
خطة جمهورية ملنع رفع العقوبات عن طهران

م�شروع قرار اأوروبي يدعو اإيران النتهاج ال�شفافية مع وكالة الطاقة

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

   

حممد بن زايد ي�شدر قرارا باإعادة ت�شكيل 
جمل�س اإدارة هيئة اأبوظبي للإ�شكان

•• اأبوظبي -وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب 
�أبوظبي قر�ر�ً باإعادة ت�شكيل جمل�س �إد�رة هيئة �أبوظبي للإ�شكان برئا�شة 

معايل فلح حممد فلح �لأحبابي.
للرئي�س،  وي�شم �ملجل�س كًل من �شعادة �شيف بدر حجى �لقبي�شي، نائباً 
و�شعادة علي خليفة �أحمد �لقمزي، و�شعادة حممد علي عبد�ن �ملن�شوري، 
�ملنهايل،  عمر  �شعد  عمرو  �شعادة  �ل��ظ��اه��ري،  حممد  علي  حمد  و�شعادة 
و�ل�شيد طلل �شفيق عبد�هلل �لذيابي، و�ل�شيد علي جا�شم علي �ملزروعي.

كافية  لقاح  كميات  ب��اي��دن: 
للبالغني االأمريكيني بنهاية مايو

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

بايدن  �لأمريكي جو  �لرئي�س  �أكد 
�ملتحدة  �لوليات  �أنه �شيكون لدى 
ما يكفي من لقاحات كوفيد19- 
�أو�خر  بحلول  �لبالغني  ل�شكانها 
�أي���ار م��اي��و، يف وق��ت ي���زد�د �لو�شع 
�شّجلت  �ل��ت��ي  �ل���ر�زي���ل  ����ش���وء� يف 
على  يومية  وف��ي��ات  ح�شيلة  �أع��ل��ى 

�لإطلق.
و���ش��ّج��ل �ل���ب���ل���د�ن �أك�����ر ع����دد من 
�أعلنت  �إذ  �ل����ع����امل،  يف  �ل���وف���ي���ات 
�ألف   515 ع��ن  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�أح�شت  ب��ي��ن��م��ا  ب��ال��ف��ريو���س  وف����اة 
ويدفع  وفاة.  �ألف  �لر�زيل 225 
�ل�شحية  �لإر���ش��اد�ت  ثمن  �لبلد�ن 
�لكمامات  و�شع  ب�شاأن  �ملت�شاربة 

وغري ذلك من �لإجر�ء�ت.
و�أقدمت ولية تك�شا�س على خطوة 
باإلغائها  �ل��ث��لث��اء  للجدل  مثرية 
�لكمامات  و�����ش����ع  ف����ر�����س  ق�������ر�ر 
�ل�شحية  �ل�شلطات  حت��ذي��ر  رغ���م 
�لأمريكية من عدم �لتز�م �لوليات 
باخلطو�ت �لتي مت �ّتخاذها للحد 

من تف�شي �لوباء.
و�أع����ل����ن ب����اي����دن ع����ن �ت����ف����اق مهم 
وجون�شون  م���ريك  �إل��ي��ه  ��ل��ت  ت��و���شّ
�آند جون�شون تتعّهد فيه �ل�شركتان 
�ل�شناعات  جم��ال  يف  �لعملقتان 
�لّلقاح  لإن��ت��اج  �ل��ت��ع��اون  �ل��دو�ئ��ي��ة 
�ل�������ذي ط�����ّورت�����ه ج���ون�������ش���ون �آن�����د 

جون�شون.

•• عوا�شم-وكاالت:

من  جمموعة  على  �لكونغر�س  يف  �جلمهوريون  يعمل 
�لتفاق  �إىل  �ل��ع��ودة  م��ن  ب��اي��دن  �إد�رة  ملنع  �لإج����ر�ء�ت 
�إي���ر�ن، وه��و جهد يت�شمن  2015 م��ع  �ل��ن��ووي لعام 
�لعقوبات عن طهر�ن  ملنع رفع  �شغًطا ق�شائًيا كامًل 
بالكامل  �ملتنازع عليه  �لنووي  حتى تفكيك برناجمها 
�ل�شيا�شة  ق����ادة  م���ن  �ل��ع��دي��د  م���ع  ل��ل��م��ح��ادث��ات  وف���ًق���ا 
و��شنطن  �شحيفة  مع  �جلمهوري  للحزب  �خلارجية 
 Washington Free Beacon ب���ي���ك���ون  ف�����ري 
نظًر�  �شاقة  معركة  �جلمهوريون  ويو�جه  �لأمريكية. 
�إد�رة  �لكونغر�س وقدرة  ل�شيطرة �لدميقر�طيني على 
بايدن على توجيه �ل�شيا�شة �خلارجية للوليات �ملتحدة 
لكن معار�شة تخفيف  �ملقبلة،  �لأرب��ع  �ل�شنو�ت  خلل 
�لعقوبات من قبل �حلزبني قد جتر �لإد�رة على �إعادة 

�شبط نهجها يف �لدبلوما�شية جتاه طهر�ن.
وك����ج����زء م����ن ه�����ذ� �جل����ه����د، ك�����ش��ف��ت �إح��������دى جل���ان 
�أك���ر جتمع  – وه��و   RSC �جل��م��ه��وري��ة  �لكونغر�س 

حزبي للكونغر�س للم�شرعني �جلمهوريني – �لنقاب، 
�لآن  تف�شيًل حتى  �لأك��ر  �لثلثاء، عن �خلطة  يوم 
ملو�جهة مبادر�ت �إد�رة بايدن جتاه طهر�ن ومنعها من 
تفكيك حملة �ل�شغط �لأق�شى للرئي�س �ل�شابق دونالد 

ترمب على طهر�ن و�لتي ت�شمنت عقوبات م�شددة.
�إىل ذل���ك، �أك���د م�����ش��روع ق���ر�ر �أوروب�����ي ح���ول طهر�ن، 
�لأربعاء، على �شرورة �نتهاج �إير�ن �ل�شفافية مع وكالة 

�لطاقة �لذرية.
ودعا م�شروع �لقر�ر �لأوروبي �إير�ن �إىل �لرت�جع عن 
ميكن  ل  �أن���ه  �إىل  م�شري�ً  �ل��ن��ووي،  للتفاق  خروقها 

�جلزم ب�شلمية �أن�شطة �إير�ن �لنووية.
طالب  قد  ماكرون  �إميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�س  وكان 
ن���ظ���رَيه �لإي������ر�ين ح�����ش��ن روح�����اين ب��ت��ح��دي��د مو�قف 

و��شحة ب�شاأن �مللف �لنووي وب�شكل �شريع.
�إيف  �لفرن�شي ج��ان  ك��ان وزي��ر �خلارجية  وم��ن جهته 
ل���ودري���ان ق��د �أع��ل��ن �أن ب����لده ���ش��ت��ق��دم م�����ش��روع قر�ر 
�إير�ن  ق��ر�ر  ينتقد  �ل��ذري��ة،  للطاقة  �لدولية  للوكالة 

�حلد من �لتعاون مع �لوكالة.

•• بغداد-اأ ف ب:

�لأربعاء  �أم�����س  �لأق���ل  على  �شو�ريخ  ع�شرة  ��شتهدفت 
قاعدة عني �لأ�شد �لتي ت�شم قو�ت �أمريكية يف �لأنبار 
عر�قية  �أمنية  م�شادر  �أف���ادت  م��ا  على  �ل��ع��ر�ق،  ب��غ��رب 
م��دين مع  وف���اة متعاقد  �إىل  �أدى  ه��ج��وم  وغ��رب��ي��ة، يف 
�لبابا  زي��ارة  من  يومني  قبل  وي��اأت��ي  �لغربي  �لتحالف 

فرن�شي�س �لتاريخية �إىل �لعر�ق.
�لتي  �للوج�شتية  ب��ال�����ش��ع��وب��ات  �ل��ه��ج��وم  ه���ذ�  وي���ذّك���ر 
ثانية  موجة  �نت�شار  مع  �شيما  ل  �لبابا،  بزيارة  حتيط 
من وباء كوفيد19- وو�شط تد�بري �إغلق ملكافحتها. 
لكن �لبابا �أكد �لأربعاء �أنه �شيقوم بزيارته على �لرغم 
من �لهجوم �ل�شاروخي، مو�شحاً يف عظته �لأ�شبوعية 
بعد غد �إن �شاء �هلل �شاأذهب �إىل �لعر�ق لزيارة حج من 

ثلثة �أيام.
وب�شاأن �لهجوم، �أو�شح �ملتحدث با�شم �لتحالف �لدويل 
تغريدة  و�ين ماروتو يف  �لعر�ق  �ملتطرفني يف  ملكافحة 

عر�قية  ع�شكرية  قاعدة  ��شتهدفت  �شو�ريخ  ع�شرة  �أن 
�لتحالف  ق��و�ت من  �لتي ت�شم  �لأ�شد  هي قاعدة عني 

يف 3 �آذ�ر مار�س 2021 .
و�أ�شاف ماروتو �أن قو�ت �لأمن �لعر�قية تقود �لتحقيق 
�أن و��شنطن تن�شب �لهجمات �ملماثلة  يف �لهجوم، علماً 

غالبا �إىل ف�شائل م�شلحة مو�لية لإير�ن.
�لقو�ت  لقيادة  �لتابعة  �لأمني  �لإع��لم  خلية  و�أ���ش��ارت 
�لتي  �ل�����ش��و�ري��خ  �أن  �إىل  ب���دوره���ا  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �لأم��ن��ي��ة 
��شتخدمت يف �لهجوم هي من طر�ز غر�د، مو�شحًة �أن 

�لهجوم مل يت�شبب ب�خ�شائر تذكر.
وفاة  ع��ن  �أف���ادت  وغربية  عر�قية  �أمنية  م�شادر  لكن 
�لوليات  ت��ق��وده  �ل���ذي  �ل��ت��ح��ال��ف  م��ع  م���دين  متعاقد 
�أن  ب��دون  �لهجوم،  �إث��ر  قلبية  بنوبة  �لعر�ق  �ملتحدة يف 
حتدد جن�شيته. من جهتها �أكدت م�شادر �أمنية غربية 
�أن �ل�شو�ريخ �لتي ��شتهدفت �لقاعدة هي من نوع �آر�س 
�إير�نية �ل�شنع وهي ذ�ت دّقة �أعلى من �ل�شو�ريخ �لتي 

ت�شتهدف عادة مو�قع غربية يف �لبلد.
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رئي�س الدولة مينح �شفري رو�شيا الراحل 
و�شام اال�شتقلل من الطبقة االأوىل

•• اأبوظبي-وام: 

منح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
�هلل«، �لر�حل �شعادة �شريغي كوزنيت�شوف �شفري رو�شيا �لحتادية �ل�شابق 

لدى �لدولة و�شام �ل�شتقلل من �لطبقة �لأوىل.
�لر�حل يف مقر وز�رة  �ل�شفري  �إىل عائلة  �لو�شام  وجرت مر��شم ت�شليم 
�أحمد  حممد  �لدكتور  �شعادة  قام  حيث  مو�شكو  يف  �لرو�شية  �خلارجية 
�جلابر �شفري �لدولة لدى رو�شيا �لحتادية، بتقدمي �لو�شام �إىل �ل�شيدة 
فري� كوزنيت�شوفا حرم �ل�شفري �لر�حل، وذلك بح�شور معايل ميخائيل 
�ل��رو���ش��ي لل�شرق  ن��ائ��ب وزي���ر �خل��ارج��ي��ة وم��ب��ع��وث �لرئي�س  ب��غ��د�ن��وف 

�لأو�شط و�أفريقيا.                   )�لتفا�شيل �س2(

فجاأة، من م�شّكك اىل موؤّيد لأوروبا

اإيطاليا: الكابنت ماتيو �شالفيني يغريرّ جلده!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

خلل �لأ�شبوعني �ملا�شيني، ل نرى �شو�ه على �شا�شات �لتلفزيون، وهو يطرح بكل 
لكنني  �أوروب��ا،  يف  وقلوبنا  و�أقد�منا  �أيدينا  �جلديدة.  �لأوروبية  عقيدته  �لنغمات 
�أعلن  �لإيطالية،  و�لزر�عة  �ملوؤ�ش�شات  �لتي تد�فع عن  �أوروب��ا  �أري��د  بطبيعة �حلال 
موؤخًر� ماتيو �شالفيني، رئي�س �لر�بطة )�أق�شى �ليمني(. �إذن، ماذ� حدث للرجل 
�لذي دعا عام 2016 �إىل ��شتفتاء على �ليورو يف �أعقاب �لت�شويت على �لريك�شيت، 
و�أر�د �خلروج من �لعملة �ملوحدة؟ قبل عام، و�شف هذ� �ملب�ّشر بال�شيادة بروك�شل 

باأنها وكر �لثعابني و�بن �آوى.
يقول �شالفيني �جلديد، �إنه منفتح على مقرتحات �ملفو�شية �ملختلفة، مبا يف ذلك 
�لهجرة، ويف �لرملان �لأوروب��ي، �شوت نو�به دون حتفظ عن خطة �لتحفيز �لتي 
ل�  �لأوىل  �ملعجزة  �شالفيني هي  ماتيو  �أورب��ة  قليلة.  �أ�شابيع  قبل  يتجنبونها  كانو� 
�ل�شابق  �حلاكم  و�شول  �آمالهم  �أنع�س  �لذين  �لإيطاليون،  ميزح  ماريو(،  )�شوبر 
للبنك �ملركزي �لأوروبي �إىل روما.                                           )�لتفا�شيل �س12(
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بلدية اأبوظبي تنجز �صيانة مكونات البنية 
التحتية مبنطقة مركز اأبوظبي للمعار�ص   

اأخبار الإمارات

هل مت اختطاف كالب ليدي 
غاغا لأ�صباب �صيا�صية...؟

عربي ودويل

را�صد الظاهري يتوج باملركز الأول يف 
بطولة  “ال دبليو اإ�ص كي” بايطاليا
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يتقدم
عبيد حميد املزروعي

رئي�س حترير جريدة الفجر واأ�شرة التحرير

باأحر العزاء و�شادق املوا�شاة اإىل

 االأ�شتاذ/ عمر و�شفي اأديب عطايا 
وعموم الأ�شرة الكرمية واإىل جميع اآل عطايا الكرام 

لوفاة املغفور له

 املهند�س االأ�شتاذ/ و�شفي اأديب عطايا
رئي�س جمل�س اإدارة �شركة ال�شم�س للهند�شة واملقاولت يف الإمارات 

تغمد اهلل الفقيد العزيز بوا�شع رحمته ، واأ�شكنه ف�شيح جناته 

، واألهم اآله وذويه ال�شرب وال�شلوان 

 اإنا هلل واإنا اإليه راجعون 

ال�شراج مينع وزراءه من التوا�شل مع القيادة ال�شيا�شية اجلديدة

و�شول مراقبني دوليني لوقف اإطلق النار اإىل ليبيا 
•• طرابل�س-وكاالت:

فايز  �ل��وف��اق،  حلكومة  �لرئا�شي  �ملجل�س  رئي�س  منع 
�ل�شركات  عن  �حلاليني  و�مل�شوؤولني  وزر�ءه  �ل�شر�ج، 
�جلديدة  �ل�شيا�شية  �لقيادة  مع  �لتو��شل  من  �لعامة 
و�كت�شابها  مهامها  ت�شلم  قبل  معها،  ل��ق��اء�ت  وع��ق��د 

�شرعية �لعمل �ل�شيادي.
جاء ذلك يف من�شور وجهه �ل�شر�ج �إىل �لوزر�ء �ملفو�شني 
بحكومة �لوفاق وروؤ�شاء �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات و�لأجهزة 

�لإد�رية و�مل�شالح و�ل�شركات �لعامة وما يف حكمها.
�إىل ذلك، و�شلت طليعة فريق مر�قبني دوليني ت�شم 
ن��ح��و ع�����ش��رة �أ���ش��خ��ا���س �إىل ط��ر�ب��ل�����س ل���لإع���د�د ملهمة 
�لإ�شر�ف على وقف �إطلق �لنار �ملطبق يف ليبيا منذ 
�أ�شهر و�لتحقق من مغادرة �ملرتزقة و�جلنود �لأجانب 
متطابقة  م�شادر  ذكرت  ح�شبما  �لبلد،  يف  �ملنت�شرين 

�أم�س �لأربعاء.
�لطليعة  ه��ذه  �إن  تون�س  يف  دبلوما�شي  م�شدر  وق��ال 
�ملتحدة  �لأمم  بعثة  �أع�����ش��اء  ع��ن  ممثلني  م��ن  �ملكونة 
يف ليبيا وخر�ء من مقر �لأمم �ملتحدة يف نيويورك، 
و�شلت �إىل طر�بل�س �لثلثاء عر �لعا�شمة �لتون�شية. 
�لو�قعة  ���ش��رت  �مل��ر�ق��ب��ون مدينة  ي���زور  �أن  وي��ف��رت���س 
وم�شر�تة  و�ل��غ��رب،  �ل�شرق  بني  �لطريق  منت�شف  يف 

)�لغرب( وبنغازي )�ل�شرق(.
خم�شة  ت�شتمر  �أن  يفرت�س  �لتي  �لبعثة  ه��ذه  ومهمة 
�آلية  يف  لحًقا  مر�قبني  لن�شر  �لتح�شري  هي  �أ�شابيع، 

مر�قبة وقف �إطلق �لنار، ح�شب �مل�شدر نف�شه.
�لبعثة  ه��ذه  �أن  نيويورك  يف  دبلوما�شي  م�شدر  وذك��ر 
�آذ�ر مار�س تقرير�   19 �لأم��ن يف  �إىل جمل�س  �شتقدم 

ع��ن وق��ف �إط���لق �ل��ن��ار ورح��ي��ل �آل��ي��ة مر�قبة �لقو�ت 
�لأجنبية.

و�أعلن �لأمني �لعام للأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�س 
طليعة  ن�شر  يعتزم  �لأم��ن  جمل�س  �أن  �ملا�شي،  �ل�شهر 

وحدة مر�قبة وقف �إطلق �لنار يف ليبيا.
و�أكدت مبعوثة �لأمم �ملتحدة �ل�شابقة �شتيفاين وليامز 
للتطوير،  ق��اب��ل��ة  و  خفيفة  ق���وة  �شيمثل  �ل��ف��ري��ق  �أن 

وتتاألف من مر�قبني مدنيني غري م�شلحني.
وجنحت جهود دبلوما�شية يف وقف �لأعمال �لع�شكرية 
جنيف  يف  �لليبية  �لع�شكرية  �للجنة  بتوقيع  وتوجت 
�أكتوبر  �لأول  ت�شرين   23 يف  �ملتحدة  �لأمم  برعاية 
�ملا�شي، �تفاقا لوقف �إطلق �لنار ب�شكل د�ئم يف �نحاء 

�لبلد.
وتق�شي �أهم بنود �لتفاق على رحيل �لقو�ت �لأجنبية 
�أو  دون رحيل  �نتهت  يوما،  ت�شعني  و�ملرتزقة يف مهلة 

تفكيك هذه �لقو�ت ومغادرتها �لأر��شي �لليبية.
وقد ك�شفت �لأمم �ملتحدة مطلع كانون �لأول دي�شمر 
�أل��ف��ا م��ن �ل��ق��و�ت �لأجنبية   20 �مل��ا���ش��ي، ع��ن وج���ود 
و�ملرتزقة يف ليبيا. كما �أ�شارت �إىل وجود ع�شر قو�عد 
قو�ت  كلي  �أو  جزئي  ب�شكل  ت�شغلها  ليبيا،  يف  ع�شكرية 

�أجنبية ومرتزقة.
وه����ذه �ل���ق���و�ت يف �ل��غ��ال��ب م��وزع��ة ح���ول ���ش��رت حيث 
و�إىل  يونيو  ح��زي��ر�ن  منت�شف  منذ  �جلبهة  خط  يقع 
�شيما يف �جلفرة،  �جلنوب يف قو�عد جوية رئي�شية ل 
�ملو�لني  ل�شالح  طر�بل�س  جنوب  كلم   500 بعد  على 
�ل��وط��ي��ة )�مل��و�ل��ي��ة حلكومة  �ل��غ��رب يف  حل��ف��رت، و�إىل 
قاعدة ع�شكرية على �حلدود  �أكر   ، �لوطني(  �لوفاق 

�لتون�شية.

اأنقرة: قد نوقع اتفاقا لرت�شيم 
احلدود البحرية مع القاهرة

•• اأنقرة-وكاالت

�لرتكي،  �خل���ارج���ي���ة  وزي����ر  ق����ال 
�أم�س  �أوغ����ل����و،  ����ش���اوو����س  م���ول���ود 
�إن ت��رك��ي��ا وم�����ش��ر قد  �لأرب����ع����اء، 
�حلدود  تر�شيم  على  تتفاو�شان 
�إن  �مل���ت���و����ش���ط  �ل���ب���ح���ر  ����ش���رق  يف 

�شنحت �لظروف.
ونقل تلفزيون )تي.�آر.تي عربي( 
عن �شاوو�س �أوغلو قوله: ميكننا 
ت��وق��ي��ع �ت��ف��اق��ي��ة م���ع م�����ش��ر من 
�مل�شاحات  على  �لتفاو�س  خ��لل 

�لبحرية وفقاً مل�شار علقاتنا.
ن�شاط  باإيجابية  تلقينا  و�أ�شاف: 
م�شر يف �لتنقيب �شمن حدودها 
�لبحرية يف �لبحر �ملتو�شط وفق 

�حرت�م حدودنا.
�أع��ل��ن��ت �ل�شهر  ك��ان��ت م�����ش��ر ق���د 
�ملا�شي عن طرح مز�يدة للتنقيب 
عن �لنفط و�لغاز يف 24 منطقة 

بع�شها بالبحر �ملتو�شط.

ينبهون التالميذ باأن ال�شور والتلفاز حرام
لبا�س اأفغاين: مدار�س داع�شية

 يف تون�س 2021...؟
•• الفجر - تون�س

قام �شحفّيون يف �ذ�عة �ملن�شتري �ملحلية بتحقيق حول �إحدى 
حول  �لأول��ي��اء  من  ت�شكّيات  بعد  �ملهدية  مبحافظة  �مل��د�ر���س 
�ت�شح  �لتحقيق،  وبعد  �ملدر�شني.  لبع�س  �ملتطرف  �ل�شلوك 
�أن مدر�شتني �بتد�ئيتني يف معتمدية �شربان �لتابعة ملحافظة 
�لر�شمي  للرنامج  مو�زية  ��شلمية  مناهجا  ُتدّر�س  �ملهدية 

لوز�رة �لرتبية!                                      )�لتفا�شيل �س11(

اىل  وا�شنطن  تدعو  مو�شكو 
عدم اللعب بالنار بعد العقوبات 

•• مو�شكو-اأ ف ب:

دعت رو�شيا �لوليات �ملتحدة 
بعد  بالنار  �للعب  ع��دم  �ىل 
�شبعة  على  ع��ق��وب��ات  ف��ر���س 
م�����ش��وؤول��ني رو�����س ك��ب��ار رد� 
على ق�شية ت�شميم �ملعار�س 
�أليك�شي نافالني �لتي ن�شبت 

�إىل �لكرملني.
�خلارجية  وز�رة  ون�������ددت 
بهجوم  ب��ي��ان  يف  �ل��رو���ش��ي��ة 
معاد �شد رو�شيا ياأتي �شمن 
�أمريكية خالية من  �شيا�شة 
�ملنطق و�ملعنى ول توؤدي �إل 
�إ�شايف  ب�شكل  �ل���ش��ر�ر  �ىل 
ب���ال���ع���لق���ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة مع 
�خلارجية  وق��ال��ت  مو�شكو. 
تتهم  �ل�����ت�����ي  �ل�����رو������ش�����ي�����ة 
ق�شية  با�شتخد�م  و��شنطن 
من  ذريعة  نافالني  �ليك�شي 
�أج������ل �ل���ت���دخ���ل �ل��ع��ل��ن��ي يف 
لرو�شيا،  �لد�خلية  �لق�شايا 

�إن �لعبثية تنت�شر.
�أ�شا�س  ع��ل��ى  ���ش��رد  وت��اب��ع��ت 
موؤكدة  باملثل  �ملعاملة  مبد�أ 
�ل���ه���ادف���ة  �حل���������ش����اب����ات  �أن 
لفر�س �شيء ما على رو�شيا 
�شغوط  �أو  �ل��ع��ق��وب��ات  ع��ر 
�ملا�شي  يف  ف�����ش��ل��ت  �أخ������رى 

و�شتف�شل �ليوم. 

�حد �ملدر�شني

االأنبار يف  اأمريكية  قاعدة  ت�شتهدف  �شواريخ   10
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اأخبـار الإمـارات
جمموعة االإمارات توؤكد التزامها باحلفاظ على احلياة الربية واملوائل

•• دبي-وام:

جهود  على  �ل�شوء  �شلطت  كما  و�مل��و�ئ��ل  �لرية  �حلياة  بحماية  �لتز�مها  �لإم���ار�ت  جمموعة  �أك��دت 
�ملجموعة يف هذ� �ل�شدد خلل منتدى بيئي عر �لإنرتنت ملوظفيها �لعامليني وذلك مبنا�شبة �ليوم 
�لعاملي للحياة �لرية. وحتدث خلل �ملنتدى خر�ء من حممية دبي �ل�شحر�وية ومنتجع "�لإمار�ت 
�ملتو��شلة حلماية  �أ�شرت�ليا و�لإم��ار�ت لل�شحن �جلوي عن �جلهود  �أونلي وولغان فايل" يف  �آند  ون 
�لأ�شرت�لية  �لغابات  �أعقاب حر�ئق  �لتعوي�س يف  و�أعمال  �ملهددة بالنقر��س يف دبي  �لأن��و�ع و�ملو�ئل 
وكيف تقوم طري�ن �لإمار�ت بدورها يف مكافحة �لجتار باحلياة �لرية عر �شبكة خطوطها �لعاملية 
بالإ�شافة �إىل تقليل �لنبعاثات و�ل�شتهلك �مل�شوؤول على �حلفاظ على �حلياة �لرية و�ملو�ئل �أحد 
�أن من حق  �لتي توؤمن  �لبيئية ملجموعة �لإم��ار�ت  �إطار ��شرت�تيجية �ل�شتد�مة  �لركائز �لثلث يف 
�لبيولوجي  و�لتنوع  �لعامل  جمال  و�أن  مو�ئلها  يف  �لرية  �حلياة  بروؤية  تتمتع  �أن  �مل�شتقبل  �أجيال 

ي�شكلن م�شدر �إلهام لل�شفر.

رئي�س الدولة مينح �شفري رو�شيا الراحل و�شام 
اال�شتقلل من الطبقة االأوىل

••اأبوظبي-وام: 

�شريغي  �شعادة  �ل��ر�ح��ل  �هلل"،  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  منح 
كوزنيت�شوف �شفري رو�شيا �لحتادية �ل�شابق لدى �لدولة و�شام �ل�شتقلل من �لطبقة �لأوىل.

وجرت مر��شم ت�شليم �لو�شام �إىل عائلة �ل�شفري �لر�حل يف مقر وز�رة �خلارجية �لرو�شية يف مو�شكو حيث قام 
فري�  �ل�شيدة  �إىل  �لو�شام  بتقدمي  �لحت��ادي��ة،  رو�شيا  ل��دى  �لدولة  �شفري  �جلابر  �أحمد  حممد  �لدكتور  �شعادة 
ومبعوث  �خلارجية  وزي��ر  نائب  بغد�نوف  ميخائيل  معايل  بح�شور  وذل��ك  �لر�حل،  �ل�شفري  حرم  كوزنيت�شوفا 
�لرئي�س �لرو�شي لل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا. و�أ�شاد �شعادة �ل�شفري بجهود �لر�حل خلل �أد�ء مهام عمله يف تعزيز 
علقات �ل�شد�قة �لوثيقة بني �لبلدين �ل�شديقني. من جانبها تقدمت عائلة �ل�شفري �لر�حل ومعايل بغد�نوف 
بخال�س �شكرهم وتقديرهم �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" على 

هذه �للفتة �لكرمية و�لتي حتمل معاين �لوفاء و�لتقدير جلهود �ل�شفري �لر�حل �شعادة �شريجي كوزنيت�شوف.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س بلغاريا باليوم الوطني لبلده

•• اأبوظبي -وام: 

"حفظه �هلل"،  �لدولة  �آل نهيان رئي�س  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  بعث �شاحب 
برقية تهنئة �إىل فخامة رومني ر�ديف رئي�س جمهورية بلغاريا وذلك مبنا�شبة �ليوم 
نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  بعث �شاحب  �لوطني لبلده. كما 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ، 
برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س رومني ر�ديف. وبعث �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 

برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل دولة بويكو بوري�شوف رئي�س وزر�ء جمهورية بلغاريا.

دائرة الق�شاء يف اأبوظبي تنظم ملتقى اأكادميية اأبوظبي الق�شائية 2020 .. حتديات واإجنازات
•• اأبوظبي-وام: 

�مللتقى  �أم�س  �أبوظبي  �لق�شاء يف  د�ئ��رة  نظمت 
�لإع��لم��ي �لإف��رت����ش��ي �ل�74 حت��ت ع��ن��و�ن " 
�أكادميية �أبوظبي �لق�شائية 2020 .. حتديات 

و�إجناز�ت ".
�لأكادميية  �أبوظبي  يف  �لق�شاء  د�ئ��رة  و�أ�ش�شت 
عام 2007 لتكون موؤ�ش�شة تعليمية وتدريبية 
متخ�ش�شة يف �لدر��شات �لق�شائية ذ�ت معايري 
للد�ئرة  �لأك���ادمي���ي���ة  ت��وف��ر خ��دم��ات��ه��ا  دول���ي���ة 
وخم��ت��ل��ف �مل��وؤ���ش�����ش��ات و�ل��ه��ي��ئ��ات �ل��ع��ام��ل��ة يف 
�لق�شائية  �لهيئة  ولأع�شاء  وخارجها  �لدولة 
و�ملر�شحني للإن�شمام �ىل �شلك �لق�شاء وكافة 

�لقانونيني.
علي  �مل�شت�شار  ���ش��ع��ادة  �مللتقى  خ���لل  وحت���دث 
�لتفتي�س  �إد�رة  م���دي���ر  �ل���ظ���اه���ري  �ل�����ش��اع��ر 
�إد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  ب����ال����د�ئ����رة  �ل��ق�����ش��ائ��ي 
�لأك��ادمي��ي��ة م��وؤك��د� �أن �لأك��ادمي��ي��ة م�شتمرة يف 
حتقق �أهد�فها يف تدريب وتطوير ودعم �أع�شاء 
�مللمو�س  �جلهد  �ىل  لفتا  �لق�شائية  �ل�شلطة 

و�ملتو��شل للأكادميية لتحقيق تلك �لأهد�ف.
من جانبه قال �لدكتور �شامي �لطوخي مدير 
�أكادميية �أبوظبي �لق�شائية �إن �لتدريب �لذي 
كو�در  لإع���د�د  �أ�شا�شيا  يعد  �لأك��ادمي��ي��ة  تقدمه 
نحو  �لأك��ادمي��ي��ة  روؤي���ة  حتقق  متميزة  وطنية 

عد�لة ناجزة عاملية �جلودة.
باهرة  �إجن���از�ت  �لأكادميية حققت  �ن  و�أ���ش��اف 
�ىل  19 لفتا  ف��رتة جائحة كوفيد _  خ��لل 
�أن جمل�س �د�رة �لأكادميية �عتمد خطة عاجلة 

�لتدريب منذ بد�ية �جلائحة متا�شيا  للعمل و 
مع �لإجر�ء�ت �لإحرت�زية.

��شتخد�م  �أن  �إىل  �ل��ط��وخ��ي  �ل��دك��ت��ور  و�أ����ش���ار 
من  �لق�شائي  �لعمل  يف  �لإ�شطناعي  �ل��ذك��اء 
�لق�شاء  ل���د�ئ���رة  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �خل��ط��ط  ���ش��م��ن 
��شتخد�مه يف جمال  وي��ت��م  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  يف 
وغريها  �لذ�تية  و�لإختبار�ت  �لذ�تي  �لتدريب 
�لتدريب  ي��ت��م  �ل��ت��ي  ب���ر�م���ج �لأك���ادمي���ي���ة  م���ن 
�لذكاء  با�شتخد�م  �لقانوين  �جلانب  عليها من 

�لإ�شطناعي بالإ�شافة �ىل �جلانب �لتقني.
�لإد�ري  �مل���دي���ر  �ل��درم��ك��ي  ر�����ش���د  و����ش��ت��ع��ر���س 
ب���الأك���ادمي���ي���ة �أب������رز �إجن�������از�ت �لأك���ادمي���ي���ة يف 
خلل  و�ل��ق��ان��وين  �لق�شائي  �ل��ت��دري��ب  جم���ال 
�أكادميية  من�شة  �إج���ر�ء  مو�شحا   2020 ع��ام 
1232 ور�شة عمل عر  �لإلكرتونية  �أبوظبي 
 2419 حتقيق  مت  كما  �لفرت��شية  �لقاعات 
ودورة  برناجما   242 مبعدل  تدريبية  �شاعة 
�أل���ف���ا و937   20 ن��ح��و  ت��دري��ب��ي��ة، مب�����ش��ارك��ة 
بلغ  �ل��ور���س،  تلك  �إج��م��ايل  ��شتفاد من  �شخ�شا 
و�لإناث   ، و168  �ألفا   13 منهم  �لذكور  ع��دد 
7 �آلف و769 وذلك بن�شبة ر�شا بلغت 93% 

من �إجمايل ن�شبة �مل�شاركني يف �لور�س.
2019 مت �إجر�ء نحو  و�أو�شح �أن خلل �لعام 
 2020 وخلل عام  تدريبيا،  برناجما   115
رغ���م �أزم����ة ف��ريو���س ك���ورون���ا مت �إج�����ر�ء 242 

برناجما بن�شبة زيادة �أكر من 100%.
�ملجال  يف  �لأك��ادمي��ي��ة  �إجن���از�ت  ��شتعر�س  كما 
�ل��ت��ق��ن��ي و�ل���ت���ح���ول �ل���رق���م���ي ح��ي��ث ب��ل��غ عدد 
2 مليون و342  �لتفاعلت ملن�شة �لأكادميية 

�لأمر   2020 ع��ام  تفاعل خ��لل  و400  �أل��ف��ا 
على  بالدخول  �ملتدربني  �هتمام  يعك�س  �ل��ذي 
من�شة �لكادميية و�ملتابعة ب�شكل دوري، مبيناً 
ت�شجيله  مت  ف��ع��ال  ع�����ش��و�   2969 ه��ن��اك  �أن 
�إلكرتونياً يف من�شة �لكادميية ملتابعة �لر�مج 
دورة   33 تنفيذ  عليه مت  وب��ن��اء  �لإل��ك��رتون��ي��ة، 
تعليم ذ�تي لأع�شاء �ل�شلطة �لق�شائية و�أعو�ن 
�إلكرتونياً وتوفري �أكر  �لق�شاء، و38 �ختبار�ً 
وذلك  �إل��ك��رتون��ي��ة،  علمية  م���ادة   1000 م��ن 
من   85% ب��ل��غ��ت  �إل����ك����رتوين  ب��ن�����ش��ب��ة حت����ول 

خدمات �لأكادميية.
من جانبها �أو�شحت منى �حلربي رئي�شة ق�شم 
مقتنيات  �أن  �لك��ادمي��ي��ة  يف  �مل��رك��زي��ة  �مل��ك��ت��ب��ة 
 14 �إىل   2020 ع����ام  خ����لل  ز�دت  �مل��ك��ت��ب��ة 
�ل��ق��ان��ون وع��ل��وم��ه، كما مت  �أل��ف��ا و35 كتابا يف 
�ملكتبة  نظام  على  �إلكرتونيا  كتابا   185 رف��ع 
خدمة   2824 �ملكتبة  قدمت  فيما  �مل��رك��زي��ة، 
 94.1 بلغت  ر�شا  بن�شبة  وذل��ك  للم�شتفيدين 
% عن خدمات �ملكتبة، فيما بلغ عدد زو�ر بو�بة 
ز�ئر�،  و973  �ألفا   63 و�لت�شريعات  �لأح��ك��ام 
60 �ألف �شفحة على  حيث مت و�شع �أكر من 

بو�بة �لأحكام و�لت�شريعات.
�شوؤون  ق�شم  رئي�س  �إ�شماعيل  مو�شى  و�أو���ش��ح 
�خت�شا�شات  �أن  �لق�شائية  �أبوظبي  �أكادميية 
 14 تت�شمن  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي  �أك��ادمي��ي��ة 
�خت�شا�شا رئي�شيا، من بينها و�شع بر�مج �إعد�د 
وتنمية قدر�ت �أع�شاء �ل�شلطة �لق�شائية و�لتي 
بر�مج  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �لإل���ز�م���ي���ة  �ل���ر�م���ج  ت�شمل 
�لتدريب "�لتكوين" �لأ�شا�شي لأع�شاء �ل�شلطة 

�لعامة،  �لنيابة  و�أع�شاء  "�لق�شاة"  �لق�شائية 
يف  �لإل���ز�م���ي  �لتخ�ش�شي  �ل��ت��دري��ب  وب���ر�م���ج 
حالت �لتحول من �لنيابة �لعامة �إىل �لق�شاء 
د�ئ���رة  �أو  �ل��ع��ك�����س، و�ل��ت��ح��ول م���ن حم��ك��م��ة  �أو 
نيابة  م��ن  �أو  �أخ���رى  �إىل  متخ�ش�شة  ق�شائية 

متخ�ش�شة �إىل �أخرى.
بر�مج  �لإخت�شا�شات  تت�شمن  كما   " ?وقال 
وف��ع��ال��ي��ات �ل��ت��دري��ب �مل�����ش��ت��م��ر لأغ���ر�����س رفع 
كفاءة �لق�شاء و�أع�شاء �لنيابة �لعامة و�لرتقاء 
�لق�شائية  �ل��ع��ل��وم  �شتى  يف  �أد�ئ���ه���م  مب�����ش��ت��وى 
وغريها".  و�ل��ت��ق��ن��ي��ة  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  و�لإد�ري�������ة 
ولفت �إىل �أن �لخت�شا�شات �لرئي�شية تت�شمن 
�إع��د�د وتنمية قدر�ت حمامي �حلكومة  بر�مج 
بالتدريب  �ملتعلقة  �لإلز�مية  �لر�مج  وت�شمل 
"�لتكوين" �لأ�شا�شي ملحامي �حلكومة، وبر�مج 
�لتدريب �لتخ�ش�شي �لإلز�مي يف حالت �لنقل 
�حلكومة،  ق�شايا  �إد�رة  د�خ��ل  لأخ��ر  ق�شم  م��ن 
وبر�مج وفعاليات �لتدريب �مل�شتمر لرفع كفاءة 
�أد�ءهم  مب�شتوى  و�لرت��ق��اء  �حلكومة  حمامي 
يف �شتى �لعلوم �لقانونية و�لإد�ري��ة و�لإن�شانية 

و�لتقنية وغريها.
�لتعاون  وبروتوكولت  �ل�شر�كات  �إىل  ?و�أ�شار 
�ملعاهد  ر�ب��ط��ة  ع�شو  م��ع  �لدولية  و�لت��ف��اق��ات 
�لعربي،  �خلليجي  �لتعاون  ملجل�س  �لق�شائية 
�لق�شائية  �ل���ت���دري���ب  م��ع��اه��د  ���ش��ب��ك��ة  وع�����ش��و 
�لأوروبية  �لعربية  �ل�شبكة  وع�شو  �ل��ع��رب��ي��ة، 
للتدريب �لق�شائي، و�ملدر�شة �لوطنية للق�شاء 
من  �أجانب  ومدربني  خ��ر�ء  وقاعدة  بفرن�شا، 

كافة �لدول �لعربية و�لأجنبية.

�شرطة اأبوظبي و االحتاد الن�شائي و »اإيواء« تعزز الوعي مبخاطر املخدرات

�لنا�شئة  �لأج���ي���ال  وت��ع��ري��ف  ع����ام، 
باأ�شر�رها وتد�عياتها على �شحتهم 
وج�شدهم  وعافيتهم  ونف�شيتهم 
مع  �ن�شجاما  وذل��ك  وم�شتقبلهم، 
�لرعاية �لكرمية للقيادة �لر�شيدة 
وج��ع��ل��ه خاليا  �مل��ج��ت��م��ع  ب��ح��م��اي��ة 
مت��ام��ا م��ن �جل��رمي��ة، ون��ب��ذ ك��ل ما 
�أو ي�شر  �أف��ر�د �ملجتمع  يعكر �شفو 
ب�����ش��ح��ت��ه��م وح��م��اي��ت��ه��م م���ن عبث 
م���ع �جلهود  وت��ن��اغ��م��ا  �ل��ع��اب��ث��ني، 
تبذلها  �ل��ت��ي  �ل��وط��ن��ي��ة �حل��ث��ي��ث��ة، 
�ل��دول��ة حلماية �أب��ن��اء �ل��وط��ن من 
����ش���و�ء يف جمال  �مل����خ����در�ت،  وب�����اء 

�أفر�د �لأ�شرة و�أقاربهم.
باعتبارها  �لأ�شرة  دور  �أهمية  و�أكد 
�شمام �لأم��ان حلماية �لأب��ن��اء من 
�لركيزة  �لآف��ة كونها  خماطر هذه 
�ل�شلوكيات  ل��رت���ش��ي��خ  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة 
�لأبناء و�لعمل على  �لقومية لدى 
�شليمة  ب��ي��ئ��ة  وت��ه��ي��ئ��ة  حت��ف��ي��زه��م 
و�لتطور  �لنمو  يف  ت�شهم  و�شحية 
وت��ن��م��ي ب��د�خ��ل��ه��م ن��زع��ات �لإب����د�ع 
�أوقات  و�شغل  حياتهم  يف  و�لبتكار 

فر�غهم مبا يعود عليهم �إيجابيا.
من جانبها قالت �شعادة نورة خليفة 
للحتاد  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �ل�شويدي، 

" يحر�س �لحتاد  �لعام:  �لن�شائي 
وتوجيهات  ب��دع��م  �ل��ع��ام  �لن�شائي 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
�لعام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �لحت������اد  رئ��ي�����ش��ة 
للأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة 
�لإمار�ت"،  "�أم  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية 
وبالتعاون مع �شركائه على تفعيل 
بحث  جت���اه  �ملجتمعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
خطورة تعاطي �ملخدر�ت بني �أفر�د 
�ملجتمع ون�شر �لوعي بينهم لتعزيز 
ف��ه��م��ه��م مب���ح���دد�ت���ه���ا و�إدر�ك�����ه�����م 
ب�شكل  تعاطيها  و�آث���ار  بخطورتها 

•• اأبوظبي- وام:

بالتعاون  �أبوظبي  �شرطة  �أطلقت 
ومركز  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  مع 
�أب����وظ����ب����ي ل������لإي������و�ء و�ل����رع����اي����ة 
�شاملة  حملة  "�إيو�ء"،  �لإن�شانية 
مل��ك��اف��ح��ة �مل����خ����در�ت ت�����ش��ت��م��ر ملدة 
�ل�شباب،  ف���ئ���ة  ت�����ش��ت��ه��دف  ����ش���ه���ر، 
و�أول��ي��اء �لأم���ور و�لأ���ش��ر و�ملجتمع 
ت��ع��زي��ز وعي  �إىل  �مل��ح��ل��ي، وت�����ش��ع��ى 
�ملدمرة  و�لآث��ار  بالأ�شباب  �ملجتمع 
�لوخيمة  و�ل���ن���ت���ائ���ج  ل���ل���م���خ���در�ت 
�نعكا�شاتها  وت��ط��وي��ق  ل��ت��ع��اط��ي��ه��ا 
�ل�����ش��ل��ب��ي��ة ع���ل���ى �ل����ف����رد و�لأ�����ش����رة 

و�ملجتمع.
وتنظم �جل��ه��ات �ل��ث��لث ع��دد� من 
و�لر�مج  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �مل����ب����ادر�ت 
�مل���ي���د�ن���ي���ة و�مل���ح���ا����ش���ر�ت وور������س 
"�لعربية  باللغات  �لتوعوية  �لعمل 
وتبث  و�لأوردو"  و�لجن���ل���ي���زي���ة 
و�لتو��شل  �لإع�����لم  و���ش��ائ��ل  ع��ر 
�شعادة  و�أك����د  �أي�����ش��ا.  �لج��ت��م��اع��ي 
�ل�شريفي،  ع���ل���ي  م���ك���ت���وم  �ل����ل����و�ء 
م���دي���ر ع����ام ���ش��رط��ة �أب���وظ���ب���ي، �أن 

وتطور�.
����ش���ع���ادة �شارة  ث��م��ن��ت  م���ن ج��ه��ت��ه��ا 
�أبوظبي  م��رك��ز  ع��ام  م��دي��ر  �شهيل، 
�لإن�شانية  و�ل����رع����اي����ة  ل�����لإي�����و�ء 
توليه  �ل����ذي  �له��ت��م��ام  "�إيو�ء" 
�لإمار�ت  لدولة  �لر�شيدة  �لقيادة 
ركيزة  ب��اع��ت��ب��اره  �لإن�������ش���ان  ب��ب��ن��اء 
و�لزدهار  �لأم��ن  ل�شمان  �أ�شا�شية 
�لعمل  �أه���م���ي���ة  ع���ل���ى  م����وؤك����دة   ..
�مل�����ش��رتك م��ع ك��اف��ة �ل�����ش��رك��اء مبا 
و�ل�شتقر�ر  �لأم���ن  حتقيق  ي��خ��دم 

و�لرفاه جلميع �أبناء �ملجتمع.
للتعاون  ت��ق��دي��ره��ا  ع���ن  و�أع����رب����ت 
مركز  ب��ني  �مل�شتمرين  و�لتن�شيق 
�أب����وظ����ب����ي ل������لإي������و�ء و�ل����رع����اي����ة 
و�ل�شركاء  "�إيو�ء"  �لإن�������ش���ان���ي���ة 
و�ملوؤ�ش�شات  �جل��ه��ات  خمتلف  م��ن 
ب�شكل  �مل��ج��ت��م��ع  ق�����ش��اي��ا  مل��ع��اجل��ة 
�إىل  �إي����ج����اب����ي وف�����ع�����ال، م���������ش����ريًة 
ق��در�ت وخ��ر�ت �ملركز يف �لتعامل 
�مل�شت�شعفة  �مل��ج��ت��م��ع  ���ش��ر�ئ��ح  م��ع 
�لعنف  �مل�شتقرة من �شحايا  وغري 

و�لإيذ�ء بكافة �أ�شكاله .
�مل���رك���ز لتقدمي  ����ش��ت��ع��د�د  و�أب������دت 

�ل�شر�كة  ي���ع���زز  �حل��م��ل��ة  �إط������لق 
�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة �مل�������ش���ت���م���رة بني 
�أبوظبي و�شركائها، م�شيد�  �شرطة 
�جلهود  وت�شافر  �ملثمر  بالتعاون 
�ل�شلة  ذ�ت  �ملوؤ�ش�شات  بني خمتلف 
و�لتي تبذل ق�شارى جهدها للحد 
م��ن ك��اف��ة �أ���ش��ك��ال �جل��رمي��ة ب�شكل 
ع��ام و�مل���خ���در�ت ب�شكل خ��ا���س من 
�أج����ل ح��م��اي��ة �أف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع من 
ومما  و�لنحر�ف  �جلرمية  بر�ثن 
ي��ع��زز �ل��ت�����ش��اور وت���ب���ادل �خل���ر�ت 
و�ملمار�شات �لناجحة لو�شع �أف�شل 
لهذه  للت�شدي  و�ل�����ش��ب��ل  �لآل���ي���ات 

�لآفة.
�أبوظبي  �شرطة  �هتمام  �إىل  ولفت 
جمتمع  �إىل  للو�شول  و�شركائها 
خ������ال م�����ن �مل�������خ�������در�ت، وت���ق���دمي 
من  للمتعاطني،  �ملنا�شبة  �حللول 
خلل �ل�شتفادة من �أحكام �لقانون 
�مل�شاءلة  �لذي ي�شمن �لإعفاء من 
لل�شرطة  للمتقدمني  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
�لعلجية،  �ل��وح��دة  �أو  �لنيابة  �أو 
من  �لإدم���ان  من  �لطوعي  للعلج 
�أحد  خ��لل  من  �أو  �أنف�شهم،  تلقاء 

و�لرعاية  �ل���ع���لج،  �أو  �ل��ت��وع��ي��ة، 
�للحقة".

هي  �لأ���ش��رة  �أن  �ل�شويدي،  و�أك���دت 
و�حلماية  للأبناء  �حل�شني  �ل��درع 
لهم من �ل�شقوط يف بر�ثن تعاطي 
�ملخدر�ت، وذلك من خلل متابعة 
قد  �لتي  للتغري�ت  �لأم���ور  �أول��ي��اء 
وت�شرفات  ���ش��ل��وك��ي��ات  ع��ل��ى  ت��ط��ر�أ 
يف  وخ�شو�شاً  و�إناثاً  ذك��ور�ً  �لأبناء 
مرحلة �ملر�هقة، لفتًة �إىل �شرورة 
�لعاطفي  ل��ل��ح��و�ر  م�����ش��اح��ة  ب���ن���اء 
�مل�شتمر بني �أفر�د �لأ�شرة �لو�حدة، 
م�شتقرة،  �أ����ش���ري���ة  �أج������و�ء  وخ���ل���ق 
و�آمنة مبنية على �ملحبة و�لتفاهم 
�إ�شر�ك  �أهمية  جانب  �إىل  و�لرفق، 
و�لر�مج  �مل�����ش��اب��ق��ات  يف  �لأب����ن����اء 
و�لعلمية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
من  وغ��ريه��ا  و�لريا�شية  و�لفنية 
�ملجالت ح�شب رغباتهم وميولهم، 
�إمكاناتهم  تعزيز  �شبيل  يف  وذل��ك 
لطاقاتهم  د�ع����م����ة  ب��ي��ئ��ة  وخ���ل���ق 
و�إ�شغال  و�إبد�عاتهم،  وطموحاتهم 
لهم  مي��ه��د  مب��ا  �لثمينة  �أوق��ات��ه��م 
�إ�شر�قاً  �أك����ر  مل�شتقبل  �ل��ط��ري��ق 

�لدعم و�خلرة يف جمالت �لإيو�ء 
من  للمتعافيات  �لتاأهيل،  و�إع����ادة 
�لإدمان �للتي يحتجن ل�شت�شار�ت 
وهي فكرة قيد �لدر��شة، للم�شاعدة 
على �لعودة �لتدريجية �إىل �حلياة 
�لطبيعية وهي م�شوؤولية م�شرتكة 
ناأخذها على عاتقنا جميعا حلماية 
و�إنقاذ �شحايا �لإجتار بالب�شر مما 
ي��وؤك��د �أه��م��ي��ة م��ب��ادرت��ن��ا ه��ذه �لتي 
�أخرى  م���ب���ادر�ت  تتبعها  �أن  ن��اأم��ل 
و�شعادة  �ملجتمع  ����ش��ت��ق��ر�ر  ت��خ��دم 

�أبنائه.
توظيف  �إىل  �حل���م���ل���ة  وت�������ش���ع���ى 
�لو��شع للقنو�ت �لإعلمية  �لتنوع 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  وم��ن�����ش��ات 
وت���اأث���ريه���ا �لإي���ج���اب���ي ع��ل��ى �أف����ر�د 
�شحفية،  �أخبار  ن�شر  عر  �ملجتمع 
ن�����ش��ي��ة، وتقدمي  و�إر����ش���ال ر���ش��ائ��ل 
بر�مج تلفزيونية و�إذ�عية، ور�شائل 
مرئية و�شوتية وتوزيع مطبوعات 
ر�شائل  وب���ث  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة،  وك��ت��ي��ب��ات 
�ل�شينما  ���ش��ا���ش��ات  ع���ر  �ل��ت��وع��ي��ة 
خدمة  ومر�كز  �ل�شر�فة،  و�أجهزة 

�لعملء، وغريها من �لو�شائل.

اأكادميية �شرطة دبي تبحث مع وفد من غامبيا تبادل اخلربات واملعارف يف املجاالت ال�شرطية واالأمنية

�شرطة دبي حت�شل على �شهادة الت�شنيف االأوروبي يف اإدارة االأزمات

•• دبي -وام:

�لتعاون  �آف��اق  غامبيا  جمهورية  من  وف��د  مع  دب��ي  �شرطة  �أكادميية  بحثت 
�مل�����ش��رتك ب��ني �ل��ط��رف��ني يف جم���ال ت��ب��ادل �خل����ر�ت و�مل���ع���ارف يف �ملجالت 
�ل�شرطية و�لأمنية. جاء ذلك خلل زيارة �لوفد للكادميية برئا�شة يانكوبا 
�شونكب، وزير �لد�خلية،حيث �لتقى ب�شعادة �للو�ء �لدكتور حممد �أحمد بن 
�لأ�شتاذ  و�لعميد  و�لتدريب،  �لأكادميية  ل�شوؤون  �لعام  �لقائد  م�شاعد  فهد، 
�أكادميية �شرطة دبي، ونائبه �لعميد  �لدكتور غيث غامن �ل�شويدي، مدير 
�لأ�شتاذ �لدكتور حممد بطي �ل�شام�شي، ومديري �لإد�ر�ت �لفرعية و�شباط 
�لأك��ادمي��ي��ة. و�ك��د �ل��ل��و�ء �لأ���ش��ت��اذ �لدكتور حممد �أح��م��د ب��ن فهد، حر�س 

�لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي وبتوجيهات من معايل �لفريق عبد �هلل خليفة 
�ملري �لقائد �لعام ل�شرطة دبي، على مد كافة ج�شور �لتو��شل و�لتعاون مع 

جميع �لدو�ئر �حلكومية و�ملوؤ�ش�شات و�لهيئات د�خل وخارج �لدولة.
وق���دم �لعميد �ل��دك��ت��ور غ��ي��ث غ���امن �ل�����ش��وي��دي، ���ش��رح��اً م��وج��ز�ً ع��ن ن�شاأة 
عن  �ملُنبثقة  و�أه��د�ف��ه��ا  ور�شالتها  وروؤي��ت��ه��ا  تطورها،  وم��ر�ح��ل  �لأك��ادمي��ي��ة 
�لأه������د�ف �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب����ي، و�أط��ل��ع��ه��م ع��ل��ى جتربة 
�ملر�شحني  �لطلبة  م��ن  �لأم��ن��ي��ة،  �ل���ك���و�در  وت��اأه��ي��ل  �إع����د�د  �لأك��ادمي��ي��ة يف 
فيما  �ملختلفة  �لتاأ�شي�شية  و�ل����دور�ت  �جلامعيني،  و�لطلبة  و�مل��ر���ش��ح��ات، 
��شتعر�س �لنقيب عبد �هلل حمد �ل�شام�شي، رئي�س ق�شم �ملعار�س و�لت�شويق 

باإد�رة �لعلقات �لعامة مهام و�جناز�ت �لكادميية �مام �لوفد.

•• دبي -وام:

ح�شلت �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي ممثلة يف مركز 
�شهادة  ع��ل��ى  و�ل���ك���و�رث  و�لأزم�����ات  �ل���ط���و�رئ  �إد�رة 
�لت�شنيف �لأوروبي يف �إد�رة �لأزمات و�لكو�رث "جي 
�شي مارك"، وذلك جلهودها يف ��شتمر�رية �لأعمال 
�أثناء  ومتعامليها  �شلمة موظفيها  و�حلفاظ على 
ُي��ع��د هذ�  19"، ح��ي��ث  " ك��وف��ي��د  ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا 
�لإجناز �جلديد ��شتكماًل ملنظومة و�شل�شلة �لتميز 
�إط���ار �حل�شول على  دب��ي، ويف  �شرطة  و�لإب����د�ع يف 
�لعاملية  و�مل��و����ش��ف��ات  و�ملقايي�س  �ملمار�شات  �أف�شل 
�شعادة  وت�شلم  �لأد�ء.  وت��ط��وي��ر  �إد�رة  منظومة  يف 
�للو�ء �لدكتور عبد �لقدو�س عبد �لرز�ق �لعبيديل، 
م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون �لتميز و�لريادة، �شهادة 
�لت�شنيف �لأوروبي من �لدكتور عمرو طالب، مدير 
�لدولية،  �لقيا�شية  للمعايري  "كاناغلف"  مم��ث��ل 
�شرطة  م��رك��ز  م��دي��ر  غ���امن،  علي  �لعميد  بح�شور 
�ملرقبات، و�لعقيد �أحمد بورقيبه، مدير مركز �إد�رة 
�شعيد  �ملقدم  ونائبه  و�لكو�رث،  و�لأزم��ات  �لطو�رئ 
ق�شم  رئي�س  �ملعل  ماجد  �ل�شيخ  و�ملقدم  دمل��وك،  بن 

�لتدريب و�لتمارين يف �ملركز، وعدد من �ل�شباط.
�لقيادة  �إن  �لعبيديل،  �ل��ق��دو���س  عبد  �ل��ل��و�ء  وق���ال 
�ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب����ي ت��ع��م��ل وف����ق روؤي�����ة �شاحب 
نائب  م��ك��ت��وم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
دبي،  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
�مل��ج��الت، كما  �لتميز يف جميع  لتحقيق  رع��اه �هلل، 
�أنها تعمل وبتوجيهات من معايل �لفريق عبد �هلل 
خليفة �ملري �لقائد �لعام ل�شرطة دبي على تطبيق 
�ملنوطة  �ملهام  خمتلف  يف  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل 
�شرطة  ح�شول  �أن  �لعبيديل  �ل��ل��و�ء  و�أو���ش��ح  ب��ه��ا. 
تطبيق  على  حر�شها  يوؤكد  �ل�شهادة  هذه  على  دبي 

يقودها  مبا  �لقيا�شية،  و�ملو��شفات  �ملعايري  �أف�شل 
خمتلف  يف  �ملوؤ�ش�شي  و�لتميز  �ل��ري��ادة  حتقيق  �إىل 
�ملجالت، وذلك يف �إطار �جلهود �لتي تبذلها ملو�ءمة 
وقيادتها  دب��ي  حكومة  توجهات  مع  عملياتها  كافة 
�أرفع  �إىل  �حل��ك��وم��ي  بالعمل  ل��ل��و���ش��ول  �حل��ك��ي��م��ة، 
على  �ملحافظة  يف  ذل��ك  ي�شاهم  مما  �لأد�ء،  مر�تب 
�لعامل.  �أن��ح��اء  ك��اف��ة  يف  دب��ي  �إم����ارة  و�شمعة  مكانة 
و���ش��ك��ر �ل��ل��و�ء �ل��ع��ب��ي��ديل �ل��ع��ام��ل��ني يف م��رك��ز �إد�رة 
�ل��ط��و�رئ و�لأزم����ات و�ل��ك��و�رث على م��ا ب��ذل��وه من 
جهود لتحقيق �شرطة دبي هذ� �لإجناز �لذي ي�شاف 
�إىل �إجناز�ت �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي، كما تقدم 
"كاناغلف" على  �شركة  �إىل  �ل�شكر  بجزيل  �شعادته 
جهودهم يف �لتدقيق و�لتقييم �حل�شول على �شهادة 
�لت�شنيف �لأوروبي. ومن جانبه، قال �لعقيد �أحمد 
�إد�رة �لطو�رئ و�لأزمات  �إن ح�شول مركز  بورقيبه 
و�لكو�رث على �شهادة "جي �شي مارك" يوؤكد حر�س 
باأحدث  ورف��ده��ا  �لعمل  �أنظمة  تطوير  على  �ملركز 

�لأنظمة و�لأدو�ت �لتي حتقق �أف�شل �ملعايري �لعاملية 
�لطو�رئ  �إد�رة  م��رك��ز  وم��ن��ه��ا  �جل���و�ن���ب،  ك��اف��ة  يف 
و�لأزم������ات و�ل���ك���و�رث، م��ا �أث��م��ر ع��ن ت��ق��دم �شرطة 
دبي يف هذ� �جلانب على �مل�شتوى �لعاملي كموؤ�ش�شة 
�لعقيد  وب���ني  �مل��ع��اي��ري.  تطبيق  يف  ر�ئ����دة  �شرطية 
بورقيبة �أن �لتدقيق على متطلبات �ل�شهادة مت من 
�شركة  م��ن  �ل�شت�شاريني  م��ن  خُمت�س  ف��ري��ق  قبل 
"كاناغلف" حيث قامو� مبنح �ل�شهادة ل�شرطة دبي 

وفقا للمعايري و�ملقايي�س �لعاملية.
بالتهنئة  طالب  عمرو  �لدكتور  تقدم  جانبه،  وم��ن 
بح�شولها  وموظفيها  دبي  ل�شرطة  �لعامة  للقيادة 
�أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  �لأوروب�����ي،  �لت�شنيف  ���ش��ه��ادة  على 
�جلودة  جم��ال  يف  �ل�شباقني  م��ن  ُت��ع��د  دب��ي  �شرطة 
و�لتميز و�لريادة وي�شهد على ذلك �جلو�ئز �لعاملية 
و�لإقليمية و�ملحلية �لتي ح�شلت عليها، �لأمر �لذي 
من  �ملجتمع  باإ�شعاد  و�هتمامها  حر�شها  على  يدل 

خلل تقدمي خدمات ر�قية تلبى تطلعاتهم.
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اأخبـار الإمـارات
طرق دبي حت�شد جائزة ذهبية عن اأمتتة خدمات ترخي�س ال�شائقني اإقليميا

•• دبي-وام:

�أع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة �ل��ط��رق و�مل���و�����ش���لت ع��ن ف��وزه��ا باجلائزة 
 "2020 �خلليجية  �ملتعاملني  "جتربة  فئة  عن  �لذهبية 
لأف�شل   Gulf Customer CX منحتها  و�ل��ت��ي 
م�شروع  وذل��ك عن  �ملتعاملني  �جلهات يف ممار�شات جتربة 
ترخي�س  خ���دم���ات  ه��ن��د���ش��ة  "�إعادة  يف  �ل��رق��م��ي  �ل��ت��ح��ول 
�لذهبية  �جل��ائ��زة  ه��ذه  �أن  �لهيئة  و�أو���ش��ح��ت  �ل�شائقني". 
�ملبذولة  للجهود  ثمرة  ج��اءت  �إقليميا  عليها  ح�شلت  �لتي 
يف حتقيق قفزة نوعية يف �أمتتة خدمات ترخي�س �ل�شائقني 
�لقنو�ت  على  ومب�شط  �شهل  ب�شكل  ت��وف��ريه��ا  يتم  بحيث 

و�أن  �لتطبيقات  �أو  �لإلكرتوين  �ملوقع  �شو�ء  للهيئة  �لذكية 
�لتحول  ��شتخد�م  �إىل  كان يهدف  باجلائزة  �لفائز  �مل�شروع 
�ل�شائقني  ت��رخ��ي�����س  ه��ن��د���ش��ة خ��دم��ات  �إع�����ادة  �ل��رق��م��ي يف 
لتح�شني جتربة �ملتعاملني يف �حل�شول على رخ�شة �لقيادة 
ي�شهم  �مل�����ش��روع  �أن  ..م���وؤك���دة  متكاملة  م��وح��دة  من�شة  يف 
على  للح�شول  �ملتعاملني  زي���ار�ت  ع��دد  تقليل  يف  بفعالية 
�ل�شتد�مة  تعزيز  وب��ال��ت��ايل  �ل�شائقني  ترخي�س  خ��دم��ات 
�إ�شافة  �لكربونية  �لب�شمة  تخفي�س  خ��لل  م��ن  �لبيئية 
خدمات  مل��زودي  �لت�شغيلية  �لعمليات  وتطوير  حت�شني  �إىل 
ترخي�س �ل�شائقني من خلل �أمتتة �إجر�ء�ت �لعمل لديهم 
ف�شًل عن تعزيز رفع معدلت ر�شا �ملتعاملني �لذي يحتل 

�أولوية ق�شوى يف �أجندة عملنا.
�أن �لتبني �لرقمي يف خدمات ترخي�س �ل�شائقني  و�أ�شافت 
ي�شهم �أي�شاً يف حتقيق موؤ�شر�ت ��شرت�تيجية دبي للمعاملت 
يف  �ملطلوبة  �لأور�ق  ع��ن  �ل�شتغناء  خ��لل  م��ن  �ل��لورق��ي��ة 
�ملالكة  رقمي مع �جلهات  بتكامل  وتبديلها  كافة  �خلدمات 
�أن  ..موؤكدة  �لإلكرتونية  �لأنظمة  خلل  من  لتبادلها  لها 
بقوة يف  �أ�شهم  �ملعايري  �أعلى  وفق  تقنية  بنية حتتية  وج��ود 
رقمنة �أو �أمتتة قر�بة 200 خدمة يف �لقطاعات و�ملوؤ�ش�شات 
كافة و�إن هذه �جلائزة تعك�س �حلر�س على حتقيق غايتنا 
"�إ�شعاد  و�ل��ث��ال��ث��ة  �لذكية"  "دبي  �لأوىل  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�لنا�س" و�ل�شابعة "متيز هيئة �لطرق و�ملو��شلت".

