  م��ن  القريبة  بانكا�س  بلدية 
موقع  على  هجومني  يف  اأ�سخا�س  ثمانية  قتلوا  ال��ذي��ن  امل�سلحني 
ع�سكري وقاعدة لقوات الأمن يوم اخلمي�س املا�سي. وت�سن جماعات 
على  لآخ��ر  ح��ني  م��ن  هجمات  وداع�����س  القاعدة  بتنظيمي  مرتبطة 
املتحدة واملدنيني  التابعة لاأمم  ال�سام  قوات الأمن وقوات حفظ 
مثل  زراع��ي��ة  جمتمعات  ب��ني  عرقيا  �سراعا  ت��وؤج��ج  كما  املنطقة  يف 

الدوجون ورعاة املا�سية من عرقية فولين.

  
وفيات  ح�سيلة  اأدن��ى  املا�سية  ال�24  ال�ساعات  خال  رو�سيا  �سجلت 
بت�سجيلها  املا�سي  نوفمر  منذ  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
333 حالة وفاة مقارنة باأم�س 379 حالة ليبلغ اإجمايل الوفيات 
الرو�سي اخلا�س مبكافحة  العمليات  . وقال مركز  86455 حالة 
الفريو�س - يف تقريره اليومي - اإن عدد ال�سابات اليومية بالفريو�س 
 24 اآخ��ر  11571 حالة خال  ب�ت�سجيلها  ارتفاعا  �سهد  رو�سيا  يف 
�ساعة, مقابل 11359 اإ�سابة يف اليوم ال�سابق لي�سل جمموعها اإىل 
اأربعة مايني و257 األفا و650 اإ�سابة ومتاثل 11277 مري�سا 
لل�سفاء ليبلغ جمموع املتعافني 3 مايني و823 األفا و74 �سخ�سا. 
و�سجلت رو�سيا يف الأ�سابيع املا�سية تراجعا تدريجيا يف وترية تف�سي 
كورونا, على خلفية ا�ستمرار حملة التطعيم املجاين وا�سعة النطاق 

. »V التي انطلقت يف دي�سمر املا�سي با�ستخدام لقاح “�سبوتنيك

       
اأّن وباء  اإغ��اث��ة بريطانية الث��ن��ني, من   ح��ّذر حتالف ي�سم وك��الت 
ه�ّسة,  دول  يف  املرّوعة”  “الإن�سانية  الأزم����ة  ي��ف��اق��م  كوفيد-19 

م�سريين  اإىل خماطر حدوث جماعة . 
وذك����رت جل��ن��ة ط����وارئ ال���ك���وارث يف ت��ق��ري��ر ح��دي��ث اأّن اأج�����زاء من 
اأفغان�ستان  تواجه  فيما  جماعة,  �سفا  على  ال�سودان  وجنوب  اليمن 
نتيجة  ذل��ك  ح��دوث  خماطر  الدميوقراطية  الكونغو   وجمهورية 

الثار القت�سادية املدمرة للوباء . 
موؤمتر  خ��ال  الث��ن��ني  امل��ت��ح��دة  الأمم  دع��ت  فيما  التحذير  وي��اأت��ي 
حدوث  ملنع  دولر  مليار   3.85 جلمع  الن��رتن��ت  على  اف��رتا���س��ي 

جماعة  وا�سعة النطاق يف اليمن . 
وتطرق تقرير اللجنة اأي�ساً اإىل ال�سومال و�سوريا وماأ�ساة الاجئني 

الروهينغا من بورما يف املخيمات يف بنغاد�س . 
وقال املدير التنفيذي للجنة �سالح �سعيد اإّن “النا�س الذين يعي�سون 
والكوارث  والعنف  ال��ن��زاع��ات  ب�سبب  باملخاطر  حمفوفة  اأم��اك��ن  يف 
 املناخية يتعاملون مع جائحة كوفيد-19 باأف�سل ما بو�سعهم, لكن 

امل�ساعب ترتاكم �سدهم .» 
واأ�ساف “الآثار املمتدة للجائحة ت�سّل القت�سادات ما يجعل الفقر 

يف العامل اأكرث فقراً .» 
وتابع “دون دعم م�ستمر �سنفقد الكثري من الأرواح, لي�س فقط جراء 

كوفيد-19 نف�سه, لكن من الآثار القت�سادية للفريو�س .» 
وجتمع اللجنة 14 وكالة اإغاثة بريطانية, من بينها ال�سليب الأحمر 

الريطاين واأوك�سفام و�سيف ذا ت�سيلدرن )اأنقذوا الطفولة(. 

عوا�صم

مدريد

مو�سكو

باماكو

لندن

جمهوريون يدعون بايدن لتجنب 
العودة اإىل االتفاق النووي 

•• وا�صنطن-وكاالت

الرئي�س جو  ال�سيوخ الأمريكي  ب��ارزون يف جمل�س  اأع�ساء جمهوريون  دعا 
بع�س  اإىل  لين�سموا  اإي���ران,  ال��ن��ووي مع  ال��ع��ودة لاتفاق  ع��دم  اإىل  بايدن 

الدميقراطيني الذين عروا عن حتفظات حول التفاق.
اأع�ساء جمهوريني مبجل�س  قال خم�سة   , لاأنباء  بلومرغ  لوكالة  ووفقا 
ال�سيوخ يف ر�سالة اإىل بايدن ن�سرت الأحد اإن اتفاق 2015 مع اإيران: “ل 
نووية  اأن�سطة  لقيود على  ويحدد ج��داول زمنية  بامل�ساكل”  يزال مهرتئاً 

اإيرانية “هي ق�سرية للغاية يف التفاق الأ�سلي وغري واقعية الآن«.
ري�س  وجيم�س  اإن��ه��وف,  جيم�س  هم  الر�سالة,  موقعي  اإن  بلومرغ  وقالت 
اجلمهوريان بلجنة القوات امل�سلحة والعاقات اخلارجية مبجل�س ال�سيوخ, 

واأع�ساء املجل�س روب بورمتان, وبات تومي, وماركو روبيو.
كامل  لعودة حمتملة للتزام  اإج��راء مباحثات  اإي��ران  بايدن على  ويعر�س 
اأن  منذ  يذكر  ملمو�س  تقدم  عن  ت�سفر  مل  خطوة  وهي  النووي,  بالتفاق 

توىل ال�سلطة يف يناير )كانون الثاين( املا�سي.
من  املتحدة  ال��ولي��ات  ترامب  دونالد  ال�سابق  الأمريكي  الرئي�س  و�سحب 

التفاق النووي يف 2018, واتبع �سيا�سة التوا�سل الوثيق مع ال�سعودية.

كيف ترد اإ�سرائيل على ا�ستهداف �سفينة يف خليج عمان

 442 برملانيا اأوروبيا يطالبون باإجراءات لوقف اال�ستيطان االإ�سرائيلي 

اإ�سرائيل متد قوة حفظ ال�سالم يف �سيناء باللقاحات مطالب فل�سطينية بلجنة حتقيق يف توزيع اللقاح 
•• القد�س-وكاالت

اإ�سرائيل �ستمد يف  اإن  قالت هيئة البث الإ�سرائيلي الإثنني, 
الأيام القليلة املقبلة قوة حفظ ال�سام الدولية املنت�سرة يف 

�سيناء ب� 2400 جرعة لقاح م�ساد لكورونا.
الوليات  م��ن  لطلب  ا�ستجابة  ال��ق��رار  اأن  الهيئة  واأ���س��اف��ت 
املتحدة. و�ستتحمل القوة الدولية تكاليف اللقاحات ونقلها 

اإىل معر نيت�سانا, ومنه اإىل القوة.
اإ���س��رائ��ي��ل واف���ق���ت ع��ل��ى ال��ط��ل��ب “بعد  وذك�����رت ال��ه��ي��ئ��ة اأن 
القومي,  الأم��ن  الدفاع وجمل�س  وزارة  داخلية يف  مناق�سات 

ب�سبب مررات �سيا�سية واأمنية لهذه اخلطوة«.
وكانت الهيئة رجحت يف الأ�سبوع املا�سي, ح�سول ما ل يقل 

عن 19 دولة على لقاحات من اإ�سرائيل.

املوظفني من خارج القطاع ال�سحي, الذي قالت احلكومة اإن كمية اللقاحات 
من  ج��رع��ات  يتلقون  وه��م  لهم  ���س��ورا  ل��ه,  خم�س�سة  عليها  ح�سلت  التي 
اللقاح. واأو�سحت املوؤ�س�سات يف بيانها اأنها اأكدت “ مرارا اأن عملية التوزيع 
اإىل البدء على وجه ال�سرعة بتخطيط دقيق  �سوف تكون معقدة, وحتتاج 
املن�سب والنفوذ  ا�ستخدام  واإ�ساءة  الوا�سطة واملح�سوبية  اإىل  جتنبا للجوء 
املذكورة؛ ما زالت  املطالبات  الرغم من  “على  يف احل�سول عليه«. وقالت 
املعلومات الواردة وامل�ساهدات ت�سري اإىل ا�ستمرار وجود حالت عديدة من 
احل�سول على اللقاح من قبل عدة جهات, متخطية بذلك مبداأ الأولوية 
يف التوزيع, واملرتبط بالطاقم ال�سحي وكبار ال�سن واملر�سى«. ومل ي�سدر 
اهلل.  رام  يف  اليوم  الأ�سبوعي  اجتماعها  تعقد  التي  احلكومة  من  تعقيب 
وترى موؤ�س�سات املجتمع املدين “اأن اإدارة ملف توزيع اللقاح بهذه الطريقة 

غري املنظمة, وبغياب خطة وا�سحة ومن�سورة �سيكون له انعكا�سات �سديدة 
املعلومات  “ت�سري  بيانها  يف  وقالت  الفل�سطيني«.  املجتمع  على  اخلطورة 
الواردة وال�سهود, اأن العملية تتم يف اإطار من املح�سوبيات والعاقات التي 
الكرتاث  دون  العامة,  امل�سلحة  على ح�ساب  اخلا�سة  امل�سلحة  اإىل  ت�سعى 
الفل�سطينية  الطبية  بالطواقم  يحيط  ال��ذي  اخلطري  الوبائي  بالواقع 
لوزارة  “الإيعاز  اإىل  احلكومة  رئي�س  البيان  ودعا  ال�سن«.  وكبار  واملر�سى 
ال�سحة بن�سر قائمة باأ�سماء ال�سخا�س الذين تلقوا اللقاح, واأماكن عملهم 

تعزيزا ملبداأ ال�سفافية«.
بفريو�س  امل�سابني  ع��دد  اإجمايل  ب��اأن  ال�سحة  وزارة  بيانات  قاعدة  وتفيد 
اآذار املا�سي بلغ 210659, تعافى  كورونا منذ ظهور اجلائحة يف مار�س 

منهم 189945 وتويف 2275.

•• راماهلل-رويرتز

احلكومة  رئي�س  الث��ن��ني  الفل�سطيني  امل��دين  املجتمع  موؤ�س�سات  طالبت 
بت�سكيل جلنة حتقيق للنظر يف عملية توزيع لقاح كورونا. وقالت �سبكات 
النزاهة  وموؤ�س�سة  الإن�سان,  حلقوق  امل�ستقلة  والهيئة  الأهلية,  املنظمات 
املطلوب  اإن  لها  بيان  يف  الإن�����س��ان  حقوق  منظمات  وجمل�س  وال�سفافية, 
“فح�س التجاوزات التي متت اأثناء عملية توزيع الدفعة الأوىل من اللقاح 
“حما�سبة  اإىل  املوؤ�س�سات  ودعت  الفل�سطينية«.  اإىل احلكومة  التي و�سلت 
كل من تثبت اإ�ساءة ا�ستخدام موقعه مل�سلحته اخلا�سة«. واأعلنت احلكومة 
لقاحات  من  جرعة  األ��ف   12 ا�ستام  املا�سية  الفرتة  خال  الفل�سطينية 
من  ع��دد  ون�سر  رو�سيا.  م��ن  والباقي  اإ�سرائيل  م��ن   2000 منها  ك��ورون��ا 

•• القد�س-وكاالت

جتارية  �سفينة  تفجري  على  تعليقاً 
ليل  ع���م���ان  خ��ل��ي��ج  اإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة يف 
يوناه  ال�������س���ح���ايف  ك���ت���ب  اخل���م���ي�������س, 

بو�ست”  “جريوزاليم  ���س��ح��ي��ف��ة  يف  ب����وب  ج���ريمي���ي 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة, اأن ت�����س��اوؤلت ك��ث��رية ث���ارت ع��ن احتمال 
كان  واإذا  ال�����س��ي��ارات,  �سحن  �سفينة  اي����ران  ا���س��ت��ه��داف 
العرية  ال��دول��ة  ب��ني  ت��ده��ور جديد  اإىل  �سيوؤدي  ذل��ك 
خليج  يف  الغام�س  التفجري  �سبب  ولي���زال  وط��ه��ران. 
ع��م��ان جم��ه��وًل, لكن وزي���ر ال��دف��اع الإ���س��رائ��ي��ل��ي بيني 
غ��ان��ت�����س وم�����س��وؤول يف ال���دف���اع الأم��ري��ك��ي حت���دث اإىل 

رويرتز, اأ�سارا باأ�سابع التهام اإىل اإيران.
ويقول ال�سحايف اإذا كانت اإيران هي امل�سوؤولة, فما هي 
اإىل  الذي �سيرتتب عنه؟, لفتاً  الر�سالة من ذلك, ما 
للوليات  حليفة  دول  �سفن  اإي���ران,  مهاجمة  فكرة  اأن 

املتحدة, لي�ست جديدة.
فمنذ 2019, �سعدت اإيران هجماتها على �سفن الدول 
احلليفة للوليات املتحدة التي تبحر يف مياه اخلليج, 

فما اجلديد يف هجوم ناجح على �سفينة اإ�سرائيلية؟.

حماوالت �صابقة
اأن  اإي����ران �سبق  اإن  ا���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ون  م�����س��وؤول��ون  ي��ق��ول 
جربت طرقاً عديدة ملهاجمة اإ�سرائيل مادياً اأو بقدرات 
�سيرانية, اإ�سافة اإىل حماولة ا�ستهداف يهود يف اأنحاء 

العامل.
 لكن حتى الآن اأحبطت كل هذه املحاولت. والكثريون 
ن�سبوا هجوماً اإرهابياً يف الهند يف يناير)كانون الثاين( 
با�سم  ب��ال��ي��ه��ود,  ���س��رراً  تلحق  اأن  ح��اول��ت  جماعة  اإىل 

اإيران.
ومن املحتمل اأن يكون الهجوم على ال�سفينة الإ�سرائيلية 

•• القد�س-اأفب

اأوروب�����ي يف ر�سالة  ب��رمل��اين   400 اأك���رث م��ن  ط��ال��ب 
اطلعت عليها وكالة فران�س بر�س, بلدانهم بال�ستفادة 
م��ن و���س��ول ج��و ب��اي��دن اإىل ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س لوقف 
الفل�سطينية  الأرا���س��ي  يف  ال�سرائيلي  ال�ستيطان 
لل�سفة  الواقع”  الأم�����ر  ب��ح��ك��م  ب�”�سم  م��ن��ددي��ن 

الغربية.
�سيوخ يف  وع�سوا يف جمال�س  نائبا   442 وّق��ع  وق��د 
الأحد  ليل  املر�سلة  الر�سالة  ه��ذه  اأوروب��ي��ا  بلدا   20

الثنني اإىل وزارات خارجية دول اأوروبية خمتلفة.
الريطاين  النائب  بينهم  وم��ن  الرملانيون  وكتب 
ج��ريمي��ي ك��ورب��ني ال��زع��ي��م ال�����س��اب��ق حل���زب العمال 
متطرف(  )ي�سار  ميان�سون  ج��ان-ل��وك  والفرن�سي 
الأر�������س متيل  ع��ل��ى  ال���ت���ط���ورات  اأن  ال��وا���س��ح  “من 
الواقع  الأم��ر  بحكم  ل�سم  التقدم  �سريع  واق��ع  نحو 
امل�ستوطنات  تو�سيع  الغربية( خ�سو�سا مع  )لل�سفة 

وهدم املباين الفل�سطينية«.
وتابعوا “رغم جائحة كوفيد-19, �سهد العام املا�سي 
الفل�سطينيني  م��ن��ازل  ه��دم  عمليات  م��ن  ع��دد  اأك���ر 

ومبانيهم يف اأربع �سنوات«.
ودعت الأمم املتحدة والأع�ساء الأوروبيون يف جمل�س 
الأمن, اجلمعة اإ�سرائيل اىل وقف هدم من�ساآت البدو 
يف غور الأردن, مطالبني بو�سول امل�ساعدات الإن�سانية 

اإىل جتّمعهم يف منطقة حم�سة البقيع.
ويف ختام دورة جمل�س الأمن اأكدت اإ�ستونيا وفرن�سا 
وايرلندا والرنوج واململكة املتحدة انها “ت�سعر بقلق 
التي  املمتلكات  وم�����س��ادرة  ال��ه��دم  عمليات  اإزاء  ب��ال��غ 
قامت بها اإ�سرائيل اأخريا” وطاولت “من�ساآت ممولة 

15 فراير )�سباط(, ا�ستهدفت �سواريخ مطار اأربيل 
الدويل يف اجلزء ال�سكني من املدينة العراقية, ما اأ�سفر 
عن مقتل متعاقد وجرح عدد من اجلنود الأمريكيني 

واملدنيني العراقيني.
م��ن جم��م��وع��ات تعمل  ذل���ك مب��ث��اب��ة ت�سعيد  واع��ت��ر 
بقذائف  ا�ستهدفت  اأن  لها  و�سبق  اإي��ران,  عن  بالوكالة 
الهاون وال�سواريخ املنطقة اخل�سراء من بغداد, حيث 

تقع ال�سفارة الأمريكية.
يف  املتحدة  الوليات  ق�سفت  الهجمات,  هذه  على  ورداً 

حماولة جديدة �سد هدف اإ�سرائيلي رخو, يعتقد اآيات 
اهلل اأنهم عرثوا عليه لتخويف اإ�سرائيل.

ال���دول���ة العرية,  ي����زال ث��م��ة ح�����س��اب م��ف��ت��وح م��ع  ول 
تفجري  يف  اإ�سرائيل  على  باللوم  طهران  األقت  اأن  منذ 
2020, وقتل  مفاعل نطنز النووي يف يوليو )متوز( 
كبري علمائها النووين حم�سن فخري زاده, يف نوفمر 

)ت�سرين الثاين( املا�سي.
ويف بديل عن ذلك �سرعت اإيران, عر وكائها, يف �سن 
هجمات على نطاق حمدود على اأهداف اأمريكية. ففي 

وا�سنطن  يف  ح��ل��ي��ف��ه  وب��ف�����س��ل  ن��ت��ان��ي��اه��و  ب��ن��ي��ام��ني 
الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب.

وان��ت��ق��د ال��رئ��ي�����س الأم����ريك����ي اجل���دي���د ج���و بايدن 
وت��ع��ه��د تكثيف اجل��ه��ود لإق���ام���ة دولة  امل�����س��ت��وط��ن��ات 

فل�سطينية.
رئا�سة  بداية  “توفر  الوروب��ي��ون  الرملانيون  وق��ال 

بايدن فر�سة اأ�سا�سية للتحرك«.
واأق����دم����وا ع��ل��ى ه����ذه اخل���ط���وة مب���ب���ادرة م���ن اأربعة 
بورغ  اأف���راه���ام  بينهم  م��ن  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني  م�����س��وؤول��ني 

م��ن الحت���اد الأوروب����ي واجل��ه��ات املانحة يف حم�سة 
البقيع يف غور الأردن«.

واحتل اجلي�س الإ�سرائيلي ال�سفة الغربية وال�سطر 
ال�سرقي من القد�س العام 1967 حيث يعي�س اليوم 
واأك���رث من  3,1 م��اي��ني فل�سطيني  م��ن  ي��ق��رب  م��ا 
675 األف اإ�سرائيلي يف م�ستوطنات يعترها القانون 

الدويل غري قانونية.
وت�سارعت وترية ال�ستيطان الإ�سرائيلي يف ال�سنوات 
الإ�سرائيلي  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ق��ي��ادة  حت��ت  الأخ�����رية 

الواحدة  الأ�سبوع, بقنابل تزن  نهاية 
على  جت���م���ع���اً  رط�������ًا,   500 م��ن��ه��ا 
احلدود ال�سورية العراقية مليلي�سيات 
كتائب  ه��ي  لإي���ران,  موالية  عراقية 

حزب اهلل, وكتائب �سيد ال�سهداء.
ال�سفينة  ع��ل��ى  ال��ه��ج��وم  اأن  ي��ب��دو  ال��ت��وق��ي��ت,  وح�����س��ب 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة, وق����ع ق��ب��ل ال����غ����ارات الأم���ري���ك���ي���ة, لكن 
مت�سارعة  وت��رية  تظهر  درج��ة  اإىل  متقاربة  الأح���داث 

للخطوات الع�سكرية.
لكن اللعبة الكرى, هي كيف �ستحل املواجهة النووية 
اهلل  اآي��ات  �سيكون  مدى  اأي  واإىل  الإيرانية,  الأمريكية 
قادرين على ال�ستمرار يف زعزعة ا�ستقرار دول عدة يف 

ال�سرق الأو�سط؟.

�أثمان غري متوقعة
اإ�سرائيلية �سيكون مبثابة رد على  اإن ا�ستهداف �سفينة 
تل  اإىل  ور�سالة  اإ�سرائيل,  اإىل  اإي���ران  ن�سبتها  عمليات 
�ستفر�س  طهران  اأن  مفادها  املتحدة,  والوليات  اأبيب 
اأثماناً غري متوقعة يف امل�ستقبل اإذا مل حت�سل على ما 

تريد.
ويف الوقت الذي يوؤيد فيه اجلي�س الإ�سرائيلي واملو�ساد, 
ب�سدة ا�ستخدام القوة للتاأثري على النفوذ الإيراين, ل 
ي�ستغرب اإذا ردت اإ�سرائيل ع�سكرياً اأو بهجوم �سيراين 

كبري, ما �سيوؤدي اإىل تدهور ونزاع اأو�سع.
اإ���س��رائ��ي��ل واإي����ران حرباً  اأخ����رى, ل ت��ري��د  وم��ن ناحية 
حتمل  تريدان  ل  وكاهما  املنعطف,  ه��ذا  عند  �ساملة 
بتخريب  ب���اي���دن,  ج��و  الأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  ل���وم 
اجل���ه���ود ال��ت��ي ي��ق��وده��ا ل��ت��ه��دئ��ة ال��ت�����س��ع��ي��د. ويف هذه 
احلالة, فاإن ال�سيناريو املحتمل هو اأن احلادث ياأتي يف 
�سياق رق�س اجلميع على حافة الهاوية, يف الوقت الذي 

يعملون فيه مب�سقة, حتى ل ينزلقوا فيها.

الرئي�س ال�سابق للكني�ست )الرملان(.
“ال�سم يجري  اإن  ب��ر���س  ل��وك��ال��ة ف��ران�����س  وه��و ق��ال 
الفل�سطينية  املنازل  وه��دم  ال�ستيطان  اأعيننا:  اأم��ام 
ي��ت�����س��ارع��ان وع��ل��ى اأوروب������ا ات���خ���اذ اإج�������راءات فورية 
من  امل��دم��رة  املمار�سات  لهذه  ح��د  لو�سع  وملمو�سة 

خال العمل مع ادارة بايدن«.
الأو�سط  ال�سرق  يف  لل�سام  ترامب”  “خطة  ن�ست 
خ�سو�سا   2020 الثاين/يناير  ك��ان��ون  يف  املقدمة 
الغربية.  ال�سفة  م��ن  لأج����زاء  اإ���س��رائ��ي��ل  ���س��م  ع��ل��ى 
املا�سي  ال�سيف  اإ�سرائيل علقت هذا م�سروع يف  لكن 
مع  عاقاتها  لتطبيع  ات��ف��اق  على  جهودها  لرتكيز 

الإمارات العربية املتحدة.
“يبقى  اإنه  الر�سالة  بالن�سبة لقطاع غزة فقالت  اأما 
عر�سة لت�سعيد عنيف يف اأي حلظة” عازية ذلك اإىل 
�سنوات  منذ  املفرو�س  املحكم  الإ�سرائيلي  احل�سار 

و”النق�سامات الفل�سطينية الداخلية«.
وقالت الر�سالة “امل�ساحلة الفلط�سينية والنتخابات 
يف املناطق الفل�سطينية حيوية لأنها قد ت�سكل اأ�سا�سا 

لنهاء عزلة غزة«.
وكانت ح�سلت قطيعة بني حركتي فتح وحما�س بعد 
 ,2006 يف  الت�سريعية  النتخابات  يف  حما�س  ف��وز 
مواجهات  اىل  اأدى  ما  ال�سلطة,  تقا�سم  يف  والف�سل 
م�سلحة بني الطرفني انتهت بتفرد حما�س بال�سيطرة 

على قطاع غزة وطرد حركة فتح منه.
حوار  خ��ال  الف�سائل  وب��اق��ي  اتفقا  الطرفني  لكن 
جرى برعاية م�سرية يف القاهرة ال�سهر املا�سي, على 
والرئا�سية  الت�سريعية  النتخابات  اإج��راء  “اآليات” 
ت�سكيل حمكمة  ع��ل��ى  وال��ت��واف��ق  ال��وط��ن��ي  وامل��ج��ل�����س 

النتخابات العام املقبل.

 رئي�ش اأ�ساقفة املو�سل ي�ستعد ال�ستقبال البابا
•• كرامل�س-اأفب

واملو�سل  وقراقو�س  كارمل�س  يف 
يف �سمال العراق, كنائ�س مدمرة, 
ال�سيقة,  الأزق��ة  جتتاح  ونفايات 
ظاهرة  ت�����زال  ل  احل�����رب  واآث������ار 
بو�سوح.. رغم ذلك, يوؤكد رئي�س 
اأبر�سية  يف  ال���ك���ل���دان  اأ����س���اق���ف���ة 
ميخائيل  جنيب  وعرقة  املو�سل 
لزيارة  ج��اري��ة  ال��ت��ح�����س��ريات  اأن 
ا�ستقباله  واأن  التاريخية,  البابا 

�سيجري يف “اأجواء من الفرح«.
ورغ���م م���رور ث��اث ���س��ن��وات على 
الإ�سامية  ال��دول��ة  تنظيم  ط��رد 
رئي�س  ي��ح��ت��ف��ظ  امل���ن���ط���ق���ة,  م����ن 
اأ�ساقفة املو�سل باآثار من اجلرائم 
الوح�سية التي ارتكبها اجلهاديون 
يف كارمل�س بينها �سليب مك�سور 
واأواين  كني�سة  اأع��ل��ى  ب���رج  ع��ن��د 
اأدلة  مت�سررة...  واأيقونة  قدا�س 
كما  املا�سي”,  “جتاوز  اأج��ل  من 
فران�س  لوكالة  ميخائيل  يقول 
من  لكن  “الت�سامح  ع��ر  ب��ر���س, 

دون ن�سيان” تلك اجلرائم.
وي�سري اىل اأنه متكن من تهريب 
الكثري من الوثائق القدمية من 

مودي يح�سل على اللقاح �سد كورونا 
•• نيودلهي-وكاالت

و�سعت الهند حملة التطعيم �سد كورونا, الأثنني, لت�سمل الذين يفوقون 
60 ع��ام��اً, حيث ت��اأم��ل يف معاجلة ارت��ف��اع ع��دد الإ���س��اب��ات و ال���رتدد بني 
 1.3 تعدادهم  البالغ  ال�سكان  لتطعيم  حملتها  الباد  وب��داأت  مواطنيها. 

مليار ن�سمة يف 16 يناير )كانون ثان( يف اأكر برنامج تطعيم يف العامل.
مليون   30 لتطعيم  الهند  وخططت 
ال�����س��ف��وف الأم��ام��ي��ة وفرق  ع��ام��ل يف 
لكنها  ال��ب��داي��ة,  يف  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 
فقط  متكنت  حيث  �سعوبات,  واج��ه��ت 
14.3 مليون جرعة حتى  اإعطاء  من 
تزيد  ل��ل��ذي��ن  ال��ت�����س��ج��ي��ل  وف��ت��ح  الآن. 
تزيد  والذين  60 عاماً,  اأعمارهم عن 
45 ع��ام��اً ويعانون من  اأع��م��اره��م ع��ن 
اليوم  �سباح  متعددة  مر�سية  ح���الت 
الإثنني على موقع اإلكرتوين وتطبيق 
حكوميني, ومن املقرر اأن يبداأ التطعيم 
بعد ظهر اليوم. وح�سل رئي�س الوزراء 
ناريندرا مودي على اللقاح يف م�ست�سفى 

حملة  م��ن  الثانية  امل��رح��ل��ة  يف  الأول  امل�ستفيد  لي�سبح  دل��ه��ي  يف  حكومي 
التطعيم. وقال مودي يف ر�سالة ملعاجلة الرتدد يف التلقيح: “اأنا�سد جميع 

املوؤهلني لتلقي اللقاح.. معاً, دعونا جنعل الهند خالية” من  الفريو�س.
بحلول  الثانية  املرحلة  يف  �سخ�س  مليون   300 تطعيم  احلكومة  وتاأمل 
ال��رتدد, ومواطن  يوليو)متوز(, يف حتد هائل نظرا لبطء العملية ب�سبب 

اخللل يف الت�سجيل والبريوقراطية.

