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اأجرت 235,797 فح�شا ك�شفت عن 2,742 اإ�شابة 
»ال�ضحة« تعلن �ضفاء 1,691 

حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي - وام:

اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 35,674 جرعة خالل 
ال�صاعات الـ 24 املا�صية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها 
حتى ام�س 6,204,004 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 62.73 جرعة 

لكل 100 �صخ�س.
ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد19- و�صعياً اإىل 
يف  �صت�صاعد  والتي  التطعيم  عن  الناجتة  املكت�صبة  املناعة  اإىل  الو�صول 

تقليل اأعداد احلاالت وال�صيطرة على فريو�س »كوفيد - 19«.
من جهة اأخرى ومتا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع 
وح�صر  املبكر  االكــتــ�ــصــاف  بــهــدف  الــدولــة  يف  الفحو�صات  نــطــاق  وزيــــادة 
احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد “كوفيد - 19” واملخالطني 
جديدا  فح�صا   235,797 اإجـــراء  عــن  الـــوزارة  ..اأعــلــنــت  وعزلهم  لهم 
خالل ال�صاعات الـ 24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام 

اأف�صل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
نطاق  وتو�صيع  الــدولــة  يف  والفح�س  التق�صي  اإجـــراءات  تكثيف    و�صاهم 
اإ�صابة  حالة   2,742 عن  الك�صف  يف  الدولة  م�صتوى  على  الفحو�صات 

جديدة بفريو�س كورونا امل�صتجد من جن�صيات خمتلفة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 17 حالة م�صابة وذلك من تداعيات االإ�صابة 
بفريو�س كورونا امل�صتجد, وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1,286 
حالة.   واأعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن اأ�صفها وخال�س تعازيها 

وموا�صاتها لذوي املتوفني, ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني.
بفريو�س  مل�صابني  جديدة  حالة   1,691 �صفاء  عن  الـــوزارة  اأعلنت    كما 
19« وتعافيهم التام من اأعرا�س املر�س بعد  كورونا امل�صتجد »كوفيد - 

تلقيهم الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولهم امل�صت�صفى.

ال�شعودية تدمر �شاروخا وم�شرية مفخخة اأطلقتها امللي�شيات الإرهابية 

الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�ضتهداف جازان ب�ضاروخ بال�ضتي

•• وا�شنطن-وكاالت:

تعتزم  املتحدة  الــواليــات  اأن  �صحفية  تقارير  ذكــرت 
ن�صر نــظــام دفـــاع جــوي مــن طـــراز اأفــنــجــر يف �صوريا 
بــدون طيار, وفق ما  للطائرات  لللت�صدي  والــعــراق, 

ذكرت جملة فورب�س االأمريكية, اخلمي�س.
الدفاعية  ال�صواريخ  نظام  يكون  اأن  خــراء  ويرجح 
نــظــام مــتــاح ب�صهولة  اأفــ�ــصــل  املـــدى,  اجلــويــة ق�صري 
والــعــراق من  �صوريا  االأمــريكــيــة يف  الــقــوات  حلماية 
التهديد املتزايد الذي ت�صكله الطائرات بدون طيار.

اأواخـــــر فــرايــر املــا�ــصــي, انــتــ�ــصــرت عــلــى و�صائل  ويف 
التوا�صل االجتماعي �صور ُيزعم اأنها ُتظهر نقل نظام 

اأفنجر على طريق �صريع من العراق اإىل �صوريا.
ورجحت م�صادر يف حينها اأنه مت نقل النظام الدفاعي 
�صرقي  الــزور  دير  االأمريكية يف منطقة  القوات  اإىل 

�صوريا.
بقاذفات  اأفنجر  الدفاع اجلوي  نظام  تزويد  وقد مت 
الــتــي حتلق  الــطــائــرات  امل�صاة مــن  �ــصــواريــخ حلماية 
وطائرات  كـــروز  و�ــصــواريــخ  منخف�س  ارتـــفـــاع  عــلــى 

الهليكوبرت والطائرات بدون طيار.

اأت��راك  جنود  ت�ضعة  مقتل 
ع�ضكرية  مروحية  حتطم  يف 

•• ا�شطنبول-اأ ف ب:

واأ�صيب  اأتــراك  جنود  ت�صعة  قتل 
اأربعة بجروح اخلمي�س اإثر حتطم 
جنوب  يف  تقلهم  كانت  مروحية 
اأعــلــنــت وزارة  �ــصــرق تــركــيــا كــمــا 

الدفاع متحدثة عن )حادث(.
ت�صعة  اإن  بيان  الـــوزارة يف  وقالت 
اأربعة  واأ�صيب  ا�صت�صهدوا  جنود 
بجروح يف هذا احلادث, مو�صحا 

اأنه وقع يف حمافظة بدلي�س.
واأ�صافت الوزارة اأن اأجهزة االنقاذ 
امل�صابني  نـــقـــل  حتـــــــاول  كــــانــــت 
اعطاء  بــــــدون  املــ�ــصــتــ�ــصــفــى  اىل 
خطورة  مــدى  حــول  تو�صيحات 

حالتهم.

داخل احلزب اجلمهوري
الرتامبيون ي�ضتخدمون كل الو�ضائل �ضد اخلونة!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

مثل حريق الراري, التمرد يف نرا�صكا ينت�صر من مقاطعة اإىل اأخرى: 
اإنها �صرخة غ�صب اأطلقها  �صكوت�س بالف وهيت�صكوك واالآن �صاربي... 
ن�صطاء جمهوريون �صد بن �صا�س. فمن وجهة نظرهم, هذا ال�صناتور, 
الذي اأعيد انتخابه للتو, ارتكب ما ال ميكن اإ�صالحه: لقد  عاًما,   49
اأيد العزل )الئحة االتهام( �صد دونالد ترامب بتهمة “التحري�س على 

التمرد.
يف �صكوت�س بالف, نظمت الزعيمة املحلية للحزب الكبري القدمي, كولني 
وودوارد, عري�صة لفر�س رقابة رمزية على ع�صو جمل�س املدينة, الذي 
تتهمه بـ “انتقاد الرئي�س ترامب. حقيقة اأنه ال ميثلنا حًقا هي يف حد 
ان حزبها  التي ترى  املحافظة,  الكادر  تاأ�صف هذه  ذاتها م�صكلة كبرية, 

وجد �صوًتا لنقل اأفكاره من خالل امللياردير اجلمهوري.
يف جميع اأنحاء الواليات املتحدة, الوقت لت�صفية احل�صابات. من اأقا�صي 
االأ�ــصــوات داخل  االأبــال�ــس, ترتفع  اإىل فلوريدا وجبال  االأو�ــصــط  الغرب 
احلزب اجلمهوري ملعاقبة “اخلونة”, واملطالبة بطردهم, واإعادة احلزب 

اجلمهوري اإىل قوته االأيديولوجية بعد عدة هزائم انتخابية. 
)التفا�صيل �س12(

امراأة ت�صري بجوار مل�صق يرحب بزيارة البابا فران�صي�س للعراق   )رويرتز(

الدول  وموافقة  احلكومة  طلب 
الثالثني يف احللف. وقال: نحن 
يف  ونعمل  الــعــراق  �صيادة  نحرتم 

االإطار احلكومي.
احللف  نــ�ــصــاط  اأن  اأ�ـــصـــاف  كــمــا 
منح�صر يف بغداد, ورمبا يتو�صع 
طلبت  اإذا  االأخــــــرى  املــنــاطــق  يف 
احلكومة العراقية ذلك. واأو�صح 
قــــائــــال: نـــحـــن مــــتــــواجــــدون يف 
مع�صكر ببغداد تتواجد فيه قوات 
من التحالف الدويل, لكن عملنا 

منف�صل عنه.
يتوقع  ال  اأنــــه  اإىل  لــفــت  كــذلــك, 
البعثة  مــهــام  تــغــيــري يف  حــ�ــصــول 
و�صتبقى ا�صت�صارية, دون اأن يكون 

هنالك دعم للعمليات القتالية.
قوات  عــدد  رفــع  م�صاألة  اأن  يذكر 
الـــبـــالد, كــانــت ترددت  الــنــاتــو يف 
كثريا يف االآونـــة االأخـــرية حمليا 
ودوليا. وال�صهر املا�صي, اأكد اأمني 
اأن  �صتولتنرغ,  ين�س  الناتو,  عام 
احللف قرر تو�صيع مهمة تدريب 
تعدادها  ورفــع  العراقية  الــقــوات 

من 500 اإىل 4000.

•• بغداد-وكاالت:

للعراق,  تــاريــخــيــة  رحــلــة  ع�صية 
اخلمي�س  فرن�صي�س  الــبــابــا  وجــه 
جدا  و�صخ�صية  مـــوؤثـــرة  ر�ــصــالــة 
اإىل  فيها  ــار  اأ�ــص الــعــراقــيــني,  اإىل 
�ــصــنــوات احلـــرب واالإرهـــــاب ودعا 

اإىل امل�صاحلة.
ر�ــصــالــة م�صورة  الــبــابــا يف  واأكــــد 
موجهة اإىل ال�صعب العراقي بثت 
ع�صية توجهه اإىل العراق يف زيارة 
�صوف  اأخـــريا  اأيـــام  ثالثة  ت�صتمر 
ملقابلتكم  اأتوق   )...( بينكم  اأكون 
اأر�صكم  وزيـــارة  وجوهكم  وروؤيـــة 

مهد احل�صارة العريق واملذهل.
واأ�صاف البابا الذي حتمل زيارته 
�ـــصـــعـــار الـــ�ـــصـــالم واالخـــــــــوة, اإين 
اأوافيكم حاجا ي�صوقني ال�صالم” 
بعد  وامل�صاحلة  املغفرة  اأجــل  من 

�صنني احلرب واالإرهاب.
حلف  قـــــائـــــد  اأكـــــــــد  ذلـــــــــك,  اإىل 
�ـــصـــمـــال االأطـــلـــ�ـــصـــي يف الــــعــــراق, 
الناتو  قــوات  اأن  اخلمي�س,  اأمــ�ــس 
العراقية  االأرا�صي  على  موجودة 

العراقية  ال�صلطات  مــن  بطلب 
الر�صمية.

الناتو  بعثة  مهمة  اأن  اأو�صح  كما 
اإمنا  قــتــالــيــة,  لي�صت  الـــعـــراق  يف 
اال�صت�صارة  تقدمي  على  تقت�صر 
االأمـــنـــيـــة والـــعـــ�ـــصـــكـــريـــة لــــــوزارة 

بدعوة من احلكومة.
اأول�صن  بــيــري  اجلــــرال  واأ�ـــصـــاف 
تلك  اأن  للعربية,  ت�صريحات  يف 
الــقــوات تعمل مــع احلــكــومــة من 
البالد,  واأمــــــان  اأمــــن  بــنــاء  اأجــــل 
اإال  مــهــمــتــهــا  تــو�ــصــيــع  وال ميــكــن 

ا�صت�صارية  بعثتنا  قائاًل:  الدفاع, 
العمليات  تــدريــبــات يف  نــقــدم  وال 

اجلارية �صد داع�س اأو غريهم.
عملية  اأن  اإىل  اأ�ـــصـــار  ذلــــك,  اإىل 
بعد,  تـــبـــداأ  الــبــعــثــة مل  تــو�ــصــيــع 
بعد  ياأتي  االأمــر  هــذا  اأن  م�صيفا 

•• الفجر – خرية ال�شيباين

اأ�صاف   ,2019 مـــايـــو   30 يف 
مكتب التحقيقات الفيدرايل اإىل 
اخلطرين  االإرهـــابـــيـــني  »قــائــمــة 
على اجلبهة الداخلية« جمموعة 
قليل  عــدد  �صوى  عنها  ي�صمع  مل 
اأنـــــون, �صائعة  مــن الــنــا�ــس: كــيــو 
االإنرتنت  على  منتدى  يف  ن�صاأت 
قبل عامني, وكانت على و�صك اأن 
ت�صبح اأخطر حركة موؤامرتية يف 

القرن احلادي والع�صرين.
جنـــحـــت حــــركــــة كـــيـــو اأنـــــــــون يف 
اجلمهوري,  احلــزب  اإىل  الت�صلل 
املوؤيدين  من  املزيد  اجتذاب  ويف 
لــقــ�ــصــيــتــهــا كــــل اأ�ــــصــــبــــوع, ومـــد 
خمالبها خارج الواليات املتحدة, 
وكانت كيو اأنون يف قلب الهجوم 
على مبنى الكابيتول يف وا�صنطن 

على  اإنـــهـــا  ويـــقـــال  يــنــايــر   6 يف 
و�ـــصـــك ارتــــكــــاب عــمــلــيــات اأخــــرى 
لزعزعة اال�صتقرار على االأرا�صي 
يوم  �ـــصـــهـــادتـــه  يف  االأمــــريــــكــــيــــة: 
ال�صيوخ,  جمل�س  اأمـــام  الــثــالثــاء 

التحقيقات  مكتب  مــديــر  ك�صف 
اأن  وراي,  كري�صتوفر  الفيدرايل, 
اأجهزته فتحت اأكرث من 2000 
حتـــقـــيـــق الإحـــــــبـــــــاط حمــــــــاوالت 

هجمات.  )التفا�صيل �س13(

مواقــيت ال�صالة
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ر�ضالة من رئي�س الدولة اإىل رئي�س 
اأوزبك�ضتان تتعلق بالعالقات الثنائية

•• ط�شقند -وام:

ت�صلم فخامة الرئي�س �صوكت مريزاييف رئي�س جمهورية اأوزبك�صتان ر�صالة 
خطية من �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

»حفظه اهلل« تتعلق بعالقات ال�صداقة والتعاون بني البلدين وال�صعبني.
فار�س  فــرج  حممد  بــن  �صهيل  ملعايل  فخامته  ا�صتقبال  خــالل  ذلــك  جــاء 
املزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الذي نقل حتيات �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل« و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة.   )التفا�صيل �س2(

يف مظاهرة لليمني املتطرف نظمها برود بويز

مايك بن�س يف ال�صف االأول من املدانني

خطاب املوؤامرة:

اأتباع كيو اأنون الذين يريدون وقف حركة العامل!

فتح باب الت�ضجيل للطلبة املواطنني للعام 
الدرا�ضي املقبل 2021 -  2022 الكرتونيًا

  •• دبي - حم�شن را�شد

اأعلنت موؤ�ص�صة االإمارات للتعليم املدر�صي “ تعليم” عن فتح باب الت�صجيل للطلبة 
املواطنني, ومن يف حكمهم, )الأبناء املواطنات(, لاللتحاق مبراحل ريا�س االأطفال 
وال�صف االأول و�صفوف النقل من ال�صف الثاين وحتى الثاين ع�صر للعام الدرا�صي 

املقبل 2021 – 2022 .
ودعت املوؤ�ص�صة الراغبني يف الت�صجيل للدخول عر موقع الوزارة االلكرتوين عر 
خدمة الت�صجيل االلكرتوين يف مدار�س التعليم العام ومدار�س التعليم اخلا�س ) 

املنهاج الوزاري( وت�صجيل برنامج براعم امل�صتقبل.
وحددت موعداً للت�صجيل ابتداًء من 7 مار�س وحتى االأول من �صهر اإبريل املقبل, 
للمواطنني ومن يف حكمهم فقط, على اأن يتم فتح الت�صجيل للوافدين يف مرحلة 

الحقة.
                                                                               )التفا�صيل �س2(

�ص 02

�ص 10

�ص 18

حديقة اأم الإمارات ت�ضت�ضيف 
�ضل�ضلة من ح�ض�ص اللياقة 

اأخبار الإمارات

تظاهرات جديدة غداة يوم 
من القمع الدموي يف بورما

عربي ودويل

تتويج اأبطال “الإماراتيني” يف بطولة 
فزاع للرماية بال�ضكتون للمواطنني

الفجر الريا�ضي
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•• اأبوظبي -وام:

اإدانــتــهــا وا�صتنكارها  اأعــربــت دولـــة االإمــــارات عــن 
ال�صديدين ملحاوالت ميلي�صيات احلوثي االإرهابية 
اإيران, ا�صتهداف املدنيني واالأعيان  املدعومة من 
مدينة  يف  ومــتــعــمــدة  ممنهجة  بطريقة  املــدنــيــة 
الــ�ــصــعــوديــة, مــن خالل  الــعــربــيــة  باململكة  جــــازان 

�صاروخ بال�صتي, اعرت�صته قوات التحالف.
واأكــدت دولــة االإمــارات - يف بيان �صادر عن وزارة 
ا�صتمرار  اأن   - الــــــدويل  والـــتـــعـــاون  اخلـــارجـــيـــة 
االآونــة االأخــرية يعد  وموا�صلة هذه الهجمات يف 
هذه  �صعي  على  جديداً  ودلياًل  خطريا,  ت�صعيدا 
املــلــيــ�ــصــيــات اإىل تــقــويــ�ــس االأمــــن واال�ــصــتــقــرار يف 

املنطقة.
وجددت الوزارة ت�صامن دولة االإمارات الكامل مع 
والوقوف  االإرهــابــيــة,  الهجمات  هــذه  اإزاء  اململكة 
اأمنها  معها يف �صف واحــد �صد كل تهديد يطال 
وا�صتقرارها, ودعمها يف كل ما تتخذه من اإجراءات 
على  واملقيمني  مواطنيها  و�صالمة  اأمنها  حلفظ 

اأرا�صيها.
املتحدة  العربية  االإمــــارات  اأمــن  اأن  البيان  واأكـــد 
واأمن اململكة العربية ال�صعودية كل ال يتجزاأ واأن 
اأو خطر يواجه اململكة تعتره الدولة  اأي تهديد 

تهديداً ملنظومة االأمن واال�صتقرار فيها.
وكان العميد الركن تركي املالكي املتحدث الر�صمي 
يف  ال�صرعية  دعــم  »حتالف  التحالف  قــوات  با�صم 
امللكي  الدفاع اجلــوي  قــوات  اأن  اأعلن  اليمن«  قد 
من  “اخلمي�س”  امــ�ــس  �صباح  متكنت  ال�صعودي 

اعرتا�س وتدمري �صاروخ بال�صتي اأطلقته امللي�صيا 
احلــوثــيــة االإرهــابــيــة املــدعــومــة مــن اإيـــــران جتاه 
ا�ــصــتــهــداف املــدنــيــني واالأعيان  »جــــازان« حمــاولــة 

املدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.
االأنباء  وكــالــة  بثته  ت�صريح  يف   - املــالــكــي  وقـــال 
ال�صعودية » وا�س« - اإن امللي�صيا احلوثية االإرهابية 
ال�صتهداف  واالإرهــابــي  العدائي  الت�صعيد  تتعمد 
املــدنــيــني واالأعــــيــــان املــدنــيــة بــطــريــقــة ممنهجة 
واأن  البال�صتية,  ال�صواريخ  با�صتخدام  ومتعمدة 

هذه االأعمال متثل جرائم حرب.
امل�صرتكة  الــقــوات  قــيــادة  اأن  املالكي  العميد  واأكـــد 
للتحالف تتخذ وتنفذ كافة االإجراءات ال�صرورية 
يتوافق  ومبــا  املدنية,  واالأعــيــان  املدنيني  حلماية 

مع القانون الدويل االإن�صاين وقواعده العرفية.
دعم  لتحالف  امل�صرتكة  القوات  قيادة  اأعلنت  كما 
ال�صرعية يف اليمن اعرتا�س وتدمري طائرة بدون 
احلوثية  امليلي�صيا  اأطــلــقــتــهــا  “مفخخة”  طــيــار 
االإرهــابــيــة املــدعــومــة مــن اإيــــران بــاجتــاه اململكة 

العربية ال�صعودية.
وقال العميد الركن تركي املالكي املتحدث الر�صمي 
يف  ال�صرعية  دعــم  »حتالف  التحالف  قــوات  با�صم 
اليمن« - يف ت�صريح بثته وكالة االأنباء ال�صعودية 
»وا�س« - اإن قوات التحالف امل�صرتكة متكنت �صباح 
امــ�ــس اخلــمــيــ�ــس مــن اعـــرتا�ـــس وتــدمــري طائرة 
بدون طيار »مفخخة« اأطلقتها امليلي�صيا احلوثية 
اإيــران بطريقة ممنهجة  املدعومة من  االإرهابية 
ومتعمدة ال�صتهداف املدنيني واالأعيان املدنية يف 

مدينة خمي�س م�صيط.

ت�������ض���اوي ال��ل��ي��ل وال��ن��ه��ار 
م��ار���س  14 الإم��������ارات  يف 

•• ال�شارقة-وام: 

قــــال اإبـــراهـــيـــم اجلــــــروان عــ�ــصــو االحتــــاد 
اإنه خالل  والفلك  الف�صاء  لعلوم  العربي 
اجلاري  مار�س   16 اإىل   14 من  الفرتة 
والنهار  الــلــيــل  فــرتتــي  طـــول  �صيت�صاوى 
يف االإمـــارات مع اقــرتاب موعد االعتدال 
فلكيا  �صيحل  والـــذي  الربيعي  ال�صم�صي 
بتوقيت   13:40 ال�صاعة  مــار�ــس   20

االإمارات.
والنهار  الــلــيــل  تــ�ــصــاوي  بــعــد  ــــاف:  واأ�ــــص
يبداأ  الــربــيــعــي  ال�صم�صي  االعـــتـــدال  مــع 
دقائق   10 مبعدل  بالزيادة  النهار  طــول 
ف�صل  من  االأول  الن�صف  خالل  اأ�صبوعياً 
الربيع ويت�صاوى طول فرتة الليل والنهار 
االأر�صية  الكرة  من  ال�صمايل  الن�صف  يف 
خـــــالل االأيـــــــــام الـــتـــي تــ�ــصــبــق االعــــتــــدال 
خالل  يــكــون  والـــذي  الربيعي,  ال�صم�صي 
اأو يف  مــار�ــس اجلــــاري,  20 و21  يــومــي 
الفرتة التي تلي االعتدال اخلريفي الذي 
يكون خالل يومي 22 و23 �صبتمر من 

كل عام.
الليل  ت�صاوي  اأن موعد  واأو�صح اجلــروان 
والــنــهــار يف اجلــزيــرة الــعــربــيــة يــكــون من 
14 حتى 16 مار�س خالل ف�صل الربيع, 
وخالل الفرتة من 26 حتى 28 �صبتمر 
البحر  اأمــا يف دول  خــالل ف�صل اخلريف 
الليل  ت�صاوي  فيحدث  واأوروبــــا  املتو�صط 
 18 16 حــتــى  والـــنـــهـــار يف الـــفـــرتة مـــن 
من  والفرتة  الربيع,  ف�صل  خالل  مار�س 

اخلريف. خالل  �صبتمر   27 حتى   25

رو�شيا م�شتعدة لت�شليم لقاحات لـ 50 مليون اأوروبي  
الحتاد الأوروبي: تلقيح جميع 

الأوروبيني بنهاية ال�ضيف 
•• عوا�شم-وكاالت:

متابعة  املكلف  بروتون  تيريي  االأوروبية  الداخلية  ال�صوق  مفو�س  اأّكد 
ت�صنيع اللقاحات امل�صادة لفريو�س كورونا, يف روما اخلمي�س اأن االحتاد 
االأوروبــي يجب اأن يكون قــادراً على تلقيح جميع املواطنني االأوروبيني 

بحلول نهاية ال�صيف.
اأعلنت فيه  االإدارة االإقليمية ملنظمة ال�صحة  جاء هذا يف الوقت الذي 
العاملية اأن عدد االإ�صابات بفريو�س كورونا يرتفع من جديد يف اأوروبا, 
بعد �صتة اأ�صابيع من الرتاجع. وقال املدير االإقليمي للمنظمة يف اأوروبا 
هان�س كلوغه يف موؤمتر �صحايف نالحظ جتدداً )للطفرة الوبائية( يف 

اأوروبا الو�صطى وال�صرقية, حيث كانت املعدالت مرتفعة اأ�صاًل.
بن�صبة  اأوروبــا  يف  بكوفيد19-  االإ�صابات  عدد  ارتفع  املا�صي,  واالأ�صبوع 
ملنظمة  االأوروبــــي  الــفــرع  بح�صب  بقليل,  مليون  مــن  اأكــرث  لتبلغ   9%
ال�صحة الذي ي�صمل اأكرث من خم�صني دولة تقع يف اأوروبا وحتى و�صط 
اآ�صيا.واأكد كلوغه اأن هذا االأمر ي�صع حداً لرتاجع واعد لعدد االإ�صابات 
)دول(  ن�صف  مــن  اأكـــرث  ت�صجيل  مــع  اأ�ــصــابــيــع,  �صتة  ا�ــصــتــمــّر  اجلــديــدة 

منطقتنا عدداً متزايداً من االإ�صابات اجلديدة.
واعتر اأن االأوروبيني يجب اأن يعودوا اإىل )املبادئ( االأ�صا�صية ملكافحة 
ال�صارية  االأدوات  ا�صتخدام  منه, من خالل  املتحّورة  والن�صخ  الفريو�س 

وت�صريع وترية التلقيح.
اإىل ذلك, اأعلنت ال�صلطات الرو�صية اأنها م�صتعدة لتقدمي لقاحات لـ50 
مليون اأوروبي اعتبارا من حزيران يونيو, مع اإعالن الوكالة االأوروبية 

لالأدوية اخلمي�س بدء مراجعة اللقاح الرو�صي �صبوتنيك-يف.

•• وا�شنطن-وكاالت:

بايدن  جو  االأمــريكــي  الرئي�س  فيه  ي�صتعد  كــان  مبا�صرا  بثا  مفهوم  غري  ب�صكل  االأربــعــاء,  م�صاء  االأبي�س,  البيت  قطع 
لالإجابة على اأ�صئلة االأع�صاء الدميقراطيني يف جمل�س النواب.

وذكرت �صحيفة ديلي ميل الريطانية اأن بايدن )78 عاما( مل يعقد حتى االآن موؤمترا �صحفيا ر�صميا منذ 
توليه املن�صب الرئا�صي قبل 6 اأ�صابيع, يف 20 يناير. واأ�صافت لقد اأجاب على اأ�صئلة املرا�صلني وال�صحفيني, 

ولكن بطريقة حمدودة.. مما اأدى اإىل اإحباط منتقديه الذين يطالبون باأن يكون اأكرث �صراحة.
ب�صكل  الــنــواب, عقد  للدميقراطيني يف جمل�س  االأمــريكــي يف جتمع  الرئي�س  �صارك  االأربــعــاء,  وم�صاء 

افرتا�صي ب�صبب تداعيات فريو�س كورونا امل�صتجد.
وبعد تقدميه من طرف نان�صي بيلو�صي, رئي�صة جمل�س النواب, حتدث بايدن عن عدد من املوا�صيع 
بي  ما يفرت�س  كان هذا  اإذا  االأ�صئلة,  بتلقي  �صعيد  اأنا  قال:  وبعدها  وكورونا.  باالقت�صاد  املتعلقة 

فعله. ويف تلك اللحظة انقطع البث املبا�صر ب�صكل غري مفهوم, ح�صب و�صف ديلي ميل.

البيت الأبي�س ينهي ب�ضكل غري مفهوم بثا مبا�ضرا للرئي�س بايدن

نظام دفاع اأمريكي �ضد الدرونز بالعراق و�ضوريا
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اأخبـار الإمـارات
ر�ضالة من رئي�س الدولة اإىل رئي�س اأوزبك�ضتان تتعلق بالعالقات الثنائية

اإىل فخامة الرئي�س مريزاييف ومتنيات �صموهم لرئي�س اأوزبك�صتان و�صعبه 
وزير  مبعايل  االأوزبكي  الرئي�س  فخامة  ورحب  والرقي.  التقدم  من  مزيدا 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  حتياته  وحمله  التحتية  والبنية  الطاقة 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايــد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  اهلل” و�صاحب 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة و�صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة ومتنياته لقيادة االإمارات 
الزيارة بالنجاح مبا ي�صهم يف  املزيد من الرقي والتقدم واأن تتكلل  و�صعبها 
تعزيز عالقات ال�صداقة والتعاون بني البلدين وال�صعبني. واأكد معايل �صهيل 
بن حممد فرج فار�س املزروعي حر�س دولة االإمــارات على تطوير عالقات 
التعاون بني البلدين ال�صديقني وتعزيزها يف �صتى املجاالت رغم ما يواجه 

العامل من حتديات فر�صتها جائحة “ كوفيد19- “ .. مبديا معاليه ا�صتعداد 
االإنتاجية ملحطة  الطاقة  “م�صدر” لزيادة  امل�صتقبل  اأبوظبي لطاقة  �صركة 
“م�صدر”  1500 ميجاواط. وكانت  اإىل  “نوائي” لت�صل  الرياح يف  طاقة 
اخلارجية,  والتجارة  اال�صتثمار  وزارة  مع  اتفاقية  املا�صي  العام  وقعت  قد 
اأوزبك�صتان, لت�صميم ومتويل وبناء وت�صغيل  وال�صركة الوطنية للكهرباء يف 
حمطة لطاقة الرياح تبلغ ا�صتطاعتها 500 ميجاواط. كما التقى معاليه 
نائب  زاكــوف  �صردار عمر  اليوم معايل  اأوزبك�صتان  زيارته جلمهورية  خالل 
رئي�س الوزراء وزير اال�صتثمار والتجارة اخلارجية يف اأوزبك�صتان, حيث جرى 
بحث �صبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين وفر�س تعزيز التعاون يف 

املجاالت اال�صتثمارية واالقت�صادية والتنموية.
ح�صر اللقاءين .. �صعادة �صعيد مطر ال�صريي القمزي �صفري الدولة لدى 

جمهورية اأوزبك�صتان.

•• ط�شقند -وام:

اأوزبك�صتان  جمهورية  رئي�س  مريزاييف  �صوكت  الرئي�س  فخامة  ت�صلم 
رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  من  خطية  ر�صالة 
البلدين  بــني  والــتــعــاون  الــ�ــصــداقــة  بــعــالقــات  “حفظه اهلل” تتعلق  الــدولــة 
فرج  بن حممد  �صهيل  ملعايل  ا�صتقبال فخامته  ذلك خالل  وال�صعبني. جاء 
�صاحب  حتيات  نقل  الــذي  التحتية  والبنية  الطاقة  وزيــر  املــزروعــي  فار�س 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اآل  زايــد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  “رعاه اهلل” و�صاحب  الــوزراء حاكم دبي 
ال�صيخ  امل�صلحة و�صمو  القائد االأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  نهيان ويل عهد 
من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة 

الإمارات والحتاد الأوروبي يعقدان الجتماع الثاين للم�ضوؤولني رفيعي امل�ضتوى يف اخلارجية

  FIT FOR FEB حديقة اأم الإمارات ت�ضت�ضيف �ضل�ضلة من ح�ض�س اللياقة �ضمن حملة اأبطال �ضركة �ضمان

•• اأبوظبي- وام:

وزارة  بني  امل�صتوى  رفيعي  للم�صوؤولني  الثاين  االجتماع  االأول  اأم�س  ُعقد 
لل�صوؤون  االأوروبية  والدائرة  االإمــارات  دولة  الــدويل يف  والتعاون  اخلارجية 

اخلارجية, وذلك يف اإطار اتفاق التعاون بني اجلانبني.
تــراأ�ــس االجــتــمــاع االفــرتا�ــصــي عــن جــانــب االإمــــارات �صعادة حممد ال�صحي 
فيما  الــدويل,  والتعاون  اخلارجية  وزارة  االأوروبــيــة يف  ال�صوؤون  اإدارة  مدير 
ال�صرق  ال�صيد كارل هالريجارد نائب مدير منطقة  مثل االحتاد االأوروبــي 

االأو�صط و�صمال اأفريقيا.
عام  يف  املوقعة  االتفاقيات  تنفيذ  يف  املــحــرز  بالتقدم  اجلــانــبــان  رحــب  وقــد 
2018, والتي �صاهمت يف تعزيز التعاون يف عدد من املجاالت مبا يف ذلك 
والتغري  املتجددة  والطاقة  املتقدمة  والعلوم  والتجارة  والزراعة  االقت�صاد 
املناخي واالأمن ومكافحة االإرهاب والتعاون التنموي ويف جمال امل�صاعدات 

اأهمية  االأوروبـــي على  االإمـــارات واالحتـــاد  واأكـــدت كل من دولــة  االإن�صانية. 
تبادل  مبوا�صلة  "كوفيد19-" وااللــتــزام  جائحة  ملكافحة  اجلهود  ت�صافر 
اإك�صبو  اأهمية  اإىل  ونــوهــا  للجائحة,  الت�صدي  جمــال  يف  املمار�صات  اأف�صل 
االأوروبي,  واالحتــاد  االإمــارات  دولة  بني  العالقات  تعزيز  يف  دبي   2020
حيث �صي�صارك االحتاد االأوروبي يف اإك�صبو 2020 دبي بال�صراكة مع الدول 

االأع�صاء وعدد من ال�صركاء.

التجارة والتنويع القت�شادي والتحول الرقمي 
وبحث اجلانبان خالل االجتماع �صبل تعزيز التعاون التجاري واال�صتثماري, 
تعرت�س  الــتــي  العقبات  اإزالـــة  يف  اجلانبني  بجهود  يتعلق  مــا  يف  �صيما  وال 
املتطورة,  القطاعات  يف  والتعاون  اال�صتثمارية,  الروابط  وتو�صيع  التجارة, 
مبا يف ذلك, الطاقة املتجددة, واالأمن الغذائي, وعلوم الف�صاء, والرقمنة, 

."Blockchain" والذكاء اال�صطناعي, و�صل�صلة الكتل

الأمن ومكافحة الإرهاب 
االآن  حتى  اإحـــرازه  مت  ما  ملراجعة  للجانبني  فر�صة  االجتماع  �صكل  كذلك 
والتعرف على الفر�س اجلديدة يف جماالت االأمن ومكافحة االإرهــاب, مبا 
واالإ�صعاعية  والبيولوجية  الكيميائية  املخاطر  ذلك من�صة مركز جتنب  يف 
هذا  يف  واالأبــحــاث  والدرا�صات  املهنية  التدريبات  بتقدمي  املعنية  والنووية, 
اإ�صافية  فر�س  ا�صتك�صاف  على  اجلانبان  واتفق  "هداية".  ومركز  املجال, 
"وال �صيما  املت�صلة باالأمن  االأن�صطة  املمار�صات واخلرات يف  اأف�صل  لتبادل 
يف جمال منع التطرف العنيف ومكافحته", وموا�صلة احلوار امل�صتمر ب�صاأن 
مكافحة غ�صل االأموال ومتويل االإرهاب, وتعميق التعاون يف جمال ا�صرتداد 

املوجودات.

التعاون الإمنائي وامل�شاعدات الإن�شانية والتعاون متعدد الأطراف 
التعاون  وجمـــاالت  ال�صيا�صات  حــول  احلـــوار  تعزيز  �صبل  اجلــانــبــان  وبــحــث 

االإمنائي وامل�صاعدات االإن�صانية وخا�صة يف ال�صرق االأو�صط والقرن االأفريقي 
.. واأعرب اجلانبان عن تطلعهما اإىل موؤمتر بروك�صل اخلام�س املقبل حول 
كيفية  حول  النظر  وجهات  تبادال  كما  واملنطقة" ..  �صوريا  م�صتقبل  "دعم 
 ,2030 لعام  امل�صتدامة  التنمية  اأجــنــدة  تعزيز  جمــال  يف  التعاون  تعميق 
اأهمية  اجلــانــبــان على  واأكـــد  املــــراأة وحمايتها.  بــاريــ�ــس, ومتــكــني  واتــفــاقــيــة 
تطوير التعاون بني دولة االإمارات واالحتاد االأوروبي يف جمال الهجرة مبا 
يتما�صى مع مبداأ امل�صوؤولية امل�صرتكة ويف اإطار تعميق التعاون يف جمال زيادة 
التوا�صل بني ال�صعوب, حيث اأتاح االحتاد االأوروبي فر�صاً مل�صاركة الطالب 
والباحثني واملبتكرين االإماراتيني يف برامج االحتاد االأوروبــي, مبا يف ذلك 

اأوروبا" و"اإيرا�صمو�س". "هورايزون 
ومت االتفاق على اأن يعقد االجتماع املقبل للم�صوؤولني رفيعي امل�صتوى بني 
االأوروبية  والــدائــرة  االإمــــارات  دولــة  الـــدويل يف  والــتــعــاون  وزارة اخلارجية 
لل�صوؤون اخلارجية يف عام 2022, على اأن يتم حتديد مكان انعقاده الحقا.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اللياقة �صمن فعاليات  �صل�صلة من ح�ص�س  االإمــارات  اأم  ا�صت�صافت حديقة 
حملة FIT FOR FEB التي اأطلقها "اأبطال �صمان" وا�صتمرت طيلة 
�صهر فراير و�صجعت كافة اأفراد املجتمع على موا�صلة تعزيز �صحتهم على 

مدار العام. 
قرابة  م�صاركة  احلملة  �صهدت  الريا�صي,  اأبوظبي  جمل�س  مع  وبالتعاون 
اأم  حديقة  يف  اأقيمت  جمانية  لياقة  ح�ص�س  يف  �صاركوا  �صخ�س   3,200
االإمارات وافرتا�صياً عر "يوتيوب". وبهدف حتفيز اأفراد املجتمع, اأطلقت 
ذلك  يف  مبا  مميزة  جوائز  مع  فراير  �صهر  طيلة  امتدت  م�صابقة  احلملة 

وق�صائم  االإمارات موؤخراً,  اأم  اأطلقتها حديقة  للياقة" التي  الوالء  "بطاقة 
اأمــــازون, وتــذاكــر للم�صار  اإمــاراتــي مــن موقع  1,000 درهــم  �ــصــراء بقيمة 
درهم   1,000 بقيمة  �صبورت"  "جو  وق�صائم  جي�س,  جبل  يف  االنــزالقــي 

اإماراتي واأن�صطة ريا�صات بحرية من "اأبوظبي مارين". 
ويف هذا ال�صدد, قالت ر�صا قبالوي, مدير االت�صال املوؤ�ص�صي لدى حديقة 
اأبوظبي, نعتز يف  العا�صمة  "كوجهة خ�صراء مف�صلة يف قلب  اأم االإمــارات: 
حديقة اأم االإمــارات باأن نكون مكاناً يحر�س فيه اأفــراد املجتمع على تعزيز 
اإ�صافة  فراير  ل�صهر  �صمان  اأبطال  مبادرة  تاأتي  حيث  ولياقتهم,  �صحتهم 
لزوارها  احلــديــقــة  تقدمها  الــتــي  الــلــيــاقــة  واأنــ�ــصــطــة  مـــبـــادرات  اإىل  اأخــــرى 
االإمارات,  اأم  مع تطلعات حديقة  "متا�صياً  با�صتمرار."  واأ�صافت قبالوي: 

املجتمع على  اأفــراد  التعاون مع �صركة �صمان ملوا�صلة حتفيز  حر�صنا على 
ال�صلة,  ذات  اأهدافهم  بتحقيق  وااللــتــزام  ولياقتهم  �صحتهم  على  احلفاظ 
حيث نعمل على ت�صليط ال�صوء على �صرورة املحافظة على ال�صحة النف�صية 

 ".FIT FOR FEB واجل�صدية, وهو ما جت�صده حملة
وقـــد القـــت احلــمــلــة, الــتــي قــادهــا مــتــطــوعــون مــن دولـــة االإمـــــارات العربية 
فائز.  و25  املجتمع  مــن  فــرد   3,200 مب�صاركة  كــبــرياً  جنــاحــاً  املــتــحــدة, 
وعقدت احل�ص�س االأ�صبوعية يف حديقة اأم االإمــارات وغريها من الوجهات 
املعمول  االحــرتازيــة  االإجــــراءات  بكافة  االلــتــزام  مع  اأبوظبي,  العا�صمة  يف 
125 �صخ�صاً  بها, فيما �صهدت احل�ص�س االفرتا�صية م�صاركة و�صلت اإىل 
قطاع  تنفيذي  مدير  العريفي,  عبداهلل  �صهيل  قال  جهته,  من  ح�صة.  لكل 

الفعاليات يف جمل�س اأبوظبي الريا�صي: "يحر�س جمل�س اأبوظبي الريا�صي 
لياقة ون�صاطاً  اأكرث  املجتمع  اأفــراد  ت�صاهم يف جعل  التي  الفر�س  على منح 
ممار�صة  اإمكانية   FIT FOR FEB حملة  تقدم  حيث  خا�صة,  اأولــويــة 
الن�صاط البدين باأمان يف ظل الظروف ال�صحية احلالية, وي�صعدنا اأن ندعم 
مثل هذه احلمالت." وُتعد حديقة اأم االإمارات م�صاحة خ�صراء متكن الزوار 
واال�صرتخاء.  الريا�صة  وممــار�ــصــة  اللعب  خــالل  مــن  �صحتهم  تعزيز  مــن 
وكانت قد اأطلقت موؤخراً بطاقة الوالء للياقة التي ت�صهم يف حتفيز املجتمع 
اأ�صلوب حياة �صحي, من خــالل دخــول ال حمــدود للحديقة ملدة  على تبني 
عام كامل وخ�صومات متعددة على اأن�صطة لياقة وخيارات مطاعم. وميكن 

للزوار احل�صول على البطاقة عند �صباك التذاكر على مدخل احلديقة. 

رئي�س الأرجنتني يت�ضلم اأوراق 
اعتماد �ضفري الدولة

»�ضحة« تهيء الفر�ضة لبنت الإمارات 
لتكون قيادية يف القطاع ال�ضحي

فتح باب الت�ضجيل للطلبة املواطنني للعام الدرا�ضي املقبل 2021 -  2022 الكرتونيًا

•• بوين�س اآير�س- وام:

تــ�ــصــلــم فــخــامــة الــرئــيــ�ــس األـــرتـــو فــرينــانــديــز رئي�س 
�صعيد  �ــصــعــادة  اعــتــمــاد  اأوراق  االأرجـــنـــتـــني  جــمــهــوريــة 
لدولة  الــعــادة  فــوق  ومفو�صا  �صفريا  القمزي  عبداهلل 

االإمارات لدى االأرجنتني.
اآير�س  وخالل اللقاء الذي جرى يف العا�صمة بوين�س 
ال�صمو  �صاحب  حتيات  القمزي  ال�صفري  �صعادة  ..نقل 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل", و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
الــوزراء حاكم دبي  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
"رعاه اهلل", و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد 
ومتنيات  االأرجنتيني  الرئي�س  فخامة  اإىل  امل�صلحة, 
التقدم واالزدهار.  باملزيد من  و�صعبه  �صموهم لبالده 
�صعادة  االأرجنتيني  الرئي�س  فخامة  حمل  جانبه  من 
بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  �صاحب  اإىل  ال�صفري حتياته 
و�صاحب  اهلل",  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 

اآل مكتوم نائب رئي�س  ال�صيخ حممد بن را�صد  ال�صمو 
"رعاه اهلل",  الدولة رئي�س جمل�س الــوزراء حاكم دبي 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
امل�صلحة,  للقوات  االأعــلــى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
من  باملزيد  و�صعبا  حكومة  االإمـــارات  لدولة  ومتنياته 
ال�صفري  لــ�ــصــعــادة  فخامته  ومتــنــى  والــنــمــاء.  الــتــطــور 
العالقات  وتطوير  عمله,  مهام  يف  التوفيق  القمزي 
الثنائية وتعزيزها يف خمتلف املجاالت, موؤكدا ا�صتعداد 

بالده لتقدمي كل دعم ممكن لت�صهيل مهامه.
دولة  بتمثيل  اعـــتـــزازه  عــن  الــ�ــصــفــري  �ــصــعــادة  واأعـــــرب 
االإمــــــــارات لــــدى االأرجـــنـــتـــني, وحــر�ــصــه عــلــى تعزيز 
�صتى  يف  وتفعيلها  الــبــلــديــن  بــني  الثنائية  الــعــالقــات 
اأوا�ـــصـــر الــ�ــصــداقــة بني  املـــجـــاالت, مبــا ي�صهم يف دعـــم 

البلدين.
ومت خالل اللقاء ا�صتعرا�س جماالت التعاون بني دولة 
االإمارات واالأرجنتني وبحث �صبل تنميتها وتطويرها, 
وال�صعبني  الــبــلــديــن  وطــمــوحــات  م�صالح  يحقق  مبــا 

ال�صديقني.

•• اأبوظبي- وام:

للخدمات  اأبوظبي  �صركة  ا�صتقطبت 
ال�صحية "�صحة" منذ تاأ�صي�صها اأبناء 
االإمـــارات من اجلن�صني وهــيــاأت لهم 
وا�صتمرارية  والرتقي  العمل  فر�س 
اأ�صبحوا قادة متميزين  التعلم حتى 

يف القطاع ال�صحي.
"كوفيد19-"  جـــائـــحـــة  وخـــــــالل 
اأثــبــت اأبــنــاء وبــنــات االإمــــارات خا�صة 
يف الــقــطــاع الــ�ــصــحــي جـــدارتـــهـــم يف 
مــواجــهــة الــفــريو�ــس والــتــعــامــل مع 
ومنهم  عليها  وال�صيطرة  اجلائحة 
ال�صالعي  عــبــداهلل  خــلــود  الــدكــتــورة 
ملنطقة  ال�صحية  املراكز  اإدارة  مدير 
العالجية  اخلــــدمــــات  يف  اأبـــوظـــبـــي 

اخلارجية.
الدكتورة خلود دوراً حمورياً  ولعبت 
امل�صح  مــ�ــصــاريــع  اإنــ�ــصــاء  فــريــق  �صمن 
الدولة كما وقفت  اأنحاء  الوطني يف 
يف ال�صفوف االأمامية �صمن م�صروع 
مــنــطــقــة م�صفح  الــوطــنــي يف  املــ�ــصــح 
ومن ثم اأ�صرفت على افتتاح وت�صغيل 
املتميز  كوفيد19-  تــقــيــيــم  مــركــز 
اأبــوظــبــي وبـــذلـــت جـــهـــوداً كبرية  يف 
وعــمــلــت لــ�ــصــاعــات طــويــلــة مــع فريق 
العمل الإجناز املهمة بنجاح ويف وقت 
الدكتورة خلود  زالــت  ومــا   .. قيا�صي 
يف مقدمة ال�صفوف ملحاربة جائحة 
كوفيد19- مــن خــالل جــهــودهــا يف 
الـــوطـــنـــي. وقالت  الــتــطــعــيــم  حــمــلــة 
�صركة  اإن  ال�صالعي  خلود  الدكتورة 
وا�صعة  االأبواب  لها  "�صحة" فتحت 
الإكت�صاب اخلرات واملهارات العلمية 
والعملية اإذ التحقت للعمل يف من�صاآت 
جامعة  من  تخرجها  بعد  "�صحة" 
العربية  اململكة  العزيز يف  امللك عبد 
خمتلف  يف  وتــــدرجــــت  الـــ�ـــصـــعـــوديـــة 

من  الطبية  والتخ�ص�صات  املنا�صب 
مركز  يف  رئي�صي  طبيب  اإىل  طبيب 
بني يا�س ال�صحي ومن ثم ا�صت�صاري 
اأ�ــصــرة ومــن ثــم مــديــر مركز  طبيب 
بــنــي يــا�ــس الــ�ــصــحــي وبــعــدهــا مدير 
اخلدمات  يف  ال�صحية  املــراكــز  اإدارة 
ل�صركة  التابعة  اخلارجية  العالجية 

"�صحة".
اأتاحت  "�صحة"  �صركة  اأن  واأ�صافت 
حتى  التعلم  ملوا�صلة  الفر�صة  لها 
املــاجــ�ــصــتــري يف جودة  عــلــى  حــ�ــصــلــت 
االأعمال وح�صلت  والتميز يف  العلوم 
امللكية  الكلية  ع�صوية  على  كــذلــك 
اخلدمات  تــتــمــيــز  اإذ  لــلــمــمــار�ــصــني, 
الدعم  بتقدمي  اخلارجية  العالجية 
ملــوظــفــيــهــا ومتــكــيــنــهــم مـــن حتقيق 
�صركة  اأن  واأو�ــــصــــحــــت  اأهــــدافــــهــــم. 
"�صحة" هياأت الفر�صة الأبناء وبنات 
متمكنني  قــــادة  لــيــكــونــوا  االإمـــــــارات 
وميـــتـــلـــكـــون اخلـــــــرات الـــكـــبـــرية يف 

عمل  فرق  و�صنعت  ال�صحي  القطاع 
ناجحة الإدارة املن�صاآت ال�صحية وكان 
�صواء  الكبري  االإيجابي  االأثــر  لذلك 
الالفت  والنجاح  والدقة  ال�صرعة  يف 
اإذ  كوفيد19-  اأزمــة  مع  التعامل  يف 
كان لفريق العمل القوي واملتخ�ص�س 
واالإدارية  والفنية  الطبية  والــكــوادر 
ايجابية  اآثــاراً  الفريق  بــروح  والعمل 

كبرية على التعامل مع االأزمة.
الــدكــتــورة خــلــود عبداهلل  وتــقــدمــت 
ال�صالعي بالن�صح لل�صباب وال�صابات 
مــن اأبــنــاء االإمـــــارات لــو�ــصــع اأهـــداف 
بو�صعهم  ما  كل  يبذلوا  واأن  وا�صحة 
مـــــن اأجـــــــل احلــــ�ــــصــــول عـــلـــى اأعـــلـــى 
ال�صهادات واكت�صاب املهارات واخلرات 
التي متكنهم من رد ولو جزء ب�صيط 
من اجلميل لدولة االإمارات وقيادتها 
الر�صيدة التي قدمت كل االإمكانيات 
الأبناء االإمارات ليكونوا متميزين يف 

خمتلف املجاالت.

••   دبي - حم�شن را�شد

عن  تعليم  املدر�صي  للتعليم  االإمـــارات  موؤ�ص�صة  اأعلنت 
فتح باب الت�صجيل للطلبة املواطنني, ومن يف حكمهم, 
)الأبناء املواطنات(, لاللتحاق مبراحل ريا�س االأطفال 
وال�صف االأول و�صفوف النقل من ال�صف الثاين وحتى 
 2022 –  2021 املقبل  الدرا�صي  الثاين ع�صر للعام 
للدخول  الــتــ�ــصــجــيــل  الــراغــبــني يف  املــوؤ�ــصــ�ــصــة  ودعــــت   .
الت�صجيل  االلــكــرتوين عر خدمة  الـــوزارة  عر موقع 
االلكرتوين يف مدار�س التعليم العام ومدار�س التعليم 
براعم  برنامج  وت�صجيل  الــــوزاري(  املنهاج   ( اخلــا�ــس 

امل�صتقبل.
وحتى  مار�س   7 ابــتــداًء من  للت�صجيل  وحــددت موعداً 
االأول مــن �ــصــهــر اإبـــريـــل املــقــبــل, لــلــمــواطــنــني ومـــن يف 
اأن يتم فتح الت�صجيل للوافدين يف  حكمهم فقط, على 

مرحلة الحقة.
واأكدت املوؤ�ص�صة على �صرورة توافر للطالب املتقدمني 
ا�صتثناءات,  دون  املقبل  الــدرا�ــصــي  الــعــام  يف  للت�صجيل 
والتي من اأهمها, اأن يكون �صن القبول يف مرحلة ريا�س 
االأطفال يتم احت�صابه ملن اأكمل ال�صن املعتمد للت�صجيل 
العام  مــن  اأغ�صط�س   31 تــاريــخ  املــرحــلــة حتى  هــذه  يف 
فيجب  االأوىل,  والرو�صة   ,-2022  2021 الدرا�صي 
الطلبة  �صنوات وت�صمل   4 الطالب عن  اأن ال يقل عمر 
مواليد 1 – 9 – 2016 اإىل 31 – 8 – 2017 , 
ويف الرو�صة الثانية يجب اأن ال يقل عمر الطالب عن 
5 �صنوات وت�صمل الطلبة من مواليد 1 – 9 – 2015 
اإىل 31 – 8 – 2016. وحــددت املوؤ�ص�صة �صن قبول 
الطلبة يف ال�صف االأول ملن اأمت 6 �صنوات وال يتجاوز 8 
�صنوات وت�صمل الطلبة من مواليد 1 – 9 – 2013 

اإىل 31 – 8 – 2015 .

فريق الأزمات والكوارث بعجمان يطلق مبادرة 
»ن�ضلكم ل�ضحتكم« لتقدمي خدمات فح�س كورونا

•• عجمان-وام: 

اأطــلــق فــريــق االأزمـــــات والـــكـــوارث والـــطـــوارئ بــعــجــمــان مـــبـــادرة "ن�صلكم 
ل�صحتكم" التي ت�صتهدف الو�صول اإىل فئات خمتلفة من املجتمع لتقدمي 
خدمات فح�س "كوفيد19-" وذلك بالتن�صيق بني �صرطة عجمان واملنطقة 

الطبية ودائرة البلدية والتخطيط.
ياأتي اإطالق املبادرة يف اإطار االهتمام ب�صالمة و�صحة املواطنني واملقيمني 
كــورونــا واحلــد من  االإ�ــصــابــة بفريو�س  اإمـــارة عجمان وحلمايتهم مــن  يف 

انت�صاره.
خمت�صا  طبيا  طاقما  يت�صمن  الــذي  العمل  فريق  يتوجه  للمبادرة  ووفقا 
الإجراء فحو�صات جمانية لالأفراد, يف مناطق خمتلفة ويف املناطق ال�صكنية 
باالإمارة, وذلك للت�صهيل على اأفراد املجتمع احل�صول على خدمات الفح�س 
ملراكز  التوجه  دون  واجلهد  للوقت  اخت�صارا  اإليهم,  الو�صول  خــالل  من 
االأكرث عر�صة  والفئات  ال�صن  لكبار  الفح�س, تخفيفا لالزدحام, وحماية 

لالإ�صابة.
االإقبال  ب�صرورة  اجلمهور  والــطــوارئ  والــكــوارث  االأزمـــات  فريق  وطالب 
والتكاتف  اجلميع,  و�صحة  �صالمة  ل�صمان  الفح�س  فريق  مع  والتعاون 

للحد من انت�صار كورونا والوقاية منه.
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اأخبـار الإمـارات
بعد اكت�شاف اأخطاء ببيانات املعلمني والإداريني

»تعليم« تدعو اإدارات مدار�ضها مبراجعة مهام كوادرها وت�ضحيح ما مت ر�ضده من املهام والإح�ضاءات
••  دبي - حم�شن را�شد

اأن  املا�صية؛  الفرتة  "خالل  " تعليم  للتعليم  االمــارات  موؤ�ص�صة  ك�صفت 
هناك مدار�س بعدد من القطاعات املدر�صية ؛ يوجد على نظامها بيانات 
غري دقيقة ملعلميها واإدارييها ؛ اإذ مل تراعي ادارات تلك املدار�س الدقة 
يف التو�صيف الوظيفي لهم ؛ منها على �صبيل املثال ال احل�صر ؛ وجود 
اإداري باملدر�صة )وظيفتني(  اأو تويل  مهمتني رئي�صيتني لنف�س املوظف, 
معلم  اأنـــه  عــلــى  مــوظــف  تو�صيف  اأو   , املــدر�ــصــيــة  االإدارة  يف  خمتلفتني 
واداري يف الوقت نف�صه ؛ مما انعك�س ذلك �صلباً على القدرة على القراءة 

النظم  وفق  االإح�صاءات  ا�صتخراج  بات  وبالتايل  ؛  للبيانات  ال�صحيحة 
املعمول بها باملدار�س غري �صحيح وغري دقيق .

