
   

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون 
الرئي�س الهندي يف �ضحايا انهيار الكتلة اجلليدية

•• اأبوظبي - وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
"حفظه اهلل" برقية تعزية اإىل فخامة رام ناث كوفيند رئي�س جمهورية 

الهند وذلك يف �شحايا انهيار الكتلة اجلليدية �شمايل الهند.
اآل مكتوم نائب رئي�س  كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
ال�شمو  اهلل" و�شاحب  "رعاه  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
جمهورية  رئي�س  فخامة  اإىل  مماثلتني  تعزية  برقيتي  امل�شلحة  للقوات 
الهند. وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان برقيتي تعزية مماثلتني اإىل دولة 

ناريندرا مودي رئي�س وزراء جمهورية الهند.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
اإمرباطور اليابان بيوم التاأ�ضي�س الوطني

•• اأبوظبي -وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اليابان  اإمرباطور  ناروهيتو  الإمرباطور  اإىل جاللة  تهنئة  اهلل" برقية 
مبنا�شبة يوم التاأ�شي�س الوطني. كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
اآل نهيان ويل عهد  و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد  اهلل"  "رعاه 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وبعث  ناروهيتو.  الإم��رباط��ور  جاللة 
را�شد اآل مكتوم و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان برقيتي 

تهنئة مماثلتني اإىل دولة يو�شيهيدي �شوغا رئي�س وزراء اليابان.

حر�سًا على اإ�سعاد املواطنني وحتقيق ا�ستقرارهم الأ�سري

حممد بن را�ضد ياأمر بتمديد مهلة البناء للأرا�ضي املمنوحة 
للمواطنني من حكومة دبي ملدة ثلث �ضنوات اإ�ضافية

•• دبي- وام:

مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  اأم��ر 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
قطع  على  للبناء  املحددة  املهلة  بتمديد  اهلل" ،  "رعاه 
الأرا�شي املمنوحة للمواطنني من حكومة دبي لأغرا�س 
تبداأ  اإ�شافية  �شنوات  ملدة ثالث  ال�شكن اخلا�س، وذلك 

من اليوم التايل لتاريخ انتهاء املُهلة ال�شابقة.
ال�شمو  بها �شاحب  ياأمر  التي  الثانية  املهلة  وُتعد هذه 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، لتمديد فرتة ال�شماح 
لأغرا�س  ل��ه��م  امل��م��ن��وح��ة  الأرا����ش���ي  ل��ب��ن��اء  للمواطنني 
ال�����ش��ك��ن اخل���ا����س، ح��ي��ث ك���ان ���ش��م��وه ق��د اأم����ر يف العام 
وهو  �شنوات،  ثالث  ملدة  البناء  مهلة  بتمديد   2018
كافة  ت��وف��ر  على  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س  يعك�س  م��ا 
الوفاء  م��ن  ومتكينهم  للمواطنني  ال��راح��ة  م��ق��وم��ات 
كاهلهم  على  �شغوطاً  ي�شع  ل  باأ�شلوب  بالتزاماتهم 
واملجتمعي.  الأ�شري  ا�شتقرارهم  تعزيز  على  ويعينهم 
للمواطنني  الفر�شة  املهلة  متديد  �شموه  ق��رار  ويتيح 
لهم  يكفل  منا�شب  باأ�شلوب  اخلا�شة  م�شاكنهم  لت�شييد 
ولأ�شرهم اأعلى م�شتويات الراحة، يف اإطار عناية �شموه 
الدائمة بتوفر كافة املقومات التي ت�شمن للمواطنني 

ال�شعادة وتكفل لهم اأف�شل اأ�شكال احلياة الكرمية.
واأكد املهند�س داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي اأن 
ال�شمّو  �شاحب  ق��رار  تنفيذ  الفور  على  �شتبداأ  البلدية 

ت�ساريح الإقامة طويلة الأمد متّكن املقيمني من حط رحالهم يف الإمارة

اإطلق برنامج »ازدهر يف اأبوظبي« ال�ضتقطاب 
املواهب اال�ضتثنائية لل�ضتقرار يف االإمارة

اأجرت 180,340 فح�سا ك�سفت عن 3,525 اإ�سابة

)ال�ضحة( تعلن �ضفاء 3,734 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام: 

تعزيز  اإىل  ال���رام���ي���ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  م���ع  مت��ا���ش��ي��اً 
القطاعات الثقافية وال�شحية وقطاع البحث والتطوير 
والعقارات، اأعلنت حكومة اأبوظبي عن اإطالق برنامج 
اأبوظبي( بهدف ت�شجيع  جديد حتت �شعار )ازده��ر يف 
الأفراد املوهوبني من املهنيني والطالب ورواد الأعمال 
الإمارة  يف  ال�شتقرار  على  وعائالتهم  وامل�شتثمرين 
والعمل يف قطاعاتها احليوية. وي�شعى برنامج )ازدهر 
يف اأبوظبي( اإىل زيادة التوعية بت�شاريح الإقامة طويلة 
الأمد و�شبل احل�شول على اجلن�شية، لتمكني املقيمني 

القطاعات  يف  وي��در���ش��ون  وي��ب��ت��ك��رون  يعملون  ال��ذي��ن 
الرئي�شية من ال�شتقرار مع عائالتهم والرتكيز على 
بناء م�شتقبلهم �شمن بيئة اآمنة وداعمة، بالإ�شافة اإىل 

امل�شاهمة يف دعم التنمية امل�شتدامة لإمارة اأبوظبي.
الإبداعية  امل��واه��ب  جميع  اأب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة  وت�شجع 
يكونوا ج��زءا من  لكي  الإم����ارة  وال���ش��ت��ق��رار يف  للعمل 
احليوية  القطاعات  �شتى  يف  وتفوقها  جناحها  ق�شة 
والرتفيهية  والإع��الم��ي��ة  والثقافية  الفنية  ل�شيما 
اإىل دعم وتطوير تراث الإم��ارة العريق من  بالإ�شافة 

خالل الأكادمييني واملخت�شني وعلماء الآثار.
)التفا�شيل �س2(

••  اأبوظبي -وام:

تقدمي  ع���ن  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
املا�شية   24 ال���  ال�شاعات  خ��الل  جرعة   107،550
حتى  تقدميها  مت  التي  اجلرعات  جمموع  يبلغ  وبذلك 
اللقاح  ت��وزي��ع  وم��ع��دل  ج��رع��ات   4،792،208 اأم�����س 
48.45 جرعة لكل 100 �شخ�س. ياأتي ذلك متا�شيا مع 
خطة الوزارة لتوفر لقاح #كوفيد19 و�شعياً للو�شول 
اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد 

يف تقليل اأعداد احلالت وال�شيطرة على فرو�س كوفيد 
- 19. من جهة اأخرى ومتا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة 
يف  الفحو�شات  نطاق  وزي���ادة  لتو�شيع  املجتمع  ووق��اي��ة 
الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
واملخالطني   19  - كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س 
 180،340 اإج����راء  ال����وزارة ع��ن  اأع��ل��ن��ت  لهم وع��زل��ه��م 
فح�شا جديدا خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية على فئات 
تقنيات  واأح���دث  اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة 

الفح�س الطبي.                        )التفا�شيل �س3(

ب�سمة اإخوانية.. فو�سى وحملة اعتقالت جتتاح مدنا �سودانية

القب�س على عنا�ضر من فلول الب�ضري خططوا حلرق ميناء اخلرطوم
•• اخلرطوم-وكاالت:

لعنا�شر  خمططا  اخلمي�س،  ال�شودانية،  ال�شلطات  اأحبطت 
تخريب  لأعمال  التح�شر  تهم  توجيه  ومت  للب�شر،  موالية 

وحرق ميناء ال�شفر الرئي�شي باخلرطوم لهوؤلء العنا�شر.
التخريبية  امل��ج��م��وع��ة  اإن  مطلعة  ���ش��ودان��ي��ة  م�����ش��ادر  وق��ال��ت 
الداخلية  لل�شفريات  اخلرطوم  ميناء  تدمر  ت�شتهدف  كانت 
وامل��ج��م��ع��ات ال��ت��ج��اري��ة والأ����ش���واق امل���ج���اورة ل���ه، وذل���ك �شمن 

خمطط كبر يقوده عنا�شر موالية للب�شر .
وبح�شب امل�شادر فاإن قوة النجدة والعمليات التابعة لل�شرطة 
من  مبكرة  �شاعات  يف  املخربني  م��ن  ع��دد  على  القب�س  األ��ق��ت 

اأم�س اخلمي�س.
قطعت  الب�شر  فلول  من  جمموعات  ف��اإن  عيان  �شهود  ووف��ق 
جنوب  الهواء"،  "�شارع  اخل���رط���وم  مل��ي��ن��اء  امل���ج���اور  ال��ط��ري��ق 
املارة  واعتدت على  الكالكلة،  بينها  اأخرى  العا�شمة، ومناطق 

وه�شمت �شياراتهم.
مالحقة  على  وعملت  الأح���داث  مكان  اإىل  ال�شرطة  و�شارعت 

هذه املجموعات وتاأمني املن�شاآت من التخريب.

اأطاحت به ثورة �شعبية يف اأبريل 2019، يف بيان �شدر خالل 
معلومات  امتلكت  اإنها  اخلمي�س،  �شباح  من  الأوىل  ال�شاعات 
وتنظيمهم  املحلول  الب�شر  ح��زب  اأع�����ش��اء  ن�شاط  ع��ن  كافية 
ن�شق  يجايف  ال��ع��ّزل  للمواطنني  واإره����اب  ونهب  ح��رق  لأع��م��ال 

الحتجاج الذي درجت قوى الثورة بتنظيمه.
وروؤ�شاء  ال���ولي���ات  ح��ك��ام  اللجنة  وج��ه��ت  ف��ق��د  للبيان  ووف��ق��ا 
مرتكبي  �شد  جنائية  اإج����راءات  باتخاذ  فيها  التفكيك  جل��ان 
تلك الأعمال بوا�شطة النيابة العامة مبوجب قانون التفكيك 
نيوز  "�شكاي  مل��وق��ع  مطلع  م�شدر  واأك���د  الإره����اب.  ومكافحة 
الكوادر  م���ن  اإخ���وان���ي���ة  ل��ع��ن��ا���ش��ر  حت���رك���ات  ر���ش��د  عربية" 
العا�شمة  اأحياء  من  بعدد  مكثفة  اجتماعات  تعقد  الو�شيطة، 
بهدف �شرب ا�شتقرار البالد. واعترب امل�شدر اأن التقاع�س عن 
اعتقال عنا�شر تنظيمية فاعلة يف العديد من التنظيمات التي 
كانت تتبع للموؤمتر الوطني هو ال�شبب الذي اأدى اإىل الو�شع 
الأمني الذي ت�شهده البالد، اإ�شافة اإىل حتركات كبرة تقوم بها 
قيادات يف تنظيم الإخوان يف الداخل واخلارج لتاأزمي الو�شاع 
القت�شادية عرب �شرب العملة املحلية، وبالتايل تاأجيج ال�شارع 

واإعداد امل�شرح لعودتهم من جديد.

بالوقوف  اأي�شا  اتهامات  الب�شر  وتالحق جمموعة من فلول 
خلف اأعمال نهب وتخريب يف عدد من الوليات ال�شودانية.

واأعلنت ال�شرطة ب�شمال كردفان توقيف 100 متهم بالوقوف 
خلف التخريب مبدينة الأبي�س.

 48 على  القب�س  دارف���ور  ���ش��رق  ب��ولي��ة  ال�شلطات  األ��ق��ت  كما 
متهماً بتدبر اأعمال التخريب يف مدينة ال�شعني.

واج��ت��اح��ت ال��ع��دي��د م��ن م��دن ال�����ش��ودان فو�شى اأم��ن��ي��ة عارمة 
الأ�شواق  بع�س  ط��ال��ت  و���ش��ط��و  ن��ه��ب  ح���الت  �شملت  الأرب���ع���اء 

الومن�شاآت العامة واخلا�شة، وت�شببت بخ�شائر كبرة.
ودارفور  �شنار  ولي���ات  ال��ط��وارئ يف  اإع���الن حالة  م��ع  وتزامنا 
و���ش��م��ال ك���ردف���ان وال���ق�������ش���ارف، حت��دث��ت ت��ق��اري��ر ع���ن حملة 
املوؤمتر  ح��زب  عنا�شر  م��ن  الع�شرات  طالت  وا�شعة  اعتقالت 
تدور  وال��ذي   - لالإخوان  ال�شيا�شي  اجلناح   - املحلول  الوطني 
خطرة  تخريب  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ي��ام  مبحاولته  ج��دي��ة  ات��ه��ام��ات 
البالد  تعي�شها  التي  والقت�شادية  الأمنية  الظروف  م�شتغال 

حاليا.
الفو�شى  حالة  وراء  بالوقوف  الإخ���وان  اتهام  دائ��رة  وات�شعت 
احلالية، وقالت جلنة تفكيك نظام املخلوع عمر الب�شر، الذي 

الأو�سط ال�سرق  يف   19 كوفيد-  جراء  وفاة  األف   100

منظمة ال�ضحة: و�ضع اأوروبا
 ال يزال ه�ضًا يف مواجهة الوباء

ال�سفرية الأمريكية خالل تاأبني لقمان �سليم: اغتياله عمل بربري

�ضفراء يطالبون بوقف االإفلت من العقاب يف لبنان
•• بريوت-اأ ف ب:

ال�شفرة  اأبرزهم  اخلمي�س  اأم�س  عدة  دول  �شفراء  طالب 
الأم���رك���ي���ة ب��و���ش��ع ح����ّد ل��ث��ق��اف��ة الف�����الت م���ن العقاب 
تكرمي  مرا�شم  يف  م�شاركتهم  خ��الل  لبنان،  يف  ال�شائدة 
الباحث والنا�شط ال�شيا�شي لقمان �شليم يف دارة عائلته يف 

ال�شاحية اجلنوبية لبروت.
وبعد اأ�شبوع من العثور عليه مقتوًل بالر�شا�س يف جنوب 
يف  لفقيدها  تكرمي  مرا�شم  �شليم  عائلة  نظمت  ال��ب��الد، 
اأقامت  ح��ي��ث  ح��ري��ك،  ح����ارة  دارت���ه���ا يف منطقة  ح��دي��ق��ة 
تالوة  تخللتها  التي  املرا�شم  وح�شر  ت��ذك��اري��اً.  ن�شباً  ل��ه 
ع��دد من  وم�شيحيني  م�شلمني  دي��ن  رج���ال  م��ن  ���ش��ل��وات 
الدبلوما�شيني الغربيني والأ�شدقاء بغياب متثيل ر�شمي 

لبناين.
جمال  يف  عمل  ومفكر  باحث  عاماً(   58( �شليم  ولقمان 
الدفاع عن حقوق الإن�شان وتوثيق ذاكرة احلرب الأهلية 
املواطنة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  وال��ت��وع��ي��ة   )1990-1975(
وامل�شاواة يف بلد يعاين من انق�شامات و�شراعات �شيا�شية 
وطائفية عميقة. وهو من اأ�شد املنتقدين للقوة ال�شيا�شية 
والع�شكرية الأكرب يف لبنان، حزب اهلل املدعوم من اإيران. 

ال�شاحية  يف  عائلته  دارة  حت��وي��ل  م��ن  ذل���ك  مينعه  ومل 
لعمله  م��ق��ر  اإىل  اهلل،  ح���زب  م��ع��ق��ل  ل���ب���روت،  اجل��ن��وب��ي��ة 
التي  والأب��ح��اث  للتوثيق  اأمم  جلمعية  وم��رك��زاً  ون�شاطه 

اأ�ش�شها.
وقالت ال�شفرة الأمركية دوروثي �شيا خالل م�شاركتها 
اأمركي  لدبلوما�شي  ن��ادرة  زي��ارة  يف  التكرمي،  مرا�شم  يف 
"لقد  عائلته  خماطبة  لبروت،  اجلنوبية  ال�شاحية  اىل 
�ُشلبتم وُحرمنا جميعنا من رجل عظيم، اإنه فعل بربري، 

غر مقبول ول ميكن اأن ُيغتفر".
من  م�شاعيه  يف  يكل  ول  يتعب  ل  �شخ�شاً  "كان  واأ�شافت 
اأجل م�شاحلة ال�شعب اللبناين وتعزيز احلرية"، م�شددة 
باخلوف  ُت��ق��م��ع  ول����ن  مي��ك��ن  ل  اجل���ه���ود  "هذه  اأّن  ع��ل��ى 
والعنف". وتابعت "نن�شم اإليكم يف املطالبة باملحا�شبة عن 
اأندريا�س  المل��اين  ال�شفر  املروعة".و�شدد  اجلرمية  هذه 
"ما  ن�شيان  ع��دم  وج��وب  على  القاها  كلمة  خ��الل  كيندل 
حدث الأ�شبوع املا�شي"، موؤكداً "نريد ونحتاج اإىل حتقيق 
بدورها،  ال��ع��ق��اب.  م��ن  ل��الإف��الت  ح��د  و���ش��ع  واإىل  �شفاف 
اأكدت ال�شفرة ال�شوي�شرية مونيكا �شموتز كرغوتز على 
�شديقاً"  "خ�شرت  بالدها  اإن  وقالت  "املحا�شبة".  اأهمية 

لكنها �شتوا�شل دعم امل�شاريع التي عمل عليها.

•• كوبنهاغن - اأ ف ب:

اأنه  اأوروب��ا اخلمي�س  العاملية يف  ال�شحة  اأعلنت منظمة 
فان  الرتاجع  نحو  بكوفيد19-  الإ�شابات  اجت��اه  رغم 
الق�شم الأكرب من الدول الأوروبية ل يزال ه�شاً  و�شع 
بالأمان"  زائ��ف  "�شعور  الوباء حم��ذرة من  يف مواجهة 

ب�شبب عدد الذين تلقوا اللقاح والذي ل يزال قليال.
هان�س  اأوروب���ا  يف  العاملية  ال�شحة  منظمة  مدير  وق��ال 
كلوغ خالل موؤمتر �شحايف اإن و�شع الغالبية ال�شاحقة 

من الدول الأوروبية ما زال ه�ًشا.
نوقف  اإذا مل  اأن���ه  امل��ت��ح��دة على  الأمم  م�����ش��وؤول  و���ش��دد 
انتقال العدوى الآن، فاإن الفوائد املتوقعة من اللقاحات 
يف مكافحة هذا الوباء قد ل تكون وا�شحة. وراأى اأنه يف 
الوقت الراهن، هناك خيط رفيع بني الأم��ل يف اللقاح 

وال�شعور الزائف بالأمان.
لدى جممل الدول ال� 53 يف املنطقة الأوروبية ملنظمة 
اآ�شيا  دول  م��ن  ال��ع��دي��د  ذل��ك  يف  )مب��ا  العاملية  ال�شحة 
الو�شطى(، ل يزال عدد احلالت الأ�شبوعية املبلغ عنها 
ي��ت��ج��اوز امل��ل��ي��ون، ل��ك��ن ه���ذا ال��رق��م الإج���م���ايل يرتاجع 
اأي�شا منذ  اأن الوفيات تنخف�س  اأ�شابيع كما  اأربعة  منذ 

اأ�شبوعني بح�شب منظمة ال�شحة.
وب�شكل رمزي جتاوز عدد جرعات اللقاحات التي اأعطيت 
يف املنطقة وبلغ 41 مليونا، عدد احلالت امل�شجلة منذ 

بدء الوباء ويبلغ 36 مليونا.
من   1،5% تلقيح  مت  اأن��ه  تظهر  املنظمة  بيانات  لكن 
ال�شكان يف 29 دولة اأوروبية. يف الحتاد الأوروبي، تلقى 

اللغز يحتفظ بكامل اأ�سراره 

العامل يراقب منظمة ال�ضحة 
العاملية التي تراقب ال�ضني!

•• الفجر -ريت�شارد اأرزت –ترجمة خرية ال�شيباين

يف جمهورية ال�شني ال�شعبية، لي�س من ال�شهل دائًما احل�شول على معلومات 
1972، زمن الثورة الثقافية، متت  حقيقية حول الق�شايا ال�شحية. عام 
م�شت�شفى يف  اإىل  ال�شني  ي��زور  البوليتكنيك  �شباب  فرن�شي من  وفد  دع��وة 
ناجنينغ حل�شور عملية حتت الوخز بالإبر. وكانت خ�شو�شية هذه املمار�شة 
تخديره.  يتم  ل  املري�س  اأن  هي  املاوية،  الدعاية  بها  اأ�شادت  التي  الطبية، 

ر�شمًيا، كان التعامل مع الإبر كافًيا لإزالة الأمل عند دخول املبا�شع.
اإىل �شرفة يف الطابق  اإىل �شعود درج للو�شول  الفرن�شيون  ال�شباب  ا�شطر 
املجموعة،  تاأّخر عن  اأحدهم،  لكن  العملية.  مل�شاهدة  امل�شت�شفى  الثالث من 
ال�شاب  اإىل  الخ��ر  هذا  ا�شّر  وقد  فيه.  �شينًيا  جراًحا  كان  م�شعدا  ا�شتقّل 
ال�شيف بلغة فرن�شية ممتازة: ل ت�شدق اأي �شيء �شتح�شره.... بعد ب�شع 
املري�س، وال��ذي من  ال��ذي �شق معدة  الفريق  دقائق، كان نف�س اجل��راح يف 

جانبه ابت�شم للوفد.                                       )التفا�شيل �س11(

بح�شب  الأقل  على  واحدة  جرعة  ال�شكان  من   2،9%
ت��ع��داد وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س اخل��م��ي�����س. وت��ل��ق��ى 5،83 
 1،3% اأي  الثانية  الأق��ل اجلرعة  مليون �شخ�س على 

من ال�شكان.
واأكدت منظمة ال�شحة العاملية جمددا على �شرورة اأن 
عن  النظر  بغ�س  من�شفا،  اللقاح  على  احل�شول  يكون 
العادل  الو�شول غر  اأن  كلوغ من  البالد. وح��ذر  ث��راء 
طالت  فكلما  عك�شية.  بنتائج  ياأتي  اأن  ميكن  للقاحات 

مدة بقاء الفرو�س زاد خطر حدوث طفرات خطرة.
يف كل اأنحاء املنطقة، �شجلت 38 دولة حالت مرتبطة 
بالن�شخ املتحورة من الفرو�س التي ظهرت يف بريطانيا 
و19 بتلك التي ظهرت يف جنوب افريقيا بح�شب اآخر 

البيانات.
ال�شرق  ���ش��خ�����س يف  األ����ف   100 م���ا جم��م��وع��ه  وت����ويف   
الأو�شط جراء الإ�شابة ب� كوفيد19- منذ بداية الوباء 
ح�شيلة  بح�شب   ،2019 دي�����ش��م��رب  الأول  ك��ان��ون  يف 
اأعّدتها وكالة فران�س بر�س اأم�س اخلمي�س ا�شتنادا اإىل 
ا يف  م�شادر ر�شمية.وثبت اإ�شابة 4،991،770 �شخ�شً

املنطقة بفرو�س كورونا امل�شتجد.
اأكرث  الأو���ش��ط خام�س  ال�����ش��رق  يعد  ال��وف��ي��ات،  وجل��ه��ة 
 789،310( اأوروب����ا  بعد  ال��ع��امل،  يف  ت�����ش��رراً  املناطق 
واأم����رك����ا  اإ�����ش����اب����ة(،   35،032،194 م����ن  وف����ي����ات 
 628،398( ال��ك��اري��ب��ي  ال��ب��ح��ر  ومنطقة  ال��الت��ي��ن��ي��ة 
وفاة و19،819،222 اإ�شابة(، الوليات املتحدة/كندا 
اآ�شيا  و  اإ�شابة(  و28،095،746  وف��اة   492،313(

اإ�شابة(. )245،899 وفاة من 15،548،576 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان
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عبداهلل بن زايد يرتاأ�ص اجتماع جلنة 
االحتفال باليوبيل الذهبي للدولة

اأخبار االإمارات

اإيطاليا: حكومة »�سوبر ماريو« 
يف بهو االنتظار...!

عربي ودويل

رابطة املحرتفني االإماراتية تعلن اأ�سماء الفائزين 
بجوائز االأف�سل يف يناير يف دوري اخلليج العربي 

الفجر الريا�سي

انتهاك جديد للتفاق النووي...
اإيران تبداأ اإنتاج معدن اليورانيوم

•• عوا�شم-اأ ف ب:

دعت مو�شكو اخلمي�س طهران اإىل �شبط النف�س بعد بدء اإنتاج اليورانيوم املعدين 
اأب��رم يف  ال��ذي  النووي  اآخ��ر لالتفاق  انتهاك  الإي��راين يف  لتغذية مفاعل الأبحاث 
2015. وقال نائب وزير اخلارجية الرو�شي �شرغي ريابكوف لوكالة الأنباء ريا 
نوفو�شتي نتفهم املنطق الذي يكمن وراء اأفعالهم والأ�شباب التي تدفع اإيران اإىل 

القيام بذلك. لكن، من ال�شروري الربهنة على �شبط للنف�س ونهج م�شوؤول.
اإنتاج معدن اليورانيوم لتغذية مفاعل لالأبحاث النووية يف طهران،  اإيران  وبداأت 
الوكالة  2015، وفق  الإي��راين املربم يف  النووي  انتهاك جديد لالتفاق حول  يف 

الدولية للطاقة الذرية.
وح�شب اإعالن اأر�شل اإىل وكالة فران�س بر�س حتققت الوكالة الأممية ومقّرها فيينا 
3.6 غرامات من معدن اليورانيوم يف م�شنع اأ�شفهان  يف 8 فرباير)�شباط( من 

يف و�شط اإيران.

ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، وقال.. " لطاملا عملت 
الكفيلة  املعطيات  وتوفر  اإيجاد  على  الر�شيدة  قيادتنا 
واإتاحة كل ما يعينهم على  اأبناء الوطن  بتعزيز �شعادة 
بناء م�شتقبلهم وم�شتقبل عائالتهم، وتكمن اأهمية هذا 
الوقت  من  مت�شعا  امل�شتفيدين  �شيعطي  اأن��ه  يف  ال��ق��رار 
اأريحية  بكل  بناء م�شاكنهم اخلا�شة  اإج��راءات  لرتتيب 

�شمناناً ل�شتقرار اأ�شرهم النف�شي والجتماعي.

بدء اإجراءات �ضحب الثقة 
من الغنو�ضي يف تون�س

•• تون�س-وكاالت:

�شرعت كتل برملانية تون�شية موؤثرة يف امل�شهد ال�شيا�شي يف اإجراءات �شحب 
الثقة من رئي�س الربملان را�شد الغنو�شي، متهيدا لعزله بعد الت�شويت على 
ف�شله  ب�شبب  منه،  الغ�شب  دائ��رة  ات�شاع  بعد  وذل��ك  عامة،  جل�شة  يف  ذل��ك 
اإىل جانب دخوله  الأج��واء بداخله،  احتقان  الربملان وت�شببه يف  ت�شير  يف 
اأزمة  الدولة قي�س �شعيد، ت�شبب يف  ال�شالحيات مع رئي�س  يف �شراع على 
�شحب  الآن على لئحة  نائبا حتى   73 اأك��رث من  ووق��ع  بالبالد.  �شيا�شية 
ال�شعب  وح��رك��ة  وال��ت��ي��ار  الوطني  الإ���ش��الح  كتل  م��ن  الغنو�شي  م��ن  الثقة 

اإ�شافة اإىل كتلة احلزب الد�شتوري احلر، ونواب م�شتقلني.
�شحب  عري�شة  اإن  القمودي،  بدرالدين  ال�شعب  حركة  عن  النائب  وق��ال 
اإيداعها بعد يف مكتب ال�شبط بالربملان ويتم  الثقة من الغنو�شي مل يتم 

العمل عليها ب�شكل �شري لإجناحها، لكنها ت�شر يف الجتاه ال�شحيح.

اأت�����راك  ج���ن���ود   3 م��ق��ت��ل 
العراق �ضمايل  با�ضتباكات 

•• عوا�شم-وكاالت:

اأت������رك يومي  ق��ت��ل ث���الث���ة ج���ن���ود 
عملية  يف  واخل���م���ي�������س  الأرب������ع������اء 
ت���رك���ي���ة ج����دي����دة �شد  ع�������ش���ك���ري���ة 

م�شلحني اأكراد يف �شمال العراق.
الرتكية،  ال��دف��اع  وزارة  قالت  فقد 
قتلوا يف  اأت��راك  3 جنود  اإن  اأم�س، 
�شد  جديد  تركي  ع�شكري  هجوم 

م�شلحني اأكراد يف �شمال العراق.
واأو�شحت الوزارة اأن جنديني اثنني 
قتال، الأربعاء. واأ�شافت اأن جنديا 
ثالثا تويف، اخلمي�س، متاأثرا بجراح 

اأ�شيب بها يف ال�شتباك.

ال�شفرة الأمريكية يف لبنان حماطة بالدبلوما�شيني تتحدث خالل حفل تاأبني لقمان مبنزل عائلته   )ا ف ب(

خرباء منظمة ال�سحة العاملية يزورون �سوق هوانان
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اأخبـار الإمـارات
موؤ�ض�ضة خولة للفن والثقافة ت�ضتعر�س مدار�س اخلط العربي بني النظرية والتطبيق

•• اأبوظبي -وام:

اأ�ش�شتها  التي  الفنية  املن�شة  والثقافة" -  للفن  "خولة  موؤ�ش�شة  نظمت 
حرم �شمو ال�شيخ طحنون بن زايد اآل نهيان م�شت�شار الأمن الوطني �شمو 
ال�شيخة خولة بنت اأحمد خليفة ال�شويدي يف اأبوظبي لرعاية فن اخلط 
افرتا�شية  فنية  ندوة  الول  اأم�س  العربي بجميع مدار�شه واجتاهاته.. 
حتت عنوان "مدار�س اخلط العربي بني النظرية والتطبيق" مب�شاركة 
عدد من اخلطاطني البارزين والباحثني واملتخ�ش�شني يف ق�شايا الفن 

الإ�شالمي وفن اخلط العربي.
وتناولت الندوة التي قدمها الدكتور �شالح الدين �شرزاد ع�شو موؤ�ش�س 
يف جمعية اخلطاطني العراقيني واملتخ�ش�س يف تاريخ الفن الإ�شالمي.. 
تاريخ اخلط العربي وتطوره عرب الع�شور واأهم مدار�س اخلط العربي 

الآراء  اإعالمها م�شتعر�شة  واأبرز  الفنية  واإنتاجاتها ومناهجها  ون�شاأتها 
املختلفة يف ن�شاأة اخلط العربي.

واأكدت �شمو ال�شيخة خولة بنت اأحمد خليفة ال�شويدي رئي�شة موؤ�ش�شة 
املوؤ�ش�شة على تكثيف عقد ور�شات العمل  خولة للفن والثقافة.. حر�س 
الهتمام  تعزيز  ت�شتهدف  التي  واملحا�شرات  ال��ن��دوات  وتنظيم  الفنية 
اخلط  فن  اإح��ي��اء  على  والرتكيز  اأنواعها  بجميع  الكال�شيكية  بالفنون 
العربي بالإ�شافة اإىل �شقل املواهب ال�شابة ورفدها بكل معرفة جديدة 
على �شعيد الفكر والفن والثقافة وذلك يف اإطار �شعي املوؤ�ش�شة اإىل تعزيز 
وتطويرها  الثقافية  بالأو�شاع  للنهو�س  الرامية  الإم��ارات  دول��ة  جهود 
وملتقى  لالإبداع  وحا�شنة  للثقافة  مركزا  الدولة  وجعل  م�شتمر  ب�شكل 
والفنانني  وال��ب��اح��ث��ني  وامل��ف��ّك��ري��ن  ��اب  وال��ُك��تَّ ل��الأدب��اء  وم��ن��ارة  للمواهب 
�شتى جمالت  ال��ع��امل ويف  اأن��ح��اء  وم���ن خمتلف  وال��ع��رب  الإم���ارات���ي���ني 

الإبداع.
اأهمية  اإىل  ال�شويدي  خليفة  اأح��م��د  بنت  خولة  ال�شيخة  �شمو  واأ���ش��ارت 
ال��ع��رب��ي ع��رب ال���ش��ت��م��رار يف  ال��ن��دوة يف تعزيز ح�شور قيمة ف��ن اخل��ط 
اإحيائها  اإع���ادة  على  والعمل  مب��دار���ش��ه  والتعريف  تفا�شيله  يف  البحث 
الراغبني  وال�شباب  الإب���داع  ل��رواد  ثقافية  من�شة  توفر  اإىل  بالإ�شافة 
حيث  من  الثقايف  الفن  من  النوع  ه��ذا  على  لالطالع  الفن  ه��ذا  بتعلم 
والتجدد  التطوير  مالمح  من  ا�شتجد  وما  وقواعده  واأعالمه  اأمناطه 
يف ت�شكيالته على مر القرون و�شوًل اإىل �شقل املواهب ال�شابة ورفدها 
بكل املعارف امل�شتجدة على ال�شاحة الفنية والثقافية مبا ي�شاهم يف تعزيز 
الفكر الإبداعي لل�شباب وتاأ�شيل قواعد التعامل مع الفنون والثقافات 

وفهمها بكل �شوره.
من جانبه اأعرب الدكتور �شالح الدين �شرزاد عن �شكره ملوؤ�ش�شة "خولة 

�شيما  الفنون ول  رعاية ودعم ملختلف  تقدمه من  والثقافة" وما  للفن 
يف جمال فن اخلط العربي و�شعيها املتوا�شل لتعزيز الهتمام مبجالت 
واملو�شيقى  الإ�شالمية  والزخرفة  العربي  واخل��ط  الكال�شيكية  الفنون 
ال�شباب  امل��ب��دع��ني  دع���م  ع��ل��ى  حر�شها  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  والأدب  وال�����ِش��ع��ر 

وتدريبهم و�شقل مواهبهم وقدراتهم يف املجالت الثقافية والفنية.
وا�شتعر�س خالل الندوة اأهم مدار�س اخلط العربي ون�شاأتها ومن اأبرزها 
املدر�شة البغدادية التي قدمت العديد من اأنواع اخلطوط ومن �شمنها 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الثلث  الن�شخ وخ��ط  املحقق وخ��ط  الإج����ازة وخ��ط  خ��ط 
ومناهجها  واإنتاجاتها  املغربية  واملدر�شة  امل�شرية  املدر�شة  عن  احلديث 
الفنية واأبرز اإعالمها واأنواع اخلطوط العربية ودللته وكيفية العمل 
العمل  عنا�شر  من  جمالياً  عن�شرا  ليكون  العربي  اخل��ط  تطويع  على 

الفني.

واحة العني تفوز بف�ضية املنتزهات احل�ضرية الدولية و مبزرة اخل�ضراء حت�ضل على اإ�ضادتها الفخرية

•• العني -وام:

امليدالية  على  العني  واح��ة  ح��ازت 
املنتزهات  ج���ائ���زة   " ل����  ال��ف�����ش��ي��ة 
الكبرة  ال����دول����ي����ة  احل�������ش���ري���ة 
املنظمة  تقدمها  التي   "  2020
احل�شرية  ل��ل��م��ن��ت��زه��ات  ال��دول��ي��ة 
 World Urban Parks"
املبزرة  م��ن��ت��زه  ح�����ش��ل  ك��م��ا   ..  "
الفخرية  الإ���ش��ادة  على  اخل�شراء 
للجائزة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  م����ن 
يف  يقع  ج��ي��ًدا  ب��ه  معتنى  كمنتجع 

حممية طبيعية.
ومُتِكّن جائزة املتنزهات احل�شرية 
ال��دول��ي��ة ال��ك��ب��رة امل���دن يف جميع 

احلدائق و�شيانتها، وح�شلت واحة 
باعتبارها  اجل���ائ���زة  ع��ل��ى  ال���ع���ني 
اأك���رب واأق���دم واح���ة نخيل يف دولة 
الإمارات املدرجة من �شمن مواقع 
الرتاث العاملي لليون�شكو منذ عام 
الوقت  يف  تعترب  والتي   ،2011
املدينة  و�شط  يف  متنزها  احلا�شر 
التقليدية  للحياة  ع��رو���ش��ا  ي��ق��دم 
والإ�شكان والزراعة يف الواحة عرب 
واإدارتها  اأ�شولها  على  املحافظة 
الزائر  التي متكن  و   ، ب�شكل جيد 
ال��رتاث الثقايف ملدينة  من معرفة 
امل���رك���ز البيئي  ال��ع��ني ع���رب زي�����ارة 
ا  خ�شي�شً �شمم  ال���ذي  التعليمي 
العاملية  ال��رتاث��ي��ة  امل��واق��ع  لعر�س 

ال�شتفادة  يف  العني  بلدية  خطط 
يف  الدولية  املمار�شات  اأف�شل  من 
اخل�شراء  امل�����ش��اح��ات  و  احل���دائ���ق 
امل��ت��ن��زه��ات ل��دع��م تطوير  وج����ودة 
املفتوحة يف  وامل�����ش��اح��ات  احل��دائ��ق 
املدينة كعنا�شر اأ�شا�شية لال�شتدامة 
البيئية والجتماعية والقت�شادية 
واأي�شاً   ، وزواره����ا  املدينة  ملجتمع 
يف  املنتزهات  تلبية  م��دى  لقيا�س 
العاملية يف  للمعاير  العني  مدينة 
على  ت�شاعد  التي  احلدائق  جمال 
التطوير امل�شتمر لتحقيق تطلعات 
وت���وج���ه���ات ال���ق���ي���ادة ال��ر���ش��ي��دة يف 
اأف�شل  وفق  العامة  املرافق  توفر 
املمار�شات العاملية. واأكد اأن ح�شول 

اأدائها  ق��ي��ا���س  ال��ع��امل م��ن  اأن���ح���اء 
وم���ع���رف���ة امل����ج����الت ال���ت���ي ميكن 
هذه  يف  عليها  التح�شينات  اإج���راء 
احلدائق  تطوير  لدعم  املنتزهات 
كعنا�شر  امل��ف��ت��وح��ة  وامل�������ش���اح���ات 
ناب�شة  م����دن  اإن�������ش���اء  يف  رئ��ي�����ش��ي��ة 
�شحية  وجم����ت����م����ع����ات  ب����احل����ي����اة 
املجتمعات  �شكان  ع��دد  لأن  ن��ظ��ًرا 
�شيت�شاعف  ال��ع��امل  يف  احل�شرية 

خالل ال�شنوات الأربعني املقبلة.
ال�شام�شي  ���ش��ي��ف  م���ب���ارك  وق�����ال 
يف  املوؤ�ش�شي  التميز  مكتب  م��دي��ر 
امل�شاركة  اإن  ال��ع��ني  مدينة  بلدية 
يف اجلائزة الدولية املتخ�ش�شة يف 
احل��دائ��ق وامل��ن��ت��زه��ات ت��اأت��ي �شمن 

واحة العني على اجلائزة الف�شية 
واحلدائق  املنتزهات  م�شتوى  على 
اإجنازا  يعترب  العاملية  احل�شرية 
ع��امل��ي��ا ي�����ش��اف ل��ر���ش��ي��د اإجن�����ازات 
اأجندة  وف��ق  حتققها  التي  ال��دول��ة 
وا�����ش����ح����ة يف جم����ال  واأه��������������داف 
اأ�شبحت  التي  احلدائق احل�شرية 
ح���اج���ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات م���ع ازدي�����اد 

املجتمعات احل�شرية يف العامل.
ب��  مت����ر  امل�������ش���ارك���ات  اأن  واأو������ش�����ح 
لتقييم  رئ���ي�������ش���ي���ة  م���ع���اي���ر   4
احلديقة  ت�شميم  وه��ي  امل�����ش��ارك��ة 
يف  امل��ت��وف��رة  وامل��راف��ق  وتخطيطها 
احلدائق وو�شائل حماية احلدائق 
والزوار وامل�شاركة املجتمعية واإدارة 

من  ال��ع��ني  منطقة  يف  لليون�شكو 
خ������الل ���ش��ل�����ش��ل��ة م�����ن ال���ع���رو����س 
ال��ت��ي تعر�س  امل��م��ي��زة  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
م���ع���ل���وم���ات ع����ن ه������ذه امل�����واق�����ع و 
امل�������زارع  اإىل  اإ�����ش����اف����ة  اأه���م���ي���ت���ه���ا 
ال��ع��ام��ل��ة يف غ��اب��ات��ه��ا ال��ك��ب��رة من 
حوايل  تبلغ  التي  النخيل  اأ�شجار 
نبتة   100 و  نخلة   147000
التي  ال��واح��ة  يف  الأن����واع  خمتلفة 
امل�شاهمة  الزوار يف معرفة  ت�شاعد 
املزارعون يف  يقدمها  التي  القيمة 
امل�شتمر  العر�س  خالل  من  العني 

لالأ�شاليب الزراعية التقليدية.
ح�شول  اأن  ال�����ش��ام�����ش��ي  واأ�����ش����اف 
ع���ل���ى تكرمي  اخل�������ش���راء  امل����ب����زرة 

ت�ساريح الإقامة طويلة الأمد متّكن املقيمني من حط رحالهم يف الإمارة

اإطلق برنامج »ازدهر يف اأبوظبي« ال�ضتقطاب املواهب اال�ضتثنائية لل�ضتقرار يف االإمارة
 ت�ضهم الت�ضاريح يف دعم منو قطاعات االإمارة ذات االأولوية وخ�ضو�ضًا قطاع الثقافة والبحث والتطوير

•• اأبوظبي- وام: 

متا�شياً مع ا�شرتاتيجيتها الرامية 
الثقافية  ال��ق��ط��اع��ات  ت��ع��زي��ز  اإىل 
وال�شحية وقطاع البحث والتطوير 
اأبوظبي  اأعلنت حكومة  والعقارات، 
ع��ن اإط����الق ب��رن��ام��ج ج��دي��د حتت 
بهدف  اأبوظبي"  يف  "ازدهر  �شعار 
ت�����ش��ج��ي��ع الأف�������راد امل���وه���وب���ني من 
الأعمال  ورواد  وال��ط��الب  املهنيني 
وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن وع���ائ���الت���ه���م على 
ال���ش��ت��ق��رار يف الإم�����ارة وال��ع��م��ل يف 

قطاعاتها احليوية.
وي�شعى برنامج "ازدهر يف اأبوظبي" 
اإىل زيادة التوعية بت�شاريح الإقامة 
طويلة الأمد و�شبل احل�شول على 
الذين  املقيمني  لتمكني  اجلن�شية، 
يف  وي��در���ش��ون  وي��ب��ت��ك��رون  يعملون 
القطاعات الرئي�شية من ال�شتقرار 
م����ع ع���ائ���الت���ه���م وال����رتك����ي����ز على 
اآمنة  بيئة  �شمن  م�شتقبلهم  بناء 
امل�شاهمة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وداع��م��ة، 
لإمارة  امل�شتدامة  التنمية  دع��م  يف 

اأبوظبي.
وت�����ش��ج��ع ح��ك��وم��ة اأب��وظ��ب��ي جميع 
للعمل  الإب�������داع�������ي�������ة  امل�������واه�������ب 

ال��الزم��ة، لكونهم جزءا  واحل��واف��ز 
للبحث  ديناميكية  منظومة  م��ن 
على  تعمل  الإم�����ارة  وال��ت��ط��وي��ر يف 
ت���ط���وي���ر ت���ق���ن���ي���ات ج�����دي�����دة حلل 
امل�شتقبلية،  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
املائي  الأم��ن  قطاعي  يف  خ�شو�شاً 

وتكنولوجيا الغذاء.
ع������الوة ع���ل���ى ذل������ك، ت��ع��م��ل اإم������ارة 
دع��م وتعزيز  على  اأب��وظ��ب��ي ح��ال��ي��اً 
ل���دع���م قطاع  ال����رام����ي����ة  اجل����ه����ود 
البحث والتطوير الذي ي�شم حتت 
الفاعلة،  اجل���ه���ات  ج��م��ي��ع  م��ظ��ل��ت��ه 
الأكادميية  املوؤ�ش�شات  ذل��ك  يف  مبا 
والقطاع اخلا�س.  البحث  ومعاهد 
ففي العام املن�شرم 2020، اأطلقت 
اأبوظبي مركز اأبحاث التكنولوجيا 
جمل�س  اأول  وه�������و  امل�����ت�����ط�����ورة، 
متخ�ش�س يف البحوث على م�شتوى 
ال�شرق الأو�شط ي�شتمل على معهد 
ي�شم  ال��ذي  التكنولوجي  البتكار 
متخ�ش�شة  بحثية  م��راك��ز  �شبعة 
والروبوتات  الكوانتوم  جم��الت  يف 
امل�شتقلة والت�شفر واملواد املتقدمة 
املوجهة  والطاقة  الرقمي  والأم��ن 

والأنظمة الآمنة.
اأبوظبي  ب���رن���ام���ج  م����ع  ومت���ا����ش���ي���ا 

العاملي  ال����ط����راز  ذات  ك���امل���ت���اح���ف 
الفنية  وامل��ع��ار���س  الفنون  وم��راك��ز 
واملجتمعات  املو�شيقية  واحل��ف��الت 
املقومات  ه����ذه  وت�����ش��م��ل  ال��ف��ن��ي��ة. 
اأبوظبي  اللوفر  متحف  الثقافية 
 421 ومعر�س  ال�شعديات  ومنارة 
ال�شنوي  اأب���وظ���ب���ي  ف���ن  وم��ع��ر���س 
الثقايف  وق�����ش��ر احل�����ش��ن وامل��ج��م��ع 
املرتقب  ال��وط��ن��ي  زاي�����د  وم��ت��ح��ف 
اأبوظبي،  ج���وج���ن���ه���امي  وم���ت���ح���ف 
التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ع��ن  ف�����ش��اًل 
الدولية التي تدعم م�شرة التميز 
الإبداعية  ال�شناعات  يف  للطالب 
اأبوظبي  ن���ي���وي���ورك  ج��ام��ع��ة  م��ث��ل 
وكلية  اأبوظبي  ال�شوربون  وجامعة 
�شي  واأكادميية  للمو�شيقى  بركلي 

اإن اإن.
ومي��ك��ن ل��ل��ط��الب احل��ا���ش��ل��ني على 
القدرات  اأو ذوي  ال��دك��ت��وراه  درج��ة 
امل����دار�����س  ال�����واع�����دة يف  ال��ع��ل��م��ي��ة 
حتقيق  اجل���ام���ع���ات  اأو  ال���ث���ان���وي���ة 
مهنية  م�شرة  و�شمان  اأحالمهم 
م��ت��م��ي��زة م���ن خ����الل ال���درا����ش���ة يف 
املوؤ�ش�شات  اأف�������ش���ل  م����ن  واح�������دة 
ل  اأبوظبي،  يف  العاملية  الأكادميية 
اأبوظبي  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة  �شيما 

ط��وي��ل��ة الأج����ل م��ن ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
اأن  ميكن  اأحالمهم" التي  "منازل 
يف  واأن��ه��م  ل�شيما  فيها،  يتقاعدوا 
جذاب  ع��ق��ارات  ب�����ش��وق  يتميز  ب��ل��د 

وزاخر بالفر�س.
وحت���ظ���ى ال�������ش���رك���ات ال��ن��ا���ش��ئ��ة يف 
مع  خ�شو�شاً  كبر  بدعم  اأبوظبي 
عاملي  م���رك���ز  اإىل  الإم�������ارة  حت����ول 
يف  واملتخ�ش�شة  النا�شئة  لل�شركات 
والتكنولوجيا  امل�شتقبلية  التقنيات 
وال�شحية  وال�����زراع�����ي�����ة  امل���ال���ي���ة 
برنامج  ���ش��اه��م  وق���د  والتعليمية. 
ال�شركات  دع����م  يف   "  21 "غداً 
ال�شغرة  وال�������ش���رك���ات  ال��ن��ا���ش��ئ��ة 
مبادرات  خ����الل  م���ن  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
التكنولوجيا  منظومة  مثل  رائ��دة 
توفر  التي   "Hub71" العاملية 
بيئة مثالية لل�شركات النا�شئة حيث 
�شركة   100 من  اأك��رث  الآن  ت�شم 
�شندوق  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ن��ا���ش��ئ��ة، 
ال�شركة  ت���دي���ره  ال�����ذي  امل�����ش��اري��ع 
اأكرب  اإح��دى   ،  ADQ القاب�شة 
م�شتوى  على  القاب�شة  ال�شركات 
ال�شمانات  وب���رن���ام���ج  امل���ن���ط���ق���ة، 
ال�شركات  ل��ت��م��وي��ل  الئ���ت���م���ان���ي���ة 
بالإ�شافة  وامل��ت��و���ش��ط��ة،  ال�����ش��غ��رة 

وال�شتقرار يف الإم��ارة لكي يكونوا 
وتفوقها  جناحها  ق�شة  م��ن  ج��زءا 
يف �شتى القطاعات احليوية ل�شيما 
والإعالمية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ف��ن��ي��ة 
دعم  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وال��رتف��ي��ه��ي��ة 
وتطوير تراث الإم��ارة العريق من 
واملخت�شني  الأك���ادمي���ي���ني  خ����الل 

وعلماء الآثار.
دعماً  املبدعني"  "تاأ�شرة  وت��اأت��ي 
لقطاع  اخلم�شية  لال�شرتاتيجية 
اأُطلقت  ال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  يف  الثقافة 
خم�شة  ل��ت��ح��ق��ي��ق   2019 ع���ام  يف 
حماية  يف:  تتمثل  رئي�شة  اأه����داف 
وا�شتدامته،  الثقايف  اأبوظبي  تراث 
الثقايف  ب���ال���رتاث  ال��وع��ي  وت��ع��زي��ز 
املجتمع  م�شاركة  وزي��ادة  والفنون، 
اأن�شطتها،  يف  وال����������زوار  امل���ح���ل���ي 
حمركاً  باعتباره  الإب���داع  وحتفيز 
الجتماعي،  وال��ت��غ��ي��ر  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
الب�شرية  ال���ك���وادر  ومت��ك��ني  وب��ن��اء 
ال���وط���ن���ي���ة يف ق���ط���اع ال���ث���ق���اف���ة يف 
اأب���وظ���ب���ي، واأخ��������راً، امل�����ش��اه��م��ة يف 

النمو والتنويع القت�شادي.
وتتمتع اإمارة اأبوظبي بقطاع ثقايف 
واإب���داع���ي غ��ن��ي ي��دع��م��ه جمموعة 
املتميزة  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ق���وم���ات  م���ن 

 21 غ���داً   " التنموية  للم�شرعات 
واملعرفة  التعليم  دائرة  اأطلقت   ،"
تناف�شية  بحثية  منحاً  الإم����ارة  يف 
تزيد قيمتها عن 40 مليون درهم 
لتمويل م�شاريع بحثية ودعم قطاع 
ك��م��ا تهدف  ال��ب��ح��ث وال���ت���ط���وي���ر. 
ا�شرتاتيجية ال�شتثمار القت�شادي 
ال�شركات  ج���ذب  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  يف 
البتكار  جمال  يف  الرائدة  العاملية 
ت�شمنت  فقد  والتطوير.  والبحث 
على �شبيل املثال ا�شتثمارات القطاع 
املا�شي  العام  اأبوظبي  يف  ال��زراع��ي 
تخ�شي�س جزء كبر منها ل�شالح 

قطاع البحث والتطوير.
ورواد  للم�شتثمرين  ومي��ك��ن  ه���ذا 
الفر�س  الأع���م���ال ال���ش��ت��ف��ادة م��ن 
املتاحة يف الإمارة وتو�شيع اأعمالهم 
اخلم�شة،  الرئي�شية  القطاعات  يف 
ك����م����ا ع����رف����ه����ا م���ك���ت���ب اأب����وظ����ب����ي 
اخلدمات  قطاع  وه��ي  لال�شتثمار، 
املعلومات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  امل���ال���ي���ة 
ال�شحية  واخل��دم��ات  والت�����ش��الت 
والتكنولوجيا  احليوية  والأدوي����ة 
ال��زراع��ي��ة وال�����ش��ي��اح��ة، ف�����ش��اًل عن 
املقيمون  و���ش��ي��ت��م��ك��ن  ال���ع���ق���ارات. 
م��ن خ��الل ن��ظ��ام ت��اأ���ش��رة الإقامة 

وج���ام���ع���ة ال���������ش����ورب����ون اأب���وظ���ب���ي 
وج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة ال��ت��ي اح��ت��ل��ت يف 
من   13 امل���رت���ب���ة   2019 ي��ن��اي��ر 
من  ج���ام���ع���ة   442 اأف�������ش���ل  ب����ني 
تاميز  ت�شنيف  بح�شب  دول��ة   43
لأف�����ش��ل اجل��ام��ع��ات يف ال���دول ذات 

القت�شادات النا�شئة.
اأبوظبي، ميكن للطالب  اإمارة  ويف 
اكت�شاب مهارات امل�شتقبل يف املجالت 
كالذكاء  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
حممد  ج��ام��ع��ة  يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
ب��ن زاي���د ل��ل��ذك��اء ال���ش��ط��ن��اع��ي، اأو 
الربجمة يف مدر�شة الربجمة 42 
يف  امل�شاركة  ميكنهم  كما  اأبوظبي. 
اإعداد البحوث الرائدة يف املجالت 
كوفيد19-"  ب�"  املتعلقة  الطبية 
جامعة  يف  الزراعية  والتكنولوجيا 
الإمارات، اأو الرتكيز على الت�شامح 
عاملية  ج��ام��ع��ة  اأول  يف  وال��ت��ن��اغ��م 
الإن�شانية  الأخ����وة  يف  متخ�ش�شة 
وهي جامعة حممد بن زايد للعلوم 

الإن�شانية.
يف  "ازدهر  ب���رن���ام���ج  و����ش���ي���ُم���ّك���ن 
حتويل  م��ن  امل��ب��ت��ك��ري��ن  اأبوظبي" 
اأف��ك��اره��م اإىل واق���ع م��ل��م��و���س، من 
املادي  الدعم  فر�س  اغتنام  خ��الل 

اإىل مبادرة متويل �شل�شلة التوريد 
لل�شركات ال�شغرة واملتو�شطة.

جمالت  يف  امل��ت��ف��وق��ون  و�شيحظى 
ال�شحية  ال���رع���اي���ة  اأو  ال��ري��ا���ش��ة 
الهند�شة  اأو  التعليم  اأو  العلوم  اأو 
يف  املهنية  حياتهم  تطوير  بفر�شة 
اإم����ارة ب��ات��ت وج��ه��ة جت��اري��ة عاملية 
متنوع  حم���ل���ي  ب��اق��ت�����ش��اد  ت��ت��م��ي��ز 
وق��ط��اع خ��ا���س ���ش��ري��ع ال��ن��م��و قادر 
على دعم املقيمني ليكونوا الأف�شل 
يف  العمر  بيت  واإن�شاء  اأعمالهم  يف 
حكومة  دع��م  ويتما�شى  اأب��وظ��ب��ي. 
مع  املوهوبني  للمقيمني  اأبوظبي 
لتنويع  ال��ر���ش��ي��دة  ال���ق���ي���ادة  روؤي�����ة 
الق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي و���ش��م��ان بيئة 

اآمنة وملهمة للنمو والزدهار.
للمزيد من املعلومات حول برنامج 
وت�شاريح  اأبوظبي"  يف  "ازدهر 
و�شبل  الأم��������د  ط���وي���ل���ة  الإق�����ام�����ة 
والدوائر  اجلن�شية  على  احل�شول 
عن  امل�شوؤولة  احلكومية  واجل��ه��ات 
tamm. اإ�شدارها، الرجاء زيارة
على  الت�شال  اأو   ،abudhabi
من   97126664442+ الرقم 
من   800555 اأو  ال��دول��ة  خ���ارج 

داخل الدولة.

ف��خ��ري مل��ن��ت��ج��ع م��ع��ت��ن��ى ب���ه جيًدا 
طبيعية  ج��ب��ل��ي��ة  حم��م��ي��ة  يف  ي��ق��ع 
ب��اع��ت��ب��اره��ا م��ك��ان��ا يجتمع  وذل����ك 
فيه العوامل واملعاير التي جتعل 
ا�شتثنائية  جت��رب��ة  امل���ب���زرة  زي�����ارة 
مثالية  ف��ر���ش��ة  ال���زائ���ري���ن  مت��ن��ح 
الطبيعي  ب��اجل��م��ال  ل��ال���ش��ت��م��ت��اع 
للجبال املغطاة بالب�شاط الأخ�شر 
باملياه  اجل����������داول  ت���ع���ان���ق  ال����ت����ي 
بخ�شائ�شها  امل��ع��روف��ة  الكربيتية 
العالجية واأ�شجار النخيل واملرافق 
اخلدمية املتميزة التي جعلتها من 

ال�شياحية يف  اأكرث مناطق اجلذب 
مدينة العني.

املتنزهات  ج���ائ���زة  م��ك��ت��ب  وي���ق���وم 
احل�������ش���ري���ة ال����ك����ب����رة ال���دول���ي���ة 
ال�شوء  بت�شليط  نيوزيلندا  ومقره 
اأف�����ش��ل مم��ار���ش��ات احلدائق  ع��ل��ى 
تقدير  و  اخل�����ش��راء  امل�����ش��اح��ات  و 
جودة املتنزهات ومهارات املوظفني 
ت��ط��وي��ر احلدائق  ل��دع��م  امل��ع��ن��ي��ني 
كعنا�شر  امل��ف��ت��وح��ة  وامل�������ش���اح���ات 
اأ�شا�شية يف اإن�شاء جمتمعات �شحية 

و مدن ناب�شة باحلياة.
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 180,340 فح�سا ك�سفت عن 3,525 اإ�سابة

»ال�ضح�ة« تعل��ن �ض��فاء 3,734 ح�الة ج�دي�دة م�ن ك�ورون�ا
تقدمي 107,550 جرعة من لقاح كوفيد 19 خالل الـ24 �ساعة املا�سية 

••  اأبوظبي -وام:

اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 107،550 جرعة خالل 
ال�شاعات ال� 24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها 
حتى اأم�س 4،792،208 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 48.45 جرعة 
لقاح  لتوفر  ال��وزارة  خطة  مع  متا�شيا  ذلك  ياأتي  �شخ�س.   100 لكل 
التطعيم  الناجتة عن  املكت�شبة  املناعة  اإىل  للو�شول  و�شعياً  #كوفيد19 

والتي �شت�شاعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�شيطرة على فرو�س " كوفيد - 
19". من جهة اأخرى ومتا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
لتو�شيع وزيادة نطاق الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر 
19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�شتجد  امل�شابة بفرو�س كورونا  احل��الت 
لهم وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 180،340 فح�شا جديدا خالل 
ال�شاعات ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل 
التق�شي  اإج�����راءات  تكثيف  ال��ط��ب��ي.  و�شاهم  الفح�س  تقنيات  واأح����دث 

والفح�س يف الدولة وتو�شيع نطاق الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف 
امل�شتجد من  اإ�شابة جديدة بفرو�س كورونا  3،525 حالة  الك�شف عن 
ال�شحية  للرعاية  جن�شيات خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع 
339،667 حالة.  كما  الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�شجلة 
الإ�شابة  18 حالة م�شابة وذل��ك من تداعيات  ال��وزارة عن وف��اة  اأعلنت 
 974 الدولة  يف  الوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك  امل�شتجد،  كورونا  بفرو�س 
حالة.  واأعربت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن اأ�شفها وخال�س تعازيها 

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

واللتزام بالتباعد الجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
بفرو�س  مل�شابني  جديدة  حالة   3،734 �شفاء  ال��وزارة عن  اأعلنت   كما 
اأعرا�س املر�س بعد  19" وتعافيها التام من  "كوفيد -  كورونا امل�شتجد 
يكون  وبذلك  امل�شت�شفى،  دخولها  منذ  الالزمة  ال�شحية  الرعاية  تلقيها 

جمموع حالت ال�شفاء 319،787 حالة. 

بتوجيهات حممد بن را�ضد.. اإطلق ا�ضم »احلبارى« على نفق م�ضار الدراجات يف �ضيح ال�ضلم مبنطقة القدرة يف دبي

املرور من اأ�شفل �شارع �شيح ال�شلم، 
ل��رب��ط ب��ذل��ك م�����ش��ار ال���دراج���ات 
الهوائية املوازي ل�شارع �شيح ال�شلم 
املوازي  الهوائية  الدراجات  مب�شار 
النفق  تنفيذ  ومت  ال��ق��درة،  ل�شارع 
امل��وا���ش��ف��ات الفنية  وف��ق��اً لأف�����ش��ل 
ومعاير ال�شالمة املرورية لتوفر 
وم���زاويل  مل�شتخدمي  اآم��ن��ه  بيئة 

وكان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اأم���ر يف وقت  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
خالل  العمل  موقع  بتغير  �شابق 
اإىل  النفق  م�شروع  تنفيذ  مرحلة 
طرف اآخر من املوقع ب�شبب وجود 
وذلك  احل��ب��ارى،  لطائر  اأع�����ش��ا���س 
ال��ع��م��ل يف  ���ش��م��وه ل�شر  م��ع تفقد 
امل�شروع، حيث وّجه حينها بتغير 

135 كم  اإىل  وال��ذي ي�شل طوله 
ويعد من اأهم م�شامر الدراجات 
دب����ي، ويخدم  اإم�����ارة  ال��ه��وائ��ي��ة يف 
امل�شار منطقة �شيح ال�شلم ومنطقة 
القدرة و�شوًل اإىل القرية العاملية 
امل�شار  وي��ت��ي��ح  ال�����رباري،  ومنطقة 
م������زاول������ة ن���������ش����اط����ات ا����ش���ت���خ���دام 
البيئة  يف  ال���ه���وائ���ي���ة  ال�����دراج�����ات 

الطيور  م���ن  وي���ع���د  الإم����ارات����ي����ة، 
ال��ت��ي حتظى ب��ال��رع��اي��ة يف دب��ي يف 
بتوطينها  �شموه  توجيهات  �شوء 
الطبيعية  املحميات  يف  واإك��ث��اره��ا 
و�شعياً  الإم����������ارة،  يف  امل����ت����واج����دة 
على  احلفاظ  يف  املجتمع  لإ�شراك 
متيز  التي  الربية  والبيئة  احلياة 

منطقة القدرة.

الهوائية،  ال������دراج������ات  ري���ا����ش���ة 
ع��ل��ى مرافق  امل�����ش��م��ار  وي�����ش��ت��م��ل 
عامة، وحمالت لتاأجر الدراجات 
واملالب�س  والأدوات  ال���ه���وائ���ي���ة 
املتعلقة بهذه الريا�شة، اإىل جانب 

عيادة طبية متكاملة التجهيز".
امتداد  على  احل��ب��ارى  نفق  وي��ق��ع 
الهوائية  للدراجات  القدرة  م�شار 

م��وق��ع ال��ن��ف��ق، وذل���ك ح��ر���ش��اً على 
عدم امل�شا�س بالأع�شا�س.

" يعد نفق احلبارى  وقال معاليه 
يف  التحتية  البنية  عنا�شر  اأح���د 
�شيح  منطقة  يف  ال��دراج��ات  م�شار 
ال�شلم و�شارع القدرة، ويوفر النفق 
حركة حرة بالجتاهني مل�شتخدمي 
م�شار الدراجات الهوائية من خالل 

•• دبي - وام: 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
"رعاه اهلل" ،  ال����وزراء ح��اك��م دب��ي 
اأعلنت هيئة الطرق واملوا�شالت يف 
"احلبارى" على  ا�شم  اإط��الق  دبي 
الدراجات  مل�����ش��ار  اجل���دي���د  ال��ن��ف��ق 
ال�شلم  �شيح  �شارع  اأ�شفل  الهوائية 
مب��ن��ط��ق��ة ال�����ق�����درة ب���ال���ق���رب من 

القدرة". اإكزيت  "ل�شت 
م����ع����ايل م���ط���ر حممد  واأو�������ش������ح 
ورئي�س  ال����ع����ام  امل����دي����ر  ال���ط���اي���ر، 
الطرق  هيئة  يف  املديرين  جمل�س 
�شاحب  توجيهات  اأن  واملوا�شالت 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
"احلبارى"  ا���ش��م  ب��اإط��الق  مكتوم 
�شموه  اه��ت��م��ام  يعك�س  النفق  على 
باحلياة البيئية يف دولة الإمارات، 
وحر�س �شموه امل�شتمر على تعزيز 
ب��اأه��م��ي��ة خمتلف  امل��ج��ت��م��ع  وع����ي 
احلبارى  طائر  ل�شيما  مكوناتها، 
الذي طاملا ارتبط بالبيئة والثقافة 

الطبيعية لإمارة دبي ومبوا�شفات 
الهوائية  ال��دراج��ات  بقيادة  ت�شمح 

مبختلف ال�شرعات.
امل�شارات  اأط��وال  اإجمايل  اأن  يذكر 
الهوائية  ل���ل���دراج���ات  امل��خ�����ش�����ش��ة 
امل��ن��ف��ذة ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ع���ام 2020 
حني  يف  ك���ي���ل���وم���رتاً،   425 ب���ل���غ 
واملوا�شالت  ال��ط��رق  هيئة  تعتزم 
الدراجات  م�����ش��ارات  اأط����وال  زي���ادة 
عام  بحلول  كيلومرتاً   668 اإىل 

.2025
املناطق  رب��ط  اإىل  الهيئة  وت�شعى 
الإم������������ارة  يف  ح����ي����وي����ة  الأك������������رث 
مب���ح���ط���ات و����ش���ائ���ل امل���وا����ش���الت 
ياأتي تنفيذ  العامة املختلفة، فيما 
اإط��ار جهود  الدراجات يف  م�شارات 
�شديقة  مدينة  دبي  جلعل  الهيئة 
ل��ل��دراج��ات ال��ه��وائ��ي��ة، ع��رب توفر 
ال�شكان  لت�شجيع  املنا�شبة  البدائل 
ع���ل���ى مم����ار�����ش����ة ري����ا�����ش����ة رك�����وب 
الدراجات الهوائية، حتقيقاً لروؤية 
دبي  جلعل  الرامية   ،2021 دب��ي 
والعمل،  ل��ل��ع��ي�����س  امل��ف�����ش��ل  امل���ك���ان 

ل للزائرين. واملق�شد املف�شّ

املتقدمة العلوم  ميدان  يف  الفاعل  االإمارات  ابنة  ح�ضور  اأثبتت  اإجنازات   3

حمطات  لأوىل  وال��ن��اج��ح  الآم����ن 
ال�شلمية  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  ب��راك��ة 
املفاعل  رب���ط  ع��م��ل��ي��ة  وا���ش��ت��ك��م��ال 
ب�شبكة الكهرباء الرئي�شية للدولة 
من  م�����ي�����غ�����اواط  اأول  وو�������ش������ول 
اإىل  للبيئة  ال�����ش��دي��ق��ة  ال��ك��ه��رب��اء 

املنازل والقطاعات التجارية.
ن�شبة  الإم���ارات���ي���ة  امل������راأة  وم��ث��ل��ت 
كبرة من العقول والكفاءات التي 
غمار  خل��و���س  ب��امل��ع��رف��ة  ت�شلحت 
قرابة  �شكلت  حيث  ال��ت��ح��دي  ه��ذا 
20 يف املائة من جمموع موظفي 
موؤ�ش�شة الإمارات للطاقة النووية 
نواة  �شركة  لها  التابعة  وال�شركات 
للطاقة و�شركة براكة الأوىل وهي 
اأعلى الن�شب يف قطاع الطاقة  من 
العامل..  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ن��ووي��ة 

التاريخ  ل�����ش��ن��اع��ة  ب��ق��وة  ح��ا���ش��رة 
املراأة  �شكلت  كما  للدولة،  اجلديد 
العلمي  ال��ف��ري��ق  م��ن  ب��امل��ئ��ة   80
�شيقدم  ال����ذي  ب��امل�����ش��ب��ار  اخل���ا����س 
عن  �شاملة  درا���ش��ة  اأول  للب�شرية 
الأح���م���ر وطبقات  ال��ك��وك��ب  م��ن��اخ 
غالفه اجلوي املختلفة م�شتخدما 
يف ذلك مزيجا فريدا من الأجهزة 
ال��ت��ي �شممت  امل��ت��ط��ورة  ال��ع��ل��م��ي��ة 

خ�شي�شا لهذه املهمة.

- حمطات براكة..
ويف م������وازاة ذل���ك ���ش��اه��م��ت امل����راأة 
الإم������ارات������ي������ة ت�������ش���ط���ر الإجن�������از 
الربنامج  جم����ال  يف  ال���ت���اري���خ���ي 
ال������ن������ووي ال�������ش���ل���م���ي الإم������ارات������ي 
الت�شغيل  ب��داي��ة  يف  مت��ث��ل  وال����ذي 

بينما ت�شل ن�شبة الن�شاء العامالت 
اإىل نحو  براكة  يف موقع حمطات 
10 يف املائة وهو ما حتقق بف�شل 
توجيهات  بتنفيذ  املوؤ�ش�شة  التزام 
باأولوية  القيادة الر�شيدة اخلا�شة 
ت���ط���وي���ر ال����ك����ف����اءات الإم����ارات����ي����ة 

ومتكني املراأة.

