
ماكرون: �سننظر يف عدة تدابري الحتواء الفريو�س 

بوتن يحدد موعدًا و�شيكًا لبلوغ مناعة القطيع ورفع قيود كورونا

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

   

االإمارات تفتح اأبوابها للعامل 
حتديثات غري م�شبوقة يف 
خيارات الإقامة و الزيارة 

•• اأبوظبي-وام

وت�أ�شريات  الإق����م���ة  خ��ي���رات  تو�شيع  و  حت��دي��ث  الإم������رات  وا���ش��ل��ت 
جديدة  اأن��واع  ا�شتحداث  عرب  امل��شية  الفرتة  خ��ال  اإليه�  الدخول 
خ��ي���رات متعددة  اإت���ح��ة  �ش�أنه�  م��ن  ال��ت��ي  ال��ت���أ���ش��ريات  م��ن  ومبتكرة 

ومتوافقة مع احتي�ج�ت العديد من ال�شرائح املختلفة.
تبدو تلك التحديث�ت من�شجمة مع تقدم الإم�رات يف ملف التن�ف�شية 
ا�شتقط�ب  جم�����ل  يف  ج���دي���دة  ط��ف��رة  ت�����ش��ك��ل  اأن  وي��ت��وق��ع  ال��ع���مل��ي��ة 
اإىل ج�نب  امل�شتثمرين ورواد الأعم�ل و العقول والكف�ءات العلمية، 

تعزيز مك�نته� كوجهة �شي�حية ع�ملية.
واعتمدت الإم�رات منذ بداية الع�م اجل�ري ثاثة حتديث�ت جديدة 
على ت�ش�ريح الإق�مة وت�أ�شريات الدخول للدولة متثلت يف “ت�شريح 
اإق�مة العمل الفرتا�شي” و” ت�أ�شريات ال�شي�حة متعددة الدخول” 
اأ�شرهم متى توافرت  وقرار متكني الطلبة اجل�معيني من ا�شتقدام 
ل��دي��ه��م ال���ق���درة امل���ل��ي��ة امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى ال���ش��ت��ق��دام وت��وف��ري ال�شكن 

املائم.
اأدخلته�  التي  التحديث�ت  م��ن  ق�ئمة  اإىل  اخل��ط��وات  تلك  وت�ش�ف 
الإم�رات خال ال�شنوات امل��شية ك�عتم�د ت�أ�شرية الدخول العاجية، 
اإ�ش�فة اإىل  ال�5 للمتق�عدين وفق �شروط حمددة،  واإق�مة ال�شنوات 

اعتم�د نظ�م الإق�مة الدائمة البط�قة الذهبية ملدة 10 �شنوات.
و تف�شيا ج�ء قرار جمل�س الوزراء يف ين�ير امل��شي متكني الوافدين 
لديهم  ت��واف��رت  متى  اأ�شرهم  ا�شتقدام  من  اجل�معيني  الطلبة  من 
القدرة امل�لية املرتتبة على ال�شتقدام وتوفري ال�شكن املائم و�شول 
اإىل حتقيق ال�شتقرار والدعم املعنوي، ليعزز من مك�نة الدولة على 

ال�شعيد الع�ملي كوجهة رائدة للتعليم .          )التف��شيل �س2(

ق�سف حوثي على ماأرب .. ونار امليلي�سيات تالحق النازحني

الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�شتهداف ال�شعودية بطائرتني مفخختني

امل�شوؤولة  اجل��م���ع��ة  اإىل  الأرج����ح 
ب�لفلبني  ج��ول��و  يف  ت��ف��ج��ري  ع��ن 

ع�م 2020.
واأ�ش�ف “يريدون اإظه�ر اأنهم م� 
ذلك  وي�شتغلون  زال��وا موجودين 
وجتنيد  جل��م���ع��ت��ه��م  ل���ل���رتوي���ج 

اأع�ش�ء جدد«.
قوم��س  خلي�����ل  ي�ق�����وت  وق����ل 
وزي������������ر ال���������������ش�������وؤون ال����دي����ن����ي����ة 
الإندوني�شي يف بي�������ن: “اأي���� ك�ن 
الدافع، هذا العم�������ل لي�س مربرا 

يف اأي دين«.
وو���ش��ف ج��وم���ر ج��ول��ت��وم رئي�س 
الإندوني�شي  ال��ك��ن���ئ�����س  جم��ل�����س 
وح�شي”  “ح�دث  ب�أن�������ه  الهجوم 
امل�شيحيني  احتف������ل  �ش����وء  يف 
الن��س  وح������ث  ال�������ش���ع���ف  ب�����أح����د 
والوثوق  ب���ل��ه��دوء  التحلي  على 

ب�ل�شلط�ت.
املت�شددين  هجم�ت  اأكرث  ووقعت 
دموية يف اإندوني�شي� على جزيرة 
 2002 ع������م  ال�����ش��ي���ح��ي��ة  ب������يل 
 ،202 ق��ت��ل م���ف���ج���رون  ع��ن��دم��� 

اأغلبهم �ش�ئحون اأج�نب.

القوى االأورا�سية جتاوزت مناطق نفوذها:
اجلغرافيا ال�شيا�شية للوباء: نزع الطابع الغربي عن العامل...!

•• الفجر -�سرييل بريت* فلوران بارمنتييه**

م�شى على ج�ئحة كوفيد 19- اأكرث من ع�م. ولئن اأدركت اآ�شي� اخلطر منذ 
نه�ية ع�م 2019، فقد اأعلنت اأوروب��� نف�شه� يف ح�لة طوارئ قبل اثني ع�شر 
�شهًرا، يف م�ر�س 2020. ومنذ احلجر ال�شحي ال�ش�مل الأول، انت�شرت التكهن�ت 
حول “ع�مل م� بعد”. توقع البع�س نقطة حتول ت�ريخية مواتية للمن�خ ب�شبب 
التوقف املف�جئ حلركة املرور على الطرق وانكم��س احلركة البحرية وعرقلة 
ال�شي�حة الدولية؛ وتوقع اآخرون ع�مل� يف ركود دائم. واأعلن اآخرون اأخرًيا، فرح� 
او ا�شتنك�را، �شي�دية ق�شرية تعيد احلدود.                         )التف��شيل �س13(

ا�شتمرار هذه الهجم�ت يف الآونة 
خطريا،  ت�شعيدا  يعد  الأخ����رية 
ع��ل��ى �شعي هذه  ودل��ي��ا ج��دي��دا 
ت��ق��وي�����س الأم���ن  اإىل  امل��ل��ي�����ش��ي���ت 

وال�شتقرار يف املنطقة.
وج����ددت ال�����وزارة ت�����ش���م��ن دولة 
اململكة  م���ع  ال���ك����م���ل  الإم����������رات 
الإره�بية،  ال��ه��ج��م���ت  ه���ذه  اإزاء 
وال���وق���وف م��ع��ه��� يف ���ش��ف واحد 
اأمنه�  ي���ط����ل  ت��ه��دي��د  ك���ل  ���ش��د 
ك��ل م�  وا���ش��ت��ق��راره���، ودعمه� يف 
تتخذه من اإجراءات حلفظ اأمنه� 
واملقيمني  م��واط��ن��ي��ه���  و���ش��ام��ة 

على اأرا�شيه�.
واأك����د ال��ب��ي���ن اأن اأم���ن الإم�����رات 
اململكة  واأم����ن  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
يتجزاأ  ل  كل  ال�شعودية  العربية 
يواجه  خطر  اأو  تهديد  اأي  واأن 
تهديدا  ال��دول��ة  تعتربه  اململكة 
وال�شتقرار  الأم�������ن  مل��ن��ظ��وم��ة 

فيه�.
الن�زحني  خ���وف  وي�����ش��ت��م��ر  ه���ذا 
وقع  على  اأ�ش�بيع  منذ  م����أرب  يف 
هجم�ت ميلي�شي�ت احلوثي. ويف 
الهجم�ت،  ت��ل��ك  ف�����ش��ول  ج��دي��د 
حم�ليةللعربية  م�����ش���در  اأف�����دت 
اأم�س  ا�شتهدفت  امليلي�شي�ت  ب���أن 

حمدثة  وامليل،  وتوا�شل،  اخلري، 
ح�لة من الهلع واخل��وف م� دفع 
مبئ�ت الأ�شخ��س اإىل النزوح من 
امل��خ��ي��م���ت ب���جت���ه ق��ل��ب امل��دي��ن��ة.

مع�رك عنيفة
ب�لتزامن  التطورات  ه��ذه  ج���ءت 
ا�شتعلت  ع���ن���ي���ف���ة  م�����ع������رك  م�����ع 

واملدفعية  ب���ل�����ش��واري��خ  الأح������د 
الثقيلة خميم�ت الن�زحني �شم�ل 
اإ�ش�بة  اإىل  اأدى  م����  امل��ح���ف��ظ��ة 
ع��دد م��ن الن�ش�ء والأط��ف���ل، كم� 
الأ���ش��ر على  الق�شف مئ�ت  اأج��رب 
الهرب  كم� اأكدت املعلوم�ت اأي�ش�ً 
�شقوط عدة قذائف يف خميم�ت، 

جبهتي  يف  ال�شب�ح  ���ش���ع���ت  منذ 
ال���ك�������ش����رة وامل�������ش���ج���ح ب����ني ق����وات 
وميلي�شي�ت  ال���وط���ن���ي  اجل��ي�����س 
اجلي�س  ����ش���ّد  ح���ي���ث  احل�����وث�����ي، 
للميلي�شي�ت  ج���دي���دة  ه��ج��م���ت 
مق�تات  م����ن  ج������وي  ب����إ����ش���ن����د 

حت�لف دعم ال�شرعية.

بوتن خال حديثه عن و�شع كورون� يف باده )ا ف ب(

م�كرون يف ح��وار اأج��ري اجلمعة 
�شحيفة  الأح������������د  ون���������ش����رت����ه 
ل��وج��ورن���ل دو دمي��ون�����س اإن���ه مل 
يتقرر �شيء حول ت�شديد القيود 
اإقراره  رغ��م  كورون�  تف�شي  لكبح 

اأن الو�شع الوب�ئي حرج.
لت�شديد  ال���دع���وات  ت��زاي��د  ح���ول 
التلقيح،  حملة  وت�شريع  القيود 
اأ����ش����ف م����ك���رون اأن�����ه يف الأي������م 
فع�لية  يف  ���ش��ن��ن��ظ��ر  ال����ق�����دم����ة، 
و�شنتخذ  الح������ت������واء  ت�����داب�����ري 

الإجراءات ال�شرورية.
من جهة اأخرى، اأعلن اأربعون من 
يف  الكبرية  امل�شت�شفي�ت  مديري 
لحتم�ل  يتجّهزون  اأنهم  ب�ري�س 
ال���ش��ط��رار اإىل ف��رز امل��ر���ش��ى يف 
ال��ق���دم��ني يف ح�ل  الأ���ش��ب��وع��ني 

ا�شتمر تردي الو�شع.
اآلية  اأ���ش��رتال��ي��� الأح����د  واأوق���ف���ت 
اأن�ش�أته�  لدعم الرواتب ك�نت قد 
قبل ع�م مل�ش�عدة املوظفني خال 
الأزم���������ة ال�������ش���ح���ّي���ة، واع���ت���ربت 
احلكومي  ال���ق���رار  اأن  ال��ن��ق���ب���ت 
وح�شّي يف حني اأقرت وزارة امل�لية 
ي�شل  م����  ي��ح��ي��ل  اأن  اأن�����ه مي��ك��ن 
على  ���ش��خ�����س  األ������ف   150 اإىل 

البط�لة.

•• عوا�سم-وكاالت

ت�����وق�����ع ال����رئ����ي���������س ال�����رو������ش�����ي، 
ف��ادمي��ري ب��وت��ن، اأم�����س الأح���د، 
مرحلة  اإىل  رو����ش���ي����  ت�����ش��ل  اأن 
م��� يعرف  اأو  اجل��م���ع��ي��ة  امل��ن���ع��ة 
م���ن فريو�س  ال��ق��ط��ي��ع  ب�����م��ن���ع��ة 
نه�ية  بحلول  امل�شتجد،  ك��ورون��� 
وك�لة  2021.وبح�شب  �شيف 
بوتن  ف���إن  الرو�شية،  اإنرتف�ك�س 
ربط بلوغ هذه املرحلة من املن�عة 
الوق�ئية  القيود  برفع  اجلم�عية 

التي جرى فر�شه�.
واأ�ش�ف بوتن، الذي تلقى لق�ح� 
امل��ر���س هذا  م��ن  للوق�ية  رو���ش��ي��� 
اجل�نبي  الأث�������ر  اأن  الأ�����ش����ب����وع، 
اأمل�  ك����ن  ب��ه  ال���ذي �شعر  ال��وح��ي��د 
ال�شب�ح  يف  ع�����ش��ات��ه  يف  خفيف� 
الت�يل لتلقي اللق�ح و�شعورا بعدم 

الرتي�ح يف مو�شع احلقن.
وي��وم الأح��د، ق���ل الفريق املكلف 
ب���إدارة اأزم��ة كورون� يف رو�شي�، اإن 
وف�ة  ح�لة   336 �شجلت  الباد 
خال   19 ك���وف���ي���د  ج������راء  م����ن 
والع�شرين  الأرب��������ع  ال�������ش����ع����ت 
ح�شيلة  امل����������ش����ي����ة.وارت����ف����ع����ت 
ال��وف��ي���ت الن�جمة ع��ن ال��وب���ء يف 

�شبوتنيك يف، وك�ن الرئي�س بوتن 
ق���د ق����ل يف ال�����ش��ي��ف امل������ش��ي اإن 

ابنته اأخذت التطعيم.
وقتئذ،  ال��رو���ش��ي،  اللق�ح  وق��وب��ل 
ومراع�ته  �شامته  يف  بت�شكيك 
لل�شروط العلمية، وعدم ا�شتيف�ء 

األف�،   97 م��ن  اأزي����د  اإىل  ال��ب��اد 
فيم� مت الإعان عن اأكرث من 9 
اإ�ش�بة جديدة ب�لوب�ء، يوم  اآلف 
اأول دولة يف  الأحد.وك�نت رو�شي� 
�شد  ج���ه��زا  لق�ح�  تعلن  ال��ع���مل 
ف��ريو���س ك��ورون��� امل�����ش��ت��ج��د، وهو 

ال��ت��ج���ب ال�����ش��ري��ري��ة، ل��ك��ن دول 
غ��رب��ي��ة م���ت���زاي���دة ����ش����رت تبدي 
اه��ت��م���م��ه��� ب�������ش���راء ال���ل���ق����ح من 
رو����ش���ي���� ح��ت��ى مت�����ش��ي ق���دم���� يف 

حمات التطعيم.
اإمي�نويل  الفرن�شي  الرئي�س  ق�ل 

•• جاكارتا-وكاالت

مفجرين  اإن  م�������ش���وؤول���ون  ق�����ل 
ه�جم�  انتح�ري�ن  ب�أنهم�  ُي�شتبه 
مدينة  يف  ك���ث��ول��ي��ك��ي��ة  ك��ن��ي�����ش��ة 
الأحد،  الإن��دون��ي�����ش��ي��ة،  م���ك������ش���ر 
اأي�م  اأول  يف  �شخ�ش�   14 ف�أ�ش�ب� 

اأ�شبوع عيد القي�مة.
من  جم�عة  اأن  ال�شرطة  وذك���رت 
اإنه�ء  و���ش��ك  على  ك���ن��ت  امل�شلني 
القدا�س داخل الكني�شة التي تقع 
عندم�  �شولوي�شي  ج��زي��رة  على 
ف��ج��ر امل���ه����ج���م����ن ع���ب���وة واح����دة 
وامل�شتبه  اخل����رج.  يف  الأق���ل  على 
بهم� هم� القتيان الوحيدان يف 

التفجري.
وق�ل الرئي�س الإندوني�شي جوكو 
ويدودو يف ت�شجيل عرب الإنرتنت 
هذا  ب�شدة  “اأدين  الهجوم  عقب 
ال��ع��م��ل الإره�����ب����ي واأم������رت ق�ئد 
ال�شرطة ب�إجراء حتقيق �ش�مل يف 
اجلن�ة  له�  ينتمي  التي  ال�شبك�ت 

واجتث�ثه� من جذوره�«.
وح���ث ال��رئ��ي�����س امل��واط��ن��ني على 

 •• القاهرة-وكاالت
لإع����دة  ج��دي��دة  ف�شلت حم���ول��ة 
 Ever احل���وي���ت  �شفينة  ت��ع��ومي 
Given ومن ثم اإع���دة فتح قن�ة 
ال�����ش��وي�����س ل��ي��ل��ة ال�����ش��ب��ت الأح����د، 
ي�ش�هم  اأن  املتوقع  ك�ن من  حيث 
اك��ت��م���ل ال��ق��م��ر وامل����د ال���ع����يل يف 
اأف�����دت  ح�شبم�  ال��ع��م��ل��ي��ة،  جن����ح 
تعمل  التي  ال�شرك�ت  واح��دة من 

بهذا املجرى املاحي امل�شري.
وع������رب ح�������ش����ب���ه���� ع���ل���ى ت���وي���رت، 
 Leth Agencies �شركة  ذك��رت 
لوجي�شتية  خ��دم���ت  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
خمتلفة  وم�������ش����ئ���ق  ق����ن����وات  يف 
مل  امل��د  ل��اأ���ش��ف،  الع�ل����م،  ح��ول 
 Ever Given ي�ش�عد يف تعوي�����م

الليلة.
هيئة  اأن  ال�شركة  نف�س  واأ�ش�فت 
���ش��ت��ع��ود ملح�ولة  ال�����ش��وي�����س  ق��ن���ة 
اليوم  ن���ق��ل��ة احل�����وي�����ت  ت��ع��ومي 
�شحب  اآلت  مب�����ش���ع��دة  الأح������د 
املتكد�شة  ال�����ش��ف��ن  ع���دد  وق�����درت 
ب�شبب توقف احلركة املاحية يف 

املجرى، ب�326.
عملية  يف  امل�ش�ركني  بع�س  وك���ن 
اأم�س  ثقتهم  اأب����دوا  ق��د  الإن���ق����ذ 

امل��شية  الليلة  ب���أن  ال�شبت  الأول 
وقت جيد لتحريك ال�شفينة التي 
ترفع العلم البنمي واجل�نحة يف 

القن�ة منذ يوم الثاث�ء.
اإىل ذلك، ارتفعت ح�شيلة القتلى 
فجر  �شكني  مبنى  ان��ه��ي���ر  ج���راء 
�شرق  ال�������ش���ام  ح����ي  يف  ال�����ش��ب��ت 
 25 اإىل  امل�������ش���ري���ة  ال���ع��������ش���م���ة 
�شحيفة  ن�شرت  م�  وفق  �شخ�ش�، 

الأهرام الر�شمية الأحد.
موقعه�  على  ال�شحيفة  واأوردت 
اأن قوات احلم�ية املدنية ب�لق�هرة 
مت��ك��ن��ت م���ن ان��ت�����ش���ل م��زي��د من 

اإن  ب�����ل����ه����دوء وق���������ل  ال���ت���ح���ل���ي 
مبقدور اجلميع مم�ر�شة العب�دة 
نقلت  م���  وف���ق  خوف”،  “دون 

“رويرتز«.
تولك  ويلهيمو�س  الق�س  وق���ل 
ل��و���ش���ئ��ل اإع����ام اإن��دون��ي�����ش��ي��ة اإن 
مه�جم  ب����أن���ه  ُي�����ش��ت��ب��ه  ���ش��خ�����ش��� 
ح���ول دخ��ول الكني�شة على منت 

دراج�����ة ن����ري���ة ل��ك��ن اأح�����د اأف�����راد 
الأمن منعه.

اأمنية  ك���م��ريا  لقط�ت  واأظ��ه��رت 
ت�����ش��ب��ب يف لهب  ان���ف���ج����ر  وق�����وع 

ودخ�ن وحط�م.
الرئي�س  م���ب����ي  اأن�������ش���ي����د  وق������ل 
ال�ش�بق للوك�لة الوطنية ملك�فحة 
على  ينتمون  اجلن�ة  اإن  الإره����ب 

العق�ر  اأنق��س  حت��ت  م��ن  اجلثث 
ال�شوي�س  املنه�ر يف منطقة ج�شر 
 25 ل��ريت��ف��ع ع���دد ال��وف��ي���ت اإىل 
 25 اإىل  وامل�������ش����ب���ني  ���ش��خ�����ش���، 
النق�ذ  ق��وات  زال��ت  �شخ�ش�.وم� 
البحث  توا�شل  املدنية  واحلم�ية 
املبنى  ع���ن ���ش��ح���ي��� حت���ت رك������م 

املوؤلف من ت�شعة طوابق.
الق�هرة  م��دي��ن��ة  واأم����ر حم���ف��ظ 
جلنة  بت�شكيل  ال��ع���ل  عبد  خ���ل��د 
ه���ن���د����ش���ي���ة ل��ف��ح�����س ال����ع����ق�����رات 
وبي�ن  امل��ن��ه���ر  ل��ل��ع��ق���ر  امل����ج�����ورة 

مدى ت�أثره� من النهي�ر.

مواقــيت ال�صالة
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العدوان احلوثي على املدنيني يف مدينة م�أرب اليمنية

ال�شرطة الأندوني�شية حتمل بق�ي� النتح�ريني الذين نفذوا التفجري)ا ف ب(

الإ�شع�ف يوا�شل البحث عن ن�جني يف البن�ية املنكوبة)رويرتز(

ازمة دميوغرافية اوروبية ق�دمة

اإ�شابة 14 �شخ�شًا بانفجار خارج كني�شة يف اإندوني�شيا

ارتفاع ح�سيلة قتلى انهيار مبنى �سرق القاهرة اإىل 25 

ف�شل حماولة جديدة لتعومي ال�شفينة اجلانحة يف ال�شوي�س

»ال�سحة« جتري 230,734 فح�سا جديدًا خالل 24 �ساعة
اإ�شابة جديدة  2,128

 بكورونا و2,243 حالة �شفاء
اأبوظبي-وام

مت��شي� مع خطة وزارة ال�شحة ووق�ية املجتمع لتو�شيع وزي�دة نط�ق الفحو�ش�ت 
يف الدولة بهدف الكت�ش�ف املبكر وح�شر احل�لت امل�ش�بة بفريو�س كورون� امل�شتجد 
“كوفيد19-” واملخ�لطني لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة عن اإجراء 230،734 
املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ���ت  على  امل��شية   24 ال���  ال�ش�ع�ت  خ��ال  ج��دي��دا  فح�ش� 

ب��شتخدام اأف�شل واأحدث تقني�ت الفح�س الطبي.
  و�ش�هم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع نط�ق الفحو�ش�ت 
على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 2،128 ح�لة اإ�ش�بة جديدة بفريو�س كورون� 
امل�شتجد من جن�شي�ت خمتلفة، وجميعه� ح�لت م�شتقرة وتخ�شع للرع�ية ال�شحية 

الازمة، وبذلك يبلغ جمموع احل�لت امل�شجلة 455،197 ح�لة.
)التف��شيل �س2(

�ص 09

�ص 11

�ص 17

�شامل القا�شمي يفتتح م�شت�شفى 
حممد بن زايد امليداين يف ال�شارقة 

اأخبار الإمارات

ال�شودان.. احلكومة واحلركة ال�شعبية 
توافقان على “ف�شل الدين”

عربي ودويل

»الطيار« بطل»�شباق مروح للمحامل 
ال�رشاعية« يف مهرجان الظفرة البحري

الفجر الريا�شي

•• اأبوظبي-وام-عوا�سم-وكاالت

اأعربت دولة الإم�رات عن اإدانته� 
ملح�ولت  ال�شديدين  وا�شتنك�ره� 
الإره�بية  احل���وث���ي  ميلي�شي�ت 
ا�شتهداف  اإي����ران،  امل��دع��وم��ة م��ن 
امل����دن����ي����ني والأع�������ي��������ن امل���دن���ي���ة 
ومتعمدة  مم��ن��ه��ج��ة  ب��ط��ري��ق��ة 
ب�ململكة  اجل��ن��وب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ال�شقيقة،  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
مفخختني،  ط�ئرتني  خال  من 

اعرت�شتهم� قوات التح�لف.
واأك��دت دول��ة الإم����رات - يف بي�ن 
اخل����رج���ي���ة  وزارة  ع����ن  �����ش�����در 
ا�شتمرار  اأن   - ال��دويل  والتع�ون 
هذه الهجم�ت الإره�بية جلم�عة 
ال�ش�فر  حتديه�  يعك�س  احلوثي 
وا�شتخف�فه�  ال���دويل  للمجتمع 
ب��ج��م��ي��ع ال���ق���وان���ني والأع��������راف 

الدولية.
الدويل  املجتمع  ال����وزارة  وح��ث��ت 
فوري�  م���وق���ف����  ي��ت��خ��ذ  اأن  ع���ل���ى 
الأعم�ل  ه����ذه  ل��وق��ف  وح������ش��م��� 
املن�ش�آت  ت�شتهدف  التي  املتكررة 
اململكة،  واأم��ن  واملدنية  احليوية 
وا�شتقرار  ال��ط���ق��ة  واإم���������دادات 
الق��ت�����ش���د ال��ع���مل��ي��ني، م��وؤك��دة اأن 
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ق�شد تطلق حملة اأمنية �شد 
اأذرع داع�س مبخيم اأبو الهول

•• بريوت-وكاالت

ب���������������داأت ق������������وات �����ش����وري����� 
ال���دمي���وق���راط���ي���ة، الأح�����د، 
خميم  يف  اأم����ن����ي����ة  ح���م���ل���ة 
�شوري�  ���ش��رق  �شم�ل  ال��ه��ول 
داع�س،  ت��ن��ظ��ي��م  اأذرع  ���ش��د 
العتق�لت،  ع�شرات  �شملت 
ح�������ش���ب���م���� اأف������������د امل���ر����ش���د 

ال�شوري حلقوق الإن�ش�ن.
رامي  املر�شد،  مدير  وق���ل 
لوك�لة  ال����رح����م����ن،  ع���ب���د 
اأك����رث  اإن  ب����ر�����س  ف���ران�������س 
م��ن ث��اث��ني ام����راأة ورجا 
العملية  ب��دء  منذ  اعتقلوا، 
ف�����ج�����را.واأك�����د م���������ش����وؤولن 
لقوات  ت���ب��ع���ن  اإع���ام���ي����ن 
����ش���وري���� ال���دمي���وق���راط���ي���ة 
املدعومة من وا�شنطن، بدء 
عملية اأمنية �شد املت�شددين 
مع  ب�لتع�ون  املخيم،  داخ��ل 
ق������وات ال���ت���ح����ل���ف ال�����دويل 
ال��������ذي ت�����ق�����وده ال�����ولي������ت 

املتحدة.
اإىل  ك��ردي��ة  م�ش�در  وت�شري 
حترير  ع��م��ل��ي��ة  جن������ح  اأن 
ال�شوري  ال�����ش��م���ل  م��ن���ط��ق 
ع�شكري�  داع�س  تنظيم  من 
التنظيم  اخ��ت��ف���ء  ي��ع��ن��ي  ل 

مت�م�.

هناك حاجة اإىل التوابيت اأكرث من املهود:
اأوروبا: انهيار دميوغرايف يلوح يف الأفق...!

•• الفجر -جوليان دميون – ترجمة خرية ال�سيباين

ال��دمي��وغ��رايف. ومنذ عدة  ب�ش�أن و�شعه  الأوروب���ي قلًق�  ك���ن الحت���د  لط�مل� 
هذا  ح��ول  والن�شر  والتحليل  ب�لإح�ش�ء  الحت���دي��ة  املوؤ�ش�ش�ت  تقوم  عقود، 

املو�شوع. وتبعث اآف�ق نق�س ال�شك�ن وال�شت�ء الدميوغرايف على القلق.
عندم� يتعلق الأمر ب�لتغرّيات يف حجم �شك�ن بلد م�، هن�ك مكون�ن رئي�شي�ن: 
اإجن�ب الأطف�ل، واللجوء اإىل الهجرة. التوازن الطبيعي يح�شب الزي�دة اأو 
العجز يف املواليد على الوفي�ت. و�ش�يف الهجرة يح�شب الزي�دة اأو العجز يف 

عدد امله�جرين على عدد امله�جرين.         )التف��شيل �س10(

الغرب... يخفق على كل امل�شتوي�ت
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اأخبـار الإمـارات
�ساعمة  24 خالل  جديدًا  فح�سا  )ال�سحة( جتري 230,734 

بكورونا و2,243 حالة �شفاء جديدة  اإ�شابة   2,128
•• اأبوظبي-وام

مت��شي� مع خطة وزارة ال�شحة ووق�ية املجتمع لتو�شيع وزي���دة نط�ق 
الفحو�ش�ت يف الدولة بهدف الكت�ش�ف املبكر وح�شر احل�لت امل�ش�بة 
 .. وعزلهم  لهم  "كوفيد19-" واملخ�لطني  امل�شتجد  كورون�  بفريو�س 
ال�ش�ع�ت  230،734 فح�ش� جديدا خال  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 امل��شية على فئ�ت خمتلفة يف املجتمع ب��شتخدام اأف�شل واأحدث 

تقني�ت الفح�س الطبي.

نط�ق  وتو�شيع  الدولة  والفح�س يف  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف    و�ش�هم 
اإ�ش�بة  2،128 ح�لة  الفحو�ش�ت على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 
وجميعه�  خمتلفة،  جن�شي�ت  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون���  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��ازم��ة،  ال�شحية  للرع�ية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح����لت 

جمموع احل�لت امل�شجلة 455،197 ح�لة.
4 ح����لت م�ش�بة وذل���ك م��ن تداعي�ت  ال����وزارة ع��ن وف����ة  اأع��ل��ن��ت    كم� 
الإ�ش�بة بفريو�س كورون� امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفي�ت يف الدولة 

ح�لة.  1،481

تع�زيه�  وخ�ل�س  اأ�شفه�  ع��ن  املجتمع  ووق���ي��ة  ال�شحة  وزارة    واأعربت 
وموا�ش�ته� لذوي املتوفني، ومتني�ته� ب�ل�شف�ء الع�جل جلميع امل�ش�بني، 
مهيبة ب�أفراد املجتمع التع�ون مع اجله�ت ال�شحية والتقيد ب�لتعليم�ت 

واللتزام ب�لتب�عد الجتم�عي �شم�ن�ً ل�شحة و�شامة اجلميع.
2،243 ح�لة جديدة مل�ش�بني بفريو�س  اأعلنت ال��وزارة عن �شف�ء    كم� 
كورون� امل�شتجد "كوفيد19-" وتع�فيهم الت�م من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيهم الرع�ية ال�شحية الازمة منذ دخولهم امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

ح�لت. جمموع ح�لت ال�شف�ء 438،706 

»ال�شحة« تعلن تقدمي 122,069 جرعة 
من لقاح كوفيد19- خالل 24 �شاعة

•• اأبوظبي-وام

122،069 جرعة من  اأعلنت وزارة ال�شحة و وق�ية املجتمع عن تقدمي 
يبلغ جمموع  وبذلك  امل��شية   24 ال�  ال�ش�ع�ت  "كوفيد19-" خال  لق�ح 
اجلرع�ت التي مت تقدميه� حتى ام�س 8،081،751 جرعة ومعدل توزيع 

اللق�ح 81.71 جرعة لكل 100 �شخ�س.
اإىل  و�شعي�  لق�ح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ي�أتي ذلك مت��شي� مع خطة 
الو�شول اإىل املن�عة املكت�شبة الن�جتة عن التطعيم والتي �شت�ش�عد يف تقليل 

اأعداد احل�لت وال�شيطرة على فريو�س كوفيد19-.

االإمارات تفتح اأبوابها للعامل  

حتديثات غري م�شبوقة يف خيارات الإقامة و الزيارة 

 1630 فح�شا اإ�شعاعيا للمياه والأغذية والعينات البيئية وال�شناعية يف اأبوظبي خالل 2020

دبي ت�شتعر�س جتربتها يف توفري لقاحات كورونا اأمام اجتماع عمد �شبكة املدن الأربعني القيادية

•• اأبوظبي-وام

وا�شلت الإم�رات حتديث و تو�شيع خي�رات الإق�مة وت�أ�شريات الدخول اإليه� 
خال الفرتة امل��شية عرب ا�شتحداث اأنواع جديدة ومبتكرة من الت�أ�شريات 
التي من �ش�أنه� اإت�حة خي�رات متعددة ومتوافقة مع احتي�ج�ت العديد من 

ال�شرائح املختلفة.
تبدو تلك التحديث�ت من�شجمة مع تقدم الإم�رات يف ملف التن�ف�شية الع�ملية 
ورواد  امل�شتثمرين  ا�شتقط�ب  جم���ل  يف  ج��دي��دة  ط��ف��رة  ت�شكل  اأن  وي��ت��وق��ع 
كوجهة  مك�نته�  تعزيز  ج�نب  اإىل  العلمية،  والكف�ءات  العقول  و  الأع��م���ل 

�شي�حية ع�ملية.
الع�م اجل���ري ثاثة حتديث�ت جديدة على  بداية  الإم���رات منذ  واعتمدت 
ت�ش�ريح الإق�مة وت�أ�شريات الدخول للدولة متثلت يف "ت�شريح اإق�مة العمل 
الفرتا�شي" و" ت�أ�شريات ال�شي�حة متعددة الدخول" وقرار متكني الطلبة 
اجل�معيني من ا�شتقدام اأ�شرهم متى توافرت لديهم القدرة امل�لية املرتتبة 

على ال�شتقدام وتوفري ال�شكن املائم.
الإم�رات  اأدخلته�  التي  التحديث�ت  من  ق�ئمة  اإىل  اخلطوات  تلك  وت�ش�ف 
خال ال�شنوات امل��شية ك�عتم�د ت�أ�شرية الدخول العاجية، واإق�مة ال�شنوات 
الإق�مة  نظ�م  اعتم�د  اإىل  اإ�ش�فة  حم��ددة،  �شروط  وف��ق  للمتق�عدين  ال�5 

الدائمة البط�قة الذهبية ملدة 10 �شنوات.
و تف�شيا ج�ء قرار جمل�س ال��وزراء يف ين�ير امل��شي متكني الوافدين من 
الطلبة اجل�معيني من ا�شتقدام اأ�شرهم متى توافرت لديهم القدرة امل�لية 
املرتتبة على ال�شتقدام وتوفري ال�شكن املائم و�شول اإىل حتقيق ال�شتقرار 
والدعم املعنوي، ليعزز من مك�نة الدولة على ال�شعيد الع�ملي كوجهة رائدة 
الع�مل للدرا�شة يف اجل�مع�ت  الطلبة من خمتلف دول  للتعليم وا�شتقط�ب 
العلمي  حت�شيلهم  مبت�بعة  لهم  ت�شمح  مث�لية  ظ��روف  ظل  يف  الإم���رات��ي��ة 

ب�لقرب من اأ�شرهم وذويهم.
وا�شتحدث املجل�س خال اجلل�شة التي عقده� الأحد امل��شي ت�شريح اإق�مة 
من  الأجنبي  متكن  التي  و  املنطقة  يف  نوعه  من  الأول  الفرتا�شي  العمل 
�شنة ومم�ر�شة  ملدة  والبق�ء فيه�  ال�شخ�شية  بكف�لته  الإم���رات  دول��ة  دخ��ول 

وظيفته الفرتا�شية وفق ال�شروط وال�شوابط اخل��شة ب�لإ�شدار .
وي�شهم هذا التوجه يف تعزيز جتربة الدولة يف التحول اإىل القت�ش�د الرقمي 
ودعم موقعه� يف موؤ�شرات التن�ف�شية الع�ملية الرقمية، اإىل ج�نب ا�شتقط�ب 
العقول واأ�شح�ب املواهب وتوظيف اخلربات واملوارد الب�شرية يف العمل عن 
والقط�ع�ت  الوطني  القت�ش�د  يف  الإنت�جية  م�شتوى  ورف��ع  لتحقيق  بعد 

احليوية الأخرى.
الدخول  متعددة  �شي�حة  ت�أ�شريات  ا�شتحداث  اعتم�د  مت  اجلل�شة  ذات  ويف 

جلميع اجلن�شي�ت، وتوفري الت�شهيات ك�فة الازمة للزوار وال�شي�ح ودعم 
قط�ع ال�شي�حة يف الدولة مب� يعزز من مك�نته� كواحدة من اأف�شل الوجه�ت 
ال�شفرات  ومتعددة  �ش�من  ب��دون  الت�أ�شريات  و�شتكون  الع�مل  يف  ال�شي�حية 
ومبدة �شاحية متتد خلم�س �شنوات ت�شمح حل�مله� ب�لبق�ء يف الدولة يف 

كل مرة 90 يوم� ق�بلة للتمديد ملدة مم�ثلة.
ت�أتي الت�أ�شريات و الت�ش�ريح اجلديدة لت�شكل اإ�ش�فة نوعية ملنظومة الإق�مة 
حتديث  عملية  تقريب�  �شنوات   4 منذ  ت�شهد  التي  ال��دول��ة  اإىل  ال��دخ��ول  و 
وتطوير م�شتمرة مواكبة لروح الع�شر واملتغريات الذي ي�شهده� الع�مل يف 

القط�ع�ت ك�فة ل�شيم� يف جم�ل �شوق العمل .
مطورة  منظومة  اإط���اق   2017 ع���م  يف  الإم�����رات  اأعلنت  واأن  �شبق  فقد 
لت�أ�شريات الدخول العاجية اأت�حت من خاله� للمر�شى الأج�نب احل�شول 
على ت�أ�شرية الزي�رة العاجية ب�شكل فردي اأو جم�عي ملدة 90 يوم� ق�بلة 
يف  اأ�شهم  ال��ذي  الأم��ر  امل�شت�شفى  من  خ��س  وبطلب  احل�جة  عند  للتمديد 
وال�شي�حة  ال�شحية  الرع�ية  خ��دم���ت  جم���ل  يف  ع�ملي�  ال��دول��ة  مك�نة  دع��م 

العاجية.
و اعتمدت الإم�رات يف �شبتمرب 2018، نظ�م� جديدا ي�شمح مبنح املقيمني 
�شنوات   5 مدته�  اإق�مة  ت�أ�شرية  واخلم�شني  اخل�م�شة  �شن  فوق  املتق�عدين 
املتق�عد  ميتلك  اأن   : الت�لية  ال�شروط  من  اأي  توفر  ح�ل  يف  تلق�ئي�  جتدد 

ا�شتثم�را يف عق�ر بقيمة مليوين درهم اأو األ تقل مدخراته امل�لية عن مليون 
درهم اأو اإثب�ت دخل ل يقل عن 20،000 درهم �شهري�.

واأقرت الإم�رات يف ع�م 2019 نظ�م الإق�مة الدائمة البط�قة الذهبية ملدة 
10 �شنوات التي ي�شتفيد منه� امل�شتثمرون ورواد الأعم�ل واأ�شح�ب املواهب 
على  احل��شلون  و  وامل��ع��رف��ة  العلوم  جم����لت  يف  الب�حثون  و  التخ�ش�شية 
�شه�دات الدكتوراة و ك�فة الأطب�ء اإىل ج�نب املهند�شني يف جم�لت هند�شة 
احليوية  التكنولوجي�  و  الكهرب�ء  و  الربجمة  و  والإلكرتوني�ت  الكمبيوتر 
واحل��شلني  واأك��رث   3.8 مبعدل  ب�لدولة  املعتمدة  ب�جل�مع�ت  املتفوقني  و 
على �شه�دات تخ�ش�شية يف الذك�ء ال�شطن�عي اأو البي�ن�ت ال�شخمة اأو علم 

الأوبئة والفريو�ش�ت واأوائل الث�نوية الع�مة يف الدولة مع اأ�شرهم.
ومل يقت�شر التحديث والتطوير على اأنظمة الإق�مة وت�أ�شريات الدخول يف 
الإم�رات على اجلوانب ال�شتثم�رية وال�شي�حية بل �شملت اجلوانب الإن�ش�نية 
ومنه� القرار الذي اعتمده جمل�س الوزراء ع�م 2018 مبنح رع�ي� الدول 
التي تع�ين من حروب وكوارث، اإق�مة ملدة ع�م يف الدولة، بغ�س النظر عن 
�شروط اإق�متهم و كذلك تطبيقه� لأحك�م جديدة لت�أ�شرية الإق�مة لاأرامل 
لاأرامل  الإق���م��ة  بتمديد  مبوجبه�  �شمحت  التي  و  واأبن�ئهن  واملطلق�ت 
واملطلق�ت واأبن�ئهن ملدة ع�م بدون كفيل من ت�ريخ وقوع الوف�ة اأو الطاق، 

وجتدد ملرة واحدة.

•• اأبوظبي-وام

املركزي  الفح�س  ملخترب  التنفيذي  امل��دي��ر  املعيني  ع��ب��داهلل  املهند�س  ق���ل 
الت�بع ملجل�س اأبوظبي للجودة و املط�بقة اإن املخترب اأجرى 1630 فح�ش� 
اإ�شع�عي� للمي�ه والأغذية والعين�ت البيئية وال�شن�عية خال ع�م 2020 
للت�أكد من اأن م�شتوي�ت امللوث�ت الإ�شع�عية تقع �شمن احلدود امل�شموح به� 

يف اللوائح الفنية املحلية والدولية.
اإجم�يل  اإن  "وام"  الإم�����رات  اأن��ب���ء  لوك�لة  ت�شريح�ت  يف  املعيني  واأ���ش���ف 
 � فح�شً  9930 اإىل  و�شل  املخترب  اأج��راه���  التي  الإ�شع�عية  الفحو�ش�ت 
خال ال�شنوات ال� 5 امل��شية م�شريا اإىل اأن خمترب الفح�س املركزي يقدم 
م�شرية التنمية  دعم  يف  ي�شهم  مب�  الإ�شع�عية  الفحو�ش�ت  من  نوع�   55

امل�شتدامة لإم�رة اأبوظبي.
اأبوظبي  جمل�س  ا�شرتاتيجية  دع��م  يف  ي�شهم  املخترب  اأن  اإىل  املعيني  ون��وه 
املركزي  املخترب  قط�ع  يحدده�  التي  الأدوار  خال  من  واملط�بقة  للجودة 
وفق  ت��ت��م  الفح�س  عملية  اإن  وق����ل  اأب��وظ��ب��ي  يف  الأغ���ذي���ة  خم��ت��رب  واإدارة 
اإج��راءات عمل قي��شية معرتف به� دولي� ومطورة حملي� مب� يتم��شى مع 

طبيعة الأجهزة واملعدات ب�ملخترب ويتوافق مع متطلب�ت اجلودة.
اأو�شح  ع���م..  ب�شكٍل  الإ�شع�عية  الفحو�ش�ت  ت�شتغرقه  ال��ذي  الوقت  وح��ول 
املعيني اأن الوقت امل�شتغرق لإجراء الفحو�ش�ت يعتمد على نوعية العين�ت 
وطبيعة التح�ليل املطلوبة وترتاوح بني يوم و 7 اأي�م عمل للعين�ت الروتينية 

و5 اأي�م عمل يف التح�ليل املتقدمة يف بع�س العين�ت البيئية وال�شن�عية.
و اأ�ش�ر اإىل وجود تن�شيق مع اجله�ت الأك�دميية والعلمية لتحديث وتطوير 
اآلي�ت الفح�س عرب التوا�شل ب�شكل م�شتمر مع خمتربات الوك�لة الدولية 
من  الإ�شع�عية  للكيمي�ء  الأمريكية  اجلمعية  من  وخ��رباء  الذرية  للط�قة 
خال اآلي�ت للتع�ون لإجراء الفحو�ش�ت وفق مذكرات تف�هم اأو اتف�قي�ت 

م�شتوى اخلدمة.
الربيط�نية  الع��ت��م���د  هيئة  م��ن  اع��ت��م���ده  مت  امل��خ��ت��رب  اإن  املعيني  ق����ل  و 
على العتم�د  الآن  ح��شل  وهو  امل��شي  القرن  ت�شعيني�ت  منذ   UKAS
من ENAS وفًق� لذات نظ�م الآيزو منذ 2019 ويقدم خدم�ت املق�رن�ت 
البينية بني املختربات املم�ثلة وذلك من خال برامج كف�ءة اجلودة الع�ملية 
من   MAPEP وبرن�مج  الذرية  للط�قة  الدولية  الوك�لة  برن�مج  مثل 
اإدارة الط�قة الأمريكية وبرن�مج NPL من املعهد الفيزي�ئي الربيط�ين 

الكف�ءة  فحو�ش�ت  يف  اأ�ش��شي  ب�شكل  املخت�س  ال���دويل   ERA وب��رن���م��ج 
لعين�ت املي�ه.

بوا�شطة  ي��دار  املخترب  اأن  املركزي  الفح�س  ملخترب  التنفيذي  املدير  واأك��د 
املج�ل  ذات  يف  الوطنية  ال��ق��درات  تنمية  على  حر�ش�  وذل��ك  وطنية  ك���وادر 
ودورات  وتطوير طرق حتليل جديدة  ا�شتحداث  وعلمي� من خال  اإداري��� 
الدائمة  اجل���ه��زي��ة  �شم�ن  اإىل  اإ���ش���ف��ة  ال��دول��ة  وخ����رج  داخ���ل  تخ�ش�شية 
املنوط ب�ملجل�س �شمن خطة الطوارئ الإ�شع�عية  الدور  اإط�ر  للمخترب يف 

ملحطة براكة للط�قة النووية.
واأ�ش�ر املعيني اإىل تع�ون املخترب مع القط�ع�ت احليوية يف اأبوظبي و دعمه� 
ل�شيم� التع�ون الوثيق مع الهيئة الحت�دية للرق�بة النووية حيث مي�ر�س 
املخترب اأن�شطته التحليلية برخ�شتني �ش�درتني عن الهيئة وفق متطلب�ت 
اأمن واأم�ن امل�ش�در  دقيقة تركز على �شامة الع�ملني واملتع�ملني وكذلك 
الدائم  التن�شيق  خ��ال  م��ن  التع�ون  ه��ذا  دع��م  يتم  اأن��ه  اإىل  منوه�  امل�شعة 
بخ�شو�س متطلب�ت الهيئة وكذلك دور الهيئة يف دعم املختربات الإ�شع�عية 
عرب تي�شري برامج التدريب الع�ملية لكوادر املخترب وق�ل :" ي�ش�رك املخترب 
ب�لبيئة  العاقة  الهيئة ذات  املنبثقة عن  العلمية  اللج�ن  بكوادر وطنية يف 

الإ�شع�عية ب�لدولة".
ولفت اإىل وجود تع�ون وثيق مع هيئة اأبوظبي للزراعة وال�شامة الغذائية 
من خال �شم�ن �شامة وجودة الأغذية املتعلقة ب�مللوث�ت الإ�شع�عية وفق 
اإىل  املركزي والهيئة م�شريا  اتف�قي�ت م�شتوى اخلدمة بني قط�ع املخترب 
بتطوير  ويتفرد  املقدمة  التح�ليل  نوع  و  نط�ق  بتطوير  يقوم  املخترب  اأن 
ت��وف��ري اخلربات  اإىل  ب���لإ���ش���ف��ة  ب���لإ���ش��ع���ع،  امل��ع���جل��ة  الأغ��ذي��ة  فحو�ش�ت 
الإ�شع�ع  واآث�ر  يتعلق بتطبيق�ت  للهيئة فيم�  ال�شت�ش�رات  الازمة لتقدمي 

يف الغذاء والزراعة.
واأ�ش�ف املعيني ان املخترب يرتبط بتع�ون وثيق مع الهيئة الوطنية لإدارة 
ال��ط��وارئ والأزم����ت وال��ك��وارث يف اإط���ر خطة ال��ط��وارئ الإ�شع�عية ملحطة 
والت�أكد  العاقة  ذات  التح�ليل  تطوير  خال  من  النووية  للط�قة  براكة 
هيئة  م��ع  والتن�شيق  ال��ط��وارئ  عين�ت  ل�شتقب�ل  ال��دائ��م��ة  اجل���ه��زي��ة  م��ن 
البيئة-اأبوظبي وهيئة اأبوظبي للزراعة وال�شامة الغذائية حول متطلب�ت 
التن�شيق  اإىل ج�نب  الازمة  التدريب�ت  وتقدمي  الطوارئ  ا�شتقب�ل عين�ت 
امل�شلحة  القوات  ن��واة وخمترب  �شركة  املتب�دل بني خمترب  الدعم  اأج��ل  من 

يف هذا ال�ش�أن.

•• دبي-وام:

 اأكد مع�يل عبد اهلل الب�شطي، الأمني الع�م للمجل�س التنفيذي لإم�رة دبي، 
ن�ئب رئي�س اللجنة التوجيهية ل�شبكة املدن الأربعني القي�دية C40 لدول 
وت��رية تطبيق خططه� نحو  ت�شريع  دب��ي على  اآ�شي�، حر�س  وغ��رب  جنوب 
التع�يف من ج�ئحة "كوفيد19-"، بتوفري اأعلى م�شتوي�ت الأم�ن والوق�ية 
واتخ�ذ التدابري الازمة ل�شم�ن �شحة و�شامة جميع اأفراد املجتمع، وفق 
رئي�س  ن�ئب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  توجيه�ت 
احلثيثة من  واملت�بعة  الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي "رع�ه اهلل"، 
رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو 
الفريو�س  انت�ش�ر  على  ال�شيطرة  �شرعة  اإىل  والرامية  التنفيذي،  املجل�س 

ب�إ�شرتاتيجية متك�ملة من اخلدم�ت والإجراءات ال�شحية والوق�ئية.
التوجه�ت الحت�دية  املتوائمة مع  دبي،  اإم���رة  اأن جهود  اإىل  واأ�ش�ر مع�ليه 
والرع�ية  للتطعيم  اخل��دم���ت  اأف�شل  توفري  �شمنت  اخل�شو�س،  ه��ذا  يف 
الوق�ئية، وتوفري اللق�ح جلميع ال�شك�ن املوؤهلني لتلقي اللق�ح وفق املع�يري 
الطبية املعلنة من املواطنني واملقيمني. ج�ء ذلك خال م�ش�ركة مع�ليه يف 
لق�ء �شم عمد �شبكة املدن القي�دية C40، لتب�دل املع�رف واخلربات ب�ش�أن 
كوفيد19-"،   " ب�  الإ�ش�بة  من  للحد  اللق�ح�ت  لتوفري  الع�ملية  اجلهود 
الع�ملية  ال�شحة  ملنظمة  الع�م  املدير  اأده���ن��وم،  تيدرو�س  الدكتور  بح�شور 
اإىل ج�نب عمداء مدن لو�س اأجنلو�س، وج�كرت�، واأكرا، وميانو وفينيك�س 
وديرب�ن، ودك�ر، ول�شبونة، و�شي�تل وجوه�ن�شربج، ب�لإ�ش�فة اإىل ممثلي 16 

مدينة اأخرى حول الع�مل.
اأهم مع�مل الإ�شرتاتيجية  اأو�شح مع�يل الب�شطي  ويف كلمته خال اللق�ء، 
رئي�شة منذ  اأول��وي��ة  والتي و�شعت  ف��رتة اجل�ئحة  دب��ي خ��ال  تبنته�  التي 
البداية متثلت يف توفري اللق�ح املج�ين للجميع، ومنذ بدء حملة التطعيم 
الوطنية التي مت اإطاقه� بنه�ية �شهر دي�شمرب 2020، اإذ عملت اجله�ت 
 ،" " ف�يزر-بيونتك  اللق�ح�ت وهي  اأن��واع من  ال�شحية على توفري ثاثة 
خي�رات  ت�أمني  على  منه�  حر�ش�  و�ش�ينوف�رم،  اأوك�شفورد،  و" اأ�شرتازينيك� 
حكومة  جهود  مع�ليه  وا�شتعر�س  التطعيم.  من  امل�شتهدفني  اأم�م  متعددة 
دبي لتب�شيط اإجراءات احل�شول على اللق�ح، وتوفري كل ال�شبل التي تكفل 
املراكز املخ�ش�شة للتطعيم، وذلك لتحقيق  الآمن يف جميع  ال�شحي  املن�خ 
الأهداف املرجوة من خطة التطعيم، حيث �شجعت جميع اأفراد املجتمع على 

تلقي اللق�ح وتعزيز اجلهود املبذولة للحف�ظ على �شحة و�شامة املجتمع، 
 100% تطعيم  ت�شتهدف  التي  ال�ش�ملة  التطعيم  حملة  يف  والن��خ��راط 
120 مركزا  اأك��رث من  اإن�ش�ء  اإىل  ب�لإ�ش�فة  دب��ي،  املوؤهلني يف  ال�شك�ن  من 
للتطعيم ب�لتن�شيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم�ت والكوارث، 
ووزارة ال�شحة ووق�ية املجتمع، وب�ل�شراكة مع القط�ع اخل��س، كم� تو�شعت 

منزلية  طبية  زي�����رات  تنفيذ  يف  وب����داأت  خدم�ته�،  ن��ط���ق  يف  دب��ي  حكومة 
ظروفهم  حتول  الذين  املقيمني،  من  ال�شن  وكب�ر  املواطنني  كب�ر  لتطعيم 
دون الو�شول اإىل املراكز ال�شحية للتي�شري لتلك الفئة احل�شول على اللق�ح 
ب�أ�شهل الطرق املمكنة. و�شدد مع�يل الب�شطي على اأن وترية حملة التطعيم 
اإيج�بية مت�ش�رعة ووفق�  املتحدة تتقدم بوترية  العربية  الإم���رات  يف دولة 

7.9 مليون جرعة تطعيم  اأكرث من  اإعط�ء  اأنه مت  للم�ش�ر املحدد، موؤكدا 
حتى الآن يف جميع اأنح�ء الدولة مع تغطية جت�وزت اأكرث من ن�شف ال�شك�ن 
توفري  يخ�س  فيم�  الع�ملية  امل��ع��دلت  اأعلى  من  يعد  م�  وه��و  امل�شتهدفني، 
للمجل�س  الع�م  الأم��ني  مع�يل  اأك��د  كم�  ال�شك�ن.  لعدد  ب�لن�شبة  اللق�ح�ت 
التنفيذي لإم�رة دبي امل�شوؤولية الع�ملية التي تبنته� الإم�رة بتقدمي الدعم 
منظمة  اأطلقته�  التي  "كوف�ك�س"  م��ب���درة  يف  الف�علة  وامل�ش�همة  الك�مل 
لق�ح�ت  من  جرعة  ملي�ري  لنحو  الع�دل  التوزيع  بهدف  الع�ملية  ال�شحة 
اأطلقت دبي بتوجيه�ت �ش�حب  اجل�ري، حيث  الع�م  خال  "كوفيد19-" 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، مب�درة ع�ملية ح�شدت من خاله� 
الع�ملية"  الإم�رات" و"�شبكة موانئ دبي  "طريان  خ��ربات وق��درات كل من 
وتخزين  لنقل  الإن�ش�نية"،  للخدم�ت  الع�ملية  دبي" و"املدينة  و"مط�رات 
وت�شريع توزيع اللق�ح�ت حول الع�مل، مع الرتكيز ب�شكل خ��س على البلدان 
الن�مية، التي اأ�شري �شك�نه� ب�شدة من الوب�ء وتواجه حتدي�ت يف نقل وتوزيع 
امل�شتح�شرات الطبية، وذلك من خال ت�شخري املزاي� اللوج�شتية والبنية 

التحتية القوية لدبي كمركز رئي�شي لدعم اجلهود الدولية يف هذا ال�ش�أن.
الإم�رات  اأن دبي ودول��ة  اإىل  الب�شطي  ويف خت�م كلمته، نوه مع�يل عبداهلل 
وق��ت مبكر من اجل�ئحة،  تبنت، ويف  التي  الع�مل  ح��ول  الأوائ���ل  ك�نت من 
العملية  اجل��ه��ود  م��ن  ب��دءا  الفريو�س  تف�شي  لح��ت��واء  ا�شتب�قية  اإج����راءات 
لحتواء انت�ش�ر الفريو�س ب�لفحو�ش�ت وتق�شي احل�لت، وتطوير الط�قة 
ملراقبة  والبي�ن�ت  العلمية  البحوث  وتبني  ال�شحية،  للرع�ية  ال�شتيع�بية 
الو�شع ومع�جلة احل�لت، ب�لإ�ش�فة اإىل اإعداد ال�شي��ش�ت والأدلة الإر�ش�دية 
والربوتوكولت الكفيلة ب��شتمرارية الأعم�ل يف ظل وجود البنية التحتية 
التكنولوجية املتقدمة يف الإم�رة. وك�نت دبي قد ان�شمت اإىل ع�شوية �شبكة 
 "C40" املن�خ  القي�دية يف جم���ل احل��د من ظ�هرة تغري  الأرب��ع��ني  امل��دن 
الع�مل  مل��دن  النخبة  جمموعة  �شمن  لت�شبح   2015 ال��ع���م  يف  الع�ملية 
الأم�نة  يف  ممثلة  دب��ي  انتخبت   ،2017 ع���م  ويف  ال�شبكة.  اإىل  املن�شمة 
الع�مة للمجل�س التنفيذي لإم�رة دبي لع�شوية اللجنة التوجيهية لل�شبكة 
والتي تت�ألف من 17 ع�شوا ميثلون املن�طق اجلغرافية، فيم� تعترب �شلطة 
اتخ�ذ القرار النه�ئية �شمن ال�شبكة، وتعنى ب�لتوجيه الإ�شرتاتيجي للمدن 
11 مدينة،  اآ�شي�، مب� فيه�  اإقليم جنوب وغرب  الأع�ش�ء، حيث متثل دبي 
التغري  اليوم وتوؤثر على  التي تعرتي ع�ملن�  التحدي�ت  املواجهة مع  لتقود 

املن�خي.