االإمارات  موؤ�ص�صة  يف  متمثلة  والتعليم,  الرتبية  وزارة  خاطبت  وعليه   
للتعليم املدر�صي, " تعليم", جميع املدار�س التابعة لها, ب�صرورة حتديث 
واإدخالها بطريقة �صحيحة عر  بكوادرها,  البيانات اخلا�صة  وت�صحيح 
تقارير  ا�صتخراج  اإ�صكالية حالية يف  لوجود  نظراً  وذلك  "املنهل",  نظام 

واإح�صاءات �صحيحة ودقيقة بالن�صبة اإىل الكادر املدر�صي.
ا�صتخراج  يف  اإ�صكالية  اأوجــدت  الدقيقة  غري  املعلومات  هــذه  اأن  واأفـــادت 
تقارير واح�صائيات �صحيحة ودقيقة بالن�صبة اإىل اعداد الكادر املدر�صي 

منها  املطلوب  باإنهاء  املدار�س  مطالبة  املدر�صية,  العمليات  قطاعات  يف 
 – املــدار�ــس بتقرير حمــدث �صباح غـــداً  �ــصــتــوايف  واأنــهــا  بــ�ــصــورة �صريعة 
اخلمي�س_. وزودت املوؤ�ص�صة املدار�س ببع�س التو�صيحات التي يجب اأن 
تقوم اإداراتها بقراءتها بتمعن والعمل على التحديث املطلوب, واالطالع 
على املالحظات املتعلقة مبهام املعلمني وكذلك املالحظات عند حتديث 

بيانات االإداريني, لت�صجيلها ب�صورة �صليمة يقراأها النظام.
ومن بني املالحظات التي اأ�صردتها الوزارة للمدار�س والتي تتعلق باملعلم, 
وجوب عدم تكرار املهام لنف�س املادة ونف�س املدر�صة وال�صفوف, واأن يتم 
اختيار وتفعيل مهمة واحــدة ملادة واحــدة يف املدر�صة, وعدم تكرار املهام 

للمعلم ولنف�س املرحلة, واأن يتم حذف جميع املهام وترك مهمة واحدة 
مع  املهمة  هــذه  يف  بتدري�صها  يقوم  التي  املــراحــل  جميع  واختيار  فقط 

تفعيل املهمة الرئي�صية له.
وفيما يتعلق باالإداريني, اأكدت املوؤ�ص�صة على اأن االإداري من املفرت�س اأن 
تكون له وظيفه اإدارية واحدة ولي�صت وظيفتني! ؟ , وعليه يرجى انهاء 
اأو حذف الوظيفة غري ال�صحيحة , والتحقق من اأن مدير املدر�صة اأو اأي 
م�صمى اإداري يجب اأن يكون اإداري ولي�س معلم, ويف حال مت ترقية املعلم 
لوظيفة اإداري, يتم التغيري يف الفئة الوظيفية املوجودة باملهام اإىل اإداري 

ويتم اإنهاء فئته كمعلم
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ويربط  املـــا�ـــصـــي  حـــكـــايـــة  لــــــريوي 
زواياه,  كل  يف  اليوم  بواقع  االأمــ�ــس 
عن  بــارزة  ثقافة  لالأجيال  ولنقدم 
تاريخ القوات الرية حتى تبقى يف 
الذاكرة وتر�صخ يف الوجدان وترينا 
الـــــــرتاث واملـــــــــوروث بـــكـــل املـــراحـــل 

واالأطوار.
ال�صابقني  الــــقــــادة  بــــــدور  وا�ــــصــــاد 
الدور  على  مــوؤكــدا  الــريــة  للقوات 
حممد  �صالح  الركن  للواء  الكبري 
بــن جمــرن الــعــامــري قــائــد القوات 
لهم  كانت  والذين  ال�صابق,  الرية 
امل�صهود  واالأثــــر  الفعالة  امل�صاهمة 
الرية  بــقــدرات قواتنا  االرتــقــاء  يف 
املكانة  هذه  اإىل  اليوم  و�صلت  حتى 
املــــجــــاالت من  ــتــى  الـــرفـــيـــعـــة يف �ــص
والتطوير  والــتــنــظــيــم  الـــتـــدريـــب 
ورفع كفاءة اجلاهزية القتالية بكل 

احرتافية.
ثم اقيمت بعد ذلك مرا�صم ت�صليم 
وا�ـــصـــتـــالم عـــلـــم الــــقــــوات الـــريـــة, 

اأتقدم  اأن  اإال  ي�صعني  ال  التاريخية 
بال�صكر  ا�صتثناء  دون  جميعاً  لكم 
الكبرية  والــتــقــديــر عــلــى جــهــودكــم 
لكل  متمنياً  املــا�ــصــيــة  الــ�ــصــنــوات  يف 
الــــقــــوات  الــــقــــيــــادات اجلـــــديـــــدة يف 
الركن  اللواء  راأ�صهم  وعلى  الرية 
بــالــنــجــاح يف  الــ�ــصــحــي  را�ــصــد  �صعيد 
ل�صاحب  الــر�ــصــيــدة  قــيــادتــنــا  ظـــل 
اآل  زايـــد  بــن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
نهيان رئي�س الدولة, القائد االأعلى 
اهلل",  "حفظه  املــ�ــصــلــحــة  لــلــقــوات 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حــاكــم  الــــوزراء  جمل�س  رئي�س 
"رعاه اهلل", و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 

امل�صلحة.
واألقى بعد ذلك اللواء الركن �صعيد 
الرية  القوات  قائد  ال�صحي  را�صد 
اليوم لنخلد  كلمه قال فيها نلتقي 

اأروع  قــدمــوا  والــذيــن  �صهيدا   62
�صبيل  يف  والــفــداء  الت�صحية  �صور 
رفــعــة الــوطــن والــــذود عــن حيا�صه 
وا�صتقراره,  اأمــنــه  عــلــى  واحلـــفـــاظ 
القوات  اأركـــان  رئي�س  نائب  قــام  ثــم 
الزهور  مــن  اإكليل  بو�صع  امل�صلحة 
بعد  ..وتــفــقــد  ال�صهيد  ن�صب  اأمـــام 
االأ�صلحة  �ــصــنــوف  مــن  عــــددا  ذلـــك 
الع�صكرية  واملـــــعـــــدات  واالآلــــــيــــــات 
بالقوات  اخلـــا�ـــصـــة  والـــتـــجـــهـــيـــزات 
عنها  موجز  ل�صرح  وا�صتمع  الرية 
وتنفيذها  ا�صتخداماتها  وطبيعة 
يف  املــتــنــوعــة  الــعــ�ــصــكــريــة  للعمليات 

كافة البيئات والظروف.
الفتتاح  تـــوجـــهـــوا  ذلـــــك  بـــعـــد  ثــــم 
متحف القوات الرية الذي يهدف 
اىل التعريف بتاريخ ون�صاأة وتتطور 
اأق�صام  عــدة  الــريــة وي�صم  الــقــوات 
وي�صمل  املا�صي  ما يحكي عن  منها 
بـــدايـــات نــ�ــصــاأة الـــقـــوات الـــريـــة ما 
قبل توحيد قواتنا امل�صلحة, وي�صم 

فيها  واأجنــز  وحتدياتها,  بظروفها 
جنود القوات الرية اأعماال عظيمة 
الدولة  خـــارج  تقاتل  اأيـــدي  فكانت 
حتر�س  واأيــدي  م�صاحلها,  حلماية 
ــــي وجـــــزر الـــدولـــة,  وتــــوؤمــــن اأرا�ــــص
القوات  بنيان  لتعلي  تبني  واأيـــدي 
الـــريـــة, ومـــا ا�ــصــطــفــاف عـــدد من 
الوحدات اجلديدة يف امليدان اليوم 
اإال موؤ�صر على جهود رجال القوات 

الرية.
ومبنا�صبة  الــيــوم  "انني  واأ�ـــصـــاف: 
يـــوم الـــقـــوات الـــريـــة اأ�ــصــعــر معكم 
بــالــفــخــر الــعــظــيــم ملـــا و�ــصــلــت اليه 
قواتنا الرية من قدرة كبرية على 
تنفيذ عمليات الطيف الكامل ..كما 
ت�صليم  التامة يف  بالطماأنينة  ا�صعر 
الــريــة مــرفــوع عالًيا  الــقــوات  علم 
اإىل جيل قادر ان �صاء اهلل على حمل 
ت�صليمها  اأجــل  االأمــانــة حتى يحني 

جليل جديد".
املنا�صبة  هــــــذه  يف  اأنـــــــه  واأو�ــــــصــــــح 

�صعيد  الركن  اللواء  �صعادة  وتوجه 
الرية  القوات  قائد  ال�صحي  را�صد 
بال�صكر واالعتزاز لقيادتنا الر�صيدة 
العون  م�صتمداً  الغالية  الثقة  على 
موا�صلة  يف  وجــــل  عـــز  املـــــوىل  مـــن 
قيادة  يف  واالإجنـــاز  العطاء  م�صرية 
الـــريـــة ومـــواجـــهـــة �صتى  الــــقــــوات 

التحديات يف جميع املجاالت.
ثــــم �ـــصـــاهـــد احلــــ�ــــصــــور بـــعـــد ذلـــك 
ا�صتعرا�س عدد من وحدات القوات 

الرية التي تاأ�ص�صت منذ 2015.
املهند�س  الركن  الفريق  قام  بعدها 
املزروعي  عــبــالن  بــن  �صيف  عي�صى 
امل�صلحة  القوات  اأركــان  رئي�س  نائب 
يرافقه اللواء الركن �صالح حممد 
بن جمرن العامري قائد العمليات 
�صعيد  الـــركـــن  والــــلــــواء  املــ�ــصــرتكــة 
الرية  القوات  قائد  ال�صحي  را�صد 
التذكاري  ال�صهيد  ن�صب  بافتتاح 
القوات  �ــصــهــداء  لـــذكـــرى  تــخــلــيــدا 
الــبــالــغ عددهم  الــبــوا�ــصــل  الـــريـــة 

ذكرى يوم الوحدة الثاين والثالثني 
اأر�صى  عــظــيــمــة  مــ�ــصــرية  ولــنــتــاأمــل 
اآمنوا  قادة  اأركانها  واأ�ص�س  دعائمها 
اأنف�صهم  ونـــــذروا  الـــوحـــدة,  مبعنى 
لــلــوطــن, وتــ�ــصــكــلــت مــنــجــزاتــه من 
روؤاهم, حتى جتّلى معطاًء �صاخماً, 
وتنب�صط  ال�صماء,  هاماته  ت�صافح 

على �صفوحه ظالل الرخاء.
وا�صار اإىل اأنه ومن على منر الفخر 
والــ�ــصــمــوخ نــقــف بــاإجــالل واحـــرتام 
اأمام ن�صب ال�صهيد التذكاري الذي 
التي  والــقــوة  ال�صجاعة  اإىل  يــرمــز 
حتــلــى بــهــا �ــصــهــداوؤنــا االأبـــــــرار من 
اأ�صماوؤهم  ..ُنق�صت  الــريــة  قواتنا 
باأحرف من نور على �صفحات كتاب 
ت�صحياتهم  مثمنني  والوفاء  املجد 
من  م�صاعل  لــيــ�ــصــيــوؤوا  وعــطــاءهــم 
الوطن  هــــذا  كـــرامـــة  نــــور حلــفــظ 

الغايل.
واأ�صاف قائد القوات الرية: "ياأتي 
اليوم افتتاح متحف القوات الرية 

•• اأبوظبي-وام:

�صهد الفريق الركن املهند�س عي�صى 
�ــصــيــف بـــن عــبــالن املـــزروعـــي نائب 
ام�س  امل�صلحة  القوات  اأركــان  رئي�س 
احتفال  الع�صكرية  زايــد  مدينة  يف 
الـــقـــوات الـــريـــة بــيــوم الـــوحـــدة الـ 
32 والذي جاء متزامنا مع ت�صليم 
الرية,  الـــقـــوات  قـــيـــادة  وا�ـــصـــتـــالم 
التذكاري,  ال�صهيد  ن�صب  وافتتاح 

ومتحف القوات الرية.
جـــاء ذلـــك بــحــ�ــصــور الـــلـــواء الركن 
العامري  جمــرن  بن  حممد  �صالح 
واللواء  امل�صرتكة,  العمليات  قــائــد 
قائد  ال�صحي  را�ــصــد  �صعيد  الــركــن 
القوات الرية وعدد من امل�صوؤولني 
وح�صد  امل�صلحة  القوات  قــادة  وكبار 
وجنود  �صف  و�ــصــبــاط  �صباط  مــن 

القوات الرية.
وبداأ االحتفال بو�صول راعي احلفل 
املو�صيقية  الــفــرقــة  عــزفــت  بــعــدهــا 
الطابور  واأدى  الــوطــنــي,  الــ�ــصــالم 
الــعــ�ــصــكــري الــــــذي ا�ـــصـــطـــف اأمـــــام 
ثم  الـــوالء,  ق�صم  الرئي�صية  املن�صة 

تليت اآيات من الذكر احلكيم.
حممد  �صالح  الركن  اللواء  واألقى 
قائد  الــــعــــامــــري  جمــــــرن  ـــالـــح  �ـــص
مبنا�صبة  كلمة  امل�صرتكة  العمليات 
االحتفال قال فيها: "لقد اجتمعت 
اليوم عدة منا�صبات  واحــد  يف وقت 
الوحدة  يوم  منا�صبة  وهي  خمتلفة 
الــــريــــة, وافـــتـــتـــاح ن�صب  الــــقــــوات 
القوات  متحف  وافــتــتــاح  الــ�ــصــهــداء, 
القيادة  ت�صليم  منا�صبة  مع  الرية, 
بــني قــائــد الــقــوات الــريــة الثامن 

والتا�صع".
ال�صنوات  اأن  اإىل  الــعــامــري,  واأ�ــصــار 
ا�صتثنائية  كــانــت  املــا�ــصــيــة  الــ�ــصــت 

خمتلف االآليات واملعدات واالأ�صلحة 
وامليداليات  واالأو�ـــصـــمـــة  واملــالبــ�ــس 
وال�صعارات التي ا�صتخدمت يف تلك 
بعد  ما  تليها مرحلة  ثم  الــفــرتات, 
�صمل  حــيــث   /1976/ الــتــوحــيــد 
التي  املــقــتــنــيــات  نف�س  الــقــ�ــصــم  هـــذا 
باالإ�صافة  الــ�ــصــابــق  يف  ا�ــصــتــخــدمــت 
املوؤ�ص�صني  واالآبـــاء  القادة  �صور  اإىل 
اإر�ـــصـــاء توحيد  �ــصــاهــمــوا يف  الــذيــن 
قواتنا امل�صلحة, بعد ذلك تاأتي اأهم 
امل�صاركات اخلارجية لقواتنا امل�صلحة 
والبطولية  االإنــ�ــصــانــيــة  واالأعـــمـــال 
قواتنا  و�صباط  اأفــراد  عك�صها  التي 
يف خمتلف بقاع العامل, اأما االأق�صام 
اأهم  فج�صدت  املتحف  من  االأخــرى 
االأحداث واملنا�صبات للقوات الرية 
واالإقليمي  املــحــلــي  الــ�ــصــعــيــد  عــلــى 
لقواتنا  امل�صرفة  واالأدوار  والــدويل 
امل�صلحة ب�صكل عام والقوات الرية 
على وجه اخل�صو�س, و�صم الق�صم 
اخلا�س بامل�صتقبل الدفاعي للقوات 
امل�صتقبل  وابــتــكــارات  �صور  امل�صلحة 
البعيدة  والروؤية  العاملي  الع�صكري 
املدى, كما �صم مدخل املتحف �صور 
اأ�ــصــحــاب الــ�ــصــمــو الــ�ــصــيــوخ, ولوحة 
ال�صرف لقادة القوات الرية, و�صور 
ال�صهداء الذين �صحوا باأنف�صهم يف 

�صبيل عزة الوطن والدفاع عنه.
التذكارية  ال�صور  التقطت  بعدها 
املــهــنــد�ــس عي�صى  الـــركـــن  لــلــفــريــق 
�ــصــيــف بـــن عــبــالن املـــزروعـــي نائب 
رئي�س اأركان القوات امل�صلحة واللواء 
الـــركـــن �ــصــالــح حمــمــد بـــن جمرن 
امل�صرتكة  العمليات  قائد  العامري 
ال�صحي  الركن �صعيد را�صد  واللواء 
قــائــد الــقــوات الــريــة مــع عــدد من 
قادة القوات الرية ال�صابقني وكبار 

�صباط القوات الرية.

املدينة لأهايل  البطولية  امللحمة  حكاية  يروي  خورفكان  املقاومة" يف  "ن�ضب 
•• ال�شارقة -وام:

يروي "ن�صب املقاومة" الذي مت ت�صييده على قمة جبلية يف مدينة خورفكان 
باأمر من �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 
املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة بطوالت وت�صحيات اأهايل املدينة اإبان الغزو 

الرتغايل عام 1507 .
اأراد �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو  وقد 
الن�صب  خــالل  من  املدينة,  اأهــايل  تكرمي  ال�صارقة,  حاكم  االأعــلــى  املجل�س 
التذكاري ليكون رمزاً ملهماً للبطولة وال�صجاعة واالإقدام, ومركزاً للتعلم 

واالطالع على تاريخ وعراقة املا�صي, ملوا�صلة بناء احلا�صر وامل�صتقبل.
اأهــايل مدينة خورفكان,  ال�صارقة ببطوالت  اإمــارة  الن�صب عن فخر  ويعر 

كما يوثق املعركة التاريخية التي خا�صوها, ويذكر بال�صهداء الذين ارتقوا 
والدفاع عن  والــوالء  االنتماء  اأر�صهم, وير�صخ مفهوم  الدفاع عن  �صبيل  يف 
ر�صيدهم  وزيــادة  التاريخ  على  الــزوار  تعريف  عن  ف�صاًل  والهوية,  الوطن 

املعريف حول ما�صي املدينة العريق.
393 مرتاً يف مدينة خورفكان, وي�صم  واأقيم ن�صب املقاومة على م�صاحة 
بالزجاج,  بالكامل  اإحاطتها  متت  و�صالة  وال�صياح,  للزوار  ا�صرتاحة  املبنى 

لتوفري املتعة الب�صرية باملناظر ال�صاحرة التي تتمتع بها مدينة خورفكان.
ويحتوي املبنى على ردهة وا�صعة متتد على م�صاحة 898 مرتاً, تتفرع اإىل 
للعرو�س  �صخ�صاً,   40 عن  يزيد  ملا  تت�صع  التي  الكرى  ُخ�ص�صت  �صالتني 
على  االأ�صغر  ال�صالة  تتاألف  فيما  العر�س,  �صا�صات  خالل  من  ال�صينمائية 
معر�س لن�صر مل�صقات العرو�س التاريخية, ومقتنيات داللية ترمز الأدوات 

الغزو  �صد  ن�صالهم  املدينة يف  اأهــايل  ا�صتخدمها  التي  ع�صر,  الرابع  القرن 
�صكل خوذة ع�صكرية,  ت�صييده على  الذي مت  املقاومة  االآثــم. ويهدف ن�صب 
وي�صم باقة من املرافق احليوية مبا فيها من�صة للكرا�صي املتحركة وم�صاعد, 
اإىل اإطالع الزوار على الت�صحيات الكبرية التي قدمها اأهايل املدينة خالل 

املعركة امللحمية التي خا�صوها �صد الغزو الرتغايل ملدينتهم.
ن�صب  لزيارة  املجتمع  اأفــراد  لكافة  دعــوة  للمتاحف  ال�صارقة  هيئة  ووجهت 
املــقــاومــة حــيــث ميــكــن لــلــزوار مــن �صتى اأنــحــاء الــبــالد الــتــعــرف واالطـــالع 
فيلم  م�صاهدة  خــالل  من  الطرفني,  بني  دارت  التي  امللحمية  املعركة  على 
يقدم  العر�س, حيث  �صا�صة  على  يعر�س حالياً  " الذي  ُ 1507 "خورفكان 
تف�صياًل اإبداعياً ودقيقاً لتفا�صيل املعركة البطولية كما ميكن جلميع اأفراد 
املجتمع يف االإمــارات, باالإ�صافة اإىل ال�صياح, زيارة ن�صب املقاومة طيلة اأيام 

م�صاًء,  الثامنة  ال�صاعة  وحتى  �صباحاً  الثامنة  ال�صاعة  االأ�صبوع جماناً, من 
ال�صاعة  وحتى  الرابعة ع�صراً  ال�صاعة  يوم اجلمعة من  الزيارات  تبداأ  فيما 

الثامنة م�صاًء.
دي  الرتغايل  البحرية  قائد  اأن  اإىل  التاريخية  والوقائع  الوثائق  وت�صري 
وعلى   ,1507 عام  خورفكان  ميناء  اإىل  حربية  �صفن  �صت  قاد  األبوكريك, 
�صتى  يف  خمتلفة  موانئ  اإىل  متوجهني  باالأ�صلحة,  مدججون  جنود  متنها 
التجارة,  طــرق  على  ال�صيطرة  اأجــل  مــن  الهندي,  واملحيط  اخلليج  اأنــحــاء 
واملراكز التجارية املزدهرة, اإال اأن اأهايل خورفكان هّبوا مواجهني هذا الغزو 
بال�صيوف وال�صهام, ما اأثار حنق وغ�صب الرتغاليني, الذين قاموا بق�صف 
االأهايل  ف�صمد  عليها,  وال�صيطرة  االأهــايل  الإرهــاب  املدافع,  بنريان  املدينة 

ليومني كاملني باأ�صلحتهم الب�صيطة.

جامعة الإمارات حترز تقدما عامليا يف 16 مادة بح�ضب ت�ضنيف »كيو اإ�س«
•• العني - وام:

اأحــــرزت جــامــعــة االإمـــــارات تقدماً 
�صل�صلة  اإىل  ي�صاف  جــديــداً  عاملياً 
اإجنــــازاتــــهــــا املـــ�ـــصـــتـــمـــرة, حـــيـــث مت 
اأربعة من اأ�صل خم�صة  اإدراجها يف 
نفت  و�صُ مــرة  الأول  رئي�صية  مــواد 
االآداب  يف  اجلامعات  اأف�صل  �صمن 
العامل  يف  االإنـــ�ـــصـــانـــيـــة  ـــوم  ـــعـــل وال
االجتماعية,  الــعــلــوم  جمـــال  ويف 
من  يقرب  مبا  اجلامعة  وتقدمت 
100 مرتبة لتحتل املرتبة 292 
�صهدت  كما  الــعــامل,  م�صتوى  على 
والتكنولوجيا  الهند�صة  يف  تقدماً 
كاأف�صل   297 املـــرتـــبـــة  لــتــحــتــل 

-51 الــبــرتول  هند�صة  ت�صنيف 
االأخرى  التخ�ص�صات  ..اأما   100
التي احتلت فيها جامعة االإمارات 
مرتبة عالية فهي علوم الكمبيوتر 
 250-201 واملــالــيــة  واملحا�صبة 
 .  300-251 االأعــمــال  واإدارة   ,
يذكر اأن كيو  اإ�ــس هي واحــدة من 
تقدمي  يف  عاملًيا  الرائدة  ال�صركات 
والروؤية  والــتــحــلــيــالت  اخلــدمــات 
العايل  الــتــعــلــيــم  لــقــطــاع  الــثــاقــبــة 
العاملي, وتتمثل مهمتها يف متكني 
العامل  يف  مكان  اأي  يف  االأ�صخا�س 
خالل  من  اإمكاناتهم  حتقيق  من 
والتنقل  الــتــعــلــيــمــي  الــتــحــ�ــصــيــل 

الدويل والتطوير الوظيفي.

التح�صينات  مــن  الــكــثــري  اأجــريــنــا 
عــلــى مــــدار الــ�ــصــنــوات االأخـــــرية يف 
والتي  اجلـــامـــعـــة  ـــام  اأقـــ�ـــص جــمــيــع 
بدورها �صاهمت يف هذا االأداء غري 

احلياتية  العلوم  جمال  يف  جامعة 
عالوة  التناف�صية,  �صديد  والطب 
واحدة  درجــة  ــا  اأيــ�ــصً تقدمها  على 

اإىل جمموعة 450-401.
الـــدكـــتـــور غالب  االأ�ـــصـــتـــاذ  واأكــــــد 
احلــــ�ــــصــــرمــــي الـــــريـــــكـــــي مـــديـــر 
جامعة  اأن  بــــاالإنــــابــــة  اجلـــامـــعـــة 
االإمـــــــــارات تــفــخــر بـــهـــذا االإجنـــــاز 
روؤى  عــــلــــى جنـــــــاح  يـــــــدل  الـــــــــذي 
امل�صتمرة  اجلامعة  وا�صرتاتيجيات 
يف حتــقــيــق الـــنـــتـــائـــج املـــبـــهـــرة كل 
االإمارات  جامعة  دخلت  فقد  عــام, 
ت�صنيف  يف  املــــتــــحــــدة  الـــعـــربـــيـــة 
وارتـــفـــعـــت يف  مــــرة  مـــادتـــني الأول 
"لقد  واأ�ـــــصـــــاف:  اأخرى"  عــ�ــصــر 

التهاين  بخال�س  واأتقدم  امل�صبوق 
الأع�صاء هيئة التدري�س واملوظفني 
كما  ذلك,  حققوا  الذين  الرائعني 
امل�صتمر  التح�صني  اإىل  نتطلع  اأننا 

مع م�صاعفة اجلهود".
بت�صنيف  اأ�ــــــــــس  كــــيــــو  وتــــعــــمــــل 
اجلــامــعــات الـــرائـــدة يف الــعــامل يف 
مت  حــيــث  فـــردًيـــا,  ا  تخ�ص�صً  51
 12 يف  االإمــــــــارات  جــامــعــة  اإدراج 
ــا مــــع حتــ�ــصــن كـــبـــري يف  تــخــ�ــصــ�ــصً
اأكر  ..وحققت  تخ�ص�صات  ثماين 
تقدمت  حيث  االقت�صاد,  يف  تقدم 
درجتني يف املجموعة 400-351 
..وكــان الرقم القيا�صي االآخــر هو 
يف  االأوىل  للمرة  اجلــامــعــة  دخـــول 
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اأخبـار الإمـارات
كهرباء ال�ضارقة ودائرة الإح�ضاء تبحثان م�ضتجدات املرحلة الأوىل من م�ضروع تبادل

•• ال�شارقة - وام:

امل�صتجدات اخلا�صة  اأحــدث  ال�صارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  بحثت هيئة 
االإح�صاء  دائــرة  اأطلقته  "تبادل" الــذي  م�صروع  من  االأوىل  باملرحلة 
واملعلومات  البيانات  قــاعــدة  لتو�صيع  بــاالإمــارة  املجتمعية  والتنمية 
يف االإمـــــارة وتـــبـــادل املــعــلــومــات مــع املــوؤ�ــصــ�ــصــات والـــدوائـــر احلكومية 
املحلية بهدف رفع كفاءة التوا�صل وتبادل اخلرات يف ميدان النظم 
تعزيز منظومة  اإىل  ال�صارقة  اإمــارة  �صعي  اإطــار  وذلــك يف  االإح�صائية 

العمل احلكومي ودعم خطط التنمية.
جاء ذلك خالل لقاء �صعادة �صعيد باجليو ال�صويدي رئي�س هيئة كهرباء 
ومياه وغاز ال�صارقة مع وفد من دائرة االإح�صاء والتنمية املجتمعية 

من  وعــدد  الدائرة  رئي�س  القا�صمي  حميد  بن  حممد  ال�صيخ  برئا�صة 
مديري االإدارات.

م�صروع  اإن  ال�صارقة  وغـــاز  ومــيــاه  كــهــربــاء  هيئة  رئي�س  �ــصــعــادة  وقـــال 
"تبادل" يعتر من امل�صروعات املهمة التي ت�صهم يف مد ج�صور التعاون 
التن�صيق يف  الـــدوائـــر احلــكــومــيــة ودعـــم عملية  بــني  والــتــقــنــي  الــفــنــي 
جماالت تبادل املعلومات وهيكلة وتطوير العمل االإح�صائي وذلك من 
خالل تطوير النظام االإح�صائي ال�صامل لالإمارة والعمل على تبادل 
اخلرات والتدريب بهدف الو�صول اإىل �صراكة ا�صرتاتيجية وتطوير 
التحتية  البنية  مــ�ــصــروعــات  وتــعــزيــز  االإجـــــراءات  وتي�صري  اخلــدمــات 
اإمارة  ت�صهدها  الــتــي  واالقــتــ�ــصــاديــة  احلــ�ــصــاريــة  والنه�صة  والــتــطــور 
وثمن  اال�صتثمارات  من  مزيد  جذب  يف  التناف�صية  وقدرتها  ال�صارقة 

جهود دائرة االح�صاء والتنمية املجتمعية يف املتابعة والتن�صيق لنجاح 
امل�صروع مع املوؤ�ص�صات والدوائر احلكومية.

و  بتوجيهات  تعمل  ال�صارقة  وغــاز  ومياه  كهرباء  هيئة  اأن  اإىل  واأ�ــصــار 
دعم �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 
ال�صيخ  �صمو  مــن  متابعة  جانب  اإىل  ال�صارقة  حاكم  االأعــلــى  املجل�س 
�صلطان بن حممد بن �صلطان القا�صمي ويل عهد ونائب حاكم ال�صارقة 
املختلفة  العمل  جمـــاالت  تطوير  على  التنفيذي  املجلــــــ�س  رئيــــ�س 
اإدارة  التكنولوجيا كو�صيلة لتح�صني  ا�صتخدام  بالهيئة والرتكيز على 
العمليات ورفع م�صتوى البنية التحتية واخلدمات واملعلومات و�صنع 

القرار.
اأق�صى فائدة  اأن الهيئة حتر�س على تفعيل التعاون لتحقيق  واأو�صح 

املجال  هــذا  يف  العاملية  املمار�صات  اأحــدث  ومتابعة  تبادل  م�صروع  من 
بالكفاءة لتدعيم  اإن�صاء بنية حتتية حديثة تت�صم  لالإ�صتفادة منها يف 
املوؤ�ص�صات  كافة  مع  والتعاون  الهيئة  يف  املختلفة  واالأق�صام  االإدارات 
ال�صارقة  اإمــارة  ل�صكان  اخلدمات  اأف�صل  لتقدمي  والــدوائــر  والهيئات 

وتي�صري االإجراءات وتوفري الوقت واجلهد.
اأن توافر املعلومات  اأكد ال�صيخ حممد بن حميد القا�صمي  من جانبه 
والبيانات وتبادلها بني خمتلف اجلهات ي�صهم يف حت�صني التخطيط 
امل�صتقبلي للم�صاريع وحتليل البيانات لدعم اتخاذ القرارات ما يوؤدي 
ل�صكان  املقدمة  اخلــدمــات  وحت�صني  العمل  واإجــــراءات  �صري  لتطوير 
ال�صوؤون  يف  والنه�صة  التنمية  م�صرية  اأهـــداف  ودعــم  ال�صارقة  اإمـــارة 

االقت�صادية واالجتماعية واالرتقاء بالعمل املوؤ�ص�صي. 

رغم اإ�شابتها به�شا�شة يف العظام

جراحة ناجحة ل�ضتبدال مف�ضل ركبة يف ال�ضعودي الأملاين دبي
•• دبي – الفجر 

جنح االأطباء بامل�صت�صفى ال�صعودي 
بــاإجــراحــة جراحة   , االأملــــاين دبـــي 
تــغــيــري مف�صل  تــتــمــثــل يف  دقــيــقــة 
لفرتة  عــــانــــت  لـــ�ـــصـــيـــدة  الــــركــــبــــة 
طويلة من اآالم يف الركبة , منعتها 
, وتاأتي  املــ�ــصــي  الـــقـــدرة عــلــى  مـــن 
من  الــعــديــد  �صمن  العملية  تــلــك 
الناجحة  اجلـــراحـــيـــة  الــعــمــلــيــات 
املتعلقة بتبديل املفا�صل بامل�صت�صفى 
, حيث يقوم مركز جراحة العظام 
االأملــــاين  الــ�ــصــعــودي  امل�صت�صفى  يف 
العالجية  خدماته  بتقدمي   , دبــي 
بــاأعــلــى مــعــايــري اجلـــــودة , مـــا من 

دون   110 بـــدرجـــة  ركــبــتــهــا  ثــنــي 
اأمل. 

عثمان  رمي  د.  قــالــت  جهتها  مــن 
ملجموعة  الــــتــــنــــفــــيــــذي  املــــــديــــــر 
مــ�ــصــتــ�ــصــفــيــات الــ�ــصــعــودي االأملــــاين 
االإمــارات اأن مركز جراحة العظام 
يف امل�صت�صفى يوفر اأف�صل اخلدمات 
ال�صحية لرعاية املر�صى �صواء من 
متخ�ص�س,  طــبــي  فـــريـــق  خــــالل 
لعمليات  احلــديــثــة  الــتــقــنــيــات  اأو 
تغيري املف�صل, اإ�صافة اإىل الرعاية 
املقدمة للمري�س بعد العمليات و 
خا�صة برامج التاأهيل, واأ�صافت اأن 
امل�صت�صفى ي�صعى لتطوير خدماته 
يف هــذا املجال ليكون دومــا حمط 

وبح�صب د. اأويف نيل�صون ا�صت�صاري 
الفحو�صات  فــاإن  العظام,  جراحة 
التي اجرتها امل�صت�صفى للمري�صة , 
بينت انها تعاين ه�صا�صة يف العظم 
الدرجة  مـــن  وظــيــفــيــا  وعـــجـــزا   ,
ا�صتبداال  يتطلب  ممــا   , الــرابــعــة 
ي�صيف  و  الـــركـــبـــة.  ملــفــ�ــصــل  كــلــيــا 
اإعادة  املف�صل مع  ا�صتبدال  اأنــه مت 
ت�صوية �صطح الركبة خالل عملية 
ا�صتمرت 90 دقيقة حتت التخدير 
�صالحية  اأن  ويـــوؤكـــد  الــنــ�ــصــفــي. 
املـــفـــ�ـــصـــل تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى اخلـــــرة 
انحراف  درجــة  والدقة يف  الطبية 
املري�صة  ان  اىل  الفــتــاً   , املــفــ�ــصــل 
اليوم  كانت قــادرة على احلركة يف 

املر�صى  حياة  منط  حت�صني  �صاأنه 
وم�صاعدتهم على العودة حلياتهم 

الطبيعية.

التايل مبا�صرة للعملية , وخ�صعت 
بعد  و  الطبيعي  الــعــالج  جلل�صات 
قــادرة على  اأ�صبحت  التعايف  فــرتة 

و  املــريــ�ــصــة  عــنــد  الــقــويــة  االإرادة 
موؤكدة  جمـــددا.  امل�صي  يف  رغبتها 
التاأهيلي  الــرنــامــج  اأهــمــيــة  عــلــى 
جلراحة  خ�صوعه  بعد  للمري�س 

ثقة املر�صى و املراجعني.
واأ�ـــصـــافـــت اأن املــريــ�ــصــة حــالــيــا يف 
الإكمال  وحتــتــاج  م�صتمر  حتــ�ــصــن 
عــالجــهــا الــطــبــيــعــي, مــثــنــيــة على 

الــقــدرة على  اإعـــادة  عظمية بهدف 
و  امل�صاب  للع�صو  الوظيفي  االأداء 
مدى  لتح�صني  الع�صالت  تقوية 

احلركة.

�ضلطان القا�ضمي يعتمد املرحلة الثانية من تطوير اأكادميية ال�ضارقة للتعليم
•• ال�شارقة - وام:

ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اعتمد 
املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة املرحلة الثانية من تطوير اأكادميية ال�صارقة 
ومتنح  التعليمية  لــلــكــوادر  املهنية  الــقــدرات  بتعزيز  تخت�س  التي  للتعليم 

موؤهالت مهنية وجامعية متخ�ص�صة يف جمال الرتبية والتعليم.
جاء ذلك خالل زيارة �صموه �صباح اأم�س ملبنى هيئة ال�صارقة للتعليم اخلا�س, 
وم�صاراتها  عملها  وخطط  االأكادميية  ا�صرتاتيجية  على  �صموه  اطلع  حيث 
رائدة,  جامعة   40 من  اأكــرث  مراجعة  بعد  حــددت  التي  الثالثة  الرئي�صية 
اأنحاء  وجمموعة من املوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة يف الّتطوير املهني من خمتلف 
التدري�صّية والتعليمية يف الواليات  املعروفة براجمها  العامل, مبا يف ذلك 

املتحدة واململكة املتحدة واأ�صرتاليا و�صنغافورة وفنلندا.

ومتــثــلــت املــ�ــصــارات يف مــ�ــصــار الــتــطــويــر املــهــنــي, واملــ�ــصــار االأكـــادميـــي, وم�صار 
البحوث والدرا�صات, حيث يقدم امل�صار االأول برامج ت�صهم يف تطوير املدار�س 
كموؤ�ص�صات, وبرامج ت�صتهدُف املعلمني والقيادات الرتبوّية كاأفراد, اأما امل�صار 
االأكادميي يتيح للم�صاركني فر�صة احل�صول على الّدبلوم املهنّي واملاج�صتري 
خلدمة  اأكــادميــّيــة  بحوثاً  والــدرا�ــصــات  البحوث  م�صار  ويــقــدم  والــدكــتــوراه, 
وبناء  ال�صناعي  الّذكاء  على  تعتمد  ا�صت�صرافّية  وبحوثاً  الــرتبــوّي,  امليدان 

منوذج الّتعليم اجلديد لدعم �صّناع القرار.
وتعد اأكادميية ال�صارقة للتعليم جهة ر�صمية معتمدة ملنح املوؤهالت اجلامعية, 
ومتكني املخت�صني يف امليدان الرتبوي, حيث قدمت على من�صتها 65 ور�صة 
دولة   11 التعليمية من  الكوادر  األفا من   55 اأكــرث من  فيها  �صارك  عمل, 

حول العامل منذ اإن�صائها يف مار�س 2020 وحتى هذا اليوم.
وتقدم االأكادميية براجمها املهنية واجلامعية بالتعاون مع عدد من اجلهات 

املحلية  والكليات  اجلامعات  من  عــدداً  ت�صم  والعاملية,  واالإقليمية,  املحلية, 
االإدارية  والــكــوادر  املعلمني  وتدريب  بتاأهيل  املخت�صة  واملوؤ�ص�صات  والعاملية 

والقيادات الرتبوية.
التخ�ص�صات  اأ�ــصــحــاب  مــن  املعلمني  كــافــة  متكني  اإىل  االأكــادميــيــة  وت�صعى 
املهنّي  املتنوعة على موؤهالت تربوية, وتنفيذ عدد �صاعات معينة للتدريب 
اجلذري  والتغيري  الهجني  التعليم  منط  واعتماد  �صنوياً,  تربوية  فئة  لكل 
الــرتبــوي الكت�صاب مــهــارات جــديــدة, كما  املــيــدان  يف ظل اجلائحة, وحاجة 
يرتكز ت�صميم منوذج االأكادميية على ر�صد االحتياجات الفعلية للمدار�س, 
ودرا�صة عوامل النجاح والف�صل, وتعزيز ثقافة التح�صني امل�صتمر, وقيا�س اأثر 

الور�صات على اأداء املدار�س.
االإلكرتونية  الــبــوابــة  اأطلقت  قــد  اخلــا�ــس,  للتعليم  ال�صارقة  هيئة  وكــانــت 
اأوىل نحو  املا�صي, كمرحلة  العام  للتعليم يف يونيو من  ال�صارقة  الأكادميية 

اإطالق االأكادميية الرقمية, بهدف تغيري �صكل التعليم ومواكبة متطلباته, 
امل�صتجد,  كورونا  فريو�س  جائحة  تداعيات  على  عطفاً  حتدياته,  ومواجهة 
مبا ي�صهم بتعزيز وتطوير منظومة العمل يف امليدان الرتبوي على خمتلف 
مبنى  خمططات  على  الــ�ــصــارقــة  حــاكــم  ال�صمو  �صاحب  واطــلــع  االأ�ــصــعــدة. 
تنفيذ  يف  ت�صهم  كبرية  اإ�صافة  �صي�صكل  والــذي  للتعليم  ال�صارقة  اأكادميية 
برامج واأن�صطة االأكادميية يف بيئة تعليمية مثالية, و�صي�صم املبنى العديد 
ومكاتب  وم�صرحاً  املتخ�ص�صة  واملــخــتــرات  والــور�ــس  التدريب  قــاعــات  مــن 

اإدارية, كما �صيزود باأف�صل التقنيات احلديثة يف جمال التدريب والتعليم.
دائرة  رئي�س  ال�صويدي  �صاهني  بن  علي  املهند�س  زيارته  �صموه خالل  رافق 
االأ�صغال العامة, وحممد عبيد الزعابي رئي�س دائرة الت�صريفات وال�صيافة, 
وعلي  اخلا�س,  للتعليم  ال�صارقة  هيئة  رئي�س  الها�صمي  حمدثة  والدكتورة 

احلو�صني مدير هيئة ال�صارقة للتعليم اخلا�س.

و�شام الثقافة لتكرمي املبدعني 

الفجرية الثقافية ت�ضتعر�س خططها امل�ضتقبلية يف جل�ضة عام اخلم�ضني
•• الفجرية - الفجر:

الفجرية  جــمــعــيــة  ا�ـــصـــتـــعـــر�ـــصـــت 
خططها  الــثــقــافــيــة  االجــتــمــاعــيــة 
عملها  وا�صرتاتيجية  امل�صتقبلية 
التي و�صعتها خالل العام اجلاري, 
ذهني  ع�صف  جل�صة  �صمن  وذلــك 
عام  "جل�صة  عــنــوان  حتــت  عقدتها 
خالد  �صعادة  بح�صور  اخلم�صني", 
اإدارة  رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس  الــظــنــحــاين 
نائب  الدهماين  وهــدى  اجلمعية, 
االأمني  احلمادي  وحياة  الرئي�س, 
اليماحي  ومـــوزة  للجمعية,  الــعــام 
مديرة الرامج واالأن�صطة, وعدداً 

من اأع�صاء اجلمعية العمومية.
وتهدف اجلل�صة التي اأدارتها حياة 
االت�صال  تــقــنــيــة  عـــر  احلــــمــــادي 
اإىل  اأمــ�ــس,  م�صاء  "زووم",  املــرئــي 
تعزيز روح امل�صاركة يف طرح االأفكار 
واملـــبـــادرات واملــ�ــصــاريــع الــتــي تنوي 
اإطالقها اجلمعية مبا يتواكب مع 
االإمارات  لدولة  التنموية  الروؤية 

خالل اخلم�صني عاماً املقبلة.
"جل�صة  ونــاقــ�ــس االأعــ�ــصــاء خـــالل 
اخلم�صني" جمموعة من املبادرات 
تنفيذها  تـــنـــوي  الـــتـــي  واخلـــطـــط 
اإدارة اجلمعية خالل العام احلايل, 
حيث مت اقرتاح فتح فرع للجمعية 
يف مدينة دبا الفجرية, ويف مناطق 
اأخرى من االإمارة, وركز االأع�صاء 
بالطفل,  تعنى  التي  الرامج  على 
و�صديقة,  اآمــنــة  بيئة  خـــالل  مــن 
عـــالوة على اقـــرتاح مــبــادرة تعنى 

الثقافية,  االجــتــمــاعــيــة  الــفــجــرية 
الثقافية  الــرامــج  على  والرتكيز 
والتوجه  الدولة  خــارج  تعقد  التي 

نحو العاملية.
الظنحاين  خـــالـــد  �ـــصـــعـــادة  وقـــــال 
رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية: "اإن 
"الفجرية  عقدتها  التي  اجلل�صة 
طرح  يف  غــنــيــة  كــانــت  الثقافية" 
االأفـــــكـــــار واملــــــبــــــادرات االإبـــداعـــيـــة 
التي  التحوالت  مع  تتما�صى  التي 
ودولة  الفجرية  اإمـــارة  �صت�صهدها 
عاماً  اخلم�صني  خـــالل  االإمـــــارات 
املقبلة  املرحلة  خ�صو�صاً  القادمة, 
التي تتطلب العمل بع�صرة اأ�صعاف 
العمل عن ال�صابق وال جمال لقبول 
�صتى  االأول يف  املــركــز  دون  هــو  مــا 
املجاالت وعليه فاإن ا�صرتاتيجيتنا 

امل�صتقبلية هي الريادة العاملية". 

بــ�ــصــعــادة املــوظــفــني املــتــمــيــزيــن يف 
اإمارة الفجرية, وتكرميهم, �صمن 
اإ�صافة  حمــــــدد,  زمـــنـــي  بـــرنـــامـــج 
ترفيهية  اأنــ�ــصــطــة  تخ�صي�س  اإىل 
الو�صول  عـــر  الــهــمــم  الأ�ــصــحــاب 
االبت�صامة  زرع  اأجــــل  مـــن  اإلــيــهــم 
واإدخـــــــــال الــــفــــرح والـــ�ـــصـــعـــادة اإىل 

نفو�صهم.
دور  اأع�صاء اجلمعية عن  وحتــدث 
املبدعني يف الفجرية واإ�صداراتهم 
االأدبـــــــيـــــــة الــــتــــي وثــــقــــت ظـــــروف 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا, حـــيـــث اأبـــــــرزوا 
املجتمع  واجهها  الــتــي  التحديات 
املـــحـــلـــي وكـــيـــفـــيـــة جتـــــاوزهـــــا من 
والكتابة,  بــاالأدب  اال�صتعانة  خالل 
كـــمـــا مت مــنــاقــ�ــصــة فـــكـــرة اإطـــــالق 
املبدعني,  لتكرمي  الثقافة  و�ــصــام 
وتاأ�صي�س دار للن�صر خا�س بجمعية 

واأكد الظنحاين اأن اجلمعية ت�صعى 
لـــلـــعـــام اجلـــــــاري على  يف خــطــتــهــا 
امل�صاريع  ودعـــم  اأن�صطتها  تو�صيع 
اإىل  واإي�صالها  املتنوعة  الثقافية 
الفجرية,  اإمــــارة  مناطق  خمتلف 
جماالت  املــبــادرات  تناولت  بحيث 
�صرائح  معظم  ت�صتهدف  متنوعة 
املجتمع املحلي منها دعم وتطوير 
املجتمعي  العمل  وتعزيز  املــواهــب 
الـــثـــقـــايف مــــن خـــــالل تـــبـــنـــي نهج 

االبتكار والتميز.
واأ�ـــصـــار اإىل اأهــمــيــة اإ�ـــصـــراك اأفـــراد 
املـــجـــتـــمـــع يف خـــطـــط ومـــــبـــــادرات 
واإلهامهم  لتحفيزهم  اجلــمــعــيــة 
�صاملة  وتـــ�ـــصـــورات  اأفـــكـــار  لــطــرح 
ووا�ـــصـــعـــة وخـــالقـــة عـــن جمـــاالت 
التطوير والدعم التي ت�صاعد على 

خلق بيئة ثقافية م�صتدامة.

خ�ش�شت مبادرة لتبادل الكتب بني موظفيها

مكتبة ال�ضارقة العامة متنح جمهورها ع�ضوية جمانية خالل �ضهر القراءة
•• ال�شارقة-الفجر:

العامة,  الــ�ــصــارقــة  مكتبة  اأطــلــقــت 
للكتاب,  الــ�ــصــارقــة  لهيئة  الــتــابــعــة 
القراءة  ب�صهر  احــتــفــاء  مــبــادرتــني 
هذا  يقام  الــذي   )2021 )مار�س 
تقراأ",  "اأ�صرتي  �صعار  حتت  العام 
اجلميع"  "مكتبة  بعنوان  االأوىل 
اإىل  قــارئ  " مــن  بعنوان  والثانية 

قارئ".
منح  االأوىل  املــــبــــادرة  وتــتــ�ــصــمــن 
املكتبة  يف  االأ�ــصــا�ــصــيــة  الــعــ�ــصــويــة 
جمــانــاً ملــدة عــام, وذلــك للراغبني 
مار�س  �ــصــهــر  خــــالل  بــالــتــ�ــصــجــيــل 
الت�صجيل  يــعــود  اأن  عــلــى  اجلــــاري 
يف �صهر اأبريل املقبل كاملعتاد وفقاً 
ت�صتهدف  حيث  املــحــددة,  للر�صوم 
املجتمع  فـــئـــات  جــمــيــع  املـــــبـــــادرة 

فيما  الكتب  تبادل  على  اجلمهور 
بينهم.

واأكدت اإميان بو�صليبي, مدير اإدارة 
مكتبات ال�صارقة العامة اأن مكتبات 
الـــ�ـــصـــارقـــة حتـــر�ـــس عــلــى اإطــــالق 
�صهر  خــالل  والفعاليات  املــبــادرات 
القراءة بهدف غر�س حب القراءة 
لدى خمتلف فئات املجتمع لت�صبح 
الــيــومــيــة, م�صرية  عـــاداتـــهـــم  مـــن 
املــبــادرات تتما�صى مع  اأن هذه  اإىل 
للقراءة  الوطنية  اال�صرتاتيجية 
جمتمع  بـــنـــاء  يف  تــ�ــصــهــم  والــــتــــي 
مت�صلح بالعلم واملعرفة, قادر على 
قيادة م�صرية التنمية امل�صتدامة يف 

الدولة.
هذه  "تاأتي  بو�صليبي:  واأ�ــصــافــت 
مكتبة  الأهـــداف  ترجمة  املــبــادرات 
املتمثلة  ور�صالتها  العامة  ال�صارقة 

والكبار  والــ�ــصــبــاب  االأطـــفـــال  مـــن 
والعائالت, حيث اأتاحت املكتبة ملن 
الع�صوية  على  باحل�صول  يرغب 
املكتبة  مـــوقـــع  )عــــر  الــتــ�ــصــجــيــل 
زيــــارة  اأو مـــن خــــالل  الـــر�ـــصـــمـــي( 
املبادرة  ا�صتثنت  حــني  يف  املــكــتــبــة, 
والدوائر  االأكــادميــيــة  املــوؤ�ــصــ�ــصــات 

احلكومية وال�صركات اخلا�صة.
قارئ  "من  الثانية  املــبــادرة  وتــاأتــي 
بني  الــكــتــب  لــتــبــادل  قارئ",  اإىل 
كل  يهدي  بحيث  املكتبة,  موظفي 
موظف اأحد زمالئه كتاباً كان قد 
قراأه �صابقاً ليقوم كل زميلني تبادال 
الكتابني  الكتب مبناق�صة حمتوى 
دقيقة   30 خالل  قراآهما  اللذين 
عليها  اأطـــلـــقـــت  جــلــ�ــصــة  يف  وذلـــــك 
حيث  للقراءة",  "ثالثون  املكتبة 
ت�صجيع  املـــبـــادرة  هـــذه  تــ�ــصــتــهــدف 

حمبي  جــمــيــع  اإىل  الـــو�ـــصـــول  يف 
الــــقــــراءة واإتــــاحــــة الــفــر�ــصــة لهم 
لال�صتقادة من امل�صادرة التعليمية 
املكتبة,  تــوفــرهــا  الــتــي  واملــعــرفــيــة 
ومتـــكـــيـــنـــهـــم مــــن جـــعـــل الــــقــــراءة 

اأ�صلوب حياة".

تربوي اللغة العربية بال�ضارقة يحتفي باليوم اخلليجي للموهبة والإبداع
•• ال�شارقة- وام: 

احتفى املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج بـ"اليوم اخلليجي للموهبة 
واالإبداع" الذي ي�صادف الثالث من �صهر مار�س من كل عام .

ونظم املركز و مقره ال�صارقة بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم عدة فعاليات 
اللغوي  االإبــــداع  لتنمية  حديثة  "اإ�صرتاتيجيات  بعنوان  بعد  عــن  نـــدوة  منها 
واملوهبة يف مدار�صنا" مب�صاركة جمموعة من اخلراء واملتخ�ص�صني يف جمال 
املوهبة واالإبداع يف اللغة العربية. �صارك يف الندوة الدكتور حممد املر�صي بورقة 
بعنوان "قراءة ال�صورة وتنمية االإبداع اللغوي" و الدكتور معاطي حممد ن�صر 
"علم اللغة العربية وتنمية االإبــداع اللغوي" و الدكتورة جنوى  بورقة بعنوان 
�صالح  عي�صى  والدكتور  اللغة",  تدري�س  يف  "االإبداع  بعنوان  بورقة  احلو�صني 
احلمادي بورقة بعنوان" القراءة االإبداعية وتعليم اللغة العربية يف مدار�صنا".
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•• دبي-الفجر:

الد�صتورية  الــ�ــصــوؤون  جلنة  اعــتــمــدت 
للمجل�س  والـــطـــعـــون  والــتــ�ــصــريــعــيــة 
اجتماع  خــــالل  االحتـــــــادي  الـــوطـــنـــي 
العامة  االأمـــــانـــــة  مـــقـــر  يف  عـــقـــدتـــه 
�صعادة  بــرئــا�ــصــة  دبـــــي,  يف  لــلــمــجــلــ�ــس 
رئي�س  ــحـــــي  ــ�ــصـــ الـــ عــــبــــداهلل  اأحـــــــمـــــــد 
يف  املجل�س  تو�صيات  تقرير  اللجنة, 
�صاأن  يف  الــعــدل  وزارة  جهود  مو�صوع 
ناق�صه  الــذي  املحاماة,  مهنة  تطوير 
املنعقدة  ال�صاد�صة  اجلل�صة  املجل�س يف 

بتاريخ 16 فراير 2021م.
اللجنة  ـــاء  اأعـــ�ـــص االجـــتـــمـــاع  حــ�ــصــر 
املــال  حمـمـد  عائ�صة  مــن:  كل  �صعادة 
مقررة اللجنة, واأحمد حمد بو�صهاب, 
وكفاح  احلــــمــــادي,  ـــــد  حــمـــ ـــان  وعـــدنــــ
عبيــد  ـــروان  ــــ ومــــ الـــزعـــابـــي,  حمــمــد 

املهيـري, وهنـد حميد العليلــي.
رئي�س  الـ�صـحـي  اأحـمـد  �صعادة  وقـــال 
اللجنة, اإن اللجنة انتهت من مناق�صة 
تقرير تو�صيات املجل�س ملو�صوع جهود 

مهنة  تــطــويــر  �ــصــاأن  يف  الــعــدل  وزارة 
اجلل�صة  يف  مناق�صته  بــعــد  املــحــامــاة 
وقرر  العدل,  وزير  بح�صور  ال�صاد�صة 
املجل�س اإعادة التقرير للجنة ل�صياغة 
املناق�صات  وفــق  النهائية  التو�صيات 
عر�س  و�صيتم  اجلل�صة,  يف  متت  التي 
التو�صيات يف جل�صات قادمة للموافقة 

اللجنة  اأن  اإىل  �صعادته  واأ�صار  عليها. 
عملها  خطة  �صمن  املو�صوع  ناق�صت 
مع جميع اجلهات ذات ال�صلة مبهنة 
احلكومة,  ممــثــلــي  ومـــــع  املــــحــــامــــاة 
املالحظات  مــن  العديد  اإىل  وانتهت 
ب�صيا�صة  تــتــعــلــق  الــتــي  والــتــو�ــصــيــات 
وزارة العدل يف �صاأن اخلدمات املقدمة 

املرتتبة  وااللــــتــــزامــــات  لــلــمــحــامــني 
تواجه عمل  التي  والتحديات  عليهم, 
الوزارة  وجهود  الــدولــة,  يف  املحامني 
التدريب  مــعــهــد  تـــطـــويـــر  �ــــصــــاأن  يف 
الق�صائي, موؤكداً اأن التو�صيات تهدف 
اإىل تطوير مهنة املحاماة واخلدمات 
املقدمة للمحامني وت�صهيل مهامهم.

•• دبي- وام:

الوطني  للمجل�س  واخلــارجــيــة  والــداخــلــيــة  الــدفــاع  �ــصــوؤون  جلــنــة  ناق�صت 
االحتادي خالل اجتماعها املنعقد اأم�س االول يف مقر االأمانة العامة بدبي, 
برئا�صة معايل الدكتور علي را�صد النعيمي رئي�س اللجنة, مو�صوع �صيا�صة 

وزارة الداخلية يف �صاأن الدفاع املدين بح�صور ممثلي الوزارة.
ح�صر االجتماع اأع�صاء اللجنة �صعادة كل من: نا�صر حممد اليماحي مقرر 
خلفان  وعبيد  ال�صحي,  عبداهلل  واأحمد  العفاري,  نخريه  و�صهيل  اللجنة, 

الغول ال�صالمي, وحممد اأحمد اليماحي, ويو�صف عبداهلل البطران.
وح�صر من وزارة الداخلية اللواء الدكتور جا�صم حممد املرزوقي قائد عام 

الدفاع املدين وعدد من �صباط الوزارة.
اللجنة اجتمعت مع  اإن  اللجنة,  النعيمي رئي�س  الدكتور علي  وقال معايل 
وزارة  �صيا�صة  تقريرها اخلا�س مبو�صوع  الداخلية, لتحديث  وزارة  ممثلي 
الداخلية يف �صاأن الدفاع املدين, واطلعت على املعلومات التي قدمها ممثلو 
الوزارة ب�صاأن خطة الوزارة امل�صتقبلية, وبرامج ومبادرات الوزارة ب�صاأن اإعداد 
وتنفيذ احلمالت التوعوية حول �صروط االأمن وال�صالمة الأفراد املجتمع, 
وجهود الوزارة يف التن�صيق مع ال�صركاء واملعنيني ب�صاأن اإعداد وتنفيذ خطط 
التي  التحديات  اأبــرز  اللجنة على  الكوارث, كما اطلعت  االأزمــات ومواجهة 

تواجه الدفاع املدين يف ظل اأزمة كورونا.
اأنه بناء على خمرجات االجتماع مع ممثلي وزارة  واأ�صاف معايل النعيمي 

للمجل�س  رفعه  و�صيتم  اللجنة,  تقرير  على  تعديالت  اإدخــال  مت  الداخلية 
وا�صتعداده  املدين  الدفاع  دور  اأهمية  موؤكدا  القادمة,  جل�صاته  يف  ملناق�صته 
املو�صوع  مناق�صة  مت  حيث  الدولة,  يف  والتنمية  التو�صع  متطلبات  ملواكبته 
�صمن حماور تدريب وتاأهيل منت�صبي اإدارات الدفاع املدين وفق التطورات 
املجتمع,  يف  وال�صالمة  االأمـــن  �ــصــروط  حــول  التوعية  وبــرامــج  العمرانية, 
والتن�صيق مع اجلهات املخت�صة يف توحيد �صروط االأمن وال�صالمة للمباين 

واخلدمات املقدمة من الدفاع املدين.
اأنه مت خالل االجتماع مع  اأو�صح �صعادة نا�صر حممد اليماحي  من جهته 
�صيا�صة  مو�صوع  حــول  النهائي  التقرير  مناق�صة  الداخلية  وزارة  ممثلي 
الوزارة يف �صاأن الدفاع املدين, ومت االطالع على اآخر البيانات واالإح�صائيات 
العامة  االإدارة  بها  التي قامت  القطاع, واجلهود  بهذا  املتعلقة  وامل�صتجدات 
يتعلق  فيما  خا�صة  الــدولــة,  م�صتوى  على  خدماتها  لتعزيز  املــدين  للدفاع 
ب�صرعة  املرتبطة  واملتطورة  احلديثة  واالآلــيــات  واملــعــدات  الب�صرية  بــاملــوارد 

اال�صتجابة للبالغات واحلوادث, مبا ي�صهم يف احلد من حوادث احلرائق.
تخت�س  واخلــارجــيــة  والداخلية  الــدفــاع  �ــصــوؤون  اأن جلنة  بالذكر  واجلــديــر 
واملعاهدات  واالتفاقيات  العامة  واملو�صوعات  القوانني  م�صروعات  بدرا�صة 
القوات  و�ــصــوؤون  واخلــارجــي,  الداخلي  االأمــن  ب�صوؤون  ال�صلة  ذات  الدولية 
يحيله  وما  واالإقليمية,  الدولية  واملنظمات  اخلارجية,  وال�صيا�صة  امل�صلحة, 
املجل�س, اأو رئي�صه اإىل اللجنة للدرا�صة واإبداء الراأي, وغري ذلك من امل�صائل 

التي تدخل يف اخت�صا�س الوزارات املعنية بعمل اللجنة.

•• دبي-الفجر:

باإ�صابات  اأ�ــصــخــا�ــس   10 اأ�ـــصـــيـــب 
والب�صيطة  املتو�صطة  بني  تــراوحــت 
وقــع �صباح  يف حــادث تدهور حافلة 
اإمارة  يف  �صقيم  اأم  �صارع  على  اأم�س 
دبي, وذلك ب�صبب تغلب النعا�س على 
االإرهاق  القيادة جراء  اأثناء  ال�صائق 

وعدم اأخذ ق�صط من الراحة.
مهري  �صيف  العميد  قال  وتف�صياًل, 
�صعيد املزروعي, مدير االإدارة العامة 
اإنـــــه عند  لـــلـــمـــرور يف �ــصــرطــة دبــــي 
انتقلت  �صباحاً  ال�صاد�صة  ال�صاعة 
الدوريات املرورية بعد تلقيها بالغاً 
عن وقوع حادث تدهور حافلة ثقيلة 
�صعة )32( راكباً, اإىل �صارع اأم �صقيم 
حمدان  بــن  زايـــد  ال�صيخ  دوار  بــعــد 

باالجتاه اإىل �صارع ال�صيخ زايد.

 واأو�صح العميد �صيف املزروعي, اأنه 
فور تلقي البالغ انتقل مناوبو ق�صم 
حـــوادث  اإدارة  مــن  املــعــايــنــة  خــــراء 
ملعاينته,  احلـــادث  مكان  اإىل  ال�صري 

فــيــمــا قـــامـــت الـــــدوريـــــات املـــروريـــة 
بــتــنــظــيــم حـــركـــة الـــ�ـــصـــري واملـــــــرور, 
وت�صهيل  احلــــــادث,  مــكــان  وتـــاأمـــني 
االإ�صعاف  �ـــصـــيـــارات  و�ـــصـــول  مــهــمــة 

املكان للقيام مبهامها,  اإىل  واالإنقاذ 
كــمــا مت عــلــى وجــــه الــ�ــصــرعــة اأخـــذ 

االجراءات الالزمة.
واأ�ــصــار اإىل اأنــه ومــن خــالل املعاينة 

االأولية تبني اأن �صبب احلادث يعود 
النعا�س  غلبه  حافلة  �صائق  اأن  اإىل 
القيادة,  اأثــــنــــاء  االإرهـــــــــاق  بــ�ــصــبــب 
اليمني  فــانــحــرفــت احلــافــلــة جــهــة 

ثم  باحلاجز احلديدي  وا�صطدمت 
الي�صار وتدهورت  اإىل جهة  اندفعت 
و�ــصــط الــطــريــق االأمـــر الـــذي اأ�صفر 
باإ�صابات  اأ�صخا�س   10 اإ�صابة  عنه 

تراوحت بني املتو�صطة والب�صيطة.
واأكــــــــد الـــعـــمـــيـــد �ــصــيــف املـــــزروعـــــي, 
ال�صركات  تـــوا�ـــصـــل  �ــــصــــرورة  عــلــى 
ب�صرورة  وتــوعــيــتــهــم  �صائقيها  مــع 

حــ�ــصــولــهــم عــلــى قــ�ــصــط وافـــــر من 
ــــــراحــــــة قــــبــــل نــــقــــل الــــعــــمــــال يف  ال
احلافالت, ل�صمان انتباههم جيداً, 
وعــدم الــنــوم اأثــنــاء الــقــيــادة, م�صرياً 
يح�صل  مل  احلــافــلــة  �ــصــائــق  اأن  اإىل 
عـــلـــى الــــراحــــة الـــكـــافـــيـــة, وكــــــاد اأن 
يت�صبب يف وفاة عدد من االأ�صخا�س, 
واالإ�صابات  الوفيات  اأن  من  حمــذراً 
التي تنتج عن احلوادث التي ت�صببت 
بها و�صائل النقل اجلماعي مبختلف 
فــئــاتــهــا تــ�ــصــكــل نــ�ــصــبــة كـــبـــرية من 
اإجمايل عدد الوفيات التي ت�صهدها 

االإمارة.

•• دبي-الفجر:

اأ�صاد معايل الفريق عبد اهلل خليفة 
دبي,  ل�صرطة  الــعــام  القائد  املـــري, 
جلنة  فريق  يبذلها  التي  باجلهود 
رفع  �صبيل  " يف  " اإ�ــصــعــاد  بــطــاقــة 
املوظفني  لــدى  الــ�ــصــعــادة  م�صتوى 
واأ�صرهم, لي�س على م�صتوى �صرطة 
وعـــلـــى م�صتوى  بـــل  فــحــ�ــصــب  دبــــي 
جميع الدوائر واجلهات احلكومية 

ــبــه احلــكــومــيــة املُــنــ�ــصــمــة اإىل  و�ــص
برنامج " اإ�صعاد " وذلك من خالل 
والعرو�س  اخلـــ�ـــصـــومـــات  تـــوفـــري 
القطاعات  كــافــة  يف  لهم  املناف�صة 
كالتعليم  منها  احلــيــويــة  وخــا�ــصــة 

وال�صحة وغريها.
لــــقــــاء معايل  خــــــالل  ذلــــــك  جــــــاء 
بطاقة  جلنة  بفريق  املــري  الفريق 
مببنى  الــلــجــنــة  مـــقـــر  يف  اإ�ـــصـــعـــاد 
باأكادميية  للتدريب  العامة  االإدارة 

منى  ال�صيدة  بح�صور  دبي,  �صرطة 
بطاقة  جلــنــة  رئــيــ�ــس  الـــعـــامـــري, 
مــ�ــصــعــود احلماد,  واملـــقـــدم  اإ�ــصــعــاد, 
نائب رئي�س اللجنة, باالإ�صافة اإىل 

كافة اأع�صائها.
القائد  قــال معايل  اللقاء,  وخــالل 
اجلـــهـــود  نـــتـــابـــع  نـــحـــن  العام:" 
والــنــ�ــصــاطــات الــتــي تــنــفــذهــا جلنة 
اعتزاز  وهــي حمــل  اإ�ــصــعــاد,  بطاقة 
على  ونحثكم  قبلنا,  مــن  وتــقــديــر 

وابتكار  اجلـــهـــود  مـــن  املـــزيـــد  بـــذل 
املزيد من الو�صائل االإبداعية, التي 
اال�صتقرار  وتــعــزز  الــ�ــصــعــادة  حتقق 
موجهاً  املجتمع",  يف  والطماأنينة 
مــعــالــيــه بـــ�ـــصـــرورة اال�ـــصـــتـــمـــرار يف 

واأعمالها  اللجنة  خــطــط  تــطــويــر 
القادمة  الفرتة  خــالل  واأن�صطتها 
التي  التطورات  كافة  مع  لتتواكب 
اإمارات  وكافة  دبــي  اإمــارة  ت�صهدها 
الدولة, وت�صخري ذلك خلدمة كل 

املُن�صمني اإىل  برنامج "اإ�صعاد ". 
من جانبها, تقدمت منى العامري 
القائد  اإىل معايل  بال�صكر اجلزيل 
العام على دعم الالحمدود للجنة 
اللجنة  اأن  مــوؤكــدة  اإ�ــصــعــاد,  بطاقة 

ت�صعى خالل العام املقابل 2021م 
والتو�صع  جــهــودهــا  م�صاعفة  اإىل 
قطاعات  لت�صمل  اأعمالها  يف  اأكــرث 
ومناطق جذب جديدة, و�صيكون لها 
االأثر يف تعزيز ثقة حاملي بطاقة 

وتــقــدمي خـــيـــارات متنوعة  اإ�ــصــعــاد 
لهم  داخل الدولة وخارجها. 

الــتــقــط معايل  الــلــقــاء,  نــهــايــة  ويف 
�صورة  دبــي  ل�صرطة  الــعــام  الــقــائــد 

تذكارية مع اأع�صاء اللجنة.

اجتماعية الوطني الحتادي تناق�س تقريرها ب�ضاأن التالحم الأ�ضري

جلنة ال�ضوؤون الد�ضتورية والت�ضريعية للمجل�س الوطني الحتادي تعتمد 
تقرير تو�ضيات مو�ضوع جهود وزارة العدل يف �ضاأن تطوير مهنة املحاماة

جلنة بالوطني الحتادي تناق�س �ضيا�ضة الداخلية يف 
�ضاأن الدفاع املدين بح�ضور ممثلي الوزارة

•• دبي -وام:

ناق�صت جلنة ال�صوؤون االجتماعية والعمل وال�صكان واملوارد الب�صرية للمجل�س 
اللجنة,  رئي�س  الفال�صي  بــالــهــول  �ــصــرار  �ــصــعــادة  برئا�صة  االحتــــادي,  الــوطــنــي 
التنمية  اأهـــداف  حتقيق  يف  ودوره  االأ�ــصــري  التالحم  مو�صوع  ب�صاأن  تقريرها 

االجتماعية امل�صتدامة.
وقال �صعادة �صرار حميد بالهول الفال�صي اإن اللجنة انتهت من درا�صة املو�صوع 
بعد مناق�صته مع العديد من اجلهات املعنية ب�صوؤون االأ�صرة, ومت طرح العديد 
اللجنة  و�صتدرج  واملجتمع,  باالأ�صرة  العالقة  ذات  والتو�صيات  املالحظات  من 
العقبات  تذليل  يف  ت�صاهم  التي  التو�صيات  مــن  العديد  النهائي  تقريرها  يف 
وزارة  ا�صرتاتيجية  حمــاور  �صمن  وذلــك  اجلــهــات,  تلك  عمل  اأمــام  والتحديات 
تعزيز  �ــصــاأن  يف  لالأ�صرة  الوطنية  ال�صيا�صة  اأهـــداف  حتقيق  يف  املجتمع  تنمية 
املعنية الإعـــداد  التن�صيق مــع اجلــهــات  الـــــوزارة يف  االأ�ـــصـــري, وجــهــود  الــتــالحــم 

الت�صريعات وال�صيا�صات يف �صاأن تعزيز التالحم االأ�صري.
تخدم  التي  املعطيات  لر�صد  اجتماعي  مر�صد  اإن�صاء  اأهمية  الفال�صي  واأكـــد 
االأ�صرة وتظهر اجلوانب االإيجابية التي لها اأثر يف ا�صتقرارها, وت�صليط ال�صوء 
اأ�صا�صية  وبنية  قاعدة  واإن�صاء  وحتليلها,  لدرا�صتها  االجتماعية  املتغريات  على 

مل�صادر البيانات املعززة للموؤ�صرات االجتماعية وتغذيتها ب�صكل م�صتمر.
كما نوه اإىل اأهمية النظر يف دمج اأ�صحاب الهمم يف املجتمع, ا�صتنادا اإىل العديد 
اأثبتت قدرتهم على العمل يف خمتلف  من الدرا�صات والبحوث والتجارب التي 
الوظائف وتاأ�صي�س اأ�صر لهم, واأكد على اأهمية ت�صليط ال�صوء كذلك على االأ�صر 
على  كبري  تاأثري  من  الطفل  لهذا  ملا  الهمم,  اأ�صحاب  من  اأطــفــال  لديها  التي 
االأ�صرة يف خمتلف النواحي. ح�صر االجتماع الذي عقد يف مقر االأمانة العامة 
العليلي  هندي  بن  هند حميد  كل من  �صعادة  اللجنة  اأع�صاء  دبي  للمجل�س يف 
مقررة اللجنة, وجميلة اأحمد بن عمري املهريي, وحميد علي العبار ال�صام�صي, 
وخلفان را�صد النايلي, وحممد عي�صى الك�صف, وناعمة عبدالرحمن املن�صوري. 

