
   

وزير �لدفاع �لأمريكي ي�صل �إىل 
�إ�صر�ئيل و�إير�ن على جدول �ملباحثات 

•• القد�س-رويرتز: 

و�سل وزير الدفاع الأمريكي لويد اأو�سنت اإىل اإ�سرائيل اأم�س الأحد 
يف اأول زيارة مل�سوؤول كبري باإدارة بايدن التي اأثار موقفها جتاه اإيران 

قلق حكومة رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو.
ومن املقرر اأن يجتمع اأو�سنت مع نتنياهو ووزير الدفاع الإ�سرائيلي 
بيني جانت�س خالل الزيارة التي ت�ستمر يومني والتي قال م�سوؤولون 
اأمريكية  اأ�سلحة  اإم��دادات  ب�ساأن  مباحثات  �ست�سمل  اإنها  اإ�سرائيليون 
لإ�سرائيل. وت�سعى وا�سنطن لطماأنة اإ�سرائيل ب�ساأن امل�سائل املتعلقة 
ب���الأم���ن الإق��ل��ي��م��ي م��ع ا���س��ت��ئ��ن��اف امل��ح��ادث��ات، غ��ري امل��ب��ا���س��رة وغري 
احلا�سمة حتى الآن، حول عودة الوليات املتحدة اإىل التفاق النووي 
2015 بني القوى الكربى واإيران والذي ان�سحبت منه  املربم عام 
التفاق  انتقاد  على  اإ�سرائيل  وداأب��ت  ترامب.  ال�سابق  الرئي�س  اإدارة 
النووي حيث ترى اأنه ي�سع قيودا موؤقتة على قدرات اإيران النووية 

مما ميهد الطريق لطهران لإنتاج قنابل على املدى الطويل. 

�لكرملني ي�صتبعد �أي حرب مع �أوكر�نيا 
•• مو�سكو-اأ ف ب:

اندلع حرب  الأحد  بي�سكوف  الكرملني دميرتي  با�سم  املتحدث  ا�ستبعد 
مع اأوكرانيا يف ظل تنامي املخاوف من ت�سعيد للنزاع مع اإر�سال ح�سود 

ع�سكرية رو�سية منذ اأيام اإىل احلدود الأوكرانية.
اأنها  غري  م�ساء  العامة   1 رو�سيا  �سبكة  تبثها  مقابلة  يف  بي�سكوف  وق��ال 
اأحد  ول  احل��رب،  ي�سلك طريق  اأح��د  ل  بالطبع،  ن�سرت مقتطفات منها 
يقبل باحتمال ن�سوب مثل هذه احلرب. وتابع ل اأحد يقبل كذلك باحتمال 
قيام حرب اأهلية يف اأوكرانيا موؤكدا اأن رو�سيا لن تبقى غري مبالية مل�سري 
اأوكرانيا حيث تدور حرب  �سرق  املقيمني يف جنوب  بالرو�سية  الناطقني 

منذ 2014 بني قوات كييف والنف�ساليني املوالني لرو�سيا.

رئي�س �لدولة ياأمر بالإفر�ج عن 439 
نزيال مبنا�صبة حلول �صهر رم�صان �ملبارك

•• اأبوظبي-وام: 

اأمر �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س »حفظه اهلل«، 
والعقابية  الإ�سالحية  املن�ساآت  ن��زلء  م��ن  نزيال   439 ع��ن  ب��الإف��راج 
بت�سديد  �سموه  وتكفل  خمتلفة،  ق�سايا  يف  اأحكام  بحقهم  �سدرت  ممن 

الغرامات املالية، وذلك مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك.
الدولة »حفظه  ال�سمو رئي�س  ال�سامية من �ساحب  املكرمة  وتاأتي هذه 
اهلل« يف اإطار املبادرات الإن�سانية لدولة الإمارات والتي ت�ستند اإىل قيم 
فر�سة  والعقابية  ال�سالحية  املن�ساآت  نزلء  واإعطاء  والت�سامح،  العفو 
التغيري نحو الأف�سل والبدء من جديد يف امل�ساركة الإيجابية باحلياة، 

بال�سكل الذي ينعك�س على اأ�سرهم وجمتمعهم.   )التفا�سيل �س2(

لتوفري الدعم الغذائي يف �شهر رم�شان من غانا غربًا حتى باك�شتان �شرقًا
حممد بن ر��صد يطلق حملة 100 مليون وجبة �حلملة 
�لأكرب يف �ملنطقة لإطعام �لطعام يف 20 دولة

ال���ع���ط���اء يف ���س��ه��ر اخل����ري ودع���م 
على  نوعها  م��ن  الأك���رب  احلملة 
 100 لتوفري  املنطقة  م�ستوى 
م��ل��ي��ون وج��ب��ة يف اأك���ر م��ن 20 
دولة للمحتاجني والأ�سر املتعففة 
املجتمعات  يف  ال��ه�����س��ة  وال��ف��ئ��ات 

بالتن�سيق  وذل���ك  دخ����اًل،  الأق����ل 
لبنوك  الإقليمية  ال�سبكة  م��ع 
يف  املعنية  واملوؤ�س�سات  الطعام 
احلملة  تغطيها  ال��ت��ي  ال����دول 

عربياً واإفريقياً واآ�سيوياً.
)التفا�سيل �س2(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان
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مواعيد عمل املرور والرتخي�ص 
باأبوظبي يف رم�ضان

اأخبار الإمارات

لبنانيون: الفقر واجلوع 
والف�ضاد اأ�ضواأ من قذائف احلرب

عربي ودويل

حممد بن را�ضد ي�ضهد ختامي 
املرموم وثالثية العا�ضفة

الفجر الريا�ضي

مبنا�شبة الذكرى املئوية لتاأ�شي�س اململكة الأردنية الها�شمية
رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن 

ز�يد يهنئون �مللك عبد�هلل �لثاين
•• اأبوظبي -وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
عاهل  احل�سني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اإىل  تهنئة  برقي���ة  اهلل« 
لتاأ�سي�س  املئوية  الذكرى  مبنا�سبة  ال�سقيقة  الها�سمية  الأردن��ي��ة  اململكة 

اململكة.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الأعلى للقوات  القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  حممد بن 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني.

•• دبي -وام: 

اأعلن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي »رعاه اهلل« اأم�س الأحد اإطالق 
حملة »100 مليون وجبة«، احلملة 
الطعام  لإطعام  املنطقة  يف  الأك��رب 
رم�سان من  �سهر  دول��ة يف   20 يف 
غانا غرباً حتى باك�ستان �سرقاً ويف 
القلب منها العامل العربي، لتقدمي 
الدعم الغذائي للمحتاجني والأ�سر 
املتعففة يف املنطقة العربية وقارتي 
اإفريقيا واآ�سيا، وامل�ساهمة يف التغلب 

على حتدي اجلوع يف العامل.
ومتّكن »حملة 100 مليون وجبة« 
اجل���م���ي���ع داخ������ل دول������ة الإم��������ارات 
ملكافحة  ال����ت����ربع  م����ن  وخ���ارج���ه���ا 
الغذائي  ال���دع���م  وت���وف���ري  اجل�����وع 
الأقل  والفئات  اله�سة  للمجتمعات 
واملوؤ�س�سات  ل��الأف��راد  وتتيح  دخ��اًل، 
وال���������س����رك����ات ورج����������ال الأع�����م�����ال 
والفعاليات  املجتمع  ف��ئ��ات  وك��اف��ة 
مواجهة  يف  امل�ساهمة  القت�سادية 
قيم  وتكري�س  عاملياً  اجل��وع  حت��دي 

�لهالل �لأحمر يعزز ��صتجابته 
�لإن�صانية  �لأو���ص��اع  لدعم 
رم�صان �صهر  خالل  �ليمن  يف 

•• املكال-وام:

ع��������ززت ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����الل الأح����م����ر 
لدعم  ا���س��ت��ج��اب��ت��ه��ا  الإم�������ارات�������ي، 
الأو�ساع الإن�سانية يف اليمن خالل 
ووا�سلت  ال���ك���رمي،  رم�����س��ان  ���س��ه��ر 
ت�����س��ي��ري ���س��ح��ن��ات��ه��ا الإغ���اث���ي���ة اإىل 
حمافظة ح�سرموت، حيث و�سلت 
املكال  الريان يف  اإىل مطار  موؤخرا 
ط��ائ��رت��ان حت��م��الن 60 ط��ن��ا من 
لتوفري  الأ�سا�سية  الغذائية  امل���واد 
ل�سكان  الرم�سانية  الح��ت��ي��اج��ات 
الهيئة  وح���ر����س���ت  ح�������س���رم���وت، 
ع��ل��ى اإي�����س��ال ه���ذه امل�����س��اع��دات اإىل 
حلول  ق��ب��ل  ال��ي��م��ن  يف  م�ستحقيها 

ال�سهر الف�سيل.
الدكتور حممد عتيق  �سعادة  واأك��د 
لهيئة  ال����ع����ام  الأم�������ني  ال���ف���الح���ي 
ال���ه���الل الأح����م����ر الإم�����ارات�����ي، اأن 
برامج الهيئة ومبادراتها الإن�سانية 
اليمنية  ال�ساحة  على  والتنموية 
جتد اهتماما كبريا من �سمو ال�سيخ 
اآل نهيان، ممثل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان 
رئي�س  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 
الهيئة، م�سريا اإىل اأن �سموه يتابع 
با�ستمرار حتركات الهيئة يف اليمن 
ا�ستجابتها  بتعزيز  دائ��م��ا  وي��وج��ه 
ال�سائدة  الإن�������س���ان���ي���ة  ل���الأو����س���اع 

هناك،. )التفا�سيل �س2(
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بقلوب موؤمنة بق�شاء اهلل وقدره يتقدم
اأع�شاء جمل�س اإدارة 

�رشكة موارد للتمويل 
وكافة العاملني

بخال�س العزاء و�شادق املوا�شاة اإىل 
الوالد/علي م�ضبح النعيمي

وعبداهلل علي م�ضبح النعيمي
وحممد علي م�ضبح النعيمي
و�ضعيد علي م�ضبح النعيمي
و�ضامل علي م�ضبح النعيمي

لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل
�ضعود علي م�ضبح النعيمي 

داعني اهلل عزوجل اأن يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان 
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اأخبـار الإمـارات
دعوة رئي�س وزر�ء رومانيا للم�صاركة يف �فتتاح �إك�صبو 2020 دبي

•• بوخار�ست -وام:

من  دع���وة  كيت�سو  ف��ل��وري��ن  روم��ان��ي��ا  وزراء  رئ��ي�����س  ت�سلم 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
للم�ساركة يف افتتاح اإك�سبو 2020 دبي والذي �سينطلق يف 
اأكتوبر 2021.واأعرب رئي�س الوزراء الروماين عن �سكره 
على  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
دعوته، م�سيداً مبا يربط الإمارات ورومانيا من عالقات 
�سداقة انعك�ست على حجم التن�سيق والتعاون الفريد بني 

بن  اأحمد  الدكتور  �سعادة  الر�سالة  بت�سليم  قام  البلدين. 
�سعيد املطرو�سي �سفري دولة الإمارات لدى رومانيا وذلك 
الروماين يف مقر احلكومة  ال��وزراء  خالل لقائه رئيب�س 

بالعا�سمة بوخار�ست.
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  متنيات  ال�سفري  ونقل 
التقدم  م��ن  ب��امل��زي��د  ال��روم��اين  لل�سعب  مكتوم  اآل  را���س��د 

والرخاء.
التعاون بني  تنمية عالقات  �سبل  اللقاء بحث  ومت خالل 
املجالت،  خمتلف  يف  رومانيا  وجمهورية  الإم���ارات  دول��ة 
وم��ن��ه��ا الق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة وال���س��ت��ث��م��اري��ة، وتبادل 

امل�سرتكة  اللجنة  اأعمال  اإجن��اح  �سبل  النظر حول  وجهات 
املقبل يف  �سبتمرب  املزمع عقدها يف  الرومانية  الإماراتية 

اأبوظبي.
اأ�سار  دبي،   2020 اإك�سبو  ل�ست�سافة  ال�ستعدادات  وعن 
اإجناح  رائ��دة يف  الإم���ارات  دول��ة  اأّن  اإىل  املطرو�سي  �سعادة 
كونها  وال�ستثمارية،  والتجارية  القت�سادية  الفعاليات 
الفعاليات  ه���ذه  م��ث��ل  ت��ن��ظ��ي��م  ك��ب��رية يف  ب��خ��ربة  ت��ت��م��ت��ع 
خلق  يف  �سي�ساهم   2020 "اك�سبو  اأّن  واأ���س��اف  ال��ك��ربى. 
الماراتية  ال�سركات  بني  للجمع  ومواتية  مهمة  فر�سة 

والرومانية املهتمة بخلق فر�س ا�ستثمارية للبلدين".

رئي�س �لدولة ياأمر بالإفر�ج عن 439 نزيال مبنا�صبة حلول �صهر رم�صان �ملبارك
•• اأبوظبي-وام: 

اأمر �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، بالإفراج عن 439 نزيال من نزلء 
املن�ساآت الإ�سالحية والعقابية ممن �سدرت بحقهم اأحكام يف ق�سايا خمتلفة، وتكفل �سموه بت�سديد الغرامات املالية، 

وذلك مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك.
لدولة  الإن�سانية  امل��ب��ادرات  اإط��ار  "حفظه اهلل" يف  الدولة  رئي�س  ال�سمو  ال�سامية من �ساحب  املكرمة  وتاأتي هذه 
الإمارات والتي ت�ستند اإىل قيم العفو والت�سامح، واإعطاء نزلء املن�ساآت ال�سالحية والعقابية فر�سة التغيري نحو 

الأف�سل والبدء من جديد يف امل�ساركة الإيجابية باحلياة، بال�سكل الذي ينعك�س على اأ�سرهم وجمتمعهم.
ويحر�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة "حفظه اهلل" يف كل عام على العفو عن جمموعة من نزلء املن�ساآت الإ�سالحية 
والعقابية يف �سهر رم�سان املبارك، لتعزيز الروابط الأ�سرية واإدخال ال�سعادة وال�سرور اإىل قلوب الأمهات والأبناء، 
الذي  الطريق  اإىل  والعودة  التفكري مب�ستقبلهم  لإع��ادة  الف�سيل  ال�سهر  ال�ستفادة من هذا  النزلء فر�سة  ومنح 

ي�سمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة.

تعمل على توفري الدعم الغذائي يف �شهر رم�شان من غانا غربًا حتى باك�شتان �شرقًا ويف القلب منها العامل العربي

حممد بن ر��صد يطلق حملة 100 مليون وجبة �حلملة �لأكرب يف �ملنطقة لإطعام �لطعام يف 20 دولة
�صموه يوؤكد: دفعت جائحة كوفيد- 19 �لعديد من �ل�صعوب لتحديات معي�صية �صعبة.. ودفعتنا �أي�صًا لنكون من �أكرث �ل�صعوب عطاًء وتر�حمًا وتعاطفًا مع معاناة غرينا

على  وت�������س���رف  وجبة"  م���ل���ي���ون 
خم���ت���ل���ف ع���م���ل���ي���ات���ه���ا. وي����ن����درج 
الدعم  ب��ت��وف��ري  احل��م��ل��ة  ه����دف 
ال���غ���ذائ���ي وم��ك��اف��ح��ة اجل�����وع يف 
امل��ج��ت��م��ع��ات الأق�����ل دخ����اًل �سمن 
والإن�سانية  امل�����س��اع��دات  حم����ور 
اخلم�سة  املحاور  اأحد  والإغاثية، 
لعمل املوؤ�س�سة اإىل جانب حماور 
ومكافحة  ال�����س��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
واملعرفة،  التعليم  ون�سر  املر�س، 
واب���ت���ك���ار امل�����س��ت��ق��ب��ل وال�����ري�����ادة، 
وت�سكل  امل���ج���ت���م���ع���ات.  ومت���ك���ني 
حملة 100 مليون وجبة اإ�سافة 
جديدة اإىل �سل�سلة املبادرات التي 
تطلقها املوؤ�س�سة التي ت�سكل مظلة 
ل��ع�����س��رات امل��وؤ���س�����س��ات وامل���ب���ادرات 
والتنموية  والإغاثية  الإن�سانية 
التي رعاها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اآل مكتوم على  را���س��د  ب��ن  حممد 
اأك����ر م��ن ع�����س��ري��ن عاماً،  م���دى 
الإن�ساين،  العمل  وتدعم ماأ�س�سة 
لأن�سطتها  ال���س��ت��دام��ة  وحت��ق��ق 
وتو�ّسع  وب��راجم��ه��ا  وم�ساريعها 
ثقافة  وتكّر�س  الإيجابي،  اأثرها 
الأم����ل وامل���ب���ادرات الإي��ج��اب��ي��ة يف 

املنطقة والعامل.
لبنوك  الإقليمية  ال�سبكة  وتعمل 
الطعام التي تاأ�س�ست عام 2013 
يف املدينة الإن�سانية العاملية بدبي 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  بدولة 
للربح،  ه����ادف����ة  غ����ري  ك��م��ن��ظ��م��ة 
توزيع  ب��ت��ويل  احلملة  دع��م  على 
الغذائية  وامل����واد  ال��ط��ع��ام  ط���رود 
تغطيها  التي  ال���دول  خمتلف  يف 
احلملة. وب�سفتها مظلة لع�سرات 
ال�سبكة  �ستعمل  ال��ط��ع��ام،  ب��ن��وك 
على توفري اخلدمات اللوج�ستية 
املواد  ط���رود  لتو�سيل  امل��ط��ل��وب��ة 
مواقع  يف  مل�ستحقيها  ال��غ��ذائ��ي��ة 

•• دبي -وام: 

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اأع���ل���ن 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
"رعاه اهلل"  دب���ي  ال�����وزراء ح��اك��م 
حملة  اإط������الق  "الأحد"  اأم�������س 
احلملة  وجبة"،  مليون   100"
الأكرب يف املنطقة لإطعام الطعام 
رم�سان  ���س��ه��ر  يف  دول�����ة   20 يف 
باك�ستان  ح��ت��ى  غ���رب���اً  غ��ان��ا  م���ن 
العامل  م��ن��ه��ا  ال��ق��ل��ب  ويف  ���س��رق��اً 
الغذائي  الدعم  لتقدمي  العربي، 
يف  املتعففة  والأ���س��ر  للمحتاجني 
اإفريقيا  وقارتي  العربية  املنطقة 
واآ�سيا، وامل�ساهمة يف التغلب على 

حتدي اجلوع يف العامل.
مليون   100 "حملة  ومت���ّك���ن 
دول����ة  داخ�������ل  اجل���م���ي���ع  وجبة" 
الإم�����ارات وخ��ارج��ه��ا م��ن التربع 
مل��ك��اف��ح��ة اجل���وع وت��وف��ري الدعم 
اله�سة  ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات  ال���غ���ذائ���ي 
وتتيح  دخ������اًل،  الأق������ل  وال���ف���ئ���ات 
وال�سركات  واملوؤ�س�سات  ل��الأف��راد 
ورج������ال الأع����م����ال وك���اف���ة فئات 
القت�سادية  والفعاليات  املجتمع 
امل�ساهمة يف مواجهة حتدي اجلوع 
ع��امل��ي��اً وت��ك��ري�����س ق��ي��م ال��ع��ط��اء يف 
�سهر اخلري ودعم احلملة الأكرب 
املنطقة  م�ستوى  على  نوعها  من 
ل��ت��وف��ري 100 م��ل��ي��ون وج��ب��ة يف 
20 دول��ة للمحتاجني  اأك��ر من 
اله�سة  والفئات  املتعففة  والأ�سر 
يف املجتمعات الأقل دخاًل، وذلك 
الإقليمية  ال�سبكة  مع  بالتن�سيق 
لبنوك الطعام واملوؤ�س�سات املعنية 
احلملة  تغطيها  ال��ت��ي  ال���دول  يف 

عربياً واإفريقياً واآ�سيوياً.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  وق������ال 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم: " 
ال�سيام  �سهر  يف  ال��ط��ع��ام  اإط��ع��ام 
اأن يقدمه  م��ا ميكن  اأف�����س��ل  م��ن 
لإخوانه  الكرمي  الإم���ارات  �سعب 
�سموه:  واأ���س��اف  الإن�سانية."  يف 
كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة  دف���ع���ت   "
لتحديات  ال�سعوب  م��ن  ال��ع��دي��د 
اأي�ساً  ودفعتنا  �سعبة..  معي�سية 
عطاًء  ال�سعوب  اأك��ر  من  لنكون 
م���ع معاناة  وت��ع��اط��ف��اً  وت���راح���م���اً 
الثقة  ����س���م���وه  وج������دد  غرينا." 
العمل  ع���ل���ى  احل���ري�������س���ني  ب���ك���ل 
اخلريي والإن�ساين قائاًل �سموه: 
"�سنعمل مع اجلمعيات الإن�سانية 
واأ�سحاب  واملوؤ�س�سات  وال�سركات 
اإر�سال  اخلري لالن�سمام معنا يف 
اإن�سانية  ر���س��ال��ة  م��ل��ي��ون   100
ب����ا�����س����م دول�����ة  يف ����س���ه���ر اخل�������ري 
دولة  اأن  �سموه  الإمارات." واأك��د 

وتوفري املواد الغذائية الأ�سا�سية 
احلملة  م�����ن  ل���ل���م�������س���ت���ف���ي���دي���ن 
بالتزامن مع حلول �سهر رم�سان 
امل����ب����ارك وم�����ا ي��ح��م��ل��ه م����ن قيم 
التكافل والرتاحم ومد يد العون 

وامل�ساندة للمحتاجني.
وتفتح احلملة الباب للجميع من 
الإم�����ارات وخارجها  دول���ة  داخ���ل 
للم�ساهمة يف دعم الأفراد والأ�سر 
املتعففة من خالل التربع بقيمة 
وج��ب��ة غ��ذائ��ي��ة ت���ب���داأ م���ن درهم 
الغذائي  ال��دع��م  ل��ت��وف��ري  واح����د، 
عربية  دول�����ة   20 م���ن  اأك�����ر  يف 
�سهر  خ��الل  واآ�سيوية  واأفريقية 
رم�سان املبارك، وذلك من خالل 
ع����رب خمتلف  ال���ن���ق���دي  ال����ت����ربع 
ال��ت��ي توفرها  امل�����س��اه��م��ة  ق��ن��وات 
احل��م��ل��ة ل�����س��راء ع���دد م��ع��ني من 
وجبات الطعام اأو ما يعادلها من 
طرود غذائية، بحيث يتم اإي�سال 
للم�ستفيدين  الغذائية  ال��ط��رود 
مبا�سرًة  وع����ائ����الت  اأف�������راد  م���ن 
مواقع  اأو  ���س��ك��ن��ه��م  اأم���اك���ن  اإىل 

تواجدهم.
مليون   100 ح��م��ل��ة  وت�����س��ت��ق��ب��ل 
وامل�ساهمات  ال���ت���ربع���ات  وج���ب���ة 
م���ن امل���وؤ����س�������س���ات والأف���������راد عرب 
املوقع  ه��ي  رئي�سية  ق��ن��وات  اأرب���ع 
للحملة  املخ�س�س  الإل���ك���رتوين 
www .100millionmeals .
�سخ�س  لأي  مي���ك���ن  ح���ي���ث   ،ae
معني  ع����دد  ����س���راء  م��وؤ���س�����س��ة  اأو 
م��ن وج��ب��ات ال��ط��ع��ام، ك��ل ح�سب 
مركز  ي�ستقبل  فيما  ا�ستطاعته. 
باحلملة  اخل�����ا������س  الت���������س����ال 
ت���ربع���ات امل�����س��اه��م��ني ع���رب رقم 
 8004999 امل��ج��اين  الت�سال 
للم�ساهمني  اأي�������س���اً  مي��ك��ن  ك��م��ا 
مليون   100 "حملة  ل���  ال��ت��ربع 
احل�ساب  ط����ري����ق  ع����ن  وجبة" 
للحملة  امل���خ�������س�������س  امل���������س����ريف 
الإ�سالمي  دب��ي  بنك  خ��الل  م��ن 
 AE08 0240 0015 وه��و 
وميكن   2097 7815 201
ل�  ال��ت��ربع  بامل�ساهمة  ل��ل��راغ��ب��ني 
وجبة"  م��ل��ي��ون   100 "حملة 
ع���ن ط��ري��ق اإر����س���ال ك��ل��م��ة وجبة 
الإجنليزية  ب��ال��ل��غ��ة   meal اأو 
 SMS ب�����س��ي��غ��ة ر���س��ال��ة ن�����س��ي��ة
�سبكتي  على  حم���ددة  اأرق���ام  على 

وال��ت��ع��ايف م��ن ج��دي��د يف خمتلف 
القت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  جم����الت 
والج��ت��م��اع��ي��ة وال��ب�����س��ري��ة، بعد 
تاأمني احلاجة الأ�سا�سية املتمثلة 
بالغذاء، مبا يدعم حتقيق اأهداف 
التنمية امل�ستدامة لالأمم املتحدة 
لعام 2030 والتي تعد مكافحة 
اجل���وع م��ن اأه���م اأه��داف��ه��ا ال�17 
اأجل  م��ن  الب�سرية  تتعاون  التي 

حتقيقها.
الدولية  اجلهود  احلملة  وتدعم 
اأكر من  ملكافحة اجلوع وتغطي 
ال�سودان  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  دول����ة   20
وباك�ستان  والأردن  ول����ب����ن����ان 
واأنغول واوغندا وم�سر وغريها. 
وف���ي���م���ا ي����ع����اين اأك�������ر م����ن 52 
ال�سرق  دول  يف  �سخ�س  م��ل��ي��ون 
الأو����س���ط و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا من 
ال���ت���ربع بدرهم  ي�����س��اه��م  اجل�����وع، 
الأ�سا�سية  املكونات  بتوفري  واحد 
لإعداد وجبة طعام يف املجتمعات 
ت�ستهدفها  ال���ت���ي  دخ�����اًل  الأق������ل 

احلملة.
مليون   100 ح��م��ل��ة  وت��ن��ط��ل��ق 
وجبة من قيم موا�ساة اجلائعني 
ال��ت��ي يحملها  امل��ح��ت��اج��ني  ودع���م 
���س��ه��ر رم�������س���ان امل�����ب�����ارك ال����ذي 
ت��ت��زام��ن احل��م��ل��ة م��ع��ه��ا، لتدعم 
اجلهود العاملية للحد من م�ساكل 
اجلوع و�سوء التغذية التي يعاين 
مليون   820 م���ن  اأك�����ر  م��ن��ه��ا 
�سخ�س يف العامل، يف الوقت الذي 
م��ن وفيات   45% ف��ي��ه  ت��رت��ب��ط 
الأطفال دون �سن اخلام�سة ب�سوء 
ال��ت��غ��ذي��ة، ف��ي��م��ا مي���وت ط��ف��ل كل 
مرتبط  مر�س  ب�سبب  ثوان   10
باجلوع، والذي يعد اأي�ساً ال�سبب 
الرئي�سي وراء اأعداد وفيات تفوق 
اأمرا�س نق�س  الناجمة عن  تلك 
وال�سل  واملالريا  املكت�سبة  املناعة 

جمتمعة.
عملياً  دع��م��اً  احلملة  ت�سكل  كما 
ل���ل���ج���ه���ود ال����دول����ي����ة ل���ل���ح���د من 
والتعامل  الطعام  هدر  ممار�سات 
خمزوناته،  م���ع  امل�������س���وؤول  غ���ري 
ب��اأه��م��ي��ة تطبيق  ال���وع���ي  وت���ع���زز 
ال�سخ�سية  وامل�سوؤولية  الرت�سيد 
جمال  يف  واحلوكمة  واملوؤ�س�سية 
الأم����ن  وت���وف���ري  ال���ط���ع���ام  اإدارة 
ال��غ��ذائ��ي ل��ل��ف��ئ��ات الأق�����ل دخ���اًل، 

الإمارات كانت وما زالت و�ستبقى 
رائ��دة يف عمل اخل��ري.. لأن هذه 
و�سر  اخل��ري..  على  بنيت  الدولة 
ازدهارها هو حبها للخري جلميع 
ال�����س��ع��وب، م�������س���دداً ���س��م��وه على 
ت�سافر اجلهود ملواجهة التحدي 
اجلوع  مب�سكلة  امل��ت��م��ث��ل  ال��ع��امل��ي 
قائاًل �سموه: "يوجد 52 مليون 
بعد  على  ب��اجل��وع  مهدد  �سخ�س 
�ساعات منا فقط.. ومن يدير   4
ظ��ه��ره ل��ه��ذه الأرق����ام ل ي�ستحق 
�سرف النتماء لالإن�سانية." وقال 
القت�سادية  "الظروف  ���س��م��وه: 
كوفيد- ج��ائ��ح��ة  فر�ستها  ال��ت��ي 

من  مل���زي���د  اأك�����ر  ت��دف��ع��ن��ا   19
ال���ع���ط���اء.. وم���زي���د م���ن اخل���ري.. 
وال�سدقات ترفع البالء." وختم 
اليوم  "لدينا  ب���ال���ق���ول:  ���س��م��وه 
مليون   100 لإر�����س����ال  ف��ر���س��ة 
ر�سالة حمبة من �سعب الإمارات 
ل� 20 دولة حول العامل." وتنظم 
م�ستوى  ع��ل��ى  الأك������رب  احل��م��ل��ة 
مبادرات  الطعام  لإطعام  املنطقة 
مكتوم  اآل  را�����س����د  ب����ن  حم���م���د 
بالتعاون  عليها  وت�سرف  العاملية 
ب���ن را�سد  م���ع م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د 
والإن�سانية،  اخلريية  مكتوم  اآل 
را�سد  اإحدى مبادرات حممد بن 
اآل مكتوم العاملية، وبال�سراكة مع 
ال�سبكة الإقليمية لبنوك الطعام 
وبرنامج الغذاء العاملي للت�سدي 
التغذية  و���س��وء  اجل����وع  ل��ت��ح��دي 
واخلريية  الإن�سانية  واملوؤ�س�سات 
ت�سملها  التي  ال��دول  يف  املخت�سة 
من  ع��دد  اإىل  بالإ�سافة  احلملة، 
الإن�سانية  واجلمعيات  املوؤ�س�سات 
دول������ة  امل���ع���ن���ي���ة يف  واخل������ريي������ة 
الإم������ارات، ب��ال��ت��زام��ن م��ع حلول 

�سهر رم�سان املبارك.
مليون   100 "حملة  وت�����س��ك��ل 
لأحد  عملية  ا���س��ت��ج��اب��ًة  وجبة" 
تواجه  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات  اأك�����رب 
يتمثل  وال��������ذي  ال����ي����وم  ال����ع����امل 
وتهدف  التغذية،  و�سوء  باجلوع 
امللّحة  امل�����س��ك��ل��ة  ل��ه��ذه  ل��ل��ت�����س��دي 
تخفيف  على  اإيجاباً  ينعك�س  مبا 
وحت�سني  والأ�سر  الأف��راد  معاناة 
���س��ح��ة امل��ج��ت��م��ع ووق����اي����ت����ه من 
ب�سوء  امل����رت����ب����ط����ة  الأم�������را��������س 
التغذية، وت�سريع وترية النهو�س 

دول����ة  يف  و"ات�سالت"  "دو" 
الإمارات، بحيث يتم من خاللها 
من  معيناً  ع��دداً  يعادل  ما  �سراء 
وج���ب���ات ال��ط��ع��ام ب�����دءاً م���ن 10 
م�ستحقيها  اإىل  لت�سل  وج��ب��ات 
ب�سيغة طرود غذائية مل�ستحقيها 

يف الدول التي تغطيها احلملة.
وفيما تخاطب خيارات م�ساهمات 
الأفراد من خمتلف اجلن�سيات يف 
الدولة وخارجها يف احلملة ح�س 
والتكاتف  الإن�����س��اين  ال��ت�����س��ام��ن 
م���ع امل��ح��ت��اج��ني وم����د ي���د العون 
وامل�ساندة للمت�سررين من اجلوع، 
امل�ساهمة ملختلف  باب  ي�سكل فتح 
الفئات والفعاليات القت�سادية يف 
حملة "100 مليون وجبة" ثقة 
اخلا�س  للقطاع  املحوري  بالدور 
املجتمعات  متكني  يف  وموؤ�س�ساته 
انطالقاً  دخ����اًل  والأق�����ل  ال��ه�����س��ة 
املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  ح�����س  م��ن 
امل�ساهمة  على  وحر�ساً  املوؤ�س�سية 
يف حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة امل���ت���وازن���ة 
وال�سركات  املوؤ�س�سات  مب�ساركة 
م���ن خمتلف  الأع����م����ال  ورج������ال 

القطاعات بدولة الإمارات.
وت�سكل حملة 100 مليون وجبة 
تو�سعاً كمياً وجغرافياً حلملة 10 
ماليني وجبة التي �سهدتها دولة 
الإمارات يف رم�سان املا�سي لدعم 
بجائحة  املتاأثرة  والأ�سر  الأف��راد 
وحققت  وتداعياته،  كوفيد19- 
�ساماًل  ت��ف��اع��اًل وا���س��ع��اً وجت��اوب��اً 
ماليني  الع�سرة  ه��دف  متجاوزة 
احلملة،  نهاية  قبل  حتى  وج��ب��ة 
جمتمعياً  ح��راك��اً  خلقت  اأن  بعد 
متكاماًل لتقدمي الدعم الغذائي 
ملحتاجيه �سواء بامل�ساهمات املادية 

اأو التربعات العينية.
مليون   100" ح��م��ل��ة  وت��ت��و���س��ع 
اأكر  لت�سمل  ال��ع��ام  ه��ذا  وجبة" 
من 20 دولة من باك�ستان �سرقاً 
بينهما،  وم���ا  غ���رب���اً  غ��ان��ا  وح��ت��ى 
ال��ط��ع��ام ملكافحة  وت��ق��دم وج��ب��ات 
اجلوع يف املجتمعات الأ�سد حاجة 

للم�ساعدة.
حممد  مبادرات  موؤ�س�سة  وتنظم 
التي  العاملية  اآل مكتوم  را�سد  بن 
كموؤ�س�سة   ،2015 ع��ام  انطلقت 
م���رك���زي���ة ت�����س��م اأك�����ر م���ن 30 
 100" حملة  وموؤ�س�سة،  مبادرة 

الطعام  ثلث  ه��در  ظل  يف  خا�سة 
1.3 مليار  ي��ع��ادل  ع���ام مب��ا  ك��ل 
 2.6 �����س����ن����وي����اً، ومب�����ع�����دل  ط�����ن 
امل�ستوى  ع��ل��ى  دولر  ت��ري��ل��ي��ون 
ال��ع��امل��ي، يف ال��وق��ت ال����ذي ميكن 
العامل  حول  املهدر  الطعام  لربع 
�سخ�س  مليون   870 يطعم  اأن 
تعتمد  م���ب���ادرات  ت��وف��رت  م��ا  اإذا 

اآليات ر�سيدة لتوزيعه.
مليون   100 ح��م��ل��ة  وت���ت���زام���ن 
املبارك،  رم�سان  �سهر  مع  وجبة 
والتعا�سد  والبذل  العطاء  بقيم 
ال���ت���ي مي��ث��ل��ه��ا �سهر  وال����رتاح����م 
ال��رب والإح�����س��ان وجت��دده��ا قيادة 
�سنوياً،  وجم���ت���م���ع���ه���ا  ال�����دول�����ة 
وتكر�سها يف نهج العمل الإن�ساين 
دون متييز  الدولة  ال��ذي تطبقه 
اأو  ال��دي��ن  اأو  ال��ع��رق  اأ���س��ا���س  على 
املنطقة، مبد يد العون وامل�ساعدة 
جل��م��ي��ع ال�����س��ع��وب يف ال���ع���امل يف 
والطوارئ  وال����ك����وارث  الأزم������ات 

الإن�سانية.
وت�سعى حملة 100 مليون وجبة 
تقدم  اأم������ان  ���س��ب��ك��ة  ت���وف���ري  اإىل 
مكونات وجبات الطعام الأ�سا�سية 
20 دولة  اأك��ر من  للماليني يف 
م���ن خ����الل امل�����س��اه��م��ات امل���ادي���ة 
الآت��ي��ة م��ن امل��وؤ���س�����س��ات والأف����راد 
�سبكة  م���ع���اً  ي��ن�����س��ج��ون  ال����ذي����ن 
ت�سامنية �ساملة تنطلق من دولة 
الإم��ارات وتنتج حراكاً جمتمعياً 
ت���ق���دمي حلول  ي���دع���م  اإي���ج���اب���ي���اً 
وي�ستفيد  اجل���وع  مل�ساكل  ف��وري��ة 
واأدواتها  وو�سائلها  احلملة  م��ن 
للو�سول  الإقليمية  و�سراكاتها 
امل�ستفيدين  ع�سرات ماليني  اإىل 
عاجل  ب�سكل  والعامل  املنطقة  يف 

ومبا�سر.
مليون   100 حملة  ت��ه��دف  كما 
وجبة اإىل تخفيف الآثار املرتتبة 
والأعباء  والأ����س���ر  الأف�����راد  ع��ل��ى 
ال���ت���ي ت��ت��ح��م��ل��ه��ا امل��ج��ت��م��ع��ات يف 
ع���دد م��ن ال����دول وال��ت��ي تنعك�س 
والقت�سادية  ال�سحية  اآث���اره���ا 
وعلى  عليهم  �سلباً  والجتماعية 

التنمية يف جمتمعاتهم.
الغذائي  ال��دع��م  وت��وف��ر احل��م��ل��ة 
ل��ل��ف��ئ��ات الأق�����ل دخ����اًل يف ال���دول 
امل�ساهمة  اإىل  اإ�سافة  امل�ستهدفة، 
والفقر  يف جهود مكافحة اجلوع 

ت�سملها  التي  ب��ال��دول  تواجدهم 
حملة 100 مليون وجبة.

را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  وتنفذ 
اخلريية  ل���الأع���م���ال  م��ك��ت��وم  اآل 
عام  تاأ�س�ست  ال��ت��ي  والإن�����س��ان��ي��ة، 
املوؤ�س�سات  م���ن  وت���ع���د   1997
ال���ع���م���ل  جم���������ال  يف  ال���������رائ���������دة 
دولة  يف  وامل��ج��ت��م��ع��ي  الإن�������س���اين 
مليون   100" حملة  الإم����ارات، 
بنوك  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  وجبة" 
الإن�سانية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��ط��ع��ام 
ع��دد من  املخت�سة يف  واخل��ريي��ة 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
ب��رن��ام��ج ال���غ���ذاء ال��ع��امل��ي، وذلك 
الهادفة  املوؤ�س�سة  ر�سالة  اإط��ار  يف 
اإىل الرتقاء بجودة حياة النا�س، 
وم�������س���ان���دة امل���ر����س���ى والأرام��������ل 
والأيتام واملحتاجني على م�ستوى 
الدولة ويف خمتلف اأنحاء العامل. 
كما تدعم عمليات الإنقاذ والغوث 
الدولية يف املناطق املت�سررة من 
ال����ك����وارث ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة واحل����روب 
الفئات  م��ع��ان��اة  م��ن  وال��ت��خ��ف��ي��ف 
الأق����ل ح��ظ��اً يف امل��ج��ت��م��ع��ات، اإىل 
تنموية  م���ب���ادرات  تنفيذ  ج��ان��ب 
واإن�سانية واإغاثية عدة، من بينها 
بال�سحة  ُتعنى  وبرامج  م�ساريع 
ودعم  الأ���س��ر،  ومت��ك��ني  والتعليم 
م�������س���اري���ع ال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف 
امل��ج��ت��م��ع��ات املحلية  ال��ع��دي��د م��ن 

حول العامل.
العاملي  الأغذية  برنامج  ويتعاون 
حملة  مع  املتحدة،  لالأمم  التابع 
لتوزيع  وجبة"  مليون   100"
احلملة  م�����س��اه��م��ات  م����ن  ق�����س��م 
واملجتمعات  ال����دول  م��ن  ع���دد  يف 
امل�ساهمات  وت�سكل  دخ��اًل.  الأق��ل 
لالأهداف  الدولة  تر�سدها  التي 
حر�سها  ل��ل��ربن��ام��ج،  الإن�����س��ان��ي��ة 
على دعم اجلهود الدولية للتغلب 
على حت��دي اجل��وع يف ال��ع��امل، اإذ 
امل��رك��ز اخلام�س  ال��دول��ة يف  حلَّت 
عاملياً �سمن قائمة اأكرب املانحني 
 270 قيمته  مب��ا   ،2019 ع��ام 
ال����ولي����ات  ب���ع���د  دولر،  م���ل���ي���ون 
وبريطانيا  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 

والحتاد الأوروبي واأملانيا.

�لهالل �لأحمر يعزز ��صتجابته لدعم �لأو�صاع �لإن�صانية يف �ليمن خالل �صهر رم�صان
•• املكال-وام:

عززت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي، ا�ستجابتها لدعم الأو�ساع الإن�سانية 
الإغاثية  �سحناتها  ت�سيري  ووا�سلت  الكرمي،  رم�سان  �سهر  اليمن خالل  يف 
املكال  يف  الريان  مطار  اإىل  موؤخرا  و�سلت  حيث  ح�سرموت،  حمافظة  اإىل 
طائرتان حتمالن 60 طنا من املواد الغذائية الأ�سا�سية لتوفري الحتياجات 
الرم�سانية ل�سكان ح�سرموت، وحر�ست الهيئة على اإي�سال هذه امل�ساعدات 

اإىل م�ستحقيها يف اليمن قبل حلول ال�سهر الف�سيل.
الهالل  لهيئة  ال��ع��ام  الأم���ني  الفالحي  عتيق  حممد  الدكتور  �سعادة  واأك���د 

على  والتنموية  الإن�سانية  ومبادراتها  الهيئة  برامج  اأن  الإماراتي،  الأحمر 
اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  من  كبريا  اهتماما  جتد  اليمنية  ال�ساحة 
نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س الهيئة، م�سريا اإىل اأن �سموه 
ا�ستجابتها  بتعزيز  دائما  ويوجه  اليمن  يف  الهيئة  حتركات  با�ستمرار  يتابع 
لالأو�ساع الإن�سانية ال�سائدة هناك، وتقدمي املزيد من الدعم وامل�ساندة للحد 

من معاناة اليمنيني وحت�سني ظروفهم خا�سة يف �سهر رم�سان الكرمي.
ت�سهدها  ال��ت��ي  الغذائية  الفجوة  �سد  يف  ت�ساهم  امل�����س��اع��دات  ه��ذه  اإن  وق���ال 
من  هناك  ال�سكان  احتياجات  وتلبية  الأح���داث،  ب�سبب  اليمنية  املحافظات 
املواد الغذائية ال�سرورية نظرا ل�سحها وارتفاع اأثمانها، وعدم توفر ال�سيولة 

اأثرا  تركت  التي  املعاناة  تخفيف  و  املت�سررة،  الأ���س��ر  ل��دى  ل�سرائها  املالية 
ك�سب  �سبل  ل�سعوبة  نتيجة  يواجهونه  �سعبا  وواقعا  النا�س  حياة  عميقا يف 

العي�س وتردي اخلدمات الأ�سا�سية.
واأ�ساف.. " لذلك �سارعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي لتدارك الأو�ساع 
عرب حزمة من العمليات الإغاثية لتلبية احتياجات املتاأثرين من الظروف 
دور  وتعزيز   ، الأزم��ة  ه��ذه  جت��اوز  على  وم�ساعدتهم  ال�سائدة،  القت�سادية 
يذكر  اليمني".  ال�سعب  بجانب  والوقوف  الوقت  الإم��ارات احليوي يف هذا 
تتفاقم  التي  اليمنية  ال�ساحة  على  كبري  اإن�ساين  ب��دور  ت�سطلع  الهيئة  اأن 
معاناة اأهلها، خا�سة الأطفال الذين يعانون من �سوء التغذية نتيجة لندرة 

الغذاء ما اأثر على حياتهم وم�ستقبلهم ال�سحي، وتتحرك الهيئة من خالل 
فرقها الإغاثية يف اليمن خا�سة يف املحافظات التي ت�ستد بها وطاأة املعاناة، 
وتنفذ عملياتها الإغاثية بناء على التقييم امليداين الذي جتريه تلك الفرق 
ومتكنت  ال�سرعة،  وج��ه  على  وتوفريها  الحتياجات  طبيعة  على  للوقوف 
الآلف من  مئات  على  الغذائية  امل��واد  كبرية من  كميات  توزيع  الهيئة من 

املتاأثرين من �سح الغذاء يف اليمن.
ويف كل عام تعزز هيئة الهالل الأحمر عملياتها الإغاثية للمتاأثرين خالل 
خالل  ال�سائمني  احتياجات  توفري  على  وحت��ر���س  امل��ب��ارك،  رم�سان  �سهر 

ال�سهر الف�سيل.

 حممد بن را�شد: 
•�إطعام �لطعام يف �صهر �ل�صيام من �أف�صل ما ميكن �أن يقدمه �صعب �لإمار�ت �لكرمي لإخو�نه يف �لإن�صانية

�لإمار�ت دولة  با�صم  �خلري  �صهر  يف  �إن�صانية  ر�صالة  مليون   100 �إر�صال  يف  معنا  لالن�صمام  �خلري  و�أ�صحاب  و�ملوؤ�ص�صات  و�ل�صركات  �لإن�صانية  �جلمعيات  مع  • �صنعمل 
�ل�صعوب جلميع  للخري  حبها  هو  �زدهارها  و�صر  �خلري..  على  بنيت  �لدولة  هذه  لأن  �خلري..  عمل  يف  ر�ئدة  و�صتبقى  وماز�لت  كانت  �لإمار�ت  • دولة 

منا فقط.. ومن يدير ظهره لهذه �لأرقام ل ي�صتحق �صرف �لنتماء لالإن�صانية. �صاعات   4 بعد  على  باجلوع  مهدد  �صخ�س  مليون   52 • يوجد 

بالتربعات �لنقدية مفتوح لالأفر�د و�ل�صركات و�ملوؤ�ص�صات ورجال �لأعمال يف دولة �لإمار�ت لدعم جهود مكافحة �جلوع عامليًا وجبة  مليون   100 حملة  يف  �مل�صاهمة  • باب 
10 ثو�ن ل�صبب مرتبط باجلوع و45 % من وفيات �لأطفال دون �صن �خلام�صة مرتبطة ب�صوء �لتغذية كل  طفل  • ميوت 

منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �أفريقيا �أغلبهم من �لن�صاء و�لأطفال يف  جائع  مليون   52 •



االثنني   12  إبريل   2021  م   -   العـدد   13213  
Monday    12  April   2021   -  Issue No   13213

03

اأخبـار الإمـارات
اأجرت 242,415 فح�شا ك�شفت عن 1,810 اإ�شابات

�ل�صحة تعلن �صفاء 1,652 حالة جديدة من كورونا 
••   اأبوظبي -وام: 

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
242،415 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات  اإجراء  اأعلنت الوزارة عن 
ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

   و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق 
الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 1،810 حالت اإ�سابة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�سجلة 483،747 حالة.
تداعيات  م��ن  وذل��ك  م�سابتني  حالتني  وف��اة  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت    كما 
الإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  1،531

تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة    واأعربت 
وموا�ساتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.
  كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 1،652 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س 
كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�سفاء 468،456 حالة.

ِ»�ل�صحة« تعلن تقدمي 30,430 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل �ل� 24 �صاعة �ملا�صية

•• اأبوظبي - وام:

لقاح  من  جرعة  اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 30،430 
اجلرعات  جمموع  يبلغ  وبذلك  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات  خالل  كوفيد19- 
اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   9،005،444 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي 

�سخ�س.  100 لكل  جرعة   91.05
اإىل  و�سعياً  كوفيد19-  لقاح  لتوفري  ال���وزارة  خطة  م��ع  متا�سيا  ذل��ك  ي��اأت��ي 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد19-.

�حلكام يهنئون �مللك عبد�هلل �لثاين بالذكرى �ملئوية لتاأ�صي�س �ململكة �لأردنية �لها�صمية

�ل�صعبة �لربملانية ت�صارك يف جل�صتي �لربملان �لعربي بالقاهرة

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�سارقة برقية تهنئة اإىل جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني 
لتاأ�سي�س  املئوية  الذكرى  مبنا�سبة  ال�سقيقة  الها�سمية  الأردنية  اململكة  عاهل 

اململكة.
ال�سارقة يف برقيته عن خال�س تهانيه جلاللة  اأع��رب �ساحب ال�سمو حاكم  و 
حلكومة  و  العافية  و  ال�سحة  موفور  له  متمنيا  املنا�سبة  بهذه  الأردن  ملك 

و�سعب الأردن مزيدا من التقدم والزدهار.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى 

حاكم عجمان برقية تهنئة اإىل جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني عاهل 
اململكة الأردنية الها�سمية ال�سقيقة مبنا�سبة الذكرى املئوية لتاأ�سي�س اململكة.

واأعرب �ساحب ال�سمو حاكم عجمان يف برقيته عن خال�س تهانيه جلاللة ملك 
املنا�سبة .. متمنيا له موفور ال�سحة والعافية وحلكومة و�سعب  الأردن بهذه 

الأردن مزيدا من التقدم والزدهار.
كما بعث �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�سمو ال�سيخ 
اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  عجمان  حاكم  نائب  النعيمي  را���س��د  ب��ن  نا�سر 
لتاأ�سي�س  املئوية  الذكرى  مبنا�سبة  احل�سني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 

اململكة.
الأعلى  املجل�س  ع�سو  املعال  را�سد  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
احل�سني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك  اإىل جاللة  تهنئة  برقية  القيوين  اأم  حاكم 
لتاأ�سي�س  املئوية  الذكرى  مبنا�سبة  ال�سقيقة  الها�سمية  الأردنية  اململكة  عاهل 

اململكة.
واأعرب �ساحب ال�سمو حاكم اأم القيوين يف برقيته عن خال�س تهانيه جلاللة 
ملك الأردن بهذه املنا�سبة، متمنيا له موفور ال�سحة والعافية وحلكومة و�سعب 

الأردن مزيدا من التقدم والزدهار.

كما بعث �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود بن را�سد املعال ويل عهد اأم القيوين برقية 
تهنئة مماثلة اإىل امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة، برقية تهنئة اإىل جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني 
لتاأ�سي�س  املئوية  الذكرى  مبنا�سبة  ال�سقيقة  الها�سمية  الأردنية  اململكة  عاهل 
اململكة، متمنياً �سموه جلاللة امللك وال�سعب الأردين ال�سقيق مزيداً من التقدم 
والزدهار. كما بعث �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد 

راأ�س اخليمة، برقية تهنئة مماثلة اإىل امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني.

•• القاهرة -وام:

�سارك وفد ال�سعبة الربملانية للمجل�س الوطني الحتادي يف جل�ستي الربملان 
العربي الرابعة واخلام�سة من دور النعقاد الأول للف�سل الت�سريعي الثالث، 
العا�سمة  يف  العربية  ال���دول  جلامعة  العامة  الأم��ان��ة  مقر  يف  املنعقدتني 

امل�سرية القاهرة.
وي�سم الوفد �سعادة كل من: حممد اأحمد اليماحي رئي�س املجموعة نائب 
والأمن  وال�سيا�سية  اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  ع�سو  العربي  الربملان  رئي�س 
ع�سو  املجل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  ال�سرهان  عبداهلل  وناعمة  القومي، 
واأحمد  وال�سباب،  وامل��راأة  والثقافية  والرتبوية  الجتماعية  ال�سوؤون  جلنة 
�سعيد  واملالية، و�سذى  ال�سوؤون القت�سادية  ال�سويدي ع�سو جلنة  بو�سهاب 

النقبي نائب رئي�س جلنة ال�سوؤون الت�سريعية والقانونية وحقوق الإن�سان.
واأكد �سعادة حممد اليماحي على اأهمية اجلل�سة التي عقدها الربملان العربي 
والذي  العربي،  الوطن  يف  الإن�سان  حقوق  ق�سايا  ملناق�سة  وخ�س�سها  اليوم 

والدولية،  العربية  ال�ساحتني  على  املطروحة  املو�سوعات  اأب��رز  من  يعترب 
لأي  الداخلي  الأم��ن  يهدد  الإن�سان،  ق�سايا حقوق  ت�سيي�س  اأن  على  م�سددا 

دولة يف العامل ويف املنطقة العربية.
املتقدمة  اخل��ط��وات  كافة  اجلل�سة  خ��الل  األ��ق��اه��ا  كلمة  يف  اليماحي  وثمن 
املعايري  اأعلى  لتطبيق  العربية  احلكومات  بها  تقوم  التي  املهمة  والتدابري 
الدولية حلقوق الإن�سان، ف�سال عن الإجنازات التي حققتها الدول العربية 

يف هذا املجال.
منظومة  لتعزيز  ال��دول  بع�س  اتخذتها  التي  ال��رائ��دة  اخلطوات  ثمن  كما 
بكافة  التزامها  وتنفيذ  الن�سانية،  القيم  م��ب��ادئ  واإر���س��اء  الإن�����س��ان  حقوق 
يكفل  الوطنية مما  املجال، وتطوير موؤ�س�ساتها  واملعاهدات يف هذا  املواثيق 

حماية هذه احلقوق و�سونها .
و�سدد اليماحي يف كلمته على �سرورة تعزيز التوا�سل والتعاون والتن�سيق بني 
الربملان العربي والربملانات الإقليمية والدولية، من خالل دعوتهم لزيارة 
والتطورات  الإن�سان  حقوق  واقع  على  والتعرف  للمناق�سة  العربي  الربملان 

اليجابية يف هذا امللف على امل�ستوى العربي .
واأك��د على اأهمية الرتويج املخطط لإب��راز اإجن��ازات ال��دول العربية ل�سيما 
الدول  اأو لدى خمتلف  �سواء يف الربملان الوروب��ي  لدى اجلانب الوروب��ي 

الأع�ساء يف الحتاد الوروبي.
كما اأكد على �سرورة تفعيل مر�سد حقوق الإن�سان الذي اأعلن عنه الربملان 

العربي يف فرباير 2021.
وعلى �سعيد اآخر قال اليماحي اإن اجلل�سة اخلام�سة للربملان ناق�ست تقارير 
اللجان الأربع الدائمة يف الربملان العربي والتطورات وامل�ستجدات اخلا�سة 
بعدد من ق�سايا الدول العربية منها اليمن وليبيا والأردن ولبنان والعراق 

وال�سومال.
قام  اليوم  العربي  الربملان  اإن  ال�سويدي  بو�سهاب  اأحمد  �سعادة  ق��ال  ب��دوره 
باإي�سال ر�سالة مهمة ب�ساأن �سرورة البتعاد عن التدخل يف ال�سوؤون الداخلية 

لأي من الدول بذريعة حقوق الإن�سان .
واأ�ساف بو�سهاب اأن اإطالق املر�سد العربي حلقوق الإن�سان كان �سمن هذه 

اإع��داد تقارير للرد  اجلهود البناءة للرد ب�سكل علمي ومدرو�س ومن خالل 
على الإدعاءات اخلارجية .

وبدورها قالت �سعادة ناعمة ال�سرهان اإن الروؤية التي قدمها الربملان العربي 
املعدة  املخططات  ملواجهة  ا�ستباقية  الإن�����س��ان  حقوق  مبنظومة  لالرتقاء 

ل�ستهداف الدول العربية من قبل املنظمات الدولية.
وثمنت املقرتح الذي قدمه رئي�س الربملان العربي واإطالقه املر�سد العربي 
اإ�سهامات املنظومة  اإطار هذه الروؤية وكجزء من  حلقوق الإن�سان وذلك يف 

العربية لدعم حقوق الن�سان وق�ساياه والدفاع عنها .
يتبعه  ال��ذي  ال�ستباقي  النهج  اأهمية  النقبي  �سذى  �سعادة  اأك��دت  وب��دوره��ا 
يتعلق  م��ا  خا�سة  العربية  املنطقة  ق�سايا  ع��ن  ال��دف��اع  يف  العربي  ال��ربمل��ان 

بحقوق الن�سان .
واأ����س���ادت ب��ال��دور امل��ح��وري ال���ذي ي��ق��وم ب��ه رئي�س ال��ربمل��ان ال��ع��رب��ي لتعزيز 
الدول  بع�س  على  اخل��ارج��ي��ة  امل�����س��ادة  احل��م��الت  ح��ي��ال  العربي  الت�سامن 

العربية والتدخل يف �سوؤونها الداخلية حتت ذريعه حماية حقوق الإن�سان.

جمل�س �أمناء نور دبي يناق�س �خلطط و�لرب�مج �مل�صتقبلية�ملعا�صات: �صرف �أن�صبة �مل�صتحقني يف �ملعا�س �لتقاعدي ي�صتند �إىل مبد�أ �لإعالة
•• دبي -وام: 

خالل  دب���ي  ن���ور  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�س  ن��اق�����س 
برئا�سة   2021 لعام  الأول  ال�سنوي  اجتماعه 
���س��ع��ادة ع��و���س ���س��غ��ري ال��ك��ت��ب��ي رئ��ي�����س جمل�س 
امل�ستقبلية  وال���روؤى  وال��ربام��ج  الأم��ن��اء اخلطط 
لال�سرتاتيجية  ال��ع��ام��ة  وامل���الم���ح  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة 
خالل  م��ن  اأه��داف��ه��ا  بتحقيق  الكفيلة  والآل��ي��ات 
خمتلف  م��ع  الفاعلة  ال�سراكات  وخلق  ال��ت��ع��اون 
امل��وؤ���س�����س��ات وامل��ن��ظ��م��ات ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��م�����س��اع��دة يف 
الأط��ب��اء يف جم��ال طب  وتاأهيل  عمليات تدريب 

وجراحة العيون.
املوؤ�س�سة  مقر  يف  عقد  ال��ذي   - الجتماع  ح�سر 
بدبي - �سعادة نا�سر خليفة البدور نائب الرئي�س 
وع�����س��وي��ة ك��ل م��ن ع��ب��د ال��ف��ت��اح ���س��رف و اأحمد 
ال�سالح  �سم�سة  و  احل��م��ادي  اأح��م��د  و  اليو�سف 
التنفيذي  املدير  ترمي،  حممد  منال  والدكتورة 

للموؤ�س�سة.
وتوجه عو�س الكتبي يف بداية الجتماع بال�سكر 
وال��ت��ق��دي��ر اإىل ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" على ثقته 
الأمناء واهتمام �سموه بربامج  الغالية مبجل�س 
العمل  تطورات  ومتابعة  " الدولية  دبي  " نور 
الأمرا�س  �سيما  ل  العمى  مكافحة  م��ب��ادرات  يف 
ال�ستوائية املهملة والتي ت�سبب الإعاقة الب�سرية 
املوؤ�س�سة  عملت  وال���ذي  ال��رتاخ��وم��ا  مر�س  مثل 
من  للحد  وال�سركاء  كارتر  مركز  مع  بالتعاون 

تف�سيه يف منطقة امهارا �سمال اإثيوبيا.
وقال �سعادته يف ت�سريحات �سحفية اإن الجتماع 
ا�ستعر�س اأهداف املوؤ�س�سة املتمثلة يف الإ�سهام يف 
تنفيذ ودعم امل�ساريع اخلا�سة مبكافحة اأمرا�س 
ال��ع��ي��ون وال��ع��م��ى، وت��ق��دمي امل�����س��اع��دات الطبية 
املحتاجني  ل��الأ���س��خ��ا���س  ال���الزم���ة  وال��ع��الج��ي��ة 
وفقاً  والعمى  العيون  اأمرا�س  من  يعانون  ممن 
ال�سراكة  ج��ه��ود  ودع����م  امل���ت���اح���ة،  ل��الإم��ك��ان��ي��ات 
ذات  وامل��دن��ي��ة  واملحلية  ال��دول��ي��ة  املوؤ�س�سات  ب��ني 
الأه�������داف امل�����س��رتك��ة يف جم����ال امل��ك��اف��ح��ة، اإىل 
جانب احلد من انت�سار اأمرا�س العيون والعمى 
واإعداد وتوفري اخلدمات الوقائية من الأمرا�س 
اأو  املتعلقة بالعيون والعمى مع حتديد الأقاليم 
لها  الدعم  لغايات توجيه  الأك��ر معاناة  ال��دول 

مبا يتوافق مع الأهداف الإن�سانية للموؤ�س�سة .

الوطنية و منها  الربامج  اأن��ه مت عر�س  واأو�سح 
م�����س��روع امل�����س��ح ال�����س��ح��ي لأم����را�����س ال��ع��ي��ون و 
الإعاقة الب�سرية يف اإمارة دبي و الذي مت اإجناز 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز دبي  امل��رح��ل��ة الأوىل م��ن��ه 
اأبحاث  لالإح�ساء و هيئة ال�سحة بدبي و معهد 
العيون يف ا�سرتاليا التابع جلامعة ملبورن، وبلغ 
عدد املنت�سبني للربنامج 895 �سخ�ساً من اأفراد 

املجتمع.
املبكر  للك�سف  الوطنية  الربامج  عر�س  مت  كما 
املتنقلة  العيون  عيادة  عرب  العيون  اأمرا�س  عن 
وب��رن��ام��ج ع��الج امل��ر���س��ى يف ال��دول��ة حيث بلغت 
انطالق  منذ  الدولة  داخل  املر�سى  تكلفة عالج 
العيادة  قامت  كما  دره��م  مليون   2.3 الربنامج 
وتوفري  �سخ�س   29.000 بفح�س  امل��ت��ن��ق��ل��ة 

العالج الالزم لهم.
ا�ستعر�س   .. ال��دول��ي��ة  ب��ال��ربام��ج  يتعلق  وفيما 
امل��خ��ي��م��ات العالجية  ب��رن��ام��ج  ن��ت��ائ��ج  الج��ت��م��اع 
بالرغم  منها  عدد  باإجناز  املوؤ�س�سة  قامت  والتي 
الدول  يف  كوفيد19-  وب��اء  تف�سي  حتديات  من 
امل�ستفيدة من الربنامج فكان اآخر خميم عالجي 
الفح�س لعدد  املوؤ�س�سة  ال�سودان حيث وفرت  يف 
 500 ل��ع��دد  اجل��راح��ي��ة  وال��ع��م��ل��ي��ات   3.501

مري�س.
ال�سيطرة  برنامج  نتائج  ط��رح  الجتماع  و�سهد 
والذي  اإثيوبيا  يف  ال��رتاخ��وم��ا  وب��اء  تف�سي  على 
نتج عنه توزيع 87 مليون جرعة دوائية واإجراء 
356.620 عملية جراحية، اإىل جانب تدريب 
املجال  يف  ال��ع��ام��ل��ني  م���ن   94.057 وت���اأه���ي���ل 

وذلك  املجتمعي،  وال��ق��ط��اع  والتعليم  ال�سحي 
بلغت  كما  اإثيوبيا،  يف  الوطنية  ال��ك��وادر  لتمكني 
من   29% املر�س  تف�سي  على  ال�سيطرة  ن�سبة 

املناطق املوبوءة يف امهارا �سمال اإثيوبيا.
مكافحة  برنامج  يف  امل�ستجدات  ا�ستعرا�س  ومت 
امل�سح  م��وؤخ��راً،  اأنهى،  وال��ذي  نيجرييا  العمى يف 
ل��ل��ت��ع��رف اإىل  ال�����س��ح��ي يف م��ن��ط��ق��ة ك��ات�����س��ي��ن��ا 
و�سع  ع��ن��ه  ن��ت��ج  وال����ذي  ال�سحية،  الح��ت��ي��اج��ات 
التحتية  البنية  لتطوير  متكاملة  ا�سرتاتيجية 
خل���دم���ات ال��ع��ي��ون يف ال���ولي���ة وت���دري���ب 276 
وتوفري  للربنامج  املنت�سب  الطبي  ال��ك��ادر  م��ن 
عمليات  وغ��رف  طبية  معدات  من  احتياجاتهم 

لتوفري اخلدمات ال�سحية للمجتمع.
وف���ي���م���ا ي��خ�����س ب���رن���ام���ج م��ك��اف��ح��ة ال���ع���م���ى يف 
تفاهم  مذكرة  دب��ي  ن��ور  وقعت  فقد  بنجالدي�س 
من  للحد  يهدف  بربنامج  للبدء  ال�سركاء  م��ع 
باري�سال  منطقة  يف  الب�سرية  والإع��اق��ة  العمى 
ال��ع��الج��ي لأخطاء  ال���ربن���ام���ج  ي�����س��م��ل  وال������ذي 
ال�سبكية  اع��ت��الل  وب��رن��ام��ج  الب�سري  النك�سار 
ال�سكري وبرنامج متكني املراأة يف جمال مكافحة 

الإعاقة الب�سرية.
 5 مل��دة  باري�سال  برنامج  ي�ستمر  اأن  املقرر  وم��ن 
اأعوام تقوم من خاللها نور دبي بتوفري حمالت 
الك�سف املبكر على اأمرا�س العيون �سمن برامج 
ال�سحة املدر�سية يف 23 مدر�سة وتوفري الك�سف 
كبار  م��ن  األ���ف م�ستفيد   25 م��ن  لأك���ر  امل��ب��ك��ر 
ال�سن، كما �ستطور املوؤ�س�سة اخلدمات املتاحة يف 
6 مراكز �سحية لت�سمل عالج ال�سبكية بالليزر.