ال�شحة العاملية على اإجنازات دبي نحو ت�شريع التعايف من جائحة كوفيد- 19 منظمة  عام  مدير  بح�شور  ال�شبكة  اأع�شاء  • اطالع 
الحتادية �شمنت توفري اأف�شل خدمات الرعاية الوقائية, والتطعيم جلميع ال�شكان املوؤهلني لتلقي اللقاح باملجان التوجهات  مع  املتوائمة  دبي  جهود  الب�شطي:  • عبداهلل 
 • حكومة دبي عملت على تب�شيط اإجراءات احل�شول على اللقاح, ووفرت كل ال�شبل ل�شمان مناخ �شحي واآمن يف جميع املراكز املخ�ش�شة للتطعيم 

يف دولة الإمارات تتقدم بوترية اإيجابية مت�شارعة بني اأعلى املعدلت العاملية وفقا للم�شار املحدد التطعيم  حملة  • وترية 
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اأخبـار الإمـارات

 الرتبية والتعليم والهيئة العربية للم�شرح توقعان مذكرة تفاهم 
•• دبي- وام

تف�هم  مذكرة  للم�شرح،  العربية  والهيئة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  وقعت 
ال�شراكة  الطرفني على دعم وتعزيز عاق�ت  وتع�ون، انطاق�ً من حر�س 
ال�شرتاتيجية الق�ئمة بينهم� ب�شكل فّع�ل، مب� يكفل النهو�س به� وتطويره� 
ب�شكل م�شتمر، ب�لإ�ش�فة اإىل تب�دل املع�رف وامله�رات واخلربات مب� ي�شمن 
حتقيق التك�مل بني اأهدافهم� ل�شيم� م� يت�شل مبختلف املج�لت املتعلقة 

بتطوير اأف�شل املم�ر�ش�ت يف امل�شرح املدر�شي .
الرتبية  وزي���ر  احل��م���دي  اإب��راه��ي��م  ب��ن  م��ع���يل ح�شني  امل��ذك��رة  توقيع  �شهد 
لل�شوؤون  ال��وزارة  وكيل  املعا  الدكتور حممد  �شع�دة  عليه�  ووق��ع  والتعليم، 
اهلل  عبد  ا�شم�عيل  �شع�دة  للم�شرح  العربية  الهيئة  مثل  فيم�  الأك���دمي��ي��ة، 
اأمني ع�م الهيئة، كم� ح�شر الفع�لية �شع�دة الدكتور حمد اليحي�ئي الوكيل 
عم�ر  الدكتور  وال�شيخ  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  املن�هج  لقط�ع  امل�ش�عد 
امل�شرح  و�شريفة مو�شى خبري  ال��دويل،  التعليمي  التع�ون  اإدارة  املعا مدير 
املدر�شي، وغن�م غن�م مدير اإدارة التدريب وامل�شرح املدر�شي ب�لهيئة العربية 

للم�شرح.
ال��وزارة والهيئة،  املثمر الذي جمع  للتع�ون  ا�شتمراراً  التف�هم  ت�أتي مذكرة 
وال�شراكة التي اأنتجت و�شع منه�ج امل�شرح يف املدر�شة الإم�راتية ع�م 2018 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وت��زوي��د  وامل��ع��ل��م���ت  املعلمني  ت��دري��ب  اإىل  اإ���ش���ف��ة 
الإم�راتية  املدر�شة  املنهج يف  اأ�شرفوا على انطاق تدري�س  الذين  ب�خلرباء 
بني 2018 حتى 2020، ويعترب م� اأجنزته وزارة الرتبية والتعليم رائداً 

على امل�شتوى العربي لن�حية اإدراج امل�شرح منهج�ً لك�فة املراحل الدرا�شية.
ل�شم�ن  امل�شرتكة  وامل�����ش��وؤول��ي��ة  ال�شرتاتيجية  ال��ت��وج��ه���ت  م��ع  وان�����ش��ج���م���ً 

التطوير والتحديث الازمني للم�شرح ن�ش�ط�ً ومنه�ج�ً يف املدر�شة الإم�راتية، 
ت�أتي مذكرة التف�هم هذه لتوؤ�ش�س منعطف�ً جديداً لأفق اأرحب لبن�ء التع�ون 
الدائم، ليعود ب�ملنفعة على املجتمع ع�مة وامل�شرح املدر�شي خ��شة، من خال 
تعزيز  �شبل  املذكرة من  ت�شمنته هذه  مل�  اخل��اق  والتنفيذ  اجلهود  تن�شيق 
ال�شراكة املجتمعية بني املوؤ�ش�ش�ت الرتبوية والثق�فية، الأمر الذي ين�شجم 
ال�شمو  �ش�حب  من  بتكليف  تعمل  التي  للم�شرح  العربية  الهيئة  وتوجه�ت 
ح�كم  الأعلى،  املجل�س  ع�شو  الق��شمي،  حممد  بن  �شلط�ن  الدكتور  ال�شيخ 
ال�ش�رقة، الرئي�س الأعلى للهيئة العربية للم�شرح، على رع�ية وتنمية امل�شرح 
العربي ع�مة، وامل�شرح املدر�شي خ��شة لنواحي التدريب والت�أهيل والبحث 

العلمي و�شي�غة املن�هج والأدلة املر�شدة للم�شرح يف كل املراحل الدرا�شية.
يزداد  املدر�شي،  امل�شرح  بريق  اأن  اإبراهيم احلم�دي،  بن  واأك��د مع�يل ح�شني 
الر�شيدة يف دولة  القي�دة  روؤية  الإم�راتية، بف�شل  املدر�شة  ويرت�شخ يف  األق�ً 
حممد  بن  �شلط�ن  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  اأ�شفى  حيث  الإم����رات، 
الق��شمي ع�شو املجل�س الأعلى ح�كم ال�ش�رقة، وهج�ً وحراك�ً غري م�شبوق�ً 
يف دولة الإم�رات وعلى ال�شعيدين العربي والع�ملي، وهذا بدوره انعك�س على 

اإثراء احلركة امل�شرحية يف مدار�س الدولة، وعلى م�شتوى املجتمعي.
املتميزة  املوؤ�ش�ش�ت  مع  التع�ون  ج�شور  مد  على  حتر�س  ال��وزارة  اأن  واأو�شح 
يف املج�لت الرتبوية وامل�شرح، لتعزيز ا�شتدامة عملية التعلم، وهذه املذكرة 
الوثيق،  ال��ت��ع���ون  م��ن  روؤي���ة ع�شرية  ب��ل��ورة  على  اجل���ن��ب��ني  ح��ر���س  تعك�س 
من  وه��ي  ودع��م،  اإ�ش�ف�ت  من  للم�شرح  العربية  الهيئة  تقدمه  مب�  م�شيداً 
خمتلف  يف  اأث��ره���  نلم�س  ع��دي��دة  اإجن�����زات  حققت  ال��ت��ي  ال��رائ��دة  الهيئ�ت 
ب�لفكر اخلاق  والنهو�س  الب�شرية،  املوارد  امل�شرحي، وتنمية  العمل  اأ�شك�ل 
للطلبة، ولفت اإىل اأن مذكرة التف�هم هي امتداد للعمل امل�شرتك مع الهيئة، 

العمل  على  اإيج�ب�ً  انعك�شت  التي  القيمة،  املكت�شب�ت  اأثمر كثرياً من  والذي 
امل�شرحي املدر�شي. من ج�نبه، ق�ل �شع�دة الدكتور حممد املعا، وكيل وزارة 
اأ�شيًا  اإن امل�شرح املدر�شي ب�ت جزءاً  الرتبية والتعليم لل�شوؤون الأك�دميية، 
كل  تقدمي  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  وحتر�س  الإم�راتية،  املدر�شة  من 
امل�شوغ�ت التي ترقى به قدم�ً، نظراً لأهميته يف الأخذ ب�ملواهب الطابية، 
الطابية،  ال�شخ�شية  �شم�ت  الإب��داع والبتك�ر، وتعزيز  اأو�شع من  اآف�ق  اإىل 
اأن م� يقدمه �ش�حب ال�شمو  وحثه� على الب��داع والتفكري اخلاق، موؤكداً 
ح�كم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  الق��شمي  حممد  بن  �شلط�ن  الدكتور  ال�شيخ 
اإليه  و�شل  م�  يف  رئي�س  �شبب  والرع�ية  ك�فة،  الدعم  اأ�شك�ل  من  ال�ش�رقة، 

امل�شرح يف دولة الإم�رات من تطور ومتيز.
وق�ل الدكتور حمد اليحي�ئي الوكيل امل�ش�عد لقط�ع املن�هج يف وزارة الرتبية 
والتعليم، اإن مذكرة التف�هم تت�شمن بنوداً عديدة من العمل امل�شرتك، من 
اأجل تطوير املن�هج امل�شرحية، واأك�دميي�ت وزارة الرتبية والتعليم، وتن�شيط 
م��واه��ب وممكن�ت،  م��ن  الطلبة  ب��ه  يتمتع  م���  واإب����راز  امل��در���ش��ي،  امل�شرح  دور 
وغر�س قيم الهوية الإم�راتية، والوطنية، والوعي ب�إجن�زات امل��شي، والإرث 
الإم�راتي الكبري الذي تزخر تف��شيله ب�لكثري من املع�ين والقيم والروؤى 

الإن�ش�نية والجتم�عية والثق�فية.
للم�شرح  العربية  للهيئة  الع�م  الأم��ني  اإ�شم�عيل عبداهلل  اأع��رب  ن�حيته  من 
عن غبطته بهذه اخلطوة التي متثل ح�لة منوذجية من التع�ون والت�ش�ركية 
اخلاقة بني الهيئة والوزارة، الأمر الذي يعرب عن ري�دة وانفت�ح املوؤ�ش�ش�ت 

الإم�راتية على كل املمكن�ت لتظل يف مقدمة الدول الرائدة عربي� وع�ملي�.
وحّي� الأمني الع�م للهيئة العربية للم�شرح .. مع�يل ح�شني احلم�دي الذي 
عمل على اإجن�ز هذه اخلطوة اله�مة، وهو �ش�حب الوعي املعريف والرتبوي 

الذي يوؤمن بكل م� من �ش�أنه دفع العجلة اإىل الأم�م �شمن منظوم�ت التعليم 
عربي�ً،  عليه  نعمل  ال��ذي  ال��ن��م��وذج  �شن�شكل  بتع�ونن�   : واأ���ش���ف  احل��دي��ث��ة. 
ف�لهيئة تربطه� اأ�شر التع�ون مع موؤ�ش�ش�ت عربية ووطنية خمتلفة لتحقيق 
اأهداف ا�شرتاتيجية تنمية وتطوير امل�شرح املدر�شي يف الوطن العربي التي 
بداأن�ه� ع�م 2015 وت�شتمر براجمه� اإىل 2025، ووزارة الرتبية والتعليم 
يف الإم�رات رائدة بني وزارات الرتبية والتعليم العربية يف جم�ل العملي�ت 

التعليمية والتعلمية مل�دة امل�شرح.
وختم اإ�شم�عيل عبد اهلل ت�شريحه ب�لقول اإن هذا التوقيع يعترب هدية �شكر 
وعرف�ن لرائد تنمية امل�شرح املدر�شي يف الوطن العربي �ش�حب ال�شمو ال�شيخ 
الدكتور �شلط�ن بن حممد الق��شمي، ع�شو املجل�س الأعلى، ح�كم ال�ش�رقة، 
ع�م  الهيئة  بتكليفه  �شرفن�  الذي  للم�شرح،  العربية  للهيئة  الأعلى  الرئي�س 
2014 للعمل على هذا امل�شروع على امتداد الوطن العربي لإمي�نه ب�أن هذا 

هو املدم�ك الأ�ش��س الذي تبنى عليه التنمية امل�شرحية ال�ش�ملة.
و�شت�شهد املرحلة الق�دمة من هذا التع�ون ت�شكيل فريق عمل م�شرتك من 
املدار�س  يف  امل�شرحية  املن�هج  واإث���راء  وتطوير  تنمية  على  يعمل  الطرفني 
واأك�دميي�ت وزارة الرتبية والتعليم مبختلف امل�ش�در والإ�شدارات املن��شبة، 
وو�شع م� يتطلبه تفعيل امل�شرح املدر�شي كن�ش�ط، وذلك من خال �شوابط 
الن�ش�ط�ت رديف�ً  امل�شرحية يف ك�فة املراحل، لتكون هذه  الن�ش�ط�ت  لربامج 
لتحقيق غ�ي�ت املنه�ج، فيم� يكون املنه�ج رافداً للن�ش�ط ب�ملواهب وامله�رات 
الوطنية،  الهوية  وتعزيز   .. والأ���ش��ري  امل��در���ش��ي  املجتمع  يف  دوره  وتنمية 
املحلية،  والثق�فة  ال���رتاث  على  واحل��ف���ظ  والن��ت��م���ء  ال���ولء  قيم  وتر�شيخ 
وامل�ش�همة الفع�لة يف رع�ية الطلبة وال�شب�ب املوهوبني، واإبرازهم يف حم�فل 

حملية ودولية.

فتاة تتعر�س لالبتزاز على التوا�شل الجتماعي و�شرطة اأبوظبي تتدخل
بثت �شرطة اأبوظبي على من�ش�ته� للتوا�شل الجتم�عي 
فيديو لواقعة ابتزاز تعر�شت له� احدى الفتي�ت والتي 
�شخ�س  على  تعرفت   اأنه�  مو�شحة  تف��شيله�  عر�شت 
ع��ن ط��ري��ق ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م���ع��ي وت��ط��ورت العاقة 

ب�إر�ش�ل �شور وفيديوه�ت.
اأثر  اأ�شبح مي�ر�س تهديدات مم�  اأنه بعد فرتة  وذك��رت 
على حي�ته� ب�شكل كبري من الن�حية امل�دية والجتم�عية 
مق�بل ال�شتمرار يف العاقة ووجهت ال�شكر  اإىل  اإدارة 
مراكز الدعم الجتم�عي بقط�ع اأمن املجتمع لتع�مله� 
ا�شتج�بة  وب�شرعة  مب��شر  وب�شكل  ب�هتم�م  الواقعة  مع 

و�شرية ت�مة .
حملته�  اإط�����ر  يف  اهتم�مه�  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  واأك����دت   
اأهمية  اىل  " خلك حذر" ال�شر  التوعوية  الإعامية  
اأب��ن���ئ��ه��م م���ن الب���ت���زاز الل���ك���رتوين وابتزاز  م��راق��ب��ة 
ال�شخ��س الذين ينتحلون �شفة الفتي�ت وا�شتدراجهن 
ب�����ش��ور ���ش��داق��ة ث��م ي��ب��دا الب���ت���زاز  ع��ن ط��ري��ق و�ش�ئل 

التوا�شل الجتم�عي .
واأو�شحت اأن اأ�شب�ب البتزاز هو �شوء ا�شتخدام التقنية 
اأف���راد ال�شرة  ب��ني  املك��شفة  وغ��ي���ب دور ال���ش��رة وع��دم 
وحب  والفراغ  ال�شوء  واأ�شدق�ء  الديني  ال��وازع  و�شعف 
ال��ت��ج��رب��ة ب��ني اجل��ن�����ش��ني وال��ت��ق��ل��ي��د و���ش��ع��ف �شخ�شية 

املجني عليه واخلوف من الف�شيحة . 
اأبن�ئهم املراهقني  ون��شدت على �شرورة عدم الن�شغ�ل 

وحم�يتهم من خم�طر التهديد والتحر�س وا�شتدراجهم 
ب�مل�ش�ركة ل�شورهم وتوريطهم يف ان�شطة غري اأخاقية  
وجتنب طلب �شداق�ت اأو قبول طلب �شداق�ت من قبل 
اأ�شخ��س غري معروفني و عدم الرد والتج�وب على اأي 

حم�دثة ترد من م�شدر غري معروف .
واأكدت اأن الق�نون الحت�دي  رقم 5 ل�شنة 2012 امل�دة 
16 ين�س على يع�قب ب�حلب�س مدة ل تزيد على  رقم 
�شنتني والغرامة التي ل تقل عن م�ئتني وخم�شون األف 
درهم ول جت�وز خم�شم�ئة األف درهم اأو ب�إحدى ه�تني 
العقوبتني كل من ابتز اأو هدد �شخ�س اآخر حلمله على 
�شبكة  ب��شتخدام  وذل��ك  عنه  المتن�ع  اأو  بفعل  القي�م 
العقوبة  ، وتكون  اأو و�شيلة تقنية معلوم�ت  معلوم�تية 
ال�شجن مدة ل تزيد على ع�شر �شنوات اإذا ك�ن التهديد 
ب���رت��ك���ب ج��ن���ي��ة اأو ب���إ���ش��ن���د اأم����ور خ���د���ش��ة ل��ل�����ش��رف اأو 

العتب�ر.
واأو���ش��ح��ت اأن خ��دم��ة اأم����ن ه��ي ق��ن���ة ات�����ش���ل ت�شتقبل 
املعلوم�ت وتعمل على مدار ال�ش�عة وتتع�مل مع ح�لت 
ب�شرية  الدعم الجتم�عي  ب�لتع�ون مع مراكز  البتزاز 
ت�مة عن طريق قنوات التوا�شل املت�حة ك�لرقم املج�ين 
بوا�شطة  اأو   )AMAN2626(  8002626
الر�ش�ئل الن�شية )2828( اأو عرب الربيد اللكرتوين 
خال  اأوم��ن   )aman@adpolice.gov.ae(

التطبيق الذكي للقي�دة الع�مة ل�شرطة اأبوظبي .

النيابة العامة للدولة: احلب�س 5 
�شنوات عقوبة انتحال الوظيفة العامة

•• اأبوظبي-وام 

اأو�شحت الني�بة الع�مة للدولة من خال م�دة فيلمية ن�شرته� على ح�ش�ب�ته� يف مواقع التوا�شل الجتم�عي 
ق�نون  ِمن   250 للم�دة  طبق�  اأن��ه  اإىل  الع�مة  الني�بة  ونوهت  الع�مة.  الوظ�ئف  من  وظيفة  انتح�ل  عقوبة 
العقوب�ت الحت�دي يع�قب ب�حلب�س مدة ل تزيد على خم�س �شنوات كل من انتحل وظيفة من الوظ�ئف الع�مة 
، ويع�قب ب�لعقوبة ذاته� من تدخل يف وظيفة اأو خدمة ع�مة ، اأو اأجرى عما من اأعم�له� اأو من مقت�شي�ته� 
دون اأن يكون خمت�ش�ً اأو مكلف�ً به وذلك لتحقيق غر�س غري م�شروع اأو للح�شول لنف�شه اأو لغريه على مزية 
من اأي نوع . وي�أتي ن�شر هذه التغريدات الق�نونية يف اإط�ر حر�س الني�بة الع�مة للدولة على تعزيز الثق�فة 

الق�نونية بني ك�فة اأفراد املجتمع .

هيئة النقل يف عجمان ت�شارك يف فعالية �شاعة الأر�س 
•• عجمان-وام 

الرئي�شي من  الأن��وار يف مقره�  الأر�س" ب�إطف�ء  "�ش�عة  فع�لية  - عجم�ن يف  النقل  �ش�ركت هيئة 
ال�ش�عة 8:30 م�ش�ًء وملدة 60 دقيقة.

اأن م�ش�ركة الهيئة يف �ش�عة  واأكد �شع�دة املهند�س عمر بن عمري املهريي املدير الع�م لهيئة النقل 
الأر�س يوؤكد م�ش�هم�ته� يف احلف�ظ على البيئة، وتبني ا�شرتاتيجي�ت التنمية امل�شتدامة واحلد من 
ا�شتدامته� لاأجي�ل  خم�طر التلوث البيئي مب� ي�شهم يف احلف�ظ على الأر�س وموارده� و�شم�ن 
الق�دمة. واأ�ش�ف اأن دولة الإم�رات اأ�شبحت اليوم منوذج�ً ع�ملي�ً مبتكراً يف حم�ية البيئة والتنميه 
امل�شتدامة .. م�شريا اإىل اأن روؤية الهيئة ت�شتند على توفري نقل م�شتدام والتي �ش�همت بدوره� يف 
تبني احللول البيئية الإيج�بية من خال توفري مركب�ت �شديقة للبيئة وحتويل حمط�ت توقف 
الط�قة  م�ش�در  على  لاعتم�د  وذلك  ال�شم�شية  ب�لط�قة  تعمل  حمط�ت  اإىل  الع�م  النقل  ح�فات 

املتجددة والنظيفة.

بيئة ال�شارقة حتتفي بـ�شاعة الأر�س 
مب�شاركة 20 جهة حكومية وخا�شة

•• ال�سارقة-وام:

عرب  الأر����س  ب�ب�ش�عة  ال�ش�رقة  يف  الطبيعية  املحمي�ت  و  البيئة  هيئة  احتفت 
اإم�رة ال�ش�رقة ملدة �ش�عة بني الث�منة و الن�شف و  اإطف�ء الأ�شواء والأن��وار يف 
الت��شعة و الن�شف من م�ش�ء اأم�س الأول مب�ش�ركة اأكرث من 20 جهة حكومية 

و خ��شة اإىل ج�نب اجل�مع�ت من خال اإطف�ء الأنوار يف املب�ين الت�بعة له�.
و ذكرت هن� �شيف ال�شويدي رئي�س هيئة البيئة واملحمي�ت الطبيعية اأن الهيئة 
حتر�س على الحتف�ل ب�ش�عة الأر�س يف كل ع�م لن�شر الوعي البيئي بني اأفراد 

املجتمع و دعم اجلهود الع�ملية اله�دفة يف هذا ال�شدد.

هيلث بوينت يجري اأول عملية زرع لغ�شروف مف�شلي ل�شاب يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام

بوينت"  م�شت�شفى"هيلث  اأج���رى 
اأول عملية زرع لغ�شروف مف�شلي 
يف اأبوظبي لل�ش�ب الإم�راتي م�جد 
عبداهلل املزروعي ويبلغ من العمر 
33 ع�م� وك�ن قد تعر�س لإ�ش�بة 
معقدة يف الركبة ت�شببت له يف اآلم 
على  ق����درا  معه�  يعد  مل  م��ربح��ة 

امل�شي.
الغ�شروف  زراع�������ة  ع��م��ل��ي��ة  ق������د 
�شيب��شتي�ن  ال���دك���ت���ور  امل��ف�����ش��ل��ي 
العظ�م  جراحة  اأخ�ش�ئي  اأوردون���� 
 " اأن  اأو������ش�����ح  ال������ذي  وامل���ف��������ش���ل 
ب�لغة يف  ب���أ���ش��رار  " اأ�شيب  م�جد 
م�  ب�لركبة  املف�شلي  ال��غ�����ش��روف 
ال��ذي جعل  الأم��ر  اإزالته  ا�شتدعى 
ب�شرر  لاإ�ش�بة  معر�شة  الركبة 

كبري يف امل�شتقبل.
واأو�شح اأن يف كل ركبة غ�شروفني 
عب�رة  م��ن��ه��م���  ك����ل   .. ه���ال���ي���ني 
ع���ن ق��ر���س اإ���ش��ف��ي��ن��ي ال�����ش��ك��ل من 
الغ�شروف الليفي و اأنهم� يعمان 
م���ع���� ك��م��م��ت�����س ل���ل�������ش���دم����ت بني 

تعر�س  اإ�ش�بة  اإث��ر  نف�شه�  الركبة 
ل���ه���� اأث����ن�����ء ل���ع���ب ك�����رة ال����ق����دم يف 
لإ�ش�بة  وت��ع��ر���س   2019 ال��ع���م 
اجل�نبي  املف�شلي  ال��غ�����ش��روف  يف 
 2020 �شبتمرب  يف  اأخ����رى  م���رة 
عندم� �شقط على �شطح �شلب اإثر 

اإ�ش�بته بدوار.
و يتع�فى " م�جد " ح�لي� ب�شورة 
ويتبع  اجل�����راح�����ة  ع���ق���ب  ج����ي����دة 
الطبيعي عرب  ال��ع��اج  ب��روت��وك��ول 
الطبيعي  ال����ع����اج  م���رك���ز  زي��������رة 
بوينت" ثاث  "هيلث  يف  املتك�مل 

وي����وؤدي  وال��ف��خ��ذ  ال�����ش���ق  عظمتي 
ال��غ�����ش��روف امل��ف�����ش��ل��ي ع�����ددا من 
التغذية  كتوفري  املهمة  الوظ�ئف 
ودعم  ال��رك��ب��ة  ملف�شل  وال��ت��زي��ي��ت 

توزيع وزن اجل�شم عليه.
الغ�شروف  مت���زق  اأن  اإىل  ل��ف��ت  و 
اإ�ش�ب�ت  اأك��رث  اأح��د  "هو  املف�شلي 
يحدث  اأن  وميكن  �شيوع�  الركبة 
لأي �شخ�س بغ�س النظر عن �شنه 

اأو الن�ش�ط الذي مي�ر�شه".
قد  ك����ن   " "م�جد  اأن  اإىل  ن���وه  و 
يف  جراحية  لعملية  �ش�بق�  خ�شع 

م������رات يف الأ�����ش����ب����وع م����ع اإج������راء 
مت�رين تكميلية يف املنزل ل�شم�ن 

نتيجة ممت�زة.
ق��ل كثريا  الأمل  اأن  ال�����ش���ب  اأك���د  و 
امل�شي م�شتعين�  ق���درا على  واأ�شبح 

اأنه �شيتمكن  بع�ش�ة .. م�شريا اإىل 
م���ن امل�����ش��ي ب��ط��ري��ق��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة يف 
ت�ريخ  م��ن  قليلة  اأ�ش�بيع  غ�شون 
اإىل ج���ن��ب مت��ك��ن��ه من  ال��ع��م��ل��ي��ة، 

قي�دة ال�شي�رة.

�شرطة اأبوظبي ت�شارك يف �شاعة الأر�س 
•• اأبوظبي-وام

اأبوظبي  ل�����ش��رط��ة  ال��ع���م��ة  ال��ق��ي���دة  ���ش���رك��ت 
التوجه  اإط�����ر  يف  الأر�س"  "�ش�عة  بفع�لية 
ال��ع���مل��ي ل��ل��ت�����ش��دي ل��ل��ت��غ��ريات امل��ن���خ��ي��ة، ومت 

خاله� اإطف�ء الأ�شواء ملدة �ش�عة ك�ملة.
ال�شريفي مدير ع�م  اللواء مكتوم علي  اأكد  و 
�شرطة اأبوظبي اهتم�م دولة الإم�رات ب�مل�ش�ركة 
التف�عل  اإط���ر  ت�أتي يف  التي  الفع�لية  يف هذه 
م��ع ال��ع���مل م��ن اأج���ل احل���د م��ن ال�شتهاك 
املفرط للط�قة و الحتب��س احلراري وحم�ية 

الوعي  م�����ش��ت��وى  رف����ع  و  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل�������وارد 
البيئي لدى اأفراد املجتمع.   و ق�ل اإن تر�شيد 
م�شوؤولية  ي��ع��د  وامل���ي����ه  ال��ك��ه��رب���ء  ا���ش��ت��ه��اك 
جمتمعية، لفت� اإىل جهود �شرطة اأبوظبي يف 
اأن�شطته�  وت�أثري  ال�شتهاك  خف�س معدلت 
الربامج  م��ن  خ���ال ح��زم��ة  م��ن  البيئة  ع��ل��ى 
الرقمي  التحول  مثل  واملم�ر�ش�ت،  وامل��ب���درات 
تنظيف  ح��م��ات  وامل�����ش���رك��ة يف  خل��دم���ت��ه���، 
الوعي  تنمية  ت�شهم يف  التي  والتوعية  البيئة 
واأف����راد  وامل��ت��ع���م��ل��ني  املنت�شبني  ل���دى  البيئي 
م�ش�ريع  تبني  اإىل  ال�شريفي  ون��وه  املجتمع. 

م�شتقبلية ك��شتخدام املركب�ت الهجينة واألواح 
ال�شم�شية يف مب�نيه� حتقيق� لهدفه�  الط�قة 
ال�شرتاتيجي "اإدارة ف�علة للعملي�ت" ودعم� 

�شرطية  "منظمة  ال�شرتاتيجية  لأولويته� 
حتقيق  يف  وا�شه�م�  وف�علية"،  ب��ك��ف���ءة  ت���دار 

التنمية امل�شتدامة يف الدولة.

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل وزير الدولة الربيطاين ل�شوؤون ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا
•• اأبوظبي-وام:

اآل نهي�ن وزير اخل�رجية والتع�ون   ا�شتقبل �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
ال�شرق  ل�شوؤون  الربيط�ين  الدولة  وزير  كليفريل  جيم�س  مع�يل  ال��دويل 

الأو�شط و�شم�ل اأفريقي�.
ج��رى خ��ال اللق�ء - ال��ذي عقد يف دي��وان ع���م ال���وزارة ب�أبوظبي - بحث 
وال�شبل  امل��ت��ح��دة  واململكة  الإم�����رات  دول���ة  ب��ني  ال�شرتاتيجية  ال��ع��اق���ت 

الكفيلة بتعزيز التع�ون امل�شرتك يف املج�لت ك�فة.
ورحب �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهي�ن بزي�رة مع�يل جيم�س كليفريل 
موؤكدا على العاق�ت الت�ريخية وال�شرتاتيجية التي جتمع بني البلدين 
وت�شتند اإىل ت�ريخ طويل من ال�شداقة والتع�ون امل�شرتك يف املج�لت ك�فة. 
ذات  والدولية  الإقليمية  الق�ش�ي�  من  ع��ددا  ومع�ليه  �شموه  وا�شتعر�س 

الهتم�م امل�شرتك.
كم� بحث اجل�نب�ن تطورات ج�ئحة فريو�س كورون� امل�شتجد كوفيد - 19 
وجهود البلدين يف مواجهة تداعي�ته. ح�شر اللق�ء �شع�دة من�شور عبداهلل 

خلف�ن ب�لهول �شفري الدولة لدى اململكة املتحدة.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل حمافظ الأنبار بالعراق 

•• راأ�س اخليمة-وام

ا�شتقبل �ش�حب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر الق��شمي ع�شو املجل�س الأعلى ح�كم راأ�س اخليمة اأم�س، الدكتور علي 
فرح�ن الدليمي، حم�فظ الأنب�ر يف جمهورية العراق ال�شقيقة الذي يزور الباد ح�لي�.

و رحب �ش�حب ال�شمو ح�كم راأ�س اخليمة خال اللق�ء ب�ملح�فظ و الوفد املرافق له وتب�دل معه الأح�ديث املتعلقة 
بتعزيز عاق�ت التع�ون الوثيقة والروابط الأخوية امل�شرتكة بني دولة الإم���رات وجمهورية العراق على ال�شعد 

ك�فة.
من جهته عرب الدكتور علي فرح�ن الدليمي عن ب�لغ �شكره و تقديره ل�ش�حب ال�شمو ح�كم راأ�س اخليمة، متمني� 

لاإم�رة مزيدا من التقدم والرخ�ء والزده�ر.
ح�شر اللق�ء �شع�دة را�شد �شويدان اخل�طري مدير ع�م دائرة الت�شريف�ت وال�شي�فة و اأمين عب��س اأ�شود، م�شت�ش�ر 

املح�فظ لل�شوؤون اخل�رجية ومهند فوزي حيمور امل�شت�ش�ر القت�ش�دي وفوؤاد جرن، م�شت�ش�ر يف الديوان الأمريي.

�شعيد بن �شقر القا�شمي يفتتح اأيام ال�شارقة الرتاثية يف خورفكان 

جائزة لطيفة بنت حممد لإبداعات الطفولة تنظم »بيئتي هويتي«

•• خورفكان-وام 

ب����ن �شقر  اف���ت���ت���ح ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ي��د 
مكتب  رئ���ي�������س  ن�����ئ����ب  ال���ق��������ش���م���ي 
م�ش�ء  خ��ورف��ك���ن  يف  احل���ك��م  �شمو 
ال�ش�رقة  اأي���م  فع�لي�ت  الأول  اأم�س 
الرتاثية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال���رتاث���ي���ة 
"الرتاث  ���ش��ع���ر  ب��خ��ورف��ك���ن حت���ت 

الثق�يف يجمعن�".
�ش�رك  ال��ت��ي   - ال��ف��ع���ل��ي���ت  ت�شتمر 
عبد  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع���دة  افتت�حه�  يف 
العزيز امل�شلم رئي�س معهد ال�ش�رقة 
العلي�  ال���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������س  ل����ل����رتاث 
الرتاثية  ال�����ش���رق��ة  لأي�����م  املنظمة 
يف  املقبل  اأبريل   3 حتى   - ال� 18 
التعليم�ت  ب��ج��م��ي��ع  الل���ت���زام  ظ���ل 
الوق�ئية  والإر���ش���دات والإج����راءات 
�شحة  اأج�������ل  م����ن  والح�������رتازي�������ة 

و�شامة اجلميع.
ح�����ش��ر اف��ت��ت���ح ال��ف��ع���ل��ي���ت ك��ل من 
ال�شيخ م�جد بن �شلط�ن الق��شمي، 
ال�شواحي  �����ش����وؤون  دائ������رة  م���دي���ر 
وال���ق���رى، و���ش��ع���دة خ��م��ي�����س �ش�مل 
ال�����ش��وي��دي، رئي�س دائ���رة ���ش��وؤون و 
ال�شواحي والقرى، والدكتور را�شد 
يف  البلدي  املجل�س  رئي�س  النقبي، 

ط��ي��ل��ة اأي�������م احل������دث، م��ث��ل دائ����رة 
������ش�����وؤون ال�������ش���واح���ي وال�����ق�����رى و 
ال�ش�رقة  ل�شرطة  ال��ع���م��ة  ال��ق��ي���دة 
الجتم�عية،  اخل���دم����ت  دائ�����رة  و 
وهيئة  للمت�حف،  ال�ش�رقة  وهيئة 
ون�دي  الطبيعية  واملحمي�ت  البيئة 
ال�ش�رقة لل�شق�رين و ن�دي ال�ش�رقة 
البحرية  ل���ل���ري��������ش����ت  ال���������دويل 
ال�����ش���رق��ة وجمعية  ���ش��ي��دات  ون����دي 
ل�شي�دي  ال���ت���ع����ون���ي���ة  خ���ورف���ك����ن 
الأ�����ش����م�����ك وج���م���ع���ي���ة خ���ورف���ك����ن 
للثق�فة والفنون ال�شعبية والرتاث 
متمثلة  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  ووزارة 
خورفك�ن  املتع�ملني  �شع�دة  مبركز 
الثق�يف  الري��شي  خورفك�ن  ون���دي 
الطلبة  اأم������ور  اأول����ي�����ء  وجم����ل�������س 
والطلب�ت ب�إم�رة ال�ش�رقة و جمل�س 
الإم�رات  ذك��ري���ت  ورك��ن  خورفك�ن 

لأحمد املطوع.
والأن�شطة،  ال��ف��ع���ل��ي���ت  ت�����ش��م��ن��ت 
اإيق�ع  على  متنوعة  فنية  ع��رو���ش���ً 
ال�ش�رقة  ال��رتاث الإم���رات��ي لفرقة 
ال�ش�رقة  ملعهد  ال��ت���ب��ع��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
راق�شة  ف��ن��ي��ة  ول���وح����ت  ل���ل���رتاث، 

لفرقة مقدوني� الفنية .
:"ن�شل  امل�شلم  العزيز  عبد  وق����ل 

مدينة خورفك�ن، و�شع�دة املهند�شة 
بلدية  م���دي���ر  ال���ق��������ش���ي،  ف����وزي����ة 
ع����دد من  ج����ن���ب  اإىل  خ���ورف���ك����ن، 
اإىل  اإ�ش�فة  ال��وزراء و�شفراء الدول 
والب�حثني  ال��رتاث  وع�ش�ق  حمبي 
وامل���خ���ت�������ش���ني وج����م����ع غ���ف���ري من 
واملنطقة  خورفك�ن  و�شك�ن  اأه����يل 

ال�شرقية.
و جت���ول ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ي��د ب���ن �شقر 
الدكتور  �شع�دة  برفقة  الق��شمي، 
امل�شلم واحل�����ش��ور يف  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د 
الرتاثية،  املنطقة  اأن��ح���ء  خمتلف 
واحلرف  الأن�����ش��ط��ة  على  واط��ل��ع��وا 
وامل���ك���ون����ت ال��رتاث��ي��ة ال��ت��ي جت�شد 
املتنوعة  ببيئ�ته�  خورفك�ن  ت�ريخ 
وم��ك��ون���ت��ه��� ال��رتاث��ي��ة ال��ت��ي ترمز 
والبحري  اجل��ب��ل��ي  امل��ح��ل��ي  للبيت 
وال���������زراع���������ي، وامل������ه������ن واحل�������رف 
اليدوية، وال�شوق ال�شعبي، واحلرف 
واحللوي�ت  وامل����أك���ولت  الن�ش�ئية، 
املقتني�ت  وخم���ت���ل���ف  ال�������ش���ع���ب���ي���ة، 
تلخ�س  التي  والرتاثية  الفخ�رية 

ت�ريخ املدينة.
اأج��ن��ح��ة اجله�ت  اجل���ول���ة  ���ش��م��ل��ت 
احل��ك��وم��ي��ة امل�����ش���رك��ة، ال��ت��ي تقدم 
املتك�ملة  ال����ربام����ج  م���ن  ال���ع���دي���د 

ليتجدد  خ����ورف����ك�����ن  اإىل  ال����ي����وم 
وتراثه�  واأهله�  املدينة  مع  اللق�ء 
يف  وفع�لي�تن�  احتف�لتن�  ونوا�شل 
اأي�م ال�ش�رقة الرتاثية يف ظل زي�دة 
الفع�لي�ت كم�ً ونوع�ً، مب� ي�شهم يف 
نه�شة الرتاث وتن�قله بني الأجي�ل 
اجلديدة يف ملحمة توا�شل وتف�عل 

امل��شي واحل��شر".
ال�ش�رقة  اأي�����م  ت�شكل   "  : واأ����ش����ف 
ال��رتاث��ي��ة اأح����د اأه����م ال��ع��ن���وي��ن يف 
الع�مل  ال���ذي يجمع  ال���رتاث  ع���مل 
ال�ش�رقة،  كله حتت �شقف واح��د يف 
ومت���ث���ل حم���ط���ة ل���ت���ب����دل امل���ع����رف 
واخلربات،  وال��ت��ج���رب  واملعلوم�ت 
لاطاع  للجميع  الفر�شة  وتتيح 
وتف�عله  ال���ع����مل���ي  ال��������رتاث  ع���ل���ى 
املحلي  ال��������رتاث  م����ع  وت���وا����ش���ل���ه 

والعربي عموم�ً".
على  ن��ح��ر���س  �شع�دته:"  ق�����ل  و 
ومدن  من�طق  جميع  يف  احل�����ش��ور 
ال�ش�رقة، التزام�ً بتوجيه�ت �ش�حب 
بن  �شلط�ن  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق������ش��م��ي  حم��م��د 
لن�ش�رك  ال�����ش���رق��ة  ح���ك��م  الأع���ل���ى 
اأي�م  فع�لي�ت  خمتلف  يف  اجلمهور 
مواقعهم  يف  ال���رتاث���ي���ة  ال�����ش���رق��ة 

تركز  و   .. وج�����وده�����م  واأم�������ك������ن 
تر�شيخ  ����ش���رورة  ع��ل��ى  ال��ف��ع���ل��ي���ت 
ال����رتاث ل���دى اأب��ن���ء و���ش��ك���ن وزوار 
واإحي�ء  به  التعريف  خورفك�ن عرب 
الرتاثية  وال�����ع������دات  ال���ف���ع����ل���ي����ت 
املهن  واحل��رف��و  ال�شعبية  وال��ف��ن��ون 
اأبن�ء  مي�ر�شه�  ك���ن  التي  ال�شعبية 

الإم�رات يف امل��شي " .
ال�شواحي  ����ش���وؤون  دائ�����رة  وت��ع��ت��رب 
وال����������ق����������رى اأح��������������د ال�����������ش�����رك������ء 
ال�ش�رقة  مل��ع��ه��د  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني 
ل���ل���رتاث، وه����ي ح������ش��رة دوم�������ً يف 
خ�شو�ش�ً  املعهد،  فع�لي�ت  خمتلف 

اأي�م ال�ش�رقة الرتاثية.
تنوع  بوجود  الدائرة  جن�ح  ويتميز 
ه�ئل يف الأن�شطة والفع�لي�ت التي 
ومن  لفت�ً،  اإقب�ًل  ب��شتمرار  تلقى 
ب��ني اأب����رز م��� مي��ي��زه م�����ش��رح دائرة 
���ش��وؤون ال�����ش��واح��ي وال��ق��رى الذي 
الفع�لي�ت  م��ن  العديد  ي�شت�شيف 
والعرو�س  وال����رتاث����ي����ة،  ال��ف��ن��ي��ة 
الفنية لفرق �شعبية حملية وع�ملية، 
الثق�فية  امل�ش�بق�ت  م��ن  وال��ع��دي��د 

والرتاثية والوطنية.
يوم  امل�������ش���رح يف  ا����ش���ت�������ش����ف  وق�����د 
ال�ش�عر  الأي�م بخورفك�ن  انطاقة 

ع��ل��ي ال�������ش���وي���ن، وم���ع���زوف����ت على 
العود قدمه� اأحمد املهريي، وفقرة 
الإم�راتي  ال��رتاث��ي  ال���زي  ع��رو���س 
ق���دم���ه���� اأط�����ف������ل م����راك����ز اأط���ف����ل 
خورفك�ن،  طفل  – مركز  ال�ش�رقة 
الإم�راتية  والأه�زيج  الأغ�ين  على 

القدمية.
لأي�م  الأك�دميية  اللجنة  نظمت  و 
ب�ملنطقة  ال�18،  الرتاثية  ال�ش�رقة 
الرتاثية يف خورفك�ن، ندوة حوارية 
ع���ن امل��ت���ح��ف واأن����واع����ه�����، ودوره������ 
بعنوان  تواجهه�،  التي  والتحدي�ت 
"املت�حف ودوره� كح��شنة للرتاث 
لل�شعوب"،  واحل�������ش����ري  ال��ث��ق���يف 
ك�شمولة،  ب�شمة  الدكتورة  اأدارت��ه��� 
م�شوؤول الإعداد للربامج والندوات 
الأك�دميية  اللجنة  يف  الأك���دمي��ي��ة 
ال�18،  ال��رتاث��ي��ة  ال�����ش���رق��ة  لأي�����م 
اللجنة  ع�شو  املطرو�شي،  ولطيفة 
الدكتور  فيه�  وحتدث  الأك�دميية، 
الأ�شت�ذ  امل����رزوق����ي،  ���ش���ب��ر  ي��ح��ي��ى 
الأك�دميية  الإدارة  يف  امل�������ش����رك 
ملعهد ال�ش�رقة للرتاث و تطرق اإىل 
للمت�حف  ال��دويل  املجل�س  تعريف 
تهدف  ل  دائمة  موؤ�ش�شة  ب�عتب�ره 

للربح.

•• دبي-وام

حممد  بنت  لطيفة  ج�ئزة  نظمت 
بجمعية  ال���ط���ف���ول���ة  لإب������داع�������ت 
ملتقى  دب��ي  يف  الن�ش�ئية  النه�شة 
هويتي(  )بيئتي  بعنوان  افرتا�شي� 
حتت �شع�ر )بيئتي وطني( ت�شمن 
جل�شة حوارية حول مف�هيم البيئة. 
ح�شر امللتقى جمهور اجل�ئزة من 
الأمور  واأولي�ء  واملعلمني  الطاب 
عددا  “زوم” و���ش��م  م��ن�����ش��ة  ع���رب 
م��ن امل��ت��ح��دث��ني ه��م ���ش��ع���دة اللواء 
بن  اأحمد  حممد  الدكتور  الأ�شت�ذ 

احل�����ف������ظ ع���ل���ى ال���ب���ي���ئ���ة يف ه���ذه 
“ج�ئحة  ظ��روف  ظل  ويف  املرحلة 
كوفيد 19- ” كم� ت�شمن احلوار 

دور املراأة يف حم�ية البيئة.
واأ�ش�د �شع�دة اللواء الأ�شت�ذ الدكتور 
حممد اأحمد بن فهد بدور القي�دة 
البيئية  ال�شرتاتيجي�ت  و�شع  يف 
وقدم العديد من التوجيه�ت التي 
يف  وال��ف��رد  الأ����ش���رة  دور  يف  تتمثل 

احلف�ظ على البيئة.
اأمينة  م��ن ج���ن��ب��ه��� ث��م��ن��ت ���ش��ع���دة 
لاإم�رات  الري�دي  الدور  الدبو�س 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش���ح��ب  ب���ق���ي����دة 

لل�شوؤون  الع�م  الق�ئد  فهد م�ش�عد 
وامل�شرف  وال��ت��دري��ب  الأك����دمي���ي���ة 
والأ�شت�ذ  ح��م���ي��ة  مل���دار����س  ال���ع����م 
التنفيذي  امل��دي��ر  ب����ه����رون  اأح��م��د 
والعلوم  امل��ع��ل��وم���ت  اإدارة  ق���ط����ع 
اأبوظبي فيم�  التوعوية البيئية يف 
الدبو�س  اأمينة  �شع�دة  احل��وار  اأدار 

املدير التنفيذي للج�ئزة.
عدة  موا�شيع  املتحدثون  وت��ن���ول 
البيئة  ح��ول  ع���م��ة  اإ����ش����ءات  منه� 
ومو�شوع  وال���ش��ت��ق��رار  وال��ت��ن��م��ي��ة 
لدولة  البيئة  ل�شي��ش�ت  تو�شيحي 
جم�ل  يف  ال�شب�ب  دور  و  الإم�����رات 

رئي�س  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�ش�حب  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن����ئ���ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  ح�كم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�شمو  و����ش����ح���ب  اهلل”  “رع�ه 
نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
الق�ئد  ن���ئ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
واإخوانهم  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
اأع�ش�ء  ال�����ش��ي��وخ  ال�شمو  اأ���ش��ح���ب 
ل���احت����د حك�م  امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى 
اإ�شرتاتيجي�ت  و���ش��ع  يف  الإم�����رات 
واإ�شتدامته�  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  مم��ن��ه��ج��ة 

الدبو�س  واأ�ش�دت  واحلف�ظ عليه�. 
ال��ري���دي لاأمه�ت  ب���ل��دور  ك��ذل��ك 
الإم�رات”  “اأم  راأ����ش���ه���ن  وع���ل���ى 
مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�شيخة  �شمو 
الع�م  ال��ن�����ش���ئ��ي  الحت�������د  رئ��ي�����ش��ة 
لاأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة 
ال��ت��ن��م��ي��ة الأ����ش���ري���ة وج���ه���ود حرم 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب 
“اأم اجلود” �شمو  اآل مكتوم  را�شد 
ال�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعة 
اآل مكتوم رئي�شة اجل�ئزة لدعمهم� 
الاحمدود من اأجل تر�شيخ الوعي 

البيئي لل�شب�ب والأطف�ل.
كم� نوهت بلم�شة الوف�ء اخل�ل�شة 
حل�����رم ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم���م���د بن 
ح���م���د ب����ن حم���م���د ال�������ش���رق���ي ويل 
ال�شيخة  ����ش���م���و  ال���ف���ج���رية  ع���ه���د 
اآل  ب��ن را���ش��د  ب��ن��ت حم��م��د  لطيفة 
لرع�يته�  اجل����ئ���زة  راع��ي��ة  م��ك��ت��وم 
وتوجيه�ته� ال�شديدة ..معربة عن 
حميد  بنت  اأمينة  لل�شيخة  �شكره� 
النه�شة  جمعية  رئ��ي�����ش��ة  ال��ط���ي��ر 
ال��ن�����ش���ئ��ي��ة ب��دب��ي رئ��ي�����ش��ة جمل�س 
الإدارة لهتم�مه� وم�ش�ندته� لكل 

مب�درات اجل�ئزة.

هيئة النقل بعجمان ُتطلق 
تطبيق Route الذكي

•• عجمان-الفجر:

"Route" الذكي،  تطبيق   اإط���اق  ع��ن  عجم�ن  يف  النقل  هيئة  اأعلنت 
اأف�شل اخلدم�ت للجمهور وتوفري  امل�شتمر لتقدمي  اإط�ر �شعيه�  وذلك يف 

رحات اآمنة و�شريعة للرك�ب يف اإم�رة عجم�ن.
اجلهود  جميع  ت�شخر  الهيئة  اإن  الع�م  املدير  عمري  بن  عمر  �شع�دة  وق���ل 
والأم�ن  الراحة  �شبل  ك�فة  لتوفري  احلديثة  التكنولوجي�  من  لا�شتف�دة 
والزوار  للمقيمني  يوفر  الذكي  التطبيق  ه��ذا  اأن  اإىل  م�شرياً  للجمهور،  

ن�فذة �شريعة وموثوقة لطلب و�ش�ئل النقل التي تقدمه� الهيئة.
واأ�ش�ف اأن تطبيق  "Route"  هو تطبيق حجز مركب�ت الأجره معتمد 
لدى هيئة النقل حيث ب�إمك�ن العميل حجز مركب�ت منوعة ح�شب رغبته 
الرحات  وت��خ��ط��ي��ط  وح��ج��ز  والت�شجيل  التطبيق  حتميل  ميكنه  ،ك��م��� 

بخطوات �شريعة و�شهلة
اأنه تتوفر  من ج�نبه، اأو�شح عمر لوت�ه املدير التنفيذي لقط�ع العملي�ت 
اأجرة  ، ومركب�ت  الأج��رة  املركب�ت، منه� مركب�ت  العديد من  التطبيق  يف 
التطبيق  ويتوفر  الليموزين.  ومركب�ت  الهمم،  اأ�شح�ب  ومركب�ت  مهرة، 

Andriod و iOS على
ولفت لوت�ه اإىل اأن تطبيق  "Route" ي�ش�عد العميل يف الو�شول لأقرب 
مركبة اأجرة ملوقعه، ويحتفظ ب�شجل العميل من اإي�ش�لت الدفع وتواريخ 
حجز الرحات ال�ش�بقة، ب�لإ�ش�فة اإىل اأنه يح�شب للعميل التعرفة ب�شكل 
دقيق منذ بداية الرحلة و�شوًل اإىل املوقع املحدد، ويوفر تنبيه�ت تذكريية 
ب�ملواعيد واأي م�شتجدات متعلقة ب�لرحلة، كم� يوفر للعميل طريقة دفع 
اآم��ن��ة وم��وث��وق��ة م��ع خ��ي���رات دف��ع م��ت��ع��ددة، ف�شًا ع��ن اأن��ه ميكن للعميل 
تقدمي راأيه ومدى ر�ش�ه عن الرحلة والتجربة ككل، وكذلك طلب الدعم 

عن طريق الربيد الإلكرتوين واله�تف.

الإمارات ت�شارك يف الجتماع الـ 19 للمجموعة الت�شاورية التابعة ملجل�س ال�شتقرار املايل
•• اأبوظبي-وام

����ش����رك���ت دول�����ة الإم����������رات م���وؤخ���راً 
للمجموعة   19 ال�����  الج���ت���م����ع  يف 
الت�ش�ورية الإقليمية ملنطقة ال�شرق 
الت�بعة  اأف��ري��ق��ي���  و���ش��م���ل  الأو����ش���ط 
ملجل�س ال�شتقرار امل�يل، والذي عقد 
عرب تقني�ت الت�ش�ل املرئي، ملن�ق�شة 
املخ�طر التي تواجه ال�شتقرار امل�يل 
يف املنطقة، وبرن�مج عمل املجموعة 
 "RCG" الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ت�����ش���وري��ة 

الأنظمة  التي تتعر�س له�  املخ�طر 
ال��ن��ق��دي��ة احل����ل���ي���ة وال���ن����جت���ة عن 
الع�ملية  امل�شتقرة  الرقمية  العمات 
التع�ون  تفعيل  ����ش���رورة  ..م���وؤك���دا 
والتن�شيق بني احلكوم�ت واملنظم�ت 
ال���دول���ي���ة ل��ت��ط��وي��ر جم��م��وع��ة من 
امل���ب����دئ ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة ال��ع���مل��ي��ة التي 
ال�شلط�ت  ج��ه��ود  دع���م  ���ش���أن��ه���  م���ن 
ومراقبة  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
ب�شكل  امل�شتقرة  الرقمية  العمات 
الثقة يف هذه  لبن�ء  وك��ذل��ك  ف��ع���ل، 

ال�����ش��ع��ودي مع�يل  ال��ع��رب��ي  ال��ن��ق��د 
ومع�يل  امل�����ب������رك،  ف���ه���د  ال���دك���ت���ور 
حم�فظ م�شرف البحرين املركزي 
املعراج  ب���ن حم��م��د  ر���ش��ي��د  ال�����ش��ي��د 
امل�لية  وزارات  عن  ممثلني  بح�شور 
ال�شرق  ل����دول  امل��رك��زي��ة  وال��ب��ن��وك 
الأو�شط و�شم�ل اأفريقي�، اإىل ج�نب 

ممثلي جمل�س ال�شتقرار امل�يل.
�شع�دة  ع���ر����س  الج���ت���م����ع  وخ�����ال 
يون�س ح�جي اخلوري ورقة البحث 
الإم�رات  دولة  اأعدته�  التي  الث�نية 

والرق�بية  التنظيمية  والتحدي�ت 
ويف  ال��رق��م��ي��ة.  ب���ل��ع��م��ات  املتعلقة 
جميع  اأك������د   .. الج����ت����م�����ع  ن���ه����ي���ة 
الأع�ش�ء اأهمية و�شع اأطر تنظيمية 
ورق�بية لرتتيب�ت العمات الرقمية 
اإمك�ن�ت  م��ن  لا�شتف�دة  امل�شتقرة، 
ت�شهيل  يف  ال���رق���م���ي���ة  ال����ع����م����ات 
احل����دود بطريقة  ع��رب  امل��دف��وع���ت 
ومنخف�شة  وفع�لة  واآم��ن��ة  �شريعة 
التكلفة، وتعزيز الأنظمة امل�لية �شد 
املخ�طر التي تهدد ال�شتقرار امل�يل 

وامل�����ب������درات ���ش��م��ن خ����رط���ة طريق 
ع��ل��ى �شعيد  ال��ع�����ش��ري��ن  جم��م��وع��ة 
ت��رت��ي��ب���ت امل��دف��وع���ت ع��رب احل���دود 
مثل  امل�شتقرة.  الرقمية  والعمات 
دولة الإم�رات كل من �شع�دة يون�س 
امل�لية،  وزارة  وكيل  اخل��وري  ح�جي 
ب�لعمى  �ش�مل  حممد  خ�لد  و�شع�دة 
ن���ئ��ب حم���ف��ظ م�شرف  ال��ت��م��ي��م��ي 
املركزي  املتحدة  العربية  الإم����رات 
يف الجتم�ع الذي عقد حتت رئ��شة 
موؤ�ش�شة  حم����ف���ظ  م���ن  م�����ش��رتك��ة 

املع�مات والتخفيف من التداعي�ت 
الع�ملي.  امل���يل  لا�شتقرار  املزعزعة 
التطورات  اآخ���ر  الج��ت��م���ع  ون���ق�����س 
املتعلقة ب�لنظ�م امل�يل الع�ملي خ��شة 
التي  ال�شتثن�ئية  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف 
انت�ش�ر  جراء  اليوم  الع�مل  ي�شهده� 
"كوفيد19-"  ك����ورون�����  ج����ئ���ح���ة 
واأن��ظ��م��ة امل���دف���وع����ت ع���رب احل���دود 
اخل��شة  امل��ب���درات  ع��ر���س  حيث مت 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ خ����رط���ة ط��ري��ق جمموعة 
الدفع،  من�ش�ت  لتعزيز  الع�شرين 

ال���ع���رب���ي���ة امل����ت����ح����دة ح������ول م���ب����دئ 
وت�شريعي  رق����ب���ي  اإط�������ر  ت�����ش��م��ي��م 
امل�شتقرة،  الرقمية  للعمات  ع�ملي 
وزارة  ق��دم��ت��ه���  ق����د  ك����ن���ت  وال����ت����ي 
الع�م  ال��ع�����ش��ري��ن  مل��ج��م��وع��ة  امل���ل��ي��ة 
ج�نب  م��ن  ترحيب�ً  ولق��ت  امل��شي، 
اأع�ش�ء جمموعة الع�شرين وجمل�س 
ال�شتقرار امل���يل. وق���ل اخل��وري اإن 
اإىل  بح�جة  الت�شريعية  ال�شلط�ت 
الأ�ش��س  ل��دي��ه���  ك����ن  اإذا  م���  تقييم 
خمتلف  ملع�جلة  ال���ازم  التنظيمي 

م���ع ا���ش��ت��م��رار دع����م وت��ب��ن��ي اأح����دث 
البتك�رات امل�لية.

قادة الرعاية ال�شحية ي�شاركون يف القمة العاملية للتح�شني 
•• اأبوظبي-وام

ُي�ش�رك نخبة من اأ�شهر واأكرب الأ�شم�ء الع�ملية يف جم�ل الرع�ية ال�شحية 
ن�ع القرار، واخلرباء، وكب�ر امل�شوؤولني احلكوميني  واملب�درات اخلريية و�شُ
ينظمه�  ال��ت��ي  اللوج�شتية"  واخل���دم����ت  للتح�شني  ال��ع���مل��ي��ة  "القمة  يف 
"ائتاف الأمل" افرتا�شي� غدا وت�شتمر يومني وذلك ملن�ق�شة نهٍج ع�ملي 
موّحد للتغلب على ج�ئحة فريو�س " كوفيد - 19" الأمر الذي ل مُيكن 

حتقيقه اإل من خال الت�ش�من والتع�ون الدويل.
و�شي�ش�رك يف النق��ش�ت كل من: الدكتور تيدرو�س اأده�نوم غيربي�شو�س - 
املدير الع�م ملنظمة ال�شحة الع�ملية، وهرنيت� اإت�س. فور - املديرة التنفيذية 
الع�ملي  التح�لف  جمل�س  رئي�س   – ب�رو�شو  م�نويل  وخو�شيه  لليوني�شف، 
للق�ح�ت والتح�شني "ج�يف"، وم�رك �شوزم�ن - الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
التنفيذي  وامل��دي��ر  الرئي�س   - اإرك  �شي  و�شت�نلي  جيت�س،  ومليندا  بيل 
لنوف�ف�ك�س، ون�ظم الزه�وي، الوزير امل�شوؤول عن توزيع لق�ح�ت فريو�س 
اإه���ن��ري - وزي���ر ال�شحة  اأو���ش���ج��ي  امل��ت��ح��دة، وال��دك��ت��ور  ك��ورون��� يف اململكة 
النيجريي، الربوفي�شور نحم�ن اآ�س - املن�شق الوطني للكورون� - اإ�شرائيل، 
اإىل  �شين�شمون  حيث  ال�شحية،  للرع�ية  اإ���س  بي  يو  رئي�س   - ويلر  وو���س 
مع�يل ال�شيخ عبداهلل بن حممد اآل ح�مد رئي�س دائرة ال�شحة يف اأبوظبي 
و م��ع���يل حم��م��د ع��ل��ي حم��م��د ال�����ش��رف���ء احل��م���دي رئ��ي�����س دائ����رة التنمية 
جمل�س  رئي�س  الأح��ب���ب��ي  حممد  ف��اح  وم��ع���يل  اأب��وظ��ب��ي  يف  القت�ش�دية 
اإدارة موانئ اأبوظبي رئي�س دائرة البلدي�ت والنقل ، ملن�ق�شة ق�ش�ي� �شم�ن 
و�شول اللق�ح اإىل البلدان الن�مية، ومع�جلة التحدي�ت املتعلقة ب�خلدم�ت 
اللوج�شتية و�شل�شلة التوريد، وغريه� من املوا�شيع اله�مة التي ُتركز على 

منطقة ال�شرق الأو�شط واأفريقي� واآ�شي�.
ن�ع القرار  ومن املقرر اأن ت�شتقبل القمة نحو 1،000 �شخ�شية من كب�ر �شُ
ال�شحية  الرع�ية  قط�ع  يف  امل�شلحة  واأ���ش��ح���ب  احلكوميني  وامل�����ش��وؤول��ني 
ومنظم�ت غ��ري حكومية واأك���دمي��ي��ني ب���رزي��ن، وذل��ك يف ال��ف��رتة م��ن 29 

اإىل 30 م�ر�س 2021، للتب�حث يف التحدي�ت اللوج�شتية املرتبطة بنقل 
اللق�ح وتوزيعه واإيج�د احللول لتحقيق التوزيع ال�ش�مل والع�دل للق�ح يف 

جميع اأنح�ء الع�مل.
وق�ل مع�يل حممد علي ال�شرف�ء احلم�دي : " يعك�س "ائتاف الأمل" التزام 
حكومة اإم�رة اأبوظبي بدعم اجلهود الإقليمية والدولية للت�شّدي جل�ئحة 
ال�شرتاتيجية  عاق�ته�  تعزيز  على  حر�شه�  ي��وؤك��د  مب���  "كوفيد19-" 
وال���ش��ت��ف���دة من  امل���ب����درة  ه���ذه  اأه����داف  لتدعيم  ال��دول��ي��ني  �شرك�ئه�  م��ع 
املتميزة".  اللوج�شتية  واإمك�ني�ته�  وقدرته�  ال�شرتاتيجي  الإم���رة  موقع 
اإىل نت�ئج متميزة من خال  القّمة �شُتف�شي  ب�أن هذه  واأك��د مع�ليه ثقته 
اأن ت�شّرع من اجلهود الدولية امل�شرتكة  املن�ق�ش�ت البّن�ءة التي من �ش�أنه� 

لاأمل وعودة احلي�ة الطبيعية يف جميع اأنح�ء الع�مل.
التزامن�  القمة  " تعك�س هذه   : الأحب�بي  ب��دوره ق�ل مع�يل فاح حممد 
التج�رة  يف  رائ���د  رئي�شي  ك��م��رك��ز  اأب��وظ��ب��ي  م��ك���ن��ة  تر�شيخ  ن��ح��و  امل�شتمر 
املحوري  والدور  اأف�شل،  ب�شكٍل  الإن�ش�نية  وخدمة  اللوج�شتية،  واخلدم�ت 
الذي تلعبه موانئ اأبوظبي يف حتقيق ذلك من خال اإمك�ني�ته� اللوج�شتية 
موانئ  لإر���ش���ء  ال��ع���مل  اأن��ح���ء  جميع  يف  �شرك�ئن�  م��ع  و�شنعمل  املتقدمة. 
وامل�شتلزم�ت  الأدوي��ة  اللق�ح�ت وغريه� من  لتوزيع  رائد  اأبوظبي كمركز 
اإىل  اإ�ش�فة  امل�شتوى،  ع�ملية  امل��ربدة  التخزين  مرافق  خ��ال  من  الطبية، 
فقط،  كوفيد19-  يقت�شر على ج�ئحة  وذلك ل  الف�ئق،  التربيد  من�ش�أة 
القمة  ُتعزز  و  الع�مل..  يف  ال�شحية  الرع�ية  م�شتقبل  م�شلحة  فيه  مل�  بل 
الت�لية من مواجهة ج�ئحة كوفيد19- حتى نتمكن  ج�هزيتن� للمرحلة 
من تخطي اإحدى اأكرب التحدي�ت اللوج�شتية واأكرثه� تعقيداً يف الت�ريخ 

احلديث".
وعلى  الع�ملي،  ال�شعيد  على  ال�ش�مل  التع�ون  اأهمية  على  "نوؤكد  واأ�ش�ف: 

التزامن� دعم ك�فة اجلهود املبذولة بكل الطرق املمكنة".
من جهته� ق�لت هرنيت� اإت�س. فور - املديرة التنفيذية لليوني�شف: " ت�شكل 
والدائمة بني  القوية  ال�شراك�ت  اأهمية  الت�أكيد على  القمة فر�شة لإع���دة 

خال  فمن  كوفيد19-.  جل�ئحة  للت�شدي  واخل������س  ال��ع���م  القط�عني 
العمل �شوي�ً، ميكنن� م�ش�عدة كل بلد على ت�شريع وترية العودة اإىل حي�ته 
املدار�س،  اإىل  ال��ع��ودة  من  الأط��ف���ل  متكني  يف  الأم��ل  وا�شتع�دة  الطبيعية، 

واإع�دة بن�ء املجتمع�ت وحتقيق التع�يف القت�ش�دي".
من ن�حيته ق�ل خو�شيه م�نويل ب�رو�شو – رئي�س جمل�س التح�لف الع�ملي 
للق�ح�ت والتح�شني "ج�يف": " لقد لعبت �شا�شل التوريد والإمداد املحلية 
والع�ملية دوراً رئي�شي�ً يف جن�ح عملي�ت تو�شيل ع�شرات املايني من جرع�ت 
اللق�ح من خال مب�درة كوف�ك�س". واأ�ش�ف: " اأن اإطاق مب�درة ائتاف 
 2021 اللوجي�شتية  واخل��دم���ت  للتح�شني  الع�ملية  القمة  وعقد  الأم��ل 
بن�ء  الفّع�ل يف  املتحدة  العربية  الإم����رات  دور  اإب���راز  يف  رائ��دة  هي خطوة 
�شراك�ت مبتكرة بني القط�عني الع�م واخل��س، والتح�لف مع �شرك�ء من 
جميع اأنح�ء الع�مل ملواجهة التحدي�ت املتثملة يف تو�شيل لق�ح كوف�ك�س. 

و�شُت�ش�هم جهودهم يف تخطي املرحلة املتقدمة من تف�شي الوب�ء".
م��ن ج��ه��ت��ه، ق����ل ن���ظ��م ال���زه����وي، ال���وزي���ر امل�����ش��وؤول ع��ن ت��وزي��ع لق�ح�ت 
توزيع  كوزير  موقعي  من  " انطاق�ً  املتحدة:  اململكة  يف  كورون�  فريو�س 
على  امللق�ة  املهمة  هذه  ب�أداء  فخور  املتحدة،  اململكة  يف  لق�ح كوفيد19- 
ق�شة  يف  ال�شخمة،  اجلم�عية  اجلهود  ج�نب  اإىل  �ش�همت،  والتي  ع�تقي 
النج�ح الوطنية هذه. حتى هذه اللحظة، تلقى اأكرث من 25 مليون من 
الب�لغني جرعتهم الأوىل، مم� ُيعزز مك�نتن� الرائدة ك�أ�شرع حملة تطعيم 
اأمة متعددة الثق�ف�ت،  "اململكة املتحدة  اأوروب�". واأ�ش�ف:  اأنح�ء  يف جميع 
وموطن ملجموع�ت من خمتلف العرقي�ت واملعتقدات الدينية التي ل ُتعد 
ال�شعبية  واملنظم�ت  الدينيني  الزعم�ء  مع  كثب  عن  ونعمل  حت�شى.  ول 
الن�ش�ئح  اأف�شل  ال��ب��اد  اأن��ح���ء  جميع  يف  املجتمع  �شرائح  ك�فة  منح  على 
ول  " ُكن�  بقوله:  للتطعيم." واختتم  ال�ش�ملة  الفوائد  ح��ول  واملعلوم�ت 
زلن� وا�شحني منذ البداية ب�أن التطعيم هو اخلي�ر الوحيد للحد من هذا 
الوب�ء وحم�ية حي�ة الآلف من الن��س. وندعم ب�شدة جهود التطعيم الع�ملية 
من خال دورن� الرائد يف كوف�ك�س، وي�شعدين اأن اأن�شم اإىل هذه النخبة 

الع�ملي  الوب�ء  ال�شخ�شي�ت والقي�دات لنوحد جهودن� يف مواجهة هذا  من 
من خال هذه القمة".