ب�شبب تغلب النعا�س على ال�شائق اأثناء القيادة

اإ�ضابة 10 اأ�ضخا�س يف حادث تدهور حافلة على �ضارع اأم �ضقيم بدبي 

اأ�شاد بجهودهم يف رفع م�شتوى ال�شعادة لدى املوظفني واأ�شرهم

الفريق املري يلتقي فريق 
عمل جلنة بطاقة »اإ�ضعاد«

حممد ال�ضرقي ي�ضدر قرارا بتعيني 
مدير عام ل�هيئة البيئة الفجرية

•• الفجرية-وام: 

اأ�صدر �صمو ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد ال�صرقي ويل عهد الفجرية, قرارا بتعيني 
اأ�صيلة عبد اهلل علي معال الها�صمي مديرا عاما لهيئة البيئة الفجرية . ون�س  ال�صيدة 
القرار - رقم 2 ل�صنة2021 - على اأن تتوىل ال�صيدة اأ�صيلة عبد اهلل علي معال الها�صمي 
اإدارة �صوؤون الهيئة الفنية واالإدارية واملالية وفقا لقانون ولوائح الهيئة ونظمها وقرارات 
وبراجمها  العمل  خطط  اقـــرتاح  عــن  م�صوؤولة  تــكــون  واأن  االإدارة  وجمل�س  العهد  ويل 
واأولويات تنفيذها, عالوة على متثيل الهيئة لدى اجلهات احلكومية واملوؤ�ص�صات العلمية 

وال�صلطات املخت�صة واجلهات املعنية االأخرى.

•• برازيليا-وام:

جمهورية  لــدى  الــدولــة  �صفري  ال�صويدي  اأحــمــد  �صالح  �صعادة  اأ�ــصــاد 
االإمارات  دولة  تربط بني  التي  العالقات  بعمق   , االحتادية  الرازيل 
بالرغم  منوها  ا�صتمرار  على  والتاأكيد  كافة,  املجاالت  يف  والــرازيــل 
كــافــة. جاء  الــقــطــاعــات  " على   19  - "كوفيد  تــداعــيــات جائحة  مــن 
ذلك خالل فعالية جمعت فخامة جايري بول�صونارو رئي�س جمهورية 
الرازيل االحتادية ب�صفراء دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
التعاون  جمل�س  دول  �صفراء  من  لدعوة  تلبية  برازيليا  العا�صمة  يف 
وذلك  ال�صقيقة,  الــكــويــت  دولـــة  �صفري  �صكن  مــقــر  يف  اأقــيــمــت  والــتــي 
والنائب  اخلــارجــيــة,  العالقات  وزيــر  اروجـــو  اإرن�صتو  معايل  بح�صور 
االحتادي اإدواردو بول�صونارو رئي�س جلنة العالقات اخلارجية والدفاع 

الوطني مبجل�س النواب, بجانب كبار امل�صوؤولني من عدد من ال�صركات 
الدولية.

وثمن فخامته خالل اللقاء جهود اأ�صحاب ال�صعادة �صفراء دول جمل�س 
التعاون اخلليجي يف تعميق العالقات الرازيلية - اخلليجية, موجها 
ال�صكر اإىل اأ�صحاب اجلاللة وال�صمو قادة دول جمل�س التعاون لدول 
نقلة نوعية  اإحــداث  العربية على توجيهاتهم وحر�صهم على  اخلليج 
يف العالقات بني اجلانبني, واأكد فخامته على متابعته وحر�صه على 
جديدة  جمــاالت  لت�صمل  اخلليجية   - الرازيلية  الــعــالقــات  تطوير 
اأمام  العقبات  كافة  لتذليل  حكومته  ا�صتعداد  فخامته  واأكــد  اأو�ــصــع. 

تعزيز العالقات املميزة مع دول جمل�س التعاون والدول العربية.
الكبرية  الرازيلية  بامل�صاركة  �صعادته  عن  ال�صويدي  عر  جهته  من 
والن�صطة على امل�صتوى الر�صمي وعلى م�صتوى القطاع اخلا�س خالل 

املــعــار�ــس الــتــي عــقــدت مــوؤخــرا يف دولـــة االإمــــارات وحتــديــدا "اآيدك�س 
ال�صفقات  من  العديد  توقيع  عن  اأثمرت  والتي  وجلفود  ونافدك�س" 
اإك�صبو  القيمة, معربا عن تطلعه مل�صاركة برازيلية قوية يف  التجارية 

املهم. العاملي  احلدث  هذا  يف  للرازيل  للرتويج  دبي   2020
جمل�س  دول  ل�صفراء  ال�صكر  اراوجــو  ارن�صتو  معايل  وجــه  جانبه,  من 
 - الرازيلية  العالقات  تعزيز  يف  جهودهم  على  الرازيل  يف  التعاون 
اخلليجية, واأكد حر�صه على التن�صيق مع وزراء خارجية دول املجل�س 

يف املوا�صيع وامللفات االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�صرتك.
العالقات مع  بتعزيز  الرازيل  اإطــار حر�س واهتمام  اللقاء يف  وياأتي 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ومع الدول العربية, والتي 
والواليات  ال�صني  بعد  الرازيلية  لل�صادرات  الثالثة  ال�صوق  ت�صكل 

املتحدة االأمريكية.

�ضفري الدولة ي�ضارك يف لقاء �ضفراء دول جمل�س التعاون مع الرئي�س الربازيلي
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اإعــــــــــالن
لبيع  املقام  ال�صـــــادة/معر�س  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

و�صراء ال�صيارات امل�صتعملة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1127489 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة غاليه هادي معي�س جاراهلل االحبابي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد هادي معي�س جاراهلل االحبابي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 

اإعــــــــــالن
الدلتا  ال�صـــــادة/موؤ�ص�صة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

اخل�صراء لتن�صيق احلدائق
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1008976 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صعيد علي �صيف �صعيد ال�صام�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صعيد م�صبح �صامل الكعبي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/مطعم اخلزنة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1104022 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة هدى �صامل غاب�س اخلمي�صى %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف غنيه حممد �صالح نا�صر القا�صمي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/واي فاي للكمبيوتر

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1183273 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة جا�صم حممد ح�صني بحرى املرزوقي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صالح الدين حمد �صالح عبداهلل اجلنيبي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/تربو �صبيد للكمبيوتر

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1925165 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة جا�صم حممد ح�صني بحرى املرزوقي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صالح الدين حمد �صالح عبداهلل اجلنيبي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/�صاتا للكمبيوتر

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1190909 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة جا�صم حممد ح�صني بحرى املرزوقي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صالح الدين حمد �صالح عبداهلل اجلنيبي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 

اإعــــــــــالن
برنت  بو  ال�صـــــادة/�صالون  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

للحيوانات االليفة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3765793 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة يو�صف حممد عبداهلل حممد املال %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عبيد حممد عبيد الغوي�س ال�صويدي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 

اإعــــــــــالن
فورت  اند  ال�صـــــادة/هيلز  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

لالن�صاءات ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2940640 

تعديل ن�صب ال�صركاء/ت�صارلز جون توما�س جون من 25% اىل %12
تعديل ن�صب ال�صركاء/�صونيل فارغي�س اومني من 24% اىل %11

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة هيل�س اند فورت للن�صاءات �س.ذ.م.م
HILLS & FORT CONSTRUCTION LLC

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/م�صبغة النجم اخلما�صي االوتوماتيكية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2215095 
تعديل اإ�صم جتاري من/ م�صبغة النجم اخلما�صي االوتوماتيكية

AL NAJAMA AL KHUMASIA AUTOMATIC LAUNDRY

اإىل/ تريك للدراجات الهوائية
TREK BICYCLE 

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة اإ�صالح الدراجات الهوائية )ال�صياكل( 9529004
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع الدراجات الهوائية وقطع غيارها ولوازمها - بالتجزئة  4763011

 تعديل ن�صاط / حذف غ�صيل املالب�س  9601002
 تعديل ن�صاط / حذف كي املالب�س  9601001

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

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

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/ليرري زاخر كافيه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2634732 

تعديل اإ�صم جتاري من/ ليرري زاخر كافيه

CAFE LIBRARY ZAKHER

اإىل/ دربال كافيه

  DRIBBLE CAFE

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

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/فيني الند لتجارة للمواد الغذائية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3686959 
تعديل اإ�صم جتاري من/ فيني الند لتجارة للمواد الغذائية

FENI LAND FOOD STUFF TRADING
اإىل/ موؤ�ص�صة فيني الند لالملنيوم والزجاج

FENI LAND ALUMINUM AND GLASS ESTABLISHMENT 
تعديل عنوان / من اأبوظبي امل�صفح م 11 413232 ال�صيد را�صد �صيف را�صد �صاملني و اخرين اإىل اأبوظبي امل�صفح م 11 477887 

477887 ال�صيد را�صد �صيف را�صد �صاملني و اخرين
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة اأعمال تركيبات االلواح الزجاجية  4330014

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة اأعمال تركيبات االأملنيوم  4330013
 تعديل ن�صاط / حذف بيع االأ�صماك و االأغذية البحرية املجمدة - بالتجزئة 4721007

 تعديل ن�صاط / حذف بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة  4721033
 تعديل ن�صاط / حذف بيع الفواكه واخل�صروات الطازجة - بالتجزئة  4721001

 تعديل ن�صاط / حذف بيع البي�س - بالتجزئة  4721003
تعديل ن�صاط / حذف بيع ال�صمن والزيوت النباتية - بالتجزئة  4721029

 تعديل ن�صاط / حذف بيع االأرز - بالتجزئة  4721031
 تعديل ن�صاط / حذف بيع الدواجن املذبوحة الطازجة - بالتجزئة  4721010

 تعديل ن�صاط / حذف بيع اخلبز ومنتجات املخابز - بالتجزئة  4721013
 تعديل ن�صاط / حذف بيع م�صتح�صرات التجميل - بالتجزئة  4772008

 تعديل ن�صاط / حذف بيع التوابل و البهارات - بالتجزئة 4721030
 تعديل ن�صاط / حذف بيع املرطبات واملياه الغازية - بالتجزئة  4722001

 تعديل ن�صاط / حذف بيع ال�صجائر والتبغ ومنتجاته - بالتجزئة 4723001
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر 
هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/كر�صت �صتون للمقاوالت 

وال�صيانه العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1984152 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صم�صه �صيف عبداهلل براك الظاهري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صم�صه �صيف عبداهلل براك الظاهري

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/مطعم 

 CN 1864890:وكافترييا بوالق  رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/�صالون 

 CN 3677818:فينثيورا للتجميل  رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/كليفرز 

 CN 1163955:للديكور  رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/الربيع 

 CN 2241328:لل�صفر  رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/يل نوار كافيه - �صركة ال�صخ�س 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الواحد ذ م م  رخ�صة رقم:2498049 
مملوكة  لل�صيافة  انرتنا�صيونال  احتاد  اإ�صافة   / وبيع  تنازل  ال�صركاء  تعديل 

للوثبة لال�صتثمار ذ م م - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
 ETIHAD INTERNATIONAL HOSPILALITY ) EIH ( OWNED AL WATHBA

INVESTMENT L L C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ابوظبي املتحد لل�صيافة
ABU DHABI UNITED HOSPITALITY L.L.C. 

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

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

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 

اإعــــــــــالن
 - ال�صيارات  لتاأجري  كار  ال�صـــــادة/اإميك  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

�صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1024991 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حمده �صالح حممد �صالح املرر %100

�صركة   - لالإ�صتثمار  اإميك  جمموعة  حذف   / وبيع  تنازل  ال�صركاء  تعديل 

ال�صخ�س الواحد ذ م م

EMIC INVESTMENT GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/الو�صمي للملبو�صات اخلليجية - 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ م م  رخ�صة رقم:1138895 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ب�صري ابوبكر انام كونات  %49

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صعيد مبارك �صالح مبارك الكثريى  %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صابره عبدالقادر عبدالرحمن

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ب�صري كادا براثاكاث ابوبكر

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/بقالة دانة اجلواهر

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1105158 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة علي عبيد علي �صالح احليائي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حميد عبداهلل �صامل �صعيد ال�صاعدي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
ال�ضارقة للدفاع عن النف�س يطلق خطته ل�ضهر القراءة

•• ال�شارقة - وام: 

ل�صهر  فعالياته  خطة  عن  النف�س  عن  الدفاع  لريا�صات  ال�صارقة  نادي  ك�صف 
القراءة والذي ي�صادف �صهر مار�س من كل عام حتت �صعار "اأ�صرتي تقراأ".

املوؤمتر ال�صحفي الذي عقده افرتا�صيا بح�صور علي عبيد  جاء ذلك خالل 
احلمودي ع�صو جمل�س اإدارة النادي رئي�س جلنة الثقافة واالت�صال احلكومي 

و�صيف الزعابي مدير اإدارة االت�صال احلكومي وو�صائل االعالم املحلية.
وخم�س  ومبادرتان  م�صابقتان  بينها  من  فعاليات   9 تنظيم  االأجــنــدة  وت�صم 
امورهم  واولــيــاء  الــنــادي  منت�صبي  مــن   1000 نحو  وت�صتهدف  حما�صرات 

اإ�صافة اىل متابعي النادي عر و�صائل التوا�صل االجتماعي.
وقال علي عبيد احلمودي: "ن�صعى من خالل الفعاليات التي �صيتم اإطالقها 
�صهر  مــبــادرة  اال�صتفادة من  درجــات  اعلى  اجلــاري اىل حتقيق  مار�س  خــالل 

النادي  ور�صالة  الريا�صي  ال�صارقة  جمل�س  لــروؤيــة  وفقا  تــاأتــي  التي  الــقــراءة 
باإعداد وتاأهيل جيل ريا�صي ومثقف وفقا الف�صل القيم االأخالقية واملمار�صات 
املازمي  مــو�ــصــى  �صريفة  مــن  كــل  املــحــا�ــصــرات  تــقــدمي  يف  ويــ�ــصــارك  العاملية". 
ال�صارقة وتركي الزعابي املحا�صر يف مركز  ع�صو املجل�س اال�صت�صاري المارة 
اآل نهيان الثقايف وهاين الزبيدي الرئي�س التنفيذي  ال�صيخ حممد بن خالد 
ملوؤ�ص�صة اأمنية يف االمارات واملهند�صة هنادي الكابوري املدير التنفيذي للنادي 
ومروان خلف ع�صو اإدارة التخطيط اال�صرتاتيجي للنادي. و�صتكون امل�صابقات 
اىل  اأعجبني" ا�صافة  الثقافة" و"كتاب  �صم�س  ت�صرق  ال�صارقة  "من  بعنوان, 
مبادرة "اطلب كتابك ي�صل اإليك" وتت�صمن اإي�صال اأي كتاب متوفر يف مكتبة 
النادي يطلبه القارئ لال�صتعارة اىل مكان اإقامته وذلك تزامنا مع االإجراءات 
للنادي مبلخ�س  الثقافية  اللجنة  ان يزود  االحرتازية لفريو�س كورونا على 

قراءته للكتاب.

•• اأبوظبي-وام:

ا�صتقبل معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان وزير الت�صامح والتعاي�س يف 
�صانيل  كرافييه  �صعادة  اأم�س  ق�صره 
لدى  الفرن�صية  اجلــمــهــوريــة  �صفري 

الدولة والوفد املرافق.
معاليه  رحـــب   .. الــلــقــاء  بـــدايـــة  ويف 
املرافق  والــوفــد  الفرن�صي  بال�صفري 
ا�صتالمه مهام عمله  وهناأه مبنا�صبة 
والنجاح  التوفيق  له  ومتنى  اجلديد 

وطيب االإقامة يف االإمارات.
بـــحـــث �صبل  الـــلـــقـــاء  وجــــــرى خـــــالل 
التي  اال�صرتاتيجية  العالقات  تعزيز 
تربط دولة االإمارات العربية املتحدة 
وجمهورية فرن�صا مبا يخدم امل�صالح 
امل�صرتكة .. كما تبادال وجهات النظر 
حول عدد من الق�صايا ذات االهتمام 
اجلانبان  وا�ـــصـــتـــعـــر�ـــس  املـــ�ـــصـــرتك. 
"كوفيد19-"  جــائــحــة  مــ�ــصــتــجــدات 
والوقائية  االحــرتازيــة  واالإجـــــراءات 
امل�صرتك  العمل  وتدابري  البلدين  يف 
ملواجهة اأي تطورات اأو تداعيات للحد 

من انت�صار فريو�س كورونا امل�صتجد.

واأكد معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل 
نهيان ر�صوخ العالقات اال�صرتاتيجية 
الــتــي جتــمــع بــني االإمــــــارات وفرن�صا 
�صاحب  بقيادة  االإمــــارات  اإن  ..وقـــال 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" حري�صة 
جمهورية  مــع  �صراكتها  تعزيز  على 
امل�صالح  يحقق  مبا  ال�صديقة  فرن�صا 
امل�صرتكة للبلدين ويعود باخلري على 

�صعبيهما . وقال معاليه اإن العالقات 
�صالبة  تـــزداد  الفرن�صية  االإمــاراتــيــة 
قيادتي  مــــن  ورعــــايــــة  بـــدعـــم  وقــــــوة 
ات�صاق  ظــل  يف  ال�صديقني  الــبــلــديــن 
الــعــديــد مــن الق�صايا  الــــروؤى اجتـــاه 
اإ�صافة اإىل اجلهود امل�صرتكة لرت�صيخ 
والتعاي�س  والــتــ�ــصــامــح  الــ�ــصــالم  قــيــم 
مبا  الب�صر  بني  االإن�صاين  والت�صامن 
االإن�صانية خلري  االأخــوة  مبادئ  يعزز 

الــبــ�ــصــريــة جــمــعــاء وهـــي الــقــيــم ذاتها 
الــتــي انــطــلــقــت مــنــهــا االإمـــــــارات اإىل 
العامل. واأكد معاليه اأن دولة االإمارات 
قدمت منوذجا ا�صتثنائيا يف الت�صدي 
خالل  مــن  "كوفيد19-"  جلــائــحــة 
واإجـــراءات  الوطنية  اجلهود  ت�صافر 
واجلاهزية  الــ�ــصــريــعــة  اال�ــصــتــجــابــة 
والكفاءة العالية يف مواجهة تداعيات 
للتق�صي  قــوي  نظام  عر  "كورونا" 

احلــــفــــاظ على  اأ�ـــصـــهـــم يف  الـــوبـــائـــي 
�صالمة املجتمع.

توا�صل  االإمــارات  اأن  معاليه  واأ�صاف 
جــهــودهــا وتــ�ــصــامــنــهــا االإنــ�ــصــاين مع 
م�صتوى  عــلــى  والــ�ــصــعــوب  املجتمعات 
تـــداعـــيـــات جائحة  لــتــخــطــي  الـــعـــامل 
العمل  تعزيز  خــالل  مــن  "كورونا" 
الــــدويل اجلــمــاعــي مــن اأجــــل �صمان 
دول  و�صول لقاح "كوفيد19-" اإىل 

العامل كافة.
من جانبه اأكد �صعادة ال�صفري كرافييه 
�ــصــانــيــل حــر�ــس فــرنــ�ــصــا عــلــى تعزيز 
التعاون مع دولة االإمارات مبا يخدم 
م�صالح البلدين ال�صديقني ..م�صيدا 
بــجــهــود االإمــــــارات الـــرائـــدة عــاملــيــا يف 
ملواجهة  الـــ�ـــصـــعـــوب  قـــــــدرات  تـــعـــزيـــز 

تداعيات جائحة "كوفيد19-".
دور  اإىل  اللقاء  خــالل  �صعادته  ونـــوه 
املـــقـــدرة عامليا  االإمـــــــارات وجــهــودهــا 
والت�صامح  الــ�ــصــالم  قــيــم  اإر�ــــصــــاء  يف 
والـــتـــعـــايـــ�ـــس الــــتــــي تــعــكــ�ــس مـــبـــادئ 
الت�صامن  يف  الــرا�ــصــخــة  االإمــــــــارات 
االإن�صاين ون�صر اخلري يف ربوع العامل 

مبا يحقق ال�صالم واالزدهار العاملي.

نهيان بن مبارك ي�ضتقبل ال�ضفري الفرن�ضي

•• الفجرية - وام:

افتتحت وزارة الطاقة والبنية التحتية, بالتن�صيق مع �صرطة الفجرية 
التاأمني",  "نفق  املــروريــة داخــل  االإمــــارة, احلــركــة  واجلــهــات املحلية يف 
ال�صيخ حمد  كفاءة طريق  رفــع  و  جــزءا من م�صروع تطوير  يعد  الــذي 
بن عبداهلل الذي تبلغ تكلفته 250 مليون درهم, واملقرر االنتهاء منه 
باأعلى  النفق  تنفيذ  مت  حيث  اجلـــاري,  العام  من  االأول  الن�صف  خــالل 
للم�صاة  اأنفاق   3 اإجناز  الوزارة  وا�صتكملت  العاملية.  واملعايري  املوا�صفات 

ا�صرتاتيجياً, ومن  امل�صروع ككل حمــوراً  املعايري, فيما يعد  اأعلى  ح�صب 
الذي  الرئي�س  الطريق  الفجرية, حيث يعتر  باإمارة  امل�صاريع احليوية 
وي�صل  الكورني�س  اإىل  خليفة  ال�صيخ  طريق  من  املدينة  مركز  يخرتق 
اإىل طريق كلباء وطريق خورفكان, ف�صاًل عن ذلك فاإنه يخف�س زمن 
الطاقة  ويــرفــع  دقــائــق,   4 اإىل  دقيقة   15 مــن   73% بن�صبة  الرحلة 
اال�صتيعابية للطريق بن�صبة %100, من 10 اآالف مركبة يف اليوم اإىل 
االأعمال بامل�صروع اإجناز �صبكة ت�صريف مياه  وت�صمل  مركبة.  األف   20

االأمطار و 3 اأنفاق للم�صاة و 3 اأنفاق لل�صيارات.

وزارة الطاقة والبنية التحتية تفتتح 
نفق التاأمني بالفجرية

•• راأ�س اخليمة- وام:

�صلطت جملة العني ال�صاهرة ال�صادرة عن اإدارة االإعالم 
والعالقات العامة يف �صرطة راأ�س اخليمة يف عددها الـ 

على " م�صبار االأمل ". ال�صوء  مار�س  ل�صهر   292
االأمل  م�صبار  بعنوان  افتتاحياً  مقاال  الــعــدد  وت�صمن 
اآل  زايــد بن �صلطان  ال�صيخ  املغفور له  الــذي حول حلم 
بعزمية  واقــعــة  حقيقة  " اإىل  ثـــراه  اهلل  " طيب  نهيان 
قادة الوطن واأبنائه املخل�صني وخ�ص�صت املجلة ملفها 
جناح  يف  املتمثل  االأبـــرز  االإمــاراتــي  لــالإجنــاز  الرئي�صي 
يف  االأحــمــر  الكوكب  الكت�صاف  مهمته  يف  االأمــل  م�صبار 
عربياً  االأوىل  االإمـــــارات  لتكون  الــتــاريــخ  تعانق  مهمة 
باقة  الــعــدد  وت�صمن  املــجــال.  هــذا  يف  عاملياً  واخلام�صة 
اأخبار القيادة العامة ل�صرطة راأ�س اخليمة  منوعة من 

التي  الهادفة  امل�صورة واملقاالت  والتحقيقات والتقارير 
تواكب االأحداث وت�صلط ال�صوء على املوا�صيع االأمنية 
و�صرائح  فئات  خمتلف  مع  التوا�صل  ج�صور  متد  التي 
حالة  مــن  تــعــزز  وتــوعــويــة  تثقيفية  بــر�ــصــائــل  املجتمع 
االأمن واالأمــان يف الدولة. وتناول اللواء علي عبد اهلل 
راأ�ـــس اخليمة يف  �صرطة  عــام  قائد  النعيمي  عــلــوان  بــن 

مقاله مو�صوع االأمن وطماأنينة النف�س .
مو�صيقى  فرقة  ومهام  دور  على  ال�صوء  املجلة  واألــقــت 
�صرطة راأ�ــس اخليمة وتناولت دور جملة " االأمــن " يف 
توثيق تاريخ �صرطة دبي , وتناولت درا�صة بعنوان اتخاذ 
ون�صرت  املتباينة  االأمنية  الظروف  يف  ال�صرطي  القرار 
عددا من املو�صوعات حول عامل التكنولوجيا والتقنيات 
احلديثة بجانب مو�صوع عن قرية حتا الرتاثية اإ�صافة 

اإىل ال�صفحات الريا�صية واملجتمعية .

م�ضبار الأمل ي�ضيء �ضفحات جملة العني ال�ضاهرة ب�ضرطة راأ�س اخليمة

•• اأبوظبي-وام:

اأمنية"  "حتقيق  مــوؤ�ــصــ�ــصــة  اأطــلــقــت 
املواكبة  ا�صرتاتيجيتها  االإمــاراتــيــة 
باليوبيل  الــــــدولــــــة  الحـــــتـــــفـــــاالت 
وقال   .2021 لـــالإمـــارات  الــذهــبــي 
التنفيذي  الرئي�س  الزبيدي,  هــاين 
اإعــــــداد  : حــر�ــصــنــا يف  لــلــمــوؤ�ــصــ�ــصــة 
ا�صرتاتيجية عام 2021 باأن تواكب 
احتفاالت االإمارات باليوبيل الذهبي, 
التي ُت�صّكل احتفاًء بالروؤية احلكيمة 
لــلــقــادة املــوؤ�ــصــ�ــصــني, مــع دعـــم جهود 
الدولة  تكون  بــاأن  الر�صيدة  القيادة 

واالإن�صاين  اخلـــريي  للعمل  من�صًة 
والعاملية  االإقليمية  املحافل  كافة  يف 
اأن  على حدٍّ �صواء. واأو�صح الزبيدي 
من  العديد  تت�صمن  اال�صرتاتيجية 
يف  ُت�صهم  التي  والفعاليات  املبادرات 
دعم جهودنا املبذولة لتحقيق اأمنيات 
االأطفال املُ�صابني باأمرا�س خطرية, 
على  العام  هذا  الرتكيز  اإىل  اإ�صافة 
تعزيز  االأول:  رئي�صيني,  حمــوريــن 
حّب التطّوع يف نفو�س اأفراد املجتمع 
عــلــى اأر�ــــس الــفــر�ــس الـــواعـــدة التي 
جن�صية   200 مــن  اأكــــرث  حتت�صن 
ويــعــيــ�ــس فــيــهــا اجلــمــيــع وفــــق قيم 

الت�صامح واالحرتام واالنفتاح . وقال 
اإن املحور الثاين يرتكز على التّو�صع 
االأمـــنـــيـــات, حــيــث نقوم  يف حتــقــيــق 
امل�صت�صفيات  مــع  بــالــتــوا�ــصــل  حــالــيــاً 
تعالج  الــتــي  العالقة  ذات  واجلــهــات 
العربية,  الـــدول  بع�س  يف  االأطــفــال 
اإذ نهدف للو�صول اإىل اأطفال العامل 
الــعــربــي املــر�ــصــى الإ�ــصــعــاد اأكـــر عدد 
املُ�صاهمة  اإىل جنب مع  منهم, جنباً 
والت�صامح  االأمــــــــل  قـــيـــم  نـــ�ـــصـــر  يف 
والـــعـــطـــاء واخلـــــري واالنـــفـــتـــاح على 
االآخــر وتعزيز روح  العامل واحــرتام 
االأخوة االإن�صانية, التي ورثناها عن 
املــغــفــور لــه ال�صيخ زايـــد بن  الــوالــد 
ثراه,  اهلل  طــيــب  نــهــيــان  اآل  �صلطان 
واإبراز مبادراتهم  املوؤ�ص�صني,  واالآباء 
االإن�صانية التي تزخر مببادئ املحبة 
الــنــبــيــلــة حملياً  والــقــيــم  والـــعـــطـــاء 

وعامليا.

حتقيق اأمنية تطلق ا�ضرتاتيجية اليوبيل الذهبي لالإمارات 2021

•• ال�شارقة-الفجر:

الطلبة  �صوؤون  عمادة  برامج  اإطــار  يف  القا�صمية  اجلامعة  نظمت   
والرامية لتنمية قدرات الطلبة لتعزيز دافعيتهم للتعلم والنجاح 
يف احلــيــاة ور�ــصــة تــدريــبــيــة بــعــنــوان )غـــري حــيــاتــك( تــنــاول طرق 
واأ�صلوب  الذات  ال�صخ�صية وتقدير قيمة  بناء  واأ�صاليب ناجحة يف 
تطويرها . وهدفت الور�صة التي نظمت اأم�س عر من�صة التوا�صل 

املرئي اإىل تنمية مهارات وقدرات الطلبة الكت�صاب املهارات الالزمة 
لتحقيق االأهداف والنجاح يف م�صوار احلياة لبناء واكت�صاف الذات 
وتطويرها. واأقيمت الور�صة التدريبية التي قدمها املدرب امل�صت�صار 
ب�صرية عر  املتخ�ص�س يف تخطيط مــوارد  اليماحي  علي عبداهلل 
بتعريف جماالت  الور�صة   ا�صتهل  االفرتا�صية حيث  زووم  من�صة 
تطوير الذات واإبراز معاين تقدير الذات وبيان الفر�س التي حتفز 
الفاعل  اأهدافه والنجاح يف درا�صته والتاأقلم  الطالب على حتقيق 

مع احلياة اجلامعية وجتاوز املخاوف التي قد ترواده بني الفرتة 
واالأخرى.

وتــنــاول املــــدرب خـــالل الــور�ــصــة عـــددا مــن املــحــاور الــتــي ركـــزت يف 
احلياة  مع  للتواكب  مهاراتهم  و�صقل  الطلبة  قــدرات  بناء  اآليات 
اجلامعية واكت�صاب اخلرات املتاحة يف احلرم اجلامعي عالوة على 
خرات املجتمع من خالل حتديد االأهداف والعمل على التدرج يف 

الو�صول اإليها .

ور�ضة تدريبية بعنوان غري حياتك لتنمية قدرات طلبة اجلامعة القا�ضمية 

•• العني-الفجر:  

العربية  االإمــــــارات  جــامــعــة  اأطــلــقــت 
املتحدة برنامج فعالياتها ومبادراتها 
والتي   2021 الــــــقــــــراءة,  لــ�ــصــهــر 
تــتــمــا�ــصــى مـــع مــتــطــلــبــات االأجـــنـــدة 
الوطنية لدولة االإمارات واال�صتعداد 
وياأتي  الـــقـــادمـــة.  عــــام  لــلــخــمــ�ــصــني 
�صعار  العام حتت  هــذا  الــقــراءة  �صهر 
اإىل  يــهــدف  الـــذي  تقراأ"  "اأ�صرتي 
دعم وتعزيز دور االآباء يف غر�س حب 
القراءة لدى االأبناء, واإبراز اأهميتها 
الطفولة  تنمية  يف  الكبري  ودورهــــا 
وعـادة  كثقافة  وتر�صـيخها  املــبــكــرة, 
جمتمعيـة دائمـة بيـن اأفـراد املجتمـع. 
ن�صيبة  اأنــــــــور  زكــــــي  مــــعــــايل  وقـــــــال 
ال�صمو  لــ�ــصــاحــب  الــثــقــايف  امل�صت�صار 
االأعلى  الــرئــيــ�ــس  الــــدولــــة-  رئــيــ�ــس 
جلامعة االمــارات يف كلمة له خالل 
جامعة  "تهدف  الفعاليات:  افتتاح 
اإىل  امل�صتقبل-   جامعة  االإمارات– 
االإطالع  حــّب  ون�صر  الــقــراءة  تعزيز 
واملــــوظــــفــــني جلعل  الـــطـــلـــبـــة  بـــــني 
القراءة عادة يومية تعمل على خلق 
واملعريف  الذهني  والن�صاط  الطاقة 

الذي ُيوؤدي لالبتكاِر واالإبداع, 

اأي�صاً  تهدف  "كما  معاليه:  واأ�صاف 
اإىل  الـــهـــادفـــة  املـــــبـــــادرات  جــعــل  اإىل 
االرتقاء مب�صتواهم املعريف والثقايف, 
ال�صنوية,  اأجندتها  يف  رئي�صة  اأولوية 
بــــاأنَّ االرتـــقـــاء بالفرد  مــنــهــا  اإميـــانـــاً 
ُي�صهم يف بناء جمتمع معريف متمّيز 
يتحلى اأفراده بقدر كبري من املعرفة 
والثقافة يف خُمتلف املجاالت, ويدعم 
الرامية  الــر�ــصــيــدة  جــهــود احلــكــومــة 
قادة  مـــن  جــيــل  وتــطــويــر  بـــنـــاء  اإىل 
معرفية  بثقافة  املُت�صّلحني  امل�صتقبل 
كافية, تتيح لهم االإ�صهام بفاعلية يف 
وُمكت�صباتنا  اإجنازاِتنا  على  احلفاظ 
التنمية  وحتــــقــــيــــق  الـــــوطـــــنـــــيـــــة, 
وبــنــاء منـــوذج ح�صاري  املـُـ�ــصــتــدامــة, 
فعاليات  تــتــ�ــصــّمــن  به".  ُيــحــتــذى 
القراءة  �صهر  يف  االإمــــــارات  جــامــعــة 
الـــعـــديـــد مـــن املـــعـــار�ـــس, الــــنــــدوات, 
وامل�صابقات  املــحــا�ــصــرات  املـــوؤمتـــرات, 
ــ�ــصــارك فــيــهــا طالب  االفــرتا�ــصــيــة ُي
االأمور,  واأولياء  واملــدار�ــس,  اجلامعة 
واملوظفني, ف�صاًل عن  تقدمي مقطع 
فيديو مب�صاركة كاتب م�صهور, بهدف 
وحتفيز  الكتب  على  ال�صوء  ت�صليط 
وت�صت�صيف  الــقــراءة.  على  ااجلميع 
اخلم�صني  نــحــو  "القراءة  فــعــالــيــة 

وور�س  حمــا�ــصــرات  القادمة",  �صنة 
�صة للطالب,  عمل افرتا�صية خُم�صّ
يف  التدري�س  هيئة  واأع�صاء  املعلمني 
يف  الرتبية  كلية  باإ�صراف  اجلامعات 
اإىل تعزيز  تــهــدف  والــتــي  اجلــامــعــة, 
الــقــراءة واإبـــراز دورهــا الهام يف ن�صر 
الوعي داخل املجتمع, ورفع امل�صتوى 
القادمة  لالأجيال  والفكري  الثقايف 
من اأجل املُ�صاركة الفّعالة يف م�صرية 
وُتقّدم  للوطن.  املُ�صتدامة  التنمية 
واالجتماعية  االإن�صانية  العلوم  كلية 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مــــركــــز االإمــــــــــارات 
اال�صرتاتيجية  والبحوث  للدرا�صات 
حما�صرة افرتا�صية بعنوان "األهمني 
زايد" بهدف تعريف الطلبة وذويهم 
على  واالإداريــــة  التدري�صية  والهيئة 
ال�صيخ  املوؤ�ص�س  االأب  له  املغفور  اإرث 
طيب   , نــهــيــان  اآل  �صلطان  بــن  زايـــد 
اهلل ثراه , ودوره الكبري يف الت�صجيع 
وبناء  واملعرفة  والعلم  الــقــراءة  على 
واملوؤ�ص�صات  واملــكــتــبــات  اجلـــامـــعـــات 
ت�صت�صيف  كــمــا  لــلــقــراءة.  الــداعــمــة 
االإمــــارات  الــقــانــون يف جــامــعــة  كلية 
باإ�صراف  يقراأ",  ملن  "تكرمي  مبادرة 
الدكتورة عائ�صة ال�صحي, اإ�صافة اإىل 
التكوين  يف  الــقــراءة  "اأثر  حما�صرة 
االأ�صتاذ  ُيلقيها  و�صوابطها"  املعريف 
الكبي�صي.  الـــعـــزيـــز  عــبــد  الـــدكـــتـــور 
وتقيم كلية العلوم فعاليات تت�صّمن: 
قراءات �صعرية, قراءة يف كتاب: "ملاذا 
واالأحالم",  الــنــوم  قــوة  ك�صف  نــنــام, 
ال�صبع  "العادات  كــتــاب:   يف  وقــــراءة 
للنا�س االأكرث فعالية- درو�س فّعالة 
للكاتب  ال�صخ�صي"  الــتــغــيــري  يف 
اإىل فعالية  اإ�صافة  اآر. كويف,  �صتيفن 
التي  موؤثر"  كــتــاب  "تاأليف  جتــربــة 
اأهم  ال�صوء على  ت�صليط  اإىل  تهدف 
املــحــطــات واالعـــتـــبـــارات الــتــي يجب 

على املوؤلف املتميز اتباعها.

جامعة الإمارات تطلق فعاليات ومبادرات �شهر القراءة 2021
ن�ضيبة : القراءة تعمل على خلق الطاقة 

والن�ضاط الذهني واملعريف الذي ُيوؤدي لالبتكاِر 

ــيــدة/ مــــرمي �ــصــامــ�ــس �ـــصـــامل بــخــيــت املحرمي   فـــقـــدت الــ�ــص

)ال�صركة  مــن  �ــصــادرة  اأ�صهم  �صهادة  اجلن�صية(  )اإمــاراتــيــة 

 400 بعدد:  )اأ�صماك(  ع(  م  �س  اال�صماك  لــزراعــة  العاملية 

�صهم الرجاء ممن يجدها ت�صليمها لل�صركة املذكورة اعاله 

او االت�صال على تلفون رقم 0506679708  م�صكورا.

العدد 13181 فقدان �ضهادة اأ�ضهم
بتاريخ 2021/3/5 

ندمي  قي�صر  املــدعــو/  فقد 
باك�صتان     , اكــــــرم  حمـــمـــد 
�صفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــصــيــة 
 )bz9451742( رقـــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   االتـــ�ـــصـــال 

0547161943

فقدان جواز �ضفر

حمود,  قي�س  املــدعــو/  فقد 
بــــريــــطــــانــــيــــا اجلـــنـــ�ـــصـــيـــة 
رقـــــم  ـــــفـــــره  �ـــــص جــــــــــــواز   -
 )5 1 4 0 3 4 4 5 2 (
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   االتـــ�ـــصـــال 

0553453893

فقدان جواز �ضفر

فــقــد املـــدعـــو/ احـــد ام دى 
بنغالدي�س     , على  �صوموج 
�صفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــصــيــة 
 )0536666BK( رقم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   االتـــ�ـــصـــال 

0556934332

فقدان جواز �ضفر

فــــقــــد املـــــــدعـــــــو/ ريــــــــــوودا 
اثيوبيا   , بــو�ــصــري  ليليمو 
�صفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــصــيــة 
 )4248623EP( رقــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   االتـــ�ـــصـــال 

0556416087

فقدان جواز �ضفر
ــــــدعــــــو/ رحـــــيـــــم اهلل  فــــقــــد امل
افــــغــــانــــ�ــــصــــتــــان   , ـــــهـــــالب  �ـــــص
اجلــنــ�ــصــيــة جــــواز �ــصــفــره رقم 
)02255906( يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعرث 
مركز  اقرب  او  االفغان�صتانية 

�صرطة باالمارات.

فقدان جواز �ضفر فقدان �شهادة اأ�شهم ت
فقدت بدور احمد يو�صف عبدالغفور 
�صهادة  ابـــوالـــقـــا�ـــصـــم  عـــلـــي  حمـــمـــد 
�صادرة   1726465 رقــــم  ا�ــصــهــم 
مـــــن الــــ�ــــصــــركــــة الــــعــــاملــــيــــة لــــزراعــــة 
العاملية  ال�صركة  )�صابقا(   االأ�صماك 
حاليا   )ASMAK,( الــقــابــ�ــصــة 
يعرث  من  يرجى  �صهم  بعدد1200 
االت�صال  او  لل�صركة  ت�صليمها  عليها 

على 0506440060

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 
 اإنذار عديل واإخطار وتكليف بالوفاء 

برقم املحرر 2021/00935
-2414853-4( رقم  هوية  بطاقة  احمل   - اجلن�صية  م�صري   - نوفل  جاداهلل  �صعبان  حممد   : املنذر 

لبيب  ال�صيد/  عن  وكيال  ب�صفته   )45698/1/2017( رقم  م�صدقة  وكالة  مبوجب   )784-1988
مبوجب   )784-1978-031949-2( رقم  هوية  ويحمل   - اجلن�صية  م�صري   - ع�صر  لبيب  حممود 
اإماراتي   - �صعيد لوتاه  ابراهيم  ال�صيد/ عبداهلل  وكالة رقم )249154/1/2016( ب�صفته وكيال عن 
اجلن�صية - ب�صفته مدير ل�صركة / اإبتكار لهند�صة ال�صخور )�صركة ال�صخ�س الواحد( - �س ذ م م - اجلن�صية 
: االإمارات - رخ�صة رقم )19853 - بلدية الفجرية(  العنوان : االإمارت - الفجرية - ثوبان - ال�صارع 
العام - ك�صارات لوتاه - هاتف : 042858223   فاك�س : 2858899  - موبايل : 0552121328 

 legal.staff@lootahgroup.com : الريد االلكرتوين
املنذر اليهم : �صد : املنذر اليها االوىل : �صركة دانة االإمارات العقارية - ذ م م - رخ�صة رقم )18600( )بلدية 
الفجرية(  عنوانها : اإمارة الفجرية - القرية عقار ملك ال�صيخ عبداهلل بن حمد بن �صيف ال�صرقي - 43  
meshaal@alhekook.com - info@danahemirates.com : الريد االإلكرتوين 

هاتف رقم : 0544757571-0506930797-0506805281-0563345504 
املنذر اليه الثاين : م�صعل عبدالعزيز من�س عبدالعزيز - اجلن�صية : الكويت - الرقم املوحد : 16543272 

- جواز �صفر رقم )002956685( 
ب�صفته مدير ال�صركة حمرر ال�صيكات 

عنوانها : اإمارة الفجرية - القرية - عقار ملك ال�صيخ عبداهلل بن حمد بن �صيف ال�صرقي - 43
meshaal@alhekook.com - info@danahemirates.com : الريد االإلكرتوين

هاتف رقم : 0544757571-0506930797-0506805281-0563345504 
 1.972.946.83 مبلغ  ب�صداد  بالوفاء  والت�صامم  بالت�صامن  اليهما  املخطر  بتكليف  اإنذار   / املو�صوع 

درهم )مليون وت�صعمائة واثنان و�صبعون الف وت�صعمائة و�صت واربعون الف درهم وثالثة وثمانون فل�س( 
)فرع  م  ك  م  �س  ال�صلبوخ  لتجارة  االإقليمية  ال�صركة  و/  املنذرة  بني  متت  جتارية  تعامالت  مبوجب   -1
�صركة خليجية( والتي ميثلها مديرها / م�صعل عبدالعزيز من�س عبدالعزيز - اجلن�صية : الكويت )املنذر 
تلك  ومبوجب  الفجرية(  بلدية   -  17001( رقم  رخ�صة  مبوجب  الفجرية  اإمارة  ومقرها  الثاين(  اليه 

التعامالت تر�صد بذمتها مبلغ وقدره 1.972.946.83 درهم ل�صالح املخطرة. 
املنذرة  ل�صالح  ادناه  تفا�صيلها  املبني  ال�صيكات  االوىل  اليها  املنذر  ا�صدرت  فقد  املديونية  تلك  مقابل   -2
مببلغ املطالبة ومذيلة بتوقيع املنذر اليه الثاين ب�صفته �صريك ومدير ال�صركة م�صدرة ال�صيكات واملخول 

بالتوقيع وحمرر ال�صيكات املطالب بها ح�صبما ورد باإفادة البنك امل�صحوب عليه ال�صيكات. 
)عدم  ب�صبب  �صرفهم  وعدم  ال�صيكات  باإرجتاع  املنذرة  فوجنت  ال�صيكات  ا�صتحقاق  تاريخ  حلول  وعند   -3

كفاية الر�صيد( ح�صب اإفادة البنك مبذكرة اإرجتاع ال�صيكات. 
�صرعي  او مرر  قانوين  م�صوغ  دون  املبلغ  ذلك  �صداد  والثاين( عن  )االأول  اليهما  املنذر  اإمتنع  "3- وحيث 
وثابتا  االداء  وحال  املقدار  معني  النقود  من  مبلغا  اليهما  املنذر  بذمة  املرت�صدة  املطالبة  كانت  وملا   -4
بالكتابة مبوجب ال�صيكات ال�صادر عن املنذر اليها االوىل واملذيلة بتوقيع ممثلها املنذر اليه الثاين والتي 

بيانها كالتايل :  م   رقم ال�صيك تاريخ االإ�صتحقاق,  مبلغ ال�صيك , البنك امل�صحوب عليه , �صبب الرجوع 
الر�صيد  كفاية  عدم   , االإ�صالمي  االإمارات  م�صرف   ,  154.111.00  ,  2017/12/20  ,  000520  -1
الر�صيد  كفاية  عدم   , االإ�صالمي  االإمارات  م�صرف   ,  340.356.00  ,  2017/12/25  ,  000517  -2

الر�صيد  كفاية  عدم   , االإ�صالمي  االإمارات  م�صرف   ,  76.337.00  ,  2018/1/11  ,  000522  -3
الر�صيد  كفاية  عدم   , االإ�صالمي  االإمارات  م�صرف   ,  154.111.00  ,  2018/2/25  ,  000521  -4
الر�صيد  كفاية  عدم   , االإ�صالمي  االإمارات  م�صرف   ,  106.861.69  ,  2018/5/15  ,  000406  -5
الر�صيد  كفاية  عدم   , االإ�صالمي  االإمارات  م�صرف   ,  106.861.69  ,  2018/6/15  ,  000407  -6
الر�صيد  كفاية  عدم   , االإ�صالمي  االإمارات  م�صرف   ,  106.861.69  ,  2018/7/15  ,  000408  -7
الر�صيد  كفاية  عدم   , االإ�صالمي  االإمارات  م�صرف   ,  106.861.69  ,  2018/9/15  ,  000409  -8
الر�صيد  كفاية  عدم   , االإ�صالمي  االإمارات  م�صرف   ,  106.861.69  ,  2018/9/15  ,  000410  -9

الر�صيد  كفاية  عدم   , االإ�صالمي  االإمارات  م�صرف   ,  106.861.69  ,  2018/10/15  ,  000411  -10
الر�صيد  كفاية  عدم   , االإ�صالمي  االإمارات  م�صرف   ,  106.861.69  ,  2018/11/15  ,  000412  -11
الر�صيد  كفاية  عدم   , االإ�صالمي  االإمارات  م�صرف   ,  100.000.00  ,  2018/12/15  ,  000549  -12

الر�صيد  كفاية  عدم   , االإ�صالمي  االإمارات  م�صرف   ,  100.000.00  ,  2019/1/15  ,  000550  -13
الر�صيد  كفاية  عدم   , االإ�صالمي  االإمارات  م�صرف   ,  100.000.00  ,  2019/2/15  ,  000576  -14
الر�صيد  كفاية  عدم   , االإ�صالمي  االإمارات  م�صرف   ,  100.000.00  ,  2019/3/15  ,  000577  -15
الر�صيد  كفاية  عدم   , االإ�صالمي  االإمارات  م�صرف   ,  100.000.00  ,  2019/4/15  ,  000578  -16

املجموع 1.972.946.83 درهم 
مليون وت�صعمائة واثنان و�صبعون الف وت�صعمائة و�صت واربعون الف درهم وثالثة وثمانون فل�س

مالك  ب�صفته  الثاين  اليه  املنذر  وهو  ال�صيكات  حمرر  على  قانونا  تقع  ال�صريف  االإلتزام  م�صوؤولية  كان  وملا   -5
ومدير املنذر اليها االوىل واملخول بالتوقيع وحمرر ال�صيكات حمل االإنذار , وهو ال�صيد/ م�صعل عبدالعزيز من�س 

عبدالعزيز - اجلن�صية : الكويت 
املادة )144( من قانون االإجراءات املدنية واملادة )63( من قرار رئي�س  6- ملا كان ذلك وحيث من املقرر بن�س 
الالئحة  ب�صاأن   2020 ل�صنة   33 رقم  الوزراء  جمل�س  بقرار  املعدل   2018 ل�صنة   )57( رقم  الوزراء  جمل�س 
التنظيمية لقانون االإجراءات املدنية اأنه )على الدائن ان يكلف املدين اأوال بالوفاء يف ميعاد خم�صة اأيام  على االأقل 
ثم ي�صت�صدر اأمر باالأداء من قا�صي املحكمة التي يقع يف دائرتها موطن املدعي عليه ويكون التكليف بالوفاء باأي 

و�صيلة من و�صائل االإعالن املحددة يف هذه الالئحة.( 
بناء عليه , فاإن املنذرة ومبوجب هذا االإخطار تنذر وتكلف وتخطر املنذر اليهما االوىل والثاين بالت�صامن والت�صامم 
1.972.946.83 درهم )مليون وت�صعمائة واثنان و�صبعون الف وت�صعمائة و�صت  باأداء مبلغ  فيما بينهم وذلك 
االإخطار  هذا  ا�صتالم  تاريخ  من  ايام  خم�صة  اق�صاه  موعد  يف  وذلك  فل�س(  وثمانون  وثالثة  درهم  الف  واربعون 
, ويف حالة عدم ال�صداد فاإن املنذرة �صوف تتخذ كافة االإجراءات القانونية واللجوء للق�صاء الإلزام املخطر اليهما 
ر�صوم  ذلك من  ين�صاأ عن  قد  ما  اىل  باالإ�صافة  ال�صيكات  ا�صتحقاق  تاريخ  املبلغ ومن  ب�صداد  والت�صامم  بالت�صامن 

وم�صاريف مع حفظ كاقة قحوق املنذرة االخرى. 
واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االإخطار للعلم مبا جاء به. 

وهذا اإخطار منا بذلك ,,, 

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/04552
دائرة  من  وال�صادرة   CN  -  2295048 بالرقم  واملرخ�صة  لل�صفريات  بورت  ترافل  �صركة   : املخطر  
التنمية االإقت�صادية يف ابوظبي وميثلها املدير / حممد راحت عادل عادل جاويد باك�صتاين اجلن�صية وميثله 
اجلن�صية  باك�صتاين  جاويد  عادل  جعفر  حممد   )217358/2020/1( رقم  وكالة  مبوجب  بالتوقيع 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199092920976 
العنوان : ال�صارقة   هاتف رقم : 0509593908  

  )AL5191576( املخطر اليه : جاويد اقبال �صيخ - باك�صتاين اجلن�صية ويحمل جواز �صفر رقم
العنوان :  هاتف رقم : 0505079803 

مو�صوع االإخطار : املطالبة مببلغ قيمة التذاكر )35600( درهم 
رغم   , باملماطلة  وبدا   , املبلغ  ب�صداد  يقم  ومل  املخطر  من  التذاكر  ب�صراء  قام  قد  اليه  املخطر  ان  حيث 

املحاوالت الودية بيننا اإال اأنه يرف�س الدفع. 
وعليه يطلب املخطر من املخطر اليه االإلتزام بدفع قيمة التذاكر يف فرتة اق�صاها خم�صة ايام من تاريخ 

االخطار واإال �صيتم اتخاذ االإجراءات القانونية ال�صتالم املبلغ. 
وعليه يلتم�س املخطر من �صعادة الكاتب العدل بال�صارقة اخطاركم بهذا ر�صميا.  

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/لوك ديزاين للو�صاطة 

التجارية ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1152819 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صعيد عبداهلل علي مطر النيادي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عمر حمد �صيف متيم الكتبي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�صـــــادة/ثري  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

ارت�س للت�صميم الداخلي
رخ�صة رقم:CN 1910097  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:توتال تيك لال�صت�صارات ال�صالمة وال�صحة املهنية ذ.م.م
نهيان  ال  زايد  بن  املالك/ال�صيخ حمدان   5 رقم  ال�صركة:مكتب  عنوان 

1-7 غرب   - اخلالدية  ابوظبي    C57
CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 1825628 

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

2 - تعيني ال�صادة/ايه اي  ام لتدقيق احل�صابات , كم�صفي قانوين لل�صركة 
العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/3/4 
تاريخ  بالرقم:2105003842  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري 

التعديل:2021/03/4
امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/مطعم ذا ايكون

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2242900 
تعديل مدير / اإ�صافة احمد املتوىل حممد رم�صان

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة مان لتمثيل ال�صركات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
MAN COMPANIES REPRESENTATION - Sole Proprietorship L.L.C

تعديل وكيل خدمات / حذف عادل عبداهلل مبارك �صليم اليعقوبي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ان�س مازن مدنى

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم ذا ايكون
THE ICON RESTAURANT

اإىل/ مطعم ذا يكون - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
  THE ICON RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5  مار�ص 2021 العدد 13181

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5  مار�ص 2021 العدد 13181

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5  مار�ص 2021 العدد 13181

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5  مار�ص 2021 العدد 13181

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5  مار�ص 2021 العدد 13181

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5  مار�ص 2021 العدد 13181

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5  مار�ص 2021 العدد 13181

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5  مار�ص 2021 العدد 13181

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5  مار�ص 2021 العدد 13181
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/2061(

  املنذرة / تيك انرتنا�صيونال )�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة( 
 املنذر اليهما / 1 - الفخر لزينة ال�صيارات - ذ م م - وحتمل رخ�صة رقم  2877771 
- CN �صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية يف اأبوظبي.  2 - �صامي عبدالعزيز عوير 

- اجلن�صية : �صوري - ب�صفته موقع ال�صيكات و�صريك بال�صركة اأعاله. 
مبوجب االإنذار رقم 2021/26574 اإنذار عديل وامل�صجل لدى كاتب العدل بدبي 
والــواردة ب�صدر  املبالغ املرت�صدة بذمتهما  ب�صداد  اليهما  املنذر  املنذرة تنبه على  فاإن 
و�صبعة  )مائتان  اإمــاراتــي  درهــم   267.200 )وقـــدره  اإجمالية  بقيمة  االإنـــذار  هــذا 
و�صتون الف ومائتني درهم اإماراتي(  وذلك خالل خم�صة اأيام من تاريخ االإعالن عن 
طريق الن�صر بهذا االإنذار واإال �صن�صطر اىل اتخاذ كافة االإجراءات القانوينة الالزمة 
اللزامكم ب�صداد املبلغ املذكور والفائدة القانونية امل�صتحقة عليها وقدرها %12 من 
املنقولة  والغري  املنقولة  اأموالكم  كافة  على  احلجز  عن  ف�صال   , االإ�صتحقاق  تاريخ 
وبيعها باملزاد العلني باالإ�صافة اىل حتميلكم م�صوؤولية التعوي�س عن كافة االأ�صرار 

املادية واالأدبية التي حلقت باملنذرة والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
 الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/2059(

          املــنــذر : مــدر�ــصــة االإبـــــداع العلمي الــدولــيــة اخلــا�ــصــة �صركة 

ال�صخ�س الواحد - ذ م م 
املنذر اليه / ح�صن �صالح ح�صن - اجلن�صية : كندي 

كاتب  لــدى  وامل�صجل  عــديل  اإنــــذار   2021/26563 رقــم  االإنــــذار  مبــوجــب 
العدل بدبي فاإنه ومبوجب هذا االإنذار تنبه املنذرة على املنذر اليه ب�صداد قيمة 
االإنذار  هــذا  ب�صدر  والـــواردة  بذمته  املرت�صدة  واملبالغ  لها  امل�صتحق  ال�صيكات 
بقيمة اإجمالية )وقدرها 89.242 درهم )ت�صعة وثمانون الفا ومائتان واثنان 
واربعون درهم اإماراتي( وذلك خالل �صبعة اأيام من تاريخ االإعالن عن طريق 
الن�صر بهذا االإنذار واإال �صن�صطر اىل اتخاذ كافة االإجراءات القانوينة الالزمة 
ف�صال   , عليه  امل�صتحقة  القانونية  والــفــائــدة  املــذكــور  املبلغ  ب�صداد  اللــزامــكــم 
العلني  باملزاد  وبيعها  املنقولة  والغري  املنقولة  اأموالكم  كافة  على  احلجز  عن 
باالإ�صافة اىل حتميلكم م�صوؤولية التعوي�س عن كافة االأ�صرار املادية واالأدبية 

التي حلقت باملنذرة والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
 الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/2060(

  املنذرة : بوكوماك لل�صناعات - ذ م م 
 املنذر اليها : فرونتري وورك�س اورجنيزي�صن للمقاوالت املدنية - ذ م م - ابوظبي  

رخ�صة جتاري رقم CN - 1767241 ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية 
لدى  وامل�صجل  عــديل  اإنـــذار   2021/34689 رقــم  االإنـــذار  باأبوظبي.  مبوجب 
ب�صداد قيمة  اليها  املنذر  تنبه على  االإنــذار  فاإنه ومبوجب هذا  العدل بدبي  كاتب 
االإنذار  هــذا  ب�صدر  والــــواردة  بذمتها  املرت�صدة  واملبالغ  لها  امل�صتحقة  الفواتري 
واربعة  الفا  وت�صعون  )مائتان  درهــم   290.044.67 )وقدرها  اإجمالية  بقيمة 
اأيام من تاريخ  اإماراتي(  وذلك خالل خم�صة  واربعون درهم و�صبعة و�صتون فل�س 
االإعــالن عن طريق الن�صر بهذا االإنــذار واإال �صن�صطر اىل اتخاذ كافة االإجراءات 
كافة  على  احلجز  عن  ف�صال   , املذكور  املبلغ  ب�صداد  اللزامكم  الالزمة  القانوينة 
حتميلكم  اىل  باالإ�صافة  العلني  بــاملــزاد  وبيعها  املنقولة  والغري  املنقولة  اأموالكم 
م�صوؤولية التعوي�س عن كافة االأ�صرار املادية واالأدبية التي حلقت باملنذرة والر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
 الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/2058(

  املنذر : ا�س. كي. ام للتكييف - ذ م م 

 املنذر اليه / حممد عابر للخدمات الفنية - �س ذ م م - دبي - رخ�صة جتارية  
رقم 668596 �صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية بدبي . 

كاتب  لــدى  وامل�صجل  عــديل  اإنــــذار   2021/35560 رقــم  االإنــــذار  مبــوجــب 
العدل بدبي فاإنه ومبوجب هذا االإنذار تنبه املنذرة على املنذر اليه ب�صداد قيمة 
ال�صيك امل�صتحق لها املبالغ املرت�صدة بذمتها والواردة ب�صدر هذا االإنذار بقيمة 
الفا وخم�صمائة وثمانية  )اأربعة وت�صعون  94.578 درهم  اإجمالية )وقدرها 
و�صبعون درهم اإماراتي( وذلك خالل �صبعة اأيام من تاريخ االإعالن عن طريق 
الن�صر بهذا االإنذار واإال �صن�صطر اىل اتخاذ كافة االإجراءات القانوينة الالزمة 
ف�صال   , عليه  امل�صتحقة  القانونية  والــفــائــدة  املــذكــور  املبلغ  ب�صداد  اللــزامــكــم 
العلني  باملزاد  وبيعها  املنقولة  والغري  املنقولة  اأموالكم  كافة  على  احلجز  عن 
باالإ�صافة اىل حتميلكم م�صوؤولية التعوي�س عن كافة االأ�صرار املادية واالأدبية 

التي حلقت باملنذرة والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
 الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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•• الفجرية-وام:

اأطلق مركز الفجرية للمغامرات �صباح اأم�س هويته املرئية اجلديدة بالتزامن 
التي تقع بني �صالل�س  مع افتتاح املرحلة االأوىل حلديقة الفجرية للمغامرات 

جبلية يف االإمارة وتت�صمن مرافق ترفيهية و ريا�صية.

للمغامرات  الــفــجــرية  حديقة  مقر  يف  عقد  �صحفي  مــوؤمتــر  خــالل  ذلــك  جــاء 
راجان  و  للمغامرات  الفجرية  مركز  عام  مدير  املعمري  �صعيد  �صعادة  بح�صور 
ا�صيلة  و  القاب�صة  الفجرية  �صركة  من  العقارية  الروا�صي  عــام  مدير  رانـــداوا 
للم�صروع  املنفذة  ال�صركة  هــي  العقارية  الــروا�ــصــي  يف  الــعــام  املــديــر  نائب  املعال 
املرئية  الهوية  اإطــالق  اإن  املعمري  االإعالمية. وقــال  وعــدد من ممثلي اجلهات 

للمركز ياأتي من منطلق احلر�س على مواكبة ..م�صريا اإىل اأن الهوية اجلديدة 
للمركز  اجلديد  التوجه  وتعك�س  الفجرية  اإمــارة  بيئة  من  مالحمها  ت�صتوحي 
اإىل  واأ�صار  االإمــارات.  دولة  واأيقونة فريدة يف  للمغامرين  ليكون وجهة مثالية 
للمغامرات يف جذب حمبي  الفجرية  افتتاح حديقة  يلعبه  الــذي  الكبري  الــدور 
الدراجات  يف  للتحدي  اجلــديــدة  املن�صات  جتربة  وخــو�ــس  اجلبلية  الريا�صات 

و  املحرتفني  و  للهواة  م�صتويات  ثالثة  اإىل  تق�صيمه  مت  جمهز  م�صمار  �صمن 
املتقدمني والتي �صت�صكل فر�صة كبرية يف اإ�صت�صافة البطوالت العاملية يف االإمارة 
االأطفال  وتاأهيل  لتدريب  برامج خم�ص�صة  اإىل جانب م�صمار لالأطفال ي�صم 
يف هذه الريا�صات باالإ�صافة اإىل مركز لبيع وتاأجري الدراجات اجلبلية ومقهى 

لتقدمي االطعمة وامل�صروبات ومواقف لل�صيارات.

• العني - الفجر 

احتفت حديقة احليوانات بالعني باليوم العاملي للحياة الرية الذي يوافق 3 
مار�س من كل عام وذلك بهدف توعية اجلمهور باأهمية احلفاظ على احليوانات 

والنباتات التي تعي�س يف الرية.
الرية  احلياة  �صون  اجنــازات عديدة يف جمال  اإن�صائها  منذ  حققت احلديقة 
وحماية احليوانات حتى اأ�صبحت موطنا اآمنا لالأكرث من 4000 حيوان, وعلى 
االأنواع  اإكثار  جمــال  يف  الــرائــدة  املوؤ�ص�صات  من  اأ�صبحت  املا�صية  العقود  مــدى 

املهددة باالنقرا�س, حيث �صاهمت يف اإكثار حيوان املها العربي �صمن جمموعات 
حيوية وم�صتدامة حتى و�صلت اأعداده اإىل ما يزيد على 180 مها عربي.