•• اأبوظبي-وام:

للمعا�سات  العامة  الهيئة  ق��ال��ت 
اإن  الج���ت���م���اع���ي���ة  وال���ت���اأم���ي���ن���ات 
التقاعدي  امل���ع���ا����س  ا���س��ت��ح��ق��اق 
وهو  الإع���ال���ة،  م��ب��داأ  اإىل  ي�ستند 
الدولة على  مبداأ يج�سد حر�س 
الجتماعي  التكافل  �سور  تعزيز 
توفري  خ��الل  من  املواطنني  بني 
دخ�����ل ث���اب���ت و����س���ه���ري مل����ن كان 
�ساحب  اأو  عليه  امل��وؤم��ن  يعيلهم 
املعا�س حال حياته بافرتا�س اأنه 
الأمر  ي��زال على قيد احل��ي��اة،  ل 
العي�س  ���س��ب��ل  ل��ه��م  ي��وف��ر  ال����ذي 

الكرمي.
مدير  ال�سويدي  هند  واأو�سحت 
وحدة امل�ستحقات بالهيئة - �سمن 
اأطلقتها  ال��ت��ي  التوعية  احلملة 
ال���ه���ي���ئ���ة م����ار�����س امل���ا����س���ي حتت 
مبعا�سك"  حياتهم  "اأّمن  �سعار 
التقاعدي  املعا�س  باأثر  للتوعية 
�سروط  اأن   - امل�ستحقني  يف حياة 
التقاعدي  امل���ع���ا����س  ا���س��ت��ح��ق��اق 
�ساحب  اأو  عليه  امل��وؤم��ن  لعائلة 
املعا�س تختلف ح�سب مدى توافر 
�سرط الإعالة، م�سرية اإىل قاعدة 
الزوجة  م��ع��ا���س  اأن  وه���ي  م��ه��م��ة 
امل��ت��وف��اة ي���وزع على اأولده����ا مثل 
م���ع���ا����س ال�����رج�����ل، وب���ال�������س���روط 
والأحكام نف�سها ، على خالف ما 

هو �سائع ومتداول اأحياناً.
ح�سة  الأرملة  ت�ستحق  واأ�سافت 
ا�ستمرت  اإذا  زوج���ه���ا  م��ع��ا���س  يف 
ع��الق��ت��ه��ا ال���زوج���ي���ة ح��ت��ى وف���اة 
احل�سة  ه���ذه  وت�ستحق  زوج��ه��ا، 
تتقا�سى  اأو  تعمل  كانت  لو  حتى 
معا�ساً اآخر من اأي جهة بالدولة، 
ب�سورة  الن�سيب  ه���ذا  وينقطع 
نهائية اإذا تزوجت، ول يعود اإليها 

يف  ح�سة  الب���ن  ي�ستحق  وق��ال��ت 
بتاريخ  ع���م���ره  ك����ان  اإذا  امل��ع��ا���س 
�سنة   /21/ م����ن  اأق������ل  ال����وف����اة 
ال��ن�����س��ي��ب ع��ن��د بلوغه  وي��ن��ق��ط��ع 
�سرف  وي�����س��ت��م��ر  ���س��ن��ة،   /21/
ب���ل���وغ���ه /21/  ب���ع���د  ال��ن�����س��ي��ب 
بحالة  وينقطع  ط��ال��ب��اً،  ك��ان  اإذا 
التحاقه بالعمل اأو مزاولته املهنة 
اأيهما يحّل  اأو بلوغه �سن /28/ 
املعا�س  �سرف  ي�ستمر  كما  اأوًل، 
لالبن بعد بلوغه �سن /21/ اإذا 
الك�سب، م�سرية  عن  ع��اج��زاً  ك��ان 
املعا�س  ا�ستحقاق  ح��الت  اأن  اإىل 
الأخ  بالن�سبة لالبن تنطبق على 
يف  اعتماده  اإثبات  اإىل  بالإ�سافة 
حال  املتوفى  اأخيه  على  معي�سته 
انقطاع  ح��الت  وتنطبق  حياته، 
حالة  يف  ك���م���ا  ع��ل��ي��ه  ال��ن�����س��ي��ب 

البن.
املعا�س  قطع  ح��ال  يف  اأن���ه  وبينت 
اأولد  اأح�����د  ع���ن  ب��ع�����س��ه  اأو  ك��ل��ه 
كان،  �سبب  لأي  امل��ع��ا���س  �ساحب 
الأولد  باقي  اإىل  ُقطع  ما  ي��وؤول 
ق��ب��ل رفعها  الأن�����س��ب��ة  يف ح����دود 
للحد الأدنى الذي حدده القانون 
ُخف�س  ال��ق��ط��ع  ���س��ب��ب  زال  ف�����اإذا 
م���ع���ا����س ه��������وؤلء ب��ق��ي��م��ة م����ا اآل 
اإليهم ب�سبب القطع، بينما يوؤول 
اأو  املوؤمن عليه  اأرملة  اإىل  املعا�س 
اإذا مل يكن هناك  �ساحب املعا�س 
الأبناء  م��ن  اآخ����رون  م�ستحقون 
والبنات بحيث ل يتعدى ن�سيبها 
وكامل  امل���ع���ا����س،  اأرب��������اع  ث���الث���ة 
اأن  املعا�س يف حالة تعددهن على 

يوزع بينهن بالت�ساوي.
ا�ستحقاق  ���س��روط  اأن  واأو���س��ح��ت 
البن  م��ع��ا���س  يف  ل��ن�����س��ي��ب  الأب 
يف  معتمداً  يكون  اأن  ه��و  املتوفى 
حياته،  ح��ال  اب��ن��ه  على  معي�سته 

م�سرية  ط��ل��ق��ت،  اإذا  اأخ����رى  م���رة 
بعد  الأرم��ل��ة  توفيت  اإذا  اأن��ه  اإىل 
انتقل  ت���زوج���ت  اأو  زوج���ه���ا  وف����اة 
من  وبناتها  اأبنائها  اإىل  ن�سيبها 
بالت�ساوي،  بينهم  ل��ي��وزع  زوج��ه��ا 
اأو بنات  اأبناء  ف��اإن مل يكن لديها 
الأرامل  بقية  اإىل  ن�سيبها  انتقل 
اإن وجدن وي��وزع عليهن ن�سيبها 

بالت�ساوي.
ت�ستحق  ال��ب��ن��ت  اأن  واأو����س���ح���ت 
غري  ك��ان��ت  اإذا  امل��ع��ا���س  يف  ح�سة 
اأو  اأرم��ل��ة  اأو  مطلقة  اأو  متزوجة 
غري مزاولة ملهنة بتاريخ الوفاة، 
ول تتقا�سى اأي راتب من عمل اأو 
معا�س اآخر، وينقطع الن�سيب عن 
البنت بزواجها، اأو عند اللتحاق 
ويعود  مهنة،  مزاولة  اأو  بالعمل، 
اإليها املعا�س اإذا ُطلقت اأو ترملت 
ب�سرط عدم وجود راتب اأو معا�س 
انطباق حالت  اإىل  اآخ��ر، م�سرية 
ا�ستحقاق املعا�س اخلا�سة بالبنت 
الأ�سباب  توفرت  اإذا  الأخ��ت  على 
اع��ت��م��اده��ا يف  اإث���ب���ات  م��ع  نف�سها 
م��ع��ي�����س��ت��ه��ا ع���ل���ى امل���ت���وف���ى حال 
حياته، مع انطباق حالت انقطاع 
ن�سيب البنت وعودتها يف املعا�س 

عليها.

يف  لن�سيب  الأم  ت�ستحق  بينما 
كانت  اإذا  امل��ت��وف��ى  الب����ن  م��ع��ا���س 
وك����ان  م��ط��ل��ق��ة  اأو  اأرم����ل����ة  الأم 
املتوفى  ابنها  م��ن  م��ع��اًل  زوج��ه��ا 
لها  ي��ك��ن  ومل  ح���ي���ات���ه،  ح����ال  يف 
راتب اأو معا�س اآخر من اأية جهة 

بالدولة.
وق��ال��ت ال�����س��وي��دي مت��ت��د حالت 
الأحيان  ب��ع�����س  يف  ال���س��ت��ح��ق��اق 
حيث  وبناته  الب��ن  اأبناء  لت�سمل 
اأو�سح القانون اأنه اإذا تويف اأبوهم 
اأبيه ومل يكن لهم  يف حالة حياة 
اإليهم  ينتقل  اأبيهم،  ع��ن  معا�س 
كان  واإذا  اأبيه،  من  اأبيهم  ن�سيب 
ا�ستحقاقه  بعد  توفى  ق��د  اأب��اه��م 
اإليهم  ان��ت��ق��ل  اأب���ي���ه  ع���ن  امل��ع��ا���س 
ويطبق  املعا�س،  يف  اأبيهم  ن�سيب 
الأحكام  ال�سابقتني  احلالتني  يف 
اخل����ا�����س����ة ب���ق���ط���ع امل����ع����ا�����س عن 

امل�ستحقني من الأبناء والبنات.
ي�ستحق  ال����زوج  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
املتوفاة  زوجته  معا�س  يف  ن�سيباً 
بعجز  م�����س��اب��اً  ي��ك��ون  اأن  ب�����س��رط 
واأل  الك�سب،  م��ن  مينعه  �سحي 
اآخر  م��ع��ا���س  اأو  رات����ب  ل���ه  ي��ك��ون 
م��ن اأي����ة ج��ه��ة ب��ال��دول��ة، ويثبت 
العجز بقرار من اللجنة الطبية 

اخلا�سة باإثبات حالت العجز.
ع�����دد  اأن  ب�����ال�����ذك�����ر  اجل�������دي�������ر 
لهيئة  ال���ت���اب���ع���ني  امل�����س��ت��ح��ق��ني 
املعا�سات وفقاً لبيانات �سهر مار�س 
 /7500/ ن��ح��و  بلغت   2021
من   /1259/ منهم  م�ستحق، 
الإناث،  من  الذكور، و/6241/ 
العام  م��ن  م��ار���س  ب�سهر  م��ق��ارن��ة 
امل���ا����س���ي ال������ذي ك�����ان ف��ي��ه��ا عدد 
م�ستحقا،   /7177/ امل�ستحقني 
الذكور،  م���ن   /1274/ م��ن��ه��م 

و/5903/ من الإناث.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم عجمان ياأمر بالإفر�ج عن 55 �صجينا مبنا�صبة �صهر رم�صان �ملبارك

•• عجمان-وام:

اأمر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
اأهليتهم  اأثبتوا  ممن  اجلن�سيات  خمتلف  من  �سحينا   55 عن  بالإفراج  عجمان 
يف  العقابية  و  الإ�سالحية  املن�ساآت  يف  للعقوبة  تنفيذهم  خ��الل  بالعفو  للتمتع 
واإعفائهم  ال�سرية وال�سلوك  العامة ل�سرطة عجمان وفق �سروط ح�سن  القيادة 

من مدة املحكومية املتبقية عليهم.
املبارك و حر�سا  �سهر رم�سان  ال�سجناء مبنا�سبة حلول  الإف��راج عن  اأم��ر  ياأتي 
من �ساحب ال�سمو حاكم عجمان على اإدخال البهجة والأمل اإىل نفو�س النزلء 
ب�سفة خا�سة وعائالتهم واأقربائهم واأ�سدقائهم ب�سفة عامة لتكتمل فرحتهم 
اختالف  على  املجتمع  باأفراد  البالغ  واهتمامه  �سموه  رعاية  على  تاأكيدا  وذل��ك 

�سرائحهم واأو�ساعهم الجتماعية.

و اأعرب �ساحب ال�سمو حاكم عجمان عن متنياته للمفرج عنهم بعودة �ساحلة 
يخل�سوا  واأن  عقوبتهم  م��دة  اأم�سوا  اأن  بعد  العامة  احلياة  و  للمجتمع  قومية 
نواياهم لبذل مقدورهم يف ال�سعي لالأخذ باأ�سباب ال�ستقامة واللتزام والن�سمام 
اإىل املجتمع على نحو يحقق لهم و لعائالتهم حياة اأف�سل ومعاودة اندماجهم يف 
�سفوف املجتمع اأع�ساء �ساحلني يلتزمون بقوانني الدولة و ي�سهمون باإيجابية 
يف بناء بلدهم و تنميته و امل�سي به نحو امل�ستقبل وتعميق الدوافع احلميدة لديه 

لال�ستقامة و التزام ال�سلوك القومي �سبيال اإىل احلياة الكرمية.
و رفع �سعادة اللواء ال�سيخ �سلطان بن عبداهلل النعمي قائد عام �سرطة عجمان 
بهذه املنا�سبة اأ�سمى اآيات ال�سكر و التقدير ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد 
النعيمي على مكرمة �سموه بالعفو عن املحكومني و التي تعك�س حر�سه على منح 

ال�سجناء الفر�سة ليكونوا اأ�سخا�سا اأ�سوياء وليلتئم �سملهم مع عائالتهم.
و اأو�سح اأن اأمر �سموه يوؤكد اإح�سا�سا عميقا باأهمية اأن يتمتع الإن�سان بحريته و 

اأن تظل اأبواب العودة مفتوحة و الرتاجع عن الأخطاء وال�ستفادة من الدرو�س 
اإىل ال�ستقامة و  و العرب التي مر بها ال�سجناء خالل الفرتة املا�سية و �سبيال 

التوبة الن�سوح يف حياتهم.
لباقي  العفو حافزا  ي�سكل هذا  اأن  اأمله يف  �سرطة عجمان عن  قائد عام  و عرب 
النزلء لال�ستفادة من فر�س التدريب و التاأهيل التي توفرها املن�ساآت الإ�سالحية 

لتكون لديهم الفر�سة لنيل �سرف العفو يف منا�سبات تالية.
وعودتهم  لإ���س��الح��ه��م  كافية  العقوبة  ف��رتة  ت��ك��ون  ب���اأن  متنياته  ع��ن  اأع���رب  و 
للمجتمع اأ�سخا�سا اأ�سوياء يقومون بدورهم يف خدمة الوطن.. موؤكدا اأن القيادة 
العامة ل�سرطة عجمان با�سرت فعليا الإجراءات التنفيذية لأمر �سموه لالإفراج 
فورا عن املفرج عنهم لعودتهم اإىل اأ�سرهم بالتزامن مع بداية �سهر رم�سان مبا 
يحقق الهدف الرئي�س لهذا الأمر ال�سامي املتمثل يف اإدخال الفرحة يف هذه الأيام 

املباركة على قلوب هذه العائالت.

حتت �شعار الأخوة الإن�شانية رقي واأمل

مهرجان �أبوظبي يجمع �جلمهور يف رحلة رم�صانية روحانية 
�حلدث �لأول من نوعه مب�صاركة فنانني �صعوديني ومن�صدين من م�صر ولبنان و�لوليات �ملتحدة و�لهند

•• اأبوظبي-الفجر:

احل�سري  التكليف  اأع��م��ال  �سمن 
مهرجان  اأعلن  اخلا�س،  والإن��ت��اج 
اأبوظبي 2021، يف دورته الثامنة 
ع�سرة، حتت �سعار )امل�ستقبل يبداأ 
الرئي�سي  ال�سريك  وبرعاية  الآن( 
لال�ستثمار  م�����ب�����ادل�����ة  �����س����رك����ة 
"مبادلة"، عن اإطالق �سل�سلة من 
مت�سمنًة  الرم�سانية،  الأم�سيات 
الفعاليات  م��ن  ف��ري��دة  جم��م��وع��ة 
ال��ف��ن��ي��ة ال��روح��ان��ي��ة، ال��ت��ي تبحر 
باجلمهور يف رحلة روحية ثقافية 
والعمل  ال��ت�����س��ام��ن  م���ن  ف���ري���دة 
الفرتة  خ��الل  والأم����ل،  اجلماعي 
م��ن 20 اأب��ري��ل اجل���اري وحتى 2 
من�ساته  عرب  وذل��ك  املقبل؛  مايو 
مواقع  على  وح�ساباته  الرقمية 

التوا�سل الجتماعي.
جاء الإعالن عن �سل�سلة الأم�سيات 
ال����رم���������س����ان����ي����ة، خ�������الل ال���ل���ق���اء 
لالإعالن  الف��رتا���س��ي  ال�سحفي 
عن �سل�سلة الأم�سيات الرم�سانية، 
اإبراهيم  ه���دى  ���س��ع��ادة  ب��ح�����س��ور 
جمموعة  م���وؤ����س�������س  اخل���م���ي�������س، 
اأبوظبي للثقافة والفنون، املوؤ�س�س 
اأبوظبي،  ملهرجان  الفني  وامل��دي��ر 
ال�سهرية  الإع���الم���ي���ة  وم�����س��ارك��ة 
التي  ال��روي��ن��ي،  ن�سوى  ال��دك��ت��ورة 
الفنانني  قدمت نخبة مميزة من 
وامل��ب��دع��ني م��ن خمتلف الأع����راق 
وامل�ساركني  واجلن�سيات،  والأدي��ان 

يف الأم�سيات الرم�سانية.  
هنا:  ال�����ن�����دوة  م�������س���اه���دة  مي���ك���ن 
https://abudhabifestival.

ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف دع���م ال�����س��ب��اب يف 
م���ه���رج���ان اأب���وظ���ب���ي، م���ن خالل 
توجيه وتدريب املن�سدين ومغنيي 
وا�ستك�ساف   ، والأوب���������را  ال���ب���وب 
مواهبهم واإتقانهم الغناء الروحي 

باأ�سلوبهم اخلا�س.
وم���ن م�����س��ر و���س��م��ن ع��م��ل »ن���داء 
امل�����ح�����ب�����ة«، �����س����ي����ّق����دم م���ه���رج���ان 
برناجمه  فعاليات  �سمن  اأبوظبي 
مدر�سة  اأول  موؤ�س�س  الرم�ساين، 
ل���الإن�������س���اد ال���دي���ن���ي والب���ت���ه���الت 
ال�سيخ حممود التهامي، ي�ساحبه 
طارق  حممد  املعروفان  املن�سدان 
فني  اأداء  يف  ال���ف�������س���ن���ي،  ووائ�������ل 
العربية  باللغة  يحتفي  مو�سيقي 
وعاًء للتعبري واأداًة خالقة لالإبداع 

من خالل 16 اأغنيًة وابتهاًل. 
ان�سمام  ال����ربن����ام����ج  ���س��ي�����س��ه��د 
الفنانة الأمريكية اللبنانية مي�سا 
امل��ر���س��ح��ة جل��ائ��زة غرامي  ق��رع��ه 
بف�سل  عملني  يف  لتبدع  العاملية، 
ال���ت���ي ت�سل  ال�����س��وت��ي��ة  ق���درت���ه���ا 
العابرة  ور�سالتها  اأوكتافات،  لعدة 
من  فيكن«  »كن  وهما:  للثقافات، 
جائزة  على  احلائز  الفنان  تاأليف 
الأو�سكار اآي. اأر. رحمان  وتتعاون 
ف��ي��ه م��ع ال��ف��ن��ان ال��ه��ن��دي جاويد 
ال�ساعر  كلمات  و»دع��اء« من  علي، 
اللبناين هرني زغيب. كما تتعاون 
م��ع ع����ازف ال��ك��م��ان ال�����س��ه��ري، من 
توزيع  يف  �سمريات  يعُرب  الأردن، 

املقطوعتني. 
بالإ�سافة اإىل العرو�س املو�سيقية 
ال��روح��ان��ي��ة، يطلق  والب���ت���ه���الت 
م��ه��رج��ان اأب��وظ��ب��ي خ���الل حملة 

م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت ���س��ع��ادة هدى 
موؤ�س�س  اخل���م���ي�������س،  اإب����راه����ي����م 
للثقافة  اأب�����وظ�����ب�����ي  جم����م����وع����ة 
الفني  وامل��دي��ر  املوؤ�س�س  وال��ف��ن��ون، 
ملهرجان اأبوظبي: »جندد التزامنا 
باإثراء الروؤية الثقافية لأبوظبي، 
الأم�سيات  خ�����الل  م����ن  ع���ام���ل���ني 
الرم�سانية على بث ر�سالة الأمل 
التالقي  ق��ي��م  وت��ع��زي��ز  وال���ت���ع���ايف 
وال���ت�������س���ام���ن يف ظل  الإن���������س����اين 
م�سيفًة   ،»19 ك��وف��ي��د  ج��ائ��ح��ة 
»نلتقي يف ظلِّ اجلائحة التي اأكدت 
والرتابط  ال��ت��ع��اي�����س  حتمية  ل��ن��ا 
اأّن  وحقيقة  الإن�����س��ان��ي��ة،  ب��الأخ��وة 
ال�����س��غ��رية وبيتنا  ق��ري��ت��ن��ا  ال��ع��امل 

الواحد، بيت احلياة«.
وت��اب��ع��ت ���س��ع��ادت��ه��ا: »ف��ل��ن�����س��األ اهلل 
الف�سيل  ال�سهر  ه��ذا  يف  ن��ك��وَن  اأن 
اإن�ساينٍّ  فكٍر  لأج��ل  ت�سامناً  اأك��َر 
معريف،  ح�����س��اريٍّ  ووع���ٍي  متجدد، 
اأطيافنا  اخ���ت���الف  ع��ل��ى  ن��ل��ت��ق��ي، 
توّحدنا  وث��ق��اف��ات��ن��ا،  ومعتقداتنا 
الروحية،  وامل��ب��ادئ  النبيلة  القيم 
الفنون  م��ع  ال��ت��ن��وي��ر،  دروب  ع��ل��ى 
اخل����ال����دة  والآداب  ال�����راق�����ي�����ة، 

واملو�سيقى ال�سامية«.
»لُنْحِي  بالقول:  �سعادتها  وختمت 
فيه  نحمل  ع��ام��اً  اخلم�سني،  ع���اَم 
ر�سالًة اإن�سانيًة، لأجماٍد ح�ساريٍة، 
يوماً،  نعرفها  مل  ثقافية،  وك��ن��وز 
اإبداعيٍة  وروؤي�����ٍة  ع�����س��ريٍّ  ب��اإي��ق��اٍع 
خالقة، ولنحمْل معاً، دعوًة اإىل اأن 
يقرتَب الإن�ساُن من اأخيه الإن�سان، 
ب�سالٍم وعطاء، وبهجِة حبٍّ وكرم، 
لأّن  اأف�����س��ل  ل��غ��ٍد  ب��رف��ع��ٍة  ولنعمل 

a e /r a m a d a n -s e r i e s -
وتعود الفنانة الأمريكية   /2021
اأدائها  بعد  قرعه،  مي�سا  اللبنانية 
الذي ل ين�سى يف عام 2015، اإىل 
ع�سر  الثامنة  ال���دورة  يف  امل�ساركة 
 ،2021 اأب��وظ��ب��ي  م��ن م��ه��رج��ان 
م���ن خ����الل ع���ر����س م��ت��م��ي��ز حتت 
عنوان »دعاء«. كما ي�سارك ال�سيخ 
حممود التهامي، رائد فن الإن�ساد 
ل��ل��ع��ام الثاين  يف م�����س��ر وال���ع���امل، 
يحمل  ب���ع���ر����س  ال�����ت�����وايل،  ع���ل���ى 
ويرافقه  امل��ح��ب��ة«،  »ن����داء  ع��ن��وان 
طارق  حممد  املعروفان  املن�سدان 

ووائل الف�سني.
وت�������س���م الأم�������س���ي���ات، ن��خ��ب��ة من 
ت�سم:  ال�سابة  ال�سعودية  املواهب 
املغّنية  ت���ام(،  )ت���ام  التميمي  رمي 
وك��ات��ب��ة الأغ�����اين، وم�����روان فقي، 
حممد  املو�سيقي،  وامللحن  املغني 
َخرْيان الزهراين، الكاونرتتينور، 
واملوّزع  امل��وؤّل��ف  با�سحيح،  ورام���ي 
ي�سدون  وال������ذي������ن  امل���و����س���ي���ق���ي، 
املو�سيقية،  امل��وؤل��ف��ة  اإ���س��راف  حت��ت 
وال�سوبرانو والأكادميّية الدكتورة 

هبة القوا�س.
التي  الفعاليات،  �سل�سلة  وتت�سمن 
فعاليات  ب��رن��ام��ج  ���س��م��ن  ت���ن���درج 
حتت   ،2021 اأبوظبي  مهرجان 
���س��ع��ار »الأخ�������وة الإن�����س��ان��ي��ة رقي 
واأمل«، اأداء رقمياً مب�ساركة نخبة 
واملبدعني،  ال��ف��ن��ان��ني  ك���ب���ار  م���ن 
وابتهاًل  اأغ��ن��ي��ة   25 م���ن  لأك����ر 
لإحدى ع�سر �ساعراً وكاتباً، يوؤديها 
ثمانية من�سدين ومطربني برفقة 

مو�سيقياً.  60

املجد  وليكن  الآن،  يبداأ  امل�ستقبل 
لنا من جديد«.

وي���������س����م ب����رن����ام����ج ال���ف���ع���ال���ي���ات 
�سابة  م�����واه�����ب  ال���رم�������س���ان���ي���ة، 
وم���ّت���ق���دة ت�����س��م��ل: امل���ت���ف���ّردة رمي 
ال��ت��م��ي��م��ي، امل��ع��روف��ة ب����»ت���ام ت���ام«، 
وال����ت����ي ����س���ت���ق���ّدم »ح����ل����م واأم�������ل« 
تاأليفها  اأعمال من  اأربعة  يت�سّمن 
منها  ال��ك��ل��م��ات  بينما  امل��و���س��ي��ق��ي؛ 
مع  ال�سويف  ال�سعر  اإىل  بنا  ت��ع��ود 
واأخرى  العدوية،  ورابعة  احل��اّلج 
الإجنليزية،  باللغة  تاأليفها  م��ن 
�ساحب  ف���ق���ي،  م�������روان  وك����ذل����ك 
�سيقّدم  ال�����ذي  الآ�����س����ر،  ال�������س���وت 
م��ن خالله  يغني  »وج����د«  ع��ر���س 
املو�سيقي  ل��ل��م��وّزع  ف��ي��ك«،  »اأت���ي���ه 
ال�سعودي رامي با�سحيح. ويج�سد 
ال�����س��ع��ودي حممد خريان  ال��ف��ن��ان 
الفنانني  اأوائ����ل  اأح���د  ال���زه���راين، 
الأوب����رايل  ال��غ��ن��اء  يف  ال�سعوديني 
ال��ك��ال���س��ي��ك��ي، جت���رب���ة اأوب���رال���ي���ة 
فريدة من نوعها وباللغة العربية، 
وذلك  واأجم����د«؛  »اأع��ل��ى  اأغنية  يف 

�سمن عر�سه »اأثري«.
وت����������ق����������ود ع����������رو�����������س »ف�������ق�������ي« 
و»ال����������زه����������راين«، الأورك�����������س�����رتا 
ال��ف��ل��ه��ارم��ون��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، حتت 
مغنية  املو�سيقية،  املوؤلفة  اإ�سراف 
هبة  د.  والأك�����ادمي�����ي�����ة  الأوب����������را 
اأ�سلوبها  ي��ت��م��ي��ز  ال��ت��ي  ال���ق���وا����س، 
املو�سيقى  اأمن��اط  بدمج  املو�سيقي 
الكال�سيكية الغربية مع ال�سرقية. 
كما تتفرد »القوا�س«، بجهودها يف 
لالأوبرا  فريدة  منهجية  تاأ�سي�س 
م�ساهماتها  اإىل  اإ�سافة  العربية، 

مهرجان  اأن  ب����ال����ذك����ر،  ج����دي����ر 
ن�سخته  يف   ،2021 اأب����وظ����ب����ي 
ت�ستمر  ال���ت���ي  ع�������س���رة-  ال��ث��ام��ن��ة 
ع��ام كامل- يدمج بني  م��دار  على 
والعرو�س  التقليدية  ال��ع��رو���س 
اأحدث  على  املعتمدة  الفرتا�سية 
ك��م��ا يتميز  ال��رق��م��ي��ة،  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
م���ن عرو�س  ف���ري���دة  مب��ج��م��وع��ة 

الإن�سانية:  »الأخ��وة  �سهر رم�سان 
»الر�سم  م�����س��اب��ق��ة  واأم�������ل«،  رق����ي 
ب��ال��ك��ل��م��ات« ل��ي��ف��ت��ح امل���ج���ال اأم����ام 
امل���وه���وب���ني م����ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء 
العامل ليعرّبوا عن اإبداعاتهم من 
لتتجّلى  بالكلمات  الر�سم  خ��الل 
جمالية الكلمة واحلرف مبختلف 

لغات العامل.

 500 مب�ساركة  واملعار�س،  الأداء 
بلداً،   50 م���ن  اأك�����ر  م���ن  ف���ن���ان 
عاملياً  ع���ر����س���اً   16 ع����ن  ف�������س���اًل 
للمرة الأوىل، و12 اإنتاجاً جديداً 
اإنتاج عاملي  للمهرجان، و8 اأعمال 
اأعمال   4 ج��ان��ب  اإىل  م�����س��رتك��ة، 
غنائية  وج��ول��ة  ح�����س��ري،  تكليف 

حول العامل.

يف حوار خا�س لـ)وام(.. �شهيل املزروعي يك�شف خارطة طريق اإدارة قطاعات الطاقة والإ�شكان والبنية التحتية والنقل

 خطط طموحة مللف �إ�صكان �ملو�طنني .. و��صت�صر�ف م�صتقبل �لأر��صي و�مل�صاكن حتى �لعام 2040
ا�شتدامة قطاع الطاقة .. و�شبكات نقل اآمنة وم�شتدامة ت�شتخدم التكنولوجيا امل�شتقبلية • تعزيز 

�شدارة موؤ�شرات القطاعات الـ4 و�شمان   .. الدولة  ريادة  لتعزيز  تهدف   50 للـ  خططنا   : • املزروعي 
•• اأبوظبي-وام:

ك�����س��ف م��ع��ايل ���س��ه��ي��ل ب���ن حممد 
فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة 
خارطة  ع���ن  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 
للقطاعات  �ساملة  تنموية  طريق 
�سواء  ال���وزارة  عليها  ت�سرف  التي 
منظومة  �سمن  اأو  ك��ام��ل  ب�سكل 
تت�سمن  والتي  احلكومي،  العمل 
قطاع الطاقة، والإ�سكان، والنقل، 
اأن  اإىل  م�سرياً  التحتية،  والبنية 
وا�سحة  حم���اور  �سممت  ال����وزارة 
لعمل الوزارة وفق م�سارات ت�سمن 
ريادة الدولة يف املوؤ�سرات الدولية 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ق��ط��اع��ات الأرب���ع���ة 

خالل اخلم�سني عاماً املقبلة.
واأك��د امل��زروع��ي اأن ال���وزارة لديها 
اإ�سكان  جم��ال  يف  طموحة  خطط 
امل��واط��ن��ني ت��رت��ب��ط ب��ت��وج��ه دولة 
الإمارات، وروؤيتها الداعمة ملحور 

وم�ستدامة  وم���ت���ك���ام���ل���ة  اآم����ن����ة 
ت�ستخدم التكنولوجيا امل�ستقبلية، 
التنمية  �����س����م����ان  يف  وت�������س���ه���م 
الجتماعية والقت�سادية وت�سهل 
اأهداف  التجارية وحتقق  احلركة 
وال�سعادة  امل�����س��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ت�سعى لو�سع  وج��ودة احلياة، كما 
الت�سريعات املالئمة لتنظيم قطاع 
اأنظمة  ت��ط��وي��ر  وت�سجيع  ال��ن��ق��ل 
اآمنة وفعالة للنقل، بالعتماد على 
وال�ستغالل  ال�سخمة،  البيانات 
املبتكرة،  للتكنولوجيات  الأم��ث��ل 

وخدمات التنقل اجلديدة.
وك���������س����ف ع������ن ت�����وج�����ه ال�����������وزارة 
الت�سريعية  ال��ب��ي��ئ��ة  اإع������داد  اإىل 
تطبيق  ل��ت�����س��ج��ي��ع  وال����رق����اب����ي����ة 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة ال��ت��ي تعمل 
وال�سالمة  الأم�����ن  حت�����س��ني  ع��ل��ى 
واجلودة وتطوير الت�سغيل البيني 

لنقل الب�سائع والأ�سخا�س.

الطاقة  قطاع  ل�ستدامة  التعاون 
من  البرتوكيميائية  وال�سناعات 
خالل تطبيق نظم حت�سني كفاءة 
ال�سناعية  امل��ن�����س��اآت  يف  ال��ط��اق��ة 
وال����ت����ع����دي����ن����ي����ة، و�����س����ن ق����وان����ني 
ينتج  لكل من  وت�سريعات حمفزة 
وتطوير  ومت��ك��ني  نظيفة،  ط��اق��ة 
ال�����ك�����وادر ال���وط���ن���ي���ة ال���ع���ام���ل���ة يف 
ال��ق��ط��اع م��ن خ���الل ال��ت��ع��اون مع 
ومراكز  ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة  امل���ع���اه���د 
اجليولوجي،  وال��ت��ط��وي��ر  البحث 
للعمل  املواطنة  الكوادر  وت�سجيع 

بهذا القطاع احليوي.
تت�سمن  ال���وزارة  اأن خطط  واأك���د 
الدولة نحو الطاقة  تعزيز توجه 
البديلة  ال���ط���اق���ة  اأو  امل���ت���ج���ددة 
الطاقة  اأ�سبحت  حيث  النظيفة، 
النووية التي ت�ستخدم تكنولوجيا 
وموثوقة  للبيئة  و�سديقة  اآم��ن��ة 

خياراً اأمثل للدولة.

املتحدة،  العربية  الإم��ارات  لدولة 
مئوية  م��ن  اأك���ر  يقربنا  وال����ذي 
الريادة  وحلم   ،2071 الإم���ارات 
الأمر  املجالت،  مبختلف  العاملية 
العمل  جميعاً  منا  يتطلب  ال��ذي 
ي�ستند  ت�������س���ارك���ي  م���ن���ظ���ور  وف�����ق 
على  ق��ادرة  ا�ست�سرافية  روؤي��ة  اإىل 
اإىل  وحتويلها  بالتحديات  التنبوؤ 
حكومة  لتوجهات  داع��م��ة  ف��ر���س 

الإمارات.
ال��وزارة لدينا  واأ�ساف:" نحن يف 
ملختلف  وا����س���ح���ة  ع���م���ل  خ���ط���ط 
والبنية  /ال���ط���اق���ة  ال���ق���ط���اع���ات 
والنقل/  والإ�����س����ك����ان  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ملوا�سلة  املقبلة،  عاماً  للخم�سني 
والتنمية  الإجن�����������ازات  م�������س���رية 
ال�������س���ام���ل���ة ل�����دول�����ة الإم������������ارات، 
و�سنعمل بروح الفريق الواحد مع 
الحتادية  احلكومة  يف  �سركائنا 
القطاع  ج����ان����ب  اإىل  وامل���ح���ل���ي���ة 

ال�سعادة وجودة احلياة وال�ستقرار 
الأ�سري.

وك�سف املزروعي - يف حوار لوكالة 
اأنباء الإمارات )وام( - عن النتهاء 
ل�ست�سراف  درا����س���ة  اإع������داد  م���ن 
م�ستوى  ع��ل��ى  ل��ل�����س��ك��ن  احل���اج���ة 
ا�ست�سراف  على  ارت��ك��زت  ال��دول��ة، 
حتى  وامل�ساكن  الأرا�سي  م�ستقبل 
حتديد  ب���ه���دف   ،2040 ال���ع���ام 
امل�ستقبل  يف  الأرا�����س����ي  خم����زون 
والحتياجات ال�سكنية لكل اإمارة.

على  ت��ع��م��ل  ال����������وزارة  اأن  واأك��������د 
ر�����س����د وت����ق����دي����ر الح���ت���ي���اج���ات 
الإ�سكان  م�ساريع  لتمويل  املالية 
امل�ستقبلية  الإ�سكانية  واخل��ط��ط 
وف������ق ال������روؤي������ة ال����ع����ام����ة ل���دول���ة 

الإمارات.
اأو�����س����ح   .. ذات��������ه  ال�������س���ي���اق  ويف 
الوزارة  م�ستهدفات  اأن  امل��زروع��ي 
تعزيز  تت�سمن  الطاقة  قطاع  يف 

وقال: " من اأولوياتنا الت�سريعية 
قطاع  يخ�س  فيما  والتنظيمية 
ال��ن��ق��ل يف امل���رح���ل���ة احل���ال���ي���ة هو 
الت�سريعي  الإط��������ار  ا����س���ت���ك���م���ال 
ال�سكك  مل���ن���ظ���وم���ة  وال�����رق�����اب�����ي 
يف  النا�سئة  الحت��ادي��ة  احلديدية 
دخول  على  تو�سك  والتي  الدولة 
�سيكون  وال��ت��ي  م��رح��ل��ة ج���دي���دة، 
على  ملحوظة  اإيجابية  اآث���ار  لها 
اللوج�ستية  اجل����وان����ب  خم��ت��ل��ف 
امل�ستويني  ع��ل��ى  ال��ب�����س��ائ��ع  ل��ن��ق��ل 
ونق�سد  والإق���ل���ي���م���ي،  ال���وط���ن���ي 
بال�ستكمال هنا هو و�سع اللوائح 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ق��ان��ون الحت�����ادي 
�ساأن  يف   2020 ل�سنة  رقم /8/ 
ت��ن��ظ��ي��م ال�����س��ك��ك احل���دي���دي���ة مبا 
يكفل اإنفاذه وحتقيق اأهدافه على 

النحو الأمثل".
واأكد املزروعي اأن العام 2021 هو 
الذهبي  واليوبيل  اخلم�سني  ع��ام 

قال  التحتية..  البنية  قطاع  ويف 
معاليه اإن ال��وزارة �سممت حمور 
عاماً  للخم�سني  التحتية  البنية 
يت�سمن  4 م�سارات،  وفق  املقبلة، 
احل����ايل  ال���و����س���ع  درا�����س����ة  الأول 
ب��ي��ن��م��ا يركز  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  ل��ل��ب��ن��ي��ة 
والتوجهات  املخاطر  على  الثاين 
الثالث  وُي����ع����ن����ى  امل�������س���ت���ق���ب���ل���ي���ة، 
الرابع  اأما  واملمكنات،  بال�سيا�سات 

فيهدف اإىل التكامل والت�سارك.
البنية  ق���ط���اع  م�������س���ت���وى  وع���ل���ى 
التحتية، اأكد اأن الوزارة تعمل على 
املبتكرة  الرقمية  ال��ه��وي��ة  تعزيز 
والتغريات  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  ال��ب��ن��ي��ة  يف 
والتح�سر،  ال����دمي����وغ����راف����ي����ة 
والتطوير، وال�ستثمار والقت�ساد، 
والبنية  التفاعلية،  الذكية  واملدن 

التحتية املرنة.
ال�������وزارة  اأن  م���ع���ال���ي���ه،  واأو������س�����ح 
نقل  ���س��ب��ك��ات  ت�سميم  ت�����س��ت��ه��دف 

الطريق  خريطة  لر�سم  اخلا�س، 
لإدارة التنمية ال�ساملة وفق روؤية 
يف  ي�سهم  ومب��ا  امل�ستقبل،  حكومة 
اجلهود احلكومية املبذولة ملواكبة 
تطلعات الإمارات للخم�سني عاماً 

القادمة".
امل�سروعات  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك�������د 
تقود  التي  والتطويرية  التنموية 
والبنية  ال���ط���اق���ة  وزارة  دف��ت��ه��ا 
را�سخة  بخطوات  ت�سري  التحتية، 
الإمارات  دول��ة  مكانة  تعزيز  نحو 
والتنمية  ل��ل��ري��ادة  ع��امل��ي��اً  م��رك��زاً 
ت�����س��ب��و ملزيد  ف��ي��م��ا  امل�������س���ت���دام���ة، 
والإجنازات  وال��ري��ادة  التميز  من 
لبلوغ  ال���ط���م���وح���ة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
بكل   2071 الإم��������ارات  م��ئ��وي��ة 
اق��ت��دار، م��ن خ��الل روؤى وا�سحة 
العالقة  ذات  القطاعات  مبختلف 
ال��������وزارة، التي  مب��ن��ظ��وم��ة ع��م��ل 
ل��دي��ه��ا م�����س��ت��ه��دف��ات وا���س��ح��ة يف 

خمتلف القطاعات.

اختتم فعالياته بعد �شل�شلة ور�س توا�شلت على مدار 5 اأيام

خميم �لربيع يفتح ملنت�صبات مر�صد�ت �ل�صارقة باب �لتعبري بالفن عن كربى �لق�صايا �لعاملّية
•• ال�سارقة-الفجر:

خميم  فعاليات  ال�سارقة  م��ر���س��دات  مفو�سية  اختتمت 
ف��ن��ان��ات يف مهمة على  �سعار  ال��رب��ي��ع الف��رتا���س��ي حت��ت 
مدار 5 اأيام، بهدف اتاحة الفر�سة للزهرات واملر�سدات 
واملر�سدات املتقدمات )7 اأعوام – 25 عام(  يف ال�ستفادة 
الإبداعي  ح�سهم  لتنمية  امل��در���س��ي��ة  العطلة  ف��رتة  م��ن 
املتحدة  الأمم  ب���اأه���داف  ال��وع��ي  وت��ك��ري�����س  والب��ت��ك��اري، 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة وت���اأث���ريه���ا يف خم��ت��ل��ف جم���الت 
من  جمموعة  يف  املفو�سية  منت�سبات  و�ساركت  حياتهم. 

اأدارها نخبة من  ور�س العمل واجلل�سات التفاعلية التي 
الفنانني يف دولة الإم��ارات، حيث تعّرفت امل�ساركات على 
اأبرز التقنيات امل�ستخدمة يف ر�سم ال�سخ�سيات، واأ�سا�سيات 
ت�سميم ال�سخ�سيات وفقاً للغة اجل�سد، وتعابري الوجه، 

وكيفّية ا�ستخدامها والتعبري من خاللها.
و�ساهم املخيم يف تعريف املنت�سبات امل�ساركات على اأهداف 
التنمية امل�ستدامة لالأمم املتحدة، والتي تتج�سد يف 17 
عاملية  دعوة  وهي  العاملية،  بالأهداف  اأي�ساً  ُت�سمى  هدفاً 
للق�ساء على الفقر وحماية كوكب الأر�س و�سمان متّتع 
جميع النا�س بال�سالم والزدهار بحلول عام 2030، كما 

الوعي  م�ستوى  رفع  على  العربي  الإقليم  اأع�ساء  �سّجع 
املجتمعات  خمتلف  من  الفتيات  تواجه  التي  بالق�سايا 
والثقافات من خالل اأعمال املنت�سبات الفنية، اإىل جانب 

تعزيز الثقة بالنف�س والقيادة والعمل اجلماعي. 
التعبريعن  اأ�ساليب  الفعاليات  خ��الل  الفتيات  وتعلمت 
على  ال�سوء  ت�سليط  واأهمية  الفن،  خالل  من  اأنف�سهن 
امل�ستدامة،  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب���اأه���داف  املتعلقة  الق�سايا 
وكيفية ا�ستخدام الفن لنقل اأفكارهن حول الق�سايا التي 
تهمهن، حيث قامت امل�ساركات باختيار واحد من اأهداف 

التنمية امل�ستدامة وعربن عنها بر�سوم فنية واإبداعية.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -الفجر:

اأطلقت جامعة دبي برناجما لتقدمي 
لطلبة  جم���ان���ي���ة  حت�����س��ريي��ة  م������واد 
لإعدادهم  الثانوية  املرحلة  م��دار���س 
ل��الل��ت��ح��اق ب��اجل��ام��ع��ات وال���ت���ي يتم 
جامعات  يف  م�����رة  لأول  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
متكني  يف  الربنامج  ي�ساهم  ال��دول��ة. 
العامة  ال���ث���ان���وي���ة  امل�����دار������س  ط��ل��ب��ة 
احلياة  جت��رب��ة  م���ن  الأوىل  ول��ل��م��رة 
اجل��ام��ع��ي��ة م���ن خ���الل ال��ت�����س��ج��ي��ل يف 
دورات حت�سريية بدون ر�سوم درا�سية 
على  للتعرف  دب��ي  جامعة  طلبة  م��ع 
واكت�ساب  اجل��ام��ع��ة  يف  التعليم  بيئة 
هذه  اأن  ك���م���ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  اخل�������ربات 
مرخ�سة  ب����رام����ج  ت��ت�����س��م��ن  امل��������واد 
الرتبية  وزارة  قبل  من  بها  ومو�سى 
متعددة  جم���الت  وت�سمل  وال��ت��ع��ل��ي��م 
واللغة  الكمبيوتر  تطبيقات  اأب��رزه��ا 
الجن��ل��ي��زي��ة وال��ث��ق��اف��ة الإم���ارات���ي���ة 

والدرا�سات الإ�سالمية. 
واأ�سارت اجلامعة اإىل اأن الت�سجيل يف 
الربنامج مفتوح جلميع طلبة ال�سفني 

احلادي ع�سر والثاين ع�سر يف املدار�س 
للطلبة  وك���ذل���ك  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة 
الإم���ارات.  يف  حالًيا  يدر�سون  ال��ذي��ن 
الدكتور عي�سى  ال�سدد، قال  ويف هذا 
دورنا  اإن  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  الب�ستكي 
امل�ساعدة  التعليم وتقدمي  هو ت�سهيل 
الذين �سيقبلون على  املدار�س  لطلبة 
الفر�سة  هذه  واأن  اجلامعية  املرحلة 
للطلبة  ومهمة  ف��ري��دة  جتربة  توفر 
ومهاراتهم.  قدراتهم  تعزز  واأنها  كما 
ودوره يف  الربنامج  ه��ذا  اأهمية  واأك��د 

الدولة ويف  العايل يف  التعليم  تي�سري 
ال���وق���ت ن��ف�����س��ه احل���ف���اظ ع��ل��ى جودة 
وما  كانت  التي  اجلامعات  التعليم يف 
تزال ال�سرح املعريف احلقيقي لقيا�س 
الأجيال.  وم�ستقبل  ال�سعوب  تطور 
ودع�������ا ال���ط���ل���ب���ة امل����وؤه����ل����ني ل���دخ���ول 
اجل��ام��ع��ات اأن ي��خ��ت��اروا ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
املجالت العلمية واملرتبطة بالتقنيات 
كافة  املجالت  يف  واحلديثة  املتطورة 
اإ�سافة  لأنها ت�ساهم يف تطور الدولة 
اإىل اأنها بوابة احل�سول على وظائف 
الذكاء  جم����الت  وخ��ا���س��ة  امل�ستقبل 
ال�سطناعي وعلوم البيانات وتقنيات 
احليوية.   وال���ت���ق���ن���ي���ات  امل���ع���ل���وم���ات 
م�سوؤولة  ���س��ع��ي��د  ���س��م��ر  واأو����س���ح���ت 
اأن  الطالب  وا�ستقطاب  القبول  ق�سم 
ثقافة  تعزيز  �ساأنها  من  املبادرة  هذه 
احلياة اجلامعية لدى طلبة املدار�س 
املنتظمني يف  ال��ط��ل��ب��ة  م��ع  ودجم��ه��م 
الدرا�سة مما ي�ساهم يف ك�سب خربات 
وتك�سر  ت�����س��ج��ع��ه��م  وع��م��ل��ي��ة  ع��ل��م��ي��ة 
ح���اج���ز اخل������وف م����ن الن���ت���ق���ال اإىل 

املرحلة اجلامعية.

حاكم �ل�صارقة ي�صدر مر�صوما �أمرييا ب�صاأن �لإجر�ء�ت �ملتبعة عند �إ�صد�ر وتنفيذ �لأحكام و�لقر�ر�ت 
 •• ال�سارقة-وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
2021م  ل�سنة   4 رق��م  الأم��ريي  املر�سوم  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
اإ�سدار وتنفيذ الأحكام والقرارات الق�سائية  ب�ساأن الإجراءات املتبعة عند 

املتعلقة بالأحوال ال�سخ�سية يف اإمارة ال�سارقة.
ون�س املر�سوم على :

 -1 تن�ساأ جلنة دائمة تتبع اإدارة مراكز التنمية الأ�سرية يف املجل�س الأعلى 
ل�سوؤون الأ�سرة يف الإمارة وتعمل حتت اإ�سرافها، وت�سم يف ع�سويتها ممثلني 

عن اجلهات احلكومية الآتية: 1. اإدارة مراكز التنمية الأ�سرية.
الجتماعية. اخلدمات  دائرة   .2

الإ�سكان. دائرة   .3

والقرى. ال�سواحي  دائرة   .4
ال�سارقة. ل�سرطة  العامة  القيادة   .5

�سم من  الأ�سرية  التنمية  اإدارة مراكز  ترى  اأخ��رى  اأي جهة حكومية   .6
ميثلها يف اللجنة.

-2 تتوىل اللجنة درا�سة ومراجعة احلالت التي حتيلها املحكمة املخت�سة 
اإ�سدار  قبل  بها  لال�ستعانة  ب�ساأنها  الالزمة  التقارير  واإع���داد  الإم���ارة  يف 

حكمها اأو قرارها يف الدعاوى والطلبات والأوامر املعرو�سة عليها.
اإىل �ساحب  اإىل معاجلة خا�سة  حتتاج  التي  احل��الت  اللجنة  ترفع   3-

ال�سمو حاكم ال�سارقة ليوجه مبا يراه منا�سبا ب�ساأنها.
يف  قرارها  اأو  حكمها  اإ�سدار  قبل  املخت�سة  املحكمة  على  للمر�سوم  ووفقاً 
طلب اإخراج املراأة املواطنة املطلقة من م�سكن الزوجية، ال�ستعانة باللجنة 
لدرا�سة حالة املراأة وظروفها ومقدرتها على اإعانة نف�سها اأو وجود من هو 

اأو  �سواء ملكاً  كانت متلك م�سكناً  اإذا  وما  بالنفقة عليها من عدمه،  ملزم 
منحة اأو جزءا منه.

من  رجعياً  طالقاً  املطلقة  املواطنة  اإخ��راج  يتم  ل  اأن  على  املر�سوم  ون�س 
�سدر  التي  املواطنة  اإخ���راج  يتم  ول  عدتها،  انتهاء  حتى  الزوجية  م�سكن 
بحقها حكم بالتفريق اأو الف�سخ اأو املخالعة اأو غريه اإذا كان م�سكن الزوجية 
منحة اأو م�ساعدة حكومية، اأو كانت حا�سنة وامل�سكن يقبل الق�سمة، وذلك 

بعد اأخذ راأي وتو�سية اللجنة.
وبح�سب املر�سوم فاإنه يف حال كانت املراأة املواطنة تقيم مب�سكن املورث قبل 
وفاته واتفق الورثة على بيعه، ومل يكن لديها م�سكن اآخر اأو مال وح�ستها 
يف الرتكة ل تفي بثمن ذلك امل�سكن، ولي�س لها من هو ملزم بالنفقة عليها، 
فعلى املحكمة املخت�سة اأن تطلب من اللجنة درا�سة احلالة واتخاذ ما يلزم 
لعر�س الأمر على �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة لُيقرر ما يراه منا�سباً قبل 

اإ�سدار املحكمة قرارها بالبيع.
كما ن�س املر�سوم على اأن ل ُتبا�سر املحكمة اإجراءات تنفيذ احلكم ال�سادر 
باإخراج املواطنة املطلقة من م�سكن الزوجية اأو باإخراج املواطنة من امل�سكن 
الآيل لها بالإرث بالقوة اجلربية، اإل بعد احل�سول على تقرير عن حالتها 
من اللجنة والتاأكد من مقدرتها على اإعانة نف�سها اأو وجود من هو ملزم 

بالنفقة عليها.
التن�سيق مع  املر�سوم  بح�سب  ال�سارقة  القانونية حلكومة  الدائرة  وتتوىل 
التي  احل��الت  وبيان  حتديد  واللجنة  الإم��ارة  يف  املخت�سة  املحاكم  روؤ�ساء 
املتبعة  والإج������راءات  اللجنة  على  عر�سها  املخت�سة  املحكمة  على  يجب 

ب�ساأنها.
كلٌّ  تنفيذ  املعنية  اجلهات  وعلى  �سدوره،  تاريخ  من  املر�سوم  بهذا  وُيعمل 

فيما يخ�سه، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

•• ال�سارقة -وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأث��ن��ى 
املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة على الدور الكبري الذي توؤديه الإدارة العامة 
ت�سجيل  وتنظيم  الدولة  تاريخ  على  احلفاظ  يف  الأج��ان��ب  و���س��وؤون  لالإقامة 
بيانات املواطنني واملقيمني مبا يوثق الأن�ساب وتاريخها والو�ساع القانونية 

للمقيمني والزائرين.
جاء ذلك خالل كلمة �سموه التي األقاها �سباح ام�س يف افتتاح مبنى الإدارة 
العامة لالإقامة و�سوؤون الأجانب وذلك مبنطقة مزيرعة ب�ساحية الرحمانية 
املعلومات  خ��الل  من  العامة  الإدارة  اإ�سهام  اإىل  �سموه  م�سرياً  ال�سارقة،  يف 
والبيانات يف م�ساعدة احلكومة على اتخاذ القرار ومعرفة اأحوال النا�س مما 

ي�سهم يف توفري اخلدمات للمواطنني واأ�سرهم.
واأ�ساد �سموه باخلطوات التي كانت قد بداأتها م�سبقاً الإدارة العامة لالإقامة 
و���س��وؤون الأج��ان��ب يف ت��ق��دمي درا���س��ة ح��ول اإح���الل ال��وظ��ائ��ف وف��ق خطوات 
املوكلة  واملهام  بالأعمال  الإخ��الل  وع��دم  التوازن  على  يحافظ  متدرجة مبا 

للموظفني.
داعياً  للمتعاملني  الإدارة  تقدمها  التي  املي�سرة  اخلدمات  على  �سموه  واأثنى 
اإياهم لال�ستمرار يف تطوير اخلدمات وت�سهيلها على كافة املراجعني كما قدم 
�سموه ال�سكر لكافة اجلهات الحتادية واملحلية التي �ساهمت يف اإجناز املبنى 

ويف دعم اأعمال الإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون الأجانب يف ال�سارقة.
وكان �سموه وفور و�سوله قد تف�سل باإزاحة ال�ستار التقليدي اإيذاناً بالفتتاح 
مربع،  م��رت  األ��ف   18.6 الإجمالية  م�ساحته  تبلغ  ال��ذي  للمبنى  الر�سمي 
ليتجول بعدها يف اأرجاء املبنى ويتعرف على اأبرز قاعاته واأق�سامه ومرافقه.

واطلع �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة على ردهة ال�ستقبال الرئي�سية والتي 
املتعاملني ب�سال�سة وي�سر،  ا�ستقبال كافة  الذي ي�ساعد على  تتميز بالت�ساع 
وفق  معامالتهم  واإج��راء  املتعاملني  ل�ستقبال  من�سدة   100 املبنى  وي�سم 

اأف�سل الجراءات واأ�سرعها.
بني  تتنوع  وال��ت��ي  للمتعاملني  املقدمة  اخل��دم��ات  اأب���رز  على  �سموه  وت��ع��رف 
تقدم  والتي  واجلن�سية  الهوية  وخدمات  الأجانب  و�سوؤون  الإقامة  خدمات 

وفق معايري عالية اجلودة توفر للمتعاملني اخلدمة املي�سرة واملتقدمة.

باأحدث التجهيزات والتقنيات  املبنى والذي �سمم  واطلع �سموه على م�سرح 
385 �سخ�سا لي�ستقبل الفعاليات واملوؤمترات  الفنية واللوج�ستية ويت�سع ل� 

واملحا�سرات وغريها من الأن�سطة.
وي�سم املبنى عدداً من قاعات الجتماعات التي خ�س�ست لكل اإدارة على حدة 
بالإ�سافة  قاعة،  لكل  التامة  التجهيزات واخل�سو�سية  باأحدث  وقد �سممت 

. اإىل قاعاٍت للتدريب خم�س�سة للموظفني، وم�سجد يت�سع ل� 170 م�سلٍّ
كما ي�سم املبنى �سرفًة مطلة على �سالة النتظار وا�سرتاحة تتو�سط املبنى، 
ذوي  من  عدد  عليها  ي�سرف  املبنى  يف  العامالت  الأمهات  لأطفال  وح�سانة 
وعيادة  ال��ت��دري��ب،  م��ع��دات  ب��اأح��دث  جم��ه��زة  ريا�سية  و���س��ال��ة  الخت�سا�س، 
ووقاية  ال�سحة  وزارة  عليها  ت�سرف  الطارئة  للحالت  املتعاملني  جلمهور 

املجتمع.
وقد �سمم املبنى وفق اأحدث الأنظمة التي تدعم احلفاظ على البيئة وحتقيق 
ال�ستدامة من خالل ا�ستخدام املعدات واملكونات التي حتافظ على الطاقة 

وتعطي عمراً افرتا�سياً اأكرب للمبنى.
و�سوؤون  ل��الإق��ام��ة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�سام�سي  حممد  ع��ارف  العميد  وك��ان 

الأجانب يف ال�سارقة قدم يف كلمة له اأ�سمى اآيات ال�سكر ل�ساحب ال�سمو حاكم 
لكافة  والدائم  الكبري  ودعمه  اجلديد  املبنى  بافتتاح  تف�سله  على  ال�سارقة 
تطوير  يف  ت�سهم  التي  ال�سديدة  وتوجيهاته  العامة  الإدارة  واأدوار  اأن�سطة 

العمل احلكومي.
وقدم ال�سام�سي نبذة عامة حول املبنى واأبرز الإدارات والأق�سام واآليات العمل 
ق�سرية  زمنية  مبدد  عالية  ج��ودة  ذات  خدمات  لتقدمي  الإدارة  تتبعها  التي 

واإجراءات مي�سرة.
املبنى  ت�سميم  حول  مرئياً  فيلماً  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  �ساهد  كما 

واملرافق التي تت�سمنه والأنظمة امل�ستخدمة يف بنائه وت�سغيله.
رئي�س  القا�سمي  عبداهلل  بن  خالد  ال�سيخ  من  كل  املبنى  افتتاح  حفل  ح�سر 
هيئة ال�����س��ارق��ة ل��ل��م��وان��ئ واجل���م���ارك وامل��ن��اط��ق احل����رة، وال�����س��ي��خ ���س��امل بن 
الزعابي  عبيد  وحممد  احلاكم،  �سمو  مكتب  رئي�س  القا�سمي  عبدالرحمن 
رئي�س دائرة الت�سريفات وال�سيافة، واللواء �سهيل �سعيد اخلييلي مدير عام 
التنفيذين  امل��دراء  من  وع��دد  بالإنابة،  واجلن�سية  للهوية  الحتادية  الهيئة 

لالإدارات العامة لالإقامة و�سوؤون الأجانب يف اإمارات الدولة.

•• دبي - حم�سن را�سد

للتعليم  الإم������ارات  م��وؤ���س�����س��ة  األ���زم���ت 
املعلمني  ج��م��ي��ع  "تعليم"  امل���در����س���ي 
احلكومية  امل����دار�����س  يف  وال��ع��ام��ل��ني 
فح�س  باإجراء  الدولة،  م�ستوى  على 
قبل  امل�ستجد"كوفيد19"  ك���ورون���ا 
بداية دوام الطلبة والهيئات باأنواعها 
يف  والفنية"،  والإداري���ة  "التدري�سية 
يعد  ال��ذي  الثالث،  الدرا�سي  الف�سل 
اجلاري  الدرا�سي  العام  اأخر حمطات 
يوم  ل���ه  امل���ق���رر   ،2021-2020

الأحد املوافق 18 اإبريل اجلاري.
على  لها  تعميم  يف  املوؤ�س�سة،  واأك���دت 
 )PCR سرورة اجراء م�سحة الأنف�
عليهم  وي��ت��ع��ني  ال����ك����وادر،  ( جل��م��ي��ع 
اللكرتوين  ال��ن��م��وذج  اإىل  ال���دخ���ول 
https://tinyurl. امل��ع��ت��م��د، 
وا�ستكمال   com/1mzor6ay

كافة البيانات املطلوبة.
املدار�س  طلبة  اأم�س  ا�ستاأنف  وقت  يف 
اخل�����ا������س�����ة ال�����ت�����ي ت����ط����ب����ق امل����ن����اه����ج 
ال����ربي����ط����اين والأم����ري����ك����ي يف دب����ي، 
الثالث  ال���درا����س���ي  ال��ف�����س��ل  درا�����س����ة 

اجل��������اري جلميع  ال����درا�����س����ي  ل���ل���ع���ام 
التعليم الهجني، وفقا  املراحل بنظام 
والوقائية  الح���رتازي���ة  ل���الإج���راءات 
اآليات  املوؤ�س�سة  واأو���س��ح��ت  املعتمدة. 
الرتبوية  ال����ك����وادر  جل��م��ي��ع  ال����ع����ودة 
والإجراءات الواجب اتباعها للحالت 
اإذ يتوجب على املوظف امل�ساب  كافة، 

ا�ستمرارية  كوفيد19   ب��ف��اي��رو���س 
اإدخ������ال ن��ت��ي��ج��ة ف��ح�����س ك��وف��ي��د 19 
اأ���س��ب��وع��ي��اً،  ب��ع��د الن��ت��ه��اء م���ن فرتة 
فيما  اأي������ام(،  ال�����س��ح��ي )10  احل��ج��ر 
مل�سابي  املخالط  املوظف  على  ينبغي 
ادخال  ا�ستمرارية  التاجي،  الفريو�س 
نتيجة الفح�س اأ�سبوعياً، بعد النتهاء 

من فرتة احلجر ال�سحي )10 اأيام(. 
واأفادت املوؤ�س�سة باأن املوظف احلا�سل 
اللقاح  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  اجل���رع���ة  ع��ل��ى 
موؤخرا، ينبغي عليه تعبئة ال�ستبيان 
يف هذه احلالة مرة واحدة، فقط عند 
يف  البيانات  وحتديث  اجلرعتني  اأخذ 
املوظف  ويلتزم  اأي�ساً،  بياناتي  نظام 

بالآليات  مل�����س��اب،  وامل��خ��ال��ط  امل�����س��اب 
من  املقررة  واحلجر  للعالج  املعتمدة 

ال�سلطات ال�سحية.
وحول فرتة احلجر للموظف املخالط 
ل�سخ�س م�ساب، اأكدت املوؤ�س�سة اأنه يف 
جرعتني  تلقى  قد  املخالط  كان  حال 
ف�����رتة احلجر  ف���ت���ك���ون  ال���ل���ق���اح  م����ن 
ال�سحي، وفق الأطر الزمنية املحددة 
ال��دول��ة، مع  ال�سحية يف  من اجلهات 
حال  ويف  بعد.  ع��ن  عمله  ا�ستمرارية 
جرعتي  املخالط  امل��وظ��ف  تلقي  ع��دم 
ي���ت���م خ�����س��م ف�����رتة احلجر  ال���ل���ق���اح، 
ال�سحي من اإجازاته ال�سنوية، اإن كان 
له ر�سيد، ويف حال مل يكن له ر�سيد 
تعترب بدون راتب، مع التزام املوظف 
بتاأدية مهام عمله عن بعد اأثناء فرتة 
املوؤ�س�سة  و���س��ددت  ال�����س��ح��ي.  احل��ج��ر 
متابعة  امل��ب��ا���س��ري��ن  ال���روؤ����س���اء  ع��ل��ى 
وتطبيق  م��وظ��ف��ي��ه��م،  ال���ت���زام  م����دى 
اإليها، وتطبق  امل�سار  الإج��راءات  كافة 
املوظف غري  املعتمدة على  اجل��زاءات 
امللتزم التي تت�سمن "لفت نظر، انذار 
حال  يف  الراتب"  م��ن  خ�سم  خ��ط��ي، 

تكرار املخالفة.  