احتل  ال����ذي  امل��ت��ط��رف  التنظيم 
و2017,   2014 ب��ني  املنطقة 
م�ستهدفا  ب�����ال�����رع�����ب,  وح����ك����م 
اإقليم  اىل  الأق��ل��ي��ات,  خ�سو�سا 
ك����رد�����س����ت����ان, خم����اط����را اأح���ي���ان���ا 

بحياته.
مدينة  ����س���رق  ك���ارم���ل�������س  وت���ق���ع 
نينوى.  حمافظة  مركز  املو�سل, 
قرون  م��دى  على  املو�سل  وكانت 
رئي�سياً  وثقافياً  جت��اري��اً  م��رك��زاً 
وحتت�سن  الأو����س���ط.  ال�����س��رق  يف 
الكنائ�س  م����ن  ال���ك���ث���ري  ن���ي���ن���وى 

والوجود امل�سيحي.
املو�سل  اأ���س��اق��ف��ة  رئ��ي�����س  وي��ق��ول 
الذي ل تفارق وجهه البت�سامة, 
متحدثا من كني�سة كارمل�س, باأن 
اأ���س��ب��ح �ساغطا  اأع��م��ال��ه  ج����دول 
ج���دا م��ن��ذ الإع�����ان ع��ن الزيارة 
التي  ل��ل��ع��راق  الأوىل  ال��ب��اب��وي��ة 

�ستتم يف اآذار/مار�س املقبل.
�سيزورها  ال����ت����ي  امل�������دن  ك����ل  يف 
ال��ب��اب��ا, ال��زع��ي��م ال��روح��ي ل1,3 
ال����ع����امل,  م���ل���ي���ار ك���اث���ول���ي���ك���ي يف 
ت��ق��وم ج���وق���ات ال���رتات���ي���ل وفرق 
اأ�سابيع,  منذ  بتدريبات  الك�سافة 
ل���ق���اء خليفة  اجل��م��ي��ع  وي��ن��ت��ظ��ر 

ال���ق���دي�������س ب���ط���ر����س والق�������رتاب 
عدد  وي��ت��وىل  كنائ�سهم.  يف  م��ن��ه 
اإىل  �سلوات  ترجمة  الكهنة  م��ن 
والاتينية  والعربية  الإيطالية 
�سيحتفل  البابا  لأن  وال�سريانية, 
يف العراق باأول قدا�س له بح�سب 

الطقو�س ال�سرقية.
واأخرى  حكومية  جل��ان  و�سّكلت 
ملتابعة  خم��ت��ل��ف��ة  حم��اف��ظ��ات  يف 
ال�ستعدادات اللوج�ستية ومرا�سم 

الزيارة.
اأن  عاما(   65( ميخائيل  وي��رى 
املهمة التي يقوم بها مع حميطه 
اأي  لأن  خ�سو�سا  ج���داً  ح�سا�سة 
يزر  مل  حكومي  اأجنبي  م�سوؤول 
امل���و����س���ل م��ن��ذ اأك�����رث م���ن خم�س 

�سنوات.
وي��ق��ول رج��ل ال��دي��ن ال��ذي ي�سع 
ثوبا  وي���رت���دي  بنف�سجية  ق��ب��ع��ة 
“نواجه  ب��اأط��راف ح��م��راء  اأ���س��ود 
الأقد�س  الأب  ه��ائ��ا...  �سغطا 
ميثل  اإن���ه  �سخ�سية,  ك���اأي  لي�س 

دولة وكاثوليك العامل«.
عاما(   85( ال���ب���اب���ا  و���س��ي��ت��ن��ق��ل 
ب�سيارة مك�سوفة يف بلد مل ي�ستقر 

فيه الأمن منذ �سنوات.

ات�ساالت لتاأجيل جولة احلوار 
الوطني الفل�سطيني الثانية

•• راماهلل-وكاالت

اأم�س  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  م�������س���وؤول  ك�����س��ف 
الإث���ن���ني ات�����س��الت ل��ت��اأج��ي��ل جولة 
احلوار الوطني الفل�سطيني املقررة 
م�سرية  برعاية  اجل��اري  ال�سهر  يف 
التحرير.  منظمة  انتخابات  ح��ول 
التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����س��و  وق�����ال 
جمدلين,  اأحمد  التحرير  ملنظمة 
اإن  الر�سمية,  الفل�سطينية  لاإذاعة 
“الت�سالت ت�ستهدف التوافق على 
تاأجيل جولة احلوار الوطني الثانية 
اإىل ما بعد اإجراء انتخابات املجل�س 
املقبل«.  م��اي��و)اأي��ار(  يف  الت�سريعي 
ال��ث��ان��ي��ة من  اجل���ول���ة  اأن  واأو�����س����ح 
بالكامل  الوطني خم�س�سة  احل��وار 
املجل�س  ت�����س��ك��ي��ل  ت��رت��ي��ب��ات  ل��ب��ح��ث 
ال���وط���ن���ي مل��ن��ظ��م��ة ال���ت���ح���ري���ر, بعد 
اجلاري.  ال�سهر  يف  عليها  ال��ت��واف��ق 
واأ�سار اإىل اأن النتخابات الت�سريعية 
نحو  ت�سكيل  اإىل  �ستف�سي  املقبلة 
الوطني  امل��ج��ل�����س  اأع�������س���اء  ن�����س��ف 
و�ستكون  التحرير,  ملنظمة  اجلديد 
التي  القوى  ات�سحت حول  ال�سورة 

�ستمثل يف املجل�س الوطني.
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عربي ودويل

  رغم �أّن دورة �الألعاب 
�الأوملبية 2020 )لن 
�ال�صم(  تغيري  يتم 
تــبــد�أ  �أن  يــفــرت�ــس 
يف   2021 يوليو  يف 
�ليابان  فاإن  طوكيو, 
مـــتـــاأخـــرة جـــــًد� يف 
ــكــانــهــا  ــم �ــص ــي ــع ــط ت
كوفيد-19.  �ــصــد 
للحكومة  بالن�صبة 
�لـــيـــابـــانـــيـــة, فــــاإن 
�لكلمة  هــو  �حلــــذر 

�الأ�صا�صية.

••  الفجر–خريةال�صيباين

اإذا اأراد الغرب التفاو�ش مع اإيران...ليتذكر اأن ظريف اآخر من يعلم
هذا العرتاف اأياماً من حماولت التهرب من امل�سوؤولية. لكن طهران قاومت 
طويًا ت�سليم ت�سجيات ال�سندوقني الأ�سودين للطائرة املنكوبة. والآن, ُيظهر 
ت�سجيل جديد �سادم اأن العامل قد ل يعرف اأبداً الأجوبة, ويحذر الغرب من 
ال�سرق الأو�سط وبرناجمها  امل�ستقبل على �سلوكها يف  اإيران يف  املفاو�سات مع 

لل�سواريخ البال�ستية.
وح�سلت هيئة الإذاعة الكندية �سي بي �سي, على حمادثة بني وزير اخلارجية 
الديبلوما�سية  راأ����س  ج��واد ظريف وحم����اوره, حيث حت��دث  الإي����راين حممد 
الإيرانية عن �سيناريو اإ�سقاط الطائرة من اأ�سخا�س اخرتقوا احلر�س الثوري, 
وحتى اأنه قد ل يعرف اأبداً  قائًا اإن ذلك  “مل يكن م�ستبعداً على الإطاق”, 
اأي كبار القادة الإيرانيني وفقاً ملا هو مفرت�س,  الق�سة احلقيقية مبا “اأنهم”, 

�سريون يف اأي ك�سف عما حدث تهديداً مل�سالح الباد.
واملحاور  الإيرانيني  الديبلوما�سيني  العامل كبري  ي�سمع  اأن  العادي  ومن غري 

•• عوا�صم-وكاالت

دول  �ساهني  ك��رمي  كندا  يف  الأو���س��ط  ال�سرق  ل�سوؤون  املخ�سرم  املرا�سل  يذكر 
العامل باأن عائات �سحايا الطائرة الأوكرانية التي اأ�سقطتها اإيران يف يناير 

)كانون الثاين( 2020, مل حت�سل بعد على الأجوبة التي تبحث عنها.
لقي جميع الركاب ال� 176 الذين كانوا على متنها حتفهم حني اأطلق احلر�س 
ع�سكريتني  ق��اع��دت��ني  يق�سف  ك��ان  بينما  ال��ط��ائ��رة  على  ���س��اروخ��ني  ال��ث��وري 

اأمريكيتني رداً على اغتيال قا�سم �سليماين.
كانوا  بكندا حيث  ركابها  وارتبط معظم  تورونتو  اإىل  الطائرة متوجهة  كانت 

طاباً يف جامعاتها اأو اأفراداً من عائات مهاجرة.
وكتب �ساهني يف �سحيفة “ذا نا�سونال” الإماراتية اأن اإيران تقول اإن جي�سها 
اأ�سقط الطائرة باخلطاأ بعدما التب�س عليه الأمر, وظنها هدفاً عدوانياً. اأعقب 

تتعامل ط��ه��ران من  ال���ذي  وال��وج��ه  ال��ن��ووي��ة  امل��ف��او���س��ات  للغرب يف  الرئي�سي 
الذين  باأن لي�س لديه معرفة حقيقية مبا ينويه   العامل, يعرتف  خاله مع 
اأن احلر�س الثوري هو الذي  يديرون الباد فعًا, رغم اأنه كان وا�سحاً دوماً 
ميلي ال�سيا�سة اخلارجية للباد. والأمر الأكرث اإثارة للغ�سب, يتابع �ساهني, 

ا�ستخدام �سبكة خداع يف خدمة الت�سرت على هذه املاأ�ساة وتفادي اأي م�ساءلة.
ولي�ست هذه هي املرة الأوىل التي تظهر فيها حدود دور ظريف الواجهة التي 

تتحدث الإجنليزية بطاقة ل�سالح عاقات اإيران مع العامل اخلارجي.
للرئي�س  مفاجئة  زي��ارة  بعد   2019 )اآذار(  مار�س  يف  ا�ستقالته  ظريف  ق��دم 
الزيارة وتفا�سيلها  من  بعيداً  اأُبقي ظريف  اإىل طهران.  الأ�سد  ب�سار  ال�سوري 
علماً اأن �سليماين ح�سر اللقاء الذي جمع الأ�سد باملر�سد الإيراين الأعلى علي 

خامنئي.
الرئي�س  ان�سحب  اإي����ران.  م��ع  للتوا�سل  خياراتها  اجل��دي��دة  الإدارة  وت��راج��ع 

الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب من التفاق النووي الذي فاو�س عليه �سلفه 
بايدن  الرئي�س احل��ايل جو  التي قد يعود مبوجبها  ال��ظ��روف  اأوب��ام��ا.  ب��اراك 
انطاق  قبل  العقوبات  رف��ع  احتمال  مثل  وا�سحة,  غري  النووي  التفاق  اإىل 

املحادثات اأو �سم ال�سلوك الإقليمي لإيران اإىل جدول اأعمال املفاو�سات.
وليزال الطرفان ل يثقان يف بع�سهما البع�س, وقد مير بع�س الوقت قبل اأي 

تقدم حقيقي يف هذا املجال, وفقاً للكاتب.
الأف�سل  فمن  املفاو�سات,  ا�سُتئنفت  لو  اأن��ه  تظهر   752 رحلة  ماأ�ساة  ولكن 
للمجتمع الدويل اأن يتذكر من هو الطرف احلقيقي الذي يتخذ القرارات يف 

طهران, ومن يجب حما�سبته لرف�سه المتثال لاتفاقات التي يوقعها.
وملزيد من التو�سيح يلمح �ساهني يف ختام مقاله اإىل اأن هذا الطرف هو “على 
الأرجح لي�س الديبلوما�سي اجلال�س اإىل الطاولة داخل قاعة فاخرة يف عا�سمة 

اأوروبية«.

رغم �حت�صانها دورة �الألعاب �الأوملبية

ملاذا تاأخرت اليابان كثريا الإطالق حملة التطعيم...؟

ح�سود خارج حمكمة يف هونغ كونغ بعد اتهامات اإىل معار�سني 

 126 ال��ي��اب��ان     يبلغ ع��دد �سكان 
م��ل��ي��ون ن�����س��م��ة, ول��ك��ن ح��ت��ى الآن 
األ���ف   18 ����س���وى  اإع���ط���اء  ي��ت��م  مل 
-بيوتاك,  ف��اي��زر  لقاح  م��ن  جرعة 
نف�س  ان. يف  ان  �سي  لتقارير  وفًقا 
مليون   68 اإع����ط����اء  مت  ال����وق����ت, 
و7.7  املتحدة  الوليات  يف  جرعة 
يناير,  ومنذ  فرن�سا.     يف  مليون 
ت��ع��اين ال��ي��اب��ان م��ن م��وج��ة وبائية 
نظامها  ق��و���س��ت  م�����س��ب��وق��ة  غ���ري 
ال�سحي مع ت�سجيل مئات احلالت 
ي�������وم.    ويتعر�س  اجل���دي���دة ك���ل 
�سوجا  يو�سيهيدي  ال���وزراء  رئي�س 
عدد  تقلي�س  اج���ل  م��ن  ل�سغوط 
الإ�سابات قبل ا�ست�سافة الأوملبياد. 

ت��اأخ��رت حكومته  ال��وق��ت,  يف نف�س 
م���ا ي��ق��رب ال�����س��ه��ري��ن ع���ن القوى 
العاملية الكرى الأخرى للموافقة 
على ا�ستخدام لقاح فايزر -بيوتاك 

كاإجراء وقائي.

�للقاحات و�ليابان
31 دي�سمر, وافقت منظمة    يف 
ا�ستخدام  ع��ل��ى  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة 
لقاح فايزر -بيوتاك, ال ان اليابان 
14 ف���راي���ر, بعد  ان��ت��ظ��رت ح��ت��ى 
�سملت  وطنية  اإكلينيكية  جت��رب��ة 
مماثلة  -ب��ن��ت��ائ��ج  م��ت��ط��وًع��ا   160
للتجارب الدولية -لبدء التطعيم. 
ال�سريعة م�سكوًكا  التجربة  وكانت 

فيها علمًيا, نظًرا للعينة ال�سغرية, 
ول��ك��ن��ه��ا �����س����روري����ة, ح�����س��ب ت����ارو 
ك��ون��و, ال��وزي��ر امل�����س��وؤول ع��ن حملة 

التطعيم, لطماأنة اليابانيني.
ُي��ع��ت��ر نظام  ال��ت��ي  ال���ي���اب���ان,    يف 
اأكرث  م��ن  فيها  ال�سحية  الرعاية 
الأنظمة كفاءة يف العامل مع توفر 
امل�ست�سفيات  اأ���س��رة  اأك��ر ع��دد م��ن 
للفرد, ي�سك ال�سكان يف اللقاحات. 
من  ف���ق���ط  ب���امل���ائ���ة   60 وي�����وؤي�����د 
ال���ي���اب���ان���ي���ني ذل������ك, وف�����ق درا����س���ة 
وبح�سب  اإب�سو�س.  �سركة  اأجرتها 
ا���س��ت��ط��اع��ات اأخ������رى, ف�����اإن هذه 

الن�سبة اأقل من ن�سف ال�سكان.
لي�ست  ال���ي���اب���ان���ي���ني  ث���ق���ة  ع�����دم    

�سحب  مت  الثمانينات,  يف  جديدة. 
واحل�سبة  والنكاف  احل�سبة  لقاح 
الأمل����ان����ي����ة, ب���ع���د ت�����س��ج��ي��ل ح����الت 
ال���ت���ه���اب ال�����س��ح��اي��ا ال��ع��ق��ي��م عند 
 ,1992 وعام  امللّقحني.  الأطفال 
عن  م�����س��وؤول��ة  احل��ك��وم��ة  اأ�سبحت 
اإىل  ُت��ع��زى  ال��ت��ي  ال�سلبية  الآث�����ار 
بحكم  ال���ل���ق���اح���ات  م����ن  ال���ع���دي���د 

ق�سائي.
متت  ع����ن����دم����ا   ,2013 ع�������ام    
امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ل��ق��اح ���س��د فريو�س 
اليابان, ظهرت  الورم احلليمي يف 
مقاطع فيديو على موقع يوتيوب 
يعانني  اأنهن  ُيعتقد  �سابات  تظهر 
م��ن الآث�����ار اجل��ان��ب��ي��ة ل��ل��ق��اح, مما 

برنامج  �سحب  اإىل  احلكومة  دف��ع 
ال��ت��ط��ع��ي��م ال����وط����ن����ي, وال����ي����وم 1 
اليابان  ف��ت��ي��ات  ف��ق��ط م��ن  ب��امل��ائ��ة 
يتم تطعيمهن �سد فريو�س الورم 
القطاع  يف  العاملون  احلليمي.    
ال�سحي ويف اق�سام كوفيد, هم اأول 
من �سيتلقون جرعات اللقاح, على 
امل�سنني يف  ال�سكان  تطعيم  يتم  ان 
اأبريل. وملوا�سلة طماأنة اليابانيني, 
العاملني  م���ن  احل���ك���وم���ة  ط��ل��ب��ت 
ذوي  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  جم��ال  يف 
عن  مب��ذك��رات  الح��ت��ف��اظ  ال�سلة 
اأ�سابيع  ���س��ب��ع��ة  ط��ي��ل��ة  ���س��ح��ت��ه��م 
جانبية  اآث������ار  اأي  ع���ن  والإب��������اغ 

حمتملة.     عن �صالت �لف �ر

•• هونغكونغ-اأفب

جت���م���ع م����ئ����ات الأ�����س����خ����ا�����س اأم������ام 
الثنني  ك���ون���غ  ه���ون���غ  يف  حم��ك��م��ة 
داع���م���ة لبع�س  ���س��ع��ارات  م���رددي���ن 
ال��ذي��ن يحاكمون  امل��ع��ار���س��ني  اأب���رز 
بكني  وت�سعى  “التخريب«.  بتهمة 
امل��ع��ار���س��ة يف هونغ  ل��ل��ق�����س��اء ع��ل��ى 
ذاتي,  �سبه  تتمتع بحكم  التي  كونغ 
ب��ع��دم��ا خ��رج��ت اأع������داد ه��ائ��ل��ة من 
عام  يف  ال�������س���وارع  اإىل  امل���واط���ن���ني 
للمطالبة  ت���ظ���اه���رات  يف   2019
اأحيانا  ك���ان���ت  ب���ال���دمي���وق���راط���ي���ة, 

عنيفة.
وبداأت ال�سني العام املا�سي حتركات 
لتعزيز قب�ستها على منطقتها التي 

تتمتع ب�سبه حكم ذاتي نظريا.
وجت�������س���د ذل�����ك ب�����س��ك��ل وا�����س����ح يف 
القانون اجلديد الذي مت فر�سه يف 
من   2020 يونيو  ح��زي��ران  نهاية 
دون مناق�سته يف املجل�س الت�سريعي 
ل���ه���ون���غ ك����ون����غ, وي����ت����ن����اول اأرب����ع����ة 
اأن����واع م��ن اجل��رائ��م ه��ي التخريب 
والنف�سال والإرهاب والتواطوؤ مع 
قوى اأجنبية, يعاقب عليها بال�سجن 

مدى احلياة.
واإ�سافة اإىل ذلك, حظرت التجمعات 
ال����ع����ام����ة ال����ت����ي ت�������س���م اأك��������رث من 
التدابري  مبوجب  اأ�سخا�س  اأرب��ع��ة 
فريو�س  انت�سار  ملكافحة  املفرو�سة 
كورونا. ووجهت �سرطة هونغ كونغ 
يف  نا�سطا   47 اإىل  الت��ه��ام  الأح���د 
بالدميوقراطية  امل��ط��ال��ب  ال��ت��ي��ار 
خطوة  يف  “التخريب”  ب��ت��ه��م��ة 
التمهيدية  بالنتخابات  مرتبطة 

التي جرت ال�سيف املا�سي.
جتدد  اإىل  الث���ن���ني  ج��ل�����س��ة  واأدت 
يف  القمع  حلمات  ال�سكان  حت��دي 
فيها.  الحتجاجات  ُحظرت  مدينة 
امل��ئ��ات خ���ارج املحكمة يف  وا���س��ط��ف 
واح�����د م���ن اأك�����ر ال��ت��ج��م��ع��ات منذ 
اأ�سهر فيما انت�سرت ال�سرطة ب�سكل 
�سعارات  ال��ب��ع�����س  وردد  م���ك���ث���ف. 
جميع  ���س��راح  “اأطلقوا  بينها  م��ن 
و”حرروا  ال�سيا�سيني”  ال�سجناء 
وهو  ع�سرنا”  ث���ورة  ك��ون��غ,  ه��ون��غ 
اإنه  ال�سلطات  ت��ق��ول  ال���ذي  ال�سعار 
ق��ان��وين مبوجب  الآن غ��ري  اأ���س��ب��ح 

ق��ان��ون الأم���ن. واأدى اآخ���رون حتية 
للتمرد  رم��ز  وه��ي  اأ���س��اب��ع,  بثاثة 
م�������س���ت���وح���اة م����ن ���س��ل�����س��ل��ة اأف������ام 
ي�ستخدمها  والتي  غيمز”  “هانغر 
املطالبون بالدميوقراطية اأي�سا يف 

تاياند وبورما.
حينا  وت��راج��ع  حينا  التوتر  وازداد 
اآخر طوال فرتة ما بعد الظهر فيما 
ال�سرطة لف��ت��ات حت��ذر من  رف��ع��ت 
وج���ود جت��م��ع غ��ري ق��ان��وين وتذكر 
تخالف  ���س��ع��ارات��ه��م  ب���اأن  املحتجني 

قانون الأمن القومي.
ال�سرطة  ع��ن��ا���س��ر  م���ن  ع����دد  وق����ام 
الأ�سخا�س  بتفريق  لح��ق  وق��ت  يف 
ال��ذي��ن ك��ان��وا خ���ارج ق��اع��ة املحكمة 
ملكافحة  املفرو�سة  القيود  بذريعة 
احل�سود  وامتثلت  كورونا.  فريو�س 
كان  فيما  ل��اأوام��ر,  كبري  ح��د  اإىل 
يردد البع�س �سعارات وهم يغادرون 

املكان.
كوان-ت�سون  املحلي  امل�سوؤول  وك��ان 
الع�سرات  ب���ني  م���ن  واح������دا  ���س��ان��غ 
الذين خيموا طوال الليل من اأجل 
ال�سفوف  م��ق��دم��ة  م��ك��ان يف  ح��ج��ز 

اأمام قاعة املحكمة العامة.
بر�س  فران�س  لوكالة  ك��وان  و�سرح 

توجيه  م����ن  وج����ي����زة  ف�����رتة  “بعد 
املجيء  ق�����ررت  اأم�������س,  الت���ه���ام���ات 
م�سيفا  هنا”  ال��ل��ي��ل��ة  ومت�����س��ي��ة 
للنا�سطني  دعمي  اأظهر  اأن  “اأريد 

املوؤيدين للدميوقراطية«.
ورف����ع����ت جم���م���وع���ة ����س���غ���رية من 
لفتات  ال���ق���وم���ي���ني  امل���ت���ظ���اه���ري���ن 

ترحب باتهامات التخريب.
وكتب على اإحداها “عاقبوا اخلونة 
بق�سوة طبقوا قانون الأمن القومي 
واألقوا بهم جميعا خلف الق�سبان«.

وميثل املتهمون �سريحة وا�سعة من 
نواب  من  كونغ,  هونغ  يف  املعار�سة 
للدميوقراطية  م��وؤي��دي��ن  �سابقني 
وحم�����ام�����ني  اأك��������ادمي��������ي��������ني  اإىل 
وم����ت����خ���������س���������س����ني اج����ت����م����اع����ي����ني 

وجمموعة من النا�سطني ال�سباب.
ومت توجيه اتهامات لعدد كبري من 
امل�سوؤولني  اأن  ل��درج��ة  الأ���س��خ��ا���س 
ا�سطروا لفتح ثاث قاعات اإ�سافية 

يف املحكمة ل�ستيعاب الفائ�س.
وبعد مثول املتهمني لفرتة وجيزة, 
مت تاأجيل املحاكمات اإىل وقت لحق 

بعد الظهر.
على  ال�47  ال��ن��ا���س��ط��ون  وي���اح���ق 
اأجرتها  متهيدية  انتخابات  خلفية 

األف   600 فيها  و���س��ارك  املعار�سة 
�سخ�س يف متوز/يوليو معولة على 
 2019 لتعبئة  ال��ه��ائ��ل��ة  ال�سعبية 
التي  الت�سريعية  الن��ت��خ��اب��ات  قبل 
ايلول/ اأن جت��رى يف  ك��ان يفرت�س 

ب�سبب  ع���ام  مل���دة  واأرج���ئ���ت  �سبتمر 
فريو�س كورونا.

ال�سني  يف  م���������س����وؤول����ون  واع����ت����ر 
وهونغ كونغ النتخابات التمهيدية 
حماولة “لإطاحة” حكومة املدينة 

وبالتايل تهديد لاأمن القومي.
�سل�سلة من عمليات  واوقفوا خال 
الثاين/يناير  ك���ان���ون  يف  ال���ده���م 
ووجهت اإليهم الأحد تهمة “التاآمر 
اإحدى  تخريبي”,  ع��م��ل  لرت��ك��اب 
قانون  يف  وردت  ال���ت���ي  اجل����رائ����م 
الذي فر�سته بكني  القومي  الأم��ن 
املتهمون  ويواجه  كونغ.  هونغ  على 
ع��ق��وب��ة ال�����س��ج��ن م���دى احل���ي���اة اإذا 

دينوا.
الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  وطالب 
“بالإفراج  الأح���د  بلينكن  اأن��ت��وين 
املوؤيدين  النا�سطني  عن  الفوري” 
للدميوقراطية املحتجزين يف هونغ 
كونغ مبوجب قانون الأمن القومي 
بكني  الغربية  ال��ق��وى  اتهمت  فيما 

ب��ال��ق�����س��اء ع��ل��ى احل���ري���ات واحلكم 
كونغ  هونغ  وع��دت  اللذين  ال��ذات��ي 
باحلفاظ عليهما قبل ت�سّلم الإقليم 

من الريطانيني.
بريطانيا  ق����ال����ت  ج���ه���ت���ه���ا,  وم�����ن 
اإن ه��ذه التهم  والحت���اد الأوروب����ي 
ي�ستخدم  ال�����ق�����ان�����ون  اأن  ت���ظ���ه���ر 
ال�سيا�سية  امل��ع��ار���س��ة  ل���س��ت��ه��داف 
لاأمن  الفعلية  التهديدات  ولي�س 

القومي.
ال�سينية  اخلارجية  وزارة  ورف�ست 
الأمريكية  الن����ت����ق����ادات  الث����ن����ني 
�سرطة  “تدعم  ب��ك��ني  اإن  وق���ال���ت 
ك����ون����غ... يف احل���ف���اظ على  ه���ون���غ 
هونغ  اأم��ن  وكذلك  القومي  الأم��ن 

كونغ وا�ستقرارها«.
وجن����ح ق���ان���ون الأم������ن ال��ق��وم��ي يف 
كبح املعار�سة وحظر جمموعة من 
ب�سكل  ح��ّول  كما  ال�سيا�سية,  الآراء 
ج�����ذري ع���اق���ة امل���دي���ن���ة م���ع الر 

الرئي�سي.
املتهمني  ح���ب�������س  ع�������ادة  وي����ت����وق����ع 
ح���ت���ى موعد  لأ����س���ه���ر  اح���ت���ي���اط���ي���ا 
اجلديد  ال��ق��ان��ون  لأن  حماكمتهم 
يلغي تقليد الإقليم املتمثل يف منح 

كفالة جلرائم غري عنيفة.

ممر�سة يابانية تتلقى جرعة من اللقاح

•• القد�س-وكاالت

اأن  الإث��ن��ني,  بو�ست”  “جريوزاليم  �سحيفة  ذك��رت 
دم�سق  من  بالقرب  اإيرانية  اأهدافاً  ق�سفت  اإ�سرائيل 
يف �سوريا يف وقت متاأخر من ليلة اأم�س الأول الأحد, 
خليج  يف  اإ�سرائيلية  �سفينة  على  اإي���راين  هجوم  رداً 

عمان, اجلمعة. 
واأو�سحت ال�سحيفة اأن ال�سربات تاأتي بعد اأيام فقط 
من هجوم على �سفينة جتارية اإ�سرائيلية بالألغام يف 

خليج عمان..
 حيث األقى م�سوؤولون اإ�سرائيليون, مبن فيهم رئي�س 
اجلي�س  اأرك����ان  ورئ��ي�����س  نتانياهو  بنيامني  ال�����وزراء 
اللوم  كوخايف,  اأفيف  ج��رنال  اللفتنانت  الإ�سرائيلي 
اأن الأخ����رية مل تعلن  ال��ه��ج��وم, رغ��م  اإي����ران يف  على 

م�سوؤوليتها ر�سمياً.
كيهان  ل�سحيفة  حت��ل��ي��ل  اأ����س���ار  م��ت�����س��ل,  ���س��ي��اق  ويف 
اليومية الإيرانية واملقربة من الزعيم الإيراين علي 
الإ�سرائيلية,  ال�سفينة  اأن الهجوم على  اإىل  خامنئي, 

•• طهران-وكاالت

 108 ت�سجيل  الثنني  الإيرانية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
يف  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابات  و8510  وفيات 

ال�ساعات الأربع والع�سرين املا�سية.

كان رداً على ال�سربات لإيران والقوات املوالية لها يف 
�سوريا والعراق. 

وبينما ذكرت و�سائل اإعام اإ�سرائيلية اأن �سربات ليلة 
اأم�س كانت رداً على الهجوم على ال�سفينة, مل ي�سدر 
اإ�سرائيلي,  ع�سكري  اأو  حكومي  ر�س�����مي  بي������ان  اأي 

عنه.
اأيام  بعد  اأي�ساً  اإن ال�سربات جاءت  وقالت ال�سحيفة 
اإي��ران��ي��ة يف  م��واق��ع  املتحدة  ال��ولي��ات  ا�ستهداف  م��ن 
على  واح��د  م�سلح  مقتل  عن  اأ�سفر  ما  �سوريا,  �سرق 
الأقل واإ�سابة اآخرين, رداً على هجوم �ساروخي ُن�سب 
ع�سكرية  قاعدة  على  لإي��ران  املوالية  امليلي�سيات  اإىل 
ال��ع��راق يف  �سمال  ال���دويل  اأرب��ي��ل  م��ط��ار  اأمريكية يف 
15 فراير)�سباط( اجلاري, قتل فيه متعاقد غري 
على  اأخ��رى  �ساروخية  هجمات  عن  ف�سًا  اأمريكي, 

مواقع اأخرى يف العراق مع القوات الأمريكية.
يوم  غانت�س  بيني  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال��دف��اع  وزي���ر  وق���ال 
اجلمعة املا�سي, اإن “اإ�سرائيل تتخذ اإجراءات اأ�سبوعياً 

تقريباً ملنع تر�سيخ اإيران وجودها يف �سوريا«.

نحو  اإىل  ارتفع  الإ�سابات  اإجمايل  اأن  ال���وزارة  وذك��رت 
وزارة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث��ة  و���س��رح��ت  م��ل��ي��ون.   1.639
�سيما  الإي��ران��ي��ة,  الطبي  والتعليم  وال��ع��اج  ال�سحة 
�سادات لري, باأن اإجمايل الوفيات بالفريو�س يف الباد 

ارتفع اإىل 60181.

