
   

بتوجيهات ال�شيخة فاطمة .. الإمارات تر�شل �شحنة 
هدايا لقوات حفظ ال�شالم الن�شائية يف اأفريقيا

•• اأبوظبي -وام:
اأكدت �شعادة نورة ال�شويدي الأمينة العامة لالحتاد الن�شائي اأن �شمو ال�شيخة 
الأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
لالأمومة والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية (اأم الإمارات) 
مل تاأل جهدا يف �شبيل دعم ومتكني امل��راأة يف �شتى بقاع الأر���س، من خالل 
متقدمة  ملراتب  التنموية  مب�شريتها  للدفع  اأمامها  العقبات  جميع  تذليل 
توجيهات  لها مبنا�شبة  ت�شريح  ذلك يف  والقطاعات. جاء  املجالت  بجميع 
على  لتوزيعها  هدايا  جمموعة  باإر�شال  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
قوات حفظ ال�شالم الن�شائية لالأمم املتحدة يف اأفريقيا والتي يبداأ توزيعها 
اأفريقيا،  من جمهورية تنزانيا الحتادية مرورا بعدد من الدول يف جنوب 
يف اإطار (مبادرة �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لتمكني املراأة يف ال�شالم 
والأمن)، التي اأطلقتها �شموها بتنفيذ من وزارة الدفاع والحتاد الن�شائي 
العام، وبال�شراكة مع برنامج هيئة الأمم املتحدة للمراأة لتدريب الن�شاء على 

العمل يف القطاع الع�شكري وحفظ ال�شالم..   )التفا�شيل �س5(

�أجرت 193,163 فح�صا ك�صفت عن 3,236 �إ�صابة 
»ال�شحة« تعلن �شفاء 3,634 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام: 

خالل  جرعة   111،890 تقدمي  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
24 املا�شية ليبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى  ال�  ال�شاعات 
لكل  جرعة   52.56 اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   5،198،725 اأم�س 
�شخ�س.  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد-  100

والتي  التطعيم  عن  الناجتة  املكت�شبة  للمناعة  الو�شول  اإىل  و�شعياً   19
كوفيد19.  فريو�س  على  وال�شيطرة  احل��الت  اأع��داد  تقليل  يف  �شت�شاعد 

)التفا�شيل �س4(

�شعيد يختم ر�شالته

حممد بن را�شد يهنيء ال�شني ال�شعبية 
بو�شول مهمة تيانوين-١ لكوكب املريخ 

•• دبي-الفجر:

را�شد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ه��ن��اأ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل 
ال��وزراء حاكم دبي »رع��اه اهلل« ال�شني بو�شول 
تيانوين-١ لكوكب املريخ وقال يف تغريدة على 

ح�شاب �شموه ال�شخ�شي يف )تويرت(: 
باإجنازها  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  نهنىء 
لكوكب  ت��ي��ان��وي��ن-١  مهمة  وو���ش��ول  العظي��م 
ال�شيني  الرئي�س  لفخامة  والتهنئة   .. امل��ري��خ 
�شاحة  وامل����ري����خ  ال��ف�����ش��اء   .. ب��ي��ن��غ  ج���ني  ���ش��ي 
اأف�شل  م�شتقبل  وبناء  العلمي  للتعاون  جديدة 

للب�شرية.

احد �شحايا الهجوم الرهابي يتلقى العالج يف احدى م�شت�شفيات اأربيل )رويرتز(

�لإمار�ت تدين �لهجوم �لإرهابي على مدينة �أربيل و�صو�حيها

الأمم املتحدة حتذر من خروج الو�شع عن ال�شيطرة يف العراق 

م�صر تبد�أ خطو�تها �لعملية لإعادة فتح �صفارتها بطر�بل�س

غمو�ض يف العا�شمة الليبية بعد اختفاء ال�شراج املفاجئ
•• عوا�صم-وكاالت:

بحث وزير الداخلية يف حكومة الوفاق الليبية فتحي با�شاغا، 
خالل ا�شتقباله وفدا م�شريا رفيع امل�شتوى، ترتيبات اإعادة 

فتح ال�شفارة امل�شرية يف طرابل�س.
اإن���ه مت  ونقلت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ع��ن ال��وف��د امل�����ش��ري ق��ول��ه، 
يف  ال�شفارة  مقر  فتح  لإع��ادة  العملية  اخلطوات  يف  ال�شروع 

طرابل�س.
وت���راأ����س ال��وف��د امل�����ش��ري حم��م��د ث���روت م��دي��ر مكتب وزير 

اخلارجية امل�شري.
وكان الرئي�س امل�شري عبد الفتاح ال�شي�شي، اأجرى قبل اأيام، 
ات�شاًل هاتفياً مع حممد املنفي، الرئي�س اجلديد للمجل�س 

الرئا�شي الليبي.

رف�شت اإعالن مكان ال�شراج، اأو نيته العودة من اخلارج، مع 
اقرتاب مرا�شم ت�شليم ال�شلطة اإىل رئي�س املجل�س الرئا�شي 
اجلديد حممد املنفي، بينما رّوج مقربون من ال�شراج رواية 

خ�شوعه لعملية جراحية يف اإيطاليا.
ويف هذا ال�شياق، اأ�شارت امل�شادر اإىل جتاهل ال�شراج لرئي�س 

املجل�س الرئا�شي اجلديد حممد املنفي،
ورئي�س احلكومة املكلف عبد احلميد دبيبة، واكتفى باإ�شدار 
جنيف  ملتقى  يف  ب��ان��ت��خ��اب��ه��م��ا  ف��ي��ه  رّح����ب  مقت�شب  ب��ي��ان 

اأخرياً.
اأم�س  )ن��وف��ا(  الإيطالية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  قالت  جهتها  وم��ن 
الليبية  الوفاق  اأن رئي�س حكومة  الأول نقاًل عن م�شادرها 
اإي��ط��ال��ي��ا للخ�شوع جل��راح��ة يف  اإىل  ���ش��اف��ر  ال�����ش��راج،  ف��اي��ز 

الأ�شنان يف روما.

الرئي�س  ب��اأن  م�شر،  رئا�شة  با�شم  الر�شمي  املتحدث  و�شرح 
ال�شي�شي وجه التهنئة ملحمد املنفي مبنا�شبة اختياره رئي�شاً 
ملتقى  اأع�شاء  قبل  من  الليبي  الرئا�شي  للمجل�س  ج��دي��داً 
له  متمنياً  الليبي،  ال�شعب  عن  كممثلني  ال�شيا�شي  احل��وار 

التوفيق والنجاح يف ال�شطالع مبهام من�شبه اجلديد.
هذا واأثار رئي�س حكومة الوفاق املتخلية يف طرابل�س الليبية 
فائز ال�شراج، الغمو�س واجلدل، بعد اإعالن منحه �شالحياته 
ب�شكل مفاجئ اإىل نائبه اأحمد معيتيق، قبل توجهه اإىل جهة 

غري معلومة خارج البالد، منذ ال�شبت املا�شي.
املرة  فاإنها  الثالثاء،  اأم�س  الأو�شط  ال�شرق  وح�شب �شحيفة 
ال�شراج تكليفاً مماثاًل، منذ توليه  التي ي�شدر فيها  الأوىل 

من�شبه يف نهاية 2015.
ومل يعلق معيتيق على القرار، وجتاهلته حكومة الوفاق التي 

يف ر�صالة ��صتمدت من �خللفاء �صكلها و�أ�صلوبها:

تون�ض: هذا ما قاله قي�ض �شعيد لرئي�ض احلكومة؟

•• الفجر –خرية ال�صيباين

الذي  غ��ارلن��د،  م��ريي��ك  القا�شي 
ع���ي���ن���ه ال���رئ���ي�������س ب�����اي�����دن وزي������را 
ل��ل��ع��دل، ي��ت��ذك��ر ب��و���ش��وح اأح����داث 
تعيينه  ت�شبب  وق��د   .2016 ع��ام 
م��ن ق��ب��ل ال��رئ��ي�����س اأوب���ام���ا ليحل 
الأك�����ر �شهرة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  حم���ل 
اأن���ت���ون���ني  ال����ت����ي����ار الأ������ش�����ل�����ي،  يف 
املع�شكر  ث���ورة  اإح���داث  يف  �شكاليا، 
اجل���م���ه���وري: زع��ي��م الأغ��ل��ب��ي��ة يف 
اآن������ذاك، ميت�س  ال�����ش��ي��وخ  جم��ل�����س 
الداعم  ب�شوته  ا�شتبعد  ماكونيل، 
اأي اح��ت��م��ال ل��ل��ت��اأك��ي��د، م��ع��ت��را اأن 
ذلك،  ي�شتوجب  الن��ت��خ��اب��ات  ع���ام 
اختيار  هو  الختيار  هذا  و�شيكون 

الرئي�س املقبل.

•• الفجر -تون�س:

واإخراجها  ا�شلوبها  ذّك��ر  ر�شالة  يف 
تاريخية  ب�����اأف�����الم  ال���ت���ون�������ش���ي���ني 
طريقة  ويف  ���ش��اه��دوه��ا،  ان  ���ش��ب��ق 
ت��وا���ش��ل م�����ش��ت��وح��اة م���ن امل����وروث 
واخللفاء  وال��ت��اري��خ��ي  احل�����ش��اري 
�شعيد  قي�س  خ��اط��ب  ال��را���ش��دي��ن، 
ازمة  بخ�شو�س  احلكومة  رئي�س 
ال�شلطة يف القرن  دائ��رة مبفردات 

احلادي والع�شرين. 
ا�شتح�شار  يف  ال��رئ��ي�����س  م��ب��ال��غ��ة 
املوروث التاريخي، اعتره البع�س 
ن���وع���ا م���ن ال���ك���اري���ك���ات���ور وه����و ما 
ال�شاخرة  التعليقات  �شل�شلة  يف�شر 
انت�شرت  التي  والنكت  للتون�شيني 
�شفحات  على  احلملة  ي�شبه  فيما 

بني  رحاها  دارت  حملة  في�شبوك، 
واأث����ارت  �شعيد وخ�����ش��وم��ه  اأن�����ش��ار 

حتى املحايدين.
وقد فوجئ التون�شيون ببث مقطع 

فيديو يظهر رئي�شهم قي�س �شعيد 
الت�شريفات  م���دي���ر  ي�����ش��ل��م  وه����و 

بالق�شر الرئا�شي ر�شالة مطوية.
)التفا�شيل �س10(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان
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�سيف بن زايد: متيز 
الإمارات تتناقله الأجيال

اأخبار الإمارات

ما�سي الوليات املتحدة العن�رصي 
يلقي بظله على حملة التلقيح

عربي ودويل

الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم ي�سيد 
بقوة املناف�سة يف الدوري الإماراتي

الفجر الريا�سي

الإمارات الأوىل على م�شتوى ال�شرق الأو�شط واأفريقيا يف تاأ�شي�ض 
ال�شتثمارات الأجنبية اجلديدة يف قطاع التكنولوجيا احليوية

•• اأبوظبي-وام:

حلت دولة الإمارات العربية املتحدة يف املرتبة الأوىل على م�شتوى منطقة ال�شرق الأو�شط 
التكنولوجيا  قطاع  يف  اجلديدة  املبا�شر  الأجنبي  ال�شتثمار  م�شاريع  عدد  يف  واإفريقيا 
احليوية، واملرتبة الثالثة على م�شتوى هذه املنطقة يف حجم روؤو�س الأموال امل�شتثمرة يف 

هذه امل�شاريع، وذلك خالل الفرتة من عام 2003 اإىل 2020.
اأ�شدرتها  التي   »FDI Markets ماركت�س  اآي  دي  »اإف  موؤ�شر  نتائج  �شمن  ذل��ك  ج��اء 
�شوؤون  يف  املتخ�ش�شة   »FDI Intelligence اإنتلجن�س  اآي  دي  »اإف  جملة  م��وؤخ��را 

ال�شتثمار الأجنبي حول العامل، والتابعة ملوؤ�ش�شة »فاينن�شال تاميز«.
ير�شد املوؤ�شر تدفقات راأ�س املال وم�شروعات ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر اجلديدة حول 
العامل، ويحدد اأف�شل مواقع ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر يف العامل عن طريق املقارنات 
املا�شية  الع�شر  ال�شنوات  م��دى  على  املمتدة  الزمنية  ال�شل�شلة  اإىل  وبالنظر  املرجعية. 
الإمارات حلت يف املرتبة الأوىل اأي�شا على  اأن  املوؤ�شر  نتائج  اأو�شحت   ،  2020-2011
)التفا�شيل  الأجنبي.    ال�شتثمار  م�شاريع  عدد  يف  واأفريقيا  الأو�شط  ال�شرق  م�شتوى 

•• اأبوظبي -وام-عوا�صم-وكاالت:

ب�����ش��دة الهجوم  اأدان�����ت دول����ة الإم�������ارات 
الإره���اب���ي ال���ذي ا���ش��ت��ه��دف م��واق��ع عدة 
اإقليم  يف  ���ش��واح��ي��ه��ا  و  اأرب���ي���ل  مب��دي��ن��ة 
ك��رد���ش��ت��ان ال���ع���راق وجن���م ع��ن��ه م��ق��ت��ل و 

اإ�شابة عدد من الأ�شخا�س.
و اأكدت وزارة اخلارجية و التعاون الدويل 
الإم�������ارات تعرب  دول����ة  اأن  ل��ه��ا  ب��ي��ان  يف 
الأعمال  لهذه  ال�شديد  ا�شتنكارها  ع��ن 
ال���دائ���م جلميع  الإج���رام���ي���ة و رف�����ش��ه��ا 
اأ�شكال العنف و الإره��اب التي ت�شتهدف 
مع  وتتنافى  وال�شتقرار،  الأم��ن  زعزعة 

القيم واملبادئ الدينية والإن�شانية.
ال�����وزارة ع��ن خ��ال�����س تعازيها  اأع��رب��ت  و 
ال�شحايا  ذوي  و  لأه�����ايل  وم��وا���ش��ات��ه��ا 
النكراء، ومتنياتها  جراء هذه اجلرمية 

بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني.
الثالثاء  املتحدة  الأمم  اإىل ذلك حذرت 
م���ن خ�����روج ال��و���ش��ع ع���ن ال�����ش��ي��ط��رة يف 
ا�شتهدف  �شاروخي  هجوم  بعد  ال��ع��راق 
ل��ي��ال ق��اع��دة ج��وي��ة يف ك��رد���ش��ت��ان توؤوي 
ج���ن���ودا اأم���ريك���ي���ني، م���ا ت�����ش��ّب��ب مبقتل 
اآخرين  اأج��ن��ب��ي وج����رح  م��ت��ع��اق��د م���دين 
ع�شكري  بينهم  واأج��ان��ب  ع��راق��ي��ني  م��ن 
ال���ذي  الأول  ه���و  وال���ه���ج���وم  اأم����ريك����ي. 
ي�����ش��ت��ه��دف م��راف��ق غ��رب��ي��ة ع�����ش��ك��ري��ة اأو 

دبلوما�شية يف العراق منذ نحو �شهرين، 
منت�شف  اإىل  الأخ���ري  ال��ه��ج��وم  ي��ع��ود  اإذ 
قرب  �شواريخ  انفجرت  حينما  دي�شمر 

ال�شفارة الأمريكية يف بغداد.
و�شجبت ممثلة الأمم املتحدة يف العراق 
تغريدة  يف  هيني�س-بال�شخارت  جينني 
مثل هذه الأعمال ال�شنيعة واملتهورة التي 

ت�شكل تهديدات خطرية لال�شتقرار.
والتعاون  ال��ن��ف�����س  ���ش��ب��ط  اإىل  ودع�����ت 
الوثيق بني بغداد واأربيل لتقدمي اجلناة 

اإىل العدالة.
واأعلن التحالف الدويل، اأم�س الثالثاء، 
 14 ب���وا����ش���ط���ة  مت  اأرب�����ي�����ل  ه����ج����وم  اأن 
واإ�شابة  مدين  مبقتل  وت�شبب  �شاروخاً 

اآخرين.  9
ن����ددت امل��م��ث��ل��ة اخل��ا���ش��ة ل��الأم��ني العام 
لالأمم املتحدة يف العراق جينني هيني�س 
له  تعر�س  ال���ذي  ال�����ش��اروخ��ي  بالهجوم 
م��ط��ار اأرب���ي���ل، ال����ذي وق���ع ي���وم الثنني 
واأ�شفر  ال���ع���راق،  ك��رد���ش��ت��ان  منطقة  يف 
متعاقد  مقتل  عن  التقارير  اأف���ادت  كما 
بينهم  بجروح،  اآخر  عدد  واإ�شابة  مدين 
جندي اأمريكي، والعديد من املتعاقدين 
الأم��ريك��ي��ني. ودع��ت اىل ���ش��رورة �شبط 
ال��ن��ف�����س وال���ت���ع���اون ال��وث��ي��ق ب���ني بغداد 
واأربيل لتقدمي اجلناة اإىل العدالة.. كما 
التناحرات  من  العراق  حماية  اإىل  دعت 

اخلارجية.
ويف تطور عاجل، عاد مطار اأربيل للعمل 
الق�شف  ب�شبب  ل�شاعات  دام  توقف  بعد 
ال�������ش���اروخ���ي. م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال وزي����ر 
اأن��ت��وين بلينكن،  اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي، 
ب�شبب  »غ��ا���ش��ب��ة«  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اإن 
ال��ه��ج��وم ال�����ش��اروخ��ي. واأ���ش��اف يف بيان 
توا�شلت مع رئي�س وزراء اإقليم كرد�شتان 
م�شرور برزاين ملناق�شة الواقعة والتعهد 
بدعمنا جلميع اجلهود املبذولة للتحقيق 

فيها وحما�شبة امل�شوؤولني عنها.
العراق  ل��دى  الريطاين  ال�شفري  ودان 
���ش��ت��ي��ف��ن ه��ي��ك��ي ب�����ش��دة ال���ه���ج���وم، داعيا 
�شندعم  وقال:  عنه.  امل�شوؤولني  ملحا�شبة 
م�شرور  كرد�شتان  اإقليم  حكومة  رئي�س 
العراقي  ال����������وزراء  ورئ���ي�������س  ب��������ارزاين 
م�����ش��ط��ف��ى ال��ك��اظ��م��ي يف ال��ت��ح��ق��ي��ق يف 
ال��ه��ج��وم. واأع��ل��ن��ت ج��م��اع��ة ت��ط��ل��ق على 
نف�شها ا�شم �شرايا اأولياء الدم م�شوؤوليتها 

عن الهجوم.

ماكرون ير�شم اخلطوط العري�شة خلطة اإنهاء عملية »برخان« 
•• باري�س-اأ ف ب:

الفرن�شية  القوة  ماكرون عدل عن خف�س عديد  اميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  يكون  قد 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة اخلروج  اأن���ه ر���ش��م م��ع��امل  اإل  ال��ف��ور  ال�����ش��اح��ل ع��ل��ى  امل��ن��ت�����ش��رة يف منطقة 

م����ع م����ن امل���ن���ط���ق���ة ب��ف�����ش��ل ت����ع����زي����زات اأوروب������ي������ة ج����اه����زة ل��ت��ق��ا���ش��م ال���ع���بء، 
ودعم  الإره���اب  مكافحة  على  دوره  وتركيز  الع�شكري  النت�شار  تخفيف 

القوات املحلية يف القتال.
وقال الرئي�س الفرن�شي الثالثاء يف موؤمتر �شحايف عقده يف باري�س يف 

ختام م�شاركته عر الفيديو يف قمة دول ال�شاحل اخلم�س املنعقدة 
على  �شك  ب���دون  ج��وه��ري��ة  ت��غ��ي��ريات  اإدخ����ال  �شيتم  جنامينا،  يف 

 5100 حاليا  يتواجد  حيث  ال�شاحل  يف  الع�شكري  انت�شارنا 
عن�شر �شمن عملية برخان، لكنها لن حت�شل على الفور.

لدينا  يتوافر  انت�شارنا يف وقت  اإ�شعاف  املفارقة  واأ�شاف من 
حتالف �شيا�شي وع�شكري موؤيد لتحقيق اأهدافنا م�شددا على 

النت�شارات التكتيكية التي حتققت منذ �شنة �شد  داع�س.

حلف الأطل�شي ب�شدد تو�شيع مهمة التدريب يف العراق
•• بروك�صل-رويرتز:

الأطل�شي يعتزمون تو�شيع نطاق  اإن وزراء دفاع حلف �شمال  قال م�شوؤولون ودبلوما�شيون كبار 
خطوة  يف  كورونا،  جائحة  انح�شار  مبجرد  العراق  يف  احللف  بها  ي�شطلع  التي  التدريب  مهمة 
اأن  اأربعة دبلوما�شيني  ال�شرق الأو�شط. وتوقع  اأكر يف  �شيرتتب عليها على الأرج��ح تر�شيخ دور 
يوافق الوزراء يف موؤمتر عر الإنرتنت يوم اخلمي�س على اخلطط التي قد ترفع القوة من نحو 

كحد اأق�شى يف الوقت الراهن اإىل حوايل 4000 اأو 5000. جندي   500
وقال الأمني العام حللف �شمال الأطل�شي ين�س �شتولتنرج اإنه يتوقع اأن يوافق وزراء الدفاع على 

اأنحاء  بجميع  الأمنية  املوؤ�ش�شات  من  مزيد  يف  احللف  جنود  من  اأك��ر  ع��دد  يعمل  بحيث  التو�شيع، 
العراق. واأ�شاف �شتتو�شع املهمة تدريجيا نظرا للو�شع.

الأول  ت�شرين  اأكتوبر  منذ  بغداد  يف  وامل�شورة  للتدريب  قتالية  غري  مبهمة  الأطل�شي  حلف  ويحتفظ 
ذلك يف جانب منه جلائحة كوفيد19-  �شبب  ويعود  تاأجلت.  املهمة  تو�شعة  لكن خطط   ،2018

البارز  الإي��راين  الع�شكري  القائد  مقتل  اإث��ر  الإقليمي  ال�شتقرار  ب�شاأن  ملخاوف  وكذلك 
2020 يف هجوم  الثاين  كانون  يناير  الثالث من  بغداد يف  �شليماين يف  قا�شم 

بطائرة اأمريكية م�شرية.

بايدن مل يح�صم قر�ره بعد:

رهانات رحيل القا�شي براير عن املحكمة العليا!

املفاجئ  الن�����دف�����اع  ه�����ذا  اخ���ت���ف���ى 
وفاة  متنع  ومل  �شنوات.  اأرب��ع  بعد 
جين�شبريغ،  ب���ادر  روث  القا�شية 
الرئا�شية،  الن���ت���خ���اب���ات  ع�����ش��ي��ة 
احل���������زب ال������ق������دمي ال����ك����ب����ري من 

عملية  يف  ب�������ش���رع���ة  الن�����ط�����الق 
الرت�شيح والتثبيت من اأجل تعزيز 
الأغلبية املحافظة يف حمكمة حيث 
يجل�س الق�شاة على مقعدها مدى 

احلياة.  )التفا�شيل �س13(

التحالف ي�شقط مفخخة حوثية 
اأطلقت �شوب مطار اأبها

•• الريا�س-وكاالت:

اع��رتا���س وتدمري  ع��ن  ال��ث��الث��اء،  اليمن،  ال�شرعية يف  دع��م  اأع��ل��ن حتالف 
طائرة بدون طيار مفخخة اأطلقتها ميلي�شيات احلوثي باجتاه مطار اأبها 
ال�شعودي الدويل. وقال التحالف اإن الت�شعيد احلوثي با�شتهداف املدنيني 

من تخطيط قادة احلر�س الثوري لإيران يف �شنعاء.
خارج  تناثرت  ال�شظايا  بع�س  واأن  طبيعية،  اأبها  مطار  يف  احلركة  وب��دت 
ح��دود امل��ط��ار. وك��ان التحالف ق��د اأع��ل��ن، الث��ن��ني، ع��ن اع��رتا���س وتدمري 

م�شرّية مفخخة مليلي�شيا احلوثي اأطلقت باجتاه ال�شعودية.
اإن  املالكي،  تركي  الركن  العميد  التحالف،  با�شم  الر�شمي  املتحدث  وق��ال 
قوات التحالف امل�شرتكة متكنت �شباح الثنني من اعرتا�س وتدمري طائرة 
دون طيار مفخخة اأطلقتها امليلي�شيا احلوثية الإرهابية املدعومة من اإيران 

بطريقة ممنهجة ومتعمدة ل�شتهداف املدنيني والأعيان املدنية.
الإجراءات  وتنفذ  تتخذ  للتحالف  امل�شرتكة  ال��ق��وات  قيادة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
مع  يتوافق  ومب��ا  املدنية  والأع��ي��ان  املدنيني  حلماية  ال��الزم��ة  العملياتية 

القانون الدويل الإن�شاين وقواعده العرفية.
الثوري  احل��ر���س  اأج��ن��دة  تنفذ  امليلي�شيات  تلك  اأن  امل��ال��ك��ي  اأك���د  والأح����د، 

الإيراين.

اإ�شرائيل ت�شغط لت�شديد العقوبات على اإيران وتوجيه اإنذار ع�شكري
•• القد�س-وكاالت:

اأ����ش���ارت اإ���ش��رائ��ي��ل، اأم�����س ال��ث��الث��اء، اإىل اح��ت��م��ال عدم 
ت��وا���ش��ل��ه��ا م���ع ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي ج���و ب���اي���دن حول 
ا�شرتاتيجية التعامل مع برنامج اإيران النووي، وحثت 
ع��ل��ى ت�شديد ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ط��ه��ران وت��وج��ي��ه اإن���ذار 

ع�شكري يعتد به لها.
وا�شنطن  ل��دى  اإ�شرائيل  مبعوث  ل�شان  على  ه��ذا  ج��اء 
الإ�شرائيلي  ال��وزراء  لرئي�س  بالن�شبة  ح�شا�س  وقت  يف 
اإعادة  معركة  خلو�س  ي�شتعد  ال��ذي  نتنياهو  بنيامني 
نرة  ا�شتخدام  نتنياهو  وع��اود  املقبل.  ال�شهر  انتخابه 
اأي ات�شال مبا�شر  اإي��ران يف حني مل يحدث  اإزاء  ح��ادة 

بينه وبني بايدن حتى الآن.
الرجوع  تريد  اإنها  اجلديدة  الأمريكية  الإدارة  وقالت 
عاد  اإذا   2015 ع����ام  امل�����رم  ال����ن����ووي  الت����ف����اق  اإىل 

الإيرانيون للوفاء بالتزاماتهم.

من  ان�شحب  قد  ترمب  دونالد  ال�شابق  الرئي�س  وك��ان 
التفاق واأعاد فر�س العقوبات على طهران.

وقالت وا�شنطن اأي�شا اإنها تريد الت�شاور مع حلفائها يف 
ال�شرق الأو�شط ب�شاأن مثل هذه التحركات.

الإ�شرائيلي  اإردان لراديو اجلي�س  ال�شفري جلعاد  وقال 
اإذا عادت  لن نتمكن من امل�شاركة يف مثل هذه العملية 

الإدارة اجلديدة اإىل ذلك التفاق.
ويف اأحاديث غري ر�شمية، اأثار م�شاعدو نتنياهو ت�شاوؤلت 
حول ما اإذا كان التوا�شل مع نظرائهم الأمريكيني قد 
اإعطاء  خ��الل  من  اإ�شرائيل  على  عك�شية  بنتائج  ياأتي 
اإ�شارة خاطئة مبوافقتها على اأي اتفاق جديد، يف حني 

اأنها تعار�س ذلك.
ومل تكن اإ�شرائيل طرفا يف اتفاق 2015، لكن لديها 
اأن  الأم��ريك��ي كما  الكونغر�س  داخ��ل  اأق��وي��اء  م��وؤي��دون 
اإزاء  اجلانب  اأح��ادي  ع�شكري  بعمل  نتنياهو  تهديدات 

اإيران تدخل اأي�شا يف ح�شابات القوى العظمى.

القا�شي �شتيفن براير



األربعاء   17  فبراير   2021  م   -   العـدد   13167  
Wednesday    17  February   2021   -  Issue No   13167

02

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

برعاية وح�شور الفريق �شمو ال�شيخ 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س ال��وزراء وزي��ر الداخلية ، مت 
الثالثة  ب���ال���دورة  ال��ف��ائ��زي��ن  ت��ت��وي��ج 
جلائزة الإم��ارات يف احلفل اخلتامي 

لفعالياتها.
ح�����ش��ر ال��ت��ت��وي��ج م��ع��ايل ح�����ش��ني بن 
الرتبية  وزي����ر  احل���م���ادي  اإب���راه���ي���م 
�شامل  بنت  جميلة  ومعايل  والتعليم 
ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  املهريي  م�شبح 
ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ام وع�������دد ك���ب���ري من 
املخت�شني وممثلني عن جميع فئات 

اجلائزة.
وقال �شموه يف كلمة له خالل احلفل 
: " لبد لنا بداية اأن نبارك لأنف�شنا 
ول��ل��ع��امل اأج���م���ع مم���ا ح��ق��ق��ت��ه دول���ة 
الإمارات من منجزات بقيادة �شيدي 
بن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
�شاحب  �شيدي  ومتابعة  اهلل" ودع��م 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي "رعاه 
ال�شيخ  ال�شمو  اهلل" و�شيدي �شاحب 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
جوائز  ل��ن��ا  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  امل�شلحة 
 2020 ال���ت���ح���دي  ع����ام  ل��ل��ت��م��ي��ز يف 
اجل����وائ����ز  ه������ذه  واأه���������م   2021 و 
الكوكب  اإىل  وال��و���ش��ول  الن���ط���الق 

الأحمر.
الإجن������از  ه�����ذا  اإن  ����ش���م���وه  واأ������ش�����اف 
و  اإرث ح�����ش��اري  ن��ت��اج  م��ن دون �شك 
تتناقلها  متميزة  عمل  اإ�شرتاتيجية 
، ت�شتند  ب��ع��د ج��ي��ل  الأج���ي���ال ج��ي��ال 
اإىل املثابرة واجلهد والتعلم امل�شتمر 

والطالع.
والتقدير  ال�����ش��ك��ر  ����ش���م���وه  ق�����دم  و 

للقائمني على هذه اجلائزة املتميزة 
وهناأ الفائزين يف هذه ال��دورة داعيا 
اإياهم اإىل نقل املعرفة واخلرة التي 
لتعميم  الآخ����ري����ن  اإىل  اك��ت�����ش��ب��وه��ا 
وال�شتفادة  والتميز  النجاح  ثقافة 

منها يف تطوير العمل.
تنمية  اإىل  اجل����ائ����زة  ه�����ذه  ت���ه���دف 
امل����ي����دان  ال����ع����ام����ل����ني يف  وت����ط����وي����ر 
الرتبوي، وتطوير منظومة التعليم، 
و ب��ن��اء ث��ق��اف��ة الإب�����داع والب��ت��ك��ار يف 
ال��ع��ل��م وامل���ع���رف���ة، م���ا ي�����ش��ه��م يف نقل 
جميع الأفكار الإبداعية من اإطارها 
�شمن  لتعمل  ال��واق��ع  اإىل  ال��ن��ظ��ري 
ومن  وج��اذب��ة،  حتفيزية  عمل  بيئة 
ث��م اأ���ش��ب��ح��ت اجل��ائ��زة م��ن��ارة تطرح 
العاملية  التعليمية  التجارب  اأف�شل 
التناف�شية لتقدمي  اأجواء من  �شمن 

اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ال��رتب��وي��ة، �شواء 
من  اأو  الطلبة  م��ن  اأو  املعلمني  م��ن 
على  ال��رتب��وي  ال�شلك  يف  العاملني 
اختالف مواقعهم امليدانية والإدارية 
حيويا،  راف�������دا  اجل����ائ����زة  ،و����ش���ك���ل���ت 
الإيجابية  والقيم  املفاهيم  وحولت 
م�شرية  ترافق  عملية  ممار�شات  اإىل 

التعليم يف دولة الإمارات الغالية.
اإبراهيم  ب���ن  ح�����ش��ني  م��ع��ايل  ق���ال  و 
فعاليات  نختتم  :" ال��ي��وم  احل��م��ادي 
الإم���ارات يف  الثالثة جلائزة  ال���دورة 
التي  ظل هذه الظروف ال�شتثنائية 
اأثرت على العامل اأجمع، ب�شبب جهود 
القائمني على هذه اجلائزة من اأبناء 
كافة  من  الفاعلة  وامل�شاركة  الوطن 
ال��ف��ئ��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وه���و م���ا ير�شخ 
املغفور  املوؤ�ش�س  ال��ق��ائ��د  وروؤى  فكر 

اآل نهيان  له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
، طيب اهلل ثراه ، يف تطوير وتاأهيل 
من  التعليمية  امل��ن��ظ��وم��ة  منت�شبي 
طلبة وهيئات تعليمية واإدارية وجميع 
 ، التعليمية  العملية  على  القائمني 
وي�شهم يف حتقيق الأه��داف املن�شودة 
يف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 
جلعل  وا�شتدامتها  املتحدة  العربية 
اإ�شعاع علميا ومنارة  الإم��ارات مركز 
من  ا�شتثنائية  من��اذج  تقدم  معرفية 
امل��ب��دع��ني وح���ا����ش���رة بقوة  ال��ط��ل��ب��ة 
ع��ل��ى خ��ارط��ة ال��ع��امل ت��ق��دم��ا ورفعة 

ومنجزات علمية وتناف�شية .
واأ�����ش����اف: " اجل���ائ���زة م��وج��ه��ة اإىل 
ب�شكل  وال��رتب��وي  التعليمي  امل��ي��دان 
ب�شكل عام  ال��وزارة  خا�س، ومنت�شبي 
تتميز  ع��م��ل  بيئة  خ��ل��ق  ع��ل��ى  للعمل 

وت�شليط  التناف�س  وروح  بالإيجابية 
الوطنية  ال���ك���ف���اءات  ع��ل��ى  ال�������ش���وء 
القائدة يف خطوة تهدف اإىل حتقيق 
التي  ال�شرتاتيجية  ال����وزارة  خطة 
للدولة  الوطنية  ال��روؤي��ة  م��ن  تنبع 
ل��دى جميع  الأداء  والرت��ق��اء بجودة 
العاملني يف القطاع التعليمي ب�شقيه 
ال����ع����ام واجل���ام���ع���ي و�����ش����ول جل����ودة 

املنظومة التعليمية " .
توجيه  ���ش��رورة  على  معاليه  ح��ث  و 
ال��ط��اق��ات يف امل��رح��ل��ة ال��راه��ن��ة اإىل 
اخلروج باأفكار ابتكارية نوعية تدعم 
الريادة  لتحقيق  التعليم  منظومة 
جانب  اإىل  امل���ج���ال  ه���ذا  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
ت���وف���ري دع����م نف�شي  ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى 
خ����الل مرحلة  ل��ل��ط��ل��ب��ة  واأك����ادمي����ي 

فرتة التعلم عن بعد.

من جانبها قالت معايل جميلة بنت 
�شامل م�شبح املهريي :" لقد حققت 
اخلطوات  م���ن  ال���ع���دي���د  الإم���������ارات 
تطوير  ع����ر  ال���ن���اج���ح���ة،  ال��ع��ل��م��ي��ة 
م��ن��ظ��وم��ات ت��ع��ل��ي��م م��ت��ن��وع��ة و خلق 
اآفاق علمية جديدة لالرتقاء بجودة 
الدولة من خالل توفري  التعليم يف 
�شبل املعرفة امل�شتدامة والتي ت�شاهم 
ال��ع��ل��م��ي��ة التي  امل��ع��ل��وم��ات  ت��دف��ق  يف 

ترتقي باأبناء الطلبة.
واأ�شافت : " من هذا املنطلق ت�شهم 
جائزة الإم��ارات يف تطوير منظومة 
املعلومات من خالل  التعليم وتدفق 
تعك�س جميع  ج��دي��دة  ف��ئ��ات  اإدخ����ال 
التعليمية  وال��ك��وادر  التعليم  مناحي 

املختلفة " .
واأكدت معاليها اأن اجلائزة يف دورتها 

احلالية واجهت حتديات عديدة غري 
ال�شحي  ال��و���ش��ع  ب�شبب  م�����ش��ب��وق��ة، 
الر�شيدة،  ال���ق���ي���ادة  وب���دع���م  ل��ك��ن��ه��ا 
وال���ش��ت��ب��اق��ي��ة يف ال��ع��م��ل، جن��ح��ت يف 
التكنولوجيا  وت�����ش��خ��ري  جت����اوزه����ا، 
املختلفة،  م���راح���ل���ه���ا  م���وا����ش���ل���ة  يف 
اإىل  للو�شول  لها  ال��رتوي��ج  وتكثيف 
املتميزين  لتكرمي  امل�شتحقة،  الفئات 

واأ�شحاب العطاء منهم.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر، اأن ج��ائ��زة الإم���ارات 
الفريق  منها  ع���دة  ف��ئ��ات  ت�شتهدف 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل�����وؤ������ش�����رات الأج�����ن�����دة 
 ، املتميزة  والإدارة  املتميز،  الوطنية 
املتميز، واملدر�شة  التعليمي  واملجل�س 
واحل�شانة املتميزة، والبحث املتميز، 
واأف�������ش���ل ط��ال��ب ج��ام��ع��ي م��ب��ت��ع��ث " 
على  التميز  اأو�شمة  لذلك  ور���ش��دت 
التعليمي  وامل��ي��دان  ال���وزارة  م�شتوى 
والبتكار  الإب������داع  ل��ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��زا 
الأفكار  ج��م��ي��ع  ن��ق��ل  ي�����ش��اه��م يف  م���ا 
اإىل  النظري  اإط��اره��ا  من  الإبداعية 
ال����واق����ع ل��ت��ع��م��ل ���ش��م��ن ب��ي��ئ��ة عمل 

حتفيزية وجاذبة.

التنمية الأ�شرية بال�شارقة تنظم اأوىل دورات برناجمها التوعوي 180 درجة
•• ال�صارقة-وام:

اإدارة مراكز التنمية الأ�شرية اإحدى موؤ�ش�شات املجل�س  نظمت 
حملة  برامج  �شمن  موؤخرا  بال�شارقة  الأ�شرة  ل�شوؤون  الأعلى 
التوعوي  برناجمها  دورات  اأوىل   2021 لعام  اأ���ش��رة  الوطن 
اجلوانب  تعزيز  اإىل  يهدف  والذي  التغيري  من  درجة   180
وتوعيتهم  املجتمع  لأفراد  والجتماعية  والنف�شية  ال�شخ�شية 
ب�شبل بناء اأ�شرة متما�شكة ورفع ثقافتها من اأجل جمتمع اآمن 

وم�شتقر .
الت�شال  خ��ا���ش��ي��ة  ع��ر  تنظيمها  مت  ال��ت��ي  ال�����دورة  و���ش��ه��دت 
املرئي م�شاركة اأكر من 302 منت�شب ومنت�شبة من خمتلف 

املوؤ�ش�شات والدوائر احلكومية يف ال�شارقة اإىل جانب عدد من 
اأفراد املجتمع. وتناولت الدورة التي ا�شتمرت على مدار يومني 
باإدارة  واأ�شري  نف�شي  م�شت�شار  النمر  اآمال  الدكتورة  وقدمتها 
مراكز التنمية الأ�شرية حماور ال�شعادة والإيجابية اإىل جانب 
تطبيق متارين علمية حول اآلية التحكم بالذات بالإ�شافة اإىل 
التمكني  م�شتوى  بلوغ  ط��رق  ح��ول  واإر���ش��ادات  ن�شائح  تقدمي 
التمكني  دورات  اأهمية  النمر  اآم��ال  الدكتورة  واأك��دت  النف�شي. 
النف�شي وال�شخ�شي لدى الفرد ودوره��ا يف تعزيز قدرة الفرد 
ومعاجلة  مهاراته  وتطوير  �شخ�شيته  ج��وان��ب  معاجلة  على 
نقاط ال�شعف يف �شخ�شيته وفق اأ�ش�س علمية و�شحية، م�شرية 
العمل  امل��ح��اور من �شمنها  ع��ددا من  ال���دورة ت�شمنت  اأن  اإىل 

الإن�شانية  الحتياجات  على  التعرف  م��ن  ال��ف��رد  متكني  على 
احتياجات  م���ن  ت�شنيفها  ع��ل��ى  وال����ق����درة  ل��دي��ه  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
الذات  تقدير  ث��م  وم��ن  واحل��ب  ب��الأم��ان  وال�شعور  بيولوجية 
وحتقيق الذات بالإ�شافة اإىل مكونات العقل الب�شري ومكونات 
اإدارة مراكز  اأن  اإىل  ي�شار  النف�شي.  التمكني  واأبعاد  ال�شخ�شية 
 2020 اأ�شرة  الوطن  حملة  برامج  و�شمن  الأ�شرية  التنمية 
حققت جناحا ملفتا حيث نفذت 86 برناجما تدريبيا �شمن 
حماور متكني ال�شخ�شية الإن�شانية وتطوير الثقافة الزواجية 
منظومة  تعزيز  اإىل  بالإ�شافة  الجتماعية  ال�شالت  وتعزيز 
بها  �شارك  وق��د  الأ�شرية  للتما�شك  الداعمة  والثقافة  القيم 

�شخ�شا.  14675

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ض ليتوانيا بذكرى ا�شتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

اإىل  "حفظه اهلل" برقية تهنئة  الدولة  نهيان رئي�س  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �شاحب 
فخامة جيتانا�س ناو�شيدا رئي�س جمهورية ليتوانيا وذلك مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.

كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س جيتانا�س ناو�شيدا.
اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اآل مكتوم و�شاحب  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  وبعث �شاحب 

نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل �شاوليو�س �شكفرينيلي�س رئي�س وزراء جمهورية ليتوانيا.

اللجنة امل�شرتكة بني الإمارات و جزر املالديف تبحث يف اجتماعها الأول �شبل تعزيز التعاون الثنائي 

�صهد تتويج �لفائزين بالدورة �لثالثة من جائزة �لإمار�ت

�شيف بن زايد: متيز الإمارات تتناقله الأجيال

•• اأبوظبي - وام:

و  ال�شناعة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور  معايل  من  كل  ت��راأ���س 
املالديف  املتقدمة و معايل عبداهلل �شهيد وزير خارجية جزر  التكنولوجيا 
و معايل مرمي بنت حممد �شعيد حارب املهريي وزيرة دولة لالأمن الغذائي 
الإم��ارات وجزر  امل�شرتكة بني دول��ة  ال��وزاري للجنة  واملائي ام�س الجتماع 
املالديف يف دورتها الأوىل عر تقنية الت�شال املرئي بح�شور ممثلني عن 

اجلهات الحتادية والقطاع اخلا�س.
بحث اجلانبان خالل الإجتماع .. عددا من الق�شايا التي تهم البلدين، مبا 
والدفاع  وال�شباب  والثقافة  والتعليم  ال�شيا�شة  جمالت  يف  التعاون  ذلك  يف 
وال�شتثمار  ال��ت��ج��ارة  ال��ت��ع��اون يف جم���الت  تعزيز  �شبل  ج��ان��ب  اإىل  والأم���ن 

وال�شياحة وال�شيافة والأمن الغذائي والزراعة.
عقدت  التي  التح�شريية  الجتماعات  من  �شل�شلة  بعد  الجتماع  ه��ذا  ج��اء 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  ذلك  يف  مبا  البلدين،  من  اجلهات  من  عدد  بني 
التغري  ووزارة  القت�شاد،  ووزارة  التحتية،  والبنية  الطاقة  ووزارة  ال��دويل، 
الغذائي  الأم��ن  ومكتب  الداخلية،  ووزارة  الدفاع،  ووزارة  والبيئة،  املناخي 

واملائي، ووزارة الرتبية والتعليم، ووزارة الثقافة وال�شباب، و�شندوق اأبوظبي 
الظاهرة  و�شركة  "م�شدر"،  امل�شتقبل  لطاقة  اأب��وظ��ب��ي  و�شركة  للتنمية، 

الزراعية و اإليت اأجرو الزراعية وغريها.
اأحمد اجلابر قوة العالقات الثنائية بني  اأكد معايل الدكتور �شلطان بن  و 
البلدين، م�شرياً اإىل التعاون املتنامي بني دولة الإمارات واملالديف على مر 

ال�شنني منذ اإقامة العالقات الدبلوما�شية بينهما قبل 43 عاماً.
اإىل مد ج�شور  دائ��م��اً  القيادة، ت�شعى دول��ة الإم���ارات  "بف�شل روؤي��ة   : وق��ال 
ال��دويل، ويف هذا  املجتمع  البّناء مع  الإيجابي  والتعاون  والتوا�شل  احل��وار 
الإط��ار، تتطلع الدولة اإىل تعزيز عالقاتها مع املالديف يف جميع املجالت 
ال�شديقني، وكذلك �شمان  للبلدين  امل�شرتكة  امل�شالح  مبا ي�شهم يف تعزيز 
التنمية والزدهار وال�شتقرار يف امل�شتقبل، لي�س فقط ل�شعبينا، ولكن اأي�شا 

ملنطقة املحيط الهندي على نطاق اأو�شع".
وجزر  الإم���ارات  دول��ة  بني  القت�شادي  التبادل  منو  بفر�س  يتعلق  ما  يف  و 
املالديف اأو�شح معاليه اأن قيمة اإجمايل التجارة غري النفطية بني البلدين 
اأمريكي ما ميثل زيادة  519 مليون دولر  اأك��ر من   2019 بلغت يف عام 
لزيادة  كبرية  وفر�س  اإمكانيات  وهناك  ال�شابق،  العام  عن   140% بن�شبة 

الإم���ارات حري�شة  دول��ة  اأن  اإىل  املجالت"، م�شرياً  الن�شبة يف خمتلف  هذه 
على تو�شيع ا�شتثماراتها يف قطاع ال�شتزراع ال�شمكي يف املالديف وكذلك يف 

قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية وال�شياحة .
و اأكد معاليه دعم دولة الإمارات للمالديف يف مواجهة التحديات الناجمة 
الدعم  بتقدمي  الر�شيدة  القيادة  " وجهت  وق��ال:  كوفيد19-  جائحة  عن 
مل�شاعدة املالديف يف مكافحة جائحة كوفيد19- وتعزيز جهودها يف مرحلة 

التعايف ما بعد اجلائحة".
و قدم معاليه �شكر حكومة دولة الإمارات للمالديف على دعمها لالإمارات 
يف فرتة رئا�شتها لرابطة الدول املطلة على املحيط الهندي "اأيورا" للدورة 
لرئا�شة  الإم���ارات  دول��ة  لرت�شيح  دعمها  على  وكذلك   ،2021-2019
املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية للفرتة من 2021 اإىل 2024 و دعمها 
 2022 لالن�شمام اإىل جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة يف الفرتة من 

اإىل 2023.
اأهمية التعاون بني دولة الإمارات  اأكدت معايل مرمي املهريي  من جانبها، 
واملالديف على امل�شتويات كافة خا�شة يف جمال الأمن الغذائي الذي ميثل 
التحديات  م��ن  ال��ع��دي��د  وج���ود  م��ن  ان��ط��الق��اً  البلدين  لكال  اأه��م��ي��ة حيوية 

امل�شرتكة، وكذلك الفر�س التي ت�شعى من خاللها البلدان اإىل امل�شي قدماً 
يف تعزيز الأمن الغذائي با�شتخدام التكنولوجيا احلديثة.

و قالت معاليها: "متتلك دولة الإمارات روؤية وا�شحة لتعزيز اأمنها الغذائي 
املحلي  الإنتاج  زي��ادة  اأج��ل  ال�شتدامة من  تبني منهج قائم على  من خالل 
ال�شلع  بع�س  م��ن  ال��ذات��ي  الك��ت��ف��اء  م��ن  معينة  ن�شبة  ال��غ��ذاء وحتقيق  م��ن 
الفر�س  م��ن  العديد  حتمل  احلديثة  ال��زراع��ة  تكنولوجيا  اإن  الرئي�شية.. 
لالإمارات واملالديف وكافة الدول التي تعاين من حتديات مثل نق�س املياه 
والأرا�شي الزراعية والتغريات املناخية.. لذا فاإن زيادة ال�شتثمارات يف هذا 

املجال احليوي اأ�شبح �شرورة اأكر من اأي وقت م�شى لكال البلدين".
تطلعها  عن  اأعربت  و   .. الغذائي  اأمنها  لتعزيز  املالديف  بخطط  اأ�شادت  و 
لتحقيق املزيد من التعاون خالل الفرتة املقبلة يف عدد من امللفات اخلا�شة 
بالأمن الغذائي بني البلدين من خالل اللجنة امل�شرتكة بني الإمارات وجزر 
املالديف. من جانبه �شكر معايل عبداهلل �شهيد دولة الإمارات قيادًة وحكومة 
و�شعباً على مواقفها الداعمة للمالديف، موؤكداً حر�س حكومته على تعزيز 
اأن الإجتماع مّكن اجلانبني من بحث  اأك��د  التعاون مع دول��ة الإم���ارات .. و 

الق�شايا ال�شيا�شية والقت�شادية الرئي�شية ذات الهتمام امل�شرتك.

وتر�صخ معايري �جلودة يف �لوز�رة   �لتعليم  منظومة  تطور  • �جلائزة 
• �جلائزة ت�صهم يف نقل �لأفكار �لإبد�عية لتعـمل �صمن بيئة عمـل حتفيزية جاذبة 
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اأخبـار الإمـارات
  MBZ-SAT الإمارات لل�شناعات الدقيقة ومركز حممد بن را�شد للف�شاء يتعاونان لت�شنيع مكونات القمر ال�شطناعي

•• اأبوظبي - وام:

اأعلنت الإمارات لل�شناعات الدقيقة "اإي بي اآي" ام�س تعاونها مع مركز 
حممد بن را�شد للف�شاء، امل�شوؤول عن برنامج الإمارات الوطني للف�شاء، 
MBZ- لت�شنيع املكونات الرئي�شية مل�شروع القمر ال�شطناعي اجلديد

.SAT
 147 اآي  اإي بي  اإنتاج �شركة  اأ�شهر،  امل�شروع، الذي ي�شتمر �شتة  وي�شهد 
وفح�س  معاجلة  خدمات  تنفيذ  اإىل  اإ�شافة  املركز  حل�شاب  اآلية  قطعة 

الأ�شطح.
اأكر الأقمار   ،2023 MBZ-SAT، املتوقع اإطالقه عام  و�شي�شبح 

ال�شطناعية  الأق��م��ار  �شور  جم��ال  يف  املنطقة  يف  تقدما  ال�شطناعية 
عالية الدقة.

ويحمل MBZ-SAT ا�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ، و�شيكون 
الأقمار  �شور  جم��ال  يف  املنطقة  يف  تقدما  الأك���ر  ال�شطناعي  القمر 

ال�شطناعية عالية الدقة .
اإط����ار تكليف م��رك��ز حم��م��د بن  اآي يف  ب��ي  اإي  ال��ت��ع��اون م��ع  ي��اأت��ي ذل���ك 
را�شد للف�شاء باإ�شراك ال�شركات يف دولة الإم��ارات يف بناء مركز حملي 
�شمن  القطاع  ا�شتدامة  وتعزيز  الف�شاء  بقطاع  املرتبطني  للم�شنعني 
الدولة. وقال كري�شتيان زيه، الرئي�س التنفيذي بالإنابة ل�شركة الإمارات 

لل�شناعات الدقيقة اإن هذا التحالف يعزز قيمة ال�شتفادة من القدرات 
والأنظمة  التكنولوجيا  لت�شنيع  خم�ش�شة  منظومة  لت�شكيل  املحلية 
فر�شة  التعاون  هذا  يقدم  اآي،  بي  اإي  اإىل  وبالن�شبة  بالف�شاء..  املتعلقة 
فريدة لتنمية خرة ال�شركة يف جمال الت�شنيع لقطاع الف�شاء، وزيادة 
لدولة  الأو���ش��ع  الطموحات  بدعم  بتكليفنا  نفتخر  و  عملياتنا..  تنويع 

الإمارات يف قطاع الف�شاء.
الف�شائية  الأنظمة  تطوير  اإدارة  مدير  الغافري،  عامر  قال  جانبه  من 
MBZ- SAT لدى مركز حممد بن را�شد للف�شاء:  مدير م�شروع 
"اإن هذا التعاون ال�شرتاتيجي ملركز حممد بن را�شد للف�شاء مع �شركة 
MBZ- اإي بي اآي/ املحلية لت�شنيع وتوريد املكونات الالزمة لتطوير/

ا�شتدامة �شناعة  تعزيز  يف  �شت�شاعد  ا�شرتاتيجية  خطوة  ي�شكل   SAT
الف�شاء املحلية وحتقيق هدفنا بخ�شو�س تعزيز قطاع الف�شاء الإقليمي 
اإن�����ش��اء تقنيات  �شت�شهم يف  ال��ت��ي  املحلية  ال�����ش��راك��ات  م��ن  ع��دد  ع��ر عقد 

ف�شائية جديدة ومبتكرة".
و ت�شنع �شركة الإم��ارات لل�شناعات الدقيقة مكونات هند�شية متقدمة 
وعالية اجلودة لقطاعات الدفاع والطريان والنفط والغاز، وهي جمهزة 
وال�شناعة  الت�شنيع  هند�شة  لتطبيق  متطورة  تقطيع  واأدوات  بقدرات 
الآلية ومعاجلة الأ�شطح والطالء والإ�شالح والتجميع.. وت�شكل جزءا 
من قطاع دعم املهام �شمن اإيدج، املجموعة التكنولوجية املتقدمة للدفاع 

وغريه من القطاعات.

