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ال�سي�سي وحمدوك يطالبان باتفاق ملزم مع اإثيوبيا قبل عملية امللء الثانية لل�سد

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

   

اأجرت 225,489 فح�سا ك�سفت عن 2,087 اإ�سابة
»ال�سحة« تعلن �سفاء 1,677 

حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي-وام:

جرعة   39,489 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
التي  اجلرعات  جمموع  يبلغ  وبذلك  املا�صية  ال�24  ال�صاعات  خ��ال 
اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   6,407,350 اأم�س  حتى  تقدميها  مت 
خطة  مع  متا�صيا  ذل��ك  ياأتي  �صخ�س.   100 لكل  جرعة   64.78
املناعة  اإىل  ال��و���ص��ول  اإىل  و���ص��ع��ي��اً  كوفيد19  ل��ق��اح  ل��ت��وف��ر  ال�����وزارة 
املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل اأعداد احلاالت 

وال�صيطرة على فرو�س كوفيد19.
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  خطة  م��ع  ومتا�صيا  اأخ���رى  جهة  م��ن 
املبكر  االكت�صاف  بهدف  الدولة  الفحو�صات يف  نطاق  وزي��ادة  لتو�صيع 
 19  - كوفيد  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س  امل�صابة  احل���االت  وح�صر 
 225,489 اإج���راء  ع��ن  ال���وزارة  ..اأع��ل��ن��ت  وعزلهم  لهم  واملخالطني 
يف  خمتلفة  فئات  على  املا�صية  ال�24  ال�صاعات  خال  جديدا  فح�صا 

املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�صاهم تكثيف اإجراءات التق�صي والفح�س يف الدولة وتو�صيع نطاق 
الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 2,087 حالة اإ�صابة 
وجميعها  خمتلفة,  جن�صيات  من  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفرو�س  جديدة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��ازم��ة,  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح��االت 

جمموع احلاالت امل�صجلة 419,996 حالة.
تداعيات  م��ن  وذل��ك  16 حالة م�صابة  وف��اة  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت    كما 
االإ���ص��اب��ة ب��ف��رو���س ك��ورون��ا امل�صتجد, وب��ذل��ك يبلغ ع��دد ال��وف��ي��ات يف 

الدولة 1,369 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن �صفاء 1,677 حالة جديدة مل�صابني بفرو�س 
كورونا امل�صتجد كوفيد - 19 وتعافيهم التام من اأعرا�س املر�س بعد 
وبذلك  امل�صت�صفى,  دخولهم  منذ  الازمة  ال�صحية  الرعاية  تلقيهم 

بحثا العالقات الثنائية وتعاون البلدين ملواجهة جائحة كورونا

حممد بن زايد ورئي�س �سربيا يوؤكدان على دعم 
مبادرات ال�سالم واال�ستقرار والتنمية اإقليميا وعامليا

حركة فتح تف�سل نا�سر القدوة 
•• غزة - رام اهلل - رويرتز:

الفل�صطينية  فتح  ح��رك��ة  ق���ررت 
حممود  الرئي�س  يتزعمها  التي 
اأم�������س اخل��م��ي�����س ف�صل  ع��ب��ا���س 
جلنتها  ع�����ص��و  ال����ق����دوة  ن���ا����ص���ر 
ب�����ص��ب��ب ���ص��ع��ي��ه طرح  امل����رك����زي����ة 
قائمة منف�صلة من املر�صحني يف 
يف  املقبلة  الربملانية  االنتخابات 

االأرا�صي الفل�صطينية.
اإنها  ب��ي��ان  وق��ال��ت ح��رك��ة فتح يف 
�صقيقة  اب�����ن  ال�����ق�����دوة,  اأم���ه���ل���ت 
الراحل  الفل�صطيني  ال��رئ��ي�����س 
للرجوع  ي��وم��ني  ع���رف���ات,  ي��ا���ص��ر 
م�صعى  ع��ن  والتخلي  ق���راره  ع��ن 
االن�صقاق لكنه اأ�صر على موقفه. 
وق�������ال ال�����ق�����دوة ل�����روي�����رز اإن�����ه 

�صي�صدر بيانا يف وقت الحق.
االأ�صبوع  اأع��ل��ن يف  ال��ق��دوة  وك���ان 
املا�صي عن ت�صكيل قائمة خلو�س 
االن��ت��خ��اب��ات اأم����ام ح��رك��ة ف��ت��ح يف 
التي  ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة  االن���ت���خ���اب���ات 
اأي��ار املقبل,  جت��ري يف �صهر مايو 
كما دعا مروان الربغوثي, ع�صو 
اإ�صرائيل  يف  امل�����ص��ج��ون  احل���رك���ة 
واأحد القيادات الفل�صطينية التي 
بخو�س  وا�صعة,  ب�صعبية  حتظى 

االنتخابات على راأ�س قائمته.

لبنان قد يتجه نحو العتمة 
ال�ساملة نهاية ال�سهر احلايل 

•• بريوت-اأ ف ب:

حّذر وزير الطاقة واملياه يف حكومة 
ت�����ص��ري��ف االأع����م����ال رمي�����ون غجر 
ل��ب��ن��ان ق��د يتجه  اأن  اخل��م��ي�����س م��ن 
ال�صهر  نهاية  ال�صاملة  العتمة  اىل 
احلايل ما مل يتم توفر املال الازم 

ل�صراء الفيول امل�صغّل للمعامل.
ويواجه لبنان الغارق يف اأ�صواأ اأزماته 
االقت�صادية, منذ ثاثة عقود على 
قطاع  يف  متفاقمة  م�صكلة  االأق����ل 
املتداعية,  امل��ع��ام��ل  ذي  ال��ك��ه��رب��اء 
و�صاعات تقنني طويلة تتخطى 12 
�صاعة. واأجرب ذلك غالبية املواطنني 
على دفع فاتورتني, واح��دة للدولة 
الأ�صحاب مولدات  واأخرى مرتفعة 
ال��ت��ي تعو�س  ال��ك��ه��رب��اء اخل��ا���ص��ة, 

نق�س اإمدادات الدولة.
رئي�س  ل���ق���ائ���ه  ب���ع���د  غ���ج���ر  وق�������ال 
اجل���م���ه���وري���ة م��ي�����ص��ال ع�����ون, وفق 
ت�صريحات نقلتها الوكالة الوطنية 
ل����اإع����ام, ل��ب��ن��ان ق���د ي���ذه���ب اىل 
ال�صهر  ن��ه��اي��ة  يف  ال�صاملة  العتمة 
اجل��اري يف ح��ال ع��دم منح موؤ�ص�صة 
كهرباء لبنان م�صاهمة مالية ل�صراء 

الفيول.

اجلي�س اليمني يحرر مواقع ويكبد امللي�سات خ�سائر فادحة
•• اليمن - وكاالت:

ال��ي��م��ن��ي يف ج��ب��ه��ت��ي مقبنة  ال��ت��ح��م��ت ق�����وات اجل��ي�����س 
عدد  بعد حترير  اخلمي�س,  اأم�س  تعز,  والكدحة, غرب 
من املواقع وتكبيد امليلي�صيات احلوثية املدعومة اإيرانياً 

خ�صائر كبرة يف االأرواح واملعدات.
وق���ال امل��رك��ز االإع���ام���ي مل��ح��ور ت��ع��ز اإن ق���وات اجلي�س 
الكويحة  منطقة  ح��ررت  ال�صعبية  وامل��ق��اوم��ة  الوطني 

والطوير االأعلى يف جبهة مقبنة غرب املحافظة.
واأ�صار اإىل اأن قوات اجلي�س الوطني التحمت مع بع�صها 

االأعلى  الطوير  مبنطقة  وال��ك��دح��ة  مقبنة  جبهتي  يف 
و�صط تقدم مت�صارع.

امليلي�صيات  ت��ك��ب��دت  ف��ق��د  م��ي��دان��ي��ة,  م�����ص��ادر  وب��ح�����ص��ب 
الع�صكرية  واملعدات  االأرواح  يف  كبرة  خ�صائر  احلوثية 
ومت م�صادرة معدات وذخائر خلفتها تلك العنا�صر التي 
تلقيهم  بعد  ومقبنة  الكدحة  جبهتي  يف  بالفرار  الذت 
اأع��ل��ن��ت القوات  ���ص��رب��ات م��وج��ع��ة. يف ال�����ص��ي��اق ن��ف�����ص��ه, 
مديرية  مناطق  اأوىل  يف  تقدمها  اخلمي�س,  امل�صركة, 
ميلي�صيات  مع  عنيفة  معارك  بعد  تعز(  )غ��رب  املعافر 

احلوثي التي تكبدت خ�صائر فادحة يف العتاد واالأرواح.

رئي�صا وزراء م�صر وال�صودان خال موؤمترهما ال�صحفي بالقاهرة   )ا ف ب(
وامل�����ص��احل��ة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ب���ني كل 

اأطياف ال�صعب ال�صوداين.
م��ن ج��ان��ب��ه, ق���ال رئ��ي�����س ال����وزراء 
ال�صوداين, اإن اآخر زيارة لل�صي�صي 
اإىل اخلرطوم كانت توؤ�ص�س فعا 
خللق نوع جديد من العاقة بني 

•• القاهرة - وكاالت:

الفتاح  امل�صري عبد  الرئي�س  اأكد 
ال�����ص��ي�����ص��ي, اخل��م��ي�����س, ع��ل��ى دعم 
م�����ص��ر ال��ك��ام��ل ل��ل�����ص��ودان, يف كل 
العاقات اال�صراتيجية,  مناحي 
املطلوب  وامل�����ص��روع��ات  وال��رواب��ط 
املقبلة,  ال����ف����رة  يف  ت���ن���ف���ي���ذه���ا 
خل��دم��ة اأه��ل��ن��ا ب��ال�����ص��ودان, فيما 
�صد  اأزم������ة  اإىل  ال���ب���ل���دان  ت���ط���رق 
�صرورة  على  موؤكدين  النه�صة, 
اإثيوبيا  التو�صل التفاق ملزم مع 

قبل عملية امللء الثانية لل�صد.
امل�صري  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  وق�����ال 
موؤمتر  يف  م���دب���ويل,  م�����ص��ط��ف��ى 
م����ع نظره  م�������ص���رك  ���ص��ح��ف��ي 
اإن  ح��م��دوك,  اهلل  عبد  ال�صوداين 
الكامل  الدعم  على  اأكد  ال�صي�صي 
لل�صودان, م�صرا على امل�صروعات 
البلدين  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال�صخمة 
والربط  الكهربائي  ال��رب��ط  مثل 
وم�صروعات  وال����ط����رق,  ب��ال��ن��ق��ل 
ال�����ص��ك��ة احل���دي���د, ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 
اأخ����رى يف جم���ال الغاز  م�����ص��اري��ع 

والزراعة والتجارة وال�صناعة.
الكامل  الدعم  على  اأوؤك��د  وتابع: 
وقيادة  و�صعبا  حكومة  م�صر  من 
املهمة  اخل��ط��وات  ل��ك��ل  �صيا�صية, 
التي تقوم بها احلكومة ال�صودانية 
االق�����ت�����������ص�����ادي,  االإ���������ص��������اح  يف 

الدولتني.
تربطنا  م���و����ص���ح���ا:  وا����ص���ت���ط���رد 
والتاريخ  والدين  الثقافة  اأوا�صر 
الزيارة  وه��ذه  امل�صرك,  وامل�صر 
على  ت��ق��وم  لعاقة  اأ���ص��ا���ص��ا  ت�صع 
ا�صراتيجيات واأ�صكال من العمل 

•• طرابل�س-وكاالت:

طرابل�س,  ال���ع���ا����ص���م���ة  ����ص���ه���دت 
اأم�����س, ت��وت��را اأم��ن��ي��ا, ب��ع��د اندالع 
ميلي�صيا  ب��ني  م�صلحة  ا�صتباكات 
اأ�صود تاجوراء وميلي�صيا ال�صمان, 
الوفاق,  حكومة  تتبعان  وكلتاهما 
يف م�صهد يعك�س حجم التحديات 
التي تواجه ال�صلطة اجلديدة بعد 

ا�صتام مهامها.
امليدانية,  ال��ت��ط��ورات  ه���ذه  ت��اأت��ي 
رئي�س  و�����ص����ول  م����ع  ب���ال���ت���زام���ن 
الدبيبة  احل��م��ي��د  ع��ب��د  احل��ك��وم��ة 
التي  ط��راب��ل�����س  ال��ع��ا���ص��م��ة  اإىل 
����ص���ت���ح���ت�������ص���ن امل������ق������ّر ال���ر����ص���م���ي 
تثبيته  على  ي��وم  بعد  للحكومة, 
من الربملان ومنح الثقة لت�صكيلته 

الوزارية.
�صماع  ع����ن  ن���ا����ص���ط���ون  وحت��������ّدث 
اأ������ص�����وات رم����اي����ة ب���االأ����ص���ل���ح���ة يف 
الواقعة  تاجوراء  منطقة  حميط 
�صرق العا�صمة طرابل�س, واإغاق 
ع���دد م��ن ال��ط��رق��ات, وذل����ك على 
خلفية اختطاف ميلي�صيا ال�صمان 
اأ�صود  مليلي�صيات  تابعني  عنا�صر 
ب�صجناء  مل��ق��اي�����ص��ت��ه��م  ت����اج����وراء, 

•• الفجر - تون�س:

االأربعاء  م�����ص��اء  ال�����ص��رط��ة  ق��ام��ت 
بف�ّس اعت�صام احلزب الد�صتوري 
احل������ر اأم���������ام م���ق���ر ف������رع احت�����اد 
العلماء امل�صلمني بتون�س واخاء 
اأمني  تواجد  و�صط  بالقوة  املكان 

مكّثف.
وت��وّل��ت ال��وح��دات االأم��ن��ي��ة اإزالة 
خ��ي��م��ة االع��ت�����ص��ام ب��ق��رار اإخ���اء 
العا�صمة  حم���اف���ظ  ع���ن  ����ص���ادر 
خيمة  ب��اإزال��ة  قامت  كما  تون�س, 
االع���ت�������ص���ام ال���ت���ي رّك����زه����ا عدد 
م��ن ال��ن��ا���ص��ط��ني امل��ت��ع��اط��ف��ني مع 
امل�صلمني  ال��ع��ل��م��اء  احت�����اد  ف����رع 
النه�صة  واملح�صوبني على حركة 

وائتاف الكرامة.

الد�صتور  احل��زب  رئي�صة  وه��ّددت 
نف�صها  ب�صنق  مو�صي  عبر  احل��ر 
االعت�صام  خيمة  رف��ع  مت  م��ا  اإذا 

ت���اب���ع���ني ل���ه���ا حم���ت���ج���زي���ن ل���دى 
وقالوا  ت��اج��وراء,  اأ���ص��ود  ميلي�صيا 
اإن الو�صع ال يزال حمتقنا, و�صط 

خماوف من الت�صعيد.
عدة  ت���اج���وراء  م��دي��ن��ة  وحتت�صن 
ميلي�صيات موالية حلكومة الوفاق, 
التي  ال�صمان  ميلي�صيات  اأكربها 
طرابل�س  ميلي�صيات  اأق����وى  ت��ع��د 
م�صلحي  اأغلب  ت�صم  اإذ  واأعنفها, 
ميلي�صيات  ج��ان��ب  اإىل  ت���اج���وراء, 

باب تاجوراء واأ�صود تاجوراء.
وياأتي ذلك بينما ت�صتعد ال�صلطة 
التنفيذية اجلديدة التي انتخبت 

���ص��ه��ر يف مدينة  م���ن  اأك�����ر  ق��ب��ل 
لت�صلم  ال�������ص���وي�������ص���ري���ة,  ج���ن���ي���ف 
االأ�صبوع  خ���ال  ر���ص��م��ي��ا  م��ه��ام��ه��ا 
امل��ق��ب��ل, وال���ت���ي ���ص��ت��ك��ون م���ن بني 
االأمنية  املوؤ�ص�صة  توحيد  مهامها 

وكبح جماح امليلي�صيات امل�صلحة.
امل�صلحة  امليلي�صيات  مع�صلة  وتعّد 
التي تتحكم يف العا�صمة طرابل�س 
وترتبط بعاقات متوتّرة, واحدة 
اأب�����رز ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي تواجه  م���ن 
التي  التنفيذية اجلديدة  ال�صلطة 
وعدت الليبيني بال�صام والوحدة 

واال�صتقرار.

فرع  اأم��ام مقر  تركيزها  التي مت 
احتاد العلماء امل�صلمني يف تون�س. 
)التفا�صيل �س11(

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:18            
الظهر.......    12:35  
الع�رص........   03:57   
املغرب.....   06:33  
الع�صاء......   07:46

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

حممد بن را�سد ي�سدر قرارا باعتماد نظام اإدارة 
االأداء للمديرين التنفيذيني يف حكومة دبي

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم,  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ���ص��در   
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء, رعاه اهلل, ب�صفته حاكما الإمارة دبي القرار 
رقم 6 ل�صنة 2021 باعتماد نظام اإدارة االأداء للمديرين التنفيذيني يف 
حكومة دبي, بهدف زيادة اإنتاجية وتناف�صية القطاع احلكومي, وامل�صاهمة 
م��ن خال  وت��وج��ه��ات��ه��ا,  للحكومة  اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة  االأه�����داف  يف حتقيق 
مواءمة اأهداف اجلهات احلكومية, وربطها باأداء املدير التنفيذي, وكذلك 
اإر�صاء معاير وا�صحة وموحدة وقابلة للقيا�س الإدارة وتقييم اأداء املدير 
االأداء,  تقييم  يف  امل�صاءلة  ومبداأ  والنزاهة  ال�صفافية  وتعزيز  التنفيذي, 
باالإ�صافة اإىل ت�صجيع ثقافة االأداء املتميز واالإبداع واالبتكار احلكومي يف 

الوظائف القيادية العليا.                            )التفا�صيل �س2(

حممد بن زايد خال ا�صتقباله الرئي�س ال�صربي    )وام(

ع�صكريون يرحبون برئي�س الوزراء الدبيبة لدى زيارته  اإىل طرابل�س  )رويرز(

ايقاع بطيء يف كوريا اجلنوبية

عبر مو�صي تزور نائبا من حزبها ا�صيب عند فك االعت�صام

اندالع ا�ستباكات بني ميلي�سيات الوفاق يف العا�سمة الليبية

مو�سي توؤكد ا�ستنادها اإىل موؤيدات قانونية

ا�ستخدام القوة لف�ّس اعت�سام الد�ستوري احلر!

االإمام االأكرب ي�سيد مبتانة العالقات 
بني االأزهر ال�سريف ودولة االإمارات

•• القاهرة-وام:

متانة  على  ال�صريف  االأزه���ر  �صيخ  الطيب,  اأحمد  الدكتور  االأك��رب  االإم���ام  ف�صيلة  اأك��د 
العاقات التي تربط بني االأزهر ودولة االمارات . و �صدد ف�صيلته خال ا�صتقباله �صعادة 
الدكتور حمد �صعيد ال�صام�صي, �صفر الدولة لدى جمهورية م�صر العربية ومندوبها 
الدائم لدى جامعة الدول العربية , على اأن التعاون بني االأزهر ال�صريف ودولة االإمارات 
قد �صاهم ب�صكل كبر يف مواجهة الفكر املتطرف ومد ج�صور احلوار بني ال�صرق والغرب 
اأهمية ن�صر قيم الت�صامح وتقبل االآخ��ر, وعلى الدور  . و مت التاأكيد خال اللقاء على 
الذي تقوم به دولة االإمارات يف �صبيل تفعيل احلوار حول التعاي�س والتاآخي بني الب�صر 
و�صبل تعزيزه عامليا. من جانبه, اأعرب �صعادة ال�صفر حمد ال�صام�صي عن �صعادته بلقاء 
�صيخ االأزهر, موؤكدا على تقدير دولة االإمارات لاأزهر ال�صريف و�صيخه ف�صيلة االإمام 
االأكرب..م�صيدا بالدور املحوري الذي يقوم به ف�صيلته يف تر�صيخ قيم ال�صام واالأخوة 
للدين  احلقيقية  ال�صورة  اإظهار  بهدف  والعاملي,  االإقليمي  امل�صتويني  على  االإن�صانية 

االإ�صامي ون�صر منهج االأزهر الو�صطي املعتدل.

�ص 02

�ص 10

�ص 18

م�ؤ�ض�ضة زايد للأعمال اخلريية واالن�ضانية ت�ضع حجر 
االأ�ضا�ص لبناء االأكادميية االإ�ضلمية يف قريغي�ضتان

اأخبار االإمارات

ف�ز اأوبرا وينفري باجلائزة 
الكربى على ظهر هاري وميغان

عربي ودويل

مروان املازمي: بط�الت الربتغال وباري�ص 
و“اآ�ضي�ية الك�يت” على راأ�ص اأول�ياتي يف 2021 

الفجر الريا�ضي
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امل�صرك الذي �صنوؤ�ص�س له ب�صكل 
عملي ومو�صوعي وا�صراتيجي.

ال��ل��ق��اء لدينا  ه���ذا  واأ�����ص����اف: يف 
ع���ايل من  ع��ل��ى م�صتوى  وف��دي��ن 
الطرفني, نطمح الأن يجل�صوا مع 
بع�صهم البع�س ملعاجلة كل امللفات 
اال�صراتيجية يف العاقات بيننا, 
مثل امل�صاريع الكثرة التي تتعلق 
كالتعليم  امل�����ص��رك��ة,  ب��ال��ع��اق��ة 
العايل والبحث العلمي والزراعة 

وم�صروعات الربط.
ال�صودان  اأن  اإىل  ح��م��دوك  ون���وه 
ا�صطر التخذا قرارات اقت�صادية 
وقال:  بال�صعبة,  و�صفها  مهمة, 
خال االأ�صهر ال�صتة املا�صية بداأنا 
االقت�صادي,  ل��اإ���ص��اح  جت��رب��ة 
ق���رارات  ات��خ��اذ  ع��ل��ى  فيها  عملنا 
اأقل ما تو�صف باأنها �صعبة, لكنها 
مع  فيها  تعاملنا  ���ص��رورة.  كانت 
م��و���ص��وع ال��دع��م ال�����ص��ل��ع��ي, وكان 
اآخرها قرار توحيد �صعر ال�صرف. 
الأي  �صهلة  لي�صت  ق�����رارات  اإن��ه��ا 
التجربة  م��ن  واأخ���ذن���ا  اق��ت�����ص��اد, 

امل�صرية مثاال لا�صتفادة.

ال�سني وكوريا اجلنوبية واليابان 
لهذا تتخلف القوى االآ�سيوية الكربى عن التطعيم!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

الكربى  االآ�صيوية  القوى  تتخلف  كوفيد19-,  �صد  احل��رب  طليعة  يف 
فيما يتعلق بالتطعيم... اإليكم ال�صبب:

حاالت اأقل و�صحايا اأقل و ... لقاحات اأقل. على �صبيل املثال يف مكافحة 
وباء كوفيد19-, تقف القوى االآ�صيوية الكربى وراء الدول االأوروبية 

والواليات املتحدة من حيث التطعيم.               )التفا�صيل �س12(

وغ�سيل  الف�ساد  تهم  توجيه 
االأموال للرئي�س املوريتاين ال�سابق

•• نواك�شوط -وكاالت:

ال��ع��ام��ة مبحكمة  ال��ن��ي��اب��ة  وج���ه���ت 
نواك�صوط الغربية, اخلمي�س, تهمة 
واالإث���راء  االأم����وال  وغ�صيل  الف�صاد 
ال�صابق  الرئي�س  اإىل  امل�����ص��روع  غ��ر 
و13 من  العزيز,  عبد  ول��د  حممد 
ولد  حممد  اإحالة  ومت��ت  معاونيه. 
امل�صوؤولني  م��ن  و13  ال��ع��زي��ز,  عبد 
التحقيق  ق��ا���ص��ي  اإىل  ال�����ص��اب��ق��ني, 

لل�صروع يف التحقيق اجلنائي.
اأن  اإعامية حملية,  وذكرت تقارير 
الئحة االتهام املوجهة اإىل الرئي�س 
الف�صاد,  �صملت  ال�صابق,  املوريتاين 
وا���ص��ت��غ��ال ال��ن��ف��وذ, واالإث�����راء غر 
وتبديد  االأم���وال,  وغ�صيل  امل�صروع, 

املال العام, واإعاقة العدالة.
طائلة  حت����ت  ال���ت���ه���م  ه������ذه  وت����ق����ع 
القانون رقم 014-2016 املتعلق 
مبكافحة الف�صاد, الذي �صادق عليه 

الربملان يف مار�س 2016.

•• اأبوظبي –وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
الك�صندر  اأم�س  فخامة  امل�صلحة  القائد االأعلى للقوات  اأبوظبي نائب 
بزيارة  ي��ق��وم  ال���ذي  ال�صديقة  �صربيا  جمهورية  رئي�س  فوت�صيت�س 

عمل اإىل الدولة.. ورحب �صموه - خال اللقاء الذي جرى يف ق�صر 
ال�صاطىء - بزيارة فخامة الرئي�س ال�صربي والوفد املرافق اإىل دولة 
االإمارات ..متطلعاً اإىل اأن ت�صكل الزيارة دفعاً نوعياً قوياً يف م�صار تعزيز 
البلدين  تطلعات  يلبي  مبا  املختلفة  امل��ج��االت  يف  الثنائية  العاقات 

و�صعبيهما اإىل مزيد من التقدم واالزدهار.   )التفا�صيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات
االإثنني 15 مار�س غرة �سهر �سعبان باعتماد روؤية الهالل

•• اأبوظبي -وام:

غرة  مار�س  اأعلن مركز الفلك الدويل اأن يوم االثنني القادم 15 
�صهر �صعبان باعتماد روؤية الهال.

وقال املهند�س حممد �صوكت عودة مدير مركز الفلك الدويل اأن 
 13 ال�صبت  العامل االإ�صامي يوم  ب��داأ يف معظم دول  �صهر رجب 
فرباير املا�صي فعليه �صتتحرى معظم الدول هال �صهر �صعبان 

مار�س. يوم ال�صبت 13 
ال�صاعة  ال��ي��وم يف  ذل���ك  امل��رك��زي يف  االق����ران  �صيحدث  واأ����ص���اف 
ويومها ال ميكن  بتوقيت غرينت�س  دقيقة  و21  العا�صرة �صباحا 
با�صتخدام  االإ����ص���ام���ي  ال���ع���امل  م��ك��ان يف  اأي  م���ن  ال���ه���ال  روؤي�����ة 
التل�صكوب اأو بالعني املجردة نظرا لبقائه فرة ق�صرة يف ال�صماء 

بعد غروب ال�صم�س مع وجود اإمكانية لت�صويره بتقنية الت�صوير 
الفلكي ب�صعوبة.

واأو�صح اأنه ب�صاأن قيم الهال يوم ال�صبت 13 مار�س يف بع�س املدن 
العربية واالإ�صامية.. فاإن جاكرتا �صيحدث االقران بعد غروب 
ذلك  يف  اإندوني�صيا  من  الهال  روؤي��ة  ت�صتحيل  وبالتايل  ال�صم�س 
اليوم.. يف بغداد �صيغيب القمر بعد دقيقتني من غروب ال�صم�س 
وبروت  ودم�صق  وعّمان  والكويت  واملنامة  وم�صقط  اأبوظبي  ويف 
�صيغيب بعد 4 دقائق من غروب ال�صم�س ويف القد�س والدوحة بعد 
بعد  دقائق ويف طرابل�س   6 بعد  والقاهرة  الريا�س  دقائق ويف   5
8 دقائق ويف �صنعاء بعد 9 دقائق ويف  7 دقائق ويف اجلزائر بعد 
اخلرطوم والرباط بعد 10 دقائق ويف نواك�صوط بعد 16 دقيقة. 
وروؤية الهال يوم ال�صبت من جميع املناطق ال�صابقة غر ممكنة 

االأرق��ام جتدر  املجردة وملعرفة معاين هذه  بالعني  اأو  بالتل�صكوب 
االإ�صارة اإىل اأن اأقل مكث لهال اأمكنت روؤيته بالعني املجردة كان 
اأمكنت روؤيته بالعني املجردة فكان  اأقل عمر هال  اأما  29 دقيقة 
15 �صاعة و33 دقيقة وال يكفي اأن يزيد مكث الهال وعمره عن 
هذه القيم لتمكن روؤيته اإذ اأن روؤية الهال متعلقة بعوامل اأخرى 

كبعده الزاوي عن ال�صم�س وبعده عن االأفق حلظة ر�صده.
بالعني  ال��ه��ال  روؤي���ة  اإمكانية  ف��اإن  م��ار���س  اأم��ا ي��وم االأح���د 14 
املجردة ممكنة يف جميع دول العامل االإ�صامي وعليه من املتوقع 
اأي��ام �صهر �صعبان يف الدول  اأول  15 مار�س  اأن يكون يوم االإثنني 
التي ت�صرط روؤية الهال يف حني اأنها قد تكون يوم االأحد 14 
غروب  بعد  القمر  ب��وج��ود  تكتفي  ال��ت��ي  ل��ل��دول  بالن�صبة  م��ار���س 

ال�صم�س وال ت�صرط الروؤية املحلية.

تفاهم ب�ساأن امل�ساورات الثنائية بني 
خارجيتي االإمارات واأوروغواي ال�سرقية

•• اأبوظبي-وام:

امل�صاورات  ب�صاأن  تفاهم  مذكرة  االأول  اأم�س  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  وقعت 
�صعادة  املذكرة  وقع  وقد  ال�صرقية.  اأوروغ��واي  اخلارجية جلمهورية  وزارة  مع  الثنائية 
ال�صفر عبداهلل حمدان النقبي مدير اإدارة القانون الدويل بوزارة اخلارجية والتعاون 
الدويل, و�صعادة ال�صفر ريكاردو غونزالي�س اأرينا�س مدير عام ال�صوؤون ال�صيا�صية بوزارة 
اخلارجية جلمهورية االأوروغواي. ومبوجب مذكرة التفاهم هذه, �صوف يقوم اجلانبان 
بالت�صاور حول الق�صايا الثنائية لدعم وتوطيد العاقات يف خمتلف املجاالت االقت�صادية 
الق�صايا  حول  النظر  وجهات  وتبادل  البلدين,  بني  التعاون  فر�س  وتنمية  والتجارية 

االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�صرك وفر�س التعاون يف املنظمات الدولية.

بهدف اإر�ساء معايري وا�سحة وموحدة وقابلة للقيا�س الإدارة وتقييم اأداء املدير التنفيذي

حممد بن را�سد ي�سدر قرارا باعتماد نظام اإدارة االأداء للمديرين التنفيذيني يف حكومة دبي

•• دبي-وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  اأ����ص���در   
نائب  اآل مكتوم,  را�صد  حممد بن 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ال��وزراء, رعاه اهلل, ب�صفته حاكما 
الإم���ارة دب��ي ال��ق��رار رق��م 6 ل�صنة 
اإدارة  ن���ظ���ام  ب���اع���ت���م���اد   2021
يف  التنفيذيني  للمديرين  االأداء 
حكومة دبي, بهدف زيادة اإنتاجية 
احلكومي,  ال���ق���ط���اع  وت��ن��اف�����ص��ي��ة 
وامل�����ص��اه��م��ة يف حت��ق��ي��ق االأه����داف 
للحكومة  اال������ص�����رات�����ي�����ج�����ي�����ة 
وت��وج��ه��ات��ه��ا, م��ن خ���ال مواءمة 
احلكومية,  اجل�����ه�����ات  اأه����������داف 
التنفيذي,  امل��دي��ر  ب����اأداء  ورب��ط��ه��ا 
اإر����ص���اء م��ع��اي��ر وا�صحة  وك��ذل��ك 
الإدارة  للقيا�س  وقابلة  وم��وح��دة 
التنفيذي,  امل���دي���ر  اأداء  وت��ق��ي��ي��م 
وتعزيز ال�صفافية والنزاهة ومبداأ 
امل�صاءلة يف تقييم االأداء, باالإ�صافة 
املتميز  االأداء  ثقافة  ت�صجيع  اإىل 
واالإب�����داع واالب��ت��ك��ار احل��ك��وم��ي يف 

املدير  الأداء  ال���دوري���ة  امل��راج��ع��ة 
تقييم  ن��ت��ائ��ج  ورف�����ع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الب�صرية  امل���وارد  دائ��رة  اإىل  االأداء 

حلكومة دبي.
ون�س القرار على اأن ت�صكل بقرار 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  م���ن 
"جلنة  ت�صمى  جلنة  دب��ي  الإم����ارة 
بتقييم  تخت�س  واالأداء",  الكفاءة 
يكون  ال��ذي  التنفيذي  املدير  اأداء 
اجلهة  يف  تنفيذية  �صلطة  اأع��ل��ى 
ي��ك��ون لديها  ال��ت��ي ال  احل��ك��وم��ي��ة 
جمل�س اإدارة اأو جمل�س اأمناء, على 
الب�صرية  امل���وارد  دائ���رة  تتوىل  اأن 
حلكومة دبي تقدمي الدعم الفني 
واالإداري الازمني للجنة الكفاءة 
واالأداء لتمكينها من القيام باملهام 
القرار  ه��ذا  مبوجب  بها  املنوطة 
للمديرين  االأداء  اإدارة  ون���ظ���ام 

التنفيذيني.

- املحاور الرئي�سة لقيا�س االأداء 
اأداء  قيا�س  يتم  ال��ق��رار,  وبح�صب 
املدير التنفيذي من خال املحاور 

التنفيذيني,  ل��ل��م��دي��ري��ن  االأداء 
جمموعة من املهام وال�صاحيات 
االإجرائي  الدليل  اإ���ص��دار  منها: 
املعتمد  ال��دل��ي��ل  وحت��دي��ث��ه, وه���و 
الذي  الب�صرية,  امل��وارد  دائ��رة  من 
ي��ت�����ص��م��ن جم��م��وع��ة االإج�������راءات 
واخل������ط������وات وامل���������دد وال����ن����م����اذج 
اإدارة  ن���ظ���ام  ل��ت��ط��ب��ي��ق  ال����ازم����ة 
التنفيذيني,  ل��ل��م��دي��ري��ن  االأداء 
اإ�صافة اإىل تقدمي امل�صورة والدعم 
احلكومية  للجهة  ال���ازم  الفني 
يتعلق  ما  كل  يف  التقييم,  وجلهة 
مدى  ومتابعة  ال��ن��ظ��ام,  بتطبيق 
اإعداد  وكذلك  بتطبيقه,  االلتزام 
االأداء  تقييم  نتائج  ب�صاأن  تقرير 
ورفعها  التنفيذيني,  للمديرين 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم����ارة  امل��ج��ل�����س  اإىل 
تطبيق  اأث��ر  وتقييم  وقيا�س  دب��ي, 
النظام, بهدف حت�صينه وتطويره, 
الدورية  املراجعة  اإىل  باالإ�صافة 
الأح��ك��ام ه��ذا ال��ق��رار ون��ظ��ام اإدارة 
التنفيذيني,  ل��ل��م��دي��ري��ن  االأداء 
عليهما,  ت��ع��دي��ات  اأي  واق�����راح 

الوظائف القيادية العليا.
التنفيذي  امل��دي��ر  م�صمى  وي�صمل 
وف��ق��ا ل��ل��ق��رار: م�����ص��وؤويل اجلهات 
م�����ن غر  دب�������ي  احل����ك����وم����ي����ة يف 
امل��دي��ري��ن ال��ع��م��وم, مم��ن ي�صغلون 
درجة مدير تنفيذي وفقا الأحكام 
 2015 ل�����ص��ن��ة   2 ال��ق��ان��ون رق���م 
الب�صرية  امل��������وارد  اإدارة  ب�������ص���اأن 
ل����ل����م����دي����ري����ن ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ني يف 
حكومة دبي, مبن فيهم املديرون 
العامون  واالأم���ن���اء  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ون 
ونواب وم�صاعدو املديرون العموم 
كل  وك��ذل��ك  القطاعات,  وم��دي��رو 
تقييمها  يتم  وظيفة  ي�صغل  م��ن 
من دائرة املوارد الب�صرية حلكومة 
وفقا  تنفيذي  مدير  بدرجة  دب��ي 

للمعاير املعتمدة يف هذا ال�صاأن.

املوارد  دائ��رة  اخت�سا�سات   -
الب�سرية 

وم����ن����ح ال������ق������رار دائ���������رة امل��������وارد 
لغايات  دب���ي  ال��ب�����ص��ري��ة حل��ك��وم��ة 
اإدارة  ن����ظ����ام  اأه�����������داف  حت���ق���ي���ق 

املدرجة �صمن منوذج اأداء القيادة 
الروؤية  وت�����ص��م��ل:  احل���ك���وم���ة,  يف 
وبناء  النتائج,  وحتقيق  والقيادة, 
اأ�صحاب  م��ع  ال��ع��اق��ات  وت��ق��وي��ة 
املوؤ�ص�صي.  وال��ت��ط��وي��ر  امل�صلحة, 
االأه����داف والنتائج  وي��ت��م حت��دي��د 
مبا  التنفيذي  للمدير  الرئي�صة 
يتوافق مع توجهات وروؤى حكومة 
اال�صراتيجية  واخل����ط����ة  دب�����ي 
على  م��وزع��ة  احل��ك��وم��ي��ة,  للجهة 
الذكر.  �صالفة  الرئي�صة  امل��ح��اور 
التي  امل���راح���ل  ال���ق���رار  ك��م��ا ف�صل 
االأداء  اإدارة  ن��ظ��ام  م��ن��ه��ا  ي��ت��ك��ون 
فيها  مبا  التنفيذيني,  للمديرين 
ومرحلة  االأداء,  تخطيط  مرحلة 
ومرحلة  ال������دوري������ة,  امل����راج����ع����ة 

املراجعة النهائية والتقييم.

- اإدارة االأداء املتدين 
ون�����س ال���ق���رار ع��ل��ى اأن����ه يف حال 
ح�����ص��ول امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي على 
"ال  ن��ه��ائ��ي��ة  اأداء  ت��ق��ي��ي��م  ن��ت��ي��ج��ة 
�صنتني  مل����دة  بالتوقعات",  ي��ف��ي 

املخت�صة  اجل��ه��ات  اإىل  ورف��ع��ه��م��ا 
العتمادهما.

وجل��ن��ة  ال��ت��ق��ي��ي��م  ج��ه��ة   -
الكفاءة واالأداء 

اأداء  تقييم  ي��ت��م  ل��ل��ق��رار,  ووف��ق��ا 
ع��دة جهات  التنفيذي م��ن  امل��دي��ر 
امل���دي���ر  اأو  ال�����ع�����ام  امل�����دي�����ر  ه������ي: 
يف  احلكومية,  للجهة  التنفيذي 
حال ما اإذا كان هو ال�صلطة العليا 
للمديرين  بالن�صبة  وذل��ك  فيها, 
الإ�صرافه,  اخلا�صعني  التنفيذيني 
رئي�س  اأو  االإدارة  جمل�س  ورئي�س 
للمدير  بالن�صبة  االأمناء,  جمل�س 
ك��ان هو  اإذا  التنفيذي يف ح��ال ما 
اجلهة  يف  تنفيذية  �صلطة  اأع��ل��ى 
احلكومية, وجلنة الكفاءة واالأداء, 
التنفيذي  امل���دي���ر  اإىل  ب��ال��ن�����ص��ب��ة 
تنفيذية  �صلطة  اأعلى  يكون  الذي 
يف اجلهة احلكومية التي ال يكون 
جمل�س  اأو  اإدارة  جم��ل�����س  ل��دي��ه��ا 
اأم���ن���اء, ك��م��ا ف�����ص��ل ال���ق���رار مهام 
جهة التقييم والتي جاء من بينها 

التقييم  جهة  تتوىل  متتاليتني, 
الب�صرية  امل������وارد  دائ�����رة  اإخ���ط���ار 
حلكومة دبي بنتيجة تقييم االأداء 
النهائية للمدير التنفيذي التخاذ 

ما يلزم ب�صاأنه.
املجل�س  ق������رار  اأح�����ك�����ام  وت���ط���ب���ق 
التنفيذي رقم 39 ل�صنة 2018 
ملوظفي  االأداء  اإدارة  ن��ظ��ام  ب�صاأن 

ح��ك��وم��ة دب����ي, يف ك���ل م���ا مل يرد 
القرار  ه��ذا  ن�س خا�س يف  ب�صاأنه 
للمديرين  االأداء  اإدارة  ون���ظ���ام 
الذي  بالقدر  وذل��ك  التنفيذيني, 
ال تتعار�س فيه مع طبيعة وظيفة 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي, وي��ن�����ص��ر هذا 
الر�صمية,  اجل���ري���دة  يف  ال���ق���رار 

ويعمل به من تاريخ ن�صره.

التي ال يوجد لديها جمل�س اإدارة اأو جمل�س اأمناء لتويل عملية التقييم للدائرة  التنفيذي  املدير  اأداء  لتقييم  واالأداء  الكفاءة  جلنة  •  تاأ�سي�س 
االأداء املتميز واالإبداع واالبتكار احلكومي يف الوظائف القيادية العليا ثقافة  وت�سجيع  امل�ساءلة  ومبداأ  والنزاهة  ال�سفافية  •  تعزيز 

موؤ�س�سة زايد لالأعمال اخلريية واالن�سانية ت�سع حجر االأ�سا�س لبناء االأكادميية االإ�سالمية يف قريغي�ستان

بحثا العالقات الثنائية وتعاون البلدين ملواجهة جائحة كورونا

حممد بن زايد ورئي�س �سربيا يوؤكدان على دعم مبادرات ال�سالم واال�ستقرار والتنمية اإقليميا وعامليا

واالن�صانية  اخل���ري���ة  امل�����ص��اري��ع 
من  والتي  ب��اده  يف  تبنيها  التي 
التعليمي  ال��ق��ط��اع  دع���م  ���ص��اأن��ه��ا 
اأن  اإىل  ق��رغ��ي�����ص��ت��ان,الف��ت��ا  يف 
االإ�صامية  االأك��ادمي��ي��ة  م�����ص��روع 
يف م��دي��ن��ة ت��وك��م��وك ي�����ص��اه��م يف 
الدولتني  ب��ني  ال��ع��اق��ات  تعزيز 
للموؤ�ص�صة  ال�����ص��دي��ق��ني..م��ق��درا 

دورها التنفيذي والعملي.
من جانبه �صرح �صعادة حمد بن 
م�صروع  اأن  ال��ع��ام��ري..  ك��ردو���س 
بناء  جاء  االإ�صامية  االأكادميية 

اخلرية  وال�����ربام�����ج  امل�������ص���اري���ع 
�صلطان  ب�����ن  زاي�������د  مب���وؤ����ص�������ص���ة 
اخلرية  ل���اأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 

واالن�صانية.
قاعات   10 امل�����ص��روع  وي��ت�����ص��م��ن 
اىل  ت�صل  م�صاحة  على  درا���ص��ي��ة 
بتكلفة  م����ر,   5000 ح�����وايل 
دوالر  م�����اي�����ني   5 وق�������دره�������ا 
االأكادميية  تعمل  حيث  اأمريكي, 
املرحلة  يف  الطلبة  تدري�س  على 
اجلامعية وفوق اجلامعية عاوة 
ل�صمان  وق��ف خ��ري  اإن�صاء  على 

ا�صتدامة العمل يف امل�صتقبل.
وكان فخامة �صدر بن نورغوجو 
جمهورية  رئ����ي���������س  ج������ب������اروف 
ا�صتقبل  ال�صديقة  قرغيز�صتان 
وف���د م��وؤ���ص�����ص��ة زاي���د ب��ن �صلطان 
اخلرية  ل���اأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
ا�صتعرا�س  مت  حيث  واالن�صانية 
وامل�صاريع  ال����ربام����ج  م����ن  ع�����دد 

ومنها االأكادميية االإ�صامية.
�صكره  ع����ن  ف���خ���ام���ت���ه  واأع����������رب 
وت�����ق�����دي�����رة ل�����دول�����ة االإم�����������ارات 
ف����ي����ادة وح���ك���وم���ة و����ص���ع���ب���ا, على 

•• بي�شكيك-وام: 

و���ص��ع ���ص��ع��ادة ح��م��د ب��ن كردو�س 
العامري مدير عام موؤ�ص�صة زايد 
لاأعمال  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن 
بح�صور  واالن�����ص��ان��ي��ة  اخل���ري���ة 
كارمي�صكوف  اول���ب���ي���ك  م���ع���ايل 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�������وزراء 
ب��ج��م��ه��وري��ة ق��رغ��ي�����ص��ت��ان حجر 
اال�صامية  لاأكادميية  االأ�صا�س 
�صمال  ت����وك����م����وك  م����دي����ن����ة  يف 
م�صاهمة  وذل���ك  ق��رغ��ي��ز���ص��ت��ان, 

اخل��ري��ة واالإن�����ص��ان��ي��ة. وق���ال اإن 
امل��وؤ���ص�����ص��ة ���ص��وف ت��ت��اب��ع حمطات 
ل��ي��ك��ون جاهزا  امل�������ص���روع  ان�����ص��اء 
اي  ت��اري��خ��ه  م��ن  �صنة  غ�صون  يف 

بحلول �صهر مار�س 2022 .
املوؤ�ص�صة  اإن  ���ص��ع��ادت��ه  واأ�����ص����اف 
توا�صل دورها يف حتقيق االهداف 
ر�صم  التي  واالإن�صانية,  اخلرية 
زايد  ال�صيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  معاملها 
"طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ص��ل��ط��ان  ب���ن 
بالرغم  تتوقف  ومل  ثراه",  اهلل 
م����ن ال�����ظ�����روف ال����ت����ي مي����ر بها 

ت��ع��زي��ز م�صرة  امل��وؤ���ص�����ص��ة يف  م��ن 
التعليم اجلامعي ون�صر احل�صارة 
والتعريف  واال�صامية  العربية 
اال�صامية  وال��ق��ي��م  ب��امل��ف��اه��ي��م 

النبيلة وال�صمحة.
ح�صر حفل و�صع حجر االأ�صا�س 
كل من اأملازبيك ب�ص�صينالف وزير 
القرغيزي  وال���ع���ل���وم  ال��رب��ي��ة 
و�صعادة عبداللطيف جمعة باييف 
قرغيز�صتان  ج��م��ه��وري��ة  �صفر 
, والدكتور ابراهيم  لدى الدولة 
ادارة  م����دي����ر  ال����زع����اب����ي  ح�������ص���ن 

ال�صمو  ���ص��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى 
ال�������ص���ي���خ حم���م���د ب�����ن زاي��������د اآل 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�صلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
ال�صيخ نهيان  ومبتابعة من �صمو 
اآل نهيان رئي�س جمل�س  بن زايد 
�صلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�ص�صة  اأم��ن��اء 
اخلرية  ل���اأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
عمر  ال�صيخ  و���ص��م��و  واالإن�����ص��ان��ي��ة 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
جم��ل�����س اأم����ن����اء م��وؤ���ص�����ص��ة زاي����د 
لاأعمال  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن 

"كورونا"  جائحة  ج���راء  ال��ع��امل 
وم�صاريع  ب��رام��ج  اأن  اإىل  الف��ت��ا 
يربو  م���ا  اإىل  و���ص��ل��ت  امل��وؤ���ص�����ص��ة 
العامل,  ح���ول  دول����ة   180 ع��ل��ى 
االن�صانية  ب�صمتها  �صجلت  حيث 
يف ال���ق���ارات اخل��م�����س وخ��ا���ص��ة يف 
ال��دول االأق��ل منوا واالأك��ر فقرا 
عينيها  ن�صب  وا���ص��ع��ة  وح���اج���ة, 
من  اأنواعه  بكل  االن�صاين  العمل 
وتنميتها  ال�����ص��ع��وب  نه�صة  اأج���ل 
اأو  دي��ن��ي  اأو  ع��رق��ي  مت��ي��ي��ز  دون 

مناطقي.

•• اأبوظبي –وام:

اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
رئي�س  الك�صندر فوت�صيت�س  اأم�س  فخامة  امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 

جمهورية �صربيا ال�صديقة الذي يقوم بزيارة عمل اإىل الدولة..
بزيارة فخامة   - ال�صاطىء  ال��ذي جرى يف ق�صر  اللقاء  �صموه - خال  ورح��ب 
ت�صكل  اأن  اإىل  ..متطلعاً  االإم���ارات  دول��ة  اإىل  املرافق  والوفد  ال�صربي  الرئي�س 
الزيارة دفعاً نوعياً قوياً يف م�صار تعزيز العاقات الثنائية يف املجاالت املختلفة 
ونقل  واالزده���ار.  التقدم  اإىل مزيد من  و�صعبيهما  البلدين  تطلعات  يلبي  مبا 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  حتيات  ال�صربي  الرئي�س  فخامة  اإىل  �صموه 
ال�صديق  و�صعبها  ل�صربيا  ومتنياته  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
النماء  من  مزيداً  ال�صربية   - االإماراتية  وللعاقات  واال�صتقرار,  التقدم  دوام 
والتطور.. من جانبه حمل الرئي�س ال�صربي الك�صندر فوت�صيت�س �صموه, حتياته 
اإىل �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة واأطيب متنياته ل�صموه بدوام ال�صحة والعافية 

وال�صعادة ولدولة االإمارات و�صعبها مزيداً من التقدم واالزدهار..
وبحث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�صلحة و رئي�س جمهورية �صربيا خال اللقاء عاقات 
ال�صداقة وتعزيز م�صتوى التعاون الثنائي يف املجاالت اال�صتثمارية واالقت�صادية 
والتجارية اإ�صافة اإىل العلوم والتكنولوجيا واالأمن الغذائي والزراعة والطاقة 
املتجددة وغرها من فر�س التعاون الواعدة لدى البلدين. كما تطرق اللقاء اإىل 

تعاون البلدين الهام والفاعل ملواجهة جائحة كورونا والتن�صيق امل�صتمر بينهما 
بهذا ال�صاأن منذ بداية اجلائحة اإ�صافة اإىل احلاجة امللحة خال هذه الظروف 
الإعاء قيم الت�صامن االإن�صاين والتعاون لتجاوز تداعيات اجلائحة على جميع 
باإي�صال  يتعلق  م��ا  خا�صة  واالجتماعية  واالق��ت�����ص��ادي��ة  االإن�صانية  امل�صتويات 
بعدها..  وم��ا  التعايف  مرحلة  اإىل  و�صواًل  العامل  اأنحاء  خمتلف  اإىل  اللقاحات 
وتناول اجلانبان عدداً من الق�صايا االإقليمية والدولية حمل االهتمام امل�صرك 
تواجهها  التي  والتحديات  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  امل�صتجدات  اإىل  اإ�صافة 
املنطقة وتقف عائقاً اأمام حتقيق ال�صام واال�صتقرار والتنمية واالزدهار فيها..

موؤكدين يف هذا ال�صياق �صرورة العمل امل�صرك من اأجل دعم مبادرات ال�صام 
وجهوده واال�صتقرار والتنمية على امل�صتويني االإقليمي والعاملي..

من جانبه اأعرب فخامة الك�صندر فوت�صيت�س عن �صعادته بزيارة دولة االإمارات 
الذي  الدعم  ..مثمناً  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ولقاء 
ب��اده مما كان له كبر االأث��ر يف دعم جهود موؤ�ص�صاتها يف  اإىل  تقدمه الدولة 

مواجهة جائحة كورونا وال�صيطرة على تداعياتها..
واأكد اهتمام باده بتطوير عاقاتها مع دولة االإمارات وثقته الكبرة مب�صتقبل 
اأف�صل مزدهر لهذه العاقات يف ظل الفر�س العديدة املتاحة لتعزيزها واالإرادة 

ال�صيا�صية امل�صركة لدفعها اإىل االأمام با�صتمرار..
ح�صر اللقاء �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن زايد اآل نهيان وال�صيخ حممد بن حمد بن 
طحنون اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة مطارات اأبوظبي ومعايل خلدون املبارك رئي�س جهاز 

ال�صوؤون التنفيذية و�صعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي..
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام: 

املبا�صر  اال���ص��ت��ث��م��ار  ���ص��ن��دوق  اأع���ل���ن 
و"بيورهيلث"   "RDIF" الرو�صي 
و"اأوروجلف" اأن التجارب ال�صريرية 
على لقاح كوفيد19- الرو�صي القائم 
ع��ل��ى ال��ف��رو���س ال��غ��دي ال��ب�����ص��ري يف 
دولة االإمارات قد و�صلت اإىل مرحلة 
املراقبة النهائية, وذلك حتت اإ�صراف 
وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع و�صركة 
اأبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة" 

ودائرة ال�صحة يف اأبوظبي.
الثانية  اجلرعة  اإعطاء  جناح  وعقب 
متطوع,   1000 ل�����  ال����ل����ق����اح  م����ن 

تت�صمن املرحلة املقبلة من التجارب 
م��راق��ب��ة اال���ص��ت��ج��اب��ة امل��ن��اع��ي��ة لدى 
يوما.   180 م���دار  على  املتطوعني 
و�صيتم اإ�صدار نتائج جتارب االإمارات 
2021 ودجمها  اأبريل  بحلول �صهر 
لتجارب  الواعدة  االأبحاث  نتائج  مع 

عاملية اأخرى.
االأخرة  املرحلية  النتائج  واأظ��ه��رت 
التجارب  م����ن  ال���ث���ال���ث���ة  ل��ل��م��رح��ل��ة 
جملة  يف  ورد  ح�����ص��ب��م��ا  ال�����ص��ري��ري��ة, 
عاملياً,  الرائدة  الن�صيت" الطبية  "ذا 
فعالية عالية بن�صبة 91.6 %, اإىل 
جانب ا�صتجابة مناعية قوية ونتائج 

اآمنة.

وتعد التجارب ال�صريرية يف االإمارات 
اأجل  م��ن  "اللقاح  ح��م��ل��ة  م��ن  ج����زءا 
متثل  ال��ت��ي   -  V4V  - االنت�صار" 
اإ�صهام دولة االإمارات العربية املتحدة 
الرو�صي  للقاح  العاملية  التجربة  يف 
القائم على الفرو�س الغدي الب�صري, 
الوطني  ال��ذي ط��وره معهد جاماليا 
الأب��ح��اث االأوب��ئ��ة واالأح��ي��اء الدقيقة, 

اال�صتثمار  ���ص��ن��دوق  م���ع  ب��امل�����ص��ارك��ة 
 ."RDIF" رو����ص���ي���ا  يف  امل���ب���ا����ص���ر 
هيلث  "اوروجلف  ���ص��رك��ة  و���ص��ت��ك��ون 
انف�صتمنت" ومقرها اأبوظبي و�صركة 
الت�صويق  ����ص���رك���اء  "بيورهيلث" 

والتوزيع الر�صميني.
وقال الدكتور اأحمد احلمادي, الباحث 
وا�صت�صاري  اللقاح  لدرا�صة  الرئي�صي 

االأمرا�س املعدية.. " يعترب االنتقال 
اإجنازاً  النهائية  املراقبة  مرحلة  اإىل 
الطبي  للمجتمع  باالحتفاء  جديرا 
اال�صتجابة  درا�صة  وتعد  االإم���ارات  يف 
من  متنوعة  جمموعة  لدى  املناعية 
املتطوعني موؤ�صراً مهماً من �صاأنه اأن 
ميهد الطريق لتعزيز تاأمني �صامة 
امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ���ص��د فرو�س 

كوفيد19-".
دمييرييف,  كريل  ق��ال  جانبه  من 
ل�صندوق  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال����رئ����ي���������س 
اال�صتثمار املبا�صر الرو�صي.. " اأظهرت 
ن��ت��ائ��ج مب�صرة  ال�����ص��ري��ري��ة  ال��ت��ج��ارب 
و�صت�صيف  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  يف خمتلف 
مهمة,  بيانات  التالية  املرحلة  ه��ذه 
وهو ما يربهن على الفعالية العالية 

لدولة  العاملية  اجلهود  ويعزز  للقاح 
االإم��ارات يف جمال ريادة االكت�صافات 

العلمية".
ومت���ت جت��رب��ة ال��ل��ق��اح ال��رو���ص��ي على 
بالغني اأ�صحاء من جن�صيات متعددة, 
بعمر 18 عاماً فما فوق, يعي�صون يف 
تاريخ  لديهم  ولي�س  االإم����ارات  دول��ة 
كوفيد19-  تطعيم  على  باحل�صول 
يعانون  يكونوا  ومل  ب��ه,  االإ���ص��اب��ة  اأو 
اأمرا�س  اأو  معدية  اأم��را���س  اأي  م��ن 

تنف�صية حادة.
يف  لا�صتخدام  اللقاح  ترخي�س  ومت 
 ,2020 اأغ�صط�س  �صهر  يف  رو���ص��ي��ا 
�صد  م���رخ�������س  ل����ق����اح  اأول  ل���ي���ك���ون 

لقاحا   165 اأ���ص��ل  م��ن  كوفيد19- 
يجري تطويرها يف اأنحاء العامل.

الثالثة  امل��رح��ل��ة  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  وب���ن���اء 
الرو�صية,  ال�صريرية  ال��ت��ج��ارب  م��ن 
وال���ت���ي ���ص��م��ل��ت اأك�����ر م���ن 22 األ���ف 
متطوع, وافقت وزارة ال�صحة ووقاية 
الطارئ  اال���ص��ت��خ��دام  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع 
الدولة �صهر يناير  الرو�صي يف  للقاح 

املا�صي.
وك���ان���ت امل���رح���ل���ت���ان االأول����ي����ت����ان من 
اللقاح,  ع��ل��ى  ال�����ص��ري��ري��ة  ال���ت���ج���ارب 
اللتان ُن�صرتا يف جملة "ذا الن�صيت", 
م��ن��اع��ي��ة خلطية  ا���ص��ت��ج��اب��ة  ���ص��ج��ل��ت��ا 

وخلوية م�صتقرة لدى املتطوعني.

•• اأبوظبي-الفجر: 

زايد  ب��ن  حم��م��د  جمل�س  ي�صتقطب 
الأجيال امل�صتقبل الذي تنطلق دورته 
 14 املقبل  االأح��د  افرا�صياً  الثالثة 
مار�س 2021 برعاية �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان, ويل 
االأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
"واقع  �صعار  حت��ت  امل�صلحة,  للقوات 
جديد, اآف��اق جديدة" اأك��ر من 13 

والطاب  ال�صباب  من  م�صارك  األ��ف 
مبختلف  امل��ل��ت��ح��ق��ني  اجل���ام���ع���ي���ني 

جامعات داخل الدولة وخارجها.
ويقدم جمل�س حممد بن زايد الأجيال 
�صوؤون  مكتب  ينظمه  الذي  امل�صتقبل 
اأبوظبي   دي��وان ويل عهد  التعليم يف 
ل�صمان  وم�����ص��ت��دام  م��ب��ت��ك��ر  من�����وذج 
التوا�صل الدائم بني ال�صباب وقيادته 
الر�صيدة,  كما يوفر فر�صة ا�صتثنائية 
مع  ال��ت��وا���ص��ل  م��ن   ال�صباب  لتمكني 

القرار  و�صناع  ال��ق��ادة  من  جمموعة 
وخ��رباء عامليني للم�صاهمة يف �صقل 
مهاراتهم وتطوير خرباتهم, وتعزيز 
بت�صورات  امل�صاهمة  ع��ل��ى  ق��درات��ه��م 
امل�صتقبل  خ���ارط���ة  ل��ر���ص��م  م��ب��ت��ك��رة 
عاماً  اخلم�صني  يف  االإم����ارات  ل��دول��ة 

القادمة.  
النعيمي,  وقال �صعادة حممد خليفة 
مدير مكتب �صوؤون التعليم يف ديوان 
االإقبال  "يعك�س  اأبوظبي:  عهد  ويل 

على  امل�صبوق  وغر  الوا�صع  ال�صبابي 
بن  حم���م���د  "جمل�س  يف  امل�������ص���ارك���ة 
التي  امل�صتقبل" املكانة  الأجيال  زاي��د 
للتوا�صل  ب���ارزة   كمن�صة  بها  يتمتع 
القرار  و�صناع  الر�صيدة,  القيادة  مع 
املعارف  وت���ب���ادل  ل��ل��ت��ع��ل��م  واخل������رباء 
ال��ت��ي توؤهلهم  واك��ت�����ص��اب اخل�����ربات  
دورهم  وتعزيز  قدرتهم,  تطوير  من 
وم�صاركتهم يف ر�صم مامح م�صتقبل 
اأف�صل لدولتنا ولاأجيال القادمة."

هذه  وت����وؤك����د  �صعادته:"  واأ�����ص����اف 
حاجة  مدى  اأي�صاً  الوا�صعة  امل�صاركة 
بت�صارع  املتغر  عاملنا  يف ظل  ال�صباب 
م�����ص��ت��م��ر مل��ث��ل ه����ذه امل��ن�����ص��ات التي 
تتوافق مع تطلعاتهم, ومتكنهم من 
ت��ق��دمي ت�����ص��ورات وم��ق��رح��ات اأكر 
مبنية  م�����ص��ت��دام��ة  ف��اع��ل��ي��ة حل���ل���ول 
على معرفة وفهم عميق  للتحديات 
امل�صتقبلية,  وال��ت��وج��ه��ات  احل��ال��ي��ة 
على  ت�����ص��اع��د  ن��وع��ي��ة  اإ���ص��اف��ة  ت�صكل 

واالزده����ار  النمو  م�صرة  امل�����ص��ي  يف 
قيادتنا  ل��ت��ط��ل��ع��ات  ت��رق��ى  اآف����اق  اإىل 
وطموحات �صعبنا الذي ال ير�صى اال 

باملركز االأول."
حممد  "جمل�س  حل���ر����س  ون����ظ����راً 
على  امل�صتقبل"  الأج���ي���ال  زاي����د  ب���ن 
مع  امل�صتمرين  والتفاعل  التوا�صل 
ال�����ص��ب��اب, ف���اإن���ه ورغ�����م اإغ������اق باب 
جلميع  مي��ك��ن  اأن�����ه  اإال  ال��ت�����ص��ج��ي��ل, 
اجلل�صات  جميع  متابعة  ال��راغ��ب��ني 

املجل�س  من�صات  ع��رب  االف��را���ص��ي��ة 
االجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  ق��ن��وات  ع��ل��ى 

.)MBZFutureGen@(
زايد  ب��ن  "حممد  جمل�س  وي�صتمل 
بدورته   "2021 امل�صتقبل  الأج��ي��ال 
تعليمية  جت������ارب  ع���ل���ى  ال����ع����ام  ه�����ذا 
م�صركة  تفاعلية  وح���وارات  مبتكرة 
اف��را���ص��ي��ة ل��ت��ح��ف��ي��ز ال�����ص��ب��اب على 
تبادل الروؤى واالأفكار والو�صول اإىل 
امل�صتقبل,  �صناعة  يف  ت�صهم  ح��ل��ول 

على  قائمة  ج��دي��دة  ثقافة  وت��ك��ر���س 
العن�صر  ال�����ص��ب��اب  ي���ك���ون  االب���ت���ك���ار 
االأ�صا�صي فيها. وقد مت ت�صميم هذا 
ا�صتطاعية  درا����ص���ة  وف���ق  ال��ن��م��وذج 
ال�صباب ال�صتك�صاف  اإج��راوؤه��ا مع  مت 
روؤاه����م اجل��دي��دة ح��ول اأج��ن��دة دولة 

االإمارات يف امل�صتقبل. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

وال�صباب,  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ن��ّظ��م��ت 
القراءة  ل�����ص��ه��ر  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  ���ص��م��ن 
بعنوان  ح����واري����ة  ن������دوة  ال���وط���ن���ي 
لاإن�صان  ا����ص���ت���ث���م���ار  "القراءة 
فيها  �صارك  للمعرفة",  وا�صتدامة 
الكعبي  �صعيد  علي  الدكتور  �صعادة 
االإم�����ارات  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  م�صت�صار 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة, و����ص���ع���ادة علي 
عبيد الهاملي مدير مركز االأخبار 
والكاتب  ل��اإع��ام,  دب��ي  مبوؤ�ص�صة 
ال����دك����ت����ور ح���م���د احل�����م�����ادي. وقد 
�صلطان,  عائ�صة  االإعامية  اأدارتها 
وذلك يوم اأم�س االأول االأربعاء 10 
مار�س, عرب قناة اليوتيوب اخلا�صة 

بالوزارة.
االحتفاء  اأهمية  اجلل�صة  وتناولت 
كوعاء  ال���ك���ت���اب  ودور  ب����ال����ق����راءة, 
ا�صتدامة  يف  وال����ق����راءة  ل��ل��م��ع��رف��ة, 
اأجيال  بناء  يف  وا�صتثمارها  املعرفة 
�صلوكاً  ال���ق���راءة  م��ن  جت��ع��ل  مثقفة 
مع  ت��وا���ص��ل  واأداة  م��ع��ت��اداً  ي��وم��ي��اً 
امل��ج��ت��م��ع��ات االأخ������رى, ك��م��ا �صلطت 
بقيمة  القيادي  الوعي  على  ال�صوء 
القراءة يف دولة االإمارات منذ حكم 
ال��وال��د امل��وؤ���ص�����س امل��غ��ف��ور ل��ه ال�صيخ 

رحمه  نهيان,  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د 
معار�س  ت��اأ���ص��ي�����س  خ���ال  م��ن  اهلل, 
قانون  اإىل  و�صواًل  الكربى,  الكتب 
الوطنية  واال�صراتيجية  ال��ق��راءة 

للقراءة و�صندوق القراءة.
وا�صتهل �صعادة علي عبيد الهاملي, 
مبوؤ�ص�صة  االأخ����ب����ار  م���رك���ز  م���دي���ر 
باالإ�صادة  احل��دي��ث  ل���اإع���ام,  دب���ي 
بفعاليات القراءة املثمرة يف �صهرها, 
وال�صباب  ال���ث���ق���اف���ة  وزارة  ودور 
ال����دور  اإىل  واأ�����ص����ار  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا,  يف 
االهتمام  يف  زاي��د  لل�صيخ  التاريخي 
خطوة  يف  امل��دار���س  ون�صر  بالتعليم 
اأوىل للحث على القراءة وت�صجيعها 
وحتفيز كل مواطني االإم��ارات على 
الفتتاح  رعايته  ذلك  ومن  القراءة, 
معر�س الكتاب يف 1981 يف املجمع 
باأبوظبي, وم��روره على كل  الثقايف 
اأق�صام املعر�س تعبراً عن اهتمامه 
الكتب  ك��ل  ب�صراء  واأم���ره  بالكتاب, 
املكتبات  على  وتوزيعها  املعرو�صة 
االإم���ارات���ي���ة واجل���ه���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
ال���دول���ة, وه����ذه ال��ك��ت��ب ك��ان��ت نواة 

تاأ�صي�س دار الكتب يف اأبوظبي.
�صعار  اخ��ت��ي��ار  اأن  ال��ه��ام��ل��ي  واأّك�����د   
ذكي  اخ��ت��ي��ار  ه��و  تقراأ",  "اأ�صرتي 
كون املرء يقراأ عادة بنف�صه ولنف�صه, 

ولهذا ال�صعار داللة وهدف يتمثان 
يف اجتماع االأ�صرة على كتاب تتناق�س 
واالأمهات  االآب��اء  ل��دور  تكري�صاً  فيه 
ال��ق��راءة, يف  االأب��ن��اء على  يف تعويد 
االإلكرونية  االأج��ه��زة  �صطوة  ظ��ل 
وان�صغال اجلميع بها, فبهذا ال�صعار 
ف��ك��ري��اً جتتمع  ال��ك��ت��اب ط��َب��اً  ي�صبح 
حوله االأ���ص��رة, وتلتقي عليه يف جو 

من االألفة والفائدة.
يقراأ  احل����ايل  اجل��ي��ل  اأّن  واأ����ص���اف 
�صاعات  وي��ق�����ص��ي  ب��ن��م��ط خم��ت��ل��ف, 
ممنهجة,  غ���ر  ب��ط��ري��ق��ة  ط��وي��ل��ة 
اأن هناك جيًا من ال�صباب  معترباً 
وال��ك��ت��اب, ورمبا  ال���ق���راءة  اإىل  ع���اد 
واأّن  ال�صابق,  اجليل  اأكر من  بنهم 
ل���دى ه���ذا اجل��ي��ل احل�����س القرائي 
ورقياً  جديد  كل  لقراءة  والف�صول 
عاملية  وب��ل��غ��ات  اإل��ك��رون��ي��اً  اأو  ك���ان 
�صبكات  ت��ط��ور  م��ن  م�صتفيداً  ع���دة, 

التوا�صل االجتماعي.
وختم الهاملي باأّن االإمارات متتلك 
قانوناً فريداً للقراءة مبواد متميزة 
اجلهات  ع��ل��ى  ال���ت���زام���ات  ي��ف��ر���س 
احلكومية و�صبه احلكومية, ويحفز 
قطاعات الن�صر وغرها, مع �صرورة 
للقراءة  الوطني  ال�صندوق  تفعيل 
املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات  وحتفيز 

الوطني  امل�����ص��روع  يف  االإ���ص��ه��ام  على 
للقراءة كاإطار عام. 