نق�س  ميثل  ول  اجل���اري.  ال��ع��ام  نهاية  قبل  اللقاحات  ه��ذه 
ال�سكان  ثقة  ت��زال  ول  بالباد.  الوحيد  التحدي  اللقاحات 
اأول  الفيليبني  كانت  بعدما  م�ستوياتها  اأدن��ى  يف  باللقاحات 

بلد يطرح لقاح دينغفاك�سيا �سد حمى ال�سنك يف 2016.
اإثباتها حول وفاة  واأدت حملة تطعيم فا�سلة ملزاعم مل يتم 
اآخر ا�ستطاعات الراأي  اأطفال نتيجة للقاح, واأظهرت  عدة 
�سد  ال��ل��ق��اح  تلقي  يف  راغ��ب��ني  غ��ري  ال�سكان  ع��دد  ن�سف  اأّن 

الفريو�س الفّتاك.
بالباد  اللقاحات  على  للح�سول  الرئي�سي  املفاو�س  ووج��ه 
كارليتو غالفيز انتقادات لذعة ملعار�سني قال اإنهم ين�سرون 

“اأخبارا كذابة” اأّن لقاح �سينوفاك كورونافاك لي�س جيدا.
كل  على  اأخ��اق��ي  واج���ب  ال��ل��ق��اح  على  “احل�سول  اإّن  وق���ال 
اأف�سل لقاح لأن لي�س  ملا ي�سمى  اأن ننتظر  �سخ�س. ل يجب 

هناك �سيء كهذا«.
وح�����س��ل ل��ق��اح ك���ورون���اف���اك ع��ل��ى م��واف��ق��ة ال��ه��ي��ئ��ة املنظمة 
تو�س  ومل  و�سوله,  م��ن  فقط  اأي���ام  قبل  بالباد  للعقاقري 
ب�سبب  ال�سحيني  للعاملني  ب��ا���س��ت��خ��دام��ه  مبدئيا  الهيئة 
انخفا�س كفائته ن�سبيا. و�سمحت احلكومة لحقا باعطائه 
ل��ل��راغ��ب��ني يف ذل���ك, ل��ك��ّن ال��ك��ث��ري م��ن الأط���ب���اء واملمر�سني 

ف�سلوا النتظار للح�سول على لقاحات اأخرى.

•• مانيال-اأفب

�سد  للتلقيح  ح��م��ات��ه��ا  اأوىل  الإث���ن���ني  الفيليبني  اأط��ل��ق��ت 
ال�سحيني  للعاملني  الأول���وي���ة  م��ن��ح  م��ع  ك���ورون���ا,  ف��ريو���س 
للح�سول على  احل��ك��وم��ي��ني  وامل�����س��وؤول��ني  الأم����ن  وع��ن��ا���س��ر 

اللقاح ال�سيني رغم املخاوف حول فاعليته.
الذين  دوت��ريت��ي,  رودري��غ��و  الرئي�س  م�ساعدي  كبار  واعتر 
كانوا �سمن مئات ممن ح�سلوا على اللقاح, التطعيم مبثابة 

واجب اأخاقي.
وبداأ طرح التطعيم يف �ست م�ست�سفيات يف مانيا غداة ت�سلم 
يف  التاأخر  ب�سبب  لذع��ة  لنتقادات  تعر�ست  التي  احلكومة 
بكني  ب��ه  ترعت  �سيني  لقاح  األ��ف   600 اللقاحات,  ���س��راء 
ملانيا. وقال املتحدث با�سم الرئا�سة هاري روكي “اإنها تبعث 

على الأمل باأن النور �سيعود بعد عام من الظام«.
األ���ف اإ�سابة  اأك���رث م��ن 576  و���س��ّج��ل الأرخ��ب��ي��ل الآ���س��ي��وي 
األ���ف وف���اة, وي��ات��ي ط��رح اللقاحات  ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا و12 
ارت��ف��اع م��ع��دل الإ���س��اب��ات ب�سكل كبري لأول م��رة خال  م��ع 
الباد كهبة  تلقتها  التي  ا�سهر. ومتثل اجلرعات  اأرب��ع  اآخر 
�سبعة  مع  مانيا  عليها  تتفاو�س  التي  اللقاحات  من  ج��زءا 
اأن ي�سل اجلزء الأكر من  م�سّنعني. لكّن من غري املتوقع 

بالتنفيذ  ر�ساهم  عن  بريطانيني   4 3 من كل  وفيما عّر 
ف����اإن ه���ذه الن�سبة  ب��ل��ده��م,  ال��ت��ط��ع��ي��م يف  ال�����س��ري��ع حل��م��ل��ة 
التي �سملها ال�ستطاع, وبلغت  تراجعت يف الدول الأخرى 
32 يف املئة يف الوليات املتحدة و22 يف املئة يف فرن�سا و20 

يف املئة يف ال�سويد.
الأك��رث كفاءة  اأنها  التي يعتقدون  ال��دول  �سوؤالهم عن  وعند 
اإ�سرائيل  كانت  الإج��اب��ة  اأن  م�ستغربا  لي�س  امل��ج��ال,  ه��ذا  يف 
حيث تلقى ن�سف �سكانها جرعة واحدة على الأقل واململكة 
يريد  ال�ستطاع,  �سملها  التي  البلدان  معظم  ويف  املتحدة. 
امل�����س��ارك��ني يف ال���س��ت��ط��اع احل���ف���اظ ع��ل��ى القيود  غ��ال��ب��ي��ة 

ال�سحية من اأجل حماية ال�سكان قبل القت�ساد.
بريطانيني   10 ك��ل  م��ن  �ستة  يف�سل  امل��ث��ال,  �سبيل  وع��ل��ى 
القت�ساد.  الفريو�س مقابل احلفاظ على  انت�سار  احلد من 
املئة يف  اليابان و47 يف  املئة يف  50 يف  الن�سبة  وبلغت هذه 
كل من اأملانيا وال�سويد و38 يف فرن�سا حيث, بخاف الدول 
الن�ساط القت�سادي على  الأخ��رى, يف�سل مواطنوها عودة 

احلد من انت�سار الوباء.
يعار�سون  امل�ستطلعني  غالبية  اأن  الدرا�سة  اأظهرت  واأخ��ريا 
اإقامة اللعاب الوملبية يف طوكيو هذا العام بدءا باليابانيني 

)16 يف املئة فقط يوؤيدون تنظيمها(.

•• باري�س-اأفب

لفريو�س  امل�سادة  اللقاحات  بتلقي  املواطنني  اقتناع  ي��زداد 
كورونا يف العديد من البلدان مثل اململكة املتحدة والوليات 
املتحدة وحتى فرن�سا التي ت�سم عددا كبريا من املت�سككني, 
“كيك�ست  جمموعة  الث��ن��ني  ن�سرتها  دول��ي��ة  ل��درا���س��ة  وف��ق��ا 
اأجريت يف �ستة بلدان  التي  الدرا�سة  اإن �سي«. واأظهرت  �سي 
)فرن�سا واململكة املتحدة واأملانيا واليابان والوليات املتحدة 
وال�سويد( اجتاها ت�ساعديا وا�سحا يف هذا ال�ساأن مقارنة مبا 

كان عليه الو�سع نهاية العام 2020.
ال�ستطاع  يف  امل�ساركني  من  املئة  يف   59 ق��ال  فرن�سا,  ويف 
اإنهم م�ستعدون لتلقي لقاح اأو تلقوه مقابل 40 يف املئة فقط 
يف كانون الأول دي�سمر املا�سي. وكانت الزيادة اأكرث و�سوحا 
امل�ستطلعني احل�سول  املئة من  76 يف  اأيد  ال�سويد حيث  يف 
على اللقاح يف مقابل 51 يف املئة يف اأيلول �سبتمر 2020.

اململكة  يف  اللقاح  لتلقي  املوؤيدين  ال�سخا�س  ن�سبة  وكانت 
يف  املتحدة هي الأعلى وبلغت 89 يف املئة مقارنة بن�سبة 65 

املئة يف اأيلول �سبتمر املا�سي.
ا�ستطاعهم  مت  الذين  الأ�سخا�س  ك��ان  اأخ���رى,  ناحية  من 

اأكرث انتقادا ب�ساأن فعالية ن�سر اللقاحات يف بلدانهم.

الفيليبني تطلق اأوىل حمالت التلقيح 

اقتناع املواطنني بتلقي اللقاحات اآخذ يف االرتفاع 

جريو�ساليم بو�ست: الغارات على دم�سق رد اإ�سرائيلي على �سرب ال�سفينة 

مليون اإ�سابة بكورونا يف اإيران  1.6
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النامية يف  البلدان     مثل معظم 
العامل, ل تريد ال�سنغال النتظار 
على  احل�����س��ول  م��ن  تتمكن  ح��ت��ى 
التي وعدت بها منظمة  اللقاحات 
ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة. ي��ذك��ر ان هذه 
للمخترات  ت���وج���ه���ت  الأخ��������رية 
الأمريكية فايزر ومودرنا, لتزويد 
عاملية  )اآل��ي��ة  “كوفاك�س”  ج��ه��از 
للتوزيع العادل للقاحات(. ويف 24 
ال�سحة  منظمة  اأر���س��ل��ت  ف��راي��ر, 
العاملية 600 األف لقاح اإىل غانا. 
وت��ع��ه��دت ال�����س��ني ب��ت��ق��دمي ع�سرة 

مايني لقاح لهذا الحتياطي.
لقاحان  ي���ت���وف���ر  امل����ق����اب����ل,  يف     
حالًيا.  كوفيد-19  �سد  �سينيان 
يتم اإنتاجهما بوا�سطة خمترين: 
ل��ق��اح كورونا  ���س��ي��ن��وف��اك, م�����س��در 
ي�ستخدم  )ال��ذي  و�سينوفارم  فاك 
BBIBP- ا�سمها غالبا اأكرث من
تنتجه(.  ال���ذي  ال��ل��ق��اح   ,Corv
وت�سنع هذه اللقاحات من فريو�س 
معطل تفرز اأج�ساًما م�سادة تثري 
ا���س��ت��ج��اب��ة م��ن��اع��ي��ة. ومي��ك��ن نقله 
لقاحات  م��ث��ل  مت���اًم���ا  ب�����س��ه��ول��ة, 
التي  الأط��ف��ال  �سلل  اأو  الإنفلونزا 

ت�ستخدم نف�س عملية الت�سنيع.
   من جهة اخ��رى, ميكن تخزين 
فاك  وك��ورون��ا  �سينوفارم  لقاحي 
درج����ة   8-2 ع���ن���د  ال���ث���اج���ة  يف 
مئوية. بينما يتطلب منتج فايزر 
مئوية,  درج�����ة   70- ال��ت��خ��زي��ن 
وموديرنا عند -20 درجة مئوية. 
املنتج  ف��ع��ال��ي��ة  ع���ن  الإع�����ان  ومت 
 79 بن�سبة  ���س��ي��ن��وف��ارم  ق��ب��ل  م��ن 
ب��امل��ائ��ة. رق��م اأق���ل م��ن 95 باملائة 
املناف�سون  ع��ل��ي��ه��ا  ح�����س��ل  ال���ت���ي 
ال�سلطات  وت���ق���وم  الأم���ري���ك���ي���ون. 
باختبار  حالًيا  بكني  يف  ال�سحية 
ث��اث��ة ل��ق��اح��ات ���س��ي��ن��ي��ة اأخ����رى, 
هي يف مرحلة التجارب ال�سريرية 

وميكن امل�سادقة عليها قريًبا.

منفعة عامة عاملية
ت��ت��م��ت��ع بكني     يف ك���ل الح�������وال, 
بورقة رابحة كبرية: على الأرا�سي 
الأ�سخا�س  م���ع���دل  ال�����س��ي��ن��ي��ة, 
ا  منخف�سً ب��ال��ف��ريو���س  امل�����س��اب��ني 
تنبيهات  ظهرت  ل��و  حتى  للغاية, 
لذلك  الأح��ي��ان.  بع�س  يف  حملية 
لقاحات  ت��ه��دي  اأن  لل�سني  ميكن 
فحاجة  ال���ب���ل���دان.  م���ن  ل��ل��ع��دي��د 

ال�سعب ال�سيني لها لي�ست ملحة. 
 ,2020 مايو  مبكر من  وق��ت  يف 
اأع����ل����ن ال���رئ���ي�������س ال�����س��ي��ن��ي �سي 
�ست�سارك  ال�����س��ني  اأن  ب��ي��ن��غ,  ج��ني 
ال���ذي بداأ  ال��ل��ق��اح  ال��ع��امل يف  بقية 
تطويره  يف  ال�سينيون  الباحثون 

حينها.
اإنتاج  يتم  املا�سي,  يناير  ومنذ     
ه���ذا ال��ل��ق��اح م���ن ق��ب��ل خمترين 
���س��ي��ن��ي��ني, وق����د اأع���ل���ن ���س��ي جني 
بينغ يف منا�سبات عديدة اأنه منتج 
اأو  باأ�سره”,  ل��ل��ع��امل  “خم�س�س 
الدويل,  التعاون  “من خ��ال  اأن��ه 
منفعة  منه  اأن جنعل  علينا  يجب 

عامة عاملية”.
او�سحت  امل���ن���ط���ل���ق,  ه�����ذا  وم�����ن   
اللقاح  اأن  ال�����س��ي��ن��ي��ة  احل���ك���وم���ة 
ال�سيني �سُيعطى حلوايل خم�سني 
الرئي�س خال  نامية. وقال  دولة 
ال���ق���م���ة ال�����س��ي��ن��ي��ة الأف���ري���ق���ي���ة, 
 ,2020 ي��ون��ي��و  ع��ق��دت يف  ال��ت��ي 
الدول  “�ستكون  ال��ف��ي��دي��و:  ع��ر 
امل�ستفيدين  ب��ني  م��ن  الأف��ري��ق��ي��ة 
الأوائ���������ل م����ن ل���ق���اح م�����س��ن��وع يف 
الذي  ال��وق��ت  نف�س  يف  ال�سني”. 
من  ج��زًء  تلغي  ال�سني  فيه  كانت 

ديونها.
العديد من  يتعني على  راه��ن��ا,     
مكافحة  الأف���ري���ق���ي���ة  ال����ب����ل����دان 
اأن  ح�����ني  يف  ف�����ريو������س  ك������ورون������ا 
وم�ست�سفياتها  ال�سحية  اأنظمتها 
عاجزة على مواجهة زيادة املر�س. 

اللقاحات خا�سة يف اإفريقيا, يقول 
الرئي�س الفرن�سي, “بن�سب لي�ست 
وا�سحة متاما لنا, ولكن بنجاحات 
اأن  ومعترا  جلية”.  دبلوما�سية 
ال�سني ل تتوا�سل ب�سفافية ب�ساأن 
اإميانويل  حذر  منتجاتها,  فعالية 
على  اأن����ه  ي��ع��ن��ي  “هذا  م���اك���رون: 
امل�����دى امل��ت��و���س��ط وال���ط���وي���ل, من 
�سبه املوؤكد اأنه اإذا كان هذا اللقاح 
غري منا�سب, فاإنه �سي�سهل ظهور 
الفريو�س؛  من  جديدة  متغريات 
وهكذا لن ي�سلح و�سع الدول على 

الطاق«.
اأن كلمات الرئي�س     من الوا�سح 
بكني.  يف  ُت�����س��ت�����س��غ  مل  ال��ف��رن�����س��ي 
وزارة  م��وؤمت��ر �سحفي يف  وخ��ال 
اخل��ارج��ي��ة, رد وان���غ وي��ن ب��ني اأنه 
ال�سريرية  التجارب  اأ�سا�س  “على 
اأن  التي مت اإجراوؤها, من الوا�سح 
واآمنة.  فعالة  ال�سينية  اللقاحات 
اأهمية  ال�سينية  احلكومة  وت��ويل 
كرى ل�سامة وفعالية اللقاحات 
ي�سيف,  اأن  ق��ب��ل  كوفيد”.  ���س��د 
اأن  ال���دويل  املجتمع  على  “يجب 
ي��ت��ح��د ب�����دًل م���ن ال�������س���دام حول 

ق�سية اللقاحات«.
ت���ت���ن���وع  ف�����رن�����������س�����ا,  يف  ل�����ك�����ن     
وج����ه����ات ال���ن���ظ���ر ح������ول ك����ورون����ا 
مبقارنتها  و����س���ي���ن���وف���ارم.  ف�����اك 
اأعلن  الأخ��������رى,  ال���ل���ق���اح���ات  م���ع 
ال���روف���ي�������س���ور دي���دي���ي���ه راول������ت, 
اإيك�س  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ط��ب  اأ����س���ت���اذ 

اأفريقي  اجل��ن��وب  ال��ب��دي��ل  وي��ث��ري 
القارة,  العدوى عر  خماوف من 
ال ان هذه البلدان ل متلك املوارد 
بكميات  اللقاحات  ل�سراء  الكافية 
كبرية. يف يناير, قام وانغ يي, وزير 
مكثفة  بجولة  ال�سيني  اخلارجية 
19 ف��راي��ر, يف  اإف��ري��ق��ي��ا, ويف  يف 
ب��ك��ني, اأع��ل��ن وان���غ وي��ن ب��ني, اأحد 
اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدثني 
اأن  �سحفي,  م��وؤمت��ر  يف  ال�سينية 
اأخرى  اأفريقية  دول��ة  ع�سرة  ت�سع 
�ست�ستفيد من عر�س كورونا فاك.
   يف معظم احلالت, يتعلق المر 
األ����ف جرعة   200 ب����  ��ا  اأي�����سً ه��ن��ا 
امل�ستفيدة  ال���ب���ل���دان  ت�����س��ت��ع��ج��ل 
ل�ستامها.  ب��ك��ني  اىل  ال���ذه���اب 
الطائرة  زمي��ب��اب��وي  وا�ستخدمت 
لهذا  ال���ت���ي مت��ت��ل��ك��ه��ا  ال���وح���ي���دة 
ال���غ���ر����س: ط���ائ���رة ب��وي��ن��ج 767 
ال�سابق  الرئي�س  ي�ستخدمها  ك��ان 
ع���ن���دم���ا تقدم  م���وغ���اب���ي  روب�������رت 
ل��ت��ل��ق��ي العاج  ال�����س��ن ج������ًدا,  ب���ه 
)تويف  ���س��ن��غ��اف��ورة  م�����س��ت�����س��ف��ى  يف 
الرئي�س موغابي عام 2019 بعد 
اأن قاد زميبابوي من عام 1987 
املدمر  البلد,  ه��ذا   .)2017 اإىل 
بخاف  ي��ع��ت��زم,  ذل����ك,  م���ع  الآن, 
�سراء  اىل  جلبها,  التي  اللقاحات 
ال�سني.  م��ن  اأخ����رى  األ����ف   600
ع�سرة  زميبابوي  �سكان  عدد  يبلغ 
ن�����س��م��ة, وج������ارة جلنوب  م���اي���ني 
كوفيد- ب���  ب�سدة  تتاأثر  اإفريقيا, 

الرازيل  طلبت  ف��ق��ط.  اإف��ري��ق��ي��ا 
كورونا  م��ن  ج��رع��ة  مليون   100
ت�سّلم حوايل  تركيا  وتنتظر  فاك, 
خ��م�����س��ني م��ل��ي��ون ل���ق���اح م���ن نوع 
لقاح  ا�سرتت  اأنها  كما  �سينوفاك, 
ب��ي��وت��اك م��ن اأمل��ان��ي��ا, وت��ه��دف اإىل 
�سخ�س  م���ل���ي���ون   1.5 ت��ط��ع��ي��م 
الوحيدة  الع�سو  والدولة  يومًيا. 
يف الحت��اد الأوروب��ي التي ا�سرتت 
اللقاح ال�سيني هي املجر بخم�سة 
م��اي��ني ج��رع��ة ل��ع�����س��رة مايني 

ن�سمة.
اأوروبا  يف  املتقدمة,  البلدان  يف     
متنع  امل���ت���ح���دة,  ال����ولي����ات  يف  اأو 
ق�����وة ال����وب����اء يف ال����وق����ت احل����ايل 
طبية  م�����س��اع��دة  اأي  ت��ط��وي��ر  م���ن 
ل�����س��ال��ح ال��ع��امل ال��ث��ال��ث. غ��ري ان 
املوقف ال�سيني يقود بع�س القادة 
اإميانويل  اأع���ل���ن  ال���ت�������س���اوؤل.  اإىل 
م��اك��رون يف 5 ف��راي��ر, يف موؤمتر 
الأم���ن ال��ت��اب��ع ل��احت��اد الأوروب����ي 
والوليات  اأوروب���ا  اأن  ميونيخ,  يف 
اأن تقدم على الفور  املتحدة يجب 
من  ك��اف��ي��ة  “جرعات  لأف��ري��ق��ي��ا 
الغرب  قوة  �ستكون  وال  اللقاحات 

مفهوًما ولي�س حقيقة«.
م���ع مركز  ل�������اآراء  ت���ب���ادل     ويف 
اتانتيك  الأم���ري���ك���ي  الأب����ح����اث 
الفرن�سي  الرئي�س  �سدد  كون�سيل, 
لكنه  ال�سينية”,  “الفعالية  على 
“دبلوما�سية اللقاحات”  اأ�سار اىل 
التي تثري ت�ساوؤلت: “بكني توفر 

األ��ف حالة   40 19 مع ما يقارب 
اإ�سابة, منها 14 األف حالة وفاة.

األف   200    يف اجل��زائ��ر, رافقت 
التي  �سينوفارم  ل��ق��اح  م��ن  ج��رع��ة 
و�سلت يف 19 فراير, ر�سالة من 
ال�سفري ال�سيني, يل ليانهي, على 
“ال�سني  اأن  فيها  يوؤكد  في�سبوك, 
للجزائر  و�سقيقة  �سديقة  كدولة 
م�ستعدة لتقدمي الدعم وامل�ساعدة 
لها )...(. اللقاح ال�سيني �سي�ساعد 
الوباء  ع��ل��ى  ال��ت��غ��ل��ب  اجل���زائ���ر يف 
القت�سادية  احل���ي���اة  وا����س���ت���ع���ادة 
والجتماعية يف اأقرب وقت ممكن 
“. يف العام املا�سي, اأر�سلت ال�سني 
ا طاقًما طبًيا وممر�سني اإىل  اأي�سً
اجلزائر, وترعت باملعدات الطبية 

الازمة ملكافحة كوفيد-19.
   م��ث��ال اآخ�����ر: ال���غ���اب���ون. يف 22 

�سحن  ال�سني عن  اأعلنت  فراير, 
مائة األف جرعة لقاح. وقد �سهدت 
الباد موؤخًرا زيادة حادة يف حالت 
كوفيد-19: ثبتت اإ�سابة 3136 
��ا يف ف���راي���ر وت����ويف 76.  ���س��خ�����سً
وق��د مت الع���ان ع��ن و�سع خطة 
�سينوفارم  ل��ق��اح  ���س��ي��ك��ون  تطعيم 
ا�ستخدامه:  يتم  الذي  الثاين  هو 
اأيام  ثمانية  قبل  ال��غ��اب��ون  طلبت 
اللقاح  م����ن  ج���رع���ة  األ������ف  م���ائ���ة 
الرو�سي, �سبوتنيك يف. ومع ذلك, 
ف����اإن ال�����س��ح��اف��ة ال��غ��اب��ون��ي��ة قلقة 
ال�سبكات  على  تنت�سر  حملة  ب�ساأن 
اللقاحات  اأن  ت����رّوج  الج��ت��م��اع��ي��ة 

امل�سادة للفريو�سات م�سّرة.

»دبلوما�صية �للقاح«
   ل تنت�سر اللقاحات ال�سينية يف 

الأمرا�س  يف  واخل��ب��ري  مر�سيليا 
امل��ع��دي��ة, وال���ذي ي��ع��ار���س املواقف 
على  ف���راي���ر   15 يف  ال��ر���س��م��ي��ة, 
نظري,  وج��ه��ة  “من  ن���ي���وز:  ���س��ي 
اإنه  اأكرث,  اللقاح ال�سيني منطقي 
لقاح اأفهمه... انه ي�سمح مبواجهة 
متغريات فريو�س كورونا بطريقة 
“لو كنت  وختم:  معقولة اأكرث”. 
ق������ادًرا ع��ل��ى الخ���ت���ي���ار, ف��ه��ذا هو 

اللقاح الذي كنت �ساأف�سله«.

موؤ�ص�صة جتارية ودبلوما�صية
يناير,   27 باأ�سبوعني, يف     قبله 
اعتر جان لوك ميلين�سون, زعيم 
ح���رك���ة ف��رن�����س��ا امل���ت���م���ردة, خال 
“فرن�سا  اأن  ���س��ح��ف��ي,  م����وؤمت����ر 
�ساك�سون  الأجن��ل��و  �سيطرة  حت��ت 
الطبية  اإم����دادات����ه����ا  ب��خ�����س��و���س 
ترويج  الأف�سل  من  �سيكون  واأن��ه 
التقليدي  ال����ن����وع  م����ن  ل���ق���اح���ات 
وب���ال���ت���ايل ت�����س��رتي��ه��ا م���ن ال����دول 
اأو  اأو كوبا  املنتجة لها مثل رو�سيا 

ال�سني ».
   يف بكني, يبدو اأنهم را�سون متاًما 
ال�سينية  اللقاحات  ت�سدير  على 
اأنحاء  جميع  اإىل  ك��ب��رية  بكميات 
العامل. واأو�سحت عدة �سحف, اأن 
الدول الغنية �سادرت كمية كبرية 
من اللقاحات التي تنتجها املعامل 
من  م�ستبعدة  انها  ومبا  الغربية. 
هذه ال�سوق, ترحب الدول النامية 
بتوافر اللقاحات ال�سينية, خا�سة, 

اإذا كانت مهداة.
ال�سني  ت���ه���دف  ج��ان��ب��ه��ا,  م���ن     
بطبيعة احلال اإىل تعزيز ح�سورها 
التجاري والدبلوما�سي يف البلدان 
اللقاحات  ت��ب��ي��ع  اأو  ت�����وزع  ال���ت���ي 
تاأ�سي�س  ت���وق���ع  ومي���ك���ن  اإل���ي���ه���ا. 
جمال  يف  عاملة  �سينية  ���س��رك��ات 
ال�سني,  لكن  ال�سحية.  ال��رع��اي��ة 
ل�  الت�سدي  تاأخرت كثريا يف  التي 
كوفيد-19 يف نهاية عام 2019 
عندما ظهر يف ووهان, ت�سعى الآن, 
بف�سل اللقاحات التي تنتجها, اإىل 
انطلقت  لقد  �سورتها...  حت�سني 
ايجابية  اأك��رث  ا�ستعرا�س  يف  الآن 
حيث يو�سف ال�سينيون باأنهم اأول 
ال�سيطرة  ث��م  ال���داء,  اكت�سف  م��ن 
من  العديد  م�ساعدة  والآن  عليه, 
التعر�س  جت��ن��ب  ع��ل��ى  ال���ب���ل���دان 

للعدوى.