بهدف ت�شهيل اإقامة الفعاليات اخلا�شة لغري امل�شلمني

دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي تتعاون مع دائرة تنمية املجتمع
•• اأبوظبي-الفجر: 

تنمية  د�ئ��رة  ُمذّكرة تفاهم مع  – �أبوظبي  و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  وقعت 
لغري  �لعبادة  دور  يف  �ملُقامة  �خلا�شة،  �لفعاليات  تنظيم  لت�شهيل  �ملجتمع 
يف  �لعبادة  دور  وتاأ�شي�س  لرتخي�س  و�ل�����ش��روط  �ل�شو�بط  وف��ق  �مل�شلمني، 
عبد  �شعود  �شعادة  من  كّل  وقعها  �لتي  �لتفاهم،  ُمذكرة  ومبوجب  �لإم���ارة. 
�لعزيز �حلو�شني وكيل د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة – �أبوظبي، و�شعادة �ملهند�س 
حمد علي �لظاهري، وكيل د�ئرة تنمية �ملجتمع، �شتتمكن د�ئرة تنمية �ملجتمع 
ة �ملوّحدة و�ملتكاملة �لتي  �إىل نظام ترخي�س �لفعاليات، �ملن�شّ من �لو�شول 
ة بالفعاليات �لتي يتم  تديرها د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة – �أبوظبي و�خلا�شّ
تنظيمها يف �أبوظبي، بهدف ت�شهيل �إجر�ء�ت ت�شجيل �لفعاليات وترخي�شها. 

�لثقافة  د�ئ��رة  بني  و�لتعاون  �لتو��شل  تعزيز  يف  �لتفاهم  ُمذكرة  و�شُت�شهم 
و�ل�شياحة – �أبوظبي ود�ئرة تنمية �ملجتمع، عر ��شتخد�م �لنظام �حلديث 
ة وتنظيمها، وي�شمل ذلك تر�خي�س فعاليات  لتن�شيق �إد�رة �لفعاليات �خلا�شّ
ة لغري �مل�شلمني. كما �شت�شهد �لتفاقية �أي�شاً �إن�شاء جلنة  دور �لعبادة �خلا�شّ

م�شرتكة بني �ملوؤ�ش�شتني للإ�شر�ف على �لنظام �جلديد و�شمان جناحه.
وقال �شعادة �شعود عبد �لعزيز �حلو�شني، وكيل د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة – 
�أبوظبي: "تعد �ل�شر�كة و�لتعاون من �ملبادئ �لأ�شا�شية يف مهمتنا لتحقيق 
د�ئرة  حت��ر���س  حيث  �إم��ك��ان��ات��ه��ا،  بكافة  �أب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  �لكاملة  �ل�����ش��ورة 
�لثقافة و�ل�شياحة – �أبوظبي على �لدخول يف �شر�كات متميزة مع �لهيئات 
�إيجابي يف �ملجتمع، و�شمان �شعور  �أثر  �حلكومية و�خلا�شة، �شعياً لإحد�ث 
جميع �ملقيمني يف دولة �لإمار�ت بالرتحيب و�لقبول، مبا ين�شجم مع قيمنا 

�لر��شخة يف �لتعاي�س و�لت�شامح. ومن �شاأن هذه �لتفاقية �ل�شرت�تيجية مع 
د�ئرة تنمية �ملجتمع �أن ُت�شّهل تنفيذ �خلدمات �للوج�شتية �للزمة لتخطيط 
ة لغري �مل�شلمني يف �أبوظبي، ف�شًل  و�إقامة �لفعاليات يف دور �لعبادة �خلا�شّ

عن �إتاحة فر�س تبادل �ملعرفة و�لتعاون بني موؤ�ش�شتينا".
تنمية  د�ئ��رة  وكيل  �لظاهري،  علي  حمد  �ملهند�س  �شعادة  قال  جانبه،  ومن 
عر  �ملجتمع  يف  �لت�شامح  روح  ن�شر  من  تعزز  �خلطوة  ه��ذه  " �أن  �ملجتمع: 
�ل��دي��ن��ي جلميع  ب��ال��و�ق��ع  و�له��ت��م��ام  �ملجتمعي  و�ل��ت��ك��اف��ل  �مل�����ش��او�ة  حتقيق 
�ملقيمني يف �أبوظبي، وتاأتي �شمن حر�س �لقيادة �لر�شيدة بتكليف �لد�ئرة يف 
و�شع �لإطار �لقانوين �ملنظم لتاأ�شي�س دور �لعبادة لغري �مل�شلمني و�لإ�شر�ف 
و�لتفتي�س  بالرتخي�س  �خل��ا���ش��ة  �مل��ع��اي��ري  و���ش��ع  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �أد�ئ���ه���ا،  على 
و�لتدقيق، و�ليوم مع فتح �ملجال لإقامة �لفعاليات، �شيمكن دور �لعبادة من 

و�شل�شة،  ي�شر  بكل  و�لقو�نني،  �للو�ئح  لها  �لتي حددتها  �أن�شطتها  مز�ولة 
ومبا يحفظ حقوق رعايا كافة �لديانات و�لطو�ئف".

د�ئرة  مع  �ل��د�ئ��م  و�لتعاون  �لتكامل  �شمن  ذل��ك  ياأتي  �لظاهري:  و�أ���ش��اف 
�حلكومية،  �جلهات  من  �ل�شركاء  كافة  مع  و�لتن�شيق  و�ل�شياحة،  �لثقافة 
و�لذي �شينعك�س ب�شكل مبا�شر يف تعزيز �مل�شهد �لتنموي �ل�شامل و�مل�شتد�م 
�مل�شلمني  لغري  �لعبادة  دور  باعتبار  �ملجالت،  كافة  يف  دولتنا  ت�شهده  �ل��ذي 

و�لطو�ئف و�جلاليات جزًء ل يتجز�أ من �لن�شيج �ملجتمعي.
ومن �جلدير بالذكر �أن مذكرة �لتفاهم هذه �شتفتح �ملجال لتبادل ومناق�شة 
�لأبحاث �لر�ئدة بني د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة ود�ئرة تنمية �ملجتمع، علوة 
�مل�شتقبلية  بالفعاليات  �لبيانات �خلا�شة  �لهامة حول قو�عد  �لتقارير  على 

لدى �جلهتني.

�شفارة االإمارات يف عمان تنفذ املرحلة الثانية من حملة اإغاثة املت�شررين من الربد وال�شتاء
•• عمان-وام: 

�ململكة  يف  و�ل�شتاء  �ل��رد  موجة  من  �ملت�شررين  �إغاثة  حملة  من  �لثانية  �ملرحلة  عّمان  يف  �لدولة  �شفارة  نفذت 
�لأردنية �لها�شمية، و�ملقدمة من هيئة �لهلل �لأحمر �لإمار�تي، حيث جرى توزيع نحو 1100 مدفاأة و1300 
بطانية على م�شتحقيها، و�شملت منذ �نطلقها �ل�شهر �ملا�شي نحو 3100 من �لأ�شر �ملتعففة و�لأيتام يف خمتلف 
حمافظات �ململكة، ومئات �للجئني يف �ملخيمات، باإ�شر�ف �ل�شيد خالد علي �لنعيمي �لقائم باأعمال �شفارة �لدولة 
يف عّمان. و�أعرب �لنعيمي يف هذه �ملنا�شبة عن بالغ تقديره و�عتز�زه ملا يجمع دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ململكة 
�لتي  �لجتماعي  �لتكافل  و�أو��شر  �ملتينة  وبالرو�بط  كافة،  �ل�شعد  على  متميزة  علقات  من  �لها�شمية  �لأردنية 
جتمع �ل�شعبني �ل�شقيقني، كما قدم �شكره للحكومة �لأردنية على تعاونها مع �شفارة �لإمار�ت لإجناح مبادرة �إغاثة 

�ملت�شررين من موجة �لرد و�ل�شتاء يف مر�حلها كافة.
و�أ�شاد بالتن�شيق �مل�شتمر و�لبّناء مع وز�رة �لتنمية �لجتماعية و�جلمعيات �لأردنية �ملعنية بالعمل �خلريي و�لإن�شاين 
م�شري� �إىل �أن حملة �ملت�شررين من موجة �لرد و�ل�شتاء تاأتي بتوجيهات حثيثة من قيادة دولة �لإمار�ت �حلكيمة، 

ويف �إطار �لدعم �لإغاثي �لذي د�أبت هيئة �لهلل �لأحمر �لإمار�تي على تنفيذه �شنوياً.

يتيح جهازًا حديثًا ومتطورًا ميكنهم من قراءة �شفحات من ذاكرة الوطن بلغة برايل

االأر�شيف الوطني يفتح قناة جديدة ت�شهل اطلع ذوي التحديات الب�شرية على اإ�شداراته

ع��ل��ى تو�شيل  �ل��وط��ن��ي  �لأر���ش��ي��ف 
�إىل  �لوطنية  �إ�شد�ر�ته  م�شامني 
�ملجتمع  �أب��ن��اء  م��ن  �ل�شريحة  ه��ذه 

بو��شطة هذ� �جلهاز.
ي�شبه  �ل���ذي  �جل��ه��از  �أن  �إىل  ي�شار 
�للوحية،  �حلو��شيب  ت�شميمه  يف 
هي  كما  عليه  �مل���ادة  حتميل  ميكن 
  WORD م��ل��ف��ات  يف  م��ك��ت��وب��ة 
ويقوم   ،DOC ب�����ش��ي��غ��ة   ول��ك��ن 
�للحظة  يف  ب��رتج��م��ت��ه��ا  �جل����ه����از 
�لتي  ب���ر�ي���ل  ح����روف  �إىل  ن��ف�����ش��ه��ا 

�لأر�شيف  منها  ي��ه��دف  متكاملة، 
�إ����ش���د�ر�ت���ه  ت���وف���ري  �إىل  �ل���وط���ن���ي 
�ل��وط��ن��ي��ة ب��ج��م��ي��ع �ل���و����ش���ائ���ل؛ �إذ 
ب�شكلها  توفريها  على  حر�س  �إن��ه 
ي�شتفيد  �شمعية  كتب  ويف  �لورقي، 
�ل�شمعية،  �ل��ت��ح��دي��ات  ذوو  م��ن��ه��ا 
ووف������ره������ا �أي�����������ش�����اً ع����ل����ى ب����ر�م����ج 
�لإلكرتونية.  �لذكية  �لتطبيقات 
وياأتي هذ� �شمن م�شاعيه �لدوؤوبة 
�لقر�ء  ���ش��ر�ئ��ح  �إىل  �ل��و���ش��ول  يف 
�لقر�ءة  ج��ه��از  وبخ�شو�س  ك��اف��ة، 

�ملعار�س  يف  �لب�شرية  �ل��ت��ح��دي��ات 
وغريها.

�لأر����ش���ي���ف  �أن  ب���ال���ذك���ر  وي����ج����در 
�شهور،  ب�شعة  قبل  �أطلق  �لوطني 
�لعليا  ز�يد  وبالتعاون مع موؤ�ش�شة 
من  )ز�ي��د  كتاب  �لهمم،  لأ�شحاب 
مطبوعاً  �لحت�����اد(  �إىل  �ل��ت��ح��دي 
هذه  على  ي�شهل  لكي  ب��ر�ي��ل،  بلغة 
�ل�شريحة �لطلع على ف�شول من 
�لقائد  مل��ن��ج��ز�ت  �ل�����ش��ج��ل �حل��اف��ل 
�ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 

�لأر�شيف  م�شوؤولية  �إط��ار  يف  ياأتي 
ذوي  جت��اه  و�لإن�شانية  �ملجتمعية 
ورفدهم  �ل��ب�����ش��ري��ة،  �ل��ت��ح��دي��ات 
دولة  ت��اري��خ  م��ن  مهمة  ب�شفحات 
�لإمار�ت �لعريق و�إرثها �حل�شاري، 
للوطن  �لن��ت��م��اء  لديهم  ي��ع��زز  م��ا 

و�لولء لقيادته �حلكيمة.
�شعادة  ق�����ال  �جل����ه����از،  ه�����ذ�  وع�����ن 
�ملدير  ع��ل��ي  �آل  م���اج���د  �هلل  ع��ب��د 
�لتنفيذي للأر�شيف �لوطني: يعّد 
ه���ذ� �جل��ه��از ج����زء�ً م��ن منظومة 

�لب�شرية  �لتحديات  ذوو  ي�شتطيع 
ق����ر�ءت����ه����ا. وق�����د �أت�������اح �لأر����ش���ي���ف 
مكاناً  �جلهاز  مل�شتخدمي  �لوطني 
منا�شباً يف قاعة )�إ�شعاد �ملتعاملني( 
��شتخد�مه  من  ليتمكنو�  مبقره؛ 
�ملحتويات  ب��ق��ر�ءة  و�شهولة  بي�شر 
�ملحملة عليه بلغة بر�يل، و�شيعمل 
�لأر����ش���ي���ف �ل��وط��ن��ي ع��ل��ى حتقيق 
�أكر فائدة من �جلهاز بال�شتعانة 
�لتدريبية و�لور�س  �ل��دور�ت  به يف 
�ل���ق���ر�ئ���ي���ة �ل���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا ل����ذوي 

ب��ل��غ��ة ب����ر�ي����ل �ل������ذي مت �ق���ت���ن���اوؤه 
�لوطني  �لأر����ش���ي���ف  ف����اإن  ح��دي��ث��اً؛ 
يفتح بذلك قناة جديدة �أمام ذوي 
بو�شولهم  �ل��ب�����ش��ري��ة  �ل��ت��ح��دي��ات 
فهذ�  ب��ر�ي��ل،  بلغة  �إ���ش��د�ر�ت��ه  �إىل 
�شاأنه  من  �حلديث  �لتقني  �جلهاز 
للن�شو�س  �ل�����ف�����وري  �ل���ت���ح���وي���ل 
�إىل حروف  �ملكتوبة ب�شيغة معينة 
ذوو  يقر�أها  و�لتي  �لنافرة،  بر�يل 
�لتحديات �لب�شرية باللم�س، وعر 
�شيعمل  �ل���ن���اف���رة  �حل������روف  ه����ذه 

•• ابوظبي-الفجر:

ي�����و�������ش�����ل �لأر�������ش������ي������ف �ل���وط���ن���ي 
�لتحديات  ب��ذوي  �لكبري  �هتمامه 
�أ�شاف  �لإط���ار  ه��ذ�  ويف  �لب�شرية، 
خا�شاً  ج�����ه�����از�ً  م��ق��ت��ن��ي��ات��ه  �إىل 
ب�����ق�����ر�ءة ل���غ���ة ب�����ر�ي�����ل، م����ن ن����وع: 
 QUOTATION FOR(
 B R A I L L E N O T E

)TOUCHE PLUS
�أبناء  �ل�����ش��ري��ح��ة م���ن  مي��ّك��ن ه���ذه 
�إ�شد�ر�ت  �إىل  �ل��و���ش��ول  �ملجتمع 
وق��ر�ءت��ه��ا على  �لوطني  �لأر���ش��ي��ف 
هذ� �جلهاز.  و�أّكد �شعادة �لدكتور 
عبد�هلل حممد �لري�شي، مدير عام 
�لأر�شيف �لوطني �أن هذ� �لهتمام 

نهيان، طيب �هلل ثر�ه.
 وق��ب��ل ه���ذ� �ل��ك��ت��اب �ل����ذي يتاألف 
م������ن م�����ئ�����ات �ل���������ش����ف����ح����ات، ك����ان 
ثلثة  طبع  قد  �لوطني  �لأر�شيف 
من  "ز�يد  ه��ي:  تعليمية،  كتيبات 
و"خليفة:  �لحتاد"  �إىل  �لتحدي 
و"ق�شر  �مل�شتقبل"  �إىل  رح���ل���ة 
بلغة  �حل�شن1966-1795" 

بر�يل �أي�شاً.
�لأر�شيف  ب����ني  �ل���ت���ع���اون  ومي���ت���د 
�ملعنية  �لر�شمية  �لوطني و�جلهات 
ب����ذوي �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ب�����ش��ري��ة �إىل 
جم�������الت م���ت���ع���ددة ف��ي��ن��ظ��م لهم 
�ملحا�شر�ت ذ�ت �مل�شمون �لوطني، 
وي�شارك يف �لفعاليات �لكرى �لتي 

حتظى باهتمامهم.

نهيان بن مبارك يبحث مع املفو�س العام االإيطايل ا�شتعدادات امل�شاركة يف اإك�شبو 2020
•• اأبوظبي-وام:

بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  ��شتقبل 
�لت�شامح  وزي��ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك 
باولو  �م�س  ق�شره  يف  و�لتعاي�س 
غلي�شنتي �ملفو�س �لعام �لإيطايل 
يقوم  �ل��ذي  دب��ي   2020 لإك�شبو 

بزيارة ر�شمية �إىل �لدولة.
بن  ن��ه��ي��ان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  ورح���ب 
وبحث  غلي�شنتي  ب��ب��اول��و  م��ب��ارك 
بني  �لتعاون  علقات  تعزيز  �شبل 
دولة �لإمار�ت وجمهورية �إيطاليا 
يف ظل �مل�شاركة �لإيطالية �لفاعلة 
وتنامي  دب���ي   2020 �إك�����ش��ب��و  يف 

ه��ذ� �حل��دث �ل��دويل �ل��ذي ي�شكل 
مكانة  تعك�س  ��شتثنائية  من�شة 
�لإم��ار�ت �لر�ئدة عامليا يف تنظيم 
�لعاملية  و�ملعار�س  �لفعاليات  �أهم 

باحرت�فية و�لتز�م كبريين.
وقال باولو غلي�شنتي �إن �لعلقات 
جتمعها  �لإم���ار�ت���ي���ة  �لإي��ط��ال��ي��ة 
�لتعاون  على  قائمة  قوية  رو�ب��ط 
تطلعات  ع����ن  م���ع���ر�  �مل�������ش���رتك 
ب���لدة ب��ت��ع��زي��ز ه���ذ� �ل��ت��ع��اون �إىل 
بجهود  ..م�������ش���ي���د�  �أرح������ب  �آف������اق 
�لت�شامح  قيم  تعزيز  يف  �لإم���ار�ت 
ملا  �ل��ع��امل  م�شتوى  على  و�ل�شلم 

يعزز �ل�شلم �لعاملي.

م�شتقبل  نحو  �شعبيهما  تطلعات 
م�شرق.

 2020 �إك�شبو  �إن  معاليه  وق��ال 
دب�����ي ي��ج�����ش��د ر����ش���ال���ة �لإم��������ار�ت 
قيم  �إىل  �مل���رت���ك���زة  �حل�������ش���اري���ة 
و�لتعاي�س  و�ل��ت�����ش��ام��ح  �ل�������ش���لم 
و�ل��ت�����ش��ام��ن �لإن�����ش��اين مب��ا يعزز 
م���ب���ادئ �لأخ������وة �لإن�����ش��ان��ي��ة على 
�لإن�شانية  خل��ري  �ل��ع��امل  م�شتوى 

جمعاء.
�لإم�������ار�ت  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أ�����ش����اف 
ت�شتعد لإبهار �لعامل خلل �إك�شبو 
م�شتقبل  ور����ش���م  دب����ي   2020
"كوفيد- بعد  م��ا  ملرحلة  �ل��ع��امل 

�ل�������ش���ر�ك���ة �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة بني 
خمتلف  يف  �ل�شديقني  �لبلدين 

�ملجالت.
جن���اح  �إىل  �جل����ان����ب����ان  وت����ط����رق 
�أهم  ��شت�شافة  �لإم���ار�ت يف  دول��ة 
�لأحد�ث �لعاملية باحرت�فية عالية 
كما ��شتعر�شا �مل�شاركة �لإيطالية 

يف �إك�شبو 2020 دبي.
و�أك�����د م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
و�إيطاليا  �لإم�������ار�ت  �أن  م���ب���ارك 
��شرت�تيجية  ب��ع��لق��ات  تتمتعان 
م�شتمر�  ت���ط���ور�  ت�����ش��ه��د  ر����ش��خ��ة 
قيادتي  ورع�����اي�����ة  دع�����م  ب��ف�����ش��ل 
يحقق  مب��ا  �ل�شديقني  �ل��ب��ل��دي��ن 

�أج����ل  م����ن  م���ع���ا  و�ل���ع���م���ل   "19
م�شلحة �لب�شرية جمعاء جت�شيد� 
بتعزيز �لزدهار  �لإمار�ت  للتز�م 
�لعاملي. و�أكد معايل �ل�شيخ نهيان 
�لإمار�ت  �أن  نهيان  �آل  مبارك  بن 
قدمت منوذجا فريد� يف مو�جهة 
"كوفيد19-"  جائحة  ت��د�ع��ي��ات 
عر  و��شتباقية  بكفاءة  و�لتعامل 
�لوبائي  للتق�شي  ق���وي  ب��رن��ام��ج 
�أ�شهمت  ر�ئ��دة  �شحية  ومنظومة 

يف �حلفاظ على �شلمة �ملجتمع.
وم���ن ج��ان��ب��ه �أك����د �مل��ف��و���س �لعام 
دبي   2020 لإك�����ش��ب��و  �لإي���ط���ايل 
�����ش���ت���ع���د�د ب�����لده ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 

 املوارد الب�شرية: )بياناتي( و)فهر( يح�شنان العمل احلكومي من تداعيات كوفيد
•• اأبوظبي-وام:

معلومات  �إد�رة  ن��ظ��ام  �أن  �ل��ب�����ش��ري��ة  ل��ل��م��و�رد  �لحت���ادي���ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أك����دت 
عامًل  �شكل  )فهر(  �لذكي  �لهيئة  وتطبيق  )بياناتي(  �لب�شرية  �مل��و�رد 
تف�شي  ظ��ل  يف  وموظفيها  �لحت��ادي��ة  و�جل��ه��ات  ل���ل���وز�ر�ت  ��شرت�تيجيا 
19 كنموذج للعمل يف حالت �لطو�رئ، حيث عرت عن  جائحة كوفيد 
جاهزية �لبنية �لتحتية �لتكنولوجية و�لأنظمة �لذكية و�لإلكرتونية يف 

�حلكومة �لحتادية.
و�أو�شحت �لهيئة يف تقرير �أ�شدرته حديثا حول �إجناز�تها يف عام 2020 
�إجر�ء�ت  كافة  �إمت��ام  �ملوظفني من  "بياناتي" و"فهر" مكنا  �أن كل من 
مد�ر  على  �ملحمولة  �أجهزتهم  ذ�تيا وعر  بهم  �خلا�شة  �لب�شرية  �مل��و�رد 
�ل�شاعة، م�شرية �إىل �إمتام 800 �ألف معاملة عر موقع "بياناتي" خلل 
�ل  �ملنجزة عر فهر حاجز  �ملعاملت  �ملا�شي، يف حني جت��اوز عدد  �لعام 
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 64 �ل���وز�ر�ت و�جلهات �لحتادية وعددها  كافة  �أن  �إىل  �لهيئة  و�أ���ش��ارت 
وز�رة وجهة باتت تن�شوي حتت مظلة نظام �إد�رة معلومات �ملو�رد �لب�شرية 

يف �حلكومة �لحتادية "بياناتي"،
 فيما مت حتميل تطبيق �لهيئة �لذكي "فهر" �أكر من 70 �ألف مرة من 
قبل موظفي �حلكومة �لحتادية يف �لعام �ملا�شي و�أدت �لهيئة �لحتادية 
جائحة  فر�شتها  �لتي  �ل�شتثنائية  �ل��ظ��روف  خ��لل  �لب�شرية،  للمو�رد 
كورونا، دور� حموريا يف �شمان ��شتمر�رية �لعمل �حلكومي على �ل�شعيد 
�لحت��ادي يف دولة �لإم��ار�ت، وتقدمي �خلدمات جلمهور �ملتعاملني على 
�لدولة  �ملعنية يف  �جل��ه��ات  م��ع  ق���رب  ع��ن  �لهيئة  ..وع��م��ل��ت  وج���ه  �أك��م��ل 
للتخفيف من تد�عيات �جلائحة على موؤ�ش�شات �لدولة وخمتلف �شر�ئح 
�ملجتمع، كما بذلت جهود� كبرية للحفاظ على �شلمة موظفي �حلكومة 
�شمان  نف�شه  �لوقت  ويف  �جلائحة  تبعات  و�أ�شرهم  وجتنيبهم  �لحتادية 

��شتمر�رية �لعمل.
�ملبادر�ت  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء   2020 ل��ع��ام  �لهيئة  �إجن�����از�ت  ت��ق��ري��ر  و���ش��ل��ط 

�ملرحلة  فعال يف جتاوز  ب�شكل  �أ�شهمت  و�لتي  �تخذتها  �لتي  و�لإج���ر�ء�ت 
وتقوي�س  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  �نت�شار  فر�شها  �لتي  �ل�شتثنائية 

تد�عياتها على م�شتوى �حلكومة �لحتادية.
و�أ�شار �لتقرير �إىل قيام �لهيئة يف تلك �ملرحلة �ل�شتثنائية بتفعيل �لعمل 
جمل�س  من  خا�س  لقر�ر  ��شتناد�  �لحت��ادي��ة  �حلكومة  ملوظفي  بعد  عن 
�لوزر�ء حيث عملت على تطوير �آليات �لعمل عن بعد و�شمان ��شتمر�رية 
�لعمل عن بعد يف �حلكومة �لحتادية  �لعمال من خلل م�شروع دليل 

و�لإر�شاد�ت �لإجر�ئية يف �لظروف �لطارئة.
ول��ف��ت �ل��ت��ق��ري��ر �إىل م�����ش��روع حت��دي��د �ل��وظ��ائ��ف �حل��ي��وي��ة يف �حلكومة 
�لحتادية مبا يتو�ءم و�آليات �لعمل عن بعد و�إجر�ء�ت �ل�شحة و�ل�شلمة 
للمرحلة  �لوطنية  �لفر�س  در����ش��ة  تطوير  م�شروع  جانب  �إىل  �ملهنية، 
�لقادمة �شمن جمال �ملو�رد �لب�شرية �حلكومية، بالإ�شافة �إىل �إعد�د دليل 

��شرت�شادي لقيا�س �إنتاجية وكفاءة �ملوظفني يف �حلكومة �لحتادية.
�أ�شرفت على  �لتعايف حيث  �لهيئة يف مرحلة  �إىل جهود  �لتقرير  وتطرق 

عملية �لعودة �لتدريجية ملقار �لعمل، وتولت يف تلك �ملرحلة مهمة تنظيم 
عملية عودة �ملوظفني �ىل مكاتبهم ومو�قع عملهم تدريجيا، كما �أعدت 
�لعمل  �ملكتبية و�لعمل من مقار  �لعمل  بيئة  ب�شاأن  �لدليل �ل�شرت�شادي 
وللوز�ر�ت  للموؤ�ش�شات عموما  لي�شكل مرجعا  �لطارئة،  �لظروف  يف ظل 
�إر�شاد�ت  باتباع  يتعلق  فيما  �خل�شو�س  وج��ه  على  �لحت��ادي��ة  و�جل��ه��ات 
�شحة  ع��ل��ى  للحفاظ  �ملهنية  و�ل�����ش��لم��ة  �ل�شحة  وم��ع��اي��ري  وتعليمات 

و�شلمة �ملوظفني و�ملتعاملني من �أي عار�س.
����ش��رت���ش��ادي للتعامل مع  دل��ي��ل  �أ����ش���درت  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أو����ش���ح 
من  باحلد  �خلا�شة  �لح��رت�زي��ة  ب���الإج���ر�ء�ت  �مللتزمني  غ��ري  �ملوظفني 
كوفيد  فريو�س  م�شابي  مع  للتعامل  دليل  �أ�شدرت  كما  �لأوبئة،  �نت�شار 
ف�شل عن تفعيل م�شروع نظام �حل�شور  و�ملخالطني،  بهم  و�مل�شتبه   19
و�لن�شر�ف �لذكي حيث بات باإمكان موظفي �حلكومة �لحتادية ت�شجيل 
خلل  من  وذل��ك  بعد  عن  �لعمل  �أثناء  �إلكرتونيا  و�لن�شر�ف  �حل�شور 

نظام "بياناتي" وتطبيق فهر�لذكي.
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العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم فليج فود

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1111271 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد عبد�هلل ر��شد �حلمريي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شريف عو�س عبد�هلل عيديد �لعامري
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خمبز �لحتاد ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1177265 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خلفان علي �شامل �شعيد �لكعبي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ن�شره علي �بر�هيم

د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمطة �و �شي لتلميع 

وتنظيف �ل�شيار�ت وتبديل �لزيوت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2178766 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مو�شى �شامل مو�شى عبيد �لزعابي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حمامه �شالح �شاملني

د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/زيتون �لغربية لتجارة 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ملو�د �لغذ�ئية رخ�شة رقم:2817774 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة هز�ع �شعبان طالب �شعبان �ملن�شوري %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي حممد �حمد �شاهني �ملن�شوري

د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعــــــــــالن
خلدمات  �ل�ش�����ادة/�ملتقدم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لتوظيف  رخ�شة رقم:3656972 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة جلمود �شلح �شلطان عبد�هلل �ل�شام�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شلح �شلطان عبد�هلل �شالح �ل�شام�شي
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�يه �م ��س للن�شاء�ت - 

�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3656972 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ح�شن جعفر عمر �لبيتى �لها�شمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد مانع �شاملني باكويرى �لعوبثانى

د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:ماربل جلو لتجارة �ملو�د �لبناء ذ.م.م
مبنى   ، �لر�بع   ،  4 �حلائر  ،بطحاء  �ل�شناعية  �ل�شركة:�ملنطقة  عنو�ن 

�ل�شيد حممد �حمد بر�شيد و�خرين
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 2951211 

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

- تعيني �ل�شادة/�كيورت للمحا�شبة �لقانونية و�ل�شت�شار�ت �ل�شريبية   2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/02/7  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، ذ.م.م 
�لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�شر  قر�ر 

بالرقم:2121000147 تاريخ �لتعديل:2021/03/3
�مل�شفي  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

�ملعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:ترو ترف لتن�شيق �حلد�ئق ذ.م.م
بن خليفة  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  0.44 مبنى  م  �ل�شركة:�مل�شفح  عنو�ن 

بن ز�يد و�خرين
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 2671961 

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

و�ل�شت�شار�ت  �حل�شابات  لتدقيق  عبد�حلبيب  �ل�شادة/مري�ل  تعيني   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2021/02/25  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، �لد�رية 
كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�شر  قر�ر  على 

�لعدل بالرقم:2105003232 تاريخ �لتعديل:2021/03/3
�مل�شفي  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

�ملعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/نا�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1029872:لكوي �مللب�س  رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/كبت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 2762492:ولين للملب�س  رخ�شة رقم�
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شرح  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لديرة للمقاولت �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1145029  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون 

كيوت �شيزر للرجال
رخ�شة رقم:CN 2690620  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جي �ر 

��س للتجارة �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1756577  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�شيف �لفار�شي للعمال �ل�شحية
رخ�شة رقم:CN 1130692  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شتودع 

بر�مي ميديكل للتجهيز�ت �لطبية
رخ�شة رقم:CN 2222535  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/م�شتل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لغ�شن
رخ�شة رقم:CN 2858106  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�لعزم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لعمال �لملنيوم و�لزجاج
رخ�شة رقم:CN 2792041  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شعبي 

خلدمات �لطباعة
رخ�شة رقم:CN 1075290  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�تلنتيك لنقل �لركاب باحلافلت �ملوؤجره
رخ�شة رقم:CN 1879308  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعــــــــــالن
لعمال  �لغريب  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لملنيوم و�ملطابخ ذ م م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1119835 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 �إ�شافة غامن �شيف �شليمان �شامل �ل�شيدى%51

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممود غازى �شليم �بو ردن %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف خليفه حمد �شعيد عبيد �ل�شام�شى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممود غازى �شليم �بو ردن
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

عو�د  �لدكتور  �لأ�شتاذ  �شعادة  ك�شف 
�خللف �لقائم باأعمال مدير �جلامعة 
�لقا�شمية عن م�شاركة �جلامعة بعدد 
من �لفعاليات �لتي تتو�كب مع �شهر 
�لقر�ءة تنفيذ�ً لقر�ر جمل�س �لوزر�ء 
�ل��ذي ح��دد �شهر مار�س من كل عام 
�أه���د�ف  ل��ل��ق��ر�ءة تتكامل م��ع  ���ش��ه��ر�ً 
�لقر�ءة  ت��ع��زي��ز  يف  وروؤ�ه  �جل��ام��ع��ة 

ب�شتى �شورها .
عدد�  �جلامعة  تطلق  �أن  �ملقرر  ومن 
�لطلبية  و�لأن�شطة  �لفعاليات  من 
 ( ع��ن��و�ن  تنظم حت��ت  �ل��ت��ي  �ملتنوعة 
مار�س  �شهر  خ��لل  تقر�أ(  �لقا�شمية 
تدريبية  ور�����ش����ا  ت�����ش��م��ن  �جل�������اري 
و��شت�شافة  وم�شابقات  وحما�شر�ت 
د�فعية  تعزيز  عن  ف�شل  �شخ�شيات 

�لطلب و�لطالبات للقر�ءة .
عو�د  �لدكتور  �لأ�شتاذ  �شعادة  و�أ���ش��ار 
�لقا�شمية  �جلامعة  دور  �إىل  �خللف 
تنظيم  يف  �ل���ع���ايل  للتعليم  ك�����ش��رح 
خلل  �ملتميزة  �ل��ر�م��ج  م��ن  كوكبة 
�جلامعة  �أه��د�ف  ترز  �لقر�ءة  �شهر 
يف تر�شيخ توجهات �لقيادة �لر�شيدة 
ودع���م روؤي��ت��ه��ا يف ب��ن��اء �لإن�����ش��ان من 
�ل��ق��ر�ءة و�له��ت��م��ام مب�شتو�ه  خ��لل 
�ملعريف و�لثقايف كاأولوية من �أولويات 

�لتطور وبناء جمتمع �ملعرفة .
�شهر  �إط��ار  �أن �جلامعة ويف  و�أو���ش��ح 
من  جم��م��وع��ة  �شتخ�ش�س  �ل���ق���ر�ءة 
�لفعاليات �لتي �شتتكامل مع �شعارها 
�لقا�شمية تقر�أ( بهدف  �لعام )  لهذ� 

وتطوير  لبناء  �لهادفة  �جلهود  دعم 
�أف��ر�ده��ا ل�شيما  خ��لل  �ملجتمع من 
طلبة �جلامعة با�شت�شافة �شخ�شيات 
جمتمعية علوة على �لقيام بتنظيم 
ت��دري��ب��ة وم�����ش��اب��ق��ات تتلقى  ور�����س 
�لقر�ءة  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  �لأه�����د�ف يف 

و�عتبارها �أ�شلوب حياة .
�خللف  عو�د  �لدكتور  �لأ�شتاذ  و�أ�شار 
باأن �شهر �لقر�ءة يعد �إطللة �شنوية 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت  ل���دول���ة 
�لرتباط  لتعزيز  دعوتها  خلل  من 
بالقر�ءة و�عتبارها �أحد �أهم عنا�شر 
لذ�  باملجتمع  �ل��ف��رد و�لرت��ق��اء  ب��ن��اء 
ياأتي  �لقا�شمية  �جل��ام��ع��ة  دور  ف���اإن 
�لو�عية  �مل��ط��ال��ع��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ح��ف��ي��ز 
�مل��ع��رف��ة د�خل  ت��ن��م��ي��ة  و�لإ����ش���ه���ام يف 
و�إثر�ء  خارجها  ويف  �جلامعة  �أروق��ة 
�ل��ت��ح�����ش��ي��ل �ل���در�����ش���ي ل��ل��ط��ل��ب��ة من 
و�لدعوة  ب��ال��ك��ت��اب  �لح��ت��ف��اء  خ���لل 
و�ل��ت��زود من  و�ل��ق��ر�ءة  �ملطالعة  �إىل 

�لثقافة .

•• اأبوظبي –الفجر:

�لبلديات  ل��د�ئ��رة  �لتابعة  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  �أجن���زت 
�لبلدية  و�أ�شول  �لتحتية  �لبنية  قطاع  خلل  من  و�لنقل 
�أعمال �ل�شيانة �ل�شاملة يف منطقة مركز �أبوظبي �لوطني 
للمعار�س. وياأتي هذ� �مل�شروع �شمن �إطار ��شتكمال خطة 

رفع كفاءة منظومة �لبنية �لتحتية ، وتعزيز �ملر�فق �لعامة 
و�لطرق و�ملو�قف و�لأر�شفة يف هذه �ملنطقة �حليوية من 

�لعا�شمة �أبوظبي. 
�لطرق  بلط  تركيب  على  �ل�شيانة  �أعمال  ��شتملت   وقد 
�آلف مرت ط��ويل من   6 و  �أل��ف مرت مربع،   18 مب�شاحة 
حيث  دره����م،  م��ل��ي��ون   2.8 وق��دره��ا  بتكلفة  �لكريب�شتون 

على  �ملحافظة  رئي�شة  ب�شورة  �ل�شيانة  �أع��م��ال  ��شتهدفت 
�ل��ع��ام��ة مل�شتخدمي  �ل��ت��ح��ت��ي��ة و�ل�����ش��لم��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  �أ����ش���ول 
و�لرتقاء  للمدينة،  �لعام  �ملظهر  على  و�حلفاظ  �لطريق، 

باملظهر �حل�شاري و�جلمايل يف �ملنطقة.
�لبلدية  و�أ�شول  �لتحتية  �لبنية  قطاع  �أن  بالذكر  �جلدير 
�إىل  �لهادفة  م�شاريعه  يو��شل  �أبوظبي  مدينة  بلدية  يف 

م�شتمر  ب�شكل  �لتحتية  �لبنية  م��ك��ون��ات  وت��اأه��ي��ل  �شيانة 
لتو�كب حجم �لتطور و�لتنمية �لتي ت�شهدها �أبوظبي على 
باملر�فق  كبري�ً  �هتماما  �لبلدية  ت��ويل  كما  �ل�شعد،  كافة 
�حليوية و�ل�شرت�تيجية يف �أبوظبي ، ومتثل منطقة مركز 
�أبوظبي �لوطني للمعار�س موقعاً �قت�شادياً و�شكانياً مهماً 

و��شرت�تيجياً ، ووجهة للمعار�س �ملحلية و�لعاملية.

•• دبي-الفجر:

قطعت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع 
�ل�شمنة  مكافحة  يف  طويلة  �أ�شو�طاً 
م���ن خ���لل ج��ه��وده��ا �مل��ب��ذول��ة على 
لتطوير  و�ل��ع��لج  �لتوعية  حم��وري 
نتائج �ملوؤ�شر �لوطني لل�شمنة �شمن 
لعام  �لوطنية  �لأج��ن��دة  م�شتهدفات 
��شرت�تيجية  م��ع  متا�شياً   ،2021
�لرعاية  ت��ق��دمي  �ل���ه���ادف���ة  �ل�������وز�رة 
بطرق  و�ملتكاملة  �ل�شاملة  �ل�شحي�ة 
وقاية  ت�شمن  وم�����ش��ت��د�م��ة  مبتكرة 
�ملجتمع من �لأمر��س. وميثل �ليوم 
�جلديد  مب���وع���ده  لل�شمنة  �ل��ع��امل��ي 
�ملو�فق تاريخ 4 مار�س �لذي �عتمده 
لتوحيد  لل�شمنة،  �ل��ع��امل��ي  �لحت����اد 
�لحتفاء به عامليًّا؛ منا�شبة لت�شليط 
�ملزيد من �ل�شوء على مر�س �ل�شمنة 
�ل�شحية  �ملخاطر  م��ع  يتنا�شب  مب��ا 
�ملرتتبة عليه، و�إذكاء �لوعي باأهمية 
ملكافحة  �جل��ه��ود  ت�شافر  و����ش���رورة 
�أمر��س  م���ن  ت�����ش��ب��ب��ه  وم���ا  �ل�����ش��م��ن��ة 
ونف�شياً  �شحياً  عبئاً  ت�شكل  مزمنة، 
و�ملجتمعات  �لأف��ر�د  على  و�قت�شادياً 

و�لدول.
�لبالغني  عند  �ل�شمنة  ن�شبة  وت�شل 
�ملتحدة  �لعربية  �لم����ار�ت  دول���ة  يف 
�إىل %27.8 وذلك بناًء على نتائج 
 .2018 –  2017 �لوطني  �مل�شح 
ب��ي��ن��م��ا ب��ل��غ��ت ن�����ش��ب��ة �ل�����ش��م��ن��ة عند 
يف    17.35% و�ليافعني  �لأطفال 

�شنة   17 –  5 م��ن  �لعمرية  �لفئة 
�لإح�شائيات  �آخ�����ر  ح�����ش��ب  وذل�����ك 
�ملتوفرة من �لفح�س �لدوري لطلبة 

�ملد�ر�س .

متيز  كمركز  الــدويل  العتماد 
بجراحة ال�شمنة

حققت  �ل�����ش��م��ن��ة  ع����لج  جم����ال  ويف 
�ل�����وز�رة ع���دة �إجن�����از�ت ك���ان �آخرها 
ح�شول م�شت�شفى �لقا�شمي بال�شارقة 
على �لعتماد �لدويل �ملتقدم كمركز 
للتميز يف جمال جر�حة �ل�شمنة، من 
لعتماد  �مل�شرتكة  �ل��دول��ي��ة  �للجنة 
تقنية  ع��ر   JCI �ل�شحية  �ملن�شاآت 
�لتقييم �لفرت��شي، كاأول م�شت�شفى 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  خ����ارج  �ل��ع��امل  يف 
�لأمريكية يحقق هذ� �لإجناز، وذلك 
وتطوير  باإن�شاء  �ل����وز�رة  جن��اح  بعد 
وزيادة  �ل�شمنة  لعلج  �متياز  مر�كز 
بال�شمنة.  �ملتخ�ش�شة  �لعياد�ت  عدد 
�ل�شمنة  جر�حة  عمليات  جُترى  كما 
مع  ب����ال����وز�رة،  م�شت�شفيات  ع���دة  يف 
و�أجهزة  متميز  ط��ب��ي  ط��اق��م  ت��وف��ر 
لإجر�ء  بالإ�شافة  حديثة.  ومعد�ت 
و�إن�شاء  �إكلينيكية،  بحثية  در����ش��ات 
قاعدة بيانات ملر�شى جر�حة �ل�شمنة 
مو��شلة  م����ع  ح����الت����ه����م،  مل���ت���اب���ع���ة 
�لتطوير �مل�شتمر للكو�در �ملتخ�ش�شة، 
وتوظيف �لتطبيقات �لذكية يف ن�شر 
�ل�شمنة  مبخاطر  �لتوعية  حملت 

على �ل�شحة �لعامة.

اأفراد  ومتكني  لإ�شراك  توعية 
املجتمع

�لتي  �مل�������ش���رتك���ة  �جل�����ه�����ود  وت�������رز 
تبذلها �لوز�رة مع �جلهات �ل�شحية 
وطنية  عمل  خطة  لتنفيذ  بالدولة 
�أد�ء،  �أط����ر زم��ن��ي��ة وم���وؤ����ش���ر�ت  وف���ق 
�ملنا�شبة  �ل�شحية  �لبيئة  تعزيز  يف 
�تباع  على  و�لأ�شر  �لأف��ر�د  وت�شجيع 
�أ���ش��ل��وب ح��ي��اة ���ش��ح��ي ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
بتحقيق  ي�شهم  مبا  �ل�شمنة،  حت��دي 
"تعزيز  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل���ب���ادرة  �أه������د�ف 
�ل�شحية،  �حل���ي���اة  ب���اأمن���اط  �ل���وع���ي 
�لوز�رة  ��شرت�تيجية  مع  وبالتو�فق 
�ل�شحي�ة  �لرعاية  لتقدمي  �لهادفة 
مبتكرة  ب��ط��رق  و�ملتكاملة  �ل�شاملة 
�ملجتمع  وق��اي��ة  ت�شمن  وم�شتد�مة 

من �لأمر��س.
وت���د�أب �ل���وز�رة على �إط��لق �لعديد 
للتوعية  و�ل����ر�م����ج  �مل����ب����ادر�ت  م���ن 
مبخاطر �ل�شمنة بهدف متكني �أفر�د 
�ملجتمع من �إجر�ء تغيري�ت �إيجابية، 
�ل�شحة  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  ت�����ش��اه��م يف 
�لإ�شابة  خم���اط���ر  م����ن  و�ل��ت��ق��ل��ي��ل 
باأمر��س �لقلب و�ل�شر�يني وعو�مل 
�خلطر �مل�شاحبة لل�شمنة، بالإ�شافة 
�لتثقيفية  �ل����ر�م����ج  م���ن  ل��ل��ع��دي��د 
وممار�شة  �ل�شحي  �ل��غ��ذ�ء  لتعزيز 
ت�شتهدف  و�ل��ت��ي  �ل��ب��دين  �ل��ن�����ش��اط 
�إىل  بالإ�شافة  وعائلتهم  �لأط��ف��ال 

�لبالغني.  
ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  �أط��ل��ق��ت  كما 
�مل���ج���ت���م���ع �ل����ع����دي����د م����ن �حل���م���لت 

تهدف  و�ل��ت��ي  �لإع��لم��ي��ة  �لتوعوية 
مثل  �مل��ج��ت��م��ع  �إىل  �ل���و����ش���ول  �إىل 
حملة "معاً نحّرك جمتمعنا" بهدف 
�لعمرية  �لفئة  م��ن  �لن�شاء  ت�شجيع 
ممار�شة  على  �ل��دول��ة  يف   44-18
�أ�شاليب  وت��ب��ن��ي  �ل���ب���دين  �ل��ن�����ش��اط 
�لن�شطة  �ل�شحية  �حل��ي��اة  و�أمن����اط 
�إىل  بالإ�شافة  �ل�شمنة،  من  للوقاية 
�ملجتمع  ��شتهدفت  �أخ���رى  ح��م��لت 
ب�شكل عام. كما �شملت هذه �حلملت 
من  �ل�شحي  �ل��غ��ذ�ء  باأهمية  توعية 
للتوعية  مو�شعتني  حملتني  خ��لل 
ب���اأ����ش���ر�ر �مل�������ش���روب���ات �مل���ح���لة على 
�ل�شحة، متا�شياً مع فر�س �ل�شريبة 
�ملحلة  �مل�����ش��روب��ات  على  �لنتقائية 
بن�شبة %50 وبن�شبة %100 على 

م�شروبات �لطاقة، ما ي�شهم يف تقليل 
��شتهلكها و�لوقاية من �ل�شمنة.

�لو�شول  على  �ل����وز�رة  حت��ر���س  كما 
�ملجتمع من خلل  �شر�ئح  كافة  �إىل 
حيث  �لجتماعي،  �لتو��شل  و�شائل 
يتم توعية �جلمهور وب�شكل م�شتمر 
ومكثف من خلل �حل�شاب �لر�شمي 
لإ�شر�ك  �ل��ه��ادف��ة  معكم"   " حلملة 
ومت��ك��ني �أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع م��ن �تخاذ 
وج���ذري���ة للرتقاء  ج��دي��ة  خ��ط��و�ت 
و�لتي  للمجتمع،  �ل�شحي  بامل�شتوى 
ن�شائح  ت���ق���دمي  خ��لل��ه��ا  م���ن  ي��ت��م 
�ل�شحي  ب��ال��غ��ذ�ء  مرتبطة  توعوية 
و�ل���ن�������ش���اط �ل���ب���دين و�ل���وق���اي���ة من 
�لأمر��س، مع تقدمي �أفكار لو�شفات 
�شحية و�أن�شطة ريا�شية و��شت�شار�ت 
بالإ�شافة  �ملخت�شني،  م��ع  مبا�شرة 
حتفز  �لتي  �ملختلفة  �مل�شابقات  �إىل 

على  تبني �أمناط �شحية. 
ون����ظ����م����ت �ل��������������وز�رة �ل����ع����دي����د من 
م�شابقة  م��ث��ل  �لتثقيفية  �ل���ر�م���ج 
�لور�س  وب��رن��ام��ج  �ل�شغري  �ل�شيف 
مت  و�ل����ذي  �لتثقيفية  �لف��رت����ش��ي��ة 
�إطلقه ل�شمان ��شتمر�ر �لتوعية يف 
ظل جائحة كوفيد19-. كما حر�شت 
�ل��وز�رة على تعزيز دور �جلهات من 
ع��م��ل �شحية  " بيئة  م��ب��ادرة  خ���لل 
د�عمة  بيئة  خلق  بهدف  و�إيجابية" 
تبني  على  ت�شجع  �ملوظفني  ل�شحة 
�خليار  وجتعل  �شحية  حياة  �أمن��اط 

�ل�شحي �خليار �لأ�شهل.

بتكلفة قدرها 2.8 مليون درهم

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز اأعمال �شيانة مكونات البنية التحتية مبنطقة مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س   

مبنا�شبة اليوم العاملي للتوعية بال�شمنة

وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع توا�شل جهودها يف الوقاية والعلج لتح�شني نتائج املوؤ�شر الوطني لل�شمنة

•• راأ�س اخليمة - الفجر: 

ر�أ���س �خليمة عن  �لعربية ومنط �حلياة يف م�شت�شفى  ك�شف ق�شم �ل�شحة 
يف  وذل��ك  وزنهم،  تخفي�س  نحو  رحلتهم  يف  �شخ�س   4000 ل�  م�شاعدته 
�لرتقاء مب�شتويات �شحة موظفيها  على  �ملوؤ�ش�شات  مل�شاعدة  �إط��ار خطته 
ومنط  �ل�شحة  لإد�رة  با�شرت�تيجيات  ت��زوي��ده��م  خ���لل  م��ن  وعافيتهم 

�حلياة.
وتعليقاً على هذ� �ملو�شوع، قال �لدكتور ر�شا �شديقي، �ملدير �لتنفيذي يف 
�إمارة ر�أ�س  "نتعاون مع �لعديد من �ملوؤ�ش�شات يف  م�شت�شفى ر�أ�س �خليمة: 
�خليمة لتوفري مبادر�ت �لرعاية �لوقائية و�ل�شحة �ملوؤ�ش�شية، حيث �أ�شارت 
تقاريرنا على مر �لأعو�م �ملا�شية �إىل �أهمية هذه �ملبادر�ت يف حت�شني �شحة 

�ملوظفني وزيادة �إنتاجيتهم، ف�شًل عن رفع معنوياتهم وتخفي�س تكاليف 
�لرعاية �ل�شحية وتقلي�س معدلت �لتغّيب عن �لعمل".

كما بينت �لتقييمات �لتي �أجر�ها ق�شم �ل�شحة �لعربية ومنط �حلياة �إىل 
�أن �أكر من %62 من �لأفر�د يعانون من �ل�شمنة �أو زيادة �لوزن، ويعود 
�ل�شبب �لرئي�شي يف ذلك �إىل منط �حلياة �خلامل وعدم ممار�شة �لتمارين 
�لريا�شية. ومت ت�شنيف %39 من بني 10 �آلف �شخ�س مت فح�شهم يف 
�أنهم معر�شون خلطر �لإ�شابة باأمر��س �لقلب  عامي 2019-20، على 
�ل�شكر  مب��ر���س  و�إ�شابتهم  �ل�شحي  غ��ري  �حل��ي��اة  لنمط  مبا�شر  كنتيجة 
�نخف�شت  �ل�شيئة،  �ل�شحية  �حلالة  لهذه  ونتيجة  �ل��دم.  �شغط  �رتفاع  �أو 
م�شتويات �لإنتاجية لدى %34 من �ملوظفني ب�شبب �لتغّيب �ملتكرر عن 

�لعمل لأ�شباب طبية.

بال�شحة،  ي�شر  للدهون  برت�كم مفرط  �ل�شمنة  �أو  �لز�ئد  �ل��وزن  ويعّرف 
 ،30 ع��ن  لديهم  �جل�شم  كتلة  موؤ�شر  ي��زي��د  مم��ن  �لأف����ر�د  ت�شنيف  وي��ت��م 
�لطبيعي  للوزن  �لأق�شى  �حلد  عن   20% بن�شبة  وزنهم  يزيد  ممن  �أو 
�أو �ل�شدر على  �أو ممن يتجاوز قيا�س خ�شرهم �لوركني  بالن�شبة للطول، 

�أنهم يعانون من زيادة �لوزن �أو �ل�شمنة.
وفيما يتعلق مببادرة �ل�شحة �ملوؤ�ش�شية �لتي �أطلقها ق�شم �ل�شحة �لعربية 
ومنط �حلياة يف م�شت�شفى ر�أ�س �خليمة، قال �لروفي�شور �أدريان كينيدي: 
بهدف  خمتلفة  �شحية  معايري  على  بناًء  لفحو�شات  �ملوظفون  "خ�شع 
تقدمي �مل�شورة �لفورية للأفر�د �لذين يعانون من زيادة �لوزن �أو �ل�شمنة 
�ل���وزن، وت��زوي��ده��م بنظام غ��ذ�ئ��ي خ��ا���س. كما يقدم  ح��ول �شبل تخفي�س 
تخفي�س  عملية  لإد�رة  خا�شة  دوري���ة  ح�ش�شاً  لدينا  �لتغذية  �أخ�شائيو 

�لغذ�ئي  و�لنظام  �لريا�شية  �لتمارين  باأهمية  �مل�شاركني  وتوعية  �ل��وزن 
و��شرت�تيجيات تخفي�س �لوزن �حليوية �لأخرى".

�لطبي  �لدعم  على  �ملوؤ�ش�شية  �ل�شحة  مبادرة  جناح  "يعتمد  قائًل:  وتابع 
و�ل�شحي، بالإ�شافة �إىل �لرعاية �لوقائية �ل�شاملة مع �لرتكيز على �لنظام 
�لغذ�ئي و�حلمية وممار�شة �لتمارين �لريا�شية و�حلد من �لتوتر. و�شيقود 
هذ� �مل�شار �إىل تغيري�ت جوهرية يف منط �حلياة، ويتيح �لفر�شة �أمام جميع 
�ملوظفني للو�شول �إىل �إمكاناتهم �لإنتاجية �لكاملة. ت�شري در��شاتنا �إىل �أن 
�مل�شاركني  �ملوظفني  من   )10000 �أ�شل  من  �أكر من 40% )4000 
1-15 كيلوجر�م نتيجة م�شاركتهم يف مبادر�تنا.  يفقدون ما بني  �شنوياً 
�حتفاليات  يف  �ل��وزن  خ�شارة  �أب��ط��ال  تكرمي  على  جاهدين  نعمل  �أننا  كما 

خا�شة ما ي�شجعهم ويعزز �لثقافة �ل�شحية يف �ملوؤ�ش�شات".

اخليمة  براأ�س  وزنهم  يخف�شون  �شنويًا  �شخ�س  اآالف   4

•• عجمان-وام: 

مدير  �مل��ه��ريي  ح���ارب  ب��ن  خليفة  �شلطان  �لعقيد  ق��ال 
�إن  �إد�رة ترخي�س �لآليات و�ل�شائقني ب�شرطة عجمان.. 
مركز خدمات �ملرور و�لرتخي�س بعجمان قدم ما يزيد 
 ،2020 ع���ام  خ���لل  معاملة  و912  �آلف   204 ع��ن 
م�شتقبًل بذلك68،419 متعامًل بزمن تقدمي خدمة 
 2،36 �إىل  �نخف�س  �نتظار  وزم��ن  دقيقة   ،1.30 بلغ 

دقيقة.
و�أكد مدير �إد�رة ترخي�س �لآليات و�ل�شائقني م�شاعفة 
�ملتعاملني عن  �إىل تعزيز ر�شا و�شعادة  �لر�مية  �جلهود 
�خلدمات �ملقدمة، وذلك من خلل دعم �لتنوع يف قنو�ت 
��شتباقية  وم��ب��ادر�ت  خدمات  وتقدمي  �خل��دم��ة،  تقدمي 
�أن �شرطة عجمان �أدخلت  �إىل  تفوق توقعاتهم.. م�شري�ً 
�لعديد من �لتح�شينات �شمن خدماتها و�لتي ت�شتمدها 
من ملحظات و�قرت�حات �ملتعاملني، وتطبيق �لأ�شاليب 
يف  �ملمار�شات  �أف�شل  على  �لط��لع  خ��لل  من  �حلديثة 

جمالت �لريادة يف تقدمي �خلدمات.
و�أو�شح �أن عدد �ملعاملت �ملقدمة عر �خلدمات �لذكية 

عدد  بلغ  فيما  �ملئة  يف   22 بن�شبة  �رتفعت  �لإلكرتونية 
م�شتخدميها 111 �ألفا و560 ل�شنة 2020، وبلغ عدد 
�ملركبات �ملجددة عن طريق �لقنو�ت �لإلكرتونية �لذكية 
70920 مركبة بن�شبة حتول 81 يف �ملئة يف حني بلغ 
�لإلكرتونية  �ل��ق��ن��و�ت  ع��ر  �مل�شتخرجة  �لرخ�س  ع��دد 

�لذكية 29016 رخ�شة بن�شبة حتول 95 يف �ملئة.
و�أ�شاف �إنه نتيجة للتعاون �ملثمر مع مركز �شبيد لفح�س 
�لوقائية  �لتد�بري  تفعيل  خلل  من  �ملركبات  وت�شجيل 
و�لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية بتوفري �إمكانية فح�س �ملركبة 
من دون �حلاجة لنزول �ملتعامل منها فقد تقل�س زمن 
تقدمي خدمة �لفح�س �إىل 7 دقائق، وبلغ عدد �شهاد�ت 

�لفح�س �لرقمية 40000 �شهادة.
للخدمات  �مل�����ش��ت��خ��دم��ني  �أع�������د�د  يف  �ل����زي����ادة  و�أرج�������ع 
ت��وف��ري من�شات  �مل��ب��ذول��ة يف  �إىل �جل��ه��ود  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
�خل����دم����ة �ل���ذ�ت���ي���ة خل����دم����ات جت���دي���د �مل���رك���ب���ة ودف����ع 
�لبيانات  حتديث  قناة  فتح  وخدمة  �ملرورية،  �ملخالفات 
�مل��رك��ز من  �مل���روري دون �حل��اج��ة للرجوع �ىل  �مل��ل��ف  يف 
خلل �لدخول على خدمة �لريد �لإلكرتوين وخدمة 

�لدرد�شة على تطبيق �لو�ت�س �آب.

مركز خدمات املرور والرتخي�س بعجمان يقدم اأكرث من 200 األف معاملة خلل 2020 

 

�شاألني �إذ� جميل وبثينة وقي�س وليلة وروميو وجولييت وعنرت وعبلة 
ت��زوج كل منهم من يحب، هل كانت حياتهم �شت�شتمر يف ظل �حلياة 
�لقت�شادية �لطاحنة �أم كنا �شنجدهم يف �ملحاكم يتخا�شمون ويكتبون 
ق�شائد ندم، يف �حلقيقة �أن �حلب �ل�شادق و�لأخلق �لكرمية هي من 
ي�شعب  يحب  عيون من  �جلمال يف  ي��رى  فمن  رونقها،  للحياة  متنح 
�شتمنعه من  �أخلقه  و�لتنازل عن من يحب  لأن  �لعهد  عليه خيانة 

�لإ�شاءة للطرف �لأخر.
 تذكرت حكاية �أغنية هان �لود للمو�شيقار حممد عبد �لوهاب و�شبب 
�ل��ع��ا���ش��ق ���ش��اح��ب �حل�����س �ملرهف  جن��اح��ه��ا، �لأغ��ن��ي��ة من���وذج للمحب 
�أي  عنه  يف�شح  مل  �ختلفا  زوجته  مع  �ختلف  ملا  �جليا�شة،  و�مل�شاعر 
منهما وعلى �أثره غادرة �إىل �لأردن، تاه ومل يجد �أمامه �إل �أن ير�شل 
وت�شمعه  �مل�شتمعني  �شريدده  بل  و�ل��د�ين  �لقا�شي  ي�شمعه  �عتذ�ر  لها 
لعلها ت�شفح وتعود، جلاأ عبد �لوهاب ل�شديقه �أحمد ر�مي ويبدو �نه 
ر�مي  �ن  �ل��و�ق��ع  يف  �ع��ت��ذ�ر،  وتقدمي  و�لبعد  �لهجر  يف  ماأ�شاته  �شرح 
يكون  �ن  م�شتغرب  ول�شت  ح�شية  ترجمة  �لوهاب  عبد  م�شاعر  ترجم 
ر�مي ��شا�شا كتبها ملحبوبته ومل يف�شح هو �لأخر، فالق�شيدة مكتوبة 

بح�شن عايل و�شعور متاأجج.
فعندما يقول: قالو� يل هان �لود عليه ون�شيك و�شاب قلبك وحد�ين

رديت وقلت بت�شمتو� ليه، هو �فتكرين ع�شان ين�شاين 
�نا بحبه و�ر�عي وده �إن كان يف قربه ول يف بعده 

و�ف�شل �مني �لروح بر�شاه، �لقاه جفاين وز�د حرماين 
هو �للي حايل كده وياه كان �فتكرين ع�شان ين�شاين 

فلما �شمعت �حلبيبة مناجاة حبيبها عادت وكان �لأغنية ر�شالة عتاب 
وحمامة �شلم، هذ� هو �حلب �لر�قي �ملنزه من كل م�شلحة، حب من 

�أجل �حلب وع�شق يغلفه �لحتياج �لنف�شي، ويعي�س بالروح و�جلمال.
�حلب هو �حلب يف كل �لع�شور وحتت �أي ظروف، فمن يحب ويهوى 
يعرف معنى �لقلوب �لد�فئة ويغلف حبه بالحرت�م فل يوجد حب بل 
كر�مة وتبادل �لحرت�م بني �ملحبني، فلو تنازل �حدهما عن حقه يف 
�لحرت�م و�لتقدير و��شتقبله �لآخر بالعناد و�لت�شلط فهذ� لي�س حب 
و�منا تو�فق نف�شي وغريزة وقلما لو عا�شت هذه �لعلقة، لأن �ملحب 
�ل�شعادة  �إل ما ير�شى من يحب وي�شعى لتحقيق  حني يحب ل يرى 
و�لأمان، فلو �أن �لعا�شقني تزوجو� ل�شتمرت حياتهم و�شرو� لنا �ملثل 
من  �لدخلء  ومنع  �حز�نهم  و�خفاء  �عتذ�ر  بكلمة  م�شاكلهم  حل  يف 
حتديد م�شريهم وتدخل �ملجتمع يف علقتهم وخلفاتهم، لو تزوجو� 
لو تزوجو� لعرفنا  �لآخر وتقديره،  �ل�شر ومدح  لعرفنا معنى كتمان 
�أن �ملحبني  لنا  �لنقي للذ�ت، لو تزوجو� لبينو�  �لأ�شرة و�حلب  معنى 
�أن يتدخل يف م�شاكلهم �لأه��ل ول �لأ�شدقاء وي�شتمر �حلب  ل ي�شح 

وينمو كلما روي بالكتمان وترعرع بالكلمة �لطيبة و�لأحرت�م.

اأ�شامة عبد املق�شود

معاين احلب 

حكايات على 
مائدة الع�شاء 

اجلامعة القا�شمية ت�شارك يف �شهر القراءة 
حتت �شعار)القا�شمية تقراأ( تت�شمن عدة 
فعاليات لرت�شيخ ثقافة القراءة واالطلع 
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العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�حلاوي 

لعمال �لديكور
رخ�شة رقم:CN 2450768  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�مد�د �شريفي�شيز ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1033079 
al bawardi - تعديل ��شم �ل�شريك / من �لبو�ردي

�شركة   - ذ.م.م  �مد�د  ل�شركة  مملوكة  �لتجارية  للوكالت  �مد�د  �ىل/ 
�ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

 EMDAD COMMERCIAL AGENCIES OWNED BY EMDAD CO L.L.C.