بدوره، ق�ل اأ�شي�س كو�شي - الرئي�س التنفيذي يف �شركة جي 42 للرع�ية 
الدول  ت�أثريه� على  " لقد تركت ج�ئحة فريو�س كوفيد19-  ال�شحية: 
عن�شر ح��شم  ب��رز  ذل���ك،  ال��ع���مل، ويف خ�شم  اأن��ح���ء  وال�����ش��ع��وب يف جميع 
اأزمة بهذا احلجم والنط�ق.  وال�شراك�ت عند مواجهة  التع�ون  وهو قيمة 
نوا�شل  ال��ذي  ب���ل��دور  نفخر  ال�شحية  للرع�ية   42 جي  �شركة  يف  ونحن 
ومعرفة  خربة  ج�نب  اإىل  التكنولوجية  قدراتن�  بني  اجلمع  يف  به  القي�م 
الرع�ية  ال�شرك�ء والهيئ�ت احلكومية لتطوير والنهو�س بحلول  خمتلف 
ال�شحية وحتقيق ع�مل خ�ٍل من فريو�س كوفيد19- يف نه�ية املط�ف. كم� 
اللوج�شتية  واخلدم�ت  للتح�شني  الع�ملية  القمة  يف  م�ش�ركتن�  اإىل  نتطلع 
لتب�دل املعرفة واكت�ش�ب معلوم�ت جديدة، وا�شتك�ش�ف الفر�س والعمل مع�ً 

للحف�ظ على �شحة دولن� و�شعوبن� يف م�أمن يف امل�شتقبل".
وت�شم القمة معر�ش� افرتا�شي� تف�علي ثاثي الأبع�د ومنطقة للتوا�شل 
والدوليني  املحليني  امل�شلحة  اأ���ش��ح���ب  م��ع  للتوا�شل  الفر�شة  لإت���ح��ة 
فر�شة  م���وؤخ���راً  اإ����ش���داره  ال���ذي مت  الأع���م����ل  ج���دول  وي��ت��ي��ح  الرئي�شيني. 

للح�شول على نبذة حول املو�شوع�ت واملندوبني امل�ش�ركني.
ويعد "ائتاف الأمل" �شراكة بني القط�عني الع�م واخل��س تطورت لت�شبح 
جهداً دولي�ً رائداً لتو�شيع قدرات النقل والتو�شيل الع�ملية من خال جذب 
�شيف�  لوجي�شتك�س،  ب��ول��وري  اأرام��ك�����س،  اأجيليتي،  بينهم  من  ج��دد  �شرك�ء 
اإك�شربي�س، هيلم�ن،  فيديك�س  اإل،  اإت�س  دي  �شينكر،  بي  دي  لوجي�شتيك�س، 

كوهني + ن�جل، ميكو لوجي�شتيك�س، اآر اإ�س اإيه جلوب�ل، ويو بي اإ�س.
وي�شم الئتاف عددا من ال�شرك�ء املوؤ�ش�شني وهم دائرة ال�شحة اأبوظبي، 
املقطع،  وبوابة  �شيل،  و�شك�ي  وراف��د،  لل�شحن،  والحت���د  اأبوظبي،  وموانئ 
ب�لإ�ش�فة اإىل جمموعة وا�شعة من مزودي اخلدم�ت اللوج�شتية. ويعمل 
ل�شم�ن نقل وتخزين وتوزيع 18  قدراته  تطوير  الأمل" على  "ائتاف 

ملي�ر جرعة لق�ح كوفيد19- بحلول نه�ية ع�م 2021.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة-وام

اأ�شدر �ش�حب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلط�ن بن حممد الق��شمي ع�شو املجل�س 
تنظيم  ب�ش�أن  2021م  ل�شنة   2 رق��م  الأم��ريي  املر�شوم  ال�ش�رقة  ح�كم  الأعلى 

القيد لأ�شر املواطنني يف اإم�رة ال�ش�رقة.
ن�س املر�شوم على اأن تن�ش�أ جلنة موؤقتة يف الإم�رة ت�شمى "جلنة تنظيم قيد اأ�شر 
املواطنني يف اإم�رة ال�ش�رقة" تتبع دائرة الإح�ش�ء والتنمية املجتمعية يف الإم�رة، 

وتعمل حتت اإ�شرافه� وتتوىل الدائرة اأم�نته�.
الإم�رة،  مواطني  اأ�شر  قيد  تنظيم  اإع���دة  اإىل   �� للمر�شوم  وفق�   �� اللجنة  تهدف 
القيد  تنظيم  للمتغريات من حيث  ا�شتج�بة  الق�ئم  الو�شع  وحتديثه ملط�بقته 

على البلدات وفق� للتق�شيم الإداري لاإم�رة.
بن  حميد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ���ش��ع���دة  برئ��شة  اللجنة  ت�شكل  امل��ر���ش��وم،  وح�شب 
حممد الق��شمي ع�شو املجل�س التنفيذي لإم�رة ال�ش�رقة، رئي�س دائرة الإح�ش�ء 

والتنمية املجتمعية وع�شوية كل من:.
الهوية واجلن�شية-اإم�رة  اإدارة  مدير  العبدويل،  بطي  ف��شل  جم�ل  العميد   .1

ال�ش�رقة.

الق�نونية  ال��دائ��رة  رئي�س  ن�ش�ر،  ب��ن  حممد  من�شور  ال��دك��ت��ور  امل�شت�ش�ر   .2
حلكومة ال�ش�رقة.

اأحمد املهريي، رئي�س املجل�س البلدي ملدينة ال�ش�رقة. �ش�مل  علي  �ش�مل   .3
ملدينة  البلدي  املجل�س  رئي�س  الزع�بي،  �شليم�ن  عبداهلل  �شليم�ن  الدكتور   .4

كلب�ء.
ملنطقة  البلدي  املجل�س  رئي�س  ال�ش�م�شي،  �شمحة  بن  خليفة  �شيف  حميد   .5

احلمرية.
ملنطقة  البلدي  املجل�س  رئي�س  الكتبي،  ه��ودي��ن  مع�شد  حممد  �شلط�ن   .6

املدام.
ملنطقة  ال��ب��ل��دي  املجل�س  رئ��ي�����س  ال��ك��ت��ب��ي،  حلي�س  را���ش��د  ع��ب��داهلل  حم��م��د   .7

البط�ئح.
وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة وفق� للمر�شوم ابتداء من ت�ريخ �شدوره، وتنتهي 

ب�نته�ء الغر�س الذي �شكلت من اأجله.
ون�س املر�شوم على اأن تخت�س اللجنة ب�لآتي:.

الع�مة لإع�دة تنظيم قيد مواطني الإم�رة. اخلطة  و�شع   1-
-2 اإع�دة توزيع مواطني الإم�رة على ع�شر بلدات وفق� مل� هو حمدد يف امل�دة رقم 

7  من هذا املر�شوم، مع �شم�ن حفظ ال�شجات القدمية لدى اجلهة املخت�شة.
وتعديل الأو�ش�ع مب� يتوافق مع  الإم�رة،  مواطني  قيد  نقل  عملية  مت�بعة   3-

م� هو معتمد.
اإع�دة  ت�أثر  ع��دم  من  والت�أكد  الإم����رة  يف  احلكومية  اجله�ت  مع  التن�شيق   4-

تنظيم قيد املواطنني ل�شجاتهم يف تلك اجله�ت.
الق�ئمة النه�ئية لقيد اأ�شر مواطني الإم�رة. واعتم�د  اإعداد   5-

دورية عن اأعم�ل اللجنة وال�شعوب�ت التي تواجهه� وتو�شي�ته�  تق�رير  رفع   6-
ب�ش�أنه� اإىل �ش�حب ال�شمو ح�كم ال�ش�رقة.

اللجنة من �ش�حب ال�شمو ح�كم ال�ش�رقة  به�  اأخرى تكلف  اأية اخت�ش��ش�ت   7-
اأو دائرة الإح�ش�ء والتنمية املجتمعية.

كم� ن�س املر�شوم على اأن يوزع قيد اأ�شر مواطني الإم�رة على ع�شر بلدات، وذلك 
على النحو الآتي:.

– رقم القيد: 301 . ال�ش�رقة  البلدة:   .1
.  302 القيد:  – رقم  الذيد  البلدة:   .2

.  303 القيد:  – رقم  مو�شى  اأبو  البلدة:   .3
خورفك�ن – رقم القيد: 304 . البلدة:   .4

.  305 القيد:  – رقم  كلب�ء  البلدة:   .5

.  306 القيد:  – رقم  املدام  البلدة:   .6
– رقم القيد: 307 . دب�  البلدة:   .7

.  309 القيد:  – رقم  مليحة  البلدة:   .8
.  310 القيد:  – رقم  احلمرية  البلدة:   .9
– رقم القيد: 312 . البط�ئح  البلدة:   .10

اإليه  310  وينقل  وح�شب املر�شوم ي�شتحدث قيد خ��س ببلدة احلمرية برقم 
اأ�شر  308  وينقل قيد  الت�بعني له� ويلغى قيد بلدة خوركلب�ء  املواطنني  اأ�شر 
بلدة  م�شمى  يغري  كم�   ،  305 كلب�ء  بلدة  قيد  اإىل  عليه  امل��درج��ني  املواطنني 
الت�بعني  املواطنني  اأ�شر  قيد  اإليه�  وينقل  البط�ئح  بلدة  اإىل    312 ال�شجعة 
للبلدة، ويلغى قيد بلدة مرغم 311  وينقل قيد اأ�شر املواطنني املدرجني عليه 

اإىل قيد بلدة املدام 306 .
ووفق� للمر�شوم، ي�شدر رئي�س اللجنة القرارات الإدارية الازمة لتنظيم عمل 

اللجنة وتنفيذ اأحك�م هذا املر�شوم.
املعنية تنفيذه كل فيم�  املر�شوم من ت�ريخ �شدوره، وعلى اجله�ت  ويعمل بهذا 

يخ�شه، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

•• اأبوظبي - الفجر:

تعزيزاً ل�شرتاتيجيته� يف تطبيق متطلب�ت البيئة والتنمية امل�شتدامة، نفذت 
الأ�شطح  م�شروع  والنقل،  البلدي�ت  لدائرة  الت�بعة  اأبوظبي،  مدينة  بلدية 
عمل  بيئة  خللق  ب�أبوظبي،  ال�شام  �ش�رع  يف  الرئي�شي  مبن�ه�  يف  اخل�شراء 
�شحية ملوظفيه�، عرب تطبيق التقني�ت اجلديدة لا�شتدامة وتو�شيع نط�ق 

الأ�شطح اخل�شراء يف املبنى.
بيئة  وخلق  ال�شتدامة،  مبع�يري  الرتق�ء  ثق�فة  ن�شر  اإىل  امل�شروع  ويهدف 
ملوظفي  الإيج�بية  الط�قة  متنح  ب�حليوية،  مفعمة  اآم��ن��ة  منوذجية  عمل 

البلدية، ب�شكل يرفع من معنوي�تهم وي�ش�عف من اإنت�جية العمل، لتقدمي 
البلدية، وترفع من ر�ش� و�شع�دة  خدم�ت راقية تتم��شى مع كف�ءات كوادر 

املتع�ملني.
مبواد  ال��ف��راغ���ت  وجتميل  اخل�����ش��راء،  الأ�شطح  زي����دة  على  امل�شروع  ويعمل 
وتقليل  امل��ل��وث���ت،  م��ن  وت�شفيته  ال��ه��واء  ج���ودة  وحت�شني  للبيئة،  �شديقة 
وتخفي�س  ب�ملبنى،  احل����رارة  درج���ة  تقلل  وك��ذل��ك  ال��ك��رب��ون��ي��ة،  الن��ب��ع���ث���ت 

ا�شتهاك الط�قة. 
وت�شمن امل�شروع زراعة نحو 1000 نبتة خمتلفة ومتنوعة، يتم ريه� ب�ملي�ه 
الرم�دية املع�د تنقيته� من املي�ه امل�شتخدمة يف مرافق مبنى البلدية، وكذلك 

ا�شتخدام مواد �شديقة للبيئة لتقليل النبع�ث�ت الكربونية، كم� يتم ت�شغيل 
LED من  املوفرة للط�قة  الإ�ش�ءة  امل�ئي، وت�شغيل  ب�لرذاذ  التربيد  نظ�م 

خال الألواح ال�شم�شية.
واعتب�ر  احل��رارة  وامت�ش��س  الط�قة  ا�شتهاك  تقليل  يف  امل�شروع  وي�ش�هم 
انبع�ث  ن�شبة  تخفي�س  وكذلك  للمبني،  ح��راري���ً  ع���زًل  اخل�شراء  الأ�شطح 
غ�زات الحتب��س احلراري وتلوث الهواء املرتبطة بزي�دة ن�شبة ث�ين اأك�شيد 
الكربون يف اجلو، ب�لإ�ش�فة اإىل ا�شتخدام تقنية التهوية امليك�نيكية بتحويل 
اخل�رجي  املظهر  وحت�شني  وجتميل  نقي،  ب���رد  ه��واء  اإىل  ال�ش�خن  ال��ه��واء 

للمبنى ب��شتخدام مواد م�شتدامة �شديقة للبيئة.

جدير ب�لذكر اأن زراعة الأ�شطح تعترب من الأنظمة التي توفر العديد من 
الفوائد، وذلك عرب ا�شتغال بع�س الأم�كن التي ل توجد به� تربة �ش�حلة 
 hydroponics( للزراعة مثل اأ�شطح املب�ين، وا�شتخدام الزراعة امل�ئية
system(، حيث حتت�ج النب�ت�ت اإىل امل�ء وبع�س املغذي�ت بكمي�ت ب�شيطة 

للنمو. 
وتقوم الأ�شقف اخل�شراء بتح�شني البيئة املحيطة ب�ملبنى، من خال العمل 
على تقليل التلوث وال�شو�ش�ء، كم� تزيد من عمر املب�ين، حيث تكون مبث�بة 
ع�زل حراري بحجبه� اأ�شعة ال�شم�س عن اأ�شطح املب�ين، كم� تقلل من تك�ليف 

تكييف الهواء خال ال�شيف والتدفئة خال ال�شت�ء.

حاكم ال�شارقة ي�شدر مر�شوما اأمرييا ب�شاأن تنظيم القيد لأ�شر املواطنني يف الإمارة  

عرب تطبيق متطلبات البيئة والتقنيات اجلديدة لال�ستدامة

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ م�شروع الأ�شطح اخل�شراء مببناها الرئي�شي يف اأبوظبي خللق بيئة عمل �شحية

يف املائة ن�شبة ر�شا ال�شركاء  100
 عن �شرطة عجمان

•• عجمان-وام:

 تراأ�س �شع�دة اللواء ال�شيخ �شلط�ن بن عبد اهلل النعيمي ق�ئد ع�م �شرطة عجم�ن اجتم�ع اللجنة العلي� 
عبد  العميد  �شع�دة  بح�شور  املرئي  الت�ش�ل  تقنية  عرب  بعد  عن  عقد  ال��ذي  و  عجم�ن  ل�شرطة  الدائمة 
اهلل �شيف املطرو�شي مدير ع�م العملي�ت ال�شرطية و اأع�ش�ء اللجنة من مدراء الإدارات. واأ�ش�د ق�ئد ع�م 
�شرطة عجم�ن ب�جلهود املتميزة لل�شب�ط اأع�ش�ء اللجنة العلي� الدائمة و اإجن�زاتهم يف حتقيق الأمن و 
الأم�ن وتعزيز جودة احلي�ة وحم�ية الإن�ش�ن. مت خال الجتم�ع ا�شتعرا�س نت�ئج ا�شتطاع راأي ال�شرك�ء 
لع�م 2020 بوزارة الداخلية والذي ح�شلت مبوجبه �شرطة عجم�ن على تقدير 100 يف امل�ئة يف ر�ش� 
ال�شراكة،  وفع�لية  ك�شريك،  والر�ش�  الع�م،  الإنطب�ع  �شعيد  على  الداخلية  وزارة  م�شتوى  على  ال�شرك�ء 

ومدى الإ�شتف�دة ، و الت�أثري الإيج�بي لل�شراكة اإ�ش�فة اإىل الت�شهيات والتع�ون الدائم .

•• ال�سارقة-وام

احلكومية  ال��ع��اق���ت  دائ����رة  ب��ح��ث��ت 
العاق�ت  تطوير  �شبل  ال�ش�رقة  يف 
جم�لت  يف  �شنغ�فورة  جمهورية  مع 
والبنية  والتعليم  امل�شتدامة  التنمية 
ال���ت���ح���ت���ي���ة ودف�������ع ج����ه����ود ال���ت���ع����ون 
لارتق�ء ب�لعاق�ت التج�رية واإبرام 
ال�شراك�ت ال�شتثم�رية يف القط�ع�ت 
عليه�  يركز  التي  والن��شئة  اجلديدة 
التي  امل���ت���غ���ريات  ظ���ل  اجل����ن���ب����ن يف 
ن��ت��ي��ج��ة ج�ئحة  الأ�����ش����واق  ت�����ش��ه��ده��� 
اإم�رة  اإط���ر حر�س  ك��ورون��� وذل��ك يف 
التع�ون  م���د ج�����ش��ور  ع��ل��ى  ال�����ش���رق��ة 
م��ع ال����دول ���ش���ح��ب��ة ال��ت��ج���رب التي 
وبني  بينه�  م�شرتك�ً  اهتم�م�ً  ت�شكل 

ال�ش�رقة.
ال�شيخ ف�هم  ل��ق���ء  ذل���ك خ���ال  ج����ء 

دائرة  رئ��ي�����س  الق��شمي  �شلط�ن  ب��ن 
ال�ش�رقة  يف  احل��ك��وم��ي��ة  ال���ع���اق����ت 
�ش�ند  رام  ك��م���ل  ف������ش��واين  و���ش��ع���دة 
���ش��ف��ري ج��م��ه��وري��ة ���ش��ن��غ���ف��ورة لدى 

الدولة بح�شور كل من ال�شيخ م�جد 
العاق�ت  دائ������رة  م���دي���ر  ال��ق������ش��م��ي 
احل��ك��وم��ي��ة و����ش���ع����دة ل���و ب��ي��ت �شني 
�شنغ�فورة  جلمهورية  الع�م  القن�شل 

يف دبي.
�شلط�ن  بن  ف�هم  ال�شيخ  وا�شتعر�س 
اللق�ء التطور الذي  الق��شمي خال 
التنمية  يف  ال�����ش���رق��ة  اإم�����رة  ت�شهده 

احل�شرية من خال اإطاق امل�ش�ريع 
اخل��������ش���ة ب����ل���ع���م���ران وال����ط����رق اإىل 
واإدارة  البيئية  النظم  ت��ط��ور  ج���ن��ب 
امل���وارد ع��رب الرت��ق���ء ال��دائ��م ب�لبنى 

النواحي  على  ينعك�س  مب���  التحتية 
لاإم�رة  والقت�ش�دية  الجتم�عّية 
ات��ف��ق اجل���ن��ب���ن ع��ل��ى مواكبة  ح��ي��ث 
اأ�شواق  ت�����ش��ه��ده���  ال��ت��ي  امل�����ش��ت��ج��دات 

ال��ب��ل��دي��ن ب�����ش��ك��ل خ��������س والأ�����ش����واق 
الع�ملية ب�شكل ع�م.

�شلط�ن  ب����ن  ف�����ه����م  ال�������ش���ي���خ  واأك��������د 
الق��شمي مت�نة الروابط التي جتمع 

ال�شنغ�فورية  وامل��دن  ال�ش�رقة  اإم����رة 
العديد  اإجن�������ز  ع���ن  اأث���م���رت  وال���ت���ي 
والثق�فية  ال��ف��ن��ي��ة  امل�������ش����ري���ع  م����ن 
اإىل  ..م�شرياً  امل�شرتكة  والقت�ش�دية 
اأن الإم�رة تركز يف عاق�ته� الدولية 
امل�شتدامة  التنمية  رك���ئ��ز  دع��م  على 
مك�نة  وت��ع��زي��ز  الثق�فية  وال���رواب���ط 
وا�شتثم�رية  �شي�حية  كوجهة  الإم�رة 
رائدة. من ج�نبه اأعرب �شع�دة �شفري 
جمهورية �شنغ�فورة لدى الدولة عن 
تقديره للمنجزات التنموية ال�ش�ملة 
التي ت�شهده� اإم�رة ال�ش�رقة ..مثمن�ً 
مب�درات الإم�رة يف جم�ل ال�شتدامة 
اأن  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  واأك����د   .. البيئية 
من  ملزيد  ح�فزاً  �شي�شكل  اللق�ء  هذا 
جم�لت  يف  امل�شرتك  التع�ون  فر�س 
املتغريات  م���ع  ت��ت��واف��ق  ا���ش��ت��ث��م���ري��ة 

الإقليمية.

ال�شارقة و�شنغافورة تتعاونان لتعزيز التنمية امل�شتدامة والبنية التحتية 

•• ال�سارقة-وام

تطل هيئة ال�ش�رقة لاإذاعة والتلفزيون على اجلمهور عرب قنواته� 
براجمية  بدورة  املب�رك  �شهر رم�ش�ن  الإذاعية خال  وحمط�ته� 
وا�شعة من  ت�شم جمموعة  الع�م  ه��ذا  تنوع�ً  والأك���رث  الأك��رب  هي 
ب�إجم�يل  والثق�فية  والجتم�عية  والرتفيهية  الدينية  الربامج 
137 عمًا خمتلف�ً متت�ز بتعدد مو�شوع�ته� لتام�س ك�فة اأذواق 

واهتم�م�ت جمهور ال�ش��شة ال�شغرية يف ال�شهر الف�شيل.
م��ت��ن��وع��ة يف ق�ش�ي�ه�  م�����ش��ل�����ش��ات  ال���رباجم���ي���ة  ال������دورة  وت�����ش��م 
تقدم  م�شوقة  م�ش�بق�ت  برامج  اإىل  اإ�ش�فة  الدرامية  ومع�جل�ته� 
جوائز قيمة واأعم�ل تلفزيونّية مت انتق�ء حم�وره� بعن�ية وق�مت 

تعتمد  روؤي��ة  وف��ق  ب�إنت�جه�  والتلفزيوين  ل��اإذاع��ة  ال�ش�رقة  هيئة 
يف  امل�ش�هد  بوعي  والرت��ق���ء  اجلمهور  تف�شيات  ا�شت�شراف  على 

ال�شهر الف�شيل.
واأكد �شع�دة حممد ح�شن خلف مدير ع�م هيئة ال�ش�رقة لاإذاعة 
الع�م تعد الأك��رب مق�رنة  ال��دورة الرباجمية لهذا  اأن  والتلفزيون 
اختي�ر  يف  ال�شعوب�ت  حت��دي  اأن  اإىل  ..م�شرياً  ال�ش�بقة  ب���ل��دورات 
اأ���ش��ه��م يف رفع  وتنفيذ اأف��ك���ر ال��ربام��ج يف ظ��ل ال��ظ��روف ال��راه��ن��ة 
م�شتوى حر�س فرق العمل على الإجن���ز يف وقت قي��شي وبجودة 
الرم�ش�نية  ال���دورة  ب��رام��ج  تنفيذ  يف  النج�ح  اإىل  اأدى  م���  ع�لية 
الثق�يف  امل��ح��ت��وى  لتكثيف  امل��ع��ت���دة  ال�شنوية  الهيئة  روؤي���ة  �شمن 
وتنوعه�  مب�شمونه�  غنية  براجمية  ب�نورام�  وتقدمي  والدرامي 

نظراً لاأجواء الروح�نية التي يتخلله� تواجد الع�ئات يف املن�زل 
خال اأغلب اأوق�ت ال�شهر املب�رك.

وق�ل خلف : حر�شن� خال اإعداد برامج املو�شم الرم�ش�ين لهذا 
الع�م على ال�شتمرار يف تر�شيخ الهوية الإعامية التي تتميز به� 
اأعم�له�  يرتقب  اجلمهور  اأ�شبح  التي  ال�ش�رقة  واإذاع�����ت  ق��ن��وات 
اختريت  ه���دف��ة  ن��وع��ي��ة  ب��رام��ج  اإع����داد  ع��ل��ى  ورك��زن���  ال�شتثن�ئية 
يحقق  ومب����  ال��ك��رمي  ال�شهر  ي��ائ��م  مب���  واأه��داف��ه���  مو�شوع�ته� 
يثقون  ال��ذي��ن  امل�ش�هدين  ج��ذب  ج���ن��ب  اإىل  الإع��ام��ي��ة  ر�ش�لتن� 
بروؤية ال�ش�رقة نحو الرتق�ء ب�خلط�ب الإعامي وت�شمينه ر�ش�ئل 
م�  وك�فة  والإب���داع  الفن  روح  على  وتنويرية مع احلف�ظ  ثق�فية 

يبحث عنه امل�ش�هد من ده�شة واإ�شب�ع للذائقة.

ال�شارقة لالإذاعة والتلفزيون تطلق اأكرب دورة براجمية رم�شانية يف تاريخها 

•• دبي-وام :

 انطلق اأم�س ملتقى الربيع الطابي 2021 الذي ينظمه جمل�س �شرطة 
دبي الطابي الت�بع ملركز حم�ية الدويل ب�لإدارة الع�مة ملك�فحة املخدرات 
والتنمية  املعرفة  والتعليم وهيئة  الرتبية  وزارة  ب�لتع�ون مع  دبي  ب�شرطة 
اأبريل  م��ن  الأول  حتى  ي�شتمر  و  امل��رئ��ي  البث  تقنية  ع��رب  وذل��ك  الب�شرية 

املقبل.
ي�ش�رك يف امللتقى 708 طلبة و ط�لب�ت من خمتلف اإم�رات الدولة من اأكرث 
29 جن�شية و يتم تنفيذه عن بعد لأول مرة من ثاثة مواقع خمتلفة، وهي 
ق�عة ال�شهيد املازم حممد عبداهلل مراد ب�لإدارة الع�مة ملك�فحة املخدرات و 

مبنى اأم�نة املج�ل�س يف �شرطة دبي ون�دي ال�شب�ط.
و اأكد العميد عيد حممد ث�ين ح�رب مدير الإدارة الع�مة ملك�فحة املخدرات، 
حر�س �شرطة دبي على ا�شتمرارية مثل هذه امللتقي�ت اله�دفة، وا�شتغال 
الربيع  ملتقى  وحتويل  اإق���م��ة  يف  ال�شطن�عي،  ال��ذك���ء  واأنظمة  التقني�ت 
اأهم  اأح��د  ي�شبه  م�  اإىل  العتي�دي  التقليدي  ال�شكل  2021 من  الطابي 
والفئ�ت  الأع��م���ر  مبختلف  للطاب  واجل���ذب��ة  املتك�ملة  املن�ش�ت  واأب����رز 

واجلن�شي�ت وذلك عرب تقنية البث املرئي من خال من�شة /زووم /.

ب�ل�شتف�دة من  ورغبتهم  الطاب  تف�عل  اأظهرت  ال��دورة  برامج  اإن  ق�ل  و 
التدريب  و  الري��شي  و  الع�شكري  ال��ت��دري��ب  �شعيد  على  ���ش��واء  حمتواه� 
املو�شيقي اأو من خال املح��شرات التوعوية املتنوعة التي ركزت على احل�س 
الأمني و املواطنة الإيج�بية والتوا�شل الجتم�عي والتنمر اإ�ش�فة اإىل اإبراز 

اأهمية التطوع ب�حلي�ة الجتم�عية و مدى انعك��شه� على املجتمع .
العقيد عبد اهلل ح�شن مطر اخلي�ط، مدير مركز حم�ية  ق�ل  من ج�نبه 
اإن حجم امل�ش�ركة الطابية من خمتلف اجلن�شي�ت، يعك�س الثقة  ال��دويل، 
التي اكت�شبته� برامج �شرطة دبي الطابية متمني� اأن ي�شتفيد اجلميع من 
�شرطة  التي تهدف  �شل�شلة من احللق�ت  الذي يعترب �شمن  امللتقى  برامج 
اأوق�ت  و�شغل  املخ�طر  م��ن  والن�سء  ال�شب�ب  حم�ية  اإىل  خاله�  م��ن  دب��ي 
الإلكرتونية  املن�ش�ت  خ��ال  م��ن  متميزة  و  ف��ري��دة  ب��رام��ج  ع��رب  ف��راغ��ه��م 

املتنوعة واملختلفة.
 9 ال�ش�عة  يومي� من  تنطلق  الطابي  الربيع  فع�لي�ت ملتقى  اأن  اأو�شح  و 
�شب�ح� اإىل 12.30 ظهرا .. وحر�س الق�ئمون على الدورة على اأن يكون 
للت�شجيل  ممكنة  �شريحة  لأك��رب  املج�ل  لإف�ش�ح  مفتوح�  الت�شجيل  راب��ط 
https://forms.gle/ وه����و  ال������دورة  حم���ت���وى  م���ن  وال����ش���ت���ف����دة 

.  KTZsxPEqyVz5XLgV8

•• دبي-وام 

تلقى مركز الإت�ش�ل املوحد بهيئة ال�شحة يف دبي 1،450،668 مك�ملة 
منذ بداية حملة التطعيم �شد "كوفيد19-" وحتى 22 م�ر�س اجل�ري 
بينه� 1،020،861 مك�ملة تتعلق ب� "كوفيد19-" مب� يف ذلك اللق�ح�ت 

�شد الفريو�س.
وك�شفت ف�طمة اخل�جة مديرة اإدارة �شع�دة املتع�ملني بهيئة ال�شحة بدبي 
رئي�شة فريق اإدارة مواعيد تطعيم "كوفيد19-" عن اجلهود املميزة التي 
يقوم به� مركز الإت�ش�ل املوحد ب�لهيئة خال حملة التطعيم �شد "كوفيد 
– 19" مب� يف ذلك اإدارة ومتكني املتع�ملني من حجز املواعيد من خال 
�شد  التطعيم  حملة  خ��ال  املتع�ملني  �شع�دة  و�شم�ن  املتعددة  القنوات 
 "DHA"800 كوفيد19-" ..م�شرية اإىل اأن مركز الت�ش�ل املوحد"
يعد اأحد القنوات الرئي�شية لدعم حملة التطعيم والرقم الرئي�شي لإم�رة 

دبي للرد على ا�شتف�ش�رات املتع�ملني بهذا ال�ش�أن .
وا�شتعر�شت الدور الرائد الذي يقوم به املركز يف اإدارة املواعيد والتن�شيق 
مع جميع الوحدات التنظيمية املعنية وفرق العمل ل�شم�ن اإت�حة املواعيد 
من خال القنوات املختلفة و�شم�ن ت�شهيل رحلة املتع�مل لإدارة وحجز 

املواعيد على �شعيد جميع القنوات وتطوير التطبيق الذكي لهيئة ال�شحة 
بدبي حلجز املواعيد للفئ�ت امل�شتهدفة وحجز املواعيد من خال القنوات 
املختلفة ملركز الت�ش�ل املوحد والتي تت�شمن املك�مل�ت والدرد�شة والربيد 
الإلكرتوين وتطبيق "وات�ش�ب" ومواقع التوا�شل الإجتم�عي ف�شا عن 

التوا�شل امل�شتمر مع املتع�ملني لإ�شتام ماحظ�تهم واقرتاح�تهم.
امل��رك��ز لت�شجيل جميع  ب��ه���  ي��ق��وم  ال��ت��ي  اإىل اجل��ه��ود  واأ����ش����رت اخل���ج��ة 
اليه�  ي�شتمع  التي  ال�شوتية  الر�ش�لة  يف  �شيوع�  الأك���رث  الإ�شتف�ش�رات 
املتع�مل عند الت�ش�ل اأو اأثن�ء النتظ�ر وحتديثه� ب�شكل م�شتمر بن�ًء على 

التحليل املتوا�شل لأعداد املك�مل�ت وطبيعة ال�شتف�ش�رات ب�شكل ع�م .
املك�مل�ت  ع��دد  بلغ  فقد  بدبي  ال�شحة  هيئة  ع��ن  ال�ش�در  للتقرير  ووف��ق��� 
التطعيم  حملة  خ��ال  ال���ذروة  وق��ت  املوحد  الت�ش�ل  مركز  تلق�ه�  التي 
عدد  % ع��ن   215 زي����دة  وبن�شبة  ال��واح��د  ال��ي��وم  يف  مك�ملة   38،817
عدد  اإجم�يل  بلغ  فيم�  اجل�ئحة  ذروة  خ��ال  املركز  تلق�ه�  التي  املك�مل�ت 
املح�دث�ت امل�شتلمة عرب قن�ة وات�ش�ب الأعم�ل 106،785 حم�دثة وعدد 
تف�علية  ر�ش�لة   15000 اإىل  اإ���ش���ف��ة  درد���ش��ة   172،519 ال��درد���ش���ت 
الإيج�بية  التف�عات  ن�شبة  التوا�شل الجتم�عي حيث و�شلت  قن�ة  عرب 

واحلي�دية 977 % .

مركز الإت�شال املوحد بـ�شحة دبي يتلقى اأكرث من مليون مكاملة خالل حملة التطعيم �شد كوفيد-19انطالق ملتقى الربيع الطالبي مب�شاركة 708 طالب وطالبات
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العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/موؤ�ش�شة الن�ش�ف 

لبيع املوا�شي
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�شة رقم:2145495 

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
ا�ش�فة م�شلم �ش�مل مبخوت �شامه الع�مري %100

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
حذف �شعيد يو�شف ابراهيم بوعت�به الزع�بي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�ش�دية خال اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا 
العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعــــــــــالن
النور  ال�ش������دة/مطحنة  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الين� بطلب الدائمه رخ�شة رقم:1160821 
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

ا�ش�فة عتيق حممد عبداهلل مو�شى البلو�شي %100
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

حذف �شعيد عبداهلل املطوع ال�شحي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�ش�دية خال اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا 
العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/مطعم ح�رة زم�ن 

CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�شة رقم:2146260 
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

ا�ش�فة احمد �ش�لح ك�شمك امل�شرخ امل�زمي %100
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

حذف موزه �شلط�ن غ�من كليب ال�شويدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�ش�دية خال اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا 
العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعــــــــــالن
واحة  ال�ش������دة/مطعم  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الين� بطلب احلنني  رخ�شة رقم:1417016 
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

ا�ش�فة امل ابراهيم �شعيد العج�ل ال علي %100
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

حذف را�شد عبداهلل را�شد هال العليلي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�ش�دية خال اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا 
العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعــــــــــالن
ديزاين  ال�ش������دة/فيوت�شر  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لعم�ل ال�شرياميك
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�شة رقم:1919197 

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
ا�ش�فة عبدالعزيز �ش�مل حمد عبداهلل الكعبي %100

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
حذف احمد عبداهلل ن��شر حمود احلربي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�ش�دية خال اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا 
العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعــــــــــالن
لت�شليح  ال�ش������دة/زمزم  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البواب الوتوم�تيكية
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�شة رقم:1283644 

تعديل تن�زل وبيع
حذف �شعيد زعل ح��شر املريخي ال�شفة م�لك

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
ا�ش�فة جم�ل را�شد �شعيد �شرار اآل علي ال�شفة م�لك

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�ش�دية خال اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا 
العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/فيب�س للزهور

CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�شة رقم:2793237 
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

ا�ش�فة عبداهلل خلف�ن �ش�مل ن��شر احلب�شى %100
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

حذف ف�يز ع�مر عمر بن كده الكثريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�ش�دية خال اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا 
العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعــــــــــالن
اخلليج  ال�ش������دة/�شني�ر  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ل�شاح ميك�نيك ال�شي�رات
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�شة رقم:1044291 

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
ا�ش�فة جمعه �ش�مل جمعه بوخدوى %100

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
حذف فهد انور نواب جال البلو�شي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�ش�دية خال اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا 
العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعــــــــــالن
كرمي  ان  ال�ش������دة/م�ج  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الين� بطلب ك�فيه رخ�شة رقم:2813082 
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

ا�ش�فة رايزا �ش�جني �ش�جني �شليم %100
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

حذف ري��س بوف�ثينج�ل ب�ن�جن�تيل
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�ش�دية خال اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا 
العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعــــــــــالن
ال�ش������دة/ور�شة  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ايجل �شت�ينل�س �شتيل للحداده
رخ�شة رقم:CN 1877832 تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�ش�دية خال  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/م�شبغة 

رغوة
رخ�شة رقم:CN 2786678 تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�ش�دية خال  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/موؤ�ش�شة 

اك�شيانت ايدجز للمق�ولت وال�شي�نة الع�مة
رخ�شة رقم:CN 2941627 تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�ش�دية خال  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

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

للنقلي�ت الع�مة
رخ�شة رقم:CN 2893665 تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�ش�دية خال  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

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

ظهري لت�شليح كهرب�ء ال�شي�رات
رخ�شة رقم:CN 3933626 تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�ش�دية خال  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

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

ديزاين
رخ�شة رقم:CN 3648155 تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�ش�دية خال  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية بخ�شو�س الرخ�شة 
التج�ري:جمموعة  ب�ل�شم   CN رقم:1123600 
الرخ�شة  تعديل  طلب  ب�لغ�ء  ذ.م.م  حرمل  بن  اأبن�ء 

واع�دة الو�شع كم� ك�ن عليه �ش�بق�.
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خال  القت�ش�دية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  ف�ن  وال  العان  هذا  ن�شر  ت�ريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

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

ديل للتج�رة الع�مة
رخ�شة رقم:CN 2966755 تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�ش�دية خال  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

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

ال�شخ�س  �شركة   - العق�ري  للت�شويق  امل�شتقبل  التج�ري:توافيق  ال�شم 
الواحد ذ.م.م

ابراهيم  ح�شن  مبنى   0.2-9 �شرق   - ابوظبي  ال�شركة:جزيرة  عنوان 
الفردان العق�رية �س.ذ.م.م

CN رقم القيد يف ال�شجل القت�ش�دي: 3776131 

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

 ، ابوظبي   - الدولية  و�شرك�ه  غزاله  ابو  ال�ش�دة/طال  تعيني   -  2
قرار  على  بن�ء  وذلك  بت�ريخ:2021/3/24  لل�شركة  ق�نوين  كم�شفي 
العدل  ك�تب  لدى  املوثق  الع�دية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر 

ت�ريخ التعديل:2021/03/27  - ب�لرقم:2155004068 
امل�شفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خال مدة 45 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا العان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعــــــــــالن
م�شر  ال�ش������دة/بوابة  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�شحن ذ.م.م
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�شة رقم:1454779 

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
ا�ش�فة ن�ش�ر حممد حممود عبدالفت�ح %49

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
حذف عمرو علي احمد عبدالرحمن

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�ش�دية خال اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا 
العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعــــــــــالن
�ش�يرثام  ال�ش������دة/بق�لة  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الين� بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:2803285 
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

ا�ش�فة ب�بيا�س كوج�ته ب�بو ب�و %49
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
حذف رومي�س �شوري�س ب�بو

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�ش�دية خال اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا 
العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام

الوطن  اإدارة �شندوق  اأعلن جمل�س 
ب��رئ������ش��ة م��ع���يل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي���ن بن 
الت�ش�مح  وزي����ر  ن��ه��ي���ن  اآل  م��ب���رك 
والتع�ي�س .. تعيني هند طيب ب�قر 

مديرا ع�م� جديدا لل�شندوق.
وت��ت��وىل ه��ن��د ب���ق��ر الإ����ش���راف على 
ومب�دراته  الوطن  �شندوق  عملي�ت 
اله�دفة اإىل دعم التوجه�ت الوطنية 
على  ق�ئم  م�شتدام  اقت�ش�د  بن�ء  يف 

ال�شتثم�ر يف الكف�ءات.
يف  ع��دة  من��شب  ب�قر  هند  و�شغلت 
التدقيق  وق��ط���ع  امل�����ش��ريف  ال��ق��ط���ع 
حيث  الإع��ام��ي  املج�ل  اإىل  اإ�ش�فة 
�شغلت من�شب مدير ال�شرتاتيجية 
واحل���وك���م���ة يف امل���ك���ت���ب الع���ام���ي 

حل����ك����وم����ة دب��������ي وحت�����م�����ل درج������ة 
ال��ب��ك���ل��وري��و���س م���ن ج���م��ع��ة نورث 
اي�شرتن يف الولي�ت املتحدة ودرجة 
امل�ج�شتري من كلية الدف�ع الوطني 

يف اأبوظبي.
ب�قر مدير ع�م  واأعربت هند طيب 
�شكره�  عميق  عن  الوطن  �شندوق 
بن  نهي�ن  ال�شيخ  ملع�يل  وامتن�نه� 
اإدارة  وجم��ل�����س  ن��ه��ي���ن  اآل  م���ب����رك 
���ش��ن��دوق ال��وط��ن ع��ل��ى ه���ذه الثقة 
الكبرية  .. منوهة ب�جلهود  الغ�لية 
حممود  اأح��م��د  �شع�دة  قدمه�  التي 
ال�ش�بق  ال�شندوق  فكري مدير ع�م 
واإ�شه�م�ته الف�علة يف الإ�شراف على 
�شندوق  وم���ب����درات  ب��رام��ج  تنفيذ 

الوطن.
على  تركيزن�  " ين�شب   : واأ���ش���ف��ت 

ال�شرتاتيجية  الأه������داف  حت��ق��ي��ق 
وتوجيه�ت  روؤي����ة  وف���ق  ل��ل�����ش��ن��دوق 
ال���ق���ي����دة احل��ك��ي��م��ة مب���� ي�����ش��ه��م يف 
الوطنية  ب����ل���ك���ف����ءات  ال���ن���ه���و����س 

املوؤهلة  ال��ق��ي���دات  واإع���داد جيل م��ن 
م��وا���ش��ل��ة م�شرية  ع��ل��ى  وال�����ق������درة 
والبن�ء  حت��ق��ق��ت  ال��ت��ي  الإجن��������زات 

عليه� للم�شتقبل".
اجلدير ب�لذكر اأن اأولوي�ت �شندوق 
ا�شتقط�ب  يف  ت���ت���م���ث���ل  ال�����وط�����ن 
ال�شتثم�رات والإ�شه�م�ت املجتمعية 
التنمية  م�شرية  دع��م  يف  وتوظيفه� 
امل�ل  راأ����س  يف  وال�شتثم�ر  ال�ش�ملة 
ال��ب�����ش��ري امل���واط���ن ب���لإ���ش���ف��ة اإىل 
الإ������ش�����راف ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ امل����ب�����درات 
املبتكرة لتمكني املواهب من الإ�شه�م 
يف تقدم الوطن عرب تنمية مع�رفهم 
وقدراتهم وت�أهيلهم ملوا�شلة م�شرية 
ال��ت��ق��دم والزده�������ر وت��ع��زي��ز مك�نة 
اأف�شل  لت�شبح  ال���رائ���دة  الإم������رات 

دول الع�مل يف املج�لت ك�فة.

•• ال�سارقة-وام

ال�شحية  ال�شوؤون  ا�شتعر�شت جلنة 
يف  الجتم�عية  وال�����ش��وؤون  وال��ع��م��ل 
املجل�س ال�شت�ش�ري لإم�رة ال�ش�رقة 
خم��ت��ل��ف اخل����دم�����ت ال�����ش��ح��ي��ة يف 
الإم����رة وخم��رج���ت زي���رات��ه��� لعدد 
موا�شلة  وب��ح��ث��ت  امل��وؤ���ش�����ش���ت  م���ن 
���ش��م��ن خططه�  اأه���داف���ه����  ت��ن��ف��ي��ذ 
خال  املجل�س  خ��ط��ة  ع��ن  املنبثقة 

الف�شل الت�شريعي احل�يل .
ج���ء ذل��ك خ��ال الجتم�ع الدوري 
الذي عقدته اللجنة يف مقر املجل�س 
مو�شى  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  برئ��شة 
اللجنة  رئي�س  البلو�شي  اإ�شم�عيل 
ب��ح�����ش��ور اأع�������ش����ئ���ه���� م������وزة مطر 
و  اللجنة  م��ق��رر  الكتبي  دمل���وك  ب��ن 
عبيد  و  الكتبي  �ش�مل  را�شد  دغي�س 
و  احل��م��ودي  الع�شب  �ش�مل  حممد 
�شيف حممد بن رويجده الكتبي و 
و  ال��ق���ي��دي  اهلل  عبد  بطي  ع�شرية 
الدكتور �شعيد بن اأحمد الطنيجي 

وم����ن الأم�����ن����ة ال���ع����م���ة ���ش��ي��ف بن 
�شويف اأمني �شر اللجنة.

مو�شى  ع����ب����داهلل  ال���دك���ت���ور  واأك�������د 
اللجنة  م��ت���ب��ع��ة  اأه��م��ي��ة  ال��ب��ل��و���ش��ي 
جممل  يف  اأه������داف������ه�������  مل���خ���ت���ل���ف 
التي تعنى به� �شواء  الخت�ش��ش�ت 
ويف  ال�شحية  اخل��دم���ت  جم����ل  يف 
الجتم�عية  اخل����دم�����ت  جم���ل�����س 
م�شريا   .. العمل  قط�ع  يخ�س  وم� 

اأوجه  مت�بعة  يف  اللجنة  دور  اإىل 
تقدمي خمتلف اخلدم�ت العاجية 
يف اإم������رة ال�����ش���رق��ة ل���ش��ي��م��� خال 
تلك  وتعزيز  احل�لية  ال��ف��رتة  ه��ذه 

اخلدم�ت .
م���و����ش���وع  الج�����ت�����م������ع  ن�����ق���������س  و 
اخلدم�ت ال�شحية من خال �شبكة 
وب�قة  العاجية  ال�شحية  املن�ش�آت 
التطرق  ، كم� مت  املت�حة  اخلدم�ت 

اإىل تقدمي اأف�شل اخلدم�ت خ��شة 
ال�شحية  للرع�ية  املحت�جني  م��ن 
امل��ت��ق��دم��ة / ط��ري��ح��ي ال���ف���را����س / 
ل�شيم� الق�طنني خ�رج الإم�رة ومت 
ط���رح ع���دد م��ن امل��ق��رتح���ت يف هذا 
اإ���ش���ف��ة اىل ع��ر���س بع�س  ال�����ش��دد 
م��اح��ظ���ت امل��واط��ن��ني امل��ح���ل��ة من 
واإبداء  ال�شت�ش�ري  املجل�س  رئي�س 

الراأي فيه�.

•• اأبوظبي- وام 

واأجهزته�  الداخلية  وزارة  �ش�ركت   
"�ش�عة  فع�لية  يف  املختلفة  الأمنية 
الأن����وار  اإط���ف����ء  مت  الأر�س" ح��ي��ث 
اأجهزته�  وجميع  ال����وزارة  مبنى  يف 
الث�منة  م���ن  ���ش���ع��ة  مل����دة  الأم���ن���ي���ة 
والن�شف  الت��شعة  حتى  والن�شف 
ت�ش�من�ً  وذل���ك  الأول  اأم�����س  م�ش�ء 
مع احلملة الدولية للمح�فظة على 

البيئة.
ت�أتي م�ش�ركة وزارة الداخلية بهدف 
ب���أه��م��ي��ة مواجهة  امل��ج��ت��م��ع  ت��وع��ي��ة 
ظ������ه�����رة الح����ت����ب����������س احل���������راري 
عنه�  ال��ن���جت��ة  املن�خية  وال��ت��غ��ريات 
الَتّحدي�ت  اأك���رب  م��ن  ُتعترب  وال��ت��ي 
ال���وق���ت احل������ش��ر التي  ال��ع���مل��ي��ة يف 

تواجه كوكب الأر�س.
ال�شلوك  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت���ه���دف  ك��م��� 
الوزارة  الع�ملني يف  الإيج�بي لدى 

من اأج��ل حم�ية كوكب الأر���س من 
غ�زات  لنبع�ث  ال�شلبية  الت�أثريات 
الأن�شطة  م��ن  احل���راري  الحتب��س 

تعزيز  اإىل  ب���لإ���ش���ف��ة  ال��ب�����ش��ري��ة، 
ب�أهمية  ل��دي��ه��م  وال��ث��ق���ف��ة  ال���وع���ي 

تر�شيد ا�شتخدام م�ش�در الط�قة.

•• عجمان-وام

افتتحت منطقة عجم�ن الطبية مركزا جديدا لتقدمي لق�ح كوفيد 19 يف 
ال�شوق ال�شيني بعجم�ن وذلك يف اإط�ر اهتم�م وزارة ال�شحة ووق�ية املجتمع 
ممثلة يف عجم�ن الطبية بتوفري اللق�ح جلميع اأفراد املجتمع بغية الو�شول 
اإىل املن�عة املكت�شبة الن�جتة عن التطعيم، لتقليل اأعداد احل�لت وال�شيطرة 

على املر�س.
و ق�ل حمد ترمي ال�ش�م�شي مدير منطقة عجم�ن الطبية اإن افتت�ح املركز 
التي حققته� مراكز تقدمي لق�ح  الكبرية  ي�أتي تتويج� للنج�ح�ت  اجلديد 
كوفيد 19 وتغطي جميع من�طق اإم�رة عجم�ن م�شريا اإىل القب�ل ال�شديد 
و التف�عل اليج�بي الذي �شهدته تلك املراكز من قبل اأفراد املجتمع الأمر 

الذي ي�ش�م ب�شورة ف�علة يف الت�شدي لهذه اجل�ئحة ومواجهته�.
من ج�نبه� ق�لت الدكتورة ف�طمة املرزوقي مديرة الرع�ية ال�شحية الأولية 

مبنطقة عجم�ن الطبية اإن اإدارة الرع�ية ال�شحية الأولية دربت الطواقم 
اإجراءات  �شمن  اللق�ح  اإعط�ء  كيفية  على  املخت�شة  والتمري�شية  الطبية 

الوق�ية وال�شامة املتبعة.
الع�ملني واأ�شح�ب املح�ل كمرحلة  البداية �شتكون بتطعيم  اأن  اإىل  ولفتت 
اأوىل ومن ثم النتق�ل اإىل املرحلة الث�نية بتقدمي اللق�ح للمرتددين وزوار 

ال�شوق.
بعد  الث�نية  ال�ش�عة  من  تبداأ  اللق�ح  اإعط�ء  مواعيد  اأن  املرزوقي  واأ�ش�فت 
الظهر وت�شتمر حتى ال�ش�عة الع��شرة م�ش�ء طوال اأي�م الأ�شبوع م�عدا يوم 
اجلمعة م�شرية اإىل اأن اخلطة الأولية لإعط�ء اللق�ح�ت ت�شتمر 6 اأ�ش�بيع، 
ومن ثم �شيتم تقييم هذه املرحلة لتخ�ذ الجراء املن��شب ب�ش�أن ا�شتمرارية 

العمل يف هذا املوقع .
واأو�شحت مديرة الرع�ية ال�شحية الأولية اأنه ب�فتت�ح املركز اجلديد ي�شل 

عدد مراكز اللق�ح على م�شتوى اإم�رة عجم�ن اإىل 13 مركزا .

•• اأبوظبي-وام

التدريبي  الربن�مج  اأم�س  والتكنولوجي�  للعلوم  خليفة  ج�معة  اأطلقت 
على  ويركز  اأ�شبوعني  وي�شتمر  الث�نوية  لطلبة  "اكت�ِشف"  الفرتا�شي 
عملي�ت الربجمة والت�شفري وي�شتفيد منه 30 ط�لب� وط�لبة من طاب 

املرحلة الث�نوية.
يديره�  التي  اجل��دي��دة  امل��ب���درة  وه��و  "اكت�ِشف" -  برن�مج  ت�شميم  مت 
الف�شل  اإج�����زة  ف���رتة  يف  خليفة  ج���م��ع��ة  يف  ال��ت��دري��ب  مكتب  وينظمه� 
اأ�ش��شي�ت  بفهم  املتعلقة  املو�شوع�ت  جميع  ليغطي   - الث�ين  الأك�دميي 
لغ�ت الربجمة ومكون�ته� والنم�ذج ومع�يري التقييم وم�ش�ئل تنفيذ لغة 

الربجمة.

مه�رات  وتطوير  الربجمي�ت  وكت�بة  ق��راءة  طريقة  امل�ش�ركون  يتعلم  و 
تق�شيم  خال  من  امل�شكات  حل  وتقني�ت  املنهجية  والتقني�ت  الإدراك 
املج�ل  بهذا  املتخ�ش�شة  امل��ه���رات  يكت�شبون  و  اأج���زاء..  اإىل  منه�  املعقد 
البي�ن�ت  وا���ش��ت��خ��دام  الخ��ت��ي���ر  ع��ل��ى  يعتمد  ال���ذي  املنطقي  ك�لتفكري 
الأج���زاء  برتكيب  يتمثل  ال���ذي  الهيكلي  التفكري  وم��ه���رات  املنطقية 
ال�شغرية للح�شول على النتيجة. و ق�ل الدكتور ع�رف �شلط�ن احلم�دي 
اإن  والتكنولوجي�  للعلوم  خليفة  ج�معة  يف  التنفيذي  الرئي�س  ن���ئ��ب 
الربن�مج التدريبي اخل��س ب�لربجمة والت�شفري "اكت�ِشف" واملق�م ملدة 
ب�أهمية  الث�نوية  اأ�شبوعني يهدف اإىل تعزيز الوعي لدى طلبة املرحلة 
تعلم امله�رات الأ�ش��شية للغ�ت الربجمة والتي ت�ش�هم بدوره� يف �شقل 

امله�رات التحليلية وحت�شني م�شتوى قدرات التوا�شل.

جامعة خليفة تنظم الربنامج التدريبي الفرتا�شي اكت�شف لطلبة الثانوية

جمل�س اإدارة �شندوق الوطن يعلن تعيني مدير عام جديد

 جلنة يف ا�شت�شاري ال�شارقة ت�شتعر�س اخلدمات ال�شحية املقدمة يف الإمارة 

الداخلية ت�شارك دول العامل يف �شاعة الأر�س

طبية عجمان تفتتح مركزا جديدا لتقدمي 
لقاح كوفيد-19 يف ال�شوق ال�شيني 

تعلن حمكمة دبي البتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�شي�رات الت�لية عن طريق �شركة الإم�رات للمزادات �س.ذ.م.م يف مت�م ال�ش�عة 
اخل�م�شة م�ش�ءاً يوم الأربع�ء املوافق 07 اأبريل 2021 وعلى من يرغب مبع�ينة ال�شي�رات بزي�رة موقع املزاد اأو بزي�رة املوقع اللكرتوين 

WWW.EmiratesAuction.COM و يف ح�لة العرتا�س مراجعة ق�شم البيوع واحلجوزات اأثن�ء الدوام الر�شمي.