وجنحت احلديقة يف عملية اإكثار القط الرملي العربي واملحافظة عليه وو�صلت 
اأعداده اإىل ما يقارب 36 قطاَ رملياً يف احلديقة, وكما در�صت الطيور املهاجرة 
االإماراتية واملهددة باالنقرا�س ب�صكل دوري  البيئة  باأعداد كبرية يف  املتواجدة 
اإىل جانب درا�صة اأنواع الفرا�صات الرية لتحديد وفرتها وتعزيز بيئتها حيث 

مت ت�صجيل 14 نوعاً حتى االآن. 
و�صاركت احلديقة يف و�صع ا�صرتاتيجيات وخطط عمل خمتلفة للم�صاهمة يف 

�صون غزال الداما االإفريقي )2019-2028( للحد من خماطر انقرا�صه 
بالتعاون مع جهات ومنظمات على امل�صتوى املحلي واالإقليمي والعاملي, ويعتر 
غزال الداما مهدد باالنقرا�س ب�صدة ح�صب ت�صنيف القائمة احلمراء لالحتاد 
غزااًل   80 يقارب  ما  احلديقة  يف  ويوجد   ,IUCN الطبيعة  ل�صون  العاملي 

تنتمي اإىل نوعني من الداما هما اأدرا واملهر.
النباتات  اأنـــواع  اأحـــد  اإكــثــار  يف  احلديقة  جنحت  النباتي  الغطاء  نــطــاق  وعــلــى 
من  وتعتر  القزمة  النخلة  اأو  »الغ�صف«  وت�صمى  باالنقرا�س  املهددة  املحلية 
االأنــواع البطيئة يف النمو والتي ت�صتغرق عدة �صهور لالإنبات, ت�صعى احلديقة 

عليها  احلفاظ  بغر�س  الكثري  وغريها  املحلية  النباتات  من  النوع  هذا  الإكثار 
من االندثار.

اإمنا  فقط,  واالخت�صا�صي  البحثي  اجلانب  على  احلديقة  تقت�صرر�صالة  وال 
تقوم اأي�صاً بتوعية املجتمع من خالل دعم اجلانب املعريف العام بتنظيم اأن�صطة 
املختلفة,  اجلهات  فعاليات  وا�صت�صافة  املخيمات  مثل  العام  مدار  على  متعددة 
والظهور االإعالمي وانتاج االإ�صدارات الثقافية والتعليمية واالأكادميية لتعريف 
املجتمع املحلي والدويل باأهمية حماية احليوانات والنباتات املهددة باالنقرا�س 

للحفاظ على التنوع البيولوجي و�صون الطبيعة. 

مركز الفجرية للمغامرات يطلق هويته املرئية ويفتتح املرحلة الأوىل حلديقة املغامرات

حديقة احليوانات بالعني حتتفي باليوم العاملي للحياة الربية

••  دبي- د.حممود علياء

نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم اأم�س االأول االأربعاء 
املن�صة  عر  افرتا�صية  حما�صرة   , 2021م  مار�س   3 املــوافــق 
االإلكرتونية بعنوان " بناء واإدارة امل�صتودعات الرقمية املوؤ�ص�صاتية 
مها الدكتور  باملكتبات اجلامعية: املتطلبات واأف�صل املمار�صات ", قَدّ
اأح�صن بابوري , اخت�صا�صي املكتبات يف مركز جمعة املاجد للثقافة 
واملهتمني  املتخ�ص�صني  املحا�صرة عدد من  والــرتاث, وقد ح�صر 

بعلم املكتبات واملعلومات من دول عربية عديدة.

القدرة  املعلومات  العاملني يف حقل  اإك�صاب  اإىل  املحا�صرة  هدفت 
على امل�صاركة والتخطيط اجليد لبناء م�صتودعات رقمية ناجحة 
من خالل جملة من املراحل العلمية والعملية كاإعداد ال�صيا�صات 
والرتويج لثقافة الو�صول احلر, واإدارة املحتوى وامليتاداتا وح�صن 
لــذلــك.  وقــد تطرق  الــالزمــة  الفنية  الــرامــج والتقنيات  اختيار 
واإدارة  بناء  متطلبات  اأهــم  اإىل  املحا�صرة  خــالل  اأح�صن  الدكتور 
باملكتبات  الرقمية  امل�صتودعات  وخ�صو�صاً  الرقمية,  امل�صتودعات 
املعلومات يف  اخت�صا�صي  دور  تفعيل  اجلامعية, وذلك عن طريق 
ُتعنى  التي  الرقمية  امل�صاريع  يف  وامل�صاركة  والتخطيط  التاأ�صي�س 

من  الرقمية  امل�صتودعات  وا�صتخدام  احلر  الو�صول  ثقافة  بن�صر 
ِقبل اأع�صاء هيئة التدري�س باملوؤ�ص�صات االأكادميية, كما تناول اأُ�ُص�َس 
اختيار الرجميات املفتوحة امل�صدر اخلا�صة ببناء امل�صتودعات من 
النظام,  يف  توفرها  الواجب  املعايري  من  جملة  ا�صتعرا�س  خالل 
مــع ذكـــر اأفــ�ــصــل املــمــار�ــصــات لــبــنــاء مــ�ــصــتــودعــات رقــمــيــة ناجحة. 
وُختمت املحا�صرة بجملة من اأمثلة امل�صتودعات الرقمية الرائدة 
واجلديدة, وقد عر امل�صاركون يف اآخرها عن اإعجابهم باملو�صوع 
اأبدوا  كما  املن�صة,  عر  اإليهم  اأر�صل  الــذي  اال�صتبيان  خــالل  من 

تفاعاًل كبرياً من خالل االأ�صئلة التي طرحوها على املحا�صر.

•• دبي-وام:

اختتمت جمعية النه�صة الن�صائية بدبي ممثلة يف املركز االجتماعي 
اأ�صرة  واحــــد..  "وطن  االفــرتا�ــصــي  امللتقى  االأول  اأمــ�ــس  ال�صحي 
مدار  على  عقدت  والتي  االجتماعي  الــوالء  مبادرة  واحدة" �صمن 

ثالثة اأيام.
اإمارات  لر�صم  احلكومي  العمل  برنامج  تعزيز  اإىل  امللتقى  ويهدف 
االأخالقية  الــقــيــم  مــنــظــومــة  بــنــاء  عــر  يتمثل  والــــذي  امل�صتقبل 
واال�صتثمار يف التعليم ورفع االإنتاجية والتما�صك االأ�صري لتحقيق 

�صعادة املجتمع.
اأكادميي  الــ�ــصــويــدي  خليفة  الــدكــتــور  االأوىل  اجلل�صة  يف  وحتـــدث 
االأ�صرة  تكوين  االجتماعي عن قواعد  املحور  االإمــارات يف  بجامعة 
واإ�صكالياته  الـــزواج  مفهوم  اإىل  التطرق  عر  املتما�صكة  الناجحة 

والتحديات التي تواجه االأ�صر.
والداخلية  الدفاع  رئي�س جلنة  النعيمي  الدكتور علي  واأكد معايل 
واخلارجية باملجل�س الوطني االحتادي يف اجلل�صة الثانية يف املحور 
الدولة  �صمعة  تعزيز  يف  االأفـــراد  "دور  عنوان  َحَمل  الــذي  الوطني 
الوطنية  التنمية  يف  بامل�صاركة  الــفــرد  م�صوؤولية  عــر  ومكانتها" 

تعبرياً عن والئه وانتمائه.
تنتهجه  الــذي  والت�صامح  التعاي�س  مــبــداأ  اأن  اإىل  النعيمي  واأ�ــصــار 

الهوية  على  املحافظة  مع  والنه�صة  ال�صالم  م�صرية  يعزز  الدولة 
الوطنية وبث االأ�صرة ملبداأ امل�صوؤولية االجتماعية عند االأبناء الإعداد 
اأجيال تكون قدوة ح�صنة للدولة ..داعيا اجلميع اإىل املحافظة على 

نعمة االأمن واالأمان.
من جانبها تطرقت الدكتورة ناديا بوهناد ا�صت�صارية نف�صية وتربوية 
اإىل وجوب حتقيق االأمان العاطفي مع الذات ومع االآخرين خا�صة 
مع االأبناء حتى ال يكونوا عر�صة للم�صكالت ال�صلوكية والتي ينجم 
ال�صحة  ثقافة  ن�صر  اأهمية  ..مــوؤكــدة  الــذات  تقدير  انخفا�س  عنها 

النف�صية ودورها يف حت�صني احلياة.
ونــاقــ�ــس امللتقى يف حمـــوره االأخـــري الــوعــي الــذاتــي واكــتــ�ــصــاب اأهم 
العزعزي  عبداللطيف  املهند�س  االأ�ــصــتــاذ  وقــدمــه  احلــيــاة  مــهــارات 
م�صت�صار يف التدريب وجودة احلياة ال�صخ�صية حيث عر�س القواعد 
الفكرية االإيجابية للرجمة اللغوية الع�صبية وبنّي ماهية حتقيق 
االإن�صان وعوامل  و�صلوك  املعتقدات على فكر وم�صاعر  واأثر  الذات 
الفال�صي  الدكتورة فاطمة  �صعادة  وثمنت  اإطــار فكري.  االدراك يف 
مدير عام اجلمعية دور امل�صاركني يف امللتقى وتعاونهم مع الرامج 
التي  الثقافة  وتقدمي  االأمنـــوذج  االإن�صان  �صناعة  اإىل  تهدف  التي 
من  احل�صاري  التقدم  جمــال  يف  ن�صري  واأفـــراد  كموؤ�ص�صات  جتعلنا 
حتقيقا  املجتمع  تنمية  يف  وامل�صاهمة  العطاء  يف  الرغبة  منطلق 

لطموح القيادة الر�صيدة.

•• اأبوظبي -وام:

املراكز  مـــــدراء وروؤ�ــــصــــاء  نــاقــ�ــصــت جلــنــة 
واملعاهد التدريبية والقانونية والق�صائية 
لــــدول اخلليج  الـــتـــعـــاون  بــــدول جمــلــ�ــس 
عر  ال�صنوي  اجتماعها  خــالل  العربية 
االت�صال املرئي اآلية عمل اللجنة واالآلية 
امل�صرتكة  التدريبية  للرامج  التنفيذية 
تخطيط  ومـــعـــايـــري  املــجــلــ�ــس  دول  بـــني 
احلقائب  وتــ�ــصــمــيــم  الـــرامـــج  وتــنــفــيــذ 
املتدربني  تــدريــب  وبــرنــامــج  الــتــدريــبــيــة 
�صارك  االإلـــكـــرتوين.  الــتــدريــب  ومن�صة 
يف االجــتــمــاع عــن جــانــب الــدولــة كــل من 
مدير  الكمايل  حممود  حممد  الدكتور 
عام معهد التدريب الق�صائي و امل�صت�صار 
عبيد �صيف بن تري�س القمزي نائب مدير 
والدكتور  الق�صائي  التدريب  معهد  عام 
جمال ح�صني ال�صميطي مدير عام معهد 
حممد  �صامي  والــدكــتــور  الق�صائي  دبــي 
الطوخي مدير عام اأكادميية الق�صائية. 
التنفيذية  االآلية  برفع  اللجنة  واأو�ــصــت 

دول  بــني  امل�صرتكة  التدريبية  لــلــرامــج 
العديل  املـــجـــالـــني  يف  الـــتـــعـــاون  جمــلــ�ــس 
والق�صائي اإىل االجتماع القادم الأ�صحاب 
املجل�س  بــــــدول  الــــعــــدل  وزراء  املــــعــــايل 
اأن يقوم مركز التدريب  العتمادها, على 
ال�صعودية  الــعــربــيــة  بــاملــمــلــكــة  الـــعـــديل 
تخطيط  ملعايري  تدريبية  دورة  بــاإعــداد 
احلقائب  وتــ�ــصــمــيــم  الــتــدريــب  وتــنــفــيــذ 
املراكز  مدربي  تدريب  ودورة  التدريبية 
واملعاهد التدريبية الق�صائية والقانونية 
بدول املجل�س على مهارات التدريب عن 
للق�صاء  الــعــايل  املعهد  يــقــوم  فيما  بــعــد, 
ب�صلطنة عمان باإعداد دورة اإعداد املدربني 
الق�صائيني والقانونيني وذلك بالتن�صيق 
وقد  املجل�س.  لــدول  العامة  االأمــانــة  مع 
اأخذت اللجنة علما مبا و�صل اإليه تنفيذ 
بلجنة  االإلـــكـــرتونـــيـــة اخلــا�ــصــة  املــنــ�ــصــة 
مدراء وروؤ�صاء املراكز واملعاهد التدريبية 
التعاون  بـــدول  والق�صائية  والــقــانــونــيــة 
على  العمل  العامة  االأمــانــة  و�صت�صتكمل 

ت�صميم وتنفيذ املن�صة.

•• ابوظبي-الفجر:

التقى الدكتور حممد مطر �صامل الكعبي, رئي�س الهيئة 
ياقوت  االأوقــاف, مع معايل  االإ�صالمية  لل�صوؤون  العامة 
االإندوني�صي,  الــديــنــيــة  الــ�ــصــوؤون  وزيـــر  قــومــا�ــس,  خليل 
وذلك يف اإطار زيارة الإندوني�صيا يف الفرتة -4 6 مار�س 

.2021
يف  الثنائي  التعاون  تعزيز  �صبل  بحث  اللقاء  خــالل  ومت 
الوقفية  املوؤ�ص�صات  وتطوير  االإ�صالمية,  ال�صوؤون  جمال 
وتعزيز الو�صطية واالعتدال, واتفقا على تعزيز التوا�صل 
من خــالل الــزيــارات وتــبــادل اخلــرات واإجـــراء البحوث 

الــ�ــصــداقــة التي  والـــدرا�ـــصـــات, مــ�ــصــيــدان بعمق عــالقــات 
وجمهورية  املتحدة  العربية  االإمـــارات  دولــة  بني  تربط 
عن  الهيئة  رئي�س  اأعــرب  حيث  و�صعباً,  قيادًة  اإندوني�صيا 
تعاونها  على  بجاكرتا  الــدولــة  ب�صفارة  واإ�ــصــادتــه  �صكره 
ومتابعتها احلثيثة مل�صار التعاون الثنائي بني البلدين يف 

جمال ال�صوؤون الدينية واالأوقاف.
الدين  �صماحة  الإبـــراز  العمل  اأهمية  على  الكعبي  واأكــد 
واإعالء  والتعاي�س  الت�صامح  اإىل  يدعو  الــذي  االإ�صالمي 
التي  االإن�صانية  االأخــوة  وثيقة  اأن  مبينا  النبيلة,  القيم 
ثابتة  اأر�صية  متثل  ظبي  اأبــو  العا�صمة  يف  توقيعها  مت 
ال�صالم  حتقيق  يف  للم�صاهمة  الــديــانــات  لكل  ومنطلق 

واال�صتقرار يف العامل.
فيما اأعرب معايل وزير ال�صوؤون الدينية االإندوني�صي عن 
العامة  الهيئة  تنتهجه  الذي  املتطور  باالأ�صلوب  اإعجابه 
عملها  وتطوير  اإدارة  يف  واالأوقـــاف  االإ�صالمية  لل�صوؤون 
الت�صامح  باأجواء  اأ�صاد  كما  اأهدافها,  لتحقيق  واأن�صطتها 
والــتــعــايــ�ــس الــديــنــي الــتــي تــ�ــصــود املــجــتــمــع االإمــــاراتــــي, 
واالحرتام والتقدير الذي تناله كل اجلن�صيات املوجودة 

يف دولة االإمارات.
امل�صرتكة,  امل�صاريع  ومتابعة  التعاون  تطوير  اأجــل  ومن 
اتــفــق اجلــانــبــان عــلــى عــقــد اجــتــمــاعــات دوريــــة للمتابعة 

والتقييم.

تعزيز التعاون بني ال�ضوؤون الإ�ضالمية يف الإمارات ووزارة ال�ضوؤون الدينية باإندوني�ضيا

مركز جمعة املاجد ينظم حما�ضرة افرتا�ضية يف اإدارة امل�ضتودعات الرقمية باملكتبات اجلامعية 

مدراء املعاهد التدريبية والقانونية والق�ضائية بدول اخلليج يناق�ضون الربامج التدريبية امل�ضرتكةن�ضائية دبي تختتم ملتقى وطن واحد .. اأ�ضرة واحدة
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عربي ودويل

احلكومة  حتتفظ  وبالتايل  ح�صا�صة,  واأ�صلحة  معلومات  اإىل  الو�صول 
باحلق يف تقييم حكمه والقدرة على الوثوق به.

وقالت الوثيقة التي ن�صرتها وزارة الدفاع االأمريكية )البنتاغون( “يف 
حال ال�صك, يتم تغليب االأمن القومي«.

بــاإعــادة تــالوة اليمني من قبل كل  اأي�صا  الــوحــدات  اأو�صنت قــادة  اأو�صى 
جندي عند دخوله اجلي�س. ويعد كل جندي خ�صو�صا “بدعم الد�صتور 
وي�صعر بع�س  والدفاع عنه �صد كل االأعداء, اخلارجيني والداخليني”. 
اجلنود الذين حتدثت اإليهم وكالة فران�س بر�س خ�صو�صا بالقلق من 
املجتمع  يف  التطرف  ينت�صر  بينما  مهنتهم  اإىل  االتهام  اأ�صابع  توجيه 

ككل.
�صغب  مثري   150 اأول  مــن   21 اأن  ذكــرت  ان”  ان  “�صي  حمطة  لكن 
ال�صاد�س من  الكونغر�س يف  الكابيتول, مبنى  الهجوم على  اأوقفوا منذ 

التحقيقات  مكتب  تــقــاريــر  يف  �ــصــنــوات  ع�صر  مــن  الأكـــرث  جتــاهــلــه  ومت 
الفدرايل )اف بي اآي( ووزارة االأمن الداخلي حول اخرتاق قوات االأمن 

من قبل موؤمنني بنظرية تفوق البي�س.
“التطرف  اأن  اإىل  ي�صري  كريبي  جــون  البنتاغون  با�صم  املتحدث  لكن 
واأ�صاف “ما هو حجمه, ال نعرف  م�صكلة متنامية يف �صفوف اجلي�س”. 

)...( لكن االأرقام بال �صك اأعلى مما نعتقد«.
ويــروي �صابط كبري اأن جنله الــذي كان مــرتددا يف اختبار واحــدة من 
اأكادمييتني ع�صكريتني لتعليمه العايل, زار اإحداهما لتكوين فكرة عن 
املكان خزانة مالب�صه  لزيارة  رافقه  الــذي  الطالب  فتح  وقــد  االأجـــواء. 

لرييه ما قال اإنه “كنزه” وكان بزة نازية.
االإدارة عن الطالب املعجب  واأبلغ والــده  اأخــرى  اأكادميية  ال�صاب  اختار 
بالنازية. ويرى اجلرال ماكنزي اأن كل هذا يدل على اأن اجلي�س يعاين 
من “م�صكلة قيادة«. وقال اإن “القائد الذي يقول ال توجد م�صكلة هو 
يكون  “عندما  وا�صاف  ما يجري يف وحدته”.  يعرف  الــذي ال  القائد 

هناك قادة �صيئون, يجب تغيريهم«.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

على  الهجوم  يف  �صابقني  وع�صكريني  جنود  م�صاركة  من  �صهرين  بعد 
مبنى الكونغر�س, بداأ اجلي�س االأمريكي معاجلة التطرف يف �صفوفه, 

لكن املعركة تبدو قا�صية ح�صب اعرتاف قادتها اأنف�صهم.
اأ�صود يتوىل هذا  اأمريكي  اأول  اأو�صنت  واأمر وزير الدفاع اجلديد لويد 

املن�صب, جميع الوحدات باإجراء يوم نقا�صات حول التطرف.
اأن  “يقلقني  املناق�صات  اأو�صنت يف ت�صجيل م�صور خم�ص�س الأيام  وقال 
�صخ�صا يرتدي زي جندي اأو بحار اأو طيار اأو م�صاة البحرية اأو احلر�س 
االأمور”.  مــن  الــنــوع  هــذا  يتبنى  اأن  ميكن  ال�صواحل  خفر  اأو  الوطني 

واأ�صاف “لكنها موجودة والبع�س ال يزال يفعلها االآن«.
اإىل  تعليمات  اإر�ــصــال  مت  التعبري,  حرية  الد�صتور  فيه  يكر�س  بلد  ويف 
التعدي  دون  مــن  املناق�صات  اإجـــراء  كيفية  الــوحــدات حــول  قــادة  جميع 
جندي  اأثــار  واإذا  اأمريكي.  ع�صكري  مليون  لـ1,3  املدنية  احلقوق  على 
اإمكانية  لديه  باأن  تذكريه  روؤ�صائه  على  املناق�صات,  اأثناء  الق�صية  هذه 

ن�صبة  وهي  �صابقون,  ع�صكريون  اأو  ع�صكريون  هم  الثاين/يناير  كانون 
منهم  العديد  وينتمي  ال�صكان.  بــني  متثيلهم  حجم  مــن  بكثري  اأكـــر 
بالتاآمر  قادتها  اُتهم  كيرز(التي  )اأوث  الق�صم”  “حرا�س  حركة  اإىل 
كينيث  اجلـــرال  ويــرى  الثاين/يناير.  كــانــون  مــن  ال�صاد�س  هجوم  يف 
القوات  على  ت�صرف  التي  االأمــريكــيــة  املــركــزيــة  الــقــيــادة  قائد  ماكنزي 
املنت�صرة يف اأفغان�صتان اأو العراق اأو حتى يف �صوريا , اأن هذا االأمر يف�صر 
باأن اجلنود الذين خا�صوا حروبا ي�صعرون اأحيانا باأنهم متفوقون على 
املعارك  يف  تخدم  “عندما  بر�س  فران�س  لوكالة  وقــال  ال�صكان.  بقية 
وعندما يحاول النا�س قتلك من ال�صهل اأن ت�صعر باأنك متفوق بطبيعة 
واأ�صاف “لكن يف الواقع نحن جميعا مواطنون  احلال على االآخرين”. 

عاديون«.
ومل يحاول اجلي�س يوما حتديد حجم التطرف داخل القوات امل�صلحة 

اجلي�س الأمريكي يعالج م�ضكلة التطرف يف �ضفوفه 

•• عوا�شم-وكاالت

يـــ�ـــصـــتـــمـــر مـــ�ـــصـــلـــ�ـــصـــل الـــفـــو�ـــصـــى 

مب�صاعدة  املنطقة  يف  االإيــرانــيــة 
اأذرعها االإرهابية يف �صوريا ولبنان 
والعراق لك�صب م�صاحة اأكر على 
“مقرتحة”  مــفــو�ــصــات  طـــاولـــة 
املتحدة  الــــواليــــات  مـــع  لـــلـــحـــوار 
ب�صاأن برنامج اإيران النووي الذي 
املنطقة  وا�ـــصـــتـــقـــرار  اأمـــــن  يـــهـــدد 
اإدارة  على  ال�صغط  وبــهــدف  كلها 
بايدن  االأمـــريـــكـــي جـــو  الــرئــيــ�ــس 
التي  االأمريكية  العقوبات  لرفع 

اأنهكت االقت�صاد االإيراين.
تتزامن  عربية,  �صحف  وبح�صب 
العراق  االإيــرانــيــة يف  الــتــهــديــدات 
بهدف  الفاتيكان  لبابا  زيـــارة  مــع 
اإيران  لكن  واملحبة,  ال�صالم  ن�صر 
ال تــلــقــي بــــــااًل لــــذلــــك, وهـــــو ما 
عني  قاعدة  على  الهجوم  يف�صره 
اأمريكية  قــوات  ت�صم  التي  االأ�صد 
يف االأنبار غرب العراق, يف خطوة 
االإدارة  فعل  ردة  “قيا�س  هدفها 

االأمريكية اجلديدة«.

ال�شالح ال�شاخن
“ال�صرق  �ـــصـــحـــيـــفـــة  تــــنــــاولــــت 
للكاتبة  مــــقــــال  يف  االأو�صط” 
الهجمات  هدى احل�صيني, ت�صدر 
امل�صدر  جمــهــولــة  االإلـــكـــرتونـــيـــة 
العناوين الرئي�صية التي مل تعلن 
على  عنها  م�صوؤوليتها  دولـــة  اأي 
املا�صية  الــقــلــيــلــة  االأ�ــصــهــر  مـــدى 
وجنــحــت هـــذه الــهــجــمــات يف �صل 
و�صركات  والـــطـــريان  االتــ�ــصــاالت 
التاأمني اخلا�صة وكذلك االأهداف 

اال�صرتاتيجية الوطنية.
اأن  “يبدو  احلـــ�ـــصـــيـــنـــي  وقــــالــــت 
اأ�صبحت  االإلــكــرتونــيــة  الهجمات 
العقد  يف  الــــ�ــــصــــاخــــن  الــــ�ــــصــــالح 
الــثــالــث مــن هـــذا الـــقـــرن. ولي�س 

•• رانغون-اأ ف ب

احتجاجاتهم  متظاهرون  يوا�صل 
اأجـــــــواء من  بـــورمـــا يف  �ــــصــــوارع  يف 
اخلـــوف غـــداة الــيــوم الـــذي �صقط 
ال�صحايا منذ  عــدد من  اأكــر  فيه 
ح�صب  قتيال   38 بلغ  االنــقــالب, 

االأمم املتحدة.
رانغون  االقت�صادية  العا�صمة  يف 
تـــ�ـــصـــكـــلـــت جتـــــمـــــعـــــات �ــــصــــغــــرية. 
ويـــردد املــتــظــاهــرون هــتــاف “نحن 
وراء  مــتــحــ�ــصــنــني  متحدون”, 
حواجز موقتة �صنعت من اإطارات 
قدمية واأحجار طوب واأكيا�س رمل 

وخيزران واأ�صالك �صائكة.
جتار  ي�صعى  بعيد  غــري  مــكــان  ويف 
ب�صائعهم  مــــن  جــــــزء  بـــيـــع  اإىل 
اأطعمة  بـــائـــع  و�ــــصــــرح  بـــ�ـــصـــرعـــة. 
“البقاء  اأن  بر�س  فران�س  لوكالة 
هنا خطر”, م�صريا اإىل اأن “رجال 
النار  يطلقون  واجلي�س  ال�صرطة 
“من  واأ�صاف  اأي�صا”.  يف ال�صوارع 
املـــنـــزل ثم  اإىل  الـــعـــودة  االأفـــ�ـــصـــل 

العودة اإىل هنا يف امل�صاء«.
اأكـــرث  اأن اجلــيــ�ــس مــ�ــصــر  ويـــبـــدو 
اإخماد  عــلــى  مــ�ــصــى  وقـــت  اأي  مــن 
االحتجاجات التي تهز البالد منذ 
�صباط-فراير  من  االأول  انقالب 

املـــرء  يـــكـــون  اأن  الـــ�ـــصـــروري  مـــن 
خبرياً يف االأمن لفهم اأن ال�صاحة 
�صاحة  اأ�ـــصـــبـــحـــت  االإلـــكـــرتونـــيـــة 
ال�صرق  بـــني  الــرئــيــ�ــصــيــة  املــعــركــة 
اإيــــران؛ التي  والــغــرب. ويــبــدو اأن 
يف  عــــدة  دول  اإىل  اأذرعــــهــــا  متــتــد 
“فيلق  عــــر  االأو�ـــــصـــــط  الـــ�ـــصـــرق 
الفرع  اأيـــ�ـــصـــاً  تـــديـــر  القد�س”, 
لبنان.  اهلل يف  االإلكرتوين حلزب 
من  اإيـــران  متكنت  �صديد,  بهدوء 
لبنان  يف  م�صرتكة  وحـــدة  اإنــ�ــصــاء 
يـــديـــرهـــا عــنــا�ــصــر مـــن االأجـــهـــزة 
االأمــنــيــة االإيـــرانـــيـــة وحــــزب اهلل. 
الفر�صة  الـــــوحـــــدة  هـــــذه  تـــوفـــر 
لـــتـــطـــويـــر وحتــــ�ــــصــــني الـــــقـــــدرات 
ومتكينه  اهلل,  حلــزب  ال�صيرانية 
املجاالت  الــعــمــل يف خمــتــلــف  مــن 
ومــهــاجــمــة االأهــــــــداف يف الــــدول 
م�صالح  خدمة  اأجــل  من  العربية 
ذلـــك  مــــن  واالأهــــــــــم  اهلل؛  حــــــزب 

االأخوة االإن�صانية من اأجل ال�صالم 
العاملي والعي�س امل�صرتك, مع �صيخ 

االأزهر الدكتور اأحمد الطيب.
واأو�ـــصـــحـــت الــ�ــصــحــيــفــة اأنــــه بهذا 
تاريخية  “زيارة  بـــ  يــقــوم  املــعــنــى  
لـــراأ�ـــس  االأوىل  الأنــــهــــا  ـــعـــراق,  ـــل ل
هذا  اإىل  الــكــاثــولــيــكــيــة  الكني�صة 
البلد ال�صاربة جذوره يف التاريخ 
وتاأتي  االإنـــ�ـــصـــانـــيـــة,  واحلـــ�ـــصـــارة 
علىيها  البابا  اإ�صرار  مع  الزيارة 
على الرغم من تف�صي وباء كورونا, 
الفاتيكان  خـــارج  لــه  االأوىل  فهي 
منذ ظــهــور الــوبــاء, وكــذلــك رغم 
التفجريين االنتحاريني يف �صاحة 
الثاين  كانون  بغداد يف  الطيار يف 
قتلى  و�صقوط  بغداد,  يف  )يناير( 
التي  التظاهرات  ورغــم  وحرجى, 
جتتاج العديد من املدن العراقية, 
الـــ�ـــصـــاروخـــيـــة على  والـــهـــجـــمـــات 

مواقع اأمريكية«.

م�صالح اإيران«.
اخــــرتاق  اأن  الــكــاتــبــة  واأو�ـــصـــحـــت 
املوؤ�ص�صات اللبنانية, عر الو�صائل 
االإلكرتونية؛ من بني اأمور اأخرى 
اأبرزها القتل, يوفر الإيران نفوذاً, 
ال�صغط  مــن ممــار�ــصــة  وميــّكــنــهــا 
على خ�صومها, لفائدة م�صاحلها 
اجليو�صيا�صية خالل هذه الفرتة 
بالن�صبة  اأهمية وح�صا�صية  االأكرث 
اإىل لبنان, و�صط �صراعات بالن�صبة 
لــ�ــصــورتــه وهــويــتــه. تــبــذل اإيــــران 
تركيز  ل�صمان  و�صعها  يف  مــا  كــل 
الراأي العام يف املكان املنا�صب لها. 
اأمـــام خــيــارات كثرية  وحـــزب االآن 
مفتوح  البلد  لكن  حمرجة,  كلها 
بكركي؛ مقر  وقــد ت�صبح  اأمــامــه, 
حرك  الــذي  املـــاروين  البطريرك 
لهجمات  هـــدفـــاً  االآ�ـــصـــنـــة,  املـــيـــاه 
الق�صر  اأمــا  االإلكرتونية.  احلــزب 
اهلل؛  حــزب  ُيقلق  فال  اجلمهوري 

الـــواليـــات املــتــحــدة, مــو�ــصــحــة اأن 
اإدارة  هــــددت  املــا�ــصــي  اأكــتــوبــر  يف 
الرئي�س االأمريكي ال�صابق دونالد 
ترامب باإغالق �صفارتها يف بغداد 
ومعاقبة امل�صوؤولني عن ا�صتهداف 
اأ�صفر  ما  وهو  االأمريكية  امل�صالح 
الأجــل غــري م�صمى  “هدنة”  عــن 
يف  االإيرانية  امليلي�صيات  قبل  من 

العراق.

زيارة البابا
“اخلليج”  �ــصــحــيــفــة  وتـــطـــرقـــت 
للعراق  التاريخية  البابا  لــزيــارة 
“يفتح  اأنه  افتتاحيتها معترة  يف 
�صفحات  مـــــن  ـــيـــة  ثـــان �ـــصـــفـــحـــة 
واملحبة  والـــتـــعـــايـــ�ـــس  الــــ�ــــصــــالم 
واالأخوة االإن�صانية, بعد ال�صفحة 
الــــتــــي كــــــان فـــتـــحـــهـــا يف زيــــارتــــه 
فراير)�صباط(  يف  الأبـــوظـــبـــي 
وثيقة  وقــع  حيث   ,”2019 عــام 

الأنه يتحرك فيه بُحرية«.

م�شل�شل الهجمات
جانبها  مــن  “العرب”  �صحيفة 
مراقبيني  لـــ�ـــصـــان  عـــلـــى  ذكـــــــرت 
االإيرانية  “امليلي�صيات  اإن  قولهم 
ال�صربات  مــع  بجدية  تتعاط  مل 
جو  الرئي�س  اإدارة  وجهتها  الــتــي 
احلدود  على  لتمركزاتها  بــايــدن 
الـــ�ـــصـــوريـــة الـــعـــراقـــيـــة مـــنـــذ اأيـــــام 
بينهم  عنا�صرها  من   22 وقتلت 
قيادي يف احل�صد ال�صعبي, وتريد 
اإىل ت�صعيد غري  جر االأمريكيني 
الأجندة  تنفيذاً  وقته  حم�صوب يف 
الو�صع  تقاي�س  اأن  تريد  اإيرانية 

يف العراق مبلفات اأخرى.
�صواريخ  اأن  ال�صحيفة  واأو�صحت 
“اآر�س” هي ن�صخة اإيرانية ال�صنع 
وحتـــــّدث  “غراد”.  طــــــراز  مــــن 
يوليو  يف  اإيرانية  �صحيفة  تقرير 

احلر�س  تـــطـــويـــر  عــــن   2020
ال�صواريخ  هذه  االإيــراين  الثوري 
لت�صبح  دّقــة,  اأكــرث  جعلها  بهدف 
دقة ت�صويبها 7 اأمتار, ومل تعلن 
م�صوؤوليتها  االآن  حــتــى  جــهــة  اأي 
عن الهجوم, فيما مل حتّمل بغداد 
الهجوم.  مــ�ــصــوؤولــيــة  طــــرف  اأّي 
م�صطفى  الـــــوزراء  رئــيــ�ــس  اأن  اإال 
“اأي  باأن  االأربعاء  الكاظمي �صّرح 
طــرف يعتقد اأنــه فــوق الــدولــة اأو 
اأجندته على  اأنه قادر على فر�س 
العراق وعلى م�صتقبل اأبنائه, فهو 

واهم«.
الهجوم  اأن  الــ�ــصــحــيــفــة  وذكـــــرت 
يختلف  ال  االإيـــــراين  امليل�صياوي 
اإيران  �صابقة نفذتها  عن هجمات 
عــن طــريــق اأذرعـــهـــا وحتـــديـــداً يف 
العراق التي يواجه رئي�س وزرائها 
الف�صائل  حمــا�ــصــبــة  يف  �ــصــعــوبــة 
ا�صتياء  يـــثـــري  مـــــا  املــــ�ــــصــــوؤولــــة, 

الذي اأطاح احلكومة املدنية الأونغ 
�صان �صو ت�صي. اأطلقت قوات االأمن 
الر�صا�س احلــي االأربــعــاء يف مدن 
املطالبة  التجمعات  لتفريق  عــدة 
بــالــدميــوقــراطــيــة بــيــنــمــا ظــهــر يف 
�صور ن�صرت على و�صائل التوا�صل 
تغطيهم  حمــتــجــون  االجــتــمــاعــي 
الــدمــاء ومــ�ــصــابــون بــاأعــرية نارية 
يف الــــراأ�ــــس. واحلــ�ــصــيــلــة هـــي 38 
االأقــل بح�صب مبعوثة  قتيال على 
ال�صوي�صرية  املتحدة لبورما  االأمم 

كري�صتني �صرانر بورغينري.
ومــنــذ االنـــقـــالب الــعــ�ــصــكــري, قتل 
وجرح  مــدنــيــا  خم�صني  مــن  اأكــــرث 
اأربعة  الــ�ــصــحــايــا  وبـــني  عــ�ــصــرات. 
اأحــدهــم فــتــى يبلغ من  قــا�ــصــريــن 
املنظمة  بح�صب  عاما,   14 العمر 
ذي  “�صايف  احلـــكـــومـــيـــة  غـــــري 

ت�صيلدرن” )اأنقذوا الطفولة(.
مـــن جــهــتــه, حتــــدث اجلــيــ�ــس عن 
تفريق  اأثــــــنــــــاء  �ـــصـــرطـــي  مـــقـــتـــل 
يـــرد اجلــيــ�ــس على  تــظــاهــرة. ومل 
التي  بــر�ــس  فــرانــ�ــس  وكــالــة  اأ�صئلة 

ات�صلت به مرات عدة.
يـــوا�ـــصـــل  نــــفــــ�ــــصــــه,  الــــــوقــــــت  ويف 

البورميون دفن موتاهم.
وجتــمــع حــ�ــصــد كــبــري اخلــمــيــ�ــس يف 
البالد  يف  مدينة  ثــاين  مــانــداالي 

ودعا  الــدولــيــة.  االحتجاجات  مــن 
الـــرئـــيـــ�ـــس الــفــرنــ�ــصــي اإميـــانـــويـــل 
الفوري  “الوقف  اإىل  مــــاكــــرون 
قالت  بينما  القمعية”,  للحملة 
اأنها  االأمــريكــيــة  اخلــارجــيــة  وزارة 
واال�صمئزاز”,  “بالهلع  تــ�ــصــعــر 
“ا�صتخدام  اإىل  الــ�ــصــني  داعـــيـــة 

نفوذها” مع اجلراالت.
ومل تدن بكني ومو�صكو احلليفتان 
يف  البورمي  للجي�س  التقليديتان 
ر�صميا  االنــقــالب  املــتــحــدة,  االأمم 
داخليا”  “�صاأنا  االأزمـــة  وتعتران 

للبالد.
وا�ــصــطــر جمــلــ�ــس االأمــــن الـــدويل 
�صدر  م�صرتك  بــاإعــالن  لالكتفاء 
للتعبري  �صباط/فراير  اأوائـــل  يف 
عن قلقه. وقد طلبت بريطانيا اأن 

يعقد اجتماعا جديدا اجلمعة.
واأجرت كري�صتني �صرانر بورغينري 
حمادثات مع املجموعة الع�صكرية 
املتحدة  االأمم  اأن  مــن  وحــذرتــهــا 
تتخذ خطوات مهمة”  اأن  “ميكن 

ملحاولة اإنهاء العنف.
لكن  بــورمــا  تـــزور  اأن  عر�صت  كما 
“لكن  بها  يرحب  باأنه  رد  اجلي�س 
م�صتمر  والـــقـــمـــع  االآن«.  لــيــ�ــس 
اأيـــ�ـــصـــا. فقد  ــاء  الــقــ�ــص يف جمــــال 
اأ�صبحت اأونغ �صان �صو ت�صي التي ال 

العمر  مــــن  تــبــلــغ  فـــتـــاة  لــتــ�ــصــيــيــع 
وردد  االأربـــعـــاء.  توفيت  عــامــا   19
املــ�ــصــيــعــون الـــذيـــن جتــمــعــوا اأمــــام 
“لن  بـــــالـــــورود  املــــحــــاط  نــعــ�ــصــهــا 

اأونـــــــــغ �ــــصــــان �صو  واأعـــــلـــــن حــــــزب 
مكاتبه  يف  االأعــــالم  تنكي�س  ت�صي 
تــكــرميــا لــذكــرى الــقــتــلــى. واأثــــارت 
�صل�صلة  االأربــــعــــاء  الــعــنــف  اأعـــمـــال 

العامل«.  نهاية  ملوتك حتى  ن�صفح 
واأ�ــصــبــحــت تــ�ــصــيــال �ــصــني رمــــزا يف 
لها  �ــصــورة  انت�صرت  فقد  الــبــالد. 
اإ�صابتها  مـــن  قــ�ــصــري  وقــــت  قــبــل 

ترتدي  وهـــــي  قـــاتـــلـــة  بــر�ــصــا�ــصــة 
�صيء  “كل  عــلــيــه  كـــتـــب  قــمــيــ�ــصــا 
�صيكون على ما يرام”, على �صبكات 

التوا�صل االجتماعي.

الزيارة  اأن  اإىل  ال�صحيفة  ولفتت 
�صالم  ر�صالة  هــي  امل�صبوقة,  غــري 
للعراق واملنطقة, ور�صالة ت�صامن 
مع م�صيحيي امل�صرق الذين عانوا 
تــهــجــري وجرائم  مـــن  عـــانـــوه  مـــا 
االإرهاب  يــد  على  و�صبي  وجمـــازر 
�صهل  وجـــوده يف  الداع�صي خــالل 
العراق  اأر�ــــــس  ومــعــظــم  نــيــنــوى 
 ,2017 و   2014 عـــامـــي  بـــني 
الن�صيج  تــقــويــة  يف  تــ�ــصــهــم  لــعــلــهــا 
االجتماعي العراقي, وتفتح اآفاقاً 
التعاي�س  مــبــداأ  تعزيز  يف  جــديــدة 
املـــــ�ـــــصـــــرتك, ونـــــبـــــذ اخلـــــالفـــــات 
وحتقيق الوحدة الوطنية, وتبعث 
للت�صبث  امل�صيحيني  لــدى  االأمـــل 
بـــاأر�ـــصـــهـــم, وتـــعـــزيـــز االإخـــــــاء بني 

خمتلف االأديان واملذاهب.

مت�شك بالأمل
�صحيفة  تـــنـــاولـــت  جــانــبــهــا  مــــن 
تزامن  االإمـــاراتـــيـــة  “االحتاد” 
التوترات  مــع  الــبــابــاويــة  الـــزيـــارة 
العراق  منها  يعاين  التي  االأمنية 
اإيرانية  مــيــلــيــ�ــصــيــات  وتـــنـــفـــذهـــا 
اللوج�صتية  بال�صعوبات  مــذكــرة 
التي حتيط بزيارة البابا, ال�صيما 
وباء  من  ثانية  موجة  انت�صار  مع 
تدابري  وو�ـــصـــط  “كوفيد19”, 
البابا  اأكــد  كما  ملكافحتها,  اإغــالق 
الرغم  على  بــزيــارتــه  �صيقوم  اأنـــه 
مــن الــهــجــوم الــ�ــصــاروخــي  الذي 
ا�صتهدف قوات اأمريكية يف قاعدة 
اأن  ال�صحيفة  وبينت  اأ�ــصــد.  عــني 
م�صقط  اأور,  مدينة  �صيزور  البابا 
راأ�س النبي اإبراهيم, عليه ال�صالم, 
العراقي  املــرجــع  مــع  و�صيجتمع 
زعماء  ومــــع  الــ�ــصــيــ�ــصــتــاين,  عــلــي 
دينيني اآخرين, قائاًل : “�صنتخذ 
خطوة اأخــرى باجتاه االأخــوة بني 
املوؤمنني”. و�صيقوم 10 اآالف من 
اأفراد االأمن بحماية البابا, املرجح 

اأن يتحرك ب�صيارات م�صفحة.

تزال حمتجزة يف عزلة عن العامل 
اخلارجي من قبل اجلي�س, تواجه 
“التحري�س  بينها  مــن  تهم  اأربـــع 
اأما  العامة”.  اال�ــصــطــرابــات  على 
فهو  مينت  ويــن  ال�صابق  الرئي�س 
متهم خ�صو�صا بانتهاك الد�صتور. 
�صحافيني  �ــصــتــة  حمــاكــمــة  ومتـــت 
م�صور  زاو  ثــني  اأحــدهــم  بورميني 
االأمريكية  بر�س  اأ�صو�صيتد  وكالة 
بني  اخلـــوف  يف  “الت�صبب  بتهمة 
ونــ�ــصــر مــعــلــومــات كاذبة  الــ�ــصــكــان 
وحتري�س موظفي احلكومة على 
منهم  كـــل  ويـــواجـــه  الع�صيان”. 

عقوبة ال�صجن لثالث �صنوات.
�صخ�س   1500 حــــوايل  واأوقـــــف 
من  االأول  منذ  اأديــنــوا  اأو  واتهموا 
منظمة  حــ�ــصــب  �ـــصـــبـــاط-فـــرايـــر 
ال�صجناء  تــ�ــصــاعــد  حــكــومــيــة  غـــري 
الــ�ــصــيــا�ــصــيــني وهــــو عــــدد اأقـــــل من 
وقمع  كــــبــــري.  حــــد  اإىل  الـــــواقـــــع 
ال�صعبيتني  االنتفا�صتني  اجلي�س 

االأخريتني يف 1988 و2007.
ووعد اجلي�س الذي يعرت�س على 
الثاين- ت�صرين  انتخابات  نتيجة 
اأونغ  حزب  فيها  فاز  التي  نوفمر 
بــاأغــلــبــيــة �صاحقة  تــ�ــصــي  �ــصــو  �ــصــان 
بتنظيم اقرتاع جديد من حتديد 

اأي جدول زمني.

اإيران ت�ضتغل اأذرعها امليلي�ضياوية لل�ضغط قبل مفاو�ضات النووي

تظاهرات جديدة غداة يوم من القمع الدموي يف بورما

اأزمة بني م�ضجد والدولة الفرن�ضية ب�ضاأن رحيل رئي�ضه  غ�ضب اأوروبي من قرار اأحادي للندن يف اإيرلندا 
•• بوبيني-اأ ف ب

تطالب  التي  الفرن�صية  الدولة  مع  مواجهة  باري�س  قرب  م�صجد  يخو�س 
برحيل رئي�صه بعد اإغالقه قبل �صتة اأ�صهر يف ت�صرين االأول-اأكتوبر عقب 

مقتل املدر�س �صامويل باتي بقطع الراأ�س.
عــادة حوايل  الفرن�صية  العا�صمة  اإحــدى �صواحي  امل�صجد يف  ويــرتدد على 
1300 م�صل. وقد اأغلقته اإدارة املنطقة ل�صتة اأ�صهر يف 21 ت�صرين االأول-

اأكتوبر باأمر من وزير الداخلية جريالد دارمانان.
اإغالقه نقله على �صفحته على في�صبوك مقطع فيديو لوالد  وكان �صبب 
طالب يقف وراء اجلدل الذي اأدى اإىل قتل باتي, ووجود اإمام فيه تدرب يف 

اليمن واتهمته ال�صلطات بـ”التورط يف التيار االإ�صالمي” املتطرف.
بداية  امل�صجد م�صبقا قبل  الدولة الإعــادة فتح  ومنذ ذلك احلني ت�صرتط 
رم�صان )يف منت�صف ني�صان/اأبريل( مغادرة رئي�صه حممد حني�س واالإمام 

اإبراهيم دوكوري الذي ا�صتبعد فعليا.
يرف�س  احلكومة,  بها  تتهمه  للتطرف  ميول  اأي  اأنكر  الــذي  حني�س  لكن 

ذلك. وقال لوكالة فران�س بر�س “يريدون اأن يجعلوا امل�صجد عرة«.
وكان حني�س )50 عاما( امل�صلم املحافظ ورجل االأعمال, حماورا مف�صال 
للحكومة الفرن�صية ملدة ع�صرين عاما, من رئي�س بلدية بانتان اإىل نيكوال 

•• لندن-اأ ف ب

لندن  اأثــارت  كامل,  ب�صكل  التنفيذ  حيز  بريك�صت  دخــول  من  �صهرين  بعد 
غ�صب االحتاد االأوروبي من خالل متديدها االأربعاء من جانب واحد اإجراًء 
ي�صمح لل�صركات بالتكيف مع الرتتيبات التجارية اجلديدة بني بريطانيا 
واإيرلندا ال�صمالية. ويف مواجهة اال�صتياء املتزايد يف املقاطعة الريطانية, 
ب�صاأن  ال�صماح  اأ�صهر فرتة  ل�صتة  اأن متدد  بوري�س جون�صون  قررت حكومة 
عمليات املراقبة املثرية للجدل للمنتجات الغذائية التي ت�صل اإىل اإيرلندا 
ال�صمالية من بقية اململكة املتحدة. واأكد وزير اإيرلندا ال�صمالية براندون 
ت�صرين  مــن  االأول  حتى  التمديد  هــذا  اأن  للرملان  خطي  بيان  يف  لوي�س 
كبرية  ا�صطرابات  جتنب  اإىل  “موقت” يهدف  اإجـــراء  هو  االأول/اأكــتــوبــر 
“يف اإطار تنفيذ عملي ومتكافئ لروتوكول اإيرلندا ال�صمالية«. واأو�صح اأن 

املناق�صات حول املو�صوع مع املفو�صية االأوروبية م�صتمرة.
ويهدف هذا الروتوكول اإىل جتنب عودة حدود بني املقاطعة الريطانية 
اإ�صعاف  اإىل  تــوؤدي  قد  االأوروبــــي,  االحتــاد  يف  الع�صو  اإيرلندا  وجمهورية 
1998 بعد ثالثة عقود من نزاع داٍم يف املقاطعة. وهو  ال�صالم املرم يف 
ين�س على فر�س �صوابط على الب�صائع االآتية اإىل اإيرلندا ال�صمالية من 
مارو�س  املفو�صية  رئي�صة  نائب  بل�صان  االأوروبــي  االحتــاد  وعّر  بريطانيا. 

قيام  هو  الو�صع  تعقيد  زاد من  وما  للجمهورية.  رئي�صا  عندما  �صاركوزي 
التي  اجلمعية  بتجريد  املا�صي  الثاين-نوفمر  ت�صرين  يف  املنطقة  اإدارة 
تدير امل�صجد من ترخي�صها, معترة اأن ن�صاطاتها “انتهكت النظام العام”, 

بح�صب ر�صالة اطلعت عليها وكالة فران�س بر�س.
واأدى هذا االإجراء اإىل اإلغاء عقد اإيجار اإمنائي منحته مدينة بانتان لبناء 
امل�صجد الكبري امل�صتقبلي الذي مت متويله بنحو مليون يورو من ترعات 

املوؤمنني.
للذهاب  ي�صطرهم  الذي  م�صجدهم  بانتان حرمانهم من  م�صلمو  ويدين 

لل�صالة يف م�صجد يف بلدة دران�صي املجاورة.
وقال فان�صان بارنغارت اأحد حمامي االحتاد االإ�صالمي يف بانتان اإن الو�صع 
واأ�صاف  “اأ�صبه مبواجهة ويتخذ اأبعادا يف جمال امل�صا�س بحرية التجمع”. 
راأ�س  على  يكون  اأن  يجب  من  تقرر  اأن  الداخلية  وزارة  اإىل  يعود  “ال  اأنــه 

جمعية«.
ت�صجيع  اإىل  �صوى  يــوؤدي  امل�صجد ال  اإغــالق  اأن  امل�صلمون  امل�صوؤولون  يعتقد 
العمل ال�صري بينما ي�صتنكر اآخرون ما يعترونه تدخال يف �صوؤون جمعية 
دينية مطابقة للقانون الفرن�صي. وتاأتي هذه املواجهة بينما تريد احلكومة 
قــانــون �صد  مــ�ــصــروع  الــعــبــادة مــن خـــالل  تــعــزيــز مــراقــبــة دور  الفرن�صية 

“االنف�صالية” االإ�صالمية , جتري مناق�صته حاليا يف الرملان.

“االأحادي” الذي  االإجـــراء  هــذا  ال�صديد” بعد  “قلقه  عن  �صيفكوفيت�س, 
يعتر “انتهاكا” لالأحكام املتفق عليها و”لواجب ح�صن النية” املن�صو�س 

عليه يف االتفاق الذي كر�س خروج بريطانيا من التكتل.
واأكد ديفيد فرو�صت كبري املفو�صني ال�صابق وامل�صوؤول احلايل عن العالقات 
مع بروك�صل يف احلكومة, يف ات�صال هاتفي م�صاء االأربعاء مع �صيفكوفيت�س, 
املتاجر الكرى والناقلني  “تقني” و”موقت ملنح �صركات مثل  اإجــراء  اأنه 

مزيدا من الوقت للتكيف مع الو�صع«.
املناق�صات بني االأطــراف حلل  “اإحراز تقدم عاجل” يف  اأهمية  و�صدد على 

االأحيان” للروتوكول. من  كثري  يف  املتكافئ  وغري  املبا�صر  “التاأثري 
�صحايف  بيان  يف  �صيفكوفيت�س  مارو�س  اأ�صار  الهاتفي,  االت�صال  هذا  وقبل 
اإىل اأن املفو�صية االأوروبية �صرتد “بالو�صائل القانونية” التي تن�س عليها 
معاهدة خروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي واتفاق التجارة املرمة ع�صية 
احلكومة  فيها  ت�صتعد  التي  الثانية  املــرة  هي  “هذه  واأ�ــصــاف  امليالد.  عيد 
الريطانية النتهاك القانون الدويل” بعد اأ�صهر قليلة من حماوالت لندن 
االحتفاظ باإمكان جتاوز هذا الروتوكول, االأمر الذي تخلت عنه يف نهاية 
املطاف. ورغم فرتة �صماح من املقرر مبدئيا اأن تنتهي يف االأول من ني�صان/

اأبريل يف مناطق عدة, ت�صبب النظام اجلديد مب�صاكل يف االإمداد لل�صركات 
االإيرلندية ال�صمالية.
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عربي ودويل

قانون يجيز  اإعــداد م�صروع  ب�صدد  اأّنها  اأعلنت احلكومة اجلزائرية 
“اأفعااًل  اخلـــارج  يف  يرتكبون  الــذيــن  املــواطــنــني  مــن  اجلن�صية  نــزع 
ُتلحق �صرراً ج�صيماً مب�صالح الدولة اأو مت�ّس بالوحدة الوطنية” اأو 

يتعاملون مع “دولة معادية” اأو ينخرطون يف ن�صاط “اإرهابي«.
اإّن وزير العدل بلقا�صم زغماتي قّدم  وقالت وكالة االأنباء الر�صمية 
“ين�ّس  لــقــانــون  متهيدياً  م�صروعاً  الــــوزراء  جمل�س  جل�صة  خــالل 
االأ�صلية  اجلن�صية اجلزائرية,  للتجريد من  اإجــراء  ا�صتحداث  على 
خارج  اأفــعــااًل  عــمــداً  يرتكب  جــزائــري  كــّل  على  يطّبق  املكت�صبة,  اأو 
الرتاب الوطني من �صاأنها اأن ُتلحق �صرراً ج�صيماً مب�صالح الدولة 
اأو مت�ّس بالوحدة الوطنية«. واأ�صافت اأّن “هذا االإجراء يطّبق اأي�صاً 
اأو يقوم  اأو ينخرط يف منظمة اإرهابية,  على ال�صخ�س الذي ين�صط 
دولة  تعامل مع  كّل من  “على  كما يطّبق  اأو متجيدها”,  بتمويلها 
معادية«. ومن املرّجح اأن يثري هذا الن�ّس خماوف جدّية يف �صفوف 
ال�صتات اجلزائري املنت�صر حول العامل. وتقيم يف فرن�صا اأكر جالية 
جزائرية يف اخلارج. وكان الرئي�س اجلزائري عبد املجيد تّبون قال 
يعي�صون يف  �صّتة ماليني جزائري”  “اأكرث من  اإّن  مّتوز/يوليو  يف 
االحتجاج  حركة  فيه  ا�صتاأنفت  وقت  يف  امل�صروع  هذا  وياأتي  فرن�صا. 
ال�صعبي يف اجلزائر, املدعومة من ق�صم كبري من ال�صتات, تظاهراتها 

�صّد “النظام” ال�صيا�صي القائم.
 

اأجرى مهند�صون اأم�س اخلمي�س تقييما لالأ�صرار التي حلقت باليونان 
بعد يوم من وقوع زلزال بقوة 6,3 درجات على مقيا�س ري�صرت �صرب 
حاله  �صخ�س  بينهم  �صخ�صا   11 اإ�صابة  عن  اأ�صفر  ما  البالد  و�صط 
قريتي  �صكان  مــن  الع�صرات  واأمــ�ــصــى  املــبــاين.  مــئــات  وت�صرر  حــرجــة 
ليلتهم  اأثينا,  �صمال  كيلومرتا   240 بعد  على  ومي�صوهوري,  دما�صي 
بعيدا عن منازلهم. ومتت ا�صت�صافتهم يف خيام ن�صبت يف اأحد املالعب 
ويف خم�صة فنادق يف بلدة تريكاال القريبة والري�صا, كرى مدن املنطقة 
وفقا مل�صوؤويل احلماية املدنية. وم�صاء االأربعاء, �صربت املنطقة هزات 
ارتدادية عدة من بينها واحدة بلغت قوتها 5,2 درجات.  وتقوم فرق 
بالتحقق من املنازل واملدار�س التي اأغلقت اخلمي�س كاإجراء احرتازي 

وامل�صت�صفيات واملباين العامة االأخرى.
رجل  بينهم  مــن  االنقا�س  حتــت  مــن  االأ�صخا�س  مــن  العديد  واأخـــرج 
عجوز معّوق مت انت�صاله من منزله املنهار يف مي�صوهوري, و63 تلميذا 
االأبنية  وبــني  عاما.  ثمانني  اأكــرث من  قبل  بنيت  دما�صي  من مدر�صة 
ال�صابع ع�صر  القرن  اإىل  بينها واحدة تعود  اأربع كنائ�س من  املت�صررة 
واثنتان حلقت بهما اأ�صرار كبرية وفقا لوزارة الثقافة. ووقع الزلزال 
يف ال�صاعة 12,16 )10,16 ت غ(, وقد �صعر به �صكان و�صط اليونان 
و�ــصــمــالــهــا. وحــــّدد مــر�ــصــد اأثــيــنــا مــركــز الـــزلـــزال عــلــى م�صافة 238 

كيلومرتا �صمال اأثينا وعلى عمق 8 كيلومرتات.

مي�صيل  االإنــ�ــصــان  حلــقــوق  ال�صامية  املتحدة  االأمم  مفو�صة  اأعلنت 
خطرية  انتهاكات  �صل�صلة  حدوث  اأثبت  مكتبها  اأن  اخلمي�س  با�صليه 
قد ت�صكل “جرائم حرب وجرائم �صد االإن�صانية” يف منطقة تيغراي 

االإثيوبية, ارتكبتها القوات االإثيوبية وكذلك االإريرتية.
وقالت با�صليه يف بيان اإن مكتبها “متكن من اإثبات معلومات حول 
بع�س االأحداث التي وقعت يف ت�صرين الثاين/نوفمر املا�صي, تفيد 
عن عمليات ق�صف ع�صوائية يف مدن ميكيلي وحمرية واآديغرات يف 
منطقة تيغراي ومعلومات تتحدث عن انتهاكات خطرية وجتاوزات 
ت�صمل مــذابــح يف اأكــ�ــصــوم وديــنــغــيــالت يف و�ــصــط تــيــغــراي مــن جانب 

القوات امل�صلحة االإريرتية«.
واأ�صافت “قد تكون ارُتكبت انتهاكات خطرة للقانون الدويل ميكن 

اأن ترقى اإىل جرائم حرب وجرائم �صد االإن�صانية«.
وقالت اإن “مع وجود اأطراف عدة يف النزاع واإنكار عام من الوا�صح 

اأن ثمة حاجة لتقييم مو�صوعي وم�صتقّل«.
ملكتبها وحمققني  ال�صماح  على  االإثيوبية  با�صليه احلكومة  ت  وح�صّ
الوقائع  “بهدف حتــديــد  تــيــغــراي  اإىل  بــالــو�ــصــول  اآخــريــن  اأممــيــني 
اإىل  واأ�ــصــارت  مرتبكيها”.  اأ�ــصــل  كــان  اأيـــاً  املحا�صبة,  يف  وامل�صاهمة 
و�صط  يف  دائـــرة  مــعــارك  حــول  معلومات  يتلقى  يـــزال  ال  مكتبها  اأن 

تيغراي.

عوا�شم

اجلزائر

اأثينا

جنيف

  اأكرث من 1900 وفاة بكورونا يف الربازيل
•• ريو دي جانريو-اأ ف ب

�صّجلت الرازيل لليوم الثاين على التوايل, ح�صيلة وفيات يومية قيا�صية 
بفريو�س كورونا بلغت 1,910 وفيات, بح�صب بيانات ر�صمية اأّكدت تدهور 
ال�صحة,  وزارة  ن�صرتها  التي  للبيانات  ووفقاً  الــبــالد.   يف  الوبائي  الو�صع 
والتي يقول كثري من العلماء اإنها ال تعك�س الواقع الفعلي للو�صع الوبائي 
يف البالد, فقد بلغت احل�صيلة االإجمالية للوفيات الناجمة عن اجلائحة يف 

اأكر دولة يف اأمريكا الالتينية من حيث عدد ال�صكان 259,271 وفاة.
والرازيل البالغ عدد �صكانها 212 مليون ن�صمة �صّجلت يف ال�صاعات االأربع 
اأ�صواأ  بالفريو�س, يف ثاين  اإ�صابات جديدة   71,704 االأخــرية  والع�صرين 

ح�صيلة يومية منذ بداأ الوباء بالتف�ّصي يف هذا البلد.
بلغت  قيا�صية  يومية  �صحايا  ح�صيلة  الثالثاء  �صّجلت  الــرازيــل  وكــانــت 
الوفيات  ارتفع معّدل  املا�صية,  ال�صبعة  االأيــام  وعلى مدى  وفــاة.   1,641
يكن  مل  املا�صي  �صباط/فراير  ولغاية  وفــاة.  حالة   1,331 اإىل  اليومية 
هذا املعّدل قد جتاوز عتبة الـ1100 حالة وفاة يومياً. والرازيل هي ثاين 
اأكرث دولة يف العامل, بعد الواليات املّتحدة, ت�صّرراً من كورونا على �صعيد 
اخل�صائر الب�صرية. ويف حني يحّذر خراء االأوبئة من اأّن الو�صع الوبائي يف 
الرازيل مر�ّصح للتفاقم ب�صّدة يف االأ�صبوعني املقبلني, فاإّن النظام ال�صّحي 
اإ�صغال االأ�صّرة يف  يف البالد هو من االآن على و�صك االنهيار. وزادت ن�صبة 
اأ�صل واليات  19 من  %80 يف  اأق�صام العناية املرّكزة يف امل�صت�صفيات عن 
البالد الـ27, وفقاً ملعهد فيوكروز. واالأربعاء اأعلنت والية �صاو باولو )جنوب 
�صرق(, االأغنى واالأكرث تعداداً لل�صّكان يف البالد )46 مليون ن�صمة(, عودة 

العمل ملدة اأ�صبوعني بالقيود امل�صّددة لوقف تف�ّصي اجلائحة.