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعــــــــــالن
�لعامة  للمقاولت  �قبال  خليل  �ل�ش�����ادة/�شيد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN ذ.م.م  رخ�شة رقم:1260730 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ليلى حممد جا�شم رم�شائى %51

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة جاويد نادرى  %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيد خليل �قبال �شيد نور حممد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ليلى حممد جا�شم رم�شائى
تعديل �إ�شم جتاري من/ �شيد خليل �قبال للمقاولت �لعامة ذ.م.م

SAYED KHALIL EGBAL GENERAL CONTRACTING L.L.C

�إىل / ديزرت غولف �شرينغ للمقاولت �لعامة ذ.م.م
DESERT GULF SPRING GENERAL CONTRACTING LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعــــــــــالن
جل�س   �لفاير  ملنتجات  كار  �ل�ش�����ادة/فاير  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�شة رقم:2432328 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ها�شم �حمد عبد�هلل �حلامد %50

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة يو�شف غدير �لعجيد تعيب �لكتبى %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عبد�هلل غدير �لعجيد تعيب �لكتبى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ فاير كار ملنتجات �لفاير جل�س
FIBER CAR FOR FIBER GLASS PRODUCTS

�إىل/ فاير كار ملنتجات �لفاير جل�س ذ.م.م
FIBER CAR FOR FIBER GLASS PRODUCTS L.L.C  

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعــــــــــالن
لل�شت�شار�ت  �لعاملي  �لحرت�ف  �ل�ش�����ادة/معهد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN و�لتدريب �لد�ري  رخ�شة رقم:2075126 
تعديل �إ�شم جتاري من/ معهد �لحرت�ف �لعاملي لل�شت�شار�ت و�لتدريب �لد�ري

INTERNATIONAL PROFESSIONALISM MANAGEMENT CONSULTANCY TRANING

�إىل/ �نرتنا�شيونال بروفي�شنالزم �ن�شتيتيوت لل�شت�شار�ت
INTERNATIONAL PROFESSIONALISM INSTITUTE - INSTITUTE CONSULTANCY

 تعديل عنو�ن / من �أبوظبي جزيرة �بوظبي �شرق 19 -2  254329 �ل�شيخ ح�شني على 

ر��شد �إىل �أبوظبي جزيرة �بوظبي غرب 6 456706 456706 �ل�شيد �حمد �شعيد حممد 
�لبادى و �خرين

 تعديل ن�شاط / حذف �لتدريب على �لعمال و�لنظم �لد�رية  8549013
 تعديل ن�شاط / حذف معهد تعليم �للغات  8549031

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم وكافيه دي ماريو

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�شة رقم:2960675 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة خالد حمد حميد حممد �لغيثى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �حمد �شامل �حمد �شعيد �لدرمكى
تعديل �إ�شم جتاري من/ مطعم وكافيه دي ماريو
DE MARIO CAFE AND RESTAURANT

�إىل/ مطعم كوكوت دور
  COCOTTE DOR RESTAURANT

 تعديل ن�شاط / حذف بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا(  5610003
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/يا�س مارينا ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1383268 

تعديل �إ�شم جتاري من/ يا�س مارينا ذ.م.م

YAS MARINA L.L.C

�إىل/ يا�س لإد�رة �لأ�شول ذ.م.م

  YAS ASSET MANAGEMENT L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعــــــــــالن
�لعامة   و�ل�شيانة  للمقاولت  �ل�ش�����ادة/رنو�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�شة رقم:2532266 

 تعديل �إ�شم جتاري من/ رنو�س للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة

RANOOSH CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

�إىل/ رنو�س لل�شيانة �لعامة وتنظيف �ملباين

RANOOSH GENERAL MAINTENANCE & BUILDINGS CLEANING 

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة خدمات �لتنظيف �لد�خلية للمباين 8121001

 تعديل ن�شاط / حذف مقاولت م�شاريع �ملبانى بانو�عها  4100002

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

 اإعـــالن �شطب قيد
�نك  فليمينج  جانيت  �ل�شادة/�شركة  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
�ملتحدة( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع  )�جلن�شية: �لوليات 
بناية   - �لكورني�س  �شارع  )�لعنو�ن:  �بوظبي  �إمارة  يف  �ل�شركة 
�شلطان �شعيد بن �شليم �بوظبي - �س.ب:33360 - �س.ب:33360 
 - �أبوظبي   - �شليم  بن  �شلطان  ورثة  بناية   - �س.�لكورني�س   -
�ل�شركات  �شجل  يف   )3616( رقم  حتت  و�ملقيدة  �س.ب:33306( 
رقم  �لحتادي  �لقانون  لحكام  وتنفيذ�  �لوز�رة.  يف  �لجنبية 
�لقر�ر  و  وتعديلتة  �لتجارية  �ل�شركات  �شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2(
�جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري 
و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س 
�لعرت��س  يف  �حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى   . بالدولة  �حلرة 
�ن يتقدمو� باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من 
تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل 

�لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعــــــــــالن
لتو�شيل  لين  �ل�ش�����ادة/فا�شت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لطلبات  رخ�شة رقم:1991448 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة علي ح�شن علي �ل�شيخ �لرميثي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبيد ر��شد عبيد �ل�شدى �ملن�شوري
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  4  مار�ص 2021 العدد 13180

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  4  مار�ص 2021 العدد 13180

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  4  مار�ص 2021 العدد 13180

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  4  مار�ص 2021 العدد 13180

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  4  مار�ص 2021 العدد 13180

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  4  مار�ص 2021 العدد 13180

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  4  مار�ص 2021 العدد 13180

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  4  مار�ص 2021 العدد 13180

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  4  مار�ص 2021 العدد 13180

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  4  مار�ص 2021 العدد 13180
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اأخبـار الإمـارات
خمالفة 13 �شخ�شا يف ال�شارقة لعدم تقيدهم رئي�س معهد ال�شارقة للرتاث يتفقد امل�شاريع الرتاثية يف خورفكان وكلباء

باالإجراءات االحرتازية اخلا�شة مبكافحة كورونا •• ال�شارقة -وام: 

تفقد �شعادة �لدكتور عبد �لعزيز �مل�شلم رئي�س معهد �ل�شارقة للرت�ث عدد� 
من �ملو�قع و�مل�شاريع �لتي وجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن 
حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة بتطويرها وترميمها 

و�إعادة �إحيائها يف كل من مدينتي كلباء وخورفكان.
وز�ر �شعادته موقع ح�شن كلباء و�ملنطقة �ملحيطة به وموقع ح�شن خور 
كلباء بالإ�شافة �إىل �ملناطق �لأثرية يف كل من �لزبارة و�للوؤلوؤية يف مدينة 

خورفكان برفقة عدد من مدر�ء �لإد�ر�ت ومدر�ء �لفروع.
و�ط��ل��ع ع��ل��ى �مل��خ��ط��ط��ات �لأول���ي���ة �مل��ق��رتح��ة لتطوير ت��ل��ك �مل��ن��اط��ق وفق 

�لأ�شو�ق  تطوير  تت�شمن  و�لتي  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
خا�شة  تطويرية  خمططات  و�شع  جانب  �إىل  و�مل�شاجد  و�لبيوت  �لأثرية 
باملر�فق �خلدمية �لأخرى �لتي ت�شكل عامل رئي�شيا يف �جلذب �ل�شياحي 
�ملحيطة  �لأثرية  للمباين  �لعام  يتنا�شب ويتو�فق مع �جلو  للمنطقة مبا 

باملو�قع.
�لتي وجه بتنفيذها  �مل�شاريع  �أن هذه  �ل�شارقة للرت�ث  و�أكد رئي�س معهد 
�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة تاأتي يف �إطار حر�س �شموه بحماية و�شون 
�لرت�ث و�مل��وروث �ل�شعبي يف �لإم��ارة من �أجل �لأجيال �حلالية و�لقادمة 
تلك  �إقامة  �شت�شهد  �لتي  للمناطق  مميزة  تر�ثية  �شياحية  هوية  و�يجاد 

�مل�شاريع.

•• ال�شارقة -وام:

�لإج����ر�ء�ت  تطبيق  مبتابعة  �ملكلفة  �لأم��ن��ي��ة  �لتفتي�س  ف��رق  خالفت 
بالإجر�ء�ت  �لتز�مهم  لعدم  �شخ�شا   13 �ل�شارقة  باإمارة  �لح��رت�زي��ة 
�لحرت�زية �خلا�شة مبكافحة فريو�س "كورونا" وذلك �شمن حملتها 
�لو��شعة يف �إطار �جلهود �لوقائية �ملكثفة �لتي تقوم بها �جلهات �ملخت�شة 
بالدولة للحد من �نت�شار �لفريو�س. ومت �شبط �لأ�شخا�س �أثناء �إقامتهم 
�ل�شارقة  مبدينة  �ملرخ�شة  غ��ري  �لرملية  �ل�����ش��اح��ات  ب��اإح��دى  لتجمع 
و�لحرت�زية  �لوقائية  �لكركيت وخمالفتهم للإجر�ء�ت  لعبة  ملمار�شة 
�لتي تقوم بها �جلهات �ملخت�شة بالدولة للحد من هذ� �لوباء وحماية 

�أفر�د �ملجتمع منه. و�أو�شح فريق �إد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث يف 
�إمارة �ل�شارقة �أن فرق �لتفتي�س �لأمنية م�شتمرة يف جولتها �لتفتي�شية 
و�تخاذ  �لح��رت�زي��ة  ب��الإج��ر�ء�ت  �لأف���ر�د  �ل��ت��ز�م  ملر�قبة  ب�شكل مكثف 
و�ملعايري  �ل���ش��رت�ط��ات  خمالفي  بحق  �ل��ر�دع��ة  �لقانونية  �لإج����ر�ء�ت 
بالدولة.  �ملخت�شة  �جل��ه��ات  قبل  م��ن  عليها  �ملن�شو�س  و�لإج������ر�ء�ت 
�لحرت�زية  ب��الإج��ر�ء�ت  �لل��ت��ز�م  ���ش��رورة  على  �ملحلي  �لفريق  و���ش��دد 
و�لإبلغ عن �أي خمالفة �أو جتاوز من قبل �ملن�شاآت �لتجارية �أو �لأفر�د 
�لت�شال  مركز  وهي  �ل�شاأن  لهذ�  خ�ش�شتها  �لتي  �لقنو�ت  عر  وذل��ك 
�أو عر �لريد  �ل�شارقة  "حار�س" عر تطبيق �شرطة  �أو خدمة   901

. covid19@shjpolice.gov.ae :لإلكرتوين�

•• ال�شارقة -الفجر:

�لجتماعي  �ل��ت��ث��ق��ي��ف  �إد�رة  مت��ك��ن��ت 
ب����د�ئ����رة �خل����دم����ات �لج��ت��م��اع��ي��ة يف 
�ل�شارقة منذ بد�ية �لعام �جلاري و�إىل 
�لثقيفية  بر�جمها  �إي�شال  من  �لآن؛ 
�شخ�شاً   25،759 عن  يزيد  ما  �إىل 
�لعمرية عن طريق  �لفئات  كافة  من 
ت��ن��ظ��ي��م ���ش��ل�����ش��ل��ة م���ن �ل���ر�م���ج �لتي 
�لقيم  غر�س  من  �شل�شلة   34 �شملت 
و  ت��وع��وي��اً،  ب��رن��اجم��اً   20 و  �لنبيلة، 
و�حلماية  �لوقاية  عن  برناجماً   24
خا�شية  ع���ر  وذل�����ك  �لج���ت���م���اع���ي���ة، 
�لت�شال �ملرئي �إىل جانب �لبث �حلي 
ع��ر ح�����ش��اب��ات �ل���د�ئ���رة ع��ل��ى �شبكات 

�لتو��شل �لجتماعي.
بر�مج  ت��ق��دمي  �أن  �ل����د�ئ����رة  و�أك������دت 
�ل��ت��ث��ق��ي��ف مت���ت خ���لل ه���ذه �لفرتة، 
ب��ال�����ش��ر�ك��ة م��ع ج��ه��ات �أخ����رى، وهي؛ 
�ملدر��س �حلكومية و�خلا�شة، وبلدية 
�ملحميات  و  �لبيئة  وهيئة  �ل�����ش��ارق��ة، 
�لطبيعية، وهيئة كهرباء ومياه وغاز 
�لذيد  يف  �ل�شيد�ت  ون���ادي  �ل�����ش��ارق��ة، 
بالبطائح،  �لثقايف  و�لنادي  و�لثميد، 
وم��ر�ك��ز �ل�����ش��ب��اب، مم��ا ي��وؤك��د �أهمية 
تكامل �لأدو�ر بني �جلهات �حلكومية 
م�شريًة  �ملجتمعية؛  �لتوعية  �أم��ور  يف 
خلل  م���ن  ت�����ش��ع��ى  �ل����د�ئ����رة  �أن  �إىل 

�حلكومية  �جلهات  �شتى  مع  تعاونها 
�ملعنية  روؤي��ت��ه��ا  لتحقيق  �خل��ا���ش��ة  �أو 
باأن يتمتع �ملجتمع بالرفاهية و�لأمن 
و �ل����ش���ت���ق���ر�ر �لأ�����ش����ري و�لح����ت����و�ء 

�لجتماعي.
عر  تتبنى  �أنها  �إىل  �لد�ئرة  و�أ�شارت 
تنفيذ  �لجتماعي؛  للتثقيف  �إد�رت��ه��ا 
�لتثقيفية  �ل����ر�م����ج  م����ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
�ملجتمع  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  ت�شتهدف  �ل��ت��ي 
م��ن �لأط��ف��ال و�أول��ي��اء �لأم���ور وفئات 
�مل���وظ���ف���ني وط��ل��ب��ة �جل���ام���ع���ات، من 
و�لإمنائية  �لوقائية  �ل��ر�م��ج  خ��لل 
�ملجتمعية  �ل��ت��وع��ي��ة  ق��ي��م  ل��رت���ش��ي��خ 
�لطفل  حقوق  حماية  ثقافة  وتعزيز 
وت��وع��ي��ت��ه ب��ح��ق��وق��ه �مل��ك��ف��ول��ة ورف���ع 
�ملجتمع  �أف���ر�د  ل��دى  �مل��ع��ريف  �مل�شتوى 

مبختلف �ملهار�ت �لتوعوية للحد من 
�ل�شلبية وم�شكلتها  �لظو�هر  �نت�شار 

بخطو�ت ��شتباقية ووقائية.
�لوعي  م�شتوى  لرفع  �جلهود  تعزيز 
�مل��ج��ت��م��ع��ي.. وب���دوره���ا، ق��ال��ت مرمي 
�لتثقيف  �إد�رة  م����دي����ر  �ل���ق�������ش���ري 
�لجتماعي؛ �ن �لد�ئرة حتر�س على 
تنفيذ مثل هذه �لر�مج من منطلق 
�إىل تر�شيخ  �ل��دوؤوب  حر�شها و�شعيها 
وتعزيز  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �ل���ت���وع���ي���ة  ق���ي���م 
ثقافة حماية حقوق �لطفل وتوعيته 
قانونياً وجمتمعياً،  �ملكفولة  بحقوقه 
�مل�شتوى  رفع  يف  �مل�شاهمة  عن  ف�شًل 
�ملجتمع مبختلف  �أف��ر�د  ل��دى  �ملعريف 

�نت�شار  م��ن  للحد  �لتوعوية  �مل��ه��ار�ت 
وم�شكلتها  �ل�����ش��ل��ب��ي��ة  �ل����ظ����و�ه����ر 

بخطو�ت ��شتباقية ووقائية.
�لتثقيف  �إد�رة  م����دي����ر  و�أ�����ش����اف����ت 
جهودها  ت����ع����زز  �أن����ه����ا  �لج���ت���م���اع���ي 
�لوعي  م�����ش��ت��وى  رف����ع  �إىل  �ل���ه���ادف���ة 
�ملجتمعي لأفر�د �ملجتمع، ول �شيما �أن 
�ملجتمع  بقاء  ف��رتة  �غتنمت  �ل��د�ئ��رة 
�أوقات  يف  �لأمثل  لل�شتثمار  باملنازل 
فر�غهم بكل ما هو مفيد، من خلل 
مع  تتنا�شب  مبو��شيع  ب��ر�م��ج  ط��رح 
طبيعة �لظرف �ل�شحي �لذي مير به 
�أن  �إىل  �أنها تتطلع  �أجمع، كما  �لعامل 
تعزز وجودها �لتوعوي ملا بعد جائحة 

�أن��ه مت �حلر�س على  و�أك���دت  كوفيد. 
ت���ق���دمي ب���ر�م���ج م��ت��ن��وع��ة ت��ت��م��ث��ل يف 
بر�مج �شل�شلة غر�س �لقيم �لأخلقية 
وبر�مج  ل��لأط��ف��ال،  �مل��وج��ه��ة  �لنبيلة 
�مل��وج��ه��ة لأولياء  �ل��وق��اي��ة و�حل��م��اي��ة 
�لهادفة  �لتوعوية  و�لر�مج  �لأم��ور، 
�ملجتمع  و�أف����ر�د  للموظفني  �ملوجهة 
�لر�مج  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ع���ام،  ب�شكل 
�أننا  �إىل  م�شيفة  �لعامة،  �لتثقيفية 
�لفئات  خم��ت��ل��ف  ت�����ش��ت��ف��ي��د  �أن  ن���اأم���ل 
تعد  �لتي  �لر�مج  هذه  من  �لعمرية 
��شتباقية  ب��خ��ط��و�ت  وق��ائ��ي��ة  ب��ر�م��ج 
لتليف �لعديد من �مل�شكلت �لتي قد 

يتعر�س لها �أفر�د �ملجتمع.  

•• عجمان-وام:

�أجنزت د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية حلكومة 
عجمان"  "مو�رد  م�����ش��روع  ع��ج��م��ان 
ل��ت��ط��وي��ر �إج������ر�ء�ت وع��م��ل��ي��ات �مل����و�رد 
"مو�رد"  ن��ظ��ام  يف  �مل��وؤمت��ت��ة  �لب�شرية 
مبا يتو�ءم مع قانون �مل��و�رد �لب�شرية 
و�لأن���ظ���م���ة و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات �مل��ع��ت��م��دة يف 
وتب�شيط  ت��ط��وي��ر  ب���ه���دف  �حل��ك��وم��ة 
�لإلكرتونية  و�خل��دم��ات  �لإج�����ر�ء�ت 
و�ل��ذك��ي��ة لإمت���ام خمتلف �لإج����ر�ء�ت 
�ملو�رد  وب��وح��د�ت  باملوظفني  �خلا�شة 

�لب�شرية يف 10 جهات حكومية.
جر�ن  بن  عبد�لرحمن  ر��شد  �أك��د  و 
�ل�����ش��وي��دي م��دي��ر ع���ام د�ئ�����رة �مل����و�رد 
�أن  ع���ج���م���ان  ح���ك���وم���ة  �ل���ب�������ش���ري���ة يف 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذ�  ي���اأت���ي  �مل�������ش���روع 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د بن 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد 
�ل�شيخ  �شمو  ومتابعة   ، عجمان  حاكم 
ع��م��ار ب��ن ح��م��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي ويل عهد 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ع��ج��م��ان 
�لد�ئرة  �خ��ت�����ش��ا���ش��ات  ع��ل��ى  وب���ن���اء   ،
�لعمليات  و  ب��اخل��دم��ات  �لإرت���ق���اء  يف 
�لتقنية  �لنظم  ����ش��ت��خ��د�م  خ��لل  م��ن 
لأنظمة  �لأم���ث���ل  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  ل�����ش��م��ان 
�مل��و�رد �لب�شرية، و�إع��د�د نظم وبر�مج 
لعمليات  �ل��رق��م��ي  �ل��ت��ح��ول  لتطبيق 
�حلكومية  باجلهات  �لب�شرية  �مل���و�رد 

وزيادة  �لعمليات  تب�شيط  ي�شمن  مبا 
ك���ف���اءة �لإج�������ر�ء�ت وت��وظ��ي��ف �أح���دث 
�ملتبعة  �مل��م��ار���ش��ات  و�أف�����ش��ل  �لتقنيات 
على نحو يتو�فق مع توجهات حكومة 
�ملهار�ت وزي��ادة كفاءة  لتنمية  �لإم��ارة 
�أو�شح  و  �لإم���ارة.  �لب�شرية يف  �مل���و�رد 
من  �ل���ع���دي���د  �ت����خ����ذت  �ل�����د�ئ�����رة  �أن 
�خل����ط����و�ت ل��ت��ط��وي��ر �أن���ظ���م���ة �مل�����و�رد 
للتقنيات  تبنيها  خ��لل  من  �لب�شرية 
�لتكنولوجيا  وت��ط��ب��ي��ق��ات  �حل��دي��ث��ة 
�مل���ت���ط���ورة خل���دم���ة خم��ت��ل��ف �جلهات 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  وف����ق  �حل��ك��وم��ي��ة 
�ملحلية و �لعاملية �ملتبعة يف هذ� �ملجال، 
�لر�مية  �إطار��شرت�تيجيتها  يف  وذلك 
عجمان  روؤي����ة  م�����ش��ت��ه��دف��ات  لتحقيق 
2021. و�أ�شاف �ل�شويدي �أنه يف ظل 

حتديات  من  �ليوم  �لعامل  ي�شهده  ما 
�مل�شتجد  ك��ورون��ا  وب��اء  تف�شي  فر�شها 
�ل���د�ئ���رة  ح��ر���ش��ت  /كوفيد19-/، 
و�لعمليات  �لإج������ر�ء�ت  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
م�شروع  خ�����لل  م����ن  ت����ام����ة  ب���ك���ف���اءة 
��شتمر�رية  ل�شمان  عجمان"  "مو�رد 
و�لتطوير يف حكومة  �لتنمية  م�شرية 
يهدف  �مل�شروع  �أن  مو�شحا  عجمان.. 
موحد  �إل���ك���رتوين  ن��ظ��ام  تطبيق  �إىل 
�لب�شرية  �مل������و�رد  وت��خ��ط��ي��ط  لإد�رة 
بحكومة عجمان ، وتب�شيط �لإجر�ء�ت 
وت���وف���ري �جلهد  م���دت���ه���ا،  وت��ق��ل��ي�����س 
وتقارير  �ل��ب��ي��ان��ات  وت��وف��ري  و�ل���وق���ت 
و�إح�����ش��ائ��ي��ات دق��ي��ق��ة، و�إن�����ش��اء قاعدة 
يف  �لب�شرية  ل��ل��م��و�رد  م��وح��دة  بيانات 
�إج����ر�ء�ت  ،وت�شهيل  ع��ج��م��ان  ح��ك��وم��ة 

�ل����ع����م����ل ل����ك����اف����ة م����وظ����ف����ي �جل����ه����ات 
�شرعة  و   ، �لإم���������ارة  يف  �حل���ك���وم���ي���ة 
�لإجناز. و بني �أن تنفيذ �مل�شروع ياأتي 
ب��ن��اء ع��ل��ى �ت��ف��اق��ي��ة �ل�����ش��ر�ك��ة �ملوقعة 
و�ملالية  �لب�شرية  �مل���و�رد  د�ئ��رت��ي  ب��ني 
�لرقمي  �ل���ت���ح���ول  ت���ع���زي���ز  �إط�������ار  يف 
وت��ب��ادل �خل���ر�ت و�ل��ت��ع��اون يف جمال 
�لتطبيقات �لإلكرتونية بغر�س �أمتتة 
�مل��ال��ي��ة و�إج�����ر�ء�ت �ملو�رد  �لإج�����ر�ء�ت 
"مو�رد"  نظام  على  �لعاملة  �لب�شرية 
�إ�شافة   ، ع��ج��م��ان  ح��ك��وم��ة  �مل��ط��ب��ق يف 
�مل�������ش���رتك بني  �ل���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  �إىل 
�لد�ئرة  �أن  وذك��ر  �حلكومية.  �جلهات 
وب��ال��ت��ع��اون م��ع د�ئ����رة �مل��ال��ي��ة طورت 
/ �ملوؤمتتة  �لب�شرية  �مل���و�رد  �إج����ر�ء�ت 

مو�رد عجمان/ مبا يتو�ءم مع قانون 
�ملو�رد �لب�شرية و�لأنظمة و�ل�شيا�شات 
�مل��ع��ت��م��دة يف �حل��ك��وم��ة، و���ش��م��ل��ت 14 
�ل�شخ�شية  للإجر�ء�ت  �إ�شافة  �إج��ر�ء 
تنفيذها  يتم  و�لتي  �لب�شرية  للمو�رد 
�حلكومية  �جلهات  موظفي  قبل  من 
مبا�شرة . و لفت �إىل �أن �مل�شروع يخدم 
حكومة  يف  �لعاملة  �لب�شرية  �ل��ك��و�در 
"مو�رد"  ن���ظ���ام  خ����لل  م���ن  ع��ج��م��ان 
�شي�شتفيد  حيث  �حلكومة،  يف  �ملطبق 
منه موظفي 10 جهات حكومية وهي 
و�لتنمية  �لإقت�شادية،  �لتنمية  دو�ئ��ر 
�لتخطيط،و  و  و�لبلدية  �ل�شياحية، 
�ملالية، و�لأر��شي و �لتنظيم �لعقاري، 

�لب�شرية  و�مل���و�رد  �جلمارك  و  و�مليناء 
�لرقابة  وج���ه���از  �ل��رق��م��ي��ة  وع��ج��م��ان 
للمجل�س  �ل��ع��ام��ة  و�لأم����ان����ة  �مل��ال��ي��ة 
عبد�هلل  �أك���د  جانبه  م��ن   . �لتنفيذي 
�إد�رة بر�مج و خدمات  بو�شهاب مدير 
�ملو�رد �لب�شرية يف �لد�ئرة �أن �مل�شروع 
�شي�شاهم يف رفع كفاءة �لعمل باجلهات 
�آلية  �حل��ك��وم��ي��ة م���ن خ����لل ت��وح��ي��د 
�ل��ع��م��ل و�أمت���ت���ة ع��م��ل��ي��ات و�إج�������ر�ء�ت 
�خلدمات  وحت�شني  �لب�شرية،  �مل���و�رد 
بالو�شائل و �لتقنيات �حلديثة �لتي من 
�شاأنها ت�شريع �إجناز �لأعمال ب�شهولة، 
ومتابعة  تقدمي  للموظف  يتيح  حيث 
�إج��ر�ء�ت �ملو�رد �لب�شرية �خلا�شة به، 
من دون �للجوء �إىل تقدمي معاملت 
ورق���ي���ة. و�أك�����د ح��ر���س �ل���د�ئ���رة على 
مل�شتخدمي  �ل���ف���ن���ي  �ل����دع����م  ت���ق���دمي 
م��ن خلل  �لب�شرية  �مل���و�رد  �إج����ر�ء�ت 
ق���ن���و�ت �ل���ت���و�����ش���ل �مل���ت���اح���ة، و�إجن�����از 
�ل�شلحيات  ب��ني  بالف�شل  �مل�����ش��روع 
�لب�شرية  �ملو�رد  وحد�ت  لإ�شتخد�مات 
�شمان  م����ع  �مل���وظ���ف���ني  �����ش���ت���خ���د�م  و 
�شلمة �شري �إجر�ء�ت �لعمل.. م�شري� 
�إىل �أن �لد�ئرة �أعدت دليل ��شرت�شاديا 
للموظفني و لوحد�ت �ملو�رد �لب�شرية 
يت�شمن خطو�ت تو�شيحية ت�شاعدهم 
�ملوؤمتة  �لإج��������ر�ء�ت  ����ش��ت��خ��د�م  ع��ل��ى 
يف ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان و�إمت��ام��ه��ا ب�شكل 

مب�شط و �شريع.

•• اأبوظبي -وام:

�ل�شيخ من�شور  �شمو  مبباركة ودعم 
رئي�س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 
جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  رئي�س 
ن��ه��ي��ان ل��لأع��م��ال �لإن�����ش��ان��ي��ة، د�شن 
معايل �أحمد بن جمعة �لزعابي وزير 
�شوؤون �ملجل�س �لأعلى للحتاد نائب 
�جلديدة  �لن�شخة  �ملوؤ�ش�شة،  رئي�س 
�لإل���ك���رتوين  ل��ل��م��وق��ع  "�ملحدثة" 
�ملرحلة  ليو�كب  للموؤ�ش�شة  �لر�شمي 

�ملقبلة فنياً وخدماتياً.
�جل��دي��د خطوة كبرية  �مل��وق��ع  ويعد 
وت����ق����دمي  �ل����رق����م����ي  �ل����ت����ح����ول  يف 
�إلكرتونياً  �ملوؤ�ش�شة  خ��دم��ات  ك��اف��ة 

و�ل����ت���������ش����ه����ي����ل ع�����ل�����ى �مل�����ر�ج�����ع�����ني 
خ�������ش���و����ش���اً خلل  و�مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن 
بعد. عن  كورونا" و�لعمل  "جائحة 

و�أكد معايل �أحمد بن جمعة �لزعابي 
للموؤ�ش�شة  �مل�شتقبلية  �لتوجهات  �أن 
للدولة  �لذكية  �لإد�رة  مع  تن�شجم 
تطويرها  ع���ل���ى  ن���ح���ر����س  و�ل����ت����ي 
توجيهات  ع���ل���ى  ب���ن���اء  وحت���دي���ث���ه���ا 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ودع���م  �هلل" 
�آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�ي��د 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة ومبتابعة مبا�شرة من �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ 
وزير  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 

�شوؤون �لرئا�شة رئي�س �ملوؤ�ش�شة .
�مل����وق����ع  �أن  م����ع����ال����ي����ه  و�أو���������ش��������ح 
�شبكة  على  للموؤ�ش�شة  �لإل��ك��رتوين 
يتميز  �جل���دي���دة  بحلته  �لإن���رتن���ت 
�ملبتكرة  �ل���ع�������ش���ري���ة  ب��ت�����ش��ام��ي��م��ه 
�لتعقيد وتركيزه على  و�بتعاده عن 
�ملزيد  و�إ���ش��ف��اء  �ل�شتخد�م  �شهولة 
م���ن �مل���رون���ة ع��ل��ى �خل���ط���و�ت �لتي 
�إىل  للو�شول  �ملوقع  ز�ئ��ر  يحتاجها 
�مل��ع��ل��وم��ات �ل��ت��ي ي��ب��ح��ث ع��ن��ه��ا �إىل 
جانب �إبر�ز �خلدمات �لأ�شا�شية ذ�ت 
�لأولوية �لتي توفرها �ملوؤ�ش�شة على 
�ل�شفحة �لرئي�شية ومتكني �ملتعامل 
من �لتفاعل �ملبا�شر �شمن �إجر�ء�ت 
حديثة  ومب��و����ش��ف��ات  ج���د�ً  ب�شيطة 
ما  �أح���دث  حتاكي  ع��امل��ي��اً،  ومناِف�شة 

ت��و���ش��ل��ت �إل��ي��ه �ل���ث���ورة �ل��رق��م��ي��ة يف 
و�إد�رة  وت�����ش��م��ي��م  ب���رجم���ة  جم����ال 

�ملو�قع �لإلكرتونية.
من جهته قال �شعادة حممد حاجي 
�خلوري �ملدير �لعام ملوؤ�ش�شة خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان للأعمال �لإن�شانية 
�إن �إعادة ت�شميم �ملوقع �لإلكرتوين 
و�إ���ش��اف��ة �مل��زي��د م��ن �خل��دم��ات �إليه 
وربطه  �لعاملية  �ملعايري  �أف�شل  وفق 
 UAE �لرقمية"  "�لهوية  م���ع 
�شعي  �إط��������ار  يف  ي����اأت����ي   PASS
�ملوؤ�ش�شة جلعل �ملوقع من�شة �إن�شانية 
وتقدم  �ل��ت��و����ش��ل  عملية  يف  مهمة 
للجمهور  خ��دم��ات��ه��ا  خ���لل���ه  م���ن 
�لر�شمي  �لأ���ش��ا���ش��ي  �مل��رج��ع  ل��ي��ك��ون 
و�ملهتمني  �جل��م��ه��ور  مي��ك��ن  �ل�����ذي 

�إليه للح�شول  و�لإعلميني للجوء 
و�لدقيقة  �مل��وث��وق��ة  �مل��ع��ل��وم��ة  ع��ل��ى 
�لتي  �خل��دم��ات  يف  �لتميز  وحتقيق 
�لأد�ء  يف  �لريادة  ومو��شلة  نقدمها 
�جلو�نب مبا  و�لتطوير يف خمتلف 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  نهج  م��ع  ين�شجم 
حتقيق  يف  ت��وج��ي��ه��ات��ه��ا  وي��ج�����ش��د 
�ل����ت����ح����ول �لإل�������ك�������رتوين و�ل����ذك����ي 
و�إتاحة  م��ت��ط��ورة  خ��دم��ات  وت��وف��ري 
�لو�شول �إليها يف كل زمان ومن �أي 

مكان يف كل �شهولة وي�شر.
�ملوقع يتميز  �أن  �إىل  �لإ���ش��ارة  جت��در 
�حلديثة  �ل�����ش��ف��ات  م���ن  ب��ال��ع��دي��د 
�لأد�ء  ع���ايل  �مل��ح��ت��وى  �إد�رة  ل��ن��ظ��ام 
�ملعرو�شة  ل��ل��م��و�د  تفاعلي  ن��ظ��ام  و 
كما  �خلدمات،  كافة  ليغطي  للزو�ر 

و�خلدمات  �مل��ع��ل��وم��ات  �إ����ش���اف���ة  مت 
"�لبيت  لقاعات  �لو�شول  وخر�ئط 
متوحد" ومر�كز بيع �ل�شلع �ملدعمة 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل�شمالية،  �مل��ن��اط��ق  يف 
�لبتكارية  �خل�شائ�س  من  �لعديد 
مثل �خلريطة �لتفاعلية للم�شاريع 
و �لتقرير �ل�شنوي �لتفاعلي، ويوفر 

مناذج للخدمات �إلكرتونياً ، كما مت 
�لتبويب  �أ�شاليب  �أف�شل  ��شتخد�م 
جلعل �ملوقع �أكر مرونة و�ن�شيابية 
�أن  ك��م��ا  �لت�شفح،  �شهولة  ل�شمان 
�مل��وق��ع �جل��دي��د م��ت��و�ف��ق م��ع جميع 
و�لهو�تف  �حل��دي��ث��ة  �مل��ت�����ش��ف��ح��ات 
باملوقع  وي��ت��وف��ر  �ل��ذك��ي��ة  �مل��ت��ح��رك��ة 

مع  �لإجنليزية  و  �لعربية  �للغتني 
يومية  ب���وت���رية  �مل���ح���ت���وى  حت���دي���ث 
ل����ت����ق����دم م����ع����ل����وم����ات ����ش���ام���ل���ة عن 
�مل�شتقبلية  و�أن�����ش��ط��ت��ه��ا  م�شاريعها 
للجمهور معرفة  وتوفر  ناحية  من 
و�ف��ي��ة ب��ك��اف��ة خ��دم��ات��ه��ا و�إج�����ر�ء�ت 

�حل�شول عليها .

اأحمد جمعة الزعابى يد�شن املوقع االإلكرتوين 
ملوؤ�ش�شة خليفة االإن�شانية يف حلته اجلديدة

�شل�شلة من الربامج التثقيفية تنفذها اجتماعية ال�شارقة لتعزيز م�شتوى الوعي املجتمعي 

اإي�شال برامج التثقيف االجتماعي اإىل 26 األف فرد من خمتلف الفئات العمرية منذ بداية العام 2021

دائرة املوارد الب�شرية تنجز م�شروع موارد
 عجمان الأمتتة االإجراءات 

•• ابوظبي -وام: 

�طلع معايل �شلطان �شعيد �لبادي وزير �لعدل خلل جولة 
�ملحاكمة  �إج����ر�ء�ت  �أب��وظ��ب��ي �لحت��ادي��ة على  ف��ى حمكمة 
عن بعد و�لتي ك�شفت عن تي�شري �شبل �لتقا�شي مبا مكن 
ق�شاة �ملحكمة من �إجر�ء �ملحاكمة و�لتو��شل مع �ملوقوفني 
بعد، وهو ما  بالدولة وحماميهم عن  �شجن  �أك��ر من  يف 
�إجر�ء�ت  ب�شاأن  �ملالية  �لكلفة  تقليل  يف  نوعية  نقلة  يعد 
و�ملحاكمة  �لعد�لة  �عتبار�ت  للمحكمة، مع حتقيق  نقلهم 

�لعلنية.
وياتي ذلك متا�شياً مع توجهات �لدولة ب�شاأن تي�شري �شبل 
با�شتخد�م  وذل��ك  �حلكومية  �خلدمات  ورقمنة  �لتقا�شي 
تي�شري  على  بالإيجاب  ينعك�س  مبا  �لإلكرتونية  �لو�شائل 

كافة  بتقدمي  و�لرتقاء  �ملتعاملني  و��شعاد  �لتقا�شي  �شبل 
�خل���دم���ات. ك��م��ا ت��اب��ع م��ع��ايل �ل��وزي��ر و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق له 
�للكرتونية  �ملن�شات  عر  للمتعاملني  �خلدمات  تقدمي 
www.moj. ل���ل���وز�رة  �لل���ك���رتوين  و�مل���وق���ع  �ل��ذك��ي��ة 
 App Store � وكذ� �لتطبيقات �لذكية عر gov.ae
Google Play �و عر مركز �لت�شال بالوز�رة  �ل�  �و 
على �لرقم �ملجاين 800333333 و�لتي تقدم �لعديد 
ونظام  �للكرتوين  �لت�شديقات  نظام  منها  �خلدمات  من 
�إثر �إغلق مر�كز ��شعاد �ملتعاملني  �ملحامي �لذكي، وذلك 
و�حلكومة  �ل��دول��ة  توجهات  م��ع  متا�شياً  ودب���ي  بابوظبي 
�لتفقدية  زي��ارت��ه  �ل��وزي��ر  و�ختتم معايل  �ل�����ش��اأن.  ه��ذ�  يف 
�أر�ئهم  �إىل  ��شتمع  ح��ي��ث  �مل��ح��ام��ني  م��ن  ب��ع��دد  ب��الل��ت��ق��اء 

وملحظاتهم ب�شاأن جودة �خلدمات �ملقدمة.

•• دبي - وام:

بدبي  �خل��ريي  و�لعمل  �لإ�شلمية  �ل�شوؤون  د�ئ��رة  متكنت 
من دخول مو�شوعة غيني�س للأرقام �لقيا�شية �لعاملية عن 
"نف�شي"  تطبيق  ل�شالح  ترخي�شه  مت  خريي  عمل  طريق 
�لتطبيق  قام  حيث  �لإمار�تي  �لأحمر  �لهلل  رعاية  حتت 
ب��ج��م��ع �ل���ت���رع���ات ل�����ش��ر�ء 49 �أل����ف ���ش��ن��دوق م���ن �مل����و�د 
�لغذ�ئية �لتي حتتوي على �ملو�د �لأ�شا�شية لإطعام 49 �ألفا 
بطاقات  �لغذ�ئية  �ل�شناديق  وحملت  �ملحتاجة.  �لأ�شر  من 
علم  لتمثيل  "موز�ييك"  �لف�شيف�شاء  �شكل  ع��ل��ى  تهنئة 
�لإمار�ت يف م�شاحة بلغت 498.33 كيلومرت مربع كجزء 
�ل�49. و�أكد �شعادة  من فعاليات �لحتفال باليوم �لوطني 
�لد�ئرة  ع��ام  مدير  �ل�شيباين  �أحمد  �ل�شيخ  حمد  �لدكتور 

بدور  تنه�س  �لتي  �لر�شائل  د�ئم  ب�شكل  ت�شجع  �لد�ئرة  �أن 
�لإن�شان و�لإن�شانية وتعمل على حتفيز �ملجتمع من جهات 
�لعقبات  مو�جهة  و�لإ���ش��ه��ام يف  �لعون  يد  مد  على  و�أف���ر�د 
تو�جدهم  �أم���اك���ن  ل��ل��م��ح��ت��اج��ني يف خم��ت��ل��ف  و�ل��ت��ح��دي��ات 
..م�شري� �إىل �أن �لعام �ملا�شي �شهد حتديات على م�شتويات 
متعددة جّر�ء تف�شي جائحة كوفيد19- وهو ما لزم �لقيام 
�شر�ئح  خمتلف  تدعم  متنوعة  �إن�شانية  ولفتات  مببادر�ت 
دخولها  يف  جنحت  �ل��د�ئ��رة  �أن  �شعادته  و�أ���ش��اف  �ملجتمع. 
مو�شوعة غيني�س بتحقيق �لتغيري �لإيجابي يف حياة �لأكر 
�آث��ار جائحة فريو�س كورونا  و�لأك��ر ت�شرر� من  �حتياجاً 
�ملجتمعي  �لتلحم  عمق  عك�شت  �لنتيجة  �أن  �إىل  ..م�شري� 
يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة وتاأثري �لقيم �لإن�شانية 

و�خلريية يف حتقيق �لأهد�ف �لنبيلة.

وزير العدل يتابع تنفيذ خطة الوزارة ب�شاأن 
التقا�شي االإلكرتوين عن بعد ورقمنة اخلدمات

اإ�شلمية دبي تدخل مو�شوعة غيني�س باأكرب لوحة )موزاييك( من الوجبات

كولديب  �مل�����دع�����و/  ف���ق���د 
، �لهند    �شينغ خمتار �شينغ 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )N8463802( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0564523504

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د �مل��دع��و/ �م���ري حمزه 
باك�شتان     ، �ح��م��د  ج��ول��ز�ر 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )BC6215061( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0566131320

فقدان جواز �شفر
�شميه  �مل���������دع���������و/  ف�����ق�����د 
�جلن�شية  �وغ���ن���د�   ، ن��اي��ج��ا 
 ج�������������������و�ز ���������ش��������ف��������ره رق��������م
)A00273086( يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
�قرب  �و  �وغ��ن��د�  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر

ف������ق������د �مل���������دع���������و/ م������رمي 
�وغ�������ن�������د�   - ن������ام������ب������ي������وه 
رقم  �شفره  ج��و�ز  �جلن�شية 
)B1473993( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم��ن 
�قرب  �و  �وغ���ن���د�  ب�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
ف�����ق�����د �مل����دع����و/�����ش����ي����ن����ريى 
نيجريا   ، �ومينوكو  جوليت 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)08000031A( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  ن��ي��ج��ريي��ا  ب�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر فقدان �شهادة اأ�شهم ت
�أ�شهم  �شهادة  نعلن عن فقد�ن 
ل�شركة   )1720724( رق��م 
حممد  هيثم  لل�شيد/  ��شماك 
�أحمد �لباكري )�ل�شم �جلديد 
/ �شيف حممد �حمد �لباكري( 
من  وع��ل��ى  �جلن�شية  �إم���ار�ت���ي 
�لرقم  على  �لإت�����ش��ال  يجدها 

  0552225555
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•• دبي -وام:

�ط���ل���ق���ت ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع يف 
�لفعاليات  م���ن  جم��م��وع��ة  ع���ن  دب���ي 
�لف��رت����ش��ي��ة و�مل���ب���ادر�ت ت��ز�م��ن��ا مع 
�شهر �لقر�ءة �لوطني حيث تقام هذ� 

�لعام حتت �شعار "�أ�شرتي تقر�أ" .
بندوة  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  �ل��ه��ي��ئ��ة  وب�������د�ت 
جمال  �شعادة  ��شت�شافت  �فرت��شية 
بن حويرب �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم للمعرفة، 
���ش��ل��ط��ت �ل�����ش��وء ع��ل��ى �أه��م��ي��ة و�أث����ر 
�ل��ف��رد و�لأ�شرة  �ل���ق���ر�ءة ع��ل��ى ح��ي��اة 

وعلى تطور �ملجتمع.
وخ�����لل �ل���ن���دوة حت����دث ���ش��ع��ادة بن 
�أه��م��ي��ة غ��ر���س �لقر�ءة  ح��وي��رب ع��ن 
لدى �لأطفال يف �أعمار مبكرة موؤكد�ً 
�إىل  لفتاً  بقر�ئها،  تقا�س  �ل��دول  �أن 
�أنه ل توجد نه�شة بدون معرفة ول 
توجد معرفة بدون قر�ءة وتخ�شي�س 
�إمياناً  ياأتي  للقر�ءة يف كل عام  �شهر 
م��ن �ل��ق��ي��ادة ب��ذل��ك وب��ه��دف حتقيق 
وتوفر  ل��ل��ق��ر�ءة.  �لوطنية  �ل�شيا�شة 
من  �شركائها  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �لهيئة 

ر��شهم  وع��ل��ى  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �جل��ه��ات 
للمعرفة،  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة 
خ���لل ���ش��ه��ر �ل���ق���ر�ءة رو�ب����ط لكتب 
مو��شيع  ح��ول  جمانية  �إل��ك��رتون��ي��ة 
حتميلها  للموظفني  مي��ك��ن  م��ن��وع��ة 
وق����ر�ءت����ه����ا ب���ه���دف ت�����ش��ج��ي��ع��ه��م مع 
�قرت�حات لأف�شل �لكتب �لتي ميكن 
بني  م�شابقة  �شتطرح  كما  ق��ر�ءت��ه��ا، 
منزلية  م��ك��ت��ب��ة  لأج���م���ل  م��وظ��ف��ي��ه��ا 
�ملوظف  ي��ق��روؤه��ا  �ل��ت��ي  �لكتب  ت�شم 
�أثر  على  �ل�����ش��وء  وت�شليط  و�أ���ش��رت��ه 
�ملكتب على ثقافة ووعي  وج��ود هذه 

�أفر�د �لأ�شرة.
كما �شتت�شمن فعاليات �لهيئة ل�شهر 
�فرت��شي  ن�����ادي  �إط������لق  �ل����ق����ر�ءة 
ل��ل��ق��ر�ءة ي��ق��وم �مل��وظ��ف��ني م��ن خلل 
�لتي  �لكتب  ح��ول  ملخ�شات  بعر�س 
يف  ي�شاهم  مب��ا  قر�ءتها  م��ن  ينتهون 
�ملوظفني  بقية  وت�شويق  �ملعرفة  نقل 

لقر�ءة هذه �لكتب.
وب��ي��ن��ت خ��ل��ود �ل�����ش��رف، م��دي��ر �إد�رة 
�لت�شويق و�لت�شال �ملوؤ�ش�شي يف هيئة 
�شتعمل  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  �مل��ج��ت��م��ع  تنمية 
�أك������ر ف����ائ����دة ممكنة  ع���ل���ى حت��ق��ي��ق 

حما�س  و��شتثمار  �ل��ق��ر�ءة  �شهر  من 
جمموعة  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  �مل��وظ��ف��ني 
م����ن �لأه����������د�ف ع���ل���ى ر�أ�����ش����ه����ا ن�شر 
�لوعي باأهمية �لتبادل �ملعريف و�لأثر 
�ل�����ذي ترتكه  �ل��ك��ب��ري و�لإي����ج����اب����ي 
�ليومية للقر�ءة على منط  �ملمار�شة 
�لعامة  وث��ق��اف��ت��ه��م  �لأف������ر�د  ت��ف��ك��ري 
و�لتخ�ش�شية، ف�شل عن خلق قنو�ت 
�ملعريف بني موظفي  للتبادل  جديدة 
�ل��ه��ي��ئ��ة وت��ط��وي��ر �ه��ت��م��ام��ات��ه��م مبا 
ب�شكل  �أ�شرهم  وعلى  عليهم  ينعك�س 

مبا�شر وعلى �ملتعاملني ب�شكل تاٍل.

•• دبي -وام:

بحثت موؤ�ش�شة دبي خلدمات �لإ�شعاف 
وق��ن�����ش��ل��ي��ة روم���ان���ي���ا يف دب�����ي �أوج�����ه 
�لرعاية  جم��ال  يف  �مل�شرتك  �ل��ت��ع��اون 
�ل�شحية ما قبل �مل�شت�شفى و �ملعايري 
�لتخ�ش�شية  �لآل��ي��ات  و�أن����و�ع  �ملتبعة 
�لإ�شعافية  �لأج�����ه�����زة  و  و�مل�����ع�����د�ت 
�لد�عمة  �لذكية  و�لأنظمة  �ملتطورة 

للعمل �لإ�شعايف .
ج��اء ذل��ك خ��لل ل��ق��اء ���ش��ع��ادة خليفة 
دبي  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  �لدر�ي 
نيكوليتا  ب�شعادة  �لإ���ش��ع��اف  خل��دم��ات 
جلمهورية  �ل���ع���ام  �ل��ق��ن�����ش��ل  ت���ي���ودور 
�إ�شتعر��س  مت  حيث  دب��ي  يف  روم��ان��ي��ا 
�ملطبقة  �ملمار�شات  و  �لتجارب  �أف�شل 
�لإ�شعاف  خل��دم��ات  دب��ي  موؤ�ش�شة  يف 
�ملوؤ�ش�شة  خ��دم��ات  و  و�إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لذكية  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ذل�����ك  يف  مب����ا 
و  ملتعامليها  �ملوؤ�ش�شة  �أطلقتها  �لتي 

. كما مت عر�س فيديو عن  �جلمهور 
�ملوؤ�ش�شة و�ملبادر�ت  خدمات و�جناز�ت 
�ملا�شية  �لأع���و�م  خ��لل  نفذتها  �لتي 
وجهود �ملوؤ�ش�شة و�بتكار�تها للت�شدي 
و�آلية   " "كورونا  ج��ائ��ح��ة  لإن��ت�����ش��ار 
م�شابي  ون��ق��ل  �حل���الت  م��ع  تعاملها 

�لتي  مركباتها  عر   "19 "كوفيد- 
ثمنت  و   . �ل���غ���ر����س  ل���ه���ذ�  ط���ورت���ه���ا 
�ملوؤ�ش�شة  ج��ه��ود  روم��ان��ي��ا  ع��ام  قن�شل 
�لعمل  جم������الت  ك���اف���ة  يف  �ل���ك���ب���رية 
�أحدث  ��شتخد�م  فيها  مب��ا  �لإ���ش��ع��ايف 
تاأهيل  و  تدريب  و  �لإ�شعافية  �ملعد�ت 

وتوظيف  �لإ����ش���ع���اف  ك�����و�در  ومت��ك��ني 
�إمكانياتهم لإنقاذ �لأرو�ح �لأمر �لذي 
�شمعتها  دبي" و  "�إ�شعاف  مكانة  عزز 
عامليا موؤكدة �أهمية �لتعاون �مل�شرتك 
و توطيد �لعلقات يف جمالت �لعمل 

�لإ�شعايف �ملختلفة .

•• الفجرية -وام:

�شهد �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية ، 
�أم�س يف ق�شر �لرميلة، توقيع �تفاقية �شر�كة بني �لحتاد للقطار�ت، وجمعية 
للمغامر�ت،  �لفجرية  ومركز  للبيئة،  �لفجرية  وهيئة  للطبيعة،  �لإم���ار�ت 
مبنا�شبة �إطلق برنامج حلماية �لبيئة و��شتعادة �ملو�ئل �لطبيعية يف منطقة 
�لبثنة باإمارة �لفجرية. وتت�شمن �تفاقية �ل�شر�كة ثلثة حماور رئي�شية هي 
دعم �ملجتمع �ملحلي ومنوه، وحماية �لبيئة و�لتنوع �حليوي وتطوره، و�شون 

�لرت�ث �لطبيعي �لإمار�تي.
و�أكد �شمو ويل عهد �لفجرية �أهمية �حلفاظ على �لتنوع �لبيئي و�لبيولوجي 
و�شرورة �شون �لرت�ث �لطبيعي يف دولة �لإمار�ت من خلل ت�شافر جهود، 
�ملجتمع  ومب�شاركة  و�خلا�س  �حلكومي  �لقطاعني  يف  �ملعنية  �جلهات  كافة 
حماية  على  ت��رك��ز  �ل��ت��ي  و�ل��وط��ن��ي��ة  �ملحلية  �لت�شريعات  وتطبيق  �مل��ح��ل��ي، 

�لبيئة. و�أ�شاف �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي : " �أن �إمارة 
�ل�شرقي ع�شو  �ل�شيخ حمد بن حممد  �ل�شمو  بتوجيهات �شاحب  �لفجرية 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية ، تعمل على دعم �لن�شاطات �لبيئية و�إطلق 
�ملبادر�ت �لوطنية �ملتميزة �لتي من �شاأنها حتقيق ��شتد�مة �ملو�رد �لطبيعية 

ون�شر �لوعي �لبيئي بني �أفر�د �ملجتمع ".
ت��ك��ون �جل���ار �لطيب  ب���اأن  ل��ل��ق��ط��ار�ت  ب��ال��ت��ز�م �شركة �لحت���اد  و�أ���ش��اد �شموه 
�لإن�شائية  عملياتها  و�أن  �حلديدية،  �ل�شكك  ب�شبكة  �ملحيطة  للمجتمعات 
لن توؤثر على جودة حياتهم و�إمن��ا �شتعززها من خلل فتح فر�س جديدة 
�إليها فر�س �لعمل �شمن  �شتوفرها �ل�شبكة على خمتلف �لأ�شعدة، ي�شاف 
قطاع �ل�شكك �حلديدية �حلديث و�حليوي �لتي �شيوفرها ملو�طني �لدولة 
يف عدٍد من �ملجالت وغريها لل�شياحة �لبيئية. وقع �لتفاقية كل من حممد 
�ملرزوقي، �ملدير �لتنفيذي لقطاع �شوؤون �ل�شكك �حلديدية يف �شركة �لحتاد، 
يف  للطبيعة  �لإم���ار�ت  جلمعية  �لعام  �ملدير  �للطيف،  عبد  م�شطفى  وليلى 

للبيئة،  �لفجرية  هيئة  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  قا�شم  علي  و�ملهند�س  �أبوظبي، 
�لتفاقية  توقيع  وتبع  للمغامر�ت،  �لفجرية  مركز  مدير  �ملعمري  و�شعيد 

زيارة تفقدية لأفلج �لري يف قلعة �لبثنة بالفجرية.
ح�شر ت��وق��ي��ع �لت��ف��اق��ي��ة .. م��ع��ايل ف���لح حم��م��د �لأح��ب��اب��ي رئ��ي�����س د�ئرة 
�لبلديات و�لنقل ع�شو جمل�س �إد�رة �لحتاد للقطار�ت، و�شعادة حممد �شعيد 
�ل�شنحاين مدير �لديو�ن �لأمريي يف �لفجرية ع�شو جمل�س �إد�رة �لحتاد 
و�شعادة  �لفجرية  �لزحمي مدير مكتب ويل عهد  �شامل  و�شعادة  للقطار�ت، 
�ملهند�س حممد �شيف �لأفخم مدير عام بلدية �لفجرية، و�شعادة رز�ن خليفة 

�ملبارك، �لع�شو �ملنتدب جلمعية �لإمار�ت للطبيعة.
�إىل  "نهدف من خلل هذ� �مل�شروع،  وقالت ليلى م�شطفى عبد �للطيف : 
حماية �لنظم �لبيئية و��شتعادتها و�إد�رتها على نحو م�شتد�م لتحقيق �أهد�ف 
�إىل  ن�شعى  �لتي  �ملجتمعية  �لفو�ئد  عن  ف�شًل  و�ملجتمعي،  �حليوي  �لتنوع 
�أهمية  �ل�شوء من جديد على  وت�شليط  �مل��ب��ادرة،  ه��ذه  خ��لل  حتقيقها من 

�لنظم �لطبيعية �ل�شحية و�ملتنوعة و�لعملية باعتبارها من حماور �لتقدم 
�لجتماعي و�لقت�شادي يف دولة �لإمار�ت".

�جلدير بالذكر �أن م�شروع حماية �لبيئة و��شتعادة �ملو�ئل �لطبيعية �شيبد�أ 
�أهايل  �آر�ء  ل�شتطلع  �ملحلية  �ملجال�س  مع  �للقاء�ت  من  �شل�شلة  بتنظيم 
كما  �لبيئية،  �ل�شياحة  وفر�س  وتاريخها  �ملنطقة  دور  حول  �لبثنة  منطقة 
�شتقوم جمموعة من �لفرق �ملُخت�شة برتميم �لأفلج وحت�شني كفاءة نظام 
�لّري �حلايل ونظام �لري بالأنابيب، و�شتعمل �لأطر�ف �ملعنية بامل�شروع يف 
وقٍت لحق من �لعام �حلايل على بناء م�شار تر�ثي طبيعي يف منطقة �لبثنة 
�جلهات  من  ع��دد  مع  بالتعاون  م�شتقبًل  �لبيئية  لل�شياحة  وجهة  لي�شبح 
�إج��ر�ء در��شة �شاملة للتنويع  �إم��ارة �لفجرية، كما �شتعمل على  �ملخت�شة يف 
�حليوي يف �ملنطقة لتحديد جودة �ملياه و�ملو�ئل �لتي تقطنها بهدف �إ�شد�ر 
عو�مل  لتحديد  در����ش��ة  �إج���ر�ء  عن  ف�شًل  حمايتها،  كيفية  ح��ول  تو�شيات 

متكني �ملجتمع �ملحلي على حتقيق �لتنمية �لجتماعية �مل�شتد�مة.

حممد بن حمد ال�شرقي ي�شهد توقيع اتفاقية حلماية البيئة يف منطقة البثنة بالفجرية

•• العني -وام:

����ش���ه���د م����ع����ايل حم����م����د ب�����ن �أح����م����د 
�لبو�ردي وزير �لدولة ل�شوؤون �لدفاع 
�أم�����س �لح��ت��ف��ال �ل���ذي �أق��ام��ت��ه كلية 
مبنا�شبة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �ل���ث���اين  ز�ي�����د 
�لتي  �ل�38  دورة �جلامعيني  تخريج 

�أقيمت مبقر �لكلية بالعني.
ح�شر �لحتفال عدد من كبار �شباط 

�لقو�ت �مل�شلحة.
وب������د�أت ف��ع��ال��ي��ات �لح���ت���ف���ال بعزف 
�ل�شلم �لوطني ثم تليت �آيات عطرة 
من �لذكر �حلكيم و�ألقى �لعميد ركن 
عامر حممد �لنيادي قائد كلية ز�يد 
�لثاين �لع�شكرية كلمة بهذه �ملنا�شبة 
�شاكر�ً  ب���ر�ع���ي �حل���ف���ل،  ف��ي��ه��ا  رح���ب 

معاليه ح�شوره ورعايته.
" بكل م�شاعر �لمتنان نرحب  وقال 
�لتطبيقات  م���ي���د�ن  يف  ���ش��ي��دي  ب��ك��م 
�لعملية بكلية ز�يد �لثاين �لع�شكرية، 
وه����ي حت��ت��ف��ل �ل���ي���وم ب��ت��خ��ري��ج دورة 
�لثامنة  �جل����ام����ع����ي����ني  �ل���������ش����ب����اط 
جميع  �ك���م���ل���و�  �أن  ب��ع��د  و�ل���ث���لث���ني 

مر�حل �لدورة بنجاح".
لرفع  ملنا�شبة كرمية  " �نها  و�أ���ش��اف 

�أ�شمى �آيات �ل�شكر و�لتقدير لقيادتنا 
�لر�شيدة على ما تقدمه لنا من دعم 
وتدريب  لتاأهيل  بالغ  و�هتمام  كبري 
�أب��ن��اء �ل��وط��ن، يف ظ��ل ق��ي��ادة �شاحب 
�آل  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و 
�لأعلى  �لقائد  �لدولة،  رئي�س  نهيان 
للقو�ت �مل�شلحة "حفظه �هلل"، وبدعم 
م��ن ���ش��ي��دي ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�شيخ 
نائب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
�لوزر�ء  �لدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 

حاكم دبي "رعاه �هلل" ، ومبتابعة من 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شيدي �شاحب 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  بن ز�يد 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
عند  نكون  �أن  تعاىل  �هلل  معاهدين   ،
لتحقيق  ب���ن���ا  ق���ي���ادت���ن���ا  ظ����ن  ح�����ش��ن 

�لغايات �ملن�شودة من هذه �لدور�ت".
�خلريجني  ه������وؤلء  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�ل���ذي���ن ي��ق��ف��ون �م���ام���ك���م �ل���ي���وم قد 
�أل���ف���و� ب��ي��ئ��ة �ل���ت���دري���ب �ل��ت��ي حتيط 

ومعارف  مهار�ت  فيها  وتعلمو�  بهم، 
جديدة �شاعدت يف �شقل �شخ�شياتهم 
�لقيادية، وتزويدهم بالقيم �ملن�شودة 
يف �ل�شابط �لمار�تي، حتى �أ�شبحت 
متناغماً  مزيجاً  �لعلمية  معارفهم 
�لتخ�ش�شي  �لك���ادمي���ي  �ل��ف��ك��ر  م��ن 
و�شار  �لح���رت�يف،  �لع�شكري  و�لفكر 
يف  �حلق  ن�شرة  هو  �لكبري  هاج�شهم 

�شتى �مليادين �لعلمية و�لع�شكرية.
" ت��ع��ل��م��و� م���ن خ����لل �لعمل  وق�����ال 

�جلماعي  �لعمل  قيم  معا  و�ملمار�شة 
�لقر�ر�ت  و�تخاذ  �مل�شوؤولية،  وحتمل 
�ل�شغرى،  �ل��ت��ع��ب��وي��ة  �مل��ع��ا���ش��ل  يف 
وتقدير �ملوقف لإجناز �ملهام �ل�شريعة 
�ملختلفة،  �ل���ب���ي���ئ���ات  م����ع  و�ل���ت���ك���ي���ف 
و�����ش���ت���خ���د�م �لأ����ش���ل���ح���ة و�ل����ق����در�ت 

�لع�شكرية بالأ�شاليب �ملثلى".
�لدفاع  وز�رة  �ىل  ب��ال�����ش��ك��ر  وت���وج���ه 
دع����م هذه  ت�����األ ج���ه���د�ً يف  �ل���ت���ي مل 
�لكلية، وتوفري كافة �مل�شادر و�ملو�رد 

لتنفيذ  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �ل���ت���دري���ب���ي���ة 
�لرئي�شية يف تخريج �شباط  مهمتها 
�أك���ف���اء ك��م��ا ت���وج���ه ب��ال�����ش��ك��ر جلميع 
ملا  فيها  و�لعاملني  بالكلية  �مل��درب��ني 
دور كبري يف تدريب  به من  يقومون 
وتاأهيل �ملتدربني يف خمتلف �لدور�ت 

�ملنعقدة فيها.
" �أيها  ق��ائ��ل  وخ���اط���ب �خل��ري��ج��ني 
�أبارك لكم هذ� �لإجناز،  �خلريجون، 
و�ب������ارك لإخ���و�ن���ك���م �مل�����ش��ارك��ني لكم 

�لها�شمية  �لأردن�����ي�����ة  �مل��م��ل��ك��ة  م����ن 
بتقوى  و�أو�شيكم  �ليمن،  وجمهورية 
لقيادتكم،  و�ل��ط��اع��ة  و�ل�����ش��م��ع  �هلل، 
ث���م �ل����ش���ت���ز�دة م���ن خم��ت��ل��ف �لعلوم 
�لع�شكرية و�لأكادميية، وعليكم �مانة 
عظيمة يف نقل هذه �ملعارف و�ملهار�ت 
وحد�تكم،  �ىل  ت��ع��ل��م��ت��م��وه��ا  �ل���ت���ي 
ومروؤو�شيكم �شعاركم �هلل ثم �لوطن 
ثم رئي�س �لدولة". بعد ذلك مت عر�س 
بد�يتها  �ل��دورة من  لن�شاطات  مرئي 

�ل��ت��خ��رج م���ن خ���لل برنامج  وح��ت��ى 
�لتدريب و�لتمارين �لعملية. ثم �أدى 
باهلل  و�أق�����ش��م��و�  �لق�شم،  �خل��ري��ج��ون 
باأن يكونو� جنود�ً خمل�شني  �لعظيم 
�شاحب  ورئي�شها  �لإم�����ار�ت،  ل��دول��ة 
�آل  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و 
نهيان "حفظه �هلل" مطيعني جلميع 
�لأو�مر �لتي ت�شدر عن روؤ�شائهم يف 
�لر و�جلو و�لبحر، يف كل �لظروف 
وخارجها،  �ل��ب��لد  د�خ����ل  و�لأوق������ات 
و��شتقللها  �لإم�����ار�ت  ع��ل��م  ح��ام��ني 
و���ش��ي��ادة �أر����ش��ي��ه��ا، حم��اف��ظ��ني على 
�شرف �ل�شلح. بعد ذلك، كرم معايل 
�ملتفوقني  �ل���ب���و�ردي  �أح��م��د  حم��م��د 
بتفوقهم  وه��ن��اأه��م  م��ن �خل��ري��ج��ني، 
يف ه��ذه �ل����دورة. وق���دم ق��ائ��د �لكلية 
�لتقطت  ث��م  ملعاليه،  تذكارية  هدية 
�ل�شور �لتذكارية ملعايل ر�عي �حلفل 
�خلريجون  و�أع���رب  �خلريجني.  م��ع 
ز�يد  ك��ل��ي��ة  م��ن  ت��خ��رج��ه��م  مبنا�شبة 
�لغامرة  ���ش��ع��ادت��ه��م  ع���ن  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
بتفوقهم لي�شاهمو� مع �إخو�نهم من 
�ملنجز�ت  على  �ملحافظة  يف  �ل�شباط 
حتققت  �ل��ت��ي  �ل��وط��ن��ي��ة  و�ملكت�شبات 

على �أر�س �لدولة.

البواردي ي�شهد تخريج دورة اجلامعيني ال�38 يف كلية زايد الثاين الع�شكرية

•• اأبوظبي-وام:

قدم م�شت�شفى برجيل يف �أبوظبي - �لتابع ل�" يف بي �إ�س" 
�إمار�تي  لتو�أم  متقدما  جينيا  علجا   - �ل�شحية  للرعاية 
بنوع  �إ�شابته  ت�شخي�س  مت  �أ�شهر  �شبعة  �لعمر  م��ن  يبلغ 
نادر من �شمور �لع�شلت �ل�شوكي من �لنوع �لأول و�لذي 

يعتر �لأكر خطورة وترتفع فيه ن�شبة �لوفيات.
�لدكتور ح�شني  يد  على  للتو�أم  ع�شبي  تقييم  �إج��ر�ء  ومت 
�أع�شاب  وطبيب  �لأط��ف��ال  ط��ب  يف  �ل���ش��ت�����ش��اري  مطليك 
مبر�س  �لر�شيعني  �إ�شابة  ت�شخي�س  مت  حيث  �لأط��ف��ال، 
ع�����ش��ب��ي ع�����ش��ل��ي ن����ادر ن��اج��م ع���ن خ��ل��ل ج��ي��ن��ي وح��ي��د وله 

�ل�شوكي  �لع�شلت  �شمور  عليه  ويطلق  خ��ط��رية  نتائج 
من �لنوع �لأول و�ملعروف �أي�شا مبر�س ويردجن هوفمان. 
�لأوىل  �ل�شت�شارة  " تبني خلل  �لدكتور مطليك:  وق��ال 
و�نعد�م  �لع�شلي  �لتوتر  بفرط  م�شابان  �لر�شيعني  �أن 
�إىل  �أدى  جيني  �خ��ت��ب��ار  �إج����ر�ء  ومت  �لع�شبية  �ملنعك�شات 
ت�شخي�س �إ�شابة �لر�شيعني ب�شمور �لع�شلت �ل�شوكي .. 
�للزمة  �لت�شهيلت  �مل�شت�شفى قدم جميع  �أن  �إىل  م�شري� 
لتقدمي هذ� �لعلج �لنوعي يف �أ�شرع وقت ممكن.. ونحن 
�ملتوفرة  �لبيانات  على  �عتماد�  �لعلج  جن��اح  من  و�ثقون 
ل��دي��ن��ا.. لف��ت��ا �إىل �أن ه���ذ� �لإجن�����از ق�����ش��ة جن���اح �أخ���رى 

ملنظومة �لرعاية �ل�شحية يف دولة �لإمار�ت". 