حمكمة دبي االبتدائية
  ادارة التنفيذ

#         
1 601259 Nissan Urvan P 25763 JN6BE6BS0E9001046 207/2018/2764
2 612816 Hyundai Accent L 98435 KMHCT41C6DU356581 207\2018\2785
3 611696 Toyota Hilux F 96197 MR0FX22G8E1397715 207\2019\357
4 612830 Toyota Hiace C 87153 JTGRX12P2E8040806 207\2018\3496
5 636590 Kia Picanto Q 83509 knabx5127ft979022 207/2016/2874
6 608579 ASHOK LEYLAND FALCON J 45421 MB1PBEJA582124643 207\2019\987
7 636704 ISUZU NPR E 81808 JAAKP34GX87P15147 207\2017\2795
8 630599 ASHOK LEYLAND FALCON H 23719 ZFH106995 207\2017\1749
9 660187 ASHOK LEYLAND FALCON F 18251 NWH086691 207\2017\1563
10 660418 IVECO AD380T38H K 86616 WJME3TRS30C206656 207\2017\1563
11 636699 ASHOK LEYLAND FALCON I 93285 MB1KH1H6L72Y21358 207\2014\1334
12 606733 ASHOK LEYLAND FALCON E 98562 DVH077321 207\2015\936
13 636736 TATA LPO 1316 55 K 16773 MAT38906780L02550 207\2016\430
14 658649 NISSAN ALTIMA L 64195 1N4AL2A93AC157967 207\2016\281
15 636735 TATA LPO 1316 55 B 56433 MAT38906780L02359 207\2017\2273
16 659784 ASHOK LEYLAND FALCON G 32007 MB1PBEFA1FUDA0340 207\2017\3332
17 658957 TOYOTA FORTUNER J 68872 MHFYU59G587004055 207\2017\2056
18 660172 MERCEDES VIANO D 7523 WD4WA583783424701 207\2015\501
19 618479 TOYOTA HIACE N 87735 JTFHX02P2E0092641 207\2018\1150
20 658942 FORD EDGE N 42113 2FMDK4KC9BBA73942 207\2018\3610
21 658097 Daihatsu Gran Max M 93768 MHKVC31F9FK603792 207\2017\3685
22 659234 Toyota Hiace S 39154 JTFHX02P6G0105572 207\2019\2697
23 659232 Toyota Yaris S 53259 MR2KW9F30G1113523 207\2019\2697
24 618714 NISSAN SUNNY D 98614 MDHBN7AD3EG512564 207\2019\1368
25 658941 NISSAN SUNNY O 18363 MDHBN7AD0EG506673 209\2015\3770
26 659742 MITSUBISHI L300 B 31219 JMYHNP13W8A701690 209\2018\2545
27 606956 DODGE RAM P 51945 1D7HA18258J163010 200\1994\1527
28 652807 Toyota Corolla F 57732 JTDEW23EX50084715 223\2016\560
29 628344 TOYOTA COROLLA B 34709 JTDEW23EX63098727 223\2016\560
30 628052 TATA LPO 1316 55 K 16774 MAT38906780L02419 226\2015\18
31 617708 ZNA SUCCES 2012 B 53676 LJNCFV1E1CN000335 2017/422  
32 610666 RENAULT KANGOO 2006 E 59687 VF1LC36126U543226 2007/517  
33 620449 CHEVROLET Optra 2007 I 82891 KL1JJ52647K618461 2010/344  
34 620280 TOYOTA Camry E 52705 JTDBW133830043606 2017/382  
35 613918 CHEV TAHOE K150 G 94271 1GNUKAE05AR242765 2016/1169  
36 619037 NISSAN Sunny 2010 L 55193 KNMCC42H8AP760698 2017/3233  
37 627909 NISSAN URVAN 2012 C 62129 JN6AE54S5CX027850 2017/3422  
38 627483 NISSAN URVAN L 39194 JN6AE54S2AX022487 2017/3423  
39 632365 NISSAN URVAN 2007 F 87919 JN6FE54S27X439753 207\2017\2181
40 631598 TOYOTA Corolla 2011 G 48816 RKLBV42E8B4414698 207\2017\1788
41 660791 TOYOTA COROLLA M 31670 RKLBB9HE7G5144278 207\2019\1741
42 661562 MERCEDES S320 C 24306 WDB2200651A224555 207\2019\3144
43 636500 HYUNDAI Tucson L 73851 KMHJM81B89U049214 2012/435  
44 657949 ASHOOK LEYLAND***** 2008 K 29818 MB1PAEFA685156401 2013/134  
45 606997 JIN BEI VAN 2008 G 54146 LSYHDAAA68K033234 2010/2756   
46 660738 ISUZU NPR F 11957 JAMKP34G947P00065 2011/316   
47 632060 TOYT LANDCRUISE C 35041 JTEBU25J885121542 2017/3422  
48 824505 SUNWIN SWB6860 2016 T 36809 LSFD832B5GC000037 2020/380   
49 607469 CHEVROLET Lumina 2001 E 56312 6G1XK52F31L645664 2007/4866    
50 618724 HONDA Civic 2005 13898 JHMES86645S410305 2006/3452   
51 607322 NISSAN Patrol 1992 C 6756 WGY60358742 1999/767  
52 618749 DIHATSU SIRION 2004 D 93701 JD1GM100541555678 2005/2517  
53 642216 NISSAN Altima 2009 K 17827 1N4AL21D79C155817 2015/1041   
54 618570 MITSUBISHI Lancer 2006 F 71930 JMYSRCS1A6U797712 2007/417   
55 618760 HONDA Civic 2007 G 79250 JHMFD16277S415083 2009/7589   
56 650544 PEUGEOT 307CC 2007 H 69388 VF33BRFJF7S003931 2009/6950   
57 654104 MITSUBISHI Pajero 2005 I 67748 JMYLRV73W5J710291 2011/3175   
58 660204 TATA LPO1316 55 E 52032 MAT38906680L00019 209\2014\3623
59 636705 ASHOK LEYLAND FALCON K 37721 MB1PBEJA892133919 207\2018\1314
60 660201 ASHOK LEYLAND FALCON K 37717 MB1PBEJA182133274 207\2018\3810
61 636652 TOYOTA Corolla 2007 H 96854 JTDBR22E973193017 2011/1139   
62 660182 BMW 318 I 2005 G 86819 WBAEY71095FT10266 2010/7249   
63 620052 TOYOTA Corolla 2007 H 59486 JTDBR22E373194826 2011/9050   
64 668116 Toyota Pick Up M 84077 KMFGA17C2DC211646 2014/2322   
65 673406 Nissan Tiida 2006 G 79496 JN1CC13C86T003304 2012/3610   
66 645384 TOYOTA Yaris 2012 Q 61178 JTDBW9239CL016543 2016/452   
67 664312 MITSUBISHI L 200 2000 C 98672 MMB0NK640YD051607 2005/1717  
68 607670 HONDA ACCORD B 32490 JHMCB36300C033153 2002/660  
69 617466 AUDI A4 1998 C 31298 WAUZZZ8DZWA089484 2000/1581  
70 615211 CHEVROLETPICK UP B 25530 93CDS3347WC901598 1999/4204  
71 632059 HYUNDAI Sonata 1993 B 36436 KMHBF31FPPU538954 2001/1543  
72 607474 NISSAN LAUREL 1986 C 82990 PJC32004253 1999/2642  
73 607321 Mercedes C 200 C 19025 WDB2020201F572441 1999/4261  
74 607290 AUDI, AUDI 80 C 53004 WAUZZZ8CZPA018264 2001/4069  
75 606993 TOYOTA Echo 2000 B 79659 JTDBW1334Y0002655 2002/2792  
76 606813 TOYOTA HIACE 1998 D 73813 JTB41UHB5W0004547 2003/3522  
77 608653 MERCEDESBENZ SClass 2001 D 60418 WDB2201751A165484 2004/3149  
78 607598 FORD EXPLORER B 95436 1FMDU34X2TUA74463 2002/2792  
79 607590 VOLVO 850 1996 B 93316 YV1LS5106T2282976 2002/3117  
80 607589 TOYOTA CRASSIDA XL B 25747 RX817005233 1999/1681  
81 660228 ASHOK LEYLAND FALCON C 57749 MB1PBEJA882124376 2017/3422  
82 661892 ASHOK LEYLAND FALCON K 39370 MB1PBEJA782133229 2017/3422  
83 659331 NISSAN Sunny 2016 S 90514 MDHBN7ADXGG736823 2018/4630  
84 662438 ASHOK LEYLAND FALCON A 16674 MDH099129 2018/1457  
85 662296 THWAITES DAMPER B 73768 787144 2017/2825  
86 651965 TRANS MARK1 2005 E 21813 CA6980D8054000564 2011/146  
87 657925 Toyota Camry H 44360 6T1BE32K66X587864 2019/2200  
88 657028 Toyota 02 7FG35 O 38669 MHFXX43G7E0050092 2018/3610  
89 630392 HONDA Civic 2007 J 19246 JHMFD16747S407129 2018/2557  
90 618702 TOYOTA Camry 2005 D 28297 6T1BE32K45X493528 2016/1595  
91  2000385545 Thwaites 1999 C 87842 396700 2018/1457  
92 2000356433 Toyota Camry 2008 J 69325 6T1BE42K18X502504 1064/2017  
93 2000366371 Toyota Corolla 2005 G 23157 JTDBR23E153108392 2825/2017  
94 2000366406 Nissan Pickup 2009 F 69947 JN6DD23S59X245232 2825/2017  
95 2000366318 Isuzu NPR 2007 K 20398 JAAKP34G877P05781 2825/2017  
96 2000366393 Nissan Pickup 2007 F 85477 JN6DD23Y57X043265 2825/2017  
97 2000366404 Nissan Qashqai 2014 P 68544 SJNBJ01B7EA925785 2825/2017  
98 2000366395 Nissan Qashqai 2014 P 68536 SJNBJ01B2EA889536 2825/2017  
99 2000366383 Nissan Pickup 2009 F 69970 JN6DD23S69X244963 2825/2017  
100 2000366365 Toyota Hilux 2006 Q 38741 MR0EW12G862005837 2825/2017  
101 2000356163 Nissan Urvan 2012 N 98254 JN6AE53S6CX011061 2133/2017  
102 2000371029 Caterpillar 966 F 1993 F 58187 8B602227 2825/2017  
103 1549992035 Mitsubishi Canter 2009 G 91339 JLBCE1J79K002935 2017/3422  
104 2000378673 Mitsubishi Pajero 2014 M 81318 JMYLRV95WEJ712240 2017/1436   
105 2000371181 Volkswagen Touareg 2008 I 71956 WVGAL27L68D004478 2009/8987   
106 2000384956 Chevrolet Lumina 2006 E 2537 6G1ZK52B66L564607 2013/930   
107 2000370985 Nissan Civilian 2006 G 62577 JN6DW11S16Z021012 2825/2017  
108 2000393223 Suzuki Swift 2009 K 66269 JS2ZC21S795405238 1558/2018  
109 2000355779 Toyota Hilux 2007 I 83735 MR0FR22G270630801 58/2017  
110  L 49742 JTEAL29JX90006691 207\2017\1788
111  H 12504 JTDBW923XC1222563 207\2016\1851
112  L 6437 JN1CC11C27T011581 207\2017\3803
113  L 44302 5LMJJ2J5XEEL02518 2017/1928  
114   O 17033 WVWZZZ3BZ3P195927 2014/484  
115  N 29166 JTFHX02P1A0052013 2017/382  
116  H 78573 JTEBX9FJ6B5015659 2016/3333  
117  H 27664 YV1CM595761263287 2017/1309  
118  B 96175 JN6FE54S86X421501 2017/2985  
119  H 16083 4T1BF28B82U207669 2016/1639  
120  A 72613 JN1EN61C34W015696 2018/1327  
121  A 80219 JT4ZA119927007532 2017/4220  
122  CMC G 64818 61088237 2018/2201  
123   L 95409 KMFFD27G73K559197 2015/276  
124  B 47809 JN1BN61D34W005181 2017/1929  
125   O 99028 WVWZZZ9CZYM634633 2016/93  
126  O 44801 JTDKW9232A5137223 2017/264  
127   79530 KMFXKN7BPXU251647 2015/2343  
128  A 53830 JMYHNP13WYA770731 2011/573  
129  D 50786 JTJHT00W913502498 2016/578  
130  F 97874 5J6RM4857CL700016 2016/1851  
131  M 12284 JTDKW9D36ED546513 2017/3805  
132  M 43319 JMYSRCY1AEU715444 2018/558  
133  E 7734 1D4HB58256F116304 2011/880  
134  B 32901 4M2ZU86E94ZJ23174 2015/1604  
135  R 89182 1N4AL3APXDC156212 2018/1997  
136  C 74106 KNMCC42H77P645454 2017/1045  
137  H 11513 JJ7BCE1K12L004912 2018/1173  
138  F 32662 SAJAA51F82XC54622 2014/1269  
139  G 79300 KNMCC42H87P634348 2014/1864  
140  \ F 87258 JMYSRCS1A3U775787 2016/2130  
141  J 64014 1GNDT13S672124064 2013/1522  
142  I 53728 JN6AE44S61X710793 2019/2280  
143  F 18376 JN1FN61S22W006271 2019/2280  
144   F 1580 2G1FP22K4T2134604 2015/2329  
145  D 97362 JN6DD23S26X200292 2018/3319  
146   N 61494 LGWCA2374EC616649 2016/813  
147  N 74384 KMJWA37R6CU415960 2017/1789  
148  CHERY TIGGO F 11517 L6T7524S57N022940 2018/322  
149  O 37726 MNTBB7A99F6020271 2018/1036  
150  H 68518 JN1CC13C97T001059 2015/875  
151  H 89169 JN6BD23SXYX076752 2017/662  
152  C 80174 JMYFE635E0KA21146 2016/52  
153   26737 VLURH4X2A09011586 2011/1029  
154  Q 33213 KNAGM4197F5534547 2016/1331   
155  D 82125 JMYLRV93W8J703234 2015/2539   
156  D 56727 JL7BCE1J28K008205 2015/3770  
157  F 3549 WDB2110421A886386 2009/2  
158  D 36120 V9915165 2017/1625  
159   R 31084 WVWZZZ1JZ1W644089 2017/38  
160  G 86548 1N4AL2A90CC180108 2015/59  
161   \ G 89236 JL7BCE1J26K018732 2012/363  
162  C 24144 JTDBW923484003250 2016/748  
163  F 90058 KMFGE17F05C002308 2012/363  
164  I 93270 JN1CC11C68T009589 2010/6014   
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العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

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

الرتحيب لل�شي�فة
رخ�شة رقم:CN 2612357 تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�ش�دية خال  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

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

ك�رز ل�شاح ال�شي�رات
رخ�شة رقم:CN 2236776 تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�ش�دية خال  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

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

املعتمد للنقلي�ت الع�مة
رخ�شة رقم:CN 2019327 تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�ش�دية خال  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

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

ال�شم التج�ري:ايه ام ا�س للرع�ية ال�شحية املنزلية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:و�شط املدينة ، حي الق�شيدة ، 135 ، �ش�رع خليفة بن 

زايد ، مبنى ال�شيد خليفه حممد خلف�ن
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�ش�دي: 1968853 

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

�ش�مل(  احمد  )�شليم�ن  والتدقيق  للمراجعة  ال�ش�دة/الدرة  تعيني   -  2
قرار  على  بن�ء  وذلك  بت�ريخ:2021/3/24  لل�شركة  ق�نوين  كم�شفي   ،
العدل  ك�تب  لدى  املوثق  الع�دية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر 

ت�ريخ التعديل:2021/03/27  - ب�لرقم:2105006080 
امل�شفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خال مدة 45 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا العان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

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

ال�شم التج�ري:اكواجرين لاأنت�ج احليواين ذ.م.م
، مزرعة/ ، مزرعة  ، حو�س/بوح�شن  بوكرية   ، ال�شركة:العراد  عنوان 

احمد ق��شم ونعمة عبدالقوي
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�ش�دي: 2697583 

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

ق�نوين  كم�شفي   ، احل�ش�ب�ت  لتدقيق  دلت�  ال�ش�دة/مكتب  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بن�ء  وذلك  بت�ريخ:2021/3/23  لل�شركة 
العمومية غري الع�دية املوثق لدى ك�تب العدل ب�لرقم:2145000607 

- ت�ريخ التعديل:2021/03/28
امل�شفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خال مدة 45 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا العان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

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

البنف�شجية للمفرو�ش�ت
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�شة رقم:1179524 

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
ا�ش�فة هدى عبداهلل �شلط�ن �شيف الكعبي %100

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
حذف خمي�س �ش�مل حممد �شعيد البلو�شي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�ش�دية خال اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا 
العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/تيت�نيوم فيجن للعق�رات 

قد تقدموا الين� بطلب  CN ذ.م.م رخ�شة رقم:2768868 
 تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع 

 اإ�ش�فة عبدالرحمن �ش�مل را�شد �ش�مل املزروعى  %51
 تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ش�فة عم�ر ي��شر احمد الحمد  %49

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / حذف فرا�س جميل ن�ئل العجلونى
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / حذف حممد على حممد ح�شن ب�طوق

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / حذف عم�ر ي��شر احمد الحمد
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�ش�دية خال اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا العان وال ف�ن 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء هذه املدة حيث 

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

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعــــــــــالن
للديكور  اإمب�ل�س  ال�ش������دة/�شركة  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الين� بطلب  CN ذ.م.م رخ�شة رقم:2062466 
 تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع 

 اإ�ش�فة ح�شني عبدالكرمي ح�شني عي�شى ال على  %51
 تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ش�فة �شه�د ه�نى بو هدير  %49

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع 
 حذف �شعود عبدالعزيز يحيى دويل ال�شعيدى

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / حذف �شه�د ه�نى بو هدير
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�ش�دية خال اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا العان وال ف�ن 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء هذه املدة حيث 

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

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/موؤ�ش�شة لوؤلوؤة اخلري للمق�ولت الع�مه

رخ�شة رقم:CN 1116644 تقدموا الين� بطلب
تعديل اإ�شم جت�ري من/ موؤ�ش�شة لوؤلوؤة اخلري للمق�ولت الع�مه

LOLOAT AL KHAIR GENERAL CONTRACTING EST
اإىل/ بور كول لتج�رة اللكرتوني�ت

POWER COOL ELECTRONIC TRADING  
تعديل عنوان / من العني املنطقة ال�شن�عية بطح�ء احل�ئر 115624 دائرة التخطيط 
الدمي�  رملة  الوقن  العني  اإىل  اخرين  و  العني  مدينة  بلدية   - والبلدي�ت  العمراين 

482440 482440 جمعية العني التع�ونية - فرع 10 / الوقن
 - املنزلية  الكهرب�ئية  الأجهزة  و  الغ�ش�لت  و  الثاج�ت  بيع  اإ�ش�فة   / ن�ش�ط  تعديل   

ب�لتجزئة  4759013
 تعديل ن�ش�ط / اإ�ش�فة بيع قطع غي�ر الجهزة الكهرب�ئية واللكرتونية - ب�لتجزئة  4773510

 تعديل ن�ش�ط / اإ�ش�فة بيع الهواتف املتحركة - ب�لتجزئة  4741011
 تعديل ن�ش�ط / حذف مق�ولت م�ش�ريع املب�نى ب�نواعه�  4100002

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�ش�دية 
خال ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق 

او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/كريتفيتي للت�شويق والنت�ج العامي - �شركة 

ال�شخ�س الواحد ذ م م رخ�شة رقم:CN 3788137 تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / على حممد �شعيد حرم�س املن�شورى من م�لك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شرك�ء / على حممد �شعيد حرم�س املن�شورى من 100 % اإىل %68
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ش�فة ريبورترز للتدريب و النت�ج العامي-�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
REPORTERS TRAINING & MEDIA PRODUCTION SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ش�فة منرب وان لتنظيم احلفات و املن��شب�ت ذ.م.م
NUMBER ONE PARTIES & FUNCTIONS ORANIZIG L.LC

تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 50000
تعديل لوحه الإعان / اإجم�يل من م�ش�حة null * null اىل 1*1

تعديل �شكل ق�نوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جت�ري من/ كريتفيتي للت�شويق والنت�ج العامي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
CREATIVITY FOR MARKETING AND MEDIA PRODUCTION - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

 اإىل/ كريتفيتي للت�شويق و النت�ج العامي ذ.م.م
 CREATIVITY FOR MARKETING AND MEDIA PRODUCTION L.L.C 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�ش�دية خال 
ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعــــــــــالن
منتج�ت  لتج�رة  ال�ش������دة/ن�شمة  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وبدائل التبغ - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
رخ�شة رقم:CN 2857039 تقدموا الين� بطلب

التبغ - �شركة  اإ�شم جت�ري من/ ن�شمة لتج�رة منتج�ت وبدائل  تعديل 
ال�شخ�س الواحد ذ م م

NESMAH FOR TOBACCO PRODUCTS AND SUBSTITUTES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/ نب نيكوتني - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 NEB NICOTINE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
وال  ن�شر هذا العان  ت�ريخ  ا�شبوع من  القت�ش�دية خال  التنمية 
ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث 

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

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/م�شتل اخلليج

رخ�شة رقم:CN 1053329 تقدموا الين� بطلب
تعديل �شكل ق�نوين 

 من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جت�ري من/ م�شتل اخلليج

GULF NURSERY

اإىل/ م�شتل اخلليج - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
  GULF NURSERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
وال  ن�شر هذا العان  ت�ريخ  ا�شبوع من  القت�ش�دية خال  التنمية 
ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث 

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

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعــــــــــالن
فرع   - �س.ذ.م.م  لوجي�شتك�س  ال�ش������دة/حمبي  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اأبوظبي 1 رخ�شة رقم:CN 1158489 تقدموا الين� بطلب
تعديل مدير / اإ�ش�فة حممد زينل ب�قر حمبى

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ش�فة حمبي لوجي�شتك�س �س ذ م م
MOHEBI LOGISTICS LLC

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / حذف حممد زينل ب�قر حمبى
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / حذف ر�ش� جميد احمد عبدالرزاق

تعديل لوحه الإعان / اإجم�يل من م�ش�حة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل ق�نوين / من فرع اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جت�ري من/ حمبي لوجي�شتك�س �س.ذ.م.م - فرع اأبوظبي 1
MOHEBI LOGISTICS L.L.C - BRANCH OF ABU DHABI 1

اإىل/ حمبي لوجي�شتك�س - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ .م.م
MOHEBI LOGISTICS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�ش�دية 
خال ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق 

او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/بختون خيرب لنقل الرك�ب ب�حل�فات 

املوؤجره ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 3938748 تقدموا الين� بطلب
 تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ش�فة يحيى م�شعود زايد �ش�وى احلرا�شى %100

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / حذف يحيى م�شعود زايد �ش�وى احلرا�شى
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / حذف عبدالواىل جولب

تعديل �شكل ق�نوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جت�ري من/ بختون خيرب لنقل الرك�ب ب�حل�فات املوؤجره ذ.م.م

PAKHTOUN KHYBER PASSENGER TRANSPORT BY RENTAL BUSES L.L.C

اإىل/ العماق لنقل الرك�ب ب�حل�فات املوؤجرة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ALOMLAQ PASSENGER TRANSPORT BY RENTAL BUSES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�ش�دية 
خال ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق 

او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعــــــــــالن
البحرية  للخدم�ت  ال�ش������دة/انرتاو�شن  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والبرتولية ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1054606 تقدموا الين� بطلب
تعديل ن�شب ال�شرك�ء / ايفرمور فين�شرز هولدينجز ليمتد

 Evermore Ventures Holdings Limited من 49% اىل %25
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ش�فة الدولية ل�شاح ال�شفن م.م.ح

INTERNATIONAL SHIP REPAIR F Z E

 تعديل ن�ش�ط / اإ�ش�فة ت�شغيل و �شي�نة حمط�ت و �شبك�ت الكهرب�ء  3510005
 تعديل ن�ش�ط / اإ�ش�فة �شي�نة حمط�ت توليد الط�قة  4329905

 تعديل ن�ش�ط / اإ�ش�فة ال�شي�نة الفنية للم�ش�نع و املن�ش�آت البرتولية  0910009
 تعديل ن�ش�ط / حذف ا�شاح الن�بيب ب�للح�م حتت م�شتوي البحر 3311007

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�ش�دية 
خال ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق 

او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/الزمرد ال�شفر للمق�ولت الع�مه

  رخ�شة رقم:CN 1176900 تقدموا الين� بطلب
 تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ش�فة احمد على ا�شلم مرعى الكثريى %100

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / حذف خليفه حممد ح�شني ط�هر املو�شطى
تعديل اإ�شم جت�ري من/ الزمرد ال�شفر للمق�ولت الع�مه

YELLOW EMERALD GENERAL CONTRACTING

اإىل / الزمرد ال�شفر لل�شي�نة الع�مه
YELLOW EMERALD GEN MAINTENANCE 

 تعديل ن�ش�ط / اإ�ش�فة �شي�نة املب�ين  4329901
 تعديل ن�ش�ط / حذف مق�ولت م�ش�ريع املب�نى ب�نواعه�  4100002

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�ش�دية 
خال ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق 

او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

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

واخوانه للتج�رة - فرع
رخ�شة رقم:CN 1081076 تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�ش�دية خال  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/م�جيك 

م��شك مل�شتح�شرات التجميل
رخ�شة رقم:CN 2504110 تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�ش�دية خال  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعــــــــــالن
اورج�نيك  برايت  ال�ش������دة/مركز  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجميل ال�شيدات
قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�شة رقم:2236449 

 تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع 
 اإ�ش�فة علي عبداهلل حممد علي الزع�بي  %100

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع 
حذف ف�طمه حمد �شرور حممد الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�ش�دية خال اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا العان وال ف�ن 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء هذه املدة حيث 

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

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعــــــــــالن
الخ�شر  احلزام  ال�ش������دة/�شركة  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الين�  تقدموا  قد   CN رقم:1037010  رخ�شة  م  م  ذ   - الع�مليه 

بطلب
 تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع 

 اإ�ش�فة ح�مد احمد على عبداهلل ذيب�ن  %51
 تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ش�فة ب�هر ري��س ي�غى  %49

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / حذف ري��س �شليم ي�غى
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / حذف الط�هر م�شبح الكندى املرر

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�ش�دية خال اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا العان وال ف�ن 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
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•• ال�سارقة- وام

افتتح ال�شيخ �ش�مل بن عبدالرحمن 
�شمو  م���ك���ت���ب  رئ���ي�������س  ال���ق��������ش���م���ي 
احل������ك�����م، ����ش���ب����ح اأم���������س الأح�������د، 
م�شت�شفى حممد بن زايد امليداين 
مب�ش�بي  اخل����������س  ال�������ش����رق���ة  يف 
نفذته  وال�������ذي  "كوفيد19-" 
�شركة اأبوظبي للخدم�ت ال�شحية 
وزارة  م����ع  ب����ل���ت���ع����ون  "�شحة" 
ال�����ش��ح��ة ووق����ي���ة امل��ج��ت��م��ع ودائ����رة 
وبتوجيه�ت  اأب��وظ��ب��ي،  يف  ال�شحة 
ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  من  كرمية 
ن��ه��ي���ن ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي  عهد 

للقوات امل�شلحة .
وجت�������������ول ال�����������ش�����ي�����خ ��������ش��������مل ب���ن 
اأرج����ء  يف  الق��شمي  ع��ب��دال��رح��م��ن 
�شرح  اإىل  ا�شتمع  حيث  امل�شت�شفى 
ح����ول م���� ي�����ش��م��ه امل�����ش��ت�����ش��ف��ى من 
وقد  وك��وادر طبية،  واأدوات  مرافق 
ا���ش��ت��غ��رق اإجن�������ز امل�����ش��ت�����ش��ف��ى 10 
اآلف مرت  اأي���م على م�ش�حة �شبعة 
مربع وي�شم 204 اأ�شرة منه� 48 
 156 و  املركزة  للعن�ية  خم�ش�شة 

وال�شديدة،  امل��ت��و���ش��ط��ة  ل��ل��ح���لت 
 75 ويقدم اخلدم�ت يف امل�شت�شفى 
فني�ً  و44  ممر�شة  و231  طبيب�ً 

وموظف�ً �شحي�ً م�ش�عداً.
امليداين  امل�شت�شفى  ت�شييد  وي���أت��ي 
�شمن جهود دولة الإم�رات العربية 
لفريو�س  ال���ت�������ش���دي  يف  امل���ت���ح���دة 
الرع�ية  وت��ق��دمي  "كوفيد19-" 
امل�ش�بني  واإح����ط���ة  امل��ث��ل��ى  الطبية 
ب���ل��ع��ن���ي��ة ال��ط��ب��ي��ة ال����ازم����ة من 
خال ا�شتخدام اأحدث امل�شتلزم�ت 
الطبية التي تلبي متطلب�ت الو�شع 

ال�شحي.
واأكد اللواء �شيف الزري ال�ش�م�شي 
رئي�س  ال�ش�رقة  �شرطة  ع���م  ق���ئ��د 
الطوارئ  لإدارة  امل��ح��ل��ي  ال��ف��ري��ق 
والأزم�������ت وال���ك���وارث يف الإم������رة، 
م�����ش��ت�����ش��ف��ى حم��م��د بن  ان�����ش���ء  اأن 
ال�����ش���رق��ة الذي  امل���ي���داين يف  زاي����د 
الطبية  ال��ت��ج��ه��ي��زات  بجميع  زود 
وال����ك����وادر ال��ع��اج��ي��ة، ي�����ش���ه��م يف 
الإم�رة  يف  الطبية  القدرات  تعزيز 
ل����ع����اج امل�������ش����ب���ني م�����ن ف���ريو����س 
اخلدم�ت  وت���ق���دمي  كوفيد19-، 
اأعلى  ال�����ش��ح��ي��ة وال��ع��اج��ي��ة وف���ق 

م���ع����ي���ري اجل�������ودة ل��ل��م��ر���ش��ى مم� 
الت�شدي  يف  ال��دول��ة  جهود  ي�ش�ند 
�شحة  ع��ل��ى  وامل��ح���ف��ظ��ة  للج�ئحة 
مواطنني  م����ن  الأف�����������راد  ج���م���ي���ع 

ومقيمني.
اإم����رة  اإن  ال�ش�م�شي  ال��ل��واء  وق����ل 
ال�����ش���رق��ة وف���ق ت��وج��ي��ه���ت �ش�حب 
بن  �شلط�ن  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 

املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق������ش��م��ي  حم��م��د 
توا�شل  ال�����ش���رق��ة،  ح���ك��م  الأع���ل���ى 
التدابري  اأف�شل  اتخ�ذ  يف  جهوده� 
للوب�ء  الت�شدي  ج�هزية  لتعزيز 
و�شامة  ���ش��ح��ة  ع��ل��ى  واحل����ف�����ظ 
���ش��ك���ن��ه���، م��ع��رب���ً ع���ن ب���ل��غ �شكره 
وت��ق��دي��ره ل��دع��م واه��ت��م���م �ش�حب 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

ن�ئب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي���ن ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق���ئ��د 
بتجهيز  ت��وج��ي��ه���ت��ه  ت����أت���ي  ال�����ذي 
خمتلف  يف  امل��ي��دان��ي��ة  امل�شت�شفي�ت 
اإم�������رات ال���دول���ة ت����أك���ي���داً ع��ل��ى اأن 
الأوىل  الأول����وي����ة  ال�����ش��ح��ة مت��ث��ل 

لدى القي�دة الر�شيدة .
ال�ش�رقة  ���ش��رط��ة  ع����م  ق���ئ��د  واأك����د 

تقدمي  ع����ل����ى  الإم��������������رة  ح����ر�����س 
ك�فة  وال��ت�����ش��ه��ي��ات  الإم����ك�����ن�����ت 
واحدة  بيد  والعمل  الوب�ء  ملواجهة 
املعنية  اجل������ه�������ت  خم���ت���ل���ف  م������ع 
متك�ملة  منظومة  وف���ق  ب���ل��دول��ة 
ال��ت��ي ت�شمن رفع  م��ن الإج�����راءات 
وال�شيطرة  ال���ش��ت��ج���ب��ة  م���ع���دلت 

على الوب�ء بكف�ءة ع�لية.
واأثنى رئي�س الفريق املحلي لإدارة 
ال����ط����وارئ والأزم����������ت وال����ك����وارث 
وزارة  جهود  على  ال�ش�رقة  ب���إم���رة 
ال�شحة ووق�ية املجتمع يف التع�مل 
اأث��ب��ت��ت قدراته�  ال��ت��ي  ال���وب����ء  م���ع 
ال�شحية  الأن��ظ��م��ة  اأف�����ش��ل  �شمن 
العاجية  الع�ملية، لبتك�ر احللول 
لتبع�ت  ال��ت�����ش��دي  ت�����ش��م��ن  ال���ت���ي 
كف�ءة  اإىل  ا�شتن�داً  ال�شحية  الوب�ء 
الإم�رات  دول��ة  يف  ال�شحي  النظ�م 
العربية املتحدة مم� انعك�س ايج�ب�ً 
الع�لية  ال�������ش���ف����ء  م����ع����دلت  ع���ل���ى 

وانخف��س الوفي�ت.
ك��م��� اأ����ش����د ب����ل���دور ال��ف��ع���ل الذي 
والدوائر  اجله�ت  خمتلف  تقدمه 
ال�ش�رقة  اإم����������رة  يف  احل���ك���وم���ي���ة 
وعمله� جنب�ً اإىل جنب يف منظومة 

عمل واحدة لإدارة الأزمة وت�شخري 
ك���ف��ة اإم��ك���ن���ت��ه��� وط���ق���ت��ه��� للحد 
انت�ش�ر الفريو�س وجت�وز هذه  من 

املرحلة.
م���ن ج���ن��ب��ه اأك����د ال��دك��ت��ور م���روان 
الكعبي، املدير التنفيذي للعملي�ت 
اأب����وظ����ب����ي  �����ش����رك����ة  ب������لإن������ب�����ة يف 
"�شحة"  ال�����ش��ح��ي��ة  ل���ل���خ���دم����ت 
بخربته�  "�شحة"  ����ش���رك���ة  اأن 
الكبرية، وكوادره� الطبية والفنية 
وجتهيزاته�  امل���وؤه���ل���ة،  والإداري��������ة 
الطبية احلديثة تعد ركيزة لقط�ع 
الرع�ية ال�شحية يف دولة الإم�رات، 
نه� من دعم جهود الدولة  وهذا مَكّ
كوفيد19-،  ج�ئحة  مك�فحة  يف 
وتوا�شل "�شحة" جهوده� ملواجهة 
اجل���ئ��ح��ة م��ن خ��ال اإن�����ش���ء مزيد 
عدد  يف  امليدانية  امل�شت�شفي�ت  م��ن 

من اإم�رات الدولة.
ال�شيخ  م�شت�شفى  افتت�ح  اإن  وق���ل 
حممد بن زايد امليداين يف ال�ش�رقة 
للم�شت�شفي�ت  نوعية  اإ���ش���ف��ة  يعد 
يف  افتت�حه�  �شبق  ال��ت��ي  امل��ي��دان��ي��ة 
ك��ل م��ن اإم���رت��ي دب��ي وع��ج��م���ن، اإذ 
امليدانية  امل�شت�شفي�ت  ه��ذه  ت�شهم 

اأعداد  يف  زي���دة  اأي  مع  التع�مل  يف 
كوفيد19-،  ب��ف��ريو���س  امل�����ش���ب��ني 
الازمة  الطبية  الرع�ية  وتقدمي 
الع�ملية،  املع�يري  لأعلى  وفق�ً  لهم 
الطبية  ال����ربوت����وك����ولت  وح�����ش��ب 
امل��ع��م��ول فيه� وامل��ع��ت��م��دة م��ن قبل 
اجله�ت ال�شحية الر�شمية يف دولة 
الإم�رات . وتوجه ب�ل�شكر اجلزيل 
الدعم  ع��ل��ى  ال�������ش����رق���ة  حل��ك��وم��ة 
لإجن�ز  قدمته  ال���ذي  ال��احم��دود 
امل�شت�شفى امليداين يف وقت قي��شي، 
وتخ�شي�شه� ملوقع اإق�مة امل�شت�شفى 
والدعم اللوج�شتي والبنية التحتية 
املتطورة التي اأ�شهمت اإ�شه�م�ً ب�رزاً 
الذي  امليداين  امل�شت�شفى  اإق�مة  يف 
لأه�يل  ال�شحية  الرع�ية  �شيوفر 

اإم�رة ال�ش�رقة واملقيمني فيه� .
�شيف  ال�����ل�����واء  الف����ت����ت�����ح  ح�������ش���ر 
�شرطة  ق�ئد ع�م  ال�ش�م�شي  ال��زري 
ال�����ش���رق��ة، و���ش��ي��ف حم��م��د ارحمه 
الهيئة  ع���م  مدير  ن�ئب  ال�ش�م�شي 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم�ت 
وال���������ك���������وارث، وحم�����م�����د ع����ب����داهلل 
ال�ش�رقة  منطقة  مدير  ال��زرع��وين 

الطبية، وعدد من امل�شوؤولني.

•• العني-وام

 اأ�شدرت ج�معة الإم�رات العربية املتحدة - ممثلة مبنتزه ج�معة الإم�رات للعلوم 
والبتك�ر - وب�لتع�ون مع �شندوق خليفة لتطوير امل�ش�ريع، تقرير املر�شد الع�ملي 
لري�دة الأعم�ل عن البيئة الري�دية يف اإم�رة اأبوظبي للع�م 2019 – 2020، 
الأعم�ل يف  لري�دة  الع�ملي  للمر�شد  راعية  دوره��� كموؤ�ش�شة  انطاق� من  وذلك 
الدولة منذ الع�م 2016 مب� يتوافق مع روؤيتهم� امل�شرتكة واإمي�نهم� الرا�شخ 
اإم�رة  يف  الأعم�ل  ورواد  الري�دية  للم�ش�ريع  مث�لية  بيئة  وتطوير  خلق  ب�أهمية 
اأبوظبي. واأظهر التقرير متيز اإم�رة اأبوظبي ببيئة ري�دية ع�لية اجلودة، تربز 
فيه� عن��شر البنية التحتية والثق�فة والقدرات والتوا�شل والطلب ب�شكل اأف�شل 
للبيئة  الداعمة  واخلدم�ت  الر�شمية  واملوؤ�ش�ش�ت  التمويل  عن�شر  مع  ب�ملق�رنة 
الفردي  امل�شتوى  على  العن��شر  م��ن  متك�ملة  منظومة  ت�شكل  حتى  ال��ري���دي��ة 

والتنظيمي، ويعمل وجوده� على النهو�س بهذه البيئة وامل�ش�همة يف جن�حه�.
دولة  وزي��ر  الفا�شي  ب�لهول  حميد  اهلل  عبد  ب��ن  اأح��م��د  الدكتور  مع�يل  وق���ل 
لري�دة الأعم�ل وامل�ش�ريع ال�شغرية واملتو�شطة - بهذه املن��شبة - : " يعد اإ�شدار 
تقرير املر�شد الع�ملي لري�دة الأعم�ل عن البيئة الري�دية يف اإم�رة اأبوظبي للع�م 
الع�مل  مدن  م�شتوى  على  الث�لثة  ب�ملرتبة  الإم�رة  وحلول   2020  -  2019
من حيث توفري بيئة ري�دية مث�لية، اأح��دث اإجن���ز تفخر به دول��ة الإم���رات يف 
اأ�شواط�ً كبرية يف  " لقد قطعن�  جم���ل ري���دة الأع��م���ل والبتك�ر".    واأ���ش���ف : 
قي�دتن�  وتوجيه�ت  ظل  حتت  وذل��ك  املتميزة،  البيئة  هذه  اإن�ش�ء  نحو  م�شريتن� 
على  تعتمد  عدة  قط�ع�ت  تطوير  يف  الكبري  الف�شل  له  �شيكون  مم�  الر�شيدة، 
البتك�ر والتكنولوجي� املتقدمة. و نفتخر ب�إ�ش�فة هذا الإجن�ز اإىل اإجن�ز اآخر كن� 
قد اأعلَن� عنه يف مطلع هذا ال�شهر، وهو حلول دولة الإم�رات يف املرتبة الرابعة 

ع�ملي� يف املوؤ�شر الع�ملي لري�دة الأعم�ل".
التي نبذله�  املكثفة  " اأن ه��ذه الإجن����زات تعك�س جن���ح جهودن�   : واأك��د مع�ليه 
امل��ب��ت��ك��رة وامل�شتثمرين يف جم����ل الب��ت��ك���ر وري����دة  ال�����ش��رك���ت وال��ع��ق��ول  جل���ذب 

الأعم�ل، لا�شتف�دة من كل م� تقدمه دولة الإم�رات كبيئة ح��شنة .. وي�شعدين 
اأع��رب عن امتن�ين  اأبوظبي بهذا الإجن���ز، واأن  اإم���رة  اأهنئ  اأن  يف هذه املن��شبة، 
زكي  مع�يل  ق�ل  ج�نبه  من  الكبري".  دعمه�  على  الر�شيدة  لقي�دتن�  وتقديري 
الأعلى  الرئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  ل�ش�حب  الثق�يف  امل�شت�ش�ر  ن�شيبة  اأن��ور 
جل�معة الإم���رات: " على الرغم من اأن الع�مل ب�أ�شره ي�شهد يف الوقت الراهن 
على  م�شطرد  ب�شكل  اأّث���رت  التي  احليوية  واملُ��ت��غ��ريات  املُ�شتجدات  من  العديد 
اأ�شك�له�، غري اأنن� نفخر بقدرة الإم���رات ب�شكل ع�م،  معّدلت التنمية مبختلف 
واأبوظبي ب�شكل خ��س على توفري بيئة اأعم�ل ابتك�رية ري�دية ُت�شهم يف حتقيق 
الإبداع ويف جميع املج�لت، من خال خطوات واثقة وف�علة و�شي��ش�ت مواكبة 
للتطورات، حُت�كي املُ�شتقبل املُ�شرق الذي تتطّلع اإليه الدولة يف اخلم�شني ع�م�ً 
املُقبلة ". واأ�ش�ف مع�ليه: " نفخر يف ج�معة الإم�رات العربية املتحدة ب�حتال 
اإم�رة اأبوظبي للمرتبة الث�لثة على م�شتوى مدن الع�مل من حيث توفري بيئة 
امل��شي  العقد  املبذولة على مدى  الوطنية  ُتربز اجلهود  والتي  مث�لية،  ري�دية 
ال�شرك�ت  مل�ش�ريع  امل��ث���يل  ال��ن��م��وذج  واإب����راز  الإم�����رة،  يف  الأع��م���ل  قط�ع  لتنمية 
القت�ش�دي  النمو  ق�طرة  ُتعّد  والتي  الري�دية  والن��شئة  وال�شغرية  املتو�شطة 
والرتق�ء  وا�شتدامته  القت�ش�د  تنّوع  يف  الرئي�شي  واملحرك  الإم����رات،  دول��ة  يف 
مب�شتوى تن�ف�شيته على امل�شتوى الع�ملي". وق�ل: " كم� حتر�س اجل�معة على اأن 
تكون م�ش�هم�ً اأ�ش��شي�ً يف حتقيق م�شتهدف�ت مئوية "الإم�رات 2071 " وخطة 
اإم�رة اأبوظبي للتنمية القت�ش�دية امل�شتدامة اله�دفة اإىل تو�شيع جم�لت النمو 
ُت�شهم يف  امل�ش�ريع ال�شغرية واملتو�شطة، من خال توفري بيئة تعليمية  لقط�ع 
والبتك�ر  الإب��داع  الق�درين على  الأعم�ل  رواد  واع��دة ومتميزة من  اأجي�ل  بن�ء 
وتنمية  الأعم�ل  ري���دة  ثق�فة  ُتعّزز  احلكومية،  الروؤية  تواكب  تن�ف�شية  بيئة  يف 
الن��شئة، وق���درة على توفري دعم �ش�مل وُم�شتدام لرواد  املواهب لدى الأجي�ل 
الأعم�ل امل�شتقبليني لتمكينهم من لعب دوٍر حموري يف زي�دة تن�ف�شية الدولة 
على ال�شعيدين الإقليمي والع�ملي" لتكون م�ش�هم�ً اأ�شيًا يف حتقيق م�شتهدف�ت 
اإم�رة اأبوظبي للتنمية القت�ش�دية امل�شتدامة،  2071‘ وخطة  ’مئوية الإم�رات 

واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�ش�ريع  لقط�ع  النمو  جم���لت  تو�شيع  اإىل  تهدف  والتي 
وتعزيز ثق�فة ري�دة الأعم�ل وتنمية املواهب".  وقد �شنف التقرير اأف�شل مدن 
الع�مل من حيث توفريه� لبيئة ري�دية مث�لية، حيث احتلت اإم�رة اأبوظبي املرتبة 
�شكو�ش�  نوف�  منه�  ع��دة  م��دن  على  متفوقة  وال��ري������س،  مونرتي�ل  بعد  الث�لثة 
واألربت� و�ش�و ب�ولو. وهذا يعد موؤ�شراً لتمتع الإم�رة مبنظومة مث�لية لرع�ية 
وال�شرك�ت  الن��شئة  ال�شرك�ت  اأن  التقرير  ذكر  كم�  الري�دية.  امل�ش�ريع  وتطوير 
اإم�رة  يف  الق�ئمة  الأع��م���ل  % من   98 ن�شبته  م�  ت�شكل  واملتو�شطة  ال�شغرية 
النفطي يف الإم�رة،  الن�جت املحلي الإجم�يل غري  % من ن�شبة  اأبوظبي، و44 

مم� يوؤكد على م� مت ذكره �ش�بق�ً ب�لن�شبة ملك�نة اأبو ظبي كبيئة ري�دية ن�جحة.
الأفراد  من  جمموعة  لآراء  ا�شتبي�ن  على  مبنية  التقرير  ه��ذا  نت�ئج  اأن  يذكر 
اأبوظبي  اإم�رة  واخلرباء الذين ي�شكلون جزءاً مهم�ً من بيئة ري�دة الأعم�ل يف 
الن�جحة  الأعم�ل  ري���دة  بيئة  ت�شكل  التي  الع�شر  الرك�ئز  ال�شتبي�ن  قيم  حيث 
التمويل،  املعرفة،  الطلب،  التوا�شل،  القدرات،  الثق�فة،  التحتية،  البنية  وهي: 

القي�دة، خدم�ت الدعم، الو�شط�ء واملوؤ�ش�ش�ت الر�شمية.
ج�معة  ملنتزه  التنفيذي  امل��دي��ر  ���ش��رباك  ن��ه���ل  الربوفي�شور  اأك���دت  جهته�  م��ن 
دولة  الأعم�ل يف  لري�دة  الع�ملي  املر�شد  ق�ئد فريق  والبتك�ر،  للعلوم  الإم���رات 
الم�رات، اأن الغر�س الرئي�شي من الدرا�ش�ت التي يجريه� املر�شد حول البيئة 
الري�دية هو تزويد اأ�شح�ب ال�ش�أن واملعنيني وال�شرك�ء مبقي��س للجودة الن�شبية 

للنظ�م البيئي لري�دة الأعم�ل وكيفية اأدائه.
وبينت اأن نت�ئج هذا التقرير الذي يعد الأول من نوعه، والذي �شيتبعه تقرير 
اآخر مم�ثل له �شُين�شر يف الع�م املقبل، ُتظهر بنية حتتية متطورة، وثق�فة داعمة، 
متني،  اأ�ش��س  ذات  حملية  �شوق  اإىل  اإ�ش�فة  الع�ملية،  الأ���ش��واق  اإىل  جيد  ومنفذ 
مم� يعك�س �شورة اإيج�بية عن اإم�رة اأبو ظبي كمك�ن من��شب للعمل.  واأ�ش�فت: 
ب�شفتن� املمثل الر�شمي لدولة الإم�رات لدى املر�شد  بن�  الت�ش�ل  مت  "عندم� 
الع�ملي لري�دة الأعم�ل، قررن� اإجراء الدرا�شة يف اإم�رة اأبوظبي لإمي�نن� ب�جلهود 
واحدة  الإم����رة  جلعل  ال��ري���دي��ة  ب�لبيئة  واملعنيني  احلكومة  قبل  م��ن  املبذولة 

من اأكرث مراكز ري�دة الأعم�ل ج�ذبية لي�س فقط يف الإم���رات العربية املتحدة 
واملنطقة ولكن على م�شتوى الع�مل اأجمع." من ج�نبه ق�ل مع�يل حممد علي 
حممد ال�شرف�ء احلم�دي رئي�س دائرة التنمية القت�ش�دية رئي�س جمل�س اإدارة 
حر�س  و2020،   2019 ع�مي  "خال  امل�ش�ريع:  لتطوير  خليفة  �شندوق 
اأبوظبي مل�ش�همة يف  اإم���رة  �شندوق خليفة على امل�ش�همة يف دعم جهود حكومة 
جعل اأبوظبي اأحد اأهم املدن املتميزة يف ري�دة الأعم�ل حيث اأدى النفت�ح الفكري 
اأم�م الإم���رة لُت�شّنف كبيئة  اإت�حة الفر�شة  اإدارة ال�شندوق اإىل  الذي تتميز به 
ري�دية، مم� يعود ب�لنفع والف�ئدة على رواد الأعم�ل واأ�شح�ب امل�ش�ريع املتن�هية 

ال�شغر وال�شغرية واملتو�شطة.".
واأ�ش�ف مع�ليه: "ي�أتي اهتم�م وحر�س قي�دة وحكومة اإم�رة اأبوظبي على تعزيز 
ري�دة الأعم�ل وقط�ع ال�شرك�ت ال�شغرية واملتو�شطة انطاق� من اإمي�نه� ب�أهمية 
حتقيق التنمية القت�ش�دية امل�شتدامة للقط�ع�ت غري النفطية وذلك من خال 
العمل على خلق بنية حتتية متك�ملة ح��شنة لري�دة الأعم�ل يف الإم�رة، ف�شًا 
القط�ع�ت  ال�شتثم�ر يف  اأج��ل  الأعم�ل من  ل��رواد  بيئة ج�ذبة  وتعزيز  عن خلق 
والبتك�ر  التكنولوجي�  على  تعتمد  التي  خ��شة  امل�شتهدفة  التج�رية  واملج�لت 
والإبداع الأمر الذي تربزه وب�شكل وا�شح بي�ن�ت ونت�ئج تقرير املر�شد." ُيذكر 
اأن هذا هو التقرير الث�ين الذي ي�شدر هذا الع�م عن فريق املر�شد الع�ملي لري�دة 
الأعم�ل يف دولة الإم�رات بخ�شو�س ري�دة الأعم�ل حيث �شدر التقرير الأول يف 
الإم�رات  الجتم�عية يف  الأعم�ل  ري���دة  قيمة حول  روؤى  وتن�ول  امل��شي،  ين�ير 
ورواد  للب�حثني  الأهمية  غ�ية  يف  اأداة  التق�رير  ه��ذه  وتعد  املتحدة.  العربية 
الأعم�ل، حيث توفر جمموعة من البي�ن�ت التي مل تكن متوفرة �ش�بق�ً حول هذا 
القط�ع يف دولة الإم�رات العربية املتحدة. من اجلدير ب�لذكر اأن املر�شد الع�ملي 
لري�دة الأعم�ل هو عب�رة عن احت�د ي�شم اأكرث من 50 دولة ُتعرف مبوؤ�ش�ش�ته� 
الأك�دميية العلي� املعنية ب�إجراء اأبح�ث خمت�شة بري�دة الأعم�ل يف جميع اأنح�ء 
الع�مل. ويتميز املر�شد بكونه امل�شدر الوحيد يف الع�مل الذي يجمع بي�ن�ت عن 

ري�دة الأعم�ل مب��شرة من رواد الأعم�ل الأفراد.  

جامعة الإمارات و�شندوق خليفة ي�شدران تقريرًا عن البيئة الريادية باأبوظبي 

•• دبي-وام

احلدث   -  "  2021 ل��ل��م���أك��ولت  دب��ي  "مهرج�ن  ي��ق��دم 
الطهي  ف��ن��ون  ت��ن��وع  على  ال�����ش��وء  ي�شلط  ال���ذي  ال�شنوي 
يف الإم���رة - جمموعة من التج�رب والفع�لي�ت الرائعة 
وي�شتعر�س   . املجتمع  اأف��راد  اأذواق  خمتلف  تر�شي  التي 
م�  اأف�شل  املقبل  اأبريل  املهرج�ن الذي ي�شتمر حتى 17 
تقدمه ع��شمة فنون الطهي يف املنطقة و�شيتمكن �شك�ن 
الفع�لي�ت  من  ح�فل  بربن�مج  ال�شتمت�ع  من  دبي  وزوار 
اأكرث  من  احل�شرية  الطع�م  وقوائم  املتنوعة  والأن�شطة 

من 3500 مطعم خمتلف م�ش�رك يف املهرج�ن .
للمط�عم" التي  دبي  "اأ�شبوع  الفع�لي�ت  تلك  بني  من  و 

ت�شتمر حتى 10 اأبريل وتقدم اأجندة غنية بقوائم طع�م 
ح�شرية لوجب�ت الغداء والع�ش�ء مب�ش�ركة جمموعة من 

اأ�شهر املط�عم يف دبي.
فع�لية  تقدم  ا�شتثن�ئية  جت���رب  عن  الب�حثني  وللذواقة 
متميزة  جتربة   20 من  الذواقة" اأكرث  ع�مل  يف  "رحلة 
امل��ه��رج���ن حتى  ت��ق���م خ���ال ف���رتة  وم��غ���م��رات ح�شرية 
فيه� درو�س للطهي . ويف اإط�ر الإر�ش�دات  مب�  اأبريل   10
الأخرية ال�ش�درة عن حكومة دبي �شتخ�شع جميع جت�رب 
ت��ن���ول امل����أك���ولت وك��ذل��ك ال��ف��ع���ل��ي���ت والأن�����ش��ط��ة التي 
يت�شمنه� مهرج�ن دبي للم�أكولت لربوتوكولت ال�شحة 
اآمنة  جتربة  ل�شم�ن  الح��رتازي��ة  والتدابري  وال�شامة 

للجميع.

مهرجان دبي للماأكولت 2021 ي�شلط ال�شوء على تنوع فنون الطهي يف الإمارة

•• ال�سارقة- وام

ال�ش�رقة  ب�شرطة  ال��دائ��م��ة  العلي�  ال��ق��ي���دة  جلنة  ن�ق�شت 
خال اجتم�عه� الث�لث لع�م 2021 برئ��شة �شع�دة اللواء 
�شيف الزري ال�ش�م�شي ق�ئد ع�م �شرطة ال�ش�رقة مقرتح� 
ي�شتهدف الرتق�ء بنظ�م اإدارة الدوري�ت واملركب�ت وبحثت 
املج�لني  الأداء يف  تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  امل��ح���ور  م��ن  ع��ددا 

الأمني واخلدمي.
القي�دة  مبقر  ال��ي��وم  عقد  ال��ذي   - الج��ت��م���ع  ا�شتعر�س  و 
مب�رك  عبداهلل  العميد  بح�شور  ال�ش�رقة  ل�شرطة  الع�مة 

ب��ن ع���م��ر ن���ئ��ب ال��ق���ئ��د ال��ع���م و اأع�����ش���ء ال��ل��ج��ن��ة العلي� 
الجتم�ع  عن  ال�ش�درة  التو�شي�ت  و  ال��ق��رارات   - الدائمة 
اإجن���زه من تو�شي�ت �شدرت عنه  ال�ش�بق للقي�دة و م� مت 
بتحليل اجلرمية  املتعلقة  الدرا�شة  ا�شتعرا�س  اإىل  اإ�ش�فة 
واملقرتح�ت واحللول الإبتك�رية له� من خال التع�ون مع 

ال�شرك�ء.
و يف خت�م الجتم�ع وجه ق�ئد ع�م �شرطة ال�ش�رقة ب�شرورة 
املج�لت  خمتلف  يف  امل��ع��دلت  اأع��ل��ى  حتقيق  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
به�  املعمول  املم�ر�ش�ت  اأف�شل  ال�شرطة وفق  املنوطة بعمل 

ع�ملي�.

جلنة القيادة العليا ب�شرطة ال�شارقة تناق�س 
تعزيز الأداء يف املجالني الأمني واخلدمي 

�شفري الدولة يلتقي رئي�س 
جمل�س النواب الأرجنتيني

•• بوين�س اآير�س-وام

لدى  الدولة  �شفري  القمزي  عبداهلل  �شعيد  �شع�دة  التقى 
بوين�س اآير�س، ال�شيد �شريخيو م��ش� رئي�س جمل�س النواب 

يف جمهورية الأرجنتني.
املتميزة  ال���ع���اق����ت  ا����ش���ت���ع���را����س  ال���ل���ق����ء  خ�����ال  ج�����رى 
وامل��ت��ط��ورة ب��ني دول���ة الإم������رات والأرج��ن��ت��ني، اإىل ج�نب 
الهتم�م  ذات  امل��وا���ش��ي��ع  م��ن  ع���دد  وا���ش��ت��ع��را���س  من�ق�شة 
البلدين  بني  الربمل�نية  العاق�ت  تعزيز  و�شبل  امل�شرتك، 

ال�شديقني.

•• العني-وام 

�ش�رك مع�يل ال�شيخ الدكتور �شعيد بن طحنون اآل نهي�ن 
الأر�س"  "�ش�عة  فع�لية  العني  ميديكلينك  م�شت�شفى 
ميديكلينك  م�شت�شفي�ت  م��دي��ر  تيلور  فيليب  بح�شور 
فع�لية  يف  امل�ش�ركة  اإن  مع�ليه  وق���ل   . العني  منطقة  يف 
���ش���ع��ة الأر������س ي��ع��د ت��رج��م��ة ل���روؤي���ة ال��ق��ي���دة الر�شيدة 
وحتقيق� لأهداف ا�شرتاتيجية الإم�رات للط�قة النظيفة 
لتحويل دولتن� احلبيبة اإىل مركز ع�ملي للط�قة النظيفة 

اأن  اأ���ش���ف  و  امل�شتدامة.  والتنمية  الأخ�شر  والقت�ش�د 
دولة الإم�رات تهدف اإىل رفع م�شتوى الوعي ب�لق�ش�ي� 
من  العديد  واإط���اق  تبني  خ��ال  من  املختلفة  البيئية 
امل��ب���درات وامل�����ش���ري��ع ال��ه���دف��ة اإىل زي����دة ال��وع��ي ب�أهمية 
ال�شتهاك الر�شيد واملح�فظة على املوارد. و دع� جميع 
بظ�هرة  الوعي  تعزيز  اإىل  والدوائر  واملوؤ�ش�ش�ت  الأف��راد 
الأر�س  �ش�عة  وامل�ش�ركة يف فع�لي�ت  الحتب��س احلراري 
لدعم الدور الري�دي لدولتن� احلبيبة وجهوده� احلثيثة 

يف دعم م�شرية التنمية امل�شتدامة يف الدولة والع�مل.

�شعيد بن طحنون .. امل�شاركة بفعالية �شاعة 
الأر�س ترجمة لروؤية القيادة الر�شيدة 

 �شامل القا�شمي يفتتح م�شت�شفى حممد بن زايد امليداين يف ال�شارقة 
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

 •• لوك الليربتي

ب���ي��دن، من  م��وؤمت��ر �شحفي حقيقي جل��و  اأول  يف 
بني العديد من املعلوم�ت التي مت نقله�، رغبته يف 

احل�شول على فرتة ولية ث�نية ع�م 2024.
اأعود اإىل هذا لأنه، مرة اأخرى، انكّب العديد من 
املراقبني على م�ش�ألة عمر الرئي�س، مت�ش�ئلني عم� 
اإذا ك�ن، يف �شن 82 )�شّنه ع�م 2024(، �شيظل يف 
الكثري،  يتطلب  بعمل  للقي�م  ال�شرورية  اللي�قة 

كرئي�س للولي�ت املتحدة.
ال�ش�د�س  للرئي�س  ي��ك��ن  مل  اأن���ه  بتو�شيح  ل��ن��ب��داأ 
يقرتح  فكيف  نّيته.  ت�أكيد  �شوى  خي�ر  والأرب��ع��ني 
م�ش�ريع طموحة، مثل م�ش�ريعه، مع التلميح اإىل 
اأنه لن يبقى لإكم�ل املهمة، اأو اأنه ل ميلك الط�قة 

ملواجهة التحدي؟
املر�شح  اأك���د  ان  �شبق  ق��ل��ي��ًا،  ال����وراء  اإىل  ب���ل��ع��ودة 
انتق�لًي�.  رئي�ًش�  يكون  اأن  اإل  ميكن  ل  اأن��ه  ب�يدن 
وك�ن اختي�ر ك�م�ل ه�ري�س ن�ئبة للرئي�س يف حد 
ذاته اإ�ش�رة اإىل الرغبة يف وجود خليفة، واأن اأم�مه� 

اأربع �شنوات لتربز وتطور �شبكة عاق�ت.
وم� زلت مقتنًع� ب�أن ن�ئب الرئي�س ال�ش�بق ي�شكل 
ال��ف�����ش���ئ��ل، �شي��شي  ب���ني  خ���ي����ًرا و���ش��ًط���، ج�����ش��ًرا 
ا�شتعداد  على  وك�نوا  براغم�تًي�  مواطنوه  يعتربه 
اإىل ماعب  ترامب  دون���ل��د  لإع����دة  فر�شة  ملنحه 

الغولف.
لن يكون تر�شيح “العم جو” ع�م 2024 ممكًن� 
جّيد  ب�����ش��ك��ل  ال���ش��ت��ع��داد  يف  ف�����ش��ل  ���ُش��ّج��ل  اإذا  اإل 
بنج�ح  الأوىل  ولي���ت���ه  ُت���ّوج���ت  اإذا  او  خل��اف��ت��ه، 
كبري. ويف احل�لتني، ل يكفي �شهران للتو�شل اإىل 

موؤ�شرات موثوقة.
م��ث��ل ال��ع��دي��د م��ن امل��راق��ب��ني الآخ���ري���ن، لحظت 
ك�ن  اأخ���رى،  م��رة  الرئي�س.  اأداء  يف  العيوب  بع�س 
مرتبًك� وغري دقيق بع�س ال�شيء، فقد زّود مدققي 
امل���واد لتحديد ع��دد من  احل��ق���ئ��ق مب��� يكفي م��ن 

الأك�ذيب، ل �شيم� يف ملف الهجرة.
م��ن��ذ ب��داي��ة احل��م��ل��ة ال��رئ������ش��ي��ة، ب���دا وا���ش��ًح��� اأن 
اأنه مييل  فريقه يتجنب عر�شه بكث�فة. كن� نعلم 

اإىل ارتك�ب بع�س الأخط�ء الف�دحة عندم� ينفعل 
ويخرج عن الن�س، ولكن ب�إبع�ده عن عدد اأكرب من 
اأولئك  اإىل  ن�شيف حجج�  الإعامية،  التدخات 
الذين يعتقدون اأن ب�يدن �شعيف ج�شدي� وفكري� 

على حد �شواء.
 لقد امتنعت عن اإ�شدار حكم على ال�شحة العقلية 
على  حكم  اإ�شدار  عن  و�ش�أمتنع  ترامب،  لدون�لد 
امله�رات  اإىل  اأف��ت��ق��ر  اأن���ن���ي  مل��ج��رد   ،���� اأي�������شً ب����ي���دن 
الطبية للقي�م بذلك. وهذا ل مينعني، مع ذلك، 
ال��ت��غ��ي��ريات يف �شلوك  ال��ع��دي��د م��ن  م��ن ماحظة 

ال�شي��شي من ولية دياوير.
الطبيعية  الآث����ر  بب�ش�طة م��ن  ب���ي��دن  ي��ع���ين  ه��ل 
غري  يجعله  ب���إي��ق���ع  ي��رتاج��ع  اأن��ه  اأم  لل�شيخوخة، 
لئق لأداء واجب�ته؟ لئن لي�س ب��شتط�عتن� تقدمي 
اإج�بة وا�شحة، فعلين� اأن ندرك اأن ال�شوؤال مقلق، 
�شين�شغل  ال�شي��شيني.  خ�شومه  بني  فقط  ولي�س 
م�شت�ش�روه يف اإ�شك�ت النق�د وطم�أنتهم، لكنهم لن 
يكونوا ق�درين على جتنب ا�شتغال القيل والق�ل 

الذي يتم تداوله من الن.
نعم، تب�ط�أ جو ب�يدن، دون �شك. يف املق�بل، اأعتقد 
اأن غ�لبية مواطنيه مطمئنون بجودة وخربة من 
ب���ي��دن حكيم مب��� يكفي  اأن  الوا�شح  ح��ول��ه. وم��ن 
للت�ش�ور وال�شتم�ع، وهي حكمة وانفت�ح متّيزه عن 
�شلفه. واإذا ا�شطررت للمراهنة، ف�ش�أراهن على اأن 
جو ب�يدن �شيكون رئي�ًش� لفرتة ولية واحدة. ومع 
ذلك، لن اأراهن بكثري من امل�ل. ورغم اأنني ذكرت 
اأن هن�ك خليفة، من بينهم ك�م�ل ه�ري�س، ل يبدو 
اأن اأح��ًدا ق���دًرا على احلف�ظ على اأي وحدة داخل 
احلزب، يف حني ان الرئي�س ق�در على القي�م بذلك 

يف الوقت احل�يل.
اإىل ج�نب ذلك، من يدري م� قد جتلبه م�ش�ريع 
اإذا  خ��شة  التحتية،  والبنية  التحفيزية  ب���ي��دن 
القليلة  الأ�شهر  الوب�ء خال  ال�شيطرة على  متت 
والتع�يف  اجل��ي��دة  الأخ��ب���ر  ل��رتاك��م  املقبلة؟ ميكن 
القت�ش�دي ال�شريح اأن يبقيه يف و�شع اإيج�بي يف 

ا�شتطاع�ت الراأي.
ترجمة خرية ال�شيب�ين

بايدن 2024...؟

*ا�شت�ذ ت�ريخ، وحم��شر، ومعلق �شي��شي كندي خمت�س يف ال�شي��شة والت�ريخ المريكيني

“اأ�شدق�وؤه �ش�ركوا مبرا�شم الدفن و�شلوا كل ح�شب دينه«. وتعّد هذه 
ال�شاة التي اأقيمت بو�شح النه�ر، حدث�ً ن�دراً يف بغداد التي فيه� كني�س 
العراقيني هم  اليهود  ف�إن  ذلك،  واحد �ش�لح لا�شتخدام. مع  يهودي 
اأقدم ج�لية يهودية يف الع�مل، فهم و�شلوا الع�م 586 قبل املياد للعراق، 
بعدم� دمر امللك الب�بلي نبوخذ ن�شر معبد �شليم�ن الأول يف القد�س، 
بح�شب الرواية التوراتية. وبعد حوايل 2500 ع�م، اأ�شبحوا ي�شكلون 
الع��شمة.  جمتمع  يف  مكون  اأك��رب  وث���ين  ب��غ��داد  �شك�ن  م��ن  ب�ملئة   40
اليهودية  الع�ئات  �شّكلت  امل��شي،  القرن  من  الأوىل  العقود  وخ��ال 
عن�شراً مهم�ً يف املجتمع العراقي، فا يزال العراقيون يتذكرون مثًا 
�ش��شون ح�شقيل وزير م�لية اأول حكومة عراقية �شكلت يف عهد النتداب 

الربيط�ين واأول من و�شع اأ�ش�س النظ�م امل�يل للعراق.
الط�ئفة  م��ن  م��ق��رب  م�����ش��در  ق����ل  ���ش��ع���ئ��ره��م،  يتعلق مب��م���ر���ش��ة  فيم� 

ب�أخرى  وا�شتبدلت  ال�شخ�شية  وث�ئقهم  منهم  �شحبت  فقد  عموم�. 
م�  اإظه�ره�،  عند  لا�شتهداف  عر�شة  جعلتهم  فقط،  ب�ليهود  خ��شة 
دفع غ�لبيتهم للتوقيع على اأوراق تثبت رغبة “طوعية” ب�لتخلي عن 

اجلن�شية واملمتلك�ت والرحيل عن الباد.
عن  ال��رتاج��ع  يحظر  الآن،  حتى  العراقي  الق�نون  اأن  اإىل  �شكر  واأ���ش���ر 

تخلي يهودي عراقي عن اجلن�شية.
وبحلول الع�م 1951، ك�ن نحو %96 من يهود العراق قد خرجوا من 
الباد، والتحق بهم كرث بعد ذلك مع تزايد معدلت الهجرة يف اأعق�ب 
عملي�ت اإعدام علنية �شنق� لعدد من التج�ر معظمهم من اليهود بتهمة 
التج�ش�س حل�ش�ب اإ�شرائيل يف الع�م 1969، مع بدء تويل حزب البعث 
ال�شلطة اإثر انقاب. وم� زال الق�نون العراقي يت�شمن عقوبة الإعدام 

على من يدان ب�”الرتويج لل�شهيونية«.

