
   

اجتماعات رفيعة امل�ستوى بني 
م�سوؤويل ال�سودان واإ�سرائيل

•• عوا�صم-وكاالت:

قال م�سدر �سوداين م�سوؤول لـ�سكاي نيوز عربية، اأم�س الثالثاء، اإن الوفد 
جمال  يف  التعاون  اخلرطوم  مع  بحث  ال�سودان،  يــزور  الــذي  الإ�سرائيلي 
اأن  نيوز عربية  لـ�سكاي  امل�سدر  وك�سف  الإرهــاب.  ومكافحة  ال�ستخبارات 
رئي�سي  التقى  كوهني،  اإيلي  املخابرات  وزيــر  برئا�سة  الإ�سرائيلي  الوفد 

جمل�سي ال�سيادة والوزراء ال�سودانيني خالل الزيارة.
واأ�ساف امل�سدر، اأن الوفد الإ�سرائيلي بحث اأي�سا مع اجلانب ال�سوداين، 

�سبل تطوير جمالت التعاون الزراعي بني البلدين.
وزار وفد ر�سمي اإ�سرائيلي برئا�سة كوهني ال�سودان للمرة الأوىل، لبحث 
�سبل امل�سي قدما يف اتفاق تو�سطت فيه الوليات املتحدة يف اأكتوبر لإبرام 
اتفاق �سالم. وقال كوهني يف بيان بعد العودة اإىل اإ�سرائيل: لدي ثقة اأن 
هذه الزيارة ت�سع الأ�س�س للعديد من اأوجه التعاون املهمة التي �ست�ساعد 
كال من اإ�سرائيل وال�سودان و�ستدعم كذلك ال�ستقرار الأمني يف املنطقة. 

الأمم املتحدة تدعو احلوثي لالمتثال للقانون الدويل
•• نيويورك-وكاالت:

ملحاولة  املا�سية،  الأيــام  عنها خــالل  اأعلن  كثرية  ودولية  عربية  اإدانـــات 
ميلي�سيا احلوثي الإرهابية ا�ستهداف الريا�س ب�ساروخ.

من  ال�سديد  غ�سبها  عــن  الــثــالثــاء،  اأمــ�ــس  املتحدة،  الأمم  اأعــربــت  فقد 
املحاولة احلوثية، داعية امليلي�سيا المتثال للقانون الدويل.

وكان الحتاد الأوروبي، قد اأعلن اأن حماولت الهجوم على الريا�س غري 
مقبولة ويجب اأن تتوقف، معتربا اأن ا�ستهداف الريا�س يهدد املدنيني 
بحزم،  وبريطانيا  وفرن�سا  اأملانيا  من  كل  دانــت  ذلك  قبل  ال�سعودية.  يف 
م�سرتك  بيان  يف  الريا�س  على  ال�سبت،  جوية،  هجمات  �سن  حمــاولت 

لوزارات اخلارجية يف الدول الثالث.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س الهند بيوم اجلمهورية

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
الهند  جمهورية  رئي�س  كوفيند  نــاث  رام  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل 

وذلك مبنا�سبة يوم اجلمهورية لبالده.
اآل مكتوم نائب رئي�س  كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة رئي�س جمهورية الهند.
وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو 
دولة  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  نهيان  اآل  زايـــد  بــن  حممد  ال�سيخ 

ناريندرا مودي رئي�س وزراء جمهورية الهند.

حممد بن را�سد يتلقى اوراق اعتماد �سفري �سلطنة عمان    )وام(

ت�سلم اأوراق اعتماد عدد من �سفراء الدول اجلدد املعينني لدى الدولة

حممد بن را�سد: الإمارات متد يدها باخلري 
وال�سالم والحرتام لكل �سعوب دول العامل

•• اأبوظبي-وام:

ت�سلم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
ابوظبي �سباح  بالعا�سة  الوطن  رعــاه اهلل فى ق�سر 
ال�سقيقة  الدول  �سفراء  اعتماد عدد من  اوراق  ام�س 

وال�سديقة اجلدد املعينني لدى الدولة.

اأ�سحاب  مــن  كــل  اعتماد  اأوراق   .. �سموه  ت�سلم  فقد 
�سعود  بن  هــالل  بن  اأحمد  ال�سيد  الدكتور  ال�سعادة 
مالراج  ودامــيــكــا  عــمــان  �سلطنة  �سفري  البو�سعيدي 
دى �سيلفا �سفري جمهورية �سريالنكا الدميقراطية 
الــ�ــســتــار بنميم �سفري  بــن عــبــد  ال�ــســرتاكــيــة واملــعــز 
اجلبوري  م�سطفى  ومظفر  التون�سية  اجلمهورية 

�سفري جمهورية العراق.    )التفا�سيل �س2(

لأول مرة بتاريخ اأمريكا.. اإجراء لعزل رئي�س �سابق

بايدن: ل اأ�سوات كافية لإدانة ترامب
•• وا�صنطن-وكاالت:

بعدما ت�سلم جمل�س ال�سيوخ الأمريكي، القرار 
التهامي اخلا�س بعزل رئي�س الوليات املتحدة 
ال�سابق، دونالد ترامب، يف اإطار ق�سية اتهامه 
اإىل  الأنظار  حتولت  التمرد،  على  بالتحري�س 

موقف الرئي�س جو بايدن من الأمر.
فقد عربرّ الرئي�س اجلديد، بدوره، عن اعتقاده 
باأنه لن تكون هناك اأ�سوات كافية لإدانة �سلفه 

ترامب يف جمل�س ال�سيوخ يف اإطار م�ساءلته.
اإن(  اإن  )�ــســي  �سبكة  نقلته  ت�سريح  يف  و�سكك 
الأمريكية، باأن ي�سوت لإدانة ترامب 17 ع�سوا 
الالزم  العدد  وهو  ال�سيوخ،  مبجل�س  جمهوريا 

باللوحات  املــزيــنــة  الـــردهـــات  نف�س  خمــرتقــني 
 6 يف  ترمب  اأن�سار  اجتاحها  والتي  والتماثيل 
يناير. ي�سار اإىل اأن حماكمة ترامب من املقرر 
اأن تبداأ يف جمل�س ال�سيوخ يوم 8 فرباير �سباط 

القادم.
اأع�ساء جمل�س النواب الأمريكي،  وكان معظم 
بينهم  2021، من  يناير   13 يوم  قد �سوتوا 
10 م�سرعني جمهوريني، ل�سالح اإقرار ت�سريع 
بتهمة  تــرامــب  الــرئــيــ�ــس  مــ�ــســاءلــة  عــلــى  ين�س 
التحري�س على التمرد يف اأعقاب حادث اقتحام 
الكونغر�س من قبل بع�س اأن�ساره يوم 6 يناير 
يف مــوجــة ا�ــســطــرابــات اأ�ــســفــرت عـــن مــقــتــل 5 

اأ�سخا�س.

اإذا �سوت جميع الدميقراطيني  لهذه اخلطوة 
اخلم�سني ل�سالح العملية.

وكان جمل�س ال�سيوخ قد ت�سلرّم، الثنني، ر�سمياً، 
النواب  جمل�س  اأ�سدره  الــذي  التهامي  القرار 
ملحاكمة الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب برملانياً 
الكابيتول،  اقــتــحــام  عــلــى  الــتــحــريــ�ــس  بتهمة 
الوليات  تــاريــخ  يف  اإجـــراء  اأول  بذلك  لينطلق 

املتحدة يرمي لعزل رئي�س �سابق.
ــنــتــهــم رئي�سة  اأمــــا الـــنـــواب الــتــ�ــســعــة الـــذيـــن عــيرّ
بــيــلــو�ــســي كمدعني  نــانــ�ــســي  الــــنــــواب  جمــلــ�ــس 
عامني، يف املحاكمة املرتقبة، فقد حملوا القرار 
التهامي وانتقلوا به يف موكب �سار و�سط �سمت 
مهيب من جمل�س النواب اإىل جمل�س ال�سيوخ، 

خرج من ف�ساء حتفظ امل�ؤ�س�سات:

تون�س: �سراع الق�سرين يف الهواء الطلق!
•• الفجر -تون�س

للمطلعني  خافيا  الق�سرين  بــني  مــا  �ــســراع  يكن  مل 
ال�سيا�سي يف تون�س، ولكنه اتخذ  امل�سهد  على كوالي�س 
حتدث  حيث  البع�س  ح�سب  خطريا  منعرجا  الثنني 
متهما  قــبــل،  مــن  يتحدث  مل  كما  التون�سي  الرئي�س 
رئي�س احلكومة وحزامه ال�سيا�سي، تلميحا وت�سريحا، 
بالتاآمر عليه، معتربا ان التحوير الوزاري مل يحرتم 

الثقة  مــنــح  وكــانــت جل�سة  الــد�ــســتــوريــة.  الإجـــــــراءات 
للوقوف  فر�سة  الثالثاء،  اأم�س  املقرتحني،  لــلــوزراء 
من  ال�سيا�سي  وحــزامــه  احلكومة  رئي�س  موقف  على 
�سيعتمدونه  الــذي  الــرد  وطبيعة  �سعيد،  قي�س  خطاب 
بعدما اأ�سبح ال�سراع مفتوحا ويف الهواء الطلق ينقله 
الكثريون  وبات  الأخــرى.  وو�سائل العالم  التلفزيون 
يذر  ول  يبقي  ل  قد  د�ستوري  �سدام  حــدوث  يخ�سون 

من كيان الدولة �سيئا.        )التفا�سيل �س15(

بايدن خالل توقيعه اأمرا تنفيذيا لدعم ال�سناعات الأمريكية املحلية  )رويرتز(

بايدن لرو�سيا: قلقون ب�ساأن نافالني والخرتاق الإلكرتوين ومكافاآت قتل جنودنا
•• وا�صنطن-وكاالت:

اأمرا  بايدن،  جو  الأمريكي  الرئي�س  وقع 
الأمريكية  الــ�ــســنــاعــات  لــدعــم  تــنــفــيــذيــا 
اجلهود  لرتكيز  الأمــر  م�سيًفا:  املحلية، 
عـــلـــى تـــطـــويـــر املـــنـــتـــجـــات املـــ�ـــســـنـــوعـــة يف 
الـــوليـــات املــتــحــدة. واأ�ـــســـاف بـــايـــدن، يف 
رو�ــســيــا من  مــع  نعمل  اأن  خــطــاب: ميكن 
ونو�سح  املـــتـــبـــادلـــة،  املــ�ــســلــحــة  مــنــطــلــق 
الق�سايا،  مــن  عــدد  بــ�ــســاأن  قلقنا  ملو�سكو 
نافالني  ب�ساأن  اإننا قلقون  ونقول لرو�سيا 
والخرتاق الإلكرتوين واملكافاآت الرو�سية 
لقتل جنودنا يف اأفغان�ستان. واأكد اأنه من 
لتوزيع  الــالزمــة  الأمــــوال  نوفر  اأن  املهم 
واحليلولة  البطالة  واإعـــانـــات  الــلــقــاحــات 
لبيوتهم،  الأمــــريكــــيــــني  اإخــــــــالء  دون 
اأنه  يــعــرفــون  اجلمهوريني  مــن  والــعــديــد 
الطعام  لتوفري  اأكرث  العمل  علينا  ينبغي 
املتحدثة  وكـــانـــت  الأمـــريكـــيـــني.  جلــمــيــع 
با�سم البيت الأبي�س جني �ساكي قالت، اإن 
اخليارات  كل  �سيبقي  الأمريكي  الرئي�س 
مطروحة على الطاولة بينما يبحث الرد 

على اعتقال رو�سيا للمعار�س نافالني.
الـــذي ك�سفت فيه  الــوقــت  ذلـــك يف  يــاأتــي 

تقارير �سحافية اأن رو�سيا واأمريكا بحثتا 
من  للحد  �ستارت«  »نيو  معاهدة  متديد 

الأ�سلحة النووية ال�سرتاتيجية.
الرو�سي  الــرئــيــ�ــس  بـــايـــدن  اإدارة  ودعــــت 
فالدميري بوتني اإىل الإفراج الفوري عن 

نافالني واملحتجني املعتقلني.
وذكرت وكالت الأنباء، الثنني، نقال عن 
اأمني املجل�س  اأن  الرو�سي،  جمل�س الأمــن 
الأمن  وم�ست�سار  بــاتــرو�ــســيــف،  نــيــكــولي 
بحثا  �سوليفان  جيك  الأمــريكــي  القومي 

يف ات�سال هاتفي متديد املعاهدة.
اأن ينتهي  وتقيد املعاهدة التي من املقرر 
فرباير  مــــن  اخلـــامـــ�ـــس  يف  بـــهـــا  الـــعـــمـــل 
الــدولــتــني من  كــل مــن  �سباط مــا تن�سره 
يزيد  ل  مبــا  ا�سرتاتيجية  نــوويــة  روؤو�ـــس 
وكانت  منهما.  لــكــل  راأ�ــســا   1550 عــلــى 
)الناتو(  الأطل�سي  �سمال  وحلف  رو�سيا 
بايدن  الرئي�س  باقرتاح  موؤخرا  رحبا  قد 
الأ�سلحة  مــــن  احلـــــد  مـــعـــاهـــدة  متـــديـــد 

ال�سرتاتيجية.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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بلدية مدينة �أبوظبي تطلق م�شاريع جتريبية حتقق 
�ال�شتد�مة وتطور مو��شفات �لبنية �لتحتية

�أخبار �الإمار�ت

»�شالح �ملياه«... ��شرت�تيجية 
�أردوغان لزعزعة ��شتقر�ر �ملنطقة

عربي ودويل

تر�شيح فهد �حلو�شني الإد�رة 
مباريات مونديال �ل�شاالت 2021

�لفجر �لريا�شي

اأجرت 175,249 فح�سا ك�سفت عن 3,601 اإ�سابة

»ال�سحة« تعلن �سفاء 3,890 
حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�سات 
يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد 
 175،249 اإجــراء  الــوزارة عن  اأعلنت  19 واملخالطني لهم وعزلهم ..  كوفيد - 
املجتمع  يف  خمتلفة  فــئــات  على  املا�سية   24 الـــ  الــ�ــســاعــات  خــالل  جــديــدا  فح�سا 

با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
اإجــراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�سات   و�ساهم تكثيف 
يف الك�سف عن 3،601 حالة اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات 
وبذلك  الالزمة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  حــالت  وجميعها  خمتلفة، 

يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 285،147 حالة.               )التفا�سيل �س2(

م�ساعدات  تقدم  الإمارات 
للمتاأثرين  عاجلة  اإن�سانية 
اإندوني�سيا زل���زال  م��ن 

•• اأبوظبي-وام:

العربية  الإمــــــارات  دولـــة  قــدمــت 
املتحدة م�ساعدات اإن�سانية عاجلة 
لــلــمــتــاأثــريــن مــن الـــزلـــزال الذي 
�سولويزي موؤخرا  �سرب جزيرة 

يف اإندوني�سيا.
ــــاأتــــي هـــــذه املـــــبـــــادرة يف اإطـــــار  وت
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
حمــمــد بــن زايــــد اآل نــهــيــان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
�سمو  ومــتــابــعــة  امل�سلحة  لــلــقــوات 
ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
الحمر  الــــهــــالل  هــيــئــة  رئـــيـــ�ـــس 
املت�سررين  لـــدعـــم  المـــــاراتـــــي 

وتقدمي الإغاثة العاجلة لهم.
الأحمر  الــهــالل  هيئة  وبــا�ــســرت 
توجيهات  تــنــفــيــذ  الإمـــــــاراتـــــــي 
الـــقـــيـــادة احلــكــيــمــة حــيــث اأعــــدت 
بــرنــاجمــا اإغــاثــيــا طــمــوحــاً تقدم 
خــــــاللــــــه كـــــمـــــيـــــات كــــــبــــــرية من 
ـــــــواد  مـــ�ـــســـتـــلـــزمـــات الإيـــــــــــواء وامل
الغذائية وال�سحية والحتياجات 
وي�ستفيد  الأخـــــرى،  الــ�ــســروريــة 
املناطق  يف  املت�سررين  اآلف  منه 

الأكرث تاأثرا بتداعيات الكارثة.
)التفا�سيل �س2(

�سكان مارالغ� ل يريدونه:
عودة دونالد ترامب اإىل فلوريدا تثري اأ�سئلة!

•• الفجر –خرية ال�صيباين

مقر  اإىل  ال�سفر  قبل  م�ستقبله؟  هو  ما  ترامب؟  دونالد  يوجد  وليــة  اأي  يف 
اإقــامــتــه اجلـــديـــد، تـــرك دونـــالـــد تــرامــب بــعــ�ــس الــ�ــســك بــا�ــســتــخــدامــه عبارة 
�سوارزنيجر يف �سريط ترميناتور: �ساأعود بطريقة اأو باأخرى. وح�سب اأ�ستاذ 
العلوم ال�سيا�سية اأوبري جيويت من جامعة �سنرتال فلوريدا، فاإن هذا يلخ�س 
امللياردير يف الوقت احلــايل. بداهة، امامه خياران على  اأفكار  اإىل حد كبري 
الطاولة: اإما اأن يعود اإىل عمله -الذي ي�سمل اأن�سطته يف عامل التلفزيون، كما 

كان من قبل - اأو اأن ي�ستعد للعودة اإىل ال�سيا�سة.     )التفا�سيل �س13(

25 دولة ت�ستعد لقرار لقاح �سب�تنيك V الرو�سي �سد ك�رونا

اأ�سرتازينيكا ترف�س التقارير امل�سككة يف فاعلية لقاحها 
•• عوا�صم-وكاالت:

الرثوة  �سندوق  مدير  دميرتييف  كرييل  قــال 
ال�سيادية الرو�سي، اأم�س الثالثاء، اإن 25 دولة 
�ستقر ا�ستخدام لقاح »�سبوتنيك v« للوقاية من 

فريو�س كورونا يف غ�سون اأ�سابيع.
الإنرتنت  على  اجتماع  يف  دميرتييف  واأ�ــســاف 
العاملي:  القــتــ�ــســادي  دافــو�ــس  منتدى  اإطـــار  يف 
 14 يف  الآن  م�سجل   »V »�ــســبــوتــنــيــك  لــقــاحــنــا 
دولة، و�سنح�سل على اأكرث من 25 ت�سجياًل يف 

غ�سون اأ�سابيع.
يكون  اأن  اأ�ــســرتازيــنــيــكــا  �سركة  نفت  ذلـــك،  اإىل 
لــقــاحــهــا �ــســد كـــورونـــا غـــري فــعــال بـــني الذين 
يفوقون 65 عاماً، وذلك بعد اأن ذكرت تقارير 
احتمال  يخ�سون  م�سوؤولني  اأن  اأملانية  اإعالمية 
كبار  لتطعيم  ا�ستخدامه  على  املوافقة  رف�س 

ال�سن يف الحتاد الأوروبي.
وذكرت �سحيفتا هاندل�سبالت وبيلد الأملانيتان 
يف تقريرين منف�سلني اأن فعالية اللقاح، الذي 
طورته �سركة اأ�سرتازينيكا بالتعاون مع جامعة 
يفوقون  لذين  عند  للغاية  حمــدودة  اأك�سفورد، 

عاماً، وذكرت هاندل�سبالت اأنها تبلغ 8%   65
بيلد  �سحيفة  وقالت   .10% دون  اأنها  وبيلد 
الأملان  امل�سوؤولني  اإن  الإنرتنت  ن�سختها على  يف 
قلقني من رف�س هيئة الأدويــة الأوروبــيــة على 
 65 عن  اأعمارهم  تزيد  الذين  مع  ا�ستخدامه 

عاماً.
تقارير  مــكــتــوب  رد  اأ�ــســرتازيــنــيــكــا يف  وو�ــســفــت 

و�سائل الإعالم الأملانية بـغري �سحيحة متاماً.
امل�سرتكة  الـــربيـــطـــانـــيـــة  الــلــجــنــة  اإن  وقــــالــــت 
ال�سن  للتطعيم والتح�سني تدعم ح�سول كبار 
على اللقاح، واأ�سافت اأن حتاليل امل�سنني الذين 
ا�ستجابات  اأظــهــرت  الــلــقــاح  �ــســاركــوا يف جتـــارب 

مناعية قوية.
ياأتي ذلك بينما اأظهرت بيانات جممعة اقرتاب 
اأنحاء  كــورونــا يف  الإ�ــســابــات بفريو�س  اإجــمــايل 
الثالثاء. �سباح  حتى  مليون  العامل من 100 

واأظــهــرت اأحـــدث الــبــيــانــات على مــوقــع جامعة 
جــونــز هــوبــكــنــز الأمـــريـــكـــيـــة، عــنــد الــــ 0600 
و�سل  الإ�سابات  اإجمايل  اأن  غرينت�س،  بتوقيت 
عدد  جتــــاوز  حـــني  يف  مــلــيــون،   99.706 اإىل 
اإجمايل  فــيــمــا جتــــاوز  مــلــيــونــاً،   55 املــتــعــافــني 

انفتاح  ل��دي��ن��ا  اأوروب������ا: 
ت��رك��ي��ا اإزاء  ح������ذر 

•• عوا�صم-وكاالت:

حتـــدث الــدبــلــومــا�ــســي الأوروبـــــي 
�ــســتــيــفــانــو �ــســانــيــنــو، اأمـــــام جلنة 
الربملان  يف  اخلــارجــيــة  الــ�ــســوؤون 
الثالثاء،  الأوروبي يف بروك�سيل، 
عن اأن الحتاد يتطلع اإىل توثيق 
التعاون  جمــلــ�ــس  مـــع  الـــتـــعـــاون 

اخلليجي.
يف �سياق اآخر، ك�سف الدبلوما�سي 
دعا  كـــان  الأوروبـــــــي  اأن الحتـــــاد 
اإعــــالنــــات  تـــرجـــمـــة  اإىل  تـــركـــيـــا 

النوايا احل�سنة اإىل اأفعال.
واأ�ــســاف اأن لــدى اأوروبـــا انفتاحاً 
اأنها  مـــوؤكـــداً  تــركــيــا،  اإزاء  حــــذراً 

تدعم فكرة الأجندة الإيجابية.
اأن  اأو�ـــــســـــح  مـــتـــ�ـــســـل،  �ـــســـيـــاق  يف 
ت�سمل  تـــركـــيـــا  مــــع  املـــبـــاحـــثـــات 
املنطقة  تــدخــالت  تــدخــالتــهــا يف 

كليبيا، و�سوريا، وكاراباخ.
املباحثات  اأن  اأعـــلـــن  ذلـــــك،  اإىل 
اأو�ـــــســـــاع حقوق  اأيـــ�ـــســـاً  تــ�ــســمــل 

الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية.

جرحى بعملية طعن يف 
الأملانية فرانكفورت 
•• فرانكفورت-وكاالت: 

اأ�ــــــــســــــــيــــــــب عـــــــــــــدد مــــن 
هجوم  يف  الأ�ـــســـخـــا�ـــس، 
�سنه رجل ب�سكني مبدينة 
فـــرانـــكـــفـــورت الأملـــانـــيـــة، 
اأن  قبل  الــثــالثــاء،  �سباح 

تعتقله ال�سلطات.
وقالت �سرطة فرانكفورت 
تويرت،  عــلــى  تــغــريــدة  يف 
مل  ال�سحايا  مــن  اأيـــا  اإن 
خطرية،  بــجــروح  يــ�ــســب 
اأي  عـــن  تــفــ�ــســح  اأن  دون 
اأو  املهاجم  عــن  تفا�سيل 

عدد اجلرحى.
وذكرت حمطة هي�سين�ساو 
الهجوم  اأن  ـــيـــة،  املـــحـــل
بـالطعن وقع بالقرب من 
حمطة القطار الرئي�سية 
لفتة  الأملــانــيــة،  بـاملدينة 
نقلوا  الــ�ــســحــايــا  اأن  اإىل 
اإىل امل�ست�سفيات القريبة، 
وفــــــق مــــا ذكـــــــرت وكـــالـــة 

اأ�سو�سيتد بر�س.

حر�سها  ت��وؤك��د  اإث��ي��وب��ي��ا  
ال�سودان م��ع  ال�سالم  على 

•• اأدي�س اأبابا - وكاالت:

ال�سيادة  جمل�س  اإعــالن  على  رداً 
انت�سار  اأن  الــثــالثــاء،  الــ�ــســوداين، 
احلدود  داخـــل  امل�سلحة  الــقــوات 
اأمــــر طبيعي،  لــلــبــالد  الــر�ــســمــيــة 
ا�سرتاتيجية  عــــلــــى  مـــــ�ـــــســـــدداً 
الإثيوبية  ال�سودانية  الــعــالقــات 
املنطقة  اأمـــن  على  ترتكز  والــتــي 
والأمـــــــــــــن الإقـــــلـــــيـــــمـــــي، اأكـــــــدت 
اأنها  اأمــ�ــس،  الإثيوبية  اخلارجية 
مــ�ــســتــعــدة لــلــتــو�ــســل لتـــفـــاق مع 
املناطق  ا�ستقرار  ي�سمن  اجلــارة 

احلدودية.
بـــيـــان اخلــــارجــــيــــة اأن  ـــــاف  واأ�ـــــس
اإثيوبيا حري�سة على ال�سالم مع 

ال�سودان.
ت اأدي�س اأبابا على النهج  كما اأ�سررّ
الـــدبـــلـــومـــا�ـــســـي مــــع اخلــــرطــــوم، 
مــعــلــنــة رغــبــتــهــا مبــعــاجلــة ملف 

احلدود بالطرق ال�سلمية.
تعلن  اإثيوبيا مل  اإن  البيان  وقال 
اأنه  لفتة  اأبــداً،  التفاو�س  رف�س 
اإعــــادة قــواتــه اإىل  على الــ�ــســودان 

مواقعها ال�سابقة.
وجـــاء هــذا الــتــطــور يف وقــت اأكد 
ال�سوداين،  ال�سيادة  جمل�س  فيه 
القوات  انــتــ�ــســار  اأن  الـــثـــالثـــاء، 
الر�سمية  داخــل احلــدود  امل�سلحة 

للبالد اأمر طبيعي.

مواجهات يف حميط الربملان

جتارة الغولف تدر ذهبا
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 175,249 فح�سا ك�سفت عن 3,601 اإ�سابة

»ال�سحة« تعلن �سفاء 3,890 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي-وام:

لتو�سيع  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  خطة  مع  متا�سيا 
الكت�ساف  بــهــدف  الــدولــة  يف  الفحو�سات  نــطــاق  وزيــــادة 
امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  امل�سابة  احلالت  املبكر وح�سر 
"كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة 
ال�ساعات  خــالل  جــديــدا  175،249 فح�سا  اإجـــراء  عــن 
با�ستخدام  املجتمع  املا�سية على فئات خمتلفة يف   24 الـ 

اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

الدولة  يف  والفح�س  التق�سي  اإجــــراءات  تكثيف   و�ساهم 
3،601 حالة  وتو�سيع نطاق الفحو�سات يف الك�سف عن 
جن�سيات  مــن  امل�ستجد  كــورونــا  بفريو�س  جــديــدة  اإ�ــســابــة 
للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  حـــالت  وجميعها  خمتلفة، 
ال�سحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 
 7 وفـــاة  عــن  الـــــوزارة  اأعــلــنــت  حــالــة.  كما   285،147
حالت م�سابة نتيجة تداعيات الإ�سابة بفريو�س كورونا 
 805 الــدولــة  يف  الــوفــيــات  عـــدد  يبلغ  وبــذلــك  امل�ستجد، 
حالت.  واأعربت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن اأ�سفها 

ومتنياتها  املتوفني،  لــذوي  وموا�ساتها  تعازيها  وخال�س 
املجتمع  باأفراد  امل�سابني، مهيبة  العاجل جلميع  بال�سفاء 
التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات واللتزام 

بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.
 كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 3،890 حالة جديدة مل�سابني 
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام 
من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة 
يــكــون جمــمــوع حالت  وبــذلــك  امل�ست�سفى،  دخــولــهــا  مــنــذ 

ال�سفاء 259،194 حالة.

ت�سلم اأوراق اعتماد عدد من �سفراء الدول اجلدد املعينني لدى الدولة

حممد بن را�سد: المارات متد يدها باخلري وال�سالم والحرتام لكل �سعوب دول العامل

رئـــيـــ�ـــس جمل�س  الــــدولــــة  رئـــيـــ�ـــس 
اهلل"  "رعاه  دبـــي  حــاكــم  الــــــوزراء 
بــالــ�ــســفــراء اجلـــــدد مــتــمــنــيــا لهم 
�سعيدة  اقــــــامــــــة  ولــــعــــائــــالتــــهــــم 
وفى  دولــتــنــا  رحـــاب  فــى  وم�ستقرة 
الثقافات  املــتــنــوع  جمتمعنا  كــنــف 
اجلميع  يعي�س  حيث  واحل�سارات 

بتناغم وتفاهم واأمان.
ومن جانب اآخر واأمــام �سموه اأدى 

والدول  ال�سعوب  لكل  والحــــرتام 
ال�سقيقة وال�سديقة دون متييز.

وا�سار �سموه اىل ان �سيا�سة دولتنا 
�سمو  يــراأ�ــســهــا  الــتــي  ودبلما�سيتها 
نهيان  اآل  زايــد  بن  ال�سيخ عبداهلل 
العالقات  املقام الول  حتكمها فى 
توازن  على  قائمة  وهي  الن�سانية 
الـــعـــالقـــات مــــع هـــــذه الـــــــدول فى 
خمـــتـــلـــف املــــــجــــــالت والحـــــــــرتام 

�سرييكالنكا  جـــمـــهـــوريـــة  لــــــدى 
وعلي يو�سف النعيمي �سفريا لدى 
ورا�سد  ديـــفـــوار  كــــوت  جــمــهــوريــة 
�ــســعــيــد الــ�ــســامــ�ــســي �ـــســـفـــرياً لدى 
جــمــهــوريــة تــ�ــســاد واأحـــمـــد احلاي 
لـــدى جمهورية  �ــســفــريا  الــهــامــلــي 
ا�سماعيل  وحمــمــد  تــركــمــانــ�ــســان 
ال�سهالوي �سفريا لدى الربتغال.

العظيم  باهلل  جميعا  اأق�سموا  فقد 

ال�سحة والعافية.
ال�سيخ  الـــ�ـــســـمـــو  �ـــســـاحـــب  واكـــــــد 
نائب  مكتوم  اآل  را�ــســد  بــن  حممد 
رئـــيـــ�ـــس جمل�س  الــــدولــــة  رئـــيـــ�ـــس 
اهلل"  "رعاه  دبـــي  حــاكــم  الــــــوزراء 
بال�سفراء  تــرحــيــبــه  مــعــر�ــس  فـــى 
العرب والجانب اأن دولة المارات 
وحكومة  رئي�سا  املتحدة  العربية 
و�سعبا متد يدها باخلري وال�سالم 

عــدد مــن �ــســفــراء الــدولــة املعينني 
ال�سقيقة  الـــــدول  مـــن  عـــدد  لـــدى 
وال�سديقة اليمني القانونية حيث 
ال�سعادة  اأ�ــســحــاب  مــن  كــل  اقــ�ــســم 
�سيف بن حممد  بن  نهيان  ال�سيخ 
اململكة  لــــدى  �ــســفــريا  نــهــيــان  اآل 
حامد  ومــطــر  ال�سعودية  العربية 
النيادي �سفريا لدى دولة الكويت 
�سفريا  الـــعـــامـــري  نــا�ــســر  وخـــالـــد 

املتبادل ومراعاة امل�سالح الوطنية 
العليا ودعم وتاييد اجلهود الدولية 
فـــى نــ�ــســر وتــعــزيــز ثــقــافــة احلـــوار 
وال�سعوب  الـــــدول  بـــني  والـــ�ـــســـالم 
وحتـــقـــيـــق المــــــــن وال�ــــســــتــــقــــرار 
والــتــنــمــيــة بــجــمــيــع مــكــونــاتــهــا فى 

جميع املناطق والبلدان.
ال�سيخ  الــ�ــســمــو  �ــســاحــب  ورحـــــب 
نائب  مكتوم  اآل  را�ــســد  بــن  حممد 

•• اأبوظبي-وام:

ت�سلم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  نــائــب  مكتوم  اآل  را�ــســد  بــن 
الـــدولـــة رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الـــــوزراء 
"رعاه اهلل" فــى ق�سر  دبــي  حــاكــم 
�سباح  ابــوظــبــي  بالعا�سة  الــوطــن 
اأم�س اأوراق اعتماد عدد من �سفراء 
الدول ال�سقيقة وال�سديقة اجلدد 

املعينني لدى الدولة.
فقد ت�سلم �سموه وبح�سور معايل 
املجل�س  رئـــيـــ�ـــس  غـــبـــا�ـــس  �ـــســـقـــر 
�سمو  والفريق  الحتـــادي  الوطني 
نهيان  اآل  زايـــد  بــن  �سيف  الــ�ــســيــخ 
الــوزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
الداخلية و�سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�سة  �ــــســــوؤون  وزيـــــر  الــــــــوزراء 
اآل  زايــد  بن  ال�سيخ عبداهلل  و�سمو 
والتعاون  اخلــارجــيــة  وزيـــر  نهيان 
تقنية  عــرب  الـــذى ح�سر  الــــدويل 
اعتماد  اأوراق   .. املــرئــي  التــ�ــســال 
الدكتور  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  كل 
اأحــمــد بــن هــالل بــن �سعود  ال�سيد 
عمان  �سلطنة  �سفري  البو�سعيدي 
�سفري  �سيلفا  دى  مــالــراج  وداميكا 
جمهورية �سريالنكا الدميقراطية 
ال�ستار  بن عبد  واملعز  ال�سرتاكية 
بنميم �سفري اجلمهورية التون�سية 
ومظفر م�سطفى اجلبوري �سفري 

جمهورية العراق.
ال�سفراء  ال�سعادة  اأ�ــســحــاب  ونــقــل 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اىل 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بــن 
ال�سمو  و�ــســاحــب  اهلل"  "حفظه 
اآل  بـــــن را�ـــــســـــد  الـــ�ـــســـيـــخ حمـــمـــد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دبــي  الـــوزراء حاكم  جمل�س 
دولهم  وزعــمــاء  قــادة  اهلل" حتيات 
موفور  لــ�ــســمــوهــمــا  ومتــنــيــاتــهــم 

لـــدولـــة  خمـــلـــ�ـــســـني  يــــكــــونــــوا  اأن 
الإمارات العربية املتحدة ورئي�سها 
واأن يحرتموا د�ستورها وقوانينها 
ويـــ�ـــســـعـــوا مــ�ــســلــحــتــهــا فـــــوق كل 
اعتبار واأن يوؤدوا اأعمال وظيفتهم 
بالأمانة والإخال�س واأن يحافظوا 

على اأ�سرارها.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  متنى  وقــد 
حممد بن را�سد اآل مكتوم ل�سفرائنا 
يف اخلـــــارج الــنــجــاح والــتــوفــيــق يف 
و�سعبهم  وطــنــهــم  قــ�ــســايــا  خــدمــة 
واأن يلتزموا الأخالق وال�سلوكيات 
والقيم النبيلة يف جميع عالقاتهم 
وحتركاتهم يف الدول التي ميثلون 

فيها دولتهم.
وخــاطــبــهــم �ــســمــوه بــالــتــاأكــيــد على 
وخدمة  الوطن  �سمعة  ي�سعوا  اأن 
وطلبة  مـــر�ـــســـى  مــــن  املـــواطـــنـــني 
دار�ــســني ورجـــال اأعــمــال و�سياح يف 

اأعلى درجات �سلم اأولوياتهم.
اأوراق  تــــقــــدمي  مـــرا�ـــســـم  حـــ�ـــســـر 
من  كـــل  الــيــمــني  واأداء  العـــتـــمـــاد 
مــعــايل الــ�ــســيــخ نــهــيــان بــن مبارك 
اآل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�س 
الزعابي  جمعة  بن  اأحمد  ومعايل 
وزيـــــــر �ـــــســـــوؤون املـــجـــلـــ�ـــس الأعــــلــــى 
لـــالحتـــاد ومـــعـــايل الــدكــتــور اأنـــور 
الدولة  وزيـــر  قــرقــا�ــس  بــن حممد 
لــــلــــ�ــــســــوؤون اخلــــارجــــيــــة ومـــعـــايل 
اأحمد اجلابر  بن  �سلطان  الدكتور 
والتكنولوجيا  الــ�ــســنــاعــة  وزيـــــر 
املتقدمة ومعايل نورة بنت حممد 
وال�سباب  الثقافة  وزيـــرة  الكعبي 
وزير  ن�سيبة  اأنـــــور  زكـــي  ومـــعـــايل 
عبداهلل  حمـــمـــد  ومــــعــــايل  دولـــــــة 
الرئا�سية  املرا�سم  رئي�س  اجلنيبي 
و�سعادة  الــرئــا�ــســة  �ـــســـوؤون  بـــــوزارة 
عام  مــديــر  �سليمان  �سعيد  خليفة 
دائــــرة الــتــ�ــســريــفــات والــ�ــســيــافــة يف 

دبي وعدد من امل�سوؤولني.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
حاكم اأ�سرتاليا باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي -وام:

اإىل فخامة اجلرنال  اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة  ال�سيخ خليفة بن زايد  ال�سمو  بعث �ساحب 
ديفيد هرييل حاكم عام اأ�سرتاليا، وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده.

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

تهنئة مماثلتني اإىل فخامة اجلرنال ديفيد هرييل.
اآل نهيان برقيتي  اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد  وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

تهنئة مماثلتني اإىل معايل �سكوت موري�سون رئي�س وزراء اأ�سرتاليا.

الإمارات تقدم م�ساعدات اإن�سانية عاجلة للمتاأثرين من زلزال اإندوني�سيا
•• اأبوظبي-وام:

قدمت دولة الإمارات العربية املتحدة م�ساعدات اإن�سانية عاجلة للمتاأثرين 
من الزلزال الذي �سرب جزيرة �سولويزي موؤخرا يف اإندوني�سيا.

وتاأتي هذه املبادرة يف اإطار توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ومتابعة �سمو 
رئي�س  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زايــد  بن  حمدان  ال�سيخ 
هيئة الهالل الحمر الإماراتي لدعم املت�سررين وتقدمي الإغاثة العاجلة 

لهم.
القيادة احلكيمة  توجيهات  تنفيذ  الإماراتي  الأحمر  الهالل  وبا�سرت هيئة 
حــيــث اأعـــــدت بــرنــاجمــا اإغــاثــيــا طــمــوحــاً تــقــدم خــاللــه كــمــيــات كــبــرية من 
ال�سرورية  والحــتــيــاجــات  وال�سحية  الغذائية  واملـــواد  الإيـــواء  م�ستلزمات 
الأخرى، وي�ستفيد منه اآلف املت�سررين يف املناطق الأكرث تاأثرا بتداعيات 

الكارثة.
واأكملت الهيئة ترتيباتها امليدانية واإجراءاتها التن�سيقية مع �سفارة الدولة 
بال�سرعة  امل�ساعدات  لتوفري  املخت�سة،  الندوني�سية  واجلهات  جاكرتا،  يف 
املتاأثرين وت�ساهم يف حت�سني  الكارثة، وتفي باحتياجات  التي تواكب حجم 

ظروفهم وتخفيف معاناتهم.
وو�سل اإىل اإندوني�سيا، وفد الهيئة لالإ�سراف على العمليات الإغاثية واإي�سال 

الحتياجات الإن�سانية للمت�سررين يف خمتلف مناطق اجلزيرة املنكوبة.
الأحمر  الهالل  لهيئة  العام  الأمــني  الفالحي،  الدكتور حممد عتيق  واأكــد 
المارات  دور  تعزيز  على  دائــمــا  حتر�س  الر�سيدة  الــقــيــادة  الإمـــاراتـــي..اإن 
الإنــ�ــســاين والــتــنــمــوي اإقــلــيــمــيــا وعــاملــيــا، وتــقــدمي املــ�ــســاعــدات للمحتاجني 

واملت�سررين من الكوارث املختلفة.
ال�سيخ حــمــدان بن  الإمــاراتــي بقيادة �سمو  الأحــمــر  الــهــالل  اإن هيئة  وقــال 
زايد اآل نهيان تقف دائما على اأهبة ال�ستعداد للتدخل ال�سريع يف مثل هذه 

الزمات والكوارث الطارئة م�سريا اىل اأن توجيهات �سموه امل�ستمرة بتعزيز 
قدرات الهيئة يف جمالت الغاثة وال�ستجابة الطارئة اأهلت الهيئة لتتبواأ 
الإن�سانية  للم�ساعدات  املانحة  واملنظمات  اجلمعيات  بني  متقدمة  مراكز 

والتنموية.
جتاه  الر�سيدة  وقيادتها  الإمـــارات  من  ال�سريع  التحرك  هــذا  اإن  واأ�ــســاف: 
املتاأثرين من الزلزال يف اندوني�سيا، يج�سد دور الدولة احليوي واملوؤثر يف 
املجتمعات  تــوؤرق  التي  الإن�سانية  الق�سايا  جتاه  ال�ستجابة  جمــالت  تعزيز 
اإمكاناتها  ت�سخر  التي  الـــدول  مقدمة  يف  وي�سعها  الــعــامل،  حــول  الب�سرية 
لتخفيف الأ�سرار الناجمة عن الكوارث، وذلك عرب تدخلها ال�سريع والقوي 

ل�سالح املتاأثرين من منطلقات اإن�سانية دون اأي اعتبارات اأخرى " .
واأو�سح اأمني عام الهالل الأحمر الإماراتي اأن برنامج امل�ساعدات الإماراتية 
اإعداده، بناء على التقارير امليدانية والنداءات الإن�سانية  لإندوني�سيا جرى 
املرحلة  والفعلية يف  الــعــاجــلــة  الحــتــيــاجــات  ويــراعــي  هــنــاك،  مــن  الـــــواردة 

الراهنة.
مطلع  منذ  الإندوني�سية  ال�ساحة  على  موجودة  الهيئة  اأن  الفالحي  واأكــد 
ت�سعينيات القرن املا�سي، ومكتبها يف جاكارتا من اأوائل املكاتب التي افتتحت 
على امل�ستويني الإقليمي والدويل، لذلك هي على اإطالع دائم ب�ساأن الأو�ساع. 
اأف�سل  لتقدمي  املخت�سة،  اجلهات  مع  بالتن�سيق  وتعمل  هناك،  الإن�سانية 
الإن�سانية،  معاناتهم  وتخفيف  الأخــري  الــزلــزال  من  للمتاأثرين  اخلدمات 

و�ستكون بالقرب منها اإىل اأن تنجلي حمنتهم.
6.2 درجــــة عــلــى مــقــيــا�ــس ريــخــرت �ــســرب جزيرة  اأن زلـــــزال بــقــوة  يــذكــر 
�سولويزي يف اإندوني�سيا موؤخرا، نتجت عنه اأمطار غزيرة ت�سببت يف في�سان 

نهر كاريونغ بي�س.
وغمرت املياه العديد من املناطق يف اجلزيرة واأدت اإىل ت�سريد اآلف الأ�سر 
من منازلها، اإىل جانب انهيار عدد كبري من امل�ساكن وامل�ست�سفيات واملدار�س 

واملرافق اخلدمية الأخرى.
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اأخبـار الإمـارات

عبداهلل بن زايد: اللتزام والوعي والت�سافر وتبني العلم �سبيلنا لتجنب تداعيات كوفيد - 19
•• اأبوظبي -وام:

ثـــمـــن �ــســمــو الــ�ــســيــخ عــــبــــداهلل بن 
اخلارجية  وزيــــر  نــهــيــان  اآل  زايــــد 
ــــــدويل جـــهـــود فريق  ال والـــتـــعـــاون 
عــمــل الـــــوزارة يف مــواجــهــة جائحة 
فريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 
اللتزام  اأن  �سموه  موؤكدا   .. "19
والــوعــي والــتــ�ــســافــر وتــبــنــي العلم 
تداعيات  لــتــجــنــب  الــ�ــســبــيــل  هــــو 
اجلائحة ال�سحية. جاء ذلك خالل 
ا�ست�سافة �سموه لنخبة من موظفي 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
"اجلنود املجهولني" يف جل�سة عرب 
 " بعد  "عن  املرئي  الت�سال  تقنية 
القيمة  تــقــديــرا جلــهــودهــم  وذلـــك 

خالل جائحة "كوفيد - 19".
كلمته  مــ�ــســتــهــل  يف  �ــســمــوه  وعــــرب 
الكبري  وامتنانه  اعــتــزازه  بالغ  عن 
جلــهــودهــم وحــمــا�ــســهــم عــلــى مدار 
العام املا�سي، وقال �سموه : "اإن كل 
من  ي�ستحقون  واأ�سرته  منكم  فــرد 

البالد ال�سكر والمتنان".
" جميعكم �سحى  واأ�ساف �سموه : 
يف  وتفانى  و�سحته  وجهده  بوقته 
املواطن  وخـــدمـــة  الـــبـــالد،  خــدمــة 

الإمـــارات  معنى  وجت�سيد  واملقيم، 
العربية املتحدة".

وقـــــال �ــســمــو الــ�ــســيــخ عـــبـــداهلل بن 
وجـــود  ــــول  " ل  : نــهــيــان  اآل  زايـــــد 
اخلارجية  وزارة  يف  مثلكم  زمـــالء 
ـــــدويل وزمـــالئـــكـــم يف  والـــتـــعـــاون ال
املوؤ�س�سات الأخرى، �سواء مواطنني 
ومتطوعني،  موظفني  مقيمني  اأو 
البنية  تــــوافــــر  اإىل  بــــالإ�ــــســــافــــة 
الالزمة يف الدولة التي ل نعني بها 
اخلدمات فح�سب واإمنا "الإن�سان"، 
كان ميكن اأن نكون يف و�سع �سعب 
.. فجميعكم التزم باحلذر وا�ستمع 
 : �ــســمــوه  واأ�ـــســـاف  العلم".  لــ�ــســوت 
كل  مني  لــه  منكم  �سخ�س  كــل   "
باأنه  وفــخــور   ، والتقدير  العــتــزاز 
واحــــدة،  مــوؤ�ــســ�ــســة  مــعــكــم  جتمعني 
وقــــد تـــكـــون الــكــلــمــات عـــاجـــزة عن 
الــتــعــبــري عـــن مـــدى امــتــنــاين لكم 
ولكن اأمتنى اأن نرى مناذج عديدة 
مــثــلــكــم يف بـــالدنـــا، لــيــ�ــس فــقــط يف 
الأزمات واملحن، واإمنا يف الظروف 
كنت   "  : �ــســمــوه  وتــابــع  الطيبة". 
خلف  من  لي�س  لقائكم  اإىل  اأتطلع 
كل  يكون  اأن  اتطلع  كما  ال�سا�سات، 
�ــســخــ�ــس مــنــكــم قـــــدوة لــيــ�ــس فقط 

اللتزام  يف  اأي�سا  واإمنـــا  العمل،  يف 
مبعايري ال�سالمة ون�سر الوعي".