الدكتور  ���ص��ع��ادة  راأى  ج��ه��ت��ه,  م���ن 
مدير  م�صت�صار  الكعبي,  �صعيد  علي 
املتحدة,  العربية  االإم���ارات  جامعة 
عليها  ركزت  التي  االأوىل  الغاية  اأّن 
مرحلة  يف  زاي�������د  ال�������ص���ي���خ  ق����ي����ادة 
على  الركيز  يف  متثلت  التاأ�صي�س 
رهاناً  االإن�صان  وبناء  املعرفة  قيمة 
احلديثة,  ال����دول����ة  ب���ن���اء  يف  ع��ل��ي��ه 
عليها  ت�����ص��ر  ل���ث���ق���اف���ة  ت���ر����ص���ي���خ���اً 
االأج����ي����ال ال���اح���ق���ة, و�����ص����واًل اإىل 
ثمرات  ك��اإح��دى  امل��ري��خ  ا�صتك�صاف 
اليوم  ت�صر عليه  ال��ذي  النهج  ه��ذا 

القيادة الر�صيدة للدولة. 
ال��ت��ف��ك��ر يف عام  اأن  ال��ك��ع��ب��ي  واأّك�����د 
 2015 عام  وقانونها منذ  القراءة 
وطموح  ف��ع��ل  ردة  ع��ل��ى  ب���ن���اًء  ج����اء 
القراءة على  واق��ع  اإم��ارات��ي لتغير 
االأف�صل,  ن��ح��و  ال��ع��رب��ي  امل�����ص��ت��وى 
القراءة  ث��ق��اف��ة  ن�����ص��ر  اإىل  و����ص���واًل 
واالرتقاء  ال���دول���ة,  يف  وت��اأ���ص��ي��ل��ه��ا 
بالوعي املجتمعي واالأ�صري باأهمية 
ب��ن��اًء على درا���ص��ات دقيقة  ال��ق��راءة, 
واأ�صرياً,  جمتمعياً  ال��ق��راءة  ل��واق��ع 
ازدي�������اد ن�صبة  ت��وق��ع��ه  ع���ن  م���ع���رب���اً 
بناء  اإط��ار  االأ�صرة يف  داخ��ل  القراءة 

تنعك�س  ال���ت���ي  ال���ق���ارئ���ة  ال����ق����دوات 
�صلوكياتها على االأبناء.

وجود  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��ك��ع��ب��ي  ول��ف��ت 
االإمارات كبقعة �صوء ومنارة لاأمل 
م�صطربة  م��ن��ط��ق��ة  يف  وال���ن���ج���اة 
وتتقا�صمها  ال��ف��و���ص��ى  ت���ت���ه���ّدده���ا 
النزاعات, بحثاً عن تنمية  وتطوير 
ال�����ص��ب��اب وال���ق���وى ال��ب�����ص��ري��ة ووعي 
االإن�صان من خال قوانني طموحة 
ك��ق��ان��ون ال����ق����راءة, ان��ع��ك��ا���ص��اً لكون 
ا����ص���ت���دام���ة ت�صع  االإم���������ارات دول�����ة 
للقراءة اإطاراً قانونياً يرفد اجلهود 
�صعياً  ال��دول��ة  بذلتها  التي  اجل��ب��ارة 
ا�صتمرارية  اإط������ار  يف  حَل��ْوك��م��ت��ه��ا 
امل�صتقبلي,  احل�����ص��اري  م�����ص��روع��ه��ا 
م���ن خ���ال ق���ان���ون ي��رت��ب��ط بخطة 
مل�صاعفة  ب��ال��ق��راءة  خا�صة  ع�صرية 
واملنتجة  امل�����ق�����روءة  ال���ك���ت���ب  ع�����دد 
وحت��ف��ي��ز ال��ن�����ص��ر اإ���ص��ه��ام��اً يف زي���ادة 
"القراءة  باأن  املعريف. وختم  االإنتاج 
�صعفاً  نعاين  واأن��ن��ا  ُتكت�صب,  مهارة 
يف اكت�صاب هذه املهارة لدى الطلبة 
وتقنية  لغوية  الأ���ص��ب��اب  واالأط���ف���ال 
�صعوبتها  م��واج��ه��ة  يف  وت��ع��ل��ي��م��ي��ة, 
ابتكارية  اأن جند حلواًل  التي يجب 
حمد  ال��دك��ت��ور  ال��ك��ات��ب  اأم����ا  لها". 
احل���م���ادي, ف��اأ���ص��اد مب���ب���ادرات دولة 

الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  ودور  االإم������ارات 
الوعي  وحتفيز  ال��ق��راءة  جم��ال  يف 
هذا  اأن  معترباً  وال��ق��رائ��ي,  الثقايف 
االأم���ر لي�س ب��ج��دي��د, ب��ل ه��و ممتد 
يف  لي�صب  التاأ�صي�س,  ب��داي��ات  منذ 
والذي  للمجتمع  ال�صلوكي  التغير 
ط��ب��ق��ه امل���غ���ف���ور ل����ه ال�����ص��ي��خ زاي�����د, 
ال��ق��راءة, خا�صة  كمفهوم يف جم��ال 
واالأجيال  وال�صباب  االأط��ف��ال  ل��دى 
ال��ن��ا���ص��ئ��ة وح��ت��ى م��وظ��ف��ي اجلهات 
احلكومية الذين ا�صتهدفهم حتفيز 
البيئة  الإي��ج��اد  ال�����ص��ل��وك��ي  التغير 
املنا�صبة والزمان واملكان املخ�ص�صني 
املعرفة لدى  للقراءة وزيادة جرعة 
املجتمع. واأ�صار احلمادي اإىل اأهمية 
يف  تقراأ"  "اأ�صرتي  �صعار  �صمولية 
تو�صيع نطاق القراءة, بحيث ي�صمل 
ج��م��ي��ع اأف������راد امل��ج��ت��م��ع واالأ�����ص����رة, 
اأزم��ة كورونا �صاهمت يف  اأّن  معترباً 

االأبناء  تفاعل  ودع���م  ال��ق��راءة  دع��م 
واالآب��اء يف القراءة, واأهمية ذلك يف 
تفعيل منظومة التعليم عن بعد يف 
اإىل  احلمادي  ولفت  اجلائحة.  ظل 
القراءة  يف  الرغيب  ط��رق  اأهمية 
بالن�صبة  عليها  التحفيز  خال  من 
على  الطفل  نكافئ  ك��اأن  لاأطفال, 
�صلوكيات  م��ن  جيد  ه��و  مب��ا  قيامه 
امل�صائية  ال��ق��راءة  وخا�صة  ال��ق��راءة, 
للت�صكيل  االأ����ص���ه���ل  ت��ع��ت��رب  ال���ت���ي 
من  ل��اأط��ف��ال  وال�صلوكي  النف�صي 
خ��ال ق����راءات م��ا قبل ال��ن��وم, اإىل 
ج��ان��ب زي�����ارة م��ع��ار���س ال��ك��ت��ب مع 
االأطفال, وربطهم بالقراءة االأدبية 
لت�صكيل ح�صيلتهم اللغوية, معترباً 
اأّن القراءة التخ�ص�صية مهمة جداً يف 
حالة امتاك الطفل موهبة ي�صعى 
ال�صلة.  ذات  ب��ال��ق��راءة  لتطويرها 
كان  القراءة  قانون  وج��ود  اأّن  وراأى 

ب��ي��ن��م��ا �صعت  ب���ه���دف اال����ص���ت���دام���ة, 
مواده اإىل حتفيز االأن�صطة القرائية 
بالت�صجيع  االب��ت��ك��اري��ة  وامل���ب���ادرات 
والرغيب مبا يغر ال�صلوك املعّوق 
ل����دى اجلهات  وخ��ا���ص��ة  ل���ل���ق���راءة, 
اأّن قانون  احلكومية, وراأى ,ختاماً, 
دور  وي��دع��م  الن�صر  ي�صجع  ال��ق��راءة 
الر�صوم  ب��ع�����س  اإل���غ���اء  ال��ن�����ص��ر ع��رب 
وت���ق���دمي ب��ع�����س امل���ح���ف���زات, االأم����ر 
الكّتاب  على  اإي��ج��اب��اً  ينعك�س  ال���ذي 
اأنف�صهم حفظاً حلقوقهم وت�صجيعاً 
الإب���داع���ه���م, م�����ص��ج��ع��اً ال���ق���ّراء على 
مع  كانت  لغة  باأية  باملعرفة  التزود 
كهوية  العربية  اللغة  على  الركيز 
هو  االأك�������رب  ف���ال���ت���ح���دي  اأم,  ول���غ���ة 
ال���ت���وازن ب��ني ال��ه��واي��ة وال��ع��م��ل ويف 
املقدمة القراءة, حيث يجب اأن يعاد 
لاآباء  الوقت  تخ�صي�س  يف  النظر 

واالأبناء دعماً ل�صلوك القراءة.

النهائية املراقبة  مرحلة  اإىل  االإمارات  يف  و�سول جتارب اللقاح الرو�سي ل�كوفيد- 19 

يتم ر�سد اال�ستجابة املناعية على مدار 180 يوما لدى 1000 متطوع ممن تلقوا بنجاح جرعتهم الثانية من اللقاح

ي�ستقطب اأكرث من 13 األف م�سارك حل�سور جل�ساته

جمل�س حممد بن زايد الأجيال امل�ستقبل بدورته الثالثة يحظى مب�ساركة �سبابية وا�سعة وغري م�سبوقة
حممد النعيمي: يعك�س االإقبال ال�سبابي الوا�سع املكانة التي يتمتع بها املجل�س كمن�سة بارزة  لتزويد ال�سباب باخلربات واملعارف التي توؤهلهم لريادة امل�ستقبل 

يف اإطار فعاليات �سهر القراءة الوطني حتت �سعار )اأ�سرتي تقراأ(

وزارة الثقافة وال�سباب تنظم ندوة »القراءة ا�ستثمار لالإن�سان وا�ستدامة للمعرفة«

•• اأبوظبي- وام:

املجل�س  رئي�س  اجل���روان  حممد  ب��ن  اأح��م��د  معايل  هناأ 
عبد  الليبي  ال���وزراء  رئي�س  وال�صام  للت�صامح  العاملي 
التواب  جمل�س  مبنح  الليبي  وال�صعب  دبيبة  احلميد 

الليبي الثقة حلكومة الوحدة الوطنية.
وال�صام  للت�صامح  العاملي  املجل�س  اإن  اجل���روان,  وق��ال 
واأع�صاءه و�صركاءه حول العامل, يهنئون ال�صعب الليبي 
على مثل هذه اخلطوة املهمة, متمنني حلكومة الوحدة 
الوطنية الليبية التوفيق وال�صداد لتحقيق كل ما يتطلع 
اإليه ال�صعب الليبي من رقي وازدهار ومناء, وت�صكل هذه 

اخلطوة املباركة تقدما ايجابيا يف اإجتاه حتقيق ال�صام 
امل�صتدام, وامل�صاحلة الوطنّية ال�صاملة يف ليبيا, واإعاء 
العاملي  املجل�س  رئي�س  واأك���د  وال�����ص��ام.  الت�صامح  قيم 
التعاون  م��ن  مل��زي��د  املجل�س  تطلع  وال�����ص��ام  للت�صامح 
وجمل�س  الليبية  الوحدة  حكومة  مع  امل�صرك  والعمل 
واأجهزته  املجل�س  ا�صتعداد  عن  معرباً  الليبي,  ال��ن��واب 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ت��ق��دمي ك���اف���ة اجل���ه���ود واخل�������ربات لدعم 
ال�صعب الليبي الكبر وباالأخ�س يف جمال بناء ال�صام, 
امل�صتدامة  ال��ب�����ص��ري��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال�����ص��ل��م��ي,  وال��ت��ع��اي�����س 
املواطنة وحقوق  الت�صامح, واحرام مبداأ  ون�صر ثقافة 

االإن�صان.

•• راأ�س اخليمة-وام:

املرورية  التوعوية  احلملة  اخليمة  راأ����س  �صرطة  اأطلقت 
حتت   2021 لعام  ال��دول��ة  م�صتوى  على  االأوىل  امل��وح��دة 
قائدي  ح��ي��اة  على  وخم��اط��ره  املفاجئ  "االنحراف  �صعار 

املركبات وم�صتخدمي الطريق".
ود�صن احلملة بناء على توجيهات اللواء علي عبداهلل بن 
العميد   .. اخليمة  راأ���س  �صرطة  عام  قائد  النعيمي  علوان 
العمليات  ع���ام  م��دي��ر  احل��م��ي��دي  �صعيد  ال��دك��ت��ور حم��م��د 
اأحمد  العميد  بح�صور  اخليمة,  راأ����س  ب�صرطة  امل��رك��زي��ة 
راأ�س  ب�صرطة  والدوريات  امل��رور  اإدارة  النقبي مدير  �صعيد 

اخليمة.
واأو����ص���ح ال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور حم��م��د احل��م��ي��دي, اأن حملة 
االن���ح���راف امل��ف��اج��ئ ت��اأت��ي ���ص��م��ن م���ب���ادرات ق��ط��اع امل���رور 
اأعلى م�صتويات  الطريق وحتقيق  ال�صامة على  لتح�صني 
ال�صامة املرورية و�صوال اإىل 3 وفيات لكل 100 األف من 

ال�صكان بحلول عام 2021 .
وقال اإن احلملة ت�صتمر حتى نهاية مار�س اجلاري, جت�صيدا 
اأمنا  اأك��ر  الطرق  جعل  يف  الداخلية  وزارة  الإ�صراتيجية 
لبلوغ اعلى م�صتويات ال�صامة املرورية جلميع م�صتخدمي 
ميثل  للمركبات  املفاجئ  االن��ح��راف  اأن  خا�صة  الطريق 
خطرا كبرا على م�صتخدمي الطريق اذا ارتبط بال�صرعة 

من  العديد  لوقوع  الرئي�صية  امل�صببات  اح��د  واأن��ه  العالية 
احلوادث املرورية التي تنتج عنها وفيات واإ�صابات بليغة. 
واأكد اأن هدف احلملة هو الو�صول اإىل اكرب �صريحة من 
املقروءة وامل�صموعة  االإع��ام  املجتمع عرب خمتلف و�صائل 
وفقا  امل��ف��اج��ئ  االن���ح���راف  اأن خم��ال��ف��ة  وامل��رئ��ي��ة مو�صحا 
لقانون ال�صر واملرور يلزم ال�صائق دفع غرامة مالية قدرها 
اإىل  دره��م واأرب��ع نقاط مرورية. ودع��ا ال�صائقني   1000
االآخرين  وامل��رور ومراعاة حقوق  ال�صر  بقوانني  االلتزام 
واأن يدركوا امل�صوؤولية القانونية واملجتمعية اجتاه الطريق 
لبلوغ اأعلى م�صتويات ال�صامة على الطريق وخف�س ن�صبة 

احلوادث املرورية اإىل اأدنى م�صتوياتها.

�سرطة راأ�س اخليمة تطلق حملة توعية مرورية حتت �سعار االنحراف املفاجئاملجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم يهنئ حكومة الوحدة الوطنية الليبية بنيل الثقة

 V4V اللقاح من اأجل االنت�سار حملة  من  جزء  • التجارب 
اأبريل 2021  بحلول  للتجارب  املرحلية  النتائج  • اإ�سدار 

•• اأبوظبي -وام:

بكالوريو�س  برنامج  االإن�صانية  للعلوم  زاي��د  بن  حممد  جامعة  طرحت 
الت�صامح والتعاي�س االأول من نوعه يف العامل, وذلك بهدف ن�صر ثقافة 

االأخوة االإن�صانية وامل�صاهمة يف التنمية االجتماعية امل�صتدامة.
يت�صمن برنامج البكالوريو�س, الذي ميتد لثاث �صنوات, م�صاقات تعزز 
ال�صيخ  ب��اإرث  املرتبطة  امل�صرك  والتعاي�س  الت�صامح  يف  الوطنية  القيم 
االأدي��ان واالإ�صام, ويهدف  زايد, وم�صاقات حول دور االإع��ام ومقارنة 
واملعرفة  العملية  امل��ه��ارة  م��ن  ع��ال  م�صتوى  على  خريجني  اإع���داد  اإىل 
التنمية  يف  وامل�صاهمة  والتعاي�س  الت�صامح  ثقافة  لن�صر  االأك��ادمي��ي��ة 

االجتماعية امل�صتدامة.
وبهذا ال�صاأن, قال �صعادة الدكتور خالد �صامل اليبهوين الظاهري, مدير 
جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�صانية: نحن نوؤمن باأن للتعليم دور 
بني  التناغم  وخلق  ال�صلمي  والتعاي�س  الت�صامح  م��ب��ادئ  ن�صر  يف  جلي 
الذي  والتعاي�س,  الت�صامح  يف  البكالوريو�س  برنامج  ويعد   , املجتمعات 
تطرحه جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�صانية, الربنامج االأول من 
الثقافات  فهم  على  ال��ق��درة  الطلبة  ل��دى  ينمي  ال��ذي  ال��ع��امل  يف  نوعه 
واحل�صارات واالأديان املختلفة واحرامها, ليكونوا �صفراء ين�صرون هذه 
الثقافات  بني  التوا�صل  وي�صهمون يف مد ج�صور  القيم يف جمتمعاتهم 

واحل�صارات.

 ..2021 �صبتمرب  م��ن  اع��ت��ب��اراً  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  يف  الت�صجيل  و�صُيتاح 
للخريجني,  ومتنوعة  جديدة  عمل  فر�س  توفر  يف  الربنامج  ويفيد 
العمل  جم��االت  يف  الوظائف  ل�صغل  الازمة  باملهارات  �صيزودهم  حيث 
الدينية  ال�صوؤون  وتن�صيق  واالإر���ص��اد  واالت�صال  والفعاليات  االجتماعي 

وال�صرطة وبع�س الوظائف يف املوؤ�ص�صات احلكومية وغر احلكومية.
جمل�س  اجتماع  �صوء  على  اجلديد  البكالوريو�س  برنامج  طرح  وياأتي 
اأمناء اجلامعة االأول يف 11 يناير املا�صي , والذي اعتمد خاله اإطاق 
م�صتوى  على  نوعه  من  االأول  والتعاي�س  الت�صامح  بكالوريو�س  برنامج 
والريادة,  التميز  يف  اجلامعة  روؤي��ة  حتقيق  اإىل  يهدف  وال��ذي  ال��ع��امل, 
واحلوار  ال�صلمي  والتعاي�س  للت�صامح  عا�صمة  اأبوظبي  مكانة  وتر�صيخ 

احل�صاري.
تاأ�ص�صت  اأبوظبي  االإن�صانية يف  للعلوم  زايد  بن  ان جامعة حممد  يذكر 
يف نوفمرب 2020 لتكون اجلامعة االأوىل من نوعها التي تقدم برامج 
يف العلوم االإن�صانية واالجتماعية والفل�صفية لنيل درجة البكالوريو�س 
واملاج�صتر والدكتوراه, وتعتزم فتح فروع لها يف اأماكن اأخرى يف العامل.و 
تهدف اجلامعة الإنتاج معرفة متميزة حتقق املواطنة والقيادة الفكرية 
املوؤمنة بالت�صامح والتعاي�س لن�صر هذه القيم يف  والكفاءة التخ�ص�صية 
املجتمع, وتعتمد يف اأداء ر�صالتها على االأبحاث االأكادميية والتطبيقية 
وتبادل اتفاقيات التعاون مع املوؤ�ص�صات االأخرى على ال�صعيدين املحلي 

والعاملي ودعم ثقافة املبادرة واالإبداع واالبتكار.

جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�سانية تطرح برنامج بكالوريو�س الت�سامح والتعاي�س االأول يف العامل
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اأخبـار الإمـارات
تفاهم بني النعيمي اخلريية واأجنلو اأربيان للرعاية ال�سحية

•• عجمان - وام:

وقعت موؤ�ص�صة حميد بن را�صد النعيمي اخلرية مذكرة تفاهم 
يف  متمثلة  ال�صحية  للرعاية  اأربيان"  "اأجنلو  جمموعة  م��ع 
م�صت�صفى اأمينة ومركز اأمينة الطبي ومركز كورني�س ال�صارقة 
الطبي, تت�صمن تقدمي خ�صومات خلدمات الرعاية ال�صحية 

للحاالت االإن�صانية امل�صتحقة.
وقع مذكرة التفاهم ال�صيخة عزة بنت عبد اهلل النعيمي مدير 
عام موؤ�ص�صة حميد بن را�صد النعيمي اخلرية و�صعادة حممد 
"اأجنلو  للعمليات مبجموعة  التنفيذي  الرئي�س  العمري  علي 
اأربيان" للرعاية ال�صحية, بح�صور لوؤي القادري املدير االإداري 

املذكرة  اأن  النعيمي  عزة  ال�صيخة  واأو�صحت  اأمينة.  مل�صت�صفى 
تت�صمن تقدمي خ�صومات على خدمات الرعاية ال�صحية التي 
الطبيعي  والعاج  الكلي  وغ�صيل  الطبية  اال�صت�صارات  ت�صمل 
واملخترب واالأ�صعة بن�صبة ت�صل اإىل 50 باملائة ملوظفي موؤ�ص�صة 
ح��م��ي��د ب��ن را���ص��د ال��ن��ع��ي��م��ي اخل��ري��ة وامل��ت��ع��ام��ل��ني م��ع��ه��ا من 

احلاالت االإن�صانية والفئات امل�صتحقة.
واأكدت يف هذا ال�صدد اأن املوؤ�ص�صة تبذل ق�صارى جهدها لتوفر 
الدعم الازم والرعاية ال�صحية املتميزة للم�صتحقني من ذوي 

الدخل املحدود واالأ�صر املتعففة.
اأ���ص��اد ال��ع��م��ري ب��اجل��ه��ود ال��ك��ب��رة ملوؤ�ص�صة حميد  م��ن ج��ان��ب��ه, 
االإن�صانية  االأع���م���ال  جم���ال  يف  اخل��ري��ة  النعيمي  را���ص��د  ب��ن 

لتقدمي  املوؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  �صعادته  عن  معرباً  واخلرية, 
خدمات الرعاية ال�صحية للم�صتحقني.

بزيارة  قامت  ق��د  النعيمي  ع��ب��داهلل  بنت  ع��زة  ال�صيخة  وك��ان��ت 
امل�صت�صفى لاطاع  ادارة  بناًء على دعوة من  م�صت�صفى امينة 
تقدمي  يف  امل�صتقبلية  وروؤي��ت��ه��ا  اال�صراتيجية  خطتها  على 

اخلدمة العاجية املتميزة.
وتفقدت ال�صيخة عزة خال الزيارة االق�صام واملرافق املختلفة, 
واطلعت على ا�صلوب العمل واهم املمار�صات والت�صهيات التي 
اخلدمات,  تقدمي  يف  االداء  و�صرعة  للمر�صى  تقدميها  يتم 
موؤكدة ان م�صت�صفى امينة يعترب منوذجاً م�صرفاً ملا يقدمه من 

دور فعال يف املجتمع.

ليكون مرجعية للموؤ�س�سات واالأفراد يف جمال ال�سبكات االجتماعية وتطوير املحتوى اخلا�س بها

اأكادميية االإعالم اجلديد تطلق تقريرها ال�سنوي االأول ال�سامل للتوا�سل االجتماعي يف ال�سرق االأو�سط لعام 2020

ال���رق���م���ي,  ال���ف�������ص���اء  احل�������ص���ور يف 
االأمثل,  بال�صكل  ق�ص�صهم  وتقدمي 
و�صائل  حم����ت����وى  ����ص���ن���اع���ة  ودع�������م 
املنطقة  يف  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل 
واملعلومات  واالأرق���������ام  ب��امل��ع��ط��ي��ات 
اجلديدة التي تر�صد الواقع, وت�صكل 
ا�صراتيجيات  لبناء  ارت��ك��از  نقطة 
يف  تطبيقها  مي��ك��ن  ف��ع��ال��ة  ت��وا���ص��ل 

املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة.
العام  خ�����ال  ال���ت���غ���ي���رات  وك����ان����ت 
املا�صي, خا�صة ب�صبب اجلائحة, من 
املنطقة  دفعت  التي  امل�صرعات  اأه��م 
لتبني املمار�صات الرقمية على اأو�صع 
نطاق ..كما برز يف امل�صار ذاته تاأثر 
بناء  التوا�صل االجتماعي يف  مواقع 
التوا�صل  ج�صور  وتعزيز  ال�صراكات 
التحتية  ال���ب���ن���ى  ت����ط����ورت  ..وق�������د 
التكنولوجية ب�صكل مت�صارع عاملياً مبا 
يف  الرقمية  االقت�صادات  دور  يدعم 
منو اقت�صاد الدول, وي�صع املنتجات 
من  ع��دد  اأك���رب  متناول  يف  الرقمية 
امل�صتخدمني, وي�صهم يف خلق و�صائل 
ا�صتمرارية  ل�صمان  بديلة  ات�����ص��ال 
واحلياة  والعاج  والتعليم  االأعمال 

واأ�صار التقرير اإىل و�صول   .2020
 67 "�صناب �صات" ملا يقارب  تطبيق 
املنطقة �صهرياً,  مليون م�صتخدم يف 
حتى   38% بلغت  �صنوية  زي���ادة  يف 
اململكة  وح���ل���ت   .2020 اأك���ت���وب���ر 
وم�صر  وال��ع��راق  ال�صعودية  العربية 
م���ن حيث  ����ص���وق���اً   13 اأه�����م  ���ص��م��ن 
"�صناب  تطبيق  يف  امل�صركني  ع��دد 

ت�صات".

- االقت�ساد الرقمي..
اأما على م�صتوى االقت�صاد الرقمي, 
م�صاهمة  اأن  االإح�صائيات  فاأظهرت 
 4% تتجاوز  ال  الرقمي  االقت�صاد 
للمنطقة  القومي  الدخل  ن��اجت  من 
ال��ع��رب��ي��ة ك��ك��ل م���ق���ارن���ًة ب���� 22% 
االقت�صاد  اأن  رغ��م  العاملي,  للمعدل 
ي�صكل جزءاً  اأ���ص��ب��ح  ال��ي��وم  ال��رق��م��ي 
االقت�صاد  م��وارد  من  به  ي�صتهان  ال 
الكلي الأي دولة, واأ�صبح االهتمام به 

من �صرورات املرحلة.
االأ�صباب  م��ن  ع���دداً  التقرير  واأورد 
اأبرزها  عربياً  الن�صبة  هذه  لراجع 
�صعف املحتوى الرقمي العربي الذي 

 2020 ع��ام  انطلقت  التي  اجلديد 
م�صتوى  ع���ل���ى  م���ت���ق���دم  م����وق����ع  يف 
التي  برباجمها  للم�صاهمة  املنطقة 
والتعليم  ال��ت��دري��ب  خ���ي���ارات  ت��وف��ر 
ال���رق���م���ي واالف����را�����ص����ي يف اإع�����داد 
ج��ي��ل ج��دي��د م��ن ���ص��ان��ع��ي املحتوى 
وتاأهيلهم  وامل���ب���ت���ك���ر  االإب�������داع�������ي 
واالإمكانات  وال����ق����درات  ب���امل���ه���ارات 
التي تتيح لهم ابتكار حمتوى رقمي 
متميز يجذب اجلمهور يف منطقتنا, 
ويوفر م�صدر دخل لهوؤالء املبدعني 
من املواد التي ينجزونها مع ربطهم 
املتمر�صني  امل���ح���ت���وى  ���ص��ان��ع��ي  م���ع 
اأ�صحاب  م��ن  وال��ع��امل  املنطقة  م��ن 
اخل���������ربات واحل���������ص����ور وامل���ت���اب���ع���ة 
خرباتهم  م��ن  لا�صتفادة  الوا�صعة 

وجتاربهم".
"تقرير  ميّكن  اأن  "ناأمل  واأ���ص��اف: 
 "2020 ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي يف 
ال�������ص���ادر ع����ن اأك����ادمي����ي����ة االإع������ام 
اجل����دي����د ����ص���ان���ع���ي ال�����ق�����رار وق�����ادة 
احلكومي  القطاعني  يف  املوؤ�ص�صات 
واخل�����ا������س وم���ب���دع���ي امل���ح���ت���وى يف 
املنطقة من اال�صتفادة من خمرجات 

التوا�صل  وت���ط���ب���ي���ق���ات  ال���ت���ق���ن���ي���ة 
االج��ت��م��اع��ي وال��را���ص��ل ال��ف��وري ما 
ال�صركات  اأف�����ص��ل  ق��ائ��م��ة  يف  زال����ت 
ت�����ص��ن��ي��ف��اً م���ن ح��ي��ث ال��ق��ي��م��ة, حيث 
"جوجل" و"وات�صاب"  كٌل من  حّلت 
 10 اأف�صل  قائمة  يف  و"يوتيوب" 
اجلمهور  بح�صب  جت��اري��ة  ع��ام��ات 
وال�صعودية,  االإم������ارات,  م��ن  ك���ٍل  يف 

وم�صر.

- اأرقام..
وبح�صب التقرير, �صجل م�صتخدمو 
و�صائل التوا�صل االجتماعي يف دولة 
يف  اإقليمياً  االأع��ل��ى  املعدل  االإم���ارات 
االجتماعي  التوا�صل  ح�صابات  عدد 
ح�صابات   10 مب����ع����دل  ل����ل����ف����رد, 
مواقع  ع���ل���ى  ال�����واح�����د  ل��ل�����ص��خ�����س 

التوا�صل االجتماعي املختلفة.
العربية  م�صر  ج��م��ه��وري��ة  واح��ت��ل��ت 
والتا�صعة  اإق��ل��ي��م��ي��اً  االأوىل  امل��رت��ب��ة 
ح�صابات  ع�����دد  ح���ي���ث  م����ن  ع���امل���ي���اً 
 44 م��ن  ب��اأك��ر  فيها,  "في�صبوك" 
مليون ح�صاب, وذلك بح�صب االأرقام 
اأكتوبر  ح��ت��ى  ال��ت��ق��ري��ر  يف  امل�صجلة 

حلول  على  باالعتماد  االجتماعية 
رقمية مبتكرة.

- برامج متقدمة..
ويف هذا ال�صدد, اأكد را�صد العو�صي, 
االإعام  الأكادميية  التنفيذي  املدير 
احللول  ت��ب��ن��ي  ت�����ص��ارع  اأن  اجل���دي���د, 
الرقمية واالفرا�صية على م�صتوى 
االأ�صهر  خ��ال  واملوؤ�ص�صات  االأف����راد 
القليلة املا�صية بفعل جائحة كوفيد-
والتعلم  العمل  اأمن���اط  وت��غ��ر   19
يف  كبراً  ارتفاعاً  انعك�س  والتوا�صل 
ا�صتهاك االأفراد يف املنطقة والعامل 
للمحتوى الرقمي وو�صائل التوا�صل 
االجتماع  وت��ط��ب��ي��ق��ات  االج��ت��م��اع��ي 

االفرا�صي والرا�صل الفوري.
�صعوداً  "�صهدنا  ال��ع��و���ص��ي:  وق����ال 
املحتوى  وت��ن��ّوع  ون��وع  ك��م  يف  �صريعاً 
االأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  الرقمي 
والعامل خال الفرة املا�صية ب�صبب 
ت���وج���ه االأف��������راد وامل���وؤ����ص�������ص���ات نحو 
املن�صات الرقمية والعامل االفرا�صي 
كوفيد19-  وب���اء  ت��داع��ي��ات  ب�صبب 
اأك��ادمي��ي��ة االإعام  ..وه���ذا م��ا ي�صع 

%5, رغم التوقعات العاملية  يقارب 
%50 م��ن الفر�س  اأك���ر م��ن  ب���اأن 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة ���ص��ت��ن��ب��ث��ق ب��ح��ل��ول عام 

االقت�صاد الرقمي. من   2022

- موؤثرون..
حجم  ت�صاعف  اإىل  التقرير  واأ���ص��ار 
االإنفاق على الت�صويق عرب املوؤثرين 
 Influencer االإع�����ام�����ي�����ني 
Marketing و�صل اإىل اأكر من 
14 مليار دوالر اأمريكي يف ال�صنتني 
على  بقيت  بينما  ع��امل��ي��اً,  املا�صيتني 
حالها يف املنطقة العربية, مع وجود 
التعاون  اتفاقيات  مثل  ا�صتثناءات 
وال�����ص��راك��ة ب��ني اأك��ادمي��ي��ة االإع����ام 
اجلديد وعدد من املوؤثرين و�صانعي 
املايني يف  يتابعهم  الذين  املحتوى 

املنطقة.

- اأهداف..
وت��ه��دف اأك��ادمي��ي��ة االإع���ام اجلديد 
م���ن اإ�����ص����دار ال��ت��ق��ري��ر ل��و���ص��ع��ه يف 
م��ت��ن��اول امل��وؤ���ص�����ص��ات واالأف������راد على 
لتطوير  اأ�صا�صي  كمرجع  �صواء,  حد 

•• دبي -وام:

اأ���ص��درت اأك��ادمي��ي��ة االإع���ام اجلديد 
نوعه  م��ن  االأول  ال�صامل  تقريرها 
التوا�صل  و���ص��ائ��ل  ا���ص��ت��خ��دام  ح���ول 
االجتماعي يف املنطقة واأبرز املحطات 
يف االإعام االجتماعي يف هذا القطاع 
ت��اأث��راً على  2020 واأك��ره��ا  للعام 
ويعر�س  والعاملية.  العربية  ال�صاحة 
االأكادميية  اأ�صدرته  ال��ذي  التقرير 
ال�صرق  ا�صتخدم  "كيف  عنوان  حتت 
االأو�صط و�صائل التوا�صل االجتماعي 
التي  ال��ت��وج��ّه��ات  2020" الأه���م  يف 
التوا�صل  من�صات  ا�صتخدام  ���ص��ادت 
 2020 ع�����ام  خ�����ال  االج���ت���م���اع���ي 
وال�����ذي ارت���ف���ع ب�����ص��ك��ل ك��ب��ر نتيجة 
التي  الوقائية  ال�صحية  االإج����راءات 
اتخذتها  التي  التدابر  مع  ترافقت 
فرو�س  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة  ال���ع���امل  دول 

كورونا امل�صتجد.

- م�سدر لالأخبار..
ور�����ص����د ال���ت���ق���ري���ر اع���ت���م���اد 79% 
م��ن ال�����ص��ب��اب ال��ع��رب��ي ع��ل��ى من�صات 
املختلفة  االج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ص���ل 
لاطاع على االأخبار اليومية ..كما 
متابعي  يف  ك��ب��رة  زي����ادة  اإىل  اأ����ص���ار 
املوؤثرة  ال�صخ�صيات  اأه���م  م��ن  ع���دد 
بن�صبة  توك"  "تيك  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى 
يف  واأغ�صط�س  ف��رباي��ر  ب��ني   65%

عام 2020.

- لل�سركات..
ا�صتخدام  من����و  ال���ت���ق���ري���ر  ور�����ص����د 
الرا�صل  ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ال�������ص���رك���ات 
الفوري مثل "وات�س اآب" وتطبيقات 
مثل  االف����را�����ص����ي����ة  االج����ت����م����اع����ات 
تطبيقها  م����ع  و"تيمز"  "زووم" 
ُب����ع����د بفعل  ع�����ن  ال���ع���م���ل  خ�����ي�����ارات 
جائحة  فر�صتها  ال��ت��ي  االإج������راءات 

كوفيد19-.

- قيمة..
وبنّي التقرير اأن عامات ال�صركات 

ا�صراتيجيات  لت�صميم  ال��ت��ق��ري��ر 
احلايل  امل��ح��ت��وى  ت��ط��وي��ر  يف  ت�صهم 
و�صائل  م��ن�����ص��ات  ع��ل��ى  وامل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي 
بطريقة  االج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ص���ل 
علمية مبنية على معطيات ومهارات 
م���درو����ص���ة وم���وث���وق���ة م���ن اخل����رباء 

واملخت�صني".

- مراجع..
واع���ت���م���د ال��ت��ق��ري��ر ع��ل��ى اأك�����ر من 
وات���ب���ع  وم�����رج�����ع,  م�������ص���در   200
مكثفة  وت����دق����ي����ق  ب���ح���ث  ع���م���ل���ي���ات 
مثبتة  ا���ص��ت��ق�����ص��اءات  اإىل  ا���ص��ت��ن��دت 
اأهم  اإع��داده نخبة من  ..وعمل على 
والباحثني  االإع���ام���ي���ني  امل��ح��ل��ل��ني 
ال���ع���ام���ة  ال���������ص����ي����ا�����ص����ات  يف جم�������ال 
راأ�صهم  على  وال�����ص��ح��اف��ة,  وال��ف��ن��ون 
ال�صحايف  وال��ب��اح��ث  ال��ربوف��ي�����ص��ور 
املهتم  رادكليف  دام��ي��ان  واالإع��ام��ي 
ب��درا���ص��ات ال�����ص��رق االأو���ص��ط و�صمال 
خريجة  حميد  اأبو  وهديل  اأفريقيا, 
ال�صيا�صية  والعلوم  ال�صحافة  ق�صم 
ب��ر زي���ت يف فل�صطني  م��ن ج��ام��ع��ة 
ال����درا�����ص����ات  وال���ب���اح���ث���ة يف جم�����ال 
االإع����ام����ي����ة وال���ث���ق���اف���ة وال���ه���وي���ة 
الوطنية التي هي مو�صوع اأطروحة 
الدكتوراة التي تعمل عليها حالياً يف 
جامعة اأوريغون يف الواليات املتحدة 

االأمريكية.

- متكني..
اأك��ادمي��ي��ة االإع����ام اجلديد  وت��رك��ز 
املمار�صات  اأف�������ص���ل  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
اجلديد  واجل��ي��ل  امل��ب��دع��ني  لتمكني 
م��ن ���ص��ان��ع��ي امل��ح��ت��وى م�����ص��ت��ن��دًة يف 
دول����ة  روؤي�������ة  اإىل  ن��ه��ج��ه��ا وع��م��ل��ه��ا 
االإم��ارات العربية املتحدة يف متكني 
امل��واه��ب ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��اب��ة وتوطني 
لبناء  امل����ع����ريف  االق���ت�������ص���اد  ف���ر����س 
م�صتقبل م�صتدام قائم على االبتكار 
واالإب��داع, وخلق فر�س عمل جديدة 
من  واعد  جيل  وتاأهيل  وم�صتدامة, 
يف  التكيف  على  ال��ق��ادري��ن  املبدعني 

عامل رقمي يتغر ب�صرعة.

االجتماعي عام 2020 بزيادة 25 % عن عام 2015 التوا�سل  و�سائل  من  االأخبار  ا�ستقوا  العربي  ال�سباب  % من   79 •

موؤثرة على تطبيق »تيك توك« زادت قاعدة متابعيها بن�سبة 65 % بني فرباير واأغ�سط�س يف 2020 • �سخ�سيات 

ا�ستخدام الفرد لو�سائل التوا�سل االجتماعي يف منطقة ال�سرق االأو�سط متو�سط  يوميًا  �ساعة   3.5 •

يف دولة االإمارات لديهم ما معدله 10 ح�سابات على مواقع التوا�سل االجتماعي املختلفة • امل�ستخدمون 

دول العامل من حيث عدد م�ستخدمي »في�سبوك« بـ 44 مليون ح�ساب وتا�سعة  االأو�سط  ال�سرق  دول  اأوىل  • م�سر 

حيث عدد امل�سرتكني يف تطبيق �سناب ت�سات من  �سوقًا   13 اأهم  �سمن  وم�سر  والعراق  • ال�سعودية 

ويوتيوب يف قائمة اأف�سل 10 عالمات جتارية بح�سب اجلمهور يف كٍل من االإمارات, وال�سعودية, وم�سر وات�ساب  و  • جوجل 

�سعود �سريع يف كم ونوع وتنّوع املحتوى الرقمي يف منطقة ال�سرق االأو�سط مع توجه االأفراد واملوؤ�س�سات نحو املن�سات الرقمية ب�سبب تداعيات كوفيد- 19 العو�سي:  • را�سد 

بح�سور نخبة من املتحدثني واخلرباء والطلبة من دول التعاون 

حمدان التعليمية تنظم امللتقى اخلليجي الثاين للموهوبني
••  دبي-الفجر: 

را�صد  ب����ن  ح����م����دان  م���رك���ز  ن���ظ���م 
واالبتكار  ل��ل��م��وه��ب��ة  م��ك��ت��وم  اآل 
للطلبة  ال��ث��اين  اخلليجي  امللتقى 
يوم  افرا�صياً  وذل��ك  امل��وه��وب��ني, 
اأم���������س اخل��م��ي�����س ب���ال���ت���زام���ن مع 
للموهبة  اخلليجي  اليوم  اأن�صطة 
الريادي  ال����دور  الإب����راز  واالإب�����داع 
مل��وؤ���ص�����ص��ة ح���م���دان ب���ن را����ص���د اآل 
املتميز  التعليمي  ل����اأداء  م��ك��ت��وم 
يف جم���ال رع��اي��ة امل��وه��وب��ني على 
وت�صليط  االإق���ل���ي���م���ي  امل�������ص���ت���وى 
املتميزة  االإجن�����ازات  ع��ل��ى  ال�����ص��وء 
امل�صتوى  على  امل��وه��وب��ني  للطلبة 

الطابع  ذات  امل���وه���وب���ني  رع���اي���ة 
يوفر  وك��ذل��ك  وال��ع��امل��ي  االقليمي 
يف  متخ�ص�صة  وخ����ربات  م��ع��ارف 
جماالت حيوية ُتعد ع�صب احلياة 
علوم  مثل  امل�صتقبل  يف  الب�صرية 
الذكاء  وا���ص��ت��خ��دام��ات  ال��ف�����ص��اء 
اال�صطناعي واخلدمات الذكية".

و���ص��ه��د امل��ل��ت��ق��ى ح�����ص��ور ع���دد من 
التعاون  جمل�س  دول  من  الطلبة 
 13 العمرية  الفئة  يف  اخلليجي 
ح�صروا  ح���ي���ث  ع����ام����اً   18 اإىل 
ت�صمنت  ال��ت��ي  امل��ل��ت��ق��ى  ف��ع��ال��ي��ات 
ب������رام������ج ع���ل���م���ي���ة واج���ت���م���اع���ي���ة 
اأتيحت  كما  متنوعة.  وترفيهية 
املبتكرين  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ال���ف���ر����ص���ة 

قال  االف��ت��ت��اح��ي��ة,  كلمته  وخ���ال 
امل���ه���ري, نائب  ال���دك���ت���ور ج���م���ال 
رئ��ي�����س جم��ل�����س االأم����ن����اء االأم����ني 
را�صد  ب��ن  ح��م��دان  ملوؤ�ص�صة  ال��ع��ام 
التعليمي  ل����������اأداء  م���ك���ت���وم  اآل 
بن  حمدان  موؤ�ص�صة  "اإن  املتميز: 
التعليمي  ل��اأداء  مكتوم  اآل  را�صد 
يف  ك����ب����راً  دوراً  ت���ل���ع���ب  امل���ت���م���ي���ز 
الرعاية  �صبل  ك��ل  ت��ق��دمي  �صبيل 
وامل�صاهمة  للموهوبني  واالهتمام 
املنظومة  ورف�������د  ت���اأه���ي���ل���ه���م  يف 
واإبداعاتهم  باأفكارهم  التعليمية 
ويج�صد  العلمية.  املجاالت  كل  يف 
اآل مكتوم  مركز حمدان بن را�صد 
التوجه  ه���ذا  واالإب������داع  للموهبة 

خلف  مركز  اإىل  باالإ�صافة  املريخ, 
الطبية  للمحاكاة  احلبتور  اأحمد 
يف جامعة حممد بن را�صد للطب 
ال�صتك�صاف  ال�����ص��ح��ي��ة  وال���ع���ل���وم 
بيئات امل�صت�صفى الواقعية وخمترب 

املهارات ال�صريرية.
كما �صارك جمموعة من اخلرباء 
ه����م االأ�����ص����ت����اذ اإب����راه����ي����م ف������اروق, 
م�����ص��ت�����ص��ار ال��ت��وا���ص��ل ال��ع��ل��م��ي يف 
واملنظمات  ال�صركات  م��ن  العديد 
اخلبرة  خم��ول,  واإليان  الدولية, 
واملتخ�ص�صة يف  واالإب���داع  الفن  يف 
عادل  و���ص��ارة  احل��ي��وي��ة,  الكيمياء 
الربامج  اإدارة  ق�����ص��م  م��دي��ر  ���ص��و, 
مب��رك��ز حم��م��د ب��ن را���ص��د الإع���داد 

اخلليجي.
كما يتيح امللتقى الفر�صة للطلبة 
حول  واالآراء  االأف�����ك�����ار  ل���ت���ب���ادل 
امل�صرك  االه��ت��م��ام  ذات  الق�صايا 
بينهم وتبادل اخلربات يف جماالت 
مواهبهم �صمن بيئة حمفزة على 
م�صاركة  امللتقى  و�صهد  االإب�����داع. 
وا�صعة من العديد من املتحدثني 
االإمارات  م��ن  والطلبة  واخل���رباء 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ودول 
ال���روؤى واالطاع  تبادل  اأج��ل  من 
العاملية  امل����ن����اه����ج  اأح���������دث  ع���ل���ى 
املوهوبني  الطلبة  لتعزيز  املتبعة 
واالرتقاء بقدراتهم, خا�صة خال 

الوقت الراهن.

ابتكاراتهم  ع��ر���س  وامل��خ��رع��ني 
اأمام احل�صور والتعريف بها, ووفر 
امللتقى كذلك فر�صة للطلبة للقاء 
العديد من اخلرباء وال�صخ�صيات 
ويدفع  ي��ح��ف��زه��م  مم���ا  امل��ل��ه��م��ة, 
كافة  يف  والتميز  لاإبداع  �صغفهم 

املجاالت العلمية.
ن��خ��ب��ة من  امل���ل���ت���ق���ى  و������ص�����ارك يف 
املتخ�ص�صني من مركز حممد بن 
باأحدث  للتعريف  للف�صاء  را���ص��د 
التقنيات بعلوم الف�صاء والوقوف 
لتحديات  احل���ل���ول  اأف�����ص��ل  ع��ل��ى 
ال���ف�������ص���اء احل����ال����ي����ة, وال����وق����وف 
ال��ت��وج��ه��ات اخلا�صة  اأح����دث  ع��ل��ى 
ال�صتك�صاف  االإم�������ارات  مب�����ص��روع 

املبادرات  ال��ع��دي��د م��ن  م��ن خ���ال 
مثل  الهادفة  والفعاليات  املبتكرة 
للطلبة  ال��ث��اين  اخلليجي  امللتقى 

املوهوبني".
وقال املهري خماطباً امل�صاركني: 
"ي�صعدنا احل�صور الرائع للملتقى 
يف ا�صتجابٍة راقيٍة لهذه التظاهرة 
التعليمية اخلليجية والتي تعك�س 
وحر�صكم  لديكم  امل�صوؤولية  روح 
ع���ل���ى ا����ص���ت���م���راره���ا ب���ال���رغ���م من 
ت���داع���ي���ات ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د 19. 
ون�صيد بدور القائمني على تنظيم 
له, ونحن  هذا احلدث ومتكينهم 
يعزز  الن�صاط  ه��ذا  ب���اأن  ثقة  على 
برامج  يف  االن����دم����اج  ف���ر����س  م���ن 

ال�صويدي,  حنان  ودكتورة  القادة, 
مهمة  يف  ال��ف�����ص��اء  رواد  ط��ب��ي��ب��ة 
حمطة  اإىل  االأوىل  االإم�����������ارات 
الف�صاء الدولية واالأ�صتاذ امل�صاعد 
يف طب االأ�صرة ويف جامعة حممد 
بن را�صد للطب والعلوم ال�صحية, 
باملركز  ال���ف���ائ���زة  اجل���ام���ع,  ورمي 
"م�صروعي"  ج����ائ����زة  يف  االأول 

لريادة االأعمال – متكني. 

جامعة دبي تنظم دورة لطلبة الثانوية العامة حول حتفيز الدماغ من اأجل حياة اأف�سل 
•• دبي-الفجر:

م�صوؤوليتها  م���ن  ك��ج��زء  دب����ي  ج��ام��ع��ة  ن��ظ��م��ت 
الثانوية  لطلبة  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
اأج���ل حياة  ال��دم��اغ م��ن  "حتفيز  ال��ع��ام��ة ح���ول 
"زوم"  من�صة  ع��رب  بعد  ع��ن  ح�صرها  اأف�صل" 
ع���دد م��ن امل��ر���ص��دي��ن االأك���ادمي���ي���ني واأك����ر من 
م��دار���س حكومية  م��ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��ا  �صبعني 

وخا�صة.
ال�����دورة وح��ا���ص��ر ف��ي��ه��ا ح��ك��م��ت البعيني  اأع����د   
واالإيجابية يف  ال�صعادة  التنفيذي ملجل�س  املدير 
حممود  �صمر  خالها  النقا�س  واأدارت  اجلامعة 

م�صوؤولة ق�صم قبول الطلبة يف جامعة دبي.
ومت��ح��ورت ال���دورة ح��ول ثاثة حم��اور ت�صاهم 
– الفكر  االإيجابية  "امل�صاعر  الدماغ  يف حتفيز 

النقدي – الغاية ال�صامية".
 و�صرح البعيني اأهمية العمل على حتفيز الدماغ 
االإيجابية  ب���امل���وؤث���رات  ورب��ط��ه  ع��م��ل��ه  وت��ط��وي��ر 

امل�����ص��وؤول��ة ع��ن تفعيل ه��رم��ون��ات ال�����ص��ع��ادة عند 
االن�صان.  واأ�صار اإىل اأن الدماغ بحاجة للن�صاط 
القيام  م��ن  ليتمكن  امل��ن��ظ��م  وال��ف��ك��ري  ال��ب��دين 
التحديات  مواجهة  واأهمها  العديدة  بواجباته 
وحل االأمور العالقة والو�صول اىل نتائج ناجعة.  

والتحلي  الريا�صة  ممار�صة  اأهمية  على  و�صدد 
والتم�صك  وم��ن��ف��ت��ح  اإي��ج��اب��ي  ت��ف��ك��ر  ب��اأ���ص��ل��وب 
ب��غ��اي��ات ���ص��ام��ي��ة جت��ع��ل ح��ي��اة االن�������ص���ان مليئة 
البعيني  واأ���ص��اف  والت�صامح.   واملحبة  بالعطاء 
�صاحبه  م��ار���س  كلما  ويتطور  ينمو  ال��دم��اغ  اأن 

كاأ�صلوب  واملنفتح  واالإي��ج��اب��ي  النقدي  التفكر 
واملهنية.   والعائلية  ال�صخ�صية  حلياته  تفكر 
واأ�صاف اأن تفهم االآخر وجتنب االأحكام امل�صبقة 
بحق االأ�صخا�س واملجتمعات وال�صعوب االأخرى 
يجعل من دماغ االإن�صان دماغا م�صاملا وم�صاحما 
واأكر انفتاحا وتفهما مل�صاعر النا�س ومواقفها 
�صاركت  ق��د  دب��ي  جامعة  وك��ان��ت  ومعتقداتها.  
املتعلقة  االأن�������ص���ط���ة  م���ن  ال���ع���دي���د  يف  م����وؤخ����را 
بامل�صوؤولية املجتمعية و�صارك طلبتها من خال 
العديد  يف  ال��ط��اب��ي  ابت�صامة"  "اإر�صم  ف��ري��ق 
على  تركز  والتي  واملجتمعية  اخلرية  االأعمال 
ان�صاء  منها  املتعرين  وم�صاعدة  اخل��ر  عمل 
بئر يف جمهورية اأندوني�صيا من تربعات الطلبة 
واإط���ع���ام ال��ط��ي��ور واحل��ي��وان��ات وج��م��ع االأم����وال 
الأعمال خرية يف الهند با�صراف الهال االأحمر 
وامل�صاركة يف االحتفال بيوم اليتيم وزياره مركز 
عيدنا"  "عيدكم  وم��ب��ادره  التوحد"  "م�صاعر 

لر�صم الب�صمة علي وجوه االأيتام يف العيد.

مركز اأبوظبي لل�سحة العامة يطلق مبادرة معا لقيادة اآمنة و�سليمة
•• اأبوظبي-وام:

اأطلق مركز اأبوظبي لل�صحة العامة مبادرة "معاً لقيادة 
تعزيز  ع��ل��ى  احل��ر���س  اإط����ار  و�صليمة" وذل���ك يف  اآم��ن��ة 
اإ���ص��اب��ات ال��ط��رق واإدراك�����اً الأهمية الوعي  ال��وق��اي��ة م��ن 
املواطنني  �صامة  على  للحفاظ  االآم��ن��ة  القيادة  ح��ول 

واملقيمني يف اإمارة اأبوظبي.
املتعلقة  الق�صايا  يف  النظر  اإىل  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وتتطلع 
الطرقات  على  االأم���ان  ح��زام  رب��ط  واأه��م��ي��ة  بال�صامة 

ف�صًا عن تعزيز التوعية حول اأهمية القيادة االآمنة.
العامة  لل�صحة  املهمة  الق�صايا  من  االإ�صابات  وتعترب 
اأبوظبي  الإم���ارة  املميتة  االإ���ص��اب��ات  الإح�صائيات  وف��ق��اً 
املميتة  لاإ�صابات  الرئي�صي  ال�صبب  ف��اإن   2019 لعام 
مركز  ق��ام  ..وعليه   57% بن�صبة  الطرق  اإ�صابات  هو 
اأبوظبي لل�صحة العامة بتنفيذ مبادرة توعوية ت�صتهدف 
الوعي  م�صتوى  ب��رف��ع  وذل���ك  االأم���ور  واأول��ي��اء  املجتمع 
ال�صامة  مبعاير  واالل��ت��زام  ال��ق��ي��ادة  عند  بال�صامة 
املعاير  واأحبائهم ومن هذه  انف�صهم  املختلفة حلماية 

 – واالأط��ف��ال  للبالغني  االأم��ان  احزمة  ا�صتخدام  املهمة 
تقليل ال�صرعات وااللتزام بقواعد ال�صر واملرور جتنب 
ال�صواقة عند ال�صعور باالإرهاق والتعب وعدم االن�صغال 
على  اليدين  باإبقاء  وذل��ك  االخ���رى  واالم���ور  بالهاتف 

العجلة والعينني على الطريق طول الوقت.
وقالت اأمل مبارك ما�صي مدير اإدارة �صحة وال�صامة 
املركبات  يف  املتوفرة  االأم��ان  اأحزمة  اإن  واملهنية  البيئة 
م�صممة للكبار ال لل�صغار وعليه يجب ا�صتخدام نظام 
اإ����ص���ايف حل��م��اي��ة ال��ط��ف��ل يف امل��رك��ب��ة وال����ذي يتمثل يف 
ا�صتخدام مقاعد االأمان لاأطفال والتي توفر احلماية 
واملنا�صبة  ال�صحيحة  بالطريقة  ا�صتخدمت  اإذا  الكاملة 

لعمر ووزن ومنو الطفل.
اإ�صابة  ت�صبب  ق��د  للبالغني  احلالية  االأم���ان  "اأحزمة 
الطفل  ق��ب��ل  م��ن  ا���ص��ت��خ��دام��ه  مت  اإذا  وال��ب��ط��ن  للرقبة 
اأحزمة االأم��ان يف مناطق القوى  اأن تثبيت  حيث يجب 
يف اجل�����ص��م وه���ي ال��ك��ت��ف واحل���و����س وال��ورك��ي��ني الأنها 
اأثناء  اأكر قدرة على مقاومة قوى االن��زالق والتقييد 

الت�صادم.
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اأخبـار الإمـارات
موؤ�س�سة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي تنظم رحالت افرتا�سية لدار�سيها

•• راأ�س اخليمة - وام:

براجمها  �صمن  وعلومه  الكرمي  للقراآن  اخليمة  راأ���س  موؤ�ص�صة  نظمت 
واأن�صطتها الرفيهية يف م�صروع التحفيظ امل�صتمر يف دورته ال�24 رحات 
املوؤ�ص�صة  �صعي  اإط��ار  يف  وذل��ك  املتنوعة,  لدار�صيها يف حلقاتها  افرا�صية 

لن�صر ال�صعادة واالإيجابية وتوفر بيئة تعليمية جاذبة للدار�صني.
و�صملت الرحات زيارات افرا�صية لكل من متحف اخليل وق�صر احل�صن 
وحديقة الزهور وحديقة القراآن, للتعرف على املعامل ال�صياحية واالأثرية 
اأحمد  واأك��د  ال��دار���ص��ني.  من  كبرا  وتفاعا  ح�صورا  ولقيت  ال��دول��ة,  يف 
حممد ال�صحي مدير عام موؤ�ص�صة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي وعلومه 
حر�س املوؤ�ص�صة على تنظيم االأن�صطة الرفيهية للدار�صني, ملا فيها من 

بالدور  م�صيداً  معارفهم,  واإث��راء  مواهبهم  وتنمية  لهم  وت�صجيع  حتفيز 
اإجناحها  يف  وم�صاهمتهم  ال��رح��ات,  ه��ذه  على  القائمني  جلميع  الكبر 
يف  واالإيجابية  ال�صعادة  وب��ث  دار�صيها  تعليم  يف  املوؤ�ص�صة  روؤي��ة  لتحقيق 

نفو�صهم.
اأن  اإىل  بعد  عن  التعليم  على  العام  امل�صرف  جم��داد  عبدالرحمن  واأ���ص��ار 
حمفزة  تعليمية  بيئة  لتوفر  واأن�صطتها  براجمها  عرب  ت�صعى  املوؤ�ص�صة 
للدار�صني, لتنميتهم واالرتقاء بهم, ومن هذه االأن�صطة تنظيم الرحات 
االفرا�صية التي توفر لهم اأجواء من الرفيه وال�صعادة, وتزودهم بالقيم 

االإيجابية, مبا يعود نفعه على تنمية حت�صيلهم ومواهبهم.
واأبدى طاب املوؤ�ص�صة �صعادتهم بهذه الرحات االفرا�صية, وحر�صهم 

على اال�صتفادة منها, واعدين مبزيد من العطاء والتفاين.

•• اأبوظبي-وام:

ي��ع��ق��د امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي االحت�����ادي 
االنعقاد  دور  م���ن  ال��ث��ام��ن��ة  ج��ل�����ص��ت��ه 
الت�صريعي  للف�صل  ال��ث��اين  ال���ع���ادي 
ال�صابع ع�صر, يوم الثاثاء 16 مار�س 
باأبوظبي,  امل��ج��ل�����س  م��ق��ر  يف  احل����ايل 
رئي�س  غبا�س  �صقر  م��ع��ايل  برئا�صة 

املجل�س.
قانون  م�������ص���روع  امل��ج��ل�����س  وي��ن��اق�����س 
املقابر  ت��ن��ظ��ي��م  �����ص����اأن  يف  احت��������ادي 
�صيا�صة  ومو�صوع  الدفن,  واإج���راءات 
وزارة الداخلية يف �صاأن الدفاع املدين, 
بال�صوؤون  تتعلق  اأ�صئلة  اأربعة  ويوجه 

االأمنية.
ك��م��ا ي��ن��اق�����س امل��ج��ل�����س م�����ص��روع الرد 
االنعقاد  دور  اف���ت���ت���اح  خ���ط���اب  ع��ل��ى 

العادي الثاين من الف�صل الت�صريعي 
وي��ع��ر���س مو�صوعني  ع�����ص��ر,  ال�����ص��اب��ع 
اللجان للموافقة  عامني واردين من 
وهما  احلكومة  اإىل  ورفعها  عليهما 
الداخلية  وزارة  "�صيا�صة  م��و���ص��وع 
وظاهرة  امل��خ��درات  مكافحة  ���ص��اأن  يف 
" املتبنى م��ن جلنة  ج��ن��وح االأح����داث 
�صوؤون الدفاع والداخلية واخلارجية, 
�صاأن  يف  احلكومة  "�صيا�صة  ومو�صوع 
ال��ك��ه��رب��اء واملاء"  ا���ص��ت��دام��ة خ��دم��ات 
التقنية  �����ص����وؤون  جل��ن��ة  م���ن  امل��ت��ب��ن��ى 

والطاقة والروة املعدنية.
ر�صالتني  ع���ل���ى  امل���ج���ل�������س  وي���ط���ل���ع 
����ص���ادرت���ني ل��ل��ح��ك��وم��ة ب�������ص���اأن طلب 
مو�صوع  م��ن��اق�����ص��ة  ع���ل���ى  امل����واف����ق����ة 
العامة  االإم��������ارات  ���ص��رك��ة  "�صيا�صة 
املوافقة  وط��ل��ب  واخلدمات",  للنقل 

"الت�صدي  م��و���ص��وع  م��ن��اق�����ص��ة  ع��ل��ى 
لاحتيال واالبتزاز االلكروين".

ويف بند الر�صائل الواردة من احلكومة 

ر�صالتني واردتني  املجل�س على  يطلع 
م����ن م����ع����ايل ع���ب���دال���رح���م���ن حممد 
العوي�س وزير ال�صحة ووقاية املجتمع 

وزير الدولة ل�صوؤون املجل�س الوطني 
االحتادي, ب�صاأن قرار جمل�س الوزراء 
مو�صوع  م��ن��اق�����ص��ة  ع��ل��ى  ب���امل���واف���ق���ة 

العمل التطوعي", واملوافقة  "تنظيم 
وزارة  "�صيا�صة  على مناق�صة مو�صوع 
نظام  تطوير  �صاأن  يف  املجتمع  تنمية 

ال�صمان االجتماعي".
ويف بند التقارير ال��واردة من اللجان 
ي��ط��ل��ع امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ت��ق��ري��ر جلنة 
ال�������ص���وؤون ال�����ص��ح��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة حول 
���ص��اأن مو�صوع  امل��ج��ل�����س يف  ت��و���ص��ي��ات 
"�صيا�صة وزارة التغر املناخي والبيئة 
امل�صتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  ب�����ص��اأن 
ل����ل����م����وارد ال�����ص��م��ك��ي��ة واحل���ي���وان���ي���ة 

والزراعية".
على  املجل�س  ي�صادق  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
ال�صاد�صة  اجل��ل�����ص��ت��ني  م�����ص��ب��ط��ت��ي 
االن����ع����ق����اد  دور  م������ن  وال���������ص����اب����ع����ة 
بتاريخ  امل��ع��ق��ودت��ني  ال���ث���اين  ال���ع���ادي 

.  2021/2/16 و   2021/2/9

•• ال�شارقة-الفجر:

لل�صمان  ال�����ص��ارق��ة  ���ص��ن��دوق  اخ��ت��ت��م 
نفذها  التي  العمل  ور�صة  االجتماعي 
متوا�صلة  اأي������ام  ث���اث���ة  م����دى  ع��ل��ى 
الب�صرية  امل����وارد  دائ���رة  م��ع  بالتعاون 
حلكومة  التقاعد  “قانون  وت��ن��اول��ت 
ال�صارقة ” التي ت�صكل امتداداً ملبادرتها 
يف ن�صر التوعوية ب�صاأن تطبيق قانون 

ال�صمان االجتماعي ومواده .
وع����رف ال�����ص��ن��دوق 75 م��وظ��ف��ا من 
حكومة  وه����ي����ئ����ات  دوائ���������ر  خم���ت���ل���ف 
خال  م��ن  التقاعد  بقانون  ال�صارقة 
اأوجه املمار�صات التطبيقية التاأمينية 
ال�صمان  ق���ان���ون  وف����ق  ب��ه��ا  امل���ع���م���ول 
وقادرين  ملمني  ليكونوا  االجتماعي 
القرارات  وف��ق  العمل  مم��ار���ص��ة  على 
وال�������ص���واب���ط وال����ق����درة ع���ل���ى  توعية 
ل����دى ���ص��اح��ب العمل  امل���وؤم���ن ع��ل��ي��ه 
واأهمية  ال���ق���ان���ون  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ���ص��م��ن 

التاأمني االجتماعي.

و�صكلت ور�صة العمل مبحاورها جزءاً 
التي  ال��ع��م��ل  ور�����س  م���ن  �صل�صلة  م���ن 
لل�صمان  ال�����ص��ارق��ة  ���ص��ن��دوق  اأط��ل��ق��ه��ا 
ت��اأ���ص��ي�����ص��ه يف عام  االج���ت���م���اع���ي م��ن��ذ 
واأحكام  مواد  خمتلف  لبيان   2017
وت�صليط  االجتماعي  ال�صمان  قانون 
الواردة  واملميزات  املنافع  على  ال�صوء 

تطبيقه  واإج����راءات  القانون  م��واد  يف 
وه��ي��ئ��ات حكومة  دوائ�����ر  يف خم��ت��ل��ف 
�صبه  اجل�����ه�����ات  ب���ج���ان���ب  ال���������ص����ارق����ة 
احلكومية التابعة لل�صندوق والقطاع 
اخلا�س الذي للحكومة ح�ص�س فيه.

التي  الور�صة  يف  امل�صاركون  وان��خ��رط 
املحا�صر  وقدمها  اأي��ام  ثاثة  امتدت 

ب�صندوق  امل�����ص��ت�����ص��ار  خ��ل��ي��ف��ه  حم��م��د 
واأثروا  االجتماعي  لل�صمان  ال�صارقة 
ال���ن���ق���ا����ص���ات ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة ح���ي���ث قدم 
املحا�صر للم�صاركني عددا من االمثلة 
والنماذج حلاالت متنوعة من �صرائح 
خمتلفة من املوظفني الحت�صاب مدد 
ال��ت��ق��اع��د ومت���ت امل��ن��اق�����ص��ة م��ن خال 

امل�صاركني.
خال  خليفه  حممد  املحا�صر  ورك���ز 
اإب������راز اخلدمات  ع��ل��ى  ال���ور����س  اأي�����ام 
ال�صندوق  عليهم يف  للموؤمن  املقدمة 
من حيث جميع احلاالت وهي العجز 
العمل  واإ����ص���اب���ات  وال����وف����اة  وامل���ر����س 
قانون  اإل����ي����ه  ي���ه���دف  وم�����ا  وغ����ره����ا 
جممله  يف  االج���ت���م���اع���ي  ال�������ص���م���ان 
ال�صيخ  ال�صمو  روؤي��ة �صاحب  لرجمة 
القا�صمي  �صلطان بن حممد  الدكتور 
حاكم  لاحتاد  االأعلى  املجل�س  ع�صو 
ال�صارقة _ حفظه اهلل ورعاه _ من 
احلياة  �صبل  كافة  تاأمني  على  العمل 
ال���ك���رمي���ة ل���ل���م���وؤم���ن ع��ل��ي��ه��م وال�����ذي 
وا�صتقرارهم  اأ���ص��ره��م  ع��ل��ى  ينعك�س 
�صندوق  خ��ال  وم��ن  ال�صارقة  لتكون 
ال���������ص����م����ان االج����ت����م����اع����ي ال����ن����م����وذج 
املواطنني  �صعادة  على  القائم  ال��رائ��د 

وراحتهم.
اأ�����ص����ار ����ص���ع���ادة حم��م��د عبيد  ب������دوره 
�صندوق  ع��ام  مدير  ال�صام�صي  را���ص��د 

ال�����ص��ارق��ة ل��ل�����ص��م��ان االج��ت��م��اع��ي اإىل 
ت�صخر  ع���ل���ى  ال���������ص����ن����دوق  ح����ر�����س 
خ���ربات ك��وادره��ا يف ت��دري��ب موظفي 
ح��ك��وم��ة ال�����ص��ارق��ة ع��ل��ى ف��ه��م تطبيق 
ق��ان��ون ال�����ص��م��ان االج��ت��م��اع��ي والذي 
يعد �صارحا الآليات التقاعد يف حكومة 
ال�صارقة . واأثنى على التعاون الكبر 
بني ال�صندوق ودائرة املوارد الب�صرية 
املوظفني  لتاأهيل  ال�صارقة  يف حكومة 
اأعمال  جوانب  خمتلف  يف  واملوظفات 
وم���ه���ام ال�����ص��ن��دوق وب���ي���ان ال���ق���رارات 
ال�صمان  بقانون  اخلا�صة  وال�صوابط 
االجتماعي  واطاعهم على املمار�صات 
التطبيقية التاأمينية املعمول بها وفق 
ق��ان��ون ال�����ص��م��ان االج��ت��م��اع��ي ليكون 
امل��وظ��ف ق����ادرا ع��ل��ى مم��ار���ص��ة العمل 
وفهمه للمخاطر املهنية واالجتماعية 
التاأمينية  احل��م��اي��ة  ت��ط��ور  وم��راح��ل 
النظام  ي��غ��ط��ي��ه��ا  ال���ت���ي  وامل����خ����اط����ر 
يف  بتطبيقه  ي��ت�����ص��ل  وم���ا  وخ�����ص��ائ��ه��ا 

خمتلف احلاالت .