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�شة عمل تعريفية ب�شاأن اعتماد مداخل �شيارات الق�شائم ال�شكنية
•• اأبوظبي-الفجر:

مداخل  اعتماد  ب�شاأن  تعريفية  عمل  ور�شة  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت 
�شيارات الق�شائم ال�شكنية، وبهدف تطوير اخلدمات، واطالع ال�شت�شاريني 
اإج��راءات اخلدمة والتح�شينات التي متت عليها، وتدار�س التحديات  على 
ا�شتف�شارات  على  وال���رد  اخل��دم��ة،  ت��ق��دمي  ت��واج��ه  ال��ت��ي  والتقنية  الفنية 

ال�شت�شاريني واملعنيني لتحقيق ر�شا واإ�شعاد املتعاملني.
اإدارة  ع��ن  نبذة  ا�شتعر�شت  حيث  امل��ح��اور،  م��ن  العديد  ال��ور���ش��ة  وت��ن��اول��ت 
ال�شيارات  اعتماد مداخل  التخطيط احل�شري وخدماتها، وكذلك خدمة 
للق�شائم ال�شكنية بغر�س البدء باإجراءات ترخي�س البناء، واأتاحت الور�شة 
الريد  ع��ر  وال���ش��ت��ف�����ش��ارات  ال��ت�����ش��اوؤلت  ط��رح  احل�����ش��ور  لال�شت�شاريني 
بلدية  يف  املخت�س  الفني  الفريق  مب�شاركة  اخل�شو�س  بهذا  الإل��ك��رتوين 

مدينة اأبوظبي.
لق�شائم  ال�شيارات  مداخل  اعتماد  خدمة  على  احل�شول  اإج���راءات  وح��ول 
اأن هذه  الور�شة  اأو�شحت  البناء،  باإجراءات ترخي�س  البدء  �شكنية بغر�س 
اخلدمة متر مبراحل تبداأ بتقدمي الطلب اإىل اإدارة التخطيط احل�شري 

اجلديدة،  CDPللم�شاريع  برنامج  خالل  من  اأبوظبي  مدينة  بلدية  يف 
موقع  خمطط  على  ال�شيارات  مداخل  بيانات  توافر  ع��دم  ح��ال  يف  وفقط 

الأر�س.
ال�شيارات للق�شائم التي تقع �شمن  اإىل �شرورة اللتزام مبداخل  واأ�شارت 
م�شاريع تطويرية معتمدة اأو منفذة مبوجب املخطط التف�شيلي، والتي مت 
تو�شيحها يف خمطط املوقع اخلا�س بالق�شيمة، ويتم احل�شول على بيانات 
املداخل املعتمدة من خالل تقدمي طلب توفري بيانات مكانية عر تطبيق 
بغر�س اإعداد الت�شاميم املعمارية والبدء باإجراءات   Hub    Smart

الرتخي�س.
CDP التحتية  البنية  تراخي�س  برنامج  معاملة عر  فتح  يتوجب  كما 

على معاملة اعتماد تخطيطي خلدمات الق�شائم – طريق مرور.
املعتمدة،  ال�شيارات  مداخل  اأبعاد  و  بيانات  على  احل�شول  كيفية  عن  اأم��ا 
اأن يتقدم ال�شت�شاري بطلب خمطط موقع  اأنه يتوجب  الور�شة  اأو�شحت 
املعتمد  املدخل  يو�شح   Hub   Smart الذكية   املن�شة  حديث عر 

للق�شيمة،
وتتم درا�شة الطلبات من الناحية التخطيطية واإ�شدار املوافقات الالزمة 

املداخل  م��واف��ق��ة  على  احل�����ش��ول  لطلب  املعتمدة  الأداء  م��وؤ���ش��رات  �شمن 
للم�شاريع  التح�شريية  املوافقات  �شمن  تعتر  التي  اخلارجية،  واملواقف 

خالل 16 يوم عمل.
ويتقدم ال�شت�شاري بطلب بخ�شو�س الق�شائم التي مل حتدد مداخلهاعر 
برنامج CDP، من خالل خدمة اعتماد تخطيطي لطريق مرور ق�شيمة 

�شمن خدمات الق�شائم مع اإرفاق جميع امل�شتندات الداعمة.
يف  ال�شكنية  املداخل  اعتماد  يف  احل�شري  التخطيط  اإدارة  اآلية  ب�شاأن  اأم��ا 
حال الفلل ال�شكنية قيد الإن�شاء اأو احلا�شلة على موافقة بتعدد الوحدات 
ويتطلب تعديل املداخل املعتمدة، كما احلال يف مدينة الريا�س على �شبيل 
املثال، يتم تقدمي الطلب وتو�شيح ذلك يف الكتاب املقدم واإ�شافة املرفقات، 
و �شور من املوقع لتو�شيح مرحلة تنفيذ امل�شروع ون�شخة من املخططات 

املرخ�شة �شابقاً.
و�شمن هذا الإطار اأ�شارت البلدية اأنه مت اعتماد اأغلب الأحوا�س يف مدينة 
)الريا�س(، وحتديث قاعدة البيانات املكانية، بحيث يتم تقدمي طلب عر 
املعتمدة،  امل��داخ��ل  بيانات  على  للح�شول   )Hub    Smart( تطبيق 
برنامج  تقدمي طلب عر  فيتم  العتماد  قيد  الأحوا�س  فيما يخ�س  اأم��ا 

CDPلإي�شاح مدخل ال�شيارات، و�شيتم اإ�شدار خمطط للمدخل اخلا�س 
بالق�شيمة بغر�س اإعداد الت�شاميم املعمارية و البدء باإجراءات الرتاخي�س. 
اأنه  البلدية  ف��اأ���ش��ارت  اخل��دم��ة  على  للح�شول  التقدمي  متطلبات  وح��ول 
يتوجب توفري خمطط اأر�س Plan Site حديث على األ يتجاوز تاريخ 
ا�شت�شاري  من  مقدماً  الطلب  كتاب  يكون  اأن  ويتوجب  اأ�شهر،   3 اإ���ش��داره 
للم�شروع، وكتاب تكليف  الت�شميم  باأعمال  املالك  املكلف من قبل  امل�شروع 
ح�شب  مقرتحة  معمارية  خمططات  وتقدمي  امل�شروع،  ل�شت�شاري  املالك 
اأبعاد املداخل املقرتحة وموقعها  DWFمو�شحة عليها  PDFاأو  نظام 
 file من حدود الق�شيمة،  وتقدمي خمطط املدخل املقرتح ح�شب �شيغة
QC ، ويجب اأن يتوافق مع معايري البيانات املكانية املعتمدة لدى البلدية 

واملتوافرة يف املوقع الإلكرتوين اخلا�س ببلدية مدينة اأبوظبي.
واآلية  للمداخل  امل��روري��ة  وال�����ش��الم��ة  التخطيطية  امل��ع��اي��ري  وبخ�شو�س 

اعتمادها نوهت البلدية اأن ذلك يتطلب
املدخل  تعار�س  ع��دم  م��ن  للتاأكد  للموقع  امل��ي��داين  امل�شاحي  ال��رف��ع  عمل 
املرورية،  وال�شالمة  التخطيطية،  باملعايري  والل��ت��زام  قائمة،  اأ�شول  مع 

ومبتطلبات التقدمي .

�شخبوط بن نهيان يلتقي يف اجنمينا رئي�ض ت�شاد

�شخبوط بن نهيان يلتقي يف اجنمينا 
رئي�ض املرحلة النتقالية يف مايل

�شخبوط بن نهيان يلتقي يف اجنمينا 
رئي�ض مفو�شية الحتاد الأفريقي

�شخبوط بن نهيان يلتقي يف اجنمينا رئي�ض النيجر
•• اجنمينا -وام:

التقى معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان اآل نهيان وزير دولة ام�س فخامة 
اإدري�س ديبي اإتنو رئي�س جمهورية ت�شاد على هام�س الدورة العادية ال�شابعة 
الت�شادية  العا�شمة  ا�شت�شافتها  التي  اخلم�س  ال�شاحل  جمموعة  لقمة 

اأجنمينا.
جرى خالل اللقاء ا�شتعرا�س العالقات الثنائية و�شبل تطويرها وتعزيزها 
ودفعها اإىل الأمام يف خمتلف املجالت ملا فيه م�شلحة البلدين وال�شعبني 
جناح  مبنا�شبة  ت�شاد  رئي�س  لفخامة  التهنئة  معاليه  ق��دم  و  ال�شديقني. 

بالده يف ا�شت�شافة القمة.

•• اجنمينا-وام: 

التقى معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير دولة مع 
فخامة باه نداو رئي�س املرحلة النتقالية بجمهورية مايل.

ا�شتعرا�س  اجنمينا  الت�شادية  العا�شمة  يف  عقد  ال���ذي  اللقاء  خ��الل  مت 
العالقات الثنائية بني البلدين، و�شبل دعمها وتعزيزها يف خمتلف املجالت 

ذات الهتمام امل�شرتك.

•• اجنمينا-وام: 

التقى معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير دولة .. 
مو�شى فكي رئي�س مفو�شية الحتاد الأفريقي على هام�س قمة جمموعة 
جرى  اجنمينا.  الت�شادية  العا�شمة  يف  عقدت  التي  اخلم�س  ال�شاحل  دول 
الأفريقي  الإم��ارات والحت��اد  العالقات بني دولة  ا�شتعرا�س  اللقاء  خالل 

و�شبل تعزيزها يف جمبع املجالت ذات الهتمام امل�شرتك.

•• اأجنمينا -وام:

دولة  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  بن  �شخبوط  ال�شيخ  معايل  التقى 
الدورة  هام�س  على  النيجر،  جمهورية  رئي�س  اإي�شوفو  حممدو  فخامة 
العادية ال�شابعة لقمة جمموعة ال�شاحل اخلم�س التي عقدت يف العا�شمة 

الت�شادية اجنمينا.
جرى خالل اللقاء ا�شتعرا�س العالقات الثنائية و�شبل تطويرها وتعزيزها 
ودفعها اإىل الأمام يف خمتلف املجالت ملا فيه م�شلحة البلدين وال�شعبني 

ال�شديقني.

�لتغطيات ��صتعر�صت �مل�صرية �لناجحة مل�صروع �لإمار�ت ل�صتك�صاف �لكوكب �لأحمر

توا�شل املتابعات الإعالمية العاملية لل�شورة الأوىل من م�شبار الأمل للمريخ 
•• دبي-وام:

وا�شلت و�شائل الإعالم العاملية اهتمامها باأول �شورة التقطها 
�شل�شلة من  ب��داي��ة  ت�شكل  وال��ت��ي  امل��ري��خ،  لكوكب  الأم���ل  م�شبار 
�شري�شلها  التي  اجلديدة  العلمية  واملعلومات  القيمة  البيانات 
ع��ل��ى م���دى ع���ام م��ري��خ��ي ك��ام��ل ي��ع��ادل 687 ي��وم��ا بالتقومي 
الأر�شي وير�شد الغالف اجلوي لكوكب املريخ ب�شكل متكامل 
وي�شع البيانات النوعية التي يجمعها يف خدمة املجتمع العلمي 

العاملي.
و�شائل  خمتلف  على  امل�شبار  اأر�شلها  التي  ال�شورة  انت�شرت  و 
الإخبارية  وال���وك���الت  ال��رق��م��ي��ة  وامل��ن�����ش��ات  ال��ع��امل��ي��ة  الإع�����الم 
"�شبوتنيك"  يف  اأح��دث��ه��ا  ج��اء  امل��ا���ش��ي��ة،  القليلة  الأي����ام  خ��الل 
وذلك  بريطانيا"،  �شي  بي  و"األ  و"اأفريكازين"،  و"اإك�شر�س"، 
م�شروع  م��راح��ل  ملختلف  وم�شتمرة  �شاملة  متابعة  اإط����ار  يف 
اأهدافه  على  ال�����ش��وء  وت�شليط  امل��ري��خ،  ل�شتك�شاف  الإم�����ارات 
العلمية، والإ�شادة باملكانة التي حتققها دولة الإمارات يف قطاع 

ا�شتك�شاف الف�شاء وال�شناعات املرتبطة به.
التي  ال�شور  اأوىل  املريخ،  ل�شتك�شاف  الإم���ارات  م�شروع  ون�شر 
اأ�شبوع  من  اأق��ل  بعد  الأح��م��ر،  للكوكب  الأم��ل  م�شبار  التقطها 
م��ن دخ��ول��ه بنجاح م���دار الل��ت��ق��اط امل��ق��رر ل��ه ح��ول امل��ري��خ ما 
بامل�شبار يف مركز حممد  الأر�شية  التحكم  لفريق حمطة  اأك��د 
الثالثة  العلمية  الأج��ه��زة  فعالية  اأن  بدبي  للف�شاء  را�شد  بن 
مقدمة  و�شكل  حالتها،  اأف�����ش��ل  يف  امل�شبار  م��ن  على  املحملة 
العلمي  ب��ع��د دخ��ول��ه م����داره  العلمية  مل��ب��ا���ش��رة م��ه��ام��ه  ن��اج��ح��ة 
خالل ال�شهرين القادمني ومن ثم بدئه املرحلة العلمية التي 
العلمية غري  البيانات  1000 جيجابايت من  ت�شتهدف جمع 

امل�شبوقة عن الغالف اجلوي للكوكب الأحمر.

�صبوتنك: �أول مهمة عربية بني �لكو�كب تر�صل �صورتها 
�لأوىل.

ال�شورة  ح��ول  ت��ق��ري��ره  "�شبوتنك" الإخ���ب���اري  م��وق��ع  واف��ت��ت��ح 
ن�شرها  ال��ت��ي  ب��ال��ت��غ��ري��دة  الأم����ل  م�شبار  اأر���ش��ل��ه��ا  ال��ت��ي  الأوىل 
رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 
اأول  "رعاه اهلل" مع  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
�شورة للمريخ من امل�شبار والتي قال فيها: "من ارتفاع 25 األف 
كم عن �شطح الكوكب الأحمر.. اأول �شورة للمريخ باأول م�شبار 

عربي يف التاريخ".
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ن�شرها  التي  بالتغريدة  املوقع  اتبعها  و 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
�شورة  اأول  "اإر�شال  فيها:  وج��اء  تويرت  ع��ر  امل�شلحة  للقوات 
للمريخ بعد�شة م�شبار الأمل .. ب�شرى خري، وفرحة جديدة.. 
اإىل نخبة  وحلظة فارقة يف تاريخنا، تد�شن ان�شمام الإم��ارات 
دول العامل املتقدمة يف ا�شتك�شاف الف�شاء.. اإن �شاء اهلل ت�شهم 

الكوكب  اكت�شاف  عملية  يف  ج��دي��دة  اآف���اق  فتح  يف  املهمة  ه��ذه 
الأحمر تعود باخلري على الب�شرية والعلم وامل�شتقبل." و اأو�شح 
املوقع اأن امل�شبار دخل اإىل مدار اللتقاط حول كوكب املريخ يوم 
الثالثاء 9 فراير اجلاري ما �شكل جناحا لأول مهمة ف�شائية 
عربية بني الكواكب، وجعل من الإمارات الدولة اخلام�شة عامليا 
التي ت�شل اإىل الكوكب الأحمر، والثالثة عامليا التي حتقق هذا 

الإجناز من املحاولة الأوىل، والأوىل عربيا يف هذا امل�شمار.
ونوه املوقع اإىل اأن املهمة الأ�شا�شية مل�شروع الإمارات ل�شتك�شاف 
اجلوي  ال���غ���الف  درا����ش���ة  يف  ت��ت��م��ث��ل  الأمل"  "م�شبار  امل���ري���خ 
والظروف املناخية للكوكب الأحمر بجمع املعلومات والبيانات 

عنه ملا يقارب العامني.

�صروق  يلتقط  �لإمــار�تــي  ــل  �لأم م�صبار  �لإك�صرب�س: 
�ل�صم�س على بركان �أوليمبو�س يف "حلظة فارقة".

تقريرا  ال��ري��ط��ان��ي��ة  "الإك�شر�س"  �شحيفة  م��وق��ع  ن�����ش��ر  و 
املميزة  ال�شورة  التقاط  يف  الأم��ل  م�شبار  جن��اح  ح��ول  مف�شال 
 9 يف  الأح��م��ر  الكوكب  اإىل  و�شوله  بعد  املريخ  لكوكب  الأوىل 
اأدخ��ل دول��ة الإم���ارات نادي  اإجن��از تاريخي  2021 يف  فراير 

الدول اخلم�س التي جنحت يف الو�شول اإىل الكوكب الأحمر.
�شاحب  ن�شرها  التي  التغريدة  حمتوى  الإك�شر�س  واأوردت 
ال�شورة  فيها  نهيان معترا  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 

الأوىل التي اأر�شلها م�شبار الأمل "حلظة فارقة".
ال�شورة  ملحتوى  دقيقا  تف�شيليا  و�شفا  الإك�شر�س  عر�شت  و 
التي اأر�شلها امل�شبار، �شارحة مكوناتها التي �شمت اأكر براكني 
يواجه  وهو  مون�س"  "اأومليمبو�س  ال�شم�شية  واملجموعة  املريخ 
اأ�شعة ال�شم�س الأوىل، بالإ�شافة اإىل �شل�شلة من ثالثة براكني 

اأخرى تظهرها ال�شورة.
ن�شبة  اأن  اإىل  امل�شبار  فريق عمل  نقال عن  ال�شحيفة  اأ�شارت  و 
جناح دخول م�شبار الأمل اإىل مدار اللتقاط حول املريخ بعد 
رحلة ا�شتغرقت 7 اأ�شهر يف الف�شاء العميق كانت %50، لكن 
ال�شيناريو الأمثل ح�شل بالفعل اآملني اأن توؤدي ال�شورة الأوىل 
ا�شتك�شافات جديدة عن املريخ مبا يعود  اإىل  من م�شبار الأمل 

بالفائدة على الإن�شانية جمعاء.
وو�شفت ال�شحيفة �شورة م�شبار الأمل الأوىل للمريخ التي مت 
التقاطها من على ارتفاع اأكر من 25 األف كيلومرت عن �شطح 

املريخ ب� "املبهرة".

�أفريكازين: �لإمار�ت تتلقى �أول �صورة للمريخ من م�صبار 
�لأمل.

حول  مف�شال  تقريرا  الإخ��ب��اري  "اأفريكازين"  موقع  ن�شر  و 
رحلة  بعد  املريخ  لكوكب  الأوىل  ال�شورة  الأم��ل  م�شبار  اإر�شال 
العربية  واملنطقة  الإم���ارات  دول��ة  يف  املاليني  تابعها  ملحمية 
مليون   493 وقطعت  اأ�شهر  �شبعة  ح��وايل  وا�شتمرت  والعامل 

كيلومرت حتى و�شلت اإىل كوكب املريخ.
واملنطقة  الإم���ارات  دول��ة  يف  للماليني  ترقبا  التقرير  ر�شد  و 
اأول  العربية لل�شورة الأوىل من الكوكب الأحمر لتخلد جناح 

مهمة ف�شائية عربية بني الكواكب.
بركان  ال�شم�س على  اإ���ش��راق  تر�شد  ال�شورة  ب��اأن  املوقع  اأف��اد  و 
على كوكب املريخ و التي التقطها اأحد  مون�س"  اأوليمبو�س   "
الأمل من على  التي يحملها م�شبار  الثالثة  العلمية  الأجهزة 

بعد حوايل 25 الف كيلومرت عن �شطح املريخ.
املزدوج  العد�شات  ونظام  ال�شورة  دقة  تفا�شيل  التقرير  �شرد  و 
و  امل�شبار  م��ن  م��ن على  التقطها  ال��ذي  اجل��ه��از  ال��ذي يحمله 
يف  البادية  اجلنوبية  املرتفعات  ف��وق  اجلليدية  الغيوم  و�شف 
اأ�شفل ال�شورة نحو اليمني بالإ�شافة اإىل غيوم اآخرى يف مناطق 
جغرافية خمتلفة، معترا هذا النوع من ال�شور ال�شاملة بداية 
لتحقيق اأهداف املهمة العلمية لكوكب املريخ واملتمثلة يف فهم 
ي�شل  جديدة  علمية  بيانات  جمعه  خ��الل  من  اجل��وي  غالفه 
 200 م��ع  م�شاركتها  لتتم  جيجابايت   1000 حتى  حجمها 

موؤ�ش�شة علمية وبحثية و اأكادميية حول العامل.
و قال التقرير اإن م�شبار الأمل �شيكون قادرا على ر�شد العوا�شف 
الغبارية للكوكب الأحمر وفهم اأ�شباب خ�شارة الطبقة العليا يف 

الغالف اجلوي للمريخ جلزيئات الأك�شجني والهيدروجني.
نوعها يف عامل  م��ن  الأوىل  احل�شا�شة  ب��امل��ن��اورة  امل��وق��ع  اأ���ش��اد  و 
لدخول  الأم��ل  م�شبار  نفذها  والتي  املريخية  الف�شائية  املهام 
حمركات  بت�شغيله   2021 ف��راي��ر   9 ي���وم  الل��ت��ق��اط  م���دار 
اأحرق  دقيقة   27 ومل��دة  ذاتيا  متنه  ال�شتة على  العك�شي  الدفع 
خاللها حوايل 800 كيلوجرام من الوقود والذي يعادل ن�شف 
 121،000 من  �شرعته  خف�س  بهدف  وق��ود،  من  يحمله  ما 
دون  ال�شاعة  يف  كيلومرت   18،000 اإىل  ال�شاعة  يف  كيلومرت 
تدخل مهند�شي املهمة املتواجدين يف حمطة التحكم الأر�شية 

مبركز حممد بن را�شد للف�شاء بدبي.
املريخ  ل�شتك�شاف  الإم���ارات  م�شروع  بنجاحات  التقرير  ن��وه  و 
"م�شبار الأمل" منذ انطالقته عام 2014 يف حتويل خمتلف 
اإىل ف��ر���س، ح��ي��ث ع��م��ل املهند�شون  ال��ت��ي واج��ه��ه��ا  ال��ت��ح��دي��ات 
امل�شروع  لإجن��از  املعرفة  �شركاء  مع  امل�شروع  على  الإم��ارات��ي��ون 
خالل 6 �شنوات يف وقت حتتاج فيه مثل هذه امل�شاريع من 10 

اإىل 12 عاما لإجنازها.

�أل بي �صي: م�صبار �لأمل �لإمار�تي ير�صل �صورة �أوىل للتاريخ.
اأم���ا م��وق��ع "األ ب��ي �شي" احل����واري ال��ري��ط��اين ف��ق��د اأب����رز يف 
تقرير له اأوىل ال�شور التي التقطها م�شبار الأمل عند ال�شاعة 
بتوقيت جرينت�س لتظهر �شطوع �شوء ال�شم�س  20:36 م�شاء 
على بركان "اأوليمبو�س مون�س" اأكر بركان على �شطح كوكب 

املريخ ويف املجموعة ال�شم�شية.
و اأفاد التقرير باأن ال�شورة جناح جديد ي�شاف اإىل م�شرية اأول 

مهمة ف�شائية عربية بني الكواكب التي تكللت بالنجاح بدخول 
مدار اللتقاط يوم 9 فراير 2021.

و عر�س املوقع ال�شورة الأوىل للمريخ كما وردت على �شفحة 
اآل مكتوم على تويرت،  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 
الكوكب  األ��ف كم عن �شطح   25 ارتفاع  "من  والتي قال فيها: 
التاريخ."  يف  عربي  م�شبار  ب��اأول  للمريخ  �شورة  اأول  الأحمر.. 
لكوكب  ال�شتواء  خط  ح��ول  �شيدور  امل�شبار  اإن  التقرير  وق��ال 
املريخ ليقدم �شورة كاملة عن الكوكب كل ت�شعة اأيام، للم�شاعدة 
يف الإجابة عن اأ�شئلة حيوية حول غالفه اجلوي على مدى عام 

مريخي كامل يعادل 687 يوما.
حتى  الأم��ل  م�شبار  لرحلة  املحطات  اأب��رز  التقرير  وا�شتعر�س 
 2021 9 فراير  دخوله بنجاح مدار اللتقاط يوم الثالثاء 
اأكر  ب��دب��ي،  خليفة  ب��رج  واج��ه��ة  على  عر�شها  مت  احتفالية  يف 
بثها احلي من خمتلف  العامل، ومتت متابعة  �شا�شة عر�س يف 

اأنحاء العامل.
املريخ  اإىل  الأم��ل  الإم���ارات مع و�شول م�شبار  دول��ة  واأ�شبحت 
خام�س دولة يف التاريخ ت�شل اإىل الكوكب الأحمر، وثالث دولة 

تبلغه من املحاولة الأوىل.

مو�قع علمية وبحثية.
بال�شورة  متخ�ش�شة  وبحثية  علمية  مواقع  اهتمت  ذل��ك،  اإىل 

الأوىل التي اأر�شلها م�شبار الأمل.
املتابعات  يف  املتخ�ش�س    phys.org م��وق��ع   ق���ال  ف��ق��د 
�شكلت  الأمل  اأر�شلها م�شبار  التي  الأوىل  ال�شورة  اإن  العلمية 
بيانات  توفر  التي  الطموحة  العلمية  ملهامه  م�شجعة  بداية 
غ��ري م�����ش��ب��وق��ة ع��ن ال��غ��الف اجل����وي ل��ل��ك��وك��ب الأح���م���ر كما 
الأجيال  ت�شجيع  اأن  املنطقة، خا�شة  لل�شباب يف  متثل حافزا 
والتكنولوجيا  العلوم  يف  تخ�ش�شات  متابعة  على  ال�شاعدة 
ال�شرتاتيجية  الأه���داف  اأح��د  يعد  والريا�شيات  والهند�شة 

مل�شروع الإمارات ل�شتك�شاف املريخ.
لرحلة  له  امل�شتمرة  املتابعات  اإط��ار  يف  تقريره  املوقع  ن�شر  و 
املوقع  وي�شكل  مراحلها..  مبختلف  املريخية  الأم���ل  م�شبار 
جزءا من اخلدمة الإخبارية املتخ�ش�شة بالعلوم والتكنولوجيا 
�شخ�س  ماليني   5 من  اأكر  يتابعها  اأك�س" التي  "�شاين�س 
مقال   200 ي��ق��ارب  م��ا  وتن�شر  ال��ع��امل��ي  العلمي  املجتمع  يف 

يوميا.
اإىل كوكب  اأول الوا�شلني  واأفاد املوقع باأن م�شبار الأمل كان 
امل��ه��م��ت��ني ال�شينية  ف���راي���ر م��ت��ق��دم��ا ع��ل��ى  ���ش��ه��ر  امل���ري���خ يف 
احلزمة  اأن  اإىل  لف��ت��ا  ال�شهر،  ل��ه��ذا  امل��ق��ررت��ني  والأم��ري��ك��ي��ة 
الأوىل من البيانات العلمية اجلديدة التي ي�شتهدف جمعها 
�شتتوفر  ي��وم��ا   687 ي��ع��ادل  ك��ام��ل  ع��ام مريخي  م��دى  على 

بحلول �شهر �شبتمر 2021.
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اأخبـار الإمـارات
�أجرت 193,163 فح�صا ك�صفت عن 3,236 �إ�صابة 

)ال�شحة( تعلن �شفاء 3,634 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 111,890 جرعة من لقاح كوفيد 19 خالل �ل�صاعات �لـ24 �ملا�صية

•• اأبوظبي-وام: 

خالل  ج��رع��ة   111،890 ت��ق��دمي  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات  جمموع  ليبلغ  املا�شية   24 ال���  ال�شاعات 
ام�س 5،198،725 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 52.56 جرعة لكل 100 
�شخ�س.  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد19- و�شعياً 
اإىل الو�شول للمناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�س كوفيد19.
لتو�شيع  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  خطة  مع  و متا�شيا  اأخ��رى  جهة  من 
وزيادة نطاق الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت 
امل�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم 
ال�  ال�شاعات  193،163 فح�شا جديدا خالل  اإج��راء  ال��وزارة عن  ..اأعلنت 
24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات 
الدولة  يف  والفح�س  التق�شي  اإج����راءات  تكثيف  الطبي.  و�شاهم  الفح�س 

وتو�شيع نطاق الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 3،236 حالة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�شابة 
جمموع  يبلغ  وبذلك  الالزمة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت 

احلالت امل�شجلة 355،131 حالة.
14 حالة م�شابة وذلك من تداعيات الإ�شابة  ال��وزارة عن وفاة  اأعلنت   كما 
بفريو�س كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،041 حالة. 
 واأعربت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن اأ�شفها وخال�س تعازيها وموا�شاتها 

باأفراد  امل�شابني، مهيبة  العاجل جلميع  بال�شفاء  املتوفني، ومتنياتها  لذوي 
املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد بالتعليمات واللتزام بالتباعد 

الجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
 كما اأعلنت الوزارة عن �شفاء 3،634 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا 
تلقيهم  بعد  املر�س  اأع��را���س  من  التام  19" وتعافيهم   - "كوفيد  امل�شتجد 
جمموع  يكون  وبذلك  امل�شت�شفى،  دخولهم  منذ  الالزمة  ال�شحية  الرعاية 

حالت ال�شفاء 340،365 حالة. 

فريق التح�شري للم�شاركة يف قمة الأمم املتحدة للمناخ »كوب 26« يعقد اجتماعه الأول
اأخ�شر تعاف  لتحقيق  احلايل  العاملي  بالتوجه  مدعومة  الدولية  ال�شاحة  على  كبريًا  حتوًل  املناخ  اأجل  من  العمل  من  املقبلة  املرحلة  �شت�شهد  النعيمي:  • بلحيف 

الت�شدي لتحدي التغري املناخي و�شيعمل الفريق على تن�شيق اجلهود ل�شمان امل�شاهمة الفاعلة للدولة بخ�شو�ض  متكامل  نهج  تطبيق  يف  ما�شية  الإمارات  اجلابر:  • �شلطان 
•• اأبوظبي- وام:

مل�شاركة  ال��ت��ح�����ش��ري  ف���ري���ق  ع��ق��د 
دولة الإم��ارات يف ال��دورة ال�شاد�شة 
والع�شرين ملوؤمتر الدول الأطراف 
يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية 
 ،  COP26 امل���ن���اخ  ت��غ��ري  ب�����ش��اأن 
اجتماعه الأول ملناق�شة ا�شتعدادات 
فعاليات  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ال����دول����ة 
وما  واجلانبية،  الرئي�شية  املوؤمتر 
من  حوله  والنقا�س  طرحه  �شيتم 

جهود العمل من اأجل املناخ.
اعتماد  بعد  الفريق  اجتماع  ي��اأت��ي 
ت��ع��ي��ني مبعوث  ال��������وزراء  جم��ل�����س 
للتغري  الإم��������ارات  ل���دول���ة  خ���ا����س 
التزام  م���ع  وان�����ش��ج��ام��اً  امل���ن���اخ���ي، 
الرامية  اجل���ه���ود  ب���دف���ع  ال����دول����ة 
ت���داع���ي���ات ت��غ��ري املناخ  ل��ل��ح��د م���ن 
امل�شتدامة.  ال��ت��ن��م��ي��ة  وحت���ق���ي���ق 
اجلهود  بتن�شيق  الفريق  و�شيقوم 
بني اجلهات احلكومية كافة لتعزيز 
ال���رائ���دة لدولة  امل��ك��ان��ة  وت��ر���ش��ي��خ 
الإم��ارات يف جمال العمل املناخي، 
م�شاحلها  وتعزيز  حماية  و�شمان 
وال�شرتاتيجية،  الق���ت�������ش���ادي���ة 
وامل�������ش���اه���م���ة يف حت��ف��ي��ز احل�����راك 
ملواجهة  وت��ريت��ه  وت�شريع  ال��ع��امل��ي 

حتدي التغري املناخي.
مت��ت ال��دع��وة لعقد الج��ت��م��اع من 
ق��ب��ل م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بن 

لهذا  العامة  الأط��ر  من  جمموعة 
وزارة  عليها  عملت  وال��ت��ي  ال��ع��م��ل 
ومنها  وال��ب��ي��ئ��ة  امل���ن���اخ���ي  ال��ت��غ��ري 
املناخي  للتغري  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��ط��ة 
والرنامج   ،2050  –  2017
العمل  يتم  كما  للتكيف،  الوطني 
القانون  م�شروع  من  النتهاء  على 

الحتادي للتغري املناخي".
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م��ع��ايل الدكتور 
�شلطان بن اأحمد اجلابر: "متا�شياً 
الر�شيدة ب�شمان  القيادة  روؤية  مع 
التكامل  وحتقيق  اجل��ه��ود  تكاتف 
العاملة يف القطاعات  بني اجلهات 
الفريق  اج��ت��م��اع  يبعث  احل��ي��وي��ة، 
دولة  ب��اأن  العامل  اإىل  ر�شالًة مهمة 
نهج  تطبيق  يف  ما�شية  الإم�����ارات 
الت�شدي  ب��خ�����ش��و���س  م���ت���ك���ام���ل 
لتحدي التغري املناخي.. و �شيعمل 
والأ�شهر  الأ�شابيع  خ��الل  الفريق 
تن�شيق  ع���ل���ى  ال���ق���ادم���ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
الفاعلة  امل�شاهمة  ل�شمان  اجلهود 
والبّناءة لدولة الإمارات يف موؤمتر 
يف  والع�شرين  ال�شاد�س  الأط����راف 
الدائم على  غال�شكو، مع الرتكيز 
�شمان م�شاحلنا الوطنية.. و نحن 
ن���درك الأهمية  يف دول���ة الإم����ارات 
املناخ  تغري  ملو�شوع  ال�شرتاتيجية 
يوفر  اأن��ه  عد�شة  اإليه من  ننظر  و 
امل�شتدامة  للتنمية  جمدية  فر�شاً 
الدولة �شجاًل حافاًل من  ومتتلك 

امل�شاهمات  اإع���داد  الإجن����ازات  ه��ذه 
وتقدميها  وطنياً  امل��ح��ددة  الثانية 
اإىل الأمم املتحدة بعد اأن اعتمدها 
دي�شمر  يف  ال�������������وزراء  جم���ل�������س 
الإم���ارات  دول���ة  لت�شبح   ،2020
اأول دولة يف املنطقة تلتزم بخف�س 
النبعاثات يف كل جوانب قطاعاتها 
خف�س  ا�شتهداف  مع  القت�شادية، 
انبعاثات الكربون بن�شبة 23.5% 

بحلول عام 2030.
معايل  ق�����ال  امل���ن���ا����ش���ب���ة،  ب����ه����ذه  و 
الدكتور عبداهلل بلحيف النعيمي: 
العمل من  املقبلة من  املرحلة  "اإن 
كبرياً  حت���وًل  �شت�شهد  امل��ن��اخ  اأج���ل 
ال��دول��ي��ة مدعومة  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى 
لتحقيق  احل��ايل  العاملي  بالتوجه 
ت����ع����اف اأخ�������ش���ر مل���رح���ل���ة م����ا بعد 
ك��ورون��ا، وع���ودة ال��ولي��ات املتحدة 
– كاأحد اأهم الالعبني  الأمريكية 
– اإىل  امل���ج���ال  ال��دول��ي��ني يف ه���ذا 
التغري  م��واج��ه��ة حت����دي  م�����ش��رية 
املناخي، ما يعزز من اأهمية الدورة 
املقبلة من موؤمتر الدول الأطراف 
يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية 
 /COP26/ امل��ن��اخ  تغري  ب�����ش��اأن 
وترية  وت�شريع  حتفيز  يف  ودوره���ا 
التحدي  ملواجهة  العاملي  احل���راك 
ال��ذي يهدد م�شتقبل كوكب  الأه��م 
املجتمع  ق����درة  وت��ع��زي��ز  الأر��������س، 
ال�����دويل ك���ام���اًل ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف مع 

الدولية  اجل��ه��ود  لقيادة  الإم����ارات 
وال�شتفادة  املناخ  اأج��ل  من  للعمل 
م��ن��ه��ا.. ومت��ت��ل��ك دول����ة الإم������ارات 
ح���اف���اًل يف حماية  ع��ري��ق��اً  ���ش��ج��اًل 
والتنوع  الطبيعية  البيئية  النظم 
البيولوجي ملا يناهز خم�شني عاماً، 
ونحن مدركون اأن لال�شتدامة اآثاراً 
التجارية  القطاعات  على  اإيجابية 
وال��ب��ي��ئ��ة وامل��ج��ت��م��ع، وه���ي منطلق 
انعدام  حالة  من  للخروج  اأ�شا�شي 
الأمن القت�شادي الناجم عن وباء 
فريو�س كورونا. وباعتباري �شفرياً 
لدولة الإمارات يف اململكة املتحدة، 
ريادتنا على  ا�شتعرا�س  اإىل  اأتطلع 
هذا ال�شعيد وتعزيزها يف ال�شنوات 
القليلة القادمة". و بف�شل الروؤية 
ال�شيخ  املوؤ�ش�س  للوالد  ال�شتباقية 
طيب  نهيان،  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د 
مبادئ  اأر�����ش����ى  ال������ذي  ث�������راه،  اهلل 
جوانب  خم��ت��ل��ف  يف  ال����ش���ت���دام���ة 
ا�شتطاعت  الق��ت�����ش��ادي��ة،  التنمية 
دولة الإمارات حتقيق مكانة رائدة 
وذلك  البيئي،  العمل  �شعيد  على 
م��ن خ��الل اإع��ط��اء اأول��وي��ة ق�شوى 
املا�شية  �شنة  اخلم�شني  م��دار  على 
لالإدارة امل�شوؤولة للموارد الطبيعية 
حماية  اأن  ح��ي��ث  ال��ب��ي��ئ��ة  وح��م��اي��ة 
على  واحلفاظ  البيولوجي  التنوع 
الفوائد  من  العديد  حتقق  البيئة 
التي ت�شمل الرتقاء بجودة احلياة 

حم���م���د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وزي����ر 
معايل  و  البيئة  و  املناخي  التغري 
اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور 
والتكنولوجيا  ال�����ش��ن��اع��ة  وزي�����ر 
لدولة  اخل��ا���س  امل��ب��ع��وث  املتقدمة 

الإمارات للتغري املناخي.
من�شور  �شعادة  الجتماع  يف  �شارك 
ب���ال���ه���ول �شفري  ع����ب����داهلل خ���ل���ف���ان 
ال���دول���ة ل����دى امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة و 
احلكومية  اجل���ه���ات  ع���ن  مم��ث��ل��ون 
مبا فيها وزارة اخلارجية والتعاون 
والبنية  ال��ط��اق��ة  ووزارة  ال����دويل، 
ال���ت���ح���ت���ي���ة، و�����ش����ن����دوق اأب���وظ���ب���ي 
للتنمية، وهيئة البيئة – اأبوظبي، 
وهيئة  دب��ي،  ومياه  كهرباء  وهيئة 
ال�����ش��ارق��ة، واملركز  ك��ه��رب��اء وم��ي��اه 
برتول  و�شركة  لالأر�شاد،  الوطني 
"اأدنوك"،  ال���وط���ن���ي���ة  اأب����وظ����ب����ي 
امل�شتقبل  لطاقة  اأبوظبي  و�شركة 
الإم�����ارات  وم��وؤ���ش�����ش��ة  "م�شدر"، 
الإمارات  و�شركة  النووية،  للطاقة 
اأبوظبي  العاملية لالأملنيوم، و�شركة 

الوطنية للطاقة "طاقة".
الأ�ش�س  م��ن  ال��ف��ري��ق  و�شي�شتفيد 
وزارة  حققتها  ال��ت��ي  والإجن������ازات 
لتعزيز  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري 
الإمارات  لدولة  ال�شتباقي  النهج 
اجلهود  يف  ال��ف��اع��ل��ة  وم�شاهمتها 
ال��رام��ي��ة للحد م��ن تغري  ال��ع��امل��ي��ة 
املناخ والتكيف مع تداعياته.. ومن 

واخلطوات  وامل�����ش��اري��ع  امل����ب����ادرات 
من  احل���د  يف  للم�شاهمة  العملية 
ت���داع���ي���ات ت��غ��ري امل���ن���اخ م���ن خالل 
حتويل التحديات اإىل فر�س للنمو 

والتقدم".
و اأ�شاف معاليه: "مت تاأ�شي�س مكتب 
الإم���ارات  ل��دول��ة  املبعوث اخل��ا���س 
ل��ل��ت��غ��ي��ري امل��ن��اخ��ي ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
حتقيق روؤية الدولة يف هذا ال�شاأن 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ال���رتوي���ج ل��ه��ا عر 
املعنية  الأط���راف  مع  دول��ي��اً  العمل 
وتكاتف  تن�شيق  �شمان  م��ع  وذل��ك 
والهيئات  ال������وزارات  ب��ني  اجل��ه��ود 
الدولة..  يف  احلكومية  واجل��ه��ات 
كلنا  امل�شتقبل،  اإىل  نتطلع  وفيما 
ث���ق���ة ب������اأن ت�����ش��اف��ر اجل����ه����ود بني 
ذات  والقطاعات  اجل��ه��ات  خمتلف 
ال�شلة ي�شكل عاماًل اأ�شا�شياً لتعزيز 
اجلهود الرامية ملكافحة تغري املناخ 
وخلق فر�س عملية لتحقيق عوائد 

اقت�شادية جمدية".
���ش��ع��ادة من�شور  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه 
ب���ال���ه���ول �شفري  ع����ب����داهلل خ���ل���ف���ان 
املتحدة:  امل��م��ل��ك��ة  ل�����دى  ال����دول����ة 
لفريق  الن�������ش���م���ام  "ي�شرفني 
الإمارات  دول��ة  مل�شاركة  التح�شري 
يف م����وؤمت����ر ال�������دول الأط���������راف يف 
الإطارية  امل��ت��ح��دة  الأمم  اتفاقية 
 ،COP26 امل���ن���اخ  ت��غ��ري  ب�������ش���اأن 
والذي يعتر مبثابة فر�شة لدولة 

 " م��ع��ال��ي��ه:  واأ����ش���اف  تداعياته." 
الدورة  متثلها  التي  الأهمية  ه��ذه 
ت�شريع  ����ش���رورة  ت��ت��ط��ل��ب  امل��ق��ب��ل��ة 
وت��رية العمل ورف��ع ال��دول ل�شقف 
بادرت  ال���ذي  الأم����ر  م�شاهماتها، 
اإليه دولة الإمارات عر رفع �شقف 
ال��ت��زام��ات��ه��ا – ال��ط��وع��ي��ة – جتاه 
املناخي  ال��ت��غ��ري  م�����ش��ب��ب��ات  خ��ف�����س 
وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته 
مل�شاهمتها  ال���ث���اين  ت��ق��ري��ره��ا  يف 
املحددة وطنيا و الذي مت اعتماده 
دي�شمر  ال������وزراء يف  م��ن جم��ل�����س 
العامة  الأمانة  اإىل  املا�شي، ورفعه 
لالتفاقية الإطارية لالأمم املتحدة 
اأن  اإىل  لفتاً  املناخ"..  تغري  ب�شاأن 
الفريق التح�شريي �شيعمل خالل 
الأ�شهر املقبلة على تعزيز التن�شيق 
والتعاون بني كافة اجلهات املعنية 
ب�شكل  ل��ل��ت��ح�����ش��ري  ال������دول������ة  يف 
الدولة  م�شاهمة  لتعزيز  اح��رتايف 
ملواجهة  العاملي  العمل  م�شرية  يف 
والتاأكيد  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  حت���دي 
على ال��دور ال��رائ��د ال��ذي تلعبه يف 

حماية كوكب الأر�س.
و اأ�شار اإىل اأن دولة الإمارات قدمت 
خالل العقد املا�شي منوذجاً رائداً 
يف ال��ع��م��ل ال���ش��ت��ب��اق��ي م���ن اأج���ل 
ج��اءت يف مقدمة  و  وامل��ن��اخ  البيئة 
اتفاق  ع��ل��ى  امل��وق��ع��ة  امل��ن��ط��ق��ة  دول 
واعتمدت   ،2015 للمناخ  باري�س 

وت��ع��زي��ز ا���ش��ت��دام��ة الأع��م��ال ودعم 
خالل  من  الوطني  القت�شاد  منو 
ال�شحية،  الرعاية  تكاليف  خف�س 
النوعية  الفر�س  من  املزيد  وخلق 
اأمام القطاع ال�شياحي والقطاعات 
املختلفة. و لدولة الإمارات م�شرية 
ح��اف��ل��ة ب����الإجن����ازات ال��ت��ي ترهن 
املحافظة  ال��ري��ادي يف  دوره���ا  على 
جهودها  وت��ع��ك�����س  ال��ب��ي��ئ��ة،  ع��ل��ى 
احل���ث���ي���ث���ة خل���ف�������س الن���ب���ع���اث���ات 
الكربونية من خالل بناء القدرات 
فقد  النظيفة.  الطاقة  م�شادر  يف 
ثالثة  ت�شغيل  يف  ال��دول��ة  جن��ح��ت 
الطاقة  م�������ش���روع���ات  اأك�������ر  م����ن 
العامل،  يف  تكلفة  واأقلها  ال�شم�شية 
املنطقة ت�شيف  دول��ة يف  اأول  وه��ي 
الطاقة النووية ال�شلمية اإىل مزيج 
من  رفعت  كما  النظيفة..  الطاقة 
وعززت  ال��ط��اق��ة،  ا�شتهالك  ك��ف��اءة 
اأك�شيد  ث��اين  التقاط  تقنيات  م��ن 
وتخزينه،  وا���ش��ت��خ��دام��ه  ال��ك��رب��ون 
اأن��واع جديدة  ا�شتك�شاف  وب��داأت يف 

من الوقود مثل الهيدروجني.
دورية  ب�شفة  الفريق  �شيجتمع  و 
للنقا�س وتبادل الآراء، مبا ي�شمن 
القت�شادية  امل�������ش���ال���ح  ح���م���اي���ة 
وال�شيا�شية للدولة يف كل ما تتبناه 
بخ�شو�س  و�شيا�شات  م��واق��ف  م��ن 
ذات  املحافل  كل  يف  املناخي  العمل 

ال�شلة.

اجلامعة القا�شمية تبحث تعزيز التعاون الأكادميي مع جمهورية جزر القمر
•• ال�صارقة-وام: 

بحث الدكتور عواد اخللف القائم 
باأعمال مدير اجلامعة القا�شمية 
الأول مبقر  اأم�����س  ل��ق��ائ��ه  خ���الل 
�شيد  طاهر  �شيد  �شعادة  اجلامعة 
ن���ا����ش���ر ���ش��ف��ري ج���م���ه���وري���ة جزر 
�شبل  الدولة  لدى  املتحدة  القمر 
تعزيز عالقات التعاون الأكادميية 
القائمة وتطويرها يف العديد من 

بتوفري  �شموه  وتوجيه  القا�شمية 
اأف�شل ال�شبل لتمكني الطلبة من 
الإفادة من الدرا�شة الأكادميية يف 
اأروقة اجلامعة اىل جانب املهارات 
يف  للطلبة  ت��ق��دم  ال��ت��ي  واملمكنات 

كافة املجالت.
واأط���ل���ع اخل��ل��ف ال�����ش��ف��ري ع��ل��ى ما 
ي��ت��ل��ق��اه ط��ل��ب��ة ج���م���ه���وري���ة جزر 
دائمة  رع��اي��ة  م��ن  امل��ت��ح��دة  القمر 
التي  اخل�����دم�����ات  اأوج�������ه  ظ����ل  يف 

امل�شرتك  اله��ت��م��ام  ذات  امل��ج��الت 
بني اجلانبني.

اإىل  اخللف  ع��واد  الدكتور  واأ���ش��ار 
القا�شمية  اجل���ام���ع���ة  ت��ول��ي��ه  م���ا 
بالدار�شني  متوا�شل  اهتمام  من 
م����ن خم��ت��ل��ف اأق����ط����ار ال����ع����امل يف 
ال�شمو  ظ��ل دع��م ورع��اي��ة �شاحب 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
ال�����ش��ارق��ة رئ��ي�����س اجلامعة  ح��اك��م 

الطلبة  لكافة  اجل��ام��ع��ة  تقدمها 
ال��دار���ش��ني م��ن ال���ذك���ور والن����اث 
مرافقها  خ��الل  وم��ن  كلياتها  يف 
العديدة وبرامج املتابعة والتاأهيل 

والتوا�شل.
بدوره اأ�شاد �شعادة �شفري جمهورية 
بامل�شتوى  امل��ت��ح��دة  ال��ق��م��ر  ج����زر 
والدور  له اجلامعة  ال��ذي و�شلت 
احلفاظ  يف  تلعبه  ال���ذي  ال��ك��ب��ري 
على جودة التعليم وخدمة الطلبة 

اإليه  يف كافة املجالت وما و�شلت 
ال��ق��ا���ش��م��ي��ة م���ن مكانة  اجل��ام��ع��ة 
الأخرى  اجل��ام��ع��ات  ب��ني  متميزة 
اجلامعة  ت���ق���دم���ه  م����ا  ..م���ث���م���ن���ا 
جلميع  دع������م  م�����ن  ال���ق���ا����ش���م���ي���ة 
كافة  وت��وف��ري  ال��دار���ش��ني  الطلبة 
الالزمة  واخل��دم��ات  الت�شهيالت 
وجيل  مثقفني  طلبة  ..ل��ت��اأه��ي��ل 
وخدمة  امل�شتقبل  ل�شت�شراف  واع 

اأوطانهم.

الق�شايا  يف  الف�شل  % ن�شبة   91
املعرو�شة اأمام الحتادية العليا

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت املحكمة الحتادية العليا عن ارتفاع ملحوظ يف 
موؤ�شر الإجناز فيما يتعلق بنظر الطعون والدعاوى، 
حيث حققت ن�شبة اإجناز بلغت 91  %  يف الف�شل يف 
اجتماع  خالل  ذلك  جاء  اأمامها.  املعرو�شة  الق�شايا 
برئا�شة  عقد  ال���ذي  للمحكمة،  العمومية  اجلمعية 
البادي رئي�س املحكمة الحتادية  �شعادة حممد حمد 
العليا وبح�شور ق�شاة املحكمة ورئي�س نيابة النق�س. 
واأ�شاد �شعادة حممد حمد البادي باجلهود املبذولة من 
ق�شاة املحكمة وكافة العاملني بها خالل العام املا�شي 
عن  الناجمة  التحديات  ظ��ل  يف  خا�شة  الآن  وح��ت��ى 
جائحة كوفيد19- حيث تكّللت وتوجت تلك اجلهود 
يف  الف�شل  عالية  يف  اإجن���از  ن�شب  املحكمة  بتحقيق 

الدعاوى املعرو�شة رغم زيادة الطعون الواردة خالل 
العام املا�شي، موجهاً ال�شكر جلميع الق�شاة واأع�ش�����اء 
املكت������ب الفني وني�����ابة النق�����س ومدير اإدارة الدعوى 
املحكمة  موظفي  وجميع  امل�شاندة  اخلدمات  ومدير 
وتطرق  منهم.  واملتميز  الراقي  الأداء  م�شتوى  على 
�شعادته يف احلديث اإىل ما حققته املحكمة الحتادية 
العليا من اإجنازات يف مثل هذه الظروف ال�شتثنائية 
من خالل تقدمي اأف�شل اخلدمات للجمهور وتوفري 
امل��ت��ن��وع��ة، ل�شمان  ال��ذك��ي��ة  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة  اخل���دم���ات 
مع  متا�شياً  الأداء،  كفاءة  ورف��ع  الإجن���از  ا�شتمرارية 
موؤ�شرات ن�شبة ر�شا املتعاملني على اخلدمات الذكية 
وحتقيق  ال��دع��م  ظ��ل  يف  العليا  الحت��ادي��ة  للمحكمة 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  احل��ك��وم��ة  اأه����داف 

العاملية لإ�شعاد املتعاملني والعاملني.

حماكم دبي تنهي املرحلة الأوىل من خطة تطعيم كوادرها الب�شرية بالتطعيم امل�شاد لفريو�ض كوفيد 19امل�شتجد
•• دبي –الفجر:

 اأع��ل��ن��ت حم��اك��م دب����ي ع���ن الن���ت���ه���اء من 
املرحلة الأوىل من حملة التطعيم لكافة 
امل�شاد  ب��ال��ت��ط��ع��ي��م  ال��ب�����ش��ري��ة  ك����وادره����ا 
»كوفيد19-«،  امل�شتجد  كورونا  لفريو�س 
التعاون حلماية املوظفني  اإط��ار  وذلك يف 
م��ن الإ���ش��اب��ة ب��ال��ف��ريو���س، ومت��ا���ش��ي��اً مع 
بالتطعيم  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ت��ط��ع��ي��م  ح��م��ل��ة 
بيد  »ي���داً  �شعار  19« حت��ت  »ك��وف��ي��د  �شد 
الإم����ارات  دول���ة  اأطلقتها  ال��ت��ي  ن��ت��ع��اف��ى«، 
من  كورونا  فريو�س  من  التعايف  ملوا�شلة 
خالل توفري التطعيم جماناً عر املراكز 

ال�شحية املعتمدة للمواطنني واملقيمني.
واأو�شح عبد الرحيم اأهلي املدير التنفيذي 
ل��ق��ط��اع ال���دع���م امل��وؤ���ش�����ش��ي والت�������ش���ال يف 
مذهاًل  تقدماً  اأح��رزن��ا  لقد  دب��ي  حماكم 

كانت �شحة  ولطاملا  التطعيم،  برنامج  يف 
الرئي�شية،  اأول��وي��ت��ن��ا  موظفينا  و�شالمة 
خ��ا���ش��ة خ���الل ال���ف���رتة ال�����ش��اب��ق��ة، وذلك 
للم�شاهمة يف احتواء الفريو�س واحلد من 
انت�شاره، وتزامناً مع اخلطوات املتوا�شلة 
ال���ت���ي ت��ت��خ��ذه��ا ال�����دائ�����رة، ح���ف���اظ���اً على 
يقدمون  الذين  و�شالمة موظفيه  �شحة 

خدماتهم جلميع اأفراد املجتمع.
�شريعا من  �شهدت احلملة جتاوبا  موؤكداً 
اأكدوا  الذين  املحاكم  وموظفات  موظفي 
حر�شهم على اختيارهم التطعيم حلماية 
اأنف�شهم واملجتمع من الإ�شابة بالعدوى، 
كانت  م��ا  اإىل  احل��ي��اة  ع��ودة  وامل�شاهمة يف 
ع��ل��ي��ه يف ال�����ش��اب��ق. ح��ي��ث م���ن امل���زم���ع اأن 
ت�شتكمل اخلطة يف مرحلتها الأخرية بعد 
مرور 21 يوم وفق التعليمات الواردة من 

اجلهات ال�شحية.