ال�سيخ عبداهلل بن زايد  واأكد �سمو 
اآل نهيان : " اأننا ل ن�ستطيع جتنب 
من  اإل  �سحية  جــائــحــة  تــداعــيــات 
والــتــ�ــســافــر وتبني  الـــوعـــي  خـــالل 
تكون  " قــد   : �سموه  وقــال  العلم"، 
خدماتكم مرتبطة بخدمة موؤ�س�سة 
اأو اأفراد اأو اأ�سخا�س خارج اأو داخل 
املوؤ�س�سات  مهمات  وت�سهيل  الدولة 
الوطنية اأو البعثات اخلارجية .. اإل 

اأن خدمتكم الأكرب يف احلقيقة هي 
اإبــراز معادن �ساحلة طيبة نفتخر 
بها". واختتم �سموه كلمته قائال : 
ويحفظ  يحفظكم  اأن  اهلل  " اأ�سال 
اأ�ــســركــم ويــقــدر بــالدنــا عــلــى اإبـــراز 
اأمثالكم يف خدمتها ، وعلى امل�ستوى 
اأنا مدين لكم ولأ�سركم  ال�سخ�سي 
تــعــتــربوين زمــيــال واأخا  اأن  واأرجــــو 
والأ�سابيع  الأيــــــــام  يف  و�ـــســـديـــقـــا 
القادمة".  والــ�ــســنــوات  والأ�ـــســـهـــر 
وجــمــعــت اجلــلــ�ــســة اأكـــــرث مـــن 40 

وزارة  اإدارات  خمتلف  مــن  موظفا 
اخلارجية والتعاون الدويل، الذين 
تفانوا يف اأداء واجبهم وتغلبوا على 
واجهتهم  الــتــي  الــتــحــديــات  كــافــة 
ولــبــوا نـــداء الــواجــب جتــاه وطنهم 

الدولة  يف  الــرا�ــســخ  الــدبــلــومــا�ــســي 
الت�سامن  تعزيز قيم  والقائم على 
ـــعـــاون الــــــدويل يف  ـــاين والـــت ـــ�ـــس الإن
مــواجــهــة الأزمـــــات ومـــد يــد العون 
للمجتمعات التي حتتاج اإىل الدعم 

اليوم.  وحتى  اجلائحة  بداية  منذ 
اخلارجية  وزارة  جــهــود  وجــ�ــســدت 
والــــتــــعــــاون الــــــــدويل مـــنـــذ بـــدايـــة 
كورونا  فـــريو�ـــس  جــائــحــة  تــفــ�ــســي 
النهج   "19  - "كوفيد  املــ�ــســتــجــد 

واملــ�ــســاعــدة يف ظـــل احلـــر�ـــس على 
ـــر الــتــعــاون الـــدويل  تــوطــيــد اأوا�ـــس
واملتعدد الأطراف وتر�سيخه خالل 
الظروف ال�ستثنائية التي مير بها 

العامل اليوم.

بالتعاون مع وحدة حماية الطفل يف وزارتي الرتبية والداخلية

تنفيذ ور�سة عمل ل�سرح اإجراءات التعامل مع حالت ال�ستباه وتعاطي الطلبة للمواد املخدرة  
•• دبي- حم�صن را�صد

"اإدارة  املدر�سي،  التطوير  قطاع  يف  ممثلة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  تعكف 
التطوير املهني ورعاية الكادر املدر�سي"، على حتديث اإجراءات التعامل مع 
البيئة  العقلية يف  واملوؤثرات  املخدرة  املواد  الطلبة  وتعاطي  ال�ستباه  حالت 

املدر�سية. 
192 مدر�سة م�ستهدفة، مت  اإدارات  الــوزارة يف تعميم لها يخاطب  واأفــادت 
هناك  بــاأن  منهما،  ن�سخة  على  اخلليج  وح�سلت  مرفقة،  قائمة  يف  ر�سدها 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  الطفل  حماية  وحــدة  مع  بالتعاون  عمل  ور�سة 

ووزارة الداخلية ل�سرح اإجراءات التعامل مع حالت ال�ستباه وتعاطي الطلبة 
للمواد املخدرة واملوؤثرات العقلية يف البيئة املدر�سية ومناق�سته، اإذ تبداأ اليوم 
خالل  من  ع�سرا،   2-12 ال�ساعة  من  اجلاري،  يناير  الأربعاء املوافق 27 

.https://bit.ly/2YeoWZ :الرابط
و�سددت الوزارة على �سرورة التزام امل�ستهدفني الواردة اأ�سمائهم يف القائمة 
ل�ستعرا�س  املتخ�س�سة،  الــور�ــســة  بح�سور  تعميمها،  مــع  ارفــقــتــهــا  الــتــي 
ال�ستباه، ف�سال عن  التعامل مع حــالت  توافرها عند  الواجب  الإجـــراءات 

حالت تعاطي الطلبة للمواد املخدرة واملوؤثرات العقلية يف املدر�سة.
للم�سكالت  الر�ـــســـادي  الــدلــيــل  �سمن  الـــــوزارة  �سنفت  اأخـــر  جــانــب  وعــلــى 

جمالت،  اأربــعــة  اإىل  املتعلمني،  على  الــعــدواين  ال�سلوك  تــاأثــري  الطالبية، 
18 حاًل  و�سعت  والنفعايل"،  والجتماعي،  والتعليمي،  "ال�سلوكي،  ت�سمل 
�سمن قائمة احللول املقرتحة لكيفية تفادي ال�سلوك العدواين لدى طلبة 
املــدار�ــس يف  اإدارات  املــدار�ــس. وركـــزت احلــلــول املقرتحة على �ــســرورة و�سع 
الأهداف   امل�سئولة، عن حتقيق  لكونها  عاتقها  على  امللقاة  الأمانة  اعتبارها 
الرتبوية،  ول  ميكنها  حمل  الأمــانــة  مبفردها  واإمنــا  يقع  عليها عبء 
الأطــــراف  فيها جميع  يتحمل  تــكــون دميــقــراطــيــة  ان  يــجــب  الــتــي  الــقــيــادة 
العملية الرتبوية م�سئولياتهم ح�سب الأدوار املر�سومة حتقيقا ملبداأ الرتبية 
م�سوؤولية م�سرتكة. واأكدت اأهمية التعرف على خ�سائ�س و�سمات النمو لكل 

والروحية،  والجتماعية  النف�سية  احلاجات  على  والتعرف  عمرية،  مرحلة 
الرتبوية  والربامج  بالأ�ساليب  3واإ�سباعها  عمرية  مرحلة  لكل  والأ�سا�سية 
اإعدادها  يف  الــطــالب  واإ�ــســراك  الال�سفية،  بالأن�سطة  والهــتــمــام  املنا�سب، 
وتنفيذها، وال�سراف عليها لمت�سا�س طاقاتهم وجعل املدر�سة مكاناً حمبباً 
لهم. و�سددت على �سرورة معرفة ما وراء �سلوك الطالب العدواين، وتوخي 
العدالة يف التعامل مع الطالب وعدم التفريق بينهم يف الف�سل يف املواقف 
والت�سرفات  الكلمات  اإ�ستعمال  عــن  المتناع  و�ــســرورة  اأنــواعــهــا،  مبختلف 
ذكر  عــدم  مع  والــلــوم  الطلبة،  من  وال�سكوى  النقد  عن  والبتعاد  املحبطة 

الأخطاء املا�سية، واملتكررة اإن وجدت.

�سلطان بن خليفة يزور مبنى الطريان اخلا�س يف م�سروع حممد بن را�سد للطريان
•• دبي-وام: 

�ساحب  م�ست�سار  نهيان  اآل  خليفة  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  �سمو  قــام 
ال�سمو رئي�س الدولة اأم�س الأول بزيارة مبنى الطريان اخلا�س يف م�سروع 
 " تــدار من قبل �سركتي  التي  حممد بن را�سد للطريان يف دبي اجلنوب 
فالكون " و "جيتك�س" املتخ�س�ستني يف خدمات الطريان اخلا�س لرجال 

الأعمال و كبار ال�سخ�سيات .
�سعادة   - - خالل جولته  بن خليفة  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  �سمو  ورافــق 
عادل مارديني الرئيــ�س التنفيذي ل�ســركة "جيتيك�س" للطيــران اخلا�س 

وجمع من كبار رجال الأعمال.

الــدويل الذي  اآل مكتوم  اأهمية هذه املحطة يف مطار  وتعرف �سموه على 
حقق منذ بداية ت�سغيله التجاري نقلة نوعية يف م�ستوى اخلدمة النوعية 
املقدمة للعمالء والذي اأ�سبح وجود خدمات كبار �سخ�سيات موازية لهذا 
التجاري  امل�ستويني  اإ�سافة نوعية على  الكبري  العربي  ال�سرح احل�ساري 
نهيان  اآل  خليفة  بــن  �سلطان  الــدكــتــور  ال�سيخ  �سمو  واأ�ــســاد  واحلــ�ــســاري. 
تنفيذ  يف  �ست�سهم  والتي  وجيتك�س  فالكون  بني  الإ�سرتاتيجية  بال�سراكة 
الــعــديــد مــن الأعــمــال منها تــقــدمي اخلــدمــات ملــرتــادي املــطــار مــن رجال 
الأعمال اإ�سافة اإىل �سيانة واإيواء الطائرات مبختلف اأنواعها واأ�سنافها.. 
لرجال  طريانها  اأ�سطول  لزيادة  تتطلع  للطريان  فالكون  اأن  اإىل  م�سريا 
الأعمال ليكون طائرتني من نوع قلف ا�سرتمي 450 وطائرتني اإيربا�س 

اأن  �سموه  واأو�سح  اآل مكتوم.  مبطار  اخلا�س  الطريان  يعزز  مما   320
تبادل  و  التعاون  من  جديدة  م�ستويات  بناء  يف  �سي�سهم  امل�سرتك  العمل 
اخلربات، اإ�سافة اإىل التبادل الفعال للمعلومات والق�سايا املتعلقة بقطاع 
النقل اجلوي، ف�سال عن اللقاءات الدورية بني فريقي الإدارة لبحث �سبل 
تعزيز بيئة املطار من خالل الرتكيز على خدمة العمالء والتكنولوجيا 
وال�ستدامة. و�سدد �سموه على اأهمية هذا التعاون املتوقع من ال�سركتني 
مما يعود بفوائد كبرية على اجلانبني، بف�سل التبادل الأمثل للمعلومات 

..لفتا اإىل اأن "مطارات دبي" تهدف للتميز خالل الفرتة القادمة.
واأ�ساف اأن وجود �سالت حديثة الطراز تقدم خمتلف اخلدمات املتميزة 
لعمالئها تعد خطوة جديدة اأخرى �سمن اخلطوات الواثقة التي تخطوها 

مطارات دبي للو�سول بهذا ال�سرح اإىل م�ساف اأهم مطارات العامل تنفيذا 
لروؤيتها ال�سرتاتيجية يف �سياغة مطارات الإمارات �سمن اأف�سل املطارات 
لتقدمي  ي�سعيان  وجيتك�س  فالكون  �سركتي  اإن  �سموه  وقـــال  الــعــامل.  يف 
مطار  يف  املهمة  لل�سخ�سيات  اخلدمة  مب�ستوى  لالرتقاء  مميزة  خدمات 
اآل مكتوم الدويل مما يعزز املكانة ال�سرتاتيجية للمطار لهذه الفئة من 
ل�سـركة  التنفيذي  الرئي�س  مارديني  عــادل  اأعــرب  جانبه  من  امل�سافرين. 
�سكره ل�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن خليفة اآل نهيان  "جيتيك�س" عن 
على حر�سه امل�ستمر على مواكبة كل ماهو جديد يف عامل الطريان والعمل 
الدوؤوب للو�سول اإىل مراكز متقدمة يف هذا املجال .. موؤكدا اأن ال�سركة 

تعمل بقوة للعودة للعمل والتعايف التام من هذه اجلائحة.

الإمارات ت�سارك يف الجتماع الت�ساوري رفيع امل�ستوى للم�سوؤولني يف الدول العربية
•• اأبوظبي- وام:

خليفة  نـــــــورة  �ــــســــعــــادة  �ــــســــاركــــت 
لالحتاد  العام  الأمــني  ال�سويدي، 
الجتماع  يف  ــــعــــام،  ال الــنــ�ــســائــي 
رفيع  الـــتـــ�ـــســـاوري  الفــــرتا�ــــســــي 
الدول  لــلــمــ�ــســوؤولــني يف  املــ�ــســتــوى 
العربية، الذي نظمته هيئة الأمم 
املتحدة للمراأة، بح�سور نخبة من 
القيادات و�سناع القرار يف الوطن 
اخلطة  مناق�سة  بــهــدف  الــعــربــي، 
الأمم  لــهــيــئــة  الإ�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــة 
باأجندة  لــلــمــراأة والــدفــع  املــتــحــدة 
العمل العربي امل�سرتك يف املنطقة 
�سعادتها  وافـــتـــتـــحـــت  الـــعـــربـــيـــة. 
بال�سكر  الجــتــمــاع  خــالل  كلمتها 
املتحدة  الأمم  لهيئة  والــتــقــديــر 
لــلــمــراأة وقــيــادتــهــا وفــريــق عملها 
امل�ساركة  القيادات  وجميع  املتميز 
يف الجــتــمــاع، الـــذي يــهــدف نحو 
ال�سرتاتيجية  اخلــطــة  تــطــويــر 
للمراأة،  املـــتـــحـــدة  الأمم  لــهــيــئــة 
يف  للمراأة  امل�ستقبل  لوحة  ور�ــســم 
العامل وخا�سة يف املنطقة العربية 
يف  ورائــــداً  فــاعــاًل  عن�سراً  لتكون 
املراأة  ولتتبواأ  امل�ستدامة،  التنمية 

اجلن�سني ومتكني وحماية الن�ساء 
والــفــتــيــات، هــو هــدف يــتــوافــق مع 
اإعــالن الأمم املتحدة ب�ساأن خطة 

التنمية امل�ستدامة لعام 2030.
دولــــة  مــــن  "بدعم   : واأ�ــــســــافــــت 
الإمـــــارات وبــتــوجــيــهــات مــن �سمو 
مبارك  بـــنـــت  فـــاطـــمـــة  الــ�ــســيــخــة 
العام  الــنــ�ــســائــي  رئــيــ�ــســة الحتـــــاد 
لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة 
والـــطـــفـــولـــة الـــرئـــيـــ�ـــســـة الأعـــلـــى 
ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية افتتحت 
هيئة الأمم املتحدة للمراأة مكتب 
جمل�س  بــدول  خا�س  لها  ات�سال 
العربية يف  التعاون لدول اخلليج 
عام  من  اأكتوبر  �سهر  يف  اأبوظبي 
الن�سائي  الحتــاد  مقره   2016
الدعم  العام، وعملت على تقدمي 
اأعمال  بــجــدول  للنهو�س  التقني 
املــراأة وال�سالم والأمــن وذلك من 
الربنامج  بتنفيذ  امل�ساركة  خالل 
الــتــدريــبــي حــــول املــــــراأة والأمـــــن 
وال�سالم والذي اأطلق عليه لحقا 
ال�سيخة  �ــســمــو  مــــبــــادرة   " ا�ـــســـم 
املراأة  فاطمة بنت مبارك لتمكني 
يف ال�سالم والأمن" والذي يهدف 
العامالت  الــنــ�ــســاء  تـــدريـــب  اإىل 

املــراأة يف  الوطنية لتمكني وريــادة 
املتحدة  العربية  الإمـــــارات  دولـــة 
تعمل  حــيــث   ،  2021-2015
اإطار  اإيــجــاد  على  ال�سرتاتيجية 
للمراأة  داعــم  وموؤ�س�سي  ت�سريعي 
يتما�سى  ومبا  كافة،  امل�ستويات  يف 
يف  العاملية  املمار�سات  ف�سلى  مــع 
جمـــال متــكــني املـــــراأة، ويــعــزز من 
الدويل  املجتمع  الدولة يف  مكانة 

على هذا ال�سعيد".
واأكدت ال�سويدي، اأن ا�سرتاتيجية 
لدولة  اخلــــارجــــيــــة  ـــاعـــدات  ـــس ـــ� امل

الــعــربــيــة املــكــانــة الــالئــقــة بــهــا يف 
م�سرفاً  منــوذجــاً  ولتكون  الــعــامل، 

لريادة املراأة يف كل املحافل.
لالحتاد  الـــعـــام  الأمــــــني  وقـــالـــت 
دولــــة  "تويل  الــــعــــام:  الــنــ�ــســائــي 
الإمارات العربية املتحدة اهتماماً 
كــبــرياً يف جمـــالت متــكــني املــــراأة، 
و�سيا�سياً،  واجتماعياً  اقت�سادياً 
ومبادئ  قــيــم  يــحــقــق  مـــا  كـــل  يف 
�ستى  يف  الفر�س  وتكافوؤ  العدالة 
مــيــاديــن الــعــمــل املــ�ــســرتك ، وهو 
ال�سرتاتيجية  باعتماد  جتلى  ما 

الإمـــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة املـــتـــحـــدة 
الن�ساء  ومتــكــني  دعــم  على  تعمل 
والفتيات على ال�سعيد العاملي من 
وحماية  متــكــني  "�سيا�سة  خـــالل 
". ومن هذا املنطلق، تلتزم  املــراأة 
املتحدة  العربية  الإمـــــارات  دولـــة 
بزيادة ن�سبة امل�ساعدات اخلارجية 
املخ�س�سة لتمكني وحماية الن�ساء 
والفتيات يف العامل اإىل ن�سب عالية 
الأمــــوال املخ�س�سة  اإجــمــايل  مــن 
بحلول عام 2021، اإذ توؤكد دولة 
الإمــارات باأن حتقيق امل�ساواة بني 

يف الــ�ــســلــك الــعــ�ــســكــري والأمـــنـــي 
مــــن الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة والـــــــدول 
العمل  على  الــعــامل  يف  ال�سديقة 
وقطاعي  الــعــ�ــســكــري  الــقــطــاع  يف 
الأمن وال�سالم، والذي ت�ست�سيفه 
اأبو  يف  الأزور  بنت  خولة  مدر�سة 
م�ساهمتها  اإىل  اإ�ـــســـافـــة  ظـــبـــي، 
بــتــقــدمي الـــدعـــم الــفــنــي لأعـــــداد 
لتنفيذ  الأوىل  الوطنية  اخلــطــة 
يف   1325 الأمــــن  جمل�س  قـــرار 
 ، املتحدة  العربية  الإمـــارات  دولــة 
تبذلها  الــتــي  ف�سال عــن اجلــهــود 
اقت�سادياً  املــراأة  متكني  يف  الهيئة 
ورفع الوعي فيما يخ�س بامل�ساواة 
بــــني اجلـــنـــ�ـــســـني ومتــــكــــني املـــــــراأة 
هذا  خــــالل  مـــن  "ناأمل  وقـــالـــت 
فعالة  اأفــكــاراً  نتبنى  اأن  الجتماع 
بها  تقوم  اأن  ميكن  التي  لـــالأدوار 
كافة  يف  للم�ساركة  العربية  املــراأة 
املـــــجـــــالت، وكـــلـــنـــا ثـــقـــة يف قــــدرة 
اخلروج  على  املــ�ــســاركــة  الــقــيــادات 
بتو�سيات مالئمة ت�ساعد اجلميع 
لـــلـــحـــد مــــن تــــداعــــيــــات فـــريو�ـــس 
نوا�سل  اأن  على  امل�ستجد،  كورونا 
يف  عــقــدهــا  �سيتم  الــتــي  باجلل�سة 

�سهر فرباير املقبل".

املعا�سات: �سرف املعا�سات التقاعدية ل�سهر 
يناير اليوم بقيمة 591,4 مليون درهم

•• ابوظبي-وام: 

قالت الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات الجتماعية اإن املعا�سات التقاعدية 
ل�سهر يناير اجلاري �سيتم �سرفها اليوم الأربعاء، حيث تبلغ املعا�سات امل�سروفة 
 500 بنحو  مقارنة  درهماً،  و854  األفاً  لهذا ال�سهر 591 مليوناً و 485 
مليوًنا و44 األفاً و 813 درهماً عن يناير من العام املا�سي، بزيادة قدرها 91 
امل�ستفيدين من  اإجمايل عدد  اأن  اإىل  مليوناً و414األفاً و41 درهماً، م�سرية 

م�ستفيداً،   41،045 يبلغ  الــ�ــســرف 
يناير  يف   39،998 بــنــحــو  مــقــارنــة 
اأي بــزيــادة قدرها  مــن الــعــام املــا�ــســي، 

.2020 عن  م�ستفيدا   1،047
وقـــــالـــــت حــــنــــان الــــ�ــــســــهــــالوي املـــديـــر 
تتكامل   " املعا�سات  لقطاع  التنفيذي 
اأدوار كافة القطاعات يف الهيئة لتعزيز 
بالتزاماتها  الوفاء  نحو  الهيئة  جهود 
املحدد،  الــوقــت  يف  امل�ستفيدين  جتـــاه 
املتقاعدين  مـــعـــا�ـــســـات  اإىل  مـــ�ـــســـرية 

واملــ�ــســتــحــقــني لــلــعــام اجلـــــاري 2021 
�سوف ت�سرف يف ال�سابع والع�سرين من كل �سهر، بخالف اأ�سهر فرباير ومار�س 
ونوفمرب التي �ست�سرف معا�ساتها يف اليوم اخلام�س والع�سرين منها، و�سهر 
ال�سهر".  من  والع�سرين  ال�ساد�س  اليوم  يف  معا�سه  �سي�سرف  الذي  اأغ�سط�س 
وا�سافت ان الهيئة ارتات تقدمي ال�سرف يف هذه الأ�سهر ملوافقة يوم ال�سابع 
تدبر  على  امل�ستفيدين  م�ساعدة  الوقت  نف�س  ويف  ر�سمية  لعطلة  والع�سرين 
اأن  بالذكر  ال�سهر. اجلدير  نهاية  �سوؤون معي�ستهم يف وقت مبكر قبل حلول 
والتاأمينات  املعا�سات  قانون  لأحكام  اخلا�سعني  املدنيني  ت�سمل  النفقات  هذه 
الجتماعية رقم 7 ل�سنة 1999، وكذلك املدنيني والع�سكريني الذين تدير 

الهيئة ملفاتهم عن وزارة املالية وفقاً لقوانني املعا�سات التي يخ�سعون لها.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -الفجر:

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
بـــــن حممد  �ـــســـلـــطـــان  الــــدكــــتــــور 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
رئــيــ�ــس جامعة  الــ�ــســارقــة  حـــاكـــم 
تعاىل  اهلل  )حـــفـــظـــه  ـــارقـــة  الـــ�ـــس
القانون  كــلــيــة  ُتـــنـــظـــم  ورعـــــــــاه(، 
العلمي  املوؤمتر  ال�سارقة  بجامعة 
"التكنولوجيا  بــعــنــوان  الـــــدويل 
احلديثة اأحد التحديات القانونية 
مناق�سة  بــــهــــدف  املعا�سرة" 
والتحديات  الــعــمــلــيــة  املــ�ــســكــالت 
احلديثة  للتكنولوجيا  القانونية 
مار�س   9 وذلــــــك  واملــــعــــا�ــــســــرة،  

افرتا�سيا،  2021م 
واأكد الأ�ستاذ الدكتور عماد الدين 
عبد احلي، عميد كلية القانون اأن 
من  تاأتي  املوؤمتر  مو�سوع  اأهمية 
احلديثة  الــتــكــنــولــوجــيــات  اأهــمــيــة 
للذكاء  تطبيقات  من  ت�سمله  وما 
حتدياً  ت�سكل  حيث  ال�سطناعي، 
قانونياً معا�سراً وم�ستمراً، وذلك 
ملا حتمله تلك التقنيات من جديد 
كل يوم. فاأي ن�ساط له تاأثري على 
�سك  بال  يحتاج  وحياته،  الإن�سان 
ينظم  فــعــال  تــ�ــســريــعــي  اإطــــار  اإىل 
من  عنه  ينجم  مــا  ويحكم  عمله 

اآثار.
املوؤمتر  اأن  احلــــي،  عــبــد  واأ�ـــســـاف 
امل�سكالت  مــنــاقــ�ــســة  اإىل  يـــهـــدف 
القانونية  والــتــحــديــات  العملية 
فيها  مبــا  احلــديــثــة  للتكنولوجيا 
ال�سطناعي  الـــــذكـــــاء  اأنـــظـــمـــة 
وعر�س  الــتــقــنــيــة،  والــتــطــبــيــقــات 
بالتكنولوجيا  املتعلقة  الت�سريعات 
احلديثة وتطبيقاتها، وا�ستعرا�س 

احلديثة  الــتــكــنــولــوجــيــا  تــــاأثــــري 
العلوم  تــطــور  عــلــى  وتطبيقاتها 
الجــتــمــاعــيــة والــتــقــنــيــة، وطـــرح 
لال�ستخدامات  وا�ـــســـحـــة  روؤيــــــة 
التكنولوجية  لــلــبــيــئــة  الآمــــنــــة 
ا�ستخداماتها  ومكافحة  احلديثة 
وا�ستعرا�س  املــــ�ــــســــروعــــة،  غــــري 
الت�سريعية لتنظيم الذكاء  الآفاق 
ال�سطناعي والتطبيقات التقنية 
احلـــديـــثـــة، هـــــذا كـــلـــه مــــن خالل 
التحديات  وهـــــي:  حمـــــاور  عــــدة 
احلديثة،  للتكنولوجيا  القانونية 
الذكاء  لأنظمة  القانونية  والآثــار 
ال�سطناعي، ومواءمة الت�سريعات 
احلديثة،  الــتــقــنــيــة  لــلــتــطــبــيــقــات 
للتطبيقات  الــتــقــنــيــة  اجلــــوانــــب 
بالقانون،  وعــالقــتــهــا  احلــديــثــة 
يف  ال�سطناعي  الــذكــاء  واأنــظــمــة 
الذكاء  واأنظمة  ال�سرعي،  املــيــزان 
اجلرمية  جمــال  يف  ال�سطناعي 
والت�سريعات  اجلنائية،  والعدالة 
ـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  الإعــــــالمــــــيــــــة والـــت
الت�ساميم  وحـــمـــايـــة  احلـــديـــثـــة، 
التكنولوجيا  عــ�ــســر  يف  الــفــنــيــة 

احلديثة.

لت�فري رعاية �سحية �ساملة مل�اطني الإمارة

مكتب �سوؤون املواطنني بعجمان يوقع مذكرة تفاهم مع امل�ست�سفى ال�سعودي الأملاين
•• عجمان -الفجر:

اأكد ال�سيخ عبد اهلل بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب �سوؤون املواطنني 
تــقــدم خدماتها  الــتــي  الــتــعــاون مــع خمتلف اجلــهــات  املكتب على  حــر�ــس 
ملــواطــنــي الإمــــارة يف خمتلف اجلــوانــب وعــلــى راأ�ــســهــا الــرعــايــة ال�سحية 
ال�ساملة  ال�سحية  الرعاية  لتوفري  امل�سرتك  حر�سهما  مــن  وانــطــالقــاً 
و  عجمان  بحكومة  املواطنني  �سوؤون  مكتب  وقــع  عجمان  اإمــارة  ملواطني 
امل�ست�سفى ال�سعودي الأملاين بعجمان مذكرة تفاهم �سعياً لتقدمي اخلدمات 

ال�سحية الكاملة التي يقدمها امل�ست�سفى ال�سعودي بفرعه بالإمارة.
وكان ال�سيخ عبد اهلل بن ماجد النعيمي ب�سفته مدير عام مكتب �سوؤون 
املواطنني بالإمارة و الدكتورة رمي عثمان الرئي�س التنفيذي مل�ست�سفيات 
التي  امل�سرتك  التفاهم  مــذكــرة  وقــعــا  قــد  بـــالإمـــارات  الأملـــاين  ال�سعودي 
مبوجبها تقدم امل�ست�سفى ملواطني الإمارة العديد من اخل�سومات اخلا�سة 
على اخلدمات التي تقدمها امل�ست�سفى بعجمان، ومت ذلك بح�سور ال�سيدة 
مرمي علي املعمري املدير التنفيذي ملكتب �سوؤون املواطنني وال�سيد عبا�س 

العبديل مدير ادارة العمليات بفرع امل�ست�سفى بعجمان.

ال�سعودي  مل�ست�سفيات  التنفيذي  الرئي�س  الدكتورة رمي عثمان  و�سرحت 
املجتمعي  الـــدور  اإطـــار  يــاأتــي يف  التفاقية  توقيع  ان  بــالإمــارات  الأملـــاين 
املجتمع  مــع  تــفــاعــل  ن�سب  اعــلــى  لتحقيق  الأملــــاين  الــ�ــســعــودي  ملجموعة 

الإماراتي ومتا�سياً مع روؤية واأهداف حكومة الإمارات العربية املتحدة.
واأ�ــســافــت الــدكــتــورة رمي اأنـــه مــن خــالل هــذه املــذكــرة وعــلــى الــرغــم من 
اأنــنــا ملتزمون  اإل  الإمــــارة  ملــواطــنــي  الــتــي �ستقدم  الــكــبــرية  اخلــ�ــســومــات 
اأعلى  وفــق  للمواطنني  املــبــا�ــســرة  ال�سحية  املــزايــا  مــن  الــعــديــد  بتقدمي 
امل�ست�سفى  الدولية يف تقدمي اخلدمات والتي حتر�س  م�ستويات اجلودة 

على تقدميها.
من  الــعــديــد  ت�سمنت  التفاقية  ان  املــعــمــري  مــرمي  اأكـــدت  جانبها  ومــن 
جداً  خا�ساً  خ�سماً  امل�ست�سفى  قــدم  حيث  متفاوتة  وبن�سب  اخل�سومات 
على الإقامة الداخلية بامل�ست�سفى والتحاليل الطبية والأ�سعة والعيادات 
اخلارجية وطب الأ�سنان واخلدمات املتعلقة بالتجميل وغرف العمليات، 
والأيتام  الإمــاراتــيــني  املواطنني  اأي�سا  اخل�سومات  تلك  ت�سمل  ان  على 
والعرو�س  املزايا  تلك  على  للح�سول  موؤهلني  بدورهم  �سيكونون  الذين 

التي يقدمها ال�سعودي الأملاين عجمان 

•• اأبوظبي-وام:

والتعاي�س  الــتــ�ــســامــح  وزارة  اأطــلــقــت 
لالأخوة  العليا  اللجنة  مع  بالتعاون 
"الأخوة  مــــهــــرجــــان  الإنــــ�ــــســــانــــيــــة 
يعقد  الـــــذي  الــ�ــســنــوي  الإن�سانية" 
احتفاًل  عـــام  كـــل  مـــن  فـــربايـــر   4 يف 
الإن�سانية،  لــالأخــوة  الــعــاملــي  بــالــيــوم 
تخليداً  املتحدة،  الأمم  اأعلنته  الــذي 
لــتــوقــيــع وثيقة  الـــعـــطـــرة،  لــلــذكــرى 
اأبــوظــبــي لــالأخــوة الإنــ�ــســانــيــة يــوم 4 

فرباير عام 2019 .
وقال معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�س اإن 
وثيقة اأبوظبي لالأخوة الإن�سانية تعد 
الإمارات  ودور  جلهود  كبريا  اإجنـــازا 
م�سريا  الدولية،  ال�ساحة  على  املقدر 
حتى  �ــســيــ�ــســتــمــر  املـــهـــرجـــان  اأن  اإىل 
بارزة  مب�ساركة  فــربايــر  مــن  الثامن 
وكافة  وعــربــيــة،  عــاملــيــة  ل�سخ�سيات 

اجلهات الحتادية بالدولة.
واأ�ــــســــاف مــعــالــيــه " اإنـــنـــا نــنــطــلــق يف 

اعتزاز  مـــن  املـــهـــرجـــان  هــــذا  تــنــظــيــم 
اأبوظبي  وثــيــقــة  كــبــري مبـــا جتــ�ــســده 
عبقرية  مـــن  الإنـــ�ـــســـانـــيـــة  لــــالأخــــوة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لــدى  القيادة 
نهيان ويل عهد  اآل  زايــد  بــن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
املــ�ــســلــحــة حــيــث قـــام �ــســمــوه باجلهد 
الأكــــــرب يف �ــســبــيــل اإعـــــــداد واإطـــــالق 
اأر�س  مــن  التاريخية  الوثيقة  هــذه 
ف�سيلة  بح�سور  احلبيبة  الإمــــارات 
اأحمد الطيب  الإمام الأكرب الدكتور 
البابا  ال�سريف وقدا�سة  الأزهــر  �سيخ 
الكاثوليكية  الكني�سة  بابا  فران�سي�س 
الأمر  واقـــع  هــي يف  الوثيقة  وهـــذه   ،
ر�سالة حمبة و�سالم من الإمارات اإىل 
التعارف  اإىل  اجلميع  تدعو  الــعــامل، 
واحلوار والعمل معا من اأجل حتقيق 
والتقدم  لالإن�سان،  وال�سعادة  اخلــري 
كما  مكان،  كل  للمجتمع يف  والرخاء 
اأجل  مــن  اإىل توحيد اجلــهــود  تــدعــو 
مكافحة التطرف والت�سدد والتع�سب 

والإرهاب على كل امل�ستويات".

�سوف  املــهــرجــان  اأن  معاليه  واأو�ــســح 
ينعقد حتت �سعار " الأخوة الإن�سانية 
عــلــى اأر�ــــس الـــواقـــع " وذلــــك اإدراكـــــاً 
تتجاوز  الإن�سانية،  الوثيقة  هذه  باأن 
اآفـــاق العمل  املــجــالت الــروحــيــة، اإىل 
فيه اخلري،  ملا  امل�سرتك بني اجلميع 
كما اإنه اإدراك لدور الأخوة الإن�سانية 
الب�سرية  املجتمعات  واقــع  ت�سكيل  يف 
كافة  مـــــع  الــــنــــاجــــح  الـــتـــعـــامـــل  ويف 
الــتــي تواجه  الــقــ�ــســايــا والــتــحــديــات 
�سواء يف ذلك  الع�سر،  العامل يف هذا 
ال�سحية  الرعاية  اأو  التعليم  ق�سايا 
اأو حماية البيئة اأو حماية دور العبادة 
على  احلـــفـــاظ  اأو  املــعــتــقــد  وحـــريـــة 
اأو  الوطنية،  الهوية  وتاأكيد  الــرتاث 
بالطفل،  الهــتــمــام  اأو  املــــراأة،  حــقــوق 
اأو الق�ساء على الفقر وتوفري الدعم 
وامل�ساندة للفئات املهم�سة يف املجتمع، 
كــمــا يــعــد الــ�ــســعــار تــاأكــيــدا عــلــى دور 
بناء  يف  الإن�سانية  والأخــوة  الت�سامح 
وحتقيق  والــتــكــافــل  الــتــ�ــســامــن  روح 
العالقات الدولية املثمرة يف مواجهة 

فــريو�ــس كــورونــا الــذي ينت�سر يف كل 
مــكــان يف الـــعـــامل، وذلــــك عــلــى نحٍو 
والتوفيق  الــنــجــاح  للجميع  يــحــقــق 
الــوبــاء يف  اآثــــار هـــذا  يف التغلب عــلــى 

امل�ستقبل القريب.
وقال معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
" الأخــــوة الإنــ�ــســانــيــة على  اإن �ــســعــار 
اأر�ــــس الــواقــع " اإمنـــا هــو تعبري عن 
اعتزازنا يف الإمارات باأننا وبحمد اهلل 
جميع  مــن  �سكان  فيها  يعي�س  دولـــة 
اأنحاء العامل يف �سالٍم واأخوٍة ورخاء، 
بالت�سامح  تــتــ�ــســم  دولــــة  فــــالإمــــارات 
يرتبط  ومــــا  الإنـــ�ـــســـانـــيـــة،  والأخـــــــوة 
بــهــمــا مــــن تــ�ــســامــن وتـــكـــافـــل ومن 
الأمان وال�ستقرار  فوائد ومنافع يف 
َمـــن يعي�س عــلــى هذه  لــكــل  والــتــقــدم 

الأر�س الطيبة.
الت�سامح  وزارة  تـــنـــظـــيـــم  وحـــــــول 
والتعاي�س للمهرجان الوطني لالأخوة 
الإن�سانية ليكون مهرجانا �سنويا اأكد 
معاليه اأنه تعبري �سادق عن اعتزازنا 
يف الإمارات بالإرث اخلالد الذي تركه 

املغفور  العظيم  الدولة  موؤ�س�س  فينا 
اآل  له الوالد ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اأر�سى  "طيب اهلل ثراه" الذي  نهيان 
لالإمارات  املــرمــوق  الــنــمــوذج  دعــائــم 
الإن�سانية،  والأخـــــــوة  الــتــ�ــســامــح  يف 
املهرجان  هــذا  يف  نعلن  اأن  وي�سرفنا 
اأيـــ�ـــســـاً اعـــتـــزازنـــا الــكــبــري بـــــاأن قـــادة 
الدولة الكرام ومعهم �سعب الإمارات 
امل�سامل واملت�سامح ي�سريون على نف�س 
على  يحر�سون  املوؤ�س�س،  القائد  نهج 
اأن يكون الت�سامح والأخوة الإن�سانية 
يف  املجتمع  م�سرية  يف  اأ�سا�سيا  جــزءا 
احلا�سر وامل�ستقبل على ال�سواء، وهو 
قدرة  يف  والــتــفــاوؤل  الثقة  اإىل  يــدفــع 
الإمارات على مواجهة كل التحديات 
هذه  فيه  تــاأخــذ  م�ستقبل  بناء  وعلى 
املرموقة  مكانتها  الـــرائـــدة  الـــدولـــة 

دائماً بني بلدان العامل اأجمع.
مهرجان  اأن  اإىل  مــعــالــيــه  واأ�ــــســــار 
تعميق  اإىل  ي�سعى  الإن�سانية  الخــوة 
ال�سعور واللتزام بكافة هذه ال�سفات 
واملــقــومــات الــتــي حتــظــى بــهــا دولتنا 

تنميتها  عــلــى  وحتـــر�ـــس  احلــبــيــبــة، 
با�ستمرار ، كما يحر�س املهرجان على 
توفري �سبل امل�ساركة الوا�سعة للجميع 
يف اأن�سطة واحتفالت، والت�سجع على 
ارتباط كل فرد باإخوانه وزمالئه يف 
املجتمع وتوفر الفر�س اأمام اجلميع، 
امل�سرتك  والعمل  واحلـــوار  للتعارف 
اأن  اإىل  و�ــســوًل  البع�س  بع�سهم  مــع 
يــتــعــاونــوا مــعــاً يف اأخـــوة �ــســادقــة، ويف 
خـــدمـــة املــجــتــمــع والإنــــ�ــــســــان دومنـــا 
تفرقة اأو متييز، كما يهدف املهرجان 
اإىل التوعية ون�سر املعارف واخلربات، 
التي ت�سهم يف تعميق مبادئ ال�سلوك 
التحيز  عــــــن  ـــــعـــــد  والـــــُب الــــــقــــــومي، 
بني  العالقات  يف  والعنف  والتع�سب 
الب�سر و�سيحتفي املهرجان باملبادرات 
املرتبطة  واملــجــتــمــعــيــة  القــتــ�ــســاديــة 
الإن�سانية  والأخــــــــــوة  بـــالـــتـــ�ـــســـامـــح 
للت�سامن  مهمة  جمــالت  باعتبارها 
والــتــعــاون والــعــمــل املــ�ــســرتك ملــا فيه 
اخلري جلميع ال�سكان. وثمن معايل 
نهيان  اآل  مــبــارك  بــن  نــهــيــان  ال�سيخ 

وزيــــر الــتــ�ــســامــح والــتــعــايــ�ــس حر�س 
كافة و�سائل الإعالم يف دعم ومتابعة 
للم�ساهمة  اجلميع  داعيا  املهرجان.. 
الأخـــوة  مــهــرجــان  تنظيم  يتم  اأن  يف 
هذا  الأوىل  دورتــــــه  يف  الإنـــ�ـــســـانـــيـــة 
الــعــام على اأكــمــل وجـــه، ودعـــم جهود 
ال�سبيل وهــي جهود  هــذا  الــــوزارة يف 
حتــظــى دائــمــا بــدعــٍم قـــوي مــن قادة 
و�سعب الإمارات وم�ساركة ن�سطة من 
، وتــعــاون جيد، مع  املجتمع والــعــامل 
موؤ�س�سات  وكافة  والهيئات  الـــوزارات 
املجتمع، ودور مهم لو�سائل الإعالم، 

باأهمية  كــــبــــري،  جمــتــمــعــي  ووعـــــــي 
املهرجان الذي، ي�ساحبة اعتزاز اأكرب 
 ، الكرام  وقادتها  الــدولــة،  مبوؤ�س�س   ،
و�سعبها املعطاء ، ودورها املحوري على 
املهرجان  ويت�سمن  العامل.  م�ستوى 
على  والفعاليات  املـــبـــادرات،  ع�سرات 
تتنوع بني  والــتــي  اأيـــام  مــدى خم�سة 
ـــاركـــات احلـــكـــومـــيـــة والـــدولـــيـــة  املـــ�ـــس
والفكرية  والــريــا�ــســيــة  والــ�ــســبــابــيــة 
والربامج التي تتعلق باملراأة والأ�سرة 
الهمم،  اأ�سحاب  وكذلك  والأطــفــال، 

وغريهم من فئات املجتمع.

•• دبي - وام:

اأكــــــد �ـــســـعـــادة الـــدكـــتـــور حــ�ــســني عبد 
امل�ساعد  الـــوكـــيـــل  الــــرنــــد  الـــرحـــمـــن 
ال�سحية  والـــعـــيـــادات  املـــراكـــز  لــقــطــاع 
املجتمع  ووقـــايـــة  الــ�ــســحــة  وزارة  يف 
جتربة  م�ساركة  على  الـــوزارة  حر�س 
الت�سدي  يف  الريادية  الإمـــارات  دولــة 
خالل  مـــن  "كوفيد19-"  جلــائــحــة 
الــنــمــوذج الــفــريــد الــــذي اتــبــعــتــه من 
والتدابري  الإحــــرتازيــــة  الإجـــــــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة لإحــــتــــواء الـــفـــريو�ـــس عن 
الطبي  الــفــحــ�ــس  اإجـــــــــراءات  طـــريـــق 
اإ�ستباقيا  احلـــالت  اإكــتــ�ــســاف  وتــعــزيــز 
من خالل تو�سيع الفحو�س املخربية 

وتوفري  للمخالطني  الن�سط  والتتبع 
اأماكن العزل ال�سحي املهياأة وتطوير 
املنا�سب للحالت  بروتوكولت العالج 

امل�سابة.
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــالل لــــقــــائــــه �ـــســـعـــادة 
ميند�س  الـــيـــزابـــيـــث  فــرانــ�ــســيــ�ــســكــا 
الـــوليـــات املتحدة  �ــســفــرية  ايــ�ــســكــوبــار 
الإت�سال  عرب  الدولة  لدى  املك�سيكية 
ح�سن  ندى  الدكتورة  بح�سور  املرئي 
الطب  اإدارة  مــديــرة  املــرزوقــي  اأحــمــد 
اجل�سمي  ليلى  والــدكــتــورة  الــوقــائــي 
وممثلني  الــتــحــ�ــســني  قــ�ــســم  رئــيــ�ــســة 
ال�سحة  ووزارة  اخلارجية  وزارة  عــن 

املك�سيكية.
الإمارات  دولــة  اإنفتاح  الدكتور  واأكــد 

العاملية  واخلـــــــربات  الـــتـــجـــارب  عــلــى 
ال�سحي  املجال  يف  تعاون  اأ�س�س  وبناء 
يف  ال�سحية  الأنظمة  كفاءة  يعزز  مبا 
الوقائية  التدابري  م�ستعر�سا  العامل 
الـــتـــي اتــخــذتــهــا الإمــــــــارات مــنــذ بدء 
انت�سار جائحة "كوفيد-"19 والدعم 
واملتابعة احلثيثة من القيادة الر�سيدة 
اإطـــالق جملة من  والــتــي جت�سدت يف 
الفريو�س  ملواجهة  ال�سحية  املبادرات 
املمار�سات  اأفــ�ــســل  تــبــنــي  عــن  فــ�ــســال 
ال�سحي  اخلــطــر  تــقــيــيــم  يف  الــعــاملــيــة 
وتـــعـــزيـــز الإجـــــــــــــراءات الحـــــرتازيـــــة 
واملكافحة  الــ�ــســريــعــة  لــال�ــســتــجــابــة 
عــلــى فريو�س  والــ�ــســيــطــرة  الـــفـــوريـــة 
ــتــجــد وحـــمـــايـــة اأفــــــراد  كــــورونــــا املــ�ــس

املبكر  الكت�ساف  طريق  عــن  املجتمع 
واملخالطني  امل�سابة  احلــالت  وح�سر 
لهم وعزلهم. واأ�سار اإىل جهود حكومة 
دولـــة الإمــــارات يف احــتــواء الفريو�س 
من خالل تطوير ا�سرتاتيجية وطنية 
واإبتكار  ـــئـــة  الأوب واإدارة  لــلــجــاهــزيــة 
جمالت  يف  ال�سحية  للرعاية  حلول 
تعزيز  اإىل  اإ�ـــســـافـــة  الــرقــمــي  الــطــب 
ال�ستثمار احلكومي يف ت�سنيع الأدوية 
واللقاحات ملواجهة الأوبئة امل�ستقبلية 
لفتا اإىل اأن الإجنــازات النوعية التي 
حققتها دولة الإمارات يف جمال جودة 
الكوادر  وكــفــاءة  ال�سحية  اخلــدمــات 
يف  ال�سحي  الــقــطــاع  وتــطــور  الطبية 
الدولة بف�سل الإطار الت�سريعي املرن 

ورقابية  تنظيمية  خــدمــات  وتـــوافـــر 
والتحول  ال�سحي  للقطاع  متميزة 
خدمات  ملعظم  والــذكــي  اللــكــرتوين 
وت�سدير  وا�ــــســــتــــرياد  الـــرتخـــيـــ�ـــس 

املنتجات والو�سائل الطبية.
بامل�ستوى  املك�سيكي  اجلــانــب  واأ�ـــســـاد 
دولة  يف  ال�سحية  للمنظومة  املتميز 
للمن�ساآت  التحتية  والبنية  الإمـــارات 
تعزيز  يف  رغبته  عن  معربا  ال�سحية 
الإمــارات والإ�ستفادة من  التعاون مع 
املبتكرة  ومبادراتها  جناحها  ق�س�س 
ــاتــهــا الـــتـــي طـــورتـــهـــا خالل  ــيــا�ــس و�ــس
الدولة  جعلها  مــا  املا�سية  الــ�ــســنــوات 
ملــواجــهــة حتديات  ا�ــســتــعــدادا  الأكــــرث 
عن  مــعــربا  "كوفيد19-"  جــائــحــة 

على  الإمــارات  لدولة  واإمتنانه  �سكره 
دولتهم  اإىل  طبية  اإمــــــدادات  اإر�ـــســـال 
العاملني  قـــــــدرات  لـــدعـــم  املــكــ�ــســيــك 

ال�سحيني يف مواجهة اجلائحة.
للتعاون  اإ�ستعدادهما  الطرفان  واأكــد 
اجلائحة  مـــواجـــهـــة  يف  املــ�ــســتــقــبــلــي 

باللقاحات  يتعلق  فــيــمــا  وخــ�ــســو�ــســا 
 "  19  - " كوفيد  بفريو�س  اخلا�سة 

التي يتم تطويرها حاليا.