•• دبي - وام:

واملوا�صات  ال��ط��رق  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
ع��ن اإط���اق االإ����ص���دار اجل��دي��د من 
ور�صد  الهيئة"  م��ع  "اقراأ  تطبيق 
لركاب  ب��ا���س  ن��ول  نقطة  مليوين 
التابعة  ال���ن���ق���ل  و����ص���ائ���ل  خم��ت��ل��ف 
وتد�صني  ال���ق���راءة  �صهر  يف  للهيئة 
النوعية  امل����ب����ادرات  م���ن  جم��م��وع��ة 
موظفي  ثقافة  تعزيز  اإىل  الهادفة 
الهيئة واأ�صرهم وكذلك رواد و�صائل 
خال  م��ن  لها  التابعة  امل��وا���ص��ات 
جانب  اإىل  ال��ق��راءة  على  حتفيزهم 
�صحب ج��وائ��ز الأب����رز امل�����ص��ارك��ني يف 
فعاليات الهيئة بالتعاون مع �صركة 

�صركو ال�صرق االأو�صط.
وياأتي تنظيم الهيئة لتلك املبادرات 
بالتزامن مع احتفاء دولة االإمارات 
يقام  ال��ذي   2021 ال��ق��راءة  ب�صهر 
يف �صهر مار�س من كل عام وينطلق 
حت��ت ���ص��ع��ار »اأ���ص��رت��ي ت���ق���راأ« للعام 
خال  من  الهيئة  وتوؤكد   .2021
 2021 ال��ق��راءة  �صهر  يف  امل�صاركة 
القيادة  توجهات  دعم  حر�صها على 
تر�صيخ  اإىل  ت��دع��و  ال��ت��ي  ال��ر���ص��ي��دة 

ثقافة العلم واملعرفة وتعزيز مفهوم 
القراءة واملطالعة مما ي�صهم يف بناء 
جمتمع واع وم�صلح باملعرفة وهو ما 
يخدم حتقيق الروؤية اال�صراتيجية 

الوطنية للقراءة 2026.
اإدارة  مدير  املحرزي  رو�صة  وقالت 
الت�صويق واالت�صال املوؤ�ص�صي بقطاع 
واملوؤ�ص�صي  االإداري  الدعم  خدمات 
يف الهيئة: "يعترب �صهر القراءة من 
خالها  من  نطمح  التي  املنا�صبات 
ت�صجيع  يف  ج���ه���ودن���ا  ت���اأك���ي���د  اإىل 
واالط���اع  ال���ق���راءة  ع��ل��ى  موظفينا 
وي�صيف �صعار "اأ�صرتي تقراأ" ل�صهر 
اإيجابياً  منحى  ال��ع��ام  ه��ذا  ال��ق��راءة 
م�صاعفة  اإىل  خ��ال��ه  م���ن  ن�����ص��ع��ى 
املعرفة  ث��ق��اف��ة  وت��ع��م��ي��م  اجل���ه���ود 
الهيئة  موظفي  اأ�صر  اإىل  للو�صول 
الهيئة  و���ص��ع��ت  ذل����ك  ج���ان���ب  اإىل 
و�صائل  رواد  ت�صجيع  عاتقها  ع��ل��ى 
املوا�صات العامة على القراءة من 

خال تطبيق "اقراأ مع الهيئة".
الهيئة  "اأطلقت  املحرزي:  واأ�صافت 
اقراأ  تطبيق  من  اجلديد  االإ���ص��دار 
طياته  يف  يحمل  ال���ذي  الهيئة  م��ع 
اإ�صافة اأكر من 600 مادة معرفية 

ن���ول با�س  ن��ق��اط  ن��ظ��ام  اأن  ي��ذك��ر 
ن��ول ه��و عبارة  امل��وج��ود يف بطاقات 
ن��ق��ود ع��ل��ى �صكل نقاط  ع��ن ت��وف��ر 
منها  اال�صتفادة  مل�صتخدميها  تتيح 
النقل  و����ص���ائ���ل  يف  ال��ت��ن��ق��ل  خ����ال 
اجلماعي اأو دفع قيمة م�صرياتهم 
ومتجر  حم����ل  األ������ف   12 ن���ح���و  يف 
جانب  اإىل  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  يف  معتمد 
واحلدائق  االحت����اد  م��ت��ح��ف  دخ����ول 
العامة يف دبي. واأ�صارت املحرزي اإىل 
مبادرة  م�صتمرة يف طرح  الهيئة  اأن 
ال�صاد�س  للعام  القراءة"  "م�صت�صار 
على التوايل التي �صُتعقد افرا�صياً 
مب�����ص��ارك��ة جم��م��وع��ة م���ن موظفي 
املعرفة  ن���ق���ل  اإىل  ���ص��ع��ي��اً  ال��ه��ي��ئ��ة 
القراءة  ع��ل��ى  امل��وظ��ف��ني  وت�����ص��ج��ي��ع 
و�صيت�صمن امللتقى مناق�صة حوارية 
باالإ�صافة  واأهميتها  ال��ق��راءة  ح��ول 
اأحد  قبل  م��ن  تقدميي  ع��ر���س  اإىل 
القراءة"  "م�صت�صار  م���ر����ص���ح���ي 
لت�صليط ال�صوء على اأهم القراءات 
التي قام بها وتختم املبادرة بتكرمي 

اأف�صل امل�صاركني لعام 2020.
الهيئة  "تنظم  امل���ح���رزي:  وق���ال���ت 
ور�����ص����ا اف���را����ص���ي���ة حت����ت ع���ن���وان 

"�صاعدين كي اأقراأ" يتم من خالها 
مب�صاركة  افرا�صية  جل�صات  عقد 
متطوعني من قيادات الهيئة بهدف 
اليتامى  ل��اأط��ف��ال  ال��ق��راءة  تعليم 
التمهيدية  ال��درا���ص��ي��ة  امل���راح���ل  يف 
املحدود  ال���دخ���ل  ذوي  االأُ����ص���ر  م���ن 
بالتن�صيق مع مركز روافد للتطوير 
االأحمر  الهال  وجمعية  والتعليم 
تعزيز  اإىل  �صعيها  الهيئة  ..وت��وؤك��د 
وحتقيق  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  م�����ص��وؤول��ي��ت��ه��ا 
التثقيفية  اجل���وان���ب  يف  ال��ت��ن��م��ي��ة 
املجتمعي  النطاق  على  والتعليمية 
فعالية  ال��ه��ي��ئ��ة  وت��ق��ي��م  باأكمله". 
"طفلي  ع���ن���وان  اف��را���ص��ي��ة حت���ت 
اأبناء  يقراأ" هي عبارة عن م�صاركة 
وطرح  لقراءاتهم  الهيئة  موظفي 
اأف��ك��اره��م االأدب��ي��ة واالإب��داع��ي��ة عرب 
تعزيز  هدفها  وممتعة  �صيقة  حلقة 
من  االأط��ف��ال  لفئة  ال��ق��راءة  مكانة 
عمر 6 اإىل 12 عاماً ..كما �صتعقد 
م��ن قبل  اف��را���ص��ي��ة  الهيئة ور���ص��ة 
مر�صحي مبادرة "م�صت�صار القراءة" 
امل��وظ��ف��ني لكتابة  اأ���ص��ر  ومب�����ص��ارك��ة 
ور����ص���م ق�����ص�����س م���ن وا����ص���ع خيال 
اأط��ف��ال��ه��م وت���ق���ام ه���ذه ال��ور���ص��ة يف 

م�صاركة  ل�صمان  امل�صائية  ال��ف��رة 
املوظفني.  اأ�����ص����ر  م����ن  ع�����دد  اأك������رب 
للم�صاركني  ج��وائ��ز  ت��ق��دمي  و�صيتم 
القراءة  ل�صهر  الهيئة  م��ب��ادرات  يف 
2021 بالتعاون مع �صركة �صركو 
وذلك للمتعاملني االأكر ا�صتخداماً 
الهيئة"  م�����ع  "اأقراأ  ل���ت���ط���ب���ي���ق 
وامل�������ص���ارك���ني يف اأن�����ص��ط��ة ال���ق���راءة 
االجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع  على 
االأطفال  جانب  اإىل  للهيئة  التابعة 
االفرا�صية  ال��ور���س  يف  امل�صاركني 

الداخلية.

باللغة  الكرونية  كتب  من  جديدة 
العربية واالجنليزية وكتب �صوتية 
متنوعة  وم����ق����االت  وف���ي���دي���وه���ات 
وباإمكان مت�صفحي التطبيق حتميل 
جميع املن�صورات ال�صادرة من الهيئة 
م��ث��ل جم��ل��ة امل�����ص��ار وجم��ل��ة �صامة 
..ومتت اإ�صافة رابط الكروين ملنح 
من  العديد  ت�صفح  اإمكانية  القارئ 
ال�صحف واملجات", م�صرة اإىل اأن 
 2 باإجمايل  القراء  �صتكافئ  الهيئة 
وبالتايل  با�س  ن��ول  نقطة  مليون 

جعل القراءة اأكر فائدًة واإثراًء.

املجل�س الوطني االحتادي يعقد جل�سته الثامنة الثالثاء املقبل

�سندوق ال�سارقة لل�سمان االجتماعي يعرف 75 موظفا بقانون التقاعد حلكومة ال�سارقة

طرق دبي تر�سد مليوين نقطة نول بال�س للقراء يف تطبيق اقراأ مع الهيئة

�سفري االإمارات يقدم اأوراق اعتماده اإىل الرئي�س االأوغندي
•• كمباال-وام: 

فخامة  اإىل  اعتماده  اأوراق  ال�صام�صي  عبيد  ح�صن  ع��ب��داهلل  �صعادة  ق��دم 
�صفراً  اأوغ��ن��دا,  جمهورية  رئي�س  مو�صيفيني  كاغوتا  ي��وي��ري  الرئي�س 
فوق العادة ومفو�صاً لدولة االإمارات لدى اأوغندا. ونقل �صعادته حتيات 
"حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل", 
ال�صمو  و�صاحب  اهلل",  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�صيخ حممد بن 
للقوات امل�صلحة اإىل فخامته ومتنياتهم لباده و�صعبه باملزيد من التقدم 
ال�صفر  �صعادة  االأوغندي  الرئي�س  فخامة  حمل  جانبه,  من  واالزده���ار. 
حتياته اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب  ال�صمو  و�صاحب  اهلل",  "حفظه 

و�صاحب  اهلل",  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
املزيد  االإم��ارات حكومة و�صعبا  امل�صلحة, ومتنياته لدولة  االأعلى للقوات 
مهام  يف  التوفيق  ال�صفر  ل�صعادة  فخامته  ومتنى  والنماء.  التطور  من 
املجاالت,  خمتلف  يف  وتعزيزها  الثنائية  ال��ع��اق��ات  تطوير  ويف  عمله, 

موؤكدا ا�صتعداد باده لتقدمي كل الدعم املمكن لت�صهيل مهامه.
واأعرب فخامته عن اإعجابه بالتطور الكبر الذي ت�صهده دولة االإمارات 
امل�صتقبلي بني البلدين عرب  اآفاق جديدة للتعاون  واأب��دى رغبته يف فتح 
ومذكرات  اتفاقيات  وتوقيع  اخل��ربات  وتبادل  املتبادلة  ال��زي��ارات  تن�صيق 

تفاهم وتعاون تدفع بالعاقة اإىل اأعلى امل�صتويات.
اإىل ذلك اأعرب �صعادته عن اعتزازه بتمثيل دولة االإم��ارات لدى اأوغندا, 
�صتى  يف  وتفعيلها  البلدين  بني  الثنائية  العاقات  تعزيز  على  وحر�صه 

املجاالت, مبا ي�صهم يف دعم اأوا�صر ال�صداقة بني البلدين.

ومت خال اللقاء ا�صتعرا�س جماالت التعاون بني دولة االإمارات واأوغندا 
وبحث �صبل تنميتها وتطويرها, مبا يحقق م�صالح وطموحات البلدين 

وال�صعبني ال�صديقني.
واأكد �صعادته حر�س قيادة الباد الر�صيدة على تطوير العاقات مع دول 
القارة االأفريقية ب�صفة عامة وجمهورية اأوغندا ب�صفة خا�صة ..موؤكدا 
2020 دبي تعد فر�صة عظيمة  اإك�صبو  اأن م�صاركة االأمم االأفريقية يف 
ل��ل��ق��ارة, وق��درات��ه��ا على ق��ي��ادة النمو  ال��ت��اري��خ الغني واحل��ي��وي  الإظ��ه��ار 
االقت�صادي العاملي عقب جائحة كوفيد19-. واأ�صار �صعادته خال اللقاء 
اإىل اأن دولة االإمارات ت�صعى منذ تاأ�صي�صها قبل 50 عاماً, الإقامة عاقات 
قوة  وتنعك�س  االأفريقية,  ال��دول  مع  اقت�صادي  وتعاون  وطيدة  �صيا�صية 
االأفريقية من خال  والقارة  االإم���ارات  دول��ة  التي جتمع بني  العاقات 
واأمن  ازدهار  لتعزيز  الدولة  بها  التي تقوم  التنمية  ال�صراكات وم�صاريع 

القارة.

•• اأبوظبي-وام:

ن��ظ��م��ت ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن زاي����د ل��ل��ع��ل��وم االإن�����ص��ان��ي��ة حما�صرة 
ب��ع��ن��وان )اإ�����ص����اءات يف اإ����ص���راء ال��ن��ب��ي وم��ع��راج��ه( وذل����ك �صمن  
مبادرات اجلامعة التي تهدف خلدمة املجتمع بجميع �صرائحه. 
اجلامعة  من�صات  جميع  على  عر�صها  مت  التي  املحا�صرة  وق��دم 
االإلكرونية حممد العزيزي رئي�س ق�صم املكتبة وم�صادر التعلم 
االإ�صراء  ذك��رى  اأب��ع��اد  على  ال�صوء  خالها  و�صلط  اجلامعة  يف 
الراث  على  وانعكا�صها  ال�صامية  وقّيمها  االإن�صانية  وامل��ع��راج 

العربي واالإ�صامي.

باحلديث  العزيزي  ا�صتهلها  ع��دي��دة  حم��اور  احللقة  وت�صمنت 
املف�صل عن تفا�صيل ذكرى ليلة االإ�صراء واملعراج ومعانيها و�صرح 
دالالت��ه��ا االإن�����ص��ان��ي��ة. كما حت��دث ع��ن اأه���م االإ���ص��ق��اط��ات االأدبية 
اأعمالهم  اأه��م  ال��ع��امل  اأدب���اء  ا�صتلهم منها  وال��ت��ي  احل��ادث��ة  لهذه 
االأدبية وال�صعرية على امل�صتوى العاملي. وعر�صت احللقة الكتب 
وامل��وؤل��ف��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ت��اأث��رت ب��ه��ذه ال��ذك��رى العظيمة عرب 
التاريخ بو�صفها مرجعا علميا واأدبيا للح�صارة االإن�صانية ولي�س 
العربية االإ�صامية فح�صب. وتاأتي هذه املحا�صرة �صمن مبادرات 
اجلامعة الثقافية التي تهدف اإىل خدمة املجتمع بجميع �صرائحه 

والتعريف باإرث احل�صارة العربية االإ�صامية الغني.

جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�سانية حتتفي بذكرى االإ�سراء واملعراج

 

بادرتني فتاة �صغرة ال تتجاوز الع�صر �صنوات من عمرها, ب�صوؤال عن 
ابت�صمت  ثم  للمفاجاأة  قليا  ارتبكت  احلقيقة  يف  ومفهومها  ال�صعادة 
واخربتها باأن ال�صعادة ن�صبية بني �صخ�س واأخر, لكن العامل امل�صرك 
هو وجود املال, رمقتني بطرف عينها وكاأن اجابتي خطاأ, واأين ف�صلت 
اأن  يقول  ال�صعراوي  متويل  حممد  ال�صيخ  �صمعت  قالت  االختبار,  يف 
اأب��واب كثرة لل�صعادة ال ميكن  اأب��دا, واأن هناك  ال�صعادة ال حتتاج ملال 

للمال حتقيقها.
اأنني رج��ل كبر, قلت رمب��ا لي�س  واأف��ر���س راأي مبا  ارد  ك��ان �صروري 
ال  واأن��ا  ق�صة  اأو  مقال  مثا  اكتب  فكيف  لل�صعادة,  الكايف  امل��ال  معك 
اأملك الكفاف لنف�صي واأ�صرتي وكيف ا�صعد بنتي واأهلي واأنا ال اأملك 
املال, كان وا�صح على ماحمها اأنها �صجرت مني والمت نف�صها اأنها 
�صعادتها  قمة  يف  اأن��ه��ا  مو�صحة  هاجمتني,  ح��اد  وب�صوت  ح��اورت��ن��ي, 
باللعب م��ع وال��ده��ا واجل��ل��و���س م��ع وال��دت��ه��ا وي��ده��ا ال�����ص��غ��رة حني 
اأو  معهما  �صيلفي  وتت�صور  املثلجات  وتاأكل  ابيها  يد  ح�صن  يف  ترقد 
مع اخواتها, كانت تتحدث ويف عينيها ملعة, كاأنها تتحدث عند �صعادة 
فقدتها اأو ق�صة تريد اأن تعي�صها, اأو هكذا و�صلني اإح�صا�صها املت�صارب 

وحدتها يف الكام.
اأوالد  لديك  هل  تقول  بها  واإذا  ال���راأي,  واأوافقها  قليا  اأت��راج��ع  قلت 
قلت نعم قالت ا�صريتهم باملال قلت ال قالت وهل اأنت �صعيد بهم قلت 
نعم قالت اإذا ال�صعادة لي�صت باملال فقط, املال عامل م�صاعد لكن لي�س 
اقنعتني  باالنت�صار وانها  كل �صيء, قلت نعم كامك �صحيح, �صعرت 
اأخ��رى بعد فرة �صمت قليلة ما  اأفكارب, و�صاألتني مرة  وغ��رت من 
اأرادت  اأنها  اأجيب قالتهم فهمت  اأن  اأرك��ان االإ�صام اخلم�س وقبل  هى 
اأال يكون اختبار اأف�صل فيه اأمامها وت�صبب يل اإحراج اأو رمبا مل تعرف 
ا�صتطاع,  مل��ن  اأن احل��ج  االأرب��ع��ة مب��ا  االأرك����ان  اأن  دي��ان��ت��ي. و�صحت يل 
ال�صهادتني  تنطق  الت�صهد  يف  اأنها  يل  و�صرحت  �صاتها  يف  متار�صهم 
وت�صوم فا تاأكل وال ت�صرب وتزكي بوقتها وبدنها وال�صاة متار�صها 
ا�صا�صا, ابت�صمت لها فلمعت عينيها وقامت لتن�صم الأمها التى خرجت 
اأن  وقبل  وت�صر  امها  يد  ح�صن  يف  يدها  وتد�س  الطبيب  عيادة  من 
تختفي عن نظري التفتت للخلف وابت�صمت يل ابت�صامة �صعرت فيها 
لي�صبق  بقدم  تقفز  وهى  اراقبها  كنت  قبل,  من  بها  ا�صعر  مل  ب�صعادة 
اأ�صمي الأدخ��ل للطبيب وانتبهت عندما  النداء على  اأ�صمع  االآخ��ر ومل 

وجدتني ادعو لها بال�صر والعلم الوفر وال�صعادة الدائمة.
اأ�سامة عبد املق�سود 

علمتني ال�سعادة 

حكايات على 
مائدة الع�ساء

ف��������ق��������د امل�����������دع�����������و/ج�����������ويف 
الفلبني   , ل��ي��م��ب��و  ت��ي�����ص��ورو 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)P2717263B( - يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�صفارة 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
مانك  امل����دع����و/حم����م����د  ف���ق���د 
ب�����ن�����غ�����ادي�����������س     , ي�������و��������ص�������ف 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج������واز ����ص���ف���ره رقم 
يرجى   )0300622BX(
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����ر  مم�����ن 
ب��ال�����ص��ف��ارة ال��ب��ن��غ��ادي�����ص��ي��ة او 

اقرب مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو/ مي�صوناث موندول 
�صونتو�س موندول , بنغادي�س   
اجل��ن�����ص��ي��ة ج������واز ����ص���ف���ره رقم 
يرجى   )0945992BE(
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����ر  مم�����ن 
ب��ال�����ص��ف��ارة ال��ب��ن��غ��ادي�����ص��ي��ة او 

اقرب مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و/ اب��راه��ي��م خليل 
ب����ن����غ����ادي���������س     , ع������ب������دال������رب 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج������واز ����ص���ف���ره رقم 
يرجى   )0336339BX(
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����ر  مم�����ن 
ب��ال�����ص��ف��ارة ال��ب��ن��غ��ادي�����ص��ي��ة او 

اقرب مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
انذار عديل  - رقم املحرر 2021/1/22500 

  املنذر / ابراهيم عبدالرحمن يو�صف �صليمان - فل�صطيني اجلن�صية
  عنوانه : دبي / هاتف رقم : 0508895895  - املنذر اليها : هاالندره حميه - لبنانية اجل�صية 

   وتعلن على مكتب املحامي / املحامي االأول لا�صت�صارات القانونية / دبي/ راأ�س اخلور/ بناية املهري/ الطابق 
االأول / مكتب رقم 110/ هاتف رقم 045766353 , 0503060592 

املو�صوع / اإنذار عديل
من  باالإقرا�س  اليها  املنذر  قامت  الغزال  مركز  بجانب  دبي  مبدينة  )فيديو(  م�صور  اتفاق  ومبوجب   2020/11/29 بتاريخ   -1

املنذر مبلغ وقدره )146000( درهم وذلك مقابل ت�صليمه �صاعة يد ماركة )BOVET( على �صبيل االأمانة. 
يف  الت�صرف  للمنذر  يحق  املبلغ  برد  اليها  املنذر  تقوم  مل  اذا  اأنه  اليها  واملنذر  املنذر  بني  احلا�صل  االتفاق  ومبوجب  اأنه  وحيث   -2

ال�صاعة وعر�صها للبيع. 
قانوين  مربر  دون  رف�صت  اأنها  اإال  �صدها  املنذر  من  القر�س  قيمة  املبلغ  حت�صيل  الودية  الطرق  بكافة  حاول  قد  املنذر  كان  3-وملا 
, واإال  146000 درهم  ان��ذار املنذر �صدها بهذا االإن��ذار لتكليفها بالوفاء مببلغ وق��دره  اإىل  اأو م�صوغ قانوين. االأم��ر الذي حدا املنذر 

�صيعر�س ال�صاعة حمل االأمانة للبيع .
تقوم املنذر اليها برد املبلغ املر�صد بذمتها ومل تقوم با�صتام ال�صاعة املودعة على �صبيل االأمانة بحوزة  تاريخه مل  اأنه وحتى  4. وحيث 

املنذر دون وجه حق او �صند قانوين بالرغم من املطالبات الودية املتكررة .
5. توا�صل املنذر مع املنذر اليها عن طريق الر�صائل الن�صية عرب تطبيق )وات�صاب( عدة مرات كي تقوم بت�صليمه املبلغ املر�صد بذمتها اال 

انها مل ترد على الر�صائل واالدهى واالأمر رف�صت الرد على ات�صاالته الهاتفية املتكررة واغلقت هاتفها النقال .
املنذر اليها فوتت على املنذر ارباح كان �صيجنيها حال التزمت مبا مت االتفاق عليه . اأن  وحيث   .6

ال�صرر جراء ما قامت به املنذر اليها. ا�صد  مت�صرر  املنذر  اأن  وحيث   .7
 8. وحيث اأن املنذر يتخذ االجراءات القانونية املتبعة ح�صب قانون االجراءات املدنية وفقا ملا ن�صت عليه املادة رقم 144 ل�صنة 1992 

والتي تن�س على:
يف ميعاد خم�صة اأيام على االأقل ثم ي�صت�صدر اأمرا باالأداء من قا�صي املحكمة التي يقع يف  بالوفاء  اأوال  املدين  يكلف  اأن  الدائن  على   .9
دائرتها موطن املدين وال يجوز اأن يكون احلق ال�وارد يف التكليف بالوف�اء اأقل من املطلوب يف عري�صة ا�صت�ص�دار االأمر باالأداء ويكفي يف 

التكليف بالوفاء اأن يح�صل بكتاب م�صجل مع علم الو�صول”.
لذلك , ينذر املنذر / املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره 146000 درهم - مائة و�صتة واربعون الف درهم قيمة القر�س حمل االإنذار 
وينذرها با�صتام �صاعتها وذلك مبوعد اأق�صاه خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتامها هذا االإنذار واال �صي�صطر املنذر اإىل بيع ال�صاعة اإىل اتخاذ 
كافة االجراءات الق�صائية والقانونية للمطالبة باملبلغ وا�صت�صدار اأمر االأداء مع التعوي�س اجلابر للعطل وال�صرر مع حتميل املنذر اليها 

بكافة الر�صوم وم�صاريف التقا�صي والفائدة القانونية واأتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

اهلل  امل�����دع�����و/ن�����ع�����م�����ت  ف�����ق�����د 
ب���ن���غ���ادي�������س     , اهلل  اح���������ص����ن 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج������واز ����ص���ف���ره رقم 
يرجى   )0241249BC(
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����ر  مم�����ن 
ب��ال�����ص��ف��ارة ال��ب��ن��غ��ادي�����ص��ي��ة او 

اقرب مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
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العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 

اإع����������الن
لزينة  كينج  ال�ص�����ادة/رويال  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�صيارات  رخ�صة رقم:2758936 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد عبداهلل مبارك م�صهد الدرعي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف احمد حممد �صامل حممد احلارثي
دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعان 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة تران�س

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1083170 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة خالد حممد �صيف نا�صر اخلرو�صى %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف ح�صن عبداهلل ال�صيدح�صن الها�صمي
دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعان 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 

اإع����������الن
الأعمال  االف�صر  ال�ص�����ادة/نور  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الزجاج و االملنيوم ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2914642 

 تعديل ن�صب ال�صركاء /
نور االف�صر م�صود عبداملالك من 44 % اإىل %49

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة عبداهلل �صامل را�صد �صاهني املن�صورى %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف عبداهلل �صامل را�صد �صاهني املن�صوري

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد من�صور عامل ابو القا�صيم
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان 
الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

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

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/انرلينك لا�صت�صارات 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�صفريات رخ�صة رقم:2899010 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة نا�صر �صعيد عبداهلل بن اغليطه املهري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد مب�صر ب�صور
دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعان 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مرطبات كويك فري�س 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م   رخ�صة رقم:1199800 
تعديل ن�صب ال�صركاء

خليل حممد ا�صماعيل ابراهيم من 25% اىل %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد ا�صف ندمي بن ظهور احمد راجا
دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعان 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

نوي�صر لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم:CN 1011730 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/م�صبغة 

ماج�صتك - فرع
رخ�صة رقم:CN 1040590-1 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/رماح  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العرب للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم:CN 2914442 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/ بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�صيليربي�صنز انرتينمنت
رخ�صة رقم:CN 1439251 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/كلرز  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بوتيك للماب�س اجلاهزة فرع 3
رخ�صة رقم:CN 2885419 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/اتقان  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمحا�صبه
رخ�صة رقم:CN 2717081 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/دراكون 

للماب�س الريا�صية
رخ�صة رقم:CN 2840326 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/ايزي  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ويه لل�صفر فرع 1 ذ.م.م
رخ�صة رقم:CN 2242562-1 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

دوالر التجارية
رخ�صة رقم:CN 1052187 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 

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

اال�صم التجاري:مطعم مراكل جريل ذ.م.م
احمد  ال�صيد  مبنى   -  0.36 م  املالك/امل�صفح  ال�صركة:وحدة  عنوان 

حممد رفيع حممد �صعيد الرفيع واخرين
CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 2668122 

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

قانوين  كم�صفي   , احل�صابات  لتدقيق  دلتا  ال�صادة/مكتب  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/3/10  لل�صركة 
العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105004504 

تاريخ التعديل:2021/03/10
امل�صفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ادي�س اجننرجن للمقاوالت العامة ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1185345 
تعديل اإ�صم جتاري من/ ادي�س اجننرجن للمقاوالت العامة ذ.م.م

ADIS ENGINEERING GENERAL CONTRACTING L.L.C
اإىل / ادي�س خلدمات و توريد حقول النفط ذ.م.م

ADIS OILFIELD SUPPLY AND SERVICES L.L.C
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة جتارة امل�صخات واملحركات وال�صمامات ولوازمها - باجلملة  4659103
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة جتارة معدات ومكائن الور�س وقطع غيارها - باجلملة  4659201

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة ا�صتراد  4610008
 تعديل ن�صاط / حذف مقاوالت م�صاريع املبانى بانواعها  4100002

 تعديل ن�صاط / حذف املقاوالت الكهربائية  4220904
تعديل ن�صاط / حذف املقاوالت امليكانيكية  4220903

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/جمموعة زي الدارة ال�صركات

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1310893 
تعديل اإ�صم جتاري من/ جمموعة زي الدارة ال�صركات

ZEE GROUP FOR MANAGEMENT OF COMPANIES

اإىل/ زي لتاأ�صي�س البنية التحتية للحا�صب االآيل
ZEE COMPUTER INFRASTRUCTURE ESTABLISHMENT

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة ان�صاء وتاأ�صي�س و�صيانة البنية التحتية للحا�صب االآيل  4321004
 تعديل ن�صاط / حذف خدمات اإدارة ال�صركات واملوؤ�ص�صات اخلا�صة  7010009

التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

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

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مدر�صة كرانلي ابوظبي

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1932074 
تعديل مدير / اإ�صافة جا�صم �صالح جا�صم احمد بو�صيبع

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة الدار للتعليم - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
 ALDAR EDUCATION - Sole Proprietorship L.L.C.

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف تي دي اي �صي للتعليم - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
TDIC EDUCATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ مدر�صة كرانلي ابوظبي

CRANLEIGH SCHOOL ABU DHABI
اإىل / مدر�صة كرانلي اأبوظبي - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

  CRANLEIGH SCHOOL ABU DHABI -SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/جمموعة اأبناء بن حرمل 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�صة رقم:1123600 
تعديل اإ�صم جتاري من/ جمموعة اأبناء بن حرمل ذ.م.م

BIN HARMAL SONS GROUP L.L.C

اإىل / بي ات�س ا�س ذ.م.م
  BHS L.L.C

تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات تاأجر واإدارة العقارات اخلا�صة  6820011
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان 
الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

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

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/حمطة �صبيد تامي لغ�صيل 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�صيارات رخ�صة رقم:2779546 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة يو�صف �صليم فروان %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�صافة خليل على ح�صن على املرزوقى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل احمد ال�صمادى

تعديل وكيل خدمات / حذف زيد مبارك �صامل على املنهاىل

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 

االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان 

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• العني - الفجر

املوؤ�ص�صات  مع  التعاون  برنامج  �صمن 
ا�صت�صاف جمل�س  واملعرفية  الثقافية 
�صما حممد للفكر واملعرفة وبالتعاون 
مع نادي كلمة للقراءة اإحدى م�صاريع 
اأ.د.  اأب��وظ��ب��ي ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة  م��رك��ز 
والكاتب  االأك��ادمي��ي  احل��ال��ول  مو�صى 
دارت  ق���رائ���ي���ة  ن������دوة  يف  وامل�����رج�����م 
لدولة  العمراين  الدليل  كتاب  ح��ول 
للكاتبني  املتحدة   العربية  االإم���ارات 
ِهنْدرِك بُولِيه وجان دميوغ تزامنا مع 
العربي  الوطني واليوم  القراءة  �صهر 

للمكتبات .
�صما  د.  ال�����ص��ي��خ��ة  ال����ن����دوة  وب�������داأت   
نهيان  اآل  خ���ال���د  ب����ن  حم���م���د  ب���ن���ت 
مو�صى  بالدكتور  اأرح���ب   : فيها  ج��اء 
الدليل  ك����ت����اب  م����رج����م  احل�����ال�����ول 
ل��دول��ة االإم�����ارات العربية  ال��ع��م��راين 

امل��ت��ح��دة وال�����ذي ن��ق�����ص��ي م��ع��ه اليوم 
واإن�����ص��ان��ي��ة مراوحة  م��ع��رف��ي��ة  رح��ل��ة 
وتطلعاتنا  واحلا�صر  املا�صي  بني  ما 
االإمارات  ال��غ��ايل  لوطننا  للم�صتقبل 
متعمقة  ن��ظ��رة  الكتاب  لنا  ق��دم  فقد 
ال��ع��م��راين يف دول���ة االإم���ارات  للنمط 
خمتلفة  اأزم��ن��ة  بني  املتحدة  العربية 
ل��ل��دك��ت��ور علي  ال�صكر  ق��دم��ت  ك��م��ا    .
للغة  اأبوظبي  مركز  رئي�س  متيم  بن 
يف  املجل�س  م��ع  تعاونه  على  العربية 
االإماراتية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  احل��ي��اة  اإث�����راء 
العربية  باللغة  امل�صتمر  واه��ت��م��ام��ه 
حمدان  �صعيد  لل�صيد  ال�صكر  و  االأم 
مدير نادي كلمة للقراءة على جهوده 
العربية  وال��ل��غ��ة  ال��ث��ق��اف��ة  خ��دم��ة  يف 

الناب�صة بعاقتها باالإن�صان واملكان.
لي�س جمرد  ال��ي��وم  كتاب  اأن  واأ���ص��ارت 
تلك  ت�صتعيد  رح��ل��ة  ب��ل  ُي���ق���راأ  ك��ت��اب 
�صاكنة  كانت  التي  القدمية  اللحظات 

احلنني  دفء  ل��ه��ا  ف��ع��اد  ال���ذاك���رة  يف 
ربطتنا  ال��ت��ي  ال��ذك��ري��ات  فا�صتفاقت 

وطننا  يف  االأم�����اك�����ن  م����ن  ب���ال���ك���ث���ر 
االإمارات

واأ����ص���اف���ت يف ال���ب���دء خ��ل��ق��ت االأر�����س 
وكائنات  وجغرافيا  ت�صاري�س  جم��رد 

�صوى  باملكان  يربطها  ال  فيها  تعي�س 
االإن�صان  ال��وج��ود ح��ت��ى ج���اء  ج��ربي��ة 

باملكان  تربطه  التي  العاقة  ف��ب��داأت 
حرية  اإىل  اجل���ربي���ة  م���ن  ت��ت��خ��ل�����س 
طبيعة  م����ع  وال���ت���ع���ام���ل  االخ����ت����ي����ار 
اجلليد  يف  االإن�����ص��ان  فعا�س  االأم��اك��ن 
ويف ال�صحراء ويف الغابات فهو الكائن 
االأجواء  كل  يف  يعي�س  ال��ذي  الوحيد 
حول االأر�س والعقل هو اأداة االإن�صان 
يف ت��ط��وي��ع ال��ع��اق��ة م���ا ب��ي��ن��ه وبني 
اأينما  ك��ل االأم��اك��ن ليخلق ل��ه وج���ودا 

ارحتل
واختتمت كلمتها ب�صوؤاال جاء فيه 

واالإن�صان  االأر������س  ب��ني  ال��ع��اق��ة  اإن 
الت�صاق  ع����اق����ة  ه�����ي  االإم�������ارات�������ي 
التي  ال�صحراوية  والبيئة  ب��ال��رم��ال 
ت��راك��م��ت فيها خ��ربات��ه وا���ص��ت��ق��رت يف 
ل��ك��ن يف احل�صارة  اجل��م��ع��ي  ���ص��م��ره 
احلديثة اأ�صبح للمباين العالية دورها 
العمران  �صكل  حت��دي��د  يف  الرئي�صي 
فهل يتنا�صب هذا مع تكويننا اخلا�س 

املباين  يف  ن��ع��ي�����س  اأن  ك���اإم���ارات���ي���ني 
االلت�صاق  ف��ك��رة  ع��ن  بعيدا  املرتفعة 
باالأر�س كالت�صاق الطفل باأمه؟  وهل 
ال�صخ�صية  هذا قد يغر من مامح 

االإماراتية على املدى البعيد؟
ال��دك��ت��ور مو�صى احلالول  ق��دم   وق��د 
ملخ�صا ملا جاء يف الكتاب فقال �صدين 
ما يف الكتاب من �صرد مبدع حل�صارة 
اأن تكون مرجعا ومثاال على  ت�صتحق 

م�صرة ق�صرة وعمل جبار.
واأ�صاف اإن الطفرة املعمارية املفرطة 
اإىل  بالن�صبة  اأه��م��ي��ًة  ت��ق��ل  ال  دب���ي  يف 
العمارة  ث��ق��اف��ة  االإم������ارات ع��ن  دول����ة 
التي  املتعة  واأن  اأبوظبي  يف  الفاخرة 
البناء  تقاليد  ا�صتك�صاف  م��ن  ِنلناها 
تقل  ال  الع�صرية  وامل�صاهد  القدمية 
رحاتنا  م��ن  ِنلناها  ال��ت��ي  املتعة  ع��ن 
ال�صاحرة  الطبيعية  ال��ف�����ص��اءات  اإىل 

املتنّوعة يف هذا البلد.

بح�سور �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

الدليل العمراين لدولة االإمارات العربية املتحدة يف جمل�س �سما حممد للفكر واملعرفة

حمدان بن زايد: رخ�سة ت�سغيل املحطة الثانية يف براكة اإجناز جديد ومهم للربنامج النووي ال�سلمي االإماراتي
•• اأبوظبي - وام:

اأكد �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة, اأن 
النجاحات املتوا�صلة واالإجنازات الكبرة التي حتققها دولة االإمارات على �صعيد 
�صاحب  من  امل�صتمرة  التوجيهات  بف�صل  تاأتي  ال�صلمية  النووية  الطاقة  قطاع 
اهلل" و�صاحب  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
الوزراء حاكم دبي, "رعاه اهلل", ودعم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة.

القادمة  �صنة  اخلم�صني  نحو  واثقة  بخطى  مت�صي  ال��دول��ة  اأن  �صموه  اأك��د  كما 
الرامية  امل�صاريع الكربى  الرائدة من خال تنفيذ  التنموية  وتعزيز م�صرتها 
لتنويع وتاأمني م�صادر الطاقة, وزيادة م�صاهمة الطاقة ال�صديقة للبيئة يف دعم 

النمو االقت�صادي واالجتماعي.
جاء ذلك يف ت�صريح ل�صموه مبنا�صبة اإعان الهيئة االحتادية للرقابة النووية 
عن اإ�صدار رخ�صة ت�صغيل املحطة الثانية من حمطات براكة للطاقة النووية يف 

منطقة الظفرة باإمارة اأبوظبي.
وقال �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان: "اإن �صدور رخ�صة ت�صغيل املحطة 
االإم��ارات ما�صية على  اأن دولة  ُيعد نقلة نوعية جديدة تثبت  الثانية يف براكة 

الوطني  اقت�صادها  اأدوات  تطوير  نحو  دربها  وت�صق  امل�صتدامة  التنمية  طريق 
والتنمية  البناء  م�صوؤولية  لتويل  كافة  االأدوات  امتلكوا  الذين  اأبنائها  بعزمية 
لروؤية  الدولة وحتقيقاً  ب��ارزًة يف م�صرة  االإع��ان حمطًة  كما ميثل  باأنف�صهم, 
براكة  حمطات  يف  الت�صغيل  ُرخ�س  ثاين  �صدور  يعترب  حيث  الر�صيدة,  القيادة 
ملراحل  املا�صية  ال�صنوات  مدى  على  املبذولة  اجلهود  ُيتّوج  ا�صراتيجيا  اإجن��ازاً 

تطوير الربنامج النووي ال�صلمي االإماراتي".
اأهم  م��ن  واح���داً  االإم���ارات���ي  ال�صلمي  ال��ن��ووي  ال��ربن��ام��ج  "ُيعد  �صموه:  واأ���ص��اف 
للبيئة  ال�صديقة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  االإم�����ارات يف  دول���ة  ال��ت��ي حتققها  االإجن�����ازات 
وتعزيز  ال��دول��ة  يف  الطاقة  ا�صتدامة  تعزيز  يف  وح��ي��وي  مهم  دور  ل��ه  و�صيكون 

مكانتها على امل�صتويني االإقليمي والدويل, حيث مت تطوير الربنامج وفق اأعلى 
واأرقى ال�صروط واملمار�صات الدولية بهدف تنويع م�صادر الطاقة ودعم حتقيق 
اأهداف ا�صراتيجية االإمارات للطاقة 2050, وتوفر ما ي�صل اإىل 25 باملائة 
من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية عند ت�صغيل جميع حمطات براكة 
االأربع". واأ�صاد �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان بجهود الهيئة االحتادية 
لها,  التابعة  وال�صركات  النووية  للطاقة  االإم���ارات  وموؤ�ص�صة  النووية,  للرقابة 
والكفاءات الوطنية التي متتلك كافة االإمكانات واملهارات الازمة للعمل يف هذا 
القطاع وفق اأعلى معاير ال�صامة العاملية, وذلك لتوفر طاقة اآمنة وموثوقة 

و�صديقة للبيئة و�صمان م�صتقبل اأكر ا�صتدامة.

•• الفجرية - وام:

ن��ظ��م امل��ك��ت��ب االإع���ام���ي حل��ك��وم��ة ال��ف��ج��رة ور���ص��ة ت��دري��ب��ي��ة بعنوان 
طريق  عن  االجتماعي",  التوا�صل  من�صات  على  احلكومي  "التواجد 
تقنية االت�صال "زووم", ومب�صاركة 20 م�صوؤواًل لاإعام واالت�صال من 
خمتلف دوائر وموؤ�ص�صات حكومة الفجرة. وناق�صت الور�صة التي تاأتي 
�صمن خطة املكتب االإعامي التدريبية للعام اجلاري, وقدمها املدرب 
بالفجرة يف  االإعامي  العمل  حممود رحمة, تعزيز مهارات من�صقي 
مبوؤ�ص�صاتهم,  اخلا�صة  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  واإدارة  ا�صتخدام 
واالطاع على اأف�صل املمار�صات احلكومية يف جمال التمثيل الر�صمي 
تاأثرها  وقيا�س  تفعيلها  وكيفية  االت�صالية,  القنوات  خمتلف  على 
على امل�صتوى احلكومي والر�صمي. كما ناق�صت الور�صة مبادئ التعامل 
الركيز على  م��ع  وال��ط��وارئ,  االأزم���ات  اإدارة  االإع��ام��ي يف  احلكومي 
الثقة بني اجلهات احلكومية  وبناء ج�صور  م�صاركة اجلمهور  �صرورة 
ر�صائل  ا�صتخدام  طريق  عن  خدماتها,  من  وامل�صتفيدين  وجمهورها 
اإعامية فعالة وناجحة واال�صهام يف تطوير كفاءة االت�صال احلكومي 

تبًعا الأف�صل املعاير واملمار�صات يف هذا املجال.

اقت�سادية عجمان تطلق 
برنامج �ساعة مع كاتب

•• عجمان- وام:

االقت�صادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ����رة  اأط��ل��ق��ت 
القراءة  ���ص��ه��ر  مب��ن��ا���ص��ب��ة  ع��ج��م��ان  يف 
وذل���ك  كاتب"  م���ع  "�صاعة  ب���رن���ام���ج 
ك��ل اأرب���ع���اء خ���ال ���ص��ه��ر م��ار���س وملدة 
ح��ت��ى احلادية  ال���ع���ا����ص���رة  م���ن  ���ص��اع��ة 
ع�����ص��رة ���ص��ب��اح��اً ع��رب االت�����ص��ال املرئي 
ويهدف  تيمز.  ميكرو�صوفت  ة  مبن�صّ
الربنامج اإىل تعزيز االرتباط بالقراءة 
وامل�صاهمة يف بناء جمتمع قارئ مت�صلح 
املجاالت  خمتلف  يف  وامل��ع��رف��ة  بالعلم 
اأه��م��ه��ا امل��ج��االت االق��ت�����ص��ادي��ة, وقادر 
على قيادة م�صرة التنمية يف الدولة. 
وي�صت�صيف الربنامج نخبة من الُكّتاب 
متنوعة  م��وا���ص��ي��ع  ومناق�صة  ل��ل��ح��وار 
وري����ادة  االق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  اأه��م��ه��ا 
والتنمية  والثقافة  وامل�صاريع  االأعمال 
احللقات  اأوىل  وا�صت�صافت  الب�صرية. 
ال��ك��ات��ب ���ص��امل ال��غ��اف��ري ال���ذي تناول 
االأعمال"  ري���ادة  اإىل  "طريقي  كتابه 
احل��ا���ص��ل ع��ل��ى امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة من 
وزارة االقت�صاد, والذي �صي�صدر خال 
ع��ن جتربته  ال�صهر احل���ايل. وحت���ّدث 
الذي  كتابه  حمتوى  وعن  القراءة,  يف 
ون�صاأته  االأع��م��ال  ري���ادة  ع��امل  يلّخ�س 

وتطوره وم�صتقبل ريادة االأعمال.

•• ال�شارقة-الفجر:

جرى  التي  الور�صة  م��ع  القا�صمية  اجلامعة  ج��وال��ة  تفاعل 
تنظيمها با�صتخدام تطبيق زووم االلكروين وحملت عنوان 
االأمن وال�صامة على االنرنت وذلك ملحاورها الهامة وما 

ت�صمنته من اإر�صادات تقنية هامة.
وجاءت امل�صاركة تلبية لدعوة االإقليم الك�صفي العربي الذي 
ن��ظ��م ال��ور���ص��ة و���ص��ل��ط فيها ال�����ص��وء ع��ل��ى ع���دد م��ن املحاور 
تناول اخلطوات الازم اتباعها ل�صمان اأعلى معاير االأمن 
التوا�صل  م��واق��ع  ويف  االإن��رن��ت  ا�صتخدام  عند  وال�صامة 
االج��ت��م��اع��ي وع���رف���ت اجل���وال���ة ع��ل��ى ط����رق احل���ف���اظ على 

من  وحمايتها  االإنرنت  ا�صتخدام  اأثناء  اخلا�صة  املعلومات 
االخراق ب�صكل فاعل ودائم.

الوقاية  وط���رق  مفاهيم  لتعزيز  اأه��م��ي��ة  ال��ور���ص��ة  و�صكلت 
وال�����ص��ام��ة ع��ل��ى االن��رن��ت ب��ه��دف م�����ص��اع��دة اجل��وال��ة على 
التي قد تواجههم على  حتديد بع�س املخاطر والتهديدات 
االنرنت بجانب فهم كيفية التعامل معها من اأجل حماية 

اأنف�صهم وحماية االآخرين من العنف عرب االنرنت.
والتوجيهات  االإر����ص���ادات  م��ن  جمموعة  ال��ور���ص��ة  وت��ن��اول��ت 
ع��ن االأم����ن وال�����ص��ام��ة ع��ل��ى االأن���رن���ت وو���ص��ائ��ل التوا�صل 
اأب������رز امل���خ���اط���ر ال���ت���ي تواجه  االف���را����ص���ي���ة وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت 
حيث  م��ن  االأن��رن��ت  ع��رب  ال�صامة  االأن��رن��ت  م�صتخدمي 

واللقاءات  ال�����ص��ائ��ع��ات  ون�����ص��ر  ال�صخ�صية  ال��ب��ي��ان��ات  ح��م��اي��ة 
االفرا�صية.

االلكرونية  اأن��واع اجلرائم  اإىل  الور�صة تطرقها  وما مييز 
وتقدمي عدد من الن�صائح التي يجب االنتباه لها قبل ال�صروع 
بعملية البحث عرب االنرنت واألية حماية اخل�صو�صية على 
و�صائل التوا�صل االجتماعي باالإ�صافة لطرح الور�صة ملختلف 

القواعد الذهبية للحماية عرب االأنرنت.
ال�صحيحة  املعاجلة  اأ�صاليب  الور�صة مع اجلوالني  وناق�صت 
اأ�صاليب  يف  مناق�صتهم  بجانب  املعلومات  وت��داول  للبيانات 
احل���ل���ول واأه��م��ي��ة ال��ت��ح��ل��ي ب���اإر����ص���ادات وت��وج��ي��ه��ات االأم���ن 

وال�صامة على االأنرنت .

جوالة اجلامعة القا�سمية ت�سارك بور�سة االأمن وال�سالمة على االنرتنت لالإقليم الك�سفي العربي   

•• اأبوظبي-وام:

ناق�س جمل�س علماء االإمارات, برئا�صة معايل �صارة بنت يو�صف االأمري وزيرة 
الثانية  املتقدمة, رئي�س املجل�س يف االجتماع االأخر للدورة  دولة للتكنولوجيا 
خال  ال��دول��ة  يف  والتطوير  البحث  ملنظومة  التقييمية  ال��درا���ص��ات  من  حزمة 
التنموية  امل�صرة  يف  م�صاهمتها  وزي���ادة  دوره���ا  تعزيز  وط��رق  ال��راه��ن,  الو�صع 
ل���اإم���ارات, وذل���ك مب��ا ين�صجم م��ع ا���ص��ت��ع��دادات ال��دول��ة ملرحلة من��و ج��دي��دة يف 
اأعلنته  الذي  املقبلة, وفق خطط اال�صتعداد للخم�صني  العقود اخلم�صة  غ�صون 

القيادة الر�صيدة.
وب��ح��ث امل��ج��ل�����س ���ص��ب��ل ت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر مب���ا ي��ت��م��ا���ص��ى مع 
اال�صراتيجيات وال�صيا�صات الوطنية املعنية باال�صتثمار يف العلوم والتكنولوجيا 
واالإن�صان للريادة يف ال�صناعات امل�صتقبلية, وامل�صاهمة يف ر�صم واقع معريف جديد 
ير�صخ مكانة دولة االإمارات اإقليمياً وعاملياً, ف�صًا عن توظيف العلوم املتقدمة 

يف تطوير وابتكار حلول للتحديات امل�صتقبلية ودعم جهود احلكومة يف حتقيق 
م�صتهدفاتها التنموية.

- حتديث نوعي..
واأكدت معايل �صارة بنت يو�صف االأمري اأن خطط املرحلة املقبلة �صتخ�صع اإىل 
البحث والتطوير, و�صتبداأ  حتديث نوعي يتما�صى مع خطط تطوير منظومة 
باإن�صاء اإطار وطني حلوكمة هذه العملية ب�صورة حتّول خمرجاتهما اإىل مراحل 

جديدة من الفوائد االقت�صادية التي تدعم التنمية ال�صاملة يف الدولة.
واأ�صارت معليها اإىل اأهمية متكني منظومة البحث والتطوير االإماراتية وتوجيه 
وت�صهيل  اأدائ��ه��ا,  م�صتوى  ورف��ع  الوطنية,  االأول��وي��ات  مع  ومواءمتها  اأن�صطتها 
متابعة اأثرها يف حتقيق النمو العلمي واالقت�صادي واالجتماعي, الفتًة اأن املجل�س 
يحر�س على توفر خمتلف ال�صبل لتمكني العلماء واخلرباء, واالإ�صهام يف خلق 
بيئة حمفزة للبحث العلمي من خال مراجعة واقراح �صيا�صات وا�صراتيجيات 

لتحقق التنمية امل�صتدامة يف الدولة, وتعزيز ثقافة العلوم والبحث والتطوير يف 
الدولة لدعم االقت�صاد املعريف.

- اإجنازات وطنية..
املا�صية,  االأع���وام  خ��ال  ع��دة  اإجن���ازات وطنية  االإم����ارات  علماء  وحقق جمل�س 
للعلماء  اأك��رب جتمع  يعد  ال��ذي  للعلماء,  را�صد  بن  اإن�صاء جممع حممد  اأبرزها 
والباحثني من ذوي االإجنازات واالإ�صهامات من خمتلف التخ�ص�صات العلمية يف 
الدولة, واإطاق ميدالية حممد بن را�صد للتميز العلمي وميدالية االإجنازات 
املجل�س  ..كما ر�صح  العلمي  البحث  را�صد لدعم  مدى احلياة وو�صام حممد بن 
عام  يف  الذهبية  االقامة  تاأ�صرات  على  للح�صول  والباحثني  العلماء  من  عددا 
مع  بالتعاون  ال�صباب  علماء  جمل�س  اإن�����ص��اء  اإىل  باالإ�صافة  و2019   2020

جمل�س االإمارات لل�صباب ف�صًا عن اإجنازات اأخرى عديدة.
وزيرة  االأم���ري,  يو�صف  بنت  �صارة  معايل  من  كا  ع�صوية  يف  املجل�س  وي�صم 

الدكتور  و�صعادة  االإم���ارات,  علماء  جمل�س  رئي�س  املتقدمة,  للتكنولوجيا  دول��ة 
العايل  التعليم  لقطاع  التنفيذي  املدير  خليفة,  جامعة  مدير  احلمادي,  عارف 
املدير  نائب  الربيكي,  والدكتور غالب احل�صرمي  للتعليم,  اأبوظبي  يف جمل�س 

لل�صوؤون االأكادميية وع�صو جمل�س اجلامعة يف جامعة االإمارات.
العام لهيئة ال�صحة  ال�صيخ علي, نائب املدير  كما ي�صم املجل�س الدكتور علوي 
لل�صوؤون  ال�صحية  والعلوم  للطب  را�صد  بن  حممد  جامعة  مدير  ونائب  بدبي 
االأكادميية والدكتورة حبيبة ال�صفار, املدير التنفيذي ملركز اأبحاث التكنولوجيا 
علي  وال��دك��ت��ور  وال��ب��ح��وث,  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  يف  احل��ي��وي��ة 
االإمارات  �صركة  يف  واملعاجلة  االإن��ت��اج  لعمليات  التنفيذي  الرئي�س  ال��زرع��وين, 
البحث  ل�صوؤون  اأول  نائب  ك��ل��داري,  الدين  �صهام  والدكتور  لاأملنيوم,  العاملية 
معهد  ع��ام  ومدير  االأك��ادمي��ي��ة,  لل�صوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  مكتب  العلمي, 
اإدارة  مدير  ال�صام�صي,  وم��رمي  اأبوظبي,  نيويورك  جامعة  يف  العلمية  البحوث 

علوم الف�صاء يف مركز حممد بن را�صد للف�صاء.

خالل اجتماعه االأخري للدورة الثانية بح�سور جميع االأع�ساء

جمل�س علماء االإمارات يناق�س حزمة مقرتحات لتعزيز دور منظومة البحث والتطوير يف الدولة ا�ستعدادًا للخم�سني
 �سارة االأمريي: املرحلة املقبلة �ست�سهد حتديثًا نوعيًا ملنظومة البحث والتطوير مبا يتنا�سب مع متطلبات امل�ستقبل

•• ال�شارقة -وام:

واملحميات  ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  اف��ت��ت��ح��ت 
العلماء  ق�����ص��م  ام�������س,  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
يف  ذهبية",  "ب�صمات  امل�����ص��ل��م��ني 
ال�صارقة  مبتحف  النباتي  املتحف 
التابع  والنباتي  الطبيعي  للتاريخ 
عاماً   25 م��رور  مبنا�صبة  للهيئة, 
ا�صتحداث  مت  املتحف.  افتتاح  على 
ال�������ص���وء على  ل��ت�����ص��ل��ي��ط  ال���ق�������ص���م 
برعوا  ال���ذي���ن  امل�����ص��ل��م��ني  ال��ع��ل��م��اء 
تكوين  مت  ح��ي��ث  ال���ن���ب���ات,  ع��ل��م  يف 
�����ص����ورة ال��ق�����ص��م م����ن خ�����ال بحث 
ع��ل��م��ي ���ص��ام��ل ومل�����ص��ات ف��ن��ي��ة, و مت 
للق�صم وهو  ف��رع��ي  ع��ن��وان  اخ��ت��ي��ار 
"ب�صمات ذهبية ". مت افتتاح الق�صم 
بح�صور �صعادة هنا �صيف ال�صويدي, 
واملحميات  ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
الطبيعية يف ال�صارقة , و قام فريق 
والنباتي  الطبيعي  التاريخ  متحف 

املتحف,  ع���ن  ف��ي��دي��و  ب��ا���ص��ت��ع��را���س 
ومن ثم عر�س اخلطط التطويرية 
لتنفيذها  ال���ف���ري���ق  ي�����ص��ع��ى  ال���ت���ي 
تقديراً  ال��ق��ادم��ة  ال�����ص��ن��وات  خ���ال 
العلوم  تطوير  يف  امل�صلمني  الإ�صهام 
والتكنولوجيا املعا�صرة. وقالت هنا 
حتر�س  الهيئة  ان  ال�صويدي  �صيف 
وتوجيهات  روؤي�������ة  ت���رج���م���ة  ع���ل���ى 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
�صلطان بن حممد القا�صمي, ع�صو 
يف  ال�صارقة,  حاكم  االأعلى,  املجل�س 
ي�صهم يف حمايتها  البيئة مبا  عامل 
التنوع  و����ص���ون  ع��ل��ي��ه��ا  واحل����ف����اظ 
دور  اإب���راز  اإىل  باالإ�صافة  احل��ي��وي, 
وج����ه����ود ال���ع���ل���م���اء امل�����ص��ل��م��ني عرب 
التاريخ يف عامل النباتات خ�صو�صاً, 
ومن هنا جاءت احلديقة االإ�صامية 
مثًا, وكذلك هذا الق�صم اجلديد , 
الذي يهدف اإىل رفع م�صتوى الوعي 
تقدير  و  امل�صلمني,  العلماء  باأعمال 

ال�صباب  اإلهام  وكذلك   , اإ�صهاماتهم 
بها,  يحتذى  حياتية  من��اذج  باإيجاد 
الق�صم  ي��رك��ز  ذل���ك  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
على ت�صجيع مفهوم االبتكار العلمي 
وا�صتخدام  وتعزيزه  والتكنولوجي 
تقوية  يف  للعلوم  الثقافية  اجل��ذور 
واالح����رام  االج��ت��م��اع��ي  التما�صك 
بني ال�صعوب. ولفتت اإىل اأن الق�صم 
الذهبي  الع�صر  عن  مبقدمة  يبداأ 
النافعة  واإ���ص��ه��ام��ات��ه��م  للم�صلمني 
ومن  جمعاء,  واالإن�صانية  للمجتمع 
امل�صلمني  العلماء  ت��اري��خ  ي�صرد  ث��م 
وفيه  النبات  علم  ب��رع��وا يف  ال��ذي��ن 
يتحدثون عن اأهم اإجنازاتهم, وبعد 
العملية  التطبيقات  يف  يبحر  ذل��ك 
ل��ل��ج��ان��ب ال�����زراع�����ي واإن���������ص����اء فّن 
االأع�صاب  ببع�س  وختاماً  ال�صيدلة 
كتابه  يف  البيطار  اب��ن  رواه���ا  ال��ت��ي 
ا�صتحداث  فكرة  وا�صتندت  اجلامع. 
تطويرية  خ��ط��ط  وع���م���ل  ال��ق�����ص��م 

اأخرى, اإىل جملة من روؤى �صاحب 
بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو 
حممد القا�صمي, قالها عند افتتاح 
املتحف  ي���ك���ون  اأن  وه����ي  امل���ت���ح���ف, 

افتتاح ق�سم العلماء امل�سلمني يف متحف 
التاريخ الطبيعي بال�سارقة

اإعالمي الفجرية ينظم 
ور�سة التواجد احلكومي على 
اأ���ص��ال��ي��ب ح��دي��ث��ة ت�صل من�سات التوا�سل االجتماعي ذا  م��رج��ع��اً 

معلوماته ب�صا�صة لزائريه, األهمت 
"ب�صمات  اإىل  ل��ل��و���ص��ول  ال��ه��ي��ئ��ة 

ذهبية".

Date 12/ 3/ 2021  Issue No : 13187
In the civil / partial case No. 11/2020/2298

Legal notice with publication
The SUBJECT OF THE LAWSUIT: The plaintiff demands that the court's justice 
file the case, schedule a hearing to review it. and send a copy of the plaintiff's 
papers and the hearing date to the defendant and the judgment issued after trial and 
confirmation is: requiring the defendant to pay a total of 23400 dirhams plus legal 
interest at 9% per year from the date of the judicial accusation before full payment, as 
well as costs and expenses.
Notice demander : Afamia kar rentals Mddo : His position: The plaintiff
People to notice: Mohamed masher el omary : His position: The defendant
THE SUBJECT OF THE NOTICE: You have instituted the case and the subject 
matter is the plaintiff demands that the court's justice file the case, schedule a hearing 
to review it, and send a copy of the plaintiff's papers and the hearing date to the 
defendant and the judgment issued after trial and confirmation is: 
requiring the defendant to pay a total of 23400 dirhams plus legal interest at 9% per 
year from the date of the judicial accusation before full payment, as well as costs and 
expenses and the trial will take place in the remote litigation hall on Wednesday, March 
17th, 2021 at 8.30 a.m. & BUILDING DESC. therefore, you are assigned to attend, or 
whoever represents you legally, or you must present your notes or documents to the 
court at least three days before the hearing. 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS



اجلمعة   12  مارس   2021  م   -   العـدد   13187  
Friday    12  March   2021   -  Issue No   1318708

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
اإخطار عديل

برقم املحرر:2021/5666 
حممد  عبداحلميد  حممد  املحامي/�صعود  ال�صيد  ميثلها   1 الروز  برج  ماك  املخطر:جمعية 
برج   - التجاري  اخلليج  العنوان:دبي   -784198329351385 هوية  يحمل  اجلن�صية  اماراتي   ,

اونتاريو مكتب رقم C2504 - هاتف رقم:0509444622
املخطر اليه:حممد بن حم�صن بن ح�صني خرد - ال�صعودية اجلن�صية - العنوان:ال�صارقة اخلان 

- برج الروز 1 �صقة رقم 607 - هاتف رقم:0509880657
مو�صوع االخطار:مطالبة ب�صداد ر�صوم

رقم  ملكية  �صند  1 مبوجب  الروز  برج  607 يف  رقم  �صقة  اليه ميلك  املخطر  ان  الوقائع:حيث 
على  املرتبة  الر�صوم  ب�صداد  يقم  اليه مل  املخطر  ان  وحيث   2013/9/29 ال�صند  تاريخ   14161
ال�صيانة واخلدمات وقيمتها )41623.90( درهم وعليه يلتم�س املخطر من �صعادة الكاتب العدل 
عن  االعان  تاريخ  حتى  واخلدمات  ال�صيانة  على  املرتبة  الر�صوم  ب�صداد  املطالبة  بال�صارقة 
ال�صقة املذكورة اعاه ومنحهم مدة انذار �صهر من تاريخه واخطارهم بذلك ر�صميا ويف حال مل 

يتم ال�صداد يتم اتخاذ االجراءات القانونية �صد املخطر اليه.
الكاتب العدل      

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة( 

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
اإخطار عديل

برقم املحرر:2021/5611 
حممد  عبداحلميد  حممد  املحامي/�صعود  ال�صيد  ميثلها   1 الروز  برج  ماك  املخطر:جمعية 
برج   - التجاري  اخلليج  العنوان:دبي   -784198329351385 هوية  يحمل  اجلن�صية  اماراتي   ,

اونتاريو مكتب رقم C2504 - هاتف رقم:0509444622
العنوان:ال�صارقة   - اماراتي اجلن�صية   - ال علي  ا�صماعيل  اليه:�صليمان يو�صف حممد  املخطر 

اخلان - برج الروز 1 �صقة رقم 3201 - هاتف رقم:0505444682 - 0508111096
مو�صوع االخطار:مطالبة ب�صداد ر�صوم

الوقائع:حيث ان املخطر اليه ميلك �صقة رقم 3201 يف برج الروز 1 مبوجب �صند ملكية رقم 
على  املرتبة  الر�صوم  ب�صداد  يقم  مل  اليه  املخطر  ان  وحيث   2011/9/29 ال�صند  تاريخ   2593
ال�صيانة واخلدمات وقيمتها )33579.23( درهم وعليه يلتم�س املخطر من �صعادة الكاتب العدل 
عن  االعان  تاريخ  حتى  واخلدمات  ال�صيانة  على  املرتبة  الر�صوم  ب�صداد  املطالبة  بال�صارقة 
ال�صقة املذكورة اعاه ومنحهم مدة انذار �صهر من تاريخه واخطارهم بذلك ر�صميا ويف حال مل 

يتم ال�صداد يتم اتخاذ االجراءات القانونية �صد املخطر اليه.
الكاتب العدل      

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة( 

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
اإخطار عديل

برقم املحرر:2021/5703 
حممد  عبداحلميد  حممد  املحامي/�صعود  ال�صيد  ميثلها   1 الروز  برج  ماك  املخطر:جمعية 
برج   - التجاري  اخلليج  العنوان:دبي   -784198329351385 هوية  يحمل  اجلن�صية  اماراتي   ,

اونتاريو مكتب رقم C2504 - هاتف رقم:0509444622
املخطر اليه:حممد بن حم�صن بن ح�صني خرد - �صعودي اجلن�صية - العنوان:ال�صارقة اخلان - 

برج الروز 1 �صقة رقم 1806 - هاتف رقم:96599078679
مو�صوع االخطار:مطالبة ب�صداد ر�صوم

الوقائع:حيث ان املخطر اليه ميلك �صقة رقم 1806 يف برج الروز 1 مبوجب �صند ملكية رقم 
على  املرتبة  الر�صوم  ب�صداد  يقم  اليه مل  املخطر  ان  وحيث   2013/9/29 ال�صند  تاريخ   14166
ال�صيانة واخلدمات وقيمتها )22488.70( درهم وعليه يلتم�س املخطر من �صعادة الكاتب العدل 
عن  االعان  تاريخ  حتى  واخلدمات  ال�صيانة  على  املرتبة  الر�صوم  ب�صداد  املطالبة  بال�صارقة 
ال�صقة املذكورة اعاه ومنحهم مدة انذار �صهر من تاريخه واخطارهم بذلك ر�صميا ويف حال مل 

يتم ال�صداد يتم اتخاذ االجراءات القانونية �صد املخطر اليه.
الكاتب العدل      

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة( 

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
اإخطار عديل

برقم املحرر:2021/5648 
 , املخطر:جمعية ماك برج الروز 1 ميثلها ال�صيد املحامي/�صعود حممد عبداحلميد حممد 
اماراتي اجلن�صية- العنوان:دبي اخلليج التجاري - برج اونتاريو مكتب رقم C2504 - هاتف 

رقم:0509444622
املخطر اليه:اأ�صماء �صمر �صالح م�صلح ال�صاحي - كويتية اجلن�صية - العنوان:ال�صارقة اخلان 

- برج الروز 1 �صقة رقم 1705 - هاتف رقم:0505033435
مو�صوع االخطار:مطالبة ب�صداد ر�صوم

الوقائع:حيث ان املخطر اليه ميلك �صقة رقم 1705 يف برج الروز 1 مبوجب �صند ملكية رقم 
على  املرتبة  الر�صوم  ب�صداد  يقم  اليه مل  املخطر  ان  وحيث   2013/7/16 ال�صند  تاريخ   10935
ال�صيانة واخلدمات وقيمتها )32356.74( درهم وعليه يلتم�س املخطر من �صعادة الكاتب العدل 
االعان عن  تاريخ  واخلدمات حتى  ال�صيانة  على  املرتبة  الر�صوم   ب�صداد  املطالبة  بال�صارقة 
ال�صقة املذكورة اعاه ومنحهم مدة انذار �صهر من تاريخه واخطارهم بذلك ر�صميا ويف حال مل 

يتم ال�صداد يتم اتخاذ االجراءات القانونية �صد املخطر اليه.
الكاتب العدل      

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة( 

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
اإخطار عديل

برقم املحرر:2021/5618 
حممد  عبداحلميد  حممد  املحامي/�صعود  ال�صيد  ميثلها   1 الروز  برج  ماك  املخطر:جمعية 
برج   - التجاري  العنوان:دبي اخلليج  - يحمل هوية:784198329351385-  اماراتي اجلن�صية   ,

اونتاريو مكتب رقم C2504 - هاتف رقم:0509444622
 1 الروز  العنوان:ال�صارقة اخلان - برج   - اليه:حيان مدحت �صوي - �صوري اجلن�صية  املخطر 

�صقة رقم 2504 - هاتف رقم:0555507737
مو�صوع االخطار:مطالبة ب�صداد ر�صوم

الوقائع:حيث ان املخطر اليه ميلك �صقة رقم 2504 يف برج الروز 1 مبوجب �صند ملكية رقم 
على  املرتبة  الر�صوم  ب�صداد  يقم  مل  اليه  املخطر  ان  وحيث   2015/7/9 ال�صند  تاريخ   7891
ال�صيانة واخلدمات وقيمتها )20595.13( درهم وعليه يلتم�س املخطر من �صعادة الكاتب العدل 
عن  االعان  تاريخ  حتى  واخلدمات  ال�صيانة  على  املرتبة  الر�صوم  ب�صداد  املطالبة  بال�صارقة 
ال�صقة املذكورة اعاه ومنحهم مدة انذار �صهر من تاريخه واخطارهم بذلك ر�صميا ويف حال مل 

يتم ال�صداد يتم اتخاذ االجراءات القانونية �صد املخطر اليه.
الكاتب العدل      

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة( 

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
اإخطار عديل

برقم املحرر:2021/5596 
حممد  عبداحلميد  حممد  املحامي/�صعود  ال�صيد  ميثلها   1 الروز  برج  ماك  املخطر:جمعية 
برج   - التجاري  العنوان:دبي اخلليج  - يحمل هوية:784198329351385-  اماراتي اجلن�صية   ,

اونتاريو مكتب رقم C2504 - هاتف رقم:0509444622
املخطر اليه:حممد ر�صوان حممد فكره وايل - �صوري اجلن�صية - العنوان:ال�صارقة اخلان - 

برج الروز 1 �صقة رقم 101 - هاتف رقم:0552950008
مو�صوع االخطار:مطالبة ب�صداد ر�صوم

الوقائع:حيث ان املخطر اليه ميلك �صقة رقم 101 يف برج الروز 1 مبوجب �صند ملكية رقم 5048 
ال�صيانة  املرتبة على  الر�صوم  ب�صداد  يقم  اليه مل  املخطر  ان  ال�صند 2016/5/1 وحيث  تاريخ 
واخلدمات وقيمتها )24698.59( درهم وعليه يلتم�س املخطر من �صعادة الكاتب العدل بال�صارقة 
املطالبة ب�صداد الر�صوم املرتبة على ال�صيانة واخلدمات حتى تاريخ االعان عن ال�صقة املذكورة 
اعاه ومنحهم مدة انذار �صهر من تاريخه واخطارهم بذلك ر�صميا ويف حال مل يتم ال�صداد يتم 

اتخاذ االجراءات القانونية �صد املخطر اليه.
الكاتب العدل      

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة( 

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
اإخطار عديل

برقم املحرر:2021/5669 
حممد  عبداحلميد  حممد  املحامي/�صعود  ال�صيد  ميثلها   1 الروز  برج  ماك  املخطر:جمعية 
برج   - التجاري  العنوان:دبي اخلليج  - يحمل هوية:784198329351385-  اماراتي اجلن�صية   ,

اونتاريو مكتب رقم C2504 - هاتف رقم:0509444622
املخطر اليه:احمد ابراهيم احمد عرمو�س - االردن اجلن�صية - العنوان:ال�صارقة اخلان - برج 

الروز 1 �صقة رقم 302 - هاتف رقم:0508386677
مو�صوع االخطار:مطالبة ب�صداد ر�صوم

رقم  ملكية  �صند  1 مبوجب  الروز  برج  302 يف  رقم  �صقة  اليه ميلك  املخطر  ان  الوقائع:حيث 
على  املرتبة  الر�صوم  ب�صداد  يقم  مل  اليه  املخطر  ان  وحيث   2014/7/7 ال�صند  تاريخ   10650
ال�صيانة واخلدمات وقيمتها )51917.36( درهم وعليه يلتم�س املخطر من �صعادة الكاتب العدل 
االعان عن  تاريخ  واخلدمات حتى  ال�صيانة  على  املرتبة  الر�صوم   ب�صداد  املطالبة  بال�صارقة 
ال�صقة املذكورة اعاه ومنحهم مدة انذار �صهر من تاريخه واخطارهم بذلك ر�صميا ويف حال مل 

يتم ال�صداد يتم اتخاذ االجراءات القانونية �صد املخطر اليه.
الكاتب العدل      

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة( 

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
اإخطار عديل

برقم املحرر:2021/5662 
حممد  عبداحلميد  حممد  املحامي/�صعود  ال�صيد  ميثلها   1 الروز  برج  ماك  املخطر:جمعية 
برج   - التجاري  العنوان:دبي اخلليج  - يحمل هوية:784198329351385-  اماراتي اجلن�صية   ,