•• بغداد-اأ ف ب

عميق�ً  اأث��راً  الي�هو  ف��وؤاد  اليهودي ظ�فر  العراقي  الطبيب  ترك رحيل 
بل لأن  به�،  التي عرف  الإن�ش�نية  ملواقفه  لي�س فقط  العراقيني،  لدى 
التي  اأبن�ء هذه الط�ئفة  اأع��داد  الكبري يف  النظر للتن�ق�س  الأم��ر لفت 

ت�شكن العراق منذ قرون، ومل يبق منهم اليوم �شوى اأربعة.
ودفن اإلي�هو، وهو اأحد اأ�شهر اأطب�ء العظ�م يف العراق ولّقب ب�”طبيب 
بغداد  �شرق  يف  ال�شدر  مدينة  يف  ب�ليهود  خ��شة  مقربة  يف  الفقراء”، 
ح�شني.  �شدام  حكم  اإب���ن  اأقيم  ال��ذي  ال�شهيد  ن�شب  من  مقربة  وعلى 

وتخلو املقربة من الزوار، ب��شتثن�ء رجل خم�شيني ي�شرف عليه�.
دفنه  قبيل  ا�شمه�،  عن  الك�شف  ع��دم  لت  ف�شّ التي  اإلي�هو  �شقيقة  روت 
كذلك  م�شيفًة  دفنه”،  عند  عليه  �شليت  “اأن�  بر�س  فران�س  لوك�لة 

ب�أنه�  هويته،  ك�شف  ع��دم  اأي�ش�ً  ف�شل  بر�س،  فران�س  لوك�لة  اليهودية 
“لدى  اأي�ش�ً  اأن اليهود يع�نون  م�شيف�ً  “غ�لب� م� تق�م داخل املن�زل”، 
مراجعتهم دوائر حكومية ويتم التع�مل معهم ب�شكل �شيء حينم� يعرف 
اأنهم يهود«. واأكد اإدوين �شكر، وهو يهودي ولد يف العراق الع�م 1955 
وغ�دره اإىل بريط�ني� يف �شن ال�ش�د�شة ع�شرة، ب�أنه “مل يبَق �شوى اأربعة 
العراق،  يف  يهوديني”  اأب��وي��ن  وم��ن  العراقية  اجلن�شية  يحملون  يهود 

ب��شتثن�ء اإقليم كرد�شت�ن.
يف مطلع اأربعين�ت القرن امل��شي، تعر�س اليهود اإىل عملية قتل ونهب 

للممتلك�ت قتل فيه� اأكرث من مئة �شخ�س، وعرفت ب��شم”الفرهود«.
العربية  ال��دول  بعد حرب مع  اإ�شرائيل  دول��ة  اأن�شئت   ،1948 الع�م  يف 
ومن بينه� العراق. وعلى اأثر ذلك، غ�در غ�لبية اليهود الذين يقطنون 
األ��ف��� ه���ذا ال��ب��ل��د، ول��ي�����س ب�شكل طوعي  ال��ع��راق ال��ب���ل��غ ع��دده��م 150 

يف العراق... عدد اليهود مل يعد يتجاوز اأ�شابع اليد الواحدة 

وق�ل العك�ري: “يبدو اأن الك�شف عن ثروته الكبرية الذي 
ي�أتي بعد اإثب�ت تورط احلركة يف الإره�ب خال الأ�ش�بيع 
الأخرية �شي�شعف حظوظه يف البق�ء و�شي�ش�هم يف تو�شعة 

القواعد الغ��شبة داخل الربمل�ن و حتى داخل حزبه«.
ن�شرت  ق��د  ك�نت  التون�شية  “الأنوار”  �شحيفة  اأن  يذكر 
ورئي�س  الربمل�ن  رئي�س  ثروة  اأن حجم  فيه  ك�شفت  حتقيق� 
ملي�ر   2700 عن  يقل  ل  الغنو�شى  را�شد  النه�شة  حركة 
دين�ر مب� يع�دل ملي�ر دولر، ليت�شدر بذلك ق�ئمة اأثري�ء 
تون�س. وذكرت ال�شحيفة يف التحقيق الذي ن�شرته اجلمعة 
اأن ث��روة الغنو�شي ت��وزع  يف �شكل ودائ��ع بنكية موجودة يف 
 3 بينه�  من  تون�س،  خ���رج  �شرك�ت  يف  وح�ش�س  �شوي�شرا، 
وهي  ال��ت��وزي��ع،  جت���رة  جم���ل  يف  تن�شط  فرن�ش�  يف  �شرك�ت 
“اأحدث تقني�ت تبيي�س وتهريب الأموال على غرار �شندات 
ب�لعملة  امل��ب���ل��غ  جتميع  اأو  امل��دل�����ش��ة  وال��ت��وري��د  الت�شدير 
خا�شه�  م��ق���ب��ل  امل��ه���ج��ري��ن  م��ن  ال�شعبة 
ب���ل��ع��م��ات امل��ح��ل��ي��ة يف ب���ل���دان الإق�����م����ة«. 
بح�شب م� حققت  الغنو�شي”،  »روافد ثروة 
فيه ال�شحيفة يف �شكل حق�ئب ي�شرف على 
“النه�شة”  �شخ�شي�ت  من  واح��د  منه�  كل 
غ��رار ك�تب  املقربة من زعيم احلركة، على 
اجلزيري  ح�شني  للهجرة  ال�ش�بق  ال��دول��ة 
ال�����ذي ي���دي���ر ح��ق��ي��ب��ة م���� ي�����ش��م��ى ج�����وازات 
مع�مات  رق���م  �شنوي�  حت��ق��ق  ال��ت��ي  ال�شفر 
م���� يف�شر  م��ل��ي���ر، وه���و   600 م���ن  ي��ق��ل  ل 
الرتويك�  اتخذته�  التي  املتزامنة  القرارات 
2012 ول �شيم� التمديد يف ال�شن الق�شوى لتوريد  ع�م 
5 اأع��وام، مق�بل التقلي�س بنحو 15  3 اإىل  ال�شي�رات من 

األف �شي�رة يف ح�شة التوريد ال�شنوية للقط�ع املنظم.
كم� اأورد حتقيق “الأنوار” اأن “القي�دي يف حركة النه�شة 
�شيد الفرج�ين يدير ب�لوك�لة �شبكة من كب�ر املهربني تدر 
ل�ش�ئر  الع�شوائي  التوريد  م�لية �شخمة من خال  مب�لغ 
اأ�شن�ف ال�شلع ال�شتهاكية، وتقوم  مداخيل ال�شبكة اأ�ش��ش� 
على ع�ئدات ت�شفري املرتزقة والتوريد الع�شوائي لل�شج�ئر 
نحو  و2015   2011 ب���ني  م��ع���م��ات��ه  رق���م  ب��ل��غ  ال����ذي 
الرثوة  ه��ذه  اإن  ال�شحيفة  وق�لت  �شنوي�«.  ملي�ر   1100
جناه  بينهم  الغنو�شى  اأق���رب  من  عدد  يديره�  ال�شخمة 
عبد  رفيق  الأ�شبق  اخل�رجية  وزي��ر  و�شهره  و�شهيل،  مع�ذ 
ال�شام، كم� ج�ء يف التقرير اأن الغنو�شي حت�شل على  30 
مليون دولر مق�بل الو�ش�طة يف تهريب الأ�شلحة اإىل ليبي� 
ليبي�  اإىل  اأ�شلحة  �شحنة   20 اأك��رث من  م��رور  ت�شهيل  بعد 

مق�بل عمولت.

•• تون�س-وكاالت

اأث�ر حتقيق �شحفي ب�ش�أن ف�شيحة الرثوة الط�ئلة لزعيم 
والأعم�ل  الأم����وال  تبيي�س  م��ن  املت�أتية  النه�شة،  ح��رك��ة 
تون�س،  يف  ع��شفة  �شجة  الأ���ش��ل��ح��ة،  وت��ه��ري��ب  الإره���ب��ي��ة 
حتقيق  وف��ت��ح  العمومية  الني�بة  بتحرك  دع���وات  وخلفت 
املكي  هيكل  ب�لربمل�ن  امل�لية  جلنة  رئي�س  وو�شف  ق�ش�ئي. 
اإن  ق�ئا  ب�ملعطي�ت اخلطرية،  ال�شحف  اإح��دى  ن�شرته  م� 
“را�شد الغنو�شي لي�س رجا فوق الق�نون، واإن ك�ن �شج�ع� 

وحقيقة بريء فليتقدم بنف�شه اإىل الق�ش�ء« .
�شك�ي  ملوقع  حديث  يف  ال�شعب  حركة  عن  الن�ئب  واأ���ش���ف 
ثروة  عن  اأح���دي��ث  اأط���راف  دائم�  ن�شمع  “كن�  عربية  نيوز 
ال���ذي ه���رب م��ن تون�س  امل��در���س الب�شيط  ال��غ��ن��و���ش��ي، ه���ذا 
ال��ذي مل  وه��و  ث��روة خي�لية،  اأن يحقق  ل��ه  كيف  ونت�ش�ءل 

م�ش�ريع  ���ش���ح��ب  ي��ك��ن  ومل  ي��وم���  ي�شتغل 
اإىل  العمومية  الني�بة  املكي  ودع���  ك���ربى«. 
يتعلق  فيم�  خ��شة  حتقيق،  وفتح  التحرك 
اإر�ش�ل  يف  التو�شط  م��ن  امل��ت���أت��ي��ة  ب����لأم���وال 
���ش��ح��ن���ت ����ش���اح اإىل ل��ي��ب��ي���، وال����ت����ورط يف 
التوتر  ب���وؤر  اإىل  امل��رت��زق��ة  ت�شفري  عملي�ت 
م���ق����ب���ل ع����م����ولت ���ش��خ��م��ة، وال���ت���دخ���ل يف 
م�ش�رات املح�كم�ت الق�ش�ئية يف تون�س من 
حل ملف�ت وغلق اأخرى وقب�س اأموال لق�ء 
ذلك. كم� دع� املكي كل الهيئ�ت املخت�شة يف 
البحث يف ملف�ت الف�ش�د وتبيي�س الأموال، 

وك�شف  املو�شوع  يف  البحث  اإىل  للق�رات  الع�برة  واجلرائم 
احلق�ئق.

الوطنية  الهيئة  اإىل  بطلب  التقدم  مت  ب�أنه  الن�ئب  وذك��ر 
الت�شريع  بتطبيق  الل��ت��زام  م��دى  لك�شف  الف�ش�د  ملك�فحة 
املتعلق ب�لت�شريح ب�ملك��شب وامل�ش�لح لعدد من الأ�شخ��س 
العك�ري،  ال��دي��ن  وق����ل جن��م  ال��ق���ن��ون.  يقت�شي  م���  ح�شب 
رئي�س حترير جريدة “الأنوار” التي ن�شرت التحقيق “اأن 
النه�شة وجدت نف�شه� حم�شورة يف الزاوية نتيجة التحولت 
الإقليمية يف املنطقة خ��شة مع م� يحدث يف ليبي� اأو تركي� 
وحم�ولت تق�ربه� مع م�شر، واأي�ش� الجت�ه نحو ت�شنيف 
وكل هذا قد  الع�مل،  اإره�بية يف  كمنظمة  الإخ��وان  تنظيم 

يجعل النه�شة مهددة ب�لعزل يف حميطه� الإقليمي.
وبخ�شو�س الو�شع حملي� اأ�ش�ف العك�ري اأن الغنو�شي وجد 
نف�شه اليوم غري مرغوب فيه يف الربمل�ن حيث تقرتب �ش�عًة 
�شحب الثقة منه ، حتى اأنه يواجه داخل حزبه م�ش�كل عدة، 
له.  التمديد  وع��دم  بتنحيته  املط�لبني  تي�ر  تو�شع  بعدم� 

هناك حاجة اإىل التوابيت اأكرث من املهود:

اأوروبا: انهيار دميوغرايف يلوح يف الأفق...!
ميزان املواليد االأحياء بالن�سبة للوفيات اأ�سبح �سلبيا يف بداية الت�سعينات وقد ي�سل اإىل مليونني يف ال�سنة يف منت�سف االألفية

عندم� يتعلق الأمر ب�لتغرّيات يف 
حجم �شك�ن بلد م�، هن�ك مكون�ن 
رئ���ي�������ش���ي����ن: اإجن��������ب الأط����ف�����ل، 
التوازن  ال��ه��ج��رة.  اإىل  وال��ل��ج��وء 
ال��ط��ب��ي��ع��ي ي��ح�����ش��ب ال����زي�����دة اأو 
الوفي�ت.  على  املواليد  يف  العجز 
الزي�دة  يح�شب  الهجرة  و���ش���يف 
اأو العجز يف عدد امله�جرين على 

عدد امله�جرين.
كم�  ل��ل��غ���ي��ة،  كا�شيكي  ه���ذا  ك��ل 
املفو�شّية  ن�����ش��ر  م���ع  احل�����ل  ه���و 
ل���ت���ق����ري���ر م��ف�����ش��ل��ة ل��ل��غ���ي��ة عن 
ال������ت������غ������رّيات ال����دمي����وغ����راف����ي����ة 
وحم����ددات����ه����� وت�����أث����ريات����ه�����. م� 
ي���ربز يف ال��ع��دد الأخ����ري م��ن هذا 
البي�ن�ت  هو  الأدبي�ت،  من  النوع 
والر�شوم البي�نية املتعلقة ب�نهي�ر 
خمتلف  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال����ت����وازن 
ال���دول الأع�����ش���ء. م��ن امل�شلم به 
لكن  ج���دي���ًدا،  لي�س  امل��و���ش��وع  اأن 
جتميعه�  مت  ال���ت���ي  امل���ع���ل���وم����ت 
يلوح يف  مل���  ���ش��ورة مذهلة  تعطي 
الأفق ب�لن�شبة لاحت�د الوروبي، 
م���ع ال��ت��وق��ع���ت امل��و���ش��وع��ة لع�م 

.2100
لي�س  ال�����ت������ري�����خ  اأن  لح�����ظ�����وا 
جميع  ج���ًدا...  بعيًدا  ب�ل�شرورة 
الثم�نني  �شن  يف  �شيكونون  م��ن 

واأكرث ع�م 2100 قد ولدوا.

فائ�س من الوفيات
الحت��������د  حم����ي����ط  اأخ������ذن�������  اإذا 
اململكة  ب��دون  املع��شر،  الأوروب���ي 
اأن  امل��ت��ح��دة، اذن، ف���إن��ن��� ن��اح��ظ 
ب�لن�شبة  الأح��ي���ء  املواليد  ميزان 
بداية  يف  �شلبي�  اأ�شبح  للوفي�ت 

الت�شعين�ت. 
وقد ي�شل اإىل مليونني يف ال�شنة 

يف منت�شف الألفية.
م�  ف��رتة  منذ  ال�شبعين�ت،  حتى 
بعد احل��رب يف كل الح��وال، ك�ن 
ال����ت����وازن ال��ط��ب��ي��ع��ي اإي��ج���ب��ًي��� يف 
منه�  يتكون  التي  البلدان  جميع 

الحت�د ح�لًي�. 
وخال ال�شبعين�ت، ك�ن التدهور 
اأمل���ن��ي��� )حتى  ���ش��ري��ًع��� وق���وًي���� يف 
 .)1975 ع�����م   210.000-
توازًن�  اأب�����ًدا  ال��ب��اد  ت�شهد  ومل 

طبيعًي� اإيج�بًي� منذئذ.
 و���ش��ه��دت ال��ن��م�����ش��� خ����ال نف�س 

توازنه�  يف   ��� ان��خ��ف������شً ال���ف���رتة 
ال�شلبية،  امل��ن��ط��ق��ة  يف  الطبيعي 
الت�شعين�ت  يف  ت���ع����ف���ت  ل��ك��ن��ه��� 
انعك��س  ف���رتة  وه���ي  ال���ي���وم،  اىل 

جديدة.
الكتلة  دول  ك�نت  الثم�نين�ت،  يف 
عدد  �شهدت  ال��ت��ي  ه��ي  ال�شرقية 
وفي�ت اأعلى من املواليد: بلغ�ري� 
واملجر وروم�ني�، ومل يعودوا اأبًدا 
اإىل التوازن�ت الإيج�بية. و�شهدت 
الدمن�رك نف�س النخف��س، قبل 
اأن تعود اإىل ثروة اأف�شل يف العقد 
الت�يل، حتى اختال توازن جديد 

متوقع بداية من ع�م 2035.
اإي��ط���ل��ي��� هي   ،1995 م��ن��ذ ع����م 
ال���ت���ي ���ش��ق��ط��ت يف ال�����ش��ل��ب��ي��ة. يف 
الذي  ال��ب��ل��د  �شيكون  ال��ت��وق��ع���ت، 
ف�ئ�س  م�شتوي�ت  اأعلى  �شي�شهد 
الوفي�ت على الولدات )م� يقرب 
من ربع مليون اليوم، وم� يقرب 
م���ن ن�����ش��ف م��ل��ي��ون م��ت��وق��ع ع�م 

.)2060
�شقطت  ال����ف����رتة،  ن��ف�����س  خ�����ال 
البلطيق  ودول  ك��روات��ي���   ��� اأي�����شً
وتبعتهم  ال�����ش��ل��ب��ي.  يف  ال��ث��اث��ة 
من  الأوىل  ال�شنوات  يف  اليون�ن 
 � اأي�شً ول��ك��ن  الأل��ف��ي��ة اجل���دي���دة. 

ال�����ش��وي��د، ال��ت��ي ب��ق��در م��� �شيعود 
الإيج�بية  اإىل  ���ش��ري��ًع���  ت��وازن��ه��� 
كذلك  و����ش���ت���ظ���ل  اأخ���������رى  م������رة 
يجعل  مم����   ،2075 ع�����م  ح��ت��ى 
تدخل  اأوروبية  دولة  اآخر  اململكة 
ال��ط��ب��ي��ع��ي. واإذا  ال���رك���ود  يف ه���ذا 
الأح��������داث،  ت�����ش��ل�����ش��ل  ع���دن���� اىل 
الكب�ر  ال�شلبية،  يف  حينئٍذ،  ي�أتي 
-البلدان  دمي���وغ���راف���ًي����  -ن��ع��ن��ي 
الك�ثوليكية يف اجلنوب وال�شرق، 
2005، والربتغ�ل  وبولندا ع�م 
ع�م  واإ����ش���ب����ن���ي����   ،2010 ع������م 

.2015
وت�شري التوقع�ت اإىل حتول �شلبي 
ع�م 2020 يف فنلندا، و2025 

ف�ي بلجيك������ و�شلوف�كي�.
دور  ����ش���ي���ك���ون   ،2030 وع��������م   
ب�لن�شبة   2035 وع����م  م���ل��ط���، 
ب�لن�شبة   2040 وع���م  لهولندا، 
 2065 وع����م  لوك�شمبورغ،  اإىل 
 2060 وع�م  لقرب�س،  ب�لن�شبة 

ب�لن�شبة لإيرلندا.

�سقوط جماعي
ب���ل��ن�����ش��ب��ة ل��ف��رن�����ش���، ت��ب��ل��غ نقطة 
 .2035 ع���م  ح��وايل  النعط�ف 
ويف حني مثلت الباد 15 ب�مل�ئة 

الطبيعي  ال���ت���وازن  اإج��م���يل  م��ن 
الإيج�بي الأوروب��ي ع�م 1965، 
الثلثني  اإىل  ي�شل  م�  مثلت  فقد 
من  ع�����م،  ك��ل  ويف   .1985 ع����م 
 ،2010 ع����م  اإىل   1990 ع����م 
ك���ن ع��دد الأط��ف���ل الر�شع يزيد 
عدد  ع����ن  ال���ف����   250 مب����ق����دار 
الوفي�ت. ومن ثم اأ�شبح الرتاجع 
طبيعًي�  ت����وازًن�����  وي���غ���ذي  ق���وي����ً، 
�شلبًي� ي�شل اإىل 100 األف �شنوًي� 

بحلول منت�شف الألفية.
 ،)2075-  1975( ق����رن  يف 
الحت�������د  دول  ج���م���ي���ع  ����ش���ت���ك���ون 
ال�شلبي  ال��و���ش��ع  يف  �شقطت  ق��د 
الطبيعي،  بتوازنه�  يتعلق  فيم� 
متف�وتة،  و�شدة  بن�شب  ب�لت�أكيد 
الوطنية  الأ���ش��رة  �شي��ش�ت  ج��راء 
اإىل  امل��ت��ن��وع  وال��ل��ج��وء  املتن�ق�شة 

الهجرة. 
ت�شتند   ،������� اأي�������������شً وب�����ل����ط����ب����ع، 
ومن�ذج  فر�شي�ت  على  التوقع�ت 
تتعلق  اإنه�  دائ��ًم���.  فيه�  م�شكوك 
ب���خل�����ش��وب��ة، وه����ذه الخ�����رية ل 
جدال  ل  التي  للتنبوؤات  تخ�شع 

فيه�.
وت�����ش��ت��ن��د الأرق�����������م ع���ل���ى امل����دى 
تقييم�ت  اإىل   ���� اأي�������شً ال���ط���وي���ل 

امل�شتقبلية،  ال���ه���ج���رة  ت���دف���ق����ت 
كبري  ت�أثري  له�  يكون  قد  والتي 
ج����ًدا ع��ل��ى اخل�����ش��وب��ة. يف كلمة، 
والوفي�ت  ب���مل��وال��ي��د  ال���ت���ن���ب���وؤات 
توقع�ت  ع��ل��ى  دال�����ة   ���� اأي�������شً ه���ي 
الهجرة. ب�خت�ش�ر، ل ينبغي اأبًدا 
الدميوغرافية  ال��ت��وق��ع���ت  اأخ���ذ 
ميتد  عندم�  خ��شة  كم�شلم�ت، 

اأفقه� يف الزمن.
يبقى، مع الدين�ميكي�ت ال�ش�رية، 
�شورة وا�شحة للغ�ية، هي �شورة 
البداية  يف  حت��ت���ج  ال��ت��ي  اأوروب������� 
املهود.  م���ن  اأك�����رث  ت���واب���ي���ت  اإىل 
الق�ئم على جمود  ه��ذا الجت����ه، 
م���ن ن�شقه  ق�����وي، مي��ك��ن احل�����ّد 
م�ش�ره  عك�س  ال�شعب  من  ولكن 

ومواجهته.
*اأ�ستاذ م�سارك يف معهد العلوم 
ال�سيا�سية بباري�س, من موؤلف 

م�سارك لتقرير “املدن الذكية. 
ناجعة ومبتكرة وت�ساركية: كيف 

جنعل املدينة اأكرث ذكاًء” عن 
معهد املوؤ�س�سات.

 ون�سر موؤخًرا “تدقيقات للثقافة 
االقت�سادية” و”قراءات 

معا�سرة” و”الطبقات الو�سطى” 
من�سورات “بوف«.

يف قرن )1975 -2075(, �ستكون جميع دول االحتاد قد �سقطت 
يف الو�سـع ال�ســلبي فيمـا يتعلق بتوازنهـا الطبيعي بن�سـب متفاوتـة

االحتــاد  كــان  لطاملا 
ــا  ــًق االأوروبـــــــــــي قــل
بـــــ�ـــــســـــاأن و�ـــســـعـــه 
ومنذ  الدميوغرايف. 
تقوم  عــقــود,  عـــدة 
املوؤ�س�سات االحتادية 
باالإح�ساء والتحليل 
ــــر حــــول  ــــنــــ�ــــس وال
ــــوع.  ــــو�ــــس هــــــذا امل
نق�س  اآفـــاق  وتبعث 
وال�ستاء  الــ�ــســكــان 
على  ــرايف  ــوغ ــدمي ال

القلق.

•• الفجر -جوليان دميون
ترجمة خرية ال�سيباين

ازمة دميوغرافية اوروبية ق�دمة

خال ال�شبعيني�ت ، ك�ن التدهور �شريًع� وقوًي� يف اأمل�ني�

التنبوؤات باملواليد والوفيات
ا دالة على توقعات الهجرة  هي اأي�شً

يف كل مكان, هناك فائ�س 
من الوفيات على الولدات امل�شتقبلية

مليار دينار.. ثروة الغنو�شي »الفلكية« بالأرقام والتفا�شيل  2700
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 ق�ل فنزويليون فروا من بادهم اإىل كولومبي� حتت وط�أة ا�شتب�ك�ت 
اجلي�س  م��ن  ج��ن��ودا  اإن  م�شلحة  وجم�ع�ت  الفنزويلي  اجلي�س  ب��ني 

ارتكبوا انته�ك�ت منه� قتل مدنيني.
وبداأ يوم اأم�س الأحد تدفق الاجئني الذين قدر م�شوؤول يف بلدية 
اجلي�س  �شن  بعدم�  اآلف  اأربعة  بنحو  عددهم  الكولومبية  اأراوكيت� 

هجوم� على جم�ع�ت م�شلحة يف مدينة ل فيكتوري�.
وق�لت فنزويا اإنه� حتقق يف اته�م�ت بحق اأع�ش�ء يف اجلي�س �شملت 

احتج�ز وقتل مدنيني ونهب وحرق من�زل.
وق�ل خو�شيه ك��شتيلو الذي و�شل اإىل كولومبي� مع زوجته احلبلى 
“لقد  ل��روي��رتز  12 ع���م��� يف ت�شريح  ال��ع��م��ر  ال��ب���ل��غ��ة م��ن  واب��ن��ت��ه 
داهموا منزلن� واأخذوا كل �شيء... مل اأقدر على البق�ء لأنهم يقتلون 

الن��س«.
ومل يت�شن لرويرتز التحقق من مزاعم الرجل.

امل�شلحة  القوات  جم�عة  من  من�شقني  اإن  ال��ف���رون  املدنيون  ويقول 
ال��ث��وري��ة ال��ك��ول��وم��ب��ي��ة )ف������رك(، ال��ذي��ن ي��رف�����ش��ون ات��ف���ق��� لل�شام 
العملي�ت  ه��دف  هم   ،2016 ع���م  اأعلن  الكولومبية  احلكومة  مع 

الع�شكرية.

ق�لت وزارة ال�شحة الهندية اأم�س الأحد اإن الباد �شجلت 62714 
اإ�ش�بة بفريو�س كورون� خال الأربع والع�شرين �ش�عة امل��شية، وذلك 

يف اأعلى ح�شيلة يومية منذ منت�شف اأكتوبر- ت�شرين الأول.
لرتتفع  ب�لفريو�س  وف���ة   312 ت�شجيل  ال����وزارة  بي�ن�ت  واأظ��ه��رت 

بذلك اأعداد الوفي�ت اليومية اإىل اأعلى م�شتوى منذ عيد املياد.
ليلي  الباد حظر جتول  بغرب  �شلط�ت ولية مه�را�شرتا  وفر�شت 
اأم�س الأحد ملواجهة ارتف�ع قي��شي يف عدد ح�لت كوفيد-19 حيث 

�شجلت الع��شمة امل�لية مومب�ي 6123 اإ�ش�بة جديدة.
اأعلى  “ن�شهد معدل  وق�لت كي�شور بيدنيك�ر رئي�شة بلدية مومب�ي 
لإ�ش�ب�ت كوفيد يف املب�ين ال�شكنية ال�ش�هقة مق�رنة ب�لع�شوائي�ت... 
اأنه  م�شيفة  ال�شرورية”  ب�خلدم�ت  اإل  ُي�شمح  لن  النت�ش�ر  وملنع 
ينبغي على الفن�دق واحل�ن�ت ومراكز الت�شوق اللتزام بقواعد حظر 

التجول الليلي.
اأ�شرة �ش�غرة  اإنه مل يعد لديه�  وق�لت م�شت�شفي�ت حكومية عديدة 
ه��ن��ود كثريون  وب���داأ  م��وم��ب���ي.  امل��رك��زة مبدينة  العن�ية  يف وح���دات 
يف  احلكومة  تنفذه�  التي  اللق�ح�ت  ت�شدير  حملة  عن  يت�ش�ءلون 

حني مل يتلق التطعيم �شوى عدد قليل من �شك�ن الهند.
دولة   77 اإىل  ي�شل  م�  اإىل  لق�ح  مليون جرعة   61 الهند  وقدمت 
ال�شحة  وزارة  يف  م�شوؤولون  وق���ل  جت�رية.  و�شفق�ت  منح  �شكل  يف 
بنيودلهي اإن احلكومة قررت الرتكيز على برن�مج التطعيم املحلي 
حملة  اأن  اإىل  م�شريين  كوفيد-19  ح����لت  ع��دد  زي����دة  اأع��ق���ب  يف 

ت�شدير اللق�ح�ت لن تتو�شع يف الوقت احل�يل.

ت�شّلمت الكويت من العراق الأحد ثم�نية اأطن�ن من الأر�شيف وامللف�ت 
واملمتلك�ت الع�ئدة ملوؤ�ش�ش�ت كويتية خمتلفة ك�نت قد و�شعت القوات 
العراقية يده� عليه� خال فرتة الغزو .وق�ل م�ش�عد وزير اخل�رجية 
الكويتي ل�شوؤون املنظم�ت ن��شر الهني اإن ال�شحنة تت�شمن “ار�شيف 
كل من ج�معة الكويت ووزارة العام وكثري من اجله�ت الخرى 
الع���ام .»واأ�ش�ف  ب���وزارة  اخل��شة  الأج��ه��زة  بع�س  اىل  ب�ل�ش�فة 
الر�شيف  ت�شليم  وا�شتكم�ل  دوم�  بهذه اجلهود  ترحب  “الكويت  ان 
ونتطلع اىل املزيد من التع�ون وان �ش�ء اهلل �شتكون هن�ك خطوات 

ا�ش�فية قريبة للو�شول اىل ت�شليم الر�شيف ب�لك�مل.»
الق�نونية  لل�شوؤون  العراقية  من جهته، لفت وكيل وزارة اخل�رجية 
ار���ش��ل يف وق���ت �ش�بق  ال��ك��وي��ت��ي  اأن اجل���ن��ب  اإىل  ق��ح��ط���ن اجل��ن���ب��ي 

ك�شوف�ت ب�ملفقودات الكويتية “وبن�ء على ذلك يتم الت�شليم.»
يف ال��ث���ين م��ن اآب/اأغ�����ش��ط�����س 1990، اج��ت���ح اجلي�س ال��ع��راق��ي يف 
ظل حكم �شدام ح�شني الكويت قبل اأن يطرده حت�لف دويل بقي�دة 

الولي�ت املتحدة بعد �شبعة اأ�شهر.
وخال ثاثني ع�م�ً، دفعت بغداد للكويت 51 ملي�ر دولر، ول يزال 
العراق، الذي ي�شهد اأ�شواأ اأزمة اقت�ش�دية يف ت�ريخه اليوم، مدين�ً له� 

بنحو اأربعة ملي�رات دولر.

عوا�سم

بوجوتا

نيودلهي

الكويت 

مهاجرون اأفغان يتهمون ال�شرطة 
الفرن�شية باإطالق النار لإرهابهم

•• روما-اأ ف ب

اتهم مه�جرون اأفغ�ن ال�شرطة الفرن�شية ب�إطاق الن�ر يف الهواء لإجب�رهم 
على العودة عند احلدود مع اإيط�لي�، وفق م� ذكر تقرير اإعامي، يف حني 

نفى رج�ل الدرك الفرن�شي هذه املزاعم.
تورينو  الع�م يف  املدعي  ُطلب من  اأن��ه  اليط�لية  اأن�ش�  اأنب�ء  واأف���دت وك�لة 
الذي يتوىل ق�ش�ي� حم�ية الأطف�ل النظر يف الق�شية، وذلك بعد تقدمي 

العاج لفت�ة اأفغ�نية تبلغ 11 ع�م� ك�نت يف ح�لة �شدمة.
وق�لت والدة الفت�ة مل�شعفي ال�شليب الأحمر اإنه� غ�درت مع وزوجه� وابنته� 
يف 25 اآذار-م�ر�س خميم� موؤقت� ب�لقرب من احلدود الفرن�شية، وك�نوا يف 
طريقهم ب�جت�ه الأرا�شي الفرن�شية عندم� و�شل رج�ل �شرطة من حر�س 
احلدود الفرن�شيني. واأ�ش�فت “اقرتبوا من� وبداأوا ي�شرخون يف وجهن� كي 
اأن  اأن�ش�  لوك�لة  طبية  م�ش�در  وذك��رت  ن�رية«.  طلق�ت  �شمعت  ثم  نتوقف، 
الفت�ة تلقت العاج يف م�شت�شفى يف تورينو قبل اأن تغ�در، واأ�ش�رت والدته� 
اىل اأن اإطاق الن�ر ت�شبب له� ب�شدمة بعد اأن اأث�ر ذكرى انفج�ر قنبلة يف 

اأفغ�ن�شت�ن اأ�ش�بته� بجروح عندم� ك�نت يف ال�ش�بعة من عمره�.
و�شرح م�شوؤولون حمليون يف ال�شرطة الفرن�شية لوك�لة فران�س بر�س اأنه 
مل يتم اإطاق الن�ر واأن “ال�ش�ئع�ت” ا�شتهدفت عن��شر من وحدة مك�فحة 
اإنه  “�شريب�”  الإع��ام يف اجلي�س  ب��شم مكتب  وق�لت متحدثة  الهجرة.  
“مت اإجراء جميع عملي�ت التحقق وكذلك فح�س الأ�شلحة والذخ�ئر من 

قبل �شرطة احلدود، ومل يتبني وجود اأي �شيء يدعم هذه الته�م�ت«.

ذا نا�شيونال اإنرت�شت: غزو العراق ك�شف عيبًا يف التفكري الإ�شرتاتيجي 

ال�شودان.. احلكومة واحلركة ال�شعبية توافقان على »ف�شل الدين«

اآلف الن�شاء ينتف�شن �شد اأردوغان
تلك  ج���راء  للخطر  تتعر�س  �شامتهن  اإن  الن�ش�ء  وت��ق��ول 

اخلطوة التي اتخذه� اأردوغ�ن �شد التف�قية الأوروبية.
امل��ح��ت��ج���ت يف  ال��ن�����ش���ء  اأم��ن��ي مكثف جتمعت  وو���ش��ط وج���ود 
براي�ت  ول��وح��ن  اإ�شطنبول  يف  ال�ش�حل  على  مطل  م��ي��دان 
الن�ش�ء  قتل  “جرائم  تقول  هت�ف�ت  ورددن  اللون  اأرجوانية 
ل  الن�ش�ء  “احموا  الافت�ت  اإح��دى  على  وُكتب  �شي��شية”. 

مرتكبي العنف«.
اإيجي  تركي�  يف  الدولية  العفو  منظمة  ف��رع  مديرة  وق�لت 
ك�رثة  اإ�شطنبول  اتف�قية  من  “الن�شح�ب  لرويرتز  اأونفري 
ع��ل��ى م��اي��ني ال��ن�����ش���ء والأط���ف����ل ال��ذي��ن ي��ع��ي�����ش��ون يف هذا 

وط�لبت اأنقرة ب�لعودة عن القرار. البلد”. 

من  ب�ملئة   38 اأن  الع�ملية  ال�شحة  منظمة  بي�ن�ت  وتظهر 
حي�تهن  يف  �شريكهن  من  للعنف  تتعر�شن  تركي�  يف  الن�ش�ء 

مق�رنة بن�شبة 25 % يف اأوروب�.
الن�ش�ء  قتل  جرائم  معدلت  ف���إن  مراقبة  جم�عة  وبح�شب 
الع�شر  ال�شنوات  خ��ال  تقريب�ً  اأمث�ل  ثاثة  زادت  تركي�  يف 
امل��شية على الرغم من عدم وجود اأرق�م ر�شمية. وحتى الآن 
هذا الع�م ُقتلت 87 امراأة على اأيدي رج�ل اأو لقني حتفهن 

يف ظروف مريبة.
وق�لت ط�لبة تدعى �شيلني جيليك “لن نكف عن الحتج�ج. 
عن  نكف  لن  واتف�قيتن�.  حريتن�  ن�شتعيد  حتى  هن�  �شنبقى 

ن�ش�لن� من اأجل التف�قية«.

•• ا�سطنبول-وكاالت

يوم  اإ�شطنبول  ���ش��وارع  اإىل  الن�ش�ء  م��ن  اآلف  ع��دة  خ��رج��ت 

عن  ب�لعودة  الرتكية  ال�شلط�ت  ملط�لبة  ال�شبت  الأول  اأم�س 
قرار الن�شح�ب من اتف�قية دولية ت�شتهدف مك�فحة العنف 
احللف�ء  اأردوغ����ن  طيب  رجب  الرئي�س  و�شدم  الن�ش�ء.  �شد 
من  تركي�  ان�شح�ب  امل��شي  الأ���ش��ب��وع  ب���إع��ان��ه  الأوروب���ي���ني 
اإ�شطنبول والتي حملت ا�شم املدينة التي وقعت به�  اتف�قية 

ع�م 2011.
التف�قية  على  املوقعة  ال��دول  اأوائ���ل  بني  من  تركي�  وك�نت 

•• وا�سنطن-وكاالت

اع���ت���رب اأ����ش���ت����ذ ال���ع���ل���وم ال�����ش��ي������ش��ي��ة يف 
ج���م��ع��ة اأوه����ي���و ج���ون م���ول���ر، يف مق�ل 
اأن  اإنرت�شت”  “ن��شون�ل  مب���ج���ل���ة 
احل�����رب الأم���ري���ك���ي���ة ع��ل��ى ال���ع���راق ع�م 
التفكري  يف  عيب  وج��ود  اأثبتت   ،2003
الإ���ش��رتات��ي��ج��ي ل��دى �ش�نعي ال��ق��رار يف 

الولي�ت املتحدة.
القوات  ب��ني  امل��ن���و���ش���ت  ت�شتمر  ففيم� 
الأمريكية وميلي�شي�ت خمتلفة مدعومة 
من اإيران، يف العراق و�شوري�، ت�شكل هذه 
اأ�ش��شي،  خل��ط���أ  ا���ش��ت��م��راري��ة  الأح������داث 
يكمن يف ق��رار احل��رب على العراق بحد 
ذات������ه. وك������ن ي��ج��ب اأن ي���وؤخ���ذ ذل����ك يف 
الع��ت��ب���ر ل��دى امل��ح��ّر���ش��ني على احلرب 
قبل �شنه� ع�م 2003، وهي تك�د تقطع 

الأنف��س لفرط �شطحيته�.
وجت�دل درا�شة م�شهبة للجي�س الأمريكي 
عن احلرب، ب�أن “الغ�لبية العظمى من 
العراق   ب��ح��رب  يتعلق  م���  يف  ال���ق���رارات 
على  ا�شتخب�راتيون  م�شوؤولون  �ش�غه� 

م�شتوى ع�ٍل وق�دة يتمتعون بخربة مرموقة«.
حتقيق  يف  “الإخف�ق  اأن  على  ال��درا���ش��ة  تن�س  ذل���ك،  وم��ع 
لدى  منهجي”  “ف�شل  اإىل  يعود  الإ�شرتاتيجية”  اأهدافن� 
اإقليمية  ق��وى  اأن  يبدو  م�  على  اعتقدوا  اأمريكيني  “ق�دة 

اأخرى لن ترد” على احلرب.
عقب هجم�ت 11 �شبتمرب -اأيلول 2001 الإره�بية، قلب 
الأبي�س  البيت  اإىل  دخل  ال��ذي  بو�س  دبليو  ج��ورج  الرئي�س 
ح�مًا �شي��شة خ�رجية متوا�شعة، امل�ش�ر فج�أة. وبداأ يدعي 
اأن “م�شوؤولية الباد حي�ل الت�ريخ” يف هذه اللحظة “هي 

•• اخلرطوم-وكاالت

ك�شف عم�ر اأمون دلدوم، ال�شكرتري الع�م ل�”حلركة ال�شعبية 
بقي�دة عبد العزيز احللو عن قبول رئي�س جمل�س  �شم�ل” 
الدين  ف�شل  مببداأ  الربه�ن  عبدالفت�ح  ال�شوداين  ال�شي�دة 
عن الدولة وهو مبداأ اأ�ش��شي تط�لب به احلركة ذات الثقل 
اأي  على  للتوقيع  الأزرق  والنيل  ك��ردف���ن  جنوب  يف  الكبري 

اتف�ق لل�شام مع احلكومة ال�شودانية.
وق�ل دلدوم ملوقع “�شك�ي نيوز عربية” اإن خمرج�ت لق�ء 
ان  ال�شبت ميكن  الأول  اأم�س  ي��وم  احللو يف جوب�  ال��ربه���ن 
احلكومة  م��ع  ���ش��ام  ات��ف���ق  اإىل  للتو�شل  ال��ط��ري��ق  مت��ه��د 

ال�شودانية.
اأن  عربية”  ن��ي��وز  “�شك�ي  مل��وق��ع  مطلعة  م�����ش���در  واأك����دت 
 6 الطرف�ن �شيوقع�ن خال �ش�ع�ت على اتف�ق مب�دئ من 
احللو  بني  املوقع  الت��ف���ق  بنود  مع  معظمه�  يتط�بق  بنود 
ورئ�س الوزراء عبد اهلل حمدوك يف �شبتمرب امل��شي يف ادي�س 

اب�ب�.

ا�ستئناف التفاو�س
ويف ت�شريح�ت �شحفية اأعقبت لق�ء الربه�ن برئي�س دولة 
ت���وت قلواك  اأو���ش��ح  م��ي���ردي��ت،  �شلف�كري  ال�����ش��ودان  ج��ن��وب 
الو�ش�طة  رئي�س فريق  الأمنية،  لل�شوؤون  �شلف�كري  م�شت�ش�ر 
اأن الربه�ن  ال�����ش��ودان��ي��ة،  ال�����ش��ام  اجل��ن��وب��ي��ة يف حم���دث���ت 
اإعان  عقد جل�شة حم�دث�ت احللو، بحثت اخلاف�ت حول 
املب�دئ بني حكومة الفرتة النتق�لية واحلركة، توطئة لبدء 

مف�و�ش�ت ال�شام الر�شمية بني الطرفني.
ب���ني احلكومة  ال�����ش��ام  اأن خ����رط���ة ط��ري��ق  ق���ل���واك  واأك�����د 
وا�شحة، م�شريا  ب�تت  �شم�ل،  ال�شعبية  ال�شودانية واحلركة 
التف�هم�ت  اإط����ر  يف  متقدمة  اأ���ش��واط���  قطع  اللق�ء  اأن  اإىل 
امل�شرتكة حول اإعان املب�دئ، وب�شر توت ال�شعب ال�شوداين 
الربه�ن  اأن  معلن�  الباد،  يف  ال�شام  عملية  اكتم�ل  بقرب 
واحللو �شيوقع�ن يوم الأحد اإعان مب�دئ توطئة ل�شتئن�ف 
املف�و�ش�ت. وق�ل قلواك اإن جلنة الو�ش�طة �شتقوم مب��شرة، 
بني  امل��ف���و���ش���ت  ج���دول  بو�شع  امل��ب���دئ  اإع���ان  توقيع  بعد 

ال�شم�لية  كوري�  م�شلحة  من  اأن��ه  ذل��ك،  بعد  وا�شح�ً  وب��دا 
يف  ال�شيعة  لاأ�شدق�ء  امل��اذ  وت��وف��ري  م��ع���ً،  العمل  و�شوري� 
ب�ئ�ش�ً  العراق  يف  الأمريكي  الوجود  جعل  اأج��ل  من  العراق 
ال�شم�لية  ك��وري���  ع��م��دت  نف�شه،  ال��وق��ت  الإم��ك���ن. ويف  ق��در 
املهددة، اإىل الإن�شح�ب من مع�هدة حظر الإنت�ش�ر النووي، 
وعملت ج�هدة للح�شول على اأ�شلحة نووية، لدرء اأي هجوم 

اأمريكي.
اأبو م�سعب الزرقاوي

وف�����ش��ًا ع��ن اإي�����ران و���ش��وري���، ج���ذب ال���ع���راق ق���وى اأخ���رى 

ق�ل  اأ�شهر،  بب�شعة  ذلك  وبعد  ال�شر«.  من  الع�مل  تخلي�س 
بو�س يف خط�ب اأ�ش��شي، اإنه بينم� يكمن ال�شر يف كل مك�ن، 
ف�إن ثمة “حموراً اأ�ش��شي�ً لل�شر” يتمثل يف كوري� ال�شم�لية 
واإيران والعراق. واأدركت اإيران اإنه� يف ورطة، وكذلك �شوري�، 
اأه���داف  ال��ت��ي ك���ن��ت تظهر يف بع�س الأح���ي����ن ع��ل��ى لئ��ح��ة 
اجلدد.  املح�فظني  وج��وق��ة  لبو�س  اليومية  الت�شريح�ت 
ريت�ش�رد  الدف�ع  وزارة  م�شت�ش�ر  اق��رتح  العراق،  غزو  وبعيد 
يف  مع�دية  اأخ���رى  اأنظمة  اإىل  م��وج��زة  ر�ش�لة  مترير  ب��ريل 

املنطقة مف�ده�: “اأنتم الهدف الت�يل«.

مدنية دميقراطية فيدرالية يف ال�شودان ت�شمن حرية الدين 
وحرية املم�ر�ش�ت الدينية والعب�دات لكل ال�شعب ال�شوداين، 
وذلك بف�شل الهوي�ت الثق�فية والإثنية والدينية واجلهوية 
عن الدولة، واأن ل تفر�س الدولة دين� على اأي �شخ�س ول 
تتبنى دين� ر�شمي�، وتكون الدولة غري منح�زة فيم� يخ�س 
ال�شئون الدينية و�شئون املعتقد وال�شمري، كم� تكفل الدولة 
ت�شمن  اأن  على  الدينية،  واملم�ر�ش�ت  الدين  حرية  وحتمي 
بلد متعدد  ال�شودان  ب�أن  الد�شتور. كم� تقر  املب�دي يف  هذه 
الأعراق والدي�ن�ت والثق�ف�ت، لذلك يجب العرتاف بهذا 
التنوع واإدارته ومع�جلة م�ش�ألة الهوية الوطنية. ونوؤكد على 
حق �شعب ال�شودان يف املن�طق املختلفة يف اإدارة �شئونهم من 
خال احلكم الامركزي اأو الفيدرايل. ومن البنود املهمة 
لل�شودان  يكون  ان   على  الت��ف���ق  الوثيقة  ت�شمنته�  التي 

اإنه� اأ�شبحت الآن ج�هزة للجلو�س اإىل  الأطراف التي ق�ل 
“�شك�ي  ط�ولة املف�و�ش�ت. واأكد دلدوم، الذي حتدث ملوقع 
نيوز عربية” عرب اله�تف من نريوبي، اإىل اأهمية اخلطوة 
يف حتقيق ال�شام ال�ش�مل، لكنه اأ�ش�ر اإىل اأن احلركة متتلك 

ك�فة اخلي�رات التي ت�شمن حتقيق مط�لبه�.

مبادئ اأ�سا�سية
وظلت اخلاف�ت حول ف�شل الدين عن الدولة ت�شكل عقبة 
كبرية اأم�م عودة احلركة ال�شعبية - جن�ح احللو اإىل ط�ولة 
التف�و�س. واأكدت احلركة يف فرباير ا�شتعداده� ل�شتئن�ف 
ومك�ن”،  زم���ن  اأي  “يف  ال�شودانية  احلكومة  مع  التف�و�س 
الوثيقة  تختلف  ول  اأب����ب����«.  اأدي�����س  “وثيقة  اأ���ش������س  ع��ل��ى 
دولة  ت�أ�شي�س  على  تن�س  اإذ  �ش�بقته�،  عن  كثريا  اجل��دي��دة 

لتخريب �شام املحتل وحم�ربة القوات 
امل��ح��ت��ل��ة. وع���ل���ى وج����ه ال��ت��ح��دي��د، ب�ت 
الذي  ال���زرق����وي  م�شعب  اأب���و  الأردين 
يعتنق فكر تنظيم الق�عدة، ق�ئداً جلي�س 
يعد  املتوح�شني  الإره�بيني  من  �شغري 

رمب� ب�لألف.
الهزمية  اإحل����ق  مت  امل��ط���ف،  نه�ية  ويف 
ب���ق���وات ال����زرق�����زي ال�����ش��ن��ي��ة، ل��ك��ن ذلك 
اأن��زل خ�ش�ئر كبرية  بعدم�  حتقق فقط 

ب�ملحتلني.

اإيران
اإي��ران عن�شراً  �ش�رت  ث�نية،  وم��ن جهة 
العقوب�ت  من  ال�شتي�ء  يحركه�  موؤذي�ً، 
الأمريكية املفرو�شة عليه�. ويف الواقع، 
تو�شلت  الأمريكي  اجلي�س  درا���ش��ة  ف���إن 
اإىل تقومي �ش�دم وخميب لاآم�ل مف�ده 
اأنه يف حرب العراق “تبدو اإيران املنت�شر 

الوحيدة«.
م�شت�ش�رون  اأب���ل���غ   ،2010 ع�����م  ويف 
اإىل اجل����رنالت الأم��ري��ك��ي��ني ال��ك��ب���ر يف 
اأف��غ���ن�����ش��ت���ن، اأن����ه م���� م���ن ج��ه��د م�ش�د 
للتمرد ينجح عندم� يكون لدى املتمردين ملج�أ عميق عرب 

احلدود.
 ومع ذلك اأعرب الق�دة الأمريكيون عن اأملهم يف اأن تكون 
مرور  بعد  كذلك  اأنه�  يتبني  مل  لكن  ا�شتثن�ًء،  اأفغ�ن�شت�ن 
اأن  عقٍد من الزمن. والتجربة امل�ش�بهة يف العراق تفرت�س 
اأمريكي  اتخ�ذ قرار  وب��شتثن�ء  ك�نوا على حق.  امل�شت�ش�رين 
ك�رثة  اإىل  �شيوؤدي  اإي��ران-وه��ذا  مع  �ش�ملة  مب��شرة  بحرب 
ال�����ش��رق الأو����ش���ط- ف����إن الإي��ران��ي��ني �شيوا�شلون  اأخ���رى يف 

القي�م مب� يقومون به الآن اإىل الأبد.

جي�س قومي مهني واحد يعمل وفق عقيدة ع�شكرية موحدة 
، على  جديدة يلتزم بحم�ية الأمن الوطني وفق� للد�شتور 
اأن تعك�س املوؤ�ش�ش�ت الأمنية التنوع والتعدد ال�شوداين، واأن 
اإىل  واأ���ش���ر  اأو جم�عة.  ولي�س حل��زب  للوطن  يكون ولوؤه���� 
وجوب اأن تكون عملية دمج وتوحيد القوات عملية متدرجة 
ويجب اأن تكتمل بنه�ية الفرتة النتق�لية وبعد حل م�ش�لة 

العاقة بني الدين والدولة يف الد�شتور.

حرب طويلة.
القرن  م��ن  اخل���م�����س  العقد  نه�ية  منذ  ال�����ش��ودان  ويعي�س 
امل��شي حروب� اأهلية، ح�شدت اأرواح نحو 4 مايني �شخ�س، 
10 مايني على النزوح الداخلي هرب�  واأج��ربت اأكرث من 
اأخ���رى بحث� ع��ن الأم�ن  ب��ل��دان  اإىل  ال��ل��ج��وء  اأو  امل���وت،  م��ن 
وال����ش���ت���ق���رار. ورغ����م ان��ح�����ش���ر احل����رب م��ن��ذ ع����م 1955 
مل��ق��ررات موؤمتر  انف�شل وف��ق���  ال���ذي  ال�����ش��ودان،  يف ج��ن��وب 
ف�إن نط�قه�   ،2011 امل�شتقلة ع�م  وكّون دولته  “نيف��ش�” 
اجلغرايف بداأ يف الت�ش�ع مع مطلع الألفية احل�لية، لي�شمل 
الأزرق،  والنيل  ك��ردف���ن  وجنوب  دارف���ور  يف  عديدة  من�طق 
واأدى ذلك اإىل اإهدار كم �شخم من املوارد وت�شبب يف خ�ش�ئر 
م�دية مب��شرة وغري مب��شرة، تقدر ب�أكرث من 600 ملي�ر 

دولر.

اتفاق ناق�س
امل��شي  اأكتوبر  يف  �شام  اتف�ق  ال�شودانية  احلكومة  وقعت 
حركتني  ي�شمل  مل  لكنه  امل�شلحة،  احل��رك���ت  م��ن  ع��دد  م��ع 
من�طق  ع��ل��ى  ت�شيطر  ال��ت��ي  احل��ل��و  ح��رك��ة  ه��م���  رئي�شيتني 
وا���ش��ع��ة يف ج��ن��وب ك��ردف���ن وال��ن��ي��ل الزرق وح��رك��ة حترير 
ال�شودان بقي�دة عبد الواحد حممد نور ذات النفوذ القوي 

يف دارفور.
اإىل نه�ية  �ش�مل  اتف�ق �شام  ي��وؤدي  اأن  وي�أمل مراقبون يف 
“عدم جدوى  حقيقية لتلك احلرب، لكن دلدوم �شدد على 
ال�����ش��ودان��ي��ة، وينهي  ي��خ���ط��ب ج����ذور الأزم�����ة  ات��ف���ق ل  اأي 
اأ�شب�ب النق�ش�م واحلرب اإىل الأبد، بدل من الرتكيز على 

املح��ش�شة وتق��شم ال�شلطة«.

موؤمتر »حزب العدالة والتنمية«... متّخ�س اجلبل فولد فاأرًا •• عوا�سم-وكاالت

يتكني  م���راد  ال��رتك��ي  ال��ك���ت��ب  �شخر 
م��ن م��ق��ررات امل��وؤمت��ر ال��ع���م ل�”حزب 
الذي  ال��رتك��ي  والتنمية”  ال��ع��دال��ة 
ُعقد يف 24 م�ر�س -اآذار، م�شتخدم�ً 
“متخ�س اجلبل فولد  الق�ئل:  املثل 

ف�أراً«.
ريبورت”،  “يتكني  م��وق��ع  يف  وك��ت��ب 
اإىل  ت�����ش��ري  ال��ت��وّق��ع���ت ك���ن��ت  اأن ك���ل 
ا�شرتاتيجية  ���ش��ي��ق��ّدم  امل����وؤمت����ر  اأن 
لرتكي�  طريق  خريطة  مبث�بة  تكون 
اجلديدة ُتغّطي الع�م 2053. و�شعى 
حليف  القومية”،  “احلركة  ح���زب 
حزب اردوغ�ن، اإىل عقد موؤمتره قبل 
من  والتنمية”،  “العدالة  م��وؤمت��ر 
اأجندة  ال��ق��وي  “للحزب  اأن  منطلق 

خفية«.
الكوالي�س  يف  ال�شين�ريوات  ط��رح  مت 
كتن�زل  امل����وؤمت����ر،  ح����ول  ال�����ش��ي������ش��ي��ة 
رئ��شة احل��زب ل�شهره  اأردوغ����ن عن 
ب���ريات ال��ب��ريق ال���ذي ت���رك من�شبه 
يف وزارة اخلزانة وامل�لية يف منعطف 
�شعب، اأو اأن اأردوغ�ن يفكر يف ت�شليم 
املت�شدد  الداخلية  لوزير  قي�دة حزبه 
ذلك  م��ن  اأي����ً  لكن  �شويلو.  �شليم�ن 

“اجلبل  ي��ك��ون  وه���ك���ذا  ي��ح�����ش��ل،  مل 
متّخ�س فولد ف�أراً«.

جديد  ���ش��يء  اأي  اأردوغ��������ن  ي��ق��ل  مل 
الد�شتور  “جعل  ن��ي��ت��ه  ب������ش��ت��ث��ن���ء 
اأوائ�����������ل ع�����م  اجل�����دي�����د ج�������ه������ًزا يف 
روتينه  ع���ك�������س  ع���ل���ى   .”2022
املعت�د، مل يحمل بي�نه ت�شعيداً �شد 
�شخرية  جم��رد  وت�شمن  “الغرب”، 
“حزب  زع��ي��م  م��ن  اثنتني  اأو  واح���دة 
كم�ل  املع�ر�س  اجلمهوري”  ال�شعب 

كليت�شدار اأوغلو.
حزب  حت���وي���ل  اإىل  اأردوغ���������ن  ه����دف 
“حزب  م���ن  والتنمية”  “العدالة 
على  زعيم”  “حزب  اإىل  ق�شية” 
الزعيم”.  “الق�شية  اأن  اأ����ش��������س 
“اأن�  ب�أغنية  احل��زب  م��وؤمت��ر  وافُتتح 
يف كل �شيء معك”، بدًل من “م�شين� 

مع�ً على هذه الطرق«.
اأخ�����ط������ءه  اردوغ�������������ن  ي���رت���ك���ب  ومل 
يرتكبه�  ال��ت��ي  اجل�شيمة  التكتيكية 
ب�لتوازن�ت  يعتني  اأن  عليه  اإذ  ع����دة، 
رئي�س  ب��ه��ج��ل��ي  دول������ت  م����ع ح��ل��ي��ف��ه 
وحزب  القومية”،  “احلركة  ح���زب 

ي�شعى  ال��ذي  الإ�شامي”  “ال�شع�دة 
اإىل التح�لف معه.

ارتكبه�-  ال��ت��ي  التكتيكية  الأخ��ط���ء 
فقط يف م�ر�س-اآذار منعته من اتخ�ذ 
ج��م��ي��ع اخل���ط���وات ال��ت��ي خ��ط��ط له� 

ملوؤمتر حزبه.
اأع��ل��ن ع��ن بع�س  اأن   ف��ق��د ���ش��ب��ق ل��ه 
اللوائح الق�ش�ئية يف 2 م�ر�س كخطة 
عمل حل��ق��وق الإن�����ش���ن، الأم���ر الذي 
عّزز ال�شكوك، داخلي�ً وخ�رجي�ً، يف اأن 
لن  الإ�شاحية  اردوغ���ن  ت�شريح�ت 

تختلف عن �ش�بق�ته�.
ويف 12 م�ر�س، اأعلن اإجراءات م�لية 
القت�ش�دي،  الإ���ش��اح  م�شّمى  حت��ت 
من رفع �شعر الف�ئدة واإق�لة حم�فظ 
البنك املركزي. لكّن اإجراءاته �شربت 
الأ�شواق امل�لية وخّف�شت قيمة اللرية 

الرتكية مرة اأخرى.
م��وؤمت��ر حزب  م���ر���س، ع�شية   17 يف 
الربمل�ن  اأق����ل  القومية”،  “احلركة 
ن�ئب حزب “ال�شعوب الدميقراطي” 
ع��م��ر ف�����روق غ��ريغ��رييل اأوغ��ل��و من 
ن��ف�����ش��ه، مّت رفع  ال���ي���وم  ال���ربمل����ن. يف 

“ال�شعوب  ح��زب  �شد  اإغ���اق  ق�شية 
النف�ش�ل  ب��ت��ه��م��ة  الدميقراطي” 
الأجواء  الكردي، وهي خطوة عّقدت 

ال�شي��شية يف تركي� وخ�رجه�.
ويف 20 م�ر�س، قّرر اردوغ�ن اخلروج 
ملن�ه�شة  ا�شطنبول”،  “اتف�قية  من 
ال���ع���ن���ف ����ش���د امل����������راأة. م����ّه����دت تلك 
�شعبية  ل��رتاج��ع  الطريق  اخل��ط��وات 

الربمل�ن.
امل����اح����ظ����ة ال����وح����ي����دة ال����ت����ي غ���زت 
العن�وين ال�شح�فية من هذا احلدث 
دعوة  ك�نت  املفرت�س،  ال�شرتاتيجي 
اأردوغ�ن املواطنني “لو�شع عماتهم 
يحتفظون  ال��ذي  وال��ذه��ب  الأجنبية 
كم�  البنوك”.  يف  م��ن���زل��ه��م  يف  ب���ه 
حيث  مبطنة،  ر���ش���ئ��ل  خط�به  حمل 
ق�م  الذي  بهجلي،  بتح�لفه مع  اأ�ش�د 
اأعلن  ال���ذي  ح��زب��ه  م��وؤمت��ر  ب�ملثل يف 
اأردوغ�ن  لرت�ّشح  الك�مل  دعمه  فيه 

للرئ��شة يف الع�م 2023.
ك��م��� ���ش���دت خ��ط���ب اردوغ������ن، لهجة 
واأقل  اإ�شامية،  واأك��رث  قومية  اأك��رث 
مع  تتم��شى  نغمة  وه���ي  ل��ي��ربال��ي��ة، 

النطواء يف القت�ش�د وال�شي��شة.
حًق�  مزعجة  اأردوغ�����ن  كلم�ت  ك�نت 
ع��ن��دم��� ا���ش��ت��ك��ى م��ن ال�����ش��ب���ب الذين 
ع����م����ً،   30 ال���ع���م���ر  م����ن  “يبلغون 
والذين مل يتزوجوا بعد، ول يريدون 
كم� �شدد على �شرورة قي�م  الزواج”. 
الأم��ه���ت برتبية الأط��ف���ل ب���دًل من 
للحف�ظ  املربي�ت  اأو  الأطف�ل  ري��س 

على قّوة الروابط الأ�شرية.
“هل �شتقرر احلكومة  و�ش�أل يتكني: 
ومن  ����ش���ن،  اأي  ويف  ����ش���ي���ت���زوج  م����ن 
معترباً  الأطف�ل؟”،  رع�ية  �شيتوىّل 
ي��ت��ع��نّي ع��ل��ى احل��ك��وم��ة حم�ية  اأن�����ه 
اجلن�شي  الع�����ت�����داء  م����ن  الأط�����ف������ل 
والإكراه والعنف. ل ينبغي للحكومة 
واحلري�ت  احل���ق���وق  يف  ت��ت��دّخ��ل  اأن 
بهذه  تتدّخل  اأن  ينبغي  ول  الفردية 

الطريقة.
“ال�شعوب  ح���زب  اردوغ�������ن  ي���دع  مل 
واجهة  ب���ع��ت��ب���ره  الدميوقراطي” 
الكرد�شت�ين”  ال���ع���م����ل  ل�”حزب 
ك���م���� مل  ال�����ربمل������ن.  اإىل  امل����ح����ظ����ور، 
و”  “امل�شتقبل”  ح��زب��ي  دع����وة  ت��ت��ّم 

املن�شّقني  والتقدم”  الدميوقراطية 
والتنمية”،  “العدالة  ح����زب  ع���ن 
اأردوغ�ن  يعترب  “هل  يتكني:  و���ش���أل 
اأوغلو  داوود  اأحمد  ال�ش�بقني  رف�قه 
�شي��شي�ً  ت��ه��دي��������������داً  ب���ب���ج���ن  وع��ل��ي 

لق�عدته؟«.
ك�ن خط�ب اأردوغ�ن اأقّل من املتوّقع، 
احلزب  �شفوف  يف  التغيريات  وك�نت 
ترّدده  وتظهر  م���،  حد  اإىل  جتميلية 
ط�لت  التي  ال���وزاري  التعديل  ب�ش�أن 
يف  م�����رة  ولأول  ح����ول����ه.  ال���ت���ك���ّه���ن����ت 
اأردوغ�ن  اأن  يبدو  ال�شي��شي،  م��شيه 
ي��ّت��خ��ذ م��وق��ف���ً دف���ع��ي���ً، وي���رّك���ز على 

حم�ية مك��شبه لي�س اأكرث.
ب�����داأت ج���ئ��ح��ة كورون�  ن���ح��ي��ة،  م���ن 
ُت�شّكل  ك��م���  اأخ�����رى.  م���رة  ب���ل��ت��ف�����ّش��ي 
وتك�ليف  املرتفعة  البط�لة  معدلت 
املعي�شة والتقّلب�ت امل�لية �شغط�ً على 
�شواء،  ح��د  ع��ل��ى  واحل��ك��وم��ة  ال�شعب 
اخل�رجية  ال�شي��شة  م�ش�كل  وكذلك، 
ت���وؤث���ر على  اأن  امل��ح��ت��م��ل  م���ن  ال���ت���ي 
وحتديداً  �شلبية،  بطريقة  القت�ش�د 
الأمريكية  امل���ت���ح���دة  ال����ولي�����ت  م���ع 

والحت�د الأوروبي.
وختم يتكني ق�ئًا: “مهمة اأردوغ�ن 

لي�شت �شهلة«.
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العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/5414
املنذر :  م�شرف الهال �س م ع .