عام  خالل  الإمارات  حلكومة  الر�شمية  للبوابة  زيارة  مليون   20
•• دبي -وام:

اأن عدد  الت�����ش��الت  ق��ط��اع  لتنظيم  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
يقارب  ما  بلغ  الإم���ارات  الر�شمية حلكومة  للبوابة  ال��زي��ارات 
عام 2020، مقابل 13.5 مليون  خالل  زيارة  مليون   20
العام  ع��دد م�شتخدميها  بلغ  2019، يف ح��ني  ع��ام  زي���ارة يف 
8 ماليني م�شتخدم  12.2 مليون م�شتخدم مقابل  املا�شي 

يف عام 2019.
و تعك�س هذه النتائج اأهمية البوابة كمن�شة رقمية للو�شول 
منها  جانب  يف  وتبنّي  احلكومية،  واخل��دم��ات  املعلومات  اإىل 
اجلهود الكبرية التي بذلها فريق البوابة على م�شتوى الهيئة 
واخلدمات  املحتوى  الأخ��رى يف تطوير  واجلهات احلكومية 
البوابة  على  اجل��م��ه��ور  اع��ت��م��اد  تعك�س  كما  عليها.  امل��ق��دم��ة 

بكافة  املتعلقة  امل��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  للح�شول  م��وث��وق  كم�شدر 
والجتماعية  القت�شادية  واجل��وان��ب  احلكومية،  اخل��دم��ات 
توفر  كونها  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  والتعليمية 
ال��ع��دي��د م��ن اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة ال�����ش��ري��ع��ة و ال��ت��ي ميكن 

احل�شول عليها على مدار ال�شاعة.
وحول هذا الإجناز قالت اأحالم عبدالرحمن الفيل مدير اإدارة 
الت�شال املوؤ�ش�شي الرئي�س التنفيذي لل�شعادة وجودة احلياة 
الأ�شرع  الو�شيلة  للدولة  الر�شمية  البوابة  "ت�شكل  بالهيئة: 
والأكر موثوقية جلميع النا�س للح�شول على اأهم املعلومات 
حول دول الإمارات والطالع على كافة القرارات والت�شريعات 
التي ت�شدرها حكومة الدولة، وال�شتفادة من مئات اخلدمات 
ت��ق��دم��ه��ا اجل��ه��ات احلكومية.  ال��ت��ي  الإل��ك��رتون��ي��ة وال��ذك��ي��ة 
ون��ت��ي��ج��ة للجهود  ل��ل��دول��ة  ال��ر���ش��م��ي��ة  ال��ب��واب��ة  اإن  واأ���ش��اف��ت 

الكبرية التي بذلها فريق العمل اأ�شبحت داعماً رئي�شياً ملوؤ�شر 
اخل��دم��ات الإل��ك��رتون��ي��ة ال�����ش��ادر ع��ن الأمم امل��ت��ح��دة، والذي 
�شوء  ويف  لدولتنا..  الوطنية  الأج��ن��دة  موؤ�شرات  اأح��د  ميثل 
املكانة العاملية لدولة الإمارات، فقد اأ�شبحت البوابة مرجعاً 
للراغبني يف احل�شول على معلومات عن دولة الإم��ارات من 

اأنحاء العامل".
واأ�شارت اإىل اأن اأكر املو�شوعات زيارة على البوابة الر�شمية 
وال�شالمة  والعدل  الهوية  وبطاقة  التاأ�شريات  كانت  للدولة 
اإىل  والإنتقال  وال�شفر  العمل،  واأنظمة  والتوظيف  والقانون 

دولة الإمارات.
زيارة  الأك���ر  ك��ان��وا  الهندية  اجلالية  اأب��ن��اء  اأن  اإىل  نوهت  و 
للبوابة و من ثم اأبناء اململكة العربية ال�شعودية تالهم اأبناء 

جمهورية م�شر العربية.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

الأمينة  ال�شويدي  ن��ورة  �شعادة  اأك��دت 
�شمو  اأن  ال��ن�����ش��ائ��ي  ل���الحت���اد  ال��ع��ام��ة 
رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س 
الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى 
(اأم  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى 
الإمارات) مل تاأل جهدا يف �شبيل دعم 
الأر�س،  بقاع  �شتى  يف  امل���راأة  ومتكني 
العقبات  ج��م��ي��ع  ت��ذل��ي��ل  خ����الل  م���ن 
التنموية  مب�شريتها  للدفع  اأم��ام��ه��ا 
املجالت  ب��ج��م��ي��ع  م��ت��ق��دم��ة  مل���رات���ب 

والقطاعات.
ل��ه��ا مبنا�شبة  ت�����ش��ري��ح  ذل���ك يف  ج���اء 
فاطمة  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  ت���وج���ي���ه���ات 
هدايا  جمموعة  باإر�شال  مبارك  بنت 
ال�شالم  ح��ف��ظ  ق���وات  ع��ل��ى  لتوزيعها 
اأفريقيا  يف  املتحدة  ل��الأمم  الن�شائية 
ي��ب��داأ ت��وزي��ع��ه��ا م��ن جمهورية  وال��ت��ي 
ت��ن��زان��ي��ا الحت���ادي���ة م����رورا ب��ع��دد من 
ال���دول يف ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا، يف اإط���ار (
م���ب���ادرة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
ال�شالم  يف  امل��������راأة  ل��ت��م��ك��ني  م����ب����ارك 
والأمن)، التي اأطلقتها �شموها بتنفيذ 
الن�شائي  والحت���اد  ال��دف��اع  وزارة  م��ن 
هيئة  ب��رن��ام��ج  م��ع  وبال�شراكة  ال��ع��ام، 
الن�شاء  املتحدة للمراأة لتدريب  الأمم 
الع�شكري  ال���ق���ط���اع  يف  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى 
وحفظ ال�شالم، الذي ترعاها حكومة 
خولة  مدر�شة  وت�شت�شيفها  الإم���ارات 
بنت الأزور يف اأبوظبي، يف لفتة نبيلة 
والإن�شانية،  العطاء  رمز  �شموها  من 
ل��ت��وف��ري امل�����ش��ت��ل��زم��ات الأ���ش��ا���ش��ي��ة من 
اأجل حياة كرمية لن�شاء العامل، وذلك 
بالتن�شيق بني مكتب الت�شال لالأمم 
ل��ل��م��راأة يف الإم�������ارات الذي  امل��ت��ح��دة 
متثله الدكتورة موزة ال�شحي مديرته 
نائبة  حم��م��د  اأم���ي���ن���ة  و  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
الأمني العام لالأمم املتحدة مع قوات 

حفظ ال�شالم يف جنوب اأفريقيا.
ال�شويدي  خليفة  ن��ورة  �شعادة  وقالت 
فاطمة  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  اأي��������ادي  اإن 
للقا�شي  م���ا مت��ت��د  دائ���م���ا  ال��ب��ي�����ش��اء 
وال������داين، ل��ت��زرع يف ك��ل اأر�����س قيمة 
حول  الن�شاء  جلميع  الكبري  بعطائها 
توجيهات  اأن  اإىل  م�����ش��رية  ال���ع���امل، 
امل��راأة والنهو�س  ق��درات  �شموها ببناء 
لها يف  ال��الزم  الدعم  بدورها وتوفري 
جميع جوانب ال�شالمة والأمن، ينبع 
بتوفري كل  النبيل  �شموها  اإمي��ان  من 
ال�شبل لإ�شراك املراأة يف عمليات حفظ 
املوؤهالت  الن�شاء  عدد  وزي��ادة  ال�شالم 
واإن�شاء  الع�شكري  القطاع  يف  للعمل 
�شبكات لدعمهم حول العامل ومنحها 
القدرة على تاأدية واجبها جتاه وطنها 

والآخرين يف �شتى بقاع الأر�س.
ال�شيخة  ���ش��م��و  م���ب���ادرة  اأن  واأ���ش��اف��ت 
يف  امل���راأة  لتمكني  مبارك  بنت  فاطمة 
ال�شالم والأمن، حققت اإجنازات غري 
تاأ�شي�شها،  م�شبوقة خالل عامني من 
ال�����ذي حققته  ال���ن���ج���اح  ب��ع��د  خ��ا���ش��ة 
املرحلة الأوىل من الرنامج يف تدريب 
قبل  العربيات،  الن�شاء  من  جمموعة 
اأن ي��ت��م اإط����الق امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
الن�شاء  من  جمموعة  تدريب  برنامج 
واآ�شيا على عمليات حفظ  اأفريقيا  يف 
تقدم  اإح������راز  اإىل  اأدى  م���ا  ال�������ش���الم، 
حم���وري ل���دور الإم�����ارات امل��ت��ن��ام��ي يف 
هذا امللف الأممي املهم م�شرية اإىل اأن 
املبادرة حتر�س على حتقيق الأهداف 
الأمن  جمل�س  ل��ق��رار  ال�شرتاتيجية 
اأهمية  اأك�����د  وال������ذي   ،1325 رق����م 
م�شاركة املراأة الفعالة واملتكافئة كقوة 
وا�شتتباب  ال�����ش��الم  اإح����الل  يف  ف��اع��ل��ة 
الأمن من خالل الرتكيز ب�شكل خا�س 
للكوادر  ال��الزم  التدريب  توفري  على 
الأمن  قوات  فعالية  لزيادة  الن�شائية، 
للم�شاواة  وفهمها  معرفتها  وتعميق 

بني اجلن�شني وحقوق املراأة.

وقد �شلم �شعادة خليفة عبد الرحمن 
�شفري  امل��رزوق��ي  عبدالرحمن  حممد 
تنزانيا  ج���م���ه���وري���ة  ل�����دى  ال�����دول�����ة 
الحتادية اأم�س ال�شريف اإليا�س جون 
واخلدمة  ال���دف���اع  وزي����ر  ك��وان��دي��ك��وا 
الوطنية ممثال عن حكومة جمهورية 
م�شوؤولون  ي��راف��ق��ه  امل��ت��ح��د  ت��ن��زان��ي��ا 
ح��ك��وم��ي��ون ك��ب��ار و���ش��ب��اط م��ن قوات 
�شحنة  ال��ت��ن��زان��ي��ة،  ال�شعبية  ال���دف���اع 
لدعم  الأ�شا�شية  الب�شائع  من  كبرية 
يف  ال�شالم  حفظ  عمليات  يف  الن�شاء 
م��رك��ز ال��ت��دري��ب ع��ل��ى ح��ف��ظ ال�شالم 
يف ك��ون��دوت�����ش��ي ب���دار ال�����ش��الم احتوت 
ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن ال��ه��داي��ا مقدمة 
من �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
وم�شاهماتها  �شموها  ال��ت��زام  اإط���ار  يف 
الن�شاء  ب��ح��ق��وق  ل��ل��ن��ه��و���س  ال��ك��رمي��ة 
من  ال��ع��امل��ي.  امل�شتوى  على  والفتيات 
جانبها قالت �شعادة الرمي بنت عبداهلل 
للمجل�س  ال���ع���ام  الأم�����ني  ال��ف��ال���ش��ي، 
الأعلى لالأمومة والطفولة، اإن جهود 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
للمراأة  وال���داع���م  امل�شتمر  وع��ط��اءه��ا 
على امل�شتويني املحلي والدويل يحظى 

اإقليميا ودوليا، موؤكدة  باإ�شادة وا�شعة 
�شعي �شموها احلثيث للنهو�س باملراأة 
بقدراتها  ل��الرت��ق��اء  موقعها  ك��ان  اأي���ا 
وتعزيز مهاراتها، لتكون �شريكا فاعال 
املجالت  بجميع  التنمية  م�شرية  يف 
الكرمية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  واأن  احل��ي��وي��ة، 
ت��اأت��ي �شمن ع��دة م��ب��ادرات ل حت�شى 
الإن�شاين.  العمل  مواقع  يف  ل�شموها 
الثانية  امل��رح��ل��ة  تنفيذ  اأن  واأ���ش��اف��ت 
من الرنامج التدريبي ملجموعة من 
الن�شاء يف اأفريقيا واآ�شيا على عمليات 
حفظ ال�شالم، جاء بعد النجاح الذي 
الرنامج  من  الأوىل  املرحلة  حققته 
الن�شاء  م����ن  جم���م���وع���ة  ت����دري����ب  يف 
التفاهم  م��ذك��رة  على  ب��ن��اء  العربيات 
مع هيئة الأمم املتحدة للمراأة، الأمر 
الذي يوؤكد متيز دولة الإمارات كاأول 
دول���ة ت��ق��وم ب��ه��ذا اجل��ه��د املميز نظرا 
املراأة  دع��م  ل�شجلها احلافل يف جم��ال 
الإن�شانية  وامل�شاعدة  العون  وتقدمي 
مناطق  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  حم��ت��اج  لأي 
الإمارات  دول��ة  التزام  واأك��دت  العامل. 
والأمن  وال�شالم  امل���راأة  بدعم  ال��دائ��م 
العامالت  ل��ت��زوي��د  ال��ن�����ش��اء  ومت��ك��ني 

يف جم������ال ح���ف���ظ ال���������ش����الم وق���ط���اع 
وتعزيز  ال���الزم���ة،  ب���امل���ه���ارات  الأم�����ن 
م�شاهمتهن املخل�شة يف احلفاظ على 
�شالمة و اأمن الأ�شر وحل ال�شراعات 
امل���ح���ل���ي���ة. واأ������ش�����ادت  امل���ج���ت���م���ع���ات  يف 
الأحمر  الهالل  هيئة  ب��دور  الفال�شي 
ال��ه��ام م��ن خ���الل ال��ت��رع مبجموعة 
الن�شائية  وال��ه��داي��ا  امل�شتلزمات  م��ن 
ال�شحنة،  اإي�����ش��ال  لعملية  والتن�شيق 
تعزيز  يف  الهيئة  م�شاهمة  ي��وؤك��د  م��ا 
امل�شاعدات  لتقدمي  الت�شامن  اأوج���ه 
اأ�شقاع  ك��ل  يف  مل�شتحقيها  الإن�شانية 
التي  املتميزة  للعالقات  نظرا  العامل، 
الإن�شانية  واملنظمات  بالدول  تربطها 
ال�شكر  ووجهت  والدولية  والإقليمية 
لل�شوؤون  ال��ع��ام��ة  للهيئة  وال��ت��ق��دي��ر 
ترعها  نظري  والأوق����اف  الإ�شالمية 

بعدد كبري من امل�شاحف.
ال�شفري  �شعادة  ق��ال  املنا�شبة،  وب��ه��ذه 
ال�شيخة  �شمو  اإن  امل���رزوق���ي،  خليفة 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك اأ�����ش����ادت ب���دور 
ت���ن���زان���ي���ا ال���ت���ي ت���دع���م امل���������ش����اواة بني 
تتوىل  حيث  امل���راأة  ومتكني  اجلن�شني 
ال�شيدة �شامية ح�شن �شلوحو من�شب 

اأن متكني  . واأ����ش���اف  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
الأ�شا�شية يف  ال��رك��ائ��ز  م��ن  يعد  امل���راأة 
الأج���ن���دة ال��وط��ن��ي��ة ل��دول��ة الإم�����ارات 
وجود  اأن  توؤكد  التي  املتحدة  العربية 
ال�شالم  ب��ن��اء  ع��م��ل��ي��ات  امل������راأة ���ش��م��ن 
يتطلب وجود  اأ�شا�شي يف جناحه  اأم��ر 
جمال  يف  وم���زده���ر  م�شتقر  جم��ت��م��ع 
املراأة  ومتكني  اجلن�شني  بني  امل�شاواة 
م���ن خ����الل ت���وف���ري ال���ف���ر����س ل��ه��ا يف 
خمتلف القطاعات. من جانبها قالت 
ال�شحي مديرة مكتب  الدكتورة موزة 
للمراأة  امل��ت��ح��دة  الأمم  هيئة  ات�����ش��ال 
اخلليجي:  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  ل�����دول 
مي��ت��د ع��ط��اء ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة فاطمة 
بنت مبارك لي�شمل املراأة يف كل مكان 
اإحالل  تعمل على  التي  امل��راأة  ل�شيما 
العامل  وح�����ول  م��وط��ن��ه��ا  ال�����ش��الم يف 
الأممية،  ال�شالم  حفظ  ق��وات  �شمن 
بطرق  الإم��������ارات  اأم  ت��دع��م��ه��ا  ال���ت���ي 
اأن رعاية �شموها  متعددة.. لفتة اإىل 
الكوادر  ل��ب��ن��اء  ال��ت��دري��ب��ي  ل��ل��رن��ام��ج 
الن�شائية يف القطاع الع�شكري وحفظ 
ال�������ش���الم وال������ذي ي��ح��م��ل ا���ش��م��ه��ا هو 
الدي  الهتمام  م��دى  على  دليل  خري 

توليه لهذا امللف الهام. جدير بالذكر 
اأن ال��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي ح���ول امل���راأة 
اأط��ل��ق عليه  وال���ذي  وال�شالم  والأم���ن 
ال�شيخة  ���ش��م��و  ا���ش��م (م���ب���ادرة  لح��ق��ا 
يف  امل���راأة  لتمكني  مبارك  بنت  فاطمة 
اإىل  وال��ذي يهدف  والأم���ن)،  ال�شالم 
ال�شلك  يف  ال��ع��ام��الت  الن�شاء  ت��دري��ب 
الع�شكري والأمني من الدول العربية 
ال���ع���امل على  ال�����ش��دي��ق��ة يف  وال������دول 
وقطاعي  الع�شكري  القطاع  يف  العمل 
ت�شت�شيفه  وال����ذي  وال�����ش��الم،  الأم����ن 
مدر�شة خولة بنت الأزور يف اأبوظبي، 
�شنع فارقا حقيقيا يف قطاعي الأمن 
الن�شاء  ع�����دد  يف  وزي��������ادة  وال�������ش���الم 
الع�شكري  القطاع  للعمل يف  املوؤهالت 
العامل  حول  لدعمهن  �شبكات  واإن�شاء 
يف  حققته  ال���ذي  ال��رائ��د  النجاح  بعد 
بعدما  خ��ا���ش��ة  امل��ا���ش��ي��ني،  ال��ع��ام��ني 
متكنت م��ن ت��دري��ب اأك���ر م��ن 300 
العربية  ال�����دول  م���ن خم��ت��ل��ف  ام�����راأة 
والآ����ش���ي���وي���ة والأف���ري���ق���ي���ة م���ن قبل 
القوات امل�شلحة ما جعله مو�شع تقدير 
املنظمة الأممية كونه الأول من نوعه 
ت��دري��ب الن�شاء  ي��ت��م  ال��ع��امل ح��ي��ث  يف 
على  وال�شديقة  ال�شقيقة  ال��دول  من 
العمل الع�شكري ما يدلل ب�شكل عملي 
على دعم دولة الإمارات لتمكني املراأة 
يف كل القطاعات وم�شاهماتنا الكبرية 
وال�شالم  امل�������راأة  ب���اأج���ن���دة  ال���دف���ع  يف 
والأمن. ح�شر ت�شليم الهدايا العينية 
املقدمة من �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
م��ب��ارك ك��ل م��ن م��ع��ايل اإل��ي��ا���س جون 
ال���دف���اع واخلدمة  ك��وان��دي��ك��وا، وزي���ر 
ال��وط��ن��ي��ة ب��ت��ن��زان��ي��ا وال��ف��ري��ق يعقوب 
الدفاع  ق����وات  رئ��ي�����س  ح�����ش��ن حم��م��د 
ماكو�شا  و���ش��ع��ادة  التنزانية  ال�شعبي 
املتعدد  التعاون  اإدارة  مدير  تيمبيلي 
الأط����راف ب��الإن��اب��ة ب���وزارة اخلارجية 
تنزانيا  يف  اأفريقيا  و���ش��رق  وال��ت��ع��اون 
و�شعادة بوين امقازا مدير اإدارة التنوع 

وتنمية  ال�شحة  وزارة  اجلن�شني  بني 
والأطفال  وامل�شنني  والتنوع  املجتمع 
املقيم  املن�شق  ميل�شيك  زلتان  و�شعادة 
لالأمم املتحدة بتنزانيا و�شعادة هودان 
اأدو ممثلة هيئة الأمم املتحدة للمراأة 
ل��ي��رات��ا مولمول  ال�����ش��ف��ري  و���ش��ع��ادة 
ع�شو املجموعة ال�شت�شارية ال�شاد�شة 
لالأمني  التابع  ال�شالم  بناء  ل�شندوق 
القيادات  و  امل���ت���ح���دة  ل�����الأمم  ال���ع���ام 
الن�شائية لقوات حفظ ال�شالم لالأمم 
الإ�شارة  اأف��ري��ق��ي��ا. جت���در  يف  امل��ت��ح��دة 
اأنه مت افتتاح مكتب ات�شال هيئة  اإىل 
التعاون  ملجل�س  للمراأة  املتحدة  الأمم 
 ،2016 اأب��وظ��ب��ي ع���ام  اخل��ل��ي��ج��ي يف 
حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة فاطمة 
ب��ن��ت م��ب��ارك ب��ال�����ش��راك��ة م��ع الحت���اد 
على  التوقيع  مت  كما  العام.  الن�شائي 
م����ذك����رة ت���ف���اه���م ب����ني ح���ك���وم���ة دول����ة 
الإمارات وهيئة الأمم املتحدة للمراأة 
دورتني  خ��الل  2018 ومت  ال��ع��ام  يف 
ام����راأة   357 ت���دري���ب  ت��دري��ب��ي��ت��ني.. 
ع��رب��ي��ة اأف��ري��ق��ي��ة واآ���ش��ي��وي��ة م��ن 17 
دول��ة دعما لقرار جمل�س الأم��ن رقم 
) �شمو  ب��روؤي��ة  وا���ش��رت���ش��ادا   1325

اأم الإم������ارات) ح���ول مت��ك��ني امل�����راأة يف 
ال���ع���امل يف جميع  وح�����ول  م��ن��ط��ق��ت��ن��ا 
ال��ق��ط��اع��ات. وع��ق��دت ال����دورة الأوىل 
 2019 التدريبي يف يناير  للرنامج 
ام������راأة ع��رب��ي��ة من   134 مب�����ش��ارك��ة 
الأوىل  ال����دورة  جن���اح  وب��ع��د  دول   7
م��ن ال��رن��ام��ج مت الت��ف��اق ب��ني دولة 
الإمارات وهيئة الأمم املتحدة للمراأة 
ع��ل��ى ت��و���ش��ي��ع ن��ط��اق امل�����ش��ارك��ة لت�شم 
دول من اأفريقيا واآ�شيا يف مبادرة غري 
الدولية.  املنظمة  ت��اري��خ  يف  م�شبوقة 
ال������دورة  ب�������داأت   2020 ي���ن���اي���ر  ويف 
الثانية مب�شاركة 223 امراأة من 11 
قمن  وعربية  واآ�شيوية  اأفريقية  دولة 
اأبريل  يف  ال��ت��دري��ب  ب��اإمت��ام  جميعهن 

.2020
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للتعليم  الإم��ارات  موؤ�ش�شة  اأطلقت 
بالتعاون  "تعليم"،  امل����در�����ش����ي، 
اأ�شدقاء  ج��م��ع��ي��ة  م���ع  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
التثقيف  اإدارة  حت����ت  ال�������ش���ك���ري 
ل�شوؤون  الأع��ل��ى  باملجل�س  ال�شحي 
الأ�شرة، وجمل�س ال�شارقة للتعليم، 
برنامج "البطل اخلارق، من خالل 
تنظيم م�شابقة تهدف من خاللها 
بال�شكري  امل�شاب  الطالب  حتفيز 
الطبيعية  ح��ي��ات��ه  مم��ار���ش��ة  ع��ل��ى 
وت�����ش��ج��ي��ع طلبة  ���ش��ل��ي��م،  ب�����ش��ك��ل 
ال�شحية  التوعية  بن�شر  امل��دار���س 
واملجتمع وممار�شة  العائلة  لأفراد 

منط حياة �شحي.
وي�شارك يف امل�شابقة هذا العام نحو 
ال�شارقة،  40 مدر�شة حكومية يف 
والثالثة، بحيث  الثانية  للحلقتني 
ُبعد"  "عن  ال����رن����ام����ج  ي���ط���ب���ق 
امل�شابقات  م���ن  جم��م��وع��ة  خ����الل 
تت�شمن  ال��ت��وع��وي��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة 

)فردي(  ت��وع��وي  فيديو  م�شابقة 
عن داء ال�شكري، وم�شابقة ت�شميم 

ل�شخ�شية البطل اخلارق، وم�شابقة 
كتابة اأف�شل ن�س م�شرحي وتوعوي 

عن ال�شكري وال�شحة.
اإدارات  م���ن  امل��وؤ���ش�����ش��ة  وط���ال���ب���ت 
من�شق  تر�شيح  امل�شاركة،  امل��دار���س 
ل��ت��ع��م��ي��م ����ش���روط امل�����ش��اب��ق��ة على 
ال��ط��ل��ب��ة، وحت���دي���د جم��م��وع��ة من 
للم�شاركة  فقط  طالب   10  -  5
ف���ي���ه���ا وال�����ت�����ع�����اون م�����ع مم���ر����س 
افرتا�شية  ور���س  لتوفري  املدر�شة 
للطالب عن ال�شكري يف احل�ش�س 

الحتياطية
14 وحتى  م���ن  ال���ف���رتة  وح�����ددت 
لقبول  موعداً  املقبل  مار�س   25
يكون  اأن  على  امل�����ش��ارك��ة،  الأع��م��ال 
النهائي  الإع���الن  يونيو   28 ي��وم 
اجلوائز  ت�شليم  وي��ت��م  للفائزين، 
يوليو  ���ش��ه��ر  م���ن  الأول  يف  ل��ه��م 

املقبل.
مع  بالتن�شيق  امل��وؤ���ش�����ش��ة،  وزودت 
جمعية اأ�شدقاء ال�شكري، املدار�س 
واإر�شادات  اأ���ش�����س  بدليل  امل�شاركة 
امل�������ش���ارك���ة فيها  واآل����ي����ة  امل�����ش��اب��ق��ة 
ل���زي���ادة وع���ي الطالب  واأه��م��ي��ت��ه��ا 

واأهمية  ال�����ش��ك��ري،  داء  ب��ت��داع��ي��ات 
وممار�شة  ال�شحية  الأنظمة  اتباع 
الأن�����ش��ط��ة ال��ب��دن��ي��ة، وت��ع��زي��ز بيئة 
الذين  ل���الأط���ف���ال  وداع���م���ة  اآم���ن���ة 
يعانون من ال�شكري لتحقيق اإدارة 
املر�شية، وتو�شيح  فعالة حلالتهم 
الطالب  ح���ق���وق  ع����ن  امل���ع���ل���وم���ات 
مرجعية  وف���ق  بال�شكري  امل�����ش��اب 
الأ�شرة  م�شوؤولية  واإب����راز  علمية، 
مع  الطلبة  تفاعل  ع��ن  واملجتمع 

برامج التوعية ال�شحية.
اخلا�شة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأن  واأف�������ادت 
ُبعد"  "عن  ���ش��ت��ن��ظ��م  ب��امل�����ش��اب��ق��ة 
للطلبة  ومبتكرة  اآم��ن��ة  وبطريقة 
امل�شاركني من املدار�س، مع اللتزام 
الكامل بتعليمات ال�شحة وال�شالمة 
الوقائية  وال��ت��داب��ري  والإج�����راءات 
من  للحد  ال��دول��ة  انتهجتها  التي 
“كوفيد19”،  ف���ريو����س  ان��ت�����ش��ار 
ويتم ا�شتقبال امل�شاركات وفق رابط 
املكتوبة  الأع��م��ال  ل�شتقبال  تقني 

وامل�شورة.

•• دبي-وام:

بن  ح��م��دان  ال�شيخ  ج��ائ��زة  اعتمدت 
الطبية  ل��ل��ع��ل��وم  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د 
األف درهم لتمويل  مليونني و500 
15 بحثا علميا جديدا يف جامعات 
ونيويورك  وال�������ش���ارق���ة  الإم���������ارات 
اأب��وظ��ب��ي وحم��م��د ب��ن را���ش��د للطب 
ال�شحة  وه��ي��ئ��ة  ال�شحية  وال��ع��ل��وم 
البحوث  ع��دد  اإج��م��ايل  لي�شل  بدبي 
التي تلقت ما بني دعم ومتويل من 
 1999 عام  تاأ�شي�شها  منذ  اجلائزة 

وحتي الآن حوايل 700 بحث.
وبهذه املنا�شبة توجه �شعادة عبداهلل 
التنفيذي جلائزة  املدير  �شوقات  بن 
للعلوم  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان 
ل�شمو  والم��ت��ن��ان  بال�شكر  الطبية 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ال�شيخ ح��م��دان 
راعي  املالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب 
الدائم  ���ش��م��وه  ع��ل��ي دع����م  اجل���ائ���زة 
للعلم والعلماء ب�شفة عامة وللبحث 
اأن  ..مو�شحا  خا�شة  ب�شفة  العلمي 

هذا الدعم املثمر ي�شاهم يف تاأ�شي�س 
البنية التحتية لالأبحاث يف القطاع 
دولة  يف  الطبية  وال��ع��ل��وم  ال�شحي 

الإمارات.
واأ�شار اإىل اأن طريقة اختيار البحوث 
مت���ت م���ن خ����الل ت��ق��ي��ي��م حمكمني 
حم��ل��ي��ني ل��ف��رز الأب����ح����اث وم����ن ثم 
دوليا  58 حمكما  قبل  التقييم من 
م��ت��خ�����ش�����ش��ا يف جم�����الت الأب���ح���اث 
 15 على  الختيار  ليقع  املطروحة 

م�����ش��روع��ا ب��ح��ث��ي��ا م��ت��م��ي��زا م��ن��ه��م 7 
بحوث �شريرية و8 بحوث يف العلوم 
اأن هذه اخلطوة  ..موؤكدا  الأ�شا�شية 
ب�شفة  العلمي  البحث  ثقافة  ت��ع��زز 
عامة والبحث الطبي ب�شفة خا�شة 
وه��و م��ا ت�شبو اإل��ي��ه دول��ة الإم���ارات 
للتطور والرتقاء  �شعيها  من خالل 
بالقطاع ال�شحي والطبي يف املجتمع 

الإماراتي.
البحثية  امل�شاريع  اأن موا�شيع  يذكر 
امل���خ���ت���ارة ت�����دور ح����ول درا�����ش����ة عدد 
�شرائح  تعانيها  التي  الأم��را���س  من 
امل���ج���ت���م���ع ب����اخ����ت����الف اأع����م����اره����م 
واأع�����راق�����ه�����م واأج����ن����ا�����ش����ه����م وال���ت���ي 
م��ال��ي��ة وم��ع��ن��وي��ة على  اأع��ب��اء  ت�شكل 
تنوعت  ح���ي���ث  وامل���ج���ت���م���ع  امل���ر����ش���ى 
مو�شوعاتها  يف  امل��ع��ت��م��دة  ال��ب��ح��وث 
ب���ني الأم����را�����س ال���ن���ادرة واأم���را����س 
ال�شرطان والطب النف�شي وال�شكري 
والكت�شافات  الأي�شية  وامل��ت��الزم��ة 
الفريو�شية  والأم����را�����س  ال��دوائ��ي��ة 

والأمرا�س التنف�شية.

مب�صاركة 40 مدر�صة حكومية بال�صارقة

اإطالق برنامج البطل اخلارق لتحفيز الطالب امل�شابني بال�شكري
جائزة حمدان بن را�شد الطبية تعتمد 2.5 
مليون درهم لتمويل 15 بحثا علميا جديدا
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من  للراغبني  ال�شتقالت  تقدمي  ب��اب  والتعليم،  الرتبية  وزارة  فتحت 
الأطفال،  وريا�س  املدار�س  يف  العاملني  من  والتدري�شية  الإداري��ة  الهيئة 
وذلك حتى نهاية ال�شهر اجلاري، على اأن ي�شتمر املتقدمني بال�شتقالت 

يف اأعمالهم حتى اآخر يوم عمل حمدد يف طلب ال�شتقالة.
وطالبت الوزارة ممن تقدم بطلب ال�شتقالة خالل �شهر دي�شمر املا�شي، 

اإعادة التقدمي مرة اأخرى، وذلك بالدخول على نظام "بياناتي" للخدمة 
الذاتية للموظف وفق منوذج حددته يت�شمن البيانات ال�شخ�شية والرقم 
املقررة،  ال�شعار  بفرتة  اللتزام  مع  ال�شتقالة،  تاريخ  وحتديد  الوظيفي 
بعد  املبا�شر  الرئي�س  م��ن  والع��ت��م��اد  ال��ق��ان��ون،  تطبيق  يف  املمانعة  وع��دم 

متابعة الطلب والتاأكد من �شحة البيانات املدخلة.
املتقدم بال�شتقالة عن العمل خالل  اأنه يف حال انقطاع املوظف،  واأك��دت 
اإجراءات  اأحكام �شيا�شة  �شاأنه  هذه الفرتة دون عذر م�شروع، ف�شتطبق يف 

النقطاع عن العمل القانونية، مع التاأكيد اأنه   ل يجوز للموظف الرجوع 
اأن تتم هذه املوافقة قبل  يف ا�شتقالته اإل مبوافقة رئي�س اجلهة وب�شرط 
بعد  الطلب  يف  ينظر  ولن  خدمته،  وانتهاء  العمل  لرتكه  املحدد  التاريخ 

التاريخ املحدد لإنهاء اخلدمة.
ودعت الراغبني يف التقدم با�شتقالتهم الطالع على الأحكام وال�شروط 
واإتباع التعليمات املحددة لذلك، مع العلم باأن اآخر يوم يف العام الدرا�شي 
2020-2021 �شيكون بتاريخ 21 08--2021، مع الأخذ يف العتبار 

تقدمي  اإمكانية  "بياناتي"،  التقدمي من خالل  اإمكانية  عدم  اأنه يف حال 
الطلب ورقيا وفق منوذج يحدد رقم املوظف وتاريخ التعيني واملدر�شة اأو 
التابع لها، ومادة التدري�س وتاريخ تقدمي الطلب وحتديد تاريخ  الإدارة 

ال�شتقالة كاأخر يوم عمل، واإر�شاله عر بريد الكرتوين �شخ�شي.
ونوهت الوزارة اإىل اأن فتح باب ال�شتقالت اأمام الراغبني وحتديد مدته 
القادم  العام الدرا�شي  ا�شتقرار  ياأتي حر�شا على  وفق منظومة و�شروط، 

وكذلك الأو�شاع الوظيفية لأع�شاء الهيئة التعليمية ب�شورة عامة.

فتح باب تقدمي �ل�صتقالت للر�غبني يف �لهيئة �لتدري�صية و�لإد�رية حتى 26 �جلاري

 تطبيق الأحكام القانونية على املنقطعني عن العمل بدون عذر

بتوجيهات ال�شيخة فاطمة.. الإمارات تر�شل �شحنة هدايا لقوات حفظ ال�شالم الن�شائية يف اأفريقيا

•• ال�صارقة-وام:

تراأ�س �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة 
بن  �شامل  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  وبح�شور  ال�شارقة،  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
�شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة نائب رئي�س املجل�س التنفيذي، �شباح ام�س مبكتب 

�شمو احلاكم، اجتماع املجل�س التنفيذي.
عدد  مناق�شة  على  خاللها  املجل�س  داأب  التي  الأ�شبوعية  اجلل�شات  �شمن  اجلل�شة  وتاأتي 
العمل  ال�شارقة وتطوير منظومة  روؤية  املهمة واملتعلقة بتحقيق  املوا�شيع احلكومية  من 
يف الدوائر واملوؤ�ش�شات املحلية، واإ�شدار القرارات التي تخدم ال�شالح العام وتدفع بعجلة 
للمواطنني  اخل��دم��ات  اأف�شل  وت��وف��ري  والأ���ش��ع��دة  امل��ج��الت  مبختلف  والتنمية  التطور 

والقاطنني على اأر�س الإمارة.
اخلدمات  تطوير  حول  العقاري  الت�شجيل  دائ��رة  من  املقدمة  املقرتحات  املجل�س  وناق�س 

واحلا�شنة  املنا�شبة  البيئة  لتوفري  ال����دوؤوب  �شعيها  اإط���ار  يف  وذل���ك  ال��دائ��رة  يف  املقدمة 
لال�شتثمار العقاري يف الإمارة.

واطلع املجل�س على املذكرة املقدمة من القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة ب�شاأن تطوير العمل 
ال�شرطي والرتقاء باخلدمات الأمنية املقدمة.

واطلع املجل�س على جدول اأعمال اجلل�شة احلادية ع�شرة لدور النعقاد العادي الثاين من 
الف�شل الت�شريعي العا�شر للمجل�س ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة والتي �شتعقد يوم اخلمي�س 
التنمية القت�شادية. وا�شتمع  2021، و�شيناق�س فيها �شيا�شة دائرة  18 فراير  املوافق 
لالإذاعة  ال�شارقة  هيئة  �شيا�شة  مناق�شة  حول  ال�شت�شاري  املجل�س  تو�شيات  اإىل  املجل�س 
الرتقاء  بهدف  واملوا�شالت،  الطرق  هيئة  �شيا�شة  ب�شاأن  املجل�س  وتو�شيات  والتلفزيون، 
تتبناها  التي  ال�شاملة  التنمية  وحتقيق  املحلية  واملوؤ�ش�شات  الدوائر  يف  احلكومي  بالعمل 
العام  بال�شاأن  املتعلقة  املو�شوعات  من  جملة  مناق�شة  اأي�شاً  اجلل�شة  خالل  ومت  الإم���ارة. 

لالإمارة واتخذ املجل�س ب�شاأنها القرارات املنا�شبة.

ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�ض اجتماع املجل�ض التنفيذي
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العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دايفري 

�شيتي للمواد الغذائية
رخ�شة رقم:CN 1485574 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شا�شي 

للو�شاطة اخلدمية اللكرتونية
رخ�شة رقم:CN 2744978 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/علياء  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

نيوتري�شن ل�شت�شارات تطوير ا�شلوب احلياه
رخ�شة رقم:CN 3865869 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/طارق  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

علي جابر لل�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 1415183 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شعادة لنقل الركاب 

باحلافالت املوؤجرة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1521475 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة فهد خالد حممد ابراهيم احلامدي ١00%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف يو�شف خالد حممد احلامدي

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

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

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

�إعــــــــــالن
لت�شليح  ال�ش�����ادة/الطيب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الدراجات الهوائية ولوازمها
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1906100 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل بطي حمد علي الدرعي ١00%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خلفان عبداهلل �شيف فا�شل املحريبي

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

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

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفن ال�شامل لرتكيب 

CN قد تقدموا الينا بطلب احلجر  رخ�شة رقم:3001656 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة الهام حممد غريب ١00%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد عبداهلل عي�شى اجلابري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املداد لتاجري ال�شيارات  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1456034 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ح�شني علي عثمان خمي�س الزعابي ١00%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف مبارك مرزوق مهدي حممد الحبابي
النفط والغاز الرية  تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات حقول ومن�شاأت 

والبحرية )09١00١8(
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ركن الكوا�شر لعمال 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شرياميك  رخ�شة رقم:1174495 
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة ح�شن �شعد حممد �شعدين

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ب�شام يو�شف ملحم ١00%
تعديل وكيل خدمات/حذف �شعيد ماجد �شعيد بو عبله الزعابي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ب�شام يو�شف ملحم
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خياط الديوان للرجال   

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1199632 
بخيت  خمي�س  حمد  وبيع/عبدالرحمن  تنازل  ال�شركاء  تعديل 

املربوعي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

عبدالرحمن حمد خمي�س بخيت املربوعي من 0% اىل ١00%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عدنان �شابر �شابر ح�شني

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

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

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شي باك لتجارة املنتجات البال�شتيكية

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1914799 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /ا�شافة حممد رجا�س ناريكوليل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / را�شد حممد ح�شن امل�شعود الزعابي من مالك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / را�شد حممد ح�شن امل�شعود الزعابي من ١00 % اإىل %5١

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شي باك لتجارة املنتجات البال�شتيكية

SEA PACK PLASTIC PRODUCTS TRADING

اإىل/ �شي باك لتجارة املنتجات البال�شتيكية ذ.م.م

SEA PACK PLASTIC PRODUCTS TRADING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 

اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او 

دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة براري اوت ليت مول ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1717662 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة لولو 1 ا�س بيه يف ليميتد 

LULU 1 SPV LTD
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حمد را�شد كو 2 ا�س بيه يف ليمتد

HAMAD RASHED CO 2 SPV LTD 

LULU 1 SPV LTD تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف لولو 1 ا�س بيه يف ليميتد
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة براري اوت ليت مول ذ.م.م
BARARI OUTLET MALL COMPANY L.L.C

اإىل/ براري اوتليت مول - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
BARARI OUTLETMALL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او 

دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جلوبال فيجن العقارية

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:2141344 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل اإ�شم جتاري من/ جلوبال فيجن العقارية

GLOBAL VISION PROPERTY

اإىل/ جلوبال فيجن العقارية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
GLOBAL VISION PROPERTY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

اإعـــالن
تعلن مكتب تنمية ال�شناعة باأن: ال�شادة/نو�در �لتمور لل�صناعات �لغذ�ئية 

رقم الرخ�شة ال�شناعية: IN2003388 قد اأبدوا رغبتهم يف التعديل التايل:

ودخول ال�شريك:

لت�شبح الرخ�شة ال�شناعية باإ�شم ال�شركاء:

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

اإعرتا�س بعد اإنق�شاء مدة الإعالن.
مكتب تنمية �ل�صناعية

الن�شبةالإ�شم اجلن�شية
20%علي حممد علي �لر�صا�س �ملن�صوري �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

الن�شبةالإ�شم اجلن�شية
حممد علي حممد �لر�صا�س �ملن�صوري
علي حممد علي �لر�صا�س �ملن�صوري

%80
%20

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

ال�شم التجاري ال�شابق
نوادر التمور لل�شناعات الغذائية

م
1

ال�شم التجاري اجلديد
نوادر لل�شناعات الغذائية ذ.م.م

ال�شكل القانوين ال�شابق
موؤ�ش�شة فردية حملية

ال�شكل القانوين اجلديد
ذات م�شوؤولية حمدودة

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:�شركة لولو لاللكرتوميكانيكية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:منطقة الظفرة ، ليوا ، اجلبانة - قطعة 93/94/95/96 

مبنى 5/مكتب 87 مبنى حكومة ابوظبي
CN 1036681 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ،   2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/2/14 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/2/16  - بالرقم:2105002199 

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز لفل وان لتجميل 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شيدات  رخ�شة رقم:2080632 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبدالبا�شط ب�شري حممد علي ح�شني ١00%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف رو�شالني تايوا تومبو

تعديل وكيل خدمات
حذف حمد عبدالقادر عبا�س ا�شماعيل اخلوري

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

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

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة عجيم

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2879720 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عتيق احمد حممد يو�شف ١00%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شاجد عبداحلميد
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة املر�شال لعمال الملنيوم 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2254409 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

عبداهلل �شامل خلفان النايلي ال�شام�شي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

عبداهلل �شامل خلفان النايلي ال�شام�شي من ١00% اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد منري ح�شني حممد نواب علي ١00%
تعديل نوع رخ�شة/من جتارية اىل حرفية

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�شنجل للنقليات العامة
رخ�شة رقم:CN 1132967 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ناي�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وان كافترييا
رخ�شة رقم:CN 2725670 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -الفجر:

ح�شل ق�شم الت�شوير الت�شخي�شي 
ال�شحية  ال��ع��ل��وم  ب��ك��ل��ي��ة  ال��ط��ب��ي 
على  ال�����������ش�����ارق�����ة  ج�����ام�����ع�����ة  يف 
ال��ع�����ش��وي��ة ال��ر���ش��م��ي��ة ب���الحت���اد 
الت�شوير  جل��م��ع��ي��ات  الأوروب���������ي 
ق�شم  ويعد   ،)EFRS(ال�شعاعي
يف  الطبي  الت�شخي�شي  الت�شوير 
اجلامعة اأحد املوؤ�ش�شات الأكادميية 
الأوىل لرنامج الحتاد الأوروبي 
ال�شعاعي  ال��ت�����ش��وي��ر  جل��م��ع��ي��ات 

اجلناح التعليمي خارج اأوروبا.
اأعلن ذلك �شعادة الأ�شتاذ الدكتور 
ال��ن��ع��ي��م��ي مدير  ح��م��ي��د جم�����ول 
وبعد  ب����اأن����ه  واأ������ش�����اف  اجل���ام���ع���ة 
الع�شوية  ع��ل��ى  امل��غ��ل��ق  الت�شويت 
قبل  من  ال�شارقة  جامعة  وقبول 
األقى  الأع�������ش���اء،  ال������دول  ج��م��ي��ع 

ماكنولتي  ج���ون���اث���ان  ال���دك���ت���ور 
رئي�س الحتاد والعديد من الدول 
الأوروبية الأع�شاء كلمات ترحيب 
طيبة ب��ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة ك��م��ا مت 
اإر�شال العديد من ر�شائل التهنئة 
اخلا�شة اإىل ممثل اجلامعة خالل 
تقدمي  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الج��ت��م��اع 
ر�شائل تهنئة مهمة حول اأهمية اأن 
اأكادميي  اأول فرع  تكون ع�شًوا يف 

خارج الدول الأوروبية.
واأو�����ش����ح ال���دك���ت���ور ال��ن��ع��ي��م��ي اأن 
الحت��اد الأوروب���ي ميثل اأك��ر من 
ا�شعاعي  م�����ش��ور   100،000
جميع  يف  اأ�شعة  طالب  و8،000 
الحت������اد  واأن  اأوروب������������ا.  اأن�����ح�����اء 
الت�شوير  جل��م��ع��ي��ات  الأوروب���������ي 
اأنه ميثل  اإىل  بالإ�شافة  ال�شعاعي 
مهنة الت�شوير ال�شعاعي يف اأوروبا 
تعزيزها  ع��ل��ى  اأي�����ش��ا  يعمل  ف��اإن��ه 

ومن  اأن���ه  اإىل  م�شريا  وتطويرها 
احلقائق املعروفة عن هذا الحتاد 
اأن��ه هو واح��د من اأعظم منظمات 
الت�شوير بالأ�شعة يف العامل ولديه 
خمتلفة  ومهنية  علمية  اأن�شطة 
اإىل  اأ�شار  كما  الوا�شعة.  مب�شادره 

الت�شخي�شي  الت�شوير  ق�شم  اأن 
ال��ط��ب��ي يف ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة يعد 
الأوىل  الأكادميية  املوؤ�ش�شات  اأحد 
ل����رن����ام����ج الحت����������اد الأوروب�����������ي 
ال�شعاعي  ال��ت�����ش��وي��ر  جل��م��ع��ي��ات 

اجلناح التعليمي خارج اأوروبا.
واأو�����ش����ح ال���دك���ت���ور ال��ن��ع��ي��م��ي اأن 
اجل���ام���ع���ة ال���ت���ي ك���ان���ت ق���د ب����داأت 
بالفعل العمل الن�شط مع الحتاد 
الت�شوير  جل��م��ع��ي��ات  الأوروب���������ي 
ا  ال�شعاعي، حيث اأر�شلت موؤخًرا ن�شً
 -19 ك��ب��رًيا وه��ام��ا ح��ول كوفيد 
اإىل اليوم العاملي لالأ�شعة 2020 
و�شاركت   )IDOR2020(
ب��ت��ج��ارب��ه��ا م��ع ال����دول الأوروب���ي���ة 
ق�شم  موظفي  اأن  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
الطبي  ال��ت�����ش��خ��ي�����ش��ي  ال��ت�����ش��وي��ر 
ل���دي���ه���ا ي�������ش���ارك���ون وب���ن�������ش���اط يف 
عاملية  وتخ�ش�شية  علمية  ن��دوات 

اأن  اإىل  م�����ش��ريا  الإن����رتن����ت،  ع���ر 
اجل��ام��ع��ة تخطط مل��زي��د م��ن مثل 
بزيادة  امل�شتقبلية  الأن�شطة  ه��ذه 
الت�شوير  ق�����ش��م  ط��ل��ب��ة  م�����ش��ارك��ة 
الت�شخي�شي الطبي كن�شاط تعلمي 

وتدريبي عاملي الآفاق اأي�شا..
امل��رزوق��ي، عميد  اأمينه  ال��دك��ت��ورة 
بالإنابة،  ال�شحية  ال��ع��ل��وم  كلية 
الت�شوير  ق�����ش��م  ق��ب��ول  اأن  اأك����دت 
ال��ت�����ش��خ��ي�����ش��ي ال��ط��ب��ي ك��ع�����ش��و يف 
جلمعيات  الأوروب�������������ي  الحت���������اد 
ال���ت�������ش���وي���ر ال�������ش���ع���اع���ي ي���ع���د من 
بها  ونعتز  نفخر  التي  الإجن���ازات 
لرفع مكانة جامعة ال�شارقة دوليا 
خا�شة  الطبية،  التخ�ش�شات  يف 
جامعة  اأول  ال�����ش��ارق��ة  جامعة  اأن 
عربية حت�شل على هذه الع�شوية 
م����ن خ������ارج ال���ن���ط���اق الأوروب���������ي، 
ال��ع�����ش��وي��ة فر�شة  ه����ذه  وت��ع��ت��ر 

الهيئة  واأع�������ش���اء  للطلبة  ج��ي��دة 
بتبادل  ال��ق�����ش��م  م���ن  ال��ت��دري�����ش��ي��ة 
اخل���رات م��ع اأ���ش��ات��ذة يف جامعات 

اأوروبية. 
الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  اأك��د  م��ن جانبه 
ب�شار عفيف عي�شى الراوي، رئي�س 
ق�شم الت�شوير الت�شخي�شي الطبي 
جامعة  يف  ال�شحية  العلوم  بكلية 
الع�شوية  ه��ذه  اأه��م��ي��ة  ال�����ش��ارق��ة، 
على امل�شتوى الدويل. موؤكدا على 
قوة املخرجات التعليمية للجامعة 

م��ق��ارن��ة ب��اجل��ام��ع��ات الأوروب����ي����ة، 
اأن هذه الع�شوية �شتوفر  واأ�شاف 
م�شاركة  خ��الل  م��ن  للطلبة  دع��م 
زمالئهم  مع  التعليمية  جتربتهم 
يف اجلامعات الأخرى، كما �شتدعم 
البحثية  الأن�������ش���ط���ة  ال��ع�����ش��وي��ة 
التدري�شية  ال���ه���ي���ئ���ة  لأع���������ش����اء 
يف اجل���ام���ع���ة م���ع ال��ب��اح��ث��ني من 

اجلامعات الأع�شاء يف اجلمعية.
ق�شم  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر  وم����ن 
الطبي  ال��ت�����ش��خ��ي�����ش��ي  ال��ت�����ش��وي��ر 

جامعة  يف  ال�شحية  العلوم  بكلية 
موؤخًرا  اع��ت��م��اده  مت  ق��د  ال�شارقة 
لالأ�شعة  امللكية  الكلية  ق��ب��ل  م��ن 
اإجن�������از كبري  وه�����و  اإجن�����ل�����رتا،  يف 
اآخ��ر من حيث الع��رتاف الدويل 
وياأتي  يقدمه.  ال���ذي  بالرنامج 
اي�����ش��ا ك��دل��ي��ل وا���ش��ح ع��ل��ى الدور 
ا�شاتذة  ي��ل��ع��ب��ه  ال������ذي  ال���ن�������ش���ط 
الدولية وقوة  املنظمات  الق�شم يف 
العالقات الأكادميية مع الزمالء 

الآخرين يف اجلامعات يف اخلارج.

جامعة اأبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع مركز اأدفان�ض كيور الت�شخي�شي 
•• اأبوظبي-الفجر: 

وق��ع��ت ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع م��رك��ز اأدف���ان�������س كيور 
من  املوؤ�ش�شتني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  تطوير  ب��ه��دف  الت�شخي�شي 
واملعلومات  اخل��رات  وتبادل  الطالب  وتاأهيل  تدريب  برامج  خ��الل 
فيما بينهما. و�شتعمل هذه املذكرة مبثابة اإطار عمل لتعزيز التعاون 
يف جم��ال ال���ش��ت�����ش��ارات وال��درا���ش��ات الأك��ادمي��ي��ة وال��دع��م والتطوير 

املوؤ�ش�شي والتنمية الإدارية والب�شرية. 
اأدفان�س  اأبوظبي مبوجب هذه ال�شراكة مع مركز  و�شتتعاون جامعة 
كيور الت�شخي�شي لت�شهيل تبادل اخلرات واملعارف من خالل تنظيم 
والتدريبية  الدرا�شية  والرامج  وال��ن��دوات  العمل  وور���س  امل��وؤمت��رات 
التي تناق�س وتعر�س اأحدث التطورات واأف�شل املمار�شات يف املجالت 

ذات الهتمام امل�شرتك. 
ويعد مركز اأدفان�س كيور الت�شخي�شي، الذي تاأ�ش�س يف العام 2007، 
التخ�ش�شات  من  العديد  توفر  �شاملة  متنقلة  �شحية  رعاية  وح��دة 
يف  املميزين  الأط��ب��اء  من  نخبة  يد  على  ال�شحية  الرعاية  وخدمات 
�شتى التخ�ش�شات الطبية، ومبا يلبي الحتياجات املتزايدة للح�شول 

على خدمات رعاية �شحية متميزة ووفق اأعلى م�شتويات اجلودة. 
العلماوي  يو�شف  و�شيم  الرفي�شور  قبل  من  التفاقية  توقيع  ومت 
عميد كلية العلوم ال�شحية بجامعة اأبوظبي، والدكتور علي هويدي 

من مركز اأدفنا�س كيور الت�شخي�شي.
وت��ع��ل��ق��ي��اً ع��ل��ى ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة، ق���ال ال��رف��ي�����ش��ور و���ش��ي��م يو�شف 
اأدفان�س  ال�شرتاتيجية مع مركز  ال�شراكة  بهذه  "�شعداء  العلماوي: 
كلية  يف  الدائم  والتزامنا  حر�شنا  تعك�س  والتي  الت�شخي�شي،  كيور 

اأبرز املوؤ�ش�شات  العلوم ال�شحية بتعزيز التعاون والعمل امل�شرتك مع 
والبحثية.  وال�شحية  الأكادميية  املجالت  يف  املتخ�ش�شة  والهيئات 
نتطلع من خالل هذه ال�شراكة لتزويد طلبتنا بالتدريبات واملهارات 
ال�شحية  الرعاية  خ��راء  من  واع��د  جيل  وتاأهيل  لبناء  ال�شرورية 
اإمارة  يف  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  قطاع  احتياجات  تلبية  على  ال��ق��ادري��ن 
العربي  اخلليج  ومنطقة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  ودول��ة  اأبوظبي 

وخارجها". 
م�شتدامة  بيئة  توفري  نحو  الطريق  ال�شراكة  هذه  "متهد  واأ�شاف: 
وتبادل  املجتمعية،  وامل�شاركة  العلمي،  والبحث  البتكار  على  ت�شجع 
املعارف بني جامعة اأبوظبي ومركز اأدفنا�س كيور الت�شخي�شي، ونحن 
متفائلون حيال اآفاق هذا التعاون، وما �شيثمر عنه من جهود جديدة 
يف جمالت البحث والتطوير املهني، ونتطلع اإىل العمل معاً بنجاح".