•• دبي -وام:

�أح���د مر�كز   - ل��ل��در����ش��ات �جلينية  �ل��ع��رب��ي  �مل��رك��ز  عقد 
جائزة �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم للعلوم �لطبية 
�لأطباء  بعد مب�شاركة عدد من  - ندوتني علميتني عن 
 500 وح��و�يل  �لب�شرية  �جلينات  علم  يف  �ملتخ�ش�شني 

م�شارك من خمتلف دول �لعامل.
ب��ال��ت��ع��اون مع  �ل��ت��ي ع��ق��دت  �ل���ن���دوة �لأوىل -  ن��اق�����ش��ت 
�لع�شلي  " �حلثل  - مو�شوع  " �لطبية  "جنفارم  �شركة 
�لدو�شني" وحتدث فيها كل من �لدكتور حممد �ملحزية 
من م�شت�شفى �مللك في�شل بال�شعودية و�لدكتور �ندوين 

�أوتيزبرييا من معهد "�مليولوجي" من فرن�شا و�لدكتور 
�آن���دري���ه م��ي��ج��ارب��ان م��ن �جل��ام��ع��ة �لأم��ري��ك��ي��ة يف لبنان 
ب�شلطنة  �مللكي  �مل�شت�شفى  من  �ل�شحي  مرمي  و�لدكتورة 

عمان.
وت��ن��اول��ت �ل��ن��دوة �ل��ث��ان��ي��ة - �ل��ت��ي ع��ق��دت ب��ال��ت��ع��اون مع 
"�ل�شتجابة  م��و���ش��وع   - لبنان  يف  �لأم��ري��ك��ي��ة  �جل��ام��ع��ة 
�ملناعية جتاه عدوى �شار�س وكوفيد2- و�للقاح" وحتدث 
ب��ا���ش��ك��ول��و م��ن ج��ام��ع��ة زيورخ  �ل��دك��ت��ور �شتيف  خ��لل��ه��ا 
"ر�د بود"  و�لدكتور هيو�شيم �لأ�شتاذ �مل�شاعد يف جامعة 
بهولند� و�لدكتورة لورين هندر�شون �أخ�شائية روماتيزم 

�لأطفال يف م�شت�شفى بو�شطن بالوليات �ملتحدة.

و�أع����رب �ل��دك��ت��ور حم��م��ود ط��ال��ب �آل ع��ل��ي م��دي��ر �ملركز 
مع  بالتعاون  �شعادته  ع��ن  �جلينية  ل��ل��در����ش��ات  �ل��ع��رب��ي 
يف  لبنان  يف  �لأم��ري��ك��ي��ة  و�جل��ام��ع��ة  "جنفارم"  �شركة 
و�ملو�رد  �خل��ر�ت  بني  و�جلمع  �لندوتني  هاتني  تنظيم 
�مل��ت��ن��وع��ة يف جم���ال �ل��ط��ب �ل���ور�ث���ي وم�����ش��ارك��ة �لنتائج 

�لطبية و�لبحثية مع �لأطباء و�لباحثني.
و�أكد �أن جميع فعاليات �ملركز �لعربي للدر��شات �جلينية 
تاأتي بناء على توجيهات �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل 
رئي�س هيئة �شحة  �ملالية  وزير  دبي،  نائب حاكم  مكتوم 
�لعلمي  بالبحث  �لرت��ق��اء  �إىل  د�ئ��م��ا  تهدف  و�ل��ت��ي  دب��ي 

و�لقطاع �لطبي ب�شفة عامة.

املركز العربي للدرا�شات اجلينية ينظم ندوتني علميتني عن بعدم�شت�شفى برجيل يقدم علجا جينيا متطورا الإنقاذ حياة تواأم 

اإ�شعاف دبي تبحث التعاون مع تنمية املجتمع بدبي تطلق فعاليات افرتا�شية تزامنا مع �شهر القراءة الوطني
القن�شلية الرومانية 
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عربي ودويل

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• لوك الليربتي

   يف 16 فر�ير، كنت �شلطت �ل�شوء على �لرّجة 
�لتي هّزت �إد�رة حاكم ولية نيويورك �أندرو كومو. 
�إد�رة عدد  يف ذلك �لوقت، لحظت فقط ف�شيحة 

�لوفيات يف م�شاكن كبار �ل�شن.
   منذئذ، تدخلت ثلث ن�شاء علنا لنتقاد �ملحافظ 
مرتبطة  تعليقات  �أو  م��و�ق��ف  �أو  �أف���ع���ال  ب�شبب 
بالتحر�س �جلن�شي �أو حتى �لعتد�ء. و�إذ� كان من 
نافلة �لقول �أّن �أندرو كومو يتمّتع بقرينة �لر�ءة، 
و�أن له �حلق يف �لدفاع عن نف�شه وتبيي�س �شمعته، 
هذه  مع  �لتعاطي  عن  �لت�شاوؤل  ذل��ك  مع  فيمكن 

�لق�شة بالإ�شافة �إىل تد�عياتها �ملحتملة.
�لإع���لم،  و�شائل  �نتقدت فيه  �ل���ذي  �ل��وق��ت     يف 
ل�شبب وجيه، غياب �لزعامة وحماقة �إد�رة تر�مب 
يف مو�جهة تهديد �لوباء، مت ت�شعيد �أندرو كومو 
�إىل رت��ب��ة جن���م. وب��ع��د �لإ����ش���ادة مب��و�ق��ف��ه خلل 
�حلازم،  بنهجه  و�لل��ت��ز�م  �ل�شحفية،  �مل��وؤمت��ر�ت 
تفكيك مت��ث��ال هذ�  ج���ًد�  �ل�شعب  م��ن  �أن���ه  ي��ب��دو 

�لبطل يف �ملعركة �شد كوفيد.
�ل��ب��د�ي��ة، وج���د �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ون �شعوبة يف     يف 
�لو�شع.  لو�شف  �ملنا�شبة  �لكلمات  على  �ل��ع��ث��ور 
دّع����م �حل����زب ���ش��ح��اي��ا �ل��ت��ح��ر���س و�لع���ت���د�ء منذ 
�لبد�ية. و�لنية جديرة بالثناء، ونبيلة، لكن يجب 
�لرتقاء �ىل �مل�شتوى عندما يكون �أحدنا يف �شميم 
تكون  �أن  يجب  ن�شدقكم”،  و”نحن  �لت��ه��ام��ات، 
�أكر من جمرد �شعار باجتاه �ل�شحايا، بل �شرورة 

دعم �لعملية.
�لتاأكيد  �لم��ر على  �لوقت �حل��ايل، يقت�شر     يف 
هذه  يف  �لتحقيق  يجب  و�أن���ه  ج���ّدي،  �لو�شع  ب���اأّن 
�لتهامات �ملتعددة ب�شكل م�شتقل. وبا�شتثناء ع�شو 
نيويورك  مدينة  وع��م��دة  �لكونغر�س  يف  منتخبة 
بيل دي بل�شيو، ل �أحد يطلب من كومو �لتنحي. 
وعند مقارنة و�شعه بحالة �ل�شناتور �لدميقر�طي 
�أن �حلاكم  �لقول  2018، ميكن  عام  فر�نكن  �آل 

يتمتع مبعاملة تف�شيلية.
   ع��اق��دي��ن �ل��ع��زم ع��ل��ى �إظ��ه��ار �ل��ت��ز�م��ه��م باأعلى 
�لغالبية  �شغطت  و�ملعنوية،  �لأخ��لق��ي��ة  �ملعايري 
�ل��ع��ظ��م��ى م���ن �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ني �مل��ن��ت��خ��ب��ني على 
�لز�وية،  يف  حما�شًر�  للتنحي.  ميني�شوتا  �شناتور 
����ش��ت�����ش��ل��م ف��ر�ن��ك��ن ل��ل��م��غ��ادرة. وم���ع ذل����ك، ورغم 
نايت  �شاترد�ي  برنامج  مقدم  يتمتع  مل  فعاليته، 

ليف �ل�شابق ب�شعبية كومو.
    بالإ�شافة �إىل �مل�شوؤولني �ملنتخبني وقادة �حلزب 
ا من �لتعليق على موقف  �لدميقر�طي، ل بد �أي�شً
و�شائل �لإعلم منذ بد�ية م�شاكل كومو. يف مقايل 
بتاريخ 16 فر�ير، مل �أ�شتطع توقع خروج �لن�شاء 
�أ�شرت  لكنني  باملحافظ،  ي��ن��ددن  �للو�تي  �ل��ث��لث 
حينها �إىل �أننا منيل �إىل ن�شيان نقاط �ل�شعف �أو 
خ�شو�شيات �لإد�رة و�شلوك جنل �ملحافظ �ل�شابق 

ماريو كومو.
    ق��ب��ل ���ش��ع��وده �ل�����ش��اروخ��ي، ك���ان ك��وم��و مثرًي� 
خ�شومه  قبل  من  فقط  ولي�س  وُمنتقًد�،  للجدل 
�جلمهوريني. وقد ت�شدرت ت�شريحاته �ل�شاخبة 
�شغري،  كطاغية  وط��رق��ه  �جلميع  لإه��ان��ة  وميله 

عناوين �ل�شحف.
�ل�شيا�شيني  �لعديد من  �أن��ه، مثل  لوحظ  كما      
من جيل �آخر، كان كومو من �شيا�شيي “�لقرب”. 
�أو  مل�س  ي��رتدد يف  �لن�شاء، مل  م��ع  م��األ��وًف��ا، خا�شًة 
�ل��ذي��ن يتفاعل معهم  �لق���رت�ب م��ن �لأ���ش��خ��ا���س 
�أو  فيه  مرغوب  �شلوكه  �أن  من  �أوًل  �لتحقق  دون 

يتلقى �لت�شجيع.
�أن��ه يفهم �أن  �أن��درو كومو �لآن      ميكن �أن يقول 
فعله  رد  لكن  لئقة،  غري  كانت  مو�قفه  �أو  نكاته 
�ملو�شوعات  هذه  مناق�شة  متت  ج��ًد�.  متاأخر  هذ� 
م��ن��ذ ���ش��ن��و�ت، وم���ن �مل��وؤك��د �أن ح��ادث��ة ج��و بايدن 

خلل �حلملة �لأخرية مل تفته.
�لأمريكية  �لإع��لم  �شارعت و�شائل  ع��ام،  ب�شكل     
�إىل و�شع كومو على قاعدة �لتمثال، متجاهلة �أو 
�لعديد  و�ملوثقة.  �ملعروفة  �لق�شور  �أوج��ه  ن�شيت 
�لآن  تظهر  تاميز،  نيويورك  منها  �ملن�شور�ت،  من 
ولكن  ملحظتها،  يجب  ومبالغة  ز�ئ��دة  حما�شة 
هناك بالتاأكيد بع�س �لدرو�س �لتي يجب تعّلمها.

يجب  “بطل”،  �أو  “�شرير”  ع��ن  نبحث  ���ش��و�ء     
�للتز�م بنف�س �ملبادئ و�ل�شر�مة ذ�تها.

�شيتنحى  ك��وم��و  ك��ان  �إذ�  م��ا  �لآن  �أع���رف حتى  ل   
ل��ك��ن لن  ل��ولي��ة ر�ب���ع���ة،  �ل��رت���ش��ح  �أو يتخلى ع��ن 
م�شريته  �لنز�عات  ه��ذه  �أنهت  �إذ�  نف�شه  �إل  يلوم 
�ل�شيا�شية. لفرتة من �لوقت، كان قد ��شتفاد من 
�لإعلم، لكنه  �ل�شيا�شية وو�شائل  ت�شكيلته  تو�طوؤ 
�أو  �حل��م��ا���س  ه��ذ�  م�شتوى  �إىل  �لرت��ق��اء  يف  ف�شل 
�أدرك��ه ما�س ل  لقد  �لفتتان،  �ل�شتفادة من هذ� 

ميكن جتاهله.
ترجمة خرية �ل�شيباين

اأندرو كومو والتواطوؤ االإعلمي...!

*�أ�شتاذ تاريخ، وحما�شر، ومعلق �شيا�شي كندي خمت�س يف �ل�شيا�شة و�لتاريخ �لأمريكيني

لكنه  �لبلدين  بني  للم�شاحلة  حماولة  يف  رمزية”  “باعمال  بالقيام  وتعهد 
��شتبعد تقدمي “�أي �عتذ�ر�ت �أو توبة«.

�أحفاد علي بومنجل  �أم��ام  �لع��رت�ف �شخ�شيا  �لفرن�شي بهذ�  �لرئي�س  و�أدىل 
�أثناء ��شتقبالهم �لثلثاء.

يف  �لفرن�شي  �جلي�س  “�عتقله  بومنجل  �أّن  �لفرن�شية  �لرئا�شة  بيان  و�أ�شاف 
خ�شّم معركة �جلز�ئر وُو�شع يف �حلب�س �لنفر�دي وتعّر�س للتعذيب ثم ُقتل 

يف 23 �آذ�ر/مار�س 1957«.
وتابع �لإليزيه يف بيانه �أّنه يف �لعام 2000 “�عرتف بول �أو�شاري�س )�لرئي�س 
�أحد  �أمر  باأنه  �ل�شابق لل�شتخبار�ت �لفرن�شية يف �جلز�ئر �لعا�شمة( بنف�شه 

مروؤو�شيه بقتله و�إخفاء �جلرمية على �أّنها �نتحار«.
�أم�س �لأول �لثلثاء يف ق�شر  “رئي�س �جلمهورية ��شتقبل  للبيان فاإن  ووفقاً 
كانت  مبا  فرن�شا،  با�شم  ليخرهم،  بومنجل  علي  �أحفاد  من  �أربعة  �لإليزيه 

وهو  �حلقيقة  طريق  على  �لتقدم  علينا  ب��ات  و�جل��ز�ئ��ري  �لفرن�شي  �ل�شباب 
�لطريق �لوحيد �لذي ميكن �أن يقودنا �ىل م�شاحلة �لذ�كرة«.

وك��ان��ت �ب��ن��ة �أخ ع��ل��ي ب��وم��ن��ج��ل، �أ���ش��ت��اذة �ل��ط��ب و�ل��ن��ا���ش��ط��ة يف جم���ال حقوق 
باري�س  مب��ح��اول��ة  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر  ن����ّددت  ���ش��ي��ت��ور،  بومنجل  �لإن�شانف�شيلة 
�لتغطية على جرمية قتل عّمها، و��شفة ما جرى ب�”كذب �لدولة )�لفرن�شية( 

�لهّد�م«.
جاء �عرت�ف فرن�شا بهذه �جلرمية يف �إطار مبادر�ت �أو�شى بها �ملوؤّرخ بنجامان 
�شتور� يف تقريره حول ذ�كرة �ل�شتعمار وحرب �جلز�ئر �لتي و�شعت �أوز�رها يف 
1962 وما ز�لت حلقة موؤملة للغاية يف ذ�كرة عائلت مليني من �لفرن�شيني 

و�جلز�ئريني.
وهذه �لوثيقة �لتي �شلمها يف 20 كانون �لثاين/يناير �أثارت �نتقاد�ت و��شعة 
باري�س  بان تقدم  �شيما لنها مل ت�شدر تو�شية  يف فرن�شا كما يف �جلز�ئر ل 

•• باري�س-اأ ف ب

و�لزعيم  �ملحامي  ب��اأّن  يعرتف  فرن�شي  رئي�س  �أول  ماكرون  �إميانويل  �أ�شبح 
�أيدي  على  و�لقتل”  للتعذيب  “تعّر�س  بومنجل  علي  �جل��ز�ئ��ري  �لوطني 
�جلي�س �لفرن�شي خلل �حلرب �جلز�ئرية يف 1957، يف بادرة تهدئة �أو�شى 

بها تقرير �ملوؤرخ بنجامان �شتور� حول م�شاحلة �لذ�كرة بني �لبلدين.
-1954( �جل��ز�ئ��ر  ح��رب  بعد  ول��د  فرن�شي  رئي�س  �أول  م��ارك��ون،  و�ع���رتف 

ومل  و�لقتل”  “للتعذيب  تعر�س  بومنجل  ب��اأن  فرن�شا”  “با�شم   ،)1962
ينتحر كما حاولت باري�س �لتغطية على �جلرمية يف حينه.

�ملبادرة  �أّن هذه  �أ�شدره ق�شر �لإليزيه على  و�شّدد �لرئي�س �لفرن�شي يف بيان 
�أّي  �لتغطية على  �أو  �لت�شامح  “ل ميكن  �أّن��ه  “لي�شت عمًل منعزًل”، موؤّكد�ً 

جرمية �أو فظاعة �رتكبها �أّي كان خلل �حلرب �جلز�ئرية«.

)�أرملة �لر�حل( مليكة بومنجل توّد �أن ت�شمعه: علي بومنجل مل ينتحر، لقد 
تعّر�س للتعذيب ثم ُقتل«.

�لعمل �لذي  با�شتعد�ده ملو��شلة  �أي�شاً  “�أبلغهم  �أّن ماكرون  �إىل  �لبيان  ولفت 
�ملوؤّرخني من خلل  وت�شجيع عمل  �ل�شهاد�ت  �شنو�ت عديدة جلمع  ب��د�أ منذ 
�لبحر  �ملفقودين على �شّفتي  �إعطاء عائلت جميع  �أجل  �لأر�شيف، من  فتح 

�لأبي�س �ملتو�ّشط �لو�شائل ملعرفة �حلقيقة«.
�لأ�شهر  خ��لل  ويتعّمق  �شيتو�ّشع  �لعمل  “هذ�  ب��اأّن  �لبيان  يف  ماكرون  ووع��د 
�إىل  د�عياً  و�مل�شاحلة”،  �لتهدئة  نحو  قدماً  �مل�شّي  من  نتمّكن  حّتى  �ملقبلة، 
�أجل  م��ن  �لوقائع”  بحقيقة  و�لع�����رت�ف  وج��ه��ه،  يف  �ل��ت��اري��خ  �إىل  “�لنظر 

“م�شاحلة �لذ�كرة«.
وتابع ق�شر �لليزيه يف بيانه “يجب �أن يتمكن جيل �أحفاد علي بومنجل من 
بناء م�شريه بعيد� عن ن�شيان �لذكرى وعن �ل�شغينة. من �أجلهم، ومن �أجل 

ماكرون يعرتف: اجلي�س الفرن�شي عذب وقتل علي بومنجل 

••  الفجر –خرية ال�شيباين
ك���ل هوليود،  ���ش��غ��ل��ت  ق�����ش��ي��ة        
�حل���ي م��ث��ل ع���امل �ل��ن��ج��وم �لذين 
ي��ع��ي�����ش��ون يف ل��و���س �أجن���ل���و����س. مت 
�خ��ت��ط��اف ك��لب ل��ي��دي غ��اغ��ا قبل 
م�شاء   �شاملة  عليها  �لعثور  يتم  �أن 
. وع���ر����ش���ت جنمة  ي����وم �جل��م��ع��ة 
�إيطاليا  يف  -�مل������وج������ودة  �ل����ب����وب 
لريديل  ف��ي��ل��م  �أح������دث  ل��ت�����ش��وي��ر 
دولر  �أل����ف   500 -م��ب��ل��غ  ���ش��ك��وت 
�شرطة  ق�����ش��م  مل�����ش��اع��دة  ك��م��ك��اف��اأة 
ل��و���س �أجن��ل��و���س. وخ��ط��ف غريبان 
�ثنان  وهما  وجو�شتاف”  “كوجي 
من �لبلدغ �لفرن�شي �لثلثة م�شاء 
�لنار  �أطلقا  وقد  �ملا�شي.  �لأربعاء 
على موظف عند ليدي غاغا كان 
و�شط هوليوود،  �لكلبني يف  يف�ّشح 

ثم هربا بال�شيارة.
    مت �ل��ع��ث��ور ع��ل��ى �ل��ك��ل��ب��ني من 
ق��ب��ل �م������ر�أة، مل ي��ت��م �ل��ك�����ش��ف عن 
�ملطربة  ب��اأق��ارب  �ت�شلت  هويتها، 
ثم “�شّلمتهما” �ىل مركز �شرطة 
ل��و���س �أجن��ل��و���س �مل��ح��ل��ي �ل����ذي مل 

يعط مزيًد� من �لتفا�شيل.

خطف عنيف
ُيغلق،  مل  �لق�شية  م��ل��ف  ل��ك��ن      
حني  يف  ج��ار،  �جلنائي  و�لتحقيق 
�إذ�  عما  �لك�شف  �ل�شرطة  ترف�س 
ع��ل��ى �خلاطفني  �ل��ق��ب�����س  ك���ان مت 
ر�يان  يدعى  رج��ل  و�أ���ش��ي��ب  ل.  �أم 
في�شر ب��ج��روح �أث��ن��اء �ل��ه��ج��وم، ول 
حالته  وكانت  �مل�شت�شفى.  يف  ي��ز�ل 

ل تز�ل حرجة �ىل يوم �لأحد.
�إج���ر�ء  يف  �ل�شحافة  ت���رتدد     مل 
وبالن�شبة  جانبها.  م��ن  �لتحقيق 
يكون  ق����د  ����ش���ن،  ذي  ل�����ش��ح��ي��ف��ة 
“لأ�شباب  �ل����ب����ل����دغ  �خ����ت����ط����اف 
ليدي  �شاركت  �أن  بعد  �شيا�شية”، 
�ملعلنة، يف  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة  غ��اغ��ا، 

حفل تن�شيب جو بايدن.
   وهكذ� �أكدت �لن�شخة �لأمريكية 
من �شحيفة �شن �خلمي�س �ملا�شي 
�لفيدر�يل  �لتحقيقات  مكتب  �أن 
هام�س  ع���ل���ى  �مل���ل���ف  يف  ن���ظ���ر  ق����د 
�شرطة  �أج���رت���ه  �ل�����ذي  �ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�ل�شحيفة  وقالت  �أجنلو�س.  لو�س 

•• عوا�شم-وكاالت

و�لدولية  �لعربية  �لإد�ن���ات  تتو�ىل 
ل�����ش����ت����ه����د�ف م��ي��ل��ي�����ش��ي��ا �حل���وث���ي 
للمدنيني و�ملن�شاآت و�لبنى �لتحتية 
��شتهد�فها  و�آخ����ره����ا  �ل�����ش��ع��ودي��ة، 
مب����ق����ذوف ع�������ش���ك���ري ع���ل���ى �إح�����دى 
جاز�ن،  مبنطقة  �حل��دودي��ة  �لقرى 
مدنيني،   5 �إ�����ش����اب����ة  ع����ن  �أ����ش���ف���ر 
�ملنازل  م��ن  ع��دد  ت�شرر  ع��ن  ف�شًل 

و�ملركبات.
�أم�س  �شادرة  عربية  ل�شحف  ووفقاً 
�أي  ه���ن���اك  �أن  ي���ب���دو  ل  �لأرب�����ع�����اء، 
�ل�شلم  مل�����ش��اع��ي  ����ش��ت��ج��اب��ة ح��وث��ي��ة 
�لدولية و�لعربية، مع �رتفاع وترية 
و��شتهد�فها  �لإره��اب��ي��ة  هجماتها 

دول �جلو�ر.

اإدانات عربية
ت���و�ل���ت �لإد�ن������ات  ويف �ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل، 
��شتهد�فات  ج����ر�ء  و�ل���ش��ت��ن��ك��ار�ت 
وتعديات ميلي�شيا �حلوثي �مل�شتمرة، 
للمدنيني و�ملن�شاآت و�لبنى �لتحتية 
�لإم���ار�ت  �أع��رب��ت  حيث  �ل�شعودية، 
عن  و�ل���ب���ح���ري���ن  و�لأردن  وم�����ش��ر 
�إد�ن��ت��ه��ا ل��لع��ت��د�ء �لإره���اب���ي �لذي 
مبقذوف  �حل��وث��ي  ميلي�شيا  نفذته 
ع�������ش���ك���ري جت������اه ق����ري����ة ح����دودي����ة 
و�لتي  �ل�شعودية،  ج���از�ن  مبنطقة 
مدنيني،   5 �إ����ش���اب���ة  ع���ن  �أ����ش���ف���رت 
�ملنازل  م��ن  ع��دد  ت�شرر  ع��ن  ف�شًل 

و�ملركبات.
“�لبيان”  ����ش���ح���ي���ف���ة  وب���ح�������ش���ب 
عديدة،  دول  ن�����ددت  �لإم����ار�ت����ي����ة، 
مقذوفاً  �حلوثي  ميلي�شيا  باإطلق 
على منطقة  �ليمنية  �لأر����ش��ي  من 
�لإم��������ار�ت عن  �أع���رب���ت  �إذ  ج������از�ن، 
�ل�شديدين  و����ش��ت��ن��ك��اره��ا  �إد�ن���ت���ه���ا 
مل�������ح�������اولت م���ي���ل���ي�������ش���ي���ا �حل����وث����ي 
�لإره���اب���ي���ة �مل���دع���وم���ة م���ن �إي�����ر�ن، 

�إن  مطلع”،  “م�شدر  ع���ن  ن��ق��ل 
حتديد  �إىل  يتطلعون  “�ملحققني 
غاغا  ل���ي���دي  ب���ل���دغ  ك�����ان  �إذ�  م����ا 
لأنها  �شيا�شية،  لأ���ش��ب��اب  �ختطفا 
غنت يف حفل تن�شيب �لرئي�س جو 

بايدن«.

 فر�شيتان
   ومع ذلك، هذه لي�شت �لفر�شية 
ل���ي���دي غاغا  �ح����ت����م����ال.  �لأك��������ر 
م�����ش��ه��ورة، وت��ظ��ه��ر ب��ان��ت��ظ��ام على 
�لجتماعي  �ل���ت���و�����ش���ل  و����ش���ائ���ل 
ووفًقا  �ل��ث��لث��ة.  ك��لب��ه��ا  �شحبة 

تاميز،  �أجن��ل��و���س  ل��و���س  ل�شحيفة 
يف�شل �ملحققون طريقتني: �إما �أن 
�لل�شو�س ت�شرفو� من �جل طلب 
ف��دي��ة م��ن جن��م��ة �ل��ب��وب �لرية، 
على  �ل�شتيلء  بب�شاطة  �أر�دو�  �أو 
ك��لب ب���ل���دغ.    لأن���ه، يف �لوليات 

�لفرن�شية  �لبلدغ  تعتر  �ملتحدة، 
���ش��لل��ة ن����ادرة ج����ًد�، وم���ن �لأن����و�ع 
و�لتي  و�ملطلوبة،  ن�شبًيا،  �لقليلة 
من  �آلف  ب����ع����دة  ب���ي���ع���ه���ا  مي���ك���ن 

�لدولر�ت يف �ل�شوق �ل�شود�ء.
عن لو جورنال دي دميان�س

�ملدنية  و�لأعيان  �ملدنيني  ��شتهد�ف 
ب��ط��ري��ق��ة مم��ن��ه��ج��ة وم���ت���ع���م���دة يف 
فيما  �ململكة،  يف  �جلنوبية  �ملنطقة 
�إطلق  ب�شدة  �لبحرين  ��شتنكرت 
ع�شكرياً  مقذوفاً  �حلوثي  ميلي�شيا 
جت�����اه �إح�������دى �ل����ق����رى �حل����دودي����ة 

بال�شعودية.
م�شر  �أد�ن�������ت  ذ�ت������ه،  �ل�����ش��ي��اق  ويف 
ميلي�شيا  ��شتهد�ف  �لعبار�ت  باأ�شد 
�إحدى  ع�شكري  مب��ق��ذوف  �حل��وث��ي 
جاز�ن.  مبنطقة  �حل��دودي��ة  �لقرى 
و�أكدت م�شر يف بيان �أ�شدرته وز�رة 
خارجيتها، دعمها �لكامل و�مل�شتمر، 
حكومة و�شعباً، ملا تتخذه �ل�شعودية 
حلماية  و�إج�����������ر�ء�ت  ت����د�ب����ري  م����ن 
ول�شمان  و��شتقر�رها  �أمنها  و�شون 
على  و�ملُ��ق��ي��م��ني  مو�طنيها  �شلمة 
�أر��شيها، يف مو�جهة هذه �لهجمات 
�ل��ت��ي تقو�س  �لإره���اب���ي���ة �جل��ب��ان��ة، 
وتنتهك  �ملنطقة،  و�لأم��ن يف  �ل�شلم 

قو�عد �لقانون �لدويل �لإن�شاين.
�لأردن  ن����دد  ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د م��ت�����ش��ل، 
�لناطق  و�أك�����د  �حل���وث���ي،  ب��ال��ه��ج��وم 
�خلارجية  وز�رة  ب��ا���ش��م  �ل��ر���ش��م��ي 
�إد�ن��ة �ململكة  �شيف �هلل علي �لفايز 
�لفعل  لهذ�  �ل�شديدين  و��شتنكارها 
�لإره������اب������ي �جل����ب����ان و�����ش���ت���ه���د�ف 
ي�شكل  �ل�����ذي  �لأب�����ري�����اء،  �مل���دن���ي���ني 
فا�شحاً  وخ���رق���اً  ���ش��ارخ��اً  �ن��ت��ه��اك��اً 

للقانون �لدويل �لإن�شاين.

اإدانة اأمريكية
�خلارجية  وزي������ر  �أد�ن  ودول������ي������اً، 
ب�شدة  بلينكن،  �أن���ت���وين  �لأم��ري��ك��ي 
بيان  بلينكن يف  ون��دد  �ل���ش��ت��ه��د�ف، 
ه���ج���وم �مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ا �مل���دع���وم���ة من 
وقال  م����اأرب،  حمافظة  على  �إي����ر�ن 
تفاقم  م��ن  ي���زي���دون  �حل��وث��ي��ني  �إن 
وفق  �ليمن”،  يف  �لإن�شانية  �لأزم��ة 

�شحيفة “�ل�شرق �لأو�شط«. 

و�مل�����و�ث�����ي�����ق �ل�����دول�����ي�����ة. وب������ني كل 
�مليلي�شيا  ت��وؤك��د  و�آخ�����ر،  ����ش��ت��ه��د�ف 

تورطها ب�”جر�ئم حرب«، 
�لهجمات  وت������رية  �رت����ف����اع  وح������ول 
�لإعلم  وز�رة  وكيل  ق��ال  �حلوثية، 
�إنه  غ��لب،  جنيب  �لدكتور  �ليمنية 
�مللف  يف  بذلت  �لتي  �جلهود  “رغم 
�ليمني من �ملجتمع �لدويل و�لأمم 
�ل��ت��ي ُقدمت  و�ل���ت���ن���ازلت  �مل��ت��ح��دة 
�ل�شرعية،  �حلكومة  من  للميلي�شيا 
من  ج��زء�ً  لتكون  تاأهيلها  وحماولة 
�حلوثي  ف���اإن  �ل�شيا�شية،  �لعملية 
وعر �لفرت�ت �ل�شابقة عندما ي�شل 
حلالة من �ل�شعف و�خل��وف يحول 
حربية،  لأد�ة  �مل��ف��او���ش��ات  ط���اول���ة 

ويوظفها لإعادة ترتيب �أور�قه«.
و�أكد غلب ل�”�ل�شرق �لأو�شط” �أن 
لديهم “جتربة �شابقة مع �مليلي�شيا 
�حلوثية بهذ� �خل�شو�س”، م�شيفاً 
�أنه “يف �لفرتة �لأخرية ومع و�شول 
ومع  �جل��دي��دة،  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لإد�رة 
�ليمن  �حل�����رب يف  ل���وق���ف  �جل���ه���ود 
�أن  وجدنا  �شيا�شي،  حلل  و�لو�شول 
هجومها  �شعدت  �حلوثي  ميلي�شيا 
يف ماأرب وتز�يد ��شتهد�ف �ل�شعودية 
�مل�شرية”.  و�ل��ط��ائ��ر�ت  بال�شو�ريخ 
ت�شري  ل  “�مليلي�شيا  �أن  و�أك��������د 
من  ولي�س  �ل�شيا�شي،  �حل��ل  باجتاه 

م�شلحتها �لو�شول �إىل �ل�شلم«.
�إلغاء  �لهجمات رغ��م  �رت��ف��اع  وح��ول 
ت�شنيف �جلماعة كمنظمة �إرهابية، 
�أن  �لإع�����لم  وز�رة  وك��ي��������ل  ي��ت�����ش��ور 
وميلي�شيا  �إي��ر�ن  لدى  قناعة  هناك 
لن  ب����اي����دن  �إد�رة  ب�������اأن  �حل����وث����ي 
�لقوة  �أن����و�ع  م��ن  ن���وع  �أي  ت�شتخدم 
ت���ز�ل  ل  �إي��ر�ن  �أن  م�شيفاً  �شدهم، 
للفو�شى  ك��م��ج��ال  ل��ل��ي��م��ن  ب��ح��اج��ة 
�لإره���اب،  وت�شدير  و�ل���ش��ط��ر�ب��ات 
�أن “هذ� ما يقود �مليلي�شيا  مو�شحاً 
�إىل �لت�شعيد و�لتعامل مع �ملطالب 

�إي���ر�ن يف �ليمن  ت���ورط  �أن  و�أو���ش��ح 
يوؤجج لهيب �ل�شر�ع، ويهدد مبزيد 
وعدم  �لتقدير  و�شوء  �لت�شعيد  من 
م�شري�ً  �لإق����ل����ي����م����ي،  �ل�����ش����ت����ق����ر�ر 
�لأ�شلحة  �مليلي�شيا  ����ش��ت��خ��د�م  �إىل 
و�لدعم  و�ل��ت��دري��ب  و�ل�شتخبار�ت 
تهدد  ه���ج���م���ات  ل�������ش���ن  �لإي�����������ر�ين 
�لأهد�ف �ملدنية و�لبنية �لتحتية يف 

�ليمن و�ل�شعودية.
تاأكيده  �لأمريكي  �لوزير  جدد  كما 
�مل�����ش��اءل��ة عن  ب���لده بتعزيز  �ل��ت��ز�م 
�أفعال �حلوثيني �خلبيثة و�لعدو�نية 
�ل���ت���ي ت�����ش��م��ل ت���ف���اق���م �ل�������ش���ر�ع يف 

�إىل  �إ�شافة  وغ��رب��اً،  �شرقاً  �لدولية، 
�جلديدة  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لإد�رة  �إل��غ��اء 
منظمة  �حل��وث��ي  ميلي�شيا  ت�شنيف 
مو��شلة  م���ن  ي��غ��ري  مل  �إره���اب���ي���ة، 
بالقو�نني  ����ش��ت��خ��ف��اف��ه��ا  �جل��م��اع��ة 
وحتديها  �ل����دول����ي����ة  و�لأع�������������ر�ف 
جر�ئم  و�رتكاب  �ل��دويل،  للمجتمع 
�ليمن  يف  �مل����دن����ي����ني  ������ش����ت����ه����د�ف 

و�ل�شعودية«.
كانت  �ملا�شيني،  �لأ�شبوعني  وخلل 
�ل�شعودية  تهاجم  �حلوثي  ميلي�شيا 
م�شرّية  طائر�ت  عر  يومي،  ب�شكل 
بالقو�نني  م�شتهرتة  ���ش��و�ري��خ،  �أو 

�لوليات  �شركاء  ومهاجمة  �ليمن، 
�ملدنيني  وخطف  باملنطقة،  �ملتحدة 
�مل�شاعد�ت  و�شول  ومنع  وتعذيبهم، 
�ليمني  �ل�شعب  وق��م��ع  �لإن�����ش��ان��ي��ة، 
عليها،  ي�شيطرون  �لتي  �ملناطق  يف 
وتدبري هجمات مميتة خارج حدود 
�لوليات  �أن  ع��ل��ى  م�����ش��دد�ً  �ل��ي��م��ن، 
�مل�شتويات  على  بجد  تعمل  �ملتحدة 
م���ع �لأمم  �إىل ج��ن��ب  �ل��ع��ل��ي��ا ج��ن��ب��اً 
�ملتحدة وغريها من �أجل �إنهاء هذ� 
�ل�شر�ع، ومعاجلة �لأزمة �لإن�شانية 

�لتي يو�جهها �ل�شعب �ليمني.
و�أكدت �لوليات �ملتحدة، لحقاً، �أنها 

على  �ل�����ش��ع��ودي��ة  ح�����ش��ول  �شت�شمن 
�لدفاع  م��ن  متكنها  �ل��ت��ي  �لأ�شلحة 
فر�س  �أعقاب  بيان  ويف  نف�شها.  عن 
�خل��ز�ن��ة �لأم��ري��ك��ي��ة ع��ق��وب��ات على 
قال  �حل��وث��ي،  ميلي�شيا  يف  قيادينينْ 
�أنتوين  �لأمريكية  �خلارجية  وزي��ر 
�ملعاقبان  “�حلوثيان  ب��ل��ي��ن��ك��ن: 
ح�����ش��ل ع���ل���ى �أ����ش���ل���ح���ة م����ن �إي������ر�ن 

لتهديد �ملدنيني و�مللحة«.

جرائم احلوثيني تت�شاعد
وقالت �شحيفة “�ل�شرق �لأو�شط”، 
�لإد�ن���ات  وت��رية  “�رتفاع  �إن  �أي�����ش��اً، 

لإنهاء �حلرب بنوع من �لتحدي«.

اخلطر احلوثي
�شحيفة  ق����ال����ت  ج���ان���ب���ه���ا،  وم������ن 
“�لحت�����������������اد” �لإم���������ار�ت���������ي���������ة، يف 
�لذي  �ل��وق��ت  “يف  �أن���ه  �فتتحايتها، 
ي��ج��ت��م��ع ف��ي��ه �ل���ع���امل ل��ي��خ��ف��ف من 
�ل�شقيق،  �ل��ي��م��ن��ي  �ل�����ش��ع��ب  م��ع��ان��اة 
ل��ل��م��ان��ح��ني، ل  ع���ر م���وؤمت���ر دويل 
بفعل  م��اث��ل��ة  �مل��اأ���ش��اة  م�شاهد  ت���ز�ل 
�ل��ت��م��ادي و�لإج�������ر�م �حل��وث��ي��نينْ يف 
و�لتحركات  �ل�شلم  دع���و�ت  مقابل 
�لأزمة،  �إنهاء  �إىل  �لهادفة  �ل�شلمية 
ويومية  ج���دي���دة  ج���ر�ئ���م  ب��ارت��ك��اب 
تهدف �إىل �إطالة �أمد �لنز�ع و�إذكاء 
�لقتتال، ما ينذر بجر �ملنطقة �إىل 
حالة من �لت�شعيد«. و�أ�شافت: “ل 
حوثية  ��شتجابة  �أي  هناك  �أن  يبدو 
و�لعربية،  �لدولية  �ل�شلم  مل�شاعي 
هجماتها  وت���������رية  �رت�������ف�������اع  م������ع 
�جلو�ر  دول  و��شتهد�فها  �لإرهابية 
و�ملدنيني ب�شكل متعمد وممنهج، بل 
جديدة  بنوعيات  ت�شعيدها  وحتى 
م��ن �لأ���ش��ل��ح��ة و�ل��ع��ت��اد ت��وؤك��د خطر 
�إذ�  �ملنطقة  على  �حلوثي  �لنقلب 
م��ا ����ش��ت��م��ر �ل��ع��امل يف ح��ال��ة �شمت 
جتاه جر�ئم �حلوثيني �شد �شعبهم 

و�شد �شعوب �ملنطقة«.
�إر�دة  “�أمام  �أن��ه  �ل�شحيفة  و�أك���دت 
دول �لعامل و�ملنطقة وت�شميمها على 
�لإرهاب  �ل�شلم، لن ي�شمد  �إحلل 
�حل��وث��ي يف �ل��ي��م��ن، خ��ا���ش��ة يف ظل 
�لتفاف �ل�شعب �ليمني حول قيادته 
�ل�شرعية �لتي تعمل عر حكومتها 
�جلديدة لتوحيد �لروؤى و�لأهد�ف 
مب�شاندة  وم�شتقر،  �آم��ن  مين  نحو 
�لإقليمية  و�مل����ب����ادر�ت  �جل��ه��ود  ك��ل 
و�لت��ف��اق��ات �لأمم���ي���ة �ل��ه��ادف��ة �إىل 
و���ش��ع ح��د ل��ل��ن��ز�ع و�حل��ي��ل��ول��ة دون 

تفاقم �ملاأ�شاة �لإن�شانية«.

ق�شية �شغلت كل هوليود:

هل مت اختطاف كلب ليدي غاغا الأ�شباب �شيا�شية...؟

�شحف عربية: رف�س عربي ودويل للإرهاب احلوثي

البلدغ الفرن�شي، �شاللة نادرة، مطلوبة، وباهظة الثمن
ليدي غاغا وكلبها

�شاركت �لنجمة يف حفل تن�شيب بايدن
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ذكرت �ل�شلطات �لكورية �جلنوبية �أم�س �لأربعاء �أنها حتقق يف وفاة 
من  �أي��ام  غ�شون  يف  توفيا  �أنهما  �إعلمية  تقارير  ذك��رت  �شخ�شني 

تلقيهما لقاح �أ�شرت�زينيكا للوقاية من فريو�س كورونا.
وقالت وكالة يونهاب للأنباء �إن �أعر��شا منها �رتفاع �شديد يف درجة 
�حلر�رة ظهرت على م�شاب مبر�س يف �لأوعية �لدموية بعد تلقيه 
لقاح �أ�شرت�زينيكا. و�أ�شافت �أنه ُنقل �إىل م�شت�شفى �أكر �أم�س �لأول 
�لثلثاء من د�ر رعاية كان يعالج فيها، لكنه تويف بعد �أن ظهرت عليه 
�أعر��س ت�شمم �لدم و�للتهاب �لرئوي. و�أفادت �لوكالة باأن �ملري�س 
�لآخر يف �لعقد �خلام�س من �لعمر ويعاين من ��شطر�بات يف �لقلب 
بعد  وذل��ك  قلبية،  نوبات  لعدة  تعر�شه  بعد  �ليوم  وت��ويف  و�ل�شكري 
تلقيه �للقاح نف�شه قبل يوم. و�أبلغ م�شوؤول باملر�كز �لكورية ملكافحة 
�لأمر��س و�لوقاية منها رويرتز باأنها حتقق يف �شبب �لوفاتني، دون 
متحدثة  وقالت  ي��وؤك��ده.  �أو  يونهاب  تقرير  تفا�شيل  يف  يخو�س  �أن 
�إن �ل�شركة لي�س لديها تعليق يف �لوقت  �أ�شرت�زينيكا يف �شول  با�شم 
�ملا�شي.  �لأ���ش��ب��وع  �شعبها  تطعيم  �جلنوبية  ك��وري��ا  وب���د�أت  �حل���ايل. 
�جلرعة  على  ح�شلو�  ق��د   85904 ك��ان  �ملا�شية،  �لليلة  وبحلول 
و�شجلت  فايزر.  لقاح  على  و1524  �أ�شرت�زينيكا  لقاح  من  �لأوىل 
كوريا �جلنوبية 444 حالة �إ�شابة موؤكدة جديدة �لثلثاء، �رتفاعا 
�إىل  �لبلد  �لإ�شابات يف  يرفع جممل  �لثنني، مما  ي��وم   344 من 

90816، بينما تويف 1612 م�شابا بالفريو�س.

 
    ُقتل 10 متمّردين كولومبيني و�أ�شيب ثلثة �آخرون بجروح يف 
ق�شف جّوي �شّنه �جلي�س على معقل لإحدى �أبرز �جلماعات �ملن�شّقة 
عن “حركة �لقو�ت �مل�شّلحة �لثورية �لكولومبية” )فارك( يف جنوب 
�لدفاع  . وقال وزير  �أعلنت م�شادر ر�شمية  �لبلد، بح�شب ما  �شرق 
م�شرتكة  عملية  “خلل  �إّن��ه  تويرت  على  تغريدة  يف  مولنو  دييغو 
بني �لقو�ت �لع�شكرية و�لأمنية، مّت حتييد 13 عن�شر�ً من �لف�شيل 
�ملن�شّق عن فارك بقيادة �مللّقب ب�+خنتيل دو�رتي+«. من جهتها قالت 
�لكولومبي”  �جل��ّو  “�شلح  �شّنه  �لق�شف  �إّن  بيان  يف  �ل��دف��اع  وز�رة 
و�أ�شفر عن مقتل 10 متمّردين و�إ�شابة ثلثة �آخرين �ألقت �لقو�ت 
منطقة  يف  �لثلثاء  �شباح  �لعملية  وج��رت  عليهم.  �لقب�س  �لرية 
ريفية يف بلدية كالمار �لتابعة ملقاطعة غو�فيار يف �لأم��ازون، وهي 
منذ  كبيري  بنفوذ  �مل��ت��م��ّردون  فيها  يتمّتع  �لتي  �ملناطق  من  و�ح��دة 
مع  ف��ارك  حركة  وّقعته  �ل��ذي  �ل�شلم  �تفاق  �إىل  �لن�شمام  رف�شو� 
بوغوتا يف 2016. وكتب مولنو على تويرت “ل هدنة مع جمرمي 
ر وعن �شّن هجمات �شّد قو�تنا  �ملخّدر�ت �مل�شوؤولني عن جتنيد ق�شّ
وعن عمليات خطف وعن �أعمال تعدين غري قانونية«. وتعّهد �لوزير 
عدم وقف �لعمليات �لع�شكرية �شّد هذه �ملجموعة قبل �لو�شول �إىل 
ميغيل  �حلقيقى  و��شمه  دو�رتي”  “خنتيل  �ل�شّر،  رم��ز  “زعيمها، 

�شانتيلنا بوتا�س.

�أعلن �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن �شحب تر�شيح نري� تاندين لإد�رة 
مكتب �لإد�رة و�مليز�نية يف �لبيت �لأبي�س بعد �لرف�س �لقاطع �لذي 
هزمية  �أول  يف  �ملن�شب،  ه��ذ�  يف  لتثبيتها  ب���ارزون  �شناتور�ت  �أب���د�ه 
للرئي�س �لدميوقر�طي يف جمل�س �ل�شيوخ. وقال بايدن يف بيان “لقد 
قبلُت طلب نري� تاندين �شحب تر�شيحها ملن�شب مديرة مكتب �لإد�رة 
�ل�شناتور�ت  من  عدد  �أعلن  �أن  بعد  �لرت�جع  هذ�  و�أت��ى  و�مليز�نية«. 
و�حد،  دميوقر�طي  �شناتور  �إىل  بالإ�شافة  �ملعتدلني  �جلمهوريون 
�أّنهم �شي�شّوتون �شّد تثبيت هذه �ملر�أة ب�شبب ت�شريحات �أدلت بها يف 
�ل�شابق وت�شّمنت �نتقاد�ت عنيفة لعدد من �أع�شاء جمل�س �ل�شيوخ. 
ويتمّتع مدير مكتب �لإد�رة و�مليز�نية يف �لبيت �لأبي�س بنفوذ و��شع 
ل �شّيما و�أّنه م�شوؤول عن و�شع �مليز�نية �لتي يريدها �لرئي�س وتقييم 
لتويّل  تر�شيحها  �لإع��لن عن  ومنذ  وزر�ئ��ه وم�شاريفهم.  م�شاريع 
هذ� �ملن�شب، �أ�شبحت تاندين هدفاً لنتقاد�ت من �شناتور�ت من كل 
�حلزبني، �إذ قال �جلمهوريون �إّنهم غا�شبني من �لنتقاد�ت �لعنيفة 
�لتي وّجهتها يف �ل�شابق �إىل عدد من �أع�شاء جمل�س �ل�شيوخ، بينما 
�ل�شناتور بريين �شاندرز و�شطية  �ملقّربون من  �لتقّدميون  �عترها 
�لنهاية  يف  �أطلقها  تر�شيحها  على  �لرحمة  ر�شا�شة  لكّن  للغاية. 
مان�شني  جو  �لغربية  فرجينيا  ولي��ة  عن  �لدميوقر�طي  �ل�شناتور 
�لذي قال يف �أو�خر �شباط-فر�ير “�أعتقد �أنه �شيكون لت�شريحاتها 
�ملتحّزبة ب�شكل مبالغ فيه تد�عيات �شاّمة و�شلبية على علقة �لعمل 
�ملهّمة بني �أع�شاء �لكونغر�س ومدير مكتب �لإد�رة و�ملو�زنة �ملقبل”، 

م�شيفاً “لهذ� �ل�شبب ل ميكنني �أن �أوؤّيد تعيينها«.

عوا�شم

�صول

بوغوتا

وا�صنطن

 لبنان لي�شت االأوىل.. 4 دول 
عربية تعاين من انهيار العملة

•• عوا�شم-وكاالت

تاأثري  و�ل�شود�ن، حتت  و�ليمن  و�لعر�ق  ولبنان  �شوريا  دول عربية   5 �شكان  بات 
تدهور تدريجي للعملة �ملحلية مقابل �لدولر، ما ي�شاهم يف �رتفاع �أ�شعار �ل�شلع 
ويهدد باجلوع و�شحق �لطبقات �لفقرية. و�لثلثاء، هوت �لعملة �للبنانية لت�شبح 
�لو�حد، يف م�شتوى غري م�شبوق للعملة  �ل��دولر  �آلف لرية مقابل   10 قيمتها 
�نهيار مايل ت�شبب بحالة من �لفو�شى و�ل�شطر�بات. كما  �لتي ت�شررت جر�ء 
�شجلت �للرية �ل�شورية تدهور� قيا�شيا جديد� يف قيمتها يف �ل�شوق �ملو�زية لتطال 
عتبة �لأربعة �آلف مقابل �لدولر �لو�حد يف بلد يدخل فيه �لنز�ع �ل�شهر �حلايل 
عامه �لعا�شر. من جانبهم، يحاول �لعر�ق و�ل�شود�ن �شبط �شعر �شرف �لدولر، 
دون �أن يغري ذلك من �شوء �لو�قع �ملعي�شي �لذي تاأثر بطبيعة �حلال، حيث �شجل 
دينار�.     1462.5 �شجل  �لعر�ق فقد  �أم��ا يف  376 جنيها،  �ل�شود�ن  �ل��دولر يف 
�شعر  تدهور  يف  �لأخ��ريي��ن  �لأ�شبوعني  خ��لل  �ل�شود�ين  �جلنيه  تعومي  وت�شبب 
�ل�شرف للدولر ب�شورة خميفة خلل �ل�شتة �أ�شهر �ملا�شية من 150 جنيها يف 
376 جنيه، مما قاد لرتفاع جنوين  �إىل  �أن و�شل �لأربعاء  �إىل  �أغ�شط�س،  �شهر 
يف �أ�شعار �ل�شلع �ل�شتهلكية، وهذ� �نعك�س على حياة �ملو�طنني وقاد للعديد من 
�لتظاهر�ت بفعل �رتفاع �لت�شخم. ويف �لعر�ق، قررت �حلكومة �لحتادية يف نهاية 
2020، رفع قيمة �لدولر مقابل �لدينار �لعر�ق من 1200 دينار لكل دولر �إىل 

1450، لتغطية �لعجز يف مو�زنة 2021 �لتي مل تقر بعد.

ينبهون التالميذ باأن ال�شور والتلفاز حرام

لبا�س اأفغاين: مدار�س داع�شية يف تون�س 2021...؟

تقرير: اأردوغان خطط لف�شل 63 اجلامعة العربية توؤكد دعمها مل�شر وال�شودان يف ملف �شد النه�شة
جرنااًل من اجلي�س قبل حماولة االنقلب

•• اأنقرة-وكاالت

�لرتكي رجب طيب  �لرئي�س  �إىل  و�أر�شل   2015 عام  �لعامة يف  �لأرك��ان  هيئة  �أعدته  تقرير  ك�شف 
�أردوغان وو�شل فيما بعد �إىل �شهره بري�ت �ألبري�ق، معلومة �أنه �شيتم طرد 63 جر�ًل من �جلي�س 
وذلك قبل حماولة �لنقلب �ملزعوم. وذكر �لتقرير �ملوجود يف �شندوق �لريد �لإلكرتوين لبري�ت 
�ألبري�ق قبل حو�يل 18 �شهر�ً من حماولة �نقلب 2016، ي�شنف 1521 ع�شكرياً يف �جلي�س، على 
كما ي�شري �إىل �أنه كان هناك تخطيط لإقالة 63 جر�ًل من  �أنهم “مقربني من حركة �خلدمة”، 
�أنه �أعده �أحد �شبط �لأركان  �لرتكية. ويف �لتقرير، �لذي ُيفهم  “زمان”  �جلي�س، بح�شب �شحيفة 
�لعامة �أثناء مفاو�شات �ل�شلم مع �لأك��ر�د، مت �لتاأكيد على �أن �أكر من 1400 ��شم مقربني من 

حركة “�خلدمة” طردو� من �لقو�ت �مل�شلحة �لرتكية بني 2010-1984.

ل��ل��دول��ة �ل�����ش��ود�ن��ي��ة وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا ووق��وف��ه��ا م��ع ك��ل �أهل 
�لنتقال  عملية  ��شتحقاقات  ��شتكمال  �شبيل  يف  �ل�شود�ن 

�ل�شيا�شي �ملهمة �لتي متر بها �لبلد.
كما بحث �أبو �لغيط مع �ملهدي عدد�ً من �لق�شايا �لإقليمية 
�لتز�م �جلامعة  �لغيط  �أبو  �إذ جدد  �مل�شرتكة،  ذ�ت �لأهمية 
�ل��ث��اب��ت ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى �حل���ق���وق �مل��ائ��ي��ة ل��ك��ل م���ن م�شر 
وم�شاندتها  �لنه�شة  ���ش��د  مب��ل��ف  يت�شل  فيما  و�ل�����ش��ود�ن 
وملزم  وقانوين  ع��ادل  �تفاق  �إىل  للتو�شل  �ملبذول  للجهد 
حول هذه �لق�شية ير�عي م�شالح كافة �لأطر�ف؛ كما �أكد 
�أر��شي  ووح��دة  ب�شيادة  �لكامل  �جلامعة  �لتز�م  �لغيط  �أب��و 
�لدولة �ل�شود�نية وجدد م�شاندة �جلامعة لكافة �لإجر�ء�ت 
و�إنفاذ  �شيادته  لب�شط  �ل�����ش��ود�ن  يتخذها  �ل��ت��ي  �مل�شروعة 

�شلطته على كامل �أر��شيه، معرباً عن �أمله يف �أن يتم ت�شوية 
�لأزمة �لقائمة على �حلدود �ل�شود�نية �لأثيوبية بالطرق 
�ل�شلمية وعر �حلو�ر وب�شكل يحرتم �شيادة �ل�شود�ن على 
كامل �أر��شيه. و�أو�شح �مل�شدر �أن �ملهدي عرت من ناحيتها 
عن خال�س تقدير �لدولة �ل�شود�نية للجهد �لذي تقوم به 
�أهل  مبر�فقة  و�لتز�مها  لل�شود�ن  دعماً  �لعربية  �جلامعة 
�ل�شود�ن يف عبور حتديات �ملرحلة �لر�هنة و��شتكمال عملية 
�لنتقال �ل�شيا�شي يف �لبلد؛ كما �أكدت �ملهدي على حر�س 
�جلامعة  �إط���ار  يف  مب�شئولياته  �ل�شطلع  على  �ل�����ش��ود�ن 
�ل��ع��رب��ي��ة ودع���م ك��ل ج��ه��د ي�شب يف ت��ع��زي��ز �ل��ع��م��ل �لعربي 
و�مل�شالح  �لعربي  �لقومي  �لأم��ن  على  و�حلفاظ  �مل�شرتك 

�لعليا للعامل �لعربي.

•• القاهرة-وكاالت

�لتقى �لأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية �أحمد �أبو �لغيط، 
�أم�����س �لأرب���ع���اء، وزي���رة خ��ارج��ي��ة �ل�����ش��ود�ن م��رمي �ل�شادق 
�ملهدي، وذلك قبيل �نطلق �أعمال جمل�س �جلامعة �لذي 

يعقد �ليوم على م�شتوى وزر�ء �خلارجية.
بيان  يف  للجامعة  �لعامة  ب��الأم��ان��ة  م�شئول  م�شدر  وق��ال 
�لغيط جدد تهنئته للمهدي  �أب��و  �إن  24 ن�شخة منه  تلقى 
ت�شكيل  على  كذلك  و�أثنى  للخارجية  وزي��رة  تعيينها  على 
�هلل  عبد  �لدكتور  برئا�شة  �جل��دي��دة  �ل�شود�نية  �حلكومة 
لل�شلم يف  ج��وب��ا  �ت��ف��اق  �لتوقيع على  �أع��ق��اب  ح��م��دوك يف 
م�شاندتها  مبو��شلة  �جلامعة  �لتز�م  على  و�شدد  �ل�شود�ن، 

�شيتم �لإعلن عنها.
    يذكر �أن �ملدير �جلهوي للرتبية �ملنجي من�شر قد 
�رتد�ء  بخ�شو�س  تد�ولها  �لتي مت  �لأخبار  �أكد �شحة 

•• الفجر -تون�س
�إذ�عة �ملن�شتري �ملحلية بتحقيق حول  قام �شحفّيون يف 
من  ت�شكّيات  بعد  �مل��ه��دي��ة  مبحافظة  �مل��د�ر���س  �إح���دى 
�لأولياء حول �ل�شلوك �ملتطرف لبع�س �ملدر�شني. وبعد 
�لتحقيق، �ت�شح �أن مدر�شتني �بتد�ئيتني يف معتمدية 
�شربان �لتابعة ملحافظة �ملهدية ُتدّر�س مناهج �إ�شلمية 

مو�زية للرنامج �لر�شمي لوز�رة �لرتبية!
ويو�شح �لتحقيق �أن �ملُدر�شني يرتدون �للبا�س �لأفغاين 
على  ويفر�شون  و�ل��ذك��ور  �لإن���اث  ب��ني  ب��ني  ويف�شلون 
ووفق �شهاد�ت للأولياء  �لتلميذ�ت �أزياء “حمت�شمة”، 
�ملُ���در����ش���ني حم���ل �جل����دل ينبهون  �مل��ت�����ش��رري��ن، ف����اإن 
ر�شائل  ح��ر�م ومي��رر�ن  و�لتلفاز  �ل�شور  ب��اأن  �لتلميذ 

متطرفة للأطفال.
�ملر�شد �لوطني للدفاع عن مدنية �لدولة و�شف هذه 
�حلادثة باأنها زحف د�ع�شي على موؤ�ش�شات �لدولة، و�أد�ن 
�شمت �مل�شوؤولني ووز�رة �ل�شر�ف �أمام خطورة �لق�شّية 
�لنف�شية  و�ل�شحة  �لنا�شئة  على  مبا�شرة  ت��وؤث��ر  �لتي 
يبثون  تعري�شهم لأ�شخا�س متطرفني  للأطفال عر 
�شمومهم يف موؤ�ش�شة تربوية عمومية ويحولونها �ىل 

حمت�شد �إرهابي.
�إطار  تاأتي يف  �أن هذه �حلادثة �خلطرية  �ملر�شد  و�أّك��د 
�ملجتمع  على  �ملُ�شّلط  �لرجعي  �لإيديولوجي  �لنقلب 
ع��اج��ل من  �ملعلمني  ه���وؤلء  ع��زل  �ىل  د�ع��ي��ا  �لتون�شي 
ُتوكل  م��ن  م��ع  و�ل�����ش��ارم  �ملمنهج  و�ل��ت��ح��ّري  مهامهم، 

�إليهم مهام ت�شمح بالتاأثري على �ملجتمع.

زي مرفو�س
   من جانبه �أكد فتحي �ل�شلوتي وزير �لرتبية، �أم�س 
مرفو�س  �مل��د�ر���س  يف  �لف��غ��اين  �للبا�س  �أن  �لأرب���ع���اء، 
ر�ج  ما  �شاأن  �إج���ر�ء�ت يف  �تخاذ  �ن��ه مت  متاما، م�شيفا 
م��وؤخ��ر� ح���ول �رت����د�ء م��در���س مبعتمدية ���ش��رب��ان من 

حمافظة �ملهدية لبا�س �أفغاين باملوؤ�ش�شة �لرتبوية.
باعتبار  �ملذكور مرفو�س  �للبا�س  �أن  �ل��وزي��ر،  و�أب��رز     
عليه  يتعني  �لعمومي  للموظف  �شلوك  مدونة  وج��ود 
�حرت�مها �ىل جانب منا�شري تنظم �مل�شاألة، م�شري� �ىل 
�ن �لزي مرفو�س �ي�شا باعتباره لي�س زيا تون�شيا ول 

ميكن �رتد�وؤه يف مد�ر�شنا. 
   و�أ�شاف �أنه مت منذ علم �لوز�رة باحلادثة توجيه وفد 
تفقد �د�ري ومايل وبيد�غوجي و�أنه مت �تخاذ �إجر�ء�ت 

بع�س �ملربني مبدر�شة �بتد�ئية مبنطقة ريفية باجلهة 
�ىل  تفطن  �إد�ري���ا  متفقد�  �أن  �ىل  لفتا  غريبا،  لبا�شا 

�لأمر وبادر باإعلم �ملندوبية.

مناهج تربوية مو�زية

�حد �ملدر�شني

حمام: رئي�س ميامنار املعزول يواجه تهمتني جديدتني              

مقتل املزيد من املتظاهرين بيوم جديد من القمع يف بورما
•• رانغون-وكاالت

قتل �شبعة من �ملتظاهرين �ملطالبني 
�أم�س  ب��ال��دمي��وق��ر�ط��ي��ة ع��ل��ى �لأق����ل 
ب��ر���ش��ا���س قو�ت  ب��ورم��ا  �لأرب���ع���اء يف 
�لأم����ن �ل��ت��ي ت��و����ش��ل ق��م��ع معار�شي 
للمجموعة  ف�������ش���ل  يف  �لن������ق������لب، 
�ل��دول��ي��ة �ل��ع��اج��زة ع��ن وق���ف دو�م���ة 

�لعنف �لدموي.
فر�ن�س  لوكالة  طبية  م�شادر  وقالت 
ب��ر���س �إن ث��لث��ة رج���ال و�م����ر�أة قتلو� 
يف  للنقلب  مناه�س  جتمع  خ��لل 

مدينة مونيو� )و�شط(.
ع��ل��ى ب��ع��د 130 ك��ل��م م��ن ه��ن��اك، يف 
م��ت��ظ��اه��ر�ن بعدما  ت���ويف  م���ان���د�لي 
�أ�شيبا بالر�شا�س يف �ل�شدر و�لر�أ�س 
�لك�شف  رف�س  قال طبيب  ما  بح�شب 

عن ��شمه.
رج���ل يف  ق��ت��ل  )و���ش��ط(  مينغيان  ويف 
�ل��ع�����ش��ري��ن م��ن �ل��ع��م��ر و�أ���ش��ي��ب 17 
�آخرون بجروح بح�شب رجال ��شعاف. 
و�أظ���ه���رت ���ش��ور ن�����ش��رت ع��ل��ى و�شائل 
ينقله  �ملتظاهر  �لجتماعي  �لتو��شل 

�أخرى  م�شاهد  ويف  ب��ال��دم��اء.  مغطى  وه���و  ����ش��دق��اوؤه 
ميكن �شماع دوي ر�شا�س فيما كان �ملتظاهرون يرددون 

“ثورتنا يجب �أن تنجح«.
�لغاز  �أط��ل��ق��ت  �لأم���ن  “قو�ت  �إن  �مل�شعفني  �أح���د  وق���ال 

�مل�شيل للدموع و�لر�شا�س �ملطاطي و�حلي«.
�شباط/ من  �لأول  �نقلب  منذ  فو�شى  �لبلد  وت�شهد 

�أونغ  و�لزعيمة  �ملدنية  باحلكومة  �أط��اح  �ل��ذي  فر�ير 
�لدميوقر�طية  بورما مع  و�أنهى جتربة  ت�شي  �شو  �شان 
تظاهر�ت  �ىل  �أدى  م��ا  ع��ق��د،  ����ش��ت��م��رت حل���و�ىل  �ل��ت��ي 

يومية يف �لبلد.
�لقمع  حملة  تكثيف  �لع�شكرية  �مل��ج��م��وع��ة  وت��و����ش��ل 
منذ ذلك �حل��ني، مع قطع �لنرتنت وتعزيز �جر�ء�ت 
�لمن لقمع �ملتظاهرين وموجة �عتقالت و�للجوء �ىل 
�لقوة �لقاتلة. وكان �لأحد يوما دمويا مع �شقوط 18 
قتيل على �لأقل يف �شفوف �ملتظاهرين بح�شب �لأمم 

�ملتحدة.
�ل�شو�رع  �ىل  �ل���ن���زول  �مل��ح��ت��ج��ون  ي��و����ش��ل  ذل���ك  رغ���م 
للمطالبة برحيل �جلر�لت �لنقلبيني و�لفر�ج عن 

مئات �ملعتقلني �لذين �وقفو� يف �لأ�شابيع �ملا�شية.
نظم  للبلد،  �لقت�شادية  �لعا�شمة  ر�ن��غ��ون،  و�شط  يف 
�شناديق  �أغطية  بو�شع  وق��ام��و�  �مل��ت��ظ��اه��رون  �عت�شام 

�لقمامة على �لأر�س ل�شتخد�مها كدروع.
ب�شيء �شد  تقومو�  “ل  �ل�شوت  �شاب عر مكر  وق��ال 
و��شلو�  بعنف،  ل��ط��ردن��ا  ج���اوؤ�  �ذ�  و�جل��ي�����س.  �ل�شرطة 

�شباط/فر�ير بهدف وقف حملة �لع�شيان �ملدين �لتي 
�أطلقت �حتجاجا على �إطاحة �حلكومة �ملدنية.