- كورونا..
منذ  الإم���ارات���ي���ة  امل�����راأة  دور  �شكل 
كورونا  ف���رو����س  ان��ت�����ش��ار  ب���داي���ة 
ل  ج���زءا   "19 "كوفيد  امل�شتجد 
وطني  عمل  منظومة  م��ن  يتجزاأ 
ف���ي���ه جميع  ت��ت�����ش��اف��ر  م�������ش���رتك 
اجلهود، من اأجل احتواء تداعيات 
الوباء، حيث اأثبتت دورها املتميز يف 
�شفوف خط الدفاع الأول ملواجهة 

•• اأبوظبي-وام:

���ش��ك��ل��ت امل�������راأة الإم����ارات����ي����ة ج���زءا 
اأ�شيال يف اأبرز 3 اإجنازات حققتها 
الإم��ارات يف الفرتة املا�شية والتي 
الأمل"  "م�شبار  و�شول  يف  متثلت 
وبداية  امل���ري���خ  ك��وك��ب  م����دار  اإىل 
لأوىل  والأم����ن  ال��ن��اج��ح  الت�شغيل 
النووية  للطاقة  ب��راك��ة  حم��ط��ات 
جناحها  ج���ان���ب  اإىل  ال�����ش��ل��م��ي��ة، 
جهود  جم��ال  يف  العاملية  وريادتها 
ال����ت���������ش����دي ل����ف����رو�����س ك�����ورون�����ا 

امل�شتجد.
وتعد الإجنازات الثالث �شاهد عيان 
الذي  الفاعل  على حجم احل�شور 
ميدان  يف  الإم�����ارات  اب��ن��ة  ت�شجله 
العلوم املتقدمة حيث برهنت على 
ح��ج��م ال���ق���درات وال���ك���ف���اءات التي 
واإدارة  ق��ي��ادة  لتويل  توؤهلها  باتت 
اأه���م امل��ه��ام وامل�����ش��اري��ع احل��ي��وي��ة يف 
قطاعات العلوم املتقدمة والف�شاء 

والطاقة وال�شحة.
للن�شاء  ال���دويل  ال��ي��وم  ومبنا�شبة 
وال��ف��ت��ي��ات يف جم��ال ال��ع��ل��وم الذي 
11 ف��رباي��ر م��ن ك��ل عام  ي�شادف 
الإم����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ت�شتعر�س 
اأب���رز  ال��ت��ايل  ال��ت��ق��ري��ر  يف  "وام" 
الإم��ارات يف ميدان  ابنة  اإ�شهامات 

العلوم املتقدمة.

- م�سبار الأمل..
الإماراتية  امل���راأة  م�شاركة  و�شلت 
 34 اإىل  الأم��ل  م�شبار  م�شروع  يف 
باملئة من فريق العمل، حيث كانت 

دورا حموريا يف  ولعبت  الفرو�س 
جن���اح م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل ع��ن ُبعد، 
وبذلت ق�شارى اجلهود يف حماية 
ورعاية جميع اأفراد اأ�شرتها خالل 

هذه الأزمة.
الإماراتية  امل������راأة  ح�����ش��ور  وب�����رز 
الالفت يف ميدان العمل التطوعي 
منذ بداية انت�شار الفرو�س، حيث 
�شاهمت يف تقدمي الدعم وامل�شاندة 
واأ�شرت  املت�شررة  الفئات  جلميع 
على اأن تكون جزءاً من هذا العمل 
بت�شافر  ي��ح��ظ��ى  ال����ذي  ال��وط��ن��ي 
املخل�شة، من خالل  كافة اجلهود 

تقدمي الدعم وامل�شاندة.
وت��ت��ب��واأ الإم�������ارات امل���رك���ز ال���� 18 
موؤ�شر  يف  ع��رب��ي��ا  والأول  ع��امل��ي��ا 
امل�شاواة بني اجلن�شني ال�شادر عن 
الإمنائي  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب��رن��ام��ج 
املرتبة  وحت���ت���ل   ،2020 ل���ع���ام 
اخلا�س  الفرعي  املعيار  يف  الأوىل 
مبعرفة القراءة والكتابة، واملرتبة 
اخلا�س  الفرعي  املعيار  يف  الأوىل 

باللتحاق بالتعليم الأ�شا�شي.
ووفقا ملجل�س علماء الإمارات تبلغ 
ب�"تقنية  الإن������اث  ال��ت��ح��اق  ن�����ش��ب��ة 
حني  يف  ب��امل��ئ��ة   54 املعلومات" 
يف  ب��امل��ئ��ة   81 اإىل  و���ش��ل��ت  اأن���ه���ا 
جم����الت ال��ع��ل��وم، و43 ب��امل��ئ��ة يف 
جمالت الهند�شة، فيما تبلغ ن�شبة 
الإن���اث يف وظ��ائ��ف ق��ط��اع ال�شحة 
الهند�شة  ق��ط��اع  ويف  ب��امل��ئ��ة،   81
امل�شاعدة  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة  وال��وظ��ائ��ف 
املواطنني  اإجمايل  من  باملئة   51

العاملني يف 2019.

جمعية االإمارات لرعاية وبر الوالدين تدعو الإعفاء كبار املواطنني على م�ضتوى الوطن من التعرفة املرورية  ور�ضوم املواقف 
••  ال�شارقة –  الفجر

دعت جمعية الإمارات لرعاية وبر 
الوالدين اإىل اإعفاء كبار املواطنني 
)60 عاماً وما فوق( دون ا�شتثناء 
املرورية  التعرفة  دف��ع  ر���ش��وم  م��ن 
يف ب��واب��ات " �شالك " وامل��واق��ف يف 
اأب���و ظبي ودب���ي وال�����ش��ارق��ة، وعدم 
ح�������ش���ره���ا ف���ق���ط ب�������ش���ك���ان اإم�������ارة 
جميع  ت�����ش��م��ل  ك���ي  ����ش���واه���ا،  دون 
اأب��ن��اء ال��وط��ن م��ن ك��ب��ار املواطنني 
كافة  الإم�����������ارات  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 
واخل�شومات  بالت�شهيالت  اأ���ش��وة 
والإع���ف���اءات الأخ����رى ال��ت��ي تقدم 
لهم �شمن اخلدمات احلكومية يف 

بع�س املوؤ�ش�شات.
دائرة  م��ن  ك��ل  اجلمعية  وطالبت   
اأب�����و ظبي  ال���ب���ل���دي���ات وال���ن���ق���ل يف 
وهيئة الطرق واملوا�شالت يف دبي 
اإم����ارة  يف  ال��ع��ام��ة  امل���واق���ف  واإدارة 
ال�شارقة بتقدمي ت�شهيالت واإعفاء 
كافة  م��ن  جميعاً  امل��واط��ن��ني  ك��ب��ار 
الإمارات من ر�شوم هذه اخلدمات 

ت��خ��دم ه���ذه ال��ف��ئ��ة خ��ا���ش��ة يف ظل 
بجودة  والرت��ق��اء  ك��ورون��ا  جائحة 
ال�شيا�شة  �شمن  حياتهم  اأ�شاليب 

الوطنية لكبار املواطنني.
اجتماع  خالل  اجلمعية  واعتمدت 
جمل�س اإدارتها الذي عقد مبجل�س 
�شاحية مويلح يف ال�شارقة بح�شور 

حر�شاً على �شعادتهم  وخدمة هذه 
الفئة العزيزة على اجلميع.

وث����م����ن����ت اجل���م���ع���ي���ة ت���وج���ي���ه���ات 
وروؤي����ة ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة بتوفر 
املواطنني  لكبار  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة 
وبرامج  وامل���ب���ادرات  وال��ت�����ش��ري��ع��ات 
التي  والطبية  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 

الدكتور  الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
اأحمد �شامل �شودين برنامج عملها 
 ،2021 اجل�������اري  ال����ع����ام  خ�����الل 
وزيارة  التوا�شل  يت�شمن  وال���ذي 
املوجودين  ���ش��واء  امل��واط��ن��ني  ك��ب��ار 
منازلهم  يف  اأو  ال���رع���اي���ة  دور  يف 
املطلوبة  امل���������ش����اع����دات  وت����ق����دمي 

اإ�شافة  الالزمة،  الطبية  واملعدات 
اإىل عملية توثيق الرتاث ال�شفهي 
ل����ك����ب����ار امل�����واط�����ن�����ني وخ����ربات����ه����م 
الأجيال  اإىل  ون��ق��ل��ه��ا  امل���رتاك���م���ة 
وب��ال��ت��ايل اإع��ط��اء اله��ت��م��ام الذي 
ذكريات  ع���رب  مب�����ش��رت��ه��م  ي��ل��ي��ق 

الزمن اجلميل.

فريق الطوارئ واالأزمات بعجمان يعتمد حزمة من االإجراءات 
الوقائية اجلديدة للحد من انت�ضار فريو�س كورونا

•• عجمان-وام: 

ال����ط����وارئ  اإدارة  اع���ت���م���د  ف���ري���ق 
عجمان  يف  وال����ك����وارث  والأزم�������ات 
ح���زم���ة ج���دي���دة م���ن الإج��������راءات 
الوقائية للحد من انت�شار فرو�س 
كورونا، وذلك دعما جلهود حكومة 
ت��ع��زي��ز جودة  الإم��������ارات يف  دول����ة 
�شالمة  ع��ل��ى  واحل����ف����اظ  احل���ي���اة 

و�شحة اأفراد املجتمع.
الوقائية  الإج�����������راءات   و�شملت 
اجلديدة اإيقاف احلفالت الغنائية 
املختلفة،   واملو�شيقية،  والفعاليات 
وال��ت��ق��ي��د ب��ع��دد 10 اأ���ش��خ��ا���س يف 
العائلية  واملنا�شبات  ال��ق��راآن   عقد 
بعدد  ال��ت��ق��ي��د  الأخ�������رى،  وكذلك 
اجلنائز  ت�شييع  يف  �شخ�شا   20

وال�شالة عليها.
الطاقة  حت��دي��د  الفريق  ق��رر   كما 
املئة  يف   50 بن�شبة  ال�شتيعابية 
بدور ال�شينما وال�شالت الريا�شية 
اخلا�شة  وال�����ش��واط��ئ   واحل���دائ���ق 
اللياقة البدنية،  بالفنادق ومراكز 

بكافة  الل��ت��زام  على  الت�شديد  مع 
والحرتازية  الوقائية  الج��راءات 
ول��ب�����س ال��ك��م��ام��ات واحل��ف��اظ على 

وذلك  اجل�شدي،  التباعد  م�شافة 
اعتبارا من اليوم اخلمي�س املوافق 

احلايل. فرباير   11

الطوارئ واالأزمات يف ال�ضارقة يقرر حتويل الدرا�ضة يف 
املدار�س واحل�ضانات اإىل التعليم عن بعد بن�ضبة 100 %

مبخاطر  للتوعية  اأبوظبي  ب�ضرطة  باأمان«  »�ضر  مبادرة  من  م�ضتفيد  األف   68

•• ال�شارقة – الفجر

قرر الفريق املحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث 
يف ال�شارقة، بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم، وهيئة 
املدار�س،  يف  الدرا�شة  تعليق  اخلا�س،  للتعليم  ال�شارقة 
واخلا�س  احل���ك���وم���ي  ال���ن���ط���اق  ع��ل��ى  احل�����ش��ان��ة  ودور 
التقليدي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ن��ظ��ام  م���ن  ب����الإم����ارة، وحت��وي��ل��ه��ا 
احل�شوري، اإىل نظام التعليم عن بعد بن�شبة 100%، 

اجلاري،  فرباير  �شهر  نهاية  حتى  وذلك  الطلبة،  لفئة 
مع مراقبة   اآخر التطورات  وامل�شتجدات، وتقييم نتائج   

موؤ�شرات الو�شع ال�شحي يف الإمارة.
الدرا�شة  ت��ع��ل��ي��ق  ق�����رار  اأن  امل��ح��ل��ي  ال���ف���ري���ق  واأو�����ش����ح 
باأبنائها  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ا���ش��ت��م��راراً له��ت��م��ام  ي��اأت��ي 
الطلبةوالطالبات، وحر�شها على �شحتهم و�شالمتهم، 
ُبعد،  عن  التعليم  ل�شتمرار  املنا�شبة  البدائل  وتوفر 

ل�شمان ل�شمان الأمن ال�شحي ال�شامل.

•• اأبوظبي-الفجر:

جنحت �شرطة اأبوظبي يف تو�شيل اأهداف مبادرة "�شر 
باأمان " للتوعية  مبخاطر اآفة املخدرات لنحو 68 األف 
القيادة  رخ�شة  على  للح�شول  املتقدمني  من  �شخ�س 
جميع  م��ن  ال�����ش��ي��ارات  ق��ي��ادة  لتعليم  الإم�����ارات  ب�شركة 
 5 وب�   2020 العام  والإن��اث خالل  الذكور  اجلن�شيات 
لغات هي " عربي . ب�شتو . اإجنليزي . اأُردو . مالياليم".  
الظاهري مدير مديرية  العقيد طاهر غريب  واأو�شح 
املبادرة  اأن  اجلنائي  الأم��ن  قطاع  املخدرات يف  مكافحة 
ترخي�س  مديرية  مع  بالتعاون  املديرية  نفذتها  التي 
اأبوظبي  �شرطة  جهود  �شمن  تاأتي  والآليات  ال�شائقني 
هذه  مبخاطر  اجلمهور  بتوعية  املتوا�شل  واهتمامها 
من  ل��ه��ا،  للت�شّدي  الإم��ك��ان��ات  جميع  وت�شخر  الآف���ة 
انطالقا  متخ�ش�شة  وح��م��الت  م��ب��ادرات  تنفيذ  خ��الل 
التنمية  ركائز  اأهم  والأم��ن  ال�شتقرار  باأن  اإميانها  من 

امل�شتدامة.
اأبوظبي يف  �شرطة  اطلقتها  التي  املبادرة  اأن  اإىل  واأ�شار 
اإدخ��ال مادة علمية  مار�س من العام املا�شي ركزت على 

ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى رخ�����ش��ة القيادة  امل��ت��ق��دم��ني  ل��ت��وع��ي��ة 
الختبارات  " ك�شرط لجتياز  امل��خ��درات  اآف��ة  مبخاطر 
ال��ن��ظ��ري��ة امل��ق��دم��ة ب�����ش��رك��ة الإم��������ارات ل��ت��ع��ل��ي��م قيادة 

ال�شيارات.
فئة  وحماية  تثقيف  يف  ال�شركاء  م��ع  بالتعاون  واأ���ش��اد 
ال�شباب من الدخول يف دائرة التعاطي والإدمان واحلد 
م��ن ح����وادث امل��رك��ب��ات ال��ن��اجت��ة ع��ن ت��ع��اط��ي املخدرات 

وبخا�شة �شريحة ال�شباب.
اإدارة  ال��ع��ام��ري م��دي��ر  ال��ع��ق��ي��د ح��م��د �شهيل  واأو����ش���ح  
" �شر  م��ب��ادرة  اإن  العني  منطقة  يف  امل��خ��درات  مكافحة 
باأمان "    جنحت يف  حتقيق  اأهدافها  واإي�شال الر�شالة  
اإىل  قطاعات وا�شعة من املجتمع وحثهم على الت�شدي 
مل��خ��اط��ر ه����ذه  الآف����ة ، ���ش��م��ن ت��وح��ي��د ج��ه��ود الوقاية 

والتعاون مع ال�شركاء.
الدولة  تبذلها  التي  احلثيثة،  الوطنية  باجلهود  واأ�شاد 
حلماية اأبناء الوطن من وباء املخدرات، �شواء يف جمال 
التوعية اأو العالج  والرعاية الالحقة  لفتاً  اإىل اأهمية 
ال��ت��ع��اون يف  دع��م اجل��ه��ود احل��ك��وم��ي��ة  واملجتمعية  يف 

الت�شدي لهذه الآفة.
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اأخبـار الإمـارات
الطق�س اليوم: �ضباب خفيف على بع�س املناطق ال�ضاحلية والداخلية �ضباحا

•• اأبو ظبي-وام:

توقع املركز الوطني لالأر�شاد اليوم ت�شكل �شباب خفيف على بع�س 
املناطق ال�شاحلية والداخلية �شباحاً، فيما ي�شبح الطق�س �شحوا اإىل 
ال�شباب  ت�شكل  مع  ال�شبت  و�شباح  لياًل  ورطبا  اأحياناً،  جزئياً  غائم 
وال�شباب اخلفيف على بع�س املناطق ال�شاحلية والداخلية، والرياح 
خفيفة اإىل معتدلة ال�شرعة �شمالية غربية 10 – 20 كم -�س، ت�شل 
اإىل 30 كم- �س. اخلليج العربي: خفيف املوج – متو�شط اأحياناً.فيما 
�شيحدث املد الأول عند ال�شاعة 13:05 واملد الثاين عند 03:11 
ال�شاعة  عند  ال��ث��اين  واجل���زر   20:21 ال�شاعة  عند  الأول  واجل���زر 
عند  الأول  املد  �شيحدث  فيما  املوج.  خفيف  عمان:  بحر   .07:37

09:52 واملد الثاين عند ال�شاعة 23:04 اجلزر الول عند ال�شاعة 
.05:11 ال�شاعة  عند  الثاين  واجلزر   16:24

وفيما يلي بيان بدرجات احلرارة ون�شب الرطوبة العظمى وال�شغرى 
املتوقعة اليوم: املدينة احلرارة العظمى احلرارة ال�شغرى الرطوبة 
العظمى الرطوبة ال�شغرى اأبو ظبي 24 17 95 45 دب��ي 25 16 
اأم   40  95  17  24 عجمان   35  95  14  25 ال�شارقة   35  95
القيوين 25 14 95 40 راأ�س اخليمة 24 16 90 35 الفجرة 
 35  90  15  27 ليوا   25  95  16  28 العني   30  75  19  26
الروي�س 23 16 90 55 ال�شلع 22 15 90 50 دملا 20 17 90 
 85  19  25 ال�شغرى  50 طنب   85  19  25 الكربى  60 طنب 

50  85  19  25 مو�شى  اأبو   50

ُي�ستثنى من ذلك احلا�سلون على جرعتي اللقاح

�ضرطة دبي: م�ضحة االأنف PCR �ضرطًا ال�ضتقبال املتعاملني يف مبانيها ومراكزها اعتبارًا من يوم ال�ضبت 
•• دبي-الفجر:

اعتمدت القيادة العامة يف �شرطة دبي ممثلة يف فريق اإدارة الأزمات والكوارث، 
عدد من الإجراءات الحرتازية اجلديدة �شعياً منها لتعزيز ال�شالمة العامة 
للوقاية من فايرو�س كورونا " كوفيد19"، وذلك عرب ا�شرتاط وجود �شهادة 
القيادة  مبنى  زي��ارة  يف  الراغبني  املتعاملني  "PCR" ل��دى  الأن��ف  م�شحة 
وكافة  املتعاملني  اإ�شعاد  ومراكز  ال�شرطة  ومراكز  العامة  والإدارات  العامة 
املرافق التابعة ل�شرطة دبي، ماأخوذة قبل 48 �شاعة من موعد الزيارة، فيما 
ي�شتثنى من هذا ال�شرط كافة املتعاملني احلا�شلني على جرعتي لقاح فايرو�س 

الحرتازي  الإج��راء  هذا  اأن  دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  واأو�شحت  كورونا. 
�شيتم بدء العمل به اعتباراً من يوم ال�شبت املُقبل املوافق 13 فرباير 2021، 
وياأتي يف اإطار تعزيز ال�شالمة العامة للموظفني واملراجعني على حد �شواء. 
وُتهيب القيادة العامة بجميع املتعاملني ا�شتخدام تطبيق �شرطة دبي الذكي 
على الهواتف النقالة، واملوقع الإلكرتوين اللذان يوفران لهم كافة اخلدمات 
الذكية  ال�شرطة  ب�شيطة و�شهلة، وا�شتخدام مراكز  وُي�شر وبطريقة  ب�شهولة 
ب�شري  تدخل  اأي  ودون  ذكية  بطريق  لهم  اخلدمات  تقدمها  "التي   SPS"
على مدار 24 �شاعة يف اليوم، اإىل جانب الت�شال على مركز الت�شال 901 

للح�شول على اخلدمات ال�شرطية وتقدمي ال�شتف�شارات.

عبداهلل بن زايد يرتاأ�س اجتماع جلنة االحتفال باليوبيل الذهبي للدولة
•• اأبوظبي - وام:

ت���راأ����س ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل بن 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
وال��ت��ع��اون ال����دويل اج��ت��م��اع جلنة 
الحتفال باليوبيل الذهبي لدولة 
الت�شال  تقنية  ع��رب   - الإم�����ارات 
ال�شيخة  �شمو  بح�شور   - امل��رئ��ي 
م����رمي ب��ن��ت حم��م��د ب���ن زاي�����د اآل 

نهيان نائب رئي�س اللجنة.
وناق�س الجتماع اأجندة الحتفال 
على  ع�����ام�����ا  خ���م�������ش���ني  مب����������رور 
ت��اأ���ش��ي�����س احت�����اد دول�����ة الإم�������ارات 
ارتباطها  واأهمية  وا�شرتاتيجيتها 
الرئي�شي  ب��ال��ه��دف  وث��ي��ق  ب�شكل 
مب�شرة  دائ�����م�����ا  ارت�����ب�����ط  ال�������ذي 
الحت����اد وه���و ال���ش��ت��ث��م��ار يف بناء 
اب����راز  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  الن�������ش���ان 
الإجن�������ازات ال��ت��ي حت��ق��ق��ت خالل 
وكذلك  املا�شية  ع��ام��ا  اخلم�شني 
امل�شتقبلية طويلة املدى  الأه��داف 

للخم�شني املقبلة.
م�شتجدات  الج��ت��م��اع  ب��ح��ث  ك��م��ا 
برامج العمل وحجم الإجناز منذ 
الج���ت���م���اع الأخ�����ر ل��ل��ج��ن��ة الذي 
بالإ�شافة   2020 عقد يف مار�س 
ا�شرتاتيجية  خ��ط��ط  ب��ح��ث  اإىل 
وا�شرتاتيجية  الب�شرية  ال��ه��وي��ة 
الت�شال كما مت ا�شتعرا�س بع�س 
الرئي�شية  والأن�����ش��ط��ة  الفعاليات 
والفر�س املتاحة اأمام الهيئات من 

اأجل امل�شاركة فيها.
ورفع �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 

اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الحتفال  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ال�����دويل 
باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات 
اللجنة  اأع�������ش���اء  ج��م��ي��ع  وب���ا����ش���م 
والتربيكات  التهاين  اآي���ات  اأ�شمى 
اإىل القيادة الر�شيدة للدولة واإىل 
ح��ك��وم��ة و���ش��ع��ب الإم��������ارات واإىل 
الأم�����ة ال��ع��رب��ي��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة جناح 
مداره  اإىل  الأم���ل  م�شبار  و���ش��ول 

حول كوكب املريخ.
واأك�����د ���ش��م��وه اأن دول����ة الإم������ارات 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب���ق���ي���ادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
وب���روؤي���ة  اهلل"  "حفظه  ال����دول����ة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 

توؤكد  التي  ال��روؤي��ة  تلك   .. الب�شر 
اأنها  ال��دوام  قيادتنا الر�شيدة على 
خططنا  لكافة  الرئي�شي  املحرك 
وال�شت�شرافية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
اإىل  ���ش��ت��ق��ودن��ا  وال��ت��ي  للم�شتقبل 
الإجن���ازات  دروب  يف  قدما  امل�شي 

العاملية باملجالت كافة.
وتقدير  فخر  حتية  �شموه  ووج��ه 
الإم��������ارات  ����ش���ب���اب  اإىل  واع�����ت�����زاز 
الأمل  م�شبار  عمل  فريق  اأع�شاء 
موؤكدا اأنهم قدموا منوذجا ملهما 
لل�شباب العربي يف الطموح والإرادة 
واجل����ل����د وال�����ق�����درة ع���ل���ى جت����اوز 
التحديات مهما عظمت يف �شعيهم 
لتحقيق هدف �شامي واإجناز رائد 
جلميع  بل  فح�شب  لوطنهم  لي�س 

ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل " وتوجيهات 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
خالل  ت�����ش��ت��ه��دف   ... امل�����ش��ل��ح��ة 
املقبلة  عاما  للخم�شني  م�شرتها 
ا�شتثنائية  عاملية  اإجن��ازات  حتقيق 
طموحات  دعم  وموا�شلة  وفريدة 
الأمة العربية وال�شباب العربي يف 

التنمية والزدهار والرخاء.
واأ�شار �شموه اإىل اأن دولة الإمارات 
العرب  وح��ل��م  حلمها  حتقيق  م��ع 
جميعا بالو�شول اإىل املريخ جتني 
تنموية حمورها  روؤية  اليوم ثمار 
ب���ن���اء الإن���������ش����ان وال����ش���ت���ث���م���ار يف 

الدول العربية والإ�شالمية. واأكد 
اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو 
نهيان اأهمية اأن تكون الحتفالت 
باليوبيل الذهبي لالحتاد عظيمة 
وف�����ري�����دة وم����ذه����ل����ة ك�����اإجن�����ازات 
الدولة كي ن�شتح�شر معا ويطالع 
اأج��م��ع م�شرة وط��ن �شاغ  ال��ع��امل 
ون�شت�شرف  اأبنائه  ب�شواعد  املجد 
والعزمية  الطموح  ملوؤه  م�شتقبل 
تبوء  نحو  الن��ط��الق  يف  والرغبة 

وزيرة  الكعبي  حم��م��د  ب��ن��ت  ن���ورة 
الثقافة وال�شباب ومعايل �شما بنت 
وزيرة  امل��زروع��ي  فار�س  بن  �شهيل 
ال�����ش��ب��اب ومعايل  ل�������ش���وؤون  دول�����ة 
حممد خليفة املبارك رئي�س دائرة 
اأبوظبي  يف  وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
اجلنيبي  عبداهلل  حممد  ومعايل 
بوزارة  الرئا�شية  امل��را���ش��م  رئي�س 
ال��رئ��ا���ش��ة و���ش��ع��ادة �شعيد  ����ش���وؤون 
حم��م��د ال��ع��ط��ر ال��ظ��ن��ح��اين مدير 

املجالت  العاملية يف  الريادة  مقعد 
كافة.

ال��ل��ج��ن��ة معايل  اج���ت���م���اع  ح�����ش��ر 
القرقاوي  ع����ب����داهلل  ب����ن  حم���م���د 
وزي������ر �����ش����وؤون جم��ل�����س ال�������وزراء 
حممد  ب��ن  عبدالرحمن  وم��ع��ايل 
ووقاية  ال�����ش��ح��ة  وزي����ر  ال��ع��وي�����س 
�شلطان  الدكتور  ومعايل  املجتمع 
ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر وزي��ر ال�شناعة 
ومعايل  املتقدمة  والتكنولوجيا 

العامة  الدبلوما�شية  مكتب  ع��ام 
املدير  امل��ري  �شعيد  ه��الل  و�شعادة 
والت�شويق  ال�شياحة  لدائرة  العام 
ال����ت����ج����اري ب����دب����ي و�����ش����ع����ادة رمي 
يو�شف ال�شمري املديرة التنفيذية 
ال�شرتاتيجي  الإع�����الم  ل�����ش��وؤون 
و�شعادة  التنفيذية  ال�شوؤون  جهاز 
���ش��م��رة م��ر���ش��د ال��رم��ي��ث��ي وكيل 
�شوؤون  ب���وزارة  الرئا�شية  امل��را���ش��م 

الرئا�شة.

جمل�س مكافحة املخدرات يناق�س نتائج موؤ�ضرات عام وي�ضتعر�س مبادرات الوقاية والعلج

منذ بداية احلملة يف 14 يناير من العام اجلاري   مركز الفنون يف نيويورك اأبوظبي ي�ضت�ضيف مهرجان التنوع املو�ضيقي اليوم

اجتم����اعية ال�ضارقة تتعامل مع 4836 بلغًا لطلب تطعيم كوفيد 19

•• ابوظبي - وام:

املخدرات  مكافحة  جمل�س  اط��ل��ع 
على  ال�������دول�������ة  م���������ش����ت����وى  ع����ل����ى 
اجلمركية  ال�شبطيات  اح�شائيات 
 ،2020 ل�شنة  امل��خ��درات  لق�شايا 
الحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع��دت��ه��ا  ال��ت��ي 
مبادرة  نتائج  وناق�س  للجمارك، 
والتي  2020م،  امل�شرتك  الإط��ار 
الداخلية  وزارة  ف��ي��ه��ا  ت�����ش��رتك 
واجل�����م�����ارك الحت�����ادي�����ة وج���ه���از 

ال�شحة فيما يتعلق باملواد املخدرة 
وال�شالئف  ال��ع��ق��ل��ي��ة  وامل�����وؤث�����رات 
"احتواء"  وب��رن��ام��ج  الكيميائية، 
وناق�س  امل����خ����درات،  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة 
الهامة  امل���و����ش���وع���ات  م����ن  ع������ددا 
املدرجة على جدول اأعماله، واتخذ 

التو�شيات الالزمة ب�شاأنها.
ج��اء ذل��ك خ��الل الج��ت��م��اع الذى 
ب���ع���د �شباح  ع����ن  امل��ج��ل�����س  ع���ق���ده 
ام�س الأول برئا�شة معايل الفريق 
رئي�س  نائب  متيم،  خلفان  �شاحي 

وحر�س  احل��ي��وي��ة  املن�شاآت  حماية 
احلدود وال�شواحل فيما ا�شتعر�س 
اإدارات  م�شتهدفات  نتائج  املجل�س 
م���ك���اف���ح���ة امل������خ������درات ب���ال���دول���ة 
وحتديد  املا�شي2020م،  ل��ل��ع��ام 
 ،2021 �����ش����ن����ة  م���������ش����ت����ه����دف����ات 
اخلا�شة  اجلمركية  والج�����راءات 
مب����ن����ع ال����ت����ه����ري����ب ع�����رب ال����ربي����د 

وال�شحن ال�شريع.
ك���م���ا اط����ل����ع امل���ج���ل�������س ع���ل���ى اآل���ي���ة 
ب���وزارة  اخل��ا���س  ال��ذك��ي  التطبيق 

ال���ع���ام يف دبي،  ال�����ش��رط��ة والأم�����ن 
املخدرات  مكافحة  جمل�س  رئي�س 
الدولة،بح�شور  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
ال�شويدي  ع��ب��داهلل  �شعيد  العميد 
م���دي���ر ع�����ام م��ك��اف��ح��ة امل����خ����درات 
املجل�س،  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  الحت���ادي���ة 
العليا  الوطنية  ال��ل��ج��ان  وروؤ����ش���اء 
من  وع����دد  امل��ج��ل�����س،  م��ن  املنبثقة 
امل�شوؤولني وكبار ال�شباط ومديري 

مكافحة املخدرات بالدولة.
كما ح�شر جانبا من الجتماع كل 

املن�شوري،  من �شعادة طار�س عيد 
م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دب���ي، و�شعادة 
ع��ائ�����ش��ة م�����ران، م�����ش��اع��د الأم���ني 
العام لقطاع الدارة ال�شرتاتيجية 
التنفيذي  ب��امل��ج��ل�����س  واحل���وك���م���ة 

حلكومة دبي.
واأكد معايل رئي�س املجل�س تقديره 
لدور ال�شلطة الق�شائية يف الدولة 
مبواجهة جتار ومروجي املخدرات 
والأخذ بيد املتعاطي الذي يرغب 

بتلقي العالج من الدمان.

•• ال�شارقة-الفجر:

تعاملت دائرة اخلدمات الجتماعية 
يف ال�شارقة مع 4836 بالغاً لطلب 
كوفيد  ل��ل��ق�����اح  امل���ن���زيل  ال��ت��ط��ع��ي��م 
واملعاقني  املواطنني  كبار  اإىل   ،19
وامل���ر����ش���ى ال��ن��ف�����ش��ي��ني وذوي����ه����م يف 
املنازل على م�شتوى اإمارة ال�شارقة.

ك���اف���ة طلبات  ال����دائ����رة  وت�����ش��ت��ق��ب��ل 
اإمارة  يف  الأ���ش��ر  اإىل  اللقاح  تقدمي 
ال�شاخن  اخل������ط  ع����رب  ال�������ش���ارق���ة 
مدار  على  يعمل  الذي   800700
 14 بداية احلملة يف  ال�شاعة، منذ 
ي��ن��اي��ر م���ن ال���ع���ام اجل������اري، وذل���ك 
الكادر  ت���دري���ب  ب��ع��د الن���ت���ه���اء م���ن 
بالتعاون  ل��ل��دائ��رة،  ال��ت��اب��ع  ال��ط��ب��ي 
على  الطبية،  ال�شارقة  منطقة  مع 
الإج������راءات امل��ع��ت��م��دة وامل��ط��ل��وب��ة يف 
اإمارة  م��دن  بكافة  التطعيم  تقدمي 

ال�شارقة.

مدن  جتوب  متنقلة  وحدة   35
ال�سارقة 

وتعمل دائرة اخلدمات الجتماعية 
ع��ل��ى ت��وف��ر خ��دم��ة ت��ق��دمي اللقاح 

عرب مركز خدمات كبار ال�شن، من 
اليومية  امل��ن��زل��ي��ة  ال���زي���ارات  خ���الل 
عرب  الطبي  الفريق  بها  يقوم  التي 
مدن  جت����وب  م��ت��ن��ق��ل��ة  وح����دة   35
ال�شارقة، وخورفكان، ودبا احل�شن، 
واملدام،  وكلباء، واحلمرية، والذيد، 
حوايل  بواقع  ومليحة،  والبطائح، 

يومياً. زيارة   100

�سرعة التجاوب
مركز  مدير  علي،  اآل  خلود  واأك���دت 
خدمات كبار ال�شن؛ �شرعة التجاوب 
م����ن بالغات  ال���ك���ب���ر  ال����ع����دد  م����ع 
التطعيم  ع��ل��ى  احل�������ش���ول  ط��ل��ب��ات 

امل��ن��زيل؛ ح��ي��ث ي��ت��م ال��ت��ع��ام��ل معها 
للخطط  وف��ق��اً  املطلوبة  بال�شرعة 
�شبيل  يف  ُو�شعت  التي  والإج����راءات 
الفئة من  اإىل ه��ذه  ال��ل��ق��اح  ت��ق��دمي 
تاأتي  احلملة  اأن  م��وؤك��دة  املجتمع، 
وحر�شها  ال���دائ���رة  ���ش��ع��ي  اإط�����ار  يف 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ���ش��ح��ة و���ش��الم��ة اأكرث 
الفئات حاجة اإىل التطعيم و�شمان 
متتعهم بحماية كافية من التعر�س 

لفرو�س كورونا.

مراحل احلملة املجتمعية 
واأف����ادت م��دي��ر م��رك��ز خ��دم��ات كبار 
احلملة  م����راح����ل  اأن  اإىل  ال�������ش���ن، 

كبار  ب��ت��ط��ع��ي��م  ب�������داأت  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
الرعاية  ف����اق����دي  م����ن  امل���واط���ن���ني 
على  وال���ق���ائ���م���ني  والج���ت���م���اع���ي���ة 
املواطنني  بكبار  م����روراً  خدمتهم، 
م�شتفيدي  م��ن  وذوي��ه��م  وامل��ع��اق��ني 
م��رك��ز خ��دم��ات ال�����ش��ن، و���ش��وًل اإىل 
كافة كبار املواطنني املقيمني باإمارة 
اأن  اإىل  م�شرة  واأ���ش��ره��م،  ال�شارقة 
الدائرة م�شتمرة يف تقدمي التطعيم 
من  امل�شتهدفة  الفئات  اإىل  امل��ن��زيل 
مع احلملة  املجتمع، جت��اوب��اً  اأف���راد 

الوطنية )يداً بيٍد نتعافى(.
كبار  خدمات  مركز  مدير  واأ�شافت 
دائ���رة اخلدمات  اأن ح��ر���س  ال�����ش��ن، 
الفئات  اإىل  للو�شول  الجتماعية 
كافة  واإي�����������ش�����ال  الأول�������وي�������ة  ذات 
بالدور  م�شيدة   اإل��ي��ه��م،  اخل��دم��ات 
الكبر الذي يقوم به الكادر الطبي 
من خالل الزيارات املنزلية اليومية 
الوحدات  ع���رب  امل���واط���ن���ني،  ل��ك��ب��ار 
املنازل يف مدن  التي جتوب  املتنقلة 
التطعيمات  لتقدمي  ال�شارقة  اإم��ارة 
الطبية،  والإر�����ش����ادات  والتعليمات 
والفحو�س ذات ال�شلة لتعزيز جودة 

حياة اأف�شل لآبائنا واأمهاتنا.

•• اأبوظبي - وام:

ي�شت�شيف مركز الفنون يف جامعة 
نيويورك اأبوظبي اليوم مهرجان 
"مانيفولد"  امل��و���ش��ي��ق��ي  ال��ت��ن��وع 
حفالت  �شل�شلة  يت�شمن  ال����ذي 
معا�شرة  م��و���ش��ي��ق��ي��ة  وع����رو�����س 
وم��ب��ت��ك��رة ���ش��ت��ق��دم ب��ال��ت��ع��اون مع 
برنامج املو�شيقى التابع للجامعة 
امل��ق��ب��ل مب�شاركة  اأب��ري��ل   5 ح��ت��ى 
البارزين  الفنانني  من  جمموعة 
مبدعني  ف���ن���ان���ني  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
التدري�شية  الهيئة  اأع�����ش��اء  م��ن 

للجامعة.

وعرو�س  حفالت  ب�شل�شلة  يزخر 
مو�شيقية معا�شرة ومبتكرة تتيح 
على  ال�����ش��وء  ت�شليط  فر�شة  لنا 
املتميزة  امل���واه���ب  م��ن  جم��م��وع��ة 

عاملية امل�شتوى.
ي�شهد  امل��ه��رج��ان  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
البيانو  عازف  م�شاركة  العام  هذا 
اأرت�شيويل  اإمي��ان��وي��ل  الإي���ط���ايل 
مكانته  ت��ر���ش��ي��خ  ا���ش��ت��ط��اع  ال����ذي 
املو�شيقني  اأب��������رز  م����ن  ك����واح����د 
واأكرثهم اإبداعا يف عامل املو�شيقى 

الكال�شيكية املعا�شر.
من جانبه قال بيل براغني املدير 
الفنون  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��ف��ن��ي 

املو�شيقية  العرو�س  هذه  وتعك�س 
خ�شي�شا  ت�شويرها  �شيتم  ال��ت��ي 
الإنرتنت  عرب  وتبث  للمهرجان 
م�������ش���اه���م���ة ج���ام���ع���ة ن���ي���وي���ورك 
الفنانني  اأب��رز  اأبوظبي يف تقدمي 
العاملي  املو�شيقي  امل�شهد  �شمن 
وب���ن���اء جم��ت��م��ع اإب����داع����ي حملي 
املو�شيقيني  اأمل����������ع  ي���ح���ت�������ش���ن 
وفناين  وال��راق�����ش��ني  وامل��ل��ح��ن��ني 

الو�شائط الإعالمية التفاعلية.
���ش��ان��ون م�شاعد  وق���ال ج��ون��اث��ان 
والعلوم  الآداب  ب��رن��ام��ج  ع��م��ي��د 
الإن�شانية رئي�س برنامج املو�شيقى 
املو�شيقي  ال��ت��ن��وع  م��ه��رج��ان  اإن 

اإن  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف 
اتباع  حول  تتمحور  املركز  مهمة 
ي�شتهدف  وم��ب��ت��ك��ر  ط��م��وح  ن��ه��ج 
وفنية  مو�شيقية  ب��رام��ج  ت��ق��دمي 
م���ت���م���ي���زة ون������وؤك������د م������ن خ����الل 
تقدمينا لأبرز الفنانني املبدعني 
على امل�شتويني الإقليمي والعاملي 
ال��ت��زام اجل��ام��ع��ة ب��ت��وف��ر من�شة 
م���ث���ال���ي���ة ل��ت�����ش��ج��ي��ع احل���������وارات 
الإبداع  واحت�شان  املثمرة  الفنية 
وت��ع��زي��ز م�����ش��اع��ر ال��ت��ق��ارب، وهي 
لنا  خا�شة  اأهمية  حتمل  جوانب 
الفرتة  ه��ذه  يف  �شيما  ول  جميعا 

ال�شتثنائية.

دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي تطلق ن�ضخة جديدة من برنامج خرباء اأبوظبي خم�ض�ضة لدول التعاون 
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي عن اإطالق الن�شخة املخ�ش�شة 
املن�شة  اأب��وظ��ب��ي،  خ���رباء  ب��رن��ام��ج  م��ن  ال��ت��ع��اون اخلليجي  ل���دول جمل�س 
التعليمية الإلكرتونية التي تقدم للمتخ�ش�شني يف قطاع ال�شفر معلومات 
حمّدثة حول اأبرز الوجهات واملعامل ال�شياحية يف اإمارة اأبوظبي، من خالل 

�شل�شلة من الدورات التدريبية. 

يهدف الربنامج، الذي �شوف يتم طرحه يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 
عرب الإنرتنت باللغتني العربية والإجنليزية، اإىل دعم منظمي الرحالت 
ال�شركاء  من  وغرهم  ال�شفر  وك��الت  وممثلي  ال�شفر  ووك��الء  ال�شياحية 
والإر�شادات  املعلومات  ب��اأح��دث  تزويدهم  عرب  اأبوظبي،  لإم���ارة  للرتويج 
جمموعة  اإىل  اإ�شافة  الإم���ارة،  يف  ال�شياحية  وامل��ع��امل  بالوجهات  املتعلقة 

اخلدمات املقّدمة وجدول الفعاليات احلافل. 
دائرة  يف  واأفريقيا  الأو���ش��ط  ال�شرق  اإقليم  رئي�س  ال��زرع��وين،  نبيل  وق��ال 

الرائدة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  خ��الل  من  "نتطلع  – اأبوظبي:  وال�شياحة  الثقافة 
يف  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  يف  �شركائنا  عمل  ت�شهيل  �شمان  اإىل 
باأحدث  ت��زّوده��م  �شاملة  تدريبية  جل�شات  اإق��ام��ة  عرب  لأبوظبي  ال��رتوي��ج 
لإ�شراك  ون�شعى  الإم��ارة.  يف  ال�شياحية  الوجهات  املعلومات حول خمتلف 
اأكرب عدد ممكن من رّواد قطاع ال�شفر اخلليجي يف هذه الن�شخة اجلديدة 
من برنامج "خرباء اأبوظبي" لتعزيز معارفهم مبختلف عرو�س ومميزات 

العا�شمة. “

�شريحة ممكنة من  اأك���رب  اإىل  للو�شول  ت��ه��دف  ال��ت��ي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ت��اأت��ي 
وكالء ال�شفر حول العامل، متا�شًيا مع اجلهود التي تبذلها دائرة الثقافة 
وال�شياحة – اأبوظبي ملواجهة تبعات جائحة "كوفيد19-"، والتي فر�شت 
اإىل  التدريبية  وال��دورات  العمل  وور���س  الرتويجية  العرو�س  كافة  حتول 
من�شات اإلكرتونية افرتا�شية. وكانت دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي 
قد نظمت عدًدا من الجتماعات واللقاءات الفرتا�شية التي كان لها وقع 

اإيجابي على العمالء وال�شركاء.



األربعاء   27  يناير   2021  م   -   العـدد   13149  
Wednesday    27  January   2021   -  Issue No   13149

05

اأخبـار الإمـارات

•• اأبو ظبي-الفجر:

بحث معايل �شقر غبا�س رئي�س املجل�س 
الوطني الحتادي، خالل ا�شتقباله يف 
معايل  ام�����س  باأبوظبي  املجل�س  مقر 
ب��ي��ون��غ ���ش��وك رئ��ي�����س اجلمعية  ب����ارك 
كوريا  اجلنوبية  الوطنية جلمهورية 
�شبل   ، له  املرافق  "الربملان" والوفد 
املجالت  يف  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  تعزيز 
والقت�شادية  والربملانية  ال�شيا�شية 
خالل  من  والتجارية،  وال�شتثمارية 
التن�شيق  وت��ع��زي��ز  ال����زي����ارات  ت���ب���ادل 
والت�شاور حيال خمتلف الق�شايا ذات 
الهتمام امل�شرتك وت�شكل اأولوية لدى 
تفعيل  �شعيد  على  �شيما  ل  البلدين، 
ودعم العالقات الثنائية بني اجلانبني  
قيادتي  وتطلعات  حر�س  يج�شد  مبا 
ويعزز  ال�شديقني،  البلدين  و�شعبي 
الربملانية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ني  التن�شيق 
خالل امل�شاركة يف الفعاليات الربملانية 

الدولية.
�شقر  معايل  رح��ب  اللقاء  ب��داي��ة  ويف 
الوطنية  اجل��م��ع��ي��ة  ب��رئ��ي�����س  غ��ب��ا���س 

ال��ك��وري��ة وال���وف���د امل���راف���ق ل���ه، مثمنا 
الإم���ارات  دول��ة  ب��ني  املتينة  العالقات 
امل��ت��ح��دة وج��م��ه��وري��ة كوريا  ال��ع��رب��ي��ة 

اجلنوبية على خمتلف امل�شتويات.
التهنئة  م��ع��ايل ���ش��ق��ر غ��ب��ا���س  وق����دم 
���ش��وك مبنا�شبة  ب��ي��ون��غ  ب����ارك  مل��ع��ايل 
الوطنية  للجمعية  رئ��ي�����ش��ا  ان��ت��خ��اب��ه 
جلمهورية كوريا اجلنوبية والتمنيات 
بالنجاح والتوفيق يف املهام الربملانية، 
الثنائية  ال��زي��ارات  ت�شفر  ب���اأن  معربا 
نحو دعم عالقات البلدين وتنميتها، 
العالقات  تعزيز  اأهمية  على  وتاأكيدا 
يف  تاأ�ش�شت  التي  الإماراتية-الكورية 

عام 1980 .
لرئي�س  بالتهنئة  معاليه  ت��ق��دم  كما 
و�شعب  ال��ك��وري��ة  ال��وط��ن��ي��ة  للجمعية 
ال�شنة  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ال�������ش���دي���ق  ك����وري����ا 
ومتنياته  اجلديدة  الكورية  القمرية 
و�شعبا  وحكومة  ق��ي��ادة  ك��وري��ا  ل��دول��ة 

مزيدا من التقدم والزدهار.
امل���و����ش���وع���ات  اإىل  ال���ل���ق���اء  وت����ط����رق 
امل�شرتك  اله���ت���م���ام  ذات  وال��ق�����ش��اي��ا 
ب��ني دول���ة الإم�����ارات وك���وري���ا، خا�شة 

وال�شيا�شية  ال��ربمل��ان��ي��ة  امل���ج���الت  يف 
اللجنة  خ�����الل  م����ن  والق���ت�������ش���ادي���ة 
البلدين  ب��ني  امل�شرتكة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
التعاون  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي   ،
الأهمية  ذات  املجالت  يف  القت�شادي 
والبتكار  التكنولوجيا  اأهمها  وم��ن   ،
ال�شغرة  امل�������ش���اري���ع  ق����ط����اع  ودع�������م 
وال�شياحة،  وال���ط���ران  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
والتقدم  التحتية،  والبنية  والطاقة 
العلمي  ال���ب���ح���ث  ع�����رب  ال�������ش���ن���اع���ي 
وال���ت���ط���وي���ر، وال��ت��م��وي��ل واخل���دم���ات 
ال�شحية،  الرعاية  وخ��دم��ات  العامة، 

والتعليم والتبادل الثقايف.
ا�شتمرار  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  م��ع��ال��ي��ه  واك����د 
والدبلوما�شية  ال��ر���ش��م��ي��ة  ال���زي���ارات 
بني البلدين خا�شة ان دولة المارات 
بعالقات  ترتبطان  كوريا  وجمهورية 
ناجحة  م�شاريع  ولهما  ا�شرتاتيجية 
يف  املنطقة  م�شتوي  علي  ومن��وذج��ي��ة 
النووية  ال��ط��اق��ة  ل��ت��ول��ي��د  حم���ط���ات 
م�شروع  اك��رب  "براكة" وه��و  كم�شروع 

للطاقة النووية ال�شلمية يف العامل. 
غ���ب���ا����س رئي�س  ���ش��ق��ر  م���ع���ايل  واك������د 

امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي الحت���������ادي على 
الربملانية  ال��ع��الق��ات  ت��ط��وي��ر  اأه��م��ي��ة 
جلمهورية  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  م���ع 
ك���وري���ا اجل���ن���وب���ي���ة، م���ن خ����الل عقد 
جلان �شداقة م�شرتكة بني اجلانبني 
والتفاهم  ال��ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة  لتفعيل 
املجل�شني،  ب���ني  امل���وق���ع���ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
الربملانية  ال���زي���ارات  ت��ب��ادل  واأه��م��ي��ة 
م�شتوى  ع��ل��ى  وامل����ع����ارف  واخل������ربات 
الطرفني  بني  والتن�شيق  الت�شريعات، 
يف امل��ح��اف��ل ال��ربمل��ان��ي��ة ال��دول��ي��ة مثل 
ال��دويل، واجلمعية  الحت��اد الربملاين 

الربملانية الآ�شيوية
كما تقدم معايل �شقر غبا�س بال�شكر 
الكورية  الوطنية  اجلمعية  لرئي�س 
على تاأكيد م�شاركة اجلانب الكوري يف 
معر�س اك�شبو موؤكدا على ان م�شاركة 
حتقيق  يف  �شي�شهم  ال��ك��وري  اجل��ان��ب 
الروؤية الكورية وثقافتها وجناحها يف 

البتكار والأبداع.
التوا�شل  اأهمية  على  واكدا اجلانبني 
والتن�شيق الربملاين بني اجلانبني مبا 
ي�شهم يف اإثراء العالقات املتميزة بني 

مما  ال�شديقني  وال�شعبني  البلدين 
هذه  وخ�شو�شية  عمق  ويج�شد  يعزز 
امل�شرتكة  الروابط  وتعزيز  العالقات 
ال���ت���ي ت���رت���ك���ز ع���ل���ى ت���الق���ي ال������روؤى 
ووحدة املواقف وال�شراكة املتنامية يف 
توجهات  يرتجم  ومب��ا  كافة  املجالت 
ق��ي��ادت��ي ال��ب��ل��دي��ن احل��ري�����ش��ت��ني على 
يف  وتدعيمها  العالقات  ه��ذه  تطوير 

خمتلف املجالت
ب���ارك بيونغ  اأك���د م��ع��ايل  وم��ن جهته 
الوطنية  اجل���م���ع���ي���ة  رئ���ي�������س  ����ش���وك 
احلر�س  اجلنوبية  كوريا  جلمهورية 
ع����ل����ى ت����ع����زي����ز وت�����ط�����وي�����ر ع����الق����ات 
ال�شراكة  وحتقيق  امل�شرتك  ال��ت��ع��اون 
الإم���ارات يف  دول��ة  ال�شرتاتيجية مع 
املجالت  يف  خ�شو�شا  كافة،  املجالت 
ال�شتثمارية والقت�شادية وال�شياحية، 
تبادل  اه��م��ي��ة  ����ش���رورة  اإىل  م�����ش��را 
الزيارات الربملانية بني اجلانبني من 
ت��ع��اون م�����ش��رتك وتن�شيق  اأج���ل خ��ل��ق 
ال����روؤى وت��وح��ي��د اجل��ه��ود يف خمتلف 
الفاعليات الربملانية. كما هناأ معاليه 
دول��ة الم��ارات قيادة وحكومة و�شعبا 

المل  م�شبار  و�شول  جن��اح  مبنا�شبة 
امل��ري��خ والذي  ك��وك��ب  م���دارة ايل  ايل 
يعترب انطالقة لال�شتعداد للخم�شني 
ع��ام��ا امل��ق��ب��ل��ة. واأ����ش���ار م��ع��ايل رئي�س 
عمق  ايل  الكورية  الوطنية  اجلمعية 
البلدين  ب��ني  القت�شادية  ال��ع��الق��ات 
والطاقة  الن�����ش��اء  جم���ال  يف  خ��ا���ش��ة 
والزراعة،  وال�شحة  النووية  والطاقة 
م��وؤك��دا ع��ل��ي اأه��م��ي��ة ت��ط��وي��ر وتعزيز 
هذه العالقات لت�شمل جمالت اخري 

ال�شناعي  التنويع  جم��ال  يف  ج��دي��دة 
ان دولة  املعرفة خا�شة  اقت�شاد  وبناء 
يف  وروؤي  خ�����ربات  ل��دي��ه��ا  الم��������ارات 
ومئوية   2030 ك��روؤي��ة  امل��ج��ال  ه��ذا 
خ��ت��ام جل�شة  . ويف   7071 الم����ارات 
املباحثات قدم معايل رئي�س اجلمعية 
ملعايل  ر�شمية  دعوة  الكورية  الوطنية 
الوطني  املجل�س  رئي�س  غبا�س  �شقر 

الحتادي لزيارة جمهورية كوريا.
ناعمة  م��ن:  ك��ل  �شعادة  اللقاء  ح�شر 

لرئي�س  ال���ث���اين  ال���ن���ائ���ب  ال�������ش���ره���ان 
امل��ج��ل�����س وال���دك���ت���ورة ن�����ش��ال حممد 
ال�شالمي  خلفان  عبيد  و  الطنيجي 
وه��ن��د حمد  ع��ل��ي  ال  عي�شي  وحم��م��د 
الوطني  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء   ، ال��ع��ل��ي��ل��ي 
الحت�������ادي. و����ش���ع���ادة ال���دك���ت���ور عمر 
للمجل�س  ال����ع����ام  الأم�������ني  ال��ن��ع��ي��م��ي 
و����ش���ع���ادة عفراء  ال��وط��ن��ي الحت������ادي 
امل�شاعد  ال����ع����ام  الأم��������ني  ال��ب�����ش��ط��ي 

لالت�شال الربملاين باملجل�س.

•• دبي-الفجر: 

"م�شبار  اإىل كوكب املريخ ودخ��ول  ا�شتحوذ جناح دول��ة الإم��ارات يف الو�شول 
الأمل" اإىل مداره حول الكوكب الأحمر على اهتمام اأهم ال�شحف واملحطات 
مكانة  ت��ع��زز  ال��ت��ي  التاريخية  ال�شابقة  ه��ذه  كثب  ع��ن  تابعت  ال��ت��ي  العاملية، 

الإمارات املتنامية كمركز للعلوم واملعارف الف�شائية.
بي بي �شي: التاريخ ي�شجل جناح الإمارات يف مهمة الو�شول للمريخ

بي  "بي  الربيطانية  الإذاع��ة  لهيئة  الإلكرتوين  للموقع  اإخباري  تقرير  و�شف 
�شي" و�شول "م�شبار الأمل" اإىل املدار املحدد له حول كوكب املريخ يوم الثالثاء 
مهمتها  يف  الإم�����ارات  دول���ة  جن��اح  ب��و���ش��وح  �شتذكر  ال��ت��ي  التاريخية  باللحظة 

ال�شتك�شافية العلمية للكوكب الأحمر عرب و�شول م�شبارها اإىل مداره.
 3 اأن م�شروع م�شبار الأمل يعد املهمة الأوىل التي ت�شل املريخ بني  اإىل  واأ�شار 
ملدار  ال��و���ش��ول  اإىل  اجل���اري  ال�شهر  خ��الل  ت�شعى  اأخ���رى  ا�شتك�شافية  مهمات 

كوكب املريخ.
وتناول التقرير جمموعة من املعلومات الفنية املتعلقة مب�شبار الأمل، لفتاً اإىل 
اأن امل�شبار حترك يف رحلته للو�شول للكوكب الأحمر ب�شرعة تزيد عن 121 الف 
كيلو مرت يف ال�شاعة، لي�شغل يف املرحلة الأ�شعب نظام حمركات الدفع العك�شي، 
الذي طوره فريق العمل الإماراتي، ملدة 27 دقيقة حتى مت  التقاطه بوا�شطة 
جاذبية املريخ بعد تقليل �شرعة اقرتابه من املريخ اإىل نحو 18 األف كيلومرت 

يف ال�شاعة للدخول للمدار.
وا�شتعر�س التقرير حلظات الرتقب التي عا�شها فريق العمل يف مركز التحكم 
يف امل�شبار يف مركز حممد بن را�شد للف�شاء بدبي، مو�شحاً اأن الإ�شارة ت�شتغرق 
الأمل  م�شبار  يتمتع  اأن  ا�شتوجب  ما  وه��و  امل�شبار،  من  ت�شل  كي  دقيقة   11

بال�شتقاللية لإكمال مناورته.
�شيقدم �شورة  الأم��ل،  اأن م�شبار  التقرير  ذكر  للم�شبار  العلمية  الأهمية  وحول 
�شاملة غر م�شبوقة من م��داره حول الكوكب الأحمر وال��ذي �شيقدم على حد 

تعبر املوقع �شوراً رائعة للكوكب الأحمر ب�شفة منتظمة.
ويف و�شف لالأهمية التي ميثلها امل�شبار لدولة الأمارات، ذكر التقرير اأن مهمة 
م�شبار الأمل هي م�شدر اإلهام ل�شباب الإمارات وال�شباب العربي عموما لدرا�شة 
العلوم والتكنولوجيا والهند�شة والريا�شيات يف املدار�س وعلى م�شتويات التعليم 
العايل.  وذكر التقرير اأن مهمة امل�شبار كانت قد بداأت قبل �شت �شنوات لتوؤتي 
العام الذي حتتفل فيه الإم��ارات باليوبيل  ثمارها الآن وت�شل كوكب املريخ يف 

الذهبي لتاأ�شي�س احتادها قبل خم�شني عاماً.
و�شلط التقرير ال�شوء على جمموعة �شركاء املعرفة مل�شروع الإمارات ل�شتك�شاف 
املريخ وعلى اأهداف نقل املعرفة التي حققتها مهمة امل�شبار منذ انطالق امل�شروع 
الهادف اإىل تزويد املجتمع العلمي العاملي ببيانات علمية جديدة غر م�شبوقة 
عن الغالف اجلوي للكوكب الأحمر واإلهام جيل جديد من العلماء واملهند�شني 
والهند�شة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��وم  ق��ط��اع��ات  الإم���ارات���ي���ني يف  وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني 

والريا�شيات احليوية لتعزيز القت�شاد املتنوع القائم على املعرفة والبتكار.
 

�سي اإن اإن: م�سبار الأمل الإماراتي ق�سة جناح رائدة
املريخ  اإىل  الإم��ارات  لدولة  مهمة  اأول  و�شول  خرب  اإن"  اإن  "�شي  نقلت �شبكة 
يوم الثالثاء ودخولها مدار الكوكب الأحمر بنجاح من املحاولة الأوىل، بكافة 

تفا�شيلها. 
واأ�شارت "�شي اإن اإن" اإىل اأن م�شبار الأمل جعل من دولة الإمارات خام�س دولة 
املوقع  واأ�شاد  العربي.  العامل  والأوىل يف  الأحمر،  الكوكب  اإىل  التاريخ ت�شل  يف 
باأهداف امل�شروع التي ل تتوقف عند هذا احلد، حيث �شيوفر امل�شبار اأول �شورة 
متكاملة للغالف اجلوي املريخي و�شيجمع بيانات خمتلفة عن الغالف اجلوي 
لقيا�س التغرات املو�شمية واليومية اأي�شاً، حيث �شي�شلك امل�شبار مداراً خمتلفاً 
امل�شبار  و�شيلتقط  املريخ  م��دار  زارت  التي  ال�شابقة  الف�شائية  املركبات  كل  عن 

�شورة كاملة جلو املريخ كل ت�شعة اأيام من املهمة.
املعرفة  على  قائم  اقت�شاد  بناء  يف  املتمثلة  امل�شروع  اأه��داف  اإىل  التقرير  واأ�شار 
والتكنولوجيا  العلوم  يف  ال�شتثمارات  من  مزيداً  يثمر  مما  الإم���ارات،  دول��ة  يف 

والهند�شة والريا�شيات لل�شباب الإماراتيني.
وتطرق التقرير اإىل قائمة العاملني على هذا امل�شروع والتي �شكلت ن�شبة الن�شاء 

فيها %34 ومهند�شني �شباب اإماراتيني يبلغ متو�شط اأعمارهم 27 عاما. 
 

املهام  م�ستوى  على  ا�ستثنائية  مهمة  الأمل"  "م�سبار  بو�ست:  وا�سنطن 
الف�سائية 

على  مف�شلة  اإخ��ب��اري��ة  تغطية  الأم��ري��ك��ي��ة  بو�شت  الوا�شنطن  �شحيفة  ن�شرت 

موقعها الإلكرتوين حول جناح م�شبار الأمل الإماراتي يف و�شول مدار املريخ. 
وذكرت ال�شحيفة اأن الإمارات اأ�شبحت اأول دولة عربية تر�شل مركبة ف�شائية 
اإىل املريخ بعد و�شول م�شروع الإم��ارات ل�شتك�شاف املريخ "م�شبار الأمل" يوم 
الثالثاء 9 فرباير 2021 اإىل كوكب املريخ بنجاح بعد دخوله مدار اللتقاط 
الف�شائية  امل��ه��ام  م�شتوى  على  م�شبوقة  غ��ر  مب��ن��اورة  الأح��م��ر  الكوكب  ح��ول 
جنحت يف خف�س �شرعته با�شتخدام حمركات الدفع ال�شت املتواجدة على متنه 

يف وقت متزامن. 
دولة  اإىل  بالن�شبة  تاريخية  حلظة  ال�شحفية،  بح�شب  امل��ه��م��ة،  جن��اح  ومي��ث��ل 
الإمارات التي ت�شعى اإىل تطوير برناجمها الف�شائي منوهة باأن امل�شروع يفتح 

املجال اأمام فرتة ن�شطة من ا�شتك�شاف الف�شاء العميق. 
وي�شاعد م�شروع م�شبار الأمل يف تر�شيخ ال�شغف بتخ�ش�شات العلوم والتكنولوجيا 
والهند�شة والريا�شيات لدى الأجيال اجلديدة يف دولة الإمارات والعامل العربي، 
بعد حتقيق دولة الإمارات اإجناز و�شول اأول مهمة عربية وخام�س مهمة عاملياً 

اإىل كوكب املريخ.
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن امل�شبار لن يهبط على �شطح املريخ بل �شيبقى يف مدار 
امل�شروع  مهند�شي  ل�شان  على  موؤكدة  املريخي  اجلوي  الغالف  لدرا�شة  الكوكب 
اإىل اأن دخول مدار اللتقاط كان اجلزء الأكرث ح�شا�شية وخطورة من الرحلة 
اإىل الكوكب، اإذ تعر�س امل�شبار اإىل حتديات عديده وكان عليه العمل ذاتياً على 

التعامل معها وفق الربامج التي و�شعها فريق امل�شروع م�شبقاً.
والبدء  العلمي  امل��دار  اإىل  امل�شبار لالنتقال  ي�شتعد  الإجن��از،   وبعد حتقيق هذا 
بجمع البيانات العلمية على مدى عام مريخي كامل يعادل 687 يوماً بالتقومي 
موؤ�ش�شة   200 من  اأك��رث  متناول  يف  يجمعها  التي  املعلومات  لي�شع  الأر���ش��ي، 

علمية وبحثية حول العامل خلدمة املجتمع العلمي العاملي. 

الأمل مب�سبار  يرحب  املريخ  �سحيفة "نيويورك تاميز": 
باأن  الإم���ارات  دول��ة  جن��اح  فيه  تناولت  تقريرا  تاميز  نيويورك  �شحيفة  ن�شرت 
ت�شبح اأول دولة عربية واخلام�شة عامليا يف الو�شول اإىل كوكب املريخ وذلك بعد 

جناح م�شبار الأمل يف الو�شول اإىل مداره حول الكوكب الأحمر.

امل�شروع  بنجاح  الحتفال  حلظات  تظهر  �شورا  التقرير  مع  ال�شحيفة  واأرفقت 
لون  مع  متاهياً  الأحمر  باللون  لياًل  ال��ب��ارزة  واملعامل  املباين  من  ع��دد  وتزيني 
اأن ت�شبح ثالث دولة يف العامل ت�شل  كوكب املريخ، مع جناح دولة الإم��ارات يف 
انطالقه  بعد  اأ�شهر  �شبعة  امتدت حوايل  بعد رحلة  الأوىل  املحاولة  املريخ من 
نحو الف�شاء اخلارجي يف يوليو 2020 وقطعه 493.5 مليون كيلومرت حتى 

و�شوله الكوكب الأحمر.
حيث  الأم��ل  م�شبار  تنتظر  التي  العلمية  املهمة  اإىل  ال�شحيفة  تقرير  وتطرق 
العوا�شف  تاأثر  كيفية  درا�شة  يف  تقريباً  عامني  تعادل  مريخية  �شنة  �شيق�شي 
الغبارية والظروف اجلوية الأخرى على الغالف اجلوي للكوكب، كما �شيدر�س 
ال�شفلي،  ال��غ��الف اجل���وي  امل���اء ودرج����ة احل����رارة يف  وب��خ��ار  ال��غ��ب��اري��ة  ال�شحب 
و�شيتحقق من اأول اأك�شيد الكربون والهيدروجني والأك�شجني يف الغالف اجلوي 

العلوي.
واأ�شار التقرير اإىل الأجهزة العلمية املتقدمة التي يحملها امل�شبار والتي طورها 
فريق عمل م�شروع الإم��ارات ل�شتك�شاف املريخ �شتعمل طوال املهمة على جمع 
البيانات اجلديدة التي �شيوفرها يف متناول اأكرث من  من  جيجابايت   1000
تعزيز  يف  للم�شاهمة  مقابل  دون  العامل  ح��ول  وبحثية  علمية  موؤ�ش�شة   200

املعرفة الب�شرية ومتكني املجتمع العلمي العاملي.
كما ي�شهم م�شروع م�شبار الأمل يف حتفيز الهتمام بقطاع الف�شاء والتخ�ش�شات 
م�شتوى  على  والريا�شيات  والهند�شة  والتكنولوجيا  العلوم  من  به  املرتبطة 
دولة الإمارات والعامل العربي، مبا يوؤ�ش�س لإعداد كوادر �شبابية موؤهلة لقيادة 

قطاعات القت�شاد املتنوع القائم على املعرفة والبتكار والتكنولوجيا املتقدمة.

ذا فريج: الإمارات ت�سنع التاريخ
اإىل  الو�شول  الإم��ارات��ي يف  امل�شبار  ف��رج عن كثب حلظات جن��اح  ذا  تابع موقع 
الإمارات  النجاح ي�شع  اأن هذا  له  الثالثاء، م�شراً يف تقرير  يوم  املريخ  كوكب 
مركبات  اأر�شلوا  الذين  الف�شاء  قطاع  قوى  اأك��رب  من  �شغرة  جمموعة  �شمن 

ف�شائية لدرا�شة الكوكب الأحمر. 
واأ�شار التقرير اإىل املرحلة القادمة من املهمة والتي �شيق�شي فيها امل�شبار عامني 

يف التقاط �شور �شاملة للكوكب لفهم غالفه اجلوي وتغرات الطق�س. 
وتطرق التقرير اإىل مرحلة اإطالق امل�شبار يف �شهر يوليو 2020، �شمن توقيت 
م�شري ونافذة اإطالق حمددة و�شيقة عند ا�شطفاف الأر�س واملريخ يف اأقرب 

نقطة لهما حول ال�شم�س. ويحدث هذا مرة واحدة فقط كل عامني.

•• ابوظبي-الفجر:

الوطني  للمجل�س  والطعون  والت�شريعية  الد�شتورية  ال�شوؤون  جلنة  وا�شلت 
الحتادي خالل اجتماعني عقدتهما يف مقر الأمانة العامة للمجل�س بدبي، 
مو�شوع  مناق�شة  اللجنة،  رئي�س  ال��ش�ح�ي  ع��ب��داهلل  اأح�م�د  ���ش��ع��ادة  برئا�شة 
"�شيا�شة وزارة العدل ب�شاأن التوجيه الأ�شري"، بح�شور اجلهات املعنية ب�شوؤون 

الأ�شرة.
مقررة  امل��ال  حم�م�د  عائ�شة  من:  كل  �شعادة  اللجنة  اأع�شاء  الجتماع  ح�شر 

وك��ف��اح حممد  احل��م��ادي،  وع��دن�����ان حم��د  ال�����ش��وي��دي،  واأح��م��د حمد  اللجنة، 
الزعابي، وم��روان عبي��د املهي�ري  وهن�د حميد العليل��ي.

وقال �شعادة اأح�م�د ال��ش�ح�ي رئي�س اللجنة، اإن اللجنة تناق�س مو�شوع �شيا�شة 
وزارة العدل ب�شاأن التوجيه الأ�شري، وفق حماور الت�شريعات وال�شرتاتيجية 
املعنية بالتوجيه الأ�شري، والتن�شيق بني وزارة العدل واجلهات املعنية بالتوجيه 
الأ�شري، وجهود وزارة العدل يف التعريف باأهمية دور مراكز التوجيه الأ�شري 
واملوجهني الأ�شريني، م�شراً �شعادته اإىل اأنه �شمن خطة عمل اللجنة ملناق�شة 
حيث  الأ���ش��رة،  ب�شوؤون  املعنية  اجل��ه��ات  ممثلي  م��ع  ل��ق��اءات  عقد  مت  املو�شوع 

اجتمعت اللجنة يف الجتماع الأول مع ممثلي وزارة تنمية املجتمع، وموؤ�ش�شة 
بال�شارقة،  الجتماعية  اخل��دم��ات  ودائ����رة  والأط���ف���ال،  الن�شاء  ل��رع��اي��ة  دب��ي 

وجمعية النه�شة الن�شائية بدبي.
الأ�شرية وجهود  الق�شايا  العديد من  اأنه مت خالل الجتماع بحث  واأ�شاف   
يف  كبرة  بجهود  تقوم  اجل��ه��ات  جميع  اأن  وتبني  متابعتها،  يف  اجل��ه��ات  تلك 
ت�شهده  ما  اأن  اإىل  م�شرا  الإماراتية،  الأ�شرة  تواجه  التي  التحديات  تذليل 
اأو  اقت�شادية  كانت  �شواء  عديدة  مناحي  يف  ومتغرات  تطورات  من  الدولة 

اجتماعية، تتطلب اإيجاد وحتديث ت�شريعات تواكب هذه املتغرات.