اونتاريو مكتب رقم C2504 - هاتف رقم:0509444622
املخطر اليه:�صفاء عبد اخلالق نعمة اهلل زمان - الكويت اجلن�صية - العنوان:ال�صارقة اخلان - 

برج الروز 1 �صقة رقم 803 - هاتف رقم:00965995757333
مو�صوع االخطار:مطالبة ب�صداد ر�صوم

رقم  ملكية  �صند  1 مبوجب  الروز  برج  803 يف  رقم  �صقة  اليه ميلك  املخطر  ان  الوقائع:حيث 
على  املرتبة  الر�صوم  ب�صداد  يقم  مل  اليه  املخطر  ان  وحيث   2018/5/9 ال�صند  تاريخ   5166
ال�صيانة واخلدمات وقيمتها )35675.20( درهم وعليه يلتم�س املخطر من �صعادة الكاتب العدل 
االعان عن  تاريخ  واخلدمات حتى  ال�صيانة  على  املرتبة  الر�صوم   ب�صداد  املطالبة  بال�صارقة 
ال�صقة املذكورة اعاه ومنحهم مدة انذار �صهر من تاريخه واخطارهم بذلك ر�صميا ويف حال مل 

يتم ال�صداد يتم اتخاذ االجراءات القانونية �صد املخطر اليه.
الكاتب العدل      

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة( 

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
اإخطار عديل

برقم املحرر:2021/5672 
حممد  عبداحلميد  حممد  املحامي/�صعود  ال�صيد  ميثلها   1 الروز  برج  ماك  املخطر:جمعية 
برج   - التجاري  العنوان:دبي اخلليج  - يحمل هوية:784198329351385-  اماراتي اجلن�صية   ,

اونتاريو مكتب رقم C2504 - هاتف رقم:0509444622
العنوان:ال�صارقة   - اجلن�صية  اماراتي   - االن�صاري  �صرتك  حممد  احمد  اليه:عبداهلل  املخطر 

اخلان - برج الروز 1 �صقة رقم 207 - هاتف رقم:0508646662
مو�صوع االخطار:مطالبة ب�صداد ر�صوم

رقم  ملكية  �صند  1 مبوجب  الروز  برج  207 يف  رقم  �صقة  اليه ميلك  املخطر  ان  الوقائع:حيث 
10313 تاريخ ال�صند 2011/11/15 وحيث ان املخطر اليه مل يقم ب�صداد الر�صوم املرتبة على 
ال�صيانة واخلدمات وقيمتها )76898.11( درهم وعليه يلتم�س املخطر من �صعادة الكاتب العدل 
عن  االعان  تاريخ  حتى  واخلدمات  ال�صيانة  على  املرتبة  الر�صوم  ب�صداد  املطالبة  بال�صارقة 
ال�صقة املذكورة اعاه ومنحهم مدة انذار �صهر من تاريخه واخطارهم بذلك ر�صميا ويف حال مل 

يتم ال�صداد يتم اتخاذ االجراءات القانونية �صد املخطر اليه.
الكاتب العدل      

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة( 

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
اإخطار عديل

برقم املحرر:2021/5663 
حممد  عبداحلميد  حممد  املحامي/�صعود  ال�صيد  ميثلها   1 الروز  برج  ماك  املخطر:جمعية 
برج   - التجاري  العنوان:دبي اخلليج  - يحمل هوية:784198329351385-  اماراتي اجلن�صية   ,

اونتاريو مكتب رقم C2504 - هاتف رقم:0509444622
املخطر اليه:حممد بن حم�صن بن ح�صني خرد - �صعودي اجلن�صية - العنوان:ال�صارقة اخلان - 

برج الروز 1 �صقة رقم 1101 - هاتف رقم:0509880657
مو�صوع االخطار:مطالبة ب�صداد ر�صوم

الوقائع:حيث ان املخطر اليه ميلك �صقة رقم 1101 يف برج الروز 1 مبوجب �صند ملكية رقم 
على  املرتبة  الر�صوم  ب�صداد  يقم  اليه مل  املخطر  ان  وحيث   2013/9/29 ال�صند  تاريخ   14170
ال�صيانة واخلدمات وقيمتها )33321.83( درهم وعليه يلتم�س املخطر من �صعادة الكاتب العدل 
عن  االعان  تاريخ  حتى  واخلدمات  ال�صيانة  على  املرتبة  الر�صوم  ب�صداد  املطالبة  بال�صارقة 
ال�صقة املذكورة اعاه ومنحهم مدة انذار �صهر من تاريخه واخطارهم بذلك ر�صميا ويف حال مل 

يتم ال�صداد يتم اتخاذ االجراءات القانونية �صد املخطر اليه.
الكاتب العدل      

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة( 

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
اإخطار عديل

برقم املحرر:2021/6500 
حممد  عبداحلميد  حممد  املحامي/�صعود  ال�صيد  ميثلها   1 الروز  برج  ماك  املخطر:جمعية 
برج   - التجاري  العنوان:دبي اخلليج  - يحمل هوية:784198329351385-  اماراتي اجلن�صية   ,

اونتاريو مكتب رقم C2504 - هاتف رقم:0509444622
العنوان:ال�صارقة   - اجلن�صية  اماراتي   - النعيمي  ال�صائغ  �صلطان  عبيد  اليه:حممد  املخطر 

اخلان - برج الروز 1 �صقة رقم 3203 - هاتف رقم:0506507575
مو�صوع االخطار:مطالبة ب�صداد ر�صوم

الوقائع:حيث ان املخطر اليه ميلك �صقة رقم 3203 يف برج الروز 1 مبوجب �صند ملكية رقم 
على  املرتبة  الر�صوم  ب�صداد  يقم  مل  اليه  املخطر  ان  وحيث   2010/8/12 ال�صند  تاريخ   6523
ال�صيانة واخلدمات وقيمتها )24305.65( درهم وعليه يلتم�س املخطر من �صعادة الكاتب العدل 
عن  االعان  تاريخ  حتى  واخلدمات  ال�صيانة  على  املرتبة  الر�صوم  ب�صداد  املطالبة  بال�صارقة 
ال�صقة املذكورة اعاه ومنحهم مدة انذار �صهر من تاريخه واخطارهم بذلك ر�صميا ويف حال مل 

يتم ال�صداد يتم اتخاذ االجراءات القانونية �صد املخطر اليه.
الكاتب العدل      

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة( 

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
اإنذار عديل بالوفاء - برقم املحرر:2021/03290 

املنذر:فوؤاد حممود احمد عقيلي املرزوقي - اماراتي اجلن�صية ويحمل بطاقة هوية رقم:784197179848201 وميثله بالوكالة 
املحامي/عبدالرزاق مرجان مربوك بال - اماراتي اجلن�صية ويحمل رقم القيد 3271 مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب 
العدل بامارة دبي برقم 2020/1/188692 - عنوانه املختار:امارة دبي - بردبي - �صارع املنخول - بناية مركز اخلليج - الطابق 

7 - مكتب 701 - هاتف رقم:043591115 - مكاين:2836894508
�صد املنذر اليه:�صيد حمزه �صيد حممدنور �صائمي - ايراين اجلن�صية - العنوان:االمارات العربية املتحدة - امارة ال�صارقة - 

ال�صويهني - �صاحة احل�صن - خلف �صارع الكورني�س حمل رقم 1 ملك فر�س اهلل حممد العو�صي - هاتف رقم:0507700951
قام  اليه  املنذر   -1 درهم  الف  وثاثون  و�صبعمائة  مليون  درهم   )1.730.000( وقدره  مبلغ  ب�صداد  باملطالبة  املو�صوع:انذار 

بتحرير ال�صيكات ادناه ل�صالح املنذر:
- ال�صيك رقم 001014 وامل�صتحق بتاريخ 2020/1/27 بقيمة )1.000.000( درهم مليون درهم وامل�صحوب على بنك دبي التجاري 
درهم  الف  وخم�صون  مائة  درهم   )150.000( بقيمة   2020/11/9 بتاريخ  وامل�صتحق   001015 رقم  ال�صيك   - املحي�صنة  فرع 
 )150.000( بقيمة   2020/11/9 بتاريخ  وامل�صتحق   001016 رقم  ال�صيك   - املحي�صنة  فرع  التجاري  دبي  بنك  على  وامل�صحوب 
بتاريخ  وامل�صتحق  ال�صيك رقم 001020   - املحي�صنة  التجاري فرع  دبي  بنك  وامل�صحوب على  درهم  الف  درهم مائة وخم�صون 
2020/11/9 بقيمة )430.000( درهم اربعمائة وثاثون الف درهم وامل�صحوب على بنك دبي التجاري فرع املحي�صنة - 2- وعند 
تقيدم املنذر ال�صيكات ارتدت جميعا دون �صرف 3- موكلنا يطالبكم باداء مبلغ املديونية البالغ قدره )1.730.000( درهم مليون 
مبلغ  ب�صداد  املقدر  املديونية  بالوفاء مببلغ  بالزامكم  االنذار  بهذا  نتوجه  عليه:فاننا  بناء   - درهم  الف  و�صبعمائة وثاثون 
وقدره )1.730.000( درهم مليون و�صبعمائة وثاثون الف درهم مع الر�صوم وامل�صاريف للعلم مب�صمونه و�صداد املبلغ املر�صد 
يف ذمتكم لئا يكون لكم حجة من بعده وذلك يف موعد غايته خم�صة ايام من تاريخ ت�صلمكم هذا االنذار واال �صن�صطر اىل 
اتخاذ كافة االجراءات القانونية �صدكم نحو املطالبة ب�صداد املبلغ املطالب به مع املطالبة بالتعوي�س اجلابر عن كافة اال�صرار 

الناجتة عن ذلك وحتملكم الفوائد التاأخرية وم�صاريف ور�صوم واتعاب التقا�صي

الكاتب العدل      

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة( 

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
اإخطار عديل - برقم املحرر:2021/05190 

املخطر:1-ال�صيد را�صد �صعيد ال�صليم - اجلن�صية �صوريا واحمل بطاقة هوية رقم:784199116579618 ب�صفتي 
بال�صارقة  االقت�صادية  التنمية  دائرة  من  �صادرة  رخ�صة  امل�صتعملة(  لل�صيارات  )ابني  امل�صماه  الرخ�صة  مالك 
برقم:515016 - العنوان:ال�صارقة - الرقعة احلمراء - �صارع ال�صيخ حممد بن زايد - معر�س رقم 328 ملك 

ال�صارقة الدارة اال�صول هاتف رقم:971551818116
املخطر اليه:احمد ح�صن عبداهلل حممد - اجلن�صية االمارات - يحمل بطاقة هوية رقم:784198506919715 
 - - هاتف رقم:0569909981  الثالث  الطابق   - بوابة عجمان  برج   - ال�صناعية اجلديدة   - العنوان:عجمان   -

0501557550
مو�صوع االخطار:ان�صحاب من ال�صركة

الوقائع:حيث ان املخطر اليه وكيل خدمات يف الرخ�صة امل�صماه )ابني لل�صيارات امل�صتعملة( ال�صادرة من الدائرة 
االقت�صادية يف امارة ال�صارقة برقم رخ�صة )515016( - وحيث ان املخطر اليه ميتنع عن احل�صور للتوقيع على 
االوراق اخلا�صة باخلروج من الرخ�صة لدى الدائرة االقت�صادية مع العلم انه ا�صتلم م�صتحقاته مبوجب �صيك 
رقم 000077 واملحرر بتاريخ:2019/6/20 مببلغ وقدره )18000( درهم واملح�صوب عن بنك االحتاد الوطني - 
وعليه فان املخطر يرغب باخطار املخطر اليه للح�صور لدى الدائرة االقت�صادية للتوقيع على ان�صحابه من 

الرخ�صة املذكورة اعاه واال �صن�صطر التخاذ االجراءات القانونية
من  ان�صحابه  عقد  على  للتوقيع  االقت�صادية  الدائرة  لدى  للح�صور  اليه(  املخطر   ( املخطر  لذلك:ينيب 
الرخ�صة رقم:515016 خال )5( ايام من تاريخه واال �صي�صطر ا�صفا اىل اتخاذ االجراءات القانونية التي تكفل 

احل�صول على حقوقه بكل حتفظ واحرام
الكاتب العدل      

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة( 

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
اإخطار عديل - برقم املحرر:2021/03982 

وال�صيد/كل  باك�صتاين اجلن�صية   - ا�صف خان  ال�صيد/والت خان  ذ.م.م وميثلها  العازلة  املواد  ل�صناعة  املخطر:وليد 
اجلن�صية  باك�صتاين   - خان  والت  ال�صيد/عبدالعزيز  عنهما  وكيا   - اجلن�صية  باك�صتناي   - خان  كبر  خان  ر�صمال 
عجمان  يف  العدل  الكاتب  ال�صيد  لدى  م�صدقة  وكالة  مبوجب   784199654063694 رقم  اماراتية  هوية  ويحمل   -
هاتف   -  1 ال�صناعية  املنطقة   - العنوان:عجمان   - بتاريخ:2019/9/22   AJ20190922B92924:برقم

رقم:0501503099
ال�صارقة  يف  االقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادر   - ذ.م.م  البناء  مواد  لتجارة  االحمر  التفاح  اليهما:1-  املخطر 
 - رقم:0561921880  هاتف   - االحتاد  مركز  بجانب   - في�صل  امللك  �صارع   - العنوان:ال�صارقة   - برقم:734785 
0503285839 - 0564992334 - 2- ال�صيد/حممد ا�صد ح�صني كمال ح�صني - اجلن�صية بنغادي�س - ويحمل جواز  �صفر 
رقم:AE1424999 - العنوان:ال�صارقة - �صارع امللك في�صل - بجانب مركز االحتاد - هاتف رقم:0561921880 

- 0503285839 - 0564992334 - مو�صوع االخطار:اخطار عديل بالوفاء بقيمة 12.156.90 درهم
يقم  ومل  الطرفني  بني  فيما  جتارية  معامات  مقابل  اي�صاالت  املخطر  من  ا�صتلم  اليه  املخطر  ان  الوقائع:حيث 
املخطر اليه بت�صديد تلك االت�صاالت وعند مراجعته ماطل يف ال�صداد - طالب املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�صورة 
ودية ب�صداد املبالغ املر�صدة بذمته وذلك بقيمة )12.156.90( درهم ولكن دون جدوى وبناءا عليه ان املخطر يخطر 
املخطر اليه ب�صرورة �صداد املبلغ املر�صد بذمته واملت�صحق للمخطر وذلك يف موعد اأق�صاه )5( ايام من تاريخ تبلغكم 
هذا االخطار واال �صوف ي�صطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�صتحق له مع الفائدة 
ملفعوله  ونفاذا  به  جاء  مبا  للعمل  االخطار  بهذا  تخطركم  لذلك:فاملخطر   - احلقوق  باقي  حفظ  مع  والتعوي�س 

ول�صريان كافة االثار القانونية املرتبة عليه يف مواجهتكم
الكاتب العدل      

    االمارات العربية املتحدة 
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اأعلنت وزيرة ال�صحة وال�صكان امل�صرية الدكتورة هالة زايد �صباح    
اأم�س اخلمي�س, ا�صتقبال اأول جمموعة من �صحايا الثورة ال�صودانية, 
وعددهم 7 من اأ�صل 33 م�صاًبا ال�صتكمال عاجهم يف م�صت�صفيات 

وزارة ال�صحة.
وقال الدكتور خالد جماهد م�صاعد وزيرة ال�صحة وال�صكان لاإعام 
والتوعية واملتحدث الر�صمي للوزارة, يف بيان ن�صرته رئا�صة جمل�س 
 33 �صت�صتقبل  م�صر  اإن  ب��وك,  في�س  موقع  على  امل�صرية  ال���وزراء 
م�صاباً تباعاً ال�صتكمال عاجهم يف م�صت�صفيات وزارة ال�صحة, وان 
فريقاً طبياً �صي�صافر اإىل ال�صودان الإجراء جل�صات تاأهيل حركي لعدد 
من امل�صابني يف الثورة يف بادهم, باالإ�صافة اإىل تدريب ذويهم على 

كيفية رعايتهم.

قال وزير الطاقة اللبناين بعد لقاء بالرئي�س مي�صال عون, اإن لبنان 
مهدد بانقطاع التيار الكهربائي ب�صكل كامل عنه, يف ظل العجز عن 

متويل م�صريات الطاقة.
وقال غجر بعد اللقاء: “و�صعنا الرئي�س عون يف جّو ال�صغط الذي 
ح�صب  نعمل به حتى ال ن�صل اإىل العتمة وا�صتنفذنا كل االإمكانات”, 

�صحيفة “اجلمهورية” اأم�س اخلمي�س.
اأن  يقبلوا  ل��ن  ال��ن��واب  اأّن  واأع��ت��ق��د  العتمة  اإىل  “ذاهبون  واأ���ص��اف 
قمنا  ونحن  اأيديهم  ب��ني  واحل���ّل  االأم���ر  ه��ذا  على  �صاهدين  يكونوا 

مب�صوؤولّياتنا«.
ال  الكهرباء  ت��اأم��ني  م��ن  نتمكن  ل��ن  القريب  امل�صتقبل  “يف  واأ���ص��اف 
الو�صع  و�صيكون  امل��ول��دات  لبنان وال عرب  كهرباء  �صركة  خ��ال  من 
اإيجاد م�صدر ل�صراء  “يجب  قائاً:  �صعباً, واالأ�صعب اخلروج منه”, 
الفيول ونحن اليوم ن�صتخدم وفر 2020 ونحتاج اأموااًل يف املوازنة 

اجلديدة وبحاجة اإىل �صلفة لن�صتمر«.

اإ�صابة  و6649  وف��اة   60 ت�صجيل  االأردن��ي��ة  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
جديدة بفرو�س كورونا امل�صتجّد يف اململكة لرتفع العدد االإجمايل 

اإىل 5106 وفيات و448851 اإ�صابة.
ال�صحة  ووزارة  ال��وزراء  رئا�صة  ال�صادر عن  االإعامي  املوجز  واأ�صار 
 64440 اإىل  و�صل  الن�صطة حالّياً  احل��االت  اأن عدد  اإىل  االأردن��ي��ة 
امل�صت�صفيات  اإىل  اأم�س  اأُدِخ��ل��ت  التي  احل��االت  ع��دد  بلغ  بينما  حالة, 

430 حالة, فيما غادرت 247 حالة.
العاج يف  تتلقى  التي  امل��وؤّك��دة  ع��دد احل��االت  اإجمايل  اأن  اإىل  ولفت 
امل�صت�صفيات بلغ 2369 حالة, يف حني بلغ اإجمايل عدد اأ�صّرة العزل 
اأم�س  ليوم  وامل�صتبهة  امل��وؤّك��دة  للحاالت  امل�صت�صفيات  يف  امل�صتخدمة 
عدد  اإجمايل  بلغ  فيما   ,35% بلغت  اإ�صغال  بن�صبة   1819 االأول 
املوؤّكدة  للحاالت  امل�صت�صفيات  يف  امل�صتخدمة  احلثيثة  العناية  اأ�صّرة 

وامل�صتبهة ليوم اأم�س االأول 519 بن�صبة اإ�صغال بلغت 44%.
يف  امل�صتخدمة  اال�صطناعي  التنّف�س  اأج��ه��زة  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ  كما 
امل�صت�صفيات للحاالت املوؤّكدة وامل�صتبهة ليوم اأم�س االأول 231 جهازاً 

بن�صبة اإ�صغال بلغت 22%.

�صّوتت غالبية اأع�صاء جمل�س ال�صعب ال�صيني اأم�س اخلمي�س ل�صالح 
اإدخ��ال تعديات على نظام هونغ كونغ االنتخابي ت�صمل منح بكني 
“وطنية”  اإطار امل�صعى لت�صكيل حكومة  �صلطة رف�س املّر�صحني, يف 

يف املدينة التي �صهدت تظاهرات �صخمة مطالبة بالدميوقراطية.
وحتّركت بكني بحزم لتفكيك اأ�ص�س الدميوقراطية يف هونغ كونغ بعد 
التظاهرات ال�صخمة التي هّزت املدينة عام 2019 وتخللها العنف 
املا�صي, فر�صت قيادة  العام  ال�صعب  اأحيانا. وخال اجتماع جمل�س 

احلزب ال�صيوعي قانونا وا�صعا لاأمن القومي على هونغ كونغ.
وا�صتخدم القانون مذاك ل�صجن ع�صرات املدافعني عن الدميوقراطية 
ما اأدى اإىل اإ�صعاف احلركة االحتجاجية يف املدينة التي كانت تتمتع 
الرئي�صي  ال��رب  بها  يحظى  التي  تلك  م��ن  اأو���ص��ع  �صيا�صية  بحريات 

مبوجب قاعدة “بلد واحد بنظامني«.
واخلمي�س, امتنع ع�صو واحد فقط عن الت�صويت يف جمل�س ال�صعب 
يف  اإ�صفني  اآخ��ر  ت��دق  اأنها  اإىل  معار�صوها  ي�صر  التي  اخلطوة  على 

نع�س احلراك الدميوقراطي يف هونغ كونغ.
واأفاد الناطق با�صم املجل�س وانغ ت�صني باأن القرار يهدف اإىل و�صع 
لهونغ  املحبة  الوطنية  القوى  اأي��دي  “بحزم يف  املدينة  اإدارة  �صلطة 

كونغ«.

عوا�شم

القاهرة

بريوت

عمان

بكني

•• اليمن-وكاالت

احلوثي  ميلي�صيا  نفذتها  مروعة  جرمية  حول  تتك�صف  احلقائق  ب��داأت 
االإرهابية, املدعومة من اإيران, بحق مئات املهاجرين داخل �صجن تابع 
للملي�صيا ب�صنعاء, عندما ق�صفت ال�صجن بقنابل حارقة, م�صاء االثنني 

املا�صي.
فبينما اأعلنت امليلي�صيات احلوثية, مقتل ب�صعة اأفراد واإ�صابة الع�صرات, 
على معلومات من م�صادر مقربة  نيوز عربية”,  “�صكاي  ح�صل موقع 
من اجلالية االإثيوبية يف �صنعاء, تتحدث عن مقتل املئات واإ�صابة اأكر 

من األف �صخ�س.
450 من جالية االأوروم��و االإثيوبية,  امل�صادر, حتدثت عن مقتل نحو 
وهي ح�صيلة مر�صحة للزيادة, بينما اأ�صيب 1500 اآخرين, ويوجد يف 

هذا ال�صجن قرابة 4000 الجئ اإثيوبي.
رئي�س �صبكة م�صتقبل “اأوروميا” لاأخبار, جمدا �صوتي, قال ل�”�صكاي 
االأ�صابيع  وا�صعة  اع��ت��ق��االت  حملة  �صنوا  احلوثيني  اإن  عربية”,  ن��ي��وز 
املا�صية بحق املهاجرين, بغر�س جتنيدهم للقتال يف اجلبهات وال �صيما 
على احلدود ال�صعودية, ومن كان يرف�س يتم اإيداعه ال�صجن اأو يفر�س 

عليهم مبالغ مالية ال طاقة لهم بدفعها.
داخل  من  املا�صي  فرباير   22 بتاريخ  فيديو  “و�صلني  �صوتي  واأ���ص��اف 

ذكرها جمدا �صوتي, مطالبا بتحقيق �صفاف وم�صتقل. وقال يف �صل�صلة 
اأن  ت��وؤك��د  امل��ع��ل��وم��ات  “اإن  ت��وي��ر  على  �صفحته  على  ن�صرها  ت��غ��ري��دات 
لاجئني  اعتقاالت  بحملة  احلوثي  ميلي�صيا  قيام  بعد  ج��اءت  احلادثة 
االأف��ارق��ة م��ن ال�����ص��وارع واالأ����ص���واق, وتخيرهم ب��ني االل��ت��ح��اق بدورات 
ثقافية وع�صكرية والزج بهم يف جبهات القتال اأو �صجنهم وترحيلهم, واأن 
الأب�صط  تفتقد  التي  املعتقات  املعاملة يف  �صوء  على  احتجوا  الاجئني 

املعاير االإن�صانية«.
“التقارير توؤكد م�صاعي ميلي�صيا احلوثي لطم�س  اأن  واأ�صاف االأرياين 
املتداولة  والفيديوهات  ال�صور  ك�صفت  التي  اجلرمية  ومعامل  اأ�صباب 
حجم ب�صاعتها, والتقليل من اأرقام ال�صحايا, يف الوقت الذي ك�صفت فيه 
املنظمة الدولية للهجرة عن تواجد 900 مهاجر يف مراكز االحتجاز, 

واأن اأكر من 350 تواجدوا يف منطقة احلريق حلظة االندالع«.
ودعا اإىل ال�صغط على ميلي�صيا احلوثي لوقف عمليات جتنيد الاجئني 
وا�صتغالهم يف العمليات القتالية, واإطاق جميع املحتجزين احراما 
اللتزامات اليمن يف هذا اجلانب, وال�صماح لهم بحرية احلركة اأو العودة 

الطوعية االآمنة ملن يرغب.

االعتقاالت  بحملة  احل��وث��ي��ني  ق��ي��ام  ع��ن  الج��ئ��ني  فيه  يتحدث  �صنعاء 
كل  على  االف���راج  مقابل  ري��ال  األ��ف   150 اإىل  ت�صل  مبالغ  وفر�صهم, 
�صخ�س مت اعتقاله من خارج �صنعاء, و70 األف ريال على من اعتقلوا 

من داخل �صنعاء«.
على  احتجاجاً  الطعام  ع��ن  اإ���ص��راب  يف  دخ��ل��وا  ال�صجناء  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
معاملة احلوثيني, مما دفع احلرا�س اإىل االعتداء عليهم ركًا و�صفعاً 
لكن ال�صجناء دافعوا عن اأنف�صهم واأخرجوا احلرا�س من داخل ال�صجن.

الر�صا�س على  باإطاق  “بداأت اجلرمية  �صوتي:  يقول  احل��ادث  وحول 
قبل  �صخ�صان,  فيه  قتل  ال�صجن  حرا�س  قبل  من  املحتجني  املهاجرين 
املهاجرين  االأ�صخا�س  بالقنابل على مئات  تاأتي قوة حوثية وترمي  اأن 

الذين كانوا داخل ال�صجن«.
اأن���واع  امل��ه��اج��ري��ن يتعر�صون م��ن ق��ب��ل احل��وث��ي��ني الأب�����ص��ع  اأن  واأ����ص���اف 
اإىل  داع��ي��اً  وال��ق��ت��ال,  ال�صاح  اإج��ب��اره��م على حمل  يتم  اجل��رائ��م, حيث 
اإجراء حتقيق دويل حول ما يتعر�س له املهاجرون الذين يقيمون حتت 

�صلطات ميلي�صيا احلوثي.
اأكد وزير االإعام اليمني, معمر االإري��اين, التفا�صيل التي  من جانبه, 

نيوز  “�صكاي  ملوقع  يقول  الطاهر,  حممود  اليمني,  ال�صيا�صي  املحلل 
اإن جماعة احلوثي قامت قبل اأ�صبوعني بو�صع الاجئني بني  عربية”, 
القتال, واخليار  الذهاب جلبهات  اأو  اإما دفع غرامات مالية  3 خيارات 
واإطاق  احتجازهم  مت  الاجئون  رف�س  وعندما  احل��رق,  ك��ان  الثالث 

قنابل حارقة على ال�صجن, اأدت ملقتل املئات منهم.
واأ�صاف الطاهر, اأن االأفعال التي يقوم بها احلوثيون تتخطى ما فعله 
تنظيم داع�س, ومن الغريب اأن املنظمات الدولية تتعامل معهم كحزب 

�صيا�صي, ولكنهم يف احلقيقة جماعة اإرهابية.
 ويوم الثاثاء املا�صي, دعت منظمة الهجرة الدولية, يف �صل�صلة تغريدات 
لها على توير, اإىل اإطاق �صراح جميع املهاجرين من مراكز االحتجاز, 

ال �صيما اأولئك املحتجزين يف ظروف غر اإن�صانية.
 وقالت املنظمة, يف بيان لها, اإنها داأبت منذ �صنوات على الدعوة ب�صورة 
يف  املهاجرين  احتجاز  م��راك��ز  ا�صتخدام  ع��ن  ال��ك��ِفّ  اإىل  وحثيثة  علنية 

اليمن.
واأ�صارت اإىل اأن “اليمن بلد عبور لع�صرات االآالف من املهاجرين الذين 

ي�صافرون بني القرن االأفريقي, واململكة العربية ال�صعودية«.
و�صددت على “توفر احلماية واالأمان جلميع االأ�صخا�س يف كافة اأنحاء 
اليمن, مبن فيهم املهاجرون طيلة بقائهم يف البلد, وتقع امل�صوؤولية يف 

ذلك على عاتق ال�صلطات يف املنطقة«.

�سي�ستقبل قريًبا م�ستاأجرا جديدا: قطة

جو بايدن وحتديات رئي�س »عادي«...!
 بعد رئا�سة جميع التجاوزات, قد يواجه الدميقراطي �سعوبة يف جذب االنتباه

على عك�س اأ�سالفه, مل يعقد اأي موؤمتر �سحفي كبري خالل اأ�سابيعه االأوىل يف البيت االأبي�س

�سكري وبوريل يبحثان تطورات ملف �سد النه�سة وحدة ع�سكرية ليبية حتّرر 120 مهاجرًا حمتجزين رهائن 
•• القاهرة-وكاالت

االأوروبي  لاحتاد  اخلارجية  لل�صوؤون  االأعلى  املُمثل  مع  هاتفي  ات�صال  يف  �صكري,  �صامح  امل�صري  اخلارجية  وزي��ر  ا�صتعر�س 
جوزيب بوريل, العاقات الثنائية بني م�صر واالحتاد االأوروب��ي, وتطورات ملف �صد النه�صة, ف�صًا عن تبادل الروؤى ب�صاأن 
املُ�صتجدات االإقليمية. و�صرح املتحدث الر�صمي با�صم وزارة اخلارجية ال�صفر اأحمد حافظ, اأن االت�صال تطرق اإىل جماالت 
التعاون املختلفة بني م�صر واالحتاد االأوروبي و�صبل تعزيزها على خمتلف االأ�صعدة, مبا يف ذلك التعاون التنموي بني م�صر 
كما ا�صتعر�س  واالحتاد االأوروبي يف اإطار اآلية اجلوار والتنمية والتعاون الدويل التي اأقرها االحتاد للفرة 2021- 2027. 
�صكري خال االت�صال موقف م�صر ال�صاعي للتو�صل التفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وت�صغيل �صد النه�صة من 
خال عملية تفاو�صية جادة وفعالة مُتكِّن الدول الثاث من الو�صول لاتفاق املن�صود. وتناول وزير اخلارجية امل�صري اأي�صاً 
املفاو�صات من خال  اآلية  اإىل تطوير  اأيدته م�صر, والداعي  ال�صقيقة, والذي  ال�صودان  املُقدم من جمهورية  عنا�صر املقرح 
االأمم  االأفريقي, ومب�صاركة  الرئي�س احلايل لاحتاد  ب�صفتها  الدميقراطية  الكونغو  بقيادة جمهورية  دولية  رباعية  ت�صكيل 
املتحدة, واالحتاد االأوروبي, والواليات املتحدة االأمريكية, و�صواًل اإىل حل تفاو�صي لق�صية �صد النه�صة؛ منوًها يف هذا ال�صدد 

اإىل اأهمية االنخراط االأوروبي يف هذا ال�صاأن, والدور الذي قد يلعبه االحتاد االأوروبي يف اأية مفاو�صات مقبلة.

للتهريب واخلطف  املا�صي عملية كبرة �صّد ع�صابات 
ال��واق��ع��ة على  امل��دي��ن��ة  ول��ي��د,  بني  بالب�صر يف  واالجت����ار 
اأبواب ال�صحراء الليبية على ُبعد 170 كلم جنوب �صرق 
الرئي�صية  املراكز  اأحد  تعترب  والتي  العا�صمة طرابل�س 
444 فقد  لاجتار بالب�صر يف هذا البلد. ووفقاً للواء 
كانوا  م��ه��اج��راً   70 حت��ري��ر  اإىل  العملية  تلك  اأف�����ص��ت 
االجتار  متتهن  لع�صابات  خم��اب��ئ  �صتة  يف  حمتجزين 

بالب�صر.
مهمة  “نّفذت  عنا�صره  اإّن  يومها   444 ال��ل��واء  وق��ال 
ع�صكرية حُمكمة واقتحمت �صتة مواقع تابعة لع�صابات 
متّكنت   )…( بالب�صر  واالجت����ار  واخل��ط��ف  ال��ت��ه��ري��ب 
العملية  اأّن  واأ���ص��اف  رهينة«.   70 حترير  من  خالها 

اأف�صت كذلك اإىل “اإلقاء القب�س على اأبرز املّتهمني يف 
ق�صايا التهريب يف الباد, اإ�صافة ملجرمني من جن�صيات 
والقتل  اأخرى مار�صوا على �صحاياهم جرائم اخلطف 
منذ  الفو�صى  يف  غرقها  من  الّرغم  وعلى  والتعذيب«. 
ليبيا  ت��زال  ال   ,2011 يف  القذايف  نظام معمر  �صقوط 
اأزمات  م��ن  ال��ف��اّري��ن  للمهاجرين  رئي�صية  عبور  نقطة 
وا�صطرابات تع�صف مبناطق اأخرى يف اأفريقيا وال�صرق 

االأو�صط وال�صاعني للو�صول اإىل اأوروبا.
ل��ك��ّن ك��ث��راً م��ن ه����وؤالء احل��امل��ني ب��ال��و���ص��ول اإىل الرّب 
ظروف  يف  ليبيا  يف  عالقني  اأنف�صهم  يجدون  االأوروب���ي 
بائ�صة وحتت رحمة ع�صابات متتهن التهريب واالجتار 

بالب�صر.

•• طرابل�س-اأ ف ب    

اأعلنت وحدة ع�صكرية ليبية اأّنها حّررت 120 مهاجراً, 
غ��ال��ب��ي��ت��ه��م م���ن م�����ص��ر, ك��ان��ت ع�����ص��اب��ات م���ن املهّربني 
“اللواء  وق�����ال  ال���ب���اد.  غ����رب  ره���ائ���ن يف  حت��ت��ج��زه��م 
التابعة للجي�س يف  النخبة  اإح��دى قوات  444 قتال”, 
قواتنا  “متّكنت  االأربعاء  اإّن��ه فجر  بيان  ليبيا, يف  غرب 
وداهمت  وليد,  بني  الرهائن يف  اأ�صر عدد من  فّك  من 
وحّررت  الب�صر,  لتّجار  اأخ��رى  اوك��اراً  الع�صكرية  املفارز 
قرابة 120 رهينة تعّر�صوا للتعذيب ولعمليات ابتزاز, 

بح�صب اإفادتهم, ويحمل جّلهم اجلن�صية امل�صرية«.
االأ�صبوع  نّفذت  نف�صها  الع�صكرية  الوحدة  ه��ذه  وكانت 

ف����اإن خ��ط��ر ع���دم جلب  ب���اي���دن,  ل��ك��ن بالن�صبة جل��و     
االهتمام, والظهور با طعم, اأ�صبح فجاأة موجوًدا. ويف 
حني �صنع دونالد ترامب التاريخ كاأول رئي�س اأمريكي 
اأن  للدميقراطي  ميكن  للم�صاءلة,  م��رت��ني  يتعر�س 
ا باأوىل: يف �صن 78, هو االأكرب �صًنا الذي  يتباهى اأي�صً
يتوىل املن�صب... خ�صو�صية ي�صعى اإىل اأن ُين�صي النا�س 

فيها.

عودة االإحاطة ال�سباحية
   منذ اليوم االأول لرئا�صته, كان الدميقراطي مفرط 
الن�صاط, وعازًما على طي �صفحة ترامب. اأراد اإحداث 
التباين باإ�صدار ع�صرات املرا�صيم. وكانت اأوىل اأولوياته 
مليار   1900 اإىل  التحفيزية  خطته  زي��ادة  ذل��ك  بعد 
دوالر للتخفيف من عواقب الوباء. ومنذ يوم االأربعاء, 
مت اإجناز ذلك, جناح ت�صريعي ميكنه التباهي به. كما اأن 
اأجندته مل تهتز اال قليًا ب�صبب حماكمة عزل ترامب, 

التي اأغلقها جمل�س ال�صيوخ يف غ�صون اأ�صبوع ق�صر.
   يعر�س جو بايدن اأولوياته, ويحدد املواعيد والوعود 
باحل�صول على جرعات من اللقاح جلميع االأمريكيني 
بحلول نهاية مايو. كما اأعاد التوا�صل باملوجز اليومي 
البيت  اإىل  ك��اب��ه م��ع��ه  واأخ�����ذ  ال�����ص��ب��اح��ي,  ل��ل��رئ��ي�����س 
-و�صي�صتقبل  االأخ���رة  الع�صة  حادثة  -حتى  االأبي�س 
قريًبا م�صتاأجرا جديدا: قطة... غر انه يقود رئا�صته 

الزعامة  املتعددة.  التاريخية  االأزمات  اأوقات  خا�صة يف 
والكفاءة والكرامة والتعاطف, كلها خ�صائ�س الروؤ�صاء 

االأمريكيني “العاديني” وبالتاأكيد اأقواها.
هذه,  ال�صخ�صية  �صمات  ك��ل  ب��اي��دن  الرئي�س  ميتلك     

كما قاد حملته: دون بريق حقيقي اأو جراأة. االن�صباط 
ا و�صيلة لتجنب االأخطاء الفادحة  و�صبط النف�س -اأي�صً

-مييز جو بايدن, هل هذا عيب؟
    يريد غالبية االأمريكان اأن يكون رئي�صهم “رئا�صياً”, 

ع مناذج منها ق�صة حياته التي تت�صم بالتوا�صع  وتر�صّ
ومعرفته  ال���وا����ص���ع���ة  خ���ربت���ه  ج���ان���ب  اإىل  وامل����اأ�����ص����اة, 
تعلق باربرا اأ. بري, اخلبرة يف الرئا�صة  باحلكومة”, 
ال�صرة  وك��ات��ب��ة  امل��ت��ح��دة,  ل��ل��والي��ات  العليا  وامل��ح��ك��م��ة 
الدرا�صات  م��رك��ز  ورئ��ي�����ص��ة  ك��ي��ن��ي��دي,  لعائلة  ال��ذات��ي��ة 
ان  �صبق  لها,  بالن�صبة  فرجينيا.  جامعة  يف  الرئا�صية 
كان جو بايدن قادًرا على و�صع وتنفيذ �صيا�صات فعالة 

وموجهة جيًدا.
تنتظره:  ال��ت��ي  بالتحديات  ُت��ذّك��ر  االأ���ص��ت��اذة  اأن  اإال     
ا�صتعادة املعاير الرئا�صية التي دمرها ترامب, والعمل 
مع جمل�س ال�صيوخ املنق�صم, ومواجهة حزب جمهوري 
معيق, واإيجاد حلول و�صط مع اجلناح االأكر تقدمية 
املوؤامرة  ن��ظ��ري��ات  “حماربة  اأي�����ص��ا  ول��ك��ن  ح��زب��ه.  يف 
املدمرة, ودحر العنا�صر املتمردة العنيفة التي �صيطرت 

على مبنى الكابيتول يف 6 يناير«.
   �صت�صتمر رئا�صة ترامب واآثارها يف التاأثر على فرة 
واليته, “لكن ال�صعب االأمريكي �صّوت باأغلبية �صاحقة 
الف�صل  بعد  للرئا�صة,  تقليدية,  لكنها  ملقاربة خمتلفة, 
مع  التعامل  يف  واالأرب��ع��ني  اخلام�س  للرئي�س  ال��ذري��ع 
اأ�صواأ الكوارث التي حلت بالواليات املتحدة منذ احلرب 
ُتذّكر باربرا اأ.  االأهلية االأمريكية يف �صنوات 1860”, 

بري.

غياب موؤمتر �سحفي كبري
ب���اي���دن االآن م���ع ك��ون��غ��ر���س ي��ح��ت��ل فيه     ي��ع��م��ل ج���و 
ال��دمي��ق��راط��ي��ني االأغ��ل��ب��ي��ة يف امل��ج��ل�����ص��ني. ل��ك��ن هذه 
ال�صيوخ,  جم��ل�����س  ي���ت���األ���ف  ل��ل��غ��اي��ة.  ه�����ص��ة  االأغ���ل���ب���ي���ة 
التعيينات  على  امل�����ص��ادق��ة  ع��ن  خ��ا���س  ب�صكل  امل�����ص��وؤول 
من  و50  اجلمهوريني  من  �صيناتورا   50 من  املهمة, 
الدميقراطيني, ويف حال التعادل, فاإن الت�صويت املرّجح 
لنائب الرئي�س كاماال هاري�س, يرّجح كفة امليزان. وقد 
ا�صطر جو بايدن اإىل التنازل عن تعيني نرا تاندين, 
التي كان ينوي اأن تكون رئي�صة مليزانية البيت االأبي�س 

الأن دميوقراطي اأعلن اأنه لن ي�صوت لها.
   اإن جو بايدن رئي�س با �صجة و�صبط النف�س ب�صكل 
ا. وقد قامت �صي ان ان بعملية  دائم؟ غر منطي اأي�صً
ح�صابية: اإنه الوحيد من بني اآخر 15 رئي�ًصا للواليات 
املتحدة مل يعقد موؤمتًرا �صحفًيا منفرًدا يف ال�صهر االأول 
من رئا�صته. ما ال�صبب الذي قدمه مدير االت�صال يف 
البيت االأبي�س؟ كان هدفه هو انتظار الكوجنر�س حتى 
 1.9 البالغة  العماقة  التحفيز  حزمة  على  ي�صادق 
ب�  امل��ت��اأث��رون  االأم��ري��ك��ي��ون  يتلقى  وان  دوالر,  تريليون 
حقبة  �صتبداأ  هل  االأوىل...  �صيكاتهم  “كوفيد-”19 

بايدن اجلديدة بعد ذلك؟ رمبا.

بايدن  حتديات باجلملة

بايدن يك�صب معركة اوىل يف الكونغر�س

تعيني نرا تاندين اأوىل هزائمه

تاأثر ترامب �صي�صتمر

�ست�ستمر رئا�سة ترامب واآثارها يف التاأثري على فرتة واليته

اأراد اإحداث التباين بينه وبني �سلفه باإ�سدار ع�سرات املرا�سيم •• الفجر -فالريي دي غرافيرنيد 
–ترجمة خرية ال�شيباين

طبيعية  حالة  اإىل  العودة  تكون  قد     
ما خميفة وتعطي انطباًعا بالفراغ. من 
خالل خالفة رئي�س متهور وغري منتظم 
بهزميته,  االع����رتاف  رف�����س  وم��ن��دف��ع 
اإىل  ال�سفاء  بع�س  ب��اي��دن  ج��و  يجلب 
عدوانية,  ت��غ��ري��دات  ف��ال  وا���س��ن��ط��ن. 
حممومة:  بوترية  ترق�س  روؤو���س  وال 
املنتخبني  وامل�سوؤولني  لل�سحفيني  ميكن 
وامل�سوؤولني االآن اأن ياأملوا يف اال�ستمتاع 
احلاجة  دون  االأ�سبوع,  نهاية  بعطالت 
ت��وي��رت ح��ي��ث غ��ال��ًب��ا ما  م��راق��ب��ة  اإىل 

يتحدث دونالد ترامب باأحرف كبرية. 

تفا�سيل جمزرة احلوثي بحق املهاجرين يف �سجن �سنعاء
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عربي ودويل
  فريق بايدن يلتقي م�سوؤويل اخلارجية ال�سينية 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأول لقاء بني اأكرب  يجتمع م�صوؤولو ال�صيا�صة اخلارجية االأمركية االأ�صبوع املقبل بنظرائهم ال�صينيني يف 
قوتني يف العامل منذ انتخاب جو بايدن رئي�صا تعّهدوا باأن يكون “�صريحا جدا” فيما تبدو وا�صنطن وبكني 
على حافة حرب باردة جديدة. واأعلن وزير اخلارجية االأمركي اأنتوين بلينكن االأربعاء اأنه �صيتوقف يف 18 
اآذار/مار�س يف اأنكوراج يف االأ�صكا, يف طريق عودته من رحلته االأوىل اإىل اخلارج والتي �صتقوده اإىل اليابان 
وكوريا اجلنوبية بهدف تعزيز حتالفات الواليات املتحدة يف مواجهة ال�صني. وبعدما كان وزير اخلارجية 
االأمركي و�صف ال�صني االأ�صبوع املا�صي باأنها “اأكرب حتد جيو�صيا�صي يف القرن احلادي والع�صرين”, �صين�صم 
اإليه م�صت�صار االأمن القومي جيك �صوليفان, للقاء وزير اخلارجية وانغ يي والدبلوما�صي ال�صيني البارز يانغ 
جي�صي, يف اكرب مدن اال�صكا املطلة على املحيط الهادئ. واأعلن بلينكن على توير اأنه يريد الركيز على 
برملانية  ا�صتماع  واأو�صح الحقا خال جل�صة  بكني.  حولها مع  “خافات عميقة”  لوا�صنطن  التي  امل�صائل 
“اإنها منا�صبة مهمة بالن�صبة الينا لكي نبحث بطريقة �صريحة جدا املوا�صيع العديدة التي تثر قلقا ب�صاأن 

اأعمال وموقف بكني التي ت�صكل تهديدا المن وازدهار وقيم الواليات املتحدة و�صركائنا وحلفائنا«.

وتزيد هذه الطلبية االإ�صافية عن حاجة الواليات املّتحدة 
ل�صراء  ع��ق��وداً  اأب��رم��ت  واأن  �صبق  االأم��رك��ي��ة  االإدارة  الأّن 
كميات من الّلقاحات, �صتت�صّلمها بحلول نهاية اأيار/مايو, 

تكفيها لتطعيم جميع االأمركيني البالغني.
لكّن �صّيد البيت االأبي�س �صّدد على وجوب اأن تكون البادة 

جاهزة لكل االحتماالت.
من  مم���ك���ن  ق�����در  اأق�������ص���ى  اإىل  ب���ح���اج���ة  “نحن  وق�������ال 
نكون  اأن  وعلينا  حت�صل  ق��د  االأم���ور  م��ن  الكثر  الليونة 

م�صتعدين«.
بقية  م��ع  ف�صنتقا�صمه  فائ�س  لدينا  ك��ان  “اإذا  واأ���ص��اف 

العامل«.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

�صت�صري  اإدارت��ه  اأّن  بايدن  جو  االأمركي  الرئي�س  اأعلن 
100 م��ل��ي��ون ج��رع��ة اإ���ص��اف��ي��ة م��ن ل��ق��اح ج��ون�����ص��ون اأند 
�صاأنها  من  خطوة  يف  ك��ورون��ا,  لفرو�س  امل�صاّد  جون�صون 
اأن ت�صاعف كمية اجلرعات التي �صتح�صل عليها الواليات 
ب��اي��دن عقب اجتماع مع  ال��ّل��ق��اح. وق��ال  املتحدة م��ن ه��ذا 
االأدوي���ة  و���ص��رك��ة  جون�صون  اأن���د  جون�صون  �صركة  م���دراء 
االأ�صبوع  اأعلنتا  اللتني  “مرك”  العماقة  االأم��رك��ي��ة 
“تطعيم  اإّن  اإىل اتفاق الإنتاج هذا اللقاح  ل  املا�صي التو�صّ

االأمركيني هو ال�صبيل الوحيد للتغّلب على اجلائحة«.

 100 ت�صليم  جون�صون  اأن���د  جون�صون  �صركة  وال��ت��زم��ت 
الواليات املتحدة مليون جرعة من لقاحها وهو من جرعة 
االأمركية  االأدوي����ة  وك��ال��ة  ترخي�س  ح�صل  وق��د  واح���دة 

�صمن االآلية الطارئة يف نهاية �صباط/فرباير.
اأّي م�صاكل يف  اأن ت�صّد  ومن �صاأن هذه الطلبية االإ�صافية 
االإنتاج قد تواجه الّلقاحني االآخرين امل�صّرح بهما يف الباد, 
و”موديرنا”  “فايزر/بايونيتك”  �صركتي  لقاحا  وهما 
اللتني اأبرمت وا�صنطن معهما عقوداً ل�صراء 300 مليون 
الواليات  وا�صطرت  الّلقاحني.  كل من هذين  جرعة من 
اللقاحني  الكبرة من هذين  الكمية  ل�صراء هذه  املّتحدة 

الأن كا منهما يعطي على جرعتني.

وا�سنطن ت�سرتي 100 مليون جرعة اإ�سافية من لقاح جون�سون 

 واإذا كانت مقدمة الربامج م�صهورة 
امل��ت��ح��دة ب�صبب  ال���والي���ات  ج����ًدا يف 
اعرافات العديد من النجوم, فاإن 
هذا ال�صبق ال�صحفي اجلديد يوؤكد 
مكانتها, ويكمل عملية انت�صارها يف 
متابعة  تتم  حيث  ال��ق��ارات,  جميع 

مغامرات وند�صور عن كثب.
ن����اه����ي����ك ع�����ن اجل�����ان�����ب امل�����ايل     
يعني  ���ص��ووب��ي��ز  اأن  ح��ي��ث  ل��ل��ع��م��ل, 
املجال,  ه����ذا  ويف  ال��ب��زن�����س.  اأواًل 
�صيدة  وينفري  اأوب���را  املنتجة  تعد 
وح�����ص��ب �صحيفة  ره��ي��ب��ة.  اأع���م���ال 
���ص��ري��ت ج���ورن���ال, ف��ق��د كتب  وول 
 8 ب��ح��وايل  �صيًكا  اإ����س  ب��ي  �صي  لها 
االأول  البث  لتاأمني  دوالر  مايني 
مع ت�صمني  “املوعد االمري”,  ل� 
ال�����ص��ف��ق��ة احل���ق يف اإع�����ادة ب��ي��ع��ه يف 

ال�صوق الدولية.
ق��ن��اة يف العامل  اأك���ر م��ن �صتني     
من  العديد  مع  اخل��ط,  على  كانت 
�صك  با  واأهمها  املختلفة,  العقود 
�صبكة  م��ع  توقيعها  مت  ال��ت��ي  ت��ل��ك 
التي  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  يف”  ت���ي  “اآي 

انفقت مليون جنيه اإ�صرليني )ما 
يقرب من 1.4 مليون دوالر( لبث 
م�صاء االإث��ن��ني يف اجن��ل��را. ام��ا يف 
فرن�صا, فاإن “تي ام �صي” هي التي 
اأن  دون  ج��ي��ب��ه��ا,  ي��ده��ا يف  و���ص��ع��ت 

تتحدث عن �صعر ال�صراء.
   م��ع يف ال��ن��ه��اي��ة ن��ت��ائ��ج ج��ي��دة يف 
ن�صب امل�صاهدة. وهكذا جمعت قناة 
17 مليون  اأك���ر م��ن  اإ����س  �صي ب��ي 

   بعد عام من نفيهما, كان التوقيت 
االإعامي.  احلدث  الإقامة  منا�صًبا 
تفاو�صت اأوبرا وينفري على �صبقها 
اأي  منها  الرئي�صية,  ال�صبكات  م��ع 
تتفق  اأن  قبل  �صي,  بي  وان  �صي  بي 
اأخ��ًرا مع �صي بي ا�س, التي عملت 
معها لفرة طويلة. وتظل �صركتها 
هاربو لاإنتاج هي املالكة للمحتوى, 
الذي �صيجلب لها, باالإ�صافة اإىل 8 

م�صاهد يوم االأحد, ونحن بعيدون 
امل��ق��اب��ل��ة م��ع م��اي��ك��ل جاك�صون  ع��ن 
1993, والتي  اأوب��را عام  بوا�صطة 
مليون   30 م���ن  اأك����ر  ���ص��اه��دت��ه��ا 
اأف�صل  ل��ك��ن��ه��ا واح�����دة م���ن  اأ����ص���رة, 
الن�صب على القناة االأمريكية خارج 

املناف�صة الريا�صية.
   ���ص��ي ب��ي ا�����س, ال��ت��ي راه��ن��ت على 
جزئًيا  ا�صتعادت  اجلمهور,  اهتمام 

والدتها.  م���ع  ���ا  اأي�������صً وّد  ع���اق���ة 
الزفاف  ح��ف��ل  اإىل  دع���وت���ه���ا  ب��ع��د 
االأم�����ري, ���ص��ت��ك��ون ب��ع��د ذل���ك اأول 
رغبتهما  يف  ال���زوج���ني  ي��دع��م  م��ن 
التوا�صل  على  مبقية  ال��ت��ح��رر,  يف 
-لقد  ن�صائحها  ومقدمة  معهما, 
يف  ل��ه��ا  ك��ج��ران  �صا�صك�س  ا���ص��ت��ق��ر 
يف  ج���ًدا  االأن��ي��ق��ة  مونتي�صيتو  ب��ل��دة 

كاليفورنيا.

 30 ال���  بيع  خ��ال  م��ن  ا�صتثمارها 
 325 مقابل  االإعانات  من  ثانية 
ال�صعر  ���ص��ع��ف  اأي  دوالر,  األ������ف 
حققت  اإجن��ل��را,  ويف  التقليدي... 
ا جناًحا كبًرا  قناة “اآي تي يف” اأي�صً
يف امل�صاهدة ب� 11 مليون بريطاين 
“تي  ل�  اأما بالن�صبة  اأم��ام جهازهم. 
ا نتيجة  اأي�صً فقد حققت  ام �صي”, 
جيدة جًدا مع 1.5 مليون م�صاهد 

لا�صتماع  ب�صا�صاتهم  ملت�صقون 
اإىل اأ�صرار �صا�صك�س.

ثالث �سنوات من التقارب
   خططت اأوبرا لهذه ال�صربة منذ 
فرة طويلة. لقد كانت قريبة من 
قبل   ,2018 ع��ام  رب��ي��ع  يف  ميغان 
زف��اف��ه��ا, وح�����ص��ل��ت ع��ل��ى م��وع��د يف 
اأن تربطها  ق�صر كن�صينغتون, قبل 

اإن امل�صادقة على حكومة  اللندنية 
اأحيت االآمال يف  الوطنية,  الوحدة 
واحل���روب  االن��ق�����ص��ام  ط��ي �صفحة 
انقاب  بعد  واالنق�صام  والفو�صى, 
تيار  م����ن  م���دع���وم���ة  م��ي��ل��ي�����ص��ي��ات 
نتائج  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  االإ�����ص����ام 

االنتخابات يف ليبيا.
امللف  اأن  على  ال�صحيفة  و���ص��ددت 
االأمني, هو الذي �صيحدد م�صتقبل 
اإخراج  خا�صًة  اجلديدة,  احلكومة 
وح�صر  امليلي�صيات,  وحل  املرتزقة, 
ال�������ص���اح ب���ي���د ال������دول������ة, م���ذك���رة 
الربملان  اأم������ام  ال��دب��ي��ب��ة  ب��ح��دي��ث 
“املرتزقة  اإن  وق���ول���ه  ال���ث���ائ���اء, 
من  ب��د  وال  ليبيا,  ظهر  يف  خنجر 
العمل على اإخراجهم ومغادرتهم«.

ترحيب وا�سع
ومن جهته اأ�صار موقع “اإندبندنت 
الوطني  ال��رح��ي��ب  اإىل  عربية” 
الذي  الوا�صع,  واالإقليمي والدويل 
النواب  جم��ل�����س  م�����ص��ادق��ة  ق���اب���ل 
احلكومة  ت�����ص��ك��ي��ل  ع���ل���ى  ال��ل��ي��ب��ي 
العامل  دول  تتاأخر  ومل  اجل��دي��دة, 

ال�صتخدامها يف تفجر ال�صخر, وفق 
جنيد.

وغ��ال��ب��اً م���ا مت��ت��ل��ىء ���ص��اح��ة اخل���ردة 
بالقذائف ب�صكل خا�س بعد الهجمات 
النظام  ق��وات  ت�صنها  التي  الع�صكرية 

على املنطقة.
ال�صام  حت��ري��ر  هيئة  ���ص��ي��ط��رة  وم��ن��ذ 
مقاتلة  وف�صائل  ���ص��اب��ق��اً(  )ال��ن�����ص��رة 
اإدل��ب ومناطق  اأخ��رى على حمافظة 
 ,2015 ال�����ع�����ام  يف  ل���ه���ا  حم�����اذي�����ة 
تعر�صت املنطقة لق�صف كثيف �صنته 
اإليها  تن�صم  اأن  ق��ب��ل  ال��ن��ظ��ام  ق���وات 

الطائرات احلربية الرو�صية.
ع�صكرية  ع��م��ل��ي��ات  احل��ل��ي��ف��ان  و���ص��ّن 
وا�صعة يف املنطقة مكنت قوات النظام 
وكان  ف�صيئاً,  �صيئاً  فيها  التقدم  من 
اأ�صهر  ث��اث��ة  ا�صتمر  ه��ج��وم  اآخ��ره��ا 
بني العامني 2019 و2020 انتهى 
ب�صيطرة القوات احلكومية على اأكر 

من ن�صف م�صاحة اإدلب.
ويقول اأبو اأحمد, العامل يف ال�صاحة, 
احل���م���ات  اأث�����ن�����اء  ال���ع���م���ل  “يكر 

الع�صكرية, ويقّل يف اأيام الهدوء«.
ويوؤكد اأن “اخلوف يكمن يف اأن تبقى 

القذيفة بني االأهايل«.

ر���ص��م��ي��اً, ال��ت��ي ظ��ل��ت م���وزع���ة بني 
ال�صرق والغرب على امتداد �صنوات. 
التاأ�صي�صية  الهيئة  ع�صو  واأو���ص��ح 
عمر  ال��د���ص��ت��ور  م�����ص��روع  ل�صياغة 
احلكومة  اأن  لل�صحيفة  النعا�س, 
“حياة  بتوفر  مطالبة  اجل��دي��دة 
وتر�صيخ  ل��ل�����ص��ع��ب,  ك���رمي���ة  ح����رة 
االأم��������ن وال���������ص����ام واال����ص���ت���ق���رار 
ت�صعى  واأن  االأن�����ح�����اء,  ج��م��ي��ع  يف 
حقه  ممار�صة  من  ال�صعب  لتمكني 
الفا�صلة,  كلمته  وقول  الد�صتوري 
م�صروع  على  اال�صتفتاء  خال  من 
الهيئة  اأق����رت����ه  ال�����ذي  ال���د����ص���ت���ور, 

املنتخبة منذ قرابة اأربعة اأعوام«.
اجلديدة  احلكومة  على  و�صيكون 
اأزمة  من  ع��دة,  مل�صاعب  الت�صدي 
حاد  ارتفاع  اإىل  خانقة,  اقت�صادية 
واخلدمات  والت�صخم  البطالة,  يف 
اجلماعات  اإىل  اإ����ص���اف���ة  امل����زري����ة, 
�صركات,  ع��ل��ى  امل�صيطرة  امل�صلحة 

واأعمال, وحتى موؤ�ص�صات الدولة.

طي �سفحة االإ�سالم ال�سيا�سي 
من جانبها قالت �صحيفة “العرب” 

التجربة  الوقت  مع  العائلة  اكت�صبت 
القذائف, وفق  تلك  لتفكيك  الكافية 

قوله.
جنيد  ي��ت��ل��ق��ى  االأح�����ي�����ان,  ب��ع�����س  يف 
والعاملني معه ات�صاالت من مدنيني 
قرب  غ��ر منفجرة  ق��ذائ��ف  وج����دوا 
اأحيان  ويف  بيعها.  ي��ري��دون  منازلهم 
اأخ�������رى, ي��ت��وج��ه��ون ب��اأن��ف�����ص��ه��م اإىل 
ا�صتباكات  اأو  ق�صفاً  �صهدت  مناطق 
ل��ل��ب��ح��ث ب���ني ال���رك���ام ع���ن ذخ����رة اأو 
الر�صا�صات التي ي�صتخدمها مقاتلو 

الف�صائل الأ�صلحتهم الر�صا�صة.
ويعمل الفريق على تفكيك القذائف 
املتفجرة  امل��واد  وا�صتخراج  والذخائر 
نقلها  قبل  �صقوطها,  مكان  يف  منها 
ب�صكل اآمن اإىل �صاحة اخلردة لبيعها, 

وفق جنيد.
ويو�صح “نزيل اخلطر منها ثم نبيع 
فتكون م�صدر  لل�صناعيني,  حديدها 
من  “منهم  وي�����ص��ي��ف  لنا”.  ع��ي�����س 
ياأخذها لي�صنع منها املدافئ, ومنهم 
من يحملها اىل معامل �صهر احلديد 

لتحويلها اىل حديد بناء«.
�صدى,  امل��ت��ف��ج��رة  امل�����واد  ت��ذه��ب  وال 
املقالع  يف  ال��ع��ام��ل��ون  ي�����ص��ري��ه��ا  اإذ 

•• عوا�شم-وكاالت

بعد   ,2011 ليبيا منذ  مل تعرف 
�صقوط نظام العقيد معمر القذايف, 
اإجماعاً داخلياً وخارجياً مثل الذي 
التي  قوبلت به احلكومة اجلديدة 
�صادق على ت�صكيلها الربملان اأم�س 
اأمام  الباب  االأربعاء, ما فتح  االأول 
فر�س ت�صوية االأزمة, واإنقاذ ليبيا 
واالإره���اب, لتخرج من  الف�صل  من 

النفق املظلم الذي تردت فيه.
وح�������ص���ب ���ص��ح��ف ع���رب���ي���ة ����ص���ادرة 
اأم�س اخلمي�س دخلت ليبيا ر�صمياً 
على  الق�صاء  مرحلة  االأول  اأم�����س 
واملوؤ�ص�صات,  امل��ن��ا���ص��ب  ازدواج���ي���ة 
واإقليمي,  حم��ل��ي,  ت��رح��ي��ب  و���ص��ط 

ودويل كبر.

توحيد املوؤ�س�سات
�صحيفة  ق��ال��ت  ال�����ص��ي��اق  ه���ذا  ويف 
ليبيا  اإن  االأو�صط”  “ال�صرق 
االأربعاء”  االأول  “اأم�س  ب������داأت 
حكومة  وزراء  على  امل�صادقة  بعد 
الوحدة الوطنية, توحيد املوؤ�ص�صات 

•• معرة م�رصين-اأ ف ب

مب�صتودع  اأ����ص���ب���ه  خ������ردة  ����ص���اح���ة  يف 
ذخرة يف �صمال غرب �صوريا, ينهمك 
الت�صع,  ال�صنوات  ذو  الطفل  م��ال��ك, 
برتيب قذائف هاون وجدت عائلته 
م�صدراً  ح��دي��ده��ا  وب��ي��ع  تفكيكها  يف 

للرزق.
عاماً(,   37( ج��ن��ي��د  ح�����ص��ن  وي���ق���ول 
خردوات  �صاحة  واأ�صقاوؤه  يدير  الذي 
اإدلب,  بلدة معرة م�صرين جنوب  يف 
لوكالة فران�س بر�س “حتولت اأدوات 
القتل واالإجرام التي كان ُيق�صف بها 

النا�س اإىل باب للرزق«.
���ص��اح��ة اخل�����ردة, ي�����ص��ري��ح ثاثة  يف 
���ص��اح��ن��ة �صدئة,  اأط���ف���ال ع��ل��ى ظ��ه��ر 
فارغة.  ه��اون  بقذائف  يلهون  بينما 
ع��ل��ى م�����ص��اف��ة اأم���ت���ار م��ن��ه��م, يحاول 
طفل اآخر اأن يحمل ب�صعوبة قذيفة, 
يكاد وزنها يتجاوز وزنه. وما ان يبلغ 
وجهته يف ال�صاحة الهثاً, حتى يرميها 

بني كومة من الذخرة واحلديد.
املعارك  وقع  وعلى   ,2016 العام  يف 
بلدة  م�����ن  ف������ّر ج���ن���ي���د  وال�������غ�������ارات, 
اللطامنة يف �صمال حماة وانتقل مع 
عائلته واأ�صقائه وعائاتهم اإىل معرة 

م�صرين.
وب��ع��دم��ا ط���ال ال���ن���زوح, ق���رر الرجل 
مالك,  بينهم  اأطفال  الأربعة  اأب  وهو 
ا���ص��ت��ئ��ن��اف ع��م��ل��ه يف ب��ي��ع اخل�����ردوات 
حديدية  واأل����واح  ���ص��ي��ارات  بقايا  م��ن 
وخزانات مياه, وكل ما تقع يداه عليه 

من حديد, وهي جتارة اعتاد عليها.
نوعاً  م�صرين  معرة  يف  اأ�صاف  لكّنه 
جديداً على الئحة الب�صائع: قذائف 
النظام  ق���وات  ا�صتخدمتها  وذخ��ائ��ر 
والف�صائل املقاتلة خال املعارك من 

دون اأن تنفجر.
هنا  ج���ئ���ت  “حني  ُج���ن���ي���د  وي�����ق�����ول 
املهنة هي  اإىل  اإ�صافة جديدة  وجدنا 
لكنها  النظام  ق�صفها  التي  القذائف 

مل تنفجر«.
�صخ�صاً   15 مع  اليوم  جنيد  ويعمل 
اأطفال,  ب��ي��ن��ه��م  ع��ائ��ل��ت��ه,  اأف�����راد  م���ن 
يف ���ص��اح��ة اخل�����ردة ال�����ص��خ��م��ة. وقد 

مايني دوالر ثمن ال�صراء, مداخيل 
جيدة يف ال�صنوات القادمة, يف �صكل 
مقتطفات اأو اإعادة عر�س. ما يكفي 
جت���اوزت  ال��ت��ي  ث��روت��ه��ا  لت�صخيم 
لفورب�س,  وفًقا  دوالر,  مليار   2.5
مما يجعلها اأقوى امراأة يف �صناعة 
املتحدة.     ال�����والي�����ات  يف  ال���رف���ي���ه 
�صريت  وول  ���ص��ح��ي��ف��ة  وح�������ص���ب 
اأي  �صا�صك�س  اآل  يتلق  مل  ج��ورن��ال, 
لو  دوالر مقابل اعرافاتهم. حتى 
كان من ال�صعب ت�صديق ذلك, مبا 
دخل  حتقيق  االآن  يعتزمون  اأن��ه��م 
من جوالتهم اأو تدخاتهم العامة, 
راهنا  اأن��ه��م��ا  نفر�س  اأن  وميكننا 
ل�صديقتهما  ال��ن��اري��ة  ال��ق��وة  ع��ل��ى 
اأوبرا لتح�صني خطتهما االت�صالية 
هو  ه�������ذا  ان  ع�������اق�������ات.  ورب���������ط 
ال��وج��ود �صد  �صاحهما االأخ��ر يف 
تعاطف  زاد  ك��ل��م��ا  ون���د����ص���ور:  اآل 
�صعبيتهم...  زادت  معهم,  اجلمهور 
العويل وال��ب��ك��اء على  ب��ف��رط  ل��ك��ن, 
فاإنهما  ال��ذه��ب��ي��ة,  احل��ي��اة  ف��ق��دان 
بهما  املعجبني  ب��اإره��اق  ي��خ��اط��ران 

واإثارة مللهم. 

والدولية,  االإقليمية  ومنظماته 
م��ن وا���ص��ن��ط��ن اإىل م��و���ص��ك��و, ومن 
واأبوظبي,  الريا�س  اإىل  بروك�صل 
يك�صف حجم  ما  بها,  الرحيب  يف 
االآمال املعقودة على جناحها لوقف 
االأزمة  �صببته  التدهورالذي  ن�صق 

داخلياً وخارجياً.
الليبية  الربملانية  املوقع عن  ونقل 
اأ�صمهان  ال����ن����واب  جم��ل�����س  ع�����ص��و 
هذه  “تكون  اأن  يف  اأملها  ب��ال��ع��ون, 
احل���ك���وم���ة امل��ن��ت��ظ��رة اأف�������ص���ل من 
تطلعات  حت���ق���ي���ق  يف  ����ص���اب���ق���ات���ه���ا 
اأن اجلميع يف  ُم�صيفة  الليبيني”, 
تلتزم  اأن  ينتظر  واخل��ارج,  الداخل 
ب�”م�صروعها  اجل��دي��دة  احل��ك��وم��ة 
الذي حدده رئي�صها, ووفق جدوله 
بنا  ت�صل  حتى  ل��ه,  املحدد  الزمنى 
تكون  وال  امل����رج����وة,  ال��ن��ت��ائ��ج  اإىل 
ال�صابقة,  ال�����ص��ت  احل��ك��وم��ات  م��ث��ل 
التي عمقت االنق�صامات, وامل�صاكل, 
وا���ص��ت��ن��زف��ت امل����ال ال���ع���ام, واأه����درت 

قوت ال�صعب الليبي«. 

�سابقة تاريخية
“احلرة”  موقع  توقف  جانبه  من 
الن�صائي  احل�صور  عند  االإخ��ب��اري 
ال���اف���ت يف احل���ك���وم���ة اجل���دي���دة, 
التاريخ  يف  ن��وع��ه��ا  م��ن  ���ص��اب��ق��ة  يف 

ال�صيا�صي الليبي احلديث. 
ن�صاء   5 اإىل ح�صور  امل��وق��ع  واأ���ص��ار 
يف حكومة الدبيبة, اأبرزهن وزيرة 
اخلارجية ووزيرة العدل, يف �صابقة 

تاريخية يف ليبيا. 
ال�صيا�صي  املحلل  عن  املوقع  ونقل 
“اإ�صناد  اأن  امل��ط��ل��ب  ع��ب��د  ج���م���ال 
لن�صاء, يف احلكومة  ال���وزارت  ه��ذه 
اإيجابياً  م���وؤ����ص���راً  ي��ع��د  ال��ل��ي��ب��ي��ة, 
الدولية”,  لل�صاحة  ليبيا  ل��رج��وع 
اأن يبعث  اأراد  “الدبيبة  اأن  ُم�صيفا 
اجلديدة  ليبيا  اأن  للعامل  ر���ص��ال��ة 
كذلك حترم املراأة وتقدر �صرورة 
اإ�����ص����راك����ه����ا يف ع��م��ل��ي��ة االن���ت���ق���ال 

ال�صيا�صي«.