و�أعلن نائب رئي�س �لأخبار �لدولية يف “�أ�شو�شيتد بر�س” 
�لعبار�ت  باأ�شد  “تندد  �لأن��ب��اء  وكالة  �أن  فيليب�س  �إي��ان 
�أن  “ينبغي  و�أ�شاف  ز�و”.  لثني  �لعتباطي  بالتوقيف 
بحرية  �ملعلومات  بنقل  �مل�شتقلني  لل�شحافيني  ي�شمح 

و�أمان وبدون خوف من �أعمال �نتقامية«.
�لع�شكرية  �ملجموعة  على  �ل���دويل  �ل�شغط  يت�شاعد 
ق��وى غربية عقوبات على �جل���ر�لت. لكن  مع فر�س 
وردت  �لدولية  �لد�ن���ات  جتاهلت  �لع�شكرية  �ملجموعة 

على �لتظاهر�ت بت�شعيد �لعنف.
حتى �ل�شفري �لبورمي يف �لمم �ملتحدة كياو موي تون 
خرج عن طاعة �ملجل�س �لع�شكري �ل�شبوع �ملا�شي عر 

دعوته �ىل “�نهاء �لنقلب«.
له  خلفا  �لع�شكرية  �ملجموعة  عينت  �حلني  ذلك  ومنذ 
يف �لأمم �ملتحدة، لكنه يوؤكد �نه ل يز�ل �ملمثل �ل�شرعي 
�لأمم  �ن حت�شمه  يفرت�س  قانوين  م��اأزق  وهو  لبلده، 
�ملتحدة. وتتو��شل �ملحادثات على �مل�شتوى �لدويل. فقد 
طلبت بريطانيا �جتماعا جديد� ملجل�س �لأمن �لدويل 

�جلمعة.
وُعقدت �آخر جل�شة ملجل�س �لأمن �لدويل ب�شاأن بورما يف 
�لثاين من �شباط/فر�ير، �أي غد�ة �لنقلب �لع�شكري، 
و�أثمرت تلك �جلل�شة بعد يومني  �أي�شاً مغلقة.  وكانت 
�أع�شائه  باإجماع  �ملجل�س  �أ�شدره  ن��ادر�ً  م�شرتكاً  �إعلناً 

“�شنبقى  �مل��ح��ت��ج��ون  ورد  �شلمي”  ب�����ش��ك��ل  �ل��ت��ظ��اه��ر 
يتو��شل �لقمع �أي�شا ق�شائيا. متحدين”. 

فقد وجهت �ىل �لرئي�س �ل�شابق للجمهورية وين ميينت 
�ملتهم �أ�شا�شا بعدم �حرت�م �لقو�عد �ملرتبطة بوقف وباء 
�ملحامي  قال  كما  �لد�شتور  تهمة خمالفة  كوفيد-19، 

خني مونغ ز�و لوكالة فر�ن�س بر�س.
ت��ز�ل معتقلة  �لتي ل  �أون��غ �شان �شو ت�شي  �م��ا �لزعيمة 
بينها  تهم  باأربع  �أي�شا  م�شتهدفة  فهي  �شري،  مكان  يف 

“�لتحري�س على �ل�شطر�بات �لعام«.
كما وجهت �لتهمة ر�شميا �إىل �شتة �شحافيني بورميني 
ب��ي��ن��ه��م م�����ش��ور يف وك���ال���ة �أ���ش��و���ش��ي��ت��د ب��ر���س )�إي�����ه بي( 
�ل��ع��ام عدله  �ل��ن��ظ��ام  �لأم��ريك��ي��ة بانتهاك ق��ان��ون ح��ول 
�لع�شكريون موؤخر�، على ما �أفادت حماميتهم �لأربعاء.

و�أوقف ثني ز�و �مل�شور يف �إيه بي �ل�شبت يف ر�نغون فيما 
كان يغطي جتمعا مطالبا بالدميوقر�طية يف �لعا�شمة 
�لقت�شادية للبلد. كما �أوقف �أربعة �شحافيني يعملون 

يف و�شائل �إعلم بورمية، و�آخر يعمل حل�شابه.
ر�نغون،  يف  �إين�شني  �شجن  يف  �لع��ت��ق��ال  قيد  وو���ش��ع��و� 
وهو �ل�شجن ذ�ته �لذي ق�شى فيه �لعديد من �ل�شجناء 
�ل�شيا�شيني عقوبات طويلة �ملدة يف ظل �لنظام �لع�شكري 
لوكالة  �أو  ز�ر  تني  �ملحامية  �أو�شحت  ما  على  �ل�شابق، 

فر�ن�س بر�س.
�جلنائي  �ل��ق��ان��ون  يف  م��ادة  لنتهاكهم  ملحقون  وه��م 
من  �لأول  �ن��ق��لب  على  �أي���ام  بعد  �لع�شكريون  عدلها 

من  قلقه  ع��ن  بالتعبري  فيه  و�كتفى 
�لتطّور�ت يف بورما، من دون �أن يدين 
�جلي�س  ق��م��ع  �أن  و���ش��ب��ق  �لن���ق���لب. 
خرجت  �لتي  �ل�شعبية  �لحتجاجات 
و2007.   1988 �ل����ع����ام����ني  يف 
ل�����ش��ل��ط��ة �جلي�س  �ل���ب���لد  وخ�����ش��ع��ت 
قر�بة ن�شف قرن منذ ��شتقللها يف 
�لعام 1948، وو�شع �لنقلب حد� 
لل�شلطة  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي  ل��لن��ت��ق��ال 

�لذي ��شتمر 10 �شنو�ت.
ي�شككون  �ل��ذي��ن  �جل�����ر�لت  ووع����د 
�لثاين/ ت�شرين  �نتخابات  بنتيجة 

نوفمر �لتي فاز بها حزب �أونغ �شان 
باإجر�ء  �شاحقة،  باأغلبية  ت�شي  �شو 

�نتخابات جديدة.
ه��ذ� وق��ال خني م��و�جن ز�و، حمامي 
وي��ن منت،  �مل��ع��زول  م��ي��امن��ار  رئي�س 
تهمتني  ي��و�ج��ه  موكله  �إن  �لأرب��ع��اء 
جديدتني �إحد�هما �نتهاك �لد�شتور، 
�ل�شجن  �إىل  عقوبتها  ت�شل  و�ل��ت��ي 

ثلث �شنو�ت.
من  �لأول  يف  م��ن��ت  وي����ن  و�ع���ُت���ق���ل 
زعيمة  ج��ان��ب  �إىل  ���ش��ب��اط  ف��ر�ي��ر 
قبل  ت�شي  ���ش��و  ���ش��ان  �أوجن  م��ي��امن��ار 
�نقلب.  يف  �ل�شلطة  على  �جلي�س  ��شتيلء  من  �شاعات 
�نت�شار  منع  بروتوكولت  خرق  تهم  منت  وين  ويو�جه 
فريو�س كورونا. وقال �ملحامي �إنه مل ُيعرف بعد موعد 
حماكمة وين منت. وف�شلت ر�بطة �آ�شيان يف حتقيق �أي 
لوزر�ء  ميامنار  ب�شاأن  �لإن��رتن��ت  عر  �جتماع  يف  تقدم 
يف  �ل��ر�ب��ط��ة  دول  �حت���دت  ح��ني  ويف  �لع�شر.  خارجيتها 
هي  فقط،  منها  �أربعة  دع��ا  �لنف�س،  �شبط  �إىل  �لدعوة 
�إطلق  �إىل  و�شنغافورة،  و�لفلبني  وماليزيا  �إندوني�شيا 

�شر�ح �ملعتقلني ومن بينهم �شو ت�شي.
وقالت بروناي، رئي�شة �آ�شيان يف دورتها �حلالية، يف بيان 
“عرت �آ�شيان عن ��شتعد�دها مل�شاعدة ميامنار بطريقة 

�إيجابية و�شلمية وبناءة«.
وزير  �أن  م��ي��امن��ار  يف  حكومية  �إع����لم  و���ش��ائ��ل  وذك����رت 
وزر�ء  �ج��ت��م��اع  ح�شر  �جل��ي�����س  عينه  �ل���ذي  �خل��ارج��ي��ة 
“تبادل وجهات  �إنه �شهد  خارجية �لر�بطة �لذي قالت 

�لنظر ب�شاأن �لق�شايا �لإقليمية و�لدولية«.
نيو  �أوردت��ه �شحيفة )جلوبال  �ل��ذي  �لتقرير  ي��اأت  ومل 
�لجتماع  م��ن  �لغر�س  ذك��ر  على  م��ي��امن��ار(  �أوف  لي��ت 
وزر�ء  خ��لل��ه  بحثه  م��ا  لتفا�شيل  يعر�س  �أو  �خل��ا���س 

خارجية �ملنطقة.
�لجتماع  “�أبلغ  م��ي��امن��ار  خ��ارج��ي��ة  وزي����ر  �إن  وق���ال���ت 
�لعام  �ن��ت��خ��اب��ات  ���ش��اب��ت  �ل��ت��ي  �لت�شويت”  مب��خ��ال��ف��ات 

�ملا�شي، وبخطط �حلكومة �لع�شكرية.

فورين بولي�شي: ماذا وراء تخلي اأردوغان عن االإيغور؟ •• وا�شنطن-وكاالت

زيارة  ع��ل��ى  �أع�����و�م  ث��م��ان��ي��ة  م�شت 
�ل����رتك����ي رج�����ب طيب  �ل���رئ���ي�������س 
�لإقليم  ل�����ش��ي��ن��ج��ي��ان��غ،  �أردوغ��������ان 
�ل���ذ�ت���ي ظاهرياً  ب��احل��ك��م  �مل��ت��م��ت��ع 
حتت  �لإي��غ��ور  �مل�شلمون  ويقطنه 
 ،2009 �حلكم �ل�شيني. ويف عام 
�ل���ذي يتعر�س له  �أ�ل��ق��م��ع  و���ش��ف 
�أثار  مم��ا  “�إبادة”،  ب��اأن��ه  �لإي���غ���ور 
كزعيم  �شمعته  وع��زز  بكني  غ�شب 
يف  �حلقيقة  لقول  م�شتعد  م�شلم 

�شاأن �شلطة ��شتبد�دية.
ول����ف����ت �ل���ك���ات���ب ك��������وز�ت �أت�������الي 
بولي�شي”  “فورين  م����وق����ع  يف 
�أعو�م  ثمانية  �إن  قوله  �لأمريكي، 

�شاوؤو�. وي�شري �لكاتب �إىل �أن و�لده 
�ملع�شكر�ت  ه����ذه  �أح����د  يف  �ع��ت��ق��ل 
وتعر�س للتعذيب، و�أفرج عنه بعد 
�أن  ويوؤكد  برجٍل مك�شورٍة.  عامني 
هذه �ملعتقلت لي�شت �شوى �شجون 
و�لإب����ادة  �ل��ع��رق��ي  �لتطهري  ت��ع��زز 

�لثقافية.
وم���ع ذل���ك، ف���اإن ق��م��ع �لإي���غ���ور مل 
�مل��ع��ت��ق��لت. ح��ت��ى عندما  ي��ب��د�أ يف 
فاإن  �شينجيانغ،  يف  �أردوغ����ان  ك��ان 
�لكثري من �لإيغور كانو� يحاولون 
�إىل  �لإقليم. ونظرو�  �خل��روج من 
زي�����ارة �أردوغ��������ان ع��ل��ى �أن���ه���ا لفتة 

�إ�شايف  ���ش��ب��ب  وه����ذ�  �ل��ل��ي��ر�ل��ي��ة. 
يجعله يتطلع �إىل �لرئي�س �لرو�شي 
ف������لدمي������ري ب�����وت�����ني و�ل���رئ���ي�������س 
�ل�شيني �شي جينبينغ بينما يو�جه 
�حلظ،  ول�شوء  متعر�ً.  �قت�شاد�ً 
تتم ترجمة هذ� �لجتاه حيال 35 
تركيا،  يف  يعي�شون  �إي���غ���وري  �أل���ف 
من توفري �مللذ �لآمن �إىل �لقمع 

�ل�شريح.
�شعوبات  �لإي��غ��ور  معظم  وي��و�ج��ه 
�إقامات  متز�يدة يف �حل�شول على 
ول   .2014 ع��ق��ب  ج��ن�����ش��ي��ات  �أو 
بينما  معي�شتهم  ت��اأم��ني  ميكنهم 

�أخذنا يف  �إذ� ما  تبدو زمناً طويًل 
�لنتهاكات حلقوق  �لعتبار حجم 
�لإيغور يف كل مناحي �حلياة على 
�ل�شيني.  �ل�شيوعي  �حل��زب  �أي��دي 
معظم  �شمع  �حلا�شر،  �لوقت  ويف 
�لإيغور  مليني  و�شع  عن  �لعامل 
يف مع�شكر�ت �عتقال يف �شينجيانغ 
)على رغم �أن �أحد�ً ل يبدو �أنه يف 

يفعل �لكثري حيال �لأمر(.
يجري  �ملعتقلني  �إن  بكني  وت��ق��ول 
تطهريهم من �لتطرف وتعليمهم 
�شاحلني،  مو�طنني  يكونون  كيف 
�مل����غ����ادرة متى  �أح������ر�ر يف  وب���اأن���ه���م 

عرقياً  ه���م  ف���الإي���غ���ور  ت�����ش��ام��ن. 
جد�ً  ق��ري��ب��ة  ولغتنا  ت��رك��ي،  �شعب 
من �لرتكية. لذلك، فاإن �لنتقال 
�إذ�  خ�شو�شاً  منطقي،  تركيا  �إىل 
�أخ��ذن��ا يف �لع��ت��ب��ار ك��ي��ف عر�شت 
�أن��ق��رة �ل��ل��ج��وء على �لإي��غ��ور منذ 

.1952
ول�����ش��وء �حل���ظ، م��ا ب���د� �أن���ه فكرة 
�أن��ه كان  2012، تبني  ع��ام  جيدة 
�أم�����ًل خ��اط��ئ��اً. وج���ه���ود �أردوغ������ان 
�لإ�شتبد�دية للحفاظ على �ل�شلطة 
يف تركيا و�شجنه �ملعار�شني، جعلت 
للدميوقر�طية  �شعباً  حليفاً  منه 

يخاطرون بالتعر�س للعتقال �إذ� 
�شينجيانغ. ورف�شت  �إىل  ما عادو� 
�ل���������ش����ني جت�����دي�����د ج�����و�ز�ت�����ه�����م. 
�لرتكية  فاإن �حلكومة  وتدريجياً، 
�لتي كان يفرت�س بها �أن متنحهم 
دهم  �إىل  �ل���ي���وم  ت��ع��م��د  �حل����ري����ة، 
�ملئات  وت��ع��ت��ق��ل  �لإي����غ����ور،  م���ن���ازل 
�لرتحيل  عمليات  وتن�شق  منهم، 

مع بكني.
وي����ح����دث ه�����ذ� يف �ل����وق����ت �ل����ذي 
يف  حلفائها  ع��ن  تركيا  فيه  تبتعد 
حلف �شمال �لأطل�شي وتتجه نحو 
رو���ش��ي��ا و�ل�����ش��ني. و���ش��ادق��ت بكني 
مع  مطلوبني  ت�شليم  �ت��ف��اق  على 
�شر�كة يف  �إقامة  على  ين�س  تركيا 

مكافحة �لإرهاب.
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عربي ودويل
م�شر واالأردن وفل�شطني يتطلعون اإىل تفعيل عملية ال�شلم

�لثلثة �أثنو� يف بد�ية �للقاء على ما ت�شهده جمالت 
دورية  تعك�شه  وم���ا  ملمو�شة،  ت��ط��ور�ت  م��ن  �ل��ت��ع��اون 
�نعقاد �جتماعات �لت�شاور �لثلثي من رغبة �شادقة يف 
�لدفع ًقدًما بالعلقات بني م�شر و�لأردن وفل�شطني 
ت��وف��ره م��ن من�شة  �مل��ج��الت ف�����ش��ًل ع��م��ا  يف خمتلف 
وخا�شة  و�لدولية  �لإقليمية  �مل��و�ق��ف  لتن�شيق  هامة 

�إز�ء �لق�شية �لفل�شطينية.
و�أكد �لوزر�ء على �أهمية �لبناء على ما �شهدته �لفرتة 
�ملا�شية من زخم ��شتهدف حتريك ملف عملية �ل�شلم 
ع��ل��ى ع���دة م�����ش��ار�ت، و�أ�����ش����ادو� مب��خ��رج��ات �لجتماع 
�مل�شتوى  على  �لعربية  �ل��دول  جامعة  ملجل�س  �لأخ��ري 

•• القاهرة-وكاالت

�شامح  �أعرب وزر�ء خارجية م�شر و�لأردن وفل�شطني 
�شكري و�أمين �ل�شفدي وريا�س �ملالكي �أم�س �لأربعاء 
�ملعنية  �ل��دول��ي��ة  �لأط������ر�ف  لن���خ���ر�ط  تطلعهم  ع��ن 

بفاعلية يف ملف عملية �ل�شلم.
جاء ذلك خلل �جتماع  ت�شاوري عقده وزر�ء  �لدول 
و�لقائم  �مل�شتمر  �لتن�شيق   �إط��ار  يف  بالقاهرة  �لثلث 
�ملتحدث  �أف��اد   وفل�شطني،ح�شبما  و�لأردن  م�شر  بني 
�لر�شمي با�شم وز�رة �خلارجية �مل�شرية  �أحمد حافظ. 
�ل���وزر�ء  �إن  �ل��ي��وم،  ب��ي��ان �شحايف  �مل��ت��ح��دث ، يف  وق���ال 

�ل��وز�ري يف دورته غري �لعادية، وما متخ�س عنه من 
قر�ر�ت هامة. و�أو�شح  �ملتحدث �أن �للقاء �شهد �تفاقاً 
�ملُقبلة  �أهمية �ل�شتمر�ر يف �لعمل خلل �لفرتة  على 
وبناءة  ج��ادة  ملفاو�شات  �ملو�تية  �لبيئة  خلق  �أج��ل  من 
�إنهاء  بهدف  و�لإ�شر�ئيلي  �لفل�شطيني  �لطرفني  بني 
�ل�شلم  �إىل  �لتو�شل  نحو  و�ل�شعي  �حل���ايل،  �جل��م��ود 
�لدولة  �إقامة  ي�شمن  �لذي  و�لد�ئم  و�لعادل  �ل�شامل 
حدود  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ي��اة  �ل��ق��اب��ل��ة  �مل�شتقلة  �لفل�شطينية 
وعا�شمتها   ،1967 )ح���زي���ر�ن(  ي��ون��ي��و  م��ن  �ل��ر�ب��ع 
�لقد�س �ل�شرقية. كما �شّدد �لوزر�ء على �شرورة وقف 
�لأر��شي  �لإ�شر�ئيلية يف  �ل�شتيطانية  �لأن�شطة  كافة 

عمليات  �أن  على  �ل��ت��اأك��ي��د  م��ع  �ملحتلة،  �لفل�شطينية 
�ل�شتيطان تقّو�س من فر�س �لتو�شل حلل �لدولتني 
ف�����ش��ًل ع��م��ا مُت��ث��ل��ه م��ن �ن��ت��ه��اك ل���ق���ر�ر�ت �ل�شرعية 
�لدولية و�لقانون �لدويل. و�أعرب �لوزير �شكري عن 
�لقيادة  ِقبل  �ملبذولة من  لكافة �خلطو�ت  دعم م�شر 
و�لتطُلع  �لفل�شطيني،  �حل���و�ر  لإجن���اح  �لفل�شطينية 
�لنق�شام  �إنهاء ملف  يف  �ملُقبلة  �لنتخابات  ُت�شهم  لأن 
ختام  يف  �ل���وزر�ء  �تفق  �ملتحدث،  ووف��ق  �لفل�شطيني.  
�للقاء على ��شتمر�ر �لتن�شيق و�لت�شاور خلل �لفرتة 
�ملقبلة من �أجل حتقيق �مل�شالح �ملُ�شرتكة و�لعمل على 

�إعادة �إحياء م�شار �ل�شلم يف �ل�شرق �لأو�شط.

•• الفجر –خرية ال�شيباين
على  �شواه  نرى  ل  املا�شيني،  الأ�شبوعني  خالل      
النغمات  بكل  يطرح  وهــو  التلفزيون،  �شا�شات 
واأقدامنا  “اأيدينا  اجلديدة.  الأوروبية  عقيدته 
اأريد  احلــال  بطبيعة  لكنني  اأوروبـــا،  يف  وقلوبنا 
والــزراعــة  املوؤ�ش�شات  عــن  تــدافــع  الــتــي  اأوروبــــا 
رئي�س  �شالفيني،  ماتيو  موؤخًرا  اأعلن  الإيطالية”، 
الرابطة )اأق�شى اليمني(. اإذن، ماذا حدث للرجل 
الذي دعا عام 2016 اإىل ا�شتفتاء على اليورو يف 
اخلروج  واأراد  الربيك�شيت،  على  الت�شويت  اأعقاب 
املب�ّشر  هذا  و�شف  عام،  قبل  املوحدة؟  العملة  من 
وابن  الثعابني  “وكر  باأنها  بروك�شل  بال�شيادة 

اآوى«.

فجاأة، من م�شّكك اإىل موؤّيد لأوروبا

اإيطاليا: الكابنت ماتيو �شالفيني يغريرّ جلده...!
متحالًفا مع حكومة ماريو دراغي، الرابطة و »قائدها« يطويان ال�شفحة املناه�شة لربوك�شل

 يقول �شالفيني �جلديد، �إنه منفتح 
على مقرتحات �ملفو�شية �ملختلفة، 
�لرملان  �لهجرة، ويف  ذل��ك  مبا يف 
�لأوروبي، �شوت نو�به دون حتفظ 
�ل���ت���ي كانو�  �ل��ت��ح��ف��ي��ز  ع���ن خ��ط��ة 

يتجنبونها قبل �أ�شابيع قليلة.
   �أوربة ماتيو �شالفيني هي �ملعجزة 
ميزح  ماريو”،  “�شوبر  ل���  �لأوىل 
�آمالهم  �أنع�س  �لذين  �لإيطاليون، 
للبنك  �ل�����ش��اب��ق  �حل���اك���م  و����ش���ول 

�ملركزي �لأوروبي �إىل روما.
   وزعيم �لر�بطة، �لذي قدم دعمه 
ملاريو  �شرط”  �أو  ف��ي��ت��و  “بدون 
ب��ت��ح��دي��ث برجميته  ق���ام  در�غ�����ي، 
�شبقت  �ل���ت���ي  �مل���������ش����اور�ت  خ�����لل 
لقد  �جل��دي��دة.  �حل��ك��وم��ة  ت�شكيل 
�ل�شلطة  م��ن  ك��ب��رًي�  ق���دًر�  �كت�شب 
�ملزعجة: من خلل لعبة �لتو�زنات 
�لر�بطة  �أ����ش���ب���ح���ت  �ل���رمل���ان���ي���ة، 
من  ميّكنها  و�شع  يف  وحدها  �لآن 

�إ�شقاط �ل�شلطة �لتنفيذية.
ب�شلم  ���ش��ال��ف��ي��ن��ي  ق���ب���ل  ل���ق���د      
�ل�شجعان، و�لتزم باإبعاد �خللفات 
�لقت�شادية  �ل��ن��ه�����ش��ة  ل�����ش��ال��ح 
و�شع  �ملقابل،  يف  �لبلد.  وحتديث 
ث��لث��ة رج���ال يف �ل��ف��ري��ق �جلديد 
�لقوي  �ل��رج��ل  منهم  �ل�شلطة،  يف 
جيانكارلو  ح����زب����ه،  يف  �ل����ث����اين 
ب�شفته  ي�شغل،  �ل��ذي  جيورجيتي، 
وزير �لتنمية �لقت�شادية، من�شًبا 
مبا�شر  ب�شكل  ي��وؤث��ر  مم��ا  رئي�شًيا، 
209 م��لي��ني يورو  ت��وزي��ع  ع��ل��ى 
م���ن خ��ط��ة �لإن���ع���ا����س �لأوروب����ي����ة 
“�شاأترك  لإي��ط��ال��ي��ا.  �ملخ�ش�شة 
فا�شي،  ل���لآخ���ري���ن:  �ل��ت�����ش��ن��ي��ف��ات 
�شيوعي، �أوروبي... �أنا بر�غماتي”، 

بّرر �شالفيني.

�لجتماعية،  �ل�����ش��ب��ك��ات  ع��ل��ى     
من  غا�شبة  �لر�ديكالية  �لقاعدة 
ا  �أي�شً �لتعاون مع �لي�شار، �مل�شارك 
يف �حلكومة. ولكن يبدو �أن �شعود 
��شتطلعات  يف  ح��ال��ي��ا  حم�����ر�ره 
�لر�أياأ يثبت �أن “�لكابنت” -�للقب 
�ل����ذي �أط��ل��ق��ه ع��ل��ى ن��ف�����ش��ه -على 

حق.

خطاب جديد ميّر
فينيتو،  �إىل  ل���وم���ب���اردي  م���ن     
�لر�بطة،  حتكمها  �لتي  �لأر����ش��ي 
جيد.  ب�شكل  �جلديد  خطابه  مي��ّر 
يدعم  �أن���ه  ماتيو  �أع��ل��ن  �أن  “منذ 
�شوى  �أت���ل���ق  در�غ������ي، مل  ح��ك��وم��ة 
�لبلديات  روؤ���ش��اء  من  �شكر  ر�شائل 
وكبار رجال �لأعمال و�حلرفيني”، 

�أوروبا  يف  �ملت�شككني  ع��ن  �لب��ت��ع��اد 
ب��ع��د �لن���ت���خ���اب���ات �لإق��ل��ي��م��ي��ة يف 

�لربيع �ملا�شي.

حدود الت�شكيك يف اأوروبا
      ح�����ش��وره��ا ر�����ش���خ وق�����وي يف 
�أد�ء �لر�بطة �شعيًفا  �ل�شمال، كان 
للكثريين،  وبالن�شبة  �جلنوب.  يف 
فاإن حتول حزب �إقليمي و�نف�شايل 
�إىل حزب مت�شل بالهوية وقومي، 
�ل�شرعية،  غري  بالهجرة  مهوو�س 
قد �أظهر حدوده. خ�شو�شا عندما 

كانت �أوروبا تفي�س ب�شخائها.
�ل��ر�ب��ط��ة -�لتي       لقد تر�جعت 
من  ب����امل����ائ����ة   34 ع���ل���ى  ح�����ش��ل��ت 
�لأوروبية  �لأ�شو�ت يف �لنتخابات 
-22 -�إىل   2019 ع��ام  �لأخ���رية 

يرحب جيوفاين مالنت�شيني، 46 
يف  �لإقليمي  �ملجل�س  ع�شو  ع��اًم��ا، 
�لبلد  ل���وم���ب���اردي. مت���ر  ج��ام��ع��ة 
�لقت�شادية  �مل��ع��ان��اة  م��ن  مبرحلة 
على  و”يجب  �لكبرية،  و�ل�شحية 
�ل�شيا�شي تقدمي �إجابات حمددة”، 
عاًما،   41 كونتي،  م��اري��و  ي�شيف 
�لعمدة �لت�شريعي ملدينة تريفيزو.
    كان �شمال �إيطاليا �أول منطقة 
يف �أوروب����ا ت��ت��اأث��ر ب��ال��وب��اء؛ وطيلة 
�حلجر  عمليات  عليها  تتالت  عام، 
�شالفيني  و�ح��ت�����ش��ن  �ل�����ش��ح��ي. 
�زده����اًر�  �لأك����ر  �ملنطقة  م�شالح 
من  غ��ز�ه��ا  �لتي  تلك  �إيطاليا،  يف 
خلل توليه رئا�شة ما كان ُيعرف 
�آنذ�ك با�شم ر�بطة �ل�شمال، و�لتي 
�ملدد  �ل�����ش��ر  ب���ف���ارغ  �لآن  ت��ن��ت��ظ��ر 

�ل��ي��م��ني. ذه���ب ه���ذ� �خل��ري��ف �إىل 
ب���رل���ني ل���ل���ق���اء �أع���������ش����اء �لحت�����اد 
�لحتاد   - �لدميقر�طي  �مل�شيحي 
لكن  �لج�����ت�����م�����اع�����ي.  �مل�������ش���ي���ح���ي 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ني �لأمل������ان، 
�أو����ش���ح حم�����اوره م���اري���ان ون����دت، 
رئ���ي�������س جل���ن���ة �لل����ت����م����ا�����ش����ات يف 
�ل��ب��ون��د���ش��ت��اغ، �ل��ن��ا���ش��ط ج�����ًد� يف 
�لعلقات بني برلني وروما، “من 
 ”...“ �ل��ر�ب��ط��ة  ت��ت��وق��ف  �أن  �مل��ه��م 
�ل�شعبوي  �خل��ط��اب  ��شتخد�م  ع��ن 
خا�س  وب�شكل  لأوروب����ا،  �ملناه�س 
�ل����ع����دو�ن����ي����ة ب�������ش���اأن �ل���ه���ج���رة يف 

�ل�شنو�ت �لأخرية«.
   ر�شميا، تنفي �لر�بطة �أي تقارب 
�ل�شعب  ح��زب  م��ع  �شرت��شبورغ  يف 
�لو�قع، ت�شارع هذ�  �لأوروب��ي. ويف 

�لوروبي.     ولفهم تطور �شالفيني، 
�إىل ذر�ع��ه �لمين  يجب �ل�شتماع 
لطاملا  ج��ي��ورج��ي��ت��ي.  ج��ي��ان��ك��ارل��و 
ك�����ان ه�����ذ� �لأخ�������ري م��ق��ت��ن��ًع��ا ب����اأن 
�لأف�شل لإخر�ج  در�غي هو  ماريو 
�ي��ط��ال��ي��ا م���ن �لأزم�������ة، و���ش��ب��ق �ن 
منذ  �نقاذ وطني  �إىل حكومة  دع��ا 
مايو. هذ� �للومباردي �لذي در�س 
جامعة  يف  �لأع���م���ال  �ق��ت�����ش��ادي��ات 
ب��وك��وين �مل��رم��وق��ة، مي��ث��ل �جلناح 
�للير�يل للر�بطة، وحلقة �لو�شل 
بني دو�ئر �لأعمال و�لبنوك د�خل 

�حلزب. 
    م�شوؤول عن �لعلقات �لدولية 
ر��شخة  قناعة  على  ه��و  ح��زب��ه،  يف 
باأن تكامل �ل�شناعة يف �شمال �شبه 
�إقامة  �أمل��ان��ي��ا، يحّتم  م��ع  �جل��زي��رة 

�رتباط متميز بني �لبلدين. وقال 
يف  �ل��ي��وم��ي��ة  �شتامبا  ل  ل�شحيفة 
�أول  “نحن  �ملا�شي،  �لعام  تورينو 
وعلينا  �إي����ط����ايل  ���ش��ي��ا���ش��ي  ح����زب 
“...” �شيحكم  م��ن  م��ع  �ل��ت��ح��دث 

�أملانيا ويوؤثر على �أوروبا«.
   ويعتقد جيورجيتي، �أن �لتحالف 
�ليمني  م����ع  حل����زب����ه  �لأوروب������������ي 
�ملتطرف �لأملاين، حزب �لبديل من 
�لهوية  جمموعة  يف  �أمل��ان��ي��ا،  �أج���ل 
و�لدميقر�طية -�لتي ينتمي �إليها 
ا  �أي�شً �لفرن�شي  �لوطني  �لتجمع 
-مل يحقق �شيًئا: �نه نقطة �شود�ء 

ل�شمعة �لر�بطة.
�إليه �لف�شل يف م�شروع     وُين�شب 
�ل�شعب  ح���زب  �إىل  �ل��ر�ب��ط��ة  ن��ق��ل 
�لأوروب��������ي، �ل����ذي ي��ج��م��ع �أح����ز�ب 

�لر�أي،  ��شتطلعات  23 نقطة يف 
�لآخر  �ل�شيادي  �حل��زب  كان  بينما 
ديتاليا  ف���ر�ت���ي���ل���ل���ي  �ل�����ب�����لد،  يف 
)�إخو�ن �إيطاليا( بزعامة جيورجيا 
م��ي��ل��وين، ي��ك�����ش��ب �مل����ي����د�ن. وه���ذ� 
�أوروب����ا  يف  مت�شكك  وه���و  �لأخ����ري، 
ور��شخ يف �جلنوب، مل يح�شل على 
�لنتخابات �ملبكرة �لتي طالب بها، 

ومل مينح ثقته حلكومة در�غي.
    وم��ن خ��لل قطع �حلبل �لذي 
ي�شده �ىل ميلوين، يعرف �شالفيني 
�أنه يخاطر بفقد�ن �جلناح �لقومي 
بخطابه  لكنه،  لناخبيه.  �ملت�شدد 
�لأوروبي، يعزز م�شد�قية �لر�بطة 
�ملحافظني.  �لناخبني  جمهور  يف 
هل هذه خطوة تكتيكية للبقاء يف 
�للعبة يف وقت حرج �أم ��شرت�تيجية 
�أوروبية  �شتت�شدع  هل  م�شتد�مة؟ 

�لر�بطة من �ل�شعوبة �لأوىل؟
“�أحطت  م��ن��ق�����ش��م��ة:  �لآر�ء       
باولو  يعلق  بامل�شتجد�ت”،  علما 
ج��ن��ت��ي��ل��وين، �مل���ف���و����س �لأوروب�������ي 
لل�شوؤون �لقت�شادية. “�ل�شخ�شية 
من  و�شيكون  بها،  �لتنبوؤ  ميكن  ل 
يوم  بعد  يوًما  �لتحقق  �ل�شروري 
�أن وع���وده �لأوروب��ي��ة تتج�شد  م��ن 
ي�شيف  �حلكومة”،  ع���م���ل  يف 
نيللي فريو�شي، رئي�س  فرديناندو 
�أهم  وهو  �لدولية،  �ل�شوؤون  معهد 
�لأل������ب،  ع����ر  �أبحاث”  “مركز 
لإيطاليا  �ل�شابق  �ل��د�ئ��م  و�ملمثل 

لدى �لحتاد �لأوروبي.
   يف �لوقت �حلايل، وجد �شالفيني 
للغاية:  �إيطالية  ج��دي��دة،  معركة 
�لريا�شية  �ل�����ش��الت  ف��ت��ح  �إع�����ادة 

و�ملطاعم يف �مل�شاء.
عن لك�شربي�س

جيانكارلو جيورجيتي �شانع �لتحول�شالفيني  �نقلب يف �لقناعات

�لقطيعة مع ميلوين، قد تكلفه �جلناح �لقومي لناخبيه �ملعجزة �لوىل ل�شوبر ماريو

بخطابه الأوروبي، يخاطر بفقدان اجلناح القومي لناخبيه، لكنه يعزز م�شداقية الرابطة بني املحافظني
التحول االأوروبي ملاتيو �ش�الفيني هو املعجزة االأوىل ل� »�شوبر ماريو«، ميزح الطليان

هل هذه خطوة تكتيكي�ة للبق�اء يف اللعب�ة يف وقت ح�رج اأم ا�ش�رتاتيجية م�ش�تدامة؟

حترمي �شنع االأ�شلحة النووية جمرد »فتوى خرافية« اإيرانية •• وا�شنطن-وكاالت

يف  �لأو�شط  �ل�شرق  تقارير  يف  �لدقة  متابعة  جلنة  يف  �لأبحاث  حمللي  كبري  �أك��د 
�لنووية  �لأ�شلحة  �شنع  حترمي  �أمريكا �شون دورنز �أن “�لفتوى �لإير�نية” حول 
�شل  �لنظام.  �دع��اء�ت مت�شاربة ت�شّب يف م�شلحة  “خر�فة” وجمرد  �شوى  لي�س 
�لنظام يف ن�شر �لن�ّس �لفعلي للفتوى، �إىل جانب �عتماده على ر�شالة من خامنئي 
تتكّون  مبوجبها  و�ل��ت��ي  �ل�شيعية،  لل�شنن  �نتهاكاً  ي�شكل  ط��ه��ر�ن،  يف  م��وؤمت��ر  �إىل 
�لفتوى �ملن�شورة من �شوؤ�ل موجه �إىل �أحد كبار �ملليل مع �إجابته وقال دورنز، يف 
�إنه يف عام 1962 لحظ �لرئي�س �لأمريكي  حتليل ملجلة “نا�شيونال �نرت�شت”، 
و�أن  �لأغ��ل��ب،  على  �لكذبة  لي�س  للحقيقة  �لأك���ر  “�لعدو  �إن  كينيدي  ف.  ج��ون 
وعندما يتعّلق �لأمر بالرنامج  �لأ�شطورة هي �لثابتة و�ملقنعة وغري �لو�قعية”. 
�أو �لأ���ش��اط��ري. ول��لأ���ش��ف، يف  �ل��ن��ووي �لإي����ر�ين، فلي�س هناك نق�س يف �لأك��اذي��ب 
�لغرب ل يوجد نق�س يف �ل�شتعد�د لن�شرها. ومن بني �خلر�فات �لأكر �إحلاحاً 

“�ل�شرق �لأو�شط لبحوث �لإعلم« )MEMRI( �إىل �أنه “مل يتم �إ�شد�ر مثل 
 27 وبتاريخ  �إظهارها”.  من  �أح��د  يتمّكن  مل  يومه  وحتى  مطلقاً،  �لفتوى  ه��ذه 
نوفمر )ت�شرين �لثاين( 2013 ، حّذر »Fact Checker« �خلا�س ب�شحيفة 
“و��شنطن بو�شت” من �أنه يجب على �مل�شوؤولني �لأمريكيني “توّخي �حلذر ب�شاأن 
بعد  �أ�شلحة نووية، لأن هذ� لي�س و��شحاً  �أن �لفتوى حتظر تطوير  �حلديث عن 
مز�عم  �شنو�ت  منذ  ��شتخدم  �لإي���ر�ين  �لنظام  �أن  هو  و��شح  هو  ما  ولكن  �لآن«. 
فرتة  قبل   ،2012 �أي��ار  مايو-  يف  �لدعائية.  حملته  من  كجزء  �لنووية  �لفتوى 
وجيزة من توليه �لرئا�شة، �أكد ح�شن روحاين �أن �لفتوى �شدرت يف عام 2004 
يف خطبة �جلمعة يف 5 نوفمر -ت�شرين �لثاين يف جامعة طهر�ن. وزعم �أن تلك 
�لغربية  �ل�شحافة  و�نخرطت  �لنووية.  �لأ�شلحة  �شد  “فتوى”  كانت  �خلطبة 

و�شائل  زعمت  �لأخ��رية،  �لتقارير  ويف  �لإير�نية«.  �لنووية  “�لفتوى  ب�  ي�شمى  ما 
�إعلم �أن “فتوى دينية” �أ�شدرها �ملر�شد �لأعلى �لإير�ين علي خامنئي تن�س على 
عن حممود  “و��شنطن بو�شت”  ونقلت �شحيفة  �أن �لأ�شلحة �لنووية حمرمة”. 
علوي، وزير �ل�شتخبار�ت �لير�ين، تاأكيده �أن “برناجمنا �لنووي �شلمي، وفتوى 

�ملر�شد �لأعلى حُتّرم �لأ�شلحة �لنووية”.
 ومع ذلك، حّذر علوي من �أنه “�إذ� دفعو� �إير�ن يف هذ� �لجتاه ، فلن يكون ذنب 
�إير�ن ولكن �أولئك �لذين دفعوها«. يقوم رئي�س �ل�شتخبار�ت �لإير�نية باأكر من 
تطوير  �لنظام من  ملنع  ي�شعون  �لذين  و�أول��ئ��ك  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  تهديد  جم��رد 
طويلة  ت�شليل  حملة  يف  منخرط  علوي  �أن  كما  م�شروعة.  غ��ري  ن��ووي��ة  �أ�شلحة 
�أ�شار معهد   ،2015 �أبريل )ني�شان(   6 �لأمد وجتّددت موؤخر�ً. يف تقرير بتاريخ 

24 �شبتمر )�أيلول(  ���ش��و�ء، يف ف��رك��ات روح���اين. يف  �ل��ق��ر�ر، على ح��د  و���ش��ّن��اع 
�ملتحدة:  �لعامة للأمم  �أمام �جلمعية  �أوباما  بار�ك  �آنذ�ك  �لرئي�س  2013، قال 
ورّددت كل من  “لقد و�شع �ملر�شد �لأعلى فتوى �شد تطوير �لأ�شلحة �لنووية”. 

هيلري كلينتون وجون كريي ت�شريحات �أوباما.
لكن لحظت وز�رة �لطاقة �لذرية �لإير�نية، يف ترجمتها خلطبة �لعام 2004، مل 
يقل �ملر�شد �لأعلى لإير�ن �أن �متلك �لأ�شلحة �لنووية �أو تخزينها �أو ��شتخد�مها 
“م�شكلة«. مل يتّم تقدمي  �إنها  ق��ال فقط  )ح���ر�م(. وب��دًل من ذل��ك،  “حمظور” 
�لو�قع،  �دع���اء�ت مت�شاربة. يف  �لأم��ر جم��رد  فعلية،  فتوى  دليل مكتوب على  �أي 
مّت تاأريخ �لفتوى ب�شكل خمتلف على �أنها �شدرت يف �لت�شعينيات �أو يف 2003 �أو 
2004 �أو 2005 �أو 2007 �أو 2012، تز�مناً مع حو�دث كان تركيز �ملجتمع 
�لدويل منكّب خللها على برنامج �إير�ن �لنووي. يف �أبريل )ني�شان( 2010، كتب 
خامنئي ر�شالة �إىل موؤمتر طهر�ن �لدويل لنزع �ل�شلح وعدم �لنت�شار ي�شري فيها 

�إىل �لأ�شلحة �لنووية على �أنها حمظورة، “لكن هذه لي�شت فتوى”. 
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عربي ودويل

•• الفجر -ماري �شي�شيل نافي�س –ترجمة خرية ال�شيباين
واملــرارة ونربة  بالأكاذيب  مليًئا  لقد كان خطاًبا     
العمل  مــوؤمتــر  خــتــام  يف  تــرامــب  ــقــاه  األ انتقامية 
اأمام جمهور  اأورلندو  2021 يف  ال�شيا�شي املحافظ 
مكت�شب لق�شيته. تاركا ال�شك يحوم حول تر�ّشحه 
عام 2024، اأظهر ب�شكل خا�س رغبته يف ال�شيطرة 
با�شتخدام  الأمر  لزم  واإذا  اجلمهوري،  احلزب  على 

التهديد.
   يف كل عام، يعقد موؤمتر العمل ال�شيا�شي املحافظ 
اليمني  من  م�شهورة  �شخ�شيات  الكبري:  اجتماعه 
الأمريكي املت�شدد تتتاىل لتذّكر مببادئها، وقيمها، 

ا.  واأولوياتها، ولت�شمية “ملوكها” اأي�شً

ُعقدت  �ل��ت��ي   ،2021 دورة  �ن��ت��ه��ت    
يف �أورلن����دو ب��ولي��ة ف��ل��وري��د�، يف 28 
فر�ير. منظّمة على �أ�شا�س �حل�شور 
�ل�شخ�شي، ويف �شوء �ل�شور، مل يهتم 
�جل�شدي  بالتباعد  ك��ث��رًي�  �جل��م��ه��ور 

ونادًر� ما كان يرتدي �لكّمامة... 
   ك����ان �خ����ر خ���ط���اب م��ن��ت��ظ��ر�ً بفارغ 
ك����ان دون���ال���د تر�مب،  �ل�����ش��ر ح��ي��ث 
ب�����ش��ف��ت��ه ����ش���ي���ف���ا جن����م����ا، ه�����و �ل�����ذي 
ج���ًد�.  م��ت��اأخ��ًر�  و���ش��ل  وق���د  �شيلقيه، 
�أول ظهور علني له منذ مغادرته  ويف 
�ل��ب��ي��ت �لأب���ي�������س، حت���دث لأك����ر من 
لعبة  حقيقة  ممار�شا  ون�شف،  �شاعة 

عبادة �ل�شخ�شية.
رئي�ًشا  ي���ك���ن  مل  �أورلن�������������دو،  يف      
وخ�شر  ع��زل،  ملحاكمتي  خ�شع  �شابًقا 
�ل�����ش��ع��ب��ي، وف�شل  �ل��ت�����ش��وي��ت  م��رت��ني 
م��ن يقف على  ه��و  �نتخابه،  �إع���ادة  يف 
باأغلبية  تر�مبي  �أمام جمهور  �مل�شرح، 
�حلملت  تر�مب  كان  لقد  �شاحقة... 
 :2015 ع�����ام  م���ن���ذ  و�لج���ت���م���اع���ات 
�لأحيان،  بع�س  يف  �شارخا  �نتقامي، 
مهدد�، م�شري� �إىل �أعد�ئه، وخ�شو�شا 

كذب كثرًي�.
منتقد�  ط���وي���ل  لذع  ه���ج���وم  ب��ع��د     
�أخذنا  �إذ�  �لذي،  بايدن،  ت�شرفات جو 
ق��دًر� كبرًي� من  تر�مب حرفًيا، حقق 
�لأ�شياء )كلها �شيئة( يف �قل من �شهر 
�لرئي�س  تباهى  من�شبه،  توليه  على 
ثم  ��شتثنائية،  ولي��ة  باإجنازه  �ملهزوم 
حتدث عن �مل�شتقبل، كل ذلك يف غمز 

وهمز وتلميح، كما ل يجيده �شو�ه.

ك����ام����ل  �لأك������������اذي������������ب  ت����خ����ل����ل����ت     
تزوير  مت  ل����ه،  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �خل����ط����اب: 
 ،2020 لعام  �لرئا�شية  �لنتخابات 
�لغ�ّس،  م���ار����ش���و�  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ون 
دونالد  يقل  �ل��ف��وز. مل  منه  و���ش��رق��و� 
ت���ر�م���ب �أن�����ه ���ش��ي��رت���ّش��ح م����رة �أخ����رى 
�أمل��ح �إىل ذل��ك بني  2024، لكنه  ع��ام 
على  “�لقدرة  ذل��ك  يف  مب��ا  �ل�شطور، 

�لفوز للمرة �لثالثة«.

�شّور بايدن كرئي�س مت�شاهل
    �نتقاًما، عاتب تر�مب )�ل��ذي كان 
مهوو�ًشا بتدمري �إرث �أوباما يف �لبيت 
�لأبي�س( �لرئي�س �جلديد لرغبته يف 
�نتقد  وه��ك��ذ�،  فعله.  م��ا  ك��ل  حتطيم 
ب�شاأن  �مل��زع��وم  ت�شاهله  ب�شبب  ب��اي��دن 
�ل��ه��ج��رة -رغ�����م �أن ه����ذ� �لأخ�����ري مل 
�إل على عدد  �ملرحلة،  ه��ذه  ي��وّق��ع، يف 
�أحدها  �ن  �ل  �مل��ر����ش��ي��م،  م���ن  ق��ل��ي��ل 
�جلد�ر  لبناء  �لتمويل  نهاية  رم��زي: 

على طول �حلدود �ملك�شيكية.
    بالن�شبة لرت�مب، �لذي با�شتطاعته 
ك��ت��اب��ة ���ش��ي��ن��اري��و �مل��و���ش��م �مل��ق��ب��ل من 
و�ملخدر�ت،  �ل��ك��ارت��لت  ف��اإن  �أوز�رك، 
�خلطرة”،  �مل���ف���رت����ش���ة  “�لوحو�س 
�ملهاجرون،  �ملتحدة.  �ل��ولي��ات  جتتاح 

غري �ملتعلمني و�خلطرين )“�لبلد�ن 
�لأخرى ل تر�شل لنا �أملع ما عندها”(، 
وم�شتخدما  باملليني”.  “�شي�شلون 
�ملتطرف  لليمني  �لتقليدية  �لإ���ش��ارة 
�لأجانب،  يحملها  �ل��ت��ي  ل��لأم��ر����س 
�مل���ه���اج���ري���ن ل  �أن  ت����ر�م����ب،  �أ�����ش����اف 
م���ن �لهتمام  �ل��ق��ل��ي��ل  ���ش��وى  ي���ول���ون 
للأمن �ل�شحي، كما يت�شح من مثال 
)ف���ريو����س  �ل�شيني”  “�لفريو�س 
�زدهار  ق��ول��ه. وم��ع  ك��ورون��ا(، بح�شب 
�لوليات  لآ�شيا يف  �ملعادية  �لعن�شرية 
�مل���ت���ح���دة ب�����ش��ب��ب ك���وف���ي���د، ف�����اإن هذه 
�لزيت  ت�شب  �أن  �إل  ميكن  ل  �لعبارة 

على �لنار.
�لوليات  �أم���ن  �أّن  ت���ر�م���ب،  وي���رى     
�مل��ت��ح��دة م��ه��دد م��ن �خل����ارج، م��ن قبل 
�ل��د�خ��ل على  �مل��ه��اج��ري��ن، ولي�س م��ن 
ي���ت���ح���دث عن  �لإط���������لق. ل���ذل���ك مل 
 6 يف  �لكابيتول  مبنى  على  �ل��ه��ج��وم 
�أب��ًد� عن �لإرهاب  يناير، ومل يتحدث 
�أنه  �ملحلي �ليميني �ملتطرف، يف حني 
مو�شع �هتمام �شديد من جانب مكتب 
�لتحقيقات �لفيدر�يل، لكن، ب�شماعه، 
و”ثقافة  �ل�شيا�شية  �ل�شو�بية  ف���اإن 
�ل����ر�دي����ك����ايل  و�ل���ي�������ش���ار  �لإلغاء”، 
خماطر  جميعها  ت�شكل  “�ل�شرير”، 
د�خ��ل��ي��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة )م�����اذ� ي��ع��ن��ي ذلك 
عملًيا؟ مل يقل �شيًئا عن ذلك(. ومع 
نف�شه  �ل�شابق هو  �لرئي�س  ف��اإن  ذل��ك، 
لأنه  �لإلغاء”  “ثقافة  يف  متخ�ش�س 
متاًما  يخل�شو�  مل  �ل��ذي��ن  ك��ل  ط���رد 
له، مبا يف ذلك، وخا�شة، عندما �شعى 

�مل��ح��اف��ظ��ة �ل��ت��ي مت���رر ح��ال��ًي��ا قو�نني 
لتقلي�س �لو�شول �إىل �لت�شويت.

“�لتزوير”.  ه���و  �مل���ق���دم  �ل��ت��ري��ر     
تتنّزل  �ملحاولت  فاإن هذه  ذلك،  ومع 
�لطويل،  تاريخ �حلزب �جلمهوري  يف 
�ل�شائدة  �ل���رغ���ب���ة  يف  ي��ت��ج��ل��ى  ك���م���ا 
حظر  �ىل  و�ل�������ش���اع���ي���ة  ج���ورج���ي���ا  يف 
“�لت�شويت يوم �لأحد”، يف ��شتهد�ف 
يذهبون  �ل��ذي��ن  لل�شود  خا�س  ب�شكل 
بعد  �لق����رت�ع  �شناديق  �إىل  تقليدًيا 
ذلك،  وم��ع  �لدينية.  �ملر��شم  ح�شور 
“�شخ�شي”،  �ل��ت�����ش��وي��ت  ه����ذ�  ف�����اإن 
بالتزوير  ل����ه  ع���لق���ة  ل  وب���ال���ت���ايل 
لكن  �لريد.  عر  للت�شويت  �ملزعوم 
�لكبري  �حل��زب  �إن  ل��رت�م��ب،  بالن�شبة 
�لنتخابات  “حزب  ه����و  �ل�����ق�����دمي، 
هم  و�ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ون  �ملوثوقة”، 
�ل����ف����ريو�����س  “��شتخدمو�”  م������ن 
�لقو�عد  ج��م��ي��ع  “لتغيري  �ل�����ش��ي��ن��ي 
مرة  ك����رى،  ك��ذب��ة  �لنتخابية”... 

�أخرى.
قانونية  م��ع��ارك  ه��ن��اك  ك��ان��ت  و�إذ�     
هذه  ببع�س  �ل�شماح  مت  فقد  �شتاأتي، 
�ملحلية �جلديدة من خلل  �لقو�نني 
ح��ك��م �مل��ح��ك��م��ة �ل��ع��ل��ي��ا ل��ع��ام 2013 
�لت�شويت  قانون حقوق  �أ�شعف  �لذي 
�لتمييز  �أز�ل  )�ل����ذي   1965 ل��ع��ام 
�لت�شويت  �إىل  �لو�شول  يف  �لعن�شري 

�لكوجنر�س �شوتو� للم�شاءلة �لثانية: 
“تخل�شو� منهم!”، �شرخ للجموع.

�إظهار قب�شته  �أر�د دونالد تر�مب      
وتكمن  �جل����م����ه����وري.  �حل������زب  ع���ل���ى 
قّوته يف خّز�نه �لذي يبلغ 74 مليون 
�����ش����وت، و�خل��������وف �ل�������ذي ي����ث����ريه يف 
�شفوف �حلزب، و�حلركة �لتي خلقها 
تعريفه �خلا�س  لقد قدم  من حوله. 
وج�شم  فائقة،  “�شفقات  للرت�مبية: 
منخف�شة،  و�شر�ئب  ق��وي،  �نتخابي 
�ل�شو�رع  يف  �ل�����ش��غ��ب  �أع���م���ال  وغ���ي���اب 
و�لنظام  �ل��ق��ان��ون  و�ح�����رت�م  )ك�����ذ�(، 
�لعام )كذ�(، وحماية �لتعديل �لثاين، 
�أن���ه  ي��ع��ت��ر  )�ل������ذي  وج��ي�����س قوي” 
�شحيح  بالكامل”(.  ب���ن���اوؤه  “�أعيد 
�لوليات  د�خ��ل  حركة  �لرت�مبية  �أن 

�ملتحدة وخارجها.
�لقادمة،  ب��الن��ت�����ش��ار�ت  وع���وده  �إن     
و����ش��ت��ع��ادة �ل��ك��وجن��ر���س ع���ام 2022 
2024، تظل  �لأب��ي�����س ع��ام  و�ل��ب��ي��ت 
�للحظة على م�شتوى �خلطاب.  حتى 
و�أو�شح تر�مب �أنه لتحقيق ذلك يجب 
مر�جعة �شروط �لت�شويت، د�عيا �إىل 
عن  �لت�شويت  �إن��ه��اء  مثل  �إ�شلحات 
بحمل  �لل����ت����ز�م  �أو  �ل���ري���د  ط���ري���ق 
�لفئات  يعاقب  )�ج���ر�ء  هوية  بطاقة 
من�شّما  �لعرقية(،  و�لأقليات  �لأفقر 
�لفيدر�لية  �لوليات  من  �لعديد  �إىل 

�إىل �للتفاف على �ملوؤ�ش�شات ومغازلة 
�لقانون )نفكر ب�شكل خا�س يف حملة 

2016 و�مل�شاءلة �لأوىل(.
لذيذ  �إىل مقطع  �لإ����ش���ارة     وجت���در 
للريا�شيات.  م��ك��ر���س  �خل���ط���اب،  م��ن 
�هتمامه  �لن  ح��ت��ى  ع��ن��ه  ُي���ع���رف  مل 
ب��ال��دف��اع ع��ن حقوق �مل����ر�أة، وم��ع ذلك 
تتعر�س  �لأخ��رية  �ن هذه  �عتر  فقد 
ب�شبب  �لريا�شي  �مل��ج��ال  يف  للتهديد 
�مل��ت��ح��ول��ني ج��ن�����ش��ي��اً )ول������دو� رج����ال( 

�لذين �شيحّرفون �لنتائج.
�شيا�شات  تنتقد  �لتي  ه��ذه �جلملة،     
�ملثليني  ح����ق����وق  ل�������ش���ال���ح  ب�����اي�����دن 
)حماربة �لتمييز �لتي عززها تر�مب، 
�مل�شاو�ة يف  وي�شوت حالًيا على قانون 
�لدولية  �لناعمة  �لقوة  �لكوجنر�س، 
كان  �جلن�شية(،  �لأقليات  عن  للدفاع 
)وجعل  �لإي�����ذ�ء  ف��ق��ط  منها  �لق�شد 
�جلمهور ي�شحك(، وهي جملة ت�شهد 
جمدد� على جهله �لتام بهذه �ملو��شيع، 
بالهوية  �ل��رت�م��ب��ي  �لهو�س  ه��و  فهذ� 
مرة �أخرى. وقال لحًقا: “ند�فع عن 
ونرف�س  �مل�شيحية  �ل��ي��ه��ودي��ة  �ل��ق��ي��م 

“ثقافة �لإلغاء” )جمدد�(... 

التباهي ب�شجله احلافل
فاإن  �مل��ه��زوم،  �لرئي�س  �شّدقنا  �إذ�     
هذ�  مثل  يف  وتوزيعه  �للقاح  �كت�شاف 

�ل���وق���ت �ل��ق�����ش��ري ف���ان �ل��ف�����ش��ل يعود 
تر�مب  �إد�رة  �إن  ق���ال  ل��ذل��ك،  �ل��ي��ه. 
�أن��ق��ذت �أج���ز�ء ك��ب��رية م��ن �ل��ع��امل من 
كوفيد، ولي�س فقط �لوليات �ملتحدة، 
“و�شائل �لإع��لم ل تقول  مع �لأ�شف 
�أوقف  قد  وك��ان  تكذب”.  لأنها  ذل��ك، 
تدفع،  �ل�شني  وج��ع��ل  ��ا،  �أي�����شً ح��روب��ا 
�لوقود  ��شتخر�ج  وظائف  عن  ود�ف��ع 
�لأحفوري و�لتعدين )وظائف ذكور(.

�إعادة  مّت��ت  ا،  �أي�شً تر�مب  وبف�شل     
�نتخاب �لع�شر�ت من �لنو�ب �ملحليني 
و�أع�شاء  �ل�����ش��ي��وخ  جم��ل�����س  و�أع�����ش��اء 
رمبا  �ملا�شي.  نوفمر  يف  �لكوجنر�س 
كان زعيم �لأغلبية �ل�شابق يف جمل�س 
م�شروًر�  م��ك��ون��ي��ل  م��ي��ت�����س  �ل�����ش��ي��وخ 
باإعادة  ل���رت�م���ب  م��دي��ن  �أن����ه  ل�����ش��م��اع 

�نتخابه لولية �شابعة.
ا �أن نفهم هذ� �ملقطع       وعلينا �أي�شً
�لذين  �شد  م�شترت  تهديد  �أن���ه  على 
و�ل����لت����ي، م��ن��ه��م ل��ي��ز ت�����ش��ي��ن��ي، �لتي 
و�أث�����ار  “عدو�نية”  ب���اأن���ه���ا  ُو����ش���ف���ت 
��شتهجان،  ���ش��ي��ح��ات  ���ش��ده��ا  ت��ر�م��ب 
�ل����و�ق����ع،  يف  ي����دع����م����وه.  مل  �ل����ذي����ن 
فقط،  ب��ال���ش��م  “�جلمهوريون  ق���ال، 
�شيدمرون �حلزب، لكنه حزب متحد” 
)وهذ� بعيد كل �لبعد عن �حلقيقة(. 
ذك����ر ت���ر�م���ب خ�����ش��وم��ه ف�����رد� ف����رد�، 
�أ�شماء �شبعة ع�شر جمهورًيا يف  و�شرد 

وبدل  �جلنوبية(.  �ل��ولي��ات  بع�س  يف 
�جلدد،  �لناخبني  م��ع  عر�شه  تكييف 
من  ملنعهم  �جلمهوري  �حل��زب  ي�شعى 
�لإلغاء؟  ثقافة  قلتم  هل  �لت�شويت. 
�إىل  ت����وؤدي  �مل���وؤ�م���رة  ن��ظ��ري��ات  �ن   ...
�لعنف )6 يناير( ، كما �أنها ُت�شتخدم 

كمرر للحد من �لدميقر�طية.

ترامب، م�شتقبل
 احلزب اجلمهوري؟

   على خ�شبة �مل�شرح يف �أورلندو، جتاهل 
جديد،  ح��زب  �إن�����ش��اء  �إمكانية  ت��ر�م��ب 
حيث �أ�شر على �أن �حلزب �جلمهوري 
موّحد. ومتت �إعادة تن�شيط �ل�شردية 
�لنا�س  )“كل  “نحن”  ل���  �ل�شعبوية 
خيايل(  رمب��ا  “�ل�شعب”  �لبلد”،  يف 
مقابل “هم” )��شتبل�شمنت و��شنطن 
و”و�شائل  وخا�شة “بع�س �أع�شائه”، 
�لز�ئفة”(.  �لخ����ب����ار  ت�����روج  �إع������لم 
د�ئًما...  نفوز  �لنهاية،  يف  “�شنفوز: 
هتف  �نت�شار�”،  ن��ع��ي�����س  �أن  ي��ج��ب 
�ل�شيا�شي  �ل��ع��م��ل  م��وؤمت��ر  يف  ت��ر�م��ب 
يكن  مل  �ل�������ذي   2021 �مل���ح���اف���ظ 
ل��ل��ح��زب �جل��م��ه��وري. �شيكون  مم��ث��ل 
�حلقيقي  �مل��ل��ي��اردي��ر  ت���اأث���ري  �خ��ت��ب��ار 
د�خله يف �نتخابات منت�شف �ملدة لعام 
على  �حل�����ني،  ذل����ك  وح���ت���ى   ،2022
للجمهوريني،  تر�مب  �شيكون  �لأق��ل، 

“م�شدر �إزعاج«.
مديرة اأبحاث يف معهد العالقات 

الدولية وال�شرتاتيجية، 
ومديرة مر�شد النوع الجتماعي 

واجلغرافيا ال�شيا�شية يف ذات 
املعهد. من موؤلفاتها، “اجلغرافيا 

ال�شيا�شية للوليات املتحدة”، 
عن دار الن�شر اإيرولي�س، 2018، 

“ترامب... انتقام الرجل 
من�شورات تك�شتويل،  الأبي�س”، 
2018، “الوجه اجلديد لليمني 

 ،FYP من�شورات الأمريكي”، 
2015، »نهاية املحافظني اجلدد؟ 

من�شورات اليب�شي�س، 2009.  ،“

على خ�شبة امل�شرح يف اأورلندو

النجم دونالد ترامب، »كمان وكمان«...!
مل يقل ترامب اأنه �شيرت�شح مرة اأخرى عام 2024، لكنه اأملح اإىل ذلك بني ال�شطور

حما�س �ن�شاره مل يخفتليز ت�شيني يف مرمى نري�ن تر�مب

تر�مب  عودة �لبن �ملهزومح�شم �نتخابي قوي

وهو على اخل�شبة، مل يكن امللياردير رئي�ًشا �شابًقا خ�شع ملحاولتي عزل وف�شل يف اإعادة انتخابه 

�شدد على اأن اجلمهوريني باال�شم �شيدمرون احلزب

�شيكون اختبار تاأثري ترامب احلقيقي داخل 
اجلمهوري يف انتخابات منت�شف املدة لعام 2022

يرى ترامب، اأنرّ اأمن الواليات املتحدة مهدد من 
اخلارج، من قبل املهاجرين، ولي�س من الداخل

�شرت يف  كما هو مقرر يف مدينة  �لجتماع  على  “ب�شدة”  �شجعت  كما 
�لثامن من مار�س �جلاري، ملناق�شة �لت�شويت على منح �لثقة للت�شكيلة 
�حلكومية �لتي �شيقرتحها دبيبة. وجاءت دعوة �لبعثة بعد م�شاور�ت مع 
�شركائها �لدوليني ب�شاأن �ل�شتعد�د�ت �جلارية لعقد تلك �جلل�شة، حيث 

حثت دبيبة على تقدمي �لت�شكيلة �حلكومية “على وجه �ل�شرعة«.
�إىل  �ملتز�يد  �لعام  �ملطلب  مع  متا�شًيا  “تاأتي  دعوتها  �إن  �لبعثة  وقالت 
�لأكر  �لحتياجات  لتلبية  م��وح��دة  حكومة  لت�شكيل  �مللحة،  �حل��اج��ة 

�إحلاًحا وت�شهيل �إجر�ء �لنتخابات �لوطنية يف دي�شمر 2021«.
�إىل  �لرئا�شي �جلديد ودبيبة،  �ملجل�س  بيان م�شرتك عن  �أملح  ويف حني 

وجود ب�شمة ملن �شموهم ب�”�ملعرقلني” ور�ء ترويج تلك “�لتهامات.
منه،  ن�شخة  على  عربية”  نيوز  “�شكاي  �طلعت  �ل��ذي  �لبيان،  وطالب 
“ب�شرعة �لك�شف عن حتقيقاتها حول مز�عم  فريق �خلر�ء �لدوليني 

�لر�شاوى مبلتقى �حلو�ر �ل�شيا�شي«.
بالتعهد�ت  “�ملطلق”  و�أكد �لبيان، �لتز�م �ل�شلطة �لنتقالية �جلديدة 
�مل��ك��ت��وب��ة و�ل�����ش��ف��وي��ة ب�����ش��اأن مكافحة �ل��ف�����ش��اد ق��ان��ون��ًي��ا وق�����ش��ائ��ًي��ا، كما 
م�شوؤولية،  �أي  تويل  من  بالف�شاد  تورطه  ثبت  ملن  �ل�شماح  “عدم  جدد 
�إ�شافة �إىل عزمهم على “مل  وتقدميهم للعد�لة مهما كانت �شفاتهم”، 
�ل�شلطة  و�إع���ادة  �مل�شاحلة،  وحتقيق  �ل��دول��ة،  موؤ�ش�شات  وتوحيد  �شمل 

لل�شعب �لليبي لتقرير م�شريه من خلل �نتخابات حرة و�شفافة«.
و�شدد على عدم �شماحهم “للمعرقلني من ��شتغلل �لظروف �لر�هنة 
و�إحباط  �مل�شاحلة  م�شرية  وتعطيل  �ل�شيا�شي،  �حل��و�ر  نتائج  لإف�شال 
تطلعات �ل�شعب يف حياة حرة كرمية يعمها �لأمن و�ل�شتقر�ر و�لرخاء«. 
�لدولية مل  �لبعثة  �إن  �لليبي خالد �لرتجمان  �ل�شيا�شي  �لباحث  وقال 
حتقق يف �لأمر و�أ�شرت على �أع�شاء �مللتقى، ول جدوى من طرح م�شاألة 

•• عوا�شم-وكاالت

�لأقاويل  �أم��ام  �لطريق  ليبيا  ل��دى  للدعم  �ملتحدة  �لأمم  بعثة  قطعت 
�ل�شلطة  �إن��ه��اء  ورمب���ا  جتميد،  ع��ن  �ل�شيا�شي،  �مل�شهد  يف  ك��رت  �ل��ت��ي 
�ملنفي،  حممد  بقيادة  �لرئا�شي  �ملجل�س  يف  ممثلة  ب��ال��ب��لد،  �جل��دي��دة 
وحكومة �لوحدة �لوطنية �لتي ير�أ�شها عبد �حلميد دبيبة، �لذي طالته 
�إنه  بر�س ما قالت  �لأخ��رية. ون�شرت وكالة فر�ن�س  �لآون��ة  �تهامات يف 
ب�شاأن  �ملتحدة  ل��لأمم  �لتابع  �خل��ر�ء  فريق  تقرير  من  “مقتطفات” 
�حلو�ر  ملتقى  لأع�شاء من  بر�شاوي قدمت  متعلقة  حتقيق يف مز�عم 
�ل�شيا�شي �لذي �ختار �ل�شلطة �لنتقالية، قائلة �إنه “جرى �شر�ء �أ�شو�ت 

ثلثة م�شاركني على �لأقل«.
�لتقارير  �إىل  �لل��ت��ف��ات  �ل��ث��لث��اء،  ب��ي��ان  �ل��دول��ي��ة، يف  �لبعثة  ورف�����ش��ت 
�لإعلمية �ملتد�ولة ب�شاأن “مز�عم �لر�شاوى” يف ملتقى �حلو�ر، قائلة 
�إنها “ل تتلقى تقارير فريق �خلر�ء مبا يف ذلك �لتقرير �لأخري، ول 

ميكنها �لتعليق” عليها.