•• عجمان - الفجر 

ك�سف رئي�س اللجنة املنظمة ملعر�س 
عجمان الدويل للتعليم والتدريب 
التنفيذي  املدير   � الظفري  نا�سر   �
الإت�����س��ال ودع���م الع�ساء  ل��ق��ط��اع 
عجمان  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  يف 
الن�سخة  اإن����ط����الق  ع���ن  ع���ج���م���ان، 
معر�س  ف���ع���ال���ي���ات  م����ن  ال���ث���ام���ن���ة 
عجمان الدويل للتعليم والتدريب 
بالتعاون  اإف���رتا����س���ي���ا   2021
و  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م���ع 
موؤ�س�سات  م���ن  وا���س��ع��ة  مب�����س��ارك��ة 
 27 ي��وم��ي  ال��ع��ايل خ��الل  التعليم 

و28 اأبريل اجلاري.
تنظمه  ال����ذي  امل��ع��ر���س  اأن  واأك�����د 
اجلديدة  حلته  يف  عجمان  غ��رف��ة 
ي��وف��ر ل�����زواره ال��ع��دي��د م��ن املزايا 
على  لإعتماده  نظراً  والت�سهيالت 
اإتاحة  ع���رب  احل���دي���ث���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
من  ال���زوار  مُتكن  تفاعلية  من�سة 

والباحثني  الأم��ور  واأولياء  الطلبة 
داخل  م��ن  درا�ستهم  اإ�ستكمال  ع��ن 
اإ�ستك�ساف  م���ن  ال����دول����ة  وخ������ارج 
ال����ف����ر�����س ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة امل���ت���اح���ة 
الكادميية  ال��ت��خ�����س�����س��ات  واأب������رز 
وال���ربام���ج وال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا يف 
كربى موؤ�س�سات التعليم العايل يف 

الدولة. 
وتابع لن�سخة املعر�س الإفرتا�سية 
هذا العام اأهمية خا�سة كونه ميثل 
ا�ستمرارية  ع��ل��ى  ت���اأك���ي���د  ر����س���ال���ة 
للتطور  انعكا�ساً  باعتباره  تنظيمه 
التعليمي  ال����ق����ط����اع  يف  ال���ك���ب���ري 
املعر�س دوره  بالإمارات، كما يعزز 
الطلبة  ب��ني  ال��رب��ط  ال��رئ��ي�����س��ي يف 
ويفتح  العايل  التعليم  وموؤ�س�سات 
املوؤ�س�سات  ب����ني  ال����ت����ع����اون  اآف�������اق 
على  للتعرف  امل�ساركة  التعليمية 
اأحدث الأدوات والو�سائل التعليمية 
ل�سيما يف ظل تبعات جائحة كورونا 

على القطاع التعليمي عاملياً.

اللجنة  اأن  الظفري  نا�سر  واأو�سح 
امل����ن����ظ����م����ة ل����ل����م����ع����ر�����س حت���ر����س 
اإفرتا�سية  م��ن�����س��ة  ت���وف���ري  ع��ل��ى 
���س��ه��ل��ة وم��ي�����س��رة ل��ت��م��ك��ني ال�����زوار 
م��ن ال��ت��وا���س��ل امل��رئ��ي م��ع ممثلي 
امل�ساركة،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
ك���م���ا ي���وف���ر امل���ع���ر����س ج��م��ل��ة من 
ور������س ال��ع��م��ل ع��ل��ى م�����دار يومني 
الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  وذل��ك 
وال����ت����ع����ل����ي����م، ل����رتت����ب����ط ال�����ور������س 
العمل  �سوق  املقدمة مع متطلبات 

الفني  التعليم  واأهمية  امل�ستقبلية 
بامل�ساريع  املرتبطة  والتخ�س�سات 
جانب  اإىل  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية 
ط�����رح ق�����س�����س جن����اح����ات لأف������راد 

ملهمون.
بالتعاون  ال��ظ��ف��ري  ن��ا���س��ر  واأ����س���اد 
الفعال مع وزارة الرتبية والتعليم 
دوره  وت���ع���زي���ز  امل���ع���ر����س  يف جن����اح 
موؤ�س�سات  ي��رب��ط  ���س��ن��وي  ك��ح��دث 
وخارج  داخ���ل  م��ن  ال��ع��ايل  التعليم 
ال�����دول�����ة م����ع ال���ط���ل���ب���ة، وت���وف���ري 
ف���ر����س���ة ال���ت���ع���رف ع���ل���ى ال���ربام���ج 
وال��ت��خ�����س�����س��ات امل���ت���اح���ة واآل���ي���ات 
واملنح  التعليمية  والر�سوم  القبول 

الدرا�سية وغريها.  
واأكد رئي�س اللجنة املنظمة ملعر�س 
عجمان الدويل للتعليم والتدريب، 
اأن اإمارة عجمان بتوجيهات القيادة 
ال���ر����س���ي���دة ح��ري�����س��ة ع��ل��ى توفري 
لالرتقاء  الالزمة  التحتية  البينة 
الذي  الأم���ر  ككل،  التعليم  بقطاع 

اإن��ع��ك�����س ع��ل��ى اإح��ت�����س��ان الإم������ارة 
التعليم  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ن  ل��ل��ع��دي��د 
متنوعة  باقة  ت�سم  والتي  الرائدة 
واملتميزة  املتخ�س�سة  الكليات  من 
الوجهات  اأح����د  ع��ج��م��ان  ل��ت�����س��ب��ح 
التعليمية اجلاذبة حملياً واإقليميا 

يف املنطقة.
ومتابعة  ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى  واأث���ن���ى 
عجمان  غ����رف����ة  اإدارة  جم���ل�������س 
لنجاح  ال�������الزم  ال����دع����م  وت����وف����ري 
ب�سرورة  اإمي���ان���اً  ���س��ن��وي��اً،  امل��ع��ر���س 
زي������ادة الإ���س��ت��ث��م��ار الأخ�������س���ر مبا 
الإ�سرتاتيجية يف  الأهداف  يواكب 
غرفة  دور  وتعزيز  عجمان،  اإم���ارة 
املجتمع  اأف����راد  متكني  يف  عجمان 
من الإختيار الأن�سب للتخ�س�سات 
التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  يف  امل��ط��روح��ة 

العايل.   

حاكم �ل�صارقة يفتتح مبنى �لإد�رة �لعامة لالإقامة و�صوؤون �لأجانب

قبل بدء الف�شل الدرا�شي الثالث 18 اأبريل

)تعليم( تلزم كافة �ملعلمني و�لإد�ريني مبد�ر�صها باإجر�ء 
فح�س �لكورونا وعلى �لروؤو�صاء �ملبا�صرين متابعة �للتز�م

يف ن�شخته الثامنة

�نطالق معر�س عجمان �لدويل للتعليم و�لتدريب �فرت��صيًا يف 27 �أبريل �جلاري

•• ال�سارقة-وام: 

حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأم���ر 
بالإفراج  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
باإدارة  و نزيالت من خمتلف اجلن�سيات  ن��زلء   206 عن 
انطبقت  ممن  بال�سارقة  الإ�سالحية  و  العقابية  املوؤ�س�سة 
عليهم �سروط العفو و ثبتت اأهليتهم للتمتع بالعفو وفق 
�سروط ح�سن ال�سرية وال�سلوك وذلك مبنا�سبة حلول �سهر 

رم�سان املبارك.
ال�سام�سي  الزري  �سيف  اللواء  �سعادة  رفع  املنا�سبة  بهذه  و 

قائد عام �سرطة ال�سارقة اأ�سمى اآيات ال�سكر و التقدير اإىل 
�ساحب ال�سمو  حاكم ال�سارقة على مكرمة �سموه بالعفو 
�سموه  حر�س  م��ن  انطالقا  ت��اأت��ي  التي  و  املحكومني  ع��ن 
على دعم كيان الأ�سرة واملحافظة على ا�ستقرارها واإدخال 
وعائالتهم  املحكومني  اأ�سر  نفو�س  اإىل  وال�سرور  البهجة 
واأبنائهم يف هذه الأيام املباركة اآمال اأن تكون هذه املكرمة 
باعثا للخري يف نفو�س املفرج عنهم و �سبيال اإىل ال�ستفادة 
من درو�س جتربتهم والعودة اإىل املجتمع اأفرادا �ساحلني 
التزامهم  خ��الل  من  وا�ستقراره  اأمنه  تعزيز  يف  ي�سهمون 

بالر�سد وال�ستقامة يف حياتهم املقبلة.

�صلطان �لقا�صمي ياأمر بالإفر�ج عن 206 نزلء 
ونزيالت باملوؤ�ص�صة �لعقابية و�لإ�صالحية بال�صارقة

لأول مرة يف جامعات الدولة

جامعة دبي تقدم مو�د تعليمية جمانية لطلبة �ملرحلة �لثانوية



االثنني   12  إبريل   2021  م   -   العـدد   13213  
Monday    12  April   2021   -  Issue No   13213

�صرطة �أبوظبي تبث 30 حلقة تلفزيونية 
لتعزيز �لوعي �ملجتمعي خالل رم�صان

•• اأبوظبي - وام:

رم�سان  �سهر  اأي��ام  م��دار  على  تلفزيونية،  30 حلقة  اأبوظبي  �سرطة  تبث 
املبارك، عرب من�سات التوا�سل الجتماعي، والقنوات املحلية، لتعزيز وعي 
الواجبة،  الحرتازية  والج��راءات  الإيجابية،  ال�سلوكيات  باأبرز  اجلمهور، 

للحفاظ على اأمن و�سالمة اأفراد املجتمع.
بقطاع  الأمني،  الإع��الم  اإدارة  املهريي، مدير  العميد حممد علي  واأو�سح 
�سوؤون القيادة، ب�سرطة اأبوظبي، اأن احللقات التي �ستبث يوميا، خالل ال�سهر 
التلفزيونية  القنوات  وبع�س  الجتماعي،  التوا�سل  من�سات  عرب  املبارك، 
على  بناء  اإختيارها  مت  جمتمعية،  وق�سايا  مو�سوعات،  تتناول  املحلية، 
يهدف  وذلك  ابوظبي،  ل�سرطة  املتوفرة  الح�سائية،  واملوؤ�سرات  البيانات، 
و�سالمة  اأم��ن  مت�س  التي  اليومية،  ال�سلوكيات  اأب��رز  على  ال�سوء  ت�سليط 
كافة اأفراد املجتمع. واأ�سار اإىل اأن الجراءات الحرتازية للحد من انت�سار 
املو�سوعات،  اأب��رز  قمة  على  تاأتي  رم�سان،  �سهر  "كورونا" خالل  فريو�س 
التي  الرم�سانية،  وال�سلوكيات  بالعادات  للتوعية  احللقات،  تتناولها  التي 
يجب على الأفراد، والعائالت، جتنبها، للحفاظ على �سحة اجلميع، دعما 
للجهود احلكومية الرائدة، التي و�سعت الإمارات يف مقدمة الدول الأكر 
تتناول  اليومية  احللقات  اإن  واأ�ساف  عامليا.  اجلائحة  جمابهة  يف  جناحا، 
اأي�سا ظواهر جمتمعية بارزة، مثل ال�سلوكيات املرورية، الأكر تاأثريا، يف 
املهمة، والتدابري  الن�سائح  اإىل جانب تقدمي  �سالمة م�ستخدمي الطرق، 
الوقائية، الكفيلة بحماية اأفراد املجتمع، من ظاهرة اجلرائم اللكرتونية 
املتنامية بكافة اأ�سكالها. وتاأتي احللقات التلفزيونية �سمن حملة اإعالمية 
توعوية �ساملة، ل�سرطة اأبوظبي، حتت �سعار "�سهرنا..طاعة والتزام"، عرب 
التوا�سل الجتماعي، بهدف زيادة وعي  الإع��الم، ومواقع  خمتلف و�سائل 
و�سالمة  �سحة  على  خ��ط��ورة،  ت�سكل  التي  وال��ع��ادات،  باملمار�سات  املجتمع 
للجهود  دعما  وذل��ك  الراهنة،  ال�سحية  ال��ظ��روف  ظل  يف  املجتمع،  اأف���راد 

احلكومية، ملجابهة اجلائحة وتعزيز �سالمة كافة فئات املجتمع.

•• دبي -وام:

اأطلقت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع متمثلة باإدارة التثقيف والتعزيز 
ال�سحي الربنامج ال�سحي التوعوي "معكم يف رم�سان".

ال�سحية  املمار�سات  اأب��رز  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  الربنامج  ويهدف 
م�ستوى  ل��رف��ع  الف�سيل  ال�سهر  خ��الل  اتباعها  ال��واج��ب  وال��غ��ذائ��ي��ة 
ال�سحي  وت��ع��زي��ز من��ط احل��ي��اة  املجتمع  اأف����راد  ل��دى  ال�سحي  ال��وع��ي 
لديهم ومتكينهم من الختيار ال�سليم لالأطعمة ال�سحية اأثناء ت�سوق 
املواد الغذائية مع الإلتزام بالإجراءات الحرتازية ملنع انت�سار فريو�س 

"كوفيد-"19.
ويت�سمن برنامج "معكم يف رم�سان" العديد من املبادرات والفعاليات 
الفرتا�سية التي مت اإعدادها بطريقة مبتكرة حيث �سيتم تنظيم ور�س 
توعوية افرتا�سية عن ال�سحة العامة خالل �سهر رم�سان اإىل جانب 
اإطالق مبادرة " الطبخ مع �سيف معكم " والتي تت�سمن تقدمي الطرق 

ال�سحية لطبخ اأ�سهر الأطباق الرم�سانية .
كما يت�سمن الربنامج مبادرة " طبق جمعتكم " والتي �ست�سهد اإعداد 
اأحد موؤثري التوا�سل الجتماعي لأطباق �سحية بالإ�سافة اإىل اإطالق 
م�سابقات رم�سانية ومبادرة " جيم معكم الريا�سي " والتي �ستت�سمن 

تنظيم تدريبات بدنية افرتا�سية مع مدربني ريا�سيني.
واأكد �سعادة الدكتور ح�سني عبد الرحمن الرند الوكيل امل�ساعد لقطاع 
الربنامج  اإطالق هذا  اأن  العامة  وال�سحة  ال�سحية  والعيادات  املراكز 
اأف��راد املجتمع  ل��دى  ال���وزارة على تعزيز الوعي  اإط��ار حر�س  ياأتي يف 
التثقيفية  املعلومات  ن�سر  خ��الل  من  ال�سحية  احلياة  اأمن��اط  بتبني 
وممار�سة  ال�سحي  ال��غ��ذاء  ت��ن��اول  اأه��م��ي��ة  ح��ول  ال�سحية  التوعوي��ة 
الن�ساط البداين يف �سهر رم�سان الف�سيل ما ي�ساهم يف تعزيز م�ستوى 

ال��ع��ام��ة وال��وق��اي��ة م��ن الأم���را����س وخ��ا���س��ة يف ظ��ل الظروف  ال�سحة 
ال�سحية احلالية حيث يعترب الأكل ال�سحي اأحد عوامل تعزيز املناعة 
لالإ�سابة  امل�ساحبة  الأعرا�س  "وتخفيف  "كوفيد19-  من  والوقاية 

بالفريو�س.
واأ�سار اإىل اإلتزام الوزارة باإطالق مثل هذه الربامج التي تندرج �سمن 
ال�سلوكيات  وتر�سيخ  املجتمع  �سحة  لرعاية  الهادفة  اإ�سرتاتيجيتها 
وال�سمنة  القلب  اأم��را���س  انت�سار  م��ن  احل��د  يف  ي�سهم  مب��ا  ال�سحية 
وال�سكري وخف�س الإنفاق ال�سخ�سي واحلكومي على العالج وبالتايل 

حت�سني نتائج املوؤ�سرات ال�سحية الوطنية.
اإدارة  م��دي��رة  �سريف  حممد  ف�سيلة  ال��دك��ت��ورة  اأو�سحت  جانبها  م��ن 
اأن ال�سيام يتيح فر�سة لتبني ال�سلوكيات  التثقيف والتعزيز ال�سحي 

ال�سحية وحتويلها اإىل اأ�سلوب حياة من خالل تناول الغذاء ال�سحي 
املمار�سات  لرت�سيخ  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وت��اأت��ي  ال��ب��دين  الن�ساط  ومم��ار���س��ة 

ال�سحية لدى اأفراد املجتمع وفق اأ�س�س �سليمة .
الفرتا�سية  املن�سات  ا�ستثمار  على  حر�ست  ال���وزارة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
برناجمها  نطاق  لتو�سيع  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  دور  وتعزيز 

التوعوي والو�سول اإىل اأكرب �سريحة ممكنة من اجلمهور.
ولفتت اإىل اأن الربنامج يت�سمن العديد من الفعاليات التي ت�ستهدف 
ال�سليمة  ال�سحية  الأمن��اط  مفاهيم  وتر�سيخ  ال�سحي  الوعي  تعزيز 
م��ث��ل حتقيق ال���ت���وازن ال��غ��ذائ��ي وال��ت��ق��ل��ي��ل م��ن ت��ن��اول الأط��ع��م��ة ذات 
اإهمال  ع��دم  جانب  اإىل  رم�سان  �سهر  يف  العالية  احل��راري��ة  ال�سعرات 
والمتناع عن  �سليم  ب�سكل  البدين  الن�ساط  ال�سحور وممار�سة  وجبة 
بتناول  البع�س  يتبعها  التي  اخلاطئة  ال��ع��ادات  وا�ستبدال  التدخني 
امل�سروبات املحالة والغازية والإفراط بتناول الطعام عند بدء الإفطار 

بوجبة �سحية لتجنب ع�سر اله�سم وم�ساكل زيادة الوزن.

)�ل�صحة( تطلق برناجمها �لتوعوي معكم يف رم�صان

•• ابوظبي-الفجر:

واف����ق امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
خ����الل ج��ل�����س��ت��ه ال��ت��ا���س��ع��ة م���ن دور 
للف�سل  ال���ث���اين  ال���ع���ادي  الن��ع��ق��اد 
الت�سريعي ال�سابع ع�سر، التي عقدها 
مقر  يف  2021م  اأب��ري��ل   6 بتاريخ 
معايل  برئا�سة  باأبوظبي،  املجل�س 
على  املجل�س،  رئي�س  غبا�س  �سقر 
"15" تو�سية تبناها خالل مناق�سة 
يف  ال��ع��دل  وزارة  "جهود   م��و���س��وع 
�ساأن تطوير مهنة املحاماة"، والتي 
رئي�سية هي:  �ستة قطاعات  تناولت 
الت�سريعات وال�سيا�سات، والتوطني، 
والتن�سيق  املحاماة،  مهنة  وحماية 
وال��ت��وا���س��ل، وال���ربام���ج وال�����دورات 
اجتماعية  وم���ب���ادرات  ال��ت��دري��ب��ي��ة، 

و�سحية . 
تو�سياته  يف  امل���ج���ل�������س  وط�����ال�����ب 
خالل  ت���ب���ن���اه���ا  ال���ت���ي   "15" ال������ 
بح�سور  امل���و����س���وع  ه����ذا  م��ن��اق�����س��ة 
وزير  البادي  �سعيد  �سلطان  معايل 
ال���ع���دل، يف اجل��ل�����س��ة ال�����س��اب��ع��ة من 
ال��ث��اين التي  ال��ع��ادي  دور الن��ع��ق��اد 
16-2-2021م،  بتاريخ  عقدها 
قطاع  ت����و�����س����ي����ات  ي���خ�������س  ف���ي���م���ا 

الت�سريعات وال�سيا�سات بالإ�سراع يف 
لتنظيم مهنة  قانون جديد  اإ�سدار 
املحاماة على نحو يواكب متغريات 
والتطورات  الق�سائي  العمل  �سري 
الق���ت�������س���ادي���ة والج���ت���م���اع���ي���ة يف 
الدولة، ويحقق على الأخ�س الآتي: 
احلد من التداخل يف الخت�سا�سات 
ومكاتب  امل����ح����ام����اة  م���ك���ات���ب  ب����ني 
وال�سماح  ال��ق��ان��ون��ي��ة،  ال���س��ت�����س��ارات 
مبمار�سة  امل���واط���ن���ني  ل��ل��م��ح��ام��ني 

ح�سب  ال��ت��ج��اري��ة  الأن�����س��ط��ة  بع�س 
ال�سوابط التي حتددها الوزارة.

وزير  من  ق��رار  باإ�سدار  طالب  كما 
العدل بتعديل بع�س اأحكام الالئحة 
رقم  الحت���ادي  للقانون  التنفيذية 
)23( ل�سنة 1991 يف �ساأن تنظيم 
ال�سادرة بقرار وزير  مهنة املحاماة 
2017؛  ل�سنة   972 رق��م  ال��ع��دل 
يت�سمن الآتي: تعديل املادة )29( 
ال�ستفادة  املحاماة  ملكاتب  بال�سماح 

الإع���������الين ح�سب  ال�����رتوي�����ج  م����ن 
ال�����س��واب��ط ال��ت��ي حت��دده��ا ال����وزارة، 
امل�����ادة  م����ن  ال���ف���ق���رة )د(  وت���ع���دي���ل 
الإنابات  ع���دد  تقييد  ب��ع��دم   )36(

الق�سائية.
ال���ت���اأك���ي���د على  امل���ج���ل�������س  وط����ال����ب 
للمادة  الفعال  التطبيق  ا�ستمرارية 
التنفيذية  ال���الئ���ح���ة  م���ن   )35(
لقانون تنظيم مهنة املحاماة امل�سار 
تنظيمية  لئ��ح��ة  واإ�����س����دار  اإل��ي��ه��ا، 

حت������دد �����س����واب����ط ت���ق���دي���ر اأت����ع����اب 
القانون  على  ب��ن��اء  وذل���ك  امل��ح��ام��اة 
اجل����دي����د، واإ������س�����دار ب���ط���اق���ة قيد 
امل�ستوى  ع��ل��ى  للمحامني  م��وح��دة 
الحتادي والعمل على التجديد كل 

ثالث �سنوات .
بقطاع  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ت��و���س��ي��ات  ويف 
ب�سرورة  املجل�س  ط��ال��ب  ال��ت��وط��ني 
وزارة  ب����ني  وال����ت����ع����اون  ال��ت��ن�����س��ي��ق 
الب�سرية  امل�������وارد  ووزارة  ال���ع���دل 
املحاماة  مكاتب  ب��اإل��زام  وال��ت��وط��ني 
املحلية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  وال���س��ت�����س��ارات 
ال�ستثمارية  واملوؤ�س�سات  والأجنبية 
الدولية يف الدولة مبا فيها املناطق 
ال��ت��وط��ني من  ب��رف��ع ن�سب  احل����رة، 
التوطني  م�ستهدفات  حتقيق  اأج��ل 

بالدولة. 
املتعلقة  ل��ل��ت��و���س��ي��ات  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
بحماية مهنة املحاماة طالب املجل�س 
وزارة  ب���ني  وال���ت���ع���اون  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 
العدل وجمعية الإمارات للمحامني 
حماية  جلنة  لتفعيل  والقانونيني 
اأعمال  �سري  ملراقبة  املحاماة  مهنة 
م��ك��ات��ب امل���ح���ام���اة، وت��ب��ّن��ي ال�����وزارة 
من  املحاماة  مهنة  حماية  مل��ب��ادرات 
والكوارث  لالأزمات  ال�سلبية  الآث��ار 

وتطوير   ،19 كوفيد  جائحة  مثل 
ال���رق���اب���ة  لآل�����ي�����ات  ال����ع����دل  وزارة 
ع��ل��ى م��ك��ات��ب امل���ح���ام���اة، و����س���رورة 
وتدريبية  ت���وع���وي���ة  ب���رام���ج  ط����رح 
للمحامني اجلدد للحد من ظاهرة 
قطاع  وبخ�سو�س  ال��ظ��ل.   حمامي 
�سدد  ط��ال��ب  وال��ت��وا���س��ل  التن�سيق 
بني  التن�سيق  اأه��م��ي��ة  على  املجل�س 
الحتادية  واجل��ه��ات  ال��ع��دل  وزارة 
تداخل  م��ن  للحد  املعنية  واملحلية 
ب��ع�����س الأن�����س��ط��ة الق��ت�����س��ادي��ة مع 
م���ه���ام م��ه��ن��ة امل���ح���ام���اة، و����س���رورة 
بني  التوا�سل  قنوات  وتفعيل  تعدد 
على  لطالعهم  واملحامني  ال��وزارة 
امل�ستجدات القانونية يف الت�سريعات 

بالدولة. 

ال��ربام��ج وال����دورات  وف��ي��م��ا يخ�س 
بتطوير  املجل�س  طالب  التدريبي�����ة 
ال��ت��ي يقدمها  ال��درا���س��ي��ة  ال��ربام��ج 
م���ع���ه���د ال�����ت�����دري�����ب وال�����درا������س�����ات 
الق�سائية ومواكبتها مع التطورات 
الطلبة  ت����دري����ب  م���ث���ل  احل���دي���ث���ة 
امل�ستغلني على اجلل�سات  واملحامني 
على  واط����الع����ه����م  الف����رتا�����س����ي����ة 
احلديثة  وال��ت�����س��ري��ع��ات  ال��ق��وان��ني 
الت�سريعية  امل�����س��ت��ه��دف��ات  مل��واك��ب��ة 
ودعم  2071م،  الإم�����ارات  ل��روؤي��ة 
التدريب  معهد  يف  الهمم  اأ�سحاب 
لتاأهيلهم  الق�سائية  وال���درا����س���ات 
وت���دري���ب���ه���م ب���ع���د ت���خ���رج���ه���م من 

اجلامعات.
اجتماعي������ة  ل��ل��م��ب��ادرات  وبالن�سبة 

تو�سياته  يف  املجل�س  اأك��د  و�سحي����ة 
اأه����م����ي����ة ال��ت��ن�����س��ي��ق ب����ني ال��������وزارة 
للمحامني  الإم�����������ارات  وج���م���ع���ي���ة 
نحو  املعنية  واجلهات  والقانونيني 
تكافل  �سندوق  اإن�ساء  مبادرة  تبني 
اجتماعي لدعم املحامني امل�ستغلني 
اإيجاد  واأه��م��ي��ة  امل��ح��ام��اة،  مهنة  يف 
من  املحامني  مّتكن  منا�سبة  حلول 
احل�����س��ول ع��ل��ى ت��اأم��ني ���س��ح��ي من 
خالل التن�سيق مع �سركات التاأمني، 
تدريب  ر�����س����وم  اإل�����غ�����اء  و������س�����رورة 
واإعادة  اجلدد  اخلريجني  املحامني 
�سرف املكافاآت ال�سهرية التحفيزية 
ان��ت�����س��اب��ه��م ملعهد  اأث����ن����اء  ال�����س��اب��ق��ة 
الق�سائية  وال���درا����س���ات  ال��ت��دري��ب 

التابع للوزارة.

•• روما-وام:

ق���دم ���س��ع��ادة ع��م��ر ع��ب��ي��د حم��م��د احل�����س��ان ال�����س��ام�����س��ي ���س��ف��ري ال���دول���ة لدى 
رئي�س  بنداروف�سكي  �ستيفو  اإىل فخامة  اعتماده  اأوراق  الإيطالية  اجلمهورية 
جمهورية �سمال مقدونيا، �سفريا غري مقيم للدولة لدى اجلمهورية، وذلك 

عرب تقنية الت�سال املرئي.
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �سعادته حتيات �ساحب  ونقل 
الدولة "حفظه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
ال�سمو  "رعاه اهلل" و�ساحب  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
التقدم  من  باملزيد  و�سعبه  لبالده  ومتنياتهم  فخامته  اإىل   ، امل�سلحة  للقوات 

والزدهار.
من جانبه حمل فخامة رئي�س جمهورية �سمال مقدونيا �سعادة ال�سفري حتياته 
اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
، ومتنياته  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 

لدولة الإمارات حكومة و�سعبا باملزيد من التطور والنماء.
وت��وج��ه ف��خ��ام��ت��ه ب��ال�����س��ك��ر والم��ت��ن��ان ل��ل��دول��ة مل��ا ت��ق��دم��ه م��ن ت��ع��اون ودعم 

وم�ساعدات جلمهورية �سمال مقدونيا خالل جائحة "كوفيد19-".

العالقات  وتطوير  عمله،  مهام  يف  التوفيق  ال�سفري  ل�سعادة  فخامته  ومتنى 
ا�ستعداد  البلدين، موؤكدا  التي جتمع  املجالت  الثنائية وتعزيزها يف خمتلف 

بالده لتقدمي كل الدعم لت�سهيل مهامه.
اأع��رب �سعادته عن اعتزازه بتمثيل دول��ة الإم��ارات لدى جمهورية  من جهته 
�سمال مقدونيا، وحر�سه على تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين وتفعيلها 

يف �ستى املجالت، مبا ي�سهم يف دعم اأوا�سر ال�سداقة بني البلدين.
ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�س جمالت التعاون بني دولة الإم��ارات وجمهورية 
�سمال مقدونيا وبحث �سبل تنميتها وتطويرها، مبا يحقق م�سالح وطموحات 

البلدين وال�سعبني ال�سديقني.
اأوراق  ن�سخة من  ال�سام�سي قد قدم  �سعادة عمر عبيد حممد احل�سان  وكان 
اعتماده �سفريا غري مقيم للدولة لدى جمهورية �سمال مقدونيا اإىل معايل 
�سعادته  ون��ق��ل  امل��رئ��ي  الت�����س��ال  تقنية  ع��رب  وزي���ر خارجيتها  عثماين  ب��وج��ار 
بهذه املنا�سبة اإىل معاليه حتيات �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 

اخلارجية والتعاون الدويل.
واأكد �سعادته بذل كافة اجلهود لتو�سيع اآفاق التعاون يف جميع املجالت، مبا 

يحقق م�سالح وطموحات البلدين وال�سعبني ال�سديقني.
من جانبه حمل معايل الوزير �سعادة ال�سفري حتياته اإىل �سمو ال�سيخ عبداهلل 
بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل، واأكد معاليه اهتمام بالده 
ل�سعادة  متنياته  ع��ن  معربا  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  الثنائي  ال��ت��ع��اون  بتطوير 

ال�سفري بالتوفيق والنجاح يف مهام عمله. 

•• اأبوظبي-وام:

اأبرز ق�س�س النجاح  تربز جتربة دولة الإم��ارات يف جمال الف�ساء كاأحد 
التي  ال�ستثنائية  امل�ساريع  تعدد  بعد  والإقليمي  العربي  امل�ستوى  على 
اأكدت ريادة الإم��ارات يف هذا القطاع، ولكن التجربة تعك�س جانباً �سديد 
الإم���ارات  وتتعمد  عليه.  وال��ره��ان  اإب����رازه  يف  الإم����ارات  اأمعنت  الأه��م��ي��ة 
ا�ستغالل الثورة التي حتدثها يف م�ستوى قطاع الف�ساء املحلي يف �سناعة 
جيل من رواد الف�ساء والطواقم الإدارية والفنية الإماراتية القادرة على 
بالدول  مقارنة  به  عهدها  حداثة  رغ��م  القطاع  ه��ذا  يف  النجاح  موا�سلة 
اليوم لقطاع الف�ساء  اأن يتم التطرق  الرائدة يف هذا القطاع. ول ميكن 
النيادي،  و�سلطان  املن�سوري  هزاع  ا�سم  للذهن  يتبادر  اأن  دون  الإماراتي 
وهو ما ي�سهم يف ت�سكيل �سورة ذهنية لدى الأجيال الإماراتية باأهمية هذا 
القطاع والفر�س التي يوفرها مل�ستقبلهم، وهو ما من �ساأنه اإحداث زخم 
اأع��داد الراغبني يف خو�س هذه التجربة خالل ال�سنوات  غري م�سبوق يف 
اإىل  الأوىل  الب�سرية  الدويل للرحلة  باليوم  العامل غدا  املقبلة. ويحتفي 
الف�ساء الذي اأقرته الأمم املتحدة ليكون مبثابة منا�سبة �سنوية للتاأكيد 
على الإ�سهام الهام لعلوم وتكنولوجيا الف�ساء يف حتقيق اأهداف التنمية 
اإىل  تطلعاتها  حتقيق  وكفالة  وال�سعوب  ال���دول  رف��اه  وزي���ادة  امل�ستدامة 

احلفاظ على ا�ستخدام الف�ساء اخلارجي لالأغرا�س ال�سلمية.
الإم���ارات يف  الأك��رب لدولة  ال��ره��ان  لإب���راز  �سانحة  املنا�سبة فر�سة  وتعد 
الإمارات  ري��ادة  تعزيز  قادر على  القطاع احليوي، وهو �سناعة جيل  هذا 
�سناع قطاع  كبار  قائمة  دائ��م يف  القطاع وحجز مقعد  الإقليمية يف هذا 
الوطني  برناجمها  بداية  منذ  الإم���ارات  واتخذت  العامل.  ح��ول  الف�ساء 
والكوادر  الإم��ارات��ي  ال�سباب  على  بالعتماد  يق�سي  هاماً  ق��راراً  للف�ساء 
الوطنية يف التخطيط وتنفيذ مهام الربنامج، والتي عملت على تدريبها 
الوطني  امل�����س��روع  ه���ذا  لإدارة  ال���الزم���ة  ب��امل��ع��رف��ة واخل�����ربات  وت��اأه��ي��ل��ه��ا 

الطموح.
اإبداع  على  الف�ساء  ا�ستك�ساف  جم��ال  يف  الإم��ارات��ي��ة  الإجن���ازات  وبرهنت 
اإمكانات وخربات علمية  الإماراتية، وعك�ست ما يتمتعون به من  الكوادر 
م��ت��ق��دم��ة، ب���داأ م��ن الإجن����از ال��ت��اري��خ��ي ل��رائ��د ال��ف�����س��اء الإم���ارات���ي هزاع 
الف�ساء  حمطة  اإىل  ي�سل  عربي  ف�ساء  رائ��د  اول  ك��ان  ال��ذي  املن�سوري 
اإىل  وو�سوله  الإم��ارات��ي  الأم��ل  م�سبار  اإىل جناح مهمة  و�سول  الدولية، 
املريخ بف�سل جهود نحو 200 مهند�س وباحث من �سباب الدولة الذين 
انطالق  اإىل  الفكرة  ولدة  منذ  فقط  �سنوات   6 يف  منهم  املطلوب  نفذوا 
ا�سمي  الإم��ارات عن  اإع��الن  تزامنا مع  العام  املنا�سبة هذا  وتاأتي  امل�سبار. 
رائدة ف�ساء عربية..  اأول  بينهما  الإماراتيني اجلديدين  الف�ساء  رائدي 
نورا املطرو�سي وحممد املال لين�سما اإىل رائدي الف�ساء هزاع املن�سوري 
و�سلطان النيادي، ولي�سكلوا معاً فريقاً رباعياً حتت مظلة برنامج الإمارات 

لرواد الف�ساء، مبا يدعم طموح الدولة يف جمال ا�ستك�ساف الف�ساء.
وكان العامل �سهد يف 12 اأبريل 1961 اأول رحلة ب�سرية ف�سائية، عندما 
اأنطلق املواطن ال�سوفياتي "يوري غاغرين" اإىل الف�ساء اخلارجي ليفتح 
بذلك ال�سبيل اأمام ا�ستك�ساف الف�ساء، ثم تبعه يف عام 1963 مواطنته 
اأول امراأة حتلق يف مدار الكرة الأر�سية،  تريي�سكوفا" لت�سبح  "فالنتينا 
�سطح  اإن�سان يطاأ بقدمه  اأول  كان  ثم الأمريكي "نيل اآرم�سرتونغ" الذي 
القمر يف 20 يوليو1969، لتتوا�سل من بعدها الرحالت الب�سرية اإىل 

الف�ساء اخلارجي حتى يومنا هذا.
ويج�سد اإعداد الإمارات لرواد الف�ساء روؤية قيادة الدولة بتمكني ال�سباب 
من ت�سميم اخلم�سني عاماً القادمة، ويعد برنامج الإمارات لرواد الف�ساء 
الذي اأطلق عام 2017 حموراً جوهرياً يف حتقيق هذه الروؤية الطموحة، 
اإذ يهدف اإىل بناء قاعدة معرفية وطنية من �سباب و�سابات الإمارات تعتمد 

عليهم الدولة لقيادة م�سروعاتها امل�ستقبلية املتقدمة يف جمال الف�ساء.
4022 �سخ�ساً، وبلغ  املتقدمني للدفعة الأوىل من الربنامج  وبلغ عدد 

عمر اأ�سغر متقدم 17 عاماً، والأكرب 67 عاماً، وو�سل عدد تخ�س�سات 
 39 اختيار  مت  �سخ�ساً،   95 تر�سيح  ومت  تخ�س�ساً   38 اإىل  املتقدمني 
منهم ، وو�سلوا اإىل 18 مرت�سحاً ثم 9، و�سوًل لالإعالن عن اأ�سماء هزاع 

املن�سوري و�سلطان النيادي، اللذين اأ�سبحا اأول رائدي ف�ساء اإماراتيني.
عدد  بلغ   2019 ع��ام  يف  اطلقت  التي  الربنامج  من  الثانية  الدفعة  ويف 
املتقدمون ملراحل تقييم وت�سفيات  اأ�سخا�س، وخ�سع   4305 املتقدمني 
املتاأهلني من  بلغ عدد  عاملياً، حيث  بها  املعمول  للربوتوكولت  وفقاً  عدة 
للمرحلة  امل��ت��اأه��ل��ون  خ�سع  ث��م  وم��ن  م��ر���س��ح��اً،   2099 الأوىل  امل��رح��ل��ة 
الثانية التي مت يف نهايتها اختيار اأف�سل 1000 متقدم خ�سعوا ملزيد من 
122 متقدماً، ويف  اأف�سل  الثالثة ومت اختيار  املرحلة  الختبارات �سمن 
للتاأهل للمرحلة  61 مر�سحاً  املرحلة الرابعة من التقييمات، مت اختيار 
اأولية وفحو�سات متقدمة، ليتم  التالية والتي ت�سمنت فحو�سات طبية 
انتقلوا بعدها اإىل املرحلة الأخرية التي اأ�سفرت عن  اختيار 30 مر�سحاً 

اختيار رائدي الف�ساء اجلديدين نورا املطرو�سي وحممد املال.
الب�سرية يف جم��ال علوم  ال��ك��وادر  اإع���داد  الم���ارات يف  ومل تقت�سر جهود 
الف�ساء على الإطار املحلي بل تعدته اإىل الإطار العربي وذلك من خالل 
اأول برنامج تخ�س�سي من  "نوابغ الف�ساء العرب" الذي  اإطالق برنامج 
نوعه يف العامل العربي لتمكني كوادر موؤهلة ت�ساعد املنطقة العربية على 
ت�سجيل ح�سور م�ستحق لها يف جمال علوم واأبحاث وا�ستك�ساف الف�ساء، 
وال�ستفادة من نتائجه لتعزيز التنمية يف البالد العربية وتطوير �سناعات 

متقدمة يف جمالت الف�ساء والتكنولوجيا امل�ستدامة.
ويخلق الربنامج فر�ساً م�ستقبلية واعدة تعزز اقت�سادات املعرفة والبتكار 
وال�سناعات الإبداعية يف املنطقة، وقد و�سل عدد املتقدمني اإىل الربنامج 
بعد اأ�سبوعني فقط على اإطالقه اإىل نحو 37 األفاً من ال�سباب العربي من 
واملبتكرين  واملبدعني  العلمية  الكفاءات  وذوي  الف�ساء  بعلوم  ال�سغوفني 

واملخرتعني والباحثني، من خمتلف الدول العربية.

�صفري �لإمار�ت غري �ملقيم يقدم �أور�ق �عتماده �إىل رئي�س �صمال مقدونيا

يف ذكرى �لرحلة �لأوىل للب�صر .. على ماذ� ر�هنت 
�لإمار�ت يف بناء قطاع �لف�صاء؟ 

�ملجل�س �لوطني يو�فق على 15 تو�صية خالل مناق�صة 
مو�صوع جهود وز�رة �لعدل يف �صاأن تطوير مهنة �ملحاماة 

مو�رد �ل�صارقة حتدد مو�عيد �لدو�م 
�لر�صمي خالل �صهر رم�صان

•• ال�سارقة-وام:

الر�سمي خالل �سهر  العمل  ال�سارقة مواعيد  الب�سرية يف  امل��وارد  دائ��رة  اأعلنت 
رم�سان املبارك باجلهات احلكومية يف الإمارة ال�سارقة.

يف  وينتهي  �سباحاً  التا�سعة  ال�ساعة  م��ن  ي��ب��داأ  ال���دوام  اأن  ال��دائ��رة  واأو���س��ح��ت 
تعمل  التي  واملوؤ�س�سات  والهيئات  الدوائر  تقوم  اأن  على  ظهراً  الثانية  ال�ساعة 
وحاجة  لنظام  وف��ق��اً  ونهايته  الر�سمي  ال���دوام  ب��داي��ة  بتحديد  املناوبة  بنظام 
اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  املنا�سبة  بهذه  ال��دائ��رة  ورفعت  العمل. 
القيادة الر�سيدة ول�سعب دولة الإمارات والأمتني العربية والإ�سالمية، �سائلني 

اهلل اأن يعاد على اجلميع باخلري واليمن والربكات.

)�أمنية( حتقق حلم �لطفل حممد 
بالتعاون مع �صرطة �أبوظبي

•• اأبوظبي - وام:

يف  العامة  والعالقات  املرا�سم  مع  بالتعاون  اأمنية"،  "حتقيق  موؤ�س�سة  حّققت 
باحل�سول  حممد  الإم���ارات���ي  الطفل  اأمنية  ابوظبي  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
تو�سف  ل  التي  ال�سعادة  من  يوماً  حممد  الطفل  و�سهد  كهربائية.  �سيارة  على 
مع و�سول فرق من �سرطة اأبوظبي ب�سياراتهم الفارهة ودورية �سرطة ال�سعادة 
اإ�سافة اإىل فريق عمل موؤ�س�سة "حتقيق اأمنية" اإىل باب منزله مع عائلته، حيث 
املنطقة  يف  ق�سرية  جولة  يف  مرافقته  ث��ّم  وم��ن  اأمنيته  وحتقيق  بتحيته  قاموا 
ال�سعادة  املرور ودوري��ة  دوري��ات  �سة لالأطفال ومبرافقة  املُخ�سّ ال�سرطة  ب�سيارة 

مع اللتزام بالتباعد الجتماعي.
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•• الفجرية-الفجر:

الجتماعية  ال��ف��ج��رية  جمعية  ف���ازت 
يف  ال��ع��رب��ي  التميز  ب��ج��ائ��زة  الثقافية 
املجال الثقايف الجتماعي، وذلك �سمن 
"املهرجان  من  الثالثة  ال��دورة  جوائز 
 "2021 امل���ب���دع  ل��ل�����س��ب��اب  ال���وط���ن���ي 
والإب���داع  الفن  منتدى  ينظمه  ال��ذي 
باململكة  م��ك��ن��ا���س  م��دي��ن��ة  يف  امل��غ��رب��ي 
"الت�سامح  ����س���ع���ار:  حت���ت  امل���غ���رب���ي���ة، 
الب�سرية".  خلدمة  الديني  والتعاي�س 
واأعرب �سعادة خالد الظنحاين رئي�س 
اعتزازه  ع��ن  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 
ب��ال��ف��وز ب��ه��ذه اجل��ائ��زة امل��ت��م��ي��زة التي 
الذي ت�سطلع  املهم  تاأتي ثمرًة للدور 

به "الفجرية الثقافية" يف ن�سر الوعي 
الثقايف وتعزيز قيم الت�سامح والتعاي�س 
وال�سالم، ف�ساًل عن جهودها يف تكوين 

الإماراتية  الثقافة  ب��ني  و���س��ل  حلقة 
وثقافات العامل املختلفة، عرب ما تقوم 
ب��ه م��ن م���ب���ادرات ث��ق��اف��ي��ة يف خمتلف 

واأه���دى  والأج��ن��ب��ي��ة.  العربية  ال���دول 
الظنحاين اجلائزة اإىل �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو 

واإىل  الفجرية،  حاكم  الأعلى  املجل�س 
ال�سرقي  ال�سيخ حممد بن حمد  �سمو 
ل�سموهما  الفجرية، عرفاناً  ويل عهد 
اجلمعية  مل�ساريع  امل�ستمر  الدعم  على 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة؛ وال����ذي يعزز 
امل�ستويني  ع��ل��ى  ال���ث���ق���ايف  ح�����س��وره��ا 
الظنحاين  واأك�����د  وال�������دويل.  امل��ح��ل��ي 
اأه���م���ي���ة م����د ج�������س���ور ال���ت���وا����س���ل بني 
الإماراتية  الثقافة  ون�سر  الثقافات، 
لدولة  احل�������س���اري  ال����وج����ه  واإب���������راز 
العربي  امل�����س��ت��وي��ني  ع��ل��ى  الإم���������ارات 
وال��ع��امل��ي، وذل���ك مت��ا���س��ي��اً م��ع �سيا�سة 
تنتهجها  التي  الثقافية  الدبلوما�سية 
الثقايف  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  يف  ال���دول���ة 
العامل،  دول  م���ع  ال��ع��الق��ات  وت��ق��وي��ة 

التي  وال�سالم  الت�سامح  لقيم  ترجمًة 
غ��ر���س��ه��ا امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����س��ي��خ زاي����د بن 

�سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه".
الثقافية"  "الفجرية  رئ��ي�����س  واأ����س���اد 
بدور القائمني على املهرجان الوطني 
دعمهم  خ��الل  م��ن  مبكنا�س  لل�سباب 
ل���ل�������س���ب���اب وحم�����اول�����ة اإدم�����اج�����ه�����م يف 
بالتجارب  وربطهم  الإب��داع��ي،  العمل 
الإبداعية الوازنة على م�ستوى الإبداع 
اأهمية  اإىل  م�����س��رياً  والأدب������ي،  ال��ف��ن��ي 
املهرجان  اإدارة  م��ع  امل�سرتك  التعاون 
الذي من �ساأنه اأن يعزز دور الثقافة يف 
امل�سهد العربي كقاطرة تنموية ت�سهم 
والثقايف  احل�ساري  الوجه  تر�سيخ  يف 

للدول العربية.

•• اأبوظبي - وام:

لالأر�ساد  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  اخ���ت���ارت 
عبداهلل  ال���دك���ت���ور  ����س���ع���ادة  اجل����وي����ة 
الوطني  امل����رك����ز  م���دي���ر  امل����ن����دو�����س، 
الآ�سيوي  الحت����اد  رئ��ي�����س  ل��الأر���س��اد 
لالأر�ساد اجلوية، �سمن فريق خرباء 

تعديل الطق�س التابع لها.
وي�������س���م ال����ف����ري����ق ع�������ددا م�����ن اأب������رز 
اخلرباء الدوليني ويهدف اإىل تعزيز 
تعديل  اأب��ح��اث  يف  العلمية  املمار�سات 
املوؤمترات  تنظيم  خالل  من  الطق�س 
العلمية املتخ�س�سة يف هذا املجال كل 
اأربع �سنوات، وتوفري اخلربة الالزمة 
يف العمليات الكيميائية والديناميكية 
ال�سحب  بتطور  املتعلقة  والفيزيائية 
وهطول الأمطار، والتي توؤثر بدورها 

على الطق�س واملناخ، ملجموعات العمل 
اأبحاث  ل��ربن��ام��ج  ال��ت��اب��ع��ة  الأخ������رى 

."WWRP" الطق�س العاملي
عبداهلل  ال����دك����ت����ور  ����س���ع���ادة  وت����وج����ه 
الر�سيدة  ل��ل��ق��ي��ادة  بال�سكر  امل��ن��دو���س 
هذا  يف  املتوا�سل  الدعم  على  للدولة 
لقيادات  اأي�ساً  املجال، وتوجه بال�سكر 
ل���الأر����س���اد اجلوية  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
تعديل  خ��رباء  فريق  �سمن  لختياره 
الطق�س، م�سيداً باجلهود التي تبذلها 
املنظمة يف جمال دعم وتعزيز البحث 
العلمي �سمن جمالت تعديل الطق�س 

وغريها.
تعزيز  اإىل  ق����دم����اً  ن��ت��ط��ل��ع   " وق������ال 
م�����س��اه��م��ات��ن��ا ال���دول���ي���ة يف جم����الت 
ت��ع��دي��ل ال��ط��ق�����س وال���س��ت��م��ط��ار، من 
خالل العمل مع فريق خرباء تعديل 

وتبادل  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة،  ال��ت��اب��ع  ال��ط��ق�����س 
اكت�سبناها  ال��ت��ي  وامل���ع���ارف  اخل����ربات 
ال�سنوات  م����دار  ع��ل��ى  امل��ج��ال  ه���ذا  يف 
املا�سية معهم، والعمل �سوياً للنهو�س 
يف جمالت تعديل الطق�س بالعتماد 

على املخرجات البحثية الدقيقة التي 
جهود  دع��م  يف  كبري  ب�سكل  �ست�ساهم 
تعزيز ه��ط��ول الأم��ط��ار وغ��ريه��ا من 

العمليات العلمية ذات العالقة".
الطق�س  تعديل  خ��رباء  فريق  ويعنى 

لالأر�ساد  ال��ع��امل��ي��ة  للمنظمة  ال��ت��اب��ع 
ع��م��ل��ي��ات مراجعة  اجل���وي���ة مب��ت��اب��ع��ة 
الأبحاث ذات ال�سلة، وتقدمي امل�سورة 
التي  الق�سايا  ب�ساأن  البحث  ملجل�س 
بتعديل  امل��ت��ع��ل��ق��ة  اله��ت��م��ام  ت��ت��ط��ل��ب 
مثل  ملعاجلة  اآليات  واق��رتاح  الطق�س 
الفريق  ي���ق���وم  ك��م��ا  ال��ق�����س��اي��ا.  ه����ذه 
مب���راج���ع���ة م���ع���اي���ري اإج��������راء اأب���ح���اث 
ت���ع���دي���ل ال���ط���ق�������س ل�������س���م���ان ج�����ودة 
املخرجات العلمية، بدءاً من الت�سميم 
النهائي  التقييم  اإىل  و���س��وًل  الأويل 
للتجارب امليدانية، مع مراعاة التقدم 
ال���داع���م���ة، مب���ا يف ذلك  امل���ج���الت  يف 
الغالف  وكيمياء  ال�سحابية  الفيزياء 
اجلوي والنمذجة العددية، اإىل جانب 
وامل�ساعدة  امل�سورة  تقدمي  على  عمله 
نقل  وو�سائل  ب�ساأن طريقة  لالأع�ساء 

العلمية،  التجارب  لتخطيط  الكفاءة 
املنظمة  وثائق  �سياغة  يف  وامل�ساعدة 
حالة  ب�ساأن  اجلوية  لالأر�ساد  العاملية 
التوجيهية  وامل��ب��ادئ  الطق�س  تعديل 
واقرتاح  ل��الأع�����س��اء  امل�����س��ورة  لتقدمي 
التعديالت الالزمة على هذه الوثائق 
اإىل جانب تعزيز  ال�سرورة، هذا  عند 
تعديل  اأب��ح��اث  يف  العلمية  املمار�سات 

الطق�س.
يذكر اأن فريق خرباء تعديل الطق�س 
لالأر�ساد  ال��ع��امل��ي��ة  للمنظمة  ال��ت��اب��ع 
اإىل جانب  ي�سم يف ع�سويته  اجلوية 
املندو�س  ع���ب���داهلل  ال���دك���ت���ور  ���س��ع��ادة 
املتحدة  ال��ولي��ات  علماء من كل م��ن، 
الأمريكية، ورو�سيا، وال�سني، وفرن�سا، 
والهند، وجنوب  واأ�سرتاليا،  واليابان، 

اأفريقيا، واإندوني�سيا.

•• اأبوظبي-وام:

�سهد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
والتعاي�س  الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل 
الوطن  �سندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
النعيمي  ب��ن ح��م��ي��د  را���س��د  وال�����س��ي��خ 
والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ����رة  رئ��ي�����س 
ت��خ��ري��ج افرتا�سي  ب��ع��ج��م��ان.. ح��ف��ل 
ودورات  ف���ع���ال���ي���ات  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ني 
" املربمج  م����ب����ادرت����ي  م����ن  ال���رب���ي���ع 
الإماراتي" و"موهبتنا" التي عقدت 
خ���الل ال���ف���رتة امل��م��ت��دة م���ا ب���ني 28 
مار�س وحتى 8 اأبريل وذلك مب�ساركة 
1140 طالباً وطالبة من  اأكر من 
خمتلف املدار�س يف جميع اأنحاء دولة 

الإمارات.
الفرتا�سي  التخريج  احلفل  ح�سر 
�سندوق  ع��ام  مدير  باقر  هند  �سعادة 
ال����وط����ن وم���������س����وؤول����ني يف اجل���ه���ات 
اإىل  الرامية  الربامج  لهذه  الداعمة 
الكفاءات  م��ن  ج��ي��ل  وت��اأه��ي��ل  اإع�����داد 
النا�سئة يف جمالت م�ستقبلية واعدة 
مثل الربجمة والتكنولوجيا والعلوم 

والهند�سة والفنون والريا�سيات.
وقال معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
اأنبل  الإن�سان هو  بناء  اإن  نهيان..  اآل 
البتكار  واأن  ج��ه��د  واأ�����س����دق  ع��م��ل 
هي  الع�سر  ه��ذا  يف  امل��واه��ب  وتنمية 
اأ�ساليب  تطوير  يف  اأ�سا�سية  ع��وام��ل 
احل���ي���اة، ب���ل وت��ط��وي��ر امل��ج��ت��م��ع ذاته 
ومت���ك���ني ك���اف���ة اأب���ن���ائ���ه وب���ن���ات���ه من 
اأق�سى ما وهبه اهلل لهم من  حتقيق 
لأنف�سهم  خ��دم��ة  واإم��ك��ان��ات  ط��اق��اٍت 

وخدمة للعامل من حولهم.
" اأ�سكر ممثلي كافة  واأ�ساف معاليه 
اجل��ه��ات ال��ت��ي ت��رع��ى ه���ذه الربامج 
لها:  ال��ن��ج��اح  حتقيق  على  وحت��ر���س 
ال��ع��ق��اري��ة و���س��رك��ة علي  ال���دار  �سركة 
لكم  – اأق���در  اإع��م��ار  و�سركة  واأولده 
اإدراككم الكامل ملا متثله هذه  جميعاً 

ال���ربام���ج م���ن ج��ه��ود م��ه��م��ة لتنمية 
املواهب وت�سجيع الإبداع والبتكار".

وق������ال م���ع���ال���ي���ه " اإن����ن����ي اأع������رب عن 
���س��روري اأي�����س��اً مل��ا األح��ظ��ه م��ن اأداء 
اأداء  ال���ربام���ج وه���و  م��ت��م��ي��ز يف ه���ذه 
الطلبة  ح��م��ا���س��ة  ن��اح��ي��ة  م��ن  يعك�س 
امل�ساركني فيها كما يعك�س من ناحية 
اأخرى، احلر�س الكبري على تنفيذها 
اإننا  ال��ع��امل��ي��ة.  امل�ستويات  اأع��ل��ى  وف��ق 
اأن هذه  ن���وؤك���د  ال���وط���ن  ���س��ن��دوق  يف 
طبيعية  ا����س���ت���ج���اب���ة  ه����ي  ال�����ربام�����ج 
ل��ت��وج��ي��ه��ات ق����ادة ال���دول���ة ال���ك���رام يف 
جمتمعاً  دائ���م���اً  الإم������ارات  ت��ك��ون  اأن 
ل��ل��م��ع��رف��ة ق������ادراً ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل مع 
ويعتمد  وال��ت��ط��ورات  التقنيات  كافة 
اأب��ن��ائ��ه وب��ن��ات��ه ويلتزم  ع��ل��ى ���س��واع��د 
الأمثل  الإع������داد  ب���اإع���داده���م  مت���ام���اً 
وت��ن��م��ي��ة ق���درات���ه���م وم���واه���ب���ه���م كي 

املجتمع  يف  ورواداً  ق��ادًة  دائماً  يكونوا 
وال���ع���امل ي�����س��ه��م��ون ب��ق��درة وذك����اء يف 
كافة اإجنازات التطور يف هذا الع�سر 
اأنهم  ال��ك��ام��ل��ة يف  ون��ع��رب ع���ن ث��ق��ت��ن��ا 
وباإذن اهلل �سوف يكونون اأداة املجتمع 
غٍد  يف  واآم��ال��ه  طموحاته  حتقيق  يف 

م�سرق وم�ستقبٍل زاهر".
" اإن��ن��ا ال��ي��وم ونحن نحتفل  واأ���س��اف 
اإمنا  واخلريجات  اخلريجني  بهوؤلء 
اأنهم  ال��ك��ام��ل��ة، يف  ث��ق��ت��ن��ا  ن��ع��رب ع���ن 
وباإذن اهلل �سوف يكونون اأداة املجتمع 
غٍد  واآم��ال��ه، يف  يف حتقيق طموحاته 

م�سرق وم�ستقبٍل زاهر".
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال�����س��ي��خ را����س���د بن 
اأن  " ي�����س��رف��ن��ي  ال��ن��ع��ي��م��ي..  ح��م��ي��د 
اأتقدم بجزيل ال�سكر والمتنان ملعايل 
وزير  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  والتعاي�س  الت�سامح 

ودعمه  لتبنيه  الوطن  �سندوق  اإدارة 
الرائدة وتعزيزه للربامج  للمبادرات 

التي تغطي كافة امارات الدولة".
اأن ابناء  " نحن جميعا نعلم  واأ�ساف 
ال���وط���ن ه���م خ���ري م���ن ي��ح��م��ل رايته 
املحافل  مب��خ��ت��ل��ف  ك��ل��م��ت��ه  وي���ع���ل���ي 
ونحن  والدولية  والقليمية  املحلية 
نثمن جهود كافة املوؤ�س�سات واجلهات 
���س��ق��ل مواهب  ع���ل���ى  ت��ع��م��ل  وال����ت����ي 
ال�سحيح  لل�سبيل  وار�سادهم  اأبنائنا 
يف  لالإبداع  النابغة  عقولهم  وتوجيه 
املبادرات  وتتبنى  امل��ج��الت،  خمتلف 
الرائدة والتي تر�سم مالمح امل�ستقبل 
بلغة  النا�سئ  اجليل  وت�سلح  الأف�سل 

الع�سر".
بجميع  ف�����خ�����ورون  ن���ح���ن   " وق�������ال 
متكنوا  وال��ذي��ن  وال��ط��ال��ب��ات  الطلبة 
املبادرتني  مراحل  جميع  اجتياز  من 

ونهنئ  ك��م��ا  م�سرفة  ن��ت��ائ��ج  وق��دم��وا 
واأبدعوا  تفرقوا  وطالبة  طالب   46
ليقدموا  وابتكروا وفكروا واحرتفوا 
اأن  على  واأ���س��روا  لبالدهم  الأف�����س��ل 

يكون التميز هو حليفهم".
من جانبها قالت هند باقر مدير عام 
تخريج  " ي�سكل  ال��وط��ن..  ���س��ن��دوق 
املنت�سبني  م����ن  اجل����دي����دة  ال���دف���ع���ة 
ل��ربام��ج وم���ب���ادرات ���س��ن��دوق الوطن 
�سجل  اإىل  ي�������س���اف  اأخ�������ر  اإجن�����������ازاً 
اإجن�����ازات ال�����س��ن��دوق يف ال��ع��م��ل على 
ا�ستك�ساف املواهب والكفاءات النا�سئة 
التي  الفر�س  وت��وف��ري  واحت�سانها، 
متكنها من تطوير مهاراتها الإبداعية 
والرتقاء بقدراتها املعرفية والعلمية، 
وخرباتها الأ�سا�سية مبا يتما�سى مع 
ال��ت��ي ي�سهدها  امل��ت�����س��ارع��ة  امل��ت��غ��ريات 
توجهات  م��ع  ين�سجم  ال��ع��م��ل،  ���س��وق 

الر�سيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  وت��ط��ل��ع��ات  دول��ت��ن��ا 
يقوم  م�ستدام  معريف  اقت�ساد  ببناء 

على البتكار يف امل�ستقبل".
وقال املهند�س �سام�س علي الظاهري 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة علي 
ب�سراكتنا  ���س��ع��داء  نحن   " واأولده.. 
م��ع ���س��ن��دوق ال��وط��ن يف ال��ع��م��ل على 
العديد من املبادرات الربامج النوعية 
قيمنا  م��ع  تتما�سى  ال��ت��ي  وامل��ب��ت��ك��رة 
واملتمثلة  امل��ج��م��وع��ة  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
الب�سرية  مب����واردن����ا  ال���س��ت��ث��م��ار  يف 
باعتبارها الركيزة الأ�سا�سية ملوا�سلة 
م�ستقبل  �سناعة  يف  اأهدافنا  حتقيق 

زاهر لالأجيال القادمة".
الرئي�س  ال����ذي����اب����ي،  ط�����الل  وق�������ال 
 " العقارية  الدار  التنفيذي ملجموعة 
ي�سعدنا اأن ن�سهد جناح دورتي الربيع 
"املربمج  " و  "موهبتنا  برنامج  من 

الإق���ب���ال  ي�����س��ري  ح��ي��ث  الإماراتي" 
التعليمية  ال���ربام���ج  ع��ل��ى  امل���ت���زاي���د 
اإىل  ال��وط��ن  ���س��ن��دوق  يطلقها  ال��ت��ي 
ورفع  بالتعلم  الإم���ارات  �سباب  رغبة 
خدمة  اأج���ل  م��ن  ق��درات��ه��م  م�ستوى 
ي�سر  ك���م���ا  امل�������س���ت���ق���ب���ل.  يف  وط���ن���ه���م 
القوة  اأن تكون  العقارية  الدار  �سركة 
البّناءة،  امل��ب��ادرات  ه��ذه  ملثل  الداعمة 
ت�سخري  على  ال�سباب  ت�ساعد  وال��ت��ي 
طاقاتهم ومواهبهم للعلم ومتنحهم 
للتخطيط  الوا�سعة  والروؤية  املعرفة 

مل�ستقبلهم ب�سكل موؤثر واإيجابي".
وتوزع اخلريجون على 920 م�ساركا 
يف مبادرة "املربمج الإماراتي" والتي 
اأقيمت بدعم من �سركة الدار العقارية 
بهدف تاأهيل جيل متمكن من اأدوات 
والتكنولوجيا،  ال��ربجم��ة  وم��ه��ارات 
وجرى خاللها وعلى مدار 40 �ساعة 

من  فيها  امل�ساركني  ت��زوي��د  تدريبية 
الفئة العمرية من 7 حتى 14 عاماً 
اأ�سلوب  وف���ق  ال���ربجم���ة  ب��اأ���س��ا���س��ي��ات 
على  يعتمد  ���س��ي��ق  ت��ف��اع��ل��ي  تعليمي 
ومدربني  العاملية  املمار�سات  اأف�سل 
م���ع���ت���م���دي���ن م�����ن ����س���رك���ة ك������ود هب 
التعليمية، و�ست�ساف هذه  للخدمات 
اخل��ري��ج��ني ملجموعة  م���ن  ال��ك��وك��ب��ة 
امل�����ربجم�����ني الإم������ارات������ي������ني ال�����ذي 
الذي  املبتكرة،  املبادرة  من  ا�ستفادوا 
و���س��ل ع���دده���م لأك����ر م���ن 4000 
مربمج اإماراتي من طالب وطالبات 
املدار�س الدولة، اأكمل 949 مربجماً 
منهم املرحلة املتو�سطة، بينما متكن 
635 مربجماً من ا�ستكمال املرحلة 

املتقدمة.
على  اخلريجني  قائمة  ا�ستملت  كما 
"مع�سكر  م�ساقات  يف  م�ساركا   220
�سمن  ي��اأت��ي  2021" ال���ذي  الربيع 
بدعم  واأق����ي����م  "موهبتنا"  م����ب����ادرة 
العقارية،  ال�������دار  ����س���رك���ة  ورع����اي����ة 
و�سركة  واأولده  ع��ل��ي  وجم���م���وع���ة 
اإع����م����ار ال���ع���ق���اري���ة، وب��ال�����س��راك��ة مع 
كامب�س" املتخ�س�سة  "اإيفي  موؤ�س�سة 
التكميلية  التعليم  برامج  تقدمي  يف 
اجلامعات  اأف�����س��ل  خ��ري��ج��ي  ينفذها 
العاملية، وا�ستهدف "مع�سكر الربيع" 
املوهوبني  امل��دار���س  وطالبات  ط��الب 
م��ن ال�����س��ف ال�����س��اد���س وح��ت��ى ال�سف 
خالله  مت  ح����ي����ث  ع���������س����ر،  ال�����ث�����اين 
مكثفاً  ب���رن���اجم���اً   38 ب����  ت���زوي���ده���م 
�سملت جمالت املعرفة املتقدمة التي 
امل�ستقبل  يف  ال�سناعات  عليها  تقوم 
مثل التكنولوجيا والعلوم والهند�سة 
والفنون والريا�سيات والطب، وعمل 
خاللها الطالب على م�ساريع وحلول 
العامل  منها  يعاين  حقيقية  مل�ساكل 
اأك���ر م��رون��ة يف  ي��ك��ون��وا  الآن ، حتى 
م���واك���ب���ة ت����ط����ورات ����س���وق ال��ع��م��ل يف 

امل�ستقبل.