امل���ت���ح���دة  االأمم  دائ�����������رة  ب���ح�������ص���ب 
ل�����اإج�����راءات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���االأل���غ���ام, ال 
ت������زال االأل�����غ�����ام وخم���ل���ف���ات احل����رب 
القابلة لانفجار والعبوات النا�صفة, 
ُت�صكل  ر���ص��ده��ا,  ي�����ص��ع��ب  وج��م��ي��ع��ه��ا 
ال�صكان يف  على حياة مايني  خطراً 

�صوريا.
االأطفال  يجد  ال�صخمة,  ال�صاحة  يف 

م�صاحة للهو واللعب اأي�صاً.
�صنوات(,  )ع�صر  ال��ك��رمي  عبد  يقول 
بني  “نلعب  جنيد,  �صقيق  اب��ن  وه��و 
اأي�������ص���اً يف فرز  ون���ع���م���ل  ال�������ص���ي���ارات 

القذائف«.
منت�صف  يدخل  ال��ذي  النزاع,  واألقى 
ع�صر,  احل���ادي  عامه  احل��ايل  ال�صهر 
ب��ظ��ال��ه ع��ل��ى اأط��ف��ال ���ص��وري��ا. وبات 
للتعليم,  اأكر من ن�صفهم يفتقرون 

بح�صب االأمم املتحدة.
اأن  من  خوفه  الكرمي  عبد  يخفي  ال 
يقول  التي  القذائف,  اإح��دى  تنفجر 
الغراد  ����ص���اروخ  ن��ع��رف  “بتنا  ع��ن��ه��ا 
والقنابل  والر�صا�س  الهاون  وقذائف 

العنقودية«.
اأ�صكال  “تاأتينا  مبت�صماً  وي�����ص��ي��ف 

واألوان منها«.

�ستبقى املقابلة الدجاجة التي تبي�س ذهبا:

فوز اأوبرا وينفري باجلائزة الكربى على ظهر هاري وميغان
ا�ستعادت �سي بي ا�س جزئًيا ا�ستثماراتها من خالل بيع ال� 30 ثانية من االإعالنات مقابل 325 األف دوالر

�سحف عربية: بعد ت�سكيل احلكومة ... �سوء يف اآخر النفق الليبي قذائف فارغة »باب رزق« لعائالت يف �سمال غرب �سوريا 

مل يتلق اآل �سـا�سـك�س اأي دوالر مقابـل اعرتافــاتهــم حتى لـو ي�سعب ت�سديـق ذلك
ت�سلمت من �سي بي اإ�س �سيًكا بحوايل 8 ماليني دوالر لتاأمني البث االأول لـ »املوعد االأمريي«

اعرتافات  مقابلة  يف     
���س��ا���س��ك�����س, ال��ف��ائ��ز 
احل��ق��ي��ق��ي ه���و اأوب�����را 
زادت  ال��ت��ي  وي��ن��ف��ري, 
ب�سكل  املالية  مكا�سبها 
هالتها  وع����ززت  ج��ي��د, 
ال�����دول�����ي�����ة.    ميكن 
فرك  وينفري  للملكة 
 ,67 ع��م��ر  يف  ي��دي��ه��ا: 
اأحدثت جنمة القنوات 
االأمريكية �سربة قوية 
من خالل احل�سول على 
مع  ك��ربى  مقابلة  اأول 
بعد  �سا�سك�س  ع��ائ��ل��ة 
منفاهما يف كاليفورنيا.

•• الفجر -خرية ال�شيباين

مقابلة تدر ذهبا �صيدة احلوارات املثرة
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غلق جميع املنافذ املوؤدية اىل 
�سـارع مقـر احتـاد القر�سـاوي

حركة م�سروع تون�س ت�ساند 
اعت�سام احلزب الد�ستوري احلر 
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••الفجر - تون�س

 وا�سنطن: ال رفع للعقوبات عن طهران قبل عودتها اللتزاماتها النووية 
ال�صابق دونالد ترامب باده اأحادياً من االتفاق املربم بني اإيران والدول 
2015 وال���رام���ي اإىل م��ن��ع اجل��م��ه��وري��ة االإ���ص��ام��ي��ة من  ال��ك��ربى يف 
امتاك قنبلة ذرية, معتربا اأّن الن�س غر كاف, واأعاد فر�س العقوبات 
االأمركية عليها. وبعد عام من ذلك, بداأت اإيران بالراجع تدريجاً عن 
العديد من االلتزامات االأ�صا�صية يف االتفاق املربم يف فيينا بينها وبني 

كّل من الواليات املتحدة وفرن�صا وبريطانيا ورو�صيا وال�صني واأملانيا.
تعود  اأن  االتفاق, م�صرطة  اإىل  للعودة  ا�صتعدادها  بايدن  اإدارة  واأب��دت 
اإيران اأواًل اإىل الوفاء بالتزاماتها. يف املقابل, ت�صّدد طهران على اأولوية 
قامت  التزاماتها يف حال  اإىل  �صتعود  اأنها  موؤّكدة  عنها,  العقوبات  رفع 
ال��دمي��وق��راط��ي حما�صر بني  الرئي�س  لكّن  ب��ذل��ك.  امل��ّت��ح��دة  ال��والي��ات 
ونه على االإ�صراع حتى ال  موؤيدي االتفاق ومعار�صيه. فاملوؤيدون يح�صّ
ي�صطر بعد االنتخابات اإىل التعاطي مع قيادة جديدة اأكر عداء حلوار 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

�صّددت وا�صنطن على اأّنها لن ترفع اأّياً من العقوبات التي تفر�صها على 
اإىل احرام كامل االلتزامات املن�صو�س  اأن تعود االأخ��رة  طهران قبل 
امللّف هي  اأّن الكرة يف هذا  عليها يف االتفاق النووي االإي��راين, معتربة 

االآن يف ملعب اجلمهورية االإ�صامية.
ا�صتماع  جل�صة  خال  بلينكن  اأنتوين  االأمركي  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 
“الكرة يف ملعبهم  اإّن  النواب  ال�صوؤون اخلارجية يف جمل�س  اأمام جلنة 
اأم ال.  اإذا كانوا مهتّمني حقاً بحوار دبلوما�صي  )االإيرانيني( ملعرفة ما 
نحن مهتّمون به«. وذّكر الوزير االأمركي باأّن الواليات املّتحدة قبلت 
االإ�صامية,  اجلمهورية  مع  مبا�صر  ح��وار  للم�صاركة يف  اأوروب��ي��ة  دع��وة 
“لكّن اإيران حتى االآن قالت ال«. ويف 2018 �صحب الرئي�س االأمركي 

اأي تنازل قبل قيام  مع وا�صنطن, فيما يدعوه املعار�صون لعدم تقدمي 
طهران بخطوات فعلية.

اجلمهوريني  م���ن  ن�صفهم  اأم���رك���ي���اً,  ن��ائ��ب��اً   140 وّج����ه  وال���ث���اث���اء 
والن�صف االآخر من الدميوقراطيني, ر�صالة اإىل بلينكن يطالبونه فيها 
اأّن  اإي��ران. غر  واأك��ر �صرامة مع  اأو�صع نطاقاً  اتفاق  بالتفاو�س على 
واعتماده نقطة   ,2015 اتفاق  اإىل  اأواًل  العودة  اإنه يريد  بايدن يقول 

انطاق للتفاو�س على التزامات “اأقوى واكر ا�صتدامة«.
ك��ان وزي��ر اخلارجية يتعّهد  اإذا  ال��ن��واب عّما  اأح��د  ���ص��وؤال من  على  ورّداً 
عدم تقدمي اأّي تنازل الإيران ملجّرد انتزاع موافقتها على قبول الدعوة 

االأوروبية للحوار مع وا�صنطن قال بلينكن “نعم«.
ال بل اإّن بلينكن �صّدد على اأّن الواليات املتحدة لن ترفع اأياً من العقوبات 
ال�صارية على اجلمهورية االإ�صامية قبل اأن تعود االأخرة اإىل احرام 

جل�صة  وخ��ال  النووي.  االتفاق  يف  عليها  املن�صو�س  االلتزامات  كامل 
االأمركية  االإدارة  اأّن  عن  ُيحكى  ما  اأّن  اخلارجية  وزي��ر  اأّك��د  اال�صتماع 
العراق,  اأو  اجلنوبية  ك��وري��ا  مثل  معّينة,  ل��دول  اأخ�صر  ���ص��وءاً  اأع��ط��ت 
لاإفراج عن مليارات من الدوالرات من اأموال النفط االإيراين املجّمدة 
“خاطئة«.  معلومات  �صوى  لي�س  االأمركية,  العقوبات  مبوجب  لديها 
واأّكد بلينكن اأّن اأّي �صوء اأخ�صر بهذا ال�صاأن لن ي�صدر اإال بعد اأن تعود 

اجلمهورية االإ�صامية اإىل االتفاق النووي.
وقال “اإذا عادت اإيران اإىل الوفاء بالتزاماتها مبوجب االتفاق النووي, 
ف�صنفعل االأمر نف�صه«. واأو�صح اأّن “هذا االأمر �صي�صمل - اإذا تعّلق االأمر 
اإي��ران بالتزاماتها كما ينبغي - تخفيف العقوبات كما  اإذا وفت  بذلك, 
اإىل  تعود,  اأن  واإىل  اإي���ران,  تُعد  مل  ما  ولكن   )...( االتفاق  عليه  ين�ّس 

الوفاء بالتزاماتها, فلن حت�صل على هذا التخفيف«.

رئي�س هندورا�س ينفي تهريب خمدرات اإىل الواليات املتحدة  •• تيغو�شيغالبا-اأ ف ب

اأن يكون قد �صاعد تاجر  اأورالن��دو هرنانديز  نفى رئي�س هندورا�س خوان 
خمّدرات �صهراً يف تهريب اأطنان من الكوكايني اإىل الواليات املّتحدة, وهي 
مزاعم كان مّدع عام فدرايل اأمركي قد �صاقها �صّده خال جل�صة حماكمة 
ال��ف��درايل يف نيويورك  ال��ع��ام  امل��ّدع��ي  ال��ث��اث��اء. وك��ان  عقدت يف نيويورك 
جايكوب غوتويليغ قال الثاثاء لدى تاوته الائحة االتهامية يف م�صتهّل 
حماكمة تاجر املخّدرات ال�صهر جيوفاين فوينتي�س اإّن املّتهم “دفع ر�صاوى 
حّتى لرئي�س هندورا�س” واأ�صبح “ال مُي�ّس” بف�صل العاقة التي ن�صجها 
 2013 العامني  املّتهم بني  اأّن رئي�س هندورا�س قب�س من  واأ�صاف  معه. 

و2014 ر�صوة قدرها 25 األف دوالر لتوفر احلماية له.
توير  تغريدة على  بقوله يف  االّتهامات  رّد هرنانديز على هذه  واالأربعاء 

اأتعامل مع  باأّنني كنت  كاذبة  اإف��ادات  اأن ي�صّدق  “كيف ميكن الأي �صخ�س 
مهّربي خمّدرات”. وعزا الرئي�س �صبب اإقحام ا�صمه يف هذه الق�صية اإىل اأّن 
مّتهميه يحاولون من وراء ذلك احل�صول على “مفتاح �صحري” للخروج 

من �صجن اأجنبي قد يق�صون فيه بقية حياتهم.
ووفقاً للمّدعي العام فاإّن اأحد �صهوده يف املحاكمة ويدعى خو�صيه �صان�صيز 
هو حما�صب �صارك يف اجتماعات عقدت يف 2013 و2014 ودفع خالها 
�صُيديل  �صان�صيز  اإّن  العام,  املّدعي  الرئي�س. وقال  اإىل  املال  املخّدرات  تاجر 
ة ال�صهود باإفادة ي�صف فيها “م�صاعر ال�صدمة واخلوف التي  من على من�صّ
انتابته عندما راأى املّتهم جال�صاً اإىل جانب الرئي�س«. وبح�صب املّدعي العام 

فوينتي�س  ا�صتخدمها  االأرز  لزراعة  �صركة  يف  يعمل  كان  ال�صاهد  هذا  ف��اإّن 
اإّن ال�صاهد �صي�صهد حتت  اأموال املخّدرات. كما قال املّدعي العام  لتبيي�س 
االأخر  اإّن  فوينتي�س  للمّتهم  يقول  ه��ن��دورا���س  رئي�س  �صمع  ب��اأّن��ه  الق�صم 
املتحدة  ال��والي��ات  اإىل  الكوكايني  من  �صخمة  “كمّيات  نقل  من  �صيتمّكن 
املحامي  لكّن  اأن��وف��ه��م«.  حّتى  +الغرينغو�س+)االأمركيني(  مت��اأ  بحيث 
اإيان �صوملان, وكيل الدفاع عن املّتهم, �صارع الثاثاء اإىل الت�صكيك بنزاهة 
�صاهد االإثبات. وقال املحامي اإن االّدعاء “يفر�س اأّن 25 األف دوالر تكفي 

لر�صوة رئي�س«.
وبالتايل  املتحدة  الواليات  للجوء يف  قّدم طلباً  االإثبات  �صاهد  اأّن  واأ�صاف 

“لديه الكثر ليك�صبه وال �صيء ليخ�صره” باإدالئه ب�صهادته اأمام املحكمة.
اآخ��ر, هو زعيم  اإثبات  اأّن �صاهد  الدفاع هيئة املحّلفني من  كما حّذر وكيل 
كارتيل املخّدرات الهندورا�صي ال�صابق ليونيل ريفرا هو “واحد من اأ�صواأ 
القتلة” يف العامل. وعلى الّرغم من اأّن النيابة العامة الفدرالية يف نيويورك 
اأّنها تعترب الرئي�س  اأّي اّتهام يف هذه الق�صّية, اإال  مل توّجه اإىل هرنانديز 
البالغ من العمر 52 عاماً والذي يتوىّل ال�صلطة منذ كانون الثاين/يناير 

2014 “�صريكاً يف التاآمر” مع فوينتي�س يف جتارة الكوكايني.
وتاأتي حماكمة فوينتي�س يف نيويورك بعد اأن حوكم يف املدينة نف�صها �صقيق 
اأدين  ال��ذي  ال�صابق  الكونغر�س  ع�صو  هرنانديز,  توين  هندورا�س,  رئي�س 

بتهريب الكوكايني يف ت�صرين االأول/اأكتوبر 2019.
باحلكم  النطق  اآذار/م��ار���س جل�صة   23 �صتعقد يف  م��راراً,  اأرجئت  وبعدما 

بحّق توين هرنانديز الذي يواجه عقوبة ال�صجن املوؤّبد.

وت���وّل���ت ال���وح���دات االأم��ن��ي��ة اإزال����ة 
خيمة االعت�صام بقرار اإخاء �صادر 
تون�س,  ال��ع��ا���ص��م��ة  حم���اف���ظ  ع���ن 
االعت�صام  خيمة  باإزالة  قامت  كما 
النا�صطني  رّك��زه��ا ع���دد م��ن  ال��ت��ي 
العلماء  احت��اد  املتعاطفني مع فرع 
حركة  على  واملح�صوبني  امل�صلمني 

النه�صة وائتاف الكرامة.
الد�صتور  احل���زب  رئي�صة  وه����ّددت 
نف�صها  ب�صنق  م��و���ص��ي  ع��ب��ر  احل���ر 
اإذا ما مت رفع خيمة االعت�صام التي 
احتاد  ف��رع  اأم���ام مقر  تركيزها  مت 

العلماء امل�صلمني يف تون�س. 
و�����ص����ددت م���و����ص���ي ع���ل���ى اأن����ه����ا لن 
و�صرحت  االع��ت�����ص��ام  خيمة  ت��غ��ادر 
اأغادر  ‘لن  تون�س  ل��وايل  متوجهة 
االع��ت�����ص��ام ومي��ك��ن��ك ه���دم اخليمة 

على راأ�صي...«.
الد�صتوري  احلزب  رئي�صة  واتهمت 
عاما(,   47( مو�صى  عبر  احل���ر, 
قوات االأمن با�صتعمال الغاز امل�صيل 

ل��ل��دم��وع واالع���ت���داء ب��ال��ع��ن��ف على 
اأن�������ص���اره���ا. ون�����ص��رت م��و���ص��ي على 
مقطع  الر�صمية  احل���زب  �صفحة 
ف���ي���دي���و, ي����وؤك����د ا���ص��ت��ع��م��ال ق����وات 
االأمن الغاز امل�صيل للدموع لتفريق 

املعت�صمني املطالبني بغلق املقر.
وح����اول����ت ع���ب���ر م���و����ص���ي ال���ع���ودة 
واالع����ت���������ص����ام اأم��������ام م���ق���ر احت����اد 
القر�صاوي لكن مت منعها من قبل 
غلق  اخلمي�س  اأم�����س  ومت  االأم����ن. 
ج��م��ي��ع م��ن��اف��ذ ����ص���ارع خ���ر الدين 
ب��ال��ع��ا���ص��م��ة وو����ص���ع حواجز  ب��ا���ص��ا 
م�����ص��ت��وى مدخل  ع���ل���ى  ح���دي���دي���ة 
االأنهج  وجميع  الرئي�صي  ال�����ص��ارع 
و���ص��ط وجود  ل��ه,  امل��وؤدي��ة  الفرعية 

اأمني مكثف 

يف ب����اغ ل��ه��ا, مت�����ص��ك��ه��ا ب��احل��ق يف 
االع��ت�����ص��ام وال���ت���ظ���اه���ر, وم���وؤك���دة 
احلق  ه��ذا  على  لاعتداء  رف�صها 
االعتداء  “ترف�س  ال��د���ص��ت��وري: 
على احلق الد�صتوري يف االعت�صام 
وال�����ت�����ظ�����اه�����ر ال�������ص���ل���م���ي وت����ن����دد 
متار�صها  ال��ت��ي  املكيالني  ب�صيا�صة 
م�صانديها  تظاهرات  مع  احلكومة 

ومعار�صيها«.
الباغ  ن�����س  يف  احل���رك���ة  ون������ددت 
مار�صه  ال�����ذي  ال��ل��ف��ظ��ي  ب��ال��ع��ن��ف 
نواب ائتاف الكرامة على احلزب 
الد�صتوري احلر خال تنقلهم اىل 
تعنيفهم  و  اع��ت�����ص��ام احل���زب  م��ق��ر 
ل��ف��ظ��ي��ا الأع�����ص��اء احل����زب ع��ام��ة و 
مو�صي  ع���ب���ر  احل������زب  ل��رئ��ي�����ص��ة 

الد�صتوري  احل��زب  اعت�صام  و�صهد 
اأمام مقر فرع احتاد العلماء  احلر 
حركة  من  ن��واب  التحاق  امل�صلمني 
الدخول  ح��اول��وا  ال��ذي��ن  النه�صة 
االأمنية  ال���وح���دات  اأّن  اإاّل  للمقر 
التحاقهم  مل��ن��ع  ذل����ك  دون  ح��ال��ت 

باأن�صار الد�صتوري احلر.
وع���م���دت ع��ن��ا���ص��ر ت��اب��ع��ة ل��ك��ل من 
ال���ك���رام���ة وح�����زب حركة  ائ���ت���اف 
قوات  مل�صاندة  االإ�صامي  النه�صة 

االأمن يف ف�س االعت�صام. 
ويعت�صم اأن�صار احلزب منذ اأ�صهر, 
ف��رع االحت���اد مطالبني  اأم���ام مقر 
احلكومة باإيقاف ن�صاطه ويتهمون 
القائمني عليه, وجلهم من املنتمني 
االإرهاب  “بدعم  النه�صة  حلركة 

االحتجاجات  خ���ال  ال��ع�����ص��وائ��ي��ة 
املحتجني  قمع  وتعمدها  االأخ���رة 
و�صوال اىل ف�س اعت�صام مرخ�س 
قيام  اىل  اإ�����ص����ارة  يف  ب���ال���ق���وة,  ل���ه 
اعت�صام  ب��ف�����س  االأم��ن��ي��ة  ال���ق���وات 
احل��زب الد�صتوري احلر ام��ام فرع 
امل�صلمني  لعلماء  ال��ع��امل��ي  االحت����اد 

بالعا�صمة.
وقال النائب ح�صني جنيح عن كتلة 
حتيا تون�س, اإنه من غر املقبول اأن 
تقف احلكومة دون حتريك �صاكن 
التي يقوم  التجاوزات  فيما يخ�س 
بها االحتاد العاملي لعلماء امل�صلمني 
للقانون  خ����رق  م���ن  ت��ون�����س  ف����رع 

وملدنية الدولة, وفق ت�صريحه.
تون�س  م�������ص���روع  ح���رك���ة  واك��������دت 

واإقامة دورات تكوينية ت�صجع على 
التيارات  وتخدم  والتطرف  العنف 

الدينية املت�صددة«.
الد�صتوري  احل��زب  رئي�صة  واأّك���دت 
قانونية  م��وؤي��دات  لديها  اأّن  احل��ر 
من  اع��ت�����ص��ام��ه��ا  يف  عليها  ت�صتند 
احتاد  جمعية  ن�صاط  اي��ق��اف  اأج���ل 

العلماء امل�صلمني.
االعت�صام  لف�س  االأم��ن��ي  التدخل 
اثار موجة تنديد من بع�س القوى 
هذا  ويف  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة.  وال����وج����وه 
ال�صعب على  ال�صياق عرّبت, حركة 
ل�صان القيادي والنائب عن احلركة 
بالربملان هيكل املكي عن م�صاندتها 
ودعمها لعبر مو�صى يف مطالبتها 

بحل فرع احتاد علماء امل�صلمني.
ون������������دد ال������ن������ائ������ب ع�������ن ال���ك���ت���ل���ة 
الدميقراطية ورئي�س جلنة املالية 
مبجل�س نواب ال�صعب قيام القوات 
احلر  ال��د���ص��ت��وري  اع��ت�����ص��ام  بف�س 
ب��ال��ق��وة م���ن ام������ام   ف����رع االحت����اد 
العاملي لعلماء امل�صلمني بالعا�صمة, 

املنظمة هي:  ان فرع  املكي  واعترب 
احت����اد  وه�����ي  اإره����اب����ي����ة  “جمعية 
االعتداء  احت��اد  وه��و  الناتو  علماء 
على تون�س وعلى التون�صيني ومن 

يحميها اإرهابي«.
النظر عن  وبغ�س  ان��ه  املكي  وق��ال 
اخل���اف���ات ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ب��ني حزبه 
وب���ني ح���زب ال��د���ص��ت��وري احل���ر, اال 
التي  انه يدعم احلزب يف اخلطوة 
واملطالبة  ب��االع��ت�����ص��ام  ات���خ���ذه���ا 
ب��ح��ل ه���ذه امل��ن��ظ��م��ة ال��ت��ي و�صفها 
با�صتعمال  املكي  ون��دد  باالإرهابية, 
ال�����ق�����وة ل���ف�������س ه������ذا االع���ت�������ص���ام 
وب��������االع��������ت��������داءات ال�����ت�����ي ط���ال���ت 
على  ك����ان  قائا:”  ال�����ص��ح��ف��ي��ني 
امل�صي�صي  ه�����ص��ام  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س 
مقاومة االإرهاب بدل ف�س اعت�صام 

�صلمي«.
امل�صتقل  ال��ن��ائ��ب  ن���دد  م��ن ج��ه��ت��ه, 
اأم�س  ل��ه  ت��دوي��ن��ة  املليكي يف  ح��امت 
اخل���م���ي�������س, ب���ا����ص���ت���ع���م���ال ال����ق����وات 
االأم����ن����ي����ة ل���ل���ق���وة ول���اع���ت���ق���االت 

باأ�صد  ت���ن���دد   ”: خ���ا����ص���ة  ب�����ص��ف��ة 
ال���ذي متار�صه  ب��ال��ع��ن��ف  ال��ع��ب��ارات 
كتلة ائتاف الكرامة و منا�صريها 
ال���رواب���ط وت��دع��و اىل توحيد  م��ن 
القوى الوطنية فعا ال قوال فقط 
والتطرف  ال��ع��ن��ف  ق���وى  مل��واج��ه��ة 
وحّملت   ,“  013 �صنة  ح�صل  كما 
ت��ون�����س يف باغها  ح��رك��ة م�����ص��روع 
يف  دع��ت��ه��ا  و  للحكومة  امل�����ص��وؤول��ي��ة 
ذات ال�صياق اىل حماية املعت�صمني 
اإج��������راءات ح���ل كل  و االإ�����ص����راع يف 
وتطبيق  ال��ت��ط��رف  تن�صر  جمعية 

مر�صوم اجلمعيات.
ل��ه احلزب  يتعر�س  م��ا  ك��ل  ورغ���م 
متعدد  ح�����ص��ار  م���ن  ال���د����ص���ت���وري 
اآراء  ����ص���رب  ن���ت���ائ���ج  ف�����ان  االأوج���������ه, 
كون�صاي”  “�صيغما  م���وؤ����ص�������ص���ة 
اأظهرت  اخلمي�س  اأم�����س  ال�����ص��ادرة 
الد�صتوري  احل��زب  ت�صّدر  توا�صل 
احلر نوايا الت�صويت يف االنتخابات 
التقدم  ه����ذا  ول���ع���ل  ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة. 
مما  جانبا  يف�صر  الكبر  وال��ف��ارق 

يتعر�س له احلزب.
ت�صّدر  االآراء  �صرب  نتائج  وح�صب 
النتائج  ال��د���ص��ت��وري احل��ر  احل���زب 
حركة  ت��ل��ي��ه  ب���امل���ائ���ة  ب�43,65 
ثّم  باملائة   18,4 بن�صبة  النه�صة 
باملائة   7,8 ب��ن�����ص��ب��ة  ت��ون�����س  ق��ل��ب 
 4,8 بن�صبة  الدميقراطي  فالتيار 

باملائة.
ويف الرئا�صية يحافظ قي�س �صعّيد 
على ال�صدارة يف نوايا الت�صويت ب� 
53 باملائة. وحتّل رئي�صىة احلزب 
ال��د���ص��ت��وري احل���ّر عبر مو�صي يف 
املرتبة الثانية بن�صبة 13 فا�صل 1 
ثالثا  القروي  نبيل  وياأتي  باملائة   
4 باملائة ومل يتح�صل  8 فا�صل  ب� 
املن�صف املرزوقي اال على 2 فا�صل 

6 باملائة.

مو�سي توؤكد ا�ستنادها اإىل موؤيدات قانونية

ا�ستخدام القوة لف�ّس اعت�سام الد�ستوري احلر...!
�سرب اآراء: توا�سل ت�سّدر الد�ستوري احلر نوايا الت�سويت يف الت�سريعية وعبري الثانية يف الرئا�سية

عبر مو�صي تزور نائبا من حزبها ا�صيب عند فك االعت�صام

اغاق ال�صارع تدخل امني عنيف

املكي حركة ال�صعب تدين
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عربي ودويل

 يف اآ�سيا, التاأخري يف بدء التطعيم ميكن 
اأن يوؤخر احل�سول على املناعة اجلماعية؟

�سغط االألعاب االأوملبية, املقرر عقدها يف طوكيو 
ه�ذا ال�سيف, مل يغي��ر �س��يًئا يف خط�ة التطعي�م

احتـواء الوبــاء اأعطـى الوقـت للعمالقـة 
االآ�سيويني الذين ا�ستفادوا منه بطرق خمتلفة  

•• الفجر –خرية ال�شيباين

القوى  تتخلف  كوفيد-19,  �سد  احل��رب  طليعة  يف    
اإليكم  بالتطعيم...  يتعلق  فيما  الكربى  االآ�سيوية 

ال�سبب:
على  اأقل.  لقاحات   ... و  اأقل  و�سحايا  اأقل  حاالت     
�سبيل املثال يف مكافحة وباء كوفيد-19, تقف القوى 
والواليات  االأوروبية  ال��دول  وراء  الكربى  االآ�سيوية 

املتحدة من حيث التطعيم. يف نهاية فرباير, كان عدد 
اجلرعات التي مت تناولها يف ال�سني يزيد قلياًل عن 36 
1000 ن�سمة, بل هو اأقل يف كوريا اجلنوبية )6  لكل 
لكل 1000(, واليابان )0.4 لكل 1000(. وباملقارنة, 
 1000 لكل   87 يبلغ  فرن�سا  يف  التطعيم  معدل  ف��اإن 
273. وميكن تلخي�س  ن�سمة, والواليات املتحدة يبلغ 
لهذه االختالفات يف كلمة واحدة:  الرئي�سي  التف�سري 

اال�ستعجال.

وبائية  موجات  يواجه  باأ�سره  العامل  ك��ان  بينما     
اأ�سهر  عدة  منذ  ل�سده  طريقة  اآ�سيا  وجدت  متكررة, 
هي  “هذه  الوقت.  من  مّت�سعا  تاأخذ  اأن  االآن  وميكنها 
اأنطوان بونداز, االأ�ستاذ يف  النقطة االأ�سا�سية, يعتقد 
موؤ�س�سة  يف  والباحث  بباري�س  ال�سيا�سية  العلوم  معهد 
االأبحاث اال�سرتاتيجية, لقد تعر�ست اململكة املتحدة 
واإ�سرائيل لثالث عمليات حجر �سحي �سامل, ومل ت�سهد 

كوريا اجلنوبية وتايوان اأي حجر �سامل«.

فورين بولي�سي: اأردوغان ا�ستنفد كل اخليارات لوقف تراجع �سعبيته
يف الربملان. وتزامنت حملة القمع االأخرة على حزب ال�صعوب الدميوقراطي 
بعد ا�صتباك يف ال�صهر املا�صي يف �صمال العراق, حيث قتل 13 جندياً و�صرطياً 

تركيا كانوا خمطوفني لدى احلزب, يف عملية للجي�س الركي لتحريرهم.
ال��ذي برز على ال�صاحة منذ  ومنذ احل��ادث, ت�صارعت الدعوات حلظر احل��زب 
2012. ويف االأ�صبوع املا�صي, كرر زعيم حزب احلركة القومية املتطرف دولت 
ون�صح  للحزب  “عاجل”  اإقفال  اإىل  دعوته  اأردوغ���ان,  مع  املتحالف  به�صتلي, 

باتخاذ �صل�صلة اإجراءات ملنعه من العودة با�صم خمتلف.
حكومته  معاناة  الدميوقراطي,  ال�صعوب  ح��زب  على  اأردوغ���ان  هجوم  ويظهر 
يف مواجهة االأزمة االقت�صادية, وتدين االأ�صوات املوؤيدة لها, واالن�صقاقات يف 
احتماالت  وتزايد  املتحدة,  ال��والي��ات  مع  التوترات  وت�صاعد  احلاكم,  احل��زب 

املواجهة مع اأع�صاء اآخرين يف حلف �صمال االأطل�صي يف �صرق املتو�صط.
واأ�صعف االقت�صاد الركي املهتز, ف�صًا عن تدهور العملة, وارتفاع الت�صخم, 

•• وا�شنطن-وكاالت

اأردوغ��ان قمع املعار�صة الداخلية وبينها  يوا�صل الرئي�س الركي رجب طيب 
ليز  كتبت  املو�صوع,  ه��ذا  وع��ن  ل��اأك��راد.  املوؤيد  الدميوقراطي  ال�صعوب  ح��زب 
كوكمان يف جملة فورين بولي�صي االأمريكية, اأن تركيا تتجه حلظر ثاين اأكرب 
اأحزاب املعار�صة, حزب ال�صعوب الدميوقراطي, يف خطوة تبدو على نطاق وا�صع 
االأخ���رى, يف وقت  ا�صتنفدت كل اخل��ي��ارات  اأم��ام حكومة  االأخ��ر  كاأنها اخليار 
يراجع فيها دعمها ال�صعبي, ويواجه حزب العدالة والتنمية احلاكم معركة 
�صاقة يف االنتخابات املقبلة. وبعد اتهام حزب ال�صعوب الدميوقراطي بعاقات 
االآالف من  اأردوغ��ان  اعتقلت حكومة  املحظور,  الكرد�صتاين  العمال  مع حزب 
م�صوؤوليه يف ال�صنوات املا�صية, بينهم اأكر من 700 يف ال�صهر املا�صي, ف�صًا 
عن تنحية معظم روؤ�صاء البلديات املنتخبني على الئحة احلزب وكذلك اأع�صاء 

والتزايد ال�صاروخي للبطالة, اأردوغان وحزبه, الذي يحكم الباد بطريقة اأو 
باأخرى, منذ 2002.

ويقول املدير البارز يف برنامج تركيا يف موؤ�ص�صة الدفاع عن الدميوقراطيات 
االأمريكية والنائب الركي ال�صابق عن حزب ال�صعب اجلمهوري املعار�س اإيكان 
االأخر  امل��اذ  االأك���راد هو  العن�صري �صد  التمييز  اإث���ارة  اأن  “يبدو  اإردمي���ر: 
للحزب احلاكم, بعدما ا�صتنفد كل اخليارات االأخرى...اإن ال�صغط املتزايد على 
حزب ال�صعوب الدميوقراطي, هو انعكا�س للحالة الكئيبة لاقت�صاد الركي, 
الدراماتيكيي  االرتفاع  الكتلة احلاكمة مع  �صعبية  فيه  تتاآكل  الذي  الوقت  يف 

للبطالة والفقر«.
قال  امل��ا���ص��ي,  االأول(  )ت�صرين  اأك��ت��وب��ر  يف  “اأفر�صايا”  مل��رك��ز  ا�صتطاع  ويف 
اإذا  والتنمية  العدالة  ح��زب  �صيدعمون  اإن��ه��م  الناخبني  م��ن  فقط   32.5%
اأدنى ن�صبة على االإطاق للحزب, بينما زادت  اليوم, وهي  اأجريت االنتخابات 

اأردوغ��ان مع  واإذا كانت ملواجهة   .28% اإىل  �صعبية حزب ال�صعب اجلمهوري 
نزاع  ف��اإن  االقت�صادي,  بالو�صع  ال��ي��وم  عاقة  الدميوقراطي  ال�صعوب  ح��زب 
ن�صبة  احل��زب  تخطى  عندما   ,2015 اإىل  يعود  احل��زب  مع  الركي  الرئي�س 
التي كان  الغالبية  زع��زع  ال��ربمل��ان, ما  الازمة لدخول  االأ���ص��وات  %10 من 

يتمتع بها اأردوغان يومها.
ويف رد فعل على هذا الفوز, ان�صحبت احلكومة من مفاو�صات ال�صام مع حزب 
العمال الكرد�صتاين, ما اأدى اإىل اندالع العنف يف جنوب �صرق تركيا. ويف العام 

املوايل, اعتقلت تركيا الرئي�س امل�صارك للحزب �صاح الدين دمرتا�س.
ال��ع��ام املا�صي  ورغ���م حكم م��ل��زم م��ن املحكمة االأوروب���ي���ة حل��ق��وق االإن�����ص��ان يف 
بعد  عاماً,   142 اإىل  ت�صل  بال�صجن  اأحكاماً  يواجه  فاإن دمرتا�س  باإطاقه, 
اإدانته باتهامات باالإرهاب, بعد مزاعم عن انخراطه يف االحتجاجات العنيفة 

يف 2014.   

اأكر من    وبينما ت�صجل فرن�صا 
20 األف حالة يف املتو�صط يومًيا 
يوجد  االأخ��������رة,  االأ����ص���اب���ي���ع  يف 
يف ال��ي��اب��ان م���ا ي��زي��د ق��ل��ي��ًا عن 
اجلنوبية  وكوريا  حالة,   1000
حالة,   400 عن  قليًا  يزيد  ما 

وال�صني 20 فقط.

اأمام الدول االآ�سيوية
 مّت�سع من الوقت

    اإن احتواء الوباء اأعطى الوقت 
الذين  االآ����ص���ي���وي���ني  ل��ل��ع��م��ال��ق��ة 
 “ ا�صتفادوا منه بطرق خمتلفة. 
كانت كوريا اجلنوبية قادرة على 
اأ�صعار  على  والتفاو�س  االنتظار 
ك��ان��ت م�صطرة  ل���و  اأف�����ص��ل مم���ا 
اأنها  ك��م��ا  ل��ل�����ص��راء ع��ل��ى ع���ج���ل. 
اأخ�����ذ الوقت  ق������ادرة ع��ل��ى  ك���ان���ت 
اللقاحات  �صامة  ل�صمان  الكايف 
وا�صع”,  نطاق  على  توزيعها  بعد 
يو�صح اأنطوان بونداز. مل تطلق 
�صيول حملتها اال يف 26 فرباير, 
بعد �صهرين من فرن�صا, وحوايل 
املتحدة.  ال����والي����ات  ب��ع��د  ث��اث��ة 
وتاأمل الدولة تطعيم 70 باملائة 
ال�صبعة  االأ���ص��ه��ر  يف  �صكانها  م��ن 

املقبلة.
   من جانبها, وافقت بكني على 
�صينية,  ك��ل��ه��ا  ل���ق���اح���ات,  اأرب���ع���ة 
وبداأت يف اإعطاء اجلرعات االأوىل 
اأكر  وتلقى  ي��ول��ي��و.  يف  للجي�س 
من 50 مليون �صاكن حقنة, لكن 
بكني لي�صت يف عجلة من اأمرها. 
فوائد  من  ال�صني  ا�صتفادت  لقد 
اأخرى من احتوائها للوباء وذلك 
“دبلوما�صية  من خال موا�صلة 

ال���ط���ل���ب���ات  وب��������ني  اللقاح”. 
وال��ت��ربع��ات, مت ت��وزي��ع اأك��ر من 
500 مليون جرعة وفًقا لو�صائل 
االإعام ال�صينية, وتوؤكد بكني اأن 
69 دولة تلقت لقاحات جمانية. 
وي���وؤك���د اأن���ط���وان ب���ون���داز: “لقد 
اتخذوا قراًرا بت�صدير اجلرعات 
املكا�صب  االع��ت��ب��ار  االأخ����ذ يف  م��ع 
الكبرة  وال�صيا�صية  االقت�صادية 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  غ�����ادر  ك��م��ا 
من�صبه  ����ص���ي���ن���وف���ارم  ل�������ص���رك���ة 
اإذا  م���ا  ُي���ع���رف  اأن  دون  م����وؤخ����ًرا, 
كان هذا القرار مرتبًطا بفعالية 

حملة التطعيم.
  يف اآ�صيا, التاأخر يف بدء التطعيم 
ي��وؤخ��ر احل�����ص��ول على  اأن  مي��ك��ن 
امل���ن���اع���ة اجل���م���اع���ي���ة, وه�����و اأم����ر 
االقت�صاد  ال���ص��ت��ئ��ن��اف  ����ص���روري 

جًدا التي �صيحققها ذلك«.
لي�صت  ال���ت���ي  ال����ي����اب����ان,  ح���ت���ى     
وكوريا  ال�صني  مثل  جيًدا  طالًبا 
“انت�صار  وقتها.  تاأخذ  اجلنوبية, 
وتعّلم  ن�صبًيا,  �صئيل  ال��ف��رو���س 
لذلك  معه,  التعاي�س  اليابانيون 
باحلاجة  ���ص��ع��ور  ه��ن��اك  ي��ك��ن  مل 
بونداز.  اأن��ط��وان  ي�صر  امللحة”, 
باالإ�صافة اإىل ذلك, ي�صود الباد 

ال�ص�����يا�صي  ال�����ص��غ��������ط  اأن  اإال 
ه������ذه  ق�����������������������ادة  ع��ل��ى  ي��ت�����ص��اع��د 
البلدان مع قيام الواليات املتحدة 
بتكثيف  االأوروب�������ي�������ة  وال����������دول 

حماتهم. 
واعرف خبر االأمرا�س املعدية 
باأن  ه��ون��غ,  ون  ت�����ص��ان��غ  ال�صيني 
م�صدر  ي�صكل  ال��ت��ط��ع��ي��م  م��ع��دل 

“قلق كبر”. 

���ص��ع��ور ق���دمي ب��ان��ع��دام ال��ث��ق��ة يف 
�صبعينات  ف�صائح  بعد  اللقاحات 

وثمانينات القرن املا�صي.
   بداأت اليابان يف تلقيح العاملني 
يف جم���ال ال��رع��اي��ة ال�����ص��ح��ي��ة يف 
و�صتنتظر  ف����رباي����ر,  م��ن��ت�����ص��ف 
حتى اأبريل قبل متديد التطعيم 
االألعاب  �صغط  ال�صن.  كبار  اإىل 
االأوملبية, املقرر عقدها يف طوكيو 

�صيًئا.  ي��غ��ر  مل  ال�����ص��ي��ف,  ه����ذا 
وق�صت احلكومة, بح�صب و�صائل 
�صتجري  اأن��ه��ا  املحلية:  االإع����ام 
من  م���ت���ف���رج���ني  ح�������ص���ور  دون 

اخلارج لتجنب اندالع الوباء.

لكن ال�سغط ال�سيا�سي
 اآخذ يف االزدياد

   رغ������م االإدارة الفّعال������ة للوب�����اء, 

املخل�صني  م�صاعديه  على  االعتماد 
يف البيت االأبي�س, الأنه وفًقا ل�صبكة 
من  كلبيه  اإع�����ادة  مت��ت  ان,  ان  ���ص��ي 
مكان  اإىل  االأمل�����ان  ال���رع���اة  ف�صيلة 
اإقامة بايدن يف دياوير, بعد حدث 

و�صف باأنه “حادث ع�ّس«.

ا�سم الكلب!
اأ���ص��غ��ر كاب  اإن م��ي��ج��ور,  ُي��ق��ال     
3 �صنوات,  بايدن, البالغ من العمر 
قد اأ�صاء ال�صلوك. ميجور, الذي مت 
دياوير  والي��ة  يف  ملجاأ  م��ن  تبنيه 
ع�س  اإن��ه  قيل   ,2018 نوفمرب  يف 
�صابط اأمن بالبيت االأبي�س. ووفًقا 
وم�صادرها  ان”  ان  “�صي  ل�صبكة 
امل��ط��ل��ع��ة ع��ل��ى االأم�����ر, ف����اإن ميجور 
“�صلوًكا عدوانًيا يف منا�صبات  اأظهر 
والنباح  ب��ال��ق��ف��ز  ���ص��ي��م��ا  ال   , ع����دة 
اأما  واالأمن”.  االأف�����راد  وم��ه��اج��م��ة 
اأملاين  راع����ي  ك��ل��ب  الأق����دم  بالن�صبة 
13 ع���اًم���ا, فهو  رئ��ا���ص��ي, ت�����ص��ام��ب, 
يعرف احلي جيًدا اىل درجة اأنه مل 

ينبهر بخدع زميله.
  هذه لي�صت املرة االأوىل التي يت�صدر 
فيها ميجور عناوين ال�صحف, ففي 
ك�����ص��ر بايدن,  ال�����ص��ك��ر,  ع��ط��ل��ة ع��ي��د 
الرئي�س املنتخب اآنذاك, قدمه اأثناء 

اللعب مع اأ�صغر راعي اأملاين له.
عن �سالت اف ار

••الفجر –خرية ال�شيباين

   مثل معظم الروؤ�صاء االأمريكيني, 
ف���اإن ج��و ب��اي��دن رج���ل ك���اب. ومن 
الوا�صح اأن هذا مو�صع تقدير كبر 
يرون  الذين  االأمريكيني,  قبل  من 
يف ذل���ك ع��ام��ة ع��ل��ى امل����زاج اجليد 

ناهيك  بالثناء,  اجلديرة  وال�صفات 
�صيا�صية  اأدوات  ال���ك���اب  اأن  ع���ن 

رائعة.
للكونغر�س؟  ع�����ص��ي��ب��ة  اأوق��������ات     
ا�صتطاعات  م�����ص��ت��ع��ل��ة؟  ف�����ص��ي��ح��ة 
اأن  اإىل  ال��راأي تنخف�س؟  يف حاجة 
اأق���ل ن�صاطا؟  ن�����ص��اط��ا؟  اأك���ر  ي��ب��دو 

ل��ي�����س م���ه���م���ا, ح���اف���ظ ع���ل���ى كلبك 
التي  م������ًرا   30 وام���������س  م���ق���ي���ًدا 
تف�صل “مارين ون” عن باب البيت 
االأبي�س... قفزة, وُحلت امل�صكلة. اأو, 

على االأقل, �صرف االنتباه.
   تبقى احلقيقة, على االأقل موؤقًتا, 
على  ق��������ادًرا  ي���ك���ون  ل����ن  ب����اي����دن  اأن 

ي�صر بع�س  بالكامل, كما  دورته 
املراقبني. 

بونداز:  اأنطوان  يدح�صها  حجج 
االنخفا�س  اأن  نن�صى  اأال  “يجب 
يف عدد االإ�صابات هو الذي ي�صمح 
هذه  لكن  باالنتعا�س,  لاقت�صاد 
فعا.  الوباء  احتوت  قد  البلدان 
يف ال�صني, على �صبيل املثال, كانت 
وانفجرت  جًدا,  جيدة  ال�صادرات 
خ����ال ال�����ص��ه��ري��ن االأول�������ني من 

العام ».
   ل���ق���د ���ص��ج��ل��ت ال�������ص���ني من����ًوا 
اإيجابًيا العام املا�صي )+ 2 فا�صل 
يرتفع  اأن  وت���ت���وق���ع  ب���امل���ائ���ة(   3
بن�صبة  االإج��م��ايل  املحلي  ناجتها 
6 ب��امل��ائ��ة ه��ذا ال��ع��ام. وك���ان اأداء 
 2  +( 2020 تايوان اأف�صل عام 
فا�صل 5 باملائة(, كما حّدت كوريا 
اجلنوبية من ال�صرر جيًدا )-1 
باملائة( مقارنة بالدول االأوروبية, 

على �صبيل املثال.
ت���اأث���ر على  ه���ن���اك  ي���ك���ون  “قد   
ل��ك��ن �صناعة  ال��دول��ي��ة,  ال��ت��ج��ارة 
اأقل  ال�����ص��ي��اح��ة يف ه���ذه ال��ب��ل��دان 
اأوروبا”,  اأهمية مما هي عليه يف 

يتابع املتخ�ص�س.
   وي�����ص��ع��ر اآخ������رون ب��ال��ق��ل��ق من 
خا�صة  ال�صورة,  على  التداعيات 
تقدمت  م��ا  اإذا  لبكني,  بالن�صبة 
اأوروب�����ا وال���والي���ات امل��ت��ح��دة على 
نهاية  يف  االآ�����ص����ي����وي����ة  ال���������دول 
ح���م���ات ال��ت��ط��ع��ي��م. اح��ت��م��ال ال 
ا:  اأي�صً ب���ون���داز  اأن����ط����وان  ي��ق��ل��ق 
االأوروبيني  تخيل  ال�صعب  “من 
بالتطعيم  قاموا  الأنهم  يتباهون 

اأ�صرع من ال�صينيني ...«.

اليابان ال ت�صتعجل التطعيم

ايقاع بطيء يف كوريا اجلنوبية

ال�سني وكوريا اجلنوبية واليابان...

لهذا تتخلف القوى االآ�سيوية الكربى عن التطعيم...!

�صبق ان مت احلديث كثًرا عن كلب بايدن

قررت ال�سني ت�سدير اجلرعات مع االأخذ يف االعتبار املكا�سب االقت�سادية وال�سيا�سية الكبرية جًدا التي �سيحققها ذلك

ميجور عاد من حيث اأتى: 

 كلب جو بايدن يتمرد على بروتوكول البيت االأبي�س...!
ع�سر حمطات رئي�سية يف اأزمة كوفيد-19 

•• باري�س-اأ ف ب

يف ما يلي عر�س لع�صر حمطات رئي�صية يف م�صار كوفيد-19 الذي �صنفته منظمة 
اإىل   2019 اأواخ��ر عام  العاملية جائحة قبل �صنة, منذ ظهوره يف ال�صني  ال�صحة 
اأبلغت  الذي  اليوم   ,2019 االأول/دي�صمرب  كانون   31 التلقيح احلالية:  حمات 
فيه منظمة ال�صحة العاملية عن اإ�صابات مقلقة بالتهاب رئوي “اأ�صبابه جمهولة” 
يف مدينة ووهان ال�صينية. وتعود اأول اإ�صابة حتدثت عنها منظمة ال�صحة العاملية 

يف ر�صائلها الاحقة اإىل 8 كانون االأول/دي�صمرب.
يف 7 كانون الثاين/يناير 2020, عرف ال�صبب: اإنه فرو�س من عائلة فرو�صات 
كورونا. وبعد اأربعة اأيام من ذلك, اأعلنت ال�صني عن اأول وفاة ر�صمية جراء املر�س 

الذي �صوف ي�صّمى الحقاً كوفيد-19.
يف 23 كانون الثاين/يناير, قطعت ووهان عن العامل يف حماولة الحتواء الوباء. 

وبداأت الدول برحيل �صكانها من ال�صني.
�صجلت اأوىل وفاة ر�صمية باملر�س خارج ال�صني يف 15 �صباط/فرباير, وهي ل�صائح 

ال�صيني كان يف م�صت�صفى يف فرن�صا.
يف 6 اآذار/مار�س, تخطى عدد االإ�صابات يف العامل املئة األف حالة. وفر�صت اإيطاليا, 
اإىل كل  امتد الح��ق��اً  ال��ب��اد,  ع��زاًل على �صمال  ال��وب��اء,  اأوروب���ي ظهر فيه  بلد  اأول 

اأرا�صيها.
تراجعت  وب��اء.  كوفيد-19  العاملية  ال�صحة  منظمة  �صنفت  اآذار/م��ار���س,   11 يف 
ال��ب��ور���ص��ات اإث���ر ذل��ك وب���داأت احل��ك��وم��ات وامل�����ص��ارف امل��رك��زي��ة ب��االإع��ان ع��ن اأوىل 

التدابر الهائلة لدعم االقت�صاد.
يف 16 اآذار/مار�س, دعت اأملانيا �صكانها اإىل “البقاء يف البيوت”, فيما ح�صت اململكة 
بداأت فرن�صا االإغاق يف 17  املتحدة �صكانها على تفادي اأي “توا�صل اجتماعي”. 

اآذار/مار�س, فيما اأغلق االحتاد االأوروبي حدوده اخلارجية.
يف 24 اآذار/مار�س, اأرجئت األعاب طوكيو االأوملبية التي كانت مقررة يف متوز/يوليو 

.2020
حذرت منظمة ال�صحة العاملية غداة ذلك من وباء ي�صّكل “تهديداً على االإن�صانية 
جمعاء«. اتخذت تدابر اإغاق يف كل اأنحاء العامل. يف 2 ني�صان/ابريل, كان 3,9 
مليار �صخ�س, اأي ن�صف عدد �صكان االأر�س, مدعوون للبقاء يف بيوتهم اأو مرغمني 

على ذلك, بح�صب تعداد لفران�س بر�س. وتخطى عدد االإ�صابات املليون.
قطاعات عديدة اأعلنت عن ت�صريح عدد كبر من موظفيها, من النقل اجلوي اإىل 

قطاع ت�صنيع ال�صيارات وال�صياحة وجتارة التجزئة.
راوول  ديدييه  الفرن�صي  الربوفي�صور  له  روج  ال��ذي  كلوروكني  هيدروك�صي  عقار 

فعال  باأنه غر  اأخ���راً  ت��رام��ب, �صنف  دون��ال��د  ال�صابق  االأم��رك��ي  الرئي�س  ودعمه 
بعدما  �صحبت  ال��درا���ص��ة  اأن  اإال  اأي��ار/م��اي��و.   22 يف  ن�صرت  دول��ي��ة  درا���ص��ة  بح�صب 
لت درا�صة بريطانية مع ذلك اإىل نتيجة  اأظهرت هفوات. يف 5 حزيران/يونيو, تو�صّ

مماثلة.
األف وبداأ املر�س بالتف�صي   400 الوباء  7 حزيران/يونيو, تخطى عدد وفيات  يف 
�صريعاً يف اأمركا الاتينية. اأ�صبحت الربازيل ثاين اأكر دولة ت�صجل وفيات بعد 
اأهمية  من  التقليل  يوا�صل  بول�صونارو  جاير  رئي�صها  كان  فيما  املتحدة,  الواليات 
املر�س معترباً اأنه جمرد “نزلة برد«. واأ�صيب هو بنف�صه بفرو�س كورونا امل�صتجد, 
بوري�س  الربيطاين  ال���وزراء  ورئي�س  ترامب  دونالد  اآن��ذاك  االأم��رك��ي  كما نظره 
جون�صون اىل جانب عدد من القادة حول العامل. دفع ارتفاع عدد االإ�صابات العديد 
العام والطرقات  النقل  الكمامة يف و�صائل  اإىل فر�س و�صع  االأوروب��ي��ة  ال��دول  من 
واملدار�س وال�صركات. واأواخر ال�صيف, خرجت تظاهرات مناه�صة للكمامات يف عدة 
عوا�صم يف العامل.تخطى عدد الوفيات املليون يف العامل يف 28 اأيلول/�صبتمرب. يف 
اأوروبا, عاود عدد االإ�صابات االرتفاع يف ت�صرين االأول/اأكتوبر. فر�صت دول اأوروبية 
عديدة من جديد اإغاقاً وحظر جتول ومت تخفيف هذه االجراءات جزئيا خال 
اأعياد راأ�س ال�صنة. يف اأوج اجلدل ال�صيا�صي حيث كان دونالد ترامب يحتج على فوز 
ال�صحية  االأزم��ة  املتحدة تغرق يف  الواليات  كانت  االأمركية,  بالرئا�صة  بايدن  جو 
 4470 2021 مع  13 كانون الثاين/يناير  و�صجلت ح�صيلة قيا�صية جديدة يف 

وفاة يف 24 �صاعة.
يف 23 �صباط/فرباير كانت الباد �صجلت ح�صيلة اإجمالية جتاوزت ن�صف مليون 
“احلرب العاملية االأوىل واحلرب العاملية الثانية  وفاة وهي اأعلى مما �صجل خال 

وحرب فيتنام جمتمعة” كما قال بايدن.
يف مطلع 2021 ظهرت ن�صخ متحورة من الفرو�س يف بريطانيا وجنوب افريقيا 
اأرغم  العامل ما  اأنحاء  وانت�صرت يف خمتلف  واأك��ر فتكا,  ع��دوى  وال��ربازي��ل, اكر 
اأوروب��ا على ت�صديد االج��راءات ال�صحية مثل اإغ��اق احل��دود وفر�س حظر جتول 
واإعادة فر�س اإغاق. جتاوز العامل عتبة مليون وفاة يف 15 كانون الثاين/يناير, 

وعتبة مئة مليون اإ�صابة ر�صميا يف 26 من ال�صهر نف�صه.
والواليات  ورو�صيا  بريطانيا  يف  االأول/دي�صمرب  كانون  يف  التلقيح  حمات  ب��داأت 
الت�صليم  م�صاكل  لكن   .2021 مطلع  يف  وت�صارعت  االوروب����ي  واالحت���اد  املتحدة 
وخ�صو�صا بالن�صبة للقاح ا�صرازينيكا الربيطاين توؤخر عمليات التلقيح يف اأوروبا. 
يف مطلع اآذار/مار�س, �صجل الوباء تراجعا يف الواليات املتحدة لكن انت�صاره جتدد يف 
اأوروبا وجتاوز عتبة 700 األف وفاة يف اأمركا الاتينية. ويف حني مت اإعطاء اأكر 

من 300 مليون جرعة من اللقاح يف العامل, بداأت بع�س الدول تخفيف قيودها.
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•• رانغون-اأ ف ب

يوم  ب��ورم��ا  يف  حمتجني  �صتة  قتل 
االأمم  دان���ت  فيما  اخلمي�س  اأم�����س 
امل���ت���ح���دة ال��ع��ن��ف امل��ت�����ص��اع��د �صد 
لانقاب  املناه�صة  ال��ت��ظ��اه��رات 

الع�صكري.
ب�صكل  ال����دويل  ال�صغط  وي��ت��زاي��د 
م������ط������رد م�����ن�����ذ اأط�������������اح اجل���ي�������س 
ال��زع��ي��م��ة امل��دن��ي��ة اأون�����غ ���ص��ان �صو 
من  االأول  يف  واح���ت���ج���زه���ا  ت�����ص��ي 
�صباط/فرباير ما اأدى اإىل اندالع 
اأن����ح����اء  ي���وم���ي���ة يف  اح���ت���ج���اج���ات 

الباد.
 2000 م���ن  اأك�����ر  ت��وق��ي��ف  ومت 
اإىل  القتلى  ع��دد  وارت��ف��ع  �صخ�س 
60 خال حملة القمع  اأك��ر من 

التي اأعقبت االنقاب.
بورما,  و�صط  يف  مياينغ  بلدة  ويف 
قتل �صتة اأ�صخا�س اخلمي�س بعدما 
العنف  اإىل  االأمنية  القوات  جل��اأت 

لف�س احتجاج.
وقال اأحد امل�صعفني لوكالة فران�س 
واأ�صيب  رج���ال  �صتة  “قتل  ب��ر���س 
ثمانية اآخرون بينهم واحد يف حال 

حرجة«.
وقال �صاهد لوكالة فران�س بر�س ان 

خم�صة منهم ا�صيبوا يف الراأ�س.
وواف�������ق جم��ل�����س االأم�������ن ال�����دويل 
باالإجماع على بيان االأربعاء يدين 
العنف  البورمي  اجلي�س  ا�صتخدام 

�صد املتظاهرين ال�صلميني.
والقرار الذي تباه املجل�س باإجماع 
ال�صني  وبينهم  ال�15,  اأع�����ص��ائ��ه 
التقليديتان  احلليفتان  ورو���ص��ي��ا 
هاجم  ال���ب���ورم���ي���ني,  ل���ل���ج���راالت 
ب�صكل غر م�صبوق اجلي�س ودعاه 
اإىل “التحلي باأكرب قدر من �صبط 

النف�س«.
ال�صني  �صفر  ج��ون  ت�صانغ  وق���ال 
الوقت  “حان  املتحدة  االأمم  ل��دى 
ال��ت�����ص��ع��ي��د. ح���ان الوقت  خل��ف�����س 

ل���ل���دب���ل���وم���ا����ص���ي���ة. ح������ان ال���وق���ت 
للحوار«. كذلك, مار�صت الواليات 
بفر�صها  جديدة  �صغوطا  املتحدة 
لقائد  بالغني  ابنني  على  عقوبات 
املجموعة الع�صكرية اجلرال مني 

اأونغ هاينغ.
االآ�صيوي  ال��ت��ن��م��ي��ة  ب��ن��ك  واأع���ل���ن 
امل�صاريع  م��وق��ت��ا مت��وي��ل  ع��ل��ق  اأن���ه 
يقّيم  “فيما  ب��ورم��ا  يف  احلكومية 

املجتمع الدويل تطور الو�صع«.
رانغون,  يف  ���ص��ان�����ص��ون��غ  ب��ل��دة  ويف 
للباد,  االق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ع��ا���ص��م��ة 
اأخ����رى با  ال�����ص��ك��ان ليلة  اأم�����ص��ى 
االأمنية  ال��ق��وات  ن��ّف��ذت  فيما  ن��وم 
ع��م��ل��ي��ات ده����م ل��ل�����ص��ق��ق ب��ح��ث��ا عن 
وقال  لل�صرطة.  م��ف��ق��ودة  اأ�صلحة 
القنابل  “ا�صتخدموا  ال�صكان  اأحد 

ال�صوتية يف كل ال�صوارع«.

ن�صاأت  ل��ل��دمي��وق��راط��ي��ة  م����وؤي����دة 
املجل�س  انتفا�صة �صد حكم  خال 

الع�صكري يف العام 1988.
والدها  عن  ذكرياتها  اأوىل  وكانت 

روؤيته عرب ق�صبان زنزانة.
وقالت “اأ�صعر باحلزن والغ�صب يف 
االأطفال  الكثر من  واحد الأن  اآن 
مبا  ل���ل���م���رور  االآن  ���ص��ي�����ص��ط��رون 
اأن يكربوا بدون اأب وال  مررت به, 
اإطاق  �صيتم  ك��ان  اإذا  ما  يعرفون 
واأ�صافت “يجب  �صراحه اأو متى”. 

اأن يتوقف هذا االأمر«.
ويوم اخلمي�س, اتهم تقرير ملنظمة 
با�صتخدام  اجلي�س  الدولية  العفو 
“اأ�صلحة حربية” �صد املتظاهرين 
ال��ع��زل وت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ات ق��ت��ل مع 

�صبق االإ�صرار اأمر بها ال�صباط.
احلقوقية  اجل���م���اع���ة  و����ص���ن���ف���ت 

اأ�صدقائنا  م��ن  “نطلب  واأ����ص���اف 
ال���ذي���ن ه���م خ����ارج م��ن��ازل��ه��م عدم 
ب�صبب  ال��ل��ي��ل��ة  ه���ن���ا  اإىل  ال����ع����ودة 

الو�صع«.
وكانت �صان�صونغ بوؤرة للتوتر طوال 

االأ�صبوع.
القوات  اأغ��ل��ق��ت  االث���ن���ني,  وم�����ص��اء 
ال�صوارع  م��ن  جم��م��وع��ة  االأم��ن��ي��ة 
واأوق�������ف�������ت ح���������واىل م���ئ���ت���ني من 
لانقاب  املناه�صني  املتظاهرين 

قبل تفتي�س ال�صقق.
مرور”  “ذي  �صحيفة  ون�����ص��رت 
اخلمي�س  ي����وم  ل���ل���دول���ة  ال��ت��اب��ع��ة 
اإع���ان���ا ب����اأن ج��ي�����س اأراك������ان الذي 
اأج��ل مزيد م��ن احلكم  يقاتل م��ن 
ال���ذات���ي ل�����ص��ك��ان والي����ة راخ����ني يف 
ي��ع��د م�صنفا  ال���والي���ة, مل  ���ص��م��ال 

منظمة اإرهابية.

ا��������ص�������ت�������خ�������دام ق���������������وات االأم������������ن 
“غر  ال�������ن�������اري�������ة,  االأ������ص�����ل�����ح�����ة 
م��ائ��م��ة ال���ص��ت��خ��دام��ه��ا يف �صبط 
ر�صا�صات  فيها  مبا  االحتجاجات” 
خفيفة وبنادق قن�س وبنادق ن�صف 

اآلية.
وي��������ربر اجل���ي�������س ان����ق����اب����ه عرب 
تزوير  ع��م��ل��ي��ات  ح�����ص��ول  ت���اأك���ي���د 
االنتخابات  خ��ال  النطاق  وا�صعة 
ت�صرين  يف  ج��رت  التي  الت�صريعية 
فيها  وح����ق����ق  ال����ث����اين/ن����وف����م����رب 
اأجل  من  الوطنية  الرابطة  ح��زب 
ت�صي  �صو  بزعامة  الدميوقراطية 

فوزا كبرا.
ال�صيني  ال�صفر  اأع��ل��ن  ذل��ك,  اإىل 
لدى االأمم املّتحدة ت�صانغ جون اأّن 
واحلوار”  للتهدئة  ح��ان  “الوقت 
اإث����ر  اأت������ى  ب�����ورم�����ا, يف م���وق���ف  يف 

اأراكان معركة مع  ويخو�س جي�س 
اجلي�س البورمي منذ نحو عامني 
يف �صراع خّلف مئات القتلى واأجرب 
على  م����دين  األ�����ف   200 ح�����واىل 

الفرار.
ل��ي��م��اه��ي��و اخلبر  ه�����ريف  وق������ال 
م��ن معهد لوي  ب��ورم��ا  ���ص��وؤون  يف 
بر�س  فران�س  لوكالة  االأ���ص��رايل 
على  ك����ان����ت  اخل�����ط�����وة  ه������ذه  اإن 
املعروف  اجل���ي�������س,  الأن  االأرج�������ح 
القتال  اإن��ه��اء  اأراد  ت��امت��اداو,  با�صم 
اأراك��������ان ح��ت��ى يتمكن  م���ع ج��ي�����س 
االحتجاجات.  على  ال��رك��ي��ز  م��ن 
العديد  ت��امت��اداو  “لدى  واأ���ص��اف 
من االأع���داء, وه��و ال يريد العمل 
واحد,  وق��ت  يف  ع��دة  جبهات  على 
واجلبهة االأكر اإحلاحا حاليا هي 
�صد الغالبية العرقية البورمية يف 

اإ�صدار جمل�س االأمن الدويل بياناً 
املجل�س  االأوىل,  للمرة  فيه,  يدين 

الع�صكري احلاكم يف هذا البلد.
وقت  “حان  ب��ي��ان  يف  ت�صانغ  وق���ال 
التهدئة. حان وقت الدبلوما�صية. 
م�����ص��ّدداً على  ح��ان وق��ت احلوار”, 
ا�صطلعت  ال��ذي  “البّناء”  ال���دور 
به باده يف املفاو�صات التي اأدارتها 
على  االأم���ن  جمل�س  يف  بريطانيا 
اأي������ام ل���ل���خ���روج بهذا  م����دى ���ص��ّت��ة 

البيان.
يف  ������ص�����ارك�����ت  “ال�صني  وق����������ال 
امل��ف��او���ص��ات ب��ط��ري��ق��ة ب���ّن���اءة. من 
املجل�س  اأع�����ص��اء  يتحّدث  اأن  امل��ه��ّم 

ب�صوت واحد«.
ر�صالة  ت�صاعد  اأن  “ناأمل  واأ���ص��اف 
املجل�س على تخفيف حّدة الو�صع 

يف بورما«.
واع����ت����رب ال�����ص��ف��ر ال�����ص��ي��ن��ي اأّن�����ه 
اأن  ال���دويل  املجتمع  على  “ينبغي 
يهّيئ بيئة موؤاتية تتيح لاأطراف 
املعنية يف بورما معاجلة اخلافات 
�����ص����م����ن االإط��������������ار ال����د�����ص����ت����وري 

والقانوين«.
اجلهود  ن���دع���م  “نحن  واأ�����ص����اف 
الو�صاطة  وج��ه��ود  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة 
التي تبذلها كّل من اآ�صيان )رابطة 
واملبعوثة  اآ�صيا(  �صرق  جنوب  دول 
لاأمم  العام”  ل��اأم��ني  اخل��ا���ص��ة 
كري�صتني  ال�����ص��وي�����ص��ري��ة  امل��ت��ح��دة 

�صرانر بورغر.
اأّن  ع��ل��ى  ال�صيني  ال�صفر  و���ص��ّدد 
لبورما,  التقليدي  احلليف  باده, 
تدعم االأطراف كافة يف هذا البلد 

ولي�س طرفاً بعينه.
ال�صداقة  “�صيا�صة  اإّن  وق������ال 
بورما  جت��اه  ال�صني  تّتبعها  ال��ت��ي 
بورما.  ���ص��ع��ب  ل���ك���ّل  ���ص��ي��ا���ص��ة  ه���ي 
اال�صتعداد  اأهّبة  على  تقف  ال�صني 
ل�����ان�����خ�����راط وال�����ت�����وا������ص�����ل مع 
بّناء  دور  واأداء  املعنية,  االأط����راف 

لتهدئة الو�صع احلايل«.

ال�سني تدعو اإىل »التهدئة« و»احلوار« 

 مقتل 6 متظاهرين يف بورما واالأمم املتحدة تدين القمع 

ال�سيوخ االأمريكي ي�سادق على غارالند وزيرًا للعدل 

املراكز احل�صرية الرئي�صية«.
ك��م��ا األ���ق���ي ال��ق��ب�����س ع��ل��ى 300 
متظاهر يف �صمال اأوكاالبا االأربعاء 
امل�صاعدة  ت���ق���دم  جل��م��ع��ي��ة  وف���ق���ا 
لل�صجناء ال�صيا�صيني التي اأو�صحت 
“اأ�صيب �صخ�س بالر�صا�س احلي 
ال��ق��م��ع وه���و يف حال  خ���ال حملة 

حرجة«.
ا�صتمعت جلنة تابعة ملجل�س ال�صيوخ 
م���وؤث���رة  ����ص���ه���ادة  اإىل  االأم�����رك�����ي 
البورمية  النا�صطة  م��ن  االأرب��ع��اء 
املقيمة يف لندن واي هنني بوينت 
املوؤيد  ال��زع��ي��م  اب���ن���ة  وه����ي  ث�����ون, 
ال���ذي  اآي  م��ي��ا  ل��ل��دمي��وق��راط��ي��ة 
اأيام من انقاب االأول  اعتقل بعد 

من �صباط/فرباير.
وك�����ان وال����ده����ا اأح�����د ق�����ادة “88 
جمموعة  وه�����ي  جينري�صن”, 

نهاية العام املا�صي, م�صرة اإىل اأّن هذه املراأة هي موظفة لدى 
احلاكم واأن الواقعة ح�صلت يف مقّر اإقامته الر�صمي.

لكّن “تاميز يونيون” التي اأبقت ا�صم هذه املوظفة طّي الكتمان 
ن�صرت االأربعاء تفا�صيل جديدة ب�صاأن ما ح�صل معها, م�صرة 
“على  لكّنه  ت�صّمه  مل  �صخ�س  ه��و  معلوماتها  م�صدر  اأّن  اإىل 

معرفة مبا�صرة مبزاعم” املوّظفة.
ووفقاً لل�صحيفة فاإّن املوظفة التي ت�صغر كومو بكثر ا�صتدعيت 
“بذريعة  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  اآل���ب���اين  اإق���ام���ة احل��اك��م يف  اإىل م��ق��ّر 

ظاهرية” هي م�صاعدته يف م�صكلة واجهها يف هاتفه النّقال.
وكتبت ال�صحيفة “لقد كانا لوحدهما يف املقّر اخلا�س بكومو 
اأغ��ل��ق )احل��اك��م( ال��ب��اب واأدخ���ل, كما  يف الطابق ال��ث��اين عندما 

تزعم, يده حتت قمي�صها وفقاً للم�صدر«.