•• اأبوظبي-الفجر:

المارتية  ال�شحفيني  جمعية  نظمت 
بعد،  ع��ن  ن���دوة،  ب��اأب��وظ��ب��ي  يف فرعها 
عر من�شة زووم م�شاء يوم " الثنني" 
مل��ن��اق�����ش��ة ك���ت���اب ب���ع���ن���وان " الإع������الم 
العامة  وال�شمات  الو�شائل  الإم��ارات��ي 
للكاتب   " ال��رق��م��ي��ة  وامل�����ش��ت��ح��دث��ات 
�شادق،  م�����ش��ط��ف��ي  ع��ب��ا���س  ال���دك���ت���ور 
الإعالمي مبوؤ�ش�شة اأبوظبي لالإعالم 
عبد  الع��الم��ي  ال��ن��دوة  واأدار  �شابقا، 
ال�شر  اأم���ني  الب�شتكى  ن��ق��ي  ال��رح��م��ن 
الإمارتية،  ال�شحفيني  جلمعية  العام 
رئي�س  احلمادي  حممد  فيها  و�شارك 
واأع�شاء  اجل��م��ع��ي��ة،  اإدارة  جم��ل�����س 
جمل�س الإدارة، وعدد من ال�شحفيني 
الدولة  وال��ب��اح��ث��ني يف  والإع��الم��ي��ني 

والوطن العربي. 
يف ب��داي��ة ال��ن��دوة ق���دم ع��ب��د الرحمن 
الدكتور  اإىل  ال�����ش��ك��ر  الب�شتكى  ن��ق��ي 
جهوده  على  ���ش��ادق  م�شطفي  عبا�س 
الإعالمية  املكتبة  اإم���داد  يف  الكبرية 
الكتاب  ه���ذا  وال��ب��اح��ث��ني  الإم���ارات���ي���ة 
خمتلفة  ج��وان��ب  ي�شمل  ال���ذي  القيم 
وخا�شة  والإعالمي  ال�شحفي  للعمل 

الإعالم الرقمي احلديث.
م�شطفي  ع���ب���ا����س  ال����دك����ت����ور  وق������ال 
دار  م����ن  ����ش���در  ال���ك���ت���اب  اأن  �����ش����ادق، 
والتوزيع  وال��ن�����ش��ر  للطباعة  ق��ن��دي��ل 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ملوؤ�ش�شة  التابعة 
مكتوم للمعرفة وهو موجود يف موقع 
الكتاب  واأه��دي هذا  الرقمية،  املعرفة 
وط����الب  الإع����الم����ي����ني  ج���م���ي���ع  اإىل 
وعلوم  الإع������الم  وب��اح��ث��ي  واأ����ش���ات���ذة 
اأن متثل  واأود  به،  واملهتمني  الت�شال 
مادته اإ�شافة جديدة واإ�شهاما حقيقيا 
للتعرف على الأوجه املختلفة املحركة 

واملوؤثرة يف منظومة الإع��الم يف دولة 
م�شتعر�شا  املتحدة،  العربية  الإمارات 
املختلفة  وحت��دي��ات��ه  ال��ع��ام��ة  ���ش��م��ات��ه 

واأوجه التطورات التي حلقت به. 
ع��ب��ا���س م�شطفي  ال��دك��ت��ور  واأ����ش���اف 
الإمارات  دول��ة  تاأ�شي�س  فمنذ  �شادق، 
قفزات  ت�شهد  وه��ي  املتحدة  العربية 
املجالت  ك��اف��ة  يف  التطور  م��ن  هائلة 
املجتمع  ع��ل��ى  ان��ع��ك�����س  ال�����ذي  الأم�����ر 
�شمنها  وم���ن  املختلفة،  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه 
ال���ن���ظ���ام الإع����الم����ي ال�����ذي ت���ط���ور يف 
ونظمه،  وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه  و���ش��ائ��ل��ه  ك��اف��ة 
النظم  م�����ن  الإع����������الم  حت������ول  ف���ق���د 
التقليدية م�شتجيبا لتطورات الع�شر 
ن��ح��و ال��رق��م��ي��ة والأن��ظ��م��ة ال��ذك��ي��ة يف 
ت���ط���ورت بنيته  ك��م��ا  ك���اف���ة و���ش��ائ��ل��ه، 
التي  وت�شريعاته  وموؤ�ش�شاته  التحتية 
الإعالمية  امل��م��ار���ش��ة  ت��ط��ور  ت���واك���ب 
وم�شتحدثات املعلوماتية وتكنولوجيا 

الت�شال وغريهما.
واأ�شار الدكتور عبا�س م�شطفي �شادق، 
وجمتمعها  الإم���ارات  دول��ة  انفتاح  اأن 
اأوج�����ه احلياة،  ك��اف��ة  ال���ع���امل يف  ع��ل��ى 
على فتح الأجواء ل�شت�شافة التجارب 
الإعالمية املتقدمة، وهذا ما يلحظه 
الإعالمية  امل������دن  ق�����وة  يف  اجل���م���ي���ع 
التحتية  ب��ال��ب��ن��ي��ة  امل���دع���وم���ة  احل����رة 
املتطورة والت�شريعات املطلوبة حلرية 
اإعالمية  ملوؤ�ش�شات  وجاذبيتها  عملها 
ع��امل��ي��ة ���ش��خ��م��ة وج����دت يف الإم������ارات 
يف  العمل  وت�شهيالت  احل��رك��ة  ح��ري��ة 
بالن�شبة  الأم���ر  كذلك  الأوج���ه،  كافة 
لالإعالم الإماراتي الذي يجد م�شاحة 
الد�شتور  يدعمها  احلركة  وا�شعة من 
وت�شريعات الإعالم نف�شه، ف�شال عن 

تعهدات قادة الدولة.
ال�شحف  م���ن  ال��ع��دي��د  ����ش���دور  ف��م��ع 

وامل������ج������الت امل���ح���ل���ي���ة والأج����ن����ب����ي����ة، 
امل��ح��ط��ات الإذاعية  امل��ئ��ات م��ن  وق��ي��ام 
من  الرقمية  واملن�شات  والتلفزيونية 
���ش��رق الدنيا وغ��رب��ه��ا، وب��امل��ق��ارن��ة مع 
دول اأخرى كثرية، فاإن دولة الإمارات 
الأكر  الدولة  باأنها  تو�شف  اأ�شبحت 
الإعالم  ل�شناعة  وتاأهيال  ا�شتعدادا 

املعا�شر.
م�شطفي  ع���ب���ا����س  ال����دك����ت����ور  واأك��������د 
املتميز  ال���ن���م���وذج  ه�����ذا  اأن  �����ش����ادق، 
للت�شدي  اأخ������رى  اأم������ور  م���ع  دف��ع��ن��ي 
التي  املختلفة  اجل��وان��ب  يف  بالبحث 
ت��وؤ���ش�����س م���ع���اً ال��ن��ظ��ام الإع����الم����ي يف 
دولة الإم��ارات، وقد تكونت مادة هذا 
ال��ك��ت��اب مب��و���ش��وع��ات��ه امل��خ��ت��ل��ف��ة من 
يف  الإعالمي  للعمل  ممار�شتي  خالل 
الإعالمية  املوؤ�ش�شات  اأهم  واح��دة من 
يف دولة الإمارات وهي �شركة اأبوظبي 
ل���الإع���الم، وب���ال���وق���وف امل��ب��ا���ش��ر على 
الأوجه املختلفة املوؤثرة فيه وعنا�شر 
تطوره من خالل اللقاءات واملوؤمترات 
واملحا�شرات والطالع على الدرا�شات 
والكتب واملقالت املختلفة، كما تكونت 
املوؤثرة  املختلفة  ال��ت��ط��ورات  مبتابعة 
على الإعالم الإماراتي، والتي �شملت 
للموؤ�ش�شات  ال�شاملة  ال�شياغة  اإع��ادة 
للتغريات  تبعا  الرئي�شية  الإعالمية 
والإت�شايل،  الإع��الم��ي  النظامني  يف 
الف�شائي  البث  جمال  يف  والتطورات 
تطبيقات  وظ���ه���ور  ل��ل��ح��دود،  ال��ع��اب��ر 

الإعالم اجلديد.
م�شطفي  ع���ب���ا����س  ال����دك����ت����ور  وب������ني 
الكتاب  ه���ذا  اأه��م��ي��ة  تنبع  اأن  ���ش��ادق، 
م���ن اأن ال����ع����امل، وم����ن ���ش��م��ن��ه دول���ة 
هائلة  بتحولت  الآن  مي��ر  الإم����ارات، 
يف كافة املجالت، خا�شة تلك املت�شلة 
الت�شال،  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب����الإع����الم 

املفاهيم  الكبري يف  التغري  ف�شال عن 
اأ�شبح  بحيث  ال��ت��ط��ور،  بهذا  املت�شلة 
�شناعة  يف  م�����ش��ارك��ني  ال��ن��ا���س  ع��ام��ة 
اأمام  كبرياً  حتديا  ميثل  ما  الإع���الم، 

الدولة واملجتمع واأفراده.
م�شطفي  ع��ب��ا���س  ال���دك���ت���ور  و����ش���رح 
بالكتاب  اله��ت��م��ام  زي����ادة  اأن  ����ش���ادق، 
م���ع ظ���ه���ور الإع�������الم اجل���دي���د ال���ذي 
يتطور يف كل يوم بو�شائله امل�شتحدثة 
وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه غ���ري امل�����ش��ب��وق��ة، بحيث 
اأ�����ش����ب����ح����ت ال������������دول واحل�����ك�����وم�����ات 
ل  التقليدية  الإع��الم��ي��ة  واملوؤ�ش�شات 
ل�شبطه  اخل��ي��ارات  من  الكثري  متلك 
اأو احلد من تاأثرياته املختلفة، عالوة 
ع��ل��ى ال��ت��ح��دي��ات امل��رت��ق��ب��ة م���ع تبني 
وتطبيقات  ال�شطناعي  الذكاء  نظم 
اإن��رتن��ت ال���ش��ي��اء وب��داي��ات ال�شري يف 
ما  الرابعة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  طريق 
ينعك�س على �شناعة الإع��الم يف كافة 
م�شتوياتها، واأنه ترتكز الأهمية اأي�شا 
التغريات  اأم����ام  الإع����الم  يف حت��دي��ات 
ال��ك��ب��رية يف الأف���ك���ار وامل��ف��اه��ي��م، ويف 
املنطقة  ت�����ش��ه��ده��ا  ال���ت���ي  ال���ت���ح���ولت 
باملتغريات  ع���الق���ت���ه���ا  يف  ال���ع���رب���ي���ة 
ما  والدولية،  الإقليمية  وال�شراعات 
ينعك�س على دولة الإمارات يف عالقتها 
وجمتمعها  اخل����ارج����ي  ال����ع����امل  م����ع 
اإدراك  م�����دى  ع����ن  ف�����ش��ال  امل���ح���ل���ي، 
التطورات  الإم��ارات��ي جلملة  الإع��الم 
والقت�شادية  والثقافية  الجتماعية 
وحميطها  ال���دول���ة  يف  وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
الإقليمي والعاملي، وقدرته على عك�س 

هذه التطورات داخليا وعامليا.
ع��ب��ا���س م�شطفي  ال��دك��ت��ور  واأو����ش���ح 
ير�شد  ال����ك����ت����اب  ه������ذا  اأن  ������ش�����ادق، 
والتطورات  العامة  ال�شمات  جمموعة 
والوظيفية  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة 

يف  الإماراتي  لالإعالم  والتكنولوجية 
يركز  ل  وهو  تطور  اجلديدة  الألفية 
ع��ل��ى ت��ت��ب��ع م�����ش��ريت��ه وح���ده���ا، واإمن���ا 
التغريات  جم���م���وع���ة  ل��ف��ه��م  ي�����ش��ع��ى 
املذكورة يف كافة التطورات التي اأ�شرنا 
اإليها.  و�شرد الدكتور عبا�س م�شطفي 
يف  تقع  التي  الكتاب  حمتويات  �شادق 
يف  يخت�س  واح����د  ك��ل  ف�����ش��ول  ت�شعة 
املو�شوعات  م��ن  وب��ع��دد  جانب حم��دد 
عن  الأول  ف�شله  يف  وي��ب��داأ  الفرعية 
م�شرية تطور الإعالم الإماراتي حيث 
م�شرية  يف  ال��ه��ام��ة  ال��ع��الم��ات  يتتبع 
ال�شحفية  امل���ح���اولت  م��ن��ذ  ال��ت��ط��ور 
اليدوية املبكرة يف الربع الأول وبداية 
املا�شي،  ال��ق��رن  م��ن  ال��ث��اين  الن�شف 
انتهاء ب�شدور اأول مطبوعة منتظمة، 
الن�شر  واأدوات  املطابع  بتطور  م��رورا 
احل���دي���ث���ة، ع�����الوة ع��ل��ى ذل����ك يتتبع 
الإع���الم  ال��ت��ط��ور يف  م�����ش��رية  الف�شل 
وتطور  ن�شاأة  والتلفزيوين،  الإذاع����ي 
اخلليج  يف  امل���ط���ب���وع���ة  ال�������ش���ح���اف���ة 
العربي، مرحلة ال�شحافة املكتوبة يف 
دولة الإمارات، بوادر ظهور ال�شحافة 
ن�����ش��اأة وتطور  وال��ط��ب��اع��ة احل��دي��ث��ة، 
ال�شحافة اليومية يف الإم��ارات، ن�شاأة 
وتطور ال�شحف ال�شادرة بالإجنليزية، 
ن�شاأة وتطور املجلة يف الإمارات، ن�شاأة 
وتطور الإع��الم الإذاع��ي يف الإمارات، 
يف  التلفزيوين  الإع���الم  وتطور  ن�شاأة 

الإمارات.
تفا�شيل  ي�شتعر�س  الثاين،  والف�شل 
وهو  الإماراتية،  الإعالمية  املنظومة 
باأنها  الإم������ارات  دول����ة  و���ش��ف  يف�شر 
الإع����الم  جم���ال  يف  ت�شابكية  الأك����ر 
يف امل���ن���ط���ق���ة، واأن�����ه�����ا مت���ث���ل حم����ورا 
اإقليميا هاما لو�شائل العالم املحلية 
وبالتف�شيل  وال��ع��امل��ي��ة،  والإق��ل��ي��م��ي��ة 

الإعالمية  امل��ن��ظ��وم��ة  م��ع��امل  ي��و���ش��ح 
وي�شتعر�س  ح���دة،  على  اإم����ارة  ك��ل  يف 
مكونات املوؤ�ش�شات الإعالمية الكرى 

وغريها يف دولة الإمارات. 
والف�شل الثالث يتحدث عن منظومة 
الت�شال احلكومي يف دولة الإمارات، 
ويبداأ بتعريفه، وي�شتعر�س تطبيقاته 
ويف�شل يف  املختلفة،  عمله  وجم��الت 
ال��وط��ن��ي لالت�شال  ال��رن��ام��ج  م��ع��امل 
الت�شال  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  احل��ك��وم��ي، 
موؤ�ش�شات  ع��ن��د  وي���ق���ف  احل���ك���وم���ي، 
اإم��ارة على  كل  الت�شال احلكومي يف 
حدة. والف�شل الرابع، فهو ي�شتعر�س 
دواع���������ي ق����ي����ام ه������ذه امل��������دن يف دب���ي 
وراأ�س  وعجمان  والفجرية  واأبوظبي 
اخليمة وال�شارقة، ويو�شح التطورات 
تاأ�شي�شها،  التي حدثت فيها، وقوانني 
منها، وجمالت  واح���دة  ك��ل  وم��ي��زات 
ع��م��ل��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة، وت���اأث���ريات���ه���ا على 
املجال الت�شايل واملنظومة العالمية 

يف دولة الإمارات واملنطقة. 
�شناعة  اخلام�س  الف�شل  وي�شتعر�س 
ويبداأ  امل��ت��ح��رك��ة،  وال��ر���ش��وم  ال�شينما 
ال�شينمائي  الإن���ت���اج  ت��ط��ور  مب�����ش��رية 
عند  بالتف�شيل  وي��ق��ف  الإم�����ارات،  يف 

امل��ح��ل��ي��ة، وم��ن��ظ��وم��ة دعمه،  جت���ارب���ه 
وال��ت�����ش��ه��ي��الت ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا دول���ة 
العاملي،  ال�شينمائي  لالإنتاج  الإم��ارات 
�شناعة  با�شتعرا�س  الف�شل  وينتهي 

الر�شوم املتحركة يف الإمارات.
وي���������ش����رد ال���ف�������ش���ل ال���������ش����اد�����س عن 
ال��ت��ح��ولت ال��رق��م��ي��ة وال��ذك��ي��ة تطور 
الإع����الم اجل��دي��د يف دول���ة الإم����ارات، 
التطور  اأوج������ه  ت��و���ش��ي��ح  ي��ت��م  وف���ي���ه 
الرقمي والذكي يف ال�شحافة والن�شر 
هذا  ويعر�س  والتلفزيون،  والإذاع����ة 
والذكية  الرقمية  التطبيقات  الف�شل 
يف  الرئي�شة  الإعالمية  املوؤ�ش�شات  يف 
دولة الإمارات ثم ي�شتعر�س جمموعة 
الإعالمية  وامل��ن�����ش��ات  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
الرقمية و�شبكات التوا�شل الجتماعي 

الأكر تاأثرياً وا�شتخداماً.
وال���ف�������ش���ل ال�������ش���اب���ع ب���ع���ن���وان اأج���ه���زة 
ال��ت��ن��ظ��ي��م والإ�����ش����راف ع��ل��ى الإع����الم 
والت�����ش��الت يف دول��ة الإم����ارات، وهو 
قطاعي  تنظيم  اأهمية  بتو�شيح  يبداأ 
دور  وي�شتعر�س  والت�����ش��ال،  الع���الم 
والهيئة  ل���الإع���الم  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س 
يف  الت�����ش��الت  قطاع  لتنظيم  العامة 

دولة الإمارات يف هذا اجلانب. 

الثامن  ال���ف�������ش���ل  ت��خ�����ش��ي�����س  ومت 
الإعالم  وق��وان��ني  ت�شريعات  لعر�س 
الإم���ارات���ي يف خم��ت��ف اأن�����ش��ط��ت��ه، وهو 
والتنظيمي  القانوين  التطور  يو�شح 
املمار�شة  يف  ال��ت��ط��ور  اأ���ش��ت��ت��ب��ع  ال����ذي 
القانونية  وال��ت��ح��دي��ات  الإع���الم���ي���ة، 
املعلوماتي  ب���ال���ت���ط���ور  امل���رت���ب���ط���ة 
املنظمة  الت�شريعات  والتكنولوجي. 

لالإعالم والت�شالت. 
والف�شل التا�شع والأخري، فهو مكر�س 
للحديث عن عدد من التحديات التي 
تواجه الإعالم الإماراتي، وهي ت�شمل 
وحتديات  الوطنية  ال��ه��وي��ة  حت��دي��ات 
التوطني يف جمال الإع��الم وم�شاركة 
وحتديات  الإع����الم،  �شناعة  يف  امل����راأة 
ب����ن����اء دول�������ة الإم������������ارات الحت�����ادي�����ة، 
مبواجهة  امل���رت���ب���ط���ة  وال����ت����ح����دي����ات 

التطرف والإرهاب.
وف�����ى ن���ه���اي���ة ال�����ن�����دوة ت���ق���دم حممد 
للدكتور  ال�����ش��ك��ر  ب��خ��ال�����س  احل���م���ادي 
ا�شافته  على  �شادق  م�شطفي  عبا�س 
للمكتبة  القيم  الكتاب  لهذا  الكبرية 
الإعالمية. واأهدى عبد الرحمن نقي 
الدكتور  اإىل  اجلمعية  درع  الب�شتكى 

عبا�س م�شطفي �شادق.

•• اأم القيوين-وام: 

اأ�شواقها القدمية التي  اأم القيوين عر ال�شنني متيزاً لفتاً يف  اإم��ارة  �شهدت 
يرجع تاريخها اإىل اأكر من مائة وع�شرين عاما ، حيث كانت مركزاً للتجارة 

يف ذلك الوقت، ب�شبب املوقع ال�شرتاتيجي املميز لالإمارة.
ب��اأم القيوين  " جولة يف الأحياء القدمية  " وام  اأنباء الإم��ارات  وك��ان لوكالة 
�شهادات  خالل  من  القدمية  اأ�شواقها  يف  العمل  �شري  طبيعة  خاللها  ر�شدت 
العديد من الأ�شخا�س الذين عا�شروا مراحل تطور تلك الأ�شواق باأ�شكالها 

املختلفة وكانوا جزءاً منها.
وقال املواطن عبدالرحمن الزرعوين من اأهايل اإمارة اأم القيوين الذي عا�شر 
بع�س مراحل تطور تلك الأ�شواق اآنذاك، اإن اإمارة اأم القيوين كانت يف املا�شي 
ت�شم عدداً من تلك الأ�شواق القدمية التي كانت تعتر مركزاً مهما للتجارة 
بو�شط  يقع  دكاكني  من  يحتويه  وما  القدمي  ال�شوق  اأن  م�شيفاً  املنطقة،  يف 
"العر�شة" وهي بقعة وا�شعة بني الأحياء ال�شكنية تباع فيها  املدينة وي�شمى 
اخل�شراوات والفحم واحلطب والثمام وكانت عبارة عن ب�شط، حيث يفرت�س 

الباعة الب�شط على الأر�س ويعر�شون املنتجات التي بحوزتهم.
واأ�شاف اأن من �شمن الأ�شواق القدمية كان هناك �شوق ال�شمك الذي ينب�س 
احلاجة  يلبي  كونه  بن�شاط  ويتميز  وامل�شرتين  والباعة  التجار  بني  بحركة 
م�شدراً  ي�شكل  املرحلة  تلك  يف  ال�شمك  �شيد  ك��ان  حيث  ل��الأه��ايل،  اليومية 
للرزق ..كما كان يوجد �شوق للتمر تباع فيه جميع اأنواع التمور امل�شتوردة من 
الب�شرة التي كانت اإىل وقت قريب اأكر واأ�شهر �شوق م�شدر للتمور، اإ�شافة 

اىل التمر والدب�س املحلي الذي يوؤتى من مزارع فلج املعال.

ك��ان يوجد  املا�شي  اأن من جملة الأ���ش��واق القدمية يف  اإىل  ال��زرع��وين  واأ���ش��ار 
�شوق البانيان "الهنود" وهذا ال�شوق يتكون من عدة دكاكني تباع فيها خمتلف 
اأنواع الب�شائع كالذهب والف�شة واملالب�س املطرزة امل�شتوردة من الهند واملواد 

الغذائية كال�شكر والطحني والأرز واحللوى وال�شاري الهندي والقهوة وامللح 
والتوابل والبهارات الهندية الأ�شلية، وظل �شوق البانيان حتى اأواخر احلرب 
بال�شوق  ..كما كان يوجد  اأخرى  اأماكن  اإىل  انتقل  الثانية وبعد ذلك  العاملية 
بدورها  لتمثل  الأه���ايل  فيها  يتجمع  التي  ال�شعبية  املقاهي  بع�س  ال��ق��دمي 

ملتقى للتبادل التجاري والثقايف.
واأو�شح اأنه كانت توجد دكاكني للطواوي�س الذي يتجمع فيه جتار اللولو من 

جميع اإمارات الدولة ويعر�شون جتارتهم للبيع.
وذكر اأنه كان هناك ما ي�شمى بالعمارة اأي املبنى القدمي الكبري الذي تباع فيه 
املواد الغذائية واأدوات ال�شيد ومعدات ال�شفن كعمارة املرحوم حممد الزرعوين 
التي كانت تقع يف اجلهة الغربية من اأم القيوين، م�شرياً اىل اأنه كانت توجد 
املرجانية  الأحجار  فيها  تباع  الزرعوين  عبدالرحيم  للمرحوم  اأخرى  عمارة 
والبيم وال�شل التي جتلب من �شيحوت باليمن وم�شتلزمات البناء القدمية 

لبقية الأ�شواق املجاورة والتي يتم نقلها براً اأو بوا�شطة ال�شفن بحراً.
منه  جزء  ووق��وع  املدينة  و�شط  مبركزه  يتميز  القدمي  ال�شوق  اأن  اإىل  واأ�شار 

بالقرب من خور اأم القيوين مما ي�شهل على التجار عمليات النقل.
والأ�شقف  املرجانية  املحالت مبنية من اجلب�س واحلجارة  اأن جميع  واأو�شح 
من الأخ�شاب التي ت�شتورد من �شرق اأفريقيا "ال�شواحل" لت�شتخدم كدعامة 

ل�شقوف املباين يف ذلك الوقت كاجلندل واملربعة.
من جهتها اأكدت دائرة ال�شياحة والآثار باأم القيوين اأهمية احلفاظ على ما 
تبقى من املحالت القدمية يف منطقة اأم القيوين القدمية واإعادة جتديدها 
وم��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور واحل���داث���ة يف جم���ال احل��ف��اظ وال��رتم��ي��م ح�شب املعايري 
الدولية، نظراً لأهمية الرتاث ودوره يف احل�شارة الإن�شانية واأهمية الرتاث 

املحلي باعتباره ال�شبغة الأ�شا�شية للمجتمع والهوية الوطنية.
اأم  التاريخية يف  املنطقة  اإح��ي��اء  على  بالعمل  ب���داأت  اأن��ه��ا  ال��دائ��رة  واأو���ش��ح��ت 
الطابع  على  للحفاظ  القدمية  واملحالت  املباين  ترميم  خالل  من  القيوين 
جاذبيتها  بزيادة  الكفيلة  املقومات  واإيجاد  املنطقة،  لتلك  الرتاثية  والهوية 
اأعداد الزائرين لها �شواء من داخل الدولة  كمنطقة �شياحية وجتارية ورفع 
اأو خارجه، بالإ�شافة اإىل املحافظة على املباين التاريخية املوجودة باملنطقة 

واحلفاظ عليها من الندثار.

يف ندوة لل�صحفيني �لإمار�تية 

مناق�شة كتاب »الإعالم الإماراتي الو�شائل وال�شمات العامة وامل�شتحدثات الرقمية«

جامعة ال�شارقة حت�شل على الع�شوية الر�شمية يف الحتاد 
)EFRS( الأوروبي جلمعيات الت�شوير ال�شعاعي

الأ�شواق القدمية يف اأم القيوين .. تاريخ يرجع اإىل 120 عاما
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العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

�إعــــــــــالن
ل�شالح  الريا�شي  ال�ش�����ادة/نا�شر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN كهرباء ال�شيارات  رخ�شة رقم:1168964 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

نا�شر احمد نا�شر الريا�شي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

نا�شر احمد نا�شر الريا�شي من ١00% اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد علي داراز خان ١00%
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز لندن الطبي ال�شت�شاري 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�شة رقم:1930139 
تعديل ن�شب ال�شركاء

حكمت فايز مطر من ١7% اىل %25
تعديل ن�شب ال�شركاء

حمي هادي علوان اخلياط  من ١6% اىل %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شعيد علي �شعيد املن�شوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/برايز�س 

تاون للتجارة العامة
رخ�شة رقم:CN 3891043 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/نيو  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شتيل لتجارة معدات املطابخ
رخ�شة رقم:CN 1161273 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/تاف  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تيم للمقاولت العامة
رخ�شة رقم:CN 1897010 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17

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

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17

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

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بين�شل ديزاين لتجارة الهدايا ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1739838 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شامل حممد �شيف حن�شول املحريبى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شامل حممد �شيف حن�شول املحريبى من 5١ % اإىل ١00%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ديباك رافى فاداكيمباتو

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ بين�شل ديزاين لتجارة الهدايا ذ.م.م

PENCIL DESIGNS GIFT TRADING L.L.C

اإىل/ بين�شل ديزاين لتجارة الهدايا - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

PENCIL DESIGNS GIFT TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 

اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او 

دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فجن لدارة الفنادق ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:2242166 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ار اف كي انف�شتمنت ا�س بي يف ري�شرتكتد ليمتد

 RFK INVESTMENT SPV RSC LTD

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة األفا ليميتد القاب�شة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 ALPHA LIMITED HOLDINGS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شيمريا لال�شتثمار - ذ. م. م
 CHIMERA INVESTMENT L L C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ال�شيد رائد جمال احمد اليو�شف
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ال�شيد يو�شف حنا فران

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ال�شيد ريا�س فرج احمد الكندى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او 

دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/زايكون لرتكيب احلجر

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:2130605 

تعديل اإ�شم جتاري من/ زايكون لرتكيب احلجر

ZIKON STONE TRADING

اإىل/ زايكون لتجارة احلجر

ZIKON FOR STONE TRADING 

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة احلجر ال�شناعي - باجلملة )4663045(

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/روؤية املدينة لل�شيانة العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1198578 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداهلل احمد جمعه عبداهلل احلو�شنى %5١

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ار�شيا تب�شم فاىل احمد  ١6%

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبدالعليم عبداحلليم مالك ١6%

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد مر�شد علم حممد خور�شيد من 49 % اإىل ١7%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خليفه �شيف حممد بطى املهريى

تعديل عنوان/من ابوظبي امل�شفح م 39 340539 ال�شيد نا�شر احمد خليفة احمد واخرين 

اىل ابوظبي امل�شفح م ١6 45١١2١ 45١١2١ ال�شيد علي عبداهلل بن ال�شيخ علي واخرين

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة بري�شال للمقاولت العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1137310 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد على رهول احمد من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد على رهول احمد من ١00 % اإىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / زايد على حممد ح�شن باطوق من وكيل خدمات اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / زايد على حممد ح�شن باطوق من 0% اإىل %5١

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

ف����ق����د امل�������دع�������و/ ت������اوي������ل خ����ان 
اف�����غ�����ان�����������ش�����ت�����ان   ، ك���������ل  اهلل 
����ش���ف���ره رقم  اجل��ن�����ش��ي��ة ج������واز 
)O1668416(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  ي��ع��ر 
مركز  اق���رب  او  الأفغان�شتانية 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
ف������ق������د امل���������دع���������و/ م����ريل����ت 
الفلبني   ، انالكينتو  ك��وق��ول 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)P3431290B( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر

Date 17/ 02/ 2021  Issue No : 13167
Declaration by Publication

 case No. 270/2021/11 Partial Civil
Case Subject:Claiming to obligate the defendant to pay AED 6,770.00, fees, 
expenses, attorney fees and interest of 12% from the date of filing the case till full 
payment and judgment shall be self-executing without bail.
Notifier: Al Khazna Insurance Company - Public Joint Stock Company Capacity: 
Plaintiff
Notified Party: Rafiq Baliatazat Abdul Karim Baliatazat Muhammad Abdul Karim 
Capacity: Defendant
Declaration Subject:A case has been filed against you with the subject matter of 
claiming to obligate the Defendant to pay AED 6,770.00, fees, expenses, attorney 
fees and interest of 12% from the date of filing the case till full payment and 
judgment shall be self executing without bail. A hearing has been set to be held 
in Wednesday, 24/02/2021 08:30 am in the remote litigation hall &BUILDING 
DESC. So, you, or your legal representative, are assigned to attend and submit your 
memorandums or documents to Court at least three days before the hearing.
Case Manager/ Nada Abdul Qadir Al-Khamri

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 17/ 02/ 2021  Issue No : 13167
Declaration of the Defendant by Publication

Case Management Office, Al Sharjah Federal Court of First Instance
In Case no. SHCFICIREA2021/0000228/ Civil (Partial)

To the Defendant: Sherzod Mamedov 
of unknown residence: United Arab Emirates, Al Sharjah Emirate, Al Barashi Area, Villa 
no. 20, next to Emirates Road, Next to Barashi Masjed. 
Declaration by Publication in both Arabic and English languages:
The plaintiff / Dariush Rent A Car LLC, its manager is / Ahmed Hamidi Ghulam 
Haider Hamdi, has filed a case against the defendant / Sherzod Mamedov - Uzbekistan 
Nationality, requesting the following:
1) to oblige the defendants to pay an amount of AED 10,381.00 (Ten thousand and three
hundred eighty-one Emirati dirhams) and the legal interest at 9% from the date of filing 
the case till full payment.
2) To oblige the defendant to pay the charges and expenses.
3) To declare the defendants with the hearing and the statement of the claim. Your 
assigned to show up at the hearing of 03/03/2021 before the case management office 
at Al Sharjah Civil Court of First Instance Office No. (Case Management Office No. 4) 
in person or through your certified agent and to submit a defense memo in the claim 
attaching to which all documents within a period not exceeding ten days from the date of 
publication in order to consider the case with the above-mentioned number - as you are 
the defendant in the case
Judicial Services Manager / Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali 

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Date 17/ 02/ 2021  Issue No : 13167
Defendant Service by Publication

Before Case Management Office, Ajman Court,
Federal Civil Court of First Instance

In Case No. AJCFICIPOR2021/0000121/ Commercial (Summary)

To the defendant: Mohammed Abdullah Hamidi
Abu Dhabi, Khalifa City, Midicial Pharmaceutical Industry, 
Tel.0529664799
You are ordered to attend the hearing of 03-03-2021 before Case Management 
Office, Ajman Court, Civil Court of First Instance, Office No. (Case Manager 
Office No. 6) in person or by an approved attorney and to submit a rejoinder 
to the case attached with all the documents within a period of not more ten 
days from publishing date to consider the case with the above mentioned 
number in your capacity as a defendant.

Judicial Services Manager 
Iman Ahmed Alawadi

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Date 17/ 02/ 2021  Issue No : 13167
Request for Notification by Publication in the Executive Case

Issue Date: 20/01/2021
Notification by Publication to a Convicted 
Sharjah Court – Civil Court of Execution-  

Notice of payment in case No:. SHCEXCIREA2020/0003154 – Civil (Partial) 
To:  The convicted: Babel Serag Serageldin  Whereas, a judgment was rendered against 
you in favor of the Executor Claimant, Louphlin Ahmed Koti Konjikoya - Indian National 
- In the case referred to above.And since the aforementioned convicted person applied for 
the execution of the aforementioned judgment, and paid the specified fee for that, and 
since the judgment required to be executed is as follows: Gross total including fees and 
charges: 23761.0 Dirhams, in addition to the legal interest 5% from the date of the claim 
29/09/2020 until full payment. Accordingly, you are charged to executing the contained 
in the executive document referred to above within [15] days from the date of your receipt 
of this notification.In case you fail to do so, then the court will take legal enforcement 
measures against you.
Judge / Mutasim Ahmed Samir Abu Shady
Sharijah Court / Civil Court of Execution 

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Date 17/ 02/ 2021  Issue No : 13167
Defendant Service by Publication

Before Case Management Office, Ajman Court, 
Federal Civil Court of First Instance

In Case No. AJCFICIPOR2021/0000109/ Commercial (Summary)

To the defendant: Waqeullah Ahmed Alobaid Alobaid Ajman, Free Zone, Nova 
International Company, Tel. 067011555

You are ordered to attend the hearing of 03-03-2021 before Case Management 
Office, Ajman Court, Civil Court of First Instance, Office No. (Case Manager 
Office No. 6) in person or by an approved attorney and to submit a rejoinder to 
the case attached with all the documents within a period of not more ten days from 
publishing date to consider the case with the above mentioned number in your 
capacity as a defendant.

Judicial Services Manager 
Iman Ahmed Alawadi

United Arab Emirates
Ministry of Justice
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•• اأبوظبي - وام:

العليا لأ�شحاب  زايد  اأبرمت موؤ�ش�شة 
الهمم مذكرة تفاهم مع موؤ�ش�شة ويل 
الها�شمية  الأردن���ي���ة  باململكة  ال��ع��ه��د 
ب�شاأن تبادل اخلرات يف جمال برامج 
لأ�شحاب  الأ�شري  والإر���ش��اد  التاأهيل 
الهمم واأ�شرهم، بهدف تقدمي برامج 
املوارد  وا�شتثمار  واإر���ش��ادي��ة،  تاأهيلية 
لتمكني  اإي��ج��اب��ي��ة  بيئة  يف  وال��ط��اق��ات 
اأ�شحاب الهمم، مبا ينا�شب اإمكاناتهم 

وتطلعاتهم.
وقع مذكرة التفاهم عن موؤ�ش�شة زايد 
العليا لأ�شحاب الهمم �شعادة عبد اهلل 
العام  الأم��ني  احلميدان،  العايل  عبد 
العهد  ويل  موؤ�ش�شة  وعن  للموؤ�ش�شة، 
باململكة الأردنية الها�شمية، الدكتورة 
متام منكو املدير التنفيذي للموؤ�ش�شة 
املرئي  الت�����ش��ال  تقنيات  ع��ر  وذل���ك 
قيادات  م��ن  لفيف  بح�شور  بعد  ع��ن 

املوؤ�ش�شتني.
يتعاون  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  ومب���وج���ب 
اأ�شحاب  اأ�شر  اجلانبان يف جمال دعم 
ال��ه��م��م م���ن خ����الل ب���رام���ج الإر�����ش����اد 
الأ�شري بنقل خرة وجتربة موؤ�ش�شة 
"ج�شور  ب���رن���ام���ج  يف  ال���ع���ل���ي���ا  زاي�������د 
امل��وؤ���ش�����ش��ة يف  اأط��ل��ق��ت��ه  الأمل" ال����ذي 

ب���ه���دف توعية  ����ش���اب���ق حم��ل��ي��ا  وق�����ت 
اأ�شحاب  اأم���ور  واأول��ي��اء  اأ���ش��ر  وتثقيف 
مواجهة  لكيفية  وم�شاعدتهم  الهمم 
ال����ت����ح����دي����ات ال����ت����ي ت����واج����ه����ه����م مع 
ودجمهم  متكينهم  اأج��ل  من  اأبنائهم 
ال�شتفادة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل��ج��ت��م��ع،  يف 
العهد  ويل  م��وؤ���ش�����ش��ة  خ������رات  م����ن 
التي  حدود"  ب��ال  "�شمع  م���ب���ادرة  يف 
يجري تنفيذها على امل�شتوى الوطني 
باململكة، اإ�شافة اإىل التعاون امل�شرتك 
العليا"  "زايد  وجتربة  خ��رة  نقل  يف 
املبكر  ل��ل��ك�����ش��ف   12/3 ب���رن���ام���ج  يف 

اجلانبان  ويتبادل  اجل���دد.  للمواليد 
منظومة  تطوير  يف  الفنية  اخل��رات 
التاأهيل وت�شميم احلقائب التعليمية 
لالأطفال من اأ�شحاب الهمم، والنظر 
اإم��ك��ان��ي��ة ال��ت��و���ش��ع يف ب��رام��ج دعم  يف 
اأ�شحاب الهمم لتاأهيلهم يف النخراط 

مبجتمعاتهم و�شوق العمل.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه رح����ب ���ش��ع��ادة ع��ب��د اهلل 
زايد  ملوؤ�ش�شة  العام  الأم��ني  احلميدان 
العليا لأ�شحاب الهمم بالتوقيع على 
مذكرة التفاهم مع موؤ�ش�شة ويل العهد 
اإن  وقال  الها�شمية،  الأردنية  باململكة 

التعاون  ج�����ش��ور  مل��د  ت�شعى  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
وت���ب���ادل اخل����رات م��ع ك��اف��ة اجلهات 
املحلي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ع��الق��ة  ذات 
ال�شتفادة  بهدف  والدويل  والإقليمي 
من التجارب على اأو�شع نطاق ل�شالح 
واأ�شاد  الهمم.  اأ�شحاب  منت�شبيها من 
الأردين  العهد  ويل  موؤ�ش�شة  بتجربة 
حمليا  ال�شباب  لإب���داع���ات  احلا�شنة 
وعربيا وعامليا، وهي واحدة من معامل 
والإن�شاين  التنموي  الأردين  الإجن��از 
ت��ق��دم��ه م���ن م�شاريع  م���ن خ���الل م���ا 
و�شعيها  ون��وع��ي��ة  ري���ادي���ة  وم���ب���ادرات 

والجتماعي  العمل اخلريي  لتطوير 
اململكة.  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  وال��ت��ط��وع��ي 
ياأتي  التفاهم  توقيع مذكرة  اأن  واأك��د 
خالد  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة  باإ�شراف 
بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة 
الهمم،  العليا لأ�شحاب  موؤ�ش�شة زايد 
وال�شراكة  الثنائي  للتكامل  جت�شيدا 
والعالقات  الناجحة  الإ�شرتاتيجية 
الإم����ارات  ب��ني دول���ة  ال��ق��ائ��م��ة  املتينة 
الأردنية  وامل��م��ل��ك��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
التعاون،  ه����ذا  واأه���م���ي���ة  ال��ه��ا���ش��م��ي��ة، 
ت��ع��زي��زه يف خمتلف  واحل���ر����س ع��ل��ى 
الدولتني،  يف  املوؤ�ش�شات  بني  املجالت 
التعاون  منطلق  م��ن  ي��اأت��ي  اأن����ه  ك��م��ا 
وموؤ�ش�شة  العليا"  "زايد  ب��ني  املثمر 
اق���ت���ن���اع���ا من  ب��امل��م��ل��ك��ة  ال���ع���ه���د  ويل 
واململكة  الدولة  بتوجيهات  الطرفني 
العمل  وب�شط  ت�شجيع  اإىل  ال��رام��ي��ة 
والوطني  والإن�������ش���اين  الج��ت��م��اع��ي 
وت��ف��ع��ي��ل ال�����ش��راك��ة يف امل��وا���ش��ي��ع ذات 
امل�شرتك بينهما، مبا يحقق  الهتمام 
كل  دور  وتعزيز  امل�شرتكة،  اأهدافهما 
املجتمعني  خ��دم��ة  يف  ل��الآخ��ر  منهما 

الإماراتي والأردين.
احلميدان  اهلل  ع��ب��د  ���ش��ع��ادة  و���ش��ك��ر 
العهد  ويل  مبوؤ�ش�شة  امل�شوؤولني  كافة 
واملتميز  املثمر  تعاونهم  على  ب��الأردن 

ال��ع��ل��ي��ا لأ�شحاب  زاي����د  م��ع م��وؤ���ش�����ش��ة 
من  ال����ه����دف  اأن  م���و����ش���ح���ا  ال���ه���م���م، 
ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م هو 
من  لال�شتفادة  جديدة  جم��الت  فتح 
اجلانبني،  ب���ني  امل�����ش��رتك��ة  اخل�����رات 
العليا،  زاي���د  موؤ�ش�شة  يف  نحن  وق���ال 
نرحب باإبرام �شراكات اإ�شرتاتيجية مع 
امل�شتويات  كافة  وعلى  اجلهات  جميع 
والدويل،  الإقليمي  امل�شتوى  ول�شيما 
تقدمي  يف  للتعاون  ب��ن��اءة  �شبل  وخلق 
م�شتويات عاملية متطورة من الرامج 
ودمج  لتمكني  والر���ش��ادي��ة  التاأهيلية 
من  ال��ه��م��م.  اأ���ش��ح��اب  م��ن  منت�شبينا 
منكو،  ال��دك��ت��ورة مت��ام  ق��ال��ت  جهتها، 
العهد  ويل  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير 
مبداأ  العهد  ويل  موؤ�ش�شة  ت��ويل   "  :
اأولوية  ال�شباب  اإدم���اج  يف  ال�شمولية 
وال�شابات  ال�����ش��ب��اب  اإن  ح��ي��ث  ك��ب��رية، 
الرامج  م���ن  ج���زء  ال��ه��م��م  ذوي  م���ن 
ومن  للموؤ�ش�شة  ال��ت��اب��ع��ة  وامل���ب���ادرات 
الأمثلة على ذلك وجود مبادرة �شمع 
بال حدود، املبادرة التي تعنى بتقدمي 
يعانون  ال��ذي��ن  ل��الأط��ف��ال  امل�����ش��اع��دة 
من حتديات �شمعية، مل�شاعدتهم على 
والعمل  ال��ت��ح��دي،  ه���ذا  ع��ل��ى  التغلب 
م��ع��ه��م لإدم����اج����ه����م ب�����ش��ك��ل ف���ع���ال يف 

املجتمع".

•• اأبوظبي-وام:

وافق املجل�س الوطني الحتادي خالل جل�شته ال�شابعة من دور النعقاد العادي 
"الثالثاء" يف مقر  اأم�س  التي عقدها  ع�شر،  ال�شابع  الت�شريعي  للف�شل  الثاين 
ثالثة  على  املجل�س،  رئي�س  غبا�س  �شقر  م��ع��ايل  برئا�شة  ب��اأب��وظ��ب��ي،  املجل�س 
م�شروعات قوانني تتعلق بتعديل بع�س اأحكام املر�شوم بقانون احتادي رقم 14 
ل�شنة 2018 ب�شاأن امل�شرف املركزي وتنظيم املن�شاآت والأن�شطة املالية، وب�شاأن 
حظر ا�شتخدام ال�شهادات العلمية ال�شادرة من جهات غري مرخ�س لها، وباإلغاء 
الطعن  واإج����راءات  ح��الت  بتنظيم   1978 ل�شنة   17 رق��م  الحت���ادي  القانون 

بالنق�س اأمام املحكمة الحتادية وتعديالته.
وقال معايل رئي�س املجل�س الوطني الحتادي يف كلمة : " لعله من ح�شن الطالع 
اأي��ام قالئل من حتقيق حلم  بعد  املجل�س  "49" لتاأ�شي�س  ال�  الذكرى  تاأتي  اأن 
العامل  دول��ة يف  املريخ كخام�س  م��دار  " يف  الأم��ل  "م�شبار  ا�شتقرار  دولتنا من 

حتقق هذا الإجناز، واإننا ومبنا�شبة ذكرى تاأ�شي�س املجل�س جندد العهد لقيادتنا 
الر�شيدة ببذل كل غال ونفي�س من خالل اأدوارن��ا الد�شتورية يف تعزيز م�شرية 
الحتاد املباركة، وقدرة الدولة على حتقيق م�شتهدفاتها امل�شتقبلية عر ال�شراكة 

البناءة مع احلكومة، ومبا يلبي تطلعات �شعبنا يف التطور والزدهار ".
و�شدد معايل �شقر غبا�س على اأن املجل�س الوطني الحتادي �شيظل كما اأراد له 
الأباء املوؤ�ش�شون بقيادة املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان " طيب اهلل 
القيادة  لتالحم  لالحتاد، ومنراً  عالياً  ورم��زاً  لل�شورى،  " قلعة ح�شينة  ث��راه 
واحلكومة مع ممثلي �شعب دولة الإمارات من اأجل توا�شل املكت�شبات واملنجزات 

الوطنية وفق معايري الكفاءة والتميز " .
واأ�شاف معاليه : " لعل برنامج التمكني ال�شيا�شي الذي اأطلقه �شاحب ال�شمو 
 2005 ع��ام  "حفظه اهلل" يف  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة 
ال�شيا�شية،  امل�شاركة  اأط��ر  تو�شيع  يف  الأك��ي��دة  والثقة  العميق،  الإمي���ان  يج�شد 
اأن يكونوا م�شاركني فاعلني يف م�شرية الدولة  ومتكني ممثلي �شعب الدولة يف 

ل�شت�شراف م�شتقبلها يف اخلم�شني عاماً القادمة و�شوًل ملئوية الإمارات يف العام 
الإماراتية يف املجل�س الوطني  املراأة  ن�شبة متثيل  رفع  اأن  اإىل  م�شريا  2071م، 
الحتادي اإىل %50 اإمنا يوؤكد على اإجنازاتها غري امل�شبوقة، ودورها احليوي 
ا�شرتاتيجياً  �شريكاً  لتكون  بجدارة  اأهلها  مما  الدولة  قطاعات  كافة  يف  واملوؤثر 

وحمورياً للرجل يف توا�شل نه�شة الدولة وتطورها " .
وقال معاليه " ويف هذا املقام اأتوجه بالتحية الواجبة والتقدير امل�شتحق ل�شمو 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س الأعلى 
الإمارات  اأم   " الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة 
للمراأة الإماراتية فح�شب، واإمنا  لي�س  املوؤثرة  واإ�شهاماتها  الريادي،  " لدورها 

لكونها منوذجاً ملهماً يف العطاء والعمل للمراأة يف العامل".
واأعرب عن العتزاز والتقدير لكل الأجيال التي تعاقبت على رئا�شة وع�شوية 
وجهد  ع��ط��اء  م��ن  ق��دم��وه  مل��ا  ال�شابقة  الت�شريعية  ف�شوله  م���دار  على  املجل�س 
خمل�س، وحملهم لأمانة امل�شوؤولية الوطنية بكل جترد وحيادية من اأجل ال�شالح 

العام لدولة و�شعب الإم��ارات، ونحن اليوم نوا�شل دربهم يف احلفاظ على قيم 
ومبادئ هذا ال�شرح الوطني ال�شامخ -املجل�س الوطني الحتادي-وندعو اهلل اأن 

يوفقنا يف متثيل م�شالح �شعبنا، ومبا يحقق مبتغى قيادتنا للخري والنماء".
املالية  لل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  الطاير  حميد  ب��ن  عبيد  م��ع��ايل  اجلل�شة  ح�شر 
ال��ع��دل وم��ع��ايل ح�شني بن  الظاهري وزي��ر  ال��ب��ادي  �شعيد  ب��ن  �شلطان  وم��ع��ايل 
نائب  بالعمى  حممد  خالد  و�شعادة  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احلمادي  اإبراهيم 
القائم  النقبي  بحبوح  علي  �شعيد  الدكتور  و�شعادة  املركزي،  امل�شرف  حمافظ 

باأعمال وكيل وزارة العدل.
وكانت اأعمال اجلل�شة قد بداأت بتالوة �شعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي 

الأمني العام لبنود جدول الأعمال.
على  املوافقة  طلب  ب�شاأن  للحكومة  �شادرتني  ر�شالتني  على  املجل�س  اطلع  كما 
مناق�شة مو�شوع " �شيا�شة وزارة الثقافة وال�شباب "، وب�شاأن طلب املوافقة على 

مناق�شة مو�شوع " �شيا�شة هيئة اخلدمة الوطنية والحتياطية ".

الوطني الحتادي يوافق على ثالثة م�شروعات قوانني

•• اأبوظبي -وام:

ب��ال��ت��وج��ي��ه الأ����ش���ري يف دائ���رة  ال�����ش��ل��ح  ارت��ف��ع��ت ن�شبة 
اإجمايل عدد  %89 من  اإىل نحو  اأبوظبي  الق�شاء يف 
النزاعات املعرو�شة خالل عام 2020، والتي بلغت اأحد 
ع�شر األفاً وثالثة نزاعات، يف حني بلغ عدد ال�شت�شارات 
وت�شعمائة وخم�شني  األفاً  املقدمة ثالثة ع�شر  الأ�شرية 

ا�شت�شارة.
واأكد �شعادة امل�شت�شار يو�شف �شعيد العري، وكيل دائرة 
التطويرية  اجل��ه��ود  موا�شلة  اأن  اأب��وظ��ب��ي،  يف  الق�شاء 
لرامج التوجيه الأ�شري يعد اأولوية ق�شوى للم�شاهمة 
مع  متا�شياً  وذل���ك  الأ���ش��رة،  ا�شتقرار  على  احل��ف��اظ  يف 
نائب  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  روؤي���ة 
رئي�س  الرئا�شة،  ���ش��وؤون  وزي��ر  ال����وزراء،  جمل�س  رئي�س 
املبادرات  اإىل تعزيز  الهادفة  اأبوظبي،  الق�شاء يف  دائرة 
انطالقاً  املجتمع،  وا�شتقرار  متا�شك  ل�شمان  الداعمة 

من الأ�شرة باعتبارها النواة الأوىل لبناء املجتمع.
الأ�شري خالل  ال�شلح  ن�شبة  ارتفاع  اأن  �شعادته  واأو�شح 
وبفارق  ك��ورون��ا،  جائحة  ظ��ل  يف  ل�شيما   2020 ع��ام 
كبري عن عام 2019 الذي بلغت ن�شبة ال�شلح 72% 
من اإجمايل عدد النزاعات املعرو�شة والتي و�شلت اإىل 
16832 نزاعاً، يعك�س حجم اجلهود املبذولة مل�شاعدة 

اإىل  وال��ت��و���ش��ل  اخل���الف���ات  ح���ل  م���ن  الأزواج  ومت��ك��ني 
ت�شويات وحلول ودية تر�شي جميع الأطراف.

اأطلقته  "ال�شلح خري" الذي  اأهمية برنامج  اإىل  واأ�شار 
دائ��رة الق�شاء يف �شهر �شبتمر املا�شي، ملا ت�شمنه من 
اإنهاء  م��ن  الأزواج  لتمكني  مبتكرة  اآل��ي��ات  ا���ش��ت��ح��داث 
مع  لالأطراف  مكثفة  توجيهية  جل�شات  عر  النزاعات 
اإىل  وقانونيا،  ونف�شيا  اجتماعيا  خمت�شني  موجهني 
املتعددة  بالو�شائط  غنية  تدريبية  ور���س  تنظيم  جانب 
وال���ت���م���اري���ن ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة لك��ت�����ش��اب م���ه���ارات حت���د من 
ل�شمان  متابعة  خطة  عن  ف�شاًل  الزوجية،  اخلالفات 
عقبات  اأي  عالج  وحماولة  ال�شلح،  باتفاقيات  اللتزام 

تطراأ اأثناء تنفيذها.
ولفت اإىل اعتماد تقنية الت�شال املرئي لعقد اجلل�شات 
التفاعلية  التدريبية  والور�س  والتوجيهية  الإر�شادية 
للتوجيه الأ�شري، يف ظل التدابري الوقائية للمحافظة 
مع  التوا�شل  يتم  اإذ  العامة،  وال�شالمة  ال�شحة  على 
ومناق�شة  لبحث  احل��دي��ث��ة،  التقنيات  ع��ر  الأط�����راف 
على  والعمل  اجل��وان��ب،  جميع  من  واأ�شبابها  امل�شكالت 
ح��ل��ه��ا ب��اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات وال���ط���رق ال���ودي���ة، وتقدمي 
امل��ق��رتح��ات ال���الزم���ة ���ش��م��ن خ��ط��ط ع��الج��ي��ة تراعي 
اأي  ب��الأ���ش��رة، مب��ا ميكنها م��ن ح��ل  ال��ت��غ��ريات املحيطة 

م�شكلة تواجهها م�شتقبال.