•• دبي –الفجر:

والت�سويق  التـــ�ـــســـال  اإدارة  تــعــتــرب 
لإي�سال  الرئي�سي  امل�سدر  املوؤ�س�سي 
للمجتمع  الــدائــرة  واأخــبــار  معلومات 
والإمكانيات  لــلــجــهــود  مــكــمــلــة  فــهــي 
املـــتـــوفـــرة يف املـــوؤ�ـــســـ�ـــســـة،  مـــن خالل 
عملية  يف  نـــاجـــحـــة  ا�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــات 
التـــــ�ـــــســـــال بــــاجلــــمــــهــــور الــــداخــــلــــي 
اإدارة  مـــوظـــفـــي  واإن  واخلــــــارجــــــي، 
بتقدمي  ملتزمني  املوؤ�س�سي  الت�سال 
ــــرة حماكم  ــــس لأ� اخلــــدمــــات  اأفـــ�ـــســـل 
الإدارة  تقوم  املنطلق  هــذا  فمن  دبــي، 
بـــتـــوفـــري املـــعـــلـــومـــات والأخـــــبـــــار عن 
الدائرة،  واإجنــازات  وفعاليات  اأن�سطة 
وتقدمي الدعم اللوج�ستي والإعالمي 
تقام  الــتــي  والحــتــفــالت  للفعاليات 
يف حمــاكــم دبــــي. حــيــث اأو�ـــســـح حمد 
والت�سويق  الت�سال  اإدارة  مدير  ثاين 
اإدارة  تعترب  دبي،  املوؤ�س�سي يف حماكم 
ــ�ــســي يف  التـــ�ـــســـال والــتــ�ــســويــق املــوؤ�ــس
الأ�سا�سي وهمزة  الرابط  دبي  حماكم 
من  وجمهورها  الــدائــرة  بني  الو�سل 
واملتعاملني، وحتمل على  امل�ستفيدين 
عاتقها مهمة تثبيت الهوية املوؤ�س�سية 
اأن�سطة  فيها  وتت�سافر  دبــي،  ملحاكم 
الإعالم والت�سويق والعالقات العامة، 
التوا�سل  تــنــ�ــســيــط  مــهــامــهــا  واأبـــــــرز 
الــدائــر وخــارجــهــا، وتطويرها  داخـــل 
وو�ــســع اخلطط  املعنية،  مــع اجلــهــات 
مع  للتعامل  والت�سويقية  العالمية 
دبي  حماكم  �سورة  لتعزيز  اجلمهور، 
مع  التوا�سل  درجات  باأعلى  ومكانتها 
و�ــســائــل الإعـــــالم، ولـــــالإدارة ق�سمني، 
وق�سم  والـــتـــوا�ـــســـل،  الإعـــــــالم  قــ�ــســم 
الــتــ�ــســويــق والــفــعــالــيــات. واأ�ـــســـاف اأن 
جهود فريق الت�سويق املوؤ�س�سي ُتكر�س 
لتعريف جمهور املتعاملني الداخليني 
وهي  الدائرة  مبنجزات  واخلارجيني 

مـــن اأهـــــم الأهــــــــداف املـــنـــ�ـــســـودة التي 
للو�سول  انتهاجها  الــفــريــق  يــوا�ــســل 
اخلا�س  ال�ــســرتاتــيــجــي  الــهــدف  اإىل 
بها، من و�سع الت�سورات واملقرتحات 
الــــنــــدوات  لــلــمــ�ــســاركــة يف  الـــــالزمـــــة 
والتوا�سل  واملــ�ــســاركــة،  واملــــوؤمتــــرات، 
والت�سويق  الــــرتويــــج  �ـــســـركـــات  مــــع 
مع  والتوا�سل  والتن�سيق  والت�سميم، 
احتياجاتهم  لتغطية  املحاكم  ادارات 
تــنــفــيــذ )5(  الــتــ�ــســويــقــيــة حـــيـــث مت 
اأن�سطة ت�سويقية خالل العام 2020 
اأبرزها الت�سويق لنقل خدمات املحكمة 
اإ�سافًة  التنفيذ،  وحمكمة  العمالية 
ل�ستقبال  خــا�ــســة  بــرامــج  اعــــداد  اإىل 
للدائرة،  والــزائــرة  الر�سمية  الــوفــود 
منوهاَ اإىل اأنه مت التعامل مع اإجمايل 
)160 ت�سميم( خالل العام 2020 
ـــبـــهـــا اأو�ـــــســـــحـــــت رو�ــــســــة  ومـــــــن جـــان
ـــويـــدي رئـــيـــ�ـــس قـــ�ـــســـم الإعـــــــالم  الـــ�ـــس
والتوا�سل يف حماكم دبي، يعمل ق�سم 
الإعــالم والتوا�سل على حتقيق روؤية 
املحاكم »حماكم رائدة متميزة عاملياً« 
الفعال  الإعــالمــي  الن�سر  خــالل  مــن 
التقا�سي  جمــالت  يف  املحاكم  لريادة 
اإبراز  م�ستهدفة  املتعاملني،  و�سعادة 
من  وذلــك  املحاكم،  باقي  عن  التميز 

اخلارجي  الإعـــالمـــي  الــنــ�ــســر  خـــالل 
املحاكم  ر�سالة  العتبار  بعني  وتاأخذ 
بالدقة  تت�سم  نــافــذة  عــدالــة  »حتقيق 
ق�سائية  خــدمــات  وتــقــدمي  وال�سرعة 
مــيــ�ــســرة الـــو�ـــســـول لــلــجــمــيــع« وذلـــك 
بالتعاون  الق�سم  ينفذها  برامج  عرب 
التنظيمية من  الوحدات  مع خمتلف 
خالل التب�سيط على املتعاملني لفهم 
واحل�سول  اخلـــدمـــات  تـــقـــدمي  اآلـــيـــة 
خالل  من  املعلومات  وجتديد  عليها، 
املختلفة،  الإعالمية  التوا�سل  قنوات 
اأخــــبــــارهــــا وبـــراجمـــهـــا  مــ�ــســيــفــة يف 
الــتــي تت�سم  املــحــاكــم  الإعــالمــيــة قيم 
وال�سفافية  وال�ــســتــقــاللــيــة  بــالــعــدل 

والبتكار والعمل بروح الفريق
والتوا�سل  الإعــالم  حيث يعترب ق�سم 
ـــــي، ويــعــمــل على  واجـــهـــة حمـــاكـــم دب
ا�ستمرار  التفاهم املتبادل بني الدائرة 
بتعزيز  منه  وامل�ستفيدين  وجمهوره 
هويته وحتقيق ا�سرتاتيجيات العمل، 
لدى  للمحاكم  مثالية  �ــســورة  وبــنــاء 
جمهوره الداخلي واخلارجي؛ باإعداد 
ال�سلة مبحاكم  ذات  الإعالمية  املــواد 
واأن�سطته،  وخدماته  ومــبــادراتــه  دبــي 
العالقات  ومتـــتـــني  اجلـــ�ـــســـور  ومبـــــدرّ 
رو�سة  واأ�ــســارت  الإعــــالم،  و�سائل  مــع 

الإعالم  ق�سم  اأهــمــيــة  اإىل  الــ�ــســويــدي 
تقوم  حيث  موؤ�س�سة  لكل  والــتــوا�ــســل 
بنقل �سورة لالأن�سطة واخلدمات التي 
اجلمهور  وحــاجــة  للجمهور  تقدمها 
للح�سول على تلك املعلومات، والفن 
القائم على اأ�س�س علمية لبحث ان�سب 
بني  املتبادلة  الناجحة  التعامل  طرق 
الدائرة وجمهورها، لتحقيق اأهدافها 
مع مراعاة القيم واملعايري الجتماعية 
والقوانني والأخالق العامة باملجتمع، 
تلبية  يف  تلعبه  الـــذي  الـــدور  ل�سيما 
الداخلي  رغــبــات وحــاجــات اجلــمــهــور 
رئي�س  واأ�ــســادت  خمتلفة.  نواحي  من 
والـــتـــوا�ـــســـل، بجهود  الإعــــــالم  قــ�ــســم 
الق�سم يف تطوير جمموعة فعاَّلة من 
واإقامتها  لها  والتخطيط  املـــبـــادرات 
واخلارجي  الــداخــلــي  الــ�ــســعــيــد  عــلــى 
لتقوية ن�سبة ر�سا العمالء واملوظفني 
املوؤ�س�سة على  �سمعة  وتعزيز  وزيادتها 
الن�سر  اأمــــا يف جمـــال  اأو�ـــســـع،  نــطــاق 
م�سوؤولية  الق�سم  فيتوىل  الإعــالمــي 
الإ�ــــســــراف الــكــامــل عــلــى تــعــزيــز ثقة 
املــجــتــمــع بــاملــحــاكــم، واحلـــفـــاظ على 
الالزم  الت�سويق  خــالل  من  �سمعتها، 
الــتــي تقدمها،  لــلــمــبــادرات والــربامــج 
وذلــك بن�سر اخلدمات والأخــبــار عرب 

و�ــســائــل الإعـــــالم املــخــتــلــفــة، فــقــد بلغ 
الن�سر الإعالمي عرب جميع الو�سائل 
 )955(  2020 لـــعـــام  الإعـــالمـــيـــة 
التغطيات  وبــلــغــت  اإعـــالمـــي،  من�سور 
تغطية   )1539  ( اخلـــــارجـــــيـــــة 
قنوات  متابعي  عــدد  وبــلــغ  اإعــالمــيــة، 
الــتــوا�ــســل الجــتــمــاعــي )53 األــــف و 
قنوات  فاعلية  وبلغت  متابع،   )336
 26 و  )مليون  الجتماعي  التوا�سل 
املواد  عــدد  وبلغت  تفاعل  و76(  األــف 
مادة،   )992 و  األــف   69  ( املن�سورة 
والتي اأتاحت ب�سكل عام ن�سر املعلومات 
الطالع  مــن  ومكن  قيا�سي،  وقــت  يف 
ــــــــارب الآخـــريـــن، كما  ـــ عــلــى فــكــر وجتـــ
لتوا�سل  وا�سعة  واآفــاقــاً  فتح جمــالت 
الــقــيــادات مــع املــجــتــمــع، وبـــني اأفــــراد 
املــجــتــمــع بــعــ�ــســه و�ــســاعــدت كـــثـــرياً يف 
حفز البتكار، واأكدت اأن الدائرة اأولت 
اأهمية  الجــــتماعي  التوا�سل  قنوات 
ق�سوى متخذًة منها منـــ�سة تــــفاعلية 
مع جمهورها، حيث تقوم من خاللها 
بن�سر مو�سوعات متخ�س�سة ودعوات 
الفعاليات  حـــول  وتــعــلــيــقــات  و�ـــســـوراً 
حولتها  بل  تنظمها،  التي  والأحـــداث 
واأكدت  توعـــوي،  اإعـــالمي  منـــرب  اإىل 
اأن التوا�سل مع اجلمهور عرب مواقع 
ملحة  �ــســرورة  الجتماعي  التوا�سل 
ول ميكن اأن تكتمل منظومة الت�سال 
اإىل  ت�سعى  دائــــرة  اأو  موؤ�س�سة  اأي  يف 
التي  الــقــنــوات  هـــذه  دون  مــن  التميز 
حياتنا  مــن  يتجزاأ  ل  جـــزءاً  اأ�سبحت 
وال�سخ�سية،  الــعــمــلــيــة  الـــيـــومـــيـــة 
الجتماعي،  الــتــوا�ــســل  مـــواقـــع  واأن 
التقنية  الــطــفــرات  اأهــــم  اأحــــد  متــثــل 
واملعلوماتية ال�ستثنائية التي ظهرت 
يف ال�سنوات الأخرية، ف�ساًل عن كونها 
الأداة الأكرث تفاعاًل والأ�سد تاأثرياً يف 
احلــيــاة الــعــامــة وحــيــاة الأفــــــراد، واأن 
الجتماعي  الــتــوا�ــســل  مــواقــع  اإدارة 

ملحاكم دبي جاءت من منطلق �سهولة 
الــتــوا�ــســل واتـــ�ـــســـاع الــ�ــســهــرة وكـــرثة 
ا�ستخدامها يف املجتمع، حيث اأحدثت 
�سدى اإعالمي من خالل اتاحة املجال 
بالتوا�سل  واملــجــتــمــع  لــلــمــتــقــا�ــســني 
املبا�سر مع املحاكم والتعرف عن قرب 

على خدماتها وفعالياتها.
رئي�س  مــ�ــســبــح  اإميــــــــان  واأو�ــــســــحــــت 
املوؤ�س�سي  والت�سويق  العالقات  �سعبة 
وفـــداً  دبي)22(  حمــاكــم  ا�ــســتــقــبــلــت 
�سملت  وقــــــد   2020 عــــــام  خــــــالل 
وقن�سليات  �ــســفــارات  وفـــود  الـــزيـــارات 
تعليمية  وجهات  حكومية  وموؤ�س�سات 
مــــن داخــــــل وخـــــــارج الـــــدولـــــة، وذلــــك 
لــالطــالع عــلــى اأفــ�ــســل املــمــار�ــســات يف 
الأنظمة  واأحــــدث  الق�سائي  الــنــظــام 
اأن  الإلــكــرتونــيــة يف حمــاكــم دبــــي، و 
الــزيــارات جــاءت بهدف الطــالع على 
عملية التقا�سي يف اإمارة دبي واأحدث 
التي  والذكية  الإلكرتونية  اخلدمات 
تزخر بها حماكم دبي والتي �سخرتها 
خلدمة املتعاملني. واأ�سار رئي�س ق�سم 
الق�سم  بــــاأن  والــفــعــالــيــات  الــتــ�ــســويــق 
وا�ستقبل  الفعاليات،  (من   22( نظم 
عــــدد مـــن املــــدار�ــــس واجلـــامـــعـــات بلغ 
انطالقاً  ذلـــك  ويـــاأتـــي   )6( عـــددهـــم 
للدائرة،  املجتمعية  املــ�ــســوؤولــيــة  مــن 
الدور  هــذا  باأهمية  املطلق  واميــانــهــا 
املجتمعية  امل�سوؤولية  وبـــاأن  احلــيــوي، 
يتجزاأ  ل  جــــزء  النـــ�ـــســـاين  والـــعـــمـــل 
وقيمها  وروؤيتها  الــدائــرة،  ر�سالة  من 
لتعزيز  ال�ــســرتاتــيــجــيــة،  واأهـــدافـــهـــا 
و  املجتمع،  اأفـــراد  كافة  مــع  التوا�سل 
متاأ�سلة  عميقة  ان�سانية  اأبعاد  خللق 
يف اأبناء املجتمع الماراتي ب�سكل عام، 
املجتمعية  املــ�ــســوؤولــيــة  مــن  ينبع  كــمــا 
الــتــي تــتــبــنــاهــا الـــدائـــرة جتـــاه اأفــــراد 
ن�سرها  اىل  الدائرة  وت�سعى  املجتمع، 

بني املوظفني واملوظفات يف الدائرة.

وزارة الت�سامح تطلق مهرجان الأخوة الإن�سانية ال�سنوي يف 4 فرباير

)ال�سحة( ت�ستعر�س مع �سفارة املك�سيك جهود الدولة يف احتواء فريو�س كورونا

حققت اأكرث من ملي�ن و26 األف تفاعل عرب من�سات الت�ا�سل الجتماعي

اإدارة الت�سال والت�سويق املوؤ�س�سي يف حماكم دبي حتقق نتائج اإيجابية يف التوا�سل البّناء مع اجلمهور يف عام 2020
جامعة ال�سارقة تنظم موؤمتر 

التكنولوجيا احلديثة اأحد التحديات 
القانونية املعا�سرة مار�س 2021
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اأخبـار الإمـارات
»ال�سحة« تعلن تقدمي 106,589 جرعة من 

لقاح كوفيد 19 خالل ال� 24 �ساعة املا�سية
•• اأبوظبي-وام: 

جرعة   106،589 تــقــدمي  عــن  املجتمع  ووقــايــة  ال�سحة  وزارة  اأعــلــنــت 
التي مت  اجلــرعــات  يبلغ جمموع  وبــذلــك  املا�سية   24 الـــ  ال�ساعات  خــالل 
تقدميها حتى ام�س 2،677،675 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 27.07 
لتوفري  الـــوزارة  مــع خطة  ذلــك متا�سيا  يــاأتــي  �سخ�س.   100 لكل  جرعة 
عن  الناجتة  املكت�سبة  املناعة  اإىل  الو�سول  اإىل  و�سعياً  #كوفيد19  لقاح 
التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�س 

كوفيد19.

دائرة الق�ساء يف اأبوظبي تطلق دليل اخلدمات للعام 2021
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت دائرة الق�ساء يف اأبوظبي عن اإطالق "دليل اخلدمات" للعام 
اأبوظبي. حكومة  خلدمات  الرقمية  املحفظة  نظام  عرب   2021

خدمة،   343 مــن  اأكــرث  يت�سمن  امل�ستحدث  الدليل  اأن  واأو�ــســحــت 
ت�سكل طلبات احللول والبديلة والتقا�سي من املحاكم واإدارة التنفيذ 
و  العدلية  للخدمات   27% ثم  اخلــدمــات  هــذه  من   36% نحو 
%15 خلدمات النيابة العامة وتتوزع الن�سبة املتبقية على اخلدمات 

الق�سائية والإدارية الأخرى.
ودليل  خدمة  لكل  املتوقعة  املتعامل  رحلة  تو�سيح  الدليل  ي�سم  و 

اإر�سادي لكيفية احل�سول على خدمات الدائرة رقمياً بهدف ت�سجيع 
املتعاملني على التحول الرقمي يف احل�سول على خدمات الدائرة.

الق�ساء يف  دائــرة  العربي وكيل  �سعيد  يو�سف  امل�ست�سار  �سعادة  اأكد  و 
اأبوظبي؛ اأن اإطالق الدليل ياأتي يف اإطار روؤية �سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة رئي�س 
دائرة الق�ساء يف اأبوظبي؛ يف التميز والفعالية وتقدمي خدمات عاملية 
اجلودة، وذلك من خالل درا�سة احتياجات املتعاملني من اخلدمات 
الدولية  املمار�سات  اأف�سل  مــع  يتوافق  مبــا  تطويرها  على  والعمل 
املتبعة. واأو�سح اأن اإطالق الدليل يهدف اإىل �سمان حداثة املعلومات 
مبا  اخلدمات  مبتطلبات  لتعريفهم  با�ستمرار  للمتعاملني  املقدمة 

اأ�ــســرع وقــت وبــاأقــل التكاليف ومبخرج نهائي  اإجنــازهــا يف  اإىل  يــوؤدي 
على  �ستعمل  الــدائــرة  اأن  اإىل  م�سرياً  وموثوقية..  عالية  جــودة  ذي 
حتديث الدليل با�ستمرار بناء على م�ستجدات واقع العمل والقوانني 

والتعاميم املرتبطة بذلك.
واأ�ساف اأن الدائرة تاأمل اأن ي�ساهم الدليل امل�ستحدث يف فهم احتياجات 
املجتمع ومواكبة تطلعاته من اخلدمات العدلية والق�سائية املقدمة، 
وتقييمها  املــقــدمــة  للخدمات  مــركــزيــة  بــيــانــات  قــاعــة  باإن�ساء  وذلـــك 
با�ستمرار عرب موؤ�سرات اأداء واإح�سائيات حمددة، وبالتايل امل�ساهمة 
الفعالة يف تعزيز ريادة حكومة اأبوظبي نحو تقدمي خدمات حكومية 

وفق اأف�سل املمار�سات العاملية.

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�صارقة-وام:

تـــراأ�ـــس �ــســمــو الــ�ــســيــخ �ــســلــطــان بن 
ويل  القا�سمي  �سلطان  بن  حممد 
رئي�س  ال�سارقة  حاكم  ونائب  عهد 
املجل�س التنفيذي لإمارة ال�سارقة، 
ال�سيخ عبداهلل بن  وبح�سور �سمو 
نائب  القا�سمي  �سلطان  بــن  �سامل 
حاكم ال�سارقة نائب رئي�س املجل�س 
الأ�سبوعي  الجــتــمــاع  الــتــنــفــيــذي، 
اأم�س  �سباح  عقد  الــذي  للمجل�س، 

»الثالثاء« مبكتب �سمو احلاكم.
واأ�سدر املجل�س عددا من القرارات 
الـــتـــي مـــن �ــســاأنــهــا حتــقــيــق روؤيــــة 
ال�سارقة يف توفري اأف�سل اخلدمات 
اأر�س  والقاطنني على  للمواطنني 

الإمارة.
واأ�ـــســـدر املــجــلــ�ــس الـــقـــرار رقـــم 3 
تنظيم  بـــ�ـــســـاأن   ،2021 لــ�ــســنــة 

املــتــعــلــقــة بــالــقــطــاع الــــزراعــــي مع 
التي  التحديات  بالعتبار  الأخـــذ 

تواجه هذا القطاع.
قطاع  اأهمية  اإىل  التقرير  واأ�ــســار 
يف  املــــــحــــــوري  ودوره  الـــــــزراعـــــــة 
ظل  الــغــذائــي يف  الأمـــن  منظومة 
زيادة التعداد ال�سكاين مما يتطلب 
املناطق  عــلــى  احلـــفـــاظ  �ــــســــرورة 

الزراعية.
وقــــــــــــدم الـــــتـــــقـــــريـــــر عــــــــــــددا من 
حفظ  اإىل  الـــهـــادفـــة  الــتــو�ــســيــات 
الأرا�سي اخل�سبة،  مواقع  وتنمية 
الغذائي،  الأمــن  منظومة  وتعزيز 
اأعمال  بيئة  تــوفــري  يف  وامل�ساهمة 
نـــظـــامـــيـــة تــعــتــمــد عـــلـــى الإنــــتــــاج 

والت�سويق.
واعتمد املجل�س التو�سيات املقدمة 
هذا  وتطوير  خلدمة  الدائرة  من 

القطاع احليوي الهام.

ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  وتعزيز 
والعلمية  الأكــادميــيــة  املــجــالت  يف 
نحو  اجلــهــود  وتن�سيق  والبحثية، 
تقدمي برامج تعليم اللغة العربية 
تربوية  اأ�ـــســـ�ـــس  عـــلـــى  وتــعــلــيــمــهــا 
الو�سائل  باأف�سل  ومهنية  وعلمية 

التقنية.
املــجــلــ�ــس حـــ�ـــســـول مطار  وبـــــــارك 
�سهادة  عـــلـــى  الـــــــدويل  الـــ�ـــســـارقـــة 
العــتــمــاد الــ�ــســحــي لــلــمــطــارات /
جمل�س  قــــبــــل  مــــــن   /AHA
كاأول   /ACI/ الــدويل املــطــارات 
مــطــار يف دولـــة الإمــــارات العربية 
م�ستوى  عــلــى  والــ�ــســابــع  املــتــحــدة 
الــ�ــســرق الأو�ـــســـط، وذلـــك يف اإطار 
�سالمة  لــ�ــســمــان  املــــطــــار  جـــهـــود 
املـــ�ـــســـافـــريـــن واملــــوظــــفــــني خـــالل 

جائحة فريو�س كوفيد 19.
�سهادة  على  املــطــار  ح�سول  وجـــاء 

امل�سائية  اخلــدمــات  يف  ال�ــســرتاك 
بدائرة  الطبيعي  الــعــالج  مبــراكــز 
اخلــــدمــــات الجـــتـــمـــاعـــيـــة. واأتــــــاح 
الــقــرار ال�ــســتــفــادة مــن اخلدمات 
املتوفرة يف مراكز العالج الطبيعي 
رمزية،  ر�ـــســـوم  مــقــابــل  بـــالـــدائـــرة 
للم�سرتكني  املــــــراكــــــز  وتـــــقـــــدم 
خـــدمـــات مــ�ــســائــيــة خـــــارج اأوقـــــات 
خدمات  ت�سمل  الــر�ــســمــي  الـــــدوام 
يحدد  اأن  على  الطبيعي،  الــعــالج 
املركز  يف  املــعــالــج  الخــتــ�ــســا�ــســي 
عدد اجلل�سات الالزمة للم�سرتك 
بعد الطــالع على التقارير وعمل 

الفحو�سات الالزمة.
التفاهم  مــذكــرة  املجل�س  واعتمد 
جمل�س  بـــــني  اإبـــــرامـــــهـــــا  املـــــزمـــــع 
الرتبوي  واملركز  للتعليم  ال�سارقة 
اخلليج  لـــــــدول  الـــعـــربـــيـــة  لـــلـــغـــة 
الــعــربــيــة، بــهــدف تــبــادل اخلربات 

تقييم  بـــعـــد  الـــدولـــيـــة  العـــتـــمـــاد 
على  وتطبيقها  ال�سحية  التدابري 
عمليات املطار ومدى توافقها مع 
تو�سيات جمل�س املطارات الدويل، 
ال�سحة  تـــدابـــري  كـــافـــة  و�ــســمــلــت 
اتــخــذهــا املطار  الــتــي  والــ�ــســالمــة 
هذا  مـــرافـــقـــه.ويـــعـــزز  جــمــيــع  يف 
املـــطـــار يف تقدمي  الإجنـــــاز جــهــود 
جتربة �سفر اآمنة للم�سافرين من 
خــالل اللــتــزام بكافة الإجــــراءات 
الأنظمة  وفق  ال�سحية  والتدابري 
املخت�سة  اجلــــهــــات  يف  املـــطـــبـــقـــة 

بالدولة.
واطلع املجل�س على التقرير املقدم 
وامل�ساحة  الــتــخــطــيــط  دائـــــرة  مـــن 
ــــي  بـــ�ـــســـاأن ا�ـــســـتـــخـــدامـــات الأرا�ــــس
ال�سارقة، مبيناً  اإمــارة  الزراعية يف 
متابعة  عـــلـــى  الــــــدائــــــرة  حــــر�ــــس 
املحلية  والح�سائيات  الــدرا�ــســات 

 ،19 كوفيد  فــريو�ــس  انت�سار  مــن 
اأكــــد املــجــلــ�ــس عــلــى اأهــمــيــة تفعيل 
ا�ستخدام التقنية احلديثة يف عقد 
الجتماعات يف الهيئات واملوؤ�س�سات 

والدوائر املحلية.

على  املــجــلــ�ــس  حـــر�ـــس  اإطــــــار  ويف 
التقنيات  مـــن  املــثــلــى  ال�ــســتــفــادة 
احلــــديــــثــــة والـــــتـــــحـــــول الـــرقـــمـــي 
امل�ستجدة  ـــغـــريات  ـــت امل ومـــواكـــبـــة 
املــبــذولــة يف احلد  للجهود  ودعــمــاً 

بحث  اأيــ�ــســاً  اجلل�سة  تــنــاولــت  كما 
املتعلقة  ـــيـــع  املـــوا�ـــس مــــن  جـــمـــلـــة 
العام لالإمارة واملقرتحات  بال�ساأن 
وتعزيزها  بــتــطــويــرهــا  الــكــفــيــلــة 

واتخذ ب�ساأنها القرارات املنا�سبة.

الإمارات باملركز الأول عامليا �سمن 12 موؤ�سرا للتناف�سية يف قطاع الت�سالت خالل 2020
•• اأبوظبي -وام: 

تــدخــل دولـــة المــــارات اخلم�سني 
ـــيـــة مـــــن مـــئـــويـــتـــهـــا، وهـــي  ـــان ـــث ال
حتــمــل الـــريـــادة الــعــاملــيــة يف قطاع 
الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات 
احلفاظ  مبــ�ــســوؤولــيــة  وتــنــهــ�ــس   ،
وتر�سيخ  الجنــــــــازات  هــــذه  عــلــى 
واإدامـــــة ثــقــافــة الــتــمــيــز والإبـــــداع 
املحرك  باعتباره  القطاع  هــذا  يف 
التنمية يف  الرئي�سي لكل عمليات 

امل�ستقبل.
التناف�سية  قـــوائـــم  ــــقــــْت  وثرّ فــقــد 
 ،2020 عــــام  بــنــهــايــة  الـــدولـــيـــة 
وهــي تر�سد جــودة وتــطــور قطاع 
ال�سبكية،  واجلاهزية  الت�سالت 

الروؤية  و�سوح  مت�سقة يف  املا�سية 
القيادية لأهمية قطاع الت�سالت 
بناء  املــعــلــومــات يف  وتــكــنــولــوجــيــا 

دولة النموذج والر�سالة.
التي  اخلـــطـــوات  اأوىل  مــن  وكــــان 
ال�سركات  لــدعــم  الـــدولـــة  تبنتها 
الريادة وتعزيز  العاملة يف جمال 
اإدامــــــة  يف  الــتــقــنــي  الـــتـــقـــدم  دور 
تاأ�سي�س  القــــتــــ�ــــســــادي،  الـــنـــمـــو 
املــنــاطــق احلـــرة مــثــل مــديــنــة دبي 
ومدينة   ،1999 عــام  لالإنرتنت 
ثم   2000 عــــام  لــــالإعــــالم  دبــــي 
يف  لل�سيليكون  دبــي  واحـــة  �سلطة 

عام 2005 .
اأطلقت القيادة   2013 ويف العام 
حكومة الإمارات الذكية، واأعقبها 

مبواجهة  الــقــيــا�ــســي  جنــاحــهــا  يف 
حتــــديــــات جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد 19 
يف  اإ�ــســايف  حمــرك  اىل  وحتويلها 
ملقت�سيات  الر�سيدة  القيادة  روؤيــة 
هذه  وتقي�س  امل�ستدامة  التنمية 
وتطور  تـــقـــدم  مــــدى  املــــوؤ�ــــســــرات 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــالتــ�ــســالت يف 
ممكناً  بــاعــتــبــارهــا  الـــعـــامل،  دول 
مهماً  وعن�سراً  لالبتكار،  رئي�سياً 

يف خلق بيئة ابتكارية.
واأظهرت بيانات الريادة الماراتية 
،اأن قطاع  املــحــاور  مــن  العديد  يف 
يف  املعلومات  تقنية  و  الت�سالت 
يــلــعــب دورا حمـــوريـــا يف  الـــدولـــة 
لروؤية  الوطنية  الأجــنــدة  حتقيق 
ن التحول  الإمارات 2021 وميكرّ

الـــرابـــع للهاتف  الــثــالــث واجلــيــل 
املنطقة.  م�ستوى  على  املــتــحــرك 
العامل  دول  اأوائـــل  مــن  كانت  كما 
يف البدء باختبارات �سبكات اجليل 
لأجلها  وتــ�ــســتــثــمــر   ، اخلـــامـــ�ـــس 
والتقنيات  احلــــلــــول  اأحـــــــدث  يف 
ريادتها  تكر�ست  التي  امل�ستقبلية، 
من�سة  مثل  منا�سبات  يف  الممية 
واإك�سبو  للتقنية  جيتك�س  معر�س 
كورونا  جــائــحــة  وجــــاءت   2020
خالل 2020 بتحديات م�ستجدة 
ك�سفت عن الأهمية البالغة لقطاع 
التــ�ــســالت يف مــواجــهــة الأزمـــات 
القت�سادية،  عواقبها  وتخفيف 
الت�سالت  �ــســركــات  مــنــحــت  بــــاأن 
خربة اأكرب يف الإدارة الديناميكية 

�ــســدارة دولـــة الإمــــارات يف املركز 
موؤ�سر   12 يف  عــــاملــــيــــاً  الأول 
جــــودة وتطور  تــقــيــ�ــس  تــنــافــ�ــســيــة 
قطاع الت�سالت كما حلت �سمن 
الــــدول اخلــمــ�ــس الأوائــــــل يف 30 

موؤ�سر تناف�سية اأممي.
وكــــــانــــــت الـــــتـــــقـــــاريـــــر الخــــــــرية 
ملوؤ�سرات البتكار العاملي والحتاد 
واملنتدى  لـــالتـــ�ـــســـالت  الــــــدويل 
،اأن  �سجلت  الــعــاملــي  القــتــ�ــســادي 
الـــعـــوامـــل الــرئــيــ�ــســيــة التي  اأحـــــد 
تتمتع بها بيئة العمل الإماراتية، 
اأف�سل  مــن  واحــــدة  متتلك  الــتــي 
م�ستوى  على  الت�سالت  �سبكات 
يف  البتكارية  مرونتها  العامل،هو 
كالذي حتقق  التحديات  مواجهة 

عام 2014 تاأ�سي�س مركز حممد 
احلكومي  لــالبــتــكــار  را�ـــســـد  بـــن 
لتحفيز ثقافة البتكار يف القطاع 
و�سع  خـــــــالل  مـــــن  احلـــــكـــــومـــــي، 
منظومة متكاملة لالبتكار بحيث 
ركائز  من  اأ�سا�سية  ركيزة  ي�سبح 
تناف�سيتها  الإمارات يعزز  حكومة 
بحيث تكون يف م�ساف احلكومات 
م�ستوى  عـــلـــى  ابــــتــــكــــاراً  الأكـــــــرث 

العامل.
اعالن  �ــســهــد   2011 عـــام  وكــــان 
العامل  يف  عا�سمة  اأول  اأبــوظــبــي 
ال�سوئية،  الألياف  ب�سبكة  مغطاة 
وتو�سيل �سبكة الألياف ال�سوئية 
. وكــانــت دولــة الإمـــارات  للمنازل 
اجليل  �ـــســـبـــكـــات  قـــــدم  مــــن  اأول 

التكنولوجيا  ودخــــــول  الــرقــمــي 
خ�سو�ساً  لــــلــــدولــــة  احلــــديــــثــــة 
اخلام�س،  اجلـــيـــل  تــكــنــولــوجــيــا 
بـــتـــقـــدمي اخلــــــدمــــــات واحلــــلــــول 
ال�سطناعي،  بــالــذكــاء  املــدعــومــة 
دولة  جلعل  ال�سخمة  والبيانات 
دولة  املــتــحــدة  العربية  الإمـــــارات 
اجليل  تــقــنــيــة  نـــ�ـــســـر  يف  رائــــــــدة 

اخلام�س.
ويرى �سعادة حمد عبيد املن�سوري 
لتنظيم  العامة  الهيئة  عام  مدير 
قطاع الت�سالت رئي�س احلكومة 
الــرقــمــيــة حلــكــومــة الإمـــــارات انه 
من  الثاين  الن�سف  ا�ستهالل  مع 
مئوية الدولة، تبدو �سورة الأداء 
اخلم�سة  الـــعـــقـــود  يف  الحتـــــــادي 

و�سهلت  الـــــبـــــيـــــانـــــات،  حلـــــركـــــة 
واملوؤ�س�سات  لل�سركات  و  للحكومة 
العمل عن  اأف�سل لتحديات  فهماً 
بعد نظراً لتوافر اأنظمة الت�سال 
احلـــديـــثـــة ومتـــيـــز الإمـــــــــــارات يف 
الهاتف  تغطية  ن�سبة  مــوؤ�ــســري 
اإنرتنت  املحمول وال�سرتاكات يف 

النطاق العري�س.

�سرطة اأبوظبي: 30 األف و 600 خمالفة ان�سغال بغري الطريق  يف2020
•• اأبوظبي-الفجر:

 حذرت �سرطة اأبوظبي ال�سائقني من خماطر الن�سغال 
املفاجئ  النــحــراف  اإىل  يـــوؤدي   والـــذي   الطريق  بغري 
ومواقع  الإنــرتنــت  لت�سفح  الهاتف  ا�ستخدام  ب�سبب  
التقاط  اأو  مــكــاملــة،  اإجـــــراء  اأو  الجــتــمــاعــي  الــتــوا�ــســل 
تـــوؤدي اإىل  الــتــي قــد  الــ�ــســور، وغــريهــا مــن ال�سلوكيات 

وقوع احلوادث.
العمليات  بقطاع  والــدوريــات  املــرور  مديرية  واأو�سحت 
املركزية اأن عدد خمالفات الن�سغال عن الطريق اأثناء 
قيادة املركبة باأي �سورة كانت 30606 خمالفة خالل 
اخلطرة،  املخالفات  �سمن  ت�سنف  والتي   2020 عــام 
اإىل وفيات واإ�سابات بليغة على الطرق يف  والتي توؤدي 
التحليلية  والدرا�سات  الإح�ساءات  اأبوظبي وفق   اإمارة 
لــلــحــوادث واملــخــالــفــات املـــروريـــة مـــوؤكـــدة عــلــى اأهمية 
الرتكيز يف القيادة، ومراقبة الطريق لتجنب انحراف 
املركبة . ولفتت اإىل الهتمام امل�ستمر باإطالق  حمالت 

الــلــغــات وعــرب خمتلف  بكافة  تــوعــويــة  مــروريــة  توعية 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  فيها  مبا  الإعــالم  و�سائل 
من اأجل  رفع م�ستوى الثقافة املرورية لدى ال�سائقني 
وم�ستخدمي الطريق باأكرث املخالفات املرورية ارتكاباً، 

ومنها الن�سغال بغري الطريق.
اأن هــنــاك عـــدداً  مــن الأ�ــســبــاب الرئي�سية  ــارت اإىل  واأ�ــس
للمخالفة ، من بينها ا�ستخدام ال�سائق للهاتف لت�سفح 
الإنرتنت ومواقع التوا�سل الجتماعي، اأو اإجراء مكاملة، 
وان�سغال  وال�سراب،  الطعام  وتناول  ال�سور،  التقاط  اأو 
و�سبط  املالب�س،  برتتيب  والرجال  باملاكياج  ال�سيدات  
اأجهزة الراديو، والتفات ال�سائق للتحدث اإىل مرافقيه، 
وغريها من امللهيات التي قد توؤدي اإىل عواقب وخيمة 
مرورية   حــوادث  بوقوع  الت�سبب  يف   خطورتها  وتكمن 

نتيجة اإىل عدم النتباه للطريق اأثناء القيادة.
وذكرت باأن خمالفة  الن�سغال عن الطريق اأثناء قيادة 
املــركــبــة بــــاأي �ــســورة كــانــت 800 درهــــم واأربـــــع نقاط 

مرورية .

ا�ست�ساف الل�اء خليل اإبراهيم املن�س�ري يف اأول لقاء

جمل�س علماء �سرطة دبي يطلق لقاءات العلم والقادة لال�ستفادة من خربات القيادات العليا
•• دبي-الفجر:

اأطـــلـــق جمــلــ�ــس عــلــمــاء �ــســرطــة دبي 
والقادة"  "العلم  لـــقـــاءات  مـــبـــادرة 
خربات  من  ال�ستفادة  اإىل  الهادفة 
املجالت  كــافــة  الــعــلــيــا يف  الــقــيــادات 
خرباتهم  نـــقـــل  عـــــرب  الـــ�ـــســـرطـــيـــة 
مبا  الــقــوة،  موظفي  اإىل  ومعارفهم 
ب�سكل  املــوظــفــني  متــكــني  يف  ي�ساهم 
عملهم،  مهام  اأداء  يف  ومــوؤثــر  فاعل 
وكــذلــك تــطــويــر مــ�ــســرية الــعــمــل يف 

�سرطة دبي و�سناعة امل�ستقبل.
لقاءات  اأول  يف  املجل�س  وا�ست�ساف 
خبري  اللواء  �سعادة  والقادة،  "العلم 
م�ساعد  املــنــ�ــســوري  اإبــراهــيــم  خليل 
القائد العام ل�سوؤون البحث اجلنائي، 
وحتدث عن اأبرز املحطات يف جتربته 
العملية وال�سخ�سية، وم�سريته التي 
املنا�سب  من  العديد  �ُسغل  ت�سمنت 
 40 دبــي خــالل  �سرطة  القيادية يف 
عــامــاً يف جمـــال مــكــافــحــة اجلرمية 
ومتتعه  مرتكبيها،  عــلــى  والــقــبــ�ــس 
قيادية  و�سخ�سية  عملية  بــخــربات 

وعمله الدوؤوب يف خدمة الوطن. 
املن�سوري  الـــلـــواء  �ــســعــادة  وتـــوجـــه 
دبي  �سرطة  علماء  ملجل�س  بال�سكر 
املهمة  املـــــبـــــادرة  عـــلـــى  والـــقـــائـــمـــني 
والنوعية التي تهدف لنقل اخلربات 
اأن  مـــوؤكـــداً  املــوظــفــني،  اإىل  العملية 
�سرطة  يف  والتطور  التقدم  م�سرية 
الفريق  معايل  بقيادة  م�ستمرة  دبي 
العام  القائد  املـــري  خليفة  عــبــداهلل 
ل�سرطة دبي، الذي و�سع يف اأولوياته 
ومتكينه  الب�سري  العن�سر  تطوير 

العلوم  �ــســواء يف  املـــجـــالت  �ــســتــى  يف 
اجلـــنـــائـــيـــة والـــ�ـــســـرطـــيـــة والــــذكــــاء 
املتقدمة  ـــوم  والـــعـــل ال�ـــســـطـــنـــاعـــي 
وغريها.  واأو�سح اأن العلم واملعرفة 
من اأهم الأمــور التي يجب الرتكيز 
والـــريـــادة،  الــنــجــاح  لتحقيق  عليها 
�ــســرورة حتفيز فــرق العمل  مــوؤكــداً 
بــ�ــســكــل مــ�ــســتــمــر  مـــن اأجــــل العطاء 
واحد  للرقم  والو�سول  اأكــرب  ب�سكل 
منها،  واحلــد  اجلــرميــة  مكافحة  يف 
وم�سرياً يف الوقت ذاته اإىل اأن النجاح 

الدولية  الع�سابات  مــن  كبري  عــدد 
وتقدميهم للقانون.

اإىل  حديثه  ختام  يف  �سعادته  ووجــه 
اللقاء،  وحــ�ــســور  املــجــلــ�ــس  اأعــ�ــســاء 
العلم  ك�سب  يف  ال�ــســتــمــرار  باأهمية 
املعارف  وتوظيف  واملعرفة  والعلوم 
املختلفة وال�ستفادة منها يف تطوير 
ال�سلك ال�سرطي والأمني، واقتنا�س 
مهاراتهم،  وتــنــمــيــة  الــتــعــلــم  فــر�ــس 
واحلر�س  العلم  اكت�ساب  اأن  مــوؤكــداً 
م�سرية  يف  املــ�ــســتــمــر  الــتــطــور  عــلــى 

له 4 اأ�س�س هامة وهي: الن�سباط، 
العلم والتعلم، ال�سدق، الأمانة.

واأكــــــد �ـــســـعـــادة الــــلــــواء خــبــري خليل 
اإبراهيم املن�سوري اأن �سرطة دبي يف 
ب�سط  ا�ستطاعت  العليا  القيادة  ظل 
الأمن والأمان يف الإمــارة، وتعاملت 
العامل يف  الــذي يواجه  التحدي  مع 
ظـــل انــتــ�ــســار فـــريو�ـــس كــوفــيــد 19، 
توا�سل  دبـــي  �ــســرطــة  اأن  اإىل  لفــتــاً 
والعمل،  والــتــطــور  الــبــنــاء  مــ�ــســرية 
الــقــبــ�ــس على  اإلــــقــــاء  وجنـــحـــت يف 

الوطن  خـــدمـــة  يف  يــ�ــســاهــم  الــعــمــل 
واإعالء كلمته.

الدكتور  الـــرائـــد  اأكـــــد  جــهــتــه،  مـــن 
را�سد الغافري رئي�س جمل�س علماء 
�سرطة دبي اأن اإطالق مبادرة "العلم 
املوظفني  لتحفيز  جـــاءت  والقادة" 
واإبــــراز اهــتــمــام قــيــادات �سرطة دبي 
منظورهم  مــــن  والــــعــــلــــوم  لــلــعــلــم 
القيادي، واإبراز خرباتهم وجتاربهم 
يف اجلــــانــــب الـــ�ـــســـرطـــي والأمـــــنـــــي، 
امل�سي  عـــلـــى  املـــوظـــفـــني  وتــ�ــســجــيــع 
اأن هذه  اإىل  اإىل الأمــام، لفتاً  قدماً 
املزيد  تــ�ــســهــم يف حتــقــيــق  الـــلـــقـــاءات 
من الإجنــازات من خالل ال�ستفادة 
مـــن جتــــارب الـــقـــيـــادات. واأ�ــــســــاف : 
�سعادة اللواء خليل اإبراهيم  "يعترب 
القيادية  الـــنـــمـــاذج  مـــن  املــنــ�ــســوري 
امل�سيئة التي حققت اإجنازات كثرية 
اجلرمية،  وعلم  ال�سرطي  املجال  يف 
العملية  خـــرباتـــه  مـــن  وال�ــســتــفــادة 
املـــــجـــــالت  وجتــــــاربــــــه يف خمـــتـــلـــف 
الــــتــــي �ــســغــلــهــا خالل  والــــوظــــائــــف 
املورد  تطوير  يف  ُي�سهم  عــامــاً   40
ال�ستفادة  اأن  اإىل  الب�سري"، م�سرياً 
اأمر  واملتميزة  القيادية  النماذج  من 
�سروري لتحفيز املوظفني خ�سو�ساً 
العن�سر ال�سبابي على التميز الريادة 

كل يف جمال تخ�س�سه.