�لربوفي�صور ديدييه ر�ولت, �خلبري يف �الأمر��س �ملعدية, يف�صل �للقاحات �ل�صينية على غريها 
القيادة ال�سينية تتحدث عن منفعة عامليةالعامل النامي هو امل�ستفيد

�سريا ليون ا�ستلمت ن�سيبها اي�ساتلقي 200 الف جرعة من اللقاح ال�سيني يف مطار هراري , زميبابوي لقاح خمترات �سينوفارم ال�سينية امل�ساد لفريو�س كورونا

�سرعت املجر يف اإعطاء اللقاحات ال�سينية

�أو�صحت �حلكومة �ل�صينية �أن �للقاح �ل�صيني �صُيعطى حلو�يل خم�صني دولة نامية

على عك�ش الغرب, طورت بكني 
م�ساعدات طبية للدول النامية

 »دبلوما�سية اللقاحات« تزعج
 ماكرون الذي حذر الغرب من نتائجها

الدولة الوحيدة يف االحتاد االأوروبي التي ا�سرتت اللقاح ال�سيني هي املجر بخم�سة ماليني جرعة لع�سرة ماليني ن�سمة

لفتة لي�صت بريئة متاما

ال�سني تو�سع نفوذها من خالل تطعيم العامل ...!
اأرزتريت�صارد-الفجر ••
ترجمةخريةال�صيباين

مليون  �خلم�صني  يقارب  مبا  �لقيام  مت  �الآن,  حتى     
جرعة من �للقاح يف �ل�صني. وعلى عك�س ما هو معمول 
خطة  فاإن  ــا,  �أوروب دول  �أو  �ملتحدة  �لواليات  يف  به 

بال�صكان  �الأول  �ملقام  يف  تتعلق  �ل�صينية  �لتطعيم 
18 و59 عاًما. وال يتم  �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 
�إعطاء �الأولوية للمتقاعدين. هناك فرق كبري �آخر 
من  �لكثري  باإر�صال  تهتم  �ل�صني  �لغربية:  �لدول  مع 

�للقاحات �إىل �لدول �لنامية.
�أول  وم�صر  �ال�صتو�ئية  وغينيا  �ل�صنغال  كانت    

�للقاحات  من  جرعة  �ألــف   200 منها  كل  تلقى  من 
�ل�صينية جماًنا. ويف منت�صف فرب�ير, ذهبت طائرة 
الإح�صار  بكني  �إىل  �ل�صنغال  طــري�ن  ل�صركة  تابعة 

�صناديق �للقاحات. 
�ليوم  �ل�صفري �ل�صيني, يف مقابلة يف نف�س     و�عترب 
يف �صحيفة “لو �صويل” �ل�صنغالية, �أن �ل�صني “دولة 

�صديقة و�صريكة و�صقيقة, تكافح �لوباء يد� بيد مع 
�ل�صنغال”. �أ�صيب 32 �ألف �صخ�س يف �لبالد بفريو�س 
وبالن�صبة  ب�صببه.  ا  �صخ�صً  780 وتويف  كوفيد19-, 
“بكل  هو  �ل�صيني  �للقاح  فــاإن  �صال,  �لرئي�س  �إىل 
�صر�ء  عن  �أعلن  وبذلك  ي�صلنا”,  لقاح  �أول  ب�صاطة, 

جرعات �أخرى لتطعيم 20 باملائة من �ل�صنغاليني.
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�ساطع الريا�سية

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1835443 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سيف فا�سل �سعيد حممد الهاملي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف امني حممد يو�سف

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

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

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:اميليا للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�سركة:م�سفح جنوب ايكاد 3 ق 29 مكتب 206 , 0 مبنى ال�سيد 

�سمو ال�سيخ حممد بن خليفة بن زايد واخرين
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2112127 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

2 - تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات , كم�سفي قانوين لل�سركة 
بتاريخ:2021/02/28 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2155003493 
 تاريخ التعديل:2021/03/01

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

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اأ�سي�ست بل�س للمحا�سبة وخدمات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب التدقيق  رخ�سة رقم:2431725 

 تعديل اإ�سم جتاري من/ اأ�سي�ست بل�س للمحا�سبة وخدمات التدقيق 

ASSIST PLUS ACCOUNTING & AUDITING SERVICES 

اإىل ا�سي�ست بل�س للمحا�سبة وخدمات التدقيق - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 ASSIST PLUS ACCOUNTING & AUDITING SERVICES - SOLE

PROPRIETORSHIP L.L.C

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

فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/رويال مارين

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1032156 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد ح�سني حممد ابوبكر باحامت %83

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مرمي على حمد �سرور ال�سام�سى %17
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ورثة حميد را�سد على حممد ال�سام�سى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
 تعديل اإ�سم جتاري من/ رويال مارين 

ROYAL MARINE 

اإىل /رويال مارين ذ.م.م 
 ROYAL MARINE. L.L.C

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ريدان لا�ستثمارات ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1514132 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / خالد على عبداهلل �سالح من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / خالد على عبداهلل �سالح من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف زايد احمد على عبداهلل ذيبان

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ريدان لا�ستثمارات ذ.م.م 

RAYDAN INVESTMENTS L.L.C 

اإىل /ريدان لا�ستثمارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
RAYDAN INVESTMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة ديكوفجني ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1052352 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سيمريا لا�ستثمار - ذ. م. م
 CHIMERA INVESTMENT L L C 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة األفا ليميتد القاب�سة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 

ALPHA LIMITED HOLDINGS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جان ايف يو�سف فران
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف رائد جمال احمد اليو�سف

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيلد للمعدات الع�سكرية- �سركة ال�سخ�س 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:2165148 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ال�سيخة ميثاء احمد مبارك حممد خليفه %60

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / علوى مهدى ح�سني احلامد الها�سمى من مالك اإىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء / علوى مهدى ح�سني احلامد الها�سمى من 100 % اإىل %40

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

 تعديل اإ�سم جتاري من/ �سيلد للمعدات الع�سكرية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 SHIELD MILITARY EQUIPMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل /�سيلد للمعدات الع�سكرية ذ.م.م 

SHIELD MILITARY EQUIPMENT L.L.C

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

خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم دجاج رابتورز

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2340141 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ابراهيم �سعيد عبداهلل على احلجرى %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ندا قمر قمر ح�سني من مالك اإىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء / ندا قمر قمر ح�سني من 100 % اإىل %49

تعديل وكيل خدمات / حذف عتيق حممد عبداهلل مو�سى البلو�سى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 600000

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ساحة 1*5 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم دجاج رابتورز 
RAPTORS CHICKEN RESTAURANT 

اإىل /مطعم دجاج رابتورز ذ.م.م
RAPTORS CHICKEN RESTAURANT L.L.C

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

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز جلوبال للتجميل ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1178431 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

TGC Holding Limited  اإ�سافة تي جي �سي هولدينج ليمتد 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

Pearl Bridge Investments LLC  اإ�سافة بريل بريدج انف�ستمنت�س �س.ذ.م.م 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

PEARL BRIDGE INVESTMENT L.L.C حذف بريل بريدج انف�ستمنت�س �س ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

CEDARBRID VENTURE 6 LIMITED  حذف �سيدار بريج فين�سر ليمتد
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الكوخ الف�سي للمقاولت العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1384862 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة كا�سف جافيد حممد عزام خان %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة را�سد عنيدى خادم حمد املزروعى %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد خلف خلفانى احلو�سنى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ الكوخ الف�سي للمقاولت العامة

SILVER HUT GENERAL CONTRACTING 

اإىل /الكوخ الف�سي للمقاولت العامة ذ.م.م 
SILVER HUT GENERAL CONTRACTING L.L.C

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

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

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بريفكت لين للو�ساطة التجاريه

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2466598 

تعديل اإ�سم جتاري من/ بريفكت لين للو�ساطه التجاريه 

PERFECT LINE COMMERCIAL BROKER 

اإىل /بريفكت لين خلدمات تنظيف املباين 

PERFECT LINE BUILDING CLEANING SERVICES

تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين 8121001

تعديل ن�ساط / حذف و�سيط جتاري 4610010

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/العربية املتحدة للهند�سة وخدمات حقول النفط- 

CN  قد تقدموا الينا بطلب يوين اآرب ذ.م.م  رخ�سة رقم:1000813 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فهد ال�سيد عبداهلل ال�سيد حممد الها�سمى %10.83

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة على ال�سيد عبداهلل حممد الها�سمى %10.83
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فاطمه ال�سيد عبداهلل ال�سيد حممد ال�سيد الها�سمى   %5.41

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عائ�سه ال�سيد عبداهلل ال�سيد حممد الها�سمى %5.41
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اليازيه ال�سيدعبداهلل ال�سيدحممد ال�سيد الها�سمى %5.41
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ا�سماء ال�سيدعبداهلل ال�سيدحممد ال�سيد الها�سمى %5.41
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سالح ال�سيدعبداهلل ال�سيدحممد ال�سيد الها�سمى %17.02
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد ال�سيدعبداهلل ال�سيدحممد ال�سيد الها�سمى %10.83
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عي�سى ال�سيدعبداهلل ال�سيدحممد ال�سيد الها�سمى %10.83

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مرمي ال�سيدحممد ال�سيدمو�سى ال�سيد %6.19
تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد عبداهلل ال�سيد الها�سمى من 1% اإىل %11.83

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سيدعبداهلل ال�سيدحممد تاج الدين الها�سمى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/امل�سرة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1028616:ل�سجاد واملفرو�سات رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/اأمان  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 2765526:للخدمات المنية رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/املوج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الذهبي للنقليات العامة
 رخ�سة رقم:CN 1138590  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/جليتز  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة الهدايا والك�س�سوارات
 رخ�سة رقم:CN 2727566  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:�سركة ابوظبي التجاري للحلول املالية ذ.م.م
عنوان ال�سركة:ابوظبي النادي ال�سياحي بنك ابوظبي التجاري

CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 1080348 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

كم�سفي   , احل�سابات  لتدقيق  احلو�سني  ال�سادة/احمد  تعيني   -  2
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/02/22  لل�سركة  قانوين 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر 

تاريخ التعديل:2021/03/01  22D65D2550E8D908928:بالرقم
امل�سفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوفت 

CN 2999808:بايت للحلويات  رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/رينج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2714174:لدارة املن�ساأت رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة الوتد للمقاولت 

CN وال�سيانة العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:1125658 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حمد عتيق �سلطان العفريت الكويتي %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خفيه را�سد علي الظاهري

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

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

وقال امل�سوؤولون اإن هذه املعلومات متثل دليًا على �سوء ال�سلوك ما ي�سكك يف 
روايات الن�ساء عن النتهاكات يف �سينغ يانغ.

موؤمتر  يف  يانغ  �سينغ  يف  الدعاية  اإدارة  رئي�س  نائب  يانغ  جوي�س  �سو  وق��ال 
ملواجهة  ال�سني  حملة  اإط���ار  يف  املا�سي,  الأول(  دي�سمر)كانون  يف  �سحايف 
املقززة,  الإع���ام  اأع��م��ال  اإج���راءات ج��ادة لتفنيد بع�س  “اتخذنا  الن��ت��ق��ادات: 
الإقليم  ل�سكان  م�سورة  ولقطات  �ساعات  ا�ستمرت  اإف����ادات  احلملة  وت�سمل 

واأفراد اأ�سر يتحدثون«.
وتظهر مراجعة لع�سرات ال�ساعات من العرو�س يف الأ�سهر الأخرية, وتقارير 
اأن هناك حملة  اإىل مقابات مع خ��راء  بالإ�سافة  ال�سفحات,  تقع يف مئات 
دقيقة ووا�سعة النطاق, ت�سري اإىل خماوف ال�سني من فقدان ال�سيطرة على 

ما يروى عن �سينغ يانغ.
وقال جيم�س ميلوارد اأ�ستاذ التاريخ ال�سيني بجامعة جورج وا�سنطن واخلبري 

•• بكني-وكاالت

ت�سن ال�سني, التي تتعر�س ل�سغوط عاملية متزايدة ب�سبب معاملتها لاأقلية 
ت�سمل هجوماً  م�سبوقة,  �سر�سة وغري  الباد, حملة  اأق�سى غرب  امل�سلمة يف 

على ن�ساء ا�ستكني من تعر�سهن لنتهاكات.
ومع تزايد املزاعم عن انتهاكات حقوق الإن�سان يف اإقليم �سينغ يانغ, اإذ اتهمت 
اأعداد متزايدة من امل�سرعني الغربيني ال�سني باإبادة جماعية, تعمل بكني على 
الت�سكيك يف �سهادات ن�ساء من الأويغور كانت وراء تقارير عن �سوء املعاملة يف 

الفرتة الأخرية.
بيانات  اإن��ه��ا  ق��ال��وا  م��ا  ون�����س��روا  ب��ال���س��م,  ن�ساًء  ال�سينيون  امل�����س��وؤول��ون  وح���دد 
جن�سية,  عاقات  باإقامة  بع�سهن  واتهموا  خ�سوبتهن,  عن  طبية  ومعلومات 

وقالوا اإن واحدة منهن م�سابة بعدوى تنتقل عر الت�سال اجلن�سي.

من  ال�سيوعي  احل��زب  قلق  اأ�سباب  “اأحد  ب�سينجيانغ  اخلا�سة  ال�سيا�سات  يف 
وهي  هناك  ب��ه  يقوم  مل��ا  الأول��ي��ة  الفر�سية  تقو�س  اأن��ه��ا  ه��و  الن�ساء  ���س��ه��ادات 
الن�ساء يف  “حقيقة وج��ود عدد كبري ج��داً من  واأ�ساف  اأن��ه يكافح الإرهاب”, 
اأن هذا الأم��ر ل عاقة  اأي مظاهر للعنف, ُتظهر  املع�سكرات ل تبدو عليهن 

له بالإرهاب«.
ومتثل اأقلية الأويغور غالبية �سمن نحو مليون �سخ�س اأفادت تقديرات الأمم 
املتحدة باأنهم حمتجزون يف مع�سكرات يف �سينغ يانغ يف اإطار ما تقول احلكومة 
اإنها حملة ملكافحة الإره��اب, وت�سمل التهامات التي يوجهها بع�س  املركزية 

الن�سطاء وال�سا�سة الغربيون لل�سني التعذيب, والعمل الق�سري, والتعقيم.
ويف اتفاق نادر من نوعه بني احلزبني الرئي�سيني يف الوليات املتحدة, و�سف 
الرئي�س  واإدارة  ترامب  دونالد  ال�سابق  الرئي�س  اإدارة  يف  الدبلوما�سيني  كبار 
اجلديد جو بايدن, ما تفعله ال�سني بالأويغور بالإبادة اجلماعية, وهو موقف 

تبناه يف الأ�سبوع املا�سي الرملان الكندي, والرملان الهولندي.
والطماطم  القطن  �سراء  على  اأمريكي  حظر  مثل  عقوبات  ال�سني  وت��واج��ه 
املنتجة يف �سينغ يانغ, ودعوات م�سرعني غربيني ملقاطعة دورة الألعاب الأوملبية 
ال�ستوية التي ت�ست�سيفها ال�سني يف 2022, ومل ترد وزارة ال�سوؤون اخلارجية 

ال�سينية على الفور على طلب للتعليق الإثنني.
وتنفي احلكومة التهامات بارتكاب انتهاكات فيما تطلق عليها مراكز التدريب 
بانتهاكات  املزاعم  اإن  اأق�سى غرب الباد, وتقول  الواقع يف  املهني يف الإقليم 

جن�سية ممنهجة ل اأ�سا�س لها من ال�سحة.
برنامج  يف  م�ستقًا  حتقيقاً  امل��ت��ح��دة  الأمم  لفتح  دع���وات  ال�سني  ورف�����س��ت 
الحتجاز يف �سينغ يانغ. ول ُي�سمح لل�سحافيني والدبلوما�سيني بدخول هذه 
املع�سكرات اإل يف اإطار جولت تنظمها احلكومة, وقال اأفراد من الأويغور اإنهم 

يخ�سون ردوداً انتقامية اإذا حتدثوا لاإعام وهم موجودون يف ال�سني.

ال�سني ترد على انتقاد معاملتها لالأويغور بحملة على الن�ساء ال�ساكيات

•• يريفان-اأفب

اأن�������س���ار ك���ل م���ن رئي�س  ي��ت��ظ��اه��ر 
الوزراء واملعار�سة جمددا الثنني 
يف �����س����وارع اأرم���ي���ن���ي���ا ال���غ���ارق���ة يف 
خلفية  على  عميقة  �سيا�سية  اأزم��ة 
ناغورين  يف  الع�سكرية  ال��ه��زمي��ة 

قره باغ يف اخلريف املا�سي.
قوته,  اإثبات  ط��رف  كل  و�سيحاول 
جتمعات   اىل  املع�سكران  دع��ا  حيث 
يف موقعني خمتلفني يف العا�سمة 

يريفان.
هو  ال��ه��دف  ل��ل��م��ع��ار���س��ة  بالن�سبة 
نيكول  احل���ك���وم���ة  رئ��ي�����س  رح���ي���ل 
ب��ا���س��ي��ن��ي��ان امل��ت��ه��م ب��اخل��ي��ان��ة. من 
اأن�ساره  ب��ا���س��ي��ن��ي��ان  دع�����ا  ج��ه��ت��ه 
ال�سعب  “ا�ستعداد  اإث����ب����ات  اىل 
ل���دع���م ال���ن���ظ���ام ال���دمي���وق���راط���ي 

والد�ستوري«.
الفقرية  ال���دول���ة  اأرم��ي��ن��ي��ا  وب��ات��ت 
ال��ق��وق��از ع��ل��ى �سفري  ال��واق��ع��ة يف 
با�سينيان  واف��ق  اأن  منذ  الفو�سى 
يف ت�����س��ري��ن ال��ث��اين ن��وف��م��ر حتت 
�سادق  �سام  ات��ف��اق  على  ال�سغط 
اأذربيجان  اأم��ام  مذلة  هزمية  على 
يف م��ن��ط��ق��ة ن�����اغ�����ورين ق������ره ب���اغ 

النف�سالية.
املعار�سة منذ ذلك احلني  تطالب 
ب����رح����ي����ل����ه, وجت����������ددت امل����واج����ه����ة 
اأ�سهر,  منذ  حمتدمة  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
اخل��م��ي�����س م��ن خ���ال دع����وة هيئة 
نيكول  ل�ستقالة  العامة  الأرك����ان 

با�سينيان.
وندد رئي�س احلكومة الذي اأ�سعف 
لكنه مل يهزم, على الفور مبحاولة 
باإقالة  واأم������ر  ع�����س��ك��ري  ان���ق���اب 
األفا من   20 قائد اجلي�س وح�سد 

اأن�ساره يف ال�سارع يف اليوم نف�سه.
من جهتها ح�سدت املعار�سة اأي�سا 
�سفوفها مع تظاهرات على مدى 
اخلمي�س  من  متتالية  اأي��ام  ثاثة 

اىل ال�سبت.

رف�س  الو�سع,  تفاقم  زاد من  وما 
�سركي�سيان,  اأرم��������ني  ال���رئ���ي�������س 
لبا�سينيان,  ال�����س��ي��ا���س��ي  اخل�����س��م 
قائد  اإق��ال��ة  على  امل�سادقة  ال�سبت 
“ل  اأن الأزم�����ة  ب��اع��ت��ب��ار  اجل��ي�����س 
التغيريات  خ��ال  ميكن حلها من 

املتكررة للم�سوؤولني«.
واأ�ساف �سركي�سان يف بيان الثنني 
األ  يجب  ال�سيا�سي  “الن�سال  اأن 
ي��خ��رج ع��ن الإط����ار ال��ق��ان��وين واأل 
يوؤدي اىل �سدمات وعدم ا�ستقرار” 

داعيا اإىل “الت�سامح والت�سامن«.
واأ�سر نيكول با�سينيان على موقفه 
قائا انه �سيعيد اإر�سال اأمر اإقالة 

قائد اجلي�س اىل الرئا�سة.
با�سينيان  اأن�سار  يعتزم  والث��ن��ني 
ت����ذك����اري  ن�������س���ب  اىل  ال����و�����س����ول 
التي  ال�����س����ط����راب����ات  ل�������س���ح���اي���ا 
يف  الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات  اأع��ق��ب��ت 

2008. بعدما نددت  اآذار/مار�س 
باقرتاع منحاز, تعر�ست املعار�سة 
اآنذاك  با�سينيان  نيكول  ك��ان  التي 
اأحد �سخ�سياتها ال�ساعدة, للقمع 
ال�سرطة  م��ع  ���س��دام��ات  واأوق���ع���ت 

ع�سرة قتلى ومئات اجلرحى.
وب�����ع�����دم�����ا �����س����ج����ن ع�����ل�����ى م�����دى 
ع��ام��ني ب��ت��ه��م��ة امل�����س��ارك��ة يف هذه 
وانتقم  با�سينيان  عاد  التظاهرات, 
اىل  2018 عر و�سوله  ربيع  يف 
�سلمية  ث���ورة  خ��ال  م��ن  ال�سلطة 
�سريج  ال�سابق  بالرئي�س  اأط��اح��ت 

�سركي�سيان.
يحظى  ك��ان  ال��ذي  با�سينيان  لكن 
بتخلي�س  ووع���د  وا���س��ع��ة  ب�سعبية 
القدمية  ال���ن���خ���ب  م����ن  اأرم���ي���ن���ي���ا 
ال�����ف�����ا������س�����دة, خ�������س���ر ج���������زءا من 
م�����س��داق��ي��ت��ه ب�����س��ب��ب احل������رب يف 

ناغورين قره باغ مع اذربيجان.

طلب  الهزمية,  خطر  مواجهة  يف 
الثاين/ ت�سرين  يف  اأرمينيا  جي�س 

بعد  احلكومة  رئي�س  من  نوفمر 
املوافقة  القتال  م��ن  اأ�سابيع  �ستة 
ع���ل���ى وق�����ف اإط�������اق ال����ن����ار ال����ذي 
الرو�سي  ال��رئ��ي�����س  عليه  ت��ف��او���س 
ف���ادمي���ري ب���وت���ني واأف�������س���ى اإىل 
وا�سعة  م�ساحات  اأرمينيا  خ�سارة 
خا�سعة  ك����ان����ت  الأرا�������س������ي  م����ن 

ل�سيطرة الأرمن منذ الت�سعينات.
ت�سيطر  ي�����ري�����ف�����ان  ت����������زال  ول 
ب��ح��ك��م الأم������ر ال���واق���ع م���ع وج���ود 
الن����ف���������س����ال����ي����ني الأرم�����������������ن, يف 
ن�����اغ�����ورين قره  م��ع��ظ��م م��ن��ط��ق��ة 
اأرمينيا  ل��ك��ن  الأذرب��ي��ج��ان��ي��ة.  ب���اغ 
مدينة   2020 ن����زاع  يف  خ�����س��رت 
�سو�سا الرمزية ف�سا عن منطقة 
الأذربيجانية  املناطق  جليدية من 

املحيطة بقره باغ.

•• اخلرطوم-وكاالت

عليها  ا�ستولت  زراع��ي��ة  اأر�����سٍ  ال�����س��وداين  اجلي�س  ا�ستعاد 
بولية  ال��ك��رى  الف�سقة  منطقة  يف  اإث��ي��وب��ي��ة  ملي�سيات 
ال��ق�����س��ارف ���س��رق��ي ال�����س��ودان, ب��ع��د م��واج��ه��ات �سر�سة مع 
امللي�سيات. وقالت م�سادر ع�سكرية ملوقع “�سودان تربيون”, 
الحتياط  وق���وات  اجلي�س  م��ن  وح���دات  اإن  الأح����د,  م�ساء 

•• برلني-وكاالت

ت�سعى وكالة ال�ستخبارات اخلارجية الأملانية عر حملة 
اإلكرتونيني  قرا�سنة  على  العثور  اإىل  اعتيادية  غ��ري 

ملكافحة التهديدات الدولية.
 ,»followtheglitchkarnickel#« ها�ستاق  وحتت 
حتاول املخابرات اخلارجية الأملانية الو�سول اإىل �ساحة 

القرا�سنة على الإنرتنت مبا�سرة.
ت�سريحات  يف  ك��ال,  برونو  ال�ستخبارات,  رئي�س  وق��ال 
نتحدث  اأن  “علينا  برلني:  يف  الأملانية  الأن��ب��اء  لوكالة 

بلغة املهتمني بالعمل معنا«.

الأ�سلحة  با�ستخدام  طاحنة  معارك  ال�سباح  منذ  خا�ست 
من  امللي�سيات  دح��ر  اجلي�س  “ا�ستطاع  واأ�سافت  الثقيلة. 
اإبرة وتديل ومطاردتهم حتى م�ستوطنة برخت  م�سروعي 
على احلدود ال�سودانية الثيوبية«. وح�سب امل�سادر توغلت 
ال�سيطرة  واأع���ادت  الأرا���س��ي  يف  ال�سودانية جم��دداً  القوات 
الكاملة على امل�ساحات الزراعية يف الف�سقة الكرى مبحاذاة 

اإقليم تغراي بطول 110 كلم.

متخ�س�سني  ع���ن  ب��ح��ث��اً  اجل��م��ي��ع  “يتدافع  واأ�����س����اف 
الف�ساء  اأن  م��و���س��ح��اً  املجال”,  ه���ذا  يف  خ���رة  ل��دي��ه��م 
اأي�ساً خماطر,  الإلكرتوين ل يوفر فر�ساً فح�سب, بل 
وتابع “يجب اأن تدرك وكالة ال�ستخبارات الأملانية هذه 
املوظفني  املخاطر وت�ساعد على جتنبها, وهذا يتطلب 

املنا�سبني«.
احل�سول  الأملانية  ال�ستخبارات  قرا�سن�����ة  ويح�������اول 
جمالت  من  الأملانية  احلكومة  ل�سالح  معلومات  على 
ال�سامل,  ال��دم��ار  اأ�سلحة  ون�سر  ال���دويل,  الإره���اب  مثل 
والتج�س�س  امل��ن��ظ��م��ة,  واجل���رمي���ة  ب��ال��ب�����س��ر,  والإجت������ار 

ال�سناعي.

تظاهرات جديدة يف اأرمينيا مع تفاقم االأزمة ال�سيا�سية 

اجلي�ش ال�سوداين ي�سرتد اأرا�سي من ملي�سيات اإثيوبية 

اال�ستخبارات االأملانية تريد جتنيد قرا�سنة ملكافحة التهديدات

يف  الرث��وذوك�����س  للروم  العام  الوكيل 
مع  اإنه  بر�س  فران�س  لوكالة  العراق, 
ما  “اأغلقت  امل�سلني,  ع��دد  انخفا�س 
كنائ�س  م��ن  باملئة   30 اىل   20 ب��ني 
يقرب من عقدين  ما  وبعد  العراق«. 
والتفجريات, دخل  الدماء  اإراق��ة  من 
الن�سبي  ال���ه���دوء  م���ن  ف���رتة  ال���ع���راق 
الدولة  ت��ن��ظ��ي��م  ه���زمي���ة  اأع����ق����اب  يف 
 .2017 العام  اأواخ���ر  يف  الإ�سامية 

لكن هذا مل يوقف نزف الأقليات.
ويقول الكاهن الذي بقي يف العا�سمة, 
فيما هاجر �سقيقه اإىل كندا و�سقيقته 
“النا�س  امل����ت����ح����دة,  ال�����ولي�����ات  اإىل 
امل�سيحيون  امل����غ����ادرة,  يف  ي�����س��ت��م��رون 
اّدخ���ار م��ا يكفي من  ي��ح��اول��ون فقط 
امل����ال, وب��ع��د ذل���ك ب��اأ���س��رع م��ا مي��ك��ن , 

يهاجرون«.
الكلدانية من  ف��وزي,  �سايل  واختارت 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  العي�س  ب��غ��داد, 
 ,2008 ال��ع��ام  اللجوء  منحت  حيث 

بعد عام من ماأ�ساة يف عائلتها.
وتقول فوزي )38 عاما( التي تعي�س 
اإن  بر�س,  فران�س  لوكالة  تك�سا�س  يف 
عمتني لها يف الثمانينات, قتلتا طعنا 
م�سيحيتني  “كونهما  منزلهما  داخل 
ل اأكرث” وكانتا تعي�سان يف حمافظة 
والطوائف  التنيات  املتعددة  كركوك 

الواقعة اإىل �سمال بغداد.
وت�سيف �سايل التي متكنت اأخرياً بعد 
اأربع �سنوات من و�سولها اىل الوليات 
املتحدة من اإح�سار والديها واإخوتها 
امل�سري  من  “لأنقذهم  هيو�سنت  اإىل 
العراق”,  يف  للم�سيحيني  امل��ح��ت��وم 
“اأنا يف الرابعة والع�سرين فقط, وقد 

جنوت بالفعل من ثاث حروب«.
ووظيفة  ب��ي��ت  ل���دي  “اليوم  وت��ت��اب��ع 
تقول  لكنها  مني”,  قريبة  وعائلتي 
لأ�سدقائي  اأ���س��ت��اق  زل���ت  “ما  ب��اأ���س��ى 

وبيتي يف بغداد«.
وت�ساهم الظروف القت�سادية ال�سعبة 
امل�سيحيني.  هجرة  ا�ستمرار  يف  اليوم 
جائحة  ب�����س��ب��ب  الأزم���������ة  وازدادت 
عن  اأ���س��ا  نتجت  وق��د  كوفيد-19, 
اأ�سعار  وه��ب��وط  النفط  اأ�سعار  انهيار 

يف مدينة املو�سل )�سمال(, لكن هذه 
البيطري  الطبيب  وزوجها  الطبيبة 
ع��م��ار ال��ك��ا���س اأ�����س����ّرا يف ح��ي��ن��ه على 

البقاء يف مدينتهما.
لكن عدم وجود حما�سبة اأو تطبيق اأي 
عدالة يف الق�سية, دفعهما يف 2008 
اىل اتخاذ قرار الرحيل, فانتقا اىل 
ك��رد���س��ت��ان. وك��ان��ا ي���ف���ّران اأي�����س��ا من 
التوتر الطائفي و”م�سل�سل اغتيالت 
نفذتها جمموعات م�سلحة” ا�ستهدف 
ما  وف��ق  م�سيحيني,  منها  كبري  ع��دد 

ذكر الكا�س لوكالة فران�س بر�س.
اللذان  ال���زوج���ان  ���س��اف��ر   ,2013 يف 
ال�������س���ري���ان  ط���ائ���ف���ة  اىل  ي���ن���ت���م���ي���ان 
الأرثوذك�س اإىل اأ�سرتاليا حيث ن�ساأت 
اأعوام(  )ع�سرة  �سارة  الثاث  بناتهن 
)ثاثة  وروز  اأع������وام(  )���س��ت��ة  ول���ي���زا 
كو�ست.  غ���ول���د  م���دي���ن���ة  يف  اأع���������وام( 
بناتهما  تعليم  على  ال��وال��دان  واأ���س��ّر 
ال��ل��غ��ت��ني ال��ع��رب��ي��ة وال�����س��ري��ان��ي��ة اىل 
جانب الإنكليزية. ويف الطرف الآخر 
ال��زوج��ان عن  العامل, مل ينقطع  من 
خ�سو�سا  العراق  يف  ي��دور  ما  متابعة 
بعد اقتحام تنظيم الدولة الإ�سامية 
العام  �سيف  يف  ال�سغرية  لبلدتهما 

.2014
وت�ستذكر رنا تلك الأيام قائلة “كنُت 
ح��ام��ا ب��اب��ن��ت��ي ل��ي��زا, وك����ان ع��م��ار ل 
يريدين اأن اأ�سمع الأخبار لأنها ت�سّبب 
قلقاً يوؤذي الطفل, وكان يبعد هاتفي 

واأجهزة احلا�سوب عني«.
عيناها  اغ����رورق����ت  ف��ي��م��ا  وت�����س��ي��ف 
كانت  م��رع��ب��ة  “كوابي�س  ب���ال���دم���وع 
تاحقني باأن الدواع�س يقتلون اأهلي 

ويغت�سبونهم«.
اآن���ذاك بخر  دم  �سُ اإن��ه  عمار  ويقول 
ت��دم��ري ك��ن��ي�����س��ة ال��ق��دي�����س��ة م���رمي يف 
عام.   1200 ع��م��ره��ا  ال��ت��ي  امل��و���س��ل 
بالكامل, هي  رت  “ُدمِّ ويقول بح�سرة 

الكني�سة التي تزوج فيها والدي«.
تلك  جهته  م��ن  ه��رم��ز  �سعد  وع��ا���س 
على  �ساهدا  وك��ان  بتفا�سيلها,  الأي��ام 
رايات  رفعت  التي  ال�ساحنات  و�سول 

تنظيم داع�س ال�سوداء اىل بلدته.