�لف�شاد تلك، معقبا: “�لليبيون �شاقو� ذرعا بهذه �لق�شايا، و�لف�شاد �أمر 
معتاد يف ليبيا ولي�س م�شتغربا«.

�أن �لهدف من هذ� �لطرح  و�أ�شاف، يف حديثه �إىل “�شكاي نيوز عربية”، 
�لتفاق  يف  ح��دث  كما  �لأور�ق،  خللط  �لفر�س  من  مزيد  “�إعطاء  هو 
�أل ن�شل �إىل  “ما يريدون حتقيقه  معقبا:  �ل�شيا�شي يف �ل�شخري�ت”، 
ترتبط  حكومة  لنا  يكون  ل  كما  �ملقبل،  دي�شمر   24 يف  �لنتخابات 

بالأجندة �خلا�شة برحيل �ملرتزقة وتفكيك �مللي�شيات وجمع �ل�شلح«.
�إع���لن جمل�س �ل��ن��و�ب �لنعقاد  و�أك��م��ل: “كل ه��ذه �لأم���ور ب���د�أت منذ 
مكتمل �لن�شاب يف �شرت، ملنح �لثقة لل�شلطة �جلديدة، و�أ�شبحنا ن�شمع 
�لإ�شكالت  �أو غد�م�س، وهذه  عن �قرت�حات بعقد �جلل�شة يف �شر�تة 

بغ�س �لنظر عن مو�شوع �لف�شاد لعرقلة �مل�شار �ل�شيا�شي«.
من  �أن  يف  بلقا�شم،  �إب��ر�ه��ي��م  �لليبي  �ل�شيا�شي  �ل��ب��اح��ث  م��ع��ه  وي��ت��ف��ق 
�إطار  �أن ينهي كل �لتفاهمات �لتي متت يف  ي�شتخدم هذ� �لأمر يحاول 
�لعملية �ل�شيا�شية منذ موؤمتر برلني ب�شاأن ليبيا، �لذي �نعقد يف يناير 

�لعام 2020.

قطع طريق االإطاحة بحكومة دبيبة.. خطوة دولية ح�شمت اجلدل



اخلميس   4  مارس   2021  م   -   العـدد   13180  
Thursday    4  March   2021   -  Issue No   13180

14

املال والأعمال
الطاقة والبنية التحتية تناق�س التحديات والفر�س لريادة االإمارات يف القطاع البحري

2021 �أكر �إيجابية. ونحن هنا يف دولة �لإمار�ت نقوم بتنفيذ برنامج تطعيم 
�شكان  م��ن   50% تطعيم  م��ن  �قرتبنا  حيث  كوفيد-19،  ف��ريو���س  �شد  ناجح 
�لدولة من خلل �أكر من �شتة مليني جرعة لقاح، وهو ثاين �أعلى معّدل على 

م�شتوى �لعامل«.
و�أ�شاف معاليه: “ متثل �للقاحات �أحد عو�مل �لتعايف �لقت�شادي، �أما �لعامل 
جهود  و�شمن  ل��ل��دور�ن.  �لق��ت�����ش��ادي  �لن�شاط  عجلة  ع���ودة  يف  فيتمثل  �لآخ���ر 
ح��زٍم من  تقدمي  �ل��ع��امل  ح��ول  �حل��ك��وم��ات  تو��شل  �جل��ائ��ح��ة،  لهذه  �ل�شتجابة 
نبقى  �أن  هنا  و�ملهم  منها.  �ملزيد  تقدمي  �ملتوقع  وم��ن  �مل�شبوقة،  غري  �حل��و�ف��ز 

متيقظني ملخاطر �لت�شخم �لقت�شادي«.
ويف تعليقه على �لتعايف �لقت�شادي قال معاليه : “على �مل�شتوى �لعاملي، تت�شدر 
جهود  �لعاملي،  للقت�شاد  �لرئي�شية  �لقوى  �إح��دى  تعتر  و�لتي  �لآن،  �ل�شني 
و�لتي  �لإج��م��ايل  �ملحلي  �لناجت  بيانات  على  بناًء  �لعامل  يف  �لقت�شادي  �لتعايف 
�لوليات  �قت�شاد  ي��ع��ود  �أن  نتوقع  كما  ق��وي��ة.  من��و  م��ع��دلت  حتقيق  �إىل  ت�شري 
�ملتحدة �لأمريكية و�لتي تعتر لعباً رئي�شياً يف �لقت�شاد �لعاملي، �إىل حتقيق منو 
يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل مب�شتويات مماثلة ملا كانت عليه قبل �نت�شار �جلائحة، 

وذلك بحلول نهاية �لعام �حلايل، و�أن ي�شتمر هذ� �لنمو يف عام 2022«.
ب�شكل  �لنفط  على  �لطلب  �نتعا�س  تعني  �لتطور�ت  ه��ذه  �أن  �إىل  معاليه  و�أ���ش��ار 
�لعامل  فيها  ك��ان  و�لتي  �جلائحة  خ��لل  �لطلب  م�شتويات  ب��اأدن��ى  مقارنة  ق��وي 
ي�شتهلك 75 مليون برميل يومياً. حيث قال: “بالنظر �إىل متو�شط ��شتهلك 
�لنفط حالياً، و�لذي يبلغ 95 مليون برميل يومياً، فمن �ملتوقع �رتفاع �لطلب 
نهاية  �أعلى مما كان عليه قبل كوفيد-19 يف  �إىل م�شتوى  �لنفط  �لعاملي على 
�لعام �حلايل«. و�شدد معاليه على �شرورة �لرتكيز يف قطاع �لنفط و�لغاز على 

�إىل �أن �أدنوك طبقت هذه  ما ميكن �لتحكم فيه، وهو خف�س �لتكاليف، م�شري�ً 
�لروؤية خلل �لنقلة �لنوعية �لتي قامت بها.

�لتي  �لنوعية  للنقلة  �لرئي�شية  �لركائز  �أح��د  �لنهج  ه��ذ�  “ ك��ان  معاليه:  وق��ال 
وتوجيهات  روؤي���ة  بف�شل  �ملا�شية  �خلم�س  �ل�شنو�ت  م��دى  على  �أدن���وك  نفذتها 
بالأد�ء،  �لرت��ق��اء  على  �لفرتة  ه��ذه  خ��لل  ركزنا  حيث  �لر�شيدة،  �لقيادة  ودع��م 
وتعزيز �ملرونة و�لتناف�شية ورفع �لكفاءة �لت�شغيلية يف خمتلف جمالت ومر�حل 
عملياتنا. ونحن يف �أدنوك على قناعة من �أن �لتكنولوجيا �ملتقدمة تعتر مُمكناً 
رئي�شياً لرفع �لكفاءة. فعلى �شبيل �ملثال، ��شتطعنا عر تطوير عمليات “�أدنوك 
من  باأكر  �لكفاءة  رف��ع  �ملنطقة،  يف  للحفر  �شركة  �أك��ر  تعتر  �لتي  للحفر”، 

%35، مما �شاهم بخف�س �لكثري من �لتكاليف«.
�ملال من  ر�أ���س  �أدن��وك على رفع كفاءة توظيف  “��شتمر تركيز  و�أ�شاف معاليه: 
يف  �ل�شتمر�ر  مع  وم��و�ردن��ا،  �أ�شولنا  ملحفظة  �ل�شتباقية  �لإد�رة  تعزيز  خ��لل 
�لأعمال  منظومة  من  م�شتفيدين  �ملبا�شرة  �لأجنبية  �ل�شتثمار�ت  ��شتقطاب 
على  �ل��ق��درة  �شمان  “�أن   : مو�شحاً  �لإمار�ت”،  دول���ة  يف  و�مل�شتقرة  �مل��وث��وق��ة 
�لإنتاج.  �ملحافظة على �نخفا�س تكلفة  يتطلب  �لأعمال حالياً  �ملناف�شة يف بيئة 
لذ�، ي�شتمر تركيزنا على �لو�شائل و�لطرق �لتي متكننا من تعزيز مكانتنا �شمن 

�ل�شركات �لأقل تكلفة يف �إنتاج �لنفط �خلام يف �لعامل ».
 5-1 �لفرتة من  يف  �فرت��شياً  ينعقد  �لذي  للطاقة”،  �شري�  “�أ�شبوع  �أن  ُيذكر 
2021، يجمع نخبة من قادة �لفكر و�شناع �لقر�ر يف جمالت �لطاقة  مار�س 
ووجهات  �لآر�ء  لتبادل  و�لتمويل  �حلكومي  و�لقطاع  و�لأع��م��ال  و�لتكنولوجيا 
روؤية  و�شياغة  �ل��ط��اق��ة  جم��ال  يف  �جل��اري��ة  �لق�شايا  م��ن  �ل��ع��دي��د  ح��ول  �لنظر 

م�شتقبلية لها.

•• اأبوظبي - وام: 

و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة  وزي��ر  �جل��اب��ر  �أح��م��د  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  معايل  �أك��د 
�ملتقدمة �لع�شو �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة برتول �أبوظبي �لوطنية “ 
�أدنوك “ وجمموعة �شركاتها ، �أن �لنفط منخف�س �لكربون �شيلعب دور�ً كبري�ً 

يف حتول قطاع �لطاقة.
�أ�شبوع  فعاليات  �شمن  �فرت��شية  حو�رية  جل�شة  يف  م�شاركته  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
“�شري�” للطاقة حول �جتاهات قطاع �لنفط و�لغاز و�لتحول يف قطاع �لطاقة 

�شاركت فيها فيكي هولوب، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة “�أوك�شي«.
وق��ال معاليه خ��لل �جلل�شة �حل��و�ري��ة : “ متتلك دول��ة �لإم���ار�ت مز�يا مهمة 
متّكنها من �إنتاج نفط وغاز منخف�س �لكربون، ونحظى مبيزتني مهمتني يف هذ� 
�أولوياتها،  �لبيئة �شمن  �لتي ت�شع حماية  �لر�شيدة  قيادتنا  �لأوىل هي  �ملجال، 
و�لثانية هي ميزة طبيعية جعلت ��شتخر�ج مو�رد �لنفط و�لغاز لدينا �لأقل عاملياً 
من حيث �نبعاثات �لكربون«. و�أو�شح معاليه �أن دولة �لإمار�ت بد�أت �لتح�شري 
للتحول يف قطاع �لطاقة منذ 15 عاماً، حيث قال: “ تنظر دولة �لإمار�ت �إىل 
وخلل  �لقت�شاد.  وتطوير  لتنويع  فر�شة  باعتباره  �لطاقة  قطاع  يف  �لتحول 
�شاركت يف تطوير �ل�شتثمار�ت يف م�شادر �لطاقة �ملتجددة  عملي يف “م�شدر”، 
�لطاقة  �أكر م�شاريع  �لدولة ثلثة من  �أ�شبح لدى  �لإم��ار�ت. و�ليوم  يف دولة 
�ل�شم�شية و�أقلها تكلفة يف �لعامل، بالإ�شافة �إىل م�شاريع كبرية للطاقة �ملتجددة 

يف ثلثني دولة يف خمتلف �أنحاء �لعامل«.
قادمة،  ع��دي��دة  لعقود  و�ل��غ��از  �لنفط  على  معتمد�ً  �ل��ع��امل  “�شيبقى  و�أ���ش��اف: 

وبالتايل فاإن مهمتنا يف �أدنوك هي �لعمل على �لإنتاج �مل�شوؤول للنفط و�لغاز«.
 و�أ�شار معاليه �إىل �أن �أدنوك تعمل على تنفيذ خططها للنمو مع �للتز�م بخف�س 
�ملقبلة،  �لع�شر  �ل�شنو�ت  م��دى  على  �إ�شافية   25% بن�شبة  �لكربون  �نبعاثات 
�جلديدة،  �ل��وق��ود  �أن���و�ع  يف  و�لإم��ك��ان��ات  �لفر�س  ت�شتك�شف  �ل�شركة  �أن  م�شيفاً 
مثل �لهيدروجني، �لذي �أظهر �إمكانات كبرية وو�عدة باعتباره وقود�ً خالياً من 
�لقيمة  �شل�شلة  و��شع كجزء من  �إنتاجه على نطاق  �لكربونية ميكن  �لنبعاثات 

�لفر�س  �لعمل على  �أدن��وك  “تو��شل  �لهيدروكربونية �حلالية لأدن��وك. وقال: 
�لتجارية �لتي من �شاأنها تعزيز �ملكانة �لر�ئدة لدولة �لإمار�ت يف قطاع �لطاقة 

من خلل مزيٍج متنوع ومتكامل من م�شادر �لطاقة«.
ويف رده على �شوؤ�ل مدير �جلل�شة، �خلبري �لقت�شادي �لدكتور د�نييل يورغن، 
حول تغري  �لفائز بجائزة ُبليتزر ونائب رئي�س موؤ�ش�شة “�أي �إت�س �إ�س ماركيت”، 
لتعزيز  �ملنطقة  �لريادي يف  �لإم��ار�ت تو��شل دوره��ا  �أن دولة  �أكد معاليه  �ملناخ، 
يف  �لأوىل  �لدولة  باعتبارها  �لجت��اه  بهذ�  و�لدفع  �لعاملي  �ملناخي  �لعمل  جهود 

�ملنطقة �لتي وقعت على �تفاقية باري�س ب�شاأن تغري �ملناخ.
و��شتخد�مه  �لكربون  �أك�شيد  ث��اين  �لتقاط  تقنية  �أهمية  معاليه  و��شتعر�س 
وتخزينه يف �لت�شدي لظاهرة تغري �ملناخ، م�شري�ً �إىل �أن �أدنوك ��شت�شرفت �لتغري 
�لكبري �لذي ميكن حتدثه هذه �لتقنية يف قطاع �لطاقة منذ �أربع �شنو�ت عندما 

قامت ببناء �أول و�أكر من�شاأة �شناعية خم�ش�شة لهذ� �لغر�س يف �ملنطقة.
وقال: “ل ميكن حتقيق �لأهد�ف �لعاملية ب�شاأن تغري �ملناخ دون �لتو�شع يف تقنية 
�لتقاط ثاين �أك�شيد �لكربون و�إعادة ��شتخد�مه وتخزينه، لي�س يف قطاع �لنفط 
و�لغاز فح�شب و�إمنا يف خمتلف �لقطاعات. لذ�، �أرى دور�ً مهماً لهذه �لتقنية يف 
من  �لتخل�س  عليها  وي�شعب  �لطاقة  من  كبرية  مل�شادر  حتتاج  �لتي  �لقطاعات 
��شتعد�د  على  و�أدن��وك  و�لكيماويات.  �لثقيلة  �ل�شناعات  مثل  �لكربون  �نبعاثات 
و�عتماد  نطاق  لتو�شيع  و�لغاز  �لنفط  وخ��ارج قطاع  د�خل  �ل�شركاء  مع  للتعاون 

تقنية �لتقاط �لكربون«.
�أك�شيد  ث��اين  م��ن  ط��ن  �أل��ف   800 �لتقاط  على  �ل��ق��درة  �أدن���وك حالياً  ومتتلك 
خطط  لديها  كذلك  لها،  �لتابعة  �أبوظبي  يف  �ل��ري��ادة  من�شاأة  بف�شل  �لكربون 
5 مليني طن من  للتو�شع ب�شكل كبري يف �ل�شنو�ت �ملقبلة و�شوًل �إىل �لتقاط 

ثاين �أك�شيد �لكربون �شنوياً بحلول عام 2030.
تفاوؤله  عن  معرباً  �لقت�شادية  �لتوقعات  حول  نظره  وجهة  معاليه  و��شتعر�س 
ومو�شحاً �لأثر �لإيجابي �ملزدوج لرنامج �لتطعيمات �شد فريو�س كوفيد-19 

وبر�مج حتفيز �لقت�شاد �لتي طبقتها �حلكومات يف جميع �أنحاء �لعامل.
وقال: “�لآن مع بدء توفري �للقاح يف خمتلف �أنحاء �لعامل، يبدو �لو�شع يف عام 

خالل م�شاركته يف اأ�شبوع »�شريا« للطاقة

الع�شو املنتدب والرئي�س التنفيذي الأدنوك: دور حموري للنفط منخف�س الكربون يف حتول قطاع الطاقة

وم�شتقبل  �ل�شير�ين”  للأمن  �لذكية  �حللول  “تطبيقات  لل�شفن 
�لكهربائية  و�ل�شفن  �لقيادة  ذ�تية  �ل�شفن  “�شناعة  �ل�شفن  �شناعة 
بالإ�شافة �إىل مناق�شة �حللول  و�لتوجه نحو زيادة �أحجام �ل�شفن” 
�مل��ب��ت��ك��رة ن��ح��و م��و�ج��ه��ة حت���دي���ات �ل��ب��ح��ارة يف �مل�����ش��ت��ق��ب��ل و�ل���روؤي���ة 
�شباط  “تاأهيل  �ل��ب��ح��ري  و�لتعليم  �ل��ت��دري��ب  مل��ج��الت  �مل�شتقبلية 
�ملهند�شة  و�أك���دت  �لرقمية«.  �لبحرية  و�لهند�شة  �لرقمية  �مل��لح��ة 
�لتحتية  و�لبنية  �ل��ط��اق��ة  وزي���ر  م��ع��ايل  م�شت�شارة  م��ال��ك  �آل  ح�شة 
و�شع  يف  وم�شاهمتها  �ل��ن��دوة  ه��ذه  �أه��م��ي��ة  �ل��ب��ح��ري  �لنقل  ل�����ش��وؤون 
خريطة طريق �لقطاع �لبحري للخم�شني عاما �ملقبلة و�شول لريادة 
�لإمار�ت عامليا وت�شليط �ل�شوء على �ل�شبل �ملثلى للنهو�س بالقطاع 
�لبحري يف دولة �لإمار�ت و�شياغة م�شتقبل �لقطاع وفق �لتحولت 
�لذكية و�لبتكار�ت �ملرتبطة بالقطاع �إىل جانب �لتطلعات �حلكومية 

و�ملتطلبات و�ملتغري�ت �ملت�شارعة �لتي فر�شتها جائحة “كوفيد- 19 
ومنها  �ل��ق��ط��اع��ات  خمتلف  على  مبا�شر  ت��اأث��ري  م��ن  �شاحبها  “وما 
�لتنفيذي  �لإد�رة  م��دي��ر  خ���وري  ع�����ش��ام  ق���ال  جهته  م��ن  �ل��ب��ح��ري. 
“يعتمد  �لإم����ار�ت:  �إقليم   - �لعاملية  دب��ي  مو�نئ  �حل��اوي��ات  ملحطات 
م�شتقبل تطوير عمليات �ملو�نئ على عدة ركائز �أ�شا�شية �أهمها تطبيق 
�ل�شفن �لذكية مع  �لت�شغيل و�لت�شال بني  �ملوؤمتتة وذ�تية  �لأنظمة 
�مل��و�ن��ئ و�لع��ت��م��اد ع��ل��ى �ل��ذك��اء �ل���ش��ط��ن��اع��ي و�ل��ب��ي��ان��ات �ل�شخمة 
على  �ملعتمدة  �ملرت�بطة  و�لأنظمة  �لتنبوؤية  �لتحليلت  �إىل  �إ�شافة 
تقنيات “�لبلوك ت�شني” �إىل جانب دمج �ملعلومات �ملتعلقة ب�شل�شل 
�لإمد�د و�لتوريد �شمن �شبكة عاملية وتطبيق حلول �إنرتنت �لأ�شياء 
و�حلو�شبة �ل�شحابية وتو�شيع �شبكات �لت�شالت من �جليل �خلام�س 

وما بعده وتوفري �أنظمة روبوتات متطورة لتخزين �حلاويات.

•• دبي-وام: 

نظمت وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية جل�شة حو�رية �فرت��شية عر 
و�لتحديات  �ملبتكرة  “�حللول  ع��ن��و�ن  حت��ت  �مل��رئ��ي  �لت�شال  تقنية 
�لبحري”  �لقطاع  يف  �ملقبلة  عاما  للخم�شني  �مل�شتد�مة  �مل�شتقبلية 
�لروؤية  وف���ق  �ل��ق��ط��اع  مل�شتقبل  �ل��ت��ط��وي��ري��ة  �لأف���ك���ار  فيها  ن��اق�����ش��ت 
نحو  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  تطلعات  وتلبية  �لإم����ار�ت  حلكومة  �مل��ئ��وي��ة 
�حلو�رية  �جلل�شة  خ��لل  �ملتحدثون  وتطرق  عامليا.  �لإم���ار�ت  ري��ادة 
�لعمليات  يف  و�لتكنولوجيا  �ل�شطناعي  �لذكاء  متكني  �شرورة  �إىل 
�لبحرية و�إد�رة �ملو�نئ “تكنولوجيا �مل�شتقبل ومرحلة ما بعد كوفيد 
تعمل  �ل��ت��ي  �لرقمية  “�ملو�نئ  �مل��و�ن��ئ  �شناعة  وم�شتقبل   ”19  -
�ل�شير�ين  �لبحري  �لأم��ن  وم�شتقبل  �ل�شاملة”  �لرقمية  ب���الإد�رة 

نظمت 6 ندوات افرتا�شية خا�شة بالأ�شواق الأفريقية ا�شتعدادًا لتنظيم املنتدى يف معر�س اإك�شبو 2020 دبي

غرفة دبي تختتم �شل�شلة الندوات االفرتا�شية اخلا�شة باملنتدى العاملي االأفريقي للأعمال
ا�شتمرار تدفق ال�شيولة 

يرفع قيمة ال�شفقات يف �شوق 
االأ�شهم اىل 1.22 مليار درهم

•• اأبوظبي-وام:

ت���ف���اع���ل �مل�������ش���ت���ث���م���رون م����ع �لأخ����ب����ار 
�لإي��ج��اب��ي��ة �ل��ت��ي ����ش���درت ع���ن بع�س 
�ل�����ش��رك��ات �مل��درج��ة يف �لأ����ش���و�ق �ملال 
�ل��ذي رفع من قيمة  �لإمارتية �لأم��ر 
 1.22 نحو  �إىل  �مل��ت��د�ول��ة  �ل�شيولة 
قبل  �ليوم  جل�شة  خ��لل  دره��م  مليار 
�لأخري من �لأ�شبوع. و�أ�شافت �لقيمة 
�ملتد�ولة  �ل�شركات  لأ�شهم  �ل�شوقية 
جديدة  �أرب��اح��ا  مكا�شبها  خزينة  �ىل 
جتاوزت قيمتها ملياري درهم يف ختام 
�لتعاملت �لتي مهدت ل�شعود بن�شبة 
�أع��ل��ى خ��لل �لأي����ام �ل��ق��ادم��ة وف��ق��ا ملا 
�لفني.  �ل��ت��ح��ل��ي��ل  م��ع��ط��ي��ات  ت��ظ��ه��ره 
دبي  ل�شوق  �لعام  �ملوؤ�شر  �رتفع  وفيما 
%0.80 بالغا م�شتوى  �ملايل بن�شبة 
2589 نقطة فقد �غلق �ملوؤ�شر �لعام 
على  �ملالية  ل����لأور�ق  �بوظبي  ل�شوق 
��شتقر�ر عند 5699 نقطة. وتو��شل 
�لتد�ولت  م��ن  �لأك����ر  �جل����زء  ت��رك��ز 
بالإ�شافة  و�لبنوك  �لعقار  �أ�شهم  على 
�لقيادية  �لأ�����ش����ه����م  م����ن  ل�����ش��ري��ح��ة 
�لعقارية  �إعمار  �شهم  و�شهد  �لأخ��رى 
وذلك  ن�شطة  تعاملت  مولز  و�إع��م��ار 
�لندماج  ع��م��ل��ي��ة  ع���ن  �لإع������لن  ب��ع��د 
�أ�شعار  رف���ع  م��ا  ،وه���و  �ل�شركتني  ب��ني 
و1.78  دره��م   3.71 �ىل  �ل�شهمني 
دره����م ع��ل��ى �ل���ت���و�يل و���ش��ط ت����د�ولت 

جتاوزت قيمتها 215 مليون درهم.

اإمباور تعلن عن منو حمفظتها بن�شبة 6 % 
لت�شل اإىل 1،252 مبنى بنهاية 2020

•• دبي - الفجر:

�أعلنت موؤ�ش�شة �لإمار�ت لأنظمة �لتريد �ملركزي “�إمباور” عن منو �لعدد 
�لإجمايل للمباين �لتي تزودها بخدمات �لتريد لي�شل �ىل 1252 مبنى 
ير�شخ  م��ا   ،2019 بعام  مقارنة   6% بلغت  من��و  بن�شبة   2020 بنهاية 

مكانتها كاأكر مزّود خلدمات تريد �ملناطق يف �لعامل. 
تزويدها  جرى  �لتي  �مل�شاريع  و��شتخد�مات  نوعية  �أن  �ملوؤ�ش�شة  و�أو�شحت 
جتارية  و15%  �ل�شكنية،  للمباين   64% بن�شبة  ت��وزع��ت  بخدماتها 
%1 عن  %14 بزيادة  ومكتبية، حيث ز�دت ح�شة �لقطاع �ل�شيافة �إىل 

�لقطاع  ح�شة  وز�دت  �مل��ا���ش��ي.  �ل��ع��ام 
�لن�شب  وت��وزع��ت   3% �إىل  �ل�شحي 
�ل�%4 �ملتبقية على قطاعات �لتعليم 
و�لرتفيه ومر�كز �لت�شوق وغريها . 

 2020 يف  “�إمباور”  وق�����ام�����ت 
�أيقونية  م�����ش��اري��ع  رب����ط  مب��و����ش��ل��ة 
تريد  ب����خ����دم����ات  دب������ي  يف  ف����ري����دة 
مناطق، �أبرزها عني دبي �على عجلة 
ترفيهية يف �لعامل بجزيرة بلو ووترز، 
دبي  مل����رتو  حم���ط���ات   3 ج���ان���ب  �ىل 
�شمن م�شار 2020، و�شمها لفندق 
�أف����اين ب���امل ف��ي��و، و�أد�ج���ي���و ذ� بامل، 
 palm وفندق بار�ماونت تاور، و 7 
تزودها  �ل��ت��ي  �ل��ف��ن��ادق  حمفظة  �إىل 

منو�  �ملوؤ�ش�شة  �أد�ء  ويظهر  بخدماتها. 
طلبا متز�يد� من مطوري �مل�شاريع وملك �لعقار�ت على خدمات تريد 
�إمباور ما يف�شر �لنمو �ل�شخم يف حمفظة �مل�شاريع  �ملناطق �لتي تقدمها 
�مل�شتفيدة من خدماتها �ل�شديقة للبيئة. وقال �أحمد بن �شعفار ، �لرئي�س 
توجهات  ر�شخت  �لعمر�نية  دب��ي  نه�شة  �أن  �إمباور”  ل�شركة  �لتنفيذي 
مبا  �لطاقة  �إ�شتهلك  يف  كفاءة  حلول  تبني  يف  �لعقاري  �لتطوير  �شناعة 

ي�شمن حماية �أكر للبيئة ومو�رد �لأجيال �لقادمة”. 

•• دبي-الفجر: 

دبي  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  �ختتمت 
�شل�شلة �لندو�ت �لفرت��شية �خلا�شة 
للأعمال  �لأفريقي  �لعاملي  باملنتدى 
�ل�شاد�شة  �ل��ن��دوة  م��وؤخ��ر�ً  بتنظيمها 
�ل�شل�شلة  ه�����ذه  ����ش���م���ن  و�لأخ����������رية 
�خل��ا���ش��ة ب��ال��ق��ارة �لأف��ري��ق��ي��ة، و�لتي 
�لغرفة  ����ش��ت��ع��د�د�ت  م��ن  تعتر ج���زء�ً 
�لعاملية  �لأع���م���ال  م��ن��ت��دي��ات  لتنظيم 

خلل معر�س �إك�شبو 2020 دبي.
6 ندو�ت متخ�ش�شة  �لغرفة  ونظمت 
منها  ثلثة  �لأفريقية،  �ل��ق��ارة  ح��ول 
�لقطاع �خلا�س وثلثة منها مع  مع 
�ل��ق��ط��اع �حل��ك��وم��ي يف ث���لث مناطق 
خم��ت��ل��ف��ة م����ن �أف���ري���ق���ي���ا وه�����ي غرب 
ومنطقة  �أف��ري��ق��ي��ا  و����ش���رق  �أف��ري��ق��ي��ا 
لكل  ندوتني  مبعدل  �أفريقيا،  جنوب 

منطقة يف �أفريقيا.
�لأفريقية  �ل��ن��دو�ت  �شل�شلة  و�شمت 
للقطاعني  منف�شلة  خ��ا���ش��ة  ن����دو�ت 
�لعام و�خلا�س يف ه��ذه �لأ���ش��و�ق، قام 
خللها �خلر�ء وقادة �لأعمال بتوفري 
روؤًى بناءة حول �مل�شهد �لقت�شادي يف 
بلد�نهم ومناطقهم وفر�س �ل�شتثمار 
�أ�شو�قهم و�شوق  �ملتاحة بني  و�لتعاون 
دبي و�ملنطقة، وذلك من �أجل ت�شمني 
�ل��ت��و���ش��ي��ات و�مل���رئ���ي���ات �شمن  ه����ذه 
�لرنامج �لر�شمي لكل منتدى �شيقام 

�لأفريقية ملقر�ت لها يف دبي مل�شاعدتها 
�لقارة  �إىل  �ل�شتثمار�ت  ��شتقطاب  يف 
�لأف���ري���ق���ي���ة. و�أب�������دى �مل�������ش���ارك���ون يف 
�لندوة ثقتهم بقدرة دبي على توفري 
على  م�شددين  لأع��م��ال��ه��م،  �لإ���ش��اف��ة 
توفر فر�س ��شتثمارية يف �لعديد من 
و�لتعليم  �ل�شياحة  ومنها  �لقطاعات 
و�لتخزين  �ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة  و�خل���دم���ات 
�لبارد و�إعادة تدوير �لأغذية و�لتمويل 
و�لتدريب و�لهند�شة و�عتماد �لأغذية 

�لع�شوية.
�إد�رة  م��دي��ر  �لها�شمي،  ح�شن  و�أ���ش��ار 
�ل��دول��ي��ة يف غ��رف��ة جتارة  �ل��ع��لق��ات 
�ل���ن���دو�ت  �إىل جن����اح  دب����ي  و���ش��ن��اع��ة 
يف در����ش��ة �ل��ت��اأث��ري�ت �جل��دي��دة على 
�لأفريقية،  �لأ�شو�ق  يف  �لأعمال  بيئة 
بالعتبار خر�ت  �أخ���ذت  لأن��ه��ا  ن��ظ��ر�ً 
وت�شور�ت �ملوجودين يف هذه �لأ�شو�ق، 
وع��رف��ت��ن��ا يف غ��رف��ة دب���ي ع��ل��ى كيفية 
�ل����ش���ت���ف���ادة م����ن ه�����ذه �مل���ت���غ���ري�ت يف 
�لقت�شادية  �ل�شر�كات  بفر�س  �لدفع 
جمتمعي  ب����ني  �ل���ث���ن���ائ���ي  و�ل����ت����ع����اون 

�لأعمال يف دبي و�أفريقيا.
�أزم��ة كوفيد- �أن  �إىل  �لها�شمي  ولفت 

�لعاملي،  �لقت�شاد  �أث��رت على  قد   19
وكانت لها تد�عيات �شلبية على قطاع 
فاإن  �ل��ع��امل، وبالتايل  �لأع��م��ال ح��ول 
غرفة دبي �آثرت در��شة و�قع �لأعمال 
�جل��دي��د يف �أف��ري��ق��ي��ا، و�ل��ت��ع��رف على 

و�ل�شني  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
�لتجارة  وت�����ش��ه��ي��ل  �أف���ري���ق���ي���ا،  �إىل 
�لرقمية يف �لقارة �لأفريقية. وميكن 
عاملياً  مالياً  م��رك��ز�ً  باعتبارها  لدبي 
حلوًل  �لأفريقية  لل�شركات  توفر  �أن 

مالية متنوعة.
ومت���ح���ورت �ل��ن��ق��ا���ش��ات ك���ذل���ك حول 
مكانة دبي كبو�بة لأفريقيا �إىل �أ�شو�ق 
ملعاجلة  وم����رك����ٍز  �لأو�����ش����ط،  �ل�������ش���رق 
�لأغذية  منتجات  وتغليف  وتو�شيب 
�ل�شوء  ت�شليط  مت  ك��م��ا  �لأف��ري��ق��ي��ة. 
�ل�شركات  جم��م��وع��ات  ت��اأ���ش��ي�����س  ع��ل��ى 

�لتجارة  ب�����روز  وم��ن��ه��ا  كوفيد-19 
�لرقمي،  و�لق��ت�����ش��اد  �لإل���ك���رتون���ي���ة 
�لطبية  �ل��رع��اي��ة  ق��ط��اع  وخ�شخ�شة 
�لقت�شادي،  �لتنوع  و��شرت�تيجيات 
وتغري بيئة �خلدمات �ملالية و�لتحول 
�تفاقية  بعد  �لإقليمي  �لتكامل  نحو 
�لأفريقية  �ل��ق��اري��ة  �حل����رة  �ل��ت��ج��ارة 
وتطور قطاعات �ل�شناعات �لغذ�ئية.

�ل����ن����دو�ت  �مل�������ش���ارك���ني يف  وب���ح�������ش���ب 
�لفرت��شية، فاإن دبي ميكن �ن تلعب 
�ملركبات  مكونات  لتوزيع  ه��ام��اً  دور�ً 
�ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة �ل���ت���ي ي��ت��م ج��ل��ب��ه��ا من 

خلل معر�س �إك�شبو 2020 دبي.
و�شاهمت �لروؤى �لتي مت ��شتعر��شها 
من قبل �أكر من 60 م�شاركاً خلل 
هذه �لندو�ت يف �لتعرف على �ملتغري�ت 
يف ب��ي��ئ��ة �لأع���م���ال يف ه���ذه �لأ����ش���و�ق، 
�لتغري�ت  ه����ذه  دم����ج  ع��ل��ى  و�ل���ع���م���ل 
�شمن �ملحتوى �ملعلوماتي للمنتديات 
�إك�شبو  معر�س  خ��لل  �شتنظم  �ل��ت��ي 

2020 دبي.
و���ش��ل��ط��ت �ل���ن���ق���ا����ش���ات �ل�������ش���وء على 
�لقت�شاد�ت  تر�شم  �ل��ت��ي  �لجت��اه��ات 
فريو�س  تف�شي  �شوء  على  �لأفريقية 

�شلطان بن اأحمد اجلابر: 
- القيادة الر�شيدة حري�شة على البيئة واأدنوك تركز على الإنتاج امل�شوؤول وتعمل على خف�س كثافة الكربون يف عملياتها 

- العامل بحاجة اإىل النفط والغاز على املدى الطويل والإمارات حتظى مبزايا مهمة يف جمال النفط منخف�س الكربون
- الإمارات بداأت التح�شري للتحول يف قطاع الطاقة منذ 15 عامًا وتنظر اإليه باعتباره فر�شة لتنويع وتطوير القت�شاد

- اأدنوك ت�شتك�شف فر�س واإمكانات وقود الهيدروجني والفر�س التجارية لتوفري مزيٍج متنوع ومتكامل من م�شادر الطاقة يف الدولة

»�شيتي �شكيب« ي�شت�شيف �شل�شلة من قمم امل�شتثمرين االفرتا�شية قبيل انطلق الفعالية الرئي�شية يف اإك�شبو 2020
•• دبي -وام: 

�شكيب  �شيتي  معر�س  لفعاليات  �ملنظمة  �جل��ه��ة  ماركت�س  �إن��ف��ورم��ا  �أع��ل��ن��ت 
حيث   .2021 لعام  �ملعر�س  لن�شخة  �ملبتكرة  �جل��دي��دة  �ل�شيغة  عن  �لعاملي 
ت�شت�شيف �لفعالية �لتي مُتثل �أبرز ملتقى لقادة �لقطاع �لعقاري �شل�شلة من 
�لتعارف  وفعاليات  �لإلكرتونية  و�ل��ن��دو�ت  �لفرت��شية  �مل�ش�شتثمرين  قمم 
�لرقمية و�لتي �شتنظم على مدى �شهر قبل وبعد �نطلقة �لدورة �لع�شرين 
من �ملعر�س �ملقام يف موقعه �جلديد يف قلب موقع �إك�شبو 2020 مبركز دبي 
للمعار�س بني 7 و11 نوفمر �ملقبل. وياأتي �عتماد �لنموذج �لهجني للمعر�س 
بعد �ل�شدى �لإيجابي �لذي �شّجله تقرير �ل�شوق �لعقارية يف دولة �لإمار�ت 
ومنطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا من �إنفورما ماركت�س على �ل�شعيد 
�لعاملية  �إع���د�ده يف ذروة �لأزم��ة �ل�شحية  �ل��ذي ج��رى  �لتقرير  �لعاملي. وك��ان 

2020 و�شدر ُقبيل قمة �شيتي �شكيب �لعقارية يف �شهر نوفمر  خلل عام 
لتعايف  �ل�شتبيان  يف  �مل�شاركني  من  �ملائة  فى   74 توقع  �إىل  �أ�شار  قد  �ملا�شي 
�لقطاع �لعقاري يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا يف غ�شون عام �أو 
عامني على �لأكر يف دللة �إىل وجود فرتة من �لنمو قد ُتتاح �أمام �لر�غبني 
�شكيب لدى موؤ�ش�شة  �شيتي  �شبيلر مدير جمموعة  بال�شتثمار. وقال كري�س 
�إنفورما ماركت�س �أن �ملجموعة حر�شت على ت�شميم منوذجها �لهجني �جلديد 
بكل عناية لنقل منظومتها �لعقارية �إىل �لف�شاء �لإلكرتوين يف خطوة ت�شمح 
بعقد �ملناق�شات �ملثمرة بني �شريحة عاملية �أو�شع من �شركات �لتطوير �لعقاري 
برغم  �ل�شركات.  بني  �لتجارية  بالأن�شطة  و�ملهتمني  �ملحتملني  و�مل�شتثمرين 
 2020 �إك�شبو  موقع  ي�شت�شيفها  �لتي  �ملبا�شرة  للفعالية  �لكبرية  �لأهمية 
بعده  �أو  �ملعر�س  �نطلق  قبيل  ���ش��و�ًء  �لرقمية  �لأدو�ت  على  �لعتماد  يبقى 
عامًل رئي�شياً لتهيئة جتربة هجينة مفيدة ت�شمح جلميع �مل�شاركني بالتو��شل 

ملدة زمنية مطولة ومع جمهور عاملي. وقد مت ت�شميم �شل�شلة قمم �مل�شتثمرين 
�أربع دول ت�شتثمر  �أبرز  �مل�شتثمرين من  ب�شكل خا�س  �لفرت��شية لت�شتهدف 
�ل�شوء  �ل�شل�شلة  و�شت�شلط  �لتعاون �خلليجي.  دول جمل�س  يف منطقة  حالياً 
بجل�شاتها �مل�شممة للم�شتثمرين �لإمار�تيني يف 25 مايو و�ل�شعوديني يف 15 
يونيو و�لإ�شر�ئيليني يف 7 �شبتمر و�ل�شينيني يف 21 �شبتمر على �لفر�س 
�ل�شتثمارية �لتي يقدمها �لقطاع �لعقاري ف�شًل عن تقدمي �لتوجيهات حول 
خمتلف �للو�ئح �لتنظيمية �ملعنية بال�شتثمار �لعقاري يف �شائر �أنحاء منطقة 
�مل�شتهدفة  �لأربع  �لدول  �ختيار  �أفريقيا. وجاء قر�ر  �لأو�شط و�شمال  �ل�شرق 
بو�شفها �أ�شو�قاً �أ�شا�شية للقطاع �لعقاري مدعوماً بالبيانات �لو�ردة يف تقرير 
�ل�شوق �لعقارية يف دولة �لإمار�ت ومنطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا من 
�إنفورما ماركت�س و�لذي جاء فيه �أّن 86 باملئة من �مل�شاركني يرون �ل�شتثمار 

�لأجنبي �ملبا�شر �ملحرك �لأبرز للنمو يف �لإمار�ت.
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املال والأعمال

مليار درهم �شادرات االإمارات من جتارة اخلدمات املالية للبنوك خلل 2019   22.7
للم�شارف خارج �لدولة فت�شنف �شمن �لو�رد�ت.

ملا  وفقا  للبنوك  �ملالية  �خل��دم��ات  جت��ارة  يف  �لفائ�س  حتقيق  وج��اء 
بعدما  و�لإح�����ش��اء  للتناف�شية  �لحت���ادي  �مل��رك��ز  �إح�شائيات  تظهره 
جميع  يف  نظري�تها  م��ع  �ملحلية  �لبنوك  تعاملت  ح�شيلة  �أ�شفرت 
دول �لعامل عن �رتفاع قيمة �شادر�تها �إىل 22.7 مليار درهم تقريباً 
خلل �لعام 2019 وذلك مقابل و�رد�ت بقيمة 21.17 مليار درهم 

يف �لعام ذ�ته.
وي�شنف �جلهاز �مل�شريف �لإمار�تي �شمن قائمة �لأكر قوة وملءة 
��شوله  �ج��م��ايل  جت���اوزت  حيث  �لأو���ش��ط،  �ل�شرق  منطقة  يف  مالية 
بح�شب �أحدث �لأرقام �ل�شادرة عن �مل�شرف �ملركزي 3.18 تريليون 

درهم.

ت�شكل  دره���م،  مليار   14.868 وبيعها  �مل��ع��ام��لت  ب�شر�ء  �خلا�شة 
خلل  للبنوك  �ملالية  �خل��دم��ات  ���ش��ادر�ت  �جمايل  من   65.48%
�لعام 2019 فيما و�شلت قيمة مبالغ �لر�شوم �ل�شريحة 7.821 
�إد�رة �لأ�شول �مل�شتقة من  مليار درهم وجاء بقية �ملبلغ من تكاليف 

�لدخل.
فقد  للبنوك  �ملالي��ة  �خل��دم��ات  م��ن  �ل�����و�رد�ت  م�ش���توى  ع��ل��ى  �أم���ا 
وبيعها  �ملعاملت  ب�شر�ء  �خلا�شة  �لهو�م�س  �ملبالغ من  قيم����ة  بلغت 
14.876 ملي�������ار دره�����م، ت�ش���كل 70.25 % من �جمايل و�رد�ت 
�ل�شريحة  �لر�شوم  قيمة  بلغ  فيما  �خل��دم��ات  جت��ارة  من  �لنوع  ه��ذ� 
قيمة  �ج���م���ايل  م���ن   29.71% وب��ن�����ش��ب��ة  دره����م  م��ل��ي��ار   6.291

�لو�رد�ت.

•• اأبوظبي -وام:

بلغ فائ�س �حل�شاب �لتجاري لدولة �لإمار�ت يف قطاع �خلدمات �ملالية 
 2019 1.5 مليار درهم خلل �لعام  للبنوك مع دول �لعامل نحو 
وذل���ك وف��ق��اً لأح����دث �لح�����ش��ائ��ي��ات �ل�����ش��ادرة ع��ن �مل��رك��ز �لحت���ادي 
للتناف�شية و�لإح�شاء �م�س. ويعك�س حتقيق �لدولة لفائ�س مايل يف 
هذ� �لنوع من �لتجارة �ملكانة �لريادية �لدولية �لتي يتميز بها �جلهاز 

�مل�شريف �لإمار�تي.
يذكر �أن كافة �لإير�د�ت �ملالية �لتي حتققها �لبنوك يف �لدولة نتيجة 
�لتعاملت �مل�شرفية مع بنوك خارج �لدولة ت�شّنف �شمن �ل�شادر�ت 
يف �خل���دم���ات، �أم����ا �مل��دف��وع��ات �ل��ت��ي ت�����ش��دده��ا �مل�����ش��ارف يف �لدولة 

وكانت �لعديد من �ملوؤ�ش�شات �لدولية للت�شنيفات �لئتمانية منحت 
�لتي  فت�س  وكالة  �شمنها  وم��ن  مميزة  ت�شنيفات  �لإم���ار�ت  �لبنوك 
بنوك   4 ل�  �لئتمانية  �جل���د�رة  بتثبيت   2020 �لعام  خ��لل  قامت 

وطنية على �ملديني �لطويل و�لق�شري.
وبح�شب �ملعايري �ملالية و�ملحا�شبية �لعاملية فاإن �لت�شنيف �لئتماين 
�أو موؤ�ش�شة ما على  دول��ة  ق��درة  �لئتمانية يعك�س م��دى  �أو �جل��د�رة 
معايري  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ت��ت��م  �لت�شنيف  عملية  �أن  ع��ل��ى  دي��ون��ه��ا،  ���ش��د�د 
�أو  �مل���وج���ود�ت  �ل��رب��ح��ي��ة ث��م  �أه��م��ه��ا  �ق��ت�����ش��ادي��ة وحما�شبية م��ع��ق��دة 

�لأ�شول و�لتدفقات �ملالية وغريها من �ملوؤ�شر�ت �لأخرى.
للتناف�شية  �لحت�����ادي  �مل��رك��ز  �ح�����ش��ائ��ي��ات  تفا�شيل  �ىل  وب��ال��ع��ودة 
و�لح�شاء فقد بلغت قيمة �ملبالغ �لتي مت حت�شليها ح�شب �لهو�م�س 

�شندوق اأبوظبي للتنمية يبحث التعاون مع وكالة التخطيط اال�شرتاتيجي يف كازاخ�شتان

عرب توقيع مذكرة تفاهم

اأرا�شي دبي و دبي لتنمية اال�شتثمار ت�شعان اإطار عمل للتعاون يف جماالت الرتويج وا�شتقطاب اال�شتثمار االأجنبي املبا�شر

نظمته غرفة ال�شارقة بالتعاون مع وكالة ال�شادرات الطاجيك�شتانية

ملتقى اأعمال ال�شارقة الطاجيك�شتاين يدعو اإىل تكثيف جهود التعاون بني البلدين وا�شتك�شاف الفر�س اال�شتثمارية الواعدة

ات�شاالت و دو ت�شتخدمان التقرير والتقييم 
االئتماين من �شركة االحتاد للمعلومات االئتمانية

طلبات �لقرو�س �أو �لبطاقات �لئتمانية”. 
“�إن قيام كل من �ت�شالت و دو  و�أ���ش��اف: 
دفع  ع���ن  مب��ع��ل��وم��ات   AECB ب��ت��زوي��د 
�لأف����ر�د  ع��ل��ى  ُي��ح��ّت��م  �مل�شتحقة  �ل��ف��و�ت��ري 
�للتز�مات  ب�����ش��د�د  �لل���ت���ز�م  و�ل�����ش��رك��ات 
�مل����ح����ددة وجتنب  م���و�ع���ي���ده���ا  �مل���ال���ي���ة يف 
�مل�شتحقات  �شد�د  �من��اط  �أن  حيث  �لتعر، 
�شركات  م��ن  �مل��ق��دم��ة  ب��اخل��دم��ات  �ملتعلقة 
�لئتماين  �لتقرير  يف  �شتظهر  �لت�شالت 
�لئتمانية  �جل������د�رة  ع��ل��ى  ت���وؤث���ر  و����ش���وف 
�ل�شتفادة  �أو  ح�شوله  و�إمكانية  لل�شخ�س 
�لتي  �لتف�شيلية  و�ملنتجات  �خلدمات  من 
جانبه  وم��ن  �لت�����ش��الت.  �شركات  تقدمها 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �حل�����ش��اوي،  فهد  ق��ال 
للت�شالت  �لإم�������ار�ت  ل�����ش��رك��ة  ب���الإن���اب���ة 
بتبني  �لتز�منا  دو  يف  “نو��شل  �ملتكاملة: 
�ل��ع��امل��ي��ة عر  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  وتطبيق 
جميع قطاعات �أعمالنا �لت�شغيلية. و�شتتيح 
للمعلومات  �لحت����اد  ���ش��رك��ة  خ��دم��ات  ل��ن��ا 
�لئتمانية �حل�شول على روؤى �أو�شح فيما 
يتعلق بالبيانات �لرئي�شة مما ي�شاعدنا على 
�حلد من �ملخاطر لتعزيز حماية لي�س فقط 
وجميع  عملئنا  �أي�شاً  ولكن  م�شاهمينا، 
قال  وب��دوره  �لآخرين«.  �مل�شلحة  �أ�شحاب 
لقطاع  �لتنفيذي  �لرئي�س  �خل��ويل،  خالد 
�ت�شالت  “ت�شعى  �ت�����ش��الت:  يف  �لأف�����ر�د 
من  عملئها  حلماية  وبا�شتمر�ر  ج��اه��دة 
�لدولية  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  �ت��ب��اع  خ���لل 
و�لنماذج  �لأع���م���ال  ك��ف��اءة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
�لقيمة  ت��وف��ري  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �لت�شغيلية 
للم�شاهمني.  �لطويل  �مل��دى  على  �مل�شافة 
بالإد�رة  �لتز�منا  ي��وؤك��د  �ل��ي��وم  �إع���لن  و�إن 
عر  لدينا  و�لعملء  �مل�شاهمني  جميع  لتوقعات  �مل�شتد�مة 

خمتلف �لقطاعات.«

�لنعيمي،  ���ش��امل  �ل�����ش��ي��د ع��ب��د �هلل  ق���ال  �ل�����ش��ي��اق،  ويف ه���ذ� 
للأور�ق  �أبوظبي  ل�شوق  بالنابة  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب 
�مل��ال��ي��ة يف  ل�����لأور�ق  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��وق  “يتمثل دور  �مل��ال��ي��ة: 
�شمان �لتو��شل �ل�شل�س بني �مل�شتثمرين و�مل�شدرين �شمن 
�ملبادر�ت  �إطلق جمموعة من  �شوق حيوية. ونحن ب�شدد 
وملءمة  �شهولة  �أك��ر  �ل��ت��د�ول  وجعل  �ل�شيولة  لتح�شني 
�ملز�يدة  وثعتر  �لعاملية.  �ملمار�شات  �أف�شل  م��ع  �ن�شجاماً 
دورة  �ل�شيولة يف  لتعزيز  �لإغ��لق مهمة  قبل  ما  �ل�شعرية 
�ل��ت��د�ول، وبالتايل ف��اإن �ل��ت��د�ول على �شعر �لإغ��لق يوفر 
�لتكتيكية«.  �أهد�فهم  لتحقيق  �أك��ر  مرونة  للم�شتثمرين 
قيمته  مل�شاعفة  �ملالية  ل���لأور�ق  �أبوظبي  �شوق  ويخطط 
مليار   750 من  �ملقبلة  �لثلث  �ل�شنو�ت  خلل  �ل�شوقية 
تبنيه  وذل���ك عقب   ،2020 ع��ام  نهاية  �إم��ار�ت��ي يف  دره���م 
�إطلق  تت�شمن  �ل��ت��ي   ”ADX One“ ��شرت�تيجية 
منتجات وخدمات جديدة وت�شريع وترية �لتحول �لرقمي 

لتعزيز جتربة �لعميل.

••دبي-الفجر: 

�لإمار�ت  جمموعة  �شركة  من  كًل  �ن�شمت 
�لتابعة  دو  و  “�ت�شالت”،  ل��لت�����ش��الت 
�إىل  �ملتكاملة،  للت�شالت  �لإم��ار�ت  ل�شركة 
�شركة �لحتاد  �مل�شرتكني يف خدمات  قائمة 
�شت�شتخدم  ح��ي��ث  �لئ��ت��م��ان��ي��ة.  للمعلومات 
من   �لئ��ت��م��اين  �لتقييم  �لت�����ش��الت  �شركتا 
تقييم  ع��م��ل��ي��ات  خ����لل   AECB ���ش��رك��ة 
�شر�ء  �أو  �لآج������ل  �ل���دف���ع  خ���دم���ات  ط��ل��ب��ات 
�لفرد  �أجل تقييم قدرة  �لأجهزة وذلك من 
�أو �ل�شركة على ت�شديد �ملدفوعات �مل�شتقبلية 

بناًء على �أمناط �ملدفوعات �ل�شابقة.
كذلك ُتعّد �ت�شالت و دو من �أكر �ل�شركات 
يف �ل���دول���ة �ل��ت��ي ت���زود �مل��ع��ل��وم��ات للحتاد 
�لفو�تري  ع����ن  �لئ���ت���م���ان���ي���ة  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 
منتظم  ب�شكل  �ل�����ش��د�د  وت��و�ري��خ  �مل�شتحقة 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  و�ل�����ش��رك��ات يف  ل���لأف���ر�د 
بجمع   AECB ت���ق���وم  ح���ي���ث  �مل���ت���ح���دة. 
و�شركات  �لبنوك  من  �لئتمانية  �ملعلومات 
�لتمويل و�شركات �لت�شالت و�شركات �ملياه 
و�ل��ك��ه��رب��اء و�مل��ح��اك��م وذل���ك ب��ه��دف �إ�شافة 
للتقارير  و�ل�����ش��م��ول��ي��ة  �ل���دق���ة  م���ن  �مل���زي���د 
�لئتمانية و�لتحليلية �لتي ت�شدرها �ل�شركة 
�حت�شاب  �مل��ع��ل��وم��ات يف  ه����ذه  ت�����ش��اه��م  ك��م��ا 
�ملتميزة.  �لئتمانية  و�ملوؤ�شر�ت  �لتقييمات 
�ل�شركة  �ل��ت��ز�م  م��ع  �لتطور  ه��ذ�  ويتما�شى 
يف  �لدولية  �ملعايري  �أعلى  باعتماد  �مل�شتمر 
�لبنية  وتعزيز  �لئتمانية  �لتقارير  �إع���د�د 

�لتحتية �ملالية يف �لدولة.
�لرئي�س  ل��ط��ف��ي،  �أح���م���د  م�����رو�ن  و�أو�����ش����ح 
للمعلومات  �لحت������اد  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

�لدولة  يف  �لتمويل  و���ش��رك��ات  �لبنوك  “تقوم  �لئتمانية: 
على  �مل��و�ف��ق��ة  قبل  �لئ��ت��م��اين  و�لتقييم  �لتقرير  بتحليل 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أع��ل��ن ���ش��وق �أب��وظ��ب��ي ل�����لأور�ق �مل��ال��ي��ة ع��ن �إ���ش��اف��ة جل�شة 
 2021 4 مار�س  �لإغ��لق �عتبار�ً من  �لتد�ول على �شعر 
�ملدرجة  �مل��ال��ي��ة  �لأور�ق  ت���د�ول  م��ن  �مل�شتثمرين  لتمكني 
نهاية  دق��ائ��ق يف  مل��دة خم�س  �لإغ���لق  �شعر  �ل�شوق على  يف 
��شرت�تيجية  من  ج��زء�ً  �ملبادرة  هذه  وتعتر  �لتد�ول.  يوم 
نطاق  لتو�شيع  �ل�شوق  يعتمدها  �لتي   ”ADX One“
خدماته ومنتجاته وتعزيز �شيولته.  ت�شتمر جل�شة �لتد�ول 
وتتيح  2 ظهر�ً،   -  1،55 �ل�شاعة  �لإغ��لق من  �شعر  على 
للم�شتثمرين تعديل �لأو�مر بعد �ملز�يدة �ل�شعرية ما قبل 
�لإغلق. وميكن ل�شناع �ل�شوق وموفري �ل�شيولة ��شتخد�م 
كما   ، �لإغ��لق حلماية مر�كزهم  �شعر  على  �ل��ت��د�ول  �آلية 
�شي�شتفيد من هذه �جلل�شة مديرو �ل�شناديق �ل�شتثمارية 
حيث تفتح لهم جمال بيع و �شر�ء �لأور�ق �ملالية يف �ل�شوق 
�ليوم.  نهاية  يف  �شناديقهم  �أ���ش��ول  قيمة  �شايف  على  بناًء 

على تنمية وتطوير هذه �لعلقة مبا يخدم �مل�شالح �مل�شرتكة 
للبلدين.

�لتنموية  �مل�شاريع  دع��م  يف  �ل�شندوق  دور  �أهمية  �إىل  و�أ���ش��ار 
�أ�شهمت  و�لتي  �لتنموية يف كاز�خ�شتان  �مل�شاريع  عاملياً، ودعم 
�يجابياً يف حت�شني �لو�شع �لقت�شادي و�لجتماعي يف �لبلد. 
وقال �إن �لزيارة تعد فر�شة مهمة للتباحث ومناق�شة �إمكانية 
متويل �مل�شاريع �لتنموية و�ل�شتثمارية يف بلده و�لتي متثل 

�أهمية لتعزيز �لتنمية يف كاز�خ�شتان.
يذكر �أن علقة �ل�شندوق بكاز�خ�شتان بد�أت منذ عام 2001 
مليون   75 ت��ق��ارب  بقيمة  م�شروعني  �ل�شندوق  م��ول  حيث 
و�لنقل، عملت على  درهم، يف قطاعي �خلدمات �لجتماعية 
يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية  وحتقيق  �ل�شكان  حياة  ج��ودة  حت�شني 

�لعلقة وتو�شيع جمالتها يف ظل وجود �آفاق �أو�شع للتعاون 
كاز�خ�شتان  �أن  �إىل  لف��ت��اً  �مل��ق��ب��ل��ة،  �ل��ف��رتة  خ���لل  �مل�����ش��رتك 
وحتقيق  �لوطني  �قت�شادها  لتطوير  و��شحة  روؤي��ة  متتلك 

�لتنمية �مل�شتد�مة.
ن��ائ��ب رئ��ي�����س وك��ال��ة �لتخطيط  �إن زي����ارة  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ����ش���اف 
�ل�شرت�تيجي و�لإ�شلحات يف كاز�خ�شتان تتيح لنا �لتن�شيق 
�لتعاون  لتعزيز  كاز�خ�شتان  وحكومة  �ل�شندوق  بني  �مل�شتمر 
�مل�����ش��رتك، ك��م��ا �أن��ه��ا ت��ع��د ف��ر���ش��ة م��ه��م��ة ل��ل��ت��ب��اح��ث يف كافة 
�لعمل  دع��م  �جلانبني خا�شة يف جم��ال  بني  �ملتاحة  �ملجالت 

�لتنموي ودر��شة �ل�شتثمار�ت �مل�شرتكة.
من جانبه، �أ�شاد �شعادة جا�شلن مادييف مب�شتوى �لعلقات 
�ملتميزة بني دولة �لإمار�ت وكاز�خ�شتان، موؤكد�ً حر�س بلده 

•• اأبوظبي-وام:

�لتقى �شعادة خليفة �لقبي�شي نائب مدير عام �شندوق �أبوظبي 
مادييف  جا�شلن  �شعادة  �ل�شندوق،  مقر  يف  �أم�����س  للتنمية 
نائب رئي�س وكالة �لتخطيط �ل�شرت�تيجي و�لإ�شلحات يف 
كاز�خ�شتان، بح�شور ر��شد �لكعبي مدير �إد�رة �ل�شتثمار�ت يف 

�ل�شندوق وعدد من �مل�شوؤولني يف حكومة كاز�خ�شتان.
وبحث �جلانبان خلل �للقاء �لعلقات �لتنموية و�لقت�شادية، 
و�شبل  �مل�شرتكة،  �ل�شتثمارية  بامل�شاريع  يتعلق  فيما  خا�شة 

تنميتها وتطويرها مبا يعود باملنفعة على كل �لبلدين.
وقال �لقبي�شي �إن �شندوق �أبوظبي للتنمية يرتبط بعلقات 
وطيدة مع حكومة كاز�خ�شتان، حيث نتطلع �إىل تطوير هذه 

�مل�شتثمرين،  وحت��م��ي  �ل���ش��ت��ث��م��ار 
معلنا رغبته يف تعزيز �لتعاون مع 
غرفة �ل�شارقة مبا يدعم توجهات 

�لبلدين.

فر�شة جديدة
باهودور  �شريفي  �شعادة  �ألقى  كما 
يف  طاجيك�شتان  جمهورية  �شفري 
�لإم��ار�ت، كلمة وفد بلده م�شري� 
جديدة  فر�شة  هو  �مللتقى  �أن  �إىل 
لتنمية �أن�شطة �لتجارة و�ل�شتثمار 
م�شتوى  ورف��������ع  �ل���ب���ل���دي���ن  ب�����ني 
�ل���ت���ب���ادلت �ل��ت��ج��اري��ة، م���وؤك���د� �أن 
�قت�شادية  وج��ه��ة  متثل  �لإم�����ار�ت 
بالن�شبة لطاجيك�شتان  �أولوية  ذ�ت 

على م�شتوى دول �ملنطقة..
للتجارة  ح���ي���وي���ا  م����رك����ز�  وت���ع���د   
و�ل�شلع  �ل��زر�ع��ي�����������ة  �مل��ن��ت��ج��ات  م��ن 
تعاون  �أن  �إىل  لف��ت�����������ا  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، 
يقت�شر  �أن  ي���ج���ب  ل  �ل���ب���ل���دي���ن 
ع��ل��ى ق��ط��اع��ات حم����ددة، ب��ل يجب 
�لقطاعات  م��ن  �ل��ك��ث��ري  ي�شمل  �أن 
�لنقل  م��ث��ل  �لأخ��������رى،  �حل���ي���وي���ة 
و�ل����ب����ن����ي����ة �ل���ت���ح���ت���ي���ة و�ل����ق����ط����اع 

�للوج�شتي وغريها.
وت�����ش��م��ن �مل��ل��ت��ق��ى ع���ق���د ل���ق���اء�ت 
�أعمال ثنائية بني ممثلي قطاعات 
�لأعمال من �ل�شارقة وطاجيك�شتان 
�ل�شر�كات  ب��ح��ث  ح���ول  مت���ح���ورت 
�ملتبادل  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق  و�ل����ت����ع����اون 
�ل�شتثمارية  �ل��ف��ر���س  وم��ن��اق�����ش��ة 
و�أعقب  �جل��ان��ب��ني،  �أم�����ام  �مل��ت��اح��ة 
�ل���ل���ق���اء ج���ول���ة ل��ل��وف��د �ل����ز�ئ����ر يف 
للمنتجات  �ل�����د�ئ�����م  “�ملعر�س 
�شمن  �لكائن  �ملحلية”  �ل�شناعية 
م��ق��ر �ل��غ��رف��ة، ح��ي��ث �ط��ل��ع��و� على 
�لتي  �لوطنية  �ل�شناعية  �ملنتجات 
من�شاأة   180 م��ن  �أك���ر  تعر�شها 
عاملة يف �إم��ارة �ل�شارقة يف حو�يل 

191 من�شة عر�س.