نهيان بن مبارك ور��صد �لنعيمي ي�صهد�ن �حلفل �لفرت��صي لتخريج 1140 م�صاركا من دور�ت �لربيع ل��صندوق �لوطن

•• اأبوظبي-الفجر

حددت �سرطة اأبوظبي �ساعات الدوام مبراكز خدمة العمالء مبديرية 
التابعة  املركبات  ترخي�س  خدمة  تقدمي  ،وم��راك��ز  ال��دوري��ات  و  امل���رور 
ملديرية ترخي�س  ال�سائقني والآليات  بقطاع العمليات املركزية  خالل 
�سهر رم�سان املبارك بكل من اأبوظبي والعني والظفرة ،من ال�ساعة  8 
�سباحاً واإىل ال�ساعة الرابعة ع�سراً ، وبالن�سبة ملحطات خدمة الفح�س 

الفني للمركبات  خالل ال�سهر الف�سيل  وفق التايل:  

املركبات اخلفيفة
تكون مواعيد العمل للمركبات اخلفيفة  على مدار 24 �ساعة يف حمطة 
مبنى ال�سالمة يف اأبوظبي، و من ال�سابعة �سباحاً  اإىل  ال�ساد�سة م�ساء  
يف مبنى  ال�سالمة مب�سفح، عدا اأيام ال�سبت فتكون مواعيد العمل من  
العا�سرة �سباحا اىل الرابعة ع�سراً   ويف مبنيي ال�سالمة عامل ال�سيارات   
وحموي باأبوظبي من ال�ساعة الثامنة �سباحا اإىل الرابعة ع�سرا ومن 
الثامنة م�ساء  اإىل  الثانية �سباحا  عدا اأيام ال�سبت من العا�سرة  �سباحاً  
اإىل الرابعة ع�سراً  فيما تكون  مببنى ال�سالمة  بال�سمحة  من الثامنة 
�سباحاً  اإىل  الرابعة ع�سراً عدا اأيام ال�سبت  من العا�سرة �سباحاً  اإىل  

الرابعة ع�سراً.
وتكون مواعيد العمل يف كل من  مباين ال�سالمة  يف بني يا�س  ومركز 
ي��ا���س م����ول  وم��ب��ن��ى ال�����س��الم��ة يف خ��ل��ي��ف��ة اأ وم��ك��ت��ب ت�����س��اري��ح ال�سبغ 
اإىل  الرابعة  -ال�ستقالل  وذلك يف فرتة واح��دة من العا�سرة �سباحاً  

ع�سراً . 

مو�عيد عمل �ملرور 
و�لرتخي�س باأبوظبي 

يف رم�صان

•• الفجرية-وام: 

ال�سرقي  حممد  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  التقى 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية يف ق�سره بالرميلة 
دائرة  رئي�س  ال�سرقي  حممد  ب��ن  �سالح  ال�سيخ  اأم�����س 
بح�سور  الفجرية  ميناء  رئي�س  القت�ساد  و  ال�سناعة 
وعدد  الفجرية  ميناء  ع��ام  مدير  م��راد  مو�سى  الكابنت 
�ساحب  ا�ستمع  امليناء.  يف  العاملة  ال�سابة  القيادات  من 
مف�سل  �سرح  اإىل  اللقاء  خ��الل  الفجرية  حاكم  ال�سمو 
م���ن ال�����س��ي��خ ���س��ال��ح ب���ن حم��م��د ال�����س��رق��ي ع���ن اخلطط 

ال�سرتاتيجية والتنموية مبيناء الفجرية و اأبرز عمليات 
التطوير امل�ستمرة به والتي من �ساأنها اأن ت�سهم يف تعزيز 
و  العاملية.  التجارة  احتياجات  متطلبات  ملواكبة  قدراته 
ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رح��ب 
التي جرى ترقيتها  ال�سابة  الوطنية  القيادات  بعدد من 
موؤخرا لتويل م�سوؤولياتهم اجلديدة يف ميناء الفجرية 
والعملية،  الأكادميية  التدريبية  براجمهم  اجتياز  بعد 
ال�ستفادة  و  ال�سباب  بطاقات  ال�ستثمار  اأهمية  م��وؤك��دا 
ب�سرورة  �سموه  وج��ه  و  الإم����ارة.  خلدمة  خرباتهم  م��ن 
الأهداف  حتقيق  ي�سمن  مبا  للميناء  الأمثل  ال�ستثمار 

على  القائمة  ال�سرتاتيجية  الم���ارات  دول��ة  روؤي���ة  وف��ق 
تر�سيخ اقت�ساد م�ستقر ومتنوع يحقق التنمية امل�ستدامة 

يف امل�ستقبل.
م���ن ج��ان��ب��ه��م اأع�����رب ال�����س��ب��اب ع���ن خ��ال�����س ���س��ك��ره��م و 
ت��ق��دي��ره��م ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م ال��ف��ج��رية ولل�سيخ 
الغالية موؤكدين  ال�سرقي على ثقتهم  �سالح بن حممد 
التزامهم بالعمل اجلاد ملا فيه خري الدولة وم�سلحتها. 
مدير  ال�سنحاين  �سعيد  حم��م��د  ���س��ع��ادة  ال��ل��ق��اء  ح�سر 
اإب��راه��ي��م ح�سن  الأم���ريي يف الفجرية و خليل  ال��دي��وان 

نائب مدير عام امليناء.

حمد �ل�صرقي يلتقي رئي�س هيئة ميناء �لفجرية وعدد� من قياد�ته �ل�صابة

الكفاءات واإعداد قيادات يف جميع القطاعات يف مقدمة اأهدافنا واأولوياتنا  من  اأجيال  تاأهيل  مبارك:  بن  • نهيان 
• را�شد بن حميد النعيمي: فخورون مبا يقدمه �شندوق الوطن من ا�شتثمارات يف �شقل مهارات اأبناء الوطن

�لفجرية �لثقافية حت�صد جائزة �لتميز �لعربي يف �ملغرب

�ملندو�س خبري� يف �ملنظمة �لعاملية لالأر�صاد �جلوية
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بول لند لتجارة الأدوات الكهربائية 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2419305 
تعديل مدير / اإ�سافة دارماناندان بيللى فا�سوديفان بيللى

تعديل راأ�س املال / من  null اإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة null * null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ بول لند لتجارة الأدوات الكهربائية

POOL LAND ELECTRICAL TRADING
اإىل/ بول لند لتجارة الأدوات الكهربائية- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

POOL LAND ELECTRICAL TRADING- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة اأحوا�س ال�سباحة - باجلملة  4663037
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  

العدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

اإعــــــــــالن
النور  ال�س�����ادة/�سراج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لعمال البال�سرت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1886694 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عائ�سة حممد �سليم %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ر�سا حممود حممود ح�سني

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة  
CN بال�سم التجاري/ملحمة عوافى  رقم:1024405 
ان  الو�سع كما  الرخ�سة واعادة  بالغاء طلب تعديل   ،

عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

اإعــــــــــالن
لت�سليح  ال�س�����ادة/املبتكر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات رخ�سة رقم:3010784 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة فهد ح�سني حممد هادي الحبابي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف من�سور ح�سني حممد هادي الحبابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

اإعــــــــــالن
لال�ست�سارات  ال�س�����ادة/فيوز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب الهند�سية ذ.م.م رخ�سة رقم:1732435 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة �سياء الدين عبداهلل عبده احمد %49

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عادل عبدالرحمن عبداهلل ح�سني املرزوقى %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سياء الدين عبداهلل عبده احمد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف ابراهيم �سعيد عبداهلل على احلجرى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�س هانى 

CN 2745974:بي لتجارة الع�سل  رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/م�سمة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2691459:العني للماأكولت  رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سباركل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

داميوند لعناية ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 2809609 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/امنه  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بوتيك
رخ�سة رقم:CN 2696202 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/املب�سم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة الفحم ولوازم التدخني
رخ�سة رقم:CN 3892590 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جماليات 

العمارة لال�ست�سارات الهند�سية
رخ�سة رقم:CN 2711608 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فيالفيت 

للديكور
رخ�سة رقم:CN 1008117 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/زعيرت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العقارية
رخ�سة رقم:CN 2695408 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

امليدان الذهبي لأعمال الديكور
رخ�سة رقم:CN 1186337 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:ادابتف للحلول التكنولوجية ذ.م.م
عنوان ال�سركة:مكتب 4 ، مدينة حممد بن زايد ، وحدة املالك ال�سيد م�سبح 

احمد م�سبح ب - m حو�س �سرق 12 - ط - C262 حممد بن زايد
CN 2003181 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/زايد ت�سارترد اكاونتانت لتدقيق احل�سابات - �سركة   2
ال�سخ�س الواحد ذ.م.م ، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/3/31 

وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق 
تاريخ التعديل:2021/4/11  - لدى كاتب العدل بالرقم:2150004240 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:باي فراغمنت ذ.م.م
عنوان ال�سركة:تاجر اأبوظبي

CN 2616663 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/زايد ت�سارترد اكاونتانت لتدقيق احل�سابات - �سركة   2
ال�سخ�س الواحد ذ.م.م ، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/4/4 

وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق 
تاريخ التعديل:2021/4/11  - لدى كاتب العدل بالرقم:2105007274 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

اإعــــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/

ريفكو للمعادن - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 

IN-2004274 :رقم الرخ�سة ال�سناعية

قد اأبدوا رغبتهم يف التعديل التايل:

تعديل ال�سم التجاري:

وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اأعاله مراجعة مكتب تنمية 

اأية  املكتب  يقبل  فلن  واإل   ، الإعالن  ن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع  خالل  ال�سناعه 

اعرتا�س بعد انق�ساء مدة الإعالن .

مكتب تنمية ال�شناعة

ال�شم ال�شابق
ريفكو للمعادن - �شركة ال�شخ�س 

الواحد ذ.م

ال�شم اجلديد
اأوتوموتيف بري�شي�شن تكنولوجي( اأ بي 

تي )-�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

العدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

اإعـــالن
تعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/املياة الكيميائية النظيفة ذ.م.م 

 IN-1000911 :رقم الرخ�سة ال�سناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف التعديل التايل:

خروج ال�سريك:

ودخول ال�سركاء:

لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية باإ�سماء ال�سركاء:

وعلى كل من لديه اإعرتا�س على الإجراء املذكور اأعاله مراجعة مكتب تنمية 
اأية  املكتب  يقبل  فلن  واإل   ، الإعالن  ن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع  خالل  ال�سناعه 

اإعرتا�س بعد اإنق�ساء مدة الإعالن.
مكتب تنمية ال�شناعة

الن�سبةالإ�سم اجلن�سية
1%�شالح �شامل عمري ال�شام�شي المارات العربية املتحدة

الن�سبةالإ�سم اجلن�سية
1%�شركة الكوت لالإمداد ونقل الب�شائع الكويت

الن�سبة الإ�سم
�شركة الكوت للم�شاريع ال�شناعية �س.م.ك مقفلة

�شركة الكوت لالإمداد ونقل الب�شائع
%99
%1

اجلن�سية
الكويت
الكويت

العدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

اإعــــــــــالن
�سويت  ال�س�����ادة/�سوبر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب كافيه  رخ�سة رقم:2844355 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة رباب �سعيد خويتم بخيت الرا�سدي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف نوره احمد �سامل علي الربيكي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/انفوتك خلدمات 

التوظيف - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2731909 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حنان يو�سف عبداهلل احلمادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مرمي حممد منفرد

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأعرب رئي�س احلكومة اللبنانية ال�سابق فوؤاد ال�سنيورة عن خماوفه 
من اأن تتحول ق�سية تر�سيم احلدود البحرية اللبنانية مع اإ�سرائيل 
القائم يف م�ساعي  التعر  اإىل  اإ�سارة  يف  اأخرى”،  �سبعا  “مزارع  اإىل 

تر�سيم احلدود البحرية.
“حني  اأنه  اللندنية،  “ال�سرق الأو�سط”  واأك��د، يف حديث ل�سحيفة 
�سيدعم  اجل��دي��دة،  اللبنانية  باملطالب  �سلبة  اأر���س��ي��ة  اإىل  ن�ستند 
اأنه يف حال مل  اإىل  نبه  لكنه  املفاو�س”،  الفريق  اللبنانيون جميعا 
متتد  قد  “املفاو�سات  ف��اإن  قانونيا،  مثبتة  اجل��دي��دة  املطالب  تكن 
ل�سنوات ونتاأخر يف ال�ستفادة من ثرواتنا«. وتوقفت املفاو�سات غري 
املبا�سرة مع اإ�سرائيل برعاية وو�ساطة اأمريكيتني وحتت علم الأمم 
املتحدة، بعد 4 جل�سات عقدت يف مقر الأمم املتحدة يف راأ�س الناقورة 
�سقف  اللبناين  اجلانب  رف��ع  عندما  لبنان،  غربي  جنوب  اأق�سى  يف 
املطالب  عن  اإ�سافياً  بحرياً  كيلومرتا  ب�1430  مطالباً  �سروطه، 

الأوىل التي كانت تقت�سر على 860 كيلومرتا متنازعاً عليها.
اأخ��رى يف  اأن تكون لدينا م��زارع �سبعا  “اأخاف من  وق��ال ال�سنيورة: 
لكنه  اأو خطاأ،  املطالب �سحيحة  اإن  يقول  اأنه ل  مو�سحاً  البحر”، 

ي�ساأل: “ما ا�ستجد الآن لتعديل ما كان متفقاً عليه يف ال�سابق«.
وقال ال�سنيورة: “اأتخوف من األ نكون ن�ستند اإىل اأر�سية �سلبة يف 

مطالبنا، لأن ذلك لن ي�ساهم يف معاجلة الأمور«.

�سهدت ح�سيلة الإ�سابات والوفيات بفريو�س “ كورونا “ امل�ستجد يف 
رو�سيا انخفا�سا للموؤ�سرين خالل ال�ساعات ال�24 املا�سية.

واأعلنت ال�سلطات ال�سحية الرو�سية ت�سجيل 8702 اإ�سابة جديدة 
اإجمايل حالت  ال�سابق لي�سبح  اليوم  اإ�سابات يف   8704 ب�  مقارنة 

“كورونا “ اأربعة ماليني و641 األفا و390 اإ�سابة.
واأ�سارت اإىل ت�سجيل 337 حالة وفاة خالل اآخر 24 �ساعة مقابل 
عن  الناجمة  الوفيات  ع��دد  اإجمايل  ليبلغ  الأول،  اأم�س  وف��اة   402
الوبائي  الو�سع  و�سهد  حالة.  و986  األ��ف   102 رو�سيا  يف  ال��وب��اء 
يف رو�سيا حت�سنا منذ بداية العام اجلاري بعد اإطالق حملة تطعيم 

جمانية �ساملة با�ستخدام لقاح “�سبوتنيك V« حملي ال�سنع .

اأجرى كبار م�سوؤويل الدفاع يف الفلبني والوليات املتحدة الأمريكية، 
مباحثات �سملت بحر ال�سني اجلنوبي املتنازع عليه، حيث مت ر�سد 

عدد كبري من ال�سفن ال�سينية موؤخراً.
لورينزانا  ديلفني  الفلبيني  الدفاع  وزي��ر  اأن  اأمريكي  بيان  يف  وج��اء 
ل�سفن  الأخ���ري  التواجد  “ناق�سا  اأو���س��نت  لويد  الأم��ري��ك��ي  ون��ظ��ريه 

بحرية �سينية يف منطقة �سعب وايت �سن املرجانية«.
اأكر  املا�سي  -اآذار  الفلبينية قد ر�سدت يف مار�س  ال�سلطات  وكانت 
من 200 �سفينة �سينية يف منطقة �سعب وايت �سن املرجانية، اأحد 

املناطق يف بحر ال�سني اجلنوبي املتنازع عليه بني مانيال وبكني.
وكانت ال�سني قد قالت �سابقا اإن ال�سفن تقوم مبهام �سيد.

“تتطلع  قولها:  الجتماع  ب�ساأن  الفلبني  عن  �سادر  بيان  يف  وج��اء 
الدولتان لإمتام تدريب باليكاتان، الذي جرى اإلغاوؤه العام املا�سي. 
واأكد الوزير او�سنت اأهمية اتفاقية القوات الزائرة، واأعرب عن اأمله 
امل�ساألة مع  التزامه مبناق�سة  الوزير لورينزانا  واأكد  ا�ستمرارها.  يف 

الرئي�س، حيث اأنه املنوط به املوافقة الأخرية«.
اتفاقية  اإنهاء  اأعلن  قد  دوتريتي  رودريجو  الفلبيني  الرئي�س  وكان 
امل��ا���س��ي، ولكنه منذ ذل��ك احل��ني علق قرار  ال��ع��ام  ال��زائ��رة  ال��ق��وات 

الإنهاء مرتني.
عام  عليها  التوقيع  مت  ال��ت��ي  ال���زائ���رة،  ال��ق��وات  اتفاقية  اأن  وي��ذك��ر 
يف  الأمريكية  ال��ق��وات  وت��دري��ب  ل��زي��ارة  قواعد  على  تن�س   ،1998

الفلبني.

عوا�سم

بريوت

مو�ضكو

مانيال

 �إتاحة �لتطعيم يف فرن�صا ملن 
تزيد �أعمارهم عن 55 عاما 

•• باري�س-اأ ف ب

�سيكون التطعيم �سد كوفيد-19 متاحاً اعتباًرا من اليوم الثنني جلميع 
الفرن�سيني الذين تبلغ اأعمارهم 55 عاًما اأو اأكر، وفق ما ذكر وزير ال�سحة 

اأوليفييه فريان ل�سحيفة “لو جورنال دو دميان�س”  اأم�س الأحد.
ا�سرتازينيكا  لقاحني،  ع��رب  ممكناً  �سيكون  التطعيم  اأن  ال��وزي��ر  واأو���س��ح 
الذي “اعتباًرا من اليوم الثنني، �سيتمكن جميع الفرن�سيني الذين تزيد 
اأعمارهم عن 55 عاًما، بدون �سروط، من تلقيه” وجون�سون اند جون�سون 
الذي �ستت�سلمه فرن�سا اعتباًرا من الثنني و�سُيطرح “بالت�ساق واحلر�س 

على الفعالية على جميع من تزيد اأعمارهم عن 55 عاًما، دون �سروط«.
م��ن��ذ 19 اآذار-م�����ار������س، خ�����س�����س��ت ف��رن�����س��ا ال��ل��ق��اح ال����ذي ط����وره خمترب 
بعد  55 عاًما،  اأعمارهم عن  تزيد  ال�سويدي ملن  الربيطاين  ا�سرتازينيكا 
ت�سجيل حالت نادرة ولكنها خطرية من ا�سطرابات التخر لدى الأ�سغر 
فرع خمترب  �سًنا. ورخ�ست فرن�سا اللقاح الذي ينتجه “جان�سن-�سيالغ”، 

منذ 12 اآذار-مار�س. “جون�سون اأند جون�سون”، 
جرعة”  األ��ف   200“ م��ن  �ستتكون  الأوىل  الدفعة  اأن  اإىل  ال��وزي��ر  واأ���س��ار 

و�ست�سل “قبل املوعد املقرر باأ�سبوع«.
ولفت فريان اإىل “اأننا ب�سدد تو�سيع نطاق التطعيم«.

الوزير  اأعلن  فرن�سا،  يف  بهما  امل�سرح  الآخ��ري��ن  باللقاحني  يتعلق  ما  ويف 
“تو�سيع حملة التطعيم من قبل �سركتي فايزر وموديرنا لت�سمل من تزيد 

اأعمارهم عن 60 عاًما اعتباًرا من 16 ني�سان-اأبريل«.
ا�ستهدفت حملة التطعيم يف البداية الأ�سخا�س الأكر �سعفا، ممن تزيد 
)م�ساكل  م�ساحبة  مر�سية  لعوامل  املعر�سني  اأو  عاًما   75 عن  اأعمارهم 

�سحية اأخرى تزيد من خطر الوفاة(.
احلكومة  فيه  ترغب  كانت  مما  بكثري  اأق��ل  ب�سرعة  التطعيم  حملة  ج��رت 

ب�سبب بطء الت�سليم.

»وثيقة �إفريقية« تطالب بتاأجيل �مللء �لثاين ل�صد �لنه�صة
ال�سد، ومطالبة  تاأجيل ملء  ناجت عن  اأي �سرر  اإثيوبيا عن 
الدول الثالث بو�سع اتفاقية قانونية ت�سمن عدم الإ�سرار 
نوعها  م��ن  الأوىل  الوثيقة  ه��ذه  وت��ع��د  �سعوبها«.  م��ن  ب���اأي 
ال�سادرة عن منظمات جمتمع مدين اإفريقية ب�ساأن اأزمة �سد 
النه�سة، منذ 11 عاما. واأعلنت موؤ�س�سة “ماعت” امل�سرية 
لل�سالم والتنمية وحقوق الإن�سان، اأن الوثيقة جاءت يف ختام 
موؤمتر “النيل من اأجل ال�سالم”، بدعوة من منظمة “املنرب 
الإفريقي” الكينية، خالل الفرتة ما بني 5 و11 اأبريل، يف 

العا�سمة الأوغندية كمبال.
و�سارك يف املوؤمتر ممثلو املجتمع املدين من 9 دول اإفريقية، 
وتنزانيا  وكينيا  واأوغ���ن���دا  وال�����س��ودان  وم�����س��ر  اإث��ي��وب��ي��ا  ه��ي 

والكونغو الدميقراطية وبوروندي واملغرب.
وخالل املوؤمتر، تباحث خرباء املياه وحقوق الإن�سان والتنمية 
امل�ستدامة، حول اأهمية نهر النيل، والتفاقيات املنظمة لإدارة 
اأزمة �سد النه�سة، من اأجل  وتوزيع املياه، مع الرتكيز على 
العادل للمياه، وعدم  التوزيع  اخلروج بحلول بديلة ت�سمن 

الإ�سرار باأي �سعب من �سعوب دول حو�س نهر النيل.
كما ناق�س امل�ساركون عددا من املقرتحات لو�سع ا�سرتاتيجية 
الثالثة،  ال���دول  م��ع  للتوا�سل  امل��دى  ق�سرية  �سريعة  عمل 
الإفريقية  الآل��ي��ات  م��ع  امل�سلحة،  اأ���س��ح��اب  ال���دول  وك��ذل��ك 
والأممية املختلفة، لإطالعهم على بنود الوثيقة، باعتبارها 

ُتعرب عن موقف املجتمع املدين الإفريقي.

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت

وقعت  م�ستحكمة،  ب���اأزم���ة  يتعلق  ولف����ت  ج��دي��د  ت��ط��ور  يف 
تطالب  وث��ي��ق��ة  اإف��ري��ق��ي��ة،  دول  ت�سع  م��ن  م��دن��ي��ة  منظمات 
بتاأجيل امللء الثاين ل�سد النه�سة الإثيوبي، وتقدم جمموعة 
من التو�سيات املوجهة للدول الثالث اأطراف الأزمة، م�سر 

وال�سودان واإثيوبيا، ودول حو�س النيل واملجتمع الدويل.
با�سم  عرفت  التي  الوثيقة  ت�سمنتها  التي  التو�سيات  ومن 
امل�سرية  احلكومة  مطالبة  التوجيهية”،  امل��ب��ادئ  “وثيقة 
اإثيوبيا،  امل�ستدامة يف  التنمية  اأعمال  امل�ساركة يف  ب�”�سرورة 
تعوي�س  يف  امل�ساهمة  م�����س��وؤول��ي��ة  ال����دويل  املجتمع  وحت��م��ل 

�صحف عربية: ت�صعيد �إير�ين جديد يهدد حمادثات فيينا
•• عوا�سم-وكاالت

املتعلقة  ل���الل���ت���زام���ات  ج���دي���د  اإي��������راين  ان���ت���ه���اك  يف 
د�سنت  املخ�سب،  ال��ي��وران��ي��وم  م��ن  اإي���ران  باحتياطيات 
املركزي  ل��ل��ط��رد  “متطورة”  اأج��ه��زة  ر���س��م��ي��اً  ط��ه��ران 
فيما  “ب�سرعة اأكرب”،  تعمل على تخ�سيب اليورانيوم 
فيينا  حمادثات  يهدد  طهران  جانب  من  ت�سعيداً  بدا 
لإح��ي��اء الت��ف��اق ال��ن��ووي، ال���ذي مينع ا���س��ت��خ��دام هذه 

الأجهزة.
ووفقاً ل�سحف عربية �سادرة اأم�س الأحد، حذر م�سوؤول 
الإي��راين على رفع كل  اأن الإ�سرار  اأمركي رفيع،  من 
يف  “ماأزق”  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  الأمريكية  العقوبات 
الإ�سالحية  النا�سطة  هاجمت  بينما  فيينا،  حمادثات 
رف�سنجاين،  ف��ائ��زة  ال�سابق  الإي����راين  الرئي�س  واب��ن��ة 

املباحثات.
عربية”،  “اإندبندنت  �سحيفة  اأف���ادت  التفا�سيل،  ويف 
املركزي  للطرد  “متطورة”  اأج��ه��زة  د�سنت  اإي���ران  اأن 
والتي  تعمل على تخ�سيب اليورانيوم “ب�سرعة اأكرب”، 
مُينع ا�ستخدامها مبوجب اأحكام التفاق حول النووي 

الإيراين املربم العام 2015.
يف  التد�سني  حفل  الإي���راين  الر�سمي  التلفزيون  وب��ث 
العا�سمة  جنوبي  اليورانيوم  لتخ�سيب  نطنز  حمطة 
طهران. و�سارك يف احلفل الرئي�س ح�سن روحاين عرب 

الفيديو.
النووي  الت��ف��اق  على  امل��وق��ع��ة  الغربية  ال��ق��وى  وت���رى 
2015 يف مثل ه��ذه اخلطوة خمالفة  اإي���ران ع��ام  مع 
للتزامات طهران الواردة يف التفاق، ويهدد حمادثات 

فيينا لإعادة اإحياء التفاق النووي.
وياأتي هذا الإع��الن يف وقت جُترى حمادثات يف فيينا 
بني طهران وال��دول الأخ��رى التي ل تزال م�ساركة يف 
وبريطانيا  وفرن�سا  وال�����س��ني  )اأمل��ان��ي��ا   2015 ات��ف��اق 

اإيران  م��ن  ك��ل  اإع���ادة  اإىل  ت�سعى  التي  فيينا  حم��ادث��ات 
العمل  خلطة  الكامل  المتثال  اإىل  املتحدة  والوليات 
اأن  يف  اآم���اًل  ال��ن��ووي،  الت��ف��اق  اأي  ال�ساملة،  امل�سرتكة 
خالل  “اجلدية”  املزيد من  الإي���راين  اجلانب  يظهر 
اجلولة الثانية يف املفاو�سات غري املبا�سرة التي �ستعقد 
كانت  اأوىل  ج��ول��ة  بعد  اجل���اري  الأ���س��ب��وع  منت�سف  يف 

“بناءة للغاية”و”مثمرة«.
واأكد امل�سوؤول الأمريكي الرفيع اأنه “لن يجري رفع كل 
العقوبات” التي ُفر�ست على اإيران خالل اإدارة ترمب، 
العقوبات  ا�ستمرار  احتمال  اأم��ام  مفتوحاً  الباب  تاركاً 
اإرهابية  ن�ساطات  اأي  اأو  املركزي  البنك  ت�ستهدف  التي 

اأو ذات �سلة بانتهاكات حقوق الإن�سان.

ورو���س��ي��ا( ح���ول ط��ري��ق��ة ع���ودة ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اإىل 
التفاق املربم يف العا�سمة النم�ساوية.

وق����ال م�����س��وؤول اأم��ري��ك��ي دون ال��ك�����س��ف ع��ن ا���س��م��ه، اإن 
م��ب��ا���س��ر، اقرتاحات  ب�����س��ك��ل غ���ري  وا���س��ن��ط��ن ع��ر���س��ت 
التفاق  ه��ذا  اإط���الق  لإع����ادة  لإي����ران  للغاية”  “جادة 
جانب  من  مماثاًل  ت�سرفاً  ينتظرون  الأمريكيني  واإن 
اأعلنتها  ال��ت��ي  ال��ت��داب��ري  اأن  اإل  الإي��ران��ي��ة  اجلمهورية 
احلكومة الإيرانية حديثاً ل ت�سري يف هذا الجتاه، وفق 

“اإندبندنت عربية«.
ويف �سحيفة “ال�سرق الأو�سط”، حّذر م�سوؤول اأمريكي 
اأن الإ���س��رار الإي��راين على رفع كل  رفيع، طهران من 
يف  “ماأزق”  اإىل  ي��وؤدي  اأن  الأمريكية، ميكن  العقوبات 

التي  “العقوبات  لإزال�����ة  وا���س��ن��ط��ن  ا���س��ت��ع��داد  واأب�����دى 
وتلك  امل�سرتكة  ال�ساملة  العمل  خطة  مع  تتعار�س” 
التي “تتعار�س مع الفوائد التي تتوقعها اإيران” من 
اإدارة  لأن  “هذه عملية معقدة”  اأن  اإىل  اخلطة، لفتاً 
ترمب “بذلت ق�سارى جهدها لتجعل من ال�سعب على 
العمل  اإىل خطة  الن�سمام )جم��دداً(  اإدارة لحقة  اأي 
�سمن  عقوبات  و�سع  خ��الل  من  امل�سرتكة”،  ال�ساملة 
ت�سنيفات الإرهاب على الرغم من اأن ت�سنيفها الأ�سلي 
هو نووي. ومن جانبها، هاجمت النا�سطة الإ�سالحية 
رف�سنجاين،  ف��ائ��زة  ال�سابق  الإي����راين  الرئي�س  واب��ن��ة 
انطلقت  التي  النووي  التفاق  لإحياء  فيينا  مباحثات 
الثالثاء املا�سي. و�سخرت ها�سمي من جلو�س الوفدين 
لإجراء  خمتلفني،  فندقني  يف  والأم��ري��ك��ي  الإي����راين 
الأوروب����ي  الحت���اد  بو�ساطة  مبا�سرة  غ��ري  م��ف��او���س��ات 

�سعياً لعودة البلدين اإىل التفاق النووي.
يف  ها�سمي  قالت  “عكاظ”،  �سحيفة  نقلته  ملا  ووف��ق��اً 
مقابلة خا�سة، اإن “املفاو�سات حتولت اإىل نكتة مثرية 

للده�سة«.
فندق،  يف  جتل�س  اأمريكا  فيينا،  اإىل  “ذهبنا  واأ�سافت: 
ونحن جنل�س يف فندق اآخر، بعد ذلك ينتقل الأوروبيون 
ل�سماع ما يقوله هذا الطرف، قبل اأن ينتقل اإىل فندق 
اآخر، ويف غرفة اأخرى ل�سماع الطرف الآخر، األي�س هذا 

م�سحكاً«.
مع  للتفاو�س  ���س��ن��وات  ق��ب��ل  جنل�س  “اأمل  وت�����س��اءل��ت: 
لالتفاق  اأمريكا  تعود  اأن  يجب  نقل  اأمل  الأمريكيني، 
النووي؟ يجب اأن نتفاو�س، ماذا يعني عدم التفاو�س”، 
العراق  حول  الأمريكيني  مع  تفاو�سنا  “لقد  م�سيفة 
مع  تفاو�سنا  اآخ��ر  مكان  األ��ف  اأج��ل  وم��ن  واأفغان�ستان، 
اأي�ساً  اأنف�سنا  ح��ول  نتفاو�س  اأن  ويجب  الأمريكيني، 
تدهور  انتقدت  كما  خاطئة”،  ال�سيا�سات  هذه  معهم. 

العالقات الإيرانية مع جريانها العرب .

يف ق�شة غرام اأمريكية اأي�شا: 

عندما �أر�د �لأمري فيليب �لزو�ج من جنمة نا�صئة يف هوليود
تزوجت من وريث ثري من مي�شيغان, قبل اأن تكّر�س نهاية حياتها يف مكافحة الإدمان على الكحول

•• الفجر – خرية ال�سيباين
الوحيد يف  الع�سو     ه��اري، لي�س 
ال��ذي وقع يف حب ممثلة  وند�سور 
م��ن ه��ول��ي��وود. قبل م��ا يقرب من 
ثمانني ع��اًم��ا م��ن وق��وع��ه يف حب 
الأم��ري فيليب  ميغان، عا�س ج��ده 
الرومان�سية نف�سها ، �سغف حقيقي 
حدث يف مدينة البندقية، قبل عام 
م���ن احل����رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة. يف 
حينها،  عمره  من  ع�سرة  ال�سابعة 
دوق  �سيقع  عائلته،  مع  اإج���ازة  ويف 
يف  ت��ويف  ال���ذي  امل�ستقبلي،  اإدن����ربة 
اأب���ري���ل، ب��ج��ن��ون يف ح��ب جنمة   9
ب�سهرين،  ت�سغره  �سابة  اأمريكية 
وكيل  ابنة  راي��ت،  ك��ارول��ني  كوبينا 
ومغنية  ن��ي��وي��ورك،  يف  ل��ل�����س��راف��ة 

اأوبرا.
فيليب  ك����ان  ال���وق���ت،  ذل����ك  »يف     
املدر�سة  م���ن  ت���خ���ّرج  ق���د  ال��ي��ون��ان 
ال��ث��ان��وي��ة يف ج��وردون�����س��ت��ون، وهي 
للغاية  ���س��ارم��ة  داخ��ل��ي��ة  م��در���س��ة 
لمتحان  وي�ستعد  ا���س��ك��ت��ل��ن��دا،  يف 
ال���ق���ب���ول يف م���در����س���ة دارمت�������وث 
ديلورم،  فيليب  ي��ذّك��ر  للطلبة”، 
م���وؤل���ف ���س��ريت��ه ال���ذات���ي���ة ع���ن دار 

تالندير*.
   مل يعد يرى والديه، فوالدته يف 
يبدد  ووال��ده  امل�سنني،  لرعاية  دار 
املال الذي تبّقى له يف  القليل من 
عطلته  يق�سي  هو  وك��ان  موناكو، 
اأرملة  اأ�سبا�سيا،  م��ع  البندقية  يف 
اليونان  م��ل��ك  الأول،  الإ���س��ك��ن��در 
العابر، ابن عم فيليب. وغني عن 
ال�ستمتاع  فقط  يريد  اإن��ه  القول، 
واغ��ت��ن��ام ال��ف��ر���س. و���س��ت��ق��ول عنه 
ابنة عمه األك�سندرا، اإنه ي�سبه كلًبا 

�سخًما جائًعا »...
اأدار   ،1938     خالل �سيف عام 
اأم�����ري ال���ي���ون���ان ج��م��ي��ع ال����روؤو�����س 
التي  ال��رق�����س  ح��ف��الت  يف  ال�سابة 
الطبقة  ق�سور  �سقف  حتت  تنظم 
ع�سلي،  اأ���س��ق��ر،  الأر���س��ت��ق��راط��ي��ة. 
ب�  ُي��ل��ق��ب  م�����رًتا(،  ط��وي��ل )1.90 
اأدرك فيليب ب�سرعة  “الفايكينغ”، 
ال�سحر الذي ميار�سه على الفتيات، 
وكان “يرافق بالكثري من الكيا�سة 
ال���������س����ق����راوات وال���������س����م����راوات، يف 
ابنة  تروي  تام”،  بحياد  اعتقادي، 
عمه األك�سندرا لحقا. “كان يحب 

ال�ستقبال والت�سلية يف البيت، ول 
تتكرر �سيفاته اأبًدا«.

متعاقدة مع �شركة فوك�س
   يف بار هاري ال�سهري، على مرمى 
ح��ج��ر م���ن ���س��اح��ة ���س��ان��ت م����ارك، 
التقى يف اأحد الأيام بال�سابة كوبينا 
���س��ق��راء منحوتة،  ك��ارول��ني راي���ت، 
املو�سة،  جم����الت  ���س��وره��ا  ت��زي��ن 
و�سبق  هوليوود.  يف  باملجد  وحتلم 
عقًدا  با�سمها  وال��دت��ه��ا  وّق��ع��ت  اأن 

ح�سرًيا مع �سركة فوك�س.
اأوىل، ونزهات     احل��ب من نظرة 
احلانات،  بني  رومان�سية، وجولت 
ال�سابان  ي�ستمتع  ليدو،  نهر  وعلى 
خالل  ال��روم��ان�����س��ي��ة  بعاطفتهما 
�سيف عام 1938 يف اأزقة املدينة 
ت�ستمر  ح���ب  ق�����س��ة   ... اخل���ال���دة 
اأن  ق��ب��ل  ال��وق��ت،  لبع�س  ل��ن��دن  يف 
ابنتها  رايت وتعيد  ال�سيدة  تنهيها 

اإىل الوليات املتحدة.
اأن فيليب املفل�س مل     هل فهمت 
ي��ك��ن ال���ط���رف اجل���ي���د؟ ه���ل اأعلن 
العم مونتباتن، الذي ي�سرف على 

ابن اأخيه، نهاية العطلة؟
النف�سال  ك���ان  الأح������وال،  ك��ل   يف 
لفيليب،  ومم���زق���ا  وح��زي��ن��ا  م���وؤمل���ا 
اإىل  عاطفية  بر�سائل  بعث  ال���ذي 
ك��وب��ي��ن��ا، ح��ت��ى اأن����ه اق����رتح ال����زواج 

منها، دون جدوى ... قامت املمثلة 
ال�سابة بت�سوير بع�س الأفالم دون 
وتزوجت  الخ����رتاق،  يف  تنجح  اأن 
من وريث ثري من مي�سيغان، قبل 
ان تكّر�س نهاية حياتها يف مكافحة 

الإدمان على الكحول.
ف�سوف  لفيليب،  بالن�سبة  اأم���ا     
ي���ق���رتب ت���دري���ج���ًي���ا م���ن ال���دائ���رة 
عام  �سيف  خ��الل  الأوىل:  امللكية 

1939، لفت هذا الرجل الطويل 
البالغة  اإليزابيث  عمه  ابنة  اأنظار 
زيارة  خ��الل  عاًما   13 العمر  من 
ر���س��م��ي��ة ل���ل���زوج���ني امل��ل��ك��ي��ني اإىل 
ي��رتاأ���س احلكام  وبينما  دارمت���وث. 
باإبقاء  فيليب  ك��ّل��ف  الح��ت��ف��الت، 
م�سغولتني  وم��ارغ��ري��ت  اإليزابيث 

بالتن�س والكروكيه.
    يف اأكتوبر 1941، كان يف اإجازة 

يف ون��د���س��ور، حيث �سرد م��اآث��ره يف 
املنبهرة  عمه  اب��ن��ة  اأم���ام  البحرية 

واملذهولة<<
 ويف دي�سمرب 1943 اأم�سى عيد 
امل��ي��الد م��ع امل���ل���وك، وك��ان��ت امللكة 
 17 ال��ع��م��ر  م��ن  تبلغ  امل�ستقبلية 

عاًما ...
 مت الإع��الن ر�سمًيا عن اخلطوبة 
الرتدد  بع�س  رغ��م   ،1947 ع��ام 

من جورج ال�ساد�س: “اأت�ساءل عما 
اإذا كان يدرك اأي عامل يلج، �سرح 
بذلك يف جل�سة خا�سة، يف يوم ما، 
و�سيكون  م��ل��ك��ة،  ليليبت  ���س��ت��ك��ون 
الأمري القرين... وهو اأ�سعب من 

اأن تكون ملًكا ... »
*فيليب اإدنربة, حياة يف خدمة 

جاللة امللكة, بقلم فيليب 
ديلورم, من�شورات تالندير.

كاد م�سري فيليب ان يكون خمتلفا

رحلة عمر

�ل�صابعة  يف 
من  ع�����ص��رة 
يقع  ع��م��ره, 
فيليب  �ل�صاب 
�صابة  حب  يف 
�أم��ري��ك��ي��ة يف 
�لبندقية... 

م��������������ّزق 
�لن��ف�����ص��ال 
ف���ي���ل���ي���ب 
ومل  و�أحزنه, 
ت�صعفه ر�صائله 
�ل��ع��اط��ف��ي��ة 
كوبينا  �إىل 
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   وهذه املرة الثانية التي يرتاجع فيها �سعيد لأقل من 50 باملائة منذ 
 8 40 فا�سل  ب�  اأدنى ن�سبة له  �سهر يناير املنق�سي الذي كانت خالله 

باملائة.
 11    وحل نبيل القروي رئي�س حزب قلب تون�س يف املرتبة الثالثة ب� 

فا�سل 1 باملائة يليه ال�سايف �سعيد ب� 9 فا�سل 9 باملائة.   11 بن�سبة  الثالثة  للمرتبة  تون�س  قلب  ح��زب  وي��اأت��ي     
فا�سل 8 باملائة يليه ائتالف الكرامة ب� 4 فا�سل 1 باملائة 
�سعّيد  قي�س  ح���زب  يليه  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ت��ي��ار  ح���زب  ث��م 
فحزب ال�سايف �سعيد ثم حركة ال�سعب فحزب حتيا تون�س 

ثم حركة اأمل وعمل.
   وح�سب �سرب الآراء، فاإّن 58 فا�سل 8 باملائة من الذين 

�سملهم ال�ستطالع ل ي�سرحون بنوايا ت�سويتهم.

•• الفجر -تون�س
   ك�سفت نتائج �سرب اآراء اأجرته موؤ�س�سة �سيغما كون�ساي 
ل�سهر اإبريل، توا�سل ت�سدر احلزب الد�ستوري احلر نوايا 
الت�سويت يف �سورة اإجراء انتخابات ت�سريعية بن�سبة 38 
فا�سل 5 باملائة تليه حركة النه�سة بن�سبة 20 فا�سل 4 

باملائة اي بفارق 18 نقطة.

الرئا�سية،  النتخابات  يف  الت�سويت  نوايا  وبخ�سو�س     
 45 بن�سبة  الأوىل  امل��رت��ب��ة  ت�سدر  �سعيد  قي�س  ي��وا���س��ل 
مار�س  ب�سهر  مقارنة  تراجعا  م�سجال  باملائة   2 فا�سل 
رئي�سة  تليه  نقاط   8 من  باأكر  باملائة(   3 فا�سل   53(
فا�سل   14 بن�سبة  الد�ستوري احلر عبري مو�سي  احلزب 
5 باملائة مبا يعني انهما �سيتناف�سان يف الدور الثاين من 

الرئا�سية يف �سورة تنظيمها اليوم.

�شرب اآراء �شيغما كون�شاي:

تون�س: �لد�صتوري �حلر ُيو��صل ت�صّدر �لت�صريعية
قي�س �شعّيد يرتاجع وُيناف�س مو�شي يف الدور الثاين من الرئا�شية 

مواطًنا اأ�سرتالًيا، واحًدا منا، بدًل 
احتج  من امللكة اأو ملك اإجنلرتا”، 
ال�����س��اب��ق مالكومل  ال�����وزراء  رئ��ي�����س 
التي  املقابلة،  اأع��ق��اب  يف  ت��ورن��ب��ول 
ن�سبة  يف  ق��ي��ا���س��ًي��ا  رق���ًم���ا  ���س��ج��ل��ت 
الكومنولث  دول������ة  يف  امل�������س���اه���دة 

الرئي�سية.
   عام 1999، �سوت الأ�سرتاليون 
لبقاء  باملائة   9 فا�سل   54 بن�سبة 
ول��ك��ن مت حتفيز  امل��ل��ك��ي،  ال��ن��ظ��ام 
الن�سر  خ����الل  م���ن  اجل��م��ه��وري��ني 
الأخري لر�سائل مثرية للجدل من 
يف  الأ�سرتالية  احلكومة  اإىل  امللكة 
اقرتاب  اأن  ���س��ك  ول  ال�سبعينات. 
نهاية عهد اإليزابيث الثانية، يوفر 
فر�سة ممتازة لإحياء النقا�س حول 
الأ�سرتالية.  امل��وؤ���س�����س��ات  اإ����س���الح 
العلوم  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة  وت����وؤك����د 
عدد  اأن  هوكينغ،  جيني  ال�سيا�سية 
الذي  اجلمهورية،  احلركة  اأع�ساء 
هو يف ارتفاع منذ عام 2019، قد 

انفجر موؤخًرا.
ُيدخل  اأن  يفرت�س  ك��ان  وبينما     
باملمثلة  ه��������اري  الأم����������ري  زواج 
ماركل  ميغان  ال�سابقة  الأمريكية 
بالكامل  امل��ال��ك��ة  ال��ع��ائ��ل��ة  امل��ل��ون��ة، 
والع�سرين،  احل�����ادي  ال���ق���رن  اإىل 
وند�سور:  اآل  ليطارد  املا�سي  يعود 
العر�س  ع��ن  الثامن  اإدوارد  ت��ن��ازل 
الفرن�سي  منفاه  ث��م   ،1936 ع��ام 
�سيمب�سون  والي�س  عيني  اأج��ل  من 
الأم������ري������ك������ي������ة، وخ�����ا������س�����ة ف����رتة 

الت�سعينات امل�سطربة.
   »عام 1992 لي�س عاًما �ساأتذكره 
كان  لقد   .”...“ لن��ه��ائ��ي  ب�����س��رور 

بعد �شبعة عقود من حكمها:

�ململكة �ملتحدة: �صنة مروعة للملكة �إليز�بيث �لثانية
يف الرابعة والت�شعني من عمرها, تواجه امللكة فقدان اأعز اأحبائها

 �صيرتك رحيل دوق �إدنربة فر�ًغا يف قلب �لنظام �مللكي

ع��اًم��ا م��روًع��ا، واأع��ت��ق��د اأن��ن��ي ل�ست 
ذلك”.  ت��ع��ت��ق��د  ال���ت���ي  ال����وح����ي����دة 
عندما اأ�سدرت امللكة هذا احلكم يف 
العر�س  لتوليها  الأربعني  الذكرى 
حريق  ك����ان   ،1992 ن��وف��م��رب  يف 
قد دّمر قلعة وند�سور و�سّوه �سورة 
العائلة املالكة: انف�سل اأندرو، البن 
امل��ف�����س��ل لإل��ي��زاب��ي��ث ال��ث��ان��ي��ة، عن 
وخا�سة،  فريج�سون،  �سارة  زوجته 
لإ�سفاء  ودي��ان��ا،  ت�سارلز  ا�ستعداد 

الطابع الر�سمي على انف�سالهما.
   ما كانت جتهله امللكة حينها، هو 
اأغ�سط�س   31 ق��ادم. يف  الأ���س��واأ  اأن 
“اأمرية  دي���ان���ا،  ت��وف��ي��ت   ،1997
ال�سعب”، عن عمر يناهز 36 عاًما 
جتّمع  باري�س.  يف  �سيارة  ح��ادث  يف 
ب�سكل  ال��ربي��ط��ان��ي��ني  م��ن  الآلف 
عفوي خارج ق�سر باكنغهام يف حالة 
انهيار بينما ظلت اإليزابيث يف قلعة 
ويليام  م��ع  الإ�سكتلندية  ب��امل��ورال 
وه������اري. غ�����س��ب اجل��م��ه��ور الذي 

   كانت امللكة، بعد �سبعة عقود من 
عاقدة  ال���روؤي���ة،  وا���س��ح��ة  حكمها، 
الوىل  املرتبة  احتالل  على  العزم 
ك��وف��ي��د، وبدت  ال��ت��ط��ع��ي��م ���س��د  يف 
طريقها  يف  ف��ع��ال  امل��ت��ح��دة  اململكة 
فريو�س  �سد  مبعركتها  “للفوز” 
باملائة   60 ح�����س��ول  م��ع  ك���ورون���ا: 
على جرعة واح��دة على الأق��ل من 
اأ�سبحت العودة اإىل احلياة  اللقاح، 
للربيطانيني،  بالن�سبة  الطبيعية 
م����ن احلجر،  ف�����رتة ط���وي���ل���ة  ب���ع���د 
بالن�سبة  ولكن  حجر.  مرمى  على 
من  �ستبلغ  وند�سور،  اإليزابيث  اإىل 
اأبريل   21 يف  ع���اًم���ا   95 ال��ع��م��ر 
ُح��رم��ت الآن من  اجل����اري، وال��ت��ي 
هو  ج���ان���ب���ه���ا،  اإىل  ف��ي��ل��ي��ب  وج������ود 
وق��درت��ه��ا على  “قوتها  ك��ان  ال���ذي 
كما  �سيء  كل  يعود  لن  التحّمل”، 

كان.

اأزمة عائلية تاريخية
   لطاملا مت اعتبار الإعالن عن وفاة 
زوجها، اختبارا للملكة التي وقعت 
ب��ج��ن��ون يف يوليو  اأم��ريه��ا  يف ح��ب 
1939، عن عمر يناهز 13 عاًما. 
دوًرا رئي�سًيا  اإدن��ربة  لقد لعب دوق 
التي  املوؤ�س�سة  عن  الغبار  اإزال���ة  يف 
“يرتك  ورحيله  ق���رون،  اإىل  ت��ع��ود 
كما  فراًغا يف قلب النظام امللكي”، 
وهي  ال��غ��اردي��ان،  �سحيفة  تعرتف 
�سحيفة جمهورية مع ذلك، خا�سة 
اأنه يحدث على خلفية اأزمة عائلية 
التي  املقابلة  كانت  فقد  تاريخية. 
اأجراها الأمري هاري، جنل الأمري 
ت�سارلز وديانا، وزوجته ميغان، مع 
اأوائ����ل مار�س،  وي��ن��ف��ري، يف  اأوب����را 
املتحدة.  اململكة  يف  قنبلة  مبثابة 
بالعن�سرية  الت��ه��ام��ات  و���س��دم��ت 
-التي رف�سها الأمري وليام، �سقيق 
ه������اري، ال���ث���اين يف ت��رت��ي��ب ولي���ة 

العر�س -الربيطانيني ال�سباب.

ولدة  ق��ب��ل   ،2012 ع���ام  ال��ث��ان��ي��ة 
قد   ،2013 ع����ام  ج�����ورج  الأم������ري 

انتهت فعال.
   عام 2019، اُتهم الأمري اأندرو 
قا�سر  باإقامة عالقات حميمة مع 
الأمريكي  �سديقه  خدمة  يف  كانت 
اإب�����س��ت��ني. وح��ط��م رحيل  ج��ي��ف��ري 
هاري وميغان ما وراء الأطل�سي يف 
العام نف�سه، �سورة ع�سرية موحدة 
م��ت��ع��ددة الأج���ي���ال. وك����اد اخلالف 
اإىل  يتحول  اأن  الأ���س��رة  فرعي  بني 
الق�سر  ق���ام  ف��رباي��ر،  ان�����س��ق��اق. يف 

ب��اإ���س��ف��اء ال���ط���اب���ع ال��ر���س��م��ي على 
“ال�سركة”  ل���  اجل��دي��دة  الت�سكيلة 
يف ب��ي��ان: ه���اري وم��ي��غ��ان “يظالن 
العائلة”،  يف  حم��ب��وب��ني  ع�سوين 
اأداء  ب��اإم��ك��ان��ه��م��ا  ي��ع��د  مل  ان����ه  ال 
الربيطاين،  العر�س  متثيل  م��ه��ام 
امللكي  ال����ربوت����وك����ول  ان���ت���ه���ى  اي 
املخ�س�سة  ال���ت�������س���ري���ف���ات  وك������ل 
منذئذ،  امللكيني”.  “للمحرتفني 
تغريت  ول��ن��دن،  ب��ارب��را  �سانتا  ب��ني 
الأ�سري  اخل���الف  وات��خ��ذ  النغمة، 
ا�سبحت  ل���ق���د  ج������دي������ًدا:  ب�����ع�����ًدا 

يف  وقيمها  نف�سها  امللكية  املوؤ�س�سة 
دائرة ال�سوء منذ املقابلة ال�سدمة 

مع اأوبرا وينفري.

املا�شي يعود
 ليطارد اآل وند�شور

دول  اإح���������دى  اأ������س�����رتال�����ي�����ا،  يف     
الكومنولث ال�ستة ع�سر حيث امللكة 
ت�سريحات  اأع��ادت  للدولة،  رئي�سة 
للق�سر،  التهامية  وميغان  ه��اري 
اجلمهوري.  ال��ن��زوع  فتيل  اإ���س��ع��ال 
دولتنا  رئ��ي�����س  ي���ك���ون  اأن  “يجب 

الفرتا�سي  الن�����س��ح��اب  ورغ����م     
فريو�س  ب�سبب  العامة  احلياة  من 
�ساحبة  امل��ل��ك��ة،  ت����زال  ل  ك���ورون���ا، 
اأط��ول فرتة حكم يف تاريخ البالد، 
حتظى ب�سعبية كبرية يف بريطانيا. 
ا���س��ت��ط��الع يوغوف،  مل��ع��ه��د  ووف���ًق���ا 
باملائة   72 ب��ن�����س��ب��ة  امل��ل��ك��ة  ت��ت��م��ت��ع 
من الآراء امل��وؤي��دة. ومع ذل��ك، فاإن 
افتتحها زواج  التي  املعجزة  الفرتة 
احلب بني وليام وكيت ميدلتون يف 
اأوملبياد  2011، ثم عززتها  اأبريل 
لإليزابيث  املا�سي  واليوبيل  لندن 

باأنه لمبالة جليدية  ف�سر املوقف 
من جانب الأم، ثم مت الت�سكيك يف 
�سرعية النظام امللكي ب�سكل جدي.    
عمرها،  من  والت�سعني  الرابعة  يف 
اأحبائها،  اأع��ز  فقدان  امللكة  تواجه 
املعتاد.  حتفظها  م��ع  قطعت  وق���د 
ي�سدره  ر�سمي  بيان  ع��رّب  ما  ن���ادًرا 
الق�سر عن ر�سالة موؤثرة و�سادقة 
اأعلنت  ال��ت��ي  ال��ر���س��ال��ة  ت��ل��ك  م��ث��ل 
تعلن  الأ�سى،  “ببالغ  فيليب:  وفاة 
احلبيب  زوجها  وف��اة  امللكة  جاللة 
هذه  اإدنربة”.  دوق  فيليب  الأم��ري 
الكلمات الب�سيطة لها �سدى خا�س 
بعد اأكر من اثني ع�سر �سهًرا من 
اأودى  ال��ذي  وب��اء كوفيد-19  ب��دء 
بحياة 127 األف �سخ�س يف اململكة 
“ليليبت”  ل����  ب��ال��ن�����س��ب��ة  امل��ت��ح��دة. 
-ال�سم ال�سغري الذي يطلقه عليها 
للتحمل  ال��وق��ت  يحن  -مل  فيليب 
بالأمل  لالعرتاف  ولكن  واملقاومة 

الذي يفتك بها.
يقول  احلياة”،  ي���اأك���ل  »ال���زم���ن    
اأف��راد العائلة  ال�ساعر، مبا يف ذلك 
امل����ال����ك����ة... ل��ق��د اأ���س��ب��ح��ت الأي�����ام 
�سيًئا  اإليزابيث  حكم  من  اجلميلة 

من املا�سي.
عن لو جورنال دي دميان�س

•• الفجر –خرية ال�سيباين
الياأ�س  الذين اعرتاهم  ال�شجاعة يف روح الربيطانيني  امللكة      قبل عام, نفخت 
 ,2020 اأبريل   5 نــادر,  متلفز  خطاب  ففي  ال�شحية.  الأزمــة  ب�شبب  والرتباك 
ا�شتح�شرت اإليزابيث الثانية اأول حديث اإذاعي لها يف �شن 14, عام 1940, خالل 
فاإننا  حتّملها,  علينا  �شعوبات  لدينا  يزال  ل  واإن  “حتى  الثانية.  العاملية  احلرب 
مرة  البع�س  بع�شنا  و�شرنى  وعائالتنا,  اأ�شدقاءنا,  �شرنى  اأف�شل:  اأياًما  �شنعرف 

اأكدت امللكة, بر�شانتها املعهودة, مرتدية ثوًبا اأخ�شر دللة على الأمل. اأخرى”, 

وفاة الأمري فيليب تتويج لثني ع�شر �شهًرا من الأزمات الوبائية والأوروبية والأ�شرية

ل تزال امللكة �شاحبة اأطول فرتة حكم يف تاريخ البالد حتظى ب�شعبية كبرية يف بريطانيا

حداد يف بريطانيا هاري جرح جديد

حب ا�ستع�سى على حمن الزمن

�سعبية امللكة مل تتزحزح

•• جنامينا-اأ ف ب ت�صاد حليف ��صرت�تيجي للغرب يف مو�جهة �لإرهابيني

انتخابات   ت�سهد  التي  ال�ساحل  منطقة  يف  الفقرية  ال�سا�سعة  الدولة  ت�ساد 
فيها،  �ساد�سة  بولية  الفوز  اتنو  ديبي  اإدري�س  الرئي�س  ياأمل  الأح��د  اأم�س 

حليفة ا�سرتاتيجية للغربيني يف مكافحة الإرهابيني.
هذا البلد الواقع يف قلب منطقة ال�ساحل تبلغ م�ساحته حوايل 1،2 مليون 
وليبيا  والنيجر  ونيجرييا  الكامريون  مع  احل��دود  على  ويقع  مربع  كلم 

وال�سودان واإفريقيا الو�سطى.
 )2019 ال��دويل  16 مليون ن�سمة )البنك  اإىل حوايل  ي�سل عدد �سكانه 

بينهم %53 من امل�سلمني و%35 من امل�سيحيني والبقية اأرواحيني.
ت�ستقبل البالد اأكر من 450 األف لجىء.

تواجه ت�ساد حتديات ع�سكرية على كل حدودها.
�سد   2015 العام  منذ  اجلي�س  يحارب  )غ��رب(  ت�ساد  بحرية  منطقة  يف 

ف�سيل من بوكو حرام بايع تنظيم داع�س.
جنامينا ت�سم مقر العملية الفرن�سية ملكافحة الإرهابيني”برخان” التي 
م�ستعمرتها  يف  دائ��م  �سبه  ب�سكل  م��ت��واج��دة  وفرن�سا   .2014 يف  اأطلقت 

ال�سابقة منذ ال�ستقالل. وت�ساد هي اأي�سا �سمن قوة الدول اخلم�س ملنطقة 
متعددة  وق��وة  وموريتانيا(  والنيجر  فا�سو  وبوركينا  م��ايل  )م��ع  ال�ساحل 
والنيجر  نيجرييا  ت�سم  ال��غ��رب��ي��ني  م��ن  م��دع��وم��ة  م�سرتكة  اجلن�سيات 
املزارعني  من  املجموعات  خمتلف  بني  نزاعا  اأي�سا  وت�سهد  وال��ك��ام��ريون. 

ومربي املوا�سي يف اقاليم وداي و�سيال )�سرق(.
يف جبل تيب�ستي )�سمال( وعلى احلدود مع ليبيا يواجه اجلي�س متمردين 

وعماًل يف مناجم الذهب.
�سهدت البالد حالة كبرية من عدم ال�ستقرار بعد ال�ستقالل عام 1960 

مع مترد يف ال�سمال اعتبارا من العام 1965.
اأن�سار غوكوين وداي رئي�س حكومة  اأهلية بني  1980، اندلعت حرب  يف 
ليبيا( ووزير دفاعه ح�سني حربي  الوطني النتقايل )بدعم من  الحتاد 
اإدري�����س ديبي  اأط���اح   ،  1990 ع��ام  1982. يف  ع��ام  ال�سلطة  ت��وىل  ال���ذي 
ظل  يف  خلف  القمع  ف��ان  ت�سادية  حتقيق  جلنة  وبح�سب  ح��ربي.  بح�سني 

نظامه 40 األف قتيل. وحكم على ح�سني حربي بال�سجن املوؤبد لرتكابه 
جرائم �سد الإن�سانية من قبل حمكمة افريقية خا�سة عام 2017.