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
 اعـــــــالن       

ال�سيد/   : خــورفــكــان   والت�سديقات-  الــعــدل  الكاتب  بـــادارة  الــعــدل  الكاتب  انــا  ايل  تــقــدم   
يت�سمن  الت�سديق على حمــرر  بنغالدي�س  وطلب   : - اجلن�سية  �ساردر  الدين  نــور  الأمــني 
)تنازل(  يف ح�سته البالغة 100% يف ال�سم التجاري كازبالنكا للخياطة والتطريز ، ن�ساط 
العربية  الن�سائية  املالب�س  وخياطة  تف�سيل   ، الن�سائية  املالب�س  وخياطة  الرخ�سةتف�سيل 
)العباءات الن�سائية( ، واملرخ�س من دائرة التنمية القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة مهنية 
الإقت�سادية بخورفكان.   اىل  التنمية  دائــرة  بتاريخ 2018/10/24 يف  ال�سادر  رقم 765413 
ادري�س علي بيبارى - اجلن�سية : بنغالدي�س. ليكن معلوما  ال�سيد/ حممد تخدير ح�سني 
للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   

مذكرة اعالن حكم  بالن�شر   
�شادرة من حمكمة حمكمة عجمان ،  املحكمة الإبتدائية املدنية

  AJCFICICPL2020 /0003557 يف  الدعوى رقم
اإىل املحكوم عليه / حممد زايد بطيح بطيح 

العنوان : جمهول حمل الإقامة - 9207288  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/12/26 م قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعاله ل�سالح / رئي�س خلدمات تاأجري العقارات واإدارتها - �س ذ م م  
فلهذه الأ�سباب قررت املحكمة : ناأمر باإلزام الطرف املطلوب �سده )حممد زايد بطيح بطيح( بان 
يوؤدي للطرف الطالب رئي�س خلدمات تاأجري العقارات واإدارتها �س ذ م م مبلغا وقدره 139.000 
درهما )مائة وت�سعة وثالثون الف درهما( والفائدة القانونية بواقع %7 من تاريخ املطالبة املوافق 
2020/12/21 وحتى متام ال�سداد مع الإلزام بامل�سروفات ومبلغ الف درهما مقابل اتعاب املحاماة.   

حكما قابال لال�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل ل�ستالمك هذا التبليغ. 
مكتب اإدارة الدعوى  املوافق 2021/1/26 
القا�شي / وجدي بن ال�شاذيل بن اأحمد  
حمكمة عجمان - املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

فـــقـــد املــــــدعــــــو  /زكـــــريـــــاء 
ـــــغـــــرب    احـــــــمـــــــيـــــــدو�ـــــــس، امل
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)vn1047103( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0555991868

فقدان جواز �سفر
احمد  /�سعيد  املدعو   فقد 
باك�ستان    خان،  �سرف  جول 
�سفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــســيــة 
 )1168541HR( رقــــــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   التـــ�ـــســـال 

0567966001

فقدان جواز �سفر
يو�سف  /نبيل  املدعو   فقد 
�سلهرى،  يــو�ــســف  حمــمــد 
اجلن�سية  بــــاكــــ�ــــســــتــــان   
رقـــــم  ـــــفـــــره  �ـــــس جــــــــــــواز   -
)FC6910401( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0529558856

فقدان جواز �سفر
خالد  /�سالح  املدعو   فقد 
اليمن    املــ�ــســطــلــى،  عـــلـــوي 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  مــن   )07458929(
بتليفون  التـــ�ـــســـال  عــلــيــه 

رقم  0501228767

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -الفجر:

طرح مركز ال�سارقة للتطوع؛ فر�سة 
للقاح  معاً  بعنوان  ميدانية  تطوعية 
منطقة  اطلقتها  والــتــي   19 كوفيد 
ــارقــة الــطــبــيــة الــتــابــعــة لـــــوزارة  الــ�ــس
املــجــتــمــع، بهدف  الــ�ــســحــة ووقــــايــــة 
اللقاح  اأخــذ  اإجـــراءات  عملية  تنظيم 
 19 كوفيد  كورونا  لفريو�س  امل�ساد 
املحددة  املواقع والأماكن  يف خمتلف 
يف ال�سارقة، وذلك لتعزيز الإجراءات 
الوقائية والتدابري الحرتازية للحد 

من انت�سار فريو�س كورونا.
للتطوع؛  ال�سارقة  مركز  وا�ستهدف 
وتوزيعهم  متطوعاً   62 ا�ستقطاب 
تطعيم  واماكن  مواقع  خمتلف  على 
اللقاح يف ال�سارقة؛ وامل�ساركة بالقيام 
والتنظيمية  الإ�ــســرافــيــة  بــالأعــمــال 
القيام  وكــذلــك  احلــــدث،  مــواقــع  يف 

البيانات  واإدخـــال  الإداريـــة  بالأعمال 
املهام  تطبيق  عــن  ف�ساًل  املــطــلــوبــة، 
باتباع  اجلمهور  لتوجيه  الإر�ــســاديــة 
الوقائية  والإجــــــــراءات  الــتــعــلــيــمــات 

واللتزام بامل�سافة الآمنة املحددة.
اإىل  للتطوع  ال�سارقة  مركز  وي�سعى 
املن�سة  عــــرب  املـــتـــطـــوعـــني  تــ�ــســجــيــل 

الإلكرتونية التابعة للمركز وعر�س  
خمتلف الفر�س التطوعية املتاحة يف 
املجتمع وخا�سة املعنية بحماية افراد 
فريو�س  انت�سار  عــدوى  من  املجتمع 
اأهمية  عينيه  ن�سب  وا�سعاً  كــورونــا، 
الوقوف مع املوؤ�س�سات ال�سحية منذ 

بداية انت�سار اجلائحة.

ت�حيد اجله�د
اإدارة  مدير  احلــمــادي  ح�سة  وقــالــت 
اإطـــــالق  اأن  املــجــتــمــعــي؛  الـــتـــالحـــم 
مــثــل هـــذه الــفــر�ــس الــتــطــوعــيــة من 
الطبية؛  الـــ�ـــســـارقـــة  مــنــطــقــة  قـــبـــل 
يــاأتــي تــعــزيــزاً لــلــدور الــتــكــامــلــي بني 
ـــات وتـــوحـــيـــد اجلــــهــــود يف  ـــ�ـــس املـــوؤ�ـــس
�سالمتهم؛  وحماية  املجتمع  خدمة 
يــتــكــامــل مع  املــركــز  اأن  اإىل  مــ�ــســريًة 
كافة املوؤ�س�سات احلكومية من خالل 
تــعــزيــز منظومة  عــلــى  مـــعـــاً  الــعــمــل 

الــعــمــل الــتــطــوعــي واأهــمــيــتــهــا خالل 
هـــذه الـــفـــرتة احلـــرجـــة، فــ�ــســاًل عن 
املتطوعني  دعم جهود  ي�ستهدف  اأنــه 
وتوعيتهم  املـــجـــتـــمـــع  اأفــــــــــراد  مـــــن 
�سمن  التطوع  عملية  يف  واإ�سراكهم 
منظومة متكاملة وم�ستدامة للعمل 
احلمادي،  ح�سة  ودعـــت  الــتــطــوعــي. 
اأفراد املجتمع اإىل التفاعل وامل�ساركة 
مل�ساعدة  الــتــطــوعــيــة  الـــفـــر�ـــســـة  يف 
لنداء  تلبية  ومــوؤ�ــســ�ــســاتــه؛  املجتمع 
خــدمــة الـــوطـــن يف جــمــيــع الأوقـــــات، 
يف  امل�ساركني  املتطوعني  اأن  مــوؤكــدة 
تدريبهم  يــتــم  الـــفـــر�ـــس  هــــذه  مــثــل 
الإر�سادية  بــاملــعــلــومــات  وتــزويــدهــم 
والــتــوعــويــة الــــالزمــــة، عــــالوة على 
اجلمهور  اإر�ــــســــاد  بــكــيــفــيــة  تــدربــهــم 
بــاأهــمــيــة تـــرك املــ�ــســافــة املـــحـــددة بني 
دورهم  انتظار  اأثناء  اجلمهور  اأفــراد 

لأخذ اللقاح.

•• ال�صارقة-الفجر:

الجتماعية  اخلدمات  دائــرة  توا�سل 
كوفيد  ــاح  لــقـــ تـــقـــدمي  الـــ�ـــســـارقـــة؛  يف 
واملعاقني  املــواطــنــني  كــبــار  اإىل   ،19
واملر�سى النف�سيني وذويهم يف املنازل 
وذلك  ال�سارقة،  اإمـــارة  م�ستوى  على 
التي تهدف  �سمن حملتها املجتمعية 
حاجة  الــفــئــات  اأكــــرث  اإىل  لــلــو�ــســول 

للقاح.

ي�ميًا  منزلية  زيارة   100
وت�ستهدف الدائرة تقدمي اللقاح اإىل 
100 اأ�سرة يومياً من خالل الزيارات 
من  فريقاً   18 ينفذها  التي  املنزلية 
مــركــز خــدمــات كــبــار الــ�ــســن مبدينة 
دبـــا احل�سن   ، ، خــورفــكــان  الــ�ــســارقــة 
 ، املـــدام   ، ، الــذيــد  ، كلباء ، احلــمــريــة 
تدريب  مت  حيث   ، مليحة   ، البطائح 
مراكز  مــع  بالتعاون  الطبي  الفريق 
الرعاية ال�سحية الأولية يف ال�سارقة؛ 
املعتمدة  الــطــبــيــة  الإجـــــــــراءات  عــلــى 

لتقدمي التطعيم.
و�سهدت احلملة التي انطلقت منذ 14 
من �سهر يناير اجلاري؛ تطعيم نحو 
2545 من كبار املواطنني واملعاقني 
وذويهم، وذلك بواقع 2291 مطعماً 
النتهاء  مت  فيما  الأوىل،  بــاجلــرعــة 
باجلرعة  مطعماً   254 تطعيم  مــن 
الرعاية  فـــاقـــدي  فــئــة  مـــن  الــثــانــيــة 
الرعاية  بدور  القاطنني  الجتماعية 
املوظفني  و  بـــالـــدائـــرة  الجــتــمــاعــيــة 

القائمني على رعايتهم.
املجاين  الــــرقــــم  الـــــدائـــــرة  وحـــــــددت 
ل�ستقبال  �ساخٍن  كخٍط   800700
كــــافــــة طــــلــــبــــات الـــتـــطـــعـــيـــم املــــنــــزيل 

للراغبني من كبار املواطنني واأ�سرهم 
بــلــغ عـــدد الطلبات  بــالــ�ــســارقــة، حــيــث 
املقدمة نحو 1344 طلباً منذ بداية 
بالتعاون  للدائرة  املجتمعية  احلملة 
املجتمع  ووقـــايـــة  الــ�ــســحــة  وزارة  مــع 

متمثلة مبنطقة ال�سارقة الطبية.

ا�ستمرارًا للحملة املجتمعية
اآل عــلــي، مــديــر مركز  واأكــــدت خــلــود 
تاأتي  بــالــدائــرة؛  ال�سن  كــبــار  خــدمــات 
ت�ستمر  التي  املجتمعية  احلملة  هــذه 
الفئات  اإىل  تــقــدميــهــا  يف  الــــدائــــرة 
اأفراد املجتمع، جتاوباً  امل�ستهدفة من 
بيٍد  الـــوطـــنـــيـــة )يــــــــداً  مــــع احلـــمـــلـــة 
نتعافى(، م�سيدًة بجهود وزارة ال�سحة 
ووقاية املجتمع وتعاونها الالحمدود 
توفري جرعات  �سبيل  الــدائــرة يف  مع 
الأخرى،  امل�ساندة  واخلــدمــات  اللقاح 
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  عــن  ف�ساًل 

التي تربط اجلهتني.

انــتــهــت فعاًل  الـــدائـــرة  اأن  واأ�ـــســـافـــت، 
الرعاية  فـــاقـــدي  كــافــة  تــطــعــيــم  مـــن 
الجــتــمــاعــيــة بــاجلــرعــة الــثــانــيــة من 
كبار املواطنني املقيمني بدور الرعاية 
الجتماعية واملوظفني القائمني على 
الدائرة  ت�سجيع  مـــوؤكـــدة  خــدمــتــهــم، 
كافة موظفيها لأخذ اللقاح الذي يعد 
فئات  م�سوؤولية جمتمعية من جميع 
املجتمع، باعتبار اأن اجلميع �سريكاً يف 
اجلائحة  اآثار  على  للتغلب  امل�سوؤولية 
دولــــة  اأن  �ــســيــمــا  ول  وتـــداعـــيـــاتـــهـــا، 
اأوائل  من  املتحدة  العربية  الإمـــارات 
اللقاح  بــتــوفــري  بـــــادرت  الــتــي  الـــــدول 
املواطنني  من  املجتمع  اأفــراد  جلميع 

واملقيمني.

ت���ع���زي���ز ج�������دة ح���ي���اة ك��ب��ار 
امل�اطنني

وتــــطــــرقــــت مــــديــــر مــــركــــز خـــدمـــات 
اخلدمات  دائـــرة  حــر�ــس  ال�سن،  كــبــار 

اإىل  الــــو�ــــســــول  الجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى 
كافة  واإيــ�ــســال  الأولــويــة  ذات  الفئات 
اإلـــيـــهـــم، مــ�ــســيــدة  بالدور  اخلـــدمـــات 
الطبي  الــكــادر  به  يقوم  الــذي  الكبري 
اليومية  املنزلية  الزيارات  خالل  من 
لــكــبــار املـــواطـــنـــني ، عـــرب الـــوحـــدات 
املــنــازل يف مدن  الــتــي جتــوب  املتنقلة 
التطعيمات  لتقدمي  ال�سارقة  اإمـــارة 
الطبية،  والإر�ـــــســـــادات  والــتــعــلــيــمــات 
جودة  لتعزيز  ال�سلة  ذات  والفحو�س 

حياة اأف�سل لآبائنا واأمهاتنا.
كما تعمل الدائرة على تقدمي اللقاح 
اإىل كبار املواطنني وطريحي الفرا�س 
ال�سن  كــبــار  خــدمــات  م�ستفيدي  مــن 
اللقاح؛  لــتــلــقــي  املــوؤهــلــني طــبــيــاً  مـــن 
الوحدات ت�سخر  اأن كافة  اإىل  م�سرية 
واخلدمية  املهنية  الإمــكــانــيــات  كــافــة 
اخلدمات  اأفــ�ــســل  تــقــدمي  �ــســبــيــل  يف 
ال�سحية  املجالت  املواطنني يف  لكبار 

والجتماعية والتاأهيلية والنف�سية.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

 - الدائمة  الُعليا  اللجنة  رئي�س  النعيمي  اللواء علي عبد اهلل بن علوان  تراأ�س 
قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة، اجتماع  اللجنة الُعليا الدائمة الأول ، بح�سور 
اأع�ساء اللجنة الُعليا الدائمة براأ�س اخليمة، وذلك بقاعة الجتماعات الكربى 

مببنى القيادة  العامة.
بال�سادة  اخليمة،  براأ�س  الدائمة  الُعليا  اللجنة  رئي�س  ــب  رحرّ الجتماع،  بدء  يف 
الأع�ساء، م�سيداً بجهودهم املبذولة وجهود فرق العمل التي �ساهمت يف حتقيق 

نتائج متميزة لالأداء ال�سرطي خالل العام املن�سرم.
ثم تناول القائد العام واأع�ساء اللجنة جمموعة من املحاور الهامة التي تدعم 
ال�سوء على  تطوير وحت�سني الأداء املوؤ�س�سي لكافة قطاعات ال�سرطة، م�سلطاً 

نتائج التقرير الإح�سائي الأمني ملراكز ال�سرطة واملرور، ونتائج الأداء لالإدارة 
بالأمن  ال�سعور  معدلت  اأعلى  حتقيق  اأن  اإىل  م�سرياً  املـــدين،   للدفاع  العامة 

والأمان لدى جمتمع الإمارة هي الغاية الرئي�سية للعمل ال�سرطي.
واأكد  اللواء بن علوان، على كافة الأع�ساء، �سرورة حتقيق الروؤية التي تطمح 
لها وزارة الداخلية، وجعل دولة الإمارات من اأف�سل دول العامل يف جمال الأمن 
والأمــان وال�سالمة العامة، وبالتايل علينا جميعا العمل بروح الفريق الواحد 
الأداء  وتطوير  حت�سني  تدعم  التي  التطويرية  واملبادرات  امل�ساريع  وا�ستحدات 

وت�ساهم يف حتقيق ال�ستدامة والريادة لكافة القطاعات ال�سرطية.
ل الذكي يف القيادة  ثم ناق�س الإجتماع  �سيا�سة العمل عن ُبعد، وم�ستجدات التحورّ
العامة، ونظام املقابالت الإلكرتوين للتعيني، الذي يعزز التحول اللكرتوين يف 

عملية اإدارة راأ�س املال الب�سري.

•• عجمان- الفجر: 

و�سناعة  جتـــــارة  غـــرفـــة  �ـــســـاركـــت 
كوفيد- لــقــاح  تطعيم  مــبــادرة  يف 

املوارد  دائــرة  اأطلقتها  والتي   19
الإمارة  ملوظفي  بعجمان  الب�سرية 
وزارة  مـــع  والـــتـــعـــاون  بــالــتــنــ�ــســيــق 
الــ�ــســحــة ووقـــايـــة املــجــتــمــع ممثلة 
وذلك  الطبية،  عجمان  مبنطقة 
املبذولة  الوطنية  اإطار اجلهود  يف 
فريو�س  مــــن  الـــتـــعـــايف  ملـــوا�ـــســـلـــة 

كورونا.
املدير  خـــلـــفـــان  خـــولـــة  واأ�ــــــســــــادت 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــقـــطـــاع اخلــــدمــــات 
غرفة  موظفي  بحر�س  امل�ساندة، 
املــ�ــســاركــة يف حملة  عــجــمــان عــلــى 
باأهمية  اإميــانــاً  الوطنية  التطعيم 
التعايف  يف  ودوره  الـــلـــقـــاح  تــلــقــي 

وعودة احلياة اإىل طبيعتها.
واأكدت على اإ�ستمرارية الإجراءات 
الحرتازية  والــتــدابــري  الــوقــائــيــة 
املتبعة يف غرفة عجمان حتى من 
التطعيم  عــلــى  جــانــب احلــا�ــســلــني 
لــ�ــســمــان تـــوافـــر بــيــئــة عــمــل اآمنة  
تــ�ــســمــن �ــســالمــة اجلــمــيــع وذلـــك 
الكمامات  ــتــخــدام  اإ�ــس خـــالل  مـــن 
لكافة  الإجــــتــــمــــاعــــي  ـــبـــاعـــد  والـــت

املوظفني واملتعاملني. 
وثمنت خولة خلفان كافة اجلهود 
التطعيم  حملة  لتطبيق  املبذولة 
حتت  ـ19  كوفيد  بلقاح  الوطنية 
نتعافى،  _بـــيـــد_  #يدا  �ــســعــار 
احلكومية  اجلـــــهـــــات  وتــــكــــاتــــف 
املجتمع  واأفــــــــــــــراد  ـــــة  واخلـــــا�ـــــس
احلملة  يف  وامل�ساركة  لالإ�ستجابة 
حــتــى بــاتــت الإمــــــارات ثـــاين اأكرث 

الدول تطعيماً لل�سكان. 
من  عجمان  غرفة  اأع�ساء  ودعــت 
امل�ساركة  �ــــســــرورة  اإىل  املـــنـــ�ـــســـاآت 
الــتــطــعــيــم ودعــــم جهود  يف حــمــلــة 
للت�سدي  الإمــــــــــــــارات  حـــكـــومـــة 

يف  ل�سيما  ـ19  كوفيد  لــفــريو�ــس 
ظــل تــوافــر مــراكــز تــقــدمي اللقاح 

ال�سحية  املـــــراكـــــز  عــــرب  جمــــانــــاً 
املعتمدة للمواطنني واملقيمني. 

•• عجمان-وام:

حميد  بــن  عــمــار  ال�سيخ  �سمو  تــراأ�ــس 
رئي�س  عــجــمــان  عــهــد  ويل  الــنــعــيــمــي 
املجل�س  جــلــ�ــســة  الــتــنــفــيــذي  املــجــلــ�ــس 
 2021 لـــلـــعـــام  الأوىل  الــتــنــفــيــذي 
يف  عــقــدت  والـــتـــي  اجلـــديـــد  بت�سكيله 
لالأهمية  تـــاأكـــيـــدا  عـــجـــمـــان  مـــيـــنـــاء 
القــتــ�ــســاديــة اخلــا�ــســة الــتــي يحظى 
اجلل�سة  وا�ــســتــعــر�ــســت   . املــيــنــاء  بــهــا 
وال�سيا�سات  املـــبـــادرات  مــن  جمموعة 
والت�سريعات احلديثة يف عدة قطاعات 
�سموه  وتـــوجـــه   . الإمــــــارة  حــيــويــة يف 
والتقدير  بال�سكر  اجلل�سة  بــدايــة  يف 
الت�سكيل  يف  كانوا  ممن  الأع�ساء  اإىل 
الــ�ــســابــق عــلــى جــهــودهــم املــخــلــ�ــســة يف 

خدمة الإمارة وجمتمعها خالل فرتة 
التوفيق  لــهــم  متمنيا   .. ع�سويتهم 

والنجاح يف م�سريتهم القادمة.
واطلع املجل�س على نظام "ح�سنتك " 
الذي يعد من�سة موحدة تربط كافة 
اأنظمة مكافحة احلرائق ويتم اإدارتها 
و متابعتها من مركز املراقبة با�ستمرار 
على مدار ال�ساعة ويهدف النظام اإىل 
خف�س احلرائق وتقليل �سرر التاأهيل 
بعد احلرائق مما ي�ساهم يف خلق قيمة 

اقت�سادية م�سافة.
و اأكد �سموه اأن حماية الأرواح وحفظ 
املمتلكات تعد اأولوية ق�سوى يف دولة 
احلكومية  الــفــرق  وتــعــمــل  الإمــــــارات 
املخت�سة يف اإمــارة عجمان على اإيجاد 
التي  املنا�سبة  واحلــلــول  الت�سهيالت 

املن�ساآت  مـــن  عــــدد  اأكـــــرب  ربــــط  تــتــيــح 
ال�سكنية والتجارية يف الإمارة باأنظمة 
عمل  وفقمراحل  واحلماية  ال�سالمة 

خمططة خالل الفرتة القادمة.
املجل�س على م�سروع ميناء  كما اطلع 
عجمان اجلديد والدرا�سات امل�ساحبة 
له والذي �سيعمل على تغذية قطاعات 
اأخـــــرى يف الإمـــــــارة. وقــــال �ــســمــوه يف 
بــتــفــاوؤل لأن  " نتطلع  الــ�ــســدد:  هـــذا 
نافذة  اجلــديــد  عجمان  ميناء  يــكــون 
اقــتــ�ــســاديــة وجتـــاريـــة حــيــويــة حتفز 
وال�سناعية  القــتــ�ــســاديــة  الأنــ�ــســطــة 
نــوعــيــة مبنية  الإمــــــارة مبـــبـــادرات  يف 
ووجهة  ف�سلى  عاملية  ممار�سات  على 
للموارد  جديدة توفر فر�سا وظيفية 
الب�سرية الوطنية وت�ستقطب املهنيني 

واطلع  الوطن" .  اأبــنــاء  مــن  الأكــفــاء 
املجل�س على �سيا�سة امل�سرتيات املحلية 
وزيادة  دعــم  حتقيق  اإىل  ت�سعى  الــتــي 
لت�سل  املحلي  ال�سوق  من  امل�سرتيات 
امل�سرتيات  اإجــمــايل  % مــن   70 اإىل 
�سنوات  اخلــمــ�ــس  خــــالل  احلــكــومــيــة 
�سرورة  على  �سموه  واأكـــد   . الــقــادمــة 
توفري ت�سهيالت وامتيازات لل�سركات 
القت�سادية  احلركة  لت�سجيع  املحلية 
تطوير  اإمكانية  وتــدار�ــس  الإمـــارة  يف 
مع  يتنا�سب  مبــا  ال�سيا�سة  اجتــاهــات 

الو�سع القت�سادي.
عن  العمل  �سيا�سات  املجل�س  وناق�س 
بعد املطبقة يف حكومة عجمان .. ويف 
الظروف  اأن  �سموه  اأكـــد  الإطــــار  هــذا 
منحت   2020 العام  يف  ال�ستثنائية 

لتطبيق  حقيقية  فر�سة  احلــكــومــات 
�ــســيــا�ــســات واأنـــظـــمـــة الــعــمــل عـــن بعد 
فــاعــلــيــتــهــا يف زمن  مـــــدى  ـــبـــار  واخـــت
اجلديد  الـــعـــام  يف  ونــتــطــلــع  قــيــا�ــســي 
حتفيز  عــلــى  قــــادرة  �سيا�سات  لإيــجــاد 
اإنــتــاجــيــة املــوظــفــني عــن بــعــد وقيا�س 
اأثرها بكفاءة. كما اطلع املجل�س على 
تعديلها  �سيجري  الــتــي  الت�سريعات 
الـــعـــام  والـــتـــ�ـــســـريـــعـــات احلـــديـــثـــة يف 
2021 .. وقال �سموه يف هذا ال�سياق 
اإطــالق جمموعة من  اإىل  " نتطلع   :
قطاعات  لــعــدة  املنظمة  الــتــ�ــســريــعــات 
ملنهجيات  وفـــقـــا  الإمـــــــارة  يف  حــيــويــة 
تــراعــي روؤيـــة عجمان  واآلــيــات حديثة 
وتتوائم  ال�ــســرتاتــيــجــيــة  واأبـــعـــادهـــا 
تفعيل  و�سيتم  الوطنية  الأجــنــدة  مع 

الأثر  لقيا�س  ا�سرتاتيجية  موؤ�سرات 
جـــــودة تطبيق  و�ــســمــان  الــتــ�ــســريــعــي 

الت�سريعات النافذة يف الإمارة".
املعتمدة  الـــقـــرارات  املــجــلــ�ــس  ونــاقــ�ــس 
امل�ستثمرين  تــدعــم  الــتــي  الـــدولـــة  يف 
اأن دولـــة الإمـــــارات  �ــســمــوه  .. مـــوؤكـــدا 
تقدم فر�سا ذهبية لأ�سحاب الأعمال 
والـــ�ـــســـركـــات مـــن خمــتــلــف الأ�ــــســــواق 
قوانني  منظومة  خــالل  مــن  العاملية 
ولوائح حمفزة لال�ستثمار واأنه �سيتم 
هذا  على  و�سيا�سات  مــبــادرات  تفعيل 

النوعية  ال�ــســتــثــمــارات  جلــذب  النهج 
يف  امل�ستثمرين  كبار  على  واملحافظة 
املجل�س على  واطــلــع  عــجــمــان.  اإمــــارة 
تطورات جائحة كورونا يف الإمــارة .. 
تــقــود جهودا  الــدولــة  اإن  �سموه  وقـــال 
جبارة ملواجهة جائحة كورونا ونتطلع 
اجلهود  هذه  يف  اجلميع  ي�ساركنا  لأن 
الوقائية  بـــــــالإجـــــــراءات  بــــاللــــتــــزام 
وتــلــقــي الـــلـــقـــاح الـــــذي �ــســيــ�ــســاهــم يف 
اإىل  الت�سدي للجائحة وعودة احلياة 
�سموه  وجــه  كما  اهلل.  بـــاإذن  طبيعتها 

بت�سديد  احلكومة  يف  املعنية  اجلهات 
ل�سمان  املــنــ�ــســاآت  عــلــى  الإجـــــــــراءات 
التزامهم بال�سرتاطات وو�سع خطط 
الأول  هدفها  تغريات  لأيــة  ا�ستباقية 

�سحة و�سالمة جمتمعنا.
واأكـــــد �ــســمــو الــ�ــســيــخ عــمــار بـــن حميد 
اأن   - اجلــلــ�ــســة  خـــتـــام  - يف  الــنــعــيــمــي 
حكومة عجمان �ستوا�سل العمل على 
نهج الدولة الر�سني وبالإرادة القوية 
 2021 والهمة العالية �سيكون العام 

عاما حافال بالإجنازات والنجاحات.

للقيام بالأعمال الإدارية والتنظيمية

ا�ستقط�اب 62 متطوع�ًا للم�س���اركة يف تنظيم اإجراءات لقاح كوفيد 19 

تطعيم 2545 من كبار امل�اطنني وذويهم بال�س�ارقة

)اجتماعية ال�سارقة( تنفذ 100 زيارة منزلية يوميًا للتطعيم �سد كوفيد

ا�ستعر�س نتائج الأداء لل�سرطة والدفاع املدين

اللواء علي بن علوان يرتاأ�س اجتماع اللجنة 
الُعليا الدائمة الأول2021

موظفو غرفة عجمان يتلقون لقاح كوفيد 19

ويل عهد عجمان يرتاأ�س اجلل�سة الأول للمجل�س 
التنفيذي للعام 2021

•• اأبوظبي-وام:

امتداد  على  املجاين  التطعيم  خدمة  ال�سحية  للرعاية  مبادلة  اأطلقت 
�سمن  عــدة  مــواقــع  يف  ال�سحية  الــرعــايــة  مــرافــق  مــن  املتكاملة  �سبكتها 

مدينة اأبوظبي والعني وامل�سفح مع خطط يف التو�سع لحقا.
وتاأتي هذه اخلطوة دعما لوزارة ال�سحة ووقاية املجتمع ودائرة ال�سحة 
كورونا  فريو�س  �سد  للتطعيم  الوطني  الربنامج  تنفيذ  يف  اأبوظبي  يف 

امل�ستجد.
ل  ممــن  الإمــــارات  دولــة  يف  واملقيمني  للمواطنني  جمانا  اللقاح  ويــقــدم 
يقل �سنهم عن 16 عاما يف مواقع خمتلفة �سمن املرافق الطبية ل�سبكة 

مبادلة للرعاية ال�سحية.
هيلث  يف  م�سبق  موعد  حجز  اإىل  احلاجة  دون  التطعيم  خدمة  وتتوفر 
بوينت ومركز اإمربيال كوليدج لندن لل�سكري ومن�سات التطعيم التابعة 
ملبادلة للرعاية ال�سحية واملتمركزة يف كليفالند كلينيك اأبوظبي وقريبا 
يف مدينة م�سدر يف حني يجب حجز موعد م�سبق لتلقي خدمة التطعيم 
يف املواقع الأخرى مبا فيها املن�سة التي �ستد�سن قريبا يف اجلالرييا يف 

جزيرة املاريه.
للرعاية  مبادلة  ل�سبكة  التنفيذي  الرئي�س  النوي�س  جا�سم  ح�سن  وقــال 
ال�سحية " نحن فخورون باأن نكون جزءا من برنامج التطعيم الوطني 
الذي يدلل على قدرة دولة الإمارات على ال�ستجابة للوباء العاملي ب�سرعة 

وكفاءة من خالل تعزيز التعاون بني القطاعني العام واخلا�س".
واأ�ساف " ميكن ل�سبكة مبادلة للرعاية ال�سحية عرب ت�سخري مرافقها 
اللقاح  و�سول  ت�سهيل  �سمان  ال�سرتاتيجيني  �سركائها  مع  وبالتعاون 
تو�سعة  نعمل حاليا على  اإىل ذلك  بالإ�سافة  املجتمع  اأكــرث يف  فئات  اإىل 
نطاق دعمنا للربنامج الوطني من خالل ت�سغيل مراكز تطعيم وعيادات 

متنقلة يف مواقع متنوعة خارج �سبكة مرافقنا".
كوليدج  اإمربيال  مركز  ت�سم  والتي  لل�سبكة  التابعة  املرافق  اأن  واأو�سح 
للفح�س  العا�سمة  ومــركــز  ال�سحية  للرعاية  واأمــانــة  لل�سكري  لــنــدن 
واملخترب  بعد  عــن  للتطبيب  اأبــوظــبــي  ومــركــز  بوينت  وهيلث  ال�سحي 
مــن مواقع  الحــتــيــاجــات  تــقــدمي جميع  �ستتعاون يف  الــوطــنــي  املــرجــعــي 

وموارد وموظفني دعما لربنامج التطعيم الوطني و�سيتمثل دور مركز 
اأبوظبي للتطبيب عن بعد يف الرد على ال�ستف�سارات الواردة عرب الربيد 

الإلكرتونيوتوجيه اأفراد اجلمهور اإىل اأقرب مركز لهم.
 50 اأكــرث من  اإىل تطعيم  املجتمع حاليا  ال�سحة ووقاية  وزارة  وتهدف 
الرتكيز  مع  العام  هــذا  من  الأول  الربع  خــالل  الدولة  �سكان  من  باملئة 

على كبار ال�سن واأ�سحاب الهمم وامل�سابني باأمرا�س مزمنة.
 16 �سنهم عن  يقل  الذين ل  واملقيمني  للمواطنني  اللقاح متاحا  وبــات 
ال�سحية وميكن احل�سول عليه عرب  للرعاية  عاما عرب مرافق مبادلة 
على  املجاين  احل�سن  تطبيق  وتنزيل  الإماراتية  الهوية  بطاقة  اإظهار 

الهواتف املحمولة.

مبادلة تدعم الربنامج الوطني للتطعيم �سد فريو�س كورونا
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اأخبـار الإمـارات
هيئة البيئة تنتج الفيلم الوثائقي احلياة الفطرية يف اأبوظبي: �سالحف الظفرة

•• اأبوظبي-وام:

الوثائقي اجلديد  اأم�س عر�سا لفيلمها  – اأبوظبي  البيئة  نظمت هيئة 
فوك�س يف  �سينما  الظفرة" يف  �سالحف  اأبوظبي:  يف  الفطرية  "احلياة 

يا�س مول .
ا�ستعر�س الفيلم اجلهود الرائدة لفريقها املتخ�س�س يف درا�سة ال�سالحف 
درجات  م�ستويات  يف  العامل  بحار  اأعلى  يعترب  الــذي  العربي  اخلليج  يف 

ا با�سم خمترب تغري املناخ العاملي. احلرارة واملعروف اأي�سً
وا�ستغرق ت�سويره حوايل عامني وغطى مو�سمني لتع�سي�س ال�سالحف 
حيث ياأخذ امل�ساهدين يف رحلة ممتعة توثق جهود فريق الهيئة ملراقبة 
موطناً  اأبوظبي  وتعترب  اخل�سراء.  وال�سالحف  ال�سقر  منقار  �سالحف 

الأر�س-  كوكب  على  املــوجــودة  ال�سالحف  من  اأنــواع  �سبعة  من  لنوعني 
وال�سالحف  ال�سقر  منقار  �سالحف  وهما  بالنقرا�س-  مهدد  وكالهما 
اخل�سراء. ويوا�سل فريق عمل الهيئة جهود حماية ال�سالحف البحرية 
اإطار جهود الهيئة للحفاظ على التنوع  25 عاماً يف  منذ تاأ�سي�سه قبل 

البيولوجي والأنواع املهددة بالنقرا�س يف اإمارة اأبوظبي.
وحتت�سن مياه اأبوظبي البحرية ما يقدر بنحو 5500 �سلحفاة بحرية 
اجلزر  يف  تع�س�س  والــتــي  ال�سقر  منقار  �سلحفاة   1500 ذلــك  يف  مبــا 
خ�سراء  �سلحفاة  و3500  الظفرة  منطقة  مياه  يف  الواقعة  البحرية 
يف  اأ�سا�سي  وب�سكل  اأبــوظــبــي،  مــيــاه  يف  البحرية  الأعــ�ــســاب  على  تتغذى 
بها  تقوم  التي  املراقبة  وت�سري جهود  للمحيط احليوي.  مــروح  حممية 
الهيئة اإىل اأن هناك اأكرث من 150 ع�سا �سنوياً ل�سلحفاة منقار ال�سقر يف 

اجلزر وال�ساحل الرئي�سي لالإمارة واأغلب الأع�سا�س تتواجد يف املحميات 
الطبيعية  للمحميات  زايد  �سبكة  ت�سكل جزءا من  التي  ال�ستة  البحرية 

والتي ت�سم 19 حممية برية وبحرية.
ومن خالل التعاون مع جمعية الإمــارات للطبيعة .. جنحت الهيئة يف 
مياه  يف  تع�س�س  ل  التي  خ�سراء  �سلحفاة   36 على  تتبع  اأجــهــزة  و�سع 
الإمارة لتعقبهم اإىل مناطق التع�سي�س وك�سفت هذه الدرا�سة عن م�سار 
اإىل مناطق  اأبوظبي  التغذية يف جزيرة بوطينة يف  رحلتهم من مناطق 
جزيرة  يف  موطنهم  اإىل  عودتهم  ثــم  ومــن  ُعــمــان  �سلطنة  يف  التع�سي�س 
من  قيمتني  ا�سم  منهم  �سلحفاتني  على  الهيئة  اأطلقت  وقــد  بوطينة. 
"احلكمة"   - ثــراه  اهلل  – طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايــد  ال�سيخ  قيم 
اإمارة  مياه  مــن  كــم   10،000 مــن  اأكــرث  عــربوا  "الحرتام"، حيث  و 

اأبوظبي قبل الو�سول اإىل �سلطنة ُعمان للتع�سي�س ومن ثم العودة اإىل 
ال�سالحف  باإنقاذ  �سركائها  الهيئة مع  بداأت  بوطينة. ومنذ عام 2005 
البحرية واإعادة تاأهيلها حيث مت اإنقاذ اأكرث من 700 �سلحفاة يف مياه 

اإمارة اأبوظبي واإعادتهم اإىل البحر.
البحرية.  البيئة  حالة  يعك�س  كــبــرياً  مــوؤ�ــســراً  ال�سالحف  تــواجــد  ويعد 
ولهذا تقوم هيئة البيئة و�سركاوؤها بدرا�سة ومراقبة هذه الأنواع املهددة 
جمعها  مت  التي  املعلومات  �ساعدت  وقــد   .1999 عــام  منذ  بالنقرا�س 
منذ ذلك الوقت يف حتديد املناطق الهامة لتغذية هذه ال�سالحف بهدف 
حمايتها واحلفاظ عليها. ويعد اإنتاج الفيلم الوثائقي خطوة نحو جمع 
لتطوير  الرئي�سي  الأ�ــســا�ــس  خــط  مبثابة  �ستكون  التي  املهمة  البيانات 

امل�ساريع واملبادرات للحفاظ على هذه ال�سالحف املهددة بالنقرا�س.

متا�سيًا مع روؤية حممد بن را�سد مل�ستقبل العمل الثقايف يف دبي

لطيفة بنت حممد تطلق اأول فروع مدر�سة احلياة من منطقة حّتا

اث الإمــــــاراتــــــي  مبـــــفـــــردات الـــــــــرترّ
ز مــن مكانتها  يــعــزِّ الــعــريــق، ممــا 
كوجهة �سياحية ثقافية رائدة على 

ياحية يف املنطقة. اخلارطة ال�سرّ
و�ستعمل "دبي القاب�سة" مبوجب 
اتها  هذا الترّعاون على ا�ستثمار من�سرّ
الإلكرتونية،  ومواقعها  قمية  الررّ
ـــل  ـــتـــوا�ـــس ــــائــــل ال مبـــــا فـــيـــهـــا و�ــــس
الحتفاء  اأجــــل  مــن  الجــتــمــاعــي، 
وتعزيز  الـــرتاثـــيـــة  ـــا  حـــترّ بـــقـــريـــة 
ح�سورها على جميع تلك املن�سات 
ق�س�س  عــلــى  الـــ�ـــســـوء  وتــ�ــســلــيــط 
اد  ها رورّ النرّجاح العديدة التي �سطررّ

حترّا مب�ساريع اإبداعية مبتكرة.

- اأف�سل اخلطط..
قالت  الــتــعــاون،  هــذا  على  وتعليقاً 
"دبي  بـــــــدري، مـــديـــر عـــــام  هـــالـــة 
روؤيــــة  وفــــق  "ن�سعى  للثقافة": 
�ــســاحــب الــ�ــســمــو الــ�ــســيــخ حممد 
تعزيز  اإىل  مــكــتــوم  اآل  را�ـــســـد  بـــن 
للثقافة،  عاملي  كمركز  دبي  مكانة 
وملتقى  لـــــــالإبـــــــداع،  ـــة  ـــن وحـــا�ـــس
حترّا  منطقة  ..وباعتبار  للمواهب 
يف  املميزة  الثقافية  الوجهات  من 

الطبيعية،  ومــقــومــاتــهــا  بــرتاثــهــا 
ومبا يعزز من مكانة حترّا كاإحدى 
اإمارة  ال�سياحية يف  الوجهات  اأبــرز 

دبي.

- مدر�سة احلياة.. 
يخة لطيفة  وجاء اإطالق �سمو ال�سرّ
مـــن فروع  فـــرع  اأول  بــنــت حمــمــد 
حترّا  مكتبة  يف  احلياة"  "مدر�سة 
املبادرة  هــذه  �سمن  الأوىل  لتكون 
للثقافة"  "دبي  ـــط  تـــخـــطِّ الـــتـــي 
متا�سياً  دبــــــــي،  يف  ـــتـــطـــويـــَرهـــا  ل
اجلديدة  الــثــقــافــيــة  الــــروؤيــــة  مـــع 
لـــالإمـــارة الــتــي اعــتــمــدهــا �ساحب 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  مو  ال�سرّ
والتي   ،2019 الــعــام  يف  مــكــتــوم 
حتويل  اإىل  منها  جانب  يف  تهُدف 
دبي  يف  الرئي�سية  العامة  املكتبات 
حتت  متكاملة  ثقافية  مراكز  اإىل 
بناء  احلياة" بغية  "مدر�سة  �سعار 
والفنية  الثرّقافية  املهارات  و�سقل 
لالأجيال  واحلــيــاتــيــة  والإبــداعــيــة 
اعدة والِكبار واأ�سحاب الهمم  ال�سرّ
املــواطــنــني واملقيمني،  يف دبــي مــن 
املحتوى  بــتــقــدمي  الهـــتـــمـــام  مـــع 

املنطقة،  يف  والإبــداعــيــة  الثقافية 
وتــعــزيــز الــعــائــد القــتــ�ــســادي لها، 
�سمن روؤية اأ�سمل تهدف اإىل دعم 
القطاعات القت�سادية الأخرى يف 
اإمارة دبي ب�سكل عام وتعزيز الناجت 

املحلي الإجمايل فيها". 

- م�سرية الإجنازات.. 
ويف هذه املنا�سبة، قال خالد املالك، 
 " القاب�سة:  لدبي  املنتدب  الع�سو 
منطقة  متكني  يف  بريادتنا  نفخر 
امل�ساريع  مــن  عـــدد  وتــطــويــر  ــا  حــترّ
فــيــهــا الــتــي تــ�ــســهــم الـــيـــوم يف ن�سر 
الرائعة  الوجهة  الوعي حول هذه 
زائريها  عــدد  زيـــادة  اإىل  اأدرّى  ممــا 
بكثافة، وذلك التزاماً منرّا بتحقيق 
روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
د اليوم  بن را�سد اآل مكتوم ..ونوؤكرّ
للثرّقافة  دبــي  مــع  �سراكتنا  اأهمية 
ل�ــســتــكــمــال مـــ�ـــســـرية الإجنــــــــازات 
نــحــو املرحلة  بــداأنــاهــا مــعــاً  الــتــي 
يف  حترّا،  تطوير  رحلة  من  التالية 
راكة تظهر تفانينا يف بناء  اإطار �سرّ
لتطوير  ومتكاملة  قوية  منظومة 
ال�سراكات  ودعـــم  املحلية  املــواهــب 

والبتكار"  للت�سميم  دبي  "معهد 
يف  الترّعليمية  الفر�س  ل�ستك�ساف 
اأ�سكاله  بجميع  الترّ�سميم  جمــال 
والــتــي ميــكــن تــوفــريهــا مــن اأجل 
املواهب  مــن  الــقــادم  اجليل  تهيئة 
..وُيعترب  حترّا  �سباب  مــن  املبدعة 
والبتكار"  للت�سميم  دبي  "معهد 
اأول معهد غري ربحي مينح �سهادة 

بكالوريو�س الترّ�سميم يف املنطقة.
"دبي  �ستتمكن  نف�سه،  الإطــار  ويف 
التعاون  هــذا  للثقافة" من خــالل 
الربامج  مــن  الــفــائــدة  تعميم  مــن 
التدريبية التي توفرها "اأكادميية 
التابعة  لل�سيافة"  الإمـــــــــــارات 
�سركات  اإحـــدى  جــمــريا،  ملجموعة 
دورات  بــاإتــاحــة  القاب�سة"،  "دبي 
م�ستوى  رفــع  يف  ت�سهم  اأكــادميــيــة 
املجالت  يف  ـــا  حـــترّ ــبــاب  �ــس قــــــدرات 
ال�سيافة  بقطاع  املتعلقة  املختلفة 
واأ�ــســا�ــســيــاتــه ومـــهـــاراتـــه، واإعـــــداد 
لقيادة  بينهم  مــن  مــوؤهــلــة  كــــوادر 
جمتمعهم  وتطوير  القطاع،  هــذا 
امل�ستويات  اأعـــلـــى  وفــــق  ومتــثــيــلــه 
�سفراء  لـــيـــكـــونـــوا  الحــــرتافــــيــــة، 
املــنــطــقــة الرثية  لــهــذه  الــ�ــســيــافــة 

الإمارة، فاإننا نحر�س على اعتماد 
اأف�سل اخلطط واأكرثها فاعلية يف 
تعزيز ح�سور هذه املنطقة الغنية 
برتاثها وتاريخها على ال�سعيدْين 
ــي والــعــاملــي، وتــنــفــيــذ برامج  املــحــلرّ
التنمية  تــوجــهــات  ــي  تــلــبرّ مــتــنــوعــة 
وت�سهم  ـــا،  حـــترّ ملــجــتــمــع  الــثــقــافــيــة 
�ستى  مــع  تــبــادلــه  اآفــــاق  تو�سيع  يف 
املــنــ�ــســات الــثــقــافــيــة والإبـــداعـــيـــة 
..وياأتي  وخــارجــهــا  الــدولــة  داخـــل 
القاب�سة"  "دبي  مــــع  تـــعـــاونـــنـــا 
مــتــ�ــســقــاً بــ�ــســورة كــامــلــة مـــع هذا 
بــه مــن خربات  ملــا تتمتع  الإطــــار، 
لها  واأ�سول يف قطاعات عديدة توؤهرّ
داعــم فاعل جلهودنا يف  للعب دور 
ال�سعيد  على  حترّا  وتنمية  تطوير 
واأ�سافت  والإبداعي".  الــثــقــايف 
التعاون  هــــذا  "يت�سمن  بـــــدري: 
للنهو�س  واعـــدة  بــرامــج  امل�سرتك 
ال�سعيد  عــــلــــى  ــــا  حــــترّ مبـــنـــطـــقـــة 
الثقايف، و�سوف نعمل على تطوير 
ال�سركات  لرفد  ومبادرات  اأن�سطة 
الإبداعية يف  واملتو�سطة  ال�سغرية 
القاب�سة"،  "دبي  مــن  بــدعــم  ــا  حــترّ
ال�سناعات  منــــو  يف  يــ�ــســهــم  مبــــا 

لــتــو�ــســيــع نطاق  ِبـــُلـــغـــات خمــتــلــفــة 
الــفــائــدة. ويف هــذا الإطــــار، �سيتم 
يف  العامة"  دبـــي  "مكتبة  حتــويــل 
متكاِمل  ثـــقـــايف  مـــركـــز  اإىل  ـــا  حـــترّ
املــــهــــارات  تـــلـــك  بـــنـــاء  اإىل  يـــهـــدف 
لأفراد جمتمعها، مبا ي�سمل اأندية 
للقراءة والكتابة واخلط والر�سم، 
والترّوفري  الأفـــكـــار  اإدارة  وبــرامــج 
اليدوية،  واحِلـــــَرف  وال�ــســتــثــمــار، 
لحت�سان  بــــرامــــج  جــــانــــب  اإىل 
اد الأعمال وم�ساحات  امل�ساريع ورورّ
، وغــريهــا الــعــديــد من  لــلــِحــرفــنيرّ

الربامج املَهاريرّة.