•• نيويورك-اأ ف ب

نيويورك  حاكم  اّتهمت  موّظفة  اأّن  نيويوركية  �صحيفة  اأف��ادت 
بطريقة  ومل�����ص��ه��ا  قمي�صها  حت���ت  ي���ده  ب���اإدخ���ال  ك��وم��و  اأن�����درو 
الرجل  هذا  اإىل  يوّجه  نوعه  من  اّتهام  اأخطر  يف  “عدوانية”, 
خم�س  اأّك���دت  بعدما  �صلوكه  ب�صاأن  حتقيقاً  الق�صاء  فتح  ال��ذي 
ن�صاء اأخريات اأّنه حتّر�س بهّن جن�صياً اأو كان �صلوكه معهّن غر 

الئق.
وكانت �صحيفة “تاميز يونيون” التي ت�صدر يف مدينة اآلباين 
حلاكم  الر�صمي  االإق��ام��ة  مقّر  وحيث  نيويورك  والي��ة  عا�صمة 
الوالية, اكتفت الثاثاء بالقول اإّن امراأة �صاد�صة اّتهمت كومو 
مل�صها بطريقة غر الئقة يف  بها جن�صياً من طريق  بالتحّر�س 

وبح�صب ال�صحيفة فاإّن املوظفة, التي مل تتقّدم ب�صكوى ر�صمية, 
اأّكدت اأّن احلاكم مل�صها ب�صكل غر الئق يف منا�صبات اأخرى.

واأو�صحت “تاميز يونيون” اأّن املراأة مل تف�صح عّما جرى معها 
اإال يف 3 اآذار/مار�س عندما �صاهدت, مع موظفني اآخرين, كومو 
يعقد موؤمتراً �صحافياً لنفي اتهامات التحّر�س اجلن�صي ال�صابقة 
املوّجهة اإليه, اإذ غمرتها امل�صاعر يف تلك اللحظة واأخربت اإحدى 

امل�صوؤوالت عنها مبا بدر من احلاكم جتاهها.
ون��ف��ى ك��وم��و )63 ع��ام��اً( ه���ذة االت��ه��ام��ات اجل���دي���دة, موؤكداً 

لل�صحيفة اإّنها “موؤملة جداً«.
وكما تعامل مع �صائر االتهامات ال�صابقة املوّجهة اإليه منذ اأواخر 
���ص��ب��اط/ف��رباي��ر, ج���ّدد احل��اك��م ال��دمي��وق��راط��ي ال��ق��وي رف�صه 
التحقيق  نتائج  �صينتظر  اأّن���ه  م��وؤك��داً  من�صبه,  م��ن  اال�صتقالة 

امل�صتقّل الذي يجري يف هذه االتهامات باإ�صراف املّدعية العامة 
للوالية ليتي�صيا جيم�س.

وهذه �صاد�س امراأة تّتهم كومو باأّنه حتّر�س بها جن�صياً اأو انطوت 
ت�صرفاته معها على اإيحاءات جن�صية غر مرغوبة.

بويان  ليند�صي  تدعى  �صابقة  موظفة  ال�صيدات  ه��وؤالء  وم��ن 
موافقتها  ب��دون  �صفتيها  على  قّبلها  ب��اأّن��ه  احلاكم  اّتهمت  وق��د 
اّتهامات  التعّري, وهي  اأن تلعب معه لعبة بوكر  واقرح عليها 

اأنكر �صّحتها كومو.
اإىل كومو, حاكم  بالن�صبة  االّتهامات يف وقت حرج  وتاأتي هذه 
العام  نهاية  يف  والي��ت��ه  تنتهي  اإذ  ���ص��ن��وات,   10 منذ  ن��ي��وي��ورك 
الوباء  انت�صار  بداية  يف  كبرة  ب�صعبية  كومو  وحظي   .2022

لكّنه االآن يتعر�س النتقادات من جميع االأطراف.

 حاكم نيويورك يواجه تهمة حتّر�س جن�سي جديدة

•• عوا�شم-وكاالت

وق��ع��ت اإي�����ران يف االآون�����ة االأخ����رة 
حتت وطاأة حراك اجتماعي و�صعبي 
وقطاعات  اأف�������رادا  ���ص��م��ل  وا�����ص����ع, 
ات�صعت قاعدته بني  كما  متفاوتة, 
واأ�صفهان  طهران  يف  مناطق  عدة 
بلو�ص�صتان  اإىل  و���ص��وال  وم�صهد, 
و�صي�صتان, وتراوحت �صور التذمر 
وال�صيا�صي  االج����ت����م����اع����ي  ب�����ني 
واحلقوقي. ففي الثاثاء املا�صي, 
النفط  ����ص���رك���ة  م���وظ���ف���و  جت���م���ع 
اأمام الربملان  االإيرانية لاحتجاج 
ال���ع���ا����ص���م���ة ط�����ه�����ران, وذل�����ك  يف 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ت��ظ��اه��رات مماثلة 
وال�صكك  ال��ك��ه��رب��اء,  ق��ط��اع��ات  يف 
ال�صحة  قطاع  وكذلك  احلديدية, 
اأنباء العمال  االإيراين, وفق وكالة 
االإيرانية )اإيلنا( والتي ت�صيف اأن 
وزارة  املوؤقتة يف  العقود  “موظفي 
ال��ن��ف��ط االإي���ران���ي���ة جت��م��ع��وا اأم���ام 
بتغير  االإيراين وطالبوا  الربملان 

عقود توظيفهم«.
متقاعدو  “نظم  الوكالة:  وتابعت 
االجتماعي  ال�����ص��م��ان  م��وؤ���ص�����ص��ة 
اأ�صبوعية  اح��ت��ج��اج��ات  االإي��ران��ي��ة 
واعت�صامات يف جميع اأنحاء اإيران, 
تقا�صيهم  ع����دم  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��ا 

رواتب مت�صاوية«. 
“هرانا”  اأن����ب����اء  وك����ال����ة  ول���ف���ت���ت 
حقوق  بق�صايا  املعنية  االإي��ران��ي��ة, 
�صركة  ع��م��ال  ق��ي��ام  اإىل  االإن�����ص��ان, 
مدينة  يف  احل����دي����دي����ة,  ال�����ص��ك��ك 
وقفة  بتنظيم  طهران,  غرب  كرج, 
اح���ت���ج���اج���ي���ة ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة ع���دم 
ح�����ص��ول��ه��م م�����ص��ت��ح��ق��ات��ه��م, وحق 
التاأمني من قبل ال�صركة املقاولة.

والبنوك اإىل درجة االإفا�س, اإذ اأن 
ي�صتعني  االإيراين  الثوري  احلر�س 
ب�����ص��ن��ادي��ق امل��ت��ق��اع��دي��ن امل��ال��ي��ة اأو 
االجتماعي  ب��ال��ت��اأم��ني  ي��ع��رف  م��ا 
لاعتماد  االأخ�����رة,  ال�����ص��ن��وات  يف 
وتوفر  امل��ايل,  العجز  ل�صد  عليها 
فا�صلي  وت��اب��ع  اخل��ا���ص��ة«.  نفقاته 
يف  ال��ت��ق��اع��د  “قوانني  اإن  ق���ائ���ا 
ل�صبعينات  وت��رج��ع  قدمية  اي���ران, 
اإىل  حتتاج  ولذلك  املا�صي,  القرن 
اأن  اإىل  الفتا  والتعديل,  املراجعة 
فا�صدة من احلر�س  “مافيا  هناك 
�صناديق  ع��ل��ى  ت�����ص��ي��ط��ر  ال���ث���وري 
التو�صعية  حل�صاباتها  املتقاعدين 
والطائفية باملنطقة, ويف حني يقر 
قانون ال�صمان االجتماعي بزيادة 
تتنا�صب  التي  بال�صورة  املعا�صات 
وال���و����ص���ع االق���ت�������ص���ادي ك���ل ع���ام, 
غر اأن احلكومة تتهرب من ذلك 
االقت�صادية,  ال�����ص��غ��وط  ب��دع��وى 
وهو ما يتناق�س مع تدفق النفقات 
حل�صاب  والع�صكري  املايل  والدعم 
اليمن  يف  احل����وث����ي  م��ي��ل��ي�����ص��ي��ات 

وميلي�صيا حزب اهلل يف لبنان«.
وم�������ن ج����ان����ب����ه, ي�������رى ال���ب���اح���ث 
االق����ت���������ص����ادي ب���امل���ع���ه���د ال������دويل 
)ر�صانة(,  االإي��ران��ي��ة  ل��ل��درا���ص��ات 
اأحمد �صم�س الدين ليلة, اأنه مل يعد 
االقت�صادي  الو�صع  فداحة  خافيا 
ال��راه��ن بعد ق��راب��ة ث��اث �صنوات 
والتي  االأم��رك��ي��ة,  العقوبات  م��ن 
من  خطرة  معدالت  عن  اأ�صفرت 
الك�صاد والت�صخم والبطالة وعجز 
امليزانية, وقد تخللت تلك ال�صنوات 

منظمة  ت�������ص���ر  ج���ان���ب���ه���ا,  وم������ن 
يف  ووت�س”,  راي���ت�������س  “هيومن 
 ,2021 ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي  ت��ق��ري��ره��ا 
يوا�صل  االإي����راين  ال��ن��ظ��ام  اأن  اإىل 
املواطنني  ���ص��د  ال��ق��م��ع  مم��ار���ص��ة 
وذلك ب�”�صوء اأخ�صر” من املر�صد 
التقرير  واأو����ص���ح  خ��ام��ن��ئ��ي.  ع��ل��ي 
الرئي�س  يظهر  “مل  اأن���ه  االأمم����ي 
ا�صتعدادا  واإدارت����ه  روح���اين  ح�صن 
احلقوقية  االن����ت����ه����اك����ات  ل����وق����ف 
االأجهزة  متار�صها  التي  اخلطرة 
مواجهتها,  اأو  االإي��ران��ي��ة  االأم��ن��ي��ة 
اإعطاء  يف  امل��ر���ص��د  ا���ص��ت��م��ر  ب��ي��ن��م��ا 
االنتهاكات  لهذه  االأخ�صر  ال�صوء 

امل�صت�صرية«.

اإيران 2020.. عقوبات 
واهرتاء داخلي

االحتجاجات  ���ص��ك��ل��ت  ول�����ذل�����ك, 
املتقاعدون,  التي قام بها  االأخ��رة 
الفئوية  ل���ل���ت���ظ���اه���رات  ام�����ت�����دادا 
تطالب  ال�����ت�����ي  واالج����ت����م����اع����ي����ة 
حيث  املعي�صية,  االأح��وال  بتح�صني 
الربملان  اأم���ام  املتظاهرون,  جتمع 
االإيراين, يف العا�صمة طهران, كما 
انطلقت املظاهرات يف مدن اأخرى, 
واالأه�����واز  واأراك  ك���رج  بينها  م��ن 
وكرمان�صاه  واإي�������ام  ون��ي�����ص��اب��ور 

واأ�صفهان و�صراز.
االإح�صاء  ملركز  ر�صمي  تقرير  ويف 
ال���������ص����ادر يف م���ار����س  االإي������������راين, 
االإيرانيني  ن�����ص��ب��ة  ف����اإن  اجل�����اري, 
الذين يعي�صون حتت خط الفقر قد 
و�صل اإىل 55 يف املئة, وذلك تبعا 

متغرات دولية زادت االأمر تعقيدا, 
واملعادن  ال��ن��ف��ط  اأ���ص��ع��ار  ك��راج��ع 
والبروكيماويات  االأ����ص���ا����ص���ي���ة 

وانت�صار فرو�س كورونا.
ول���ف���ت ال���ب���اح���ث االق���ت�������ص���ادي, يف 
حديثه ملوقع “�صكاي نيوز عربية”, 
املتاأزم  ال��و���ص��ع  ه��ذا  ت��اأث��رات  اإىل 
املعي�صي  ال��و���ص��ع  ع��ل��ى  اج��ت��م��اع��ي��ا 
“تاأثر  والذي  لاإيرانيني  اليومي 
الذي  املا�صي  العام  خ��ال  وب�صدة 
العملة  لقيمة  ت��راج��ع  اأك���رب  �صهد 
اأ�صعار  ارتفاع  اإىل  اأدى  ما  املحلية, 
ك���ل ����ص���يء وب��خ��ا���ص��ة ال����غ����ذاء, ثم 
تراجع القوة ال�صرائية لاإيرانيني 
لنحو ع�صرين عاما اإىل الوراء. وفق 
الر�صمية,  االإي��ران��ي��ة  االإح�����ص��اءات 
قيمتها  واملعا�صات  الرواتب  فقدت 
من  معاناة  عن  ناهيك  ال�صرائية, 

لي�س لهم دخل ثابت«.
ت����زاي����د  ي�������ص���ت���غ���رب  ول������ذل������ك, ال 
االحتجاجات الفئوية والعمالية يف 
االآونة االأخرة يف طهران وغرها 
ذاته,  امل�����ص��در  بح�صب  امل����دن,  م��ن 
االإنفاق  ا���ص��ت��م��رار  خ��ا���ص��ة يف ظ��ل 
ال���ع�������ص���ك���ري يف اخل���������ارج, وال�����ذي 
والغ�صب  ال��ت��ذم��ر  رغ���م  ي����زال  ال 

ال�صعبي من اأولويات النظام.
وتابع قائا: “على الرغم من �صح 
املتزايد,  والعجز  امل��وازن��ة  اإي���رادات 
الع�صكري  االإن����ف����اق  رف����ع  اأن  اإال 
بحوايل ملياري دوالر على االأقل, 
موازنة  اأول���وي���ات  �صمن  م��ن  ك���ان 
ال���ع���ام امل�����ايل اجل���دي���د يف اإي������ران, 
التوجهات  ا�صتمرار  ع��ن  ينم  مم��ا 
اخل��ارج��ي��ة وره����ان ال��ق��ي��ادات على 
حت��م��ل و���ص��رب ال�����ص��ارع االإي�����راين, 

وهو رهان حمفوف باملخاطر«.

بتد�صني  ط���ال���ب���وا  ك��م��ا  ال����ط����ني«. 
عن  ي��داف��ع  م�صتقل  نقابي  تنظيم 
حقوقهم, وي�صمن توفر الرعاية 
املجانية  وال�صحية  االج��ت��م��اع��ي��ة 

لهم.
التي  االأخ���رى  الهتافات  وم��ن بني 
“عدونا  �صيا�صيا  ت��ذم��را  عك�صت 
و”يكذبون عندما  اإيران”,  هنا يف 
العدو”,  ه����ي  اأم����رك����ا  ي���ق���ول���ون 
و”املتقاعدون ميوتون وال يقبلون 

التمييز«.
 اأزمة اقت�سادية متفاقمة

املعار�صة  يف  ال����ق����ي����ادي  وي�������ص���ر 

االإي����ران����ي����ة, ���ص��ي��د ف���ا����ص���ل���ي, اإىل 
امل���ت���ق���اع���دي���ن  اح����ت����ج����اج����ات  اأن 
يف اإي����������ران, ت���ع���د اأح�������د اأع����را�����س 
املتفاقمة,  االق��ت�����ص��ادي��ة  االأزم������ة 
وال��ت��ي ظ��ه��رت اآث���اره���ا ع��ل��ى فئات 
وبالتبعية  خم��ت��ل��ف��ة,  وق���ط���اع���ات 
ت��ت�����ص��ع ق���اع���دت���ه���ا اجل���غ���راف���ي���ة يف 
م��ن��اط��ق ع���دي���دة, م��و���ص��ح��ا ملوقع 
اأن االأو�صاع  “�صكاي نيوز عربية”, 
االق��ت�����ص��ادي��ة اأث������رت ���ص��ل��ب��ي��ا على 
منظومة احلكومة, واأبرزت ف�صلها 
يف معاجلة االأزم���ات, حيث و�صلت 
املوؤ�ص�صات االقت�صادية من امل�صارف 

العقوبات  عن  الناجمة  للتاأثرات 
الهائل يف  وال��راج��ع  االأم��رك��ي��ة, 
وا�صتمرار  الوطنية,  العملة  قيمة 
املرتفعة,  ال���ت�������ص���خ���م  م�����ع�����دالت 
مو�صحا اأن “ما ال يقل عن 50 يف 
املئة من �صكان اإيران يعي�صون حتت 
وهي الن�صبة  خط الفقر املطلق”, 
التي ت�صاعفت عن االأرقام الواردة 
مل  والتي   ,2011 ع��ام  بيانات  يف 
امل��ئ��ة, وارت��ف��ع��ت يف  18 يف  تتخط 
يف   24 ح����وايل  اإىل   2018 ع���ام 
اإىل  2019 و���ص��ل  امل��ئ��ة, ويف ع��ام 

35 يف املئة.

هتافات حادة
طالبوا  ال���ذي���ن  امل��ح��ت��ج��ون  وردد 
تتنا�صب  حتى  معا�صاتهم  بتعديل 
واالأو�صاع االقت�صادية التي �صهدت 
ال�صنوات  خال  االأ�صعار,  يف  زي��ادة 
تنفيذ  ب���ع���د  ال����ص���ي���م���ا  االأخ����������رة, 
االأمركية,  االقت�صادية  العقوبات 
“مطلبنا  م���ث���ل:  ه���ت���اف���ات  ع�����دة 
مع  تتنا�صب  م��رت��ب��ات  ال��رئ��ي�����ص��ي, 
ال���وع���ود,  و”تكفي  الت�صخم”, 
و”ا�صتوىل  فارغة”,  م���وائ���دن���ا 
الل�صو�س على �صندوق التقاعد”, 
على  ر���ص��ت  املتقاعدين  و”�صفينة 

    •• وا�شنطن-اأ ف ب

االأمركي  ال�صيوخ  جمل�س  ���ص��ادق 
على تعيني مريك غارالند وزيراً 
القا�صي  ه��ذا  بذلك  ليثاأر  للعدل, 
لنف�صه بعد اأن حال املجل�س ذاته قبل 
خم�س �صنوات دون تعيينه ع�صواً يف 
كبرة  وباأغلبية  العليا.  املحكمة 
 30 مقابل  م��وؤي��داً  �صناتوراً   70(
معار�صاً( اأقّر املجل�س تعيني مر�ّصح 
حقيبة  لتويّل  بايدن  جو  الرئي�س 
االأع�صاء  اإىل  وباالإ�صافة  ال��ع��دل.  

مبنى  على  ترامب  دونالد  ال�صابق 
الكابيتول.

ويف 2016 حني كان اجلمهوريون 
ال�صيوخ  جمل�س  ع��ل��ى  ي�صيطرون 
ال�صابق  الرئي�س  تر�صيح  ع��رق��ل��وا 
ل��غ��ارالن��د لع�صوية  اأوب���ام���ا  ب����اراك 
موقفهم  مرّبرين  العليا,  املحكمة 
الرئا�صية  االنتخابات  بقرب موعد 
دونالد  مر�ّصحهم  فيها  ف��از  ال��ت��ي 
ترامب مّما مّكنه من تعيني قا�س 
القا�صي  ه���ذا  م���ن  ب����داًل  حم��اف��ظ 

الليربايل.

اأع�صاء  غالبية  تاأييد  على  ح�صل 
ال�صيوخ  جم��ل�����س  يف  ال���ع���دل  جل��ن��ة 
)اأّيده 15 �صناتوراً وعار�صه �صبعة, 
ويومها  ج��م��ه��وري��ون(.  جميعهم 
ال�صناتور  العدل  جلنة  رئي�س  ق��ال 
ال��دمي��وق��راط��ي دي���ك دورب�����ني اإّن 
بوجود  اأف�����ص��ل  ���ص��ت��ك��ون  “اأمركا 
راأ�������س وزارة  ع��ل��ى  ���ص��خ�����س م��ث��ل��ه 
ال��ع��دل. اأن���ا ف��خ��ور ب��دع��م القا�صي 

غارالند واآمل اأن ين�صم اإيّل جميع 
نف�صه«.  ال�����ص��يء  ف��ع��ل  يف  زم��ائ��ي 
»�صتكون اأمريكا اأف�صل مع �صخ�س 
اأنا  ال��ع��دل.  وزارة  راأ����س  على  مثله 
ال��ق��ا���ص��ي جارالند”  ب��دع��م  ف��خ��ور 
اللجنة  رئ���ي�������س  ا����ص���ت���ق���ب���ل  ث�����م   ,
وكان  دورب���ني.  دي��ك  الدميقراطي 
غارالند تعّهد خال جل�صة ا�صتماع 
اأمام جلنة العدل اأن تكون مكافحة 

اخلم�صني  ال�����دمي�����وق�����راط�����ي�����ني 
املعتدل  امل��ر���ّص��ح  اأج��م��ع��ني, ح�����ص��ل 
من  جمهوريني  اأع�صاء  دع��م  على 
زعيم  مقّدمهم  يف  الثقيل  ال���وزن 
املجل�س  يف  اجل��م��ه��وري��ة  االأق���ل���ي���ة 
وكان  ماكونيل.  ميت�س  ال�صناتور 
املا�صي  االأ���ص��ب��وع  اج��ت��از  غ���ارالن���د 
على  امتحان  اأول  كبرة  ب�صهولة 
اإذ  املن�صب  ه���ذا  يف  تثبيته  ط��ري��ق 

جمل�س ال�صيوخ يف الواليات املّتحدة 
ب�صلطة امل�صادقة على الر�صيحات 
يف  االأ�صا�صية  للمنا�صب  الرئا�صية 
احلكومة اأو رف�صها. وكان غارالند 
اأمام  اال���ص��ت��م��اع  ق��ال خ��ال جل�صة 
جلنة العدل اإّن هناك خطاً مبا�صراً 
اأوك��اه��وم��ا والهجوم  ب��ني اع��ت��داء 
ال����ذي ���ص��ّن��ه يف 6 ك��ان��ون ال��ث��اين/
الرئي�س  اأن�����ص��ار  م��ن  ح�صد  ي��ن��اي��ر 

“اأولويته  ال����داخ����ل����ي  ال����ت����ط����ّرف 
على  ت��ث��ب��ي��ت��ه  مّت  م���ا  اإذا  االأوىل” 
راأ�س الوزارة. ويومها قال غارالند 
الواليات  يف  اليميني  التطّرف  اإّن 
عليه  كان  مما  اأ�صواأ  حالياً  املتحدة 
ال��ت��ح��ق��ي��ق يف تفجر  ق����اد  ع��ن��دم��ا 
اأوك����اه����وم����ا  ف��������درايل يف  م���ب���ن���ى 
اأ�صفر  هجوم  يف   1995 يف  �صيتي 
ويتمّتع  �صخ�صاً.   168 مقتل  عن 

نا باإيران.. تظاهرات �سد نفقات احلر�س الثوري موائدنا فارغة وعدوُّ
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املال والأعمال
االحتاد لل�سحن واإك�سبوالنكا فريت تنقالن لقاحات حيوية اإىل م�سر

االإم����������ارات ن����ظ����راً ل�������دوره ال���ب���ارز 
امل�صوؤولية  مل���ف���ه���وم  ال����روي����ج  يف 
ل���اأع���م���ال.  ويقوم  االج��ت��م��اع��ي��ة 
دبي  اأع�صاء غرفة  بت�صجيع  املركز 
االأعمال  مم��ار���ص��ات  تطبيق  ع��ل��ى 
امل�صوؤولة التي ت�صاهم يف تعزيز اأداء 

موؤ�ص�صاتهم وقدراتهم التناف�صية.

اأف�صل ممار�صات االأعمال امل�صوؤولة 
اكت�صاف  العامة  لها  تتيح  حيث 
نقاط ال�صعف والقوة يف توجهاتها 
ن�صاطها  ت��اأث��رات  الإدارة  العملية 
التجاري على البيئة واملجتمع, كما 
العامة يف  م��ن  اال���ص��ت��ف��ادة  ميكن 
لل�صيا�صات  داخلية  مراجعٍة  اإجراء 

يف  املطبقة  امل�صوؤولة  االجتماعية 
وتطويره  االأداء  وتقييم  ال�صركة, 

يف كافة النواحي. 
االأعمال  اأخاقيات  مركز  ويعترب 
ال��ذي مت اإط��اق��ه يف غرفة جتارة 
املركز   2004 ع��ام  دب��ي  و�صناعة 
االأق���دم واالأه���م من نوعه يف دولة 

•• دبي-الفجر:
دبي  و�صناعة  كرمت غرفة جت��ارة 
�صركة وموؤ�ص�صة ح�صلت على   36
للم�صوؤولية  دب����ي  غ��رف��ة  ع��ام��ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات ل���دورة 
الن�صف الثاين من 2020, وذلك 
نظمته  اف���را����ص���ي  ح���ف���ٍل  خ����ال 
ال�صركات  ام�س الإب���راز ري��ادة ه��ذه 
االجتماعية  امل�صوؤولية  جم��ال  يف 
ل���ل���م���وؤ����ص�������ص���ات واال�����ص����ت����دام����ة يف 
لي�صل  عملها,  واأم��اك��ن  ن�صاطاتها 
عدد العامات املمنوحة اإىل467 
عامة منذ اإطاق املبادرة يف عام 

.2010
يف  كرمت  التي  ال�صركات  وتوزعت 
احل��ف��ل االف���را����ص���ي ع��ل��ى ح�صب 
م��رات احل�صول على عامة  ع��دد 
غرفة دبي للم�صوؤولية االجتماعية 
املتقدمة  وال��ع��ام��ة  للموؤ�ص�صات, 
املجتمع  بفئات  اخلا�صة  والعامة 
و�صوق  ال���ع���م���ل  وم����ك����ان  وال���ب���ي���ئ���ة 
ال�صركات  قائمة  و�صملت  العمل. 
االإمارات”  “غاز  م��ن  ك��ل  املكرمة 
 Emrill �صرفي�صيز  و”اإميريل 

امل���������ص����رق,  وب����ن����ك   »Services
وجمموعة  زل��ي��خ��ة  وم�����ص��ت�����ص��ف��ى 
اأباريل وجمموعة �صلهوب و”اإينوفا 
و”اإنفورماي�صن   »Enova
 »Information Fort ف����ورت 
 MAB امل���راف���ق  الإدارة  و”ماب 
 »Facilities Management
 »EMPOWER و”اإمباور 
كون�صراك�صن  اإف  و”ايه   ,
 »AF Construction
جي  اإ���س  و”ايه  تيكوم  وجمموعة 
 ASGC ك���ون�������ص���راك�������ص���ن  ����ص���ي 
وجمموعة   »Construction
ودار   »Centena “�صينتينا 
التوريق وهيئة الطرق واملوا�صات 
“تري�صتار  وجم����م����وع����ة  ب����دب����ي 
و”خدمات   »Tristar Group
و”اإمييكول  املدر�صي”  ال���ن���ق���ل 
بايب  و”فيوت�صر    »Emicool
 Future Pipe اإن���د����ص���ري���ز 
الفجرة  وبنك   »Industries
بيزني�س  و”كوربوريت  ال��وط��ن��ي 
 Corporate ����ص���رف���ي�������ص���ي���ز 

.»Business Services

Valley«.  ويف كلمته الرحيبية 
�صعادة  هناأ  ال��ت��ك��رمي,  حفل  خ��ال 
الثاين  النائب  ال�����ص��راوي,  ه�صام 
اإدارة غرفة جتارة  لرئي�س جمل�س 
ال�صركات  ج��م��ي��ع  دب����ي  و���ص��ن��اع��ة 
معترباً  ال��ع��ام��ة,  على  احلا�صلة 
قيامها  اأث��ب��ت��ت ج��دارت��ه��ا يف  اأن��ه��ا 
والتزامها  املجتمعية  مب�صوؤوليتها 
بتطبيق اأف�صل املمار�صات امل�صوؤولة 
ال�����ظ�����روف  ه�������ذه  يف  خ�������ص���و����ص���اً 
اجلديدة  والتحديات  اال�صتثنائية 
ال��ت��ي ف��ر���ص��ت��ه��ا ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د-

.19
الفوائد  اإىل  ال�������ص���راوي  ول���ف���ت 
ال�صركات  جتنيها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رة 
غرفة  ل����ع����ام����ة  ال����ت����ق����دمي  م�����ن 
االجتماعية  ل��ل��م�����ص��وؤول��ي��ة  دب�����ي 
ت�صمل  وال�����ت�����ي  ل���ل���م���وؤ����ص�������ص���ات, 
التاأثرات  تقييم  على  م�صاعدتها 
وامل�صوؤولة  والبيئية  االجتماعية 
املوؤ�ص�صي,  واآدائها  ممار�صاتها  على 
�صامل  اإط������ار  ���ص��م��ن  وحت�����ص��ي��ن��ه��ا 
امل�صوؤولة,  املمار�صات  من  ومتكامل 
اال�صتمرار  اإىل  ال�����ص��رك��ات  داع���ي���اً 

كما �صمت قائمة ال�صركات املكرمة 
ك�����ل م�����ن م����رك����ز دب������ي ال���ت���ج���اري 
“هيماتريك�س  وجمموعة  العاملي 
ج���راي���د  و”دي   »Himatrix
 »HP ب���ي  و”اإت�س   »DGrade
و”دبور انرنا�صونال” و”االإمارات 
و”جندال  لاأملنيوم”  ال��ع��امل��ي��ة 
 Jindal والفوالذ  للحديد  �صديد 
 »Shadeed Iron and Steel
من �صلطنة عمان, و”مي�صان اإمي 
و”بروكر   »Michelin AIM
اأن������د ج���ام���ب���ل ال�������ص���رق االأو�����ص����ط 
 Procter and Gamble
و”املدر�صة    »Middle East
 Global العاملية الهندية الدولية
 Indian International
“اإكزا  و  اأب��وظ��ب��ي,  يف   »School
 »Ixsa Trading ل���ل���ت���ج���ارة 
ال�صرق  ك���ون���ت���اك���ت  و”فونيك�س 
 Phoenix Contact االأو���ص��ط 
Middle East« و “بوك�س �صيلف 
 The Box ال��ت��خ��زي��ن  خل���دم���ات 
 »Self Storage Services
 Vision ف����������ايل  و”فيجن 

ل�صمعتها  تعزيزاً  املنوال  هذا  على 
وتناف�صيتها العالية. 

وعرب ممثلو ال�صركات املكرمة عن 
عامة  على  بح�صولهم  �صعادتهم 
االجتماعية  للم�صوؤولة  دبي  غرفة 
مببادرات  م�صيدين  للموؤ�ص�صات, 
م��رك��ز اأخ��اق��ي��ات االأع��م��ال ودوره 
وتطويرها  ن�����ص��اط��ات��ه��م  دع����م  يف 
بيئة  يف  تناف�صيتهم  من  يعزز  مبا 

االأعمال. 
تتقدم  ال��ت��ي  ال�����ص��رك��ات  وت�صتفيد 
بفئاتها  ال��ع��ام��ة  ع��ل��ى  للح�صول 
مف�صلة  ت���ق���اري���ر  م����ن  اجل����دي����دة 
العمل  م����ك����ان  ح������ول  ت��ق��ي��ي��م��ي��ة 
واالجتماعية  البيئية  والتاأثرات 
لن�صاطات ال�صركة, لتح�صني برامج 
امل�صوؤولية االجتماعية للموؤ�ص�صات, 
واحل�����ص��ول ع��ل��ى ت��ق��دي��ر م��ن قبل 
ع���ل���ى ج���ه���وده���ا يف هذا  اخل�������رباء 

املجال. 
وت����ع����ت����رب ع�����ام�����ة غ�����رف�����ة دب����ي 
ل����ل����م���������ص����وؤول����ي����ة االج����ت����م����اع����ي����ة 
ت�صخي�صية  اأداة  ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات 
لتطبيق  ل��ل�����ص��رك��ات  وت���ط���وي���ري���ة 

عالمة مت منحها لل�سركات منذ اإطالق العالمة يف 2010  467

تكرمي 36 موؤ�س�سة حا�سلة على عالمة غرفة دبي للم�سوؤولية االجتماعية للموؤ�س�سات

درجات  جت��اه  احل�صا�صة  الب�صائع  �صحنات  لنقل  موؤهلة  وه��ي 
احل�����رارة وال��ت��ي ت����راوح ب��ني 25 درج����ة م��ئ��وي��ة ف���وق ال�صفر 
و80 درجة مئوية حتت ال�صفر, فيما متتثل اإك�صبوالنكا فريت 
ل�صهادة املركز وممار�صات التوزيع املعتمدة. وجرت عملية النقل 
وفق معاير دقيقة للحفاظ على �صامة ال�صحنة, حيث �صلمتها 
اإىل االحتاد لل�صحن يف مومباي التي نقلتها  اإك�صبوالنكا فريت 
بدورها عرب مركزها يف مطار اأبوظبي الدويل اإىل القاهرة مع 
2 و8 درجة مئوية.  احلفاظ على درجة احل��رارة املطلوبة بني 
ويف هذا ال�صاأن, قال بدر اآل علي مدير جتاري اأول ل�صوؤون دولة 
االإم��ارات وال�صرق االأو�صط وتاأجر طائرات ال�صحن يف االحتاد 
لل�صحن على نقل  ال�صحنة قدرة االحت��اد  “توؤكد هذه  لل�صحن: 
الب�صائع احل�صا�صة لدرجات احلرارة على امتداد �صبكة الوجهات, 

املدققني  الناقلة ك�صركة معتمدة من مركز متيز  وتعزز مكانة 
اجلوي  النقل  الحت��اد  التابع  االأدوي���ة,  نقل  خلدمات  امل�صتقلني 
الدويل  )IATA CEIV(. وي�صاهم تعاون االحتاد للطران 
مع �صركاء مثل اإك�صبوالنكا فريت يف اإثراء خربة الفريق وتعزيز 
املناطق  يف  لوج�صتية  خ��دم��ات  لتوفر  الوا�صعة  االحت���اد  �صبكة 
�صامنوجام,  �صينثيلناثان  ق���ال  وب�����دوره,  ل��ه��ا«.  ح��اج��ة  االأك����ر 
مرونة  “تقوم  فريت:  اإك�صبوالنكا  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
ال�صركاء  م��ن  امل��ن��ا���ص��ب��ة  ال�صيغة  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى  ال��ت��وري��د  �صل�صلة 
وامل��ن��ت��ج��ات واحل���ل���ول ف�����ص��ًا ع��ن ال��ت��واف��ق ال��ك��ب��ر ب��ني القيم 
امل�صركة واالإمكانات املتكاملة, وهو ما ينطبق على �صراكتنا مع 
االحتاد لل�صحن والتي ت�صاعدنا على الوفاء بالتزاماتنا وتفعيل 

جهودنا نحو عامل اآمن للجميع.« 

•• اأبوظبي-الفجر: 

واخلدمات  ال�����ص��ح��ن  ع��م��ل��ي��ات  ذراع  ل��ل�����ص��ح��ن,  االحت����اد  ك�صفت 
الوطني  الناقل  للطران  االحت��اد  ملجموعة  التابع  اللوج�صتية 
لدولة االإمارات العربية املتحدة, و�صركة �صل�صلة التوريد العاملية 
اإك�صبوالنكا فريت, عن نقل �صحنة لقاحات حيوية من الهند اإىل 
األف   12,475 ت�صم  �صحنة  لنقل  ال�صركتان  وتعاونت  م�صر. 
والتيتانو�س(  )الدفتريا  واخل��ن��اق  ال��ك��زاز  لقاحي  م��ن  جرعة 
يف  للقاحات  ت�صنيعا  ال���دول  اأك��رب  الهند,  يف  اإنتاجه  يتم  ال��ذي 
االحتاد  حتظى  حيث  العاملية,  ال�صحة  منظمة  ح�صب  ال��ع��امل 
نقل  خلدمات  امل�صتقلني  املدققني  متيز  مركز  باعتماد  لل�صحن 
 IATA CEIV(  االأدوية, التابع الحتاد النقل اجلوي الدويل

»م�سدر«توّقع اتفاقية ا�سرتاتيجية مع برتونا�س 
املاليزية لبحث فر�س تطوير م�ساريع طاقة متجددة يف اآ�سيا

•• اأبوظبي-الفجر: 

لطاقة  اأب���وظ���ب���ي  ����ص���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
عاملياً  الرائدة  “م�صدر”  امل�صتقبل 
واإحدى  املتجددة  الطاقة  يف جمال 
ال�صركات التابعة ملبادلة لا�صتثمار, 
الرائدة  ال�����ص��رك��ة  و”برونا�س” 
اأم�����س عن  ال��ط��اق��ة,  يف قطاع  عاملياً 
ت��وق��ي��ع��ه��م��ا م���ذك���رة ت��ف��اه��م لبحث 
فر�س التعاون واال�صتثمار امل�صرك 
يف تطوير م�صاريع طاقة متجددة يف 

جميع اأنحاء قارة اآ�صيا وخارجها.
وات���ف���ق���ت ال�������ص���رك���ت���ان ع���ل���ى بحث 
���ص��م��ن جمموعة  ال���ت���ع���اون  ف��ر���س 
م���ن امل����ج����االت, م���ع ال��رك��ي��ز على 
م�����ص��اري��ع ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة على 
ت�صمل  وال����ت����ي  امل����راف����ق  م�����ص��ت��وى 
م�صاريع الطاقة ال�صم�صية االأر�صية 
تطوير  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  وال��ع��ائ��م��ة, 
البحرية  ال��ري��اح  ل��ط��اق��ة  م�����ص��اري��ع 
اأخ����رى حمتملة  اآ���ص��ي��ا وم��ن��اط��ق  يف 
واال�صتثمار يف تقنيات اأخرى اأي�صاً. 
اأنظار  تتوجه  ماليزيا,  وف�صًا عن 
ال�صركتني اإىل دول اأخرى يف املنطقة 
بت�صريع  تّعهدت  التي  تلك  �صيما  ال 

•• دبي-وام:

اأعلنت االأحوا�س اجلافة عن اإبرام 
خلدمات  االحت�������اد  م����ع  ات���ف���اق���ي���ة 
 - اإ�صكو”  “االحتاد  ال����ط����اق����ة 
جمال  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة  ال�������ص���رك���ة 
خ��دم��ات ال��ط��اق��ة واإح����دى �صركات 
لتاأهيل   - دبي  هيئة كهرباء ومياه 
التابعة  امل��راف��ق  يف  االإن����ارة  اأنظمة 

لاأحوا�س اجلافة العاملية.
نتيجة  االت���ف���اق���ي���ة  ه�����ذه  وت����اأت����ي 
ل���ل���ت���ع���اون امل�������ص���رك وال�������ص���راك���ة 
الطرفني  ب����ني  اال����ص���رات���ي���ج���ي���ة 
وكفاءة  اال����ص���ت���دام���ة  جم�����االت  يف 
جديداً  م��ن��ج��زاً  لت�صيف  ال��ط��اق��ة 
من  ال�������ص���اب���ق  يف  اإجن����������ازه  مت  مل�����ا 
يف  الطاقة  كفاءة  حلول  تطبيقات 
واملياه.  واالإن���ارة  التربيد  قطاعات 
تطبيق  االت����ف����اق����ي����ة  وت���ت�������ص���م���ن 
والذكية  احل��دي��ث��ة  االإن�����ارة  ح��ل��ول 
مرافق  واخل��ارج��ي��ة يف  ال��داخ��ل��ي��ة 
ا�صتبدال  �صيتم  حيث  العمل  ور���س 
عدد 378 وحدة اإن��ارة تتوزع على 

االأ�صطح  على  �صم�صية  طاقة  حلول 
االإجمالية  قدرتها  تبلغ  ماليزيا  يف 

اأكر من 90 ميجاواط.
العام  اأعلنت  قد  “م�صدر”  وكانت 
ا���ص��ت��ث��م��ارت��ه��ا يف  اأوىل  امل��ا���ص��ي ع���ن 
اآ�صيا من خال توقيع  جنوب �صرق 
����ص���راء ط���اق���ة م���ع �صركة  ات��ف��اق��ي��ة 
اإندوني�صيا  يف  احلكومية  الكهرباء 
نيجارا”,  ل��ي�����ص��ري��ك  “برو�صان 
اإطار تطوير م�صدر الأول  وذلك يف 
حمطة طاقة �صم�صية كهرو�صوئية 
دي�صمرب  ويف  ال����ب����اد.  يف  ع��ائ��م��ة 
عن  “م�صدر”  اأع���ل���ن���ت  امل���ا����ص���ي, 
ل��ت��ط��وي��ر املحطة  ���ص��رك��ة  ت��اأ���ص��ي�����س 
االإنتاجية  ق���درت���ه���ا  ت���ب���ل���غ  ال����ت����ي 
145 م��ي��ج��اواط وه��ي االأك���رب من 
ن��وع��ه��ا يف ج��ن��وب ���ص��رق اآ���ص��ي��ا. كما 
املا�صي  ال���ع���ام  “م�صدر”  ق��دم��ت 
املناق�صة  اإط��ار  تعرفة يف  �صعر  اأق��ل 
حمطة  م�����ص��روع  بتطوير  اخل��ا���ص��ة 
ال�صم�صية  للطاقة  “�صاغولينغ” 
بقدرة  ال��ع��ائ��م��ة  ال��ك��ه��رو���ص��وئ��ي��ة 
مما  اإندوني�صيا,  يف  ميجاواط   60
لا�صتثمار  “م�صدر”  �صعي  يعك�س 

والتو�ّصع مب�صاريعها يف املنطقة.

مليار درهم ت�سهيالت ائتمانية مل�ساريع   4.3
قطاع التعدين واملحاجر خالل 2020 

•• اأبوظبي-وام:

�صهد قطاع التعدين واملحاجر ن�صاطا قويا يف االإمارات خال العام 2020 
باأهمية  التي ينفذها القطاع حتظى  التمويل للم�صاريع  ,مما جعل توفر 

كبرة من قبل اجلهاز امل�صريف يف الدولة.
قطاع  م�صاريع  اأن  امل��رك��زي  امل�صرف  ي�صدرها  التي  االح�صائيات  وتظهر 
التعدين واملحاجر ح�صلت على ت�صهيات ائتمانية بقيمة 4.3 مليار درهم 
خال العام 2020 مما رفع من اجمايل الر�صيد الراكمي للت�صهيات 
دي�صمرب  �صهر  نهاية  يف  دره��م  مليار   14.94 م�صتوى  اىل  ل��ه  املمنوحة 
املا�صي بزيادة ن�صبتها %40.1 مقارنة مع اجمايل الر�صيد الراكمي يف 

. ال�صهر ذاته من العام 2019 
وتكمن اأهمية قطاع التعدين واملحاجر يف كونه ي�صكل رافدا رئي�صيا لعدد 
كبر من ال�صناعات التي تعتمد على م�صتخرجاته ,والتي ت�صمل اخلامات 

واملعادن املوجودة على �صطح اأو يف باطن االأر�س.
ويعرف التعدين باأنه ا�صتخراج اخلامات املعدنية ذات اجلدوى االقت�صادية 
الإقامة  وا�صتغالها  املعاجلة  وح��دات  اإىل  ونقلها  خمتلفة  تعدينية  بطرق 
االقت�صاد  يف  الن�صاط  عجلة  ادام��ة  يف  ت�صاهم  متنوعة  تعدينية  �صناعات 
الوطني. ويت�صح من خال االأرقام التي يوثقها امل�صرف املركزي اأن موؤ�صر 
التعدين يف االإم��ارات �صهد ن�صب  املالية املقدمة لقطاع  الت�صهيات  حركة 
منو مت�صاعدة طيلة العام املا�صي ,فقد ارتفع اجمايل الر�صيد الراكمي 
للت�صهيات اىل م�صتوى 11.8 مليار درهم يف الربع االأول من العام قبل 
ان ي�صتقر عند 11.44 مليار درهم يف الربع الثاين نتيجة ت�صديد القطاع 
بع�س االلتزامات املربة عليه للجهاز امل�صريف. وخال الربع الثالث من 
العام 2020 عاد اجمايل الت�صهيات لارتفاع اىل م�صتوى 12.72 مليار 

درهم تقريبا قبل ان يقفز اىل 14.94 مليار درهم يف نهاية العام.

اتفاقية ا�سرتاتيجية بني ايدج 
وال�سناعات اجلوية االإ�سرائيلية

•• اأبوظبي-وام:

الدفاع  ق��ط��اع  يف  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم��م��وع��ة   - “ايدج”  وق��ع��ت 
باالإمارات.. اأم�س مذكرة تفاهم مع �صركة ال�صناعات اجلوية االإ�صرائيلية 
لتطوير  اإ�صرائيل..  يف  والطران  الف�صاء  قطاع  املتخ�ص�صة يف  ال�صركة   -
االإمارات,  ل�صوق  خ�صي�صا  طيار  دون  الطائرات  �صد  للدفاع  متقدم  نظام 
اإفريقيا  ال�صرق االأو�صط و�صمال  ويقدم عدة فوائد وا�صعة النطاق ملنطقة 

وخارجها.
التي اأطلقت موؤخرا �صل�صلة من حلول الطران بوترة  وتتعاون “ايدج”, 
م��زودة اخلدمات وحلول احلرب  �صيجنال,  الفرعية  �صركتها  �صريعة, عرب 
االإلكرونية لاأمن الوطني, مع �صركة ال�صناعات اجلوية االإ�صرائيلية عرب 
الطائرات  �صد  الدفاع  الأنظمة  االإ�صرائيلية  ال�صركة  حلول  من  اال�صتفادة 
الكت�صاف  ال��ع��امل  ح��ول  تطبيقها  ويتم  جدارتها  اأثبتت  وال��ت��ي  طيار  دون 

جمموعة وا�صعة من التهديدات وحتديدها واعرا�صها.
وثاثي  متقدم  رادار  من  طيار  دون  الطائرات  �صد  الدفاع  نظام  ويتاألف 
الب�صريات  ا���ص��ت��خ��ب��ارات االت�������ص���االت, وت��ق��ن��ي��ات  االأب����ع����اد, ون���ظ���ام جل��م��ع 
الكهربائية, مدجمة يف نظام قيادة وحتكم موحد, وهو نظام م�صتقل متاماً 
امل�صادة,  االإج���راءات  �صل�صلة من  ب�صري. ويتم توفر  اأي تدخل  ال يتطلب 
الفتاكة  بالقدرات  وانتهاء  الت�صوي�س  مثل  الفتاكة  غر  احللول  من  ب��دءاً 
التهديد  م�صتوى  على  بناًء  الكهرومغناطي�صية,  والنب�صات  الليزر  مثل 
اجلوية  ال�صناعات  و�صركة  �صيجنال  من  كل  و�صتقوم  الت�صغيلية.  والبيئة 
ا�صتجابة  النظام  تطوير  يف  التقنية  اإمكاناتهما  بتوظيف  االإ�صرائيلية 
الح��ت��ي��اج��ات ال��ع��م��اء امل��ح��ددة, م��ع ت��وف��ر ال��دع��م ع��ن ط��ري��ق ت��ع��اون بني 
املتقدمة,  التكنولوجيا  الأنظمة  البلجيكية  وال�صركة  االإ�صرائيلية  ال�صركة 

التي متتلك ح�صورا تقنيا وت�صويقياً يف املنطقة.

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا الإجن������از م���زي���د من 
م�صاريع الطاقة امل�صتدامة«.

“برونا�س”  ����ص���رك���ة  وت�����ص��ت��ث��م��ر 
�صم�صية  ط��اق��ة  م�����ص��اري��ع  يف  ح��ال��ي��اً 
االإجمالية  االإنتاجية  طاقتها  تبلغ 
اأك�������ر م����ن 1 ج����ي����ج����اواط ����ص���واء 
ل�صالح  التطوير  اأو  الت�صغيل  قيد 
ال�صناعة  ق���ط���اع���ي  يف  ع��م��ائ��ه��ا 
وال��ت��ج��ارة يف ال��ه��ن��د وج��ن��وب �صرق 
ال�صركة يف تركيب  ب��داأت  اآ�صيا. كما 

امل�صروع  وي�صيف  العاملية  اجل��اف��ة 
احلديثة  االإن�������ارة  ح���ل���ول  احل�����ايل 
اأن  حلزمة احللول املقدمة ..الفتاً 
االحتاد اإ�صكو ت�صعى لتنفيذ العديد 
الطاقة  ت���ر����ص���ي���د  م�������ص���اري���ع  م����ن 
امل�صتفيدين  ���ص��ري��ح��ة  وت���و����ص���ي���ع 
اأهداف  منها مما ي�صهم يف حتقيق 
اإدارة  وا����ص���رات���ي���ج���ي���ة  ب���رن���ام���ج 
الطلب على الطاقة لعام 2030. 
�صركة  اأن  اإىل  االإ������ص�����ارة  وجت�����در 
االحت�����اد خل���دم���ات ال��ط��اق��ة تعنى 
وتدقيق  تر�صيد  خ��دم��ات  بتقدمي 
ال��ط��اق��ة وت��ن��ف��ي��ذ م�����ص��اري��ع اإع����ادة 
الطاقة  كفاءة  ورفع  املباين  تاأهيل 
الطاقة  م�����ص��اري��ع  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
حلول  م��ن  يتبعها  وم��ا  ال�صم�صية 
املراقبة والتحكم الذكي من خال 
ف�صًا  والتحقق,  القيا�س  م��راك��ز 
ع��ن دوره����ا ال��ت��وع��وي واالإر����ص���ادي 
وال��ت��دري��ب��ي ل��ك��اف��ة ���ص��رائ��ح وفئات 
املجال  ه��ذا  يف  والعاملني  املجتمع 
من مقاولني وا�صت�صاريني ومتلقي 

اخلدمة.

الطاقة  م�������ص���ادر  ع���ل���ى  ال���رك���ي���ز 
االأخ�صر.  والهيدروجني  املتجددة 
التي  م�صدر  مع  التعاون  وي�صعدنا 
جتاه  ذات���ه  االل��ت��زام  معها  نت�صارك 
الكربون,  منخف�س  م�صتقبل  بناء 
ال��ع��دي��د من  ت���زوي���د  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع 
النظيفة,  الطاقة  بحلول  ال�صركات 
واال���ص��ت��ف��ادة م��ن نقاط ال��ق��وة لدى 
ا�صتثمار  حيث  من  �صواء  اجلانبني 
ت�صخر  اأو  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة  امل����������وارد 

وم��ن خال  االأح��وا���س  اإن  العاملية 
املمتدة  اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة  ���ص��راك��ت��ه��ا 
الطاقة  خل����دم����ات  االحت��������اد  م����ع 
ت�صعى للم�صاهمة يف حت�صني كفاءة 
ا�صتهاك الطاقة يف املرافق التابعة 
التقنيات  اأح������دث  وم���واك���ب���ة  ل��ه��ا 
م��ن جهته  امل��ج��ال.  ذات  العاملية يف 
الرئي�س  الرئي�صي  في�صل  اأع����رب 
عن  ب��االإن��اب��ة  للعمليات  التنفيذي 
فخر االحتاد اإ�صكو بتقدمي خدمات 
االأحوا�س  ملرافق  املتنوعة  الطاقة 

الطاقة  م�����ص��اري��ع  ت��ط��وي��ر  ج���ه���ود 
املتجددة مثل فيتنام وتايوان. 

واأك��������د حم���م���د ج���م���ي���ل ال����رحم����ي, 
م�صدر,  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س 
ت�����ص��ك��ل خطوة  االت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  اأن 
ال�صركة  اأن�����ص��ط��ة  ل��ت��ع��زي��ز  م��ه��م��ة 
وتو�صيع نطاق م�صاريعها يف ال�صوق 
ال�صوق  االآ�صيوية, حيث تتمتع هذه 
النمو  ب��ف�����ص��ل  ك���ب���رة  ب���اإم���ك���ان���ات 
موارد  ووج��ود  ال�صريع  االقت�صادي 
املتجددة.  الطاقة  لتوليد  متعددة 
اإىل  “نتطلع  ال�����رحم�����ي:  وق�������ال 
ال�صركة  ب���رون���ا����س,  م���ع  ال��ت��ع��اون 
الطاقة  ق��ط��اع  يف  ع��امل��ي��اً  ال����رائ����دة 
والداعمة جلهود التنمية امل�صتدامة 
املتزايد  الطلب  تلبية  بهدف  وذلك 
ع��ل��ى ح���ل���ول ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة يف 

جميع اأنحاء املنطقة.«
م���ن ج���ان���ب���ه, ق����ال ت��ي��ن��غ��ك��و حممد 
الرئي�س  ع���زي���ز  ت��ي��ن��غ��ك��و  ت���وف���ي���ق 
“برونا�س”:  ل�صركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
التفاهم  م���ذك���رة  ت��وق��ي��ع  “ميثل 
يف  تندرج  مهمة  خطوة  م�صدر  مع 
اإطار �صراكتنا احلالية مع “مبادلة 
االآن  �صت�صمل  والتي  لا�صتثمار”, 

واالأنابيب ومناطق  ور���س احل��دادة 
اأما  اخلارجية.  االإن���ارة  وم�صاحات 
امل�صتهدفة  بالوفورات  يتعلق  فيما 
ما  امل�صروع  يوفر  اأن  املتوقع  فمن 
واط/ كيلو   943,094 م��ق��داره 
يعادل  م��ا  اأي  �صنوي  ب�صكل  �صاعة 
ي�صكل  وال��ذي  درهما   419,676
االإنارة  ا�صتهاك  م��ن  باملائة   55
احلايل للمناطق امل�صتهدفة. وقال 
القبطان رادو اأنتولوفيت�س الرئي�س 
اجلافة  ل����اأح����وا�����س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

مركز االبتكار وجمل�س ال�سباب كهرباء دبي ينظمان جولة حول الطاقة النظيفة
رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
“رعاه اهلل”  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س 
والتطوير  البناء  واإ�صراكهم يف عملية  ال�صباب  لتمكني 
ت�صافر  اأهمية  ونوؤكد  امل�صتقبل.  و�صناعة  وا�صت�صراف 
اجل��ه��ود ال���ص��ت��ث��م��ار ط��اق��ات ال�����ص��ب��اب وت��ر���ص��ي��خ دورهم 
امل�صتدامة  التنمية  اأه���داف  وحتقيق  الطاقة  قطاع  يف 
وت�صخر البحوث واأحدث التقنيات املبتكرة لتحقيقها. 
ال�صباب  لتاأهيل  متكاملة  ا�صراتيجية  الهيئة  وتتبنى 
للم�صاركة يف خمتلف مواقع العمل الوطني اإمياناً منها 
االأ�صا�س يف  امل�صتقبل وحجر  ق��ادة  اليوم هم  �صباب  ب��اأن 

�صمان م�صتقبل اأكر اإ�صراقاً الأجيالنا القادمة«.
مديرة  النعيمي  عائ�صة  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
اجلولة  ه���ذه  يف  م�صاهمتنا  ت��اأت��ي   “ االب��ت��ك��ار  م��رك��ز 
التعريفية يف اإطار جهود مركز االبتكار ل�صقل وتطوير 
تقنيات  جم��ال  يف  املبتكرين  م��ن  املقبل  اجليل  ق���درات 

الطاقة النظيفة.

•• دبي -وام:

كهرباء  هيئة  يف  ال�صباب  وجمل�س  االبتكار  مركز  نظم 
ومياه دبي جل�صات تعريفية وتوعوية يف مراكز ال�صباب 
التابعة للموؤ�ص�صة االحتادية لل�صباب يف كٍل من اأبوظبي 
ودب���ي وع��ج��م��ان وراأ�����س اخل��ي��م��ة �صلطت ال�����ص��وء على 
الطاقة النظيفة وتقنياتها واأبرز م�صاريع الهيئة يف هذا 
املجال ومنها جمّمع حممد بن را�صد اآل مكتوم للطاقة 
ممار�صات  اأف�����ص��ل  ع��ل��ى  اجل��ل�����ص��ات  ورك����زت  ال�صم�صية. 
لتعزيز  ال��ه��ادف��ة  الهيئة  يف  ال�صباب  جمل�س  وجت���ارب 
تعزيز  ال�صباب يف  الهيئة  وموظفات  م�صاهمة موظفي 
خمتلف  يف  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  تناف�صية 
الع�صو  الطاير  حممد  �صعيد  معايل  وق��ال  امل��ج��االت. 
دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب 
“ نعتز بالتعاون مع املوؤ�ص�صة االحتادية لل�صباب وكافة 
اجلهات احلكومية واخلا�صة لتحقيق توجيهات �صاحب 

االأحوا�س اجلافة تربم اتفاقية مع االحتاد
 اإ�سكو الإعادة تاأهيل اأنظمة االإنارة يف مرافقها
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املال والأعمال

ال�سيخة فاطمة تهنئ نغوزي اأوكوجنو اإيويال 
مبنا�سبة تعيينها مديرة عامة ملنظمة التجارة العاملية

االأ�سهم تغلق على االأخ�سر و�سط تداوالت بقيمة 4.3 مليار درهم خالل االأ�سبوع
نتيجة  �صابق  وق��ت  يف  عنها  تخلت  ك��ان��ت  م�صتويات  اىل  ال�صعود  م��ن 
عمليات امل�صاربة وجني االأرباح. وبالعودة اإىل تفا�صل حركة املوؤ�صرات يف 
جل�صة اليوم االأخر من االأ�صبوع فقد اغلق املوؤ�صر العام ل�صوق دبي املايل 
مرتفعا بن�صبة %1.02 عند م�صتوى 2573 نقطة فيما اقفل املوؤ�صر 
ن�صبته  بنمو  عند  نقطة   5636 املالية  ل��اأوراق  ابوظبي  ل�صوق  العام 
يف  االأ�صهم  حركة  م�صتوى  وعلى  ال�صابق.  اليوم  مع  مقارنة   0.54%
�صوق العا�صمة فقد ارتفع �صهم بنك ابوظبي االأول اإىل 14.34 درهم, 
فيما �صعد �صهم اأدنوك لتوزيع اإىل 4.22 درهم و�صهم الدانة غاز اإىل 
78 فل�صا. ويف �صوق دبي املايل ارتفع �صهم بنك االم��ارات دبي الوطني 
اىل 11.65 درهم وبنك دبي االإ�صامي اىل 4.71 درهم, و�صهد �صهم 

االت�صاالت املتكاملة ارتفعا اىل م�صتوى 7.05 درهم.

املنظمة  تاأ�صي�س  منذ  املن�صب  ام��راأة هذا  لتويل  نوعها  االأوىل من  هي 
قبل 25 عام, يف خطوة تاريخية كللت م�صرة املراأة امل�صرفة يف كل ربوع 

االأر�س. 
ملعاليكم عن  اأع��رب  اأن  ي�صرين  االإماراتية  امل��راأة  با�صم  �صموها  واأ�صافت 
القلبية  العظيم وعن متنياتنا  االإجن��از  بهذا  واعتزازنا  تقديرنا  عميق 
االإيجابية  اجلهود  تفعيل  ي�صمن  مبا  املهم  املن�صب  ه��ذا  يف  بنجاحكم 
للتجارة  املرتفعة  النمو  م��ع��دالت  وحتقيق  العاملي  االقت�صاد  لتطوير 

الدولية«.

•• اأبوظبي-وام:

العام  الن�صائي  رئي�صة االحت��اد  ال�صيخة فاطمة بنت مبارك  �صمو  بعثت 
ملوؤ�ص�صة  االأعلى  الرئي�صة  والطفولة  لاأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�صة 
اإيويا,  اأوك��وجن��و  ن��غ��وزي  معايل  اإىل  تهنئة  ر�صالة  االأ���ص��ري��ة  التنمية 

مبنا�صبة تعيينها مديرا عاما ملنظمة التجارة العاملية.
مبنا�صبة  التهاين  اأج��م��ل  ملعاليكم  اأرف���ع  اأن  ي�صعدين  �صموها..  وق��ال��ت 
تعيينكم على راأ�س منظمة التجارة العاملية باإجماع االأع�صاء, يف �صابقة 

•• اأبوظبي - وام:

جنحت اأ�صواق املال االإماراتية يف اإنهاء تعامات جل�صة اأم�س على املربع 
االأخ�صر بدعم من عمليات التداول املكثفة على بع�س االأ�صهم القيادية 
ال��ب��ن��وك واالت�����ص��االت وال��ط��اق��ة. ويف ختام  ق��ط��اع��ات  امل���درج���ة �صمن 
التعامات فقد جتاوز اإجمايل قيمة �صيولة التداوالت االأ�صبوعية 4.3 
مليار درهم, �صجلت يف غالبيتها ل�صالح املحافظ اال�صتثمارية االأجنبية 
يف  للتداوالت  املوؤ�ص�صي  اال�صتثمار  قيادة  ا�صتمرار  يعك�س  مما  واملحلية, 
وجود  التعامات  بحركة  اخل��ا���س  الر�صد  ويظهر  املحلية.  االأ���ص��واق 
اأ�صعارها خال  االأ�صهم مما ميهد الرتفاع  بع�س  على  عمليات جتميع 
االأيام القليلة القادمة وهو ما �صيمكن املوؤ�صرات العامة لاأ�صواق املالية 

»�سراع« يبحث مع وفد اإيطايل فر�س اال�ستفادة من بيئة ال�سارقة االقت�سادية

اقت�ساد االإمارات.. عالمات التعايف تعيد الثقة.. واملركزي يتوقع منوا قويا للناجت املحلي يف 2021 
•• اأبوظبي-وام:

اأظهر االقت�صاد االإماراتي خال عام 
2020 قدرة فائقة على امت�صا�س 
ومعاجلة   19- كوفيد  جائحة  اآث��ار 
تداعياتها وجتاوزها, وك�صف م�صرف 
امل���رك���زي ع���ن م���ا و�صفه  االإم��������ارات 
بعامات التعايف املبكرة” التي بداأت 
من  الثاين  الن�صف  منذ  الظهور  يف 

.2020
وتعد االإمارات من اأوائل الدول التي 
دخ��ل��ت مرحلة ال��ت��ع��ايف م��ن االأزم���ة, 
عربياً,  االأول  امل��رك��ز  يف  ح��ل��ت  ح��ي��ث 
يف م��وؤ���ص��ر ال��ت��ع��ايف االق��ت�����ص��ادي من 
ن�صرته  ال��ذي  وب��اء كوفيد-19  اآث��ار 
البحثية,  ه������وراي������زون  جم���م���وع���ة 
التي  وامل��ق��وم��ات  االإم��ك��ان��ات  لتقييم 
متتلكها الدول, والتي ت�صاعدها على 

جتاوز االأزمة والتعايف منها.
منحت   ,2020 االأول  ك��ان��ون  ويف 
“موديز”  الدولية  الت�صنيف  وكالة 
 »Aa2« ت�صنيف  االإم���ارات  حكومة 
يف اجلدارة االئتمانية, وهو الت�صنيف 
ال�صيادي االأعلى يف املنطقة, مع نظرة 

م�صتقرة لاقت�صاد الوطني.
تقريرها  يف  “موديز”  واأ������ص�����ارت 
ال�صيادي  االئ���ت���م���اين  امل���ل���ف  ح�����ول 
اأن نقاط القوة  اإىل  لدولة االإم��ارات 
ترتبط  االإم���ارات,  لدولة  االئتمانية 

ب�صفقات  ال��ق��ي��ام  ع��ن  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة 
ج�����دي�����دة, اأث���ب���ت���ت اأدن���������وك جم�����دداً 
الكبرة  امل��ت��م��ي��زة, وال��ث��ق��ة  ق��درات��ه��ا 
التي حتظى بها على م�صتوى العامل, 
وج��ه��ة موثوقة  م��ك��ان��ت��ه��ا  ور���ص��خ��ت 
جاذبة لا�صتثمارات يف كل الظروف, 
ا�صتقطاب  اأدن����وك  ا�صتطاعت  حيث 
بقيمة  مبا�صرة  اأجنبية  ا�صتثمارات 
62 مليار دره��م لدولة االإم���ارات يف 
اإجمايل  بذلك  لي�صل   ,2020 ع��ام 
املبا�صرة التي  اال�صتثمارات االأجنبية 
 2016 اأدنوك منذ عام  ا�صتقطبتها 

اإىل 237 مليار درهم.

- التجارة اخلارجية..
اخلارجية  ال���ت���ج���ارة  اإج����م����ايل  ب��ل��غ 
غ���ر ال��ن��ف��ط��ي��ة ل���دول���ة االإم��������ارات, 
من  االأوىل  الت�صعة  االأ���ص��ه��ر  خ���ال 
تريليون   1.03 نحو   ,2020 ع��ام 
الوطني  املركز  لبيانات  وفقاً  دره��م, 
اأظهرت  التي  واالإح�صاء,  للتناف�صية 
للدولة  ال��ت��ج��اري  امل���ي���زان  ت�صجيل 
فائ�صاً للمرة االأوىل خال العام, يف 
�صهر �صبتمرب املا�صي ن�صبته 15%, 
الثالث  ال���رب���ع  �����ص����ادرات  يف  ومن�����واً 

.5.6%
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��ح��دي��ات التي 
على  كوفيد-19  جائحة  فر�صتها 
ال���ع���امل���ي���ة, حققت  ال���ت���ج���ارة  ح���رك���ة 

ت�صهم يف تر�صيخ مكانة الدولة �صمن 
كما  العامل,  الطاقة يف  م��زودي  كبار 
مليار   2 اإ���ص��اف��ة  ع��ن  املجل�س  اأع��ل��ن 
من  ال��دول��ة  احتياطيات  اإىل  برميل 
القابلة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال��ن��ف��ط  م�����وارد 
ي����رف����ع هذه  ل���ا����ص���ت���خ���ا����س, مم����ا 
مليارات   107 اإىل  االح��ت��ي��اط��ي��ات 
ال��ن��ف��ط وي���ع���ّزز مكانة  ب��رم��ي��ل م���ن 
عاملياً  ال�����ص��اد���س  امل���رك���ز  يف  ال���دول���ة 
يف ق��ائ��م��ة ال����دول ال��ت��ي مت��ل��ك اأعلى 

احتياطيات نفطية.
“البروكيماويات  جم�������ال  ويف 
والتكرير” اأعلنت اأدنوك و”القاب�صة« 
�صركة  ت��اأ���ص��ي�����س  ع���ن   -  ADQ  -
ومنو  ال�صناعة  لتحفيز  “تعزيز” 
وحتقيق  ال���ب���روك���ي���م���اوي���ات  ق���ط���اع 
ال��ت��ن��وي��ع االق��ت�����ص��ادي ودف����ع عجلة 
التنمية القائمة على التكنولوجيا يف 

دولة االإمارات.
اأولية  قائمة  ع��ن  ال��ط��رف��ان  وك�صف 
املزمع  اال����ص���ت���ث���م���اري���ة  ب���امل�������ص���اري���ع 
الروي�س  “جممع  يف  ت���ط���وي���ره���ا 
والتي  البروكيماوية”  للم�صتقات 
درهم,  مليار   18 على  قيمتها  تزيد 
عقود  تر�صية  ع��ن  االإع����ان  مت  ك��م��ا 

خا�صة باملجمع.
ال��رغ��م م��ن ظ��روف وحتديات  وعلى 
اأ�صعار  يف  تذبذباً  �صهد  ال��ذي  ال�صوق 
النفط واإحجام العديد من املوؤ�ص�صات 

حيث التقييمات وعوائد االإيجار.

- النفط والغاز..
جمموعة   2020 ع����ام  يف  وب������رزت 
من االإ�صارات املطمئنة عن م�صتقبل 
ق��ط��اع ال��ن��ف��ط وال���غ���از يف االإم������ارات 
خ���ا����ص���ة م����ع جن�����اح ����ص���رك���ة ب����رول 
يف  “اأدنوك”  ال��وط��ن��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي 
واملالية  الت�صغيلية  اأهدافها  حتقيق 
واملحافظة على تناف�صيتها ومرونتها 
وا�صتمرارية اأعمالها يف ظل الظروف 
اال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي مي��ر ب��ه��ا العامل 

جراء انت�صار “كوفيد 19«.
والتطوير  االكت�صافات  جم��ال  ففي 
واالإن�������ت�������اج ج�������اءت اأه�������م اإجن���������ازات 
االإع����ان  2020 يف  اأدن�����وك خ���ال 
ع���ن اك��ت�����ص��اف م��ك��م��ن ج���دي���د للغاز 
�صيح  ب����ني  امل���ن���ط���ق���ة  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
علي  وج��ب��ل  “اأبوظبي”  ال�����ص��دي��رة 
مبخزون �صخم يقدر بنحو  “دبي” 
م��ك��ع��ب, حيث  ق����دم  ت��ري��ل��ي��ون   80
ي�صهم هذا الك�صف املهم يف االقراب 
الذاتي  االك��ت��ف��اء  ه��دف حتقيق  م��ن 
للدولة من اإمدادات الغاز الطبيعي.