اأن اللجنة ناق�شت يف اجتماعها الثاين مع ممثلي حماكم  اإىل  واأ�شار �شعادته 
راأ�س اخليمة )جلان الت�شامح الأ�شري(، وحماكم دبي، ودائرة الق�شاء باأبوظبي 
الق�شايا  الآراء حول  تبادل  املو�شوع، ومت  الأ���ش��ري(، حم��اور  التوجيه  )اإدارة 
ودعم  الأ�شري،  الإر�شاد  دور  تفعيل  وكيفية  املحاكم  يف  تعر�س  التي  الأ�شرية 

خطط وا�شرتاتيجية الدولة الهادفة اإىل ا�شتقرار ومنو الأ�شرة الإماراتية.
واأكد �شعادته اأن وزارة العدل تقوم بدور كبر يف تذليل العقبات اأمام اأي حتد 
التقدم  الآل��ي��ات ومواكبتها م��ع  ب��د م��ن تطوير  الأ���ش��رة، ولكن ل  ي��واج��ه  ق��د 

احلا�شل يف الدولة. 

�ضقر غبا�س يبحث مع رئي�س اجلمعية الوطنية الكورية �ضبل تعزيز علقات التعاون بني البلدين

اإ�ضادة عاملية بنجاح م�ضبار االأمل 

بح�سور اجلهات املعنية ب�سوؤون الأ�سرة 

جلنة ب�)الوطني االحتادي( توا�ضل مناق�ضة �ضيا�ضة وزارة العدل ب�ضاأن التوجيه االأ�ضري 

•• اأبوظبي-وام:

– اأبوظبي عن  وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  "مكتبة" يف  اأعلنت 
امل�شاركني يف م�شابقة  للطاّلب  نادي قراءة خم�ش�س  اإطالق 
ال��ق��ارئ امل��ب��دع، وال����ذي ي��ه��دف اإىل ت��ع��زي��ز ق����درات ومهارات 
التي  ال��ك��ت��ب  ح���ول  ل��ل��ح��دي��ث  من�شة  ع��رب منحهم  ال���ط���اّلب 
قراأوها ومناق�شة اأهم اجلوانب التي ا�شتمتعوا بها وامل�شاعب 
وال�شتف�شارات  الأ�شئلة  وط��رح  القراءة  اأثناء  واجهتهم  التي 
فئتني  ال��ط��اّلب �شمن  ال��ن��ادي  وي�شتهدف  امل�����ش��اب��ق��ة.   ح��ول 
5 جل�شات  خ��الل  م��ن  �شنة   15 – و10  �شنوات   10  –  6
اإدارة  م��دي��رة  امل��ه��ري،  �شيخة  قالت  و  ف��ئ��ة.   لكل  افرتا�شية 

املكتبات يف دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي: "توّفر نوادي 
والطالع  النظر  وجهات  لتبادل  للقّراء  رحباً  ف�شاًء  القراءة 
اليوم  �شعداء  ونحن  منها،  لال�شتفادة  الآخرين  جت��ارب  على 
باإطالق نادي قراءة خم�ش�س للطاّلب امل�شاركني يف م�شابقة 
بالثقة  وال��ت��ح��ّل��ي  ال���ق���راءة،  على  لت�شجيعهم  امل��ب��دع  ال��ق��ارئ 
امل�شابقة،  خالل  بقراءتها  قاموا  التي  بالكتب  اآرائهم  لإب��داء 
ونحن على ثقة بالتاأثر الإيجابي لهذا النادي على امل�شابقة، 
فعندما ي�شتمع الطاّلب اإىل جتارب زمالئهم �شي�شعرون باأن 
امل�شابقة اأقرب اإليهم."  وتاأتي م�شابقة القارئ املبدع بالتعاون 
طاّلب  ت�شجيع  اإىل  تهدف  وهي  واملعرفة،  التعليم  دائ��رة  مع 
على  الدولة  اأنحاء  جميع  من  واخلا�شة  احلكومية  املدار�س 

زيارة  اإىل  بالإ�شافة  والإجنليزية،  العربية  باللغتني  القراءة 
املكتبات العامة ب�شكل م�شتمر، كما ت�شعى اإىل ت�شليط ال�شوء 
على اأهمية اللغة العربية كوعاء فكري وثقايف، ودعم اإبداعات 
التنمية  نحو  وتوجيهها  القراءة  املوهوبني يف جمال  الطلبة 
القيم  ون�شر  الأدب��ي��ة  ال�شاحة  واإث����راء  ال�شاملة،  املجتمعية 

الثقافية واملجتمعية بني اأفراد املجتمع.
 ويتّوجب على الراغبني بامل�شاركة، احل�شول على ع�شوية يف 
"مكتبة" والت�شجيل يف امل�شابقة من خالل املوقع الإلكرتوين 
 ،https://ar.library.dctabudhabi.ae
وقراءة اأكرب عدد ممكن من الكتب على مدى �شهرين، ثم ملء 

ال�شتمارة اخلا�شة بامل�شابقة وت�شليمها يف املوعد املحدد.

)مكتبة( تطلق نادي القراءة �ضمن م�ضابقة القارئ املبدع
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  يحتفل 
���ش��ه��ر فرباير  م���ن  ع�����ش��ر  ال���ث���اين  يف 
" 49" لعقد  ال�  بالذكرى  2021م، 
اأوىل جل�شاته وهو يج�شد نهج ال�شورى 
التي  الرا�شخة  املبادئ  يعد من  ال��ذي 
على  وعملوا  املوؤ�ش�شني  الآب��اء  غر�شها 
تكري�شها لتعزيز م�شاركة املواطنني يف 
عملية �شنع القرار ويف م�شرة البناء 
والنه�شة والتنمية ال�شاملة املتوازنة، 
ب����دع����م ورع�����اي�����ة م����ن ق���ب���ل ال���ق���ي���ادة 
ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات  الر�شيدة 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
رئي�س الدولة " حفظه اهلل "، باإعالنه 
برنامج التمكني ال�شيا�شي عام 2005 
م، واأحد مرتكزاته متكني املجل�س من 
الد�شتورية.    اخت�شا�شاته  مم��ار���ش��ة 
وح��ظ��ي امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
له  املغفور  م��ن قبل  بدعم ل حم��دود 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  اهلل  ب��اإذن 
يف  ق��ال  حيث  ث���راه،  اهلل  طيب  نهيان 
العادي  الن��ع��ق��اد  دور  اف��ت��ت��اح  خ��ط��اب 
الأول  الت�شريعي  الف�شل  م��ن  الأول 
1972م  ف��رباي��ر   13 يف  للمجل�س 
ك��ل موقع  ال�����ش��ع��ب يف  ج��م��اه��ر  "اإن 
ت�شارك يف �شنع احلياة على تراب هذه 
م�شتقبل  ب��ن��اء  ويف  ال��ط��ي��ب��ة،  الأر������س 
ولالأجيال  لنا  وزاه���ر  وم�����ش��رق  ب��اه��ر 

ال�شاعدة من اأبنائنا واأحفادنا". 
و�شاهم املجل�س الوطني الحتادي على 
ق��راب��ة خم�شة عقود يف م�شرة  م��دى 
جهود  ويف  املتوازنة،  ال�شاملة  التنمية 
ومتكني  تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��دول��ة 
ال��وط��ن��ي وبناء  ال��ع��م��ل  امل��واط��ن��ني يف 
باعتباره  ف��ي��ه،  وال���ش��ت��ث��م��ار  الإن�����ش��ان 
من  ال�شاملة،  التنمية  مرتكزات  اأه��م 
ومهاراته  ب��ق��درات��ه  الإرت���ق���اء  خ���الل 
املختلفة، ليكون قادراً على امل�شاركة يف 
وهذا  الوطني،  العمل  خمتلف مواقع 
ما اأكده �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
اأول خطاب له يف  يف  اهلل"،  "يحفظه 
املجل�س يف افتتاح دور النعقاد العادي 
الأول للف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر 

بتاريخ 12 فرباير 2007 م.

القيادة  قبل  من  حمدود  ل  دعم 
من  املجل�س  لتمكني  الــر�ــســيــدة 

ممار�سة اخت�سا�ساته
وقال �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة يف 
هذا اخلطاب " نفتتح  النعقاد العادي 
الأول للف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر، 
يف انطالقته اجلديدة، بعد اأن خا�شت 
تاريخ  انتخابية يف  اأول جتربة  بالدنا 
متثياًل،  اأك�����رب  الآن  وه����و  امل��ج��ل�����س، 
للمكت�شبات،  �شيانًة   ، ق���درًة  واأع��ظ��م 
املباركة  الحتادية  للم�شرة  وتعزيزاً 
اأر�شى دعائمها املغفور له ال�شيخ  التي 
زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل 
ثراه"، واملغفور لهما باإذن اهلل اإخوانه 
مكتوم،  اآل  �شعيد  ب��ن  را���ش��د  ال�����ش��ي��خ 
مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  مكتوم  وال�شيخ 
املجل�س  اأع�������ش���اء  ال�����ش��م��و  واأ����ش���ح���اب 
الأعلى لالحتاد، حكام الإمارات، الذي 
ال��وط��ن بجهدهم،  رف����دوا ح��ي��اة ه���ذا 
و�شربهم،  ورع���اي���ت���ه���م،  وف���ك���ره���م، 
واأ���ش��ه��م��وا ب��ت��ف��اٍن، واإخ���ال����س يف بناء 
لها،  بالنتماء  نعتز  التي  الدولة  هذه 

ونفاخر بها الأمم".
ال�����ربمل�����اين يف عهد  ال���ع���م���ل  وح���ظ���ي 
����ش���اح���ب ال�����ش��م��و رئ���ي�������س ال����دول����ة " 

واه���ت���م���ام  ب���رع���اي���ة  اهلل"،  ي��ح��ف��ظ��ه 
ال�شيا�شي  للربنامج  ترجمة  وتوجيه 
2005م،  ع����ام  ���ش��م��وه  اأع��ل��ن��ه  ال����ذي 
الحت���ادي  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  لتمكني 
املرتكزات  م��ن  ع���ددا  ت�شمن  وال����ذي 
من �شمنها: التعديل الد�شتوري رقم 
م�شاركة  وتعزيز  2009م،  "1"ل�شنة 
املراأة ع�شوة وناخبة، وتنظيم انتخابات 
خالل  ج��رت  والتي  املجل�س  لع�شوية 
الأعوام 2006 و2011م و2015م 
زي���ادة  خ��الل��ه��ا  مت  وال���ت���ي  و2019، 
اأع�����داد ال��ه��ي��ئ��ات الن��ت��خ��اب��ي��ة م���ن ما 
 2006 ع��ام  األف  �شبعة  م��ن  ي��ق��ارب 
 337 اإىل  انتخابية،  جت��رب��ة  اأول  يف 
2019م  ع����ام  ع�����ش��وا  و738  ال���ف���ا 
 50.58% اإىل  ت�شل  زي���ادة  لت�شهد 
ال�شمو  �شاحب  ق���رار  ت�شمن  كما  م، 
برفع  اهلل"  "يحفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
ن�����ش��ب��ة مت��ث��ي��ل امل�����راأة يف امل��ج��ل�����س اإىل 
الت�شريعي  الف�شل  باملائة" منذ   50"
املجل�س  وي���وا����ش���ل  ع�������ش���ر.   ال�����ش��اب��ع 
الف�شل  خ����الل  الحت�������ادي  ال���وط���ن���ي 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي ال�����ش��اب��ع ع�����ش��ر ال����ذي بداأ 
دوره  2019م،  نوفمرب   14 بتاريخ 
الداخلي  ال�شعيدين  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي 
الف�شول  يف  ك�������ش���اأن���ه  واخل������ارج������ي، 
الثاقبة  ال��روؤي��ة  يرتجم  مبا  ال�شابقة 
ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ال��ت��ي ت��ع��د منهج 
يف  املجل�س  تعني  �شامل،  وطني  عمل 
جلميع  وت��ن��اول��ه  ال��وط��ن��ي��ة،  م�شرته 
التي  النه�شة  ليواكب  احلياة،  �شوؤون 
كافة،  امل��ج��الت  يف  الإم����ارات  تعي�شها 
مدعوما  اخل����ر  م�����ش��رة  وي���وا����ش���ل 
اأبناء  وب�����ش��واع��د  ال��ق��ي��ادة  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
م�شاركا  ومي�شي  املخل�شني،  ال��وط��ن 
ال��ت��ط��ور وال��ن��ه�����ش��ة التي  يف م�����ش��رة 
ت�شهدها الدولة ويف �شيانة املكت�شبات 

التي حتققت على اأر�س الدولة. 
ول��ل��م��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت������ادي دور 
ممار�شة  خ������الل  م����ن  رائ�������د  وط����ن����ي 
م�شرة  يف  الد�شتورية  اخت�شا�شاته 
ال���ب���ن���اء وال���ن���ه�������ش���ة ال�������ش���ام���ل���ة، عرب 
حتديث وتطوير الت�شريعات ومناق�شة 
ب�شاأنها،  التو�شيات  املو�شوعات وتبني 
واملر�شد  امل�����ش��ان��د  دوره  خ���الل  وم���ن 
ب�شوؤون  اله��ت��م��ام  يف  احلكومة  لعمل 
الوطن واملواطنني، وجت�شد هذا الأمر 
من خالل  "17" ف�شال ت�شريعا عقد 
اأق��ر خاللها  "627" جل�شة،  خاللها 
على  ووافق  قانون،  "626" م�شروع 
وناق�س  د���ش��ت��وري��ة،  ت��ع��دي��الت   "  7"
ووج����ه  ع����ام����ا،  م���و����ش���وع���ا   "327"
احلكومة  ممثلي  اإىل  "961" �شوؤال 
ووقع  "358" تو�شية،  ب�شاأنها  تبنى 
برملانات  م��ع  ت��ع��اون  م��ذك��رة   "35"

اإقليمية ودولية. 

مبنا�سبة  الــدولــة  رئي�س  كلمة 
الف�سل  من  الثاين  الــدور  افتتاح 
الت�سريعي الـ 17 تعد نهجا ثابتا 

للمجل�س يف اأداء مهامة
ووجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
الدولة يحفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 
ال����دور  اهلل، ك��ل��م��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة اف��ت��ت��اح 
نوفمرب   26 بتاريخ  الثاين للمجل�س 
للمجل�س  ثابتا  نهجا  تعد  2020م، 
ا�شرتاتيجية  مل��واك��ب��ة  مهامه  اأداء  يف 
التعامل  يف  املتبعة  الوطنية  ال��دول��ة 
وقال  والتحديات،  الق�شايا  كافة  مع 
واأخواتي  اإخ���واين   " كلمته  يف  �شموه 
اأع�����ش��اء امل��ج��ل�����س.. ت�����ش��ت��اأن��ف��ون اليوم 
حافلة  م��رح��ل��ة  يف  جمل�شكم  اأع���م���ال 

الإقليمية  وامل���ت���غ���رات  ب��ال��ت��ح��دي��ات 
والدولية، ومنذ �شهر فرباير املا�شي، 
ب���اأ����ش���ره جائحة  ال���ع���امل  ن���واج���ه م���ع 
عليها..  امل��رتت��ب��ة  والآث������ار  »ك���ورون���ا« 
ل��ق��د غ����رت اجل���ائ���ح���ة ك���ل ����ش���يء يف 
وبدلت  ال���دول  واأو���ش��اع  الب�شر  ح��ي��اة 
بجمود  وت�شببت  احلكومات،  اأولويات 
دولتنا  اأداء  وك���ان  ال��ع��امل��ي،  الق��ت�����ش��اد 
يف م��واج��ه��ة اجل��ائ��ح��ة من��وذج��ي��اً ويف 
وقدرتها  ومكانتها،  تقدمها،  م�شتوى 
ع��ل��ى الإجن�����از.. وت��ع��زز ه���ذا امل�شتوى 
مب��وا���ش��ل��ة ن��ه��ج��ن��ا يف ال��ع��ط��اء، حيث 
قدمنا م�شاعدات طبية واإغاثية لأكرث 

من مائة دولة يف العامل".
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
دبي"  ح��اك��م  ال�����وزراء  رئ��ي�����س جمل�س 
رعاه اهلل" يف كلمة افتتاح الدور الثاين 
املجل�س  اأع�شاء  الإخ��وة  للمجل�س:": 
ال��وط��ن��ي الحت������ادي.. اأن���ا واث���ق اأنكم 
نه�شتنا  م�شرة  باإيجابية  �شتواكبون 
لتعزيز  واأدع���وك���م  �شعبنا  وط��م��وح��ات 
اأب����ن����اء وب���ن���ات وطننا  ال���ت���وا����ش���ل م���ع 
واقرتاحاتهم  ب��اأف��ك��اره��م  واله��ت��م��ام 

ومطالبهم.. اأرجو لكم التوفيق".
جلميع  " ر�شالتنا   : ���ش��م��وه  واأ����ش���اف 
�شفراء  خ���ر  ي���ك���ون���وا  اأن  الأع�������ش���اء 
لح���ت���ي���اج���ات ال���وط���ن وامل���واط���ن���ني.. 
روح  تفوق بالدنا هو  اأ�شرار  اأح��د  واأن 
الفريق الواحد التي جتمع ال�شلطات 
خلدمة  وال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

م�شاحلنا الوطنية العليا".
الوطني  املجل�س  بني  القائم  التعاون 
لالأمومة  الأعلى  واملجل�س  الحت��ادي 
الربملاين  ع��ن  الإع���الن  يف  والطفولة 
احلر�س  يج�شد  للطفل  الإم����ارات����ي 

على تعزيز نهج ال�شورى 
وات�شاقا مع برنامج التمكني ال�شيا�شي 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأع��ل��ن��ه  ال���ذي 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
التفاقية  ع��ل��ى  وب��ن��اء  اهلل،  يحفظه 
لالأمومة  الأعلى  املجل�س  وقعها  التي 
الوطني  امل���ج���ل�������س  م����ع  وال���ط���ف���ول���ة 
�شمو  لتوجيهات  وتنفيذا  الحت����ادي، 
رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س 
الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى 
الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية، اأعلن 
والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س 
ع����ن ت��اأ���ش��ي�����س ال����ربمل����ان الإم�����ارات�����ي 
للطفل، الذي احتفل به عام  2020م 

حتت �شعار " حق امل�شاركة".
املجل�س  بني  القائم  التعاون  ويج�شد 
الأعلى  واملجل�س  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي 
عن  الإع���الن  يف  والطفولة  لالأمومة 
ال���ربمل���اين الإم�����ارات�����ي ل��ل��ط��ف��ل، نهج 

املواطنني  م�شاركة  وتعزيز  ال�����ش��ورى 
وانطالقا  ال���ق���رار،  ���ش��ن��ع  ع��م��ل��ي��ة  يف 
املجل�س  لي�شهد  ال��وط��ن��ي  دوره  م���ن 
ل�شعب  ك��م��م��ث��ل  الحت������ادي  ال��وط��ن��ي 
الحتاد انطالق م�شرة برملان الطفل 
الإم��ارات��ي على اأر���س ال��واق��ع ترجمة 
لهتمامه باأهمية دور النا�شئة واأجيال 
الفاعلة  اللبنة  يكونوا  ب��اأن  امل�شتقبل 
يف ب��ن��اء ال��دول��ة احل��دي��ث��ة يف خمتلف 

جمالت احلياة. 

روؤية  لتحقيق  وطنية  اإجنـــازات 
القيادة وتطلعات املواطنني

ال���ت���ي حققها  الإجن���������ازات  ومت��ث��ل��ت   
امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت�������ادي خالل 
ال�شابع ع�شر، على  الت�شريعي  الف�شل 
خالل  ع��ق��ده��ا  " 19" جل�شة  م���دى 
"19" م�شروع  دوري انعقاد، مناق�شة 
التو�شيات  م��ن  ع���ددا  وتبنى  ق��ان��ون، 
 "70" اإىل احل��ك��وم��ة، ووج���ه  رف��ع��ه��ا 
القطاعات،  م��ن  ع��ددا  تناولت  ���ش��وؤال 
ف�شال عن الدور املهم للجان املجل�س 

التي عقدت "225" اجتماعا.
القوانني  م�����ش��روع��ات  ت��وزع��ت  ف��ي��م��ا   
على العديد من القطاعات ت�شدرتها 
ق��ط��اع��ات ال�����ش��ح��ة وال���غ���ذاء وال����دواء 
وال�شناعة،  والق���ت�������ش���اد  وال���ب���ي���ئ���ة 
قوانني  م�������ش���روع���ات   "10" ب���ع���دد 
ه������ي: م���������ش����روع ق����ان����ون احت��������ادي يف 
امللكية  ح��ق��وق  وح��م��اي��ة  تنظيم  ���ش��اأن 
احتادي  قانون  م�شروع  و  ال�شناعية، 
يف �شاأن احل�شول على املوارد الوراثية 
وم�شتقاتها والتقا�شم العادل واملن�شف 
ا�شتخدامها،  ع��ن  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  للمنافع 
ال�شحة  ب�شاأن  احتادي  قانون  م�شروع 
العامة، وم�شروع قانون احتادي ب�شاأن 
لل�شلع  ال�شرتاتيجي  املخزون  تنظيم 
قانون  وم�شروع  ال��دول��ة،  يف  الغذائية 
احتادي ب�شاأن ال�شالمة الإحيائية من 
ومنتجاتها،  وراث��ي��ا  امل��ح��ورة  الكائنات 
ب�شاأن  احت��������ادي  ق����ان����ون  وم���������ش����روع 
امل���ب���ي���دات، وم�����ش��روع ق���ان���ون احت���ادي 
ال�شرتاتيجي  امل��خ��زون  تنظيم  ب�شاأن 
وم�شروع  الدولة،  يف  الغذائية  لل�شلع 
اأحكام  بع�س  بتعديل  احت���ادي  ق��ان��ون 
"18" ل�شنة  رق��م  الحت���ادي  القانون 
ال����وك����الت  ت��ن��ظ��ي��م  ب�������ش���اأن   1981
ال��ت��ج��اري��ة، وم�����ش��روع ق��ان��ون احتادي 
ب�����ش��اأن ���ش��م��ان احل���ق���وق يف الأم�����وال 
امل��ن��ق��ول��ة، وم�������ش���روع ق���ان���ون احت����ادي 
وم�شروع  امل�شتهلك،  حماية  ���ش��اأن  يف 
قانون احتادي يف �شاأن اعتماد احل�شاب 
واحل�شابات  لالحتاد  املوحد  اخلتامي 
اخلتامية للجهات امل�شتقلة عن ال�شنة 

املالية املنتهية يف 2018/12/3.  
القوانني  م�������ش���روع���ات  ت���ن���اول���ت  ك��م��ا 

الأمن  قطاعات  املجل�س  اأق��ره��ا  التي 
وم���ك���اف���ح���ة الإره������������اب واخل�����دم�����ات 
وال���������ش����ي����ا�����ش����ة واخل��������دم��������ات وه������ي: 
جمع  �شاأن  يف  احت��ادي  قانون  م�شروع 
ال��ت��ربع��ات، وم�����ش��روع ق��ان��ون احتادي 
ب���اإن�������ش���اء امل���رك���ز ال������دويل ل��ل��ت��م��ي��ز يف 
العنيف،  والتطرف  التطرف  مكافحة 
وم�شروع قانون احتادي بتعديل بع�س 
اأح��ك��ام ال��ق��ان��ون الحت����ادي رق���م )5( 
ال�شرطة،  كلية  ب�شاأن   1992 ل�شنة 
ب�شاأن حماية  وم�شروع قانون احتادي 
يف  احت���ادي  ق��ان��ون  وم�شروع  ال�شهود، 
القانون  اأح���ك���ام  ب��ع�����س  ت��ع��دي��ل  ���ش��اأن 
 2019 ل�����ش��ن��ة   )1( رق���م  الحت�����ادي 
الدبلوما�شي  ال�����ش��ل��ك  ن���ظ���ام  ب�����ش��اأن 
احتادي  قانون  وم�شروع  والقن�شلي، 
القانون  اأحكام  بع�س  تعديل  �شاأن  يف 
الحتادي رقم )11( ل�شنة 2018 يف 
�شاأن تنظيم وزارة اخلارجية والتعاون 
ال�������دويل، وم�������ش���روع ق���ان���ون احت����ادي 
امل��ر���ش��وم بقانون احت���ادي رقم  ب��اإل��غ��اء 
وتنظيم  باإن�شاء   2013 ل�شنة   )3(
الدولة، وم�شروع  رئي�س  دي��وان ممثل 
امليزانية  ربط  �شاأن  احت��ادي يف  قانون 
املالية  ال�����ش��ن��ة  ل���الحت���اد ع���ن  ال��ع��ام��ة 
احتادي  ق��ان��ون  وم�����ش��روع  2021م، 
اخلتامي  احل�����ش��اب  اع��ت��م��اد  ����ش���اأن  يف 
املوحد لالحتاد واحل�شابات اخلتامية 
املالية  ال�شنة  ع��ن  امل�شتقلة  للجهات 

املنتهية يف 2019/12/31م.
 ووا�شلت جلان املجل�س الدائمة دورها 
يف مناق�شة واإعداد تقاريرها ب�شاأن ما 
اأعمالها،  ج�����داول  ع��ل��ى  م���ط���روح  ه���و 
منها  اجتماعا   "225" عقدت  حيث 
 "11" ون��ظ��م��ت  ب���ع���د،  ع���ن   "93"

حلقات نقا�شية منها "5" عن بعد.
ثالثة  مناق�شة  خالل  املجل�س  وتبنى 
" اخلدمات  م��و���ش��وع��ات ع��ام��ة ه��ي : 
الت�شالت"،  ���ش��رك��ات  م���ن  امل��ق��دم��ة 
والتعليم  الرتبية  وزارة  �شيا�شة  و" 
املدار�س"،  ع��ل��ى  الإ�����ش����راف  ����ش���اأن  يف 
التغر  وزارة  "�شيا�شة  وم���و����ش���وع 
حتقيق  ب���������ش����اأن  وال���ب���ي���ئ���ة  امل����ن����اخ����ي 
ال�شمكية  للموارد  امل�شتدامة  التنمية 
واحليوانية والزراعية يف الدولة"، ما 
رفعها  " 59" تو�شية مت  يقارب من 
املجل�س  اط��ار ممار�شة  اإىل احلكوم يف 
وجه  فيما  ال��رق��اب��ي��ة،  لخت�شا�شاته 
احلكومة  ممثلي  اإىل  ���ش��وؤال   "70"
ت����ن����اول����ت م���و����ش���وع���ات���ه���ا ع�������ددا من 
القطاعات جاء يف مقدمتها قطاعات 
ال�شحة والبيئة والغذاء بعدد " 21" 
على  الباقية  الأ�شئلة  وتوزعت  �شوؤال، 
والجتماعية  القت�شادية  القطاعات 
والتوطني  وال��ث��ق��اف��ي��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وال�شباب  وال���ري���ا����ش���ي���ة  واخل���دم���ي���ة 

"36" �شكوى  والإ���ش��ك��ان، ف�شال عن 
ومتابعتها  ب��درا���ش��ت��ه��ا  امل��ج��ل�����س  ق����ام 

واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�شاأنها.

اأف�سل  لتحقيق  برملانية  �سوابق 
اأداء برملاين 

و�شهد الف�شل الت�شريعي ال�شابع ع�شر 
حتقيق العديد من ال�شوابق الربملانية 
ال��ت��ي ج���اءت يف اط���ار ح��ر���س املجل�س 
وتوجهات  القيادة  روؤي��ة  مواكبة  على 
املواطنني، خا�شة  احلكومة وتطلعات 
يف ظل الظروف ال�شتثنائية التي مير 
بها العامل ودولة الإمارات وما تتطلبه 
وباء  ملواجهة  احرتازية  اإج��راءات  من 
�شابقة  املجل�س ويف  فقد عقد  كورونا، 
هي الأوىل منذ تاأ�شي�شه �شبعة جل�شات 
م�شروع  واأق����ر  ون��اق�����س  بعد"،  ع��ن   "
قانون احتادي ب�شاأن �شمان احلقوق يف 
الأموال املنقولة الذي ورد اإىل املجل�س 
ب�شفة ال�شتعجال يف ثالثة اأيام لتعد 
قانون  م�شروع  ي�شتغرقها  مدة  اأق�شر 
لدى املجل�س، وال��ذي اأق��ره يف جل�شته 
يف  اخلمي�س"  ي�����وم   " ع���ق���دت  ال���ت���ي 
امل��ح��ددة لالنعقاد ح�شب  الأي���ام  غ��ر 
ال��الئ��ح��ة ال��داخ��ل��ي��ة وه���م���ا ي���وم���ي " 
 "13" وناق�س  والأربعاء"،  الثالثاء 
الأوىل  ه��ي  برملانية  �شابقة  يف  ���ش��وؤال 
يتم  املجل�س  تاأ�شي�س  منذ  نوعها  من 
الأ�شئلة  م��ن  ال��ع��دد  ه��ذا  توجيه  فيها 
لدور  الأوىل  الإج��رائ��ي��ة  اجلل�شة  يف 
" قاعة زايد التي  انعقاد. كما �شهدت 
اأول  جل�شاته"  امل��ج��ل�����س  ف��ي��ه��ا  ي��ع��ق��د 
ووقاية  ال�شحة  وزي���ر  مل��ع��ايل  اإع����الن 
املجل�س  ل�شوؤون  الدولة  وزير  املجتمع 
الوطني الحتادي، عن ال�شرتاتيجية 
الوطنية للتعامل مع فرو�س كورونا 
وذل����ك  ظ����ه����وره،  م����راح����ل  اأول  م���ن���ذ 
عقدها  التي  ال��راب��ع��ة  اجلل�شة  خ��الل 
املجل�س بتاريخ 11 فرباير 2020م، 
التوا�شل  اأه��م��ي��ة  م���دى  ي��ج�����ش��د  مب���ا 
وال���ت���ع���اون وال�������ش���راك���ة ال��ق��ائ��م��ة بني  
يف  والت�شريعية  التنفيذية  املوؤ�ش�شات 
طرح ومناق�شة الق�شايا امللحة، ويوؤكد 
من  املجل�س  قبة  حت��ت  ن�شهده  م��ا  اأن 
�شفافة  ومناق�شات  مداولت وحوارات 
وبناءة تو�شح اأن عملية تكامل الأدوار 
ت�شكل  واحل��ك��وم��ة  باملجل�س  امل��ن��وط��ة 
للوفاء  للمجل�س  الأ���ش��ا���ش��ي  ال�����ش��ن��د 

مب�شوؤولياته الوطنية. 

فاعلة  بــرملــانــيــة  دبــلــومــا�ــســيــة 
ملواكبة روؤية الدولة ونهجها

تفعيل  على  املجل�س  اإط��ار حر�س  ويف 
الإماراتية  ال��ربمل��ان��ي��ة  الدبلوما�شية 
وروؤيتها  الدولة  توجهات  يواكب  مبا 
حيال خمتلف الق�شايا، حقق املجل�س 

العديد من الإجنازات متثلت برئا�شة 
والع�شرين  ال�شابع  ال��دوري  الجتماع 
ال��ع��رب��ي، ورئا�شة  ال��ربمل��اين  ل��الحت��اد 
املجموعة العربية يف الحتاد الربملاين 
ال����دويل، والج��ت��م��اع ال����دوري الثالث 
ع�شر لأ�شحاب املعايل وال�شعادة روؤ�شاء 
والوطني  وال��ن��واب  ال�شورى  جمال�س 
لدول  التعاون  جمل�س  ب��دول  والأم���ة 
اخلليج العربية، الذي عقد " عن بعد 
والفوز   ،2020 يوليو   21 " بتاريخ 
مبن�شب نائب رئي�س الربملان العربي، 
ونائب رئي�س جلنة ال�شوؤون الت�شريعية 
اإحدى  الإن�����ش��ان  وح��ق��وق  والقانونية 

اللجان الدائمة للربملان العربي .
الثالث  ال������دوري  الج���ت���م���اع  وخ�����الل 
وال�شعادة  امل���ع���ايل  لأ����ش���ح���اب  ع�����ش��ر 
والنواب  ال�����ش��ورى  جم��ال�����س  روؤ����ش���اء 
ب�������دول جمل�س  والأم���������ة  وال����وط����ن����ي 
الذي  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 
الثالثاء  " ال���ي���وم  ب��ع��د  " ع���ن  ع��ق��د 
برئا�شة   ، يوليو2020   21 امل��واف��ق 
املجل�س  رئ��ي�����س  غ��ب��ا���س  �شقر  م��ع��ايل 
الوطني الحتادي، وافق امل�شاركون يف 
حول  اإم��ارات��ي  مقرتح  على  الجتماع 
ال�����ش��ي��ا���ش��ات امل�����ش��رتك��ة ل���دول جمل�س 
التعاون لدول اخلليج العربية ملا بعد 
اخلليجي  املو�شوع  19ليكون  كوفيد 

امل�شرتك لعام 2020.
الت�شريعية  امل��ج��ال�����س  روؤ����ش���اء  واأ����ش���اد 
التاريخي  ب����الإجن����از  اخل��ل��ي��ج  ب����دول 
ال��ذي حققته دول��ة الإم���ارات باإطالق 
واأكدوا  امل��ري��خ،  " الأمل" اىل  م�شبار 
التعاون  م�شرة  دع��م  على  حر�شهم 
لكي  الأع�����ش��اء؛  دول  ب��ني  والتن�شيق 
املن�شودة  وال��غ��اي��ات  الأه����داف  تتحقق 
امل�شرتك،  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ع��م��ل  دع���م  يف 
و�شددوا على اأهمية الإ�شراع يف تاأ�شي�س 
م��ت��ك��ام��ل��ة لالأمن  واآل���ي���ات  م��ن��ظ��وم��ة 
وال�شحي  وال��دوائ��ي  وامل��ائ��ي  الغذائي 
اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  ب��ني 
جديدة  م�شادر  ل�شتك�شاف  وال�شعي 

للنمو وا�شتدامة القت�شاد.

يوقع  الحتادي  الوطني  املجل�س 
للت�سامح  ــــدويل  ال الـــربملـــان  ــع  م
لتعزيز  تفاهم  مذكرة  وال�سالم 
ــالت  ــتــعــاون املــ�ــســرك يف جم ال

الت�سامح وال�سالم
وقع  2021م  ف���رباي���ر   4 وب���ت���اري���خ 
والربملان  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
مذكرة  وال�����ش��الم  للت�شامح  ال����دويل 
التعاون  ���ش��ب��ل  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ت��ف��اه��م 
امل�����ش��رتك ب��ني اجل��ان��ب��ني يف جمالت 
اللجان  خالل  من  وال�شالم  الت�شامح 
للربملان  ال��ت��اب��ع��ة  ال��دائ��م��ة  اخل��م�����س 
الدويل للت�شامح وال�شالم وهي جلنة 
ال�شوؤون  جل��ن��ة  ال��دول��ي��ة،  ال��ع��الق��ات 
جلنة  ال�����ش��الم،  زرع  جلنة  القانونية، 
التنمية  وجل���ن���ة  وال�������ش���ب���اب  امل���������راأة 

امل�شتدامة.
احتفالت  مع  املذكرة  توقيع  وتزامن 
العاملي  دولة الإم��ارات والعامل باليوم 
ادراجه  مت  ال���ذي  الإن�شانية  ل��الأخ��وة 
���ش��م��ن امل���ن���ا����ش���ب���ات ال���ع���امل���ي���ة ل����الأمم 
م���ب���ادرة دولة  اإىل  ا���ش��ت��ج��اب��ة  امل��ت��ح��دة 
لن�شر  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات 
ثقافة املحبة وال�شالم يف جميع اأنحاء 
الإم�����ارات  دول���ة  احت�شنت  اإذ  ال��ع��امل 
من  ك��ل  جمع  ال��ذي  التاريخي  اللقاء 
الأزه���ر  �شيخ  الأك����رب  الإم����ام  ف�شيلة 
اأبوظبي  ال��ف��ات��ي��ك��ان يف  ب��اب��ا  وق��دا���ش��ة 
وتوقيع  والت�شامح،  ال�شالم  عا�شمة 

وثيقة الأخوة الإن�شانية يف 4 فرباير 
.2019

و�����ش����ارك����ت ال�������ش���ع���ب���ة ال����ربمل����ان����ي����ة يف 
الربملاين  لالحتاد  الطارئ  الجتماٍع 
العربي، واحت��اد برملانات دول منظمة 
التعاون الإ�شالمي، والربملان العربي، 
ويف فعاليات نظمها الحتاد الربملاين 
الدويل، وا�شتقبلت العديد من الوفود 
الزائرة من الربملانات ال�شديقة، كما 
عقدها  التي  الجتماعات  يف  �شاركت 
ُب��ع��د، واأ�شهمت  ال��ع��رب��ي ع��ن  ال��ربمل��ان 
املقرتحات  ب��ع��دٍد م��ن  ال�����ش��ع��ب��ة  ف��ي��ه��ا 
ال����ت����ي لقت  والأف������ك������ار الإي����ج����اب����ي����ة 

ا�شتح�شانا من الوفود العربية.
و�������ش������ارك وف�������د امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي 
التي  الحت���ادي يف اجلل�شة احل��واري��ة 
نظمها اأع�����ش��اء ال��ربمل��ان الأوروب�����ي " 
عقدت  ال��ت��ي  احلاكم"،  ال�شعب  ح��زب 
يف العا�شمة البلجيكية بروك�شل حول 
"منوذج دولة الإمارات العربية املتحدة 
والتعاي�س"،  الت�شامح  قيم  تر�شيخ  يف 
والتي عقدت بح�شور عدد من اأع�شاء 
الربملان الأوروبي وممثلي املجموعات 

الدينية املحلية.
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  اخ��ت��ي��ار  ومت 
اجلل�شة  ه�������ذه  مل����و�����ش����وع  امل����ت����ح����دة 
احل������واري������ة، وذل�������ك ل����وج����ود من����وذج 
اإم����ارات����ي ع���امل���ي واإجن�������از ح��ق��ي��ق��ي يف 
الواقع، وكون  اأر���س  هذا الإط��ار على 
���ش��ري��ك لالإمارت  الأوروب������ي  الحت����اد 
اأوروبيون  وهناك  متعددة،  جوانب  يف 
الإم���ارات ويلم�شون  دول��ة  يعي�شون يف 
التعاي�س  اأن  ووج����دوا  التعاي�س  قيم 
م��ت��ج��ذر يف امل��ج��ت��م��ع الإم����ارات����ي، مبا 
غر�شها  ال���ت���ي  ال���ق���ي���م  م����ع  ي��ن�����ش��ج��م 
اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  ال��دول��ة  موؤ�ش�س 
ت��ع��اىل ال�����ش��ي��خ زاي����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
نهيان "طيب اهلل ثراه " وتوا�شل هذا 

النهج القيادة الر�شيدة .
وخالل زيارة معايل دوارت��ي بات�شيكو 
رئي�س الحتاد الربملاين الدويل لدولة 
الإم��ارات بدعوة من املجل�س الوطني 
الحتادي، يف اأول زيارة له منذ ت�شلمه 
2020م،  ن��وف��م��رب  �شهر  يف  من�شبه 
بني  التعاون  تفعيل  �شبل  بحث  جرى 
الحت��اد ال��ربمل��اين ال��دويل واملنظمات 
الدولية ل �شيما الأمم املتحدة، ودور 
الربملانات يف ن�شر ال�شالم وال�شتقرار 
وال��ت��وا���ش��ل ب���ني ���ش��ع��وب ال���ع���امل، مع 
الوطني  املجل�س  دع���م  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د 
الدويل  ال��ربمل��اين  الحت���ادي لالحتاد 
الداعمة  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه  واأع���م���ال���ه 
خمتلف  يف  ال���ربمل���ان���ات  دور  ل��ت��ع��زي��ز 
ب�شفته  املجل�س  وا�شتعداد  امل��ج��الت، 
ال��ع��رب��ي��ة يف دورته  امل��ج��م��وع��ة  رئ��ي�����س 
دعم  يف  بفعالية  بامل�شاركة  احل��ال��ي��ة، 
اأي عمل من �شاأنه ان يعزز دور وعمل 
الإقليمي  امل�����ش��ت��وي��ني  ع��ل��ى  الحت�����اد 
والدويل، �شميا واأن التجربة احلالية 
اأثبتت  كوفيد19-،  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف 
الدويل  للتن�شيق  اآليات  وج��ود  اأهمية 
ل�����ش��م��ان ت��ك��ام��ل اجل��ه��ود ب��ني الدول 
اأن  واأهمية  الوب��ئ��ة،  ومواجهة  لفهم 
بالتعامل  معنية  روؤى  ه��ن��اك  ي��ك��ون 
تخلفها  التي  القت�شادية  الآث���ار  م��ع 
ي�شتدعي  مم���ا  والأوب�����ئ�����ة،  اجل����وائ����ح 
يف  دوراً  ال����ربمل����ان����ات  ل���ع���ب  �����ش����رورة 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ال��ت��ع��اون  عمليات  دف���ع 
الإق��ل��ي��م��ي وال������دويل، وب��ن��اء عالقات 
و�شعادة  ����ش���الم���ة  حم����وره����ا  دول����ي����ة 
جديد  دويل  ن��ظ��ام  وب���ن���اء  ال�����ش��ع��وب، 

يخدم م�شالح الإن�شانية جمعاء.

املجل�س الوطني االحتادي يحتفل بذكرى تاأ�ضي�ضه وهو اأكرب قدرة وفاعلية على مواكبة روؤية الدولة وتوجهاتها وحتقيق تطلعات املواطنني وامل�ضاهمة يف م�ضرية التنمية

•• ابوظبي-وام:

�شارك املجل�س الوطني الحتادي عن بعد يف اجتماع ال�شبكة الربملانية 
ب�شاأن  "التعاون  حول  والتنمية،  القت�شادي  التعاون  ملنظمة  العاملية 
نفعل؟" حيث مت خالل الجتماع  اأن  م��اذا علينا   :19 لقاح كوفيد- 
ا�شتعرا�س جهود دولة الإمارات العربية املتحدة على امل�شتوى الوطني 
والعاملي يف مكافحة اآثار انت�شار جائحة كورونا، وامل�شاهمة يف مبادرة 

كوفاك�س التي اأطلقتها منظمة ال�شحة العاملية.
ومثلت املجل�س الوطني الحتادي يف هذا الجتماع �شعادة مرمي ماجد 

للبحر  الربملاني�ة  اجلمعي�ة  جمموعة  رئي�س  املجل�س،  ع�شو  ثنية  بن 
الأبي�س املتو�ش�ط، و�شفرة املجل�س لدى منظمة القيادات ال�شيا�شية 
الن�شائية، وا�شتعر�شت �شعادتها يف مداخلتها جهود الدولة يف مكافحة 
الدولة على  ثنية يف الجتماع جهود  اآث��ار كوفيد19-. وعر�شت بن 
�شد  للتطعيم  الوطنية  ال�شرتاتيجية  تطبيق  يف  الوطني  امل�شتوى 
اأف�شل  تقدمي  �شمان  تت�شمن  والتي  كوفيد19-،  ك��ورون��ا  فرو�س 
الوطني  ال�شعيد  على  الوقائية  والرعاية  التطعيم  خلدمات  ج��ودة 
وت��وف��ر ال��ل��ق��اح ل��ك��ل ���ش��ك��ان دول���ة الإم������ارات، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل اإتاحة 
اللقاحات و�شمان ا�شتدامتها وجودتها، وزيادة الوعي باأهميتها، ودعم 

اإىل  ثنية  بن  �شعادة مرمي  واأ���ش��ارت  املجال.  هذا  والبحث يف  البتكار 
اأطلقتها  التي   ،"COVAX "كوفاك�س  الإم��ارات ملبادرة  دعم دولة 
منظمة ال�شحة العاملية وجهودها الرامية اإىل التوزيع العادل لنحو 
 .2021 ال��ع��ام  "كوفيد19-" خ��الل  ل��ق��اح��ات  م��ل��ي��اري ج��رع��ة م��ن 
الذي �شارك فيه ممثلون  اأنه مت خالل الجتماع  واأو�شحت �شعادتها 
من عدة دول ومنظمات دولية واإقليمية ا�شتعرا�س اجلهود املختلفة 
املحلي  امل�شتوى  على  اللقاحات  وتوزيع  كورونا  فرو�س  مكافحة  يف 
وال�شرتاتيجية التي تتبعها كل دولة للت�شجيع على التطعيم، ف�شال 
باأنه  منوهة  امل�شاركني.  بني  املمار�شات  واأف�شل  املعلومات  تبادل  عن 

انت�شار  ب�شبب  العامل  تواجه  التي  التحديات  اإىل  التطرق  كذلك  مت 
القت�شادية،  اأو  ال�شحية  التحديات  �شواء  امل�شتجد  كورونا  فرو�س 
العامل احل�شول على عدة  ا�شتطاع  التحديات  واأن��ه بالرغم من هذه 
وامل�شاهمة يف  ك��ورون��ا  اإ���ش��اب��ات  م��ن  �شاأنها احل��د  م��ن  وال��ت��ي  لقاحات 
عودة احلياة اإىل طبيعتها. وتابعت اأنه مت التاأكيد على �شرورة �شمان 
التوزيع العادل للقاحات والتعاون الدويل لإجناح هذه اجلهود، لأنه 
الوباء، عالوة على  الق�شاء على  ن�شتطيع  ال��دويل لن  التعاون  بدون 
اأكرث  لقاحات  على  للح�شول  العلمية  البحوث  يف  ال�شتثمار  �شرورة 

فعالية.

املجل�س الوطني االحتادي ي�ضتعر�س جهود االإمارات حمليا ودوليا يف مكافحة جائحة كورونا
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اأخبـار الإمـارات
نهيان بن مبارك ي�ضتقبل النائب الر�ضويل جلنوب اجلزيرة العربية

•• اأبوظبي - وام:

اآل نهيان وزير الت�شامح  ا�شتقبل معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
والتعاي�س الأ�شقف بول هندر الكبو�شي النائب الر�شويل جلنوب 

اجلزيرة العربية.
ورح��ب معاليه -خ��الل اللقاء ال��ذي جرى يف ق�شره - بالأ�شقف 
الباهر  النجاح  ح��ول  احلديث  معه  وتبادل  الكبو�شي  هندر  ب��ول 
باليوم  الحتفاء  اإط���ار  يف  الإن�شانية  ل��الأخ��وة  ال���دويل  للمنتدى 
تعزيز  يف  ي�شهم  اأن  �شاأنه  من  وال��ذي  الإن�شانية  ل��الأخ��وة  العاملي 

مبادئ وقيم الت�شامح وال�شالم واملحبة بني بني الب�شر.
واأكد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان اأن الأخوة الإن�شانية 

مل�شتقبل  العامل  دول  عبور  بوابة  متثالن  الإن�شاين  والت�شامن 
مزدهر واآمن يف ظل الظروف ال�شتثنائية الراهنة التي مير بها 
العامل جراء انت�شار جائحة "كوفيد 19" وتخطى تداعيتها من 

خالل التعاون الدويل وحتقيق الأمن ال�شحي العاملي.
العظيم  الإم������ارات  و���ش��ع��ب  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  اإن  معاليه  وق���ال 
اإذ  وال�شالم  والت�شامح  الإن�شانية  الأخ���وة  �شور  اأب��ه��ى  يج�شدان 
تتجلى مواقفهم التاريخية يف العطاء الإن�شاين ال�شخي للجميع 
اإعالء  اإىل  اإ�شافة  دون متييز ل �شيما يف وقت الأزم��ات الطارئة 
ربوع  يف  واملحبة  ال�شلمي  التعاي�س  قيم  وتر�شيخ  الإن�����ش��ان  ���ش��اأن 

العامل مبا يحقق الزدهار والنماء خلر الب�شرية جمعاء.
ومن جانبه هناأ الأ�شقف بول هندر الكبو�شي معايل ال�شيخ نهيان 

بن مبارك اآل نهيان مبنا�شبة و�شول م�شبار الأمل اإىل مدار املريخ 
وحتقيق الإمارات اإجنازا عامليا جديدا يف قطاع الف�شاء وعلومه 
الإم��ارات قدمت منوذجا  دولة  اأن  اإىل  الإن�شانية م�شرا  خلدمة 
الإجن����ازات  وحتقيق  وال��ع��زمي��ة  الإرادة  يف  ال��ع��امل  ل���دول  ملهما 
م�شدر  ميثل  وال��ذي  وامل��ج��الت  القطاعات  خمتلف  يف  املتوا�شل 

فخر للجميع.
دولة  بجهود  العربية  اجل��زي��رة  جلنوب  الر�شويل  النائب  واأ���ش��اد 
ت��ع��زي��ز احل����وار ودعم  ال��را���ش��خ يف  الإن�����ش��اين  الإم������ارات ونهجها 
العتدال  قيم  اإىل  م�شتندة  ال�شلمي  والتعاي�س  العاملي  الت�شامن 
وال�����ش��الم وال��ت�����ش��ام��ح وامل��ح��ب��ة ون�����ش��ر اخل���ر يف خم��ت��ل��ف اأنحاء 

العامل.

•• ال�شارقة-الفجر:

حر�شاً على �شالمة املجتمع املحلي 
مع  وان�شجاماً   ،)19 )كوفيد  م��ن 
والوقائية  الح��رتازي��ة  الإج����راءات 
التي تتبعها دولة الإمارات العربية 
التي  الفعاليات  وطبيعة  امل��ت��ح��دة، 
فر�شان  م�شرة  اأع��ل��ن��ت  تت�شمنها، 
مبادرات  اإح���دى  ال��وردي��ة،  القافلة 
ال�شرطان،  اأ�شدقاء مر�شى  جمعية 
ب�شرطان  ال���وع���ي  ب��ت��ع��زي��ز  امل��ع��ن��ي��ة 
املبكر  ال��ك�����ش��ف  واأه���م���ي���ة  ال����ث����دي، 
تاأجيل  وال��ذات��ي عنه، ع��ن  ال���دوري 
11 حتى  ال�  موعد انطالق دورتها 

الربع الأخر من العام اجلاري.
ووج���ه���ت امل�������ش���رة، ال���ت���ي ك����ان من 
فرباير  ���ش��ه��ر  يف  ت���ق���ام  اأن  امل���ق���رر 

املحلي  للمجتمع  دع����وة  اجل������اري، 
تبني ممار�شات  اأك��دت فيها �شرورة 

للك�شف  وال��ذات��ي  ال���دوري  الفح�س 
باعتباره  مبكر  ب�شكل  امل��ر���س  ع��ن 

اإىل  ال�����ش��ف��اء  ن�شبة  رف���ع  يف  ي�شاهم 
يف  املر�س  ت�شخي�س  حال  يف   98٪

مراحله الأوىل.
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  وك�����ش��ف��ت 
جهود  اأن  ال��وردي��ة،  القافلة  مل�شرة 
ب�شل�شلة  �شتتوا�شل  امل�شرة  ور�شالة 
بتوعية  ت�شتهدف  خا�شة  فعاليات 
مبر�س  الإم���ارات���ي  املجتمع  اأف����راد 
اأن  اإىل  م�����ش��رة  ال���ث���دي،  ���ش��رط��ان 
ال��ف��ع��ال��ي��ات  �شيكون  الإع�����الن ع���ن 

قريباً.
للم�شرة  املنظمة  اللجنة  وثمنت 
ب��ه��ا الدولة  اخل��ط��ى ال��ت��ي مت�����ش��ي 
ن��ح��و م��رح��ل��ة ال��ت��ع��ايف م��ن "كوفيد 
اجل���ه���ود  ت�������ش���اف���ر  واأث���������ر   ،"19
املجتمعية واملوؤ�ش�شية وكفاءة تعامل 
تداعيات  م����ع  ال���وط���ن���ي���ة  اجل����ه����ات 
نهاية  ي�شهد  اأن  متمنية  اجلائحة، 
لفر�شان  ن���وع���ّي���ة  م�������ش���رة  ال����ع����ام 

 11 ال���  عامها  يف  ال��وردي��ة  القافلة 
واأن حتقق جميع اأهدافها.   

الوردية  ال��ق��اف��ل��ة  م�����ش��رة  ووف����رت 
اأع���وام،  ع�شرة  قبل  انطالقها  منذ 
اأكرث من 75 األف فح�س �شريري، 
الإ�شعاعي  للت�شوير  دائمة  ووح��دة 
للثدي، بالإ�شافة اإىل جتهيز مراكز 

املناطق  يف  ال��ث��دي  ���ش��رط��ان  فح�س 
ر�شخت  كما  ال��دول��ة،  ح��ول  البعيدة 
املجتمع  ف��ئ��ات  ب���ني  ال���ت���ع���اون  ق��ي��م 
الإماراتي كافة على قاعدة مكافحة 
احلد  يف  وامل�شاهمة  الثدي  �شرطان 

من تداعياته. 
�شنوياً  جت��وب  امل�شرة  اأن  اإىل  ي�شار 

لتعزيز  ال�����ش��ب��ع،  ال����دول����ة  اإم�������ارات 
ال���ث���دي، وتوفر  ب�����ش��رط��ان  ال��وع��ي 
فئات  ملختلف  املجانية  الفحو�شات 
املجتمع، �شمن عدة م�شارات ت�شمل 
�شارك  ال���ت���ي  ال���ف���ر����ش���ان،  م�������ش���رة 
منذ  وف��ار���ش��ة  ف��ار���ش��اً   820 فيها 

انطالقها.

••العني - الفجر

كلية  يف  ال��ع��ام��ة  ال�شحة  معهد  عقد 
جامعة  يف  ال�شحية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب 
ن�����دوة ع���ام���ة -ع����ن بعد"،  الإم��������ارات 
وحلول"  حت��دي��ات  التنمر   " ب��ع��ن��وان 
وذلك �شمن مبادرة " �شحتي قراري" 
التي اأطلقت لتعزيز التوعية ال�شحية 
يف املجتمع مبخاطر التنمر ، بح�شور  
عدد من اخلرباء واملخت�شني واأع�شاء 

الهيئة التدري�شية والطلبة. 
واأو���ش��ح��ت ال��دك��ت��ورة ع��ف��ت ال���ربازي 

– م���ن م��ع��ه��د ال�����ش��ح��ة ال��ع��ام��ة -  " 
التوعية  باأهمية  اإمياننا  من  انطالقا 
ال�شحية و�شرورة رفع الوعي ال�شحي 
يف املجتمع،  قام معهد ال�شحة العامة 
يف  ال�شحية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب  كلية  يف 
�شل�شلة من  باإطالق  الإم��ارات  جامعة 
عامة  ت�شتهدف  التوعوية  املحا�شرات 
تنظم  والتي  املجتمع  اأفراد وقطاعات 
قراري"  �شحتي  "مبادرة  �شعار  حتت 
وق�شايا  م��وا���ش��ي��ع  ت���ت���ن���اول  وال���ت���ي 
مهمة." م�شرة اإىل اأن هذه املحا�شرة 
واأ�شكاله  ال��ت��ن��م��ر  م��و���ش��وع  ت��ن��اول��ت 

وطرق حماربته، باعتباره اأحد اأخطر 
ال�شحة  على  ت��وؤث��ر  التي  ال�شلوكيات 

النف�شية واجل�شدية لأفراد املجتمع .
املهند�س  ال��دك��ت��ور  ق���دم   وم���ن جهته 
ف��ي�����ش��ل ال���ب���اك���ري - م�����ش��ت�����ش��ار وزي���ر 
الإمارات-  دول��ة  يف  والتعليم  الرتبية 
حول  التو�شيحي  عر�شه  خ��الل  م��ن 
التنمر  ����ش���ف���ات  و  ال��ت��ن��م��ر  ت���ع���ري���ف 
ال��ت��ن��م��ر اجل�شدي  واأ���ش��ب��اب��ه  واأن������واع 
واللفظي والتنمر الجتماعي والتنمر 
طريق  ع���ن  ال��ف��ع��ل��ي  اأو  الإل����ك����رتوين 

اإتالف املمتلكات .

الرتبية  وزي���ر  م�شت�شار  وا���ش��ت��ع��ر���س 
ال�شحايا  على  التنمر  اآث��ار  والتعليم 
مرتكبي  وع��ل��ى  عليهم"،  "املتنمر 
اجلوانب  يف  "املتنمرين"  ال��ت��ن��م��ر 
والتعليمية،  والعاطفية  الجتماعية 
التنمر على  م��ن  ال��وق��اي��ة  اأ���ش��ال��ي��ب  و 
ال�شيا�شات  وت��ط��ب��ي��ق  ���ش��ن  م�����ش��ت��وى 
اأولياء  دور  على  م��وؤك��داً   ، وال��ق��وان��ني 
ال�شحيحة  التن�شئة  توفر  الأم��ور يف 
التنمر،  م���ن  ل��وق��اي��ت��ه��م  لأب���ن���اءه���م 
بالإ�شافة اإىل دعم دور املدر�شة وجلنة 
املجتمع  ودور  املدر�شي  ال�شلوك  اإدارة 

ككل يف رف�س ومعاجلة ظواهر التنمر 
وتكثيف املبادرات والأن�شطة الداعمة.

ومن جانبه قدم  الأ�شتاذ ع�شام علي 
الجتماعية  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  -م�������ش���وؤول 
املنظمة  ل��دى  اخلليج  دول  مكتب  يف 
بعنوان  عر�شاً  "يوني�شف"   الدولية 
ا�شتعر�س  املدار�س"  يف  ال��ت��ن��م��ر   "
املتعلقة  ال�شرتاتيجيات   اأه��م  خالله 
اخلليج  منطقة  يف  التنمر  مب��ح��ارب��ة 
العديد  هناك  اأن  مو�شحاً  وال��دول��ة. 
م���ن امل����ب����ادرات والأن�����ش��ط��ة م���ن مواد 
ظاهرة  مل��واج��ه��ة  وم�شابقات  ت��وع��وي��ة 

التنمر اإطالق "جائزة ال�شيخة فاطمة 
برنامج  وت��ط��وي��ر   ، التنمر"  مل��ق��اوم��ة 

ملواجهة  ال���وزارة  مع  متكامل  تدريبي 
واملجتمع  امل��دار���س  يف  التنمر  ظ��اه��رة 

التنمر  يتعلق مبو�شوع  فيما  وخا�شة 
الإلكرتوين.

•• اأبوظبي  - الفجر

للكوادر الإدارية الإماراتية يف القطاع 
ال�����ش��ح��ي اأه���م���ي���ة ك���ب���رة لت���ق���ل عن 
ومن  والفنية،  الطبية  الكوادر  اأهمية 
هذا املنطلق فقد اأولت �شركة اأبوظبي 
اأكرب  "�شحة"،  ال�شحية  ل��ل��خ��دم��ات 
���ش��ب��ك��ة ل��ل��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة يف دول���ة 
كوادرها  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
الإدارية املواطنة اأهمية كبرة، وهياأت 
لها كل ال�شبل ملوا�شلة التعلم واإكت�شاب 
اخل��ربات وامل��ه��ارات التي متكنهم من 

تاأدية اأعمالهم باقتدار.
وم���ن ب��ن��ات الإم������ارات ال��الئ��ي اأخ���ذن 
الب�شرية  امل��وارد  عاتقهن تطوير  على 

ال�شام�شي،  خلود  "�شحة"،  �شركة  يف 
الب�شرية  امل��وارد  م�شاريع  اأول  �شابط 
العديد من  اأجن��زت  "�شحة" التي  يف 
امل�شاريع املتميزة، وكان لها اأكرب الأثر 
واأهلت  ال��ب�����ش��ري��ة،  امل�����وارد  ت��ط��وي��ر  يف 
بيئة  اأ���ش��ع��د  ب��ج��ائ��زة  ل��ل��ف��وز  الإدارة 
تطوير  و  اله��ت��م��ام  يف  املعنية  ع��م��ل، 
التوطني،  ا�شتدامة  و  الب�شرية  املوارد 
لالأداء  اأبوظبي  ج��وائ��ز  اإح���دى  ه��ي  و 

احلكومي املتميز للعام 2018.
درا�شة  امل�������ش���اري���ع،  ه����ذه  اأب������رز  وم����ن 
وبرنامج  امل���وظ���ف���ني،  اإ����ش���ع���اد  ح�����ول 
ودرا����ش���ات  م���وظ���ف،   1000 اأف�����ش��ل 
التعوي�شات واملزايا، ولوحة معلومات 
بيانات  وحت��ل��ي��ل  ال��ب�����ش��ري��ة،  امل�������وارد 

التقارير،  واإع������داد  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�����وارد 
الب�شرية  امل���������وارد  وا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
كما  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة،  الأداء  وم���وؤ����ش���رات 
منتدى  يف  م�شاركتها  خ���الل  ق��دم��ت 
اأف�������ش���ل امل����م����ار�����ش����ات احل���ك���وم���ي���ة يف 
ال����ذي نظمته  ال�����ش��ع��ادة والإي��ج��اب��ي��ة 
وزارة �شوؤون جمل�س الوزراء، وح�شره 
ح��ك��وم��ي، قدمت  م��وظ��ف   600 نحو 
اأطلقتها  ال��ت��ي  امل��م��ار���ش��ات  اث��ن��ني م��ن 
�شحية  مناف�شة  بيئة  "�شحة" خللق 

بني موظفي املن�شاآت التابعة لها.
يف  للعمل  ال�شام�شي  خ��ل��ود  ان�����ش��م��ت 
 2013 ال���ع���ام  يف  "�شحة"  ���ش��رك��ة 
ب��ع��د ت��خ��رج��ه��ا م��ن اجل��ام��ع��ة بدرجة 
املعلومات  اإدارة  يف  ال��ب��اك��ال��وري��و���س 

ث��الث من  ت��درب��ت يف  ال�شحية، حيث 
من  زاد  مم���ا  "�شحة"  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
ال�شحي  ال��ق��ط��اع  يف  للعمل  رغ��ب��ت��ه��ا 

وخدمة وطنها.
فر�س  "�شحة"  ���ش��رك��ة  ل��ه��ا  وف�����رت 
يف  والإب����داع  والتميز  ال��ت��دري��ب  تلقي 
جم���ال ع��م��ل��ه��ا، ح��ي��ث ب�����داأت يف ق�شم 
ال��ت��وظ��ي��ف ب��خ��ط��ة ت��ط��وي��ر مل���دة عام، 
م�شوؤول  اإىل  ت��رق��ي��ت��ه��ا  مت  ث���م  وم����ن 
ان�شمت  وبعدها  ملدة عامني،  توظيف 
لفريق م�شاريع املوارد الب�شرية، حيث 
املعرفة  يف  ك��ب��رة  ق��ف��زة  على  ح�شلت 
واخل�����ربات يف جم���ال ع��م��ل��ه��ا، نتيجة 
املتوا�شل  والتدريب  امل�شتمر  التعليم 
على اأيدي خمت�شني ميتلكون خربات 

الرعاية  واإدارة  "�شحة"  يف  عميقة 
ال�شحية الذين �شمموا خطة تطوير 
وا����ش���ح���ة م���ن خ����الل ال��ت��وظ��ي��ف ثم 

م�شاريع املوارد الب�شرية.
وفرت �شركة "�شحة" خللود ال�شام�شي 
فر�س موا�شلة التعلم اإذ ت�شتعد حالياً 
امل��اج�����ش��ت��ر يف  درج���ة  ع��ل��ى  للح�شول 
اإدارة املوارد الب�شرية، وتتطلع للمزيد 
يف  الب�شرية  امل����وارد  يف  التطوير  م��ن 
القطاع ال�شحي، وت�شخر ما اكت�شبته 
من معارف وخربات لإحداث نقلة يف 

هذه القطاع.
يف  العمل  اأن  ال�شام�شي  خ��ل��ود  اأك���دت 
يختلف  اإن�شاين  منظور  له  "�شحة" 
اآخ�����ر، فهي  اأي ق��ط��اع  ال��ع��م��ل يف  ع���ن 

للمواطنني  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ر 
وامل���ق���ي���م���ني ع���ل���ى اأر��������س الإم����������ارات، 
وت��وؤدي ك��وادره��ا دوراً مهما يف خدمة 
املر�شى، وتعمل الكوادر الإدارية فيها 
لتلبية  الب�شرية  امل��وارد  فريق  خا�شة 

واحلر�س  لديها  العاملني  احتياجات 
على اإ�شعادهم. 

بالن�شح  ال�شام�شي  خلو�س  وتقدمت 
الإمارات  اأب��ن��اء  من  ال�شابة  لالأجيال 
اأعلى  اإىل  ال��و���ش��ول  ع��ل��ى  ب��احل��ر���س 

حتتاجه  ما  وتعلم  العلمية،  الدرجات 
امل�شتمر  والتدريب  و�شعبها،  الإم��ارات 
واك���ت�������ش���اب اخل������ربات وال���ت���ع���ام���ل مع 
باإيجابية  تواجههم  التي  التحديات 

واأخذ العرب والدرو�س منها.

•• دبي - حم�شن را�شد:

بجوائز  وج���ه���ة  ���ش��خ�����ش��اً   98 ف�����از 
التميز التعليمي على امل�شتوى املحلي 
واخلليجي والعربي، يف دورتها الثالثة 
موؤ�ش�شة  تنظمها  وال��ت��ي  وال��ع�����ش��ري��ن 
ح��م��دان ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ل���الأداء 
التعليمي املتميز، منهم 79 فائًزا على 
%من   64 ب���واق���ع  امل��ح��ل��ي  امل�����ش��ت��وى 
الطالب  فئة  يف  مر�شًحا   224 اأ�شل 
اأ�شل  امل��ت��م��ي��ز وم���در����ش���ة ف���ائ���زة م���ن 
املدر�شة  فئة  يف  تر�شحت  مدار�س   5
امل��ت��م��ي��زة، و4 ف��ائ��زي��ن م��ن اأ���ش��ل 20 
مر�شًحا يف فئة املعلم املتميز، و8فائًزا 
من اأ�شل 35 مر�شًحا يف فئة الرتبوي 
 7 اأ���ش��ل  م��ن  اثنني  وفائزين  املتميز، 
الداعمة  املوؤ�ش�شات  فئة  يف  مر�شحني 
اأب���وظ���ب���ي ع���ن مبادرة  ���ش��رط��ة  وه��م��ا 
"ال�شعاف املجتمعي" وبلدية دبي عن 

امل�شوؤولية  فعاليات  "برنامج  م��ب��ادرة 
ال�شتدامة  جم�����ال  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

البيئية للقطاع التعليمي".
وبلغ عدد الفائزين يف جوائز املوؤ�ش�شة 
التعاون  جم��ل�����س  دول  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
اخل��ل��ي��ج��ي 16 ف���ائ���ًزا ب��ن�����ش��ب��ة زي����ادة 
اأ�شل  8 طالب من  %4 بواقع  بلغت 
فئة الطالب املتميز،  يف  مر�شًحا   31
يف  28معلًما  اأ���ش��ل  م��ن  معلمني  و3 
ف��ئ��ة امل��ع��ل��م امل��ت��م��ي��ز، و5 م��دار���س من 
ت��ر���ش��ح��ت يف فئة  23 م��در���ش��ة  اأ���ش��ل 
جلائزة  وبالن�شبة  امل��ت��م��ي��زة،  امل��در���ش��ة 
البحث الرتبوي املتميز على م�شتوى 
الوطن العربي فقد بلغ عدد الفائزين 
من جمهورية م�شر  اثنان  بحوث،   3
العربية  اململكة  من  والثالث  العربية 
مر�شًحا   135 اأ���ش��ل  م��ن  ال�شعودية 

من 13 دولة عربية. 
����ش���اب���ق���اً يف مقر  امل���وؤ����ش�������ش���ة  وان���ت���ه���ت 

ال��ي��ون�����ش��ك��و ب��ب��اري�����س م���ن ت���ك���رمي 3 
موؤ�ش�شات تعليمية فائزة من جمهورية 
بجائزة  وال��ربت��غ��ال  وال��ربازي��ل  م�شر 
حمدان اليون�شكو لتنمية اأداء املعلمني 
من اأ�شل 198مر�شًحا، بالتزامن مع 
اتفاقية اجلائزة ل�شت �شنوات  جتديد 
قادمة، كما اأن املوؤ�ش�شة ب�شدد حتكيم 
37 طلباً يف جائزة حمدان الإي�ش�شكو 
الرتبوية  املن�شاآت  تطوير  يف  للتطوع 
املقرر  من  حيث  الإ�شالمي  العامل  يف 
اأن يتم الإع��الن عن النتائج يف اأبريل 
املغربية، مقر  القادم مبدينة مراك�س 

الإي�ش�شكو.
والتعليم  ال���رتب���ي���ة  وزي�������ر  واأع�����ل�����ن 
ح�شني  للموؤ�ش�شة،  الأع��ل��ى  ال��رئ��ي�����س 
اجتماع  خ����الل  احل����م����ادي،  اإب���راه���ي���م 
افرتا�شي عقد اأم�س، نتائج مناف�شات 
الثالثة والع�شرين من جوائز  ال��دورة 
والمتنان  بال�شكر  متوجهاً  املوؤ�ش�شة، 

اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  اإىل 
املالية  ن��ائ��ب ح��اك��م دب��ي وزي���ر  مكتوم 
تقديًرا  للموؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  ال��رئ��ي�����س 
التعليمي  للتميز  امل��ت��وا���ش��ل  ل��دع��م��ه 
وكذلك  واملبتكرين  املوهوبني  ورعاية 
لتطوير  ال��ق��ّي��م��ة  ���ش��م��وه  م����ب����ادرات 
التعليم على امل�شتوى املحلي الإقليمي 
املخل�شة  اجل���ه���ود  وث��م��ن  وال������دويل. 
ل�������ش���رك���ائ���ن���ا ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني من 
وحملية  واإقليمية  دول��ي��ة  موؤ�ش�شات 
املتحدة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  وب���الأخ�������س 
للرتبية والعلوم والثقافة )اليون�شكو 
للرتبية  الإ���ش��الم��ي  ال��ع��امل  ومنظمة 
)الإي�شي�شكو(  وال���ث���ق���اف���ة  وال���ع���ل���وم 
والعلوم  للرتبية  ال��ع��رب��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ة 
الرتبية  ومكتب  )الأل�شكو(  والثقافة 
ومنظمة  اخل���ل���ي���ج  ل�������دول  ال���ع���رب���ي 
املدر�شية  املوؤ�ش�شات  واأي�شا  الفاب لب 
واجلامعات والكليات املحلية والدولية 

واأخ���������س ب���ال���ذك���ر ج��ام��ع��ة الم������ارات 
وج��ام��ع��ة ح��م��دان ب��ن حم��م��د الذكية 
املوؤ�ش�شات الإعالمية  وكذلك خمتلف 
يف  ال�شرورية  امل�شاندة  قدموا  الذين 
جراء  من  ال�شتثنائية  الظروف  هذه 
ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د 19 ، مم��ا اأ���ش��ه��م يف 
اإىل  الرامية  املوؤ�ش�شة  اأه��داف  حتقيق 
اجلودة  وحت��ق��ي��ق  بالتعليم  الرت���ق���اء 

التعليمية واإن�شاء جمتمع املعرفة .