•• ال�شارقة-الفجر:

�ل�شارقة  �أع����م����ال  م��ل��ت��ق��ى  ن��اق�����س 
عقد  �ل���������ذي  �ل���ط���اج���ي���ك�������ش���ت���اين 
�أم�����س )�لأرب���ع���اء( يف غ��رف��ة جتارة 
�ل�شر�كة  فر�س  �ل�شارقة  و�شناعة 
يف �ملجالت �لتجارية و�ل�شتثمارية 
�لإمار�تي  �لأع���م���ال  جم��ت��م��ع  ب��ني 
ونظريه يف جمهورية طاجيك�شتان 
�لقطاعات  م���ن  جم��م��وع��ة  ���ش��م��ن 

ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
نظمته  �ل��ذي  �مللتقى  م�شتهل  ويف 
غ���رف���ة �ل�������ش���ارق���ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
جمهورية  يف  �ل�������ش���ادر�ت  وك���ال���ة 
بعمق  �أ�شاد �جلانبان  طاجيك�شتان، 
�ل��ع��لق��ات �ل��وط��ي��دة �ل��ت��ي تربط 
على  و�أك����دو�  �ل�شديقني  �لبلدين 
�للقاء�ت  ه���ذه  م��ث��ل  ع��ق��د  �أه��م��ي��ة 
لتطوير �لعلقات �لثنائية بينهما، 
جهود  تكثيف  ���ش��رورة  �إىل  د�ع���ني 
�لفر�س  و�����ش���ت���ك�������ش���اف  �ل���ت���ع���اون 
خلل �ملرحلة �ملقبلة يف �لقطاعات 
�لهامة و�أبرزها �لتجارة و�ل�شناعة 
�لغذ�ئية  و�مل���ن���ت���ج���ات  و�ل�����زر�ع�����ة 
و�لطاقة �ملتجددة و�ملياه و�لتعدين 
�لتحتية  و�ل���ب���ن���ي���ة  و�ل�������ش���ي���اح���ة 

و�خلدمات �للوج�شتية.
وح�شر فعاليات �مللتقى �شعادة عبد 
�هلل �شلطان �لعوي�س رئي�س جمل�س 
�إد�رة غرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة، 
�لطاجيك�شتاين  �لوفد  تر�أ�س  فيما 
ب����اه����ودور �شفري  ���ش��ري��ف��ي  ���ش��ع��ادة 
جمهورية طاجيك�شتان يف �لإمار�ت 
عام  مدير  ب��اب��از�د�  �شوقت  و�شعادة 
جمهورية  يف  �ل�������ش���ادر�ت  وك���ال���ة 
ح�شور  ج��ان��ب  �إىل  طاجيك�شتان، 
�أع�شاء جمل�س �إد�رة �لغرفة �شعادة 
نا�شر  و�شعادة  عمر�ن  ترمي  رغ��دة 
عبيد  و���ش��ع��ادة  �لطنيجي  م�شبح 
و�شعادة  �ل��ط��ن��ي��ج��ي،  عبيد  ع��و���س 

باباز�د�، مدير عام وكالة �ل�شادر�ت 
يف ج��م��ه��وري��ة ط��اج��ي��ك�����ش��ت��ان، عن 
�لهام  �مل��ل��ت��ق��ى  ه���ذ�  بعقد  ���ش��ع��ادت��ه 
ل���ب���ح���ث �ل����ت����ع����اون �لق����ت���������ش����ادي، 
و�لتبادل �لتجاري، لفتا �إىل توفر 
�لعديد من �لفر�س �ل�شتثمارية يف 
طاجيك�شتان و�لتي ميكن �ل�شتفادة 
�لأمثل،  بال�شكل  و��شتغللها  منها 
��شرت�تيجي  م��وق��ع  م��ن  متلكه  مل��ا 
�لتجاري  �حلرير  طريق  على  يقع 
وجماورتها لأهم دول يف قارة �آ�شيا 
مثل �ل�شني و�لهند، بالإ�شافة �إىل 
كونها حتتل �لرتتيب �لثالث عامليا 
�أهم  من  وتعد  �لأملنيوم  �شناعة  يف 
�لنظيفة،  للطاقة  �ملنتجة  �ل���دول 

ف�شل عن كونها تنتج نحو 50% 
�إىل  �لقطن،  من  �لعامل  �نتاج  من 
�لتي متتلكها  �ملائية  �لروة  جانب 
�خل�شار  م���ن  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا  ومت���ي���ز 
�لتي  و�لقو�نني  و�لنظم  و�لفو�كه، 
ت�����ش��ج��ع ع��ل��ى �ل���ش��ت��ث��م��ار وحتمي 
�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن، �لأم�����ر �ل����ذي يعزز 
بالقطاعات  خ��ا���ش��ة  ث��ق��ت��ه��م،  م���ن 
�لزر�عي  �لقطاع  ومنها  �حليوية، 
و�خلدمي،  و�ل�شياحي  و�ل��ت��ج��اري 
�ل�شتثماري  �مل����ن����اخ  ع���ل���ى  م��ث��ن��ي��ا 
وبيئة  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي  و�مل�����وق�����ع 
�لأع����م����ال �ل��ت��ي ت��ت��م��ي��ز ب��ه��ا �إم����ارة 
�لت�شريعات  ح��ي��ث  م��ن  �ل�����ش��ارق��ة، 
ت�������ش���ج���ع على  �ل����ت����ي  و�ل�����ق�����و�ن�����ني 

و�شعادة  �حل���ز�م���ي،  ه���لل  حم��م��د 
حممد �أحمد �أمني �لعو�شي مدير 
بالإ�شافة  �ل�����ش��ارق��ة،  غ��رف��ة  ع���ام 
جمتمع  ع��ن  ممثلني  م�شاركة  �إىل 

�لأعمال يف كل �لبلدين.  

�شراكات مثمرة
�شلطان  �هلل  ع��ب��د  ���ش��ع��ادة  ورح����ب 
�ل��ع��وي�����س ب��ال��وف��د �ل���ز�ئ���ر، معتر� 
�مللتقى يعد من�شة جديدة  �أن هذ� 
�أو��شر �لتعاون  وحيوية ل�شتكمال 
�لفر�س  م���ن  م��زي��د  و����ش��ت��ك�����ش��اف 
�أ�شو�ق  يف  و�ل�شتثمارية  �لتجارية 
مثمرة  �شر�كات  وتطوير  �لبلدين، 
�خلا�س،  �ل��ق��ط��اع  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 

�ل�شارقة،  �إك�شبو  مركز  �أر���س  على 
�لق�شوى  �ل���ش��ت��ف��ادة  ع���ن  ف�����ش��ل 
م���ن �مل��ل��ت��ق��ى ل��ت��ح��ق��ي��ق م���زي���د من 
�ل����ت����ع����اون وع����ق����د �ل���������ش����ر�ك����ات يف 
�لقت�شادية  �مل����ج����الت  خم��ت��ل��ف 
�ل���ت���ي ت�����ش��ت��ه��ر ب��ه��ا �لإم��������ار�ت ويف 
و�لتجارة  �ل�����ش��ن��اع��ة  م��ق��دم��ت��ه��ا 
و�خلدمات  و�ل�شياحة  و�ل�شتثمار 
غرفة  �ل��ت��ز�م  م��وؤك��د�  �للوج�شتية، 
من  يلزم  م��ا  ك��ل  بتقدمي  �ل�شارقة 
و��شت�شار�ت  وم�شاندة  ودعم  تعاون 
�لر�غبة  و�ل�شركات  للم�شتثمرين 
�ل�شارقة  �إم��ارة  يف  �أعمال  بتاأ�شي�س 
�لتي تتميز مبوقعها �ل�شرت�تيجي 
وب���ج���اذب���ي���ت���ه���ا �ل����ش���ت���ث���م���اري���ة يف 

حري�شة  �ل��غ��رف��ة  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
�لقت�شادية  �ل�شر�كات  تقوية  على 
و�ل��ت��ج��اري��ة ب��ني �لإم�����ار�ت عموما 
�ل�شارقة مع منطقة و�شط  و�إم��ارة 
طاجيك�شتان  �أن  �إىل  لف��ت��ا  �آ���ش��ي��ا، 
ومنطقة  م���ه���م���ة  وج����ه����ة  ت���ع���ت���ر 
و�عدة لل�شتثمار ملا تتمتع به من 
مقومات توؤهلها للعب دور مهم يف 
تاأ�شي�س �شر�كات م�شتد�مة ملجتمع 

�لأعمال �لإمار�تي.

دعم وم�شاندة
�لأعمال  ل��رج��ال  �ل��ع��وي�����س  ووج����ه 
�لطاجيكيني دعوة لإقامة معر�س 
�لطاجيك�شتانية  باملنتجات  خا�س 

�لتنويع  ���ش��ي��ا���ش��ة  �ع��ت��م��اده��ا  ظ���ل 
�لقت�شادي، وتوفريها بنى حتتية 
وبيئتها  م���ت���ط���ورة،  ول��وج�����ش��ت��ي��ة 
�مل��ح��ف��زة وم�����ش��اري��ع��ه��ا �ل���ر�ئ���دة يف 
ق���ط���اع���ات م���ت���ن���وع���ة، ف�����ش��ل عن 
�ح��ت��و�ئ��ه��ا ع��ل��ى �أح����د �أك����ر و�أه����م 
مر�كز �إقامة �ملعار�س على م�شتوى 
�لدولة و�ملنطقة وهو مركز �إك�شبو 
�آلف  ي�شتقطب  �ل����ذي  �ل�����ش��ارق��ة 
جانب  �إىل  و�ل�������ش���رك���ات،  �ل�������زو�ر 
�ل�شناعية  و�مل����دن  �حل���رة  �مل��ن��اط��ق 

�لتي تعد �لأكر باملنطقة.

فر�س ا�شتثمارية
م��ن ج��ان��ب��ه �أع����رب ���ش��ع��ادة �شوقت 

و�مل����ع����ل����وم����ات و�أف���������ش����ل �مل���م���ار����ش���ات 
بالتعاون  و�لل��ت��ز�م  لديهما،  �ملطبقة 
كافة  تي�شري  ف��ّع��ال يف  وب�شكل  �ل��د�ئ��م 
�لأمور �لتي من �شاأنها ت�شهيل �شوؤون 
�ل��ط��رف��ني و�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ن��ح��و عمل 

م�شرتك. 

�إمارة دبي، �لعمل على  �ملعمول بها يف 
لدبي  �ل����ن����اج����ح  �ل������رتوي������ج  �إي������ج������اد 
و�لتجارة  للقت�شاد  رئي�شية  كوجهة 
�لعقاري،  و�ل���ش��ت��ث��م��ار  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 

للتفاقية؛  �لطرفان وفقاً  يلتزم  كما 
لت�شجيع  م�����ش��اع��ي��ه��م��ا  �أف�����ش��ل  ب��ب��ذل 
�لأجنبي  �ل�شتثمار  وت�شهيل  وتعزيز 
�ملبا�شر، وتنمية �لتعاون حول جمالت 
�هتمام قطاع �لأعمال لدى كل منهما 
�إىل  �ل��ط��رف��ان،  م�شلحة  ي��ح��ق��ق  مب��ا 

�ملرتبطة  �لإم����ارة  �إم��ك��ان��ي��ات  وت��ع��زي��ز 
�ل�شركات  وج��ذب  �ل��دول��ي��ة،  بالتجارة 
�لعاملية و�لإقليمية لإن�شاء مكاتب لها 

يف �لإمارة. 

�لفعاليات  تنظيم  يف  �ل��ت��ع��اون  ج��ان��ب 
وي�شمل  و�لدولية،  �ملحلية  و�ملعار�س 
ذل�����ك ت��ن��ظ��ي��م �مل����ع����ار�����س و�ل����ن����دو�ت 
�ل���رق���م���ي���ة وغ������ري �ل���رق���م���ي���ة جل���ذب 
دبي،  �إم����ارة  �إىل  �لأج��ن��ب��ي  �ل�شتثمار 
�ملعرفة  ت��ب��ادل  يف  �مل�شرتك  و�ل��ت��ع��اون 

•• دبي-الفجر: 

لتنمية  دب��ي  وموؤ�ش�شة  بدبي  و�لأم���لك  �لأر����ش��ي  د�ئ��رة  كل من  ت�شافرت جهود 
�ل�شتثمار، �إحدى موؤ�ش�شات �قت�شادية دبي، بهدف حتقيق �لتعاون �مل�شرتك �ملثمر 
�إم��ارة دبي يف  �ل�شتثمار يف  �أن يعزز من جاذبية  �شاأنه  �إط��ار عمل عام من  وو�شع 
عمليات  ود�ئ����رة  ن��ط��اق  وتو�شيع  �ملبا�شر،  �لأج��ن��ب��ي  �ل�شتثمار  ��شتقطاب  جم��ال 
ب�شكل مبا�شر  �شتخدم  �لتي  �مل�شرتكة  �لفعاليات  وتنظيم  �ملعرفة  وتبادل  �لرتويج 
�لأهد�ف �ل�شرت�تيجية للإمارة، وذلك عر توقيع مذكرة تفاهم حتّدد جمالت 
�أر�س  على  لرتجمتها  طريق  خارطة  وت�شع  �لطرفني،  بني  �ل�شلة  ذ�ت  �لتعاون 
و�شعادة  دب��ي،  �أر��شي  عام  بن جمرن مدير  بطي  �شلطان  �شعادة  بح�شور  �لو�قع. 
�لطرفني،  م��ن  �مل�شوؤولني  م��ن  وع��دد  دب��ي،  �قت�شادية  ع��ام  مدير  �لقمزي  �شامي 
�لتنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي  �مل��دي��ر  �ل��ق��رق��اوي  ك��ل م��ن فهد  ب��ع��د(  �مل��ذك��رة )ع��ن  وّق���ع 
�لتنفيذي لقطاع  �ملدير  ر��شد  �قت�شادية دبي، وماجدة علي  �ل�شتثمار يف  لتنمية 
ت�شجيع و�إد�رة �ل�شتثمار �لعقاري يف �أر��شي دبي. وت�شلط �ملذكرة �ل�شوء على �أبرز 
جمالت �لتعاون بني �جلانبني، و�لتي ت�شمل: �لتعاون �مل�شرتك وتبادل �ملعلومات 
يف جمالت ترويج و��شتقطاب �ل�شتثمار باأنو�عه �ملختلفة وفقاً للقو�نني و�للو�ئح 

�شوق اأبوظبي للأوراق املالية يعتمد اآلية التداول على �شعر االإغلق
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يف  الدعوى رقم 2021/986 جزئي - مدين 
اعالن باحل�شور امام مكتب اإدارة الدعوى 

على �شوء التحرى 
بناء على طلب �ملدعي / حممد علي ر��شد �ليماحي - عنو�نه - �لفجرية - م�شايف - منزل 

رقم 1 - هاتف 0504709599 
�ىل �ملدعي عليه / عر �لبحار لل�شت�شار�ت - عنو�نه - �ل�شارقة - �حلمرية - هيئة �ملنطقة 

�حلرة باحلمرية - ب 2 - مركز �حلمرية للعمال رقم �لرخ�شة 18713 
�لثالثة  �لو�حد  �ليوم  �لد�ئرة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  لدى  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذلك 
بو��شطة وكيل معتمد  �و  �لإبتد�ئية �شخ�شيا  �ل�شارقة �لإحتادية  �لتجارية�ملدنية مبحكمة 
وذلك يف �ل�شاعة 8.30 من يوم 9 من �شهر 3 �شنة 2021 وذلك للنظر يف �لدعوى بو�شفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ 2021/3/1 
حمرر �لعلن : عمر منعم 

مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده  

فى الدعوى رقم  2019/7155 تنفيذ جتاري   
طالب �لتنفيذ: حممد عبد�هلل جمعه �ل�شري 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة �ل�شارقة - �خلان - �ل�شارقة - �شارع كورني�س �خلان - مبنى برج ��شا�س - �شقة �لثالث - 305  
 p62 ملنفذ �شده : �تاكان كولك - عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - تلل �لإمار�ت - دبي - �شارع �شارع ن�شرين - مبنى فيل�

�نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/3/10 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثلث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة 
www.emiratesauction.( و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين�
ae(  وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع 
�لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خلل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد 
على �لثمن خلل �لع�شرة �يام �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 

و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات  : 
نوع �لعقار : �شقة �شكنية - �ملنطقة : �لثنية �لوىل - رقم �لر�س : 71 - �مل�شاحة : 128.86 مرت مربع - رقم �ملبنى : 1  - ��شم �ملبنى 

: �يكزيكتيف  هايت�س - رقم �لوحدة : 2004 - �لتقييم : 1021050.07  درهم 
نوع �لعقار : �شقة �شكنية - �ملنطقة : �لثنية �لوىل - رقم �لر�س : 71 - �مل�شاحة : 221.57 مرت مربع - رقم �ملبنى : 1  - ��شم �ملبنى 

: �يكزيكتيف  هايت�س - رقم �لوحدة : 2003 - �لتقييم : 1786973.28  درهم
نوع �لعقار : �شقة �شكنية - �ملنطقة : �لثنية �لوىل - رقم �لر�س : 71 - �مل�شاحة : 304.63 مرت مربع - رقم �ملبنى : 1  - ��شم �ملبنى : 

�يكزيكتيف  هايت�س - رقم �لوحدة : 2001 - �لتقييم : 2446102.67  درهم -  ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2019/4677 تنفيذ جتاري   
طالب �لتنفيذ: �شوملاز غلم ر�شا دهقان ز�دة �شريو�ن 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - ديرة - دبي - �شارع �ملكتوم - مبنى كلدر�ي بلز� - �شقة 1818 فندق ر�دي�شون بلو �خلور 
�ملنفذ �شده : م�شعود هو�شنك مانو�شي فر 

عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - �جلمري� �لثالثة - دبي - �شارع جزيرة جمري� - مبنى جممع رقم 44 - �شقة فيل رقم 15 
بيع  �شيجرى  �حل��ال  �قت�شى  �ن  �لتالية  �لثلث  �لي��ام  ويف  م�شاء   5.00 �ل�شاعة   2021/3/10 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء  ي��وم  يف  �ن��ه 
www.( لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين�
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خلل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة 
�لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خلل �لع�شرة �يام �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ل تقل هذه �لزيادة  

عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات  : 
�مل�شاحة :   -  664  -  2649  : �لبلدية  رق��م   -  2522  : رق��م �لر���س   -  6 �ل�شفا  : و�دي  �ملنطقة   - �شكنية  �شقة   : �لعقار  ن��وع 

عطاء  لعلى  يباع   ، درهم   )2.200.000( مببلغ   R Palmera II-TH-39  : �ملبنى  رقم   - مربع  مرت   210.68
ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2018/304 بيع عقار مرهون   

طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لأول - �س م ع 
عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - �شما تاور - �لطابق �لأول - بجو�ر فندق �لفريمونت - مكتب 105 

�ملنفذ �شده : لطيفة حبيب حممد �لر�شا 
عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة �شيح �شعيب 2 - قطعة �ر�س رقم 133 

�شيجرى  �حل��ال  �قت�شى  �ن  �لتالية  �لثلث  �لي��ام  5.00 م�شاء ويف  �ل�شاعة   2021/3/10 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء  يوم  �نه يف 
بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�شا�شي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف 
خلل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خلل �لع�شرة �يام �لتالية 
لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات  :   نوع �لعقار : قطعة �ر�س ف�شاء - رقم �لر�س : 133 - �ملنطقة : �شيح �شعيب 

درهم.   2.410.597  : �لتقديرية  �لقيمة   - مربع  مرت   2634.73  : �مل�شاحة   -  2
ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي
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بيع  �شيجرى  �حل��ال  �قت�شى  �ن  �لتالية  �لثلث  �لي��ام  ويف  م�شاء   5.00 �ل�شاعة   2021/3/10 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء  ي��وم  يف  �ن��ه 
www.( لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين�
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خلل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة 
�لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خلل �لع�شرة �يام �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ل تقل هذه �لزيادة  

عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات  : 
�مل�شاحة :   -  664  -  2649  : �لبلدية  رق��م   -  2522  : رق��م �لر���س   -  6 �ل�شفا  : و�دي  �ملنطقة   - �شكنية  �شقة   : �لعقار  ن��وع 

عطاء  لعلى  يباع   ، درهم   )2.200.000( مببلغ   R Palmera II-TH-39  : �ملبنى  رقم   - مربع  مرت   210.68
ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
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 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 
يف حمكمة ا�ص ات�ص. فايبهاف ميهتا ، اإم. اإم ، �شمال 

روهيني ، دلهي  
 Ct.Cases 53/B/2015

 8088/2016
بي. �إ�س. باو�نا 

مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من قبل ��س �ت�س. فايبهاف ميهتا ، �إل دي. �إم. �إم. ، حمكمة روهيني ، يخطر 
�مل�شتاأنف �شده �لتايل غر �لن�شر باحل�شور �ىل �ملحكمة �ملذكورة �أعله يف 2021/3/19 يف متام 

�ل�شاعة 10.00 �شباحا. 
رقم  �إمار�تية  هوية   ، �أرور�  �شينج  موهندر  �إبن   ، �شينج  مانديب   -  5 رقم  �شده  �مل�شتاأنف 
هوية   ، عبد�هلل  �شعيد  علي  حممد   -  8 رقم  �شده  �مل�شتاأنف   -  784-1986-1909195-6:

�إمار�تية رقم : 784-1966-6574027-8 
يوجد توقيع 

)بالأمر( 
�إل دي. �إم. �إم. )�شمال( - حمكمة روهيني  ، دلهي   )يوجد ختم( 

ا�شعار بالظهور 

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 
يف الدعوى رقم 193/2020 ا�شتئناف عقاري 
اأمام اخلبري املحا�شبي / املعز حممد التون�شي  

رقم  �لدعوى  يف  �لظاهري   �شعيد  ر��شد  �شلطان   / �شده  �مل�شتاأنف  على  يتعني 
193/2020 - �إ�شتئناف عقاري جمهول حمل �لإقامة �حل�شور �ىل مقر �إد�رة 
�خلرة وت�شوية �ملنازعات بديو�ن �شمو �حلاكم �لكائن مببنى �حل�شيبة للجو�ئز 
- �شارع �لثاين من دي�شمر - �ملبنى )C( طابق �مليز�نني - جمري� 1 وذلك يوم 
�خلمي�س �ملو�فق 2021/3/11 �أثناء �شاعات �لدو�م �لر�شمي من �ل�شاعة �ل�شابعة 
�شباحا حتى �ل�شاعة �لثانية ظهر� للإجتماع باخلبري �ملذكور وتقدمي ما لديكم 

من م�شتند�ت موؤيدة ملوقفكم يف �لدعوى �ملذكورة �أعله.
عن/ اإدارة اخلربة وت�شوية املنازعات 
اخلبري / املعز حممد التون�شي 

اإعالن حل�شور  اجتماع خربة
العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

  اإعالن �شطب قيد
- مكتب متثيل  بنك  لندز  ليت�شن�شتاين�س  �شركة  �ل�شادة/  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
)�جلن�شية : ليختنن�شتاين( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع �ل�شركة يف �مارة دبي 

 : �لذهب و�لمل��ا���س - �س ب  رق��م )205( ملك جممع  �لر�شاء - مكتب   : )�لعنو�ن 
�لأجنبية  �ل�شركات  �شجل  يف   )2446( رقم  حتت  و�ملقيدة   )30774  : ب  �س   ،  30774
بالوز�رة.  وتنفيذ�ً لأحكام �لقانون �لحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن �ل�شركات 
�عتماد  ���ش��ان  يف  2010م  ل�شنة   )377( رق��م  �ل����وز�ري  و�ل��ق��ر�ر  وتعديلته  �لتجارية 
�إجر�ء�ت �لرتخي�س لفروع ومكاتب �ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج و�ملناطق �حلرة  دليل 
بالدولة. يرجى من �ل�شادة �أ�شحاب �حلق يف �لعرت��س �ن يتقدمو� باعرت��شهم �ىل 

�لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل:

وزارة القت�شاد -  ادارة الت�شجيل التجاري
 �س.ب )3625( دبي 

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�شاد

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0000597 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : موديرن فور �شكوير للتجارة �لعامة - ذ م م  
جمهول حمل �لإقامة : �إمارة عجمان - �ملنطقة �ل�شناعية �لوىل - �شارع عمان - حمل على �ل�شارع - 
هاتف رقم 067488475 - فاك�س 067488245 - متحرك رقم 0561176689 رقم مكاين 
foursquaregeneraltrading@gmail.com : 4736808965 - �لريد �للكرتوين"
�ملحكمة  عجمان  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/3/11 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
�لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 1( �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
�يام من  �مل�شتند�ت وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�شرة  �لدعوى مرفقا بها كافة  مذكرة جو�بية على 

تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/3/1   

مدير اخلدمات الق�شائية      
مرمي ابراهيم البلو�شي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

اأم القيوين - حمكمة التنفيذ املدنية - املنفذ �شده / وائل فتح الباب حممد حامد جاد 
اإخطار دفع يف الق�شية التنفيذية  رقم 2020/187 - اأم القيوين 

 �إىل �ملنفذ �شده / و�ئل فتح �لباب حممد حامد جاد - م�شري �جلن�شية 
كنتاكي  بالقرب من   12 رقم  فيل   - في�شل  �مللك  �شارع   - �حلمر�  - منطقة  �لقيوين  �أم   : �لعنو�ن 

 065396666  -  0508012700  : رقم  هاتف   5361526059 مكاين   -  KFC
حيث �ن �ملنفذ / بنك ر��س �خليمة �لوطني - �س م ع ، قد �أقام �شدكم �لتنفيذ �ملذكور لتنفيذ �حلكم 
�ل�شادر من هذه �ملحكمة لإلز�مكم ب�شد�د مبلغ 439.410 درهم + بالإ�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف 

+ ر�شم �علن بالن�شر 
فبموجب هذ� �أنت مكلف بال�شد�د خلل )15 يوم( �أمام �ملحكمة للوفاء مبا جاء يف �ل�شند �لتنفيذي 
�مل�شار �ليه �أعله ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلري 

�ملقررة قانونا مع حت�شيل باقي ر�شوم �لتنفيذ �لتي �شترتتب عليك. 
القا�شي / عبداهلل را�شد عبداهلل العوي�ص 
اأم القيوين      

  حمكمة التنفيذ املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0000544 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : ��شف �متياز �متياز �حمد 
جمهول حمل �لإقامة : دبي �لنهدة خلف م�شت�شفى زليخة �شارع رقم 2 هاتف 0555933342 

نعلمكم بان �ملدعي / �لو�ن لل�شياحة قد رفع �لدعوى �ملذكورة �أعله يطالب فيها : 
درهم   )23771( مببلغ  عليه  �ملدعي  �لز�م   )1

�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  �لر�شوم  لدفع  عليه  �ملدعي  �لز�م   )2
�لدعاء  ولئحة  باجلل�شة  عليهم  �ملدعي  �علن   )3

�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل طبقا لحكام �ملادة 229 �لفقرة )5( من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية. 
- مكتب  �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  �ل�شارقة  �لدعوى حمكمة  �إد�رة  �مام مكتب   2021/3/3 بجل�شة  بالرد  �نت مكلف 
11( �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا  رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 
�ملذكور رقمها  �لدعوى  للنظر يف  �لن�شر وذلك  تاريخ  �يام من  �مل�شتند�ت وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�شرة  بها كافة 

�عله - بو�شفك مدعي عليه. عر �لو�ت�شاب على �لرقم 065024274 
حرر بتاريخ 2021/2/17 م. 

مدير اخلدمات الق�شائية
�شمة اأحمد  را�شد ال�شلمان       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0000398 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : باور هاو�س لتنظيم �لفعاليات و�حلفلت 
عبد�لرحمن  �شريف  حممد  ملك   3 رقم  �شرة  �ملليحة  �شارع   4 رقم  �شناعية  �ل�شارقة   : �لإقامة  حمل  جمهول 

0502113338  -  062113338
بناء على طلب �ملدعية /  ريان ججادي�س جادهاف يف �لدعوى �ملذكورة �أعله فاإنه قد �قام �لدعوى مطالبا : - 
�حلكم بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ �إجمايل )16400( درهم و�لز�مها بالر�شوم و�مل�شاريف. 

�نت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/3/8 �مام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية 
14( �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جو�بية على  - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 
�لن�شر وذلك للنظر يف  تاريخ  �يام من  �مل�شتند�ت وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�شرة  بها كافة  �لدعوى مرفقا 

�لدعوى �ملذكور رقمها �عله - بو�شفك مدعي عليه.  
حرر بتاريخ 2021/3/1 م 

مدير اخلدمات الق�شائية      
اأحمد حممد اأحمد ال علي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 
اعالن بالن�شر

)2020/1915(  
رقم �ملحرر 2020/1/218830 

�ملنذر : بنك دبي �لتجاري )�س.ذ.م.م( 
�ملنذر �ليه : برياد�ر�شان �شارما د�مود�ر بر��شاد - هندي �جلن�شية 

�مل��و���ش��وع :- 1- ���ش��ح��ب �مل��ن��ذر �ل��ي��ه م��ن ح�����ش��اب��ه �مل�����ش��ريف ل���دى ب��ن��ك دب���ي �ل��ت��ج��اري �ل�����ش��ي��ك رقم 
289021 �لبالغة قيمته 00. 180.000 درهم )مائة وثمانون �لف درهم( و�مل�شتحق �لدفع يف 

 2018/4/14
كاف  ر�شيد  وجود  لعدم  �إ�شتحقاقه  ميعاد  يف  لل�شرف  تقدميه  عند  �لذكر  �شالف  �ل�شيك  �إرتد   -2
�ل�شيك  بقيمة  بالوفاء  لتكليفه  �ليه  للمنذر  �لإن��ذ�ر  هذ�  يوجه  �ملنذرة  ف��اإن   ، عليه  للوفاء مبقابلة. 
�مل�شار �ليه بالبالغة قيمته 180.000.00 درهم )مائة وثمانون �لف درهم( مع �لفائدة �لقانونية 
12% منذ تاريخ ��شتحقاقه 2018/4/14 مع �لر�شوم �لق�شائية و�مل�شاريف وذلك خلل خم�شة 

�أيام من تاريخ ت�شلمه هذ� �لإعلن بالن�شر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/1885(

�ملنذر : حممد �شهيل عثمان كا�شي - �لعنو�ن : دبي - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�مل���ن���ذر �ل��ي��ه : �ل�����ش��ي��د/ ب���ر�دي���ب ك���وم���ار رو����ش���و�ين ، ه��ن��دي �جل��ن�����ش��ي��ة ، ي��ح��م��ل ب��ط��اق��ة رقم 
مكتب   - �لم���ريي  ب��رج   -  1 �لثنية   - دب��ي   : وع��ن��و�ن��ه   -  )784-1964-6436249-8(
 : �ملتحرك  �لهاتف  �مل��ت��ح��دة.   �لعربية  �لإم����ار�ت   -  1612577588  : م��ك��اين   -  201

 0504561205
يخطر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ل�شيكات مو�شوع هذ� �لإنذ�ر وذلك خلل خم�شة �يام من 
تاريخ هذ� �لإنذ�ر ، ويحتفظ �ملنذر بحقه كامل مبطالبة �ملنذر �ليه بالتعوي�س و�لعطل و�ل�شرر 
عند �أي تاأخري يف �شد�د �ملبلغ ، و�إل �شوف ي�شطر �ملنذر لتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �شده 
�ليه بكافة ر�شوم  �ملنذر  ، مع حتميل  �أمر �لأد�ء  مبا فيها �قامة �لدعوى �لق�شائية و��شت�شد�ر 

وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 67
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ عبد�لعزيز كالورير�كت - �جلن�شية : �لهند ، يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن ن�شبة 25% من كامل ح�شته �لبالغة 50% وذلك �ىل �ل�شيد: �شم�س �لدين �شيمان 
بوتيا بور�يل ، �جلن�شية : �لهند ، يف �لرخ�شة �مل�شماة )�ملتميز لغ�شيل �ل�شيار�ت يف �ملو�قع( و�لتي 
تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )762257( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية 

يف �ل�شارقة.  ��شافة �شريك يف �لرخ�شة. 
وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعلن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 
يف النزاع رقم )2021/80( نزاع تعيني خربة جتاري  

�إىل �ملتنازع �شدهما يف �لدعوى 2021/80 نز�ع تعيني خرة جتاري 
1( خالد حممد عبد �لرحمن �لفل�شي ،  2- �حمد حممد عبد�لرحمن �لفل�شي ، مبوجب 
�حلكم �ل�شادرة من حماكم دبي ب�شاأن �نتد�بنا خبري ح�شابي يف �لدعوى رقم )2021/80(  
نز�ع تعيني خرة جتاري ، وحيث مت �لبدء يف �أعمال �خلرة �حل�شابية ، وعليه يتوجب عليكم 
�حل�شور �ىل مقر مكتب / �خل�شر وم�شاركوه حما�شبون قانونيون �لكائن يف )دبي - منطقة 
�ملمزر - بناية �أبر�ج �ملمزر - مكتب رقم 506( وبرفقتكم كافة �مل�شتند�ت �لتي تتعلق مبو�شوع 
�لدعوى �ملقامة عليكم من �شركة / تورك بايلينج للتكنولوجيا ذ م م - وذلك يوم �خلمي�س �ملو�فق 
2021/3/11يف متام  �ل�شاعة 11.00 �شباحا.  ت: 042578853  ف : 042578854 

 alkhader_co@yahoo.com : بريد �إلكرتوين -
اخلبري احل�شابي 
�شامل را�شد �شامل اخل�شر ال�شام�شي  

دعوة اجتماع خربة ح�شابية 
العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0000114 يف  الدعوى رقم
�إىل �ملدعي عليه : طارق غريب جمعه غريب �حلو�شني 

جمهول حمل �لإقامة : �بوظبي - �ل�شمحة - فيل رقم 1 
حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/3/10 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
عجمان �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 6( �شخ�شيا 
كافة  بها  مرفقا  �لدعوى  على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
�مل�شتند�ت وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف 

�لدعوى �ملذكور رقمها �عله - بو�شفك مدعي عليه.

حرر بتاريخ  2021/3/3 م. حرر بو��شطة �ملوظف.
مدير اخلدمات الق�شائية      
اإميان اأحمد العو�شي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 68
ترغب   ، لنكا  �شري  �جلن�شية   ، �لدين  زين  بانون  �شيتي  �ل�شيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
/�شلمى  �ل�شيدة  �ىل  وذلك   %100 �لبالغة  ح�شتها  كامل  من   %50 ن�شبة  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
بانو عبد�ملجيد خان ، �جلن�شية : �لهند ، يف �لرخ�شة �مل�شماة )ور�شة �حل�شان �لذهبي ل�شيانة 
د�ئرة  من  �ل�شادرة   )541011( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  و�لتي  �ل�شيار�ت( 

�لتنمية �لإقت�شادية يف �ل�شارقة. ��شافة �شريك ، تنازل �شاحب �لرخ�شة لخر. 
وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعلن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
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ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيدة / مرمي عبد�هلل ح�شن �جلن�شية : �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتها �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�شيد/ زبري بولينكانديل 
باإمارة  تاأ�ش�شت  و�لتي  �لنخيل(  �شا�س  ماركت  )�شوبر  �لرخ�شة  يف  �لهند  �جلن�شية  عبد�هلل  بن 
�ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )614010( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية ، تغيري �ل�شكل 

�لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل وكيل خدمات ، تنازل �شاحب �لرخ�شة لخر. 
وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعلن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار 
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�ملرجع : 69

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ عبيد بخيت مبارك غرير بخيت - �جلن�شية �لإمار�ت �لعربية 
�ل�شيد/ كري�شنان  �لبالغة 100% وذلك �ىل  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته  �ملتحدة يرغب يف 
��شيبوىل كونهابو �يه �جلن�شية �لهند يف �لرخ�شة )�شالون �لبارجيل للحلقة( و�لتي تاأ�ش�شت 
باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )617097( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية ، تغيري 

�ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل وكيل خدمات ، تنازل �شاحب �لرخ�شة لخر. 
وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعلن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
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، هندي  �جلن�شية  بالنكات ف�شل �حلق  ركال  كنيار  بان ورثة  للجميع  ليكن معلوما 
نورة  �ل�شيدة/  �ىل  وذلك   %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�بر�هيم مر�د عبد�لقادر �ملازمي ، �إمار�تية �جلن�شية مبوجب رخ�شة برقم )557068( 
�ىل  خدمات  وكيل  من  �لقانوين  �ل�شكل  تغيري  ومت   ، �ملليحة  مدينة  بقالة   / با�شم 
موؤ�ش�شة فردية.  وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم 
للعلم و�نه  ن�شر هذ� �لعلن  �قت�شى  . فقد  �لعدل  �لكاتب  �شان  ل�شنة  2013 يف   )4(
��شبوعني من تاريخ هذ� �لعلن  �ليه بعد  �مل�شار  �لت�شديق  على �لجر�ء  �شوف يتم 
فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع 

�لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
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اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى FUCFICPOR2020 / 0001078  جتاري )جزئي(  
�ىل �ملدعي عليه : دلتا ملقاولت �لبناء لورن�س هري�لد برييرت - هندي �جلن�شية 

نعلمكم بان �ملدعية / �شركة �لتاأمني فيدلتي �ملتحدة )�س.م.ع( - فرع دبي 
قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعله للمطالبة مببلغ 37431.65 درهم )�شبع وثلثون �لف و�ربعمائة 
وو�حد وثلثون درهما وخم�س و�شتون فل�شا �إمار�تيا( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 

�ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�عطاء �حلكم �شفة �لنفاذ �ملعجل بل كفالة. 
لذ� يجب عليكم �حل�شور �مام مكتب �إد�رة �لدعوى مبحكمة �لفجرية ، �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية 
�ملو�فق 2021/3/11 �ل�شاعة 8.30 �شباحا لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت ، ويف حالة عدم 
يف  �لقانونية  �لإجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فغن  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل   �إر�شال  �أو  ح�شوركم 

غيابكم.  
حرر بتاريخ 2021/3/2  حرر بو��شطة �ملوظف

مكتب �إد�رة �لدعوى. 
القا�شي / حمجوب عبداهلل عثمان 
حمكمة الفجرية / املحكمة االإبتدائية املدنية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13180 بتاريخ 2021/3/4 
 يف  الدعوى رقم 4279، 2020/4466 اإ�شتئناف جزاء - دبي 

�ىل �مل�شتاأنف �شدهما �لوىل / جليند� ماى فيل�شكو �شاجون ، و�لثانية �رتي �شوميا 
جريير�ج �شاتي�س كومار ،،، 

هذ� لعلمكم بان �مل�شتاأنفة / �شيتال �دفيت بهامبهاين  
قد �قامت عليكم �لدعوى �عله ومت �نتد�بنا خبري� فيها ، لذ� يلزم ح�شوركم �و من 
ميثلكم قانونا �جتماع �خلرة �ملزمع عقده يف مقر �خلبري �ملحا�شبي و�مل�شريف ، مكتب 
معاذ حممد - حما�شبون قانونيون - �لكائن يف �شقة 1507 �لطابق 15 يف برج لوؤلوؤة 
دبي - ميد�ن بني يا�س - ديرة - دبي ، تليفون 941 2213 -04 فاك�س 912 2214 -04 وذلك 
خلل ��شبوع من تاريخ �لن�شر ويف حالة عدم �حل�شور �شيتم �إعد�د �لتقرير على �شوء 

�مل�شتند�ت �ملقدمة من �مل�شتاأنفة.  هذه �لدعوة  �إعمال لن�س �لقانون 
 اخلبري املنتدب 
معاذ حممد - حما�شب قانوين                  

اإعالن حل�شور اجتماع خربة 
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الفجر الريا�ضي

تنفيذ� للمرحلة �لثانية من قر�ر �شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي بتطوير �مل�شرفني و�لإد�ريني باأندية 
مع  �ل��ل��ق��اء�ت  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  يو��شل  بدب�ي،  �ل��ق��دم  ك��رة  و���ش��رك��ات 
�لنهائي  �لرنامج  �أجل و�شع  �ملخت�شة من  �لدو�ئر �حلكومية  �لعديد من 
�جتازو�  ممن  �لرنامج  يف  للم�شمولني  و�لتطويرية  �لتثقيفية  ل��ل��دور�ت 
�ملرحلة �لأوىل وهي مرحلة �ختبار�ت �لكفاء�ت وتقييم �ل�شمات �ل�شخ�شية 
�لتي �أقيمت بالتعاون مع �شرطة دبي ومركز تقييم �لكفاء�ت بد�ئرة �ملو�رد 
�لب�شرية يف حكومة دبي، و�لتي �شارك فيها 200 من �لإد�ريني و�مل�شرفني 
�لعاملني مع خمتلف �لفرق �لريا�شيني جلميع �لألعاب و�لأعمار يف �لأندية 

و�ل�شركات �لريا�شية بدبي �لذين مت تر�شيحهم من �أنديتهم .
�ل��ري��ا���ش��ي لتطوير  دب��ي  �إط���ار ج��ه��ود جمل�س  �لتطوير يف  ب��رن��ام��ج  وي��اأت��ي 
�أجل  م��ن  �لريا�شية  و�ل�����ش��رك��ات  دب��ي  �أن��دي��ة  يف  �لعاملة  �لإد�ري�����ة  �ل��ك��و�در 
�ل�شتثمار �لأمثل للمو�رد �لب�شرية وتعزيز بيئة �لعمل و�لعلقة �لإيجابية 
مع �لعائلت لن�شر ممار�شة �لريا�شة و��شتقطاب وتطوير �ملو�هب �لوطنية، 
وتعزيز مكانة �لأندية و�شركات كرة �لقدم كبيئة جاذبة للمو�هب �لوطنية 

و�ملكان �ملثايل لتطوير قدر�تهم �لريا�شية و�حلياتية.
وبعد ختام مرحلة �ختبار�ت �لكفاء�ت للإد�ريني و�مل�شرفني و�حل�شول على 
�ل�شخ�شية  �مل��وؤه��لت  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  ح��دد  �مل�شاركني  تقييم  نتائج 
لتعيني  و�لإ�شافية  �لأ�شا�شية  و�ل�����ش��روط  �ملطلوبة  و�لريا�شية  و�لعلمية 
�ل�شيخ  �شمو  و�عتمد  �ملقبلة،  �ملرحلة  خ��لل  للعمل  و�لإد�ري����ني  �مل�شرفني 
من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س �ملجل�س خلل �جتماع جمل�س 

�أن  �لأ�شا�شية:  �ل�شروط  ت�شمنت  حيث  و�مل��وؤه��لت،  �ل�شروط  ه��ذه  �لإد�رة 
يكون �مل�شرف و�لإد�ري من مو�طني دولة �لإمار�ت، �أن يكون ح�شن �ل�شرية 
بالن�شبة  يعادلها  م��ا  �و  �لبكالوريو�س  على  حا�شل  يكون  �أن   ، و�ل�شلوك 
بالن�شبة  يعادلها  ما  �و  �لعامة  �لثانوية  على  حا�شل  يكون  �أن  للم�شرفني، 
�ل�شروط  �أم���ا  ب��ن��ج��اح.  �لوظيفة  �خ��ت��ب��ار  �ج��ت��از  ق��د  ي��ك��ون  و�أن  ل���لإد�ري���ني، 
فهي:  �ملرت�شحني  بني  للمفا�شلة  مرجعية  تعد  و�لتي  للفئتني  �لإ�شافية 
�إتقان �للغة �لإجنليزية، �إتقان مهار�ت �حلا�شب �لآيل، �أن يكون مار�س �للعبة 
�لريا�شية  �لإد�رة  يف  خ��رة  له  يكون  �أن  �لريا�شية،  �ملوؤ�ش�شة  مدتها  حت��دد 

حتدد مدتها �ملوؤ�ش�شة �لريا�شية.
�لقدم  كرة  و�شركات  �لأندية  �إىل  تعميما  �لريا�شي  دبي  جمل�س  �أر�شل  كما 
بخ�شو�س �عتماد هذه �ل�شروط كاأ�شا�س للتعيينات �جلديدة خلل �لفرتة 
�ملقبلة، كما طالبهم بتعديل و�شع �مل�شرفني و�لد�ريني �حلاليني �لذين ل 
تنطبق عليهم �ل�شروط �لأ�شا�شية يف موعد �أق�شاه بد�ية �شهر �أبريل �ملقبل.

وت�شهد �ملرحلة �لثانية من برنامج تطوير �مل�شرفني و�لإد�ريني من خلل 
�لريا�شي  �ملو�شم  خ��لل  �لرنامج  لأع�شاء  وحم��ا���ش��ر�ت  تدريبية  دور�ت 
�لأعمار  مبختلف  �لريا�شيني  مع  �لتعامل  �أ�شاليب  تطوير  بهدف  �جل��اري 
وفق �أحدث �أ�شاليب �لإد�رة �لريا�شية و�لتطور �حلا�شل يف جميع �ملجالت، 
و�شت�شمل حماور �ملحا�شر�ت مو��شيع مهمة يف تطوير �ل�شخ�شية و�ملهار�ت 
�لعملية من بينها: �لتخطيط �ل�شرت�تيجي، مهار�ت قيادة �لفريق، �لقدرة 
�لإد�رة  و�لق��ن��اع،  �لتفاو�س  على  و�ل��ق��درة  �لتو��شل  �لتغيري،  مو�كبة  على 

�لريا�شية.

•• ال�شارقة -وام: 

�لريا�شي  �ل�شارقة  جمل�س  �ختتم 
و�لأومل����ب����ي����اد �خل���ا����س �لإم����ار�ت����ي 
�مل�����رح�����ل�����ة �ل������ر�ب������ع������ة ل����رن����ام����ج 
�لكفاء�ت �لتخ�ش�شية بنجاح كبري 
�لقدم  50 مدرًبا لكرة  ومب�شاركة 
مد�ر  على  �ملرحلة  ��شتمرت  حيث 
فر�ير  �شهر  خلل  �أ�شابيع  �أربعة 
�مل���ا����ش���ي ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع �لحت����اد 
�فرت��شياً  �ل��ق��دم  لكرة  �لإم��ار�ت��ي 
على  ورك�������زت  زوم  ب���رن���ام���ج  ع����ر 
�لقدم  كرة  تدريب  ومهار�ت  �أ�ش�س 

وتطوير �ملدربني.
�أقيمت  ومثلت �لور�س �لأربع �لتي 

�خلا�س  �لأوملبياد  لأن�شطة  بد�ية 
�لإمار�تي يف �لعام �حلايل وحققت 
جناًحا كبرًي� باحل�شور �لذي �شهد 
م�����ش��ارك��ة �مل���درب���ني و�ل��ت��ف��اع��ل مع 
حما�شرون  قدمها  �ل��ت��ي  �ل��ور���س 

معتمدون .
و�أ�������ش������اد �����ش����ع����ادة ع���ي�������ش���ى ه���لل 
�ل�شارقة  جمل�س  رئي�س  �حل��ز�م��ي 
�لر�بعة  �ملرحلة  بختام  �لريا�شي 
ل����ه����ذ� �ل����رن����ام����ج و�ل��������ذي ي���اأت���ي 
و�هتمامه  �ملجل�س  خطط  �شمن 
مثل  �ملجتمع  مكانتها يف  لها  بفئة 
وفق  بهم  و�له��ت��م��ام  �ملعاقني  فئة 
�ل�شمو  �شاحب  وت��وج��ي��ه��ات  روؤي���ة 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 

�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�ل�������ش���ارق���ة وم��ت��اب��ع��ة �شمو  ح���اك���م 

�ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب����ن حم���م���د بن 
�شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب 

�ملجل�س  رئ��ي�����س  �ل�����ش��ارق��ة  ح���اك���م 
�لتنفيذي.

•• ال�شارقة -الفجر:

�شرح �لدكتور �شرحان ح�شن �ملعيني 
لل�شطرجن  �لإم�������ار�ت  �حت����اد  رئ��ي�����س 
�لأ�شتاذ  ع�����ش��وي��ة  �ل��ف��ي��د�  �ع��ت��م��اد   ،
�شامل عبد�لرحمن   : �لكبري  �ل��دويل 
�لوطني  �مل��ن��ت��خ��ب  لع���ب   - ع��ل��ي  �آل 
للرجال ولعب نادي �ل�شارقة �لثقايف 
�لريا�شيني  جل��ن��ة  يف   – لل�شطرجن 
و�أ�شاف  لل�شطرجن،  �لدويل  للحتاد 

 :
لع�شوية  ج��ه��د  ب��ك��ل  �شعينا  ل��ق��د   "
�للجنة  يف  ع���ب���د�ل���رح���م���ن  �����ش����امل 
�لحت����اد�ت  م��ع  ب��ال��ت��و����ش��ل  �شخ�شياً 
و�لقارية  �ل���دول���ي���ة  �ل�����ش��ط��رجن��ي��ة 
�أن  وح��ر���ش��ن��ا   ، �ل�شديقة  و�ل��ع��رب��ي��ة 
�مل�شاركة  ن�����ش��ي��ب  ل����لإم����ار�ت  ي��ك��ون 
للدورة  �لأوىل  �للجنة  �أع�شاء  �شمن 

�حلالية " . 
�لريا�شيني  "جلنة   : و�أو�������ش������ح 
للحتاد �لدويل لل�شطرجن هي جلنة 
��شتحدثها �لحتاد �لدويل للعبة عام 

2020 لت�شم )13( لعباً فقط من 
�حتاد�ت )198 دولة( على م�شتوى 
�للعبني  ن��خ��ب��ة  مي��ث��ل��ون   ، �ل���ع���امل 

�لدوليني يف �ل�شطرجن ليكونو� قدوة 
ل��لأج��ي��ال �ل�����ش��اع��دة ول�����ش��ان حالهم 
وب������ذل �جلهد  ب����الل����ت����ز�م  �ل���ن���اط���ق 

�لدوؤوب لتج�شيد"�لريا�شي �لقدوة" 
خ���ري مت��ث��ي��ل ري��ا���ش��ي��اً و�أخ���لق���ي���اً ، 
�لذهبي"  "�لفتى  يف  ر�أي��ن��اه  م��ا  وه��و 

م�شريته  خ��لل  عبد�لرحمن  ���ش��امل 
�لف�شل  ي��ع��ود  و�ل���ت���ي  �ل�����ش��ط��رجن��ي��ة 
فيها – بعد �هلل تعاىل –للتوجيهات 

�ل�شيوخ  �ل�شمو  لأ���ش��ح��اب  �ل�شامية 
ح���ك���ام �لإم�����������ار�ت مم��ث��ل��ة يف روؤي�����ة 
لتعزيز  بال�شعي  �لر�شيدة  حكومتنا 
م��ك��ان��ة �لإم�������ار�ت ع��امل��ي��اً يف خمتلف 

�لنو�حي . 
�ل�شارقة  لنادي  بال�شكر  �أتقدم  وهنا 
�لثقايف لل�شطرجن برئا�شة �لأخ �ل�شيخ 
و�إد�رة  �ملعل  عبد�لعزيز  بن  �شعود   :
�لبيئة  ل��ت��وف��ري  ح��ر���ش��ه��م   ، �ل���ن���ادي 
�ل�شليمة للعبني لتحقيق �لإجناز�ت 
بال�شكر  �أتوجه  كما    . وعاملياً  حملياً 
�لوطنية  �لأومل���ب���ي���ة  ل��ل��ج��ن��ة  �ل��ع��م��ي��ق 
�أعلى  على  للريا�شة  �لعامة  و�لهيئة 
د�عماً  �شند�ً  ، و�لذين كانا  �مل�شتويات 
�تخذناها  �لتي  �لقر�ر�ت  للحتاد يف 
مبا ي�شب يف �شالح �للعبة و�للعبني 
، لتحقيق �لإجناز�ت �لفنية و�لإد�رية 
يف  �لدولة  لأبناء  �لدولية  و�ملنا�شب 

خمتلف �ملوؤ�ش�شات �لعاملية . 
�لأخوة  م��ن  �شاندنا  م��ن  ك��ل  ون�شكر 
�ل����ع����رب و�لحت�����������اد�ت �ل�������ش���دي���ق���ة ، 

متمنني �لتوفيق للجميع . 

تنفيذا لقرار من�شور بن حممد

جمل�س دبي الريا�شي يحدد �شروط تعيني امل�شرفني واالإداريني يف االأندية وبرنامج املرحلة املقبلة
بداية اإبريل موعدا لتعديل اأو�شاع من ل تنطبق عليهم ال�شروط   

اختتام املرحلة الرابعة لربنامج الكفاءات 
التخ�ش�شية ملدربي االأوملبياد اخلا�س

اعتماد الفيدا ع�شوية العب املنتخب الوطني للرجال �شامل 
عبدالرحمن يف جلنة الريا�شيني للحتاد الدويل لل�شطرجن 

جديدة  �شيدة   12 ع�شوية  على  طوكيو  لأوملبياد  �ملنظمة  �للجنة  و�فقت 
�شيكو  تعيني  �أ�شبوعني على  �أق��ل من  بعد  لها  �لتابع  �لتنفيذي  �ملجل�س  يف 

ها�شيموتو رئي�شة لها يف �أعقاب تعليقات مهينة بحق �لن�شاء من �شلفها.
وترفع هذه �لتعيينات من متثيل �لن�شاء يف �للجنة �ملحلية �ملنظمة لأوملبياد 
طوكيو من 20 �إىل 42 يف �ملئة، ما يحقق �لهدف �لذي حددته ها�شيموتو 

عندما تبو�أت من�شبها �ل�شهر �ملا�شي.
وتولت ها�شيموتو �لتي �شاركت يف �شبع دور�ت �وملبية )�أربع �شتوية وثلث 
�شيفية( يف �لتزحلق على �جلليد و�شباقات �لدر�جات على �مل�شمار رئا�شة 
�للجنة �ملنظمة خلًفا ليو�شريو موري )83 عاًما( �لذي ��شتقال بعدما �أثار 

موجة تنديد لدعائه �أن �لن�شاء يكرن �لكلم خلل �لجتماعات.

لتويل  �لأوملبية  �لأل��ع��اب  ك��وزي��رة  من�شبها  تركت  �لتي  ها�شيموتو  وقالت 
رئا�شة �للجنة �ملنظمة حيث كانت �إحدى �شيدتني فقط يف �حلكومة �ليابانية 
�ملئة هو ر�شالة �إىل خمتلف �لفئات و�ملجموعات،  يف   42 �إىل  �لن�شبة  "رفع 

�إىل عامل �لريا�شة و�ملجتمع باأ�شره، وناأمل �أن يكون لها تاأثري".
و�لرتحيب  �لأع��د�د  زيادة  على  "نعمل  عاًما   56 وتابعت �ل�شيدة �لبالغة 

بالنا�س من جميع �ملجالت �ملختلفة".
و�فق �مل�شوؤولون عن �للعاب على تعديل قو�عدهم مبا يرت�فق مع �لتعيينات 
�جلديدة، ما ي�شمح برفع �أع�شاء �ملجل�س �ىل 45 ع�شًو� كحد �أق�شى بدل 

من 35 �شابًقا، علًما �أن �ملجل�س �ل�شابق �شم �شبع �شيد�ت.
�ملار�تون  بذهبية  �ملتوجة  تاكاها�شي  ناوكو  هما  ريا�شيتني  �حلايل  وي�شم 

بذهبية  �ملتوجة مرتني  �أوبيناتا  وكونيكو   ،2000 عام  �شيدين  �أوملبياد  يف 
�لتزجلي �لألبي يف �لألعاب �لبار�ملبية.

فيما تاأتي �ل�شيد�ت �لع�شر �لخريات �لأع�شاء من جمالت خمتلفة مثل 
ميت�شوي  بينهن  �لأكادميية،  و�لأو�شاط  �لعمال  �إد�رة  �لريا�شية،  �لإد�رة 
ه��اغ��ا، �ل��ت��ي مت��ث��ل �شعب �لآي��ن��و �ل���ذي يعتر م��ن �ل�����ش��ك��ان �لأ���ش��ل��ي��ني يف 

�ليابان.
�أن  �لأومل��ب��ي��ة  للحركة  �لأ�شا�شية  �مل��ب��ادئ  �أح��د  "ين�س  ها�شيموتو  و�أردف���ت 

�جلميع مت�شاوون".
"بالن�شبة لليابان، ت�شكل �لثقافة �لتقليدية �لر�ئعة ل�شعب �لآينو  وتابعت 

�إرًثا كبرًي�".

�لأ�شو�ت حملًيا ودولًيا  تعالت  �لرئي�س بعدما  ��شتقال موري من من�شب 
�للجنة  لأع�����ش��اء  ���ش��ب��اط/ف��ر�ي��ر  �أو�ئ����ل  يف  ب��ه��ا  �أدىل  ت�شريحات  ب�شبب 

�لأوملبية �ليابانية.
ينقل  فقط  ك��ان  �أن��ه  �مل��ر�أة مو�شًحا  �شد  �ملتحيزة  �لت�شريحات  �عتذر عن 
"ل  ق��ال لل�شحافيني  و�أث���ار �جل��دل عندما  �أن��ه ع��اد  �إل  �شكوى �لآخ��ري��ن، 

�أحتدث كثرًي� مع �لن�شاء."
وُعينت ها�شيموتو رئي�شة بعد �أن حاول موري تعيني خلفه وهو لعب كرة 
�لقدم �ل�شابق �شابورو كو�بوت�شي )84 عاًما( ما �أدى �ىل ت�شاعد �لأ�شو�ت 
�ملعار�شة ومنددة بهيمنة موري على ما يح�شل و�إم�شاكه بزمام �ملور رغم 

�ل�شتقالة.

طوكيو  الأوملبياد  التنفيذي  املجل�س  يف  �شيدة   12

»االإمارات للدراجات« يجدد 
عقد بوجات�شار حتى 2026

•• اأبوظبي- وام: 

بعد �لأد�ء �ملتميز، و�لفوز �مل�شتحق �لذي �أحرزه تادي بوجات�شار ل�شالح �لفريق 
يف طو�ف �لإمار�ت، �حتفل م�شاء �أم�س �لأول �لدر�ج �ل�شلوفيني وفريق �لإمار�ت 

بتجديد عقده مع �لفريق حتى عام 2026 على �لأقل.
"يعّد  �أم�س:  �ل�شادر  �لبيان  يف  �لإم���ار�ت  فريق  رئي�س  �ليبهوين،  مطر  وق��ال 
�أب��رز �ملو�هب يف فريق �لإم���ار�ت، حيث متكن من �لفوز  �أح��د  ت��ادي بوجات�شار 
�لنجاحات  هذه  مع  ر�ئ��ع  ب�شكل  وتعامل  �ل�شغرية،  �شنه  رغم  فرن�شا  جولة  يف 
..كما �أظهر تادي عزمية و�إ�شر�ر�ً للفوز يف طو�ف �لإمار�ت، �لذي يزد�د �أهمية 
عاماً تلو �لآخر، ويكت�شب �أهمية خا�شة بالن�شبة لفريقنا ..و�أنا على ثقة من �أنه 

�شيو��شل حتقيق �أف�شل �لنتائج للفريق يف �مل�شتقبل".
من جانبه، قال تادي بوجات�شار: "فريق �لإمار�ت ميثل بيتي �لثاين، حيث ت�شود 
�لأجو�ء �لودية بني �جلميع، بدء�ً من �لإد�رة و�شوًل �إىل �لدر�جني و�لفنيني، ما 
يجعل منه بيئة مثالية للتطور و�لنمو ..لقد منحني �لفريق ثقته، و�أنا �شعيد 
جد�ً بذلك، و�شاأو��شل بذل ق�شارى جهدي يف �ل�شباقات �إىل جانب زملئي يف 
�لفريق و�آمل �أن �أمتكن من حتقيق �ملزيد من �لنتائج �ملميزة يف �ملو��شم �ملقبلة". 
من جهته، قال ماورو جيانيتي، مدير �لفريق و�لرئي�س �لتنفيذي: "ي�شرنا �أن 
در�ج متميز  فهو  بوجات�شار،  ت��ادي  مع  �لثالثة  للمرة  نعلن عن جتديد عقدنا 
يوؤمن مب�شروع �لفريق، ونحن نوؤمن بقدر�ته ومهار�ته �لفريدة. وياأتي متديد 
�لإم���ار�ت، حيث  فريق  بوجات�شار جتاه م�شروعنا يف  �لتز�م  على  ليوؤكد  �لعقد 
�أ�شهد مثلها يف  �أج��و�ء ودي��ة مل  نعمل على بناء فريق قوي ومتحد ت�شود فيه 

�شنو�ت عملي يف ريا�شة �لدر�جات".
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•• دبي-الفجر:

تاأهل فريقا �لإمار�ت وغنتوت �إىل �ملبار�ة �لنهائية لكاأ�س دبي �يفز� �لذهبية 
ي��وم غد  �لر�بعة من ع�شر  تقام يف  �أن  �ملقرر  و�لتي من   2021 للبولو 
�جلمعة على �مللعب �لرئي�شي بنادي ومنتجع �حلبتور للبولو و�لفرو�شية 
بدبي لند . وكان فريق �لإمار�ت بقيادة �شمو �ل�شيخة ميثاء بنت حممد 
فريق  مناف�شه  على  وم�شتحقا  كبري�  ف��وز�  قد حقق  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
فاز  كما  �شكور"  " دبل  �أه��د�ف  �شتة  12 هدفا مقابل  �أبوظبي وبنتيجة 
 13 بنتيجة  �حلبتور  فريق  على  �ل�شام�شي  نا�شر  بقيادة  غنتوت  فريق 
هدفا مقابل ت�شعة �أهد�ف . مبار�تا �لدور قبل �لنهائي جاءت مبثابة در�س 
قا�س لكل من �أبوظبي و�حلبتور �للذين ظهر� مب�شتوى متو��شع وبعيد� 

عن م�شتو�هما متاما ففي �ملبار�ة �لأوىل جنح فريق �لإم��ار�ت يف �لتقدم 
كابيلل ويف  لألفريدو  بهدف  �أبوظبي  تعادل  ثم  بانيللو  لتوما�س  بهدف 
�ل�شوط �لثاين �أحرز فريق �لمار�ت خم�شة �أهد�ف تباعا لينهي �ل�شوط 
�لثاين بتقدمة بنتيجة �شتة �أهد�ف مقابل هدف و�حد لأبوظبي �ي بفارق 
خم�شة �أهد�ف وهذ� �ل�شوط ق�شم ظهر فريق �بوظبي وكان مبثابة نقطة 

�لتحول يف �ملبار�ة .
�ىل  �أه���د�ف  ثلثة  ��شافة  يف  �لم���ار�ت  فريق  جن��ح  �لثالث  �ل�شوط  ويف 
ر�شيده  �ىل  �بوظبي  فريق  ي�شيف  فيما  �أه��د�ف  ت�شعة  لي�شبح  ر�شيده 
�ىل خم�شة  �ل��ف��ارق  يعود  ث��م  �أه���د�ف  �شتة  �ل��ف��ارق  لي�شبح  هدفني فقط 
�أه��د�ف يف �ل�شوط �لر�بع بعد �ن �ح��رز �بوظبي هدفني يف مقابل هدفا 
بانيللو  توما�س  �ملتاألق  ي�شيف  �خلام�س  �ل�شوط  ويف  ل��لم��ار�ت  و�ح���د� 

فيما  و�خلام�س" له  و"�لر�بع  ع�شر  و�لثاين  ع�شر  �حل��ادي  فريقه  هديف 
�بوظبي  وي��ودع  �لم��ار�ت  لتاأهل  �ل�شاد�س و�لخ��ري  �بوظبي هدفه  �ح��رز 

�لبطولة . 
�ما مبار�ة غنتوت و�حلبتور فقد ت�شيد فريق غنتوت �ملبار�ة من بد�يتها 
وحتى نهايتها وجنح يف �إنهاء �ل�شوط �لول بتقدمه باربعة �أهد�ف نظيفة 
مو��شلة  يف  غنتوت  وينجح  �ر�ي��ا  وماركو�س  جونيور  منا�شفة  �أحرزهما 
تفوقه بف�شل �لرقابة �لل�شيقة �لتي فر�شها على فاكوندو �شول هد�ف 
�حلبتور و�لبطولة فحدت من خطورته رغم �حر�زه هديف فريقه �لول 
لينتهي  �أه���د�ف  ثلثة  ر�شيده  �ىل  ��شاف  غنتوت  �ن  �ل  تباعا  و�ل��ث��اين 
�ل�شوط  �ل�شوط �لثاين ب�شبعة �هد�ف نقابل هدفني ل�شالح غنتوت ويف 
�لفارق  وتقلي�س  فاته  ما  وتعوي�س  جهوده  مللمة  �حلبتور  ح��اول  �لثالث 

فاحرز ثلثة �أهد�ف ويف �ملقابل �أحرز غنتوت هدفني . �ما �ل�شوط �لر�بع 
فقد عاد فيه �لفارق للت�شاع لي�شبح خم�شة �أهد�ف ل�شالح �لمار�ت بعد 
�ن و�شلت �لنتيجة �ىل 12 هدفا مقابل �شبعة �أهد�ف وهذ� �لفارق �عطى 
�ريحية لفريق غنتوت �لذي �كمل �ل�شوط �لخري بل توتر و�أحرز هدفه 
�لوقت  ي�شعف  فيما مل  �أه���د�ف  �شبعة  �ري��ا  ماركو�س  منهم  �أح��رز  �ل13 

فريق �حلبتور للحاق به بعد �ن و�شل ر�شيده �ىل ت�شعة �أهد�ف .
�للبناين عا�شي �حل���لين وجنم  �ل��ف��ن��ان  �مل��ب��ار�ة  �شهد  �آخ���ر  م��ن ج��ان��ب 
�مللكمة �لعاملي �لر�زيلي �شابري و�عرب �حللين عن �شعادته مبا �شاهده 
�إنه  وق��ال   . �لبولو  �لتي يهد فيها  �مل��ب��ار�ة �لوىل  �نها  رغ��م  من م�شتوى 
�لدعوة لأنه  تلقى دعوة من �شديقه ر��شد �حلبتور فلم يرتدد يف تلبية 

يع�شق �خليول .