•• اأبوظبي-وام:

وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  ا�شتقبل 
الدكتور  ���ش��ع��ادة  اأم�����س  ق�شره  يف  التعاي�س  و  الت�شامح 
�شفري  البو�شعيدي  ���ش��ع��ود  ب��ن  ه���الل  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيد 

�شلطنة عمان لدى الدولة.
و رحب معاليه ب�شعادة ال�شفري العماين وهناأه مبنا�شبة 
والنجاح  التوفيق  له  ت�شلمه مهام عمله اجلديد ومتنى 

وطيب الإقامة يف بلده الثاين الإمارات.
جرى خالل اللقاء بحث عالقات التعاون ال�شرتاتيجي 
التي تربط دولة الإمارات العربية املتحدة و�شلطنة عمان 

ال�شقيقة و�شبل تعزيزها وتنميتها لبناء م�شتقبل م�شرق 
ومبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة وتبادل وجهات النظر حول 

عدد من الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.
و ق���ال م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك اآل ن��ه��ي��ان اإن 
متفردا  من��وذج��ا  متثل  العمانية  الإم��ارات��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
ان��ط��الق��ا م��ن ال��ث��واب��ت ال��ت��اري��خ��ي��ة وال�����روؤى امل�شرتكة 
البلدين  قيادتي  من  ورع��اي��ة  بدعم  ر�شوخا  ت��زداد  التي 
جاللة  قيادة  حتت  عمان  �شلطنة  اأن  م��وؤك��دا  ال�شقيقني 
�شلطان  �شعيد  اآل  تيمور  ب��ن  ط��ارق  ب��ن  هيثم  ال�شلطان 
عمان ال�شقيقة توا�شل م�شرياتها املباركة نحو مزيد من 
التقدم والزده��ار. من جانبه هناأ �شعادة الدكتور ال�شيد 

ال�شيخ  .. معايل  البو�شعيدي  �شعود  بن  بن هالل  اأحمد 
التاريخي  الإجن��از  نهيان مبنا�شبة  اآل  مبارك  بن  نهيان 
العاملي الذي حققته الإم��ارات يف قطاع الف�شاء بو�شول 
م�شبار الأمل اإىل مدار املريخ والذي ميثل مدعاة للفخر 

والعتزاز لكل اإماراتي وعربي.
و اأكد اأن دولة الإمارات يف ظل قيادتها الر�شيدة توا�شل 
حت��ق��ي��ق الإجن������ازات ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف خم��ت��ل��ف املجالت 
اإىل مبادئ الأخوة الإن�شانية  خلدمة الإن�شانية م�شتندة 
وق��ي��م ال�����ش��الم وال��ت�����ش��ام��ح وال��ت�����ش��ام��ن الإن�������ش���اين بني 
احل�شارية  الإم����ارات  م�شرية  مييز  م��ا  وه��و  الب�شر  بني 

للم�شتقبل.

نهيان بن مبارك ي�شتقبل �شفري �شلطنة عمان

•• دبي-وام :

ال�����ش��ي��خ ح��م��دان بن  ب��رئ��ا���ش��ة �شمو 
حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل م��ك��ت��وم ويل 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي  عهد 
بن  م��ك��ت��وم  ال�شيخ  �شمو  ح�����ش��ور  و 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
لرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  دب���ي  ح��اك��م 
املجل�س  اعتمد  التنفيذي،  املجل�س 
اإن�����ش��اء م��رك��ز ل��رع��اي��ة الأح����داث يف 
دبي، بناًء على درا�شة قدمتها هيئة 
تنمية املجتمع بالتن�شيق مع القيادة 

العامة ل�شرطة دبي والنيابة العامة 
وعدد من اجلهات املعنية.

الأن�شطة  توفري  اإىل  املركز  يهدف 
ت��وؤه��ل احل��دث و تعيد دجمه  التي 
اأف������راد امل��ج��ت��م��ع ك��ف��رد �شعيد  ب���ني 
ومُمكَّن واآمن وواع بحقوقه، اإ�شافة 
اإىل الرتقاء مبفهوم رعاية وتاأهيل 
الأحداث وو�شع احللول ال�شتباقية 
لظاهرة  امل�شببة  ال��ع��وام��ل  ملعاجلة 
ج��ن��وح الأح������داث مب���ا ي��ت��واف��ق مع 
لتعزيز  العاملية،  املمار�شات  اأف�شل 
دبي  يف  املجتمعي  الن�شيج  متا�شك 

التاأهيل  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  خ����الل  م���ن 
متهيداً  الأطفال  لهوؤلء  ال�شلوكي 
كاأفراد  اإي��ج��اب��ي  ب�شكل  ل��دجم��ه��م 

منتجني يف املجتمع.
كما يهدف املركز اإىل تقلي�س معدل 
ج��ن��وح الأط����ف����ال، وزي�����ادة دجمهم 
بني  التكامل  وت��ع��زي��ز  املجتمع،  يف 
العودة  واحل��د من  املعنية،  اجلهات 
ل��ل��ج��ن��وح واجل�����رمي�����ة، م����ن خالل 
لالأ�شر  م��وج��ه��ة  وق���ائ���ي���ة  ب���رام���ج 
ولالأطفال وب�شكل خا�س املعر�شني 
دور  ت��ف��ع��ي��ل  ج��ان��ب  اإىل  ل��ل��ج��ن��وح، 

امل���دار����س والأح����ي����اء ال�����ش��ك��ن��ي��ة مبا 
املراهقني  احتياجات  م��ع  يتنا�شب 
واملجتمع  الأُ�شر  لدى  الوعي  ورفع 
التي  والتوجيه  ال��دع��م  �شبل  ح��ول 

ن اأطفالهم من اجلنوح. حُت�شّ
امل�����رك�����ز خ����دم����ة اخل����ط  ي����وف����ر  و 
ال�شاخن حلماية الطفل اإ�شافة اإىل 
والأعمال  ال��ت��دخ��ل  ب��رام��ج  تفعيل 
املجتمعية  اخلدمات  اأو  التطوعية 
ويعزز دمج الأحداث واإعادة تفعيل 
تدبري الختبار الق�شائي والتدريب 
املهني والإيداع مبا يتواءم مع و�شع 

و ق�شية احلدث.
تكامل جهود فرق  املركز  يعزز  كما 
دبي  امل�����ش��وؤول��ة يف  واجل��ه��ات  العمل 
ع��ن رع��اي��ة وت��اأه��ي��ل الأح�����داث من 
الت�شريعية  املُ��م��ِك��ن��ات  ���ش��ّن  خ���الل 
والب�شرية والتقنية لتحقيق اأق�شى 
ع��ل��ى نطاق  و   .. ا���ش��ت��ف��ادة مم��ك��ن��ة 
املُمِكنات الب�شرية، يعزز وجود جهة 
واحدة معنّية باملتابعة الجتماعية 
من  اجل����ان����ح  احل������دث  ت���ت���وىل  اأن 
حلظة تلقي البالغ و حتى الرعاية 
الالحقة بني اأفراد اأ�شرته، مع زيادة 
الجتماعيات  الخت�شا�شيات  عدد 
ف�شاًل  امل��ب��ك��ر،  ال��ت��دخ��ل  مرحلة  يف 
يف  للعاملني  امل��ع��ريف  التمكني  ع��ن 

جمال الأحداث.
التقنية،  املُ��م��ِك��ن��ات  ���ش��ع��ي��د  وع��ل��ى 
قاعدة  ب���ن���اء  ع���ل���ى  امل����رك����ز  ي��ع��م��ل 
اإمارة  يف  لالأحداث  موحدة  بيانات 
التحقيق  ع��م��ل��ي��ات  واإج������راء  دب����ي، 
وال��ت��ق��ا���ش��ي ع���ن ب���ع���د، م���ع وج���ود 
اإل���ك���رتوين ل��ل��ح��دث مرتبط  م��ل��ف 
�شري  ليو�شح  املعنية  اجل��ه��ات  ب��ني 

احلدث يف الق�شية.

لالرتقاء مبفهوم رعاية وتاأهيل �لأحد�ث وو�صع �حللول �ل�صتباقية وفقًا لأف�صل �ملمار�صات �لعاملية 

املجل�ض التنفيذي يف دبي يعتمد اإن�شاء مركز لرعاية الأحداث
بالتوجيه الأ�شري  % ن�شبة ال�شلح   89

يف ق�شاء اأبوظبي خالل 2020

امل������دع������و  / ف����اي����زه  ف����ق����د 
�شوريا     ، ال�شعيدى  حممد 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )n012463740( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0544896717

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو  / ا�شكندر جى 
باك�شتان     ، ج���ى  ج��وم��ان��د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )AE8992261( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0503333483

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو/ ماجنادفى جبله 
الهند   ، راو  ق���ن���دل  م��ل��ط��ى 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )F8719561(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
مي�شرييت  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
اثيوبيا    ، ك��ي��ف��ت��م��ري  ���ش��ف��ر 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )EP4529975(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر

�شرطة اأبوظبي: 163 نزيال ي�شتفيدون من تطبيق املراقبة الإلكرتونية يف 2020

تفاهم بني »زايد العليا« وموؤ�ش�شة ويل العهد بالأردن

•• اأبوظبي-وام:

تطبيق  م��ن  ن��زي��اًل   163 ا�شتفاد 
باأبوظبي  الإل��ك��رتون��ي��ة  امل��راق��ب��ة 
الحتياطي،  احل��ب�����س  ع��ن  ك��ب��دي��ل 
ال�شوار  تقنية  ب��ا���ش��ت��خ��دام  وذل���ك 
ال��ع��ام املا�شي  الإل���ك���رتوين خ��الل 
ابوظبي،  119 يف  2020، منهم 
منطقة  يف  و14  ال��ع��ني  يف  و30 
املتابعة  اإدارة  واأو���ش��ح��ت  الظفرة. 
الالحقة  وال���رع���اي���ة  ال�����ش��رط��ي��ة 
امل�شروع  اأن  املجتمع،  اأم��ن  بقطاع 

خ���الل ال�����ش��وار الإل���ك���رتوين على 
امل�شمولني بتلك الأحكام بدل من 

احلب�س الحتياطي.
الإل���ك���رتوين  ال�����ش��وار  اأن  وذك�����رت 
ال�شيا�شات  ت���ن���ف���ي���ذ  يف  ي�������ش���ه���م 
العقابية والإ�شالحية مبا ي�شمن 
الإ����ش���رار  ال��ع��ق��وب��ات دون  ت��ن��ف��ي��ذ 
يتم  كما  واأ���ش��رت��ه،  امل��ح��ك��وم  بكيان 
تعريف املحكومني بكيفية التعامل 
بتبعات  وت��وع��ي��ت��ه��م  ال�������ش���وار،  م���ع 
الفرتة  اللتزام بذلك خالل  عدم 

املحددة.

للمراقبة  ج��ه��از  ف��ي��ه��ا  ي�����ش��ت��خ��دم 
كافة  ي�شتويف  واملتابعة  ال�شرطية 
والقانونية  ال�شحية  ال�شرتاطات 
والإن�شانية ويتطابق مع املوا�شفات 

العاملية اخلا�شة يف هذا املجال.
اأبوظبي  ���ش��رط��ة  اه��ت��م��ام  واأك�����دت 
ب��ال��رام��ج وامل�����ش��اري��ع وامل���ب���ادرات 
الإن�شانية التي تتوافق مع اخلطط 
للو�شول  ال�شرتاتيجية  وال���روؤى 
الطماأنينة  ولن�شر  املجتمع،  لر�شا 

والأمن والأمان.
بتنفيذ  ال���ب���دء  مت  اأن����ه  واأ����ش���اف���ت 

بالتعاون  اأبوظبي  �شرطة  اأطلقته 
اأبوظبي  يف  ال��ق�����ش��اء  دائ������رة  م���ع 
ك���ب���دي���ل ع����ن احل���ب�������س ح���ي���ث يتم 
ا����ش���ت���خ���دام ال�������ش���وار الإل����ك����رتوين 
ل����ت����ح����دي����د ال�����ن�����ط�����اق اجل�����غ�����رايف 
والأوقات والقواعد املفرو�شة على 
بها  للتواجد  باملراقبة  امل�شمولني 
اأو المتناع عنها بناء على حيثيات 
الأح�����ك�����ام ال��ق�����ش��ائ��ي��ة وق�������رارات 
امل���راق���ب���ة  اإن  وق����ال����ت  ال���ن���ي���اب���ة. 
الإلكرتونية م�شروع اإن�شاين، ومن 
اخل��دم��ات الأم��ن��ي��ة امل��ب��ت��ك��رة التي 

اأح��ك��ام ال�����ش��وار الإل���ك���رتوين وفقاً 
رقم  الإداري  ال����ق����رار  يف  ورد  مل���ا 
281 ل�شنة 2017 ب�شاأن تطبيق 
امل����راق����ب����ة الإل����ك����رتون����ي����ة ووف���ق���ا 
رقم  الحتادي  بالقانون  للمر�شوم 
بع�س  بتعديل   2018 ل�شنة   17
اأحكام قانون الإج��راءات اجلزائية 
ال���������ش����ادر ب����ال����ق����ان����ون الحت�������ادي 
والذي   ،1992 ل�شنة   35 رق���م 
الأحكام  تنفيذ  مي��ك��ن  مبقت�شاه 
الق�شاء،  دائ�������رة  ع����ن  ال���������ش����ادرة 
من  الإلكرتونية  املراقبة  وتطبيق 

•• دبي - وام:

و�شول  ب��دب��ي  ال�شحة  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
"فايزر- ل��ق��اح  م���ن  ���ش��ح��ن��ة ج���دي���دة 

بيونتيك" امل�شاد ملر�س "كوفيد19- 
مراكزها  على  توزيعها  مت  والتي   "
ال�شحية املنت�شرة يف دبي واملخ�ش�شة 

حلملة التطعيم.
كانت الهيئة قد بداأت حملة التطعيم 
 23 ي���وم  "فايزر-بيونتيك"  ب��ل��ق��اح 
دي�����ش��م��ر امل��ا���ش��ي وم����ع ال��ت��و���ش��ع يف 
نطاقها ا�شتعانت بعد ذلك باللقاحني 
و"ا�شرتازينيكا-  "�شينوفارم" 
توفري  على  منها  حر�شا  اأك�شفورد" 

فريدة  الدكتورة  وقالت   . التطعيم  امل�شتهدفني من  اأم��ام  متعددة  خيارات 
والتمري�س  امل�شاندة  الطبية  اخلدمات  لقطاع  التنفيذية  املديرة  اخلاجة 
بدبي  ال�شحة  هيئة  "كوفيد19-" يف  لتطعيم  التوجيهية  اللجنة  رئي�س 
واأ�شحاب  امل�شنني  من  واملقيمني  املواطنني  ت�شتهدف  التطعيم  خطة  اإن 
دبي  يف  �شارية  اإق��ام��ة  يحملون  مم��ن  الهمم  واأ���ش��ح��اب  املزمنة  الأم��را���س 
ف�شال عن تطعيم املنت�شبني خلط الدفاع الأول واأ�شحاب املهن احليوية . 
و نوهت اإىل �شرورة احل�شول على موعد م�شبق للتطعيم وذلك من خالل 
الت�شال بالرقم املوحد املجاين 800342 لتحديد نوعية اللقاح وموعد 
التطعيم مو�شحة اأن تطعيم املنت�شبني خلط الدفاع الأول واملهن احليوية 
واملوؤ�ش�شات  والدوائر  واجلهات  بدبي  ال�شحة  هيئة  بني  بالتن�شيق  يجري 
التي يعملون بها موؤكدة اأن اأولوية الت�شجيل يف هذه املرحلة لالأعمار من 

�شن 60 �شنة فما فوق.

�شحة دبي تعلن و�شول �شحنة جديدة من 
لقاح فايزر-بيونتيك امل�شاد لكوفيد- 19 
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ل�شقط  هجومهم  تنفيذ  يف  املخططون  جنح  لو  اأن��ه  الأوروب���ي  ديبلوما�شي” 
الآلف من الأبرياء بني قتيل وجريح. وحمل رئي�س الأمن القومي البلجيكي 
النظام الإيراين م�شوؤولية تن�شيق الهجوم، ووزارتي ال�شتخبارات واخلارجية 
اللتان لعبتا دوراً بارزاً يف املخطط. لكن املحاكمات املرتبطة بالإرهاب لي�شت 
هجوم  يف  لتورطه   1997 يف  النظام  حوكم  ال��ن��ظ��ام.  اإىل  بالن�شبة  ج��دي��دة 
بعدما  ميكونو�س،  حماكمة  با�شم  ال��دع��وى  وُع��رف��ت  اأملانيا.  يف  كبري  اإره��اب��ي 
برلني.  املعار�شني يف مطعم ميكونو�س يف  من  ع��دداً  النظام  عنا�شر  اغتالت 
)ني�شان(  اأب��ري��ل   10 بتاريخ  تقرير  يف  الأوروب����ي  الحت���اد  رئا�شة  واأ���ش��درت 
اإليها حمكمة العدل العليا  “النتائج التي تو�شلت  اأن  1997 بياناً جاء فيه 
م�شتوى«.  اأعلى  على  الإي���راين  النظام  م�شوؤويل  ت��ورط  اإىل  ت�شري  برلني  يف 
اأن  تاأكيد  الأوروب����ي  الحت���اد  جمل�س  اأع���اد   ،1997 )ني�شان(  اأب��ري��ل   29 يف 
التقدم يف تطبيع العالقات بني الحتاد واإيران �شيكون ممكناً فقط اإذا احرتم 

وتبني  للنظام.  الإرهابي  املخطط  على  رداً  الأول(  اأكتوبر)ت�شرين  يف  واح��داً 
وال�شتخبارات يف  اخلارجية  ووزارت��ي  النظام  �شفارات  تورط  التحركات  هذه 
ن�شر الإره���اب داخ��ل اأوروب���ا. ورغ��م كل ذل��ك، مل يتخذ الحت��اد الأوروب���ي اأي 
التحرك  يف  الإخ��ف��اق  ه��ذا  واأدى  النظام.  عدوانية  ملكافحة  جدية  اإج����راءات 
اأكر جت��روؤاً، لأنه طماأنها على متتعها باحل�شانة حتى يف  اإىل جعل طهران 
اأوروبا. ووجهت الأخرية ر�شالة اإىل اأكر راٍع لالإرهاب مفادها اأنها لن تتحمل 
ي�شقط فيه مئات  اأن  �شلمي ميكن  اأي عواقب حتى لو حاولت تفجري جتمع 

الأوروبيني، ليغذي هذا ال�شرت�شاء ب�شكل كبري عدوانية النظام.
حممد  اخلارجية  وزي��ر  بجهل  العتقاد  ال�شذاجة  من  اأن  اإىل  اأده��م��ي  ي�شري 
جواد ظريف بهذا املخطط. فهو ع�شو يف اللجنة العليا لالأمن القومي الذي 
يوافق على جميع القرارات الأمنية البارزة. وعالوة على ذلك، ت�شكل وزارته 

و�شفاراتها مراكز عمالنية ولوج�شتية للتج�ش�س والإرهاب.

•• عوا�صم-وكاالت

ب���ع���د ع���ام���ني ون�������ش���ف م����ن ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات، ق�����ش��ت حم��ك��م��ة ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة يف 4 
فراير)�شباط( اجلاري ب�شجن اأربعة متهمني مبحاولة تفجري جتمع ي�شم 
الوطني  املجل�س  نظمه  كبرية،  و�شخ�شيات  �شيا�شيون  بينهم  الآلف،  ع�شرات 

للمقاومة الإيرانية بالقرب من باري�س يف يونيو)حزيران( 2018.
ع�شرين  بال�شجن  اأ�شدي  اأ���ش��داهلل  الإي���راين  الديبلوما�شي  املتهم  على  وحكم 
عاماً بناء على تهم بالإرهاب وحماولة الغتيال، وعلى ثالثة متواطئني معه 
بال�شجن 15، و17، و18 عاماً على التوايل. كانت تلك هي املرة الأوىل التي 
يدان فيها ديبلوما�شي اإيراين يف اأوروبا، وبناء على هذه الوقائع، دعا امل�شت�شار 
الأوروبي  الحت��اد  اأدهمي  �شينا  الأنغلو-اإيرانيني  املهنيني  جلمعية  ال�شيا�شي 
“مودرن  اإعادة مراجعة مقاربته للنظام الإي��راين. كتب اأدهمي يف موقع  اإىل 

من  الإرهابية  الأعمال  عن  وتوقفوا  ال��دويل،  القانون  الإيرانيون  امل�شوؤولون 
رف�س  وح��ني  اخل���ارج.  يف  املقيمني  الإي��ران��ي��ني  ت�شتهدف  ال��ت��ي  تلك  �شمنها 
اأمنياً  املرتبطني  الإيرانيني  بطرد  اإع��الن��اً  اأوروب���ا  اأ���ش��درت  المتثال،  النظام 
وا�شتخبارياً به. والتزمت 12 دولة مل تكن حينها ع�شواً يف الحتاد بالإعالن 
الأوروبي، وبعد 21 عاماً من املحاكمة بعد اعتداء ميكونو�س، ا�شتخدم اأ�شدي 
طائرة  من  على  الفاعلية  �شديدة  متفجرات  لنقل  الديبلوما�شية  ح�شانته 
ال�شتخبارات  من  عميلني  اإىل  �شخ�شياً  �شلمها  ثم  النم�شا،  اإىل  طهران  من 
الدليل  ويظهر  الإي��ران��ي��ة.  للمقاومة  الوطني  املجل�س  جتمع  يف  لتفجريها 
امل�شتويات،  اأعلى  على  الإيرانيني  امل�شوؤولني  ت��ورط  الق�شية  ه��ذه  يف  الدامغ 
األبانيا �شفري النظام  2020، طردت  وفقاً لأدهمي. يف يناير)كانون الثاين( 
ثالثة  وه��ول��ن��دا  فرن�شا  ط���ردت  ك��م��ا  اأرا���ش��ي��ه��ا،  م��ن  ديبلوما�شيني  وث��الث��ة 
ديبلوما�شيني اإيرانيني يف �شيف 2018، بينما طردت الدمنارك ديبلوما�شياً 

هل كان ظريف يعلم مبخطط اأ�شدي الإرهابي يف باري�ض؟

احلكومة  رئ��ي�����س  اإىل  ���ش��ع��ي��د  ب��ه��ا 
وال��ت��ي ك��ان��ت م��ك��ت��وب��ة ب��خ��ط اليد. 
الروتوكول’’   ’‘ ال��ع��اي��دي  ورب���ط 
النمو  بن�شبة  الر�شالة  راف���ق  ال���ذي 
باملائة   9 ال  اإىل  ت���راج���ع���ت  ال���ت���ي 

ح�شب تعبريه. 
�شفحته  ع��ل��ى  ال���ع���اي���دي  وق�����ال     

بالفاي�شبوك: 
و  الر�شالة  مقطع  �شهدت  م��ا  »ب��ع��د 
املر�شول من الق�شر املكنون و علمت 
اأن �شاحبها هو الأول يف ا�شتطالعات 

الراأي و ثقة التون�شيني
اقول لكم هنيئا لكم فاأنتم تريدون 
... فبعد ع�شر �شنني اأطبق فيهم بني 
الزرق بن اخوان على �شدوركم .. و 
ت�شّدر فيها كثري من بني رهدان بن 
�شرقان يف اأعلى املنا�شب و الرملان.

ها هو اليوم يلتحق فلتة بن حكمان 
اجلائعة  اأط��ف��ال��ك��م  ب��ط��ون  لي�شبع 
يلقنكم فنون حرب  و  و حكما  ن��را 
ال���ق���ان���ون ال���د����ش���ت���وري الأ�����ش����م يف 

معركة الريح و النويح.
فهنيئا لكم ...

رف�س �لتحوير
   فقد اأعلنت الرئا�شة التون�شية اأن 
الرئي�س قي�س �شعّيد وّجه اإىل رئي�س 
مرا�شلة  امل�شي�شي  ه�شام  احل��ك��وم��ة 
تتعّلق باجلوانب القانونية للتحوير 
احلكومة  رئي�س  وجت��اه��ل  ال����وزاري 
ب���ع�������س اأح�����ك�����ام ال����د�����ش����ت����ور خ���الل 
اليمني  اأن  م��وؤك��د  ال��ت��ح��وي��ر  م�����ش��ار 
ال��د���ش��ت��وري��ة ل��ي�����ش��ت جم����ّرد اإج����راء 
من  متاأتية  اأهميتها  اإن  ب��ل  �شكلي 
الوزير  فيه  يق�شم  ال��ذي  م�شمونها 
ع��ل��ى اح������رتام ال���د����ش���ت���ور وامل���ب���ادئ 
اجل���م���ه���وري���ة ووح�������دة ال����وط����ن-يف 
ال���ذي���ن  ال�����������وزراء  اأن  اىل  اح����ال����ة 
الرئي�س لن يكونوا حمّل  يرف�شهم 

ثقة لتالوة مثل هذا الق�شم.
  واأّك��د قي�س �شعيد يف هذه املرا�شلة 
ت�شكيل  ل��ي�����س  ال��ت��ح��وي��ر  اأّن  ع��ل��ى 
راف�������ش���ا بذلك  ج����دي����دة،  ح���ك���وم���ة 
لرئي�س احلكومة  الأخ��رية  اخلطوة 
الرئي�س  واأك����د  وزراء.   5 اإق��ال��ة  يف 
قبل  ي��ن��ع��ق��د  ال��������وزراء  جم��ل�����س  اأن 
التحوير على الرملان وقبل  عر�س 
الإعالن عنه ولي�س بعد ذلك م�شريا 
اىل اأن جمل�س ال��وزراء ال��ذي عقده 
اإل  ول��ي�����س  م��ن��ه  ط��ائ��ل  ل  امل�شي�شي 
من  كان  اأن��ه  وتابع  �شكليا.  اجتماعا 
الدولة  رئي�س  ي��رتاأ���س  اأن  ال��واج��ب 

املجل�س الوزاري.
د�شتور  اأن  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  واأك����د     
ف�����ش��ال ي�شري  ي��ت�����ش��م��ن  ال���ب���الد مل 
على  ال����وزاري  التحوير  ع��ر���س  اىل 
وا�شفا  الثقة،  لنيل  النواب  جمل�س 
الداخلي  النظام  من   144 الف�شل 
النواب  ملجل�س  قانون  باأّنه  للرملان 
الدولة  ق��وان��ني  م��ن  ف�شال  ول��ي�����س 
اأروق���ة  خ���ارج  ي��ج��ب تطبيقها  ال��ت��ي 

املجل�س ول فعالية لها خارجها.

   وو�شف الرئي�س التحوير الوزاري 
امل�شاواة  يحرتم  ل  ال��ذي  بالذكوري 
واملراأة  الرجل  بني  الفر�س  وتكافوؤ 

وفق الف�شل 46 من الد�شتور.
باأن  ت��ذك��ريا  امل��را���ش��ل��ة،     وت�شمنت 
ال�شلطة ال�شيا�شية يف تون�س معرة 
احالة  يف  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  الإرادة  ع����ن 
اجلمهورية  رئي�س  اأن  اىل  حُمتملة 
رئي�س  بينما  ال�شرعية  وله  منتخب 
احلكومة ُمعني ول يعر “عن ارادة 
الدولة،  رئي�س  يراها  كما  ال�شعب” 
امل�شار  ر�شالته  يف  الرئي�س  دّون  كما 
ال��د���ش��ت��وري ال����ذي ك���ان ي��ج��ب على 
والذي  للتحوير  ات��خ��اذه  امل�شي�شي 
ينطلق من اعالم رئا�شة اجلمهورية 
التي  ال��ف�����ش��ول  م�شمنا  بالتحوير 
ومنها  احل���ك���وم���ة  رئ���ي�������س  خ���رق���ه���ا 
لن�شر اإىل اأن هذه  الف�شل 92.     
املرا�شلة جاءت رّدا على 3 مرا�شالت 
�شابقة وجهتها الق�شبة اإىل قرطاج 

ب�شاأن التحوير الوزاري.

م�صار �صبق �تباعه
   وتعليقا على ر�شالة الرئي�س قي�س 
�شعيد والتي ت�شمنت اأن الد�شتور ل 
يفر�س نيل ثقة الرملان عند القيام 
رئي�س  او���ش��ح  ال�����وزاري،  بالتحوير 
امل�شار  اأن  امل�شي�شي  ه�شام  احلكومة 

الذي مت اتباعه هو ذات امل�شار الذي 
التحوير  �شابقة يف  اتبعته حكومات 
اإن تكليف وزراء  ال�����وزاري.    وق���ال 
اآداء  حت�شني  اإط��ار  يف  ياأتي  بالنيابة 
يكون  “لأنه عندما  ال��وزاري  العمل 
بالتحوير  م��ع��ن��ي��ون  وزراء  ه���ن���اك 
ويتقّل�س  ي���رتاج���ع  اآداءه��������م  ف�����اإن 
ح�شب  حجم تفاعل الدارة معهم” 

تعبريه.
   وبنّي امل�شي�شي اأنه يف انتظار تفعيل 
للوزراء  الرملان  منحها  التي  الثقة 
اجلدد وا�شتكمال اجراءات التحوير 
بالنيابة  وزراء  تكليف  مت  ال����وزاري 
املعينة  ال��������وزراء  ع��ل��ى  ل���الإ����ش���راف 
املعّينون  ال�����وزراء  اأن  ع��ل��ى  م�����ش��ّددا 
ال�شالحيات  ك��ام��ل  ل��ه��م  ب��ال��ن��ي��اب��ة 
التي  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ال��ت�����ش��رف  يف 
الرتفيع  اج��ل  م��ن  عليها  ي�شرفون 
يف اآدائها لأنه مع طول فرتة انتظار 
ملهامهم  اجل�����دد  ال��������وزراء  ا����ش���ت���الم 

تعطلت دواليب الدولة.
ون��ف��ى رئي�س احل��ك��وم��ة فر�شية      
املقرر،  ال�������وزاري  ال��ت��ح��وي��ر  اإل���غ���اء 
املتبعة  الج����راءات  اأن  على  م�شددا 
خالل هذا التحوير اعتمدت �شابقا.

الوحيدة  اأن اجل��ه��ة  ع��ل��ى  و���ش��دد     
الزمة  لهذه  حل  يف  البحث  املخّول 
ه��ي امل��ح��ك��م��ة ال��د���ش��ت��وري��ة ودع����ا يف 

   واأكد ال�شابي على �شرورة العودة 
الزمة  حل��ل  التون�شي  ال�شعب  اىل 

ال�شيا�شية املتوا�شلة.
واأ�شاف اأنه على ال�شعب اأن ي�شغط 
على املنظومة لفتكاك حقه بالطرق 
ال�شلمية وال�شرعية والإدلء بكلمته 

يف تغيري نظام احلكم.
اأنه بعد تعطل النظام  اأو�شح     كما 
حتمل  م��ن  لل�شعب  ب��د  ل  ال�شيا�شي 
�شرورة  ع��ل��ى  م�����ش��ددا  م�����ش��وؤول��ي��ت��ه 
لل�شعب  لل�شماح  ال��د���ش��ت��ور  ت��ع��دي��ل 

باختيار نظام احلكم.
ال�شابي،  جن��ي��ب  اأح���م���د  وق�����ال      
ال�شدمة  جت�����اوزوا  التون�شيني  اإن 
والأمل.  التح�شر  ودخلوا يف و�شعية 
واأ���ش��اف اأح��م��د جنيب ال�����ش��اب��ي، اأن 
الأزمة التي تعي�شها تون�س انطلقت 
ت�شكيل  م��ع   2019 انتخابات  بعد 
ح��ك��وم��ة احل��ب��ي��ب اجل��م��ل��ي م����رورا 
بحكومة اإليا�س الفخفاخ واإ�شقاطها 

و�شول اإىل حكومة ه�شام امل�شي�شي.
رئي�س  ر�����ش����ال����ة  اأن  واأو��������ش�������ح     
لرئي�س  ���ش��ع��ي��د  ق��ي�����س  اجل��م��ه��وري��ة 
اأن  تك�شف  امل�شي�شي  ه�شام  احلكومة 
مل  امل�شي�شي  اأج���راه  ال��ذي  التحوير 
فتيلها فقط.  ن���زع  ب��ل  الأزم�����ة  ي��ن��ه 
اأن  اإىل  ال�شابي  جنيب  اأحمد  واأ�شار 

الأزمة خطرية.

�إّل 9 % منّو تليق بنا
الأ�شبق  ال���وزي���ر  ان��ت��ق��د  ح���ني     يف 
بعث  التي  الر�شالة  العايدي  �شعيد 

ال�شيا�شية  ال��ط��ب��ق��ة  ال�����ش��ي��اق  ه����ذا 
املحكمة  ت��رك��ي��ز  يف  ال�����ش����راع  اىل 

الد�شتورية.

�لإ�صر�ع بف�س �لنز�ع
   ردود الفعل عن الأزمة مل تتوقف 
الفرقاء  ي��خ��ط��وه��ا  ك��ل خ��ط��وة  م��ع 
ع���م���ره���ا. ويف هذا  اإط����ال����ة  ب���اجت���اه 
التنفيذي  امل���ك���ت���ب  ع�����ّر  ال�������ش���ي���اق 
اجتماعه،  بعد  ال�شغيلة  للمنظمة 
ل���ت���اأّزم الو�شع  ان�����ش��غ��ال��ه  ب��ال��غ  ع���ن 
الوزاري  التحوير  اأزم��ة  بعد  ة  خا�شّ
الأخ����ري وامل������اأزق ال��د���ش��ت��وري الذي 
تعّطل  اإىل  اأف�شى  وال��ذي  به  اّت�شل 
لكّل  عام  �شلل  واإىل  الدولة  م�شالح 
اأجهزتها وعّقد الو�شع ال�شيا�شي يف 

اجّتاه املجهول.
   وطالب املكتب التنفيذي الوطني 
يف ي��ب��ان ل���ه ب���الإ����ش���راع ب��ف�����ّس هذا 
الآجال،  اأق��رب  يف  الد�شتوري  امل��اأزق 
داعيا املنّظمات الوطنية اإىل توحيد 
اجلهود لل�شغط من اأجل اإيجاد حّل 

لالأزمة الراهنة.
ت���وا����ش���ل تدهور  م����ن  ن���ّب���ه  ك���م���ا     
والجتماعي  القت�شادي  الو�شعني 
وا�شحة  اإج����������راءات  اأّي  غ���ي���اب  يف 
النحدار  م��ن  للحّد  احل��ك��وم��ة  م��ن 
البالد  ت�شهدهما  ال��ذي��ن  وال��ت��وّت��ر 
ويحّذر من تاأثرياتهما ال�شلبية على 
ة  الأجراء وعلى عموم ال�شعب خا�شّ
وت�����ش��اع��د موجات  ال���غ���الء  ظ���ّل  يف 

الحتكار.
ان�شغاله  ع����ن  ال��ت��ع��ب��ري  وج�������ّدد     
ل���غ���م���و����س ت���ع���ام���ل احل����ك����وم����ة مع 
تعّلق  فيما  وخا�شة  كورونا  جائحة 
وطالب  وب��ال��ت��الق��ي��ح  ب��ال��ت��ح��ال��ي��ل 
ب�����الإ������ش�����راع ب����اّت����خ����اذ الإج�����������راءات 

ال�����ش��دد لبعث  ال�����ش��روري��ة يف ه���ذا 
الأمل ولطماأنة عموم ال�شعب.

التجيي�س  ب���ح���م���الت  ن������ّدد  ك���م���ا     
والكراهية  العنف  على  والتحري�س 
احتداد  اإىل  تف�شي  ق��د  ���ش��اب��ق��ة  يف 
الجتماعي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال�������ش���راع 
والدفع  ال��ع��ن��ف  ت��ع��م��ي��م  اجّت������اه  يف 
�شّد  انتقامية  اإره��اب��ي��ة  اأع��م��ال  اإىل 
و�شيا�شيني  ن���ق���اب���ي���ني  ن���ا����ش���ط���ني 

ومدنيني.

»نظام هجني«
اأم�س  ����ش���دد ���ش��ب��اح     م���ن ج��ه��ت��ه، 
ال�شابي  جن��ي��ب  اأح���م���د  ال���ث���الث���اء، 
رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة حلركة 
اأمل، على اأن ال�شراع بني الرئا�شات 

الثالث يحتدم و�شي�شتمر.
ال�شابي، يف  اأحمد جنيب  واأ�شاف     
حوار اذاعي، اأن رئي�س الرملان را�شد 
حاكم  ي�����ش��ب��ح  اأن  ي��ري��د  ال��غ��ن��و���ش��ي 
البالد واأراد اأن ميار�س الدبلوما�شية 
ال��دول��ة يف  رئي�س  وي��ن��ازع  الرملانية 

�شالحياته.
   وتابع اأن رئي�س اجلمهورية قي�س 
بالرغبة  الفعل  رد  املقابل  يف  �شعيد 
ي��ده على احل��ك��وم��ة واأخذ  يف و���ش��ع 
�شالحيات مل مينحها له الد�شتور.

   واأب�����رز اأح��م��د جن��ي��ب ال�����ش��اب��ي اأن 
ويجب  امل�شكل  ه��و  الهجني  النظام 
اأح��زاب��ا تخت�شم  اأف���رز  لأن��ه  تغيريه 
احلكومة  على  ي��ده  ي�شع  م��ن  على 

ومن يتح�شل على اأكر منا�شب.
ال�شيا�شية  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  واأك����د     
خ����الل هذا  م���ن  اأن  اأم������ل،  حل���رك���ة 
النظام اأ�شبح هناك متلك للحكومة 
ال�شيا�شية  ال��ط��وائ��ف  م��ن  وال��دول��ة 

وقال ل بد من حترير الدولة.

% منّو تليق بنا ... �إّل 9 
بالكّد  تبداأ  ال�شيا�شية  اأخلقة احلياة 
بعيدا  وال���ف���ع���ل  ب��ال��ع��ل��م  وال���ع���م���ل! 
الف�شاد  ومقاومة  ال�شف�شطة!   عن 
ثم  العمل  ث��م  بالعمل  اّول  تتحّقق 

العمل«.

�لد�صتوري �حلر يتقدم
   يف الأثناء، ك�شف �شر اآراء اأجنزته 
ون�شرته  كون�شاي  �شيغما  موؤ�ش�شة 
ال�شادر  ع��دده��ا  امل��غ��رب يف  ج��ري��دة 
باملائة من   67 اأّن  ال��ث��الث��اء،  اأم�����س 
بنوايا  ي�����ش��ّرح��ون  ل  امل�����ش��ت��ج��َوب��ني 
ت�شويتهم يف النتخابات الت�شريعية 
ب���امل���ائ���ة ل   4 ف���ا����ش���ل   41 م���ق���اب���ل 
ي���ع���ّرون ع���ن ن���واي���ا ت�����ش��وي��ت��ه��م يف 

الرئا�شية.
فاإن  ذات�����ه،  الآراء  ���ش��ر  وح�����ش��ب     
على  حت�َشل  �شعّيد  قي�س  الرئي�س 
يف  الت�شويت  ن��واي��ا  م��ن  باملائة   57
يف  نقطة   16 ب�  متقّدما  الرئا�شية 

�شهر واحد فقط.
   وب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ن��واي��ا ال��ت�����ش��وي��ت يف 
اأظهر  الت�ش��ريعية،  النتخاب�����ات 
الد�شتوري  ت��ق��ّدم  املوؤ�ش�ش���ة  ���ش��ر 
تليه  ب��امل��ائ��ة   1 36 فا�شل  ب���  احل��ر 
ح���رك���ة ال��ن��ه�����ش��ة ب���� 16 ف��ا���ش��ل 8 
10 فا�شل  ب�  باملائة ثم قلب تون�س 

7 باملائة.

يف ر�صالة ��صتمدت من �خللفاء �صكلها و�أ�صلوبها:

تون�ض: هذا ما قاله قي�ض �شعيد لرئي�ض احلكومة...؟

امل�شي�شي يرد على الرئي�س

ن�شخة الر�شالة

احتاد ال�شغل يطالب بال�شراع يف حل الزمة

ال�شابي ي�شخ�س خطورة الو�شاع

�شعيد يختم ر�شالته

•• الفجر -تون�س:

باأفالم  �لتون�صيني  و�إخر�جها  �أ�صلوبها  ذّكر  ر�صالة     يف 
تو��صل  طريقة  ويف  �صاهدوها,  �أن  �صبق  تاريخية 
و�خللفاء  و�لتاريخي  �حل�صاري  �ملوروث  من  م�صتوحاة 
�حلكومة  رئي�س  �صعيد  قي�س  خــاطــب  �لــر��ــصــديــن, 
�لقرن  يف  �ل�صلطة  مبــفــرد�ت  ــرة  د�ئ ــة  �أزم بخ�صو�س 

�حلادي و�لع�صرين. 

�لتاريخي,  �ملـــوروث  ��صتح�صار  يف  �لرئي�س  مبالغة     
يف�صر  ما  وهــو  �لكاريكاتور  من  نوعا  �لبع�س  �عتربه 
�لتي  و�لنكت  للتون�صيني  �ل�صاخرة  �لتعليقات  �صل�صلة 
في�صبوك,  �صفحات  على  �حلملة  ي�صبه  فيما  �نت�صرت 
�أن�صار �صعيد وخ�صومه و�أثارت  حملة د�رت رحاها بني 

حتى �ملحايدين.
وقد فوجئ �لتون�صيون ببث مقطع فيديو يظهر رئي�صهم 
بالق�صر  �لت�صريفات  مدير  ي�صلم  وهــو  �صعيد  قي�س 

�إىل  ت�صليمها  منه  ويطلب  مطوية,  ر�صالة  �لرئا�صي 
)رئي�س  �إليه  �ملر�صل  �إىل  لإي�صالها  �لربيد”  “�صاحب 
�حلكومة( وعدم �لعودة �ىل �لق�صر قبل ت�صلم ما يفيد 

بلوغها �إىل مبلغها.
توتر  �جو�ء  من  تخفف  مل  �لر�صالة  هذه  �أن  ويبدو     
بل  تون�س,  يف  �لتنفيذية  �ل�صلطة  ر�أ�صي  بني  �لعالقة 
�لد�صتورية  �ليمني  �أد�ء  �أزمة  �ذ ل تز�ل  لعلها عمقتها 

متو��صلة وت�صري يف �جتاه �لنغالق.

�حتاد �ل�صغل يطالب بالإ�صر�ع بف�ّس �ملاأزق �لد�صتوري

النظام  ال�����ش��اب��ي:  جن��ي��ب 
»هجني«  التون�شي  ال�شيا�شي 
الأزم����ات ك��ل  �شبب  وه���و 

�شدارة  يف  �شعّيد  �شيغما: 
والد�شتوري  الت�شويت  نوايا 
احل�����ّر ي��وا���ش��ل ال��ت��ق��دم 

 �صعيد للم�صي�صي: ل�صُت ملزمًا 
باأجل حمدد لأد�ء �لوزر�ء لليمني

�مل�صي�صي: م�صار �لتحوير �لوز�ري
 مت �تباعه من حكومات �صابقة 
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عربي ودويل

وال�شياحة  الفنادق  قطاعات  اإغ��الق  متديد  النم�شا  حكومة  ق��ررت 
والرتفيهية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  الأن�����ش��ط��ة  وم���راف���ق  وامل���ق���اه���ي  وامل���ط���اع���م 

والريا�شية حتى حلول �شهر اأبريل.
�شبب  النم�شا،  وزراء  رئي�س  ك��ورت�����س  �شبا�شتيان  امل�شت�شار  واأرج����ع 
القرار اإىل التخوف من انت�شار طفرات فريو�س كورونا القادمة من 
ل  كبري  ب�شكل  ال��ع��دوى  ح��الت  وتقلب  اأفريقيا،  وجنوب  بريطانيا 

ي�شمح بتخفيف اإجراءات مكافحة واحتواء الوباء.
املعنيني  ���ش��وف تت�شاور جم���ددا م��ع اخل���راء  اأن احل��ك��وم��ة  واأو���ش��ح 
وحكام الوليات الت�شع والأحزاب الرملانية يف مطلع مار�س القادم، 

ملراجعة اآخر م�شتجدات اأعداد الإ�شابات واحلالة الوبائية.
واملطاعم  ال��ف��ن��ادق  اأغ��ل��ق��ت  النم�شا  حكومة  اأن  اإىل  الإ����ش���ارة  جت��در 
وقاعات  ال�شينما  ودور  امل�شارح  مثل  الرتفيهية  وامل��راف��ق  واملقاهي 
احلفالت منذ مطلع نوفمر املا�شي، يف اإطار مكافحة انت�شار وباء 

كورونا امل�شتجد.

الذين  ال�شابقني  الع�شكريني  اأن  الريطانية  ال��دف��اع  وزارة  اأعلنت 
�ُشّرحوا من اجلي�س الريطاين ب�شبب ميولهم اأو هويتهم اجلن�شية 
وق��ب��ل تغيري  ف��ق��دوه��ا.  ال��ت��ي  امل��ي��دال��ي��ات  ا���ش��ت��ع��ادة  م��ن  �شيتمكنون 
ق��ان��وين يف ال��ع��ام 2000، ك���ان ه����وؤلء مم��ن��وع��ني م��ن اخل��دم��ة يف 
الدفاع الريطانية عر موقعها  واأكدت وزارة  اجلي�س الريطاين. 
من  التاريخي”  اخل��ط��اأ  ه���ذا  ت�شحيح  “تلتزم  اأن��ه��ا  الإل���ك���رتوين 
با�شتعادة  املطالبة  الأ�شخا�س  ل��ه��وؤلء  تتيح  “�شيا�شة  اإق���رار  خ��الل 
ميدالياتهم«. وبات ميكن للع�شكريني املعنيني اأو ذويهم يف حال كان 
وطلب  الدفاع  جمل�س  من  ملفهم  بدر�س  املطالبة  متوفني،  ه��وؤلء 

احل�شول على ميدالية جديدة يف حال املوافقة على ملفهم.
تغريدة على  بوري�س جون�شون يف  الريطاين  ال��وزراء  رئي�س  واأ�شاد 
تويرت بهذا التغيري الذي �شيتيح “معاجلة خطاأ تاريخي” واإ�شالح 
اإ���ش��ادة من جمعية  “الظلم ال��ف��ادح«. كذلك لقي ه��ذا الإع���الن  ه��ذا 
املثليني والتي  الع�شكريني  الداعمة لقدامى  “فايتينغ ويذ برايد” 
الع�شكرية  “العائلة  اإىل  املثليني  املقاتلني  لقدامى  ع��ودة  فيه  راأت 
حيث �شيحظون باعرتاف على خدماتهم«. غري اأن اجلمعية طالبت 
لت�شريح  الأمد”  الطويلة  “التبعات  ب�����ش��اأن  تعمقا  اأك���ر  بتحقيق 
والعمل”،  وال�����ش��ك��ن  “ال�شحة  �شعيد  ع��ل��ى  امل��ث��ل��ي��ني  ال��ع�����ش��ك��ري��ني 

خ�شو�شا لأن كثريين من هوؤلء “يعي�شون حاليا يف الفقر«.

حاول قرا�شنة معلوماتيون من كوريا ال�شمالية اخرتاق الأنظمة املعلوماتية 
والعالجات �شد  اللقاح  بحثا عن معلومات حول  لالأدوية  فايزر  ملجموعة 
فريو�س كورونا، على ما اأوردت و�شائل اإعالم  اأم�س الثالثاء نقال عن اأجهزة 
ال�شتخبارات الكورية اجلنوبية. وقال النائب ها تاي كونغ لل�شحافيني اإن 
“اأبلغنا باأن كوريا ال�شمالية حاولت احل�شول  جهاز ال�شتخبارات الوطني 
هجوم  بوا�شطة  كوفيد  �شد  وال��ع��الج��ات  باللقاح  تتعلق  تكنولوجيا  على 
اإل��ك��رتوين لخ���رتاق ف��اي��زر«. وع��م��دت ال��دول��ة ال��ف��ق��رية امل����زودة بال�شالح 
النووي، اإىل عزل نف�شها مع اإغالق حدودها يف كانون الثاين/يناير 2020 
املجاورة قبل  ال�شني  اأول يف  الذي ظهر  انت�شار فريو�س كورونا  ملنع  �شعيا 
اأن يجتاح العامل موديا باأكر من مليوين �شخ�س. ويوؤكد الزعيم الكوري 
خراء  ب��اأن  علما  بالفريو�س،  اإ�شابة  اأي  البالد  يف  لي�س  اأن��ه  اأون  ال�شمايل 
ال�شغوط  اإىل  اإغالق احلدود  واأ�شاف  التاأكيدات.  اأجانب ي�شككون يف تلك 
التي يعاين منها القت�شاد من جراء عقوبات دولية فر�شت على بيونغ يانغ 
طريقة  اإيجاد  م�شاألة  جعل  ما  لالأ�شلحة،  املحظورة  براجمها  خلفية  على 
ت�شغل  ال�شمالية  ب��اأن كوريا  وامل��ع��روف  اإحل��اح��ا.  اأك��ر  الفريو�س  للحد من 
جي�شا من اآلف القرا�شنة املدربني ب�شكل جيد، هاجموا �شركات وموؤ�ش�شات 
وباحثني يف كوريا اجلنوبية ودول اأخرى. وبداأ لقاح فايزر امل�شاد لكورونا 
والذي مت تطويره ب�شكل م�شرتك مع بايونتيك الأملانية، يف احل�شول على 

تراخي�س من جانب �شلطات اأواخر العام املا�شي.

عوا�صم

فيينا

لندن

�سيول

ّقق يف »خطر«  هولندا حتحُ
اأردوغان على اأمنها الداخلي

•• اأم�صرتدام-وكاالت

ك�شفت �شحيفة “اأن األ تاميز” الهولندية اأن اأم�شرتدام جُتري “حتقيقات 
داخلية” يف نفوذ و�شيا�شات الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغ��ان، خا�شة 

دعمه جلماعات الإ�شالم ال�شيا�شي املُتطرفة، ولهجته املناه�شة للغرب.
ووفقاً لل�شحيفة، اأكدت هيئة مكافحة الإرهاب الهولندية NCTV اأنها 
الهولندي، يف ظل  اأردوغ��ان على املجتمع  تاأثري �شيا�شة وخطاب  حُتقق يف 

خماوف اأمنية من تداعيات �شيا�شته على اجلالية الرتكية يف هولندا.
الإرهاب،  ُم�شرباً عن هيئة مكافحة  �شرياً  ونقلت �شحف هولندية تقريراً 
ت�شمن حتلياًل لتاأثري خطابات اأردوغان على اجلالية الرتكية يف هولندا، 
املوؤيد  اأردوغ��ان  وخطاب  الرتكي”  “للنفوذ  تكون عر�شة  اأن  والتي مُيكن 
ال�شلفيني  وت��وج��ه��ات  اآراء  م��ع  ك��ث��رية  اأح��ي��ان  يف  يلتقي  وال���ذي  لالأ�شلمة، 

واملنظمات الإرهابية.
من  الهولنديني  م��ن  العديد  ف��اإن  الر�شمية،  الهولندية  امل��ذك��رة  وح�شب 
اأ�شول تركية موؤيدون لأردوغان، وي�شعرون بالرتباط الوثيق برتكيا، ما 
وال�شيا�شي يف  “ال�شتقرار الجتماعي  اأثار خماوف من عواقب ذلك على 

هولندا«.
واأ�شار التقرير املُ�شرب اإىل ال�شلة بني رد اأردوغان “املعادي للغرب” يف اأعقاب 
كراي�شت�شري�س  يف  امل�شلمني  على  املُتطرفة  اليمينية  الإرهابية  الهجمات 
اأربعة  الذي خّلف  اأوتريخت  الإرهابي يف  2019، والهجوم  بنيوزيلندا يف 

قتلى يف نف�س العام، رغم اأن بع�س اخلراء، �شككوا يف �شحة هذا الرابط.
التقرير  لت�شريب  اأ�شفها  عن  الهولندية  الإره��اب  مكافحة  هيئة  واأعربت 
ال�شري، الذي يخ�شع حالياً لتقييم من قبل العديد من الأط��راف، بينها 

اجلي�س ، وجهاز الإ�شتخبارات العامة واخلدمات الأمنية.

ت�شعيد احلوثيني يف اليمن ورطة اأمريكية واأ�شابع اإيرانية

�لأمم �ملتحدة ت�صجب قطع �لع�صكر لالإنرتنت

قمع اجلي�ض يتوا�شل يف بورما وتوجيه تهمة جديدة ل�شو ت�شي 

خطر املالحقات الق�شائية يالحق ترامب رغم تربئته
اأع�شاء الكونغر�س ي�شادقون على فوز غرميه الدميوقراطي.

لكّن الرئي�س ال�شابق ينفي عن نف�شه اأّي م�شوؤولية يف تلك الأحداث، 
وق��د اأ���ش��ار حم��ام��وه اإىل اأن���ه دع���ا، م���ّرة واح���دة خ��الل خ��ط��اب��ه، اإىل 
التظاهر “�شلمّياً«. ورغم ت�شويته ل�شالح ترئة ترامب يف جمل�س 
اأّن املجل�س ل ميكنه د�شتورياً حماكمة رئي�س  ال�شيوخ بعدما اعتر 
�شابق، فاإّن زعيم اجلمهوريني النافذ ميت�شل ماكونيل �شّرح بنف�شه 

باأّن ترامب يواجه خطر املالحقة اأمام الق�شاء.
اأّن  �شّك يف  اأّي  يوجد  “ل  اإّن��ه  ال�شيوخ  اأم��ام جمل�س  وق��ال ماكونيل 
على  والأخالقية  العملية  الناحيتني  من  م�شوؤول  ترامب  الرئي�س 
اإثارة اأحداث ذلك اليوم«. واأ�شاف اأّن ترامب “ل يزال م�شوؤوًل عن 

كل ما فعله خالل وجوده يف املن�شب. مل يفلت بعد من اأّي �شيء«.
اأّن  اأجرته جامعة كوينيبياك ون�شر الأحد  واأو�شح ا�شتطالع للراأي 

اأعمال  اأّن ترامب م�شوؤول عن  45 باملئة من الأمريكيني يعتقدون 
العنف ويجب مالحقته ق�شائياً. واقعّيا، تبدو اإدانة دونالد ترامب 
الإخبارية  نيوز”  “فوك�س  ل�شبكة  ت�شريح  الق�شاء �شعبة. يف  اأم��ام 
جورج  جامعة  يف  الد�شتوري  القانون  اأ�شتاذ  قال  الأح��د،  الأمريكية 
اأن  )املالحقات( ميكن  اأّن  يف  “اأ�شّك حّقاً  توريل  وا�شنطن جوناثان 

ت�شمد خالل حماكمة. اأظّن اأّن الق�شية �شتنهار«.
اإدراج  واأّن��ه ميكن  اأم��ام الق�شاء �شعبة ل �شّيما  اإدان��ة ترامب  وتبدو 
الأول  الف�شل  الثاين/يناير حتت  6 كانون  األقاه يف  الذي  اخلطاب 

من الد�شتور الذي ي�شمن حرّية التعبري.
وم���ع ذل���ك ف��ق��د ل���ّوح امل���ّدع���ي ال��ع��ام مل��ق��اط��ع��ة ك��ول��وم��ب��ي��ا ح��ي��ث تقع 
يتيح  حملّي  ق��ان��ون  اإىل  باللجوء  را���ش��ني  ك��ارل  العا�شمة  وا�شنطن 
اإطالق مالحقات ق�شائية “بحق الأفراد الذي يحّر�شون بو�شوح” 

على العنف. و�شرح امل�شوؤول الق�شائي يف ت�شريح ل�شبكة “اإم اإ�س اإن 
ل�شتة  ال�شجن  احلالة عقوبة  تلك  �شيواجه يف  ترامب  اأّن  �شي”  بي 

اأ�شهر.
من جهته، وّجه املّدعي العام الفدرايل يف وا�شنطن مايكل �شريوين 
العنف،  اأعمال  يف  م�شاركتهم  خلفية  على  الأ�شخا�س  لع�شرات  تهماً 
مالحقة  ال�شحايا  بع�س  يطلب  اأن  النظرية  الناحية  من  وميكن 
الرئي�س ال�شابق. لكّن امللياردير اجلمهوري ميكن اأن يحتمي جزئياً 
باملن�شب الذي كان ي�شغله وقتها. وهناك م�شار ق�شائي اآخر يجري 

يف جورجيا، الولية املهّمة التي فاز فيها جو بايدن.
واأعلنت فاين ويلي�س املّدعية العامة ملقاطعة فولتون يف 10 �شباط/
فراير عن فتح حتقيق اأويّل حول “حماولة التاأثري على العمليات 

النتخابية” يف الولية الواقعة يف جنوب البالد.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

رغم ترئته يف جمل�س ال�شيوخ، ل يزال الرئي�س الأمريكي ال�شابق 
دون���ال���د ت��رام��ب ي��واج��ه خ��ط��ر ال��ت��ع��ّر���س مل��الح��ق��ات اأم����ام الق�شاء 
يف  للتحقيق  ال��ن��واب  جمل�س  اأن�شاأها  خا�شة  جلنة  اأم���ام  ومل�����ش��اءلت 
الهجوم الذي �شّنه اأن�شاره على الكابيتول يف 6 كانون الثاين/يناير. 
اإىل  الدميوقراطيون  العاّمون  امل��ّدع��ون  �شعى  ال�شيوخ  جمل�س  ويف 
اإثبات اأّن الرئي�س ال�45 للوليات املتحدة حّر�س على العنف لأ�شهر 
 3 انتخابات  بهزميته يف  الإق��رار  ورف�شه  “اأكاذيب”  ترويجه  عر 
واإل��ق��ائ��ه خطاباً  ب��اي��دن  م��واج��ه��ة ج��و  ال��ث��اين/ن��وف��م��ر يف  ت�شرين 
حتري�شياً اأمام اآلف من اأن�شاره يف وا�شنطن يوم اقتحام الكابيتول.