و�سائل التمكني
وقال الأمني العام للموؤ�ش�شة الدكتور 
ال�  احلالية  ال��دورة  اإن  املهري  جمال 
23 من جوائز املوؤ�ش�شة متيزت بتعزيز 
و�شائل التمكني والدعم من قبل �شمو 
وكذلك  للموؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�س 
املحافظة على  بهدف  الأمناء  جمل�س 
اأه����داف  ي��ح��ق��ق  مب���ا  الأداء  م�����ش��ت��وى 
امل��وؤ���ش�����ش��ة يف ظ��ل حت��دي��ات اجلائحة، 

مواكبة  ع��ل��ى  احل���ر����س  واق�����ع  وم����ن 
امل���ت���غ���رات  والن�������ش���ج���ام م���ع طبيعة 
التعليمي  امليدان  امل�شتمر يف  التطوير 
التعليمية  املنظومة  عنا�شر  وح��اج��ة 
املوؤ�ش�شة  تطبق  املرنة  املنهجيات  اإىل 
والتي  ل��ل��ج��وائ��ز  اجل���دي���دة  الهيكلية 
خالل  من  التحفيز  تعزيز  ا�شتهدفت 
الفئات  بع�س  يف  ال��ف��وز  اأن�����ش��ب��ة  رف���ع 
جانب  اإىل  امل���ك���اف���اآت  ق��ي��م��ة  وزي�������ادة 
تقلي�س عدد الفئات من خالل الدمج 
املعاير  وحت��دي��ث  امل�شميات  وت��ع��دي��ل 

وال�شروط .
 27 على  اعتمدت  املوؤ�ش�شة  اأن  واأف���اد 
طلًبا   516 لتحكيم  معتمًدا  حمكًما 
للمتقدمني  ل���ل�������ش���روط  م�����ش��ت��وف��ًي��ا 
املحلية  اجل�����وائ�����ز  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
والعربي حيث مت تطبيق  واخلليجية 
ُب��ع��د يف مرحلة  ال��ت��ح��ك��ي��م ع���ن  اآل���ي���ة 

املقابالت ال�شخ�شية.

م�سابقة "الدرون "
اأن املوؤ�ش�شة ب�شدد  واأ�شار املهري اإىل 
للموهوبني  ع���امل���ي  م���وؤمت���ر  ت��ن��ظ��ي��م 
وذلك  الدولية  اجلهات  مع  بالتعاون 
يتم  اأن  امل��ق��رر  ومم���ن  دب���ي  اك�شبو  يف 
فيه اإطالق املن�شة العاملية للموهوبني 
وهي من امل�شروعات املعرفية يف رعاية 
املوهوبني مت العمل فيه بالتعاون مع 
وجامعة   Nuremberg جامعة 
والتي  الأملانيتان   Regensburg
واملتخ�ش�شني  العلماء  نخب  �شتجمع 
وال����ط����ل����ب����ة امل�����وه�����وب�����ني وامل���ع���ل���م���ني 
العامل يف مركز  الأم��ور حول  واأولياء 
افرتا�شي واحد و�شتت�شمن خمرجاته 

والبحوث  والتدريب  التلمذة  برنامج 
العاملية  واجلوائز  التعليمية  والأفالم 
ا  واأي�شً  ، عاملية  اعتماد  وكالة  واإن�شاء 
�شركة  مع  باتفاقية  املوؤ�ش�شة  ارتبطت 
مبوجبها  املوؤ�ش�شة  تقوم  مايكرو�شفت 
املوهوبني  للطلبة  م�شابقة  بتنظيم 
وهي م�شابقة MINCRAFT يف 
جمال ال�شتدامة يف مايو، كما تنظم 
املوؤ�ش�شة م�شابقة "الدرون" يف اكتوبر 
القادم، ويف هذا ال�شدد نحن فخورون 
بح�شول طلبة مركز حمدان بن را�شد 
اآل مكتوم للموهبة والبتكار على 11 
دوليتني  م�شابقتني  يف  متقدم  مركز 

للروبوت.

ا�ستجابة لالإجراءات الحرازية ملنع انت�سار فايرو�س كورونا

تاأجيل موعد انطلق )القافلة الوردية( حتى الربع االأخري من 2021

�سمن مبادرة » �سحتي قراري«
معهد ال�ضحة العامة يف كلية الطب والعلوم ال�ضحية بجامعة االإمارات يعقد ندوة »التنمر حتديات وحلول«

خلود ال�سام�سي قادت اإدارتها للفوز باإحدى جوائز اأبوظبي لالأداء احلكومي املتميز للعام 2018

»�ضحة« تعد كوادر اإدارية مواطنة متميزة لقيادة القطاع ال�ضحي يف االإمارات

وعربيًا وخليجيًا  حمليًا  التعليمي  للتميز  حمدان  جلائزة   32 الـ  بالدورة  فائزًا   98

فوز �ضرطة اأبوظبي مببادرة االإ�ضعاف املجتمعي وبلدية دبي باال�ضتدامة البيئية
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العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تراينقلز 

�شناك
رخ�شة رقم:CN 3689410 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 غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اخلرباء 

املتحدون للت�شميم الداخلي
رخ�شة رقم:CN 2690809 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 غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

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

ال�شوهاجي لل�شحن الربي واجلوي
رخ�شة رقم:CN 2754857 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 غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حميد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

حبيب للدرجات الهوائية
رخ�شة رقم:CN 1037994 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 غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/عيادة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احللفى لال�شت�شارية جلراحة الطفال
رخ�شة رقم:CN 1044270 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 غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة الوردة البي�شاء 

CN قد تقدموا الينا بطلب للنجارة  رخ�شة رقم:1155176 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة نا�شر حممد �شليمان ابراهيم البلو�شي ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل احمد �شعيد ح�شن الربيكي
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  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

اإعــــــــــالن
ماج�شتيك  ال�ش�����ادة/�شوبر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمعدات الكهربائية 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1148632 

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة حممد �شامل عثمان مبارك الزعابي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداجلليل ثومبيل ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شامل عثمان مبارك الزعابي

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  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة ال�شابقني للمقاولت العامة - فرع اأبوظبي 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1121289-1 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / خالد علي �شيف من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / خالد علي �شيف من 50 ٪ اإىل ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد غريب ال�شود غريب الفالحي

تعديل �شكل قانوين / من فرع اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة ال�شابقني للمقاولت العامة - فرع اأبوظبي

AL SABIQEEN GENERAL CONTRACTING - ABU DHABI BRANCH

اإىل /�شركة ال�شابقني للمقاولت العامه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م- فرع

AL SABIQEEN GENERAL CONTRACTING COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C- BRANCH 

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 غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/درمي �شتار ل�شيانة التمديدات الكهربائية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1212322 

تعديل اإ�شم جتاري من/ درمي �شتار ل�شيانة التمديدات الكهربائية

DREEM STAR ELECTRICAL INSTALLATIONS

اإىل /ور�شة حممد ابوطيب للحدادة واللحام

MOHAMMED ABU TAYAB FOR SMITHERY AND WELDING WORKSHOP 

تعديل عنوان/من ابوظبي جزيرة ابوظبي �شرق 3 386107 ال�شيدة موزه عبداهلل �شالح واخرين 

اىل ابوظبي امل�شفح م 26 473577 473577 ال�شيد حمد �شيف حممد نعيف واخرين

تعديل ن�شاط/ا�شافة ور�شة حدادة وحلام )2592011.1(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح و�شيانة التمديدات والرتكيبات الكهربائية )4329904(

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 غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ظهر تالوك دار لتجارة اللكرتونيات

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1290361 
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : ظهر تالوك دار لتجارة اللكرتونيات

قد تقدموا اإلينا بطلب : CN- رخ�شة رقم : 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / عبدال �شالم ثالوكدار جاريف على من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / عبدال �شالم ثالوكدار جاريف على من 100 ٪ اإىل ٪49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شالح عبداهلل �شالح احلاى املرزوقى من وكيل خدمات اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شالح عبداهلل �شالح احلاى املرزوقى من 0٪ اإىل ٪51
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ ظهر تالوك دار لتجارة اللكرتونيات

ZAHIR TALUKDER ELECTRONICS TRADING
اإىل /ايه ا�س تالوكدار لتجارة مواد البناء ذ.م.م

A S TALUKDAR BUILDING MATERIAL TRADING L.L.C 
تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع الطالء والدهانات - بالتجزئة ) 4752035

تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع الأدوات الكهربائية ومتديداتها - بالتجزئة  4752006
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع مواد البناء - بالتجزئة  4752034

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع الأدوات ال�شحية ومتديداتها - بالتجزئة  4752004
تعديل ن�شاط / حذف جتارة الهواتف املتحركة - باجلملة  4652009

 تعديل ن�شاط / حذف جتارة الجهزة اللكرتونية الدقيقة - باجلملة  4652003
اأربعة ع�شر  فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

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

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شي ايز لت�شليح ال�شيارات

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:3762062 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية  اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شي ايز لت�شليح ال�شيارات

SEA EYES CAR REPAIR

اإىل /�شي ايز لت�شليح ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
SEA EYES CAR REPAIR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C- BRANCH 

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  غر  الدائرة 

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

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اإ�س بي جي �شتيرن ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2491879 
تعديل مدير/ا�شافة كرمي اليا�س عطيه

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /ا�شافة ا�س بي جي �شتيرن جي ام بي اإت�س
SPG Steiner Gmbh

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة اميريت�س �شب�شاليزد للوكالت التجارية 
 �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

EMIRATES SPECIALIZED TRADING AGENCIES - Sole Proprietorship LLC
S P G STEINER LLC تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف اإ�س بي جي �شتيرن ذ.م.م

تعديل وكيل خدمات/حذف
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل اإ�شم جتاري من/ اإ�س بي جي �شتيرن ذ.م.م
S P G STEINER LLC

اإىل /اإ�س بي جي �شتيرن جي اإم بي اإت�س
SPG STEINER GMBH 

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 غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بي ام جي للمقاولت وال�شيانة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:2578449 

تعديل ن�شب ال�شركاء /يوجن ايل يل من 1٪ اىل ٪14

تعديل ن�شب ال�شركاء /كي �شيول بارك من 1٪ اىل ٪14

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /ا�شافة يحيى عبود علي بن عبود العدوى ٪51

تعديل ن�شب ال�شركاء /تيك وين املحدودة Techwin Co Ltd من 24 ٪ اإىل ٪1

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد عبود علي عبود العدوى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف بيوجنوه �شو

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 غر م�شوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة هداية للتجارة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1033001 
تعديل مدير/ا�شافة عمران هدايت هدايت اهلل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /ا�شافة هدايت جروب �س.م.ح
HIDAYATH GROUP FZCO

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /ا�شافة فيزاري هولدجن ليميتد
FIZARI HOLDING LIMITED

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف هدايه اهلل عبا�س �شاحب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شليمان حممد احمد الفزارى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عمران هدايت هدايت اهلل
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 غر م�شوؤولة عن 

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

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

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

ال�شم التجاري:م�شنع احل�شن لالأثاث والديكور ذ.م.م
  Abu Dhabi - Mussaffah - M-9- 79:عنوان ال�شركة

IN 1001171 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

، كم�شفي  ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون  - تعيني   2
حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2020/12/29  لل�شركة  قانوين 
بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية 

تاريخ التعديل:2021/02/10  2055016570:
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 13163 بتاريخ 2021/2/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كي وي جو للعقارات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3795475 
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ كي وي جو للعقارات

KEYWEGO FOR REAL ESTATE

اإىل /كي وي جو للعقارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
KEYWEGO FOR REAL ESTATE - 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  غر  الدائرة 

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

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

اإعــــــــــالن
لتجارة  ال�ش�����ادة/فورتي�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

معدات الت�شالت ال�شلكية ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2223009 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شادق امني باركار امني حممود باركار ٪49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي �شاحليان

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  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عيادة اخلان لطب الأ�شنان

قد تقدموا الينا بطلب   CN  رخ�شة رقم:1066256 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / جابر جا�شم �شيف اجلالف املهري من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / جابر جا�شم �شيف اجلالف املهري من 100٪ اإىل ٪51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / ا�شافة انورادها دامارل جينكا مادهافا كومار ٪49

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

 تعديل اإ�شم جتاري من/ عيادة اخلان لطب الأ�شنان 

AL KHAN DENTAL CLINIC 

اإىل /عيادة اخلان لطب الأ�شنان ذ.م.م

 AL KHAN DENTAL CLINIC L.L.C

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 غر م�شوؤولة عن اي 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم �شاوكينغ اأورينت

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1168628 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / ا�شافة احمد �شيف احمد �شيف باحل�شا ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ت�شنيم لفر كي يف عبدالكرمي
تعديل وكيل خدمات/حذف عبداجلليل حممد ح�شن عبداهلل املرزوقي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000
تعديل لوحه العالن/اجمايل من م�شاحة 14.6*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم �شاوكينغ اأورينت

CHOWKING ORIENT RESTAURANT

اإىل /مطعم �شاوكينغ اأورينت - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
CHOWKING ORIENT RESTAURANT - 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 غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حما�شيل لتجارة العالف

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:2005966 

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ حما�شيل لتجارة العالف

MAHASEEL FODDER TRADING

اإىل /حما�شيل لتجارة العالف - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

MAHASEEL FODDER TRADING - 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  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأدان ال��دك��ت��ور ن��اي��ف ف��الح م��ب��ارك احل��ج��رف الأم���ني ال��ع��ام ملجل�س 
ال��ذي نفذته  الإره��اب��ي  ، الع��ت��داء  العربية  ل��دول اخلليج  ال��ت��ع��اون 
العربية  اململكة  يف  ال��دويل  اأبها  مطار  م�شتهدفة  احلوثي  ميلي�شيا 
ال�شعودية. واأكد احلجرف – يف بيان الليلة قبل املا�شية - اأن الهجوم 
الذي �شنته ميلي�شيا احلوثي هو اعتداء اإرهابي جبان، وجرمية حرب 
تعر�س حياة املدنيني للخطر، وهو ما يتطلب حما�شبة الإرهابيني 
مبا يتوافق مع القانون الدويل الإن�شاين. واأ�شاد احلجرف، بيقظة 
وكفاءة قوات حتالف دعم ال�شرعية بقيادة اململكة العربية ال�شعودية، 
الطائرات  اإح���دى  ط��ال  ال��ذي  احل��ري��ق  على  ال�شيطرة  يف  وجناحها 
املدنية يف املطار، موؤكداً ت�شامن ووقوف جمل�س التعاون مع اململكة 
العربية ال�شعودية، ودعمها يف كل ما تتخذه من اإجراءات للدفاع عن 

اأرا�شيها وحفظ اأمنها و�شالمة مواطنيها واملقيمني فيها.

على  ح�شابه  يف  احل��ري��ري  �شعد  املكلف  اللبناين  ال����وزراء  رئي�س  ق��ال 
تويرت اإنه تناول الع�شاء مع الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون لبحث 
الأزمة يف لبنان وال�شعوبات التي تواجه عملية ت�شكيل حكومة جديدة 
احلريري  الرئي�شان  “بحث  ت��وي��رت  على  ح�شابه  يف  وج���اء  ب���الده.  يف 
ت�شكيل  تعرت�س  ال��ت��ي  الداخلية  اللبنانية  ال�شعوبات  يف  وم��اك��رون 
احلكومة ويف ال�شبل املمكنة لتذليلها«. ويقود ماكرون اجلهود الدولية 
لإنقاذ لبنان من اأعمق اأزمة له منذ احلرب الأهلية التي دارت رحاها 

بني عامي 1975 و1990.
 ويحاول ا�شتخدام نفوذ باري�س التاريخي يف لبنان لإقناع ال�شيا�شيني 
لجتثاث  جديدة  حكومة  وت�شكيل  طريق  خارطة  بتبني  املتناحرين 
الف�شاد، وهو �شرط اأ�شا�شي للمانحني الدوليني، ومنهم �شندوق النقد 
ه��ذه اجلهود  ال���دولرات. لكن  ال���دويل، لإط��الق م�شاعدات مبليارات 
باءت بالف�شل حتى الآن. ويف بادرة �شلطت ال�شوء على بع�س الإحباط، 
مل ُتدرج الرئا�شة الفرن�شية الع�شاء على جدول اأعمال ماكرون العلني، 
�شابق  وقت  التعليق يف  امل�شوؤولون  ورف�س  الجتماع خا�شا.  مما جعل 
اليوم على ما اإذا كان الرجالن �شيجتمعان اأم ل. وكلف احلريري، وهو 
يف  اأدي��ب  م�شطفى  ا�شتقالة  بعد  حكومة  بت�شكيل  �شابق،  وزراء  رئي�س 
اأيلول. ويجد احلريري �شعوبة حتى الآن يف ت�شكيل حكومة  �شبتمرب 
لتقا�شم ال�شلطة مع جميع الأط��راف اللبنانية، مبا يف ذلك حزب اهلل 

املتحالف مع اإيران.

قال وزير الدفاع الهندي  اأم�س اخلمي�س اإن الهند وال�شني اتفقتا على 
�شحب قواتهما من منطقة بحرة متنازع عليها بغرب الهيماليا، يف 

انفراجة بعد مواجهة ا�شتمرت اأ�شهر على احلدود بني البلدين.
عدة  بعد  اإليه  التو�شل  مت  التفاق  اأن  الربملان  �شينغ  راجنات  واأبلغ 
من  والدبلوما�شيني  الع�شكريني  القادة  بني  املحادثات  من  ج��ولت 

البلدين.
اتفاق حول فك  اإىل  اأدت  ال�شني  امل�شتمرة مع  “حمادثاتنا  اإن  وقال 

الرتباط على ال�شفتني ال�شمالية واجلنوبية لبحرة باجنوجن«.
وذكرت وزارة الدفاع ال�شينية اأن قوات البلدين بداأت يف الن�شحاب 

من على �شفتي البحرة اأم�س الأول الأربعاء.
الهند  قالت  عندما  املا�شي  ال��ع��ام  ني�شان  اأب��ري��ل  يف  املواجهة  ب���داأت 
خط  من  لنيودلهي  التابع  اجلانب  يف  توغلت  ال�شينية  ال��ق��وات  اإن 

ال�شيطرة الفعلية يف منطقة لداخ يف غرب الهيماليا.
واتهمت  لها  تابعة  منطقة  يف  تعمل  كانت  قواتها  اإن  بكني  وق��ال��ت 

حر�س احلدود الهندي بارتكاب اأفعال ا�شتفزازية.

عوا�شم

الريا�ص

باري�ص

نيودلهي

تاميز: »�ضحر اأردوغان« تل�ضى اأمام بايدن

خبري اأملاين يروي م�ضاهداته عن املواد اخلطرية يف مرفاأ بريوت 

وول �ضرتيت جورنال: بايدن يقامر يف اليمن
التوقف عن اأي هجمات ع�شكرية جديدة«.

كارثة اإن�سانية
وعلقت �شحيفة “وول �شرتيت جورنال” يف افتتاحيتها على 
القرار الأمريكي، معتربة احلرب الأهلية يف اليمن حتولت 
املدعومون  احلوثيون  ا�شتوىل  اأن  منذ  اإن�شانية،  كارثة  اإىل 

من اإيران، على العا�شمة �شنعاء منذ اأكرث من �شتة اأعوام.
وقادت ال�شعودية، مب�شاعدة اأمريكية، اإئتالفاً لدعم احلكومة 
اليمنية املعرتف بها دولياً. وحاول الدميوقراطيون وبع�س 
اجلمهوريني النعزاليني، اإرغام اإدارة ترامب على و�شع حد 

لتورطها، لكنهم اأخفقوا يف م�شعاهم.
الوليات  اأن  ب��اي��دن  الرئي�س  اأع��ل��ن  امل��ا���ش��ي،  الأ���ش��ب��وع  ويف 

ويف  الهجومية”.  “للعمليات  م�شاعدتها  �شتوقف  املتحدة 
م�شاعدة  �شتوا�شل  املتحدة  الوليات  اأن  بايدن  اأكد  املقابل، 
الهجمات  م��واج��ه��ة  يف  نف�شها  ع��ن  ال���دف���اع  يف  ال�����ش��ع��ودي��ة 

احلوثية.

تنازلت تعرب عن �سعف
زخماً  ليطلق  مبعوثاً  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  وعينت 

جديداً وو�شع حد للنزاع.
حلرب  تفاو�شية  ت�شوية  اإىل  ال�شعي  اأن  ال�شحيفة  وت��رى 
اأ�شفرت عن مقتل نحو ربع مليون �شخ�س، اأمر مهم. لكن 
الأحادية،  التنازلت  يف  اخل�شوم  يقراأ  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف 

تعبراً عن ال�شعف، اإل اإذا ُفر�شت من موقع قوة.

وحذرت من اأن ترتتب على هذه اخلطوات املبكرة م�شاعفات 
اأبعد من اليمن. ويف مقابلة �شجلت اجلمعة، قال بايدن، اإن 
النظام  توقف  قبل  العقوبات،  ترفع  ل��ن  املتحدة  ال��ولي��ات 
ورد   .2015 يف  ال��ن��ووي  لالتفاق  انتهاكاته  عن  الإي���راين 
اإي��ران لن تلتزم  ب��اأن  املر�شد الأعلى الإي��راين علي خامنئي 
اأن  الإي��ران��ي��ون  ويعتقد  العقوبات.  رفعت  اإذا  اإل  بالتفاق 

عيني بايدن �شرتم�س اأوًل.
اإيران  م��ن  وب��دع��م  احلوثيني،  اأن  اإىل  ال�شحيفة  وخل�شت 
يعتقدون  املتحدة،  الوليات  معها  تت�شاهل  اأن  تتوقع  التي 
يرتاجع  بينما  الأرا���ش��ي  ك�شب  و�شيحاولون  يربحون  اأنهم 
الأمريكيون. اإن تقوي�س الأ�شدقاء وتعزيز اخل�شوم، لي�شت 

�شيغة جيدة ل�شنع ال�شالم.

•• وا�شنطن-وكاالت

اأبلغت وزارة اخلارجية الأمريكية الكونغر�س اجلمعة باأنها 
ت�شنيف  ترامب  دونالد  ال�شابق  الرئي�س  اإدارة  قرار  �شتلغي 
اإره��اب��ي��اً خ��ارج��ي��اً. والأح���د،  امل��ت��م��ردي��ن احل��وث��ي��ني تنظيماً 
مثل  الت�شرف  ع��ن  التوقف  املتمردين  م��ن  ال���وزارة  طلبت 

تنظيم اإرهابي.
“بينما   : الأمريكية  وزارة اخلارجية  با�شم  وقال متحدث   
واأيدت  اليمن،  يف  احل���رب  لإن��ه��اء  خ��ط��وات  الرئي�س  يتخذ 
ال�شعودية ت�شوية تفاو�شية، فاإن الوليات املتحدة منزعجة 
ب�شدة من الهجمات احلوثية امل�شتمرة، ندعو احلوثيني اإىل 
واإىل  ال�شعودية  يف  املدنيني  مهاجمة  عن  الفوري  التوقف 

•• لندن-وكاالت

�شة  املُتخ�شّ الربيطانية  الكاتبة  راأت 
يف ال�شاأن الرتكي هانا لو�شيندا �شميث 
اأن����ه ب��ع��د ���ش��ن��وات م��ن ال���ت���ودد لرو�شيا 
والتقرب من الرئي�س الأمريكي ال�شابق 
“التاميز”  �شحيفة  ���ش��م��ي��ث،  وق���ال���ت 
الربيطانية: “ل تبدو هذه بداية جيدة 
التي  امل��ب��ادرات  اإذ رغ��م  الإط����الق،  على 
اأر�شلها  التي  وال��وف��ود  لبايدن،  قدمها 
جديد  تركي  �شفر  وتعيني  اأنقرة،  من 
�شئيلة  امل���وؤ����ش���رات  ف����اإن  وا���ش��ن��ط��ن،  يف 
للغاية على اأن اأردوغان �شينجح يف بناء 
عالقات جيدة مع احلكومة الأمريكية، 
الأمر الذي اأعرب عالنية عن رغبته يف 

حتقيقه«.

ات�سال ر�سمي حمدود
بايدن  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  يتحدث  مل 
الآن. وكان  ال��رتك��ي ح��ت��ى  ن��ظ��ره  م��ع 
الت�����������ش�����ال ال����ر�����ش����م����ي ال����وح����ي����د بني 
الإدارات�����ني الأم��ري��ك��ي��ة وال��رتك��ي��ة منذ 
تويّل بايدن من�شبه، يف 8 يناير )كانون 
ات�شال  على  واقت�شر  املا�شي،  ال��ث��اين( 
ب��ني جيك  امل��ا���ش��ي  الأ���ش��ب��وع  هاتفي يف 
القومي  الأم�����ن  م�����ش��ت�����ش��ار  ���ش��ول��ي��ف��ان، 

الأم���رك���ي، واإب��راه��ي��م ق��ال��ني، امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م اأردوغ�����ان، 
والذي تناوله الإعالم احلكومي الرتكي على نطاق وا�شع. 
يوم اجلمعة املا�شي، قال جون كربي، ال�شكرتر ال�شحايف 
لن  بايدن  اإدارة  اإن  البنتاغون،  الأمريكية  الدفاع  ل��وزارة 
ترفع العقوبات املفرو�شة على تركيا ب�شبب ح�شولها على 
ملم  اإذا   ،”400 “اإ�س  الرو�شي  ال�شاروخي  ال��دف��اع  نظام 

تتخل�س تركيا منه. 

موقف “ل ُيح�سد عليه«
واأ�شافت �شميث “هناك موؤ�شرات على اأن الهجوم ال�شاحر 
الأ�شبوع  ويف  يتال�شى.  ب��داأ  ب��اي��دن،  اإدارة  ملغازلة  ال��رتك��ي، 
�شويلو،  �شليمان  ال��رتك��ي  الداخلية  وزي���ر  ات��ه��م  امل��ا���ش��ي، 
الفا�شلة  النقالب  حُماولة  يف  بال�شلوع  املتحدة  الوليات 
�شد اأردوغان يف 2016، ما دفع وزارة اخلارجية الأمريكية 
اإىل دح�س هذه التهامات، والتلفيقات اإنه “ل اأ�شا�س لها 

من ال�شحة وغر م�شوؤولة«.
وح�شب الكاتبة “يجد اأردوغ��ان نف�شه يف موقف ل ُيح�شد 
�شهدها  ال��ت��ي  ال�شتماع  جل�شة  ففي  وا�شنطن،  م��ع  عليه 
جمل�س ال�شيوخ، قبل امل�شادقة على تعيني اأنتوين بلينكني 
وزيراً للخارجية، اعتربت تركيا واإيران، وكوريا ال�شمالية، 

•• بريوت-اأ ف ب

جنا مرفاأ بروت الذي �شهد انفجارا مرّوعا قبل اأ�شهر، 
كيميائية  م��واد  تفاعل  جحيم  من  ال�شدفة،  مبح�س 
منه  واأخرجتها  فيه،  خمّزنة  كانت  اخلطورة  �شديدة 
اأح���د خرباء  اأف���اد  م��ا  وف��ق  اأمل��ان��ي��ة متخ�ش�شة،  �شركة 

ال�شركة وكالة فران�س بر�س.
وت�شّبب تخزين كميات هائلة من نيرتات الأمونيوم يف 
مرفاأ بروت، دون اأي اإجراءات وقاية، بانفجار �شخم 
مئتي  اأك��رث من  اأ�شفر عن مقتل  اآب-اأغ�شط�س،   4 يف 
اآخ��ري��ن بجروح.   6500 م��ن  اأك��رث  واإ���ش��اب��ة  �شخ�س 
اأحياء  ب��امل��رف��اأ وع��دد م��ن  اأ���ش��راراً ج�شيمة  اأحل��ق  كما 

العا�شمة.
مواد  ت�شّم  التي  احلاويات  ع�شرات  على  العثور  وبعد 
النفجار،  عقب  املرفاأ  يف  اخلطورة  �شديدة  كيميائية 
وّقع لبنان يف ت�شرين الثاين/نوفمرب عقداً مع �شركة 
دولر  مليون   3،6 بقيمة  الأملانية  ليفت”  “كومبي 
حملية  خ��ربات  اأو  اإمكانات  غياب  يف  منها،  للتخّل�س 

تقوم بذلك.
واأع��ل��ن��ت ���ش��ف��ارة اأمل��ان��ي��ا ل���دى ل��ب��ن��ان ق��ب��ل اأي����ام اتنهاء 
ال�شركة من معاجلة 52 حاوية من املواد الكيميائية 
يف  للنا�س  “تهديداً  �شكلت  التي  اخل��ط��ورة  ال�شديدة 
مايكل  ال�شركة  ل��دى  امل�شروع  مدير  وق��ال  بروت”. 
اختلطت مع  اإذا  مواد  “وجدنا  بر�س  لفران�س  وينتلر 

بع�شها قد توؤدي اإىل انفجار«.
واأ�شاف “املرفاأ حمظوظ لأنه كانت هناك م�شافة بني 

احلاويات” التي كانت حتتوي على هذه املواد.
واأن���ه���ى ط��اق��م ال�����ش��رك��ة ه���ذا ال�����ش��ه��ر م��ع��اجل��ة اآلف 
منذ  م��وج��ودة  مهرتئة  ح��اوي��ات  يف  املخزنة  الليرتات 
املرفاأ يف عملية معقدة  الزمن يف  اأك��رث من عقد من 

خلو�شي اأكار، حلل اأزمة نظام الدفاع ال�شاروخي الرو�شي 
خاللها  من  �شبق  التي  نف�شها،  بالطريقة   ”400 “اإ�س 
الت�شعينيات،  يف  رو�شية  اأ�شلحًة  قرب�س  �شراء  مع  التعامل 
واأعادت بيعها اإىل اليونان، واحُتفظ بها يف جزيرة كريت، 
ل�شتخدامها يف املناورات، لن يكون كافياً لإ�شالح العالقات 

املتوترة بني الطرفني.

ماأزق خطري
العالقات  خبر  األ���ري���زا،  بولنت  ع��ن  ال�شحيفة  ونقلت 
الرتكية الأمريكية على مدار 3 عقود يف مركز الدرا�شات 
ترامب  ب��ني  “ال�شداقة  اأن  والإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة،  ال��دول��ي��ة 
العالقات  يف  الن��ق�����ش��ام��ات  اإخ���ف���اء  اإىل  اأدت  واأردوغ��������ان 
اّت�شعت ب�شدة يف  الأمريكية الرتكية، ولكن هذه الفجوات 
ُم�شيفاً اأن “مع رحيل ترامب، اأ�شبحت  الأعوام املا�شية”، 
اأن  البلدين يف ماأزق خطر. ت�شتطيع تركيا  العالقة بني 
ت�شتمر يف التعامل مع رو�شيا اإذا اأرادت، ولكنها لن ت�شتطيع 
ُتريد احلفاظ على عالقاتها مع الوليات  اإذا كانت  ذلك، 
األ��ري��زا نظام  ب��اي��دن«. وي�شف  وال��ن��ات��و يف عهد  امل��ت��ح��دة 
الدفاع ال�شاروخي الرو�شي “اإ�س 400” مبجرد “عر�س 
ُمر�س، دفع تركيا، للم�شي قدماً يف طريقها، حيث يعتقد 

كما  فورياً”.  اهتماماً  “تتطّلب”  دوًل  وال�شني   ورو�شيا، 
ب�����ش��رورة احل��ف��اظ ع��ل��ى ت��رك��ي��ا يف �شف  اع���رتف بلينكني 
ب�”احلليف  و�شفها  ولكنه  الناتو،  الأطل�شي  �شمال  حلف 
“بايدن  اأن  بلينكن،  ع��ن  �شميث  ونقلت  امل���را����س«.  �شعب 
وعد بالتعامل مع ال�شلوك الرتكي، الذي ينتهك القانون 
الناتو”،  يف  ع�شواً  التزاماتها  م��ع  يتناق�س  اأو  ال���دويل، 
بحقوق  لالهتمام  �شتعود  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة  اأن  م��وؤك��داً 
الإن�������ش���ان و���ش��ي��ادة ال���ق���ان���ون، يف ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 

البلدين.

اإمكانية فر�س عقوبات جديدة
فر�س  يعني  التوجه  هذا  اأن  ُيرجح  العملية،  الناحية  من 
تبادل  معاهدة  وقعت  اإذا  تركيا،  على  العقوبات  من  املزيد 
اإعادة  اإىل  ���ش��ُت��وؤدي  وال��ت��ي  ال�شني،  م��ع  املطلوبني  ت�شليم 
ال�شني”،  اإىل  ق�����ش��راً  املنفى  يف  يعي�شون  ال��ذي��ن  الإي��غ��ور 
خلق”  “بنك  م��ع  التحقيق  اأن  وذك�����رت،  ���ش��م��ي��ث.  ح�����ش��ب 
اإي���ران على  التفاف  بت�شهيل  واملُ��ّت��ه��م  احل��ك��وم��ي،  ال��رتك��ي 
اأن ُيفتح  اأردوغ��ان، مُيكن  العقوبات  بالتواطوؤ مع حكومة 
مرة اأخرى، بعد ق���رار ترامب جتميد التحقيقات، بناًء على 
اأن اق��رتاح وزير الدفاع الرتكي  اأنقرة. واأك��د خرباء  طلب 

بالتكليف با�شم القي�شي لفران�س بر�س يف 19 ت�شرين 
املرفاأ  يف  امل��وزع��ة  امل��واد  ا�شتعلت  “لو  الثاين-نوفمرب 

لدمرت بروت«.
ظروف  يف  حتّقق  اللبنانية  ال�شلطات  ت��زال  ل  وفيما 
و�شول نيرتات الأمونيوم اإىل مرفاأ بروت، واجلهات 
اأن  يبدو  انفجارها،  ث��ّم  وم��ن  تخزينها  ع��ن  امل�شوؤولة 
�شبب تخزين املواد الكيميائية التي عاجلتها ال�شركة 

الأملانية جمهول اأي�شاً.
وقال وينتلر “يبدو اأن ما من اأحد من ال�شلطات يعلم 
و�شولها،  تاريخ  با�شتثناء  ال�شحنات”  هذه  عن  �شيئاً 

مماثاًل  و�شعاً  اأ�شاهد  “مل  وينتلر  واأو���ش��ح  وخ��ط��رة. 
اأن تفاعل بع�س املواد اأحدث  م�شرا اىل  يف حياتي”، 
“بحر  تاآكلها. وحتدث عن  تقوباً يف احلاويات نتيجة 
ت�شّربت من  واخل�شراء”  ال�شفراء  امل��واد  نهر من  اأو 

بع�س احلاويات وكانت تتفاعل على �شكل “فقاعات«.
خمتلفة،  مواقع  �شبعة  على  موزعة  احلاويات  وكانت 
يف  ال�شحن  حل��اوي��ات  مفتوحة  م�شاحة  يف  معظمها 
�شتة  قبل  وق��ع  ال��ذي  النفجار  ملوقع  املقابل  ال��ط��رف 

اأ�شهر.
للمرفاأ  ال��ع��ام  وامل��دي��ر  الإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  وق���ال 

اأردوغان اأن التوا�شل مع بايدن �شيوؤدي 
اإ����ش���الح الأم������ور، ول��ك��ن ذل���ك لن  اإىل 
ي��ح��دث. ك��ان��ت ه��ن��اك ت��ك��ّه��ن��ات بو�شع 
اخلارجية  ال�شيا�شة  اأج��ن��دة  يف  ت��رك��ي��ا 
والآن،  ب����اي����دن.  ع��ه��د  يف  الأم���ري���ك���ي���ة 
اأ�شبحت اخلطوط العري�شة وا�شحة«.

اأزمات داخلية
وق���ال���ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة اإن 
اأردوغان ُيواجه اأزمة اأخرى يف الداخل 
ا�شتطالعات  ت�����ش��ر  ح��ي��ث  ال����رتك����ي، 
“العدالة  ح�������زب  اأن  اإىل  ال������������راأي 
والتنمية” احلاكم يف “اأدنى م�شتويات 
���ش��ي�����ش��ع��ب عليه  ���ش��ع��ب��ي��ت��ه، وب���ال���ت���ايل، 
التي  الربملانية  اأغلبيته  على  احلفاظ 
القومي  الف�شيل  بالتحالف مع  �شّكلها 

املُت�شّدد«.
اإىل  جل����اأ  اأردوغ��������ان  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 
اخلالفات  باإ�شعال  خارجية،  مغامرات 
القدمية بني تركيا، واليونان وقرب�س، 
اإيجه،  وبحر  املتو�شط،  البحر  �شرق  يف 
وم���ع اأرم��ي��ن��ي��ا يف اإق��ل��ي��م ن��اغ��ورن��و قره 
اجلي�س  دع��م  حيث  عليه،  املُ��ت��ن��ازع  ب��اخ 
اأذربيجان ل�شتعادة جزء كبر  الرتكي 
م��ن الأر�����س، يف ال��وق��ت ال���ذي ُتعار�س 
ما  اجل���دي���دة  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة  ف��ي��ه 

تقوم به تركيا يف تلك ال�شاحتني.

حماولة اإ�سالح
ُيعاين  التي  املُت�شاعدة  الإقت�شادية  الأزم���ة  اأن  واأ���ش��اف��ت 
اإع��ادة بناء اجل�شور مع  اأردوغ��ان دفعته اإىل حماولة  منها 
احللفاء الغربيني الذين انقطع عنهم يف ال�شنوات املا�شية. 
ا�شتوؤنفت املحادثات مع اليونان حول بحر اإيجه يف ال�شهر 
املا�شي بعد انقطاعها خم�شة اأعوام، ودعا اأردوغان اأور�شول 
فون دير لين، وت�شارل مي�شيل، رئي�َشي املفو�شية الأوروبية 
مع  التقارب  اإىل  اإ�شافة  اأنقرة،  لزيارة  الأوروب��ي  واملجل�س 
اإ���ش��رائ��ي��ل بعد  ت��رك��ي يف  ال��ع��ربي��ة، وتعيني �شفر  ال��دول��ة 
عامني من خلو هذا املن�شب، والتحّرك �شد �شبكات حركة 

حما�س يف اإ�شطنبول.
من  امل��زي��د  ب��ذل  اأردوغ�����ان  على  “يتعني  اأن���ه  �شميث  وراأت 
اجلهود لإ�شالح ما اأف�شدته �شيا�شاته يف ال�شنوات املا�شية«. 
ون��ق��ل��ت ع���ن غ��ال��ي��ا ل��ي��ن��دن�����ش��رتاو���س، ال��ب��اح��ث��ة يف املعهد 
بايدن  “اإدارة  اأن  ال��ق��وم��ي،  الأم���ن  ل��درا���ش��ات  الإ�شرائيلي 
اأحادية  الإ�شرائيلية  التحركات  الأرجح بع�س  �شتكبح على 
اجلانب �شد الفل�شطينيني، ما قد يكون له تاأثر اإيجابي 

على العالقات الرتكية الإ�شرائيلية، يف نتيجة ثانوية«.

م��اذا كان  ت��درك  املرفاأ  �شلطات  اأن  اأعتقد  “ل  م�شيفاً 
يوجد يف املوقع«.

واأحلق النفجار ال�شخم �شرراً �شديداً بحاويات كانت 
بعد  الأ�شيد  تفاعل  ج��راء  ثقوب  وفيها  بالتاآكل  ب��داأت 

�شنوات من الإهمال.
وقال وينتلر “مل يكن من املمكن رفع اأو نقل العديد 
ما  للغاية”،  �شيئة  كانت  حالتها  لأن  احل��اوي��ات  م��ن 
ا�شطر اخلرباء اإىل نقل املواد الكيميائية يدوياً، وهو 

ما عّر�شهم ملخاطر.
وروى اأّن ارتداءه مالب�س الوقاية من املواد الكيميائية 
اأ�شفل  الهيدروكلوريك من  ت�شّرب حم�س  اأنقذه عند 
ب��رم��ي��ل ك���ان ي��رف��ع��ه وت��ن��اث��ره ع��ل��ى الأر������س. وي�شّكل 
وم�شّببة  �شامة  م���ادة  وه��و  ال��ه��ي��دروك��ل��وري��ك،  حم�س 
التي  الكيميائية  امل����واد  م��ن  امل��ئ��ة  يف  �شتني  ل��ل��ت��اآك��ل، 

تعاملت معها �شركة كومبي ليفت.
اآلف  م��ع  للتعامل  وينتلر،  وف��ق  ال�شركة،  وا�شطرت 
وحاويات  ال�شتعال،  ال�شديد  الأ�شيتون  من  الليرتات 
كيميائي  مركب  وه��و  ال��ه��ي��دروج��ني،  بروك�شيد  م��ن 
ل��ل��م��ادت��ني يف ح���ال اختالطهما  ���ش��ائ��ل. وك����ان مي��ك��ن 
مواقع  احلاويات يف  وج��ود  اأن  اإل  انفجاراً.  اأن حتدثا 
كارثة،  وق��ع  دون  ح��ال  ال�شدفة  طريق  ع��ن  منف�شلة 

وفق وينتلر.
و�شملت املواد الكيميائية “الأكرث خطورة” التي مّتت 
اأن  ميكن  ال��ذي  الهيدروفلوريك  حم�س  معاجلتها، 

يكون مميتاً اإذا دخل جمرى الدم اأو لم�س اجللد.
حاويات  يف  امل���واد  تخزين  على  ليفت  كومبي  وعملت 
مرتقب  اإج��راء  يف  اأملانيا  اإىل  ل�شحنها  متهيداً  خا�شة 
نهاية ال�شهر احلايل، بعد اأن ت�شّدد احلكومة اللبنانية 
مليوين  والبالغ  العقد،  بح�شب  عليها  املرتتب  املبلغ 

دولر، و�شط اأزمة خانقة تعي�شها البالد.

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - القوة الفائقة لبناء االج�شام   
عمايل    SHCEXCILABS2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000121/ 

اإىل املحكوم عليه : القوة الفائقة لبناء الج�شام 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ عظمة كانوال حممد رفيق - اجلن�شية : باك�شتاين  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 17732 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر   ،  SHCFICICPL2020 /0007077 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �شعد م�شطفى عثمان حممد 
 9196402

اأعاله  بالرقم  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
ل�شالح عالء الدين حممد خمي�س احمد الديب  التايل :

ن�س احلكم 
ناأمر بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي املبلغ املبني يف �شحيفة اأمر الأداء مو�شوع القرار 
املاثل والزمته بالفائدة القانونية بواقع 5٪ �شنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام 

ال�شداد والزمته بامل�شروفات. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية ...... يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�شي/ د.حممد �شليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�شارقة 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000491/ 
اإىل املحكوم عليه : بوميناثان نا�شيا بان  

حيث انه قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ 
�شركة جمموعة الإمارات لالإت�شالت )جمموعة اإت�شالت( �س م ع - ة  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور، ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 39453.0 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
القا�شي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية - اأرتور عبدالرحمنوف 
)جزئي(  مدين    AJCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000518/ 

اإىل املحكوم عليه : اأرتور عبدالرحمنوف  
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شركة جمموعة الإمارات لالإت�شالت )جمموعة اإت�شالت( �س.م.ع 
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي :

درهم  املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 42431 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12   
اعالن بالن�شر        

 14315/2020 عمايل جزئي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- اي ايه ا�س لوتاه فردنت للب�شتنة - ذ م م
جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :جمال الدين مانوبارامبيل وميثله : يون�س حممد عبداهلل ح�شن البلو�شي 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )71500  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  - قد 
ال�شكوى  رق���م  وامل�����ش��اري��ف.  وال��ر���ش��وم  دره����م(  ع���ودة مببلغ )2000  وت���ذك���رة  دره����م( 

.)MB209454154AE(
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2021/2/17 ال�شاعة 10.00 �شباحا يف قاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا  بعد  التقا�شي عن 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل

يحاولن  ك��ان��ا  امل��ت��واط��ئ��ني  م��ن  اث��ن��ني  البلجيكية  ال�شلطات  واأوق���ف���ت 
املكان  اإىل  ت��اْب��ت،  با�شم  اخت�شاراً  معروفة  النفجار  �شديدة  م��واد  نقل 
مكان  اإىل  الو�شول  من  متكن  بعدما  الثالث  على  وقب�س  امل�شتهدف. 
املوؤمتر بالقرب من باري�س. اأما اأ�شدي فاأوقف يف اأملانيا قبل اأن يتمكن 

من العودة اإىل مقره الديبلوما�شي يف النم�شا.
اإنه  اأ�شدي مكد�شة. قال املدعون العامون  اأن الأدلة �شد  كتب بالكمان 
هربها  بعدما  لوك�شمبورغ  يف  اجتماع  خ��الل  عمالء  اإىل  القنبلة  �شلم 

�شخ�شياً من طهران اإىل اأوروبا على منت رحلة جتارية.
املحاكمة  من  للتهرب  التهديد  ا�شتخدام  اأ���ش��دي  ح��اول  توقيفه،  وبعد 
قائاًل اإن املجموعات امليلي�شيوية املدعومة من اإيران �شرتاقب حماكمته، 
متوقعة اإطالق �شراحه. وتظهر الق�شية حجم �شبكة املجموعات، اإذ وفر 

رئي�شة للحكومة النتقالية، بعد الإطاحة بالديكتاتورية الثيوقراطية 
يف اإيران.

اأن املخطط الإرهابي الذي حاول ا�شتهداف رجوي يف  ويذكر بالكمان 
2018 مل يكن الأول، وقد ل يكون الأخ��ر، على الأرج��ح. ولن تكون 
املخططات  املزيد من  الإي���راين عن  النظام  ل��رتدع  كافية  اأ�شدي  اإدان��ة 

خا�شًة اإذا ا�شتمرت ال�شبكة الإرهابية التحتية يف اأوروبا.
�شيا�شاتهم  لتغير  الغربيني  للم�شوؤولني  فر�شة  اأ���ش��دي  اإدان���ة  ت��وف��ر 
احلاجة  اأم�س  يف  هم  تغيرات  وه��ي  الإي���راين  النظام  احلكومية جت��اه 
اإليها، اإذ مالت هذه ال�شيا�شات لفرتة طويلة نحو الت�شالح الهادف اإىل 
وهمي يف املوؤ�ش�شة الثيوقراطية، ح�شب  “اإ�شالحي”  الرتويج لف�شيل 

النائب نف�شه.

•• لندن-وكاالت

و���ش��ع ال��ن��ائ��ب ال��ربي��ط��اين ب���وب ب��الك��م��ان ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني الأوروب���ي���ني 
والأمريكيني اأمام م�شوؤولياتهم بعدما اأ�شدرت حمكمة بلجيكية حكماً 
اأ�شدي  اأ���ش��داهلل  الإي���راين  الديبلوما�شي  على  ع��ام��اً  ع�شرين  بال�شجن 
لتورطه يف خمطط اإرهابي. ويف موقع “كاپ اأك�س” الربيطاين، ت�شاءل 

عن الرد املنا�شب من امل�شوؤولني على �شفتي الأطل�شي.
اأ�شدي الذي كان امل�شت�شار الثالث يف ال�شفارة الإيرانية يف فيينا  حوكم 
اإىل جانب ثالثة متواطئني ل�شلتهم مبخطط لتفجر جتمع منفيني 
اإيرانيني وداعمني ديبلوما�شيني يف موؤمتر للمجل�س الوطني للمقاومة 

الإيرانية يف 2018.

اأ�شدي مدفوعات مالية اإىل عمالء يف 11 دولة اأوروبية على الأقل.
التي  املدفوعات  ه��ذه  اإي�شالت  على  يدها  الأمنية  ال�شلطات  وو�شعت 
تو�شحت  احل��ني  ذل��ك  وم��ن��ذ  توقيفه.  خ��الل  �شيارته  يف  عليها  ع��رثت 
خاليا  ومدير  الديبلوما�شي،  بني  امل��زدوج  دوره  عن  تدريجياً  ال�شورة 

النظام الإرهابية النائمة.
كان املدعى عليهم البلجيكيون من اأ�شل اإيراين يقيمون يف اأوروبا الغربية 
منذ �شنوات من دون اأي حوادث بارزة، قبل تفعيلهم ملهمة كانت �شتقتل 
ب�شهولة املئات اإن مل يكن الآلف من املدنيني والربملانيني وال�شيا�شيني 
من اأوروبا، وبريطانيا، والوليات املتحدة. وقدر عدد احل�شور يف جتمع 
الأ�شا�شي  الهدف  وك��ان  األ��ف،   100 2018 بحوايل  احل��رة يف  اإي���ران 
املعار�س  الوطني  املجل�س  انتخبها  التي  رج��وي،  املقاومة مرمي  زعيمة 

نائب بريطاين: حماكمة اأ�ضدي وحدها غري كافية

وجدت  طالت،  التي  العملية  ه��ذه 
جمل�س  مناق�شات  قلب  يف  نف�شها 
قبل  الثالثاء،  الفرن�شي،  ال�شيوخ 
ال�شاحل  ج5  ق���م���ة  م����ن  اأ����ش���ب���وع 
�شتحت�شنها  ال����ت����ي  اجل������دي������دة 

العا�شمة جنامينا، ت�شاد.
للقوات  “تعديال”  تقرر  قد  قمة 
الذي  للتعبر  وف��ًق��ا  ال��ف��رن�����ش��ي��ة، 
ا�شتخدمه اإميانويل ماكرون خالل 
يناير.   19 يف  للجيو�س  ت��ه��ان��ي��ه 
وح�����ش��ب ت��ق��ري��ر ����ش���ادر ع���ن هيئة 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  الأرك����ان 
الفرن�شية تلقت فران�س اإنفو ن�شخة 
م�شرعهم  جندًيا   51 لقي  م��ن��ه، 
اأثناء العمليات يف منطقة ال�شاحل 
بينهم  م����ن   ،2013 ع�����ام  م���ن���ذ 

املا�شي  ويناير  دي�شمرب  يف  خم�شة 
اإىل ذل��ك �شجل  يف م��ايل، وي�شاف 
امل�شتوى الأمني، وهو  برخان على 

�شجل ملتب�س للغاية.

جناحات ع�سكرية وجي�س 
مايل اأف�سل ا�ستعداًدا

لعدد  ع���ل���ن���ي  رق������م  غ����ي����اب  رغ������م 
اجل���ه���ادي���ني ال����ذي����ن ق���ت���ل���وا منذ 
اجلي�س  اأن  اإل   ،2013 ع������ام 
ال��ف��رن�����ش��ي ح���ق���ق م����ع ذل�����ك عدة 
املالك  عبد  ُقتل  وهكذا،  جناحات. 
دروك��دال، موؤ�ش�س تنظيم القاعدة 
يف ب���الد امل��غ��رب الإ����ش���الم���ي، على 
يونيو  ال��ف��رن�����ش��ي��ة يف  ال���ق���وات  ي���د 
2020. بالإ�شافة اإىل ذلك، جنح 

ل��ق��د ا���ش��ت��ه��دف��ت ط���ائ���رت���ا م���راج 
“حوايل  ي���ن���اي���ر،   3 يف   ،2000
حم�شوبني  ج����ه����ادًي����ا  ثالثني” 
من  بالقرب  القاعدة  تنظيم  على 
قرية بونتي و�شط البالد، بح�شب 
الفرن�شية، وتدح�س  الدفاع  وزارة 
“احتمال لوقوع  اأي  هذه الخ��رة 
العديد  اأن  غر  جانبية”.  اأ�شرار 
وك���ذل���ك جمعية  ال���ق���روي���ني،  م���ن 
اأن ه���ذا كان  ي���وؤك���دون  ال���ف���ولين، 
زواًج��ا، واأن املدنيني فقط هم من 

قتلوا.
ول��وق��ف اخل����الف، اأ����ش���درت وزارة 
ال�  اإح��داث��ي��ات  الفرن�شية  ال���دف���اع 
جي بي ا�س لل�شربة، اطلعت عليها 
موقع  وح���ددوا  لوموند،  �شحيفة 
 1.8 بعد  على  ال��ث��الث  ال�شربات 
ذلك،  وم��ع  ب��ون��ت��ي.  م��ن  كيلومرت 
�شاألته  ق���روي  وه��و  اهلل،  عبد  اأك���د 
هناك  يكن  “مل  اأن��ه  انفو،  فران�س 

الدولة  �شد  يف  الفرن�شي  اجلي�س 
الكربى  ال�شحراء  يف  الإ�شالمية 
“احلدود  ت�شمى  التي  املنطقة  يف 
التي متتد على جانبي  الثالثة”، 
وب��ورك��ي��ن��ا فا�شو،  وال��ن��ي��ج��ر  م���ايل 
اجلهادية  اجلماعات  تزدهر  حيث 
ليزكو.  �شحيفة  ت�شرح  كما  ع��ادة، 
ولكن يف هذه املنطقة، �شّجلت اآخر 
القوات  �شفوف  يف  وف��ي��ات  خم�س 

الفرن�شية.
تطورا،  املالية  القوات  �شهدت  كما 
ي��ن��اي��ر على  ت��ع��ت��رب، يف م��ن��ت�����ش��ف 
اإيلي  ل���وم���ون���د،  ج����ري����دة  اع����م����دة 
الق�شايا  يف  املتخ�ش�شة  تينينباوم 
الفرن�شي  امل��ع��ه��د  يف  ال���دف���اع���ي���ة 
عام  بداية  يف  الدولية:  للعالقات 
2020، “كانت قواعدها، وب�شكل 
جهادية  ل���غ���ارات  ه���دًف���ا  م��ن��ت��ظ��م، 
قاتلة ونهب اإمداداتها واأ�شلحتها”، 
الذي يقال اإنه توقف الن. وقد اأكد 

من اأنواع النزاعات: النزاعات بني 
الطوائف، واجلهادية، وميلي�شيات 

الدفاع عن النف�س ».
و�شددت الباحثة على اأن احلركات 
�شد  انتف�شت  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي��ة 
الرئي�س املايل اإبراهيم بوبكر كيتا 
“جذور  2020، تربز  منذ يونيو 
معاجلتها:  ي��ج��ب  ال���ت���ي  الأزم�������ة 
الدولة، و�شوء احلوكمة، والف�شاد”. 
اإن انت�شار املظاهرات �شد ال�شلطة 
�شد  ا  واأي�شً الأخ��رة،  ال�شنوات  يف 
يو�شح  الفرن�شية،  ال��ق��وات  وج���ود 
ه���ذا ال��غ�����ش��ب ال���ع���ام، م���رة اأخ���رى 

وفًقا لبيانات موقع اأكليد.

حتقيق اأممي يف 
ثالث �سربات فرن�سية

ويربز اجلدل حول ثالث �شربات 
فرن�شية يف مايل، �شعوبة القب�س 
املنطقة.  يف  اجل����ه����ادي����ني  ع���ل���ى 

اجلرنال فران�شوا لوكوانرت، رئي�س 
الفرن�شية،  امل�شلحة  القوات  اأرك��ان 
اأنه  الدولية”،  فرن�شا  “راديو  ل��� 
لح��ظ يف م��ايل “بداية ع��ودة اإىل 
املدنية:  لل�شلطات  معينة  اأم��اك��ن 
البلديات،  وروؤ����ش���اء  امل��ح��اف��ظ��ون، 
مو�شوعيا،  ال�شرطة...  و�شلطات 
بف�شل  حت�ّشن”،  ه���ن���اك  ال���ي���وم، 

عملية برخان.

عدو “يزداد غمو�سا« 
غر اأن القوات الفرن�شية ت�شطدم 
املنطقة،  يف  اجل����ه����اد  ب���ت���ح���ولت 
ب�����دًء م���ن ج��م��اع��ة دع����م الإ����ش���الم 
لتنظيم  ال���ت���اب���ع���ة  وامل�������ش���ل���م���ني، 
القاعدة، غرمي الدولة الإ�شالمية 
والتي  ال�����ك�����ربى،  ال�������ش���ح���راء  يف 
افتكت منها ال�شيطرة على منطقة 

احلدود الثالثة.
الإ������ش�����الم  ن�������ش���رة  ج���م���اع���ة  اأن   

وامل�شلمني، التي ولدت من حتالف 
منظمة  ه����ي  جم����م����وع����ات،  ع������دة 
ما  ب���ني  ال��ت��م��ي��ي��ز  ف��ي��ه��ا  “ي�شعب 
ه���و ج���ه���ادي ب��ح��ت وم����ا ه���و مترد 
تينينباوم  اإيلي  اأو�شحت  حملي”، 
ارتفع  ك��م��ا  ل��وم��ون��د.  �شحيفة  يف 
ع�����دد امل���دن���ي���ني ال����ذي����ن ق���ت���ل���وا يف 
كبر  ب�شكل  اجل��ه��ادي��ة  ال��ه��ج��م��ات 
ح�شب  و2020   2019 يف 
م���ا اح�����ش��ت��ه م��ن��ظ��م��ة اأك��ل��ي��د غر 
جمع  يف  املتخ�ش�شة  احل��ك��وم��ي��ة، 

البيانات يف مناطق النزاع،
اأ�شبح   ،2013 ع������ام  و”منذ 
الو�شع اأكرث تعقيًدا، واأ�شبح وجه 
متزايد،  ب�شكل  وا�شح  غر  العدو 
ا�شافت ملجلة لك�شربي�س يف نهاية 
دي�شمرب، كارولني رو�شي، الباحثة 
يف اجلغرافيا ال�شيا�شية الأفريقية 
ال���دول���ي���ة  ال����ع����الق����ات  يف م���ع���ه���د 
العديد  ه��ن��اك  وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة، 

حفل  يف  متجّمعني  مدنيني  �شوى 
زفاف”، وطالب من فرن�شا “اإثباًتا 
لبوراهيما،  وبالن�شبة  تقوله”.  ملا 
ا يف بونتي  الذي كان موجوًدا اأي�شً
من  القتلى  “كان  الق�شف،  اأث��ن��اء 
وقد  املتعاطفني مع اجلهاديني”. 
مت فتح حتقيق من قبل مينو�شما، 

بعثة الأمم املتحدة يف مايل.
ورغم هذه ال�شعوبات، فاإن فرن�شا 
ل����ن ت�����ش��ح��ب ق���وات���ه���ا ف����ج����اأة من 
الق�شر،  امل���دى  “على  امل��ن��ط��ق��ة: 
الدفاع  وزي�����رة  اأك�����دت  �شنبقى”، 
ف���ل���ورن�������س ب�������اريل، ال����ث����الث����اء، يف 
ت�شتبعد  ل  لكنها  ال�شيوخ،  جمل�س 

“تطوير طرق تدخلنا«. 
وب����ف���������ش����ل ه��������ذه ال����ت����ع����دي����الت، 
اأن  ت����اأم����ل ال�����وزي�����رة ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
والن���ت�������ش���ارات  “املكا�شب  ت�����رى 
“تقدم  اإىل  ت��ت��ح��ّول  التكتيكية”، 
واختتمت  واجتماعي”.  �شيا�شي 
الغر�س  ه��و  ه��ذا  “�شيكون  قائلة 
جنامينا”...  ق��م��ة  م���ن  ال���ك���ام���ل 

موعدنا يومي 15 و16 فرباير.
عن لو جورنال دي دميان�س

عملية برخان تنتظر قمة جنامينا:

بعد ثماين �ضنوات, اأي ح�ضاد للقوات الفرن�ضية يف ال�ضاحل؟
تعديالت على العملية حتى تتحول املكا�سب والنت�سارات التكتيكية اإىل تقدم �سيا�سي واجتماعي 

ال�شربات الفرن�شية مو�شوع حتقيق

تعقدت املهمة

مراجعة يف الفق

فلورن�س باريل تدافع عن برخان يف جمل�س ال�شيوخ

•• الفجر –خرية ال�شيباين
الإرهابيني...  طردنا  ــرب...  احل هذه  ربحنا  لقد 
الرئي�س  اأعلنه  ما  هــذا  ال�سمال”,  بتاأمني  وقمنا 
�سبتمرب   19 يف  هولند  فران�سوا  ال�سابق  الفرن�سي 
بدء  من  قليلة  اأ�سهر  بعد  مايل,  باماكو,  يف   2013

عملية �سرفال.
ومنذئذ ا�ستبدلت بعملية برخان, التي امتدت اإىل 
خم�س دول يف ال�ساحل )موريتانيا ومايل وبوركينا 
العملية بعد  والنيجر وت�ساد(, وت�ستمر هذه  فا�سو 
ثماين �سنوات, مع 5100 جندي فرن�سي ل يزالون 

يعملون يف منطقة ال�ساحل.

 اأ�ضبح الو�ضع اأكرث تعقيًدا, ووجه العدو غري وا�ضح ب�ضكل متزايد

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12   
اعالن بالن�شر 

 6629/2020/207 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  برفكت �شتيل - �س م ح - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/نوفا لل�شناعات - �س م ح - ذ م م  
وميثله / اإبراهيم ح�شن اإبراهيم املال  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)75. 369.859( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12   

اعالن حكم بالن�شر        
 18/2020/246 عقاري جزئي  

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1-  عبداملجيد ميمون عبدالرحمن  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي  

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2020/8/19  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ 
املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )608.930 
درهم( �شتمائة وثمانية الفا وت�شعمائة وثالثون درهما والفائدة بواقع 9٪ �شنويا من تاريخ املطالبة 
اتعاب  مقابل  دره��م  وثالثمائة  امل�شاريف  من  باملنا�شب  الزمته  كما  التام  ال�شداد  وحتى  الق�شائية 
املحاماة. ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12   

اعالن بالن�شر 
 8388/2020/207 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  هارون ا�شلم حممد ا�شلم -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/التاك�شي الوطني )�س ذ م م(  

وميثله / اإبراهيم ح�شن اإبراهيم املال  
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  وق��دره )25134( درهم اىل طالب 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12   

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - ال�شداره خلدمات  رجال االعمال   

)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000077/ 
اإىل املحكوم عليه : ال�شداره خلدمات رجال العمال 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ ريا�س نالكات كونهي حممد - اجلن�شية : هندي  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 8490   
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / وليد خمي�ص عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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عربي ودويل

قد تف�سر عودة الوليات املتحدة اإىل املنظمة �سبب قبول بكني و�سول خرباء ال�سحة الدوليني اإىل اأرا�سيها
 الإعالن باأن الفريو�س مل يت�سرب من املخترب لن يغ�سب بكني التي تكرر اأن الوباء مل ين�ساأ يف ووهان

ومن بني هوؤلء على وجه اخل�شو�س 
مناعة،  وع������امل  ف����رو�����ش����ات،  ع�����امل 
وعلماء اإحياء، واأخ�شائي يف ال�شحة 

العامة، اأو اأي�شا �شحة احليوان.
ال�شحة  م��ن��ظ��م��ة  ات�����ش��ل��ت  وق����د      
العلماء  م�����ن  ب���ال���ع���دي���د  ال���ع���امل���ي���ة 
البعثة  م��ن  ج���زًء  ليكونوا  الآخ��ري��ن 
ال�شينية.  ال�شلطات  رف�شتهم  لكن 
ال��ن��ه��اي��ة على  وال����ذي����ن ح�����ش��ل��وا يف 
حمّل  كانوا  ال�شني  لدخول  تاأ�شرة 
م���راق���ب���ة ل�����ش��ي��ق��ة. ه���دف���ه���م، ال���ذي 
هو  العاملية،  ال�شحة  منظمة  حددته 
اأ�شول  ح��ول  اإج��اب��ات  على  “العثور 
الب�شر”،  اإىل  انتقاله  وطريق  الوباء 

من اأجل منع اأوبئة اأخرى.
كان  ووه����ان،  اإىل  وع��ن��د و�شولهم     
ك���ل م��ن��ه��م اخل�������ش���وع للحجر  ع��ل��ى 
م�شافر  اأي  على  امل��ف��رو���س  ال�شحي 
اأ�شبوعني من  اأي  ق��ادم م��ن اخل���ارج، 

العزلة يف غرفة فندق.
باإمكان  اأ����ش���ب���ح  ي���ن���اي���ر،   29 يف      
اأعمال  اأخ������ًرا  ت���ب���داأ  اأن  امل��ج��م��وع��ة 
نقل  مت  ال����ب����داي����ة،  يف  ال��ت��ف��ت��ي�����س. 
كبر  مبنى  اإىل  باحلافلة  اأع�شائها 
معر�س  ل��زي��ارة  دعوتهم  مّت��ت  حيث 
تفا�شيل  يو�شح  م��وؤخ��ًرا  تثبيته  مت 
احلرب �شد الوباء يف ووهان. وتوؤكد 
العاملني  الأرق��ام وال�شور جهود كل 
يف امل���ج���ال ال��ط��ب��ي وال��ب��ل��دي��ة وق���ادة 

احلزب ال�شيوعي املحلي.
   ثم مت نقل خرباء منظمة ال�شحة 
جينينتان  م�شت�شفى  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة 
اأن��ه��م كانوا  اأخ��ربه��م الأط��ب��اء  حيث 
م�شابني  مر�شى  ا�شتقبل  م��ن  اأول 
ب���ف���رو����س غ����ر م�����ع�����روف، وال�����ذي 
ت��ب��نّي لح��ق��ا اأن����ه ف��رو���س ���ش��ار���س-
دا�شزاك، عامل  كوف-2. وغرد بيرت 
احليوان الإجنليزي وهو والع�شو يف 
الأوىل  “الزيارة  جمموعة اخلرباء: 
امل�شت�شفى  يف  ن��ح��ن  ج������ًدا...  م��ه��م��ة 
الأوىل  احل����الت  بع�س  ع��ال��ج  ال���ذي 
التقينا  كوفيد-19،  ل����  امل���ع���روف���ة 
ب��الأط��ب��اء وامل��وظ��ف��ني ال��ذي��ن عملوا 
على هذا الأمر، مع مناق�شة �شريحة 

لتفا�شيل عملهم ».
   يف ال��ي��وم ال��ت��ايل، ويف �شيارات ذات 
جمموعة  ن��ق��ل  مت  م��ظ��ل��ل��ة،  ن���واف���ذ 
لالأغذية  ه��وان��ان  �شوق  اإىل  العلماء 
دي�شمرب  امل���ك���ان،  ه���ذا  ب��اجل��م��ل��ة. يف 
انت�شار  اأول  ر�����ش����د  مت   ،2019
ب��ف��رو���س ك��ورون��ا بالقرب  ل��ل��ع��دوى 

من اأك�شاك احليوانات احلية.
���ش��وق اأغ��ل��ق��ت مت��ام��ا ق��ب��ل ع���ام، ومل 
ومر�شديهم  ل���ل���خ���رباء  اإل  ُي�����ش��م��ح 
يناير.   30 يف  بالدخول  ال�شينيني 
واأمام اأبواب املوؤ�ش�شة، يراقب �شباط 
ال����ت����ي متنع  ال�������ش���رط���ة احل�����واج�����ز 

الأجانب.  اأو  ال�شينيني  ال�شحفيني، 
وعندما يطرح بع�شهم اأ�شئلة باجتاه 

ال�شيارات، ُتغلق النوافذ ب�شرعة.
اإىل  ال���وف���د  ف���رباي���ر، ذه����ب   4    يف 
الفرو�شات  ل��ع��ل��م  ووه�������ان  م��ع��ه��د 
جدا،  موؤّمنة  خمتربات  توجد  حيث 
اأخرى  اأ�شياء  وتتعامل مع -من بني 
-فرو�شات كورونا. �شيق�شي الفريق 
ال���دويل م��ا ي��ق��رب م��ن اأرب���ع �شاعات 
ه���ن���اك، ت���ع���ددت خ��الل��ه��ا ال���زي���ارات 
الطاقم  امل��ق��اب��الت م��ع  امل��راف��ق.  اإىل 
يف  اأي�������ش���ا  ه����ي  والإداري  ال���ط���ب���ي 
�شيكون  اأخ���رى،  م��رة  هنا  الربنامج. 
بيرت دازاك اإيجابًيا. يف اليوم التايل، 
التقى بهم يف  حول املوظفني الذين 
نيوز:  �شكاي  يف  اأع��ل��ن  املخترب،  ه��ذا 
“اإنهم تقا�شموا معنا بيانات مل نرها 
م��ن ق��ب��ل -مل ي��ره��ا اأح���د م��ن قبل. 
جميع  عن  ب�شراحة  اإلينا  وحت��دث��وا 
ال�شبل املمكنة... نحن حًقا ن�شل اإىل 

�شيء ما ».