•• بغداد-اأفب

غ��������ادر ب���ع�������س���ه���م خ������ال الج���ت���ي���اح 
الأم���ريك���ي ل��ل��ع��راق, واآخ�����رون خال 
احلروب الطائفية التي احتّل خالها 
ج��ه��ادي��ون ق���راه���م, وغ��ريه��م ب�سبب 
موجة  احل��ال��ي��ة...  املعي�سية  الأزم����ة 
ه���ج���رة ب��ع��د اأخ�������رى, ي��ت��ق��ّل�����س عدد 
ال���ع���راق, ف��ي��م��ا يحلم  امل�����س��ي��ح��ي��ني يف 

الباقون منهم يف الباد, باملغادرة.
عراقية  م�سيحية  ع��ائ��ات  وت��ع��ي�����س 
بر�س  ف��ران�����س  وك��ال��ة  التقتها  ك��ث��رية 
اأو  الأردن  اأو يف  ال��ع��راق,  كرد�ستان  يف 
اأ�سرتاليا اأو غريها من الدول, حنينا 
اىل وطن ترف�س يف الوقت ذاته فكرة 

العودة اإليه.
ويعّلق كل ه��وؤلء يف الداخل واخلارج 
اآمال باأن يحمل لهم البابا فرن�سي�س 
اآذار/ مطلع  يف  العراق  �سيزور  ال��ذي 

ومطمئنة,  م��ع��زي��ة  ك��ل��م��ات  م���ار����س, 
ب���الأوه���ام, يف  يتعّلقون  ل  اأن��ه��م  ول���و 
والقت�سادية  الأمنية  الأزم��ات  �سوء 
التي  ال�سيا�سية  والتوترات  املتاحقة 

تعي�سها الباد.
ويقول �سعد هرمز )52 عاما( الذي 
ك���ان ي��ع��م��ل ���س��اب��ق��ا ���س��ائ��ق ت��اك�����س��ي يف 
الأردن,  اليوم يف  يعي�س  املو�سل, وهو 
زيارته  خ��ال  البابا  يطلب  اأن  “اآمل 
ت�ستقبل  ال���ت���ي  ال�����دول  م���ن  ل��ل��ع��راق 
لأن  م�ساعدتنا  م�سيحيني  لج��ئ��ني 
غري  )الآن(  ال����ع����راق  اإىل  ال����ع����ودة 
واردة«. وبالرغم من غياب اإح�ساءات 
دقيقة عن عدد امل�سيحيني يف العراق 
ب�سبب عدم اإج��راء تعداد �سكاين منذ 
رئي�س  وردة,  ول���ي���م  ي���ق���ول  ����س���ن���وات, 
منظمة حمورابي التي تتوىل الدفاع 
اإن هناك  ال���ع���راق,  الأق��ل��ي��ات يف  ع��ن 
حاليا 300 اإىل 400 األف م�سيحي 
ون�سف  مليون  مقابل  يف  ال��ع��راق  يف 
امل��ل��ي��ون ق��ب��ل ال��غ��زو الأم���ريك���ي العام 
2003 الذي انتهى بالإطاحة بنظام 

�سدام ح�سني.
وي���اأت���ي ذل���ك ب��ع��دم��ا غ����ادر م���ا يقرب 
عن ن�سف مليون منهم اإىل الوليات 
اآخ������رون اىل دول  وت���وج���ه  امل���ت���ح���دة, 

ا�سكندينافية واأ�سرتاليا.
طبيبة  وع��م��ة  ع���م  ق��ت��ل   ,2007 يف 
الأ�سنان رنا �سعيد بر�سا�س ع�سوائي 
على  رداً  اأم���ريك���ي���ون  ج���ن���ود  اأط��ل��ق��ه 
ال�سنة  راأ���س  ليلة  له  تعر�سوا  هجوم 

ال��ع��م��ل��ة امل��ح��ل��ي��ة يف م��ق��اب��ل ال����دولر 
وتف�سي الف�ساد يف الدولة.

خف�س  اأو  ت���اأخ���ري  اإىل  ذل����ك  واأدى 
روات������ب م��وظ��ف��ي ال���ق���ط���اع ال���ع���ام يف 
الذي  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  ال���ع���راق ويف 
ي��ت��م��ت��ع ب��ح��ك��م ذات�����ي, وال�����ذي يعي�س 
ويقول  امل�سيحيني.  م��ن  الكثري  فيه 
هفال اميانويل, وهو موظف حكومي 
راتًبا  “اأتقا�سى  كلداين يف كرد�ستان, 
ل  واأحياًنا  �سهرين,  كل  فقط  واح��ًدا 
م�سيفاً  بالكامل”,  الراتب  اأتقا�سى 
م�ستحقاتي,  على  اأح�سل  اأن  “جمرد 
ال�سابقة,  الأ�سابيع  دي��ون  �سداد  عليجَ 

لذلك ل يبقى لدي �سيء«.
الب�سرة يف  اإميانويل يف مدينة  ون�ساأ 
اأق�سى جنوب العراق, ثم تزوج وعا�س 
2004 عندما  ال��ع��ام  ب��غ��داد حتى  يف 
التي  امل��در���س��ة  خ���ارج  قنبلة  ان��ف��ج��رت 
كان اأطفاله يرتادونها. وكرت اإحدى 
بناته وهاجرت اإىل الرنوج مع زوجها, 
وانتقل اأخوه واأخته مع عائلتيهما اإىل 
زوجته  م��ع  اإمي��ان��وي��ل  وت��ق��ّدم  لبنان. 
بطلب  الآخ��ري��ن  الثاثة  واأطفالهما 
اإعادة توطني يف كندا, وهم ينتظرون 

اجلواب.
ويقول يف منزله بالقرب من اأبر�سية 
ل  نختنق..  “نحن  اإربيل  يف  الكلدان 
خدمات  ول  اجتماعية  رع��اي��ة  توجد 

�سحية ول مدار�س عامة ول عمل«.
ي�����س��ع��ر ب���احل���زن ل����دى احل���دي���ث عن 
�سوارع مدينة الب�سرة الغنية باملوارد 
والتي باتت تفتقر اليوم اإىل اخلدمات 
العامة. ويعّر عن انزعاجه من روؤية 
الأعلى  املر�سد  �سور  حتمل  مل�سقات 
اآي����ة اهلل روح اهلل  الإي���ران���ي���ة  ل��ل��ث��ورة 
اأماكن  “هذه  ال�����س��وارع.  يف  اخلميني 
لي�س  ب��اأن  اأ�سعر كم�سيحي  واأن��ا  عامة 

يل مكان يف البلد«.
اأنا  ال��ه��ج��رة,  اأت��ي��ح��ت  “اإذا  ي��ق��ول  ث��م 
اأ���س��م��ن اأن���ه ب��ح��ل��ول ال��غ��د, ل��ن يبقى 
اخلارج,  يف  الأق���ل  على  م�سيحي.  اأي 

�سن�سعر اأخرًيا بالحرتام كب�سر«.
فعله  للبابا  ميكن  ما  هناك  هل  لكن 

لتغيري ذلك؟
ابنته  �ستغني  ال���ذي  اإمي��ان��وي��ل  ي��ق��ول 
اإربيل  يف  بالبابا  املرحبة  اجل��وق��ة  يف 
“البابا مثل ماك ينزل على العراق, 
هنا؟  �سيجد  ال�سياطني  من  كم  لكن 
رجل �سام يزور جمموعة من اأمراء 

احلرب. كيف ميكنه تغيريهم؟«.

وهو  ال��ع��م��ل,  ل��ه  ي��ح��ّق  ل  الأردن,  يف 
يف  تقدم  التي  الترعات  على  يعتمد 

كنائ�س عمان لإطعام اأ�سرته.
�سعد  ال���ك���ل���داين  الأ����س���ق���ف  وي����ق����ول 
 40 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  ���س��ريوب حنا 
عاًما والذي عّينته الكني�سة الكلدانية 
يف ال�سويد منذ 2017, اأن الكثري من 
العراقيني بني اأبناء رعيته يف ال�سويد 

ل يريدون العودة اىل العراق.
وُولد حنا يف بغداد واأر�سل اىل ال�سويد 
ل��اه��ت��م��ام ب���اأك���ر جت��م��ع ك���ل���داين يف 
األ��ف �سخ�س   25 اأوروب���ا قوامه نحو 
ال��ب��اد يف م��وج��ات على  اإىل  و���س��ل��وا 
مدى العقود الأربعة املا�سية. وعا�س 
ف����رتات ع��ن��ف ك��ث��رية يف ال���ع���راق فّر 
خ��ال��ه��ا ك����ث����ريون, وه����و ي�����س��ف��ه��ا ب� 
وتعّر�س  العظيمة”.  “الفو�سى 
بعدما   2006 ال���ع���ام  يف  ل��ل��خ��ط��ف 

تراأ�س قدا�سا يف العا�سمة العراقية.
وي���ق���ول ح��ن��ا ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
عديدة  لأم���ور  وتعر�ست  “احُتجزت 

بينها التعذيب والعزلة«.

اأعطتني  ال��ت��ج��رب��ة  “هذه  وي�����س��ي��ف 
��ا. لقد ول��دت م��ن جديد,  ال��ق��وة اأي�����سً
خمتلفة  بطريقة  احل��ي��اة  اإىل  اأن��ظ��ر 

بنعمة عظيمة وحّب كبري«.
األ���ف عراقي   140 م��ن  اأك���رث  ويقيم 
بّنا, وهو  ال�سويد من بينهم رغيد  يف 
بلدة  ا�ستقر يف  امل��و���س��ل  م��ن  م��واط��ن 
وكان يف   ,2007 العام  �سودرتايل يف 

ال�ساد�سة والع�سرين.
وي��ق��ول ب��ّن��ا, وه��و ال��ي��وم اأب لطفلني, 
“ثمة الكثري من الكلدان هنا لدرجة 

اأنني ل اأ�سعر حتى اأنني يف غربة«.
ويقول وردة اإن العائات ال�سابة تهرب 
م���ن ال���ع���راق وت�����رتك غ��ال��ب��ا وراءه�����ا 

الوالدين من اجلهتني الأكر �سناً.
امل�سيحية  الأ����س���رة  “كانت  وي��و���س��ح 
تتكون اإجمال من خم�سة اأفراد. والآن 

انخف�س العدد اإىل ثاثة«.
يف بغداد, تقل�س عدد امل�سيحيني من 
750 األفا يف 2003, بن�سبة 90 يف 

املئة.
الفريد,  يونان  الإيكونومو�س  ويقول 

اأغ�سط�س  اآب  م���ن  ال�������س���اد����س  ف��ف��ي 
برطلة,  اىل  جهاديون  دخل   ,2014
البلدة املتعددة الأع��راق الواقعة على 

اأطراف مدينة املو�سل.
وي���ق���ول ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب���ر����س “يف 
وهي  القو�س”,  اىل  هربنا  ال��ب��داي��ة, 
اىل  تقع  م�سيحية  غالبية  ذات  ب��ل��دة 
عا�سمة  اإربيل”,  اإىل  “ثم  ال�سمال 

اإقليم كرد�ستان.
 48( اأف��ن��ان  زوجته  مع  عا�س  هناك, 
عاما( واأولده الأربعة واأكرهم فادي 
)19 ع���ام���ا( واأ���س��غ��ره��م ن���ات���ايل يف 
ال�سابعة من العمر, يف كني�سة, قبل ان 
150 دولرا  ي�ستاأجر �سقة يف مقابل 
�سنوات,  ث����اث  م����دى  ع��ل��ى  ���س��ه��ري��اً 
الأم��ر ال��ذي كلفه اجل��زء الأك��ر مما 

كان ميلك.
وت��اأم��ل��ت ال��ع��ائ��ل��ة خ���ريا ب��ال��ع��ودة اىل 
حياتها ال�سابقة عندما اأعلنت القوات 
اأكتوبر  الأول  ت�����س��ري��ن  يف  ال��ع��راق��ي��ة 
قب�سة  م��ن  برطلة  حت��ري��ر   ,2017
املتطرفني. لكن عائلة هرمز اكت�سفت 

فمنزلها  تغرّيت متاماً.  الأو�ساع  باأن 
احرتق بعدما �سرقت حمتوياته, ومل 
يعد اإ���س��اح م��ا ت�����س��ّرر جم��دي��اً, لأن 
قوات  �سيطرة  اأ�سبحت حتت  املنطقة 
جمموعات  وه���ي  ال�����س��ع��ب��ي,  احل�����س��د 
ع�سكرية تهيمن عليها ف�سائل �سيعية 

موالية لإيران.
“ع�سنا  ق����ائ����ا  ه����رم����ز  وي�������س���ت���ذك���ر 
التفتي�س  ح�����واج�����ز  م�����ن  ب�����اخل�����وف 
مكان”.  كل  يف  املنت�سرة  وامليلي�سيات 
حتى  اأملك  ما  كل  بعت  “لذا  ويتابع 

�سيارتي, و�سافرنا اإىل الأردن«.
�سباط/فراير  منذ  العائلة  وتعي�س 
يف  غ���رف���ت���ني  م����ن  ���س��ق��ة  يف   2018
ع��م��ان ع��ل��ى اأم����ل اإع�����ادة ت��وط��ي��ن��ه��ا يف 
ملف  لكن  اأقاربها.  بع�س  حيث  كندا 
العائلة,  اىل  بالن�سبة  عالق  الهجرة 
ب�سبب تف�سي وباء كوفيد-19 وتدفق 
ال��اج��ئ��ني م��ن ال���ع���راق و���س��وري��ا اىل 
القارة  واىل  خ�سو�سا  اأوروب��ي��ة  دول 

الأمريكية وغريها...
وب�سبب ت�سجيل هرمز نف�سه كاجئ 

غادر بع�صهم خالل �الجتياح �الأمريكي و�آخرون خالل �حلروب �لطائفية        

الوجود امل�سيحي يف العراق يتال�سى على وقع موجات الهجرة 

واع��ت��ر ال��ك��ث��ري م��ن الأرم����ن هذه 
واأوقعت  اإه��ان��ة وط��ن��ي��ة.  ال��ه��زمي��ة 
ال�ستباكات على مدى �ستة اأ�سابيع, 

حواىل �ستة اآلف قتيل.
وك�����ان اجل��ي�����س ي���دع���م ح��ت��ى الآن 
رئ��ي�����س ال������وزراء ل��ك��ن��ه ت��خ��ل��ى عنه 
�سابط  اإقالة  بعد  املا�سي  الأ�سبوع 
ت�سريحات  ان���ت���ق���د  ك������ان  ك���ب���ري 
الهزمية  اإن  فيها  ق��ال  لبا�سينيان 
ك���ان���ت ن���اج���م���ة ج���زئ���ي���ا ع����ن عدم 
الرو�سي,  ال��ت�����س��ل��ح  ن��ظ��ام  ف��اع��ل��ي��ة 
ق����اذف����ات ال�������س���واري���خ م����ن ط����راز 

ا�سكندر.
الرمينية  الأرك���ان  هيئة  وطالبت 
با�ستقالة  احل�������ني  ذل�������ك  م����ن����ذ 
“مل يعد يف  انه  با�سينيان معترة 
القرارات  باتخاذ  ل��ه  ي�سمح  و�سع 
تعتره  امل���ق���اب���ل  يف  الازمة”. 

املعار�سة “خائنا” باع الباد.
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كلني واي لغ�سيل ال�سيارات 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2723484 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خالد حيدر �سعيد �سيف املرزوقي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف فوؤاد عمر عو�س �سامل ال�سيعري

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

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اأدارة العامات التجارية و امل�سنفات الفكرية عن تقدم الوكيل / 

�سبي�سايزد  خلدمات العامات التجارية 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 343771  بتاريخ:  25  / 1 / 2021
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :  عبد ال�سهري كيزهاكي بورايل.
وعنوانه:   �س.ب. 98472 , دبي , الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الأجهزة والأدوات العلمية واملاحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�سرية واأجهزة واأدوات قيا�س الوزن والقيا�س والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم, 
اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية, اأجهزة ت�سجيل 
اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور, حامات بيانات مغناطي�سية, اأقرا�س ت�سجيل, ماكينات بيع اآلية واآليات 
ملعاجلة  حا�سوبية  واأج��ه��زة  معدات  حا�سبة,  اآلت  النقد,  ت�سجيل  اآلت  النقد,  بقطع  تعمل  التي  لاأجهزة 

البيانات, اأجهزة اإخماد النريان.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 9 (

و�سف العامة:  " BeBright Bright the world "  بحروف لتينية ب�سكل مميز يعلوها احلرف" 
مميز. ب�سكل  الذهبي  باللون  الثاين  و  الأزرق  باللون  الأول  متعاك�س  مرتني   " كتب    B

ال�س��رتاطات:  
القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العامات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة , اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه,وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
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�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:انريت�س اورجانيز ملعاجلة النفايات واملخلفات الع�سوية ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي �سرق 16 , 0 ال�سيدة نوره ماجد حممد

CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2173735 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

2 - تعيني ال�سادة/اكتيف دايريكتوري للتدقيق- �سركة ال�سخ�س الواحد 
ذ.م.م , كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/02/10 وذلك بناء على 
قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/03/01 بالرقم:2150001654 
امل�سفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية
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�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/عمر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احلمادي لل�سيانة العامة
 رخ�سة رقم:CN 1272861 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اأدارة العامات التجارية و امل�سنفات الفكرية عن تقدم الوكيل /

 �سبي�سايزد  خلدمات العامات التجارية
 بطلب لت�سجيل العامة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 340659  بتاريخ:  8 / 12 / 2020
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : ناندلل اإي�سوار كلواين .
وعنوانه:  �س.ب 15023 دبي , الإمارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعان واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي .

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (
و�سف العامة:    " At the Lab   "  بحروف لتينية ب�سكل مميز . 

ال�س��رتاطات:  احلماية للعامة يف جمملها و التنازل عن كلمة " Lab " يف الأو�ساع الأخرى. 
القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العامات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة , اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه,وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  مار�س 2021 العدد 13178

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اأدارة العامات التجارية و امل�سنفات الفكرية  عن تقدم الوكيل /

 �سبي�سايزد  خلدمات العامات التجارية
 بطلب لت�سجيل العامة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 342501  بتاريخ:  3 / 1 / 2021
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :  نور الدين كالري بارامبات .   
وعنوانه:   �س.ب. 8787 عجمان , الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
  خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات, وخدمات الإيواء املوؤقت.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 43 (
و�سف العامة:  " عبلة  Abla "  بحروف عربية و لتينية ب�سكل مميز باللون الأحمر. 

ال�س��رتاطات:  
القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العامات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة , اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه,وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  مار�س 2021 العدد 13178

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اأدارة العامات التجارية و امل�سنفات الفكرية عن تقدم الوكيل / 

�سبي�سايزد  خلدمات العامات التجارية
 بطلب لت�سجيل العامة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 342726  بتاريخ:  5 / 1 / 2021
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :  كريون علي.
وعنوانه:   24333 �سينكو تريا�س , �سقة رقم 1234 , كاتي , تك�سا�س 77494 , الوليات املتحدة الأمريكية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
  اأوعية حلفظ وحمل اأدوات التجميل , ماعق جتميل .

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 21(
و�سف العامة: "     VERTEX "  بحروف لتينية ب�سكل مميز .

ال�س��رتاطات:  
القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العامات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة , اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه,وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  مار�س 2021 العدد 13178

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اأدارة العامات التجارية و امل�سنفات الفكرية عن تقدم الوكيل /

 �سبي�سايزد خلدمات العامات  التجارية
 بطلب لت�سجيل العامة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 342741  بتاريخ:  6  / 1 / 2021
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :  لأل�س اإنرتنا�سيونال ) بي يف اأي ( اإنك.
وعنوانه:�سي ميدو هاو�س , باك بورن هاي واي , �س.ب. 116 رود تاون , تورتول , جزر العذراء الريطانية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
عر  املقدمة  الإعانية  اخل��دم��ات    , املكتبي  الن�ساط  وتفعيل  الأع��م��ال  وتوجيه  واإدارة  والإع���ان  الدعاية 

الإنرتنت , متاجر البيع بالتجزئة عر الإنرتنت .
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�سف العامة:  "  OPEN SKY  "  بحروف  لتينية  ب�سكل مميز  .
ال�س��رتاطات:  

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العامات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة , اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه,وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  مار�س 2021 العدد 13178

منوذج �إعالن �لن�صر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 155641
 باإ�سم: يونيليفر بي ال �سي

 وعنوانه: بورت �سنايت , ويرال ,  مر�سي�سايد , اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2012/06/25 وامل�سجلة حتت الرقم: 155641 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2021/04/12 وحتى تاريخ: 2031/04/12

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  مار�س 2021 العدد 13178

منوذج �إعالن �لن�صر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 154652
 باإ�سم: دايت�سي كو, ليمتد

 وعنوانه: 17-4-2 , هاكاتايكي- هيجا�سي, هاكاتا-كو, 812-0013 , اليابان
بتاريخ: 2015/06/15 وامل�سجلة حتت الرقم: 154652 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :20
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2021/03/21 وحتى تاريخ: 2031/03/21

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  مار�س 2021 العدد 13178

منوذج �إعالن �لن�صر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 154653
 باإ�سم: دايت�سي كو, ليمتد

 وعنوانه: 17-4-2 , هاكاتايكي- هيجا�سي, هاكاتا-كو, 812-0013 , اليابان
بتاريخ: 2015/06/15 وامل�سجلة حتت الرقم: 154653 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :24
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2021/03/21 وحتى تاريخ: 2031/03/21

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  مار�س 2021 العدد 13178

منوذج �إعالن �لن�صر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 154654
 باإ�سم: دايت�سي كو, ليمتد

 وعنوانه: 17-4-2 , هاكاتايكي- هيجا�سي, هاكاتا-كو, 812-0013 , اليابان
بتاريخ: 2015/06/15 وامل�سجلة حتت الرقم: 154654 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :28
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2021/03/21 وحتى تاريخ: 2031/03/21

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  مار�س 2021 العدد 13178

EAT 165608 EAT 167029 EAT 167030 EAT 167031

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فطائر 

CN 1039282:اك�سر�س رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/كي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 3735133:للعطور رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/قرطا�سية الوفاء والمل 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1135195 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

�سامل حميد حممد �سامل امل�سيخي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء

�سامل حميد حممد �سامل امل�سيخي من 0% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد �سبل رجب ال�ساعر
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

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

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2   
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/9837

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �المــار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/03/08 �الثنني  يوم  م�صاء�   6:00 �ل�صاعة 

�صده ماهر حبيب �صعب و �و�صاف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�صعر �لتقييم   �لو�صف       

 40,000 �أثاث و�زياء ن�صائيه      
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�صيك �صمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�صل 
بزيارة �ملوقع �اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��س �لتقدم 

باعرت��صه معزز� �إياه مبا يربره من م�صنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �الأقل .
�المار�ت للمز�د�ت

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 
 اعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم 828/2020/361 ا�شتئناف اأمر اأداء
الدعوي  قبول  ع��دم  اأول:  املو�سوع  وف��ى   -2 �سكًا.   ال�ستئناف  قبول   -1 ال��دع��وى:  مو�سوع 
لرفعها من غري ذي �سفة على غري ذي �سفة.  ثانيا: رف�س الدعوي لعدم ال�سحة والثبوت  , 
احتياطياً: ندب خبري هند�سي لتحقيق دفاع امل�ستاأنفني جلهة عدم ا�ستحقاق امل�ستاأنف �سده لي 
مبالغ وعدم تنفيذها العمال املوكلة لها.  3- اإلزام امل�ستاأنف �سدهما الر�سوم وامل�ساريف واأتعاب 

املحاماة عن درجتي املحاكمة. 
طالب العان: روبريت�س كون�سرتاك�سن �س.ذ.م.م �سفته بالق�سية:  م�ستاأنف 

بالق�سية:   �سفته  دب��ي  ف��رع  ذ.م.م  الفنية  للمقاولت  امل�ستقبل  قطار   -1 اع��ان��ه��م:  املطلوب 
ل�سنة   5116 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  ال��ق��رار  اأ�ستاأنف  ق��د    : الإع���ان  مو�سوع  م�ستاأنف �سده 
 10:00 ال�ساعة   2021-03-14 املوافق  الح��د  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  اداء  اأم��ر   2020
حالة  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  اأو  ح�سوركم  يقت�سى  وعليه  ُبعد  عن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا 

تخلفك�م �ستجرى حماكمتكم غيابيا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

Date 02/ 03/ 2021  Issue No : 13178
Notice by Publication No. (1933/2021)

The Warner: Euro Line Rent A Car LLC, represented by: Rami Abdul 
Raouf Mansour 
The Warnee: Mubeen Mosheer Ahmed, Indian
We notified you under this Notice as follows:To pay an amount of 
AED 75,000 as the value of the cheques due for payment within 5 days 
from the date of issuing this Notice otherwise, the Warner shall take all 
required legal procedures including issuing a payment order against you 
to obligate you of the above mentioned in addition to charge you all fees 
and expenses plus the prescribed legal interest and to preserve all the 
Warner's other legal rights
This for your information
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 
اعالن بالن�شر 

 1079/2021/207 تنفيذ جتاري  
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  �سيجنيت�سر فيت اوت لعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي - ذ م م - 
جمهول حمل القامة. مبا ان الطالب التنفيذ/حمد مطر را�سد بن م�سيعد النيادي 
وال�سيانة  للمقاولت  املهرجان  )موؤ�س�سة  الفردية  املوؤ�س�سة  ومدير  مالك  ب�سفته   -
ح�سن  ابراهيم   / وميثله   - اجلن�سية   اأوك���راين   - احلجار  نا�سر   / وميثلها  العامة( 
اإبراهيم املا   قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )175031( دره��م اىل طالب  املنفذ 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 1285/2020/18 عقاري جزئي  
الوىل  عليها  واملدعي  املدعية  بني  املرمة  الأم��د  طويلة  اليجار  اتفاقية  وانهاء  ف�سخ  بطلب  دع��وى   : الدعوى  مو�سوع 
, واخلا�سة بقطعة الر�س رقم )4900-597( للبناء رقم )2( مب�ساحة وقدرها )12.090.32 مرت  اأكتوبر 2018  بتاريخ 22 
مربع( والكائنة مبجمع دبي  لا�ستثمار , مع الزام املدعي عليها الوىل بان ت�سدد للمدعية مبلغ وقدره )1.930040.45 
درهم( مليون وت�سعمائة وثاثون الفا واربعون درهما وخم�سة واربعون فل�سا , جملة املبالغ املرت�سدة يف ذمة املدعي عليها 
الوىل ح�سب ك�سف احل�ساب املوؤرخ يف 2020/11/16 , واملتمثلة يف بدلت اليجار ور�سوم اخلدمات ور�سوم ال�سرف ال�سحي 
للمدعية خالية من  امل��اأج��ور  وت�سليم  التام  الخ��اء  اآث��ار وم�ستحقات حتى مت��ام  ذل��ك من  والغرامات مع ما يرتتب على 
 , الثاين  اأي قيد , مع بطان عقد الرهن املرم بني املدعي عليها الوىل واملدعي عيه  ال�سواغل وال�سخا�س وخاليا من 
والذي مت باملخالفة لتفاقية اليجار املرمة بني املدعية واملدعي عليها الوىل املواد )4, 16/2( وباملخالفة للقانون. مع 
خماطبة اجلهات الر�سمية لإلزالته وحموه وت�سليم الأر�س للمدعية خالية من الرهون وال�سواغل والأ�سخا�س , مع الزام 
املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  طالب الإعان : �سركة تطوير جممع دبي لاإ�ستثمار - ذ م م - 
�سفته بالق�سية : مدعي , املطلوب اإعانه : 1- ا�سيت�س بل�س للعقارات - �س ذ م م - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه - جمهول  
حمل الإقامة . مو�سوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  دعوى بطلب ف�سخ وانهاء اتفاقية اليجار طويلة 
الأمد املرمة بني املدعية واملدعي عليها الوىل بتاريخ 22 اأكتوبر 2018 , واخلا�سة بقطعة الر�س رقم )4900-597( للبناء 
رقم )2( مب�ساحة وقدرها )12.090.32 مرت مربع( والكائنة مبجمع دبي  لا�ستثمار , مع الزام املدعي عليها الوىل بان 
ت�سدد للمدعية مبلغ وقدره )1.930040.45 درهم( مليون وت�سعمائة وثاثون الفا واربعون درهما وخم�سة واربعون فل�سا , 
جملة املبالغ املرت�سدة يف ذمة املدعي عليها الوىل ح�سب ك�سف احل�ساب املوؤرخ يف 2020/11/16 , واملتمثلة يف بدلت اليجار 
الخاء  متام  حتى  وم�ستحقات  اآث��ار  من  ذلك  على  يرتتب  ما  مع  والغرامات  ال�سحي  ال�سرف  ور�سوم  اخلدمات  ور�سوم 
املرم بني  الرهن  , مع بطان عقد  قيد  اأي  وال�سخا�س وخاليا من  ال�سواغل  للمدعية خالية من  املاأجور  وت�سليم  التام 
املدعي عليها الوىل واملدعي عيه الثاين , والذي مت باملخالفة لتفاقية اليجار املرمة بني املدعية واملدعي عليها الوىل 
املواد )4, 16/2( وباملخالفة للقانون. مع خماطبة اجلهات الر�سمية لإلزالته وحموه وت�سليم الأر�س للمدعية خالية من 
الرهون وال�سواغل والأ�سخا�س , مع الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة 
يوم الثاثاء  املوافق  2021/3/9  ال�ساعة 9.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
اأي��ام على الأق��ل. علما بانه مت  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

احالة الدعوى للدائرة املخت�سة. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• دبي–الفجر:

 نظم احتاد الإمارات لكرة القدم اأم�س عر تقنية الت�سال املرئي ور�سة 
عمل طبية عن قوانني مكافحة املن�سطات بالتعاون مع اللجنة الوطنية 
ملكافحة املن�سطات مب�ساركة وا�سعة ملمثلي اأندية الدولة من اأجهزة فنية 
واإدارية ولعبني . وافتتح فعاليات الور�سة حممد عبداهلل هزام الظاهري 
الأمني العام لحتاد الكرة الذي نقل للم�ساركني حتيات رئي�س واأع�ساء 
تنظيم مثل هذه  القدم على  كرة  احت��اد  , موؤكداً حر�س  الإدارة  جمل�س 
زي���ادة اخلرات  ت�سهم يف  ال��ت��ي  الطبية  وامل���وؤمت���رات  وال���ن���دوات  ال��ور���س 
واملعرفة . واأ�ساد الأمني العام بجهود اللجنة الوطنية ملكافحة املن�سطات 
ومبادراتها التي ت�سهم يف زيادة وعي عنا�سر اللعبة عن اأخطار املن�سطات 

, وكيفية مكافحتها للحفاظ على نزاهة املناف�سات الريا�سية.
بدورها تقدمت الدكتورة رمية احلو�سني رئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة 
, متمنية  اللجنة  ملبادرات  الكرة على دعمه  اإىل احتاد  بال�سكر  املن�سطات 
جلميع امل�ساركني حتقيق ال�ستفادة الق�سوى من حماور الور�سة وموؤكدة 

م�ستوى  رفع  بهدف  والور�س  املحا�سرات  تقدمي  م�ستمرة يف  اللجنة  اأن 
الوعي لدى منت�سبي اللعبة  ل�سمان احلفاظ على نزاهة لعبة كرة القدم  
, وحر�س الوكالة الدولية ملكافحة املن�سطات على التثقيف واي�سال جميع 

التحديثات للمعنيني .
وت��ن��اول��ت ال��ور���س��ة ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا ال��دك��ت��ورة رمي���ة احل��و���س��ن��ي واأع�ساء 
اللجنة التعريف بالائحة الوطنية ملكافحة املن�سطات ونطاق تطبيقها 
وكيفية  النتهاكات  واأن���واع  الطبية,  والأط��ق��م  الاعبني  وم�سوؤوليات   ,
التعامل يف حالة ظهور نتيجة اإيجابية, وا�ستعر�ست العقوبات التي يتم 
تطبيقها على الاعبني املخالفني واإلزامية الإف�ساح العلني عن القرارات 
املتعلقة بذلك وفقاً لتعليمات الوكالة الدولية ملكافحة املن�سطات "وادا" 
 " اللعبة  عنا�سر  بكافة  اخل��ا���س��ة  وامل�����س��وؤول��ي��ات  الأدوار  اىل  ب��الإ���س��اف��ة 

الاعبني , الأطقم امل�ساندة , الأندية والحتاد الريا�سي املخت�س".
كما تطرقت الور�سة ملخاطر املكمات الغذائية على الاعبني , واأهمية 
وكيفية  العاجي  لاعفاء  بالإ�سافة   , املثالية  ال�سحية  التغذية  اتباع 

التقدمي عليه واحلالت التي يتم طلب اإعفاء عاجي لها.