- وجهة �سياحية .. 
و�ــســمــن حمـــور اآخـــر يف اإطــــار هذا 
م  �ستقدِّ ال�ــســرتاتــيــجــي،  ــعــاون  الــترّ
عم من خالل  "دبي القاب�سة" الدرّ
فــرقــهــا الــعــامــلــة يف وجــهــات البيع 
بــالــتــجــزئــة لــتــقــدمي اأفـــكـــار حول 
لفريق  ميكن  التي  ال�سبل  اأف�سل 
"دبي للثقافة" من خاللها تطوير 
والترّو�سية  اثية"،  الرترّ حترّا  "قرية 
من  اإ�سافية  جــهــات  مــع  بالتعاون 
الغنيرّة  الــقــريــة  هـــذه  تفعيل  اأجـــل 

•• دبي-وام:

يف اإطار الروؤية الطموحة ل�ساحب 
ــمــو الــ�ــســيــخ حمــمــد بــن را�سد  الــ�ــسرّ
الدولة  رئــيــ�ــس  نــائــب  مــكــتــوم،  اآل 
دبي  حاكم  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س 
الترّنمية  حتقيق  يف  اهلل"  "رعاه 
اأطلقت  ــا،  حــترّ منطقة  يف  ال�ساملة 
حممد  بنت  لطيفة  ال�سيخة  �سمو 
هيئة  رئي�سة  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 
"دبي  دبـــي  ــقــافــة والــفــنــون يف  الــثرّ
فـــروع  مـــن  فــــرع  اأول  للثقافة"، 
"مدر�سة احلياة" من منطقة حترّا، 
حيث �ستتعاون الهيئة حتت رعاية 
�سموها مع "دبي القاب�سة" لدعم 
املجتمع الثقايف والإبداعي يف حترّا، 
واإتاحة الفر�سة اأمام رواد اأعمالها 
اإىل  اأفكارهم واإبداعاتهم  لرتجمة 

اإجنازات واأعمال ناجحة.
"دبي  بـــــني  ــــعــــاون  ــــت ال و�ــــســــريكــــز 
على  القاب�سة"  و"دبي  للثقافة" 
تــنــدرج �سمن نطاق  عـــدة حمـــاور 
واملــواهــب وتطوير  املــهــارات  تنمية 
منطقة  يف  الإبـــداعـــيـــة  الأعــــمــــال 
ا�ستثمار  خـــالل  مــن  وذلــــك  ــا،  حــترّ
الأ�ــســول واخلــــربات الــتــي ميلكها 
كلٌّ من الطرفني يف دعم ال�سركات 
ورواد  ـــطـــة  ـــتـــو�ـــس وامل ـــغـــرية  الـــ�ـــس
واأفـــــــراد جمــتــمــع حترّا،  الأعــــمــــال، 
الترّعاون  هــذا  و�سيتيح  عــام.  ب�سكٍل 
ال�ستفادة  للثقافة"  "دبي  اأمــــام 
من البيئة الداعمة لالأعمال التي 
�سمن  القاب�سة"  "دبي  تــوفــرهــا 
ــ�ــســمــيــم، والإعــــــالم،  قــطــاعــات الــترّ
 ،"in5" والتكنولوجيا من مركز 
املبتكرة  املـــبـــادرات  ُيــعــدُّ مــن  وهـــو 
الأعمال  رواد  دعـــم  اإىل  الــهــادفــة 
تلك  يف  الـــنـــا�ـــســـئـــة  والــــ�ــــســــركــــات 
الإمارات  القطاعات يف دبي ودولة 
الـــعـــربـــيـــة املـــتـــحـــدة عـــمـــومـــاً عرب 
الربامج والدورات التدريبية التي 

يطرحها.
املـــركـــز يف تقدمي  و�ــســيــ�ــســهــم هـــذا 
مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة تــتــيــح اأمـــــام 
خمتلفة  جمــــــالت  يف  الـــعـــامـــلـــني 
الفر�سة  ــــا  حــــترّ جمـــتـــمـــع  �ـــســـمـــن 
لتنمية مواهبهم وتهيئتهم ملرحلة 
تطوير  مـــن  جـــديـــدة  م�ستقبلية 
مــ�ــســاريــع جتـــاريـــة نـــاجـــحـــة. كما 
يهدف التعاون اإىل اإقامة �سراكة مع 

النمو  عــلــى  ــا ومــ�ــســاعــدتــهــا  يف حــترّ
والزدهار".

بحما�س  "نتطلع  املــالــك:  واأ�ــســاف 
العديد  يف  الـــتـــعـــاون  لـــبـــدء  كــبــري 
ال�ستمرار  اأجــل  املــجــالت من  من 
ثقافة  عــلــى  الـــ�ـــســـوء  تــ�ــســلــيــط  يف 
باحلياة  والناب�سة  الــفــريــدة  ــا  حــترّ
لهذه  عاملياً  الــرتويــج  يف  والترّو�سع 
بطبيعتها  اخلـــــالبـــــة  الــــوجــــهــــة 
وا�ستعرا�س  الآ�ـــــســـــرة،  اجلــبــلــيــة 
التجربة ال�ستثنائية التي تقدمها 
..و�سيعود عملنا امل�سرتك بالفائدة 
على جمتمع حترّا املحلي على املدى 
البعيد كما �سيوا�سل دعم ال�سباب 
الــتــحــديــد يف حتقيق  وجــــه  عــلــى 
طموحاتهم يف ريادة الأعمال، اإىل 
دفـــع م�سرية  املــ�ــســاهــمــة يف  جــانــب 
والقت�سادية  الجتماعية  التنمية 
ق�س�س  واإثــــــــراء  دبـــــي،  اإمـــــــارة  يف 
الإمارات  دولــة  متيرّز  التي  النجاح 

اليوم وغداً".
ــعــاون بــني "دبي  ُيــذكــر اأن هــذا الــترّ
ياأتي  القاب�سة"  و"دبي  للثقافة" 
ال�سيخة  �ــســمــو  زيــــــارة  اأعـــقـــاب  يف 
اآل  را�ــســد  بــن  حممد  بنت  لطيفة 
حترّا،  منطقة  اإىل  الأخـــرية  مكتوم 
اجتماع  �ــســمــوهــا  تـــراأ�ـــســـت  حــيــث 
هناك،  للثقافة"  "دبي  ـــادات  قـــي
واعــــتــــمــــدت خــــاللــــه حـــــزمـــــًة من 
املـــبـــادرات الــرامــيــة اإىل دعـــم هذه 
اقت�سادية  بفر�س  الغنية  املنطقة 
ثــقــافــيــة واإبـــداعـــيـــة واعــــــدة، فيما 
قامت �سموها بجولة هناك التقت 
خاللها مع ممثرّلي الإدارة العليا يف 
معهم  وناق�ست  القاب�سة"،  "دبي 
الإبداعي يف  املجتمع  اآفــاق تطوير 
نهم  متكٍّ بفر�س  اده  رورّ ودعــم  حترّا 

من تطوير مواهبهم واأعمالهم.

مع دبي القاب�سة لدعم املجتمع الثقايف والإبداعي يف حّتا تتعاون  للثقافة(  •  )دبي 

�سمن قطاعات الإبداع والإعالم والتكنولوجيا القاب�سة(  )دبي  توفرها  التي  لالأعمال  الداعمة  البيئة  من  •  ال�ستفادة 

يف حّتا من خالل مركز )in5( لتوفري مقومات الدعم لرواد الأعمال ال�سباب الإبداعية  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  •  دعم 

ذات ف�ائد اقت�سادية وبيئية واجتماعية عديدة

بلدية مدينة اأبوظبي تطلق م�ساريع جتريبية حتقق ال�ستدامة وتطور موا�سفات البنية التحتية
•• اأبوظبي -الفجر:

بلدية  اأطلقت  ال�ستدامة،  نحو  اأبوظبي  حكومة  روؤيــة  حتقيق  يف  م�ساهمة 
القت�سادية  الفوائد  ذات  التجريبية  امل�ساريع  من  العديد  اأبوظبي  مدينة 
والبيئية والجتماعية، التي تهدف اإىل و�سع التح�سينات الالزمة ملوا�سفات 
تعزيز  �ــســاأنــه  مــن  مــا  بــكــل  وامل�ستقبلية  احلــالــيــة  التحتية  البنية  مــ�ــســاريــع 

ال�ستدامة وخف�س التكاليف املالية.
البالط  ل�ستخدام  التجريبية  امل�ساريع  اأعمال  تنفيذ  على  البلدية  وعملت 
والركام املطاطي املعاد تدويره يف مناطق األعاب احلدائق واأعمال التجميل 
يف الــدوارات، بالإ�سافة اإىل امل�سروع التجريبي لكامريات مراقبة احلدائق، 

وم�سروع احلواجز ال�سطوانية على الطرق حلماية مرتاديها. 

بالط مطاطي للمرافق الرتفيهية
ومن منطلق تبني اأحد تطبيقات ال�ستدامة يف م�ساريع البينة التحتية يف 
التعاون مع مركز  العاملية، فقد مت  املمار�سات  لأف�سل  اأبوظبي، وفقاً  اإمــارة 
اإدارة اأبوظبي لإدارة النفايات )تدوير( لإعادة ا�ستخدام املطاط املعاد تدويره 

من خملفات اإطارات املركبات يف اإنتاج البالط املطاطي، ليتم ا�ستخدامه يف 
مناطق لعب الأطفال واملالعب الريا�سية يف املنتزهات واملرافق الرتفيهية، 

حيث مت اإطالق امل�سروع يف حديقة ربدان. 
املعاد  املطاطي  الــركــام  ل�ستخدام  التجريبي  امل�سروع  البلدية  اأطلقت  كما 
تدويره يف م�ساريع التجميل الطبيعي، حيث مت تنفيذ اأعمال جتميل الدوار 

املقابل لفندق �سنغريال يف منطقة ربدان.
ومن املتوقع اأن يعود تطبيق هذه امل�ساريع بالعديد من الفوائد القت�سادية 
والبيئية والجتماعية على اإمارة اأبوظبي، منها خف�س تكلفة تنفيذ م�ساريع 
التجميل الطبيعي، وخفة وزن الركام املطاطي بالن�سبة للح�سى الطبيعي، 
اأقــل، كما يزيد من معدل  الأعمال يف وقت وتكلفة  مما ي�ساعد على تنفيذ 
التكلفة  خف�س  وبالتايل  الــزراعــيــة،  املناطق  يف  الــري  مياه  مــن  ال�ستفادة 

الت�سغيلية وحتقيق عوائد مالية من اإعادة ا�ستخدام املخلفات.
وثمة العديد من الفوائد البيئية ل�ستخدام البالط والركام املطاطي املعاد 
تدويره، حيث يقلل من الأعباء البيئية والنبعاثات الكربونية التي تنتج عن 
املــوارد اخلام الطبيعية  ا�ستخدام  املــوارد الطبيعية، كما يقلل من  ا�ستخراج 

ويحافظ عليها، وي�سمن ا�ستخدامها ب�سكل الأمثل.

والتقنيات  والإمكانات  القدرات  تطوير  يف  فيكمن  الجتماعي،  العائد  اأمــا 
على  يعمل  حيث  التحتية،  البنية  يف  ال�ستدامة  جمال  يف  املحلية  الوطنية 
فتح اأ�سواق وتوفري فر�س عمل جديدة يف الإمارة، كما اأن تعدد األوان الركام 
اأكرث  اأعمال جتميل  امل�ساريع ي�ساعد على تنفيذ  ا�ستخدامها يف  التي ميكن 
جمالية من الذي ميكن تنفيذه من خالل احل�سى الطبيعي، وبالتايل زيادة 

ر�سى اجلمهور.

ح�اجز ا�سط�انية حلماية م�ستخدمي الطرق
وحر�ساً من البلدية على مواكبة التقنيات احلديثة وكل ما هو ممكن حلماية 
م�ستخدمي الطرق، فقد مت اإجناز اأعمال احلواجز الأ�سطوانية على طريق 
مكتوم بن را�سد E10 عند التفاف ج�سر املطار للقادم من اأبوظبي باجتاه 
ال�سهامة، بهدف حماية م�ستخدمي الطريق –يف حالة حدوث ا�سطدام على 
اللتفاف- حيث مت تركيب 100 مرت طويل من احلواجز عبارة عن و�سائد 
امت�سا�س م�سنوعة من البال�ستيك املقوى، ويوجد 85 مرتاً كقطع غيار 

لل�سيانة.
وتعمل احلواجز اجلديدة على امت�سا�س ال�سدمة وحماية املركبات والركاب 

ت�سميمها  اإىل  وبالإ�سافة  الأ�ــســرار،  والتخفيف من  احلــوادث  من خماطر 
الأنيق فهي مزودة مبناطق اإنارة تزيدها جماًل وتكون مبثابة منبه لقائدي 

ال�سيارات ومرتادي الطرق عند املناطق املنحنية.
 

كامريات مراقبة دقيقة باحلدائق
وتعزيزاً خلدمات مرتادي احلدائق مبا يحافظ على �سالمتهم بكافة الو�سائل 
املمكنة، ولتطوير موا�سفات منظومة املراقبة املرئية، بالإ�سافة للمحافظة 
على املظهر احل�ساري والأ�سول واملمتلكات، فقد مت تنفيذ م�سروع جتريبي 
ل�سمان  امل�ستقبلية  احلــدائــق  مــواقــع  اأحــد  يف  احلــدائــق  مراقبة  لــكــامــريات 

حتقيق النتائج املرجوة. 
من  امللتقطة  ال�سور  ودقــة  التغطية  م�ستويات  اأعلى  امل�سروع  هذا  وي�سمن 
الأنظمة امل�ستخدمة وفق املعايري الالزمة، حيث اإن هذه املنظومة قادرة على 
الروؤية ال�سباحية والليلية، وتت�سمن الربجميات الالزمة لتو�سيح ال�سور 
خالل فرتات ال�سباب والعوا�سف الرملية، مع عدة مميزات اأخرى كالإنذار 
املبكر والتحاليل الذكية مثل التقاط الوجه ولوحة املركبة، بالإ�سافة اإىل 

اإمكانية الربط التقني لعدة مواقع يف اآن واحد.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

اأكد ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي 
اأن  لــالإعــالم  ال�سارقة  جمل�س  رئي�س 
الت�سوير  ملــهــرجــان  املنتظرة  الــــدورة 
�ستقام خالل  التي  اإك�سبوجر  الــدويل 
الفرتة من 10 حتى 13 من فرباير 
املقبل يف مركز اإك�سبو ال�سارقة �ستكون 
دورة ا�ستثنائية ذات طابع خا�س �سواء 
امل�ساركني  املــ�ــســوريــن  مــ�ــســتــوى  عــلــى 
 .. ال�سور  تتناولها  التي  الق�سايا  اأو 
م�سرياً اإىل اأن التحولت الكبرية التي 
تــزال تلقي  املا�سي ول  العام  بــداأت يف 
اآثارها  الــعــامل تــركــت  بــظــاللــهــا عــلــى 
واأ�سافت  املــ�ــســوريــن  اهــتــمــامــات  على 
لأجنداتهم موا�سيع جديدة ج�سدوها 

بعد�ساتهم لينقلوها اإىل اجلمهور.
واأو�ــــســــح الــ�ــســيــخ �ــســلــطــان بـــن اأحمد 
لوكالة  ت�سريح خا�س  - يف  القا�سمي 
اأنباء الإمارات )وام( - اأن رعاية �ساحب 
بن  �سلطان  الــدكــتــور  ال�سيخ  ال�سمو 
حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى 
الثقايف الذي  ال�سارقة للحراك  حاكم 
وللفنون على وجه  ال�سارقة  به  متتاز 
واإبـــداع  مــثــابــرة  جــانــب  اإىل  التحديد 

تنظيم  على  والقائمني  العمل  فريق 
كربى  بــني  اإك�سبوجر  و�سع  املعر�س 
وجعله  الدولية  الت�سوير  مهرجانات 
بالعامل  اجلـــمـــهـــور  للـــتـــقـــاء  مــــركــــزاً 
الرئي�سية  الــقــ�ــســايــا  ملــتــابــعــة  ونـــافـــذًة 
امل�سرتك  الهتمام  حمور  ت�سكل  التي 

بني ال�سعوب مبختلف ثقافاتها.
مــن جــهــتــه قـــال �ــســعــادة طــــارق عالي 
حلكومة  الإعــــالمــــي  املــكــتــب  مـــديـــر 
ال�سارقة - يف حوار خا�س لـ )وام( - اإن 
تنظم  التي  املهرجان  فعاليات  جميع 
الواقع  اأر�ـــس  على  �ستقام  الــعــام  هــذا 

التدابري  جــمــيــع  ت�سمل  بــيــئــة  �ــســمــن 
الوقائية واإجراءات ال�سالمة اخلا�سة 
19 حيث  كــوفــيــد  انــتــ�ــســار  للحد مــن 
على  ونعلرّق  نعود من جديد  اأن  اأردنــا 
وحكايات  ق�س�ساً  املــهــرجــان  جــــدران 
الظروف  �ـــســـرية  تـــــروي  الـــعـــامل  مـــن 
والــقــ�ــســايــا الــتــي عــايــ�ــســهــا الــنــا�ــس يف 
خمتلف تفا�سيل حياتهم .. لفتا اإىل 
تنوعاً  العام  هذا  �سيقدم  املهرجان  اأن 
اأبـــــدع فيها  كـــبـــرياً يف الأعـــمـــال الــتــي 
الذين  العامليني  امل�سورين  من  نخبة 
ال�سارقة  يف  الــتــواجــد  عــلــى  حــر�ــســوا 

ي�سهدها  الــتــي  الـــظـــروف  كـــلرّ  بــرغــم 
ال�سورة  قـــوة  عــلــى  لـــيـــوؤكـــدوا  الـــعـــامل 
وبال  احلياة  يف  واأهميتها  وح�سورها 
ا�ستثنائية  �ستكون  الـــدورة  هــذه  �سكرّ 
م يف ظلرّ وباء األقى بظالله  كونها تنظرّ

على واقع احلياة.
التي  اجلـــــديـــــدة  الأفــــــكــــــار  حــــــول  و 
 2021 يف  املـــهـــرجـــان  �ــســيــتــ�ــســمــنــهــا 
خا�سة بعد تاأجيل ن�سخته يف 2020 
ب�سبب اجلائحة .. اأو�سح عالي يحظى 
املهرجان بتحديثات وجتديدات �سنوية 
بل  وح�سب  الأفــكــار  �سعيد  على  لي�س 

يطرحها  التي  والق�س�س  بالق�سايا 
ويناق�سها وحر�سنا هذا العام على اأن 
نفتح الباب من جديد لإبداعات نخبة 
من امل�سورين العامليني لنجوب معهم 
اتـــه وخــ�ــســو�ــســيــتــه عرب  الـــعـــامل بـــقـــاررّ
وخلرّدتها  اللحظة  قت  وثرّ ة  فــذرّ عد�سة 
العام  هـــذا  املــهــرجــان  اأن  مــو�ــســحــا   ..
الكثري من احلكايات لع�ساق  �سيحمل 
الت�سوير حيث اأردنا اأن حتمل جدران 
وتعر�س  وقــ�ــســايــاه  الـــعـــامل  احلــــدث 
عاي�سها  الــتــي  والــ�ــســعــوبــات  ق�س�سه 
ال�سور  اأكــرث  �ستح�سر  حيث  الن�سان 
ق اللحظة وتوؤطرها  غرابة وجماًل توثرّ
لهذا اجتهدنا لأن يكون " اإك�سبوجر " 
رحلة لأكرث الأماكن جماًل وغمو�ساً 
بيننا  �ستتواجد  �سورة  فلكل  و�سحراً 

ر�سالة وق�سة وفكرة.
هذا  �سي�سهد  املهرجان  اأن  اإىل  واأ�ــســار 
العمل  ور�ـــس  مــن  �سل�سلة  عقد  الــعــام 
والنقا�سية  احلـــــواريـــــة  واجلـــلـــ�ـــســـات 
يـــــقـــــدمـــــهـــــا نــــخــــبــــة مـــــــن اخلــــــــــرباء 
للعديد  املــــجــــال  يف  واملــتــخــ�ــســ�ــســني 
يف  املهمة  والتخ�س�سات  املــحــاور  مــن 
والتي  الفوتوغرايف  الت�سوير  جمــال 
كبرية  بخربات  بها  امل�ساركني  �ستمدرّ 

حيث  الكثري  خمــزونــهــم  اإىل  ت�سيف 
احلروب  عن  باحلديث  الــور�ــس  تعنى 
والق�سايا  والـــبـــيـــئـــة  والــــ�ــــســــراعــــات 
وغريها  والــريــا�ــســيــة  الجــتــمــاعــيــة 

الكثري.
وتـــابـــع كــمــا تــ�ــســعــى هـــذه الـــور�ـــس اإىل 
اإثــــراء مــعــارف الــــزوار واملــ�ــســاركــني يف 
احلــدث واإغــنــاء خرباتهم بكل مــا هو 
الت�سوير  ومــتــطــور يف جمـــال  جــديــد 
هذه  اأهمية  تكمن  حيث  الفوتوغرايف 
الفعاليات يف اأنها جتلب من كلرّ اأنحاء 
امل�سورين  ومـــدار�ـــس  خـــربات  الــعــامل 
وتطرحها على من�سة واحدة لالرتقاء 

ف بجمالياتها. بهذه املهنة ويعررّ
ي�سم  املـــهـــرجـــان  اأن  عــــالي  واأو�ــــســــح 
نــخــبــة مـــن املـــ�ـــســـوريـــن مـــن خمتلف 
اأنـــحـــاء الــعــامل ممــن ا�ــســتــطــاعــوا عرب 
من  الكثري  لنا  ينقلوا  اأن  عد�ساتهم 
عنها  لنعلم  نــكــن  مل  الــتــي  الــقــ�ــســايــا 
لولهم حيث �سي�سهد املهرجان �سرداً 
بــ�ــســريــاً لــلــعــديــد مــن الأحـــــداث التي 
املا�سي وتــروي جتــارب وق�سايا  ق  توثرّ
اأبرزهم  مــن  و  ملهمة  بعني  احلا�سر 
دويل"  "جايل�س  الــربيــطــاين  امل�سور 
الي�سرى  وذراعــــه  �ساقيه  فــقــد  الـــذي 

�س  تعررّ اأن  بعد  املهنة  هــذه  اأجـــل  مــن 
لــلــمــعــارك يف  تغطيته  اأثـــنـــاء  حلــــادث 
امل�سور  وهــذا   2011 عام  اأفغان�ستان 
حالة  اأمــام  ي�سعنا  بل  جميعاً  يلهمنا 
ا�ستثنائية لل�سعي وراء احللم وحتقيق 
اإىل  فهو  ال�ست�سالم  وعـــدم  الــطــمــوح 
بعد�سته  ــق  وثرّ بــارع  اأنــه م�سور  جانب 
الكثري مــن الأحــــداث حــول الــعــام هو 
الــتــي مررّ  اإنــ�ــســان جتـــاوز كــلرّ ال�سعاب 
بها وترك ب�سمته يف جمال الت�سوير 
وخربات  جتــارب  وراكــم  الفوتوغرايف 
الت�سوير  لع�ساق  �سريويها  وق�س�س 

يف ال�سارقة.
خالل  اأيــ�ــســا  �سيتواجد  اأنـــه  واأ�ـــســـاف 
اأفريقي  اجلــــنــــوب  املـــ�ـــســـور  احلــــــدث 
على  احلــــائــــز  �ستريتون"  "برنت 

املهمة  العاملية  اجلــوائــز  مــن  الــعــديــد 
وحظي بتكرمي من قبل منظمة الأمم 
ت�سلرّط  التي  لأعماله  تقديراً  املتحدة 
الق�سايا  مـــن  الــعــديــد  عــلــى  الــ�ــســوء 
الوعي بفريو�س نق�س  ز  البيئية وتعزرّ
"الإيدز"  املكت�سبة  الب�سرية  املــنــاعــة 
توان فيت"  "تران  الفيتنامي  يرافقه 
والفنون  ال�سفر  جمال  يف  املتخ�س�س 
اجلميلة والت�سوير الوثائقي واحلائز 
العاملية  اجلــــــواز  مـــن  الـــعـــديـــد  عــلــى 
املتخ�س�سة  الأمـــريـــكـــيـــة  واملـــ�ـــســـورة 
"باول  بــتــوثــيــق احلــــالت الإنــ�ــســانــيــة 
"عبداهلل  والإمــــاراتــــي  برون�ستاين" 
بت�سوير  املـــتـــخـــ�ـــســـ�ـــس  البقي�س" 
اأخـــرى �سنلتقي بها يف  واأ�ــســمــاء  املــدن 

اإك�سبوجر هذا العام.

•• ال�صارقة-وام:

وتكنولوجيا  لعلوم  ال�سارقة  اأكادميية  يف  الفلكي  ال�سارقة  مر�سد  �سجل 
الف�ساء والفلك بجامعة ال�سارقة - الذي ر�سده الرا�سد الفلكي وم�ساعد 
لأج�سام  مت�سل�سال  ا�سطداماً   - طالفحة  ف�سل  حممد  الأ�ستاذ  الباحث 

نيزكية على �سطح القمر وذلك يف 18 يناير اجلاري.
عام  ومدير  ال�سارقة  جامعة  مدير  النعيمي  جمول  حميد  الدكتور  وقــال 
الحتاد  رئي�س  والــفــلــك،  الف�ساء  وتكنولوجيا  لعلوم  ال�سارقة  اأكــادميــيــة 
العربي لعلوم الف�ساء والفلك .. اإنه مت ر�سد هذه ال�سطدامات با�ستخدام 
التابع   "SLIO" القمر  �سطح  على  النيزكية  ال�سربات  ر�سد  تل�سكوب 
ملر�سد ال�سارقة الفلكي، والذي يتكون من قبة بارتفاع ثالثة اأمتار مزودة 
بتل�سكوب "Meade" مقا�س -14 بو�سة اإىل جانب العديد من الأدوات 

احل�سا�سة.
القمر  �سطح  على  النيزكية  ال�سربات  ر�سد  تل�سكوب  اأهمية  اىل  واأ�ــســار 

"SLIO" وقال انه يقوم بعملية الر�سد الأر�سي للجزء املظلم من القمر 
لتحديد معدلت واأحجام النيازك الكبرية التي ت�سرب �سطح القمر.

القمر  �سطح  على  النيزكية  ال�سطدامات  بر�سد  املر�سد  هــذا  ويخت�س 
والتي  الف�سائية  واملهمات  الرحالت  على  بتاأثرياتها  الفهم  تعزيز  بهدف 
برواد  املاأهولة  الف�سائية  الرحالت  ومتكني  حماية  على  ت�ساعد  بدورها 
اأنواع  لدرا�سة  املجال  يفتح  الظواهر  الف�ساء، ومن خالل ر�سد مثل هذه 
وتاأثريات مثل هذه ال�سطدامات على �سطح القمر وكيفية تكون الفوهات 

القمرية على مر مليارات ال�سنني.
من  الــنــوع  هــذا  ور�ــســد  متابعة  على  املر�سد  بهذا  العامل  الفريق  ويثابر 
الأحداث وم�ساركة نتائجه مع املرا�سد العاملية الأخرى حول العامل، اإىل 
يف  الر�سد  ومهمات  البحثية  امل�ساريع  خمتلف  يف  الطلبة  ا�ــســراك  جانب 

مر�سد ال�سارقة الفلكي.
واأكد الدكتور النعيمي اأن الأكادميية، وبف�سل الدعم ال�سخي وامل�ستمر من 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 

الإجناز  هــذا  خــالل  ومــن  ال�سارقة  جامعة  رئي�س  ال�سارقة  حاكم  الأعــلــى 
الكبري توؤكد اإمكانياتها يف حتقيق هذا اجلانب من دورها العلمي والعملي، 
م�سريا اإىل اأن هذه الأكادميية مت�سي قدماً بخطى ثابتة ورا�سخة يف اإثراء 
خالل  من  والفلك  الف�ساء  وتكنولوجيا  علوم  مبيادين  واملعرفة  الوعي 

امل�ساريع العلمية والبحثية املختلفة.
العليا  الدرا�سات  برامج جديدة على م�ستوى  اإطــالق عدة  اأنــه مت  واأو�سح 
منها برنامج ماج�ستري العلوم يف علوم الف�ساء والفلك، وبرنامج ماج�ستري 
الــعــلــوم يف نــظــم املــعــلــومــات اجلــغــرافــيــة ول�ــســتــ�ــســعــار عــن بــعــد، وبرنامج 
املاج�ستري يف القانون اجلوي والف�سائي، والتي تطرحها اجلامعة بالتعاون 
اإىل  وتهدف  والفلك،  الف�ساء  وتكنولوجيا  لعلوم  ال�سارقة  اأكادميية  مع 
تعزيز املعرفة الأكادميية واملهنية للطلبة، وتزويدهم باخلربة املطلوبة يف 
املخت�سة يف  الأبحاث  على  العمل  والفلك من خالل  الف�ساء  علوم  جمال 
الف�ساء يف  التي تدعم قطاع  امل�ساريع  املختلفة وتطوير  الفلكية  املوا�سيع 

دولة الإمارات العربية املتحدة والعامل.

مر�سد ال�سارقة الفلكي ي�سجل ا�سطداما 
مت�سل�سال على �سطح القمر يف حدث فلكي نادر

•• العني-الفجر:

بـــنـــت يو�سف  �ــــســــارة  مـــعـــايل  اطـــلـــعـــت 
للتكنولوجيا  دولـــة  وزيــــرة  الأمــــريي 
وكالة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املتقدمة، 
الإمــــــارات لــلــفــ�ــســاء، يــرافــقــهــا معايل 
زكي اأنور ن�سيبة وزير دولة ، الرئي�س 
الأعــــلــــى جلــامــعــة الإمــــــــــارات، خالل 
زيارتها لأق�سام ومن�ساآت اجلامعة اأم�س 
والتطوير  البحث  برامج  على  الأول 
والبتكار التي تعتمدها اجلامعة وفق 
كما   . الطلبة  لتاأهيل  املــعــايــري  اأعــلــى 
اأطلقتها  الــتــي  امل�ساريع  على  اطلعت 
الروافد  اأحــد  ت�سكل  والــتــي  اجلامعة 
البتكار  عــلــى  لــلــتــحــفــيــز  الــرئــيــ�ــســيــة 
املتقدمة،  للتقنيات  الأمثل  والتطبيق 
الت�سورات  تـــقـــدمي  يف  يــ�ــســهــم  ومبــــا 
امل�ستقبلية لدعم عمليات التطوير يف 
نحو  والتحول  ال�سناعية  القطاعات 
القت�ساد القائم على املعرفة. و�سملت 
الرئي�سية  املن�ساآت  من  عــدداً  اجلولة 
للجامعة حيث تعرفت خالل زيارتها 
ملختربات كلية الهند�سة على املجالت 
للطلبة  املختربات  هذه  توفرها  التي 
يــ�ــســهــم يف تقدمي  والــبــاحــثــني، ومبـــا 
تواجه  التي  للتحديات  املثلى  احللول 

ال�سناعات املتنوعة ويف �ستى املجالت. 
مف�سل  ل�سرح  معاليها  ا�ستمعت  كما 
حـــول اآخــــر الـــتـــطـــورات يف مــ�ــســروع " 
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موؤ�س�سة  تــطــلــقــهــا  الـــتـــي  املـــ�ـــســـاريـــع 
املنطقة،  مــ�ــســتــوى  عــلــى  اأكـــادميـــيـــة 
لالأبحاث  التحتية  البينة  ل�ستدامة 
الرابعة  الــ�ــســنــاعــيــة  الـــثـــورة  واإدمــــــاج 
ربط  مــن  الطلبة  لتمكني  املــنــاهــج  يف 
التخ�س�سات  بـــني  املــــعــــارف  جــ�ــســور 
املختلفة ببيئة تعليمية حتاكي طبيعة 
ع�سر  يف  ال�سناعية  القطاعات  عمل 

الثورة ال�سناعية الرابعة.
للعلوم  الإمـــــارات  مــنــتــزه جــامــعــة  ويف 
لي�سبح  ت�سييده  مت  الـــذي  والبــتــكــار 
وريادة  والبتكار  للبحث  عاملياً  مركزاً 
اقت�ساد  حتـــــول  لـــتـــعـــزيـــز  الأعـــــمـــــال 
املعرفة،  اقـــتـــ�ـــســـاد  نـــحـــو  الإمـــــــــــارات 
تدريب  اأ�ساليب  على  معاليها  اطلعت 
ودعـــم اجلــيــل اجلــديــد مــن املبتكرين 
التغيري،  و�سناع  امل�ساريع  واأ�ــســحــاب 
وكيفية تاأهيلهم للم�ساهمة يف تطوير 
مع  للتعامل  ومنتجاتها  البــتــكــارات 
الــتــحــديــات وتــعــزيــز تــنــافــ�ــســيــة دولة 

خالل  معاليها  وا�ستمعت  الإمــــارات. 
لعلوم  الـــوطـــنـــي  لـــلـــمـــركـــز  الـــــزيـــــارة 
وتــكــنــولــوجــيــا الـــفـــ�ـــســـاء لـــ�ـــســـرح عن 
التي  املبتكرة  للحلول  املــركــز  تــوفــري 
للتقنية  الأمــثــل  التوظيف  يف  ت�سهم 
الــــقــــطــــاعــــات، كما  خلــــدمــــة جـــمـــيـــع 
الطب  كلية  اطلعت خالل جولتها يف 
املتبعة  الآليات  ال�سحية على  والعلوم 
متعددة  البحثية  املــ�ــســاريــع  لت�سجيع 
التخ�س�سات، ومبا ميكن الطلبة من 
م�ستقبل  ر�ــســم  يف  الفاعلة  امل�ساهمة 
التقنيات  وتوظيف  ال�سحي،  القطاع 

يف تطوير ال�سناعات الطبية.
وقــالــت مــعــايل �ــســارة الأمـــــريي: "اإن 
جـــامـــعـــة الإمــــــــــارات �ـــســـرح اأكــــادميــــي 
تخريج  يف  �ساهم  وح�ساري،  ومعريف 
اخلربات والكوادر التي تركت ب�سمات 
التي  الــتــطــويــر  وا�ــســحــة يف مــ�ــســرية 
دولة  يف  املتنوعة  القطاعات  �سهدتها 
اليوم ومن خالل  اأنها  الإمـــارات، كما 
على  حتفز  التي  للمبادرات  اإطالقها 
اتباع اأف�سل الطرق العلمية يف البحث 
الطلبة  وتاأهيل  والبتكار  والتطوير 
التكنولوجيا  ا�ستخدام  ومتكينهم من 
املوؤ�س�سات  مـــع  �ــســتــكــون  املـــتـــقـــدمـــة، 
الركائز  اأحــــد  الأخــــــرى  الأكـــادميـــيـــة 
بالعقول  ال�سناعي  الــقــطــاع  لــتــزويــد 
الــقــادرة على تعزيز حتول  واخلـــربات 
القائم  الإمــارات نحو القت�ساد  دولــة 

على املعرفة والبتكار".
ال�سناعة  وزارة  اأن  معاليها  وبــيــنــت 
روؤية  ت�سع  املتقدمة،  والتكنولوجية 
بالقطاعات  لــالرتــقــاء  ا�سرتاتيجية 
وبناء  ال�ــســرتاتــيــجــيــة،  الــ�ــســنــاعــيــة 
تــ�ــســهــم يف حتقيق  عــمــل  مــنــظــومــات 
التنمية ال�سناعية، وحتقق من خاللها 
روؤية القيادة الر�سيدة يف متكني دولة 
العاملية  الريادة  الإمـــارات من حتقيق 

يف املجال ال�سناعي وتعزيز تناف�سيتها، 
واملـــــزود  املــــوؤهــــل  "ال�سباب  وقــــالــــت: 
باملعارف والقدرة على توظيف تقنيات 
�سيكون  الــرابــعــة  الــ�ــســنــاعــيــة  الـــثـــورة 
للجيل  الــعــمــل  نــظــم  لت�سكيل  الـــنـــواة 
اأكد  ال�سناعة". من جهته  املقبل من 
جامعة  اأن  ن�سيبة  اأنــــور  زكـــي  مــعــايل 
روؤية  مــع  بــالــتــوازي  تعمل  الإمــــــارات 
للخم�سني  وال�ستعداد  املئوية  الدولة 
عاما القادمة ، لتكون املحرك البحثي 
املــنــطــقــة مـــن خالل  والبـــتـــكـــاري يف 
ال�سطناعي  الـــذكـــاء  مــنــهــج  تــبــنــيــهــا 
الرابعة،  ال�سناعية  الثورة  ومتطلبات 
املجال  يف  مــ�ــســتــدامــة  مــنــافــع  لتحقق 
اأنها  الــتــكــنــولــوجــي والــ�ــســنــاعــي، كــمــا 
مــــع خمتلف  بـــعـــالقـــاتـــهـــا  مــنــفــتــحــة 
املـــوؤ�ـــســـ�ـــســـات الــعــلــمــيــة والأكــــادميــــيــــة 
العاملية، وت�سهيلها لال�ستثمار العلمي 
والبحثي يف مراكزها العلمية البحثية 
وال�سخمة،  الــــرائــــدة  ومــ�ــســاريــعــهــا 

التعاون  جــ�ــســور  عــلــى  وحمــافــظــتــهــا 
وال�سناعية  احلكومية  املوؤ�س�سات  مع 
البحثية  واملـــراكـــز  العلمية  واملــعــاهــد 
بفاعلية  �ـــســـاهـــم  ذلـــــك  كــــل  الـــعـــاملـــيـــة 
بــتــحــقــيــق بــ�ــســمــة مــهــمــة وفـــاعـــلـــة يف 

جمال ا�ستخدام القوى الناعمة".
الإمارات  جامعة  اإن  معاليه  واأ�ــســاف 
موؤ�س�سة قائمة على البحث، والتزامها 
حقق  امل�ستقبلية،  وروؤيــتــهــا  بر�سالتها 
اأ�سواطاً من كونها "جامعة امل�ستقبل"، 
كدي�سرتيكت  عاملية  م�ساريع  واإن�ساء 
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الف�ساء،  وتكنولوجيا  لعلوم  الوطني 
للعلوم  الإمـــــــــارات  جــامــعــة  ومـــنـــتـــزه 
والبتكار والعديد من املراكز البحثية 
جــمــيــعــهــا خـــلـــقـــت اأ�ــــســــلــــوبــــاً جــــديــــداً 
والتي  والبـــتـــكـــار،  واملــعــرفــة  للتعليم 
اأوًل  لطلبتنا  ا�ستفادة  حمطة  �ستكون 
الذين  ال�ــســرتاتــيــجــيــني  و�ــســركــائــنــا 
القائمني  اخلـــرباء  مــن  �سي�ستفيدون 

على هذه امل�ساريع ال�سخمة.
جامعة  اأول  الإمـــــارات  جــامــعــة  وتــعــد 
وطــنــيــة �ــســامــلــة، تــعــمــل عــلــى توفري 
تواجه  التي  للتحديات  بحثية  حلول 
والدويل،  والإقليمي  املحلي  املجتمع 
مكانة  لتحقيق  �سعيها  �سمن  وذلـــك 
القطاع  �سركائها يف  دولية مع  بحثية 
ال�سناعي. كما اأن�ساأت عدداً من املراكز 
ال�سرتاتيجية  الأهمية  ذات  البحثية 
الربامج  و�سممت  واملنطقة،  للدولة 
اأ�سحاب  مــع  بــالــ�ــســراكــة  الأكـــادميـــيـــة 
الـــعـــمـــل، مبـــا يــ�ــســمــن تــوظــيــف اأكـــرب 

�سريحة من خريجي اجلامعة.
الدكتور  حـــ�ـــســـور  اجلــــولــــة  �ـــســـهـــدت 
غــالــب احلــ�ــســرمــي الــربيــكــي، مدير 
والدكتور  بــالإنــابــة،  الإمـــارات  جامعة 
نائب  مبهام  املكلف  القا�سمي  حممد 
الأكادميية،  لل�سوؤون  اجلامعة  مدير 
والنواب امل�ساركني، وعدد من الكوادر 

الأكادميية يف اجلامعة .

�سارة الأمريي تطلع على برامج البحث والتط�ير والبتكار التي تعتمدها جامعة الإمارات لتاأهيل الطلبة

زكي ن�سيبة: جامعة الإمارات تعمل بالتوازي مع روؤية الدولة 
املئوية, لتكون املحرك البحثي والبتكاري يف املنطقة

•• اأبوظبي -وام:

الحتادي  الوطني  املجل�س  يف  والبيئية  ال�سحية  ال�سوؤون  جلنة  اعتمدت 
خالل اجتماعها الذي عقدته "عن بعد" اأم�س املوافق 26 يناير 2021، 
املجل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  ال�سرهان  عبداهلل  ناعمة  �سعادة  برئا�سة 
رئي�سة اللجنة، تقريرها النهائي مل�سروع قانون احتادي يف �ساأن احل�سول 
للمنافع  واملن�سف  الــعــادل  والتقا�سم  وم�ستقاتها  الــوراثــيــة  املــــوارد  على 

النا�سئة عن ا�ستخدامها.
و�سارك يف الجتماع اأع�ساء اللجنة �سعادة كل من �سمية عبداهلل ال�سويدي 
ح�سن بن ركا�س،  وعذراء  ال�سويدي،  بو�سهاب  واأحمد  اللجنة"،  "مقررة 

وحممد اأحمد اليماحي، والدكتورة موزة حممد حمرور العامري.
وقالت �سعادة �سمية عبداهلل ال�سويدي، اإنه مت خالل الجتماع اعتماد تقرير 
بعد مناق�ستهما  املقارن  واجلــدول  القانون  ب�ساأن م�سروع  النهائي  اللجنة 
ب�سكل م�ستفي�س، و�سيتم رفع التقرير للمجل�س متهيدا ملناق�سته يف جل�سة 

عامة.
م�سروع  وبــنــود  مــواد  مــن  عــددا  ا�ستحدثت  اللجنة  اأن  �سعادتها  واأ�ــســافــت 
القانون املرتبطة بالتعريفات، كما اأدخلت عددا من التعديالت على املواد 
املرتبطة بالتنوع البيولوجي ومبا يتفق مع القوانني والتفاقيات الدولية، 
ومبا يواكب التطورات وامل�ستجدات احلديثة والتحول الرقمي، لفتة اإىل 

ال�سياغة  على  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  ممثلي  مع  التوافق  مت  اأنــه 
النهائية ملواد وبنود م�سروع القانون.

�ساأن  يف  احتــادي  قانون  م�سروع  اأن  اإىل  ال�سويدي  �سمية  �سعادة  واأ�ــســارت 
واملن�سف  الــعــادل  والتقا�سم  وم�ستقاتها  الــوراثــيــة  املـــوارد  على  احل�سول 
للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدامها، مهم للغاية ملا له من دور فاعل يف حماية 
نوع  هناك  يكون  وحتى  ا�ستنزافها  مــن  واحلــد  الــوراثــيــة  املـــوارد  و�سيانة 
من ال�ستدامة يف حفظ التنوع البيولوجي يف الدولة وا�ستدامة و�سمان 

تق�سيم املنافع.
املوارد  وتوثيق  وت�سنيف  وجتميع  ح�سر  اإىل  الــقــانــون  م�سروع  ويــهــدف 
تقليدية  وممــار�ــســات  مــعــارف  مــن  بها  يرتبط  ومــا  وم�ستقاتها  الــوراثــيــة 
التنوع  ت�سهم يف حفظ  التي  البحوث  وابتكارات، وتعزيز وت�سجيع  تراثية 

البيولوجي وا�ستخدامه امل�ستدام.
ويتكون م�سروع القانون من 17 مادة تناولت الأحكام املتعلقة باحل�سول 
التقليدية،  واملــمــار�ــســات  املــعــارف  وتوثيق  وال�سجل  الــوراثــيــة  املـــوارد  على 
واإدخالها  وت�سديرها  وم�ستقاتها،  الــوراثــيــة  املـــوارد  وا�ستخدام  وبجمع 
واتفاق  والت�سريح  املــوافــقــة  بــاإلــغــاء  املتعلقة  والأحــكــام  املــنــافــع،  واقت�سام 
ال�سبط  املتعلقة مباأموري  والأحكام  والتظلم،  والعقوبات  واملنافع  تقا�سم 
التنفيذية  والالئحة  الوراثية،  املــوارد  على  احل�سول  ور�سوم  الق�سائي، 

واإلغاء الأحكام املخالفة اأو املعار�سة.

�سفري الدولة ووزير اخلارجية 
الأوكراين يبحثان تعزيز التعاون

•• كييف-وام:

اأوكرانيا  الكعبي �سفري الدولة لدى جمهورية  اأحمد �سامل  بحث �سعادة �سامل 
العالقات  �سبل تطوير  الأوكــــراين  اخلــارجــيــة  وزيــر  كوليبا  دمــيــرتو  ومــعــايل 
الثنائية وتعزيز التعاون بني البلدين يف خمتلف املجالت ذات الهتمام امل�سرتك 

اإ�سافة اإىل مناق�سة اجلهود املبذولة يف مواجهة جائحة "كوفيد19-".
الأوكراين  الرئي�س  زيلين�سكي  اهتمام فخامة فولودميري  كوليبا  واأكد معايل 
عن  معربا  قــريــبــا..  بزيارتها  ورغبته  الإمــــارات  دولــة  مــع  الــعــالقــات  بتطوير 
اأمله باأن يوؤدي التفاق الإبراهيمي اإىل اإحالل ال�سالم جلميع �سعوب املنطقة 

بال�سرق الأو�سط.