درا�سة علمية قدر الإمكان
خ�����الل هذه  ك���ي���ف مت احل����دي����ث      
تعامل  اإم��ك��ان��ي��ة  ع���ن  الج��ت��م��اع��ات 
للفرو�س  �شمح  يكون  قد  غر حذر 
الفرو�س  ه���ذا  ك���ان  ه��ل  بالت�شلل؟ 
التي  اخل���ف���اف���ي�������س  يف  م�������وج�������وًدا 
حممّيا  ال���ت���ج���ارب؟  يف  ا���ش��ت��خ��دم��ت 
اأن  املمكن  من  ك��ان  هل  �شيء،  ب�شكل 
�شوق  اإىل  املخترب  يف  موظف  ينقله 
امل حتدث  القريب؟  الغذائية  امل��واد 
العدوى من حيوان من نوع اآخر، اإن 
مل يكن الباجنولني، فقد يكون املنك، 
احليوانات،  ه��ذه  ب��اأح��د  امل���رور  وبعد 

انتقل الفرو�س اإىل الب�شر؟
الفر�شيات  ه��ذه  طرحت  ان  �شبق     
من قبل دونالد ترامب. وقبل ترك 
من�شبه كوزير للخارجية، ادعى مايك 

من  �شل�شلة  فيه  ات��خ��ذ  ال���ذي  نف�شه 
كوفيد-19.  مل��ح��ارب��ة  الإج��������راءات 
رحب تيدرو�س اأدهانون غيربي�شو�س، 
بانتخاب الرئي�س الأمريكي اجلديد، 
جو  املنتخب  الرئي�س  “نهنئ  قائاًل: 
كامال  الرئي�س  نائب  وكذلك  بايدن 
هاري�س، ونتطلع اإىل العمل عن قرب 

مع اإدارتهما«. 
    �شيتعني على قادة منظمة ال�شحة 
الرئي�شية  ال���دول  وك��ذل��ك  ال��ع��امل��ي��ة، 
-اأن  ال�شني  حتتها-منها  املن�شوية 
الوليات  ع����ودة  الع��ت��ب��ار  يف  ت���اأخ���ذ 
تف�شر  وق���د  امل��ن��ظ��م��ة.  اإىل  امل��ت��ح��دة 
جزئًيا،  الواقعية،  اإىل  احلاجة  ه��ذه 
���ش��ب��ب ق���ب���ول ب��ك��ني و����ش���ول خ���رباء 
اإىل  الثالثة ع�شر  الدوليني  ال�شحة 

اأرا�شيها.
   من جهته، وقع جو بايدن، يف 26 
ا�شتخدام  ي��ح��ظ��ر  م��ر���ش��وم��اً  ي��ن��اي��ر، 
مل�شطلحي  الأم����ري����ك����ي����ة  الإدارة 
“فرو�س  اأو  ال�شيني”  “الفرو�س 
ا�شتخدامهما  �شاع  اللذين  ووهان”، 
لدى دونالد ترامب. اإل اأن الوليات 
املتحدة تعتزم متابعة العمل احلايل 
ملنظمة ال�شحة العاملية يف ووهان عن 

كثب. 
املتحدثة  ب�������ش���اك���ي  ج�����ني  وق�����ال�����ت 
الأبي�س:  ال��ب��ي��ت  ب��ا���ش��م  اجل���دي���دة 
“من ال�شروري اأن ن�شل اإىل حقيقة 

الأمور يف ظهور الوباء يف ال�شني«.
القادة  قلق  تثر  مهمة  خم���اوف      
ال�شينيني: اخلوف من اأن ينتقدهم 
عام  م��ن  اأك��رث  م��رور  بعد  �شعبهم... 
ب��ق��ل��ي��ل ع��ل��ى ب���داي���ة ال����وب����اء، ي�شلط 
ال�شوء  ال�شيني  ال�شيوعي  احل���زب 
كورونا.  فرو�س  على  انت�شاره  على 
حول  �شخ�س  مليوين  ت��ويف  فبينما 
متكنت  كوفيد-19،  ب�شبب  ال��ع��امل 
ال�������ش���ني م����ن احل������د م����ن ال����ع����دوى 

من  ك��ب��ًرا  “قدًرا  ل��دي��ه  اأن  بومبيو 
الأدلة” ت�شر اإىل اأن اأحد املختربات 
يف ووه����ان ه��و م�����ش��در ال���وب���اء. ومع 
اأن جم��م��وع��ة خرباء  ي��ب��دو  ذل���ك، ل 
زارت  التي  العاملية  ال�شحة  منظمة 
هذه  ت�شاركه  ف��رباي��ر   4 يف  املخترب 
العامل  ق��ال  7 يناير،  الدع����اءات. يف 
ال���دمن���ارك���ي ب��ي��رت اإم����ب����ارك، ال���ذي 
لوكالة  ووه�����ان،  اإىل  ال��وف��د  ي���راأ����س 
فران�س بر�س، اإن اأطروحة الفرو�س 
ي��ك��ون ت�شّرب م��ن املخترب  ال���ذي ق��د 
�شتكون “�شيناريو ممتاًزا لالأفالم اأو 
قليلة  لكنها  ال�شينمائية،  امل�شل�شالت 

امل�شداقية«.
   من الوا�شح، اأن مثل هذا الإعالن 
ل���ن ي��غ�����ش��ب ب���ك���ني، ال���ت���ي ت���ك���ّرر اأن 
وتقدم  ووه����ان.  يف  ين�شاأ  مل  ال��وب��اء 

والتقى  بكني  اإىل  العاملية،  ال�شحة 
ال��رئ��ي�����س ال�����ش��ي��ن��ي ���ش��ي ج��ني بينغ، 
عن  ب��ن��ف�����ش��ه  ي���ن���اأى  اأن  ي���ح���اول  ومل 
الر�شمية  ال�شينية  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ات 
ب�شاأن الوباء. وزير ال�شحة الأثيوبي 
ملنظمة  رئ��ي�����ًش��ا  تعيينه  مت  ال�����ش��اب��ق، 
ال�شني  دعم  بف�شل  العاملية  ال�شحة 
ال��ق��وي. وب��ات��ت ه���ذه الأخ����رة اأكرث 
مما  العاملية  ال�شحة  منظمة  يف  قوة 
ترامب  دونالد   ،2020 اأبريل  دفع، 
الوليات  ان�شحاب  ق���رار  ات��خ��اذ  اإىل 

املتحدة.
   وعلى عك�س ذلك، اأعلن جو بايدن 
يريد  اأن��ه  النتخابية  حملته  خ��الل 
ال�شحة  م��ن��ظ��م��ة  اإىل  ب����الده  ع����ودة 
ال���ع���امل���ي���ة، وج������دد ت���اأك���ي���د ع���زم���ه يف 
ال��ي��وم ال��ث��اين م��ن ولي��ت��ه، يف الوقت 

فر�شيات  ال�شينية  الإع���الم  و�شائل 
اأخرى: فهي تقدر حالًيا، ولكن دون 
امل�شدرة  املجمدة  اللحوم  اأن  اإث��ب��ات، 
كانت  اأجنبية  دول���ة  م��ن  ووه���ان  اإىل 
وفًقا  اأو  ال���ف���رو����س.  ع��ل��ى  حت���ت���وي 
لن�شخة منت�شرة جًدا يف ال�شني، قد 
يكون جاء به الغربيون، وب�شكل اأدق، 
اأتوا  الذين  الأمريكيون  الريا�شيون 
للم�شاركة يف م�شابقة ريا�شية دولية 

يف اأكتوبر.
   يف 29 يناير، حدد ت�شاو ليجيان، 
اخلارجية  وزارة  ب��ا���ش��م  امل���ت���ح���دث 
ت�شعها  ال���ت���ي  احل������دود  ال�����ش��ي��ن��ي��ة، 
ال�شني لبعثة منظمة ال�شحة العاملية 
وهذه  ال��ت��ع��اون  “هذا  ان:  ب��اإع��الن��ه 
التبادلت بني اخلرباء الدوليني من 
واخلرباء  العاملية  ال�شحة  منظمة 
العاملي  البحث  من  ج��زء  ال�شينيني، 
يف اأ�شل كورونا فرو�س... هذا لي�س 
حتقيًقا “.  بينما يف جنيف، يف املقر 
الرئي�شي ملنظمة ال�شحة العاملية، اأكد 
مايكل بريان، مدير �شوؤون الطوارئ 
ال�����ش��ح��ي��ة، يف حم���اول���ة ل��ت��ه��دئ��ة اأي 

الفريق  اأن  ي��ن��اي��ر،   14 يف  ت��وت��رات، 
املر�شل مل يكن يبحث عن “املذنب اأو 
ال�شحة  منظمة  اأن  ويبدو  املتهم”. 
م���ع احلكومة  ات��ف��ق��ت  ق���د  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�شينية على اأن تقت�شر املهّمة على 
درا�شة علمية قدر الإمكان عن اأ�شل 

كورونا فرو�س.

الوليات املتحدة
 تعيد خلط الأوراق

ت�شعى  بال�شني،  لكن، يف عالقتها     
منظمة ال�شحة العاملية اإىل اأن تكون 
ل عيب فيها. يف اأوائل عام 2020، 
لإعالن  طوياًل  وقًتا  تاأخرت  اأن  بعد 
حالة طوارئ �شحية عاملية، تعر�شت 
العامل  �شديدة يف  لنتقادات  املنظمة 
باأنها  انطباًعا  اأعطت  فقد  الغربي: 
احلكومة  رف�����س  تن�شيب  دون  تقبل 
ال�شينية العرتاف باأنها مل تتعامل 
وف�شلت  بل  البداية  منذ  الوباء  مع 

حتى اإخفاءه.
تيدرو�س  ذه��ب   ،2020 يناير     يف 
اأدهانوم غيربي�شو�س، مدير منظمة 

ح���ال���ة  األ���������ف   90 م������ن  اأق���������ل  اإىل 
وفًقا   ،4636 اإىل  ال��وف��ي��ات  وع���دد 
ل���الإح�������ش���اء ال���ر����ش���م���ي. وم����ع ذل���ك، 
م��ن خ���الل احل����ذر امل�����ش��ت��م��ر م��ن اأي 
طرح  خ���الل  م���ن  اأو  دويل،  حت��ق��ي��ق 
الفرو�س  اأ���ش��ل  وج��ه��ات نظر ح��ول 
مت�شككني،  الغربيني  العلماء  جتعل 
قوًيا  انطباًعا  تعطي  بكني  اأ�شبحت 

باأن لديها الكثر لتخفيه.
   ل �شك اأن منظمة ال�شحة العاملية 
ال�شلطات  �شلوك  انتقاد  �شتمتنع عن 
بالرحلة  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا  ال�����ش��ي��ن��ي��ة. 
ي��ع��ت��ق��د بيرت  اإىل ووه�����ان،  احل��ال��ي��ة 
اإجابات  لدينا  ت��ك��ون  “لن  اإم��ب��ارك: 
ك��ام��ل��ة ع��ن اأ���ش��ل ال��ف��رو���س، لكنها 
ومن  جيدة”.  اأوىل  خ��ط��وة  �شتكون 
حوايل  يف  املهمة  تنتهي  اأن  امل��ت��وق��ع 
ال�شنة  راأ�������س  م���وع���د  ف���رباي���ر،   12

ال�شينية اجلديدة.
   يف 9 فرباير، عقد الفريق باأكمله، 
ال�شينيني،  اخل�������رباء  ج���ان���ب  اإىل 
ل���ت���ب���ادل بع�س  ���ش��ح��ف��ًي��ا  م�����وؤمت�����ًرا 
النتائج الأولية. و�شدد بيرت اإمبارك 
فرو�س  ت�����ش��رب  ف��ر���ش��ي��ة  اأن  ع��ل��ى 
“غر حمتملة  املخترب  م��ن  ك��ورون��ا 
من  الن��ت��ق��ال  اإن  واأع���ل���ن  للغاية”. 
العدوى  الأول ثم ثان قبل  احليوان 
“الأكرث  الفر�شية  ه��ي  الب�شر  اإىل 
احتمال”، قبل اأن ي�شيف، هذا امل�شار 
يتطلب “بحًثا اأكرث دقة وخ�شو�شية 

وا�شتهداًفا«، 
   م�����ن ج����ان����ب����ه����م، ق�������ال اخل�������رباء 
اإن���ه���م مل ي���ع���رثوا على  ال�����ش��ي��ن��ي��ون 
انت�شار  ع�����ن  امل�����������ش�����وؤول  احل�����ي�����وان 
الفرو�س: وقال ليانغ وانيان، مدير 
جم��م��وع��ة ال��ع��ل��م��اء ال�����ش��ي��ن��ي��ني، اإنه 
ويعترب اأنه  “مل يتم حتديده بعد”. 
“ل توجد اأدلة كافية “...” لتحديد 
قد  ال�شار�س-كوف-2  ك���ان  اإذا  م��ا 
دي�شمرب  ق���ب���ل  ووه�������ان  يف  ان���ت�������ش���ر 

2019 اأم ل«.
   بعد هذه املهمة، من املتوقع اأن يعود 
اإىل  العاملية  ال�شحة  منظمة  اأع�شاء 

ال�شني مرتني اأخريني على الأقل.
 وق���د ي�����ش��م��ح ه���ذا ل���ه���وؤلء اخل���رباء 
ال��غ��رب��ي��ني ب��اإق��ام��ة رواب�����ط ث��ق��ة مع 
حم��اوري��ه��م ال�����ش��ي��ن��ي��ني، وح��ت��ى مع 
م���������ش����وؤويل احل�������زب ال�������ش���ي���وع���ي يف 

ووهان.
   لقد مر اأك��رث من ع��ام منذ ظهور 
من  ي��زال  ل  ولكن  �شار�س-كوف-2، 
ويف  بدقة.  م�شدره  حتديد  ال�شعب 
يك�شف  اأن  الأح������وال، مي��ك��ن  اأح�����ش��ن 
عما  العاملية  ال�شحة  منظمة  تقرير 
ي��ع��رف��ه ال��ب��اح��ث��ون ال�����ش��ي��ن��ي��ون عن 
منعتهم  الآن  وحتى  ال��وب��اء...  اأ�شل 

ال�شلطات ال�شينية من ك�شف ذلك.

يبدو اأن منظمة ال�سحة العاملية اتفقت مع احلكومة ال�سينية على اأن تقت�سر مهمتها على درا�سة علمية قدر الإمكان 

اغالق �شوق هوانان للماأكولت البحرية باجلملة

 موقف ي�شعد ال�شني يف الندوة ال�شحفيةحتقيق حتت رقابة ل�شيقة

من خلل احلذر امل�ضتمر من اأي حتقيق دويل, 
تعطي بكني انطباًعا قوًيا باأنها تخفي الكثري 

بيرت اإمبارك: »لن تكون لدينا اإجابات كاملة 
عن اأ�ضل الفريو�س, لكنها خطوة اأوىل جيدة«

  اللغز يحتفظ بكامل اأ�سراره 

العامل يراقب منظمة ال�ضحة العاملية التي تراقب ال�ضني...!
•• الفجر -ريت�شارد اأرزت –ترجمة خرية ال�شيباين

دائًما  ال�سهل  مــن  لي�س  ال�سعبية,  ال�سني  جمهورية  يف     
ال�سحية.  الق�سايا  حول  حقيقية  معلومات  على  احل�سول 
فرن�سي  وفد  دعوة  متت  الثقافية,  الثورة  زمن   ,1972 عام 
من �سباب البوليتكنيك يزور ال�سني اإىل م�ست�سفى يف ناجنينغ 

هذه  خ�سو�سية  وكانت  بالإبر.  الوخز  حتت  عملية  حل�سور 
اأن  هي  املاوية,  الدعاية  بها  اأ�سادت  التي  الطبية,  املمار�سة 
املري�س ل يتم تخديره. ر�سمًيا, كان التعامل مع الإبر كافًيا 

لإزالة الأمل عند دخول املبا�سع.
اإىل  للو�سول  اإىل �سعود درج  الفرن�سيون  ال�سباب       ا�سطر 
�سرفة يف الطابق الثالث من امل�ست�سفى مل�ساهدة العملية. لكن 

جراًحا  كان  م�سعدا  ا�ستقّل  املجموعة,  عن  تاأّخر  اأحدهم, 
�سينًيا فيه.

فرن�سية  بلغة  ال�سيف  ال�ساب  اإىل  الأخــري  هذا  اأ�سّر  وقد   
ب�سع  بعد  �ستح�سره...”.  �سيء  اأي  ت�سدق  “ل  ممــتــازة: 
دقائق, كان اجلراح نف�سه  يف الفريق الذي �سق معدة املري�س, 

والذي من جانبه ابت�سم للوفد.

 اأق�سى قدر من الإ�سراف
   يبدو اأن ذات الهاج�س ب�ساأن التعتيم والتالعب كان يحيط 
بالقادة ال�سينيني الذين ا�ستقبلوا فريًقا من منظمة ال�سحة 
العاملية يف ووهان. لقد انتظرت بكني اأكرث من اأحد ع�سر �سهًرا 
قبل اأن ت�سمح لهذه املجموعة الدولية املكونة من ثالثة ع�سر 

عاملًا بالقدوم اإىل املدينة م�سرح ظهور الفريو�س.

خرباء منظمة ال�شحة العاملية يزورون �شوق هوانان

لقاء بني مدير منظمة ال�شحة العاملية والرئي�س ال�شيني يف بكني
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�سيتعني  اإيطاليا,  يف 
ال�سابق  املدير  على 
لــلــبــنــك املــــركــــزي 
ـــــــــي مــاريــو  الأوروب
ــار  ــظ ــت دراغــــــي الن
لــفــرة اأطــــــول, هو 
ــن  ـــــــــذي كــــــــان م ال
يعلن,  اأن  ــن  ــك ــم امل
ــس,  ــ� ــي ــم اأمــــ�ــــس اخل
القوى  غالبية  دعم 
ل�سمه  ال�سيا�سية 
حتى يبا�سر احلكم, 

•• الفجر -فرن�شوا كليمن�شو 

ترجمة خرية ال�شيباين

يف حال ف�سل دراغي, من املرجح اأن ي�سطر الرئي�س 
للدعوة اإىل انتخابات جديدة يف بالد تخ�سع حلجر �سحي

ب�سبب حركة 5 جنوم:

اإيطاليا: حكومة »�ضوبر ماريو« يف بهو االنتظار...!

بعد احل�شول على موافقة ميني 
بزعامة  اإيطاليا  )ف��ورزا  الو�شط 
واليمني  ب��رل�����ش��ك��وين(،  �شيلفيو 
القومي املناه�س لأوروبا )رابطة 
الو�شط  وي�شار  �شالفيني(،  ماتيو 
واإيطاليا  الدميقراطي  )احل��زب 
انتظار  �شوى  له  يبقى  مل  فيفا(، 
جنوم   5 حركة  ن�شطاء  ت�شويت 
الق�������رتاع  ان  ال  ال�������ش���ع���ب���وي���ة. 
للن�شطاء  امل��ف��ت��وح  الإل����ك����رتوين 
-وهي ممار�شة اأ�شبحت �شائعة يف 
هذه املنظمة الت�شاركية للغاية -، 
والذي كان مقررا اأن يبداأ منت�شف 
ال�شاعة  وينتهي يف  الأرب��ع��اء  نهار 
اخلمي�س،  ي���وم  ظ���ه���ًرا  ال���واح���دة 
الكاريزماتي  ال���زع���ي���م  اوق����ف����ه 

للحركة، بيبي غريلو.
وح�����ش��ب ه���ذا الأخ������ر، مل يقدم 
م��اري��و دراغ���ي علًنا م��ا يكفي من 

تعهدات بال�شيا�شة التي �شينفذها. 
�شوى  يقرر  املرحلة، مل  ه��ذه  ويف 
اليميني  ديتاليا،  فراتيلي  ح��زب 
املعار�شة  يف  ال��ب��ق��اء  امل���ت���ط���رف، 
بينما ميكن ل� 5 جنوم اأن تنتظر 
لتخاذ  الأ�شبوع  ه��ذا  نهاية  حتى 

قرار.

قيود كوفيد-19 
تنتهي يوم الثنني

يف �شن الثالثة وال�شبعني، اخلبر 
بغولدمان  مّر  ال��ذي  القت�شادي 
�شاك�س والبنك املركزي الإيطايل، 

اجلمهورية  رئي�س  قبل  من  دعي 
�شرجيو ماتاريال لت�شكيل فريق 

حكومي جديد.
 وي��ع��ت��رب ال���وح���ي���د ال����ق����ادر على 
مواجهة  يف  ال����وح����دة  ت��ك��ري�����س 
-القت�شادية  املتع����ددة  الأزم���ات 
وال�شحية وال�ش����يا�شية -التي تهز 

البالد.
 5 ب���ح���رك���ة  الأم�������ر  ان���ت���ه���ى  واإذا 
الأخ�شر،  ال�شوء  باإعطائه  جنوم 
تقدمي  ماريو”  “�شوبر  ل�  ميكن 
حكومته بحلول يوم الثنني على 
اأداء اليمني قبل  اأبعد تقدير، ثم 

بالثقة  ت�����ش��وي��ت  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
من جمل�شي الربملان. 

بع�س  لأن  ي���ن���ف���د  ال�����وق�����ت  اإن 
مكافحة  يف  امل��ه��م��ة  الإج���������راءات 
التنقل  حظر  مثل  كوفيد-19، 
التجول،  ح��ظ��ر  اأو  امل��ن��اط��ق  ب���ني 
ت���ن���ت���ه���ي ي��������وم الث�������ن�������ني، وم����ن 
مر�شوم  ي�����ش��در  اأن  ال�������ش���روري 

حكومي جديد لتمديدها.
مع ذلك، ل يعني كل هذا اأن دعم 
لقد  ك��اٍف.  ال�شيا�شية  الت�شكيالت 
موافقتهم  ال��ق��ادة  معظم  اأع��ط��ى 
ع����ل����ى اخل������ط������وط ال���رئ���ي�������ش���ي���ة 

لربنامج ماريو دراغي احلكومي، 
فريق  لت�شكيل  بال�شرورة  ولي�س 
من التكنوقراط، واأكرث من ذلك، 
لفريق من الوزراء ل يعك�س توازن 

القوى ال�شيا�شية يف البالد.
ويف ح���ال ف�شل م��اري��و دراغ����ي يف 
اأو ك�شب  ه���ذه احل��ك��وم��ة  ت��ك��وي��ن 
ي�شطر  اأن  امل���رج���ح  م���ن  ال��ث��ق��ة، 
ال��رئ��ي�����س م��ات��اري��ال ل��ل��دع��وة اإىل 
البالد  بينما  ج��دي��دة  ان��ت��خ��اب��ات 
يف حجر �شحي وق��د جت���اوزت يف 
80 األف  الآون��ة الخ��رة عالمة 

قتيل جراء وباء كوفيد-19.

•• رانغون-اأ ف ب

الراف�شون  امل���ت���ظ���اه���رون  خ�����رج 
بورما  ������ش�����وارع  اإىل  ل���الن���ق���الب 
ال�شاد�س  ل��ل��ي��وم  اخل��م��ي�����س  اأم�������س 
اأع����ل����ن  ع����ل����ى ال������ت������وايل يف وق�������ت 
بادين  ج���و  الأم����رك����ي  ال��رئ��ي�����س 
ج���رنالت يف  ف��ر���س عقوبات على 
الدولة الواقعة بجنوب �شرق اآ�شيا 

وطالبهم بالتخلي عن ال�شلطة.
وت�شتمر موجة الغ�شب والتحدي 
باحلاكمة  اجلي�س  اأط���اح  اأن  منذ 
ال��ف��ع��ل��ي��ة ل��ل��ب��الد اأون�����غ ����ش���ان �شو 
واعتقلها  امل��ا���ش��ي  الأ���ش��ب��وع  ت�شي 
يف  اأخ����رى  �شخ�شيات  ج��ان��ب  اإىل 
حزب “الرابطة الوطنية من اأجل 

الدميوقراطية” الذي تتزعمه.
ا�شتخدمت  الأم����ن  ق����وات  وك��ان��ت 
وخراطيم  ل��ل��دم��وع  امل�شيل  ال��غ��از 
امل���ي���اه والأع�������رة امل��ط��اط��ي��ة �شد 
متظاهرين، و�شط تقارير معزولة 
اأي�شا.  اإط����الق ر���ش��ا���س ح��ي  ع��ن 
�شد  اإجراءاتها  ال�شرطة  و�شعدت 

احلزب مع مداهمة مقره.
لكن املتظاهرين نزلوا اإىل ال�شارع 
جمددا اخلمي�س يف احتجاج �شلمي 

ع���ن اع��ت��ق��الت اخل��م��ي�����س، طالت 
رئي�س  نائب  بينهم  من  اأ�شخا�شا 
ال���ربمل���ان وم�����ش��اع��دا ك���ب���را ل�شو 
املعتقلني  ع����دد  ي���رف���ع  م���ا  ت�����ش��ي، 
اأكرث  اإىل  الن��ق��الب  خلفية  ع��ل��ى 
من مئتي �شخ�س، بح�شب مر�شد 
ال�شجناء  م�������ش���اع���دة  “جمعية 

ال�شيا�شيني«.
الأ�شبوع  الن��ق��الب  اجلي�س  وب���رر 
يف  وا���ش��ع  ت��زوي��ر  بح�شول  املا�شي 
الثاين/نوفمرب  ت�شرين  انتخابات 
���ش��و ت�شي  ال��ت��ي ح��ق��ق فيها ح���زب 

فوزا �شاحقا.
و����ش���ارع اإىل و���ش��ع م��وال��ني ل��ه يف 
�شيا�شية  م��ن��ا���ش��ب  ويف  امل���ح���اك���م 
وا����ش���ع���ا ح�����دا ل��ع��ق��د م����ن احلكم 
امل����������دين. وت���ت�������ش���اع���د امل����خ����اوف 
مع  اجل��ي�����س  ت�����ش��اه��ل  م����دى  اإزاء 

التظاهرات احلا�شدة يف ال�شارع.
واأطلقت ذخرة حية على تظاهرة 
اأدى  ما  الأ�شبوع  ه��ذا  نايبيداو  يف 
بجروح  ���ش��خ�����ش��ني  اإ����ش���اب���ة  اإىل 
اأ�شيبت  اأح��ده��م��ا ام���راأة  خ��ط��رة، 

يف الراأ�س.
�شورة  الن����رتن����ت  رواد  وت���ن���اق���ل 
تعليقات  م��ع  وا���ش��ع  ب�شكل  امل�����راأة 

اإىل التخلي عن ال�شلطة. ويف اآخر 
خطوة بارزة ملمو�شة لل�شغط على 
اأن  الأرب��ع��اء  بايدن  اأعلن  اجلي�س، 
اإدارت��ه ب�شدد قطع م�شالح مالية 
بقيمة مليار دولر عن اجلرنالت 

يف الوليات املتحدة.
وق����ال ب���اي���دن م��ل��وح��ا مب��زي��د من 
اجلي�س  جم��دداً  “اأدعو  العقوبات 
البورمي اإىل الإف��راج الفوري عن 
ال�شيا�شيني  وال��ن��ا���ش��ط��ني  ال���ق���ادة 
ال�������دمي�������وق�������راط�������ي�������ني ال������ذي������ن 
واأ�شاف “يجب على  يحتجزهم”. 

اجلي�س التخلي عن ال�شلطة«.
ال�شيا�شة  م�������ش���وؤول  ح����ذر  ب�����دوره 
اخل��ارج��ي��ة يف الحت����اد الأوروب�����ي 
الكتلة  اأن  م���ن  ب���وري���ل  ج���وزي���ب 
عقوبات جديدة  تفر�س  اأن  ميكن 

على اجلي�س البورمي.
ريت�شارد  ال�شيا�شي  املحلل  وكتب 
تغريدة  يف  بورما  ومقره  هور�شي 
“يبدو اأنها �شل�شلة تدابر من�شقة 
اإذ  قوية  واإ�شارة   )...( جيد  ب�شكل 
بنف�شه”،  ب��اي��دن  الرئي�س  اأعلنها 
“ر�شالة  ب��اأن��ه��ا  ال��ع��ق��وب��ات  وا���ش��ف��ا 

وا�شحة” للجي�س.
حت�������دث م�����زي�����د م������ن ال���ت���ق���اري���ر 

ومعقل  ال��ع��ا���ش��م��ة  ن��اي��ب��ب��داو  يف 
ران���غ���ون  اإىل  اإ�����ش����اف����ة  اجل���ي�������س، 
وعا�شمتها  ال���ب���الد  م���دن  ك���ربى 

القت�شادية.
وهتفت جمموعة من املتظاهرين 
اأمام البنك املركزي يف رانغون “ل 
وذلك  مكاتبكم”،  اإىل  ت��ذه��ب��وا 
�شمن م�شعى للدعوة اإىل ع�شيان 
اإط��اره املوظفني  م��دين ح�شوا يف 
ال���ق���ط���اع���ات  ويف  احل����ك����وم����ي����ني 
العمل وال�شغط  الأخرى ملقاطعة 

على اجلي�س.
اإىل  ان�شم  بنك  يف  م��وظ��ف  وق���ال 
ال��ت��ظ��اه��رة ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
اأو  اإىل العمل لأ�شبوع  “لن نذهب 
�شهر : نحن م�شممون على القيام 
ب��ذل��ك ح��ت��ى ال��ن��ه��اي��ة ع��ن��دم��ا يتم 
اإطالق �شراح )�شو ت�شي( والرئي�س 

يو وين ميينت«.
وخ����رج����ت م�������ش���رات ج����دي����دة يف 
م��دي��ن��ت��ي داوي�����ي وم���ان���دلي رفع 
خ����الل امل��ت��ظ��اه��رون لف��ت��ت كتب 
عليها “اأعيدوا لنا الدميوقراطية” 

و”ندين النقالب الع�شكري«.
بالنقالب  غ���رب���ي���ة  دول  ن������ددت 
ودعت الوليات املتحدة اجلرنالت 

وقال  والغ�شب.  احل��زن  تعرب عن 
املتحدة  ل�����الأمم  اخل���ا����س  امل���ق���رر 
الأربعاء  ت��غ��ري��دة  يف  اأن�����دروز  ت���وم 
على  ال��ن��ار  يطلقوا  اأن  “ميكنهم 
�شرقة  ي�شتطيعون  لكنهم ل  �شابة 
���ش��ع��ب وت�����ش��م��ي��م��ه«. ولقيت  اأم����ل 
على  للجي�س  القمعية  ال��ت��داب��ر 
الإع�������الم ب���وق���ف الن����رتن����ت، مع 
تكنولوجيا  ���ش��رك��ات  م��ن  ال��ط��ل��ب 
متقطع،  ب�شكل  الت�����ش��الت  قطع 

اإدانات وا�شعة.
كما ت�شاعد القلق اخلمي�س من اأن 
تكون املجموعة الع�شكرية تخطط 
�شرامة  اأك������رث  ت����داب����ر  ل���ف���ر����س 

وا�شتدامة على النرتنت.
وق���ال���ت م��ن��ظ��م��ة امل��ج��ت��م��ع املدين 
بالتكنولوجيا  تعنى  وال��ت��ي  ميدو 
قانون  م�������ش���روع  اأن  ت���غ���ري���دة  يف 
اأر�شل اإىل  حول الأمن ال�شيرباين 
�شركات ات�شالت، من �شاأنه ال�شماح 
وفر�س  النرتنت  بقطع  للجي�س 

حظر على مواقع الكرتونية.
وي���ط���ل���ب م�������ش���روع ال���ق���ان���ون من 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��ن�����ش��ات 
ب���ي���ان���ات و����ش���ف���ي���ة حول  ت�����ش��ل��ي��م 

م�شتخدمني.

تظاهرات يف بورما وعقوبات اأمريكية على جرناالت االنقلب 

حكومة دراغي مع تاأجيل التنفيذ

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• نورمان لي�شرت

الإق���ال���ة م��ن خالل  ال��دمي��ق��راط��ي��ون عملية  ب���داأ 
مت  حيث  الكوجنر�س،  لغزو  قوية  فيديو  لقطات 
املجل�شني  ك��ال  م��ن  املنتخبني  امل�����ش��وؤول��ني  اإج���الء 
حماية  حتت  بن�س  مايك  ال�شابق  الرئي�س  ونائب 

�شرطة الكابيتول.
كما  املتحدة.  ال��ولي��ات  تاريخ  �شابقة يف  ه��ذا  مّثل 
قبل  م��ن  رئي�س مرتني  ان حوكم  ق��ط  مل يحدث 
املرة،  ه��ذه  ذل��ك،  اإىل  بالإ�شافة  ال�شيوخ.  جمل�س 

بعد انتهاء فرتة وليته.
�شيتجنب حمامو ترامب واأع�شاء جمل�س ال�شيوخ 
اجلمهوريون اإ�شدار اأحكام على اأفعاله مع الإ�شرار 
على اأنه مل يعد من املمكن حماكمته لأنه مل يعد 
رئي�ًشا وبالتايل فان اخلطوة غر د�شتورية، وهذه 

ا�شرتاتيجية �شخيفة.
�شّوت جمل�س ال�شيوخ مرة اأخرى على اأن املواطن 
اأن يحاكم، و�شّوت �شتة جمهوريني  ترامب ميكن 
با�شتثناء  لكن،  دميوقراطيا.   50 ال�  مع  �شجعان 
حدوث منعطف، با�شطفاف 44 ع�شًوا جمهورًيا 
يف جمل�س ال�شيوخ خلفه باإحكام، فاإن ترامب لديه 

الأ�شوات ال�شرورية لنيل الرباءة.
مذنب على الأقل يف نظر التاريخ

ب����اأن ت�شرفات  ال��دمي��ق��راط��ي��ون  امل���دع���ون  ي��ط��رح 
كانت  الأخ����رة يف من�شبه  اأي��ام��ه  خ���الل  ت��رام��ب 
درجة  اىل  الدميقراطية  وه���ددت  للغاية  فظيعة 
ما حدث  م�شوؤولية  ُيحّمل  اأن  الأق��ل  على  تفر�س 
يف اأعني التاريخ. ومبا اأنه مل يعد بالإمكان عزله 
الأق��ل من  اإدان��ت��ه �شتمنعه على  ف��اإن  من من�شبه، 

الرت�شح مرة اأخرى.
ي�شتخدم حرية  باأنه كان  ويجادل حمامو ترامب 

ال��ت��ع��ب��ر ف��ق��ط ع��ن��دم��ا األ��ق��ى ب��ج��م��ه��وره الأحمق 
ا  باجتاه الكابيتول هيل، واأن ذلك ل ي�شكل حتري�شً

على العنف.
حتى اأنهم زعموا يف موجزهم، اأن ترامب دعا اإىل 
ال�شالم على تويرت بعد حتذير اأتباعه من العنف، 

واأنه اتخذ اإجراءات فورية لوقفه.
وق����ال ال��ع��دي��د م���ن الأ���ش��خ��ا���س ح��ول��ه يف البيت 
الأبي�س عن ذلك اليوم ل�شحيفتي وا�شنطن بو�شت 
و�شي اإن اإن، اإن ترامب كان �شعيًدا يف البداية بروؤية 
النتخابية،  الهيئة  اأ�شوات  فرز  يوقفون  موؤيديه 
متاأخر  ب�����ش��ك��ل  اإل  ال�����ش��الم  دع������وات  ي��ط��ل��ق  ومل 
املتكررة من  الدعوات  بعد جتاهل  وعلى م�ش�س، 

م�شت�شاريه وال�شا�شة اجلمهوريني للقيام بذلك.
املالحقة تعد بحقائق مزعجة

ومن بني ال�شهود الذين ا�شتطاعوا دح�س الدعاء 
اأن�شاره،  ب�����ش��رع��ة لح���ت���واء  ت�����ش��رف  ت��رام��ب  ب���اأن 
م�����ش��وؤول��ون م��ن��ت��خ��ب��ون ج��م��ه��وري��ون ك���ان���وا على 
الهاتف خالل ال�شطرابات. فهل  ات�شال به عرب 
�شي�شتدعى الدميقراطيون امل�شرعني اجلمهوريني 

ك�شهود؟
باأدلة مل تظهر بعد  اإنهم يعدون  يف كل الح��وال، 
وال��ت��ي ���ش��ت��ب��نّي اأن ال��ت��ه��دي��د ال����ذي واج��ه��ه نائب 
 6 يف  الكوجنر�س  واأع�����ش��اء  بن�س  مايك  الرئي�س 

يناير كان اأ�شواأ بكثر مما يعتقد حتى الن.
وال��وق��ائ��ع اجلديدة  احل��ق��ائ��ق  ه���ذه  �شتدفع  ف��ه��ل 
اإىل  اجلمهوريني  ال�شيوخ  جمل�س  اأع�شاء  بع�س 

الت�شويت �شد ترامب؟ انا ا�شك.
احلزب  اإّن  ���ش��ن��ج��د  الأم������ر،  يف  ج��ي��دا  ف��ك��رن��ا  اإذا 
اجلمهوري، متاًما مثل ترامب، هو الذي يخ�شع 

حالًيا للمحاكمة اأمام ال�شعب الأمريكي.
ترجمة خرة ال�شيباين

ترامب يحاكم مع اجلمهوريني...!

* كاتب �شحفي، وموؤلف كتب وا�شعة النت�شار منها »الكتاب الأ�شود لكندا الإجنليزية«، و»حتقيقات حول 
الجهزة ال�شرية« و»اأ�شرار خيار كندا«، و”ق�شية جرار بول« و»�شجني يف بانكوك« )�شرة ذاتية(.

والدميوقراطية«. واأ�شاف “نح�ّس تركيا على احرتام قرارات 
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان و�شمان حّل عادل و�شفاف 
لقوانينها والتزاماتها الدولية”.  و�شريع لهذه الق�شية وفقاً 
وكافال رجل اأعمال واأحد رموز املجتمع املدين يف تركيا وهو 
عقوبة  ويواجه   2017 الأول/اأك��ت��وب��ر  ت�شرين  منذ  موقوف 
ومن  اإليه  املوّجهة  بالّتهم  اأدي��ن  ما  اإذا  احلياة  م��دى  ال�شجن 
تّورطه  اإىل  اإ���ش��ارة  يف  احلكم”،  ن��ظ��ام  قلب  “حماولة  بينها 
املزعوم يف حماولة النقالب الفا�شلة �شّد الرئي�س رجب طيب 

اأردوغان يف متوز/يوليو 2016، و”التج�ّش�س ال�شيا�شي«.
وموؤّخراً دمج الق�شاء الرتكي هذه الق�شية مع دعاوى اأخرى 
مرفوعة �شّد كافال لدوره املزعوم يف الحتجاجات املناه�شة 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ال�شخ�شية  ع��ن  فوراً”  “الإفراج  اإىل  اأن��ق��رة  وا�شنطن  دع��ت 
البارزة يف املجتمع املدين الرتكي عثمان كافال، املوقوف منذ 
تتعّلق  “م�شللة”  اّتهامات  ذّم��ة  �شنوات على  اأك��رث من ثالث 
بالنقالب الفا�شل يف 2016 والتظاهرات املناه�شة للحكومة 

يف 2013.
الأمركية  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدث  براي�س  نيد  وق��ال 
“التهامات امل�شللة املوّجهة اإىل كافال واحتجازه  اإّن  يف بيان 
دمج  ب�شبب  �شّيما  ل  حماكمته،  اإن��ه��اء  يف  امل��ت��ك��ّرر  وال��ت��اأخ��ر 
القانون  ���ش��ي��ادة  اح����رتام  ت��ق��ّو���س  ���ش��ّده،  امل��رف��وع��ة  الق�شايا 

للحكومة يف 2013، وذلك بعدما اأبطلت حمكمة ا�شتئناف يف 
كانون الثاين/يناير حكم الرباءة الذي ح�شل عليه قبل عام يف 

هذه الق�شية الثانية.
املنظمات  وتعتقد  اإليه،  املوّجهة  الّتهم  كافال كل  نفى  ولطاملا 
اأن جتعل منه  اأن احلكومة حتاول  احلقوقية غر احلكومية 

عربة لرتهيب املجتمع املدين.
للم�شاريع  بدعمه  معروف  اأعمال  رج��ل  عاماً(   63( وكافال 
الكردية  الأق���ل���ي���ات وال��ق�����ش��ي��ة  ب��ح��ق��وق  امل��ت��ع��ّل��ق��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

وامل�شاحلة الأرمنية-الرتكية.
اإحدى  يف  وو�شفه  كافال  �شخ�شياً  الرتكي  الرئي�س  وهاجم 
يف اإ�شارة اإىل امللياردير الأمركي  املّرات ب�”�شورو�س الرتكي”، 

املجري الأ�شل جورج �شورو�س، العدو اللدود لأنظمة �شمولية 
الفا�شل  النقالب  ق�شية  يف  اأي�شاً  وُيحاكم  العامل.  عديدة يف 
يف 2016، لكن غيابياً، الباحث الأمركي هرني باركي الذي 
“متعاوناً” مع  اعتربته النيابة العامة يف لئحتها التهامية 

كافال.
امل��ت��ح��دة من  ال��ولي��ات  “قلق”  واأع����رب ب��راي�����س يف بيانه ع��ن 
الإج����راءات  ه��ذه  “�شمن  الأم��رك��ي  امل��واط��ن  ه��ذا  “اإدراج” 
اخلارجية  با�شم  امل��ت��ح��ّدث  واأ���ش��اف  امل����رّبرة«.  غ��ر  القانونية 
باركي  الدكتور  اإىل  املوجهة  اأّن التهامات  “نعتقد  الأمركية 
ل اأ�شا�س لها من ال�شّحة وندعو تركيا حلّل ق�شيته بطريقة 

عادلة و�شفافة و�شريعة«.

وا�ضنطن تطالب اأنقرة باالإفراج  عن النا�ضط عثمان كافاال 

ال�ضرطة الهايتية تطلق الغاز املدمع على متظاهرين 
يفرت�س اأن ت�شتمر حتى �شباط/فرباير 2022، لكن 
الأ�شبوع  نهاية  تنتهي  اأن  كان يجب  اأنه  املعار�شة ترى 
املا�شي، بعد انتخابات متنازع عليها. وانت�شرت ال�شرطة 
ت�شتهدف  و�شوهدت  بعنف،  املتظاهرين  تفريق  وب��داأت 
من  �شحافيون  بينهم  م��ن  �شحافيني،  مبا�شر  ب�شكل 
اأن��دري��ه دوف���و الذي  ب��ر���س. وق���ال �شينا  وك��ال��ة فران�س 
على  النار  اإط��الق  هي  “مهمتهم  التظاهرة  يف  �شارك 

النا�شطني واإلقاء الغاز على ال�شحافيني«.

•• بور او برن�س-اأ ف ب

على  للدموع  امل�شيل  ال��غ��از  الهايتية  ال�شرطة  اأطلقت 
الرئي�س  كانوا يحتجون �شد  الذين  املتظاهرين  مئات 
برن�س  او  ب��ور  يف  �شرعيته  يف  املطعون  مويز  جوفينيل 
الأرب����ع����اء، ك��م��ا ه��اج��م��وا ال�����ش��ح��اف��ي��ني ال���ذي���ن كانوا 
بتمديد  مويز  املتظاهرون  ويّتهم  التظاهرة.  يغطون 
فرتة وليته ب�شكل غر قانوين. فهو يقول اإن وليته 

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

وقطع  امل�سانع  جتهيز  ومكائن  معدات   لتجارة  العوفى  طــارق   : ال�شركة  ا���ش��م 
غيارها �س ذ م م العنوان : مكتب رقم 116 ملك خالد عبداهلل احمد الغرير ال�شويدي 
- ديرة - املطينة - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 801421 
رقم القيد بال�شجل التجاري : 1331494 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�شر يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، 
العدل حماكم  واملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2021/2/3  دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
دبي بتاريخ 2021/2/3 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
ملك   205 رقم  مكتب   : العنوان  احل�سابات  لتدقيق  العاملية  قا�سم  �سديق  حممد 
 : فاك�س    04-2219920  : هاتف    - الرقة   - دي��رة   - ث��اين  اآل  احمد  بن  ال�شيخ من�شور 
2219934-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : حممد �سديق قا�سم العاملية لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 205 ملك ال�شيخ من�شور بن احمد اآل ثاين - ديرة - الرقة -  هاتف 
القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  2219934-04 مبوجب هذا   : فاك�س   04-2219920 :
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية طارق العوفى لتجارة معدات  
ومكائن جتهيز امل�سانع وقطع غيارها �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2021/2/3 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/2/3 وعلى من 
بدبي على  الكائن  املعني يف مكتبه  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه 
العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/1444(

املنذر :  ا�س ان جي خلدمات التوظيف �س ذ م م )حاليا( 
             ماج�شتيك لتوريد العمالة - �س ذ م م )�شابقا(

املنذر اليها : نقطة القوة لالعمال الكهربائية وامليكانيكية - �س ذ م م 
)جمهول حمل الإقامة(

ذمتها وقدره  املرت�شد يف  املديونية  ب�شداد مبلغ  اليها لنذارها  املنذر  اىل  الإن��ذار  املنذر هذا  ير�شل 
)554.184.78( درهم )خم�شمائة واربعة وخم�شون الف ومائة واربعة وثمانون درهم وثمانية و�شبعون 
فل�س( ل�شالح ال�شركة املنذرة. يف خالل 7 اأيام من تاريخ الإعالن بالن�شر ، اإ�شافة ملا ي�شتحق من فوائد 
قانونية وم�شروفات ، واإل �شن�شطر اآ�شفني لتخاذ الإجراءات القانونية يف مواجهتكم ومنها تقدمي 
امر اداء واتخاذ كافة الإج��راءات التحفظية وقيد دعوى مدنية �شدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى مع حتميلكم ما ينتج عن ذلك من ر�شوم وم�شاريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12   
اعالن حكم بالن�شر 

يف  الدعوى 18/2020/555 عقاري جزئي  
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل حمكوم عليه 1- غالم د�شتغر يو�شفي - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي  

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2020/9/24  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ 
املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ ومقداره 663.386 
�شنويا من   ٪9 بواقع  والفائدة  درهما(  وثمانون  �شتة  وثالثمائة  الف  و�شتون  )�شتمائة ثالثة  درهم 
مقابل  دره��م  وخم�شمائة  وامل�شاريف  الر�شوم  األزمته  كما  التام  ال�شداد  وحتى   2020/7/14 يف  تاريخ 

اتعاب املحاماة ورف�س ما عدا. 
هذا  لن�شر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني  قابال  حكما مبثابة احل�شوري 
العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل
 حمادثات بني جمهوريني لت�ضكيل حزب مناه�س لرتامب 

املن�شقة التي �شتعمل على اأ�شا�س من “الأيديولوجية املحافظة امل�شتندة 
للمبادئ” ومن ذلك اللتزام بالد�شتور وحكم القانون، وهي اأفكار يقول 
امل�شاركون يف املناق�شات اإن ترامب حطمها. ويقول املطلعون اإن امل�شاركني 
يعتزمون الدفع مبر�شحني يف بع�س ال�شباقات النتخابية، واأي�شا تاأييد 
اأخ��رى، �شواء كانوا جمهوريني  مر�شحني من ميني الو�شط يف �شباقات 
كبر  ك��ان  ال��ذي  اإي��ف��ان مكمولني،  وق��ال  اأو دميقراطيني.  م�شتقلني  اأو 
وخا�س  ال��ن��واب  مبجل�س  اجل��م��ه��وري��ني  م��وؤمت��ر  يف  ال�شيا�شات  م��دي��ري 
النتخابات كم�شتقل يف النتخابات الرئا�شية عام 2016، لرويرتز اإنه 
قلقني  �شابقني  م�شوؤولني  مع  زوم  تطبيق  عرب  املكاملة  ترتيب  يف  �شارك 
م��ن قب�شة ت��رام��ب ع��ل��ى اجل��م��ه��وري��ني وامل��ن��ح��ى ال���ذي ات��خ��ذه احلزب 
اآخ��رون يف حديث لرويرتز  بالرتكيز على ال�شاأن الداخلي. واأكد ثالثة 

•• وا�شنطن-رويرتز

ال�شابقني  امل�شوؤولني  ع�شرات  اإن  لرويرتز  اأ�شخا�س مطلعني  اأربعة  قال 
من�شق  حزب  لت�شكيل  حمادثات  يجرون  الأمريكي  اجلمهوري  باحلزب 
ينتمي ليمني الو�شط اإذ يرون اأن احلزب غر راغب يف الوقوف يف وجه 

الرئي�س ال�شابق دونالد ترامب وحماولته لتقوي�س الدميقراطية.
املطلعون،  الأف�����راد  ذك���ر  امل��ب��ك��رة، ح�شبما  امل��رح��ل��ة  م��ن��اق�����ش��ات  وت�����ش��م��ل 
جمهوريني منتخبني �شابقني وم�شوؤولني �شابقني يف اإدارات اجلمهوريني 
جمهوريني  و�شفراء  وت��رام��ب  وابنه  الأب  بو�س  وج��ورج  ريجان  رون��ال��د 
 120 م��ن  اأك��رث  واأج���رى  جمهوريني.  ا�شرتاتيجيني  وخ���رباء  �شابقني 
منهم مكاملة عرب تطبيق زوم يوم اجلمعة املا�شي ملناق�شة اأمر املجموعة 

الك�شف  عدم  وطلبوا  من�شق،  حزب  باإن�شاء  املتعلقة  واملناق�شات  الت�شال 
عن هوياتهم. وكان بني امل�شاركني يف املكاملة جون ميتنيك، امل�شت�شار العام 
بوزارة الأمن الداخلي يف عهد ترامب، وت�شاريل دنت ع�شو الكوجنر�س 
اجلمهوري ال�شابق، واإليزابيث نيومان نائبة كبر موظفي وزارة الأمن 
الأمن  ب��وزارة  ال�شابق  امل�شوؤول  تيلور  ومايلز  ترامب،  عهد  يف  الداخلي 
الداخلي يف اإدارة ترامب. وت�شلط املحادثات ال�شوء على ال�شقاق الوا�شع 
مبنى  واقتحام  النتخابات  بتزوير  ترامب  مزاعم  ح��ول  احل��زب  داخ��ل 
الكوجنر�س الدامي يف ال�شاد�س من يناير كانون الثاين. ول يزال معظم 
اجلمهوريني موالني ب�شدة للرئي�س ال�شابق، لكن اآخرين ي�شعون لجتاه 
جديد للحزب. واأيد جمل�س النواب يف 13 يناير كانون الثاين م�شاءلة 
من  الآلف  ح�س  خ��الل  م��ن  ال��ت��م��رد  على  التحري�س  بتهمة  ت��رام��ب 

موؤيديه على الزحف اإىل مبنى الكوجنر�س )الكابيتول( يف يوم اجتماع 
اأع�شائه للت�شديق على فوز الدميقراطي جو بايدن يف النتخابات. وقال 
امل�شاركون يف املكاملة اإنه �شاءهم ب�شدة اأن اأكرث من ن�شف اجلمهوريني يف 
الكوجنر�س، يتمثلون يف ثمانية اأع�شاء يف جمل�س ال�شيوخ و139 نائبا 
بايدن يف النتخابات  الت�شديق على فوز  اأي��دوا منع  النواب،  يف جمل�س 
اأع�شاء جمل�س  الكابيتول. كما ملح معظم  �شاعات من ح�شار  بعد ب�شع 
حماكمة  يف  ت��رام��ب  اإدان���ة  يدعموا  ل��ن  اأن��ه��م  اإىل  اجلمهوريني  ال�شيوخ 
جمل�س ال�شيوخ هذا الأ�شبوع. وقال مكمولني لرويرتز “قطاعات كبرة 
ال��ت��ط��رف وت��ه��دد الدميقراطية  م��ن احل���زب اجل��م��ه��وري ت�شفي ط��اب��ع 
الأمريكية... احلزب بحاجة اإىل اإعادة اللتزام باحلق والر�شاد ومثاليات 

التاأ�شي�س واإل فاإن الأمر يحتاج قطعا �شيئا جديدا«.

•• باري�س,-اأ ف ب

�شل�شلة  اإىل  م��وؤخ��راً  فرن�شا  تعّر�شت 
ال�شاحل  يف  الع�شكرية  اخل�شائر  من 
الأف����ري����ق����ي، ل���ك���ّن ب���اري�������س م���ه���ّددة 
اإذا  اأق�����ش��ى  وقعها  ي��ك��ون  ق��د  بهزمية 
العقول  ك�����ش��ب  م��ع��رك��ة  م���ا خ�����ش��رت 
ت��خ��و���ش��ه��ا يف هذه  ال���ت���ي  وال���ق���ل���وب 

املنطقة ال�شرتاتيجية.
ن�شرها  م���ن  ����ش���ن���وات  ث���م���اين  وب���ع���د 
مايل،  يف  املتطرفني  ملكافحة  ق���وات 
ت�����ش��ارع ف��رن�����ش��ا ل��ف��ر���س ن��ف�����ش��ه��ا يف 
ك�شب  ه��دف��ه��ا  معلومات”  “حرب 
دع���م ال������راأي ال���ع���ام امل��ح��ّل��ي. وقالت 
فلورن�س  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ال���دف���اع  وزي����ر 
باريل موؤخراً يف خطاب اأمام القوات 
الإرهاب  �شّد  “احلرب  اإّن  اخلا�شة 
حروب  اأثناء  نف�شك  حماية  تقت�شي 
التي  امل�شّللة  واملعلومات  الت�شالت 
والتي  املحليني  ال�����ش��ّك��ان  ت�شتهدف 

ميكن اأن تغّر النطباعات«.
امل�شكلة حديثاً خالل  وبرز جزء من 

الأ�شواء  و�شّلطت  ميدانية.  اأح��داث 
الفرن�شية  “برخان”  ق�����وة  ع���ل���ى 
ع�شكري  عن�شر   5100 من  املكّونة 
ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر عقب غارة  ك��ان��ون  يف 
وي�شعب  ن��ائ��ي��ة  م��ن��ط��ق��ة  يف  ج���وي���ة 

الو�شول اإليها يف �شمال مايل.
اأك��رث من �شهر على ال��غ��ارة، ل  وبعد 
�شكان  وقال  غام�شة.  احلقائق  تزال 
حمليون ل�شحافيني اإن ما ي�شل اإىل 
ح�شورهم  اأث��ن��اء  قتلوا  �شخ�شاً   20
فيما  ب��ون��ت��ي،  ق���ري���ة  يف  زواج  ح��ف��ل 
ي�����ش��ّر اجل��ي�����س ال��ف��رن�����ش��ي ع��ل��ى اأنه 
ويقول  ملتطرفني.  جتّمعاً  ا�شتهدف 
كولني  “مركز �شوفان”  الباحث يف 
“مبجرد  اإّن��ه  بر�س  ك��الرك لفران�س 
اأّن ينخرط اجلي�س الفرن�شي يف الرّد 
على اّتهامات بقتل مدنيني واإحداث 
ذلك  يعترب  ف�شوف  جانبية،  اأ���ش��رار 
ان��ت�����ش��اراً دع��ائ��ي��اً ل��الإره��اب��ي��ني �شواء 
اأم  دقيقة  الّدع����اءات  تلك  اأّن  اّت�شح 
املعادية  الر�شائل  اإىل  واإ���ش��اف��ة  ل«. 
اجلماعات  ت��ن�����ش��ره��ا  ال��ت��ي  ل��ف��رن�����ش��ا 

الإره���اب���ي���ة يف م��ن��ط��ق��ة م��ك��ّون��ة من 
م�شتعمرات �شابقة لها، تعتقد باري�س 
اأي�شاً عن حملة  اأّن مو�شكو م�شوؤولة 
ت�شليل تتعّلق باأن�شطتها يف ال�شاحل.
الباحث  ي��ع��ت��رب  ال�������ش���دد،  ه����ذا  ويف 
الأم������رك������ي  راند”  “مركز  يف 
لال�شت�شارات الأمنية مايكل �شوركني 
اأّن “املعركة حول �شورة برخان اأكرث 
اأهمية من اأي معركة قتالية يف هذا 

النوع من النزاعات«.
واجلي�س  “احلكومة  اأّن  وي�����ش��ي��ف 
ال����ف����رن���������ش����ي����ني ك�����ان�����ا ب���ط���ي���ئ���ني يف 
املعلومات”،  “حرب  يف  الن���خ���راط 
يجعل  “الدعاية”  “ن�شر  اأّن  معترباً 

اجلي�س الفرن�شي متوّتراً«.
اللحاق  يف  ف��رن�����ش��ا  ت��ب��اط��اأت  ورمّب�����ا 
اأّنها  على  اأدل���ة  هناك  لكن  بالركب، 

بداأت بالتحّرك.
اأعلن  الأول/دي�������ش���م���رب،  ك��ان��ون  ويف 
�شبكتني  اأغ��ل��ق  اأّن���ه  في�شبوك  م��وق��ع 
ع��ل��ى خلفية  ب��رو���ش��ي��ا  م��رت��ب��ط��ت��ني 
للتاأثر  مزّيفة  ح�شابات  اإن�شائهما 

ال���ع���ام، و���ش��ب��ك��ة ثالثة  ال������راأي  ع��ل��ى 
�شلة  ع��ل��ى  اأف�����راد  م��ع  “روابط  ل��ه��ا 
وزارة  ورف�شت  الفرن�شي«.  باجلي�س 
الدفاع الفرن�شية التعليق على الأمر 
اإّن���ه���ا ل  يف ال��ب��داي��ة، ق��ب��ل اأن ت��ق��ول 

ت�شتطيع حتديد امل�شوؤوليات.
ال����ش���ت���خ���ب���ارات  ل����ك����ّن اخل����ب����ر يف 
ال�شيا�شية”  ال���درا����ش���ات  ب�”معهد 
بابيمانويل  األ��ك�����ش��ن��در  ف��رن�����ش��ا  يف 
اجلي�س  يف  ال��وج��وه  بع�س  اأّن  يعتقد 
تّتبع  لروؤية فرن�شا  �شعدوا  الفرن�شي 

نف�س تكتيكات خ�شومها.
على  يجب  “هل  ي�شتاءل  ذل���ك،  م��ع 
منوذج  ت��ت��ّب��ع  اأن  ال��دمي��وق��راط��ي��ات 
الأنظمة ال�شلطوية لت�شر اأقوى؟”، 
امل�شاألة يف راأيه اأ�شبه ب�”منحدر زلق«. 
قد يكون جزءا من م�شكلة فرن�شا هو 
ال��ع��دي��د ممن  ال�شعب على  م��ن  اأن���ه 
نتائج  روؤي������ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ي��ع��ي�����ش��ون 
الإرهابيني  لأّن  “برخان”  عمليات 
اأق���دام���ه���م وي���وا����ش���ل���ون �شّن  ث��ّب��ت��وا 

الهجمات.

 •• بوينو�س اير�س-اأ ف ب

اأعلنت وزارة ال�شّحة يف الأرجنتني اأّن ح�شيلة الإ�شابات بفرو�س كورونا يف 
الدولة الأمركية الالتينية تخّطت الأربعاء عتبة املليوين اإ�شابة يف حني 

اقرتب عدد الوفيات الناجمة عن اجلائحة من 50 األف وفاة.
وق��ال��ت ال�����وزارة اإّن��ه��ا اأح�����ش��ت خالل 
الفائتة  والع�شرين  الأرب���ع  ال�شاعات 
بالفرو�س،  جديدة  اإ�شابة   7739
ل��رتت��ف��ع احل�����ش��ي��ل��ة الإج��م��ال��ي��ة اإىل 

مليونني واألف و17 م�شاباً.
ال���ف���رو����س ح�����ش��د يف  اأّن  واأ����ش���اف���ت 
املا�شية  والع�شرين  الأرب���ع  ال�شاعات 
لرتتفع  اأ����ش���خ���ا����س،   109 اأرواح 
للوفيات  الإجمالية  احل�شيلة  بذلك 

الناجمة عنه اإىل 49674 وفاة.
 44 �شّكانها  عدد  البالغ  والأرجنتني 
 3561 حالياً  لديها  ن�شمة  مليون 
يتلّقون  بكوفيد-19  م���ري�������ش���اً 
يف  الفائقة  العناية  اأق�شام  يف  العالج 
اإ�شغال  ن�شبة  يف  ال��ب��الد،  م�شت�شفيات 
اإجمايل  م���ن  ب��امل��ئ��ة   54 ع���ن  ت���زي���د 
الأق�شام.  لهذه  ال�شتيعابية  الطاقة 
فرو�س  �شد  التلقيح  حملة  وب���داأت 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

عرب الرئي�س الأمركي جو بايدن عن رغبته يف تبني ا�شرتاتيجية ع�شكرية جديدة 
“حازمة” �شد ال�شني، موؤكدا يف الوقت نف�شه اأن ا�شتخدام القوة يجب اأن يكون 
“اآخر اأداة” للحل. وخالل زيارته الأوىل لوزارة الدفاع الأمركية )البنتاغون( 
وزارة  داخ��ل  عمل  فريق  ت�شكيل  ب��اي��دن  اأع��ل��ن  الأب��ي�����س،  البيت  اإىل  و�شوله  منذ 
الدفاع لتطوير ا�شرتاتيجية جتاه ال�شني التي تعتربها الوليات املتحدة خ�شمها 
“فريق  اإن  الأمركي  اأم��ام اجلي�س  بايدن يف خطاب  وق��ال  الأول.  ال�شرتاتيجي 
العمل هذا �شيعمل ب�شرعة  ليتيح لنا اتخاذ قرار ب�شاأن توجه حازم ب�شاأن الق�شايا 
املتعلقة بال�شني«. واأ�شاف الرئي�س الأمركي اأن “الأمر �شيتطلب جهدا حكوميا 
موؤكدا اأنه  كامال وتعاونا بني احلزبني يف الكونغر�س وحتالفات و�شراكات قوية”، 

“بهذه الطريقة ميكننا الرد على التحديات التي متثلها ال�شني«.
وتتاألف جمموعة العمل هذه من 15 م�شت�شارا مدنيا وع�شكريا، و�شيكون لديها 
و�شراأ�شها  اأو�شنت.  لويد  الدفاع  وزير  اإىل  تو�شياتها  لتقدمي  اأ�شهر  اأربعة  مهلة 

امل�شت�شار الدبلوما�شي ال�شابق لبايدن املتخ�ش�س يف ال�شني اإيلي راترن.
ملواجهة  ال��ه��ادئ  املحيط  ال�����ش��روري يف  الع�شكري  امل��وق��ف  ه��و حت��دي��د  وال��ه��دف 

مرحلتها  يف  وت�شمل  الأول/دي�شمرب  كانون   29 يف  الأرجنتني  يف  كورونا 
الأوىل الطواقم الطبية وامل�شّنني الذين تزيد اأعمارهم عن 70 عاماً.

الرو�شي  “�شبوتنيك-يف”  هو  واح��د  لقاح  با�شتخدام  التلقيح  حملة  وتتّم 
الذي تلّقت منه الأرجنتني لغاية اليوم ثالث �شحنات ت�شّم جمتمعة 820 

األف جرعة.

حتديد  اأي�شا  ولكن  احللفاء،  مع  التعاون  وتطوير  لبكني  الإقليمية  الطموحات 
نوع العالقات التي ترغب الوليات املتحدة يف اإقامتها مع اجلي�س ال�شيني اأو حتى 
اأنه  اأكد من جديد  بايدن  اأول ميكن تطويرها. لكن  التي ميكن  الأ�شلحة  اأن��واع 
يريد اإعطاء الأولوية للدبلوما�شية يف التعامل مع خ�شوم الوليات املتحدة. وقال 
“لن اأتردد اأبدا يف ا�شتخدام القوة للدفاع عن امل�شالح احليوية لل�شعب الأمركي 

وحلفائنا عند ال�شرورة«.
لأي  الأوىل  ولي�س  الأخ��رة  الأداة  تكون  اأن  القوة يجب  اأن  “اأعتقد  اأ�شاف  لكنه 
اأنتوين بلينكن  حل«. ويف ات�شال هاتفي الأربعاء عرب وزير اخلارجية الأمركي 
لنظره الياباين تو�شيميت�شو موتيجي عن “قلقه” من توغالت ال�شني يف املياه 

اليابانية.
ت�شمل  وطوكيو  وا�شنطن  بني  املوقعة  ال��دف��اع  معاهدة  اأن  جم��ددا  بلينكن  واأك��د 

اأرخبيل �شينكاكو، ح�شب الناطق با�شم وزارة اخلارجية الأمركية نيد براي�س.
تو�شعها  ب�شاأن  بكني  اإىل  ع��دة  حتذيرات  اجلديدة  الأمركية  احلكومة  ووجهت 
يف بحر ال�شني. واأكد بايدن ال�شهر املا�شي لرئي�س الوزراء الياباين يو�شيهيدي 
اأرخبيل  ذل��ك  يف  مب��ا  اليابان  حماية  الثابت”  املتحدة  ال��ولي��ات  “التزام  �شوغا 

�شينكاكو الذي ت�شميه ال�شني دياويو وتطالب به.

 باري�س تخو�س »حرب معلومات« يف ال�ضاحل 
اأكرث من مليوين اإ�ضابة بكورونا يف االأرجنتني 

بايدن يريد ا�ضرتاتيجية »حازمة« حيال ال�ضني 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

الدميوقراطيون  امل���ّدع���ون  اّت��ه��م 
الرئي�س الأمركي ال�شابق دونالد 
الثاين  اليوم  الأرب��ع��اء، يف  ترامب 
من حماكمته يف جمل�س ال�شيوخ، 
الرئي�شي”  “املحّر�س  ك��ان  ب��اأن��ه 
يف  الكونغر�س  مقر  اق��ت��ح��ام  على 
الثاين/يناير  ال�شاد�س من كانون 

واأعمال العنف التي رافقت ذلك.
ومب���وج���ب ال���ق���وان���ني امل��رع��ي��ة يف 
حم��اك��م��ة ال��روؤ���ش��اء اأم����ام جمل�س 
ال�������ش���ي���وخ، اأم�������ام ك�����ّل م����ن طريف 
16 �شاعة على  وال��دف��اع  الدع���اء 

مدى يومني لعر�س حججهم.
ويتوىّل ت�شعة نواب دميوقراطيني 
يعتمدون  الدع��اء، وهم  مرافعات 
عر�س  ع���ل���ى  ه�����ذه  م��ه��م��ت��ه��م  يف 

ت�شجيالت فيديو �شادمة.
حظوظهم  اأّن  م��ن  ال��ّرغ��م  وع��ل��ى 
اأع�شاء  ث��ل��ث��ي  اإق����ن����اع  يف  ق��ل��ي��ل��ة 
ترامب،  ب���اإدان���ة  ال�����ش��ي��وخ  جمل�س 
وهو العدد الذي يفر�شه الد�شتور 
اإىل  اأق��ّل��ه  امل��ّدع��ون  ل��ذل��ك، ي�شعى 
جل�شات  يف  العام  ب��ال��راأي  التاأثر 
الوليات  اأن��ح��اء  يف  مبا�شرة  تبث 

فريق  رئي�س  وق��ال  كافة.  املتحدة 
“�شتظهر  را�شكني  الدع��اء جيمي 
ال�شابق  ال��رئ��ي�����س  اأن  الأدل����ة  ل��ك��م 
بريئاً”،  متفرجاً  يكن  مل  ترامب 
واأّنه “تخّلى عن دوره كقائد اأعلى 
حمر�شاً  و���ش��ار  امل�شّلحة  للقوات 

رئي�شياً على متّرد خطر«.
كا�شرتو  خواكني  النائب  واعترب 
اأّن  الدع���������اء  ف���ري���ق  يف  ال���ع�������ش���و 
“من  ي��اأت  مل  الكونغر�س  اقتحام 
ترامب  اأن  ع��ل��ى  م�����ش��ّدداً  عدم”، 
“على  امل��ح��ت��ج��ني  غ�����ّذى غ�����ش��ب 

مدى اأ�شهر«.
التي  نف�شها  ال��ق��اع��ة  يف  واأ����ش���اف 
امللياردير  م��ن��ا���ش��رو  اق��ت��ح��م��ه��ا 
يعبثوا  ان  ق����ب����ل  اجل�����م�����ه�����وري 
باملكاتب بعد حلظات من الإجالء 
ال���ط���ارئ ل��ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س مايك 
ال�شيوخ،  جمل�س  ولأع�����ش��اء  بن�س 

اإن “الرئي�س هو من اأر�شلهم«.
“ارتكب جرمية  ترامب  اإن  وق��ال 
و�شعبنا،  د���ش��ت��ورن��ا  ب��ح��ق  ك����ربى 
واأ�شواأ انتهاك للق�َشم الرئا�شي يف 

م�شيفاً  تاريخ الوليات املتحدة”، 
جمل�س  يف  ُي����دان  اأن  ي��ج��ب  “لذا 

ال�شيوخ«.
�شيطلب  اإدان��������ت��������ه،  ح��������ال  ويف 
ال���دمي���وق���راط���ي���ون ف������وراً اإج�����راء 
املطلقة  ب��الأك��رثي��ة  ث��ان  ت�شويت 
لالأهلية  ف����اق����داً  اع���ت���ب���اره  ع��ل��ى 

ال�شيا�شية.
وو���ش��ف ال��دمي��وق��راط��ي��ون حملة 
ترامب  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  الت�شليل 
دون  الرئا�شية  النتخابات  ب�شاأن 
اأن يعطي اأي دليل على ذلك باأنها 

“الكذبة الكربى«.
واعترب النائب تيد ليو اأن ترامب 
العنفية  غر  خياراته  “انح�شرت 
للبقاء يف ال�شلطة” بعد رد طعونه 

بنتائج النتخابات.
وقالت زميلته �شتاي�شي بال�شكيت 
“جمموعات  اإىل  جل��اأ  ت��رام��ب  اإن 
على  اأ�شهر”  م���دى  ع��ل��ى  غ���ّذاه���ا 
التي  بويز”  “براود  غ���������رار 
اقتحام  ف��ي��ه��ا يف  اأع�����ش��اء  ����ش���ارك 
الرئي�س  ب��اأن  مذّكرة  الكونغر�س، 

كان قد دعاهم يف ت�شرين الأول/
اأهبة  ع��ل��ى  “البقاء  اإىل  اأك��ت��وب��ر 

ال�شتعداد«.
وي��ق��ي��م ت���رام���ب ح��ال��ي��ا يف دارت����ه 
ال��ف��خ��م��ة يف ف���ل���وري���دا، وه����و لن 
ال�شيوخ  جم���ل�������س  اأم���������ام  مي���ث���ل 
ل��������الإدلء ب����اإف����ادت����ه. وب���ع���دم���ا مت 
ت��ع��ل��ي��ق ح�����ش��اب��ه ع��ل��ى ت��وي��رت اآثر 
البتعاد عن الأ�شواء، وذلك رمبا 
لعودته  للتح�شر  �شعيه  اإط��ار  يف 
خلو�س  ال�شيا�شية  ال�����ش��اح��ة  اإىل 
انتخابات العام 2024، وهو اأمر 

كان قد اأملح اإليه.
وق���ال دي��ف��ي��د ���ش��ون اأح���د حمامي 
اجلمهوري  امللياردير  عن  الدفاع 
“ُت�شتغّل  امل��ح��اك��م��ة  “هذه  اإّن 
اإىل  ت�������وؤدي  و�����ش����وف  �شيا�شياً” 

“متزيق البالد«.
ك���رثاً  “اأمركيني  اأن  واأ�����ش����اف 
حماولة  حقيقتها:  على  ي��رون��ه��ا 
�شيا�شيني  جم���م���وع���ة  ق���ب���ل  م����ن 
لإخراج دونالد ترامب من احلياة 

ال�شيا�شية«.