•• اأبوظبي-الفجر

بداأ منتخب الإم��ارات الأول للجودو 
املكون من الاعبني فيكتور �سكرتوف  
73 كجم(, وايفان رميا  )وزن حتت 
رينكو )وزن حتت 100 كجم( اأم�س 
اخلا�س  ال��ت��دري��ب��ي  مع�سكره  الأول 
لاإعداد  ا�ستكماًل  بلغاريا,  جبال  يف 
ال��ب��دين ال����ذي ب����داأ ق��ب��ل ب��ط��ول��ة تل 
اختتمت موؤخراً,  التي  للجودو  اأبيب 
ب��ع��د الع���ت���ذار م��ن ب��ط��ول��ة ط�سقند 
ج���ران���د ���س��ام ال��ت��ي ت��ف��ت��ح ب��ع��د غد 
ل��ع��دم ج��اه��زي��ة ال��اع��ب��ني كما يرى 

امل����درب اجل��دي��د امل��ال��دي��ف��ي اجلديد 
باكال فيا�سي�ساف.

امل��ع�����س��ك��ر اجلديد  ف����رتة  وت��ت��خ��ل��ل   
لرفع  خ���ا����س���ة  ف�����ردي�����ة  ت����دري����ب����ات 
وتطوير  البدنية  اللياقة  م��ع��دلت 
اإىل  ال�سفر  قبل  ال��ف��ردي��ة,  امل��ه��ارات 
ج��ورج��ي��ا ا����س���ت���ع���داداً ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
بطولة تبلي�سي جراند برى للجودو 
لعام 2021 التي تقام هناك اعتباراً 
مار�س   28 وحتى  م��ار���س   26 م��ن 
احل����ايل , وال���ت���ي ت�����س��ه��د ح��ت��ى األن 
م�����س��ارك��ة 45 دول�����ة م���ن ب��ي��ن��ه��ا 7 
الإمارات  دول عربية تتمثل يف دولة 

,الأردن  ,ال�سعودية, م�سر  ,البحرين 
..وت���ع���ق���ب تلك  وامل���غ���رب   , ل��ب��ن��ان   ,

البطولة امل�ساركة يف بطولة اآ�سيا لعام 
2021 املقامة يف مدينة بي�سكيك يف 
اإبريل   10 اإىل   7 قريغيز�ستان من 
املقبل,  وتقدمت حتى الن  8 دولة 
عربية  دول   4 بينها  م��ن  للم�ساركة 
يف م��ق��دم��ت��ه��ا دول�����ة الإم���������ارات, ثم 

البحرين ,ال�سعودية والأردن.
وح��ر���س ���س��ع��ادة حم��م��د ب��ن ثعلوب 
امل�سارعة  احت�����اد  رئ��ي�����س  ال����درع����ي 
بالبعثة  الت�������س���ال  ع��ل��ى  واجل�������ودو 
لاطمئنان  بلغاريا  و���س��ول��ه��ا   ف��ور 
والنتظام  ب�����س��ام  و���س��ول��ه��م  ع��ل��ى 
يف م��ع�����س��ك��ر الإع�������داد اجل���دي���د قبل 

الن���ت���ق���ال ل��ل��م��رح��ل��ة ال���ث���ان���ي���ة من 
املالديفي  امل���درب  ب��اإ���س��راف  الإع����داد 
,والتي  فيا�سي�ساف  باكال  اجلديد 
اأن  بعد  الرتكيز,  من  املزيد  تتطلب 
التنازيل لنطاقة بطولة  بداأ العد 
2021 وال��ت��ي ت�سب يف  ل��ع��ام  اأ���س��ي��ا 
نطاق الإعداد لدورة طوكيو لاألعاب 
التي تقام خال  الريا�سية الأوملبية 
يوليو   31 23 وح��ت��ى  م��ن  ال��ف��رتة 
القادم م�سددا على �سرورة   2021
ال�سحية  ب�������الإج�������راءات  الل�����ت�����زام 
الحرتازية حت�سبا لتطورات جائحة 

كورونا. 

•• دبي-الفجر:

ومنتجع  ن�������ادي  م����اع����ب  ت�����س��ه��د 
احل���ب���ت���ور ل��ل��ب��ول��و م���ب���ارات���ي قبل 
ال��ن��ه��ائ��ي م���ن ال��ب��ط��ول��ة الأق�����وى 
واملنطقة  ب������الإم������ارات  والأغ�����ل�����ى 
الذهبية  دب�����ي  ك����اأ�����س  "بطولة 
يلتقي  ح���ي���ث   " للبولو2021 
الإمارات  فريق  ظهرا  الثانية  عند 
بنت  م��ي��ث��اء  ال�سيخة  �سمو  ب��ق��ي��ادة 
وفريق  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
اليبهوين  ف��ار���س  ب��ق��ي��ادة  اأب��وظ��ب��ي 

ال��راب��ع��ة ع�سرا  وي��ع��ق��ب��ه��ا يف مت���ام 
يلتقي فريق احلبتور بقيادة حممد 
احل��ب��ت��ور  وف���ري���ق غ��ن��ت��وت بقيادة 

نا�سر ال�سام�سي .
وتعد كل مباراة منهما مبثابة نهائي 
مبكر للبطولة التي �سهدت جناحات 
غ���ري م�����س��ب��وق��ة رغ����م الإج��������راءات 
ال�سحي  والروتوكول  الحرتازية 
ال�سارم اللذين التزم بهما اجلمهور 

والاعبني على ال�سواء .
وبرغم عودة كل من فريق الإمارات 
من  ال�����واج�����ه�����ة  اإىل  واحل�����ب�����ت�����ور 

وطريق  �سعبة  ظ��روف  بعد  جديد 
لن  ه��ذا  اأن  اإل  باملخاطر  حمفوف 
يكون �سيدا �سها لفريقي اأبوظبي 
وغنتوت بل رمبا يكون لهذا تاأثريا 
الطويلة  ال����راح����ة  ب�����س��ب��ب  ���س��ل��ب��ي��ا 
ال���ت���ي م��ن��ح��ت��ه��ا ال���ق���رع���ة ل��ك��ل من 
ب�سبب  العك�س  اأو  وغنتوت  اأبوظبي 
واجهها  ال��ت��ي  النف�سية  ال�سغوط 
ف��ري��ق��ا الإم������ارات  واحل��ب��ت��ور وكما 
ه���و م���ع���روف ف����اإن م���ب���ارات���ي اأم�س 
حا�سمتان للفرق الأربعة لأن الفائز 
�سوف يكون طرفا يف نهائي الكاأ�س 

اخلا�سر  بينما  املقبل  اجلمعة  ي��وم 
�سيحاول  اأم����ر  ي��ب��ت��ع��د وه���و  ���س��وف 
اجل��م��ي��ع ت���ف���ادي���ه وال�����س��ع��ي اجل���اد 
للجميع  م�����س��روع  ح��ق  وه���ذا  للفوز 
اأن مباريات  مع الو�سع يف العتبار 
الدور التاأهيل وفوز كل من غنتوت 
معيارا  لي�ست  بها جميعا  واأبوظبي 
املباريات  ك���ل  يف  ع��ل��ي��ه��ا  ل��ل��ق��ي��ا���س 
جناحي  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د  ال��ب��ول��و  لأن 
ومدى  واخليول"  "اخليال  ال��ف��وز 

توفيقهما يف املباراة ذاتها  .
اليوم )17  الإم���ارات  يلعب فريق  

ال�سيخة ميثاء  �سمو  بقيادة   ) جول 
اآل مكتوم  را����س���د  ب���ن  ب��ن��ت حم��م��د 
وم���ع���ه���ا ل���وك���ا����س م���ون���ت���ي���ف���ريد 4 
6 جول  ب��ان��ي��ل��ل��و  ج����ول وت���وم���ا����س 
وج��ول��ريم��و 7 ج��ول ومي��ث��ل فريق 
ابوظبي) 18 جول ( وي�سم كل من 
فار�س اليبهوين وباتي�ستا بيجوري 
جول  دلتور6  وجونزالو  ج��ول   4

الفريدو كابيلا 8 جول .   
18 ج���ول(  اأم�����ا ف���ري���ق غ���ن���ت���وت) 
ال�سام�سي  ن��ا���س��ر  م��ن  ك��ل  فيمثله 
جول   4 كري�سبو  وك��ا���س��ر  ج��ول   1

وماركو�س  ج��ول   6 لورينت  وبابلو 
ارايا 7 جول و ميثل فريق احلبتور 

)18 جول( كل من حممد احلبتور 
وف��ل��ي��ك�����س ا����س���ن 3 ج�����ول وج����ان 

 9 �سول  فاكونو  ج��ول   6 جاريت�س 
جول .

قبل نهائي كاأ�س دبي �إيفز� �لذهبية للبولو 

االإمارات اأمام اأبوظبي واحلبتور اأمام غنتوت 
»نهائي بطولتني يف يوم واحد«

بالتعاون مع �للجنة �لوطنية ملكافحة �ملن�صطات

احتاد الكرة ُينظم ور�سة عمل طبية عن مكافحة املن�سطات

•• دبي–الفجر:

 بداأ احتاد الإمارات لكرة القدم خطوات عودة ن�ساط م�سابقات 
كرة القدم ال�ساطئية خال املرحلة املقبلة بهدف ن�سر اللعبة 
يف خمتلف اأنحاء الدولة ومنح الفر�سة لاعبني على اإبراز 
مواهبهم مبا يخدم م�سلحة منتخبنا الوطني الذي تنتظره 

العديد من امل�ساركات اخلارجية الإقليمية والقارية والعاملية 
. وق��ال حممد عبداهلل ه��زام الظاهري الأم��ني العام لحتاد 
كرة القدم اإن عودة ن�ساط كرة القدم ال�ساطئية ياأتي يف اإطار 
حر�س جمل�س اإدارة الحتاد برئا�سة ال�سيخ را�سد بن حميد 
وا�سعة  ب�سعبية  حتظى  التي  اللعبة  ه��ذه  دع��م  على  النعيمي 
الوطني  منتخبنا  خالها  من  �سّجل  اأن  و�سبق   , املنطقة  يف 

العديد من الإجنازات يف خمتلف البطولت التي �سارك فيها 
واأ�سبح اأحد اأهم املنتخبات يف قارة اآ�سيا . واأو�سح الأمني العام 
اأن اللجنة امل�سرفة على كرة القدم ال�ساطئية اأجنزت الائحة 
التنظيمية اخلا�سة بعودة م�سابقة الدوري وذلك بالتن�سيق 
امل�سابقة  انطاق  اأن موعد  اإىل  , م�سرياً  املعنية  مع اجلهات 

�سيحدد قريباً  بعد معرفة عدد الفرق امل�ساركة .

احتاد الكرة يبداأ خطوات عودة 
م�سابقات الكرة ال�ساطئية 

�العتذ�ر عن بطولة ط�صقند

منتخب اجلودو يبداأ تدريباته يف جبال بلغاريا ا�ستعدادا لبطولة جورجيا
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•• منطقةالظفرة– لطيفةجابر

للرماية  ال���ظ���ف���رة  ن������ادي  ك�����س��ف   
الظفرة  مب��ن��ط��ق��ة  زاي������د  مب���دي���ن���ة 
من  الأول  الث���ن���ني  اأم�������س  ���س��ب��اح 
مار�س 2021عن تنظيمه لبطولة 
�سكتون  للرماية  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان 
النادي  مبقر  �ستقام  والتي   0.22
مبدينة زايد مبنطقة الظفرة لفئة 
الفرتة من"04مار�س- الرجال يف 

10 اأبريل" القادم ولفئة الن�ساء يف 
يونيو(  )18مايو15-  من  الفرتة 

القادم.
ال�سحفي  م���وؤمت���ره  ال���ن���ادي  وع��ق��د 
ت�����ق�����ن�����ي�����ة ال  ع���������ر  ل�����ل�����ب�����ط�����ول�����ة 
TEAMS بالن�سبة لاإعاميني 
ال�سلة  ذات  واجلهات  وال�سحافيني 
ن�����س��ب��ة ل������اإج������راءات الإح�����رتازي�����ة 
واخلا�سة  ال����دول����ة  داخ�����ل  امل��ت��ب��ع��ة 

بجائحة كوفيد 19.
ال�سحفي  امل���وؤمت���ر  خ���ال  وحت����دث 
�سامل �سعيد �سامل ال�سبو�سي الع�سو 
املنتدب للنادي والذي تقدم بال�سكر 
الر�سيدة  للقيادة  امل��وؤمت��ر  بداية  يف 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب��رئ��ا���س��ة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
الدولة -حفظه اهلل- واأخيه �ساحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة على 
الريا�سية  الأن�����س��ط��ة  لكل  دعمهما 

بالدولة.
واأكد اأن هذه البطولة تاأتي تتما�سى 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  توجيهات  م��ع 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احلاكم  اآل  زاي����د  ب��ن 
املجتمع  ب��دع��م  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف 
منطقة  يف  وال����ري����ا�����س����ي  امل���ح���ل���ي 
عام  ب�سكل  الريا�سة  وه��واة  الظفرة 
اإ�سرتاتيجية  ل���س��ت��م��رار  وت���اأك���ي���داً 

اأن  النهج م�سيفاً  ه��ذا  على  ال��ن��ادي 
البطولة تعتر هي البطولة الأكر 
لل�سكتون والتي جتمع فئتي الرجال 

والن�ساء.
وثمن الع�سو املنتدب لنادي الظفرة 
للرماية الدور الكبري لديوان ممثل 
لدعمه  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 
ومتابعته  ال����ن����ادي  اأن�������س���ط���ة  ل���ك���ل 
الريا�سية  النادي  ملبادرات  امل�ستمرة 
واملجتمعية م�سيفاً اأن النادي ي�سعى 
لرت�سيخ ريا�سة الرماية لدى اأبناء 

الدولة عمًا بقول الر�سول الكرمي 
والرماية  ال�سباحة  اأبناءكم  "علموا 
الدور  اأي�ساً  اخليل" مثمنا  ورك��وب 
الريا�سي  اأب��وظ��ب��ي  ملجل�س  الكبري 
ب��رئ��ا���س��ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
وتوجيهاته  لدعمه  نهيان  اآل  زاي��د 
الريا�سية  الأن�سطة  لكل  امل�ستمرة 

مبنطقة الظفرة.
وك�سف الع�سو املنتدب لنادي الظفرة 
ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  ل��ل��رم��اي��ة خ���ال 
للبطولة  ال���ع���ام���ة  ال�������س���روط  ع���ن 

واملتمثلة يف اأن يكون عمر املت�سابقني 
للفئتني فوق ال� 12 عاما واأن تكون 
م�سافة الت�سويب 50 مرتا للفئتني 
بالن�سبة  الأه������داف  ���س��ت��ك��ون  بينما 
)ورقية  فيما  )اإلكرتونية(  للرجال 
متحركة( بالن�سبة للن�ساء واأن تكون 
بينما  )راق�����دا(  ل��ل��رج��ال  الو�سعية 

�ستكون )جلو�سا( بالن�سبة للن�ساء.
البطولة  اأن  ال�����س��ب��و���س��ي  واأ�����س����اف 
�ستقام على مرحلتني بنظام التاأهل 
مت�سابق من   30 تاأهل  �سيتم  حيث 

الن�ساء اىل  ال��رج��ال وع�����س��رون م��ن 
اإحت�ساب  �سيتم  كما  النهائي  ال��دور 
نتائج الدور الأول مع الدور النهائي 
للمت�سابقني  ميكن  اأن��ه  اإىل  منوهاً 
ا����س���ت���ئ���ج���ار الأ����س���ل���ح���ة خال  م����ن 

البطولة.
وعر الع�سو املنتدب لنادي الظفرة 
للرماية خال املوؤمتر ال�سحفي عن 
خال�س �سكره لديوان ممثل احلاكم 
ال��ظ��ف��رة ل��دع��م��ه لهذه  يف م��ن��ط��ق��ة 
ال���ن���ادي يف  ���س��رك��اء  ال��ب��ط��ول��ة واإىل 

وبلدية  اأدن��������وك  ����س���رك���ة  امل��ن��ط��ق��ة 
الظفرة  وجمعية  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
وموؤ�س�سة  للطاقة  ون��واه  التعاونية 

الإمارات للطاقة النووية.
البطولة  يف  امل�ساركة  طريقة  وع��ن 
قال ال�سبو�سي اأن امل�ساركة مفتوحة 
فوق  اجلن�سيات  جميع  م��ن  للهواة 
اأب���واب  اأن  اىل  12 ع���ام م�����س��رياً  ال���� 
الت�سال  ع��ر  مفتوحة  الت�سجيل 
مقره  اىل  ال���و����س���ول  اأو  ب���ال���ن���ادي 
يف  امل�ساركني  عدد  ي�سل  اأن  متوقعاً 

البطولة اىل 300 من فئة الرجال 
و150 من فئة الن�ساء بالرغم من 
العدد  ه��ذا  م��ن  لأك���ر  ا�ستهدافهم 
لإقامة  خ��ط��ه  ه��ن��ال��ك  اأن  م�����س��ي��ف��اً 
البطولة �سنوياً لإبراز الدور الكبري 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  ل�سمو 
منطقة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان 

الظفرة يف دعم هذه الريا�سة.
و������س�����دد ال���ع�������س���و امل����ن����ت����دب خ���ال 
اتباع  اأهمية  على  ال�سحفي  املوؤمتر 
الح������رتازي������ة خال  الإج�������������راءاآت 
الفح�س  اب���راز  ب�����س��رورة  البطولة 
الطبي ل� 48 �ساعة واإعمال التباعد 

الجتماعي خال املناف�سات 
من جانبه ثمن �سعيد املهريي مدير 
مبجل�س  املجتمعية  الفعاليات  اإدارة 
اأبوظبي الريا�سي الرعاية الكرمية 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  ل�سمو 
منطقة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان 
الرعاية  ل��ه��ذه  اأن  م���وؤك���داً  ال��ظ��ف��رة 

كبري الأثر يف جناح هذه البطولة.
هذه  اأن  امل���ه���ريي  ���س��ع��ي��د  واأ�����س����اف 
الكبري  العتزاز  تعر عن  البطولة 
ل��ل��دول��ة وتعزز  ال���رتاث���ي  ب���امل���وروث 
الريا�سيني  بني  التناف�سي  امل�ستوى 
ال��ك��ب��رية لنادي  ب��اجل��ه��ود  م�����س��ي��داً 
الظفرة للرماية للحفاظ على مثل 

هذه الريا�سات.

•• دبي-الفجر:

اأعلنت اللجنة املنظمة لبطولة �سوق دبي احلرة للتن�س عن ا�ستعداها للحدث 
ال�سنوي الدويل الذي ينطلق الأ�سبوع املقبل خال الفرتة 7 وحتى 20 مار�س 
21 من  ال���دورة  البطولة  وت�سم  للتن�س,  احل��رة  دب��ي  �سوق  ا�ستاد  اأر���س  على 
بطولة �سوق دبي احلرة لتن�س ال�سيدات والدورة 29 من بطولة دبي ملحرتيف 

التن�س.
والرئي�س  الإدارة  جمل�س  لرئي�س  التنفيذي  النائب  ماكلوكلني  ك��ومل  وق��ال 
اأبرز  م��ن  واح���دة  لت�سبح  البطولة  من��ت  "لقد  احل���رة:  دب��ي  ل�سوق  التنفيذي 
البطولت �سعبية  اأكرث  العاملية وواح��دة من  الريا�سات  اأجندة  الفعاليات على 
اأف�سل لعبي العامل مرة  بعودة  اإىل الرتحيب جم��دداً  اإم��ارة دبي, ونتطلع  يف 

اأخرى".
وحتر�س اللجنة املنظمة على توفري اأعلى معايري ال�سحة وال�سامة جلميع 

التدابري  بتطبيق  ال�سارم  التزامها  مع  البطولة,  اأ�سبوعي  خ��ال  امل�ساركني 
والإر�سادات املتعلقة بفريو�س )كوفيد19-( وتنظيم البطولة دون جمهور على 

اأر�س ال�ستاد.
يف  العمليات  رئي�س  كيدامبي  رامي�س  يرتاأ�سها  التي  املنظمة  اللجنة  ووا�سلت 
�سوق دبي احلرة, عملها مع جمل�س دبي الريا�سي وهيئة ال�سحة بدبي لالتزام 

بالروتوكولت التي و�سعتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث يف دبي.
مبا  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  عملنا  موا�سلة  على  "حر�سنا  كيدامبي:  وق���ال 
ال�سحيح  المتثال  ل�سمان  بدبي  ال�سحة  وهيئة  الريا�سي  دبي  جمل�س  فيها 
لاإر�سادات املطلوبة لتنظيم هذه الفعالية العاملية ووفق اأعلى املعايري الدولية, 
ونثمن جهودهم على توفري الدعم امل�ستمر لنا يف اإطاق ن�سخة اأخرى ناجحة 

من هذه البطولة الدولية". 
راب��ط��ة حمرتيف  م��ن  ك��ل  م��ن  امل�سوؤولني  م��ع  املتكررة  امل�����س��اورات  ا�ستمرت  كما 
التن�س ورابطة حمرتفات التن�س ل�سمان رفاهية جميع الاعبني وامل�سوؤولني 

الذين �سيح�سرون احلدث.
"ن�سع  للتن�س:  احل��رة  دب��ي  �سوق  تهلك, مدير بطولة  ق��ال �ساح  من جانبه 
فعلى  للجميع,  اأماناً  اأكرث  بيئة  توفري  ل�سمان  الإج��راءات الحرتازية  جميع 
اإىل  العام من الن�سمام  التن�س لن يتمكنوا هذا  اأن حمبي ريا�سة  الرغم من 
جمريات  ببث  �ستقوم  الريا�سية  دبي  قنوات  اأن  اإل  امللعب,  يف  املقاعد  �سفوف 
جميع املباريات على من�ساتها والتي �ستمكنهم من م�ساهدة لعبيهم املف�سلني 
البطولة  بها  التي حظيت  الإعامية  التغطية  اأن  اإىل  الإ�سارة  دب��ي. ولب��د  يف 
اأن  املتوقع  اأمريكي, حيث من  ٌق��درت بحوايل مليار دولر  املا�سي  العام  خال 
تكون اأنظار العامل خال الأ�سبوعني املقبلني على دبي والبطولة الدولية التي 

�ست�ست�سيفها".
املفتوحة للتن�س, والتي متلكها وتنظمها �سوق  ُتقام بطولت �سوق دبي احلرة 
دبي احلرة, حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم, نائب 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل".

•• اأبوظبي-الفجر

ف���ي���م���ا ي����ح����ر�����س م���ع���ظ���م لع���ب���ي 
اجل��وج��ي��ت�����س��و ح�����ول ال����ع����امل على 
مم����ار�����س����ة ن�������س���اط���ه���م الع����ت����ي����ادي 
وامل���ح���اف���ظ���ة ب�����س��ت��ى ال����ط����رق على 
م��ع��دلت ج��ي��دة م��ن ال��ل��ي��اق��ة, ازداد 
بريا�سة  ال��ع��ول��ق��ي  م���ه���دي  ���س��غ��ف 
عاقته  ت��وط��دت  ب��ل  اجلوجيت�سو, 
معها واأ�سبحت امللجاأ الدائم له كي 
يق�سي معها وفيها كل وقته ويطور 
كانت  لو  لفت حتى  ب�سكل  م�ستواه 

تدريباته يف املنزل اأحيانا.
 ويقول مهدي العولقي ابن ال� 18 
عاما, والذي يحمل احلزام الأزرق: 
" والدي يع�سق ريا�سة اجلوجيت�سو, 
ونحن بدورنا تعلمنا منه حّب هذه 
التدريب,  يف  �سارٌم  وهو  الريا�سة. 
وممار�سة  ال��ع��م��ل  اإجن�����از  يف  وج�����اّد 
الريا�سة يومياً. وبعد الإعان عن 
منازلها,  يف  النا�س  ال��ت��زام  ���س��رورة 
واحلّد من التفاعل الجتماعي, اأعّد 

املنزل,  يف  للتدّرب  برناجما  وال��دي 
ت��ط��ّوري يف  م��ا ع���ّزز م��ن م�ستويات 

هذه الريا�سة". 
ويحمل خالد العولقي, والد مهدي, 
احلزام البني يف ريا�سة اجلوجيت�سو, 
اأبنائه  ب��دف��ع  وا���س��ح  ب�سكل  وي��ه��ت��م 
للتطّور على حلبة النزال. ومل يكن 
العولقي  م��ه��دي  على  ال�سعب  م��ن 
التدريب  يف  �سركاء  على  احل�سول 
لتح�سني مهاراته. حيث ان�سم اإليه 
وهم  ���س��ّن��اً  الأ���س��غ��ر  ال�ستة  اأ���س��ق��اوؤه 
ف���رج, وحم��م��د, وال��ذي��ب, ومبارك, 
الأ�سقاء  اأ���س��غ��ر  وع��م��ر  اهلل,  وع��ب��د 

الذي يبلغ من العمر �ست �سنوات. 
نف�سي  "اأعتر  م����ه����دي:  وي����ق����ول 
ريا�سة  لأن  ل���ل���غ���اي���ة,  حم���ظ���وظ���ا 
اجلوجيت�سو ت�سري يف عروق جميع 
ال�سغري  فيهم  مب��ا  عائلتي؛  اأف���راد 
ع��م��ر. وع��ل��ى ���س��وء ت��ط��ور م�ستوانا 
فقد ان�سممت اأنا و�سقيقي فرج اإىل 
باأداٍء  يتميز  الذي  الوطني  املنتخب 
مبثابة  ذل��ك  وك���ان  امل�ستوى,  رف��ي��ع 

دائ��م على  حت�سني مهاراتنا,  حافز 
ال���ت���ي حددها  اجل���وان���ب  وت��ط��وي��ر 
لنا امل���دّرب���ون. واأع��ت��ر ال��ت��دّرب مع 
ف��ر���س��ة متميزة  ال�����س��غ��ار  اأ���س��ق��ائ��ي 
الريا�سة,  م��ع  م�����س��ريت��ه��م  ل��ب��داي��ة 
ت�ساعدنا  �سّيقة  تفا�سيل  واإدراك 
ب�سكل  ق��درات��ن��ا  وتنمية  ال��ت��ط��ور  يف 

م�ستمر". 
من  واح���داً  العولقي  مهدي  يعتر 
ال�سباب  ال�����س��اع��دي��ن  ال��ن��ج��وم  اأمل����ع 
يف الإم������ارات, ح��ي��ث و���س��ف��ه مدّربو 
واعد  مقاتل  باأنه  الوطني  الفريق 

به. وبهذا  ينبغي رعايته والهتمام 
احلو�سني,  اإبراهيم  يقول  ال�سدد, 
الوطني  امل��ن��ت��خ��ب  م����دّرب  م�����س��اع��د 
مهدي  "ميتاز  ل���ل���ج���وج���ي���ت�������س���و: 

ولياقته  بقّوته يف احللبة,  العولقي 
البدنية املمتازة التي متنحه تفّوقاً 
ال��ن��زال, وجتعله حا�سر  م��دار  على 
العولقي  وي��وا���س��ل  دائ���م���اً.  ال��ذه��ن 

وال�ستفادة  خ�سمه,  على  الهجوم 
لتحقيق  ���س��ان��ح��ة  ف��ر���س��ة  اأي  م���ن 

الفوز". 
وب�����ع�����د ����س���ل�������س���ل���ة م�����ن ال����ع����رو�����س 

-2019 ع����ام  م��و���س��م  يف  ال��ق��وي��ة 
عامه  يف  م��ه��دي  ان��ط��ل��ق   ,2020
ب��ق��وة, واأح����رز الذهبية يف  اجل��دي��د 
كاأ�س  ب��ط��ول��ة  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة 

نائب رئي�س الدولة للجوجيت�سو يف 
ا�ستثنائياً  اأداًء  وق��ّدم  املا�سي,  يناير 
ليرتّبع  ال���ث���اث  م��ب��اري��ات��ه  خ���ال 
73 كيلوجرام يف  على �سدارة وزن 
فئة ال�سباب حتت �سن ال� 18 عاماً. 
ويتطّلع العولقي لرتك ب�سمته على 
ا�ستئناف  مبجّرد  الدولية  ال�ساحة 
املناف�سات, وتعزيز مكانة ناديه بني 
ي��ا���س ع��ل��ى ال�����س��اح��ة امل��ح��ل��ي��ة. حيث 
"اأحرزنا  ال�������س���دد:  ه����ذا  يف  ي���ق���ول 
رئي�س  ك����اأ�����س  ب���ط���ول���ة  يف  ال����ف����وز 
الدولة للجوجيت�سو املو�سم املا�سي, 
كاأ�س  بطولة  يف  جيداً  اأداء  وقدمنا 
للجوجيت�سو.  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
اأداء  حتقيق  هو  العام  ه��ذا  وهدفنا 
اأقوى يف جميع البطولت, وخمتلف 
والنهو�س مبكانة  العمرية,  الفئات 
بني يا�س للو�سول بها نحو القّمة. 
البطولت  خل��و���س  م��ت��ح��ّم�����س  اأن����ا 
عرو�س  لتقدمي  واأتطّلع  القادمة, 
مكانتي  تر�سيخ  يف  ت�ساعدين  قوية 

يف املنتخب الوطني".