���س��د هجوم  ال��ف��رن�����س��ي  ال���دع���م  ب��ف�����س��ل  2008، مت  ���س��ب��اط-ف��رباي��ر  يف 
للمتمردين و�سل اإىل اأبواب الق�سر الرئا�سي.

نائب  اأو  وزراء  رئي�س  دون  رئا�سيا  نظاما  جديد  د�ستور  اأن�ساأ   ،  2018 يف 
رئي�س.

وتنتظر البالد منذ عام 2015 اجراء انتخابات ت�سريعية مت تاأجيلها عدة 
مرات، وحاليا مقررة يف ت�سرين الأول-اكتوبر 2021.

من  رت��ل  ق�سف  ع��رب  دي��ب��ي  الرئي�س  فرن�سا  ���س��اع��دت   ،2019 مطلع  يف 
املتمردين الت�ساديني الذين دخلوا من ليبيا اىل �سمال �سرق البالد.

انتخب ادري�س ديبي يف 1996 ثم اأعيد انتخابه دون توقف، وهو مر�سح 
وال�سلطة  وجهه.  يف  فعلي  مناف�س  اأي  دون  الأح���د   اأم�س  �ساد�سة   لولية 
متهمة بقمع كل معار�سة. يف عام 2020، انكم�س اإجمايل الناجت الداخلي 

الفريقي  البنك  بح�سب   2019 يف   3% بلغ  من��و  بعد   0،6% بن�سبة 
واإغ��الق احلدود يف مواجهة فريو�س  النفط  اإنتاج  للتنمية متاأثرا بتوقف 
كورونا. يوؤمن النفط الذي تنتجه ت�ساد منذ عام 2003 ما يقارب 40% 

من اإجمايل الناجت الداخلي واأكر من %60 من عائدات الدولة.
ديون.  ب��اأزم��ة  النفط  �سعر  ت��راج��ع  ت�سبب   ،2016 و   2014 عامي  ب��ني 
اإعادة هيكلتها  ال�سوي�سرية غلينكور متت  املجموعة  التي متلكها  واحل�سة 

يف 2018.
التنمية  موؤ�سر  يف  دول��ة   189 ب��ني  م��ن   187 املرتبة  يف  م�سنفة  وت�ساد 

الب�سرية لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
يف 2018 كان حوايل %42 من ال�سكان يعي�سون حتت عتبة الفقر وفق 

البنك الدويل.
وت�سجل ت�ساد اأحد اأعلى معدلت وفيات الأمهات يف و�سط اإفريقيا، كما ميوت 

فيها طفل من كل خم�سة قبل عامه اخلام�س بح�سب البنك الدويل.
من  �سيما  ل  ت�ساد  يف  العليا  اجلنوبية  للقردة  اأحفورية  بقايا  اكت�ساف  مت 
�سمي منها توماي ويعود وجوده اإىل 7 ماليني �سنة خلت ويعتربه بع�س 

العلماء اأول ممثل لل�ساللة الب�سرية.
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عربي ودويل

ال�شني  يف  يــوجــد     
 2600 ـــــــــوايل  ح
اأكادميية  موؤ�ش�شة 
مــلــيــون   32 ــم  ــش ــ� ت
كل  اأن  ورغم  طالب. 
هذه اجلامعات لي�شت 
العاملي,  الــطــراز  مــن 
ال�شتثمارات  اأن  اإل 
الـــ�ـــشـــخـــمـــة الـــتـــي 
احلكومة  بها  قامت 
التعليم  يف  ال�شينية 
الــــعــــايل والــبــحــث 
بداأت توؤتي ثمارها.

•• الفجر –لويك تا�سيه 

–ترجمة خرية ال�سيباين

ع���اًم���ا، كانت   40 ق��ب��ل ح����وايل     
ال���������س����ني ت����خ����رج ب�������س���ع���وب���ة من 
الثورة الثقافية. فقد ظلت جميع 
تقريًبا  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 
ب�سبب  ���س��ن��وات،   10 طيلة  مغلقة 

الثورة الثقافية.
   ويف الوقت احلا�سر، تعّد العديد 
م��ن بني  ال�سينية  م��ن اجل��ام��ع��ات 
اأف�������س���ل اجل���ام���ع���ات يف ال���ع���امل يف 

جمال العلوم.

ا�شتثمارات توؤتي ثمارها
احلكومة  �سخت   ،2020 ع��ام     
 400 ي������ع������ادل  م������ا  ال�������س���ي���ن���ي���ة 
وهذه  الأب���ح���اث.  يف  دولر  م��ل��ي��ار 
ال������س�����ت�����ث�����م�����ارات ال�������س���ي���ن���ي���ة يف 
ت��ث��م��ر. فمنذ عام  ب����داأت  ال��ب��ح��وث 
هي  ال�����س��ني  اأ���س��ب��ح��ت   ،2019
طلبات  معظم  تقدم  التي  ال��دول��ة 
على  متقدمة  الخ�����رتاع،  ب����راءات 
اآخذة  والفجوة  املتحدة،  ال��ولي��ات 
جاء   ،2020 ع����ام  الت�������س���اع.  يف 
من  دويل  ب����راءة  ط��ل��ب   68720
باملائة   16 قدرها  بزيادة  ال�سني، 
عن العام ال�سابق. ويف العام نف�سه 
، جاء 59230 براءة اخرتاع من 
الوليات املتحدة، بزيادة قدرها 3 

باملائة فقط.
   حتت حكم �سي جني بينغ، اأ�سبح 
الباعث الرئي�سي  اجلي�س ال�سيني 
امل����ج����الت  جل���م���ي���ع الأب������ح������اث يف 
احل�سا�سة. وهو ياأخذ حتت جناحه 

التاأثري  ذات  الأب�����ح�����اث  ج��م��ي��ع 
الع�سكري.

يعد  مل  ذل��������ك،  ع���ل���ى  ع��������الوة     
ل��ل��ب��اح��ث��ني ال�����س��ي��ن��ي��ني احل�����ق يف 
التي ميكن  الأبحاث  نتائج  تقا�سم 
القومي  الأم�������ن  ع���ل���ى  ت����وؤث����ر  اأن 
ل��ل��ب��الد م���ع زم��الئ��ه��م الأج���ان���ب. 
اآخ���ر، يحظر ك��ل ت��ع��اون يف  مبعنى 

املجالت احل�سا�سة.
   الوليات املتحدة لي�ست ا�ستثناء. 
حظرت   ،2019 ع��ام  من  اعتباًرا 
البحث  تن�سق  التي  الطاقة،  وزارة 
امل��ت��ح��دة، على  ال��ولي��ات  الكمي يف 
تتعامل  التي  وال�سركات  املنظمات 

   واأع���ل���ن ال��رئ��ي�����س ال�����س��ي��ن��ي عام 
�ست�سل  ال�������س���ني  اأن   ،2020
غ���ازات  ان��ب��ع��اث��ات  ذروت���ه���ا يف  اإىل 
الح���ت���ب���ا����س احل��������راري ق���ب���ل عام 
ميكننا  ف��ه��ل  ب���ق���ل���ي���ل...   2030

ت�سديق ذلك؟

م�شكلة
احتياجات  اأن  ه���ي  امل�����س��ك��ل��ة،      
ال�����س��ني م���ن ال���ط���اق���ة ت�����س��ت��م��ر يف 
النمو ب�سرعة كبرية، والفحم ينتج 
امل�ستهلكة  الطاقة  من  باملائة   58
يزداد  اأن  املتوقع  وم��ن  ال�سني.  يف 
هذا ال�ستهالك بن�سبة 21 باملائة 

موظفني  ان������ت������داب  م�����ن  م���ع���ه���ا، 
ا  اأي�سً القاعدة  وتنطبق  �سينيني، 

حتى على املقاولني من الباطن.

يف طليعة البحث
   تالحق ال�سني الوليات املتحدة 
يف عدة جمالت. فهي، على �سبيل 
القمر  اإىل  ب��ع��ث��ات  ت��ر���س��ل  امل���ث���ال، 
واملريخ، وتريد اأن تبني مع رو�سيا 
القطب  يف  ماأهولة  قمرية  قاعدة 

اجلنوبي للقمر.
   لكنها اأكر تقدًما من الوليات 
اأخ����رى يف  امل��ت��ح��دة وق����وى علمية 

العديد من املجالت.

   حددت ال�سني لنف�سها هدف اأن 
بحلول  للكربون  حم��اي��دة  ت�سبح 
ع��ام 2060. ورغ��م جن��اح ال�سني 
اإل  اأهدافها،  عام يف حتقيق  ب�سكل 
لالعتقاد  الأ���س��ب��اب  ك��ل  ه��ن��اك  اأن 
الكربوين  احلياد  حتقق  لن  باأنها 

يف هذا التاريخ.
    وم��ع ذل��ك، فقد ط��ورت ال�سني 
بطريقة  اخل���������س����راء  ال����ط����اق����ات 
الرائد  املنتج  اأ�سبحت  لقد  هائلة. 
ال��ع��امل للطاقة اخل�����س��راء، ول  يف 
يوجد مناف�س لألواحها ال�سم�سية، 
ال��رخ��ي�����س��ة وال��ف��ع��ال��ة ل��ل��غ��اي��ة، يف 

العامل.

   على �سبيل املثال، جنحت يف نقل 
الت�سالت الكمومية عرب الأقمار 
اأقوى  بتطوير  وقامت  ال�سناعية، 
الكمومية...  الكمبيوتر  اأج���ه���زة 
وهي يف طليعة الهند�سة الوراثية.

نر  يتقن  اأن  ي�ستطيع  اأح���د  ل     
ال�سحب جلعلها متطر اأف�سل مما 
اأ�سرع  م���ن   312 ومت��ل��ك  ت��ف��ع��ل، 
العامل،  يف  كمبيوتر  ج��ه��از   500
ماجليف  ق��ط��ار  ي�سل  اأن  ومي��ك��ن 
 800 م�����ن  اأك��������ر  اإىل  ال������ق������ادم 

كيلومرت.
   طور باحثوها للتو قلًبا ا�سطناعًيا 
مع رفع مغناطي�سي، و�ستتوىل بناء 

العامل،  يف  ل�سلكي  تل�سكوب  اأك��رب 
و���س��رع ب��اح��ث��وه��ا يف اع����داد اجليل 
يبداأ  اأن  وال����ذي مي��ك��ن  ال�����س��اد���س، 

تنفيذه بحلول عام 2025.
م����راك����زه����م  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة     
ومرافقهم البحثية الهائلة، والتي 
العامل،  الأح����دث يف  ب��ني  م��ن  تعد 
ا  اأي�سً ال�سينيون  الباحثون  يتمتع 
العالقات حول  وا�سعة من  ب�سبكة 

العامل.
 لقد اأ�شبحت ال�شني
 مركز العامل العلمي

اإمرباطورية ل تزال تلوث كثريا

يف ال�سنوات القادمة.    والأ�سواأ من 
ع��ق��وًدا يف  ت��وق��ع  ال�سني  اأن  ذل���ك، 
جميع اأنحاء العامل لبناء حمطات 

طاقة تعمل بالفحم.
   ومن املتوقع اأن يزداد الطلب على 
ا�ستمرار  م��ع  ال�����س��ني  يف  ال��ط��اق��ة 
اأو  التو�سع،  يف  ال�����س��ي��ارات  �سناعة 
م�ستويات  وارتفاع  املناخ  تغري  لأن 
املعي�سة لل�سعب ال�سيني يوؤدي اإىل 
تكييف  اأج��ه��زة  على  الطلب  زي���ادة 
ال�����ه�����واء.    وم����ن امل��م��ك��ن اأن يتم 
للتقاط  جديدة  تقنيات  اكت�ساف 
غازات الحتبا�س احلراري بحلول 
�ستحتاجها  تقنيات  ال��وق��ت،  ذل��ك 

ال�سني لتحقيق اأهدافها.

مع�شلة
   غري ان الدافع وراء قرارات القادة 
املع�سلة  خ�سو�سا،  هو  ال�سينيني 
اإذا  ف��ي��ه��ا:  اأنف�سهم  ي��ج��دون  ال��ت��ي 
ال�سلطة،  يف  البقاء  يريدون  كانوا 
فيجب عليهم رفع م�ستوى معي�سة 
املواطن ال�سيني العادي، وبالتايل 

تطوير القت�ساد.
، يجب  ن��ف�����س��ه  ال���وق���ت  ل��ك��ن يف     
ع���ل���ي���ه���م ح�����ل م�������س���اك���ل ال���ت���ل���وث 

ال�سارخة يف ال�سني.
   ن��ظ��ري��ا، ي��ع��ن��ي ه����ذا م��زي��د من 
الإن�����ت�����اج م����ع ت��ق��ل��ي��ل ال���ت���ل���وث... 
الإنتاج  زيادة  الأ�سهل  من  وعملّيا، 
وقت  ال��ت��ل��وث يف  وال��وع��د بخف�س 

بعيد.

عمالق خارج عن ال�شيطرة »3«

با�صتثمار�ت �صخمة: �ل�صني, قوة علمّية هائلة...!
باتت ال�شني اأكرث تقدًما من الوليات املتحدة وقوى علمية اأخرى يف العديد من املجالت

ال�سني تغزو الف�ساءاجلامعات ال�سينية يف مرتبة عاملية

يوجد يف ال�شني حوايل 2600 
موؤ�ش�شة اأكادميية ت�شم 32 مليون طالب

 �صخت �إمرب�طورية �لو�صط ما يعادل 
400 مليار دولر يف �لأبحاث عام 2020

ا  يتمتع الباحثون ال�شينيون اأي�شً
ب�شبكة وا�شعة من العالقات حول العامل

مهند�س يف م�سنع �سينوفاك مت بناوؤه لإنتاج لقاح كورونامن ا�سرع قطارات العامل �سناعة �سينية

منذ عام 2019, �ل�صني هي �لدولة �لتي تقدم معظم طلبات بر�ء�ت �لخرت�ع, متقدمة على �لأمريكان

فورين بولي�صي: �أردوغان �ملتقهقر.. هل ي�صعفه �حلظ؟
غولن. ورمب��ا كان الأم��ر عبارة عن جمموعة من الأم���ريالت الغا�سبني من 
اأردوغ��ان وحزبه طوال ال�سنوات الت�سع ع�سرة املا�سية  اأدخلها  التغيريات التي 
اأنف�سهم. ورمبا كان الأمر فخاً.  اإىل رفع العبء عن  والذين �سعروا باحلاجة 
منذ  الكاتب.  بح�سب  اأردوغ���ان  الأم���ريالت  ر�سالة  نيتهم، خدمت  كانت  مهما 
اأن  الإع��الم��ي��ون  وممجدوهم  وم�ست�ساروه  اأردوغ���ان  اأعلن  الر�سالة،  انت�سرت 
الأمر عبارة عن “انقالب”. وبالنظر اإىل قدرة احلكومة على �سياغة ال�سردية 
انقالب. جاءت  اأن��ه حماولة  على  الأخ��ري  امل�سهد  تذكر  يتم  اأن  العامة، ميكن 
تلك  اأردوغ���ان خلف معظم  اأخ��رية م�سطربة، حيث وقف  اأ�سهر  بعد  الر�سالة 
ال�سطرابات: التظاهرات التي انت�سرت يف جامعة بوغازيت�سي، ان�سحاب اأنقرة 
من معاهدة ا�سطنبول ملكافحة العنف �سد املراأة والعنف املنزيل، تغيري اآخر يف 
ال�سعوب الدميوقراطي،  حاكمية امل�سرف املركزي، دعوى قانونية حلل حزب 
اآخ��ر من احلزب  اأردوغ���ان، واعتقال م�سوؤول  باإهانة  ذل��ك احل��زب  اإدان��ة زعيم 

•• وا�سنطن-وكاالت

يرى الباحث البارز يف “جمل�س العالقات اخلارجية” �ستيفن كوك اأن احلظ، 
الرئي�س الرتكي رجب طيب  اإىل  اأن ي�سدي خدمة  ال�سلوك احلكيم، ميكن  ل 
اأردوغان يف املدى املنظور. ي�ستهل كوك مقاله يف “فورين بولي�سي” بالإ�سارة 
اإىل ر�سالة وقعها 104 اأمريالت اأتراك متقاعدين يف الثالث من اأبريل، اأعربوا 
فيها عن قلقهم من مقرتح حكومي يق�سي ب�سحب تركيا من اتفاقية مونرتو 
والدردنيل.  البو�سفور  م�سيقي  اإىل  الو�سول  تنظيم  حق  تركيا  تعطي  التي 
القوات الرتكية.  اأ�سلمة  اأي�ساً من  املتقاعدون عن قلقهم  واأع��رب الأم��ريالت 
ي�سف كوك الر�سالة باأنها حدث كبري على الرغم من اأن نوايا املوقعني عليها 
التفكري  الذين ي�سبهونهم يف  ال�سباط  اإىل حتريك  غري وا�سحة. رمبا �سعوا 
�سحيحة  الفر�سية  ه��ذه  ك��ان��ت  اإذا  اجل��ي�����س.  �سفوف  يف  ي��زال��ون  ل  وال��ذي��ن 
اأول خطوة يف املواجهة التي طال انتظارها بني حزب العدالة  اأنها  فهي تعني 
اأعدائهم  م��ن  تخل�سوا  ال��ذي��ن  العلمانيني  القوميني  وال�����س��ب��اط  والتنمية 
اهلل  فتح  الدين  رج��ل  واأت��ب��اع  الأطل�سي  �سمال  حلف  يف  زمالئهم  امل�سرتكني: 

نف�سه. وطوال فرتة الفو�سى، كان على الأتراك التعامل مع اقت�ساد متدهور 
مقرتن بالريبة جتاه التمكن من التغلب على جائحة كورونا. اأ�ساف كوك اأن 
الروزنامة ت�سري اإىل اأن العامل هو حالياً يف �سهر اأبريل -ني�سان، لكن اأردوغان 
�سنة النتخابات   ،2023 �سنة  احلذر واملعاين من جنون الرتياب يركز على 
يف  تراجعاً  ال��راأي  ا�ستطالعات  تظهر  حيث  العامة،  والنتخابات  الت�سريعية 
امللفات  اأزرار  اأردوغ��ان عدداً من  �سعبيته و�سعبية حزبه. نتيجة لذلك، �سغط 
ال�ساخنة كي يزيد �سعبيته. انطلقت التظاهرات يف جامعة بوغازيت�سي امل�سهورة 
الأدبية مديراً  بال�سرقة  �سخ�ساً غري كفوء ومتهماً  اأردوغ��ان  عاملياً حني عنّي 
لها. رداً على ذلك، ا�ستخدمت احلكومة �سرطة مكافحة ال�سغب ولمت نادي 
تع�سباً  ذل��ك  ك��ان  ال��ت��ظ��اه��رات.  ب��ال��وق��وف خلف  داخ��ل اجلامعة  امليم  جمتمع 
اأعمى لتعبئة املحافظني. وذكر كوك اأن هذه مل تكن املرة الأوىل التي يتاجر 
معاهدة  من  ب��الده  ب�سحب  خطوته  عن  كدفاع  املثلية.  برهاب  اأردوغ���ان  فيها 

لتطبيع  الت��ف��اق  اختطفت  جمموعات  اأن  الرتكي  الرئي�س  اأعلن  ا�سطنبول، 
املثلية. كان احلزب احلاكم يبحث عن اأ�سوات الرجعيني. فمنذ ع�سرة اأعوام، 
اأ�سرف اأردوغان نف�سه على التوقيع على املعاهدة مع �سجة كبرية. على الرغم 
من اأنه كان قد �سلك فعاًل طريق ال�ستبداد يف ذلك الوقت، بقي اأردوغان مهتماً 
الن�سحاب  على  يوم  قبل  تقدميني.  كانا  وتركيا  حزبه  اأن  عن  �سورة  بتوجيه 
من معاهدة ا�سطنبول، اأقال اأردوغان حاكم البنك املركزي ناجي اإقبال الذي 
كان قد م�سى على تعيينه اأربعة اأ�سهر وح�سب. كان جرم اإقبال اأنه رفع اأ�سعار 
الفائدة يف انعكا�س ل�سيا�سة نقدية عاقلة. قبل تعيني اإقبال، كانت تركيا تتنقل 
بني اأزمة نقدية واأخرى خالل ال�سنوات الثالث الأخرية. عني اأردوغان مكانه 
النائب ال�سابق ومدير بنك خلق الر�سمي والكاتب يف �سحيفة يني �سفق املوالية 
اأ�سعار  اأن رفع  اأوغلو. كتب الأخ��ري مقالت عدة عن  لأردوغ��ان �سهاب كاوجب 
الرتكي.  الرئي�س  تفكري  طريقة  ي�سبه  راأي  وهو  بالت�سخم،  يت�سبب  الفائدة 
يبدو وا�سحاً بح�سب كوك اأن اأردوغ��ان نظر اإىل الروزنامة وقرر اأن �سيا�ساته 
متلي مقاربة غري م�ستقيمة على الرغم من الآثار الت�سخمية امل�ساحبة لها 

والأ�سرار الطويلة املدى الناجمة عنها.

م�صروع �صد �صيني �صخم يثري قلقا يف �لهند   •• بكني-اأ ف ب

تعتزم ال�سني بناء �سد عمالق على نهر براهمابوترا يف التيبت ينتج كهرباء 
بقدرة تفوق بثالثة اأ�سعاف طاقة �سد املمرات الثالثة، اأكرب �سدود العامل، 

يف م�سروع عمالق يثري خماوف اأن�سار البيئة وكذلك الهند املجاورة.
اأط��ول واأعمق واد  1500 مرت يف  وحدد موقع امل�سروع على ارتفاع يفوق 
املهيبة،  الهيماليا  جبال  ح��ول  براهمابوترا  نهر  يلتّف  حيث  ال��ع��امل،  يف 
فينعطف ويتجه جنوبا غربا نحو الهند ثم بنغالد�س حيث ي�سّب يف نهر 

الغاجن قبل الو�سول اإىل البحر.
ال�سد  بناء  ال�سني  تعتزم  ميدوغ،  منطقة  يف  حتديدا  املنعطف  ه��ذا  وعند 
العمالق الذي �سيطغى على  �سد املمرات الثالثة على نهر يانغت�سي، والذي 
تبلغ  �سد  لأك��رب  العاملي  القيا�سي  الرقم  نف�سها من خالله  ال�سني  حققت 

طاقته 22،5 مليون كيلوواط “فقط«.
الربملان  اأق��ره��ا  ال��ت��ي   2025-2021 ل��ف��رتة  اخلم�سية  اخل��ط��ة  وتن�س 
املجرى  يف  كهرمائية  ق��اع��دة  “بناء  على  اآذار-م���ار����س  مطلع  يف  ال�سيني 

وهو ا�سم نهر براهمابوترا باللغة التيبتية. ال�سفلي ليارلونغ ت�سانغبو”، 
امل�سروع ول جدول زمنيا، كما مل حت�سم  ومل حتدد ال�سني ميزانية لهذا 

يف و�سط البالد. ووّلد امل�سروع بحرية �سا�سعة لحتجاز املياه، وت�سبب بنزوح 
1،4 مليون �سخ�س عند اأ�سفل النهر.

وراأى ب��راي��ن اإي��ل��ر م��دي��ر ب��رن��ام��ج امل��ي��اه وال��ط��اق��ة وال���س��ت��دام��ة يف مركز 
“�ستيم�سون �سنرت” الأمريكي للدرا�سات منتقدا امل�سروع اأن “اإقامة بنية 
لأ�سباب  للغاية  �سيئة  فكرة  الأرج���ح  على  هي  الفائق  ال�سد  بحجم  حتتية 

�سّتى«.
واأو�سح اأن املنطقة معروفة بن�ساطها الزلزايل، كما اأنها توؤوي تنّوعا حيوّيا 
ب  التي تخ�سّ الأ�سماك وت�سريف الرت�سبات  فريدا. وال�سد �سيمنع هجرة 

الأرا�سي عند �سافلة النهر خالل الفي�سانات املو�سمية.
ولفت زاملها تيمبا غيالت�سن خبري امل�سائل البيئية يف معهد �سيا�سة التيبت، 
وهو مركز درا�سات تابع حلكومة التيبت يف املنفى بزعامة الدالي لما يف 
الهند، اإىل اأن هذه املخاطر البيئية تقرتن ببعد �سيا�سي يف منطقة ي�سودها 

توتر.
واأو�سح لوكالة فران�س بر�س “منلك تراثا ثقافيا تيبتيا غنيا يف هذا القطاع، 

تفا�سيله التقنية. ويعرت�س �سّدان حاليا النهر عند اأعاليه، اإ�سافة اإىل �ستة 
�سدود قيد الإن�ساء اأو ل تزال جمّرد م�سروع.

غري اأن “ال�سد اخلارق” �سيكون مبقا�س مغاير متاما.
تعاون  “اتفاق  ال��ت��ي��ب��ت  م��ن��ط��ق��ة  وق��ع��ت  الأول-اأك����ت����وب����ر،  ت�����س��ري��ن  ف��ف��ي 
املتخ�س�سة  لالإن�ساءات  العامة  ت�ساينا”  “باور  �سركة  مع  اإ�سرتاتيجيا” 
يف م�ساريع الطاقة الكهرمائية. ويف اأواخر ت�سرين الثاين-نوفمرب، ك�سف 
رابطة  اأم���ام  امل�����س��روع  م��ن  ق�سم  ع��ن  ت�سيونغ  ي��ان  ت�ساينا”  “باور  رئي�س 

ال�سبيبة ال�سيوعية.
اأن  مو�سحا  الكهرمائية”  ب���امل���وارد  ال��ع��امل  يف  الأغ��ن��ى  ب�”املنطقة  ف��ن��ّوه 
“منعطف” نهر براهمابورتا ميتلك نظريا طاقات بحواىل �سبعني مليون 

كيلوواط، ما يفوق بثالثة اأ�سعاف طاقة �سد املمرات الثالثة.
اإل  الأحفورية،  الطاقات  امل�سروع ب�سرورة احلد من  واإن كانت بكني تربر 
البيئة، على  املدافعة عن  اأنه قد ي�سطدم مبعار�سة �سديدة من احلركات 
1994 و2012  غرار ما ح�سل مع �سد املمرات الثالثة الذي �سّيد بني 

وبناء �سّد اأيا كان �سيت�سبب بدمار بيئي و�سيغرق ق�سما من املنطقة«.
التي  الأرا���س��ي  مغادرة  اإىل  �سي�سطرون  ال�سكان  من  “العديد  اأن  واأ�ساف 
هجرة  حركة  ت�سبح  اأن  من  خم��اوف  مبديا  اأجدادهم”،  عن  يتوارثونها 
العمال ال�سينيني دائمة. غري اأن املخاوف الكربى حيال هذا امل�سروع ترتكز 
يف نيودلهي، بعد اأقل من عام على مواجهات دامية يف الهيماليا بني قوات 
التيبت على  وج��وده يف  بفعل  ي�سيطر  ال�سيوعي  فالنظام  هندية و�سينية. 

خزان مياه حقيقي يروي ق�سما كبريا من اآ�سيا.
اإنديا”  اأوف  “تاميز  �سيالين يف �سحيفة  براهما  ال�سيا�سي  وكتب اخلبري 
)ال�سيني(  العدوان  اأ�سا�سي يف هذا  املياه عن�سر  “حرب  اأن  املا�سي  ال�سهر 
اإذ ت�سمح لل�سني مبمار�سة قوتها املرتكزة يف عالية املجرى يف التيبت على 

مورد اأ�سا�سي«.
مائية  “قنبلة  امل�����س��روع  ه��ذا  م��ن  �ستجعل  ال��زل��زال��ي��ة  املخاطر  ب���اأن  وح���ذر 

موقوتة” للمقيمني على �سفاف �سافلة النهر.
وردا على امل�سروع ال�سيني، طرحت احلكومة الهندية فكرة بناء �سد بدورها 

على نهر براهمابوترا لت�سكيل خمزونها اخلا�س من املياه.
وطماأن براين اإيلر “ما زال هناك مت�سع من الوقت للتفاو�س مع ال�سني” 

م�سيفا “بناء الهند �سدا عند �سافلة النهر �سيكون خمرجا �سيئا«.
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املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 155599
 باإ�سم: بنك اأبوظبي التجاري �س م ع

 وعنوانه: �سارع ال�سالم ، اأبوظبي ،  الإمارات العربي املتحدة
بتاريخ: 2012/01/11 وامل�سجلة حتت الرقم: 155599 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/04/11 

وحتى تاريخ: 2031/04/11
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املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 155600
 باإ�سم: بنك اأبوظبي التجاري �س م ع

 وعنوانه: �سارع ال�سالم ، اأبوظبي ،  الإمارات العربي املتحدة
بتاريخ: 2012/01/11 وامل�سجلة حتت الرقم: 155600 

�شورة العالمة
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احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/04/11 
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املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 159274
 باإ�سم: اأكتيليون فارما�سيوتيكالز، ليمتد

 وعنوانه: جيويبي�سرتا�سي 16 ،4123  األ�سويل ، �سوي�سرا.
بتاريخ: 2013/07/16 وامل�سجلة حتت الرقم: 159274 

�شورة العالمة
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احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/06/29 

وحتى تاريخ: 2031/06/29
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اإعــــــــــالن
الزمن  ال�س�����ادة/كافترييا  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب اجلميل رخ�سة رقم:1476991 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة مي�سرييت تي�سفاى هيديتو %100
تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة وليد عبداهلل جمعه وليد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فا�سيكا ا�سرات بينى
تعديل وكيل خدمات / حذف وليد عبداهلل جمعه وليد

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الن�سارى للمجوهرات

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1040702 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد على ابواحل�سن الن�سارى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد على ابواحل�سن الن�سارى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد اجلد  %49

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 6000000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ الن�سارى للمجوهرات

AL ANSARI JEWELLERY
اإىل/ الن�ساري للمجوهرات ذ.م.م

  AL ANSARI JEWELLERY L.L.C
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  

العدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية 
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001344/ 

اإىل املحكوم عليه :  �سلطان حممد مراد علي املازمي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ دار التمويل - �س م ع  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 28129 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
القا�شي / وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 102
العربية  الإمارات  ال علي - اجلن�سية  ال�سيد/ عي�سى علي اجلالف  بان  ليكن معلوما للجميع 
املتحدة ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ طاهر ب�سري 
ب�سري احمد ، اجلن�سية باك�ستان ، يف الرخ�سة امل�سماة )دري�سول للخياطة( والتي  تاأ�س�ست باإمارة 
بال�سارقة.  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )215522( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 

تنازل �ساحب الرخ�سة لخر ، تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 103
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبداهلل �سلطان احمد بن خادم - اجلن�سية : الإمارات العربية 
املتحدة ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيد/ نا�سر 
ملياندافيدا عبداهلل ، اجلن�سية الهند ، يف الرخ�سة امل�سماة )كافترييا الريا�سة( والتي تاأ�س�ست 
باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )28131( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة 
، تنازل �ساحب الرخ�سة لخر ، تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات ، 

تغري ال�سم التجاري من )كافترييا الريا�سية(  لي�سبح )كافترييا �سطرية الذهبية(. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

ف����ق����د امل������دع������و/ ب����اجن����ون 
ت����اي����الن����د    ، ن�����ي�����ان�����ت�����اجن 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )8706469AA( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0529604014

فقد�ن جو�ز �صفر
ف�������ق�������د امل������������دع������������و/ ره�����ي�����ا 
، الفلبني  غونزالي�س اوبتيال 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )P1228319A(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �صفر
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عربي ودويل

املحافظ كاماًل يف النتخابات، اإل اأنه 
واجه انتكا�ستني.

اأرم�����ني ل�سيت  م���ن ج��ه��ت��ه، ي���واج���ه 
ال���ذي ان��ُت��خ��ب م��ن��ذ ك��ان��ون ال��ث��اين-
ي���ن���اي���ر ف���ق���ط ع���ل���ى راأ���������س الحت�����اد 
تلو  النك�سة  امل�سيحي  الدميوقراطي 
الأخري  موقفه  اأث���ار  فقد  الأخ����رى. 
من اإغالق �سارم لكن مّدته ق�سرية 
ب���ه���دف جل����م امل����وج����ة ال���ث���ال���ث���ة من 
وحتى  ان��ت��ق��ادات  كوفيد-19،  وب���اء 

�سخرية.
رينانيا  �سمال  منطقة  رئي�س  وك���ان 
اإىل  ال���داع���ي  الآن  ح��ت��ى  في�ستفاليا 
ن��زاع مع مريكل. وق��ال ماركو�س  اإىل حّد الدخول يف  تخفيف الج���راءات 
الجتماعي  الحت��اد  امل�سيحي-  الدميوقراطي  الحت��اد  “مر�سح  اإن  �سودر 
مر�سح  تعيني  وم�ساألة  م��ريك��ل«.  دع��م  ب��دون  جن��اح��اً  يحقق  ل��ن  امل�سيحي، 
ملحة جدا يف نظر الحتاد الدميوقراطي امل�سيحي اإذ اإن احلزب ال�سرتاكي 
املال  اأ�سهر عدة، باختياره وزير  امل�ساألة منذ  اأن ح�سم  الدميوقراطي �سبق 
احلايل اأولف �سولتز. اأما حزب اخل�سر ف�سيعنّي مر�ّسحه يف 19 ني�سان-

•• برلني,-اأ ف ب

يحتدم ال�سباق خلالفة اأنغيال مريكل 
اأملانيا يف مع�سكرها املحافظ الذي  يف 
يجمع املر�سَحني املحتملنَي املتناف�َسني 
يف اجتماع مغلق، قبل �ستة اأ�سهر من 

النتخابات الت�سريعية.
وال�سوؤال الذي ُيطرح على كل ل�سان: 
اأرمني ل�سيت زعيم الحتاد  َمن بني 
وماركو�س  امل�سيحي  ال��دمي��وق��راط��ي 
�سودر رئي�س احلزب احلليف البافاري 
الحت��������اد الج���ت���م���اع���ي امل�������س���ي���ح���ي ، 
ل��ق��ي��ادة احلملة  ال�����س��ب��اق  ���س��ي��خ��و���س 

والو�سول املحتمل اإىل امل�ست�سارية؟
ومل يعلن اأي من بينهما ر�سميا تر�سيحه بعد. لكن رغبتهما يف الرت�سح مل 
“بني عيَدي الف�سح  تعد مو�سع �سّك وقد وعد املحافظون بح�سم امل�ساألة 

والعن�سرة” )24 اأيار-مايو(. وال�سغوط تتزايد.
اأيلول-�سبتمرب   26 انتخابات  ال�سلطة عقب  وكانت مريكل قررت مغادرة 

املقبل بعد 16 عاماً يف احلكم، ما �سيفتح املجال حلقبة جديدة.

 
  
 

    

    

 
  

             

 

 

 
    

 
  
   
 

    

    

 
    

             
       

 
   
 

 
  
 

   

ن�صاط �إير�ين »حمموم« لعرقلة �حلو�ر بني بغد�د وو��صنطن
الكاظمي،  م�سطفى  العراقي،  ال��وزراء  رئي�س  وو�سف  طويلة.  ل�سنوات 
خمرجات اجلولة الثالثة من احلوار ال�سرتاتيجي يف تغريدة له على 
الو�سع  ل�ستعادة  “بوابة  باأنها  “تويرت”  موقع  يف  الر�سمي  ح�سابه 
الطبيعي يف العراق«. ويف كلمة ذات مغزى اأ�ساف: “احلوار هو الطريق 
ال�سليم حلل الأزمات، �سعبنا ي�ستحق اأن يعي�س ال�سلم والأمن والزدهار، 
اإىل  اإ���س��ارة  يف  واملغامرات”،  املنفلت  وال�سالح  واحل���روب  ال�سراعات  ل 
فو�سى امليلي�سيات واحلرب البديلة التي تنفذها على اأر�س العراق نيابة 
اإي��ران. ومن جانبه غرد وزير اخلارجية  اأخ��رى، وعلى راأ�سها  عن دول 
الأمريكي اأنتوين بلينكن على “تويرت” قائال: “متفائل ب�ساأن الطريق 
اإىل الأمام بعد مراجعة التقدم الذي اأحرزناه يف كل جمال من جمالت 

�سراكتنا الوا�سعة وال�سرتاتيجية«.
ال��ع��راق، قال  الإيرانية يف  التدخالت  ت��اأث��ريات ه��ذه اجلولة على  وع��ن 

•• عوا�سم-وكاالت

يف  املقبلة  الفرتة  خ��الل  حمموما  ن�ساطا  اإي���ران  تبداأ  اأن  خ��رباء  توقع 
العراق، ملحا�سرة نتائج اجلولة الثالثة من احلوار ال�سرتاتيجي الذي 
تنويع  وخا�سة  املا�سي،  الأ�سبوع  املتحدة،  والوليات  العراق  بني  انعقد 
للنفوذ  تهديد  م��ن  وم��ا يحمله  ال��ع��امل،  ب��الد  م��ع  العراقية  ال��ع��الق��ات 
يف  الأوىل  ال�سرتاتيجي  احل��وار  من  الثالثة  اجلولة  وتعد  الإي���راين. 
اإنهاء  على  الت��ف��اق  اإىل  وانتهت  ب��اي��دن،  ج��و  الأم��ريك��ي  الرئي�س  عهد 
وجود القوات الع�سكرية الأمريكية بتحويل املتبقي منها على الأرا�سي 
العراقية اإىل مهام التدريب، وتنويع العالقات بني العراق ودول العامل 
يف كافة املجالت، وخا�سة الأمن والطاقة وال�ستثمار الأجنبي والتعليم 
البلد  عليها طهران يف هذا  �سيطرت  التي  امللفات  والآث���ار، وهي �سلب 

الباحث ال�سيا�سي العراقي حممد اجلبوري ملوقع “�سكاي نيوز عربية” 
يف  البلدين  ب��ني  ال�سرتاتيجية  العالقة  لدميومة  ت�سري  اجل��ول��ة  اإن 
الهيمنة  العراق واملنطقة نتيجة  به  الذي مير  املعقد  ظل هذا الظرف 
الإقليمية الإيرانية على دول ما ي�سمى مبحور “املمانعة”، يف اإ�سارة اإىل 
احلوار  “مكا�سب  اجلبوري”:  واأ�ساف  للعراق.  اإ�سافة  ولبنان،  �سوريا 
بني  ال�سراكة  تعميق  يف  تتلخ�س  ووا�سنطن،  بغداد  بني  ال�سرتاتيجي 
العراق واأمريكا يف جمال القت�ساد والأمن والطاقة والت�سليح، ف�سال 
عن حاجة العراق اإىل دعم دويل كبرية للخال�س من اأزمته القت�سادية 

اخلانقة«.
التي  الكاظمي  حكومة  ي�ساعد  ال�سرتاتيجي  “احلوار  قائال:  وتابع 
التنظيمات  يف  املتمثلة  العميقة  دول��ت��ه��ا  ع��رب  اإف�سالها  اإي����ران  حت���اول 
الولئية، على مواجهة التحديات ال�سيا�سية والأمنية، وموا�سلة حتقيق 

النظام  على  الناقم  املحلي  ال�سارع  قبل  من  منها  املطلوبة  الجن���ازات 
ال�سيا�سي، وامل�ستمر يف احتجاجاته، منذ اأكتوبر 2019«.

ومن بني نتائج اجلولة الثالثة، بح�سب اجلبوري “تقلي�س دور القوات 
الأمريكية من القتال اإىل امل�سورة والتدريب، دون حتديد جدول زمني 
العامل  م��ع  ال��دول��ي��ة  الدبلوما�سية  ج�سور  وف��ت��ح  ال��ك��ام��ل،  لالن�سحاب 
كان  هائال  دوليا  انفتاحا  �سهد  العراق  اأن  خ�سو�سا  والغربي،  العربي 
اأبرزها زيارة بابا الفاتيكان، ومن ثم الزيارات الر�سمية العراقية لدول 
الأردن  ول�سيما  معها،  ا�سرتاتيجية  �سراكة  عقد  على  والعمل  املنطقة 
وم�سر والإمارات وال�سعودية«. وتبدو انعكا�سات هذه ال�سيا�سة العراقية 
اإي���ران،  ال��ع��راق ع��ن  “حتييد  اجل��دي��دة بح�سب اجل��ب��وري يف حم��اول��ة 
ثم،  ومن  �سيادتها،  على  واملهيمن  املبا�سر  الع�سوي  الرتباط  وتفكيك 

ا�ستعادة الدولة من حالة النفالت و�سيطرة امليل�سيات«

عائالت كثرية يف لبنان باتت تعتا�س من م�شاعدات واإعانات  

لبنانيون: �لفقر و�جلوع و�لف�صاد �أ�صو�أ من قذ�ئف �حلرب
•• بريوت-اأ ف ب

الأهلية،  احل����رب  ���س��ن��وات  خ���الل 
الحتماء  ب���اروت���ا  ع��ب��ل��ة  اع���ت���ادت 
وعائلتها من القذائف كّلما ا�ستدت 
خ�سم  ويف  ال��ي��وم  لكنها  امل��ع��ارك، 
ي�سهدها  اق��ت�����س��ادي��ة  اأزم����ة  اأ����س���واأ 
كيف  تعرف  ل  اإنها  تقول  لبنان، 
والفقر  اجل��وع  نف�سها من  حتمي 

ومن ف�ساد الزعماء.
رّبة  ع��ام��اً(،   58( عبلة  وت��و���س��ح 
الأ�سهر  التي تعافت خالل  املنزل 
جراء  بالغة  اإ���س��اب��ة  م��ن  املا�سية 
انفجار املرفاأ القريب من منزلها، 
“اأثناء  ب���ر����س،  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
احلرب، حني كنا ن�سمع الق�سف، 
املالجئ.  اأو  املنزل  يف  نختبئ  كنا 
ل���ك���ن ال����ي����وم ك���ي���ف ن��خ��ت��ب��ئ من 
اجلوع؟ من الو�سع القت�سادي؟ 

من كورونا؟ من زعمائنا؟«.
وتقول “كانت خماوفنا اأن منوت 
لكن  ق���ن���ا����س،  اأو  ق��ذي��ف��ة  ج�����راء 
املر�س  يخيفنا،  ���س��يء  ك��ل  ال��ي��وم 
قلياًل  ت�سمت  واجلوع”.  والفقر 
“اأن ميوت  ب��ح�����س��رة  ت�����س��ي��ف  ث���م 
اأقله  اأف�سل،  قذيفة  ج��راء  الفرد 
اليوم  ن��ع��اين  ب��ي��ن��م��ا  ي���ع���اين..  ل 

ومنوت ببطء«.
ع��ل��ى غ����رار ع��ب��ل��ة، ي�����رّدد ك���ر يف 
التلفزة  �سا�سات  وعلى  جل�ساتهم 
اأن م��ا ي�����س��ك��ون م��ن��ه ال��ي��وم حتت 
وط���اأة الن��ه��ي��ار الق��ت�����س��ادي منذ 
العام 2019 والتدهور اجلنوين 
ل���ل���رية واخل������وف م���ن ال���ع���وز، مل 
ي�سهدوه حتى يف اأ�سواأ اأيام احلرب 
الأهلية )1975-1990( التي 
الذكرى  ال��ث��الث��اء  ل��ب��ن��ان  يحيي 

ال�46 لندلعها.
13 ني�سان-اأبريل  وبداأ النزاع يف 
م�سيحية  اأح������زاب  ب���ني   1975
�ساندتها  فل�سطينية  وف�����س��ائ��ل 
لبنانية،  وي�سارية  اإ�سالمية  قوى 
قوى  فيه  ت��ورط��ت  اأن  لبثت  وم��ا 
اإقليمية اأبرزها �سوريا واإ�سرائيل.

وتكّر�ست خطوط متا�س طائفية 
غالبا، بني املناطق. ورغم ف�سول 
واخلطف  ال���ع���ن���ف  م����ن  م���رع���ب���ة 
كانت  وال���ق�������س���ف،  والغ���ت���ي���الت 
عادية  ت�����س��ت��اأن��ف  احل���ي���اة  وت�����رية 
تتوقف  امل��داف��ع. ومل  �سكتت  كلما 
بينما  الق���ت�������س���ادي���ة،  ال���ع���ج���ل���ة 
تتلقى  املت�سارعة  اجل��ه��ات  ك��ان��ت 
دع��م��اً وف���رياً ب��امل��ال وال�����س��الح من 

اخلارج.
توقيع  ب���ع���د  احل��������رب  وان����ت����ه����ت 
 ،1989 ال���ع���ام  ال��ط��ائ��ف  ات���ف���اق 
وج���ول���ة ع��ن��ف اأخ�����رية ان��ت��ه��ت يف 
وراءها  احل��رب  وخلفت   .1990
األ��ف قتيل و17   150 اأك��ر من 
القوى  وتقا�سمت  م��ف��ق��ود.  األ���ف 
ال�سلطة  التي خا�ستها  ال�سيا�سية 
بعد احلرب، وف�سلت يف بناء دولة 
موؤ�س�سات وقانون. وجاء النهيار 
اأ�سواأ  لي�سّكل  الأخ��ري  القت�سادي 
اأزمات لبنان ونتج عن �سنوات من 
والأزمات  الإدارة  و�سوء  الإه��م��ال 
معه  وب���ات  امل��ت��ت��ال��ي��ة.  ال�سيا�سية 
اأكر من ن�سف ال�سكان حتت خط 

حينها  الن��ف��ج��ار.  م��اآ���س��ي  بحر” 
عمله  اإىل  ي��ت��وّج��ه  ال���ف���رد  “كان 
خالل النهار.. وثمة فرتات جنى 
ف��ي��ه��ا ال��ن��ا���س امل����ال. ك��ان��ت هناك 
بحبوحة مل تعد موجودة اليوم” 
يف بلد لم�ست فيه ن�سبة البطالة 
“اأين  وي��ق��ول  امل��ئ��ة.  40 يف  عتبة 
ق��ادر على  وم��ن  اليوم  البحبوحة 
توّقفت  الأ�سغال  امل��ال؟  يجني  اأن 
اليوم  نحن  انتهينا.  واقت�سادياً 

بلد يعي�س على الت�سول«.
�سمد  احلرب”  “جيل  ك��ان  واإذا 
“احلالة  مبواجهة القذائف، فاإن 
الق��ت�����س��ادي��ة يف ظ�����ل.. دول�����ة ل 
“ما  ه���ي  امل���واط���ن  ع���ن  ت�ساأل” 
اليوم،  ج��م��ي��ع��اً  ال��ن��ا���س  تخيف” 
وفق جان الذي يعتا�س من حمل 

لبيع اللوتو.
املاأ�سوي  امل�����س��ه��د  ه���ذا  ك��ل  ورغ����م 
الطبقة  على  ال�سعبية  والنقمة 
القوى  زال������ت  م����ا  ال�������س���ي���ا����س���ي���ة، 
اإيجاد  ع���ن  ع���اج���زة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
اأ�سقطت حكومتني،  لأزم��ة  حلول 
ا�ستقالة  على  اأ�سهر  م�ست  وق��د 
فريو�س  تف�سي  وفاقمها  الثانية، 

كورونا ثم انفجار املرفاأ.
على بعد كيلومرتات عّدة يف غرب 
اأب��و خري  ب��ريوت، يواظب فيكتور 
 1965 ال��ع��ام  منذ  ع��ام��اً(   77(
على فتح �سالونه للحالقة، رغم 
اأيام يح�سر  “متّر  اأ�سهر  اأّنه منذ 

الفقر، وفق الأمم املتحدة.
ما  ترميم  اأعيد  ال��ذي  منزلها  يف 
الرابع  انفجار  بفعل  منه  ت�سّرر 
م��ن اآب/اأغ�����س��ط�����س، وال���واق���ع يف 
قدمي  مبنى  م��ن  الأوىل  الطبقة 
املتاخمة  خم��اي��ل  م����ار  حم��ل��ة  يف 
للمرفاأ، تقول عبلة “رغم ب�ساعة 
نع�س  مل  مرتاحني.  كنا  احل���رب، 
القت�سادية  الأزم������ة  ه����ذه  م��ث��ل 
وماذا  غ��داً  �سناأكل  م��اذا  وال��ق��ل��ق. 
كله..  ذل��ك  �سيء من  ل  �سنفعل؟ 

بريوت.
وي���ق���ول ال���رج���ل ب��ي��ن��م��ا ي���رد على 
“مل  ال�سارع،  امل��ارة يف  حتيات من 
نر الدولة” منذ النفجار، “ولول 
من  والغذائية  امل��ادي��ة  امل�ساعدات 
يقوون  النا�س  كان  ملا  اجلمعيات، 

على ال�ستمرار«.
“نكبة  ع����ن  مب�������رارة  وي���ت���ح���دث 
املنطقة.  ب�سكان  اأملّ���ت  جماعية” 
ل����ه يف  ت���ع���ر����س���وا  اإن م����ا  وي����ق����ول 
اأحلك ج��ولت احل��رب “نقطة يف 

وت�سيف  كانت حاجاتنا موؤمنة”. 
ل  “اأحياناً،  اأولد،  ل��ث��الث��ة  الأم 
الليل”  ال��ن��وم خ��الل  اأق���وى على 

جراء القلق.
�سهدت  املا�سية،  الأ�سابيع  خ��الل 
كانوا  زبائن  اإ�سكالت بني  متاجر 
يتهافتون على �سلع مدعومة من 
اأدوية  على  العثور  وب��ات  ال��دول��ة، 
برحلة  اأ�سبه  لالأطفال  حليب  اأو 
بحث عن كنز مفقود، وهو ما مل 
يح�سل خالل احلرب الأهلية اإل 

نادراً ولفرتة حمدودة.
ك��ث��رية يف لبنان  وب��ات��ت ع��ائ��الت 
واإعانات  م�����س��اع��دات  م��ن  تعتا�س 
اأو حتى  ت��ق��دم��ه��ا ج��ه��ات م��ان��ح��ة 

اأحزاب.
املال�سقة  ال��ك��رن��ت��ي��ن��ا  حم��ل��ة  يف 
 63( �سليبا  جان  يروي  للمرفاأ، 
�سابقاً،  امل��ن��ط��ق��ة  خم��ت��ار  ع���ام���اً(، 
عائالت  ق�س�س  ب��ر���س  ل��ف��ران�����س 
ت�سررت،  اأو  م��ن��ازل��ه��ا  ت���دم���رت 
انفجار  ج����راء  اأف������رادا  ف��ق��دت  اأو 

فيها زبون اأو بالكاد اإثنان«.
ل��ل��خ��ط��ف خالل  وت����ع����ّر�����س ه����و 
احلرب الأهلية، واأُطلق الر�سا�س 
على حمله، لكن ذلك يف راأيه كان 
التدهور  تداعيات  م��ن  “اأرحم” 
“نواجه  وي���ق���ول  الق���ت�������س���ادي. 
وي�سيف “ل اأحد  اليوم اجلوع”. 
ي��ح��ّب��ذ احل����رب، ل��ك��ن ت��ل��ك الأي���ام 
كيف  وي������روي  اأف�سل”.  ك���ان���ت 
ك����ان ي��ق��ف��ل حم��ل��ه ف��ق��ط عندما 
باللهجة  م�سيفاً  الق�سف،  ي�ستد 
املحكية “كان +يف لريات+ والنا�س 

مرتاحون«.
اأن  ح���الل  “هل  بغ�سب  وي�����س��األ 
الذين  ال���ن���ا����س  اأم�������وال  ي����اأخ����ذوا 
و�سعوا جنى عمرهم وتعوي�سهم 
اإمكانهم  ليكون يف  امل�سارف(  )يف 

اأن يعي�سوا بكرامة؟«.
العام  م��ن��ذ  امل�������س���ارف  وت���ف���ر����س 
جعلت  م�����س��ددة  ق���ي���وداً   2019
الت�سّرف  عن  عاجزين  امل��ودع��ني 
بالدولر،  خ�����س��و���س��اً  ب��اأم��وال��ه��م 
باللرية  ال����ودائ����ع  ف���ق���دت  ب��ي��ن��م��ا 

قيمتها.
يق�سد  ب���ريوت،  راأ����س  منطقة  يف 
حداد  �سمري  حمل  قليلون  زبائن 
لإ�سالح  امل��ت��وا���س��ع  ع��ام��ا(   83(
اأربعة  كان  بعدما  كهربائية،  اآلت 
م��وظ��ف��ني ي��ع��م��ل��ون ل��دي��ه خالل 

احلرب يف �سالة عر�س اأنيقة.
بالبكاء  وي�����س��ه��ق  دم���وع���ه  ت��غ��ل��ب��ه 
يف  العز”  “اأيام  ي��ت��ذك��ر  ع��ن��دم��ا 
اليوم  “الو�سع  وي��ق��ول  ب����ريوت. 
قا�س جداً.. اأ�سّلي لرّبي اأن يحمي 
�سمري”  ي��ت��ح��رك  اأن  اىل  ال��ب��ل��د 
“وّلت الأيام  امل�سوؤولني. وي�سيف 

احللوة، وّلت«.

�لإكو�دوريون ي�صوتون لالختيار بني عودة �لي�صار �أو �ليمني  •• كيتو-اأ ف ب

لهم  رئي�سا  الإك��وادوري��ون  يختار 
النتخابات  م���ن  ث��ان��ي��ة  دورة  يف 
ا�سرتاكي  مر�سح  فيها  يتناف�س 
ال�سابق  ال��رئ��ي�����س  م���ن  م���دع���وم 
رافايل كوريا واآخر م�سريف �سابق 
البلد  ه���ذا  ي��واج��ه  بينما  مييني 
تفاقمت مع  اأزم��ة ح��ادة  النفطي 

جائحة كوفيد19-.
وال�سرتاكي اأندري�س اأراوز )36 
عاما( �سبه جمهول من الناخبني 
راف��اي��ل كوريا  م��ن  م��دع��وم  لكنه 
اح�����د ق������ادة ال���ي�������س���ار يف اأم���ريك���ا 
ال��الت��ي��ن��ي��ة وح��ك��م ال���ب���الد ع�سر 

�سنوات “2017-2007«.
ال�سابق  امل�������س���ريف  ي���واج���ه  وه����و 
ال��ي��م��ي��ن��ي غ��ي��ريم��و ل����س���و )65 
لختيار  الق���������رتاع  يف  ع�����ام�����ا(، 
رئي�س خلفا للينني مورينو الذي 
وتنتهي وليته  ب�سعبية  يتمتع  ل 

يف 24 اأيار-مايو. 
و�سهد القت�ساد املرتبط بالدولر 
اإج���م���ايل  ان���ك���م���ا����س   2020 يف 
باملئة.   7،8 بن�سبة  املحلي  الناجت 
مليار   63،88 ال����دي����ن  وب���ل���غ 
اإجمايل  م��ن  ب��امل��ئ��ة   63( دولر 
 45،19 منها   ، امل��ح��ل��ي(  ال��ن��اجت 
من  ب���امل���ئ���ة   45( دولر  م���ل���ي���ار 
ديون  الإج���م���ايل(  املحلي  ال��ن��اجت 

خارجية.
اأي�سا  الك��������������������وادور  وت��اأث��������������رت 
ب��ان��ت�����س�����ار ف���ريو����س ك���رون���ا الذي 
األ������ف   340 ح���������وايل  اأ��������س�������اب 
األف����ا   17 م��ن��ه��م  ت���ويف  �س�خ�س 

وبعد اجلولة الأوىل التي ا�ستغرق 
اإعالن نتائجها اأ�سبوعني وخا�س 
املناف�سة فيها الي�ساري ياكو برييز 
الأ�سليني  ال�����س��ك��ان  زع��م��اء  اأح���د 
لكنه جاء يف املرتبة الثالثة بفارق 
نتيجة  تبدو  فقط،  باملئة   0،35

النتخابات غري موؤكدة.
و�����س����ي����ك����ون ت���������س����وي����ت ال���ه���ن���ود 
اختيار  يف  ح��ا���س��م��ا  الأم��ريك��ي��ني 
البلد  ل����ه����ذا  امل���ق���ب���ل  ال���رئ���ي�������س 
�سكانه  ع��دد  يبلغ  ال��ذي  ال�سغري 

يف ه�����ذا ال��وب��اء ال���ذي ف��اق طاقة 
امل�ست�سفيات.

وكان مر�سح حتالف الحت��اد من 
اأجل الإرادة )ي�سار( ، الذي يراهن 
الدميوقراطية  ال�سرتاكية  على 
جرت  ال���ت���ي  الأوىل  ال�������دورة  يف 
�سباط-فرباير  م��ن  ال�����س��اب��ع  يف 
الأ�سوات  م��ن  ب��امل��ئ��ة  ب�32،72 
من  ملناف�سه   19،74% مقابل 
)ميني(  الفر�س”  “خلق  حركة 

الذي ينادي بالتجارة احلرة.

17،4 مليون ن�سمة ويعتمد على 
اأ�سعاره  انخف�ست  ال���ذي  النفط 
وت�سرر  ديون كبرية  ويعاين من 
الذي  كورونا  فريو�س  من  ب�سدة 
تويف  �سخ�س  األ���ف   340 اأ���س��اب 

اأكر من 17 األفا منهم.
اأول مواطن  الذي كان  وزعيمهم 
الأ���س��ل��ي��ني يتقدم  ال�����س��ك��ان  م���ن 
النتخابات  يف  احل����د  ه����ذا  اإىل 
اأخفق  الإك�������وادور،  ال��رئ��ا���س��ي��ة يف 
بفارق �سئيل جدا يف الو�سول اإىل 

اأعلن حزبه  الثانية. وقد  ال��دورة 
الثانية  ال���ق���وة  “با�ساكوتيك” 
يف ال��ربمل��ان اأن���ه ل ي��وؤي��د اأي���ا من 

املر�سحني.
جامعة  يف  الأ������س�����ت�����اذة  وق����ال����ت 
لوكالة  ريي�س  وي��ن��دي  وا�سنطن 
ال�������س���ك���ان  اإن  ب�����ر������س  ف����ران���������س 
الأ�سليني منق�سمون لذلك “لن 

يكون ت�سويتهم متجان�سا«.
لذلك، يثري ما �سيقرره 19،39 
الناخبني  اإج����م����ايل  م����ن  ب���امل���ئ���ة 

مليونا،   13،1 ع��دده��م  ال��ب��ال��غ 
�سوتوا برييز، �سكوكا.

اأ�سارت ا�ستطالعات راأي عدة اإىل 
لكن  ن��ق��اط.  بع�سر  اأراوز  ت��ق��دم 
اأج������راه معهد  اآخ�����ر  ا���س��ت��ط��الع��ا 
“�سيداتو�س” توقع ح�سوله على 
مقابل  الأ���س��وات  م��ن  باملئة   48

52 باملئة لال�سو.
و�سرح مدير هذا املعهد بال�سكو 
فران�س  ل����وك����ال����ة  ب���ي���ن���اه���ري���را 
اأن  اإىل  ي�سري  ال��و���س��ع  اإن  ب��ر���س 
حم�سومة  “غري  الثانية  ال���دورة 
اإىل  اأي�������س���ا  م�����س��ريا  اإطالقا”، 
“ارتفاع ن�سبة املرتددين اإىل 15 
باملئة” ما ميكن اأن “يوؤثر” على 

النتيجة النهائية.
عمليا  الق�������رتاع  يف  وي��ت��ن��اف�����س 
منوذجان �سيا�سيان واقت�ساديان، 
بني عودة الي�سار وتعزيز الجتاه 
نحو اليمني الذي اأطلقه مورينو 
ك��وري��ا، لكنه  �سلفه  ي��وؤي��ده  وك���ان 
تقرب من اأرباب العمل واملنظمات 

املالية الدولية.
وال���رئ���ي�������س ال�������س���اب���ق ال������ذي قام 
بف�سل  الإك��������������وادور  ب���ت���ح���دي���ث 
مكا�سب النفط، يعي�س يف بلجيكا 
ب��ل��د زوج���ت���ه، م��ن��ذ خ���روج���ه من 

ال�سلطة يف 2017.
ي�ستفيد  ب�سعبية  يتمتع  زال  وم��ا 
ال���ي�������س���اري لكن  امل���ر����س���ح  م��ن��ه��ا 
ط��ب��اع��ه وف�����س��ائ��ح ال��ر���س��وة التي 
ال�سرر  تلحق  حكومته  تواجهها 

�حتد�م �ل�صباق خلالفة مريكل يف �أملانيا 
برينكهاو�س  رال��ف  النواب  النافذة يف جمل�س  املحافظني  كتلة  زعيم  ودع��ا 

حتى اإىل جدول زمني مكّثف مع اإ�سدار قرار “يف الأ�سبوعني املقبلني«.
والهدف من ذلك، اإخراج احلزب من الو�سع ال�سعب الذي ميّر به يف اأ�سرع 
وقت ممكن، اإذ اإن نهاية عهد مريكل تتحّول اإىل حمنة بالن�سبة للحزب، اإىل 
الت�سريعية الذي كان يبدو م�سمونا  انت�ساره يف النتخابات  حّد تعري�س 
قبل ب�سعة اأ�سهر، للخطر. بعد اإدارتهما غري املنتظمة لأزمة الوباء العاملي 
وتكبدهما انتكا�سة انتخابية يف اقرتاعني حمليني موؤخراً، يواجه الحتاد 
امل�سيحي، ف�سيحة اختال�س  امل�سيحي والحتاد الجتماعي  الدميوقراطي 

اأموال مرتبطة ب�سراء كمامات طبية.
الأخ��رية: فتحالف  ال��راأي  ا�ستطالعات  بلغ ال�سطراب ذروت��ه كما تك�سف 
احلزبني ل يح�سد حالياً �سوى بني %26 و%28،5 من نوايا الت�سويت، 
اأي اأقّل بع�سر نقاط من �سعبيته يف �سباط/فرباير اإ�سافة وانهيار حاد لهذه 

الن�سبة منذ العام املا�سي عندما بلغت 40%.
وبات حزب اخل�سر يناف�س املع�سكر املحافظ بعد اأن �سّجل ارتفاعاً يف �سعبيته 
منذ النتخابات الأوروبية عام 2019 هو الذي يحلم بانتزاع امل�ست�سارية 
من الحتاد الدميوقراطي امل�سيحي. وبذلك ي�سبح اختيار املر�سح املحافظ 

اأمر بالغ الأهمية. ومن غري املتوقع اأن حُت�سم امل�ساألة الأحد اأثناء اجتماع 
الكوادر الرئي�سيني يف الكتلة الربملانية الذي �ست�سارك فيه مريكل.

�سُيدعى  وق��ت  يف  ال��ع��ام،  التوجه  اإىل  م��وؤ���س��رات  يعطي  ق��د  التحالف  لكن 
املر�سحان املحتمالن اإىل تقدمي روؤية كل منهما للم�ستقبل.