ول يزال ترامب يحظى بدعم قوي 
اجلمهوري،  احل����زب  ���ش��ف��وف  يف 
وحظوظ تربئته واف��رة، وقد يتم 
ع��ن��ه يف مطلع  ال��ت��ه��م��ة  اإ����ش���ق���اط 

الأ�شبوع املقبل.
واأمام حماميه 16 �شاعة لعر�س 

حججهم.
الدميوقراطيون  ب��دا  وال��ث��الث��اء 
اأع�شاء  ت��ذك��ر  ع��ل��ى  م�����ش��ّم��م��ني 
جم���ل�������س ال�������ش���ي���وخ امل����ئ����ة ال���ذي���ن 
هذه  يف  املحّلفني  هيئة  ي�شّكلون 
امل���ح���اك���م���ة، ك���م���ا والأم����رك����ي����ني، 
ذاك  ����ش���ّج���ل يف  ال�������ذي  ب���ال���ع���ن���ف 
خم�شة  مقتل  ع��ن  واأ���ش��ف��ر  ال��ي��وم 

اأ�شخا�س.
نحو  مّدته  ت�شجياًل  وقد عر�شوا 
ال�����ش��وء على  ���ش��ّل��ط  دق��ائ��ق  ع�شر 
�شبقت  ال��ت��ي  الأح������داث  ت�شل�شل 

اقتحام مقر الكونغر�س:
- خ��ط��اب ت��رام��ب ال���ذي دع���ا فيه 
املجتمعني  منا�شريه  من  الآلف 
الأبي�س  البيت  اأم���ام  املحت�شدين 
الكونغر�س  م���ق���ّر  اإىل  ل��ل��ت��وّج��ه 

النائبة  اأعلنت  مّت�شل،  �شياق  ويف 
العامة يف ولية جورجيا الأربعاء 
اأنها فتحت حتقيقا ب�شاأن م�شاعي 
انتخابات  ن��ت��ائ��ج  ت��غ��ي��ر  ت���رام���ب 
ال���ث���ال���ث م����ن ت�������ش���ري���ن ال���ث���اين/
ع���رب مم��ار���ش��ة �شغوط  ن��وف��م��رب 
على م�شوؤولني حمليني للتالعب 

بالفرز.
مكتوبة  مرافعة  يف  جاء  والإثنني 
حتميل  اأن  ت������رام������ب  مل����ح����ام����ي 
اأعمال  م�شوؤولية  ال�شابق  الرئي�س 
عنف ارتكبتها “جمموعة �شغرة 
“اأ�شاوؤوا  ال��ذي��ن  املجرمني”  م��ن 
“عبثي  اأم����ر  ه���و  متاما”  ف��ه��م��ه 
على  م�����ش��ددي��ن  ب�شاطة”.  ب��ك��ل 
البقاء  على  هم  “ح�شّ ت��رام��ب  اأن 

�شلميني«.
والأربعاء رّدت النائبة مادلني دين 
بالقول “لقد حتّققنا من خطابه 
امل���وؤل���ف م���ن 11 األ����ف ك��ل��م��ة، مل 
ي�شتخدم الرئي�س عبارة “�شلمي” 
اأك���رث من  اإل م��رة واح���دة مقابل 

20 ا�شتخدام لعبارة “قتال«.

“للتظاهر ب�شكل �شلمي ووطني”. 
اإن  ب��ل��دن��ا  ت�����ش��ت��ع��ي��دوا  “لن  وق����ال 

كنتم �شعفاء«.
افتتاح جل�شة م�شرتكة ملجل�شي   -
فوز  على  للم�شادقة  الكونغر�س 

خ�شمه جو بايدن بالرئا�شة.
امل���ت���ظ���اه���ري���ن وه���م  - م�������ش���اه���د 
ي����ت����خ����ّط����ون ع�����وائ�����ق ال�������ش���رط���ة 
الكونغر�س  م���ق���ّر  وي���ق���ت���ح���م���ون 
وي��ج��ول��ون يف اأروق���ت���ه ب��ح��ث��اً عن 

برملانيني.
وذّك�����روا اأّن����ه ب��ع��د ���ش��اع��ت��ني، ن�شر 
ت����رام����ب ت�����ش��ج��ي��ل ف���ي���دي���و ج����ّدد 
النتخابات  اأّن  على  التاأكيد  فيه 
دع�����ا  ح�������ني  ويف  “م���������������������زّورة”. 
ملنازلهم  ال��ع��ودة  اإىل  املتظاهرين 

قال لهم “نحن نحبكم«.
وهي ت�شريحات ا�شتعادها الأربعاء 
اأن  نعتقد  كنا  ق��ال  ال��ذي  را�شكني 
“طماأنة  اإىل  ���ش��ي��ع��م��د  ال��رئ��ي�����س 
ما  ه���ذا  ل��ك��ن   )...( الأم��رك��ي��ني 
اأن��ك��م جمروحون،  +اأع���ل���م  ق��ال��ه: 

النتخابات �شرقت منا+«.

ول ت�����زال ال���ت���داب���ر الأم���ن���ي���ة يف 
ال��ك��ون��غ��ر���س تذّكر  م��ق��ر  حم��ي��ط 
باأعمال العنف مع انت�شار عنا�شر 
احل�����ر������س ال����وط����ن����ي واحل�����واج�����ز 

العالية.
النقا�شات  مت���ح���ورت  وال���ث���الث���اء 
ح���ول د���ش��ت��وري��ة حم��اك��م��ة رئي�س 
عزله  ب��ه��دف  ال�����ش��ي��وخ  جمل�س  يف 
بعد انتهاء وليته، وهو ما ي�شكل 
�شابقة يف تاريخ الوليات املتحدة.

ويعترب حمامو ترامب اأن املحاكمة 
لأن  د�شتورية”  وغ���ر  “عبثية 
“مواطنا  اأ�شبح  ال�شابق  الرئي�س 
عزله  ميكن  ل  وب��ال��ت��ايل  عاديا” 

من الرئا�شة.
اأن  ال���دمي���وق���راط���ي���ون  وي���ع���ت���رب 
هذه  على  ي�شددون  اجلمهوريني 
اإب��داء موقف من  لتجّنب  احلجة 

�شلوك ترامب.
ويف ن��ه��اي��ة امل���ط���اف ح�����ش��م الأم���ر 
املطلقة  ب���الأك���رثي���ة  ب��ال��ت�����ش��وي��ت 
جانب  واإىل  امل�����ش��األ��ة.  ه���ذه  ع��ل��ى 
الأع�����������ش�����اء ال����دمي����وق����راط����ي����ني 
�شتة  �شّوت  املجل�س  يف  اخلم�شني 
د�شتورية  ل�����ش��ال��ح  ج��م��ه��وري��ني 

املحاكمة وبالتايل امل�شي بها.

املّدعون الدميوقراطيون: ترامب املحّر�س الرئي�ضي على اقتحام الكونغر�س 
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املال والأعمال
موانئ اأبوظبي تدعم ثقافة االبتكار للرتقاء بالتجارة

•• اأبوظبي-الفجر: 

الأعمال الجتماعيني ممن  رواد  – معاً  املجتمعية  امل�شاهمات  ُتذكر هيئة 
اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  وم��وارده��ا  البيئة  حلماية  م�شتدامة  ح��ل��وًل  ميتلكون 
للتقدم بطلب لربنامج حا�شنة معاً الجتماعية قبل حلول املوعد النهائي 
اأبرمت  “البيئة”  مو�شوع  اأهمية  من  انطالقاً   .2021 فرباير   13 يف 
هيئة معاً �شراكة مع هيئة البيئة – اأبوظبي، لإيجاد حلول مبتكرة ت�شاهم 
ال�شتخدام  ذات  البال�شتيكية  امل��واد  ا�شتهالك  وخف�س  النفايات  تقليل  يف 

الواحد وتعزيز ال�شياحة البيئية امل�شتدامة يف اأنحاء اإمارة اأبوظبي.
مبتكرة  اأف��ك��ار  لديهم  ممن  الجتماعيني  الأع��م��ال  رواد  معاً  هيئة  ت�شجع 
معاً  حا�شنة  ل��ربن��ام��ج  للتقدم  اج��ت��م��اع��ي،  م�����ش��روع  اإىل  حتويلها  مي��ك��ن 
بفر�شة  و�شيحظون  املايل  الدعم  على  امل�شاركون  و�شيح�شل  الجتماعية، 

لتطوير م�شاريعهم وتو�شيع اأعمالهم.
حا�شنة  م��ن  ال��راب��ع��ة  ال���دورة  يف  للم�شاركة  الطلبات  ت��ق��دمي  ب��اب  فتح  مت 
معاً الجتماعية بدءاً من �شهر دي�شمرب، و�شتعلن هيئة معاً عن ال�شركات 

الجتماعية الع�شر الفائزة. 
ويندرج مو�شوع “البيئة” �شمن التحديات الجتماعية امللحة، اإذ يت�شرب 
كل عام نحو13  مليون طن من البال�شتيك اإىل املحيطات، وبلغت كمّية 
وفقاً  ط��ن،  مليون   9.8 نحو  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  امل��وّل��دة  ال�شلبة  النفايات 

لإح�شائيات هيئة البيئة – اأبوظبي.
لقطاع  بالإنابة  التنفيذي  املدير  احلمودي  في�شل  �شرح  املنا�شبة  وبهذه 
احلا�شنة والعقود الجتماعية يف هيئة امل�شاهمات املجتمعية -معاً: “ اأوجه 
دعوة رواد الأعمال الجتماعيني للتقدم لربنامج حا�شنة معاً الجتماعية 
فباب تقدمي الطلبات مفتوح حتى 13 فرباير، لي�شاهموا يف حماية البيئة 
نتائج  الجتماعية  معاً  حا�شنة  برنامج  �شطر   “ واأ���ش��اف:  ومواردها”. 
مذهلة منذ اإطالقه، وبرهن اأنه برنامج رائد �شاهم يف اإيجاد حلول ناجحة 
اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  املحددة  لالأولويات  وفقاً  امللحة  الجتماعية  للتحديات 

املجتمع  اأف��راد  واكت�شاب  الإيجابية  ال�شلوكيات  تعزيز  يف  دوره  عن  ف�شاًل 
ال��دورة الرابعة من  اإط��الق  مهارات وخ��ربات جديدة، ونتابع امل�شرة عرب 

الربنامج”. 
الأجندة  يف  الأول��وي��ات  اأه��م  �شمن  البيئية  الق�شايا  اإدراج  “ مت  وت��اب��ع:   
الوطنية والعاملية، لذا ينبغي ا�شتغالل الفر�شة والعمل على اإحداث حتول 
اإيجابي يف النظام البيئي يعود بالنفع على اإمارة اأبوظبي ويعزز من مكانتها 

احليوية لت�شبح اأف�شل وجهة للعي�س والإقامة وال�شتثمار”.
اأكرث من مليوين مليون درهم اإماراتي لتمويل الدورة  ت�شتثمر هيئة معاً 
لربنامج  �شيخ�شعون  الذين  الجتماعيني،  الأع��م��ال  رواد  ودع��م  احلالية 
تدريبي مدته 90 يوًما بهدف تطوير اأفكارهم املبتكرة وحتويلها مل�شاريع 

اجتماعية ذات عائد اقت�شادي.
مهاراتهم،  ل�شقل  وال��ت��وج��ي��ه  والإر����ش���اد  ع��ل��ى  ال��ف��ائ��زة  ال��ف��رق  �شتح�شل 
للتوا�شل مع  الفر�شة  واإتاحة  للعمل  املكتبية  امل�شاحات  توفر  ف�شاًل عن 

امل�شتثمرين لكت�شاب اخلربة.
املوهوبني  الج��ت��م��اع��ي��ني  الأع���م���ال  رواد  ت�شجيع  اإىل  م��ع��اً  هيئة  وت�شعى 
قابل  اجتماعي  اأث��ر  اإح���داث  يف  ت�شاهم  م�شتدامة  حلول  لبتكار  املبدعني 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  الثالث  القطاع  وازده���ار  منو  دع��م  عن  ف�شاًل  للقيا�س. 
الجتماعية  واملوؤ�ش�شات  العام  النفع  وموؤ�ش�شات  الأهلية  باملن�شاآت  املتمثل 

بهدف بناء جمتمع متطور متما�شك ن�شط. 
حتى  مفتوح  الجتماعية  معاً  حا�شنة  يف  للم�شاركة  الطلبات  تقدمي  ب��اب 
اأفكارهم  لتقدمي  املتاأهلة  للفرق  دع��وة  نوجه   ،2021 فرباير   13 تاريخ 
وخطة عملهم اإىل جلنة التحكيم. ليتم تعيني الفرق الع�شرة الفائزة التي 

�شتخ�شع لربنامج تدريبي.
حتقيق  عند  الهيئة  قبل  م��ن  امل��ايل  ال��دع��م  لتلقي  موؤهلة  ال��ف��رق  �شتكون 
الأهداف الرئي�شية من م�شروعها، وللم�شاركة يف حا�شنة معاً الجتماعية 
يجب اأن يكون عمر املتقدم 18 عاًما اأو اأكرث، يعي�س يف دولة الإم��ارات اأو 

م�شتعد لالنتقال اإىل اإمارة اأبوظبي والإقامة فيها.

دعوة لرواد االأعمال ممن ميتلكون حلواًل مبتكرة للق�ضايا البيئية 
للتق�دم لربنام�ج حا�ضنة مع�ًا االجتماعية قبل حلول 13 فرباير

واللوج�شتية  التجارية  واملناطق  الإم����ارة؛  م�شتوى  وعلى  اأبوظبي 
احلاويات  ا�شتعرا�شها  يتم  التي  البتكارات  اأب��رز  وم��ن  امل�شتقبلية. 
الذكية التي تعد مراكز بيانات متنقلة وذات خ�شائ�س �شديقة للبيئة، 
والروبوتات،  ال��ق��ي��ادة،  ذات��ي��ة  والو�شائل  ال��ف��وري��ة،  احل��ل��ول  وتقنيات 
اإىل  بالإ�شافة  امل�شتدامة،  واحل��ل��ول  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  وتقنيات 
موانئ  وت�شلط  حالياً.  الدرا�شة  قيد  املبتكرة  امل�شاريع  من  العديد 
على  ال�شوء   ،”2021 تبتكر  “الإمارات  فعاليات  خ��الل  اأبوظبي 
وال�شركاء  املوظفني  قبل  من  املقرتحة  الأف��ك��ار  اأب��رز  من  جمموعة 
2،100 فكرة يف العام املا�شي، اإىل جانب جدول اأعمال  التي تفوق 

مكّثف من الفعاليات املتوا�شلة على مدار ال�شهر.
من�شة  يعد  ال���ذي  البتكار”  “مقهى  اإط���الق  الفعاليات  و���ش��ه��دت 
والتكنولوجيا،  البتكار  جمالت  حول  الآراء  اأب��رز  لطرح  خم�ش�شة 

من قبل جمموعة مرموقة من اخلرباء والتنفيذيني.
موانئ  الب��ت��ك��ار،  – اإدارة  الرئي�س  ن��ائ��ب  اخل��الق��ي،  اإمي���ان  وق��ال��ت 
على  امل�����ش��ارك��ني  ت�شجع  البتكار”  “�شهر  ف��ع��ال��ي��ات  اإن  اأب��وظ��ب��ي.. 
تعزز  مبتكرة  حلول  لتقدمي  الدوؤوبة  الوطنية  اجلهود  يف  امل�شاهمة 

ارتباط الدولة مبنظومة البتكار العاملية.
واأ�شافت “ حر�شت موانئ اأبوظبي منذ تاأ�شي�شها على حّث كوادرها 
اإىل  الطموحة  الأفكار  ترجمة  اإىل  وال�شعي  التحديات  خو�س  على 
اإيجاد �شبل  باأعلى م�شتويات البتكار، بهدف  واقع م�شرق، والتحّلي 
م�شاهمتنا يف قطاعات  وتعزيز  التو�شع  للتفكر متكننا من  جديدة 

التجارة واخلدمات اللوج�شتية البحرية العاملية«.
�شاعة   2،500 م��ن  اأك��رث  املا�شي  ال��ع��ام  خ��الل  “ ا�شتثمرنا  وق��ال��ت 
ت��دري��ب يف جم���ال الب��ت��ك��ار ب��ه��دف غ��ر���س ث��ق��اف��ة ت��ب��ن��ي املمار�شات 

حتى  اأ�شولنا،  حمفظة  امتداد  على  املبادرة  ح�ّس  وتنمية  امل�شتدامة 
تعزيز  يف  وامل�شاهمة  ك��وادرن��ا،  وك��ف��اءات  معارف  تطوير  من  نتمكن 

مكانة دولة الإمارات العربية املتحدة كمركز عاملي لالبتكار«.
اأب��وظ��ب��ي يف  وم��ن �شمن ال��ن��ج��اح��ات ال��الف��ت��ة ال��ت��ي حققتها م��وان��ئ 
اإحدى  IdeasUK، وهي  البتكار ومتكينه، قامت جمعية  جمال 
بابتكارات  وتعنى  وخ��ارج��ه��ا  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف  ال��ب��ارزة  اجلمعيات 
اأبوظبي  م��وان��ئ  بتكرمي  امل��وؤ���ش�����ش��ات،  يف  دوره���م  وتفعيل  امل��وظ��ف��ني 
ويعد  املقطع  بوابة  الذي طورته  “مر�شى”  تطبيق  على  بجائزتني 
تطبيقاَ خا�شاً باإدارة اخلدمات البحرية املتكاملة، وح�شد اجلائزة يف 
فئتني م�شتقلتني هما فئة اأف�شل ابتكار رقمي، وجائزة اأف�شل فكرة 
للعام 2020، وذلك �شمن الدورة الرابعة والثالثني من “برنامج 

جوائز جمعية IdeasUK ال�شنوي” الذي نظمته موؤخراً.

•• اأبوظبي- وام: 

بالتزامن  والأن�شطة  الفعاليات  من  �شل�شلة  اأبوظبي  موانئ  اطلقت 
م�شتوى  على  تنعقد  التي   ،”2021 تبتكر  “الإمارات  فعاليات  مع 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت  اجل���اري  ال�شهر  خ��الل  ال��دول��ة 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي “رعاه اهلل” بهدف تر�شيخ ون�شر ثقافة البتكار.
الفعاليات،  ه��ذه  خ��الل  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ  الب��ت��ك��ار يف  اإدارة  وتعر�س 
رئي�شية  موا�شيع  خم�شة  ح��ول  تتمحور  التي  الب��ت��ك��ارات  من  ع��ددا 
واخلدمات  امل��وان��ئ؛  يف  اخل�شراء  والتقنيات  الذكية،  التقنيات  هي 
اللوج�شتية الف�شائية؛ واملبادرات ذات التاأثر القت�شادي يف موانئ 

مليار درهم ر�ضيد امل�ضرف املركزي من الذهب يف دي�ضمرب  12.862
حيازته  جميع  ب��اع  بعدما  وذل��ك   2015 العام  مطلع 
من هذا املعدن يف فرتة �شابقة والعتماد على �شلة من 

العمالت الجنبية يف ر�شيد احتياطاته.
حيازة  موؤ�شر  توا�شل  الح�شائيات  خالل  من  ويت�شح 
امل��رك��زي م��ن ال��ذه��ب منذ ب��داي��ة ال��ع��ام 2020 حيث 
4.044 م��ل��ي��ار دره���م يف  ال��ر���ش��ي��د م��ن  ارت��ف��ع قيمة 
مار�س  يف  دره��م  مليار   5.961 اىل   2019 دي�شمرب 
. وخالل �شهر يونيو من العام املا�شي ارتفعت   2020
ان  قبل  دره��م  مليار   6.58 اىل  ال��ذه��ب  ر�شيد  قيمة 
ثم  �شبتمرب  �شهر  يف  دره��م  مليار   8.961 اىل  تقفز 
اىل 10.307 مليار درهم خالل اأكتوبر و 10.702 

مليار درهم يف �شهر نوفبمر املا�شي.

•• اأبوظبي-وام:

ال�شبائك  املركزي من  الإم��ارات  ر�شيد م�شرف  ارتفع 
 12.862 اإىل  املا�شي  دي�شمرب  �شهر  خ��الل  الذهبية 
درهم  مليار   2.16 �شهرية قدرها  بزيادة  درهم  مليار 
ح�شب  وذل���ك  دره���م  م��ل��ي��ار   8.818 بقيمة  و���ش��ن��وي��ة 

اأحدث الأرقام ال�شارة عن امل�شرف اأم�س.
املركزي  امل�����ش��رف  ح��ي��ازة  يف  امل��ت��وا���ش��ل  النمو  ويعك�س 
املعدن  من  احتياطاته  زي��ادة  على  حر�شه  الذهب  من 
ال�شفر طيلة الفرتة املا�شية والتي باتت ت�شكل ن�شبة 

جيدة من اجمايل احتياطياته يف الونة الخرة.
الذهب  من  ر�شيد  لتكوين  العودة  ق��رر  املركزي  وك��ان 

اأبوظبي”  ف�����راري  “عامل  ب��ي��ن��ه��ا 
و”يا�س ووتروورلد” ،عامل “وارنر 
ميكن  وال���ت���ي  اأبوظبي”  ب�������راذرز 
الو�شول اإليها جميعاً يف خالل 10 
“الواجهة  منطقة  وت�شم  دق��ائ��ق.  
ب��اي ع���دداً من  ي��ا���س  يف  البحرية” 
الليلية  واحل���ي���اة  ال��رتف��ي��ه  م��راف��ق 
“الحتاد اأرينا”،  حيث ت�شمل اأي�شاً 
اأول اأرينا داخلية متعددة الأغرا�س 
م��ن ن��وع��ه��ا يف اأب��وظ��ب��ي، وال��ت��ي مت 
مرنة  ا�شتيعابية  بقدرة  ت�شميمها 
ق������ادرة ع��ل��ى ا���ش��ت��ق��ب��ال م���ن 200 
ل�شت�شافة  �شخ�س،  األ��ف   18 اإىل 
واملنا�شبات  ال�����ش��خ��م��ة  الأح��������داث 
ك��م��ا حت��ت�����ش��ن منطقة  اخل���ا����ش���ة. 
مم�شًى  البحرية”  “الواجهة 
ور�شيفاً بحرياً ي�شمون 37 مقهًى 
منفًذا   19 ع���ن  ف�����ش��اًل  وم��ط��ع��ًم��ا 

للبيع بالتجزئة.

ترخي�شا عاجال يف كانون الأول/
لقاحها  ت���وزي���ع  ل���ب���دء  دي�����ش��م��رب 
الهند  تليها  امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف 
واملغرب  واملك�شيك  والأرج��ن��ت��ني 

والوكالة الأوروبية لالأدوية.
كما اأ�شارت اإىل بدء جتارب املرحلة 
اأج�شام  الثالثة لدواء يعتمد على 

م�شادة لفرو�س كورونا.
ت�شمن  اأن  ال�������ش���رك���ة  وت���ع���ه���دت 
مليون   170 اإىل  “الو�شول 
 190 يف  ال����ل����ق����اح  م�����ن  ج����رع����ة 

دولة«.

وال��ت��زام��ه��ن مب���ج���الت ال��ع��ل��وم حل 
بع�س اأكرب التحديات التي تواجهنا، 
واإلهام  املمكن  ح��واج��ز  حتطيم  اإىل 
ال���ن�������ش���اء الأخ�����ري�����ات خل���و����س هذه 
اإك�شبو  م���ب���ادرات  ت�شمل  امل���ج���الت. 
للمدار�س،  اإك�شبو  برنامج  الأخ���رى 
الذي يدعو عرب برناجمه “مبتكرو 
يف  الطلبة  جميع  ال�شغار”،  اإك�شبو 
وفتيان،  فتيات  الإم����ارات، من  دول��ة 
خليالهم  ال����ع����ن����ان  اإط����������الق  اإىل 
والتو�شل اإىل ابتكارات ميكنها تغير 
وجه العامل، فيما �شيعمل جناح املراأة 
ال��دور احليوي  اإب��راز  اإك�شبو على  يف 
القطاعات، يف �شوء  �شتى  للن�شاء يف 
ت��رك��ي��زه ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت��ك��اف��وؤ بني 
اجلن�شني يف حتقيق اأهداف التنمية 
امل�شتدامة، التي تقع يف بوؤرة اهتمام 

اإك�شبو 2020.
اأول  وه��و   ،2020 اإك�شبو  وي��رح��ب 
اإك�شبو دويل يقام يف منطقة ال�شرق 
اآ�شيا،  وج��ن��وب  واأف��ري��ق��ي��ا  الأو����ش���ط 
باأكرث من 200 جهة م�شاركة، بينها 
متعددة  وم��ن��ظ��م��ات  و���ش��رك��ات  دول 

الأطراف وموؤ�ش�شات تعليمية.

هيلتون يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
“تفتخر هيلتون  واإفريقيا وتركيا: 
ب�شراكتها مع مرال يف اإطار م�شروع 
ونتطلع  امل�شتوى.  عاملي  ب��اي  يا�س 
اأبوظبي  هيلتون  فندق  افتتاح  اإىل 
ج��زي��رة ي��ا���س ق��ري��ب��اً ب��ال��ت��ع��اون مع 
مرال والذي �شيكون الأول من بني 
ثالثة فنادق يجري تطويرها على 
جزيرة يا�س. حيث من املتوقع اأي�شاً 
اأبوظبي  هيلتون  تري  “دبل  افتتاح 
رزيدين�شز – جزيرة يا�س”، وفندق 
اأول  اأبوظبي”،  ب������راذرز  “وارنر 
براذرز  وارن���ر  عالمة  يحمل  فندق 
يف ال��ع��امل، يف وق��ت لح��ق م��ن هذا 
العام.”  و�شيحظى نزلء “هيلتون 
من  كجزء  يا�س”  ج��زي��رة  اأبوظبي 
اإقامتهم  تت�شمنها  التي  العرو�س 
ال��ف��ن��دق��ي��ة ب��ف��ر���ش��ة دخ�����ول امل���دن 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة يف ج��زي��رة ي��ا���س ومن 

وال�شتجمام  للرتفيه  رائ��دة  عاملية 
والأع�����م�����ال، وي�����ش��ك��ل اإجن�������ازاً اآخ���ر 
يف م�����ش��رت��ن��ا ن��ح��و حت��ق��ي��ق روؤي����ة 
اأبوظبي.”   الر�شيدة لإمارة  قيادتنا 
جزيرة  اأب��وظ��ب��ي  “هيلتون  وي��ق��دم 
من  م���ت���ن���وع���ة  جم���م���وع���ة  يا�س” 
النادي  جانب  اإىل  املتميزة  امل��راف��ق 
من  العديد  يوفر  حيث  ال�شاطئي، 
خ��ي��ارات امل��ط��اع��م وامل��ق��اه��ي املميزة 
الأخ��رى، ون��ادي خم�ش�س وجمهز 
ل��الأط��ف��ال و���ش��ب��ا ومركز  ب��ال��ك��ام��ل 
ويقع  الأغ��را���س.  متعدد  موؤمترات 
ال���ف���ن���دق ع���ل���ى م���ق���رب���ة م����ن امل����دن 
ال�شتجمام  وم���راف���ق  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
ي��ا���س، ويقدم  الأخ�����رى يف ج��زي��رة 
اإق���ام���ة فاخرة  خ���ي���ارات  ل�����ش��ي��وف��ه 
ما  ك��ل  بتجربة  ا�شتمتاعهم  خ��الل 
تقدمه ج��زي��رة ي��ا���س.  وم��ن جهته 
رئي�س  �شليفر،  ج��ان  جوكيم  ق��ال 

املقرتح على “األيك�شيون” بقيمة 
“ت�شريع  اإىل  دولر  م��ل��ي��ار   39

تطورنا التجاري والعلمي«.
وت���ت���وق���ع اأ����ش���رتازي���ن���ي���ك���ا زي�����ادة 
 1 ب���ني  ت�����رتاوح  بن�شبة  امل��ب��ي��ع��ات 
الأرب����اح  و”ت�شارع”  امل��ئ��ة  يف  و4 
هذه  اأن  توؤكد  لكنها  املقبل،  العام 
العتبار  ت��اأخ��ذ يف  ال��ت��ق��دي��رات ل 
الفرو�س  ���ش��د  ال��ل��ق��اح  م��ب��ي��ع��ات 
ب�شكل  ن��ت��ائ��ج��ه��ا  ���ش��ت��ن�����ش��ر  ال���ت���ي 
منف�شل اعتبارا من الربع املقبل.

ب���اأن���ه���ا تلقت  امل��ج��م��وع��ة  وت���ذك���ر 

الأول������وي������ة ل���ت���ل���ك ال����ت����ي ت���ق���اوم 
فرو�س كورونا.

و����ش���ج���ل���ت امل���ج���م���وع���ة زي��������ادة يف 
خ�شو�شا  اأي���������ش����ا  ت���ك���ال���ي���ف���ه���ا 
واملعدات  اللوج�شتية  اخل��دم��ات 

ب�شبب الوباء.
لل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  وقال 
اإن  ب����ي����ان  يف  �����ش����وري����و  ب���ا����ش���ك���ال 
اأدويتنا  ت��ط��وي��ر  يف  “النجاحات 
لقاح  يف  والتقدم  اأدائ��ن��ا  وت�شريع 
ميكننا  م���ا  ي��ظ��ه��ر  كوفيد-19 
حتقيقه” بينما يهدف ال�شتحواذ 

عززت ريادة الدولة العاملية«. واأكدت 
الإماراتية مثلت  “املراأة  اأن  معاليها 
يف  الرجل  جانب  اإىل  فاعاًل  �شريكاً 
م���ن خالل  ال��ف�����ش��اء  اإىل  ال��و���ش��ول 
الو�شول  يف  وجناحه  الأم��ل  م�شبار 
اإىل مدار املريخ، حيث �شكلت 80% 
اأن  وا�شتطاعت  العلمي،  الفريق  من 
ت��وؤدي دوره��ا بحرفية وكفاءة عالية 
اأكد  امل�����ش��روع، ب�شكل  ك��ل م��راح��ل  يف 
العلوم  جم���ال  يف  امل��ت��ق��دم  م��وق��ع��ه��ا 
�شارت  ح��ت��ى  ال���ف�������ش���اء،  و���ش��ن��اع��ة 
ن�شاء  م����ن  ل��ك��ث��ر  اإل�����ه�����ام  م�������ش���در 
اإك�شبو  ي�����ش��ل��ط  ذل���ك  اىل  ال���ع���امل«. 
اإىل   2021 اأكتوبر   1 2020 من 
على  ال�����ش��وء   ،2022 م��ار���س   31
القوالب  ح��ط��م��ن  ال��ل��وات��ي  ال��ن�����ش��اء 
ال��ن��م��ط��ي��ة امل���رت���ب���ط���ة ب���ال���ف���روق يف 
القدرات بني اجلن�شني، اإذ ي�شتعر�س 
اأحدثنه  ال��ذي  والتاأثر  اإجنازاتهن 
منطقتنا  ويف  جم���ت���م���ع���ات���ه���ن،  يف 
الدويل  احل��دث  و�شرحب  والعامل. 
�شاحبات  ال��ن�����ش��اء  م���ن  ب��ال��ع�����ش��رات 
اأقطار  خمتلف  من  العالية  املهارات 
العامل، واللواتي تتجاوز ابتكاراتهن 

هذه اجلهات املتميزة، �شي�شهد اليوم 
ل��ل��م��راأة وال��ف��ت��اة يف ميدان  ال����دويل 
لكي  ب��راجم��ه  اإك�شبو  تفعيل  العلوم 
مكانة  دع��م  ل�شبل  اأعمق  فهما  يعزز 
التنمية  طليعة  يف  والفتيات  الن�شاء 

العلمية والقت�شادية«.
نف�شه،  باليوم  واإىل جانب الحتفال 
ال�����ذي ي���ق���ام ي����وم 11 ف���رباي���ر من 
اأ�شبوع  اإك�����ش��ب��و  ي�شت�شيف  ع���ام،  ك��ل 
اأكتوبر   23 اإىل   17 م��ن  ال��ف�����ش��اء 
وك���ال���ة  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون   .2021
الأ�شبوع  ويجمع  للف�شاء،  الإم��ارات 
الن�شائية  الأ�����ش����وات  م���ن  ال��ع��دي��د 
ال�شتك�شاف  يف  امل���راأة  دور  يف  للنظر 
امل�شتدام للف�شاء والتطبيق التجاري 
اإىل طموح  الف�شاء  له، وكيف يرمز 

الإمارات كدولة.
ب��ن��ت يو�شف  ����ش���ارة  وق���ال���ت م���ع���ايل 
للتكنولوجيا  دول��ة  وزي��رة  الأم���ري 
املتقدمة ، رئي�شة جمل�س اإدارة وكالة 
اليوم  مبنا�شبة  للف�شاء،  الإم����ارات 
ل��ل��م��راأة وال��ف��ت��اة يف ميدان  ال����دويل 
العلوم.. اإن “حكومة دولة الإمارات 
وتعزيز  امل����راأة  متكني  على  حر�شت 
م�������ش���ارك���ت���ه���ا يف خم���ت���ل���ف جم����الت 
الكاملة  ال��ف��ر���ش��ة  وم��ن��ح��ه��ا  ال��ع��م��ل 
لالإ�شهام يف م�شرة البناء والتطوير 
ال��دول��ة، وب��دع��م من  ال��ت��ي ت�شهدها 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة 
املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة 
الأ�شرية ، ا�شتطاعت املراأة الإماراتية 
الو�شول اإىل منا�شب حيوية ومهام 
لتحقق  عالية  بكفاءة  قادتها  كربى 
الكثر من الإجنازات واملكا�شب التي 

•• اأبوظبي-وام:

مطور  “مرال”  ���ش��رك��ة  ك�����ش��ف��ت 
ال���وج���ه���ات يف اأب���وظ���ب���ي اأم�������س عن 
جزيرة  اأب��وظ��ب��ي  “هيلتون  اف��ت��ت��اح 
اجل�����اري  ف����رباي����ر   18 يف  يا�س” 
مبوقعه  يتميز  ال��ذى  الفندق  وه��و 
“يا�س  يف  ال����رائ����ع����ة  واإط�����الل�����ت�����ه 
“الواجهة  م��ن��ط��ق��ة  ���ش��م��ن  باي” 
البحرية”، حيث يوفر 545 غرفة 

وناٍد �شاطئي مميز.
جزيرة  اأب��وظ��ب��ي  “هيلتون  وي��ع��د   
ا�شتثمارات  م����ن  ج��������زءاً  يا�س” 
مليارات   4 ت��ب��ل��غ  ال��ت��ي  “مرال” 
باي”  “يا�س  م�������ش���روع  يف  دره������م 
الذي ت�شل اإجمايل ا�شتثماراته اإىل 
اإم��ارات��ي. ويتاألف  12 مليار دره��م 
امل�شروع من ثالث مناطق تقام على 
يف  م��رب��ع  ق��دم  مليون   14 م�شاحة 
يا�س  ج��زي��رة  م��ن  اجلنوبي  الق�شم 
حيث  البحرية”  “الواجهة  وه���ي 
جزيرة  اأبوظبي  “هيلتون  يتواجد 
ريزيدن�شز”  “ذا  ومنطقة  يا�س”، 
 – الإب��داع��ي��ة  و”املنطقة  ال�شكنية، 
اكتمال  عند  املنتظر  وم��ن  يا�س”. 
باي”  “يا�س  ي�شتقطب  اأن  اأعماله 
وقرابة  ال�شكان  من  األ��ف   15 نحو 
معايل  وق����ال  م���وظ���ف.   اآلف   10
حممد خليفة املبارك، رئي�س جمل�س 
اأن  “ي�شعدنا  م���رال:  �شركة  اإدارة 
جزيرة  اأب��وظ��ب��ي  هيلتون  ي�شتقبل 
حيث  �شيوفه،  ب��اي  يا�س  على  يا�س 
م�شاريع  حمفظة  اإث����راء  يف  ي�شهم 
املتواجدة  وال���ش��ت��ج��م��ام  ال��رتف��ي��ه 
ي��ع��زز روؤيتنا  ب����اي مب���ا  ي��ا���س  ع��ل��ى 
لهذه لواجهة البحرية املميزة. كما 
وي��ر���ش��خ ذل���ك امل��ك��ان��ة ال��ت��ي حتظى 
ي���ا����س كوجهة  ال���ي���وم ج���زي���رة  ب��ه��ا 

•• لندن-اأ ف ب:

ال�شركة  اأ����ش���رتازي���ن���ي���ك���ا  ق���ال���ت 
لقاحات  تنتج  ال��ت��ي  الربيطانية 
م�����ش��ادة ل��ف��رو���س ك��ورون��ا  اأم�س 
 2020 يف  �شجلت  اإنها  اخلمي�س 
اأرباحا �شافية بلغت 3،2 مليارات 
ال�شعف  ع��ن  ي��زي��د  م��ا  اأي  دولر، 
وقامت  وب���اء  �شهدت  �شنة  خ��الل 
ب����اإع����داد لقاح  ال�����ش��رك��ة  خ��الل��ه��ا 

بالتعاون مع جامعة اأك�شفورد.
و���ش��ج��ل��ت امل��ب��ي��ع��ات ارت��ف��اع��ا حادا 
 26،6 لتبلغ  امل��ئ��ة  يف   9 ن�شبته 
ع����ام واح����د،  م��ل��ي��ار دولر خ����الل 
اجلديدة  ب��ال��ع��ق��اق��ر  م��دف��وع��ة 
منتجات  ع��ل��ى  ال��ك��ب��ر  وال��ط��ل��ب 
���ش��د ال���ش��ط��راب��ات ال��ن��اجت��ة عن 

الفرو�س، مثل الربو.
اإيرادات  انخفا�س  رغم  ذلك  ومت 
تباطاأ  ال��ت��ي  الأخ������رى  امل��ن��ت��ج��ات 
ب�شبب  امل���ر����ش���ى  ع��ل��ى  ت��وزي��ع��ه��ا 
جمال  يف  ���ش��ي��م��ا  ول  اجل���ائ���ح���ة، 
ب�شبب  ال�������ش���رط���ان���ي���ة  الأورام 
ال����ع����الج����ات امل����وؤج����ل����ة لإع����ط����اء 

•• دبي- وام: 

للمراأة  ال������دويل  ب���ال���ي���وم  اح���ت���ف���ال 
يتعاون  ال��ع��ل��وم..  م��ي��دان  يف  والفتاة 
وزارة  م����ع  دب�����ي   2020 اإك�������ش���ب���و 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�شناعة 
للرتبية  امل��ت��ح��دة  الأمم  وم��ن��ظ��م��ة 
“اليون�شكو”،  وال��ث��ق��اف��ة  وال���ع���ل���م 
ل�شوؤون  امل���ت���ح���دة  الأمم  وم���ك���ت���ب 
امل�شاواة  لتعزيز  اخل��ارج��ي  الف�شاء 

بني اجلن�شني يف جمالت العلوم.
دولة  ال��ت��زام  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  ويج�ّشد 
ب��امل�����ش��اواة، وي��اأت��ي لتاأكيد  الإم�����ارات 
بتعزيز   2020 اإك�������ش���ب���و  ال�����ت�����زام 
العلوم  م��ي��ادي��ن  امل�����راأة يف  م�����ش��ارك��ة 
والريا�شيات،  والهند�شة  والتقنية 
البتكارية  ال���روح  ت�شخر  ���ش��وء  يف 
وال��ت��ن��م��وي��ة ل���دول���ة الإم�������ارات، بعد 
الأمل  م�شبار  بلوغ  م��ن  اأي���ام  ب�شعة 
م���دار امل��ري��خ - وه��و اإجن���از تاريخي 

حققه فريق تقوده الن�شاء.
العامل  دب��ي   2020 اإك�شبو  ويجمع 
اأهمية  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ليلقي  اأج��م��ع 
العلوم،  ميدان  يف  والفتيات  الن�شاء 
الن�شائية  بالقيادات  �شيحتفي  حيث 
�شراكات  وي���ق���ي���م  امل����ج����ال،  ه�����ذا  يف 
امل�شاركات  ف��ر���س  وي���ع���زز  ج���دي���دة، 
الن�شائية عرب برنامج فعاليات يت�شم 

بالرثاء والتنوع.
اإبراهيم  ب��ن��ت  رمي  م��ع��ايل  وق���ال���ت 
الها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون التعاون 
الدويل ، املدير العام لإك�شبو 2020 
دبي.. “ من اأجل مواجهة التحديات 
اإىل  العامل  يحتاج  املعقدة،  احلالية 
ال��ع��ل��م، وال��ع��ل��م ب�����دوره ي��ح��ت��اج اإىل 
مع  التعاون  عرب  والفتيات.  الن�شاء 

»مريال« تفتتح هيلتون اأبوظبي جزيرة يا�س يف 18 فرباير اجلاري 

�ضركة اإنتاج اللقاحات اأ�ضرتازينيكا �ضجلت اأرباحا تتجاوز ال�ضعف خلل وباء كوفيد-19

اإك�سبو 2020 دبي يحتفل باليوم الدويل للمراأة والفتاة يف ميدان العلوم

احلدث الدويل يربز النجاحات ويتعهد بتعزيز التوازن 
بني اجلن�ضني يف العلوم والتقنية والهند�ضة والريا�ضيات

مليون درهم   131
اأرباح “ دانة غاز” 

خلل 2020 
•• اأبوظبي-وام:

ب��ل��غ ���ش��ايف اأرب�����اح دان���ة غ���از 131 
 2020 العام  درهم خالل  مليون 
اح��ت�����ش��اب خم�ش�شات  ق��ب��ل  وذل���ك 
وم�شادر  واح���دة  مل��رة  نقدية  غ��ر 
الدخل الأخرى. واأكدت ال�شركة يف 
اللكرتوين  املوقع  على  ن�شر  بيان 
اأن  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  ل�شوق 
يف  امل�شتمرة  الت�شغيلية  العمليات 
اإق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان ال��ع��راق �شاهمت 
بنحو 117 مليون درهم يف �شايف 
الأرباح ال�شنوية مما يعك�س ربحية 
اأن�شطتها  م���ن  ال�����ش��رك��ة  اأع����م����ال 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة رغ���م ال��ت��ح��دي��ات التي 
كوفيد-19  ج���ائ���ح���ة  ف��ر���ش��ت��ه��ا 

خالل العام املا�شي.
وب��ل��غ��ت اإي������رادات ال�����ش��رك��ة 1.27 
 2020 ال��ع��ام  مليار دره��م خ��الل 
.ومت���ك���ن���ت ال�������ش���رك���ة م����ن خ���الل 
ل�شبط  اخل������ا�������س  ب����رن����اجم����ه����ا 
جتاوز  م��ن  الت�شغيلية،  ال��ن��ف��ق��ات 
ال��ت��ح��دي��ات ال�����ش��ائ��دة وغ��ره��ا من 
العام  خ����الل  ال�����ش��ع��ب��ة  ال���ظ���روف 
2020، حيث انخف�شت التكاليف 
بن�شبة  لل�شركة  والإداري����ة  العامة 

%20 على اأ�شا�س �شنوي.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  12  فرباير 2021 العدد 13163

يو�شف   / امل�����دع�����و   ف���ق���د 
كاداكوت اتو كاداكوت ، الهند   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )1424288L( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0502518900

فقدان جواز �ضفر
حممد  را�شد  املدعو/  فقد 
م�شر     ، ح���ف���ن���ى  ري�����ا������س 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )24426183A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0551904712

فقدان جواز �ضفر
ب���ه���ان   / امل�������دع�������و   ف����ق����د 
فيتنام     ، ك����ي����و  ان�������ه  ت������ى 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )B8513714( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0559086743

فقدان جواز �ضفر
تي�شر   / امل������دع������و   ف����ق����د 
عثمان، اح���م���د   ا���ش��م��اع��ي��ل 

 م�����������������ش��������ر   اجل����ن���������ش����ي����ة 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )A24750000(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0506421067

فقدان جواز �ضفر
ف���ق���د امل�����دع�����و / ع���ل���ى اك���رب 
باك�شتان   ، اك��������رام  حم���م���د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)FH1330383(   يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
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املال والأعمال

»العربية للطريان« ت�ضتاأنف رحلتها بني ال�ضارقة وكولومبو
•• ال�شارقة - وام:

ال�شارقة  مطار  من  رحالتها  ا�شتئناف  عن  للطران”  “العربية  اأعلنت 
الدويل اإىل كولومبو بدًءا من 2 مار�س املقبل. وقالت اإنه ميكن للعمالء 
www. الآن حجز رحالتهم املبا�شرة اإىل كولومبو عرب املوقع الإلكرتوين
اأو عرب وكالء  العمالء  بالتوا�شل مع مركز خدمة  اأو   airarabia.com
تغطية عاملية جمانية �شد فرو�س  “العربية للطران”  و توفر  ال�شفر. 
هذه  و���ش��ت��ك��ون  رح��الت��ه��ا  م��نت  ع��ل��ى  امل�����ش��اف��ري��ن  جلميع  “كوفيد-19” 
وثائق  اأي��ة  اإب��راز  اإىل  احلاجة  دون  احلجز  عند  تلقائياً  م�شمولة  التغطية 
اإق���الع ال��رح��ل��ة وت�شمل  ت��ب��داأ م��ن ت��اري��خ  31 ي��وم��اً  اإ�شافية وت�����ش��ري مل��دة 

النفقات الطبية وتكاليف احلجر ال�شحي اأي�شاً.

4.4 مليار درهم ت�ضرفات عقارات دبي يف اأ�ضبوع 
•• دبي-وام:

بلغت ال��ت�����ش��رف��ات ال��ع��ق��اري��ة يف دائ����رة الأرا����ش���ي والأم�����الك ب��دب��ي خالل 
الأ�شبوع احلايل اأكرث من 4.4 مليار درهم حيث �شهدت الدائرة ت�شجيل 
910 مبايعة بقيمة 1.77 مليار درهم منها 64 مبايعة لالأرا�شي بقيمة 
424.86 مليون درهم و846 مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة 1.35 مليار 
87 مليون درهم يف منطقة  اأهم مبايعات الأرا�شي بقيمة  درهم. وجاءت 
�شيح �شعيب 3 تليها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم يف منطقة جزيرة 2 
تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم يف منطقة الثنية الرابعة. وت�شدرت 
 9 �شجلت  اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  املناطق  الثالثة  ال�شبا  ن��د  منطقة 
مبايعات بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة احلبية الثالثة بت�شجيلها 
بن  ال�شيخ حممد  وثالثة يف حدائق  دره��م  مليون   23 بقيمة  مبايعات   9

21 مليون درهم . وفيما يتعلق باأهم  6 مبايعات بقيمة  را�شد بت�شجيلها 
مبنطقة  دره��م  مليون   35 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  والفلل  ال�شقق  مبايعات 
21 مليون درهم يف منطقة  املركا�س كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 
املرر.  20 مليون درهم يف منطقة  بقيمة  مبايعة  واأخ��راً  الرابعة  ور�شان 
وت�شدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق من حيث عدد مبايعات ال�شقق 
157 مليون درهم وتلتها منطقة  127 مبايعة بقيمة  اإذ �شجلت  والفلل 
مر�شى دبي بت�شجيلها 102 مبايعة بقيمة 199 مليون درهم وثالثة يف 
درهم.   مليون   57 بقيمة  مبايعة   71 بت�شجيلها  الرابعة  جنوب  الرب�شاء 
اأرا�س  رهن   95 منها  دره��م  مليار   2.46 قدرها  قيمة  الرهون  و�شجلت 
بقيمة 1.73 مليار درهم و220 رهن فلل و�شقق بقيمة 728.62 مليون 
درهم وكان اأهمها مبنطقة الرفاعة بقيمة 918 مليون درهم واأخرى يف 

منطقة مر�شى دبي بقيمة 545 مليون درهم.

مليار درهم �ضيولة االأ�ضهم االإماراتية خلل اأ�ضبوع  5.85
•• اأبوظبي-وام: 

مليار   5.85 نحو  اىل  الماراتية  املال  ا�شواق  التداولت يف  �شيولة  قفزت 
التي  الكبرة  ال��ت��داولت  حجم  يعك�س  ،مم��ا  جل�شات  خم�س  خ��الل  دره���م 
عمليات  عليه  �شيطرت  ا���ش��ب��وع  يف  والج��ن��ب��ي��ة  املحلية  امل��ح��اف��ظ  �شختها 

التجميع على �شريحة من ا�شهم ال�شركات القيادية.
وبرغم الهدوء الذي �شيطر على حركة املوؤ�شرات يف �شوقي ابوظبي ودبي 
اأن التداولت املكثفة امل�شجلة متهد لن�شاط كبر خالل اليام  اإل  املاليني 
العام  عن  املالية  بيااناتها  عن  ال�شركات  اف�شاح  ا�شتمرار  ،و�شط  القادمة 

2020 ون�شب توزيعتها النقدية على امل�شاهمني.
عنها  اعلنت  التي  املجزية  العوائد  ف��اإن  التوزيعات  عن  احلديث  اط��ار  ويف 
�شيولة  م��ع��دل  رف��ع  دورا مهما يف  لعب  الن  ال�����ش��رك��ات حتى  م��ن  ال��ع��دي��د 

التداول اليومية يف ال�شواق والتي بلغت نحو 1.17 مليار درهم وفقا ملا 
تظهره الح�شائيات ال�شادرة عن ال�شواق املالية.

وكانت ا�شهم العقار والبنوك الكرث ا�شتقطابا ل�شيولة امل�شتثمرين ،حيث 
ال�شفقات املربمة يف  % من اجمايل قيمة   85 ا�شتحوذت على اكرث من 
ال�شواق املالية خالل ال�شبوع ،وذلك بعد اعالن بع�س جمال�س ادارات هذه 

ال�شركات عن تو�شياتها ب�شان ن�شب التوزيعات املقرتحة على امل�شاهمني.
ابوظبي  بنك  �شهم  ال�شبوع  خ��الل  ن�شاطا  الك��رث  ال�شهم  قائمة  و�شملت 
الول املردج يف �شوق العا�شمة بال�شافة اىل �شهم الدار العقارية ،فيما كان 

الرتكيز الكرب من ال�شيولة على �شهم اعمار العقارية يف دبي.
ال�شبوع  نهاية  اغلق يف  املالية  ل��الوراق  ابوظبي  ل�شوق  العام  املوؤ�شر  وك��ان 
عند م�شتوى 5667 نقطة يف حني اقفل املوؤ�شر العام ل�شوق دبي املايل عند 

م�شتوى 2633 نقطة .

كهرباء ومياه دبي تنظم ور�ضة توعوية لتعريف موظفيها من اأ�ضحاب الهمم على برامج اإ�ضعاد املوظفني

806 مليني درهم ت�ضرفات عقارات دبي اأم�س

»اأبوظبي للتنمية« يقدم 53 مليون درهم ل�ضركة بلووم للتعليم لدعم ن�ضاطها وا�ضتدامة اأعمالها

بلدية دبي تفوز بجائزة ريادية يف جمال العقود وامل�ضرتيات

اأو التكاليف فقط بل  يف هذا امل�شروع على اخلدمات 
اأهمية دعم املوظفني والأفكار اخلالقة والقيم  اأبرز 
ال��دق��ي��ق لحتياجات  ال��ف��ه��م  ع���رب  ال��ق��ي��ادي��ة وذل����ك 
وتذليل  الحتياجات  تلك  تلبية  وا�شتهداف  املعنيني 
العقبات للو�شول اإىل نتائج اأف�شل ف�شال عن حر�س 
بلدية دبي على ا�شتدامة ر�شد �شبل التطوير حيث مت 
تنفيذ اأكرث من 33 من املمار�شات التح�شينية بهدف 
�شمان تلبية امل�شرتيات لأهداف العمل بالإ�شافة اإىل 
اإجراء 20 درا�شة حتليلية تهدف اإىل اإيجاد احللول 
الفّعالة واملبتكرة مما اأدى اإىل تقليل مدة دورة العقد 
النفقات  وت��ر���ش��ي��د  ي��وم��ا   33 اإىل  ي��وم��ا   210 م��ن 

املرتبطة مبا يعادل 82 مليون درهم �شنوياً.

بلغ  فقد  امل��رك��زي  امل�����ش��رف  مطلوبات  م�شتوى  وع��ل��ى 
اجمايل قيمتها 443.86 مليار درهم يف �شهر دي�شمرب 
يف  تقريبا  دره���م  مليار   415.1 م��ع  م��ق��ارن��ة  امل��ا���ش��ي 
ر�شيد  ارت��ف��اع  الح�شائيات  وتظهر  ال�شابق.  نوفمرب 
املركزي  امل�����ش��رف  ل��دى  وال��ودائ��ع  اجل��اري��ة  احل�شابات 
اإىل 192 مليار درهم تقريبا يف �شهر دي�شمرب املا�شي 
مقارنة مع 150.93 مليار درهم يف نوفمرب ال�شابق.

كذلك ارتفع ر�شيد بند املطلوبات الأخرى من 9.42 
فرتتي  خ��الل  دره��م  مليار   11.78 اىل  دره��م  مليار 

املقارنة.
وبلغ ر�شيد بند اجمايل راأ�س املال والحتياطيات لدى 
يف  تقريبا  دره��م  مليار   26.66 اىل  املركزي  امل�شرف 

نهاية دي�شمرب املا�شي.

•• دبي -وام:

 CIPS ف����ازت ب��ل��دي��ة دب���ي ب��ج��ائ��زة
 Middle East Supply
فئة  ع�������ن   Management
ال��ع��ام��ة وال��ت��ي تنظمها  امل�����ش��رتي��ات 
 Chartered Institute منظمة 
 of Procurement & Supply

.
يف  “الر�شاقة  م���ب���ادرة  ف����ازت  ف��ق��د 
قيمة  اأج��ل  من  وامل�شرتيات  العقود 
حت�شني  اإىل  تهدف  وال��ت��ي  دائمة” 
العمالء و حل مالحظاتهم  جتربة 
واإع��ادة هند�شة  ن�شبة ر�شاهم  ورفع 
العمليات التعاقدية وت�شميمها مبا 
حكومة  ا�شرتاتيجيات  م��ع  يتوافق 
دبي مثل التحول الرقمي واملعامالت 
الالورقية وذلك من خالل تطوير 
الأنظمة وتقليل التدخل الب�شري يف 
تنفيذ العمليات وتقدمي اخلدمات.

للرحلة  ال��وق��ت  تقليل  على  الفائزة  امل��ب��ادرة  ورك���زت 
التعاقدية مع املوردين واحلفاظ على جودة العملية 
يف الوقت ذاته بالإ�شافة اإىل حتديد العمليات احلالية 
على  وال��رتك��ي��ز  اخل��دم��ة  ع��ق��ود  لإمت����ام  امل�شتخدمة 
حت�شني عمليات اتخاذ القرار يف اللجان املخت�شة اإىل 
جانب العمل للح�شول على �شهادة امل�شرتيات العامة 

.ISO BS95005
 و�شنفت بلدية دب��ي من خ��الل ه��ذا الإجن��از الرائد 
الإم����ارات حت�شل على  ك���اأول جهة حكومية يف دول��ة 
البتكار  يقت�شر  الع��ت��م��اد حيث مل  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا 

•• اأبوظبي-وام:

ق��ف��ز اج��م��ايل اأ���ش��ول م�����ش��رف الإم�����ارات امل��رك��زي اإىل 
بالغا   2020 دي�شمرب  �شهر  خ��الل  قيا�شي  م�شتوى 
قدرها  وب��زي��ادة   6.6% بنمو  دره���م  مليار   470.5
29.5 مليار درهم وذلك بح�شب الح�شائيات ال�شادرة 

اأم�س عن امل�شرف.
وج���اءت ال��زي��ادة ال��ك��ب��رة يف اج��م��ايل اأ���ش��ول امل�شرف 
النقد  ب��ن��د  ���ش��ه��ده  ال����ذي  الرت���ف���اع  ننتيجة  امل���رك���زي 
والأر������ش�����دة امل�����ش��رف��ي��ة وال������ذي و���ش��ل��ت ق��ي��م��ت��ه اإىل 
من  دي�شمرب  �شهر  نهاية  يف  دره���م  مليار   332.25
العام 2020 مقارنة مع 290.5 مليار درهم يف �شهر 

نوفمرب من العام ذاته.

•• دبي-وام:

اأم�س  ب��دب��ي  والأم����الك  الأرا����ش���ي  دائ���رة  يف  ال��ع��ق��اري��ة  الت�شرفات  بلغت 
 168 ال���دائ���رة ت�شجيل  ���ش��ه��دت  806 م��الي��ني دره���م ح��ي��ث  اأك���رث م��ن 
9 مبايعة لالأرا�شي بقيمة  387.74 مليون درهم منها  مبايعة بقيمة 
125.78 مليون درهم و159 مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة 261.96 

مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�شي بقيمة 39 مليون درهم يف منطقة جزيرة 
2 تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم يف منطقة الثنية الرابعة تليها 

مبايعة بقيمة 24 مليون درهم يف منطقة نخلة جمرا.
وت�شدرت منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد املناطق من حيث عدد 
املبايعات اإذ �شجلت مبايعتني بقيمة 9 ماليني درهم وتلتها منطقة نخلة 
30 مليون درهم وثالثة يف الرب�شاء  جمرا بت�شجيلها مبايعتني بقيمة 

جنوب الرابعة بت�شجيلها مبايعة بقيمة 10 ماليني درهم .

وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون 
درهم مبنطقة املرر كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9 ماليني درهم 
يف منطقة مر�شى دبي واأخرا مبايعة بقيمة 7 ماليني درهم يف منطقة 
املناطق من حيث عدد  التجاري  . وت�شدرت منطقة اخلليج  دبي  مر�شى 
درهم  مليون   27 بقيمة  مبايعة   25 �شجلت  اإذ  والفلل  ال�شقق  مبايعات 
وتلتها منطقة مر�شى دبي بت�شجيلها 19 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم 

وثالثة يف اليالي�س 2 بت�شجيلها 16 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم .
رهن   20 منها  دره��م  مليون   410.56 قدرها  قيمة  ال��ره��ون  و�شجلت 
بقيمة  و���ش��ق��ق  ف��ل��ل  ره���ن  و45  دره����م  م��ل��ي��ون   307.8 بقيمة  اأرا������س 
 266 بقيمة  دبي  اأهمها مبنطقة مر�شى  وكان  درهم  مليون   102.76

مليون درهم واأخرى يف منطقة ال�شفا الأوىل بقيمة 25 مليون درهم.
اأهمها  8.04 مليون درهم كان  6 هبات بقيمة  اأما الهبات فقد ت�شجيل 
مبنطقة مر�شى دبي بقيمة 5 ماليني درهم واأخرى يف منطقة برج خليفة 

بقيمة مليونني درهم .

•• دبي-وام:

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ور�شة 
ت��وع��وي��ة اف��رتا���ش��ي��ة مل��وظ��ف��ي��ه��ا من 
باأحدث  لتعريفهم  ال��ه��م��م  اأ���ش��ح��اب 
املوظفني  اإ���ش��ع��اد  ب��رام��ج  خ�شائ�س 
اآرائهم ومقرتحاتهم  على  والط��الع 
حول الربنامج مبا ي�شهم يف متكينهم 
وتعزيز  وامل��ج��ت��م��ع  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  يف 
من  وح��م��اي��ت��ه��م  النف�شية  �شحتهم 
الآثار ال�شلبية الناجتة عن الظروف 
جائحة  فر�شتها  ال��ت��ي  ال�شتثنائية 

كوفيد- 19.
الطاير  حم��م��د  �شعيد  م��ع��ايل  وق���ال 
التنفيذي  الرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�شو 
اأهمية  ال���ه���ي���ئ���ة  “تويل  ل��ل��ه��ي��ئ��ة: 
الهمم  اأ�شحاب  م��ن  ملوظفيها  بالغة 
الالزم  الدعم  تقدمي  على  وحتر�س 
العمل  يف  ومتكينهم  ل��دجم��ه��م  ل��ه��م 
وامل��ج��ت��م��ع م���ن خ����الل ت���وف���ر بيئة 
ال��ف��ر���ش��ة لهم  تتيح  م��وؤه��ل��ة وم��رن��ة 
قدراتهم  واإث��ب��ات  طاقاتهم  لإط���الق 
الوطنية  ال�شيا�شة  م��ع  ين�شجم  مب��ا 
اأطلقها  التي  الهمم  اأ�شحاب  لتمكني 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شيدي �شاحب 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
ال�����دول�����ة رئ���ي�������س جم���ل�������س ال��������وزراء 
اإيجاد  ب��ه��دف  رع����اه اهلل  دب���ي  ح��اك��م 
م���ن احلواجز  خ����ال  دام�����ج  جم��ت��م��ع 
الكرمية  واحل���ي���اة  ال��ت��م��ك��ني  ي�شمن 

الن�شية  ال��ر���ش��ائ��ل  ع���رب  ل��ل��ت��وا���ش��ل 
الق�شرة ور�شائل الربيد الإلكرتوين 
ال�شخ�شية؛  باملنا�شبات  ل��الح��ت��ف��ال 
ومراكز  املوظفني؛  اإ�شعاد  وا�شتبيان 
الت�شامن  وبرنامج  الأطفال؛  رعاية 
و  اخلر”  “�شندوق  الج��ت��م��اع��ي 
عرو�شاً  يقدم  ال��ذي  ديوا”  “متجر 
ح�������ش���ري���ة ل���ل���م���وظ���ف���ني وب���رن���ام���ج 
لت�شجيع  ال�شعادة”  “جتوري 
تعك�س  ال��ت��ي  الإي��ج��اب��ي��ة  ال�شلوكيات 
“برزتنا”  وجت����م����ع  ال���ه���ي���ئ���ة  ق���ي���م 
ال�شنوي واللجنة الريا�شية يف الهيئة 

وجمل�س ال�شعادة

الهمم  اأ�����ش����ح����اب  ومت����ك����ني  ل����دم����ج 
طورت الهيئة برامج اإ�شعاد املوظفني 
لت�شتمل على جمموعة من الربامج 
العاملية  املعاير  اأعلى  وفق  الداجمة 
“ا�شت�شارتي”  ب����رن����ام����ج  وم���ن���ه���ا 
تقدمي  املوظفني من خالل  مل�شاعدة 
واجلماعية  ال��ف��ردي��ة  ال���ش��ت�����ش��ارات 
امل�شكالت  فعالة حل��ل  وت��وف��ر ط��رق 
الربنامج  تواجههم وح�شد  التي قد 
الرفاهية  فئة  عن  الذهبية  اجلائزة 
الدولية  اجل���ائ���زة  ���ش��م��ن  وال�����ش��ح��ة 
وتت�شمن   .2020 الأع��م��ال  لتميز 
“و�شال”  اأداة  اأي���������ش����اً  ال�����ربام�����ج 

ومبادرة  واأ���ش��ره��م  الهمم  لأ���ش��ح��اب 
التي  للجميع”  “جمتمعي...مكان 
اأط��ل��ق��ه��ا ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 
والتي  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي 
اإىل  بالكامل  دب��ي  اإىل حتويل  تهدف 
الهمم.  لأ���ش��ح��اب  ���ش��دي��ق��ة  م��دي��ن��ة 
وتنظم الهيئة برامج دورية لتعريف 
على  الهمم  اأ���ش��ح��اب  م��ن  موظفيها 
وخدماتها  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  م���ب���ادرات���ه���ا 
على  اإليها  و�شولهم  لت�شهيل  الذكية 

حٍد �شواء مع الآخرين«.
الهيئة  ا�شرتاتيجية  م��ن  وان��ط��الق��اً 

كبراً من قبل ال�شركات الوطنية، 
املوافقة  مت����ت  اأن�������ه  اإىل  لف����ت����اً 
من  جمموعة  دع��م  على  املبدئية 
العمل  وي��ج��ري  التمويل  طلبات 
املتبقية،  ال��ط��ل��ب��ات  درا����ش���ة  ع��ل��ى 
كافة  وتقييم  درا���ش��ة  �شيتم  حيث 
الطلبات والبت بها خالل الن�شف 
احلايل2021  ال��ع��ام  م��ن  الأول 

كحد اأق�شى.
وت���ت�������ش���م���ن ال���������ش����روط امل���وؤه���ل���ة 
تكون  اأن  امل��ب��ادرة،  من  لال�شتفادة 
وطنية  �شركة  املتقدمة  ال�شركة 
م�����ش��ج��ل��ة داخ�����ل دول�����ة الإم�������ارات 
تقل  ل  واأن  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
درهم،  مليون   80 ع��ن  ع��وائ��ده��ا 

ح�شب بيانات ال�شركة املالية.
حزمة  مع  املبادرة  هذه  وتتما�شى 
الإجراءات التي يقدمها ال�شندوق 
لدعم القت�شاد الوطني وت�شجيع 
تطوير  يف  امل�����ش��رتك  ال���ش��ت��ث��م��ار 
وتنفيذ م�شاريع تنموية على نطاق 
على  ال�شندوق  جنح  حيث  عاملي، 
املا�شية،  الع�شر  ال�����ش��ن��وات  م���دى 
قيمتها  ب��ل��غ��ت  اأع���م���ال  تي�شر  يف 
ل�شركات  دره������م  م���ل���ي���ار   16.5
ممولة  م�شاريع  ن��ف��ذت  اإم��ارات��ي��ة 

من ال�شندوق خارج الدولة.

•• اأبوظبي- وام:

اأب��وظ��ب��ي للتنمية  اأع��ل��ن ���ش��ن��دوق 
ام�س عن اأوىل ال�شركات امل�شتفيدة 
ال�شركات  دع�����م   “ م����ب����ادرة  م����ن 
درهم”  “مليار  بقيمة  الوطنية 
2020، حيث  اأطلقها عام  والتي 
�شركة  منح  على  ال�شندوق  واف��ق 
بقيمة  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م مت���وي���اًل  ب���ل���ووم 
53 م���ل���ي���ون دره�����م،  ي����ق����ارب  م����ا 
و�شعها  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  مل�����ش��اع��دت��ه��ا 
امل��ايل وجت���اوز حت��دي��ات اجلائحة 
الداعم  دوره��ا  اأداء  من  ومتكينها 
ال���وط���ن���ي يف دول����ة  ل���الق���ت�������ش���اد 

الإمارات.
ووقع اتفاقية التمويل من جانب 
ال�����ش��ن��دوق، ���ش��ع��ادة حم��م��د �شيف 
�شندوق  ع����ام  م���دي���ر  ال�����ش��وي��دي 
اأب����وظ����ب����ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة وال���دك���ت���ور 
الدخري  عامر  ب��ن  خلفان  را���ش��د 
كليات  اأم����ن����اء  جم��ل�����س  ع�����ش��و   -
ب��راي��ت��ون يف الإم����ارات وال��ت��ي يتم 
للتعليم،  ب��ل��ووم  بوا�شطة  اإدارت��ه��ا 
وبح�شور �شعادة خليفة القبي�شي، 
اأبوظبي  نائب مدير عام �شندوق 
يف  امل�شوؤولني  م��ن  وع��دد  للتنمية 

كال اجلانبني.