رفع تدريجي للقيود ال�شحية يف اأملانيا 

بايدن يدعو اإىل احلذر يف الوليات املتحدة

الأمم املتحدة تواجه مع�ضلة متثيل بورما 

اإ�ضابة جديدة بكورونا ح�ضيلة وفيات كورونا يف كولومبيا تتخطى 60 األفًا   2300  
و18 وفاة بني الفل�ضطينيني 

•• رام اهلل-رويرتز

اأعلنت وزيرة ال�صحة الفل�صطينية مي الكيلة اأم�س اخلمي�س ت�صجيل 2300 اإ�صابة جديدة 
بفريو�س كورونا و18 وفاة بني الفل�صطينيني خالل ال�صاعات االأربع والع�صرين املا�صية. وقالت 
اجلديدة.  االإ�صابات  جممل  من  اإ�صابة   156 �صجل  غزة  قطاع  اإن  �صحفي  بيان  يف  الوزيرة 
ال�صابعة م�صاء  ال�صاعة  اإغالقا جزئيا يف ال�صفة الغربية من  الفل�صطينية  وتفر�س احلكومة 
وال�صبت  كليا يومي اجلمعة  واإغالقا  اإىل اخلمي�س,  االأحــد  ال�صاد�صة �صباحا يوميا من  حتى 
وتفيد  العزاء.  االأعرا�س وجتمعات  اإقامة حفالت  كما متنع  كورونا,  انت�صار فريو�س  ملواجهة 
يف  اجلائحة  ظهور  منذ  بالفريو�س  امل�صابني  عدد  اإجمايل  بــاأن  ال�صحة  وزارة  بيانات  قاعدة 

مار�س اآذار املا�صي بلغ 217388, تعافى منهم 194107 وتويف 2314.

بينما كانت تكافح  الثاين/يناير,  21 كانون  يف 
املوجة الوبائية الثانية.

املــرحــلــة احلــرجــة وتراجعت  الــبــالد  وتــخــّطــت 
منذ  فيها  اليومية  واالإ�ــصــابــات  الوفيات  اأعـــداد 
اأ�صابيع عّدة. واأطلقت كولومبيا يف 17 �صباط-

الوطني  الــ�ــصــعــيــد  عــلــى  تلقيح  حــمــلــة  فــرايــر 
�صكانها  من  مليوناً   35 حــوايل  لتطعيم  ت�صبو 
العام.   نهاية  بحلول  مليوناً   50 البالغ عددهم 
ت�صرراً  االأكــرث  الثانية  الــدولــة  هي  وكولومبيا 
الـــالتـــيـــنـــيـــة, بعد  اأمــــريكــــا  الـــفـــريو�ـــس يف  مــــن 

الرازيل, من حيث عدد االإ�صابات املوؤكدة.

••بوغوتا-اأ ف ب

ح�صيلة  اأّن  الكولومبية  ال�صّحة  وزارة  اأعلنت 
األف  الـ60  عتبة  تخّطت  كوفيد19-  �صحايا 
وفاة, بعد عام من ظهور فريو�س كورونا يف هذا 

البلد يف 6 اآذار-مار�س 2020.
وقالت الوزارة يف بيان اإّن اإجمايل عدد الوفيات 
يف  وفـــاة,   60,082 بلغ  بــالــفــريو�ــس  املرتبطة 
حــني اقـــرتب اإجــمــايل عــدد االإ�ــصــابــات امل�صّجلة 
اإ�ــصــابــة.  وكانت  2.3 مليون  البلد من  يف هــذا 
كولومبيا جتاوزت عتبة الـ50 األف وفاة بكورونا 

•• عوا�شم-اأ ف ب

اأنـــغـــيـــال مريكل  ــارة  ــتــ�ــص املــ�ــص قــبــلــت 
االإغالق  لتدابري  تدريجي  بتخفيف 
يف  كوفيد-19  ملــكــافــحــة  املــفــرو�ــصــة 
اأملانيا يف مواجهة اال�صتياء العام, فيما 
احلذر  اإىل  بــايــدن  جــو  الرئي�س  دعــا 
ال�صحية  الــقــيــود  رفـــع  عــلــى  واحـــتـــج 
الــواليــات االأمــريكــيــة الذي  يف بع�س 
ال�صحة  مــــ�ــــصــــوؤويل  كــــبــــار  اعــــتــــره 

الفدراليني �صابقا الأوانه.
اأن  لــلــراأي  حديث  ا�صتطالع  واأظــهــر 
منذ  بها  املعمول  ال�صحية  التدابري 
االآن  يدعمها  ال  املا�صي,  العام  نهاية 
الثلثني  ثــلــث االأملــــــان مــقــابــل  �ــصــوى 
فيما  الثاين/يناير  كــانــون  اأوائـــل  يف 
احلكومة  داخـــــل  الــ�ــصــخــط  يـــتـــزايـــد 
االنتخابات  مـــن  اأ�ــصــهــر  �ــصــبــعــة  قــبــل 

الت�صريعية.
ومبوجب اخلطة �صُي�صمح اعتبارا من 
يجتمع  اأن  اآذار-مـــار�ـــس  مــن  الثامن 
اأنــــا�ــــس مــــن مـــنـــزلـــني خمــتــلــفــني يف 
يتجاوز  ال  اأن  �صرط  خا�صة,  لقاءات 

عدد املجتمعني خم�صة اأ�صخا�س.
دورة  اأّن  يعني  التخفيف ال  لكّن هذا 
اإّن  اإذ  طبيعتها  اإىل  �صتعود  احلــيــاة 
متديد  مّت  الــ�ــصــاريــة  الــقــيــود  غالبية 
العمل بها اإىل 28 اآذار-مــار�ــس على 
االأقّل, وذلك للحّد من ارتفاع اأعداد 
وال  بالفريو�س  اجلــديــدة  االإ�ــصــابــات 

متّثل  والتي  منه  املتحّورة  الريطانية  الن�صخة  �صّيما 
حــالــيــا %46 مــن االإ�ـــصـــابـــات. وقــالــت مــريكــل عقب 
اجتماع حول اال�صرتاتيجية الوطنية ملكافحة كوفيد-
وحدائق  واملــتــاحــف  االأ�ــصــا�ــصــيــة  غــري  املــتــاجــر  اإّن   19
احليوان واحلدائق النباتية واملواقع التذكارية �صتعيد 
اإذا ظّل معّدل  املقبلة  االأ�صابيع  اأبوابها يف غ�صون  فتح 
االإ�صابات بالفريو�س اأقّل من مئة لكل مئة األف ن�صمة 
خالل اأ�صبوع, موؤّكدة اأّنه بهذه اخلطة املكّونة من خم�س 

مراحل فاإّن اأملانيا تدخل “مرحلة جديدة«.
يف الــــواليــــات املـــتـــحـــدة حــيــث جتــــري حــمــلــة حت�صني 
تدبري  عــن  التخلي  الثالثاء  تك�صا�س  اأعلنت  �صخمة, 
و�ــصــع الــكــمــامــات واإعـــــادة فــتــح الــ�ــصــركــات اعــتــبــارا من 
االإجراء  مي�صي�صيبي  واليــة  واتــخــذت  املقبل.  االأ�صبوع 
تغريدة  يف  ريفز  تيت  حاكمها  وكتب  االأربــعــاء,  نف�صه 
االأمريكي  الرئي�س  وقــال  الوقت!«.  “حان  تويرت  على 

•• االمم املتحدة - اأ ف ب

لبورما  املتحدة  االأمم  مبعوثة  اأعلنت 
كري�صتني �صرانر بورجينري اأن املبادالت 

ر�صائل  على  فراير  �صباط  منذ  اقت�صرت  البلد  هــذا  مع 
تواجه  بينما  اآخـــرهـــا,  عــلــى  الــعــ�ــصــكــريــون  يـــرد  مل  خطية 

املنظمة الدولية مع�صلة تتعلق مبن ميثل بورما لديها.
مي�صرا  “ب�صفتي  اإعالم  لو�صائل  الدولية  امل�صوؤولة  وقالت 
اأال يحدث هذا”,  اآمل  اأفقد االت�صال باجلي�س.  اأال  )اآمــل( 
مو�صحة اأن “اآخر ات�صال مع نائب قائد اجلي�س البورمي 

)�صو وين( جرى يف 15 �صباط فراير«.
واأ�صافت “منذ ذلك احلني اأنا على ات�صال كتابيا واأر�صلت 
 )...( الــثــاين  الــرجــل  اإىل  مبا�صرة  طويلة  ر�ــصــالــة  االأحـــد 
لكنهم  احلــني,  ذلــك  منذ  مبا�صر  رد  على  اأح�صل  مل  لكن 
)الع�صكريون( ير�صلون يل معلومات كل يوم لذلك اأحاول 

اأن اأبقى على ات�صال«.
عنيفا  هجوما  اجلمعة  �صنت  ال�صوي�صرية  امل�صوؤولة  وكانت 
البورمي  اجلي�س  على  املتحدة  لالأمم  العامة  يف اجلمعية 
االعرتاف  بعدم  الدولية  االأ�صرة  ومطالبة  ق�صوته  مدينة 
بالنظام اجلديد. من جهتها, دعت مفو�صة االأمم املتحدة 
ال�صامية حلقوق االإن�صان مي�صيل با�صليه اخلمي�س اجلي�س 
و�صجنهم”,  املتظاهرين  “قتل  عــن  الــكــّف  اإىل  الــبــورمــي 
 ,1700 اأكــرث من  54 منهم وتوقيف  اإىل مقتل  م�صرية 

منذ انقالب االأول من �صباط/فراير.
قوات  تطلق  اأن  م�صني  الأمــر  “اإنه  بيان  يف  با�صليه  وقالت 
االأمـــــن الــر�ــصــا�ــس احلــــّي �ــصــد مــتــظــاهــريــن �ــصــلــمــيــني يف 
ب�صبب  اأي�صاً  م�صتاءة  “اأنا  واأ�ــصــافــت  البالد”.  اأنــحــاء  كــل 
االعتداءات املوثقة �صد الطاقم الطبي يف اأق�صام الطوارئ 
وفــــرق االإ�ــصــعــاف الــتــي حتــــاول تــقــدمي خــدمــات الرعاية 
للجرحى«. وتعي�س كري�صتني �صرانر بورجينري يف �صوي�صرا 
االأول من  انــقــالب  مــنــذ  بــورمــا  اإىل  ال�صفر  وهـــي حتـــاول 
�صباط/فراير, ال �صيما للقاء القادة املدنيني البورميني. 

فايرز/ لقاحات  االآن, وهي  بها  لقاحات م�صرح  ثالثة 
التي  جون�صون  اأنــد  وجون�صون  ومــوديــرنــا  بايونتيك, 
اإعطاء  مت  وقــد  اأخـــريا  االخ�صر  ال�صوء  على  ح�صلت 

اأكرث من 78 مليون جرعة يف البالد.

- لقاحات ومعارك نفوذ -
على �صعيد حمالت التطعيم يف العامل, ت�صلم ال�صودان 
لفريو�س  امل�صادة  اللقاحات  مــن  �صحنة  اأول  االأربــعــاء 
طواقمه  تطعيم  و�صيبداأ  كوفاك�س  اآلــيــة  عــر  كــورونــا 
الطبية مطلع االأ�صبوع املقبل. كذلك, اأ�صبحت رواندا 
فايزر/ لقاح  يتلقى  اإفــريــقــي  بلد  اأول  نف�صه  الــيــوم  يف 
كوفاك�س  اآلية  من  كجزء  للفريو�س  امل�صاد  بايونتيك 

املخ�ص�صة للبلدان منخف�صة الدخل.
وعلى بعد اآالف الكيلومرتات, قامت ت�صيلي التي يبلغ 
واحدة  باإعطاء جرعة  ن�صمة,  19 مليون  �صكانها  عدد 
الأكرث  كورونا  لفريو�س  امل�صاد  اللقاح  من  االأقــل  على 

اإن قــرار �صلطات واليــتــي تك�صا�س  بــايــدن االأربــعــاء  جــو 
ومي�صي�صيبي التخلي عن تدبري و�صع الكمامات يعك�س 
“تفكريا بدائيا” موؤكدا اأن تخفيف القيود ب�صكل �صابق 
الواليات  اأحرزته  الذي  التقدم  الأوانــه يعر�س للخطر 
اأنه  واأ�ـــصـــاف  كوفيد-19.  �ــصــد  املــعــركــة  يف  املــتــحــدة 
“خطاأ فادح” موؤكدا راأي م�صوؤويل ال�صحة الفدراليني 
الرئي�صيني. واأو�صح “اآخر �صيء نحتاج اإليه هو املنطق 
الــبــدائــي الـــذي يــقــول اإن كــل �ــصــيء على مــا يـــرام االآن 
“اخلعوا الكمامات”و “ان�صوا كل ذلك«. كذلك, اأ�صّرت 
ملكافحة  االأمريكية  املــراكــز  مديرة  والين�صكي  رو�صيل 
الوقت  لي�س  “هذا  اأن  على  منها,  والوقاية  االأمــرا�ــس 

املنا�صب لرفع كل القيود«.
وهــــذه الـــدعـــوات مـــن اأجــــل مــوا�ــصــلــة اجلـــهـــود تكافح 
م�صتوى  اأوال,  اجلــيــدة.  االأخــبــار  ب�صبب  قــبــوال  لتلقى 
االإ�صابات والوفيات اليومية اأقل بكثري مما كانت عليه 
مع  التح�صني  حملة  بــداأت  وثانيا,  قليلة.  اأ�صابيع  قبل 

يف مقر املنظمة يف نيويورك بعد ان�صقاق ال�صفري البورمي 
عن ال�صلطة اجلمعة ثم اإقالته.

بالع�صكريني خالل  تـــون قــطــع �ــصــالتــه  كــيــاو مــو  واأعــلــن 
اجلمعة  املتحدة  لــالأمم  العامة  للجمعية  خا�س  اجتماع 
يف خــطــاب مـــوؤثـــر دعـــا فــيــه اإىل اإنـــهـــاء االنـــقـــالب ودافـــع 
احلركة  �صعار  اأ�صابع  ثالثة  رافــعــا  البورمي  ال�صعب  عــن 
االحتجاجية. يف اليوم التايل اأقيل من من�صبه بقرار من 
املجموعة الع�صكرية. لكنه وجه االإثنني ر�صالة اإىل رئي�س 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة مع ن�صخة اإىل االأمني العام 
للمنظمة, يوؤكد فيها اأنه ما زال ممثل بالده. ويذكر كياو 

االآن,  الزيارات حتى  كل  رف�صت  الع�صكرية  املجموعة  لكن 
موؤكدة اأن الوقت “مل يحن بعد”. وقالت اإنهم “يوؤكدون 
اأن عليهم ت�صوية اأمرين اأوال, هما موا�صلة التحقيقات يف 

تزوير االنتخابات ووقف حركة الع�صيان«.
�صباط/فراير   15 اأجرته يف  ات�صال هاتفي  اآخر  وخالل 
“�صيوؤدي  اأن قطع االإنرتنت  مع قائد اجلي�س, حذرت من 
املتحدة  الوطني”, ح�صبما ذكرت االأمم  التوتر  اإىل تفاقم 
املتحدة  االأمم  تــواجــه  بينما  ذلــك  يــاأتــي  الــوقــت.  ذلــك  يف 
مع�صلة متثيل بورما لديها. فقد ذكرت الثالثاء اأنها تلقت 
ر�صالتني “متناق�صتني” ب�صاأن من ميثل البالد دبلوما�صياً 

ي�صعها  ما  �صخ�س  مليون   3,5 من 
يف املرتبة االأوىل يف العامل على هذا 

ال�صعيد.
اللقاحات  �ــصــبــاق  يــجــري  وعــمــومــا, 
اإىل  اأدى  مــا  م�صتت  برتتيب  العاملي 
القوى  بــــني  نـــفـــوذ  مـــعـــركـــة  نـــ�ـــصـــوب 
ال�صني ورو�صيا  العظمى, مع تقدمي 
الواليات  حتتفظ  بينما  لقاحاتهما 
بالوباء,  تــ�ــصــررا  االأكـــــرث  املـــتـــحـــدة, 
حني  يف  ل�صكانها  اللقاحات  بغالبية 
عن  متخلفون  االأوروبــيــني  اأن  يبدو 

الركب.

- تاأثري على �شرطان الأطفال -
الوباء  اأودى  حيث  الــرازيــل  اأعلنت 
األفا و271 �صخ�صا يف   259 بحياة 
اأعلى  االأربعاء  االأول  اأم�س  عام واحد 
خالل  بكوفيد-19  وفــيــات  ح�صيلة 

24 �صاعة بلغت 1910 وفيات.
اأمريكا  دولة يف  ثالث  كولومبيا,  ويف 
الوفيات  الــالتــيــنــيــة مــن حــيــث عـــدد 
عدد  جتاوز  واملك�صيك,  الرازيل  بعد 

�صحايا الوباء 60 األفا االأربعاء.
وجتاوزت اإ�صبانيا عتبة 70 األف وفاة 
يـــوم االأربـــعـــاء بــعــدمــا �ــصــهــدت �صهرا 
الوفيات  مــن  عــدد  اأكـــر  فيه  �صّجلت 
منذ انت�صار املوجة االوىل يف البالد. 
ومـــع ذلــــك, تـــدل املـــوؤ�ـــصـــرات عــلــى اأن 
الو�صع ال�صحي يتح�صن خ�صو�صا يف 

دور امل�صنني حيث مت اإعطاء اللقاحات االأوىل.
اإنتاج  تباطوؤ  االأربعاء  ال�صناعة  وزير  اأعلن  فرن�صا,  ويف 
اللقاحات امل�صادة لفريو�س كورونا ب�صبب نق�س املعدات 
خ�صو�صا القوارير والقوى العاملة ل�صمان ت�صنيعها, 
املجموعات  بني  ال�صراكات  ت�صريع  يف  اأمله  عن  معربا 

ال�صيدالنية.
جتول  حظر  �صتفر�س  اأنها  اأعلنت  فقد  �صلوفاكيا,  اأمــا 
هذه  ت�صجل  فيما  االأربـــعـــاء  مــ�ــصــاء  مــن  اعــتــبــارا  ليليا 

الدولة اأعلى معدل وفيات بكوفيد-19 يف العامل.
وما زال التاأثري الكارثي للوباء على االأمرا�س االأخرى 
يف اأنحاء العامل وا�صحا: نق�س يف الت�صخي�س وانقطاع 
اأمــ�ــس اخلمي�س يف  الــعــالجــات. ووفــقــا لــدرا�ــصــة ن�صرت 
جملة “ذي الن�صيت ت�صايلد اأند اأدولي�صانت هيلث”, كان 
بخدمات  املرتبطة  اخلدمات  على  �صلبي  تاأثري  للوباء 
الــعــامل خ�صو�صا يف  االأطــفــال حــول  �ــصــرطــان  معاجلة 

البلدان االأقل ثراء.

عليها  اطلعت  التي  الر�صالة  يف  موتون 
ــاأنــه مت تعيينه  ب بــر�ــس  وكــالــة فــرانــ�ــس 
البورمي  املــــدين  الــرئــيــ�ــس  بــقــرار مــن 
�صان  اأونــغ  املخلوعة  اخلارجية  ووزيــرة 
�صو ت�صي. ويقول “لذلك اأود اأن اأوؤكد لكم اأنني اأبقى املمثل 

الدائم لبورما لدى االأمم املتحدة«.
الثالثاء,  البورمية  اخلارجية  وزارة  اأر�صلت  جهتها,  من 
مذكرة اإىل االأمم املتحدة اطلعت عليها وكالة فران�س بر�س 

ت�صدد على انتهاء مهمة كياو مو تون.
وكتبت اخلارجية البورمية يف املذكرة اأنها “تت�صرف بتاأكيد 
مهام  اأنــهــى  بــورمــا  احتـــاد  جلمهورية  االإداري  املجل�س  اأن 
وم�صوؤوليات ال�صفري كياو مو تون كممثل دائم لبورما لدى 
�صباط/  27 يف  نيويورك  يف  اإقامته  ومقر  املتحدة  االأمم 

فراير 2021«.
تني  تعيني  مت  “حاليا,  مذكرتها  يف  اخلــارجــيــة  وت�صيف 
من�صب  الــدائــم يف  واملــمــثــل  ال�صفري  نــائــب   , ناينغ  مــاونــغ 
القائم باالأعمال بالنيابة عن البعثة الدائمة لبورما لدى 

االأمم املتحدة«.
دوجاريك  �صتيفان  املــتــحــدة  االأمم  بــا�ــصــم  املــتــحــدث  قـــال 
الذي بدا االرتباك عليه وا�صحا خالل موؤمتره ال�صحايف 
اليومي “ تلقينا ر�صالتني متناق�صتني �صنقوم بدرا�صتهما 

ونرى من اأين جاءتا وماذا �صنفعل«.
الــتــابــعــة لالأمم  والــروتــوكــول  االعــتــمــاد  و�صتنظر جلـــان 
العامة  اجلــمــعــيــة  اإىل  ثـــم حتــيــلــهــا  الــقــ�ــصــيــة  املــتــحــدة يف 
ح�صب  للت�صويت,  يعر�س  اأن  ميكن  قــرار  على  للم�صادقة 
مندوب  دعــا  العامة,  اجلمعية  اأمــام  خطابه  ويف  املنظمة. 
بورما االأمم املتحدة اإىل عدم االعرتاف بال�صلطة اجلديدة 
اأال مينح  املــهــم  “من  بورجينري  �ــصــرانــر  وقــالــت  بــلــده.  يف 

املجتمع الدويل �صرعية اأو اعرتافا بهذا النظام«.
ويف ت�صريح لوكالة فران�س بر�س, توقع م�صوؤول يف االمم 
ات�صاالت  تلقى  اأال  هويته  عن  الك�صف  عــدم  طلب  املتحدة 

املنظمة الدولية ردا بعد هذا الت�صريح.

م�ضر تبداأ حملة التطعيم بلقاح كوفيد-19 لعامة ال�ضعب 
•• القاهرة-رويرتز

اإن  املــ�ــصــري  الـــــوزراء  قـــال جمل�س 
اأم�س  ــــداأت  ب الــ�ــصــحــيــة  الــ�ــصــلــطــات 
ال�صن  كــــبــــار  تــطــعــيــم  اخلـــمـــيـــ�ـــس 
بلقاح  مزمنة  باأمرا�س  وامل�صابني 
فــريو�ــس كـــورونـــا وذلـــك بــعــد عدة 
العاملني  تطعيم  بــدء  من  اأ�صابيع 

يف القطاع الطبي.
وقـــال جمل�س الــــوزراء يف بــيــان اإن 
تقدموا  �صخ�س  األف   153 قرابة 
االأحد  يوم  منذ  للتطعيم  بطلبات 
اأتـــاحـــت احلكومة  املــا�ــصــي عــنــدمــا 
عر  الــطــلــبــات  ت�صجيل  اإمــكــانــيــة 

االإنرتنت.
م�صطفى  الـــــــوزراء  رئــيــ�ــس  وقــــال 

يتجاوز  الــتــي  مــ�ــصــر  اإن  مــدبــويل 
ن�صمة  مليون   100 �صكانها  عــدد 
واإنها  للتطعيم  مركزا   40 اأعــدت 
تــعــتــزم زيـــــادة الـــعـــدد بــعــد و�صول 
اللقاحات.  مـــن  اإ�ــصــافــيــة  دفـــعـــات 
األــــف   350 مـــ�ـــصـــر  تـــلـــقـــت  وقــــــد 
جــرعــة مــن الــلــقــاح الــــذي طورته 
على  ال�صينية  �ــصــيــنــوفــارم  �ــصــركــة 
دفعتني منذ دي�صمر كانون االأول 
األـــف جرعة   50 بــاالإ�ــصــافــة عــلــى 
فراير  يف  اأ�صرتازينيكا  لقاح  من 

�صباط املا�صي.
كمية  على  احل�صول  م�صر  وتاأمل 
من اللقاحات من مبادرة كوفاك�س 
العاملية التي تهدف للتوزيع العادل 
للقاح وذلك خالل االأ�صابيع املقبلة. 

ويف 24 فراير �صباط قالت هيئة 
اإنها اعتمدت لقاح  الدواء امل�صرية 
الرو�صي لال�صتخدام  �صبوتنيك يف 
الطارئ. وقالت �صركة برامي �صبيد 
اإنــهــا ح�صلت  املــ�ــصــريــة  مــيــديــكــال 
على حق توفري اللقاح الرو�صي يف 
م�صر وذلك يف بيان اإىل البور�صة 

امل�صرية لكنها مل تذكر تفا�صيل.
بـــــداأت تطعيم  وكـــانـــت مــ�ــصــر قـــد 
العاملني على اخلطوط االأمامية 
يناير   24 يف  الــطــبــي  الــقــطــاع  يف 
باللقاح  املـــا�ـــصـــي  الـــثـــاين  كـــانـــون 

ال�صيني.
وقالت وزيرة ال�صحة هالة زايد اإن 
ال�صيني  اللقاح  على  ح�صلوا  مــن 
�صيح�صلون على جرعة ثانية بعد 

على  حــ�ــصــلــوا  مــن  واإن  يــومــا   21
لقاح اأ�صرتا زينيكا �صينتظرون 12 
اجلرعة  عــلــى  للح�صول  اأ�ــصــبــوعــا 

الثانية.
وحــتــى يــوم االأربـــعـــاء اأكـــدت م�صر 
184168 حالة عدوى  اكت�صاف 
 10822 منها  كــورونــا  بفريو�س 
منذ  وذلـــك  اأ�صحابها  تــويف  حــالــة 

بدء اجلائحة.
القطاع  يف  مـــ�ـــصـــوؤولـــني  اأن  غــــري 
العدد  اأن يكون  ال�صحي يرجحون 
احلــقــيــقــي اأكــــر مـــن ذلــــك بكثري 
الفحو�س  معدل  انخفا�س  ب�صبب 
ــكــ�ــصــف عــــن فــــريو�ــــس كــــورونــــا  لــل
وا�ــصــتــبــعــاد نــتــائــج الــفــحــو�ــس التي 

يجريها القطاع اخلا�س.

 مقتل طبيبة يف انفجار قنبلة �ضرق اأفغان�ضتان 
•• كابول-رويرتز

قال م�صوؤولون حمليون اأم�س اخلمي�س اإن انفجار قنبلة يف الطريق العام 
اأ�صفر عن مقتل طبيبة يف مدينة جالل اآباد يف �صرق اأفغان�صتان وذلك بعد 
املدينة  بالر�صا�س يف  االإعــالم  يومني من مقتل ثالث عامالت يف جمال 

نف�صها.
تقع  حيث  ننكرهار  اإقليم  حاكم  با�صم  املتحدث  خوجياين  اهلل  عطا  وقــال 
مدينة جالل اباد اإن الطبيبة كانت يف طريقها اإىل عملها يف عربة ريك�صا 
�صباح اأم�س اخلمي�س عندما قتلت يف االنفجار الذي اأ�صفر اأي�صا عن اإ�صابة 

طفل. ومل تعلن اأي جهة م�صوؤوليتها عن الهجوم.
وتفجريات  النار  اإطــالق  حــوادث  من  �صل�صلة  وقعت  االأخـــرية  ال�صهور  ويف 
املدين  املــجــتــمــع  يف  وعــامــلــني  ا�ــصــتــهــدفــت �صحفيني  الــ�ــصــغــرية  الــقــنــابــل 

وموظفني حكوميني من امل�صتوى املتو�صط.
الهجمات  من  كثري  م�صوؤولية  االأجنبية  القوى  وبع�س  احلكومة  وحتمل 
حلركة طالبان وتقول اإن احلركة ت�صتخدم هذه االأ�صاليب لبث اخلوف يف 
الوقت الذي تتحا�صى فيه الت�صبب يف خ�صائر ب�صرية كبرية. وتنفي طالبان 

تورطها يف الهجمات.

باري�س تنتقد حتالف الدمنارك والنم�ضا
 مع اإ�ضرائيل ب�ضاأن اللقاحات

•• باري�س-اأ ف ب

اأن  معترة  كورونا  لفريو�س  م�صادة  لقاحات  ب�صاأن  اإ�صرائيل  مع  التحالف  والنم�صا  الــدمنــارك  خطط  فرن�صا  انتقدت 
وزارة  با�صم  الناطقة  وقالت  االأوروبــــي.  االحتــاد  داخــل  “الت�صامن”  لتحقيق  االأن�صب  هو  يبقى  االأوروبي”  “االإطار 
اخلارجية الفرن�صية اإن “قناعتنا ما زالت ب�صكل وا�صح جدا اأن احلل االأكرث فعالية لتلبية احتياجات حملة التح�صني 
يجب اأن ي�صتمر على اأ�صا�س االإطار االأوروبي«. واأ�صافت اأن االإطار االأوروبي هو “الذي ي�صمن يف الواقع الت�صامن بني 
الدول االأع�صاء الذي بات �صروريا اليوم اأكرث من اأي وقت م�صى, وفعاليتنا اجلماعية«. ومن املقرر اأن يلتقي امل�صت�صار 
النم�صوي كورت�س ونظريته الدمناركية ميتي فريدريك�صن رئي�س الوزراء نتانياهو يف اإ�صرائيل الإطالق �صراكة لقاحات 
من اجليل الثاين. ويقول كورت�س اإن الوكالة االأوروبية لالأدوية “بطيئة جدا” يف املوافقة على اللقاحات واأنه مل يعد من 

املمكن “االعتماد على االحتاد االأوروبي” للقاحات اجليل الثاين املخ�ص�صة ملواجهة الن�صخ املتحورة من كورونا.
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املطالبة بطرد اخلونة واإعادة
 احلزب اجلمهوري اإىل قوته الأيديولوجية

يريد ثالثة من كل اأربعة جمهوريني
 اأن يوا�ض��ل ترامب لعب دور �ض�يا�ضي

ثمانية جرحى طعنًا ب�ضالح اأبي�س يف ال�ضويد 

مهزلة اأردوغان احلقوقية... هل ينخدع بايدن بها؟

واملتو�صطة. وبعد اأن ا�صتبعدت يف بادئ االأمر الفر�صية االإرهابية, اأعلنت 
ال�صرطة م�صاء االأربعاء اأّنها ت�صتبه يف “جرمية اإرهابية«.

اأحــداث فظيعة  “اإّنها  بيان  الداخلية ميكائيل دامبريي يف  وقــال وزيــر 
نعرف  الوقت احلــايل, ال  واأقربائهم. يف  ال�صحايا  تّتجه نحو  واأفكاري 
من جهتهم ظّل املحّققون حذرين  حتديداً ما ح�صل وما كان الدافع”. 

خالل موؤمتر �صحايف عقد لياًل.
تتعّلق  تفا�صيل  “هناك  املنطقة  �صرطة  رئي�صة  غـــران  مالينا  وقــالــت 
بالتحقيق تدفعنا للعمل على دوافع اإرهابية حمتملة, ولكني ال ا�صتطيع 

اأن اأف�صح عنها«.
اإ�صاباته  بعد  للعالج  امل�صت�صفى  اإىل  نقل  الــذي  به  امل�صتبه  اأّن  واأ�صافت 

بالر�صا�س يف �صاقه لي�صت يف حالة ت�صمح له باخل�صوع لال�صتجواب.

•• �شتوكهومل-اأ ف ب

يف  خطرة,  اإ�صاباتهم  خم�صة  بينهم  بــجــروح,  اأ�صخا�س  ثمانية  اأ�صيب 
�صاب  االأربعاء  االأول  اأم�س  ال�صويد  �صّنه يف جنوب  اأبي�س  ب�صالح  هجوم 

اعتقلته ال�صلطات التي قالت اإّنها ت�صتبه باعتداء “اإرهابي«.
بر�صا�س  �صاقه  يف  اأ�صيب  ع�صريني  �صاب  املهاجم  اإن  ال�صلطات  وقالت 
البالد  جنوب  يف  ال�صغرية  فيتالندا  مدينة  يف  اعتقاله  اأثناء  ال�صرطة 

ع�صراً.
جونكوبينغ,  مدينة  يف  اجلرحى  اإليه  نقل  الــذي  امل�صت�صفى  اأفــاد  ولياًل 
واثنني  خــطــر  يف  حياتهم  اجلــرحــى  مــن  ثــالثــة  اأّن  املــنــطــقــة,  عا�صمة 
الطفيفة  بــني  تـــرتاوح  جروحهم  الباقني  والثالثة  بالغة  اإ�صاباتهما 

املنطقة,  يف  يقيم  وكــان  ب�صيطة  مبخالفات  تتعّلق  �صوابق  ذو  واملوقوف 
وفقاً لل�صلطات التي مل تك�صف عن جن�صيته.

ودان رئي�س الوزراء �صتيفان لوفن الهجوم.
ال�صنيعة  االأفــعــال  هــذه  نواجه  الرهيب. نحن  العمل  هــذا  “اأدين  وقــال 

بقوة املجتمع اجلماعية«.
واأ�ـــصـــاف لــوفــن الـــذي يــتــزّعــم احلـــزب اال�ــصــرتاكــي الــدميــوقــراطــي اأّن 
ال�صرطة “تقّيم با�صتمرار ما اإذا كانت هناك حاجة التخاذ تدابري اأمنية 

ونحن م�صتعّدون للقيام بذلك اإذا لزم االأمر«.
وتتعاون ال�صرطة واال�صتخبارات ال�صويدية “�صوبو” يف التحقيق بهذه 

الق�صية التي ال تزال يف الوقت الراهن بيد ال�صرطة.
وقال املتحدث با�صم ال�صرطة كري�صتيان يونغبريي لوكالة فران�س بر�س 

واأفادت و�صائل اإعالم حملية اأّن  اإّن املهاجم كان بحوزته “�صالح حاد”. 
ال�صالح كان �صكيناً.

التهديد االإرهابي مرتفع.  اأّن  اأجهزة اال�صتخبارات  ال�صويد, تعتر  ويف 
وا�صُتهدفت البالد مّرتني باعتداءات يف ال�صنوات االأخرية.

اأوزبك�صتاين ُرف�س  2017, ده�س مهاجر  ويف اآخر اعتداء �صهدته عام 
طلب جلوئه, مارة يف �صتوكهومل م�صتخدماً �صاحنة م�صروقة, ما ت�صبب 
حزيران/يونيو  يف  املــوؤبــد  بال�صجن  وديـــن  اأ�ــصــخــا�ــس.  خم�صة  مبقتل 

.2018
بقنبلة  انتحارياً  اعتداًء  رجل  نّفذ   ,2010 االأول/دي�صمر  كانون  ويف 
بجروح  اأ�صخا�س  اإ�ــصــابــة  عــن  �ــصــوى  ي�صفر  ومل  �صتوكهومل,  و�ــصــط  يف 

طفيفة.

ر�صالة  �صيا�صية”.  “بيادق  كـ  عادلة  غري  بطريقة  االأمريكية  القن�صليات 
اإعطاء  على  بلينكن  حتــث  املا�صي  االإثــنــني  اأر�صلها  التي  الــنــواب  جمل�س 
بـ  امل�صتهدفني  الثالثة  االأمريكية  القن�صلية  موظفي  لق�صية  االأولــويــة 

“تهم جنائية مريبة«.

اخلارجية تتحرك.. بوزيرها وفريقها
على  امل�صادقة  جل�صة  خــالل  اأردوغــــان.  حما�صبة  نيته  عن  بلينكن  اأعــرب 
تعيينه, اأ�صار بلينكن اإىل تركيا بكونها “ما ي�صمى ب�صريكنا اال�صرتاتيجي” 
مناف�صينا  اأكـــــر  مـــن  واحـــــد  جـــانـــب  “اإىل  تــ�ــصــطــف  ـــهـــا  الأن وانـــتـــقـــدهـــا 
وكرر  الرو�صية.  اأ�س-400  منظومة  �صرائها  ب�صبب  اال�صرتاتيجيني” 
بلينكن خماوفه ب�صبب هذه ال�صفقة عر ات�صال بنظريه الرتكي مولود 
باملنظومة  االحتفاظ  بعدم  اإيـــاه  مطالباً  فــرايــر   15 يف  اأوغــلــو  جاوي�س 
املوؤ�ص�صات  “اأهمية  على  للت�صديد  الفر�صة  بلينكن  وا�صتغل  الرو�صية. 

الدميوقراطية, احلوكمة ال�صاملة, واحرتام حقوق االإن�صان«.
الثالث من فراير,  بلينكن. يف  وزارة اخلارجية خطوات  اتبع فريق  لقد 
�صجب الناطق با�صم الــوزارة نيد براي�س خطابات وزير الداخلية الرتكي 
الوزارة  التايل, رف�صت  اليوم  امليم. ويف  املناه�صة ملجتمع  �صليمان �صويلو 

•• وا�شنطن-وكاالت

الدميوقراطيات”  عــن  الــدفــاع  “موؤ�ص�صة  يف  تركيا  برنامج  مدير  ح�س 
بالفعل حني  القول  اإقــران  االأمريكية على  االإدارة  اإردمــري  اأيكان  الدكتور 

تتحدث عن انتهاكات اأنقرة حلقوق االإن�صان.
وزير  ر�صالة حتــث  احلــزبــني  كــال  مــن  اأمريكياً  نائباً   170 وقــع  مــوؤخــراً, 
حقوق  “انتهاكات  معاجلة  على  بلينكن  اأنــطــوين  االأمــريــكــي  اخلــارجــيــة 
اأردوغان”.  طيب  رجب  )الرتكي(  الرئي�س  عهد  يف  حتدث  التي  االإن�صان 
54 ع�صواً يف جمل�س ال�صيوخ الرئي�س  ويف فراير )�صباط( املا�صي, دعا 
اأردوغــان ب�صبب تراجع الدميوقراطية  االأمريكي جو بايدن اإىل مواجهة 

وازدياد ال�صلوك العدواين لرتكيا.

بيادق �شيا�شية
ت�صلط هاتان الدعوتان ال�صوء على دعم احلزبني واملجل�صني الت�صريعيني 
اأق�صى �صد احلكومة الت�صلطية يف تركيا.  يف وا�صنطن لتحركات اأمريكية 
واأعــقــبــت هــاتــان الــدعــوتــان مـــبـــادرات �صابقة اأطــلــقــهــا احلــزبــان مــن اأجل 
حما�صبة اأردوغان ب�صبب م�صوؤوليته عن موقف اأنقرة العدواين وخطاباتها 

التمردية.
اإىل  ر�صائل  نائباً  ال�صيوخ و154  66 ع�صواً يف جمل�س  2018, وجه  يف 
اأردوغان متهمني اأنقرة باحتجاز مواطنني اأمريكيني وموظفني اأتراك يف 

يف  االنــقــالب  حماولة  خلف  بوقوفها  املتحدة  للواليات  �صويلو  اتهامات 
باأنها غري  الــوزارة ادعــاءات الوزير الرتكي  2016. وو�صفت  تركيا �صنة 
م�صوؤولة وتفتقر لالأ�صا�س, وباأنها “غري متنا�صقة مع و�صع تركيا كحليف 
العا�صر  ويف  املتحدة”.  للواليات  وك�صريك  االأطل�صي  �صمال  حلف  �صمن 
فوراً”  “االإفراج  اإىل  اأنقرة  االأمريكية  وزارة اخلارجية  دعت  من فراير, 
عن عثمان كواال, �صاحب االأعمال اخلريية يف تركيا, واإىل حل االتهامات 
التي “ال اأ�صا�س لها” �صد امل�صوؤول ال�صابق يف وزارة اخلارجية هري باركي 

“بطريقة عادلة, �صفافة و�صريعة«.

تغيري اإيجابي وقلق
اإيجابياً.  اأردوغان ميثل تغيرياً  اإدارة بايدن على  اإردمري اأن �صغط  اأ�صاف 
خالل تويل االإدارة ال�صابقة مهامها, �صاعدت العالقة املحرية التي جمعت 
بــاأردوغــان يف حماية االأخـــري مــن االنــتــقــادات, ال �صيما يف جمال  تــرامــب 

انتهاكات اأنقرة حلقوق االإن�صان. 
املناه�س  الكونغر�س  اأع�صاء  �صعور  تنامي  من  اليوم  قلقاً  اأردوغـــان  يبدو 
ل�صجله يف االنتهاكات احلقوقية. فبعد يوم واحد على ن�صر ر�صالة جمل�س 
النواب, ك�صف اأردوغان عن خطة العمل لتح�صني ملف حقوق االإن�صان يف 

تركيا ووعد باإطالق 393 مبادرة اإ�صالحية.

مهزلة اأردوغان
ففيما  الــرتكــي.  الرئي�س  مبهزلة  تنخدع  اأن  مــن  االإدارة  اإردمـــري  يحذر 
بحرمان  حكومته  ان�صغلت  احلقوقية,  اأجندته  عــن  يعلن  اأردوغــــان  كــان 
ال�صهر  وخــالل  الرملانية.  ح�صانتهم  من  لــالأكــراد  موالني  م�صرعاً   21
املا�صي, �صرعت حمكمة اال�صتئناف العليا يف تركيا حكم �صجن عمر فاروق 
االإن�صان,  اأوغلو, وهو نائب معار�س ومدافع بارز عن حقوق  جريجرييل 
�ــصــنــوات. ويف  يــقــارب خم�س  اإعـــادة ن�صر خــر على تــويــرت, منذ مــا  ب�صبب 
دي�صمر )كانون االأول( املا�صي, و�صف وزير الداخلية الرتكي جرجرييل 

اأوغلو باأنه “اإرهابي” ملجرد ك�صفه اأخطاء يف عمل ال�صرطة الرتكية.

التقرير الأخري يوؤكد
طالب اإردمري االإدارة االأمريكية باتخاذ خطوات ملمو�صة لدعم انتقادها 
نظام اأردوغــان. ون�صرت منظمة فريدوم هاو�س تقريراً يف فراير املا�صي 
اإىل دول ال حترتم  املطلوبني  اأكــر مرتكب لرتحيل  اأنقرة هي  اأن  يظهر 
حقوق االإن�صان خالل التعامل مع امل�صتبه بهم, وهي اأكر ممار�س للقمع 
العابر للحدود حول العامل. وحث اإردمري اإدارة بايدن على تقييد تاأ�صريات 
الدخول مع فر�س عقوبات ماغنيت�صكي العاملية على اأفظع منتهكي حقوق 

االإن�صان يف تركيا, اأكانوا داخلها اأم خارجها.

•• الفجر –خرية ال�شيباين
والآن  �شكوت�س بالف وهيت�شكوك  اأخرى:  اإىل  مقاطعة  من  ينت�شر  التمرد يف نربا�شكا  الــرباري,  مثل حريق     
�شاربي... اإنها �شرخة غ�شب اأطلقها ن�شطاء جمهوريون �شد بن �شا�س. فمن وجهة نظرهم, هذا ال�شناتور, 49 
�شد دونالد  اأيد العزل )“لئحة التهام”(  اإ�شالحه: لقد  للتو, ارتكب ما ل ميكن  اأعيد انتخابه  عاًما, الذي 

ترامب بتهمة “التحري�س على التمرد«.
   يف �شكوت�س بالف, نظمت الزعيمة املحلية للحزب الكبري القدمي, كولني وودوارد, عري�شة لفر�س رقابة رمزية 

على ع�شو جمل�س املدينة, الذي تتهمه بـ “انتقاد الرئي�س ترامب”. 
“حقيقة اأنه ل ميثلنا حًقا هي يف حد ذاتها م�شكلة كبرية”, تاأ�شف هذه الكادر املحافظة, التي ترى اأن حزبها 
“وجد �شوًتا” لنقل اأفكاره من خالل امللياردير اجلمهوري.   يف جميع اأنحاء الوليات املتحدة, الوقت لت�شفية 

احل�شابات.

داخل احلزب اجلمهوري

الرتامبيون ي�ضتخدمون كل الو�ضائل �ضد »اخلونة«...!
اإنقاذ احلركة املحافظة, يقت�شي تقدمي جبهة موحدة �شد �شيا�شات جو بايدن

اأقا�صي الغرب االأو�صط اإىل فلوريدا 
االأ�صوات  ترتفع  االأبال�س,  وجبال 
داخـــل احلـــزب اجلــمــهــوري ملعاقبة 
بطردهم,  واملطالبة  “اخلونة”, 
واإعـــــــادة احلـــــزب اجلـــمـــهـــوري اإىل 
قـــوتـــه االأيـــديـــولـــوجـــيـــة بــعــد عدة 

هزائم انتخابية. 
ا:  اأي�صً الــ�ــصــاخــن  املــقــعــد  عــلــى     
 , )اأريــزونــا(  ال�صناتور جيف فليك 
وبات تومي )بن�صلفانيا( , وريت�صارد 
بور )نورث كارولينا(, والنائبة ليز 
وغريهم.و  )وايـــومـــنـــغ(  تــ�ــصــيــنــي 
بن�س!  مــايــك  االأول...  الــ�ــصــف  يف 
�صبع  الذي  ال�صابق,  الرئي�س  نائب 
طيلة  الفعل  يــرد  ان  دون  اهــانــات 
بعد  االن  ويتخفى  �ــصــنــوات,  اأربــــع 
كادت  يناير   6 يف  رئا�صية  تغريدة 
اإعدامه عند اقتحام  اإىل  تــوؤدي  اأن 
مبنى الكابيتول. ثم انتقد دونالد 
تـــرامـــب زمــيــلــه يف الــرت�ــصــح على 
الأنه  ال�صجاعة”  اإىل  “افتقر  اأنــه 

اعرتف بانت�صار جو بايدن.

ترامب ل يزال �شيد احلزب
البيت  بــعــد �صهر مــن مــغــادرتــه     
االأبي�س, يحتفظ ترامب ب�صطوته 

عــلــى احلــــزب اجلــمــهــوري. ويعزز 
ُن�صر يف بوليتيكو  ا�صتطالع للراأي 
2024, ب�صعبية  تقدمه نحو عام 
53 باملائة, متقدماً  قيا�صية بلغت 
بفارق كبري على مايك بن�س )12 
كارولينا  واليـــة  وحاكمة  بــاملــائــة(, 
اجلــنــوبــيــة الــ�ــصــابــقــة نــيــكــي هايل 
تك�صا�س  و�ــصــيــنــاتــور  بــاملــائــة(,   6(
وزير  اأو  بــاملــائــة(,   4( كــــروز  تــيــد 
بومبيو  مايك  ال�صابق  اخلارجية 

)2 باملائة(.
   راهـــنـــا, ال �ــصــيء يــنــال مـــن ثقة 
جــمــهــوره فــيــه, ويــريــد ثــالثــة من 

تـــرامـــب وحـــــده هـــو الـــــذي يحمل 
يتال�صى”,  �ــصــوف  الــنــجــاح  مــفــتــاح 
ي�صري اإريك هريزيك, االأ�صتاذ املميز 
للعلوم ال�صيا�صية يف جامعة نيفادا 
ا�صتمر اجلمهوريون  واإذا  رينو,  يف 
يف مــغــازلــة اتــبــاع املـــوؤامـــرة يف كيو 
الناخبات  وعــزل  وا�صتعداء  انـــون, 
�صتنخف�س  الــعــرقــيــة,  واالأقــلــيــات 

يتوقع هذا اخلبري. اأعدادهم”, 
املــعــتــدلــون, الذين  املــحــافــظــون     
اجلمهورية  االأقلية  زعيم  ميثلهم 
ميت�س  ــــيــــوخ,  ــــص ــــ� ال ـــ�ـــس  جمـــل يف 
مـــاكـــونـــيـــل )الــــــــذي انـــفـــ�ـــصـــل عن 

يوا�صل  اأن  جمهوريني  اأربــعــة  كــل 
�صيا�صي”.  دور  “لعب  تــــرامــــب 
وداخل احلزب, يظهر االنتهازيون 
الكوجنر�س  اأع�صاء  مثل  ندمهم, 
وليند�صـــي  مـــكـــارثـــــــــــــــــــي  كـــيـــفـــن 

جــــراهام. 
بعد االإعــراب عن غ�صبهما لفرتة 
الكابيتول, ومن  غــزو  مــن  وجــيــزة 
امللتهبة,  تـــرامـــب  دونـــالـــد  كــلــمــات 
اإقامته  االأخري يف مقر  ا�صتقبلهما 
اإيــه الغــو -حيث  الرئي�صي يف مــار 

قدما ملبايعته. 
اال�صتحواذ  نــتــيــجــة  هــــذا  »كــــل      

الذين يتمتعون ب�صالبة كافية ».

احلزب وحتدي الوحدة
    اإن اإنقاذ احلركة املحافظة, التي 
ورحيل  االنــقــ�ــصــامــات,  اأ�ــصــعــفــتــهــا 
املعتدلني,  االأعــ�ــصــاء  مــن  الــعــديــد 
املانحني  لبع�س  املــتــزايــد  وال�صك 
تقدمي  �ــصــيــقــتــ�ــصــي  الــرئــيــ�ــصــيــني, 
جو  �صيا�صات  �صد  مــوحــدة  جبهة 
التحفيز  بــــدًء مــن خــطــة  بـــايـــدن, 
“اإذا  1900 مليار دوالر.  البالغة 
حملة  وجنحت  االقت�صاد  انتع�س 
التطعيم, فاإن االعتقاد باأن دونالد 

ـــــــــذي خطط  ال ـــطـــة  ـــل ـــص الـــ� عــــلــــى 
ـــا, يــحــلــل ويت  لـــه تـــرامـــب داخـــلـــًي
�صتار  نــورث  معهد  رئي�س  اأيري�س, 
من  فــخــوًفــا  ري�صري�س,  اأوبــيــنــيــون 
االنتخابات  خــالل  مناف�س  ظهور 
التمهيدية عام 2020, قام بتعيني 
احلزبية  املــنــا�ــصــب  يف  مــ�ــصــاعــديــه 
هذه  الرتهيب  واأعمال  الرئي�صية, 
يرتكبها موؤيدو ترامب املتطرفني, 
اأي  معاقبة  اإىل  ي�صارعون  الــذيــن 
�صخ�س ميلك اجلــراأة على توجيه 

اتهام اإىل بطلهم«.
  لكن اللعبة مل تنته بعد... “القادة 

هم  اجلــمــهــوري  للحزب  املحليون 
عموًما ترامبيون اأكرث من معظم 
الــنــاخــبــني اأنــفــ�ــصــهــم, يــقــول جيم 
ال�صيا�صية يف  الــعــلــوم  اأ�ــصــتــاذ  مـــور, 
جــامــعــة املــحــيــط الــهــادئ يف والية 
املنتخبون  املــ�ــصــوؤولــون  اأوريـــغـــون, 
املتطرفني  قبل  مــن  امل�صتهدفون 
و�صنتاأكد  حـــًقـــا,  خــطــر  يف  لــيــ�ــصــوا 
املقبل, خالل  الــعــام  �صيء  كــل  مــن 
الن�صفية  الت�صريعية  االنتخابات 
معرفة  هــو  فال�صوؤال  نوفمر.  يف 
من  املعتدلني  حتدي  �صيتم  اإذا  ما 
املوؤيدين لرتامب,  قبل املعار�صني 

دونالد ترامب(, هل ميكنهم اأخرًيا 
اأن يحلوا حمل اجلناح الراديكايل, 
الــ�ــصــابــق للبيت  املــ�ــصــتــاأجــر  يــتــامــى 
وفًقا  ـــاأكـــًدا,  مـــت لــيــ�ــس  االأبـــيـــ�ـــس؟ 
لـــلـــخـــبـــري اال�ــــصــــرتاتــــيــــجــــي ويــــت 
اأيري�س: “هذا الف�صيل ال�صعبوي, 
واملناه�س  لــلــنــخــبــة,  املـــنـــاهـــ�ـــس 
للفكر, واملناه�س لال�صتبلي�صمنت, 
واملناه�س  لـــالإعـــالم,  واملــنــاهــ�ــس 
لــلــمــهــاجــريــن, واملـــنـــاهـــ�ـــس لـــوول 
�صرتيت, كان موجوًدا قبل ترامب 
يعي�س  و�ــــصــــوف  طـــويـــلـــة,  بـــفـــرتة 

بعده«.
   على املدى القريب, يواجه ترامب 
بال�صغوط  يــتــعــلــقــان  حتــقــيــقــني 
لعك�س  يناير   2 يف  مار�صها  الــتــي 
جورجيا,  يف  االنــتــخــابــات  نتيجة 
ومــــ�ــــصــــوؤولــــيــــتــــه عـــــن الــــتــــمــــرد يف 
الكابيتول هيل يف 6 يناير. ت�صاف 
التنفيذ,  قــيــد  االإجـــــــراءات,  اإلــيــهــا 
بتهمة  نـــيـــويـــورك  حمـــاكـــم  اأمــــــام 
ال�صريبي.  والـــتـــهـــرب  االحـــتـــيـــال 
الكبرية  تــــرامــــب  دونــــالــــد  عــــــودة 
لي�صت موؤكدة بعد... ويف االنتظار, 

ت�صتمر مطاردة “اخلونة«.
عن لك�شربي�س

ميت�س ماكونيل هل ينت�صر االعتدال على التطرف؟بن �صا�س...را�صه مطلوبة

مايك بن�س يف ال�صف االأول من املدانني زار زعيم اجلمهوريني يف جمل�س النواب كيفني مكارثي ترامب يف فلوريدا

 اإذا ا�ضتمر اجلمهوريون يف مغازلة كيو انون وا�ضتعداء الناخبات والأقليات العرقية, �ضتنخف�س اأعدادهم

العودة الكربى لدونالد ترامب لي�شت موؤكدة بعد... ويف النتظار, ت�شتمر مطاردة »اخلونة«
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عربي ودويل

بعد اأكرث من 5 اآلف من�شور, ل تزال هوية كيو, ال�شامت منذ دي�شمرب 2020, غام�شة
فتح اأكرث من األفي حتقيق لإحباط حماولت هجمات, مرتبطة بطريقة ما بـ »كيو اأنون«

ـــا راأي  �ــصــخــيــف؟ كــــان هــــذا اأيـــ�ـــصً
 ,1921 عام  اللندنية  “تاميز” 
عـــنـــدمـــا اأو�ـــصـــحـــت لـــقـــرائـــهـــا اأن 
بروتوكوالت حكماء �صهيون هي 
مـــن �ــصــنــع مــــــزّور. عــمــل اجلهاز 
ال�صري للقي�صر من اأجل النجاح 
العاملي للروتوكوالت, ويتم االآن 
بث ر�صائل كيو اأنون على اخلوادم 
الرو�صية, مما يدل على اأنه كلما 
تغريت االأ�صياء, كلما كان ال�صيء 

نف�صه  .
اأنون؟  كيو  اأتــبــاع  ينتظر  مـــاذا     
للعامل  احلقيقة  عــن  الك�صف  مت 
يكون  ولـــن  مـــار�ـــس,  اأم�س4  كــلــه 
مفاجًئا اأن مُيّجد دونالد ترامب, 
الـــذي �صيعود  املــخــلــوع,  الــرئــيــ�ــس 
العديد  بقوة. وكما هو احلال يف 
مـــن اأطــــروحــــات املـــــوؤامـــــرة, فـــاإن 
االأمر ال يتعلق يف الواقع بتغيري 
عامل  باإيقاف  يتعلق  بــل  النظام, 
بالن�صبة  كبرية  ب�صرعة  يتحرك 
اإذن,  مفاجًئا,  ولي�س  للكثريين. 
اأن نالحظ النجاح النا�صئ وغري 
بلد  يف  اأنون”  “كيو  لـــ  املــتــوقــع 

اآخر, فرن�صا.
الظاهرة  فــهــم  يت�صنى  وحــتــى     
معجم  يــلــي  فيما  اأفــ�ــصــل  ب�صكل 
�صغري للم�صطلحات والتعبريات 
اأتباع  يف�صلها  الــتــي  والــرمــزيــة 

حركة نظرية املوؤامرة:
 ,2017 اأكتوبر   28     كيو: يف 
ظــهــرت عــلــى مــنــتــدى فـــور ت�صان 
املــــجــــهــــول, ر�ــــصــــالــــة تـــعـــلـــن عن 
لهيالري  الـــو�ـــصـــيـــك  االعـــتـــقـــال 
كـــلـــيـــنـــتـــون, ومــــوّقــــعــــة مــــن قبل 

“كيو”.
5000 من�صور,  اأكرث من   وبعد 
ال�صامت  كـــيـــو,  هـــويـــة  ـــــزال  ت ال 
غام�صة.   ,2020 دي�صمر  منذ 
اخلطاب  يحيل  الوحيد:  الدليل 
اأمـــنـــيـــة يف  مــ�ــصــتــوى درجــــــة  اإىل 
وزارة الطاقة االأمريكية, ويّدعي 
كــيــو اأنـــــه ميــكــنــه الـــو�ـــصـــول اإىل 
العديد من  للغاية.  �صرية  وثائق 
“اأنون”,  الـ  بني  تدور  النظريات 
اأتباع احلركة: قد يكون امل�صت�صار 
ترامب,  لدونالد  ال�صابق  االأمني 
�صكافينو,  دان  اأو  فــلــني,  مــايــكــل 
لل�صبكات  الــــ�ــــصــــابــــق  مــــــديــــــره 
االجتماعية. اأو من ترامب نف�صه, 
جونيور,  كينيدي  اإف  جون  حتى 
ليك�صف  املــــــوت  مــــن  عـــــاد  الــــــذي 
ملمار�صي  كــبــرية  مــوؤامــرة  للعامل 
اجلن�س مع االأطفال ... وب�صمات 
رون,  وابنه  جيم  واتكينز,  عائلة 
اأن�صار ترامب, ومديرا منتدى 8 
ت�صان واأ�صبح 8 كون, حيث ين�صر 
كيو بانتظام, هو االأكرث احتمااًل.

 متـــاًمـــا مــثــل ذلـــك الــــذي يتعلق 
مبرمج ويب من جنوب اإفريقيا, 
بـــول فـــوربـــر, اأحــــد مـــديـــري فور 
امل�صتعار  ــــم  ــــص اال� حتــــت  تـــ�ـــصـــان 
الــــذي �صاهم  بــــاروخ ديــ�ــصــكــريــب, 
اأنون  كيو  �صهرة  يف  كبري  ب�صكل 
مــن خــالل فــك رمـــوز من�صورات 
م�صتخدمي  مع  والتوا�صل  كيو, 

يوتيوب للرتويج لنظرياته.
كيو  ملــفــ�ــصــري  بــالــنــ�ــصــبــة   :17    
اأن  17 -حيث  الرقم  فــاإن  اأنـــون, 
كيو هو احلرف ال�صابع ع�صر من 
حقيقي,  هاج�س  -هــو  االأبــجــديــة 

النبوءات,  رمــوز  لفك  عملهم  يف 
كما يف تف�صريهم ملا يرونه ر�صائل 
م�صفرة اأر�صلها ترامب. يف �صورة 
حديثة للرئي�س ال�صابق وهو يلعب 
�صكافينو  دان  نــ�ــصــرهــا  الــغــولــف, 
وتـــداولـــتـــهـــا يف االأيـــــــام االأخـــــرية 
“اأنون”  الـــــ  يــعــتــقــد  املــنــتــديــات, 
على  كـــيـــو  احلــــــرف  راأوا  اأنــــهــــم 
وحددوا  ال�صابق,  الرئي�س  قــفــاز 
اأنـــه كــان “يف احلــفــرة 17” من 
الدورة. ويف 20 يناير, قبل فرتة 
بايدن,  جــو  تن�صيب  مــن  وجــيــزة 
االإ�صارة  خــالل  من  طماأنتهم  مت 
اأنــه خلف ترامب, الــذي كان  اإىل 
قاعدة  التوديع من  يلقي خطاب 
اأندروز اجلوية قبل اأن يطري اإىل 
فلوريدا, مت و�صع 17 علًما على 
اأحد مواقع  وُيطلق على  املن�صة. 
كيو اأنون الفرن�صية االأكرث زيارة 

“دي �صات«.
   االأدرينوكروم: بالن�صبة لقطيع 
باالأطفال  االجتـــــــار  فــــــاإن  كـــيـــو, 
)املـــنـــقـــولـــني حتـــت االأر�ـــــــس من 
قــبــو مــطــاعــم الــبــيــتــزا اإىل اأوكـــار 
�صكاًل  فـــقـــط  لــيــ�ــس  الـــ�ـــصـــلـــطـــة( 
التحر�س  جـــرائـــم  اأ�ـــصـــكـــال  مـــن 
التي  ــيــطــانــيــة  الــ�ــص بــــاالأطــــفــــال 
حتـــظـــى بــــهــــوى جمـــمـــوعـــة من 
الـــقـــادة الــدميــقــراطــيــني, واإمنــــا 
الغدد  اإىل حــ�ــصــاد  ــا  اأيــ�ــصً يــهــدف 
ال�صغار  لــلــ�ــصــحــايــا  الـــكـــظـــريـــة 
ا�صتخراج جـــزيء, وهو  اأجــل  مــن 
االأدريـــنـــوكـــروم, الـــذي ُيــزعــم اأنه 
لـــعـــالج جتديد  رئــيــ�ــصــي  مـــكـــون 
حتديث  بـــاخـــتـــ�ـــصـــار,  الـــ�ـــصـــبـــاب. 
املعادية  الــقــدميــة  لـــالأ�ـــصـــطـــورة 
الــتــي ت�صرب  لــلــنــخــب  لــلــ�ــصــامــيــة 

الدم.

ال�صعب من الدولة العميقة.
ان�صر  اأذهــــــان  يف  الــعــا�ــصــفــة:     
نظرية املوؤامرة, “العا�صفة” هي 
“اخلطة”,  االأخــرية من  املرحلة 
القيامة  يـــــوم  مــــن  �ــصــكــل  وهـــــي 
االآلية.  ــلــحــة  االأ�ــص نـــــريان  حتـــت 
تعليق  مــــن  املـــ�ـــصـــطـــلـــح  ويـــــاأتـــــي 
ترامب,  دونالد  به  اأدىل  غام�س 
 2017 اأكتوبر  ليايل  اإحــدى  يف 
االأبي�س  الــبــيــت  مــرا�ــصــلــي  اأمـــــام 
كبار  من  جمموعة  نحو  م�صّوبا 
لتناول  مـــدعـــويـــن  ـــوؤولـــني  املـــ�ـــص
الذي  ما  تعرفون  “هل  الع�صاء.  
الذي  الــهــدوء  لعله  ذلــك؟  ميثله 
ان  دون  قــال  العا�صفة”,  ي�صبق 
يو�صح معنى كالمه رغم تذكري 
فرتة  بعد  واحلاحهم.  املرا�صلني 
ين�صر  الغام�س  كيو  بــداأ  وجــيــزة, 
ر�صائله, مو�صًحا اأن “العا�صفة” 
اعتقاالت  �ــصــلــ�ــصــلــة  اإىل  تــ�ــصــري 
و�ــصــيــكــة لــ�ــصــخــ�ــصــيــات بـــــــارزة, يف 
كلينتون,  هـــيـــالري  مــقــدمــتــهــم 
“الدولة  حكم  اإنــهــاء  �صاأنها  مــن 
�صتقوده  تــطــهــري  العميقة”. 
مـــن اجلي�س,  تــرامــبــيــة  عــنــا�ــصــر 
وهذا مل يتحقق قط, ويجد كيو 
واأتباعه يف كل مرة تف�صرياً جيداً 

لتاأجيل اليوم العظيم...
   ال�صحوة الكرى: يف الالهوت 
�ـــصـــوًيـــا على  الـــــذي مت جتــمــيــعــه 
املنتديات,  على  مبا�صرة  الــهــواء 
تــاريــخ تن�صيب  يــنــايــر,   20 كـــان 
ببداية  ـــــــا  اإيـــــــذاًن بــــــايــــــدن,  جـــــو 
باخت�صار,  الكرى”.  “ال�صحوة 
“العا�صفة”,  عامل ما بعد مرور 
وعودة  العرفية,  االأحــكــام  اإعــالن 
بايدن  و�ــصــنــق  ملــنــ�ــصــبــه,  تـــرامـــب 
اإر�صالهم  اأو  والــدميــقــراطــيــني, 

ر�ـــصـــائـــل كيو  ُتــــعــــرف  فــــتــــات:     
والتي  “�صحنات”,  با�صم  امل�صفرة 
ــقــال اإنــهــا حتــتــوي عــلــى “فتات  ُي
لك�صف  اتـــبـــاعـــهـــا  يـــجـــب  خبز” 
االأمر  ويعهد  املخفية.  احلقيقة 
اأعيد  الذين  الــهــواة,  للمف�صرين 
لدمج  “اخلبازين”,  بـ  ت�صميتهم 
هذه الن�صو�س الغام�صة ليجعلوا 
طريق  عــــن  “براهني”  مــنــهــا 
اجلارية.  االأحــــداث  مــع  تكييفها 
وبــالــنــ�ــصــبــة لــلــبــاحــثــني, فــــاإن هذا 
من  والتفاعلي  “املرح”  اجلانب 
كيو اأنـــون قــد حـــّول احلــركــة اإىل 

وحما�صهم  قــوتــهــم  يــ�ــصــتــعــيــدون 
من هذا االأمر: “ثقوا يف اخلطة, 
ميكن  بالعر�س”.  وا�ــصــتــمــتــعــوا 
العثور عليها يف �صكل ميمات على 
على  خيطت  و�ـــصـــارات  الــ�ــصــبــكــات 
املالب�س الكاكي الأفراد امليلي�صيات 

امل�صلحني.
البعد  عــــلــــى  يــــحــــتــــوي  �ــــصــــعــــار   
للحركة:  والــتــنــبــوؤي  الــرتفــيــهــي 
عندما  -وحــــتــــى  يـــحـــدث  مــهــمــا 
خ�صر ترامب االنتخابات وانهارت 
تــنــبــوؤات كيو -كــل �ــصــيء هــو جزء 
�صتخل�س  الــتــي  “اخلطة”  مــن 

اإدمان ملاليني م�صتخدمي  هواية 
االإنرتنت.