••  اأبوظبي-الفجر:

ر��شد حممد  �لدكتور  �لعميد  توج 
بور�شيد نائب مدير �أكادميية �شيف 
بن ز�يد للعلوم �ل�شرطية و�لأمنية  
ب�����ش��رط��ة �أب���وظ���ب���ي  ف���ري���ق قطاع 
�شوؤون �لأمن و�ملنافذ باملركز �لأول 
لل�شيد�ت   �ل��رت�ي��ث��ل��ون   ل��ب��ط��ول��ة 
�أقيمت بجزيرة �حلديريات  و�لتي 
معايل  درع  ���ش��م��ن   �أب���وظ���ب���ي  يف 
للتفوق  �بوظبي  �شرطة  عام  قائد 

و�أ������ش�����اد ن���ائ���ب م���دي���ر �أك���ادمي���ي���ة 
�ل�شرطية  للعلوم  ز�ي���د  ب��ن  �شيف 
�لأمنية باهتمام �لقيادة �ل�شرطية 
بت�شجيع �ملنت�شبني و�ملنت�شبات على 
�ل��ري��ا���ش��ة مب��ا ي�شهم يف  مم��ار���ش��ة 

-2020 ل��ل��م��و���ش��م  �ل���ري���ا����ش���ي 
2021  وت�شمنت �جلري لثلثة 
كيلو  مل�شافة  و�جل��ري  كيلومرت�ت 
�لتتابع   ب��ن��ظ��ام  �لكيلومرت  ون�����س 
مل�شافة  �ل���ه���و�ئ���ي���ة   و�ل������در�ج������ات 
فريق  م������رت�ت،وح������از  ك��ي��ل��و   10
�لثاين،  �مل��رك��ز  �ملركزية  �لعمليات 
وف��از ف��ري��ق  قطاع �مل��ه��ام �خلا�شة 
ب��امل��رك��ز �ل��ث��ال��ث ، و���ش��م ك��ل فريق 
ف���رق   8 مب�������ش���ارك���ة  لع�����ب�����ات   3
�ل�شرطية.   �ل��ق��ط��اع��ات  مي��ث��ل��ون 

و�لذهنية   �لبدنية  كفاءتهم   رف��ع 
�ملنت�شبني  وحت���ف���ي���ز   وت�����ش��ج��ي��ع 
�لنتائج  حتقيق  ع��ل��ى  و�ملنت�شبات 
�لبطولت  خم��ت��ل��ف  يف  �مل��ت��م��ي��زة 

�لريا�شية.

اأبوظبي واحلبتور يودعان البطولة 

االإمارات وغنتوت يف نهائي كاأ�س دبي اإيفزا الذهبية للبولو يوم اجلمعة

االأمن واملنافذ  ب�شرطة اأبوظبي يفوز باملركز االأول  لبطولة الرتايثلون لل�شيدات

اللجنة االأوملبية تدعو االحتادات الريا�شية 
لعقد عمومية عادية يوم 19 اإبريل

•• دبي -وام:

�لعادية  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  لنعقاد  �لريا�شية  �لحت��اد�ت  �إىل  �لدعو�ت  �لوطنية  �لأوملبية  �للجنة  وجهت 
�أع�شاء  وقائمة  �لجتماع  �أعمال  �لدعوة جدول  �أرفقت مع  �لرقمية، حيث  �ملن�شات  �ملقبل عر  �أبريل   19 بتاريخ 
�جلمعية �لعمومية. وطلبت �للجنة �لأوملبية يف كتابها �ملوجه للحتاد�ت �لريا�شية ت�شمية ممثلني �ثنني للحتاد 
حل�شور �لجتماع معتمدين مبوجب كتاب ر�شمي بتوقيع رئي�س �لحتاد �أو من ينوب عنه، مع �إبد�ء �ملقرتحات "�إن 
وجدت" لعر�شها على �جلمعية �لعمومية بكتاب ر�شمي. وت�شمن جدول �أعمال �جلمعية �لعمومية للجنة �عتماد 
حم�شر �جتماع �جلمعية �لعمومية رقم 43، و�عتماد �لتقرير �لأوملبي �لعام للجنة �لأوملبية �لوطنية لعام 2020، 
2021 و�مليز�نية �لتقديرية للم�شاركات للعام ذ�ته ��شافة �ىل �عتماد  و�لتقرير �ملايل و�مليز�نية �لتقديرية لعام 
�أعمال مركز �لإمار�ت  2021، و�شمل �جلدول كذلك تقرير�ً عن  بر�مج و�أن�شطة �للجنة �لأوملبية �لوطنية لعام 

للتحكيم �لريا�شي، ومقرتحات �لحتاد�ت �لريا�شية.

بوبوفيت�س ينتقد قرار تك�شا�س ب�شاأن ارتداء الكمامة 
باأن لعبي  �ل�شلة �لمريكي للمحرتفني،  �مل�شارك يف دوري كرة  �نتونيو �شبريز  �أكد غريغ بوبوفيت�س مدرب �شان 
بانه  �ب��وت  غريغ  �لولية  حاكم  و��شفا  �لكمامات  �رت��د�ء  بعدم  بال�شماح  تك�شا�س  ولي��ة  ق��ر�ر  �شيتجاهلون  فريقه 
�أعلن �لثلثاء باأنه �شينهي قر�ر �لولية بوجوب �رتد�ء �لكمامات يف حماولة لفتح تك�شا�س  وكان �بوت  "جاهل". 
من تخوف �ملر�كز �ل�شحية للمر�قبة و�لوقاية من �مكانية ظهور جائحة كوفيد19-  �لرغم  �ملئة" على  يف  "مئة 
�أن فريقه  �إىل  نيك�س )119-93( م�شري�  نيويورك  نهاية مبار�ة فريقه �شد  بوبوفيت�س يف  جم��دد�. وجاء كلم 
�أف��ر�د �جلهاز  �ل�شلة �لذي يو�شي بارتد�ء �للعبني،  �ل��دوري �لمريكي لكرة  �تباع بروتوكول ر�بطة  �شي�شتمر يف 
"يف ما يتعلق باللعبني، فاإننا �شن�شتمع �ىل ر�بطة �لدوري ولي�س  �لفني و�لر�شميني، �لكمامة. وقال بوبوفيت�س 
�ىل �حلاكم" منتقد� قر�ر �بوت وو��شفا �ياه بانه "مثري للحرية". وتابع �نتقاده ل�شخ�س �بوت بقوله "�نه يت�شّرف 
وكاأن �لوباء �نتهى �ىل غري رجعة...يف حني ي�شري �خلر�ء �ىل عك�س ذلك. لقد �خترنا هذ� �لمر مرة و�حدة، هل 

�شنعي�س هذه �لتجربة مرة جديدة؟ �عتقد بان حالت جديدة �شتظهر".
�رتد�ء  ق��ر�ر� ب�شرورة  �ملتحدة، ��شدرت  �لوليات  �ل�شكان يف  وكانت تك�شا�س وهي ثاين �كر ولية من حيث عدد 
�لتنفيذ  �رت��د�ء �لكمامة �شيدخل حيز  ب��اأن ق��ر�ر� جديد� ي�شمح بعدم  �ب��وت  ��شهر، قبل �ن يك�شف   8 �لكمامة قبل 

�عتبار� من �لأربعاء.

•• اأدريا-وام:

�لكارتينج م�شرية  �لظاهري جنم  ر��شد  �ملوهوب  �لإمار�تي  �لبطل  و��شل 
 OK-Junior نت�شار�ته �أم�س �لأول، حيث �شيطر على جمريات �شباق�
يف بطولة �لعامل للكارتينج �شوبر ما�شرت يف �أدريا باإيطاليا بعد مناف�شات 
�ملمثل  �لظاهري  ك��ان  �ل��ع��امل، حيث  ح��ول  �شائقاً   90 �أك��ر من  قوية مع 

�لوحيد ملنطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا يف هذه �ل�شباق.
زمن  �أف�شل  حمققاً  �لت�شفيات،  خ��لل  ملفت  بنجاح  �ل�شباق  ر����ش��د  ب��د�أ 
و�أ�شرع لفة يف جمموعته وذلك بعد فوزه باأربعة من �أ�شل خم�س ت�شفيات، 

وحل يف �ملركز �لأول يف �ل�شباق "ما قبل �لنهائي - ب "لينطلق من �ملركز 
�لأول يف �ل�شباق �لنهائي.

ويف جمريات �ل�شباق �لنهائي �نطلق �لظاهري م�شتفيد�ً من موقعه �ملتقدم، 
حيث �أظهر ت�شميماً وثباتاً كبريين مع كل لفة يف �ل�شباق. م�شجًل �أ�شرع 
زمن مرة �أخرى، وبقيادة حذرة لإطار�ت �لكارت، حقق �لظاهري �نت�شار�ً 
 WSK آخر� قاده �إىل من�شة �لتتويج يف �جلولة �لأوىل من بطولة �شل�شلة�
�ملركز  على  �لإمار�تي  �لبطل  تربعه  بذلك  و�أكد   ،  Super Master

�لأول، ما مينحه بد�ية �شريعة متقدماً على �أقرب مناف�شيه.
ر��شد  �مل��وه��وب  �لإم��ار�ت��ي  �لنجم  ق��ال  �ل�شباق،  ه��ذ�  يف  �ل��ف��وز  ومبنا�شبة 

�ل��ظ��اه��ري.. " �أدري����ا ه��ي �ل��ه��دي��ة �ل��ت��ي ت�شتمر يف �ل��ع��ط��اء، وم���رة �أخرى 
�لتي  �لتدريبات  �أنا �شعيد لأن  بالقيادة على هذه �حللبة  ��شتمتعت كثري� 
�أكر  �أتعلم  �شباق  ك��ل  يف  �ملو�شم  لهذ�  �إيجابية  ب��د�ي��ة  �أعطتني  بها  قمنا 
 - �لقيادة  يف  تركيزي  على  باملحافظة  للغاية  �شعيد  �أك��ر،  خ��رة  و�أك�شب 
�أ�شكر  �أن  �أود  �شباق.  �لنجاح يف كل  �لتمارين بجدية لتحقيق  �شاأ�شتمر يف 
فريقي �لر�ئع من �مليكانيكيني، حافظو� على قوة ممتازة للكارت �خلا�شة 

بي، و�شاعدوين على حتقيق ذلك �لجناز".
من جانبه ، قال ماركو بارولني ، مدير فريق بارولني ري�شينج كارت.. " 
OK- لنت�شار على �حللبات �ل�شعبة يف �ل�شباقات �حلامية مثل بطولة�

Junior لي�س بالأمر �ل�شهل، لقد متكن ر��شد من حتقيق �لن�شر مرتني 
خلل �أ�شبوع و�حد، من خلل تقدمي عر�شني ل ت�شوبهما �شائبة، وحافظ 
�لبطل �لمار�تي على هدوءه يف �ملو�قف �ل�شعبة ومتكن من حتقيق �أف�شل 
�لنتائج �ملمكنة. نحن �شعد�ء للغاية لبدء �ملو�شم يف �لقمة و�أنا متاأكد من 

�أن هذه �لنتائج جعلت ر��شد �أكر ت�شميماً لتحقيق �لنجاح".
تبلغ  �لتي  �أدري���ا  حلبة  على  للكارتينج  �لعامل  كاأ�س  بطولة  �شباق  و�أق��ي��م 
لل�شيار�ت، ومتثل  �لدويل  و�ملعتمدة من �لحتاد  1،302 مرت  م�شاحتها 
�مل�شتقيمة  �خلطوط  ترتبط  حيث  و�ملتعرجة،  �ل�شيقة  بطبيعتها  حتدياً 

ب�شل�شلة من �لنحناء�ت �لقا�شية.

را�شد الظاهري يتوج باملركز االأول يف بطولة 
»ال دبليو اإ�س كي« لنا�شئي الكارتينج بايطاليا
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الفجر الريا�ضي

�ملت�شدر  �ل�شباب  مهمة  تكون  ل��ن 
���ش��ه��ل��ة يف �حل����ف����اظ ع���ل���ى ف����ارق 
�لنقاط �ليوم �خلمي�س مع �لهلل، 
عندما ي�شت�شيف �لقاد�شية �لثامن 
�ملرحلة  مناف�شات  �شمن  �جلمعة، 
لكرة  �ل�شعودي  �ل��دوري  من   22

�لقدم.
حامل  �لهلل  ي�شتقبل  �ملقابل،  يف 
�ملهدد  ع�شر  �لثاين  �لر�ئد  �للقب 
بالهبوط يف مو�جهة �شهلة ن�شبية 

للو�شيف.
وقّلل �لإ�شباين كارلو�س هرناندي�س 
من  �ل�شباب،  م��درب  �إيناريخو�س 
ع��ل��ى فريقه  �ل��و�ق��ع��ة  �ل�����ش��غ��وط 
"نحن  �مل�شابقة  بعد ت�شدر جدول 
ل ننظر �إىل �لرتتيب �أو �ل�شد�رة، 
ب���ل ن��ل��ع��ب ك���ل م���ب���ار�ة ع��ل��ى حدة، 
تركيزنا فقط على حتقيق �لفوز". 
ذهابا  �لفوز  من  �لقاد�شية  ومتكن 

بهدفني مقابل و�حد.
ويدخل �ل�شباب مو�جهة �لقاد�شية، 
�إيغور  �ل��ت�����ش��ي��ل��ي  م��د�ف��ع��ه  ب�����دون 
للطرد  �لذي تعر�س  لي�شنوف�شكي 

يف �جلولة �ملا�شية �أمام �شمك.
يف �ملقابل، ي�شعى �لقاد�شية للعودة 
�لتعادل  �إىل �شكة �لنت�شار�ت بعد 
و�ل�شقوط   )2-2( �ل��ب��اط��ن  م��ع 
�أم����ام �لحت����اد )1-4( يف  �مل����دوي 

�جلولتني �لأخريتني.
و�أرج�������ع ي��و���ش��ف �مل���ن���اع���ي، م���درب 
�لقاد�شية �نخفا�س م�شتوى لعبيه 

"هبوط  م��و���ش��ًح��ا  �لإره�������اق،  �إىل 
�مل�شتوى كان و�رد�، نتيجة �لإرهاق 
و�لتعب، نعاين من �لإرهاق ب�شبب 
�ل��ت��ن��ق��لت و�ل�������ش���ف���ر، وم����ن �شوء 
�حلظ �أننا و�جهنا �لحتاد وهو يف 

�أف�شل جاهزية".
نف�شه،  �ليوم  يف  �لهلل  وي�شتقبل 
مو�جهة  يف  ع�شر  �ل��ث��اين  �ل��ر�ئ��د 
�لأول  �إذ �شحق  �ملرتفعة،  �ملعنويات 
مقابل  �أه�������د�ف  ب��خ��م�����ش��ة  �ل��ف��ت��ح 
�ثنني، فيما �كت�شح �لثاين خ�شمه 
ليبتعد  ن��ظ��ي��ف��ة  ب��رب��اع��ي��ة  �ل���ع���ني 

قليًل عن منطقة �لهبوط.
ويفتقد �لهلل خلدمات �خلما�شي 
�ل�شهري  و���ش��ال��ح  �ل��ف��رج  ���ش��ل��م��ان 

باهري،  وه��ت��ان  �لعليان  وم���د�هلل 
وحممد كنو للإ�شابة.

رفاهية  �ل��ل��ق��ب  ح��ام��ل  ول مي��ل��ك 
فقد�ن �لنقاط يف �جلولت �ملقبلة، 
موقفه  �شتعقد  �لنقاط  فخ�شارة 

باملناف�شة على �لدوري.
و�������ش������ّدد �ل�����ر�زي�����ل�����ي روج����ريي����و 
م���ي���ك���ايل، م������درب �ل����ه����لل، على 
�أهمية �لعمل �جلماعي يف �لفريق 
على  ي�شاعد  �جل��م��اع��ي  �ل��ع��م��ل   "
لدينا  �خل����ط����ورة،  م�����ش��ادر  ت���ن���وع 
باأكر  �أح��ظ��ى  و  عالية،  �إمكانيات 
�لعتماد  ميكنني  لع��ًب��ا   11 م��ن 
�لفحو�شات  و�أو���ش��ح��ت  عليهم". 
�لو�شط  لع������ب  �أج������ر�ه������ا  �ل����ت����ي 

غو�شتافو  �ل��ك��ول��وم��ب��ي  �ل��دف��اع��ي 
ل��ت��م��دد ب�شيط يف  ت��ع��ّر���ش��ه  ك��وي��ار 
ذكر  ما  بح�شب  �جلانبي،  �ل��رب��اط 

�ملوقع �لر�شمي للنادي.
�لتفاق  ��ا  �أي�����شً �جل��م��ع��ة  وي��ل��ت��ق��ي 
مع  نقطة،   30 بر�شيد  �ل�شاد�س 

�لن�شر �ل�شابع بفارق نقطة.
�أمام  خميًبا  تعادًل  �لن�شر  وحقق 
�أبها بهدفني لكل فريق يف �جلولة 
�لفوز  حقق  بعدما  وذبك  �ملا�شية، 
�لريا�س  درب�����ي  يف  �ل���ه���لل  ع��ل��ى 
�ملغربي  �ملهاجم  و�شيعزز   .)0-1(
�شفوف  �هلل،  ح��م��د  �ل������رز�ق  ع��ب��د 
�لن�شر بعدما �شارك يف �لتدريبات 
�جل���م���اع���ي���ة ع���ق���ب ت���ع���اف���ي���ه من 

�لإ�شابة.
�أف�شل  �لت���ف���اق  و���ش��ع  ي��ك��ن  ومل 
�إذ خ�شر  ح��ال  �أي  �لن�شر على  من 

بثلثية نظيفة �أمام �لتعاون.
�لتفاق  ���ش��ف��وف  ع���ن  و���ش��ي��غ��ي��ب 
ك��ل م��ن م��اج��د �ل��ن��ج��ر�ين و�شعيد 
�خلطيب  وع������ب������د�هلل  �ل���رب���ي���ع���ي 

و�شالح �لقميزي.
وتفتتح �جلولة �خلمي�س مبو�جهة 
بني �لتعاون و�لباطن، فيما يلتقي 
مع  و�لعني  �لفتح  مع  �أبها  �ل�شبت 
�ل��ف��ي�����ش��ل��ي و�لحت������اد �ل��ث��ال��ث مع 
�ل�شبت  �جلولة  وتختتم  �ل��وح��دة، 

بلقاء �لأهلي �لر�بع و�شمك.
عن  �أعلنت  �ل��دوري  ر�بطة  وكانت 
�ملا�شي،  ���ش��ب��اط/ف��ر�ي��ر  ج���و�ئ���ز 
فح�شد هرناندي�س مدرب �ل�شباب 
بانيغا  �إي��ف��ر  �لرجنتيني  ولع��ب��ه 
)�ف�شل لعب( و�لر�زيلي كا�شيو 
�ل����ت����ع����اون وعبد  م���رم���ى  ح����ار�����س 
�لأهلي  لع����ب  غ���ري���ب  �ل���رح���م���ن 
)�ف�������ش���ل لع�����ب و�ع��������د( ج���و�ئ���ز 

�لأف�شلية للجولت 16 �إىل 21.
 32( بانيغا  �لو�شط  لعب  و�شّكل 
لل�شباب، بعد  ��شافة نوعية  عاما( 
�ل�شباين،  ��شبيلية  م��ن  ق��دوم��ه 
�لأرجنتيني  �ل�������دويل  �أن  ع��ل��م��ا 
بوكا جونيورز  �أم��ث��ال  �أل���و�ن  حمل 
و�أتلتيكو  فالن�شيا  �لرج��ن��ت��ي��ن��ي، 
م������دري������د �ل�����ش����ب����ان����ي����ني و�ن������رت 

�ليطايل.

قا�شية  ناغت�س خ�شارة  دنفر  �أحلق 
 97-128 ب���اك�������س  مب���ي���ل���ووك���ي 
�شمن دوري كرة �ل�شلة �لمريكي 
بعد  ل��ه  �لأوىل  ه��ي  للمحرتفني، 
خ��م�����س �ن��ت�����ش��ار�ت ت��و�ل��ي��ا، وذلك 
نيكول  �ل�����ش��رب��ي  ب��ف�����ش��ل جن��م��ه 
يوكيت�س �شاحب �ل"تريبل د�بل" 
�خل��م�����ش��ني يف م�����ش��ريت��ه، يف حني 
ليكرز  �جنلي�س  لو�س  تاأثر  ��شتمر 
ديفي�س،  �ن���ت���وين  جن��م��ه  ب��غ��ي��اب 

فمني بخ�شارة جديدة.
بني  مو�جهة  �لوىل  �ملبار�ة  كانت 
و�لعملق  يوكيت�س  ناغت�س  جن��م 
يان�س  باك�س  �شفوف  يف  �ليوناين 
�لول  ف���ت���ف���وق  �ن���ت���ي���ت���وك���ومن���ب���و، 
 37 م��ع  د�بل"  "تريبل  بتحقيقه 
حا�شمة  مت����ري����رة  و11  ن���ق���ط���ة 
نقطة   27 مقابل  متابعات،  و10 
لياني�س. وهي �ملرة �خلم�شون �لتي 
ت�شجيل  يف  يوكيت�س  فيها  ينجح 
و�لتا�شعة  د�بل يف م�شريته  تريبل 
ه���ذ� �مل��و���ش��م. ك��م��ا �����ش���اف جمال 

مور�ي 24 نقطة للفائز.
�لبد�ية  م���ن���ذ  ن��اغ��ت�����س  و�����ش����رب 
�لربع  نهاية  يف   23-37 بتقدمه 
يف  ح��ت��ى  ب��اك�����س  ينجح  ومل  �لول 

�لقرت�ب منه طو�ل �ملبار�ة.
ليكرز  �جن���ل���ي�������س  ل����و�����س  وم����ن����ي 
فينيك�س  �م����ام  ج���دي���دة  ب��خ�����ش��ارة 
�شنز 104-114 على �لرغم من 
�لنقاط �ل38 �لتي �شجلهما جنمه 
ليرون جيم�س �لذي ��شاف �ليها 
6 مترير�ت حا�شمة و5 متابعات. 
و��شتمر تاأثر ليكرز بغياب �نتونيو 
متكن  عدم  �ىل  بال�شافة  ديفي�س 
�ل�����ش����ب����اين م�������ارك غ���ا����ش���ول من 
�مل�شاركة ب�شبب بروتوكول كوفيد-

كوزما  ك��اي��ل  �ي�����ش��ا  وغ����اب   ،19
ل�شابة يف كاحله.

وبنى فينيك�س فوزه على �لرميات 
�ل��ث��لث��ي��ة ح��ي��ث جن��ح يف 16 من 

�أ�شل 29 حماولة.
�رتقى  �لن���ت�������ش���ار  ه����ذ�  وب��ف�����ش��ل 
�ل����ث����اين يف  �مل����رك����ز  ف��ي��ن��ك�����س �ىل 
�ملنطقة �لغربية على ح�شاب ليكرز 

بالذ�ت �لذي بات ثالثا.
ف��وز� مقابل   23 فينيك�س  وميلك 
ليكرز  حقق  حني  يف  هزمية،   11
�نت�شار� وخ�شر   24 �للقب  حامل 

مبار�ة.  12
�شفوف  يف  م�شجل  �ف�����ش��ل  وك���ان 
 21 مع  �شاريت�س  د�ري��و  فينيك�س 
نقطة بينها 10 يف �لربع �لخري، 
ميكال  زم���ي���ل���ه  ������ش����اف  ح����ني  يف 

برديجز 19 نقطة.
فوزه  �شلتيك�س  ب��و���ش��ط��ن  وح��ق��ق 
�ل��ث��ال��ث ت��و�ل��ي��ا وك����ان ع��ل��ى لو�س 
 112-117 ك��ل��ي��رز  �جن��ل��ي�����س 

كيمبا  لنجمه  نقطة   25 بف�شل 
ووكر بينها �شت رميات ثلثية.

�ملبار�ة دون جنمه  وخا�س كليرز 
غيابه  ب�����ش��ب��ب  ل����ي����ن����ارد  ك����و�ه����ي 
�شاعات  قبل  �لبعثة  عن  �ملفاجىء 
م���ن �مل���ب���ار�ة ب���د�ع���ي �لإ����ش���اب���ة يف 

�أ�شفل �لظهر.
معظم  متقاربة  �لنتيجة  وبقيت 
�لفريقان  ت��ب��ادل  �مل���ب���ار�ة  ف����رت�ت 
وعلى  خللها،  م��رة   16 �لتقدم 
�ل���رغ���م م���ن ت��ق��ل��ي�����س ب���ول جورج 
نقطتني  �ىل  �ل��ف��ارق  كليرز  م��ن 
ثانية،  �مل���ب���ار�ة ب11  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل 
كانت �لغلبة يف �لنهاية ل�شلتيك�س.

و�ع�������رب م������درب ���ش��ل��ت��ي��ك�����س ب����ر�د 
���ش��ت��ي��ف��ن�����س ع���ن ر����ش���اه ع��ل��ى ردة 
�شبقت  ح��رج��ة  ف��رتة  فريقه  فعل 
�لن���ت�������ش���ار�ت �ل���ث���لث���ة �لخ����رية 
�لفريق  "بقي  ب���ق���ول���ه  ت����و�ل����ي����ا 

م��ت��م��ا���ش��ك��ا و�ظ����ه����ر ق����درت����ه على 
�ل�شمود خلل مروره بفرتة عدم 
تو�زن خلل �ملو�شم. كان ميكن �ن 
لول  �شيئة  بطريقة  �لم��ور  ت�شري 

ذلك".
�شلتيك�س  من  لعبني  �شتة  وجن��ح 
نقاط  �ل10  ح���اج���ز  ت��خ��ط��ي  يف 
تاتوم  جاي�شون  �برزهم  �ملبار�ة  يف 

)18( وبايتون بريت�شارد )14(.
بقيادة  ه���وك�������س  �ت���لن���ت���ا  وجن�����ح 
و�مل����وق����ت نايت  م���درب���ه �جل���دي���د 
فوز  �ول  حت��ق��ي��ق  يف  م��اك��م��ك��ي��لن 
ر�شمي له با�شر�فه بعد 24 �شاعة 
على  ب��ال��ف��وز  من�شبه  ت�شلمه  م��ن 
وك����ان   .80-94 ه���ي���ت  م���ي���ام���ي 
لوي�س بري�س  �أقال مدربه  هوك�س 

�لثنني.
بعد  مليامي  �لأوىل  هي  و�خل�شارة 

�شتة �نت�شار�ت تو�ليا.

وت��غ��ل��ب مم��ف��ي�����س غ��ري��زل��ي��ز على 
و��شنطن ويز�درز ب�شهولة 125-
و10  نقطة   35 بف�شل   111
متابعات  و5  ح��ا���ش��م  مت����ري����ر�ت 

لنجمه �ل�شاب جا مور�نت.
�ملخ�شرم  و��شنطن  جن��م  و�شجل 
ر��شل و�شتروك 23 نقطة وجنح 
حني  يف  حا�شمة،  مت��ري��رة   15 يف 
�شجل ه��د�ف �ل��دوري ب��ر�ديل بيل 

نقطة.  23
وبات بيل )27 عاما( �أ�شرع لعب 
لعب يتخطى حاجز �لألف نقطة 
م��و���ش��م و�ح�����د بعد  ف��ري��ق��ه يف  يف 
لعبني  ب���ان  ع��ل��م��ا  م���ب���ار�ة،   31
�ث��ن��ني ���ش��ب��ق��اه �إىل ه����ذ� �لإجن����از 
)مو�شم  �ري��ن��ا���س  جيبلرت  وهما 
كينغ  وب��رن��ارد   )2007-2006
يف  ك��ان  وكلهما   )91-1990(

�لثالثة و�لثلثني من عمره.

مهمة حمفوفة باملخاطر لل�شباب ال�شعودي اأمام القاد�شية 

م��ار�دون��ا، كلوديا  دييغو  �لر�حل  �لأرجنتينية  �لقدم  كرة  �أ�شطورة  زوج��ة  قالت 
قبل حماميه  "خمطوفاً" من  ك��ان  زوجها  �إن  وجيانينا،  د�مل��ا  وو�ل��دة  بيافانيي، 
ماتيا�س مورل. و�أثناء تو�جد ماوري�شيو د�لي�شاندرو حمامي مورل، �لذي تتهمه 
�أ�شرة مار�دونا بكونه �أحد �لأ�شباب �لرئي�شة ور�ء وفاة �لأ�شطورة �لر�حل عن عمر 
�ملا�شي، بقناة �أمرييكا �لتلفزيونية،  �لثاين(  25 نوفمر )ت�شرين  60 عاماً يف 

�أجرت بيافانيي مد�خلة هاتفية.
�لفيلم،  �شريرة  �أنني  على  ت�شويري  "يحاول  ملار�دونا:  �ل�شابقة  �لزوجة  و�أك��دت 

و�حلقيقة �أنني ل�شت على هذ� �لنحو وهو يعلم ذلك، كما يد�فع عن �شخ�س كان 
يختطف دييغو، ل �أ�شتطيع مو��شلة �ل�شتماع �إىل �لعبث �لذي يقال".

رغم  �ل�شابق  �ل��ع��امل  ببطل  طيبة  ع��لق��ة  على  ظلت  �أن��ه��ا  بيافانيي  و�أو���ش��ح��ت 
�خللف �لق�شائي بينهما على جو�نب مادية.

عناقاً  ومنحني  بعدها  �لتقينا  لكننا  �لإج����ر�ء�ت  �أث��ن��اء  حانقاً  "كان  و�أ���ش��اف��ت: 
ور�ق�شني، لكنكم مل تعلمو� بذلك، نعم كنت �أحادث دييغو رغم �أننا مل نفعل ذلك 

علنية وكانت بيننا ق�شايا، كنا نف�شل بني �لأمور".

زوجته ال�شابقة: مارادونا كان خمطوفًا 
من قبل حماميه

دنفر ناغت�س يق�شو على ميلووكي باك�س 
و�شقوط جديد لليكرز 

ك�شف وزير �لريا�شة �لكولومبي باأن بلده وهي �حدى دولتني، �إىل 
�لقدم  لكرة  �جلنوبية  �أم��ريك��ا  كاأ�س  �شت�شت�شيف  �لرجنتني  جانب 
30 يف �ملئة من  )كوبا �مريكا(، �شت�شمح بح�شور جماهريي بن�شبة 

�شعة �مللعب ب�شبب تد�عيات فريو�س كورونا.
وقال �رن�شتو لو�شينا لر�ديو "كار�كول" "ل معنى لإقامة كوبا �أمريكا 
دون جمهور. نحن يف �شدد �لعمل على �لروتوكول �ل�شحي لل�شماح 

بن�شبة 30 يف �ملئة من �شعة �مللعب".
قد ترتفع هذه �لن�شبة �ذ� �شارت خطة كولومبيا يف �لتلقيح بح�شب 

�لرنامج �ملو�شوع لها ويف حال تر�جعت ن�شبة �ل�شابات.
 35 ��شل  من  �للقاح  جرعة  �شخ�س  �ل��ف   149 تلقى  يومنا،  حتى 

مليون ن�شمة هو عدد �شكان كولومبيا.
ب�شبب جائحة  �ملا�شي  �ل��ع��ام  م��ن  تاأجلت  �ل��ت��ي  �م��ريك��ا  ك��وب��ا  وت��ق��ام 
من  �لعا�شر  �ىل  ح��زي��ر�ن/ي��ون��ي��و   11 م��ن  �ل��ف��رتة  يف  كوفيد19- 

متوز/يوليو �ملقبلني، وهي �ملرة �لوىل �لتي تقام يف دولتني.
�آذ�ر/ منذ  �جلمهور  �أم��ام  كولومبيا  يف  �لريا�شية  �مللعب  و�ُقفلت 

مار�س �ملا�شي.

كوبا اأمريكا..  كولومبيا ت�شمح 
ب�30 % من �شعة امللعب 

عاد كارلو�س تيفيز �إىل تدريبات فريقه بوكا جونيورز 
بالتبني  و�ل���ده  وف���اة  ب�شبب  �أي���ام   8 مل��دة  غيابه  بعد 

�شيغوندو تيفيز.
وقال �لدويل �ل�شابق: "�شاأحاول �أن 

�أ�شبح قوياً ج�شدياً وذهنياً، �أود 
�لفريق،  يف  زملئي  �أ�شكر  �أن 

غري  �لدعم  على  و�أ�شكرهم 
ق��دم��وه يل  �ل��ذي  �مل�شروط 

)للمدرب(  �شكر�ً  �لأي���ام،  ه��ذه 

ميغيل رو���ش��و ع��ل��ى ف��ه��م ه���ذ� �ل��و���ش��ع ب��رم��ت��ه منذ 
�لبد�ية.

ي�شار �إىل �أن �ملهاجم �لبالغ من �لعمر 37 عاماً، 
و�أدريانا  تيفيز  ���ش��ي��غ��ون��دو  ب��رتب��ي��ت��ه  ق���ام  ق��د 

مارتينيز، �شقيقة و�لدته فابيانا مارتينيز.
برئا�شة  �لقدم  ك��رة  جمل�س  تيفيز  �شكر  كما 
خورخي  و�ل��رئ��ي�����س  ريكيلمي  روم���ان  خ���و�ن 
�أم����ور �آم��ي��ل مل��ن��ح��ه ح��ري��ة ق�����ش��اء ف���رتة من 

�حلد�د.
ومان�ش�شرت  ليوفنتو�س  �ل�شابق  �ملهاجم  و�أب��دى 
����ش��ت��ي��ائ��ه من  �شيتي  وم��ان�����ش�����ش��رت  ي��ون��اي��ت��د 
"�لإ�شاعات �شيئة �لنية" حول �عتز�ل 

نهائي من جانبه.
كثرية  �أ����ش���ي���اء  "هناك  وق�����ال: 
ق��ي��ل��ت ع���ن م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي غري 
�شحيحة، ولكن كما قلت من 

قبل.
ه���ا �أن����ا ه��ن��ا م���رة �أخ���رى 
�أف��ع��ل كل  �أن  و���ش��اأح��اول 
ما هو ممكن حتى يعمل 
جيد،  ب�شكل  د�ئ��م��اً  ب��وك��ا 
�لأمور  �شارت  �شو�ء  لأن��ه 
�شيئ،  �أو  ج���ي���د  ب�����ش��ك��ل 
ك��ذل��ك بجانب  ���ش��اأظ��ل 
رفاقي وبجانب ميغيل 

وبوكا".
يلعب  �أن  �ملقرر  وم��ن 
�لفريق يوم �لأربعاء، 
�أم��ام كليبول يف كاأ�س 
لكن  �لأرج����ن����ت����ني، 
��شتدعاء  يتم  مل 
ت��������ي��������ف��������ي��������ز يف 

�لقائمة.

تيفيز يعود للتدريبات بعد 8 اأيام 
حداد على وفاة والده

بر�شلونة يخ�شر 1.2 مليون يورو 
ب�شبب ف�شيحة »بار�شا غيت«

ق���درت ���ش��رط��ة �إق��ل��ي��م ك��ات��ال��ون��ي��ا �لإ���ش��ب��اين مو�شو�س 
نادي  ل��ه  ت��ع��ر���س  "�ل�شرر" �ل���ذي  قيمة  ���ش��ك��و�در�  د� 
بر�شلونة ب�شبب "جتاوز" �أع�شاء �لإد�رة �ل�شابقة "حد 
غيت"،  "بار�شا  بف�شيحة  ُي�شمى  فيما  �شلحياتهم" 

مبا بني 843 �ألف �إىل 1.2 مليون يورو.
جو�شيب  بقيادة  لر�شلونة  �ل�شابقة  �لإد�رة  وت��و�ج��ه 
 I3 م��اري��ا ب��ارت��وم��ي��و �ت��ه��ام��ات ب��ت��ع��اق��ده��ا م��ع ���ش��رك��ة
�شبكات  ع��ر  ت�شهري  حملة  لتنفيذ   Ventures
�ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي ���ش��د �أف����ر�د وك��ي��ان��ات ل تدعم 

جمل�س �إد�رة �لنادي �ل�شابقة.
وق���ام���ت ت��ل��ك �ل�����ش��رك��ة ب��ن�����ش��ر �ن���ت���ق���اد�ت ���ش��د لعبي 
"�لبلوغر�نا"  قائد  بينهم  وم��ن  وم��درب��ي��ه،  �لفريق 
�ل�شابق  وزم��ي��ل��ه��م��ا  بيكيه  وج�����ري�رد  مي�شي  ل��ي��ون��ي��ل 
بيب  �لأ�شبق  �لفني  �ملدير  وكذلك  هرينانديز،  ت�شايف 
غو�رديول، ما ت�شبب يف جدًل و��شعاً، ودفع يف �لنهاية 
با�شتقالة 6 من �أع�شاء جمل�س �إد�رة بارتوميو، �لذي 

حملة  عقب  �لنهاية  يف  من�شبه  ع��ن  للتخلي  ��شطر 
ل�شحب �لثقة منه وجمل�س �إد�رته.

بارتوميو  ��شتدعاء  مت  �لف�شيحة  ه��ذه  خلفية  وعلى 
يوم  �لق�شاء  �أم���ام  للمثول  معاونيه  م��ن  وجم��م��وع��ة 
�لإدلء  بحقهم يف عدم  �لثنني، حيث مت�شكو� جميعاً 
عنهم  �لإف���ر�ج  يتم  �أن  قبل  �ل�شرطة،  �أم��ام  ب�شهادتهم 

لحقاً.
 I3 Ventures �شركة  �أن  �ل�شرطة  تقرير  وك�شف 
�إد�رة  ي��ن��ت��ق��دون  ل�شحافيني  ����ش���ود�ء  ق��ائ��م��ة  و���ش��ع��ت 
بارتوميو وكذلك لأع�شاء من حميط �لنادي، وذلك يف 
بريد �إلكرتوين د�خلي �شادر يوم 7 يونيو )حزير�ن( 

.2018
وتعد هذه �أحد �لأدلة �لتي عرت عليها �ل�شرطة �أثناء 
تفتي�س مكاتب I3 Ventures �شمن �لتحقيق يف 
عملية )بار�شا غيت(، م�شرية �إىل �أن �لريد �لإلكرتوين 

كان يهدف للتح�شري لجتماع بهذ� �خل�شو�س.



 
قتل زوجته االأوىل.. وف�شل عندما حاول مع الثانية

قبل �شنو�ت طويلة، متكن زوج يف �إ�شبانيا من قتل زوجته، وق�شى 
�أن  14 عاما فقط عقوبة له على هذه �جلرمية، على  يف �ل�شجن 
تكون ر�دعة، لكن يبدو �أن �لرغبة يف �لقتل ظلت موجودة لدى هذ� 
�لرجل. ويف �لتفا�شيل �لتي �أوردتها �شحيفة "�ل�شن" �لريطانية،  
ب�شجن رجل مدى  �إ�شبانيا  �لأربعاء، فقد ق�شت حمكمة يف  �أم�س 

�حلياة بعد �إد�نته مبحاولة قتل زوجته �لثانية.
و�شبق للزوج خو�ن غار�شيا هرينانديز )66 عاما( �أن تلقى حكما 
�إد�نته بقتل زوجته �لأوىل.   1993بعد  14 عاما عام  بال�شجن ملدة 
وقالت �لقا�شية، خلل �إ�شد�ر حكم: "من �لو��شح �أن �أي رجل قتل 

�أو حاول قتل زوجتني هو �أمر خطري".
وق���ام ه��رين��ان��دي��ز ب��ع��د �ن��ه��ي��ار زو�ج����ه م��ن �أل��ي�����ش��ون ) 64 عاما( 
�ل�شرطة،  ت�شتخدمها  �لتي  كتلك  بل�شتيكية،  باأ�شفاد  بتقييدها 
رغم  ب�شرعة،  منها  تتمل�س  �أن  ب��ر�ع��ة  ��شتطاعت  �ل��زوج��ة  لكن 

�إقناعها له باأن �لأ�شفاد كانت �أكر تقييًد� مما كانت عليه.
وبح�شب �ل�شحيفة �لريطانية، فاإن �لزوجة تعلمت مهار�ت خفة 

�ليد و�ل�شحر، عندما كانت تعمل م�شاعدة �شاحر.

العثور على اأول قر�س متوهج.. �شاحب ال�شوء احلي
يعرف �لعلماء �أن هناك عدد� من �لكائنات �لبحرية �لتي تلمع يف 
�لظلم، لكن فريقا يدر�س �حلياة يف �لبحار وجد �أول �شمكة قر�س 
متوهجة. وذكرت �شحيفة "ديلي ميل" �لريطانية على موقعها 
�لإلكرتوين،  �أم�س �لأربعاء، �أن �لباحثني عرو� على �شمكة �لقر�س 
لنيوزيلند�،  �ل�شرقية  �ل�شو�حل  قبالة   "kitefun" ف�شيلة  من 

خلل م�شح �لعام �ملا�شي.
�شمك  �آخرين من  نوعني  �أي�شا على  �إنهم عرو�  �لباحثون  وقال 
ي�شبح  حتى   "kitefun" ف�شيلة  م��ن  �لقر�س  وينمو  �ل��ق��ر���س. 
طوله نحو 1.8 مرت، ويعي�س على عمق يزيد عن 200 مرت حتت 

�شطح �لبحر.
وهذ� ما يجعله، وفقا للباحثني، �أكر �لفقاريات �ملتوجهة �ملعروفة 
حتى �لآن. و�ملثري يف �لأمر  �أن "�لقر�س �ملتوهج" يعي�س يف منطقة 

بعيدة جد� عن �ل�شوء
وت�شري �لدر��شة �إىل �أنه نظر� لعي�شها يف منطقة معدومة �ل�شوء، 
ف��اإن��ه ل ي��وج��د م��ك��ان ت���ت���و�رى ف��ي��ه �أ���ش��م��اك �ل��ق��ر���س، وت�شتعني 
باأج�شامها �ملتوهجة كتمويه. ورغم �أن �ملجتمع �لعلمي يقدر وجود 
مثل هذه �لأ�شماك، �إل �أن هذه هي �ملرة �لأوىل �لتي ُتلحظ فيها 
"�ل�شوء  ا  �أي�شً ت�شمى  �لتي  �لبيولوجي،  �لتلألوؤ  ظاهرة  مبا�شرة 

�لبارد". "�ل�شوء  �حلي" �أو 

جنوم ريال مدريد يتجولون يف م�شر
 ن�شر �أبطال �شابقون يف كرة �لقدم �لعاملية �شور� لهم خلل زيارة 

معامل م�شرية �شهرية.
ن�شر  �لذي  �لنجم �لرتغايل، لوي�س فيغو،  ه��وؤلء،  وكان من بني 
�شورته �أمام �لأهر�مات، وكتب على ح�شابه يف "�إن�شتغر�م" و�حدة 

من عجائب �لدنيا �ل�شبع.
�أي�����ش��ا ���ش��ورة جتمعله ع��ل��ى ���ش��ف��اف ن��ه��ر �ل��ن��ي��ل مع  ون�����ش��ر فيغو 
�شلغادو،  م��ي�����ش��ي��ل  و�لإ���ش��ب��ان��ي��ني  ك���ارل���و����س  روب���رت���و  �ل���ر�زي���ل���ي 

وفريناندو هريو.
فيه:  ج��اء  "تويرت" تعليقا  على  �ل�شورة  ن�شر  �ل��ذي  فيغو  وكتب 
�أحد  بهوؤلء �لأ�شدقاء يف م�شر". ويف وقت لحق، ن�شر  "�لتقيت 
�لإ�شباين  م��دري��د  ري��ال  ن��ادي  جلمهور  �لر�شمية  غ��ري  �حل�شابات 

�شورة جتمع هوؤلء �لنجوم �أمام مبنى، وكان معهم �أي�شا �آخرون.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ملياردير يبحث عن مرافقني اإىل القمر جماًنا
�أعلن �مللياردير �لياباين يو�شاكو مايز�و� �أنه �شيختار 8 �أفر�د من �لعامة مل�شاركته يف رحلة حول �لقمر، و�أنه �شيتحمل 

تكلفة �لرحلة بالكامل. 
ومن �ملقرر �أن حتلق رحلته �مل�شماة "دير مون" dearMoon على �شاروخ "�شتار�شيب" �خلا�س ب�شركة "�شبي�س 

�إك�س" SpaceX – �لتي �أ�ش�شها "�إيلون ما�شك" - يف عام 2023. 
�أيام  �لرحلة ثلثة  �أن ت�شتغرق  �ملقرر  2018، ومن  �لأوىل يف �شبتمر  �ملهمة للمرة  �مللياردير عن تلك  �أعلن  وقد 

للتحليق �إىل �لقمر وتدور خلفه يف �ملد�ر ثم ت�شتغرق ثلثة �أيام يف �لعودة. 
من  ع�شر  �لر�بع  حتى  مفتوح  �مل�شبق  �لت�شجيل  "ديرمون" �أن  موقع  �أو�شح  �ملجانية،  �لرحلة  تلك  يف  وللت�شجيل 
مار�س، ويتطلب �لت�شجيل �ل�شم و�لبلد وعنو�ن �لريد �لإلكرتوين و�شورة �شخ�شية، وتبد�أ عملية �لفح�س �لأوىل 

يف �حلادي و�لع�شرين من مار�س مع مقابلة نهائية وفح�س طبي يف �أو�خر مايو. 
�أي  �أن يقدم  لل�شخ�س  �أنه ميكن  �لأول  "مايز�و�"،  لل�شفر مع  �لأ�شخا�س  �أ�شا�شيان للختيار بني  وهناك معيار�ن 
�أ�شخا�س  �لثمانية  يكون  �أن  يجب  �أن��ه  هو  و�لثاين  �لف�شاء،  �إىل  �ل�شفر  طريق  عن  �أف�شل  ب�شكل  به  يقوم  ن�شاط 

م�شتعدين وقادرين على دعم �أفر�د �لطاقم.
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ال�شوكوالتة ال�شوي�شرية مل ت�شلم من كورونا
تر�جع  فقد  كوفيد19-...  بتبعات  �أي�شا  �ل�شوي�شرية  �ل�شوكولتة  تاأثرت 
�أدنى  �إىل  �لبلد  ه��ذ�  به  يتميز  �ل��ذي  �ملنتج  ��شتهلك  �لفائت  �لعام  خ��لل 
2020، ��شتهلك �ل�شوي�شريون  40 عاما. يف �لعام  م�شتوى له منذ حو�يل 
9،9 كيلوغر�مات للفرد )مقابل 10،4 كيلوغر�مات يف �لعام �ل�شابق(، وهو 
�لعام  كيلوغر�مات منذ   10 �لبالغة  �لدنيا  �لرمزية  �لعتبة  �أدن��ى من  رقم 

1982، وفقا لحتاد منتجي �ل�شوكولتة "�شوكو�شوي�س".
كما �أن �إنتاج �ل�شوكولتة �نخف�س بن�شبة 10 يف �ملئة مقارنة بالعام �ل�شابق، 

�إىل 180 �ألف طن.
وتر�جعت �ل�شادر�ت �لتي متثل ما يقرب من 70 يف �ملئة من حجم مبيعات 
�شانعي �ل�شوكولتة �ل�شوي�شريني، بن�شبة 11،5 يف �ملئة �إىل 126 �ألف طن. 
�ل�شياح  ع��دد  �نخفا�س  �إىل  جزئيا  �ل�شوكولتة  ��شتهلك  تر�جع  ويعزى 
�لذي �أثر على �لإح�شاء�ت �ل�شنوية وفقا ملا ذكره �أور�س فورير رئي�س �حتاد 

بر�س. فر�ن�س  وكالة  مع  مقابلة  "�شوكو�شوي�س" يف 
و�أو�شح فورير �أن �للقاء�ت �لجتماعية �أ�شبحت "�أقل تو�تر�ً بفعل �لتباعد 

�لجتماعي، "ما حد من م�شرتيات" �أ�شناف �ل�شوكولتة.

ب�شبب هتلر.. اأمازون تغريرّ �شعارها اجلديد
"�أمازون" �إىل تغيري �ل�شعار �جلديد  ��شطر عملق �لتجارة �لإلكرتونية 
�لن�شخة  �إن  م�شتخدمون  قال  �أن  بعد  به،  �خلا�س  �لذكي  �لهاتف  لتطبيق 

�لأوىل ذكرتهم بوجه �لزعيم �لأملاين �لنازي �أدولف هتلر.
لعربة  �مل��األ��وف  �لرمز  يظهر  �ل��ذي  �ل��ق��دمي،  �شعارها  عن  �ل�شركة  وتخلت 
�لت�شوق، و�بتكرت �شعار� جديد� على هيئة �شندوق "�أمازون" مع قطعة من 

�ل�شريط �لأزرق بحافة خ�شنة يف �لأعلى.
لكن �ل�شريط مع �ل�شهم �ملميز لأمازون، بد� لبع�س �ملت�شوقني �شبيها بوجه 
ي�شبه حملة منظمة على  فيما  وت�شبب  �رتياحهم"،  "عدم  �أث��ار  هتلر، مما 

مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، وفقا لو�شائل �إعلم �أمريكية.
و��شتجابت �ل�شركة بالفعل لتعليقات م�شتحدميها، وغريت �شكل �ل�شريط 
�حلو�ف  م��ن  ب���دل  ج��ان��ب،  م��ن  وم��ط��وي��ا  م�شتقيما  �أ���ش��ب��ح  بحيث  �لأزرق 

�خل�شنة.
ومل تعلن �ل�شركة �شر�حة �أنها غريت �ل�شعار ب�شبب ما �أثري عن �ل�شبه بينه 

وبني هتلر، لكنها �أكدت �أنها ��شتبدلته "بناء على ملحظات �لعملء".
وقال متحدث با�شم �ل�شركة ملوقع "ذي فريج" �لأمريكي �ملتخ�ش�س باأخبار 
�لتكنولوجيا: "ت�شتك�شف �أمازون د�ئما طرقا جديدة لإ�شعاد �لعملء. لقد 
�شممنا �لأيقونة �جلديدة لإثارة �لرتقب و�لإث��ارة و�حلما�س عندما يبد�أ 

بريانكا �شوبرا 
باإطللة ريا�شية الفتة

�ل��ه��ن��دي��ة  بريانكا  �مل��م��ث��ل��ة  �أط���ل���ت 
�شورة  يف  ري��ا���ش��ي  ب��ل��وك  �شوبر�  
�خلا�شة  ���ش��ف��ح��ت��ه��ا  يف  ن�����ش��رت��ه��ا 
�لجتماعي،  �لتو��شل  موقع  على 
ملب�س  �إطللتها  يف  �عتمدت  �إذ 
�لأبي�س  ب��ال��ل��ون  لف��ت��ة  ري��ا���ش��ي��ة 
من�شدًل  �شعرها  وت��رك��ت  و�ل��ب��ي��ج، 
نظار�ت  وو���ش��ع��ات  ك��ت��ف��ي��ه��ا،  ع��ل��ى 
�ل�شورة  لق����ت  لف���ت���ة.  ���ش��م�����ش��ي��ة 
تفاعًل كبري�ً من متابعيها �لذين 
ع���رو� ع��ن �إع��ج��اب��ه��م �ل��ك��ب��ري بها 

وباإطللتها �للفتة.
وكانت بريانكا قد ت�شدرت موؤخر�ً 
ع��لم��ة جتارية  �إط���لق���ه���ا  ب��ع��د   ،
و�أعلنت  بال�شعر  للعناية  خ��ا���ش��ة 
�خلا�شة  ���ش��ف��ح��ت��ه��ا  ع��ل��ى  �خل����ر 
�لجتماعي  �لتو��شل  موقع  على 
 " م�����ش��رية �ىل �إط���لق���ه���ا ع��لم��ة 

عن  تتميز  �ل��ت��ي   ،" Anomaly
�أمر  بالكامل  نباتية  كونها  غريها 
مميز م�شرية �ىل �ن �ملنتج �شديق 
زه��ي��د مي��ك��ن لي  و���ش��ع��ره  للبيئة 
حو�يل  ويبلغ  ي�شرتيه  �ن  �شخ�س 

5،99 دولر� �أمريكياً فقط.

اأي�شلندا... منوذج اأوروبا 
امل�شرق يف مكافحة كورونا 

ي�شاهي  من�������وذج  ه����ي  �أي�������ش���ل���ن���د� 
فقط  لي�س  �أوروب�����ا،  يف  نيوزيلند� 
�لطبيعية  م����ن����اظ����ره����ا  ب�������ش���ب���ب 
�لطبيعية.  وعجائبها  �خل�����ش��ر�ء 
�أن  ي��ب��دو  ن��ي��وزي��ل��ن��د�،  غ���ر�ر  فعلى 
فريو�س  جلائحة  ت�شدت  �أي�شلند� 
�لعديد  م��ن  �أف�شل  ب�شكل  ك��ورون��ا 

من �لبلد�ن �لأخرى.
وت���ع���د ه����ذه �ل����دول����ة �ل���و�ق���ع���ة يف 
منازع  بل  ر�ئ��دة  �لأطل�شي  �شمال 
يف �أوروب���������ا م����ن ح���ي���ث �حل�����د من 
�لإ�شابات بالفريو�س، ويرجع ذلك 
جزئيا �إىل موقعها �لبعيد، بجانب 
ما تبنته من ��شرت�تيجية مت�شقة.

ياكوب�شدوتري،  ك��ات��ري��ن  وق���ال���ت 
رئي�شة وزر�ء �أي�شلند�: "لقد م�شت 
ب�شورة  �جلائحة  ملكافحة  جهودنا 
معترة  توقعنا"،  مم����ا  �أف�������ش���ل 
�لأي�شلندية،  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �أن 
�ل�شاملة  �لخ��ت��ب��ار�ت  ت�شمل  �لتي 
وتتبع  ���ش��ري��ع��اً  �ل��ن��ت��ائ��ح  و�إ�����ش����د�ر 
�مل�شابني  م���ع  �لخ���ت���لط  ح����الت 
�حلجر  ومتطلبات  مت�شق  ب�شكل 
�ل�����ش��ح��ي و�ل���ع���زل �ل����ذ�ت����ي، رمبا 
�أظ�������ه�������رت ن����ت����ائ����ج �أف�����������ش�����ل من 
�تبعتها  �لتي  �ل�شارمة  �لإج��ر�ء�ت 

بع�س �لدول �لأخرى.
"هذ�  ي��اك��وب�����ش��دوت��ري:  و�أ����ش���اف���ت 
�شهولة   .. لنجاحنا  �لأ���ش��ا���س  ه��و 
�لخ������ت������ب������ار�ت  �إىل  �ل������و�������ش������ول 
ل���لأ����ش���خ���ا����س وت���ت���ب���ع �لإ����ش���اب���ات 

و�ملنهج �لعلمي".

رحيل اأ�شطورة مو�شيقى الريغي باين ويلر
�مل��غ��ن��ي وع����ازف �لإي���ق���اع �جلامايكي  �مل����وت  غ��ّي��ب 
�إذ تويف  �ل��ري��غ��ي،  �أ���ش��ط��ورة مو�شيقى  وي��ل��ر،  ب��اين 
يوم  �أم�س �لأول �لثلثاء 2 مار�س 2021 عن 73 
عاماً يف م�شت�شفى �أندروز ميموريال يف كينغ�شتون، 
جامايكا، و�شّكل رحيله نهاية حقبة لهذه �حلركة 

�ملو�شيقية.
و�أعلنت وزيرة �لثقافة �جلامايكية �أوليفيا غر�جن 
�أ�ش�س  �خل���ر. ومل حت��دد �شبب وف���اة وي��ل��ر �ل���ذي 
م��ع ب��وب م���اريل وب��ي��رت ت��و���س ف��رق��ة "ذي ويلرز" 

حمّولني مو�شيقى �لريغي ظاهرة عاملية.
نيفيل  �حل���ق���ي���ق���ي  و������ش����م����ه  وي�����ل�����ر،  وت����ع����ّر�����س 
 2018 ع��ام  �أوىل  دم��اغ��ي��ة  ل�شكتة  ليفينغ�شتون، 
يز�ل  ل  وك��ان   ،2020 متوز/يوليو  يف  لثانية  ثم 

�لوحيد على قيد �حلياة من �لثلثي �لتاريخي.
ناين مايل )�شمال  1947 يف  ويلر عام  باين  ولد 
ون�شاأت  ماريل طفًل،  بوب  �لتقى  جامايكا( حيث 
و�لده  ����ش��ب��ح  لح���ق،  وق���ت  ويف  ���ش��د�ق��ة.  بينهما 

�شريك حياة و�لدة بوب ماريل.

ينقذ طفلة �شقطت من الطابق ال�12  
�أن  بعد  �شنو�ت   3 �لعمر  تبلغ من  �أنقذ عامل تو�شيل فتاة 
�شرفة  م��ن  �شقوطها  وذل��ك عقب  �ل��ه��و�ء  يف  وه��ي  �أم�شكها 
�لعا�شمة  يف  �ملباين  باأحد  �ل�12  �لطابق  يف  �لو�قعة  بيتها 
�لفيتنامية هانوي، وذلك ح�شبما �أعلنت �ل�شحافة �ملحلية . 
ووفقاً لل�شور �لتي ُن�شرت على �ملوقع �لإلكرتوين ل�شحيفة 
بت�شلق  �لأح���د  م�شاء  �لطفلة  قامت  فقد   ،)Tuoi Tre(
�شرخات  و���ش��ط  وذل���ك  ب��اخل��ارج  وعلقت  �ل�شرفة  ق�شبان 
�أحد. وكان جنوين جنوك  باأن ينقذها  �ملطالبني  �جلري�ن 
�لعملء يف  �أح��د  ينتظر  ع��ام��اً(،   31( تو�شيل  عامل  مانه، 
مدخل �ملجمع �ل�شكني وبعد �شماعه ل�شيحات ��شتغاثة خرج 
م�شرعاً من �شيارته وت�شلق �شقفاً معدنياً يف �لطابق �لأول. 
ت�شلقت  "بعدما  لل�شحيفة  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  جن���وك  وق���ال 
�ل�شطح بعلو مرتين ر�أيت �لطفلة ت�شقط. ويف هذه �للحظة 
�إليها.  للو�شول  حماولة  يف  ي��د�ي  ب�شطت  ولكنني  �نزلقت 
وحل�شن �حل��ظ �شقطت بني ذر�ع��ّي وم��ن ثم �شقطنا نحن 
بعدما  �أن��ه  و�أ���ش��اف  �ملعدين".  بال�شطح  و�رتطمنا  �لثنني 
�إىل  �لفور  �لطفلة ��شطحبها على  ر�أى دما يخرج من فم 
�ل�شاق  ك�شر يف  تعاين من  باأنها  �أخ��روه  �مل�شت�شفى وهناك 
و�لذر�ع و�أن حالتها �ل�شحية م�شتقرة. بينما �أ�شيب جنوك، 
بالتو�ء ولكنه قلل من   ، �لعمر نف�شه  �لذي لديه طفلة يف 

�شاأنه و�أو�شح �أنه قام ب�"�شيء مهم".

ي�شلخون الثعابني والتما�شيح وهي حية
معاملة  �أج����ل  م��ن  "�أنا�س  منظمة  �أج���رت���ه  حت��ق��ي��ق  ك�����ش��ف 
فيتنام  يف  �ملز�رعني  بع�س  �أن  للحيو�نات" )بيتا(  �أخلقية 
قبل  حية  وه��ي  و�لثعابني  �لتما�شيح  �أج�شاد  بنفخ  يقومون 
�شلخها، ثم بيع جلودها يف جميع �أنحاء �لعامل. وقالت نري�يل 
�شاه، �ملتحدثة با�شم بيتا: "وجدت بيتا �أن مزرعة ثعابني يف 
فيتنام موردة جللود �لثعابني ل�شتخد�مها يف �شناعة �جللود 
�لعاملية تعر�س �لثعابني لق�شوة مروعة". وكتبت �شاه �أن �شوء 
�ملعاملة ي�شمل "�إغلق �أفو�ه )�حليو�نات( وفتحات �أج�شادها 
ب�شر�ئط مطاطية ثم نفخها ب�شاغط هو�ء، مما ي�شبب �أملا 
�أنحاء �جل�شم، و�شحق قلبها، و�لت�شبب يف  �شديد� يف جميع 
وُيظهر  �لع�شبي".  و�جلهاز  �لدموية  للدورة  �شديد  �إجهاد 
وقف  وق��د  عامًل  بيتا  ن�شرتها  �لتي  �لفيديو  مقاطع  �أح��د 
فوق ج�شد منفوخ لثعبان. ويف لقطة �أخرى، كان �أحد ذيول 
�حل��ي��و�ن ل ي���ز�ل ي��ت��ح��رك. وي��ت��م �لح��ت��ف��اظ بالثعابني يف 
لها، ول  �أي رعاية بيطرية  �أقفا�س �شغرية ول يتم توفري 
قبل  للزو�حف  �حليوية  �لعلمات  بفح�س  �ملوظفون  يقوم 

�شلخها ونزع �أح�شائها.

تعوي�شًا مليغن ماركل من دعوى  دوالر  األف   628
�أ�شدر �لق�شاء �لريطاين قر�ر�ً بت�شمني �ل�شركة �لنا�شرة 
ل�شحيفة مايل �أون �شند�ي" �ل�شعبية �لريطانية مبلغ 
لزوجة  دولر(  �أل��ف   628( ��شرتليني  جنيه  �أل��ف   450
�لأمري هاري ميغن ماركل بدل م�شاريف دعوى ك�شبتها 
�شد �ل�شحيفة لن�شرها ر�شالة وجهتها �إىل و�لدها. وكانت 
�ملمثلة �لأمريكية �ل�شابقة �لبالغة 39 عاما حققت يف 11 
رفعتها  �لتي  �لدعوى  يف  مك�شباً  �لفائت  �شباط/فر�ير 
�شد �ل�شحيفة �لو��شعة �لنت�شار و�تهمتها فيها بالتعدي 
على خ�شو�شيتها من خلل ن�شرها عام 2019 مقتطفات 

من ر�شالة وّجهتها �إىل و�لدها توما�س ماركل.

حفرية مده�شة تلقي ال�شوء على اأ�شول االإن�شان
�أ�شر�ر� مثرية  تكنولوجيا م�شح متقدمة  ك�شفت 
�ل�شغرية"،  �لقدم  "ذ�ت  حفرية  عن  للهتمام 
�لإن�شان  �أ���ش��لف  لأح���د  مده�شة  ح��ف��ري��ة  وه���ي 
�لأو�ئل �لذي عا�س يف جنوب �أفريقيا قبل 3.67 
مليون عام، خلل منعطف مهم يف تاريخ تطور 

�جلن�س �لب�شري.
�لرئي�شية  �لأج���ز�ء  فح�شو�  �إن��ه��م  علماء،  وق��ال 
و�ملحفوظة جيد� يف  �لكاملة  �شبه  �حلفرية  من 
من�شاأة د�ميوند ليت �شور�س �لريطانية. وركز 
�مل�شح على جتويف �جلمجمة، �جلزء �لعلوي من 

�لدماغ، و�لفك �ل�شفلي.
عن  فقط  لي�س  ت�شور  �إىل  �ل��ب��اح��ث��ون  وت��و���ش��ل 
�ل�شغرية"،  �لقدم  "ذ�ت  لنوع  �حليوي  �لتكوين 
�شاحبة  و�جهتها  �لتي  �ل�شعوبات  �أي�شا  و�إمن��ا 

هذه �حلفرية، وهي �أنثى بالغة، �أثناء حياتها.
وي��ج��م��ع ن���وع ذ�ت �ل��ق��دم �ل�����ش��غ��رية ب��ني �شمات 
بالب�شر، وتعتر  �شبيهة  و�أخرى  بالقردة  �شبيهة 

�شلفا مبا�شر� حمتمل للإن�شان.
ع���ل���م  خ������ب������ري  ك����������������لرك،  رون  و�ك������ت�������������ش������ف 

ويتو�ترزر�ند،  جامعة  يف  �لباليونروبولوجيا 
كهوف  يف  �ملا�شي  �لقرن  ت�شعينيات  يف  �حلفرية 
جوهان�شرغ،  غ���رب���ي  ���ش��م��ال  ���ش��رتك��ف��ون��ت��اي��ن 
و�شارك يف �إعد�د �لدر��شة �جلديدة. وتو�شل �إىل 

�أن �حلفرية من جن�س �لقردة �جلنوبية.
وقالت �إميلي بوديه، �لتي قادت �لدر��شة �ملن�شورة 
يف دورية )�إي-ليف(، �إن ما تو�شلت له �لدر��شة 
م��ن م��ع��ل��وم��ات ك���ان ل��ه دور م��ه��م يف ك��ر حجم 
�لإن�شان وهو  �إىل مخ  مخ هذه �حلفرية و�شول 

ثلثة �أمثاله يف �حلجم.
جيد�  حمفوظة  �لأ�شنان  "�أن�شجة  بوديه  وقالت 
جد�. كانت كبرية يف �ل�شن ن�شبيا مبا �أن �أ�شنانها 
�شن  حت���دي���د  ي��ت��م  مل  ل��ك��ن  ب�شدة"،  م��ت�����ش��ررة 

�شاحبة حفرية ذ�ت �لقدم �ل�شغرية.
ولحظ �لباحثون وجود عيوب يف مينا �لأ�شنان 
�أثناء  �ل��ب��دين  �لإج���ه���اد  م��ن  ن��وب��ت��ني  �إىل  ت�شري 

�لطفولة مثل �ملر�س �أو �شوء �لتغذية.
وت�شاف �ملعلومات �لناجتة عن �مل�شح �جلديد �إىل 

�أبحاث �شابقة بخ�شو�س ذ�ت �لقدم �ل�شغرية.

�شرب من طائرات �شالح اجلو الأمريكي يوؤدي عر�شا جويا مب�شاركة 6 طائرات F-16  و6 طائرات F - A-18 فوق طائرة  C-130J.  ا ف ب

جنمة اأنت اأطرق بابي 
�س ملحاولة قتل تتعررّ

تعّر�شت جنمة م�شل�شل » �أنت �أطرق بابي «، �لرتكية  ميلي�شا دونغل ، ملحاولة 
قتل، بعد �أن تهجم �أحد جري�نها على منزلها.

فرح  بحي  منزلها  ن��اف��ذة  م��ن  ميلي�شا  ���ش��اه��دت  عندما  �حل��ادث��ة  وب����د�أت 
�يفلر يف �شاريري، جارها وُيدعى "يو�شف ك"، وهو يهاجم عمال �لبلدية 
ب�شكني، لأنهم يت�شببون ب�شو�شاء يف �ملكان، فما كان منها �إل �أن �شرخت 

وقالت: "�شاأت�شل بال�شرطة".
لكن �جلار مل يعجبه ما قالته ميلي�شا وتهديدها له بال�شرطة، �لمر 
�أن عنا�شر �ل�شرطة و�شلت  �إل  �لذي جعله يحاول �قتحام منزلها، 
للمكان على �لفور و�عتقلته، وفتح مكتب �ملدعي �لعام حتقيقاً يف 

�حلادثة.