للربملانيني  الجتماع  ه��ذا  اأن  ت�سايتونغ”  “�سوّدويت�سه  �سحيفة  وكتبت 
واعتربت �سحيفة  المتحان للرت�سيحات”.  من  “نوعاً  �سيكون خ�سو�ساً 

“بيلد” اأن عطلة نهاية الأ�سبوع احلايل �ستك�سف “احلقيقة«.
رئي�س الحتاد  �سودر،  اأن اخلم�سيني ماركو�س  ال��راأي  ا�ستطالعات  وُتظهر 
انتخاب  يتّم  ل  اأملانيا  يف  اأن  اإل  مناف�سه،  على  يتقّدم  امل�سيحي  الجتماعي 
امل�ست�سار من خالل القرتاع العام املبا�سر بل من قبل النواب. واأفادت قناة 
“اآ ار دي” الر�سمية اأن %54 من الناخبني يعتربون اأنه مر�ّسح جّيد. اأما 
من   16% على  �سوى  يح�سل  مل  فهو  ل�سيت،  اأرم��ني  لل�سّتيني  بالن�سبة 

نوايا الت�سويت.
لكن عموماً تعود م�ساألة طرح املر�سح اإىل الحتاد الدميوقراطي امل�سيحي، 
احلزب الأقوى يف التحالف، اإذ اإن الحتاد الجتماعي امل�سيحي لي�س �سوى 
املع�سكر  اقليمي. وجن��ح ه��ذا الأخ��ري مرتني منذ احل��رب يف متثيل  ح��زب 

به. ويف 2020 حكم عليه غيابيا 
بتهمة  ���س��ن��وات  ث��م��اين  بال�سجن 
ال��ف�����س��اد، م���ا م��ن��ع��ه ال��ت��ط��ل��ع اإىل 

من�سب نائب الرئي�س.
اأ�ستاذ  ب��ا���س��اب،  �سانتياغو  وق���ال 
العلوم ال�سيا�سية يف كلية اأمريكا 
الالتينية للعلوم الجتماعية اإنه 
الأول  “البند  ف��اإن  اأراوز،  ف��از  اإذا 
احلكومة  اأع����م����ال  ج�����دول  ع��ل��ى 
اأراوز  لكن  �سيكون عودة كوريا”. 

ينفي اأن يكون دمية بيده.
بر�س  ف���ران�������س  ل���وك���ال���ة  وق�������ال 
حيوية  ع��الق��ة  ل��دي��ن��ا  “�ستكون 
 )...( للبلد  ج��دا  وم��رب��ح��ة  ج��دا 
�سيحكم  ال�����ذي  ال�����س��خ�����س  ل��ك��ن 

�سيكون انا«.
يريد  البالد،  اإن�ساف  اأج��ل  وم��ن 
على  ال��ت��ف��او���س  “اإعادة  اأراوز 
النقد  ���س��ن��دوق  م��ع  التفاقية” 
مقابل  توقيعها  مت  التي  ال��دويل 
مليارات   6،5 ب��ق��ي��م��ة  ق���ر����س 

دولر.
اإنعا�س  م��ن ج��ان��ب��ه ي��ع��ت��زم ل���س��و 
تطوير  خ�����الل  م����ن  الق���ت�������س���اد 
التجارة ويهدف اإىل “عجز قيمته 

�سفر لتجنب تفاقم الديون«.
على  ف�����س��ي��ت��ع��ني  ف������از،  اإذا  ل���ك���ن 
املحافظ اأن يتعامل مع معار�سة 
ق���وي���ة: ف���احل���زب ال���ي�������س���اري هو 
اأكرب جمموعة يف الربملان املكون 
اأن  دون  م��ن  واح����د،  م��ن جمل�س 
�سيوؤدي  وه����ذا  الأغ��ل��ب��ي��ة،  ي��ب��ل��غ 
ال�سلطة  م��ع  دائ���م  “”توتر  اإىل 
اخلبري  ب��ح�����س��ب  التنفيذية” 

ال�سيا�سي با�سابي.

فرن�صا متدد �لفرتة �لفا�صلة 
بني لقاحات فايزر ومودرنا

•• باري�س-رويرتز

الفرن�سي  ال�������س���ح���ة  وزي������ر  ق�����ال 
�ستمدد  ب��الده  اإن  ف��ريان  اأوليفييه 
جرعتي  ب���ني  ال��ف��ا���س��ل��ة  ال���ف���رتة 
فريو�س  م����ن  ال���وق���اي���ة  ل���ق���اح���ات 
جزيء  ع��ل��ى  تعتمد  ال��ت��ي  ك��ورون��ا 
)اإم. ال���ري���ب���ي  ال����ن����ووي  احل��م�����س 
اإىل  اأ�سابيع  اأرب��ع��ة  اآر.اإن.اإي�����ه( من 
من  ع�سر  الرابع  من  اعتبارا  �ستة 
اأبريل ني�سان وذلك بهدف ت�سريع 

حملة التطعيم.
اأكرب هيئة �سحية يف فرن�سا  كانت 
الثاين  -ك��ان��ون  يناير  يف  ن�سحت 
ب��ف��رتة ���س��ت��ة اأ���س��اب��ي��ع ف��ا���س��ل��ة بني 
تو�سيع  اأج��������ل  م�����ن  اجل����رع����ت����ني 
قالت  احلكومة  اأن  اإل  الإم����دادات 
كافية  بيانات  متلك  ل  اإنها  وقتها 
مع  اللقاحات  فعالية  م��دى  ب�ساأن 

الفرتة الفا�سلة الأطول.
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املال والأعمال
جمل�س �لأعمال �لإمار�تي �لتون�صي يبحث تعزيز �لتعاون و�ل�صتثمارعجمان تت�صدر م�صتويات �لإ�صغال �لفندقي يف �لدولة 

وهدف  م��وح��دة  روؤي���ة  حتقيق  نحو  جميعا  نعمل  كما  ال�سيافة، 
�سياحية  كوجهة  عجمان  اإم���ارة  على  ال�سوء  ت�سليط  يف  م�سرتك 
متميزة، و�سنوا�سل جهودنا امل�سرتكة للحفاظ على اعلى م�ستويات 

النجاح على امتداد العام«.
ووا�سلت املوؤ�س�سات الفندقية يف اإمارة عجمان حتقيق ن�سب اإ�سغال 
مرتفعة يف اإطار حر�س حكومة عجمان على تعزيز قطاع ال�سياحة 
الأداء  اإيجابياً على  اإنعك�س  ال�سلة مبا  الإم��ارة والقطاعات ذات  يف 

القت�سادي املحلي.
الرملية  ب�سواطئها  وال�سياح  ال��زوار  جذب  عجمان  اإم��ارة  وتوا�سل 
البي�ساء واملمتدة، وثرائها الرتاثي والثقايف، وحممياتها الطبيعية، 

وجبالها.

•• عجمان-وام:

متكنت فنادق اإمارة عجمان من حتقيق اأعلى ن�سبة اإ�سغال فندقي 
على م�ستوى الدولة، بفارق اأكر من 12 نقطة مئوية عن اأقرب 
مناف�سيها وذلك رغم التحديات التي حملتها جائحة كورونا يف �سنة 
2020، حيث و�سلت ن�سب الإ�سغال الفندقي يف الإمارة اإىل75% 
يف الربع الأول من العام 2021، بح�سب تقرير اأ�سدرته موؤ�س�سة 

اإ�س تي اآر الربيطانية لالإح�سائيات.
ويف هذا ال�سياق، قال ال�سيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئي�س 
“ فخورون بهذا الإجناز الذي  دائرة التنمية ال�سياحية بعجمان: 
و���س��رك��ائ��ه��ا يف قطاع  ال���دائ���رة  ب��ني  اجل��ه��ود  لتكاتف  نتيجة  ي��اأت��ي 

ال�سيخ  �سمو  وا�ستمع  “ترّيا”.  يف 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
املحتوى  ح����ول  ����س���رح  اإىل  م��ك��ت��وم 
�ساحة  يف  �ستقام  ال��ت��ي  وال��ع��رو���س 
الرئي�سي  املعماري  املَعلم  الو�سل، 
م��ع��امل مدينة  واأح�����دث  امل���وق���ع  يف 
دب���ي احل�����س��اري��ة، و���س��ت��ك��ون �ساحة 
الو�سل وقبتها الفولذية العمالقة 
لالحتفالت  امل���ح���وري���ة  ال��ن��ق��ط��ة 
 2020 اإك�����س��ب��و  اإق����ام����ة  ف����رتة  يف 
املمتدة ل�ستة اأ�سهر، حيث ت�سل بني 
مناطق املو�سوعات الثالث يف قلب 
املوقع. و�ست�ست�سيف �ساحة الو�سل 
والحتفالت  الفعاليات  م��ن  ع��ددا 
ال�سخمة يف فرتة احلدث، و�ستكون 
���س��ا���س��ة عمالقة  ال���دائ���ري���ة  ق��ب��ت��ه��ا 
بنطاق  غامرة  عر�س  جتربة  توفر 
م�ساهدتها من  درجة ميكن   360
“ترّيا”،  ويف  واخل�������ارج.  ال���داخ���ل 
ا�ستمع �سموه من َمرجان فريدوين، 
الزائر  لتجربة  التنفيذي  الرئي�س 
يف اإك�سبو 2020 دبي، اإىل تفا�سيل 
التجربة يف جناح ال�ستدامة، حيث 
قام �سموه بجولة يف اجلناح �سملت 
امل��ح��ي��ط. وميثل  اأع���م���اق  م��ن��ط��ق��ة 
ُيحتذى  منوذجاً  ال�ستدامة  جناح 
املعماري  الت�سميم  م�ستوى  على 
امل�ستدام، و�سيكون جزءا من الإرث 
2020 بعد  اإك�سبو  الذي �سيخّلفه 
ال�ستار على فعالياته، حيث  اإ�سدال 
�سيتحول اإىل مركز للعلوم. ويتطلع 
ال�ستدامة  ج��ن��اح  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون 
مرحلة  يف  “ترّيا”  ي�سبح  اأن  اإىل 
ذاتي ال�ستدامة يوّلد  الإرث مبنى 
اح��ت��ي��اج��ات��ه اخل��ا���س��ة م��ن الطاقة 

واملياه بن�سبة 100 يف املئة.

•• دبي-وام: 

اأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
اآل مكتوم، ويل عهد دبي  بن را�سد 
دبي”   2020 “اإك�سبو  اأن معر�س 
تاريخ  يف  الأف�����س��ل  ال���دورة  �سيكون 
من  ع��ام��اً،   168 ل�  املمتد  املعر�س 
اأف�سل  م�ستقبل  مالمح  ر�سم  اأج��ل 
حتت  التعاون  تعزيز  عرب  للجميع 
نع  و�سُ ال��ع��ق��ول  “توا�سل  ���س��ع��ار 
عن  ����س���م���وه  م���ع���رب���اً  امل�ستقبل”، 
التي  اجل��اه��زي��ة  مب�ستوى  �سعادته 
�سيقدمه  ومب��ا  امل��وق��ع،  اإليها  و�سل 
م�����ن ب�����رام�����ج وف����ع����ال����ي����ات خ����الل 
ا���س��ت�����س��اف��ة دب����ي ل��ل��ح��دث ال����دويل 

الكبري.
قيادتنا  “وعدنا  ����س���م���وه:  وق�����ال 
دورة يف  اأف�سل  ننظم  ب��اأن  وال��ع��امل 
واإخراجه  ال��ع��امل��ي،  امل��ع��ر���س  ت��اري��خ 
ب�����س��ورة م�����س��ّرف��ة ل��دول��ة الإم����ارات 
عامة،  ب�����س��ف��ة  وال����ع����رب  و���س��ع��ب��ه��ا 
ون����وؤك����د ل���ه���م ق���درت���ن���ا ع���ل���ى ذلك 
الوطنية  وال��ك��وادر  العقول  بف�سل 

وجهودهم املخل�سة«.
“بتوجيهات  ����س���م���وه:  واأ������س�����اف 
احلثيثة  واملتابعة  الر�سيدة  قيادتنا 
ل��ت��ف��ا���س��ي��ل احل�����دث، ق�����ادرون على 
ال���ع���امل م���ن خ����الل من�سة  اإب����ه����ار 
ثقافات  ت�ستعر�س  دولية  ح�سارية 
وابداعاتها  واب��ت��ك��ارات��ه��ا  ال�����س��ع��وب 
واحللول التي تقدمها لأهم ق�سايا 

الع�سر«.
ج���اء ذل���ك خ���الل زي����ارة ���س��م��و ويل 
عهد دبي ملوقع اإك�سبو 2020 دبي، 
ا�ستعدادات  على  �سموه  اّطلع  حيث 
املبذولة  واجل��ه��ود  امل��وق��ع،  جاهزية 

/ت������رّيا/، ح��ي��ث اط��ل��ع ���س��م��وه على 
والهند�سية  امل���ع���م���اري���ة  امل����الم����ح 
وال��ت��ق��ن��ي��ة يف امل���وق���ع، ف�����س��اًل عن 
امل����ح����ت����وى وال�����ع�����رو������س وب����رام����ج 
اإك�سبو  �سيقدمها  التي  الفعاليات 

اإقامة  ف����رتة  اأث���ن���اء  دب����ي   2020
�ست�ست�سيفه  الذي  ال��دويل  احلدث 
من  الأول  م���ن  دب����ي  يف  الإم�������ارات 
مار�س   31 وحتى   2021 اأكتوبر 
2022، مبا يف ذلك جتربة الزائر 

املختلفة  اجل�������ه�������ات  ق�����ب�����ل  م�������ن 
ل���س��ت�����س��اف��ة احل������دث ال�������دويل يف 
من  اأك��ر  مب�ساركة  املقبل  اأك��ت��وب��ر 

190 دولة متثل قارات العامل.
راف����ق ���س��م��وه خ���الل ال���زي���ارة �سمو 

وزي�����رة  ال���ه���ا����س���م���ي،  وم����ع����ايل رمي 
ال��ت��ع��اون الدويل  ل�����س��وؤون  ال���دول���ة 
 2020 اإك�سبو  ملكتب  العام  املدير 
اأح��م��د اخلطيب،  دب���ي، وامل��ه��ن��د���س 
للتطوير  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 

مكتوم،  اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ 
املدين  للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�س 
الرئي�س الأعلى الرئي�س التنفيذي 
لطريان الإمارات واملجموعة رئي�س 
اللجنة العليا لإك�سبو 2020 دبي، 

والت�سليم العقاري. وقام �سمو ويل 
عهد دبي خالل زيارته ملوقع اك�سبو 
موقع  يف  تفقدية  بجولة   2020
�سملت  ال���ك���ب���ري،  ال���ع���امل���ي  احل�����دث 
ال�ستدامة  وج��ن��اح  ال��و���س��ل  �ساحة 

زار موقع اأك�شبو 2020 دبي واطلع على ا�شتعدادات ا�شت�شافة احلدث الدويل الكبري

حمد�ن بن حممد: وعدنا قيادتنا و�لعامل باأن ننظم �أف�صل دورة يف تاريخ 
�ملعر�س �لعاملي, و�إخر�جه ب�صورة م�صّرفة لدولة �لإمار�ت و�صعبها و�لعرب ب�صفة عامة

اأ�سحاب الأعمال الإماراتيني لال�ستفادة من التطور الكبري الذي حققه القطاع 
لال�ستثمارات  واجلاذبة  احليوية  القطاعات  اأكر  وهو من  تون�س  ال�سياحي يف 
حققت  التي  واملالب�س  التقليدية  ال�سناعات  اإىل  اإ�سافة  واخلليجية  الأوروبية 
تون�س من خاللها �سمعة عاملية مرموقة. من جانبه اأكد عبدال�سالم الواد ع�سو 
التقليدية  وال�سناعات  والتجارة  لل�سناعة  التون�سي  لالحتاد  التنفيذي  املكتب 
البلدين  بني  القائمة  الوطيدة  العالقات  اأن  باملجل�س  التون�سي  اجلانب  رئي�س 

ال�سقيقني حتققت بف�سل الروؤيا احلكيمة لقيادتي البلدين .
القت�سادية  العالقات  لتعزيز  منتظر  دور  امل�سرتك  الأع��م��ال  ملجل�س  اأن  وق��ال 
وتنميتها  وتطويرها  التون�سية  واجلمهورية  الإم��ارات  دولة  بني  وال�ستثمارية 
ب��ني ق��ط��اع��ات القت�ساد  ال��رتاب��ط وال��ت�����س��اب��ك  وت��اأ���س��ي�����س ع��الق��ات متينة م��ن 
خالل  اخلا�س  القطاع  واأف��راد  موؤ�س�سات  بني  ال�سراكة  مبداأ  وتر�سيخ  املختلفة 

املرحلة املقبلة.

•• دبي-وام:

الأول  الفرتا�سي  اجتماعه  خالل  التون�سي  الإم��ارات��ي  الأعمال  جمل�س  بحث 
�سبل تقوية العالقات الثنائية بني القطاع اخلا�س يف البلدين وتعزيز التعارف 
والروابط بني امل�ستثمرين وقطاعات الأعمال بني الإمارات وتون�س. وقال حميد 
حممد بن �سامل الأمني العام لحتاد غرف التجارة وال�سناعة بالدولة - الذي 
تراأ�س اجلانب الماراتي يف الجتماع - اإن فر�س ال�ستثمار والتعاون امل�سرتك 
بني اأ�سحاب الأعمال يف كال البلدين متوافرة وكبرية .. داعيا اإىل اتخاذ جميع 
البلدين  بني  التجاري  التبادل  بحجم  بالنهو�س  الكفيلة  والإج���راءات  ال�سبل 
ومنها تكثيف اللقاءات واجتماعات املجل�س امل�سرتك لتكون ب�سورة دورية. واأكد 
اأن ت�سكيل جلنة تنفيذية من 4 اأع�ساء تعنى باملهمات واملتابعات التي توكل لها 
من جانب املجل�س �ست�سهم بتحقيق الأهداف املرجوة من تاأ�سي�س املجل�س .. ودعا 

ثّمن خالل اجتماعه ال�شاد�س ع�شر الروؤية ال�شت�شرافية للقيادة الر�شيدة
جمل�س �إد�رة غرفة �ل�صارقة يوؤكد �أن �ل�صرت�تيجية �لوطنية 
لل�صناع�ة نقل�ة نوعي�ة نح�و �لتنمية �لقت�صادي�ة �مل�ص��تد�مة

% مقارنة بالفرتة  نف�شها من العام املا�شي « » �شهد منوًا يف اأعداد الزوار بن�شبة 10 
مركز ديرفيلدز مول �لتجاري ي�صتعد ل�صتقبال �لزو�ر 
و�ملت�ص��وقني خ�الل �ص�هر رم�صان �ملبارك باأن�صطة ممتعة
حممد احلاج: ن�شعى لتوفري جتربة ت�شوق اآمنة للزوار واملت�شوقني

من  كبريا ً  ع��دداً  ون�سم  ه��ام،  مبوقع  نتمتع  حيث   ، اأبوظبي  العا�سمة  يف  الت�سوق 
ولفت  املاركات العاملية و متاجر الت�سوق التي حتظى باهتمام خمتلف املت�سوقني”، 
يف حديثه اإىل اأن ن�سبة ا�سغال امل�ساحات التجارية يف مركز دير فيلدز مول قد فاقت 
اأن اإدارة املركز قد راعت ظروف امل�ستاأجرين خالل فرتة التعقيم  %95، مو�سحاً 
اأعمالهم  ملوا�سلة  والت�سهيالت  الإمكانيات  لهم  وق��دم��ت  الوطني 
الذي  الأم��ر  عنهم،  الأعباء  من  والتخفيف  التجارية  واأن�سطتهم 
عزز من ثقة امل�ستاأجرين والعمالء و اأ�سهم يف جذب اأعداد متزايدة 
الرتقاء  على  بالقول:”  نعمل  وت��اب��ع  وامل��ت�����س��وق��ني.  ال����زوار  م��ن 
املزيد  التجاري مبا يف ذلك  املركز  الت�سوق يف  بعرو�سنا وحمالت 
ملتابعة  كامل  تقومي  ولدينا   ، اجل��ذاّب��ة  اجل��دي��دة  الفتتاحات  من 
وتنظيم خمتلف احلمالت والأحداث الت�سويقية يف املركز التجاري 
والتي �سي�ستمتع بها الزوار من حولنا«. واأعرب احلاج عن توقعاته 
التجزئة  جت��ارة  قطاع  يف  ك��ب��رياً  حت�سناً  املقبلة  ال��ف��رتة  ت�سهد  اأن 
خا�سة عقب تلقي ماليني املواطنني واملقيمني اللقاحات الالزمة 
 “ اأن مو�سمي  اإىل  امل�ستجد، م�سرياً  للحماية من فريو�س كورونا 
التجارية  املوا�سم  م��ن  ال�سعيد  الفطر  وعيد  املبارك”   رم�سان 
الكبرية التي ت�سهد اإقباًل كبرياً من قبل الزوار واملت�سوقني ، واأكد 
احلاج اأن املبادرات القت�سادية واحلزم الت�سجيعية التي اأعلنت عنها حكومة الإمارات 
الأعمال،  قطاعات  حت�سني  و  النمو  عجلة  دف��ع  يف  كبري  تاأثري  لها  �سيكون  م��وؤخ��راً 
 ، لها  الهتمام  واملتو�سطة وتوفري كل  وال�سغرية  النا�سئة  امل�ساريع  خا�سة مع دعم 

حيث اأن دولة الإمارات تتمتع ببيئة اأعمال م�سجعة تدفع اإىل البتكار والإبداع.

•• اأبوظبي: رم�سان عطا

اأن  لال�ستثمارات  واإخ��وان��ه  مبارك  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  احل��اج  حممد  اأو�سح 
القليلة  الأي��ام  خالل  ن�سطة  حركة  مع  موعد  على  التجاري  مول  ديرفيلدز  مركز 

اإىل  م�سرياً   ، الف�سيل  رم�سان  �سهر  اق��رتاب  مع  بالتزامن  القادمة 
تعاون اإدارة املركز واملوظفني الذين تلقوا التطعيم لتوفري جتربة 
ت�سوق اآمنة .  واأو�سح اأن الحتفاء ب�سهر رم�سان هذا العام �سيكون 
الردهة  يف  الفانو�س”  “ مملكة  فعاليات  اط��الق  مع  متعة  اأك��ر 
الأعمار، وقال  اأن�سطة ممتعة جلميع  الرئي�سية وما يرافقها من 
احلاج خالل لقاء نظمه مركز دير فيلدز مول :” تعترب املنا�سبات 
وقد   ، التجارية  احل��رك��ة  ت�سجع  التي  املوا�سم  اأه��م  م��ن  والأع��ي��اد 
تطبيق  ع��رب  امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر  ل�ستقبال  بال�ستعداد  قمنا 
خمتلف الإجراءات الحرتازية واحلفاظ على التباعد الجتماعي 
لتوفري جتربة ت�سوق اآمنة للزوار واملت�سوقني، كما جرى التن�سيق 
الأمر  العرو�س واحل�سومات  مع حمال جتارية طرحت عدد من 
الذي ي�سجع حركة الت�سوق ويزيد من عدد الزوار القادمني اإىل 
اجلاري  العام  من  الأول  الربع  احلاج:” خالل  واأ�ساف  املركز”، 

�سهدنا منواً يف اأعداد الزوار بن�سبة %10 مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�سي، 
كما �سجلنا حركة ت�سوق ن�سطة وفاعلة ، وذلك بف�سل تطبيق التعليمات التي اأعلنت 
عنها اجلهات املعنية واخلا�سة مبراكز الت�سوق و ن�سب الأ�سغال به ، و اتخاذ جميع 
اأن نكون يف �سدارة مراكز  اآمنة، و قد جنحنا يف  ت�سوق  الإج���راءات لتوفري جتربة 

بنك دبي �لتجاري يوقع �تفاقية مع قرقا�س لتاأجري �ل�صيار�ت لتقدمي قر�س مدعوم بالأ�صول
ببناء  قامت  حيث  املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  الأج���ل  طويل  ال�سيارات 
مكانة قوية خالل عامها الأول من العمليات التجارية. عالوة على ذلك، توفر 
ا خدمات تاأجري املركبات التجارية وتاأجري  �سركة قرقا�س لتاأجري ال�سيارات اأي�سً
الأ�سطول ملجموعة متنوعة من العمالء يف جميع اأنحاء دولة الإم��ارات العربية 
التنفيذي  الرئي�س  ليندر،  ف��ان  بريند  الدكتور  من  كل  التفاقية  وق��ع  املتحدة. 
لبنك دبي التجاري، و�سهاب حممد قرقا�س، الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي 
ملجموعة قرقا�س يف حفل اأقيم موؤخراً يف قاعة دبي لالجتماعات باملقر الرئي�سي 
املوؤ�س�ستني.  كال  من  العليا  الإدارة  اأع�ساء  احلفل  ح�سر  كما  قرقا�س.  ملجموعة 
اتفاقيتنامع  “تتما�سى  الدكتور بريند فان ليندر:  وعقب توقيع التفاقية، قال 
جمموعة قرقا�س مع التزامنا بدعم الأعمال التجارية التي تقود اقت�ساد دولة 
انها ت�ساهم ب�سكل حيوي يف ت�سريع وترية منو  املتحدة، حيث  العربية  الإم��ارات 

القت�ساد الإماراتي. 

•• دبي- د.حممود علياء

وقع بنك دبي التجاري، اأحد البنوك الوطنية الرائدة يف دولة الإمارات العربية 
الأعمال  جمموعات  اأك��ر  م��ن  واح���دة  قرقا�س،  جمموعة  م��ع  اتفاقية  املتحدة، 
منظم  ق��ر���س  لتقدمي  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف  و�سمعة  ديناميكية 
قرقا�س  ل�سالح  دره��م  مليون   150 بقيمة  ب��الأ���س��ول  م��دع��وم  الأج���ل  متو�سط 
لتاأجري ال�سيارات وذلك لت�سريع وترية منو ال�سركة بالإ�سافة اإىل تعزيز خططها 
التو�سعية. ومتثل جمموعة قرقا�س بع�س العالمات التجارية العاملية الرائدة يف 
جمال ال�سيارات يف دولة الإمارات العربية املتحدة، بالإ�سافة اإىل توفريها خلدمات 
تاأجري ال�سيارات على املدى الطويل من خالل �سركة قرقا�س لتاأجري ال�سيارات.

وتقدم �سركة قرقا�س لتاأجري ال�سيارات خدماتها لعمالء التجزئة بال�سراكة مع 
تاأجري  ال��رائ��دة يف جم��ال  ال�سركات  واح��دة من  وه��ي  ال�سيارات  لتاأجري  �سيك�ست 

•• ال�سارقة-الفجر:

جت����ارة  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����س  ث���ّم���ن 
و�سناعة ال�سارقة الروؤية ال�ست�سرافية 
على  حتر�س  والتي  الر�سيدة  للقيادة 
الدولة  يف  ال�����س��ن��اع��ة  ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر 
لأهميته البالغة يف القت�ساد الوطني، 
ال�سرتاتيجية  اإط������الق  اأن  م����وؤك����دا 
والتكنولوجيا  ل��ل�����س��ن��اع��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
مليار”   300 “م�سروع  امل��ت��ق��دم��ة 
ت���ع���زي���ز  جهود  ن���وع���ي���ة يف  ن��ق��ل��ة  ي���ع���د 
القت�ساد  بنية  لتنويع  الإم��ارات  دولة 
القطاع  دع�����م  خ�����الل  م����ن  ال���وط���ن���ي، 
حيويا  راف���دا  يعترب  ال���ذي  ال�سناعي 
مبا  امل�ستدامة،  القت�سادية  للتنمية 
تناف�سية،  وم��ي��زة  ق��ي��م��ة  م��ن  ي�سيف 
الوطنية  ال����ك����وادر  ب���ك���ف���اءة  وي���رت���ق���ي 
ال��ع��ام��ل��ة يف ه���ذا ال��ق��ط��اع ال��ه��ام. جاء 
ذلك خالل الجتماع الدوري ال�ساد�س 
ع�سر ملجل�س اإدارة غرفة ال�سارقة الذي 
انعقد موؤخراً يف مقر الغرفة، برئا�سة 
�سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�س رئي�س 
و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س 
بن  ماجد  ال�سيخ  وح�سره   ال�سارقة، 

البنية  تطوير  م�سروع  املجل�س  ناق�س 
التحتية يف املنطقة ال�سناعية العا�سرة 
الذي تنفذه الغرفة بالتعاون مع عدد 
م��ن اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة، وال����ذي بلغ 
ن�سبة اإجناز الأعمال فيه نحو 80%، 
تهيئة  اإع������ادة  اإىل  امل�������س���روع  وي���ه���دف 
اأف�سل اخلدمات  املنطقة كليا وتوفري 
واملقيمني،  للمواطنني  وامل�����س��روع��ات 
لالإمارة  التناف�سية  باملكانة  والرتقاء 

وتطوير بيئتها القت�سادية .

املجل�س خالل  الدعم. وبحث  خدمات 
املدرجة  املوا�سيع  من  عدد  الجتماع، 
ع��ل��ى ج�����دول الأع�����م�����ال، م���ن اأب���رزه���ا 
م�سروع حتديث مركز الت�سال والذي 
ي�سم قاعدة بيانات �سخمة عن اأعمال 
الغرفة ويهدف اإىل تعزيز التوا�سل مع 
الأع�ساء عرب التقنيات الذكية لت�سهيل 
املعنيني  وم�ساعدة  املقدمة،  اخلدمات 
وم�ساريع  درا���س��ات  بو�سع  ال��غ��رف��ة  يف 
كما  امل�ستقبلية،  القت�سادية  اجل��دوى 

في�سل القا�سمي النائب الأول لرئي�س 
الرحمن  عبد  وليد  و���س��ع��ادة  ال��غ��رف��ة، 
لرئي�س  ال����ث����اين  ال���ن���ائ���ب  ب���وخ���اط���ر 
الإدارة،  جم��ل�����س  واأع�������س���اء  ال���غ���رف���ة، 
العو�سي  اأم��ني  اأحمد  حممد  و�سعادة 
العزيز  وع���ب���د  ال���غ���رف���ة،  ع����ام  م���دي���ر 
لقطاع  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�ساعد  ���س��ط��اف 
خدمات الأع�ساء مدير مركز ال�سارقة 
ال���������س����ادرات، وم�����رمي �سيف  ل��ت��ن��م��ي��ة 
لقطاع  العام  املدير  م�ساعد  ال�سام�سي 

نوؤكد قدرتنا على اإبهار العامل بف�شل العقول والكوادر الوطنية وجهودهم املخل�شة



االثنني   12  إبريل   2021  م   -   العـدد   13213  
Monday    12  April   2021   -  Issue No   13213

19191915

املال والأعمال

�لإمار�ت �صمن �ل� 10 �لأو�ئل عامليا يف 16موؤ�صر� خا�صا بالبنية �لتحتية خالل 2020
ليجامت  ، ومعهد   4.0 العاملية  التناف�سية  تقرير  العاملي يف  القت�سادي 
حلول  و�سبكة  �ستيفتنج  بريتلمان  وموؤ�س�سة  الزده��ار  موؤ�سر  تقرير  يف 

التنمية امل�ستدامة التابعة لالأمم املتحدة.
وعر�س املركز الحتادي يف ر�سده لريادة الدولة يف قطاع البنية التحتية، 
16 موؤ�سرا تراوحت فيها �سدارة الإمارات اأُمميا ، ما بني الأوىل وحتى 
العا�سرة مما يعك�س حجم الإجنازات التي حققتها وهي تدخل اخلم�سني 

الثانية من مئويتها.
فقد احتلت الإمارات املرتبة الأوىل يف موؤ�سرات كفاية ال�سكن ومراقبة 
جودة البناء ويف الر�سا عن نظام الطرق والطرق ال�سريعة . وجاءت يف 
وال�سابعة يف   ، البناء  تراخي�س  وا�ستخراج  املدن  اإدارة  الثالثة يف  املرتبة 
جودة البنية التحتية للطرق، والثامنة يف اأعباء احل�سول على ت�سريح 
اإدارة اخلدمات  البنية التحتية للموانئ ويف  ، والتا�سعة يف جودة  للبناء 

الأو�سط “ جملة ميد” اأن الإمارات ، وعلى مدى العقدين الأخريين، 
ت�سدرت �سوق الإن�ساءات يف ال�سرق الأو�سط من حيث حجم عقود البناء. 
يف  الأ�سا�سية  البنية  لقطاع  وف��رت  التي  ال�ستثنائية  الأداء  ق��وة  وتعود 
اإىل   ، عقود  خم�سة  م��دى  على  مو�سولة  بيانية  منو  خطوط  الإم���ارات 
اأن هذا القطاع كان جزءا من فكر ونهج تاأ�سي�س الدولة بروؤية اأن تكون 

بوابة ال�سرق الأو�سط لالأعمال وال�ستثمار .
التناف�سية  اأن ما حتقق لهذا القطاع من �سدارة يف موؤ�سرات  اإىل  ي�سار 
منا�سبات  ع��ام اخلم�سني من  له يف حيثيات  وم��ا هو مر�سود   ، الدولية 
ب�سوية اإك�سبو 2020 وم�ساريع وطنية يف جمال الطاقة ، يجعالن قطاع 
البنية الأ�سا�سية حجر الزاوية يف الطموح امل�سروع باأن تكون الإمارات يف 
الن�سف الثاين من مئويتها ، عا�سمة عاملية وحا�سرة التنمية الإن�سانية 

امل�ستدامة يف اإقليم ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا .

•• اأبوظبي-وام:

التناف�سية  موؤ�سرات  يف  متميزة  دولية  اإجن���ازات  الإم���ارات  دول��ة  حققت 
 10 ال�  ال��دول  قائمة  ت�سنيفها �سمن  التحتية، حيث مت  البنية  لقطاع 
م��وؤ���س��را مرتبطا   16 يف   2020 خ��الل  ال��ع��امل  م�ستوى  على  الأوائ����ل 
للتناف�سية  املركز الحت��ادي  ملا مت ر�سده من قبل  بالقطاع وذل��ك وفقا 

والإح�ساء .
وت�سمن ر�سد املركز الحتادي لكفاءة الإمارات يف قطاع البنية التحتية 
وقدرتها على ال�ستدامة توثيقا للموؤ�سرات القيا�سية للقطاع عن العام 
2020 ، كما ن�سرتها خم�س مرجعيات دولية هي املعهد الدويل للتنمية 
الدويل  والبنك  العاملية،  الرقمية  التناف�سية  عن  تقريره  يف  الإداري���ة 
،واملنتدى  اللوج�ستي  والأداء  الأعمال  ممار�سة  �سهولة  عن  تقريريه  يف 

اللوج�ستية، والعا�سرة يف البنية التحتية عامة ويف جودة ما يتعلق منها 
بالتجارة والنقل وت�سجيل املمتلكات.

وتكمن اأهمية قيا�س تناف�سية البنية التحتية ، يف كون م�ساريع هذا القطاع 
، ت�سّكل العمود الفقري للتنمية وللناجت املحلي الإجمايل بالدولة ، وتعد 
القطاعات والأن�سطة القت�سادية  التحتية حمفزا ملجموعة من  البنية 
يجعلها  الذي  الأم��ر  والت�سالت،  والنقل  وال�سياحة  كالطاقة  الأخ��رى 
املقبلة  �سنة  للخم�سني  بال�ستعداد  الدولة  توجهات  يف  حموريا  قطاعا 
وت�ستهدف روؤية 2021 يف قطاع البنية التحتية وحتقيق بيئة م�ستدامة 
والنقل  واملياه  الكهرباء  مثل  الأ�سا�سية  اخلدمات  م�ساريع  �سعيد  على 
واملوانئ واملطارات والطاقة وامل�ست�سفيات واملدار�س وامل�ساريع العمرانية 

والإ�سكانية.
وقد �سجلت تقارير مرجعية اأخرية لأ�سواق الإن�ساءات يف اخلليج وال�سرق 

يف دورته ال�شابعة التي تعقد يف جممع ال�شارقة للبحوث والتكنولوجيا والبتكار

 جمل�س �ل�صارقة �لرم�صاين يناق�س دور �ل�صرت�تيجية �ل�صناعية وقانون �ل�صركات يف تطوير منظومة �لقت�صاد �لوطني

ح�شور وزاري يف القمة العاملية حلوكمة التكنولوجيا

حكومة �لإمار�ت ت�صارك توجهاتها وروؤ�ها �مل�صتقبلية لتمكني �حلكومات من �أدو�ت �لثورة �ل�صناعية �لر�بعة 

مليار درهم مكا�صب �أ�صو�ق   4.5
�ملال �لإمار�تية مع بد�ية �لأ�صبوع

•• اأبوظبي-وام:

بداأت اأ�سواق املال الإماراتية تعامالتها يف اأول اأيام الأ�سبوع على ارتفاع موا�سلة 
تدفق  ا�ستمرار  و�سط  ال�سابق،  الأ�سبوع  التي حتققت يف  تعزيز مكا�سبها  بذلك 
ال�سيولة اىل قاعات التداول. وفيما و�سلت قيمة ال�سفقات املربمة يف الأ�سواق 
ال�سركات  لأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  اأرب���اح  بلغت  فقد  دره��م  مليون   970 اإىل 
املوؤ�سر  . وك��ان  4.5 مليار دره��م  اأم�س نحو  الأ���س��واق خ��الل جل�سة  املدرجة يف 
العام ل�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية ارتفع بن�سبة %0.18 مغلقا عند م�ستوى 
دبي  ل�سوق  العام  املوؤ�سر  اأقفل  بينما  جديد  قيا�سي  م�ستوى  يف  نقطة   6070
املايل عند 2593 نقطة بنمو ن�سبته %0.40 مقارنة مع جل�سة يوم اخلمي�س 
املا�سي . وقاد �سهم اإعمار املرتفع اإىل 3.73 درهم الن�ساط يف �سوق دبي املايل 
ال�سفقات  قيمة  ،وجت����اوزت  العمومية  اجلمعية  اج��ت��م��اع  نتائج  ت��رق��ب  و���س��ط 
املربمة على ال�سهم 57 مليون درهم .كذلك فقد �سعد �سهم اإعمار للتطوير اإىل 
م�ستوى 2.53 درهم واإعمار مولز اإىل 1.79 درهم و�سهم داماك اإىل 1.22 
 14.40 الأول اىل  ابوظبي  �سهم بنك  ارتفع  العا�سمة فقد  �سوق  . ويف  دره��م 
،وارتفع  213 مليون درهم  ال�سهم  درهم ،وبلغت قيمة ال�سفقات املربمة على 
�سهم الوطنية اإىل درهم واحد فيما اأغلق �سهم ال�سركة العاملية القاب�سة 87.2 
درهما . و�سهدت اجلل�سة التداول على نحو 255 مليون �سهم نفذت من خالل 

3305 �سفقات .

�صفري �لدولة : مهتمون بجذب 
�ل�صتثمار�ت �لرو�صية �إىل �لإمار�ت

•• مو�سكو-وام:

لدى  الدولة  �سفري  اجلابر  �سلطان  بن  اأحمد  حممد  الدكتور  �سعادة  اأك��د 
الرو�سية  ال�ستثمارات  بجذب  مهتمة  الإم��ارات  دول��ة  اأن  الحتادية  رو�سيا 
اإليها. وقال اجلابر يف حديث لوكالة “�سبوتنيك” الرو�سية - على هام�س 
القت�سادية وال�ستثمارية  العالقات  اإن  اأعمال رو�س..  لقاء جمعه برجال 
بني دولة الإمارات ورو�سيا الحتادية جيدة لكننا دائماً نتطلع اإىل الأف�سل 
اإىل  الرو�سية  ال�ستثمارات  بجذب  ومهتمون  وكبرية  عالية  وطموحاتنا 
دولة الإمارات. واأ�ساف �سعادته اإن ال�ستثمارات الإماراتية يف رو�سيا ت�سري 
بوترية �سحيحة ومت�سارعة، ونحن ك�سفارة نبذل جهوداً ل�ستك�ساف فر�س 
الإماراتية يف  ال�ستثمارات  اأن  واأو�سح  البلدين.  ي�ستفيد منها كال  اأخ��رى 
لديها م�ساريع تعمل عليها  “مبادلة”  اأن �سركة  اإىل  رو�سيا متنوعة لفتا 
كما تبحث عن م�ساريع خمتلفة، كما اأن رجال الأعمال يف البلدين يعملون 

على ا�ستك�ساف الفر�س ال�ستثمارية املتبادلة.

 •• ال�سارقة-الفجر:

لال�ستثمار  ال�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ظ��م 
مع  بالتعاون  )���س��روق(،  والتطوير 
ال�سارقة،  و���س��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة 
ومكتب ال�سارقة لال�ستثمار الأجنبي 
ال�سارقة(،  يف  )ا���س��ت��ث��م��ر  امل��ب��ا���س��ر 
جمل�س  م�����ن  ال�������س���اب���ع���ة  ال�����������دورة 
الرم�ساين  الق��ت�����س��ادي  ال�����س��ارق��ة 
ال�سارقة  جم��م��ع  م��ق��ر  يف   ،2021
للبحوث والتكنولوجيا والبتكار يف 
21 اأب��ري��ل اجل���اري حت��ت ع��ن��وان “ 
وقانون  ال�سناعة  ا�سرتاتيجية  دور 
تطوير  يف  ال���ت���ج���اري���ة  ال�������س���رك���ات 
منظومة القت�ساد الوطني وتعزيز 

تناف�سيته«.
وي�������س���ارك يف امل��ج��ل�����س، ن��خ��ب��ة من 
ممثلي القطاع احلكومي وال�سفراء، 
وامل�ستثمرين  الأع��م��ال  رج��ال  وكبار 
تاأثري  ل����س���ت���ع���را����س  ال�����دول�����ة،  يف 
التي  الت�سريعية القت�سادية  الأطر 
اأ���س��درت��ه��ا ح��ك��وم��ة دول���ة الإم����ارات 
خالل الأ�سهر الأخ��رية على حتفيز 
امل��ح��ل��ي وت��ع��زي��ز قدرته  الق��ت�����س��اد 

التناف�سيته.
دور  ع������ل������ى  امل�����ج�����ل�����������س  وي��������رك��������ز 
لل�سناعة  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
“م�سروع  املتقدمة  والتكنولوجيا 
300 مليار”، يف النهو�س بالقطاع 
ونطاقه،  حجمه  وتو�سيع  ال�سناعي 
املحلي  الناجت  يف  م�ساهمته  لتعزيز 
م��ل��ي��ار درهم   133 الإج���م���ايل م��ن 
بحلول  دره������م  م���ل���ي���ار   300 اإىل 
الإ�ساءة  جانب  اإىل   ،2031 العام 
املوحدة  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال��ه��وي��ة  ع��ل��ى 
الإمارات”  يف  “ا�سنع  ل���الإم���ارات، 
ال�سرتاتيجية  �سمن  اأطلقت  التي 

الدولة  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال�����س��رك��ات  يف 
لل�سركة  يكون  اأن  �سرط  األ��غ��ت  كما 
الأجنبية وكيل من مواطني الدولة، 
ل��الأج��ان��ب التملك  اأت��اح��ت  يف ح��ني 
احلاجة  دون  ل��ل�����س��رك��ات  ال���ك���ام���ل 

ل�سرتاط جن�سية معينة. 
ب����ن جا�سم  م�������روان  ����س���ع���ادة  واأك�������د 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ال�سركال 
والتطوير  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ال�����س��ارق��ة 
الإم�����������ارات  دول��������ة  اأن  )��������س�������روق( 
القت�سادية  ال����ت����ط����ورات  ت����واك����ب 
على  والتكنولوجية  وال�ستثمارية 
امل�����س��ت��وي��ني الإق���ل���ي���م���ي وال�������دويل، 
حتافظ  مرنة  ت�سريعية  مبنظومة 
من خاللها على تناف�سية اقت�سادها 
اجلاذبة  ال����دول  ����س���دارة  يف  لتبقى 
اأهمية  اإىل  م�����س��رياً  ل��ال���س��ت��ث��م��ارت، 
الدورة ال�سابعة من جمل�س ال�سارقة 
ال��رم�����س��اين ال��ت��ي ���س��ت��ت��ن��اول الأث���ار 
القريبة والبعيدى املدى لل�سيا�سات 
التي  الق��ت�����س��ادي��ة  وال��ت�����س��ري��ع��ات 
م�ستوى  على  م��وؤخ��راً  اإط��الق��ه��ا  مت 
البيئة  ت��وف��ر  يف  ودوره������ا  ال����دول����ة، 
والرتقاء  الأع��م��ال  لنمو  اخل�سبة 

باملنتج ال�سناعي الوطني.
بدوره اأكد �سعادة حممد اأحمد اأمني 
ال��ع��و���س��ي م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة جتارة 
اأهمية  ع��ل��ى  ال�������س���ارق���ة،  و���س��ن��اع��ة 
املحور الذي تناق�سه الدورة ال�سابعة 
القت�سادي  ال�����س��ارق��ة  جمل�س  م��ن 
خالل  م���ن   ،2021 ال���رم�������س���اين 
القرارات  م��ن  جملة  على  الإ���س��اءة 
ال�سرتاتيجية التي ر�سمتها القيادة 
والتي  القادمة،  للمرحلة  الر�سيدة 
ت����درك اأه��م��ي��ة ال�����دور ال����ذي يلعبه 
مرحلة  يف  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ح��ف��ي��ز 
اخلروج من الأزمة العاملية الراهنة، 

وت�سريع  املن�سود،  التعايف  وحتقيق 
ال�سعود اإىل قمة الأداء القت�سادي، 
م�ستقبل  عاملية  تر�سيخ  عن  ف�سال 
ال�سناعي،  ال���ق���ط���اع  يف  ال�����دول�����ة 
واإحداث نه�سة �ساملة خالل العقد 
موحدة  منظومة  اإيجاد  عرب  املقبل 
الدولة  وج��اذب��ي��ة  ا���س��ت��ق��رار  ت�سمن 
ُيعزز  مب��ا  الأجنبية،  لال�ستثمارات 
دعائم القت�ساد املبتكر القائم على 
املعرفة والإب����داع، وف��ق روؤي��ة بعيدة 
باملكانة  الرتقاء  ملوا�سلة  وطموحة 
التناف�سية لالإمارات على امل�ستويني 

الإقليمي والدويل.
امل�سرخ،  جمعة  حممد  ق��ال  ب����دوره، 
ال�سارقة  مل��ك��ت��ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
املبا�سر  الأج����ن����ب����ي  ل���ال����س���ت���ث���م���ار 
)ا�ستثمر يف ال�سارقة(: “حر�سنا يف 
الدورة ال�سابعة من جمل�س ال�سارقة 
تاأثري  م��ن��اق�����س��ة  ع��ل��ى  ال��رم�����س��اين 
القت�سادية،  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  الأط�����ر 
ال���ت���ي اأ����س���درت���ه���ا احل��ك��وم��ة خالل 
تطوير  ع���ل���ى  الأخ���������رية،  الأ����س���ه���ر 
منظومة القت�ساد الوطني وتعزيز 
ت��ن��اف�����س��ي��ت��ه، م���ع ن��خ��ب��ة م���ن ممثلي 
ال��ق��ط��اع��ني واخل���ا����س يف ال���دول���ة، 
ان��ط��الق��اً م��ن اأه��م��ي��ة ه��ذه احلزمة 
التدفقات  زي������ادة  يف  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
املبا�سرة،  الأج��ن��ب��ي��ة  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
�سعي  ظ��ل  ت��اأت��ي يف  اأن��ه��ا  وخ�سو�ساً 
الدولة للتعايف ال�سريع من تداعيات 
اأثرت  التي  العاملية  ال�سحية  الأزمة 
على خمتلف اقت�سادات دول العامل، 
ودعم عوامل تعزيز قدرة القت�ساد 
على التكيف مع املتغريات والتو�سع 
يف ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة ال��ت��ي تلبي 
اه����ت����م����ام����ات امل�������س���ت���ث���م���ري���ن ح���ول 

العامل«.

اجلن�سيات،  لكافة  الدخول  متعددة 
ال�سياحي  القطاع  تناف�سية  زيادة  يف 

ودعم القت�ساد الوطني.
تعديالت  تاأثري  املجل�س  يبحث  كما 
بيئة  الأخ��رية على  ال�سركات  قانون 
الأعمال يف الدولة، حيث األغت هذه 
التعديالت اإلزامية متلُّك املواطنني 

الأع����م����ال  ورواد  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن 
العقول،  اأ���س��ح��اب  م��ن  وجم��م��وع��ة 
على التدفقات ال�ستثمارية، اإ�سافة 
اإىل دور املبادرات املتعلقة با�ستحداث 
الفرتا�سي  العمل  اإق��ام��ة  ت�سريح 
والإقامة  الأم����د  ط��وي��ل��ة  والإق���ام���ة 
ال�سياحية  وال��ت��اأ���س��ريات  ال��ذه��ب��ي��ة 

الرتقاء  بهدف  لل�سناعة  الوطنية 
الإماراتي  ال�سناعي  املنت�������ج  بجودة 
حملي�������اً  تناف�س��������يته  وتعزي�����ز 

وعاملياً.
ويتناول املجل�س الآثار البعيدة املدى 
جتيز  ال��ت��ي  ال��ق��ان��ون��ي��ة  للتعديالت 
الإماراتي  واجل����واز  اجلن�سية  منح 

امل�����������س�����وؤول ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ال����ذك����اء 
اجلل�سة  وه����دف����ت  ال����س���ط���ن���اع���ي. 
الروؤ�ساء  فيها  حت��دث  ال��ت��ي  املغلقة 
امل�ساركون يف القمة العاملية حلوكمة 
املجل�س  واأع�������س���اء  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
ال�سناعية  الثورة  ملركز  ال�ست�ساري 
ن��خ��ب��ة من  اإىل  اإ����س���اف���ة  ال���راب���ع���ة، 
الروؤ�ساء التنفيذيني اأع�ساء جمتمع 
للمنتدى  ال���ت���اب���ع  الأع����م����ال  ري������ادة 
ت�سليط  اإىل  ال��ع��امل��ي،  الق��ت�����س��ادي 
يف  ال�سريع  التقدم  دور  على  ال�سوء 
يف  الآل���ة  تعلم  تكنولوجيا  توظيف 
تو�سيع نطاق ا�ستخدامات وتطبيقات 
الذكاء ال�سطناعي يف جميع جوانب 
اإىل �سرورة  اإ�سافة  اليومية،  احلياة 
تعزيز ال�سراكات الدولية ل�ستخدام 

البيانات واملعلومات.

حماية امل�شروعات الف�شائية 
لتعزيز تقدم املجتمعات

وتطرق امل�ساركون يف جل�سة “احلدود 
التكنولوجيا  ت�����س��خ��ري  اجل����دي����دة: 
اإىل  املجتمعات”  خلدمة  الف�سائية 
قطاع  ي�سّكلها  التي  امل�سافة  القيمة 
قدمها  ال���ت���ي  واحل����ل����ول  ال���ف�������س���اء، 
تواجه  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات  مل��خ��ت��ل��ف 
العلماء  اأن  اإىل  واأ���س��اروا  املجتمعات، 
العاملي،  الت�سال  تعزيز  يف  اأ�سهموا 
وتقدمي �سورة متكاملة حول كوكب 
البيئية  الآث�������ار  وق���ي���ا����س  الأر���������س، 
ومعاجلة  امل���ن���اخ���ي���ة،  وال����ت����غ����ريات 
ال���ف���ج���وة ال���رق���م���ي���ة ب����ني الأف��������راد، 
ال�سكان  م���ن   50% اأن  خ�����س��و���س��ا 
يف امل��ن��اط��ق ال��ن��ائ��ي��ة ح���ول ال��ع��امل ل 
اأو  الت�سال  ي�ستفيدون من خدمات 

الإنرتنت.

•• دبي-الفجر: 

الإم���ارات  دول��ة  حكومة  ا�ستعر�ست 
توجهاتها وروؤاها امل�ستقبلية لتعزيز 
وتكنولوجيا  وح���ل���ول  اأدوات  ت��ب��ن��ي 
العمل  يف  الرابعة  ال�سناعية  الثورة 
القمة  اأع����م����ال  ���س��م��ن  احل���ك���وم���ي، 
التي  التكنولوجيا  حلوكمة  العاملية 
العاملي  القت�سادي  املنتدى  عقدها 
وا�ست�سافتها  افرتا�سيا “عن بعد”، 

حكومة اليابان. 
و����س���ه���دت ال��ق��م��ة م�����س��ارك��ة وزاري�����ة 
اإماراتية رفيعة امل�ستوى يف 3 جل�سات 
رئي�سية، اإذ حتدث معايل عبد اهلل بن 
طوق املري وزير القت�ساد يف جل�سة 
املرمز”،  القت�ساد  “م�ستقبل  حول 
العاملية  التوجهات  اأب��رز  فيها  تناول 
يف  احلديثة  التكنولوجيا  لتوظيف 
و�ساركت  الأ���س��ول،  وت��رم��ي��ز  رقمنة 
الأمريي  يو�سف  بنت  ���س��ارة  م��ع��ايل 
وزيرة الدولة للتكنولوجيا املتقدمة 
يف جل�سة بعنوان “احلدود اجلديدة: 
الف�سائية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت�����س��خ��ري 
وحتدثت فيها  خلدمة املجتمعات”، 
عن روؤي��ة حكومة الإم��ارات مل�ستقبل 
الإيجابية  والآث�����ار  ال��ف�����س��اء  ق��ط��اع 
التكنولوجية  ح���ل���ول���ه  ل��ت��وظ��ي��ف 
ال��ب�����س��ري��ة، فيما  ت��ع��زي��ز احل���ي���اة  يف 
العلماء  �سلطان  عمر  معايل  �سارك 
ال�سطناعي  ل��ل��ذك��اء  ال��دول��ة  وزي���ر 
وتطبيقات  ال���رق���م���ي  والق���ت�������س���اد 
حوارية  جل�سة  يف  ب��ع��د  ع��ن  ال��ع��م��ل 
اأهم  ناق�ست  امل�ستوى،  رفيعة  مغلقة 
قطاع  م�ستقبل  ل�سناعة  اخل��ط��وات 
ال���س��ط��ن��اع��ي مب���ا ي�سمن  ال���ذك���اء 
ال�ستفادة الق�سوى من اإمكانات هذا 

القطاع امل�ستقبلي املحوري.

عبد اهلل بن طوق: حكومة 
الإمارات حري�شة على �شراكتها 
املثمرة مع املنتدى القت�شادي 

العاملي
واأكد معايل عبد اهلل بن طوق املري 
حول  جل�سة  خ��الل  القت�ساد  وزي��ر 
الإمارات  دولة  املرمز”،  “القت�ساد 
ت��ع��د م���ن دول ال���ع���امل ال����رائ����دة يف 
تطوير ت�سريعات م�ستقبلية وتهيئة 
واختبار  ل���ت���ط���وي���ر  حم���ف���زة  ب��ي��ئ��ة 
القت�ساد  جمال  يف  املبتكرة  الأفكار 
للتنفيذ،  قابليتها  ودرا����س���ة  امل��رم��ز 
م����ع احل����ر�����س ع���ل���ى ح���م���اي���ة اأم����ن 
على  واحلفاظ  واملعلومات  البيانات 

اخل�سو�سية.
حكومة  اإن  الق��ت�����س��اد  وزي����ر  وق����ال 
الإم�������������ارات ح���ري�������س���ة على  دول��������ة 

الف�ساء  لقطاع  ال�ست�ساري  املجل�س 
من  ك��ل  غالكتيك”،  “فريجني  يف 
املوؤ�س�س  ال�����س��ري��ك  م��ار���س��ال  وي��ل��ي��ام 
ل�”بالنيت  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����س 
الرئي�س  اأن�ساري  واأنو�سة  لب�س”، 
برايز”،  “اإك�س  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
اأنظمة  رئ��ي�����س  غ��ول��ي��ي��ه  وف��ران�����س��وا 
الف�ساء وات�سالت الأقمار ال�سناعية 
ونيكولي  يف جمموعة “اإيربا�س”، 
م�ستقبل  جمل�س  رئي�س  كلي�ستوف 
امل����ن����ت����دى الق���ت�������س���ادي  ال���ن���ق���ل يف 

العاملي.

عمر �شلطان العلماء: تعزيز 
اجلهود العاملية لتوفري خدمات 

ات�شال رقمي عالية امل�شتوى
�سلطان  ع��م��ر  م���ع���ايل  وا���س��ت��ع��ر���س 
للذكاء  ال�����دول�����ة  وزي�������ر  ال���ع���ل���م���اء 
الرقمي  والق��ت�����س��اد  ال���س��ط��ن��اع��ي 
خالل  ب��ع��د،  ع��ن  العمل  وتطبيقات 
العاملية  القمة  اأع��م��ال  �سمن  جل�سة 
جهود  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا،  حل���وك���م���ة 
تعزيز  الإم�������ارات يف  دول����ة  ح��ك��وم��ة 
الثورة  تكنولوجيا  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة 
الذكاء  الرابعة، وت�سخري  ال�سناعية 

التحّول  ت�����س��ري��ع  يف  ال���س��ط��ن��اع��ي 
احللول  اإيجاد  ي�سمن  مبا  الرقمي، 
امل��ب��ت��ك��رة مل��خ��ت��ل��ف ال��ت��ح��دي��ات التي 
املجتمعات، يف ظل جائحة  تواجهها 

كورونا امل�ستجد “كوفيد-19«.
وقال عمر �سلطان العلماء اإن العامل 
ت�سمل  ج����دي����دة  حت����دي����ات  ي����واج����ه 
اخلدمات  ع��ل��ى  ���ع  امل���و����سّ الن���ف���ت���اح 
التي  الرقمية  والبيئة  الفرتا�سية 
القطاعات،  خمتلف  عليها  تعتمد 
التعليم، والعمل، وال�سناعات،  �سواء 
وال�������س������ت������ث������م������ارات، واخل�������دم�������ات 
احلكومية، ول بد من تعزيز اجلهود 
ل��ل��ب��ن��اء ع��ل��ى ه����ذا الزخم  ال��ع��امل��ي��ة 
وتوفري خدمات ات�سال رقمي عالية 
امل�ستوى، ب�سرعة وكفاءة تتنا�سب مع 

التطورات التي ن�سهدها.
اخل����دم����ات  ت���ط���وي���ر  اأن  واأ�������س������اف 
على  اأ�سا�سي  ب�سكل  يعتمد  الرقمية 
التحول من التكنولوجيا التفاعلية، 
التي  ال�ستباقية،  التكنولوجيا  اإىل 
تعتمد على منظومة حوكمة �ساملة، 
املجتمعية،  ال��ت��ط��ل��ع��ات  م���ن  ت�����وازن 
اإىل  اإ�سافة  الأخالقية،  واللتزامات 
لال�ستخدام  متكاملة  بيئة  ت��وف��ري 

املنتدى  مع  املثمرة  �سراكتها  تعزيز 
 10 م��ن  لأك��ر  العاملي  القت�سادي 
ت��ب��ادل اخلربات  م��ن خ��الل  �سنوات، 
القطاعات  يف  الناجحة  واملمار�سات 
احل����ي����وي����ة ال�����ت�����ي ت����ه����م ح���ك���وم���ات 
تلبية  ع��ل��ى  وت�����س��اع��د  وامل��ج��ت��م��ع��ات 

متطلبات وحتديات امل�ستقبل.
اأ�سبح  الرقمي  التحول  اأن  واأ���س��اف 
احلكومات  ل��دع��م  رئ��ي�����س��ي��اً  ع���ام���اًل 
ما  جمتمعاتها،  متطلبات  تلبية  يف 
يتطلب انتهاج روؤية م�ستقبلية �ساملة 
القطاعني  بني  التعاون  على  قائمة 
احلكومي واخلا�س ملواكبة متطلبات 
على  وال��رتك��ي��ز  امل�ستقبل،  اق��ت�����س��اد 
وتطوير  الرتميز  تقنيات  توظيف 
تطبيقها،  وجم����الت  عملها  اآل��ي��ات 
الالزمة  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  وجت��ه��ي��ز 
الرقمية  الأ����س���ول  ف��ع��ال��ي��ة  ل���زي���ادة 
ال�سناعية  ال�����ث�����ورة  وت���ط���ب���ي���ق���ات 
ال��راب��ع��ة.  واأ���س��ار عبد اهلل ب��ن طوق 
يف  ال�سناعية  ال��ث��ورة  م��رك��ز  اأن  اإىل 
اإطار  الإم���ارات ال��ذي مت اإطالقه يف 
هذه ال�سراكة، ي�سهم يف دعم اجلهود 
التحتية  البنية  لتطوير  الوطنية 
والتنظيمية  الت�سريعية  واملنظومة 

�شارة الأمريي: الإمارات اأكدت 
قدرة املنطقة على تقدمي 

اإ�شافة نوعية مل�شرية املعرفة 
الب�شرية

ب��ن��ت يو�سف  ����س���ارة  واأك������دت م��ع��ايل 
الأمريي وزيرة الدولة للتكنولوجيا 
القمة  يف  م�ساركتها  خالل  املتقدمة 
اأن  التكنولوجيا،  حلوكمة  العاملية 
دولة الإمارات عملت خالل ال�سنوات 
وتطوير  قدراتها  بناء  على  املا�سية 
اإم��ك��ان��ات��ه��ا يف ق��ط��اع ال��ف�����س��اء عرب 
تركز  وطنية  ا�سرتاتيجيات  اإط��الق 
والتكنولوجيا  العلوم  ت�سخري  على 
بال�سناعات  ل���الرت���ق���اء  امل��ت��ق��دم��ة 
ال��وط��ن��ي��ة ول���دع���م ت��وج��ه��ات��ه��ا نحو 
امل��ع��ريف و�سمان  اق��ت�����س��اده��ا  ت��ن��وي��ع 

ا�ستدامته.
قطاع  اإن  الأم�������ريي  ����س���ارة  وق���ال���ت 
العقد  خ�����الل  ���س��ي�����س��ه��د  ال���ف�������س���اء 
الت�ساميم  املقبل تغيريات كبرية يف 
اأنظمة  ه��ن��اك  و���س��ت��ك��ون  الف�سائية 
جديدة مبتكرة �ست�سهم يف رفع ن�سب 
امل�ستقبلية،  الف�سائية  املهمات  جناح 
ما �سي�سكل حمفزاً لالقت�ساد العاملي 
اإي���ج���اد خدمات  يف  م��ه��م��اً  وع���ام���اًل 

الرقمية  الأ����س���ول  ت��رم��ي��ز  ل��ق��ط��اع 
ت�سني  البلوك  تكنولوجيا  وتوظيف 
وال���رتم���ي���ز يف ت��ع��زي��ز ف��ع��ال��ي��ة هذه 
و�سهولة  الأداء  حيث  م��ن  الأ���س��ول 
هذه  اأن  واأك���د  والتطبيق.  الو�سول 
ت�����س��ه��م يف دع���م حتقيق  ال��ت��وج��ه��ات 
الرقمي  لقت�سادها  الإم���ارات  روؤي��ة 
جاذبية  وت����ع����زي����ز  وامل�������س���ت���ق���ب���ل���ي، 
احليوية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ال���س��ت��ث��م��ار 
من  جمموعة  م�ستعر�ساً  والواعدة، 
يف  عليها  العمل  يتم  التي  امل��ب��ادرات 
دولة الإمارات بال�سراكة مع اجلهات 
واخلا�سة  وال�ستثمارية  احلكومية 
املرمزة  الأ�سول  لتوظيف تطبيقات 
والتكنولوجية  املالية  القطاعات  يف 
املحلي  الناجت  م�ساهمتها يف  وتعزيز 

القت�سادي.
ك���ل م���ن �سيال  ����س���ارك يف اجل��ل�����س��ة 
البيانات والبلوك  وارن رئي�سة ق�سم 
ال��رق��م��ي��ة وع�سو  ت�����س��ني والأ����س���ول 
املنتدى  يف  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة  ال���ل���ج���ن���ة 
كي�سي  ومايكل  العاملي،  القت�سادي 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��ح��ت��وي يف 
وهاري ييف مدير  “كوين دي�سك”، 

“ا�ستديوهات ريب�س 100«.