املنذر اإليه :  اج�ي�كوم�ر فيكرام�ن ن�ير قوفيندان فيكرام�ن ن�ير  .   
نتيجة  دره��م   )  70،725.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من ت�ريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخ�ذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شي�رة رقم ) 21858 / خ�شو�شي / الفئة I / دبي  ( من نوع ) رينو كوليو�س  
_  ا�شتي�شن( موديل )2016 ( _ لون ) ف�شي  ( _ واملمولة ل�ش�حلكم من قبل 

املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/5406
املنذر :  م�شرف الهال �س م ع .

املنذر اإليه : �شيف عبداهلل غ�من خمي�س ال�ش�م�شي .   
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )64،747.2 ( درهم نتيجة الإخال 
ب�شداد الأق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط  وذلك خال اأ�شبوع من 
ت�ريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم 
) 31544 / خ�شو�شي / الفئة 8/ ابوظبي  ( من نوع ) تويوت� ه�يلوك�س _ بيك 
ل��وؤل��وؤي   ( _ واملمولة  ابي�س  ل��ون )  اب ك�بينة م��زدوج��ه( موديل )2017 ( _ 

ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/5408
املنذر :  بنك امل�شرق .

املنذر اإليه : فينك�تي�س ه�ريتريت�م  .
نتيجة  دره��م   )63،841.18( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من ت�ريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر �شي�شطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات 
التنفيذية  ل�شرف املبلغ لل�شي�رة املب�عة  ب�ملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة    
)6215/خ�شو�شي/ الفئة O /  دبي( من نوع ) اودي A6 _ �ش�لون  ( موديل 
)2012(  _ اللون  )اأبي�س(  _ واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/5439
املنذر :  بنك امل�شرق .

املنذر اإليه : اجو ب�ب�ج�ن ب�ب�ج�ن .
نتيجة  دره��م   )30،785.58( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من ت�ريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر �شي�شطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات 
التنفيذية  ل�شرف املبلغ لل�شي�رة املب�عة  ب�ملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة    
)50696/خ�شو�شي/ الفئة 2 /  ال�ش�رقة( من نوع ) تويوت� فور�شرن_ ا�شتي�شن 
( موديل )2013(  _ اللون  )اأ�شود(  _ واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/5407
املنذر :  بنك امل�شرق .

املنذر اإليه : ريت�ش�رد م�رك �شو .
نتيجة  دره��م   )84،408.22( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من ت�ريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر �شي�شطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات 
التنفيذية  ل�شرف املبلغ لل�شي�رة املب�عة  ب�ملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة  
 ) XF _ �ش�لون   ن��وع ) ج�كوار  دب��ي( من    / I الفئة    )86487/خ�شو�شي/ 
املنذر مع  واملمولة ل�ش�حلكم من قبل  )اأزرق(  _  اللون   موديل )2014(  _ 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/5492
املنذر :  بنك اأبوظبي التج�ري �س.م.ع

املنذر اإليه : نيك��شيو جي ار جوني� اب�لو�س .   
نتيجة  دره��م   )  33،019.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  ب�لتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�����ش���ط  ب�شداد  الإخ���ال 
خال اأ�شبوع من ت�ريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات التنفيذية 
T / دبي  ( من نوع ) هوندا   على ال�شي�رة رقم ) 10352 / خ�شو�شي / الفئة 
واملمولة   _ ) بنف�شجي    ( ل��ون   _ ) موديل )2017  �ش�لون(   _  CIVIC

ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/5411
املنذر :  م�شرف الهال �س م ع.

املنذر اإليه : احمد عبداهلل علي عبداهلل املقب�يل .   
نتيجة  ( درهم  �شداد مبلغ وقدرة )123،525.00  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط  وذلك خال 
التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ���ذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  ت���ري��خ  م��ن  اأ���ش��ب��وع 
L/ دبي  ( من نوع ) ني�ش�ن   على ال�شي�رة رقم ) 56306 / خ�شو�شي / الفئة  
موديل )2016 ( _ لون ) بيج   ( _ واملمولة  ا�شتي�شن(   _   PATROL

ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/5412
املنذر :  م�شرف الهال �س.م.ع .

املنذر اإليه : رائق نور الدين م�شلم�ين.
نتيجة  دره��م   )66،563.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من ت�ريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر �شي�شطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات 
التنفيذية  ل�شرف املبلغ لل�شي�رة املب�عة  ب�ملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة  
 _ �شون�ت�     هيونداي   ( ن��وع  من  دب��ي(    /  P   )48027/خ�شو�شي/ الفئة 
�ش�لون ( موديل )2016(  _ اللون  )عن�بي(  _ واملمولة ل�ش�حلكم من قبل 

املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/5440
املنذر :  بنك امل�شرق .

املنذر اإليه : و�شيم بن �شمري العف��س.
نتيجة  دره��م   )440،163.70( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من ت�ريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر �شي�شطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات 
التنفيذية  ل�شرف املبلغ لل�شي�رة املب�عة  ب�ملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة  
  )95864/خ�شو�شي/ الفئة M /  دبي( من نوع ) رجن روفر 5.0 _ ا�شتي�شن 
( موديل )2014(  _ اللون  )اأبي�س(  _ واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم 2021/5413
املنذر :  م�شرف الهال �س.م.ع .

املنذر اإليه : اريل جوبي� نول�شكو.
نتيجة  دره��م   )72،115.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من ت�ريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر �شي�شطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات 
التنفيذية  ل�شرف املبلغ لل�شي�رة املب�عة  ب�ملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة  
  )97659/خ�شو�شي/ الفئة S /  دبي( من نوع ) ني�ش�ن اك�س تريل - ا�شتي�شن 
( موديل )2016(  _ اللون  )اأ�شود(  _ واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/5409
املنذر :  بنك اأبوظبي التج�ري �س.م.ع

املنذر اإليه : ج�نث لد�شم� حجو .   
نتيجة  دره��م   )  41،154.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من ت�ريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخ�ذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شي�رة رقم ) 24656 / خ�شو�شي / الفئة 11 / ابوظبي  ( من نوع ) ميت�شوب�شي 
اترج  _  �ش�لون( موديل )2019 ( _ لون ) اأزرق  ( _ واملمولة ل�ش�حلكم من 

قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29  مار�ص 2021 العدد 13201

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29  مار�ص 2021 العدد 13201

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29  مار�ص 2021 العدد 13201

يعلن ق�شم العام�ت التج�رية عن تقدم الوكيل / امل�لك
�شركة فولرتون للتج�رة اللكرتونية ذ.م.م.

بطلب لت�شجيل العامة التج�رية: 

 
املودعة حتت رقم: 345612           بت�ريخ :2021/2/24    

ت�ريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م
ب��ش��م: �شركة فولرتون للتج�رة اللكرتونية ذ.م.م.

وعنوانة: �س.ب 379001، ديرة، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:

الأجهزة والأدوات العلمية واملاحية وامل�ش�حية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينم�ئي والأجهزة 
والأدوات الب�شرية واأدوات الوزن والقي��س والإ�ش�رة واملراقبة )الإ�شراف( والإنق�ذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الط�قة الكهرب�ئية، اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�ش�ل اأو ن�شخ 
ال�شوت اأو ال�شور، ح�مات بي�ن�ت مغن�طي�شية، اأقرا�س ت�شجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
وغريه� من و�ش�ئط لت�شجيل الرقمية؛ اآلي�ت لاأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�شجيل النقد، اآلت 

ح��شبة، معدات مع�جلة البي�ن�ت، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطف�ء احلرائق.
الواق�عة ب�لفئة: 09

و�شف العامة : العامة تتكون من الكلم�ت )NEWTON( كتبت ب�أحرف لتينية بخط مميز ب�للون 
الأزرق وكتب احلرف O على �شكل ر�شم مميز ب�للون الأحمر كم� هو مو�شح ب�ل�شكل املرفق.

ال�شراط�ت:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العام�ت التج�رية يف وزارة القت�ش�د  اأو اإر�ش�له 

ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه، وذلك خال 30 يوم�ً من هذا الإعان. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29  مار�ص 2021 العدد 13201

يعلن ق�شم العام�ت التج�رية عن تقدم الوكيل / امل�لك
بري�ل للتج�رة الع�مة �س.م.ح 

بطلب لت�شجيل العامة التج�رية:  

املودعة حتت رقم: 347598           بت�ريخ :2021/3/23    
ت�ريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

ب��ش��م: بري�ل للتج�رة الع�مة �س.م.ح.
وعنوانة: واحة دبي لل�شيلكون، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
وجمففة  حمفوظة  وخ�����ش��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خا�ش�ت  وال�شيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���ش��م���ك  اللحوم 
الزيوت  ومنتج�ت احلليب،  واحلليب  البي�س  ب�ل�شكر،  وفواكه مطبوخة  ومربي�ت  ومطهوة، هام )جيلي( 

والدهون ال�ش�حلة لاأكل.
الواق�عة ب�لفئة: 29

بري�ل   BARYAL الكلم�ت  وكتبت  ل�شكل هند�شي  ت�شميم مميز  تتكون من  العامة   : العامة  و�شف 
بج�نبه مرة ب�أحرف لتينية ب�شكل مميز ومرة ب�للغة العربية ب�شكل مميز ب�لألوان الأزرق والأحمر والبني 

كم� هو مو�شح ب�ل�شكل املرفق.
ال�شراط�ت:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العام�ت التج�رية يف وزارة القت�ش�د  اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه، وذلك خال 30 يوم�ً من هذا الإعان. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29  مار�ص 2021 العدد 13201

يعلن ق�شم العام�ت التج�رية عن تقدم الوكيل / امل�لك
بري�ل للتج�رة الع�مة �س.م.ح 

بطلب لت�شجيل العامة التج�رية:  

املودعة حتت رقم: 347599           بت�ريخ :2021/3/23   
ت�ريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

ب��ش��م: بري�ل للتج�رة الع�مة �س.م.ح.
وعنوانة: واحة دبي لل�شيلكون، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
خدم�ت الدع�ية والإعان واإدارة وتوجيه الأعم�ل وتفعيل الن�ش�ط املكتبي.

الواق�عة ب�لفئة: 35
 BARYAL الكلم�ت  وكتبت  هند�شي  ل�شكل  مميز  ت�شميم  من  تتكون  العامة   : العامة  و�شف 
الأزرق  ب���لأل��وان  مميز  ب�شكل  العربية  ب�للغة  وم��رة  مميز  ب�شكل  لتينية  ب�أحرف  م��رة  بج�نبه  بري�ل 

والأحمر والبني كم� هو مو�شح ب�ل�شكل املرفق.
ال�شراط�ت:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العام�ت التج�رية يف وزارة القت�ش�د  اأو 
اإر�ش�له ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه، وذلك خال 30 يوم�ً من هذا الإعان. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29  مار�ص 2021 العدد 13201

يعلن ق�شم العام�ت التج�رية عن تقدم الوكيل / امل�لك
مطعم دوت�شن �س.ذ.م.م.

بطلب لت�شجيل العامة التج�رية:  

املودعة حتت رقم: 343297           بت�ريخ :2021/1/17   
ت�ريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

ب��ش��م: مطعم دوت�شن �س.ذ.م.م.
وعنوانة: �س.ب 478486، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
خدم�ت توفري الأطعمة وامل�شروب�ت، الإيواء املوؤقت.

الواق�عة ب�لفئة: 43
ب�أحرف  كتبت   )NOODLE FUSION( الكلم�ت  م��ن  تتكون  العامة   : العامة  و�شف 
من  الكلم�ت  ذات  عليه�  كتبت  لعلبة  ر�شم  وبج�نبه  ال�شكل  م�شتطيل  مل�شق  ت�شميم  ف��وق  لتينية 
مو�شح  هو  كم�  والأ���ش��ود  الأبي�س  ب�للونني  اجلميع  منه  تخرج  طع�م  ع�شي  �شكل  ويظهر  الأج��ن���ب 

ب�ل�شكل املرفق.
ال�شراط�ت:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العام�ت التج�رية يف وزارة القت�ش�د  اأو 
اإر�ش�له ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه، وذلك خال 30 يوم�ً من هذا الإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29  مار�ص 2021 العدد 13201

 
يعلن ق�شم العام�ت التج�رية عن تقدم الوكيل / امل�لك

مطعم دوت�شن �س.ذ.م.م.
بطلب لت�شجيل العامة التج�رية:  

املودعة حتت رقم: 343296           بت�ريخ :2021/1/17    
ت�ريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

ب��ش��م: مطعم دوت�شن �س.ذ.م.م.
وعنوانة: �س.ب 478486، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
خدم�ت توفري الأطعمة وامل�شروب�ت، الإيواء املوؤقت.

الواق�عة ب�لفئة: 43
لتينية  ب�أحرف  كتبت   )Chapatea World( الكلم�ت  من  تتكون  العامة   : العامة  و�شف 

ب�شكل مميز داخل ت�شميم دائري وذلك ب�للونني الأبي�س والأ�شود كم� هو مو�شح ب�ل�شكل املرفق.
ال�شراط�ت:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العام�ت التج�رية يف وزارة القت�ش�د  اأو 
اإر�ش�له ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه، وذلك خال 30 يوم�ً من هذا الإعان. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29  مار�ص 2021 العدد 13201

يعلن ق�شم العام�ت التج�رية عن تقدم الوكيل / امل�لك
ج�مبوم��شرت للتج�رة الع�مة �س.ذ.م.م.

بطلب لت�شجيل العامة التج�رية:  

املودعة حتت رقم: 341414           بت�ريخ :2020/12/17   
ت�ريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

ب��ش��م: ج�مبوم��شرت للتج�رة الع�مة �س.ذ.م.م.
وعنوانة: �س.ب 96865، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
وامل�شتح�شرات  الدقيق  وال�ش�غو؛  الت�بيوك�  الأرز؛  ال�شطن�عية؛  والقهوة  والك�ك�و  وال�ش�ي  القهوة 
امل�شنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفط�ئر واحللوي�ت؛ احللوي�ت املثلجة؛ ع�شل النحل والع�شل الأ�شود؛ 

اخلمرية وم�شحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�شل�ش�ت )التوابل( ؛ البه�رات؛ الثلج.
الواق�عة ب�لفئة: 30

و�شف العامة : عب�رة عن كلمة Classy كتبت ب�أحرف لتينية كم� هو مو�شح ب�ل�شكل املرفق.
ال�شراط�ت:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العام�ت التج�رية يف وزارة القت�ش�د  اأو 
اإر�ش�له ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه، وذلك خال 30 يوم�ً من هذا الإعان. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29  مار�ص 2021 العدد 13201

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/�شيدلية املن�رة - فرع 4

  رخ�شة رقم:CN-1029556- 4  تقدموا الين� بطلب

  تعديل راأ�س امل�ل / من  null اإىل 10000000

تعديل �شكل ق�نوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جت�ري من/ �شيدلية املن�رة - فرع 10

AL MANARA PHARMACY - BRANCH/ 10

اإىل/ �شيدلية املن�ره - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م - فرع

 AL MANARA PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH 

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

خال ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا العان وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق 

او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 89
الم�رات  اجلن�شية   ، الكتبي  املدح�ين  حممد  عبيد  علي  ال�شيد/  ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن 
ال�شيد/ اىل  وذلك   %100 الب�لغه  ح�شته  ك�مل  عن  والتن�زل  البيع  يف  يرغب  املتحدة  العربية 

الدواجن  لبيع  امل�شم�ه )الع�فيه  الرخ�شة  ، اجلن�شية بنغادي�س يف  حممد ح�شني كبري احمد 
دائرة  من  ال�ش�درة  رقم:292945  رخ�شة  مبوجب  ال�ش�رقة  ب�م�رة  ت�أ�ش�شت  والتي  والطيور( 
الق�نوين من  ال�شكل  تغيري   ، الرخ�شة لخر  تن�زل �ش�حب   ، ال�ش�رقة  القت�ش�دية يف  التنميه 

موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدم�ت
وعمابن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �ش�ن 
الك�تب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حي�ل  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العان  هذا  ت�ريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�ش�ر 

مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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عربي ودويل

 مل حُتِدث اأزمة 2020 ثورة يف اجلغرافيا 
ال�شيا�شية, واأ�شبح الوباء اأزمة اقت�شادية دولية

يواجه عامل الغد من االآن حتدي اإعادة 
بنـــاء املوؤ�سـ�سـات املتعـــــددة االأطـــراف

 اأكدت القوى الأورا�شية نف�شها, يف و�شائل 
الإعالم وعلى الأر�س, كبدائل �شحية للغرب

القوى االأورا�سية جتاوزت مناطق نفوذها:

اجلغرافيا ال�شيا�شية للوباء: نزع الطابع الغربي عن العامل...!
•• الفجر -�سرييل بريت* فلوران بارمنتييه**

ولئن  عــام.  من  اأكــرث   19- كوفيد  جائحة  على  م�سى 
اأدركت اآ�سيا اخلطر منذ نهاية عام 2019, فقد اأعلنت 
�سهًرا,  ع�سر  اثني  قبل  طــوارئ  حالة  يف  نف�سها  اأوروبــا 
2020. ومنذ احلجر ال�سحي ال�سامل االأول,  يف مار�س 

توقع البع�س  “عامل ما بعد”.  انت�سرت التكهنات حول 
التوقف  ب�سبب  للمناخ  مواتية  تاريخية  حتول  نقطة 
احلركة  وانكما�س  الطرق  على  املرور  حلركة  املفاجئ 
اآخرون  وتوقع  الدولية؛  ال�سياحة  وعرقلة  البحرية 
او  فرحا  اأخـــرًيا,  اآخــرون  واأعلن  ــم.  دائ ركــود  يف  عاملا 

ا�ستنكارا, �سيادية ق�سرية تعيد احلدود.

من  االأوجه:  متعددة  االأزمة,  ا�ستمرت  عام,  مرور  بعد 
فقد  بامليزانية.  ومتعلقة  اقت�سادية  اأ�سبحت  ال�سحة, 
العاملي  النمو  تباطوؤ  اإىل  باأكملها  قطاعات  اإغالق  اأدى 
 2020 )-4.9 باملائة من الناجت املحلي االإجمايل لعام 
االأزمة  هذه  وانتقلت  الــدويل(.  النقد  ل�سندوق  وفًقا 
ــرادات  االإي تقل�س  قناة  خالل  من  العامة  املالية  اإىل 

الدعم  على  الــهــائــل  االإنــفــاق  ثــّم  ومــن  ال�سريبية, 
والتحفيز... لقد اأ�سبح الوباء اأزمة اقت�سادية دولية.

ِدث اأزمة 2020 ثورة يف اجلغرافيا ال�سيا�سية, بل  مل حتحُ
اأبرزت وك�سفت اجتاهات معينة تعمل من قبل يف “العامل 
التن�سيق  تطوير  على  حتّفز  ان  وعــو�ــس  ال�سابق”. 

والتعاون, غّذت مكافحة الفريو�س اخل�سومات, 

ورو�شي�.  ال�����ش��ني  م��واق��ف  وع����ززت 
فقد اأكدت القوى الأورا�شية نف�شه�، 
يف و���ش���ئ��ل الإع����ام وع��ل��ى الأر����س، 
الآن  وم��ن  للغرب.  �شحية  كبدائل 
ف�ش�عًدا، هدف ال�شلطتني القوتني، 
ه����و اغ���ت���ن����م ف���ر����ش���ة ه�����ذا ال���وب����ء 
عن  الغربي  الط�بع  “نزع  لتكري�س 

الع�مل. »

املتعدد االأطراف
 يف �سكتة دماغية

اإ�شع�ف  اإىل  اأوًل  ال��وب���ء  اأدى  لقد 
امل���دع���وم من  امل��ت��ح��دة  ن��ظ���م الأمم 
الأوروبيني، وت�شّبب يف ت�شويه �شمعة 
واأ�شبحت  الع�ملية،  ال�شحة  منظمة 
املتخ�ش�شة،  امل��ت��ح��دة  الأمم  وك���ل��ة 
ع�م  ت��رام��ب  الرئي�س  اتهمه�  ال��ت��ي 
املخ�طر  ح��ج��م  ب��ت��ق��ل��ي��ل   2020
مو�شوع  اإخف�ئه�،  وحتى  ال�شحية 
جدل بني جمهورية ال�شني ال�شعبية 
وجدت  وه��ك��ذا  املتحدة.  وال��ولي���ت 
نف�شه�  ال��ع���مل��ي��ة  ال�����ش��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة 
فج�أة ع�لقة يف “فخ ثيو�شيديد�س” 
األي�شون:  تعبري جراه�م  ل�شتخدام 
وفًق� لهذا اجليو�شي��شي الأمريكي، 
املتحدة  وال����ولي�����ت  ال�����ش��ني  ف������إن 
العداء  دوام���ة  يف  الآن  منخرطت�ن 
ال����ذي ���ش���د ب��ني اأث��ي��ن��� و���ش��ب���رت��� يف 
امل��ي��اد. بعب�رة  ال��راب��ع قبل  ال��ق��رن 
ب��ك��ني ق���وة �ش�عدة  ت��ع��ت��رب  اأخ�����رى، 
لوا�شنطن  الرا�شخة  القوة  تن�ف�س 

من اأجل الهيمنة الع�شكرية.
الع�ملية  ال�شحة  منظمة  واأ�شبحت 
م�ش�همة  لتعليق  مب��شرة  �شحية 
ميزانيته�  يف  امل���ت���ح���دة  ال����ولي�����ت 
15 ب�مل�ئة من امليزانية  )اأك��رث من 
الع�مة لع�م 2019(. لذلك ت�شبب 
للعمل  اإ����ش����يف  اإ���ش��ع���ف  ال���وب����ء يف 
املتعدد الطراف يف ج�نبه ال�شحي. 
ال�شينية  ال���ق���راءة  ي���ربر  اأن����ه  وب����دا 
املتحدة:  الأمم  ملنظومة  والرو�شية 
تدعمه�  ول  املتحدة،  للولي�ت  اأداة 
م�ش�حلهم�  ت����خ����دم  ع���ن���دم����  اإل 
العك�س،  �شورة  ويف  اجليو�شي��شية. 
ت�شيء  املتحدة  الأمم  ف���إن منظومة 

لنف�شه� بيده�.
الع�مة  ال�شحة  احتي�ج�ت  لتلبية 
ل��ل��ب��ل��دان الأق�����ل ث������راًء، مت اإط����اق 
مب�درة ت�شريع ات�حة اأدوات كوفيد-
اأ�شهر  2020. ومن  اأبريل  19 يف 
الآلية  هي  اأكرث  والواعدة  جوانبه� 
ال�شحة  م��ن��ظ��م��ة  مت���ول���ه����  ال����ت����ي 
الع�ملية واملجتمع املدين: كوف�ك�س. 
توزيع  اإىل  اجل���ه����ز  ه����ذا  وي���ه���دف 
ملي�ري جرعة من اللق�ح�ت بحلول 
نه�ية ع�م 2021. لكن ال�شعوب�ت 
تو�شح  ك���وف����ك�������س  واج���ه���ه����  ال���ت���ي 
يف  الط���راف:  متعدد  العمل  �شعف 
منظمة  تتمكن  مل  احل���يل،  الوقت 
ال�����ش��ح��ة ال��ع���مل��ي��ة م��ن ط��ل��ب �شوى 
والإع�����ان  ج���رع���ة.  م��ل��ي��ون   700
 19 يف  ال�شبع  ملجموعة  اخل��ت���م��ي 
فرباير ي�شري اإىل عجز الغرب على 
لأفريقي�  ال�شحية  امل�ش�لح  مراع�ة 
)رغ�����م ان����ه م���ن م�����ش��ل��ح��ت��ه��م(: مت 
م��ل��ي��ون جرعة   13 ع���ن  الإع������ان 
الرع�ية  جم���ل  يف  للع�ملني  فقط 
عدد  يبلغ  التي  ال��ق���رة  يف  ال�شحية 

�شك�نه� 1، 2 ملي�ر ن�شمة.

الزع�مة الأمريكية تفقد قوته�
يف نه�ية ع�م من الوب�ء الع�ملي، فقد 
م�شداقيته،  امل��ت��ح��دة  الأمم  ن��ظ���م 
ال�شب�ق  اأن ينجح  املرجح  ومن غري 
رد  ال���ت���ط���ع���ي���م يف  ح������ول  ال���������دويل 
الع��ت��ب���ر ل���ه. وي���واج���ه ع����مل الغد 
اإع�دة  يف  املتمثل  التحدي  الن  من 

الأطراف.  املتعددة  املوؤ�ش�ش�ت  بن�ء 
الولي�ت  اأن عودة  املوؤكد  ومن غري 
امل���ت���ح���دة ب���ق���ي����دة ج����و ب�����ي����دن اإىل 
�شيكون  ال��ع���مل��ي��ة  ال�����ش��ح��ة  منظمة 

ك�في� لتبديد القلق ب�شرعة.
الط��������راف  امل����ت����ع����دد  ال���ع���م���ل  لأن 
الأمم��ي يف جم�ل ال�شحة مل يفقد 
اإىل  ك���ن  فقد  ب���إرادت��ه،  م�شداقيته 
ح���د ك��ب��ري ���ش��ح��ي��ة رئ������ش��ة ترامب 
ال��ط��ب��ي لإدارت��������ه. وحتى  وال��ع��م��ى 
اخل�ش�ئر  م�������ش���وؤول���ي���ة  م����ن  ي���ت���ربا 
 500 )اأك��رث من  للغ�ية  اخلطرية 
الرئي�س  األ��ق��ى  األ����ف ح���ل��ة وف������ة(، 
ب�للوم  احلملة  يف  ولي��ت��ه  املنتهية 
املنظم�ت  املعت�د:  الفداء  كب�س  على 
ال�شني  وج����م����ه����وري����ة  ال�����دول�����ي�����ة، 
ا�شتبدال  ومت  والعلم�ء.  ال�شعبية، 
وال�شلط�ت  ال�شرك�ء  جت�ه  الزدراء 

الطبية بنظرية املوؤامرة.
وه��ن��� م���رة اأخ����رى، ���ش��ّرع��ت الأزم���ة 
ووّق����ع����ت الن�������ش���ح����ب الأم���ري���ك���ي، 
الأطر  �شعف  الطبيعية:  ونتيجته 
لي�شت  ب����ي���دن  اإدارة  ان  ال���دول���ي���ة. 
املنظم�ت  اإحي�ء  عزمه�  يف  خمطئة 
اإع������دة ت�أكيد  ال��دول��ي��ة م���ن خ���ال 
الأمريكية.  وال���زع����م���ة  الل����ت����زام 
الوب�ء  ع�����مل  اأ����ش���ب���ح  ال��ن��ه���ي��ة،  يف 
م��ع��روًف��� ج���ي���ًدا، ح��ي��ث ُي��ن��ظ��ر اإليه 
نظ�م  ان��ه  على  ومو�شكو،  بكني  م��ن 
ال���دول���ي���ة ح���ي���ث يقوم  ل���ل���ع���اق����ت 
الظ�هري  الط���راف  املتعدد  العمل 
الأمريكية  الهيمنة  على  الواقع  يف 
الأوروبية له�. ومع ذلك،  والتبعية 
داخل  لل�شني  املتزايد  الت�أثري  ف���إن 
اإىل  مييل  املتحدة  الأمم  موؤ�ش�ش�ت 
امليك�نيكية  ال�����ش��ل��ة  ه���ذه  ت��خ��ف��ي��ف 
والزع�مة  الط������راف  امل��ت��ع��دد  ب���ني 
الأمريكية التي ع�شن�ه� بعد احلرب 

مرة اأخرى، ف�شوف اأبداأ ب�ل�شحة”، 
ميكن القول ب��شتع�رة مقولة تن�شب 
اإىل ج�ن مونيه، بت�شرف. ولئن مل 
“املجموعة  ل���  اأث���ر  اأي  ل��دي��ن���  ي��ك��ن 
م�شروع  ف�إن  الأوروبية”،  الثق�فية 
الأوروبية”  ال�شحية  “املجموعة 
ك����ن يف امل��ق���ب��ل م��ق��رتًح��� م��ن قبل 
ال���وزي���ر ال��ف��رن�����ش��ي ب����ول ري��ب��ري يف 
القرن  م����ن  اخل��م�����ش��ي��ن���ت  اأوائ��������ل 
وذاكرة  البن�ء  اإع���دة  ولعل  امل��شي. 
اأط�لت  التي  الإ�شب�نية  الأنفلونزا 
تف�شر  الأوىل  الع�ملية  احل��رب  ام��د 
ب��ا ���ش��ك ه���ذا الق�����رتاح، ال���ذي مل 
ال�شحة،  ظلت  لذلك  مت�بعته.  تتم 
يف معظمه�، من اخت�ش��س الدولة 

حتى بداية اأزمة كوفيد. 
ب��ع��د ف���رتة اأوىل م���ن ال��ف��و���ش��ى يف 
2020، وال���رتاج���ع يف  اأوائ����ل ع����م 
الأرب������ع )حرية  احل���ري����ت  اإح������دى 
الأوروب����ي  الحت����د  ح����ول  التنقل(، 
اإي��ج���د وح���دة يف م��واج��ه��ة الأزم����ة. 
وق���د ف��ع��ل ذل���ك م��ن خ���ال اإطاق 
للق�ح�ت  م���رك���زي���ة  ����ش���راء  وك����ل���ة 
الت�أخري  م��ن  ال��رغ��م  على  ب�شرعة، 
املف�و�ش�ت.  يف  والبطء  الطلب�ت  يف 
غ�ئب  الأوروب�������ي  ال�����رّد  اأن  وي���ب���دو 
م��ن وج��ه��ة ال��ن��ظ��ر ه���ذه، ومتخلف 
اأو  املتحدة  ال��ولي���ت  مثل  دول  ع��ن 
التي  امل��ت��ح��دة  اململكة  اأو  اإ���ش��رائ��ي��ل 
�شّرعت وترية التطعيم. وب�شكل ع�م، 
رغم التزامه�، و�شراء كمي�ت ه�ئلة 
م��ن ال��ل��ق���ح���ت )اأك���رث م��ن الازم( 
احل��دود، فقد  املر�شى عرب  وحركة 
ال�شورة  معركة  بروك�شل  خ�شرت 

مع بكني اأو مو�شكو.
ي������زال الحت������د  ال����غ����د، ل  يف ع������مل 
ا�شتقاليته  اإىل  ي�شعى  الأوروب�����ي 
وم���ك����ن���ت���ه ال�����ش��ح��ي��ة، ف�������ش���ًا عن 

الع�ملية الث�نية.
الرادي  الن�������ش���ح����ب  ط���غ���ى  ل���ق���د 
للولي�ت املتحدة على ع�مل الوب�ء، 
للق�ح  ال���ع����مل���ي  ال���ن���ج����ح  ووح��������ده 
ي�شمح  للم�شنني  ف���ي��زر  الأم��ري��ك��ي 

ب�حلد من هذا ال�شتنت�ج.

حيوية املناف�سة ال�سلطوية
ب��ف�����ش��ل الن�������ش���ح����ب الأم����ري����ك����ي، 
ال�شينية  ال��ط��م��وح���ت  ا���ش��ت��ح��وذت 
ال�����ش��ح��ة كمج�ل  وال��رو���ش��ي��ة ع��ل��ى 
العلمية  ق���وت���ه���م����  ع����ن  ل��ل��ت��ع��ب��ري 
وال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة وال�����ش��ن���ع��ي��ة. ففي 
�شد  املعركة  ك�نت  ومو�شكو،  بكني 
�شراًع�  �شيء  كل  وقبل  اأوًل  الوب�ء 
ال�شلطوية  الأنظمة  تفوق  لت�أكيد 
تخلل  ال�����واق�����ع،  يف  ال����غ����رب.  ع���ل���ى 
�شراع  و2021   2020 ع����م���ي 
ع�م  من  الأول  الربع  يف  العم�لقة. 
2020، ك�نت املواجهة بني ال�شني 
)ت�يوان،  الإق��ل��ي��م��ي��ني  وخ�شومه� 
كوري�، الي�ب�ن( والع�مليني )الحت�د 
ال��ولي���ت املتحدة( حول  الأوروب���ي، 
عدد الإ�ش�ب�ت والوفي�ت. يف من�ف�شة 
ال�شني  جمهورية  اأغرقت  مروعة، 
ال�����ش��ع��ب��ي��ة ال�����راأي ال���ع����م ال��ع���مل��ي يف 
اإح�ش�ءاته�  م�ش�بقة �شجات -بدت 
فيه�.  م�شكوك  الأح���ي����ن  بع�س  يف 
ويف دوامة كمية منوذجية لاأنظمة 
ال�شلطوية، يتم تقييم جودة النظ�م 
امل�ش�بني  ع��دد  حيث  من  ال�شي��شي 

واملوتى. 
ورو�شي�  ال�شني  اأطلقت  الث��ن���ء،  يف 
التي  الكّم�مة”  “دبلوم��شية   � اأي�شً
الولي�ت  نفوذ  مواجهة  اإىل  تهدف 
امل���ت���ح���دة والحت���������د الأوروب�����������ي يف 
اأرا�شيهم�:  وعلى  نفوذهم�  من�طق 
ال�����ش��رق الأو����ش���ط واإي��ط���ل��ي���، اإل���خ. 

ال�شني يف  ت�ش�رك  البحت،  ال�شحي 
التع�يف  اأج��ل  من  الدولية  املن�ف�شة 
اأرق�م  اأعلنت عن  القت�ش�دي، حيث 
من��و ف���وق امل��ت��و���ش��ط ل��ع���م 2021، 
وذلك بف�شل ال�شيطرة املبكرة على 
اقت�ش�دي  ت��ع���ف  وت�شجيل  ال��وب���ء، 

�شبق ان بداأ ع�م 2020.
ان  يجب  ورو�شي�،  لل�شني  ب�لن�شبة 
ن���زع الط�بع  ال���وب����ء ح��رك��ة  ي�����ش��ّرع 
ال��غ��رب��ي ع��ن ال��ع���مل. ول��ي�����س مهم� 
قرب،  ع��ن  الأ���ش��ي���ء  اإىل  نظرن�  اإذا 
ف���ا ال�����ش��ني )ح���ي���ث ال����وب�����ء حتت 
)ب�ختي�ره�،  رو�شي�  ول  ال�شيطرة( 
�شك�نه�  بتطعيم  تقوم  الوب�ء(  رغم 

اإىل حد كبري.

اال�ستقاللية ال�سحية 
املتعرثة لالحتاد االأوروبي

بذلك  ال��ق��ي���م  اإىل  ا���ش��ط��ررت  »اإذا 

تق��س  اأن  ي��ف��رت���س  اأخ������رى،  م����رة 
ج��������ودة ال����ن����ظ�����م ال�������ش���ي��������ش���ي من 
والعب�ءات  ال��ك��م���م���ت  اإن��ت���ج  خ��ال 
واأ�شّرة  التنف�س  واأجهزة  والقف�زات 
الأنظمة  هيبة  وك�نت  امل�شت�شفي�ت. 
ال�شي��شية مو�شع تقدير من خال 

قدرته� على نقله� حول الع�مل.
2020، ك�نت املن�ف�شة حول �شرعة 
 ،V �شبوتنيك  م��ع  اللق�ح:  تطوير 
اأطلقت رو�شي� �شب�ًق� على ال�شرعة. 
ب�شينوف�ك  ال�������ش���ني  ن���ف�����ش��ت  ث����م 
و���ش��ي��ن��وف���رم. وال����ي����وم، م���ن خال 
الع�مل،  اأن��ح���ء  جميع  يف  التطعيم 
جن��ح��ت رو���ش��ي��� وال�����ش��ني يف حتدي 
ب���ل��ث��اث��ي��ة، �شن�ع  ل��ت��ف��وزا  ال���غ���رب 
العلميني،  الع�ملية، والرواد  ال�شحة 

ومقدمي امل�ش�عدات الإن�ش�نية.
الأورا�شيت�ن  ال��ق��وت���ن  ق���م��ت  ل��ق��د 
كل  ن��ف��وذ  م��ن���ط��ق  داخ����ل  ب�لتلقيح 

م���ن���ه���م����: يف اآ����ش���ي���� ال���و����ش���ط���ى، يف 
اجلزائر،  ويف  ال��ه��ن��د  يف  ال��ب��ل��ق���ن، 
اكت�شبت�  لكنهم�  رو���ش��ي���.  ل�����ش���ل��ح 
ن����ف����وًذا ح��ي��ث وج����د الغرب   ���� اأي�������شً
اأمريك�  ال��ل��ق���ح���ت:  لن�شر  �شعوبة 
الاتينية لرو�شي�، وال�شرق الأو�شط 
لل�شني. ولئن ق�م الحت�د الأوروبي 
25 مليون جرعة  بت�شدير حوايل 
ال�شينيني  ف�������إن  الحت���������د،  خ�������رج 
والرو�س يعلنون عن اأرق�م ل ميكن 
التحقق منه�. وجت��در الإ���ش���رة اإىل 
اأنه يف هذه املرحلة، �شهدت اللق�ح�ت 
ف�يزر  )اأ����ش���رتازي���ن���ي���ك����،  ال��غ��رب��ي��ة 
اأو�شع  توزيًع�  موديرن�(  -بيوانتك، 
)يف عدد من البلدان املعنية(. لكن 
الرو�س وال�شينيني �شجلوا نق�ًط� يف 
حول  ب�لدع�ية  الت�ش�لية،  املعركة 
�شينوف�رم،  )�شبوتنيك،  لق�ح�تهم 
الف�ش�ء  ن��ط���ق  ���ش��ي��ن��وف���ك(. خ����رج 

لكن  اجل���غ���را����ش���رتات���ي���ج���ي.  دوره 
الأزم�����ة مب��ث���ب��ة موؤ�شر،  ت��ك��ون  ق��د 
ب�لن�شبة  وكذلك  لفرن�ش�  ب�لن�شبة 
�شي��شة  ت�شتند  اأن  يجب  لأوروب������: 
اأف�شل  ف��ه��م  اإىل  ال�����ش��ح��ي  الأم�����ن 
اإنت�جية  وق��درات  القيمة،  ل�شا�شل 
اأكرث  بحثية  و�شي��شة  جزئًي�،  ذاتية 
ات�ش�ًق�  اأك���رث  و���ش��ي������ش���ت  تف�علية، 
 � اأي�شً ُتبنى  اأوروب���  ان  وا�شتب�قية... 
م��ن خ���ال الأزم������ت وال���وب����ء لي�س 

ا�شتثن�ًء.

عامل ما بعد:
 بدون الغرب؟

اإذا ك�ن ع�مل م� بعد ق�ئم الن، فهو 
املتف�ئل  ال��ع���مل  ب���ل�����ش��رورة  ل��ي�����س 
ال��ذي ك�ن قبل ع���م، ول ب�ل�شرورة 
اأ�شواأ”.  ولكن يف �شورة  نف�شه  “هو 
ال�شتعداد  ل��ع��دم  ال��ت���أ���ش��ف  مي��ك��ن 
مل��واج��ه��ة ه���ذه الأزم������ة، ال��ت��ي رمب� 
���ش��ت��ب��ق��ى ال���در����س ال��رئ��ي�����ش��ي لهذه 
الت�ريخية، لكن من اخلط�أ  الفرتة 
مف�ج�أة  ك������ن  ال����وب�����ء  اإن  ال����ق����ول 
نيكول�س  ن�شيم  اأن  لدرجة  مطلقة 
التحدث يف  ق���دراً على  ك���ن  ط�لب، 
ال�شوداء”  “البجع�ت  ع��ن  تع�ر�س 
عن  م�شهوراً  بحث�  له�  كر�س  التي 
�شيء  مبعنى  البي�ش�ء”،  “البجعة 
�شيحدث يف نه�ية املط�ف، مع قدر 
كبري م��ن ال��ي��ق��ني... اأك���رث م��ن ذي 
ق���ب���ل، ي��ج��ب ب����ذل ج��ه��د م���ن حيث 

التفكري امل�شتقبلي.
 2021 ع���م  نحتفل  بينم�  ل��ذل��ك، 
لأول   170 ال���  ال�شنوية  ب�لذكرى 
ب�ري�س(،  )يف  دويل  �شحي  م��وؤمت��ر 
املتعدد  ال��ع��م��ل  ب���ن����ء  اإع�������دة  ي��ج��ب 
ال�شحي،  امل����ج�����ل  يف  الأط�����������راف 
املتحدة  ال��ولي���ت  ك�نت  اإذا  خ��شة 
واأوروب� تريدان جتنب ترك احتك�ر 
لل�شني  اإفريقي�  يف  التطعيم  عمل 
ب�شكل  يعمل  الإط���ر  فهذا  ورو�شي�. 
القط�ع�ت  م��ن  قليل  ع��دد  يف  جيد 
واملن�طق اجلغرافية، لكنه ل يرقى 
ع�ملّية.  ب�شّحة  الوعد  م�شتوى  اإىل 
تن�ف�شية،  اأك���رث  ع���ملً���  كوفيد  ي��ربز 
دوره�  العظمى  القوى  توؤكد  حيث 

لرتى ظهور ع�مل م� بعد الغرب.
اأخ�����رًيا، ت��ت��ك��ون ه���ذه امل��ن���ف�����ش��ة من 
 � اأي�شً تنظيمه�  يتم  ولكن  مواقف، 
تكنولوجية  ت���ط���ورات  خ����ال  م���ن 
رئ��ي�����ش��ي��ة. ف���ب����لرت���ك����ز ع���ل���ى علم 
ا�شتخدام  ح���لت  ظهرت  البي�ن�ت، 
ال�شطن�عي،  ل���ل���ذك����ء  ج����دي����دة 
للك�شف  وك��ذل��ك  الأوب��ئ��ة  لكت�ش�ف 
عن الفراد )التعرف على ال�شوت(، 
التو�شل  ويعّد  ال�شك�ن.  ملراقبة  اأو 
اىل ل��ق���ح���ت م��ن اجل��ي��ل ال��ت���يل يف 
كبرًيا  اإجن����ًزا  قليلة  اأ�شهر  غ�شون 
يف ال���ع���ل���م، ح��ي��ث ي�����ش��ت��غ��رق الأم����ر 
واختب�ر  ل��ت�����ش��م��ي��م  ����ش���ن���وات  ع����دة 
ل��ق���ح واع���ت���م����ده. ل��ذل��ك ان����ه جزء 
ال��ذي ظهر مع هذه  الغد  من طب 
الأزم��ة. ويبقى اأن نرى كيف �شيتم 
ب�شكل  التطورات  هذه  توزيع  اإع���دة 
اأو وفًق� ملنطق  من�شف بني البلدان 
ا�شتبع�د  ميكنن�  اأن��ه  ُيخ�شى  القوة؛ 

األ ت�شود الث�نية.
ترجمة خرية ال�شيب�ين

الدرا�سات  معهد  يف  حما�سر  ا�ستاذ   *
�سابق  واأ�ستاذ  باري�س,  يف  ال�سيا�سية 

للعلوم ال�سيا�سية يف جامعة مو�سكو.
لـــ مــركــز البحوث  الــعــام  **االأمــــني 
وا�ستاذ  ال�سيا�سية,  العلوم  معهد  يف 
ال�سيا�سية  العلوم  معهد  يف  حما�سر 
املركز  يف  م�سارك  باحث  باري�س,  يف 
العليا  لــلــمــدر�ــســة  اجلــغــرا�ــســيــا�ــســي 

للتجارة. 

ا�ستحوذت الطموحات ال�سينية والرو�سية على ال�سحة كمجال للتعبري عن قوتهما العلمية وال�سناعية 
رو�شي� وال�شني دبلوم��شية اللق�حالغرب يخفق على كل امل�شتوي�ت

اللق�ح ال�شيني يغزو افريقي�اللق�ح الرو�شي ينت�شر حتى يف اوروب�

 يف عامل الغد, ل يزال الحتاد الأوروبي ي�شعى اإىل ا�شتقالليته ومكانته ال�شحية, ف�شاًل عن دوره اجلغرا�شرتاتيجي
بعد عام من الوباء, تلقى نظام االأمم املتحدة �سربة يف م�سداقيته ومن غري املرجح اأن ي�سعفه �سباق التطعيم

ف�شل العمل املتعدد الطراف
 يف مواجهة الوب�ء
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عربي ودويل

ال�شني ترد على العقوبات الأمريكية والكندية باأخرى 
يرفعون ال�شوت حول حقوق الإن�ش�ن واحلري�ت الأ�ش��شية واإ�شك�تهم ت�ش�هم 
فقط يف زي�دة التدقيق الدويل يف الإب�دة اجلم�عية واجلرائم �شد الإن�ش�نية 

املرتكبة يف �شينجي�نغ«.
الإجراءات  ه��ذه  مواجهة  يف  برمل�نييه�  مع  “مت�ش�منة  كندا  ان  ت��رودو  واأك��د 
غري املقبولة و�شتوا�شل الدف�ع عن حقوق الإن�ش�ن حول الع�مل مع �شرك�ئن� 
نوحد  اأن  “علين�  غ���رن��و  م���رك  الكندي  اخل�رجية  وزي��ر  وق���ل  الدوليني”. 
اأن  الدميوقراطية  الن�ش�ن واحلقوق  ينتهكون حقوق  الذين  �شفوفن� لنذكر 

الع�مل ب�ملر�ش�د لهم” معتربا العقوب�ت ال�شينية “غري مقبولة«.
وق�ل الن�ئب الكندي املح�فظ م�يكل ت�شونغ امل�شتهدف ب�لعقوب�ت اإن التدبري 
ال�شيني “و�ش�م على �شدري” م�شيف� “من واجبن� حم��شبة ال�شني لقمعه� 

يف هونغ كونع جم�زر الب�دة يف حق الأويغور«.
ويف وقت �ش�بق �شبه غ�رنو ال�شني ب�”املتنمرين الذين لن يتغرّيوا م� مل توّجه 

•• بكني-اأ ف ب

اأعلنت ال�شني فر�س عقوب�ت على الولي�ت املتحدة وكندا ردا على تلك التي 
م�  امل�شلمة،  الأوي��غ��ور  لأقلية  بكني  مع�ملة  اإط����ر  يف  البلدان  ه��ذان  فر�شه� 

�شيوؤدي بح�شب وا�شنطن اإىل ت�شليط النتب�ه اأكرث على هذا امللف.
غ�يل  هم�  الدولية،  الدينية  للحري�ت  الأمريكية  اللجنة  يف  ع�شوان  ومنع 
واللجنة  ت�شونغ  م�يكل  الكندي  الن�ئب  اإىل  اإ�ش�فة  بريكنز،  وتوين  م�نت�شني 
وم�ك�و  الرئي�شي  ال�شني  بر  دخ��ول  من  الإن�ش�ن  حلقوق  الكندية  الربمل�نية 

وهونغ كونغ على م� اأعلنت وزارة اخل�رجة ال�شينية.
ت�شّكل  العقوب�ت  اإن  ال�شيني بقوله  القرار  الكندي على  ال��وزراء  رئي�س  وعلق 

“اعتداء على ال�شف�فية وحرية التعبري«.
“�شنوا�شل الدف�ع عن حقوق الإن�ش�ن حول الع�مل مع �شرك�ئن�  وت�بع ترودو 
الدوليني«. وندد وزير اخل�رجية الأمريكي انتوين بلينكن ب�لعقوب�ت “التي ل 
اأ�ش��س له�” موؤكدا اأنه� لن توؤدي اإل ملزيد من التدقيق يف “الإب�دة اجلم�عية” 
يف �شينجي�نغ. وق�ل بلينكن يف بي�ن اإن “حم�ولت بكني تخويف هوؤلء الذين 

الولي�ت  ال�شبت  ال�شينية  اخل�رجية  واتهمت  الو�شوح«.  ب�لغة  ر�ش�ئل  لهم 
املتحدة وكندا بفر�س عقوب�ت “بن�ء على �ش�ئع�ت ومعلوم�ت م�شللة«.

واأ�ش�فت اأن الكي�ن وال�شخ�شي�ت التي ت�شمله� العقوب�ت التي �ش�رت ممنوعة 
“يجب  اأو موؤ�ش�ش�ت �شينّية،  ب�أن�شطة جت�رية مع مواطنني  القي�م  اأي�ش� من 
عن  والتوقف  ب�شينجي�نغ،  املتعلقة  الق�ش�ي�  يف  ال�شي��شي  التاعب  توقف  اأن 
التدخل يف ال�شوؤون الداخلية لل�شني ب�أي �شكل من الأ�شك�ل”. وهددت الوزارة 

من اأنه “خاف ذلك، �شوف يحرقون اأ�ش�بعهم«.
املتحدة  والولي�ت  الأوروب��ي وبريط�ني� وكندا  الأ�شبوع، فر�س الحت�د  وهذا 
�شينجي�نغ،  يف  والقت�ش�ديني  ال�شي��شيني  امل�شوؤولني  من  ع��دد  على  عقوب�ت 
الإن�ش�ن،  انته�ك�ت حلقوق  تق�رير عن ح�شول  على خلفية  من�ّشق  يف حت��ّرك 
�شخ�شي�ت  على  ع��ق��وب���ت  فر�شت  ال��ت��ي  بكني  م��ن  انتق�مي�  ردا  ا�شتدعى  م��� 
وبريط�ني�  ك��ن��دا  م��ع  نت�ش�من  “نحن  بلينكن  وق����ل  وب��ري��ط���ن��ي��ة.  اأوروب���ي���ة 

والحت�د الأوروبي وال�شرك�ء واحللف�ء الآخرين يف جميع اأنح�ء الع�مل وندعو 
جمهورية ال�شني ال�شعبية اىل و�شع حد لانته�ك�ت والإ�ش�ءات يف حق اأقلية 
واإطاق  �شينجي�نغ  الأخ��رى يف  والدينية  العرقية  الأقلي�ت  واأف��راد  الأويغور 

�شراح املعتقلني ب�شكل تع�شفي«.
وت�شر بكني على اأن الأو�ش�ع يف �شينيج�نغ “�ش�أن داخلي”، وهي اأعلنت اجلمعة 
فر�س عقوب�ت على ت�شعة بريط�نيني واأربعة كي�ن�ت اّتهمتهم بن�شر الأك�ذيب 

والأ�ش�ليل” حول املع�ملة التي يلق�ه� اأبن�ء اأقلية الأويغور.
وُيحتجز مليون على الأقل من اأبن�ء اأقلية الأويغور وج�لي�ت م�شلمة بغ�لبيته� 
وفق  ال�شني،  غ��رب  �شم�ل  يف  ال��واق��ع  �شينجي�نغ  اإقليم  يف  مع�شكرات  داخ���ل 
منظم�ت حقوقية تتهم اأي�ش� بكني بتعقيم ن�ش�ء ق�شرا وفر�س العمل الق�شري. 
وتنفي ال�شني ب�شدة هذا الأمر وتقول اإن هذه املع�شكرات هي “مراكز تدريب 
اإبع�د ال�شّك�ن عن التطرف الديني والنزع�ت النف�ش�لية  مهني” تهدف اىل 
بعد ارتك�ب اأفراد من الأويغور العديد من العتداءات الدامية �شّد مدنيني.

و�شبق اأن فر�شت بكني عقوب�ت على نحو 30 م�شوؤول �ش�بق� يف اإدارة دون�لد 
ترامب بينهم وزير اخل�رجية م�يك بومبيو.

�شحف عربية: احلوثي يرف�س املبادرة ال�شعودية باإمالءات اإيران ••عوا�سم-وكاالت

عربت ميلي�شي� احلوثي الإيرانية 
ال�شام  مل������ب�������درة  رف�������ش���ه����  ع�����ن 
اليوم  ال��ي��م��ن م��ن��ذ  ال�����ش��ع��ودي��ة يف 
رف�س  و���ش��ك��ل  لإط���اق���ه����،  الأول 
رغم  للعملية  امل�شتمر  امليلي�شي� 
ال��و���ش���ط���ت ال��دول��ي��ة دل��ي��ًا على 
اأم��د احل��رب والزج  �شعيه� لإط�لة 
�شعي�ً  اخل�����راب،  اأت����ون  ب���ل��ي��م��ن يف 
لتطبيق اإماءات اإيران ال�شي��شية 

دون اكرتاث مب� نتج وينتج عنه�.
اأم�س  ووفق �شحف عربية �ش�درة 
الأح��������د، ف�������إن احل����ر�����س ال���ث���وري 
ال�شام  مب�درة  يع�ر�س  الإي���راين 
ويرف�س  ال��ي��م��ن،  يف  ال�����ش��ع��ودي��ة 
ت��ع���م��ل ال��رئ��ي�����س ح�����ش��ن روح����ين 
اإيج�بي�ً معه، مم� اأثر على موقف 

طهران الر�شمي من املب�درة.

�سبب الرف�س احلوثي
يت�ش�ءل الك�تب ال�شح�يف عبداهلل 
ب�شحيفة  ل���ه  م���ق����ل  يف  ال��ع��ت��ب��ي 
ال�شبب  ع��ن  الأو�شط”،  “ال�شرق 
ميلي�شي� احلوثي عن  ال��ذي مينع 
يف  ���ش��اٍم  م��ب���درة  لأي  ال�شتج�بة 

اليمن؟
مهٌم  ���ش��وؤال  ه��ذا  العتيبي،  ويقول 
يف  ال��دائ��ر  ال�شراع  طبيعة  يك�شف 
اليمن للع�مل، وي�شع النق�ط على 
ال�شوء  ت�شلط  م���  احل���روف، وه��و 
كم�  ال�شعودية،  املب�درة  هذه  عليه 
تطرحه  اأن  ي��ج��ب  م����  اأن����ه مي��ث��ل 
الدول الغربية واأمريك� واملوؤ�ش�ش�ت 
ال��دول��ي��ة ك������لأمم امل��ت��ح��دة، بدًل 
وغري  املنطقي  غ��ري  التهجم  م��ن 

الواقعي على الأو�ش�ع يف اليمن.
ويجيب على �شوؤاله ق�ئًا، “ميتنع 
اأنه  احلوثي لأ�شب�ب كثرية، منه�، 
ل ميثل ال�شعب اليمني ول الدولة 
اليمنية، بل ميثل النظ�م الإيراين، 
والنظ�م الإيراين غري معني بت�ت�ً 
على  هو  بل  و�شعب�ً،  دول��ة  ب�ليمن 
ا�شتعداٍد ت�ٍم لإحراق اليمن و�شعبه 

يف �شبيل م�ش�حله«.
العتيبي،  ال�������ش���ح����يف  وي�������ش���ي���ف 

ميثل  احل�������وث�������ي  اأنَّ  وم�����ن�����ه������ 
م�شلحة،  اآي��دي��ول��وج��ي��ة  ميلي�شي� 
حت�شن  ل  عمي�ء  والآي��دي��ول��وج��ي��� 
ال�شي��شة، وهي ترى يف ط�عة الويل 
ف�حلوثية  ع��م��ي���ء،  ط���ع��ة  الفقيه 
عرب  ال����ت�����ري����خ����ي  ت����ط����وره�����  يف 
املذهب  حت��وي��ل  ا�شتط�عت  ع��ق��وٍد 
املدر�شة  ع���رب  ال���ك���رمي  ال����زي����دي 
اأي  اخل��م��ي��ن��ي��ة،  اإىل  اجل�����رودي����ة، 
الإ�شام ال�شي��شي ال�شيعي. ومنه� 
ال��ن��ه��م امل�����ش��ت��م��ر جل��م��ع الأم������وال 
والتق�ط  ���ش��ب��ي��ٍل،  ب������أي  ال��ي��م��ن��ي��ة 
كب�راً  اليمنيني  اأف��واه  من  اللقمة 
وازٍع  دون  م���ن  واأط����ف�����ًل  ون�����ش���ء 
رادٍع من خلٍق، ومنه�  اأو  دي��ٍن  من 
الإ�شرار على ا�شتهداف ال�شعودية 
الب�لي�شتية  ب�ل�شواريخ  ع�شكري�ً 

وامل�شريات.

ميلي�سيا تع�سق احلروب
ال�شعودية،  “عك�ظ”  �شحيفة  يف 
اأب��و ط�لب يف  الك�تب حمود  يقول 
اأن  م��ق���ل ل��ه: ك���ن اح��ت��م���ًل وارداً 
ترف�س ميلي�شي� احلوثيني املب�درة 
ت��ه��ي��ئ فر�شة  ال�����ش��ع��ودي��ة؛ لأن���ه���� 
لل�شام يف اليمن، وهذا ل ين�شجم 
واأهدافه�. هي لي�شت  مع تكوينه� 
ح��زب���ً ���ش��ي������ش��ي���ً اخ��ت��ل��ف م��ع بقية 
من  الوطنية  ال�شي��شية  املكون�ت 
اأج����ل م�����ش��ل��ح��ة ع��ل��ي���، واإمن������ ورم 
�شرط�ين نبت يف اجل�شد ال�شي��شي 
ا�شتئ�ش�له  ي���ت���م  ومل  ال���ي���م���ن���ي 
�شرطن  ح��ت��ى  ف��شت�شرى  م��ب��ك��راً 
ميلي�شي�  جم��رد  ه��ي  ك��ل��ه.  اليمن 
ظل  يف  اإل  ال�شتمرار  ت�شتطيع  ل 
وح�لة  واحل���������روب،  ال�������ش���راع����ت 
وتزيحه�  وج���وده����  ت��ه��دد  ال�����ش��ل��م 
من امل�شهد، والأ�شواأ اأنه� ل متلك 
اأ�شبحت ت�بعة  اأن  بعد  ذاتي�ً  قراراً 

لدولة اأجنبية حتركه� كم� ت�ش�ء.
بكل  اململكة  ط���ل��ب،  اأب���و  وي�شيف 
وهي  احلقيقة  ه��ذه  تعرف  ت�أكيد 

الثوري ت�شيطر فعلي�ً على القرار 
اأن  تتج�هل  ال��ي��م��ن،  يف  الإي�����راين 
امل���ب����درة الإي���ران���ي���ة ك���ن��ت حتظى 
بدعم املر�شد الأعلى علي خ�منئي، 
ب�ب  م��ن  مع�ر�شته�  ع��ل��ى  وت�����ش��ر 

من�كفة احلكومة فقط.
اجل�نبني  ب����ني  اخل������اف  وظ���ه���ر 
الأعلى  للمجل�س  اجتم�ع  اأول  يف 
ل���اأم���ن ال��ق��وم��ي الإي�������راين بعد 
الإي������راين اجلديد،  ال���ع����م  ب���داي���ة 
وعندم� ُطِرحت املب�درة ال�شعودية 
ممثلو  اع����ت����رب  ال����ط�����ول����ة،  ع���ل���ى 
املوقف  اأن  امل��ج��ل�����س،  يف  احل���ر����س 
احلوثي،  مل��ي��ل��ي�����ش��ي���  ال��ت��ف���و���ش��ي 
�شي�شبح  ط���ه���ران،  م��ع  امل��ت��ح���ل��ف��ة 
ال�شيطرة  م��ن  متكنت  اإذا  اأق����وى 
ع���ل���ى م���دي���ن���ة م��������أرب اآخ������ر جيب 
ال�شرعية  ال��ي��م��ن��ي��ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
معلوم�تهم  واأن  ال�������ش���م����ل،  يف 
ال�شتخب�رية وامليدانية، تدل على 
اأن جبهة القوى اليمنية املن�ه�شة 
خاف�ت  ح�لي�ً  تواجه  للحوثيني 
ل�شتغاله�  ال�شعي  يجب  كبرية، 

قبل الدخول يف اأي مف�و�ش�ت.
التب�ين على موقف  وانعك�س هذا 
ط����ه����ران ال���ر����ش���م���ي م����ن امل����ب�����درة 
وزارة  اأع���ل���ن���ت  ف��ق��د  ال�������ش���ع���ودي���ة، 
اخل�رجية الإيرانية اأنه� تدعم اأي 
خطة �شام يف اليمن، بينم� و�شف 
ال�شفري الإيراين يف �شنع�ء، ح�شن 
“احلر�س”،  على  املح�شوب  اإيرلو، 
ب�”م�شروع  ال�����ش��ع��ودي��ة  اخل���ط���وة 
حرب دائمة، وا�شتمرار الحتال، 

ل اإنه�ء للحرب«.