جو�ئز ت�صل قيمتها �إىل 500 �ألف درهم

نادي الظفرة للرماية يك�سف عن بطولة »حمدان بن زايد للرماية« �سكتون 0.22

�ال�صتعد�د�ت �لنهائية النطالق بطولة �صوق دبي �حلرة للتن�س �الأ�صبوع �ملقبل

اللجنة املنظمة للبطولة توؤكد التزامها بتطبيق اأعلى معايري ال�سحة وال�سالمة 
واإر�سادات فريو�ش كورونا واإطالق البطولة دون جمهور لهذا العام

مهدي �لعولقي: �ن�صمامي ملنتخب �جلوجيت�صو حافز كبري لتطوير م�صتو�ي �لفني

الفوز بكل االألقاب املحلية مع بني يا�ش �سمن اأولوياتي يف 2021

•• اأبوظبي-وام:

اأم��ني عام احت��اد الإم��ارات للماكمة  بحث ح�سن احلمادي 
الإ�سرائيلي للماكمة  اأمني عام الحتاد  وياكوف فولوت�س 
اآفاق  الأول-  اأم�س  بينهما  عقد  افرتا�سي  اجتماع  خال   -
عقد  على  التفاق  ومت  الحت��ادي��ن,  بني  امل�ستقبلي  التعاون 
رئي�س الحتاد  املقبلة بح�سور  املرحلة  لقاءات م�سرتكة يف 
تبادل  ح���ول  للتن�سيق  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ون��ظ��ريه  الإم����ارات����ي, 
التي ت�سب يف  وامل��ب��ادرات  وال��رام��ج  اخل��رات واملع�سكرات, 
و�سناعة  ممار�ستها,  قاعدة  وتو�سيع  اللعبة  تطوير  جمال 

الأبطال ب�سكل احرتايف.

الإم��ارات للماكمة منفتح  اأن احتاد  واأك��د ح�سن احلمادي 
على اجلميع, ويتبادل جتاربه الناجحة مع كل الراغبني, يف 
اتفاقية تعاون  خمتلف قارات العامل, حيث �سبق له توقيع 
م��ع نظريه ال��ك��روات��ي يف ع��ام 2020, وب���داأ ال��ع��ام اجلاري 
التعاون  على  والت��ف��اق  البحريني  الحت���اد  م��ع  بالجتماع 
امل�سرتك على م�ستوى املع�سكرات والبطولت وبناء الكوادر, 
م�سريا اإىل اأنه �سيتم التعاون مع اجلانب الإ�سرائيلي لتبادل 
اخل���رات وال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة, وال��رام��ج ال��ت��ي ت�سهم يف 

تطوير ريا�سة املاكمة لدى اجلانبني.
اأنباء الإمارات" وام"  وقال احلمادي يف ت�سريحاته لوكالة 
والآ�سيوي,  اخلليجي  امل�ستويني  على  رائ���دة  جتربتنا   "  :

اأوائ��ل ال��دول يف منطقة اخلليج التي  ف��الإم��ارات كانت من 
اأ���س�����س��ت احت�����ادا ل��ل��م��اك��م��ة, واأق���ام���ت امل�����س��اب��ق��ات ونظمت 
الكبار,  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  للمنتخبات  خليجية  ب��ط��ول��ة  اأول 
منتخبات  م�ستوى  ع��ل��ى  خليجية  ب��ط��ول��ة  اأول  نظمت  ث��م 
اخلليج  منطقة  يف  اأ�سقاءها  و�ساعدت  وال�سباب,  النا�سئني 
لتاأ�سي�س احتادات للماكمة, وتولت بدورها الإ�سراف على 
تاأ�سي�س اللجنة التنظيمية اخلليجية, لدعم تطوير اللعبة 
باملنطقة, كما تعتر مركزا قاريا للماكمة يف اآ�سيا يف ظل 
اعتبارا  الآ�سيوي  الحت��اد  رئا�سة  العتيبة  اأن�س  �سعادة  تويل 
2018 , ونحن فخورون بتجربتنا, ونرحب بالتعاون  من 

مع اجلميع".

اأمني عام االحتاد االإماراتي للمالكمة ونظريه االإ�سرائيلي يبحثان تعزيز التعاون
اأم�س    ,0-2 فياريال  دار  الثمني يف عقر  بانت�سار فريقه 
الإ�سباين,  ل��ل��دوري  ال�25  اجل��ول��ة  �سمن  الأح����د,  الأول 
ا�سمه  كتابة  �سيميوين  دييغو  الأرجنتيني  امل���درب  وا���س��ل 
ب��اأح��رف م��ن ذه���ب يف ت��اري��خ ال���ن���ادي, ب��ع��د اأن ع���ادل رقم 
اأ�سطورة التدريب الراحل يف تاريخ النادي املدريدي, لوي�س 

اأراغوني�س, يف عدد النت�سارات يف كل البطولت.
بانت�سار "الأتلتي" الثمني على فياريال, يرفع ال�"ت�سولو" 
اإجمايل انت�ساراته مع الفريق املدريدي اإىل 308 مباراة, 
اأو  �سواء كاعب  النادي  القيا�سي لأ�سطورة  الرقم  ليعادل 
كمدرب, والذي فارق احلياة اأول فراير )�سباط( 2014. 
اأنه  اإل  اأراغوني�س,  رقم  معادلة  يف  �سيميوين  جناح  ورغ��م 

يتفوق على املدرب املخ�سرم الراحل باأنه حقق هذا الرقم 
 612 مقابل   ,512 باإجمايل  اأق��ل  مباريات  ع��دد  خ��ال 
م���ب���اراة, ومب��ع��دل اأف�����س��ل ل��ان��ت�����س��ارات ب��ل��غ 60.15% 
مقابل  خ�����س��ارة(,  و84  ت��ع��ادل,  و120  ان��ت�����س��اراً   308(
و135  انت�سارات   308( الراحل  للمدرب   50.32%

تعادل و169 خ�سارة(.
كما اأن املدرب الأرجنتيني تفوق على اأراغوني�س, باأنه حقق 
هذا الإجناز خال فرتة اأقل, 9 موا�سم منذ جلو�سه على 
مقعد املدير الفني ل�"الأتلتي" يف دي�سمر )كانون الأول( 
2011, بينما توىل اأراغوني�س تدريب اأتلتيكو على مدار 

حقبات.  4 خال  مو�سماً,   15

 �سيميوين يعادل رقم اأراغوني�ش يف عدد االنت�سارات 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

تطوير  "برنامج  ف��ع��ال��ي��ات  ان��ط��ل��ق��ت 
ق���������درات ال����اع����ب����ني امل����ح����رتف����ني يف 
بدبي" ال���ذي  ال���ق���دم  ك����رة  ����س���رك���ات 
ينظمه جمل�س دبي الريا�سي يف اأندية 
دبي الريا�سية حتت �سعار "م�سريتك 
اللتزام  حتقيق  بهدف  م�ستقبلك", 
ب�سركات  املحرتفني  لاعبني  املهني 

كرة القدم بدبي.
لكرة  �سركة حتا  الفعاليات يف  وب��داأت 
القدم بح�سور علي عبد اهلل البدواوي 
و�سركة  حّتا  ل��ن��ادي  التنفيذي  امل��دي��ر 
املدير  عامر  ورا���س��د  القدم  لكرة  حّتا 
ال��ري��ا���س��ي ل�����س��رك��ة ح��ّت��ا ل��ك��رة القدم 
ال��ب��ن��اي م��دي��ر ق�����س��م �سركات  وع����ادل 
الريا�سي,  دبي  جمل�س  يف  القدم  كرة 
وكانت املحا�سرة الثانية يف مقر �سركة 
�سعيد  بح�سور  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الن�سر 

ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ال��ع��ام��ري 
الرحمن  وع��ب��د  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الن�سر 
�سركة  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و  حم��م��د 
ال��ن�����س��ر ل��ك��رة ال��ق��دم و���س��اح جال 
مدير الفريق الأول, وعلي عمر مدير 
اإدارة التطوير الريا�سي يف جمل�س دبي 
الريا�سي وعادل البناي مدير �سركات 
األقى  امل��ج��ل�����س, ح��ي��ث  ال���ق���دم يف  ك���رة 
املدير  جرانت  اأف��رام  الكروي  اخلبري 
وغانا  اإ�سرائيل  ملنتخبا  ال�سابق  الفني 
وو�ست  وبورت�سموث  ت�سيل�سي  واأندية 
بلغراد  وب���ارت���ي���زان  الإجن��ل��ي��زي��ة  ه���ام 
التاياندي,  �سا�سانا  وت��ريو  ال�سربي 
نادي  كل  يف  حتفيزيتني  حما�سرتني 
لنخبة الاعبني املوهوبني من اأعمار 
14 اإىل 19 �سنة ولاعبني املواطنني 
 21 وف��ري��ق حت��ت  الأول  الفريق  م��ن 
الأجانب  املحرتفني  والاعبني  �سنة 

واملقيمني.

وركز اأفرام يف حما�سراته على حتديد 
الاعبني  لدى  الذهنية  القوة  نقاط 
وت��ك��ام��ل ال��ع��ن��ا���س��ر ال��ت��ي ت�����وؤدي اإىل 
حتقيق الفوز والتي تت�سمن العوامل 
الناجح  الاعب  ت�سنع  التي  الثاثة 
والقتالية  واحل��م��ا���س  امل��وه��ب��ة  وه���ي: 
والثقة  ال��ذه��ن��ي��ة  وال���ق���وة  ال��ل��ع��ب  يف 
بالنف�س. وحتدث جرانت عن خرته 
مع تدريب الأندية العاملية واملنتخبات 
واأكد اأن جميع الفرق يف العامل تعمل 
الناجح  فالاعب  العنا�سر  هذه  وفق 
بالأ�سا�س  م���وه���وًب���ا  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 
النجاح  ت�سنع  ل  ل��وح��ده��ا  وامل��وه��ب��ة 
بالتدريب  مقرونة  تكون  اأن  يجب  اإذ 
امل�ستمر واحلما�س يف التدريب واللعب 
والرغبة يف حتقيق الفوز كما يجب اأن 
ا الفريق  يتمتع الاعب الناجح واأي�سً
بالنف�س  والثقة  الناجح بذهنية قوية 
مهما  النت�سارات  حتقيق  وباإمكانية 

كانت التحديات.
و�سرب املرب العاملي اأمثلة عن لعبني 
تدريبهم  على  مبا�سر  ب�سكل  اأ���س��رف 
املهارية  جوانبه  تطوير  كيفية  وح��دد 
وكيفية تعوي�س الفروقات يف املوهبة 
ال��اع��ب��ني م���ن خ���ال احلما�س  ب���ني 
امللعب  يف  وال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  ال��ت��دري��ب  يف 
املدرب  ���س��رب  كما  ال�سخ�سية.  وق���وة 
اأم���ث���ل���ة م����ن ري���ا����س���ات اأخ�������رى حول 
قدراتهم  ل��ت��ط��وي��ر  ال��اع��ب��ني  ج��ه��ود 
والعمل واملجهود الإ�سايف الذي يقوم 
وتعزيز  قدراته  لتطوير  كل لعب  به 
تواجده  اأو  الأول  الفريق  يف  مكانته 
اأن الهدف  يف �سفوف الأب��ط��ال, واأك��د 
وتعويد  حتفيز  ه��و  امل��ح��ا���س��رات  م��ن 
ال�سحيح  ال��ت��ف��ك��ري  ع��ل��ى  ال���اع���ب���ني 
وحت���دي���د امل�������س���ار ب�����س��ك��ل ن���اج���ح دون 
التدخل يف الأمور الفنية التي يحددها 
مدرب كل فريق, لكنه حث الاعبني 

الأف�����س��ل يف  ك��ل منهم  ي��ك��ون  اأن  على 
مركزه والعمل على ا�ستمرارية حتليل 
املخت�سني  اآراء  من  وال�ستفادة  الأداء 
معاجلة  ا  واأي�سً القوة  نقاط  وتطوير 
نقاط ال�سعف من اأجل تكوين لعب 

ناجح يكون نواة لفريق بطل.
بالعمل  �سعادته  ع��ن  ج��ران��ت  واأع����رب 
م���ع جم��ل�����س دب����ي ال��ري��ا���س��ي يف هذا 
ي�ستهدف  ال���ذي  ال��ط��م��وح  ال��رن��ام��ج 
اأن��دي��ة دبي  اأداء ون��ت��ائ��ج ف���رق  ت��ع��زي��ز 
كما اأعرب عن �سعادته بلقاء الاعبني 
وال�سباب  ال��ن��ا���س��ئ��ني  م���ن  امل��وه��وب��ني 

والفريق الأول. 
تنظيم  املقبلة  الأي����ام  خ���ال  و�سيتم 
فعاليات  �سمن  مم��اث��ل��ة  حم��ا���س��رات 
الأهلي  ���س��ب��اب  ���س��رك��ات  ال��رن��ام��ج يف 
وال��و���س��ل ل��ك��رة ال��ق��دم, وذل���ك �سمن 
ج�����ه�����ود جم���ل�������س دب��������ي ال����ري����ا�����س����ي 
جميع  لتطوير  �سنوات  منذ  امل�ستمرة 

العاملني يف اأندية و�سركات كرة القدم 
الإدارية  التخ�س�سات  مبختلف  بدبي 
وال���ف���ن���ي���ة وع���ل���ى م�����س��ت��وى امل���درب���ني 
والاعبني. ويت�سمن الرنامج تقدمي 
تثقيفية  ودورات  توعوية,  حما�سرات 
حول  الأجانب  لاعبني  وحما�سرات 
اللغة  وتعلم  وت��ق��ال��ي��ده  البلد  ثقافة 
حما�سرات  ج���ان���ب  اإىل  ال���ع���رب���ي���ة, 
الع���ت���زال  ب��ع��د  م���ا  مل��رح��ل��ة  ودورات 

باتخاذ  ال��اع��ب��ني  ق������رارات  وت��ع��زي��ز 
القانون  �سمن  لهم  مهنة  القدم  ك��رة 
 3 ملدة  الرنامج  وي�ستمر  الريا�سي. 
اإ�سافة  ليكون  قادمة  ريا�سية  موا�سم 
مهمة يف جهود املجل�س امل�ستمرة منذ 
العاملني  جميع  لتطوير  �سنوات  عدة 
يف اأندية و�سركات كرة القدم بدبي يف 
خمتلف التخ�س�سات الإدارية والفنية 
والاعبني.  امل��درب��ني  م�ستوى  وع��ل��ى 

ا�ستثمار  اإىل  ال����رن����ام����ج  وي����ه����دف 
)املواطنني  امل���ح���رتف���ني  ال���اع���ب���ني 
والأج���ان���ب( م��ن خ���ال ا���س��راك��ه��م يف 
لل�سركة  املجتمعية  امل�سوؤولية  برامج 
ومتجر  واملنتجات  للرعاة  وال��رتوي��ج 
النادي, وحت�سني اأ�سلوب حياة الاعب 
الح���رتاف  متطلبات  وف���ق  امل��ح��رتف 
واأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة يف هذا 

املجال.

يف  الثاثاء  اليوم  �سبيت�سيا  ي�ست�سيف  حني  يوفنتو�س  يدرك 
املرحلة اخلام�سة والع�سرين من الدوري الإيطايل اأن اأي تعرث 
العا�سر  للمو�سم  اللقب  اإح��راز  يف  اآماله  على  �سيق�سي  جديد 
اأندريا بريلو, ل�سيما يف  تواليا و�سيزيد ال�سغط على مدربه 

ظل النتائج التي يحققها غرميه املت�سدر اإنرت ميان.
الثانية  اأمام نابويل �سفر1- يف املرحلة  وبعد خيبة اخل�سارة 
والع�سرين, ثم ال�سقوط على اأر�س بورتو الرتغايل 1-2 يف 
ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري اأبطال اأوروبا, عادت احلياة 
امل��ا���س��ي��ة على  ق��ب��ل  امل��رح��ل��ة  ال��ك��ب��ري يف  ب��ف��وزه  اىل يوفنتو�س 

كروتوين -3�سفر.
ال�����س��ب��ت جم���ددا ب�سقوطه يف فخ  ان��ت��ك�����س  ل��ك��ن ف��ري��ق ب��ريل��و 
التعادل مع م�سيفه هيا�س فريونا 1-1 بعدما كان متقدما 
بالهدف التا�سع ع�سر لنجمه الرتغايل كري�ستيانو رونالدو يف 
"�سريي اأ" هذا املو�سم, ما جعله متخلفا يف املركز الثالث بفارق 
10 نقاط عن اإنرت املت�سدر الذي حقق الأحد فوزه اخلام�س 

تواليا بتغلبه على �سيفه جنوى -3�سفر.
التي  الإ���س��اب��ات  ك��رثة  ع��ان��ى م��ن  اأن يوفنتو�س  امل��وؤك��د  وم��ن 
ل���ي���ون���اردو بونوت�سي  ال���دف���اع  ث��ن��ائ��ي  ح��رم��ت��ه م���ن خ���دم���ات 
والرازيلي  دي��ب��ال  ب��اول��و  والأرج��ن��ت��ي��ن��ي  كييليني  وج��ورج��ي��و 
اأرثر والكولومبي خوان كوادرادو, اإل اأن ذلك لن ي�سفع ملدربه 
اجلديد بريلو الذي قال بعد تعادل ال�سبت "اأ�سعر بخيبة اأمل 
اأنها  نعلم  وكنا  املباراة  لهذه  ا�ستعدنا جيداً  لأننا  من هدفهم 

�ستكون �سعبة".
"ومل نعرف  اأن فريقه افتقد اىل الثبات وال�ستمرارية  وراأى 
كيف نحافظ على هدفنا. هذه التفا�سيل مل يفهمها ال�سباب 
بعد. كان هناك نق�س يف لعبي اخلرة... نحن نلعب الكثري 
املباريات يف وقت ق�سري ولدينا عدد قليل من الاعبني  من 

املتاحني, وبالتايل من الطبيعي اأن نعاين من الإرهاق".
ول���ن ي��ك��ون اأم����ام رج���ال ب��ريل��و ال��ك��ث��ري م��ن ال��وق��ت للتقاط 
�سيخو�سون  ع�سر,  ال��راب��ع  �سبيت�سيا  لقاء  وبعد  اإذ  اأنفا�سهم, 
ال�����س��ب��ت يف ملعبهم ���س��د لت�����س��ي��و, قبل  ���س��اق��ا ج���دا  اخ��ت��ب��ارا 
ا�ست�سافة بورتو الثاثاء املقبل حيث �سي�سعى فريق "ال�سيدة 
يف  خ�سر  ح��ني  املا�سي  املو�سم  �سيناريو  جتنب  اىل  العجوز" 
اإيابا  اأم��ام ليون الفرن�سي �سفر1- ثم فاز  ال��دور ذات��ه  ذه��اب 
امل�سابقة بفارق الهدف الذي �سجله الأخري خارج  2-1 وودع 

ملعبه.
وخافا ليوفنتو�س الذي يقاتل على ثاث جبهات اإذ و�سل اي�سا 
لنهائي الكاأ�س املحلية حيث يلتقي اأتالنتا يف 19 اأيار/مايو, 
ال��دوري للمرة  الفوز بلقب  اإن��رت على حماولة  ين�سب تركيز 
الأوىل منذ ثاثيته التاريخية عام 2010 بقيادة الرتغايل 
جوزيه مورينيو, وذلك بعد انتهاء م�سوار رجال املدرب اأنتونيو 
كونتي عند الدور الأول لدوري الأبطال وخروجهم من ن�سف 

نهائي الكاأ�س على يد يوفنتو�س بالذات.
وبعدما اأنهى املو�سم املن�سرم بفارق نقطة فقط عن يوفنتو�س 
الفر�سة  تبدو  �سبقته,  التي  باملوا�سم  مقارنة  كبري  تقدم  يف 
اللقب  ملعانقة  اإن���رت  اأم���ام  م�سى  وق��ت  اأي  م��ن  اأك���رث  �سانحة 

جمددا.

وميّر "نريات�سوري" يف و�سع فني ممتاز ج�سده الأحد بفوزه 
وياأمل  -3�سفر,  جنوى  �سيفه  ح�ساب  على  تواليا  اخلام�س 
املوا�سلة على هذا املنوال حني يحل اخلمي�س �سيفا على بارما 
اأتالنتا  م��ع  ن��اري��ة  ملواجهة  ملعبه  اىل  الإث��ن��ني  يعود  اأن  قبل 

الرابع.
ف��وزه على لت�سيو  بعد   22 املرحلة  ال�سدارة يف  اإن��رت  وانتزع 
3-1 وخ�سارة جاره اللدود ميان اأمام �سبيت�سيا �سفر2-, ثم 
اأرب��ع نقاط بعدما ح�سم درب��ي ميانو بفوز  الفارق اىل  و�ّسع 

كا�سح على "رو�سونريي" بثاثية نظيفة.
وبعد فوزه الأحد على جنوى -3�سفر بف�سل هدف ومتريرة 
حا�سمة من البلجيكي روميلو لوكاكو, عّر �ساحب 18 هدفا 

"بوجودنا يف �سدارة  �سعادته  املو�سم عن  ال��دوري هذا  يف 
الرتتيب. اإنه �سعور جميل لكن يجب اأن نوا�سل على هذا 

الإيطالية  "�سكاي �سبورت�س"  املنوال", م�سيفاً ل�سبكة 
من  مباريات  يف  الهزائم  املا�سي  املو�سم  تلقينا  "لقد 

هذا النوع ونريد التح�سن".
علينا  الن��ت�����س��ار...  ب��ه��ذا  للغاية  �سعيد  "اأنا  وت��اب��ع 
�سجلنا ثاثة  ح���دة.  على  م��ب��اراة  ك��ل  على  ال��رتك��ي��ز 

اأهداف وحافظنا على نظافة �سباكنا, هذا مثايل".
وميني اجلار اللدود ميان النف�س مبوا�سلة �سحوته 

حني ي�ست�سيف اأودينيزي الأربعاء, وذلك بعد الفوز الذي 
عاد به من العا�سمة على م�سيفه القوي روما 2-1 ما 

اأبقاه قريبا من اإنرت واأمام يوفنتو�س واأتالنتا بفارق 
�ست نقاط.

ل��ك��ن ف���وز الأح����د ع��ل��ى روم���ا ال���ذي ت��راج��ع للمركز 
م����ع م�سيفه  الأرب�����ع�����اء  م���ب���ارات���ه  ق���ب���ل  اخل���ام�������س 

فيورنتينا, كان مكلفاً بالن�سبة مليان اإذ خ�سر جهود 
اإبراهيموفيت�س  زلت��ان  املخ�سرم  ال�سويدي  جنمه 
وال��رتك��ي ه��اك��ان ج��ال��ه��ان اأوغ��ل��و وال��ك��روات��ي اأنتي 
ال�ساد�س  الفوز  ه��دف  �ساحب  ك��ان  ال��ذي  ريبيت�س 

ع�سر لفريق �ستيفانو بيويل هذا املو�سم.
يف  ع�سلية.  اإ���س��اب��ات  "جميعها  اأن  ب��ي��ويل  وك�سف 
ال��وق��ت احل��ايل يبدو الأم���ر اإره��اق��ا اأك��رث مم��ا هو 
اإ����س���اب���ة, ل��ك��ن��ن��ا ���س��رنى م���ا ���س��ت��ك��ون ع��ل��ي��ه نتيجة 

من  ح��ا���س��م��ة  م��رح��ل��ة  "اإنها  وراأى  ال��ف��ح��و���س 
نريد  خ��ط��ريا,  الأم���ر  يكون  األ  واأم���ل  مو�سمنا 
ميان  اأن  ل�سيما  متوفرا",  اجلميع  يكون  اأن 
الدور  يف  الإنكليزي  يونايتد  مان�س�سرت  يواجه 
حيث  ليغ"  "يوروبا  مل�سابقة  ال��ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن 
يحل يف 11 ال�سهر احلايل �سيفا على "اأولد 
بعدها  الإي���اب  ي�ست�سيف  اأن  قبل  ترافورد" 

باأ�سبوع.
التي  ال�����س��دارة  ال��ت��ن��ازل ع��ن  ورغ���م خيبة 
تربع عليها طويا واأع��اد الأم��ل جلمهوره 

منذ  الأوىل  للمرة  اللقب  اح���راز  باإمكانية 
2011, بدا بيويل را�سيا عن مركز الفريق 
باأننا  ع���ام  ق��ب��ل  لأح���د  قلنا  "لو  لأن���ه  ح��ال��ي��ا 

�سنكون يف املركز الثاين ملا �سدقنا اأحد. نعلم اأين بداأنا, ونعلم 
الذي  والطريق  املو�سم  ب��داأن��ا  حني  و�سعناها  التي  الأه���داف 

يجب اأن ن�سلكه".
وتابع "اأوؤكد لكم باأن اأربعة فرق �ستكون �سعيدة بالتواجد بني 
الأربعة الأوائل والفرق الأخرى �ستكون حانقة. بالتايل, ناأمل 
بتحقيقنا  التوقعات  ارتفع حجم  لقد  ال�سعداء.  نكون بني  اأن 

نتائج جيدة لفرتة طويلة ونحن ندرك هذا الأمر".
وم���ن امل��ف��رت���س اأن ي��ل��ع��ب لت�����س��ي��و م��ع ت��وري��ن��و ق��ب��ل مباراة 
ب�سبب  توؤجل  ب��اأن  احتمال  هناك  لكن  و�سبيت�سيا,  يوفنتو�س 
العا�سمة  الإ�سابات بفريو�س كورونا يف �سفوف �سيف فريق 
اأن غ���اب ع���ن م��رح��ل��ة نهاية  ���س��ب��ق  ال����ذي 
وعلق  ذات�������ه  ل��ل�����س��ب��ب  الأ�����س����ب����وع 
متارينه منذ الثاثاء املا�سي.

الرابع  اأت���الن���ت���ا  وي���خ���و����س 
الأربعاء  متناوله  يف  اختبارا 
�سد كروتوين, فيما ياأمل 
حني  بالتعوي�س  روم���ا 
يحل يف اليوم ذاته �سيفا 
على فيورنتينا, على اأن 
يحل نابويل �سيفا على 

�سا�سوولو.

�سيتواجه مدرب بورو�سيا مون�سنغادباخ ماركو روزه  
اليوم الثاثاء مع فريقه امل�ستقبلي بورو�سيا دورمتوند 
يف الدور ربع النهائي مل�سابقة كاأ�س اأملانيا لكرة القدم, 
وذلك يف ظّل تناف�س مفتوح على م�سراعيه من اأجل 
من  ميونيخ  ب��اي��رن  العماق  خ���روج  بعد  اللقب  نيل 

دائرة املناف�سة.
منت�سف  ع��ام��ا(   44( روزه  م��ع  دورمت���ون���د  وت��ع��اق��د 
ال�سهر املا�سي لقيادة الفريق اعتبارا من املو�سم املقبل 
من�سبه  م��ن  امل��ق��ال  ف��اف��ر  لو�سيان  لل�سوي�سري  خلفا 

ب�سبب �سوء النتائج.
والآن, يجد روزه نف�سه يف مواجهة فريقه امل�ستقبلي, 
من  ال�ستفادة  عن  مون�سنغادباخ,  حال  كما  الباحث 
الدور  م��ن  امل�سابقة  ودع  ال��ذي  ميونيخ  ب��اي��رن  غياب 

الثاين على يد هول�ستاين كيل من الدرجة الثانية.
املوا�سم  يف  م��رات  ثماين  النهائي  اىل  و�سل  وبعدما 
تاريخه,  يف  م��رة   20 باللقب  وف��وزه  املا�سية  الع�سرة 
منح  م��ا  املتقدمة,  الأدوار  ع��ن  غائبا  ب��اي��رن  �سيكون 
مناف�سيه اأف�سل فر�سة لهم منذ اأعوام طويلة ملحاولة 

رفع الكاأ�س.
له  فر�سة  ال��ث��اث��اء  م��ب��اراة  �ستكون  ل���روزه,  بالن�سبة 
ل��ك��ي يثبت ق���درات���ه اأم����ام دورمت���ون���د وحم���اول���ة منح 
اأف�سل هدية وداعية قبل الرحيل عن  مون�سنغادباخ 
النادي الذي و�سل اليه بداية املو�سم املا�سي وقاده يف 
البوند�سليغا  الرابع يف  املركز  اىل  الول معه  مو�سمه 
اأوروب����ا,  اأب��ط��ال  دوري  م�سابقة  اىل  بطاقته  وح��ج��ز 
النهائي من جمموعة �سعبة  الثمن  دوره��ا  بلغ  حيث 
�سمت ريال مدريد ال�سباين واإنرت ميان اليطايل 

و�ساختار دانييت�سك الوكراين.
حل و�سيفا يف املجموعة و�سرب موعدا مع مان�س�سرت 
ذهابا  خ�سر  حيث  النهائي,  ثمن  يف  النكليزي  �سيتي 
�سفر2- يف بوداب�ست ب�سبب قيود ال�سفر املفرو�سة يف 
على  "كوفيد19-",  اأجل احلد من تف�سي  اأملانيا من 
اآذار/م����ار�����س   16 يف  م��ان�����س�����س��رت  يف  اي���اب���ا  يلتقيا  ان 

احلايل.
وياأمل روزه يف تكرار �سيناريو مواجهته الأخ��رية مع 
دورمتوند حني فاز على الأخ��ري 4-2 يف ال��دوري يف 

كانون الثاين/يناير, لكن املهمة لن تكون �سهلة   22
وخ�سارته  مون�سنغادباخ  نتائج  ت��راج��ع  بعد  ل�سيما 
اأربع من مبارياته اخلم�س الأخرية يف الدوري ما اأدى 

اىل تقهقره يف املركز الثامن.
النادي  جمهور  م��ن  ل��ان��ت��ق��ادات  عر�سة  روزه  وك���ان 
اأن  وح��ت��ى  دورمت��ون��د  اىل  انتقاله  ع��ن  الع���ان  منذ 
البع�س طالب با�ستقالته, اإل اأنه اأكد ال�سبت باأنه لن 
يكون هناك اأي ت�سارب يف امل�سالح حني يواجه فريقه 
علي  �سعبا  لي�س  "الأمر  قائا  ال��ث��اث��اء,  امل�ستقبلي 
بتاتا. اأنا مدرب بورو�سيا مون�سنغادباخ. لدي اأهداف 
يف هذا النادي واأنا م�سوؤول عن جناحه الريا�سي وعن 

لعبي فريقي".
دورمتوند  على  ال��ف��وز  ف��اإن  ملون�سنغادباخ,  بالن�سبة 
منذ  الأول  الكبري  لقبه  من  اإ�سافية  خطوة  �سيقّربه 
للمرة  ال��ك��اأ���س  فيه  اأح���رز  ال��ذي  ال��ع��ام  اأي   ,1995

الأخرية.
اىل  ال�ساعي  دورمت��ون��د  بطموح  ي�سطدم  حلمه  لكن 
رف���ع ال��ك��اأ���س ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة يف ال��ع��ق��د الأخ����ري, فيما 
يبحث ليبزيغ ثاين ترتيب الدوري عن اللقب الأول 

يف تاريخه على الإطاق.
ويبدو ليبزيغ الذي و�سل اىل النهائي عام 2019, 
على ح�ساب  النهائي  ربع  عقبة  لتخطي  الأوف��ر حظا 
فولف�سبورغ الأربعاء, لكن املهمة لن تكون �سهلة كثريا 
اأمام بطل عام 2015, ل�سيما اأن الأخري خرج فائزا 
جميع  �سمن  الأخ����رية  ال�سبع  م��ب��اري��ات��ه  م��ن  �ست  يف 

امل�سابقات.
اأمام املهمة الأ�سهل  وعلى الورق, يبدو فريدر برمين 
يف ربع النهائي مبا اأنه يواجه ريغن�سرغ من الدرجة 
"قاتلي  ب��ني  حامية  م��واج��ه��ة  �ستكون  فيما  ال��ث��ان��ي��ة, 
اإي�سن  وروت-ف���اي�������س  ك��ي��ل  ه��ول�����س��ت��اي��ن  العمالقة" 

الأربعاء.
الثاين  ال��دور  الكرى يف  املفاجاأة  كيل حقق  كان  واإذا 
ال��ك��اأ���س منذ  ل��ه يف  اأ���س��واأ نتيجة  ب��اي��رن يحقق  وجعل 
تخل�س  اإي�سن  الرابعة  ال��درج��ة  فريق  ف��اإن   ,2001
الكبار  دوري  فريقي  النهائي من  رب��ع  اىل  يف طريقه 

اأرمينيا بيليفيلد وباير ليفركوزن.