حياة  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��اً  تنعك�س  ن��وع��ي��ة 
الأفراد.

الإم����ارات  م�����س��روع  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
الأمل(  )م�سبار  امل��ري��خ  ل�ستك�ساف 
وت�سجيعهم  ال�سباب  اإلهام  يف  �ساهم 
معقدة  ت��خ�����س�����س��ات  درا�����س����ة  ع���ل���ى 
معرفتهم  وت�����ط�����وي�����ر  وج�������دي�������دة 
العلوم  جم��������الت  يف  وق�����درات�����ه�����م 
والبحث  والهند�سة  والتكنولوجيا 
ال��ع��ل��م��ي وال�����ذي ي��دع��م ج��ه��ود بناء 
والباحثني  العلماء  من  جديد  جيل 
اقت�ساد  ب��ن��اء  يف  بفاعلية  ي�ساركون 
م�ستدام قائم على املعرفة والبتكار.
العاملي  الف�ساء  قطاع  اأن  واأ���س��اف��ت 
�سيا�سات  اإعداد وتطوير  اإىل  بحاجة 
ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، تدعم  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
ال���دول���ي���ة، لإي����ج����اد حلول  اجل���ه���ود 
والتي  ال��ت��ح��دي��ات،  ملختلف  مبتكرة 
ت�سمل تطوير القطاع وتنظيم مهام 
التكنولوجيا  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ف�����س��ائ��ي��ة 
امل��ت��ق��دم��ة وت��ع��ت��م��د م��ن��ظ��وم��ة دعم 
ل��وج�����س��ت��ي ق���ائ���م���ة ع���ل���ى درا�����س����ات 

علمية.
���س��ارك يف اجل��ل�����س��ة احل���واري���ة التي 
رئي�س  واي��ت�����س��اي��دز  ج�����ورج  اأداره�������ا 

عبد اهلل بن طوق: جتربة ريادية لالإمارات يف تهيئة بيئة حمفزة لالبتكار يف القت�شاد املرمز
�شارة الأمريي: الإمارات ا�شتطاعت يف وقت قيا�شي اأن تبني قدراتها الوطنية يف قطاع الف�شـاء 
عمر �شلطان العلماء: العالـم بحاجة اإىل النتقـال من التكنولوجيا التفاعليـة اإىل ال�شتباقية
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»�لحتادية لل�صر�ئب« تعقد 3 جل�صات تفاعلية �صمن »�لعيادة �ل�صريبية« لل�صركات �ل�صغرية و�ملتو�صطة
•• اأبوظبي-وام:

عقدت الهيئة الحتادية لل�سرائب خالل الربع الأول من العام احلايل 
ُبعد  عن  املرئي”  “الت�سال  تقنية  – عرب  3 جل�سات تفاعلية جديدة 
التي تنفذها الهيئة بهدف رفع  “العيادة ال�سريبية”  - �سمن مبادرة 
تنفيذ  يف  حتدث  قد  التي  الأخطاء  وجتنب  ال�سريبي  الوعي  م�ستوى 
الإج��راءات ال�سريبية، وذلك من خالل التوا�سل املبا�سر وامل�ستمر مع 

قطاعات الأعمال.
ملبادرة  التوعوية  اجلل�سات  خ��الل  الرتكيز  مت  اأن���ه  الهيئة  واأو���س��ح��ت 
قطاع  ع��ل��ى   2021 ع���ام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  يف  ال�سريبية”  “العيادة 
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، حيث تقوم فرق من املحللني واخلرباء 
بالهيئة  ال�سرائب  دافعي  وخدمات  الت�سجيل  اإدارت��ي  من  ال�سريبيني 

مبتكرة  ك��م��ب��ادرة  ال�سريبية”  “العيادة  اإط���الق  ج��اء  الإط���ار  ه��ذا  ويف 
تهدف اإىل ن�سر الوعي ال�سريبي بني جميع فئات الأعمال، والتجاوب 
مع ا�ستف�ساراتهم، وم�ساندتهم للتغلب على اأية حتديات قد تواجههم، 
واإمدادهم باملعلومات دون تكبدهم الوقت واجلهد للح�سور ملقر الهيئة، 
فتهدف الهيئة من خالل هذه املبادرة اإىل التوا�سل الدائم مع الأعمال 

من خالل فريقها املتخ�س�س عرب تقنيات “الت�سال املرئي عن ُبعد«.
تطبقها  التي  امل�ستمرة  التطوير  خطط  اإط���ار  “يف  �سعادته:  واأ���س��اف 
تتمثل  ا�سرتاتيجية جديدة  اتباع  ب��داأت يف  بخدماتها  الهيئة لالرتقاء 
ربع  ف��رتات  يف  متنوعة  قطاعات  على  ال�سريبية”  “العيادة  تركيز  يف 
ال�سركات  جانب  من  ال�سريبية  ال�ستف�سارات  ل��زي��ادة  ون��ظ��راً  �سنوية، 
ال�سغرية واملتو�سطة، والعدد الكبري لهذه ال�سركات يف الدولة فقد مت 
تخ�سي�س جل�سات الربع الأول من عام 2021 ب�سفة اأ�سا�سية للتوا�سل 

اإمارات  بجميع  الأع��م��ال  قطاعات  ممثلي  ا�ستف�سارات  على  ب��الإج��اب��ة 
الدولة - عرب الت�سال املرئي – حول الت�سجيل وغريه من اللتزامات 
ال�سرائب  و���س��داد  الإق�����رارات  ت��ق��دمي  بكيفية  وال��ت��ع��ري��ف  ال�سريبية، 
الب�ستاين  علي  خالد  �سعادة  واأك���د  الأخ��ط��اء.  وجتنب  بدقة  امل�ستحقة 
اإط��ار حر�سها  يف   - الهيئة  اأن  لل�سرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  ع��ام  مدير 
بالتفاعل  ت��ق��وم   – واملتعاملني  امل��وظ��ف��ني  و���س��الم��ة  اأم���ن  �سمان  على 
العمل  الندوات وور�س  ال�سريبي بتنظيم  بالنظام  املعنيني  امل�ستمر مع 
ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخل��ا���س عرب  والج��ت��م��اع��ات م��ع �سركائها يف 
للمحافظة على التباعد اجل�سدي  تقنيات “الت�سال املرئي عن ُبعد”، 
واللتزام بالإجراءات الحرتازية للوقاية من فريو�س كورونا امل�ستجد 
“كوفيد-19«. وقال �سعادته : “حتر�س الهيئة على الو�سول لقطاعات 
الأعمال املعنية بتطبيق النظام ال�سريبي عرب خمتلف القنوات املمكنة، 

القطاعات  مع  التوا�سل  اإمكانية  مع  احليوي،  القطاع  هذا  ممثلي  مع 
الأخرى اإذا تطلب الأمر ذلك، على اأن يتم خالل الربع الثاين الرتكيز 
على قطاع اآخر، وهكذا«. واأ�سارت الهيئة اإىل اأنه خالل جل�سات “العيادة 
ال�سريبية” التفاعلية التي عقدت خالل الربع الأول من العام احلايل 
مب�ساركة العديد من ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة مت �سرح وتو�سيح 
املطلوبة  وامل�ستندات  الإج���راءات  بينها  من  املو�سوعات،  من  كبري  عدد 
اإعادة  للت�سجيل ولإلغاء الت�سجيل ال�سريبي، واإجراءات تقدمي طلبات 
النظر، وتقدمي طلبات الت�سريح الطوعي، وامل�ستندات املطلوبة لتقدمي 
النماذج  اللتزام مبتطلبات  اأهمية  التاأكيد على  طلبات ال�سرتداد، مع 
بالأخطاء  املتعلقة  الأمور  اإىل  بالإ�سافة  الهيئة،  التي توفرها  املعتمدة 
ال�سائعة التي قد حتدث خالل الت�سجيل اأوتقدمي الإقرارات ال�سريبية 

اأو �سداد ال�سرائب امل�ستحقة، و�سرح �سبل جتنب هذه الأخطاء.

•• اأبوظبي-وام: 

قال �سعادة حممد �سيف ال�سويدي 
م����دي����ر ع������ام ����س���ن���دوق اأب���وظ���ب���ي 
يف  ���س��اه��م  ال�����س��ن��دوق  اإن  للتنمية 
التنموية  امل�����س��اري��ع  م��ئ��ات  مت��وي��ل 
الها�سمية  الأردن����ي����ة  امل��م��ل��ك��ة  يف 
قيمتها  ب��ل��غ��ت  وال���ت���ي  ال�����س��ق��ي��ق��ة 
الإجمالية 6.5 مليار درهم حيث 
البعد  ذات  امل�����س��اري��ع  ت��ل��ك  م��ّك��ن��ت 
الأردنية  احلكومة  ال�سرتاتيجي 
من حتقيق اأولوياتها القت�سادية 
والجتماعية ودفع عجلة التنمية 

امل�ستدامة.
واأ�ساف ال�سويدي - يف ت�سريحات 
“وام”  الإم��������ارات  اأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة 
مبنا�سبة م�ساركة الإمارات اململكة 
احتفالتها  الها�سمية  الأردن���ي���ة 
تاأ�سي�سها  ع��ل��ى  الأوىل  ب��امل��ئ��وي��ة 
اإبريل   11 اأم�����س  ي��واف��ق  وال����ذي 
وبف�سل  ال�سندوق  اأن   - اجل���اري 
الر�سيدة  ال����ق����ي����ادة  ت���وج���ي���ه���ات 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل”  “حفظه 
اآل  ب������ن زاي���������د  ال�������س���ي���خ حم����م����د 

نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ا�سرتاتيجية  ب��ع��الق��ات  يحتفظ 
اأكر  منذ  الأردن��ي��ة  م��ع احلكومة 
م����ن اأرب����ع����ة ع���ق���ود ون�������س���ف كان 
توفري  يف  حقيقياً  �سريكاً  خاللها 
م�ساريع  لإن�ساء  ال���الزم  التمويل 

ا�سرتاتيجية ذات اأولوية وطنية.
واأ�سار اإىل اأن امل�ساريع التي �ساهم 
الأردن  يف  ب��ت��م��وي��ل��ه��ا  ال�����س��ن��دوق 
انعك�ست ب�سكل مبا�سر وفَعال على 
احلكومة  وروؤي����ة  اأه����داف  حتقيق 
تطلعاتها  ودع�����م�����ت  الأردن�������ي�������ة 
التنموية  وب��راجم��ه��ا  وخ��ط��ط��ه��ا 
حيث ت��رك��ت ت��اأث��رياً وا���س��ح��اً على 
خالل  م����ن  الأردين  الق���ت�������س���اد 
التح�سن امللحوظ الذي طراأ على 
الق��ت�����س��ادي��ة مبختلف  امل��وؤ���س��رات 
عاماًل  ���س��ك��ل��ت  ك���م���ا  ق��ط��اع��ات��ه��ا 
حياة  ج������ودة  حت�����س��ني  يف  م���ه���م���اً 
ال�سكان ودعم اخلدمات الأ�سا�سية 
�ساهم  مم��ا  العمل  فر�س  وت��وف��ري 

•• دبي-الفجر:

ك�سفت غرفة جتارة و�سناعة دبي عن 
�سادرات  واإع��ادة  �سادرات  قيمة  منو 
الأول من  ال��رب��ع  اأع�����س��ائ��ه��ا خ���الل 
لتبلغ   6.5% بن�سبة   2021 العام 

الطاقة  قطاع  يف  تنموية  م�ساريع 
دره��م مثل  1.376 مليار  بقيمة 
البرتويل  ال���غ���از  م��ي��ن��اء  م�����س��روع 
مت  حيث  العقبة  مدينة  يف  امل�سال 
اإن�������س���اء م��ي��ن��اء م��ت��خ�����س�����س يعمل 
ومعايري  املمار�سات  اأف�سل  �سمن 
حاجة  لتغطية  العاملية  ال�سالمة 
ورفع  ال��ب��رتويل  الغاز  من  الأردن 
البرتويل  ال���غ���از  م���ن���اول���ة  ق�����درة 
م�ستودعات  اإن�ساء  وكذلك  امل�سال 
لتخزين امل�ستقات البرتولية حيث 
ال�سعة  بزيادة  امل�سروع  هذا  �ساهم 
البرتولية  للم�ستقات  التخزينية 
بامل�ستقات  ال���ت���زود  اأم����ن  وت��ع��زي��ز 

النفطية.
القطاع  ال�����س��ن��دوق يف  م���ول  ك��م��ا 
للطاقة  زاي��د  ال�سيخ  جممع  ذات��ه 
ال�سم�سية حيث يعمل هذا امل�سروع 
 105 توليد  على  ال�سرتاتيجي 
ميغاواط من الطاقة املتجددة من 
ال�سم�سية  للطاقة  حمطة  خ��الل 
با�ستخدام األواح اخلاليا ال�سوئية 

امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف 
يف ال���ب���الد. واأو�����س����ح ���س��ع��ادت��ه اأن 
امل�ساريع التي مولها ال�سندوق يف 
الأردن تركزت يف قطاعات حيوية 
والنقل  وال�����س��ح��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��ث��ل 
والزراعة  وال��ط��اق��ة  وامل��وا���س��الت 
البنية  وم�ساريع  والإ�سكان  والري 
امل�ساريع  م���ن  وغ���ريه���ا  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ال�سندوق  حر�س  اإط���ار  يف  وذل��ك 
ال����دول النامية  ع��ل��ى دع���م ج��ه��ود 
اأهدافها  حت��ق��ي��ق  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��ا 
وتنفيذ  ال���ت���ن���م���وي���ة  وب����راجم����ه����ا 
دوراً  تلعب  ا�سرتاتيجية  م�ساريع 
القت�سادي  النمو  تعزيز  يف  مهماً 
املعي�سية  ال�����ظ�����روف  وحت�������س���ني 

لل�سكان.
الإمارات  اأنباء  وكالة  وت�ستعر�س 
اأه���م واأب����رز امل�����س��اري��ع ال��ت��ي مولها 
عدد  يف  للتنمية  اأبوظبي  �سندوق 
باململكة  الأ�سا�سية  القطاعات  من 

الأردنية الها�سمية .
»قطاع الطاقة” .. مول ال�سندوق 

الكهربائية  ال���ط���اق���ة  ل���ت���ول���ي���د 
القويرة  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
امل�سروع  رب��ط  ومت  الأردن  ج��ن��وب 

ب�سبكة الكهرباء الوطنية.
�ساهم   .. والري”  امل��ي��اه  »ق��ط��اع 
ال��ع��دي��د من  تنفيذ  ال�����س��ن��دوق يف 
الأثر  الأولوية وذات  امل�ساريع ذات 
ال����س���رتات���ي���ج���ي على  الإي���ج���اب���ي 
املياه  قطاع  يف  الأردين  القت�ساد 
اإج��م��ال��ي��ة و�سلت  ب��ق��ي��م��ة  وال�����ري 
دره����م  م���ل���ي���ون   237 ن���ح���و  اإىل 
ال�سدود  م��ن  ع��دد  اإن�ساء  ت�سمنت 
م�سادر  ت��غ��ذي��ة  يف  ت�����س��اه��م  ال��ت��ي 
املياه وتوفري مياه نظيفة �ساحلة 
لل�سرب لل�سكان اإ�سافة اإىل توفري 
الأثر  ذات  القطاعات  احتياجات 
مثل  النمو  م��ع��دلت  على  املبا�سر 
ق���ط���اع���ات ال�����س��ن��اع��ة وال����زراع����ة 
ال�سندوق  م��ول  حيث  واخل��دم��ات 
امللك طالل  �سد  اإن�ساء م�سروعات 
واإن�����س��اء �سد زرقاء  ال��وح��دة  و���س��د 
ماعني واإعادة تاأهيل ري ح�سبان- 

مار�س  �سهر  يف  دره��م  مليار   17.8
املن�ساأ  �سهادات  ع��دد  وبلغ   .2020
الربع  خالل  الغرفة  اأ�سدرتها  التي 
الأول من العام احلايل 166،759 
مار�س  �سهر  �سجل  ح��ني  يف  ���س��ه��ادة، 
املن�ساأ  ل�سهادات  ع��دد  اأع��ل��ى  امل��ا���س��ي 
�سهادة،   62،235 وه���و  ال�����س��ادرة 
يف م��وؤ���س��ر وا���س��ح ع��ل��ى ت��ع��ايف قطاع 
التجارة، وممار�سته لدوره الطبيعي 
يف م�سرية تنويع اقت�ساد دبي وتعزيز 

تناف�سيته العاملية.
الأع�ساء  ع���دد  اأن  ال��غ��رف��ة  وب��ي��ن��ت 

مقارنًة  دره��م  مليار   54.8 قيمتها 
الربع  دره��م خ��الل  51.5 مليار  ب��� 
الأول من العام 2020، مما يعك�س 
اأع�ساء  ���س��ادرات  يف  ملحوظاً  من���واً 
ال��غ��رف��ة يف ب���داي���ة ال���ع���ام اجل�����اري. 
�سهر  اأن  الغرفة  اإح�ساءات  واأظهرت 
م���ار����س امل��ا���س��ي ���س��ج��ل من����واً كبرياً 
����س���ادرات  ق��ي��م��ة  يف   23.7% ب��ل��غ 
 ،2020 مب��ار���س  مقارنًة  الأع�����س��اء 
واإع����ادة  ����س���ادرات  قيمة  بلغت  ح��ي��ث 
مليار   22.1 الأع�������س���اء  �����س����ادرات 
ب�  مقارنًة   ،2021 مار�س  يف  دره��م 

لع�سوية  ان�����س��م��وا  ال���ذي���ن  اجل�����دد 
الغرفة خالل الربع الأول من العام 
اجلاري بلغ 6،025 ع�سواً، وبن�سبة 
%38.6 مقارنًة بالربع  منو بلغت 
الأول من العام املا�سي، الأمر الذي 
لال�ستثمارات  دب���ي  ج��اذب��ي��ة  يعك�س 
الأج���ن���ب���ي���ة، وم���وق���ع���ه���ا امل��ت��م��ي��ز يف 

املنظومة القت�سادية العاملية.
الإلكرتونية  امل��ع��ام��الت  ع���دد  وب��ل��غ 
الربع  خ��الل  الغرفة  اأجنزتها  التي 
الأول م��ن ال��ع��ام اجل���اري اأك���ر من 
174 األف معاملة، يف حني بلغ عدد 

ال��ك��ف��ري��ن و����س���د ك��ف��رجن��ة ال���ذي 
املائية  امل�سادر  تعزيز  اإىل  يهدف 
وذلك  كفرجنة  وادي  يف  امل��ت��وف��رة 
وتنمية  وال�����س��رب  ال����ري  ل��غ��اي��ات 
ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ي��ط��ة ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
امل�ساهمة يف درء خطر الفي�سانات. 
كما وفر بناء �سد كفرجنة الآلف 
م����ن ف����ر�����س ال���ع���م���ل و����س���اه���م يف 
ت��و���س��ي��ع ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي ودعم 
القت�ساد الأردين من خالل اإنتاج 
لل�سوق  وال���ف���واك���ه  اخل�������س���راوات 
ويبلغ  للخارج  والت�سدير  املحلي 
وطوله  مرت   80،5 ال�سد  ارت��ف��اع 
ال�سعة  ت��ب��ل��غ  ك���م���ا  م�����رتا   273
التخزينية لل�سد 7،8 مليون مرت 

مكعب من املياه.
لعب �سندوق  »قطاع الزراعة” .. 
يف  م��ه��م��اً  دوراً  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي 
ت��ن��م��ي��ة ال���ق���ط���اع ال����زراع����ي حيث 
م�ساريع  ث��الث��ة  مت��وي��ل  يف  �ساهم 
اإج���م���ال���ي���ة بلغت  ب��ق��ي��م��ة  ح��ي��وي��ة 
كان  وال���ت���ي  دره����م  م��ل��ي��ون   135

دفاتر الإدخال املوؤقت للب�سائع التي 
خالل  ال��دول��ة  وا�ستقبلتها  اأُ���س��درت 
الربع الأول من العام اجلاري 965 
لل�سلع  اإجمالية  بقيمة  اإدخ��ال  دفرت 
مليار   1.4 ح��وايل  بلغت  والب�سائع 

درهم.
مدير  بوعميم،  حمد  �سعادة  واأ���س��ار 
ع�����ام غ���رف���ة جت������ارة و����س���ن���اع���ة دبي 
امل�سجعة  الإح�����س��اءات  ه���ذه  ان  اإىل 
بالإمارة،  الأعمال  بيئة  واقع  تعك�س 
وت��ع��اف��ي��ه��ا امل�����س��ت��دام م���ن ت���اأث���ريات 

جائحة كوفيد-19.

ل��ه��ا ت���اأث���رياً ك���ب���رياً ع��ل��ى حت�سني 
ال���زراع���ي وزي����ادة الرقعة  الإن���ت���اج 
التي  امل�ساريع  اأهم  ومن  الزراعية 
القطاع  ه��ذا  يف  ال�سندوق  مولها 
م�سروع التطوير املتكامل لالأغوار 
اجلنوبية بقيمة 53 مليون درهم 
ال�سندوق  م�ساهمة  ج���اءت  حيث 
التنمية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  امل���������س����روع  يف 
عمل  اإذ  ال���ق���ط���اع  يف  امل�����س��ت��دام��ة 
احتياجات  ت��اأم��ني  ع��ل��ى  امل�����س��روع 
املياه لل�سرب وال�سناعة وال�سياحة 
امل��ي��اه اجلوفية يف  وتغذية  وال���ري 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��اط��ق يف الأغ����وار 

اجلنوبية.
�ساهم  ك��م��ا   .. النقل”  »ق���ط���اع 
ال�������س���ن���دوق ب��ت��م��وي��ل ���س��ب��ك��ة من 
املوا�سفات  اأح�����دث  وف���ق  ال���ط���رق 
الطرق  ���س��م��ل��ت  ال����ت����ي  ال���ع���امل���ي���ة 
امل����دن  ال����دول����ي����ة وال���داخ���ل���ي���ة يف 
الرئي�سية وتنفيذ �سبكة كبرية من 
القروية والزراعية بقيمة  الطرق 
مليون   990 ب��ل��غ��ت  اإج���م���ال���ي���ة 

ال�سبكة  انعك�ست هذه  دره��م حيث 
املنا�سبة  التحتية  البنية  على دعم 
التجارة  حركة  وت�سهيل  لل�سكان 
احلركة  وت��ع��زي��ز  الب�سائع  ون��ق��ل 
ودول  الأردن  ب���ني  الق��ت�����س��ادي��ة 
امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل وخ��ل��ق مناطق 
تنموية جديدة يف الأردن وتوفري 
بيئة جاذبة لال�ستثمار يف خمتلف 
امل��ن��اط��ق وال��ت��خ��ف��ي��ف م��ن حوادث 
املوا�سالت  كلفة  وخف�س  الطرق 
مما يعزز تناف�سية القت�ساد ومن 
اأهم امل�ساريع م�سروع اإن�ساء طريق 
وتو�سعة  اإن�����س��اء  وب��رن��ام��ج  الأزرق 
الطرق..  من  جمموعة  وحت�سني 
التنموي  ع���م���ان  مم���ر  وم�������س���روع 
ال����ذي ع��م��ل ع��ل��ى حت�����س��ني �سبكة 
الطرق املحلية وربطها مع الطرق 
امل�سروع  ي��ت��ك��ون  ح��ي��ث  ال���دول���ي���ة 
الذي تبلغ تكلفته ما يقارب 320 
اإن�ساء  م��ن  وي��ت��ك��ون  دره���م  مليون 
بحركة  ي�سمح  مب��ا  م���زدوج  طريق 
ان�سيابية يف الجتاهني من مطار 
امللكة علياء ولغاية طريق املا�سونة 
بطول 18،5 كم حيث يخدم مئات 
وي�سهل  ال�سكان  اأبناء  من  الألف 

عمليات النقل.

»�أبوظبي للتنمية« يعزز م�صرية �لتنمية �مل�صتد�مة يف �لأردن مب�صاريع قيمتها 6.5 مليار درهم

% منو يف عدد الأع�شاء اجلدد املن�شمني للغرفة يف الربع الأول   38.6

% منو يف �صادر�ت و�إعادة �صادر�ت �أع�صاء غرفة دبي يف مار�س 2021 مقارنة مبار�س �لعام �ملا�صي  23.7

منظمة �لطاقة �لعاملية ت�صيد بالتز�م 
�لإمار�ت بتوفري قطاع طاقة �صديق للبيئة

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�سادت �سما ليون املدير العام ملنظمة الطاقة العاملية بالتزام دولة الإمارات بتوفري 
قطاع طاقة �سديق للبيئة عرب م�سروع حمطات براكة للطاقة النووية ال�سلمية. 
ي�سمن  الطاقة  لقطاع  للبيئة  �سديق  مب�ستقبل  الإم���ارات  دول��ة  التزام  اإن  وقالت 
اأنه مع بدء  واأ�سافت  امل�ستدامة.  التنمية الجتماعية والقت�سادية  ذاته  الوقت  يف 
الت�سغيل التجاري للمحطة الأوىل يف براكة ميكن للطاقة النووية اأن حتقق هدفها 
اقت�سادياً  وجمدية  ال�ساعة  م��دار  على  للبيئة  �سديقة  كهرباء  توفري  يف  املتمثل 
اإ�سافة لتوفري فر�س عمل جمزية ملواطني الإمارات لعقود عديدة قادمة. وتوجهت 
بالتهنئة اإىل جميع من �سارك يف حتقيق هذا الإجناز الكبري للمحطة الأوىل م�سرية 
اإىل اأنه عندما تن�سم املحطات الثالث املتبقية يف غ�سون �سنوات قليلة اإىل املحطة 
الأوىل �ستوفر حمطات براكة الأربع ما ي�سل اإىل 25 يف املائة من الكهرباء يف دولة 

الإمارات وهي م�ساهمة كبرية يف خطط الإمارات لالعتماد على م�سادر الطاقة.

العدد 13213 بتاريخ 2021/4/12   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : كي باك لتجارة املعدات - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 907 ملك �ساجد ح�سني - اخلليج التجاري - ال�سكل القانوين 
: ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 822418 رقم القيد بال�سجل التجاري 
مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1383220  :
ال��ت��اأ���س��ري يف ال�سجل ال��ت��ج��اري ل��دي��ه��ا ب��اإن��ح��الل ال�����س��رك��ة امل���ذك���ورة اأع����اله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/4/4 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2021/4/4 بتاريخ  دب��ي 
عبداهلل  411 ملك  مكتب   : العنوان  ملراجعة احل�شابات  مبادئ  املعني  امل�سفي 
حممد عبداهلل املو�سى - بردبي - عود ميثاء - هاتف : 8866575-04  فاك�س : 
8866575-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13213 بتاريخ 2021/4/12   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : مبادئ ملراجعة احل�شابات 
العنوان : مكتب 411 ملك عبداهلل حممد عبداهلل املو�سى - بردبي - عود 
8866575-04  مبوجب  8866575-04  فاك�س :  ميثاء - هاتف : 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
كي باك لتجارة املعدات - ذ م م   وذل��ك مبوجب قرار  اأع��اله لت�سفية 
دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى   2021/4/4 بتاريخ   دبي  حماكم 
اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  2021/4/4 وعلى من لديه  بتاريخ 
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً 
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0002823 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : كولديب �سينغ �سو�سا �سينغ - جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة - منطقة العزره �سارع ال�سيخ �سامل بن 
�سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة ال�سارقة رقم الهاتف 0509184306

باللغة العربية والجنليزية امام مكتب اإدارة الدعوى.  رفعت املدعية / اأجرة ال�سارقة )ذ م م( �سد املدعي عليه / كولديب 
وقدره )17241.41(  مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  الزام   -: بالتايل  فيها  تطالب   - - هندي اجلن�سية  �سينغ  �سو�سا  �سينغ 
�سبعة ع�سر الفا ومائتان وواحد واربعون درهم وواحد واربعون فل�سا ، والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة 
الق�سائية وحتى تاريخ ال�سداد التام. - ا�سدار امركم الكرمي - مبنع املدين املدعي عليه / كولديب �سينغ �سو�سا �سينغ - 
هندي اجلن�سية - من ال�سفر واإيداع جواز �سفره الذي يحمل الرقم )M1275322( خزينة املحكمة والتعميم بذلك 
على جميع منافذ الدولة وذلك �سمانا للوفاء بالدين املرتتب بذمته ل�سالح املدعية والبالغ قدره )17241.41 درهم( 
وامل�ساريف ومقابل  بالر�سوم  املدعي عليه  الزام   - فل�سا.  واربعون  وواحد  درهم  واربعون  وواحد  الفا ومائتان  �سبعة ع�سر 
اتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/4/25 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية 
املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 4( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/4/11
مكتب اخلدمات الق�شائية      

حمدة حممد ح�شن علي اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0002759 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ريزوان احمد ن�سري - جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة - منطقة العزره �سارع ال�سيخ 
�سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة ال�سارقة رقم الهاتف 0555979445

لالعالن بالن�سر باللغة العربية والجنليزية
رفعت املدعية / اأجرة ال�سارقة )ذ م م( �سد املدعي عليه / ريزوان احمد ن�سري - باك�ستاين اجلن�سية ، تطالب 
فيها بالتايل : - الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )15709.64 درهم( خم�سة ع�سر الفا و�سبعمائة 
وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   12% بواقع  القانونية  والفائدة  فل�سا  و�ستون  واربعة  درهم  وت�سعة 

تاريخ ال�سداد التام.  - الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف وقابل اتعاب املحاماة. 
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/4/25 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية 
املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 4( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/4/11
مكتب اخلدمات الق�شائية      
حمدة حممد ح�شن علي اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

عزيز  عبدول  املدعو/  فقد 
باك�ستان     ، ح�سني  حمبوب 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1813892BV( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0564558609

فقد�ن جو�ز �صفر

يو�سف  حممد  امل��دع��و/  فقد 
بنغالدي�س     ، ع���ب���دال���غ���ف���ور 
�سفره  ج�������واز   - اجل���ن�������س���ي���ة 
)BA0388581(  رق����م 
ي������������رج������������ى مم��������������ن ي�����ع�����ر 
بال�سفارة  ت�����س��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
البنغالدي�سية او اقرب مركز 

�سرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �صفر

حممد  عمار  امل��دع��و/  فقد 
�سوريا     ، ع��ب��داجل��واد  يا�سر 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
 )N003411545 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0501677445

فقد�ن جو�ز �صفر فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ف��ق��دت ���س��ه��ادة ال���س��ه��م رقم 
خري  با�سم/   1187093
ع����ل����ي اح�����م�����د ال����ك����ث����ريى ، 
كابيتال  الواحة  من  �سادرة 
وعلى  �سهم   271 وع��دده��ا 
من يجدها الت�سال بالرقم 

0555567155

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
بخيت  �سعيد  حم���ار  ف��ق��دت 
�����س����امل ال����ك����ث����ريي ����س���ه���ادة 
عدد   10201727 رق���م 
ال�سهم 151 ا�سهم م�سرف 
حال  يف  ال�سالمي  ابوظبي 
ت�سليمها  ع��ل��ي��ه��ا  ال���ع���ث���ور 
الإت���������س����ال  او  ل���ل���م�������س���رف 
Date 12/ 4/ 2021  Issue No : 13213بالرقم 0555567155

Case File 
Real Estate Summary 182/2020/18

Details of service by publication
To the convicted party / 1- Kalimullah Irfani Abdulghani Siddiq
Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation
Represented by / Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 26-08-2020 in the 
above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation 
ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of (AED 445,742), the 
charges, the expenses, attorney's fees, the interest of 12 % from the claim until 
full payment and the interest of 9% per annum from the judicial claim date 
until the full payment, ordered him to pay the expenses and Three Hundred 
Dirhams as attorney's fees and rejected other claims. The verdict is issued 
in absentia and may be appealed within thirty days from the day following 
publishing this service. The verdict is issued in the name of His Highness 
Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and 
is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 12/ 4/ 2021  Issue No : 13213
Case File 

Real Estate Summary 565/2020/18 
Details of service by publication
To the convicted parties / 1- Nadia Alburkani 2- Kareem Shaashaa

Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation
Represented by / Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 15-10-2020 in the 
above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation 
ordering the defendants to pay the plaintiff an amount of AED 659,988 (Six 
Hundred and Fifty Nine Thousand Nine Hundred and Eighty Eight Dirhams) 
and the interest of 9 % per annum from 17-07-2020 until the full payment, 
ordered them to pay the charges, the expenses and Five Hundred Dirhams as 
attorney's fees and rejected other claims. The verdict is issued in absentia and 
may be appealed within thirty days from the day following publishing this 
service. The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed 
Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

اأ����س���اد ���س��ع��ادة حم��م��د ب���ن ثعلوب 
امل�سارعة  احت���اد  رئ��ي�����س  ال��درع��ي 
واجلودو بجهود الحتاد الآ�سيوي 
ب���رئ���ا����س���ة ال���ك���وي���ت���ي ع��ب��ي��د زاي����د 
الذي  النجاح  باأن  موؤكدا  العنزي، 
واأوقيانو�سيا  اآ�سيا  بطولة  حققته 

اختتمت  ال��ت��ي  ل��ل��ج��ودو  ال��ك��ربى 
بي�سكيك  مب���دي���ن���ة  يف  م�����وؤخ�����را 
الإ�سادة  ت�ستحق  ب��ق��رغ��ي��ز���س��ت��ان 
الآ����س���ي���وي بهذا  ب���ع���ودة اجل������ودو 
الحرتازات  من  بالرغم  امل�ستوى 
العامل،  يعي�سها  ال��ت��ي  ال�����س��ح��ي��ة 
وال���ت���ي ح�����س��ره��ا رئ��ي�����س الحت���اد 
ماريو�س  �سعادة  للجودو  ال���دويل 

رئي�س  ال���ت���ق���ي  وال���������ذي  ف�����اي�����زر 
�سدير  قريغيز�ستان،  جمهورية 
الحتاد  رئي�س  بجانب  روف  جابا 

الآ�سيوي.
 واأكد الدرعي عقب تهنئة العنزي 
ممثلي  اج���ت���م���اع  ب������اأن   - ه��ات��ف��ي��ا 
الحتاد الدويل للجودو مع رئي�س 
ج��م��ه��وري��ة ق��ريغ��ي��ز���س��ت��ان ثمن 

البطولة  ح��ق��ق��ت��ه  ال����ذي  ال��ن��ج��اح 
قرغيز�ستان  ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
البطولة  ع���ززت  ،ك��م��ا  م���ره  لأول 
ال���ت���ع���اون ب����ني الحت�������اد ال�����دويل 
ل��ل��ج��ودو ق��ريغ��ي��ز���س��ت��ان ب��ع��د اأن 
قدرتها  ق��ريغ��ي��ز���س��ت��ان  اأث���ب���ت���ت 
اآ�سيا  ب���ط���ول���ة  ا���س��ت�����س��اف��ة  ع���ل���ى 
رائع  ب�سكل  للكبار  واأوق��ي��ان��و���س��ي��ا 

وناجح للغاية .
ثعلوب  بن  �سعادة حممد  وحر�س 
امل�سارعة  احت���اد  رئ��ي�����س  ال��درع��ي 
واجل�����������ودو ع����ل����ى حت���ف���ي���ز لع����ب 
فيكتور  الإم����ارات  ج���ودو  منتخب 
بامليدالية  ال����ف����ائ����ز  ����س���ك���رت���وف 
 73 حت����ت  وزن  يف  ال����ربون����زي����ة 
رينكو  اي��ف��ان رمي��ا  وزميلة  ك��ج��م، 

ال����ذي اح��ت��ل امل���رك���ز اخل��ام�����س يف 
م��ن��اف�����س��ات ال������وزن ال��ث��ق��ي��ل حتت 
اجلديد  وامل�����درب   ، ك��ج��م   100
املالديفي  باكال فيا�سي�سالف بعد 
اأن ك�سفت البطولة عن م�ستويات 
اأحرز  التي  البطولة  يف  متقدمة 
اجلنوبية  ك��وري��ا  منتخب  لقبها 
تناف�س  و�سط  ذهبيات   3 بر�سيد 

وال�سني  اأوزب��ك�����س��ت��ان  م���ع  م��ث��ري 
التي ح�سدت كل منهما ذهبيتني، 
بر�سيد  واليابان  قرغيز�ستان  ثم 

ميدالية واحدة.
واختتم الدرعي - اأمال اأن يوا�سل 
لبطولة  ا�ستعدادا  م�ستواه  تطور 
العا�سمة  يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي  ال���ع���امل 
املقبل،  يونيو  بودابي�ست  املجرية 

لالألعاب  ط��وك��ي��و  دورة  وتعقبها 
ال��ري��ا���س��ي��ة الأومل���ب���ي���ة ال��ت��ي تقام 
خالل الفرتة من 23 وحتى 31 

 . القادم  يوليو 2021 

•• دبي -الفجر

بدبي  القدم  لكرة  الإم���ارات  احت��اد  تتوا�سل يف مقر   
فعاليات الدورة التدريبية لنيل الرخ�سة B املعتمدة 
من الحتاد الآ�سيوي والتي ُينظمها احتاد كرة القدم 
مب�ساركة 35 مدرباً من خمتلف اأندية الدولة حتت 

اإ�سراف الإدارة الفنية بالحتاد .
�سنية  فئات  لتدريب  حاملها  الرخ�سة  ه��ذه  وتخول 
اأعلى من 15 عاماً بالأندية اأو العمل م�ساعداً ملدرب 

الفريق الأول.
املحا�سرات  م��ن  جمموعة  ال���دورة  حم��اور  وتت�سمن 
الأمور  ت��ن��اول  خاللها  يتم  التي  والعملية  النظرية 
احتاد  وخطة  الآ���س��ي��وي  التدريب  واتفاقية  الإداري����ة 

ال�سباب  الكرة طويلة املدى لتطوير فرق ومنتخبات 
والأداء  للمباريات  الفني  التحليل  لعملية  اإ�سافة   ،
الفردي واجلماعي ، وحتديد مهام ومتطلبات مراكز 
التعليم ومبادئ ومناهج وخطط  واأ�سا�سيات   ، اللعب 
الفريق ب�سورة  ال��الزم��ة لإع���داد  ال��ت��دري��ب  وف���رتات 

مثالية .
ك��م��ا ت�سمل حم���اور ال�����دورة حم��ا���س��رات اأخ����رى عن 
ق��وان��ني ك��رة ال��ق��دم ، والإ���س��ع��اف��ات الأول��ي��ة والتغذية 
الإعالم  امل��درب مع  ، وتعامل  للريا�سيني  ال�سحيحة 
من  ال���س��ت��ف��ادة  وكيفية  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  وتعليم   ،

التطور التكنولوجي يف جمال التدريب .
وُيقدم حماور الدورة نخبة من املحا�سرين املعتمدين 

حتت اإ�سراف مي�سيل �سابلون املدير الفني لالحتاد .

•• دبي-الفجر:

اأب��������رم جم���ل�������س دب�����ي ال���ري���ا����س���ي و 
تعاون  ات��ف��اق��ي��ة  كووورة"  "موقع 
تغطية  يف  الطرفني  جهود  لتوحيد 
الريا�سية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأح������داث 
انت�سار الوعي  التي ت�ساهم يف زيادة 
باأهمية ممار�سة الريا�سة والن�ساط 
البدين بني كافة اأفراد املجتمع دبي 
باعتبارها م�سدرا لل�سعادة والطاقة 
التعارف  لتعزيز  وجمال  الإيجابية 
مكونات  خم��ت��ل��ف  ب����ني  وال����ت����ع����اون 

املجتمع.
م��ق��ر جمل�س  الت��ف��اق��ي��ة يف  ووق�����ع 
للت�سميم  دب��ي  بحي  الريا�سي  دب��ي 
العام  الأم����ني  ح���ارب  �سعيد  ���س��ع��ادة 
وم�سطفى  ال��ري��ا���س��ي،  دب��ي  ملجل�س 
حممد الرئي�س التنفيذي للعمليات 
امل�������س���رية ملوقع  ك���ارم���ي���ك  ب�����س��رك��ة 
ك�����ووورة، ب��ح�����س��ور ن��ا���س��ر اأم����ان اآل 
رح��م��ة م�����س��اع��د اأم����ني ع���ام جمل�س 
دبي الريا�سي وفرا�س العليان مدير 
ال�سرتاتيجية  والعالقات  التطوير 

مبوقع كووورة.
وي�سبح موقع كووورة مبوجب هذه 

التفاقية �سريًكا رقمًيا ا�سرتاتيجًيا 
يف  لي�ساهم  ال��ري��ا���س��ي  دب���ي  ملجل�س 
حت��ف��ي��ز ودع����م ك��اف��ة ج��ه��ود تطوير 

الريا�سة يف اإمارة دبي.
"ي�سرنا  ح��ارب:  �سعيد  �سعادة  وق��ال 
ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون م���ع �سرح 
مثل  �سهري  رقمي  ريا�سي  اإع��الم��ي 
م��وق��ع ك����ووورة ال���ذي اأ���س��ب��ح املوقع 
الريا�سي الأول على م�ستوى الوطن 
الأه����م لالأخبار  وامل�����س��در  ال��ع��رب��ي، 

واملعلومات الريا�سية كون اأنه يتابعه 
من  مت�سفح  مليون   22 م��ن  اأك��ر 
�سيتمكنون  العربية،  الدول  خمتلف 
فعاليات  ك��اف��ة  متابعة  خ��الل��ه  م��ن 
من�سة  اإن�����س��اء  �سيتم  حيث  املجل�س 
جميع  ت�سمل  امل��وق��ع  على  ريا�سية 
املناف�سات،  ونتائج  املجل�س  فعاليات 
الفعاليات  اأج��ن��دة  ت�سمني  و�سيتم 
مع  للمجل�س  ال�سنوية  الريا�سية 
الفعاليات  اأخبار  ن�سر  على  الرتكيز 

الريا�سية لأ�سحاب الهمم".
ملوقع  "�سيكون  ح������ارب:  واأ�����س����اف 
كووورة دور مهم لإبراز دور املجل�س 
واملع�سكرات  املنتخبات  ا�ستقطاب  يف 
العامليني  الريا�سة  وجن��وم  الدولية 
لالإقامة وال�ستثمار يف دبي، وتعزيز 
م�ستوى  على  املجل�س  اأخبار  انت�سار 
واإب�������راز ق�س�س  ال��ع��رب��ي��ة،  ال������دول 
ت�سهدها  ال���ت���ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال���ن���ج���اح 
املجل�س،  ينظمها  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

و�ست�ساهم هذه التفاقية يف توحيد 
ل��ت��ع��زي��ز ثقافة  امل�����س��رتك��ة  ج��ه��ودن��ا 
مم��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة مب��ا ي�����س��اه��م يف 
و�سحي  �سليم  ريا�سي  جمتمع  بناء 
تن�س  ال��ت��ي  املجل�س  روؤي���ة  وحتقيق 
متميز  ري����ا�����س����ي  جم���ت���م���ع  ع����ل����ى 

و�سعيد". 
حممد  م�سطفى  ق��ال  جانبه  وم��ن 
الرئي�س التنفيذي للعمليات ب�سركة 
ك��ارم��ي��ك امل�����س��رية مل��وق��ع ك�����ووورة: 

بهذه  للغاية  �سعداء  اأن��ن��ا  "حقيقة 
توا�سل  مبثابة  تعد  التي  ال�سراكة 
دبي  جمل�س  م��ع  امل��م��ت��دة  لعالقتنا 
ال��ري��ا���س��ي وال��ت��ي ب����داأت م��ن��ذ فرتة 
طويلة، واليوم تتوا�سل هذه العالقة 
يف  ي�ساهم  اأن  نتمنى  ر�سمي  ب�سكل 
معا،  النجاحات  م��ن  امل��زي��د  حتقيق 
واأن نكون �سببا ولو ب�سيطا يف اإلقاء 
التي  املجل�س  اجن���ازات  على  ال�سوء 
���س��اه��م��ت ب��ج��ع��ل دب����ي ب��و���س��ل��ة لكل 

ال��ري��ا���س��ي��ني يف ال��ع��امل مب��ا تنظمه 
ه���ذه الم�����ارة ال��رائ��ع��ة م��ن اأح���داث 
الريا�سة  على  يعود  ما  وهو  كبرية، 
الفوائد  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  الإم���ارات���ي���ة 

ب�سكل عام".
واأ�ساف: " نحن من واجبنا كمن�سة 
ن�����س��اه��م يف  اأن  ال���������س����دارة،  حت���ت���ل 
ال�سوء على كافة  م��ن  امل��زي��د  اإل��ق��اء 
الكيانات  حتققها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح��ات 
الريا�سية بوطننا العربي، واأن نعمل 

الريا�سة يف  تطوير  اأج��ل  �سويا من 
نحملها  مهمة  وه��ي  بلداننا،  ك��اف��ة 
زالت  ول  البداية  منذ  عاتقنا  على 
دائما  ون�سعى  اأولوياتنا،  مقدمة  يف 
ي��ع��زز ذل��ك يف كافة  لتقدمي ك��ل م��ا 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، ول��دي��ن��ا ان��ف��ت��اح يف 
املوؤ�س�سات  ك���ل  اأم�����ام  ال�����س��دد  ه����ذا 
لتقدمي  العربي  بالوطن  الريا�سية 
���س��راك��ات ناجحة  ال���دع���م وحت��ق��ي��ق 

ومميزة".«

�تفاقية تعاون بني جمل�س دبي �لريا�صي و »موقع كووورة«

حممد بن ثعلوب ي�صيد بجهود �لحتاد �لآ�صيوي ويحفز 
منتخب �جلودو قبل م�صاركاته �لقادمة

•• دبي - وام:

اأ�ساد جيم�س ليو ممثل الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم ومدير 
املجموعة الثانية لدوري اأبطال اآ�سيا بجهود احتاد الإمارات 
املتطلبات اخلا�سة  ُك���ل  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ال��ق��دم وح��ر���س��ه  ل��ك��رة 
التي  اآ���س��ي��ا  اأب���ط���ال  ل����دوري  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  با�ست�سافة 
وباختاكور  الإي��راين،  �سازي  وتراكتور  ال�سارقة،  اأندية  ت�سم 

الأوزبكي والقوة اجلوية العراقي وتقام مبارياتها يف ال�سارقة 
خالل الفرتة من 14 اإىل 30 اأبريل اجلاري.

جاء ذلك خالل لقاء حممد عبد اهلل هزام الظاهري الأمني 
ال���ع���ام لحت����اد الإم�������ارات ل��ك��رة ال���ق���دم ام�����س مب��ق��ر الحت���اد 
ل��ك��رة القدم  ل��ي��و مم��ث��ل الحت����اد الآ���س��ي��وي  يف دب���ي جيم�س 
تناول  حيث  اآ�سيا،  اأبطال  ل��دوري  الثانية  املجموعة  ومدير 
من  الثانية  املجموعة  مبباريات  اخلا�سة  التح�سريات  اآخ��ر 

الناحية التنظيمية والفنية.
وثمن ممثل الحت��اد الآ�سيوي حر�س احت��اد الإم���ارات لكرة 
من  بال�ست�سافة،  اخلا�سة  املتطلبات  ُكل  توفري  على  القدم 
واملباريات،  التدريب  ومالعب  واحلكام،  الفرق  لإقامة  مقر 
بالإ�سافة اإىل الربتوكول ال�سحي عايل اجلودة، واأثنى على 
م�ستلزمات  ك��ل  توفري  على  وحر�سه  ال�سارقة  ن��ادي  جهود 

النجاح ملباريات املجموعة.

»�لآ�صيوي« ي�صيد بجهود �حتاد 
�لإمار�ت لكرة �لقدم

مب�شاركة 35 مدربًا 

B تو��صل فعاليات �لدورة �لتدريبية لنيل �لرخ�صة

رغ���م ع���دم م�����س��ارك��ت��ه يف امل���ب���اراة وج��ل��و���س��ه ع��ل��ى مقاعد 
البدلء، نزل مدافع بر�سلونة جريارد بيكيه، من املدرجات 
لأر�س ملعب األفريدو دي �ستيفانو عقب نهاية "كال�سيكو 
باخل�سارة  مدريد  ري��ال  التقليدي  الغرمي  الأر�س" اأم��ام 
بتو�سيح  مانثانو  خيل  خي�سو�س  احلكم  ملطالبة   2-1
الكاتالوين  للفريق  ركلة جزاء  احت�ساب  �سبب عدم  حول 

يف اآخر دقائق املباراة.
ونزل املدافع املخ�سرم لأر�س امللعب عقب �سافرة النهاية 
التحكيمية  ال���ق���رارات  بع�س  ح��ول  احل��ك��م  م��ع  للحديث 
املثرية للجدل، يف الوقت الذي تدخل فيه كارلو�س نابال، 
اإداري الفريق، للف�سل بينهما واإبعاد الالعب عن احلكم.

بعد  اللقاء  عنيفة حلكم  انتقادات  بر�سلونة  فريق  ووج��ه 
ل��ه يف الدقائق  ب��داع��ي ع��دم احت�ساب ركلة ج��زاء  امل��ب��اراة 
الأخرية عندما كانت النتيجة ت�سري لتقدم الريال 1-2، 
دفع  م��ي��ن��دي  ف����ريلن  ال��ف��رن�����س��ي  امل���داف���ع  اأن  راأوا  ح��ي��ث 
املنطقة،  داخ���ل  ب��راي��ث��واي��ت  م��ارت��ني  ال��دمن��ارك��ي  املهاجم 
ولكن احلكم مل يحت�سب �سيئاً ومل يذهب حتى مل�ساهدة 

."VAR" تقنية حكم الفيديو امل�ساعد
املدير  ك����وم����ان،  رون����ال����د  ل��ل��ه��ول��ن��دي  ت�����س��ري��ح��ات  ويف 
جداً"،  ب�"الوا�سحة  اللقطة  و���س��ف  لرب�سلونة،  الفني 
الأداء  اأم���ام  اأخرى"  "مرة  لل�سمت  �سي�سطرون  واأن��ه��م 

التحكيمي.

بيكيه ينزل غا�صبًا لأر�س �مللعب بعد »�لكال�صيكو«
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•• اأبوظبي- وام: 

اأح���م���د نا�سر  ال����ل����واء دك���ت���ور  اأك�����د 
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الري�سي 
ثقتها  ال��ن��ادي  اإدارة  اأن  ي��ا���س..  بني 
ال��ك��رة وجهازه  ب��ال ح��دود يف فريق 
ال��ف��ن��ي ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ف��ر���س��ه يف 
الفوز بلقب الدوري، وحتقيق اإجناز 
واإدارات���ه  جماهريه  ي�سعد  تاريخي 
ال�سيخ  �سمو  الفريق  بقيادة  العليا 
�سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الداخلية  وزي�����ر  ال�������وزراء  جم��ل�����س 
حامد  ال�سيخ  و�سمو  النادي،  رئي�س 
املجل�س  ع�سو  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
النائب  اأب��وظ��ب��ي  لإم���ارة  التنفيذي 
الأول لرئي�س النادي، و�سمو ال�سيخ 
النائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ع��م��ر 
ال����ث����اين ل���رئ���ي�������س ال�����ن�����ادي. وق����ال 
لوكالة  ت�����س��ري��ح��ات��ه  يف  ال��ري�����س��ي 
" هناك  " وام"..  الإم������ارات  اأن���ب���اء 
ن��ه�����س��ة ���س��ام��ل��ة يف ك���اف���ة الأل���ع���اب 
بالنادي، كرة القدم والطائرة واليد 
بف�سل  واجل��وج��ي��ت�����س��و،  وامل����ب����ارزة 

واخلطة  العليا  الإدارة  ت��وج��ي��ه��ات 
عدة  منذ  املعتمدة  ال�سرتاتيجية 
�سنوات، والتي بداأت هذا العام توؤتي 
خا�سة  امل����ج����الت،  ك���ل  يف  ث���م���اره���ا 
ب�سكل  تطويرها  على  نحر�س  اأننا 
م�����س��ت��م��ر، ك��م��ا اأن���ه���ا ت��ت�����س��م��ن على 
رئي�س  �سمو  يتابعها  اأداء  موؤ�سرات 
من  ل��ل��ت��اأك��د  دوري،  ب�سكل  ال���ن���ادي 
مبادئ  وتاأ�سيل  الأه����داف،  حتقيق 

العمل املوؤ�س�سي".
ي���ق���ول رئي�س  ال���ك���رة  ف���ري���ق  وع����ن 
من   " ال������ن������ادي..  اإدارة  جم���ل�������س 
الفريق  ه���ذا  ال��ت��م��ي��ز يف  م��وؤ���س��رات 
ح��ال��ة ال���س��ت��ق��رار ال��ف��ن��ي ح��ي��ث اأن 
املدربني مت التجديد لهم 3 �سنوات، 
والالعبني اأي�سا معظمهم يرتبطوا 

بعقود مع النادي ملدة 3 �سنوات، وال� 
% منهم ترتاوح اأعمارهم بني   90
كمجل�س  اأننا  كما  عاما،  و27   20
الواحدة  الأ����س���رة  روح  ن��ع��زز  اإدارة 
العمل  يف  ن��ت��دخ��ل  ول  ال��ف��ري��ق،  يف 
لدينا  حيث  الإط����الق،  على  الفني 
ال�سالحيات  ك��ل  معها  فنية  جلنة 
مب��وج��ب ق���رار م��ن رئ��ا���س��ة النادي، 
الفني،  باجلهاز  الجتماع  ح��ق  لها 
الأم��ور معه، ولذلك  كافة  ومتابعة 
ف��ك��ل الأم�������ور ت�����س��ري ب�����س��ك��ل رائ����ع، 
اإجن���از  بتحقيق  م��ت��ف��ائ��ل��ون  ون��ح��ن 

غري م�سبوق".
اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  واأ�������س������اف 
كان  ���س��دي��دة  " ب�سراحة  ال���ن���ادي.. 
هدفنا يف بداية املو�سم هو التواجد 

م�سابقة  يف  ال��ك��ب��ار  الأرب���ع���ة  �سمن 
دوري اخلليج العربي، وهذا الهدف 
ال�سرف  ميزانية  �سوء  يف  ح��ددن��اه 
يا�س  بني  ميزانية  لأن  ال��ن��ادي،  يف 
ت�����رتاوح ب���ني ال�����س��اب��ع وال���ث���ام���ن يف 
اأندية  ميزانيات  بني  من  الرتتيب 
تتفوق  التي  العربي،  اخلليج  دوري 
اأننا  ح��ي��ث  امل�������س���روف���ات،  يف  ع��ل��ي��ن��ا 
نعتمد �سيا�سة تر�سيد الإنفاق ب�سكل 
بند  اأي  اأي مبالغات يف  وا�سح وبال 
الريا�سي،  اأبوظبي  جمل�س  ب�سهادة 
ويناء عليه فنحن مل نتجاوز �سقف 
اأي لع��ب منذ  روات��ب الالعبني يف 
الأنظمة  ك��اف��ة  ونطبق  ���س��ن��وات،   3
وجمل�س  الكرة  احت��اد  من  املعتمدة 
توازن  ولدينا  ال��ري��ا���س��ي،  اأب��وظ��ب��ي 

يف عقود الالعبني، برغم العرو�س 
التي يتلقوها بني اآن واآخر لكل من 
يربز منهم يف �سفوف الفريق، وهنا 
اأوؤكد باأن لعبينا يف�سلون البقاء يف 
ناديهم، فرواتبهم ت�سرف بانتظام، 
ا�ستقرار  وه��ن��اك  اأب����دا،  ت��ت��اأخ��ر  ول 

واأمان لهم يف كل اجلوانب".
الذي  البع�س  راأي  تعليقه على  ويف 
يف  يا�س  بني  ونتائج  اأداء  اأن  يعترب 
اأحد  يتوقعها  مل  م��ف��اج��اأة  ال���دوري 
" بالن�سبة يل لي�ست مفاجاأة  قال.. 
اخلطة  ب���دل���ي���ل  الإط�����������الق  ع���ل���ى 
امل�ستدام  للتطوير  ال�سرتاتيجية 
اأتعود  مل  لكني  عنها،  حتدثنا  التي 
التحقيق،  ���س��ع��ب  ب�����س��يء  اأع����د  اأن 
مبعنى اأنني عندما احتدث مع اإدارة 

النادي العليا عن الوعود والتوقعات 
اأن  منا�سبا  لي�س  امل��و���س��م،  ب��داي��ة  يف 
اأعد باملركز الأول ثم ينهي الفريق 
ال���ث���ام���ن، ولكن  امل���رك���ز  امل��و���س��م يف 
الأف�سل اأن اأعد باأحد املراكز الأربع 
مركز  يف  امل��و���س��م  ون��ن��ه��ي  الأوىل، 
لي�س  اأن��ه  كما  الو�سيف،  اأو  البطل 
فريقي  م�سروفات  تكون  اأن  واقعيا 
ربع الآخرين، ويف الوقت نف�سه اأعد 

باملركز الأول والتتويج باللقب".
وعن مدى الر�سا عن اأداء الالعبني 
الر�سا  ك����ل  را������س�����ون   " ي�����ق�����ول.. 
القتالية  ال����روح  وع���ن  الأداء،  ع��ن 
ونعلم  الكبري،  واحلما�س  لالعبني، 
اإجناز  اإ�سرارهم على حتقيق  مدى 
اأن يكون  لأنف�سهم وناديهم، وثقتنا 

2021 هو عام حتقيق احللم  عام 
الذي طال انتظاره، ومن نعد باننا 
ق��ادرون على ال�ستمرار يف املناف�سة 
لأن  املقبلة  ل��الأع��وام  الأل��ق��اب  على 
وال���دع���م قائم،  م���وج���ودة،  اخل��ط��ة 
وال�ستقرار  وا���س��ح��ة،  والأه������داف 

�سيد املوقف".
وه��م على  ع��ن كلمته لالعبني  اأم��ا 
ال�سدارة  م���ن  واح�����دة  ن��ق��ط��ة  ب��ع��د 
ال�������دوري  ل���ق���ب  م�����ن  و3 ج�������ولت 
نا�سر  اح��م��د  دك��ت��ور  ال��ل��واء  فيقول 
فيكم  ثقتنا  لهم  اأق��ول  الري�سي.." 
ب���ال ح������دود، ل��ي�����س م��ط��ل��وب��ا منكم 
���س��وى ال��رتك��ي��ز، وال��ت��ع��ام��ل م��ع كل 
كل  اأنتم متلكون  ح��دة،  على  مباراة 
الثالث  املباريات  للفوز يف  القدرات 

امل��ق��ب��ل��ة، واأوؤك������د ل��ك��م ل���و ف���زمت بها 
ب���ال���دوري، عليكم  ت��ت��وج��ون  ���س��وف 
الإجناز  لأن  الفريق  ب��روح  التحلي 
ب��ع��ي��ن��ه، ولكنه  ل���ف���رد  ي��ح�����س��ب  ل���ن 
يح�سب للجميع، لعبني وجهاز فني 
ت�ستحقون  واأنتم  وجماهري،  واإدارة 
الفرحة. ويقول رئي�س جمل�س اإدارة 
النادي.. " نحن نتجه حاليا لتعزيز 
النادي، من  الجتماعي يف  اجلانب 
خدماتنا  بتقدمي  قناعتنا  منطلق 
املحيطة  والبيئة  منطقتنا  ملجتمع 
بالنادي، وهذا الجتاه موجود �سمن 
املعتمدة،  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 
تنفيذ  نتابع  اإدارة  كمجل�س  ونحن 
حماورها  بكل  ال�سرتاتيجية  تلك 
حتى نت�سدر اأندية الدولة يف القيام 
الأن�سطة  وتوفري  املجتمعي  بالدور 
�سمن  الج���ت���م���اع���ي���ة  وال������ربام������ج 

منظومة حكومة اأبوظبي".

 5 يفتقد  نت�س وهو  بروكلني  ليكرز مواجهته �سد  اأجنلي�س  لو�س  دخل 
اآخر خالل ال�سوط الثاين، لكنه مل يتاأثر وا�ستغل  لعبني، وفقد لعباً 
ال�سغط على الكرة والدفاع ال�سلب ليتغلب على بروكلني نت�س 126-

يف دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني.  101
اخللفية،  الفخذ  اإ�سابة يف ع�سالت  العودة من  بعد  مبارياته  ثاين  ويف 
ت�سدر كيفن دورانت لعبي نت�س و�سجل 22 نقطة وا�ستحوذ على �سبع 
اأ�ساف  بينما  دقيقة،   24 يف  حا�سمة  ك��رات  خم�س  وم��رر  م��رت��دة  ك��رات 

لماركو�س اأولدريدغ 12 نقطة.
لالنت�سار،  بالغيابات  املبتلى  ليكرز  ���س��رودر  ديني�س  اللعب  �سانع  وق��اد 

فاأحرز 19 نقطة يف ال�سوط الأول، ورغم اإ�سابته بعد احتكاك مع بليك 
جريفني لعب نت�س، بقي �سرودر يف املباراة.

يف  جن��اح  ن�سبة  بف�سل   7-18 مفاجئ  نحو  على  اأجنلي�س  لو�س  وتقدم 
الت�سويب بلغت %54.5 يف الربع الأول، وو�سل تفوق ليكرز اإىل 11 

نقطة يف الربع الفتتاحي.
ولعب ليكرز دون خم�سة لعبني ب�سبب الإ�سابة، وغاب ليربون جيم�س 
ي�سارك  ومل  الكاحل،  يف  بالتواء  لإ�سابته  التوايل  على   11 امل��ب��اراة  عن 

اأنطوين ديفيز للمباراة 25 على التوايل ب�سبب اإ�سابة يف ربلة ال�ساق.
وبالإ�سافة اإىل جيم�س وديفيز، غاب كايل كوزما ومارك غا�سول ووي�سلي 

ماثيوز عن مباراة ال�سبت.
وعلى نحو متوقع، جنح نت�س يف التفوق على ليكرز يف الربع الثاين بعد 
اأن �سجل له كايري اإيرفينغ 18 نقطة يف ال�سوط الأول، وتقدم بروكلني 
بفارق اأربع نقاط قبل حوايل ثالث دقائق على نهاية ال�سوط الأول لكن 

ليكرز اأنهاه بقوة وتقدم 58-61.
ومع تقدم ليكرز بفارق اأربع نقاط مع تبقي ت�سع دقائق و41 ثانية على 
نهاية الربع الثالث، �سهدت املباراة بع�س الإثارة، ودخل �سرودر واإيرفينغ 
يف م�سادة اأ�سفرت عن خطاأ فني �سد كل منهما و�سرعان ما غادر الثنان 
اإىل  لئقة  غري  ب�سورة  والتحدث  ال�سجار  يف  ا�ستمرارهما  بعد  امل��ب��اراة 

احلكام.
وتوىل اأندريه دروموند زمام الأمور يف ليكرز بعد خروج �سرودر، واأنهى 

املباراة م�سجاًل 20 نقطة بالإ�سافة ل�ستحواذه على 11 كرة مرتدة.
ليكرز،  مع  ثالثيات  خم�س  بينها  من  نقطة   17 ماكليمور  بن  واأح���رز 
 14 كولدويل-بوب  وكنتافيو�س  نقطة   14 موري�س  ماركيف  واأ���س��اف 

نقطة.
و�سجل تالن هورتون-تاكر 14 نقطة ومرر 11 كرة حا�سمة يف م�ساركته 

الثانية بالت�سكيلة الأ�سا�سية مع ليكرز هذا املو�سم.
واأحرز مونرتيزل هاريل ع�سر نقاط وا�ستحوذ على ثماين كرات مرتدة.