ر�سالة للمجتمع الدويل
عمر  ال�شح�يف  ي��ق��ول  جهته،  م��ن 
علي البدوي يف مق�ل له ب�شحيفة 
“العرب” اللندنية، جمدداً، ي�شع 
التح�لف العربي الأزمة اليمنية يف 
اختب�ر جديد لوجهة نظر املجتمع 
ل�شردية  اأذعن  الذي ط�مل�  الدويل 

قد  ل��ذا  الأخ���رية؛  مب�درته�  تقدم 
يت�ش�ءل البع�س: وم� الف�ئدة من 
اأن  م�شبق�ً  متوقع  م��ب���درة  تقدمي 
اجلواب  �شريف�شونه�؟  احلوثيني 
اأ�شبح  اليمني  امللف  اإن  ب�خت�ش�ر: 
كثري  تكتنفه  ودول��ي���ً  اأمم��ي���ً  ملف�ً 
ب�شبب  امل��ت��ع��م��دة  امل��غ���ل��ط���ت  م���ن 
لإع�دة احلكومة  التح�لف  ت�شكيل 
ال�������ش���رع���ي���ة وا�����ش����ت����ع�����دة ال����دول����ة 
ولأن  اليمن،  يف  ال�شام  واإح���ال 
امل��م��ل��ك��ة ت���وؤك���د م��ن��ذ ب����دء الأزم�����ة 
اأول  كخي�ر  ال�شي��شي  احل��ل  على 
واأ���ش������ش��ي، وم��ه��دت ل��ذل��ك ب�أكرث 
من مب�درة، وم� الأخرية اإل ت�أكيد 
على مت�شكه� بهذا اخلي�ر. واأي�ش�ً 
اليمن  احل���وث���ي���ون  اأو�����ش����ل  ف��ق��د 
املع�ن�ة  م��ن  الأ���ش��ف��ل  ال����درك  اإىل 
على  حتر�س  واململكة  الإن�ش�نية، 

الر�شمي  طهران  موقف  على  اأث��ر 
من املب�درة. واأو�شحت اجلريدة يف 
ت�شريح�ت نقل عن م�شدر رف�س 
احلكومة  اأن  ا���ش��م��ه،  ع��ن  الك�شف 
بداية  م��ن��ذ  اأع���ل���ن���ت،  الإي����ران����ي����ة 
الأزمة  حلل  مب�درًة  اليمن،  حرب 
اإطاق  بنود هي: وقف  اأربعة  من 
امل�ش�عدات  ب���ب  وف��ت��ح  اأوًل،  ال��ن���ر 
الإن�ش�نية ث�ني�ً، ثم ت�شكيل ط�ولة 
الكل  ليتفق  مينية،  مينية-  ح��وار 
حكومة  ت�شكيل  ع��ل��ى  ال��ن��ه���ي��ة  يف 

ائتاف وطنية مينية.
امل�����ب������درة  ب����ن����ود  اأن  اإىل  ول����ف����ت 
بعيد،  ح��د  اإىل  ت�شبه،  ال�شعودية 
اخل�رجية  وزي��ر  رفعه�  التي  تلك 
الإي���������راين حم���م���د ج������واد ل����اأمم 
م�شيف�ً   ،2015 يف  امل���ت���ح���دة 
احلر�س  يف  اجت�����ه�����ت  ه���ن����ك  اأن 

اأجل  املع�ن�ة من  ه��ذه  تف�قم  ع��دم 
ب���ت���ك���رار طرح  ال�����ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي 
ال��ف��ر���س لإن��ه���ء احل���رب واإح���ال 
ال�شام.   ويقول اأي�ش�ً، اإن اململكة 
مبب�درته� الأخرية و�شعت املجتمع 
الدويل اأم�م م�شوؤوليته يف التع�مل 
مع هذه امليلي�شي�، وعندم� ترد على 
املب�درة ال�شعودية الأخرية ب�إر�ش�ل 
ل�شتهداف  امل��ف��خ��خ��ة  امل�������ش���ريات 
م������راف������ق ح����ي����وي����ة ك����جل����م���ع����ت 
وم�������ش���ف����ة ب������رتول وغ����ريه����� من 
الأه������داف امل��دن��ي��ة، ف���إن��ه��� بذلك 
للمجتمع  وحتديه�  مترده�  تعلن 
ك���ن ينتظر فرجة  ال���ذي  ال���دويل 
م�����ش��روع��ه��� هو  اأن  وت��ث��ب��ت  اأم�����ل، 
الراعي  مل�شلحة  ال��ي��م��ن  ت��دم��ري 
الهيمنة  ي���ري���د  ال�����ذي  الإي�������راين 
الفو�شى  ب��وؤر  اإىل  واإ�ش�فته  عليه 

اأم�كن  يف  �شنعه�  التي  والإره����ب 
اأخ��������رى، واأن����ه����� ل����ن ت���ت���وق���ف عن 
ا���ش��ت��ه��داف امل��م��ل��ك��ة؛ لأن��ه��� جمرد 

ذراع تنفيذية لتوجيه�ت طهران.

�سراع احلر�س وروحاين
اإن  الكويتية،  “اجلريدة”  ق���ل��ت 
املب�درة  ت���وؤي���د  روح������ين  ح��ك��وم��ة 
ال�شعودية التي ت�شمل وقف اإطاق 
املتحدة،  الأمم  اإ�شراف  الن�ر حتت 
اخل���ط���وط اجلوية  ف��ت��ح  واإع��������دة 
وا�شتكم�ل  ج���زئ���ي����ً،  وال���ب���ح���ري���ة 
وتعتربه�  ال�����ش��ي������ش��ي��ة،  ال��ع��م��ل��ي��ة 
اإحال  ن��ح��و  ج��دي��ة  اأوىل  خ��ط��وة 
ب�ليمن،  احل����رب  ووق����ف  ال�����ش��ام 
يع�ر�س  الثوري”  “احلر�س  لكن 
ويرف�س  ال�شعودي،  التحرك  هذا 
م��ع��ه، مم�  اإي��ج���ب��ي���ً  اإي����ران  تع�مل 

وزر  حتميل  على  ت�شجع  مغلوطة 
ل��ل��ج��ه��ود التي  ال��ي��م��ن  امل����أ����ش����ة يف 
لدعم  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح���ل��ف  يبذله� 
ميلي�شي�ت  وت���ربئ���ة  ال�����ش��رع��ي��ة، 
احلوثي من م�شوؤولية الإمع�ن يف 
وم�ش�ق  تك�ليف  اليمنيني  تكبيد 
بهوية  م�شتبد،  انقابي  م�شروع 

م�شرتجعة من خ�رج الزمن.
وي���������ش����ي����ف ال��������ب��������دوي، ط���رح���ت 
ال�شعودية، وهي ق�ئد التح�لف يف 
اليمن، “فر�شة” كم� درجت على 
الت�أييد  خط�ب�ت  اأغلب  ت�شميته� 
والأجنبية،  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  م��ن 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ����ش���ام ���ش���م��ل وع������دل، 
وت�شجيع مب�درات احلوار الوطني 
اليمن  مكون�ت  فيه  تنتظم  ال��ذي 
للخروج ب�لباد من نفقه� املظلم 
اإعم�ر  م�������ش���روع  يف  والن�����خ�����راط 
�شيطرة  م���ن  م��ت��ح��رر  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
تلوين�ت  ل��ك��ل  وح������ش��ن  ال��ق��ب��ي��ل��ة 
الباد. ويقول، من الوهلة الأوىل، 
لهذه  الن�شي�ع  احلوثيون  رَف�س 
اليمن  ذاك��رة  وبن�ء على  ال��دع��وة. 
التي حتتفظ ب�لكثري من تف��شيل 
ب�لفر�س  اجل��م���ع��ة  ه��ذه  تفريط 
للخا�س من امل�أزق، ف�لأقرب اأنه� 
لن ت�شتجيب لأي دعوة تقل�س من 
حلمه� اجلنوين لل�شيطرة وابتاع 
اإذا  الباد. ولن تتن�زل قيد اأمنلة 
ك����ن م�����ش��م��ون ال���دع���وات ينطوي 
لا�شتئث�ر  ط��م��وح��ه���  ك��ب��ح  ع��ل��ى 
انفراده�  وي���زاح���م  ال��ب��اد  بحكم 
والقب�س  ال��ي��م��ن  ���ش��وؤون  بت�شيري 

على م�شري اأهله.
من  الآن  ي���راد  م���  اأن  اإىل  وي�شري 
املب�درة ال�شعودية هو و�شع املجتمع 
ال��دويل اأم���م حقيقة الأزم���ة، واأن 
م� يث�ر من غب�ر مع�رك هو نتيجة 
تعنت احلوثي ورف�س كل الدعوات 
لتحقيق �شراكة تت�شع لكل مكون�ت 
اليمنية  الأزمة  ف��شتمرار  الباد. 
هو نتيجة طبيعية ملك�برة احلوثي 
واإ�شراره على التفريط بروح اآخر 
جم��ن��د مي��ن��ي م��غ��ل��وب ع��ل��ى اأم���ره 
مت��ن��ط��ق مب�������ش���روع ان���ق���اب���ي مل 

ي�شمن له �شوى ال�شق�ء.

 حماكمة ال�شرطي املتهم بقتل فلويد تدخل مرحلة املرافعات 
•• مينيابولي�س-اأ ف ب

ت��ب��داأ امل��راف��ع���ت ال��ي��وم الث��ن��ني يف 
املتهم  الأبي�س  ال�شرطي  حم�كمة 
ب��ق��ت��ل الأم����ريك����ي الأ�����ش����ود ج���ورج 
ف��ل��وي��د ال����ذي اأث������ر م��ق��ت��ل��ه موجة 
للعن�شرية  من�ه�شة  كربى  تعبئة 
يف ال���ولي����ت امل��ت��ح��دة وع����دة دول 

اأخرى.
يف  ال�������������ش������رط������ي  اىل  وج��������ه��������ت 
ميني�بولي�س ديريك �شوفني )45 
ال��ق��ت��ل وال��ق��ت��ل غري  ع���م���( تهمت� 
العمد. ففي 25 اأي�ر/م�يو �شغط 
عنق  على  دق�ئق  ت�شع  مل��دة  بركبته 
جورج فلويد الذي ك�ن مثبت� على 

الأر�س م� اأدى اإىل اختن�قه.
اأفرج عنه بكف�لة، وميثل حرا منذ 
9 اآذار/م�ر�س يف مبنى ع�م يف هذه 
�شم�ل  يف  الواقعة  الكربى  املدينة 
امل��ت��ح��دة مت حتويله اىل  ال��ولي���ت 
م��ع�����ش��ك��ر حم�����ش��ن م���ن اأج����ل هذه 

املح�كمة.
خم�ش�شة  ال�شتم�ع  جل�ش�ت  ك�نت 
حتى الآن لختي�ر هيئة املحلفني، 
نظرا  ج�����دا  ح�����ش������ش��ة  م���ه���م���ة  يف 
حتظى  ال��ذي  الإعامي  لاهتم�م 

به هذه املح�كمة.
الت��شعة  ال�����ش���ع��ة  ع��ن��د  الث���ن���ني 
�شيمثل  غ(  ت   14،00( ���ش��ب���ح��� 
دي������ري������ك �����ش����وف����ني اأم�������������م ه����ذه 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ي ت��ع��ك�����س ت��ن��وع �شك�ن 
اأربعة  اأع�ش�ئه�  ميني�بولي�س وبني 
مه�جران،  منهم  اثن�ن  ال�شود  من 

ووخا�شي�ن.
اأ�ش�بيع،  اأو اأربعة  على مدى ثاثة 
الطرفني  حجج  اىل  �شي�شتمعون 

فوغلم�ن  لري  امل��ح���م��ي  بح�شب 
 1991 ع���م  ت���ب��ع حم�كمة  ال���ذي 
ع��ن ك��ث��ب. وق�����ل ل��وك���ل��ة فران�س 
نحن  احل��������ظ،  “حل�شن  ب����ر�����س 
الت�ريخ  يف  خم��ت��ل��ف��ة  م��رح��ل��ة  يف 
الأمريكي” ، م�شريا اإىل اأن ال�شعب 
اأ�شبح الآن اأكرث وعي� ملو�شوع عنف 

ال�شرطة.
التغيري،  اإىل  اآخ������ر  م���وؤ����ش���ر  ويف 
على  ميني�بولي�س  مدينة  واف��ق��ت 
كتعوي�س  دولر  مليون   27 دف��ع 
لع�ئلة جورج فلويد لإنه�ء �شكواه� 

املدنية.

اأن  ق���ب���ل  وخ���������رباء  ����ش���ه���ود  واىل 
وينتظر  م���داولت���ه���م.  ي���ب��������ش���روا 
ني�ش�ن/ ن��ه���ي��ة  احل��ك��م يف  ���ش��دور 

ابريل او مطلع اأي�ر/م�يو.
هيئة  يف  ال�12  الأع�������ش����ء  وع��ل��ى 
ق�����رار  اإىل  ال���ت���و����ش���ل  امل���ح���ل���ف���ني 
ب�لجم�ع واإل ف�ن املحكمة �شتعترب 
ب���ط��ل��ة ولغ���ي���ة. وم���ن ����ش����أن مثل 
ال�شرطي  اأو تربئة  ال�شين�ريو  هذا 
جديدة  ���ش��غ��ب  اأع����م�����ل  ي���ث���ري  اأن 
التي  غ���رار  ع��ل��ى  ميني�بولي�س  يف 

�شهدته� يف نه�ية اأي�ر-م�يو.
يف املق�بل ف�إن �شدور اإدانة �شيف�شر 
ع��ل��ى اأن�����ه ع���ام���ة ع��ل��ى ت��غ��ي��ري يف 
املتحدة  ال����ولي�����ت  يف  ال��ذه��ن��ي���ت 
القليل جدا  ال��ع��دد  ا���ش��ت��ف���د  ح��ي��ث 
اىل  اأحيلوا  الذين  ال�شرطيني  من 
ال��ق�����ش���ء، ع��م��وم��� م��ن راأف����ة هيئة 

املحلفني.
قبل 30 ع�م�، متت حم�كمة اأربعة 
اأجنلي�س  من عن��شر �شرطة لو�س 
الإفريقي  الأمريكي  �شرب  بتهمة 
اأح�������رارا  وخ����رج����وا  ك��ي��ن��غ  رودين 
ت�شجيل  وج��ود  رغ��م  املح�كمة  م��ن 
م�  ل��ه،  العنيفة  ملع�ملتهم  م�شور 

اأث�ر اأعم�ل �شغب دامية.
فلويد  ج��ورج  مع�ن�ة  ت�شوير  ومت 
املقطع على  ون�شر  ب�لفيديو  اأي�ش� 
الن���رتن���ت. وان��ت�����ش��رت امل�����ش���ه��د يف 
احل�شود  ن��زول  اىل  اأدى  م�  الع�مل 
اىل ال�شوارع يف مدن مثل نيويورك 
ومن  و���ش��ي��دين.  وب���ري�����س  و�شي�تل 
امل�شور  امل��ق��ط��ع  ي���أخ��ذ  اأن  امل��ت��وق��ع 
ك��ب��ريا م��ن حم�كمة ديريك  ح��ي��زا 

�شوفني.
ت��ن��ت��ه��ي امل��ق���رن��ة ع��ن��د ه���ذا احلد، 

�شوفني  دي���ري���ك  ان��ت��ق��د حم����م���ي 
اآذار-م�ر�س   12 ب�شدة الإع��ان يف 
ع��ن ه��ذا الت��ف���ق ال���ذي م��ن �ش�أنه 
املحلفني  ه��ي��ئ��ة  ع���ل���ى  ي����وؤث����ر  اأن 
بح�شب راأيه. اأم�م املحكمة �شيدفع 
موكله  ب�أن  نيل�شون  اريك  املح�مي 
لي�س مذنب�. �شيوؤكد ب�ن ال�شرطي 
املرعية  الإج�����راءات  ب���ت��ب���ع  اكتفى 
ل�شبط م�شتبه به يق�وم وب�نه غري 

م�شوؤول عن وف�ة جورج فلويد.
�شيوؤكد املح�مي ان فلويد الربعيني 
ت��ويف م��ن ج���راء ج��رع��ة زائ���دة من 
الفنت�نيل، وهي م�دة اأفيونية قوية 

ت�شريح  يف  اآث���ره���  على  العثور  مت 
اجلثة، ومن م�ش�كل �شحية.

�شوف يج�دل املح�مي ب�أن الأربعيني 
م������ت ب�����ش��ب��ب ج���رع���ة زائ�������دة من 
الفنت�نيل ، وهو م�دة اأفيونية قوية 
ت�شريح  يف  اآث���ره���  على  العثور  مت 

اجلثة ومن م�ش�كل �شحية.
املدعون  ���ش��ي��ح���ول  ج��ه��ت��ه��م،  م���ن 
اأظهر  ���ش��وف��ني  دي��ري��ك  اأن  اإث���ب����ت 
من  الأم������ريك������ي  ب���ح���ي����ة  ازدراء 
اإبق�ء  اأف���ري���ق���ي م���ن خ����ال  اأ����ش���ل 
اأن فلويد  ال�شغط على عنقه رغم 
اأ�شتطيع  “ل  م����رة  ع�����ش��ري��ن  ردد 

التنف�س” واأنه بعد ذلك فقد وعيه 
وتوقف نب�شه.

ب�����ش��ب��ب ان���ت�������ش����ر ال�����وب������ء، جتري 
�شيتم  ولكن  دون جمهور  املح�كمة 
مب��شرة  الهواء  على  اجلل�ش�ت  بث 
و�شيت�بعه� العديد من الأمريكيني 

عن كثب.
اأي�������ش����،  كوفيد-19  وب�������ش���ب���ب 
الثاثة  ال�������ش���رط���ي���ون  ���ش��ي��ح���ك��م 
امل�أ�ش�ة،  ه��ذه  يف  اأي�ش�  ال�ش�لعون 
ال��ك�����ش��ن��در ك��وي��ن��غ وت��وم������س لين 
اآب/اغ�����ش��ط�����س بتهمة  ث����و يف  وت���و 

“التواطوؤ يف القتل«.

مقتل امراأة وجرح 5 طعنا يف فانكوفر الكندية 
•• فانكوفر-اأ ف ب

ال�شبت طعن� يف حي ه���دئ يف  الأول  اأم�س  اأ�شخ��س  ام��راأة وج��رح خم�شة  قتلت 
ف�نكوفر يف غرب كندا فيم� اأوقفت ال�شرطة �شريع� امله�جم الذي ل تزال دوافعه 
جمهولة. ونقل �شتة اأ�شخ��س اإىل امل�شت�شفى بعد الهجوم الذي وقع مطلع بعد 
ظهر ال�شبت ب�لتوقيت املحلي قرب مكتبة بلدية يف حي لني ف�يل الراقي ن�شبي� 
يف �شم�ل ف�نكوفر م� اأث�ر �شدمة. واأو�شحت ال�شرطة اأن امراأة من بني اجلرحى 
مل يك�شف عن هويته�، توفيت لحق� مت�أثرة ب�إ�ش�بته�. وق�ل ال�شرجنت فرانك 
ج�نغ من ال�شرطة اجلن�ئية خال موؤمتر �شح�يف اإن امل�شتبه فيه معروف من 

اأجهزة ال�شرطة وله �شوابق على م� يبدو دون اأي تو�شيح�ت اإ�ش�فية.
ويرجح املحققون اأن يكون امل�شتبه به ت�شرف مبفرده لكنهم يجهولون دوافعه. 

ومل ي�شتجوبوا حتى الآن املوقوف ومل يك�شفوا عن ا�شمه.
وق�ل ج�نغ “نظن اأن ال�شخ�س املوقوف هو امل�شتبه فيه الوحيد. نظن اأنن� نعلم 
من ومتى وكيف واين. ينبغي علين� الآن اأن نعرف مل�ذا«. واأث�ر الهجوم الذي وقع 
يف حي ه�دئ يف �شم�ل املدينة الواقعة على املحيط الأطل�شي �شدمة يف نفو�س 
ال�شرطة وال�شهود. وق�ل ت�ش�نغ لل�شح�فيني يف موقع اجلرمية “اأقل م� يق�ل اأن 

الهجوم �ش�دم للجميع حتى لعن��شر ال�شرطة«.
“اأنه لأمر  وق�ل ج��شنت برا�ش�د الذي يعمل قرب املكتبة لوك�لة فران�س بر�س 
�ش�دم خ�شو�ش� اأنه ك�ن يطعن الن��س ع�شوائي�. وبعدم� بداأ بطعن الن��س قرب 
املكتبة عمت الفو�شى راأيته يتواجه مع ال�شرطة ومن ثم لذ ب�لفرار وط�ردته 
مقطع فيديو  “�شي تي يف”  وبثت حمطة  اأر���ش���«.  ورمته  ال�شرطة وح��شرته 
اأنهي�ره  قبل  ال�ش�ق  يف  نف�شه  يطعن  وك�أنه  بدا  ال��ذي  به  امل�شتبه  اعتق�ل  يظهر 
املحتملني  ال�شهود  م��ن  ج�نغ  ال�شرجنت  وطلب  ال�شرطة.  قبل  م��ن  وتوقيفه 
تقدمي اإف�دات والأ�شخ��س الذين لديهم مق�طع م�شورة ت�شليمه� اإىل املحققني 
�ش�يا  ال�ش�هدة  وق���ل��ت  الجتم�عي.  التوا�شل  م��واق��ع  على  ن�شره�  م��ن  ب��دل 
اأن  اإنه� �ش�هدت رجا يطعن ام��راأة، فيم� يظهر  “�شي تي يف”  داي�شون ملحطة 
امله�جم ب�لطعن ب�شكل ع�شوائي. وعّزى رئي�س  ا�شتمرار  ثمة رابط� بينهم� مع 
ف�نكوفر  �شم�ل  يف  “قلبي  ق�ئا  ال�شح�ي�،  اأه���يل  تغريدة  يف  الكندي  ال���وزراء 
الليلة” م�شيف� “اإىل كل املت�شررين من احل�دث العنيف يف لني ف�يل، اعرفوا 

اأن كل الكنديني يتع�طفون معكم ويتمنون ال�شف�ء الع�جل للجرحى«.
وق�ل اأندرو كوكينغ الذي يعي�س على بعد 500 مرت من املكتبة لوك�لة فران�س 

بر�س اإن العتداء وقع يف منطقة ه�دئة عموم�.
واأ�ش�ف “راأيت اأ�شخ��ش� يتلقون الإ�شع�ف�ت الأولية من م�شعفني بجوار �شي�رة 

واأي�ش� بجوار مطعم، قبل اأن ينقلوا على حم�لت«.

وا�شنطن تطالب بوليفيا باإطالق �شراح رئي�شة البالد ال�شابقة •• وا�سنطن-اأ ف ب

اأعربت الولي�ت املتحدة  اأم�س الأول 
حي�ل  ال��ع��م��ي��ق  “قلقه�  ع��ن  ال�����ش��ب��ت 

الإ�ش�رات املتن�مية لل�شلوك املن�ه�س للدميقراطية” يف بوليفي�، 
املوؤقتة  الرئي�شة  اأنييز  ج�نني  �شراح  اإط��اق  على  لب���ز  وح�شت 
اعتقلوا  اآخ��ري��ن  �ش�بقني  م�شوؤولني  اىل  اإ�ش�فة  للباد  ال�ش�بقة 

بتهمة امل�ش�ركة يف حم�ولة انقاب مزعومة.
وق�ل بي�ن لوزير اخل�رجية المريكي اأنتوين بلينكن اإن وا�شنطن 
ت�شم �شوته� اىل الحت�د الأوروب��ي واأ�ش�قفة بوليفي� الك�ثوليك 
ت�ش�وؤلت  علن�  اأث���روا  “الذين  احلقوقية  املنظم�ت  من  والعديد 
الظ�هرة  والن��ت��ه���ك���ت  الع��ت��ق���لت  ه��ذه  ب�شرعية  تتعلق  ج��دي��ة 

للغ�ية  امل�شي�شة  والطبيعة  تنفيذه�  يف  الق�نونية  ل���اج���راءات 
لاته�م�ت التي وجهته� احلكومة البوليفية«.

لل�شام  دعمه�  “اإظه�ر  اىل  البوليفية  احلكومة  بلينكن  ودع��� 
اإطاق  خ��ال  من  بو�شوح  الوطنية  وامل�ش�حلة  والدميقراطية 
حتقيق  اإج����راء  ب���ن��ت��ظ���ر  املعتقلني  ال�ش�بقني  امل�����ش��وؤول��ني  ���ش��راح 

م�شتقل و�شف�ف«.
لدبلوم��شيي  بوليفي�  حتذير  م��ن  فقط  اأي����م  بعد  البي�ن  وج���ء 
�شوؤونه�  يف  التدخل”  “عدم  م��ن  وال���ربازي���ل  امل��ت��ح��دة  ال��ولي���ت 

املوؤقتة  ال�ش�بقة  الرئي�شة  وك�نت  اأنييز.  ق�شية  ب�ش�أن  الداخلية 
“الفتن���ة”  اإث���������رة  بتهم�������ة  اآذار-م����ر����س   14 يف  اعتقلت  ق��د 
م�شوؤولة  به�  تق�����دمت  �ش������كوى  بعد  و”الت�آمر”  و”الإره�ب” 
من  “احلرك������ة  مورالي�س  ايفو  ال�ش�بق  الرئي�س  حزب  يف  �ش�بقة 
لب�ز  يف  الحتي�طي  ال�شجن  قيد  الآن  وهي  ال�شرتاكية”،  اأج��ل 

ملدة �شتة اأ�شهر.
حي�ته�  تعر�س  ب�أنه�  ال�شلط�ت  اآنييز  اتهمت  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
اإىل مركز طبي لتلقي العاج من م�شكلة  للخطر برف�س نقله� 

ارتف�ع �شغط الدم.
والآن  اأول  ح��ري��ت��ي  “�شلبت  وق���ل��ت 
توقيفه�  وعند  ب�شحتي”،  مي�شون 
“ا�شطه�د  ���ش��ح��ي��ة  اأن����ه�����  اأع���ل���ن���ت 

�شي��شي«.
وك�ن مورالي�س قد ا�شطر لا�شتق�لة يف ت�شرين الث�ين/نوفمرب 
الرئ��شية  النتخ�ب�ت  اإعان فوزه يف  تلت  انتف��شة  بعد   2019

لولية رابعة، لكن املع�ر�شة اتهمته ب�لتزوير.
وبعد تظ�هرات اأ�شفرت عن مقتل 35 �شخ�ش�، ا�شتق�ل مورالي�س 
بعد تخلي اجلي�س وال�شرطة عنه وجل�أ اإىل املك�شيك ثم الأرجنتني. 
وقد ع�د اإىل بوليفي� بعد فوز م�ش�عده لوي�س اآر�س يف النتخ�ب�ت 

الرئ��شية يف ت�شرين الأول-اأكتوبر 2020 خلف� لأنييز.
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الفجر الريا�ضي

•• الظفرة – الفجر

ت�������وج م�����ع������يل ال�������ل�������واء رك�������ن ط���ي����ر 
ف�����ر�����س خ���ل���ف امل�����زروع�����ي ق����ئ���د ع�م 
���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي، رئ��ي�����س جل��ن��ة اإدارة 
الثق�فية  وال�����ربام�����ج  امل���ه���رج����ن����ت 
اأم�س  م�����ش���ء  ب���أب��وظ��ب��ي،  وال���رتاث���ي���ة 
يف  الأوىل  ب���مل��راك��ز  ال��ف���ئ��زي��ن  الأول، 
ال�شراعية"  للمح�مل  م��روح  "�شب�ق 
الظفرة  مهرج�ن  يف  ق��دم���ً،   43 فئة 
ي���ق����م حت���ت رع�ية  ال�����ذي  ال���ب���ح���ري، 
�شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهي�ن 
الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل����ك���م  مم��ث��ل 
اإدارة  جلنة  بتنظيم  اأب��وظ��ب��ي،  ب���إم���رة 
الثق�فية  وال�����ربام�����ج  امل���ه���رج����ن����ت 
اأبوظبي  ون����دي  ب�أبوظبي  وال��رتاث��ي��ة 
واليخوت،  ال�����ش��راع��ي��ة  ل��ل��ري������ش���ت 
البحرية  �شب�ق�ته  املهرج�ن  ويوا�شل 
الرتاثية واحلديثة لليوم الرابع على 

اأبريل   3 التوايل، والتي ت�شتمر حتى 
الق�دم على �ش�طئ مدينة املرف�أ.

املهرج�ن  م�ش�بق�ت  اإن  مع�ليه  وق���ل 
جت�شد  واحلديثة،  الرتاثية  البحرية 
بن  زاي��د  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  ال��وال��د  نهج 
ثراه"  اهلل  "طيب  نهي�ن  اآل  �شلط�ن 
و�شونه،  ال����رتاث  ع��ل��ى  امل��ح���ف��ظ��ة  يف 
القي�دة  م���ن  امل���ت���وا����ش���ل  واله���ت���م����م 
الر�شيدة انطاق�ً من الإمي�ن العميق 
الوطنية،  ال���ه���وي���ة  ت��ع��زي��ز  ب���أه��م��ي��ة 
اإ�شه�م�ت  وعرف�ن  بتقدير  م�شتذكرا  
را�شد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
وتطوير  دع��م  يف  وج��ه��وده  مكتوم  اآل 
وال�شب�ق�ت  ال���ب���ح���ري���ة  ال���ري��������ش����ت 
هذه  اأ�شبحت  حتى  الرتاثية،  املحلية 
الري��شية  الفع�لي�ت  اأه��م  ال�شب�ق�ت 
الري��شي  امل��و���ش��م  ���ش��م��ن  ال���رتاث���ي���ة 
اإ�شه�م�ته  ج�����ن����ب  اإىل  ال����ب����ح����ري، 
ال��ت��ن��م��وي��ة احل��ك��ي��م��ة يف حت��ق��ي��ق منو 

و�شريه  اقت�ش�دي�ً  احليوية  القط�ع�ت 
ع��ل��ى ن��ه��ج الآب������ء امل��وؤ���ش�����ش��ون يف ن�شر 

اخلري والعط�ء لاإن�ش�نية جمع�ء.
ك��م��� ح�����ش��ر ال��ت��ت��وي��ج  ع��ي�����ش��ى �شيف 
اإدارة  رئ��ي�����س جل��ن��ة  ن���ئ��ب  امل����زروع����ي 
الثق�فية  وال�����ربام�����ج  امل���ه���رج����ن����ت 
عبيد  وال�شيد  اأبوظبي،  يف  والرتاثية 
خلف�ن املزروعي مدير اإدارة التخطيط 
حميد  و�شعيد  اللجنة،  يف  وامل�����ش���ري��ع 
امل��ه��ريي م�����ش��رف ع����م امل��ر���ش��ى ون�ئب 
يف  لل�شب�ق�ت  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
ال�شراعية  للري��ش�ت  اأبوظبي  ن���دي 
الغيثي  خ��ل��ي��ف��ة  و����ش����مل  وال���ي���خ���وت، 

من�شق عاق�ت ع�مة يف الن�دي.

واأ�شفرت نت�ئج  �شب�ق مروح للمح�مل 
الذي نظمه  قدم،   43 فئة  ال�شراعية 
ال�شراعية  للري��ش�ت  اأبوظبي  ن���دي 
"الطي�ر"  املحمل  فوز  عن  واليخوت، 
ب��ن ح��م��دان بن  زاي���د  "ال�شيخ  مل���ل��ك��ه 
زايد اآل نهي�ن" بقي�دة النوخذة "علي 
ب�ملركز  املرزوقي"  حم��م��د  ع���ب���داهلل 
املحمل  ج���ء  الث�ين  املركز  ويف  الأول، 
"اأحمد  والنوخذة  "اطل�س"  للم�لك 
واملركز  ال�شويدي"،   ج��م��ع��ة  را����ش���د 
"را�شد  مل���ل��ك��ه  "الترب"  ج����ء  ال��ث���ل��ث 
بقي�دة  غدير"  ب����ن  را�����ش����د  حم���م���د 
خلف�ن  ���ش��ه��ي��ل  "حممد  ال����ن����وخ����ذة 
الرابع  وامل��رك��ز  املهريي"،  دب������س  ب��ن 

ال�شيخ حمدان  "�شمو  مل�لكه  "غ�زي" 
مكتوم"  اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د  ب����ن 
�ش�مل  �شعيد  "اأحمد  النوخذة  بقي�دة 
"براق"  اخل�م�س  واملركز  الرميثي"، 
"اأحمد حممد را�شد الرميثي"  مل�لكه 
را�شد  حممد  "را�شد  النوخذة  بقي�دة 

الرميثي".
وج�ء يف املركز ال�ش�د�س "زلزال" مل�لكه 
زايد اآل  بن  حمدان  بن  زايد  "ال�شيخ 
"حممد  ال���ن���وخ���ذة  ب���ق���ي����دة  نهي�ن" 
املركز  املرزوقي"،  حم��م��د  ع���ب���داهلل 
زايد  "ال�شيخ  "مه�جر" مل�لكه  ال�ش�بع 
بن حمدان بن زايد اآل نهي�ن" بقي�دة 
النوخذة "م�جد اأحمد خ�دم املهريي"، 

"�شمو  مل�لكه  "زيورخ"  الث�من  املركز 
را�شد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ 
خليفة  النوخذة"  بقي�دة  مكتوم"  اآل 
مهري �شعيد املزروعي"، املركز الت��شع 
"�شمو ال�شيخ حمدان  "ال�شقي" مل�لكه 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم" بقي�دة 
النوخذة "خلف بطي الغ�شي�س املري"، 
املركز الع��شر "ح�شيم" مل�لكه "ال�شيخ 
نهي�ن"  اآل  زاي��د  بن  بن حمدان  زاي��د 
عبداهلل  "ح�شن  ال���ن���وخ���ذة  ب���ق���ي����دة 

حممد املرزوقي".
للمح�مل  م��������روح  �����ش����ب�����ق  و�����ش����ه����د 
ال�شراعية اإقب�ًل كبرياً من النواخذة، 
حيث و�شل عدد املح�مل امل�ش�ركة اإىل 

القيمة  بلغت  مت  فيم�  حم��م��ًا،   79
الإجم�لية للجوائز 4 مايني درهم، 
الإج���راءات  وف��ق  ال�شب�ق  انطلق  وق��د 
انت�ش�ر  م��ن  حل��د  املتبعة  الح��رتازي��ة 

فريو�س كورون�.
�شب�ق  بطل  املرزوقي"  عبدالعزيز   "
�شريف"  ك����ي���ت   – "الهيدروفيل 

املحلي
ملهرج�ن  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت���وج���ت 
ال��ف���ئ��زي��ن ب�شب�ق  ال��ب��ح��ري،  ال��ظ��ف��رة 
– ك�يت �شريف" الذي  "الهيدروفيل 
نظمته جلنة الإم�رات للك�يت �شريف 
وال���ت���ج���دي���ف وال���ت���زح���ل���ق ع��ل��ى امل�����ء، 
بح�شور �شعيد حميد املهريي م�شرف 
اللجنة  رئ��ي�����س  ون����ئ���ب  امل��ر���ش��ى  ع�����م 
اأبوظبي  ن����دي  يف  لل�شب�ق�ت  املنظمة 
واليخوت،  ال�����ش��راع��ي��ة  ل��ل��ري������ش���ت 
العاق�ت  ق�شم  رئي�س  ال�شعيد  وعمر 
املهرج�ن�ت  اإدارة  جلنة  يف  الإعامية 

والربامج الثق�فية والرتاثية، و�ش�مل 
خليفة الغيثي من�شق عاق�ت ع�مة يف 

الن�دي.
الهيدروفيل  ���ش��ب���ق  ن��ت���ئ��ج  واأ���ش��ف��رت 
املرزوقي  عبدالعزيز  ف��وز  عن  املحلي 
علي  الث�ين  املركز  ويف  الأول،  ب�ملركز 
من�شور  الث�لث  املركز  ويف  امل��رزوق��ي، 

عبداهلل.
ويف ���ش��ب���ق ال��ه��ي��دروف��ي��ل رج�����ل، ج�ء 
ب�ملركز الأول كري�شتوفر فرينهت من 
ت�يرا  الث�ين ه�ش�م  املركز  فرن�ش�، ويف 
بنجني  الث�لث  املركز  ويف  املغرب،  من 

تون�شي من فرن�ش�.
اأم� يف �شب�ق التجديف الواقف- ن�ش�ء 
ج�ءت ب�ملركز الأول �ش�رة دوغا�س من 
جولين�  الث�ين  املركز  ويف  بريط�نب�، 
الأمريكية،  املتحدة  الولي�ت  ب�مل� من 
ويف املركز الث�لث "اإلف� ا�شك�لون�" من 

الفلبني.

حتت رعاية حمدان بن زايد

»الطيار« بطل»�شباق مروح للمحامل ال�شراعية« يف مهرجان الظفرة البحري

املزروعي يتوج الفائزين باملراكز االأوىل  • فار�س 
– كايت �سريف« املحلي »الهيدروفيل  �سباق  بطل  املرزوقي«  •»عبدالعزيز 

•• اأبوظبي-الفجر

 ،2021 ودع منتخبن� للجودو بطولة تبلي�شي جراند �شام للجودو لع�م 
بخ�ش�رة  جورجي�  يف  اجلديدة  الري��شة  ب�ش�لة  اأم�س  م�ش�ء  اختتمت  التي 
اأم�م  100 كجم،  الث�ين يف وزن حتت  ال��دور  ايف�ن رمي�رينكو يف  الاعب 
)حتت  وزن  يف  وذل��ك   �ش�نبلديز)22�شنة(  وني�س  الاعب  جورجي�  بطل 
ينتقل  ،وبذلك  املجموعة  لتلك  النه�ئي  ال��دور  وني�س  ليبلغ  كجم(   100
ابريل  اق�مته� يف غريق�شت�ن يف  املقرر  اآ�شي�  منتخبن� للم�ش�ركة يف بطولة 
23 يوليو  اإق�مته� يف  املقبل ، �شمن برن�مج الع��داد لدورة طوكيو املقرر 
املق�مة  للجودو  الع�مل  بطولة  يف  امل�ش�ركة  ت�شبقه�  والتي  الق�دم   2021
اعتب�را من 6-6 2021- يف الع��شمة املجرية بوداب�شت،وبخ�ش�رته يلحق 
ايف�ن ب�لاعب فيكتور الذي مل يبلغ الدور الث�لث بخ�ش�رته يف اليوم الث�ين 
 73 اأم�م الاعب البلغ�ري م�رك هري�شتوف يف وزن حتت  لتلك البطولة 
ل��دورة اللع�ب الوملبية يف  ب�أن فيكتور وايف�ن ت�ها من قبل  كجم، علم� 
طوكيو2021، ومتثل تلك امل�ش�رك�ت �شمن برن�مج العداد الذي و�شعه 
التي حقق خاله�  الربازيلية  ريو  امل�ش�رعة واجل��ودو عقب بطولة  احت���د 

لعبن� توم� امليدالية الربونزية.
وك�نت بطولة تبلي�شي جراند �شام للجودو لع�م 2021 التي ا�شت�ش�فه� 
الحت�����د اجل���ورج���ي ب�����ش���ل��ة ق�����ش��ر ال��ري������ش��ة اجل��دي��د يف م��دي��ن��ة تبل�شي 
 80 من  ولعبه  لعب�   452 �شمت  والتي   ، امل��شية  الي���م  يف  اجلورجية 
دولة من بينه� 8 دول عربية ممثلة يف منتخب�ت الإم�رات، البحرين، م�شر، 
الأردن، لبن�ن، املغرب، اجلزائر، وقطر، �شهدت نظ�م� �ش�رم� حول اختب�رات 
الإيج�بية والتدابري التي اتخذت من اأجل اإجن�ح هذا احلدث   COVID
IJF Covid IJF ، ب�لتع�ون مع جلنة التنظيم  بتطبيق بروتوكول)) 
املحلية )LOC( وال�شلط�ت املحلية يف مدينة تبل�شي مب� يف ذلك اللتزام 
حمدد  خ��ال  توقيت  مع   ، �شلبية   PCR اختب�رات  بتقدمي  جيًدا  املعلن 
ح�لت  قبل دخول ق�ع�ت البطولة لك�فة امل�ش�ركني مم� ك�شف عن وجود 6 
ق��ب��ل بدء  وذل����ك   PCR3 م���ع  م���درب���ني(   3 و  ري������ش��ي��ني  اإي��ج���ب��ي��ة )3 
البطولة والذين مت و�شعهم جميًع� يف احلجر ال�شحي حتت املراقبة من 
اإجراوؤه�  PCR مت  2500 اختب�ر  اأك��رث من  ،بعد فح�س  اأج��ل �شحتهم 
اإيج�بية، و�شيخ�شع   PCR4 و   PCR3 12 ح�لة من  ، ك�ن الإجم�يل 

امل�ش�ركون الذين يحت�جون اإىل اختب�ر PCR للمغ�درة.

يف نطاق ا�ستعداداته لدورة طوكيو

منتخبنا يودع بطولة تبلي�شي جراند �شالم للجودو وي�شتعد لآ�شيا
»الأمن واملنافذ« بطاًل للدراجات 

الهوائية- �شيدات ب�شرطة اأبوظبي 
 

•• اأبوظبي-الفجر
الري��شية  ال��رتب��ي��ة  م��رك��ز  م��دي��ر  علي  اآل  ع��ب��داهلل  ع�ش�م  العقيد  ت��وج 
ب�ملركز  واملن�فذ  الأم��ن  �شوؤون  قط�ع  فريق  اأبوظبي   ب�شرطة  ال�شرطية 
جزيرة  يف  اأقيمت   والتي   �شيدات  الهوائية-  ال��دراج���ت  لبطولة  الأول 
اأبوظبي  �شرطة  ع���م  ق�ئد  مع�يل  درع  �شمن    ، ب�أبوظبي  احل��دي��ري���ت 
2020-2021 وت�شمنت �شب�ق الدراج�ت  للتفوق الري��شي للمو�شم 
8 ف���رق م��ن القط�ع�ت  20 ك��ي��ل��و م���رتا مب�����ش���رك��ة  مل�����ش���ف��ة  ال��ه��وائ��ي��ة 
امله�م  وف�ز قط�ع  الث�ين،  املركز  الأم��ن اجلن�ئي  ال�شرطية، وح�ز قط�ع 

اخل��شة ب�ملركز الث�لث.   
البدنية  ب�للي�قة  ال�شرطية  الري��شية  ال��رتب��ي��ة  م��رك��ز  م��دي��ر  واأ���ش���د 
والفنية للمت�ش�بق�ت موؤكداً دعم القي�دة ال�شرطية لاأن�شطة والبطولت 
املنت�شبني  وحتفيز  وت�شجيع  الري��شة  مبنظومة  والرت��ق���ء  الري��شية 
واملنت�شب�ت على حتقيق النت�ئج املتميزة وامل�ش�ركة يف خمتلف البطولت 

الري��شية.

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/00969
املنذرة:الربج الذهبي لتج�رة مواد البن�ء ذم م رخ�شة �ش�درة من حكومة ال�ش�رقة برقم ترخي�س :719898 يحثله� 
2005012970 /�شركة اف ات�س ا�س  �شعيد يو�شف ابراهيم بوعت�به الزع�بي ب�شفته �شريك وميثله بوك�لة رقم 
للمح�م�ة وال�شت�ش�رات الق�نونية وميثلهم بوك�لة رقم 2005012972 ال�شيد/ حممود حممد ر�ش� اهلل ا�شم�عيل 
الرافعى  �ش�رع   - اأبوظبي  اإم�رة  العنوان:   784199457024810 رقم  هوية  بط�قة  ويحمل  اجلن�شية  م�شري 
 : اله�تف  رقم  وال�شن�عة  للتج�رة  اأبوظبي  غرفة  من  ب�لقرب   -  201 الث�نى مكتب رقم  البحر - الط�بق  - برج 

0547914395
املنذر اإليه� : ف�لريي� ا�شعد - اجلن�شية بارو�شي� ب�شفته� م�لكة موؤ�ش�شة الأيدي امل�هرة التج�رة مواد البن�ء وموقعة 

ال�شيك�ت
مو�شوع الإنذار : - املو�شوع : تكليف ب�لوف�ء مببلغ 40،244 درهم والف�ئدة الق�نونية بواقع 12 % �شنوي�  

 000186 اأرق�م  ال�شيكني  قيمة  درهم   40،244 البن�ء مببلغ  لتج�رة مواد  امل�هرة  الأيدي  موؤ�ش�شة  املنذرة  تداين 
اأبوظبي  اإليه� على ح�ش�ب موؤ�ش�شة اليدي امل�هرة لتج�رة مواد البن�ء لدى بنك  000187 امل�شحوبني من املنذر   ،
 2020/11/04 بت�ريخ  اأبوظبي  ل�شرطة  ال�شيكني  عليه  امل�شحوب  البنك  بكت�ب  ث�بت  هو  مل�  وفق�  وذلك  التج�رى 
 بحلول اأجل الإ�شتحق�ق توجهت املنذرة ل�شرف قيمة ال�شيكني اإل اأن ال�شيكني اإرتدا دون �شرف وذلك لاأ�شب�ب التية

اليه� على ح�ش�ب موؤ�ش�شة الأيدي امل�هرة لتج�رة مواد البن�ء  املنذرة  من  امل�شحوب   000186 رقم  ال�شيك  ارتد   -1
لدى بنك ابوظبي التج�رى واملوؤرخ 2019/11/17 دون �شرف ب�شبب عدم كف�ية الر�شيد ب�حل�ش�ب امل�شحوب عليه  
، 2- ارتد ال�شيك رقم 000187 وامل�شحوب من املنذر اإليه� على ح�ش�ب موؤ�ش�شة اليدى امل�هرة لتج�رة مواد البن�ء 
ال�شيك غري مط�بق  املوجود على  التوقيع  2019/12/17 دون �شرف لكون  واملوؤرخ  التج�رى  ابوظبي  بنك  لدى 
البنك  له� لدى  املعتمد  التوقيع  بتغري منوذج  اإليه�  املنذر  قي�م  اإىل  ذلك  �شبب  البنك ويرجع  املعتمد لدى  للتوقيع 
بت�ريخ 23.12.2019 وذلك بعد اأن ك�نت قد ق�مت ب�شحب ال�شيك وتقدميه للمنذرة.  وحيث اأن املنذرة ط�لبتكم 
مرارا وتكرارا ب�لطرق الودية ب�لوف�ء بقيمة ال�شيكني اإل اأنكم اإمتنعتم عن الوف�ء دون م�شوغ بن�ءا عليه نذركم ب�لوف�ء 
مببلغ 40.244 درهم قيمة ال�شيكني ارق�م 000186 ، 000187 امل�شحوبني منكم على ح�ش�ب موؤ�ش�شة الأيدي 
امل�هرة لتج�رة مواد البن�ء اململوكة لكم ، وال �شت�شطر املنذرة لرفع دعوى اأمر اأداء مبواجهتكم للمط�لبة ب�لزامكم 
ب�أداء 40،244 درهم قيمة ال�شيكني �ش�لف الذكر والف�ئدة الق�نونية بواقع 12% �شنوي� من ت�ريخ قيد العري�شة 

وحتى مت�م ال�شداد ف�شا عن الزامكم ب�لر�شوم وامل�ش�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة
الكاتب العدل     

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

فقد املدعو/ ان�ش�ر حممود   اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
ب�ك�شت�ن     ، ا���ش��رف  حم��م��د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )0152492ZB( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش����ل 

0506171404

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو/ كوم�رى بومو 
برابهودا�س بولب�ىل ، الهند   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )L2848685( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش����ل 

0506114570

فقدان جواز �شفر

فقد املدعو/ هينى مولي�نى 
بت اينتي�س اودى ، اندوني�شي�   
�شفره  ج������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)5439437C(  رق������م 

م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������ش�����ل ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

0554100110

فقدان جواز �شفر
كري�شتني  امل����دع����و/  ف���ق���د 
الفلبني    ، اق��وي��ن��و  اب���ون���دا 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )B4972148P( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش����ل 

0567624388

فقدان جواز �شفر
ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ ك��������ش���ى 
ام���ري���ك����   ، ب����وي����ن����رت  ل�����ني 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )598838560( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش����ل 

0589967025

فقدان جواز �شفر
حممد  امل��������دع��������و/  ف�����ق�����د 
ر���ش��� حم��م��د ع��ل��ى، م�شر 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )14982403A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش����ل 

0564756687

فقدان جواز �شفر
ف���ق���د امل�����دع�����و/ رن�����ى جني 
الفلبني    ، ال�������ورو  اران�����ت������ 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )8104723EC( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش����ل 

0506226643

فقدان جواز �شفر
امل���دع���و/ غ����ام ح�شني  ف��ق��د 
ب�ك�شت�ن   ، خ��������ن  ج�����وم�����و 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)6899632(  يرجى ممن 
ب�ل�شف�رة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الب�ك�شت�نية 

�شرطة ب�لم�رات.

فقدان جواز �شفر

ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ ����ش���م���ن���در 
�����ش����م����ن����درى، اف���غ����ن�������ش���ت����ن 
رقم  ���ش��ف��ره  ج���واز  اجلن�شية 
)0623904( يرجى ممن 
يعرث عليه ت�شليمه ب�ل�شف�رة 
الأفغ�ن�شت�نية او اقرب مركز 

�شرطة ب�لم�رات.

فقدان جواز �شفر فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ف���ق���دت ����ش���ه����دة ال����ش���ه���م رقم 
"101202 ، 104140، برقم
ب��شم/  249874  :  امل�ش�هم 
عبد  ي�����و������ش�����ف  ع����ب����دامل����ج����ي����د 
�شركة  م���ن  �����ش�����درة  ال���رح���ي���م، 
م����ن�����زل ال���ع���ق����ري���ة وع���ل���ى من 
ي����ج����ده����� الت�����������ش������ل ب����ل���رق���م 

 0562242202

Date 29/ 3/ 2021  Issue No : 13201
Sharjah Court - Execution Court - 

Tanweer Ashraf Mirza Mirza Muhammad Ashraf
Payment notification in Case No. SHCEXCICIVS2021/0000156 – Civil

To: The convict: Tanweer Ashraf Mirza Mirza Muhammad Ashraf
Sharjah - Al Manakh - Al Istiqlal Street – Apartment No. 2
Whereas, on the date of the attached copy of judgment issued against you in favor 
of the plaintiff, Adel Muhammad Abdullah Abdulrahman Al Ali - Nationality: UAE 
– In the case mentioned above. And since the aforementioned plaintiff applied for 
the execution of the aforementioned judgment, and paid the specified fee for that, 
and since the judgment required to be executed is as follows:  Total including fees 
and charges: 142259. Therefore, you are mandated to implement what was stated 
in the executive document referred to above within 15 days from the date of the 
announcement of this notification to you, and in the event that you fail to do so, the 
court will take against you the compulsory enforcement measures by law.

Judge: Ahmad Talaat Abdulsadeq Mohamed
Sharjah Court – Civil Execution Court
(Stamped & Signed)

United Arab Emirates
Ministry of Justice
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•• دبي -الفجر

الأول  الوطني  منتخبن�  يخو�س   
لكرة القدم يف مت�م ال�ش�عة ال�ش�بعة 
م��ن م�����ش���ء ال��ي��وم الث��ن��ني مب�راة 
اأم����م نظريه منتخب  دول��ي��ة ودي��ة 
ال��ه��ن��د ب����إ����ش���ت����د زع��ب��ي��ل يف ن����دي 
خ��ت���م مع�شكره  وذل���ك يف  ال��و���ش��ل 
للت�شفي�ت  ا����ش���ت���ع���داداً  ال���داخ���ل���ي 
امل�شرتكة املوؤهلة اإىل نه�ئي�ت ك�أ�س 
الع�مل 2022 ونه�ئي�ت ك�أ�س اآ�شي� 
2023 التي �شتق�م بنظ�م التجمع 

ب�لدولة يف �شهر يونيو املقبل .
حت�شرياته  الأب����ي���������س  واأن������ه������ى 
ب���أداء عدداً من احل�ش�س  للمب�راة 
الهولندي  ق��ي���دة  حت��ت  التدريبية 
امل�ش�عد  وج����ه�����زه  م����رف���ي���ك  ف�����ن 
مب�����ش���رك��ة 25 لع��ب���ً وه���م : علي 

خ�شيف ، حممد ال�ش�م�شي ، خ�لد 
بندر   ، الظنح�ين  فهد   ، عي�شى   

عبدالرحمن  �ش�هني   ، الإح��ب���ب��ي 
 ، ، حم��م��ود خمي�س  ول��ي��د عب��س   ،

املحرمي  ح�شن   ، احلم�دي  خليفة 
 ، العط��س  حممد   ، را���ش��د  �ش�مل   ،

علي �ش�ملني ،  يحيى ن�در ، عبداهلل 
ف�بيو   ، ح�����ش��ن  م���ج��د   ، رم�����ش���ن 

، خليل  م��ب���رك   ، خلف�ن  ليم�  دي 
احل���م����دي ، ط��ح��ن��ون ال���زع����ب���ي  ، 

حممد جمعة عيد ، يحيى الغ�ش�ين 
، علي مبخوت ، �شبي�شتي�ن تيغ�يل 

وزايد الع�مري .
الث�نية  ه��ي  ال��ي��وم  مواجهة  وُت��ع��د 
الهولندي  ق��ي���دة  حت��ت  ل��اأب��ي�����س 
لتدريب  ال���ع����ئ���د  م����رف���ي���ك  ف������ن 
منتخبن�  بعد مواجهة العراق التي 
اأقيمت ب�شهر ين�ير امل��شي وانتهت 

ب�لتع�دل ال�شلبي دون اأهداف .
ويغيب عن �شفوف الأبي�س اليوم 
ك����ن���ي���دو وعبداهلل  ك����ي���و  م���ن  ك���ل 
الذين  ���ش���ل��ح  ال��ن��ق��ب��ي واحل�����ش��ن 

غ�دروا املع�شكر بداعي الإ�ش�بة .
دويل  حتكيم  ط�قم  املب�راة  وُيدير 
اإلغيز  م��ن   مكون�  اأوزبك�شت�ن  م��ن 
تيمور   ) ����ش����ح���ة   ( ت����ن���ت��������ش���ي���ف 
اندريه   ) اأول  م�ش�عد   ( جينولني 
حممد   ) ث���ن  م�ش�عد   ( ت�ش�بينكو 
ال��ه��رم��ودي م��ن الإم�����رات ) حكم�ً 

رابع�ً ( .

اأ�شدر املركز الدويل للدرا�ش�ت الري��شية "cies "ومقره نيو 
 10 اأغلى  عن  اأم�س  اأول  اأول  مهم�   تقريرا  ب�شوي�شرا  �ش�تيل 
جنوم كرة قدم يف الع�مل وفق اآخر حتديث �ش�در يف �شهر م�ر�س 

اجل�ري.
واأث�����ر ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر اجل���دل لأن���ه ط���رح اأ���ش��م���ء ج��دي��دة غري 
م�شهد  على  �شيطرت  التي  الأ���ش��م���ء  اأب���رز  ا�شتبعد  و  متوقعة 
ليونيل  الأرجنتيني  واأبرزهم  لفرتة طويلة  الع�ملي  النجومية 
مي�شي لعب بر�شلونة، والربتغ�يل كري�شتي�نو رون�لدو لعب 
ي��وف��ن��ت��و���س، وال��ربازي��ل��ي ن��ي��م���ر دا���ش��ي��ل��ف��� لع���ب ب���ري�����س �ش�ن 

جريم�ن، وامل�شري حممد �شاح لعب ليفربول.
وح�شب التقرير ال�ش�در عن املركز ف�إن جنم الكرة الإجنليزي 

املركز  �ش�حب  را�شفورد  م�ركو�س  يون�يتد  م�ن�شي�شرت  ن�دي  و 
دورمتوند  بورو�شي�  جن��م  ه���لن��د  اأي��رل��ني  وال��رنوي��ج��ي  الأول 
لعبي  اأغلى  ترتيب  يت�شدران  الث�ين  املركز  �ش�حب  الأمل���ين 
150 و200 مليون يورو، وبذلك  الع�مل بقيمة ترتاوح بني 
كيلي�ن  الفرن�شي  النجم  اإزاح���ة  يف  جنح�  قد  الاعب�ن  يكون 
اإىل  مب�بي عن ال�شدارة التي ك�ن يحتله� منذ ع�مني. واأ�ش�ر 
�شيطرة النجوم ال�ش�عدين و�شغ�ر ال�شن على الق�ئمة بعك�س 
الت�شنيف الذي يعتمده موقع" تران�شفري م�ركت" املتخ�ش�س 

يف القيم ال�شوقية لاعبني.
و عن تف��شيل ترتيب الاعبني الع�شرة الأغلى يف الع�مل ف�إن 
ب�ملركز  ح��ل  م��دري��د  اأتليتكو  لع��ب  فيليك�س  ج��واو  الربتغ�يل 

مليون  و150   120 ب���ني  ت�����رتاوح  ���ش��وق��ي��ة  ب��ق��ي��م��ة  ال��ث���ل��ث 
الاعب  ال��راب��ع  امل��رك��ز  يف  ج���ء  نف�شه�  امل�لية  وب�لقيمة  ي��ورو 
وكلي�ن  ���ش��ي��ت��ي،  م�ن�شي�شرت  لع���ب  ف��ودي��ن  ف��ي��ل  الإجن��ل��ي��زي 
املركز  �ش�ك� يف  بوك�يو  والإجنليزي  املركز اخل�م�س،  مب�بي يف 
ال�ش�د�س-من 120 اإىل 150 مليون يورو-.. ثم الأمل�ين تيم 
ال�ش�بع بقيمة �شوقية ترتاوح  فرينر لعب ت�شيل�شي يف املركز 
بني 90 و 120 مليون يورو، ومعه ب�لقيمة ال�شوقية نف�شه� 
يف  "ليفربول"  ارنولد  األيك�شندر  ترينت  الإجنليزي  الاعب 
يف  ميونيخ  ب�يرن  ديفيز"  األفون�شو  الكندي  و  الث�من،  املركز 
" بر�شلونة" يف  يوجن  دي  فرينكي  والهولندي  الت��شع،  املركز 

املركز الع��شر.

•• اأبوظبي -الفجر

"ك�أ�س  �شع�ر  اإط��اق  الإم�راتية عن  املحرتفني  رابطة  اأعلنت 
العربي  اخل��ل��ي��ج  ل��ك���أ���س  ال��ن��ه���ئ��ي��ة  امل���ب����راة  اخلم�شني" ع��ل��ى 
للمو�شم اجل�ري 2020-2021، املقرر اإق�مته� يوم 9 اأبريل 
املقبل على ا�شت�د ال�ش�رقة والتي جتمع فريقي �شب�ب الأهلي 
والن�شر، وذلك �شمن املب�درات التي ترتجم توجيه�ت �ش�حب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن، رئي�س الدولة، ب�إعان 
 50 ال����  ب���ل��ذك��رى  اح��ت��ف���ًء  اخلم�شني"،  "ع�م   ،2021 ع����م 
لت�أ�شي�س دولة الإم�رات العربية املتحدة. وعربت الرابطة، عن 
مب�درات  �شمن  النه�ئي  ليكون  امل�شمى  هذا  ب�إطاق  فخره� 
وفع�لي�ت واحتف�لت �شتق�م ملدة ع�م ك�مل حتت اإ�شراف جلنة 
الحتف�ل ب�ليوبيل الذهبي لدولة الإم�رات العربية املتحدة، 
وزير  نهي�ن،  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  التي يرتاأ�شه� 
اخل�رجية والتع�ون الدويل، و�شمو ال�شيخة مرمي بنت حممد 

اأن  الرابطة  واأك��دت  اللجنة.  رئي�س  ن�ئب  نهي�ن،  اآل  زاي��د  بن 
"ك�أ�س اخلم�شني" �شيكون �شع�ر تتم ترجمته على اأر�س الواقع 
اللقب  ح�مل  الن�شر  ب��ني  جتمع  التي  املقبلة  امل��ب���راة  خ��ال 
و�شب�ب الأهلي، من خال ال�شعي اإىل اإبراز الروح الحتف�لية 
بهذه املن��شبة الغ�لية ب�ليوبيل الذهبي وال�شعي اإىل اإبراز قيم 
امل�شتقبل  نحو  والطموح  والتطلع لإجن���زات احل��شر  امل��شي 
بكل همة وعزمية من اأجل موا�شلة م�شرية الزده�ر والتطور 
يف ك���ف��ة امل���ج����لت وم��ن��ه��� ال��ري������ش��ة وك���رة ال��ق��دم ع��ل��ى وجه 
الذي  امل�ش�بقة  نه�ئي  �شع�ر  عن  الرابطة  وك�شفت  التحديد.  
اجلهود  موا�شلة  على  الت�أكيد  مع  اخلم�شني"،  "ك�أ�س  يحمل 
املب�راة  اإظ��ه���ر  اأج���ل  م��ن  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��ال  وم�ش�عفته� 
النه�ئية ب�أبهى واأف�شل حلة من خال فرق العمل التي ت�شعى 
ملواكبة القيمة الكبرية امل�ش�فة له عقب هذا الإعان، وال�شعي 
جلعل النه�ئي اأكرث من جمرد مب�راة ولكنه� اأن تكون لوحة 

احتف�لية يف حب الوطن.

قائمة اأغلى 10 لعبني تخلو من مي�شي و رونالدو و نيمار و �شالح 

رابطة املحرتفني تطلق �شعار »كاأ�س اخلم�شني« على نهائي كاأ�س اخلليج العربي

دير اللقاء طاقم اأوزبكي يحُ

الأبي�س يواجه الهند وديًا يف زعبيل غدًا

اأطلقت اللجنة املنظمة لبطولت فزاع الدولية لأ�شح�ب الهمم ا�شم 
املغفور له ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم " طيب اهلل ثراه " على 
الن�شخة الث�لثة للري�شة الط�ئرة لأ�شح�ب الهمم " دبي 2021 " 
�شب�ب  بن�دي  ب�ش�لة مكتوم بن حممد  الثاث�ء  التي تنطلق غداً  و 
اآل  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ال�شيخ من�شور  الأه��ل��ي حت��ت رع���ي��ة �شمو 

مكتوم رئي�س جمل�س دبي الري��شي.
اأعلن ذلك ث�ين جمعة ب�لرق�د رئي�س اللجنة املنظمة العلي� لبطولت 
فزاع لأ�شح�ب الهمم وق�ل اإنه مت التن�شيق مع جمل�س دبي الري��شي، 

والحت�د الدويل للري�شة الط�ئرة على تغيري م�شمى البطولة بعدم� 
اأجمع " اأ�شح�ب الهمم" بن�دي دبي على هذا الإ�شم عرف�ن� وتقديرا 
للداعم الأكرب للن�دي وحركة " اأ�شح�ب الهمم" يف الإم�رات و دبي.

ال�شيخ  له  املغفور  ي�شمل  اأن  قلوبن�  اأع��م���ق  من  اهلل  " ندعو  وق���ل: 
حمدان بن را�شد اآل مكتوم -طيب اهلل ثراه- بعظيم رحمته ومغفرته 
واأن يدخله ف�شيح جن�ته، فهو رمز من رموز العط�ء والإن�ش�نية الذي 
لن ين�شى لأن ب�شم�ته الطيبة موجودة يف كل مك�ن، واإرثه وا�شح يف 

كل املج�لت".