فكرة  اإن  العميقة”:  »الــدولــة     
مت  الـــتـــي  العميقة”,  “الدولة 
تركيا,  يف  ـــل  االأ�ـــص يف  تــ�ــصــورهــا 
ــا خــفــّيــا مي�صك  بــاعــتــبــارهــا كــيــاًن
منعطًفا  اتــخــذت  قــد  بال�صلطة, 
�ــصــريــًرا وا�ــصــًحــا يف عــلــم الهوت 
اإىل  اأواًل  مـــ�ـــصـــرية  اأنــــــــون.  كـــيـــو 
الـــفـــكـــرة الــبــ�ــصــيــطــة املــتــمــثــلــة يف 
تــكــنــوقــراطــيــة تــ�ــصــع الــعــ�ــصــي يف 
ال�صعبوي  الـــرئـــيـــ�ـــس  عــــجــــالت 
)املعنى االأ�صا�صي الذي ي�صتخدمه 

مثل  ال�صيا�صيون,  ترامب  اأن�صار 
ال�صابق  اجلــــمــــهــــوري  الـــزعـــيـــم 
الدولة  فــاإن  غينغريت�س(,  نيوت 
للـ  بالن�صبة  االآن  تعني  العميقة 
عاملية  وخفية  قوية  يد  “اأنون” 
وباء  اأو  كــيــنــيــدي  اغــتــيــال  وراء 
فريو�س كــورونــا... الأن هــذه هي 
اأنــون: فبداًل من  خ�صو�صية كيو 
حمددة  مــوؤامــرة  نظرية  اقـــرتاح 
م�صفوفة  ت�صكل  فــاإنــهــا  نــ�ــصــبــًيــا, 

كبرية قادرة على جتميعها كلها.
   اخلطة: عندما ي�صيبهم �صيء 
اأنون  كيو  اأتباع  فــاإن  الركود,  من 

وك�صف  غــوانــتــنــامــو.  قــاعــدة  اإىل 
احلقيقة, للعامل الذي “ا�صتفاق” 
ال�صيطانية  اأخرًيا, على الطبيعة 
لالأطفال  جــنــ�ــصــيــا  ــتــغــلــة  واملــ�ــص
والنخب  العميقة”  “للدولة 
ترامب  ودور  الـــدميـــقـــراطـــيـــة, 
حتما,  النهائي,  املوعد  احلار�س. 
يتم تاأجيله با�صتمرار, واأتباع كيو 
اأنون  كانوا يراهنون على يوم 4 
الروؤ�صاء  تن�صيب  موعد  مــار�ــس, 
الثالثينات,  حــتــى  االأمــريــكــيــني 
الكرى  الـــعـــودة  عـــن  لـــالإعـــالن 
قوى  وانت�صار  تــرامــب,  لدونالد 

اخلري �صد ال�صر.
   تــنــاول احلــبــة احلـــمـــراء: منذ 
خـــــــروج فـــيـــلـــم مـــاتـــريـــكـــ�ـــس عـــام 
ال�صهري  ـــهـــده  ومـــ�ـــص  ,1999
الــتــي قدمها  الخــتــيــار احلـــبـــوب 
)االأزرق  نـــيـــو  اإىل  مـــورفـــيـــو�ـــس 
تريده  كما  العامل  روؤيــة  ملوا�صلة 
من  لــلــخــروج  واالأحـــمـــر  االآالت, 
االغــرتاب واالأكــاذيــب(, اأ�صبحت 
احلمراء”  احلبة  “تناول  عــبــارة 
القبائل  اأفـــــراد  مـــرادفـــة خلــــروج 
الـــرقـــمـــيـــة االأكــــــــرث اإثــــــــــارة, من 
الذكورية اإىل املتاآمرين. بالن�صبة 
احلبة  “تناول  فــاإن  “اأنون”,  للـ 
االإميــــان  اإعـــــالن  هـــو  احلمراء” 
وكل  و”العا�صفة”  “باخلطة” 

ما تبقى
ي�صري  االأمريكية,  املــحــادثــات  يف   
�صخ�س  حتــول  اإىل  االآن  التعبري 
اأنـــه عقالين,  عــــادي, ويــفــرت�ــس 
تناول  “جدي  هائج:  متاآمر  اإىل 

احلبة احلمراء!«
يف  االأطفال”:  »#اأنقذوا    
2020, قامت حملة  �صيف عام 
الـــظـــاهـــر غــــري مـــــوؤذيـــــة, مع  يف 
اأو  االأطفال”,  “اأنقذوا  ها�صتاغ 
ال�صبكات  بغزو  اأطفالنا,  اأنــقــذوا 
ظهرت  االأمريكية.  االجتماعية 
كعملية خريية كال�صيكية ملحاربة 
ا�صم  واتخذت  باالأطفال,  االجتار 
دولية,  حــكــومــيــة  غـــري  مــنــظــمــة 
لكنها يف الواقع, قادت م�صتخدمي 
ع�صابة  نــظــريــة  اإىل  االإنـــرتنـــت 
اجلن�صي  واال�صتغالل  ال�صيطان 
واأّدت  بل  اأنــون,  كيو  لالأطفال يف 
تنظيمها  مت  مــاديــة  اأحــــداث  اإىل 
يف كثري من مناطق الدولة. لقد 
اأثــبــت الــهــا�ــصــتــاغ, الــــذي مل يكن 
ا�صتغالل  اأن  مبــا  متــاًمــا  جمنوًنا 
االأطفال واالجتــار بهم الأغرا�س 
جن�صية حقيقة واقعة, اأنه و�صيلة 
فعالة للغاية وفريو�صية للتب�صري 
“كيو  لـــ  جـــدد  متابعني  وجتــنــيــد 
يف الوقت الذي بداأت فيه  اأنون”, 
التقليدية  االجتماعية  ال�صبكات 
اأخرًيا على احل�صابات  بال�صيطرة 
ت�صمح  “مل  بــاحلــركــة.  املرتبطة 
متحر�س  بو�صع  اأبــــًدا  اأنـــون  كيو 
الق�صبان”,  خــلــف  بطفل  واحـــد 
فيو.  ترافي�س  املتخ�ص�س  ي�صر 
جهود  تعقيد  اإىل  اأدت  املقابل,  يف 
املــنــظــمــات االإنــ�ــصــانــيــة, الــتــي بات 
با�صتمرار  النا�س  تذّكر  اأن  عليها 
�صكل  بــاأي  مرتبطة  لي�صت  باأنها 
واأن  من االأ�صكال بـ “كيو اأنون”, 
تـــروج لها  الــتــي  االأكـــاذيـــب  تنفي 

احلركة.
عن ليربا�شيون

جنحت احلركة يف الت�شلل اإىل احلزب اجلمهوري, وكانت يف قلب الهجوم على مبنى الكابيتول
جتتذب املزيد من املوؤيدين لق�شيتها ومدت خمالبها خارج الوليات املتحدة

يف مظاهرة لليمني املتطرف نظمها برود بويزخالل مظاهرة �صد االإجراءات ال�صحية

كانت احلركة يف قلب الهجوم على الكابتول

علم كيو انون يف م�صرية موؤيدة لرتامب عدد االتباع يف ازدياد

خطاب املوؤامرة:

اأتباع كيو اأنون الذين يريدون وقف حركة العامل...!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

التحقيقات  مكتب  اأ�ــشــاف   ,2019 مايو   30 يف     
على  اخلطرين  الإرهابيني  “قائمة  اإىل  الفيدرايل 
�شوى  عنها  ي�شمع  مل  جمموعة  الداخلية”  اجلبهة 
يف  ن�شاأت  �شائعة  ــون,  اأن كيو  النا�س:  من  قليل  عدد 

منتدى على الإنرتنت قبل عامني, وكانت على و�شك 
اأن ت�شبح اأخطر حركة موؤامرتية يف القرن احلادي 
والع�شرين.     جنحت حركة كيو اأنون يف الت�شلل اإىل 
املوؤيدين  من  املزيد  اجتذاب  ويف  اجلمهوري,  احلزب 
الوليات  خــارج  خمالبها  ومد  اأ�شبوع,  كل  لق�شيتها 
اأنون يف قلب الهجوم على مبنى  املتحدة, وكانت كيو 

على  اإنها  ويقال  يناير   6 يف  وا�شنطن  يف  الكابيتول 
ال�شتقرار  لزعزعة  اأخــرى  عمليات  ارتكاب  و�شك 
الثالثاء  يوم  �شهادته  يف  الأمريكية:  الأرا�شي  على 
التحقيقات  مكتب  مدير  ك�شف  ال�شيوخ,  جمل�س  اأمام 
الفيدرايل, كري�شتوفر وراي, اأن اأجهزته فتحت اأكرث 
من 2000 حتقيق لإحباط حماولت هجمات, كانت 

مرتبطة بطريقة ما بـ “كيو اأنون«.    واإذا كان جلّيا 
توؤخذ على حممل اجلد,  اأن  الظاهرة يجب  اأن هذه 
مبادئها  نفح�س  عندما  ال�شهل  من  لي�س  ذلك  اأن  اإل 
العامل  بــاأن  مقتنعون  اأنــون  كيو  اتباع  التاأ�شي�شية: 
تتحكم فيه ع�شابة من املتحر�شني بالأطفال بقيادة 

دميقراطيني منتخبني يجتمعون يف مطعم بيتزا.

مت الك�ضف عن احلقيقة للعامل اأجمع يوم 4 مار�س
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املال والأعمال

ال�صناعية  املــــــجــــــاالت  كــــافــــة  يف 
واالقــــتــــ�ــــصــــاديــــة ومتــــكــــني ريــــــادة 
م�صاهمتها  م�صتوى  لرفع  االأعمال 
يف تطوير هــذا الــتــوجــه. �ــصــارك يف 
الــزيــارة االفــرتا�ــصــيــة �ــصــعــادة عمر 
اأحـــمـــد �ــصــويــنــع الــ�ــصــويــدي, وكيل 
والتكنولوجيا  الــ�ــصــنــاعــة  وزارة 
املــتــقــدمــة, و�ــصــعــادة عــبــداهلل �صيف 
علي النعيمي, �صفري دولة االإمارات 
و�صعادة  كـــوريـــا,  جــمــهــوريــة  لــــدى 
جمهورية  �صفري  وو,  يـــوجن  كـــوون 
جانب  اإىل  الــــدولــــة,  لــــدى  كـــوريـــا 
احلكوميني  املــ�ــصــوؤولــني  مـــن  عـــدد 
من  لــعــدد  التنفيذيني  والــروؤ�ــصــاء 
البلدين.  مــن  الوطنية  الــ�ــصــركــات 
جــديــر بــالــذكــر اأن دولـــة االإمــــارات 
تعد اأكر �صريك جتاري جلمهورية 
االأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  كــوريــا 
و�صمال اإفريقيا, كما تعد جمهورية 
كــوريــا مــن اأبــــرز �ــصــركــاء االإمــــارات 
و�صهدت  اآ�ــــصــــيــــا.  يف  الـــتـــجـــاريـــني 
البلدين  بــني  الــثــنــائــيــة  الــعــالقــات 
ملحوظاً,  تـــــطـــــوراً  الـــ�ـــصـــديـــقـــني 
االأخـــــــري حيث  الـــعـــقـــد  خـــا�ـــصـــًة يف 
جماالت  يف  تعاونهما  البلدان  عــزز 
واالبتكار  اال�ــصــطــنــاعــي  الــــذكــــاء 
والدفاع والعلوم والثقافة والتعليم 
والــــطــــاقــــة املــــتــــجــــددة والــــنــــوويــــة 
وقــــطــــاعــــات اقـــتـــ�ـــصـــاديـــة اأخـــــــرى. 
غري  التجاري  التبادل  حجم  وبلغ 
الــنــفــطــي بــني الــبــلــديــن مــع نهاية 
مليار   18.3/ نحو   2019 العام 
درهم/ 5 مليارات دوالر مما يعك�س 
بينهما  والـــ�ـــصـــراكـــة  الـــتـــعـــاون  قــــوة 
العالقات  حمــطــات  اأبــــرز  ومـــن   ..
وكوريا  االإمـــــــــارات  بـــني  الــثــنــائــيــة 
توقيع اتفاقية اإن�صاء حمطة براكة 
العام  يف  ال�صلمية  النووية  للطاقة 

.2009

••اأبوظبي-وام:

بن  �صلطان  الــدكــتــور  مــعــايل  بحث 
ال�صناعة  وزيـــــر  اجلــــابــــر,  اأحـــمـــد 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا املــــتــــقــــدمــــة, مع 
التجارة  معايل يومنو �صونغ, وزير 
�صبل  الكوري,  والطاقة  وال�صناعة 
بني  اال�صرتاتيجي  التعاون  تعزيز 
كوريا,  وجمهورية  االإمــــارات  دولــة 
ال�صناعة  جمـــــايل  يف  خــ�ــصــو�ــصــاً 
املــــجــــاالت  ويف  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا, 
للبلدين  املــ�ــصــرتك  االهــتــمــام  ذات 
املباحثات  وتــطــرقــت  الــ�ــصــديــقــني. 
عمل  “زيارة  خــــالل  جــــرت  الـــتـــي 
تقنية  بــا�ــصــتــخــدام  افرتا�صية” 
تعزيز  �صبل  اإىل  املــرئــي,  االتــ�ــصــال 
البلدين  بـــني  املــتــمــيــزة  الــعــالقــات 
عاماً.   40 من  الأكــرث  والتي متتد 
واأكـــــــد الــــــوزيــــــران عـــلـــى االلــــتــــزام 
امل�صرتك بتعزيز التعاون الثنائي يف 
اال�صرتاتيجية,  املــجــاالت  من  عــدد 
املناخ,  والتي ت�صمل الطاقة, وتغري 
االنتقال  وت�صريع  والــهــيــدروجــني, 
الكربون,  منخف�س  م�صتقبل  اإىل 
البحث  منظومة  تعزيز  جانب  اإىل 
والتطوير يف دولة االإمــارات وتبني 
حلول وتطبيقات الثورة ال�صناعية 
ال�صناعات  وتـــطـــويـــر  الــــرابــــعــــة, 
واملعدنية  واالإلكرتونية  الف�صائية 
والــدوائــيــة والــغــذائــيــة مبــا ي�صهم 
البلدين  بـــــقـــــدرات  االرتـــــقـــــاء  يف 
واجلـــهـــود املــ�ــصــرتكــة لــدفــع عجلة 
ما  مرحلة  يف  االقــتــ�ــصــادي  التعايف 
خالل  مت  كــمــا  كوفيد-19.  بــعــد 
تفاهم,  مــذكــرتــي  تــوقــيــع  الــلــقــاء 
تــركــز اإحـــداهـــمـــا عــلــى الــتــعــاون يف 
من  وذلـــك  الــهــيــدروجــني,  اقت�صاد 
احلكومية  ال�صيا�صات  دعــم  خــالل 
والتنظيمية  الــقــانــونــيــة  واالأطــــــر 

يف  االأكادميية  املوؤ�ص�صات  م�صاهمة 
الــبــحــث والــتــطــويــر لــلــو�ــصــول اإىل 
مــنــتــجــات وطــنــيــة متميزة  تــطــويــر 
وعــــالــــيــــة اجلــــــــــودة, مــــنــــوهــــاً بـــــاأن 
ت�صمل  االأولــــويــــة  ذات  الــقــطــاعــات 
و�صناعة  الـــدوائـــيـــة,  الــ�ــصــنــاعــات 
وتقنيات  واملـــ�ـــصـــروبـــات,  االأغــــذيــــة 
الـــهـــيـــدروجـــني. مــــن جـــانـــبـــه قال 
التجارة  معايل يومنو �صونغ, وزير 
الكوري : على  وال�صناعة والطاقة 
التي  ال�صعبة  الظروف  من  الرغم 
فــر�ــصــتــهــا جــائــحــة كـــورونـــا خالل 
تـــوطـــدت عالقات  املـــا�ـــصـــي,  الـــعـــام 
التعاون وال�صراكة بني كوريا ودولة 
االإمــــــــــارات, وا�ـــصـــتـــمـــرت الــــزيــــارات 
ال�صركات  ممــثــلــي  بـــني  املـــتـــبـــادلـــة 
واملوؤ�ص�صات من البلدين, وتوا�صلت 
اجلهود امل�صرتكة يف جمال الوقاية 

من االأوبئة ومكافحتها.
واأ�ــــصــــاف مـــعـــايل يـــومنـــو �ــصــونــغ : 
نطاق  تــو�ــصــيــع  اإىل  الـــيـــوم  نــتــطــلــع 
التعاون امل�صتقبلي يف جماالت مثل 
احلديثة  التكنولوجيا  تطبيقات 
الكربونية,  االنـــبـــعـــاثـــات  لــتــقــلــيــل 
وقـــــطـــــاع الــــطــــاقــــة وغـــــريهـــــا من 
امل�صرتكة  االأهــمــيــة  ذات  املـــجـــاالت 
اأهمية  على  واأكـــد   .. البلدين  بــني 
التعاون مع دولة االإمارات لتطوير 
�صناعات امل�صتقبل والدفع باالبتكار 

البلدين,  الهيدروجني بني  لتجارة 
ال�صركات  بـــني  الــتــعــاون  وتــ�ــصــهــيــل 
اأبوظبي  “ائتالف  تــ�ــصــكــل  الـــتـــي 
القاب�صة  وهــــي  للهيدروجني”, 
و”مبادلة”,  »اأدنوك”   ADQ
كما  كوريا”.   2 “اإت�س  �صركة  مــع 
املحافل  يف  التعاون  املــذكــرة  ت�صمل 
الــ�ــصــلــة مبــا يف ذلك  الــدولــيــة ذات 
الهيدروجني  حول  الدويل  املوؤمتر 
كــل مــن دولة  انــعــقــاده يف  املخطط 
االإمارات وجمهورية كوريا, واإجراء 
االإمكانيات  حــول  م�صرتكة  درا�ــصــة 
هذا  يف  التجارية  االأعــمــال  وفر�س 
درا�صات  خالل  من  احليوي  املجال 
التجريبية  املــ�ــصــاريــع  اأو  اجلــــدوى 
ملزيد من اال�صتثمار يف الهيدروجني 
والتقنيات  الكربون  تدوير  واإعـــادة 
الت�صنيع.  االنبعاثات يف  منخف�صة 
الثانية  الــتــفــاهــم  مـــذكـــرة  وتـــركـــز 
عــلــى الــتــعــاون بــني دولـــة االإمــــارات 
ال�صيا�صات  يف  كـــوريـــا  وجــمــهــوريــة 
ال�صناعية والتكنولوجية من خالل 
حتديد اأف�صل املمار�صات التنظيمية 
ال�صناعية,  الــتــنــمــيــة  جمـــــال  يف 
التكنولوجيا  يف  الــتــعــاون  ودرا�ــصــة 
الطبية وت�صنيع االأدوية واالأنظمة 
االأدويــة, و�صناعة  لتوزيع  املتقدمة 
ال�صغرية,  اال�صطناعية  االأقـــمـــار 
والتكنولوجيا الزراعية مثل تربية 

الذكية,  واملــــــزارع  املــائــيــة  االأحـــيـــاء 
�صيا�صات و�صناعات اجليل  واعتماد 
الذكية,  املــ�ــصــانــع  الـــرابـــع ومتــكــني 
للتوا�صل  مـــبـــا�ـــصـــرة  قـــنـــاة  وخـــلـــق 
بــني الــبــلــديــن الإجنــــاز هـــذه املهام. 
ومبـــوجـــب املـــذكـــرة الــثــانــيــة, اتفق 
اجتماعات  عــقــد  عــلــى  اجلـــانـــبـــان 
امل�صرتك  احلـــــوار  لــتــعــزيــز  دوريـــــة 
ال�صناعية  بال�صيا�صات  يتعلق  فيما 
والــتــكــنــولــوجــيــة ودرا�ـــصـــة جماالت 

التعاون امل�صتقبلية يف هذا املجال.
اأ�ـــــصـــــار معايل  املـــنـــا�ـــصـــبـــة,  وبــــهــــذه 
اجلابر  اأحمد  بن  �صلطان  الدكتور 
التي  اال�صرتاتيجية  ال�صراكة  اإىل 
وجمهورية  االإمـــــارات  دولـــة  جتمع 
اأر�ــصــت القيادة  كــوريــا, وقــال : لقد 
الــر�ــصــيــدة يف دولــــة االإمــــــارات نهج 
التعاون البّناء يف العالقات الدولية 
امل�صرتكة  املـــ�ـــصـــالـــح  يـــحـــقـــق  مبــــا 
.. ويــ�ــصــرنــا اإجــــــراء هــــذه الـــزيـــارة 
االفــرتا�ــصــيــة ولـــقـــاء �ــصــركــائــنــا يف 
جمهورية كوريا التي متتلك معها 
ثنائية  عـــالقـــات  االإمــــــــارات  دولـــــة 
بالتعاون  دائماً  ونرحب   .. متميزة 
الـــكـــوريـــني فيما  االأ�ــــصــــدقــــاء  مــــع 
تركز وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا 
وتطور  منــو  تعزيز  على  املتقدمة 
دولة  والت�صنيع يف  ال�صناعة  قطاع 
االإمـــارات. واأ�ــصــاف معاليه : تركز 

واأهم تطبيقاتها بهدف العمل على 
تطوير البنية التحية التكنولوجية 
مبا  الــدولــة,  يف  ال�صناعي  للقطاع 
وجاذبة  متميزة  بيئة  توفري  يكفل 
ورفع  املبدعة,  والعقول  للمواهب 
الت�صغيلية,  الــــكــــفــــاءة  مــــعــــدالت 
واالرتقاء بجودة وتناف�صية املنتجات 

الوطنية.
�صلطان  الــدكــتــور  مــعــايل  واأو�ـــصـــح 
تركز  الـــــــوزارة  اأن  اجلـــابـــر  اأحـــمـــد 
عــلــى جــهــود الــعــمــل املــ�ــصــرتك بني 
وتعزيز  واخلا�س  العام  القطاعني 

والتكنولوجيا  الــ�ــصــنــاعــة  وزارة 
منظومة  ــــاء  اإر�ــــص عــلــى  املــتــقــدمــة 
وم�صجعة  وجـــــــاذبـــــــة  مــــتــــمــــيــــزة 
االأجنبية  اال�صتثمارات  ال�صتقطاب 
املــبــا�ــصــرة اإىل قــطــاع الــ�ــصــنــاعــة يف 
دولــة االإمـــارات مبا ي�صهم يف منوه 
وتــطــوره وتــقــدمــه .. كــمــا حتر�س 
الوزارة على توطيد اأوا�صر التعاون 
والـــ�ـــصـــراكـــة مــــع كـــافـــة االأطـــــــراف 
اأنـــحـــاء العامل  املــعــنــيــة مـــن جــمــيــع 
ونقل  والــتــجــارب  اخلـــرات  لتبادل 
وتوطني املعرفة. واأكد معاليه على 

دولة  جتمع  التي  ال�صراكة  اأهمية 
والتي  كوريا  وجمهورية  االإمـــارات 
وا�صتثمارية  علمية  فــوائــد  حتــقــق 
دولة  يف  نــركــز   : قــائــال  للجانبني, 
االإمــــــــــارات عـــلـــى تـــوظـــيـــف اأحـــــدث 
منظومتنا  لــتــمــكــني  الـــتـــقـــنـــيـــات 
تعزيز  يف  للم�صاهمة  الــ�ــصــنــاعــيــة 
 .. وتنويعه  الوطني  االقت�صاد  منو 
ون�صعى يف الوزارة اإىل االطالع على 
ومنها  الناجحة,  العاملية  التجارب 
تبني  يف  خا�صة  الكورية,  التجربة 
الرابعة  ال�صناعية  الــثــورة  حــلــول 

الإمارات تعزز ال�شراكة مع كوريا بتوقيع مذكرتي تفاهم للتعاون يف جمال اقت�شاد الهيدروجني وتطوير ال�شيا�شات ال�شناعية والتكنولوجية خالل زيارة عمل افرتا�شية 

�ضلطان اجلابر: القيادة اأر�ضت نهج التعاون البّناء يف العالقات الدولية و�ضراكتنا مع كوريا متميزة
يومنو �ضونغ : نتطلع اإىل تو�ضيع نطاق التعاون امل�ضتقبلي يف املجالت ذات الأهمية امل�ضرتكة بني البلدين 

الحتاد للطريان تنقل 4.2 مليون م�ضافر خالل 2020
اأمريكي  3.3 مليار دوالر  اإىل   2019 5.4 مليار دوالر عام  من 
املتعلقة  والنفقات  اال�صتيعابية  القدرة  نظًرا خلف�س   2020 عام 
كما  التكاليف.  احتواء  مبادرات  على  الرتكيز  جانب  اإىل  باحلجم 
انخف�صت النفقات العامة بن�صبة 25 باملئة لت�صل اإىل 0.8 مليار 
دوالر من 1.0 مليار دوالر عام 2019 �صمن هذا االإطار الزمني 
ال�صيولة  اإدارة  مبادرات  بف�صل  الثابتة,  طبيعتها  من  الرغم  على 
الرتكيز  بف�صل  باملئة   23 بنحو  املالية  التكلفة  انخف�صت  فيما 
امليزانية. وقال توين دوغال�س,  بيان  اإعــادة هيكلية  املتوا�صل على 
“االحتاد”  اإن  لــلــطــريان  االحتــــاد  ملجموعة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــ�ــس 
وهي اليوم يف  “كورونا”  اأزمة  متّكنت من الوقوف بثبات يف وجه 
ال�صفر  اإىل  العامل  عــودة  مع  اأ�صا�صًيا  دوًرا  لتلعب  جهوزيتها  كامل 
من جديد. واأ�صاف اأنه يف الوقت الذي مل يكن باإمكان اأحد التنبوؤ 

اأق�صى  2020 �صاهم تركيزنا على حتقيق  اإليه العام  مبا �صيوؤول 
قدر ممكن من اأ�صا�صيات اأن�صطة االأعمال التجارية خالل ال�صنوات 
الثالث املا�صية على تر�صيخ مكانة االحتاد لال�صتجابة ب�صكل حازم 
اآدم بوقديدة الرئي�س التنفيذي  لالأزمة العاملية. ومن جانبه قال 
لل�صوؤون املالية اإن االحتاد للطريان دخلت العام 2020 بخطوات 
ثابتة ومتكنت من جتاوز اأهداف التحّول املقررة لها يف الربع االأول 
ا�صتطاعت احلفاظ  للطريان  االحتــاد  اأن  واأ�صاف  ذاتــه.  العام  من 
وزيادة  التكاليف  �صبط  على  الرتكيز  خــالل  مــن  ال�صيولة  على 
عائدات ال�صحن للحد االأق�صى, وتعزيز اإمكانيات التاأجري وتوفري 
ت�صهيالت ائتمانية مبتكرة مثل �صكوك التحّول االأوىل من نوعها 
االحتاد  حمافظة  ذلك  ويدعم  باال�صتدامة  املرتبطة  العامل  حول 

على درجة “اأ” يف ت�صنيف فيت�س.

•• اأبوظبي-وام:

نقلت االحتاد للطريان 4.2 مليون م�صافر خالل العام املا�صي يف 
ذاته  العام  1.2 مليار دوالر خالل  امل�صافرين  بلغت عائدات  حني 
وذلك وفقا للنتائج املالية والت�صغيلية ال�صادرة ام�س عن ال�صركة. 
ومتّكنت االحتاد للطريان من ت�صجيل اأداء قوي يف عمليات ال�صحن 
 0.7 مــن  ارتفعت  الــعــائــدات حيث  باملئة يف   66 بن�صبة  زيـــادة  مــع 
 2020 1.2 مليار دوالر يف  اإىل   2019 مليار دوالر خالل عام 
اأدوات  مثل  الطبية  التجهيزات  على  الطلب  يف  بارتفاع  مدفوعة 
حتديد  مــع  تــرافــق  الــدوائــيــة  امل�صتح�صرات  ال�صخ�صية  الــوقــايــة 
اإيــرادات ال�صحن حت�صًنا  القدرة العاملية لل�صحن اجلوي ..و�صهدت 
و�صل اإىل 77 باملئة. وانخف�صت الكلفة الت�صغيلية بن�صبة 39 باملئة 

بالتعاون مع وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع

دبي لل�ضياحة ُت�ضرف على تطعيم موظفي كافة فنادق النخلة جمريا
التطعيم �شمل اأكرث من 10 اآلف موظف يف 20 فندقًا على النخلة

عدد �ضركات ال�ضخ�س   15229
الواحد يف الإمارات مع نهاية فرباير

مليار درهم ت�ضرفات عقارات دبي اأم�س  1.1
•• دبي -وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة االرا�صي واالأمالك بدبي ام�س اأكرث من 1.1 مليار درهم حيث �صهدت الدائرة ت�صجيل 
مبايعة  و174  درهــم  مليون   60.7 بقيمة  لالأرا�صي  مبايعة   12 منها  درهــم,  مليون   468.53 بقيمة  مبايعة   186
لل�صقق والفلل بقيمة 407.83 مليون درهم. وجاءت اأهم مبايعات االأرا�صي بقيمة 20 مليون درهم يف منطقة جمريا 
االأوىل تليها مبايعة بقيمة 9 ماليني درهم يف منطقة حدائق ال�صيخ حممد بن را�صد تليها مبايعة بقيمة 4 مالينب درهم 
يف منطقة الرفاعة. وت�صدرت منطقة ند ال�صبا الثالثة املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �صجلت 4 مبايعات بقيمة 10 
ماليني درهم وتلتها منطقة حدائق ال�صيخ حممد بن را�صد بت�صجيلها مبايعتني بقيمة 14 مليون درهم وثالثة يف احلبية 
الرابعة بت�صجيلها مبايعتني بقيمة 7 ماليني درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 68 
مليون درهم مبنطقة الثنية الرابعة كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا واأخرياً 
مبايعة بقيمة 18 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا. وت�صدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق من حيث عدد مبايعات 
ال�صقق والفلل اإذ �صجلت 19 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية اخلام�صة بت�صجيلها 18 مبايعة بقيمة 

17 مليون درهم وثالثة يف مر�صى دبي بت�صجيلها 18 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم.  

املحلي, التي ت�صجع يف جمملها على تاأ�صي�س ال�صركات 
متناهية ال�صغر وال�صغرية يف الدولة. ويف اإطار حر�س 
الدولة على زيادة جاذبية البيئة الت�صريعية لهذا النوع 
اأن  التجارية  ال�صركات  قانون  اأجــاز  فقد  ال�صركات  من 
واحـد  ل�صـخ�س  مملوكـة  تكـون  اأن  اأو  ال�صـركة  توؤ�ص�س 
اأنه  على  ذاتـــــه  القانـون  مـن   /71/2/ املـــادة  ون�صت   ,
اعتباري  اأو  طبيعي  مواطـن  واحـد  ل�صـخ�س  يجـوز   /
تاأ�صي�س ومتلك �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة وال ي�صـاأل 
مالـك راأ�س مـال ال�صـركة عن التزاماتها اإال مبقدار راأ�س 
املال الـوارد بعقـد تاأ�صي�صها, وت�صري عليه اأحكام ال�صركة 
ذات امل�صوؤولية املحـدودة الـواردة فـي هـذا القانـون فيمـا 

ال يتعار�س مـع طبيعتها/.
الواحد  ال�صخ�س  بتاأ�صي�س �صركة  ال�صماح  اأن  اإىل  ي�صار 
مزاولة  ت�صهيل  يف  �ــصــاهــمــت  املــا�ــصــيــة  الـــفـــرتة  خـــالل 
لرفع  الــفــر�ــصــة  ومنحتهم  املــواطــنــني  اأمــــام  االأعـــمـــال 
مهاراتهم  و�صقل  التجارة  جمال  يف  قدراتهم  م�صتوى 
االأفكار  تــبــنــي  يف  دورهـــــا  اإىل  اإ�ـــصـــافـــة  اال�ــصــتــثــمــاريــة 
االإبداعية لل�صباب وترجمتها على اأر�س الواقع, االأمر 
وزيادة  امل�صتثمرين  ثقة  تعزيز  يف  بــدوره  �صاهم  الــذي 
والتجارية  االقت�صادية  القطاعات  من  العديد  ن�صاط 

يف الدولة .

•• اأبوظبي-وام:

دولة  يف  الواحد  ال�صخ�س  �صركات  عدد  اإجمايل  ارتفع 
15229 �صركة مع نهاية �صهر فراير  اإىل  االإمــارات 
مقارنة  تــقــريــبــا   3.8% نــ�ــصــبــتــهــا  بــــزيــــادة   2021
مـــع اإجـــمـــايل عـــددهـــا يف �ــصــهــر يــنــايــر مـــن الـــعـــام ذاته 
الوطني  ال�صجل  يوثقها  التي  االأرقــــام  بح�صب  وذلــك 

االقت�صادي .
من   %  90 نحو  اأن  الر�صمية  االح�صائيات  وتظهر 
اإماراتي  يف  تاأ�صي�صها  يتم  الــواحــد  ال�صخ�س  �ــصــركــات 
اإمارات  على  الن�صبة  بقية  توزعت  فيما  واأبوظبي  دبي 
الدولة االأخــرى. ويعك�س النمو امل�صجل يف ن�صاط هذا 
ال�صكل القانوين من ال�صركات, االإقبال الكبري لالأفراد 
على تاأ�صي�س االأعمال اخلا�صة والتي ُت�صنف يف اأغلبها 
�صمن قائمة امل�صاريع متناهية ال�صغر وال�صغرية والتي 
ت�صهيالت مقدمة من  دعمها من خــالل  يتم  ما  عــادة 

املوؤ�ص�صات املخت�صة برعاية مثل هذه امل�صاريع.
وتـــويل دولـــة االإمـــــارات اأهــمــيــة كــبــرية لــهــذا الــنــوع من 
املــ�ــصــاريــع الــتــي تــ�ــصــاهــم يف تــعــزيــز اال�ــصــتــثــمــار وتدعم 
االقت�صاد الوطني, وقد �صهدت املرحلة املا�صية اإطالق 
اأو  االحتــادي  امل�صتوى  على  �صواء  املحفزات  من  حزمة 

كما  املن�صاآت.  تلك  لتفقد  ميدانية 
ُت�صهم هذه الهوية املرئية يف طماأنة 
اجلميع  بالتزام  والـــزوار  ال�صيوف 
والتعقيم  الــ�ــصــالمــة  ـــــاإجـــــراءات  ب
خــــالل جــمــيــع مراحل  والــنــظــافــة 

رحلتهم. 

•• اأبوظبي - وام:

جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الرميثي  مر�صد  ثــاين  حممد  �صعادة  اأكــد 
اأهمية  الدولة,  يف  وال�صناعة  التجارة  غرف  احتاد  رئي�س  اأبوظبي,  و�صناعة 
ال�صقيقة  الكويت  دولــة  مع  االقت�صادي  التعاون  عالقات  يف  الزخم  موا�صلة 
وا�صتغالل الفر�س اال�صتثمارية املحتملة لرواد االأعمال الكويتيني يف العديد 
من املجاالت يف دولــة االإمـــارات. جــاء ذلــك خــالل ا�صتقبال الرميثي يف مقر 
الغرفة �صعادة الدكتور مطر حامد النيادي, �صفري الدولة لدى دولة الكويت, 
بح�صور �صعادة حممد هالل املهريي مدير عام غرفة جتارة و�صناعة اأبوظبي, 
وال�صيد عبداهلل غرير القبي�صي, نائب مدير عام الغرفة. ورّحب الرميثي يف 
تعزيز  اإىل  الرامية  زيارته  الكويت, مثمناً  لدى  الدولة  ب�صفري  اللقاء  بداية 
اأُطر التعاون التجاري واال�صتثماري بني جمتمعي االأعمال يف اإمارة اأبوظبي 
والكويت, ومبا يعود بالنفع على اقت�صاد البلدين ال�صقيقني. واأ�صاد الرميثي 
الكويت  االأ�صقاء يف دولــة  االإمـــارات مع  التي جتمع دولــة  املتميزة  بالعالقات 
على كافة االأ�صعدة, ال�صيما على امل�صتويني االقت�صادي والتجاري, وهو االأمر 

الذي يوؤكد عمق العالقات االأخوية وتكامل اقت�صاد البلدين ال�صقيقني.

االأزمـــات والــكــوارث يف دبــي ..ويتم 
منح ختم “دبي ال�صمانة” جماناً, 
وت�صتمر �صالحيته حتى 15 يوماً 
اأ�صبوعني  اأن يتم جتديده كل  على 
بــعــد قــيــام املــفــتــ�ــصــني مـــن اجلهات 
باإجراء زيارات  احلكومية املخت�صة 

الفنادق  امتثال  لتاأكيد  ال�صمانة” 
وحمالت البيع بالتجزئة واملطاعم 
ال�صياحية  والـــوجـــهـــات  واملـــقـــاهـــي 
وال�صالمة  ال�صحة  لــروتــوكــوالت 
التي  كــورونــا  فريو�س  من  للوقاية 
الإدارة  ــيــا  الــعــل الــلــجــنــة  حـــددتـــهـــا 

•• دبي -وام:

والت�صويق  ال�صياحة  دائــــرة  اأنــهــت 
لل�صياحة”  “دبي  بــدبــي  الــتــجــاري 
بالتعاون مع وزارة ال�صحة ووقاية 
املجتمع برناجماً لتطعيم موظفي 
يف نخلة جمريا, وذلك  20 فندقاً 
الرامية  اجلــهــود  مــع  يتما�صى  مبــا 
كوفيد–19,  عـــلـــى  لــلــ�ــصــيــطــرة 
وتــر�ــصــيــخ مــكــانــة دبــــي بـــني اأكـــرث 
الوجهات ال�صياحية اأماناً يف العامل. 
ومنذ اأن اأعادت االإمارة فتح اأبوابها 
مايو  يف  الــداخــلــيــة  ال�صياحة  اأمـــام 
2020, وبداأت يف ا�صتقبال الزّوار 
الدوليني يف يوليو 2020, تطبق 
ــــي اأكـــــرث الـــرتـــوكـــوالت  فـــنـــادق دب
كورونا  ملواجهة  �صرامة  الوقائية 
االإجــــراءات  كــافــة  بــاتــبــاع  امل�صتجد, 
األزمت  كما  والوقائية,  االحرتازية 
كـــل مــنــ�ــصــاآتــهــا بــتــطــبــيــق اإر�ــــصــــادات 
ال�صحة وال�صالمة, حمافظًة بذلك 
عاملية  �صيافة  جتــارب  تقدمي  على 
وت�صت�صيف  دبـــي.  لــــزّوار  املــ�ــصــتــوى 
نخلة جمريا العديد من العالمات 
الفاخرة  لــلــمــنــتــجــعــات  الــتــجــاريــة 
تطلب  الذي  االأمر  عاملياً,  املعروفة 
ال�صالمة  مــعــايــري  اأقــ�ــصــى  تــوفــري 
اآالف   10 مــن  اأكـــرث  تلقى  اإذ  لــهــا, 
الرائدة  الفنادق  هــذه  مــن  موظف 
من  والــثــانــيــة  االأوىل  اجلــرعــتــني 

اللقاح يف اأماكن عملهم خالل �صهر 
فراير املا�صي.

ملوظفي  التطعيم  بــرنــامــج  ويــاأتــي 
�صل�صلة  �صمن  جمريا  نخلة  فنادق 
واملتنوعة  املتعددة  االإجــــراءات  مــن 
لل�صياحة”  “دبي  تــتــخــذهــا  الــتــي 
لتعزيز اجراءات ال�صحة وال�صالمة 
التي يطبقها القطاع, والتي تر�صخ 
باأق�صى  والتزامها  دبــي  مكانة  من 
لــكــافــة املقيمني  الــ�ــصــالمــة  درجــــات 
والزوار, حيث ُت�صنف دولة االإمارات 
الــعــربــيــة املــتــحــدة مــن بــني اأف�صل 
خم�س دول يف العامل على م�صتوى 
كورونا,  فـــريو�ـــس  �ــصــد  الــتــطــعــيــم 
بــرنــامــج اخــتــبــار وتعقب  ومتــتــلــك 
اإمــارة دبي  متطور وفــّعــال. وتعتر 
واحـــدة مــن املـــدن االأكـــرث اأمــانــاً يف 
بـــادرت االإمـــارة بتطبيق  اإذ  الــعــامل, 
جمــمــوعــة وا�ــصــعــة مــن االإجـــــراءات 
ملواجهة  عاملياً  املتبعة  االحــرتازيــة 
�صالمة  �ــصــمــانــاً  كــــورونــــا  جــائــحــة 
الزوار خالل كافة مراحل رحلتهم, 
وذلك بدءاً من الو�صول اإىل املطار 
وحتى املغادرة. وكانت اإمارة دبي قد 
ح�صلت على ختم “ال�صفر االآمن” 
تقديراً  لل�صفر  العاملي  املجل�س  من 
مكافحة  يف  اال�صتثنائية  جلهودها 
الفعالة  احللول  وتوفري  اجلائحة 

واملبتكرة حلماية امل�صافرين.
“دبي  خـــتـــم  دبــــــي  اأطــــلــــقــــت  كـــمـــا 

فنادق الإمارة تلتزم بكافة الإجراءات الحرتازية 
مع تقدمي اأف�ض�ل التج�ارب عاملية امل�ض�توى لل�ضيوف

غرفة اأبوظبي توؤكد اأهمية موا�ضلة الزخم يف عالقات التعاون القت�ضادي مع الكويت
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املال والأعمال

مليار درهم قيمة اإنتاج 61 مزرعة جتارية يف الإمارات خالل 2019  »دار ال�ضيافة« يف ال�ضارقة.. 90 عاما 1.53 
يف خدمة م�ضافري ما وراء البحار

•• ال�شارقة - وام:

تبقى دار  بينما ت�صتعد اآالف الفنادق يف دولة االإمارات ال�صتقبال وفود و زوار “اإك�صبو دبي 2020”, 
“�صيافة �صركة اخلطوط اجلوية الريطانية ملا وراء البحار” حا�صرة يف االأذهان باعتبارها اأول فندق تاأ�ص�س 
يف الدولة يف ثالثينيات القرن املا�صي بالقرب من مطار ال�صارقة. وجاء تاأ�صي�س الدار يف الفرتة 1932 - 
الريطانية  �صركة اخلطوط اجلوية  مع  اندجمت  التي   - اإمريال”  “طريان  �صركة  قبل  من   1933
لتوؤ�ص�س �صركة اخلطوط اجلوية الريطانية ملا وراء البحار - ا�صتجابة اإىل احلاجة لبناء ا�صرتاحة للعاملني 
يف جمال الطريان املتجهني اإىل الهند, وفقا ملقال من�صور يف “جملة ليوا” ال�صادرة عن “االأر�صيف الوطني” 
املتو�صط  �صرق  منطقة  �صوؤون  يف  اخلبري  براي�س  �صتانلي  نيكوال�س  الريطاين  االآثــار  عامل  وقــال  للدولة. 
وال�صرق االأو�صط يف مقال له اإن امل�صافرين كانوا ي�صطرون وملدة 9 اأ�صهر اأثناء فرتة اإن�صاء دار ال�صيافة اإىل 

املبيت يف خيم .

اال�صرتاتيجية الوطنية لالأمن الغذائي لدولة االإمارات من خالل 
تطوير منظومة وطنية �صاملة تقوم على اأ�ص�س متكني اإنتاج الغذاء 
امل�صتدام. وكانت حكومة دولة االإمارات اأطلقت خالل العام 2018 
والتي  الغذائي  لالأمن  الوطنية  لال�صرتاتيجية  الرئي�صية  املبادئ 
ت�صعى من خاللها الدولة الأن تكون االأف�صل عاملياً يف موؤ�صر االأمن 
اال�صرتاتيجية  تهدف  كما   .  2051 عــام  بحلول  العاملي  الغذائي 
اإىل تطوير اإنتاج حملي م�صتدام وتكري�س التقنيات الذكية يف اإنتاج 
الغذاء وذلك عر تفعيل املبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير 
االإنتاج  قطاع  االأعــمــال يف  اإجـــراءات ممار�صة  ت�صهيل  و  القطاع  يف 
التي ت�صاهم يف جمملها يف تعزيز  االأهــداف  الزراعي وغريها من 
ال�صادرة  االأرقــام  اأظهرت  الوطني. وتف�صيال فقد  الغذائي  االأمــن 
عن املركز االحتادي للتناف�صية واالح�صاء اأن اإجمايل قيمة االإنتاج 

•• اأبوظبي - وام:

61 مــزرعــة فيما و�صل  االإمـــــارات  الــتــجــاريــة يف  املــــزارع  بلغ عــدد 
 2019 الــعــام  خــالل  تقريبا  درهـــم  مليار   1.53 اإنتاجها  قيمة 
وذلك وفقا ملا اأظهره م�صح املزارع التجارية يف الدولة الذي اأعلن 
املركز االحتادي للتناف�صية واالح�صاء عن نتائجه ام�س. وبح�صب 
عبارة  التجارية هي  املــزارع  فاإن  االإح�صائية  والت�صنيفات  املفاهيم 
عن املزارع التي حت�صل على ترخي�س ر�صمي ملمار�صة ن�صاط تربية 
الدواجن الالحم اأو البيا�س اأو اأبقار احلليب وت�صتمل على حظائر 
التجارية  املــــزارع  قــطــاع  ويــعــد  الــالزمــة للرتبية.  املــعــدات  وكــافــة 
مــن الــقــطــاعــات االإنــتــاجــيــة املــهــمــة الــتــي حتــظــى بــدعــم احلكومة 
االحتادية واحلكومات املحلية نظرا لدورها يف حتقيق م�صتهدفات 

545.2 مليون درهم الإنتاج حلم  ح�صب نوع املنتج توزعت بواقع 
 480.3 و  املائدة  392 مليون درهم الإنتاج بي�س  الدجاج ونحو 
اإنتاج  على  املبلغ  باقي  وتـــوزع  االأبــقــار  حليب  الإنــتــاج  درهــم  مليون 
قيمة  وبلغت  الع�صوي.  وال�صماد  االبقار  ومواليد  التفقي�س  بي�س 
2019 نحو  اإمــارة ابوظبي خالل العام  اإنتاج املــزارع التجارية يف 
التجارية  املــزارع  اإنتاج  بلغت قيمة  927.4 مليون درهــم يف حني 
يف اإمارة دبي 360 مليون درهم تقريبا و نحو 240 مليون درهم 
للمزارع التجارية يف االإمــارات االأخــرى. وو�صلت قيمة تعوي�صات 
الــعــامــلــني يف قــطــاع الــنــ�ــصــاط احلـــيـــواين يف دولــــة االإمــــــارات نحو 
205.5 مليون درهم خالل العام 2019, علما باأن التعوي�صات 
ت�صمل الرواتب واالأجور واملزايا العينية واالجتماعية التي يح�صل 

عليها العاملون يف القطاع.

خالل ندوة افرتا�شية نظمتها �شبكة الغرفة لال�شتدامة  

غرفة دبي تناق�س مع القطاع اخلا�س �ضلوكيات القيادة الآمنة وال�ضالمة على الطرق

اأدنوك و»جي اإ�س اإنرجي« الكورية تتعاونان لتطوير اقت�ضاد الهيدروجني يف اأبوظبي وت�ضدير وقود الناقالت

جمل�ضا �ضيدات اأعمال اأبوظبي وعجمان 
يبحثان تنفيذ مبادرات م�ضرتكة

اأبــوظــبــي يف تنفيذ مــ�ــصــاريــع ومـــبـــادرات حمــفــزة تعزز 
االقت�صادي,  القطاع  يف  امل�صاريع  �صاحبات  م�صاهمات 
�صيدات  جمال�س  بني  ال�صراكات  تعزيز  اأن  اإىل  م�صرية 
االأعـــمـــال لــه اأثـــر اإيــجــابــي يف منــو مــ�ــصــاريــع �صاحبات 

االعمال على م�صتوى الدولة.
�صيدات  اأن جمل�س  العامري,  �صفيقة  الدكتورة  واأكــدت 
اأعمال اأبوظبي حري�س على تنويع �صراكاته ومبادراته, 
الــتــفــاهــم املــرمــة بــني جمل�صي  اأن مــذكــرة  مــو�ــصــحــة 
�صيدات اأعمال اأبوظبي و عجمان ترتجم �صبل التعاون 
كما  الطرفان,  ع�صوات  واإ�صتفادة  القائمة  وال�صراكة 
ت�صهم يف تــوفــري قــاعــدة بــيــانــات �ــصــامــلــة ودقــيــقــة عن 

�صيدات ورائدات االأعمال يف كل من اأبوظبي وعجمان.
تــفــاعــلــيــة تعريفية  تــنــفــيــذ ور�ـــصـــة  املــجــلــ�ــصــان  ويــعــتــزم 
مــ�ــصــرتكــة مــوجــهــة لــلــعــ�ــصــوات حــــول اآلـــيـــات انطالق 
اآفاق جديدة  وفتح  االأعمال وجناحها  �صيدات  م�صاريع 
اإىل  ال�صيدات  منتجات  انت�صار  لتو�صيع  ال�صيدات  اأمــام 
املــتــوفــرة يف مركز  اخلــدمــات  بــاأبــرز  تعريفهن  جــانــب 

عجمان لريادة االأعمال.

•• عجمان - وام:

�صبل  اأبوظبي  و  عجمان  اأعــمــال  �صيدات  جمل�صا  بحث 
زيادة التعاون امل�صرتك و تعزيز التوا�صل املبا�صر بهدف 
تــبــادل اخلــــرات والــ�ــصــراكــات بــني �ــصــيــدات االأعـــمـــال و 

تنفيذ مبادرات م�صرتكة .
الــذي عقد مبقر  امل�صرتك  االإجتماع  ذلــك خــالل  جــاء 
مركز عجمان لريادة االعمال, بح�صور الدكتورة اآمنة 
اأعمال عجمان,  �صيدات  رئي�صة جمل�س  اآل علي  خليفة 
ملجل�س  التنفيذي  املدير  العامري  �صفيقة  والــدكــتــورة 
اإدارة �صيدات  اأبوظبي وع�صوات جمل�س  اأعمال  �صيدات 

اأعمال عجمان.
واأ�صادت الدكتورة اآمنة خليفة بجهود جمال�س �صيدات 
االأعـــمـــال يف الـــدولـــة ودورهـــــا يف متــكــني وريـــــادة املـــراأة 
مل�صاريع �صيدات  الرائدة  النماذج  اأن  االإماراتية, موؤكدة 
االعمال تعك�س جهود حكومة االإمارات يف دعم �صيدات 
واإ�صتدامة  لنجاح  الالزمة  املقومات  وتوفري  االأعــمــال 
اأعمال  �صيدات  جمل�س  جهود  على  واأثنت  م�صاريعهن. 

الــوطــنــيــة لــالبــتــكــار, التي  مبــا يحقق اال�ــصــرتاتــيــجــيــة 
تهدف جلعل االإمارات �صمن الدول االأكرث ابتكاراً على 
م�صتوى العامل. واأ�صاف معايل الطاير: “توؤمن الهيئة 
اقت�صاد  بــنــاء  يف  االأ�صا�صية  الــركــيــزة  هــو  االبــتــكــار  بـــاأن 
وطني تناف�صي قائم على املعرفة واالبتكار والتطبيقات 
اأجيال  قــدرات  ببناء  ونلتزم  امل�صتقبلية.  التكنولوجية 
امل�صتقبل واإ�صراكهم يف حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة, 
وتطوير قدراتهم لي�صهموا ب�صكل فاعل يف دعم وتنفيذ 
قالت  جانبها,  من  املجال«.  هذا  يف  دبي  ا�صرتاتيجيات 
يف  االبــتــكــار  مــركــز  مــديــر  النعيمي,  عائ�صة  الــدكــتــورة 
النا�صئة  با�صتقطاب االبتكارات  املركز  “ يلتزم  الهيئة: 
واإيجاد مفاهيم مبتكرة للتكنولوجيا والطاقة النظيفة 
وتطوير امل�صاريع لتعزيز م�صتقبل الطاقة امل�صتدامة يف 
دبي والعامل, مبا يعزز مكانته بو�صفه من�صة تعليمية 
وور�س  والـــنـــدوات  واملـــوؤمتـــرات  الفعاليات  ال�صت�صافة 
النظيفة”  الطاقة  “مبتكرو  برنامج  ويــاأتــي  العمل. 
ثمرة تعاوننا الوثيق مع املدار�س واجلامعات وال�صركات 
النا�صئة واملوؤ�ص�صات املحلية والعاملية يف جماالت االبتكار 

وتبادل املعارف وتنظيم املعار�س«.

••دبي-وام:

دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التابع  االبتكار  مركز  اأطلق 
اآل مــكــتــوم للطاقة  بـــن را�ـــصـــد  �ــصــمــن جمــّمــع حمــمــد 
الطاقة  تــكــنــولــوجــيــا  “مبتكرو  بــرنــامــج  الــ�ــصــمــ�ــصــيــة, 
النظيفة” الإتاحة املجال اأمام طالب املدار�س واجلامعات 
لعر�س م�صاريعهم املبتكرة يف جمال الطاقة النظيفة. 
وقـــدم عــدد مــن الــطــالب خــالل الــرنــامــج ابتكاراتهم 
على  باالعتماد  املياه  وحتلية  الطاقة  بتخزين  املتعلقة 
الطاقة ال�صم�صية, وا�صتخدامات طاقة الرياح والطاقة 
وتطبيقات  احلــراريــة,  ال�صم�صية  والــطــاقــة  ال�صم�صية 
الطباعة ثالثية االأبعاد با�صتخدام مواد �صديقة للبيئة, 

اإ�صافة اإىل توظيف املواد املعاد تدويرها يف البناء.
املنتدب  الع�صو  الــطــايــر,  حمــمــد  �صعيد  مــعــايل  واأكــــد 
اأهمية  دبــي,  ومــيــاه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
دور مركز االبتكار يف تعزيز مكانة الهيئة بو�صفها من 
اأبرز الداعمني مل�صرية االبتكار يف دولة االإمارات واإمارة 
وبناء  االبتكار  بيئة  املركز يف حتفيز  ي�صهم  دبــي, حيث 
والنظيفة,  املتجددة  الطاقة  خــراء  من  القادم  اجليل 

اأبوظبي الإ�ضالمي يو�ضي بتوزيع 
اأرباح نقدية 20.58 فل�س لكل �ضهم

•• اأبوظبي- وام:

اأرباح نقدية على  اأبوظبي االإ�صالمي بتوزيع  اإدارة م�صرف  اأو�صى جمل�س 
امل�صاهمني بقيمة 20.58 فل�س لكل �صهم مما ميّثل %46.6 من �صايف 

اأرباح امل�صرف عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمر 2020.
اجلمعية  اجــتــمــاع  خـــالل  امل�صاهمني  ملــوافــقــة  االأربـــــاح  تــوزيــعــات  وتخ�صع 
اأبوظبي  م�صرف  وكـــان   .2021 اأبــريــل   4 يف  انــعــقــاده  املــقــرر  العمومية 
1.6 مليار درهــم عن  اأربــاح بقيمة  اأعلن عن حتقيق �صايف  االإ�صالمي قد 
االنتعا�س  من  عالية  م�صتويات  امل�صرف  اأظهر  وقد   2020 املالية  ال�صنة 
والتعايف عر اأن�صطته م�صجاًل منواً يف �صايف االأرباح بن�صبة %73 خالل 
الن�صف الثاين 2020 مقارنًة مع الن�صف االأول 2020 رغم التحديات 
بارتفاع  مدفوعاً  النمو  هــذا  وجــاء  كوفيد-19.  جائحة  عن  نتجت  التي 
االإيرادات بن�صبة %10 تزامناً مع انتعا�س الن�صاط االقت�صادي يف االإمارات 
االإ�صالمي احلفاظ على  اأبوظبي  ويوا�صل م�صرف  االأعمال.  وزيــادة زخم 
قاعدة راأ�صمالية قوية, حيث بلغت ن�صبة ال�صق االأول من حقوق امل�صاهمني 
%18.8 يف  اإىل  املـــال  راأ�ـــس  مــعــدل كفاية  %12.94 وو�ــصــل  الــعــاديــني 
قوية  معدالت  حقق  مبا  االأربـــاح  توزيعات  تعديل  عقب   2020 دي�صمر 

اأعلى من املتطلبات التنظيمية.

•• دبي-الفجر:

وتعزيز  لــنــ�ــصــر  جـــهـــودهـــا  اإطــــــار  يف 
وتاأ�صي�س  ـــوؤولـــة,  املـــ�ـــص املـــمـــار�ـــصـــات 
التي  املجتمعية  للن�صاطات  اأجــنــدة 
والتزاماً  اخلـــا�ـــس,  الــقــطــاع  تــفــيــد 
هذه  باأهمية  ال�صركات  وعي  بتعزيز 
نظمت  نــ�ــصــاطــاتــهــا,  يف  املـــمـــار�ـــصـــات 
على  الـــ�ـــصـــالمـــة  عـــمـــل  “جمموعة 
دبي  غرفة  ل�صبكة  التابعة  الطرق” 
لال�صتدامة موؤخراَ ندوة افرتا�صية 
وذلك  الــطــرق,  على  ال�صالمة  حــول 
مب�صاركة اأكرث من 90 م�صاركاً من 

27 �صركة.
وهــدفــت الـــنـــدوة االإلــكــرتونــيــة اإىل 
تـــعـــزيـــز وعــــــي جمـــتـــمـــع االأعـــــمـــــال 
االآمنة  القيادة  بتكتيكات  وال�صائقني 
الطرق,  التقليل من حــوادث  بهدف 
اأف�صل  عـــلـــى  الــــ�ــــصــــوء  وتـــ�ـــصـــلـــيـــط 
الطرق,  عــلــى  الــ�ــصــالمــة  ممــار�ــصــات 
والتحكم  الــطــرق  خماطر  وحتــديــد 
فــيــهــا, واأهـــمـــيـــة �ــصــالمــة االإطــــــارات 

و�صيانتها ملنع احلوادث. 
تعريفيًة  عــرو�ــصــاً  الــنــدوة  و�ــصــهــدت 
ميثلون  ومـــ�ـــصـــوؤولـــون  مــــــدراء  مـــن 
الـــدولـــة و�صملت  الــ�ــصــركــات يف  اأهـــم 
اإيدملان,  تــومــا�ــس  مــن  كــل  الــقــائــمــة 
املوؤ�ص�س واملدير االإداري ملن�صة “رود 
 Road Safety صيفتي االإمارات�
UAE«, حيث حتدث عن االأ�صباب 
الرئي�صية للوفيات يف دولة االإمارات 
والعوامل  الــقــيــادة  م�صتتات  واأبــــرز 
الــ�ــصــائــقــني مــن القيادة  الــتــي متــنــع 

الطرق  هيئة  تعتر  حــيــث  عــ�ــصــوة, 
 Road»و بــــدبــــي  واملـــــوا�ـــــصـــــالت 
املعرفة  �صركاء   »Safety UAE
نظمت  كــمــا  هـــذه.  الــعــمــل  ملجموعة 
املجموعة خالل العام املا�صي حملة 
منها  ا�صتفاد  والتي  امل�صاة,  ل�صالمة 
من  مــــوظــــف   5000 مـــــن  اأكـــــــرث 

ال�صركات االأع�صاء يف املجموعة.
ومتثل �صبكة غرفة دبي لال�صتدامة 
االأعمال  ملــجــتــمــع  اأ�ــصــا�ــصــيــًة  مــنــ�ــصــًة 
لــتــبــادل املــعــلــومــات واخلــــرات حول 
اأف�صل املمار�صات يف تطبيق امل�صوؤولية 
االجتماعية للموؤ�ص�صات, وهي مبثابة 
من�صة يجمع جميع ال�صركات املهتمة 
االجتماعية  املـــمـــار�ـــصـــات  مبـــجـــال 
�صبكة  وتعتر  وامل�صتدامة.  امل�صوؤولة 
فعالة  اأداة  لال�صتدامة  دبــي  غــرفــة 
امل�صتدامة,  املمار�صات  اأف�صل  لن�صر 
واخلروج بحلول م�صتدامة لتحديات 
يواجهها القطاع اخلا�س فيما يتعلق 
بن�صاطاته وعملياته وتاأثرياتها على 

عمليات ال�صركات الت�صغيلية.
االأعمال  اأخــالقــيــات  مــركــز  وي�صكل 
اإطـــالقـــه يف غــرفــة جتارة  الــــذي مت 
املركز   2004 عـــام  دبـــي  و�ــصــنــاعــة 
االأقـــــدم واالأهـــــم مــن نــوعــه يف دولة 
االإمــــــــــــارات نــــظــــراً لــــــــدوره الــــبــــارز 
امل�صوؤولية  ملـــفـــهـــوم  الـــــرتويـــــج  يف 
ويقوم  لــــالأعــــمــــال.  االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
اأعــ�ــصــاء غــرفــة دبي  بت�صجيع  املــركــز 
عــلــى تــطــبــيــق ممـــار�ـــصـــات االأعـــمـــال 
اأداء  تعزيز  ت�صاهم يف  التي  امل�صوؤولة 

موؤ�ص�صاتهم وقدراتهم التناف�صية.