املا�سي العام  خالل  العامل  حتولت  امل�سورين  بعد�سات  تنقل  ا�ستثنائية  دورة   .. اإك�سبوجر 2021 

جلنة بالوطني الحتادي تعتمد تقريرها مل�سروع قانون احتادي 
ب�ساأن احل�سول على املوارد الوراثية وم�ستقاتها



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

09

طرابل�س  مدينتي  يف  احتجاجية  وقــفــات  املحتجني  مــن  عــدد  نفذ 
�ــســمــال لــبــنــان و�ــســيــدا جــنــوب لــبــنــان، وذلـــك احــتــجــاجــاً عــلــى تردي 
الأو�ساع املعي�سية وا�ستمرار الإغالق العام للبالد يف اإطار اإجراءات 
التعبئة العامة ملواجهة انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد امل�سبب ملر�س 
احتجاجية  وقفة  اللبنانني  املواطنني  مــن  عــدد  ونفذ  كوفيد19. 
على  اعــرتا�ــســاً  الثــنــني  طرابل�س،  مدينة  يف  البلدي  الق�سر  اأمـــام 
التعبئة  لــقــرار  وفــقــاً  الإغـــالق  وا�ستمرار  املعي�سية  الأو�ــســاع  تــردي 
�ساحة مدينة  بقطع م�سارب  املحتجني  اآخــر من  وقــام عدد  العامة. 
تردي  وب�سبب  العام  لالإقفال  ا  رف�سً والعوائق،  بالإطارات  طرابل�س 
املحتجني م�سرية  اآخر من  ذ عدد  ونفرّ املدينة.  املعي�سية يف  الأو�ساع 
يف منطقة القبة )يف طرابل�س( ورددوا هتافات اأكدوا فيها ال�ستمرار 
يف حتركاتهم يف حال مل يتم الرتاجع عن قرار الإقفال.  ويف مدينة 
ذ عدد من املواطنني وقفة و�سط �ساحة تقاطع  �سيدا جنوب لبنان، نفرّ
قدرة  وعدم  املعي�سية  الأو�ساع  تردي  على  احتجاجاً  املدينة  يف  ايليا 
البالد  اإغــالق  اأنه مت  الأ�سا�سية. يذكر  تاأمني حاجاته  املواطن على 
اإطار  وذلــك يف  ثــاين(احلــايل،  يناير)كانون   14 منذ  تــامــاً  اإغــالقــاً 
التعبئة العامة ملواجهة انت�سار فريو�س كورونا. ومت متديد الإغالق 
الإ�سابات  عــدد  ارتــفــاع  بعد  املقبل  فــربايــر)�ــســبــاط(   8 حتى  الــعــام 
بالفريو�س على نحو غري م�سبوق، يف ظل عجز  اليومية  والوفيات 

القطاع ال�سحي وال�ست�سفائي عن ا�ستيعاب امل�سابني.

اأم�س  امل�ستجد يف رو�سيا  الوفيات بفريو�س كورونا  جتاوزت ح�سيلة 
حاجز الـ 70 األف حالة بعد ت�سجيل 564 حالة جديدة خالل يوم 
 70482 اأم�س/، ليبلغ العدد الإجمايل  456 وفاة  واحد /مقابل 
فريو�س  مبكافحة  اخلا�سة  العمليات  غرفة  واأعــلــنــت   . وفــاة  حالة 
انخفا�س ملحوظ يف عدد  اليومي عن  تقريرها  برو�سيا يف  كورونا 
يف  مــرة  لأول  املا�سية  الـ24  ال�ساعات  خــالل  اجلــديــدة  ال�ــســابــات 
بـ  مقارنة  اإ�سابة   18241 بت�سجيلها  اأ�سهر   3 منذ  ح�سيلة  اأقــل 
19290 يف اليوم ال�سابق لريتفع بذلك اإجمايل عدد الإ�سابات اإىل 
931 ا�سابة ، حيث تتوزع الإ�سابات  األفا و  ثالثة ماليني و756 
اجلديدة بني كافة اأقاليم رو�سيا الـ85، فيما متاثل 23789 حالة 
لل�سفاء خالل الـ24 �ساعة املا�سية ، ليبلغ جمموع املتعافني ثالثة 

ماليني و174 األفا و561 �سخ�سا .

قال ميت�س ماكونيل زعيم اجلمهوريني يف جمل�س ال�سيوخ الأمريكي 
اإنه �سيوافق على اتفاق لتقا�سم ال�سلطة مع الدميقراطيني، متخليا 
بذلك عن مطالبه التي عرقلت لأيــام عمل املجل�س املكون من مئة 

ع�سو واملق�سم منا�سفة بني احلزبني.
الأغلبية  زعيم  �سومر،  ت�ساك  الدميقراطي  بني  خــالف  ثمة  وكــان 
على  هاري�س،  كامال  الرئي�س  لنائبة  املرجح  ال�سوت  بف�سل  حاليا 
اإجراء  يف  بال�ستمرار  الدميقراطيون  يتعهد  اأن  اجلمهوريني  طلب 
ي�سرتط ح�سول اأي ت�سريع على اأغلبية كبرية ت�سل اإىل 60 �سوتا 

من اأجل اإقراره.
“الإجراء  ورف�س �سومر �سمان بقاء ذلك الإجــراء. وقال ماكونيل 
اتفاق لتقا�سم  اآخــر  قــام عليه  الــذي  الأ�سا�س  كــان جــزءا رئي�سيا من 
ال�سلطة عام 2001 على اأ�سا�س ح�سول كل من احلزبني على 50 
مقعدا«. وقال جا�سنت جودمان، املتحدث با�سم �سومر، يف بيان “نحن 
�سعداء لأن ال�سناتور ماكونيل تخلى عن طلبه ال�سخيف. نتطلع اإىل 
تنظيم جمل�س ال�سيوخ حتت �سيطرة الدميقراطيني والبدء يف تنفيذ 

اأ�سياء كبرية وجريئة لل�سعب الأمريكي«.
حاجز  اإزالــة  �سرورة  اإىل  الليرباليني  الدميقراطيني  بع�س  واأ�سار 
بتنفيذ جدول  الإ�ــســراع  اأجــل  الت�سريعات من  ال�ستني �سوتا لإقــرار 
اأن بايدن نف�سه مل يلمح اإىل دعمه  اأعمال الرئي�س جو بايدن، غري 
يف  ال�سيوخ  جمل�س  الكبرية  الأغلبية  هــذه  ومنعت  اخلــطــوة.  لهذه 

ال�سنوات القليلة املا�سية من اإقرار اأغلب الت�سريعات الكربى.

عوا�صم

بريوت

مو�شكو

و��شنطن

مقتل فل�سطيني حاول طعن 
جنود اإ�سرائيليني يف ال�سفة 

•• القد�س-اأ ف ب

اأكد اجلي�س الإ�سرائيلي ووزارة ال�سحة الفل�سطينية  اأم�س الثالثاء، مقتل 
فل�سطيني بالر�سا�س بعدما حاول طعن جنود يف ال�سفة الغربية.

واأو�سح اجلي�س يف بيان اأن اأحد �سباطه قتل املهاجم بعد “اأن ر�سد جنود 
حاول  مهاجما  ع�سكري  موقع  يف  كانوا  الذين  الإ�سرائيلي  الدفاع  جي�س 

طعن اثنني من جنوده قاما بتاأمني املفرتق«.
واأ�ساف البيان “اأطلق قائد القوات الذي كان يف املوقع النار باجتاه املهاجم 
وقام بتحييده”. مو�سحا اأن العملية وقعت جنوب نابل�س يف ال�سفة الغربية 

املحتلة. واأكد البيان على “عدم وقوع اإ�سابات” يف �سفوف اجلنود.
من جهتها، قالت وزارة ال�سحة الفل�سطينية يف بيان مقت�سب: “الرتباط 
املدين الفل�سطيني يبلغ وزارة ال�سحة مبقتل مواطن مل تعرف هويته بعد، 

عقب اإطالق الحتالل النار عليه«.
واأكدت وكالة الأنباء الفل�سطينية الر�سمية )وفا(، “مقتل الفتى عطا اهلل 

حممد ريان 17 عاما، من بلدة قراوة بني ح�سان غرب �سلفيت«.
احتلت اإ�سرائيل ال�سفة الغربية املحتلة مبا فيها القد�س ال�سرقية يف العام 
األــف م�ستوطن على   450 اأكــرث من  الغربية  1967. ويعي�س يف ال�سفة 
اأرا�سي الفل�سطينيني البالغ عددهم 2،8 مليون ن�سمة. وتعترب امل�ستوطنات 

غري قانونية مبوجب القانون الدويل.
الأول/اأكتوبر  ت�سرين  منذ  املحتلة  الغربية  وال�سفة  اإ�ــســرائــيــل  ت�سهد 
اأغلبها  نفذ  اإ�سرائيليني،  ت�ستهدف  هجوم  حمــاولت  اأو  هجمات   ،2015
عددها  ينخف�س  اأن  قبل  لأ�سهر،  الهجمات  تلك  وا�ستمرت  فل�سطينيون. 

وت�سبح متقطعة.
 

ت�ن�س اإىل انتفا�سة جديدة 

�سحف عربية: دعوة لو�سع لبنان حتت الو�ساية الدولية

 رئي�س الوزراء الإيطايل يقدم ا�ستقالته �سعيا لغالبية جديدة 

ال�سعودية »تتفاو�س« لتوفري لقاحات كورونا لليمن ودول اإفريقية

ال�سني جتري تدريبات املفو�سية الأوروبية: على م�سنعي اللقاحات الوفاء بوعودهم 
ع�سكرية يف البحر اجلنوبي

•• بكني-رويرتز

قالت ال�سني اأم�س الأول اإنها �ستجري تدريبات ع�سكرية يف 
بحر ال�سني اجلنوبي هذا الأ�سبوع بعد اأيام من تعبري بكني 
اأمريكية  ا�ستيائها من دخول جمموعة حاملة طائرات  عن 
اإدارة  اأ�سدرتها  مــذكــرة  وحــظــرت  عليها.  املــتــنــازع  املــيــاه  اإىل 
ال�سالمة البحرية ال�سينية دخول منطقة من املياه يف خليج 
غرب  جنوب  يف  ليت�سو  جزيرة  �سبه  من  الغرب  اإىل  تونكني 
املذكرة  لكن  الثاين.  كانون  يناير   30 اإىل   27 من  ال�سني 
مل تت�سمن تفا�سيل ب�ساأن املوعد املحدد لإجراء التدريبات 

اأو حجمها.

لالحتاد  الــلــقــاحــات  ت�سليم  يف  الــتــاأخــر  بــ�ــســاأن  الأمـــريكـــيـــة 
اأن تكون  الأوروبـــــــي. ويف مــوؤ�ــســر عــلــى الــقــلــق مــن احــتــمــال 
خم�س�سة  لقاحات  بيع  ب�سدد  الأدويـــة  �سناعة  جمموعات 
لــالحتــاد الأوروبـــــي اإىل جــهــات تــدفــع اأكـــرث خــارجــه، ت�سعى 
اأي عمليات  ال�سلطات عن  بتبليغ  ال�سركات  املفو�سية لإلــزام 
ت�سدير خارج الحتاد. واأكدت فون دير ليني يف كلمتها على 
من  اللقاح”  لت�سدير  �سفافة  اآلية  “�سنن�سئ  قائلة  املــبــادرة 
جتاه  التعاقدية  بالتزاماتها  ال�سركات  وفاء  “�سمان”  اأجل 
اإعــالن فايز عن  الحتــاد الأوروبــي. الأ�سبوع املا�سي، وعقب 
اأ�ــســرتازيــنــيــكــا، تعهدت فــون دير  اإعـــالن  الــتــاأخــر ولــكــن قبل 
ليني اأن الهدف هو تلقيح 70 باملئة من البالغني يف الحتاد 
يبدو  الهدف  وهــذا  اآب/اأغ�سط�س.  نهاية  بحلول  الأوروبـــي 

مهددا الآن. ووترية ن�سر اللقاح يف الحتاد الأوروبي متاأخرة 
عن مثيالتها يف الوليات املتحدة وبريطانيا واإ�سرائيل، رغم 
اأع�ساء من بينها مالطا والدمنارك وفرن�سا بداأت  اأن دوًلل 
يف ت�سريع براجمها. ويف كلمتها قالت فون دير ليني اإن اآلية 
املفو�سية لتوزيع اللقاح لي�ست خم�س�سة لالحتاد الأوروبي 
اأكرث فقرا من خارج الحتــاد، حت�سل على  اإمنا لدول  فقط 
منظمة  تقوده  الذي  كوفاك�س  ائتالف  خالل  من  اللقاحات 
البعيد  املــدى  على  ا�سرتاتيجية  اإطــار  ويف  العاملية.  ال�سحة 
قالت  م�ستقبلية  �سحة  واأزمـــات  احلالية  لــالأزمــة  للت�سدي 
اإن�ساء كيان  اإن الحتـــاد الأوروبــــي �سيقرتح  فــون ديــر ليــني 
من القطاعني اخلا�س والعام مبوجب هيئة اأوروبية جديدة 

لال�ستجابة للطوارئ ال�سحية.

•• بروك�صل-اأ ف ب

اأور�سول فون دير ليني  الأوروبية،  املفو�سية  حذرت رئي�سة 
اللقاحات  ت�سليم  تاأخري يف  الإعــالن عن  الثالثاء بعد  اأم�س 
امل�سادة لكوفيد-19 اإىل اأوروبــا، اأن على م�سنعي اللقاحات 
واأنهم  �سيما  ل  التزاماتهم”،  وتنفيذ  بــوعــودهــم  “الوفاء 
مداخلة  يف  وقالت  هائلة.  اأوروبية  ا�ستثمارات  من  ا�ستفادوا 
العاملي:  دافـــو�ـــس القـــتـــ�ـــســـادي  بــالــفــيــديــو خــــالل مــنــتــدى 
“ا�ستثمرت اأوروبا املليارات لتطوير اللقاحات الأوىل و�سمان 
منفعة عاملية حقيقية«. واأ�سافت “والآن يتعني على ال�سركات 
الوفاء بوعودها وتنفيذ التزاماتها«. وتريد املفو�سية اأجوبة 
وفايزر  ال�سويدية  الربيطانية  اأ�سرتازينيكا  جمموعة  من 

•• الريا�س-وكاالت

ال�سعودي حممد  املالية  وزير  قال 
اجلدعان اأم�س الثالثاء اإن اململكة 
للقاحات  منتجني  مــع  تــتــفــاو�ــس 
م�سادة لفريو�س كورونا امل�ستجد، 
من اأجل توفريها لدول منخف�سة 
يف  ودول  الـــيـــمـــن  مـــثـــل  الـــــدخـــــل 

اإفريقيا.
ال�سعودي يف  املالية  وزيــر  واأ�ــســاف 
اجــتــمــاع عـــرب الإنـــرتنـــت يف اإطـــار 
املــنــتــدى القـــتـــ�ـــســـادي الــعــاملــي يف 
�سبيل  عــلــى  الــيــمــن  اأن  دافــــو�ــــس، 

الإفريقية،  الـــدول  وبع�س  املــثــال، 
“لن تتمكن من احل�سول على ما 
برنامج  عرب  اللقاحات  من  يكفي 
وكالة  ذكــرت  مــا  وفــق  كوفاك�س”، 
رويـــــــرتز. وكـــوفـــاكـــ�ـــس عـــبـــارة عن 
اآلية عاملية ل�سراء وتوزيع لقاحات 

“كوفيد-19«.
رئي�س  نا�سد  الجــتــمــاع،  نف�س  ويف 
رامابو�سا،  �سرييل  اإفريقيا  جنوب 
الــــدول الــغــنــيــة الــكــف عــن “جمع 

وتخزين املزيد من لقاحات كورونا 
حتتاجها  ل  ولكنها  طلبتها  الــتــي 
دول  على  اإن  قائال  الفور”،  على 
ملكافحة  معا”  “العمل  الـــعـــامل 
“الدول  واأ�ــــــســــــاف:  اجلــــائــــحــــة. 
كميات  ا�ــســرتت  الــعــامل  يف  الغنية 
كــبــرية مــن الــلــقــاحــات... حتى اأن 
ما  اأمثال   4 ا�سرتت  الــدول  بع�س 
حتــتــاجــه �ــســعــوبــهــا... ممـــا يــــوؤدي 
و�سدد  اأخـــرى«.  دول  ا�ستبعاد  اإىل 

اأن  على  مــ�ــســددا  “كوفيد-19”، 
ه�سا�سة  مــدى  “اأظهرت  اجلائحة 
اأكــــرث  “نحن  ــــع:  وتــــاب الـــــعـــــامل«. 
ورمبا  نــتــ�ــســور،  كــنــا  ممــا  ه�سا�سة 
اأكرث  اأنف�سنا  عــن  بالر�سى  ن�سعر 
اأكرث  نحن  وبالتاأكيد  ينبغي،  مما 
اأي  مــن  البع�س  ببع�سنا  ارتــبــاطــا 

وقت م�سى«.
كورونا  جائحة  اإىل  كــريــغ  واأ�ــســار 
واإىل حادثة كارينغتون، وهي اأكرب 

يـــتـــوىل حاليا  الـــــذي  رامـــابـــو�ـــســـا، 
رئــا�ــســة الحتـــــاد الإفـــريـــقـــي، على 
اأن  “تريد  الإفــريــقــيــة  الــــدول  اأن 
الو�سول  القدرة على  لديها  يكون 
للقاحات بنف�س ال�سرعة التي لدى 

دول اأخرى«.
من جانبه، قال الرئي�س التنفيذي 
ديفيد  “رفينيتيف”،  لــ�ــســركــة 
�ــســارك يف الجتماع،  الـــذي  كــريــغ، 
بعد  ملــــا  ال�ـــســـتـــعـــداد  اإىل  الــــعــــامل 

عا�سفة �سم�سية م�سجلة يف التاريخ 
وقعت عام 1859، باعتبارها من 
ال�سركات  التي يتعني على  الأمــور 

ال�ستعداد لها.
وتابع اأن على العامل توخي احلذر 
ميكن  التي  بالقواعد  يتعلق  فيما 
البيانات احليوية  تبادل  توقف  اأن 

يف اأوقات الأزمات.
بن�سبة  اململوكة  رفينيتيف  و�سركة 
توم�سون  لـــ�ـــســـركـــة  بـــاملـــئـــة   45
لرويرتز  الأم  الــ�ــســركــة  رويـــــرتز، 
اأكــــرب �سركات  نـــيـــوز، واحـــــدة مـــن 

بيانات اأ�سواق املال يف العامل.

•• عوا�صم-وكاالت

احتجاجات  وقع  على  تون�س  تعي�س 
الجتماعية  الأو�ــســاع  على  يومية، 
والقت�سادية يف ظل ا�ستمرار ف�ساد 
بــقــيــادة حركة  الــطــبــقــة احلــاكــمــة 

النه�سة.
الثالثاء،  اأمـــ�ـــس  �ــــســــادرة  عــربــيــة  لــ�ــســحــف  ووفــــقــــاً 
اأو�ساع معي�سية  ي�ستمر لبنان هو الآخــر يف مكافحة 
مرتدية يف ظل جائحة كورونا، ما اأجج الحتجاجات 
ما  العام،  الإقفال  متديد  لقرار  رف�ساً  والتظاهرات 

حول ال�ساحات العامة ملا ي�سبه “�ساحة حرب«.  

الع�دة بالث�رة
يو�سف  فـــاروق  ت�ساءل  اللندنية،  الــعــرب  �سحيفة  يف 
عرب  واإمنـــا  فح�سب  الآن  لي�س  تون�س؟  يحكم  “َمن 

ال�سنوات الع�سر املا�سية، �سنوات الثورة املغدورة«.
واأ�ساف “حاولت حركة النه�سة اأن تقيم نظاما بديال، 
اأن ذلك النظام الذي يج�سد روؤيتها الدينية ل  غري 
ميكن اأن تقوم له قائمة يف تون�س مبجتمعها املدين 

وقوانينها التي حترتم حقوق الإن�سان«.
مــقــابــل موا�سلة  الحــتــجــاجــات،  ا�ــســتــمــرار  ويف ظــل 
الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة اعتماد ذات النموذج الذي 
تقوده حركة النه�سة منذ رحيل الرئي�س ال�سابق زين 
العابدين بن علي يف 2011، فاإن “من غري املعقول 
اأن تقوم اأحزاب طارئة باإحداث تغيري ثوري يف عمل 
ال�سلطة  اإىل  الأحــــزاب  هــذه  و�سلت  لقد  احلــكــومــة. 
لأنها متكنت من اللعب بالدميقراطية اإما عن طريق 

املال اأو الغواية الدينية«
وي�سيف يو�سف “كلما خرج التون�سيون يف تظاهرات 

••روما-اأ ف ب

يــقــدم رئــيــ�ــس الـــــــوزراء اليـــطـــايل جــوزيــبــي كونتي 
غالبية  اإىل  �سعيا  احلــكــومــة  رئــا�ــســة  مــن  ا�ستقالته 
انــ�ــســحــاب حــــزب عــ�ــســو يف الئتالف  بــعــد  جـــديـــدة 

احلكومي.
اأن كونتي دعــا اىل  بــيــان �ــســادر عــن مكتبه  وجـــاء يف 
الــوزراء نيته  “اإبالغ  الــوزراء  بهدف  اجتماع ملجل�س 

التوجه اىل مقر رئا�سة اجلمهورية لال�ستقالة«.
الرئي�س  مـــن  بــتــكــلــيــف  يــحــظــى  اأن  كــونــتــي  ويـــاأمـــل 

الثالث  �سيكون  ماتاريال،  �سريجيو 
حماولة  يف   ،2018 الـــعـــام  مــنــذ 
لــتــ�ــســكــيــل حـــكـــومـــة جــــديــــدة، وفق 

و�سائل الإعالم اليطالية.
�سحب  مع  ال�سيا�سية  الزمــة  بــداأت 
رئي�س الوزراء ال�سابق ماتيو رينزي 
ال�سغري  حزبه   )2016-2014(
الئتالف  مـــن  فيفا”  “اإيطاليا 
احلاكم يف 13 كانون الثاين/يناير 
بعدما انتقد لأ�سابيع كيفية التعامل 
مع الأزمة ال�سحية وخطط كونتي 

لالنفاق القت�سادي.
فيفا”  “اإيطاليا  حـــزب  ويــ�ــســارك 
العام  �ــســيــف  مـــنـــذ  احلـــكـــومـــة  يف 
الدميوقراطي  احلزب  مع   2019
جنوم   5 وحركة  الو�سط(  )الي�سار 
) �سعبوية(، مع دعم اأحزاب �سغرية 

يف الربملان.
ال�سلطة  يف  الــبــقــاء  مــن  ولــيــتــمــكــن 
وجتــنــب ال�ــســتــقــالــة، واجـــه كونتي 

على امل�سار احلكومي برمته، وهذه احلكومة ل متلك 
“ما يح�سل  م�سيفاً  امل�سروعية ولي�س لها برنامج”، 
هو اأن رئي�س احلكومة يريد احلفاظ على من�سبه يف 
مقابل البتزاز الذي متار�سه الأحزاب الداعمة، كنا 
نف�سل لو حدث تقييم لأداء احلكومة يف جل�سة اأمام 

الربملان قبل اإعالن التعديل«.

و�ساية دولية على لبنان 
يف  �سو  ب�سام  قال  الختالف،  رغم  م�سابه  �سياق  ويف 
�سحيفة اجلمهورية اللبنانية، اإن لبنان حتول باإرادة 
“�سي�ستحيل  اأنــه  معترباً  فا�سلة،  دولــة  اإىل  زعمائه 
خالل  من  املــبــداأ،  يف  الفا�سلة  اللبنانية  الدولة  على 
و�َسرد  وثائق  مل�سناه من  �سواهد وما  ما حَلظناه من 
الإطار  مــن  تخرج  اأن  وملمار�ساتها،  مل�سلكيتها  ـــلرّ  مُمِ
التي انخرطت فيه مبلء اإرادة م�سوؤوليها من جماعة 
الأحزاب  وزعــامــات  وامل�سالح  املــال  واأربــــاب  ال�سلطة 
والطوائف«. واأو�سح �سو اأن لبنان دولة حتماً، ب�سبب 
اإخفاقها يف اأدوارها ال�سيادية، ويف م�سوؤولياتها الأمنية 
اإىل تدخل  والقت�سادية، والأمنية، وال�سحية، داعياً 
و�ساية  حتت  لبنان  و�سع  اإمكانية  يجعل  “ما  دويل 
املجتمع الدويل ملرحلة انتقالية نتيجة حتمية، وذلك 
لت�سنيف  كثرياً  معتمدة  معايري  توفر  اإىل  ا�ستناداً 
د ال�سلم  كــهــذا. اإنــنــا اأ�ــســبــحــنــا يف دولـــة فــا�ــســلــة تــهــدرّ
قوى  �سيطرة  حتت  نحن  وحالياً  الدوليني،  والأمــن 

�سعار  رفعوا  املعي�سية،  الأو�ساع  تردي  على  احتجاجاً 
العودة بالثورة اإىل م�سارها، ذلك امل�سار الذي انحرفت 
عنه”. وعليه “فاإن امل�سكلة الأ�سا�سية يف تون�س تكمن 
واإذا  بــالــواقــع،  لها  �سلة  ل  ال�سيا�سية  احلــيــاة  اأن  يف 
القول  تون�س؟ ميكنني  َمن يحكم  ال�سوؤال  اإىل  عدت 
الذين  النتهازيون  اأولئك  الثورة.  عن  الغرباء  اإنهم 
وجدوا يف الفراغ ال�سيا�سي بعد الثورة منا�سبة لقطف 
يقوله  اأن  الثورة. ذلك ما يجب  �ُسرقت  ثمارها.لقد 

التون�سيون«.

ت�سعيد للخالف
اأن  اإىل  الأو�سط  ال�سرق  ومن جهتها، لفتت �سحيفة 
الرئي�س التون�سي يرف�س تعدياًل وزارياً، يف ت�سعيد 
املدعوم  امل�سي�سي  ه�سام  الــوزراء  رئي�س  مع  للخالف 
من حركة النه�سة، التي اأ�سرت على تعزيز قب�ستها 

على املنا�سب احلكومية.
الـــوزاري  “التعديل  اإن  �سعيد  قي�س  الرئي�س  وقـــال 
الإجرائية”،  الــنــاحــيــة  مــن  د�ــســتــوري  غــري  �ــســيــكــون 
الذين  املر�سحني،  قائمة  عــن  الن�ساء  غــيــاب  ُمــديــنــاً 
تون�س،  ،وقــلــب  النه�سة  حــركــة  “اأحزاب  تدعمهم  
الأحزاب  هذه  ومتثل  الدميقراطي،  الإ�سالح  وكتلة 
مائة نائب يف الربملان” هي مرتبطة بقرار النه�سة 

اأوًل واأخرياً.
وقال النائب عن الكتلة زهري املغزاوي “نحن نعرت�س 

ا�ستقالته امال اأن يوليه الرئي�س ثقته جمددا ويكلفه 
ت�سكيل احلكومة. وما عزز هذا اخليار، تقدمي وزير 
ال�سيوخ  الأ�ــســبــوع احلـــايل يف جمل�س  الــعــدل خـــالل 
اإ�سالحا من �سبه املوؤكد اأنه لن مير، ما كان لي�سكل 
�سربة اإ�سافية حلكومته �ست�سطره على اأي حال على 
ال�ستقالة. وقال ولفانغو بيكويل من معهد “تينيو” 
للدرا�سات م�ساء الثنني “ح�سابات كونتي تقوم على 
الأمــــور وجتــنــب هــزميــة مهينة يف جمل�س  ا�ــســتــبــاق 
ال�سيوخ، ليزيد بذلك فر�سه باحل�سول على تكليف 

من ماتاريال لتك�سيل احلكومة اجلديدة«.

املا�سي.  الــربملــان الأ�ــســبــوع  اأمـــام  مــذكــرة حجب ثقة 
النواب  جمل�س  يف  �سهال  ل�ساحله  الت�سويت  واأتـــى 
اأكرثية  مــع  ال�سيوخ  جمل�س  يف  �سعوبة  واجــه  فيما 

ن�سبية بعد ان�سحاب اع�ساء “اإيطاليا فيفا«.
وكـــــان كــونــتــي يـــجـــري مــنــذ ذلــــك احلــــني مـــــداولت 
برملانيني  با�ستقطاب  اآمــال  الكوالي�س  يف  م�سحونة 
بالبقاء  لــه  لي�سمحوا  كــانــوا  من�سقني  اأو  م�ستقلني 
يف  يفلح  مل  انــه  اإل  وزاري.  تعديل  مــع  ال�سلطة  يف 

م�ساعيه.
اعــتــمــاد خـــيـــار تقدمي  اإىل  تــالــيــا  كــونــتــي  واأ�ـــســـطـــر 

الوطني،  بالقرار  ت�ستاأِثر  خارجية 
لإنقاذ  عاجاًل  تدخاًل  ي�ستدعي  ما 
و�سعبه  ال�سرعية  وموؤ�س�ساته  لبنان 

من النزلق اأكرث فاأكرث«.

طرابل�س مت�ت
اللبنانية،  الــوطــن  نـــداء  �سحيفة  نقلت  جهتها  مــن 
الو�سع الكارثي، للبنانيي طرابل�س يف �سمال البالد، 
بتجويع  ال�سلطات  متهمة  الــعــام،  الإغــــالق  ظــل  يف 
�ــســكــان طــرابــلــ�ــس الــفــقــرية. وقـــال اأحـــد ثـــوار �ساحة 
النور: “نزلنا اإىل ال�ساحة  دون كمامات، لي�س لأننا 
اأو ال�سالمة العامة لكن الطريقة التي  �سد الوقاية 
يتعاطون بها مع مو�سوع كورونا، رهنت كل �سيء يف 
هذا البلد لهذا املر�س وكاأن لي�س هناك اأي اأمرا�س 
ولن  وكــارثــي  حـــرام  يح�سل  “ما  م�سيفاً  اأخرى”، 
نقبل به بعد الآن حتت اأي ذريعة«. و�سددت ال�سحيفة 
التي  الأخــــرية  الحــتــجــاجــات  يف  “املالحظ  اأن  على 
وجع  عــن  حقيقية  �ــســورة  اأنــهــا  طــرابــلــ�ــس  ت�سهدها 
وتاآكلها  واحلرمان  اجلوع  حا�سرها  باأكملها،  مدينة 

التهمي�س والن�سيان.
لبنان  ال�سلطة يف  لها  التي مل حتــرتم  املدينة  هــذه   
خ�سو�سيتها يف يوم من الأيــام ول يف هذه الظروف 
تعاملت  ولكن  املتو�سط،  �ساحل  على  مدينة  كاأفقر 
اإل  اأهلها  وعلى  عليها  ما  واأن  تامة،  بفظاظة  معها 
اأن ينفذوا القرارات مهما كانت تبعاتها القت�سادية 
ففي  املــديــنــة.  اأبــنــاء  على  والإنــ�ــســانــيــة  والجتماعية 
البطالة  وتتف�سى  الفقر  يكت�سحها  الــتــي  طرابل�س 
بني �سبابها، ثمة اآلف العائالت تعتا�س على الـ 20 
األف لرية واأقل، فاإذا ُحرمت من م�سدر دخلها ت�سبح 

معر�سة للموت والنهيار«.

الــدميــوقــراطــي نيكول  الــعــام للحزب  وقـــال الأمـــني 
زينغاريتي م�ساء الثنني بعد اإعالن كونتي، اإن حزبه 
الوزراء  رئي�س  مــع  جــديــدة  حكومة  ت�سكيل  �سيدعم 

املنتهية وليته.
حكومة  راأ�ــس  على  كونتي  “ندعم  تغريدة  يف  وكتب 
بقاعدة  ومدعومة  لأوروبـــا  بو�سوح  مــوؤيــدة  جــديــدة 
حتديات  ملواجهة  ال�ستقرار  ت�سمن  وا�سعة  برملانية 

اإيطاليا الكبرية«
تاريخها  اأ�سواأ مراحل  باإحدى  البالد  “متر  واأ�ساف 
حكومية  اأزمـــــة  يف  نف�سها  وجتـــد  اجلــائــحــة  بــ�ــســبــب 
جميعنا  نــر�ــس  اأن  يــجــب  عــبــثــيــة. 
كونتي”.  جوزيبي  وراء  ال�سفوف 
ت�سكيل  جمـــــــددا  كـــلـــف  حــــــال  ويف 
احلـــكـــومـــة �ــســيــ�ــســعــى كـــونـــتـــي اإىل 

تو�سيع غالبيته.
املبكر  “من  بيكولو  ولفانغو  وحــذر 
القول اإن كان �سينجح” م�سددا على 
اأنه يف حال ف�سله قد تتخلى حركة 
5 جنوم واحلزب الدميوقراطي عن 

“كونتي ل�سالح مر�سح جديد«.
املحامي  ي�ستفيد  قــد  ولــلــمــفــارقــة 
تر�سح  ان  ي�سبق  مل  الـــذي  ال�سابق 
ا�ستطالعات  مـــن  انــتــخــابــات  لأي 
الراأي. فالنتخابات املبكرة ل ت�سب 
يف م�سلحة اأحزاب الو�سط والي�سار 
اأنها  الـــراأي  ا�ستطالعات  تظهر  اإذ 
�سيلفيو  بزعامة  لليمني  ت�سمح  قد 
اإيطاليا(  )فــورتــ�ــســا  بــرلــو�ــســكــوين 
املتحالف مع اليمني املتطرف )ليغا 

وفراتيلي ديطاليا( بالفوز.
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ال�ستخباراتية با�سراف القائد العام للقوات امل�سلحة.
النظر  لعــــــادة  الإجـــــــــراءات  مـــن  �ــســلــ�ــســلــة  “هنالك  اأن  واأ�ــــســــاف، 
اأوكار  مــن  تبقى  مــا  بــدك  لال�ستمرار  تهدف  التي  بال�سرتاتيجية 

داع�س«.
بغداد  الأمنية يف  الأجــهــزة  كافة  تعاونا كبريا بني  “هناك  اأن  وبــني 
واملحافظات الخرى، وال�سروع بعمليات نوعية نفذها جهاز مكافحة 

الرهاب«.
ولفت اىل اأن جهاز مكافحة الرهاب اأطلق عملية ثاأر ال�سهداء التي 
الرمادي”،  �سمال  وهيت  والكرمة  الفلوجة  وق�ساء  بغداد  نفذت يف 
داع�س  ع�سابات  مــن   10 على  القب�س  اإلــقــاء  مــن  التمكن  مــوؤكــدا 

والعثور على وثائق مهمة«.

•• بغداد-وكاالت

اأعلن املتحدث با�سم القائد العام للقوات امل�سلحة يحيى ر�سول اأم�س 
على  العثور  عن  اأ�سفرت  ال�سهداء”  “ثاأر  عملية  اأن  الثنني  الأول 

وثائق مهمة لداع�س يف بغداد والرمادي.
واأ�سار ر�سول اإىل اأن رئي�س الوزراء العراقي م�سطفى الكاظمي، وجه 
باأن ل جمال للمجاملة على دماء العراقيني، بح�سب ما ذكرت وكالة 

الأنباء العراقية “واع«.
واأمن  الــعــراقــي  الـــدم  بــ�ــســرورة حــمــايــة  تــوجــيــهــاً  “هناك  اإن  وقـــال 

املواطنني«.
الأجهزة  وتوحيد  ال�ستخباراتي  اجلــهــد  على  الرتكيز  على  واأكـــد 

الكاظمي: ل جمامالت على ح�ساب دماء العراقيني
مــع دخــــول جمــمــوعــة حــامــلــة طـــائـــرات اأمــريــكــيــة بحر 

ال�سني اجلنوبي.
وعادة ما تر�سل القاعدة اجلوية يف مدينة تاينان بجنوب 

تايوان الطائرات لعرتا�س القوات اجلوية ال�سينية.
اإن  التايواين يل ت�سينغ-�سي لرويرتز  وقال الكولونيل 
الطائرات عادة ما حتلق م�سلحة ب�سواريخ �سايدويندر 
التايوانية  �ــســوورد  �سكاي  و�ــســواريــخ  ال�سنع  اأمريكية 
اأنها قادرة  عندما تت�سدى للطائرات ال�سينية م�سيفا 

على التعامل “يف اأي وقت«.
“نحن  للقاعدة  احلكومة  نظمتها  زيـــارة  خــالل  وقــال 

جاهزون... لن نتخلى عن �سرب واحد من اأرا�سينا«.

•• تاينان-رويرتز

ال�سماء  يف  التايوانية  اجلــويــة  الــقــوات  طــائــرات  حلقت 
اأم�س  الأول يف تدريب يحاكي احلرب م�ستعر�سة قوتها 
وا�ستعدادها بعد اأن اخرتقت ع�سرات الطائرات ال�سينية 

منطقة الدفاع اجلوي للجزيرة مطلع الأ�سبوع.
اأرا�سيها،  مــن  جـــزءا  ال�سني  تعتربها  الــتــي  وتـــايـــوان، 
ملقاتالت  الــنــطــاق  وا�ــســع  تــوغــل  منذ  ا�ستنفار  حــالــة  يف 
وقـــاذفـــات �سينية قــــادرة عــلــى حــمــل روؤو�ـــــس نــوويــة يف 
الدفاع  حتديد  منطقة  مــن  الغربي  اجلنوبي  القطاع 
تزامن  والــذي  والأحــد  ال�سبت  اجلــوي للجزيرة يومي 

القوات اجلوية التايوانية ت�ستعر�س قوتها بعد توغل �سيني

••وا�صنطن-وكاالت

متـــوج قــــارة اأفــريــقــيــا بــجــمــلــة من 
جلهة  �سيما  ل  ال�سائكة،  الق�سايا 
ت�ساعد وترية العمليات الإرهابية، 
و�سرق  غـــرب  اإقــلــيــمــي  يف  بخا�سة 
التنظيمات  جلـــــوء  مــــع  الـــــقـــــارة، 
كــ�ــســاحــة بديلة  اإلــيــهــا  الإرهـــابـــيـــة 
انــــطــــالق جــــديــــدة بعد  ونـــقـــطـــة 
بــهــا تنظيم  ُمـــنـــي  الـــتـــي  الـــهـــزائـــم 
وذلك  والــعــراق،  �سوريا  يف  داعــ�ــس 
مبوازاة جملة من الق�سايا الكربى 
الأخرى.. فهل ميكن الرهان على 
دور اأمريكي يف هذه امللفات املهددة 

لالأمن وال�سلم الدوليني؟
الثابت اأن القارة ال�سمراء مل تغب 
عن ا�سرتاتيجيات الوليات املتحدة 
واأولوياتها يف العالقات اخلارجية، 
وبعد   2001 العام  منذ  �سيما  ل 
والـــتـــي  �ــســبــتــمــرب،   11 اأحـــــــــداث 
الع�سكري  الـــوجـــود  بــعــدهــا  تــعــزز 
�سمن  اأفـــريـــقـــيـــا،  يف  الأمـــــريكـــــي 
وا�سنطن على  ت�سنها  التي  احلرب 
الإرهاب العاملي، حتى اأنها حتتفظ 
بـ29 قاعدة ع�سكرية يف 15 دولة 
القارة  تــ�ــســارع  وبينما  اأفــريــقــيــة. 
اأزماتها املعقدة، فثمة اآمال تعقدها 
عديد من الدول على دور اأمريكي 
اإيجابي للتعاطي مع تلك الق�سايا، 
وخمتلف  الأول،  املقام  يف  الأمنية 
ال�سلة،  ذات  الأخــــــرى  الــقــ�ــســايــا 
اإدارة  مـــن  �ــســنــوات   4 بــعــد  وذلــــك 
ال�سابق دونالد  الرئي�س الأمريكي 
تــرامــب، الـــذي تــراجــعــت يف عهده 
الوليات املتحدة خطوات للوراء يف 
�سياق التعاون مع دول القارة، حتى 
التجارية،  بالعالقات  يتعلق  فيما 
ا�ستخدام  يف  الأبـــــرز  الــــدور  وبــــدا 
الــــقــــوة الـــعـــ�ـــســـكـــريـــة، وقـــــد جتلى 
ذلـــك يف الــ�ــســربــات اجلــويــة التي 
ال�سومال،  على  وا�سنطن  نفذتها 
مـــ�ـــســـتـــهـــدفـــة حـــــركـــــة الـــ�ـــســـبـــاب 
التي  ال�سربات  وهي  ال�سومالية، 
مل توؤد املطلوب منها ب�سكل تام، يف 
ظل تو�سع وتوا�سل ن�ساط احلركة 

خالل العام املا�سي.
فهل يتبع بايدن نهجا خمتلفا عن 
احل�سور  اإرث  على  ا�ستنادا  �سلفه، 
ـــالـــقـــارة؟  الأمـــــريكـــــي الـــطـــاغـــي ب
الأمريكي  الــرئــيــ�ــس  يــتــبــنــى  وهـــل 
التعاون  تعميق  �سيا�سات  اجلديد 
العتماد  دون  كــافــة  املـــجـــالت  يف 
كمحدد  القوة  ا�ستخدام  نهج  على 
رئــيــ�ــســي لــلــحــ�ــســور الأمــــريكــــي؟ 
تطرح  التي  الأ�سئلة  مــن  وغــريهــا 

•• برلني-وكاالت

فيله”  “دويت�سيه  مـــوقـــع  اعـــتـــرب 
اأن الرئي�س الرتكي رجب  الأملــاين، 
“�سالح  ي�ستخدم  اأردوغـــــان  طــيــب 
املنطقة،  ا�ستقرار  لزعزعة  املياه” 
املناطق  املياه عن  وذلــك عرب قطع 
�سمال  يف  عــلــيــهــا  ــ�ــســيــطــر  ُي الـــتـــي 
دولة  قيام  من  خوفاً  �سوريا،  �سرق 
اأن  للموقع  تقرير  وك�سف  كــرديــة. 
منطقة  يف  �سخ�س  مليون  حـــوايل 
يف  الأكـــراد  يحكمها  التي  احل�سكة، 
عن  انقطعت  �ــســوريــا،  �ــســرق  �سمال 
كما  اأخــــــرى،  مـــــرة  املــاء  اإمــــدادات 
20 مــرة يف الأ�سهر  حــدث حــوايل 

الـ12 الأخرية. 
وقالت الباحثة ال�سورية يف منظمة 
�سارة  ووت�س”  رايــتــ�ــس  “هيومن 
اإن�سانية،  كـــارثـــة  “هذه  كـــيـــايل: 
اعتباراً من يوم الأحد، ت�سهد بع�س 
لليوم  املياه  انقطاع  املنطقة  اأجــزاء 

الثامن على التوايل«.

م�ساكل اإمداد
وتـــتـــفـــاقـــم مــ�ــســاكــل الإمـــــــــداد من 
منذ  “علوك”،  اأقرب حمطة مياه 
ووكالئها  الرتكية  القوات  �سيطرة 
ال�سوريني عليها يف اأكتوبر )ت�سرين 
“نبع  عملية  بعد   ،2019 الأول( 
قوات  ا�ــســتــهــدفــت  الــتــي  ال�سالم” 
�سوريا الدميقراطية “ق�سد” التي 

يقودها الأكراد يف املنطقة.
ُت�سيطر  ايل  املياه  حمطة  وتعتمد 

الأفريقية،  ال�ساحة  على  نف�سها 
الأبي�س،  للبيت  بايدن  مع و�سول 
والــــذي �ــســيــكــون، يف تــقــديــر كثري 
عامه  يف  مــنــكــبــا  املـــحـــلـــلـــني،  مــــن 
ذلك،  مـــن  لأكــــرث  ولـــرمبـــا  الأول 
الأ�سا�سية،  الداخلية  امللفات  على 
مالمح  تــظــهــر  ل  قــــد  وبـــالـــتـــايل 
اإزاء  كــامــل  ب�سكل  ا�ــســرتاتــيــجــيــتــه 
الرئي�سية  واملــــلــــفــــات  الـــقـــ�ـــســـايـــا 
الكربى يف اخلارج، ومنها الق�سايا 
ق�سية  �سدارتها  ويف  الأفــريــقــيــة، 

مكافحة الإرهاب.
اأ�سحابها  ميــيــل  قـــــــراءات  وثـــمـــة 
األ  اأفريقيا  “على  باأنه  لالعتقاد 
ملكافحة  بــايــدن  على  اآمالها  ت�سع 
على اعتبار اأن الرئي�س  الإرهاب”، 
وا�سحا  موقفا  يبد  مل  الأمــريكــي 
واأن  ال�سلة،  ذات  امل�سائل  تلك  من 
عملية مكافحة الإرهاب “يجب اأن 
املقام  الأفريقية يف  الدول  تقودها 
الأول بنف�سها وعدم العتماد على 
اأكده  مــا  وهـــو  العاملي”،  الــتــعــاون 
معهد الدرا�سات الأمنية يف جنوب 

اأفريقيا يف تقرير �سابق.

انخراط اأمريكي مبا�سر
التي  الــتــحــلــيــالت  تــلــك  مبـــــــوازاة 
ال�سرتاتيجية  اآفــــــاق  تــ�ــســتــطــلــع 
واحدة  اإزاء  املــتــوقــعــة  الأمــريكــيــة 
ال�سمراء،  الــقــارة  ق�سايا  اأبــرز  من 
اأخـــــــــرى مييل  ـــيـــالت  فـــثـــمـــة حتـــل
 “ بـــــاأن  اإىل العـــتـــقـــاد  اأ�ــســحــابــهــا 
الــيــوم من�سغلة  املــتــحــدة  الــوليــات 
الأفريقية”،  الــقــارة  يف  بــالــو�ــســع 
وهو الجتــاه الذي يتحدث ب�ساأنه 

م�سرتكة  �سمة  “هناك  اأن  اأيــ�ــســا 
الأمريكيني،  الروؤ�ساء  معظم  بني 
وهي اأنهم ل يخو�سون يف الق�سايا 
اأو  الأوىل،  الــوليــة  يف  اخلــارجــيــة 
الأوىل  الـــفـــرتات  يف  الأقــــــل  عــلــى 
اأن  حـــتـــى  الأوىل،  وليـــتـــهـــم  مــــن 
ذلــك حــدث يف عهد تــرامــب نف�سه 
املوؤثرة  قـــراراتـــه  يــتــخــذ  الــــذي مل 
العام  يف  اإل  الــكــربى  الق�سايا  يف 
اأيــ�ــســا يف عهد  الأخــــــري، وكـــذلـــك 

اأوباما«.