التي مت ت�شنيفها باأنها “متميزة” 
يف دولة الإمارات واملنطقة، ف�شاًل 
يف  رائ���دة  موؤ�ش�شة  تعد  اأن��ه��ا  على 
اإجنازها  بف�شل  الأو���ش��ط  ال�شرق 
امللحوظ يف تقدمي اأعلى م�شتويات 

اجلودة يف التعليم الدويل”.
اأطلقها  ال���ت���ي  امل����ب����ادرة  وت���ه���دف 
قرو�س  ت���ق���دمي  اإىل  ال�����ش��ن��دوق 
ت�شتفيد  ت��ف�����ش��ي��ل��ي��ة  ب�������ش���روط 
العاملة  الوطنية  ال�شركات  منها 
القطاعات  ب��ج��م��ي��ع  ال����دول����ة  يف 
بتداعيات  ت��اأث��راً  الأك��رث  احليوية 
اجلائحة والتي ت�شببت يف تراجع 
ن�شاطها الت�شغيلي، بالإ�شافة اإىل 
ال�����ش��رك��ات ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
جمال الرعاية ال�شحية والتعليم 
وال�شناعة  ال����غ����ذائ����ي  والأم���������ن 
املرحلة  ه���ذه  ل�����ش��م��ان جت���اوزه���ا 
وحت��ق��ي��ق ال���ش��ت��دام��ة وال��ن��م��و يف 

اأعمالها.
، ق���ال را���ش��د الكعبي  م��ن ج��ان��ب��ه 
يف  ال����ش���ت���ث���م���ارات  اإدارة  م���دي���ر 
����ش���ن���دوق اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة اإن 
ال�����ش��ن��دوق لق���ت جتاوباً  م��ب��ادرة 

�شيف  حم����م����د  ������ش�����ع�����ادة  وق����������ال 
التعاون مع  “ ي�ُشرنا  ال�شويدي.. 
للتعليم والعمل معاً  بلووم  �شركة 
التحديات  جت���اوز  م��ن  لتمكينها 
القت�شادية التي فر�شتها جائحة 
اإىل  م�����ش��راً   ..”19 “كوفيد- 
اأن ه���ذه امل���ب���ادرة ت��اأت��ي ب��ن��اًء على 
توجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�شة،  ����ش���وؤون  وزي����ر  ال������وزراء 
�شندوق  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
اأبوظبي للتنمية الهادفة اإىل دعم 
ال�شركات الوطنية واحلفاظ على 

ن�شاطها وا�شتدامة اأعمالها.
واأ�شاف �شعادته “ي�شع ال�شندوق 
تنمية القت�شاد الوطني على �شلم 
لل�شركات  الدعم  ويوفر  اأولوياته 
الوطنية باعتبارها حمركاً اأ�شا�شياً 
ت�شهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل�����ش��رة 
ال�شندوق  ع��م��ل  ح��ي��ث  ال����دول����ة، 
خالل ال�شنوات املا�شية على دعم 
من  ومتكينها  الوطنية  ال�شركات 
ودخولها  اأعمالها  ن��ط��اق  تو�شيع 
اأن  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة، لف��ت��اً  الأ����ش���واق 

تعليمهم،  موا�شلة  م��ن  ال��ط��الب 
ا�شتدامة  �شمان  على  و�شي�شاعد 

العمليات الت�شغيلية ملدار�شنا”.
خلفان  را�����ش����د  ال����دك����ت����ور  واأك��������د 
“بلووم للتعليم”  التزام  الدخري 
قطاع  دع��م  يف  بامل�شاهمة  امل�شتمر 
التعليم يف دولة الإمارات العربية 
�شجل  اأن  اإىل  لف����ت����اً  امل���ت���ح���دة، 
املدار�س  ت�شييد  يف  حافل  ال�شركة 

طلباً   20 حت���دي���د  مت  ����ش���رك���ة، 
ووافق  بالدعم،  اأولوية  ذات  منها 
جمموعة  متويل  على  ال�شندوق 
اللجنة  اأنهت  التي  ال�شركات  من 
والئتمانية  التف�شيلية  الدرا�شة 
اأن يجري الإع��الن عنها  لها على 

يف غ�شون الفرتة املقبلة.
را�شد  الدكتور  اأع��رب  جانبه،  من 
خ��ل��ف��ان ال���دخ���ري ع�����ش��و جمل�س 

على  ق���ادرة  الإم��ارات��ي��ة  ال�شركات 
منها  واخل���روج  التحديات  جت��اوز 

اأكرث قوًة و�شالبة”.
�شندوق  يف  ف��ن��ي��ة  جل��ن��ة  وق���ام���ت 
الأ�شهر  خ��الل  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي 
الطلبات  ب�����درا������ش�����ة  امل����ا�����ش����ي����ة 
الوطنية  ال�����ش��رك��ات  م��ن  امل��ق��دم��ة 
ل��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن امل����ب����ادرة، حيث 
 51 املتقدمة  ال�شركات  ع��دد  بلغ 

�شعادته  عن  برايتون  كلية  اأم��ن��اء 
اأبوظبي  ���ش��ن��دوق  م���ع  ل��ل��ت��ع��اون 
للتنمية املوؤ�ش�شة الوطنية الرائدة 
القت�شادية،  التنمية  جم���ال  يف 
التمويل  ه�����ذا  اأن  اإىل  م�������ش���راً 
اخل���ط���ط  دع��������م  يف  ����ش���ي�������ش���اه���م 
امل�شتقبلية ل�شركة بلووم والهادفة 
ال��ت��ع��ل��ي��م، كما  ن��ظ��ام  ت��ط��وي��ر  اإىل 
ع����ل����ى متكني  ال�����دع�����م  ����ش���ي���ع���م���ل 

اأ�ضول م�ضرف االإمارات املركزي تقفز اإىل 470.5 مليار درهم يف نهاية دي�ضمرب

يحقق  الدويل  التجاري  البنك 
مليون   34 بقيمة  اأرباح  �ضايف 
2020 ع���ام  خ���لل  دره����م 

••  دبي-الفجر: 

اأع���ل���ن ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري ال���دويل 
عن  “البنك”(  اأو   ”CBI“(

نتائجه املالية لعام 2020. 
وف��ي��م��ا ي��ل��ي اأب����رز ال��ن��ت��ائ��ج املالية 
ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا ال��ب��ن��ك خ���الل عام 

:2020
ان����خ����ف����ا�����س �����ش����ايف الأرب����������اح   •
والبالغة   5% بن�شبة  الت�شغيلية 
ب��  م��ق��ارن��ة  دره����م  م��ل��ي��ون   740
العام  يف  دره������م  م���ل���ي���ون   783

املا�شي.
• انخفا�س امل�شاريف الت�شغيلية 
 264 وال��ب��ال��غ��ة   29% بن�شبة 
م��ل��ي��ون دره����م م��ق��ارن��ة ب���� 374 

مليون درهم يف العام املا�شي.
مليون   33.7 اأرب�������اح  ����ش���ايف   •

درهم خالل عام 2020.
• ا���ش��ت��ق��رت ن�����ش��ب��ة ك��ف��اي��ة راأ�����س 
املال عند 16.3٪ مقارنة بن�شبة 

15.4٪ يف العام املا�شي.
وتعليقاً على اأداء البنك، قال علي 
�شلطان ركا�س العامري، الرئي�س 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل���ب���ن���ك ال���ت���ج���اري 
ال��دويل: “لقد ك��ان ع��ام 2020 
املقايي�س  ب��ك��ل  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��اً  ع���ام���اً 
�شعبة  العامل ظروفاً  حيث واجه 
وا����ش���ت���ث���ن���ائ���ي���ة وحت������دي������ات غر 
كوفيد- جائحة  ب�شبب  م�شبوقة 

اأولوياتنا  اأه���م  ك��ان��ت  وق���د   .19
ه�����ي ح���م���اي���ة ����ش���ح���ة و����ش���الم���ة 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  جمتمع 
لجتياز  عمالئنا  ودع��م  املتحدة، 
�شنوا�شل  ال�شعبة.  الأوق��ات  هذه 
حكومتنا  مع  وثيق  ب�شكل  العمل 
واجلهات  وجم��ت��م��ع��ن��ا  ال��ر���ش��ي��دة 
دولة  اقت�شاد  ل��دع��م  التنظيمية 
للعودة  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
امل��ع��ت��اد وحتقيق منو  م�����ش��اره  اإىل 

م�شتدام وقوي”.

Date 12/ 02/ 2021  Issue No : 13163
 Real Estate Summary 246/2020/18

Details of service by publication
To the convicted party
1- Abdulmajeed Maimon Abdulrahman

Unknown place of residence
The prevailing party : Real Estate Investment Public Corporation
Represented by : Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 19-08-2020 in the above 
mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation ordering the 
defendant to pay the plaintiff an amount of (AED 608,930) Six Hundred and Eight 
Thousand Nine Hundred and Thirty Dirhams and the interest of 9 % per annum from 
the judicial claim date until the full payment and the court ordered him to pay the proper 
expenses and Three Hundred Dirhams as attorney's fees and rejected other claims. 
The verdict is issued in the presence of the defendant and may be appealed within 
thirty days from the day following publishing this service.
The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin 
Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 12/ 02/ 2021  Issue No : 13163
 Real Estate Summary 555/2020/18

Details of service by publication
To the convicted party : 1- Ghulam Dastigheer Yousufi 

Unknown place of residence
The prevailing party : Real Estate Investment Public Corporation
Represented by : Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 24-09-2020 
in the above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public 
Corporation ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 
663,386 (Six Hundred and Sixty Three Thousand Three Hundred and Eighty 
Six Dirhams) and the interest of 9 % per annum from 14-07-2020 until the 
full payment and the court ordered him to pay the charges, the expenses and 
Five Hundred Dirhams as attomey's fees and the head of the tribunal rejected 
other claims. The verdict is issued in the presence of the defendant and may 
be appealed within thirty days from the day following publishing this service. 
The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin 
Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 
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العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نك�شت هوم للمقاولت 

العامه ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:3668958 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خالد �شعيد حممد احلاى ال�شويدي ٪10

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك �شعيد عو�س بن حيدره العامري

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  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ن�شيم حفيت 

للحدادة والنجارة امل�شلحة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1158693 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة نا�شر حممد �شليمان ابراهيم البلو�شي ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل احمد �شعيد ح�شن الربيكي

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  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حما�شر ليوا للنقليات 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�شة رقم:1151630 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خمي�س جاراهلل ح�شني بخيت املن�شوري ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبدالرزاق احمد �شالح زين املن�شوري
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  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/دملا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN للو�شاطة املالية ذ.م.م  رخ�شة رقم:1079768 

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل راأ�س املال من 30000000 اىل 500.000

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

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

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بلوك 7 لال�شتثمارات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3014435 

تعديل مدير/ا�شافة �شالح �شامل عمر ال�شام�شي

تعديل ن�شب ال�شركاء/ليوا لال�شتثمار القاب�شة

 LIWA INVESTMENT HOLDING من 99٪ اىل ٪1

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة اي فاير كابيتال هولدجنز ليميتد

EFIRE CAPITAL HOLDINGS LIMITED 

تعديل مدير/حذف �شالح �شامل عمر ال�شام�شي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف هادف �شالح �شامل عمر ال�شام�شي

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 غر م�شوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نور ال�شرق للتجارة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2843995 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة وائل رجب الدربوىل  25 ٪

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة رامى نا�شر احلجار ٪24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد نا�شر �شامل نا�شر احل�شرمي من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد نا�شر �شامل نا�شر احل�شرمي من 100 ٪ اإىل ٪51
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null * null اإىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ نور ال�شرق للتجارة العامة
NOUR ALSHARQ GENERAL TRADING

 اإىل / نور ال�شرق للتجارة العامة ذ.م.م
 NOUR ALSHARQ GENERAL 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 غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/يونايتد تكنولوجيز للمقاولت العامة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3793330 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / عمار عبيد احمد �شيف الكعبى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / عمار عبيد احمد �شيف الكعبى من 51 ٪ اإىل ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ماهر عبداهلل باكر

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ يونايتد تكنولوجيز للمقاولت العامة ذ.م.م

 UNITED TECHNOLOGIES GENERAL CONTRACTING L.L.C 

اىل/ يونايتد تكنولوجيز للمقاولت العامه �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م - �شركة ال�شخ�س الواحد 
UNITED TECHNOLOGIES GENERAL CONTRACTING- م  م  ذ 

 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 غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

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

ال�شم التجاري:ميدوز لال�شت�شارات الزراعية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:وحدة ، املالك/بنك امل�شرق B جزيرة ابوظبي اخلالدية 

- �شرق 6 - قطعة 28 - طابق 4 - مكتب رقم 403  
CN 1182237 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

، كم�شفي  ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون  - تعيني   2
حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2020/12/17  لل�شركة  قانوين 
بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية 

تاريخ التعديل:2021/02/10  2055015579:
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 13163 بتاريخ 2021/2/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اوراجن 

الزراعية
رخ�شة رقم:CN 2059501 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 غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ك م �شي �شي لتنظيم املوؤمترات
رخ�شة رقم:CN 3656263 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 غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13163 بتاريخ 2021/2/12 

اإعـــالن
يعلن مكتب تنمية ال�شناعة باأن: ال�شادة/ال�ساري للخر�سانة اجلاهزة والربيكا�ست 
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الفجر الريا�ضي

•• ال�شارقة -وام:

كاأ�س  بطولة  مناف�شات  اليوم  تنطلق 
�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة الدولية 
التي  النجمتني  فئة  احل��واج��ز  لقفز 
للفرو�شية  ال�����ش��ارق��ة  ن���ادي  ينظمها 
وال�شباق بالتعاون مع احتاد الإمارات 
للفرو�شية وباإ�شراف الحتاد الدويل 
ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  للفرو�شية 
�شلطان  ب����ن  حم���م���د  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
ون���ائ���ب حاكم  ع��ه��د  ال��ق��ا���ش��م��ي ويل 
التي   - البطولة  وحتظى  ال�شارقة. 
�شركة  ب���رع���اي���ة   - ي���وم���ني  ت�����ش��ت��م��ر 
للبطولة  الر�شمي  "الراعي  لوجنني 
" وجمل�س ال�شارقة الريا�شي وهيئة 
الإمناء التجاري وال�شياحي بال�شارقة 
وا�شطبالت ال�شراع وم�شرف ال�شارقة 
ال�شارقة  وم�����ش��ت�����ش��ف��ى  الإ����ش���الم���ي 
الريا�شية  ال�����ش��ارق��ة  وق��ن��اة  للخيول 
و����ش���رك���ة ك����اف����ال����ور وغ����رف����ة جت����ارة 
ال�شارقة  وهيئة  ال�����ش��ارق��ة  و�شناعة 
 " "�شروق  وال��ت��ط��وي��ر  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار 

وفندق �شينرتو ال�شارقة .
و تقام البطولة لهذا العام يف امليدان 
اأ�شواط   6 اأ�شواطها  وعدد  اخلارجي 
ف���ار����ش���ا و   180 دول����ي����ة مب�������ش���ارك���ة 
عربية  دول��ة   18 من  ج��وادا   250
وغربية واأوربية بجوائز مالية ت�شل 
وي�شاحبها   .. دره��م  األ��ف   350 اإىل 
 6 من  تتاألف  حملية  بطولة  تنظيم 

اأ�شواط تقام يف ال�شالة املغطاة.

و 
للبطولة  الأوىل  الن��ط��الق��ة  ت��اأت��ي 
الدولية يوم غد يف امليدان اخلارجي 
م�شرف  �شوط  هو  و  الأول  بال�شوط 
الرتحيبي  الإ�����ش����الم����ي  ال�������ش���ارق���ة 
ل���ل���خ���ي���ول ال�������ش���غ���رة ي����ت����األ����ف من 
الزمن  �شد  بق�شمني  واح���دة  ج��ول��ة 
 120 اإىل  ي�����ش��ل  ح���واج���ز  ب���ارت���ف���اع 
���ش��م وب���ج���وائ���ز م��ال��ي��ة ق���دره���ا 10 
الثاين  ال�����ش��وط  اأم����ا   .. دره����م  اآلف 
غ��رف��ة جت����ارة و�شناعة  ���ش��وط  ف��ه��و 
ال�شارقة بجولة بق�شمني �شد الزمن 
 130 حتى  ارتفاعها  ي�شل  بحواجز 
األف   20 �شم وبجوائز مالية قدرها 
درهم و ال�شوط الثالث ياأتي برعاية 
ل�شوط  امل��وؤه��ل  هو  و  لوجنني  �شركة 
واح��دة �شد  بجولة  الكربى  اجلائزة 
الزمن بحواجز ي�شل ارتفاعها حتى 
قدرها  مالية  وب��ج��وائ��ز  �شم   145

درهم.  131600
يومها  يف  ال���ب���ط���ول���ة  ت�������ش���ت���اأن���ف  و 
�شوط   - ال����راب����ع  ال�������ش���وط  ال����ث����اين 
وال�شباق  للفرو�شية  الإم���ارات  احت��اد 
ال�شغرة  اخل���ي���ول  ل��ف��ئ��ة  اخل��ت��ام��ي 
 135 اإىل  ي�����ش��ل  ح���واج���ز  ب���ارت���ف���اع 
األف   15 �شم وبجوائز مالية قدرها 
فهو  اخلام�س  ال�شوط  اأم���ا   .. دره���م 
التجاري  الإمن���اء  هيئة  ك��اأ���س  �شوط 
ي�شل  بحواجز  بال�شارقة  وال�شياحي 
مالية  وبجوائز  �شم   135 ارتفاعها 
لتختتم  دره������م  األ������ف   25 ق����دره����ا 
�شوط   - ال�شاد�س  بال�شوط  البطولة 
ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  كاأ�س 
اجل���ائ���زة ال��ك��ربى م��ق��دم م��ن �شركة 
ب��ارت��ف��اع ح��واج��ز ي�شل اإىل  ل��وجن��ني 
قدرها  م��ال��ي��ة  وج���وائ���ز  ���ش��م   145

درهم.  131600
املحلية  ل��ل��ب��ط��ول��ة  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  اأم������ا 

ك���اأ����س �شاحب  ل��ب��ط��ول��ة  امل�����ش��اح��ب��ة 
لقفز  الدولية  ال�شارقة  ال�شمو حاكم 
اليوم12  ب��دءا من  �شتقام  احل��واج��ز 
م����ن ف����رباي����ر و ت�����ش��ت��م��ر ح���ت���ى 13 
م���ن ف���رباي���ر اجل�����اري و ت��ت��األ��ف من 
�شوط  الأول  ال�شوط   - اأ���ش��واط  �شتة 
اخل����ي����ول امل���ب���ت���دئ���ة ب���ج���ول���ة واح�����دة 
م��ع ال��زم��ن وب��ارت��ف��اع ح��واج��ز ي�شل 
قدرها  مالية  وج��وائ��ز  �شم   80 اإىل 
الثاين  وال�����ش��وط   .. دره���م   2000
بعمر  ال�شغرة  اخل��ي��ول  �شوط  فهو 
الأ�شبال  والفر�شان  �شنوات   5 –  3
الأط��ف��ال ب��ارت��ف��اع ح��واج��ز ي�شل اىل 
قدرها  م��ال��ي��ة  وب��ج��وائ��ز  ���ش��م   105
الثالث  ال�����ش��وط  و  دره����م   7000
�شوط فئة الفر�شان النا�شئني والفئة 
بعمر  ال�شغرة  واخل��ي��ول  الو�شطى 
– 5 �شنوات بارتفاع حواجز ي�شل   4
اإىل 120 �شم وبجوائز مالية قدرها 

درهم. األف   12
املفتوح  ال�شوط  ال��راب��ع  ال�شوط  اأم��ا 
 130 حتى  ارتفاعها  ي�شل  بحواجز 
 8000 قدرها  مالية  وبجوائز  �شم 
درهم و ال�شوط اخلام�س �شوط الفئة 
الو�شطى والفر�شان ال�شباب بحواجز 
�شم   120 ح���ت���ى  ارت���ف���اع���ه���ا  ي�����ش��ل 
وبجوائز مالية قدرها 12 األف درهم 
ال�شاد�س  و تختتم البطولة بال�شوط 
ي�شل  بحواجز  املفتوح  ال�شوط  هو  و 
وبجوائز  �شم   130 حتى  ارتفاعها 

مالية قدرها 8000 درهم.
ال�شارقة  ن���ادي  اإدارة  اع��ت��م��دت  ق��د  و 
للفرو�شية وال�شباق جميع الإجراءات 
وزارة  م����ن  امل���ع���ت���م���دة  الح������رتازي������ة 
اأخذ  امل��ج��ت��م��ع ومت  ال�����ش��ح��ة ووق���اي���ة 
لإدارة  الوطنية  الهيئة  من  املوافقة 
ال����ط����وارئ وال����ك����وارث والأزم��������ات يف 

اإمارة ال�شارقة .

•• الذيد-الفجر:

حم��ا���ش��رة م��ت��م��ي��زة ن��ظ��م��ه��ا نادي 
الذيد �شباح اأم�س يف اإطار براجمه 
وكوادر  ال��الع��ب��ني  ت�شتهدف  ال��ت��ي 
ت��اأه��ي��ل��ه��م يف كافة  ب��ه��دف  ال���ن���ادي 
النادي  ���ش��ي��اق��ات  ���ش��م��ن  امل���ج���الت 

الطموحة لتنمية الالعبني .
تناولت  ال��ت��ي  امل��ح��ا���ش��رة  وك�����ش��ف��ت 
اأب��ع��ادا ج��دي��دا م��ن خ��الل تاأكيدها 
التدريبية  احل�ش�س  اأه��م��ي��ة  على 
الريا�شية التي ينظمها النادي عن 
بهدف  ك��ورون��ا  جائحة  خ��الل  بعد 
تعزيز تر�شيخ الريا�شة وممار�شتها 

الأ���ش��ر والأط��ف��ال وموا�شلة  ل��دى 
الريا�شيني على التمرن .

ا�شتغالل  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى  واأك���������دت 
جائحة كورونا يف ا�شتكمال اللياقة 
احل�ش�س  من  وال�شتفادة  البدنية 
التن�شيطية التي تقدم عن بعد من 

خالل من�شات نادي الذيد .
جلنة  ن���ظ���م���ت  الإط���������ار  ه������ذا  ويف 
واملجتمعية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
بعنوان  حم��ا���ش��رة  ال���ذي���د  ب���ن���ادي 
النجاح   ط��ري��ق  للعمل  التخطيط 
اأحمد حمود خلف  الدكتور  قدمها 
مدرب فريق الكاراتيه بنادي الذيد 
وتاأتي هذه املحا�شرة �شمن �شل�شلة 

اللجنة  تنظمها  التي  املحا�شرات 
�شمن مبادرة" معك نتطور ونبدع 

"
وجرى مراعاة تطبيق اأوجه ا�شكال 
الح����������رتازات امل��خ��ت��ل��ف��ة ل���دواع���ي 
العامة  ال�����ش��ح��ة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 

و�شالمة احل�شور.
ح�����ش��ر امل��ح��ا���ش��رة ����ش���ع���ادة  �شامل 
رئي�س  الكتبي  ه��وي��دن  ب��ن  حممد 
جمل�س اإدارة نادي الذيد و الدكتور 
حمود خلف �شامل املدير التنفيذي 
النادي  الذيد وجميع كوادر  بنادي 

وعدد من الالعبني .
وتناول فيها املحا�شر اأهمية خطة 

للتدريب   متكاملة  وا�شرتاتيجية 
يف  جت�شدت  وال��ت��ي  عليها   والعمل 
تدريبات الفريق و �شاهمت يف جناح 

اأكادميية الكاراتيه بالنادي.
جتربة  ع�����ن  امل���ح���ا����ش���ر  وحت�������دث 
التدريبية  احل�����ش�����س  ا���ش��ت��خ��دام 
عن  التدريب  فرتة  خالل  امل�شورة 
بعد  واأنها عززت تفاعل الالعبني 
برنامج  م���ت���اب���ع���ة  ع���ل���ى  والأ������ش�����ر 
النادي  ح�����ش��اب��ات  ع��ل��ى  ال��ك��ارات��ي��ه 
الالعبني  مت���ك���ني  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل 
الريا�شة  م��ن مم��ار���ش��ة  وال��ه��اوي��ن 
الفني  اجلهاز  عليها  ي�شرف  والتي 
لريا�شة الكاراتيه يف النادي وتعمم 

متابعتهم  مع  الالعبني  كافة  على 
وفق خطط ت�شمن متتع الالعبني 
خ���الل ت��ل��ك ال��ف��رتة ب��ي��اق��ة بدنية 
حقيقة  وا�شتفادة  فعلية  وممار�شة 

لالعبني.
كما ركز على اأهمية زرع الثقة لدى 
اأول��ي��اء الأم����ور م��ن خ��الل العناية 
ب��ال��الع��ب��ني واله���ت���م���ام ب��ه��م مما 
ي�شجع املدرب على التدريب وحافز 

للعطاء.
�شعادة  اأ���ش��اد  امل��ح��ا���ش��رة  خ��ت��ام  ويف 
���ش��امل حم��م��د ب��ن ه��وي��دن الكتبي 
الذيد  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
تنمية  يف  املحا�شرات  هذه  باأهمية 

وتبادل  النادي  يف  ال��ك��وادر  مهارات 
امل���ع���ل���وم���ات واأك������د ع��ل��ى دوره������ا يف 

تاأهيل الالعبني وكوادر النادي.
 ويف اخلتام قام ابن هويدن بتكرمي 

ت��ق��دي��ر و�شكره  ب�����ش��ه��ادة  امل��ح��ا���ش��ر 
على املحا�شرة.

•• ابوظبي-وام:

اأع��ل��ن��ت راب��ط��ة امل��ح��رتف��ني الإم��ارات��ي��ة اأ���ش��م��اء ال��ف��ائ��زي��ن بجوائز 
التي  يناير،  ل�شهر  العربي،  اخلليج  دوري  يف  ال�شهرية،  الأف�شل 
لدوري  الر�شمي  ال��راع��ي  "ات�شالت"  برعاية  الرابطة  تنظمها 

اخلليج العربي.
الر�شمي،  املوقع  عرب  الت�شويت  نهاية  مع  الفائزين  اإع��الن  ج��اء 
اللوحية،  والأج���ه���زة  ال��ذك��ي��ة  ال��ه��وات��ف  ع��ل��ى  ال��راب��ط��ة  وتطبيق 
مب�شاركة كبرة من اجلماهر ومتابعي دوري اخلليج العربي، من 

داخل وخارج الدولة.
وتوج موديبو مايجا، لعب عجمان، بجائزة اأف�شل لعب يف دوري 
اأمين  امل�شري  م��درب��ه  ح�شد  كما  يناير،  ل�شهر  العربي  اخلليج 

حتقيق  يف  عجمان  جن��ح  بعدما  م���درب،  اأف�شل  ج��ائ��زة  ال��رم��ادي 
الأمان  منطقة  اإىل  نقاله  املا�شي،  يناير  �شهر  يف  مهمني  فوزين 
احلو�شني،  ع���ادل  ن��ال  فيما  "دورينا".  يف  ال��رتت��ي��ب  لئ��ح��ة  على 
يناير،  �شهر  خالل  حار�س  اأف�شل  جائزة  ال�شارقة،  مرمى  حار�س 
الدوري  ترتيب  ي�شاهم يف حفاظ فريقه على �شدارة  ال��ذي  وهو 

بف�شل اأدائه الثابت.
اأف�����ش��ل لع��ب يف  اأرب��ع��ة مناف�شني يف ج��ائ��زة  وت��ف��وق مايجا على 
الدوري خالل �شهر يناير، بعدما �شمت قائمة املر�شحني كال من 
هيكل  العزيز  وعبد  ال�شارقة،  لع��ب  ك��ورون��ادو  اإيجور  الربازيلي 
لع���ب ���ش��ب��اب الأه���ل���ي، وال���ك���وري اجل��ن��وب��ي م��ي��وجن ج��و يل لعب 

الوحدة، ورامون لوبيز لعب خورفكان.
وتفوق عادل احلو�شني يف جائزة اأف�شل حار�س مرمى، على ماجد 

نا�شر حار�س �شباب الأهلي، و�شلطان املنذري حار�س الو�شل.
وف���از اأمي���ن ال���رم���ادي ب��ج��ائ��زة اأف�����ش��ل م����درب، ب��ع��د مناف�شة مع 
مهدي علي مدرب �شباب الأهلي، والربازيلي اأودير هيلمان مدرب 
الفائزين  بت�شليم  الإماراتية  املحرتفني  رابطة  و�شتقوم  الو�شل. 
اجلولة  مناف�شات  خ��الل  فرقهم  مباريات  ب��داي��ة  قبل  جوائزهم 
م�شاء  �شتنطلق  التي  العربي،  اخلليج  دوري  من  ع�شرة  ال�شاد�شة 
ال�شبت 13 فرباير اجلاري. ويجري اختيار قائمة املر�شحني لكل 
�شهر عن طريق الإح�شائيات املقدمة من �شركة "اأوبتا" العاملية، 
املتخ�ش�شة يف الإح�شائيات الريا�شية، وتقت�شر الإح�شائيات على 
للجمهور  الفر�شة  وتتاح  فقط،  العربي  اخلليج  دوري  يف  الأداء 
للت�شويت على قائمة املر�شحني عرب موقع وتطبيق الرابطة قبل 

اإعالن الفائزين.

نادي الذيد الريا�ضي ينظم حما�ضرة للعبيه وكوادره عن »التخطيط للعمل طريق النجاح«

انطلق »بطولة كاأ�س حاكم ال�ضارقة الدولية لقفز احلواجز« فئة النجمتني

•• دبي -وام:

تقود �شمو ال�شيخة ميثاء بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم فريق "الإمارات" 
"ما�شرتز  ك��اأ���س  نهائي  يف  اجليبني  اأب��و  رج��ا  بقيادة  "بات�شتوين"  اأم���ام 
الرابعة  يف  �شتقام  التي  الر�شمية  النهائية  املباراة  للبولو" خالل   2021
من ع�شر اليوم اجلمعة وجتمع بني اأول وثاين الرتتيب العام وذلك على 

مالعب نادي ومنتجع "احلبتور للبولو والفرو�شية".
للبولو" على   2021 " املا�شرتز  الأ���ش��ات��ذة  بطولة  ال�شبت  غ��دا  وتنطلق 
كاأ�س �شركة النه�شة للمقاولت واملقامة حاليا على مالعب نادي ومنتجع 

والفرو�شية". للبولو  "احلبتور 
اأن  وامل��ق��رر  ال��ث��اين  اللقاء  هوية  ح��ددت��ا  مباراتني  الأول  اأم�����س  ي��وم  و�شهد 

دري"  "بن  فريق  ف��از  ان  دري" و"التامرا" بعد  "بن  فريقي  بني  يجمع 
حيث  ون�شف  اأه��داف  خم�شة  مقابل  اأه��داف  "انكورا" ب�شتة  مناف�شه  على 
احرزه  واح��د  ه��دف  �شوى  ي�شهد  ومل  بحذر  الأول  ال�شوط  الفريقان  ب��داأ 

جريجوريو جيلو�شي ليتقدم فريق "بن دري".
ويف ال�شوط الثاين تقدم "بن دري" ب�شكل لفت واأحرزلعبوه اأربعة اأهداف 
..فيما اأحرز فريق "انكورا" هدفا واحدا لتنتهي النتيجة ل�شالح بن دري 
بخم�شة اأهداف مقابل هدف ون�شف "جول" وي�شهد ال�شوط الثالث هدفا 
لكل منهما .. بينما اأحرز فريق "انكورا" يف ال�شوط الرابع والأخر ثالثية 
جميلة لرفع ر�شيدة اإىل خم�شة ون�شف لتنتهي املباراة ب�شتة اأهدف مقابل 
دري"  "بن  جيلو�شي  جريجوريو  كل  فيها  اح��رز  مباراة  يف  ون�شف  خم�شة 

وريكاردو جارو�س "انكورا" خم�شة اأهداف.

ويف املباراة الثانية فاز فريق "التامرا" على مناف�شه فريق "عامل"ب� 11 
هدفا مقابل �شيطر فيها "التامرا "على جمريات اللعب وظل متقدما على 
مناف�شه من بداية املباراة وحتى نهايتها حيث جنح يف اإنهاء ال�شوط الول 
بتقدمه باأربعة اأهداف مقابل هدف واحد ويف ال�شوط الثاين اأ�شاف ثالثة 
اأهداف مقابل هدف واحد اي�شا لفريق عامل لت�شبح النتيجة �شبعة مقابل 
هدفني. اأما ال�شوط الثالث فقد �شهد مهرجان اأهداف حينما ا�شاف فريق 
اأهداف ..ويف الوقت نف�شه اأحرز "عامل" اأربعة اأهداف..  "التامرا" ثالثة 
فيما اأ�شاف يف ال�شوط الأخر كل فريق هدفا واحدا اإىل ر�شيده لتنتهي 
اأه��داف نال  "عامل" ب�11 هدفا مقابل �شبعة  "التامر" على  املباراة بفوز 
لقب هداف املباراة جنم فريق "التامرا" جيرمو كويتينيو وجنم فريق 

اأهداف. خم�شة  منهما  كل  اأحرز  حيث  اإيف  بانر  "عامل" واإد 

ميثاء بنت حممد بن را�ضد تقود فريق »االإمارات« يف نهائي كاأ�س »ما�ضرتز 2021 للبولو«

رابطة املحرفني الإماراتية تعلن اأ�سماء الفائزين بجوائز الأف�سل يف يناير يف دوري اخلليج العربي 

موديبو مايجا اأف�ضل العب واأمين الرمادي اأف�ضل 
مدرب وعادل احلو�ضني اأف�ضل حار�س مرمى 

•• دبي -وام:

اأ�شاد الربازيلي اأندرو بار�شونز رئي�س اللجنة الباراملبية 
الدولية با�شت�شافة دبي لبطولة م�شبار الأمل ل� "قوى 
بعد  ب��ه��ا  امل��ع��رتف  الأوىل  الهمم" ال��ب��ط��ول��ة  اأ���ش��ح��اب 
جائحة كورونا، م�شرا اإىل اأن الإمارات تع�شق التحدي 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اإىل  ال�شكر  موجها 
را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، 
���ش��اح��ب ف��ك��رة ب��ط��ولت ف���زاع لأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م، واإىل 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
هذه  على  احل��دث  راع��ي  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  رئي�س 
 " بو�شول  الإم����ارات  و�شعب  ق��ي��ادة  مهنئا  ال�شت�شافة 
" اإىل املريخ وال��ذي يعد فخرا للجميع.  م�شبار الأم��ل 
اأج��راه م�شاء  ج��اء ذل��ك خ��الل الت�شال الهاتفي ال��ذي 
الهاملي  ف��ا���ش��ل  الأول م��ع حم��م��د حم��م��د  ق��ب��ل  اأم�����س 
اللجنة  الإم���ارات���ي���ة ع�شو  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
الباراملبية  اللجنة  رئي�س  وممثل  ال��دول��ي��ة  الباراملبية 
الدولية. وثمن اأندرو دور القيادة الإماراتية التي متثل 
اأجل مواكبة احلركة  ال�شريحة من  الهام لهذه  م�شدر 
الباراملبية على م�شتوى العامل، وخ�شو�شا اأن الإمارات 
ت�شكل ركيزة اأ�شا�شية يف عمل اللجنة الباراملبية الدولية 
ال�شعد  على  الريا�شية  باجلوانب  ب��الرت��ق��اء  اخلا�شة 
كافة، وت�شريع وترة النخراط املجتمعي وجذب مزيٍد 
من ريا�شي اأ�شحاب الهمم اإىل احلركة الباراملبية مما 
�شاهم يف النجاحات غر امل�شبوقة على �شعيد ا�شت�شافة 
البطولت العاملية من اأجل زيادة الكم والنوع يف اإعداد 
ممار�شي الن�شاط الريا�شي، خ�شو�شا اأن الريا�شة هي 

اأ�شرع طريقة نحو اندماج "اأ�شحاب الهمم.

وعلى �شعيد نتائج م�شابقات اليوم الأول ح�شد اأبطالنا 
عن  برونزيات  ومثلها  ف�شيات   3 ملونة  ميداليات   6
طريق الباراملبي حممد القايد الذي فاز باملركز الثاين 
"، خلف الباراملبي   43 "تي  100 مرت الفئة  يف �شباق 
و�شارت  الأول،  امل��رك��ز  ���ش��اح��ب  كتيلة  ول��ي��د  التون�شي 
حمققة  نف�شه  ال��ط��ري��ق  على  الكتبي  ن���ورة  الباراملبية 
"فيما   32 "اإف  اجللة  دف��ع  م�شابقة  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
ح�����ش��ل ي��ح��ي��ى ال��ب��ل��و���ش��ي ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��اين اأي�����ش��ا يف 
امليداليات  كانت  " بينما   46 "تي  100 مرت  م�شابقة 
الربونزية من ن�شيب ذكرى الكعبي التي حققت املركز 
الثالث يف م�شابقة دفع اجللة "اأف 32 "، وجمعة �شعيد 
وحممد   56 "اأف  القر�س  رمى  م�شابقة  يف  الطنيجي 

يو�شف يف 100 مرت تي 43 "،.
حينما  جديدة  اأرق���ام   4 حتقيق  الأول  اليوم  �شهد  كما 
ح�شد الأوزب���ك���ي ب��وب��ي ري��ج��ون رق��م��ا عامليا ج��دي��دا يف 
بن  عي�شى  " وامل��غ��رب��ي   40 "اأف  اجل��ل��ة  دف���ع  م�شابقة 
طالب يف م�شابقة 1500 مرت "تي 37 "، بينما حلق 
الفرن�شي هنوين بوزدي برقم اأوربي جديد يف م�شابقة 
حامد  الإيراين  ح�شد  " فيما   38 "تي  مرت   1500
اأمري رقما اآ�شيويا جديدا يف م�شابقة رمي الرمح "اأف 

.54
دفع  بذهبية  امل�شايخي  حممد  امل�شايخي  الُعماين  وفاز 

اجللة.
من ناحية اأخرى اأكد الباراملبي حممد القايد اأن التوقف 
الإج���ب���اري ال����ذي ا���ش��ت��م��ر لأك����رث م��ن 6 اأ���ش��ه��ر ب�شبب 
جائحة كورونا كان عامال رئي�شيا يف اختالل املعادلت 
ف��خ��ره واعتزازه  ل��الأب��ط��ال م��ع��رب��ا ع��ن  ال��ت��ح�����ش��ري��ة 

با�شت�شافة الإمارات لهذا احلدث العاملي املهم .

من  االأول  اليوم  يف  الأبطالنا  ميداليات   6
بطولة »م�ضبار االأمل« لقوى اأ�ضحاب الهمم

•• ال�شارقة -الفجر:

ن��ظ��م��ت ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة ح��ف��ل ت��ك��رمي ل���ن���ادي ال���ذي���د الثقايف 
ال��ري��ا���ش��ي، ب��ح�����ش��ور ���ش��ع��ادة الأ����ش���ت���اذ ال��دك��ت��ور ح��م��ي��د جمول 
النعيمي، مدير اجلامعة، و�شعادة �شامل بن هويدن الكتبي، رئي�س 
النادي  الريا�شي، وذلك لدعم  الثقايف  الذيد  نادي  اإدارة  جمل�س 
النادي  ال�شارقة من خالل مبادرة  الريا�شي يف جامعة  للن�شاط 
القدم يف اجلامعة،  الكاملة ملالعب كرة  وال�شيانة  تاأهيل  باإعادة 
ح�شر التكرمي الدكتور �شالح طاهر احلاج، نائب مدير اجلامعة 
التنفيذي  املدير  �شامل،  خلف  حمود  والدكتور  املجتمع،  ل�شوؤون 
الطالب،  ���ش��وؤون  عميد  كنعان،  عيد  الدكتور  والأ���ش��ت��اذ  للنادي، 

والعاملني بعمادة �شوؤون الطالب.
الثقايف  الذيد  نادي  باأ�شرة  التكرمي رحب مدير اجلامعة  خالل 
الريا�شي بالنيابة عن اأ�شرة جامعة ال�شارقة من علماء وباحثني 
والإداري����ة،  التدري�شية  الهيئتني  واأع�����ش��اء  وريا�شيني  واأ���ش��ات��ذة 
معربا عن �شعادته بالتعاون امل�شتمر مع نادي الذيد، وقدم ال�شكر 
لأ���ش��رة ال��ن��ادي على م��ب��ادرت��ه��م ودع��م��ه��م للن�شاط ال��ري��ا���ش��ي يف 
اجلامعة، واأكد ا�شتمرار وتعزيز التعاون م�شتقبال مع النادي يف 

خمتلف املجالت الريا�شية والجتماعية والثقافية وغرها.
ال�شكر جلامعة  الكتبي،  بن هويدن  �شامل  �شعادة  من جانبه قدم 
جمول  حميد  الدكتور  الأ�شتاذ  �شعادة  مبديرها  ممثلة  ال�شارقة 
النعيمي، كما قدم ال�شكر لعميد �شوؤون الطالب وامل�شوؤولني عن 

خالل  للنادي  م�شاندتهم  على  العمادة  يف  الريا�شية  الأن�شطة 
با�شتخدام  النادي  لفرق  ال�شماح  خالل  من  كوفيد19-  جائحة 
امل��راف��ق ال��ري��ا���ش��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة مم��ا ك���ان ل��ه اأث���ر ك��ب��ر يف دعم 
تلك  خ��الل  توقفها  وع��دم  للنادي  الريا�شية  الأن�شطة  ا�شتمرار 
مدينة  يف  اجلامعة  ف��رع  م��ع  املتوا�شل  بالتعاون  واأ���ش��اد  ال��ف��رتة، 
امل�شرتكة  الأن�����ش��ط��ة  ب��اإق��ام��ة  اللهيبي  ���ش��ال��ح  وال��دك��ت��ور  ال��ذي��د 
للطالب واأع�شاء الهيئة التدري�شية، كما قدم دعوة ل�شعادة مدير 
ال�شنوي  الثقايف  امللتقى  خ��الل  كلمة  واإل��ق��اء  حل�شور  اجلامعة 
مدينة  ف��رع  ال�شارقة  جامعة  مع  بالتعاون  النادي  ينظمه  ال��ذي 
الذيد والذي يكون بعنوان "ال�شباب واآفاق امل�شتقبل" خالل �شهر 

اإبريل القادم.

جامعة ال�ضارقة تكرم نادي الذيد الثقايف الريا�ضي
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•• دبي-وام:

الإم��������ارات  دوري  ج������ولت  ����ش���ه���دت 
امل�شرتكة  املبادرة  بال�شقور،  لل�شيد 
من نادي اأبوظبي لل�شقارين ومركز 
الرتاث،  لإح��ي��اء  حممد  بن  حمدان 
م�شتويات قوية ومتقاربة يف اأ�شواط 
امل��واج��ه��ات ال��ت��ي اأق��ي��م��ت ع��ل��ى مدار 
وا�شت�شافتهما  املا�شيني،  اليومني 
لل�شيد  الأج������ي������ال  ف���خ���ر  ب���ط���ول���ة 
ينظمها  ال��ت��ي  "التلواح"  بال�شقور 
امل���رك���ز، وت��ت��وا���ش��ل م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا يف 
م��ن��ط��ق��ة ال���روي���ة يف دب���ي ح��ت��ى 16 

فرباير اجلاري.
يف  ان���ت�������ش���اري���ن   "3 "اأف  وح�������ش���د 
ليت�شدر  ال�������ش���ي���وخ  ف���ئ���ة  ان����ط����الق 
و�شط  ن��ق��اط،   6 بر�شيد  ال��رتت��ي��ب 

 "7 و"اإم  الظفرة  مطاردة قوية من 
اللذان حققا 4 نقاط.

ال�شيوخ،  لفئة  الأوىل  اجل��ول��ة  ويف 
تغلب الظفرة على بينونة -4�شفر، 
و"اأف 3" على النيف بذات النتيجة، 

و"اإم 7" على "اإف -3 اإ�س" 1-3.
ال�شيوخ،  لفئة  الثانية  اجل��ول��ة  ويف 
تفوق "اإف 3" على بينونة -4�شفر، 
النيف  ع��ل��ى  -3اإ�س"  "اأف  وت��غ��ل��ب 
"اإم  مع  الظفرة  وت��ع��ادل  -4�شفر، 
اأق����وى  م���ن  واح������دة  يف   ،2-2  "7

املواجهات.
ووا�شل فريق "ربدان" حامل اللقب 
ال�شرمي  /ب��ا���ش��م  امل��ا���ش��ي  امل��و���ش��م 
وت���غ���ر ا����ش���م���ه ه�����ذا ال���������دوري اإىل 
ربدان/ ت�شدر مناف�شات فئة العامة 
متتالية،  انت�شارات   7 حقق  بعدما 

لرفع ر�شيده اإىل 21 نقطة.
العامة،  لفئة  ال�شاد�شة  اجلولة  ويف 
باأربعة  حب�شان  على  نوما�س  تغلب 
اأ�شواط دون مقابل، والإم��ارات على 
�شقور العني بنف�س النتيجة، وربدان 
ند  3-1، و�شقور  بنتيجة  دبي  على 

النتيجة،  ب���ذات  ال��ط��ف  ع��ل��ى  ال�شبا 
وتعادل الغربي مع النخبة 2-2.

اأما يف اجلولة ال�شابعة لفئة العامة، 
ال�شبا  ند  رب��دان على �شقور  فتفوق 
 ،1-3 دب���ي  ع��ل��ى  وال��ن��خ��ب��ة   ،1-3
ونوما�س على �شقور العني -4�شفر، 

والطف على حب�شان 3-1، والإمارات 
على الغربي -4�شفر.

واأ����ش���اد ال�����ش��ق��ارون مب���ب���ادرة دوري 
الإمارات لل�شيد بال�شقور، وحتديداً 
يف  ال�شيوخ  فئة  باإ�شافة  يتعلق  فيما 
كان  العام، مبا  هذا  الثانية  الن�شخة 

الهمم ورفع  الأث��ر يف �شحذ  بالغ  له 
م�شتويات التحدي.

ال�شيخ  ب���ن  ال�����ش��ق��ار خ��ل��ي��ف��ة  وع����رب 
جم���رن ال��ك��ن��دي، ق��ائ��د ف��ري��ق "اأف 
مناف�شات  لإطالق  تقديره  عن   ،"3
اأهمية تكمن  "ال�شيوخ"، ملا فيها من 

يف املواجهات املبا�شرة بني طيور هذه 
الفرق، وقال: املتعة والندية تكمن يف 
املواجهات بني الطيور يف الأ�شواط، 
التي  الأ���ش��واط الأخ���رى  على عك�س 
اأن  ال�����ش��ع��ب  وم���ن  ل��ل��ق��رع��ة  تخ�شع 
يتناف�س ال�شقران يف نف�س التوقيت 
ون��ف�����س ال���ظ���روف اأي�����ش��اً، وه���و اأمر 
يجعل الرتقب والت�شويق موجود يف 

جميع تفا�شيل الأ�شواط.
اأم�����ا ال�����ش��ق��ار ���ش��ل��ط��ان حم��م��د بن 
فاأكد   ،"7 "اإم  فريق  قائد  م��رخ��ان، 
هذه  لتطوير  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  اأن 
البطولت اأمر اإيجابي للغاية وحتفز 
ال�����ش��ق��اري��ن، فيما اأرج���ع ال��ت��ف��وق يف 
اإىل كيفية  املواجهات  النوع من  هذا 
واملناف�س،  الأ����ش���واط  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
وي��ب��ق��ى ال�����ش��ر دائ��م��اً يف اإب��ق��اء ورقة 

باأقوى  ���ش��وط ممثلة  ك��ل  راب��ح��ة يف 
طر موجود من اأجل احل�شول على 

الثقة الالزمة يف بقية الأ�شواط.
ف��ي��م��ا اع��ت��رب ال�����ش��ق��ار خ��ل��ف��ان بطي 
/الذي  ربدان  فريق  قائد  القبي�شي، 
�شابقاً/،  ال�شرمي  اأ�شم  يحمل  كان 
الن�شخة،  ه��ذه  يف  قوية  املناف�شة  اأن 
م��ن هذا  تتحقق  ع��دي��دة  وال��ف��وائ��د 
التي  اجل��دي��دة  املناف�شات  من  النوع 

تتطور يف كل عام.
مناف�شات  اخلمي�س  ال��ي��وم  وت�شتمر 
ف��ئ��ة امل��ح��ل��ي امل��ف��ت��وح ���ش��م��ن بطولة 
بال�شقور،  لل�شيد  الأج���ي���ال  ف��خ��ر 
اأ���ش��واط فئة احل��ر، فيما  تقام  حيث 
اأ���ش��واط فئة  ت��ق��ام ي��وم غ��د اجلمعة 
ال�����ش��اه��ني، ب��واق��ع 4 اأ����ش���واط يف كل 

يوم.

•• اأم القيوين-وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
واأربعة رموز لفئة احلول والزمول،  اليوم اخلتامي  ، مناف�شات  القيوين  اأم 
ملهرجان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
الأ�شيلة  العربية  الهجن  ل�شباقات  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 

ومزاينة الإبل مبنطقة اللب�شة باإمارة اأم القيوين.
كما �شهد ال�شباق ال�شيخ ماجد بن �شعود بن را�شد املعال رئي�س دائرة ال�شياحة 
والآثار وال�شيخ عبداهلل بن �شعود بن را�شد املعال رئي�س دائرة املالية، وجمع 
ودول جمل�س  الدولة  اأبناء  الهجن من  �شباقات  ومتابعي  غفر من حمبي 
عوي�شان  بن  �شهيل  حممد  مالكها  "الو�شل"  واه��دت  اخلليجي.  التعاون 

العامري املركز الأول يف اإنطالقة الأ�شواط وحترز �شيف احلول املفتوح + 3 
مليون درهم بعد اأن انهت امل�شافة بزمن قدره 12:32:8، وجاءت يف املركز 
الثاين "جنال" ل�شعيد حممد بالذويب العامري وبزمن قدره 12:36:7، 
قدره  بتوقيت  الثالث  امل��رك��ز  يف  ح��م��ودة  ب��ن  علي  "ب�شاير" ل��ف��رج  وو�شلت 
12:42:5، ويف ال�شوط الرئي�شي الثاين للزمول املفتوح واجلائزة بندقية + 
2 مليون درهم كان املوعد مع "كيفان" حلمد را�شد غدير الكتبي وبزمن بلغ 
13:02:1، وجاء يف املركز الثاين "رعد" حلمد را�شد غدير الكتبي بزمن 
قدره 13:02:3، ويف املركز الثالث "م�شيح" ملحمد �شاملني مبارك العامري 
 2  + الثالث و�شيف احلول املحليات  ال�شوط  . ويف   13:03:4 بزمن قدره 
"ميا�شة" لفرج بن حمودة الظاهري باملركز  اأنت�شرت  مليون ون�شف درهم 
الأول والنامو�س بعد اأن انهت م�شافة ال�شوط بزن قدره 12:37:5، وجاءت 

يف املركز الثاين "الكايدة" حلميد �شعيد النيادي بتوقيت قدره 12:38:9، 
و"ال�شهامة" ملحمد م�شلم بن قنزول يف املركز الثالث بزمن بلغ 12:39:6، 
 1  + املحليات  ال��زم��ول  بندقية  على  والتناف�س  املهرجان  اأ���ش��واط  اآخ��ر  ويف 
باملركز  املن�شوري  قران  م�شيعد  مليون ون�شف درهم فاز "�شاهني" ل�شويد 
الأول ونامو�س ال�شوط بتوقيت قدره 12:53:9، وجاء "خمالب" حلميد 
�شعيد النيادي يف املركز الثاين بزمن قدره 13:01:01، و"لبيب" لعلي بن 

حمودة الظاهري يف املركز الثالث بزمن قدره 13:02:0 .
"وطن" حلميد  ف��ازت  اأ���ش��واط احل��ول اخلا�شة مب�شابقة مزاينة الإب��ل  ويف 
ال�شرايا  باحلول  واخل��ا���س  الأول  ال�شوط  بنامو�س  املحرمي  ال�شيد  �شعيد 
لأبناء القبائل حمليات مفتوح بعد حتقيقها ن�شبة %95، وجاءت يف املركز 
املركز  ويف   ،94% وبن�شبة  العامري  �شعيد  كرامة  "�شرط" ل�شعيد  الثاين 

 ،93% بن�شبة  القحطاين  عاي�س  حممد  لعبدالعزيز  "ميا�شة"  الثالث 
"ت�شريف"  ك�شبت  مفتوح  القبائل  اأبناء  �شرايا  للحول  الثاين  ال�شوط  ويف 
املركز  امل��ن�����ش��وري  �شقر  نا�شر  ���ش��امل  مالكها  لتهدي  التحكيم  جلنة  اآراء 
"زمط" لعامر م�شبح عامر  %94، وج��اءت يف املركز الثاين  الأول بن�شبة 
جلنة  اختيار  ك��ان  الثالث  املركز  ويف   ،93% بن�شبة  املن�شوري  حويرب  بن 
 ،92% وبن�شبة  العامري  قا�شم  عبداهلل  "�شف" لعمر عو�س  مع  التحكيم 
ويف ال�شوط الثالث حول �شرايا لأبناء القبائل واخلا�س باأبناء املناطق التي 
اخلاطري  را�شد  حممد  �شوغان" لعادل  "بنت  ك�شبت  املهرجان  ت�شت�شيف 
املركز الأول وبن�شبة %90، وجاءت "�شواهني" ل�شيف عبيد مطر اآل علي 
"هملولة" ل�شامل عبداهلل  الثالث  املركز  يف املركز الثاين بن�شبة %88، ويف 

ماجد الزمر بن�شبة 86%.

•• ال�شارقة -الفجر

الإمارات  بطولة  اجلمعة  اليوم  تقام 
التي  ال�شباب  لفئة  للجودو  املفتوحة 
للم�شارعة  الإم����ارات  احت���اد  ينظمها 
واجل�����ودو ب�����ش��ال��ة ن����ادي احت����اد كلباء 
برنامج  ���ش��م��ن  ال�����ش��رق��ي��ة  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
 2021 –  2020 مل��و���ش��م  الحت�����اد 
من  لعبا   49 م�شاركة  ت�شهد  والتي 
 ، الظفرة  اأن��دي��ة  يف  تتمثل  اأن��دي��ة   6
للدفاع  ال�شارقة   ، الريا�شي  ال�شارقة 
عن النف�س ، خورفكان ، احتاد كلباء ، 
والفجرة للفنون القتالية وقد اأغلق 
البطولة  الت�شجيل ح�شب لئحة  باب 
ال��ف��ن��ي��ة وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة،وال��ت��ي اأك����دت 
يف  امل�شجلني  الالعبني  م�شاركة  على 
الأندية الأع�شاء والذين مت اعتمادهم 

وفقا لالأوراق الثبوتية.
للبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واأع������دت 
ال�شبابية  برئا�شة حممد جا�شم اأمني 
ال�شر امل�شاعد ، اجلدول الزمني ح�شب 

،ووفقا  ال��ب��ط��ول��ة  و�����ش����روط  لئ���ح���ة 
والربوتوكول  الحرتازية  للرتتيبات 
ال�����ش��ح��ي ال������ذي اأك������د ع���ل���ى ����ش���رورة 
مناف�شات  خالل  الجتماعي  التباعد 
ال�شالمة  ي�������ش���م���ن  مب�����ا  ال���ب���ط���ول���ة 
الأندية  ���ش��اه��م��ت  اأن  ،ب��ع��د  للجميع 
الإج�����راءات  ت��ل��ك  تنفيذ  امل�����ش��ارك��ة يف 
اأقيمت  التي  الأخ��رة  البطولة  خالل 
بال�شالة نف�شها  ،باإبراز �شهادة اللياقة 

الكورونا   ف��ح�����س  و���ش��ه��ادة  ال�����ش��ح��ي��ة 
)كوفيد- PCR 19- ( والتاأكد من 
الكمامات عند  ولب�س  النتيجة  �شلبية 
درجة احلرارة  وقيا�س  ال�شالة  دخول 

. وت�شهد مناف�شات البطولة التي تبداأ 
�شباح اليوم م�شاركة فئات اأعمار حتت 
 2001 18-19-20 �شنة ومواليد 
، 2002 ، 2003 ، اأما الأوزان فقد 

حت���ددت ب����اأوزان حتت55 ك��ج��م، 60 
حتت   ،  90  ،  81،  73  ،  66  ، كجم 
و�شتكون   ، 100 كجم  وف��وق   ،  100
كل  الأندية)  لكافه  امل�شاركة مفتوحة 

امل�شجلني يف ك�شوفات الأندية ( نظرا 
للظروف ال�شتثنائية ال�شحية.

و�شدد �شعادة حممد بن ثعلوب الدرعي 
احلر�س  �شرورة  على  الحت��اد  رئي�س 

على تنفيذ الربوتوكول ال�شحي وفقا 
اجلهات  من  ال�شادرة  التعليمات  على 
 6 م�شاركة  وثمن   .. العليا  ال�شحية 
اأندية يف البطولة التي ياأمل اأن تقدم 

ع���دد امل���واه���ب امل��غ��م��ورة ال��ت��ي ت�شكل 
للجودو  الوطنية  للمنتخبات  اإ�شافة 
،وخ�س بال�شكر نادي احتاد كلباء على 

تعاونه امل�شتمر .

•• عجمان - ال�شارقة-وام:

�شهد العميد حممد علي ال�شويدي مدير اإدارة مراكز 
اأم�س اخلمي�س حفل  امل��دين  يف عجمان �شباح  الدفاع 
ب��ط��ول��ة حت����دي رجال  م���درب���ي  اإع������داد  دورة  ت��خ��ري��ج 
للدفاع  العامة  الإدارة  مقر  يف  ع��ق��دت  ال��ت��ي  الإط��ف��اء 
احتاد  ونظمها  اأ�شبوع،  مدة  وا�شتمرت  بعجمان  املدين 
ال�شرطة الريا�شي بالتعاون مع القيادة العامة للدفاع 

املدين والإدارة العامة للكفاءات بوزارة الداخلية.
���ش��ارك يف ال����دورة 26 م��ت��درب��اً م��ن ال��ق��ي��ادات العامة 
املدين،  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  وال��ق��ي��ادة  ب��ال��دول��ة،  لل�شرطة 
الإقليمية  والإدارات  باأبوظبي،  امل��دين  الدفاع  وهيئة 
خاللها  املتدربون  تلقى  حيث  بالدولة  امل��دين  للدفاع 
برامج  ت�شميم  وك��ي��ف��ي��ة  وع��م��ل��ي��ة،  ن��ظ��ري��ة  ت��دري��ب��ات 

تدريبية لالرتقاء مب�شتوى املنت�شبني.
�شاهمت  التي  املدربني  ال�شويدي جهود  العميد  وثمن 

اإىل املتدربني ب�شهولة وي�شر، مما  يف تو�شيل املعلومة 
اأ�شهم يف تطوير قدرات وتعزيز مهارات وكفاءة رجال 

الدفاع املدين.
رئي�س  ال��ف��ردان  احمد عبداهلل  الرائد  ق��ام  اخلتام  ويف 
للدفاع  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  الأن�����ش��ط��ة  ق�شم 
املدين بتكرمي املدربني تقديراً جلهودهم التي بذلوها 
الثالثة  باملراكز  الفائزين  كما كرمي  ال��دورة،  لإجن��اح 

الأوىل.
الع�شكرية  الرماية  حكام  اإع���داد  دورة  تخريج  مت  كما 
مع  بالتعاون  الريا�شي  ال�شرطة  احت��اد  نظمها  التي 
العامة  والإدارة  ال�����ش��ارق��ة  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
لتطوير الكفاءات والتي عقدت يف مقر اأكادميية العلوم 

ال�شرطية بال�شارقة.
وياأتي تخريج هذه الدورة ا�شتعداداً لبطولة ال�شرطة 
ال�شنوية للرماية رقم 39 التي تقام الأ�شبوع املقبل يف 

ميدان الرماية باخل�شرة يف ال�شارقة.

•• دبي-وام:

اعتمد معايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول 
الفال�شي وزير دولة لريادة الأعمال وامل�شاريع ال�شغرة 
واملتو�شطة رئي�س الهيئة العامة للريا�شة قرارا بتمديد 
فرتة عمل جمال�س اإدارة بع�س اجلهات الريا�شية اإىل ما 
بعد دورة الألعاب الأوملبية طوكيو 2021 �شواء اأقيمت 

اأو مل تقم.
وياأتي هذا القرار متا�شيا مع تاأجيل دورة الألعاب الأوملبية 
طوكيو 2020 ب�شبب جائحة كورونا، والتوافق مع قرار 
انتخابات  بتاأجيل  اخل��ا���س  الوطنية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 
جمل�س اإداراتها اإىل ما بعد دورة الألعاب الأوملبية طوكيو 
اأم�س-  ال�شادر  بيانها  يف   - الهيئة  واأك���دت   .  2021

ت��وج��ه��ات غالبية اجلهات  م��ع  م��ت��واف��ق��اً  ال��ق��رار ج��اء  اأن 
اإدارات  جمال�س  اأع��م��ال  م��ددت  التي  الدولية  الريا�شية 

هذه اجلهات اإىل الفرتة املذكورة.
اإدارات  ف��ر���ش��ة ملجال�س  ال��ق��رار  اأخ����رى مي��ن��ح  م��ن ج��ه��ة 
للدورة  ا�شتعداداتها  لإكمال  احلالية  الريا�شية  اجلهات 
الأومل���ب���ي���ة، وي��ع��ط��ي��ه��ا ال��وق��ت ال��ك��ايف ل��درا���ش��ة الأنظمة 

الأ�شا�شية واللوائح املرتبطة بعملها.
واجلدير بالذكر باأن الهيئة العامة للريا�شة قد اعتمدت 
ت�شكيل جمال�س اإدارة كل من " احتاد الإمارات لكرة اليد، 
واحتاد الإمارات للدراجات، واحتاد الإمارات لكرة ال�شلة" 
وتدعو الهيئة العامة للريا�شة اجلهات الريا�شية املعنية 
بهذا القرار اإىل ال�شتفادة من هذا القرار واإجناز اأعمالها 

على اأح�شن وجه خالل الفرتة املقبلة.

جوالت دوري االإمارات لل�ضيد بال�ضقور تتوا�ضل يف بطولة فخر االأجيال

حاكم اأم القيوين ي�ضهد اليوم اخلتامي ملهرجان حممد بن زايد ل�ضباقات الهجن العربية االأ�ضيلة ومزاينة االإبل

تقام اليوم ب�سالة احتاد كلباء

لل�ضباب  للجودو  املفتوحة  االإمارات  بطولة  يف  ت�ضارك  فرق   6

تخريج دورتي اإعداد مدربي بطولة حتدي رجال االإطفاء 
يف عجمان واإعداد حكام الرماية الع�ضكرية يف ال�ضارقة

»هيئة الريا�ضة« تقرر التمديد ملجال�س اإدارات بع�س 
اجلهات الريا�ضية اإىل ما بعد اأوملبياد طوكيو 2021

الثاين  الدور  انطلق  يف  مواجهات   3
لدوري الدرجة االأوىل اليوم

•• دبي –الفجر:

الدرجة  دوري  مل�شابقة  الثاين  ال��دور  مناف�شات  اجلمعة  اليوم  م�شاء  تنطلق   
الأوىل باإقامة ثالث مباريات ، حيُث يواجه نادي الإمارات نادي الذيد ، ويلتقي 
نادي العروبة مبلعبه مع نادي دبا ويلعب نادي التعاون مع نادي م�شايف على 

ملعب التعاون، وتلعب املباريات ال�شاعة 17:20. 
وُت�شتكمل مباريات الأ�شبوع الثاين ع�شر م�شاء يوم غد ال�شبت باإقامة مباراتني 
، يف املباراة الأوىل ي�شت�شيف نادي دبا احل�شن مبلعبه نادي م�شفوت ال�شاعة 
ن��ادي احلمرية  على  البطائح �شيفاً  ن��ادي  الثانية يحل  املباراة  ويف   ،17:20

وُتلعب املباراة ال�شاعة 17:25 .
وكانت نتائج مباريات الأ�شبوع احلادي ع�شر للدوري قد اأ�شفرت عن فوز العروبة 
على البطائح ) 4 – 2 ( ، والإمارات على م�شفوت ) 2 – 1 ( وبالنتيجة ذاتها 
حقق احلمرية الفوز على الذيد ، فيما فاز دبا احل�شن على م�شايف ، والعربي 
– 0 (. ويت�شدر نادي الإم��ارات م�شابقة دوري الدرجة   1 على دبا بنتيجة ) 
الأوىل بر�شيد 21 نقطة ، يليه نادي العروبة )ثانياً( 20 نقطة ، والبطائح 
)ثالثاً( 19 نقطة ، ودبا )رابعاً( 17 نقطة ، ثم احلمرية  )خام�شاً( 16 نقطة 
م�شايف  وحل   ، نقطة  ، دبا احل�شن )�شاد�شاً( 15 نقطة ، العربي )�شابعاً( 13 
 9 )ع��ا���ش��راً(  وم�شفوت   ، نقاط   10 )تا�شعاً(  والتعاون   ، نقطة   12 )ثامناً( 

نقاط ، الذيد )اأحد ع�شر( وله نقطة واحدة.

نادراً ما يرتّدد العمالق ال�شويدي زلتان اإبراهيموفيت�س بتوبيخ زمالئه يف 
نادي ميالن مت�شدر الدوري الإيطايل لكرة القدم، لكن ذلك "اأف�شل مما 
لو بقي �شاكتاً" بح�شب ما يقول زميله لعب الو�شط اجلزائري اإ�شماعيل 

بن نا�شر لوكالة فران�س بر�س.
فريق  اأرك��ان  من  اأ�شبح  وال��ذي  عاماً   23 ي�شرح الالعب ال��دويل البالغ 
ميالن بعد قدومه يف 2019 "حتى اإذا �شرخ يف اأر�س امللعب، يكون الأمر 

اأف�شل من �شكوته، واإل فاإن ذلك يعني اأنه ل ياأبه بالفريق".
يتابع بن نا�شر عن زميله البالغ 39 عاما والعائد اإىل النادي اللومباردي 
كثرا.  "ي�شاعدنا  اأم��رك��ي��ة  رحلة  بعد   2020 الثاين/يناير  ك��ان��ون  يف 
الأعلى، يبحث دوما عن  اإىل  التي ميتلكها، يحاول رفعنا  مع كل اخلربة 

الكمال. يقّدم لنا الكثر من الن�شح".
غرار  على  �شابة  بوجوه  ج��دي��دا،  �شوطا  ميالن  "اإيربا" قطع  ع��ودة  بعد 
تيو هرنانديز  الفرن�شي  عاما(،  كي�شييه )24  فرانك  العاجي  نا�شر،  بن 

)23(، الربتغايل رافايل لياو )21(، البلجيكي األيك�شي�س �شاملاكرز )21( 
واحلار�س "املخ�شرم" جانلويجي دوناروما )21(.

ميلك ميالن راهنا اأ�شغر معدل اأعمار يف الدوري الإيطايل "�شري اأ".
ال��ذه��اب، يف ظل  ال��دوري الإي��ط��ايل مع انتهاء دور  خطف ميالن �شدارة 

انكفاء يوفنتو�س املتّوج يف ال�شنوات الت�شع الخرة.
 ،2011 العام  �شابقة مل حتدث منذ  الفخري، يف  ال�شتاء  نال لقب بطل 

عندما اأحرز اآخر األقابه ال�18 يف الدوري.
�شبانه و�شخ�شية  اإنرت، ميلك ميالن حما�شة  اأو  خالفا خلربة يوفنتو�س 

قوية على غرار بن نا�شر.
 .2019 العام  نهاية  قي  منعطفا  �شفر5-  اأتالنتا  �شد  اخل�شارة  �شّكلت 

مغربي  ووال��د  جزائرية  لوالدة  فرن�شا  جنوب  يف  املولود  اجلزائري  �شرح 
كثرة". ا�شئلة  اأنف�شنا  على  طرحنا  اخل�شارة،  تلك  "بعد 

بناء  اإع���ادة  يف  و�شاهم  بيويل  �شتيفانو  امل��درب  ج��اء  قليلة،  باأ�شابيع  قبلها 
ميالن اجلديد "يعرف كيف يدير الفريق، هو قريب منا، ي�شاألنا دوما عما 
اإذا كنا متعبني اأو بحال جيدة... )جلب( روحية مل تكن هنا رمبا من قبل، 

كيف ترتدي القمي�س".
اأن ي��ب��ق��ى م���ت���ح���دا، ح��ت��ى ب���ح���ال غياب  ه����ذه ال���روح���ي���ة ت���دف���ع ال���ف���ري���ق 

اإبراهيموفيت�س لالإ�شابة او ب�شبب كورونا.
ال�����ش��دارة، يف ظ��ل رغبة  "رو�شونري" يف  ك��ي يبقى  ذل��ك  لكن ه��ل يكفي 

يوفنتو�س واإنرت اجلاحمة جللب لقب "�شكوديتو" اإ�شايف اإىل �شجلهما؟

الكرة  اكت�شف  ثم  النكليزي  ار�شنال  �شبان  ن�شاأ مع  الذي  نا�شر  بن  اأردف 
دوري  ثم  الثانية  الدرجة  يف   )2019-2017( امبويل  مع  الإيطالية 
النخبة "اإذا مل ننجز �شيئا، �شيتم ن�شيان كل ما حققناه منذ اآذار/مار�س. 
يتعني علينا اأن نعيد اأجماد ميالن.. وبالن�شبة للجماهر، من املمّل جدا 
ان نلعب وراء اأبواب مغلقة. لي�شوا هنا لكنهم يتابعوننا، يجب ان نقدم كل 

�شيء لأجلهم".
ا�شتعاد بن نا�شر، اأف�شل لعب يف كاأ�س اأمم اإفريقيا 2019 التي اأحرزتها 

بالده، طريق املالعب بعد ا�شابة ع�شلية بالفخذ اأعاقته لنحو �شهرين.
تابع لعب الو�شط الدفاعي الذي عرف كيف ي�شبط اع�شابه هذا املو�شم 
اإن��ذار واحد يف 10 مباريات مقابل 14 املو�شم املا�شي يف 31 مباراة  مع 
تبعدين لهذه املدة. �شعوري جيد  ا�شابة  اأّول  لأنها  طويلة،  فرتة  "كانت 

بالن�شبة لهذه العودة".
ختم "اأعمل كثرا لت�شحيح اأخطائي. كنت عدوانياً كثراً دون تفكر".