بتعزيز  مــلــتــزمــة  لــال�ــصــتــدامــة  دبـــي 
باملمار�صات  اخلــا�ــس  الــقــطــاع  وعـــي 
ميزة  تـــعـــطـــيـــه  الــــتــــي  ـــتـــدامـــة  املـــ�ـــص
�صركاته  �ــصــمــعــة  وتـــعـــزز  تــنــافــ�ــصــيــة, 
كــ�ــصــركــات مــ�ــصــوؤولــة ومــ�ــصــتــدامــة يف 
باالإ�صافة  واإجـــراءاتـــهـــا,  ن�صاطاتها 
من  لـــلـــعـــديـــد  حــــلــــول  تــــوفــــري  اإىل 
التحديات يف بيئة االأعمال من اأجل 
امل�صتدامة  املمار�صات  اأف�صل  تطبيق 

يف جمتمع االأعمال.
ال�صالمة  عــمــل  “جمموعة  ويــ�ــصــم 
ل�صبكة  الـــتـــابـــعـــة  الطرق”  عـــلـــى 
�صركة   27 لال�صتدامة  دبــي  غــرفــة 

الطرق,  عــلــى  الــ�ــصــالمــة  مـــو�ـــصـــوع 
م�صرياً اإىل اأنه وفقاً ملنظمة ال�صحة 
الــعــاملــيــة, يــلــقــى مـــا يـــقـــارب 1.35 
العامل  حــول  �صنوياً  �صخ�س  مليون 
املــرور على  نتيجة حلــوادث  حتفهم 
ال�صالمة  ان  كذلك  مــوؤكــداً  الطرق, 
ال تتعلق بال�صحة فح�صب, بل تتعلق 
اأي�صاً بكيفية القيادة على الطريق. 

اأن نــدوات ال�صالمة  اإىل  ولفت رتاب 
على الطرق حققت جناحاً وتفاعاًل 
عمل  جمموعة  اإطـــالق  منذ  كــبــرياً 
العام  يف  الــــطــــرق  عـــلـــى  الـــ�ـــصـــالمـــة 
2014, م�صرياً اإىل اأن �صبكة غرفة 

بــاأمــان؛ وحتــدث ام.ا�ـــس. �صريدهار, 
وال�صالمة  ال�صحة  جمموعة  مدير 
والــبــيــئــة واجلـــــودة, واال�ــصــتــدامــة يف 
عن خماطر  جمموعة “تراي�صتار”, 
يف  معها؛  التعامل  وكيفية  الــطــرق 
حـــني قــــدم خـــالـــد الـــرمـــاحـــي, دعم 
“مي�صالن  خدمة العمالء يف �صركة 
 ,»Michelin AIM اإم  اأي  ايه 
�صالمة  حــــــول  تـــعـــريـــفـــيـــاً  عــــر�ــــصــــاً 

االإطارات واأهمية �صيانتها. 
رئي�س  رتــاب,  بلعيد  الدكتور  واأ�ــصــار 
قطاع االأبحاث االقت�صادية والتنمية 
اأهمية  اإىل  دبــي  غرفة  يف  امل�صتدامة 

االإماراتية  وال�صركات  املوؤ�ص�صات 
ال�صراكات  مـــن  حـــافـــاًل  �ــصــجــاًل 
كورية  �صركات  اال�صرتاتيجية مع 
متتد لعدة عقود, منها على �صبيل 
موؤخراً  متت  التي  ال�صراكة  املثال 
بني جمموعة “جي اإ�س اإنرجي” 
وبـــــور�ـــــصـــــة اإنـــرتكـــونـــتـــيـــنـــنـــتـــال 
“بور�صة  بـــــاإطـــــالق  واخلــــا�ــــصــــة 
للعقود  اإنرتكونتيننتال  اأبوظبي 

االآجلة«.
وقعتها  الــتــي  االتــفــاقــيــة  وتـــعـــزز 
“جي  مـــــع جمــــمــــوعــــة  اأدنــــــــــــوك 
التعاون  اأ�ـــصـــ�ـــس  اإنرجي”  اإ�ـــــس 
منخف�صة  الــــطــــاقــــة  جمــــــال  يف 
الـــكـــربـــون واالبـــتـــكـــار, وذلــــك من 
خالل تركيزها على فر�س النمو 
الهيدروجني  جمايل  يف  والتطور 
والتي  الــنــاقــالت  ووقــــود  االأزرق 
متتلك اآفاقاً رحبة للنمو والتطور 
�صمن جهود تنويع مزيج الطاقة 
العاملي. وت�صهم االتفاقية اأي�صاً يف 
وتعزيز  ال�صراكات  املزيد من  بناء 
الــــتــــعــــاون بــــني دولـــــــة االإمـــــــــارات 
وجمهورية كوريا واال�صتفادة من 
تعزيز  تــ�ــصــهــم يف  الــتــي  الــفــر�ــس 
ال�صناعي عر اال�صتفادة  التعاون 
لدولة  االإقــلــيــمــيــة  الــــريــــادة  مـــن 
االإمـــــــارات وجــمــهــوريــة كـــوريـــا يف 
املتقدمة  الــتــكــنــولــوجــيــا  جمــــايل 

واال�صتدامة.

•• اأبوظبي-وام:

�صلطان  الــدكــتــور  مــعــايل  الــتــقــى 
ال�صناعة  وزيــر  اجلابر  اأحمد  بن 
“الرئي�س  والتكنولوجيا املتقدمة 
التنفيذي ل�صركة برتول اأبوظبي 
وجمموعة  “اأدنوك”  الــوطــنــيــة 
ل�صركة  املنتدب  الع�صو  �صركاتها 
بــــــــــرتول اأبــــــوظــــــبــــــي الـــوطـــنـــيـــة 
عمل  زيـــــــارة  خـــــالل  “اأدنوك” 
مع  كــوريــا  جلمهورية  افرتا�صية 
�صونغ,  يـــومنـــو  الـــدكـــتـــور  مـــعـــايل 
وزير التجارة وال�صناعة والطاقة 

الكوري.
وجرى خالل الزيارة االفرتا�صية 
تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة بـــــني اأدنــــــــوك 
اإنرجي”  اإ�ــــس  “جي  وجمــمــوعــة 
الفر�س  ال�ــصــتــكــ�ــصــاف  الـــكـــوريـــة 
اقـــتـــ�ـــصـــاد  تــــطــــويــــر  جمــــــــال  يف 
الهيدروجني يف اأبوظبي وت�صدير 

وقود الناقالت.
كما مت خالل اللقاء, الذي ح�صره 
رئـــيـــ�ـــس جمل�س  هــــــوه,  يــونــغــ�ــصــو 
التنفيذي  والـــرئـــيـــ�ـــس  االإدارة 
اإنرجي”,  اإ�ـــــس  “جي  ملــجــمــوعــة 
ال�صراكة  تـــعـــزيـــز  فـــر�ـــس  بـــحـــث 
االقــتــ�ــصــاديــة وجـــهـــود احلــــد من 
وتعزيز  املناخي,  التغري  تداعيات 
الـــتـــعـــاون الــ�ــصــنــاعــي مـــن خالل 
تطوير الفر�س الواعدة يف جمال 

وم�صوؤولني  اال�صطناعي,  للذكاء 
تنفيذيني من دوائر اأدنوك.

�صلطان  الدكتور  معايل  عقد  كما 
اأحــمــد اجلــابــر لــقــاء مــع يونغ�صو 
االإدارة  جمـــلـــ�ـــس  رئـــيـــ�ـــس  هـــــــوه, 
ملجموعة  الــتــنــفــيــذي  والــرئــيــ�ــس 
خالله  مت  اإنرجي”  اإ�ــــس  “جي 
ا�صتعرا�س فر�س التعاون املحتمل 
يف املجاالت ذات االهتمام امل�صرتك 

يف خمتلف القطاعات.
ومـــن جــانــبــه قـــال رئــيــ�ــس جمل�س 

التنفيذي  والـــرئـــيـــ�ـــس  االإدارة 
اإنرجي”:  اإ�ــــس  “جي  ملــجــمــوعــة 
يف  و�ــصــريــكــاً  مــ�ــصــاهــمــاً  “ب�صفتنا 
امـــتـــيـــازات الــتــنــقــيــب واالإنــــتــــاج يف 
بتوقيع  �ـــصـــعـــداء  نـــحـــن  اأدنـــــــــوك, 
ومتحم�صون  االتـــفـــاقـــيـــة  هـــــذه 
العمل  عر  التعاون  لتعزيز  جــداً 
الفر�س  من  لال�صتفادة  امل�صرتك 
الهيدروجني  قطاع  يوفرها  التي 

االأزرق«.
ومتــــتــــلــــك اأدنـــــــــــــوك وعـــــــــدد من 

باال�صتفادة  وذلــك  الــهــيــدروجــني, 
القوية  الــ�ــصــداقــة  عـــالقـــات  مـــن 

التي تربط بني البلدين.
معايل  قــــــال  املـــنـــا�ـــصـــبـــة  وبـــــهـــــذه 
اجلابر:  اأحــمــد  �صلطان  الــدكــتــور 
االإمـــارات عالقات  دولــة  “متتلك 
ا�صرتاتيجية وثيقة مع جمهورية 
متعددة,  قــطــاعــات  ت�صمل  كــوريــا 
وتـــعـــد هــــذه االتـــفـــاقـــيـــة امــــتــــداداً 
اأدنوك  بــني  التاريخية  لل�صراكة 
اإنرجي”  اإ�ــــس  “جي  وجمــمــوعــة 

احتياجاتها من النفط اخلام من 
دولة االإمارات«.

امل�صتمر  �صعينا  “�صمن  واأ�ــصــاف: 
ال�صراكة  عالقات  من  لال�صتفادة 
الناجحة, نتطلع لتو�صعة جماالت 
التعاون مع �صركائنا يف جمموعة 
خالل  مـــن  اإنرجي”  اإ�ــــس  “جي 
قطاع  يف  اال�صتثمار  فر�س  درا�صة 
الــنــا�ــصــئ يف  االأزرق  الــهــيــدروجــني 
اأبوظبي, وكذلك يف جمال  اإمــارة 
الــتــكــريــر والـــبـــرتوكـــيـــمـــاويـــات يف 

الكورية ..ومتتد عالقات التعاون 
قطاع  يف  الــ�ــصــراكــة  لت�صمل  بيننا 
ال�صركات  تعد  اإذ  والــغــاز,  النفط 
الــكــوريــة مــن اأهـــم �ــصــركــاء اأدنوك 
يف عـــدد مــن مــنــاطــق االمــتــيــاز يف 
اأبوظبي, كما تقدم �صركات  اإمــارة 
م�صاهمات  الـــكـــوريـــة  املــــقــــاوالت 
كــبــرية ومــهــمــة يف مــ�ــصــاريــعــنــا يف 
النفط  واأعــمــال  مــراحــل  خمتلف 
ـــتـــورد كـــوريـــا  والــــــغــــــاز, كـــمـــا تـــ�ـــص
حــالــيــاً مــا يــقــرب مــن %10 من 

الروي�س«.
االفرتا�صية,  الــزيــارة  وت�صمنت 
العالقات  تعزيز  اإىل  تهدف  التي 
االقـــتـــ�ـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة بني 
عجلة  لدفع  �صعيهما  يف  البلدين 
مرحلة  يف  االقـــتـــ�ـــصـــادي  الـــنـــمـــو 
عرو�صاً  كوفيد-19,  بــعــد  مـــا 
وزارة  عــن  ممثلني  مــن  تقدميية 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة 
و�ـــصـــركـــة  االإمــــــــــــــــارات,  دولــــــــة  يف 
زايد  بن  حممد  وجامعة  م�صدر, 

مركز البتكار التابع ل� »كهرباء دبي« يطلق برنامج مبتكرو تكنولوجيا الطاقة النظيفة
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املو�شوع / اأمر على العري�شة : اإ�شافة القبيلة   

طالب الأمر : �شارة دروي�ص حممد عبداهلل  

اأطيب  ل�صعادتكم  تقدم  ان  االإبتدائية  االإحتادية  خورفكان  ملحكمة  يطيب 
حتياتها ووافر �صكرها 

القبيلة  ا�صافة   / عبداهلل  حممد  دروي�س  �صارة  ال�صيد/  من  املقدم  للطلب 
قيد  خال�صة  اإىل  ا�صتنادا   6211/304 القيد  خال�صة  يف  با�صمها  )الري�صي( 
رقم  القيد  خال�صة   / الري�صي  عبداهلل  حممد  دروي�س  ال�صيد/  والدها 
)304/1545( لي�صبح اال�صم بالكامل )�صارة دروي�س حممد عبداهلل الري�صي(  
االإحتادية  خورفكان  حمكمة  اىل  يتقدم  ان  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فمن 

االإبتدائية خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ هذا االإعالن.
القا�شي / �شليمان را�شد �شليمان الكعبي
رئي�ص حمكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان : ال�صيد/  
حممد عبداللطيف احمد حممد احلمادي , اجلن�صية : االإمارات وطلب الت�صديق 
على حمرر يت�صمن )تنازل( يف ح�صته البالغة 100% يف اال�صم التجاري دمي كافيه , 
ن�صاط الرخ�صة بيع املواد الغذائية بال�صيارات املتنقلة واملرخ�س من دائرة التنمية 
االقت�صادية يف  خورفكان رخ�صة جتارية رقم 770272 ال�صادرة بتاريخ 2020/1/30 
يف دائرة التنمية االإقت�صادية بخورفكان. اىل ال�صيدة/ ح�صة علي حممد احلمادي 
, اجلن�صية : االإمارات. ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
�صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان : ال�صيد/ عي�صى 
في�صل عي�صى , اجلن�صية : �صوريا , وطلب الت�صديق على حمرر يت�صمن )تنازل( يف ح�صته 
البالغة 100% يف اال�صم التجاري �صهول ال�صام للمعجنات , ن�صاط الرخ�صة جتهيز الفطائر 
رقم  مهنية  رخ�صة  خورفكان  يف  االقت�صادية  التنمية  دائــرة  من  واملرخ�س   , واملعجنات 
775590 ال�صادر بتاريخ 2020/1/30 يف دائرة التنمية االإقت�صادية بخورفكان. اىل ال�صيد/
عبداهلل حميد حممد حميد اليماحي , اجلن�صية : االإمــارات. ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية - كيدي�شت كينفو بكل 

)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2017/ M0000777 اإخطار دفع يف الق�شية رقم
اإىل املحكوم عليه : كيدي�صت كينفو بكل  

حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي املنفذ دائرة االمالك اخلا�صة 
- اجلن�صية : االإمارات العربية املتحدة -  يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك , ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 21639.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  

اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك 
قانونا.  

القا�شي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

)جزئي(  مدين   AJCEXCIREA2017/ M0001403 اإخطار دفع يف الق�شية رقم
اإىل املحكوم عليه : يو�صف عبدالرحمن ح�صن  

حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ دائرة االأمالك اخلا�صة - اجلن�صية : االإمارات العربية املتحدة - يف الق�صية امل�صار اليها 
اأعاله.  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 

لذلك , ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 121489.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
القا�شي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - مع�شوم ح�شني رفيق ال�شالم   
 ) )جزئي  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000490/ 

اإىل املحكوم عليه : مع�صوم ح�صني رفيق اال�صالم 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ حممد رحيم حاجي اهلل نظر - اجلن�صية : اأفغاين  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك , ومبا 
28225 درهم  ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
القا�شي / وائل اأحمد عبداهلل 
حمكمة ال�شارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - جيزان ملقاولت التك�شية والر�شيات وال�شباغ   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003351/ 

اإىل املحكوم عليه : جيزان ملقاوالت التك�صية واالر�صيات واال�صباغ 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ خليل مياه ا�صلم ديرا - اجلن�صية : بنجالدي�صي  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك , ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 18890 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلري املقررة قانونا.  
القا�شي /وائل اأحمد عبداهلل 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 
اعالن بالن�شر

رقم )2021/2065(
املعلنة : معراج للتجارة - �س ذ م م 

بوكالة املحامية / مرمي عبداهلل , ب�صفتها وكيلة عن ال�صيد/ �صاهرام اردالن , اجلن�صية / امريكي مبوجب وكالة القانونية العامة 
اكر  علي  معراج  ال�صيد/  عن  وكيال   ب�صفته  وذلــك   ,  64890/1/2020 برقم   2020/5/12 بتاريخ  العدل  كاتب  لدى  عليها  امل�صدقة 
هو�صنك ابراهيمي , اجلن�صية / ايراين مبوجب الوكالة القانونية العامة امل�صدق عليها لدى الكاتب العدل بتاريخ 2020/1/28 برقم 

2020/1/18850 وذلك ب�صفته املدير امل�صوؤول عن ال�صركة املذكورة. 
العنوان / االإمارات - اإمارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد - �صارع املرابع - بناية قرقا�س - مثلث رقم 102 - الدور االأول - الهاتف  املتحرك : 

info@amt-legal.com : 0554244385  هاتف : 042222018  الريد االلكرتوين
املعلن عليهما : 1- �صركة ام ايه كيه لتجارة القطع غيار االالت واملعدات الثقيلة - �س ذ م م

2- حممد ان�س خان حممد عارف خان )هندي اجلن�صية( 
العنوان / العنوان : دبي - االإمارات العربية املتحدة , املنطقة : ال�صناعية الثانية �صالة عر�س رقم 1 را�س اخلور , الطابق االر�صي , 

 info@makspllc.ocm : بناية اأروين , مكتب رقم 1 �صارع كاتربيلر - �صندوق الريد 239189 - الريد االلكرتوين
املو�صوع  : تعلن املعلنة املعلن اليهم بتكلفتهم بالوفاء مت�صامنني ب�صداد مبلغ )264.686( درهم اإماراتي للمعلن وذلك يف خالل مدة 
)7( ايام )�صبعة اأيام( واإال �صوف ت�صطر املعلن ا�صفا التخاذ كافة اإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ وفوائد القانونية , ومطالبة املعلن 

اليهما بكافة ما �صوف تتكبده من ر�صوم وم�صاريف. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 
 اإعالن مبوعد جل�شة اإدارة دعوى بالن�شر  

رقم 2021/17 جتاري كلي   
بناء  على طلب / مدعي / جمموعة النعيمي اجلن�صية 

اىل مدعي عليه / حممود اقبال عبداملجيد ظفر اجلن�صية / باك�صتان 
مدعي عليه / حممود اإقبال ظفر ملقاوالت البناء - �س ذ م - اجلن�صية 

فاأنت مكلف باحل�صور امام حمكمة را�س اخليمة االإبتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد عنك 
يف ال�صاعة 10.00 من يوم االثنني �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد عنك يف ال�صاعة 10.00 من يوم 
االثنني املوافق 2021/3/8 , لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفــوع , ويف حالة 

تخلفك عن احل�صور او ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فاإن املحكمة �صتبا�صر الدعوى غيابيا. 
املالحظات : 

بالن�صر 
مكتب اإدارة الدعاوى الإبتدائية 

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   AJCFICICPL2021/0000310 يف  الدعوى رقم

�صعيد غامن  / مرمي  , ومتثلها  فردية  موؤ�ص�صة   - املباين  تنظيف  عليه/�صمارت كري خلدمات  املحكوم  اإىل 
�صعيد احلزمي

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/1/29 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله ل�صالح / 
حممد موؤمن حممد اح�صان الهى  التايل :  قررت املحكمة : ناأمر بالزام الطرف املطلوب �صده )�صمارت كري 
خلدمات تنظيف املباين - موؤ�ص�صة فردية  ومتثلها/مرمي �صعيد غامن �صعيد احلزمي( بان يوؤدي للطرف 
الطالب )حممد موؤمن حممد اح�صان الهى( : مبلغا وقدره 40.000 درهم )اربعون الف درهما( والفائدة 
بامل�صروفات  االإلزام  , مع  ال�صداد  املوافق 2021/1/26 وحتى متام  املطالبة  تاريخ  بواقع 7% من  القانونية 

ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
 oudalreem@gmail.com قرار القا�صي : االإعالن ن�صرا - االإعالن على الريد االإلكرتوين

حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
القا�شي /وجدي ال�شاذيل بن احمد  
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 810/2020/361 ا�شتئناف اأمر اأداء  
مو�صوع االإ�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 4652/2020 امر اداء 

والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب.   
طالب االإعالن : نعمان بوترا برامود بوترا  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف

املطلوب اإعالنه : 4- ا�صرتيد �صمارت ليمتد - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده.
جمهول حمل االإقامة 

مو�صوع االإعالن :
وحددت لها جل�صه يوم االثنني املوافق 2021/3/15 ال�صاعة 10.00 �صباحا  وعليه يقت�صي 

ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 8940/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/184 امر على عري�صه - 
حتكيم , ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )3946676.73 درهم( , �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب االإعالن : تران�س ماك - �س ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
وميثله : عائ�صة حممد ح�صن طاهر -  �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- ايه ار �صي لالن�صاءات - �س ذ م م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
جمهول حمل االإقامة 

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  درهــم اىل طالب  وقــدره )3946676.73(  به  املنفذ 
املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 55/2021/300 ا�شتئناف مدين  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل امل�صتاأنف �صده/1- فيكا�س ثابار جوجيندر الل ثابار - جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�صتاأنف/فاطمة علي حممد عبدول وميثله/�صعيد �صليم را�صد املزروعي 
بتاريخ  جزئي  مدين   2020/1971 رقم  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  قد   -
ال�صاعة 10.00  املوافق 2021/3/8  االثنني  يوم  لها جل�صه  2021/1/12 وحــددت 
�صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 327/2021/60 امر اأداء

مو�صوع الدعوى: املطالبة باإ�صدار االأمر باإلزام املدعى عليه ب�صداد مبلغ 34,340.78 درهم 
والر�صوم وامل�صاريف و اتعاب املحاماة مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�صتحقاق 

وحتى ال�صداد التام و اإك�صائه ال�صيغة التنفيذية وفقاً للقواعد اخلا�صة بالتفاذ املعجل.
طالب االإعالن : بنك م�صر )دبي ( �صفته بالق�صية:  مدعى 

املطلوب اعالنهم :1- كري�صناكومار كاتينا تيل �صفته بالق�صية:  مدعى عليه 
مو�صوع االإعالن :  قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 20-01-2021 بالزام املعرو�س �صده 
كري�صناكومار كاتينا تيل ان يوؤدي اىل طالب االمر بنك م�صر)دبي( مبلغ و قدره 34,340,78 
اربعة و ثالثون الف و ثالثمائة و اربعون درهما و ثمانية و �صبعون فل�صا و الفائدة القانونية 
16-12-2020 و حتى متام ال�صداد و الزمته الر�صوم و امل�صاريف و  بواقع 9% �صنويا من 
االأمر  ا�صتئناف  . ولكم احلق يف  املحاماه  ورف�صت ما عدا ذلك  اتعاب  درهــم مقابل  خم�صمائة 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االإعالن.
رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

Date 05/ 03/ 2021  Issue No : 13181

Serving a date of case management
hearing to the defendant by Publication
Lawsuit#  17/ 2021, Commercial Plenary

At the request of the plaintiff, Al Nuaimi Group
To, Defendant: Mahmood Iqbal Abdul Majeed Zafar Building 
Contracting LL.C.,
You have to appear in person or by your attorney-in-fact, 
before the RAK First Instance Court on Monday March 8th, 
2021 at 10:00, to present your defense and documents, Failure 
to appear or sending an authorized agent to represent you, the 
court will start the legal procedures in your absence. 
 
Manager of Case Management
Mahmoud Faiq Elayyan

Government of Ras Al Khaimah
Courts Department 
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 262
املازمى -  اجلن�صية االإمارات  ال�صيد/ ح�صني نا�صر حممد عبداهلل  ليكن معلوما للجميع بان 
ال�صيد/ حممد �صديق  اىل  البالغة 100%  وذلك  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  , يرغب يف 
تاأ�ص�صت  امل�صماة )�صالون اجلراح للحالقة(  الرخ�صة  , يف  باك�صتان   : �صليم - اجلن�صية  حممد 
باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )21830( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية بال�صارقة.  
تعديالت اخرى : تغيري ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة فردية( اىل )وكيل خدمات(.  وعمالبن�س 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل 
. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل  
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 
اعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم 5494/2020/60 امر اداء
مو�صوع الدعوى : املطالبة با�صدار االأمر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ 22400 درهم 

والر�صوم وامل�صاريف والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بواقع 12% �صنويا من تاريخ املطالبة 
الق�صائية وحتى ال�صداد التام.   

طالب االإعالن : اميك�س )ال�صرق االو�صط( �س.م.ب )م( االإمارات - �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- كنجري �صونيل �صاجادا�س - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  

جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/12/9 
واربعمائة  الف  وع�صرون  )اثنان   22.400 وقــدره  مبلغ  للمدعية  يــوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام 
درهم( مع فائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة قيد الدعوى احلا�صل يف 2020/12/3 

وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
ولكم احلق يف اإ�صتئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.

رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 261

االإمارات   : اجلن�صية   - الزرعوين  باقر  علي  ح�صني  را�صد  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
احمد  �صرفراز  ال�صيد/  اىل  البالغة 100%  وذلك  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  , يرغب يف 
وت�صوير  لطباعة  الزمان  )نور  امل�صماة  الرخ�صة  يف   , باك�صتان   : اجلن�صية   - ح�صني  م�صتاق 
امل�صتندات( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )771394( ال�صادرة من دائرة التنمية 

االإقت�صادية بال�صارقة. 
تعديالت اخرى : تغيري ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة فردية( اىل )وكيل خدمات( 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 260

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ ابراهيم حممود ابراهيم بوجه - اجلن�صية : االأردن , يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ هانى حممد ابراهيم خمي�س 
رزيقه - اجلن�صية : م�صر , يف الرخ�صة امل�صماة )�صوبر ماركت كان زمان( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة 

مبوجب رخ�صة رقم )780144( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية بال�صارقة. 
تعديالت اخرى : 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 

مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(
 233/2021/305 ا�شتئناف جتاري  

تفا�صيل االإعالن بالن�صر
اىل امل�صتاأنف �صده /1- رونق االبداع ملقاوالت البناء - �س ذ م م - جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف / ه�صام ال�صيد ال�صيد دبور - وميثله / عائ�صة 
رقم  بالدعوى  ال�صادر  القرار/احلكم  ا�صتاأنف  قد   - طاهر  ح�صن  حممد 
2019/265 جتاري كلي.  وحددت لها جل�صه يوم االحد املوافق 2021/3/21 
ال�صاعة 10.00 �صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

 216/2021/300 ا�شتئناف مدين   
تفا�صيل االإعالن بالن�صر

ال�صحي - جمهول حمل  ال�صرف  فنتاج خلدمات  امل�صتاأنف �صده /1-  اىل 
اأ�صغر علي والد  اأنــور ب�صفته من ورثــة  امل�صتاأنف / حممد  ان  االقامة مبا 
احلكم  ا�صتاأنف  قــد   - احلــمــادي  حممد  اإبــراهــيــم  علي   / وميثله   - املتوفى 
يوم  لها جل�صه  بالدعوى رقم 1449/2020 مدين جزئي.  وحــددت  ال�صادر 
الثالثاء املوافق 2021/3/9 ال�صاعة 10.00 �صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد 
وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري 

حماكمتكم غيابيا. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 

 اإخطار عديل   
برقم املحرر 2021/49190 

املخطر  : 1-ال�صيد/ احمد عي�صى حاجي ح�صن امريي - اجلن�صية : االإمارات , واأحمل هوية اإماراتية رقم )784197359763246(   

2-ال�صيد/ ني�صار اأحمد باندجي�صا موكا�صي - اجلن�صية : الهند , واأحمل جواز �صفر رقم )F6757239( ب�صفتنا �صركاء يف الرخ�صة 
امل�صماة )ركن النداء للمقاوالت الفنية ذ م م( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية باإمارة ال�صارقة رقم )728252( 

 )G7889833( املخطر اليهم : ال�صيدة/ �صيده �صاكبا كاوثر - اجلن�صية : الهند , وحتمل جواز �صفر رقم

 )Z1821591( ال�صيدة/ �صيده نا�صره بانو - اجلن�صية : الهند , وحتمل جواز �صفر رقم

ب�صفتهم �صركاء يف الرخ�صة امل�صماة )ركن النداء للمقاوالت الفنية - ذ م م( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية باإمارة ال�صارقة رقم 

)728252( - العنوان : ال�صارقة 

مو�صوع االإخطار : اإن�صحاب من ال�صركة 

الوقائع :  حيث اأن املخطر اليهم �صركاء مع املخطرين يف الرخ�صة امل�صماة )ركن النداء للمقاوالت الفنية - ذ م م( ال�صادرة من الدائرة 

االإقت�صادية يف اإمارة ال�صارقة برقم رخ�صة )728252(  - وحيث ان املخطرين يبلغوهم باالإن�صحاب من الرخ�صة امل�صماة )ركن النداء 

للمقاوالت الفنية - ذ م م( لدى الدائرة االإقت�صادية.  لذلك , ينيب املخطرين على املخطر اليهم للح�صور لدى الدائرة االإقت�صادية 

للتوقيع على اإغالق الرخ�صة رقم )728252( خالل 7 اأيام من تاريخه واإال �صي�صطر اأ�صفا اىل اتخاذ االإجراءات القانونية التي تكفل 

احل�صول على حقوقه بكل حتفظ واإحرتام. 
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13181 بتاريخ 2021/3/5 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/05396
اإماراتية رقم )784195871526901(  املخطر  : �صرتيب قادر - اجلن�صية : اململكة املتحدة - واأحمل هوية 

ب�صفتي ال�صخ�صية - العنوان ال�صارقة - املجاز - فندق تويليب الفندقية هاتف رقم : 0509935245 
املخطر اليه : �صتايل هوم لال�صتثمار العقاري - ذ م م - العنوان : ال�صارقة - �صارع الكورني�س - بحرية خالد - برج 

البطحاء - مكتب رقم 1706 - 1707 - هاتف رقم : 065747774 
مو�صوع االإخطار : اخطار عديل الإيقاف ا�صتقطاع مبلغ )11000 درهم( �صنويا من ايجار ال�صقة رقم 1802 

برج الفرا�صة 
الوقائع :  حيث ان املخطر مالك ال�صقة رقم 1802 بالطابق 18 برج الفرا�صة مبنطقة املجاز 1 �صاحية املجاز 
وحتمل رقم ملك )961/87( ورقم حكومي 196 ورقم �صند )1219( وموقف بالطابق الرابع P4 برقم )20( 
وحيث ان املخطر اليه هو الو�صيط العقاري الذي يقوم بتاأجري ال�صقة و�صغلتم �صفة اإدارة املبنى لعدم وتاأ�صي�س جمعية 
احتاد مالك وحيث ان دائرة االرا�صي واالأمالك هي اجلهة الر�صمية التي �صوف تعقد اجتماع جمعية احتاد مالك 
�صنويا من  درهم(  با�صتقطاع مبلغ وقدره )11000  يقوم  اليه  املخطر  ان  املبنى وحيث  اإدارة  اآلية  لتحديد  الرج 
ايجار ال�صقة املذكورة اأعاله.  لذلك , فاملخطر يخطركم برفع يدكم من تلك ال�صفة املزعومة ومبنع ا�صتقطاع مبلغ 
11000 درهم من االيجار  او ا�صتقطاع اي مبلغ اخر حتت م�صمى االإدارة وال�صيانة او اي م�صمى اخر وذلك لعدم 

منحكم حق ادارة املبنى من قبل القانون او جمعية احتاد املالك.   
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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 الإخطار  العديل   

برقم املحرر 2021/04999 
رقم  هوية  ويحمل  اجلن�صية  م�صري   - احمد  حممد  احمد  الدين  عالء   - العديل  االإنذار  على  اليه  املنذر  من  رد 
 - عي�صى  عبدالعزيز    0529180666  : هاتف   - دبي  اإمارة   : العنوان  اليه(   )املنذر   )784198629029368(
الق�صي�س   - دبي  اإمارة   : العنوان   - )املنذر(   784197363573656 رقم  هوية  ويحمل  الرو�صي  االإحتاد  اجلن�صية 
 / املنذر  من  املوجه  العديل  باالإنذار  جاء  ما  يرف�س  اليه  املنذر  ان  حيث   -  )0502437715( هاتف   - دم�صق  �صارع   -
عبدالعزيز عي�صى / مبطالبة ب�صداد مبلغ )124.000( الف درهم لالأ�صباب التالية.  اأوال - حيث قام املنذر اليه ب�صداد 
البنكية  باحلواالت  مثبت  هو  ما  ح�صب  بها  املطالب  ال�صيكات  قيمة  من  اليه  املنذر  اىل  درهم  الف   )105.500( مبلغ 
فلهذه  كاملة.   ال�صيكات  قيمة  مبطالبة  للمنذر  يحق  ال  وهنا  املنذر  با�صتالمها  قام  التي  واالإي�صاالت  النقدية  والدفعات 
يرف�س املنذر اليه رف�صا تاما ومطلقا ما جاء باالإنذار العديل  , ثانيا : حيث قام املنذر اليه بالتوا�صل مع املنذر ال�صرتداد 
تلك ال�صيكات بالطرق الودية مبطالبة وتكرارا ولكن بال جدوى , حيث قام املنذر با�صتغالل تلك ال�صيكات كو�صيلة ابتزاز 
و�صغط على املنذر اليه لتح�صيل مبالغ لي�س حق بها كونه املنذر اليه قام ب�صداد قيمة تلك ال�صيكات.  , ثالثا : حيث قام املنذر 
با�صتغالل تلك ال�صيكات وابتزاز املنذر اليه بفتح بالغ جنائي �صده بتلك ال�صيكات حيث حكمت املحكمة بتغرمي املنذر اليه 
كونه اثبت بانه قام ب�صداد اكرث من ن�صف قيمة ال�صيكات. رابعا : حيث ان املنذر قد قام بالك�صب بال �صبب بتح�صيل اموال 
من املنذر اليه وهو على علم وادراك تام بان املنذر اليه قام ب�صداد مبلغ )105.500( الف درهم. خام�صا - حيث ان املنذر 
اليه بحوزته جميع االوراق وامل�صتندات التي تفيد وتوؤكد �صحة كالمة يف جميع البنود ال�صابقة. لهذه اال�صباب يرف�س ذلك 
االنذار و�صوف يلجاأ اىل الق�صاء باتخاذ حقه من املنذر كونه يقوم على ابتزازه وال�صغط عليه للك�صب منه بال �صبب وهذا 

خمالف قانونا و�صرعا ح�صب ما ن�س عليه قانون دولة االإمارات العربية. 
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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•• دبي-وام:

را�صد  بن  ال�صيخ مكتوم بن حممد  �صمو  رعاية  حتت 
اجلمعة  الــيــوم  تختتم   .. دبــي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل 
مناف�صات كاأ�س دبي "ايفزا" الذهبية للبولو 2021 
"االإمارات"  فريق  بني  جتمع  التي  املرتقبة  باملباراة 
را�صد  بــن  بــنــت حمــمــد  مــيــثــاء  ال�صيخة  �صمو  بــقــيــادة 
ال�صام�صي  نا�صر  بقيادة  "غنتوت"  وفريق  مكتوم  اآل 

املبارة مباراة  وت�صبق هذه   . الرابعة ع�صرا  وذلــك يف 
فريق  بني  ظهرا  الثانية  يف  االمارات"  "بنتلي  كاأ�س 
مالعب  على  كافو" وذلــك  دبــي  و"ذئاب  "بنجا�س" 
والــفــرو�ــصــيــة يف  "احلبتور" لــلــبــولــو  نــــادي ومــنــتــجــع 
"دبي الند". وتعد الن�صخة الثانية ع�صرة من �صل�صلة 
اأ�صهر  من  تختتم  التي  الذهبية  دبــي  كاأ�س  بطوالت 
االأو�صط  وال�صرق  العربية  باملنطقة  البولو  بطوالت 

واأحد اأهم اأربع بطوالت على م�صتوى العامل .

 3 مواجهات يف انطالق 
الأ�ضبوع ال� 15 لدوري 

الدرجة الأوىل اليوم
•• دبي –الفجر:

 تنطلق م�صاء اليوم اجلمعة مواجهات االأ�صبوع اخلام�س ع�صر مل�صابقة 
دوري الدرجة االأوىل باإقامة ثالث مباريات , حيُث يواجه نادي العروبة 
نادي احلمرية على ملعب العروبة ال�صاعة 17:30 , وي�صت�صيف نادي 
نادي  على  نــادي م�صايف �صيفاً  , ويحل  التعاون  نــادي  البطائح مبلعبه 

الذيد , وُتقام املباراتان ال�صاعة 17:35.
وتختتم مباريات االأ�صبوع اخلام�س ع�صر يوم غد ال�صبت حيُث يواجه 
, ويلتقي   17:30 ال�صاعة  نادي دبا نادي دبا احل�صن على ملعب دبا 

نادي العربي مع نادي االإمارات على ملعب العربي ال�صاعة 17:35.
وكانت نتائج مباريات اجلولة الـ 14 قد اأ�صفرت عن فوز االإمارات على 
دبا , والعربي على احلمرية بنتيجة ) 3 – 2 ( , والتعاون على الذيد ) 
, وم�صفوت على م�صايف ) 1 – 0 ( , فيما تعادل دبا احل�صن   )  0 –  2

مع البطائح ) 1 – 1 (.
 28 بر�صيد  االأوىل  الدرجة  دوري  م�صابقة  االإمـــارات  نــادي  ويت�صدر 
نقطة , يليه العروبة ) ثانياً ( 24 نقطة , البطائح ) ثالثاً ( 22 نقطة 
 , 19 نقطة   ) دبـــا ) خــامــ�ــصــاً   , 20 نقطة   ) رابــعــاً   ( دبـــا احلــ�ــصــن    ,
احلمرية ) �صاد�صاً ( 18 نقطة , التعاون ) �صابعاً ( 17 نقطة , العربي 
) ثامناً ( 16 نقطة , م�صفوت ) تا�صعاً ( 13 نقطة , م�صايف ) عا�صراً ( 

نقطة , الذيد ) اأحد ع�صر ( وله نقطتان.  12

•• دبي -وام:

اأكد معايل الدكتور اأحمد بن عبد 
اهلل حميد بالهول الفال�صي وزير 
وامل�صاريع  االأعــمــال  لــريــادة  دولـــة 
ال�صغرية واملتو�صطة رئي�س الهيئة 
العامة للريا�صة اأهمية دور مركز 
يف  الــريــا�ــصــي  للتحكيم  االإمـــــارات 
كل  بــني  الريا�صية  الثقافة  ن�صر 
املــجــتــمــع, مبــا ي�صمن فهم  فــئــات 
ومهام  واخـــتـــ�ـــصـــا�ـــصـــات  طــبــيــعــة 
واملنظمات  اجلــهــات  و�ــصــالحــيــات 

الريا�صية الوطنية بالدولة.
املركز جهة وطنية  اأن  اإىل  واأ�ــصــار 
م�صوؤولية  عــاتــقــهــا  عــلــى  حتــمــل 
تطبيق  يف  نبيلة  ور�صالة  �صامية, 
القانونية  ـــات  املـــمـــار�ـــص اأفـــ�ـــصـــل 
ال�صفافية  مــبــادئ  عــلــى  الــقــائــمــة 
تلك  واأن  والـــعـــدالـــة,  والـــنـــزاهـــة 
�صت�صهم  جمـــتـــمـــعـــة  اجلــــــهــــــود 
بــالــ�ــصــرورة يف رفــع درجـــة الوعي 

لدى اجلميع.
الكبرية  املــ�ــصــاعــي  وثــمــن مــعــالــيــه 
املركز  اإدارة  جمل�س  يبذلها  التي 
منذ ت�صكيله لتعزيز م�صرية عمله, 
مــن خـــالل تــد�ــصــني ور�ــــس العمل 
التثقيفية,  والــنــدوات  والــلــقــاءات 

للموفقني  املتخ�ص�صة  والـــدورات 
�صمن  العـــتـــمـــادهـــم  واملـــحـــكـــمـــني 
�صرعة  اإىل  اإ�صافة  املــركــز,  قــوائــم 
املختلفة,  الـــنـــزاعـــات  يف  الــفــ�ــصــل 
ريا�صية  بيئة  يــوفــر  الـــذي  االأمـــر 
الالعبني  تعزز من فر�س  مميزة 

يف حتقيق االإجنازات.
جاء ذلك خالل االجتماع امل�صرتك 
والــــذي عقد  واملــركــز  الهيئة  بــني 

االت�صال  تقنية  عر  االأول  اأم�س 
الدكتور  مــعــايل  بح�صور  املــرئــي 
بالهول  اأحمد بن عبد اهلل حميد 
بو ج�صيم  علي  و�صعادة  الفال�صي, 
للتحكيم  االإمــــارات  مــركــز  رئي�س 
الــريــا�ــصــي, و�ــصــعــادة �ــصــرار حميد 
بـــالـــهـــول نــــائــــب رئـــيـــ�ـــس املــــركــــز, 
ح�صني  الغفار  عبد  �صعيد  و�صعادة 
البطران  و�صعادة يو�صف عبد اهلل 

اإىل اخلـــراء  اإ�ــصــافــة  االأعـــ�ـــصـــاء, 
الــثــالثــة يف جمل�س  اخلــارجــيــني 
�صيف  حـــمـــدة  وهــــم  املـــركـــز  اإدارة 
العاجل,  علي  و�صعيد  ال�صام�صي, 

واأحمد عبد اهلل الظاهري.
العامة  الهيئة  واأكد معايل رئي�س 
اأهمية  االجتماع  خــالل  للريا�صة 
االأن�صطة واخلدمات التي يقدمها 
املـــركـــز لــلــقــطــاع الـــريـــا�ـــصـــي, من 

خالل التوفيق والتحكيم والف�صل 
باملنازعات الريا�صية ب�صكل عاجل 
الكامل  دعمه  عــن  معرا  وعـــادل, 
الريا�صية بالدولة  لكافة اجلهات 
ملوا�صلة حتقيق االإجنـــازات يف كل 

املحافل.
االجتماع  اجلــــانــــبــــان  وا�ـــصـــتـــهـــل 
التعاون  �ـــصـــرورة  عــلــى  بــالــتــاأكــيــد 
ذات  اجلـــــــــوانـــــــــب  خمــــتــــلــــف  يف 

ريا�صة  مــ�ــصــرية  لــتــعــزيــز  الــ�ــصــلــة 
االإمارات, واتباع اأف�صل املمار�صات 
بيئة  تــوفــري  نــحــو  قــدمــاً  للم�صي 
اأمام  متكاملة  منوذجية  ريا�صية 
اأبناء الدولة, مبا  الريا�صيني من 
يدفعهم لتقدمي اأف�صل ما لديهم 
ومتثيل الوطن بال�صورة املن�صودة 

على كافة االأ�صعدة.
بو  علي  �صعادة  اأعـــرب  جانبه  مــن 

ج�صيم عن اعتزازه بحر�س معايل 
الفال�صي  بالهول  اأحمد  الدكتور 
مركز  اإدارة  مبجل�س  اللقاء  على 
الريا�صي,  لــلــتــحــكــيــم  االإمــــــــارات 
مدى  يعك�س  ذلــك  اأن  اإىل  م�صريا 
للريا�صة  الــعــامــة  الهيئة  حــر�ــس 
مكونات  كافة  مــع  التوا�صل  على 
املــنــظــومــة الــريــا�ــصــيــة, واالطـــالع 
والتعرف  املختلفة,  اأن�صطتها  على 

املتبعة  واخلــطــوات  االآلــيــات  على 
كافة  بــاعــتــبــار  اجلــــوانــــب  كـــل  يف 
الريا�صية  املـــنـــظـــومـــة  عــنــا�ــصــر 
مكملة لبع�صها البع�س, الفتا اإىل 
اآفاقاً  تفتح  اللقاءات  اأن مثل هذه 
ملناق�صة  الفر�صة  وتتيح  وا�ــصــعــة, 
االأفـــــكـــــار الـــتـــطـــويـــريـــة والـــــــروؤى 
االإبداعية التي ت�صب يف م�صلحة 

القطاع الريا�صي باأكمله.

•• اأبوظبي –الفجر:

جلوائز  املر�صحني  اأ�صماء  االإمــاراتــيــة  املحرتفني  رابــطــة  اأعلنت 
االأف�صل ال�صهرية, يف دوري اخلليج العربي, برعاية "ات�صاالت"؛ 
الراعي الر�صمي لدوري اخلليج العربي, عن فئات اأف�صل العب, 
فــرايــر, وذلـــك مــع موا�صلة  وحــار�ــس مــرمــى, ومــــدرب, ل�صهر 
اإجنازاتهم  اإبــراز  عر  املتفوقني  وحتفيز  تكرمي  جهود  الرابطة 
املجال  واإتــاحــة  فرقهم,  م�صرية  تعزيز  يف  �صاهمت  التي  الفردية 
النهائي  باالختيار  الت�صويت  عملية  يف  للم�صاركة  للجماهري 

لتحديد هوية الفائزين.
�صهر  عــن  اأفــ�ــصــل العــب  املر�صحني جلــائــزة  قائمة  ويــتــواجــد يف 
فراير, علي مبخوت العب اجلزيرة, الذي �صاهم خالل ال�صهر 
اخلليج  دوري  ترتيب  ب�صدارة  لالنفراد  فريقه  قيادة  يف  املا�صي 
الــعــربــي, بتحقيق ثــالث انــتــ�ــصــارات وتــعــادل, وهــو الـــذي يعتلي 

ينفرد  اأنــه  كما  17 هدفاً  بر�صيد  حالياً  امل�صابقة  هــدايف  �صدارة 
ب�صدارة �صناعة االأهداف بـ 8 متريرات حا�صمة, ويتواجد معه يف 
قائمة املر�صحني زميله اجلنوب اإفريقي توالين �صرييرو �صاحب 
النتائج  يف  �صاهم  الــذي  اجلــزيــرة  ميدان  و�صط  يف  القوي  االأداء 

االإيجابية للفريق.
ويتناف�س معهما الرازيلي كارلو�س اإدواردو العب �صباب االأهلي, 
الذي جنح من و�صع ب�صمته يف العودة القوية لفريقه, وهو �صجل 
ريان  املر�صحني,  قائمة  يف  يتواجد  كما  املو�صم,  هذا  اأهــداف   7
مينديز العب الن�صر, هداف فريقه هذا املو�صم بـ 6 اأهداف وجنح 
العب منتخب الراأ�س االأخ�صر اأن يكون االأكرث تنفيذاً للمراوغات 
بـ 62 مرة, كما يح�صر يف القائمة, الرازيلي جواو بيدرو العب 
بني يا�س, الذي �صاهم يف تواجد فريقه باملركز الثالث على الئحة 
الــرتتــيــب, وهـــو يحتل املــركــز الــثــالــث يف قــائــمــة هـــدايف الـــدوري 

بر�صيد 14 هدفاً.

�صهر  عن  مرمى  حار�س  اأف�صل  جلائزة  املر�صحني  قائمة  يف  اأمــا 
الذي  اجلــزيــرة  مــرمــى  حــار�ــس  خ�صيف  علي  فيتواجد  فــرايــر, 
�صمبيه حــار�ــس مرمى  واأحــمــد  فــريــقــه,  رفــقــة  الــرتتــيــب  يت�صدر 
الن�صر وفهد الظنحاين حار�س مرمى بني يا�س. ويتناف�س على 
جائزة اأف�صل مدرب عن �صهر فراير, مهدي علي, مدرب �صباب 
االأهلي, الذي يوا�صل ح�صد النتائج االإيجابية مع فريقه وقيادته 
الذي جنح يف  كايزر  مار�صيل  والهولندي  نحو طموحات كبرية, 
والرازيلي  الـــدوري,  ترتيب  ب�صدارة  لالنفراد  اجلــزيــرة  قيادة 
اأودير هيلمان مدرب الو�صل الذي مل يعرف اخل�صارة مع فريقه 

موؤخراً.
ومت فتح باب الت�صويت للجمهور عر املوقع االإلكرتوين, ابتداًء 
 72 ملــدة  الت�صويت  وي�صتمر  الــيــوم,  ظهر  مــن   12 ال�صاعة  مــن 
الر�صمية  احل�صابات  عــر  الفائزين  اأ�صماء  بعدها  ُتعلن  �صاعة, 

لرابطة املحرتفني.

رئي�س الهيئة العامة للريا�ضة ي�ضيد بدور » مركز الإمارات للتحكيم«  يف حتقيق ال�ضفافية والنزاهة والعدالة

»الإمارات« و »غنتوت« يلتقيان اليوم يف ختام 
كاأ�س دبي »ايفزا« الذهبية للبولو

•• دبي-وام: 

�صراكة  اتفاقية  الــقــدم,  لكرة  الفــال  و�صركة  الهمم  الأ�صحاب  دبــي  نــادي  وقــع 
اآفاق ا�صتثمارية جديدة من خالل ريا�صة كرة القدم وحتقيق  تهدف اإىل فتح 
ال�صمعية  االإعاقات  لفرق  الفني  والدعم  املجتمعية,  وال�صراكة  االندماج  مبداأ 
بالرقاد  اأعلن ذلك ثاين جمعة  وتبادل اخلــرات.  بالنادي  واالأوملبياد اخلا�س 
الذي  ال�صحفي  املوؤمتر  الهمم خالل  اإدارة نادي دبي الأ�صحاب  رئي�س جمل�س 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  كــردي  يحيي  بح�صور  الــنــادي,  مبقر  اأمــ�ــس  �صباح  عقده 
ورولف  للنادي,  التنفيذي  املدير  الع�صيمي  وماجد  القدم,  لكرة  الفال  �صركة 
 3 العامل  كاأ�س  يف  �صارك  والــذي  اأملانيا,  مبنتخب  ال�صابق  الالعب  فولفجاجن 
مرات, وحامل كاأ�س اأبطال اأوروبا واملدرب احلايل لفريق الفال الذي يلعب يف 

دوري الدرجة الثانية بالدولة.
الفنية  اأهدافها  نوعها يف  والفريدة من  بالنوعية,  االتفاقية  بالرقاد   وو�صف 
ُتعني  عريقة  موؤ�ص�صة  مــع  الــقــدم,  بكرة  ٌيعنى  ريا�صي  نــاد  بــني  واالقت�صادية 
باأ�صحاب الهمم, حيث �صيحمل الفريق �صعار اأ�صحاب الهمم يف اإطار ال�صراكة 
من  جــزء  انــه  خ�صو�صا  لــلــنــادي,  املــرمــوقــة  املكانة  تعزيز  اأجــل  مــن  املجتمعية 
منظومة كرة القدم حيث ميار�س اأ�صحاب الهمم كرة القدم ب�صورة ر�صمية يف 
م�صابقات �صباعيات ال�صلل الدماغي واالأوملبياد اخلا�س مبينا اأن اأ�صحاب الهمم 

�صوف ي�صاهدون حمرتفني من العامل. 
اإينا�س  ال�صورية  ال�صباحة  الهمم  الأ�صحاب  دبــي  نــادي  رعــى  اأن  "�صبق  وقـــال: 
حجازي التي هي من غري اأ�صحاب الهمم حيث اأ�صبحت واحدة من اأع�صائه".

 وقال: "نهدف اأي�صا اىل اال�صتثمار يف كرة القدم, خا�صة اأن النادي ي�صت�صيف 

تدريبات ومباريات الفال ون�صعى لتعزيز هذه ال�صراكة من اأجل اال�صتفادة من 
خرات ال�صركة لتاأهيل فرق النادي والكوادر املختلفة". واأ�صار بالرقاد اإىل اأن 
ال�صراكة �صيكون لها تاأثريها االإيجابي, موؤكدا اأهمية الريا�صة ودورها الكبري 
على  املطلوبة  اأجــل حتقيق طموحاتهم  الهمم من  اأ�صحاب  تفجري طاقات  يف 

ال�صعد كافة. 
من ناحيته وجه يحيي كردي ال�صكر اإىل حكومة دبي وجمل�س دبي الريا�صي 
املجال  يف  لال�صتثمار  للم�صتثمرين  الفر�صة  منح  الـــذي  الــقــدم  كــرة  واحتـــاد 
املتوا�صل  الــدعــم  على  الهمم  الأ�ــصــحــاب  دبــي  نــادي  اإدارة  وجمل�س  الريا�صي, 
دبي  جمل�س  مــن  �صليم  وتخطيط  ثاقبة  روؤيـــة  وفــق  الهمم  اأ�صحاب  لريا�صة 

الريا�صي .
ال�صريحة  هذه  من  القوة  ون�صتمد  اجلميع  قلوب  يف  الهمم  "اأ�صحاب  وقــال:   
يف  ياأتي  الهمم  الأ�صحاب  دبي  نــادي  مع  ال�صراكة  وتوقيع  املجتمع,  يف  الفاعلة 
حتويل  يف  جنحوا  الهمم  اأ�صحاب  اأن  خ�صو�صا  املجتمعية  م�صوؤوليتنا  اإطـــار 
املجتمع مما يعد موؤ�صرا  اإىل طاقة متجددة, بدجمهم ومتكينهم يف  ال�صعاب 

اإيجابيا لل�صري على درب النجاحات". 
تتمثل يف حتقيق حلمه  كــبــرية  فــريــق الفـــال ميلك طــمــوحــات  "اإن  واأ�ـــصـــاف: 
بالتواجد يف الدرجة االأوىل, ومن ثم دوري اخلليج العربي, ال�صيما انه ي�صري 

بخطوات ثابتة للو�صول اإىل ذلك وفق النهج املر�صوم". 
بالدمج  يوؤمن  الهمم  دبي الأ�صحاب  نادي  اأن  الع�صيمي  اأكد ماجد  من جانبه 
وال�صراكات مع خمتلف القطاعات, و�صوال اإىل االأهداف املن�صودة ..م�صريا اىل 
ان االتفاقية بداية حقيقية الآفاق ت�صويقية واال�صتفادة الفنية من خالل كرة 

القدم اللعبة ال�صعبية االأوىل يف العامل.

»دبي لأ�ضحاب الهمم« يوقع اتفاقية 
�ضراكة مع »لفال« لكرة القدم

فتح باب الت�شويت اأمام اجلماهري

رابطة املحرتفني تعلن املر�ضحني جلوائز الأف�ضل يف �ضهر فرباير

بيويل يك�ضف �ضبب تعرث 
ميالن اأمام اأودينيزي

املهاجم  وجـــود  افتقد  فريقه  اأن  بــيــويل,  �صتيفانو  مــيــالن  مـــدرب  اعـــرتف 
اأودينيزي يف  1-1 مع  التعادل  بعد  اإبراهيموفيت�س  الطبيعي مثل زالتان 

دوري الدرجة االأوىل االإيطايل لكرة القدم .
وعانى ميالن ل�صنع الفر�س اأمام اأودينيزي املنظم الذي اكتفى بالدفاع.

ال�صابعة من  اإىل ركلة جزاء من فرانك كي�صي يف الدقيقة  واحتاج ميالن 
بيكاو  رودريغو  بعدما منح  التعادل,  ليدرك  ال�صائع  بدل  املحت�صب  الوقت 

التقدم للفريق ال�صيف يف منت�صف ال�صوط الثاين.
روما,  على   1-2 الفوز  خــالل  ع�صلية  الإ�صابة  اإبراهيموفيت�س  وتعر�س 

وغاب عن املباراة كما اأبعدت االإ�صابة ماريو مانزوكيت�س.
 21 البالغ عمره  لياو  رفائيل  اإ�صراك اجلناح  �صوى  بيويل  اأمــام  يكن  ومل 

عاماً يف الهجوم, لكن املدرب مل ُيعجب باأداء الالعب الرتغايل.
اأتوقع الكثري من العبي فريقي,  "دائماً  واأبلغ بيويل خدمة دازون للبث: 
خ�صائ�س رفائيل مالئمة يف امل�صاحات اخلالية, ال ميلك الراعة للتعامل 

مع مدافع عندما نواجه مناف�صني يغلقون امل�صاحات".
واأ�صاف: "اليوم افتقدنا اخل�صائ�س املنا�صبة لتلك املباريات, افتقدنا وجود 
ريبيت�س ميلكان  اأنتي  و)اجلناح(  لياو  ت�صكيلتنا,  املهاجمني احلقيقيني يف 

خ�صائ�س اأخرى".
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•• دبي-الفجر:

االأربـــعـــاء  االأول  اأمـــ�ـــس  اخــتــتــمــت   
3 مـــار�ـــس مــ�ــصــابــقــة فئة  املـــوافـــق 
الرجال االإماراتيني �صمن بطولة 
فــــزاع لــلــرمــايــة بــالــ�ــصــكــتــون, التي 
حممد  بن  حمدان  مركز  ينظمها 
الإحياء الرتاث, يف ميدان الرماية 
املــخــ�ــصــ�ــس يف مــنــطــقــة الـــرويـــة 

بدبي.
الرجال  فــئــة  مــنــافــ�ــصــات  و�ــصــهــدت 
رامياً   192 مــ�ــصــاركــة  املــواطــنــني 
تناف�صوا يف الت�صفيات التي امتدت 
منذ �صهر دي�صمر املا�صي, و�صواًل 

اإىل النهائي الذي اأقيم اأم�س االأول 
قوية  م�صتويات  و�ــصــط  االأربـــعـــاء, 
حل�صد لقب البطولة هذا املو�صم.

ونــــال حمــمــد �ــصــعــيــد فــهــم املركز 
املواطنني  الــرجــال  فــئــة  يف  االأول 
 4  ( 79 حمققاً جمــمــوع وقـــدره 
اك�س(, يليه باملركز الثاين حممد 
�ــصــالــح املـــنـــهـــايل بــالــعــالمــة 78 
خالد  الثالث  وباملركز  اأكــ�ــس(   6(
حممد القايدي بالعالمة 77 )3 

اأك�س(.
بفئة  الـــفـــائـــزيـــن  تــتــويــج  كــمــا مت 
النا�صئني املواطنني, التي اختتمت 
املركز  فيها  �صابق, وحقق  وقــت  يف 

الكثريي  �ــصــعــيــد  نــــايــــف  االأول 
يليه  اأكـــ�ـــس(,   3(  79 بــالــعــالمــة 
ثـــانـــيـــاً اأحــــمــــد حمـــمـــود الـــدرعـــي 
77 )اأكــــ�ــــس واحـــــدة(  بــالــعــالمــة 
الفا�صلة  اجلولة  يف  تفوق  بعدما 
ح�صن  على  التعادل  ك�صر  لتحديد 

حمدان املحرمي الذي جاء ثالثاً.
�صعادة  الــفــائــزيــن  بــتــتــويــج  وقـــــام 
ـــــــوك,  عــــــبــــــداهلل حــــــمــــــدان بــــــن دمل
والعميد  الــتــنــفــيــذي,  الــرئــيــ�ــصــي 
عبيد املهريي, رئي�س  حممد  "م" 
اللجنة املنظمة للبطولة, بح�صور 
ال�صويدي,  عــبــيــد  خــلــيــفــة  املـــقـــدم 

نائب رئي�س اللجنة املنظمة.

مثاًل  ي�شرب  متقاعد  م�شريف 
مميزًا

جاء فوز حممد �صعيد فهم باملركز 
االأول يف فئة الرجال, و�صط فرحة 
الذين  الــرمــاة  زمالئه  من  كبرية 
يعترونه مبثابة االأخ الكبري لهم, 
وهـــو املــ�ــصــارك مــن راأ�ــــس اخليمة 
عـــامـــاً,   55 الـــعـــمـــر  ويـــبـــلـــغ مــــن 
املركزي,  امل�صرف  يف  يعمل  وكـــان 
الــرمــايــة وحتديداً  اأعــ�ــصــق  وقـــال: 
ال�صكتون حيث تعد ريا�صة تراثية 
املتعاقبة  االأجـــيـــال  مـــن  تعلمتها 
دائماً  عليها  وواظــبــت  عائلتي  يف 

كــهــوايــة حمــبــبــة يل, واأ�ـــصـــارك يف 
يف  انطالقها  منذ  البطولة  هــذه 
حققت  اأن  و�صبق  االأوىل,  الن�صخة 
املفتوحة  الــفــئــة  يف  االأول  املــركــز 
عــام 2009. وتــابــع: اأحـــاول نقل 
هذه الريا�صة الرتاثية اإىل اأبنائي 
اأيـــ�ـــصـــاً, وحـــقـــق ابـــنـــي �ــصــقــر فهم 
اإ�صقاط  م�صابقة  يف  الثالث  املركز 
هذه  يف  لــلــمــواطــنــني  الـــ�ـــصـــحـــون 
على  دائــمــاً  و�صنحر�س  الن�صخة, 
�صنحت  كلما  والتناف�س  امل�صاركة 
لنا الفر�صة حيث ال تدخر اللجنة 
جميع  دعـــــم  يف  جــــهــــداً  املــنــظــمــة 

امل�صاركني.

اجلد وراء جناح احلفيد
ك�صف نايف الكثريي, الفائز باملركز 
االأول يف فئة النا�صئني وامل�صارك من 
اأبوظبي, اأن �صر تفوقه هو تدريبات 
ال�صكتون,  الذي علمه رماية  جده, 
اأ�صرار  منحه  على  دائماً  ويحر�س 

ويحفزه  الــرتاثــيــة  الريا�صة  هــذه 
اأ�صارك  وقـــال:  فيها,  التفوق  على 
منذ عدة �صنوات, و�صبق اأن تواجدت 
على من�صات التتويج مرتني هنا يف 
العام  يف  وحتــديــداً  البطولة  هــذه 
اأي�صاً,  االأول  املركز  حققت  املا�صي 

كما حققت مراكز اأوىل يف بطوالت 
اأخرى اأقيمت يف اأبوظبي, واحر�س 
خمتلف  يف  التدريبات  خو�س  على 
اخلرة  اكت�صاب  اأجــل  من  امليادين 
وموا�صلة امل�صرية يف هذه الريا�صة 

الرتاثية.