ق�سايا كربى
وثمة العديد من الق�سايا الكربى 
اإىل  الـــقـــارة، جنبا  تــواجــهــهــا  الــتــي 
الإرهـــاب  مكافحة  وق�سايا  جنب 
ال�سمراء  الـــقـــارة  يف  وجــــد  الـــــذي 
�سوريا  يف  هــزميــتــه  بــعــد  �ــســالــتــه 
والعراق فلجاأ لأفريقيا التي ت�سهد 
ت�ساعدا وا�سحا يف وترية الأعمال 
الإرهابية )1168 هجمة اإرهابية 
يف الفرتة من يناير اإىل اأغ�سط�س 
من  املـــثـــال(.  �سبيل  عــلــى   2020
عالقة  اأزمـــات  الق�سايا،  تلك  بــني 
ق�سايا  وكذلك  النه�سة،  �سد  مثل 
واحلدودية  الــداخــلــيــة  الــتــوتــرات 
الــــتــــي تــــعــــاين مـــنـــهـــا بـــعـــ�ـــس دول 

القارة.
لكن املحلل ال�سيا�سي ال�سوداين ل 
يعتقد باأن تكون مثل تلك الق�سايا 
ق�سية  ومنها  الــقــارة،  يف  الــكــربى 
�ــســد الــنــهــ�ــســة، �ــســمــن الأولـــويـــات 
للوليات  املــبــا�ــســرة  اأو  املــتــقــدمــة 
اأن يكون  “نتوقع  املتحدة، مردفا: 
بحيث  ال�سابق،  يف  كــان  كما  املــلــف 

اإدري�س  املغربي  والــبــاحــث  الكاتب 
خا�سة  ت�سريحات  يف  الــكــنــبــوري، 
عربية”،  نـــيـــوز  “�سكاي  ملـــوقـــع 
والذي ي�سري اإىل اأن ذلك الهتمام 
يرجع اإىل �سببني رئي�سني؛ الأول: 
والثاين:  الإرهـــابـــيـــة،  الــتــحــديــات 

التناف�س مع ال�سني ورو�سيا.
املغربي  ال�سيا�سي  املحلل  ويعتقد 
الأمــريكــي اجلديد  “الرئي�س  بــاأن 
�سوف يركز على الو�سع يف القارة 
اجلمهورية  الإدارة  مــــن  اأكــــــرث 
و�سيعمل  ترامب،  بقيادة  ال�سابقة 
عــلــى النــــخــــراط بــ�ــســكــل اأكـــــرب يف 
من  لأن  الأفـــريـــقـــيـــة؛  الأزمـــــــــات 
يـــــربـــــح يف  يــــنــــخــــرط يف احلـــــــــرب 

على حد تعبريه. ال�سالم”، 
ال�سياق  يف  الـــكـــنـــبـــوري،  ويـــ�ـــســـري 
ذاتــه، اإىل عامل اآخــر وهــو “القلق 
اأو  الرتكي  التدخل  الأمريكي من 
بالأحرى التو�سع الرتكي يف �سوؤون 
اإىل  ذاته  الوقت  لفتا يف  القارة”، 
فاعال  تــكــون  قـــد  “اإ�سرائيل  اأن 
لــــالإدارة  الــطــريــق  تعبئة  يف  مهما 
اإىل  بالنظر  اجلــديــدة  الأمــريكــيــة 
املنطقة،  يف  الإ�ــســرائــيــلــي  التغلغل 
وهذه نقطة ل يجب اإهمالها؛ لأن 
القارة،  لإ�سرائيل خربة طويلة يف 
وقد ت�ستفيد اإدارة بايدن من هذه 

اخلربة«.
الباحث  يـــتـــحـــدث  الـــ�ـــســـيـــاق،  ويف 

الأوىل  التنفيذية  قــراراتــه  خــالل 
ال�سفر  اإلغاء حظر  والتي ت�سمنت 
كان  اإ�سالمية،  دول  مواطني  عــن 
)ليبيا  اأفــريــقــيــة  دول  بــيــنــهــا  مـــن 
وبالتايل  والــ�ــســودان(،  وال�سومال 
نتوقع اأن يكون هناك انفتاح ن�سبي 

يف �سيا�سة بايدن جتاه القارة«.
باأن  يعتقد  ذاتـــه  ال�سياق  يف  لكنرّه 
“الوليات املتحدة �سوف تظل على 
يف  الداخل  على  املنكفئة  �سيا�ستها 
تلعب  وبالتايل قد ل  الأول،  املقام 
مكافحة  عــمــلــيــات  يف  كــبــريا  دورا 
و�سيكون  الـــــقـــــارة،  يف  الإرهــــــــــاب 
الرتكيز يف املقام الأول -ل �سيما يف 
بايدن-  عهد  من  الأوىل  ال�سنوات 
الداخلية  التحديات  على  من�سبا 
وا�سنطن  تـــواجـــه  الـــتـــي  الـــكـــربى 
والــــدميــــقــــراطــــيــــة الأمــــريكــــيــــة، 
بخا�سة يف ظل ما يعتقده البع�س 
بــــاأن تـــرامـــب قـــد عــبــث بــهــا كثريا 
و�سرب بعر�س احلائط الكثري من 
لطاملا  الــتــي  الدميقراطية  القيم 

ظلت تفتخر بها اأمريكا«.
ال�سوداين  ال�سيا�سي  املحلل  ويلفت 
م�ساألة  اأن  املـــوؤكـــد  “من  اأنــــه  اإىل 
مكافحة الإرهـــاب هــي واحـــدة من 
امللفات املهمة بالأجندة الأمريكية، 
لكنها تظل منخف�سة يف ظل اإدارة 
الــدميــقــراطــيــني لــدفــة احلــكــم يف 
مو�سحا  املقبلة”،  �سنوات  الأربـــع 

بالإ�سارة  بـــالده،  دور  عــن  املغربي 
اأوراق  عـــدة  لــديــه  املــغــرب  اأن  اإىل 
م�ساعدا؛  عامال  تكون  اأن  “ميكن 
الحتـــــــاد  اإىل  عـــــائـــــد  بــــلــــد  فــــهــــو 
الغياب،  مــن  عقود  بعد  الأفــريــقــي 
القارة  رئي�سي يف  اليوم فاعل  وهو 
للبلدان  ب�سبب موقعه، وما قدمه 
مكافحة  جمــــايل  يف  الأفـــريـــقـــيـــة 
الإرهاب والهجرة، اإىل درجة �سار 
اأمريكا  ب�سهادة  اأفريقيا  منــوذجــا 
اإىل  وي�ساف  الأوروبــــي،  والحتـــاد 
اإدارة  اعــرتاف  اأي�سا  العوامل  تلك 
ترامب بال�سحراء منطقة مغربية 

وفتح قن�سلية اأمريكية فيها«.
لي�س  تـــرامـــب  “�سحيح  ويـــقـــول: 
بــايــدن لكن هــذا العـــرتاف �سوف 
ت�ستغله الإدارة الأمريكية اجلديدة 
واإذا  الـــقـــارة،  يف  نــفــوذهــا  لتو�سيع 
علمنا اأن ال�سحراء غنية بالرثوات 
ب�سبب  امل�ستخرجة  غــري  الكامنة 
قد  وا�سنطن  فــاإن  الطويل  الــنــزاع 
ترى باأن ال�ستمرار يف نف�س امل�سار 
واإجناح مبادرة احلكم الذاتي التي 
�سوف   2007 عــام  املغرب  قدمها 
عامل  يف  الأول  امل�ستفيد  يجعلها 

يت�سابق على الرثوة«.

دوافع اأمريكية
وثمة دوافع تقليدية توؤطر وجود 
وانخراط الوليات املتحدة يف قارة 

اأفريقيا، من بينها دوافع �سيا�سية 
نــفــوذ دول مناف�سة  احــتــواء  مــثــل: 
وفرن�سا  الــ�ــســني  مــثــل  الـــقـــارة  يف 
)ورو�سيا اأي�سا(، ودوافع اقت�سادية: 
مــثــل الــرغــبــة يف ال�ـــســـتـــفـــادة من 
اأحداث  اخلريات الأفريقية. وبعد 
املتغريات  ظــل  ويف  �سبتمرب   11
اأ�سيفت  اجلديدة،  ال�سرتاتيجية 
عدة  التقليدية،  الدوافع  تلك  اإىل 
الأمريكي  للوجود  جديدة  دوافــع 
التهديدات  مواجهة  اأهما  بالقارة، 
الإرهابية اجلديدة، طبقا لدرا�سة 
الع�سكري  “النت�سار  بـــعـــنـــوان 
الدوافع  اأفــريــقــيــا:  يف  الأمـــريكـــي 
مركز  عـــن  �ـــســـادرة  والرهانات” 

درا�سات الوحدة العربية.
تــلــك الـــدوافـــع الــتــي تــعــامــل معها 
غلفه  خمـــتـــلـــف  بـــنـــهـــج  ـــــرامـــــب  ت
التجاهل الن�سبي، قد ينطلق منها 
انفتاحا  اأكــرث  نهج  اتباع  يف  بايدن 
عن �سلفه. ويقول املحلل ال�سيا�سي 
الـــ�ـــســـوداين، حمــمــد عــلــي فــــزاري، 
نيوز  “�سكاي  ملوقع  ت�سريحات  يف 
الأمريكي  الرئي�س  اإن  عربية”، 
�سيا�سات  يتبنى  “قد  بــايــدن  جــو 
�سلفه  �ـــســـيـــا�ـــســـات  عــــن  خمــتــلــفــة 
بالنفتاح على  يتعلق  ترامب فيما 
اأكرث  يكون  واأن  الأفريقية،  القارة 
جتاه  ترامب  �سيا�سات  من  مرونة 
الــقــارة، وقــد بــدا ذلــك وا�سحا من 

حمطـة  عــلــى  تــركــيــــــــــــــــــــا،  عليهــــــا 
ُت�سيطر  التي  “مربوكة”  كهرباء 
لتوليد  “ق�سد”  قــــــوات  عــلــيــهــا 

الطاقة.
لل�سكان  ُتنقل  الــتــي  املــيــاه  وُتــعــتــرب 
عرب ال�سهاريج اأغلى بثالث مرات، 
اإىل  يــوؤدي  ما  اجلـــودة،  ومنخف�سة 
وقالت  بالأمرا�س.  ال�سكان  اإ�سابة 
جـــــزءاً  تـــركـــيـــا  “تقتطع  كــــيــــايل: 
الإن�سانية  الحتياجات  من  اأ�سا�سياً 
املياه  انقطاع  واأدى  متكرر،  ب�سكل 

اإىل تداعيات على جميع ال�سكان«.

الأمم  مـــكـــتـــب  بـــا�ـــســـم  املـــتـــحـــدثـــة 
املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية، 
املتحدة  الأمم  “ُتوا�سل  م�سيفة 
ل�سمان  املــعــنــيــة  الأطـــــــراف  دعـــــوة 
توفري املياه من علوك مبا يتما�سى 
مـــع الـــقـــانـــون الإنـــ�ـــســـاين الـــــدويل، 
و�سول  لــ�ــســمــان   ، �ـــســـوريـــا  وعــــرب 
اخلـــدمـــات  اإىل  املـــدنـــيـــني  جــمــيــع 
)اآذار(  مــــار�ــــس  يف  ـــيـــة«.  ـــا�ـــس الأ�ـــس
“اليوني�سف”  ممثل  ر  حــذرّ املا�سي، 
اإيكيزا، من عواقب  يف �سوريا فران 
بــــال مياه  تـــــرك مـــلـــيـــون �ــســخــ�ــس 
املوؤقتة،  احلــلــول  عــلــى  والعــتــمــاد 
الـــوبـــاء، م�سيفاً  اأوقــــات  خــا�ــســة يف 
يف  بــاملــيــاه  الإمـــــدادات  “انقطاع  اأن 
انت�سار  من  للحد  احلالية  اجلهود 
�ــس الأطفال  ُيــعــررّ فــريو�ــس كــورونــا 

والأ�سر خلطر غري مقبول«.

تدخل دويل
اأن  فيله”  “دويت�سه  واعـــــتـــــرب 
مها  ُتقدرّ التي  املوؤقتة  ال�ستجابات 
ال�سلطات املحلية ومنظمات حقوق 
الإن�سان، مثل ال�سهاريج التي تنقل 
لي�ست  املـــجـــاورة  الــقــرى  اإىل  املــيــاه 
بدياًل حقيقياً، لأن املياه اأغلى ثمناً 

وغري �ساحلة لل�سرب.
الباحث  ـــو،  اأوغـــل عــــودة  طـــه  وراأى 
والعالقات  الــرتكــيــة  الـــ�ـــســـوؤون  يف 
الدولية، اأن هذه الق�سية “ي�سعب 
حلرّها دون تدخل دويل لإنهاء هذه 
املـــعـــانـــاة الإنــ�ــســانــيــة لأهــــــايل تلك 

املناطق«.

زعزعة ا�ستقرار املنطقة
تركيا يف  باللوم على  �سوريا  وُتلقي 
انقطاع املياه، متهمة اإياها بالرغبة 
التي  املنطقة  ا�ــســتــقــرار  زعــزعــة  يف 
ال�سوريون  الأكـــــــراد  فــيــهــا  يــعــيــ�ــس 
ن�سمة  مليون  نحو  عــددهــم  البالغ 
بينما  قــــريــــة.   45 مــــن  اأكــــــرث  يف 
النقطاعات  �سبب  اأن  اأنقرة  تدعي 
املتكررة، م�ساكل فنية. وقال املحلل 
تركيا  درا�ــســات  مركز  يف  ال�سيا�سي 
التطبيقية واملعهد الأملاين لل�سوؤون 
اإن  يلدز،  جــوين  والأمنية  الدولية 

املياه  بقطع  التــهــام  تنفي  “تركيا 
اإن حمطة  وتـــقـــول  املــنــطــقــة،  عـــن 
مياه علوك ل تزال حتت ال�سيانة، 
وتواجه نق�ساً يف الكهرباء من �سد 
الرتكية”،  لل�سيطرة  يخ�سع  ل 
تعلن  اأخــرى،  ناحية  “من  ُم�سيفاً 
على  الق�ساء  نيتها  �سراحًة  تركيا 
الإدارات التي اأُقيمت يف �سمال �سرق 
�سوريا، وهي على الأرجــح م�ستعدة 
ل�ستخدام و�سائل خمتلفة لتحقيق 
املنطقة  ا�ــســتــقــرار  ذلــــك، وزعـــزعـــة 
ال�سرتاتيجية«.  تــلــك  مـــن  جــــزء 

يف  الــبــاحــث  فلني  ت�سارلز  ويــيــقــول 
“وجود  مركز روجافا للمعلومات: 
منطقة كردية ُم�ستقلرّة بالقرب من 
املزيد  على  ُت�سجع  قد  فكرة  تركيا 
مــن الإنــتــفــا�ــســات بــني الأكــــــراد يف 
اإىل  اأردوغـــان  يتطلع  لذلك  تركيا، 

منع قيام دولة كردية يف �سوريا«، 

اأزمة ان�سانية يف زمن ك�رونا
»احلـــ�ـــســـول عــلــى املـــيـــاه اأمـــــر بالغ 
جائحة  حماربة  �سياق  يف  الأهمية 
مويالن،  دانــيــيــل  ح�سب  كورونا” 

اأو  الو�سيط،  متار�س وا�سنطن دور 
رمبا متار�س نفوذها على الأطراف 
ت�سل  اأن  نتوقع  ل  لكننا  املختلفة، 
ملرحلة ما و�سل اإليه ترامب الذي 
لل�سد،  مــ�ــســر  ـــرب  �ـــس مــــن  حـــــذر 
ت�سريحاته  اأكــــرث  مــن  واحــــدة  يف 

عدوانية واإثارة للجدل«.

خط�ط عري�سة
ا�سرتاتيجية  اأن  اإىل  ت�سري  وفيما 
الق�سايا  مـــن  كــثــري  اإزاء  بـــايـــدن 
اخلــارجــيــة لــيــ�ــســت وا�ــســحــة حتى 
ــــوؤون  الــــ�ــــس خـــــبـــــرية  فـــــــــاإن  الآن، 
الأفريقية، هبة الب�سبي�سي، تعتقد 
باأن اخلطوط العري�سة ل�سيا�سات 
الرئي�س الأمريكي املتوقعة وا�سحة 
ت�سريحات  يف  وتـــ�ـــســـري  متــــامــــا. 
من  عربية”  نــيــوز  “�سكاي  ملــوقــع 
األغى  اأنه  “يكفي  اأنه  اإىل  القاهرة، 
قرارات عن�سرية �سبق واأن اتخذها 
تنظر  اإنــــهــــا  وتــــقــــول  ترامب”، 
يف  املتوقعة  �سيا�ساته  اإزاء  بتفاوؤل 
مقارنة  واأفريقيا  الأو�سط  ال�سرق 

ب�سيا�سات ترامب.
ال�سوؤون الأفريقية  وتردف خبرية 
اأن  يبدو  بايدن  “الرئي�س  قائلة: 
ودميقراطية،  خمتلفة  روؤيــــة  لــه 
ولديه  خمتلفة  ب�سورة  ويتحدث 
هــدف وا�ــســح، و�ستاأخذ الأمـــور يف 
عهده �سياقا اأكرث اعتدال واإن�سانية 
للوليات  يــعــيــد  ودميـــقـــراطـــيـــة، 
املتحدة وجهها الذي �سوهه ترامب 
الذي كانت لديه ميول عن�سرية«. 
ق�سايا  بــــاأن  الب�سبي�سي  وتــعــتــقــد 
القارة الأفريقية، ل �سيما الأمنية 
املـــرتـــبـــطـــة مبــكــافــحــة الإرهــــــــاب، 
ومبا�سرا  وثــيــقــا  ارتــبــاطــا  تــرتــبــط 
بقرارات موؤ�س�سية ل تتغري بتغري 
رئي�س الوليات املتحدة ، ومن ثمرّ 
فــاإنــه مــن املــتــوقــع تــوا�ــســل الدور 
الإرهــاب يف  الأمريكي يف مكافحة 
القواعد  اإىل  م�سرية  بايدن،  عهد 
وعمليات  الأمــريكــيــة  الــعــ�ــســكــريــة 
تـــتـــبـــع الـــعـــنـــا�ـــســـر واملـــجـــمـــوعـــات 
الإرهابية املختلفة، مبا يجعل من 
املــتــحــدة دائــمــا حا�سرة  الـــوليـــات 
يف  الإرهـــاب  مكافحة  خارطة  على 
اإىل  كــبــرية، جنبا  بــ�ــســورة  الــقــارة 
جــنــب والـــقـــوات الــفــرنــ�ــســيــة، وهو 
اإدارة  النهج الذي �سوف ي�ستمر يف 
بايدن يف جميع الأحوال، باعتباره 
مرتبطة  مـــوؤ�ـــســـ�ـــســـيـــة  قـــــــــــرارات 
للوليات  العامة  بال�سرتاتيجية 
املتحدة ولي�س ب�سخ�س الرئي�س اإن 

كان دميقراطيا اأو جمهوريا.

اليمني املتطرف الأملاين
 مهدد بو�سعه حتت الرقابة 

•• برلني-اأ ف ب

ترتاكم ال�سعوبات بالن�سبة لليمني املتطرف الأملاين حيث ي�سجل تراجعا يف ن�سب 
يواجه  كما  النتخابات،  اأ�سهر من  ثمانية  قبل  الــراأي  ا�ستطالعات  له يف  التاأييد 

حزب البديل من اأجل اأملانيا تهديدا بو�سعه ر�سميا حتت رقابة ال�سرطة.
اإذا كان  �سيقرر مكتب حماية الد�ستور، ال�ستخبارات الداخلية الأملانية، قريبا ما 

�سيطلق هذا الإجراء �سد تنظيم “البديل من اأجل اأملانيا«.
عادة  يخ�س�س  لأنــه  البالد  يف  �سيا�سية  عــار  و�سمة  �سيرتك  الت�سنيف  هــذا  مثل 

للمجموعات ال�سغرية املتطرفة جدا والتي تعترب خطرية.
اأ�سهر من النتخابات العامة. دخل  لذلك فاإن القرار ح�سا�س للغاية قبل ثمانية 
اأنــ�ــســىء عــام 2013 بقوة عــام 2017 اىل  اأملــانــيــا الــذي  حــزب البديل مــن اأجــل 
جمل�س النواب الوطني وج�سد فيه اأول قوة معار�سة للمحافظني والجتماعيني 

الدميوقراطيني يف ال�سلطة.
من جانب اآخر تدر�س حكومة اأنغيال مريكل عن كثب تقريرا يقع يف األف �سفحة 

لأجهزة ال�ستخبارات للتاأكد من اأن مثل هذه اخلطوة �ستكون قانونية.
باإعالن  القرار،  �سدور  قبل  حتى  م�سادا  هجوما  املتطرف  اليميني  احلــزب  حدد 

�سكاوى �سد اأجهزة ال�سرطة.
يف ختام عدة اأ�سهر من التحقيق مع جميع الهيكليات واجلمعيات التابعة للحزب، 
ميكن لال�ستخبارات اأن ت�سنف البديل من اأجل اأملانيا على اأنه “حالة م�سبوهة” اأو 
النتقال مبا�سرة اإىل اخلطوة التالية وا�ستهداف احلزب على انه “ق�سية تتطلب 
مراقبة«. تعطي هذه املعاملة حرية كاملة لالأجهزة ملراقبة التبادلت داخل احلزب 

والتن�ست على كوادره وحتى اللجوء اىل عنا�سر تت�سلل اىل �سفوفه اأو خمربين.
اأي قــرار من هذا القبيل. وكلف  اأمــام الق�ساء يف  اأنــه �سيطعن  وحــذر احلــزب من 
الذي  ما�سن  هانز-يورغ  ال�سابق  ال�ستخبارات  رئي�س  اإليه  ينتمي  حماماة  مكتب 

اأقيل من من�سبه يف 2018 ب�سبب تواطئه الوا�سح مع اليمني املتطرف.
كما يحاول القادة الأقل راديكالية يف حزب البديل من اأجل اأملانيا تنظيم الهجوم 

امل�ساد من خالل عر�س �سورة اأقل ت�سددا.
الأ�سخا�س  “كل  اإىل  موجها  “اإعالنا”  الأخـــرية  الآونـــة  يف  احلــزب  ن�سر  وهــكــذا 
الذين يحملون اجلن�سية الأملانية” مبعزل عن “اأ�سلهم التني والثقايف اأو تاريخ 
وهو ما ي�سكل منعطفا حلزب كان مهوو�سا حتى  جتني�سهم اأو جتني�س اأجدادهم”. 

الآن باجلذور اجلرمانية.
�سبق اأن و�سعت ال�سرطة يف اآذار/مار�س 2020 حتت املراقبة التيار الأكرث تطرًفا 
ثم يف حزيران/يونيو  “اجلناح”،  با�سم  املعروف  اأملانيا  اأجل  البديل من  يف حزب 

و�سعت �سلطات مقاطعة براندندنبورغ قرب برلني احلزب حتت املراقبة.

»النت�سار الع�سكري الأمريكي يف اأفريقيا: الدوافع والرهانات«

هل يتجاوز بايدن �سيا�سات �سلفه يف »القارة ال�سمراء«؟

»�سالح املياه«... ا�سرتاتيجية اأردوغان لزعزعة ا�ستقرار املنطقة
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عربي ودويل

ينتقد الحتاد الأوروبي من قبل اأحزاب حاكمة تهدف اإىل اإعطائه املعنى الذي ينا�سبها, وفًقا مل�ساحلها اخلا�سة
 منذ عام 2016, مل يعد الربيطانيون يوؤثرون على املجرة الأوروبية املت�سككة باأكملها 

“الأخبار  عــن  امل�ساك�س  و�سيتحدث   
املحلل  �سيتحدث  حــني  يف  الزائفة”، 
ال�سيا�سي  لــلــواقــع  م�سوهة  روؤيـــة  عــن 

داخل الحتاد الأوروبي.
   كان للت�سكيك يف الحتــاد الأوروبي 
الأوروبي  الربملان  يف  الذهبي  ع�سره 
بعد معاهدة ما�سرتيخت والنتخابات 
ب�سكل  ولكن   ،1994 لعام  الأوروبــيــة 
ثــم ولدت   .1999 عـــام  مــنــذ  خــا�ــس 
انق�ساماتهم  متجاوزة  جتمعهم  كتلة 
والعالمي  الأعـــمـــال  رجـــل  بــرئــا�ــســة 
�ـــســـابـــقـــا جـــيـــمـــي جـــولـــد�ـــســـمـــيـــث عـــام 
“اأوروبا  كـــتـــلـــة  و�ـــســـمـــت   .1994
النواب املنتخبون على قائمة  الأمم”، 
فــيــلــيــيــه-جــولــد�ــســمــيــث، واحلــــزبــــان 
الـــدمنـــاركـــيـــان املــ�ــســكــكــان يف اأوروبــــــا 
وحزبان  الــيــ�ــســار،  عــلــى  حمــ�ــســوبــون 
هولندا.  من  اأ�سوليان  بروت�ستانتيان 
اإليهم  ان�سم   ،1996 عــام  ذلــك،  بعد 

نائب وحدوي من اأول�سرت.
    بــعــد النــتــخــابــات الأوروبــــيــــة لعام 
1999، مت ت�سكيل جمموعتني. بداأت 
ين�س  بقيادة  الدمناركية  حركة يونيو 
بيرت بوند يف اإن�ساء جمموعة من اأجل 
والختالفات  الدميقراطيات  اأوروبـــا 
حــيــث جتــلــ�ــس حــركــة الــ�ــســيــد و�سيد 
والتقاليد  والـــطـــبـــيـــعـــة  ــــمــــاك  الأ�ــــس
ـــتـــقـــالل  ال�ـــس ، وحــــــــزب  )فــــرنــــ�ــــســــا( 
الدينية  والأحـــــــــــزاب  الــــربيــــطــــاين، 
املت�سككون  النواب  و�سكل  الهولندية. 
مـــن احلكومة  الأوروبـــــــي  الحتـــــاد  يف 
اأخرى  جمموعة  اليمينية  الفرن�سية 
اأوروبـــــــــا الأمم  اأجــــــل  -الحتــــــــاد مــــن 
من  ال�سابق  الداخلية  وزيــر  -برئا�سة 
ت�سارلز  اأجل اجلمهورية  التجمع من 

با�سكوا.
اأن كتلة مــن اجل     ومــع ذلــك، يبدو 
والختالفات  الدميقراطيات  اأوروبـــا 
فـــقـــط هــــي الــــتــــي كــــانــــت بــــالإجــــمــــاع 
الت�سويت  عــنــد  اأوروبــــــا  يف  مت�سككة 
وبعد  الأ�سا�سية.  احلقوق  ميثاق  على 
النواب  كان   ،)2000( هايدر  ق�سية 
حري�سني  فيني  جيانفرانكو  بقيادة 
عــلــى نــيــل احــرتامــهــم داخـــل الربملان 
ب�سكل  الأوروبية  واملوؤ�س�سات  الأوروبي 
عام، خا�سة اأنهم يتطلعون اإىل العودة 

اإىل ال�سلطة عام 2001.

جمم�عة بينية مت�سككة يف 
اأوروبا ت�اجه التفاقيتني

كولونيا،  وقــمــة   1999 عـــام  مــنــذ     
الأوىل  تهدف  متتاليتان،  اتفاقيتان 
اإىل �سياغة ميثاق للحقوق الأ�سا�سية 
لـــالحتـــاد الأوروبــــــــي، ثــــم، تــلــك التي 
معاهدة  م�سروع  �سياغة  هدفها  كــان 
تاأ�سي�س د�ستور لأوروبا، �سمحتا بقيام 
تــنــ�ــســيــق بـــني عـــدد مـــن املــتــ�ــســكــكــني يف 
داخل  ال�سيا�سي  للطيف  عابر  اأوروبـــا 

الربملان الأوروبي.
   مببادرة من بوند، مت اإن�ساء املجموعة 
دميقراطية،  اوا�ــــس  “ا�س  املــ�ــســرتكــة 
التي تن�سق املواقف اأو الت�سويت حول 

العديد من املو�سوعات يف الربملان.
   وبــاملــثــل، داخـــل الـــربملـــان الأوروبـــــي 
يف  مت�سككة  جمــلــة  تــوزيــع  مت  نف�سه، 
 This ،اأوروبــــــا بــالــلــغــة الإجنــلــيــزيــة
احلركات  اأخـــبـــار  تــغــطــي   ،  Tides
الأوروبــــيــــة ال�ــســكــنــدنــافــيــة واأوروبــــــا 
حا�سرة  كـــانـــت  �ــــســــواء   ، اجلـــنـــوبـــيـــة 
وكـــان  ل.  اأم  ــــــــي  الأوروب الــــربملــــان  يف 
من  املنتخبني  وامل�سوؤولني  للن�سطاء 
اليمني  -بــا�ــســتــثــنــاء  الأطـــيـــاف  جميع 
اأن يتم ذكرهم يف  املتطرف -احلــق يف 
اأعمدة هذه املجلة املوزعة على النخب 

املت�سددة املت�سككة يف اأوروبا.
القرن  مـــن  الأول  الــعــقــد  وحـــتـــى      
احلــــــادي والــعــ�ــســريــن، كــــان مـــن بني 
اأكرث اأع�ساء الربملان الأوروبي ن�ساطا 
اإ�سكندنافيون وفنلنديون و�سويديون، 
مت  وقــد  الي�سار.  اإىل  مييلون  وكــانــوا 
اإنــ�ــســاء رابـــط بــني اأعــ�ــســاء جمموعات 
خمتلفة: كتلة الي�سار الأوروبي املوحد 
وال�سيوعي(،  الـــراديـــكـــايل  )الــيــ�ــســار 
الدميقراطيات  اأوروبــا  اأجــل  كتلة من 
بيرت  ين�س  )جمموعة  والخــتــالفــات 
بوند(، الحتاد من اأجل اأوروبا الأمم، 
املحافظني  وحــتــى  الأعـــ�ـــســـاء،  وغـــري 
ال�سعب  حــــــزب  مــــن  الـــربيـــطـــانـــيـــني 

الأوروبي.

بع�س مهند�سي 
الت�سكيك يف اأوروبا

ال�سخ�سيات  مـــن  الــعــديــد  تـــركـــت     
ب�سماتها على حياة الربملان الأوروبي 
يف  انتخابيا  اخــرتاقــا  حققت  اأن  بعد 
مت�سككة  قــاعــدة  اأ�ــســا�ــس  على  بــالدهــا 
يف الحتـــاد الأوروبــــي اأحــاديــة. وطاملا 
املجموعة  مـــن  النـــتـــقـــال  عــمــلــيــة  اأن 
الأوروبـــــــي  الأوروبـــــيـــــة اىل الحتــــــاد 

الفا�سية التي تاأ�س�ست عام 1946.
لالأجانب  املــــعــــاديــــة  الـــ�ـــســـعـــبـــويـــة     
و”روما  لـــــالإ�ـــــســـــالم  واملــــنــــاهــــ�ــــســــة 
وبو�سي  الــرابــطــة  دفــعــت  ال�سارقة”، 
من جمموعة قو�س قزح عام 1989 
الوطنية  اجلــبــهــة  مــع  الــتــحــالــف  اىل 
من  الفرن�سي.  الــوطــنــي  التجمع  ثــم 
الجتماعية  احلركة  ازدادت  جانبها، 
الإيـــطـــالـــيـــة -الـــيـــمـــني الـــقـــومـــي ثم 
التحالف الوطني، احرتاما من خالل 
اليمينية  الــربملــانــيــة  املجموعة  تــرك 
اأقل  مبجموعات  لاللتحاق  املتطرفة 
ميــيــنــيــة. ومـــع ذلــــك، وبــالــنــ�ــســبــة اإىل 
الإيطالية  الجتماعية  احلركة  ورثــة 
-اليمني القومي / التحالف الوطني 
القا�سم  فـــاإن  ايــطــالــيــا،  فــراتــلــي دي   /
باحلفاظ  مــرتــبــط  لعملها  املــ�ــســرتك 
عــلــى الــــدولــــة الإيـــطـــالـــيـــة املـــوحـــدة، 

وتر�سيخ تراثها القومي.
الــيــمــني املتطرف  تـــاأرجـــح     مــنــذئــذ، 
الإيـــطـــايل بــنــوعــيــه بـــني الــ�ــســعــي اإىل 
وك�سب  رومــا،  ال�سلطة يف  اإىل  الــعــودة 
العمدة  فــقــط  الأوروبـــــــي.  الحـــــرتام 
األيمانو  جــــيــــاين  لــــرومــــا  الـــ�ـــســـابـــق 
�سكال  �ــــســــتــــورا�ــــس  وفـــرانـــ�ـــســـيـــ�ـــســـكـــو 
جمـــمـــوعـــة، احلــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة من 
 2009 اأزمــة عام  ال�سيادة. بعد  اأجــل 
و�ــســيــا�ــســات الــتــقــ�ــســف، فــر�ــســت حركة 
اخلم�س جنوم بدورها اأجندة مت�سككة 
يكون  اأن  دون  اإيــطــالــيــا  يف  اأوروبـــــا  يف 

حتركها يف الربملان الأوروبي مبهًرا.
ال�سيادي  الـــتـــيـــار  تــال�ــســي  واأدى     
الفرن�سي اإىل احتكار التمثيل املت�سكك 
�سرتا�سبورغ  الأوروبــــي يف  الحتـــاد  يف 
التجمع   / الوطنية  اجلبهة  قبل  من 
الــوطــنــي اعــتــبــاًرا مــن عـــام 2014. 
وقد تخلى الأخري عن الحتجاج على 
الــيــورو ممــا ت�سبب يف خــروج احلركة 
والتي  فيليبوت،  لفلوريان  اللوبينية 
اإلهام  اأنها م�سدر  غالًبا ما ُتقدم على 

ال�سيادية الكاملة )نيكول ليبورغ(.

املت�سكك�ن الأوروبي�ن 
الفرن�سي�ن, ال�سياح
 اأكرث من املب�سرين؟

   على الي�سار، قلة من النواب طبعوا 

املت�سككون  كان  ثابتة،  بوترية  تتطور 
املقدمة.  يف  الأوروبـــــــــي  الحتــــــاد  يف 
خـــــــالل املـــــــوؤمتـــــــر، حتـــــــرك فــــالــــريي 
مهاراته  مــوظــفــا  ديــ�ــســتــان،  جي�سكار 
وح�سه التكتيكي، ومتكن من اإدخالهم 
يف لــعــبــتــه، وتــــرك عــطــًرا خــفــيــًفــا من 
الودية  عالقاته  فوق  يحوم  التالعب 
مع جين�س بيرت بوند وويليام اأبيتبول 
اأوروبـــا  اأجـــل  مــن جمموعة كتلة مــن 

الدميقراطيات والختالفات.
بوند،  بيرت  ين�س  الــدمنــاركــي  كــان     
املناه�سة  ال�سعبية  احلــركــة  موؤ�س�س 
انطالقا  ثــــم  الأوروبــــــــــــي،  لــــالحتــــاد 
الذي   1992 يــونــيــو  ا�ــســتــفــتــاء  مـــن 
موؤ�س�س  ما�سرتيخت،  معاهدة  رف�س 
الأوىل(،  عــن  )املن�سقة  يونيو  حــركــة 
للتوافق  الرئي�سيني  املهند�سني  اأحــد 
الربملان  يف  اأوروبــــا  يف  املت�سككني  بــني 
الوروبــي. وت�سرتك هاتان احلركتان 
يف كــونــهــمــا احــاديــتــا الــقــ�ــســيــة. وكان 
يتزعمان  كـــــــــراروب،  واأويل  بــــونــــد، 
واأكادميي  لــهــذه  �سحفي  احلــركــتــني، 
للثانية، ملتزمني ب�سدة بفكرة ال�سيادة 

ا بال�سالم. ال�سعبية ولكن اأي�سً
الي�سار الراديكايل      اختار جزء من 
من  النـــ�ـــســـحـــاب   2019 عــــام  حــتــى 
ل�سالح  الأوروبــيــة  ال�سيا�سية  اللعبة 
احلركة ال�سعبية اأوًل ثم حركة يونيو. 
وعرف بوند، املوجود منذ عام 1979 
يف الــربملــان الأوروبــــــي، كــيــف يفر�س 
ل  وعامل  كمحاور  القبة  حتت  نف�سه 
لــلــرئــا�ــســة، ل  تــر�ــســح  يــكــل.  يتعب ول 
�سيما �سد بات كوك�س عام 2002 ثم 
�سد هانز جريت بوترينغ عام 2007.    
اأخذ نايجل فاراج، الزعيم امل�ستقبلي لـ 
مت�سعا  الربيطاين،  ال�ستقالل  حزب 
اأكرث  �سخ�سية  لي�سبح  الــوقــت  مــن 
�سهرة من كونه معرتف به يف الربملان 
ل العديد  الأوروبــــــي. فــفــي حــني يــنــزرّ
الحتـــاد  يف  امل�سككني  املنتخبني  مــن 
برملان  قـــواعـــد  عــمــلــهــم يف  الأوروبـــــــي 
فاراج  جعل  و�ــســرتا�ــســبــورغ،  بروك�سل 
من ف�سائحه تدريجياً حجة انتخابية 

يف اململكة املتحدة.
)من  �سيبانني  ا�سكو  مثل  اآخــــرون،     
حتــالــف الــيــ�ــســار الــفــنــلــنــدي(، وجورج 

ال�ساعة  نــادي  يف  �سابق  )ع�سو  بريثو 
ونائب اأوروبي من تيار فيلييه، وزميله 
الــنــائــب عن  اأو  دومــيــنــيــك �ــســو�ــســيــت، 
الدمناركي،  ال�سرتاكي  ال�سعب  حزب 
التناغم  اىل  �ــســعــوا  فــــــرام،  بــرينــيــل 
الأوروبي  الربملان  حياة  مع  والتوافق 
وجهة  تــاأكــيــد  اأو  اأفـــكـــارهـــم  لــفــر�ــس 
تو�سيحية  اأدبـــيـــات  اإنــتــاج  اأو  نــظــرهــم 
ونـــقـــديـــة عــــن الحتــــــــاد الأوروبـــــــــــي. 
وبوند،  وبــريثــو  �سيبانني  اعــتــاد  فقد 
اجلل�سات  يف  مــتــكــرر  ب�سكل  الــتــدخــل 
والجــتــمــاعــات، وممــار�ــســة منــط حياة 
لئق للغاية يف بروك�سل و�سرتا�سبورغ، 

وتاأليف كتب موجهة ملواطنيهم.

»الأحزاب ذات
 الق�سية ال�احدة«

   اإن الت�سكيك يف اأوروبا متنوع للغاية. 
ولتوحيد موؤيديه، كانت هناك حاجة 
اإىل �سخ�سيات قوية تقيم يف بروك�سل 
من  للتمكرّن  با�ستمرار،  و�سرتا�سبورغ 
عادات هذا الربملان وتقاليده. وميكننا 
�سكل  عن  حينها،  تقريبا،  نتحدث  اأن 
املت�سكك  الن�ساط  اأوربــــة  اأ�ــســكــال  مــن 
ال�سخ�سيات  جــــاءت  ثـــم  اأوروبــــــــا.  يف 
الأكرث توحيًدا من اأحزاب ذات ق�سية 
مركزية  اكت�ساب  على  وقـــادرة  واحــدة 
بلدانهم  كما يف  الأوروبـــي  الربملان  يف 

ب�ساأن هذه الق�سية.
الكثري مــن ال�سغال  اأظــهــرت      لقد 
ـــعـــوبـــة مــــعــــاجلــــة و�ـــســـائـــل  مـــــــدى �ـــس
مثل  الأوروبـــيـــة،  للمعلومة  الإعــــالم 
حــيــاة الــربملــان الأوروبـــــي: داخـــل هذا 
الأخري، كان الدمناركيون مييلون اإىل 
حمافظون،  والــربيــطــانــيــون  الي�سار، 
ثم حزب ال�ستقالل، �سجعوا التقارب 
بلدان  مــن  اأوروبـــــا  يف  املت�سككني  بــني 
حتديد  يف  ال�سعوبة  كــانــت  خمتلفة. 
بوليود  كري�ستوف  اأكــد  كما  موقعهم، 
ثالثية  يف  ريـــونـــغـــوات،  واإميـــانـــويـــل 
)م�ستوحى  ولء”  �ــســوت،  “خروج، 
مـــن كــتــاب القــتــ�ــســادي األـــــربت اأوتـــو 
الكلمة  اخذ  “اخلروج،  اأي  ير�سمان(، 
الحتجاجية، الــولء«.    من الناحية 
التاريخية، �سهدت دولتان فقط ظهور 
وحياة اأحزاب اأحادية املو�سوع مكر�سة 

الأحزاب  احتكرت  تعقيًدا.  اأكــرث  بلد 
روؤية  واملحافظة  القومية  امليول  ذات 
اأوروبــا لكنها انفرادية:  اأقل ت�سكًكا يف 
بولندا،  والــعــدالــة يف  الــقــانــون  حـــزب 
يف  اأوربـــــان(  فيكتور  )حـــزب  فيدي�سز 
املــجــر، اإلـــخ. واخــتــارت هــذه الأحـــزاب 
�سيا�ساتها  عــــن  الـــــدفـــــاع  احلـــاكـــمـــة 
و�سرتا�سبورغ،  بروك�سل  يف  الوطنية 
الأوروبي  الت�سكيك يف الحتــاد  ولي�س 
التوجهات  وتتما�سى  املبداأ.  حيث  من 
القت�سادية لهذه الأحزاب ب�سكل عام 

مع توجهات الحتاد الأوروبي.
   يف اإيــطــالــيــا، يــعــتــرب الــتــ�ــســكــيــك يف 
النفوذ  يكن  فكرة جديدة. مل  اأوروبـــا 
الربيطاين هو الذي �ساهم يف تطورها 
داخلية.  ـــبـــاب  لأ�ـــس بــــل  الـــنـــهـــايـــة،  يف 
الي�سار  اأقــ�ــســى  مـــن  لــفــرتة طــويــلــة، 
املمثلون  عــمــل  الــيــمــني،  اأقــ�ــســى  اإىل 
الإيـــطـــالـــيـــون يف الـــربملـــان الأوروبــــــي 
بروح الإجماع الن�سبي.     قبل ع�سرين 
عـــاًمـــا، ارتــــدى نـــواب مــرحــلــة مــا بعد 
احلركة  الوطني،  التحالف  الفا�سية، 
يف  ال�سابقة،  الإيــطــالــيــة  الجتماعية 
الربملان الأوروبي، بفخر دبو�س اليورو 
يف عرواتهم مع اجللو�س يف جمموعة 
مت�سككة يف الحتاد الأوروبي، الحتاد 

من اأجل اأوروبا الأمم.
يف  املُنتخب  الوحيد  الفا�سي  املمثل     
الربملان الأوروبــي، من حركة ال�سعلة 
الجتماعية الثالثية الألوان، روبرتو 
ــا بعمله  يــكــن مــعــروًف بــيــغــلــيــاردو، مل 
الـــربملـــاين ول بــنــ�ــســاطــه املــتــ�ــســكــك يف 
ل  اأوروبــــا، ولــكــن عــرف اأكـــرث لأنـــه حورّ
لالأ�سياء  حقيقي  متجر  اإىل  مكتبه 
القمي�س  مــن  الإيــطــالــيــة،  الــفــا�ــســيــة 

الأ�سود اإىل روزنامة مو�سوليني.
   اإيـــطـــالـــيـــا، املــلــيــئــة بــــالــــرثوات غري 
متطرفان  ميـــيـــنـــان  لـــهـــا  املـــتـــوقـــعـــة، 
التي  الــرابــطــة،  تاأ�س�ست  مت�ساربان. 
بــا�ــســم رابطة  �ــســابــًقــا  ـــعـــرف  ُت كـــانـــت 
انف�سايل  ــــع  جتــــمرّ عـــلـــى  الــــ�ــــســــمــــال، 
للرابطة  بو�سي  اأمربتو  حول  �سمايل 
)اليمني(،  ولديــ�ــســرتا  الــلــومــبــارديــة، 
تاريخًيا  تــنــظــيــمــه  مت  جتـــمـــع  وهـــــو 
الجتماعية  احلـــركـــة  مــنــظــمــة  حـــول 
الإيـــطـــالـــيـــة اجلـــــديـــــدة ثــــم مــــا بعد 

ملعار�سة عملية التكامل الأوروبي.
 ،1972 اأوًل، منذ عام      الدمنارك 
مع احلركة ال�سعبية املعادية لع�سوية 
املــجــمــوعــة القــتــ�ــســاديــة الأوروبـــيـــة(. 
باملائة،   20 جتـــــاوزت   ،1979 عـــام 
الي�سار  م�ساركة  عــدم  مــن  وا�ستفادت 
 ،2019 والأخ�سر حتى عام  الأحمر 
حـــيـــث خـــ�ـــســـرت مــقــعــدهــا بــنــ�ــســبــة 3 
الدمناركيون،  باملائة فقط.   7 فا�سل 
ق�سية  ذات  بــحــركــتــني  الــطــلــيــعــة  يف 
من  انق�سامهما  رغـــم  وعــانــا  واحــــدة، 
حت�سل   ،1992 عـــام  عـــوامـــل.  عـــدة 
البقاء  على  الــدمنــاركــيــون  الناخبون 
والتعديالت  املـــوحـــدة  الــعــمــلــة  خــــارج 

الالحقة املتعلقة بق�سايا الدفاع.
الربملان  مـــن  بـــونـــد  خـــــروج  اأدى      
حركة  تــراجــع  ت�سريع  اإىل  الأوروبـــــي 
يـــونـــيـــو، الـــتـــي فـــقـــدت متــثــيــلــهــا عام 
1992 م�سار  2009، واختارت عام 
ال�سعبية  اختفت احلركة  “ال�سوت”. 
بعد خم�س  الــربملــان  مــن  مــن جانبها 
اخرتاق  واأدى   .2014 عــام  �سنوات، 
حزب ال�سعب الدمناركي يف الت�سعينات 
اأوروبا  يف  املت�سكك  اخلطاب  دفــع  اإىل 
عن�سر  اإ�سافة  اليمني من خالل  اإىل 
اأول  وكــان  اإليه.  لالأجانب  معاد  قــوي 
الأوروبــــــــــــي هو  الـــــربملـــــان  عـــ�ـــســـو يف 
موجينز كامر، من الي�سار ال�سرتاكي 

الدميقراطي.
    اأمــــا بــالــنــ�ــســبــة لــلــربيــطــانــيــني، اإذا 
ترك  بطيًئا يف  ال�ستقالل  حــزب  كــان 
الدافعة  الــقــوة  اأ�ــســبــح  فقد  ب�سمته، 
لــلــمــتــ�ــســكــكــني يف الحتــــــاد الأوروبـــــــي 
موؤثرا  مقاعد،  على  يح�سل  ما  بقدر 
البداية،  ومن  املجموعات.  ت�سكيل  يف 

اختار طريق “اخلروج«.
   على هام�س حزب املحافظني، رغم 
واألك�سندر  �ــســتــوكــتــون،  اإيــــرل  الـــتـــزام 
ماكميالن )حفيد هارولد ماكميالن( 
اأع�ساء  بع�س  �ــســارك  اأوروبــــا،  ل�سالح 
الـــربملـــان الأوروبــــــي ومــ�ــســاعــديــهــم يف 
�ساغته  الــــذي  اأوروبــــــا  يف  الــتــ�ــســكــيــك 
ت  تات�سر، وعربرّ له مارجريت  رت  ونظرّ
عنه يف خطابها يف بروج عام 1988. 
بــاملــائــة مـــن ثقل   5 36 فــا�ــســل  مـــع 
الت�سويت بـ “ل” على ميثاق احلقوق 

الربيطانيون  اأظــــهــــر  الأ�ـــســـا�ـــســـيـــة، 
حتت  -نفوذهم  املحافظون  -وخا�سة 

قبة الربملان الأوروبي.
2016 وانت�سار     منذ ا�ستفتاء عام 
ا�ستقالل  حــــزب  فــقــد  “اخلروج”، 
وا�ستمر  وجــوده  �سبب  املتحدة  اململكة 
املكر�س  الــربيــكــ�ــســيــت،  حـــزب  �سكل  يف 
ل�سمان احرتام نتيجة القرتاع حتى 
املت�سككني  اإن  الــربيــكــ�ــســت.  تــطــبــيــق 
كانوا  الذين  اأوروبـــا،  يف  الربيطانيني 
عــلــى املجرة  الـــتـــاأثـــري  بــعــيــديــن عـــن 
باأكملها  اأوروبــا  يف  املت�سككة  الأوروبية 
تاأثريهم  خــ�ــســروا  احلـــني،  ذلــك  حتى 
عليها نهائيا.    عانى الي�سار الأوروبي 
املـــــوحـــــد، الـــــــذي كـــــان اأحـــــــد اأقــــطــــاب 
الــتــ�ــســكــيــك يف الحتـــــاد الأوروبــــــــي يف 
ــــــي، مــن وطــــاأة ف�سل  الـــربملـــان الأوروب
املت�سكك  الــيــونــاين  �ــســرييــزا )احلـــزب 
)املفو�سية  الرتويكا  �سد  اأوروبـــا(  يف 
الأوروبي  املركزي  والبنك  الأوروبــيــة 
واليوم،  الـــــدويل(.  الــنــقــد  و�ــســنــدوق 
�سبيل  على  الفرن�سيني  بذكر  نكتفي 
ممثلو  اعـــتـــمـــد   ، احلـــ�ـــســـر  ل  املــــثــــال 
اجلمهوري  املتمردة--الي�سار  فرن�سا 
اأوبـــــري، يون�س  ال�ــســرتاكــي )مــانــون 
مــــوريــــل(  اإميـــــانـــــويـــــل  اأو  اأمــــــارجــــــي 
على  قائمة  اأوروبــيــة  �سيا�سية  اأجــنــدة 
داخل  الحتجاج  خطاب  “ال�سوت”، 
الــربملــان الأوروبــــي، احــرتاًمــا لقواعد 

واأعراف هذا الأخري.