ل الن�ضخة الغا�ضبة من اإبراهيموفيت�س  بن نا�ضر يف�ضّ
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر:

اأ�شاد احت��اد الإم��ارات للجوجيت�شو   
باجلهود الهائلة التي بذلها اأع�شاء 
التطوعي  اأو���ش�����س  ب��رن��ام��ج  ف��ري��ق 
ب��اأع��ل��ى معاير  الل���ت���زام  ل�����ش��م��ان 
ال�����ش��ح��ة وال�����ش��الم��ة وُح�����ش��ن �شر 
الفعاليات الريا�شية املرموقة التي 

ُينظمها الحتاد. 
اأو�ش�س  ب���رن���ام���ج  م��ت��ط��وع��و  وك�����ان 
للجولت  املنظم  الفريق  من  ج��زءاً 
اأم  دوري  ب���ط���ول���ت���ي  م����ن  الأوىل 
الإمارات وكاأ�س نائب رئي�س الدولة 
للجوجيت�شو، والتي اأقيمت يف �شالة 
الن�شر  ب���ن���ادي  ب���ن ح���م���دان  را����ش���د 
كما  يناير،  و16   15 يومي  بدبي  
دخلوا مرحلة ال�شتعداد للم�شاركة 
لكاأ�س  الأوىل  اجل���ول���ة  ت��ن��ظ��ي��م  يف 

�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة خالل 
الأ�شابيع القادمة. 

برنامج  م��ت��ط��وع��ي  ف���ري���ق  و����ش���ّك���ل 
اأو���ش�����س ج���زءاً ل ي��ت��ج��زاأ م��ن فريق 
ال��ع��م��ل��ي��ات ل����دى احت�����اد الإم�������ارات 
اأع�شائه  اأداء  وك���ان  للجوجيت�شو، 
حم���ط���اً ل���الإع���ج���اب ال��ك��ب��ر خالل 
املتطوعون  �شغل  وق��د  البطولتني. 
الت�شجيل  م��ك��ات��ب  ع��ل��ى  م��راك��زه��م 
هويات  م����ن  ل���ل���ت���اأك���د  وال���ت���دق���ي���ق 
فحو�شات  و�شالحية  الريا�شيني 
املت�شل�شل  ال���ب���ول���ي���م���راز  ت���ف���اع���ل 
كما  ل��ل��دخ��ول،  الإل��زام��ي��ة   PCR
حر�شوا على �شمان اللتزام بقواعد 
واحرتامها  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ب��اع��د 
داخ���ل ال�����ش��ال��ة ط���وال ف���رتة اإقامة 

البطولتني. 
ويف وقت �شابق من ال�شهر اجلاري، 

ترك اأع�شاء فريق اأو�ش�س التطوعي 
ب�����ش��م��ة رائ����ع����ة، ح��ي��ث ����ش���ارك���وا يف 
اأب��وظ��ب��ي اجلميلة  ط����واف  ت��ن��ظ��ي��م 
ل���ل���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة ال����ذي امتد 
مارا  مرت  كيلو   100 م�شافة  على 
على اأبرز معامل العا�شمة، بح�شور 

200 م�شارك من اجلن�شيات كافة، 
على  املجتمع  اأف��راد  ت�شجيع  بهدف 
وقد  �شحي.  حياة  بنمط  التم�شك 
اأق����ي����م ال����ط����واف و����ش���ط اإج��������راءات 

احرتازية �شارمة. 
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذا امل��و���ش��وع، قال 

املدير  ال�����ش��ام�����ش��ي،  ف���ه���د  ال�����ش��ي��د 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي لحت���������اد الإم�������������ارات 
اأع�شاء  "ن�شكر  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و: 
التطوعي  اأو���ش�����س  ب��رن��ام��ج  ف��ري��ق 
املبذولة  العظيمة  ج��ه��وده��م  ع��ل��ى 
اإجراء  اأتاحت لالحتاد �شمان  التي 
ب���ك���ف���اءة، وت���وف���ر بيئة  ف��ع��ال��ي��ات��ن��ا 
باأعلى  ت��ت�����ش��م  وال���ع���م���ل  ل��ل��ت��ن��اف�����س 
م�شتويات الأمان جلميع امل�شاركني. 
اأو�ش�س  ف��ري��ق  متطوعو  وي�شتحق 
الثناء بحق على تفانيهم يف العمل، 
الإم���ارات  احت���اد  ع��ن  بالنيابة  واأود 
ل��ه��م عن  اأع�����رب  اأن  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و 
الدوؤوبة  جلهودهم  تقديرنا  عميق 
للحفاظ على �شالمتنا و�شحتنا". 

ومن جانبها، قالت اأمرة املحرمي، 
اأو�ش�س  ب���رن���ام���ج  ف����ري����ق  م����دي����رة 
التطوعي: "ي�شكل العمل التطوعي 

املجتمع  ن�شيج  م��ن  اأ���ش��ا���ش��ي��اً  ج���زءاً 
الإماراتي، كما اأن م�شاعدة الآخرين 
التي  النبيلة  ال��ق��ي��م  اإح����دى  مت��ّث��ل 
املوؤ�ش�س  القائد  نفو�شنا  يف  غر�شها 
املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان- طيب اهلل ثراه- 
الركائز  اإح�����دى  ال��ري��ا���ش��ة  وُت���ع���د 
من  ونهدف  ثقافتنا،  يف  الرئي�شية 
احتاد  فعاليات  يف  اإ�شهامنا  خ��الل 
الإم��������ارات ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و وط����واف 
احلفاظ  اإىل  اجل��م��ي��ل��ة  اأب���وظ���ب���ي 
قدر  اجلميع  و�شحة  �شالمة  على 
ُم���درك���ون متاماً  الإم���ك���ان. ون��ح��ن 
ما  كوفيد19-  ���ش��د  امل��ع��رك��ة  ب����اأّن 
خالل  من  ونطمح  م�شتمرة،  زال��ت 
اإىل �شمان قدرة ريا�شيينا  جهودنا 
امل��وه��وب��ني ع��ل��ى ال��ت��ن��اف�����س يف بيئة 

�شحية اآمنة".

حلقت اأندية مان�ش�شرت �شيتي ولي�شرت �شيتي واإيفرتون مبان�ش�شرت 
النكليزي  كاأ�س الحت��اد  مل�شابقة  النهائي  ربع  ال��دور  اإىل  يونايتد 
من  �شيتي  �شوان�شي  م�شيفه  على  على  الأول  بفوز  القدم  كرة  يف 
الدرجة الأوىل )الثانية عملياً( 3-1، والثاين على �شيفه برايتون 
-1�شفر، والثالث على �شيفه توتنهام 5-4 بعد التمديد الأربعاء 

يف ثمن النهائي.
يف املباراة الوىل، �شجل كايل ووكر )30( ورحيم �شرتلينغ )47( 
�شيتي،  مان�ش�شرت  اه��داف   )50( جيزو�س  غابريال  وال��ربازي��ل��ي 

ومورغان وايتايكر )77( هدف �شوان�شي �شيتي.
اأول  الثانية  ال��درج��ة  م��ن  وب��ورمن��وث  يونايتد  مان�ش�شرت  وك���ان 
و���ش��ت هام  ع��ل��ى �شيفه  ب��ف��وز الول  ال��ن��ه��ائ��ي  رب���ع  امل��ت��اأه��ل��ني اىل 
برنلي  م�شيفه  على  وال��ث��اين  ال��ت��م��دي��د،  بعد  -1�شفر  يونايتد 

ثمن النهائي. مباريات  افتتاح  يف  الثالثاء  -2�شفر 
وه���و ال���ف���وز اخل��ام�����س ع�����ش��ر ع��ل��ى ال���ت���وايل مل��ان�����ش�����ش��رت ���ش��ي��ت��ي يف 
�شد  املرتقبة  للقمم  اجليد  ا�شتعداده  به  اأك��د  امل�شابقات  خمتلف 
ت��وت��ن��ه��ام ال�شبت امل��ق��ب��ل واي��ف��رت��ون الرب���ع���اء امل��ق��ب��ل وار���ش��ن��ال يف 
ال���دوري  م��ن  و26  و25   24 امل���راح���ل  ���ش��ب��اط/ف��رباي��ر يف   21
نقاط  بفارق خم�س  يت�شدر  لقبه حيث  ا�شتعادة  اىل  ي�شعى  الذي 
املدرب  لرجال  موؤجلة  مباراة  مع  يونايتد  مان�ش�شرت  ج��اره  ام��ام 
بورو�شيا  على  �شيفا  يحل  ان  قبل  غوارديول،  جو�شيب  ال�شباين 
مون�شنغالدباخ الملاين يف ذهاب الدور ثمن النهائي مل�شابقة دوري 

اأبطال اأوروبا.
كاأ�س  مل�شابقة  النهائية  املباراة  بلغ  الذي  �شيتي  مان�ش�شرت  وميني 
الرابطة للعام الرابع على التوايل حيث �شيالقي توتنهام يف 25 

والثامن  تواليا  راب��ع  للقب  �شعيه  يف  املقبل  ني�شان/اأبريل 
ب���ح���وزة ليفربول،  امل���وج���ود  ال��ق��ي��ا���ش��ي  ال���رق���م  مل��ع��ادل��ة 
با�شتعادة لقب كاأ�س الحتاد الذي فقده املو�شم املا�شي 

ال��ن��ه��ائ��ي، وبالتايل  ب��خ�����ش��ارت��ه ام����ام ار���ش��ن��ال يف ن�����ش��ف 
املحليان  وال��ك��اأ���ش��ان  )ال�����دوري  ت��اري��خ��ي��ة  رب��اع��ي��ة  حتقيق 

ودوري البطال(.
268 مباراة مع �شيتي.  200 لغوارديول يف  الفوز رقم  اأنه  كما 
ميكننا  ل  لنا،  بالن�شبة  مده�س  اأم��ر  "اإنه  قائاًل  ال�شباين  وعلق 
القيا�شي.  الرقم  ه��ذا  بتحطيم  وفخرنا  �شعادتنا  م��دى  ننكر  اأن 
القيام  عليهم  يتعني  لكن  حتطيمها،  ليتم  م��وج��ودة  فال�شجالت 
يف  ال�شهل  م��ن  "لي�س  اأن���ه  م�شيفاً  )لتحطيمها("،  جيد  بعمل 

الع�شر احلديث حتقيق 15 انت�شاراً على التوايل".
حار�س  ابرزها  ال�شا�شية  العنا�شر  من  العديد  غ��واردي��ول  واأراح 
ديا�س  روبن  الربتغايل  الدفاع  وقطبا  اإدر�شون  الربازيلي  املرمى 
وجون �شتونز والربتغايل الخر جواو كان�شيلو والدويل اجلزائري 
ريا�س حمرز ولعب الو�شط فيل فودن، قبل اأن يدفع بالخرين 

مكان  والثاين   )56( �شرتلينغ  مكان  الول  الثاين،  ال�شوط  يف 
الربتغايل برناردو �شيلفا )66(.

وانقذ حار�س مرمى �شوان�شي �شيتي فريدي وودمان فريقه من 
هدف حمقق بابعاده ت�شديدة قوية من داخل املنطقة لال�شباين 

فران توري�س اىل ركنية )21(.
وجنح املدافع المين كايل ووكر يف افتتاح الت�شجيل من متريرة 
م�شافة  من  متابعتها  توري�س  ح��اول  اليمنى  اجلهة  من  عر�شية 
قريبة دون ان يلم�شها فخدعت احلار�س وودمان الذي مل يحرك 

لها �شاكنا )30(.
وعزز �شرتلينغ تقدم مان�ش�شرت �شيتي مطلع ال�شوط الثاين عندما 
تلقى كرة خلف الدفاع من لعب الو�شط ال�شباين رودريغو فتوغل 

داخل املنطقة وتابعها على �شار احلار�س وودمان )47(.
هذا  امل�شابقات  خمتلف  يف  ل�شرتلينغ  ع�شر  ال��ث��اين  ال��ه��دف  وه��و 

املو�شم.
واأ�شاف جيزو�س الثالث بعد ثالث دقائق عندما ا�شتغل كرة راأ�شية 
م�شافة  من  وتابعها  وا�شتدار  بي�شراه  لنف�شه  فهياأها  �شيلفا  من 

قريبة بيمناه داخل املرمى )50(.
عندما  الر���س  ل�شحاب  ال�شرف  هدف  وايتايكر  البديل  و�شجل 
بي�شراه  لنف�شه  راين مانينغ فهياأها  املنطقة من  داخل  تلقى كرة 
و�شددها "على الطاير" بالقدم ذاتها على ي�شار احلار�س المركي 

زاك �شتيفن )77(.
وحقق اإيفرتون فوزاً مثراً على �شيفه توتنهام يف مباراة �شهدت 
مهرجاناً تهديفياً بت�شجيل ت�شعة اأهداف بينها خما�شية لأ�شحاب 

الأر�س.
للمباراة  جنما  نف�شه  ل��وي��ن  كالفرت  دومينيك  ال���دويل  وف��ر���س 
ان يخرج م�شابا يف  قبل  ت�شجيل ثالثة ليفرتون  مب�شاهمته يف 
الثاين  الهدف  و�شنع   ،)36( التعادل  اأدرك  حيث   ،55 الدقيقة 
�شجل  ج��زاء  ركلة  على  وح�شل   ،)38( ري�شارلي�شون  للربازيلي 
الثالث  ال��ه��دف  �شيغورد�شون  غيلفي  الي�شلندي  ال���دويل  منها 

.)43(
كما تاألق �شيغورد�شون مب�شاهمته يف ثالثة اأهداف اأي�شا، فف�شال 
عن ت�شجيله الهدف الثالث من ركلة جزاء، �شنع هديف ري�شالي�شون 

)68( ومواطنه البديل برنار )97(.
الكولومبي  الدويل  املدافع  بالت�شجيل عرب  البادئ  توتنهام  وكان 
لميال  اإري���ك  الرجنتيني  وقل�س   ،)3( �شان�شي�س  داف��ي��د���ش��ون 
 ،)57(  2-2 التعادل  دافيد�شون  له  اأدرك  ثم   ،)3+45( الفارق 

واأدرك البديل هاري كاين التعادل 3-3 )83(.
ومنح �شان�شي�س التقدم لتوتنهام ب�شربة راأ�شية من م�شافة قريبة 
اثر ركلة ركنية انربى لها الدويل الكوري اجلنوبي هيونغ-مني 

�شون )3(.
لوري�س  هوغو  الفرن�شي  ال���دويل  توتنهام  مرمى  ح��ار���س  واأن��ق��ذ 
التعادل بت�شديه لت�شديدة لكالفرت-لوين من  مرماه من هدف 
م�شافة قريبة ارتطمت بالقائم الي�شر قبل ان يبعدها الدفاع اىل 

ركنية مل تثمر )18(.
روبن  ال���دويل  ايفرتون  مرمى  ح��ار���س  وت�شدى 
املنطقة  خ��ارج  ل�شون من  قوية  لكرة  اول�شن 

.)26(
ادراك  يف  ك���ال���ف���رت-ل���وي���ن  وجن�����ح 
التعادل بت�شديدة قوية بيمناه اثر 

ت��ل��ق��ي��ه ك���رة من 

�شيغورد�شون حاول لوري�س الت�شدي لها لكنها ارتدت من ي�شراه 
اىل داخل املرمى )36(.

بالكعب من  اثر تلقيه كرة  التقدم ليفرتون  ومنح ري�شارلي�شون 
ميني  على  بيمناه  ب��ق��وة  ف�شددها  املنطقة  خ���ارج  كالفرت-لوين 

لوري�س )38(.
احلكم  تقنية  اىل  اللجوء  بعد  ج��زاء  ركلة  على  ايفرتون  وح�شل 
اآر" اثر عرقلة كالفرت-لوين داخل املنطقة من  اآيه  "يف  امل�شاعد 
الدمناركي بيار-اإميل هويبيرغ فانربى لها �شيغورد�شون بنجاح 
بالهدف  الر���س  ا�شحاب  تقدم  معززا  لوري�س  يا�شر  على  بيمناه 
الثالث )43(. وقل�س لميال الفارق اثر تلقيه كرة داخل املنطقة 
املرمى  داخ��ل  قريبة  م�شافة  بي�شراه  بي�شراه  فتابعها  �شون  م��ن 

.)3+45(
مكان  الثاين  ال�شوط  مطلع  كاين  ه��اري  بهدافه  مورينيو  ودف��ع 
يف  اللندين  الفريق  وجنح   ،)53( برخوين  �شتيفن  الهولندي 
لركلة  ���ش��ون  ان���ربى  عندما  دق��ائ��ق  ب��ارب��ع  بعدها  ال��ت��ع��ادل  ادراك 
ابعدها  براأ�شه  الدرفريلد  توبي  البلجيكي  املدافع  تابعها  ركنية 

اأول�شن بي�شراه وتابعها �شان�شي�س داخل املرمى اخلايل )57(.
طبق  على  ك��رة  تلقيه  اث��ر  ليفرتون  التقدم  ري�شارلي�شون  واأع��اد 
الت�شلل  م�شيدة  فك�شر  الدفاع  خلف  �شيغورد�شون  من  ذه��ب  من 
وتوغل داخل املنطقة و�شددها بي�شراه يف الزاوية الي�شرى البعيدة 
للوري�س )68(. واأدرك كاين التعادل بارمتاءة راأ�شية من م�شافة 

قريبة اثر متريرة من �شون )83( فار�شاً التمديد.
وتابع �شيغورد�شون تاألقه يف التمريرات احلا�شمة ومنح كرة املباراة 
اىل برنار خلف الدفاع داخل املنطقة ف�شددها قوية بي�شراه داخل 

املرمى م�شجال هدف الفوز )97(.
وانتظر لي�شرت �شيتي الدقيقة الخرة لهز �شباك �شيفه برايتون 
املتاأهلني  بركب  ليلحق  ايهيانات�شو  كيليت�شي  للنيجري  بهدف 
اىل ربع النهائي. كما تاأهل �شيفيلد يونايتد بفوزه على بري�شتول 

الدرجة الثانية بهدف وحيد �شجله بيلي �شارب ���ش��ي��ت��ي من 
يف الدقيقة 66 من ركلة جزاء ت�شبب 
بلم�شه  ماو�شون  األفي  املدافع  فيها 
املرمى  الكرة وهي يف طريقها اىل 
لتقينة  اللجوء  بعد  اخلايل فطرد 

اآر". اآيه  "يف 
النهائي  ث���م���ن  ال��������دور  وي���خ���ت���ت���م 
مع  ولفرهامبتون  بلقاءي  اخلمي�س 
���ش��اوث��م��ب��ت��ون، وب��ارن�����ش��ل��ي من 
ال����درج����ة ال��ث��ان��ي��ة مع 

ت�شل�شي.

جهود رائعة للفريق خالل اأوىل فعاليات احتاد الإمارات للجوجيت�سو وطواف اأبوظبي اجلميلة للدراجات الهوائية

فريق برنامج اأو�ض�س التطوعي يهدف خلل العام اجلديد اإىل تعزيز م�ضتويات ال�ضلمة  
املتطوعون عملوا بجّد ل�سمان اللتزام الكامل بتدابري ال�سحة وال�سالمة ال�سارمة املعتمدة  

فاز  عندما  القدم،  لكرة  اإ�شبانيا  كاأ�س  نهائي  يف  قدماً  اإ�شبيلية  ن��ادي  و�شع 
بهدفني نظيفني على �شيفه بر�شلونة على ملعب رامون �شان�شي�س بي�شخوان 

يف ذهاب الدور ن�شف النهائي للن�شخة ال�119.
الكرواتي  ال�شابق  بر�شلونة  ولع��ب   )25( كونديه  ج��ول  الفرن�شي  و�شجل 
اإيفان راكيتيت�س )85( هديف ا�شبيلية الذي بات قاب قو�شني من تكرار اإجنازه 
عام 2010 عندما اأطاح برب�شلونة يف الدور ثمن النهائي لكاأ�س اإ�شبانيا يف 
اأتلتيكو مدريد  على  تغلب  عندما  له  والأخ��ر  اخلام�س  اللقب  اإىل  طريقه 
ايابا على ملعب كامب نو يف  الفريقان  النهائية. ويلتقي  املباراة  -2�شفر يف 
الثالث من اآذار/مار�س املقبل. وحجز الفريقان بطاقتيهما اإىل دور الربعة 
اأم��ام م�شيفه  الذي حقق رميونتادا مثرة  بر�شلونة  النف�س وحتديداً  ب�شق 
 3-5 اإىل فوز   88 الدقيقة  غرناطة حموًل تخلفه بهدفني نظيفني حتى 
بعد التمديد، واحتاج قبلها اىل ركالت الرتجيح لتخطي عقبة رايو فايكانو 
الدرجة  من  اأملريا  ملغامرة  ح��دا  اإ�شبيلية  و�شع  فيما  الثانية،  الدرجة  من 
2019 بثالثية  الثانية بالفوز عليه -1�شفر، و�شحق قبلها فالن�شيا بطل 
نظيفة. وبداأ ال�شوط الأول هجومياً من كال الفريقني، واأهدر الأرجنتيني 

كرة  و�شلته  بعدما   ،11 الدقيقة  يف  حمقق  لهدف  فر�شة  مي�شي  ليونيل 
انفرد بحار�س مرمى  اأنطوان غريزمان،  الفرن�شي  الدفاع من  متقنة خلف 

الفريق الأندل�شي الدويل املغربي يا�شني بونو الذي ت�شدى لها برباعة.
كونديه  املدافع  طريق  عن   20 الدقيقة  يف  خطرة  مبحاولة  اإ�شبيلية  ورد 
الذي �شدد كرة قوية مرت اإىل جانب القائم الأمين للحار�س الأملاين مارك 
اأندريه تر �شتيغن. وبعد حماولة غر ناجحة لل�"بالوغرانا" حينما م�شدد 
عن  الت�شجيل  افتتاح  من  اإ�شبيلية  متكن   ،)24( املرمى  ج��وار  اإىل  مي�شي 
اأومتيتي  �شامويل  مواطنه  مراوغة  من  متكن  ال��ذي  نف�شه  كونديه  طريق 
على اأعتاب منطقة اجلزاء، قبل اأن يتوغل وي�شدد كرة قوية �شكنت ال�شباك 
يف  النتيجة  يعزز  اأن  اإ�شبيلية  وك��اد   .)25( �شتيغن  تر  احلار�س  ميني  اإىل 
يو�شف  واملغربي  راكيتيت�س  الأول عن طريق  ال�شوط  انتهاء  منا�شبتني قبل 

التعادل لرب�شلونة يف  ي��درك  اأن  مي�شي  كاد  الثاين،  ال�شوط  ويف  الن�شري. 
الدقيقة 55 من ت�شديدة قوية على حدود املنطقة، متكن بونو من اإبعادها.

وعزز راكيتيت�س تقدم الفريق الندل�شي قبل خم�س دقائق من نهاية املباراة، 
حينما ا�شتلم متريرة بينية طويلة خرق بها خطوط دفاع بر�شلونة، و�شددها 
قوية اإىل ي�شار تر �شتيغن، ليعلن عن الهدف الثاين لإ�شبيلية من دون اأن 
الفارق  يقل�س  اأن  وكاد مي�شي  ال�شابق )85(.  بالت�شجيل يف فريقه  يحتفل 
رائعة  بطريقة  لها  الت�شدي  م��ن  احل��ار���س  متكن  مبا�شرة،  ح��رة  ركلة  م��ن 
)90+1(. وقال مدرب بر�شلونة الهولندي رونالد كومان بعد خ�شارة فريقه 
راأيت  لهم،  للغاية  كبرة  مكافاأة  هي  يل  بالن�شبة  لكن  �شيئة،  نتيجة  "اإنها 
�شغطنا  الفر�س،  �شنعنا  �شيء،  كل  فعلنا  ج��داً  جيد  ب�شكل  يلعب  بر�شلونة 

كثراً يف ال�شوط الثاين، ول ميكنني لوم الفريق".

واأ�شاف "لدينا مباراة متبقية لنا. �شنحاول الفوز فيها ولعب النهائي".
اآخ��ر، وهذا  اأي �شخ�س  اأخطاء مثل  ارتكب  "لقد  اأومتيتي قال كومان  وعن 
معاً  نفوز  جميعاً  فنحن  ا�شتهدافه،  العدل  من  لي�س  القدم.  ك��رة  من  ج��زء 
ونخ�شر معاً اأي�شاً". يف املقابل، قال مدرب ا�شبيلية جولن لوبيتيغي "ح�شمنا 
اىل  ا�شارة  اأ�شعب" يف  �شيكون  الثاين  والن�شف  املواجهة  الأول من  الن�شف 
مباراة الياب يف كامب نو. و�شبق للفريق الأندل�شي اأن بلغ املباراة النهائية يف 
عامي 2016 و2018 وخ�شر اأمام بر�شلونة بالذات �شفر2- بعد التمديد 
على  اأ�شبوع  قبل  الفريقني  قمة  وج��اءت  ال��ت��وايل.  على  نظيفة  وبخما�شية 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  م�شابقة  نهائي  ثمن  ذهاب  يف  املرتقبتني  مواجهتيهما 
املقبل،  الأربعاء  الأمل��اين  بورو�شيا دورمتوند  اإ�شبيلية مع �شيفه  يلعب  حيث 

وبر�شلونة مع �شيفه باري�س �شان جرمان الفرن�شي يف اليوم نف�شه.
ومير ا�شبيلية بفرتة جيدة يف الآونة الأخرة حيث حقق الفوز يف مبارياته 
وريال  بر�شلونة  م��ع  قوية  مناف�شة  ودخ��ل يف  ال���دوري  الأخ���رة يف  الأرب��ع��ة 
مدريد على املركز الثاين حيث يتخلف عنهما بفارق نقطة واحدة وبفارق 8 

نقاط خلف اتلتيكو مدريد املت�شدر والذي ميلك مباراة موؤجلة.

اإ�ضبيلية يهزم بر�ضلونة يف ذهاب ن�ضف نهائي الكاأ�س 

تاأهل �ضيتي ولي�ضرت واإيفرتون يف كاأ�س االحتاد دوري اخلليج العربي.. 300 جولة يف ع�ضر االحرتاف 
والعني يت�ضدر االأندية بت�ضجيل االأهداف

•• اأبوظبي -وام:

300 جولة م�شت من عمر بطولة دوري اخلليج العربي 
 13 منذ  ب���داأت  جتربة  الح����رتاف..  لع�شر  التحول  منذ 
وحفلت  الإماراتية،  الكرة  مع  اليوم  حتى  وا�شتمرت  عاما 
والأ�شماء  والأح���داث  والح�شائيات  الأرق���ام  من  بالكثر 
حتقيق  على  ال��دول��ة  اأن��دي��ة  فيها  ت�شابقت  وال��ت��ح��ولت.. 
والإح�شاءات  الأرق����ام  فيها  وتباينت  والتميز،  ال�����ش��دارة 
والبيانات، وارتبطت خاللها انت�شارات الكثر من الأندية، 
ا�شتثنائية من  بانك�شارات الأندية الأخ��رى، لتقدم جتربة 

ال�شراع والأمل يف الفوز، والطموح يف حتقيق الإجناز.
وب��ت��ل��ك امل��ن��ا���ش��ب��ة امل��م��ي��زة وه���ي م����رور 300 ج��ول��ة على 
انطالقة دوري املحرتفني ت�شتعر�س وكالة انباء الإمارات 
ح�شاب تلك اجلولت بالن�شبة لالأندية  ك�شف  "وام" معكم 
على  لنتعرف  الأم،  املحلية  امل�شابقة  ه��ذه  يف  �شاركت  التي 
ت�شجيال  الأن���دي���ة  واأك����رث  ل��ل��ف��وز،  الأن���دي���ة حتقيقا  اأك���رث 
لالأهداف. بالإ�شافة اإىل العديد من املالمح الأخرى التي 
لتبقى،  قوية  ول��دت  التي  البطولة  تلك  �شخ�شية  �شاغت 
وتطورت عاما بعد عام لت�شبح واحدة من اأقوى الدوريات 

يف القارة الآ�شيوية.
امل�شابقة،  ت��ل��ك  يف  ال���دول���ة  ان���دي���ة  ع��ط��اء  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر 
واأب��رز الأرق��ام يف �شوء ما اأورده مركز " ف��وروارد �شبورت 
والأرق����ام  الإح�������ش���اءات  ر���ش��د  يف  املتخ�ش�س  ماجنمنت" 
حتقيقا  الأك��رث  هو  العني  ن��ادي  ف��اإن  الريا�شية،  والإدارة 
الح���رتاف، حيث  البطولة يف عهد  تلك  للفوز يف م�شرة 
انه خا�س 299 مباراة ، فيما األغيت له مباراة اأمام �شباب 
الأهلي يف مو�شم 2012 – 2013 بقرار من حكم اللقاء، 
وحقق العني الفوز يف 180 مباراة والتعادل يف 62 ، فيما 
 ،2008 اأغ�شط�س  منذ  م��ب��اراة   57 يف  للخ�شارة  تعر�س 
وحتى فرباير اجلاري 2021. �شجل العني 653 هدفا، 
اإجمايل عدد  337 هدفا، وح�شل على  �شباكه  وا�شتقبلت 
نقاط يف البطولة 602 نقطة ليكون هو النادي الوحيد 
الذي تتجاوز عدد نقاطه 600 نقطة. ويعد فريق العني 
ه��و ال��وح��ي��د يف ال��دول��ة ال���ذي حقق اأك���رث م��ن 100 فوز 
 152 خا�س  حيث  ملعبه،  على  اأجريت  التي  املباريات  يف 
101 منها، وتعادل يف  الفوز يف  مباراة على ملعبه، حقق 
29، وخ�شر 22 مباراة، و�شجل 356 هدفا، فيما ا�شتقبل 
نادي اجلزيرة يف املركز الثاين حيث خا�س  وياأتي   .157
300 مباراة، فاز يف 174 منها، وتعادل يف 61، وخ�شر يف 
672 هدفا، وا�شتقبلت �شباكه 400 هدف،  و�شجل   ،65
149 مباراة  583 نقطة. وخا�س اجلزيرة  وح�شل على 
29، وخ�شر يف  وت��ع��ادل يف  92 منها،  ف��از يف  على ملعبه، 
28، و�شجل 341 هدفا على ملعبه، فيما ا�شتقبلت �شباكه 
175 هدفا، ويح�شب للجزيرة انه الفريق �شاحب الرقم 
القيا�شي يف عدد مرات الفوز خارج ملعبه من بني كل اأندية 
79 للعني  82 م��ب��اراة، مقابل  ف��از يف  اإن��ه  ال��دول��ة، حيث 

�شاحب املركز الثاين يف عدد مرات الفوز خارج ملعبه.
ال��ذي خا�س  الأه��ل��ي  �شباب  ن��ادي  الثالث  املركز  وي��اأت��ي يف 
العني،  اأمام  بقرار احلكم  له واحده  واألغيت  299 مباراة 
71، وخ�شر  وت��ع��ادل يف  م��واج��ه��ة،   167 ال��ف��وز يف  ح��ق��ق 
�شباكه  ا�شتقبلت  فيما  هدفا،   590 و�شجل  لقاء،   61 يف 
وفيما  نقطة.   572 اإج��م��ايل  على  وح�شل  هدفا،   357
فاإن  ملعبه  على  اأقيمت  ال��ت��ي  للمباريات  اأرق��ام��ه  يخ�س 
�شباب الأهلي خا�س 151 مباراة على ملعبه، فاز يف 89 
بني  القيا�شي  الرقم  �شاحب  ليكون   39 يف  وتعادل  منها، 
23 مباراة،  التعادل على ملعبه، وخ�شر يف  انديتنا يف  كل 

وخا�س   .173 �شباكه  وا�شتقبلت  ه��دف��ا،   332 و�شجل 
الفريق 148 مباراة خارج ملعبه فاز يف 78 منها، وتعادل 
ملعبه،  خ��ارج  هدفا   258 و�شجل   ،38 يف  وخ�شر   32 يف 

فيما اهتزت �شباكه 184 مرة.
ويحتل الوحدة املركز الرابع يف جدول ترتيب بطولة دوري 
300 مباراة  ال���  م��دار  الأرق���ام على  املحرتفني من حيث 
خا�شها بتلك البطولة، حيث حقق الفوز يف 151 مباراة، 
وتعادل يف 69، وخ�شر يف 80 مواجهة، و�شجل 573 هدفا 
على  اأه��داف، وح�شل   405 �شباكه  وا�شتقبلت  الآن،  حتى 
الوحدة  خا�س  ملعبه  اأر���س  وعلى  نقطة.   522 اإجمايل 
فاز يف 88 منها، وتعادل يف 36، وخ�شر يف  مباراة،   151
و�شجل 319 هدفا، وا�شتقبلت �شباكه 169، فيما   ،  27
خا�س 149 مباراة خارج ملعبه، فاز يف 63 منها، وتعادل 
254 هدفا خارج ملعبه،  53 ، و�شجل  33، وخ�شر يف  يف 

فيما ا�شتقبلت �شباكه 236 هدفا.
اأم���ا امل��رك��ز اخل��ام�����س يف ال��رتت��ي��ب ال��ع��ام ل��ف��رق اأنديتنا يف 
ع�شر الحرتاف على مدار ال 300 جولة فهو من ن�شيب 
300 م��ب��اراة، ف��از يف 128  ن��ادي الن�شر ال��ذي �شارك يف 
و�شجل  مواجهة،   101 يف  وخ�شر   ،71 يف  وت��ع��ادل  منها، 
وح�شل  ه��دف��ا،   425 �شباكه  وا�شتقبلت  اأه����داف،   505
على اإجمايل 455 نقطة يف تلك امل�شابقة منذ انطالقتها 
فاز  150 مباراة على ملعبه  الن�شر  الآن. وخا�س  وحتى 
يف 69 منها، وتعادل يف 34، وخ�شر يف 47، و�شجل 253 
خارج  خا�شها  التي  املباريات  ويف   .192 وا�شتقبل  هدفا، 
 59 يف  الن�شر  فاز  مباراة   150 يبلغ عددها  التي  ملعبه 
منها، وتعادل يف 37، وخ�شر يف 54، و�شجل 252 هدفا، 

وا�شتقبلت �شباكه 233 هدفا.
 300 ويف املركز ال�شاد�س ياأتي نادي الو�شل الذي خا�س 
وتعادل  منها،   121 ف��از يف  امل��ح��رتف��ني،  دوري  م��ب��اراة يف 
هدفا،   511 و�شجل  م��واج��ه��ة،   111 يف  وخ�شر   ،68 يف 
اإجمايل  على  وح�شل  ه��دف،   500 �شباكه  ا�شتقبلت  فيما 
431 نقطة يف دوري املحرتفني حتى الآن. خا�س الو�شل 
150 مباراة على ملعبه فاز يف 68 منها، وتعادل يف 37، 
224، ويف  وا�شتقبل  274 هدفا،  و�شجل   ،45 وخ�شر يف 
مباراة   150 وعددها  ملعبه  التي خا�شها خارج  املباريات 
حقق الو�شل الفوز 53 مواجهة، والتعادل يف 31، وخ�شر 
يف 66 مرة، و�شجل 237 هدفا، وا�شتقبلت �شباكه 276 
هدفا. وفيما يخ�س ال�شارقة بطل املو�شم املا�شي، ومت�شدر 
جدول ترتيب امل�شابقة يف املو�شم احلايل، فاإنه ياأتي يف املركز 
ال�شابع بالرتتيب العام لالأندية يف ع�شر الحرتاف، حيث 
الدرجة  اإىل دوري  274 مباراة نظرا لهبوطه  اأنه خا�س 
الأوىل يف اأحد املوا�شم، ومن ال� 274 مباراة التي خا�شها 
99 مباراة، والتعادل  ال�شارقة يف البطولة حقق الفوز يف 
فيما  اأه���داف،   403 و�شجل   ،102 واخل�شارة يف   ،73 يف 
نقطة.   370 على  وح�شل  هدفا،   420 �شباكه  ا�شتقبلت 
 57 ف��از يف  م��ب��اراة على ملعبه،   136 ال�����ش��ارق��ة  وح��ا���س 
منها، وتعادل يف 30، وخ�شر يف 49، و�شجل 212 هدفا ، 
وا�شتقبل 197، ويف املباريات ال 138 التي خا�شها خارج 
ملعبه فاز ال�شارقة يف 42 مواجهة، وتعادل يف 34، وخ�شر 

يف 53، و�شجل 191 هدفا، واهتزت �شباكه 223 مرة.
مرات  ع��دد  بح�شب  ال��ف��رق  ترتيب  ي��ت��واىل  ال�شارقة  وبعد 
ال���ف���وز وال��ن��ق��اط ال��ت��ي ح�����ش��ل ع��ل��ي��ه، ف��ي��ح��ت��ل ب��ن��ي يا�س 
ثم  التا�شع،  املركز  يف  دجمه  قبل  وال�شباب  الثامن،  املركز 
لفجرة  ودب��ا  كلباء  واحت���اد  والإم����ارات  وعجمان  الظفرة 
والفجرة ثم دبي قبل الدمج، ثم ال�شعب قبل الدمج، ثم 
حتا وخورفكان بح�شب الرتتيب من املركز العا�شر وحتى 

كومان: النتيجة ت�ضب يف �ضالح 
اإ�ضبيلية لكن هناك مباراة اأخرى

اعترب مدرب بر�شلونة الهولندي رونالد كومان، عقب اخل�شارة 0-2 اأمام 
اإ�شبيلية يف ذهاب ن�شف نهائي كاأ�س ملك اإ�شبانيا اأن هذه النتيجة "ت�شب 
يف �شالح اإ�شبيلية"، موؤكداً يف الوقت ذاته اأنه "ل تزال هناك مباراة اأخرى 

و�شنحاول الو�شول للنهائي".
م�شكالت  يعاين  "مل  لوجنليه  كليمو  الفرن�شي  املدافع  اأن  كومان  واأو�شح 
بدنية ومل يلعب بقرار فني" واأنه ف�شل اإراحته "لأن هناك عدد قليل من 
الالعبني يف اخللف ويجب حماولة الدفع بكل العنا�شر املتاحة"، م�شراً 
اإىل اأنه ل يعتقد ب�"�شرورة اللوم على اأومتيتي يف اللعبات" التي جاء منها 

هدفا الفريق الأندل�شي.
واأ�شاف املدرب اأنه اأجرى "تغيرين فح�شب لأنهم مل يرى اأ�شباباً لإجراء 
املزيد حيث ظهر الفريق ب�شكل جيد" رغم اأن النتيجة "ت�شعب املهمة يف 

لقاء العودة"، م�شددا على اأنه "ميكن فعل اأمور جيدة يف ملعبنا".
اإ�شبيلية"،  ودف��اع  بونو-  يا�شني  املغربي  "احلار�س-  على  كومان  اأثنى  كما 
معترباً اأنهم "كانوا رائعني"، على الرغم من اعتقاده باأن املناف�س "�شنحت 
"حتى  ق��ات��ل  ال���ذي  بر�شلونة  ه��دف��ني يف  ي�شجل  ف��ر���س حمدودة" ك��ي  ل��ه 

النهاية يف حماولة لإحراز هدف مهم.
اجلميع  اأن  رغ��م  ع��ام  ب�شكل  ب�"جيد  له��وز  ماتيو  احلكم  اأداء  قيم  باملثل، 
يقول باإن لعبة" جوردي األبا مع �شو�شو التي احت�شب منها ركلة حرة خارج 
املنطقة "هي ركلة جزاء"، موؤكداً اأنه ل يعرف �شببا لعدم ال�شتعانة بتقنية 

حكم الفيديو يف هذه اللقطة.



 
حمتال ينفق مبلغا طائل من ح�ضاب ريا�س حمرز

متكن حمتال من �شرقة بيانات البطاقة امل�شرفية لنجم مان�ش�شرت 
منها  اأنفق  ريا�س حمرز، حيث  اجلزائري،  املنتخب  وقائد  �شيتي 

مبلغا كبرا من املال.
واأنفق �شريف حممد، البالغ من العمر 32 عاما، 175 األف جنيه 
اجلزائري  النجم  يعلم  اأن  قبل  حم���رز،  بطاقة  م��ن  اإ�شرتليني 

امل�شرف ب�شرورة اإيقاف البطاقة.
اأنفق  فقد  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ميل"  "ديلي  �شحيفة  ذك���رت  وح�شبما 
املقامرة وامل�شروبات واملالب�س يف  اإ�شرتليني على  األف   20 �شريف 

جزيرة اإيبيزا الإ�شبانية.
فاخرة  ف��ن��ادق  الإق��ام��ة يف  على  كبرة  مبالغ  �شريف  اأن��ف��ق  كذلك 
بلندن مثل "�شانغريال"، هذا اإىل جانب تناول الطعام يف مطاعم 

فاخرة.
ميك  ال�شابق،  لندن  �شرطة  مفت�شي  كبر  ق��ال  احل��ادث��ة،  وح��ول 
مل  كيف  ي�شتغرب  اإن��ه  الربيطانية،  �شن"  "ذا  ل�شحيفة  نيفيل، 

يكت�شف حمرز �شياع مبلغ كبر من بطاقته اإل بعد مرور �شهر!.
مبالغ  اإن��ف��اق  حم��رز  يالحظ  مل  كيف  "اأ�شتغرب  ميك:  واأ���ش��اف 
كبرة على اأ�شياء ل ي�شرتيها لعبو كرة القدم عادة مثل الوجبات 

ال�شريعة، والأغذية ذات ال�شعرات احلرارية العالية".
"باركليز"  مب�����ش��رف  �شخ�س  ب��ات�����ش��ال  الح��ت��ي��ال  عملية  ومت���ت 
اإ�شدار بطاقة م�شرفية، وح�شل عليها  اأنه حمرز، وطلب  مدعيا 

م�شتخدما بيانات مزّورة، لينفق لحقا منها مبالغ طائلة.
لل�شيطرة على  فاقدا  كان  باأنه  �شريف عن موكله  وداف��ع حمامي 
ب�شبب  وذل��ك  حم��زر،  لبطاقة  ا�شتخدامه  ف��رتة  خ��الل  ت�شرفاته 

تعاطيه للمخدرات، واإكثاره من �شرب الكحوليات.

الربكان العجيب.. كله من اجلليد
ت�شكل بركان جليدي مذهل يف كازاخ�شتان بعد جتمد املياه املتدفقة 
من نبع حتت الأر�س يف الهواء مبا�شرة، وبلغ ارتفاع فوهته 13.7 

مرتا.
التي �شرعان من تتجمد، يف النبعاث من  املاء،  وت�شتمر جزيئات 
ينفجر من  دخ��ان  وكاأنه  يبدو  يجعله  ال��ذي  الأم��ر  الهيكل،  اأعلى 
لروؤيته عن  الذين يحالفهم احلظ  وفًقا لأولئك  بركان حقيقي، 

قرب.
وت�شكل "بركان جليدي'' اأ�شغر يف منطقة اأملاتي يف كازاخ�شتان العام 

املا�شي، ولكن مل يكن به خا�شية بخار املاء ال�شبيهة بالدخان.
وت�شكل خمروط اجلليد املجوف فوق ينبوع �شاخن ا�شتمر يف نفث 
ر�شقات مائية و�شط املناظر الطبيعية املغطاة بطبقة �شميكة من 

الثلوج، بح�شب ما ذكرت �شحيفة "ذي �شن" الربيطانية.
وتبلغ درجة احلرارة احلالية يف منطقة اأملاتي 0 درجة مئوية، مما 
يعني اأنها باردة بدرجة كافية لتجميد مياه الينابيع ال�شاخنة عند 

و�شولها اإىل ال�شطح.
واأدت الأنباء عن الربكان اجلليدي مبحبي الغرائب يف اإن�شتغرام 
اإىل ال�شفر اإىل املنطقة القريبة من قرية "كيغن" والتقطوا بع�س 

ال�شور الرائعة.
وميكن اأن تتكون "اأقماع اجلليد"، اأو فوهات الرباكني اجلليدية، 
الهواء  العامل عندما تكون درج��ة ح��رارة  اأنحاء  املماثلة يف جميع 

باردة بدرجة كافية لتجميد املاء ال�شاعد الأكرث دفئا.
بع�س  ويعتقد  الف�شاء  يف  اجلليد  ب��راك��ني  تت�شكل  اأن  ميكن  كما 

العلماء اأنهم اكت�شفوا واحدة على كوكب بلوتو يف العام 2016.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ر�س القهوة بدال من امللح فوق ثلوج بولندا 
فاحت رائحة القهوة يف متنزهات كراكوف املغطاة بالثلوج، اإذ تر�س �شلطات املدينة الواقعة يف جنوب بولندا بقايا 

النب املطحون املقدم يف املقاهي املحلية بدًل من الرمال اأو امللح يف امل�شاحات اخل�شراء.
وذكرت اإدارة احلدائق يف كراكوف اأن ا�شتخدام القهوة ي�شكل خياراً "�شديقا للبيئة واأرخ�س ثمناً"، قائلة اإن الفكرة 

املقاهي". من  والكثر  ال�شكان  بني  كبرة  حما�شًة  "اأثارت 
واأفادت الإدارة على موقعها الإلكرتوين باأن ا�شتخدام القهوة على الأر�س كان اأي�شا "منا�شبا للكالب".

وي�شارك اأكرث من 50 مقهى حملياً يف املبادرة من خالل تقدمي بقايا النب من حمالها، فيما اأبدت املدينة اأملها يف 
اأن ي�شاهم ذلك يف ت�شجيع املزيد من ال�شكان املحليني على �شراء القهوة مل�شاعدة املقاهي "يف هذا الوقت الع�شيب".

وُي�شمح حالياً للمقاهي واملطاعم يف بولندا بتقدمي الطعام املعّد لالأكل يف اخلارج.
وا�شتلهمت كراكوف هذه الفكرة من مبادرات م�شابهة يف مدينة لفيف الأوكرانية ومدن ا�شكندنافية.

وقال م�شوؤولو احلدائق اإنهم ي�شتخدمون حالياً حوايل 75 اإىل 80 طنا من الرمال اأ�شبوعيا خالل فرتات ت�شاقط 
الثلوج.

ولقيت الفكرة ا�شتح�شانا لدى ال�شكان الذين كانوا يعاينون ر�س حرا�س احلدائق القهوة من دلء كبرة الأربعاء 
قرب الو�شط التاريخي يف املدينة.

وقال بارتيك خالل تنزهه مع كلبه "اإنها فكرة جميلة. كلبي �شعيد".
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تواأم م�ضري يتحدى االإعاقة
ونزولها،  ال�شالمل  و�شعود  املنزل  من  اخل��روج  م�شاألة  من  عانينا  اأن  بعد 
اجتهنا لخرتاع كر�شي كهربائي ميكنه �شعود ال�شالمل وو�شع م�شتخدمه 
على �شريره"، كان هذا هو اأحد الخرتاعات العبقرية التي جنح التواأم ح�شام 
اإ�شابتهما ب�شلل يف اجلزء  وحممد �شيد م�شطفى يف تقدميها للعامل رغم 
ال�شفلي منهما منذ ولدتهما. وتقول الأم �شهر عبد احلميد املوظفة بوزارة 
الت�شامن الجتماعي يف مركز بني مزار مبحافظة املنيا، اإنها اأجنبت بنتني 
واإبراهيم،  توائم، هم ح�شام وحممد  اأجنبت ثالثة  بعدما  كثرا  عانت  ثم 
يف  باإعاقة  الولدين  باإ�شابة  فوجئت  بينما  طبيعيا  كان  اإبراهيم  اأن  مبينة 
الن�شف الأ�شفل من ج�شديهما. وتوؤكد الأم اأن كثرا من الأطباء قد اأ�شاروا 
والعناية  باملتابعة  كافحت  لكنها  طويال،  يعي�شا  لن  وحممد  ح�شام  اأن  اإىل 
اإدخالهما  ع��ن  ف�شال  حياتيهما  على  احل��ف��اظ  يف  جنحت  حتى  واله��ت��م��ام 
اأو�شحت  املدار�س بعد ذلك للتعليم. ويف حديث ملوقع "�شكاي نيوز عربية"، 
بعد  ولديها حتى متكنت  بحالة  لتقبل  تكن  املدار�س مل  اأن كثرا من  الأم 
ذلك من اإدخالهما لإحدى املدار�س التي تقبل مثل هذه احلالت، وجنحت 
كل  ليح�شل  اجلامعي،  ثم  الثانوي  التعليم  مرحلة  اإىل  بهما  الو�شول  يف 
منهما على موؤهل عايل يف كلية الآداب ق�شم الإعالم �شعبة العالقات العامة، 
ومتّكن ح�شام من احل�شول على وظيفة يف البنك الأهلي، كما ي�شعى حممد 

للح�شول على وظيفة حكومية توؤمن له م�شتقبله.

�ضر اإ�ضابات الن�ضاء اخلطرية يف حوادث الت�ضادم
حوادث  يف  خطرة  لإ�شابات  الن�شاء  تعر�س  �شبب  حديثة  درا���ش��ة  ك�شفت 
ت�شادم ال�شيارات مقارنة بالرجال. ووفق باحثني من معهد تاأمني ال�شالمة 
على الطرق ال�شريعة، وهي جمموعة بحثية تدعمها �شركات التاأمني على 
ال�شيارات، فاإن املركبات الأ�شغر والأخف وزنا التي غالبا ما تقودها الن�شاء، 
لإ�شابات  تعر�شهّن،  �شبب  تف�شر  قد  لها،  تتعر�س  التي  احل��وادث  واأن���واع 
اإ�شابات  بتحليل  الباحثون  وق��ام  ال��رج��ال.   اأك��رث من  الت�شادم  خطرة يف 
التي وردت يف  الأمامية واجلانبية  والن�شاء يف حوادث ال�شطدام  الرجال 
تقارير ال�شرطة من عام 1998 اإىل عام 2015. ومن بني النتائج التي مت 
التو�شل اإليها، اأنه يف حوادث ال�شطدام الأمامي، كانت الن�شاء اأكرث عر�شة 
بثالث مرات لالإ�شابة بك�شر يف العظام اأو ارجتاج يف املخ اأو اإ�شابة متو�شطة 
اأخرى، وعر�شة مرتني اأكرث للمعاناة من اإ�شابة خطرة مثل الرئة املنهارة 
اأن  الباحثون  "الأ�شو�شيتد بر�س". ووجد  الدماغ، ح�شبما ذكرت  اإ�شابة  اأو 
الرباعي  ال��دف��ع  و���ش��ي��ارات  ال�شغرة  بال�شاحنات  الت�شادم  ح���وادث  ن�شبة 
مت�شاوية لدى الرجال والن�شاء، لكن ن�شبة حوادث ال�شيارات لدى الن�شاء 

ت�شل اإىل حوايل 70 يف املائة مقارنة بحوايل 60 يف املائة لدى الرجال.
وت�شل ن�شبة حوادث الرجال بال�شاحنات اخلفيفة اإىل 20 يف املائة مقارنة 

باأقل من 5 يف املائة لدى الن�شاء.

�ضيلينا غوميز يف اأول 
األبوم ُي�ضّجل عن بعد

ال��ع��امل��ي��ة  �شيلينا  ال��ن��ج��م��ة  ف���اج���اأت 
غوميز  البالغة من العمر 28 عاما 
اإع���الن  بن�شر  وحم��ب��ي��ه��ا  ع�شاقها 
بعنوان  الأول  الإ���ش��ب��اين  األبومها 
مت  وال�������ذي   "  Revelación"
 ZOOM " ط��ري��ق  ع��ن  ت�شجيله 
فرو�س  انت�شار  ب�شبب  وذل���ك   "
ك��ورون��ا، وه��و اخل��رب ال��ذي ت�شدر 
املواقع الإخبارية الفنية ال�شهرة.

فكرة  اأن  غوميز  �شيلينا  واأ���ش��ارت 
القيام بتقدمي األبوم اإ�شباين كانت 
جم����رد ف���ك���رة، ث���م ب������داأت يف �شر 

امل�شروع ب�شرعة وب�شكل طبيعي.
فاجاأت  غ��وم��ي��ز  �شيلينا  اأن  ي��ذك��ر 
العامل موؤخرا با�شتعرا�س خرباتها 
و جتاربها يف عامل املاكياج والعناية 
بالب�شرة، فمن خالل مقطع فيديو 
ك�شفت �شيلينا عن روتينها اليومي 
و�شعها  وطريقة  بالب�شرة  للعناية 
للماكياج وذلك من خط منتجاتها 
 Rare " اخل���ا����ش���ة  ال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة 
الأنظار  ل��ف��ت  وم����ا   ،"  Beauty
التحدث  م��ن  تكن خائفة  اأن��ه��ا مل 
عن  وك�شفت  ب�شرتها  م�شاكل  ع��ن 

معاناتها من البثور يف وجهها.

دواء للق�ضاء على ال�ُضمنة
اأن  حديثة،  علمية  درا���ش��ة  ك�شفت 
"كبح"  يف  ي�شتخدم  ط��ب��ي��ا  ع��ق��ارا 
م�شجعة  ن��ت��ائ��ج  اأظ���ه���ر  ال�����ش��ه��ي��ة، 
بعد  ال��ب��دان��ة،  مكافحة  يف  للغاية 
ق���درت���ه على  اأب���ح���اث  اأظ���ه���رت  اأن 
تخفي�س وزن اجل�شم بن�شبة ت�شل 

اإىل 20 يف املئة.
اأجراها  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة  وتو�شلت 
اجلامعية،  لندن  كلية  يف  باحثون 
عقار  ت�����اأث�����ر  ح������ول  ومت�����ح�����ورت 
ال�شمنة،  ع��ل��ى  "�شيماغلوتيد" 
امل��ئ��ة من  35 يف  اأك���رث م��ن  اأن  اإىل 
الدواء،  تناولوا  الذين  الأ�شخا�س 
اإجمايل  خم�س  م��ن  اأك���رث  ف��ق��دوا 

وزن اجل�شم.
على  "�شيماغلوتيد"  عقار  ويوؤثر 
الأمر  ال���دم���اغ،  يف  ال�شهية  م��رك��ز 
ال�شعور  تخفيف  اإىل  ي���وؤدي  ال��ذي 
ال�شعرات  وت��خ��ف��ي�����س  ب����اجل����وع، 
�شبكة  ذك����رت  ح�شبما  احل���راري���ة، 

"�شكاي نيوز" الربيطانية.
اأجرتها  التي  التجربة  يف  و���ش��ارك 
 1961 اجل���ام���ع���ي���ة  ل����ن����دن  ك���ل���ي���ة 
�شخ�شا ممن يعانون زيادة يف الوزن 
متو�شط  ك���ان  ح��ي��ث  ال�����ش��م��ن��ة،  اأو 
105 ك��ي��ل��وغ��رام��ات، من  اأوزان���ه���م 
واأمركا  واأوروب����ا  باآ�شيا  دول��ة   16

ال�شمالية واجلنوبية.
وعّلقت املوؤلفة الرئي�شية للدرا�شة 
ن��ت��ائ��ج��ه��ا يف جملة  ن�����ش��رت  ال���ت���ي 
ف����ور  ج������ورن������ال  "نيواإنغالند 
را�شيل  الربوفي�شورة  ميدي�شن"، 
باترهام، قائلة: "متثل نتائج هذه 
حت�شني  يف  كبرا  تقدما  الدرا�شة 
امل�شابني  الأ�����ش����خ����ا�����س  ����ش���ح���ة 
اإىل  اللجوء  دون  وذل��ك  بال�شمنة، 

العمليات اجلراحية".

ابنة براد بيت واأجنلينا جويل تترباأ منه
ي��ب��دو اأن ال�����ش��راع ب��ني ال��ن��ج��م ال��ع��امل��ي  براد 
حول  جويل   العاملية  اأجنلينا  والنجمة  بيت  
ح�شانة اأطفالهما قد و�شل اإليهم، اإذ ك�شفت 
�شيلوه جتاهلت  ابنتهما  اأن  تقارير �شحفية، 
وال���ده���ا ب��ح��ذف ل��ق��ب��ه م���ن ح�����ش��اب��ات��ه��ا على 

و�شائل التوا�شل الجتماعي.
اأن هذا  اإح�����دى و���ش��ائ��ل الإع�������الم،  وزع���م���ت 
ال��ب��ال��غ��ة من  ال���ذي ق��ام��ت �شيلوه  ال��ت�����ش��رف 
والدها،  جت��اه  كبر  ازدراء  عاًما،   14 العمر 
ح�شانة  معركة  يخ�شر  ق��د  اأن��ه  اإىل  واإ���ش��ارة 

اأطفاله اأمام اأجنلينا.
ومن ناحية اأخرى، كانت قّررت جويل عر�س 
ال������وزراء الربيطاين  رئ��ي�����س  ر���ش��م��ه��ا  ل��وح��ة 
الكتيبة  مل�شجد  ت�شر�شل،  وين�شتون  ال�شابق 
مب��دي��ن��ة م��راك�����س يف امل��غ��رب يف م���زاد علني، 

وجتاوز �شعرها ماليني الدولرات.
وكان ا�شرتى بيت وجويل هذه اللوحة التي 
اأهداها وين�شتون ت�شر�شل للرئي�س الأمركي 
اإىل  فرانكلني روزفلت، كتذكار من رحلتهما 

مراك�س يف عام 2011.

يتغلب على ارتفاع �ضغط الدم بركوب الدراجة 
ارتفاع  م��ن  التخل�س  يف  اأرب��ع��ي��ن��ي  اأم��ري��ك��ي  رج���ل  جن��ح 
ال��ذي عانى منه لأك��رث من عامني، بف�شل  ال��دم  �شغط 
ممار�شته الريا�شة التي طاملا اأحبها، وهي ريا�شية ركوب 
الدراجات. يف كانون الثاين -يناير من عام 2018، ازداد 
يعاين من  وب��داأ  كبر،  ب�شكل  عاماً   -40 بينيت  اآدم  وزن 
اإىل ريا�شية  ال��ع��ودة  اإىل  ال���دم، مم��ا دفعه  ارت��ف��اع �شغط 
طويلة  ل�شنوات  مزوالتها  اع��ت��اد  التي  ال��دراج��ات  رك��وب 
ركوب  رحلته يف  ب��داأ  باأنه  اآدم  وق��ال  و�شبابه.  يف طفولته 
ان��ق��ط��اع ط��وي��ل، ب�شكل تدريجي  ب��ع��د  ث��ان��ي��ة  ال���دراج���ات 
وب�شرعات بطيئة، حتى ا�شتعاد كثراً من لياقته البدنية 
وزاد �شرعته. وبحلول يونيو 2018، �شارك الرجل برحلة 
ل��ل��دراج��ات، وم��ن ثم  اأك����رون  ن���ادي  جماعية حملية م��ع 
دراجته  على  ال�شبت  اأي��ام  منفردة  برحالت  بالقيام  ب��داأ 
امل�شاركة  م��ن  متكن  ال�شيف  نهاية  وب��ح��ل��ول  اخل��ا���ش��ة. 
ون��اف�����س على  ���ش��وم��ي��ت،  “هامر” مب��ق��اط��ع��ة  مب��ه��رج��ان 
املا�شية،  الثالث  ال�شنوات  مدى  “على  واأ�شاف:  اللقب. 
اأ�شبحت مهوو�ًشا بريا�شة ركوب الدراجات اأكرث فاأكرث. 
اإىل مع�شكر  وذه���ب���ت  ال����دراج����ات  م���ن  امل���زي���د  ا���ش��رتي��ت 
ا�شرتيت  ال�شباقات.  بع�س  يف  �شاركت  لقد  ل��ل��دراج��ات. 

حذاء ريا�شياً ذكياً، وبداأت يف يف التدريب املنظم”
وم���ع اإق�����ران مم��ار���ش��ة رك����وب ال���دراج���ات ب��ن��ظ��ام غذائي 
اأثناء ممار�شة  واأ�شرع  اأكرث ر�شاقة  اأ�شبح الرجل  �شحي، 
اإي��ج��اب��ي على  اأث���ر ب�شكل  ال���دراج���ات، مم��ا  ريا�شة رك���وب 
اإىل  ال��دم،  �شغط  ارتفاع  يف  تتمثل  التي  ال�شحية  حالته 

درجة اأنه تخلى عن اأدويته ب�شكل نهائي.

درا�ضة: الكلب تلعب الإ�ضعاد �ضاحبها
الأليفة يلعب بع�شها  الكالب  اأن  لحظت درا�شة جديدة 
مما  ومنتبهاً،  حا�شراً  �شاحبها  يكون  عندما  بع�س  مع 
ال�شتعرا�س  اإىل  ال��ك��الب  داف���ع  ي��ك��ون  اأن  اإم��ك��ان  ي��رّج��ح 
الرئي�شية  املعّدة  وقالت  الأول.  املقام  يف  ا�شحابها  اأ�شعاد 
للدرا�شة املن�شورة يف "اأنيمال كوغني�شن جورنال" خبرة 
ال�شلوك احليواين ليند�شي مركام لوكالة فران�س بر�س 
اإن م��ن ال��ث��اب��ت اأن ال��ك��الب ت��ويل اأه��م��ي��ة ك��ب��رة مل�شتوى 

الهتمام الذي يظهره الب�شر لها.
وا�شافت "لكن ل علم لنا باأبحاث تظهر تاأثر اجلمهور 
يف  اي  معينة،  لأن���واع  النموذجي  ال�شلوك  على  الب�شري 

هذه احلالة اللعب بني الكالب".
اأزواج من  ع�����ش��رة  ع��ل��ى جت��رب��ة �شملت  م��رك��ام  واأ���ش��رف��ت 
على  اأ�شهر  �شتة  ملدة  معاً  اأف��راده��ا  عا�س  الأليفة  الكالب 
الأقل وعادة ما يلعب اأحدها مع الآخر مرة واحدة على 

الأقل يومياً، وفًقا لأ�شحابها.
يف  بالفيديو  الكالب  اأزواج  ت�شوير  اإىل  الباحثون  وعمد 
ثالث حالت: عندما يكون �شاحبها بعيداً، وعندما يكون 
ويظهر  يكون حا�شراً  وعندما  يتجاهلها،  ولكنه  حا�شراً 

لها الكثر من الهتمام، وميدحهما لفظياً، ويداعبها.
وت��وخ��ي��اً جلعل الخ��ت��ب��ار دق��ي��ق��اً، اأع���اد ال��ب��اح��ث��ون تكرار 

جتربة هذه احلالت ثالث مرات على مدار اأيام عدة.
ولحظت مركام اأن الهتمام الأكرب من �شاحب الكالب 
الب�شري تدفع  الهتمام  زيادة  واأن  اللعب،  ي�شجعها على 
الركوع  م��ث��ل  وتكثيفها  �شلوكياتها  ت��ك��رار  اإىل  ال��ك��الب 
والتمايل والقتال واملطاردة والع�س اخلفيف بحنان، وما 

اإىل ذلك.

مزيج جديد من العقاقري الإطالة عمر مر�ضى ال�ضرطان 
اأجريت يف جامعة ماونت  اأك��دت نتائج درا�شة حديثة 
�شيناي بنيويورك اأن جمموعة اأدوية جديدة ل�شرطان 
ب�شكل  املر�شى  ح��ي��اة  تطيل  اأن  ميكن  املتقدم  الكبد 
كبر اأكرث من الدواء احلايل. ي�شمل العالج عقارين 
وهما:  الكبد،  �شرطان  ملحاربة  عليهما  املوافقة  متت 
اأو  واأت��ي��زول��ي��زوم��اب   ، )اأف��ا���ش��ت��ني(  اأو  بيفا�شيزوماب 
)تي�شينرتيك(. يعمل عقار اأفا�شتني، وهو دواء ُيعطى 
عن طريق الوريد، على جتويع الأورام عن طريق منع 
منو الأوعية الدموية اجلديدة فيها. اأما ت�شنرتيك، 
���ا، ه���و مثبط  ال����ذي ُي��ع��ط��ى ب��وا���ش��ط��ة ال���وري���د اأي�������شً
للخاليا ال�شرطانية . ت�شاعد اأدوية "العالج املناعي" 
وتدمرها.  الأورام  البحث عن  املناعة يف  هذه جهاز 
اأنه  الباحثون  وج��د  املا�شي،  ال��ع��ام  ُن�شرت  جتربة  يف 
الكبد  �شرطان  يعانون من  الذين  للمر�شى  بالن�شبة 
من  اأف�شل  ب�شكل  يعمل  اجلديد  املزيج  ف��اإن  املتقدم، 
الدواء التقليدي الذي كان م�شتخدماً ملدة 13 عاًما. 
�شملت التجربة، التي مولتها �شركة جينيت�س روت�س 
ب�شرطان  م�����ش��اب  م��ري�����س   500 ل���الأدوي���ة،  امل�شنعة 
اإعطاء جزء منهم عقار  املتقدم. مت   )HCC( الكبد

اأُعطي اجلزء الآخر  �شورافينيب التقيليدي، يف حني 
% من املر�شى  عقار اأفا�شتني. بعد 18 �شهًرا، كان 52 
يف املجموعة الثانية ما زالوا على قيد احلياة، مقابل 
% من املر�شى الذين تناولوا الدواء التقليدي.   40
اإطالة  اإىل  ال��ع��ق��اران  اأدى  ف��ق��د  ال��ت��ج��ارب،  وبح�شب 
امل��زي��د من  اأك��رب ووف��ر لهم  اإىل درج��ة  املر�شى  حياة 
اأن يتطور مر�س ال�شرطان لديهم. وقد  الوقت قبل 
واعدة،  جتربة  واعتربوها  بالتجربة  اخل��رباء  اأ���ش��اد 
و�شرعان ما ح�شل العقاران على موافقة اإدارة الغذاء 

والدواء الأمريكية.
اإن  ال��دك��ت��ور ري��ت�����ش��ارد ف��ني  ال��ب��اح��ث الرئي�شي  وق���ال 
ال��ن��ت��ائ��ج اجل���دي���دة ت��ق��دم اأم����اًل ج��دي��اً لإط���ال���ة حياة 
مر�شى �شرطان الكبد، وتظهر ما هو متو�شط   البقاء 
على قيد احلياة لديهم. وجد فريق فني اأن متو�شط   
تناولوا  الذين  املر�شى  بني  احلياة  قيد  على  البقاء 
�شهًرا،   19 عن  قلياًل  يزيد  ك��ان  اجل��دي��دة،  العقارات 
مقارنة ب� 13 �شهًرا بني املر�شى الذين تناولوا عقاري 
اأورد  ما  وف��ق  التقليديني،  نيك�شافار  اأو  �شورافينيب 

موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين. 

كيت وين�ضلت ت�ضتعيد 
ذكريات تايتانيك

اأدواره��ا يف  اأه��م  �شنة ذكريات   23 بعد  النجمة  كيت وين�شلت   ا�شتعادت 
فيلم  تايتانيك ، كا�شفة اأنها مل ت�شعر باأنها تنتمي لعامل هوليوود رغم 

النجاح الكبر وكان لديها دائماً تخوف كبر.
تايتانيك من  بالعمل مع خمرج  ت�شتمتع حالياً  اأنها  وين�شلت  واأعلنت 
الثاين من فيلم  اأفاتار  وذل��ك خالل حوارها مع  جديد خالل اجل��زء 

�شحيفة لو�س اجنلو�س.
وعن لقطتها الأخرة التي مت تداولها من الكوالي�س اأثناء ت�شويرها 
جيداً  نف�شها  اأع��دت  اأنها  ال�شهرة  النجمة  اأك��دت  املياه،  حتت  م�شهداً 
باتت  حتى  الغط�س،  يف  جديدة  طرقاً  وتعلمت  الفيلم،  يف  للم�شاركة 

حالياً تتمكن من كتم اأنفا�شها ملدة ت�شل اإىل 7 دقائق حتت املياه.

الأ�سد الراق�س ي�سق طريقه حول الأك�ساك التي تبيع �سلًعا لل�سنة القمرية اجلديدة القادمة يف احلي ال�سيني يف جاكرتا ع�سية بداية عام الثور. ا ف ب