•• دبي –الفجر:

 تقدم احتاد االإمارات لكرة القدم اأم�س 
اخلــمــيــ�ــس ر�ــصــمــيــاً بــطــلــب اإىل االحتـــاد 
املتبقية  املباريات  ال�صت�صافة  االآ�صيوي 
لــلــتــ�ــصــفــيــات املـــ�ـــصـــرتكـــة املـــوؤهـــلـــة اإىل 
2022 ونهائيات  نهائيات كاأ�س العامل 
املجموعة  حل�صاب   2023 اآ�صيا  كــاأ�ــس 
االإمارات  منتخبات  ت�صم  التي  ال�صابعة 
, فيتنام , تايلند , ماليزيا واإندوني�صيا . 
و�صتقام املباريات بنظام التجمع للفرتة 
من الثالث اإىل اخلام�س ع�صر من �صهر 
يــونــيــو املــقــبــل بــعــد اأن كــانــت مــقــررة يف 
�صهري مار�س ويونيو, حيث مت تاأجيلها  
امل�صتقرة  ال�صحية غري  االأو�صاع  ب�صبب 

يف القارة االآ�صيوية .
الظاهري  هـــزام  عــبــداهلل  وقـــال حممد 
االأمـــــني الـــعـــام الحتــــاد االإمـــــــارات لكرة 
اإن امللف الذي مت تقدميه ب�صكل  القدم 
ر�صمي اأم�س يلبي كل املعايري وال�صروط 

واملتطلبات التي حددها االحتاد القاري, 
ـــواء مـــالعـــب الـــتـــدريـــب واملـــبـــاريـــات  ـــص �
واحلكام  املنتخبات  بعثات  اإقامة  ومقر 
جانب  اإىل  االآ�صيوي  االحتاد  وم�صوؤويل 
بروتوكول �صحي عايل اجلودة ي�صمن 
�صالمة اأع�صاء االأجهزة الفنية واالإدارية 
والالعبني واحلكام واملنظمني وغريهم 
, م�صرياً اإىل اأن احتاد الكرة اختار ملعبي 
 ( مكتوم  واآل   ) الو�صل  نــادي   ( زعبيل 
, كما  املــبــاريــات  نـــادي الن�صر ( الإقــامــة 
التدريب  ومــالعــب  الفنادق  اختيار  مت 
بعناية . واأ�صاف االأمني العام ان احتاد 
مــع اجلهات  بالتن�صيق  قــام  الــقــدم  كــرة 
ا�صت�صافة  حــــول  بـــالـــدولـــة  املــخــتــ�ــصــة 
اأهمية  مُتثل  التي  الت�صفيات  مباريات 
الوطني  ملــنــتــخــبــنــا  بــالــنــ�ــصــبــة  كـــــرى 
املباريات  جميع  يف  للفوز  يطمح  الــذي 
الثانية  املــرحــلــة  اإىل  الــعــبــور  لــ�ــصــمــان 
اإىل  , م�صرياً  الت�صفيات  واحلا�صمة من 
على  يحر�س  االحتــاد  اإدارة  جمل�س  اأن 

م�صواره  لالأبي�س يف  الدعم  كل  تقدمي 
وتطلعات  اآمــــال  لتحقيق  بالت�صفيات 
اجلماهري االإماراتية . واأعرب بن هزام 
عن ثقته بقدرة االإمارات على ا�صت�صافة 
مباريات املجموعة وهي االأحق يف ذلك 
ب�صهادة اجلميع لعدة عوامل,  اأهمها اأن 
�صيخو�س ثالث مباريات  كان  منتخبنا 
على اأر�ــصــه وواحـــده خــارج اأر�ــصــه  قبل 
الكبرية  اخلـــرة  عــن  ,ف�صال  الــتــاأجــيــل 
الـــتـــي منــتــلــكــهــا يف تــنــظــيــم االأحـــــــداث 
وكرة  عـــام  ب�صكل  املختلفة  الــريــا�ــصــيــة 
القدم ب�صكل خا�س, لعل اآخرها نهائيات 
 24 مبــ�ــصــاركــة   2019 اآ�ـــصـــيـــا  كـــاأ�ـــس 
بطولة  وقبلها  االأوىل  للمرة  منتخباً 
 2017 ن�صختي  لالأندية  العامل  كاأ�س 

و 2018 .
اأثبتنا  كـــورونـــا  وتـــابـــع, خـــالل جــائــحــة 
للجميع قدرتنا على التعامل مع الو�صع 
ب�صكل مثايل , حيث ا�صت�صفنا اأكرث من 
مباريات  خا�صوا  وفريقاً  منتخباً   20

االآ�صيوي  االحتـــاديـــن  مبــوافــقــة  دولــيــة 
والدويل لكرة القدم .

وحدد االحتاد االآ�صيوي برنامج مباريات 
على  التجمع  بنظام  ال�صابعة  املجموعة 

النحو التايل :
2021 يونيو   3

- تايلند Vs اإندوني�صيا
- االإمارات Vs ماليزيا

2021 يونيو   7
اإندوني�صيا  Vs فيتنام -
- االإمارات Vs تايالند

2021 يونيو   11
- اإندوني�صيا Vs االإمارات

- ماليزيا Vs فيتنام
2021 يونيو   15

- تايلند Vs ماليزيا
- االإمارات Vs فيتنام

االآ�صيوي  االحتـــاد  اأن  بــالــذكــر  اجلــديــر 
اآخر موعد ال�صتالم  حدد يوم 8 مار�س 

طلبات اال�صت�صافة .

 •• طوكيو-الفجر: 

الريا�صيني  جلــنــة  رئــيــ�ــصــة  عــيــنــت 
ال�صابقة يف املجل�س االأوملبي االآ�صيوي 
اللجنة  لرئي�س  نائبا  اراكيدا,  يوكو 

االأوملبية  االألـــعـــاب  لــــدورة  املــنــظــمــة 
والباراملبية, طوكيو 2020, املقررة 

ال�صيف املقبل. 
الأوملبياد  املنظمة  اللجنة  واأو�صحت 
طوكيو 2020 يف بيان اأم�س االأول 

االأربعاء اأن تعيني اراكيدا يف من�صب 
لتعزيز  يهدف  اللجنة  رئي�س  نائب 
املـــ�ـــصـــاواة بـــني اجلــنــ�ــصــني واحـــــرتام 

التنوع يف األعاب طوكيو 2020. 
الفريق  عــ�ــصــوا يف  اراكـــيـــدا  وكــانــت 

بامليدالية  الفائز  لل�صيدات  الياباين 
اأوملبياد  يف  الطائرة  للكرة  الذهبية 
1976, وهي  مونرتيال بكندا عام 
�صخ�صية ريا�صية تخظى باالحرتام 
الـــعـــاملـــيـــة ويف  الـــطـــائـــرة  الــــكــــرة  يف 

احلركة االوملبية باليابان. 
رئي�صة  كانت  عندما  اراكيدا  ولعبت 
املجل�س  يف  الـــريـــا�ـــصـــيـــني  لــلــجــنــة 
بــــــارزا يف  دورا  اال�ـــصـــيـــوي  االوملــــبــــي 
ت�صجيع 45 جلنة اأوملبية وطنية يف 

الريا�صيني  جلــان  اإن�صاء  على  اآ�صيا 
اخلا�صة بها لتمثيل راأي الريا�صيني 
باحلركة  املتعلقة  االأمـــور  جميع  يف 

االأوملبية. 
وكانت اراكيدا, 67 عاما, ع�صوا يف 

املنظمة  للجنة  التنفيذي  املجل�س 
الأوملبياد طوكيو 2020. 

ومت قبل اأيام تعيني ميكاكو كوتاين, 
الرئي�صة اجلديدة للجنة الريا�صيني 
يف املجل�س االأوملبي االآ�صيوي, لقيادة 

فـــريـــق املـــ�ـــصـــاواة بـــني اجلــنــ�ــصــني يف 
 2020 لطوكيو  املنظمة  اللجنة 

برئا�صة �صيكو ها�صيموتو. 

•• ناغويا-الفجر:

مدينتي  يف  املقررة  الع�صرين  االآ�صيوية  االألعاب  لــدورة  املنظمة  اللجنة  اأقامت 
بالعد  االأربــعــاء  االأول  اأم�س  احتفاال   2026 عــام  اليابانيتني  واأيت�صي  ناغويا 

التنازيل الآخر 2026 يوما قبل انطالق االألعاب.  
وت�صت�صيف ناغويا واأيت�صي االألعاب االآ�صيوية من 19 �صبتمر حتى الرابع من 
ريا�صة,   40 برناجمها مناف�صات يف  يت�صمن  اأن  املتوقع  2026, ومن  اأكتوبر 
واأن ي�صارك فيها نحو 15 األف ريا�صي واإداري ور�صمي ميثلون 45 جلنة اأوملبية 

وطنية اآ�صيوية. 
وذكرت اللجنة املنظمة لهذه االألعاب على �صفحتها يف موقع في�صبوك للتوا�صل 
اأيت�صي- األعاب  قبل  يوما  االجتماعي: دعونا نحتفل بالعد التنازيل لـ 2026 

 2026 الـ  اإن اللجنة املنظمة �صت�صتعد يف االأيــام  2026.  وتابعت:  ناغويا يف 
يف  االآ�صيوية  االألــعــاب  يــزور  من  وكــل  الريا�صيني  اإعجاب  �صتنال  لــدورة  املقبلة 

اللجنة املنظمة �صعارا للدورة هو "تخيل اآ�صيا واحدة".  واختارت    .2026
وتقام االألعاب االآ�صيوية املقبلة يف هانغزهو بال�صني من 10 اإىل 25 �صبتمر 

 .2022

اخلتامي امل�شهد  اإىل  للو�شول  تناف�شوا  راميًا   192

تتويج اأبطال »الإماراتيني« يف بطولة فزاع للرماية بال�ضكتون للمواطنني
حممد فهم بطل الرجال ونايف الكثريي يتفوق يف النا�شئني

احتاد الإمارات لكرة القدم يتقدم ر�شميًا مبلف ا�شت�شافة مباريات ت�شفيات يونيو

بن هزام : واثقون من قدرتنا على ال�ضت�ضافة ونرحب بكل املنتخبات 

الرئي�ضة ال�ضابقة للجنة الريا�ضيني يف املجل�س الأوملبي  
نائبا لرئي�س اللجنة املنظمة لأوملبياد طوكيو 2020 

ناغويا حتتفل بالعد التنازيل لآخر 2026 
يوما قبل انطالق اآ�ضياد 2026 

اختيار �شتاد زعبيل واآل مكتوم لإقامة املباريات 
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الفجر الريا�ضي

الــبــاهــت يف اجلولة  بــعــد ظــهــورهــا 
املـــا�ـــصـــيـــة مبـــرحـــلـــة املـــجـــمـــوعـــات 
اأفريقيا  اأبــــطــــال  دوري  بــبــطــولــة 
العربية  الفرق  ت�صعى  القدم,  لكرة 
ال�صتعادة اتزانها من جديد, حينما 
الثالثة  فــعــالــيــات اجلــولــة  تــخــو�ــس 
تنطلق  الــتــي  الــقــاريــة,  للم�صابقة 

اليوم اجلمعة.
وعجزت الفرق العربية امل�صاركة يف 
الفوز  حتقيق  عــن  املجموعات  دور 
بالبطولة,  املـــا�ـــصـــيـــة  اجلــــولــــة  يف 
البي�صاوي  الـــوداد  فريق  با�صتثناء 
ال�صرب,  خــارج  غــرد  الــذي  املغربي, 
بامل�صابقة  الرائعة  انطالقته  عقب 
اأول  يف  انـــتـــ�ـــصـــاره  �ـــصـــهـــدت  الــــتــــي 
الكاملة  العالمة  حمققاً  جولتني, 

يف جمموعته حتى االآن.
وجتتذب املجموعة الرابعة االأنظار 
ت�صهد  حيث  اجلولة,  تلك  يف  اإليها 
الثقيل  العيار  من  عربية  مواجهة 
و�صيفه  الــتــونــ�ــصــي  الـــرتجـــي  بـــني 
يف  ال�صبت,  غـــداً  امل�صري  الــزمــالــك 
حني يحل مولودية اجلزائر �صيفاً 

على تونغيت ال�صنغايل.
االأربعة  �صاحب  الــرتجــي,  ويــرتبــع 
ال�صدارة  على  البطولة,  يف  األــقــاب 
بفارق  نقاط, متفوقاً  اأربــع  بر�صيد 
مالحقيه  اأقـــــــــرب  عـــــن  نـــقـــطـــتـــني 
�صاحبي  والــــزمــــالــــك,  املــــولــــوديــــة 
املـــركـــزيـــن الــــثــــاين والـــثـــالـــث على 

يف  تونغيت  يقبع  بينما  الــرتتــيــب, 
قاع الرتتيب بر�صيد نقطة واحدة.
ومـــــــازالـــــــت مـــــواجـــــهـــــات الــــرتجــــي 
عالقة  املا�صي,  العام  يف  والزمالك 
الــفــريــقــني, حيث  اأذهــــان حمبي  يف 
ال�صوبر  بــكــاأ�ــس  الــفــريــقــان  الــتــقــي 
)�صباط(  فــــرايــــر  يف  االأفــــريــــقــــي 
القطرية  بالعا�صمة   2020 عــام 
ل�صالح  الــغــلــبــة  وكـــانـــت  الــــدوحــــة, 
عقب  باللقب  تــوج  الــذي  الزمالك, 

فوزه 3-1 على نظريه التون�صي.
من  للتفوق  االأبي�س  الفريق  وعــاد 
جديد على �صيخ االأندية التون�صية, 

بعدما �صعد على ح�صابه اإىل الدور 
قبل النهائي لدوري االأبطال املو�صم 
املا�صي, عقب فوزه 3-2 يف جمموع 
مـــبـــاراتـــي الـــذهـــاب والــــعــــودة بدور 
الثمانية, ليجرد الرتجي من لقبه 
الذي توج به يف العامني ال�صابقني.

على  االأف�صلية  الــزمــالــك  وميتلك 
الفريقني  مــواجــهــات  يف  الـــرتجـــي 
حقق  حيث  االأفريقية,  بالبطوالت 
انت�صارات,  اأربــعــة  امل�صري  الفريق 
التون�صي,  ملناف�صه  فــوزيــن  مــقــابــل 
ثالثة  على  نف�صه  التعادل  وفر�س 

لقاءات.

�صيفه  عـــلـــى   1-2 فــــــوزه  وعـــقـــب 
ثم  االأوىل,  اجلـــولـــة  يف  تــونــغــيــت 
املولودية  1-1 مع م�صيفه  تعادله 
الرتجي  يتطلع  الثانية,  باجلولة 
على  املــبــاراة  اإقــامــة  لال�صتفادة من 
يف  موقعه  تعزيز  اأجـــل  مــن  ملعبه, 
الــ�ــصــدارة, والــتــقــدم خــطــوة مهمة 
لــالأدوار االإق�صائية يف  التاأهل  نحو 

امل�صابقة.
وطـــمـــاأن الـــرتجـــي جــمــاهــريه على 
جاهزيته للمواجهة املنتظرة, عقب 
م�صتقبل  م�صيفه  على   0-2 فــوزه 
�ــصــلــيــمــان يــــوم الــ�ــصــبــت املـــا�ـــصـــي, يف 

التون�صي,  بــالــدوري  االأخـــري  لقائه 
التوايل  على  ال�صابع  فــوزه  حمققاً 

يف امل�صابقة املحلية.
الـــرتجـــي بعودة  وتـــعـــززت �ــصــفــوف 
العـــــــــب و�ــــــصــــــط املـــــلـــــعـــــب غــــيــــالن 
ال�صعاليل, الذي تعافى من الوعكة 
ال�صحية التي اأ�صيب بها يف الفرتة 
املا�صية وت�صببت يف غيابه عن لقاء 

املولودية.
يف املــقــابــل, يــاأمــل الــزمــالــك, الذي 
مـــرات, يف م�صاحلة   5 باللقب  فــاز 
اأمل  بخيبة  �صعرت  التي  جماهريه 
بــ�ــصــبــب نــتــائــج الــفــريــق املــخــيــبــة يف 
ال�صعيدين  عــلــى  االأخــــرية  الــفــرتة 
اكتفى  حـــيـــث  واملــــحــــلــــي,  الـــــقـــــاري 
�صيفه  مــع  اأهـــــداف  دون  بــالــتــعــادل 
وم�صيفه  اجلــــــزائــــــر  مـــــولـــــوديـــــة 
فقط  فــوزيــن  حقق  بينما  تونغيت, 
يف مبارياته االأربع االأخرية ببطولة 

الدوري امل�صري.
و�صاعف الزمالك من قلق حمبيه, 
عقب �صقوطه يف فخ التعادل ال�صلبي 
املحلي  بــالــدوري  االأخـــري  لقائه  يف 
الرتتيب,  متذيل  دجلة  وادي  اأمــام 
حــيــث �ــصــهــد الــلــقــاء اإهـــــــداره ركلة 
جــــزاء يف الــدقــائــق االأخــــــرية, لكن 
املـــــدرب الـــرتـــغـــايل جاميي  فــريــق 
طريق  اإىل  بالعودة  يحلم  بات�صيكو 
االنــتــ�ــصــارات عــر بــوابــة اأبــنــاء باب 

�صويقة.

حقق جيم�س هاردن 3 اأرقام مزدوجة يف اأول مواجهة 
�صد فريقه ال�صابق هيو�صتون روكت�س ليقود بروكلني 
نت�س لفوز �صهل 132-114 على م�صيفه يف دوري 

كرة ال�صلة االأمريكي للمحرتفني.
االأول  الــربــع  يف  مرتني  التقدم  الفريقان  وتــبــادل 

اأحكم  32-32 يف الربع الثاين  وبعد التعادل 
نت�س قب�صته على املباراة حتى النهاية.

الفريق  لــ�ــصــالــح  االأول  الــ�ــصــوط  وانــتــهــى 
ال�صيف 54-67.

اأول  بــعــد  نقطة   23 اإىل  الــفــارق  وو�ــصــل 
اأربـــــع دقـــائـــق مـــن الـــربـــع الــثــالــث واكتفى 
فقط  نقطتني  بت�صجيل  اإيرفينغ  كــايــري 

ال�صوط  يف  نقطة   11 ت�صجيله  بعد 
االأول.

يعود  رمبــا  روكت�س  اأن  وبـــدا 
اإىل  النتيجة  قل�س  بعدما 
اأربع دقائق  105-97 بعد 
من الربع االأخري لكن نت�س 
مقابل  نــقــطــة   15 �ــصــجــل 
لي�صتعيد  ملــنــافــ�ــصــه  اأربــــــع 

�صيطرته.
واأنــــــهــــــى هـــــــــاردن املـــــبـــــاراة 

نقطة   29 بــــتــــ�ــــصــــجــــيــــل 
واال�صتحواذ على 10 كرات 
 14 اإىل  باالإ�صافة  مــرتــدة 

متريرة حا�صمة.
24 نقطة  اإيرفينغ  واأحرز 

لنت�س.
االأكــــرث  وول  جــــون  وكـــــان 
ـــفـــوف  �ـــص يف  تــــ�ــــصــــجــــيــــاًل 
روكت�س بر�صيد 36 نقطة 
وتبعه فيكتور اأوالديبو وله 

33 نقطة.
املباراة  روكــتــ�ــس  وخــا�ــس 
بــــــثــــــمــــــانــــــيــــــة العــــــبــــــني 
مر�س  بـــ�ـــصـــبـــب  فـــقـــط 
الالعبني  مــن  الــعــديــد 

االآخرين.
ووا�ــــصــــل نــتــ�ــس مـــطـــاردة 
�صيفنتي  فــــيــــالدلــــفــــيــــا 
ـــدارة  �ــصــيــكــ�ــصــرز عـــلـــى �ـــص

الق�صم ال�صرقي.
مثل  فـــوزاً   24 بر�صيد  الــثــاين  املــركــز  نت�س  ويحتل 
�صيك�صرز لكنه خ�صر 13 مباراة مقابل 12 للمت�صدر 
الذي تغلب 131-123 على يوتا 

جاز بعد وقت اإ�صايف.
اخل�صارة  روكــتــ�ــس  وتــلــقــى 
ليظل  التوايل  على   13
يف املــركــز قبل االأخـــري يف 
الغرب بعد انت�صاره يف 11 

من 34 مباراة.

مواجهتان عربيتان باجلولة 3 يف اأبطال اأفريقيا كومان: ما فعلناه كان ا�ضتثنائيًا
كومان  رونالد  بر�صلونة  كال مدرب 
بعد  فريقه  ا�صت�صالم  لــعــدم  املــديــح 
تاأهله اإىل نهائي كاأ�س ملك اإ�صبانيا 
على   0-3 بـــالـــفـــوز  الــــقــــدم  لـــكـــرة 

اإ�صبيلية بعد وقت اإ�صايف .
"نوؤمن  ال�صحافيني:  كومان  واأبلغ 
هذه  يف  نــيــاأ�ــس  مل  دائـــمـــاً,  باأنف�صنا 
متعلق  االأمــــــر  مــطــلــقــاً,  الــبــطــولــة 
بالعقلية, وكمدرب ال ميكنني طلب 
اأكرث مما �صاهدته من فريقي الليلة, 
االإ�صايف,  الوقت  يف  القتال  وا�صلنا 
االأمــر كــان مذهاًل, اأنــا را�ــس متاماً 
الفوز  الليلة,  الــفــريــق  اجــتــهــاد  عــن 

كان م�صتحقاً".
وعلى العك�س من املدربني ال�صابقني 
واأراح  بالكاأ�س  اهتماماً  كومان  اأوىل 
الالعبني يف الــدوري ليحافظ على 
قائاًل  البطولة,  اأجل  من  حيويتهم 
لر�صلونة  االأفــ�ــصــل  الفر�صة  اإنــهــا 
بالنظر  املو�صم  هــذا  بلقب  للخروج 
ب�صدارة  مدريد  اأتلتيكو  ابتعاد  اإىل 

الدوري واملناف�صة ال�صعبة يف دوري 
اأبطال اأوروبا.

"اأنا فخور  الهولندي:  املدرب  وقال 
جــــداً, كــانــت حلــظــة مــهــمــة للفريق 
ويل, الأنك عندما حتاول الفوز مبثل 
هذه املباريات فهذا يعني اأنك مدرب 
جيد, لكن اإذا خ�صرت ف�صيتم النظر 

اإليك على اأنك مدرب �صيء".
قـــوي من  الــفــريــق  "هذا  ـــاف:  واأ�ـــص
ال  والنف�صية,  الــبــدنــيــة  الناحيتني 
لكن  دائماً  رائع  اأداء  تقدمي  ميكنك 
فيمكنك  الــكــرة  على  ا�صتحوذت  اإذا 
�صنع الفر�س, ما فعلناه الليلة كان 

ا�صتثنائياً".

اأعلنت و�صائل اإعالم يابانية اأن منظمي اأوملبياد طوكيو 2020 مييلون 
اإىل منع ح�صور اجلماهري االأجنبية يف االألعاب املرتقبة ال�صيف املقبل 
جراء وباء كورونا, فيما ينتظر �صدور قرار بهذا ال�صاأن بحلول نهاية 

اآذار/مار�س احلايل.
واأ�صارت و�صائل اإعالم حملية عدة, بينها �صحيفة "يوميوري", اإىل اأن 
توؤيد  لالأوملبياد  املنظمة  واللجنة  اليابانية ومدينة طوكيو  احلكومة 
و8  متوز/يوليو   23 بني  املرتقب  ال�صخم  الريا�صي  احلــدث  اإقامة 

اآب/اأغ�صط�س, اأمام جمهور حملي فقط.
اجلمهور  االأجــانــب  الــزوار  تدفق  يعّر�س  اأن  من  امل�صوؤولون  ويخ�صى 

الياباين املرتدد حيال اإقامة االألعاب, للخطر.

فريو�س  انت�صار  ا�صتمرار  "مع  اأنــه  "يوميوري"  �صحيفة  واأو�صحت 
للزوار  ال�صماح  اأن  )املــ�ــصــوؤولــون(  قـــرروا  الــبــلــدان,  جميع  يف  كــورونــا 
اإثـــارة قلق  اإىل  اإال  يـــوؤدي  االأجــانــب باحل�صور على نــطــاق وا�ــصــع, لــن 

النا�س".
املنظمة االأوملبياد �صيكو ها�صيموتو  الرئي�صة اجلديدة للجنة  واأعلنت 
االأربعاء اأن اللجنة �صتتخذ قبل نهاية �صهر اآذار-مار�س احلايل قرارها 
حيال ح�صور اجلماهري االأجنبية للحدث, و�صتقرر عدد احل�صور يف 

كل م�صابقة بحلول نهاية ني�صان/اأبريل املقبل.
وذلك يف حديث  وقالت ها�صيموتو اإن اأمن اليابانيني "هو االأولوية", 
االأوملبية  اللجنة  م�صوؤولني من  اجتماعها مع  اأعقاب  لل�صحافيني يف 

الدولية واحلكومة اليابانية و�صلطات العا�صمة يف طوكيو.
ال�صعلة  م�صرية  بدء  قبيل  �صيتخذ  القرار  اأن  اإىل  ها�صيموتو  واأ�صارت 
االأوملبية يف 25 اآذار-مار�س, لكن ت�صريحات املنظمني قبل املحادثات 

وبعدها ت�صري اإىل اأن القرار يتجه ال�صتبعاد اجلماهري االأجنبية.
اإىل تركيز  باخ  االأملــاين توما�س  الدولية  االأوملبية  اللجنة  ودعا رئي�س 
املنظمني على الــهــدف االأ�ــصــا�ــصــي مــن االألــعــاب, يف حــني اعــتــر وزير 

االأوملبياد الياباين تامايو ماروكاوا اأن هناك حاجة اإىل "قرار حذر".
اأواخر ني�صان- اأعلن االأ�صبوع املا�صي عن قرار حمتمل بني  وكان باخ 

اأبــريــل وبــدايــة اأيــار-مــايــو حــيــال ح�صور اجلــمــاهــري االأجــنــبــيــة, لكن 
والفنادق  امل�صجعني  اإخــطــار  يجب  اأنــه  االأربــعــاء  اعــتــرت  ها�صيموتو 

ومنظمي الرحالت ال�صياحية يف وقت اأقرب من ذلك.
ويبدو اأنه قد مت بيع حوايل 900 األف تذكرة لالأوملبياد خارج اليابان. 
اأما بالن�صبة للتذاكر املباعة داخل البالد, ف�صيتم حتديد العدد الدقيق 
لالأماكن املتاحة يف املدرجات يف كل ملعب من مواقع امل�صابقة, بحلول 
علمية" ووفقاً  "معلومات  عــلــى  بــنــاء  املــقــبــل,  نــيــ�ــصــان-اأبــريــل  نــهــايــة 

لالإر�صادات الوطنية, وفق ها�صيموتو.
الريا�صية  االأحــداث  وتقت�صر  وتخ�صع طوكيو حالياً حلالة طــوارئ, 
على ح�صور 5 اآالف �صخ�س فقط يف املدرجات. وي�صتمر هذا االإجراء 
اأ�صبوعني  اآذار-مار�س احلايل, لكن يرتقب جتديده  حتى ال�صابع من 

اآخرين, بح�صب و�صائل اإعالم يابانية عدة.

توجه اإىل ا�ضتبعاد اجلماهري الأجنبية  يف طوكيو 2020

هاردن يقود تن�س للفوز 
على فريقه ال�ضابق

املباراة  وبلغ  جديدة  رميونتادا  بر�صلونة  نــادي  حقق 
النهائية مل�صابقة كاأ�س اإ�صبانيا يف كرة القدم بتغلبه على 
�صيفه اإ�صبيلية -3�صفر يف اإياب الدور ن�صف النهائي. 
نظيفني  بهدفني  ذهــابــا  خ�صارته  بر�صلونة  وعــو�ــس 
�صجلهما الفرن�صي جول كوندي العب و�صطه ال�صابق 
بي�صخوان  "رامون  مبلعب  راكيتيت�س  اإيفان  الكرواتي 
�صان�صي�س يف العا�صر من �صباط/فراير املا�صي, حيث 
دميبيلي  عــثــمــان  الفرن�صي  بــوا�ــصــطــة  هــدفــني  �صجل 
فار�صا   ,)4+90( بيكيه  جــــريار  ومــدافــعــه   )12(
هدف  خاللها  �صجل  اإ�صافيني  �صوطني  اىل  االحتكام 

التاأهل عر الدمناركي مارتن برايثوايت )94(.
واأهدر الدويل االرجنتيني لوكا�س اأوكامبو�س فر�صة 
الوقت  يف  الــتــعــادل  الدراك  ا�صبيلية  لفريقه  ذهبية 
االأ�صلي عندما ف�صل يف ترجمة ركلة جزاء يف الدقيقة 
املباراة  اىل  بطاقته  الكاتالوين  النادي  وحجز   .72
"ال  ملعب  على  اأيــار/مــايــو   17 يف  املــقــررة  النهائية 
كارتوخا" يف اإ�صبيلية, وذلك بعد ثالثة اأيام فقط من 
مداهمة ال�صرطة ملقره واعتقال رئي�صه ال�صابق, وقبل 
�صان  باري�س  م�صيفه  امام  احلا�صمة  قمته  عن  اأ�صبوع 
اأخرى  رميونتادا  اىل  يحتاج  حيث  الفرن�صي  جرمان 
 4-1 نــو  كامب  ار�ــصــه  على  املــذل  �صقوطه  لتعوي�س 
اأبطال  دوري  مل�صابقة  النهائي  ثمن  الـــدور  ذهـــاب  يف 

اأوروبا. 
امام  اجنــازه  بتكرار  النف�س  بر�صلوةنة  وميني 

الفريق الباري�صي عام 2017 عندما حول 
ذهاب  يف  نظيفة  بــربــاعــيــة  امــامــه  تخلفه 
6-1 ايابا  الدور ذاته يف باري�س اىل فوز 

يف كامب نو.
وبداأ بر�صلونة املباراة بقوة, وافتتح 

الدقيقة  يف  مــبــكــراً  الت�صجيل 
رائــــعــــة  بـــتـــ�ـــصـــديـــدة   12

لـــدميـــبـــيـــلـــي مــــن خــــارج 
مـــنـــطـــقـــة اجلـــــــــزاء مل 

احلار�س  لها  يــحــرك 
توما�س  الــبــولــنــدي 

فات�صليك �صاكناً.
االأرجنتيني  وكــــاد 
اأن  مي�صي  ليونيل 
الهدف  يــ�ــصــيــف 

 )30( الـــثـــاين 

الدفاع كان  األبا لكن  الكرة مع جــوردي  تبادل  عندما 
اأ�صرع يف ت�صتيتها. ووا�صل بر�صلونة هجومه ال�صاغط 
هدفاً  ت�صفر  مل  حمــاوالتــه  لكن  الــثــاين,  الــ�ــصــوط  يف 

ثانياً.
وكاد اإ�صبيلية ينهي اآمال بر�صلونة بالتاأهل يف الدقيقة 
ركــلــة جــــزاء انــــرى لها  عــلــى  حــ�ــصــل  عــنــدمــا   ,72
اأوكامبو�س وت�صدى لها حار�س املرى الدويل االأملاين 

مارك اأندريه تري �صتيغن يف �صدها.
الذي  القاتل عن طريق بيكيه  الوقت  الفرج يف  وجاء 
براأ�صية  ارتقى  حينما  اإ�صبيلية  �صباك  هز  من  متكن 
 ,)4+90( غريزمان  اأنطوان  الفرن�صي  من  لعر�صية 
لتتجه املباراة اإىل �صوطني اإ�صافيني خا�صهما اإ�صبيلية 
بــعــ�ــصــرة العــبــني اثـــر طـــرد العـــب و�ــصــطــه الرازيلي 

فرناندو ريجي�س لتللقيه االنذار الثاين.
و�صجل برايثوايت الذي دخل يف الدقيقة 89 بدال من 
بيدري, هدف الفوز م�صتغال كرة عر�صية الألبا تابعها 
ا�صبيلية  وتلقى   .)94( املرمى  داخل  راأ�صية  بارمتاءة 
�صربة موجعة ثانية بطرد مهاجمه الدويل الهولندي 
الثاين  الفوز  وهــو   .103 الدقيقة  يونغ يف  لــوك دي 
تغلب  بعدما  اإ�صبيلية  على  لر�صلونة  الــتــوايل  على 

يف  الــ�ــصــبــت  -2�صفر  عــلــيــه 
والع�صرين  اخلام�صة  املرحلة 

من الدوري.

بر�ضلونة ي�ضعق اإ�ضبيلية 
يف رميونتادا مثرية

بوكيتينو يك�ضف اآخر 
م�ضتجدات اإ�ضابة نيمار

قال املدير الفني لفريق باري�س �صان جريمان الفرن�صي, ماوري�صيو بوكيتينو, 
الع�صلة  يف  االإ�ــصــابــة  مــن  الــتــعــايف  طــريــق  على  جيد  ب�صكل  ي�صري  نيمار  اإن 

ال�صامة.
فاز  التي  املباراة  تعر�صه لالإ�صابة يف  املباريات منذ  نيمار عن خو�س  وغــاب 
بها باري�س �صان جريمان على كان يف كاأ�س فرن�صا يوم 10 فراير )�صباط( 
مع  للم�صاركة  الالعب  يعود  اأن  املقرر  من  الزمني,  للجدول  ووفقاً  املا�صي. 
الفريق يف مباراته اأمام بر�صلونة االإ�صباين يف اإياب دور الـ16 بدوري اأبطال 

اأوروبا, واملقررة االأربعاء املقبل.
وعقب فوز باري�س �صان جريمان على بوردو 1-0 اأم�س  االأول االأربعاء, اأعرب 

بوكيتينو عن تفاوؤله ب�صاأن حالة نيمار.
وقال املدير الفني يف موؤمتر �صحايف: "غداً �صنقوم بتقييم الالعبني, وعودة 
�صتاد  فريق  )اأمــام  ال�صبت  يوم  ملباراتنا  جيداً  �صيئاً  �صتكون  الالعبني,  بع�س 

بري�صت يف كاأ�س فرن�صا(".
واأ�صاف: "تقدم حالة نيمار ي�صري ب�صكل اإيجابي, خالل االأيام املقبلة, �صنقيمه 
الــثــاين يف  املــركــز  �صان جــريمــان  باري�س  ويحتل  كــان جاهزاً".  اإذا  مــا  ملعرفة 
الدوري الفرن�صي بر�صيد 60 نقطة, بفارق نقطتني خلف ليل, الذي فاز على 

مر�صيليا بهدفني نظيفني اأم�س  االأول االأربعاء, ليحافظ على ال�صدارة.
اأول  ب�صكل جيد, وقدمنا �صوطا  املباراة  بداأنا  اأننا  "اأعتقد  واأو�صح بوكيتينو: 
رائعاً, يف ال�صوط الثاين, رفع بوردو من وترية اللعب, عانينا قلياًل, ولكننا بعد 

ذلك حتكمنا يف املباراة, دافعنا ب�صكل جيد واأنا �صعيد للغاية باأداء الفريق".
مواجهات  وفيها  بها,  فزنا  واإذا  مباريات  ع�صر  لنا  يتبقى  اأنــه  "ندرك  واأكــد: 

مبا�صرة, نعرف اأننا �صنكون االأبطال".
وقال: "بعد كل الوقت الذي ق�صيته يف هذا العمل, اأعلم اأنه يجب علينا اأن 

نتحلى بال�صر".

مليارا يورو خ�ضائر يف اإيرادات اأندية 
الدوري الإ�ضباين ب�ضبب »كورونا«

اأبوظبي -وام: 
�صجلت اأندية الدرجتني االأوىل والثانية يف الدوري االإ�صباين خ�صائر كبرية يف 
اإيراداتها للمو�صمني املا�صي 2019 – 2020, واحلايل 2020 – 2021, 

بلغت 2.013 مليار يورو ب�صبب التاأثريات ال�صلبية جلائحة كورونا.
واأكد التقرير ال�صادر عن رابطة الدوري االإ�صباين لكرة القدم اأم�س االأول اأن 
باأقل من  يــورو,  4.8 مليار  املا�صي قيمتها  اإيــرادات يف املو�صم  االأندية �صجلت 
املو�صم احلايل �صي�صل  366 مليون يورو, واأن العجز يف  بـ  امل�صتهدفة  القيمة 
اإىل 1.647 مليار بن�صبة تراجع قدرها 31 %, واأن ن�صب العجز يف املو�صمني 
اإجماليها  يف  بلغت  التي   2020 –  2019 و   ,2019 –  2018 املا�صيني 
19 % ت�صببت يف تراجع النفقات باالأندية مبا يقرتب من مليار يورو وحتديدا 

مببلغ 984 مليون يورو.
نفقاته,  لتخفي�س  ا�صطرارا  االأكرث  �صيكون  بر�صلونة  نادي  اأن  التقرير  واأورد 
ت�صل  بــاأن  مطالب  مدريد  اتليتيكو  واأن  يــورو,  مليون   347 اإجماليها  لتبلغ 
نادي  فــاإن  املقابل  ويف  يــورو,  مليون   217 لـ  نفقاته  تخفي�س  مبالغ  اإجمايل 
اأن  له  �صيكون متاحا  العك�س  االأزمـــة, بل على  ريــال مدريد ال يعاين من تلك 
يزيد نفقاته على �صوء انخفا�س احلد االأدنى للرواتب فيه اإىل 473 مليون 
يورو موجهة لالعبني واملدربني وامل�صاعدين والكوادر الفنية املختلفة والعبي 

ومدربي فرق ال�صباب والنا�صئني.
اجلدير بالذكر اأن اجلماهري غابت عن املدرجات يف الدوريات االإ�صبانية الأكرث 

من 12 �صهر حتى االآن, وبالتايل حرمت االأندية من موارد التذاكر.



 
يطلبان من جارهما من�ضارًا للتخل�س من جثة

�صرق  اآخــر يف جنوب  اإىل  والتواطوؤ  رجــل  اإىل  القتل  تهمة  وجهت 
فرن�صا بناء على بالغ تقدم به جارهما واأفاد فيه باأنهما طلبا منه 
يف  العامة  املدعية  واأو�ــصــحــت  قــتــاله.  رجــل  جثة  الإخــفــاء  من�صاراً 
�صحيفة  ن�صرته  خلر  تاأكيداً  بـــودوان,  ديتليند  جاليو  بــورغــوان, 
"دوفينيه ليبرييه" اأن رجاًل يف منطقة تور دو بان, مقاطعة اإيزير 
اأرادا من�صاراً  تلقى م�صاء االأحد "طلباً مفاجئاً من جاريه اللذين 
التي فتحت حتقيقاً يف جرمية  القا�صية  واأ�صافت  الإخفاء جثة". 
قتل اأن م�صتاأجر ال�صقة كان يوؤوي القتيل, الذي كان "م�صرداً نوعاً 
كان  له  و�صديقاً  امل�صتاأجر  االأحد  م�صاء  ال�صرطة  واأوقفت  ما". 
موجوداً لديه وقت اجلرمية. وُوجهت اإىل االأول البالغ تهمة القتل, 
واأوِدع ال�صجن. اأما �صديقه فوجهت له تهمة التواطوؤ وو�صع حتت 
اأن  ليبرييه" اإىل  "دوفينيه  �صحيفة  واأ�صارت  الق�صائية.  املراقبة 
القتيل,  وتلقى  ال�صبت,  م�صاء  وت�صاجروا  الكحول  �صربوا  الثالثة 
العا�صرة  قــرابــة  اجلــار  اإىل  الــرجــالن  ب�صكني. وجلــاأ  عــدة  طعنات 
م�صاء االأحد ملحاولة التخل�س من اجلثة التي عرث عليها ملفوفة 

باأ�صرطة بال�صتيكية ال�صقة.

ابن ال�ضاد�ضة خباز ماهر
الــقــدرة على حتمل  االأطــفــال ال ميلكون  بــاأن  الكثريون  قــد يظن 
م�صوؤوليات معينة, ويعتمدون على اأمهاتهم يف ماأكلهم وم�صربهم 
الطفل  هــذا  اأن  اإال  اليومية,  حياتهم  �ــصــوؤون  مــن  الكثري  واإدارة 

ال�صيني اأثبت جدارته يف جمال قد يعجز عنه الكثري من الكبار.
ذاع �صيت طفل �صغري مل يتجاوز عمره 6 �صنوات, على االإنرتنت, 

ب�صبب مهاراته النادرة يف �صناعة املعجنات واملخبوزات.
وهو  االإنــرتنــت  على  م�صور  فيديو  مقطع  يف  الطفل  ظهر  وقــد 
يرتدي زياً �صينياً تقليدياً, ويخبز بع�س الو�صفات املعقدة مبهارة 
الفيديو  مقطع  وح�صل  ب�صيط.  مطبخ  داخــل  فائقتني,  و�صرعة 
الذي مت ن�صره على �صفحة "داريتا كوكينغ" على في�صبوك, على 
من  قليلة  دقــائــق  بعد  واالإعــجــابــات  امل�صاهدات  مــن  االآالف  مئات 
ن�صره. ومل تذكر امل�صادر اأية تفا�صيل عن هوية الطفل الذي بدا 
وكاأنه طاٍه حمرتف, بح�صب ما نقلت �صحيفة "تاميز اأوف اإنديا"  

دولرًا ُيطرح يف مزاد بن�ضف مليون  وعاء ب�35 
ُقّدر �صعر وعاء �صغري من اخلزف ال�صيني �صُيطرح للبيع يف مزاد 
األف دوالر, علماً  األف و500   300 "�صوذبيز" مبا بني  دار  تنظمه 
اأن مالكه كان ا�صرتاه لقاء 35 دوالراً فح�صب من �صوق لالأغرا�س 

امل�صتعملة يف والية كونيتيكت يف �صمال �صرق الواليات املتحدة.
من  طلب  ا�صمه  عــن  ُيعلَن  مل  الــذي  "املكت�صف" املحظوظ  وكــان 
فاأر�صل  دقيقة,  بزخارف زهرية  املزّين  الوعاء  تخمني  "�صوذبيز" 
تعود  اأنها  فات�صح  نف�صها,  القطعة  اأح�صر  ثم  �صوره,  اأواًل  اإليها 
اإىل القرن اخلام�س ع�صر واأن زخارفها ر�صمت لبالط االإمراطور 
يونغل, ثالث االأباطرة من �صاللة مينغ. وقالت رئي�صة ق�صم الفنون 
لوكالة  ماكاتري  اأجنيال  نيويورك  يف  "�صوذبيز"  دار  يف  ال�صينية 
الزهري  ومنطه  للغاية"  "املميز  الــوعــاء  �صكل  اإن  بر�س  فران�س 
ي�صعه يف فئة نادرة للغاية من االأوعية, اإذ ال يوجد منه يف العامل, 
اأخــرى مماثلة.  �صتة منــاذج  �صوى  يتوافر من معلومات,  ما  وفــق 
واأو�صحت اأن خم�صة من االأوعية ال�صتة حمفوظة يف متاحف, بينها 
اأما ال�صاد�س  اثنان يف تايبيه واآخــران يف لندن وواحــد يف طهران. 
"ف�صوهد اآخر مرة يف ال�صوق عام 2007", على ما اأفادت. وتوقعت 
اأن يكون املزاد الذي يقام يف 17 اآذار-مار�س حمّط اهتمام جامعي 

االأعمال واملوؤ�ص�صات على ال�صواء, يف �صوء هذه املعطيات.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ما ق�ضة جبل الذهب؟ .. الآلف يبحثون عن اأي قطعة
انت�صر على نطاق وا�صع ق�صة العثور على جبل من الذهب يف جمهورية الكونغو الدميقراطية, واالآالف يبحثون عن 

اأي قطعة من املعدن االأ�صفر يف ذلك اجلبل.
باأيديهم  وكانوا يحفرون  الذهب,  اإىل اجلبل بحثا عن  اندفعوا  الذين  القرويني  الفيديو عددا كبري من  واأظهر 

واأدوات اأخرى علهم يح�صلوا على �صيء من بريق الذهب.
وذكر نا�صر الفيديو اأن القرويني, وبدا اأن عددهم باملئات, ياأخذون الذهب ب�صيغته اخلام اإىل منازلهم لغ�صل االأو�صاخ 

التي حتيط به, وي�صتخرجون بعده املعدن االأ�صفر.
وتقول "بي بي �صي" اإن الفيديو انت�صر الثالثاء, لكن �صور يف حقيقة االأمر نهاية االأ�صبوع املا�صي.

ورغم اأن جمهورية الكونغو الدميقراطية, واحدة من اأكرى واأغنى الدول يف اإفريقيا خا�صة بالذهب, اإال اأن �صعبها 
يعاين االأمرين.

ولي�س الذهب فح�صب, فنحو 65 باملئة من اإجمايل الكولتان باالأر�س موجود يف الكونغو, وهي مادة مهمة للغاية 
ل�صناعة الهواتف واحلوا�صيب.

ويقول موقع "ذا كبيل" النيجري اإن من املفرت�س اأن تكون الكونغو واحدة من اأغنى البلدان يف اإفريقيا , لكنها 
لي�صت كذلك. بدال من ذلك , ابتليت بحرب وبوؤ�س وفقر ال نهاية لها, واأطماع القوى اخلارجية.
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متجرًا وتطّور مبيعاتها عرب الإنرتنت  ديزين تغلق 60 
اأمريكا  يف  متاجرها  من  �صتني  عن  يقل  ال  ما  �صتغلق  اأنها  ديــزين  اأعلنت 

ال�صمالية هذه ال�صنة للرتكيز على ن�صاطات املبيعات عر االإنرتنت.
ولن تكون عمليات االإغالق هذه �صوى خطوة اأوىل, اإذ اأكدت ال�صركة التي 
حتتل �صدارة قطاع الرتفيه عاملياً يف بيان اأنها تعتزم "تقلي�س نقاط بيعها 

امليدانية ب�صكل كبري" لتطوير التجارة االإلكرتونية.
وجتارة  واالألــعــاب  اال�صتهالكية  املنتجات  ق�صم  رئي�صة  عــن  البيان  ونــقــل 
اإىل  مــّيــااًل  بــات  امل�صتهلك  اإن  قولها  يــونــغ  �صتيفاين  ال�صركة  يف  التجزئة 
الت�صوق عر االإنرتنت "ويف الوقت نف�صه غرّي الوباء ما يتوقعه امل�صتهلكون 

من بائع جتزئة".
ال�صنة  ديزين"  "�صوب  مبيعاتها  من�صة  تطوير  تالياً  "ديزين"  وتعتزم 
املقبلة وتعزيز تكاملها مع تطبيقات الهاتف املحمول املخ�ص�صة ملتنزهاتها 

الرتفيهية, ف�صاًل عن تفعيل ح�صورها على ال�صبكات االجتماعية.
و�صترتافق هذه التغيريات مع ا�صتحداث منتجات جديدة ملختلف العالمات 
ال�صارع"  "مالب�س  للبالغني  )مالب�س  ديــزين  ل�صركة  التابعة  التجارية 

ومنتجات للمنزل ومنتجات م�صتقة اأخرى(, على ما اأفاد البيان.

الزنك قد ي�ضاعد يف تعايف امل�ضابني بكورونا
رمبا ي�صاعد الزنك املر�صى بكورونا يف ت�صريع �صفائهم, وفق درا�صة الأطباء 

وباحثون اإ�صبان ُن�صرت يف جملة Nutrients العلمية.
واأظهرت الدرا�صة التي اأجراها علماء من م�صت�صفى ديل مار ومعهد البحوث 
الطبية يف م�صت�صفى ديل مار وجامعة بومبيو فابرا يف كتالونيا, �صمال �صرق 
اإ�صبانيا, اأن معدالت وفاة امل�صابني الذين ينخف�س لديهم م�صتوى الزنك 

يف الدم, اأكر ووقت التعايف اأطول من غريهم.
الــذيــن ميلكون  بــني   5% مــع  %21 مقارنة  بينهم  الــوفــيــات  وكــان معدل 
اأثبت  معملية  اخــتــبــارات  ت�صمنت  التي  للدرا�صة,  وفقا  اأعــلــى,  م�صتويات 
اخلاليا  يف  الفريو�س  انت�صار  من  احلد  يف  العن�صر  لهذا  الوقائي  التاأثري 
الزنك  مكمالت  املر�صي  تناول  اأن  االأطباء  راأى  ال�صبب,  ولهذا  الب�صرية. 
وقت  وتقلي�س  الوفيات  لتقليل  مالئمة  ا�صرتاتيجية  النق�س,  لتعوي�س 
التعايف وجتنب اأ�صواأ اآثار املر�س يف املجموعات املعر�صة للخطر, مثل كبار 
مار,  ديل  مب�صت�صفى  املعدية  االأمرا�س  خدمة  يف  الطبيب  واأو�صح  ال�صن. 
روبرت جوري, اأن "الزنك عن�صر اأ�صا�صي يف جمموعة كبرية ومتنوعة من 
العمليات البيولوجية يف اجل�صم, وتراجع م�صتوياته يوؤدي اإىل زيادة القابلية 
لالأمرا�س  و"نظراً  االلتهابية".  اال�صتجابة  وزيـــادة  بالعدوى  لالإ�صابة 
قد  للفريو�صات,  وامل�صاد  املناعي  تاأثريه  وب�صبب  الزنك  بنق�س  املرتبطة 

جينيفر اأني�ضتون حتدد 
طبيعة عالقتها ب�رباد بيت

غربية  �صحافية  تــقــاريــر  اأ�ـــصـــارت 
اإىل اأن النجمة االأمريكية  جينيفر 
اأني�صتون  تعي�س ق�صة حب جديدة 
وُيقال  الهوية,  جمهول  رجــل  مــع 
باأنها  منها  مــقــربــة  مــ�ــصــادر  وفـــق 
متاأّثرة به كثرياً لدرجة اأنها تاأمل 
اأن تكون حمظوظة للمرة الثالثة, 
و�صعت حدوداً  قــد  فــاإنــهــا  ولــذلــك 
ال�صابق  زوجــــهــــا  مــــع  لــعــالقــتــهــا 
وا�صًحا  ويــبــدو  بيت .  النجم  براد 
�صل�صلة  و�ــصــع  اأرادت  الــنــجــمــة  اأن 
الــ�ــصــارمــة حلماية  الــقــواعــد  مـــن 
حتى  بيت,  من  اجلديدة  عالقتها 
مل�صدر قريب:  به. ووفقاً  تتاثر  ال 
و�صعتها  الــتــي  الــقــواعــد  "ت�صمل 
بينها  م�صافة  و�صع  على  جينيفر 
وبني براد وعدم الرد على مكاملاته 
عندما تكون مع حبيبها, واعرتفت 
مع  عالقتي  تكون  "رمبا  جينيفر 
براد غري وا�صحة" اإال اأنها و�صعت 
�صريكها  يــ�ــصــعــر  ال  حــتــى  احلـــــدود 
اجلديد بالتهديد. وكانت جينيفر 
الــتــقــت بـــ بــــراد عـــدة مــــرات خالل 
حفالت توزيع جوائز وبدا وا�صحاً 

اأن االأخري حاول التودد لها.

�ضعبية كربى ل� »ال�ضاونا 
املنزلية«  يف ظل كورونا

ال �صيء يرفع الروح املعنوية يف اأيام 
ال�صتاء الباردة واملظلمة, اأكرث من 
ال�صاونا.  بخار  بحمام  اال�صتمتاع 
اإىل  الذهاب  اإمكانية  ا�صتبعاد  ومع 
مــنــ�ــصــاأة عــامــة تــوجــد فــيــهــا غرف 
لل�صاونا, يف الوقت احلايل, حظيت 
ب�صعبية  املنزلية  الــ�ــصــاونــا  اأجــهــزة 

كبرية.
واأ�ـــصـــبـــح احلـــ�ـــصـــول عــلــى اأحــــدث 
املنزلية  ال�صاونا  اأجــهــزة  منتجات 

اأ�صهل من اأي وقت م�صى.
ويف املــا�ــصــي, كــانــت الــ�ــصــاونــا ت�صع 
يف قبو منزل لعائلة واحدة, ولكن 
احلديثة,  الــتــكــنــولــوجــيــا  بــفــ�ــصــل 
ميــكــن الــيــوم و�ــصــع اجلــهــاز يف اأي 
ركــن مــن اأركـــان املــنــزل, ويف غرفة 
الفناء  حديقة  يف  حتى  اأو  املعي�صة 
ـــمـــنـــزل, بــــــدل غـــرف  ـــل ـــفـــي ل اخلـــل

التخزين كما يف ال�صابق.
جين�صوف,  يــورغــن  هان�س  ويــقــول 
لل�صاونا:  االأملـــــــاين  االحتــــــاد  مـــن 
ال�صاونا  اأجهزة  ا�صتخدام  "ميكن 
امل�صتاأجرة",  ال�صقق  يف  ال�صغرية 
من  منـــــاذج  "هناك  اأن  مــ�ــصــيــفــاً 
وميكن  اخلـــزانـــة,  ت�صبه  االأجـــهـــزة 
غرفة  اإىل  لــتــحــويــلــهــا  متــديــدهــا 
�ــــصــــاونــــا, بـــالـــ�ـــصـــغـــط عـــلـــى اأحـــــد 

االأزرار".
تور�صنت  يقول  اأخــرى,  ناحية  من 
الرابطة  يف  االإداري  املــديــر  دام, 
اإن  اأملــانــيــا,  يف  لل�صاونا  االحتـــاديـــة 
مثل هذه االأنواع من ال�صاونا التي 
تعد ع�صرية جدا يف  ميكن طيها, 

الوقت احلايل.

كيم كاردا�ضيان بجل�ضة 
ت�ضوير مثرية بالأ�ضود 

اأطــــلــــت جنـــمـــة تـــلـــفـــزيـــون الــــواقــــع  كيم 
كاردا�صيان  على متابعيها بجل�صة ت�صوير 
مـــثـــرية عـــر �ــصــفــحــتــهــا اخلـــا�ـــصـــة على 
ارتدت  اإذ  االجتماعي,  التوا�صل  موقع 
كــور�ــصــيــه �ــصــوداء الــلــون, وبــنــطــال اأ�صود 
�ــصــيــق, وتـــركـــت �ــصــعــرهــا مــنــ�ــصــداًل على 
اإىل  وعمدت  مال�صة,  بت�صريحة  كتفيها 

و�صع ماكياج ناعم باألوان ترابية.
وكانت كيم قد �صدمت اجلمهور موؤخراً 
بــنــ�ــصــرهــا �ـــصـــورة لــهــا بـــدت فــيــهــا عارية 
اخلا�صة  �صفحتها  على  وذلــك  بالكامل, 
عــلــى مــوقــع الــتــوا�ــصــل االجــتــمــاعــي. اإال 
بلون  �صفافا  زّيــا  مرتدية  كانت  كيم  اأن 
نالت  وقــد  عــاريــة,  تبدو  جعلها  اجل�صم, 
�صورتها اإعجاب عدد كبري من املتابعني 

تخطى عددهم الـ 4 ماليني.

عاد للحياة على طاولة الت�ضريح 
فيما كان هندي تعر�س حلادث دراجة نارية على طاولة 
فجاأة  عنه  �صدرت  وفــاتــه,  اأطــبــاء  اأعلن  بعدما  الت�صريح 
اأفاد  اأنــه ال يــزال على قيد احلــيــاة, كما  بــوادر ت�صري اإىل 
اأم�س االأول االأربعاء موظف يف هيئات الرعاية ال�صحية.

وكان الرجل البالغ 27 عاماً نقل يف نهاية االأ�صبوع املا�صي 
بوالية  ماهالينغابور  مدينة  مــن  حــرجــة  حــالــة  يف  وهــو 
اأعلن  حيث  خــا�ــس  م�صت�صفى  اإىل  اجلنوبية  كــارنــاتــاكــا 
م�صت�صفى  اإىل  "اجلثة"  اأ�صرته  ونقلت  وفــاتــه.  االأطــبــاء 

حكومي قريب, حيث كان من املقرر ت�صريحها االثنني.
علم  يف  متخ�ص�صاً  اإن  املحلية  لل�صحافة  اأقــاربــه  وقـــال 
الت�صريح  طاولة  على  اجلثة  اأن  فجاأة  الحــظ  االأمــرا�ــس 
تــتــحــرك. واأكــــد مــ�ــصــوؤول يف هــيــئــات الــرعــايــة ال�صحية 
الرواية وقال لوكالة "فران�س بر�س" اإن ال�صاب نقل فوراً 

اإىل م�صت�صفى اآخر, حيث تتح�صن حاله.

غامر بحياته لإنقاذ قطط من عر�س البحر
مل يرتدد بحار يف تايالند يف مواجهة االأخطار لكي ينفذ 

قططا حا�صرتها النريان يف �صفينة.
اخلمي�س  اأم�س  الريطانية  "ال�صن"  �صحيفة  وو�صفت 
تخلي�س  يف  جنح  اأن  بعد  بـ"البطل"  التايلندي  البحار 
الــقــطــط مــن املـــوت املــحــقــق. وبــــداأت الــقــ�ــصــة, قــبــل اأيـــام, 
قرب  تبحر  كــانــت  �صفينة  يف  الـــنـــريان  ا�صتعلت  عــنــدمــا 
طاقم  طلب  وبعدما  تايالند.  جنوب  اأدانـــغ  كــوه  جزيرة 
ال�صفينة امل�صاعدة, هبت البحرية التايالندية لتقدمي يد 

العون, ومتكنت من اإخالء اأفراد الطاقم الثمانية.
اأنـــت هــنــا, لــكــن عــنــدمــا عـــارة البحارة  وبـــدا اأن الــقــ�ــصــة 
التايالنديون اإىل قرب ال�صفينة املحرتقة, التي بداأت يف 
الغرق, علموا اأن هناك قططا ال تزال موجودة على منت 
يف  عاما(   23( العمر  من  يبلغ  بحار  وغط�س  ال�صفينة. 
مياه البحر و�صبح باجتاه ال�صفينة, ومتكن من ال�صعود 
عليها, وو�صع ثالثا من القطط يف كي�س اأرز قدمي وحمل 
واحدا على كتفه, وعاد اإىل البحر, حيث �صبح نحو �صفينة 
و�صلنا,  عندما  �صاي:  ثات�صافون  البحار  وقال  البحرية. 
كانت مهمتنا تاأمني احلطام والتاأكد من ت�صرب الوقود". 
الطائرة,  منت  على  القطط  وجــود  الحظنا  "ننا  وتابع: 
وفورا خلعت قمي�صي على الفور وارتديت �صرتة النجاة 

حتى اأمتكن من القفز يف البحر".

دولة تعر�ضت ل�17 األف زلزال يف اأ�ضبوع
تعر�صت دولة اأوروبية, االأ�صبوع املا�صي فقط, لنحو 17 
األف زلزال �صغري, مما يعني اأن ثمة كارثة و�صيكة اأ�صفل 

�صطح اأر�س تلك الدولة.
الزالزل  اأن هذه  اإن" االأمريكية,  اإن  "�صي  �صبكة  وذكــرت 
بركاين  انفجار  وقــوع  احتمال  اإىل  ت�صري  ال�صغرية رمبا 

كبري يف اآي�صلندا.
ورغم اأن اآي�صلندا, الدولة اجلزيرة, معتادة على الزالزل 

العر�صية, اإال اأن االأ�صبوع املا�صي مل يكن عاديا اأبدا.
اآي�صلندا, فقد هزت اأكرث من  وطبقا لوحدات الر�صد يف 
الغربية  اجلنوبية  ريكياني�س  منطقة  زلــزال  األــف   17

خالل االأ�صبوع املا�صي.

يف جنوب ال�ضودان.. مهر ابنة الرئي�س 500 بقرة
قبل اأيام, دفع رجل االأعمال كور اأجينق اأتر, 500 راأ�س 
ميارديت,  �صلفاكري  الرئي�س  البنة  كمهر  االأبــقــار  من 

الإمتام مرا�صم الزواج التقليدي مبنطقة "اأكون".
دولة  قبائل  تتبعها  فــريــدة  وطقو�س  وتقاليد  عـــادات 
اأعداد  تقدمي  راأ�صها  على  الـــزواج,  يف  ال�صودان  جنوب 
كــبــرية مــن االأبــقــار كمهر الإمتـــام الــعــر�ــس, مــا جعلها 
للمواطنني  فقط  لي�س  كــرى  اقت�صادية  اأهمية  ذات 
هناك, بل اأي�صا اقت�صاد للدولة نف�صها. وهذه العادات 
االأبقار  اأعــــداد  ارتــفــاع  يف  ت�صبب  اخلــا�ــصــة  الــطــقــو�ــس 
اأعداد  املــوجــودة يف دولـــة جــنــوب الــ�ــصــودان لتزيد عــن 
راأ�ــس من  30 مليون  اأكــرث من  اإذ متتلك   املواطنني, 
االأبـــقـــار واالأغـــنـــام, وهـــو الــعــدد الـــذي يــزيــد عــن عدد 
�صكان الدولة. وي�صل املهر يف بع�س االأحيان اإىل 600 
بقرة بينما العدد الطبيعي الذي ُيقدم الأهل العرو�س 
يرتاوح ما بني 50 اإىل 300 بقرة, ح�صب ما قال بع�س 
م�صريين  الــ�ــصــودان,  جــنــوب  دولـــة  مــن  املتخ�ص�صني 
الــعــادات ما زالــت موجودة وبقوة يف عدة  اأن هــذه  اإىل 
�صانتو  وقــال  والنوير.   الدينكا  خا�صة  كــرى,  قبائل 
جال دوت, رئي�س موؤ�ص�صة �صاوث �صودان ميديا و�صفري 

عادة  هي  كمهر  االأبقار  تقدمي  اإن  االإفريقي,  ال�صباب 
متوارثة من االأجداد, م�صريا اإىل اأن املهر يزيد اأو يقل 
ح�صب معايري حمددة جلمال املراأة على راأ�صها طولها, 
 200 اإىل   50 واأن املتو�صط هو دفــع عــدد يــرتاوح من 
بقرة, لكن البع�س يدفع 400 اأو 500 بقرة كنوع من 

االفتخار واإظهار القدرة املادية. 
اإىل ذلـــك, قـــال بــطــر�ــس مــاركــو, ممــثــل وفــنــان جنوب 
�صوداين, اإنها اأ�صبحت ال�صلعة االأكرث اأهمية, فالزواج 
اأن  البقر, مو�صحا  بـــدون  يتم  ال  الــ�ــصــودان  جــنــوب  يف 
الزواج,  بنود  اأهــم  مــن  يعد  الــ�ــصــودان  البقر يف جنوب 
اإىل  ت�صل  وبكميات  للعرو�صة  العري�س  من  مهر  فهو 
150 بقرة, ما جعل البقر ذو اأهمية اقت�صادية كبرية 
وانت�صار وا�صع. وهناك اختالف طفيف يف عادات الزواج 
وكذلك معايري اجلمال بني القبائل اجلنوبية, ح�صب 
ماركو, مو�صحا اأن  قبيلة الدينكا الفتاة الطويلة هي 
االأجمل وت�صتحق مهر اأغلى, بينما عند بع�س القبائل  
االأجمل,  هى  املمتلئة  الطويلة  الفتاة  تعتر  االأخــرى 
الأخرى  قبيلة  مــن  يختلف  اأيــ�ــصــا  املــهــر  اأن   مو�صحا 
فهناك قبائل تقبل البقر مهرا وقبائل اأخرى بالبقر 

حمام يطري يف �شاحة م�شجد الكتبية يف مدينة مراك�س املغربية. ا ف ب

ميجان تتهم ق�ضر بكنجهام 
برت�ضيخ افرتاءات 

"برت�صيخ افرتاءات"  االأمري هاري ق�صر بكنجهام  اتهمت ميجان زوجة 
عنها وعن زوجها وقالت اإنهما لن ميتنعا عن ن�صر روايتهما لالأحداث.

اأدلت ميجان دوقة �صا�صك�س بهذه التعليقات يف برنامج املذيعة االأمريكية 
ال�صهرية اأوبرا وينفري يف مقابلة تناولت اأ�صباب ان�صحابهما من اأدوارهما 
يوم  االأمريكي  التلفزيون  �صا�صة  على  بثها  املقرر  من  املالكة  العائلة  يف 
اإعالن  �صاعات من  االأربعاء قبل  يوم  املقابلة  االأحــد. ون�صر مقتطف من 
"يف غاية القلق" من تقارير ن�صرتها �صحيفة التاميز  اأنه  الق�صر امللكي 
عامني.  قبل  معها  عملوا  م�صاعدين  على  تنمرت  ميجان  اأن  فيها  جــاء 

واأ�صدر هاري وميجان بيانا ينفيان فيه اأنها تنمرت على اأحد.
"ما راأيك يف الق�صر وهم ي�صمعونك  �صاألت وينفري ميجان يف املقتطف 

تروين احلقيقة من وجهة نظرك اليوم؟"