الروحي  الأب  ين�شوا  الهمم" لن  " اأ�شح�ب  اأن  اإىل  ب�لرق�د  اأ�ش�ر  و 
لهم موؤكدا اأن مك�نته ب�قية يف قلوب اجلميع مب� قدمه من دعم لهم 
يتطور  و  الهمم  لأ�شح�ب  دبي  ن���دي  لينتقل  امل��شية،  العقود  طيلة 
الع�مل  يف  وامل���دي��ة  والفنية  الب�شرية  ب�إمك�ن�ته  ن���د  اأف�شل  لي�شبح 

ب�أ�شره، ب�عرتاف كل امل�شوؤولني يف الحت�دات الق�رية والدولية.
الدولية  ف���زاع  ب��ط��ولت  م��دي��ر  الع�شيمي  م���ج��د  ق����ل  ج���ن��ب��ه  م��ن 
اإن  الهمم  لأ�شح�ب  دب��ي  لن�دي  التنفيذي  املدير  الهمم  لأ�شح�ب 
والثقة  الإرادة  زرع  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  ل��ه  املغفور 

والعزمية لدى " اأ�شح�ب الهمم" و�شق�ه� من عط�ئه وحبه وكرمه 
الهمم" عن��شر  " اأ�شح�ب  وب���ت  اآت��ت ثم�ره�  العط�ء حتى  واأج��زل 
ف�علة يف املجتمع و اأبط�ل على املن�ش�ت الع�ملية وقي�دات يف املوؤ�ش�ش�ت 

الدولية.
واأ�ش�ف: " �شيبقى املغفور له ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم يف 
الداعم  ك�ن  و  الكبري  القلب  �ش�حب  الهمم" فهو  قلوب" اأ�شح�ب 
الهمم" يف  "اأ�شح�ب  الهمم وح��رك��ة  دب��ي لأ���ش��ح���ب  ل��ن���دي  الأك���رب 

الإم�رات ب�شكل ع�م، ودبي على وجه التحديد".

اإطالق ا�شم »حمدان بن را�شد« على بطولة فزاع الدولية للري�شة الطائرة 

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 593/2021/16 جتاري جزئي 
مو�شوع الدعوى : املط�لبة ب�لزام املدعي عليه� ب�شداد مبلغ وقدره )328.641.87( 

درهم والر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من ت�ريخ ال�شتحق�ق وحتى 
ال�شداد الت�م و�شمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل با كف�لة 

ط�لب الإعان / 1-�شنت جوب�ن جيربوك ال�شرق الو�شط م.م.ح -  �شفته ب�لق�شية 
: مدعي 

املطلوب اإعانه :  1-  ميناين ملواد البن�ء �س.ذ.م.م -  �شفته ب�لق�شية : مدعي عليه  
- جمهول حمل الق�مة 

مو�شوع الإعان :  مبوجب قرار املحكمة ال�ش�در بت�ريخ 2021/2/17 بتكليفكم ب�لوف�ء 
يف الدعوى ف�نت مكلف ب�شداد املبلغ املذكور اعاه للمدعي او ايداعه بخزينة املحكمة 
وعليه ف�ن املحكمة �شتب��شر الج��راءات بحقكم يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور 

خال خم�شة اي�م من ت�ريخ ن�شر هذا العان
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اعالن بالن�شر 
 9148/2020/207 تنفيذ  جتاري 

اإعان وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر 
تف��شيل الإعان ب�لن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  عبداهلل حممد عبداهلل احمد العبدويل - جمهول حمل الق�مة
مب� ان الط�لب التنفيذ/بنك دبي التج�ري �س.م.ع 

وميثله / ي�شلم �ش�لح احمد ال�شعدي 
قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)496.065( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه ف�ن املحكمة �شتب��شر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار 

املذكور خال 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اعالن بالن�شر 
 857/2021/207 تنفيذ  جتاري 

اإعان وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر 
تف��شيل الإعان ب�لن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  �شركة تكنو ف�ب �شتيل م�نيو ف�كت�شرجن �س.ذ.م.م
 جمهول حمل الق�مة

مب� ان الط�لب التنفيذ/بنك دبي التج�ري �س.م.ع 
وميثله / ي�شلم �ش�لح احمد ال�شعدي 

قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1086961.09( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه ف�ن املحكمة �شتب��شر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار 
املذكور خال 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا العان. 

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

 اعالن بالن�شر
1550/2020/300 ا�شتئناف مدين  

مذكرة اإعان ب�لن�شر )اإ�شتئن�ف(
تف��شيل الإعان ب�لن�شر 

جمهول   - ن��ه��دي  �شعيد  ���ش���مل  ال��دك��ت��ورة/ن��وال   -1/ ���ش��ده  امل�شت�أنف  اىل 
ب�شفته�  اأر�شان جميد اخل�شم�ن  �شرى   / امل�شت�أنف  ان  الق�مة مب�  حمل 
ا�شت�أنف/احلكم  قد   - اخل�شم�ن  ن��شر  جميد  املتويف/ار�شان  ورثة  �شمن 
ال�ش�در ب�لدعوى رقم 2018/539 مدين كلي بت�ريخ 2018/11/27 ، وحددت 
بق�عة  10.00 �شب�ح�  ال�ش�عة  املوافق 2021/4/13  الثاث�ء  يوم  له� جل�شه 
التق��شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل 

تخلفكم �شتجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

Date 29/ 3/ 2021  Issue No : 13201

Notary Warning of Publication
No. (2384 / 2021)

Warner: Abu Dhabi Islamic Bank
Warnee: Muhammad Amjad Khan - Pakistani national
Subject: Warner serves this warning to Warnee due to the valid expiration of 
this legal right against him and to inform him that he shall pay an amount of 
AED 120,702.01 payable thereby due to being delayed in paying the value 
of the payment system service agreement dated 05/07/2018 and the resulting 
increase due to the objections registered by Visa and Master Card companies 
within 7 days upon the publication date of this warning. If this term expires 
without paying the amount of AED 120,702.01 in addition to the proper 
compensation due to the loss and lost gains caused to Warner, Warner shall 
have the right to take all actions to obtain his legal right with reserving all 
other rights of Warner of whatsoever kind.

Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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الفجر الريا�ضي

جوتا: اأهدرنا فر�شة 
الفوز على �شربيا

ق�ل امله�جم الربتغ�يل الدويل ديوغو جوت�، اإن فريقه هو امل�شوؤول عن اإهدار 
لكرة   2022 الع�مل  ك�أ�س  ت�شفي�ت  ال�شربي يف  اأم���م نظريه  بهدفني  تقدمه 

القدم، قبل اأن يحرم من فر�شة وا�شحة لتحقيق الفوز قبل النه�ية.
وانتهت املب�راة التي اأقيمت يف بلغراد ب�لتع�دل 2-2، �شمن املجموعة الأوروبية 
الأوىل بعد اأن عربت كرة كري�شتي�نو رون�لدو خط املرمى يف الوقت املحت�شب 
بدل ال�ش�ئع، واأبعده� املدافع ال�شربي �شتيف�ن ميرتوفيت�س، الذي اأنقذ اأي�ش�ً 

حم�ولة اأخرى للتهديف من برن�ردو �شيلف�.
واألقى رون�لدو �ش�رة القي�دة اأر�ش�ً قبل اأن يغ�در امللعب ويتجه اإىل غرفة املاب�س، 
قبل ثوان على �شف�رة النه�ية، بعد العرتا�س على قرارات احلكم الهولندي 

داين م�كيلي الذي اأدار املب�راة بدون وجود نظ�م حكم الفيديو امل�ش�عد.
التقدم لفريقه يف  اأح��رز هديف  الذي  املب�راة ق�ل جوت� مه�جم ليفربول  وبعد 
امل�شتوى، لأنن� توقفن�  "م� حدث غري مقبول مت�م�ً على هذا  الأول:  ال�شوط 
وتركن� �شربي� حتقق التع�دل بعد مرور 15 دقيقة من بداية ال�شوط الث�ين".

يف  للغ�ية  جيد  اأداء  بعد  الأ�شعب  اجل��زء  حققن�  وك�أنن�  "بدا  جوت�:  واأ���ش���ف 
الأول و�شجلت  ال�شوط  الأول لكن �شربي� غريت طريقته� بعد نه�ية  ال�شوط 
�شريع�ً وا�شتمرت بعد ذلك، ف�شلن� نحن يف ح�شم املب�راة ولن ن�شمح بتكرار هذا 

م�شتقبًا".

•• الظفرة-وام:

 �شهد ال�شيخ حممد بن حمدان بن زايد اآل نهي�ن خت�م الن�شخة الأوىل 
انطلقت من�ف�ش�ته� يف  التي  العربية  الظفرة جلم�ل اخليل  من بطولة 
للخيول  الإم����رات  جمعية  من  وبتنظيم  الظفرة  مبدينة  امل��رف���أ  مدينة 

العربية.
اأقيمت البطولة حتت رع�ية �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهي�ن ممثل 
احل�كم يف منطقة الظفرة و بتوجيه�ت من �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
اآل نهي�ن ن�ئب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئ��شة رئي�س جمعية 
الإم���رات للخيول العربية ومبت�بعة من ال�شيخ زايد بن حمد اآل نهي�ن 

ن�ئب رئي�س اجلمعية.
الع�م  الق�ئد  امل��زروع��ي  ف���ر���س خلف  ال��ل��واء  م��ع���يل  ح�شر حفل اخل��ت���م 
الثق�فية  وال��ربام��ج  امل��ه��رج���ن���ت  اإدارة  جلنة  رئي�س  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 
والرتاثية ب�أبوظبي و�شع�دة ن��شر حممد مطر املن�شوري، وكيل ديوان 
ممثل احل�كم يف منطقة الظفرة ب�لن�بة و�شع�دة �ش�مل حممد بت�ل املرر 
املن�شوري  املرف�أ، و�شع�دة حمد خمي�س ذيب�ن  مدير مركز بلدية مدينة 
و�شع�دة   ، "�شحة"  الت�بعة ل�شركة  الظفرة  مل�شت�شفي�ت  التنفيذي  املدير 
املن�شوري مدير مديرية �شرطة منطقه الظفرة،  العقيد حمدان �شيف 
اإدارة  وامل�ش�ريع يف جلنة  التخطيط  ادارة  املزروعي مدير  وعبيد خلف�ن 

�شركة  م��دي��ر  القبي�شي  بطي  و���ش���مل  الثق�فيه،  وال��ربام��ج  امل��ه��رج���ن���ت 
اأبوظبي للتوزيع يف منطقة الظفرة وحممد اأحمد احلربي املدير الع�م 
النعيمي  وخليفة  البطولة،  مدير  العربية  للخيول  الإم����رات  جلميعة 
اللجنة  رئي�س  ن���ئ��ب  العربية  الأري�����م  لإ�شطبات  التنفيذي  الرئي�س 

املنظمة للبطولة وفرح�ن �شعيد احلم�دي ممثل عن �شركة تدوير.
و �شهد اليوم الأخري من البطولة من�ف�ش�ت قوية ومثرية خال اأ�شوط 

املن�ف�ش�ت النه�ئية ، يف ظل اأجواء �ش�خبة على �ش�طئ املرف�أ .
وح�شدت "عج�يب املن�ل" لفهد �ش�مل الزع�بي، اللقب الذهبي لبطولة 
املهرات عمر �شنة و ج�ءت يف املركز الث�ين لتن�ل الف�شة "الرمي بي ات�س 
 " الربونز  ث�لثة ون�لت  املزروعي، فيم� حلت  ام" لعلي غ�من بن هميلة 

ظبية كيه" ل�شعيد �شديق فتح اخل�جة.
الذهبي  ب�للقب  اليحي�ئي،  خليفة  ل�شلط�ن  الهواجر"  "من�ر  وتوجت 
دي"  ب��ي  "مريال  للمهرة  الف�شي  اللقب  و  الو�ش�فة  ت���رك��ة  للمهرات، 
"ع  اآل علي، وحلت ث�لثة و ن�لت الربونز  اأحمد علي بن �ش�حي  لن��شر 

ج بدور" لعدن�ن عبد اهلل �شعب�ن ال�شحي.
و تو�شحت "اآر اإف اأي اأمرية املكتوب" لعلي غ�من هميلة املزروعي بذهبية 
الأفرا�س، وح�زت الف�شة واملركز الث�ين رفيقته� يف املربط "غا بي ات�س 
"م��شة الهواجر" للدكتور  اأم " ، فيم� ج�ءت يف املركز الث�لث والربونز 

غ�من اله�جري.

الأمه�ر  ذهبية  على  احلب�شي،  �شلط�ن  و ح�شل "منري كي ات�س" ل�شعود 
اآر حتدي" ملحمد  اإل  "اي  عمر �شنة وحل يف املركز الث�ين ون���ل الف�شة 
لهيثم  ات�س"  "مي�دة  اإىل  ال��ربون��ز  ذه��ب  فيم�  الر�شيد،  حممد  يو�شف 

حممد بن فري�س الكندي.
الأمه�ر،  بذهبية  اليحي�ئي،  �شلط�ن  ملحمد  حمجوب"  ���س  "�س  وت���وج 
ايه" للدكتور غ�من  اإي  "الأندل�شي  الف�شة  ن�ل  و  الث�ين  املركز  تاه يف 
احلمريي،  بروك  �شعيد  اله�جري، فيم� اكتفى "اإي ا�س ر�شيق" خل�لد 

ب�ملركز الث�لث و اللقب الربونزي.
و رفع " هال ال�شيد" ح�شيلة بن هميلة الذهبية اإىل 3 األق�ب عندم� 
عبد  ملحد  جمريا"  ب���ه��ي   " للفحل  الف�شة  ت���رك���  الفحول  بلقب  حلق 

اللطيف طه، بينم� ن�ل الربونز "ا�س اي امل�شهر" ملربط ريح ال�شم�ل.
وق�م ال�شيخ حممد بن حمدان بن زايد اآل نهي�ن يف خت�م احلفل بتكرمي 

اأ�شح�ب املراكز الأوىل يف البطولة.
من ج�نبه تقدم حممد اأحمد احلربي مدير ع�م جمعية الإم�رات للخيول 
نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  اإىل  التقدير  و  ب�ل�شكر  العربية 
ممثل احل�كم يف منطقة الظفرة على رع�يته الكرمية لبطولة الظفرة 
جلم�ل اخليل العربية الأ�شيلة و �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهي�ن، 
ن�ئب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئ��شة، رئي�س جمعية الإم�رات 
الكبري يف  الأث��ر  له�  ك�ن  التي  وتوجيه�ته  دعمه  على  العربية،  للخيول 

خروج البطولة ب�شورة طيبة.
ن�ئب  نهي�ن  اآل  حمد  بن  زاي��د  لل�شيخ  احلثيثة  ب�ملت�بعة  احلربي  واأ���ش���د 
رئي�س جمعية الإم�رات للخيول العربية و ال�شيخ حممد بن حمدان بن 

زايد اآل نهي�ن على مت�بعته اأي�ش� وح�شوره للفع�لي�ت.
الأوىل،  اإنطاقته�  يف  اأقدامه�  تثبت  اأن  ا�شتط�عت  البطولة  اإن  وق���ل 
املرابط  اأ�شح�ب  املواطنني  للماك  اأول بطولة خ��شة  اأنه�  اإىل  م�شريا 

اخل��شة..
و اأو�شح اأن البطولة �شهدت مب�درة طيبة من اجلمعية ب�إ�شراك عدد من 
الأطف�ل ال�شغ�ر يف التحكيم يف جتربة على ه�م�س املن�ف�ش�ت الر�شمية، 
وقد  وتعزيز معرفتهم  الن�ش�ط  بهذا  ارتب�طهم  زي���دة  منه�  الهدف  واأن 
ج�ءت النتيجة مب�شرة حيث ك�نت ن�شبة اختاف تقييم�تهم للخيل عن 

احلك�م الر�شميني ل تتج�وز 10%.
واأ�ش�ف احلربي اأن البطولة �شهدت اأي�ش� توا�شل الهتم�م الكبري الذي 
ال�شيخ  �شمو  �شهدت مكرمة من  و  املواطنني  للع�ر�شني  توليه اجلمعية 
املواطنني  الع�ر�شني  اآل نهي�ن متثلت يف تكرمي جميع  حمدان بن زايد 

يف البطولة.
يف  احلكومية  ال��دوائ��ر  خمتلف  م��ن  النج�ج  �شرك�ء  اإىل  ال�شكر  وت��وج��ه 
منطقة الظفرة الذين ك�ن لهم الف�شل الكبري يف خروج البطولة بهذه 

ال�شورة الرائعة، مو�شح� اأن اجلمعية �شتقدم الأف�شل املو�شم املقبل.

ال�ش�ئع  ب��دل  الوقت  ه��دف يف  رون���ل��دو من  كري�شتي�نو  الربتغ�يل  ُح��رم 
بقرار مثري للجدل يف تع�دل منتخب باده مع �شربي�، يف حني �شقطت 
بلجيك� يف فخ التع�دل اأم�م ت�شيكي�، فيم� عو�شت كل من هولندا وكراوتي� 
بدايته� ال�شيئة، وذلك يف اجلولة الث�نية من الت�شفي�ت الأوروبية املوؤهلة 

ملوندي�ل قطر 2022  اأم�س الأول ال�شبت.
يف املجموعة الأوىل، فّرطت الربتغ�ل بتقدمه� بهدفني نظيفني مله�جمه� 
يف  �شربي�  م�شيفته�  اأم����م   2-2 خميب  بتع�دل  وخ��رج��ت  جوت�  دي��وغ��و 
مب�راة �شهدت نه�ية مثرية للجدل لعدم احت�ش�ب احلكم هدف لق�ئده� 

رون�لدو بعدم� بدا اأن الكرة جت�وزت خط املرمى.
ليفربول  مه�جم  جلوت�  راأ�شيتني  عرب  اأوروب���  بطلة  الربتغ�ل  وتقدمت 
النكليزي )11 و36( قبل اأن يرد اأ�شح�ب الر�س مع انطاق ال�شوط 

الث�ين عرب األك�شندر مريوفيت�س )46( وفيليب كو�شتيت�س )60(.
و�شهدت املب�راة نه�ية جدلية بعدم� و�شلت كرة طويلة خلف املدافعني من 
البديل نونو مندي�س اىل رون�لدو داخل املنطقة، ت�بعه� يف ال�شب�ك قبل 
اأن ينقذه� املدافع �شتيف�ن ميرتوفيت�س يف اللحظ�ت الخرية )3+90(، 
و�شط احتج�ج �ش�خب من رون�لدو ب�جت�ه حكم اخلط م� اأدى اىل تلقيه 

بط�قة �شفراء.
وط�لب رون�لدو ب�حت�ش�ب الهدف حيث بدا اأن الكرة جت�وزت خط املرمى، 
وحكم  امل��رم��ى  خ��ط  تكنولوجي�  اأن  علًم�  ق���راره  على  اأب��ق��ى  احلكم  اأن  اإل 

الفيديو امل�ش�عد "يف ايه اآر" غري معتمدين يف الت�شفي�ت.
وق�ل املدرب فرن�ندو �ش�نتو�س الذي احتفل مبب�راته رقم األف يف م�شريته 
التدريبية "مل�ذا �شمحن� ل�شربي� مبع�دلة النتيجة؟ لي�س لدّي اأي تف�شري. 
ل ميكنني ايج�د اأي تف�شري. لقد در�شن� �شربي� وكن� ندرك م� ب�إمك�نهم 

القي�م به ... حذرت لعبي فريقي ب�ش�أن ذلك".
احت�ش�به يف  يتم  "�شجلن� هدًف� مل  �ش�نتو�س  ق�ل  رون�لدو  اأم��� عن هدف 
حني اأن الكرة دخلت. يف مب�راة من هذا امل�شتوى، هذا اأمر غري م�شموح 

به".
�شيفته  على  الرب��ع���ء  متوا�شع  بفوز  م�شواره  ا�شتهل  اأوروب����  بطل  وك���ن 
اأذربجي�ن بنتيجة -1�شفر بهدف عك�شي، ليكمل بداية متوا�شعة مل�شواره 

نحو نه�ئي�ت اأول موندي�ل يف دولة عربية ويف ال�شرق الو�شط.
وتت�شدر �شربي� الرتتيب بر�شيد 4 نق�ط بف�رق الهداف عن الربتغ�ل 
منيت  التي  ايرلندا  جمهورية  على   2-3 الوىل  اجلولة  يف  فوزه�  بعد 

بخ�ش�رة ث�نية توالًي� ب�شقوطه� املف�جئ ام�م لوك�شمبورغ بهدف دون رد.
وحتل الربتغ�ل على لوك�شمبورغ يف 30 ال�شهر احل�يل، فيم� حتل �شربي� 

على اأذربيج�ن.
اللق�ء  انتهى  ذاته� بعدم�  امل�ش�فة  بلجيك� وت�شيكي� على  وح�فظ منتخب� 
بينهم� ب�لتع�دل الإيج�بي 1-1 يف املجموعة اخل�م�شة، بعد اأن خرج كل 

منهم� ب�نت�ش�ر يف اجلولة الإفتت�حية.
اله����داف عن  وب��ف���رق  ن��ق���ط   4 بر�شيد  امل��ج��م��وع��ة  ت�شيكي�  وت�����ش��درت 
بلجيك�، وبف�رق نقطة عن بيارو�س الف�ئزة على �شيفته� ا�شتوني� 2-4 
يف مب�راته� الوىل يف الت�شفي�ت، يف ث�ين هزمية لاخرية بعد اأوىل اأم�م 

ت�شيكي� نف�شه� بن�شف دزينة من الهداف )2-6(.
3-1، املب�راة مع  ودخلت بلجيك� التي ا�شتهلت م�شواره� بفوز على ويلز 
اإدراكه� جيدا �شعوبة م�شيفته�، ولكنه� ع�دت من ملعب "اإيدن اإرين�" يف 
براغ مع �شجل خ�ل من اخل�ش�رة يف 35 مب�راة توالي� يف ت�شفي�ت املوندي�ل 
وك�أ�س اأمم اأوروب�، حيث تعود خ�ش�رته� الخرية اإىل 12 حزيران-يونيو 

ويلز. اأم�م   2015
اأو  ايق�عن�  جند  "مل  بلجيك�  م��درب  م�رتيني�س  روب��رتو  ال�شب�ين  وق���ل 
ك�نت  منتظم.  ب�شكل  منطقتن�  يف  ندافع  اأن  علين�  ك�ن  املعهود.  م�شتوان� 

ت�شيكي� جيدة جًدا يف الكرات الث�بتة واملرتدات، لذا مل نتمكن من فر�س 
ايق�عن�. خلقن� بع�س الفر�س اجليدة لكن التع�دل نتيجة ع�دلة".

يت�أهل  اأن  الرو�شي،  املوندي�ل  ث�لث  احلمر"،  "ال�شي�طني  فريق  وي�أمل 
14 يف م�شريته، والث�لثة توالي� بعد  ال�  اىل نه�ئي�ت ك�أ�س الع�مل للمرة 

و2018.  2014
يف املق�بل، ت�شعى ت�شيكي� للعودة اإىل النه�ئي�ت بعد اآخر ظهور له� يف الع�م 

دور املجموع�ت. من  اأمل�ني�  موندي�ل  غ�درت  عندم�   ،2006
ال�شهر احل�يل،   30 يف  بيارو�س  الث�لثة  بلجيك� يف اجلولة  وت�شت�شيف 

فيم� حتل ت�شيكي� �شيفة على ويلز.
وعو�س املنتخب الهولندي خ�ش�رته يف اجلولة الوىل بفوزه على �شيفته 

لتفي� -2�شفر، فيم� حقق املنتخب الرتكي فوزه الث�ين توالًي� على 
توف�ن  اأوزان  ثن�ئية  بف�شل  -3�شفر  ال���رنوج  م�شيفته  ح�ش�ب 

وت�شدر املجموعة ال�ش�بعة.
و�شجل �شتيفن بريغوي�س )32( ولوك دي يونغ )69( هديف 

هولندا.
وبف�رق  فوزين  من  نق�ط  �شت  اىل  ر�شيده�  تركي�  ورفعت 

الث�ين  ف��وزه  ال��ذي حقق  الأه���داف عن منتخب مونتينيغرو 
توالي� على ح�ش�ب جبل ط�رق 4-1، بعدم� ك�ن ف�ز على 

الفتت�حية. اجلولة  يف  لتفي� 1-2 
متفرج  اآلف   5 وام����م  الوىل،  امل��ب���راة  يف 

تن�ثروا يف املدرج�ت مل يكن اأم�م رج�ل 
بور  دي  ف��ران��ك  الهولندي  امل���درب 

اخل�ش�رة  بعد  الفوز  خي�ر  �شوى 
املذلة اأم�م تركي� 4-2.

الفوز  ب��ه��ذا  ه��ول��ن��دا  وع�����ززت 
ال�شعب حظوظه� يف املن�ف�شة 
التي  املجموعة  �شدارة  على 
البط�قة  ���ش���ح��ب��ه���  مت��ن��ح 
النه�ئي�ت،  اىل  امل��ب������ش��رة 

املنتخب  وان  خ����������ش����ة 
ال���ربت���ق����يل ي��ط��م��ح اىل 

بعدم�  ق��ط��ر  ال��ت��واج��د يف 
الخ����رية يف  الن�شخة  ع��ن  غ����ب 

رو�شي� 2018.
ثم�ين  لهولندا يف  الث�لث  النت�ش�ر  وهو 
مه�مه  ب�����ور  دي  ت�����وىل  م���ن���ذ  م���ب����ري����ت 
لتدريب  املنتقل  ك��وم���ن  ل��رون���ل��د  خلف� 
تع�دلت   3 )مق�بل  ال�شب�ين  بر�شلونة 

وهزميتني(.
ق�ل دي بور "ندرك جيدا ان ف�رق الهداف 
�شيكون مهم� يف هذه الت�شفي�ت"، م�شيف� 

 5 ب���ف����رق  الأق�����ل  ع��ل��ى  ال���ف���وز  "ن�شتحق 
اأهداف. ح�ولن� كل �شيء".

وح����ذا امل��ن��ت��خ��ب ال��ه��ول��ن��دي ح���ذو ال���رنوج 
للع�ملني  دع����م  ر����ش����ل���ة  م��وج��ه���  واأمل����ن���ي���� 

نه�ئي�ت  م�شت�شيفة  دول��ة قطر  الج�نب يف 
املنتخب  لع���ب���و  ون������زل  ال�����ك�����روي.  ال���ع���ر����س 

وهم  كرويف"  "يوه�ن  ملعب  اإىل  الربتق�يل 
ي��رت��دون ق��م�����ش���ن���ً ���ش��وداء حت��م��ل ���ش��ع���ر "كرة 

القدم تدعم التغيري".
ملب�راة يف  اأول حكمة  ب�تت  التي  الفرن�شية �شتيف�ين فراب�ر  اللق�ء  وق�دت 

ت�شفي�ت موندي�ل للرج�ل.
عّو�شت كرواتي� الو�شيفة �شقوطه� يف م�شتهل م�شواره� يف الت�شفي�ت ام�م 
�شلوفيني�، بفوزه� على �شيفته� قرب�س بهدف نظيف مل�ريو ب��ش�ليت�س يف 
رييك�، �شمن من�ف�ش�ت املجموعة الث�منة يف مب�راة اأ�شبح خاله� الق�ئد 

لوك� مودريت�س اأكرث الاعبني متثيا لباده.
وحققت كرواتي� فوزه� الول يف �شت مب�ري�ت، وا�شعة حدا ل�شل�شلة من 

اربع هزائم متت�لية يف املب�ري�ت الر�شمية.
التي  �شلوفيني�  مع  ب�لت�ش�وي  الوىل  الثاث  نق�طه�  كرواتي�  وح�شدت 
�شقطت ام�م م�شيفته� رو�شي� 1-2 لتت�شدر الخرية املجموعة 
اأول ع��ل��ى م���ل��ط��� منت�شف  ف���وز  ب��ع��د  ال��ك���م��ل��ة  ب���ل��ع��ام��ة 
�شلوف�كي�  م��ع   2-2 الخ���رية  ت��ع���دل��ت  فيم�  ال���ش��ب��وع، 
مدريد  ري���ل  و�شط  لع��ب  مودريت�س  وخ������س  ال�شبت. 
ال�شب�ين مب�راته ال�135 بقمي�س املنتخب الكرواتي 
ل��ي��ن��ف��رد ب���ل��رق��م ال��ق��ي������ش��ي ل��ع��دد امل��ب���ري���ت الدولية 
متج�وًزا اإجن�ز داريو �شرين� )134(. ومل يكن املدرب 
كم�  مقنًع�  يكن  "مل  الداء  ع��ن  را�شًي�  داليت�س  زلت��ك��و 
ك�نت  �شيء.  اأه��م  الثاث هي  النق�ط  توقعت، ولكن 
الث�ين  اإ�ش�فة  من  نتمكن  مل  �شعبة،  م��ب���راة 
بعد ت�شجيل الول م� ك�ن �شيمنحن� 
الطم�أنينة"، م�شيًف� "على كراوتي� 
عندم�  ب��ك��ث��ري  اأف�����ش��ل  ت��ك��ون  اأن 

نواجه منتخب�ت كهذه".
نظريته�  كرواتي�  وت�شت�شيف 
حتل  فيم�  الثاث�ء،  م�لطة 
�شلوف�كي�  ع���ل���ى  رو����ش���ي���� 
على  و�����ش����ل����وف����ي����ن����ي����� 

قرب�س.

حممد بن حمدان بن زايد ي�شهد ختام بطولة الظفرة جلمال اخليل العربية بن�شختها الأوىل

تعادل بلجيكا وهولندا وكرواتيا تعو�سان   

الربتغال حُترم من هدف جديل.. ورونالدو يحتج مغادرًا 
كاأ�س دبي العاملي 2021 .. 

امتزاج م�شاعر احلزن والفرح يف 
الأم�شية الأغلى ل�شباق اخليل 

•• دبي-وام:

 يف اأم�شية ع�ملية امتزجت فيه� م�ش�عر احلزن والفرح .. اأ�شدل ال�شت�ر اأم�س  
الأول على ك�أ�س دبي الع�ملي للخيل 2021 على م�شم�ر ميدان يف ن�شخة 
 26 نحو  اإىل  ت�شل  بجوائز  الت�شعة  ب�أ�شواطه�  املق�مة  الف�شي  اليوبيل 
مليون دولر تن�ف�س على األق�به� 115 من �شفوة اجلي�د يف الع�مل حيث 
امتزجت م�ش�عر احلزن على فقدان املغفور له ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل 
مكتوم و م�ش�عر الفرح بفوز "جودلفني الإم�رات" ب�لك�أ�س الع�ملية والذي 

اأثلج �شدور الم�راتيني و م�شجعي هذا الفريق.
و ق�ل حممد عي�شى الع�شب املدير الع�م لن�دي دبي للفرو�شية - يف ت�شريح 
اأ�شرة  تواجد  �شهدت  الع�ملي  دبي  ك�أ�س  فع�لية  اإن   - الم���رات  اأنب�ء  لوك�لة 
فيه�  جتتمع  والتي  الع�ملية  امل�ش�بق�ت  اأغلى  ب�عتب�ره�  جميعه�  الفرو�شية 

اأقوى اخليول واأكرب ماكه� حول الع�مل .
بوف�ة  الفرو�شية  اأ�شرة  فجعت  بعدم�  ا�شتثن�ئية  ك�نت  الأم�شية  هذه  لكن 
ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم ف�رت�أت اللجنة املنظمة بلم�شة وف�ء عر�س 
الفرو�شية  لري��شة  ودعمه  جهوده  و  له  املغفور  م�شرية  عن  وث�ئقي  فيلم 
ف�شا عن ت�شكيل لوحة فنية ب�أ�شعة الليزر حتمل �شورته طيب اهلل ثراه يف 
�شم�ء م�شم�ر ميدان لقت اإ�ش�دة وا�شعة من احل�شور الذي اأثنى على هذا 
العمل خ��شة واأن لل�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم �شيت� وا�شع� يف جم�ل 

الفرو�شية ويعترب اأحد اأعمدة الفرو�شية يف الع�مل.
واأو�شح الع�شب اأنه مت اإلغ�ء كل مظ�هر الحتف�ل مبرور 25 �شنة على قي�م 

ك�أ�س دبي الع�ملي نظرا حل�لة احلداد على رحيل املغفور له .
العديد  جعبته  يف  يحمل  ال���ذي  الإم�رات"  "جودلفني  ت��ت��وي��ج  اأن  واأك����د 
والفخر يف  الفرح  م�ش�عر  بث  الدولة وخ�رجه�  داخ��ل  الكبرية  الإجن����زات 
قلوب �شعب الإم�رات حيث حر�شت اللجنة املنظمة رغم ح�لة احلداد على 

اإخراج احلدث الع�ملي يف اأف�شل حلة.
الذي  غ�يد"  "مي�شتك  اجل��واد  تتويج  �شهدت  قد  الع�ملية  الأم�شية  ك�نت 
تعود ملكيته اإىل "جودلفني الإم�رات" بقي�دة الف�ر�س لوي�س �ش�يز وح�شل 
كذلك على اجل�ئزة امل�لية الب�لغة نحو �شتة مايني و �شتم�ئة األف دولر 
اأمريكي مقدمة من طريان الإم���رات راعية ال�شوط الرئي�شي الذي ن�هز 
جمموع جوائزه النقدية 12 مليون دولر اأمريكي موزعة على الف�ئزين 

الثم�نية الأوائل.



 
حامل بتواأم �شباعي.. حتظى بتمويل حكومي

تت�بع �ش�بة من م�يل ح�مل بتواأم �شب�عي عاجه� يف املغرب اعتب�راً 
من نه�ية هذا الأ�شبوع، على م� اأعلنت وزارة ال�شحة يف ب�م�كو .

م���يل(، وفق  )�شم�ل  25 ع�م�ً من متبكتو  الب�لغة  ال�ش�بة  وك�نت 
م� ذكرت ال�شح�فة امل�لية، ُتع�لج خال الأ�شبوعني الأخريين يف 

م�شت�شفى "بوان جي" اجل�معي يف ب�م�كو.
"مت�بعة  لوا نقله� اإىل خ�رج م�يل بهدف ت�أمني  لكّن الأطب�ء ف�شّ
بي�ن  م��� ورد يف  امل�ألوف"، على  ع��ن  ل��ه��ذا احل��م��ل اخل����رج  اأف�����ش��ل 
���ش��ح���يف ل����وزارة ال�����ش��ح��ة. واأ���ش���ف��ت ال�����وزارة: "من ح��ي��ث املبداأ، 
حيث  املغرب  اإىل  الأ�شبوع  نه�ية  عطلة  يف  ال�شفر  عليه�  �شيتعني 

�شتوا�شل عاجه�".
من  ال�ش�د�س  ال�شهر  يف  امل���راأة  اأن  اإىل  امل�لية  ال�شح�فة  واأ���ش���رت 
الأجنة  بق�ء  وفر�س  �شحته�  على  املتخ�ش�شون  ويخ�شى  حمله�، 

على قيد احلي�ة.
اأ�شرته�.  اأف���راد  م��ن  واث��ن���ن  طبيبه�  امل��غ��رب  اإىل  ال�ش�بة  وي��راف��ق 
واأو�شحت الوزارة اإن الرحلة ممولة من احلكومة امل�لية ومب�ش�همة 

�شخ�شية من الرئي�س النتق�يل ب�ه نداو.
ت�شتمر  اأن  ُي��ت��وق��ع  معه�  ت�ش�من"  "موجة  ال�ش�بة  و���ش��ع  واأث�����ر 
اآخر  "حتدي�ً  ال��وزارة يف بي�نه�  بعد ولدة الأطف�ل التي اعتربته� 

�شتواجهه هي وع�ئلته� با �شك بدعم من امل�ليني".
قيد  على  ال�شب�عيون  ال��ت��وائ��م  فيه�  يبقى  ال��ت��ي  احل����لت  وت��ن��در 
احلي�ة. ومن بني احل�لت امل�شجلة اأطف�ل ع�ئلة م�كوغي املولودون 
اأي��وا الأمريكية. وك���ن وزن كل من الأطف�ل  1997 يف ولي��ة  ع�م 
بن�ت،  وث��اث  �شبي�ن  اأربعة  وهم  قي�شرية،  بعملية  ول��دوا  الذين 

يرتاوح بني 1،05 و1.5 كلغ عند الولدة.

يخّيم عامًا كاماًل يف احلديقة جلمع الأموال لدار م�شنني
من املقرر اأن يحتفل تلميذ بريط�ين مبرور ع�م على التخييم يف 
تعتني  ك�نت  للم�شنني  رع�ية  ل��دار  الأم��وال  حديقة منزله جلمع 

ب�شديق للع�ئلة قبل وف�ته.
 28 الطلق يف  ال��ه��واء  ع���م���ً( مغ�مرته يف  ووزي )11  ب��داأ م�ك�س 
 North م�ر�س )اآذار( من الع�م امل��شي جلمع الأموال ل�ش�لح دار
Devon Hospice لرع�ية امل�شنني التي اعتنت ب�شديق الع�ئلة 

بريك اأبوت.
الهواء  يف  للري��شة  وع��شًق�  متحم�ًش�  مغ�مًرا  اأب��وت  ال�شيد  وك���ن 
الطلق، وقبل وقت ق�شري من وف�ته، اأعطى خيمته مل�ك�س وق�ل له 

مغ�مراتك اخل��شة فيه�". لديك  تكون  ب�أن  "عدين 
اأكرث  ب��راون��ت��ون  ال��ذي يعي�س يف  ذل��ك احل��ني، جمع م�ك�س  ومنذ 
من 280 األف جنيه اإ�شرتليني )350 األف دولر(، بعد اأن حتدى 
جميع اأنواع الطق�س ال�شيئ، مب� يف ذلك موجة الربد التي جلبت 

اأدنى درج�ت احلرارة يف اململكة املتحدة منذ عقد من الزم�ن.
واأم�����ش��ى م���ك�����س ع��ي��د م��ي��اده ول��ي��ل��ة ع��ي��د امل��ي��اد وراأ�����س ال�شنة 
اجلديدة ن�ئم�ً يف خيمته، وي�شجع الآن الأطف�ل من جميع اأنح�ء 
ب�إكم�له  احتف�ًل  ال�شبت  ليلة  حديقتهم  يف  التخييم  على  الع�مل 

�شنة ك�ملة يف اخليمة.
اأمريك�  يف  الأط��ف���ل  �شيح�شل  مده�س.  لأم��ر  "اإنه  م�ك�س  وق���ل 
وعرب اأوروب� واآ�شي� واأ�شرتالي� على فر�شة الن�شم�م. �شيكون الأمر 
ممتًع� للغ�ية، وميكنهم اختي�ر جمع الأموال للموؤ�ش�شة اخلريية 

التي يخت�رونه�".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تغري املناخ يزيد تاأثري مو�شم احل�شا�شية
اأظهرت درا�شة جديدة اأن تغري املن�خ قد يوؤدي اإىل تف�قم مو�شم احل�ش��شية بن�شبة ت�شل اإىل 60%.

واأن�ش�أ فريق من العلم�ء من ج�معة وور�شي�شرت من�ذج اإح�ش�ئية جديدة للتنبوؤ ب�لتغريات يف �شدة حبوب اللق�ح مع 
تغري درجة حرارة الهواء وهطول الأمط�ر. وا�شتن�ًدا اإىل التقييم�ت طويلة الأجل التي تبحث يف التغريات من �شنة 

اإىل اأخرى يف تركيز حبوب اللق�ح، وجد الب�حثون اأن تغري املن�خ �شيكون له ت�أثري كبري.
مو�شم  �شدة  م��ن  تزيد  اأن  ميكن  امل��ن���خ  يف  املتوقعة  التغريات  اإن  كورغ�ن�شكي  األك�شندر  الرئي�شي  امل��وؤل��ف  وي��ق��ول 
احل�ش��شية بن�شبة ت�شل اإىل %60 عن امل�شتوي�ت احل�لية. ومن امل�أمول اأنه من خال القدرة على التنبوؤ ب�ملخ�طر 
اللق�ح  حبوب  ملو�شم  ال�شتعداد  التح�ش�شي  الأن��ف  ب�لته�ب  امل�ش�بني  لاأ�شخ��س  ميكن  املحتملة،  التغيريات  وفهم 

لتقليل الأعرا�س.
وبينم� يع�ين 40 من الأوروبيني من احل�ش��شية جت�ه حبوب اللق�ح، ل توجد ح�لًي� اإر�ش�دات وا�شحة حول اأف�شل 
ال�شبل لا�شتعداد ملوا�شم احل�ش��شية الق�دمة، وقبل هذه الدرا�شة اجلديدة، مل يكن معروف�ً كيف ميكن اأن تتغري 

�شدة مو�شم احل�ش��شية مع ا�شتمرار ارتف�ع درجة حرارة املن�خ ب�شبب الأن�شطة الب�شرية.
وملع�جلة هذه الفجوات، بنى كورغ�ن�شكي وزماوؤه منوذًج� اإح�ش�ئًي� ملح�ك�ة جمموع تركيزات حبوب اللق�ح والتنبوؤ 
� ب��شم تك�مل حبوب اللق�ح املو�شمية، وفعلوا ذلك لكل موقع من 28 موقًع� طوال مو�شم حبوب  به�، واملعروف اأي�شً

اللق�ح الع�شبي ب�أكمله يف جميع اأنح�ء اأوروب�، وحددوا "عدم وجود �شلة" بني �شدة حبوب اللق�ح واملواقع املختلفة.
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التن�س اأف�شل ريا�شة تطيل العمر
الري��ش�ت  بني  من  الأف�شل  هي  التن�س  ري��شة  اأن  حديثة  درا�شة  ك�شفت 

ال�ش�ئعة من حيث الوق�ية من الأمرا�س وزي�دة متو�شط العمر املتوقع.
وتفوق التن�س على ري��ش�ت مثل كرة الري�شة وكرة القدم وركوب الدراج�ت 
وال�شب�حة واجلري، مع م� يقرب من 10 �شنوات ميكن اإ�ش�فته� اإىل العمر 
احل�لة  مراقبة  خ��ال  من  النتيجة  ه��ذه  اإىل  الب�حثون  وتو�شل  املتوقع. 
ال�شحية ل� 8.577 م�ش�رًك� - ملدة ت�شل اإىل 25 ع�ًم� – من خال درا�شة 

القلب التي جربت يف مدينة كوبنه�غن.
وج�ءت ال�شنوات الإ�ش�فية املتوقعة ملم�ر�شة الري��شة ح�شب كل لعبة على 

النحو الت�يل، بح�شب �شحيفة اإك�شربي�س الربيط�نية:
التن�س - ي�شيف 9.7 �شنة

كرة الري�شة - ت�شيف 6.2 �شنة
كرة القدم - ت�شيف 4.7 �شنة

ركوب الدراج�ت - ي�شيف 3.7 �شنة
ال�شب�حة - ت�شيف 3.4 �شنة

اجلري - ي�شيف 3.2 �شنة
األع�ب اجلمب�ز - ت�شيف 3.1 �شنة

اأن�شطة الن�دي ال�شحي - ت�شيف 1.5 �شنة
ماأه�  التي  املتعمقة  ال�شتبي�ن�ت  من  ال�شتنت�ج�ت  ه��ذه  �شي�غة  ومت��ت 
امل�ش�ركون، وب�لإ�ش�فة اإىل ذلك، مت اأخذ املعلوم�ت املتعلقة مبوعد وكيفية 
-ت�شرين  اأكتوبر  بني  البي�ن�ت  جمع  وج��ري  العتب�ر،  يف  الأ�شخ��س  وف���ة 

الأول 1991 وم�ر�س -اآذار 2017 لإثراء هذه النت�ئج.

وفاة �شاحب �شيناريو الفيلم ال�شهري بروكباك ماوننت
تويف الك�تب الأمريكي لري م�كمورتري الذي ا�شتهر خ�شو�ش�ً مب�ش�ركته 
يف كت�بة �شين�ريو فيلم "بروكب�ك م�وننت" عن 84 ع�م�ً، وفق م� اأبلغ مدير 
"لري  اأن  اأم�ندا لوندبرغ  اأعم�له وك�لة فران�س بر�س اجلمعة. واأو�شحت 
قلبية".  �شكتة  ج��ّراء  -اآذار  م�ر�س   25 يف  امل��شية  الليلة  تويف  م�كمورتري 
يعي�س  ك���ن  الذين  ب�أحب�ئه  حم�ط�ً  "ك�ن  الك�تب  اأن  اإىل  بي�ن  يف  واأ���ش���رت 
معهم، ومنهم �شريكته القدمية يف الكت�بة دي�ن� اأو�ش�ن� وزوجته نورم� ف�ي 
وكابهم� الثاثة". كذلك ك�ن جنله املغني جيم�س م�كمورتري وحفيده 

ح��شرين. و�شيوارى الفن�ن يف الرثى يف م�شقطه ولية تك�ش��س.
اأو�شك�ر  اأو�ش�ن� على ج�ئزة  2006 مع دي�ن�  وح�شل لري م�كمورتري ع�م 
عن �شين�ريو "بروكب�ك م�وننت" املقتب�س من ق�شة ق�شرية لآين برولك�س، 
خ��ال منظور عاقة  لديه، من  "الو�شرتن" املف�شل  ن��وع  من  فيلم  وه��و 
حب مثلية بني اثنني من رع�ة البقر. واأث�ر هذا املو�شوع اجلديد اإعج�ب 
ال�شينم�، وح�شل على ج�ئزة  اجلمهور وحقق الفيلم جن�ح�ً كبرياً يف دور 

اأو�شك�ر لأف�شل خمرج وتر�شيح يف فئة اأف�شل فيلم روائي.

اأوبرا وينفري تعاين من 
م�شاعفات لقاح كورونا

اأك��������دت الإع����ام����ي����ة الأم���ريك���ي���ة 
اللق�ح �شد  تلقيه�  اأوب��را وينفري، 
جتربته�  وا�شفة  ك��ورون���  فريو�س 
"اإح�ش��ش�  منحه�  اأن��ه  اللق�ح  بعد 
اأوبرا  واأ���ش���رت  ب�لراحة".  غ���م��را 
)67 ع�م�( اإىل اأنه� �شعرت ب�"ك�فة 
الأعرا�س التقليدية" التي حتدث 

بعد تع�طي اجلرعة الث�نية.
ويف البداية كتبت لقرائه�: "اأردت 
لقد  الأوىل،  اجل��رع��ة  بعد  ال��ب��ك���ء 
اأ�شبت ب�لته�ب رئوي الع�م امل��شي، 
وك�نت رئت�ي ل تزالن ح�ش��شتني، 
ك��ن��ت خ���ئ��ف��ة ج���دا، ول��ه��ذا ال�شبب 

�شممت احل�شول على اللق�ح".
وينفري  اأوب�����را  ك�شفت  ذل���ك  ب��ع��د 
ج�نبية  اأع��را���س  ل�3  تعر�شه�  عن 
وهي  الث�نية،  اجلرعة  تليقه�  بعد 
احلمى، ال�شعور ب�لربد ، الإح�ش��س 
ب�خلمول، والذي ع�دة م� ت�ش�حب 
اآلم اجل�شم واحلمى. كم� اأف�شحت 
�شعرت  اأن���ه����  م��دون��ت��ه���  يف  اأوب������را 
لكنه�  ����ش����ع���ة،   30 مل�����دة  ب���ت���وع���ك 
ب�شيط�"  "اإزع�ج�  ذل���ك  اع��ت��ربت 

فقط، على حد تعبريه�.

موؤلف �شراع العرو�س يوقع 
عقدًا بـ 50 مليون دولر 

وق����ع ال��ك���ت��ب ال���ربي���ط����ين جورج 
موؤلف  م���رت��ن،  ريت�ش�رد  رامي��ون��د 
ثلج  "من  اأغ��ن��ي��ة  رواي�����ت  �شل�شلة 
العمل  ع��ن��ه���  اق��ت��ب�����س  ون�ر" ال��ت��ي 
 Game of" التلفزيوين ال�شهري 
العرو�س(،  )���ش��راع   "Thrones
ع���ق���داً ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ت��ه ح�����وايل 50 
م�شل�شات  لإن��ت���ج  دولر،  م��ل��ي��ون 
بي  "اإت�س  ل�ش�لح من�شتي  واأف��ام 

اأو" و"اإت�س بي اأو م�ك�س".
�شبكة  ذك�����رت�����ه  م������  ه�������ذا  وك����������ن 
التي  ريبورتر"  ه���ول���ي���وود  "ذا 
�شيكون  م����رت���ن  اأن  اإىل  اأ�����ش�����رت 
جديدين  م�شل�شلني  عن  م�شوؤوًل 
 "Who Fears Death"
ب�لإ�ش�فة   ،"Roadmarks"و
"�شراع  ب�  مت�شلة  م�شروع�ت  اإىل 
ال�شنوات  م����دار  ع��ل��ى  العرو�س" 

اخلم�س املقبلة.
وب�����ع امل���وؤل���ف ال��ربي��ط���ين حقوق 
يف  اأو"  ب��ي  "اإت�س  ل�ش�لح  رواي��ت��ه 
عنه  جن���م  ات���ف����ق  يف   ،2007 ع����م 
ه����ذا ال��ع��م��ل ال��ت��ل��ف��زي��وين ال���ذي 
ت�ريخ  يف  الأجن���ح  امل�شل�شل  اأ�شبح 
اأك��رب عدد من  القن�ة وح�شد  هذه 

جوائز اإميي يف الت�ريخ.
اأن ي�شرف م�رتن على  ومن املقرر 
من  م�شتوح�ة  م�����ش��روع���ت  خم�س 
�شل�شلة "اأغنية من ثلج ون�ر"، على 
 House" اأوله� بعنوان  اأن ي�شدر 
ع����م  يف   "of the Dragon
كت�ب  ع��ن  مقتب�شة  بق�شة   2022
 )Fire and Blood" )2018"
الذي تدور اأحداثه يف حقبة زمنية 
العرو�س"  "�شراع  اأح���داث  ت�شبق 

ب�300 ع�م.

با�شكال م�شعالين بطلة 
كرتونية يف جنان بجنان

اللبن�نية   ال��ف��ن���ن��ة  اأط��ل��ق��ت 
اأغنية  م�شعاين   ب������ش��ك���ل 
بعنوان  م���ن���ف���ردة  ج����دي����دة 
عرب  بجن�ن"  "جن�ن 
التوا�شل  وم��واق��ع  ي��وت��ي��وب 
والتطبيق�ت  الج��ت��م���ع��ي 

املو�شيقية.
اأن الأغ��ن��ي��ة من  وي�����ش���ر اىل 
حممد  رم���������ش�����ن  ك����ل����م�����ت 
م�شطفى  اأح���م���د  واأحل��������ن 
ق��شم  �����ش����ري����ف  وت������وزي������ع 
وم��������ش���رتي���ن���غ م���ل���ح���م اأب�����و 

�شديد.
بفيديو  الأغ���ن���ي���ة  ومت���ي���زت 
الر�شوم  طريقة  على  كليب 
املتحّركة من اإخراج اأنطوني� 

�شهيون.

يقتل ابنه امل�شاب بالتوحد مب�شرب بي�شبول 
�شهدت ولية اأوه�يو الأمريكية موؤخرا، جرمية مروعة، 
راح �شحيته� طفل يبلغ من العمر 5 �شنوات، قتل على يد 
والده مب�شرب "بي�شبول". وق�ل �شب�ط يف ب�رم�، بولية 
بونوم�رينكو  م�ثيو  منزل  اإىل  ا�شتدعوا  اإن��ه��م  اأوه���ي��و، 
معلن�  بهم  ات�شل  اأن  بعد  ع���م���،   31 العمر  م��ن  ال��ب���ل��غ 
منزل  اإىل  توجهه�  ل��دى  ال�شرطة  واكت�شفت  ابنه.  قتل 
وعليه�  املعي�شة،  غ��رف��ة  يف  الطفل  جثة  ب��ون��وم���ري��ن��ك��و، 
كدم�ت ودم�ء. ووفق عم الطفل القتيل، ف�إنه ك�ن م�ش�ب� 
للتوا�شل،  اللوحي  الكمبيوتر  ا�شتخدام  وتعلم  ب�لتوحد، 

ح�شبم� نقلت �شحيفة "ديلي �شت�ر" الربيط�نية.
اأن والد الطفل قد غ�در موؤخرا مركزا  اإىل  اأ�ش�ر  كذلك 
ك�ن  لكنه  ال��دواء،  تن�ول  وتوقف عن  ال�شلوكية،  لل�شحة 

ه�دئ� للغ�ية يف اليوم الذي �شبق احل�دثة امل�أ�ش�وية.
ومن املقرر اأن ميثل بونوم�رينكو اأم�م حمكمة ب�رم� يف 

29 م�ر�س، حيث يواجه تهمة القتل العمد.

عجلة دمية اخرتقت راأ�س طفلة وجنت
مو�شكو  �شبريان�شكي مبدينة  م�شت�شفى  الأطب�ء يف  اأنقذ 
بعدم�  اأ�شهر   10 العمل  من  تبلغ  طفلة  حي�ة  الرو�شية، 
�شغرية.  ���ش��ي���رة  لعبة  م��ن  عجلة  جمجمته�  اخ��رتق��ت 
واأظ���ه���رت ���ش��ور الأ���ش��ع��ة ال�����ش��ي��ن��ي��ة، ال��ع��ج��ل��ة ع��ل��ى بعد 
اإن  الأط��ب���ء  وق���ل  الطفلة،  دم���غ  م��ن  قليلة  ملليمرتات 
ب�أ�شرار  تت�شبب  مل  ال��ع��ج��ل��ة  لأن  حم��ظ��وظ��ة  ال��ط��ف��ل��ة 
طريق  عن  �شقطت  اإنه�  الطفلة،  وال��دا  ويقول  للدم�غ. 
اللعب يف  اأث��ن���ء  اللعبة احل���د  اخل��ط���أ على حم��ور عجلة 
املنزل. واأظهرت ال�شور التي مت ن�شره� عرب العديد من 
مواقع التوا�شل الجتم�عي، العجلة وهي ع�لقة يف ج�نب 
اإنهم جنحوا  امل�شت�شفى  امل�شعفون يف  راأ�س الطفلة. وق�ل 
يف اإزالة العجلة ب��شتخدام اأداة خ��شة، حيث ق�ل اجلراح 
ر�شان مولوتوف، اإن الأطب�ء ك�نوا حري�شني على عدم 
اأن  اأي جزء من العجلة يف املنطقة املت�شررة، واأكد  ترك 
الطفلة لن تع�ين من �شرر دائم يف راأ�شه� جراء احل�دث 
�ش�بق  حل�شن احل��ظ. ويف ح�دثة م�ش�بهة وقعت يف وقت 
تف�رق احلي�ة  اأن  بريط�نية  ك���دت طفلة  ال��ع���م،  ه��ذا  من 
بعدم� ابتلعت 14 كرة مغن�طي�شية، ظن�ً منه� اأنه� حلوى، 

بح�شب م� اأوردت �شحيفة ذا �شن الربيط�نية. 

اأغلى ع�شل يف العامل 10000 دولر للكيلو 
القي��شية،  الر�شمي ملو�شوعة غيني�س لاأرق�م  للموقع  وفق�ً 
يتج�وز  حيث  الع�مل،  يف  ع�شل  اأغلى  القنطور  ع�شل  يعترب 

�شعر الكيلو غرام الواحد منه 10 اآلف دولر اأمريكي.
الع�شل  ع��ن  الع�شل  ه��ذا  يختلف  غيني�س،  م��وق��ع  وبح�شب 
التقليدي الذي نح�شل عليه من ال�شوق، اإذ يعترب نوع�ً ن�دراً 
ويتم  القوي،  املر  مبذاقه  ويت�شم  اللون  الداكن  الع�شل  من 
ح�ش�ده مرة واحدة يف ال�شنة. ووفق�ً لبي�ن �ش�در عن موقع 
غيني�س، يتبع النح�لون عملية خ��شة ل�شم�ن اأف�شل جودة 
الع�شل  على  التنقيب  ويتم  الع�شل.  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  لإن��ت���ج 
2500 مرت فوق م�شتوى �شطح  ارتف�ع  من كهف يقع على 
البحر. يتغذى النحل على اأع�ش�ب طبية يتم زراعته� حول 
والفينولت  والبوت��شيوم  ب�ملغني�شيوم  غنية  وه��ي  الكهف 
والفانونويد وم�ش�دات الأك�شدة، مم� يجعل الع�شل �شحي�ً 

وغني�ً ب�لعن��شر الغذائية، وفق �شحيفة ت�ميز اأوف اإندي�.

مدن تطفئ اأنوارها يف �شاعة الأر�س
اط��ف���أت م��دن يف ال��ع���مل ب���أ���ش��ره اأن��واره��� مل��دة �ش�عة م�ش�ء 
تعبئة  اإىل  تهدف  التي  الأر�س"  "�ش�عة  مبن��شبة  ال�شبت 

ال�شفوف يف حم�ربة التغري املن�خي وحفظ الطبيعة.
ومع انطاق احلدث اأطفئت الأنوار يف ن�طح�ت ال�شح�ب يف 
املدن الآ�شيوية من �شنغ�فورة اإىل هونغ كونغ عند ال�ش�عة 
20،30 ب�لتوقيت املحلي ف�شا عن مع�مل �شهرية مثل دار 
�شدين لاأوبرا. بعده� غرق يف العتمة، الكول�شيوم يف روم� 
وال�ش�حة احلمراء يف مو�شكو ف�شا عن بوابة براندبورغ يف 
برلني وق�شر وي�شتمن�شرت يف لندن وكذلك الألواح امل�شيئة 
يف بيك�ديلي �شريك�س يف الع��شمة الربيط�نية اأو برج اإيفل. 
ومن بني املع�مل الكثرية التي �ش�ركت يف العملية ك�تدرائية 
�ش�غرادا ف�ميلي� من ت�شميم انتوين غ�ودي يف بر�شلونة يف 
�شم�ل �شرق اإ�شب�ني� وق�شر �شونربون يف فيين�. وقد اأطف�أت 

اأنواره� بني ال�ش�عة 20،30 و21،3 ب�لتوقيت املحلي.
بريط�ني�  يف  العموم  جمل�س  رئي�س  هويل  لند�ش�ي  وق���ل 
يكون الربمل�ن م�ش�رك� جمددا يف �ش�عة  اأن  رائع  لأمر  "اإنه 
الأر�س لين�شم اإىل مع�مل اأخرى يف الباد والع�مل لزي�دة 

الوعي ب�لتغري املن�خي".
الأمريكية  الق�رة  يف  املع�مل  ك�نت  ال�شم�س،  حلركة  وتبع� 

الت�لية يف اإطف�ء الأنوار من بينه� امل�شلة يف و�شط بوينو�س 
اأيري�س ومتحف الغد يف ريو دي ج�نريو مرورا بربج "بي 

بي يف ايه" يف مك�شيكو.
ويهدف اإحي�ء "�ش�عة الأر�س" وهي مب�درة من ال�شندوق 
الع�ملي للطبيعة اإىل الدفع ب�جت�ه حتّرك للت�شدي للتغري 

املن�خي ومراع�ة البيئة.
على  ال�����ش��وء  ت�شليط  احل����دث  م��ن��ّظ��م��و  اأراد  ال��ع���م  وه����ذا 
وتزايد  ب�لطبيعة  ال��اح��ق  التدمري  ب��ني  الق�ئم  ال��راب��ط 
احليوان  من  وانتق�له�  كوفيد19-،  غرار  على  الأمرا�س، 

اإىل الإن�ش�ن.
تزايد  غ���رار  على  الب�شرية  الأن�����ش��ط��ة  اأن  خ���رباء  ويعتقد 
اإزالة الأ�شج�ر، وتدمري موائل احليوان�ت والتغري املن�خي 
ظواهر تف�قم زي�دة الأمرا�س، ويحّذرون من اأوبئة جديدة 

اإن مل تّتخذ تدابري ملع�جلة الأمر.
الع�ملي  لل�شندوق  ال��ع���م  امل��دي��ر  لمربتيني،  م���رك��و  وق���ل 
امللّقح�ت،  تراجع  "من  للحدث  املنظمة  اجلهة  للطبيعة، 
وت�ش�وؤل الرثوة ال�شمكية يف الأنه�ر واملحيط�ت، اإىل ق�شم 
تتزايد  البيولوجي،  للتنوع  املتزايدة  اخل�ش�رة  و  الغ�ب�ت 

الأدلة على اأن الطبيعة يف �شقوط حر".

عار�سة اأزياء تعر�س ابتكاًرا للم�سمم جوتارو �سايتو ملجموعة خريف - �ستاء 2021 يف اأ�سبوع املو�سة يف طوكيو. ا ف ب

بيون�شيه تتعر�س لل�شرقة 
باأكرث من مليون دولر

املرة  الع�ملية  بيون�شيه  لل�شرقة، وهذه  النجمة  الث�نية، تعر�شت  للمرة 
و�شلت قيمة امل�شروق�ت لأكرث من مليون دولر.

لو�س  يف  بيون�شيه  تخزين  وح���دات  ل�شو�س  اقتحم  التف��شيل،  ويف 
اأجن��ل��و���س، و���ش��رق��وا ح��ق���ئ��ب ي��د ف���خ��رة وف�����ش���ت��ني ت��زي��د قيمته� عن 
اإن ثاث وح��دات تخزين  اأجنلو�س  مليون دولر. وق�لت �شرطة لو�س 
ا�شت�أجرته� �شركة اإنت�ج بيون�شيه تعر�شت لل�شطو مرتني يف وقت �ش�بق 

.TMZ من هذا ال�شهر، وفًق� مل� ذكرته
وهرب  ين�ير،  يف  لل�شرقة  �ش�يرو�س  م�يلي  تعر�شت  �ش�بق  وق��ت  ويف 
ويف  الأخ�����رى،  ال�شخ�شية  وامل��ق��ت��ن��ي���ت  وال�����ش��ور  ب���مل��اب�����س  الل�شو�س 
 San وادي  يف  اأي�����ش���  ���ش���ي��ر���س  ت��خ��زي��ن  وح���دة  تعر�شت   ،2018 ع����م 

Fernando لل�شرقة، و�شرق الل�شو�س القيث�رات القيمة.