يف وقت كان فيه  “حاربوا ب�شراوة”،  ويومها قال ترامب لأن�شاره 

•• عوا�صم-وكاالت

ا�شتهداف  احل��وث��ي  ميلي�شيا  �شعدت 
القليلة  الأي������ام  يف  ���ش��ع��ودي��ة  م���واق���ع 
املا�شية، بعد اإعالن الإدارة الأمريكية 
اإل��غ��اء ق���رار ال��رئ��ي�����س ال�����ش��اب��ق دونالد 
قوائم  على  امليلي�شيا  ب����اإدراج  ت��رام��ب، 
ال�شغط  اإي�����ران  الإره������اب، وحم���اول���ة 
للتعجيل  لدفعه  الأبي�س  البيت  على 
اإىل التفاق النووي، ما ي�شع  بالعودة 
احل����رب ال��ت��ي اأ���ش��ع��ل��ت��ه��ا امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ا يف 
اإط��ار، م�شاٍع حوثية  اليمنية يف  م��اأرب 
واإيرانية م�شرتكة، للخروج باأكر من 
يف  وال�شرتاتيجية  امليدانية  املكا�شب 

بداية عند الرئي�س جو بايدن.
اأم�س  ���ش��ادرة  عربية  ل�شحف  ووف��ق��اً 
التناق�س  م�����ش��ادر  اأك�����دت  ال���ث���الث���اء، 
ال���وا����ش���ح وامل����وق����ف امل�������زودج ل������الإدارة 
الأم��ري��ك��ي��ة اجل��دي��دة م��ن احلوثيني، 
يف  الع�شكري  الت�شعيد  مع  بالتزامن 
الرئي�س بايدن  اإدارة  اإعالن  اإبني، بعد 
ال����رتاج����ع ع����ن ق������رار ���ش��ل��ف��ه دون���ال���د 

ترامب.

�ل�صغط حوثي و�ملحرك �إير�ين 
اأن  ال��ل��ن��دن��ي��ة،  ال��ع��رب  ل�شحيفة  مينية  اأو����ش���اط  ك�شفت 
اإىل  وتو�شيعها  �شعودية  م��واق��ع  على  الهجمات  تكثيف 
الريا�س  على  لل�شغط  حماولة  ج��دة،  مطار  ا�شتهداف 
ل��وق��ف ت��دخ��ل ال��ط��ريان ال�����ش��ع��ودي يف م����اأرب مل��ن��ع تقدم 
عن  املدافعة  اليمنية  للقوات  غطاء  وتوفري  احلوثيني 

املدينة ال�شرتاتيجية.
واأ�شارت الأو�شاط اإىل اأن الر�شالة احلوثية اإىل ال�شعودية 
مطاراتكم  ق�شف  عن  لنتوقف  م��اأرب  “اأعطونا  وا�شحة 

ومواقعكم املدنية«.
معترة  الب��ت��زاز،  ال�شعودية  قبول  امل�����ش��ادر  وا�شتبعدت 
عن  يتوقفوا  لن  احلوثيني  اأن  جيداً  تعرف  الريا�س  اأن 
هجماتهم لأنهم ينفذون اأجندة اإيرانية هدفها الرئي�شي 

تهديد الأمن القومي ال�شعودي.
يرتبط  احل��وث��ي  الت�شعيد  اإن  مينيون  م��راق��ب��ون  وق���ال 
بامللف الإيراين وحماولة طهران ابتزاز املجتمع الدويل 
والإدارة الأمريكية اجلديدة، للعودة اإىل املفاو�شات دون 
�شروط جترها على الرتاجع عن براجمها ال�شاروخية، 
وتدخالتها يف دول املنطقة، ودعم الإرهاب فيها، خا�شة 

يف اليمن، و�شوريا، والعراق، ولبنان.

موقف مزدوج
اإبراهيم:  ع��ب��دامل��ن��ع��م  ق���ال  اخل��ل��ي��ج،  اأخ���ب���ار  �شحيفة  يف 
حماية  وا���ش��ن��ط��ن  ادع�����اءات  ب��ني  ك��ب��ري  تناق�س  “هناك 
اأمن ال�شعودية وتراجعها عن ت�شنيف احلوثيني جماعة 

•• رانغون-اأ ف ب

�شد  م��دين  ع�شيان  اإىل  ب��ورم��ا  يف  ال��دع��وات  تتوا�شل 
للقمع  ت�شديد اجلي�س  الرغم من  النقالب على  قادة 
اأونغ  وتوجيه التهم مرة جديدة بحق الزعيمة املدنية 

�شان �شو ت�شي، على وقع اإدانات دولية.
ووّج����ه ال��ن��ظ��ام ال��ع�����ش��ك��ري يف ب��ورم��ا تهمة ث��ان��ي��ة اإىل 
با�شترياد  �شابقاً  املتهمة  ت�شي،  �شو  �شان  اأون��غ  الزعيمة 
اأج��ه��زة ات�����ش��الت ب�شكل غ��ري ق��ان��وين، لكن ه��ذه املرة 
كما اأو�شح  “لنتهاك قانون اإدارة الكوارث الطبيعية”، 
حماميها خني ماونغ زاو لوكالة فران�س بر�س، موؤكداً 
ام��ام املحكمة يف الأول من  اأنها قد متثل م��رًة جديدة 

اآذار/مار�س.
واعتر مقرر الأمم املتحدة اخلا�س ببورما توم اأندروز 
“ل  عادلة مو�شحا  تكون  لن  ال�شتماع هذه  اأن جل�شة 
اإنها جمرد  الع�شكرية.  املجموعة  �شيء عادل يف  يوجد 

م�شرحية. وبالطبع، ل اأحد ي�شدقهم«.
م���ن ج��ه��ة ث���ان���ي���ة، اأك�����د ن���ائ���ب وزي���ر 
تون  م����ني  زاو  ال���ب���ورم���ي  الإع��������الم 
ت�شي  ���ش��و  ����ش���ان  اأون������غ  اأن  ال���ث���الث���اء 

“ب�شحة جيدة«.
�شو  �شان  اأون���غ  نبقي  “نحن  واأ���ش��اف 
ي��و وي��ن مينت يف  ت�شي و)ال��رئ��ي�����س( 
مكان اأكر اأمانا من اأجل �شالمتهما. 
اإنهما ب�شحة جيدة. لي�س الأمر كما 
يبدو اأنهما اعتقال. اإنهما يقيمان يف 
حت��ت الإق���ام���ة اجل��ري��ة يف  املنزل” 

العا�شمة الإدارية نايبيداو.
ت�شديد  ال���ع�������ش���ك���ري���ون  وي����وا�����ش����ل 
اإجراءاتهم منذ النقالب الذي و�شع 
ح���داً ل��الن��ت��ق��ال ال��دمي��وق��راط��ي بعد 
ع�شر �شنوات من انطالقه، عر منع 
واإج���راء  امل��درع��ات  ون�شر  التجمعات 

توقيفات و�شن قوانني.
وحذر الناطق با�شم اجلي�س اجلرنال 
زاو م���ني ت���ون م����رًة ج���دي���دة م���ن اأن 
 )...( ع��ن��ي��ف��ة  ك���ان���ت  “التظاهرات 

و�شيتم فر�س عقوبات«.
وعلى الرغم من التهديدات، يتوا�شل 

وهو  ب��ت��اأث��ريه،  مقتنعة  اإدارة  اإىل  بحاجة  تطبيقه  ولأن 
لالإدارة  يكون متوفراً  لن  اأنه  يعلمون  الكثريون  كان  ما 
ال�شابقة،  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ال���وع���ود  م��ن��ه��ا  امل��ق��ب��ل��ة لأ���ش��ب��اب، 
وكذلك  ب��وع��وده��ا،  ال��وف��اء  ب�شورة  الظهور  يف  ورغبتها 
امل�شوؤول  الفريق  ل��دى  اجل��دي��دة  ال�شيا�شية  التوجهات 
خ�شومة  وملعظمهم  الأمريكية،  اخلارجية  ال�شيا�شة  عن 

اأيديولوجية مع دول التحالف«.
احلالية  احل���رب  ا�شتمرار  م���اأزق  اأن  “الوا�شح  واأ���ش��اف 
�شار كابو�شاً يوؤرق اجلميع، فقد زادت ماآ�شيها الإن�شانية 
ع��ل��ى اجلميع”  والق���ت�������ش���ادي���ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  وت��ب��ع��ات��ه��ا 
الن�شيج  “هتك  من  يعاين  اأ�شبح  اليمن  اأن  على  م�شدداً 
الجتماعي على كل امل�شتويات، ويف كل الجتاهات، وطال 
ال�شرر البنية الكلية داخل املجتمعات الأ�شغر، فقد بعثت 
احلرب وتبعاتها جروحاً اجتماعية ومذهبية ومناطقية، 
ولن يتعافى اليمن اإل بوجود �شلطة دولة متوافق عليها 
مت��ك��ن م��ن ���ش��ب��ط ح��رك��ة امل��ج��ت��م��ع الأك����ر واملجتمعات 
الأ�شغر داخله، ولي�س يف ذلك تناق�س مع فكرة الدولة 
اأو م��ا يقرتب منها ج��وه��ري��اً، ولكن ذل��ك ل  الحت��ادي��ة، 
ميكن حتققه من دون عوامل مو�شوعية ت�شمح بالنتقال 
اإىل  الواحد  القطب  �شيطرة  الق�شري من  الهادئ وغري 
وقانون  واح���د،  د�شتور  مظلة  حت��ت  احلكم  م��راك��ز  تعدد 

واحد، وجي�س واحد«.
واأو�شح الكاتب “وبينما ترتفع املنا�شدات وامل�شاعي دولياً 
يتوا�شل  لل�شالم،  اتفاق  اإىل  التو�شل  بحيوية  مطالبة 

اأمريكا عن  اأن احلوثيني ف�شروا تراجع  اإرهابية، خا�شًة 
ت�شنيفهم جماعة اإرهابية برت�شية لهم �شد ال�شعودية«. 
واأ�شاف اأن “املوقف الأمريكي املزدوج يعني اأن وا�شنطن 
ال�شعودية، ويعني  اأمن  تنحاز اىل جانب احلوثيني �شد 
تقوده  الذي  الع�شكري  العربي  التحالف  اأنها �شد  اأي�شاً 
ال�شعودية لدعم ال�شرعية يف اليمن، ويعني اأنها ل تكرتث 
والطائرات  ال�����ش��واري��خ  اإط�����الق  احل��وث��ي��ني  مب��وا���ش��ل��ة 
واملوانئ  الأحمر  البحر  مياه  يف  الأل��غ��ام  وزرع  املتفجرة، 
يف  املدنية  للمطارات  وا�شتهدافهم  واليمنية،  ال�شعودية 
اأي مفاو�شات  يف  اأمريكا  اأن  الكاتب  واأو�شح  ال�شعودية«. 
قادمة حول امللف النووي الإيراين، �شتتنازل لإيران عن 
تطوير ال�شواريخ البال�شتية العابرة للقارات، و�شتعرتف 
لها  امل��وال��ي��ة  ميلي�شياتها  وت��دخ��الت  الإي����راين  بالنفوذ 
الوجود  �شتبارك  اأمريكا  اأن  اإىل  واأ�شار  املنطقة.  دول  يف 
الإيراين يف العراق و�شوريا ولبنان واليمن، ولبتزاز دول 
اأوباما وما  باراك  ال�شيت”  “�شيئ  املنطقة على طريقة 
فعله يف الدول العربية من كوارث ب�شرية و�شيا�شية عام 

.2011

حمام دم
على موقع “اإندبندنت عربية” قال الدبلوما�شي اليمني 
ال�شابق م�شطفى النعمان، اإن قرار اإدارة الرئي�س ال�شابق 
املنظمات  قائمة  على  احل��وث��ي��ني  اإدراج  ت��رام��ب  دون��ال��د 
الإرهابية، “كان غري قابل للنفاذ، اإذ جاء متاأخراً للغاية، 

وقال بان البالغ من العمر 25 عاماً “بلحم ودم �شبابنا، 
�شن�شعى لو�شع حّد للديكتاتورية الع�شكرية. هذا معنى 

اأغنيتا«.
الأحد  البالد  م��دن  بع�س  يف  اجلي�س  انت�شار  بعد  لكن 
م��ع��ززي��ن مب��رك��ب��ات م��درع��ة، ت��راج��ع ع���دد احل�����ش��ود يف 

ال�شوارع.
 400 نحو  واعتقل  التوقيفات.  الع�شكريون  ويوا�شل 
ونا�شطني  واأط��ب��اء  �شيا�شيني  م�����ش��وؤول��ني  م��ن  �شخ�س 
منظمة  بح�شب  املا�شيني،  ال�شبوعني  خ��الل  وط��الب 
وت�شري  ال�شيا�شيني.  ال�����ش��ج��ن��اء  ل��دع��م  حكومية  غ��ري 

تقارير غري موؤكدة اإىل توقيفات اإ�شافية.
كما يوا�شل القادة الع�شكريون قطع و�شائل الت�شال.

وللمرة الرابعة منذ النقالب، قطعت �شبكة النرتنت 
خالل ليل الثنني - الثالثاء، قبل اأن يعاد ربطها بعد 

ثماين �شاعات.
“قطعوا  وق���ال���ت وي���ن ت���ون ال��ت��ي ت��ق��ط��ن يف ران���غ���ون 
“مل  م�شيفًة  القذرة”،  باأفعالهم  ليقوموا  الن��رتن��ت 

احلراك املناه�س لالنقالب. وقطع متظاهرون حركة 
رانغون،  جنوب  ماولميني  يف  حديد  �شكة  على  امل��رور 
م��ا اأوق���ف ح��رك��ة ال��ق��ط��ار ب��ني ه��ذه امل��دي��ن��ة ال�شاحلية 
و�شيلة  بثتها  ���ش��ور  بح�شب  الق��ت�����ش��ادي��ة،  والعا�شمة 
املتظاهرون  ح��م��ل��ه��ا  لف���ت���ات  وع���ل���ى  حم��ل��ي��ة.  اإع�����الم 
كان  فيما  قادتنا”،  لنا  “اأعيدوا  التالية  العبارة  كتبت 
التوقف  اإىل  �شكك احلديد  حمتجون يدعون موظفي 

عن العمل.
وا�شتجاب العديد من املوظفني من حمامني ومدّر�شني 
الع�شيان  ل��دع��وة  احل���دي���د،  ال�����ش��ك��ك  هيئة  يف  وع��م��ال 
منذ  اإ�شرابا  تنفيذهم  خ��الل  من  البالد  اأنحاء  كل  يف 

النقالب.
يف ران��غ��ون، اأج���رى ره��ب��ان ب��وذي��ون، ك��ان��وا يف طليعة” 
ثورة الزعفران” يف عام 2007، م�شريًة نحو ال�شفارة 
الكمان  يعزفون  �شبان  ك��ان  مقربة  وعلى  الأم��ريك��ي��ة. 
اأم����ام جم��م��وع��ة راق�����ش��ني ارت�����دوا الأ����ش���ود، ف��ي��م��ا كان 

اآخرون يغنون.

حمافظة  ع���ل���ى  احل����وث����ي����ني  ه����ج����وم 
اأكر  يهدد حياة  ت�شعيد  وه��و  م���اأرب، 
م��ن م��ل��ي��وين م��واط��ن جل���اأ معظمهم 
اإليها هرباً من ويالت احلرب يف بقية 
اليمن، وكانوا يعي�شون هدوءاً معقوًل 
وتنمية عمرانية مقبولة. ولن يحقق 
اإل م��اأ���ش��اة جت��ل��ب م���زي���داً من  ���ش��ي��ئ��اً 
الويالت والأحقاد والقتلى واجلرحى 
ال��ذي��ن ي��ذه��ب��ون ���ش��ح��اي��ا مل��ع��رك��ة لن 

ينت�شر فيها اليمن«.

ماأزق �أمريكي
اأكد  الأو����ش���ط،  ال�����ش��رق  �شحيفة  ويف 
الإدارة  اأن  ال�������ش���ق���اف،  ع��ل��ي  حم��م��د 
اليوم  تتخبط  اجل���دي���دة  الأم��ري��ك��ي��ة 
مذكراً  ال��ي��م��ن،  يف  حقيقي  م����اأزق  يف 
مب���ق���اط���ع ك����ث����رية مم�����ا ق����ال����ه وزي�����ر 
تريراته  يف  الأم����ريك����ي  اخل���ارج���ي���ة 
لإل���غ���اء ق����رار ت���رام���ب اع��ت��ب��ار حركة 
اإرهابية،  منظمة  احلوثية  اهلل  اأن�شار 
احلركة  ب���ني  “التمييز  اأن  م��ع��ت��راً 
احلركة  م��ن  اآخ��ري��ن  وق���ادة  وزعيمها 
متييز غري دقيق، فزعيمها عبد امللك 
احلوثي تتج�شد فيه احلركة، وي�شعب 

الف�شل بني الراأ�س وبقية اجل�شد«.
قادة  “اأن  الكاتب  وفق  الأمريكي،  وزي��ر اخلارجية  واأك��د 
جماعة اأن�شار اهلل احلوثية يخ�شعون للعقوبات مبوجب 
احلوثي،  امل��ل��ك  عبد  وه��م   ،13611 التنفيذي  الأم���ر 
وع��ب��د اخل��ال��ق ب���در ال��دي��ن احل���وث���ي، وع��ب��د اهلل يحيى 
تهدد  التي  اأفعالهم  ب�شبب  قوله  ح�شب  وذل��ك  احلكيم، 
الوزير  واأ���ش��اف  اليمن،  يف  وال�شتقرار  والأم���ن  ال�شالم 
اهلل  “اأن�شار  اأف��ع��ال  �شد  وا�شحة  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن 
وعدوانها مبا يف ذلك ال�شيطرة على مناطق  اخلبيثة”، 
وا�شعة من اليمن بالقوة، وحتويل امل�شاعدات الإن�شانية، 
ي�شيطرون  التي  املناطق  يف  لليمنيني  الوح�شي  والقمع 
عليها” ولكن هذه املواقف مل متنع الإدارة اجلديدة من 

امل�شي قدماً يف قرارها املثري للت�شاءل.
“تريره، وزير اخلارجية الأمريكي،  اأن  الكاتب  واعتر 
مثل منظمة الأمم املتحدة واملنظمات الإن�شانية الأخرى 
نف�شه  الوقت  اإن�شانية، يف حني، يف  ل��دواٍع  الإلغاء  اأ�شباب 
امل�شاعدات  بتحويل  احلركة  قيام  اإىل  ت�شريحه  يف  اأ�شار 
تكاليف  عليه  ي��رتت��ب  احل��رك��ة  تعنت  واأن  الإن�����ش��ان��ي��ة، 
اإن�شانية ج�شيمة؟«. واعتر الكاتب اأن الإدارة الأمريكية 
ذلك  لكن  اليمني،  امللف  يف  “املرن”  الظهور  اإىل  ت�شعى 
“مل يثن ذلك احلركة عن ا�شتهداف مطار اأبها الدويل 
مندوب  اع��ت��ره  ال��ذي  املا�شي،  فراير)�شباط(   10 يف 
اإىل جمل�س الأمن الدويل جرمية  ال�شعودية يف ر�شالته 
القانون  وفق  احلوثي  ميلي�شيات  حما�شبة  يجب  ح��رب، 

الدويل الإن�شاين، عليها«. 

الأمم  مبعوثة  وراأت  �شيح�شل«.  ما  بانتظار  الليل  ننم 
تلك  اأن  ب��ورغ��رن  ���ش��ران��ر  ب��ورم��ا كري�شتني  امل��ت��ح��دة يف 
الجراءات تقّو�س “مبادئ الدميوقراطية الأ�شا�شية”، 
قائد  ن��ائ��ب  وي��ن  �شو  م��ع  هاتفية  خ��الل مكاملة  وذل���ك 

اجلي�س البورمي.
قادة  مع  امل�شبوقة  غري  املحادثة  ه��ذه  خ��الل  واأ�شافت 
النقالب اأن قطع النرتنت ي�شر ب�”قطاعات اأ�شا�شية، 

مثل امل�شارف«.
وما زالت الحتجاجات �شلمية عموما حتى الآن لكن مت 

الإبالغ عن حوادث عدة الثنني.
ونظمت تظاهرة يف نايبيداو مت خاللها توقيف ع�شرات 
�شراح  اأطلق  طالبا،  ع�شرين  ح��واىل  بينهم  الأ�شخا�س 

بع�شهم.
م��ان��دالي، ثاين كرى مدن  اأعمال عنف يف  واندلعت 
الأقل  على  اأ�شخا�س  �شتة  اإ�شابة  اأ�شفر عن  ما  البالد، 
�شد  املطاطي  الر�شا�س  ال�شرطة  ا�شتخدمت  بعدما 
امل��ح��ت��ج��ني. ورد امل��ت��ظ��اه��رون ب��ر���ش��ق احل���ج���ارة. واأف���اد 
�شحافيون بتعّر�شهم لل�شرب على يد 
الع�شكريون  ي�شتجيب  ول  ال�شرطة. 
من  امل��ت��ح��دة  الأمم  يف  امل���دع���وم���ون 
ه����م����ا بكني  رئ���ي�������ش���ي���ني  ع�������ش���وي���ن 
املتعددة  الدولية  لالإدانات  ومو�شكو، 
وا�شنطن.  اأعلنتها  التي  والعقوبات 
ومنذ ا�شتيالئهم على ال�شلطة، �شمح 
تفتي�س  عمليات  باإجراء  الع�شكريون 
اأ�شخا�س  واحتجاز  اأمر ق�شائي  دون 
لفرتة ق�شرية دون موافقة الق�شاء. 
ق���ان���ون مت�شدد  اإع������داد  ي��ج��ري  ك��م��ا 
وبالن�شبة  ال�شيراين.  الأم���ن  ح��ول 
اأون��غ هالينغ  قائد اجلي�س مني  اإىل 
التي  النتهاكات  ب�شبب  دوليا  املنبوذ 
يف  الروهينغا  م�شلمي  �شد  ارتكبت 
ي��ح��دث يف  م���ا  ف����اإن   ،2017 ال���ع���ام 
بورما هو “�شاأن داخلي«. وي�شكك يف 
يف  اأجريت  التي  النتخابات  �شرعية 
فازت  التي  الثاين/نوفمر  ت�شرين 
اأجل  م���ن  ال��وط��ن��ي��ة  “الرابطة  ب��ه��ا 
ت�شي  ���ش��و  ح����زب  الدميوقراطية” 

باأغلبية �شاحقة.
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عربي ودويل

ا�ش����تقالة  �شت�شمح 
ال�����ق�����ا������ش�����ي
ب��راي��ر ���ش��ت��ي��ف��ن   

ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ني   
ب����الح����ت����ف����اظ
ب�������ث�������الث�������ة
م�������ق�������اع�������د

عدم جتان�س �ملحكمة �لعليا ُيقا�س من حيث �ملقاربة �لتف�صريية للق�صاة �أكرث من �للون �ل�صيا�صي للرئي�س �لذي عّينهم
خماطر ت�صكيل جمل�س �صيوخ جمهوري بعد منت�صف �ملدة لعام 2022 يلقي على عاتق �لقا�صي بر�ير م�صوؤولية ثقيلة

بايدن  ال��رئ��ي�����س  اأع���ل���ن  ول���ئ���ن     
م���وؤخ���ًرا ع��ن اإن�����ش��اء جل��ن��ة للعمل 
للمحكمة  اإ����ش���الح  م�����ش��روع  ع��ل��ى 
ال��ع��ل��ي��ا، ف��ق��د ظ���ل م��ت��ه��رًب��ا ب�شكل 
النتخابية،  حملته  خ��الل  خا�س، 
يف  “التعبئة  تنفيذ  يف  رغبته  م��ن 
الق�شاة  ث��ق��ل  مل���وازن���ة  املحكمة” 
وبالتايل،  امل��ح��اف��ظ.  املع�شكر  م��ن 
فاإن خماطر ت�شكيل جمل�س �شيوخ 
لعام  امل��دة  منت�شف  بعد  جمهوري 
القا�شي  عاتق  على  يلقي   2022

براير م�شوؤولية ثقيلة.
   �شت�شمح ا�شتقالته للدميقراطيني 
احل�شة  واإدام������������ة  ب���ا����ش���ت���ب���دال���ه 
�شغرية.  ك��ان��ت  مهما  ال��ت��ق��دم��ي��ة، 
دع����ا اإروي�������ن ك��ي��م��ري��ن�����ش��ك��ي، وهو 
د�شتوري معروف لطالب احلقوق، 
فعل  كما  للتنحي،  براير  القا�شي 
بادر جين�شبريغ يف  بالن�شبة لروث 

مقال عام 2014.

قا�صية �أمريكية
 من �أ�صل �أفريقي؟

ب��اي��دن، حتى الآن،     مل يكن ج��و 
يتحدث  اأو  خ��ا���س  ب�شكل  وا���ش��ًح��ا 
ع���ن روؤي����ت����ه ل��ل��م��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا يف 
ال����ب����الد. وم�����ع ذل������ك، اأع�������رب عن 
اأمريكية  قا�شية  تعيني  يف  رغبته 
م��ن اأ���ش��ل اأف��ري��ق��ي، وه��ذه �شتكون 
�شيكون  م��درو���س  اخ��ت��ي��ار  الأوىل. 
الرئي�س  لأن  امل���دى،  طويل  ��ا  اأي�����شً
الوليات  ت���اري���خ  يف  ���ش��ًن��ا  الأك�����ر 
ال�شقف يف  اأنه يرفع  املتحدة يبدو 
الحتفاظ بقائمته الق�شرية فقط 
م���ن ال��ن�����ش��اء ال��ل��وات��ي ي��ب��ل��غ��ن من 

العمر 50 عاًما اأو اأقل.
   يف الوقت الراهن، ظهر ا�شمان: 
ليوندرا كروجر، وكيتاجني براون 
جاك�شون. الأوىل، 44 عاًما، كانت 
 2011 ع��ام  العام  امل�شت�شار  نائب 
العليا  املحكمة  اإىل  الن�شمام  قبل 
 .2015 يناير  يف  كاليفورنيا  يف 
تعتر  حمورية”،  “قا�شية 
م��ع��ت��دل��ة، وب���ال���ت���ايل ق������ادرة على 
الدميقراطي  اليمني  جناح  اإق��ن��اع 

مبجل�س ال�شيوخ.
العمر  م��ن  تبلغ  �شابة  ال��ث��ان��ي��ة،     

م�شاعدة  ك���ان���ت  ع����اًم����ا،  خ��م�����ش��ني 
 1999 ب�����ني  ب�����راي�����ر  ل���ل���ق���ا����ش���ي 
و2000. حالًيا قا�شية يف املحكمة 
كولومبيا،  مل��ق��اط��ع��ة  ال��ف��ي��درال��ي��ة 
وكان ا�شم القا�شية جاك�شون على 
قائمة الرئي�س اأوباما لتحل حمل 

القا�شي �شكاليا عام 2016.
   ومع ذلك، قد يف�شل جو بايدن 
ت��ع��ي��ني ه����ذا ال���وج���ه ال��ت��ق��دم��ي يف 
مرييك  ت����رك����ه  ال�������ذي  امل���ن�������ش���ب 
حمكمة  يف  ������ش�����اغ�����ًرا  ج������ارلن������د 
لدائرة  ال��ف��ي��درال��ي��ة  ال���ش��ت��ئ��ن��اف 

مقاطعة كولومبيا.
الرمزي  ال��ع��م��ل  ه���ذا  وراء  م���ا      
ال�شكان  ل�����ش��ال��ح  وامل���وج���ه  ل��ل��غ��اي��ة 
ال�����ش��ود، ف���اإن اختيار  الأم��ري��ك��ي��ني 
م�شاألة  مت��ل��ي��ه  ب���اي���دن  ال��رئ��ي�����س 

التاأويل القانوين للد�شتور.
   ففي مواجهة �شتة ق�شاة موؤيدين 
والأ�شلية  ال��ن�����ش��ي��ة  ل��ل��ن��ظ��ري��ات 
التف�شري  ال��ت��وايل  ع��ل��ى  )مي��ث��ل��ون 
احل�����ريف ل��ل��د���ش��ت��ور وال���ب���ح���ث عن 
املوؤ�ش�شني(،  لالآباء  الأ�شلية  النية 
على  بالتاأكيد  الرئي�س  �شيحر�س 
املقاربة  ت����وؤي����د  ق��ا���ش��ي��ة  اخ���ت���ي���ار 
الد�شتور  )اأو”  “الع�شوية” 
للقا�شي  ا���ش��ت��م��راري��ة  يف  احل����ي(، 

براير. 

مو�جهة بني نظريات
 �لتف�صري �لقانوين

العليا  املحكمة  ع��دم جتان�س  اإن     
ُيقا�س من حيث املقاربة التف�شريية 
ال�شيا�شي  اللون  اأكر من  للق�شاة 
ال�����ذي ع��ّي��ن��ه��م. فحيث  ل��ل��رئ��ي�����س 

وم�شداقية  ال��ق��ان��ون  ل���ش��ت��ق��رار 
دائًما.  ملزما  لي�س  لكنه  املحكمة، 
وم����ن اأ����ش���ه���ر الأم���ث���ل���ة ع��ل��ى ذلك 
التعليم  جمل�س  �شد  ب���راون  حكم 
مهد  ال���ذي   ،)1954( توبيكا  يف 
العن�شري  الف�شل  لإلغاء  الطريق 
يف املدار�س باإلغاء قرار بلي�شي �شد 

فريغ�شون )1896(.
التمييز  يتطلب  ق���رار  ف��ه��م  اإن     
املختلفة  امل����وؤث����رة  ال���ع���وام���ل  ب���ني 
وخا�شة تلك املتعلقة بالتف�شيالت 
تطوير  يف  للق�شاة  الأيديولوجية 
ال��ق��ان��ون: ه��ذا م��ا اأظ��ه��ره هارولد 
كتاب  يف  �شيغال  وج��ي��ف��ري  ���ش��ب��اث 
املواقف”.  “منوذج  ل�����  م���ك���ر����س 
تكوين  ي�����وؤدي  اأن  مي��ك��ن  وه���ك���ذا، 
ع�شرّية  ب����ني  ال���ع���ل���ي���ا،  امل���ح���ك���م���ة 
ت���ب���دو  ق������������رارات  اإىل  واخ������������رى، 
كورتزمان  �شد  ليمون  متناق�شة: 
�شامر�س  )1971( ومار�س �شد 
ترتبطان   )1983(  )1983(
الأول  للتعديل  التاأ�شي�شي  بالبند 
الكني�شة  ب���ني  ب��ال��ف�����ش��ل  امل��ت��ع��ل��ق 

والدولة.
ع���ل���ى نهج  امل��ح��ك��م��ة  اع���ت���م���دت     
ن�����ش��ي ب��ح��ت )رغ����م ا���ش��ت��ن��اده اإىل 
التاأ�شي�س( لأول مرة، معلنة  مبداأ 
اأ�شا�شيني  قانونني  د�شتورية  ع��دم 

لبن�شلفانيا ورود اآيالند.
 وب��ع��د اث��ن��ي ع�����ش��ر ع���اًم���ا، ف�شلت 
ن��ه��ًج��ا اأ���ش��ل��ًي��ا وت��ق��ل��ي��دًي��ا ع��ل��ى حد 
احتفال  د���ش��ت��وري��ة  لترير  ���ش��واء، 
دي����ن����ي ي���ت���م ت��ن��ظ��ي��م��ه يف ب���داي���ة 
نرا�شكا  يف  ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ف���رتة  ك���ل 

ومتويله من الأموال العامة.

�شنع  ع���م���ل���ي���ة  ت��ل��خ��ي�����س  مي���ك���ن 
القرار للقا�شي اأنتونني �شكاليا يف 
فاإن  والتقاليد(،  )الن�س  كلمتني 
كثرًيا  اأق���رب  ب��راي��ر  القا�شي  نهج 
اإىل تفكري القا�شي ويليام برينان، 
وثيقة  الد�شتور  يعتر  “ل  ال��ذي 
تف�شيل  ك���ل  م��ع��ن��ى  ح��ي��ث  ث��اب��ت��ة 
حمدد اإىل الأبد من خالل جتربة 

حياة موؤلفيه«.
   بالن�شبة اإىل برينان، كما هو احلال 

اأوروف�ش������كي  اآي  م��ل��ف��ني  ي��ق��ول 
الذاتي����ة  ال�ش�����رية  مو�ش����وعة  يف 

للمحكمة العليا.
   تنتج املحكمة قواعد تلتزم بها )هي 
اقراره(،  �شبق  اأو  ال�شابقة،  قاعدة 
على الرغم من اأنها تلغيها اأحياًنا: 
�شتيفن  ال��روف��ي�����ش��ور  ي�شري  ك��م��ا 
اأن  ويرمييل، يحق ملا �شبق اق��راره 
ب��اح��رتام معني من جانب  يحظى 
�شروري  لأن�����ه  امل��ح��ك��م��ة،  ق�����ش��اة 

بالن�شبة لراير، فاإن الد�شتور هو 
ن�س حي، وكيان متطور، ل ميكن 
اإث���ب���ات م��ع��ن��اه ال��ك��ام��ل م��ن خالل 
���ش��اب��ق��ة م��ذه��ب��ي��ة، ول ع��ن طريق 

اإثبات النية الأولية.
للقا�شي  ال��ت��ف�����ش��ريي��ة  امل��ق��ارب��ة     
ذل����ك متاًما:  ���ش��ك��ال��ي��ا ه���ي ع��ك�����س 
الرئي�س  ع��ّي��ن��ه  ال����ذي  ف��ال��ق��ا���ش��ي 
باأنه  يتم�شك   1986 ع��ام  ري��غ��ان 
لن�س  الأول����وي����ة  اإع���ط���اء  “يجب 

يتم  التي  الوثيقة  وت��اري��خ  وهيكل 
هو  القا�شي  عمل  واأن  تف�شريها، 
من  وا���ش��ح��ة  ن�شية  ل��غ��ة  تطبيق 

الد�شتور اأو القانون ...
اأدى  مما  ملتب�شا،  الن�س  ك��ان  اإذا   
اإىل ظهور العديد من التف�شريات 
امل��ت��ن��اق�����ش��ة، ي��ل��ج��������������اأ ���ش��ك��ال��ي��ا اإىل 
ال��ت��ق��ل��ي��د ال��ق��ان��وين امل��ح��دد الذي 
–”ما  ال���ن�������س  ه������ذا  م�����ن  ي���ن���ب���ع 
تبناه”،  ال����ذي  للمجتمع  ي��ع��ن��ي��ه 

�أي م�صتقبل للمحكمة؟
القا�شي  ا���ش��ت��ق��ال��ة  ���ش��ت�����ش��م��ح     
للدميقراطيني  ب���راي���ر  ���ش��ت��ي��ف��ن 
مقاعد:  ب���ث���الث���ة  ب����الح����ت����ف����اظ 
ي�شتمر  اأن  ي��ج��ب  �شئيل  مك�شب 
مقاعد  �شتة  مواجهة  يف  ذل��ك  م��ع 
ب�شاأن  امل���خ���اوف  ت��غ��ذي  حم��اف��ظ��ة 
ال����رتاج����ع امل��ح��ت��م��ل ع���ن ق�����رارات 
تاريخية(  )ق�شايا  معينة  رئي�شية 
ال�شهري رو �شد وايد،  القرار  مثل 
ع��ل��ى احلق  م���وؤك���داً   ،1973 ع���ام 
مبوجب  الإجها�س  يف  الد�شتوري 

التعديل الرابع ع�شر.
اأهمية  اأك����ر  واأ����ش���ب���ح اخل����وف     
اأن حتكم  اأمريكا تنتظر  اليوم لأن 
ق�����ش��ي��ة دوب�������س �شد  امل��ح��ك��م��ة يف 
ج��اك�����ش��ون م��ن��ظ��م��ة ���ش��ح��ة امل�����راأة، 
حول  ال��ت�����ش��اوؤل  تثري  ق�شية  وه��ي 
جمل�س  ق��ان��ون  م�����ش��روع  د�شتورية 
ال�شيوخ رقم 2116 )مي�شي�شيبي( 
الإجها�س  ا�شتخدام  يحظر  ال��ذي 
اإل  القلب  دق���ات  ع��ن  الك�شف  بعد 

ل�شرورة طبية حتمية.
   بدون اإ�شالح كبري، فاإن الإبقاء 
القا�شي  ي�شغله  ال��ذي  املقعد  على 
ملحة  �������ش������رورة  ح���ال���ي���ا  ب�����راي�����ر 
فلئن  ال���دمي���ق���راط���ي.  ل��ل��م��ع�����ش��ك��ر 
متكنت املحكمة موؤخًرا من اإ�شدار 
بالنظر  امل��ف��اج��ئ��ة  الآراء  ب��ع�����س 
�شيما  )ل  امل��ح��اف��ظ��ة  م��ي��ول��ه��ا  اىل 
ال��ع��ام امل��ا���ش��ي م��ع ح��ك��م مقاطعة 
ب��و���ش��ت��وك ���ش��������د ك��الي��ت��ون، الذي 
واملتحولني جن�شًيا  املثليني  يحمي 
اأن  اإل  التوظيف(،  يف  التمييز  من 
القرارات  م��ن  ن�شيبها  ��ا  اأي�����شً لها 

املتناق�شة:
الطبية  للخدمات  يونيو  ق�شية   
نف�شه  اخل�����ط  ويف  رو������ش�����و،  ����ش���د 
م��ن��ظ��م��ة الأب��������وة امل��خ��ط��ط��ة �شد 
يهدد  ال��ذي ل   ، كي�شي )1992( 
يوا�شل  لكنه  واي��د  �شد  رو  قانون 

اإ�شعافه.
   ه���ن���اك ال��ك��ث��ري م���ن الإ�����ش����ارات 
اإىل  القا�شي براير  التي قد تدفع 
مقعده،  �شقوط  ل��ت��ف��ادي  التنحي 
جين�شبريغ،  ب��ادر  روث  مقعد  مثل 

يف يد املحافظني.

 يف غياب �إ�صالح كبري, فاإن بقاء �ملقعد �لذي ي�صغله �لقا�صي بر�ير حاليا �صرورة ملحة للمع�صكر �لدميقر�طي
 بالن�شبة لربينان وبراير, فاإن الد�شتور هو ن�ض حي, وكيان متطور

كيتاجني براون جاك�شونبايدن وملف املحكمة العليا

ق�شاة املحكمة العليا للوليات املتحدة ، منهم �شتيفن براير -اأ�شفل الي�شار- وروث بادر جين�شبريغ -اأ�شفل، والثانية من اليمني

جثمان القا�شية روث بدر جين�شبريغ اأمام املحكمة العلياالقا�شي �شتيفن براير

  بايدن مل يح�صم قر�ره بعد:

رهانات رحيل القا�شي براير عن املحكمة العليا...!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

�لرئي�س  عينه  �لــذي  غارلند,  مرييك  �لقا�صي      
عام  �أحــد�ث  بو�صوح  يتذكر  للعدل,  وزيــر�  بايدن 
2016. وقد ت�صبب تعيينه من قبل �لرئي�س �أوباما 
�لتيار  يف  �صهرة  �لأكـــرث  �ل�صخ�صية  حمــل  ليحل 

“�لأ�صلي”, �أنتونني �صكاليا, يف �إحد�ث ثورة �ملع�صكر 
�ل�صيوخ  جمل�س  يف  �لأغلبية  زعيم  �جلــمــهــوري: 
�لد�عم  ب�صوته  ��صتبعد  ماكونيل,  ميت�س  �آنــذ�ك, 
�لنتخابات  عام  �أن  معترب�  للتاأكيد,  �حتمال  �أي 
�ختيار  هو  �لختيار  هذ�  و�صيكون  ذلك,  ي�صتوجب 

�لرئي�س �ملقبل.

�أربـــع  بــعــد  �ملفاجـــئ  �لنـــدفـــاع  هـــذ�  �خــتــفــى     
روث  �لقا�صيـــــة  وفـــــاة  متنـــــع  ولـــــم  �صنو�ت. 
�لرئا�صية,  �لنتخابات  ع�صية  جين�صبريغ,  بــادر 
يف  ب�صرعة  �لنــطــالق  من  �لكبري  �لقدمي  �حلــزب 
عملية �لرت�صيح و�لتثبيت من �أجل تعزيز �لأغلبية 
على  �لق�صاة  يجل�س  حيث  حمكمة  يف  �ملحافظة 

مقعدها مدى �حلياة, مع “ح�صن �ل�صلوك “. 
�ملوؤ�ص�س  �لأب  تعبري  حد  على  لــه,  د�صتوري  ن�س 
رقم  �لفيدر�لية,  �لأور�ق  يف  هاملتون  �ألك�صندر 
�لفيدر�يل  �لق�صاء  ��صتقالل  �صمان  ميزة   ,78
ومنع �أي �صكل من �أ�صكال �لنتقام من جانب �لهيئة 

�لتمثيلية.

ليوندرا كروجر
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عربي ودويل

و”كتيبة حترير ما�شينا” “واللذين ل  الإ�شالم وامل�شلمني” 
تزال قيادتاهما تغذيان برناجما اإرهابيا “ ل يزالن ي�شكالن 
تهديدا ملنطقة ال�شاحل، واعدا “بتعزيز التحرك” يف حماولة 

“للق�شاء على هذين التنظيمني«.
ال��ف��رن�����ش��ي اىل خ��ف�����س ع��دي��د عملية  ال��رئ��ي�����س  ي��ت��ط��رق  مل 
“برخان” الفرن�شية ملكافحة اجلهاديني “برخان” التي ت�شم 

حاليا حواىل 5100 عن�شر يف منطقة ال�شاحل.
الذي  ديبي  ادري�����س  الت�شادي  الرئي�س  بقرار  م��اك��رون  واأ���ش��اد 
“املثلث  منطقة  اىل  جندي   1200 ب��اإر���ش��ال  الث��ن��ني  اأعلنه 
احلدودي” قائال “اإنه قرار قوي و�شجاع يعزز قوة جمموعة 

الدول اخلم�س يف منطقة ال�شاحل«.
من جانب اآخر اعتر الرئي�س الفرن�شي اأن “التعبئة الدولية 

 •• باري�س-اأ ف ب

كلمته  الثالثاء يف  اإميانويل ماكرون  الفرن�شي  الرئي�س  �شدد 
اأمام قمة جمموعة دول ال�شاحل اخلم�س املنعقدة يف جنامينا، 
واإع���ادة  الإره��اب��ي��ة  امل��ج��م��وع��ات  مكافحة  تعزيز  ���ش��رورة  على 

�شلطة الدولة يف تلك املنطقة.
اإنه بعد  وقال ماكرون الذي حتدث عر الفيديو من باري�س 
“جنحنا يف حتقيق  فرن�شا(  غ��رب  )ج��ن��وب  ب��و  قمة  م��ن  �شنة 
نتائج فعلية يف املثلث احلدودي” بني مايل والنيجر وبوركينا 
فا�شو، وابرز تنظيم مت ا�شتهدافه “تنظيم داع�س يف ال�شحراء 

“فقد هيمنته ومني بخ�شائر كرى«. الكرى”، 
لكنه اأ�شار اإىل اأن التنظيمني التابعني للقاعدة “جماعة ن�شرة 

من اأجل منطقة ال�شاحل مل تكن اأبدا باجلوهر قوية كما هي 
امل�شاركة يف  الدول الوروبية  بال�شكر اىل  وتوجه  عليه الن” 
التجمع اجلديد للقوات اخلا�شة “والتي قبلت بالتايل تقا�شم 

خماطر الت�شحية التي يتحملها جنودنا ».
الفرن�شي على  ال��رئ��ي�����س  ���ش��دد  ال��ع�����ش��ك��ري،  ال�����ش��ق  اىل ج��ان��ب 
�شرورة “منح اأفق ل�شكان منطقة ال�شاحل” داعيا اىل “قفزة 
ثانية، تتمثل باعادة المن واخلدمات اىل ال�شكان” ومطالبا 
اع���ادة فر�س  اأج��ل  م��ن  الدولة”  اأق���وى على م�شتوى  “بدفع 

�شلطتها يف الرا�شي املرتوكة يف املنطقة.
الر�س  على  اجلماعي  العمل  ع��ر  “انه  ال��ق��ول  اىل  وخل�س 
كل  ان  اأعلم  لنني  ق�شطها  حتمل  �شتوا�شل  فرن�شا  �شننجح. 

جهة هنا يف تعبئة«.

وتعقد قمة جنامينا بعد �شنة على قمة بو التي اأدت اىل تعزيز 
القوات الع�شكرية يف منطقة “املثلث احلدودي” وار�شال 600 
من  الفرن�شية  الكتيبة  ع��دد  لريتفع  اإ���ش��ايف  فرن�شي  ج��ن��دي 
5100 ب�شبب التهديدات املتزايدة للمتطرفني  4500 اىل 

.
قامتا.  الو�شع  ي��زال  ل  امل�شجلة،  التكتيكية  النجاحات  ورغ��م 
اأمنية يف �شمال  اأزم��ة  اأك��ر من ثماين �شنوات على بدء  فبعد 
مايل امتدت اإىل اجلوار، ل مير يوم تقريبا يف الدول الثالث 
اأو  ال�شلطات  ق���وات  م��ا تبقى م��ن  وق���وع ه��ج��وم �شد  م��ن دون 

انفجار لغم يدوي ال�شنع اأو ممار�شات ت�شتهدف املدنيني.
عدد  وجت��اوز  للنزاع.  الرئي�شيني  ال�شحايا  املدنيون  وي�شكل 

النازحني املليونني يف كانون الثاين/يناير املا�شي.

ماكرون يدعو اإىل تعزيز مكافحة الإرهاب يف منطقة ال�شاحل 

ال�شغرية  ال���ولي���ة  ه���ذه  وت��و���ش��ي 
ال�شرقي  ال�����ش��اح��ل  ع��ل��ى  ال��واق��ع��ة 
اللقاح  باإعطاء  املتحدة  للوليات 
عر�شة  الأك�����ر  امل��ج��م��وع��ات  اىل 
الطبية  ال��ط��واق��م  م��ث��ل  ل��ل��م��ر���س 
وال�شخا�س الذين تفوق اأعمارهم 

75 عاما.
تعتمد  فولز  �شنرتال  مدينة  لكن 
ق���������رارا خ���ا����ش���ا ب���ه���ا ي����ق����وم على 
جميع  اأم����ام  التلقيح  جم���ال  ف��ت��ح 

البالغني.
املدينة ماريا  وقالت رئي�شة بلدية 
ريفريا لوكالة فران�س بر�س خالل 
�شخ�س  “كل  ال�شبت  تلقيح  حملة 

يقيم اأو يعمل هنا هو اأولوية«.
ان��ت�����ش��ر ال���وب���اء ب�����ش��رع��ة ك��ب��رية يف 
مدينة �شنرتال فولز املكتظة حيث 
تقيم عادة عدة عائالت يف م�شكن 

واحد.
%66 من �شكان املدينة  ويتحدر 
وبينما  ال��الت��ي��ن��ي��ة  اأم����ريك����ا  م���ن 

%13 �شود.
و�شجلت �شنرتال فولز اأعلى ن�شبة 
الإ�شابة  جل��ه��ة  اإي��ج��اب��ي��ة  ح����الت 
يف  امل�شت�شفى  اىل  ودخ��ول  بكوفيد 

رود اآيالند.
ور���ش��دت اأك��ر م��ن 3500 حالة 
مع 21 وفاة واأدخل 190 �شخ�شا 
اىل امل�شت�شفيات يف كانون الثاين/

يناير.
العالية  احل�شيلة  ه��ذه  وترافقت 

مع متاعب اقت�شادية.
الوباء،  ب��دء  “عند  ريفريا  وتقول 

•• باري�س-اأ ف ب

با�شر مليونا نيوزيلندي من �شكان 
اأوكالند اأم�س الأول الثنني حجرا 
م��ن��زل��ي��ا ل��ث��الث��ة اأي�����ام ب��ع��د ر�شد 
كوفيد-19،  بوباء  اإ�شابات  ثالث 
عمال با�شرتاتيجية مّتبعة يف اآ�شيا 
واأوقيانيا، تق�شي بالتحرك ب�شكل 
ب�شرعة  ل��ل��ع��ودة  و���ش��دي��د  خ��اط��ف 
اأن  ل��ك��ن ه���ل  اإىل ح��ي��اة ط��ب��ي��ع��ي��ة. 
ا�شرتاتيجية “�شفر كوفيد” هذه 

قابلة للتطبيق يف اأوروبا؟
الق�شاء  اإىل  ال��ن��ه��ج  ه����ذا  ي��ه��دف 
متاما على انت�شار فريو�س كورونا 
تدابري  بف�شل  بلد  اأو  منطقة  يف 
�شارمة تتخذ ما اأن تظهر اإ�شابات، 
وت��ق��رتن ب��اإح��ك��ام ال�����ش��ي��ط��رة على 
ب����وؤرة ال���وب���اء م��ن خ���الل فحو�س 
والعزل.  املخالطني  وتتبع  الك�شف 
ت��ت��وا���ش��ل احلياة  ومب�����وازاة ذل����ك، 
ل  التي  املناطق  يف  طبيعي  ب�شكل 

ينت�شر فيها الفريو�س.
وي��������دع��������و ع����������دد م������ت������زاي������د من 
هذه  ت��ط��ب��ي��ق  اإىل  امل��ت��خ�����ش�����ش��ني 

الإ�شرتاتيجية يف اأوروبا.
املعدية  الأم���را����س  وي���وؤك���د خ��ب��ري 
ثالثة  “ثمة  اأن  ف��اله��و  اأن���ط���وان 
اعتمدتها”،  التي  للدول  مكا�شب 
وهي نيوزيلندا واأ�شرتاليا وال�شني 

وتايوان وفيتنام.
وه��و مدير معهد  واأو���ش��ح فالهو 
العاملية يف جامعة جنيف،  ال�شحة 
ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س  م��ت��ح��دث��ا 
هم  ال�������ش���ح���ي،  ال�����ش��ع��ي��د  “على 
اأبطال العامل بال منازع من حيث 
ت����دين ع����دد ال���وف���ي���ات ن�����ش��ب��ة اإىل 
ال�شعيد  وعلى  ال�شكاين،  التعداد 
الج���ت���م���اع���ي، ع�����ادت احل���ي���اة اإىل 
طبيعتها مع فتح احلانات واملطاعم 
والريا�شية  الثقافية  والن�شاطات 
واملدار�س واجلامعات ب�شكل عادي، 

الأ�شخا�س  من  الكثري  هناك  كان 
ال��ذي��ن ي��خ�����ش��رون وظ��ائ��ف��ه��م ومل 
يتمكنوا  ومل  امل�����ال  ل��دي��ه��م  ي��ك��ن 
للح�شول على  من تقدمي طلبات 

اإعانات«.
متوفرة  اللقاحات  اأ�شبحت  ح��ني 
الأول/دي�شمر، عر�شت  يف كانون 
 75 امل��دي��ن��ة تلقيح م��ن ه��م ف���وق 
ع��ام��ا ث��م ف���وق 65 ع��ام��ا ق��ب��ل اأن 
تخف�س ال�شن اىل 50 واأخريا اىل 
18 وما فوق يف الأ�شابيع املا�شية.