بدوره اأعلن املجل�س االأعلى للبرول 
النفط غر  ملوارد  اكت�صافات جديدة 
يف  لا�صتخا�س  القابلة  التقليدية 
بحوايل  كمياتها  تقدر  برية  مناطق 
22 مليار برميل من النفط, والتي 

ن�صيب  وبارتفاع  االئتمانية,  بالقوة 
االإجمايل,  املحلي  الناجت  من  الفرد 
با�صتقرار  ال��دول��ة  متتع  ع��ن  ف�صًا 
قوية  دول����ي����ة  وع�����اق�����ات  داخ�����ل�����ي, 

ووا�صعة.
االإم����ارات  م�صرف  ت��وق��ع  جهته  م��ن 
الناجت  للنمو يف  ع��ودة قوية  املركزي 
املحلي االإجمايل لدولة االإم��ارات يف 
2021 مع موا�صلة احلكومة تنويع 
م�صادر االقت�صاد وتوفر املزيد من 
االإنفاق على البنية التحتية وت�صجيع 
للنمو  كمقيا�س  اخل��ا���س  اال�صتثمار 

والتوظيف اخلا�س.
الرغم  ع���ل���ى  اإن������ه  امل�������ص���رف  وق������ال 
اأننا  اإال  اال�صتثنائية  االأو����ص���اع  م��ن 
التفاوؤل  م��ن  ح��ال��ة  ه��ن��اك  اأن  ن��وؤك��د 
و�صفها  مب������وؤ�������ص������رات  م����رت����ب����ط����ة 
وترة  كعودة  املبكرة”  ب�”العامات 
والتا�صي  العاملية,  التجارة  انتعا�س 
ال���ت���دري���ج���ي ل���ع���وائ���ق احل���م���اي���ة يف 
ال�صندات  واإ������ص�����دارات  ال��ت��ن��ق��ات, 
وال�صكوك, وعودة الن�صاط يف اأ�صواق 
راأ�س املال, وثبات موؤ�صر الت�صخم يف 
م�صتويات  وع���ودة  ال�صلبي,  ال��ن��ط��اق 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  طبيعتها,  اإىل  االإن��ف��اق 
بالدولة  التوظيف  م��ع��دالت  ارت��ف��اع 
يف �صهر دي�صمرب بن�صبة %1.7 على 
مبيعات  اأ�صعار  ومنو  �صهري,  اأ�صا�س 
ال��ع��ق��ارات ع��ل��ى اأ���ص��ا���س ���ص��ه��ري من 

الوجهات  ع���دد  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  وذل����ك 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ي��خ��دم��ه��ا م��ط��ار دبي 
وجهة,   147 ويبلغ  حالياً,  ال��دويل 

بن�صبة انتعا�س تبلغ 61%.
ال�صنوية  امل������رور  ح���رك���ة  واأظ����ه����رت 
اأرقاما اإيجابية يف الن�صف الثاين من 
عام 2020, اإذ جتاوز �صهر دي�صمرب 
توقعات جمال الطران عند 2.19 
مليون م�صافر, كما اأظهرت البيانات 
جميع  يف  ملحوظا  تعافيا  اخلتامية 
ع���ودة اخلدمات  امل���ج���االت, حت��دي��دا 
ب��ف�����ص��ل قوة  ال��ع��امل��ي��ة,  يف االأ�����ص����واق 
“طران االإمارات”  عمليات �صركتي 
اأبدتها  التي  والثقة  دبي”,  و”فاي 
ال��دول��ي��ة بالعودة  ال��ط��ران  ���ص��رك��ات 

اإىل املنطقة.
“االإحتاد  اأع����ل����ن����ت  ج���ه���ت���ه���ا  م������ن 
مطار  م��ن  ت��ت��خ��ذ  ال��ت��ي  للطران” 
لعملياتها,  م��رك��زاً  ال���دويل  اأبوظبي 
خال  م�صافر  مليون   4.2 نقل  عن 
عائدات  بلغت  حني  يف  املا�صي  العام 
خال  دوالر  مليار   1.2 امل�صافرين 

العام ذاته.
ومت���ّك���ن���ت االحت��������اد ل���ل���ط���ران من 
عمليات  يف  ق������وي  اأداء  ت�����ص��ج��ي��ل 
باملئة   66 بن�صبة  زي��ادة  مع  ال�صحن 
 0.7 ارتفعت من  العائدات حيث  يف 
اإىل   2019 مليار دوالر خ��ال ع��ام 

1.2 مليار دوالر يف 2020.

العام املا�صي.
دولة  يف  الرقمية  ال��ت��ج��ارة  و���ص��ه��دت 
خال  ملحوظا  ان��ت��ع��ا���ص��ا  االإم������ارات 
فرة اأزمة فرو�س كورونا حيث بلغت 
الرقمية  ال�صفقات  مدفوعات  قيمة 
مليار   18.50 نحو   2020 خ��ال 
ت��ق��ري��ر العامل  ل���  دوالر وذل���ك وف��ق��ا 
الرقمي 2021 ال�صادر عن موؤ�ص�صة 
بالتعاون  العاملية  �صو�صال”  اآر  “وي 

مع �صركة “هوت �صويت«.

- الطريان..
لرحات  التدريجية  ال��ع��ودة  �صكلت 
موؤ�صراً  حم��ل��ي��ا  امل������دين  ال����ط����ران 
احتواء  ج��ه��ود  جن��اح  يعك�س  حا�صما 
ت���اأث���ر اأزم�����ة ك���ورون���ا وب����دء مرحلة 
ال��ت��ع��ايف م���ن ال���وب���اء, خ�����ص��و���ص��ا مع 
ارت���ب���اط ال��ت��ع��ايف ال��ت��ام ل��ل��ع��دي��د من 
مب�صتوى  االق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 

التقدم املحقق يف جمال الطران.
وح��ق��ق م��ط��ار دب��ي ال���دويل خطوات 
اإي���ج���اب���ي���ة ن���ح���و ال���ت���ع���ايف ب���ع���د عام 
بالتحديات,  مم��ل��وء  م�����ص��ب��وق  غ���ر 
ال�صنوية  امل���رور  حركة  و�صلت  حيث 
عام  يف  م�����ص��اف��ر  م��ل��ي��ون   25.9 اىل 

.2020
فاإن  دب��ي  مطارات  موؤ�ص�صة  ل�  ووفقاً 
االنتعا�س الذي حتقق يعد قويا من 
والوجهات,  العاملية  االأ�صواق  منظور 

النفطية  غ��ر  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
الربع  قوياً خال  لاإمارات, حت�صناً 
اق��رب��ت معه   ,2020 م��ن  ال��ث��ال��ث 
عام  م��ن  ذات���ه  ال��رب��ع  م��ن م�صتويات 
 375 اإىل  و�صلت  اأن  بعد   ,2019
مليار درهم, مقارنة مع 399 مليار 

درهم.
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  قيمة  وت��وزع��ت 
االأوىل  اأ�صهر  الت�صعة  خال  للدولة 
بقيمة  واردات  اإىل   2020 ع��ام  من 
و����ص���ادرات  دره�����م,  م��ل��ي��ار   572.8
بقيمة 191.32 مليار درهم, واإعادة 
�صادرات بقيمة 269.1 مليار درهم, 
جتارة  يف  الب�صائع  كمية  بلغت  فيما 
االإم����������ارات اخل���ارج���ي���ة خ�����ال هذه 

الفرة 159 مليون طن.

- العقارات..
ب����دوره ح��اف��ظ ال�����ص��وق ال��ع��ق��اري يف 
خال  ن�صاطه  على  االإم�����ارات  دول���ة 
ال�����ظ�����روف  رغ�������م   2020 ال������ع������ام 
ف��ر���ص��ت��ه��ا جائحة  ال���ت���ي  امل�����ص��ت��ج��دة 
كورنا على اقت�صاديات العامل, حيث 
بلغت قيمة الت�صرفات امل�صجلة نحو 
مبيعات  �صملت  دره���م  م��ل��ي��ار   275
ال�صكنية  وال������وح������دات  االأرا�������ص������ي 
جانب  اإىل  وال�صناعية  وال��ت��ج��اري��ة 
ال����ره����ون����ات وال���ه���ب���ات ال���ت���ي جرى 
االإم���ارات خال  ال��دول��ة  توثيقها يف 

املعاير  واأع��ل��ى  املمار�صات  اأف�صل 
جممعات  ب��ن��اء  يف  املتبعة  العاملية 

التكنولوجيا الع�صرية.
وت�����ص��ّك��ل ه���ذه ال���زي���ارة ج�����زءاً من 
العاملي  للربنامج  الثانية  ال���دورة 
تنظمها  ال��ت��ي  النا�صئة  لل�صركات 
ب����اإدارة  للم�صتقبل  دب���ي  م��وؤ���ص�����ص��ة 
وزارة ال�صوؤون اخلارجية والتعاون 
بال�صراكة  االإي���ط���ال���ي���ة  ال�������دويل 
م��ع م��رك��ز )����ص���راع( وال��ع��دي��د من 
احلكومية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  اجل���ه���ات 
تعريف  ب��ه��دف  املحلية  واخل��ا���ص��ة 
االقت�صادية  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  ال���وف���د 

املتطورة واملتنوعة يف الدولة.

•• ال�شارقة - وام:

لريادة  ال�����ص��ارق��ة  م��رك��ز  ا���ص��ت��ق��ب��ل 
بالتعاون  “�صراع”  االأع������م������ال 
للبحوث  ال�������ص���ارق���ة  جم���م���ع  م����ع 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واالب���ت���ك���ار وف����داً 
املركز  نظمها  زي����ارة  يف  اإي��ط��ال��ي��اً 
���ص��ّم ع���دداً م��ن روؤ���ص��اء وم�صوؤويل 
11 �صركة نا�صئة بهدف ا�صتك�صاف 
والداعمة  املتطورة  االأع��م��ال  بيئة 
ل���ل�������ص���رك���ات ال���ن���ا����ص���ئ���ة وال���ت���ع���ّرف 
واملرافق  اخل��دم��ات  خمتلف  ع��ل��ى 
املركز  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  وال����ربام����ج 
دعماً لرواد االأعمال وال�صركات يف 

االإمارة والدولة.
واط��ل��ع ال��وف��د خ���ال ال��ل��ق��اء على 
اأبرز ما يقدمه املركز من مبادرات 
امل�صّرعات  تعّد واح��دة من  وبرامج 
االأ�صا�صية لدعم ال�صركات النا�صئة 
ج��اب��ه��ت حت���دي���ات فرو�س  ال���ت���ي 
االإم���������ارة  امل�������ص���ت���ج���د يف  ك�����ورون�����ا 
ل�صروحات  ا�صتمع  ك��م��ا  وامل��ن��ط��ق��ة 
ال�صارقة  “ا�صتوديو  برنامج  ح��ول 
ال���ذي   »S3 ال��ن��ا���ص��ئ��ة  ل��ل�����ص��رك��ات 
م�صاعدة  ب���ه���دف  م����وؤخ����راً  اأط���ل���ق 
يف  ال�����راغ�����ب�����ني  االأع�������م�������ال  رواد 

اأمام قوة اقت�صادية تبحث  يجعلنا 
ع���ن ت��و���ّص��ع ل��ه��ا يف امل��ن��ط��ق��ة عرب 
بوابة االإمارة لهذا نتطلع ملوا�صلة 
اتاحة  ع��ل��ى  وال��رك��ي��ز  ال�����ص��راك��ة 
املحلي  االقت�صاد  لتعزيز  الفر�س 
بالكثر من املقومات اال�صتثمارية 

والتجارية.
وق����ال م�����روان ���ص��ال��ح ال��ع��ج��ل��ة اإن 
هذه الزيارة تعك�س مكانة ال�صارقة 
اال�صتثمار  ق���ط���اع  يف  وري����ادت����ه����ا 
ملا  العاملية  ال�����ص��رك��ات  وا�صتقطاب 
يف  ت�صهم  خ�صبة  بيئة  من  متتلكه 
القائمة  النا�صئة  القطاعات  من��و 
الع�صب  ت��ع��ّد  وال��ت��ي  االأف��ك��ار  على 
االجتماعي  امل���ال  ل���راأ����س  امل���ح���ّرك 
واالق���ت�������ص���ادي وال���ع���ام���ل امل���وؤث���ر 
ب�صكل فاعل يف موؤ�صرات االقت�صاد 

املحلي.
ل��ن��ا هذه  اأت���اح���ت  “لقد  واأ����ص���اف: 
ال�صركات  ن����ع����ّرف  اأن  ال������زي������ارة 
االإيطالية على جمموعة اخلدمات 
امل�صتثمرين  جلميع  نقدمها  التي 

تاأ�صي�س  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع��ون  ال���ذي���ن 
اأعمالهم والتو�ّصع من ال�صارقة اإىل 
املنطقة حيث يوّفر املركز خدمات 
وال��ه��ي��ئ��ة االحتادية  ال��ع��دل  ك��ات��ب 
�صركاء  لنكون  واجلن�صية  للهوية 
االإم���ارة حمطة ومنطلقاً  يف جعل 
بيئة  يف  اأعمالهم  ملتابعة  لل�صركات 

ا�صتثمارية حمّفزة«.
واأ�صار اىل تطلع مركز “�صعيد” اإىل 
تو�صيع خدماته وامل�صاهمة يف زيادة 
عدد ال�صركات االإيطالية امل�صتثمرة 
 258 حتت�صن  ال��ت��ي  ال�صارقة  يف 
االإمارة  يف  عاملة  اإيطالية  �صركة 
وع���ل���ى ���ص��ع��ي��د م��ن��اط��ق��ه��ا احل����ّرة 
وكان  ال�صناعات.  خمتلف  �صمن 
ت��ع��رف ع��ل��ى اخليارات  ال��وف��د ق��د 
يقدمها  التي  املتطورة  واخلدمات 
ال�صارقة  امل��ج��م��ع وم��رك��ز  ك��ل م��ن 
)�صعيد(  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  خل���دم���ات 
االقت�صادية يف  وع��دد من اجلهات 
مميزات  على  اطلع  حيث  االإم����ارة 
وفق  ت�صميمها  مت  ال��ت��ي  امل��ج��م��ع 

اأفكارهم  وتنفيذ  �صركات  تاأ�صي�س 
�صتى  يف  ال���ري���ادي���ة  وم�����ص��اري��ع��ه��م 

القطاعات االقت�صادية.
ال�صراكة  ف���ر����س  ال���وف���د  وب���ح���ث 
بتبادل  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  امل���رك���ز  م���ع 
اأف�صل  من  واال�صتفادة  املعلومات 
ودعم  من��و  تخدم  التي  املمار�صات 
اأنظمة االأعمال يف ال�صارقة ومدن 
جانب  اإىل  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  اإي��ط��ال��ي��ا 
اآفاق  اإىل  ال��و���ص��ول  �صبل  مناق�صة 
ال�صركات  عمليات  تو�صيع  ت��خ��دم 
عن  الباحثة  النا�صئة  االإي��ط��ال��ي��ة 

فر�س جديدة وواعدة يف االإمارة.
ك��ل من  ال��وف��د  ا�صتقبال  يف  وك���ان 
الرئي�س  املحمودي  ح�صني  �صعادة 
التنفيذي ملجمع ال�صارقة للبحوث 
وك���اران  واالب��ت��ك��ار  والتكنولوجيا 
وتطوير  تنمية  اإدارة  م��دي��ر  دي��ب 
مركز  يف  االأع��م��ال  ري���ادة  م�صاريع 
العجلة  �صالح  وم����روان  /���ص��راع/ 
املدير العام ملركز ال�صارقة خلدمات 
ملكتب  التابع  /�صعيد/  امل�صتثمرين 

يف  ال��راغ��ب��ة  االي��ط��ال��ي��ة  لل�صركات 
القطاع  يف  واال����ص���ت���ث���م���ار  ال��ع��م��ل 
نقطة  مبثابة  يعترب  ال��ذي  املعريف 
املجمع  روؤي���ة  عليه  ت�صتند  ارت��ك��از 

ور�صالته.
وقال املحمودي اإن املجمع يحر�س 
وتطوير  وت�������ص���ج���ي���ع  دع������م  ع���ل���ى 
بجملة  ورفدها  االبتكار  منظومة 
التطبيقية  العلمية  االأب��ح��اث  من 
باالأن�صطة  للقيام  والتكنولوجية 
تتميز  منطقة  �صمن  اال�صتثمارية 
الدولية  املعاير  الأف�صل  باتباعها 
التي  النوعية  يف تقدمي اخلدمات 
اال�صتثمارات  جذب  على  �صت�صاعد 
ل��ل��ع��م��ل ب���ج���و ا����ص���ت���ث���م���اري اآم����ن 
وب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م���ا يتيح 
واملن�صاآت  لل�صناعات  كبرة  فر�صاً 
التكنولوجية للنجاح واال�صتمرار.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق��ال��ت جن���اء املدفع 
اإن  )�صراع(  ملركز  التنفيذي  املدير 
من  �صل�صلة  ع��رب  حققت  االإم�����ارة 
اجلهود التي بذلتها طوال �صنوات 

االأجنبي  ل��ا���ص��ت��ث��م��ار  ال�������ص���ارق���ة 
املبا�صر /ا�صتثمر يف ال�صارقة/ اإىل 
جانب العديد من ممثلي اجلهات 

احلكومية واخلا�صة يف ال�صارقة.
وا�صتعر�س �صعادة ح�صني املحمودي 
منها  تنطلق  ال��ت��ي  ال��رك��ائ��ز  اأه����م 
لتحقيق  املجمع  يف  العمل  خطط 
اال�صتثمار  ب��ي��ئ��ة  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة 
ك���م���ا متت  امل���ن���ط���ق���ة  امل�����ع�����ريف يف 
تتعلق  ت�صريعات  تطوير  مناق�صة 
وت�صاعد  احل���دي���ث���ة  ب��ال��ت��ق��ن��ي��ات 
الواقع  اأر����س  على  تطبيقها  على 
املوؤ�ص�صات  مع  للتعاون  باالإ�صافة 
امل��ع��ن��ي��ة يف ال���دول���ة ب��ت��ط��وي��ر هذه 

الت�صريعات.
خ�����ال عر�س  امل���ح���م���ودي  وب������نّي 
واخلدمات  املميزات  اأه��م  تقدميي 
يقدمها  ال����ت����ي  وال���ت�������ص���ه���ي���ات 
وخططه  ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن  امل��ج��م��ع 
اأهم  خاله  من  تناول  امل�صتقبلية 
اإىل  يحت�صنها  التي  اال�صتثمارات 
يقدمها  ال��ت��ي  الت�صهيات  ج��ان��ب 

خريطة  ع���ل���ى  م���ت���ق���دم���ة  م���ك���ان���ة 
االإقليمي  االق���ت�������ص���ادي  ال���ع���م���ل 
والعاملي حتى باتت وجهة مف�صلة 
وعاملياً  حملياً  النا�صئة  لل�صركات 
ت���ع���ك�������س عمق  ال�������زي�������ارة  وه���������ذه 
مع  االإم���ارة  تربط  التي  العاقات 
حيث  االإيطالية  ال�صناعية  امل��دن 
قمنا بتزويد الوفد بروؤى متعمقة 
حول الربامج التي تخدم تاأ�صي�س 
منوها  وت�صمن  النا�صئة  ال�صركات 

وتطورها.
التبادل  ح��ج��م  اأن  اىل  واأ�����ص����ارت 
ال����ت����ج����اري ب����ني دول������ة االإم���������ارات 
نهاية  حتى  بلغ  واإيطاليا  العربية 
مليار   5.4 ن��ح��و   2019 ال���ع���ام 
�صادرات  م��ل��ي��ار   4.6 منها  ي���ورو 
تعترب  ح���ي���ث  ل���ل���دول���ة  اإي���ط���ال���ي���ة 
لاآالف  اأوروب��ي��ة  حا�صنة  اإيطاليا 
خمتلف  يف  النا�صئة  ال�صركات  من 
اأ�صواق  يف  تتواجد  كما  القطاعات 
 4 ت���ط���رح  ���ص��رك��ة   400 ال����دول����ة 
ما  اإيطالية  جت��اري��ة  عامة  اآالف 
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العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
اإخطار باإلغاء وكالة 

امل��خ��ط��ر : ال�����ص��ي��د/ ف���رق���ان ح�����ص��ني , ب��اك�����ص��ت��اين اجل��ن�����ص��ي��ة , اح���م���د ج�����واز ���ص��ف��ر رقم   
)AD6891304( , وب�صفتي املالك الوحيد يف �صركة/اأوكافاجنو هولدينج ليمتد - تاأ�ص�صت يف املنطقة احلرة 
 جلبل علي ك�صركة اأف�صور ذات م�صوؤولية حمدودة حتت رقم )125740( - العنوان : دبي - االإمارات العربية املتحدة 
 )AB8342173( املخطر اليه : ال�صيد/ حممد �صمر لكهاين - باك�صتاين اجلن�صية , يحمل جواز �صفر رقم

- العنوان : اأبراج بحرات اجلمرا اإنديجو اأيكون تاور 1708 , دبي - االإمارات العربية املتحدة 
املو�صوع / اإلغاء وكالة 

املحرر  باأرقام  دبي  العدل يف  الكاتب  توثيقها من  , ومت  اليه  للمخطر  توكيل  ان حرر  للمخطر  �صبق   -  1
االآتية بياناتها اأدناه : 

اأ- توكيل برقم املحرر )2019/1/218617( بتاريخ 2019/10/28 
التوكيل  هذا  اإلغاء  يف  يرغب  املخطر  اأن  وحيث   -2

واعتباره  االإخطار  هذا  تاريخ  من  اعتبارا  اليه  امل�صار  التوكيل  باإلغاء  اليه  املخطر  املخطر  يخطر   , لذلك 
غر منتج الآثاره القانونية ويحمله كافة امل�صوؤوليات املدنية واجلنائية ومن جميع الوجود لو ثبت تعامله 

مبوجب التوكيل امللغي بعد هذا التاريخ.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
اإخطار باإلغاء وكالة 

رقم  �صفر  ج���واز  اأح��م��ل   , اجلن�صية  باك�صتاين   , ح�صني  ف��رق��ان  ال�����ص��ي��د/   : امل��خ��ط��ر    
)AD6891304( - العنوان : دبي - االإمارات العربية املتحدة 

امل��خ��ط��ر ال��ي��ه : ال�����ص��ي��د/ حم��م��د ���ص��م��ر الك���ه���اين , ب��اك�����ص��ت��ان اجل��ن�����ص��ي��ة , ي��ح��م��ل ج����واز ���ص��ف��ر رقم 
1708 , دب��ي -  اأي��ك��ون ت���اور  اإن��دي��ج��و  اأب����راج ب��ح��رات اجل��م��را  )AB8342173( - ال��ع��ن��وان : 

االإمارات العربية املتحدة. 
املو�صوع / اإلغاء وكالة 

باأرقام  دبي  يف  العدل  الكاتب  من  توثيقها  ومت   , اليه  للمخطر  توكيل  حرر  ان  للمخطر  �صبق   -  1
املحرر االآتية بياناتها اأدناه : 

اأ- توكيل برقم املحرر )2021/1/40301( بتاريخ 2021/2/22 
التوكيل  هذا  اإلغاء  يف  يرغب  املخطر  اأن  وحيث   -2

لذلك , يخطر املخطر املخطر اليه باإلغاء التوكيل امل�صار اليه اعتبارا من تاريخ هذا االإخطار واعتباره 
امل�صوؤوليات املدنية واجلنائية ومن جميع الوجود لو ثبت  غر منتج الآثاره القانونية ويحمله كافة 

تعامله مبوجب التوكيل امللغي بعد هذا التاريخ.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
اإخطار باإلغاء وكالة 

رقم  �صفر  ج���واز  يحمل   , اجلن�صية  باك�صتاين   , ح�صني  ف��رق��ان  ال�صيد/   : املخطر    
)AD6891304( - العنوان : دبي - االإمارات العربية املتحدة 

امل��خ��ط��ر ال��ي��ه : ال�����ص��ي��د/ حم��م��د ���ص��م��ر الك���ه���اين , ب��اك�����ص��ت��ان اجل��ن�����ص��ي��ة , ي��ح��م��ل ج����واز ���ص��ف��ر رقم 
1708 , دب��ي -  اأي��ك��ون ت���اور  اإن��دي��ج��و  اأب����راج ب��ح��رات اجل��م��را  )AB8342173( - ال��ع��ن��وان : 

االإمارات العربية املتحدة. 
املو�صوع / اإلغاء وكالة 

باأرقام  دبي  يف  العدل  الكاتب  من  توثيقها  ومت   , اليه  للمخطر  توكيل  حرر  ان  للمخطر  �صبق   -  1
املحرر االآتية بياناتها اأدناه : 

اأ- توكيل برقم املحرر )2019/1/218612( بتاريخ 2019/10/28 
التوكيل  هذا  اإلغاء  يف  يرغب  املخطر  اأن  وحيث   -2

لذلك , يخطر املخطر املخطر اليه باإلغاء التوكيل امل�صار اليه اعتبارا من تاريخ هذا االإخطار واعتباره 
امل�صوؤوليات املدنية واجلنائية ومن جميع الوجود لو ثبت  غر منتج الآثاره القانونية ويحمله كافة 

تعامله مبوجب التوكيل امللغي بعد هذا التاريخ.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
يف الدعوى  رقم )2020/963( جتاري كلي   

املدعي عليهم :  1( رونديل جلف للتجارة - �س ذ م م 
2( امر م�صعود على ا�صغر متقى ب�صفته كفيل و�صامن ملديونية رونديل جلف للتجارة ذ م م 

3( كاك�صون جلف للتجارة العامة �س ذ م م  ب�صفتها كفيل و�صامن ملديونية رونديل جلف للتجارة - ذ م م 
4( حممود على ا�صغر متقى ب�صفته كفيل و�صامن ملديونية رونديل جلف للتجارة - ذ م م 

5( تو�صلى بور للتجارة ذ م م ب�صفتها كفيل و�صامن ملديونية رونديل جلف للتجارة حممد جواد - ذ م م 
6( تو�صلي بور ب�صفته كفيل و�صامن ملديونية رونديل جلف للتجارة - ذ م م 

ايران  املقامة �صدكم من املدعي : بنك ملي  نحيط �صيادتكم علما بانه مت ندب خبر ح�صابي بالدعوى 
عقده  واملقرر  بعد  عن  اخلربة  اإجتماع  بح�صور  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�صور  مكلفني  فاأنتم  وعليه   ,
يوم االإثنني املوافق 2021/3/15 يف متام ال�صاعة 11.00 �صباحا. وذلك باحل�صور على املن�صة االإلكرونية 
مع  مكتب اخلبر  هاتفيا  واالإت�صال  منكم احل�صور  نطلب  لذا  تييمز.   مايكرو�صوفت  برنامج  بوا�صطة 
املنتدب على الرقم )3888996-04( وتقدمي امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم باجلل�صة علما باأنه يف حال تخلفكم 

عن احل�صور فاإن اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا لل�صاحيات  لها قانونا. 
طارق الغيث / خبري ح�شابي 

اإعالن بالن�شر جلل�شة اخلربة 

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0000426 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ال�صباح العاملية للمقاوالت االلكروميكانيكية - ذ م م - جمهول حمل االإقامة : ال�صارقة - 
الند القا�صمية - �صارع امللك عبدالعزيز - �صقة رقم 102 - ملك عي�صى عبدالرحمن عبداهلل العتيق 

اعان بالن�صر بالغتني العربية واالإجنليزية 
للمقاوالت  العاملية  ال�صباح  عليها  املدعي  �صد  م  م  ذ  �س   - للتجارة  ليمنار  جلف  �صركة  املدعية  رفعت 

االلكروميكانيكية - ذ م م , تطالب فيها بالتايل :  الزام املدعي عليه بدفع مبلغ )727.170.406( درهم 
الزام املدعي عليه بدفع الر�صوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة. 

االإبتدائية  املحكمة  ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام   2021/3/18 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
وتقدمي مذكرة   - وكيل معتمد  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   )4 رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خال مدة ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/3/9 م 

مدير اخلدمات الق�شائية      
حمدة حممد ح�شن علي اآل علي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - جا�شم عبيد حممد عبيد النقبي   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000241/ 

اإىل املحكوم عليه :  جا�صم عبيد حممد عبيد النقبي 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ فيكرتي اريجا جيزاو - اجلن�صية : اثيوبي  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك , ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كاالآتي :  املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف 15914 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ اإعانك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.  بهذا  اإعانكم   /

اجلربي املقررة قانونا. 
القا�شي /وائل اأحمد عبداهلل 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيد/ 
رامي عبداهلل علي حممد الظنحاين - اجلن�صية : االإم��ارات , وطلب الت�صديق على 
حمرر يت�صمن )تنازل( يف ح�صته البالغة 100% يف اال�صم التجاري نور الرفاع لتلميع 
التنمية  ال�صيارات  واملرخ�س من دائرة  الرخ�صة تنظيف وتلميع  , ن�صاط  ال�صيارات 
 2002/3/3 بتاريخ  ال�صادرة   512834 رقم  جتارية  رخ�صة  خورفكان  يف   االقت�صادية 
 , النقبي  ال�صيد/�صيخه حميد حممد  االإقت�صادية بخورفكان. اىل  التنمية  يف دائرة 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان  اجلن�صية : االإم��ارات. ليكن معلوما للجميع بان 
�صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني 

من تاريخ ن�صر هذا االعان.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 

 املو�شوع : االأ�شماء    
اأمي��ن عبداهلل  امل��دع��و/  ب��ان  تعلن دائ���رة حماكم را���س اخليمة 
علي بن دميوه ال�صحي , تقدم بطلب تغير املقطع االأول من 
)اأمين( اإىل )�صيف(, ليكون ا�صمه بعد التغير/ �صيف عبداهلل 
علي بن دميوه ال�صحي , وان من له م�صلحة يف االعرا�س على 
ذلك ان يتقدم خال خم�صة ع�صر يوما من تاريخ االعان امام 

ق�صم اال�صهادات يف حمكمة را�س اخليمة االبتدائية.
قا�سي حمكمة را�س اخليمة االبتدائية
حممد مدحت �سكري 

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : بي ار جي للتجارة العامة - �س ذ م م   
بن  نا�صر  بن  رق��م 303 ملك عي�صى  : مكتب  العنوان   681310 : الرخ�صة  رق��م 
عبداللطيف - املطينة - ال�صكل القانوين : ذات م�صئولية حمدودة رقم القيد 
بال�صجل التجاري 1107546 تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانهاب�صدد 
االجراءات  وذلك مبوجب  اعاه  ال��واردة  بال�صركة  اخلا�س  الرخي�س  الغاء 
دائرة  اىل  التقدم  اع��را���س  اي  لديه  من  .وعلى  ال��دائ��رة  يف  املتبعة  والنظم 

التنمية االقت�صادية بدبي من خال الربيد االلكروين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�صر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��ال  وذل��ك  الثبوتية  واالوراق  امل�صتندات  كافة 

هذا االعان.
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة الفجرية - حمكمة التنفيذ املدنية  - باور وورلد لرتكيب املعدات الكهروميكانيكية  
)جزئي(   مدين   FUCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000021/ 

اإىل املحكوم عليه :  باور وورلد لركيب املعدات الكهروميكانيكية 
)جمهول حمل االإقامة( 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ علي �صرحان �صالح بخيت الكعبي - اجلن�صية : االإمارات العربية املتحدة  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك , ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف 9425.0 درهم
 / اإعانك  تاريخ  يوما من  اأعاه خال )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.  بهذا  اإعانكم 

املقررة قانونا.  
القا�شي / ع�شام عطوه الع�شيلي 
حمكمة الفجرية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0001514 اأمر اأداء  
اإىل املدعي عليه : عبداهلل احمد حممد عبداهلل ابوهندي اإماراتي /اجلن�صية 

نعلمكم باأن املدعي / ابراج املعمورة ملقاوالت البناء ذ م م - م�صري اجلن�صية 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاه للمطالبة و�صدر بحقكم احلكم االتي : 

بعد االإطاع على االوراق 
ناأمر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعية املبلغ املبني يف �صحيفة اأمر االأداء 

مو�صوع القرار املاثل والزمته بامل�صروفات. 
حرر بوا�صطة املوظف 

مركز �صعادة املتعاملني  
القا�شي / حممد �شليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�شارقة 
املحكمة االإبتدائية املدنية   

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
اعالن بالن�شر 

 76/2021/211 تنفيذ عقاري  
تفا�صيل االإعان بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  ها�صم حممد ف�صيح غني - جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ بنك راأ�س اخليمة الوطني -  �س م ع  

وميثله / حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)3061317.04( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعان. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/1603(

املنذر : عماد الدين فايز خليل
املنذر اليها الثاين : احمد ابراهيم ا�صماعيل حممد 

املنذر اليه الثالث : حممد يو�صف �صديق املعلم 
)جمهولني حمل االإقامة الثاين والثالث( 

 000405  - 000404 18 �صيك ارقام )000403 -  ملا كان املنذر قد انذر املنذر اليهم ب�صداد قيمة 
 -  000414  -  000413  -  000412  -  000411  -  000408  -  000407  -  000406  -
 000027  -  000026  -  000029  -  000025  -  000024  -  000416  -  000415
درهم  بقيمة )384600(  بتواريخ خمتلفة  اال�صامي  االإم��ارات  وامل�صحوب على م�صرف   )000028  -
اليهم  املنذر  املنذر ينذر  فاإن  امل�صحوب عليه. لذا  وال��ذي ارجتعوا دون �صرف لدى تقدميه للبنك  اإماراتي 
باملبادرة ل�صداد قيمة ال�صيكات املذكور وذلك خال خم�صة ايام من تاريخ ن�صر هذا االإنذار واإال �صوف ي�صطر 

املنذر التخاذ كافة االإجراءات القانونية �صد املنذر اليه الإجباره على ال�صداد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/1605(

املنذر : �صبوت�س لاعمال االلكرونية �س ذ م م وميثلها مديرها عماد الدين فايز خليل 
املنذر اليها الثاين : احمد ابراهيم ا�صماعيل حممد 

املنذر اليه الثالث : حممد يو�صف �صديق املعلم 
)جمهولني حمل االإقامة الثاين والثالث( 

 )000484  -  000641( رق��م  ال�صيكني  قيمة  ب�صداد  اليهم  امل��ن��ذر  ان��ذر  ق��د  امل��ن��ذر  ك��ان  مل��ا 
وامل�صحوب على م�صرف االإمارات اال�صامي بتاريخ )2017/1/31 - 2017/3/20( بقيمة 
اإماراتي والذي ارجتع دون �صرف لدى تقدميه للبنك امل�صحوب عليه.  لذا  150000 درهم 
ايام من  ال�صيك املذكور وذلك خال خم�صة  اليهم باملبادرة ل�صداد قيمة  املنذر  املنذر ينذر  فاإن 
تاريخ ن�صر هذا االإنذار واإال �صوف ي�صطر املنذر التخاذ كافة االإجراءات القانونية �صد املنذر اليه 

الإجباره على ال�صداد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 238
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ باوان كومار مانوهار �صينغ - اجلن�صية : الهند يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 50% وذلك اىل ال�صيد/ حممد جافيد اقبال حممد 
للحاقة(  الكبرة  الواحة  )�صالون  امل�صماة  الرخ�صة  يف   , باك�صتان   : اجلن�صية   - �صادق 
التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )758827( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت 

االإقت�صادية بال�صارقة.  تعديات اخرى : اليوجد. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 237

بوتايل بران كونهى  �صاه حميد  بوتايل  �صفيق  ال�صيد/حممد  بان  للجميع  ليكن معلوما 
�صاه ح - الهند اجلن�صية - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك 
اىل ال�صيد/ ثابت زينه منزل - الهند اجلن�صية بالرخ�صة امل�صماة )طريق �صالة للوجبات 
دائرة  من  ال�صادرة   )608373( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  ال�صريعة( 

التنمية االإقت�صادية بال�صارقة.  تعديات اخرى : اليوجد. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 236
ليكن معلوما للجميع بان: اأرون فرناندي�س بن فين�صبد - اجلن�صية : الهند - يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  اىل ال�صيد/ رو�صان اناندا بوتران - اجلن�صية 
: الهند يف الرخ�صة امل�صماة )ال�صاعة للحدادة وطاء املعادن( ال�صادرة من دائرة التنمية 
االإقت�صادية بال�صارقة برخ�صة رقم )524858( - تعديات اخرى : اليوجد.  وعمابن�س 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 304

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ احمد عبدالروؤف حممد ال�صادق ابراهيم - اجلن�صية 
: م�صر - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% اىل ال�صيدة/ ملياء 
املر�صي عامر زايد - اجلن�صية : م�صر , يف الرخ�صة امل�صماة )امازون لتجارة االأ�صباغ( 
تعديات   )772681( رقم  برخ�صة  بال�صارقة  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  ال�صادرة من 
اخرى : اليوجد.  وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم 
للعلم وانه  ن�صر هذا االعان  اقت�صى  . فقد  العدل  الكاتب  �صان  ل�صنة  2013 يف   )4(
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعان  اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على االجراء  �صوف يتم 
فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 305

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد مبني حممد احمد - الهند اجلن�صية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/ حممد حمبت نور ا�صام 
باإمارة  تاأ�ص�صت  والتطريز(  للخياطة  )اجلزائر  امل�صماة  بالرخ�صة  اجلن�صية  بنغادي�س   -
ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )510647( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية بال�صارقة.  

تعديات اخرى : اليوجد. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 303

ليكن معلوما للجميع بان / عائ�صة علي احمد عبدالرحيم تقي - االإمارات اجلن�صية ترغب   
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة 100% بالرخ�صة امل�صماة )املوؤ�ص�صة االلكرونية 
لل�صيارات( مبوجب رخ�صة رقم )21286( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية بال�صارقة. 
وذلك اىل ال�صادة/ فيك�صت لا�صتثمار �س ذ م م , ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية 

بدبي بالرقم )671637( تعديات اخرى : اليوجد. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/02517

 : اجلن�صية   - امل��ه��زع  ح�صن  ع��ادل  كلثم   : املخطرة  م��ن  مقدمة 
االإمارات - هوية اإماراتية رقم 784-1987-49074286  
ب�صفتي وكيلة عن ال�صيدة / عزة ابراهيم ح�صن املا املن�صوري.

 املخطر اليها : �صهناز حب�س ح�صني بامري 
املو�صوع : اإنذار ب�صداد مبلغ )21.565( درهم اإماراتي 

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/02090
مقدمة من املخطرة : كلثم عادل ح�صن املهزع - اجلن�صية : االإمارات 

- هوية اإماراتية رقم 784-1987-49074286
املن�صوري. امل��ا  ح�صن  ابراهيم  ع��زة   / ال�صيدة  عن  وكيلة   ب�صفتي 

املخطر اليها : عارف احمد �صامل احمد. 
واحد  اإم��ارات��ي  دره��م   )81.151( مبلغ  ب�صداد  اإخطار   : املو�صوع 

وثمانون الف ومائة وواحد وخم�صون درهم
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

Date 12/ 3/ 2021  Issue No : 13187
Notification to the defendant by Publication

At Case Management Office of Sharjah Court, 
Federal Civil First Instance Court 

In the Case No: 0000426/SHCFICIPOR2021/ Commercial (Partial)
To the Defendant: SABBAH INTERNATIONAL ELECTROMECHANICAL CONTRACTING 
L.L.C,Unknown Residence Place: Sharjah - Al Nud - QASIMIYA - King Abdul Aziz Street - 
Apartment No: 102 - under the ownership of Eissa Abdul Rahman Abdullah Al Atiq
Notification by publication in both Arabic and English Languages
The Plaintiff, Leminar Gulf Trading LLC filed a case against the defendant, SABBAH 
INTERNATIONAL ELECTROMECHANICAL CONTRACTING L.L.C, claiming as follows:  
By obliging the defendant for paying an amount of AED 727,170.406. 
By obliging the defendant for paying the fees, expenses and attorney fees. 
You are required for attending the hearing dated 18/03/2021 before Case Management Office 
of Sharjah Court, Federal Civil First Instance Court - Office No (Case Manager Office No 4) 
personally or by the way of an authorized attorney, and to present reply memo for the case 
attached with all documents within a period not exceeding ten days from the date of publication 
for making a review the above numbered case in your capacity as the defendant.
Office of Judicial Services
HAMDA MUHAMMED HASAN ALI AL ALI

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

العدد 13187 بتاريخ 2021/3/12 
املقررقم  ب�  والكائنة   )97163  : رقم  )رخ�صة   , )ذ.م.م(  ديجيتل منطقة حرة  �صبيك  �صركة/وي 
املتحدة. �س.ب 000000 ,  العربية  دبي,االإمارات  ميديا  ان5  املبنى  االأر�صي  الطابق   HD28
ال�صركة  , واملرخ�صة لدى �صلطة دبي للتطوير, ترغب هذه  املتحدة   العربية  االإمارات  , دولة  دبي 
املذكورة يف اإعان قرارها للكافة والذي مت اإتخاذه بوا�صطة جمل�س االإدارة يف اإجتماعه الذي عقد 

بتاريخ 2021/03/08 ب�صاأن اإغاق وحل ال�صركة.  
وفقاً لذلك , تهيب ال�صركة باأي طرف معني باالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي 
هذه املطالبات خال 45 يوماً من تاريخ هذا االإعان عن طريق الربيد امل�صجل اأو االإت�صال ب� : 

وي �صبيك ديجيتل منطقة حرة )ذ.م.م(
ال�صّيد/ امتيازاحل�صن جافيد

اإ�صم ال�صركة: ابي حما�صب قانونى
�س.ب : 377310  - دبي , دولة االإمارات العربية املتحدة 

هاتف رقم : 4411036 55 971+ 
info@aabica.com :الربيد االإلكروين

لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرة االإ�صعار واملحددة ب�  45 يوماً. 

ا�شعار ت�شفية
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام: 

ت���ن���ط���ل���ق ال�����ي�����وم ب���ط���ول���ة اأب���وظ���ب���ي 
اأحدث  وه��ي  للجوجيت�صو,  ال��دول��ي��ة 
ب���ط���والت االحت�����اد ال��ت��ي ي��ن��ظ��م��ه��ا يف 
مبدينة  اأري����ن����ا  ج��وج��ي��ت�����ص��و  ���ص��ال��ة 
رابطة  مع  بالتعاون  الريا�صية  زاي��د 

اأبوظبي ملحريف اجلوجيت�صو.
واأك�����د ف��ه��د ع��ل��ي ال�����ص��ام�����ص��ي, اأمني 
للجوجيت�صو  االإم�������ارات  احت����اد  ع���ام 
طموحات  لتلبي  ت��اأت��ي  البطولة  اأن 
الب�صاط  اإىل  ل���ل���ع���ودة  ال���اع���ب���ني 
وخو�س مناف�صات جتمعهم مع نخبة 
يتناف�صون  ال��ذي��ن  ال��ع��امل  ري��ا���ص��ي��ي 
يف اأب����وظ����ب����ي ع���ل���ى م������دى ي���وم���ني, 
ك��م��ا ي�����ص��اه��م ال��ت��وق��ي��ت امل���ث���ايل لها 

ال��اع��ب��ني ع��ل��ى تكثيف  يف م�����ص��اع��دة 
بطولة  ن��زاالت  خلو�س  اال�صتعدادات 
اأبوظبي العاملية ملحريف اجلوجيت�صو 
التي تقام يف الفرة من 6-9 اأبريل 

.2021
كانت  "لطاملا  ال�����ص��ام�����ص��ي:  وق������ال 
وجوجيت�صو  اأب���وظ���ب���ي  ال��ع��ا���ص��م��ة 
اأري���ن���ا م��وق��ع ج���ذب الأه����م الاعبني 
يجد  حيث  وعامليا,  واإقليميا  حمليا 
ن�������ادرة خلو�س  ف���ر����ص���ا  ال����اع����ب����ون 
ال����ن����زاالت واالح���ت���ك���اك م���ع العبني 
ميادين  يف  ومتمر�صني  خم�صرمني 
البطولة  ..وف�����ك�����رة  اجل��وج��ي��ت�����ص��و 
اال�صراتيجية  ب����االأه����داف  ت��رت��ب��ط 
ريادة  حتقيق  اإىل  ال��رام��ي��ة  ل��احت��اد 
العاملي  امل�صهد  �صعيد  ع��ل��ى  ال��دول��ة 

لهذه الريا�صة وا�صتقطاب الاعبني 
البطولة  ت�صاهم  ..ك��م��ا  امل��ح��رف��ني 
وال���دويل  امل��ح��ل��ي  الت�صنيف  رف���ع  يف 
ل���ل���م�������ص���ارك���ني, وب���ال���ت���ايل االرت����ق����اء 
اأبعاد  اإىل  االح��راف��ي��ة  مب�����ص��رت��ه��م 

جديدة".
االأوىل  الن�صخة  اأن  ال�صام�صي  واأك���د 
م�����ن ب����ط����ول����ة اأب�����وظ�����ب�����ي ال����دول����ي����ة 
رابطة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  للجوجيت�صو 
�صتمهد  ل���ل���م���ح���رف���ني  اأب�����وظ�����ب�����ي 
اإىل بطولة  ال��و���ص��ول  اأم���ام  ال��ط��ري��ق 
املقبلة  القليلة  االأع���وام  يف  منوذجية 
و���ص��ت��ح��ج��ز ل��ه��ا ح���ي���زا م��ه��م��ا �صمن 
التي  االحت����������اد  ب�����ط�����والت  اأج������ن������دة 
داخل  من  الاعبني  على  �صت�صتحوذ 

الدولة وخارجها.

500 العب  ي��ق��ارب  م��ا  ومب�����ص��ارك��ة 
والع��ب��ة م��ن 30 دول���ة م��ن خمتلف 
ت�صهد  اأن  املتوقع  ال��ع��امل, من  ق��ارات 
ال��ب��ط��ول��ة م��ن��اف�����ص��ات ق��وي��ة ون����زاالت 
االأذهان  اإىل  يعيد  م�صهد  يف  �صاخنة, 
ب��ع�����ص��ا م���ن احل��م��ا���س ال����ذي يظهره 
ع�������ص���اق اجل��وج��ي��ت�����ص��و خ�����ال اأك����رب 

البطوالت الدولية.
الدولية  اأب���وظ���ب���ي  ب��ط��ول��ة  وت��ت��م��ي��ز 
للجوجيت�صو بات�صاع قاعدة امل�صاركني, 
130 العبا  نحو  فيها  ي�صارك  حيث 
االأكرب  العدد  يتوزع  بينما  اإم��ارات��ي��ا, 
املتوافدين  الأول���ئ���ك  ال��اع��ب��ني  م��ن 
رو�صيا  و  وكولومبيا,  ال��ربازي��ل  م��ن 
وباك�صتان  و���ص��وري��ا  وم�صر  واالأردن 
واإ�صرائيل  وال�����ص��ل��ف��ادور  وفل�صطني 

والهند  وق��رغ��ي��ز���ص��ت��ان  واأوك���ران���ي���ا 
واملغرب  واأذرب��ي��ج��ان  وك��ن��دا  وفرن�صا 
واأوزبك�صتان  ول��ب��ن��ان  واأف��غ��ان�����ص��ت��ان 
والبحرين  واأي�����رل�����ن�����دا  و����ص���رب���ي���ا 
وطاجيك�صتان  وال�����ص��وي��د  واإي��ط��ال��ي��ا 

وايران والفلبني والعراق.
االأزرق  احل����زام  ح��ام��ل��و  و�صيتناف�س 
اليوم, بينما تنطلق مناف�صات حاملي 
االأحزمة البنف�صجي والبني واالأ�صود 
البطولة  ..و�صتدخل  التايل  اليوم  يف 
يف  املعتمد  ال�صنوي  الت�صنيف  �صمن 
اأبوظبي ملحريف اجلوجيت�صو  رابطة 
نقطة   600 بها  للفائز  متنح  حيث 
ت�صنيفية عن ُكل فئة, وهو ما يجعلها 
بالغة االأهمية بالن�صبة للمحرفني.

ومن جهة اأخرى, �صيتم تطبيق كافة 

املعتمدة يف  االح��رازي��ة  االإج�����راءات 
على  للحفاظ  ال�صحي  ال��ربت��وك��ول 
الأي  ي�صمح  ول��ن  ال��اع��ب��ني,  �صامة 
احل�صول  ب��ع��د  اإاّل  ب��ال��دخ��ول  الع���ب 
اأنه  كما  حديثة,  �صلبية  م�صحة  على 
االجتماعي  ال��ت��ب��اع��د  تطبيق  �صيتم 

ب�صكل �صارم.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه, اأك�����د ع���ب���داهلل حممد 
ال�صارقة  ن�����ادي  الع����ب  احل���و����ص���ن���ي, 
لريا�صات الدفاع عن النف�س وحامل 
ا�صتكمل  ق���د  ب���اأن���ه  االأزرق  احل������زام 
مناف�صات  خل���و����س  اال�����ص����ت����ع����دادات 

البطولة.
الت�صجيل  ب����اب  ف��ت��ح  "فور  وق������ال: 
�صارعت  ال���ب���ط���ول���ة  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة 
ل��ل��ت�����ص��ج��ي��ل وت���ك���ث���ي���ف ت���دري���ب���ات���ي 

خو�س  من  الأمتكن  مهاراتي  و�صقل 
اأف�صل  وح�����ص��د  ال��ب��ط��ول��ة  مناف�صات 
ت�صنيٍف ممكن ..وبالطبع فاإن العودة 
لب�صاط النزال يف بطولٍة دولية ت�صكل 
اأق�صى  ���ص��اأب��ذل  ول��ه��ذا  مهماً  اجن����ازاً 
اإىل  قوية  ع��ودة  لت�صجيل  اإمكانياتي 

ب�صاط النزال الدويل".
من جانبه قال الاعب هيثم هناوي, 
اإن تي حامل  اإف  اإيه  اأكادميية  العب 
بذهبية  والفائز  البنف�صجي,  احل��زام 
�صابقاً  ال����ربازي����ل  يف  ����ص���ام  ج���ران���د 
انطاقة  "ت�صكل  االأ����ص���ات���ذة:  ب��ف��ئ��ة 
املدخل  ال��ت��وق��ي��ت  ه���ذا  ال��ب��ط��ول��ة يف 
العاملية  للبطوالت  للعودة  االأف�����ص��ل 
امل�����ص��ارك��ات الدولية  ..وب��ال��ط��ب��ع ف���اإن 
تدفعنا  ال��ب��ط��ول��ة  ت�صتقطبها  ال��ت��ي 

الوقت  يف  وه���ي  ال��ت��دري��ب,  لتكثيف 
ذات����ه  ف��ر���ص��ة م��ه��م��ة ل��اط��اع على 
ال��ت��ي يظهرها  االأ���ص��ال��ي��ب اجل��دي��دة 
اأمت  على  ..واأن���ا  الدوليون  الاعبون 
الكوملبي,  اال�صتعداد ملواجهة خ�صمي 
حيث حر�صت على درا�صة نقاط قوته 
كبرة  ثقًة  مينحني  ب�صكٍل  و�صعفه 

عند دخول ب�صاط املناف�صات".

•• اأبوظبي -وام:
اأك�����د اأح���م���د ج��م��ع��ة ال��ب��ح��ر ع�صو 
اإدارة احت��اد االإم���ارات لكرة  جمل�س 
بالتزكية يف  اأخ��را  الفائز  الطاولة 
وكل  اأن��ه  االإدارة,  جمل�س  انتخابات 
االحتاد  اإدارة  جم��ل�����س  يف  زم��ائ��ه 
الرحمن  داوود عبد  �صعادة  برئا�صة 
اجلمعية  ثقة  يعتربون  ال��ه��اج��ري 
كربى  م�صوؤولية  فيهم,  العمومية 
البد اأن يتم ترجمتها اإىل اإجنازات 
ع���ل���ى اأر���������س ال�����واق�����ع م����ن خ���ال 
من  للفرة  االحت���اد  ا�صراتيجية 

.2025 اإىل   2021
 2025 ا�صراتيجية  وعن مامح 

" هناك  ال���ب���ح���ر..  ق����ال  ل���احت���اد 
كامل  ات��ف��اق  عليها  ع��ام��ة  م��ام��ح 
اإدارة االحت��اد, واولويات  يف جمل�س 
يف  ت�صمينها  ي��ت��م  ���ص��وف  وا���ص��ح��ة 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل, وذل�����ك فيما  م�������ص���روع 
يخ�س املنتخبات واالأهداف املرجوة 
وتو�صيع  املحلية  وامل�صابقات  منها, 
وكذلك  ال��ل��ع��ب��ة,  ان��ت�����ص��ار  ق���اع���دة 
م�صابقات  ب��ت��ط��وي��ر  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
املحلية  ال��ك��وادر  وتاأهيل  ال�صيدات, 
والتدريب  ال��ت��ح��ك��ي��م  ج���وان���ب  يف 
ا�صت�صافة  يف  واال�صتمرار  واالإدارة, 
ف�صا  الكربى,  الدولية  االأح��داث 
ع��ن ال��ت��واج��د امل��وؤث��ر يف االحت���ادات 

االإقليمية واالآ�صيوية والدولية".

ت�صريحاته  يف  ال��ب��ح��ر  واأ�����ص����اف 
 " "وام"..  اأن��ب��اء االإم�����ارات  ل��وك��ال��ة 
هناك ملف مهم نعتربه من �صمن 
االنتخابية  ال��ف��رة  يف  اأول��وي��ات��ن��ا 
قيادات  بتاأهيل  واخل��ا���س  احلالية 
امل�صتقبل, فنحن ل�صنا �صعداء بالفوز 
بالتزكية يف انتخابات جمل�س اإدارة 
االحتاد, الأن ذلك يعني عدم وجود 
رغ��ب��ة ل���دى ك����وادر اأخ����رى بالعمل 
املرة  ه��ي  وت��ل��ك  االحت�����اد,  اإدارة  يف 
بالتزكية  فيها  ن��ف��وز  ال��ت��ي  االأوىل 
من دون مناف�صة, وقد حتدثت مع 
رئي�س االحت���اد يف ه��ذا االأم���ر ومع 
االإدارة,  جم��ل�����س  يف  ال���زم���اء  ب���اق 
تاأهيل  يف  م�صوؤوليتنا  على  واتفقنا 

املهمة  ت��ت��وىل  للم�صتقبل  ق���ي���ادات 
ب��ع��دن��ا, م���ن خ����ال ت�����ص��ك��ي��ل جلنة 
الفر�صة  واإتاحة  امل�صتقبل,  قيادات 
والتعلم  معنا  بامل�صاركة  الأع�صائها 
العام يف االحتادات  العمل  منا, الأن 
ي��ك��ون مطلب  اأن  ال��ري��ا���ص��ي��ة الب���د 
ودافع للعطاء, واأن تتواله الكفاءات 
النجاحات  ري��ا���ص��ت��ن��ا  حت��ق��ق  ح��ت��ى 

املرجوة".
وعن امل�صروعات امل�صتقبلية لتطوير 
اللعبة قال " فيما يخ�س امل�صابقات 
ن��ح��ن ن��ع��م��ل ع��ل��ى حت��دي��ث الئحة 
امل�صتجدات  ال���ص��ت��ي��ع��اب  امل�����ص��اب��ق��ات 
يف الئ���ح���ة االحت�������اد ال��������دويل, مبا 
الاعب  ت�صجيل  ا���ص��راط��ات  فيها 

امل��واط��ن��ات ومواليد  واأب���ن���اء  امل��ق��ي��م 
الدولة وحملة املرا�صيم, والقوانني 
قمنا  جانبنا  من  باللعبة,  اخلا�صة 
ال��ائ��ح��ة مب��ا يف  امل����واد يف  بتنقيح 
ال��ع��ق��وب��ات, ومت رفع  ذل���ك الئ��ح��ة 
امل�صودة لاأندية, الإبداء املاحظات 
ماحظاتهم  وت���ل���ق���ي���ن���ا  ع���ل���ي���ه���ا, 
ال��ن��ظ��ر فيها من  ب��ال��ف��ع��ل, و���ص��ي��ت��م 
ت�صكيلها  بعد  امل�صابقات  جلنة  قبل 

يف اأول اجتماع ملجل�س االإدارة".
الوطنية  املنتخبات  يخ�س  وفيما 
لبطولة  " ب��ال��ن�����ص��ب��ة  اأو����ص���ح  ف��ق��د 
موقفها  ف������اإن  ك����وري����ا  يف  ال����ع����امل 
ال��ن��ه��ائ��ي غ���ر وا����ص���ح ح��ت��ى االآن 
يونيو  تقام يف  اأن  ال���وارد  الأنها من 

وف���ق���ا ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ال�������ص���ادرة من 
االحت��اد ال��دويل, ومن ال��وارد اأي�صا 
اأن ي��ت��م ت��اأج��ي��ل��ه��ا مل��وع��د اآخ����ر على 
كورونا,  ج��ائ��ح��ة  ت���اأث���رات  خلفية 
التدريبات  يف  م�صتمر  ومنتخبنا 
حت��ت اإ����ص���راف اجل��ه��از ال��ف��ن��ي على 
اأمل اأن تقام يف موعدها, واأنا اأقول 
باأن االحتادات القارية والدولية ما 
زالت جتد �صعوبة يف و�صع روزنامة 
عدد  لاإغاق يف  نظرا  البطوالت, 
ال��دول يف خمتلف قارات  كبر من 

العامل".
الإحداث  اجلديدة  التوجهات  وعن 
ن��وع��ي��ة يف االإجن���������ازات على  ن��ق��ل��ة 
البحر..  ق���ال  امل��ن��ت��خ��ب��ات  م�����ص��ت��وى 

للتاأهل  ال�����ص��ع��ي  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا   "
الأوملبياد باري�س 2024 من خال 
اآ�صيا, لدينا م�صروع  ت�صفيات غرب 
ال�صاعد  ال��اع��ب  ط��م��وح الب��ت��ع��اث 
ال�صني,  اإىل  ال��ب��ل��و���ص��ي  ع���ب���داهلل 
باإحدى  هناك  والتدريب  للدرا�صة 
اأجل  من  املتخ�ص�صة,  االكادمييات 
ت��ط��وي��ر م�����ص��ت��واه, ب��اع��ت��ب��ار ال�صني 
م��ن ال����دول امل��ت��ط��ورة ج���دا يف هذه 
ال���ري���ا����ص���ة, ون���ح���ن ع��ل��ى ث��ق��ة ب���اأن 
والقدرات  امل��واه��ب  ميلك  ال��اع��ب 
ي���ك���ون بطل  اأن  م���ن  ال���ت���ي مت��ك��ن��ه 
اخلليجي  امل�صتوى  على  امل�صتقبل 
وال��ع��رب��ي واالآ���ص��ي��وي, واأن����ه ميكنه 
خال  من  باري�س  الأوملبياد  التاأهل 

وبالن�صبة  اآ���ص��ي��ا,  غ���رب  ت�����ص��ف��ي��ات 
اأننا  فبالتاأكيد  عموما  للمنتخبات 
عملية  الإح���داث  ق��وة  بكل  �صن�صعى 
االأول,  للمنتخب  وجت��دي��د  اإح���ال 
م����ع ت���اأ����ص���ي�������س م��ن��ت��خ��ب��ات اأخ�����رى 
م�صتوى  ع��ل��ى  ال�����ص��ن��ي��ة  ل��ل��م��راح��ل 
الباب  و�صنفتح  وال�صيدات,  الرجال 
ل���ا����ص���ت���ف���ادة م����ن ك����ل امل����واه����ب يف 
يف  التفكر  م��ع  املحلية  امل�صابقات 
لل�صركات  حملية  م�صابقات  اإق��ام��ة 
واالأكادمييات وم�صابقات جمتمعية 
لدعم  امل����واه����ب  ت���ف���رز  اأن  مي���ك���ن 

املنتخبات".

•• ال�شارقة -الفجر:

ب��زي��ارة ميدانية  ال�����ص��ارق��ة  اال���ص��ت�����ص��اري حلكومة  املجل�س  م��ن  وف��د  ق��ام 
من�صاآت  م��ن  ع���دداَ  خالها  تفقد  امل���راأة,  لريا�صة  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  اإىل 
املوؤ�ص�صة, والتعرف على الكثر من ال�صوؤون اخلا�صة بهذه املوؤ�ص�صة التي 
تهتم بقطاع كبر يف جمتمعنا وهو ريا�صة ال�صيدات, ا�صتقبلهم خالها 
�صعادة: ندى ع�صكر النقبي مدير عام موؤ�ص�صة ال�صارقة ومدراء االإدارات 
يف حني �صم الوفد الزائر كل من �صعادة: الدكتور عبد الرحمن اليا�صي, 
و�صعادة عائ�صة بو خاطر, و�صعادة: �صريفة يو�صف املازمي, وال�صيد: اإ�صام 

ال�صيوي,
االجتماع موجهة  بداية  بال�صيوف يف  النقبي  ع�صكر  ندى  �صعادة  رحبت 

ال�صكر ل�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س 
ب��ن��ت حممد  ال�صيخة ج��واه��ر  �صمو  وق��ري��ن��ت��ه  ال�����ص��ارق��ة  االأع���ل���ى, ح��اك��م 
عام,  ب�صكل  للريا�صة  ال���احم���دود  ال��دع��م  �صموهم  ل��ت��ق��دمي  القا�صمي 

وريا�صة املراأة ب�صكل خا�س.
ك��م��ا ت��ط��رق��ت ل��ع��ر���س اإجن�����ازات امل��وؤ���ص�����ص��ة م��ن األ���ع���اب وم��ن�����ص��اآت واأك���دت 
حر�صها على دع��م امل���راأة وال��وق��وف بجانبها يف ك��ل ال��ظ��روف م��ن خال 
الوفد جمموعة من  امل��راأة, وقدم  �صاأنها خدمة  ا�صراتيجيات من  و�صع 
التو�صيات واملقرحات التي مت مناق�صتها مع م�صوؤويل موؤ�ص�صة ال�صارقة 
لريا�صة املراأة, وقد اأثنى الوفد الزائر على ما �صاهده من جهود املوؤ�ص�صة 
وما توليه من اهتمام كبر بكل االأن�صطة املتنوعة والكثرة بالنادي من 

خال ا�صراتيجية عمل منظمة.

اأع�صاء املجل�س اال�صت�صاري الكثر من االأمور اخلا�صة بالقطاع  وناق�س 
الذي يعمل يف موؤ�ص�صة ال�صارقة تاأكيدا على روح التعاون والعمل والنظام 
القائم, مبا يخدم هذا القطاع داخل النادي ومت عر�س فيديو ال�صت�صافة 

املوؤ�ص�صة لفعاليات دورة االألعاب العربية لل�صيدات االأخرة.
التفا�صيل  من  الكثر  ب�صرح  اجلل�صة  خال  النقبي  ع�صكر  ندى  وقامت 
ي�صاهم  ال�صفافية ومبا  النادي مبنتهى  داخل  املوؤ�ص�صي   بالعمل  اخلا�صة 
يف اإجناح عمل القطاعني الريا�صي واالإداري وتهيئة االأج��واء مبا يخدم 
واأن  اإداري���ات,  اأو  اأو مدربات  �صواء العبات  القطاعات  كافة  الريا�صة من 
دور موؤ�ص�صة ال�صارقة لريا�صة املراأة ال يكون فقط بني جدران النادي, بل 

تتعدى ذلك اإىل احلياة الدرا�صية والتعليمية لعدد كبر من الاعبات.
وتطرقت ندى ع�صكر النقبي اإىل برنامج رائدات امل�صتقبل وهو دبلوم مدته 

6 اأ�صهر ي�صم اأعمار من �صن 21 اإىل 35 �صنة, ومت توظيف خريجي هذا 
الربنامج باملوؤ�ص�صة وتر�صيحهم ملختلف االحتادات. 

ويف ختام الزيارة تفقد الوفد عدد من من�صاآت املوؤ�ص�صة معربا عن �صعادته 
مبا �صاهده وهو ما ي�صاهم يف تطوير ريا�صة املراأة ب�صكل عام.

واأكدت ندى ع�صكر النقبي  على التحديات التي تواجهها املوؤ�ص�صة ومنها  
اإىل  املجتمع  نظرة  تكون  اأن  اإىل  ن�صعى  قائلة:"  املجتمع  ثقافة  تغير 
ريا�صة املراأة خمتلفة, وما نراه حاليا يف ظل اأزمة كورونا اأظهر الكثر من 
التغير يف منط احلياة, واأ�صبح التدريب )عن ُبعد( ال ي�صمل الريا�صي 
فقط, بل االأ�صرة اأي�صا, وهي و�صيلة منا�صبة للغاية يف ظل الو�صع الراهن, 
مبا  االأمن��اط  ه��ذه  من  اال�صتفادة  كيفية  على  م�صتقبا  نبني  اأن  وعلينا 

يخدم الريا�صة ب�صكل عام, وال�صيدات ب�صكل خا�س".

وفد املجل�س اال�ست�ساري يجتمع مع موؤ�س�سة ال�سارقة لريا�سة املراأة: 

ندى النقبي: نعمل على تهيئة االأجواء اأمام الالعبات لتحقيق االألقاب

اأحمد البحر: املنتخبات واأوملبياد باري�س و»قيادات امل�ستقبل« �سمن 
اأولويات ا�سرتاتيجية 2025 يف احتاد كرة الطاولة

اليوم.. انطالق بطولة اأبوظبي الدولية للجوجيت�سو مبناف�سات احلزام االأزرق

•• دبي- وام:

ا�صت�صافة  ح��ق  ال�صارقة  ن��ادي  منح  ر�صمياً  ال��ق��دم  لكرة  االآ���ص��ي��وي  االحت���اد  اأع��ل��ن 
مناف�صات املجموعة الثانية لدوري اأبطال اآ�صيا 2021 التي ت�صم اأندية "ال�صارقة 
وتراكتور االإيراين وباختاكور االأوزبكي والفريق املتاأهل من الت�صفيات اإما الوحدة 

ال�صعودي اأو القوة اجلوية العراقي".
وتنطلق البطولة مبباريات الت�صفيات اعتباراً من يوم 7 و 14 اإبريل القادم , فيما 
تنطلق مباريات دور املجموعات يف الفرة من 14 اإىل 30 من ال�صهر ذاته. وتعد 
الن�صخة احلالية االأكرب يف تاريخ البطولة مل�صاركة 40 فريقا مت توزيعها على 10 

جمموعات, بواقع خم�س جمموعات ملنطقة الغرب, ومثلهم ملنطقة ال�صرق.
وت�صت�صيف العا�صمة الريا�س مباريات املجموعة االأوىل التي ت�صم اأندية "الهال 

املتاأهل من  والفريق  الطاجيكي  واالإ�صتقال  االإماراتي  االأهلي  و�صباب  ال�صعودي 
مباراة الغرافة القطري واأجمك االأوزبكي".

ف���والذ خ��وز���ص��ت��ان االإي����راين والفائز  ن���ادي  ال��ع��ني يف الت�صفيات  ن���ادي  و���ص��ي��واج��ه 
منهما �صيلعب �صمن املجموعة الرابعة التي ت�صم اأندية "ال�صد القطري والن�صر 
نادي  �صيلعب  فيما  الريا�س  يف  مبارياتها  االأردين" و�صتقام  والوحدات  ال�صعودي 
الوحدة مع نادي الزوراء العراقي والفائز منها �صيلعب �صمن املجموعة اخلام�صة 
التي ت�صم اأندية "بر�صبولي�س االإيراين والريان القطري وغوا الهندي" و�صتقام 

مبارياتها يف الهند.
ويحر�س احتاد االإمارات لكرة القدم على توفر كل االحتياجات اخلا�صة باأنديتنا 
امل�صاركة يف البطولة من خال االجتماعات املتوا�صلة والتن�صيق امل�صتمر مع االحتاد 

االآ�صيوي ل�صمان الظهور االإيجابي وحتقيق اأف�صل النتائج خال املباريات.

ال�سارقة ي�ست�سيف مناف�سات املجموعة الثانية لدوري اأبطال اآ�سيا
•• دبي -وام:

الدرجة  دوري  مل�صابقة  ال�16  االأ�صبوع  مناف�صات  اليوم  تنطلق 
احل�صن  دب��ا  ن��ادي  يلتقي  حيث   , مباريات  ث��اث  باإقامة  االأوىل 
ن��ادي دبا على  التعاون  ن��ادي  , ويواجه  العربي  ن��ادي  مبلعبه مع 
على  ال��ذي��د  ن���ادي  م�صفوت  ن���ادي  وي�صت�صيف   , ال��ت��ع��اون  ملعب 
ملعب ا�صتاد حمدان بن را�صد بنادي حتا , وتلعب املباريات ال�صاعة 
ال�صبت  يوم  ع�صر  ال�صاد�س  االأ�صبوع  مباريات  وتختتم   .17:35
باإقامة مباراتني , يف املباراة االأوىل يلعب نادي م�صايف مع �صيفه 

نادي البطائح ال�صاعة 17:35 , ويف الثانية يلتقي نادي االإمارات 
مبلعبه مع نادي العروبة ال�صاعة ال�صاعة 17:40 .

ويت�صدر نادي االإمارات جدول امل�صابقة بر�صيد 29 نقطة , يليه 
" 25 نقطة ,  " ثالثاً  " 27 نقطة , والبطائح  " ثانياً  العروبة 
" 19 نقطة  " خام�صاً  " 23 نقطة , ودب��ا  " راب��ع��اً  دب��ا احل�صن 
 , " " �صابعاً  العربي  , ويحل  " 18 نقطة  " �صاد�صاً  , واحلمرية 
" تا�صعاً  , ثم م�صايف  17 نقطة  " ولكل منهما  " ثامناً  التعاون 
" 13 نقطة , والذيد " اأحد  وم�صفوت " عا�صراً   , نقطة   15 "

ع�صر " وله نقطتان.

اليوم.. 3 مباريات يف انطالق االأ�سبوع 
الـ 16 لدوري الدرجة االأوىل
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•• روما-وام: 

م ف��رن��ان��دو ج��اف��ري��ا م��ن فريق  ق����َدّ
اأداء  ال��ه��وائ��ي��ة  ل��ل��دراج��ات  االإم������ارات 
�صباق  م��ن  االأوىل  املرحلة  يف  متميزاً 
والتي  اإيطاليا,  يف  ترينو-اأدرياتيكو 
اأق��ي��م��ت ع��ل��ى م�����ص��ار ب��ط��ول 156 كم 
كامايوري.  دي  ليدو  يف  وينتهي  يبداأ 
و�صهد اجلزء االأخر من امل�صار �صباق 
���ص��رع��ة ب��ني ال���دراج���ني, ان��ت��ه��ى بفوز 
/جامبو  اآرت  ف���ان  ف����اوت  البلجيكي 

حل  ب��ي��ن��م��ا  االأول,  ب��امل��رك��ز  ف��ي��زم��ا/ 
جافريا يف املركز الثالث.

النتيجة, قال جافريا:  على  وتعليقاً 
يف  زمائي  من  كبراً  دعماً  "تلقيت 
مركز  اإىل  و���ص��ويل  ل�صمان  ال��ف��ري��ق 
املجموعة  اإىل  و�صلنا  لكننا  م��ت��ق��دم, 
امل��ت��ق��دم��ة م��ب��ك��راً, م���ا دف���ع ف���ان اآرت 
ال��ف��وز ..ومع  اإىل االن��ط��اق وان��ت��زاع 
بداأت  اأنني  النتيجة  ه��ذه  توؤكد  ذل��ك, 
باملركز  ف��وزي  وج��اء  لياقتي,  اأ�صتعيد 
الثالث يف اأول �صباقات ال�صرعة ليعزز 

ثقتنا بتحقيق نتائج اأف�صل يف املراحل 
املقبلة".