حما�سرات يف حّتا والن�سر �سمن برنامج جمل�ش دبي الريا�سي لتطوير الالعبني

 �إنرت ميالن ي�صعى ملو��صلة زحفه 

 يوفنتو�ش لتدارك املوقف قبل فوات 
االأوان يف الكالت�سيو 

روزه يواجه فريقه امل�ستقبلي  بكاأ�ش اأملانيا



 
توفيت وتركت 25 مليون يورو.. 

ق�ّسمتها بطريقة مذهلة
توفيت عجوز من مدينة جنوة الإيطالية, تاركة مرياثاً بقيمة 
25 مليون يورو ملقدمة الرعاية التي كانت تعتني بها وجمموعة 

من املوؤ�س�سات اخلريية.
على الرغم من عدم زواجها واإجنابها الأبناء, يبدو اأن ال�سيدة 
اإميوندا ماريزا كافانا, التي توفيت يف 9 دي�سمر-كانون الأول 
ن �ساعدها  املا�سي عن عمر يناهز 96 عاماً, قررت اإ�سعاد كل مجَ
يف حياتها, برتكها لرتكة بهذه القيمة الكبرية وتق�سيمها بني 
مقدمة الرعاية والعديد من املنظمات غري احلكومية وبع�س 

م�ست�سفيات جنوة.
16 �سخ�ساً وكياناً �سي�ستفيدون من اإرث معلمة الأدب املتقاعدة 
املتوفية, مبا يف ذلك م�ست�سفى لاأطفال واآخر يف عا�سمة اإقليم 

ليجوريا, ذهبت اإليه فيا فاخرة بقيمة 3 مايني يورو.
وتقع الفيا التي �ستذهب مل�ست�سفى عا�سمة اإقليم ليجوريا, يف 
موقع رائع بالقرب من البحر, حيث عا�ست ال�سيدة كابانا, وفقاً 

ملوقع "فان بيدج" الإيطايل.
بالإ�سافة اإىل ا�ستفادة املوؤ�س�سات اخلريية من الإرث, �سمل اأي�ساً 
ابنة �سقيقها وبع�س الأ�سدقاء, كما مل تن�س ال�سيدة كافانا يف 
ال�سفحات ال�13 من و�سيتها, املراأة التي �ساعدتها واعتنت بها 
3.7 مليون يورو من  الأ�سهر الأخ��رية, والتي خ�س�ست لها  يف 

املرياث.

جل�سة طرد اأرواح تنتهي 
بوفاة طفلة

اأوقفت ال�سرطة يف �سريانكا امراأة ت�سف نف�سها باأنها "طاردة 
ل��اأرواح ال�سريرة" بعد وفاة فتاة يف التا�سعة تعر�ست لل�سرب 

املرح يف اإطار اأحد الطقو�س التي متار�سها.
التي مل  امل���راأة  اإن  روه��ان��ا  اأج��ي��ث  ال�سرطة  با�سم  الناطق  وق��ال 
بحجة  بع�سا  تكراراً  الطفلة  ب�سرب  متهمة  ا�سمها  عن  يف�سح 
على  ا�ستحوذ  �سيطان  لإخ��راج  الوحيدة  الطريقة  هي  ه��ذه  اأن 

الطفلة.
وكان والدا الطفلة ا�سطحاباها اإىل هذه املراأة يف قرية ميغاواتي 
نداءات  اإىل  اجل���ريان  وتنّبه  كولومبو.  العا�سمة  م��ن  بالقرب 
الطفلة لكنهم و�سلوا متاأخرين  التي كانت تطلقها  ال�ستغاثة 

فلم يتمكنوا من اإنقاذها.
لل�سرب  تعر�سها  ب��ع��د  ان��ه��ارت  "الطفلة  اأن  روه��ان��ا  واأو����س���ح 

العنيف, واأعلنت وفاتها يف امل�ست�سفى".
وذّكر باأن املنطقة �سهدت يف ال�سنوات الأخ��رية حالت عدة من 
م اأنها لطرد الأرواح ال�سريرة, اأدت اإىل عدد  املحاولت التي ُيزعجَ

من الإ�سابات اأو حتى اإىل وفاة من تعر�سوا لها.
مليون   21 ع��دده��م  ال��ب��ال��غ  �سريانكا  �سكان  م��ن  ك��رث  وي��ل��ج��اأ 
ن�سمة اإىل من ي�سفون اأنف�سهم باملعاجلني اأو ال�سحرة اأو طاردي 

الأرواح ال�سريرة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سيارة م�سروقة تر�سد عن خمزن خمدرات 
قادت حتريات اأمنية حول �سيارة م�سروقة يف املغرب اإىل العثور على خمزن ي�سم كميات كبرية من خُمدر ال�سريا, 

يف منطقة تاونات �سمال اململكة.
لوحات  �سيارة خفيفة حتمل  على منت  �ساباً  اأوقفت  امللكي,  للدرك  تابعة  عنا�سر  فاإن  املُتوفرة,  املُعطيات  وبح�سب 
معدنية اأجنبية ُمزورة, لُتظهر التحريات لحقاً, اأن �ساحب ال�سيارة احلقيقي, قد اأبلغ يف وقت �سابق عن تعر�س 

هذه ال�سيارة لل�سرقة.
يقيم  وال��ذي  فيه  امل�ستبه  �سركاء  اأح��د  هوية  حتديد  اإىل  اأف�ست  املتوا�سلة  التحريات  اأن  اأمنية  م�سادر  واأو�سحت 
مبنطقة ترانت باإقليم احل�سيمة, حيث اأدت عملية النتقال اإىل منزل هذا ال�سريك وتفتي�سه اإىل �سبط م�ستودع 

خم�س�س ملعاجلة القنب الهندي.
500 كيلوجرام  اإىل  املُعاجلة, بالإ�سافة  الهندي  القنب  600 كيلوجرام من نبتة  العملية من �سبط  ومكنت هذه 
من خُمدر ال�سريا, ناهيك عن جمموعة من الأدوات التي ُت�ستعمل يف معاجلة نبتة القنب الهندي وتلفيف خمدر 

“ال�سريا”.
واأوردت امل�سادر ذاتها, اأن امل�ستبه فيه متكن من الفرار م�ستغا الت�ساري�س الوعرة للمنطقة, فيما مت حترير مذكرة 
بحث يف حق ال�سريك املعني. وتتوا�سل التحريات للك�سف عن جميع ظروف وماب�سات وخلفيات هاتني الق�سيتني, 

و�سركاء ال�سخ�سني املعنيني فيهما.
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ت�ستيقظ من غيبوبة كورونا بعد �سهر من اإجنابها 
ا�ستيقظت �سيدة اأمريكية من الغيبوبة التي دخلت فيها على اإثر اإ�سابتها 

بفريو�س كورونا لتجد نف�سها قد اأجنبت طفلها الذي كانت حامًا به.
عندما  الثاين  بطفلها  احلمل  من   28 الأ�سبوع  يف  ب��راون  اإمييلي  وكانت 
مع  واحتفلت  ذك��راً,  طفًا  تنظر  اأنها  ال�سوتية  ب��الأم��واج  الت�سوير  اأظهر 
زوجها بذلك يف اأحد املطاعم, لكنها اكت�سفت اأنها ل ت�ستطيع تذوق اأي نوع 

من الطعام.
كورونا,  فريو�س  لختبار  اخل�سوع  عليها  اأن  الفور  على  اإمييلي  واأدرك���ت 
وكانت النتيجة اإيجابية, لكن الأمور �سارت على نحو جيد لبع�س الوقت, 
زوجها  اأيقظها  املا�سي,  العام  من  )اأي��ل��ول(  �سبتمر   18 ويف  اأي��ام   6 وبعد 

جو�س وهو يف حالة من الذعر, واأخرها باأنها تتنف�س ب�سكل غريب.
وعلى اإثر ذلك مت نقل اإمييلي اإىل امل�ست�سفى وو�سعها على جهاز التنف�س 
ال�سناعي, وا�سطر الأطباء لو�سعها يف غيبوبة م�ستحثة و�سط حالة من 
الذعر من احتمال موت اجلنني. واأخر الأطباء عائلة اإمييلي اأنها قد ل 
لإخراج  قي�سرية طارئة  ولدة  عملية  لها  واأج���روا  املحنة,  ه��ذه  تنجو من 
 7 ك��ان بعد نحو  اأن م��وع��د ولدت���ه  ال��رغ��م م��ن  اجل��ن��ني م��ن بطنها, على 
اأ���س��اب��ي��ع. ويف الأي���ام ال��ت��ي تلت العملية ح���اول الأط��ب��اء م��رت��ني ن��زع جهاز 

التنف�س ال�سناعي, لكنها مل تتمكن من التنف�س لوحدها.

االأمري هاري مع اأوبرا وينفري: كنت اأخ�سى اأن يعيد التاريخ نف�سه 
قال الأمري هاري ملقدمة الرامج التلفزيونية الأمريكية اأوبرا وينفري اإنه 
كان قلقا من اأن ُيعيد التاريخ نف�سه, وذلك وفقا ملقتطفات من مقابلة مع 

وينفري ُن�سرت يوم  اأم�س الأول الأحد.
اأ�سابا بريطانيا ب�سدمة عندما تنحيا عن  كان هاري وزوجته ميجان قد 

واجباتهما امللكية العام املا�سي.
ون�سرت �سبكة )�سي.بي.اإ�س( التلفزيونية مقطعني م�سورين ق�سريين من 
ال�سابع من مار�س  بثها يف  املقرر  والتي من  الزوجني  مقابلة وينفري مع 
يف  يلقبان  كانا  اللذين  للزوجني,  الأوىل  هي  التلفزيونية  واملقابلة  اآذار. 

ال�سابق بدوق ودوقة �سا�سك�س, منذ اأن اأقاما يف كاليفورنيا العام املا�سي.
وقال هاري "اأخ�سى ما كنت اأخ�ساه اأن يعيد التاريخ نف�سه", يف اإ�سارة على ما 
يبدو اإىل اأمه الأمرية ديانا التي كانت تطاردها ال�سحافة وتوفيت عن عمر 

ناهز 36 عاما يف حادث �سيارة يف باري�س بعد طاقها من الأمري ت�سارلز.
كان هاري )36 عاما( يجل�س بجانب ميجان )39 عاما( ومي�سك بيدها. 

واأعلن الزوجان هذا ال�سهر اأنهما ينتظران طفلهما الثاين.
وقال هاري "اأنا مرتاح حقا و�سعيد لأنني اأجل�س هنا واأحتدث معك وبجانبي 
زوجتي. لأنني ل ميكن اأن اأتخيل كيف كان احلال بالن�سبة لها )ديانا(, وهي 
متر بهذا الو�سع بنف�سها طوال تلك ال�سنني". واأ�ساف هاري "كان الأمر 

�سعبا للغاية لنا نحن الثنان, لكن على الأقل فاإننا معا".

فوندا حت�سل على 
جائزة جولدن جلوب 
ح�������س���ل���ت امل����م����ث����ل����ة وال���ن���ا����س���ط���ة 
الأمريكية جني فوندا على جائزة 
عن جممل اأعمالها يف حفل جوائز 
ج��ول��دن ج��ل��وب ل��ي��ل  اأم�����س الأول 
ل��ت��ت��وج م�����س��رية مهنية يف  الأح�����د, 
الدفاع  ويف  والتلفزيون  ال�سينما 
ع���ن ال��ق�����س��اي��ا الج��ت��م��اع��ي��ة على 

مدار 60 عاما تقريبا.
دعوة  عاما(   83( فوندا  واأطلقت 
اجلائزة,  ت�سلمها  خ���ال  ل��ل��ت��ن��وع 
م�ساألة  الق�س�س  ���س��رد  اإن  ق��ائ��ل��ة 
جوهرية لتحقيق التفاهم املتبادل 

بني الب�سر.
جدل  و���س��ط  ت�سريحاتها  ج����اءت 
�سود  اأع�ساء  اأي  ع��دم وج��ود  ح��ول 
لل�سحافة  ه���ول���ي���وود  راب���ط���ة  يف 
الأج���ن���ب���ي���ة ال����ت����ي مت���ن���ح ج���وائ���ز 

جولدن جلوب.
وقالت فوندا, التي ت�سلمت جائزتها 
وقرطا  بي�ساء  بذلة  ترتدي  وه��ي 
"هناك ق�سة نخ�سى  طويا براقا 
يف  اأنف�سنا  ع��ن  و�سماعها  روؤي��ت��ه��ا 
�سناعتنا, وهي ق�سة حول ما هي 
الأ���س��وات التي نحرتمها وم��ا هي 

الأ�سوات التي ل نكرتث لها".
عام  م�����رة  لأول  ف����ون����دا  ظ����ه����رت 
ب��رودواي وعلى ال�سا�سة  1960 يف 
ال��ف�����س��ي��ة واأ���س��ب��ح��ت واح�����دة من 
ال�ستينيات  ال�سينما يف  اأكر جنوم 
املا�سي  ال��ق��رن  م��ن  وال�سبعينيات 
و)كلوت(  )ب��ارب��ريل(  مثل  باأفام 

و)من 9 اإىل 5(.

بعد غرامة الي650 مليون.. هل 
يكون 2021 عام اأزمات لفي�سبوك؟

من  تخرج  في�سبوك  �سركة  تكد  مل 
الأ�سرتالية,  احلكومة  م��ع  م��اأزق��ه��ا 
املحتوى  م���ق���اب���ل  ال����دف����ع  ب���������س����اأن 
تاحقها  ب�����داأت  ح��ت��ى  الإخ�����ب�����اري, 
تتعلق  ق���دمي���ة  ج����دي����دة  ات���ه���ام���ات 
ب�"ت�سليل" املعلنني لتعظيم اأرباحها. 
وع��ل��ى وق��ع ا���س��ت��م��رار اأزم���ة حتديث 
تطبيقها  يف  اخل�سو�سية  �سيا�سة 
م�سطرة  ال�سركة  باتت  "وات�ساب", 
لت�سوية  دولر,  مليون   650 لدفع 
نزاع قانوين يتعلق ب�"اخل�سو�سية" 
للموقع  م�����س��ت��خ��دم  م��ل��ي��ون   1.6 ل���� 
اإلينوي الأمريكية,  الأزرق يف ولية 
 6 ن������زاع ق�����س��ائ��ي دام ق����راب����ة  ب���ع���د 
اإىل  الق�سية  ق�سة  وت��ع��ود  اأع�����وام. 
عام 2015, عندما واجهت في�سبوك 
دعوى ق�سائية, ب�ساأن جمعها بيانات 
قانوين,  غ��ري  ب�سكل  "بيومرتية" 
انتهاك  يف  ال���وج���وه  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
اإلينوي  يف  اخل�����س��و���س��ي��ة  ل��ق��ان��ون 

ال�سادر يف عام 2008.
اخلبري  ي���ق���ول  ال�������س���دد,  ه����ذا  ويف 
اأم����ن امل��ع��ل��وم��ات, الويل  ال��ت��ق��ن��ي يف 
"ما مت جت��رمي��ه يف  اإن  ال����داه,  ول���د 
ولية اإلينوي لي�س ا�ستثنائيا, ولكن 
ال�ستثنائي هو وجود قوانني وا�سحة 
النتهاكات"  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ت�سمل 
واأ�ساف ملوقع "�سكاي نيوز عربية", 
التقنيات  ت�ستخدم  "في�سبوك  اأن 
نف�سها وذات النمط التجاري حيثما 
اأغلب  ت��ت��واج��د خ��دم��ات��ه��ا ول��ك��ن يف 
دول العامل ل توجد و�سائل قانونية 
ت�سمح برفع ق�سايا جماعية كما هو 
احلال يف اأغلب الوليات الأمريكية, 
مم����ا ي��ع��ط��ي مل���ث���ل ه�����ذا ال����ن����وع من 

الدعاوى وزنا اأكر".

توم اأند جريي يت�سدر 
اإيرادات ال�سينما 

اجلديد  املتحركة  الر�سوم  فيلم  ت�سدر 
اإي����رادات ال�سينما يف  اأن���د ج���ريي(  )ت���وم 
بلغت  اإي��رادات  ال�سمالية حمققا  اأمريكا 

13.7 مليون دولر.
"عائلة  املتحركة  ال��ر���س��وم  فيلم  واح��ت��ل 
كرودز: عهد جديد" )ذا كرودز: اإيه نيو 
 1.2 اإي��دج( املركز الثاين باإيرادات بلغت 

مليون دولر.
ال��ث��ال��ث فيلم اجلرمية  امل��رك��ز  وج���اء يف 
والإثارة "التفا�سيل ال�سغرية" )ذا ليتل 

ثينجز( حمققا 925 األف دولر.
وا�سنطن  دنزل  الفيلم  بطولة  يف  �سارك 
ورامي مالك وجاريد ليتو, واأخرج الفيلم 

وكتب ال�سيناريو جون يل هانكوك.
ال���راب���ع ف��ي��ل��م احلركة  امل���رك���ز  وج����اء يف 
 "1984 اخل���ارق���ة  "املراأة  وامل���غ���ام���رات 
�سجل  وال�����ذي   )1984 ووم�����ان  )ون�����در 

اإيرادات بلغت 710 اآلف دولر.

تكت�سف اأن زوجها متزوج من اأخرى ولديه 5 خطيبات 
اأن اكت�سفت  مل تدم �سعادة زوجة بريطانية طويًا, بعد 
اأن زوج��ه��ا م��ت��زوج م��ن ام���راأة اأخ���رى ول��دي��ه 5 خطيبات 
ماري  التقت  وعندما  والأطفال.  العائات  من  والعديد 
تورنر طوم�سون بويل جوردان بدا لها رجًا مثالياً حمباً 
واإجن��اب طفلني, �سعرت  ال��زواج منه  بعد  ولطيفاً, ولكن 
العديد من  اأنه حمتال, ولديه  اكت�سفت  بالرعب عندما 
العاقات الأخرى. ومل يتوقف جوردان عند هذا احلد, 
الآلف  مئات  و�سرقة  م��اري  على  الحتيال  اإىل  عمد  بل 
من  وترحيله  �سجنه  اإىل  اأدى  مما  منها,  اجلنيهات  من 
ا�سكتلندا اإىل الوليات املتحدة, حيث ا�ستمر يف الحتيال 
ع��ل��ى ال��ن�����س��اء ال�����س��ع��ي��ف��ات. وب��ع��د اأن اأف���اق���ت م����اري من 
اأخ��رى من �سحايا زوجها  ال�سدمة, تعاونت مع �سحية 
�ساهمت  و�سرية  جريئة  �سرية  عملية  لإط���اق  ال�سابق 
اأن جوردان  اإىل ال�سرطة. واأظهرت التحقيقات  بت�سليمه 
اأجل  م��ن  الن�ساء  على  ب��الح��ت��ي��ال  يكتف  وح�����ًس��ا مل  ك��ان 
ا بتعذيب الن�ساء واإ�ساءة  احل�سول على املال, بل قام اأي�سً
معاملتهن طوال حياته ملجرد الت�سلية واملتعة. ويف كتابها 
ت�سرح ماري كيف  الثنني,  يوم  املنتظر �سدوره  اجلديد 
والتعاطف  بالهتمام  يت�سمن  اللواتي  الن�ساء  خداع  يتم 
من قبل خمتل عقليا مثل جوردان, وتتعمق يف الأ�ساليب 

التي ي�ستخدمها الرجال املراوغون لإيقاع �سحاياهم.

فتاة حتطم زجاج 15 �سيارة باالأردن
األقت  ب��اأن الأج��ه��زة الأمنية  اأردن��ي��ة,  اإع��ام  اأف��ادت و�سائل 
لزجاج  بتحطيمها  ي�ستبه  فتاة  على  الثنني  ليل  القب�س 
اإربد,  ملدينة  ال�سرقي  احل��ي  يف  مركونة  كانت  �سيارة,   15
يف  كانت  التي  ال�سيارات  اأ�سحاب  وفوجئ  الباد.  �سمايل 
املكان ب�سراخ الفتاة, وحتطيمها زجاج املركبات با�ستخدام 
موقع  ذك��ر  وح�سبما  وق��ف��ه��ا.  حماولتهم  رغ��م  احل��ج��ارة, 
"روؤيا" الأردين, فاإن الأجهزة الأمنية �سبطت الفتاة, وقد 
بحقها.  �سكوى  بتقدمي  املت�سررة  ال�سيارات  اأ�سحاب  قام 
اأ���س��ارت مواقع  ال��ت��ي  ال��ف��ت��اة  دواف���ع  ع��ن  الك�سف  يتم  ومل 
اإخبارية اأردنية اإىل اقتيادها اإىل اأحد املراكز الأمنية, وباأنه 
�سيتم حتويلها اإىل الق�ساء . وتناقل رواد مواقع التوا�سل 
عنها  قالوا  التي  لل�سيارات  ال�سور  من  ع��ددا  الجتماعي 
اإنها حتطمت على اأيدي الفتاة التي مل يك�سف عن ا�سمها, 

مع الإ�سارة فقط اإىل اأنها يف الع�سرينيات من عمرها.

�سيلفي اأخذ اللقاح يثري جدال اأخالقيا
عندما  �سيلفي  ����س���ورة  ال��ت��ق��اط  ع��ل��ى  ك���ث���ريون  ي��ح��ر���س 
ي����اأخ����ذون ج���رع���ة ل���ق���اح م�����س��اد ل���ف���ريو����س ك����ورون����ا, ثم 
على  ومتابعيهم  اأ�سدقائهم  مع  ال�سورة  هذه  يتقا�سمون 
تبدو  ق��د  التي  اخل��ط��وة  ه��ذه  لكن  الجتماعية,  املن�سات 

بريئة وعفوية ل تخُلو من جدل ُيو�سف ب�"الأخاقي".
وبح�سب �سحيفة "وا�سنطن بو�ست" الأمريكية, فاإن بع�س 
اخلراء ي�سجعون على التقاط �سورة اأثناء اأخذ اللقاح, لأن 
هذه اخلطوة �ست�سجع اآخرين على يحذوا حذوهم, وهذا 
ويراهن  التطعيم.  على  النا�س  اإقبال  يف  �سي�ساهم  الأم��ر 
خراء ال�سحة على التقاط هذه ال�سور, لأن كثريين ما 
زالوا ي�سككون يف �سامة اللقاحات, اإذ تظهر ا�ستطاعات 
الراأي اأن ثلث الأمريكيني يوؤكدون اأنهم لن ياأخذوا اللقاح 

على الأرجح اأو اأنهم عازمون متاما على عدم اأخذه.

ب�سرى �سارة ملن يعانون مر�ش القولون الع�سبي
متثل اآلم البطن املرتبطة بالقولون الع�سبي م�سكلة 
م��زع��ج��ة ل��ل��ك��ث��ريي��ن, خ��ا���س��ة اأن ال��ط��ب مل ي��ق��دم لها 
ع��اج��ا ف���اع���ًا, ل��ك��ن درا����س���ة ج���دي���دة اأع���ده���ا باحثو 
الآلية  ح��ددت  بلجيكا,  يف  الكاثوليكية  لوفان  جامعة 
بع�س  اإ�سابة  �سبب  تف�سر  اأن  ميكن  التي  البيولوجية 
اأطعمة معينة.  تناول  البطن عند  باأمل يف  الأ�سخا�س 
وب�سرت الدرا�سة التي ن�سرتها دورية نيت�سر, باإمكانية 
مل��ت��ازم��ة القولون  ف��ع��ال��ي��ة  اأك����رث  ت��ط��وي��ر ع���اج���ات 
الع�سبي, التي يت�سبب فيها ن�ساط اخلايا البدينة يف 
يف  املت�سبب  الهي�ستامني,  بدورها  تطلق  التي  الأمعاء, 
اآلم البطن. ويعاين ما ي�سل اإىل 20 يف املئة من �سكان 
ت�سبب  والتي  الع�سبي,  القولون  متازمة  من  العامل 
الطعام.  تناول  انزعاًجا �سديًدا بعد  اأو  املعدة  اآلًم��ا يف 
اأمرا�س  اأخ�سائي  وه��و  بويكك�س�ستاينز,  غ��اي  وي���رى 
اجلهاز اله�سمي, بجامعة لوفان, واملوؤلف الرئي�سي يف 
العديد  اللحظة, ما يزال  "حتى هذه  الدرا�سة يقول: 
من التيارات الطبية والبحثية تعتقد اأن الفزيولوجيا 
املر�سية للقولون الع�سبي تعود اأ�سا�ًسا اإىل ال�سطرابات 
النف�سية اأو املزاجية, مثل: الكتئاب والقلق". وي�سيف 

"�سكاي نيوز عربية"  غاي يف ت�سريحات خا�سة ملوقع 
اأ�سباب القولون الع�سبي  ُترجع  اأخرى  تيارات  "هناك 
ع�سوية  اأ���س��ب��اب  دون  م��ع��وي  م��ع��دي  ا���س��ط��راب  اإىل 
لإثبات  ع��دي��دة  ل�سنوات  فريقنا  عمل  ح��ني  يف  علنية, 
اأ�سباب  اأن هذا ال�سطراب الوظيفي املعدي املعوي له 
الدرا�سة  اأن  اإىل  الرئي�سي  امل��وؤل��ف  ويلفت  حمددة". 
جنحت يف اإثبات اأن اآلم املعدة يف هذه احلالة ناجتة عن 
"امل�ست�سدات  حتمل  على  اله�سمية  القناة  ق��درة  عدم 
ت�ستثري  التي  الغذائية  امل��واد  مكونات  الغذائية" وهي 
اجلهاز املناعي, مثل مادة الألبومني املوجودة يف بيا�س 
على  اُجريت  التي  الدرا�سة  اأن  غاي  ويو�سح  البي�س. 
الفئران والب�سر اُ�ستلهمت من ماحظتني �سريريتني 
غالًبا ما ترتبط مبتازمة القولون الع�سبي, اأولهما؛ 
اأكرث  اأح���د  ه��و  امل��ع��وي��ة,  ل��ل��ع��دوى  ال�سابق  ال��ت��اري��خ  اأن 
القولون  متازمة  ت��ط��ور  لتحفيز  املقبولة  ال��ع��وام��ل 
الع�سبي, على الرغم من اأن هذا ل ينطبق على جميع 
اأما املاحظة الثانية تتعلق مبعاناة الغالبية  املر�سى. 
اأعرا�س  من  الع�سبي  القولون  مر�سى  من  العظمى 

معدية معوية بعد تناول الطعام.

�صوفيا �إيفا بيرت� ميلوين خالل م�صاركتها يف حفل توزيع جو�ئز غولدن غلوب �ل�صنوي 78 يف نيويورك.  رويرتز

اأوراق طالق كاردي�سان 
تك�سف �سبب انف�سالها

�سبب  ع��ن  وي�����س��ت  وك����اين  ك��اردي�����س��ان  ك��ي��م  ط���اق  اأوراق  ت�����س��ري��ب��ات  ك�سفت 
انف�سالهما, بالإ�سافة اإىل نوايا كيم حول ح�سانة اأطفالهما الأربعة.

واأ�سارت جنمة تلفزيون الواقع كيم كاردي�سان )40 عاماً( اإىل "اختافات ل 
ميكن حلها" بني اجلانبني, ك�سبب دفعها للتقدم بطلب الطاق يف وقت �سابق 

من هذ ال�سهر من مغني الراب الذي تزوجته يف عام 2014.
ا  اأي�سً الريطانية  ذا �سن  اطلعت عليه �سحيفة  الذي  الطاق  ويوؤكد ملف 
التقارير التي تفيد باأن كيم ت�سعى اإىل ح�سانة م�سرتكة لأطفالهما الأربعة, 
ا اإنهاء القدرة على منح النفقة الزوجية اإما بنف�سها اأو من كاين  وطلبت اأي�سً

وي�ست )43 عاماً( عند النتهاء من اإجراءات الطاق.
وكان  للتعليق,  كيم وكاين  الريطانية مبمثلي  وات�سلت �سحيفة مريور 
الرد باأن كاين �سعيد بهذا الرتتيب, وقد قطع الزوجان ال�سابقان �سوطاً 

طويًا بالفعل يف التو�سل اإىل اتفاقية ت�سوية ملمتلكاتهما.