نحل  مل  “اإذا  ري���ف���ريا  واأ����ش���اف���ت 
ف�شن�شتمر  م�شدرها،  من  امل�شكلة 

يف ن�شر هذا املر�س«.
ت�����ش��ت��ع��د لعطاء  امل��دي��ن��ة  وك���ان���ت 
مدر�شة  يف  ج��رع��ة   700 ح���واىل 

�شنرتال فولز الثانوية ال�شبت.
توجه فريق ريفريا اىل كل منزل 
على  ح�شلوا  ال�����ش��ك��ان  اأن  ل��ل��ت��اأك��د 
ي�شمل  ال����الزم����ة مب���ا  امل���ع���ل���وم���ات 

باللغتني ال�شبانية والرتغالية.
جونيور  فرنانديز  يوجينيو  وقال 
وه���ي  “ا�شتيني�س”  م���وؤ����ش�������س 
�شيدلية تعمل يف الأحياء الفقرية 
“هذا كان اأول لقاح لعموم النا�س، 

قد يكون الأول يف الأمة«.
وح��ني علمت ���ش��وزان وال���س وهي 

تواجهها  التي  بامل�شاكل  ممر�شة 
اأن  علمت  ف��ول��ز،  ���ش��ن��رتال  مدينة 
عليها التطوع للم�شاعدة يف اإعطاء 

اللقاحات.
وقالت لوكالة فران�س بر�س “لقد 
�شعرت بان هذا هو الأمر ال�شائب 

للقيام به«.
وج���ل�������س ع�������ش���رات ال�������ش���ك���ان على 
بعيدة  و����ش���ع���ت  ال���ت���ي  ال���ك���را����ش���ي 
امللعب  داخ��ل  البع�س  بع�شها  ع��ن 
انتظار  يف  ل��ل��م��در���ش��ة  ال��ري��ا���ش��ي 

دورهم للح�شول على اللقاح.
البالغة  روم����ريو  اجنيليكا  ك��ان��ت 
ال�شكان  بني  عاما   30 العمر  من 

الذين تلقوا احلقنة.
اأم�شى  ال����ت����ي  روم��������ريو  وق����ال����ت 
امل�شت�شفى  يف  اأ�شهر  ثالثة  والدها 
كورونا  ب��ف��ريو���س  اإ���ش��اب��ت��ه  ب�شبب 
بالفعل  خائفة  كنت  “لل�شراحة، 
والدتها  وت�شجلت  املجيء”.  م��ن 

للح�شول على اللقاح اأي�شا.
واأ����ش���اف���ت ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
“نحن نتطلع للعي�س يف بيئة اآمنة 

فعليا” من الوباء.
هذا ويرف�س غاري جاك�شون تلقي 
اأن  رغ��م  كوفيد-19،  �شد  اللقاح 
معدل ال��وف��ي��ات ج��راء ال��وب��اء بني 

الذي  +ال�����دواء+  ه���ذا  اآخ���ذ  اأن  يل 
اإنها معركة لقناع  اأتى من عدم؟ 
يح�شم  مل  اأن��ه  مو�شحا  انف�شنا”، 

اأمره بعد ب�شاأن اللقاح.
كذلك ي�شري خراء اإىل اأن فر�س 
ال�شود الذين يطلبون رعاية طبية 
اإىل  ُينظر  اأن  �شواهم يف  اأدن��ى من 
يتلقون  اأو  ب���ج���دّي���ة  اأع���را����ش���ه���م 

عالجا منا�شبا.
ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال، ���ش��ور الثدي 
لأمريكيات  جت��رى  التي  بالأ�شعة 
من ال�شود يعاينها يف غالب الأحيان 
خراء اأ�شعة بدل اخت�شا�شيني يف 
���ش��رط��ان ال���ث���دي، وف���ق م��ا ك�شفت 
اإيلينوي يف  اأجرتها جامعة  درا�شة 

�شيكاغو يف 2012.
وباء  ظل  يف  التباين  ه��ذا  وا�شتمر 
وطاأته  ك��ان��ت  ال����ذي  كوفيد-19 
منذ  ال�شود  الأمريكيني  على  اأ�شّد 
الوليات  يف  الأوىل  للمرة  ر�شده 
امل����ت����ح����دة ق���ب���ل اأك�������ر م�����ن ع�����ام. 
“كوفيد  ���ش��ب��ك��ة  اأرق������ام  وب��ح�����ش��ب 
معدل  ف���اإن  بروجكت”،  تراكينغ 
ال���وف���ي���ات ج�����راء ال���ف���ريو����س بني 
من  وف��اة   161 اإىل  ي�شل  ال�شود 
اأعلى  وه��ي  �شخ�س،  األ��ف  ك��ل مئة 
يف  املجموعات  خمتلف  ب��ني  ن�شبة 

حقيقيا”  نقا�شا  دميوقراطياتنا 
املا�شي”  اأخ��ط��اء  “تكرار  لتفادي 
الدول  م��ن  “العديد  ب���اأن  حم���ذرا 
انح�شار  اإىل  �شتتو�شل  الأوروب��ي��ة 
ب�شعة  ب��ع��د  ال����وب����اء  يف  م��ل��ح��وظ 
اأ���ش��اب��ي��ع، و���ش��ي��ت��ح��ت��م ع��ل��ي��ه��ا طرح 

ال�شوؤال«.
املفو�شية  رئ��ي�����ش��ة  واأع��ل��ن��ت  ه���ذا   
الأوروبية اأور�شول فون دير ليني 
“ليزيكو”  مقابلة مع �شحيفة  يف 
اأّن  ال���ث���الث���اء  ت��ن�����ش��ر  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
امل���ف���و����ش���ي���ة ����ش���ت���ط���ل���ق الأرب������ع������اء 
املتحّورة  الن�شخ  لدرا�شة  برناجماً 

من فريو�س كورونا.
وقالت فون دير ليني اإّن الرنامج 
ال�����ذي اأط���ل���ق ع��ل��ي��ه ا����ش���م “هريا 
املخترات  “�شيجمع  اإنكوبيتور”، 
والعلماء  ال�����ش��ح��ي��ة  وال�����ش��ل��ط��ات 
�س  و�شتخ�شّ الأوروبية  واملفو�شية 
اأن  دون  م���ن  كبرية”،  اأم�����وال  ل���ه 

تو�شح قيمة هذه الأموال.
وبالتوازي  الآن،  “منذ  واأ���ش��اف��ت 
مع اجلهود املبذولة على الّلقاحات 
احلالية، يجب اأن ن�شاعد امل�شّنعني 
على تطوير قدرات اإنتاج” للقاحات 
م�شرية اإىل  من “اجليل الثاين”، 
تقلقنا  امل��ت��ح��ّورة  الن�شخ  “هذه  اأّن 

كثرياً«.
اأعلنت  الأوروبية  املفّو�شية  وكانت 
ع��زم��ه��ا اإط������الق وك���ال���ة اأوروب����ي����ة 
ال�شتجابة  ه��ي��ئ��ة  ه���ي  ج����دي����دة، 
ل����ل����ط����وارئ ال�������ش���ح���ي���ة )ه�������ريا(، 
بهدف مكافحة الأوبئة امل�شتقبلية 
وحت�شني التن�شيق بني دول الحتاد 

ال�شبع والع�شرين.
ال�شّحة  مفّو�شة  اأع��ل��ن��ت  والأح����د 
الأوروبية  ال��وك��ال��ة  اأّن  الأوروب���ي���ة 
الرتخي�س  اآلية  �شت�شّرع  ل��الأدوي��ة 
ل��ل��ق��اح��ات اجل����دي����دة ل���ك���ورون���ا يف 
م�شعى منها للت�شّدي ب�شكل اأف�شل 

للن�شخ املتحّورة من كوفيد-19.

هو  امل�شابني  ال�شود  الأم��ريك��ي��ني 
بح�شب  البي�س  بني  املعدل  �شعف 
ظاهرة  وه��ي  ال�شحية،  ال�شلطات 
معاجلتها  ي��ن��ب��غ��ي  ل��ل��ق��ل��ق  م��ث��رية 

لتخطي الأزمة ال�شحية.
البالغ  امليكانيكي  غ��اري،  وت�شكيك 
يف  وا�شنطن،  يف  واملقيم  عاما   39
ال��ل��ق��اح اإمن���ا ه��و م��وؤ���ش��ر اإىل ريبة 
والهيئات  ال�شلطات  حيال  ال�شود 
ممار�شات  م��ن  امل��وروث��ة  ال�شحية 

متييزية وعن�شرية.
ويطرح هذا الأمر م�شكلة جوهرية 
ال�شحة  حت���دي���ات  ���ش��ل��ب  يف  ت��ق��ع 
العامة التي يرتتب على الوليات 
اأرادت  اإن  م��واج��ه��ت��ه��ا  امل���ت���ح���دة 
ت��ف�����ش��ي فريو�س  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��رة 

كورونا، براأي عدد من اخلراء.
غ���اي ج��اك�����ش��ون معلقا على  وق���ال 
باأن  واث��ق��ا  “ل�شت  التلقيح  حملة 

ذلك ل�شاحلي«.
�شيارة  نافذة  وي�شيف فيما ي�شلح 
اآخر  اإم����ا  دائ���م���ا  اأن���ن���ا  يل  “يتهياأ 
خمتر  ف��ئ��ران  واإم���ا  امل�شتفيدين، 

يجرون جتارب عليها«.
تلقي  على  النا�س  اإق��ب��ال  ويرتبط 
ثقتهم  بدرجة  وثيق  ب�شكل  اللقاح 
يف املوؤ�ش�شات الطبية ويف العالجات 

يعاين  وه��و جم��ال  تعر�شها،  التي 
من تبعات ما�شي الوليات املتحدة 

العن�شري.
وم���ن الأم��ث��ل��ة ال��الف��ت��ة ع��ل��ى هذا 
يف  جرت  درا�شة  العن�شري  املا�شي 
األباما  تا�شكيجي يف ولية  مدينة 
قام خاللها علماء  الثالثينات،  يف 
ت���اب���ع���ون ل��ل��ح��ك��وم��ة الأم���ريك���ي���ة 
الزهرّي  مر�س  مفاعيل  بدرا�شة 
ع����ل����ى رج��������ال �����ش����ود ع����ل����ى م����دى 
اأي  اإعطائهم  ب���دون  ع��ام��ا  اأرب��ع��ني 
عالج، ملجرد مراقبة كيفية تطور 

الإ�شابة.
حادثا  ل��ي�����ش��ت  ال����درا�����ش����ة  وه������ذه 
هارييت  واأو������ش�����ح�����ت  م�����ع�����زول. 
“ميديكال  ك��ت��اب��ه��ا  يف  وا���ش��ن��ط��ن 
العن�شري  )ال��ف�����ش��ل  اأبارتيد” 
ال��ط��ب��ي( ال�����ش��ادر ال���ع���ام 2006 
ال����ت����ج����ارب  م������ن  “العديد  اأن 
اخل���ط���رة غ���ري ال��ع��الج��ي��ة جرت 
ب�������دون  �ش������ود  اأم��ريك��ي��ني  ع��ل��ى 
ب�شكل  توثيقها  ومت  م��واف��ق��ت��ه��م، 
واف منذ القرن الثامن ع�شر على 

الأل«.
وهذا املا�شي القامت هو الذي يدفع 
دعوة  اإىل  املجموعات  بع�س  اليوم 
مقاطعة  اإىل  ال�شود  الأم��ريك��ي��ني 

يف غياب �شبه كامل للقيود«.
القت�شادي  ال�شعيد  “على  وتابع 
وال�شني  ت���اي���وان  �شجلت  اأخ�����ريا، 
ناجتهما  اإجمايل  يف  اإيجابيا  منوا 

الداخلي عام 2020«.
“�شفر  خ�����ي�����ار  اأن  ي�������رى  وه�������و 
من  وا�شح  ب�شكل  اأف�شل  كوفيد” 
التي  الحتواء”  “ا�شرتاتيجية 
الغربية”  ال����دول  م��ع��ظ��م  تتبعها 
“التعاي�س”  “تنظم  وال�����ت�����ي 
موجتي  ب�����ني  م�����ع)ال�����ف�����ريو������س( 

اإ�شابات«.
ووافقه الراأي اأ�شتاذ ال�شحة العامة 
ال�شحة  حل��ف��ظ  ل��ن��دن  م��ع��ه��د  يف 
الروف�شور  احل��ارة  املناطق  وط��ب 
“ماذا  م��و���ش��ح��ا  م���اك���ي،  م���ارت���ن 
الفريو�س”؟  مع  “التعاي�س  يعني 
الو�شع احلايل غري مقبول، يولد 
املدى  على  الغمو�س  م��ن  الكثري 

البعيد«.
وقال لوكالة فران�س بر�س “نحاول 
ثمة  ال��وب��اء،  على  ال�شيطرة  عبثا 
موجات جديدة بال توقف وبالتايل 
املزيد من احلجر، ول ميكن لأحد 
التخطيط لأي �شيء اأو الذهاب يف 
يف  ال�شتثمار  اأو  ال���زواج  اأو  عطلة 

اإقامة مطعم«.
و�شدد كذلك على اأنه “كلما انت�شر 
اأخطار  ازدادت  اأك����ر،  ال��ف��ريو���س 
ن�����ش��خ م���ت���ح���ورة. ل ميكن  ظ���ه���ور 
ال�شتمرار مع موجة ثالثة ورابعة 
وخام�شة ع�شرة وع�شرين”، مبديا 
كوفيد”  “�شفر  نهج  ب��اأن  قناعته 

هو “اخليار الوحيد«.
ال�شرتاتيجية  ه���ذه  اأن  ه��ل  ل��ك��ن 

الطرف  يف  ل��ال���ش��ت��ن�����ش��اخ  ق���اب���ل���ة 
الآخر من العامل؟ يرى املتخ�ش�س 
الأ�شرتايل يف الأمرا�س املعدية يف 
جامعة كورتن يف بريث الروف�شور 
تطبيقها  اأن  كليمنت�س  اأرت�������ش���ي 

“�شيكون اأ�شعب يف اأوروبا«.
واأو�شح لوكالة فران�س بر�س “ثمة 
ب�شكل  ال�شكان  تنقل  ع��دة:  اأ�شباب 
ال�شكانية  وال��ك��ث��اف��ة  ب��ك��ث��ري،  اأك���ر 
الأكر يف املدن، واعتماد القت�شاد 
عبور  ح����رك����ة  ع����ل����ى  الأوروب��������������ي 
احلدود، وكون اأوروبا قبلة اأ�شا�شية 

لل�شفر«.

اأ�����ش����رتال����ي����ا  يف  “لدينا  وت�����اب�����ع 
م��ي��زات طبيعية غري  ون��ي��وزي��ل��ن��دا 
اآخر، وخ�شو�شا  موجودة يف مكان 

عزلتنا وعدم وجود حدود برية«.
م���ن احلجج  ال���ن���وع  ه����ذا  اأن  غ���ري 
لإ�شرتاتيجية  امل��وؤي��دي��ن  يقنع  ل 

“�شفر كوفيد” يف اأوروبا.
وي�����ش��ري ال��روف�����ش��ور ف��اله��و اإىل 
املتحدة  اململكة  ت�شجل  “حني  اأن��ه 
اأملانيا  م���ن  اأع���ل���ى  وف���ي���ات  م���ع���دل 
ُيقال  ل  ف��رن�����ش��ا،  اأو  ���ش��وي�����ش��را  اأو 
باأدائها  ت�شبب  ج��زي��رة  ك��ون��ه��ا  اإن 
نف�شه  ال��وق��ت  يف  م��ق��ّرا  ال�شيئ”، 

�شتق�شي  الإ�شرتاتيجية  هذه  ب��اأن 
منطقة  داخ�����ل  احل������دود  ب�����ش��ب��ط 

�شينغن.
م����ن ج���ه���ت���ه، ل���ف���ت ال���روف�������ش���ور 
وفيتنام  “تايوان  اأن  اإىل  م��اك��ي 
عالية”.  �شكانية  ك��ث��اف��ة  لديهما 
اأخرى  وهو يرف�س كذلك نظرية 
الآ�شيويني  ب��اأن  البع�س  يطرحها 
ال�شديدة  للتدابري  ان��ق��ي��ادا  اأك���ر 
موؤكدا  الأوروب��ي��ني،  ال�شرامة من 

“اإنها روؤية �شديدة الإمريالية«.
كليمنت�س  ال���روف�������ش���ور  وخ��ل�����س 
اإ�شرتاتيجية  كانت  ���ش��واء  اأن��ه  اإىل 

“اأمة  منظمة  وم��ن��ه��ا  ال��ل��ق��اح��ات، 
الإ�شالم” )ناي�شن اأوف اإ�شالم(.

لوي�س  املنظمة  ه��ذه  رئي�س  وكتب 
ف����رخ����ان ال������ذي غ���ال���ب���ا م����ا يتخذ 
م��واق��ف م��ث��رية ل��ل��ج��دل يف مقال 
منددا  يلقحونكم”،  تدعوهم  “ل 
املرتبطة  اخليانات  م��ن  ب�”ما�س 

باللقاحات«.
ال�������ش���ي���ط���رة على  واأع�����ل�����ن م���رك���ز 
الأم������را�������س وال����وق����اي����ة م��ن��ه��ا يف 
من   46،5% اأن  �شباط/فراير 
ال�������ش���ود يف ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة ل 
مقابل  يف  اللقاح،  تلقي  يعتزمون 
من  امل���ت���ح���دري���ن  م����ن   32،4%
من  و30،3%  الالتينية  اأمريكا 
ال��ب��ي�����س، ول���و اأن ن�����ش��ب��ة الأف�����راد 
ازدادت  ال��ل��ق��اح  لتلقي  امل�شتعدين 
ل����دى ال���ف���ئ���ات ال���ث���الث م��ن��ذ بدء 

تف�شي الوباء.
الذي  الثالث  واأو���ش��ح ج��ون جونز 
ي��ح��ي��ي ح���ف���الت حم��ل��ي��ة يف اأح���د 
اأحياء لو�س اأجنلي�س “اإنه اخلوف 
بكل ب�شاطة. اخلوف من اللقاحات، 
اأن نكون فئران جت��ارب، �شيء  من 
م��ا يخ�شاه  ه��ذا  القبيل.  ه��ذا  م��ن 

ال�شود«.
يقولون  “ثم  الأربعيني  وي�شيف 

للت�شدير  قابلة  كوفيد”  “�شفر 
يف  ل���ذل���ك  الأوان  “فات  ل،  اأم 
الفريو�س  ب�����ات  ح���ي���ث  اأوروبا” 
ن�شخه  وك��ذل��ك  النت�ش����ار،  �شديد 

املتحورة.
وق������������ال ال������روف�������������ش������ور ف����اله����و 
لعتماد  الفر�شة  اأوروب����ا  “فوتت 
�شفر  ن������وع  م�����ن  اإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
اإج�������راء  اأول  ن���ه���اي���ة  يف  ك���وف���ي���د 
من  ال�شتفادة  و”ف�شلت  حجر” 
ال�شيف”، وهذا ما “�شمح بانت�شار 

الفريو�س«.
“تفتح  اأن  اإىل  ي�����دع�����و  وه��������و 

الوليات املتحدة اأكر الدول تاأثرا 
م��ن حيث ح�شيلته  ال��وب��اء  ج���راء 
الإجمالية التي ت�شارف على ن�شف 

مليون وفاة.
مراقبة  م���رك���ز  ب���ي���ان���ات  وت���ف���ي���د 
الأم�����را������س وال����وق����اي����ة م��ن��ه��ا اأن 
اللقاح  جرعات  من  فقط   5،4%
من  الأول  ال�شهر  يف  وزع���ت  ال��ت��ي 
اأمريكيون  تلقاها  التلقيح  حملة 
ميثلون  اأنهم  حني  يف  ال�شود،  من 

%12،5 من ال�شعب الأمريكي.
كثفت  التباين،  ه��ذا  مواجهة  ويف 
وخا�شة  ع���ام���ة  م���ن���ظ���م���ات  ع�����دة 
ج���ه���وده���ا ل���ل���رتوي���ج ل���ل���ق���اح بني 
ال�������ش���ود، و���ش��م��ان ت��ل��ق��ي��ه��م ح�شة 

عادلة من اجلرعات.
العواقب  ب�����اأن  اخل������راء  وي���ح���ذر 
يتحقق  مل  اإن  وخ��ي��م��ة  ���ش��ت��ك��ون 

ذلك.
العامة  ال�����ش��ح��ة  اأ���ش��ت��اذ  واأو����ش���ح 
يف ج��ام��ع��ة ج��ون��ز ه��وب��ك��ن��ز داري���ل 
النا�س  ن��ط��ّع��م  مل  “اإذا  غ��ا���ش��ك��ني 
اأكر  الذين يعي�شون حيث املر�س 
للمر�س  ن�شمح  ع��ن��ده��ا  ان��ت�����ش��ارا، 

مبوا�شلة التف�شي والتحّور«.
على  اآ����ش���ب���ي  غ����ري����غ  ي����واف����ق  ول 
احل��ج��ج ���ش��د ال��ل��ق��اح، وه���و ح�شر 
هذا الأ�شبوع لتلقي جرعته الأوىل 

يف هيو�شن.
“اأنا  ب��ر���س  فران�س  لوكالة  ي��ق��ول 
علينا  ي��ن��ب��غ��ي  م���ا  ه����ذا  اأن  اأدرك 
حت�ّشن  يف  ل��ن�����ش��اه��م  ب����ه  ال���ق���ي���ام 

الو�شع، ولذلك اأنا هنا«.

  ت�شاد تر�شل 1200 
جندي اإىل مثلث احلدود 

•• جنامينا-اأ ف ب

اإدري�س  ال��ت�����ش��ادي  ال��رئ��ي�����س  اأم����ر 
1200 جندي  ب��اإر���ش��ال  اإت��ن��و  دي��ب��ي 
مايل  ب��ني  احلدودي”  “املثّلث  اإىل 
ملكافحة  ف��ا���ش��و  وب��ورك��ي��ن��ا  وال��ن��ي��ج��ر 
املنطقة، بح�شب  ه��ذه  الإره��اب��ي��ني يف 
م�شاء   الت�شادية  الرئا�شة  اأع��ل��ن��ت  م��ا 
هام�س  ع��ل��ى  الث���ن���ني  الأول  اأم�������س 
اخلم�س  ال�شاحل  دول  ملجموعة  قمة 
ا�شت�شافتها جنامينا. وقال التلفزيون 
الدفاع  وزراء  اإّن  الت�شادي  الر�شمي 
)ت�شاد  اخل��م�����س  امل��ج��م��وع��ة  دول  يف 
والنيجر وموريتانيا ومايل وبوركينا 
اإىل مدينة  ت��وّج��ه��وا الث��ن��ني  ف��ا���ش��و( 
ن��غ��وي��غ��م��ي ال��ن��ي��ج��ري��ة ال��واق��ع��ة على 
والتي  ت�شاد  م��ع  احل���دود  م��ن  مقربة 
اجلنود  ه����وؤلء  ح��ال��ي��اً  فيها  يتمركز 
لحقاً  �شينت�شرون  الذين  ال�1200 
يف منطقة “املثلث احلدودي«. وقالت 
ال��رئ��ا���ش��ة ال��ت�����ش��ادي��ة يف ت��غ��ري��دة على 
الكتيبة  ه��ذه  اإر���ش��ال  ق��رار  اإّن  تويرت 
اإتنو  دي��ب��ي  اإدري�����س  الرئي�س  اأ���ش��دره 
املنطقة.  هذه  يف  الإرهابيني  ملكافحة 
اإر�شال  تعّهدت مراراً  اأن  لت�شاد  و�شبق 
قوات اإىل منطقة “املثلث احلدودي”، 
على  ح��راً  ظلت  تلك  تعّهداتها  لكّن 
ورق. وكانت جنامينا اأعلنت قبل عام 
خالل القمة التي ا�شت�شافتها مدينة 
اإر�شال  على  عزمها  فرن�شا  يف  “بو” 
ع��ّدة حالت  لكّن عوامل  القوات  ه��ذه 
بينها  م��ن  ال��ك��ت��ي��ب��ة،  ه���ذه  ن�����ش��ر  دون 
تعاظم التهديد الإرهابي على �شفاف 
بني  امل�شتمّر  واخل���الف  ت�شاد  بحرية 
انت�شار  �شروط  حول  و�شركائها  ت�شاد 

هذه القوات.

مدينة �أمريكية تعطي �للقاح لكل �صخ�س فوق �صن 18 

ما�شي الوليات املتحدة العن�شري يلقي بظله على حملة التلقيح

•• وا�صنطن-اأ ف ب

�مل�صنني  ن  حت�صّ �لعامل  دول  معظم  تــز�ل  ل  بينما 
مدينة  تعطي  فــقــط,  �لطبية  �لــطــو�قــم  و�أفــــر�د 
جر�ء  كبرية  بــدرجــة  مت�صررة  و�حـــدة  �أمريكية 
 18 �صن  فــوق  هم  من  لكل  �للقاح  كــورونــا,  فريو�س 
 20 �صكانها  عدد  �لبالغ  فولز  �صنرت�ل  وت�صم  عاما. 
من  كبرية  جالية  �آيالند  رود  ولية  يف  ن�صمة  �ألف 
من  �لكثري  بينهم  �لالتينية  �أمريكا  من  �ملتحدرين 

�ملهاجرين غري �مل�صجلني ر�صميا.
هذه �ملدينة من �ملناطق �لأكرث �كتظاظا بال�صكان يف 
�لوليات �ملتحدة وهي �إحدى �ملناطق �لأكرث ت�صرر� 

بالوباء يف رود �آيالند.

�لحتاد �لأوروبي يطلق برناجمًا لدر��صة �لن�صخ �ملتحّورة   

ا�شرتاتيجية »�شفر كوفيد« يف اأوروبا.. مثال اأعلى اأم وهم؟ 
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دولة الإمارات العربية املتحدة
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  17  فرباير 2021 العدد 13167

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  17  فرباير 2021 العدد 13167

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  17  فرباير 2021 العدد 13167

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  17  فرباير 2021 العدد 13167

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  ١57662 
با�ش��م:  اآركراي، اإنك

وعنوانه: 57 ني�شي اكيتا-ت�شو هيجا�شي-كوجو مينامي-كو، كيوتو، اليابان 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  ١0 
بتاريخ:  ١5/20١2/05 وامل�شجلة حتت رقم ١57662 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف  202١/05/25  وحتى تاريخ: 05/25/203١

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  فرباير 2021 العدد 13167

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  ١46620 
با�ش��م:  �س. قطار احلكايات للتوزيع  منطقة حرة - �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

وعنوانه: �س.ب 2454، اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  9
بتاريخ:  24/20١١/١١ وامل�شجلة حتت رقم ١60422 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
 2030/09/0١ احلماية يف  2020/09/0١  وحتى تاريخ: 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  فرباير 2021 العدد 13167

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  ١53489 
با�ش��م:  �س. قطار احلكايات للتوزيع منطقة حرة - �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

وعنوانه: �س.ب 2454، اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  4١
بتاريخ:  ١4/20١2/05 وامل�شجلة حتت رقم ١53489 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف  202١/02/24    وحتى تاريخ: 02/24/203١ 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  فرباير 2021 العدد 13167

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  ١52490 
با�ش��م:  �شكاي اآي بي انرتنا�شيونال ليمتد

اململكة  دي،  5كيو  دبليو7  تي  ميدل�شك�س،  وورث،  اآي��ل  واي،  جرانت  وعنوانه: 
املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات     
الواق�عة بالفئة:  9

بتاريخ:  28/20١3/0١  وامل�شجلة حتت رقم ١52490 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات  اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف  202١/02/02   وحتى تاريخ: 02/02/203١
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  فرباير 2021 العدد 13167

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  ١5249١ 
با�ش��م:  �شكاي اآي بي انرتنا�شيونال ليمتد

اململكة  دي،  5كيو  دبليو7  تي  ميدل�شك�س،  وورث،  اآي��ل  واي،  جرانت  وعنوانه: 
املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    
الواق�عة بالفئة:  38

بتاريخ:  25/20١2/0١ وامل�شجلة حتت رقم ١63١67 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف  202١/02/02     وحتى تاريخ: 02/02/203١ 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  فرباير 2021 العدد 13167

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  ١52492
با�ش��م:  �شكاي اآي بي انرتنا�شيونال ليمتد

وعنوانه: جرانت واي، اآيل وورث، ميدل�شك�س، تي دبليو7 5كيو دي، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  4١
بتاريخ:  20١9/08/20 وامل�شجلة حتت رقم ١52492 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف  202١/02/02  وحتى تاريخ: 02/02/203١ 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  فرباير 2021 العدد 13167

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١55357
 باإ�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون 

وعنوانه: وان جون�شون اأند جون�شون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�شي ،
  08933 ،  الوليات املتحدة  الأمريكية.   

بتاريخ: 20١2/02/23 وامل�شجلة حتت الرقم: ١55357 
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 04/05/202١ 

وحتى تاريخ: 04/05/203١

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  فرباير 2021 العدد 13167

EAT 56380

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 42406
 باإ�شم: يونيليفر بي ال �شي

 وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: ١3/2002/02 وامل�شجلة حتت الرقم: 42406 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 05/07/202١ 

وحتى تاريخ: 05/07/203١

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  فرباير 2021 العدد 13167

EAT 9530

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 42407
 باإ�شم: يونيليفر بي ال �شي

 وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 3١/2005/0١ وامل�شجلة حتت الرقم: 42407 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 05/07/202١ 

وحتى تاريخ: 05/07/203١

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  فرباير 2021 العدد 13167

EAT 9529
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•• اأبوظبي-وام:

الدولية  اأبوظبي  بطولة  من  الثاين  اليوم  فعاليات  �شهدت 
اأبوظبي  بنادي  تقام  التي   ،2021 العربية  جلمال اخليول 
التاأهيلية،  الأ���ش��واط  خ��الل  م��ث��رية  مناف�شات  للفرو�شية، 
وحققت خيول مربط دبي ثنائية بعد اأن نالت املركز الأول 
"برو�شاريا"  الفر�س  ت��األ��ق  املناف�شات  �شهدت  كما  م��رت��ني، 
اأعلى  �شجلت  وال��ت��ي  ع��ل��ي،  اآل  عبداللطيف  اأح��م��د  ليو�شف 

معدل من النقاط خالل البطولة حتى الآن.
بتوجيهات  الأول،  قبل  اأم�س  انطلقت  التي  البطولة  وتقام 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س جمعية الإمارات للخيول 
العربية، ومبتابعة ال�شيخ زايد بن حمد اآل نهيان نائب رئي�س 

اجلمعية.

وت�شارك يف البطولة التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول 
العربية 325 خيال، ت�شم نخبة من اأبطال العامل ومن اأنقى 
املحلية  اأف�شل ال�شطبالت  العربية، متثل  �شاللت اخليول 
التي  املحلية،  املناف�شات  م��ن  امل��ت��اأه��ل��ة  واخل��ي��ول  وال��دول��ي��ة 

ا�شتطاعت اأن تثبت جدارتها خالل البطولت ال�شابقة.
وجاءت ثنائية مربط دبي عر "دي را�شل" الذي اأحرز املركز 
 "92.25" حمققا  /ب/  �شنة  لعمر  الأم��ه��ار  فئة  يف  الأول 
"دي �شهري" الذي  الثاين ملربط دبي  الفوز  واأ�شاف  نقطة، 
 "92.21" و�شجل  /اأ/  �شنتني  لعمر  الأم��ه��ار  فئة  ت�شدر 

نقطة.
عبد  اأح��م��د  يو�شف  "برو�شاريا" مل��رب��ط  ال��ف��ر���س  ت��ف��وق  اأم���ا 
�شنوات  اللطيف اآل علي، فقد جاء يف �شوط الأفرا�س عمر 7 
وما فوق /ب/، حيث اأحرزت املركز الأول مبعدل نقاط بلغ 

البطولة. يف  الن  حتى  الأعلى  وهو  "93.10" نقطة، 

وكانت "دي هامن" لعالن حممود حممد عالن، قد ا�شتهلت 
لعمر  الأف��را���س  �شوط  يف  الأول  باملركز  بالفوز  الفعاليات 
"92.00" نقطة  /اأ/، وح�شلت على  ف��وق  وم��ا  �شنوات   7
..وح�شد "الأريام ح�شيم" ملربط ال�شيخ خليفة بن طحنون 
اآل نهيان، املركز الأول يف فئة الأمهار عمر �شنة  بن حممد 

/اأ/ حمققاً "91.75" نقطة.
القا�شمي  ماجد  بن  اهلل  عبد  عجبان" لل�شيخ  ج  "ع  واأح���رز 
ون���ال  /ب/،  ���ش��ن��ت��ني  ع��م��ر  الأم����ه����ار  ف��ئ��ة  يف  الأول  امل���رك���ز 
وذهبت �شدارة �شوط فئة الأمهار لعمر  "91.29" نقطة، 
�شكالن" ل�شطبالت الأري��ام، الذي  "الأريام  اىل  �شنوات   3

ح�شد املركز الأول بر�شيد "91.25" نقطة.
واختتم "دي جران" ملربط الفالح، الفعاليات بت�شدره فئة 
الفحول عمر من 4 اإىل 6 �شنوات /اأ/، م�شجال "92.33" 

نقطة.

ثنائية ملربط دبي .. والفر�ض »برو�شاريا« الأجمل يف اليوم الثاين من بطولة اأبوظبي الدولية جلمال اخليول العربية

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شاد الحتاد الآ�شيوي لكرة القدم بقوة املناف�شة يف دوري اخلليج العربي بالإمارات.
وتناول الحتاد الآ�شيوي بكثري من الهتمام مالمح ال�شراع القوي بني اأندية الإمارات يف القمة والقاع 
بعد اجلولة 16 من البطولة، والتي �شهدت الكثري من التحولت اأبرزها فوز العني على ال�شارقة املت�شدر 

مبلعب ال�شارقة، مبا عوق م�شرية ال�شارقة يف ال�شدارة.
كما تناول يف تقريره املو�شع املن�شور على موقعه الر�شمي انتفا�شة نادي اجلزيرة القوية، وفوزه ب�شدا�شية 
نظيفة على احتاد كلباء جعلته يتقا�شم ال�شدارة مع ال�شارقة بر�شيد 36 نقطة، ويحتل املركز الثاين 

باملواجهات املبا�شرة.

ولفت الحتاد الآ�شيوي اإىل اأن اجلولة �شهدت اإقامة 7 مباريات انتهت منها اثنتان بفوز اأ�شحاب الأر�س، 
مقابل اأربعة لل�شيوف، وتعادل وحيد، و�شجلت الفرق 26 هدفاً، مبعدل 3.70 هدف يف املباراة الواحدة، 
لعبه  �شجله  بهدف  تقدمه  على  ال�شارقة  فريق  يحافظ  ومل  �شباكها،  نظافة  على  اأندية   3 وحافظت 
كايو لوكا�س يف الدقيقة /10/، حيث رد امل�شيف فريق العني بهدفني �شجلهما يحيى نادر من ت�شديدة 
�شاروخية �شكنت ال�شباك يف الدقيقة /45+2/ ولبا كودجو يف الدقيقة /73/ لتختلط اأوراق القمة من 
جديد، حيث ا�شتغل اجلزيرة تعر ال�شارقة وقفز لي�شاركه ال�شدارة، بعد الفوز الكبري على احتاد كلباء 
ب�شتة اأهداف دون مقابل. واأ�شار يف تقريره اإىل اأن جنم فريق اجلزيرة علي مبخوت فر�س نف�شه �شمن 
اأبرز جنوم اجلولة بعد اأن �شجل "هاتريك" للمرة الثانية على التوايل يف �شباك الظفرة ليت�شدر ترتيب 

الهدافني بر�شيد /14/ هدفاً".

الحتاد الآ�شيوي لكرة القدم ي�شيد بقوة املناف�شة يف الدوري الإماراتي

•• اأبوظبي-وام:

ا���ش��ت��ق��ط��ب " ط�����واف الإم���������ارات " 
امل�شتوى  ع��ل��ى  امل��رم��وق��ة  مب��ك��ان��ت��ه 
عامل"  "بطولة  ب��اع��ت��ب��اره  ال����دويل 
ل�شباقات ال�شرعة" اأف�شل الدراجني 
من  النوعية  ه��ذه  يف  املتخ�ش�شني 
للم�شاركة  واأ���ش��اط��ريه��ا  ال�شباقات 
العاملي  للحدث  الثالثة  الن�شخة  يف 
الوحيد يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
���ش��م��ن اأج����ن����دة ����ش���ب���اق���ات الحت�����اد 
الدويل للدراجات الهوائية، والذي 
والت�شامح  ال�شالم  اأر���س  على  يقام 
اجل�����اري  ف����راي����ر  و27   21 ب����ني 
ع��امل��ي��ا ت�شم  20 ف��ري��ق��اً  مب�����ش��ارك��ة 
نخبة من اأبرز فرق و جنوم العامل 
الهوائية  ال����دراج����ات  ���ش��ب��اق��ات  يف 
جمل�س  وب��ت��ن��ظ��ي��م  ل��ل��م��ح��رتف��ني 
اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 

جمل�س دبي الريا�شي.
اإيوان  كاليب  الأ����ش���رتايل  ي�شعى  و 
البلجيكي  �شودال  لوتو  فريق  دراج 
للعام  ال����ط����واف  يف  ي��ظ��ه��ر  ال������ذي 
لالحتفاظ  ال���ت���وايل  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث 
املخ�ش�س  الأخ�������ش���ر  ب��ال��ق��م��ي�����س 
بالنقاط  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب  مل��ت�����ش��در 

الذي ح�شل عليه العام املا�شي.
اأب������رز  " اأح��������د  " ك���ال���ي���ب  ي���ع���د  و 
ال�شرعة  يف  املتخ�ش�شني  الدراجني 
و الذي �شبق له و اأن فاز ب�3 مراحل 
يف ط��واف الإم���ارات منها مرحلتان 

على �شد حتا ال�شهري، و5 مراحل يف 
طواف فرن�شا، و3 مراحل يف طواف 
مرحلتان  و  اإيطاليا"  دي  "جريو 
 .. " اإ���ش��ب��ان��ي��ا  "فيوليتا  ط����واف  يف 
بالقمي�س  ل��ل��ف��وز  امل��ر���ش��ح��ني  اأب����رز 
الأخ�شر. و لن يكون طريق كاليب 
مفرو�شا  ط���م���وح���ه  حت���ق���ي���ق  اإىل 
بالورود، يف طواف الإمارات 2021 
حيث يواجه مناف�شة قوية من �شام 
كويك  ديكوينك  فريق  دراج  بينيت 
باإحدى  اأن فاز  و  �شبق  الذي  �شتيب 
م����راح����ل ط�������واف الإم������������ارات وه���و 
وبطل  الأخ�����ش��ر  القمي�س  �شاحب 
مرحلتني يف طواف فرن�شا 2020، 
دي  "جريو  ل���ط���واف  م���راح���ل  و3 
ومثلها   /2018/ اإيطاليا" 
اإ�شبانيا"  "فيوليتا  ط�������واف  يف 
/2019 و2020/. و ت�شم قائمة 
الأخ�شر  القمي�س  على  املناف�شني 
للعام  الفتتاحية  باملرحلة  الفائز 

الأملاين  الإم����ارات،  ل��ط��واف  املا�شي 
/بورا  فريق  دراج  اأك��رم��ان  با�شكال 
�شيتطلع  ال���ذي  ه��ان�����ش��غ��روه��ي/،   -
اإىل تكرار جناحه يف ظهوره الثاين 
الكولومبي  وال�����دراج   ، ال�����ش��ب��اق  يف 
فرناندو جافرييا/فريق الإمارات/ 
، الفائز مبرحلة يف الن�شخة الأوىل 

من ال�شباق.
اأي�شا  ال���ق���ائ���م���ة  ����ش���م���ن  ي������رز  و 
اإيليا فيفياين دراج فريق  الإيطايل 
�شاحب  وه��و  الفرن�شي  كوفيدي�س 
الن�شخة  يف  الأخ�������ش���ر  ال��ق��م��ي�����س 
 ،2019 الإم���ارات  لطواف  الثانية 
اإيطاليا"  "جريودي  ط��واف  وبطل 

مرات واأكر الدراجني خرة يف   5
يف  م�شاركته  بعد  الإم����ارات  ط���واف 
اإىل  اإ�شافة  املا�شية،  الثالث  الن�شخ 
ع���دة م�����ش��ارك��ات واأل���ق���اب حققها يف 

طوايف دبي و اأبوظبي �شابقا.
جياكومو  الإي������ط������ايل  وي���ت���ط���ل���ع 
اأ�شو�س  كهوبيكا  فريق  دراج  نيزولو 
للمناف�شة  ب��دوره  افريقي  اجلنوب 
الن�شخة  الأخ�شر يف  القمي�س  على 
ال��ث��ال��ث��ة ل���ط���واف الإم���������ارات، وهو 
الطريق  ���ش��ب��اق��ات  يف  م��ت��خ�����ش�����س 
مرتني  ف���از  اأن  ���ش��ب��ق  و  وال�����ش��رع��ة 
يف  اإيطاليا"  دي  "جريو  ب���ط���واف 
ن�شختي 2015 و2016. و ي�شعى 

اأن��دري��ه غريبيل  ال��ع��م��الق الأمل����اين 
ني�شن/  اآب  /����ش���ت���ارت  ف��ري��ق  دراج 
الإ�شرائيلي لفر�س كلمته يف طواف 
الإمارات وا�شتثمار خرته الطويلة 
يف ال��ط��واف��ات ال��ك��رى ح��ي��ث �شبق 
22 مرحلة بواقع  اأن توج بطال يف 
 2011/ ف��رن�����ش��ا  ط����واف  يف   11
طواف  يف  م��راح��ل  و7  و2016/ 
 2008 اإيطاليا"  دي  "جريو 
و2016  و2015  و2010 
القمي�س  �شاحب  هو  و   ، و2017 
ا�شبانيا  الأخ�شر يف طواف فيوليتا 

وبطل مرحلة واحدة يف 2009.
رئي�س  ال�شعفار  اأ�شام�ة  �شعادة  واأكد 

الإحت����������اد الآ������ش�����ي�����وي ل����ل����دراج����ات 
الهوائية اأن طواف الإمارات العاملي 
اإ�شافة نوعية للريا�شة يف قارة اآ�شيا 
ولريا�شة الدراجات الهوائية ب�شكل 
خا�س، وا�شفا احلدث بالفريد من 
الأو�شط  ال�����ش��رق  منطقة  يف  ن��وع��ه 
كبار  م����ن  ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
ال��دراج��ني يف ال��ع��امل واأب����رز الفرق 
طواف  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  امل��ح��رتف��ة، 
الرائع  التنظيم  وبف�شل  الإم���ارات 
ب�شدد حتقيق جناحات م�شتمرة من 
الن�شخة  تكون  اأن  عام لآخر ومتنى 
املكانة  وترتجم  متيزاً  اأك��ر  املقبلة 
الطواف  ب��ه��ا  يتمتع  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة 

اإقامته  الدويل برغم  ال�شعيد  على 
يف ظروف �شحية ا�شتثنائية.

الآ�شيوي  الحت���اد  رئي�س  اأو���ش��ح  و 
اإق���ام���ة  اأن  ال���ه���وائ���ي���ة  ل����ل����دراج����ات 
ال�شحية  الظروف  ظل  يف  الطواف 
ال�شعبة التي مير بها العامل ر�شالة 
من الإمارات للعامل، تعك�س جناحها 
يف التحكم يف اجلائحة وقدرتها على 
كبرية  ريا�شية  فعاليات  ا�شت�شافة 
وقواعد  وق��ائ��ي��ة  اإج�������راءات  و���ش��ط 
ال�شكر  م��وج��ه��ا  ����ش���ارم���ة،  ���ش��ح��ي��ة 
جهودها  على  املنظمة  اللجنة  اإىل 
املتوا�شلة يف التنظيم الرائع والذي 

يعك�س ال�شورة اجلميلة لالإمارات.

التطور  اأن  ع��ل��ى  ال�����ش��ع��ف��ار  و����ش���دد 
التنظيم  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  ال���ك���ب���ري 
ون��وع��ي��ة ال����دراج����ني امل�����ش��ارك��ني يف 
ال����ط����واف اأح������دث ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف 
ري��ا���ش��ة ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة التي 
ونوعا  ك��ّم��ا  ت��ط��ورا  ب��دوره��ا  �شهدت 
املمار�شني  ع����دد  ت�����ش��اع��ف  ب��ع��دم��ا 
ت�شاعدي  ب�����ش��ك��ل  ال��ري��ا���ش��ة  ل��ه��ذه 
فئة  ���ش��واء يف  الأخ���رية  ال�شنوات  يف 
اأو املحرتفني من اجلن�شني،  الهواة 
موؤكدا اأن الطواف حقق العديد من 
املكا�شب على امل�شتوى املحلي و�شكل 
التطوير  ع��م��ل��ي��ة  يف  م��ه��م��ة  ن��ق��ل��ة 

لريا�شة الدراجات يف الدولة.

�لأ�صرت�يل كاليب يعلن �لتحدي لالحتفاظ بالقمي�س �لأخ�صر يف طو�ف �لإمار�ت

ال�شعفار: طواف الإمارات اإ�شافة نوعية للريا�شة يف اآ�شيا

•• اأبوظبي-الفجر:

ا�شتقبال  اأري��ن��ا  جوجيت�شو  ت��وا���ش��ل   
والالعبات،  ال��الع��ب��ني  م���ن  دف���ع���ات 
الأكادمييات  اإىل  ينت�شبون  ال��ذي��ن 
م�شتوى  ع��ل��ى  امل��خ��ت��ل��ف��ة  والأن����دي����ة 
التدريب  م���ن  ل��ال���ش��ت��ف��ادة  ال���دول���ة، 
الفنية  الأجهزة  اأف�شل  اإ�شراف  حتت 
وال���ت���ق���ن���ي���ات ال���ت���دري���ب���ي���ة، يف اإط�����ار 
ال�شتعداد الأمثل للمرحلة القادمة. 
احتاد  يف  الفنية  الإدارة  مدير  واأّك���د 
الإمارات للجوجيت�شو، ال�شيد مبارك 
�شالح املنهايل، اأن الإقبال الكبري من 
التدريبات  على  اجلوجيت�شو  لعبي 
على  احل��ف��اظ  على  حر�شهم  يعك�س 
واجلاهزية  البدنية  اللياقة  معدلت 

ملا هو قادم من ا�شتحقاقات. 
واأو���ش��ح امل��ن��ه��ايل اأن ال��الع��ب��ني على 
دراي������ة مب���ا ي��ن��ت��ظ��ره��م م���ن اأج���ن���دة 
والفعاليات،  الأح���داث  من  مزدحمة 
م��ن خالل  ب�شكل مميز  ب���دوؤوا  حيث 
رئي�س  ن���ائ���ب  دوري  ج������ولت  اأوىل 
وق���دم���وا  الإم������������ارات،  واأم  ال�����دول�����ة 
م�شتويات فنية عالية، حتفزهم على 

ال�شتمرار يف املناف�شة م�شتقبال.
الإيجابية  ب��الأج��واء  املنهايل  واأ���ش��اد 
ال���ت���ي ت���وف���ره���ا ج��وج��ي��ت�����ش��و اأري���ن���ا 
ال��ف��ن��ي��ة، لأنها  ل��الع��ب��ني والأج���ه���زة 
مف�شلة  وج���ه���ة  مب���ث���اب���ة  اأ����ش���ب���ح���ت 
جلميع ع�شاق هذه الريا�شة، وحمطة 
باللتزام  ون�����وه  وال���ت���األ���ق،  ل��ل��ت��م��ي��ز 

الأم�����ث�����ل ل���الع���ب���ني ب���ال���روت���وك���ول 
ال��وق��ائ��ي امل��ع��ت��م��د، ع��ل��ى ال���رغ���م من 
�شد  اللقاح  جلرعات  معظمهم  تلقي 
فريو�س كوفيد 19، اإل اأنه وانطالقا 
جمتمعهم،  جت�����اه  ال���ت���زام���ه���م  م����ن 
اأ����ش���ب���ح���ت م���ث���ل ه������ذه امل���م���ار����ش���ات 
وعيهم  تعك�س  يومية  ع��ادة  الوقائية 

الكبري وحتملهم لكامل م�شوؤولياتهم 
يف هذا اجلانب. 

املنتخب  م������درب  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
ت�شكل  ليمو�س:"  رام����ون  ال��وط��ن��ي، 
جوجيت�شو اأرينا مالذا اآمنا لالعبني 
ملا  ن��ظ��را  ال��ري��ا���ش��ة  ل��ه��ذه  العا�شقني 
املوا�شفات  م���ن  ب��ال��ك��ث��ري  ب���ه  ت��ت��م��ت��ع 

العاملية. مو�شحا اأنهم يدركون اأهمية 
اإثبات اأنف�شهم يف هذه املرحلة، وبذل 

جهد اأكر خالل التدريبات. 
اأب�������رز اجل���وان���ب  اأح������د  اأن  واأ������ش�����اف 
يف  التدريب  على  املرتتبة  الإيجابية 
التوا�شل  يف  يكمن  اأري��ن��ا  جوجيت�شو 
امل��ب��ا���ش��ر ب���ني ال���الع���ب وامل������درب مع 

ت��ط��ب��ي��ق اع���ل���ى م��ع��اي��ري الإج�������راءات 
الحرتازية، وال�شتماع اإىل توجيهات 
واإر�شادات اجلهاز الفني بقيادة نخبة 
من املدربني.  واأبدى رامون ليمو�س 
املطمئن  ال��ف��ن��ي  ب��امل�����ش��ت��وى  اإع��ج��اب��ه 
الالعبون  ب���ه  ظ��ه��ر  ال�����ذي  والأداء 
الفتتاحية  اجل����ولت  يف  امل�����ش��ارك��ون 
م�شيدا  امل��ح��ل��ي،  امل��و���ش��م  ل��ب��ط��ولت 
لحتاد  ال�شتباقية  بال�شرتاتيجية 
�شّمم  ال���ذي  اجلوجيت�شو  الإم�����ارات 
الفرتة  يف  م��ب��ت��ك��رة  م����ب����ادرات  ع����دة 
ال�����ش��اب��ق��ة، ���ش��اه��م��ت ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري يف 
احل�����ف�����اظ ع���ل���ى ل���ي���اق���ة وج���اه���زي���ة 

الالعبني. 
وتفتح جوجيت�شو اأرينا اأبوابها يوميا 
ال�شاعة  حتى  �شباحا   9 ال�شاعة  من 
احل�ش�س  وت���ت���وزع  م�����ش��اء،   7،30
العمرية  ال��ف��ئ��ات  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
املختلفة. اأما بالن�شبة لعدد الالعبني 
احل�ش�س  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��م  امل�����ش��م��وح 
عدد  يتجاوز  األ  فيتعني  التدريبية، 
ال��الع��ب��ني امل�����ش��ارك��ني 30 لع��ب��ا ملن 
لعبا  و20  �شنة،   12 �شن  دون  ه��م 

ملن هم فوق �شن 12 عاما.

توفر �أعلى معايري �لوقاية و�لأمان

اإقبال كبري من الالعبني على التدريب يف جوجيت�شو اأرينا ا�شتعدادا للمرحلة املقبلة

•• دبي-وام:

 " اأم�س مبيدان  قويا خالل ظهورها  اأداء  القبائل  اأبناء  �شعارات هجن  قدمت 
"�شن  وذل��ك من خالل حتديات  الأ�شيلة  العربية  الهجن  " ل�شباقات  املرموم 

اللقايا" والتي اأقيمت مل�شافة 5 كيلومرتات �شمن �شباقات "املرموم" .
و فر�س �شعار �شهيل الرملي حممد العامري نف�شه بقوة من خالل ال�شوطني 
يف  املحليات"  البكار  "اللقايا  قمة  اإىل  "هملولة"  ق��اد  بعدما  وال��راب��ع  الأول 
ال�شوط الأول بزمن قدره 7:26:2 دقيقة .. وكان ال�شوط الرابع من ن�شيب 
ال�شعار نف�شه بعد تقدم "لهب" اجلعدان املهجنات م�شجال توقيتا بلغ 7:27:9 
دقيقة. و كان ال�شوط الثاين املخ�ش�س ل� " اللقايا البكار املهجنات" من ن�شيب 
"الظبي"ملك �شعيد حمد م�شلح جمهور الأحبابي والتي و�شلت خلط النهاية 
"ميا�س"  7:28:5 دقيقة . و كان ال�شوط الثالث من ن�شيب  يف زمن وقدره 
اجلعدان  اللقايا  قمة  اعتلى  وال��ذي  املن�شوري  مرخان  �شلطان  مبارك  ب�شعار 

املحليات بتوقيت 7:28:0 دقيقة.

هجن »�شن اللقايا« لأبناء القبائل 
تقدم اأداء قويا يف �شباقات »املرموم« 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ال�شيخ مكتوم  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
للبولو  احلبتور  ومنتجع  ن��ادي  مالعب  ت�شهد  دب��ي  حاكم  نائب 
مناف�شات  من  الثاين  اليوم  مناف�شات  الربعاء  اليوم  والفرو�شية 
مباراتني  ت��ق��ام  حيث  للبولو  الذهبية2021  اإي��ف��زا  دب��ي  ك��اأ���س 
هامتني الأوىل متكافئة بني فريق  ذئاب دبي "كافو" وفريق زيدان 
ال�شعودي وتقام عند ال�شاعة الثانية من بعد الظهر والثانية بني 
فريق الإمارات ونظريه فريق اأبوظبي وتقام عند الرابعة ع�شرا .

ففي مباراة فريق ذئاب دبي "كافو" بقيادة حيتور احلبتور وفريق 
يتوقع  كما  الكفتان  تت�شاوى  ت��ك��اد  زي���دان  ع��م��رو  ب��ق��ي��ادة  زي���دان 
ج��ول حيث   18 هانديكاب   لديه  فريق  فكل  واملحللون  اخل��راء 
1 ج��ول وكيان  " كافو" كل من حبتور احلبتور  ميثل ذئ��اب دب��ي 
هول 3 جول وتوما�س برييزفورد 6 جول وموزيو اليجاندرو 8 
جول ويف املقابل ميثل فريق زيدان كل من عمرو زيدان ومانويل 

بالزا 6 جول وديل كاريل 7 جول �شيمون برادو 5 جول .
م�شاركتهما  خالل  ن�شبيا  ا�شتعدت  قد  وخيولهما  الفريقان  وكان 
املا�شية يف بطولة املا�شرتز وان كان هناك تغيري يف بع�س الوجوه 

فاإن  ال�شبب  ولهذا  والهانديكاب  البطولة  م�شتوى  ارتفاع  ب�شبب 
اأوراق الفريقني ل تزال �شرية ومن ثم ي�شعب التكهن ملن �شتكون 

الغلبة .
اأما املباراة الثانية فهي لقاء فوق ال�شحاب حيث جتمع بني فريق  
الإمارات )17 جول ( بقيادة �شمو ال�شيخة ميثاء بنت حممد بن 
را�شد اآل مكتوم ومعها لوكا�س مونتيفريد 4 جول وتوما�س بانيللو 
اأبوظبي )18 جول( بقيادة  وفريق  جول   7 وجولريمو  جول   6
والفريدو  جول   6 4 جول وجونزالو  فار�س اليبهوين وبوتي�شتا 

كابيلال 8 جول .