ال���دراج���ون غ���داً يف املرحلة  وي�����ص��ارك 
ال��ث��ان��ي��ة م���ن ال�������ص���ب���اق, وال���ت���ي تقام 
وانتهاًء  ك���ام���اي���وري  م���ن  ان���ط���اق���اً 
جبلي  م�������ص���ار  ع���ل���ى  ���ص��وي�����ص��ن��دي��و  يف 
للدراجني  منا�صب  202كم,  ب��ط��ول 

املتخ�ص�صني ب�صباقات الت�صلق.
براندون  ���ن  اآخ�����ر, مت���َكّ ���ص��ع��ي��د  ع��ل��ى 
املركز  اإىل  ال���ت���ق���دم  م���ن  م��اك��ن��ال��ت��ي 
ل�صباق  ال���ع���ام  ال��ت�����ص��ن��ي��ف  يف  ال��ث��ال��ث 

ب���اري�������س-ن���ي�������س, ف�������ص���ًا ع����ن ف����وزه 
ب��ق��م��ي�����س ال������دراج������ني ال�������ص���ب���اب يف 
والتي  ال�صباق,  م��ن  ال��راب��ع��ة  امل��رح��ل��ة 
اأقيمت على م�صار بطول 187.6 كم 
انطاقاً من �صالون �صور �صون و�صواًل 
اإىل �صروبل. واأنهى ماكنالتي ال�صباق 
يف املركز الرابع ع�صر بفارق 21 ثانية 
عن مناف�صه برميوز روجليك /جامبو 

فيزما/ يف املركز االأول.
وتعليقاً على النتيجة, قال ماكنالتي: 
الوقت,  طوال  حما�صياً  ال�صباق  "كان 

طيب  اأداء  ت����ق����دمي  م�����ن  ومت���ك���ن���ت 
..وم�������ع اأن����ن����ي ف���ق���دت م����رك����زي عند 
اأنني  اإال  االأخ�������ر,  امل���ن���ح���در  اج���ت���ي���از 
و�صلت  الذي  اللياقة  مب�صتوى  �صعيد 
الثالث  امل��رك��ز  اإىل  وب��و���ص��ويل  اإل���ي���ه, 
يف  اأ���ص��ارك  حيث  ال��ع��ام,  الت�صنيف  يف 
الت�صنيف  بلقب  الفوز  بهدف  ال�صباق 
اأن���ن���ي ع��ل��ى الطريق  ال���ع���ام, واأع��ت��ق��د 

ال�صحيح".
وي�����ص��ت��ع��د ال����دراج����ون ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 
والتي  ال�صباق,  من  اخلام�صة  املرحلة 

للدراجني  منا�صب  م�����ص��ار  ع��ل��ى  ت��ق��ام 
املتخ�ص�صني ب�صباقات ال�صرعة بطول 

200.2كم انطاقاً من فيني وانتهاًء 
عدة  امل�صار  �صيت�صمن  كما  ب��ول��ني,  يف 

ك��م من   35 اآخ���ر  ت�صلق يف  م�����ص��اف��ات 
امل�صار.

•• اأبوظبي -وام: 

االإمارات  املازمي بطل  اأكد مروان 
ي�صتعد  اأن����ه  ال��ك��ارات��ي��ه  واآ���ص��ي��ا يف 
الدوري  بطولة  ال�صتئناف  حاليا 
م���ار����س اجل�����اري,   19 امل��ح��ل��ي يف 
للمناف�صة على الفوز باملركز االأول 
فيه ممثا لنادي ال�صارقة, وكذلك 
بطولة كاأ�س �صاحب ال�صمو رئي�س 
م����ن �صمن  ت���ع���د  ال����ت����ي  ال�����دول�����ة 
االأهداف املطلوب حتقيقها يف عام 
اإىل انه يتدرب 5  2021, م�صرا 
الراهن,  الوقت  اأ�صبوعيا يف  مرات 
اإىل  و���ص��ل��ت  اال����ص���ت���ع���دادات  واأن 

امل�صتويات  على  متقدمة  مرحلة 
الفنية والبدنية.

الدولية  ل��ل��م�����ص��ارك��ات  وب��ال��ن�����ص��ب��ة 
م����ع امل��ن��ت��خ��ب ي���ق���ول امل����ازم����ي يف 
االإمارات  اأنباء  لوكالة  ت�صريحاته 
ا�صراف  " تدريباتنا حتت  "وام".. 
اجلهاز الفني للمنتخب م�صتمرة, 
وك�����ان م���ن امل���ق���رر اأن ن�������ص���ارك يف 
بالرباط  ليج  ال��ربمي��ي��ر  بطولة 
طوكيو  الأومل����ب����ي����اد  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة   ,
والتي كان من املقرر لها تاريخ 9 
ابريل, لكنها األغيت الأ�صباب تتعلق 
وكنت  ك��ورون��ا,  جائحة  ب��ت��اأث��رات 
اأنا وزميلي يف املنتخب  قد �صجلت 

فرايدوين,  ويو�صف  العبار  خليفة 
وبعد اإلغاء بطولة الربميير ليج 
يف الرباط قمنا بالت�صجيل اأي�صا يف 
نهاية  لها  املقرر  الربتغال  بطولة 
اأبريل املقبل, وهي اإحدى اجلوالت 
حتى  تلغى  اأال  ونتمنى  التاأهيلية, 
التاأهل الأكرب  بفر�صنا يف  نتم�صك 
يقام كل  ال��ع��امل  ريا�صي يف  ح��دث 
اأه���دايف  �صمن  وم���ن  ���ص��ن��وات,   4
اآ�صيا  ب��ط��ول��ة  اأي�����ص��ا   2021 يف 
�صيف  يف  �صتقام  ال��ت��ي  الكويت  يف 
ال��ع��ام اجل�����اري, وال��ت��ي اأمت��ن��ى اأن 
الأنها  متقدما,  مركزا  فيها  اأحقق 
التاأهيلية  اجل�����والت  ���ص��م��ن  م���ن 

القارية, كما اأنني قمت بالت�صجيل 
باري�س  جولة  يف  للم�صاركة  اأي�صا 
التاأهيلية �صهر مايو املقبل". وعن 
للتاأهل  ي��ح��ت��اج��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ن��ق��اط 
اأوملبياد طوكيو يقول  اإىل نهائيات 
ك��ل بطولة تلغى  " م��ع  امل���ازم���ي.. 
وما  ال��ت��اأه��ل,  يف  ف��ر���ص��ي  تتقل�س 
زلت اأحتاج اإىل 4 م�صاركات فاأكر 
من  فيها  طيبة  نتائج  حتقيق  مع 
نعرف  اأن  والب����د  ال���ت���اأه���ل,  اأج����ل 
باأن الظروف التي خلفتها جائحة 
كورونا يف العامل, ت�صببت يف اإلغاء 
التاأهيل  ج����والت  م���ن  ك��ب��ر  ع���دد 
التي كنت اأ�صع عليها اآماال كبرة, 

باالأمل  امت�صك  ���ص��وف  ذل��ك  وم��ع 
حتى اللحظة االأخرة, الأن املوقف 
الذي يواجهني يواجه الكثر من 

االأبطال حول العامل".
وعن اأهم اإجناز حققه يف م�صرته 
بالع�صرات, لكني  " اإجن��ازات��ي  قال 
اعتز باإجنازين كانت لهما ظروفا 
امل�صتوى  ع��ل��ى  وك��اه��م��ا  خ��ا���ص��ة, 
االآ�صيوي, وهما بالرتيب برونزية 
مدينة  يف  االآ�صيوية  االألعاب  دورة 
 ,2014 ع���ام  ال��ك��وري��ة  اأن�����ص��ي��ون 
قوية  مواجهات  بعد  ج��اءت  والتي 
الثقيل  ال���ع���ي���ار  م���ن  م���ع الع���ب���ني 
خ�صو�صا من دول �صرق اآ�صيا, كما 

اأن اإجن��ازات بعثتنا يف هذه الدورة 
وبالتايل  للغاية,  حم���دودة,  كانت 
كبر,  باهتمام  ميداليتي  حظيت 
اأم��ا االإجن��از الثاين ال��ذي اأعتز به 
يف  اآ�صيا  بطولة  ذهبية  فهو  كثرا 

دي�صمرب من عام 2013 بدبي".
والعربي  امل�صتوى اخلليجي  وعلى 
ي��ق��ول م����روان امل��ازم��ي " حافظت 
حتى  خليجيا  االأول  مركزي  على 
تعليق  �صهد  ال���ذي  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام 
امل�صتوى  ع���ل���ى  اأم������ا  ال����ب����ط����والت, 
العديد  ح���ق���ق���ت  ف���ق���د  ال����ع����رب����ي 
م���ن امل���ي���دال���ي���ات واالإجن����������ازات يف 
ال��ق��رن احلادي  ال��ث��اين م��ن  العقد 

وال��ع�����ص��ري��ن اع��ت��ب��ارا م��ن 2011 
بالفخر  واأ���ص��ع��ر   ,2020 وح��ت��ى 
االأول  ال�صف  اأبطال  �صمن  ك��وين 

ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال���ع���رب���ي, يف ظل 
مناف�صة قوية من جنوم دول �صمال 

اأفريقيا على وجه التحديد".

•• دبي-الفجر

العليا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع���ل���ن���ت 
ل�صل�صلة بطوالت كاأ�س دبي الذهبية 
تفا�صيل بطولة حتدي  للبولو عن 
من  وال���ت���ي   2021 ل��ل��ب��ول��و  دب����ي 
اجلمعة  ال���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق  اأن  امل���ق���رر 
للبولو  احل��ب��ت��ور  وم��ن��ت��ج��ع  ب���ن���ادي 
والفرو�صية وت�صتمر حتى م�صاء يوم 
فرق   8 ومب�صاركة  املقبل  اجلمعة 
ق�صمت  وق��د  ج��ول   10 وبهانيكاب 
جمموعتني  اإىل  امل�����ص��ارك��ة  ال��ف��رق 
ت�صم االأوىل فرق بياندي والذئاب 
وب��ات�����ص��ت��وين وال�����ص��ي��خ��ة ع��ل��ي��ا اأم���ا 
املجموعة الثانية فت�صم ايفزا وبن 

دري وتراتوك هي�صكث واالإمارات.
االأع������م������ال حممد  واأع������ل������ن رج������ل 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  احل��ب��ت��ور 
دبي  كاأ�س  بطوالت  ل�صل�صلة  العليا 

الذهبية للبولو عن �صعادته بتنفيذ 
ال�صل�صلة هذا العام و�صط االإجراءات 

ال�صحي  والربوتوكول  االحرازية 
حفاظا  ب��ال��ت��وازي  الن�صاط  لي�صر 

ع��ل��ى ���ص��ح��ة اجل��م��ي��ع ول��ع��ل م���ا مت 
دب���ي الف�صية  ك��اأ���س  ت��ن��ف��ذه خ���ال 

وكاأ�س دبي الذهبية منوذجا يحتذى 
يف االإم��ارات واملنطقة وما كان هذا 
الفرق  والتزام  تعاون  لوال  ليتحقق 
امل�صاركة وجهود فريق العمل املتابع 

لهذه االإجراءات . 
مباراتني  واحد  رقم  امللعب  وي�صهد 
اليوم حيث يلتقي يف املباراة االأوىل 
فريقا  والربع  الثالثة  ال�صاعة  عند 
احلبتور  ط������ارق  ومي���ث���ل���ه   اإي����ف����زا 
وخ�����ل�����ف احل����ب����ت����ور و����ص���ي���ج���ون���دو 
وميثله  دري  بن  وفريق  وام���ادوري 
دري  ب����ن  ورا�����ص����د  دري  ب����ن  خ���ال���د 
ويعقبها  وج��ري��ج��وري  وبات�صتوين 
ال��راب��ع��ة وال��ن�����ص��ف مباراة  يف مت���ام 
نارجنتون  وميثله  بياندي  فريق 
وحم�����م�����د احل����ب����ت����ور وج����ال����رم����و 
وب��ان��راي��ف وف��ري��ق ال��ذئ��اب وميثله 
حبتور احلبتور وتي بي �صي وكيان 

هول وتوما�س بري�صفورد.

•• دبي – فائز بجبوج

الن�صخة  اليوم اجلمعة مناف�صات  الدولة  اأندية  100 العباً والعبة من  يد�صن 
التا�صعة من م�صابقة كاأ�س �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة للجولف, املقامة حتى 
غٍد ال�صبت, على ماعب نادي اأبوظبي للجولف, وينظمها احتاد اللعبة برعاية 
جمموعة "اإت�س اإ�س بي �صي" للخدمات امل�صرفية والتي تخت�صر امل�صاركة على 
اأبناء وبنات االإم��ارات ولكافة املراحل العمرية. وتعد البطولة االأكرب يف مو�صم 
اجلولف, وتقام �صمن اأعلى معاير ال�صامة, املتطابقة مع االإجراءات االحرازية 
الوطني,  املنتخب  وت�صهد م�صاركة مميزة لاعبي والعبات  الدولة,  العاملة يف 
اإىل جانب رئي�س واأع�صاء جمل�س اإدارة احتاد اللعبة, والعديد من العبي اجليل 

االأول )النواخذة( يف مناف�صة على الفوز بلقب اأغلى الكوؤو�س, �صمن م�صابقات 
"الكرو�س" و"ال�صايف" املعتمدة يف البطوالت العربية واخلليجية عامة, لكل من 

فئات الرجال وال�صيدات.

الزرعوين : عر�س جولف �سنوي
نائب رئي�س احت��اد اجل��ول��ف, ويف ت�صريحات  ال��زرع��وين  ع��ادل  اأك��د  م��ن جهته 
�صحافية, اإن: "احتاد اللعبة وبالتن�صيق مع كافة اجلهات احلكومية, اتخذ اأعلى 
للريا�صيني  اآمنة  بيئة  توفر  التي  االح��رازي��ة,  واالإج���راءات  ال�صامة  معاير 
امل�صاركني واملناف�صني على لقب اأغلى الكوؤو�س".  واأو�صح: "يجهد احتاد اللعبة 
الأن تكون البطولة االأغلى مبثابة )عر�س جولف �صنوي(, وهو ما حر�صنا عليه 

يف ن�صخة 2021, باأن تقام الكاأ�س الغالية وفق اأعلى معاير ال�صامة, يف حدث 
ي�صهد يف الوقت ذاته امل�صاركة االأ�صخم بتاريخ البطولة".

اأبطال جدد ورعاية م�ستمرة
واختتم: "ت�صهد البطولة اأبطال جدد كل مو�صم توؤكد انت�صار اللعبة وتطور اأداء 
اأبناء االإمارات مبختلف مراحلهم العمرية, واأ�صاف توا�صل البطولة ارتباطها 
للعام التا�صع على التوايل مع جمموعة "اإت�س اإ�س بي �صي" للخدمات امل�صرفية, 
اأهمية توفر  الرا�صخ يف  املجموعة, وذلك الإميانهم  بال�صراكة مع هذه  ونفخر 
�صبل الدعم نحو بناء اأجيال جديدة على �صعيد لعبة اجلولف, فلهم كل ال�صكر 

والتقدير".

»االإمارات للدراجات« يحقق مراكز متقدمة يف املرحلة االأوىل 
من �سباق تريينو باإيطاليا والت�سنيف العام يف فرن�سا

مروان املازمي: بطوالت الربتغال وباري�س 
و»اآ�سيوية الكويت« على راأ�س اأولوياتي يف 2021 

تقام على مدار يومني و�سط اأعلى معايري ال�سالمة

للجولف الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  كاأ�س  اليوم  يد�سنون  العب   100

مب�ساركة 8 فرق وبهانديكاب 10 جول  

بطولة حتدي دبي للبولو 2021 تنطلق
 اليوم بنادي احلبتور

•• دبي -الفجر

 عقدت جلنة كرة القدم الن�صائية يوم الثاثاء املا�صي 
اجتماعها االأول يف مقر احتاد الكرة بدبي , برئا�صة اأمل 
وبح�صور   , ال��ك��رة   احت��اد  اإدارة  جمل�س  ع�صو  بو�صاخ 
و�صيخة   , اللجنة  رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ق��م��زي  �صيف  عائ�صة 
املازمي وعبر حممد  , غالية عبداهلل  الزعابي  حممد 

اخلاجة , اأع�صاء اللجنة , وعبدالرزاق الكعبي مقرراً.
لهم  متمنية  اللجنة  ب��اأع�����ص��اء  ب��و���ص��اخ  اأم���ل  ورح��ب��ت 
جميعاً التوفيق والنجاح يف مهامهم  وحتقيق االأهداف 
االإمارات  بدولة  الن�صائية  القدم  كرة  ن�صاط  تطوير  يف 
ع�صو  بكل  التعريف  على  وحر�صت   , املتحدة  العربية 

وجمال عمله يف الريا�صة االإماراتية.

اللجنة بت�صكيلها اجلديد ت�صم  " اإن   : وقالت بو�صاخ 
اأع�صاء من العنا�صر املواطنة ذات اخلربات الوا�صعة يف 
املجال الريا�صي , و�صيتم خال االجتماع القادم توزيع 

املهام على االأع�صاء" .
اللجنة بداأ بعر�س مراحل  اأعمال  " جدول   : واأ�صافت 
تطور الكرة الن�صائية بالدولة منذ بداية ن�صاأتها وحتى 
جلنة  عمل  ا�صراتيجية  ع��ر���س  م��ع   , احل���ايل  ال��وق��ت 
لتتما�صى  للتجديد  حت��ت��اج  وال��ت��ي  الن�صائية  ق��دم  ك��رة 
مع اخلطة اجلديدة الحتاد الكرة التي �صيتم اإطاقها 
خال الفرة القادمة , واأن هناك توا�صل وتن�صيق مع 
6 م�صاريع  "الفيفا" يف  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال���دويل  االحت���اد 
ي��اأت��ي يف  وال���ذي  الن�صائية  ال��ق��دم  ك��رة  بتطوير  متعلقة 

مقدمة اأولويات اللجنة".

جلنة كرة القدم الن�سائية تعقد اجتماعها االأول
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بر�صلونة,  لفريق  الفني  املدير  ي��رى 
رونالد كومان, اأن االأرجنتيني ليونيل 
نهاية  بعد  الفريق  مع  �صيظل  مي�صي 
الفريق من  املو�صم, رغ��م خ��روج  ه��ذا 
اأبطال  دوري  ل��ب��ط��ول��ة  ال�16  دور 
ت�صريحات  يف  ك��وم��ان  ق���ال  اأوروب������ا. 
االأوروبي  لاحتاد  الر�صمي  للموقع 
املباراة:  عقب  "يويفا"  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
يتطور  ال��ف��ري��ق  اأن  م��ي�����ص��ي  "يرى 

بف�صل جميع التغيرات".
"على وجه التحديد, لدينا  واأ�صاف: 
اإمكانات  مي��ت��ل��ك��ون  ���ص��ب��اب  الع���ب���ون 
كبرة, ينتظرنا م�صتقبل عظيم, لي�س 
يخفيه  فيما  ���ص��ك  مي�صي  ل��ي��و  ل���دى 

امل�صتقبل للفريق".
واأج����������رى ب���ر����ص���ل���ون���ة ال����ع����دي����د من 
اأن يفوز  ب��اإم��ك��ان��ه  ال��ت��غ��ي��رات, وك���ان 

مب���ب���اراة االإي������اب ع��ل��ى االأق������ل, ولكن 
فقط  واح���دة  فر�صة  ا�صتغل  الفريق 
وحيداً  ه���دف���اً  م��ي�����ص��ي  م��ن��ه��ا  ���ص��ج��ل 
مي�صي  اأه����در  ك��م��ا   ,37 ال��دق��ي��ق��ة  يف 
ب���دل ال�صائع  ال��وق��ت  رك��ل��ة ج���زاء يف 
بالن�صبة  اأم�����ا  االأول,  ال�������ص���وط  م���ن 

للفريق الفرن�صي, فقد متكن كيليان 
يف  التقدم  ه��دف  ت�صجيل  م��ن  مبابي 
مي�صي  عقد  وينتهي   .30 الدقيقة 
وحاول  املقبل.  ال�صيف  بر�صلونة  مع 
بكل ما ميلك  املا�صي  ال�صيف  مي�صي 
من قوة الرحيل عن �صفوف الفريق.

جنح باري�س �صان جرمان الفرن�صي باإبعاد �صبح ال�"رميونتادا" 
ح�صابه  على  االإ���ص��ب��اين  بر�صلونة  حققها  ال��ت��ي  التاريخية 
ليثاأر من   ,2017 عام  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  نهائي  يف ثمن 
مناف�صه ويبلغ ربع نهائي ن�صخة هذا العام. اإال اأن اأحًدا من 
فريق العا�صمة اأخفى االأثر القوي الذي تركته تلك املباراة 

منذ اأربعة اأعوام.
دي  "بارك  ملعب  على  االإي���اب  مواجهة  ج��رم��ان  �صان  دخ��ل 
بران�س" االأربعاء بعد اأن اأ�صقط بر�صلونة يف عقر داره 1-4 

ذهاًبا على ملعب "كامب نو".
املباراة  قبل  الباري�صيني  اخل��وف على  ذل��ك, خّيم  رغ��م  لكن 
من الذكرى االأليمة للرميونتادا التاريخية يف العام 2017 
برباعية  ف��از  عندما  نف�صه,  ال���دور  ويف  نف�صه  املناف�س  اأم���ام 

نظيفة ذهاًبا يف العا�صمة قبل اأن ي�صقط 6-1 يف بر�صلونة.
من  ال��ع��دي��د  واأه����در  االول  ال�����ص��وط  على  بر�صلونة  وهيمن 
الفر�س حيث كان احلار�س الكو�صتاريكي كيلور نافا�س �صًدا 
يف  الهاتريك  �صاحب  مبابي  كيليان  مينح  اأن  قبل  منيًعا, 
الذهاب التقدم ال�صحاب االر�س بعد مرور ن�صف �صاعة من 

ركلة جزاء.
عادل ليونيل مي�صي النتيجة 

ب�����ع�����د �����ص����ب����ع دق�����ائ�����ق 
�صاروخية  بت�صديدة 
رائ����ع����ة ب���ي�������ص���راه من 
خ�����������������ارج امل�����ن�����ط�����ق�����ة 
اعلى  يف  ا�����ص����ت����ق����رت 
الزاوية اليمنى ملرمى 

ي�صد  اأن  قبل  نافا�س, 
ركلة  االأخ����������ر 

اال�صراحة  اىل  الفريقني  دخ��ول  قبل  لارجنتيني  ج��زاء 
)45+3(, يف مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

ن����ادي العا�صمة  ن��ا���ص��ر اخل��ل��ي��ف��ي رئ��ي�����س  ال��ق��ط��ري  واأك�����د 
نهائي  رب��ع  يف  نكون  اأن  لفخر  "اإنه  امل��ب��اراة  بعد  الفرن�صية 

دوري االبطال".
اع���وام.  ارب��ع��ة  م��ن��ذ  ح���دث  م��ا  ن�صيُت  "لقد  مبت�صًما  وت��اب��ع 
بر�صلونة  واأخ��رج��ن��ا  لعبنا  ولكننا  ذل��ك  ميحو  ل��ن  ال��ت��اري��خ 

العظيم, نحن �صعداء".
االأول  اأم�����س  ���ص��ب��اح   الفرن�صية  ليكيب  �صحيفة  وع��ن��ون��ت 
وموندو  �صبورت  اأ�صادت  نافا�س" فيما  هو  "مي�صي  االأربعاء 
ديبورتيفو الكاتالونيتني باأداء بر�صلونة وكان لهما العنوان 

ذاته حيث اأ�صارتا اإىل اأن بر�صلونة وّدع "ب�صرف".
ماوري�صيو  ج��رم��ان  ل�صان  االرجنتيني  امل���درب  حت��دث  فيما 
بوكيتينو ب�صراحة عن االأثر الذي ال يزال موجوًدا من خيبة 

العام 2017.
وقال بعد املباراة"عانينا كثًرا يف ال�صوط االول )...( نف�صًيا 
كان ذلك اختباًرا للفريق. يتحدثون كثًرا عن املا�صي هنا. 
لفقد قمنا بردة فعل اإيجابية يف ال�صوط الثاين, لقد قاتلنا 

اأكر واأظهرنا وجًها تناف�صًيا".
وتابع "ما هو وا�صح اأننا فكرنا كثًرا يف ال�صوط االول. لقد 
فكرنا كثًرا يف هذا التاأهل. كان علينا اأن نفكر يف اللعب واأن 

نن�صى التاأثرات ال�صلبية".
اأفعاله  "قدم مباراة هائلة,  تاألق نافا�س قال بوكيتينو  وعن 

تظهر جودته. اإنه حار�س عاملي وراأينا ذلك الليلة".
ف��ي��م��ا ك���ان ال��ه��ول��ن��دي رون���ال���د ك���وم���ان مدرب 
على  فريقه  ق��دم��ه  مب��ا  ف��خ��وًرا  بر�صلونة 
�صيطرتهم  ان فر�صوا  بعد  امللعب  ار�س 
ق��ادري��ن على اخل���روج بثاثة  وك��ان��وا 
لوال  االول  ال�����ص��وط  يف  اق��ل��ه  اه�����داف 

براعة نافا�س.
وقال "لقد خرجنا وهذا هو ال�صيء الوحيد 
الأنه  باإيجابية  نغادر  ولكن  ريا�صتنا,  يف  املهم 
اأكرب  مب�صاكل  للت�صبب  الفر�س  اأمامنا  اأتيحت 

للخ�صم".
واأن���ه���ى ال���ن���ادي ال��ك��ات��ال��وين ال��ل��ق��اء بع�صر 

مقابل  الثاث  اخل�صبات  بني  ت�صديدات 
ثاث الأ�صحاب االر�س.

"من  امل��ب��اراة  وق���ال نافا�س رج��ل 
)الت�صدي  دائ���ًم���ا  ال�����ص��ع��ب 

ال�صيما  ج������زاء(  ل��رك��ل��ة 
مي�صي  وج���ه  يف 

الذي ي�صدد 
بطريقة 

يل  �صمح  م��ا  م���رك���ًزا  بقيت  اهلل  بف�صل  ول��ك��ن  ج����ًدا,  ج��ي��ًدا 
باإبعادها".

"اأهدي هذا الت�صدي ل�صرخيو ريكو وعائلته الذين  وتابع 
ميرون باأوقات �صعبة" يف اإ�صارة اىل احلار�س اال�صباين رقم 

الذي خ�صر والده الثاثاء. الفريق  يف   2
اأما كومان فاأكد "كنا ن�صتحق اأف�صل من ذلك, اأقله ان نتقدم 
لقد   )...( اختلفت  االأم��ور  لكانت  اال�صراحة,  عند   1-2
النحو.  هذا  على  ن�صتمر  اأن  ويجب  املعهود  م�صتوانا  قدمنا 
نحن حزينون خلروجنا ولكن الفريق اأظهر �صورة خمتلقة 

)عن املباراة االوىل(".
الذي  ال�صباب  ظل  يف  الفريق  مع  مي�صي  م�صتقبل  عن  اأم��ا 
يلف حول م�صره مع النادي, اعترب كومان "يدرك ليو اأن 
اأحدثناها,  التي  التغيرات  مع  �صعود.  مرحلة  يف  الفريق 
�صيكونون  ال��ذي��ن  ال�صباب  لاعبني  فر�صة  مبنح  ال�صيما 
اأن يكون لديه اأي �صك  اأنه يجب  م�صتقبل النادي, ال اأعتقد 

حول م�صتقبل هذا الفريق".
النهائي  ال���دور ثمن  م��ن  االي��ط��ايل  يوفنتو�س  خ���روج  وم��ع 

يد بورتو الربتغايل, �صتكون املرة االوىل الثاثاء على 
التي   2005 العام  منذ 
يغيب فيها الربتغايل 
رونالدو  كري�صتيانو 
ع���ن  م�����ي�����������ص�����ي  او 
النهائي  رب��ع  ال���دور 
القارية  ل��ل��ب��ط��ول��ة 

االأهم.

كومان: مي�سي يدرك 
م�ستقبل بر�سلونة العظيم

اأوروبا  اأبطال  اإىل دور الثمانية من بطولة دوري  رغم تاأهل فريقه ليفربول االإجنليزي 
اآم��ال فريقه يف البطولة بعد التعر  امل��درب االأمل��اين يورغن كلوب من  لكرة القدم, قلل 
املحلي. وقال يورغن كلوب قال اإن كل االأندية املتبقية يف ال�صامبيونزليغ متلك حظوظا 
هي  البطولة  ه��ذه  يف  للم�صاركة  الوحيد  "ال�صبب  كلوب  وق��ال  اللقب.  حل�صد  مت�صاوية 
الرغبة يف الفوز بها. ل�صت �صاذجا, نعلم اأنه حتى االآن ال يبدو اأننا يف موقف للفوز بدوري 
اإمكانية ح�صد  م��دى  �صرى  ث��م  فيها  التقدم  ال  نريد  اأن��ن��ا  يعني  ال  ه��ذا  لكن  االأب��ط��ال, 

اللقب", وفقا لرويرز.
املناف�س,  النظر عن هوية  القرعة, �صتكون �صعبة جدا بغ�س  انتظار  "علينا  وتابع قائا 

لكننا لن ن�صتبق التفكر, لي�س علينا فعل ذلك".
الثالثة  للمرة  الثمانية  دور  اإىل   ,2019 يف  باللقب  الفائز  الفريق  ليفربول,  و�صعد 
ليتفوق  االأرب��ع��اء  اليبزيغ  �صبورت  ب��ال  رازن  على  -2�صفر  تغلبه  بعد  موا�صم   4 اآخ��ر  يف 

االإجمالية. النتيجة  يف  -4�صفر 
ويبدو الفوز ببطولة دوري اأبطال اأوروبا هو الفر�صة االأف�صل للتاأهل للبطولة يف املو�صم 

املقبل يف ظل احتال ليفربول املركز الثامن يف الدوري االإجنليزي املمتاز.
من جهته, قال حممد �صاح, الذي افتتح الت�صجيل بت�صديدة منخف�صة قبل اأن ي�صيف 

�صاديو ماين الهدف الثاين, اإنه من املهم الركيز على كل مباراة على حدة.
االأب��ط��ال وبكل  ب��دوري  الفوز  نريد  لكننا  اأف�صل حاالته  لي�س يف  "الفريق رمب��ا  واأ���ص��اف 

مباراة يف الدوري املمتاز".
وتابع: "لي�س علينا النظر لل�صورة الكبرة الأن يف بع�س االأحيان عندما تفعل ذلك تزيد 
ال�صغط على نف�صك على اأر�س امللعب. علينا عدم ال�صغط على اأنف�صنا داخل امللعب واللعب 
فقط". ويحل ليفربول �صيفا على ولفرهامبتون واندرارز يف بطولة الدوري االإجنليزي 

لكرة القدم "الربميرليغ" يوم االثنني.

كلوب و�سالح يتحدثان عن اآمال ال�سامبيونزليغ والربميريليغ

�سان جرمان »ن�سي« �سبح رميونتادا 
ال�سلبي«  »اأثره  و   2017

 يوفنتو�س لنف�س غبار اخلروج 
القاري بلقاء كالياري 

املبكر  االأوروب����ي  اخل���روج  غ��ب��ار  نف�س  يوفنتو�س  ي��ري��د 
اإح��راز لقب  باأمل  على يد بورتو الربتغايل واالحتفاظ 
تواليا,  العا�صرة  للمرة  القدم  لكرة  االإي��ط��ايل  ال���دوري 
ال�صابعة  امل��رح��ل��ة  يف  ك��ال��ي��اري  على  �صيفا  يحل  عندما 

والع�صرين التي تنطلق اليوم اجلمعة مبباراتني.
وخ����رج ف��ري��ق ال�����ص��ي��دة ال��ع��ج��وز يف ث��م��ن ن��ه��ائ��ي دوري 
ت��ت��وي��ج ل��ه عام  اآخ���ر  ال���ذي يلهث وراءه م��ن��ذ  االب��ط��ايل 
عن  اأر���ص��ه  خ���ارج  امل�صجلة  االأه�����داف  ب��ف��ارق   ,1996
يخ�صر  اأن  ق��ب��ل   1-2 ذه��اب��ا  عليه  ت��ف��وق  ال���ذي  ب��ورت��و 
اأمامه 2-3 بعد التمديد اإيابا, على الرغم من اأنه لعب 
لفرة طويلة بع�صرة العبني لطرد اأحد اأفراده منت�صف 

ال�صوط الثاين.
 10 ب��ف��ارق  متخلفا  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  يوفنتو�س  وي��ح��ت��ل 
نقاط عن انر املت�صدر, لكنه ميلك مباراة موؤجلة عنه 

�صد نابويل يخو�صها يف 17 من اآذار/مار�س احلايل.
لي�س  برلو  اندريا  يوفنتو�س  م��درب  م�صر  اأن  ويبدو 
يف خطر وان ادارة النادي لن تقيله وتخطط للم�صتقبل 
معه, علما بان املدربني اللذين �صبقاه يف تدريب ال�صيدة 
العجوز دفعا ثمن اخلروج املبكر من اوروبا يف املو�صمني 
وماوريت�صيو  ال��ي��غ��ري  ما�صيميليانو  وه��م��ا  امل��ا���ص��ي��ني 

�صاري.
الفني  اجل��ه��از  راأ����س  ع��ن م�صتقبله على  ���ص��وؤال��ه  ول���دى 
رئي�س  يل  "اأّكد  ب��ورت��و  م��ب��اراة  بعد  ب��رل��و  رّد  للفريق, 
النادي )اأندريا اأنييلي( بان امل�صروع )اعادة بناء الفريق( 
مب�صتقبلي,  يتعلق  م��ا  يف  ج��دا  ه���ادىء  ان��ا  للتو.  انطلق 
اأنا واثق من اننا �صنكمل الطريق �صويا. لقد بداأنا هذا 
امل�صروع ال�صيف املا�صي. جميع الاعبني الذين ان�صموا 
امتاكهم  اظ���ه���روا  امل��ا���ص��ي  ال�����ص��ي��ف  ي��وف��ن��ت��و���س  اىل 
واثق  ان��ا  وبالتايل  امل�صتوى  ه��ذا  على  للعب  االمكانيات 

من قدرتنا على تقدمي االف�صل يف امل�صتقبل".
عّما  وتكّلمنا  امل��ب��اراة  بعد  الرئي�س  م��ع  "حتدثت  وت��اب��ع 

ميكن القيام به لتح�صني االمور يف امل�صتقبل".
للعمل  ال���وق���ت  م���ن  م��ت�����ص��ع  ام��ام��ن��ا  "�صيكون  وا����ص���اف 
جدول  تقّل�س  م��ع  �صيما  ال  االن,  االم���ور  حت�صني  على 
يف  م�صاعفة  ج��ه��ودا  نبذل  اأن  علينا  يتعنّي  مبارياتنا. 

املباريات  الكثر من  باأنه تتبقى  �صيما  ال��دوري االن, ال 
من االن وحتى النهاية".

ثاثة  �صاحب  كييزا,  فيديريكو  يوفنتو�س  مهاجم  اأم��ا 
اهداف من ا�صل اربعة لفريقه يف �صباك بورتو, فاعترب 
بان فريقه مل يفقد االمل يف التتويج بالدوري االيطايل 
بقوله "ال زلت اعتقد بقدرتنا على الفوز بال�صكوديتو".

ومل يخ�صر كالياري يف اآخر ثاث مباريات منذ ان ا�صتلم 
تدريبه ليوناردو �صبمليت�صي بعد �صل�صلة من 16 مباراة 
ك��ال��ي��اري ه��و الفريق  اأن  ي��ذك��ر  ال��ف��وز.  ���ص��ام فيها ع��ن 
م��رم��اه جن��م يوفنتو�س  ي�����ص��ّج��ل يف  ال����ذي مل  ال��وح��ي��د 
ال���دوري )20  ه���داف  رون��ال��دو  ال��ربت��غ��ايل كري�صتيانو 
هدفا( وذلك منذ انتقاله اىل �صفوف فريقه قادما من 

ريال مدريد اال�صباين قبل ثاثة موا�صم.
يف املقابل, يحّل انر الذي ميني النف�س يف احراز اللقب 
بثاثية  ت��وج  عندما   ,2010 ع��ام  منذ  االوىل  للمرة 
تاريخية بقيادة املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو )مع 
الكاأ�س املحلية ودوري ابطال اوروبا(, �صيفا على تورينو. 
ول���ن ي��ك��ون م����درب ان���ر اأن��ت��ون��ي��و ك��ون��ت��ي ع��ل��ى مقاعد 

الاعبني االحتياطيني النه موقوف.
تورينو يف  فاز على  انر النه  التاريخ اىل جانب  ويقف 
اخر ثاث مباريات يف الدوري و�صّجل يف كل منها ثاثة 
البلجيكي  اه��داف على االق��ل. ويعول انر على هدافه 
هدفا,   18 مع  الهدافني  ترتيب  ث��اين  لوكاكو  روميلو 
لتحقيق فوزه الثامن تواليا واالقراب اكر واكر من 
اللقب. اما ميان الثاين فيحل �صيفا على نابويل على 
االيطايل.  اجل��ن��وب  م��ارادون��ا يف  ارم��ان��دو  دييغو  ملعب 
�صفوفه  يف  ع���دة  ا���ص��اب��ات  م��ن  "رو�صونري"  وي��ع��اين 
ابرزها جنمه ال�صويدي املخ�صرم زالتان ابراهيموفيت�س 
واملهاجم الكرواتي انتي ريبيت�س واملدافع الفرن�صي ثيو 
هرنانديز والعب الو�صط اجلزائري ا�صماعيل بن نا�صر 
والركي هاكان جالهانوغلو, وهوؤالء غابوا عن املواجهة 
اأم�س  االأوروب������ي  ال�����دوري  يف  ي��ون��اي��ت��د  مان�ص�صر  ���ص��د 
هرفينغ  املك�صيكي  اجل��ن��اح  ع��اد  امل��ق��اب��ل,  يف  اخلمي�س. 
ن��اب��ويل ه���ذا االأ���ص��ب��وع و�صيكون  ت��دري��ب��ات  ل��و���ص��ان��و اإىل 

جاهزا خلو�س املباراة.

االإ�صباين,  بر�صلونة  م��ه��اج��م  اع��ت��رب 
الفرن�صي اأنطوان غريزمان, اأن فريقه 
قدم كل �صيء ممكن, لكنه مل ي�صتطع 
حتقيق الهدف ببلوغ ربع نهائي دوري 
اأبطال اأوروبا, وذلك بعد تعادله 1-1 
الفرن�صي  جرمان  �صان  باري�س  اأم��ام 
على ملعب حديقة االأمراء, وبالتايل 

اخلروج من ثمن النهائي.
"اأعتقد  املباراة:  عقب  غريزمان  قال 
اأننا قدمنا �صورة جيدة, لعبنا مباراة 
رائ����ع����ة, واأت���ي���ح���ت ل���ن���ا ال���ع���دي���د من 
اأهدرنا  االأول,  ال�����ص��وط  يف  ال��ف��ر���س 
اأربع اأهداف حمققة, اأمر موؤ�صف اأننا 
كان  ال��ث��اين  ال�صوط  يف  ن�صتغلها,  مل 

االأمر اأكر �صعوبة بالن�صبة لنا".
واع��ت��رب ال��ف��رن�����ص��ي اأن رك��ل��ة اجل���زاء 
ال��ت��ي اأ���ص��اع��ه��ا ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����ص��ي قبل 

اال�صراحة بقليل, لي�صت ال�صبب وراء 
اخلروج من البطولة

بهذه  اخل���روج  ن�صتحق  "ال  واأ���ص��اف: 
ال�صرعة, لكن علينا التح�صن والعودة 

العام املقبل".
واأكد غريزمان اأن حار�س مرمى �صان 

اأداًء  ج���رم���ان, ك��ي��ل��ور ن��اف��ا���س, ق���دم 
رائعاً.

اأم����ام  امل���اث���ل���ة  "االأهداف  واخ���ت���ت���م: 
الدوري والكاأ�س",  االآن هي  بر�صلونة 
متنح  الليلة  م��ب��اراة  اأن  اإىل  م�����ص��راً 

الرب�صا الثقة يف مواجهة ما �صياأتي.

غريزمان: اأهدرنا اأربعة اأهداف 
حمققة اأمام �سان جريمان

نافا�س يعلق على ت�سديه 
ل�سربة جزاء اأمام مي�سي

كيلور  الكو�صتاريكي  الفرن�صي,  �صان جرمان  باري�س  اأب��دى حار�س مرمى 
على  االأب��ط��ال  دوري  نهائي  لربع  فريقه  بتاأهل  الكبرة  �صعادته  نافا�س, 
ح�صاب بر�صلونة االإ�صباين, وبالت�صدي لركلة جزاء اأمام النجم االأرجنتيني 

ليونيل مي�صي.
ارتدى احلار�س الدويل قفاز االإج��ادة يف تاأهل فريقه لدور الثمانية, بعد 
اأن ت�صدى الأكر من فر�صة خطرة من الفريق الكاتالوين, اأبرزها ركلة 
اجلزاء يف ال�صوط االأول من "ليو", لتنتهي املباراة يف النهاية 1-1, ويتاأهل 

فريقه م�صتفيداً من �صابق فوزه يف قلب الكامب نو يف الذهاب 1-4.
ملعب  احت�صنها  التي  املباراة  بعد  تليفزيونية  ت�صريحات  يف  نافا�س  وقال 
فيما  �صعبة,  م��ب��اراة  كانت  ال��رب,  اأ�صكر  للغاية,  "�صعيد  االأم���راء:  حديقة 
يخ�س ركلة اجلزاء, من ال�صعب دائماً الت�صدي لركلة اجلزاء, وباالأخ�س 

اأمام مي�صي, هذه اللقطة رفعت الروح املعنوية للفريق".
الفريق,  يف  االإ�صباين  لزميله  الت�صدي  ه��ذا  عاماً  ال�34  �صاحب  واأه��دى 
�صرجيو ريكو, ولعائلته التي متر بفرة �صعبة, حيث فارق والد احلار�س 

االإ�صباين احلياة موؤخراً.
كما اعترب نافا�س اأن التاأهل لدور الثمانية على ح�صاب فريق بحجم الرب�صا, 

مينحهم حافزاً كبراً لا�صتمرار يف بطولة ي�صعوا عليها اآمااًل كبرة.
وقال يف هذا ال�صدد: "لدينا احلافز لا�صتمرار, واإذا اأردنا حتقيق هدفنا, 

فعلينا احلفاظ على هذا االأداء".



 
غوغل تطلق دليل الذكاء اال�سطناعي باللغة العربية

الذكاء  اأ�صا�صيات  ع��ن  خا�صاً  دل��ي��ًا  ال��ي��وم  غ��وغ��ل  �صركة  اأطلقت 
اأك�صفورد  "معهد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ع��رب��ي��ة,  باللغة  اال���ص��ط��ن��اع��ي 
املب�صطة  ال�����ص��روح��ات  م��ن  �صل�صلة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه���و  لاإنرنت", 
والق�صرة مل�صاعدة اجلميع على فهم مداخل التقنية واآلية عملها. 
لتوفر هذه اخلطوة نقلة كبرة للمحتوى العربي اخلا�س بالذكاء 

اال�صطناعي.
"الذكاء اال�صطناعي"  و�صّجلت عمليات البحث املتعّلقة مبو�صوع 
ال�صرق  غ��وغ��ل يف منطقة  ب��ح��ث  �صبكة  ع��ل��ى  م��ت��وا���ص��ًا  ارت��ف��اع��اً 
االأو�صط و�صمال اإفريقيا خال االأ�صهر القليلة املا�صية, ح�صب ما 

اأعلنت ال�صركة عرب موقعها.
تزايد عدد  االرتفاع هو  �صاهمت يف هذا  التي  االأ�صباب  اأحد  ولّعل 

الوظائف التي تتطّلب م�صتوى معّيناً من املعرفة التقنية.
ت��ت��وّف��ر ع���ن الذكاء  امل��خ��ت��ل��ف��ة  امل��ع��ل��وم��ات  ال��ع��دي��د م���ن  اأّن  ومب���ا 
اال�صطناعي, بات من ال�صعب التمييز بني ال�صحيحة واخلاطئة 

منها اأو حّتى اإيجاد تف�صرات مب�ّصطة عن هذا املو�صوع.
ويتوفر املوقع باللغة العربية ابتداًء من اأم�س ويت�صمن اأكر من 
اإليه من  الو�صول  الذكاء اال�صطناعي, وميكن  26 مو�صوعاً عن 
./https://atozofai.withgoogle.com/intl/ar  :الرابط

كما اأن املوقع متوفر اأي�صاً باللغة االإجنليزية وغرها من اللغات 
املختلفة, و�صيتم حتديث املحتوى ب�صكل م�صتمر ب�صبب التغرات 

ال�صريعة يف هذا املجال التقني.

كيف تكت�سف اأنك م�ساب بح�سا�سية احلليب؟
قالت اجلمعية االأملانية للتغذية اإن االأعرا�س املميزة لعدم حتمل 
الاكتوز تتمثل يف املغ�س واالنتفاخ واالإ�صهال بعد �صرب احلليب 
�صكر  ه�صم  على  ال��ق��درة  ع��دم  ب�صبب  وذل���ك  منتجاته,  ت��ن��اول  اأو 
الاكتوز  حتمل  عدم  اأن  اجلمعية  واأ�صافت  )الاكتوز(.  احلليب 
تعديل  املري�س  على  يتعني  وهنا  وراث��ي��ة,  ع��وام��ل  اإىل  يرجع  ق��د 
نظامه الغذائي. كما قد يرجع ال�صبب اإىل اأ�صرار بالغ�صاء املخاطي 
املبطن لاأمعاء. ويف هذه احلالة ي�صاعد العاج املري�س على تناول 

احلليب جمددا دون م�صاكل.
ب�صكل  ومنتجاته  احلليب  عن  اال�صتغناء  املري�س  على  يتعني  وال 
يف  لر  مللي   250 حتمل  للمري�س  ميكن  ما  غالباً  حيث  كامل, 
املرة الواحدة اأو 500 مللي لر موزعة على مدار اليوم, علما باأن 

اجلنب والزبادي يحتويان على الكتوز اأقل من احلليب الطازج.

نزيف اللثة ينذر بالتهاب دواعم ال�سن
با�صتمرار  اللثة  نزيف  اإن  االأ�صنان  االأملانية الأطباء  الرابطة  قالت 
مبا  باالإ�صابة  ينذر  باخليط  اأو  بالفر�صاة  االأ�صنان  تنظيف  عند 
املحيط  ال���داع���م  ال��ن�����ص��ي��ج  اأي  ال�صن",  دواع����م  "بالتهاب  ي��ع��رف 

باالأ�صنان.
الدالة  االأخ��رى  االأعرا�س  اللثة �صمن  واحمرار  ت��ورم  يندرج  كما 
عاج  ���ص��رورة  على  الرابطة  و���ص��ّددت  ال�صن.  دواع��م  التهاب  على 
التهاب دواعم ال�صن على وجه ال�صرعة, واإال فقد تتخلخل االأ�صنان 

وقد ت�صقط يف اأ�صواأ االأحوال.
وللوقاية من التهاب دواعم االأ�صنان, ينبغي احلر�س على العناية 
الذي  التدخني,  عن  االإق��اع  مع  يومياً,  مرتني  واللثة  باالأ�صنان 

يعد من اأهم عوامل اخلطورة املوؤدية لالتهاب.
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كامريا قابلة للبلع لر�سد �سرطان القولون
با�صتخدام  �صرطانية,  خايا  وج��ود  ك�صف  بغر�س  القولون,  لتنظر  جديدة  طريقة  بريطانيا  يف  العلماء  يخترب 

كب�صوالت �صغرة.
واأ�صار الرئي�س التنفيذي لهيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية الربيطانية, �صيمون �صتيفنز, اإىل اأن كب�صوالت التنظر 
املنزل,  يف  ب�صهولة  ابتاعها  عرب  القولون,  �صرطان  ك�صف  يف  �صت�صتخدم  ال��دواء,  حبة  على  حجمها  يزيد  ال  التي 

للح�صول على ت�صخي�س �صريع, ودون احلاجة اإىل زيارة امل�صت�صفى.
اإ�صابة  عامات  وج��ود  من  للتحقق  الثانية,  يف  �صورتني  التقاط  با�صتطاعتها  �صغرة,  كامرا  الكب�صولة  وتدمج 

بال�صرطان اأو التهاب االأمعاء.
التقليدي للتنظر  التقنية اجلديدة, البديلة لاأ�صلوب  و�صتخترب هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية الربيطانية 

والذي كان يتم با�صتخدام اأنبوب, على 11 األف مري�س يف اإجنلرا.
ذكرت  ما  وف��ق  القولون,  �صرطان  ملجابهة  الوطني,  امل�صتوى  على  التقنية  تقدمي  �صيتم  التجربة,  جن��اح  ح��ال  ويف 

�صحيفة "مرور" الربيطانية.
وتربز اأهمية االخراع بكونه �صي�صاعد املر�صى غر القادرين على التوجه للم�صت�صفيات, الإجراء الفح�س باملنزل, 
كما اأنه �صيخفف ال�صغط على الطواقم الطبية العاملة يف املراكز ال�صحية, هذا اإىل جانب تقلي�س زمن الت�صخي�س 

واإجراءات التنظر.
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اخلبز.. و�سيلة اآمنة جلمع �سظايا الزجاج املك�سور
الزجاج املك�صور الناجت عن �صقوط اإحدى زجاجات املاء والع�صر اأو اأطباق 

الطعام الكري�صتالية, م�صكلة مزعجة تواجه الكثر من ربات البيوت.
هذا االإزعاج ب�صرورة جمع  يرتبط  ووفقاً ملوقع "supereva" االإيطايل, 
قطع الزجاج املك�صورة واملنثورة بعناية كبرة, لتجنب وجود �صظايا باقية, 

خا�صة يف حالة وجود اأطفال يف املنزل.
اللجوء  ميكن  اليدوية,  املكن�صة  ا�صتخدام  من  فبداًل  امل�صكلة,  ه��ذه  وحل��ل 
اإىل طريقة بديلة ب�صيطة للغاية ومتوفرة يف جميع املنازل, وهي ا�صتخدام 
قطعة خبز )تو�صت اأو فينو( لتنظيف املنطقة املت�صررة من �صظايا الزجاج, 
ارتداء  اأواًل  تتطلب  العملية  هذه  ولكن  االأ�صغر.   القطع  لتجميع  خا�صًة 
قفازات مطاطية كاإجراء احرازي يحمينا من االإ�صابة بجروح من قطع 
الزجاج ال�صغرة. ثم تاأتي خطوة اأخذ �صريحة كبرة وناعمة من اخلبز, 
االأر�صية, فكلما كانت �صريحة  اأكرب من  حتى نتمكن من تنظيف م�صاحة 
العملية حتى  اإزالته, ثم تكرار  الزجاج الذي ميكننا  زاد عدد  اأك��رب,  اخلبز 

تتم عملية التقاط جميع القطع.

كيف تتخل�س من م�سامري اللحم يف القدمني؟
توجد  وال�صميك  اخل�صن  اجللد  م��ن  كبرة  ن��ت��وءات  ه��ي  اللحم  م�صامر 
لكنها  خطرة,  لي�صت  وهي  القدمني  واأ�صابع  القدمني  على  �صائع  ب�صكل 

غر مريحة وميكن اأن تكون موؤملة.
وتتطور م�صامر اللحم عندما يحاول اجللد حماية نف�صه من االحتكاك 
اأثناء  واالأح��ذي��ة  ب��اجل��وارب  اجللد  يحتك  عندما  ه��ذا  ويحدث  وال�صغط, 
اإذا كانت ت�صبب  امل�صي. وال حتتاج م�صامر اللحم غالًبا اإىل العاج, ولكن 
لك ال�صعور بعدم الراحة وكنت قلًقا ب�صاأن مظهرها, فهناك اأ�صياء ميكنك 

القيام بها للتخل�س منها.
واإذا الحظت وجود م�صمار القدم على قدميك, يجب اأن تتاأكد من ارتداء 
االأحذية املنا�صبة لتجنب تفاقم امل�صكلة. ارتدي اجلوارب ال�صميكة املبطنة 

واالأحذية العري�صة املريحة بكعب منخف�س ونعل ناعم.
وت�صاعد النعال الداخلية الناعمة وو�صادات الكعب على جعل حذائك اأكر 
االأحذية  اأو  العايل  الكعب  ارت���داء  جتنب  ويجب  االحتكاك.  ومتنع  راح��ة 

ال�صيقة املدببة عندما يكون لديك م�صمار حلمي يف القدم.
ال حتاول اأبًدا قطع م�صمار القدم, يجب اأن يتم ذلك بوا�صطة اأخ�صائي اأو 
طبيب اأقدام. حاول عدم امل�صي مل�صافات طويلة اأو الوقوف لفرات طويلة, 

ونقع امل�صامر يف املاء الدافئ عندما تكون موؤملة.

بر�سيفرن�س تر�سل العنا�سر 
التحليلية ل�سخور املريخ 

اأر�صلت اأداة "�صوبر كام" العلمية التابعة 
"بر�صيفرن�س"  اجل������ّوال  ل���ل���روب���وت 
ل�صخور  االأوىل  التحليلية  العنا�صر 
امل���ري���خ ال�����ذي ه��ب��ط��ت امل���رك���ب���ة على 
���ص��ط��ح��ه ق��ب��ل ث���اث���ة اأ����ص���اب���ي���ع, على 
االأربعاء,  امل��ه��م��ة  م�����ص��وؤول��و  اأع��ل��ن  م��ا 
موؤكدين اأن الكامرا الفائقة التطور 
"يف �صحة جيدة جداً". وكانت االأداة 
وتهدف  ال��ف��رن�����ص��ي��ون  �صممها  ال��ت��ي 
الركيب  ع��ن  م��ع��ط��ي��ات  ت��وف��ر  اإىل 
الكوكب  ل�صطح  وامل��ع��دين  الكيميائي 
�صابقة  اآث���ار ح��ي��اة  االأح��م��ر بحًثا ع��ن 
عليه, اأر�صلت بياناتها االأوىل يف اليوم 
التايل لهبوط العربة اجلوالة يف 18 
اأح��د م�صممي  وق��ال  �صباط/فرباير. 
يف  ال��ع��ل��م��ي  امل�������ص���وؤول  كام"  "�صوبر 
وعلم  الفلكية  الفيزياء  بحوث  معهد 
خال  م��وري�����س  �صيلف�صر  ال��ك��واك��ب 
"يوتيوب" اإن  ع��رب  ���ص��ح��ايف  م��وؤمت��ر 
هذه النتائج االأوىل ت�صّكل دليًا على 

اأن االأداة "يف �صحة جيدة جداً".
وتولت العاملة يف البعثة ناومي مردوخ 
ت�صغيل "اأ�صوات ت�صجل للمرة االأوىل 
على �صطح املريخ بوا�صطة اآلة" بعدما 
ت�صجيل  اأول  كانت وكالة "نا�صا" بثت 
ل��ري��اح امل��ري��خ ب��ع��د وق���ت ق�����ص��ر من 
الت�صجيل  يف  و�ُصمع  امل��رك��ب��ة.  هبوط 
اجل��دي��د ���ص��وت ت��اأث��ر ارت��ط��ام اأ�صعة 
الليزر التي اأطلقتها "�صوبر كام" على 
�صوت  كاأنه  وب��دا  لفح�صه,  ال�صخرة 
االإ�صعاع  اأن  �صيلف�صر  واأو���ص��ح  نقر. 
الثاين  ال��ي��وم  يف  اأط��ل��ق  ال���ذي  االأول 
ت�صمى  ���ص��خ��رة  ع��ل��ى  للمهمة,  ع�����ص��ر 
العنا�صر  اأب���رز  م��ن  اأن  اأظ��ه��ر  "ماز", 
والبوتا�صيوم  ال�صيليكون  لها  املكونة 

واالأملنيوم.

رغوة احلالقة 
لتنظيف بقع ال�سجاد؟

ت��ن��ظ��ي��ف �صهرة  ���ص��ارك��ت خ��ب��رة 
ب��ع�����س احل���ي���ل ال����ص���ت���خ���دام رغ���وة 
التنظيف  ع��م��ل��ي��ات  يف  احل���اق���ة 

واإزالة البقع يف املنزل.
اأك��ر من  لين�صي كرومبي  ومتلك 
اإن�صتغرام,  على  متابع   224000
للتنظيف  ن�����ص��ائ��ح��ه��ا  وت�������ص���ارك 
بانتظام مع متابعيها. ويف من�صور 
حديث على ح�صابها, ن�صرت لين�صي 
ب���ع�������س احل����ي����ل ال����ت����ي مي���ك���ن من 
احلاقة  رغ��وة  ا�صتخدام  خالها 

لعمليات التنظيف.
وقالت لين�صي يف من�صورها "رغوة 
للحاقة,  ف��ق��ط  لي�صت  احل��اق��ة 
���ا م��ن��ظ��ف رائ�����ع وغر  اإن���ه���ا اأي�������صً
ب���رباع���ة يف جميع  ي��ع��م��ل  م��ك��ل��ف 
اكت�صفت الأول  اأنحاء منزلك. لقد 
عندما  الرائعة  ا�صتخداماته  م��رة 
اخل��ط��اأ ع�صا  ع��ن ط��ري��ق  اأ�صقطت 
املا�صكارا على �صجادة جديدة, وكان 
وقعت  منتج  اأول  احل��اق��ة  ك���رمي 

يدي عليه".
ا�صتخدمت  اأنها  لين�صي  واأو�صحت 
ق���ط���ع���ة ق���م���ا����س م���ب���ل���ل���ة ب���رغ���وة 
احل���اق���ة, وح�����ص��ل��ت ع��ل��ى نتيجة 
ال�صجادة  ع����ادت  ح��ي��ث  م��ده�����ص��ة, 

جديدة كما كانت.
للمعجبني  ل��ي��ن�����ص��ي  ���ص��رح��ت  ك��م��ا 
كيفية تنظيف حو�س من الفوالذ 
امل���ق���اوم ل��ل�����ص��داأ ب��ا���ص��ت��خ��دام رغوة 
احل��اق��ة, ح��ي��ث و���ص��ع��ت نقطتني 
من الرغوة يف احلو�س وا�صتخدمت 
احلو�س  لتنظيف  ق��م��ا���س  قطعة 
وم�������ص���ح���ه, ث����م ���ص��ط��ف��ت ال���رغ���وة 

لتح�صل على حو�س المع.

باملكياج .. هكذا حت�سلني على �سفاه الفتة
للح�صول على �صفاه غليظة مفعمة باالإثارة, 
بو�صع  "هاوت.دي"  اجل��م��ال  ب��واب��ة  تن�صح 
م�صتح�صر تفتيح المع يف "قو�س احلب", اأي 
حيث  العلوية,  ال�صفاه  يف  املوجود  التجويف 
ال�صوء  ال��ام��ع  التفتيح  م�صتح�صر  يعك�س 
اأكرب  ال�صاقط على ال�صفاه, ما يجعلها تبدو 

حجما؛ كونها ت�صبح يف بوؤرة االأ�صواء.
اأو�صحت  احليلة,  ه��ذه  تطبيق  كيفية  وع��ن 
بحجم  كمية  و�صع  يتم  اأن��ه  االأملانية  البوابة 
راأ�س الدبو�س من م�صتح�صر تفتيح المع على 

حافة ال�صفاه وتوزيعها باجتاه املنت�صف.
الب�صرة  ذات  امل��راأة  "هاوت.دي" اأن  واأ�صافت 
الفاحتة ينا�صبها م�صتح�صر تفتيح مييل اإىل 
اللون الف�صي, اأما املراأة ذات الب�صرة الداكنة 

فينا�صبها م�صتح�صر تفتيح مائل للذهبي.
ولتاأكيد طابع االأنوثة, يتم و�صع كمية قليلة 
من م�صتح�صر التفتيح الامع على اخلطوط 
املحددة ملعامل قو�س احلب, وتوزيعها باأطراف 

االأ�صابع باجتاه اجلانبني.

بعد مرور 29 عاما.. ي�ستعيد هدية والده املفقودة 
ا�صتعادة  متكن رج��ل م��ن والي��ة كنتاكي االأم��رك��ي��ة, م��ن 
ب��ع��دم��ا ع��ر عليه �صخ�س,  29 ع��ام��ا,  خ���امت ف��ق��ده ق��ب��ل 
واأعاده اإليه مب�صاعدة مواقع التوا�صل االجتماعي. وعر 
ريك�س مورمان من مقاطعة بريكريدج على خامت تخرج 
خا�س مبدر�صة بوليت الثانوية املركزية لعام 1987 على 
ج��ان��ب ط��ري��ق, منذ م��ا ي��ق��رب م��ن ث��اث��ة ع��ق��ود, عندما 
ا�صم  م��ن نق�س  ال��رغ��م  وع��ل��ى  ال��ن��اري��ة.  دراج��ت��ه  تعطلت 
من  ريك�س  يتمكن  مل  اخل���امت,  على  �صميث  يل  غ���وردون 
اآي" لاأنباء.  بي  "يو  وكالة  ذكرت  اإيجاد مالكه, ح�صبما 
والبحث  لويزفيل  يف  باملدر�صة  االت�صال  ريك�س  وح���اول 
عن غوردون يف دليل الهاتف, لكنه مل يتمكن من العثور 
درج  ل�صنوات حمفوظا يف  ظ��ّل  ال��ذي  اخل��امت  على مالك 
"في�صبوك"  اإىل  باالن�صمام  ريك�س  فكر  وموؤخرا  خا�س. 
لا�صتعانة به للبحث عن غ��وردون, حيث جنحت خطته 
الرجان.  النهاية وتو�صل ل�صاحب اخلامت, وتوا�صل  يف 
ك��ان هدية  ا�صتعاد اخل��امت, فاإنه  ال��ذي  وبح�صب غ��وردون 

من والده, وقد اأبقى م�صاألة �صياعه يف عام 1992 �صرا.

ماأ�ساة.. عا�ست 40 عاما قبل اأن تعرف حقيقتها
بث التلفزيون ال�صويدي تقريرا �صادما عن امراأة من ت�صيلي 
تبلغ من العمر 40 عاما, تبنتها عائلة �صويدية بعيد والدتها 
وانقطعت عن اأهلها, لتكت�صف الحقا املاأ�صاة االإن�صانية التي 
1979, حينما رغبت  بداأت عام  الق�صة  بداأت عند والدتها. 
امراأة �صويدية تدعى اإيوا, يف تبني طفل, وقدمت طلبا لدى 
حديثة  طفلة  بوجود  اأبلغتها  التي  التبني,  وك��االت  اإح��دى 
الوالدة من ت�صيلي قام والداها بالتخلي عنها, لتذهب املراأة 
�صميت  التي  الر�صيعة  وت�صتلم  �صتوكهومل,  يف  مطار  اإىل 
التبني  وكالة  الوقت.  ذل��ك  منذ  تربيتها  تتوىل  ثم  جيني, 
اأبلغت ال�صيدة اأن والدي الطفلة ال يريدا معرفة اأي �صيء عن 
ابنتهما, وال يريدا اأن اأن يتوا�صل معهما اأحد على االإطاق, 
وبالتايل حينما كربت الفتاة عرفت من والديها ال�صويديني 
اأن  ي��رغ��ب��ان  ال  ت�صيلي  يف  االأ���ص��ل��ي��ني  وال��دي��ه��ا  اأن  بالتبني, 
يتوا�صا معها, ومل حتاول بالتايل التعرف عليهما, ون�صاأت 
وترعرعت وهي حانقة متاما عليهما. وبعد 40 عاما, قررت 
جيني اأن تتوا�صل مع اأهلها رغم ما تعرفه عنهم, وبالفعل 
و�صلت للعنوان, وات�صلت بهم, لتتفجر املفاجاأة حينها, وهي 

اأنها فتاة خمطوفة من اأهلها, ولي�صت متبناة.

كلب يرعى اأرانب �سغرية فقدت والدتها
فقدت  بعدما  ال�صغرة  االأران���ب  من  جمموعة  كلب  حمى   
م��ت��واج��داً يف  ك��ان  بينما  االأران���ب  الكلب  واكت�صف  وال��دت��ه��ا, 
احلقل املجاور للمزرعة التي يقيم فيها, حيث كانت هناك 
جمموعة ح��ي��وان��ات اأخ���رى وط��ي��ور ج��ارح��ة حت��وم يف املكان 
حتاول افرا�صها. وظهر الكلب العطوف وا�صمه "اأوتي�س" يف 
"جلعلها  حديثاً  املولودة  االأران��ب  يلعق  وهو  م�صور  مقطع 
اليغل,  جينا  �صاحبته  ق��ال��ت  م��ا  بح�صب  باالأمان",  ت�صعر 
ل�صحيفة "ديلي �صتار". واأ�صافت اليغل اأن الكلب "اأوتي�س" 
ي�صعر "بالفخر" لعمله البطويل, بعدما اكت�صف هذا الكلب 
البالغ من العمر �صتة اأعوام, خال نزهته اليومية, االأرانب 
ال�صغرة التي خرجت من ع�صها وكانت عر�صة للحيوانات 
املفر�صة, فالتقطهم بلطف واحداً تلو االآخر, ثم وجد مكاناً 

لي�صعهم فيه, وبداأ يف لعقهم لُي�صعرهم باالأمان"

حتالف االأوبئة يحذر من جائحة مقبلة اأ�سواأ فتكا من كورونا
اإن ث����ورة يف  مل��ك��اف��ح��ة االأوب���ئ���ة  ق���ال حت��ال��ف دويل 
لقاح  تطوير  على  العلماء  ���ص��اع��دت  التكنولوجيا 
اأق��ل من عام يجب  للوقاية من كوفيد19- خال 
من  للوقاية  لقاح  اإن��ت��اج  ليت�صنى  وترتها  ت�صريع 
اأن  ي��وم, حم��ذار من  اأي جائحة مقبلة خ��ال مئة 
اجلائحة املقبلة التي قد تظهر رمبا تكون اأ�صواأ من 

كوفيد19-.
اأث��ن��اء اإط���اق حتالف اب��ت��ك��ارات التاأهب  ج��اء ذل��ك 
للمانحني  دع�����وة  )�������ص������ي.اإي.ب������ي.اآي(  ل���اأوب���ئ���ة 
خم�س  م��دى  على  ا�صراتيجية  ل��دع��م  ال��دول��ي��ني 
�صنوات تتكلف 3.5 مليار دوالر ملواجهة خماطر اأي 

جائحة يف امل�صتقبل.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ه��ات�����ص��ي��ت,  ري��ت�����ص��ارد  وق�����ال 
للتحالف, يف فاعلية ُعقدت عرب االإنرنت اإنه على 
الرغم من اأن كوفيد19- ح�صد اأرواح 2.5 مليون 
تقريبا حتى االآن "فقد ال يحالفنا احلظ اإىل هذا 

احلد يف املرة املقبلة".
جائحة  اأول  لي�صت  كوفيد19-  "جائحة  واأ���ص��اف 
يف القرن احلادي والع�صرين, واإذا مل نتحرك االآن 

لي�س  االأخ���رة.  تكون  ل��ن  اأن��ه��ا  نثق يف  اأن  فيمكننا 
هناك اأي �صيء على االإطاق مينع الفرو�س املقبل 

الذي قد يظهر من اأن يكون اأ�صد فتكا بكثر".
وقال اإنه يجب على احلكومات واملنظمات ال�صحية 
ا�صتثمارات  ال�����ص��رك��اء ���ص��خ  ال��ع��امل��ي��ة وغ��ره��م م��ن 
وانتهاز  ال��ع��امل��ي  ال�����ص��ح��ي  االأم����ن  يف  االآن  ح��ي��وي��ة 
كوفيد- حفزها  التي  اللقاحات  علم  يف  "الثورة 

."19
ميكننا  ي���وم  ك��ل  نخت�صر  اأن  "يجب  ق��ول��ه  وت��اب��ع 

اخت�صاره من كل خطوة من العملية".
وذكر التحالف اأنه من اأجل تقلي�س مدة تطوير لقاح 
االأدوية  الباحثون و�صركات  �صيحتاج  100 يوم  اإىل 
اإىل ا�صتغال اإمكانات ما ت�صمى بتكنولوجيا برامج 
ا�صتخدمتها  التي  تلك  مثل  ال�صريعة  اال�صتجابة 

فايزر-بايونتك ومودرنا يف تطوير اللقاحات.
ال���ع���م���ل م����ع اجلهات  اأي�������ص���ا  و���ص��ي��ت��ط��ل��ب االأم�������ر 
الازمة  لتب�صيط اال�صراطات  العاملية  التنظيمية 
الإتاحة  الت�صنيع  من�صاآت  ورب��ط  اللقاحات,  الإق��رار 

االنتاج ال�صريع للقاحات.

ال�سجرة التي جنت من ت�سونامي 2011 والتي كانت يوًما ما رمًزا الإعادة االإعمار لكنها ماتت الحًقا.. عند �سروق 
ال�سم�س يف ريكوزنتاكاتا مبحافظة اإيواتي, يف الذكرى العا�سرة لزلزال قوته 9.0 درجة ت�سبب يف حدوث ت�سونامي 

وكارثة نووية اأ�سفرت عن مقتل اأكرث من 18000 �سخ�س. ا ف ب 

دميي روز: �سدمتني غرية 
كيم كاردا�سيان مني

بعد اأن نالت اإعجاب وقبول عدد كبر من رواد مواقع التوا�صل االجتماعي 
اأن  اإىل  روز ,  الربيطانية  دميي  االأزي���اء  اأ���ص��ارت عار�صة  االأخ���رة,  الفرة  يف 
املحاربة  ومنها  عليها يف مراحل عديدة من حياتها,  فر�صت  كثرة  عقبات 
غرة  مثًا  "�صدمتني  وقالت:  معروفات,  جنمات  قبل  من  واجهتها  التي 
جنمة بحجم  كيم كاردا�صيان , التي رمبا وجدت اأنني اأ�صغر منها �صناً واأكر 
خال  من  وج��ودي  حتجيم  اإىل  �صعت  اأنها  كيف  وا�صتغربت  للجدل,  اإث���ارة 
و�صاطاتها وخمططتها الغريبة". واأ�صافت روز اأنها مل تخ�صر �صيئاً, بالرغم 
من ال�صعوبات واملحاربات التي واجهتها, وقالت: "تقدمت اىل االأمام وفزت 
مع  اأت�صرف  كيف  خالها  من  اأدرك  اأ�صبحت  التي  االيجابيات  من  بكثر 

اال�صواء, بعك�س ما كان يح�صل معي يف املا�صي".