ليكرز �ملبتلى بالغيابات ي�صعق نت�س خارج ملعبه

رئي�س جمل�س اإدارة نادي بني يا�س لـ»وام« : 

ثقتنا بال حدود يف فريق �لكرة ونتمنى �أن يكون 2021 عام حتقيق �حللم

•• دبي – الفجر

للجولف  احل��م��را  ن���ادي  احت�سن   
اأم�س  اأول  اأول  ي��وم  ب��راأ���س اخليمة 
اجلمعة  فعالية اجلولف اخلريية 
وال�����ت�����ي اأق����ي����م����ت ب����ال����ت����ع����اون بني 
احت���اد الإم������ارات ل��ل��ج��ول��ف ونادي 
الهمم،  لأ���س��ح��اب  اخل��ي��م��ة  راأ������س 
واأقيمت باأجواء تعليمية وتناف�سية 
املجتمعية  ال��ف��ئ��ة  ل��ه��ذه  وخ���ريي���ة 
ل�سالح  التربعات  جمع  ت�ستهدف 
تتيح  م��ن�����س��ة  وت����وف����ري  ال�����ن�����ادي، 
ال��ه��م��م وم��ث��ل��ت فر�سة  لأ���س��ح��اب 
النخراط  ب��ل  والتفاعل  اللتقاء 
والثقافية  الريا�سية  الأن�سطة  يف 

والجتماعية. 
 

املبادرة حققت اأهدافها 
بن  ع���ب���د اهلل  ���س��م��ي��ة  واأو�����س����ح����ت 

نادي  ع��ام  مدير  ال�سويدي  ح��ارب 
اأن  الهمم  لأ�سحاب  اخليمة  راأ����س 
ت�سليط  ا���س��ت��ه��دف��ت  امل���ب���ادرة  ه���ذه 
ال�سوء وتعزز دعم اندماج اأ�سحاب 
وت��اأت��ي متا�سياً  ب��امل��ج��ت��م��ع،  ال��ه��م��م 
لبناء  الر�سيدة  قيادتنا  روؤي���ة  م��ع 

جم��ت��م��ع ����س���ام���ل ي�����س��م��ن متكني 
وعائالتهم،  الهمم  اأ�سحاب  ورف��اه 
ل�سيما وانهم ي�سكلون ركن ا�سا�سياً 
يف  حم��وري��اً  وعن�سراً  املجتمع  م��ن 
الكوادر الب�سرية الوطنية، ووجهت 
للجولف  الم���ارات  �سكرها لحت��اد 

ال�سريحة  بهذه  واهتمامه  لدعمه 
املجتمعية لنادي احلمرا لحت�سان 
هذه املبادرة التي اأ�سعدت اجلميع.

م�شاركا  15
م�ساركة  الهادفة  امل��ب��ادرة  و�سهدت 

من هذه الفئة  ولعبة  لعباً   15
 3 م���دار  على  واأق��ي��م��ت  املجتمعية 
���س��اع��ات حت��ت الأ���س��واء حيث قدم 
مدرب املنتخب املنتخبات الوطنية 
عملية  درو���س��اً  التون�سي  للجولف 
اللعبة  اأ���س��ا���س��ي��ات  ع��ل��ى  للتعريف 
وامل�سارب  امل�����س��ت��خ��دم��ة  واأدوات����ه����ا 
امل�ستخدمة خالل التدريبات وخلق 
اجلولف  لتجربة  ل��الأف��راد  فر�س 

لأول مرة. 
و���س��ه��د ه���ذه امل���ب���ادرة حم��م��د بني 
والفني  الإداري  امل�����س��رف  ح�����س��ن 
بالنادي اىل جانب مدربي ال�سيدة 
اأب��و املجد  الأ���س��ع��د و�سامي  ان��ف��راز 
وحممود اأحمد، ومن احتاد اللعبة 
روب�������رت ف���ي���ال، وح���ر����س���ت ثالث 
لع���ب���ات م���ن احت�����اد ال��ل��ع��ب��ة على 
ال��ت��واج��د وت��ق��دمي درو�����س عملية 
العمادي  ع��ل��ي��اء  وه���ن  وحت��ف��ي��زي��ة 

و����س���ه���د ال�������س���وي���دي وم�����ي حممد 
ب��رف��ق��ة م���درب���ة امل��ن��ت��خ��ب اإب���ري���ل 

لورين.

دعم كبري لهذه الفئة
بالتفاعل  ���س��م��ري  امل������درب  واأ�����س����اد 
الكبري الذي اأبداه جميع امل�ساركني 
ممار�سة  يف  والرغبة  املبادرة  بهذه 
هذه الريا�سة رغم ظهورهم الأول 
ب�سرعة  وخا�سة  اللعبة،  ب�ساحات 
يعك�س  الأر���������س،  ع��ل��ى  ال��ت��ط��ب��ي��ق 

�سمري  واأ�ساف  بامل�ستقبل،  التفاوؤل 
يقدمه  الذي  والهتمام  الدعم  اأن 
بدرجة  �سي�سهم  لأب��ن��ائ��ه  ال���ن���ادي 
كبرية يف ن�سر اللعبة وزي��ادة رقعة 

امل�ساركني وممار�سيها.
واأو�سح �سمري اأن توجيهات جمل�س 
ال�سيخ  بقيادة معايل  اإدارة الحتاد 
فاهم بن �سلطان القا�سمي ومبتابعة 
دوؤوبة من خالد ال�سام�سي الأمني 
توفري جل  ت�ستهدف  وال��ت��ي  ال��ع��ام 
�سبل النجاح لهذه الفئة املجتمعية، 

لعبني   10 اخ����ت����ي����ار  مت  ف����ق����د 
خا�س  ت��دري��ب��ي  ب��رن��ام��ج  لتنظيم 
لهم خالل الفرتة املقبلة، هذا اإىل 
والهتمام  التجربة  تعميم  جانب 
بال�سارقة وخورفكان  الثقة  باأندية 
لن�سر هذه  ودب��ي  والعني وعجمان 
عري�سة  قاعدة  وتكوين  الريا�سة 
م���ن ه���ذه ال��ف��ئ��ة امل��ج��ت��م��ع��ة والتي 
ت�سب يف النهاية بت�سكيل منتخبات 
املحلية  لال�ستحقاقات  ا���س��ت��ع��داداً 

واخلارجية املقبلة.

••  اأبوظبي-الفجر

الريا�سية  ال��رتب��ي��ة  م��رك��ز  م��دي��ر  علي  اآل  ع��ب��داهلل  ع�سام  العقيد  ت��وج 
الأول  باملركز  اخلا�سة  امل��ه��ام  قطاع  فريق  اأبوظبي  ب�سرطة  ال�سرطية 
 peak ل��ب��ط��ول��ة ال��ت��ج��دي��ف ال��ث��اب��ت رج����ال وال���ت���ي اأق��ي��م��ت يف ���س��ال��ة

الإمارات �سمن درع معايل قائد عام �سرطة اأبوظبي  fitness بحديقة 
للتفوق الريا�سي للمو�سم 2021-2020.

وح�سل قطاع الأمن اجلنائي على املركز الثاين، وحازت اأكادميية �سيف 
كيلو   5 م�سافة  قطع  البطولة  وت�سمنت  الثالث  امل��رك��ز  على  زاي��د  ب��ن 

مرتات مب�ساركة 7 فرق ميثلون القطاعات ال�سرطية. 

واأكد مدير مركز الرتبية الريا�سية ال�سرطية اهتمام القيادة ال�سرطية 
بدعم الأن�سطة الريا�سية التي ت�سهم يف رفع الكفاءة البدنية والذهنية 
للمنت�سبني �سمن اجلهود امل�ستمرة لالرتقاء مبنظومة الريا�سة وحتفيز 
املنت�سبني على امل�ساركة يف خمتلف البطولت الريا�سية وحتقيق النتائج 

الريادية املتميزة.

احت�شنها نادي احلمرا للجولف براأ�س اخليمة

�حتاد �جلولف ونادي ر�أ�س �خليمة لأ�صحاب �لهمم نظما فعالية خريية

�ملهام �خلا�صة  ب�صرطة �أبوظبي تفوز ببطولة 
�لتجديف �لثابت للرجال

اأحمد نا�شر الري�شي: 
مفاجاأة واأقول لالعبني عليكم بروح الفريق لأن الإجناز يح�شب للجميع لي�شت  الدوري  لقب  على  • املناف�شة 
• توجيهات الإدارة العليا واخلطة ال�شرتاتيجية للنادي وراء النه�شة ال�شاملة يف كافة الألعاب بالنادي

مت�صابق جديد ين�صم 
ل� »�أبوظبي للزو�رق �ل�صريعة«

•• اأبوظبي-وام:

من�سور  املت�سابق  " ان�سمام  ال�سريعة  ل��ل��زوارق  اأبوظبي  " فريق  اأعلن 
املن�سوري اإىل فريق الفورمول2 ليكون اأحدث الكوادر الوطنية ال�سابة 

التي تن�سم للفريق منذ موا�سم.
و " املن�سوري " اأحد الوجوه ال�ساعدة يف فئة الفورمول 2 يف ال�سنوات 
الأخرية وتاأتي خطوة �سمه �سمن اخلطة التي و�سعها النادي من اأجل 

ال�ستمرار يف تطعيم الفريق باملواهب القوية يف الريا�سات البحرية.
ويف ح�سور املن�سوري �سي�سل عدد املت�سابقني املواطنني يف الفريق اإىل 

ع�سرة مبختلف فئات البطولت البحرية العاملية.
من جهته اأكد �سامل الرميثي مدير عام النادي اأن املن�سوري كان مقررا 
له اأن يبداأ املو�سم املا�سي لكن ب�سبب جائحة كورونا مت تاأجيل ذلك و 
بعد اأن مت و�سع املت�سابق طوال هذه الفرتة و حتى اأ�سابيع م�ست حتت 
وموهبته  مهاراته  من  التاأكد  ليت�سنى  املكثفة  والتدريبات  املالحظة 
جرى العالن ر�سميا عن ان�سمامه ليحمل ا�سم فريق اأبوظبي يف كل 

البطولت الدولية البحرية لحقا.
مناف�سات  يف  ي�����س��ارك  ك��ي  امل��ن�����س��وري  ت�سجيل  :" مت  ال��رم��ي��ث��ي  وق���ال 
الفورمول 2 كمت�سابق اأ�سا�سي و ذلك ابتداء من اأوىل جولت البطولة 
املقرر لها �سهر يونيو املقبل ..و�سيوا�سل فريق اأبوظبي ب�سكل دائم �سم 
املواهب البحرية املتاألقة و البحث عن الأف�سل لتمثيل الإمارات و رفع 

علمها يف كل امل�ساركات اخلارجية.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -وام:

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  �سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
حتديات  اأم�س  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
رموز �سن الثنايا لهجن اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ وذلك �سمن ال�سباق ال�سنوي 
�سمو  ال�سباق  تابع  كما  امل��رم��وم  مبيدان   2021 الأ�سيلة  العربية  للهجن 
الفائزين  بتتويج  ق��ام  ال��ذي  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  مكتوم  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
العا�سفة كانت مت�سي بثقة  "منهج" لهجن  اأن  بالرموز. وعلى الرغم من 
من  ال��ق��وي  ال��دخ��ول  اأن  اإل  املفتوح  البكار  الثنايا  رم��ز  اإح���راز  نحو  وث��ب��ات 
"بل�سة" حتت قيادة امل�سمر حممد زيتون املهريي حول وجهة كاأ�س املغفور 
له ال�سيخ مكتوم بن را�سد اآل مكتوم اإىل موؤ�س�سة هجن الرئا�سة وحتقق ذلك 
"منهج" بقيادة  وحلت  دقائق   12:01:6 وق��دره  زم��ن  الكبري يف  الإجن���از 
غياث الهاليل يف املركز الثاين بينما جاءت ثالثة "العا�سمة" لهجن الب�ساير 

القادمة من �سلطنة عمان حتت قيادة امل�سمر مو�سى علي اجلحايف.
وجنح "الذيب" لهجن العا�سفة يف الو�سول اإىل �سدارة الثنايا اجلعدان مع 
اإنت�ساف م�سافة ال�سباق للح�سول على البندقية الغالية، ومتكن حتت قيادة 
امل�سمر غياث الهاليل من املحافظة على تلك ال�سدارة حتى النهاية ليوؤكد 
ويهدي  "ال�سبابي"  العا�سفة  هجن  عمالق  �ساللة  متيز  على  جديد  م��ن 
�سعار هجن العا�سفة البندقية م�سجال توقيتا بلغ 12:13:4 دقائق وحل 
الوهيبي  �سلطان  حممد  امل�سمر  قيادة  حتت  ثانيا  الرئا�سة  "ناهي" لهجن 

وجاء ثالثا "مدمر" لهجن الرئا�سة بقيادة حممد زيتون املهريي.
الرمز  اإ�سافة  م��ن  ال��ه��اليل  غياث  العا�سفة  لهجن  املميز  امل�سمر  ومتكن 
الثاين ل�سعاره وذلك من خالل تقدميه ل�"اإجناز" التي حققت كاأ�س املغفور 

اآل مكتوم للثنايا البكار املحليات يف زمن وقدره  له ال�سيخ مكتوم بن را�سد 
الأمتار  يف  وجدتها  التي  القوية  املناف�سة  رغم  وذل��ك  دقائق   12:01:2
قيادة  حت��ت  و�سيفة  حلت  وال��ت��ي  الرئا�سة  لهجن  "الهايلة"  م��ن  الخ���رية 
يف  العا�سفة  لهجن  "فلك"  ج��اءت  بينما  الوهيبي  �سلطان  حممد  امل�سمر 

املركز الثالث.
وا�ستعر�س "ملهم" لهجن العا�سفة اإمكاناته وقدراته العالية قبل اأن ي�سع 
اأقدامه على نقطة النهاية يف ال�سوط الرابع للثنايا اجلعدان املحليات حيث 
النامو�س حتت  وثبات نحو  بكل ثقة  البندقية مبكرا وم�سى  ح�سم معركة 
اأيام رموز  قيادة غياث الهاليل ليهدي ال�سعار الغايل الرمز الثالث يف اأول 
الكبار وحتقق اإجناز "ملهم" يف توقيت وقدره 12:23:1 دقائق بينما جاء 
يف املركز الثاين "اجلارح" لهجن الرئا�سة بقيادة حممد بن زيتون املهريي 
�سمره  ال��ذي  ال�سحانية  لهجن  "حمران"  ن�سيب  من  الثالث  املركز  وك��ان 

جاراهلل حممد عقيل.
لهجن  الثنايا  �سن  يف  لل�سيارات  �سوطا   16 ال�سباحية  ال��ف��رتة  يف  واأق��ي��م 
تاألقا  البكار  للثنايا  الأول  الرئي�سي  ال�سوط  و�سهد  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب 
لفتا ل�سعار هجن الرئا�سة حيث متكنت "الزود" من ح�سم املعركة وت�سجيل 
النهاية  خلط  بو�سولها  ال�سباحية  الأ���س��واط  جميع  يف  الف�سل  التوقيت 
جميل  لعلي  الت�سمريية  القيادة  حتت  دقائق   12:13:2 وق��دره  زم��ن  يف 

الوهيبي.
امل�سمر الظافر �سجل ظهوره القوي جمدداً من خالل ال�سوط الثاين للثنايا 
اجلعدان حيث ك�سف "اأ�سقر" عن اإمكاناته وقدراته العالية وجنح يف اإهداء 
موؤ�س�سة هجن الرئا�سة وم�سمره علي جميل الوهيبي النامو�س بعد اأن قطع 

رحلة ال�سباق البالغة ثمانية كيلومرت يف توقيت بلغ 12:34:3 دقائق.
وجنح رهان هجن العا�سفة يف ال�سوط الثالث للثنايا البكار والذي دفع من 

الهاليل  غياث  والأ���س��ود  البي�س  اللونني  ذو  لل�سعار  املميز  امل�سمر  خالله 
كانت  عندما  وذل��ك  ال�سدارة  على  احل�سول  ا�ستحقت  ب�"ال�ساهينية" التي 

عقارب توقيت ال�سباق ت�سري اإىل مرور 12:17:3 دقائق.
ومل يتاأخر �سعار هجن ال�سحانية عن ركب النامو�س يف الأ�سواط الرئي�سية 
"عالية" من الظفر ب�سدارة الثنايا البكار  للفرتة ال�سباحية حيث متكنت 
والذي  العطية  خالد  حممد  للم�ساغب  املميزة  الت�سمريية  القيادة  حتت 

قادها اإىل احراز املركز الول م�سجلة توقيتا وقدره 12:24:0 دقائق.
وي�����س��ل م��ه��رج��ان خ��ت��ام��ي امل��رم��وم ���س��ب��اح وم�����س��اء ال��ي��وم الإث��ن��ني اإىل اآخر 
حمطاته والتي �ست�سهد تناف�سا مثريا بني الهجن الأف�سل والأقوى والأ�سرع 
من خالل حتديات احلول والزمول لهجن اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ وت�سهد 
الهجن  م��ن  والأ���س��اي��ل  الكبار  ب��ني  �ساخنة  اأ���س��واط  اأرب��ع��ة  امل�سائية  ال��ف��رتة 
العربية الأ�سيلة للظفر باأغلى الألقاب والرموز وتتناف�س الزمول الأ�سايل 
املحليات على ال�سداد وجائزة الن�سف مليون درهم .. ويح�سل �ساحب املركز 
األ��ف دره��م ل�ساحب  األ��ف دره��م و 300  الثاين على جائزة نقدية - 400 
املركز الثالث و200 األف درهم ل�ساحب املركز الرابع و100 األف درهم ملن 

يح�سد خام�س املراكز.
اأما ثاين الأ�سواط �ستتناف�س عليه احلول الأ�سايل املحليات بحثا عن ح�سد 
اجلائزة الكبرية خنجر ون�سف مليون درهم بالإ�سافة اإىل �سيارة رينج روفر 
�ساحب  ويح�سل  درهم  مليون  ن�سف  جائزة  الثاين  املركز  �ساحب  وتنتظر 
األف ل�ساحب املركز الرابع  األف درهم ومائتي  املركز الثالث على ثالثمائة 

بينما حددت جائزة مائة األف درهم ل�ساحب املركز اخلام�س.
بجانب  الثالث  ال�سوط  خ��الل  من  املفتوح  للزمول  الإم���ارات  �سيف  ويطرح 
جائزة نقدية مليون درهم ويح�سل �ساحب املركز الثاين على ن�سف مليون 
األ��ف درهم  بينما هناك جائزة مائتي  ثالثا  ياأتي  األ��ف ملن  دره��م وثالثمائة 

ل�ساحب املركز الرابع ومائة األف درهم ملن يح�سل على خام�س املراكز.
خالل  م��ن  امل��رم��وم  ختامي  مهرجان  يف  ال��ك��ربى  اجل��ائ��زة  تطرح  وباملقابل 
ال�سوط الرابع للحول املفتوح و�سيكون �سيف الإمارات بالإ�سافة اإىل مليوين 
األف  ثمامنائة  جائزة  هناك  بينما  الأول  باملركز  الفائز  ن�سيب  من  دره��م 
األف  تاأتي ثالثا وثالثمائة  األف ملن  الثاين خم�سمائة  املركز  درهم ل�ساحب 
درهم من ن�سيب املركز الرابع فيما و�سعت جائزة مائة وخم�سون األف درهم 

ل�ساحب املركز اخلام�س.
اأبناء  لهجن  الأخ���رية  ال�ستة  الأ���س��واط  اإق��ام��ة  ال�سباحية  ال��ف��رتة  وت�سهد 
القبائل يف �سن احلول والزمول ومت تخ�سي�س ال�سوطني اخلام�س وال�ساد�س 
"اإنتاج"  املفتوح  للحول  ال�ساد�س  بال�سوط  الفائز  ويح�سد  الإن��ت��اج  لرموز 
درهم  و مليون  ال�سداد  �سيكون  بينما  دره��م،  اإىل مليوين  بالإ�سافة  ال�سيف 
يف اإنتظار �ساحب املركز الأول يف ال�سوط اخلام�س للزمول املفتوح "اإنتاج" 
للزمول  ال��راب��ع  ال�سوط  يف  ال�سدارة  �ساحب  اإىل  اجل��ائ��زة  نف�س  و�ستذهب 
املحليات بينما يح�سل �ساحب ال�سدارة يف ال�سوط الثالث للحول املحليات 

على خنجر ومليوين درهم.
و�سيكون هناك ال�سيف ومليون ون�سف املليون درهم ملن ينجح يف احل�سول 
على املركز الأول يف �سوط الزمول املفتوح و�ستكون اجلائزة الكربى ال�سيف 
وثالثة مليون درهم يف اإنتظار �ساحبة ال�سدارة والنامو�س يف ال�سوط الول 

واملخ�س�س للحول املفتوح.
امل�سائية  الأ���س��واط  يف  اخلام�س  وحتى  الثاين  من  املراكز  اأ�سحاب  ويح�سل 
اأربعة  القبائل  لأب��ن��اء  ال��رم��وز  اأ���س��واط  وتعقب  �سخمة  نقدية  ج��وائ��ز  على 
اأ�سواط بواقع اإثنني لهجن اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ ومثلهما لأبناء القبائل 
"11" كيلومرتا و�سينال الفائزون باملراكز من الأول  وذلك مل�سافة القدرة 

حتى اخلام�س يف جميع اأ�سواط القدرة �سيارات.

الدوري  �سباًقا مثرًيا على لقب  اأ�سعل ريال مدريد 
املنتظر  الكال�سيكو  بح�سمه  القدم  لكرة  الإ�سباين 
 ،1-2 بر�سلونة  التقليدي  وغ��رمي��ه  �سيفه  اأم����ام 
ل��ريت��ق��ي م��وؤق��ًت��ا اإىل ال�����س��دارة ع��ل��ى ح�����س��اب جاره 
النادي  من  يتيمة  نقطة  بعد  على  وي�سبح  اأتلتيكو 

الكاتالوين، �سمن مناف�سات املرحلة الثالثني.
و�سجل الفرن�سي كرمي بنزمية )13( والملاين توين 
"األفريدو  ملعب  على  الفائز  ه��ديف   )28( كرو�س 
هدف  مينغي�سا  اأو�سكار  اأح��رز  فيما  �ستيفانو"،  دي 
 66 ر���س��ي��ده اىل  ري����ال  ل��ريف��ع  ال�����س��ي��وف )60(، 
نقطة يف ال�سدارة بفارق املواجهتني املبا�سرتني عن 

اأتلتيكو قبل ثماين مراحل من النهاية.
واأنهى ريال مدريد �سل�سلة من 19 مباراة متتالية 
من دون هزمية لرب�سلونة يف الدوري، مبا فيها �ستة 
دون  العا�سمة  فريق  بقي  فيما  ت��وال��ًي��ا،  انت�سارات 

خ�سارة للمباراة ال�13 توالًيا يف جميع امل�سابقات.
الكاتالوين  النادي  على  ف��وزه  امللكي  النادي  وج��دد 
"كامب  ملعب  يف   1-3 ذه��اًب��ا  عليه  ت��ف��وق  اأن  بعد 
اأتلتيكو عن ال�سدارة للمرة الوىل منذ  نو" ليزيح 
خالل  الخ��ري  ك��ان  بعدما  دي�سمرب  الأول-  ك��ان��ون 
عن  نقاط   10 بفارق  ال�سدارة  يف  �سباط-فرباير 
اأقرب مالحقيه. وكان بر�سلونة يدرك مدى اأهمية 
عن  نقاط  خم�س  ب��ف��ارق  �سيبتعد  ك��ان  كونه  ال��ف��وز 
النادي امللكي يف ال�سدارة وي�سبح م�سريه بني يديه 
مبا اأنه �سيلتقي اأتلتيكو يف 9 اأيار-مايو على اأر�سه 
35. وقال الهولندي رونالد كومان  �سمن املرحلة 
مدرب بر�سلونة "من الأ�سهل الدفاع بعدد كبري من 
القيام عرب  اأك��ر مما حاولنا  الالعبني يف اخللف، 
عند  امل�ساحات  تركنا  لكننا   ... وامل��ج��ازف��ة  الهجوم 
مرتداتهم، ومل ندافع جيًدا يف ال�سوط الول دافعوا 

جيًدا وا�ستفادوا من �سرعتهم يف الأمام".
"نعم، جًدا.  اللقب  باإمكانية حتقيق  وحيال تفاوؤله 
ل��ق��د اأث��ب��ت��ن��ا اأن��ن��ا ع��ل��ى ق���در امل�����س��ت��وى واأن��ن��ا نقاتل. 
الآخ��ر على  يناف�س هو  خ�سرنا مباراة �سد مناف�س 

مراحل".  ثماين  هناك  ت��زال  ل  لكن   ، اللقب 
وخ��ا���س ال��ن��ج��م الرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��ي��ل مي�سي 
ال�"كال�سيكو" رقم 45 يف م�سريته الحرتافية 
يف  م�ساركة  الالعبني  اأك��ر  ترتيب  ليت�سارك 

قائد  م��ع  امل�سابقات  جميع  �سمن  املوقعة  ه��ذه 
ريال مدريد �سريخيو رامو�س الغائب عن املباراة 

حول  القائم  الغمو�س  ظ��ل  ويف  الإ���س��اب��ة.  ب�سبب 
م�ستقبل اأف�سل لعب يف العامل �ست مرات يف القلعة 

خا�س  "الربغوث" ق��د  ي��ك��ون  ق��د  ال��ك��ات��ال��ون��ي��ة، 
الكال�سيكو الخري له، حيث كان ياأمل تعزيز 

ال�26 التي �سجلها يف  �سجل الأه��داف 
و�سدارته  �سابقة  م�ساركة   44

الليغا هذا  ه��دايف  لرتتيب 
بينها   ،)23( املو�سم 

19 يف 20 مباراة 

منذ بداية العام اجلديد. ودخل النادي امللكي املباراة 
بعد فوز مهم 3-1 على �سيفه ليفربول النكليزي 
املربع  اىل  كبرية  خطوة  ليخطو  ال�سبوع  منت�سف 
اأن يحل على  اأوروب���ا قبل  اأبطال  الخ��ري من دوري 
الذي  بر�سلونة  اأما  الأربعاء.  "اأنفيلد" اإياًبا  ملعب 
فتنتظره  املو�سم  ه��ذا  ب��اك��ًرا  القارية  املناف�سة  وّدع 
املباراة النهائية يف الكاأ�س �سد اتلتيك بلباو ال�سبت 
زيدان  ال��دي��ن  زي��ن  الفرن�سي  امل���درب  وق��ال  املقبل. 
مدرب امللكي بعد الفوز "ل �سيء �سيغرينا، ل يزال 
ال�ستمتاع  علينا  لكن  الوقت"،  "من  الكثري  هناك 
ا���س��ارة اىل الفوز  ال��ي��وم وال��ي��وم الآخ���ر )يف  بنتيجة 
وعلينا  جيدتني  نتيجتني  حققنا  ليفربول(،  على 
املو�سم،  �سننهي  ك��ي��ف  اأع����رف  ل  ج���ي���ًدا.  ن��رت��اح  اأن 
لكننا �سنحتاج اإىل جميع الالعبني، نحن مرهقون 
بدنًيا، ومن ال�سعب علينا اإنهاء املباريات". واأجرى 
زيدان تغيرًيا واحًدا على الت�سكيلة التي بداأت اأمام 
فيديريكو  بالوروغوياين  دفع  حيث  انكلرتا  بطل 
فالفريدي بدل من ماركو اأ�سن�سيو يف خط الهجوم.  
اأم����ا ك��وم��ان ف����زّج ب��امل��داف��ع الوروغ����وي����اين رونالد 
اأراوخو بدل من املهاجم الفرن�سي اأنطوان غريزمان 

حيث جلاأ اىل ت�سكيلة اأكر دفاعية من تلك التي 
فازت بهدف نظيف يف الدقيقة الخرية على 

بلد الوليد ال�سبوع الفائت. وافتتح النادي 
فالفريدي  ا�ستغل  الت�سجيل عندما  امللكي 
بالكرة  وانطلق  امللعب  و���س��ط  يف  امل�ساحة 
ثم مررها على الرواق المين اىل لوكا�س 
ب��ن��زمي��ة ع��ل��ى باب  ف��ا���س��ك��ي�����س وم���ن���ه اىل 

قدمه  بكعب  خلفية  جميلة  تابعها  امل��رم��ى 
ال�سابعة  املباراة  وه��ذه   .)13( ال�سباك  يف 

توالًيا التي ي�سجل فيها 
الدوري  يف  بنزمية 

ر�سيده  راف����ًع����ا 
اىل 19 هدًفا 

يف الليغا هذا املو�سم. وقّدم لعبو "القلعة البي�ساء" 
الثلث الخري  الكرات يف  دفاعًيا لفًتا وقطعوا  اأداء 
الغرمي،  م��رم��ى  نحو  امل��رت��دات  لي�سنوا  امللعب  م��ن 
فيني�سيو�س  الربازيلي  ل  حت�سّ عن  اإحداها  اأثمرت 
خطاأ  ليفربول،على  �سد  الثنائية  �ساحب  جونيور 
على م�سارف منطقة اجلزاء اإثر عرقلة من اأراوخو. 
فارتدت  عنه  الناجتة  احل��رة  الركلة  ك��رو���س  ونفذ 
الكرة على دفعتني، اأول من اأراوخو لتغري اجتاهها 
اإنقاذها  األبا املتواجد على خط املرمى فحاول  نحو 
براأ�سه اإل اأنها تابعت طريقها نحو ال�سباك )28(. 
ال��ك��رة اىل فالفريدي  اأخ���رى، و�سلت  وم��ن م��رت��دة 
ارت���داد كرته من  ل��ول  اأن ي�سجل الثالث  ال��ذي ك��اد 
من  ق��وي��ة  ���س��دده��ا  فا�سكي�س  اأم����ام  لتتهياأ  ال��ق��ائ��م 
م�سافة قريبة ت�سدى لها برباعة احلار�س الملاين 
ريال  وتعر�س   .)34( �ستيغن  ت��ري  م��ارك-اأن��دري��ه 
ال�سرتاحة  قبل  فا�سكي�س  باإ�سابة  لنك�سة  مدريد 
اأودريو�سول  األفارو  المي��ن  الظهري  مكانه  ليدخل 
ال��وق��ت بدل  ال��ب��الوغ��ران��ا ح��ت��ى  )43(.  وان��ت��ظ��ر 
املرمى  على  للت�سديد  الول  ال�سوط  م��ن  ال�سائع 
الكرة  و���س��ل��ت  ع��ن��دم��ا  الوىل  ل��ل��م��رة 
اىل مي�سي نحو القائم اإثر ركنية 
ت�سدى  دمي��ب��ي��ل��ي��ه،  ن���ف���ذه���ا 
 .)2+45( ك������ورت������وا  ل����ه����ا 
مع  بغريزمان  كومان  ودف��ع 
انطالق ال�سوط الثاين بدل 
�سريجينيو  الم��ريك��ي  م��ن 
ربع  ي�سهد  مل  ح��ي��ث  دي�����س��ت، 
من  خ��ط��ورة  اأي  الول  ال�ساعة 

الطرفني.

ع��ّل��ق امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ل��ري��ال م��دري��د، الفرن�سي زي���ن ال��دي��ن زي����دان على 
اجل��زاء حمتملة  �سربة  كومان، عن  رونالد  بر�سلونة  ت�سريحات مدرب 
الو�سع  عن  حتدث  كما  الكتالوين،  الفريق  ل�سالح  احلكم  يحت�سبها  مل 

البدين لالعبي النادي امللكي، وتاأثري ذلك على املو�سم الكروي 
احلايل.

ريال  بفوز  انتهى  "الكال�سيكو" ال��ذي  اأعقاب  ويف 
زين  ع��رّب   ،1-2 بنتيجة  بر�سلونة  على  مدريد 
الدين زيدان عن �سعادته بالفوز قائال: "قدمنا 
ب��داأن��ا ب�سورة ج��ي��دة، ولكن  م��ب��اراة جيدة ج��دا، 
ذل��ك لأن اخل�سم كان  بعد  اأ�سعب  باتت  امل��ب��اراة 
فر�سا  وخلقنا  م�ستحقا،  انت�سارا  حققنا  جيدا. 

اإنه  كثرية لت�سجيل الهدف الثالث. يف النهاية 
انت�سار م�ستحق للغاية".

وتطرق زيدان لت�سريحات مدرب 
ب���ر����س���ل���ون���ة رون����ال����د 

كومان، عن وجود ركلة جزاء غري حمت�سبة ل�سالح مارتني برايثوايت، 
اإذا مل يحت�سب  امل��وق��ف.  ه��ذا  ك��ل واح��د يف مثل  اإح�سا�س  "اإنه  ف��اأو���س��ح: 
بالن�سبة  اأما  اأنه لي�ست هناك ركلة ج��زاء.  احلكم ركلة جزاء فهذا يعني 
اإىل الوقت بدل ال�سائع فاحلكم هو من يقرره، وبالتايل لي�س هناك 
���س��يء ل��ل��ت��ح��دث ع��ن��ه. الأه����م بالن�سبة ل��ن��ا ه��و م��ا ف��ع��ل��ن��اه يف 
امللعب، ح�سلنا على فر�س كثرية، وعانينا بعد ذلك لأن 
املباراة كان بر�سلونة  بر�سلونة فريق جيد للغاية. قبل 
نقول  واأل  �سعداء  نكون  اأن  ميكننا  الآن  املقدمة،  يف 
فقط اإننا انت�سرنا مب�ساعدة احلكم، لقد ا�ستحقينا 

النت�سار"، ح�سبما نقلت "اآ�س" الإ�سبانية.
وعن الأداء اجلماعي لالعبي "املرينغي"، قال زيدان: 
"�سعيد لأجل الالعبني، اأجرينا اليوم تغيريات كثرية، 
لقد دخل مار�سيلو، اأودريوزول، ماريانو، اإي�سكو. جميع 
الالعبني متفانون يف عملهم ويريدون امل�ساركة، وهذا 
الأم��ر، نحن فريق مت�سامن للغاية،  اأف�سل ما يف 

و�ساهدنا هذا اليوم".
وحول الو�سع البدين لالعبي الريال، عّلق 
بانت�سار  ال�ستمتاع  "علينا  قائال:  زي��دان 
املا�سية  امل���ب���اراة  ف��ع��ل��ن��اه يف  ال��ي��وم ومب���ا 
لأنهما كانا لقاءين قويني. الآن علينا 
احل�����س��ول ع��ل��ى ق�����س��ط م��ن الراحة 
اأدري  ل�ست  منهكون،  الالعبني  لأن 
نحن  بدنيا  امل��و���س��م،  �سننهي  كيف 
على حافة الهاوية، نعاين من اأجل 
اإنهاء املباريات، ولكن ل زلنا اأحياء 
و�سن�سرتيح الآن وبعدها �سن�ستعد 

ملباراة الأربعاء".
اأ�سعل  وبعد فوزه على بر�سلونة، 
على  �سباقا مثريا  م��دري��د  ري��ال 
ل��ق��ب ال������دوري الإ����س���ب���اين لكرة 
موؤقتا  ت�������س���در  ح���ي���ث  ال�����ق�����دم، 
ال�������س���دارة ع��ل��ى ح�����س��اب جاره 
ب��ع��د نقطة  اأت��ل��ت��ي��ك��و، وع���ل���ى 
الكتالوين،  النادي  من  يتيمة 
املرحلة  م���ن���اف�������س���ات  ����س���م���ن 
الفرن�سي  و���س��ج��ل  ال��ث��الث��ني. 
كرمي بنزمية )13( والأملاين 
هديف   )28( ك���رو����س  ت����وين 
"األفريدو  ملعب  على  الفائز 
اأح���رز  ف��ي��م��ا  �ستيفانو"،  دي 
اأو������س�����ك�����ار م��ي��ن��غ��ي�����س��ا ه���دف 
لريفع   ،)60( ال�������س���ي���وف 
نقطة   66 اإىل  ر�سيده  ري��ال 
املواجهتني  ب��ف��ارق  ال�����س��دارة  يف 
املبا�سرتني عن اأتلتيكو قبل ثماين 

مراحل من النهاية.

حممد بن ر��صد ي�صهد ختامي �ملرموم وثالثية �لعا�صفة

ريال مدريد يح�صم �لكال�صيكو وي�صعل �لليغا زيد�ن يرد على كومان.. ويوؤكد: »نحن على حافة �لهاوية«



 
جائحة كورونا تفجر �أزمة كات�صب 

كورونا  ف��ريو���س  ج��ائ��ح��ة  تت�سبب  اأن  اأح���د  ب��ب��ال  يخطر  ي��ك��ن  مل 
الوليات  يف  كات�سب  اأزم���ة  تفجري  يف  "كوفيد19-"  امل�ستجد 

املتحدة الأمريكية.
ك���ان لدي  اإن  م��ا���س��ي��ة م���ا  ���س��ه��راً   18 م��ن��ذ  ���س��األ��ت��ن��ي  ك��ن��ت  ”لو 
خماوف ب�سبب نق�س يف الكات�سب، كنت �ساأجيبك بعبارة: هل اأنت 
كولورادو،  بولية  املطاعم  اأح��د  �ساحب  و�سف  هكذا  جمنون؟". 
ل�سبكة "�سي اإن اإن" الأمريكي، اأزمة نق�س الكات�سب التي ت�سهدها 

الوليات املتحدة حاليا.
وتعاين املطاعم الأمريكية من نق�س يف عبوات واأكيا�س الكات�سب 
املطلوبة ل�سطحابها خارج  الوجبات  يتم تقدميها ب�سحبة  التي 

املطاعم.
لتزيد  املا�سي،  ال�سيف  �سهور  منذ  الكات�سب  على  الطلب  وا�ستد 

حدتها حاليا، بح�سب تقرير لوكالة الأنباء الأملانية.
وبداأت الأزمة مع دعوة مراكز مراقبة ومنع الأمرا�س الأمريكي 
املطاعم  داخ��ل  التقليدية  الطعام  تقدمي  خدمات  بتجنب   CDC
فريو�س  ج��ائ��ح��ة  ب��ع��د  ال��و���س��ع  تنا�سب  اأخ����رى  خ��ي��ارات  وت�سجيع 

كورونا، مثل تو�سيل الوجبات للمنازل.
وب�����داأت امل��ط��اع��م يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة يف تخزين 
يعملون  الذين  للزبائن  لتقدميها  ال��ب��اردة،  وامل�سروبات  املقبالت 
ثم  وم��ن  وجباتهم  لت�سلم  للمطاعم  وي��اأت��ون  منازلهم  من  حالياً 
املغادرة ب�سرعة. ولهذا دخلت هذه املطاعم التقليدية لأول مرة يف 
مناف�سة مبا�سرة مع مطاعم الوجبات ال�سريعة، والتي رفعت من 

الطلب على عبوات الكات�سب.

ممر�صة تدعم مر�صى كورونا بفكرة ر�ئعة
ابتكرت ممر�سة يف الربازيل طريقة مميزة لدعم م�سابي فريو�س 
كورونا امل�ستجد، غري القادرين على التوا�سل مع اأحبائهم، خوفا 

من نقل العدوى.
وتداول رواد مواقع التوا�سل الجتماعي �سورة قالوا اإنها ملمر�سة 
تعاين من  يد مري�سة  وو�سعته حتت  الدافئ،  باملاء  قفازا  م��الأت 
اآثار حادة من جّراء اإ�سابتها بكوفيد19-، ملنحها اإح�سا�سا بوجود 
ال��ب�����س��ري��ة، مع  اللم�سة  ي�سبه  م��ا  ي��ه��ت��م لأم���ره���ا م��ن خ���الل  م��ن 
والرعاية  الدعم  لتقدمي  لالأحباء  اجل�سدي  التواجد  ا�ستحالة 

للم�سابني بالوباء.
وبح�سب موقع "جي 1 غلوبو" الربازيلي، فاإن ال�سورة التي متت 
يف  مب�ست�سفى  امل��رك��زة  العناية  وح���دة  يف  التقطت  ق��د  م�ساركتها 
مدينة �ساو كارلو�س بولية �ساو باولو. واأ�سار املوقع الربازيلي اإىل 
اأقدمت  اأروخ��و كونا، هي �ساحبة الفكرة التي  اأن املمر�سة �سيمي 
عليها لتقدمي الدعم النف�سي ملري�سة و�سعت حتت جهاز التنف�س 

ال�سطناعي.
وردت �سيمي على التعليقات التي اأ�سادت مببادرتها قائلة: "الفكرة 
ت��ك��ون حم��رتف��ا مبهنة  اأن  امل��ري�����س. ل يكفي  م��ن راح���ة ورع��اي��ة 
اإن�سانا متعاطفا، وال�سماح  اأن تكون  اإذ يجب  اأو الطب،  التمري�س 

لقلبك بالتعبري عن نف�سه".
املودة ولإ�سفاء  اأ�سكال  القيام بذلك ك�سكل من  "قررنا  واأ�سافت: 
وكذلك  بيدها،  مي�سك  ما  �سخ�س  كان  لو  كما  الإن�ساين،  الطابع 
لتدفئة الأطراف التي كانت �سديدة الربودة"، ح�سبما اأورد موقع 

اإك�سربي�س". "اإنديا 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تفا�صيل جديدة حول �ملدينة �لفرعونية �ملفقودة
التفا�سيل ح��ول مدينة فرعونية عر عليها موؤخرا يف  �سهرة يف م�سر عن مزيد من  الأك��ر  الآث��ار  ع��امل  ك�سف 

حمافظة الأق�سر جنوبي البالد.
وقال زاهي حوا�س اإن علماء الآثار عروا على منازل من الطوب اللنب وقطع اأثرية واأدوات من الع�سر الفرعوين 

يف موقع املدينة املفقودة التي يعود تاريخها اإىل 3000 عام.
يعود تاريخ املدينة اإىل امللك اأمنحتب الثالث من الأ�سرة 18، والذي يعترب عهده ع�سرا ذهبيا مل�سر القدمية.

وقال حوا�س "هذه حقا مدينة كبرية كانت مفقودة ... النق�س املوجود بداخلها يقول اإن هذه املدينة كانت ت�سمى 
اآتون املبهرة".

بداأ علماء الآثار التنقيب يف املنطقة العام املا�سي، بحثا عن املعبد اجلنائزي للملك ال�سبي توت عنخ اآمون.
ومع ذلك، عروا يف غ�سون اأ�سابيع على ت�سكيالت من الطوب اللنب تبني يف النهاية اأنها مدينة كبرية حمفوظة 

جيدا.
اليومية،  امل�ستخدمة يف احلياة  التخزين والأواين  واأواين  بالأفران  املليئة  الغرف  املدينة وحتى  اإن جدران  ويقال 
موجودة. كما عر الأثريون على رفات ب�سرية �ساهدها ال�سحفيون والزوار ال�سبت. وقال حوا�س، الذي حتدث اإىل 
ال�سحفيني يف املوقع  "وجدنا ثالث مناطق رئي�سية، واحدة لالإدارة واأخرى للعمال من اأجل النوم وثالثة لل�سناعة، 

ف�سال عن منطقة للحوم املجففة".
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على حافة �لأر�س.. يقد�صون �لأمري فيليب ويودعونه بالنحيب
بداأت قبيلة يوهنانني التي تعي�س يف جزيرة نائية باملحيط الهادي، حدادها 
الثانية  اإليزابيث  امللكة  زوج  فيليب،  الأم��ري  على  لأ�سابيع،  �سي�ستمر  الذي 
"اإلههم". وعرفت  اأفرادها باأن الراحل ميّثل  ملكة بريطانيا، حيث يعتقد 
القبيلة التي تقطن جزيرة تانا بخرب وفاة الأمري فيليب، من ام��راأة من 
نقلت  وح�سبما  ال��راح��ل.  على  ونحيبهم  حدادهم  ليبدوؤوا  قريب،  منتجع 
�سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية عن ماري نريي، التي تعمل حما�سبة يف 
منتجع "وايت غرا�س اأو�سن"، فاإن رجال القبيلة اأ�سيبوا ب�سدمة ملا �سمعوا 
اخلرب، ومل ي�سدقوا يف بادئ الأمر وفاة الأمري. وعلى الفور جرى اإيقاف 
كافة الأعمال التي كان رجال القبيلة يقومون بها، واجتمعوا عند زعيمهم 
اجلنائزي"،  ب��"النحيب  يعرف  ما  ب��اأداء  القبيلة  اأف��راد  ب��داأ  ت�ساريل، حيث 
وهي عادة منت�سرة يف اجلزيرة، متار�س عند ال�سعور بحزن عميق، ميكن اأن 
ت�ستمر لأ�سابيع. ولعقود من الزمن، حر�س اأفراد القبيلة، البالغ عددهم 
املحا�سيل  اأن يحمي  وال�سالة لأج��ل،  "عبادة" الأم��ري فيليب،  400، على 
الإطالق.  على  اجلزيرة  يزر  مل  الراحل  اأن  علما  بهم،  اخلا�سة  الزراعية 
ويعتقد اأن اإميان �سكان القبيلة بفيليب يرجع اإىل عام 1974، عندما رافق 
الأمري امللكة اإليزابيث الثانية يف زيارة على ظهر اليخت امللكي الربيطاين، 
فكان يف ا�ستقبالهما يف ميناء "بورتا فيال" يف اجلانب اجلنوبي من جزيرة 
لكن  الثانية،  العاملية  احل��رب  يف  املحاربني  قدامى  اأح��د  نيفا،  ج��اك  فاتي، 
امللكة وزوجها مل ينزل اإىل اجلزيرة يف تلك الزيارة وا�ستقبال املرحبني بهم 

من اأبناء اجلزيرة وتبادل الهدايا معهم على ظهر اليخت.

كلمة موؤثرة من �مللكة �إليز�بيث يف ود�ع �لأمري فيليب
�سكر  كلمة  تويرت  موقع  على  بريطانيا  يف  املالكة  العائلة  ح�ساب  عر�س 
وتقدير من امللكة اإليزابيث الثانية لزوجها الأمري فيليب مبنا�سبة الذكرى 
 1997 عام  امللكة  األقته  خطاب  من  مقتطف  ون�سر  لزواجهما.  اخلم�سني 

اأم�س الأول ال�سبت يف اليوم التايل لوفاة فيليب عن عمر يناهز 99 عاًما.
وقالت امللكة اإليزابيث عن زوجها يف خطاب الذكرى ال�سنوية: "لقد كان، 
وعائلته  واأن���ا  ال�سنوات،  ه��ذه  ط��وال  ي��زال  ول  قوتي  م�سدر  ب�ساطة،  بكل 
بدين  له  مدينون  الأخ���رى،  البلدان  من  والعديد  الدولة  وه��ذه  باأكملها، 

اأكرب مما قد يزعم، اأو �سنعرفه يف اأي وقت".
ا كلمات امتنان لزوجته وملكته يف ذلك الوقت. وقد األقى فيليب اأي�سً

وقال: "اأعتقد اأن الدر�س الرئي�سي الذي تعلمناه هو اأن الت�سامح هو املكون 
الأ�سا�سي الوحيد لأي زواج �سعيد. �سدقوين اأن امللكة تتمتع بقدر كبري من 
الت�سامح". ون�سرت �سورة للزوجني التقطتها امل�سورة اآن ليبوفيتز ون�سرت 
للمرة الأوىل عام 2016 يف عيد ميالد فيليب اخلام�س والت�سعني مرفقة 
وفاة  اجلمعة  اأم�س  اأول  اأول  اأعلن  باكنغهام  ق�سر  وك��ان   . تويرت  بتغريدة 

الأمري فيليب زوج امللكة اإليزابيث الثانية عن 99 عاما.

رماد بركاين يغطي 
جزيرة �صانت فن�صنت 
غطى الرماد جزيرة �سانت فن�سنت 
حيث كان الهواء م�سبعا بالكربيت 
غ�����داة ���س��ل�����س��ل��ة م���ن الن���ف���ج���ارات 
اآلف  اأج�������ربت  ال���ت���ي  ال���ربك���ان���ي���ة 
هلع  حالة  يف  الهرب  على  ال�سكان 
الواقعة يف جزر  املنطقة  ه��ذه  من 

الهند الغربية ال�سغرية.
الكثيفة  ال���رم���اد  ���س��ح��اب��ة  وب�����داأت 
ال���ت���ح���رك ���س��رق��ا ع��ل��ى ب��ع��د 175 
ك��ي��ل��وم��رتا، م��ق��رتب��ة م���ن جزيرة 
ب���ارب���ادو����س امل����ج����اورة ح��ي��ث دعي 
بيوتهم،  يف  ال��ب��ق��اء  اإىل  ال�����س��ك��ان 
ح�����س��ب وك���ال���ة ال��ك��اري��ب��ي حلالت 

الطوارئ.
يف  تعي�س  التي  بونيت  زين  وقالت 
ري����الن ه��ي��ل ب��ال��ق��رب م���ن بركان 
يف  اجلمعة  ث��ار  ال��ذي  ل�سوفريري 
منذ  الأوىل  للمرة  فن�سنت  �سانت 
بر�س  فران�س  لوكالة  عقود،  اأربعة 
اأكر  ���س��ب��اب��ي  ي�����س��ب��ح  "اجلو  اإن 

فاأكر ونلتزم البقاء يف الداخل".
من جهته، قال املوقع اللكرتوين 
اإن  "نيوز784.كوم"  الإخ����ب����اري 
�سكانها  ع��دد  يبلغ  ال��ت��ي  اجل��زي��رة 
اآلف ن�سمة، بدت وكاأن   110 نحو 
كثافة  ب�����س��ب��ب  ت��غ��ط��ي��ه��ا  ال���ث���ل���وج 

الرماد املت�ساقط.
علماء  م��ن  لتحذيرات  وا�ستجابة 
ال����رباك����ني، ����س���در اأم�����ر ق��ب��ل يوم 
ب�����اإج�����الء ح������وايل ع�������س���ري���ن األ����ف 
"منطقة  يف  ي��ع��ي�����س��ون  ���س��خ�����س 
وقد  اجل��زي��رة.  �سمال  حمراء" يف 
ام��ت��ث��ل ج��م��ي��ع��ه��م ت��ق��ري��ب��ا الأم����ر 
وجلوؤوا اإىل اأقارب لهم اأو اإىل مبان 

اأمنتها احلكومة.

�حلطاب.. يو�جه �صو�د 
�لو�قع يف غزة ب�صو�د �لفحم

املعي�سية  ال��ظ��روف  ���س��واد  ملواجهة 
ب����غ����زة، ي��ع��م��ل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي طه 
�ساعة يوميًّا يكت�سي   13 احلطاب 
فيها باللون الأ�سود خالل عمله يف 

�سناعة الفحم.
غزة،  ���س��رق  ال�سجاعية  ح��ي  وم���ن 
ي�سق احلطاب )60 عاما( طريقه 
اإىل مفحمته اخلا�سة التي ت�سارع 
اأبًّا عن جد،  للبقاء بعدما توارثها 
ليكت�سب منها رزقه هو وجمموعة 

من العمال.
منذ 45 عاًما بداأ اأبو اأ�سرف عمله 
يف �سناعة الفحم وهي املهنة التي 
حمافظا  وبقي  جد  عن  ��ا  اأبًّ ورثها 
اأقلية  م��ن  واح����دا  لي�سبح  عليها 
قطاع  يف  باملهنة  متم�سكني  ب��ق��وا 

غزة.
الفل�سطيني  احل�����ط�����اب  ي����ق����ول 
ل�"العني الإخبارية": "من والدي 
عاما،   45 قبل  املهنة  ه��ذه  ورث���ت 
وه���و ورث��ه��ا ع��ن وال����ده واأج����دادي 

الذين عملوا بها يف مدينة يافا".
وي��وؤك��د اأن��ه اأح��ب ه��ذه املهنة رغم 
اأنها متعبة و�ساقة "يكفي اأننا نعمل 
ملجتمعنا  ونقدم  و�سرفنا"،  بعرقنا 
وهو  النباتي  الفحم  من  احتياجه 
امل�ستورد  ال��ف��ح��م  اأك���ر ج���ودة م��ن 

الذي زاد العتماد عليه موؤخرا.
راأ�سه بحطة بي�ساء  يلف احلطاب 
ت��ت��ح��ول يف ن��ه��اي��ة ي���وم ع��م��ل �ساق 
ومالمح  مالب�سه  كما  الأ�سود  اإىل 
الأخاديد  فيها  حفرت  التي  وجهه 
حليته  رغ��م  وا�سحة  ظهرت  التي 

البي�ساء التي غزاها ال�سيب.

جان يامان بر�صالة 
�صادمة لكارهيه

وّجه املمثل الرتكي  جان يامان  ر�سالة 
ل��ك��اره��ي��ه، اآث�����ار م���ن خ��الل��ه��ا جدل 
اخلا�سة  �سفحته  على  وذل��ك  كبريا، 

على موقع التوا�سل الجتماعي.
بهم  "الكارهون مرحب  ج��ان:  وكتب 

اأي�ساً، ل ترتدد يف الإهانة".
وك��ان ي��ام��ان ق��د ت�سدر ال��رتن��د قبل 
ب�  اإرتباطه  اأعلن  اأن  بعد  قليلة  اأ�سهر 
يف  ن�سرها  ���س��ورة  ط��ري��ق  ع��ن  ديليتا 
بتعليق  واأرف��ق��ه��ا  جتمعهما  �سفحته 
كما  اخلطري"،  "الثنائي  فيه:  كتب 
البابارتزي  م�سوري  عد�سات  وكانت 
ال��ت��ق��ط��ت ���س��ورا ل��� ج���ان م��ع املذيعة 
ب��ف��ن��دق يف روم����ا، ظ��ه��را ف��ي��ه��ا وهما 
ي��ت��ب��ادلن ال��ق��ب��ل، الأم����ر ال����ذي اأث���ار 
تركيا  يف  اجلمهور  ب��ني  كبريا  ج��دل 

ويف اإيطاليا اأي�سا.

يقتل موؤذنا وم�صليا خلالف على مو�قيت �ل�صالة 
���س��ه��دت م��دي��ن��ة ت��ب��وك ال�����س��ع��ودي��ة ج��رمي��ة ب�����س��ع��ة، فجر 
موؤذن  قتل  على  مواطن  اأق��دم  عندما  املا�سية،  اجلمعة 

وم�سل داخل م�سجد يف حي البوادي طعنا.
د  ووفقاً ملا اأوردته �سحيفة "عكاظ" ال�سعودية فقد تر�سّ
ال�سبعني من  مل���وؤذن وم�سل يف  ع��ام��اً   60 م��واط��ن عمره 
ال�سالة  مواقيت  على  معهما  خ��الف  على  ك��ان  عمرهما 

والإقامة وكذلك اإمامة امل�سجد.
وذكرت م�سادر اأن اجلاين يعاين اعتاللت نف�سية وهو ما 

دفعه لرتكاب جرميته.
داخل  دم���اء  ب��ربك��ة  ف��وج��ئ  امل�سجد  اإم����ام  اأن  واأو���س��ح��ت 
بدورها  التي  الأمنية  اجلهات  اأبلغ  الفور  وعلى  امل�سجد 

ح�سرت اإىل م�سرح اجلرمية.
واأ�سارت اإىل اأن �سرطة منطقة تبوك �سبطت اجلاين يف 
وقت قيا�سي بعد �ساعتني من ارتكابه اجلرمية، وقب�ست 
للمحققني  اعرتافه  ت�سجيل  بعد  للعدالة  عليه وقدمته 

بتفا�سيل جرميته الب�سعة.

�صرعة بديهة طبيب تنقذ حياة طفلة
مع  فل�سطيني  طبيب  تعامل  ت�����س��رف،  وح�سن  ب�سرعة 
طفلة كانت على و�سك املوت اإثر تعر�سها لختناق، بينما 

كان اأبواها يف حالة من الهلع والرعب.
ووقعت احلادثة، التي وثقتها كامريات املراقبة، يف مركز 
طبي يف بلدة قباطيا، قرب مدينة جنني �سمايل ال�سفة 
الغربية، فجر ال�سبت. واأظهرت الكامريات حلظات كانت 
مذعورين  يرك�سان  زوجها  ومع  ابنتها  حتمل  الأم  فيها 
بحثا عن اأي اأحد ي�ساعدهما. وعندما خرج الطبيب من 
تعاين من  كانت  التي  الطفلة  لنجدة  ف��ورا  غرفته، هب 
النفعال  ع��الم��ات  وك��ان��ت  التنف�س.  جم��رى  يف  ان�����س��داد 
والرعب ال�سديدين وا�سحة على الأبوين وهما ي�ساهدان 
لدى  ال�سعداء،  يتنف�سا  اأن  قبل  امل���وت،  ت�سارع  ابنتهما 
على  الإ����س���ادات  وان��ه��ال��ت  اإ�سعافها.  م��ن  الطبيب  متكن 
واأ�سبح  ن���زال،  جم��اه��د  ا�سمه  اأن  تبني  ال���ذي  الطبيب، 
مو�سوع ال�ساعة يف �سبكات التوا�سل يف فل�سطني، وكرمته 
بلدية قباطيا. ويف وقت لحق، روى الطبيب، بع�سا من 
تفا�سيل ما حدث، قائال اإنه بعد يوم عمل طويل ومتعب، 
اأخذ ق�سطا من الراحة على اأحد الأ�سرة، قبل اأن ي�ستيقظ 

على وقع �سراخ يف املركز الطبي.

كورونا �أتلف رئتيها ولكنها جنت .. كيف؟
بفريو�س  الإ�سابة  بعد  ب�سدة  رئتيها  ت�سرر  من  بالرغم 
ك���ورون���ا، ���س��ي��دة ي��اب��ان��ي��ة جن��ت م��ن امل���وت بف�سل عملية 
الذين  ك��ورون��ا  ملر�سى  ج��دي��دا  اأم���ال  �ستعطي  ج��راح��ي��ة 

ت�سبب الفريو�س يف اإتالف رئتيهم. كيف ذلك؟
اليابان عن خ�سوع  اأعلنت م�ست�سفى كيوتو اجلامعي يف 
�ساعة   11 ل���  ا�ستمرت  ج��راح��ي��ة  لعملية  يابانية  �سيدة 
لزراعة  �سخ�س   30 م��ن  م��ك��ون  ط��ب��ي  ف��ري��ق  مب�����س��ارك��ة 
اأن�����س��ج��ة رئ��ت��ني ج��دي��دت��ني ل��ه��ا، وف��ق��ا مل��وق��ع ���س��ي اإن اإن 

الأمريكي.
ويت�سبب فريو�س كوفيد19- يف تلف �سديد يف الرئة لدى 
بع�س امل�سابني به، مما يجعلهم م�سطرين لزراعة الرئة 

كجزء من رحلة تعافيهم من الفريو�س. 

در��صة: ذكر �لغوريال يقرع على �صدره جلذب �لإناث
ك�سفت درا�سة حديثة اأن �سوت القرع الذي يرتدد عرب 
هو  جذعها،  اجلبلية  الغوريال  ت�سرب  عندما  الغابة 

و�سيلة توا�سل مع احليوانات الأخرى من جن�سها.
وُتعترب دقات ال�سدر هذه غريبة جداً، لأنها على عك�س 
نعيق ال�سفدع اأو زئري الأ�سد، �سلوك غري �سوتي ميكن 

روؤيته و�سماعه يف اآن واحد.
وتعتمد هذه الو�سيلة يف الغالب ذكور الغوريال املهيمنة، 
وُينظر اإليها على اأنها و�سيلة جلذب الإناث، ولرتهيب 

الذكور التي قد تكون مناِف�سة.
قرع  ���س��وت  ك��ان  اإذا  م��ا  معرفة  اأرادوا  الباحثني  لكن 
ال�سدور هذا الذي ميكن اأن يرتدد �سداه مل�سافة ت�سل 
الكثيفة،  امل��ط��رية  ال��غ��اب��ات  ع��رب  واح���د  كيلومرت  اإىل 
عن  معلومات  لإي�����س��ال  ال��غ��وري��ال  اإليها  تلجاأ  طريقة 

بنيتها اجل�سدية.
وراقب فريق من موؤ�س�سة داين فو�سي يف حممية رواندا 
 2014 الثاين  يناير-كانون  من  غوريال   25 لوطنية 

والعدد  امل��دة  الفريق  واأح�سى   .2016 ويوليو-متوز 
والتواتر ل�36 �سربة على اجلذع ل�6 من الذكور.

وخ��ل�����س��ت درا����س���ة ال��ب��اح��ث��ني ال���ت���ي ُن�����س��رت يف جملة 
"�ساينتفيك ريبورت�س" اأن الغوريال الأكرب حجماً تنتج 

�سربات �سدر برتددات اأقل من تلك الأ�سغر.
اأكيا�ساً  اأن لدى الذكور الأكرب  ولحظ معّدو الدرا�سة 
هوائية اأكرب تقع بالقرب من حنجرتهم، مما قد يقلل 

من ترددات الأ�سوات املنبعثة.
م��ن معهد  راي��ت  اإدوارد  ال��درا���س��ة،  على  امل�سرف  وق��ال 
اإن  ال��ت��ط��وري��ة  ل��الأن��روب��ول��وج��ي��ا  بالنك"  "ماك�س 
اإ�سارة موثوق بها حلجم اجل�سم  ال�سدر هي  "�سربات 

لدى الغوريال اجلبلية".
اأن  يحتمل  التي  للذكور  اأو  ل��الإن��اث  املعلومات  وتتيح 
م�سافة  م��ن  ال��غ��وري��ال  ح��ج��م  م��ع��رف��ة  مناف�سة  ت��ك��ون 
اأن  بعيدة، يف غابة كثيفة ي�سعب فيها على احليوانات 

ترى بع�سها بع�ساً.

فتيات توؤدين رق�شة البنجاب ال�شعبية Bhangra يف حقل قمح يف �شواحي اأمريت�شار, قبل مهرجان احل�شاد يف باي�شاخي. ا ف ب

حتافظ مريهان ح�صني على 
ر�صاقتها بهذه �لطريقة

موقع  على  اخلا�سة  �سفحتها  على  �سور  ع��دة  ح�سني ،  الفنانة  مريهان  ن�سرت 
التوا�سل الجتماعي خالل جل�سة ت�سوير لها.

�سالة  داخ��ل  الريا�سية من  التمارين  وهي متار�س  ال�سور  وظهرت مريهان يف 
وال�سور. اخلرب  مع  وتفاعلوا  متابعيها  اإعجاب  ال�سور  ونالت  "اجليم"، 

ويذكر اأن مريهان ح�سني �ساركت يف م�سل�سل " رجالة البيت " يف املو�سم الرم�ساين 
ال�سابق، وكان من بطولة اأحمد فهمي واأكرم ح�سني، وبيومي فوؤاد، عارفة عبد 
" ختم  م�سل�سل  يف  مريهان  �ساركت  كما  اجل��ن��دي.  اأحمد  اإخ���راج  وم��ن  الر�سول، 
النمر "، بطولة الفنان اأحمد �سالح ح�سني، ن�سرين طاف�س، اإ�سالم جمال، جميل 

بر�سوم، ومن تاأليف واإخراج اأحمد �سمري فرج.