الأوىل  للمرة  رونالدو  كري�شتيانو  الرتغايل  النجم  يعود 
اإىل بالده كالعب يف �شفوف يوفنتو�س اليطايل، عندما 
يحل فريقه �شيًفا على بورتو يف ذهاب الدور ثمن النهائي 

من دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.
على اأر�س امللعب، ل يزال يوفنتو�س يحاول اإيجاد اأ�شلوبه 
ال�شيدة  اأن فريق  اإل  اأندريا بريلو،  املدرب اجلديد  بقيادة 
اأن خ�شر خم�س  بعد  الوروب����ي  امل��ج��د  اىل  ي��ت��وق  ال��ع��ج��وز 
عام  الأخ��ري  لقبه  منذ  البطال  دوري  يف  نهائية  مباريات 
فاإن رئي�س النادي  الأخ�شر،  امل�شتطيل  خارج  اأما   .1996
خطة  وراء  ال��ب��ارزة  ال�شخ�شيات  اأح���د  ه��و  اأنييلي  اأن��دري��ا 

اإ�شالح امل�شابقة القارية الأ�شمى.
ا رابطة الأندية الأوروبية، يعتر  اأنييلي الذي يراأ�س اأي�شً
دوري  مل�شابقة  جديد  لنظام  الرئي�شيني  ال��داع��م��ني  اأح��د 
ويجعل  الأندية  من  قليلة  نخبة  و�شول  ي�شمن  الأبطال 

من ال�شعب على اأندية الأخرى الن�شمام.
و�شط اأحاديث عن الدوري ال�شوبر الوروبي الذي �شيكون 
فريقه جزءا منه حتًما، اأعرب اأنييلي )45 عاًما( عن دعمه 
لتو�شيع دوري اأبطال اأوروبا بدًءا من 2024، مما ي�شمن 

املزيد من املباريات، ونتيجة ذلك املزيد من الأموال.
وقال اليطايل موؤخًرا "اأعتقد اأنه من واجبنا اأن نفكر يف 

ريا�شة  اأف�شل  القدم  كرة  بقاء  ن�شمن  واأن  امل�شتقبل 
يف العامل".

يعتمد  ان  ي��ج��ب  ���ش��يء  "كل  وت��اب��ع 
ال���ري���ا����ش���ة،  ع���ل���ى اجل����������دارة يف 
املكان  يف  ن��ف��ك��ر  اأن  ي��ج��ب  ل��ك��ن 
يف  جماهرينا  فيه  �شيكون  ال��ذي 
فكرة  اأن  ب��ق��وة  ن��وؤم��ن  امل�شتقبل. 
الأوروبية  امل��ب��اري��ات  م��ن  امل��زي��د 

مرحب بها".
ال�شيدة  ف���ري���ق  ه��ي��م��ن 

العجوز على الدوري اليطايل يف العقد الأخري من الزمن 
فهو  بورتو،  اأم��ا  املا�شية.  الت�شعة  املوا�شم  يف  لقبه  حمقًقا 
النادي الوحيد من خارج الدوريات اخلم�شة الكرى الذي 
الفريقان لقب دوري  املو�شم. حقق  النهائي هذا  بلغ ثمن 

البطال مرتني يف تاريخهما.
ال�شمايل الواقع يف مدينة تورينو، ي�شكل  بالن�شبة للنادي 
ال�شنوات  اأك��ر من  املو�شم  ه��ذا  اأول��وي��ة  الوروب���ي  النجاح 
الأخرى، اإذ يبدو اأن �شيطرته على "�شريي اأ" قد ت�شل اىل 

نهاية هذا املو�شم.
خ�شارة بهدف نظيف اأمام نابويل الحد و�شعت يوفنتو�س 
اأنه  رغ��م  على  املت�شدر،  ان��رت  م��ن  نقاط  ثماين  بعد  على 

ميلك مباراة موؤجلة.
واأكد رونالدو على اأن "هذه الهزمية لن حتبطنا. فلرنفع 

روؤو�شنا ونفكر يف دوري البطال".
اأما بورتو فتعادل يف مبارياته الأرب��ع الأخ��رية يف الدوري 

وبات يتخلف بفارق ع�شر نقاط عن املت�شدر �شبورتينغ.
�شيعّول يوفنتو�س على حامل الكرة الذهبية خم�س مرات 
الذي و�شل  البطال )134(  التاريخي لدوري  والهداف 
م���ن ري����ال م���دري���د ال���ش��ب��اين ع���ام 2018 ل��ق��ي��ادت��ه اىل 
الرتغال  م��ن  فريًقا  رون��ال��دو  و�شيواجه  العتيد.  اللقب 
للمرة الوىل منذ 2016 عندما تغلب ريال مدريد على 
من  املجموعات  دور  يف  واي��اًب��ا  ذه��اًب��ا   1-2 �شبورتينغ 
دوري البطال. ال ان اآخر زيارة اىل ملعب "دراغاو" 
اخل��ا���س ب��ب��ورت��و ي��ع��ود اىل اي���اب رب���ع ن��ه��ائ��ي دوري 
يونايتد  مان�ش�شرت  ال�����ش��اب��ق  ف��ري��ق��ه  م��ع  الب��ط��ال 

النكليزي.
كانت املواجهة على املحك بعد تعادل 2-2 يف ملعب 
اأن رونالدو ح�شمها بهدف اللقاء  اإل  اولد ترافورد. 
بيمناه من على  �شدد كرة �شاروخية  الوحيد عندما 
بعد 35 مرًتا ليقود فريقه اىل ن�شف النهائي 
بجائزة   2009 ن���ه���اي���ة  يف  وي����ف����وز 
قبل  م���ن  امل��ق��دم��ة  "بو�شكا�س" 
الدويل )فيفا( لأجمل  الحتاد 

هدف يف العام.
خا�س رونالدو 12 مباراة 
فريق  ����ش���د  اأوروب������ي������ة 
بنفيكا،  بني  برتغايل 
و�شبورتينغ  ب���ورت���و 
اأربعة  خاللها  �شجل 
اىل  اإ�شافة  اه��داف 
اأرب�����������ع مت�����ري�����رات 

حا�شمة.
وق������������ال م�����داف�����ع 
املخ�شرم  ب����ورت����و 
الر�شمي  للموقع  بيبي 
)ويفا(  الوروب�����ي  ل��الحت��اد 
اأن  ن��درك  ولكننا  نفوز  اأن  "اأتوقع 

املهمة �شتكون �شعبة جًدا".
لعب ابن ال�37 عاًما اىل جانب رونالدو يف ريال 
مدريد وحققا �شوًيا لقب دوري البطال يف ثالث 

منا�شبات )2014، 2016 و2017(.
الرازيل  امل���ول���ود يف  ال��رت��غ��ايل  ال����دويل  وت��اب��ع 
"براأيي، بوجود كري�شتيانو رونالدو لديهم اأف�شل 

لعب يف العامل. مل األعب اأبًدا �شده".

كاأ�س دبي �إيفز� �لذهبية للبولو 

الذئاب مع زيدان والإمارات مع اأبوظبي يف ثاين اأيام البطولة 

رونالدو يعود اإىل الربتغال مع 
يوفنتو�ض الطامح للمجد القاري 

ن�شف  اإىل  وليام�س  �شريينا  املخ�شرمة  الأمريكية  تاأهلت 
م�شريتها،  يف   40 للمرة  الكرى  البطولت  اإح��دى  نهائي 
ب��ف��وزه��ا يف رب���ع ن��ه��ائ��ي ب��ط��ول��ة اأ���ش��رتال��ي��ا امل��ف��ت��وح��ة على 
مبجموعتني  ثانية،  امل�شنفة  هاليب،  �شيمونا  ال��روم��ان��ي��ة 

. و3-6   3-6
على  للهزمية  قابلة  غ��ري  م���رات   7 ا���ش��رتال��ي��ا  بطلة  وب���دت 
20 مرة يف ملبورن  اأرينا"، يف م�شاركتها  "رود ليفر  ملعب 

و77 يف الغراند �شالم.
معادلة  نحو  بنجاح  م�شوارها  عاماً(   39( �شريينا  وتابعت 
ال���رق���م ال��ق��ي��ا���ش��ي ل��ع��دد الأل����ق����اب ال���ك���رى امل�����ش��ج��ل با�شم 

ال�شرتالية مارغريت كورت )24(.
ومل تفز هاليب على �شريينا، امل�شنفة عا�شرة، �شوى مرتني 
للرومانية يف  انت�شار  اآخ��ر  يعود  بينهما، حيث  لقاء   11 يف 

نهائي وميبلدون 2019 عندما �شحقتها 6-2 و2-6.
دخلت المريكية املباراة وهي متني النف�س بالثاأر من هاليب، 
فك�شرت ار�شالها �شريعا يف ال�شوط الثاين للمجموعة الوىل 

وتقدمت -2�شفر.
وردت هاليب باملثل وعادلت النتيجة 2-2، لكنها مل ت�شمد 
جمددا  ار�شالها  فخ�شرت  المريكية،  �شربات  ام��ام  طويال 

ومن ثم املجموعة بعد 36 دقيقة.
ار�شال  ك�شر  وق��ع  على  الثانية  املجموعة  هاليب  افتتحت 
بقوة  ردت  �شريينا  اأن  غ��ري  -2�شفر،  وتقدمها  مناف�شتها 
وكررت   ،3-3 النتيجة  وعادلت  الرومانية  ار�شال  فك�شرت 
4-3، وحت�شم  المر ذاته للمرة ال�شاد�شة يف اللقاء لتتقدم 

لحقا املجموعة واملباراة ل�شاحلها.
قالت �شريينا "بدون تاأكيد هي اأف�شل مباراة خ�شتها يف هذه 
البطولة"، وتابعت "من الوا�شح انه كان يجب اأن ارفع من 
م�شتواي اأمام امل�شنفة ثانية عامليا، لذا كنت اعرف انه يجب 

اأن اقدم اداء اف�شل، وهذا ما فعلته وانا متحم�شة".
23 لقبا ك��ب��رياً يف �شعيها  ب���  ال��ف��ائ��زة  وخ�����ش��رت الم��ريك��ي��ة 
ملعادلة كورت، اأربع نهائيات يف البطولت الربع الكرى منذ 
فوزها الكبري الخري يف ملبورن عام 2017 خالل حملها.

و�شربت �شريينا موعداً يف الدور ن�شف النهائي مع اليابانية 
ناومي اأو�شاكا، امل�شنفة ثالثة، الفائزة ب�شهولة على التايوانية 

ه�شييه �شو-وي 6-2 و6-2 يف وقت �شابق اليوم.
مل جتد اليابانية اأو�شاكا التي احتاجت حلوايل �شاعة فقط، 
71 عامليا والتي  "�شحق" مناف�شتها امل�شنفة  اأي �شعوبة يف 

ت�شتهر با�شلوب لعبها غري النمطي.
بف�شل ح�شمها  �شو-وي  وبني  بينها  الفارق  اأو�شاكا  و�شنعت 
اإر���ش��ال��ه��ا من  لك�شر  3 حم����اولت  )اأن���ق���ذت  امل��ه��م��ة  للنقاط 
باملئة من  ار�شالها الول )92  اإ�شافة اىل نوعية   ،)3 اأ�شل 

النجاح(.
الرابع  بلقبها  للفوز  ال�شاعية  ع��ام��ا(،   23( اأو�شاكا  وت��اأم��ل 
اإذ فازت باألقابها  اأن حتافظ على عاداتها  يف الغراند �شالم، 
ك��ان يف  اإن  النهائي  رب��ع  بلغت  م��رة  ك��ل  ال�شابقة يف  الثالثة 
و2020   2018 عامي  املفتوحة  املتحدة  الوليات  بطولة 

اأو اأ�شرتاليا املفتوحة 2019.
اأربع  انتهت  منا�شبات،  خم�س  يف  �شابقا  الالعبتان  وتقابلت 

منها بثالث جمموعات.
وب��ات��ت ���ش��و-وي يف �شن ال��� 35 ع��ام��ا ال��الع��ب��ة الك���ر �شناً 
تبلغ ربع نهائي احدى البطولت الربع الكرى يف الع�شر 

احلديث.
من  ج���داً  �شعيدة  "انا  �شابقا  اأوىل  امل�شنفة  اأو���ش��اك��ا  ق��ال��ت 
الطريقة التي لعبت بها"، وتابعت "يف كل مرة لعبت �شدها 
كانت معركة كبرية، وحتى لو اأن النتيجة ل ت�شري اإىل ذلك، 
)طريقة(  م��ع  يل.  بالن�شبة  اأخ���رى  معركة  ك��ان��ت  ان��ه��ا  اإل 

�شربها )للكرة(، ل تعرفون اأبدا كيف �شت�شري المور".
واأكدت "مل اأرد اأن األعب ثالث جمموعات اليوم".

امل�شنف  كارات�شيف،  اأ���ش��الن  ال��رو���ش��ي  ت��اب��ع  ال��رج��ال،  عند 
يف  مفاجاآته  م�شل�شل  الت�شفيات،  من  واملتاأهل  عامليا   114
البطولت  اوىل  امل�شرب،  كرة  املفتوحة يف  ا�شرتاليا  بطولة 
الربع الكرى، وتاأهل اىل الدور ن�شف النهائي بفوزه على 

و4-6   6-2 دمي��ي��رتوف  غريغور  البلغاري  "امل�شاب" 
و6-1 و6-2 يف ربع النهائي الثالثاء.

العهد  يف  لع��ب  اأول  ع��ام��ا(   27( كارات�شيف  وب��ات 
احل����دي����ث ي���ت���اأه���ل اىل امل����رب����ع ال���ذه���ب���ي لح����دى 
�شمن  الوىل  م�����ش��ارك��ت��ه  يف  ال���ك���رى  ال���ب���ط���ولت 

القرعة الرئي�شية.
يف  ي�شارك  ت�شنيف  اأق��ل  م��ع  اأول لع��ب  اأي�شاً  وه��و 

ملبورن منذ 30 عاما.
ويواجه الرو�شي يف ن�شف النهائي الفائز بني ال�شربي 
األك�شندر  والأمل���اين  اأول  امل�شنف  ديوكوفيت�س  نوفاك 

زفرييف.
قال كارات�شيف معرا عن �شعوره وكاأنه ل 

ي�شدق ما ح�شل "اأنه �شعور مذهل، اأول 
غراند �شالم، اأول ن�شف نهائي، المر 

ل ي�شدق".
التاأهل  ه���ذا  ب��ع��د  وت���اب���ع 

"كان  "التاريخي": 
م���ن ال�����ش��ع��ب ع���ل���ّي يف 

على  اأ�شيطر  اأن  البداية 
حاولت  ول��ك��ن  اأع�����ش��اب��ي، 

املنا�شب  ال���ش��ل��وب  اإي���ج���اد 
للعب".

لعب  ث��اين  كارات�شيف  وب��ات 
الت�شفيات  م��ن  ي��ت��اأه��ل  ف��ق��ط 

ي�شل اىل ن�شف نهائي ا�شرتاليا 
منذ �شاحب الر�س بوب جيلتينان 

يف عام 1977، والأقل ت�شنيفا )114( 
يف هذا الدور اأي�شاً منذ الكرواتي غوران 

عام  ومي��ب��ل��دون  يف  اإيفاني�شيفيت�س 
املركز  يحتل  كان  عندما   ،2001
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وا���ش��ت��غ��ل ك��ارات�����ش��ي��ف ا���ش��اب��ة يف اأ���ش��ف��ل ال��ظ��ه��ر ت��ع��ر���س لها 
للفوز  ال��ث��ال��ث��ة  امل��ج��م��وع��ة  18( يف  )امل�����ش��ن��ف  دمي���ي���رتوف 

باملباراة.
ط��ل��ب دمي���ي���رتوف ا���ش��رتاح��ة طبية مل��ع��اجل��ة الوج�����اع وقد 
عودته  وبرغم  "ت�شنجات"،  من  يعاين  انه  يقول  وهو  �ُشمع 
�شربات  لرد  وعانى  الكرة  لر�شال  �شارع  انه  اإل  امللعب  اىل 

مناف�شه.
بثالث  ���ش��وى  ا���ش��رتال��ي��ا،  بطولة  قبل  كارات�شيف،  يفز  ومل 

مباريات على امللعب الرئي�شي منذ بداية م�شريته.
والتي  البطولة  لهذه  املوؤهلة  الت�شفيات  الرو�شي  وخا�س 
اقيمت ب�شكل ا�شتثنائي يف الدوحة يف منت�شف كانون الثاين-

يناير 2021، من اأجل اأن ي�شارك يف ملبورن.
م�شواره  يف  كارات�شيف  واأق�����ش��ى 
ع����دة  ال����������دور  ه�������ذا  اىل 
على  ب��������ارزة  اأ�����ش����م����اء 
الرجنتيني  غ�������رار 
�شفارت�شمان،  دييغو 
امل�����������ش�����ن�����ف ث�����ام�����ن�����اً، 
ال����ث����ال����ث،  ال������������دور  يف 
الكندي  الكندي  والواعد 
األيا�شيم  اأوجييه-  فيليك�س 
تاأخره  ق��ل��ب  ب��ع��دم��ا   )19(
يف  ف��وز  اإىل  مبجموعتني 

دور الثماين.

تاأهل »تاريخي« لكار�ت�صيف و�صهل لأو�صاكا �إىل ن�صف �لنهائي  

�شريينا تتابع طريقها يف بطولة اأ�شرتاليا املفتوحة 

»الفر�شان« يفتتح ر�شميا اأكادميية تدريب »الكارتينج«
•• اأبوظبي-وام:

اأكادمييته لتعليم ريا�شة الكارتينج بهدف تنمية مهارات  افتتح نادي ومنتجع الفر�شان باأبوظبي ر�شميا 
النا�شئني وتو�شيع قاعدة انت�شار تلك الريا�شة. وتتوىل الأكادميية تدريب النا�شئني على اأ�شاليب وتقنيات 
�شعادة  الفتتاح  و�شهد مرا�شم  دوليا.  املعتمدة  والأ�ش�س  القوانني  الآمنة وفق  القيادة  ال�شباق، من خالل 
الريا�شة  دعم  ت�شتهدف  اخلطوة  هذه  اأن  ..واأك��د  الفر�شان  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  الكعبي  �شلطان 
الريا�شي  الفر�شان  اكت�شب منتجع  اأن  التحديد، بعد  ال�شيارات على وجه  ب�شكل عام، وريا�شة  الإماراتية 
اأ�شا�شي معتمد من قبل  الدويل �شمعة حملية ودولية، يف ظل متيزه بحلبة �شباق معتمدة دولياً، وم�شار 
جلنة الكارتينج الدولية، وم�شار منجرف وق�شم للقيادة على الطرق غري املمهدة، حيث ي�شت�شيف وينظم 
�شباقات حملية وعاملية. وت�شم قائمة ممار�شي الكارتينج بنادي الفر�شان، عدداً من ال�شائقني النا�شئني 
الذين حققوا نتائج مميزة، وفازوا يف الكثري من ال�شباقات التي مت تنظيمها من عدة جهات، وهم ميثلون 
اأفريقيا وفل�شطني والأردن وال�شني والرازيل  واأملانيا وايرلندا وجنوب  الإم��ارات  جن�شيات خمتلفة من 

ولبنان واليونان والوليات املتحدة الأمريكية.

•• اأبوظبي-وام:

رئي�شة الحتاد  بنت مبارك  ال�شيخة فاطمة  �شمو  رعاية كرمية من  حتت 
الن�شائي العام رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة الأعلى 
ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية " اأم الإمارات "، وبتوجيهات ومتابعة من ال�شيخة 
فاطمة بنت هزاع بن زايد اآل نهيان، رئي�شة جمل�س اإدارة اأكادميية فاطمة 
بنت مبارك للريا�شة الن�شائية رئي�شة نادي اأبوظبي ونادي العني لل�شيدات 
.. اأعلنت اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة الن�شائية عن اإقامة الن�شخة 
لقفز  الدولية  مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  كاأ�س  مناف�شات  من  الثامنة 
احلواجز خالل الفرتة من 18 اإىل 20 فراير اجلاري يف نادي اأبوظبي 

للفرو�شية و�شط اإجراءات وقاية واحرتازية من اأجل �شالمة امل�شاركني.
و���ش��ت��ق��ام ع��ل��ى ه��ام�����س ال��ب��ط��ول��ة خ���الل ال��ي��وم��ني الأخ���ريي���ن ور���ش��ة عمل 
�شيتمكن  حيث  كافالو،  برعاية  الريا�شي  الفوتوغرايف  بالت�شوير  خا�شة 
خرات  من  لال�شتفادة  فقط  �شخ�شاً   20 الور�شة  ه��ذه  يف  الت�شجيل  من 
امل�شور الإماراتي خالد الكندي املتخ�ش�س يف الت�شوير الريا�شي. ومتثل 
التي  العاملية  الريا�شية  للفعاليات  مميزة  واإ�شافة  مهماً  حدثاً  البطولة 
تقام يف اأبوظبي، مما يعزز مكانة اأبوظبي عا�شمة عاملية للريا�شة، وت�شنح 

جديدة  األ��ق��اب  على  للتناف�س  الإم���ارات  وفار�شات  لفر�شان  الفر�شة  ه��ذه 
املا�شي  العام  التي حققوها يف  الكبرية  النجاحات  اأخ��رى، بعد  وانت�شارات 
والذي كان بف�شل الدعم الالحمدود من القيادة الر�شيدة. وتاأتي مبادرات 
اأبوظبي  مكانة  تعزيز  اإىل  الرامية  ال��دول��ة  روؤي��ة  مع  متا�شياً  الأك��ادمي��ي��ة 
وجهة ريا�شية متميزة ت�شت�شيف اأهم الفعاليات، من �شمنها البطولة التي 
تعد الأكر يف ريا�شة الفرو�شية حتت م�شمى الأكادميية. ومن املتوقع اأن 
كافة  وفار�شة من  فار�شا   130 اأكر من  الثامنة م�شاركة  الن�شخة  ت�شهد 
البطولة  بلقب  والفوز  للمناف�شة  الإم���ارات،  دول��ة  فيها  مبا  العامل  اأنحاء 
اإىل  التي تر�شدها للفائزين، والتي ت�شل يف جمموعها  القيمة  واجلوائز 
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وتعتر البطولة من�شة متميزة جتمع اأمهر الفار�شات والفر�شان الدوليني 
وتتيح املجال للمواهب الإماراتية لال�شتفادة من اخلرات العاملية والعمل 
على متثيل الإمارات بهدف حتقيق املزيد من الإجنازات، كما تاأتي الزيادة 
املحيطة  ال�شعبة  الظروف  من  الرغم  على  العام  لهذا  امل�شاركني  عدد  يف 
املزيد من  ت�شجيع  امل�شتمرة يف  الأكادميية  فريق  انعكا�شاً جلهود  بالعامل، 
اأنواعها  مبختلف  الريا�شة  ممار�شة  على  الإم��ارات��ي  املجتمع  يف  ال�شيدات 
والرتقاء بطموحاتهن الريا�شية للو�شول اإىل مراتب عاملية، والتي ت�شعى 

ال�شيخة  ووجهت  اأه��داف��ه��م.  لتحقيق  ال�شيدات  متكني  يف  ال�شتمرار  اإىل 
فاطمة بنت هزاع، رئي�شة جمل�س اإدارة اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة 
اأبوظبي ونادي العني لل�شيدات ر�شالة خا�شة بهذه  الن�شائية رئي�شة نادي 
املنا�شبة، قالت فيها : " يف البداية اأرفع اأ�شمى اآيات ال�شكر والعرفان ل�شمو 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س 
الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية "اأم 
يف  �شاهمت  التي  املختلفة  للفعاليات  الالحمدود،  الدعم  على  الإمارات"، 
اإىل  امل��راأة، وق��ادت بنات الإم���ارات  حتقيق نقلة نوعية يف خمتلف ريا�شات 

من�شات التتويج يف كافة املحافل".
واأ�شافت : " تاأتي اإقامة الن�شخة الثامنة من بطولة كاأ�س اأكادميية فاطمة 
يف  حققتها  التي  للمكت�شبات  تعزيزاً  احلواجز  لقفز  الدولية  مبارك  بنت 
اأبوظبي  مكانة  لتعزيز  الر�شيدة  القيادة  لروؤية  وتاأكيداً  ال�شابقة،  الن�شخ 
املرموقة عامليا يف تنظيم اأكر الأحداث والبطولت التناف�شية يف خمتلف 
الريا�شات ب�شكل عام، وريا�شة الفرو�شية و�شباقات اخليل وقفز احلواجز 

على وجه التحديد".
اأننا على ثقة تامة باأن  " مع الق��رتاب من موعد البطولة نوؤكد  وتابعت 
ترتك هذه الن�شخة ب�شمة قوية تواكب طموحاتنا يف تطوير اللعبة، وتوؤكد 

من جديد اأن الإمارات اأر�س املبادرات، واأن اأبناء وبنات الإمارات دائما على 
قدر التحدي �شواء يف التنظيم اأو امل�شاركة اأو الإدارة، مبا يعك�س قدرتنا على 

حتقيق تنمية م�شتدامة يف خمتلف املجالت " .
وحتظى بطولة "كاأ�س اأكادميية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز احلواجز" 
جمل�س  وهم  الإ�شرتاتيجيني  ال�شركاء  من  كبرٍي  بدعم  الثامنة  بن�شختها 
الدويل  الإم��ارات للفرو�شية وال�شباق والحت��اد  الريا�شي واحت��اد  اأبوظبي 
اأبوظبي لالإعالم وقناة  للفرو�شية، ولوجنني وا�شطبالت ال�شراع، و�شركة 
العربية،  الإمارات للخيول  اإىل جمعية  بالإ�شافة  "يا�س"، وزهرة اخلليج، 

وم�شت�شفى برجيل وهيئة اأبوظبي للدفاع املدين.
يذكر اأن اللجنة املنظمة للحدث اأكملت كافة ال�شتعدادات للحدث العاملي، 
و�شط التدابري الوقائية املعلن عنها ر�شمياً من اجلهات املخت�شة للحد من 
انت�شار فريو�س " كوفيد – 19 " بو�شع ال�شرتاطات واللوائح التي تلزم 
جميع امل�شاركني ب�شرورة اتباعها مثل احلفاظ على م�شافة الأمان وو�شع 
الكمامات واإظهار نتيجة �شلبية من فح�س م�شحة الأنف مبدة ل تتعدى 
منع تواجد اجلماهري وامل�شجعني حفاظاً على  اإىل  بالإ�شافة  �شاعة،   48
مظلة  حت��ت  املناف�شات  تدعم  التي  واخل��ط��ط  ال��رام��ج  وو���ش��ع  �شالمتهم 

املبادرات الوطنية املتمثلة مبواجهة هذه اجلائحة بالريا�شة.

ت�صهد م�صاركة �أكرث من 130 فار�صا وفار�صة من 26 دولة

انطالق كاأ�ض اأكادميية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز احلواجز اخلمي�ض و�شط تدابري وقائية
و�لفار�صات على مد�ر ثالثة �أيام  �لفر�صان  نخبة  ي�صت�صيف  للفرو�صية  �أبوظبي  • نادي 

جمموع �جلو�ئز �ملالية يف كاأ�س �أكادميية فاطمة بنت مبارك �لدولية لقفز �حلو�جز درهم,  مليون  ن�صف  من  • �أكرث 



 
عالقة اآثمة وراء حماولة قتل غريبه لأم رو�شية

وجهت ال�شلطات الرو�شية تهمة ال�شروع يف القتل لأم حاولت قتل 
يف  ع��راة  البقاء  على  باإجبارهم  وذل��ك  الثالثة،  واأطفالها  نف�شها 

درجة حرارة بلغت 15 مئوية حتت ال�شفر.
واأقدمت الأم ناتاليا فازينا، البالغة من العمر 33 عاما، على خلع 
مو�شكو،  الرو�شية  العا�شمة  من  قريبة  غابة  يف  متاما  مالب�شها 
وفعلت ذات ال�شيء مع اأولدها غريغوري ولزار ومارفا، البالغني 
اأن  الأ���ش��رة  وم��ن ح�شن حظ  �شهرا.  و11  10 وعامني  العمر  من 
و�شارع  عليهم،  ع��ر  ق��د  كلبه،  برفقة  الغابة  يف  ي�شري  ك��ان  رج��ال 
اإذ كانت درجة احلرارة يف حدود �شالب  اإىل اإنقاذهم من التجمد، 
واأرجعت  الريطانية.  ميل"  "ديلي  �شحيفة  ذك��رت  ح�شبما   ،15
ما  اإىل  امل��رّوع��ة  اجلرمية  ه��ذه  مثل  ارت��ك��اب  على  اإقدامها  فازينا 
بعدما  وذل��ك  اخلطيئة"،  يف  "العي�س  ع��ن  الر�شا  بعدم  و�شفته 
اإىل  العائلة  وو�شلت  متزوج.  رج��ل  مع  غرامية"  "عالقة  اأقامت 
امل�شت�شفى واأج�شادهم تعاين من انخفا�س كبري يف درجة احلرارة، 
يف حني ل يزال البن الأ�شغر لزار يف غيبوبة. وحظيت احلادثة 
عن  امل�شوؤولة  املفو�شة  قامت  حيث  رو�شيا،  يف  امل�شوؤولني  باهتمام 
الذي  امل�شت�شفى  بزيارة  كوزنت�شوفا،  اآن��ا  البالد،  يف  الطفل  حقوق 

تتلقى فيه العائلة الرعاية الطبية.

الطلب و�شل داخل غرفتك.. حادث غريب لأمازون
نف�شه يف موقف ل يح�شد  اأم���ازون  �شركة  ل��دى  وج��د عامل تو�شيل 
عليه، حني ا�شطدمت �شاحنته بالباب الأمامي لأحد املنازل، يف ولية 
بالقرب  روزوي���ل،  مدينة  يف  ال�شرطة  ون�شرت  الأم��ريك��ي��ة.  جورجيا 
عليها  معلقة  وقالت  املا�شي،  الأ�شبوع  للحادث،  �شورا  اأتالنتا،  من 
وذكرت  غرفتك".  داخل  املوقع:  طلبيتك.  و�شلت  الت�شليم:  "اإ�شعار 
�شحيفة "ديلي ميل" الريطانية اأن احلادث وقع بعد ظهر الأربعاء 
املا�شي، حني ركن عامل التو�شيل �شاحنته اأمام باب املنزل. واأ�شافت 
للخلف،  ال�شاحنة  تراجعت  الطلب،  لتو�شيل  ال�شائق  خرج  حني  اأنه 
ال��ذي جعلها ت�شطدم بالباب وتقتحم  الأم��ر  يف ظل وج��ود منحدر، 
املنزل. وذكر امل�شدر اأن احلادث مل يخلف اأي اإ�شابة. وقالت ال�شرطة 
روزويل: "من الوا�شح اأن �شاحنة تو�شيل عانت من عطل يف الفرامل، 
وتدحرجت للخلف ثم ا�شطدمت بالباب الأمامي للمنزل". هذا ومن 
غري املعلوم من �شيكون م�شوؤول عن الأ�شرار اجل�شيمة التي حلقت 
باملنزل، حيث ورد �شابقا اأن اأمازون تناأى بنف�شها عن �شائقيها الذين 

يظلون م�شوؤولني عن احلوادث التي يرتكبونها.

توقيف مغني راب حمكومًا بال�شجن 
يف  راب  مغني  اإ�شبانيا  �شرق  �شمال  يف  الإ�شبانية  ال�شرطة  اأوقفت 
تغريدات  ب�شبب  اأ�شهر  ت�شعة  بال�شجن  للجدل  مثري  حكم  حقه 
بثتها قنوات  وف��ق �شور  الأم��ن،  وق��وات  امللكي  النظام  هاجم فيها 
التلفزيون الإ�شبانية. وقال مغني الراب بابلو ها�شل رافعا قب�شته 
رغم  يوما،  تدجيننا  يف  ينجحوا  "لن  ال�شرطة  من  توقيفه  ل��دى 
يف  لرييدا  جامعة  يف  الثنني  حت�شن  قد  كان  وهو  كل القمع". 
الذي  توقيفه  ملنع  حماولة  يف  اأن�شاره  من  ع�شرات  مع  كاتالونيا 
ي��ث��ري اجل���دل يف اإ���ش��ب��ان��ي��ا. وق���ال ن��اط��ق ب��ا���ش��م ���ش��رط��ة كاتالونيا 
عملية  وبداأنا  اجلامعي  احل��رم  دخلنا  "لقد  بر�س  فران�س  لوكالة 
ترمي اإىل اإنفاذ القرار الق�شائي" بتوقيفه. وكان اأمام ها�شل حتى 
م�شاء اجلمعة للتوجه طوعا اإىل ال�شجن لتنفيذ عقوبة بال�شجن 
اأبرزها و�شفه  اأ�شهر بحقه ب�شبب عدد من التغريدات،  ملدة ت�شعة 
بالتعذيب  واتهامها  القذرين"،  "املرتزقة  ب�  الإ�شبانية  ال�شرطة 

ا النظام امللكي. والغتيالت. كما هاجم اأي�شً
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأهم املدن املحُكت�شفة حتت املاء
البحرية  واملخلوقات  الغام�شة  الثدييات  من  اأك��ر  والبحريات  والأن��ه��ار  املحيطات  �شطح  حتت  يكمن  ما  هناك 
ن�شيانها منذ فرتة  التي مت  باملياه  املغمورة  املدن  اكت�شاف عدد مذهل من  الغوا�شون وامل�شتك�شفون  اأعاد  الغريبة. 

طويلة اأو مت ت�شنيفها على اأنها اأ�شياء من الأ�شاطري.
من املعامل الأثرية املذهلة واملعابد التي غمرتها البحريات اإىل قرى باأكملها تقبع حتت �شطح البحر، اإليك بع�س 

املدن ال�شائعة املذهلة التي مت العثور عليها يف الأعماق اخلفية، وفق موقع "اإم اإ�س اإن" الإلكرتوين:
بايا، اإيطاليا: تنت�شر اأنقا�س بايا - اأو باياي - حتت �شطح خليج نابويل، بالقرب من مدينة بومبي "املفقودة" الأكر 
�شهرة. مثل جارتها امل�شوؤومة، كانت بايا مدينة رومانية قدمية وقعت �شحية للن�شاط الركاين. ولكن، ُيعتقد اأن 
�شكان بايا فروا من املدينة قبل اأن تبتلعها م�شتويات املياه املرتفعة. وتبدو بقايا املدينة الغارقة وكاأنها حديقة مائية 

منحوتة. و�شفت املدينة باأنها "ل�س فيغا�س لالإمراطورية الرومانية" ب�شبب �شهرتها بالرتف وحفالت اللهو.
بافلوبيرتي، اليونان: ما قد يبدو للوهلة الأوىل مكاًنا رائًعا للتجمع ال�شخري هو، يف الواقع، حافة مدينة قدمية 
غارقة. بافلوبيرتي هي اأقدم مدينة مغمورة معروفة يف العامل، ويعتقد اأنها تعود اإىل ما قبل حوايل 5000 عام. 

يقع ميناء املدينة حتت �شطح املاء مبا�شرة يف خليج فاتيكا يف لكونيا، بجوار �شاطئ رملي ذهبي �شاحب.
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ي�شنع لنف�شه بدلت ملونة من بواقي قما�ض الكنب
�شوارع  م��ع  ب���الأزي���اء،  �شغوف  اأردين  منجد  وه��و  ���ش��ر���ش��ور،  على  يتعامل 
العا�شمة الأردنية عمان باعتبارها م�شرحاً اأو مم�شى عر�س الأزياء اخلا�س 

به ومع املارة باعتبارهم جمهور العر�س.
ف�شر�شور )29 عاماً( مي�شي اأيامه يف عمله بتنجيد قطع الأثاث وي�شتخدم 

بقايا القما�س يف ت�شميم وحياكة بذلت ملونة فريدة من نوعها لنف�شه.
وهدف �شر�شور من ذلك هو حتقيق ال�شهرة يف حيه ك�شخ�س فريد مثل 
مالب�شه املميزة، مو�شحا اأنه �شغوف كذلك باإعادة التدوير من اأجل الق�شاء 
125 بدلة  اإجماليه  الآن ما  املخلفات. و�شمم �شر�شور وخّيط حتى  على 
على مدى 15 عاماً من عمله كمنجد، ومع اأنه ل يعر�س بدله للبيع حاليا 
فاإنه يو�شح اأنه �شيكون �شعيداً باأن ي�شمم مناذج مماثلة من اأجل الزبائن 
جبل  حيه،  يف  يتجول  عندما  يومياً  بدلته  �شر�شور  ويعر�س  املهتمني. 
لأنف�شهم  يلتقطون �شوراً  الذين  امل��ارة  كلبته جويل ويحيي  اللوبيدة، مع 

معه لأنهم يعرفونه باعتباره املنجد �شاحب البدلت الغريبة.

رجال ال�شباع .. ق�شة عالقة مع اأ�شر�ض حيوان
تربي  اأن  ميكن  املتفردة،  والتقاليد  والعادات  الأ�شاطري  حيث  اأفريقيا،  يف 
"�شبعا"، ولكن عليك اأن تكون اأحد اأفراد قبيلة "رجال ال�شباع" املنت�شرة 

يف القرى النائية على اأطراف مدينة اأبوجا النيجريية.
ن�شق  على  ال�شخمة  القبول  قرع  ت�شاحبها  التي  ال�شاخبة  الأج��واء  حيث 
الباحثني عن كل  والأجانب  املحليني  ال�شكان  يلتف  الأفريقية،  الإيقاعات 
طريف ومريب يف اأدغال القارة ال�شمراء، يف حلقات ودوائر وا�شعة متحركة 

جاءت لت�شاهد العرو�س الفلكلورية لرجال ال�شباع.
"رجال  قبيلة  ت��روج  الفلكلورية،  الطقو�س  وممار�شة  الأ�شاطري  بني  فما 
ال�شباع" لقدرتها على العالج من الأمرا�س عر اجللو�س على اأج�شاد هذا 
احليوان ال�شر�س، بالإ�شافة اإىل اأع�شاب تبث روح ال�شجاعة وقتل املخاوف 
النيجريي  الإع��الم��ي  اأوك���اري  حممد  وي��ق��ول  روؤي��ت��ه��م.  بح�شب  النف�شية، 
واملذيع بالإذاعات املتخ�ش�شة للغات ال�شواحلية اإن هذه القبائل "لها �شطوة 
املتاخمة للمدن، ولهم �شحر غريب يجذب  القرى وال�شحاري  عظيمة يف 

النا�س اإليهم يف الداخل واخلارج".
"العالقة التي جمعت بني  "�شكاي نيوز عربية" اأن  اأوك��اري ملوقع  واأ�شاف 
من  ال�شارية  احليوانات  ه��ذه  انت�شال  من  تبداأ  وال�شباع،  الرجال  ه��وؤلء 
الرية، م�شتفيدة من عدم قدرتهم على العودة اإىل ال��راري مرة اأخرى، 
ال�شباع  وتعتمد  ال��وق��ت  ذل��ك  منذ  اأن���ه  اإىل  واأ���ش��ار  تن�شج".  عندما  حتى 
على هوؤلء الرجال يف غذائها ب�شكل كامل، وهم يعتمدون عليها يف ك�شب 

عي�شهم، لفتا اإىل اأنها عالقة متبادلة تكافلية.

انتحار ممثل هندي 
�شهري.. وهكذا برر فعلته

ال�شهري  ال���ه���ن���دي  امل���م���ث���ل  ان���ت���ح���ر 
ويدعى  �شانديب نهار ، وهو يف العقد 
من  �شاعات  بعد  العمر  من  الثالث 
�شفحته  يف  النتحار  ر�شالة  ن�شره 
التوا�شل  م���وق���ع  ع���ل���ى  اخل���ا����ش���ة 
الجتماعي، وبرر فيها �شبب فعلته 
اأنهي حياتي  اأن  "كان يجب  قائاًل: 
منذ فرتة طويلة ولكني اخرتت اأن 
اأن تتح�شن الأمور  اأمل  اأنتظر على 
لالأف�شل ولكن مل يحدث اأي جديد 
والآن لي�س لدي اأي مكان اأذهب اإليه 
اأع��رف م��اذا �شيحدث بعد ذلك  ول 
بعد اإقدامي على هذا الأمر، لقدت 
حياتي،  يف  اجلحيم  اأن���واع  �شاهدت 
ل  رحيلي،  بعد  واح��د  طلب  عندي 
ولكن  كن�شان  زوجتي  مع  تتحدثوا 
احر�شوا على عالجها. وحلق نهار 
�شينغ   امل��م��ث��ل  �شو�شانت  ب�����ش��دي��ق��ه 
اأنهى حياته منتحراً  راجبوت الذي 
اأي�شاً يف العام املا�شي. يذكر اأن نهار 
 " فيلم  يف  �شوياً  ظ��ه��را  و�شو�شانت 
 " Kesari " MS Dhoni " وفيلم 
ال�شهري  اأك�شاي  الهندي  النجم  مع 

كومار .

الثلوج تغطي 
العا�شمة اأثينا 

غطت الثلوج  اأم�س الثالثاء معلم 
وغ���ريه من  ال�شهري  اأك��روب��ول��ي�����س 
فخرجت  اأثينا،  يف  الأثرية  املواقع 
اإىل العامل مب�شاهد ا�شتثنائية من 
موجة  حاليا  ت�شهد  التي  اليونان 
���ش��ق��ي��ع ت�����ش��ب��ب��ت ب�����ش��ل��ل ك���ب���ري يف 

و�شائل النقل.
ال�شهري  ال��ب��ارث��ي��ن��ون  معلم  وب���ات 
اخل����ام���������س  ال������ق������رن  يف  امل���������ش����ي����د 
العا�شمة  و���ش��ط  يف  امل���ي���الد  ق��ب��ل 
ال��ي��ون��ان��ي��ة، م��غ��ط��ى ب�����ش��ورة �شبه 
كاملة جراء الثلوج التي ت�شاقطت 
على اأثينا اأثناء العا�شفة "ميديا" 
ال���ت���ي ���ش��م��ي��ت ك���ذل���ك ن�����ش��ب��ة اإىل 
اإح��������دى ���ش��خ�����ش��ي��ات الأ����ش���اط���ري 
الإغريقية، وفق م�شور من وكالة 

فران�س بر�س.
الثنني  بالت�شاقط  ال��ث��ل��وج  ب���داأت 
وهي  امل�����ش��اء،  يف  كثافتها  وازدادت 
حركة  يف  ا����ش���ط���راب���ات  اإىل  اأدت 
اأحياء  ب��ع�����س  ال��ث��الث��اء يف  ال��ن��ق��ل 
و�شط اأثينا حيث اقت�شرت اإمكانية 
املجهزة  امل���رك���ب���ات  ع��ل��ى  ال��ت��ن��ق��ل 

ب�شال�شل معدنية.
�شميكة  ب��ي�����ش��اء  ط��ب��ق��ة  وغ���ط���ت 
ال�شمالية  اأثينا  الطرق يف �شاحية 
ت��ت��واف��ر ك��ا���ش��ح��ات ثلوج  ح��ي��ث مل 
احلركة  لإع�������ادة  ك��اف��ي��ة  ب����اأع����داد 

املرورية.
املحيطة  اجل���ب���ال  ازدان������ت  ك��ذل��ك 
باأثينا برداء نا�شع البيا�س بعدما 
التي حرمت جزًءا  الثلوج  غمرتها 
يف  الكهرباء  من  اإيفيا  جزيرة  من 

اليومني املا�شيني.

اأحمد ال�شقا �شقيق اأمري كرارة يف ن�شل الأغراب
الأغراب "  " ن�شل  م�شل�شل  عمل  فريق  يوا�شل 
على  امل�شل�شل،  من  الأخ��رية  احللقات  ت�شوير 
ليكون  اأ���ش��اب��ي��ع،  خ���الل  الت�شوير  ينتهي  اأن 

جاهزاً للعر�س يف املو�شم الرم�شاين املقبل.
انتهى  ق��د  �شامي  حممد  العمل  خم��رج  وك��ان 
التي  امل�شاهد  ع��دد من  ت�شوير  اأي��ام من  قبل 
"ع�شاف  ال�شقا   البطلني  اأحمد  ب��ني  جمعت 
الغريب"  "غفران  ك����رارة   و اأم����ري  الغريب" 
اأّم  ولكن من  نف�شه  الأب  ال�شقيقان من  وهما 
عائلتهما،  مع  �شراع  ق�شة  يعي�شان  خمتلفة، 
املحتدم  ال�شراع  لهذا  ن�شبة  امل�شل�شل  و�شمي 
تاأليف  من  امل�شل�شل  غريب.  عائلة  اأب��ن��اء  بني 
�شامي، من بطولة مي عمر،  واإخ���راج حممد 
احلميد،  عبد  ف��ردو���س  جمعة،  حممد  دي���اب، 
اإدوارد، جنالء بدر، حممد عالء، اأحمد مالك، 
اأحمد دا�س. اجلدير بالذكر، اأن م�شل�شل "ن�شل 
الأغراب" هو التعاون الأول بني اأحمد ال�شقا 
اأن اجتمعا  واأمري كرارة يف امل�شل�شالت، و�شبق 

يف بطولة فيلم"هروب ا�شطراري".

خباز يواجه املوت من اأجل تلميذه 
مل يرتدد اخلباز اخلم�شيني، �شتيفان رافاكلي من مدينة 
للخطر  نف�شه  ت��ع��ري�����س  يف  ف��رن�����ش��ا،  ���ش��رق��ي  ب��زان�����ش��ون 
وخو�س اإ�شراب عن الطعام لأكر من اأ�شبوع، احتجاجا 

على رغبة ال�شلطات يف طرد تلميذه الغيني.
لي  و�شع  ت�شوية  وا�شتطاع  املعركة  رب��ح  ال��ذي  رافاكلي 
فودي ت��راوري، الغيني البالغ من العمر 18 عاًما، لي�س 
قلب  "�شاحب  فقط  هو  بل  جمعويا  فاعال  ول  �شيا�شيا 

كبري" كما و�شفته كل و�شائل الإعالم الفرن�شية.
اإ�شرابي  بدء  منذ  كيلوغرامات  ثمانية  ح��وايل  "فقدت 
ال�شابع  اليوم  يف  �شحية  لوعكة  وتعر�شت  الطعام،  عن 
�شوى  يهمني  يكن  مل  امل�شت�شفى،  اإىل  اإث��ره��ا  على  نقلت 
حماية �شاب و�شل اإىل فرن�شا و�شنه ل يتعدى 16 عاما، 
�شن   ويف  قا�شًرا.  باعتباره  الفرن�شية  الدولة  به  تكلفت 
اإقامة وعليه مغادرة  اأوراق  اأنه لي�شت لديه  18، يكت�شف 
البالد. اإنه نفاق جميل، لقد منحناه حلماً ثم دمرناه". 
معركته  تفا�شيل  متاأ�شفا  الفرن�شي  اخلباز  يحكي  هكذا 

ملوقع "�شكاي نيوز عربية".
عر  اأطلقت  فقد  وح��ي��دا،  املعركة  اأخ�����س  "مل  وي�شيف 
اخلباز  ل�شالح  عري�شة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع 
األ���ف ت��وق��ي��ع، ك��م��ا دعت   220 اأك���ر م��ن  ال�����ش��اب جمعت 
�شخ�شيات من العامل ال�شيا�شي والنقابي والفني والأدبي، 
الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون اإىل م�شاعدتي عر 

."L‘Obs" عمود ُن�شر يف جريدة
وبف�شل هذه التعبئة، ح�شل تراوري من ال�شفارة الغينية 
ال��ن��ظ��ر يف  امل��ح��اف��ظ��ة  اأع����ادت  ث��م  "�شهادة ميالد"،  ع��ل��ى 
موقفها خ�شو�شا اأنها كانت تعتر اأن وثائق هوية ال�شاب 
عن  اإ�شرابه  اأوق��ف  ال��ذي  رافاكلي،  بح�شب  اأ�شلية  غري 

الطعام بعد اأن را�شلته الولية باخلر ال�شار.

تخ�شر ن�شف وزنها وت�شبح مدربة لياقة
جنحت الريطانية توري وايت )21 عاماً( بخ�شارة اأكر 
جراء  كيلو غراماً   100 بعدما جت��اوز  وزنها،  ن�شف  من 
وال�شباب،  املراهقة  مرحلة  يف  الطعام  من  الكثري  تناول 

قبل اأن تتحول اإىل مدربة لياقة �شخ�شية.
يف مرحلة املراهقة وال�شباب، ويف ظل الظروف اخلانقة 
التي ي�شهدها العامل حالياً ب�شبب الوباء، عانت توري من 
الطعام  لتناول  تلجاأ  وكانت  النف�شية  ال�شحة  م�شاكل يف 

لل�شعور بالراحة.
وقال توري متحدثة عن جتربتها: " كنت دائماً اأتخطى 
وج��ب��ة الإف��ط��ار واأت��ن��اول وجبتي غ���داء يف ف��رتة م��ا بعد 
الظهر. كما كنت اأطلب وجبات الدجاج املقلي من كنتاكي 
املحم�س  اخلبز  من  ووجبة  ال�شاي،  اأتناول  ثم  امل�شاء  يف 

قبل النوم"
واأ�شافت: " لأنني كنت اأعاين من م�شاكل نف�شية، اأطلقت 
الفرتات  ويف  الكتئاب.  وجبات  ا�شم  الوجبات  هذه  على 
التي مت فيها التخفيف من قيود احلركة، كنت اأعود اإىل 
الدجاج،  �شرائح  مع  كبرية  دومينو  بيتزا  واأتناول  املنزل 

وخا�شة اإذا مررت بيوم �شيء".
الطعام  بتناول  زاد من رغبتها  ب��اأن ما  ت��وري،  واأو�شحت 
اإ�شافة اإىل مكوثها يف املنزل لفرتات طويلة، هو  بكرة، 
منظر  ب��اأن  تعتقد  كانت  لأن��ه��ا  لنف�شها  الذاتية  نظرتها 
من  تعاين  كانت  اأي�شاً  واأنها  للغاية.  ب�شعاً  ك��ان  ج�شمها 

م�شاكل يف الثقة بنف�شها عندما كانت اأ�شغر �شناً.

�شقيع قطبي وعوا�شف ثلجية جتتاح الوليات املتحدة 
اأن  من  الأمريكية  اجلوية  الأر���ش��اد  هيئة  ح��ذرت 
الوليات  �شتجتاح  م�شبوقة"  "غري  ب���رد  م��وج��ة 
املتحدة يف بداية الأ�شبوع م�شحوبة برياح قطبية 

�شتوؤدي اإىل انخفا�س حاد يف درجات احلرارة.
اإىل  اأي��ام، ت�شهد البالد من ال�شاحل ال�شرقي  منذ 
وثلوج  متجمدة  اأمطار  �شقوط  الغربي،  ال�شاحل 

وهبوب عا�شفة ثلجية.
التي  تك�شا�س  مثل  اجلنوبية  الوليات  تاأثرت  كما 

عادة ما ت�شجل ارتفاعا يف درجة احلرارة.
"يعي�س  الوطنية  اجلوية  الأر�شاد  خدمة  وذك��رت 
اأم��ريك��ي يف م��ك��ان مت فيه  150 مليون  اأك���ر م��ن 
الأمطار  ه��ط��ول  م��ن  اأو  ال�شقيع  م��ن  ال��ت��ح��ذي��ر 
العوا�شف  ملواجهة  تاأهب  خطط  وو�شع  املتجمدة 

الثلجية".
ال���رد  م���وج���ة  ���ش��ب��ب  "يعود  ال��ه��ي��ئ��ة  واأو����ش���ح���ت 
املفاجئة التي �شربت الوليات املتحدة القارية اإىل 
درجات  يحمل  ال��ذي  القطبي  الع�شار  مزيج من 
موجات  م��ع  الن�شط  واملنخف�س  متجمدة  ح���رارة 

هطول الأمطار".

درجة  يف  قيا�شي  انخفا�س  ت�شجيل  "مت  واأ�شافت 
ال�شقيع  موجة  خ��الل  جت��اوزه��ا  و�شيتم  احل���رارة 

القطبي هذه".
ال��ب��الد، و�شلت درج��ات احل���رارة بالفعل  يف و�شط 
اإىل م�شتويات قيا�شية خالل عطلة نهاية الأ�شبوع 
مع 45 درجة مئوية حتت ال�شفر يف بع�س مناطق 
ولي����ة م��ي��ن��ي�����ش��وت��ا، وه����ي م���ن اأب�����رد ال����ولي����ات يف 

البالد.
الكهربائي  التيار  انقطاع  اإىل  الثلوج  ت�شاقط  اأدى 
ع��ن اآلف امل��ن��ازل، مب��ا يف ذل��ك يف ولي��ة تك�شا�س، 
ح��ي��ث ت�����ش��ب��ب��ت ال��ع��ا���ش��ف��ة اجل��ل��ي��دي��ة يف ح���دوث 
ت�شادم �شخم لل�شيارات على طريق �شريع بالقرب 
�شتة  مقتل  ع��ن  اأ�شفر  مم��ا  اخلمي�س،  دال����س  م��ن 

اأ�شخا�س على الأقل واإ�شابة الع�شرات.
اأ����ش���درت ���ش��ب��ع ولي�����ات ع��ل��ى الأق�����ل، ه���ي األباما 
وكنتاكي  وك��ان�����ش��ا���س  واأوك����اله����وم����ا  واأوري�����غ�����ون 
الطق�س.  ع��ن  تنبيهات  وت��ك�����ش��ا���س  ومي�شي�شيبي 
وواف�����ق ال��رئ��ي�����س ج���و ب���اي���دن ع��ل��ى اإع�����الن حالة 

الطوارئ يف تك�شا�س.

طفل يحمل طبا�صرًي� لكتابة ر�صائل على جد�ر يف معبد �صار��صو�تي مبنا�صبة مهرجان �لهندو�س »با�صانتا بان�صامي« يف كامتاندو.� ف ب

م�شل�شل لوؤلوؤ من بطولة مي عمر.. كيف جنح يف خطف الأنظار؟
عمر،  مي  الفنانة  مرة  لأول  فيه  املطلقة  البطولة  دور  جت�شد  ال��ذي  لوؤلوؤ،  م�شل�شل  ت�شدر 
�شيما يف ظل حلقاته الأخرية  املا�شية، ل  الأي��ام  التوا�شل الجتماعي خالل  حديث مواقع 
املليئة بالتفا�شيل والتطورات ال�شاخنة. جنح امل�شل�شل يف فر�س حالة رواج وا�شعة، عّرت 
على  اليومية  والتعليقات  الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على  اجلمهور  تعليقات  عنها 

تفا�شيل احللقات، وتطور الأحداث.
نيوز  "�شكاي  مل��وق��ع  امل�شل�شل  �شناع  م��ن  اث��ن��ان  يتحدث  الإط����ار،  ه��ذا  ويف 
عربية"، عن اأ�شرار وكوالي�س جناح العمل يف اإن�شاء قاعدة جماهريية منذ 
بدء عر�شه، وب�شكل خا�س اأنه ُيعر�س خارج ال�شباق الدرامي يف رم�شان. 
وقال خمرج العمل حممد عبدال�شالم، ملوقع "�شكاي نيوز عربية"، عن 
جناح امل�شل�شل كاأول جتربة اإخراجية له بعد عمله م�شاعده خمرج ملدة 6 
�شنوات، م�شرياً اإىل اأن "من اأهم العوامل التي �شاعدت على خروج لوؤلوؤ 
للنور ب�شكل اأف�شل احلر�س والرتكيز على جذب امل�شاهد ملتابعة اأبطال 
العمل اأنف�شهم؛ فاختيار الأدوار جاء بعناية �شديدة، وو�شع كل ممثل يف 

الدور املنا�شب له كان من اأول الأمور الهامة".