ال�سط�ة الق�مية-املحافظة
الت�سعينات،  اأوائـــــــل  يف  مترّ  بــيــنــمــا     
اأوروبـــا يف  حتديد حمــور الت�سكيك يف 
الذين  الــنــواب  قبل  مــن  �سرتا�سبورغ 
الي�سار،  اإىل  اأ�ــســا�ــســي  ب�سكل  ميــيــلــون 
ويتميزون  اأوروبـــا،  �سمال  من  وغالًبا 
بال�سيادة  مــتــعــلــقــة  تــقــدمــيــة  بـــاأفـــكـــار 
ال�سعبية بدًل من النهل من مفردات 
بروك�سل  يف  الأزمــنــة  تغريت  الهوية، 

و�سرتا�سبورغ.
   لــقــد �ــســمــحــت الجـــنـــدة الوروبـــيـــة 
ملا�سرتيخت يف قمة ل�سبونة بديناميكية 
مت�سككة يف اأوروبا داخل الحتاد. واأدت 
عـــواقـــب الأزمــــــة يف وقــــت لحــــق اإىل 
بكل  اخلــا�ــس  ال�سيا�سي  الو�سع  جعل 

حياة الربملان الأوروبي مثل فران�سي�س 
الي�سار  جمـــمـــوعـــة  رئـــيـــ�ـــس  وورتــــــــز. 
الأوروبــــــي املـــوحـــد، مت العـــــرتاف به 
ك�سخ�سية بارزة يف الربملان الأوروبي. 
معتدًل  خطاً  اتخذ  لكنه  نقدًيا،  كــان 
ال�سيوعي  احلـــزب  داخـــل  واإ�ــســالحــًيــا 
للمجموعة  كرئي�س  وكــان،  الفرن�سي، 
الربملانية الي�سار الأوروبي املوحد، قد 

قام بعمل توليفي.
   جمموعة اليمني الأوروبي )1984( 
ثم املجموعة التقنية لليمني الأوروبي 
اإىل  حتـــديـــًدا  تــ�ــســتــنــد  ل   )1989(
اثنان  ا�ستثمر  اأوروبـــــا.  يف  الت�سكيك 
كميدان  اأوروبــا  الربملانيني  من  فقط 
غولني�س  بــرونــو  الــ�ــســيــا�ــســي:  للعمل 
اأقل  وبــدرجــة  مارتينيز،  كــلــود  وجـــان 
و1999،   1994 يف  النق�سام  حتى 

برونو ميجريت وجان اإيف لو جالو.
و2019،   2014 انــتــخــابــات  اإن      
من  الفرن�سيني  الــنــواب  عمل  �سهدت 
اليمني املتطرف يف الربملان الأوروبي. 
ومنذئذ، مل ينجح اأي نائب اأوروبي يف 
املفيد، حتى  الـــربوز والــظــهــور. ومــن 
اأ�سا�سي  مع وجود نوايا معادية ب�سكل 
اأن يتم العرتاف  لالحتاد الأوروبــي، 
الواقع.  بحكم  اأقرانهم  قبل  من  بهم 
التجمع  اخـــتـــفـــى  فـــقـــد  ــــــك،  ذل ومـــــع 
الوطني متاًما من ال�ساحة الأوروبية، 
نقد منظم  ول  وثيقة  اأي  ي�سدر  ومل 

حًقا لالحتاد الأوروبي.
  �ساعدت الأجندة النف�سالية لـ حزب 
املــتــحــدة، وكذلك  املــمــلــكــة  ا�ــســتــقــالل 
املحافظة  الــقــومــيــة  الــنــزعــة  �ــســعــود 
ت�سفية  عــلــى  الـــ�ـــســـرق،  حــكــومــات  يف 
اأوروبـــا  الأوروبــــي يف  الت�سكك  ازدهـــار 
فاإن  مــا،  15. وبطريقة  اأو   12 اأو   9
نــهــايــة الــتــ�ــســكــك الأوروبـــــــي الــــذي مت 
ال�سيا�سية  احلـــيـــاة  يف  عــنــه  الــتــعــبــري 
الأوروبـــيـــة يــكــر�ــس عـــودة الــــدول، من 
قبة  منها حتت  العديد  ن�ساط  خــالل 
بروك�سل. ومييل م�سطلح “املت�سككني 
من  الخــتــفــاء  اإىل  نف�سه  اأوروبا”  يف 

الدرا�سات الأوروبية.
النقا�س  دفــــع  اأ�ـــســـكـــال  مـــن  �ــســكــل     
الأوروبية، يجمع  املجتمعات  ميينا يف 
بــني املــ�ــســاعــر الــقــومــيــة والـــدفـــاع عن 
مــتــفــاقــمــة، ويدعي  نــزعــة حمــافــظــة 
الليربالية  روؤيـــة غــري  اأنــه ينبثق مــن 
بالتاأثري  يكتفي  مل  لــلــدميــقــراطــيــة، 
ال�سعب  حـــــزب  مـــ�ـــســـري  عـــلـــى  فـــقـــط 
الأوروبي )الذي كان ي�سيطر عليه يف 
امل�سيحيون(  الدميقراطيون  البداية 
، بــل �ــســاهــم يف تــعــزيــز قــطــب قــومــي-

املوؤ�س�سات  وداخـــل  اأوروبـــا  يف  حمافظ 
�ساعدت  املثال،  �سبيل  على  الأوروبية. 
النظرية  اأطــــروحــــات  ا�ــســتــخــدامــات 
املــنــاهــ�ــســة لــلــجــنــدر يف تــوحــيــد عدد 
مـــــن خمتلف  الأحـــــــــــزاب  مـــــن  كـــبـــري 
الـــبـــلـــدان الأوروبــــــيــــــة. وتـــوجـــد هذه 
ال�سعب  حــزب  الغالب يف  الأحــــزاب يف 
الأوروبي، اأو فيما كان ميثل جمموعة 
حمافظة، بعيًدا عن جمموعة الهوية 
عليها  تهيمن  الــتــي  والــدميــقــراطــيــة 
الــرابــطــة اليــطــالــيــة وحـــزب التجمع 
البديل من  الفرن�سي وحزب  الوطني 
اأملـــانـــيـــا.    وبينما كــانــت احزاب  اأجـــل 
خارج   1984 عــام  الأوروبــــي  اليمني 
اللعبة يف دولها، فانه بعد عام 1994 
الأجـــــنـــــدة  اأثـــــــــرت   ،2009 وحــــتــــى 
ال�سفافية  تعزز  التي  الدميقراطية، 
املناف�سة  �ـــســـيـــا�ـــســـات  عـــلـــى  وحتــــتــــج 
اأثرت  الأوروبــي،  الد�ستوري  والن�ساط 
املت�سككة  احلــركــات  مــن  العديد  على 
يف اأوروبـــــــا، واأ�ـــســـبـــح انــتــقــاد الحتــــاد 
احلاكمة  الأحــــزاب  حتمله  الأوروبـــــي 
الذي  املعنى  اإعطائه  اإىل  تهدف  التي 
اخلا�سة.  ملــ�ــســاحلــهــا  وفــًقــا  ينا�سبها 
ومـــن خـــالل ا�ــســتــبــاق الحــتــجــاج على 
�سادرة  معينة  ت�سريحات  اأو  قـــرارات 
لأغرا�سها  اأوروبـــيـــة  مــوؤ�ــســ�ــســات  عــن 
هنغاريا  مــثــل  دوًل  فـــــاإن  اخلـــا�ـــســـة، 
القانون  حـــــزب  وبـــولـــنـــدا  فــيــديــ�ــســز 
والعدالة، قامتا، يف الطريق، بتخريب 
الربملان  وعـــمـــل  الأوروبــــــــي  الــنــقــا�ــس 
“ال�سوت”  الأوروبــي من خالل تبني 

اأو “الولء” بالتناوب.
اآخرين  اأن  يــبــدو  الــوقــت،  نف�س  يف     
“كما يف فرن�سا” غائبون عن اجلدل 
الأوروبي اأو ي�ستخدمونه لغايات األعاب 
�سيا�سية اأكرث انتهازية داخل بالدهم. 
الع�سوي  احلزبي  الت�سكك  نهاية  هل 
يف اأوروبا ب�سرى �سارة للقارة؟ ي�سعب 

الطمئنان...
ع�س� مر�سد الراديكاليات 

ال�سيا�سية يف م�ؤ�س�سة جان ج�ري�س 
, باحث يف العل�م ال�سيا�سية , 

متخ�س�س يف احلق�ق والأبعاد 
الثقافية لل�سيا�سة , من م�ؤلفاته 

“اإىل غد غرام�سي«.

القوميون معطى جدبد داخل الربملان الوروبي اأويل كراروب من رموز التيار امل�سككالربيك�سيت مل يتوج امل�سككني يف اوروبا

تاأرجح اليمني املتطرف الإيطايل بني ال�سعي اإىل 
العودة اإىل ال�سلطة يف روما وك�سب الحرتام الأوروبي

لت�حيد م�ؤيدي الت�سكك الأوروبي, كانت هناك حاجة 
اإىل �س��خ�سيات ق�ي��ة مقره��ا بروك�س�ل و�س�رتا�س�ب�رغ

نهاية الت�سكك الأوروبي الذي مت التعبري عنه
 يف احلياة ال�سيا�سية الأوروبية يكر�س عودة الدول

على الرغم من الربيك�سيت:

املت�سككون يف الحتاد خ�سروا املعركة يف اأوروبا...!
•• الفجر -غاييل برو�صتييه –ترجمة خرية ال�صيباين

   منذ عدة �سن�ات, ومن باب اأوىل, منذ ال�ستفتاء على الربيك�سيت, 
ر�سحت   ,2019 لعام  الأوروب��ي��ة  النتخابات  اأف��ق  يف  ث��م  وم��ن 
الت�قعات املتكررة احلركات املت�سككة يف الحتاد الأوروبي لتك�ن 
اإذا  ذل��ك.    �سيء من  الفرتة... مل يحدث  الأك��رب يف تلك  الفائز 
كانت اأول حركة �سيا�سية مت�سككة يف الحتاد الأوروبي -احلركة 

ال�سعبية املناه�سة لالحتاد الأوروبي يف الدمنارك -قد ولدت منذ 
ما يقارب اخلم�سني عاًما )1972( , ولئن ك�سفت عدة ا�ستفتاءات 
الدمنارك عام  الأوروب��ي )يف  التكامل  لعملية  معار�سة ق�ية  عن 
1992, ويف ه�لندا ويف فرن�سا عام 2005, واإيرلندا عام 2008(, 
يبدو اأن احلركات املت�سككة يف الحتاد الأوروبي قد فقدت زخمها 
اأكد  وكما  الأوروب����ي.    اجل��دل  يف  خاملة  اأ�سبحت  اأنها  لدرجة 
كري�ست�ف ب�لي�د واإميان�يل ري�جن�ات يف مقدمتهما للعدد 43 من 

جملة ال�سيا�سة  الأوروبية, “يبدو اأن “معار�سة اأوروبا” حقيقة 
العل�م  يف  الأكادمييان  وي�سري  متعددة”.  ج�انب  ذات  متط�رة 
ال�سيا�سية, عن حق, اإىل اأن م�سطلح “املت�سككني يف اأوروبا” م�ستعار 

من مفردات ال�سحافة الربيطانية.

الربملان الأوروبي, كتلة الت�سكيك يف اأوروبا
انتخابات  بعد  ولدت  التي  ال�سيا�سية  املجم�عات  جغرافية  اإن     

2019 يف الربملان الأوروب��ي, جتعل من املمكن قيا�س مدى �سحة 
التنب�ؤات املت�سائمة ب�ساأن اخرتاق “الق�ميني” و “ال�سعب�يني” و 

“ال�سياديني”. 
ال�سلطة  حزبا  ل���ح  النتخابية,  احلمل����ة  خ��الل  فرن�سا,  ففي 
من  دون,  التهديد  -به�����ذا  وم���دم  الم��ام  اىل  فرن�سا  حركة   –
اإثبات هذا  وجهة نظ����ر التحليل النتخاب���ي والعل�م ال�سيا�سية, 

اخلطر.

الربملان الوروبي �ساحة وغى احيانان�سب تذكاري تكرمياً لالآباء املوؤ�س�سني
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تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبدالرحمن عبدالكرمي حممد عبدالكرمي ال�سحي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبدربه احمد ح�سني امل�سعبي

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

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/درمي هوم للمفرو�سات 

CN والديكور ذ.م.م رخ�سة رقم:1157946 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة جمعه �سامل علي �سامل البي�س %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد ح�سن حممد العبيديل

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

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

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/رابيد لزينة ال�سيارات 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:2482474 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

اإ�سافة حممد عبدالرحيم رفيق احمد %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

اإ�سافة نايف عبداهلل احمد خمي�س العامرى %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سعيد بن عدى ابوالكالم
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/اك�س ون فون 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1863779 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خليفة دروي�س خليفة �سامل الكعبي %100
تعديل مدير/ حذف جا�سم �سامبي عبدالر�سول البلو�سي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف جا�سم �سامبي عبدالر�سول البلو�سي

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

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

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/ايه زد ام للتجارة العامة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1022532 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد �سديق حممد ح�سني اخلورى %51

UNITED HOLDING L L C  تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة يونايتد هولدينج ذ م م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سلهم للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 

SLHM GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ ايه زد ام للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

A Z M GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل /املتحدة للهند�سة والن�ساءات ذ.م.م 

AL MUTAHIDA ENGINEERING AND CONSTRUCTIONS L.L.C 
تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاولت م�ساريع املبانى بانواعها 4100002

تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاولت �سبكات الري 4220402
تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاولت الطرق الرئي�سية و ال�سوارع والعمال املتعلقة بها 4210001

تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاولت �سبكات ال�سرف ال�سحى الرئي�سية 4220303
تعديل ن�ساط / حذف جتارة عامة 4690018

تعديل ن�ساط / حذف ت�سدير 4610009
تعديل ن�ساط / حذف ا�سترياد 4610008

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

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

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/ج�ست بري�س�س لت�سميم الزياء والعبايا 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2060426 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ت�سالينج لال�ستثمار - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 

CHALLENGE INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
CHALLENGE INVESTMENT تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ت�سالينج لال�ستثمار

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1.5*7.50 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ج�ست بري�س�س لت�سميم الأزياء والعبايا 
JUST PRECIOUS FASHION & ABAYA DESIGN 

اإىل /ج�ست بري�س�س لت�سميم الأزياء والعبايا - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
JUST PRECIOUS FASHION & ABAYA DESIGN - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل عنوان / من العني العني اجليمي - العامرية فيال : احمد عبيد �سلطان عبداهلل الكعبي واخرون اإىل 

العني هيلي ندود جهام 202100107025
202100107025 �سلطان را�سد �سعيد

تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع احللي والك�س�سوارات الغري ثمينة - بالتجزئة 4771110
تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع العطور - بالتجزئة 4772007

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

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

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/اي جي 

CN 2710745:كوليك�سن ليدز فا�سن رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27 

اإع����������الن
ال�ســـــادة/بليون  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN 1252235:تك لاللكرتونيات رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/جاتوهات 

CN 2694414:للحلويات رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27 

اإع����������الن
ال�ســـــادة/جيم  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN 1666334:بوي للهواتف املتحركة رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/احلب�سويل 

للنجارة واحلدادة امل�سلحة 
رخ�سة رقم:CN 1035560 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/املحرتف 

CN 2674759:لغ�سيل ال�سيارات رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:اللوؤلوؤة الزرقاء خلدمات الفراح-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:تاجر اأبوظبي

CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2731654 

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

2 - تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات ، كم�سفي قانوين لل�سركة 
بتاريخ:2021/01/25 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2145000180 
تاريخ التعديل: 2021/01/25

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:جا�سم وحممد امتياز للمقاولت الكهربائية وال�سيانة ذ.م.م
1 وحدة  100 ط  22 مكتب  39 ق  عنوان ال�سركة:م�سفح ال�سناعية م 

بناية نا�سر احمد خليفة ال�سويدي/ واخرون
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 1040164 

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

2 - تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه- حما�سبون قانونيون ، كم�سفي قانوين 
قرار حم�سر اجلمعية  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/01/06  لل�سركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2156000239 

تاريخ التعديل: 2021/01/25
امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:�سن�سورين لال�ست�سارات ذ.م.م
عنوان ال�سركة:تاجر ابوظبي

CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2701330 

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

كم�سفي   ، قانونيون  حما�سبون  و�سركاه-  ال�سادة/الهاملي  تعيني   -  2
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/01/25  لل�سركة  قانوين 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر 

بالرقم:2145000178 تاريخ التعديل: 2021/01/25
امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:�سوبرييورز ل�ست�سارات املوارد الب�سرية ذ.م.م
بن  خليفة  ال�سيخ  مبنى   0  ،  10 غرب  ابوظبي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 

�سيف بن حممد
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2223051 

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

ابوظبي(  )فرع  احل�سابات  لتدقيق  و�سركاه  ال�سادة/حار�س  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/01/24  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ،
قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2105000767 تاريخ التعديل: 2021/01/25
امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/�سوق الحتاد العقارية- 

CN �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:2597783 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
اإ�سافة ديوان لال�ستثمار - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 

DEWAN INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف �سعيد ا�سماعيل عبا�س ا�سماعيل اخلورى

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

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

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/�سركة العمرية للطباعة 
CN قد تقدموا الينا بطلب والن�سر ذ.م.م رخ�سة رقم:1029612 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة نور جهان نور الهدى %17

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حممد م�سطفى خواجه%16

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة احمد م�سطفى خواجه حممد غوث خواجه %16

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد غوث خواجه

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

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

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/عنايت اهلل لرتكيب وت�سليح 

CN قد تقدموا الينا بطلب اطارات ال�سيارت رخ�سة رقم:1068232 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبدالعزيز حممد ح�سني احمد املرزوقى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عنايت اهلل خان �سرفراز خان
تعديل وكيل خدمات / حذف امنه على �سعيد ال�سحى

تعديل اإ�سم جتاري من/ عنايت اهلل لرتكيب وت�سليح اطارات ال�سيارت
ANAYATULLA TYRE FIXING & REPAIR

اإىل /راهام �ستار لرتكيب وت�سليح اطارات ال�سيارت 
RAHAM STAR TYRE FIXING & REPAIR

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

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

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/فينك�س 

ال�سرتاتيجية للو�ساطة التجارية
 رخ�سة رقم:CN 1453651 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

ت�سعر مقاطعة بامل بيت�س بالقلق من اإعادة جتميع عائلة ترامب يف فل�ريدا 

•• الفجر –خرية ال�صيباين
   يف اأي ولية ي�جد دونالد ترامب؟ ما ه� م�ستقبله؟ 
اإقامته اجلديد, ترك دونالد  اإىل مقر  ال�سفر  قبل 
ترامب بع�س ال�سك با�ستخدامه عبارة �س�ارزنيجر 
يف �سريط ترمينات�ر: “�ساأع�د بطريقة اأو باأخرى”. 
اأوبري جي�يت من  ال�سيا�سية  العل�م  اأ�ستاذ  وح�سب 
اإىل حد  يلخ�س  فاإن هذا  فل�ريدا,  �سنرتال  جامعة 
“بداهة,  احلايل.  ال�قت  يف  امللياردير  اأفكار  كبري 
اأمامه خياران على الطاولة: اإما اأن يع�د اإىل عمله 
-الذي ي�سمل اأن�سطته يف عامل التلفزي�ن, كما كان 

من قبل -اأو اأن ي�ستعد للع�دة اإىل ال�سيا�سة.«

يتطلع دونالد وميالنيا ل�سراء منزل اآخر يف ولية �سن �ساين  يف فل�ريدا 67 جمم�عة راديكالية وعن�سرية ونازية جديدة 

الرئي�س  �سيجد 
وي�ست  يف  ال�سابق 
ب�������امل ب��ي��ت�����س 
ال���������س����داق����ات 
ال�سروري  والدعم 
حمتملة  ل���ع���ودة 
ال�س�يا�س�����ة اإل���ى 

ال�س�ائع�ات  تنت�س��ر 
ح�����ول ت��ر���س��ي��ح 
جونيور  دون  ابنه 
وخ��ا���س��ة اب��ن��ت��ه 
ملن�سب  اإي��ف��ان��ك��ا 
ال�������س���ي���ن���ات���ور 
احل��اك��������م اأو 

ت�سليم القرار التهامي بحق ترامب اإىل جمل�س ال�سيوخ 
مهيب  �سمت  و�ــســط  بــه  وعـــربوا  التــهــام  بــيــان  ني”،  عامرّ عني  “مدرّ بيلو�سي 
اإىل  املــوؤديــة  والتماثيل  باللوحات  املــزيــنــة  الطويلة  الأروقــــة  الإثــنــني  م�ساء 
من  اأقــل  قبل  لرتامب  موؤيدون  متظاهرون  اقتحمها  والتي  ال�سيوخ  جمل�س 
اإىل الرئي�س  هة  اأ�سابيع. ثم تال رئي�سهم جاميي را�سكني التهمة املوجرّ ثالثة 
الذي  الكونغر�س  جمل�سي  اأع�ساء  على  �سديدا  وقعها  يــزال  ل  والتي  ال�سابق 
كانوا باأنف�سهم �سهودا ل بل هدفا لأعمال العنف. واأعلن النائب الدميوقراطي 
�س “على العنف” و”عر�س اأمن الوليات  عن ولية مرييالند اأن ترامب حررّ
به  اأدىل  مــا  اإىل  خ�سو�سا  م�سريا  ال�سديد”،  للخطر  وموؤ�س�ساتها  املتحدة 
الرئي�س ال�سابق من “ت�سريحات خاطئة” اأنكر فيها فوز خ�سمه جو بايدن 
يف النتخابات الرئا�سية يف ت�سرين الثاين/نوفمرب. وترامب متهم بتحري�س 
اأن�ساره على مهاجمة مقر الكونغر�س يف وقت كان اأع�ساوؤه ي�سادقون على فوز 
بايدن بالرئا�سة. وقبيل الهجوم الذي خلرّف خم�سة قتلى، قال ترامب خماطباً 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

ال�سابق  الأمــريكــي  الرئي�س  حق  يف  التهامي  الــقــرار  الدميوقراطيون  �سلرّم 
حماكمته  بــدء  ر�سميا  ت�سكل  خطوة  يف  ال�سيوخ،  جمل�س  اإىل  ترامب  دونــالــد 
د” على خلفية  التاريخية �سمن اآلية اإقالة لتهامه بـ”التحري�س على التمررّ
اأعمال العنف التي �سهدها مقر الكونغر�س حني اجتاحه اأن�ساره يف ال�ساد�س 
من كانون الثاين/يناير. وي�ستدعي جمل�س ال�سيوخ ر�سميا ترامب اعتبارا من 

الثالثاء غري اأن املحاكمة لن تبداأ قبل التا�سع من �سباط/فرباير.
ويف ذلك اليوم اأي�سا يوؤدي اأع�ساء جمل�س ال�سيوخ اليمني لي�سبحوا حملفني 
يف هذه الآلية التاريخية ل�سببني، اإذ اأنها املرة الأوىل التي يتعر�س فيها رئي�س 
اأمريكي لآليتي عزل، واملرة الأوىل التي يحاكم فيها رئي�س بعد خروجه من 
نان�سي  املجل�س  رئي�سة  عيرّنتهم  الذين  الت�سعة  النواب  الأبي�س. وحمل  البيت 

املتظاهرين “لن ت�ستعيدوا بالدكم مطلقاً اإذا كنتم �سعفاء. يجب اأن تظهروا 
القوة واأن تكونوا اأقوياء«. وبعد اأ�سبوع على الهجوم، �سوت جمل�س النواب يف 

13 كانون الثاين/يناير على توجيه التهمة اإىل ترامب �سمن اآلية عزل.
واأثـــــارت مــ�ــســاهــد الــعــنــف �ــســدمــة يف الـــوليـــات املــتــحــدة ودفــعــت الــعــديــد من 

اجلمهوريني اىل التنديد ب�سلوك امللياردير املتقلرّب.
اإذ ل يزال  اإدانته يف جمل�س ال�سيوخ يف هذه املرحلة تبدو غري مرجحة  لكن 
جمل�س  يف  اأ�سا�سيني  اأعــ�ــســاء  وبــدعــم  ناخبيه،  لــدى  كــبــرية  ب�سعبية  يحظى 
غالبيتهم  لكن  الكونغر�س  على  ي�سيطرون  الدميوقراطيون  وبــات  ال�سيوخ. 
لهم  مقعدا  خم�سني  بني  بالت�ساوي  املنق�سم  ال�سيوخ  جمل�س  يف  جدا  �سعيفة 
عملية  اأي  يف  التعادل  حــال  ويف  اجلمهوريني،  خل�سومهم  مقعدا  وخم�سني 

ت�سويت، ميكن لنائبة الرئي�س كامال هاري�س ترجيح الكفة ل�ساحلهم.
لكن اإدانة ترامب تتطلب 67 �سوتا، وهو هدف يبدو من ال�سعب حتقيقه.

ي�ستبعد  مل  ماكونيل  ميت�س  ال�سيوخ  جمل�س  يف  اجلمهوريني  زعيم  كان  واإن 
على  ال�سغط  يعتزم  ل  اأنـــه  اإل  الــ�ــســابــق،  الرئي�س  اإدانــــة  ل�سالح  الت�سويت 
الأحد  روبيو  ماركو  اجلمهوري  ال�سناتور  وقــال  علني.  ب�سكل  اجلمهوريني 
“النريان م�ستعلة  اأن  حمذرا من  “اإنها حماكمة غبية”  ملحطة فوك�س نيوز 

حاليا يف البالد والأمر اأ�سبه ب�سب الزيت على النار«.
وياأمل البع�س حتى بعرقلة بدء املحاكمة، معتربين اأن حماكمة رئي�س �سابق 
اأمر غري د�ستوري. ورد زعيم الغالبية الدميوقراطية يف جمل�س ال�سيوخ ت�ساك 
�سومر اأن هذه احلجة “�سخيفة” لأن هذه “النظرية )...( تعود اإىل اإعطاء 

+تذكرة تربئة+ د�ستورية لأي رئي�س يرتكب جرما ي�ستوجب العزل«.
اجلمهوريني  مــن  هــو  تــرامــب،  منتقدي  اأ�ــســد  اأحــد  رومــنــي،  ميت  وال�سناتور 
يعتزم  الآن كيف  يعلن حتى  اأن  مــن غــري  الــعــزل،  لآلــيــة  املــوؤيــديــن  الــقــالئــل 

الت�سويت.

�سكان مارالغ� ل يريدونه:

عودة دونالد ترامب اإىل فلوريدا تثري اأ�سئلة...!

خالف مع ال�سكان
   قـــد يـــرغـــب دونــــالــــد تـــرامـــب يف 
التجديد  انــتــخــابــات  عــلــى  الــتــاأثــري 
خالل  مــن   2022 لــعــام  الن�سفي 
دعم اأولئك الذين �ساعدوه ومعاقبة 
ـــا يف  الآخــــريــــن. وقــــد يـــرغـــب اأيـــ�ـــسً
الــتــاأثــري عــلــى املــ�ــســار الــ�ــســيــا�ــســي يف 
حول  ال�سائعات  “تنت�سر  فلوريدا. 
وخا�سة  جونيور،  دون  ابنه  تر�سيح 
اأو  ال�سيناتور  ملن�سب  اإيفانكا،  ابنته 
ويف  جيويت،  اأوبــري  يتابع  احلاكم، 
كــل الأحـــــوال، مــن غــري املــرجــح األ 
يتم احلديث عن ترامب بعد الآن.«

بـــامل بيت�س عــلــى بعد  يــقــع غـــرب    
ميامي.  �ــســمــال  بــالــ�ــســيــارة  �ــســاعــة 
وليربالية،  دميـــقـــراطـــيـــة  مــديــنــة 
تعر�س ازدهاًرا اأقل بريقا من مدينة 
فريق كرة ال�سلة ميامي هيت. اإنها 
تتعاي�س بطريقة ما مع �سبح دونالد 
البلدية،  تــرامــب. ان اخلــالف بــني 
ول �سيما �سكان مارالغو، وترامب 

لي�س اأمًرا جديًدا.
يريدونه”،  ل  بــبــ�ــســاطــة  “اإنهم   
اأحــد حمققي  رو�ستان،  وايــن  يقول 

�سن �سينتينل.
 فــجــمــعــيــة املــالــكــني املــ�ــســرتكــني يف 
هذا اجليب تالحق الرئي�س ال�سابق 

وتقاومه.
ــام وجمـــمـــوعـــة من  ـــ ـــ    اتــ�ــســل حمـــ
مبجل�س  املــــجــــهــــولــــني  الــــ�ــــســــكــــان 
ترامب  ملنع  املا�سي  ال�سهر  املدينة 
الأبي�س  “بيته  يف  الــعــيــ�ــس  مــــن 

ناٍد  اإىل  حتـــول  الــــذي  اجلنوبي”، 
ميكن  “ل   .1993 عـــــام  خـــا�ـــس 
لدونالد ترامب وعائلتـــــه و�سيوفـه 
اأيـــــــام،  �ســـبعة  اإل  هــنــاك  الإقــامــة 
ثالث مرات يف ال�سنة وعلى فرتات 
دوري�س،  تونــــي  يــتــابــع  منف�سلة، 
املحلية  الـــ�ـــســـوؤون  يف  عــمــود  كــاتــب 
رفع  وكــمــا  بــو�ــســت.  بيت�س  بـــامل  يف 
دعوى يف املحاكم، �سد اأقرب مطار 
عن  الــنــاجــم  الإزعـــــاج  ب�سبب  دويل 
الــطــائــرات الــتــي متــر فــوق منزله، 
اأنــــه �سي�سع  عــلــى  املـــراهـــنـــة  ميــكــن 

وهي  كــولــرت،  اآن  ال�سقراء  حتى  اأو 
م�ساك�سة جمهورية هوجاء. ويف يوم 
عودة دونالد ترامب، كان بالإمكان 
واللوبيي�ست  امل�ست�سار  روؤيـــة  ا  اأي�سً
روجـــر �ــســتــون، املـــتـــورط واملـــــدان يف 
قــ�ــســيــة الـــتـــدخـــل الـــرو�ـــســـي خالل 
 ،2016 لــعــام  الــرئــا�ــســيــة  احلــمــلــة 
ـــعـــه دونــــالــــد تــــرامــــب مـــوؤخـــرا  ومـــترّ
بــوقــاحــة على  واقــفــا  وكـــان  بالعفو. 
اأثناء  الأربــعــاء  يــوم  الطريق  جانب 

انتظار مرور القافلة الرئا�سية.

معقل جلماعات راديكالية 
   لكن املــجــمــوعــات الأخــــرى، التي 
ا  اأي�سً تندمج  كثرًيا،  بها  يو�سى  ل 
“الأولد  امل�سم�سة.  املدينة  هــذه  يف 
ميينية  مــيــلــيــ�ــســيــا  الفخورون”، 
متطرفة يف املقدمة خالل الهجوم 
يناير،   6 يف  الكابيتول  مبنى  على 

ــا يف هـــذا الــنــزاع مع  حمــامــيــه اأيــ�ــسً
مارالغو ».

مّل �سمل اأ�سرة ترامب
بامل  مقاطعة  ت�سعر  الأثــنــاء،  يف     
بــيــتــ�ــس بــالــقــلــق مـــن اإعــــــادة جتميع 
امل�سم�سة.  عائلة ترامب يف فلوريدا 
وي�ساع اأن دونالد وميالنيا يتطلعان 
لــ�ــســراء مــنــزل اآخــــر يف وليــــة �سن 
اأن يحل  الــذي ميكن  الأمــر  �ساين، 
ق�سية هذا الوجود املتنازع عليه يف 
ابنه دون جونيور  وكــان  مــارالغــو. 
جيلفويل،  كــيــمــربيل  و�ــســديــقــتــه، 
قـــد و�ــســعــا اأنـــظـــارهـــمـــا عــلــى عقار 
وهـــــي جنة  جـــوبـــيـــرت،  جــــزيــــرة  يف 
اأربعني  بعد حــوايل  لــالأثــريــاء على 

قاعدة خمل�سة يف هذه املدينة التي 
لنجعل  “عا�سمة  البع�س  ي�سميها 
اأخرى”،  مـــــرة  عــظــيــمــة  اأمـــريـــكـــا 
�سعار ترامب.     وال�سبب... خالل 
ال�سنوات الأربع من رئا�سة ترامب، 
لالإقامة  متحم�سون  معجبون  جاء 
ف�سيف�ساء  بــيــتــ�ــس.  بـــامل  ويــ�ــســت  يف 
نيوزماك�س  جمــمــوعــة  مـــن  متــتــد 
والتي  جـــدا،  اليمينية  الإعــالمــيــة 
املناف�س   2020 عـــــام  اأ�ـــســـبـــحـــت 
رجل  اإىل  نيوز،  فوك�س  لـ  الرئي�سي 
الراديو املحافظ للغاية را�س ليمبو 

وتف�سل  مــارالغــو.  مــن  كيلومرًتا 
ال�سابق  الـــرئـــيـــ�ـــس  ابـــنـــة  تـــيـــفـــاين، 
الأخرى، �ساوث بيت�س على ميامي. 
اإيفانكا وزوجها جاريد كو�سرن،  اأما 
ا يف جزيرة  فقد ا�سرتيا بالفعل اأر�سً
بي�سكني،  خــلــيــج  كــريــك يف  اإنـــديـــان 
التي و�سفتها جملة بيزن�س اإن�سايدر 

باأنها “خمباأ املليارديرات«.
عائلة  �ـــســـمـــل  مل  يـــعـــنـــي  مــــــــاذا     
الأن�سطة  تعد  فلوريدا؟  يف  ترامب 
الــــتــــجــــاريــــة ملــــالعــــب الــــغــــولــــف يف 
هذه  ال�سهرية  املتقاعدين  منطقة 

خا�سة  املحتملة،  التف�سريات  اأحــد 
اأن ال�سرائب املحلية اأقل بكثري مما 
هي عليه يف الوليات الأخرى. لكن 

ال�سيا�سة لي�ست بعيدة اأبداً. 
   يقول ويلي جوارديول، اأحد اتباع 
تـــرامـــب، الــــذي اعــــرتف بـــاأنـــه  ركع 
“اأمامنا  الليل  طــوال  ركبتيه  على 
اأربع �سنوات لنعيد له  اأربع �سنوات، 
جو  ال�سيوعي  ذلــك  منه  �سرقه  مــا 
�سيعود،  ترامب  انتخابه...  بايدن: 
انه ميكن  يعني  وهــذا  �سدقوين”. 
لــلــرئــيــ�ــس الــ�ــســابــق العـــتـــمـــاد على 

الــتــعــرف عليها مــن خالل  وميــكــن 
الــــ�ــــســــوداء ذات  الـــبـــولـــو  قـــمـــ�ـــســـان 
خمبئهم  يف  الــ�ــســفــراء،  اخلــطــوط 
البحرية  ــــاأكــــولت  امل ومــطــعــم  بــــار 
فـــالنـــيـــغـــان، عـــلـــى اجلــــانــــب الخــــر 
الغو.  مــار  اإىل  املـــوؤدي  من اجل�سر 
ا موقع م�سروع ال�سيادية  هناك اأي�سً
من  تعليقه  مت  الـــذي  الأمــريــكــيــة، 
الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  قبل 
الكراهية،  على  التحري�س  ب�سبب 

كما ذكرت �سحيفة �سن �سنتينال.
   عام 2019، ح�سب مركز قانون 
يدر�س  الــــــذي  اجلـــنـــوبـــي،  الـــفـــقـــر 
الوليات  يف  املــتــطــرفــة  الـــظـــواهـــر 
 67 فــــلــــوريــــدا  كـــــان يف  املــــتــــحــــدة، 
وعن�سرية  راديـــكـــالـــيـــة  جمــمــوعــة 
ونازية جديدة ومناه�سة للمثليني 
ومغايري  اجلن�سي  امليل  ومزدوجي 
ومناه�سي  اجلــنــ�ــســانــيــة  الـــهـــويـــة 
�سيعزز وجود دونالد  الهجرة. فهل 
املتطرف  الـــيـــمـــني  هــــــذا  تــــرامــــب 
بامل  وي�ست  �ست�سمد  وهل  املحلي؟ 
تلفزيون  �ــســخــ�ــســيــة  امـــــام  بــيــتــ�ــس 
البع�س  ي�سك  التي ل  الــواقــع هــذه 
يف رغبته يف تاأ�سي�س حزبه اخلا�س 
الأمريكي؟  اليمني  تق�سيم  وزيـــادة 
بالن�سبة  معقًدا  �سيء  كــل  “اأ�سبح 
اأ�ستاذ  يــفــكــك  يـــنـــايـــر،   6 بــعــد  لـــه 
جيويت،  اأوبـــري  ال�سيا�سية  العلوم 
احرتام  مــع  قــاعــدتــه  غالبية  تــظــل 
ال�سرعية. وحتى لو مل يكن بايدن 
فـــاإن قليلني  يف قــلــوبــهــم رئــيــ�ــســهــم، 
الكابيتول  مبنى  غــزو  اأرادوا  منهم 

وتخريبه.«
  على من�سات موازية، ترك “الأولد 
فقد  ال�سابق،  الرئي�س  الفخورون” 
وجدوه رخوا جًدا. كيو انون، موقع 
ا.  اأي�سً املــجــنــون  املــــوؤامــــرة  نــظــريــة 
ر غاري روث�ستني، الذي عمل  امل�سورّ
والــــد دونالد  مـــع  اأخـــــرى  فـــرتة  يف 
متاأكد مما  كوينز، غــري  تــرامــب يف 
حياتنا  جعل  “لقد  تــوقــعــه:  ميكن 
جــحــيــمــا خــــالل الـــ�ـــســـنـــوات الأربـــــع 
املــا�ــســيــة، كــل �ــســيء ممــكــن معه”. 
�سماء  خلفية  على  البني  الطاعون 
زرقاء... بطاقة بريدية مزعجة مع 

اأو دون دونالد ترامب.
عن ل� ج�رنال دي دميان�س

قاعدة متطرفة ت�سنده يف فلوريدا

منزل دونالد ترامب يف مار لغو ، فلوريدا

ايفانكا وجاريد ح�سما مقر اقامتهما

جتارة الغولف تدر ذهبا

و�سول ترامب اىل معقله

ت�سعر مقاطعة بامل بيت�س بالقلق من اإعادة جتميع عائلة ترامب يف فل�ريدا

من غري املرجح األ يتم احلديث عن دونالد ترامب بعد الآن
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�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/حمل نا�سر حممد لالعمال 

CN  قد تقدموا الينا بطلب احلداد و اللحام رخ�سة رقم:1012267 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة همايون كبري �سودرى %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة فاطمه مب�سر ب�سور حربى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه مب�سر ب�سور حربى

تعديل اإ�سم جتاري من/ حمل نا�سر حممد لالأعمال احلداد واللحام 
اإىل /حمل همايون كبري العمال احلداده واللحام 

HUMAYUN KABIR BLACKSMITH & WELDING SHOP

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
املدة حيث  انق�ساء هذه  او دعوى بعد  الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/�سالون 

CN 1024846:جودة رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/مزرعة 
 CN 3869063:احلجل الذهبي للدواجن رخ�سة رقم

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
ال�ســـــادة/حمل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

نا�سر حمود لت�سليح ال�سيارات
 رخ�سة رقم:CN 2688258 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/لوؤلوؤة العني للمفرو�سات 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1155616 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة جمعه �سامل علي �سامل االبي�ض %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد ح�سن حممد العبيديل
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
الدارة  اخلليج  ال�ســـــادة/جنم  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب العقارات ذ.م.م رخ�سة رقم:1098971 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سالح جا�سم حممد ال على %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جميل غازى يو�سف %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جميل غازى يو�سف

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فهد غزاى م�سعل جراد العتيبى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سيف من�سر على مبارك

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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دعوه حل�صور اجتماع اجلمعية العمومية عرب تقنية االت�صال املرئي وذلك 
يوم االربعاء املوافق 27 يناير 2021 يف متام ال�صاعة الثالثه ع�صرا

ي�سر جمل�ض ادارة �سركة بلووم القاب�سة �ض.م.خ , دعوة 
العمومية  اجلمعية  اجتماع  حل�سور  امل�ساهمني  ال�سادة 
لل�سركة املزمع عقدها يف يوم االربعاء املوافق 27 يناير 
2021  وذلك يف متام ال�ساعة الثالثة ع�سرا, وذلك ملناق�سة 
البنود املدرجة يف جدول االعمال. و�سيتم ار�سال الرابط 
االلكرتوين  الربيد  خالل  من  االجتماع  يف  للم�ساركة 

اخلا�ض بامل�ساهمني او من ينوب عنهم.
باحل�سور  الراغبني  امل�ساهمني  ال�سادة  من  يرجى  لذا   

الدخول اىل الرابط يف املوعد املحدد لعقد االجتماع. 
                                           بلووم �لقاب�شة �ش.م.خ 

دعوه اجتماع اجلمعية العمومية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

LURNIA :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 256630 بتاريخ : 2016/07/14
امل�سجلة بتاريخ : 2017/02/21

با�ســم: الكيتك�ض )تايلند( ببلك كومباين ليمتد
وعنوانه: فيفث فلور, بوبهاجيت بلدينج, 20 نورث �ساتهورن رود, �سيلوم باجنراك, بانكوك 10500, تايالند

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 24 
املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات اأخرى , اأغطية الفرا�ض واملوائد؛ اأقم�سة البولي�سرت املغزول 

اأو ن�سيج البولي�سرت؛ اأقم�سة البولي�سرت املغزول واملمزوج بالقطن
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت له امللكية: توراي تك�ستايلز )تايالند( ببلك كومباين ليمتد
 ,10500 بانكوك   , بــاجنــراك  �سيلوم,  دي.,  ار  �ساثورن  نــورث   20 بــلــدج.,  بوبهاجيت  ال.,  اف  فيفث  عنوانه: 

تايالند
تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/06/21

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2020/06/30
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  يناير 2021 العدد 13149

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

LURNIA :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 256631 بتاريخ : 2016/07/14
امل�سجلة بتاريخ : 2017/02/21

با�ســم: الكيتك�ض )تايلند( ببلك كومباين ليمتد
وعنوانه: فيفث فلور, بوبهاجيت بلدينج, 20 نورث �ساتهورن رود, �سيلوم باجنراك, بانكوك 10500, تايالند

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 25 
املغزول؛  البولي�سرت  اأقم�سة  من  م�سنوعة  الوطني  والــزي  املالب�ض  الراأ�ض؛  واأغطية  القدم  ولبا�ض  املالب�ض 

املالب�ض والزي الوطني م�سنوعة من اأقم�سة البولي�سرت املغزول واملمزوج بالقطن 
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت له امللكية: توراي تك�ستايلز )تايالند( ببلك كومباين ليمتد
 ,10500 بانكوك   , بــاجنــراك  �سيلوم,  دي.,  ار  �ساثورن  نــورث   20 بــلــدج.,  بوبهاجيت  ال.,  اف  فيفث  عنوانه: 

تايالند
تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/06/21

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2020/06/30
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  يناير 2021 العدد 13149

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

JELIDO :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 257404 بتاريخ : 2016/07/31
امل�سجلة بتاريخ : 2017/02/21

با�ســم: بوندا بازارالما ليمتد �سريكيتي
وعنوانه: ياكوبلو ماه. بي�سان �سانايي �سيتي�سي فوار جاد. نو. 1/9 بيليكدوزو ا�سطنبول / تركيا

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 30 
القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة اال�سطناعية؛ االأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ املثلجات ال�ساحلة لالكل؛ ال�سكر؛ ع�سل النحل والع�سل االأ�سود؛ 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت له امللكية: كريفان جيدا �سانايي يف تيجاريت انونيم �سريكيتي
عنوانه: ياكوبلو ماه. بي�سان �سانايي �سيتي�سي فوار جاد. نو. 1/9 بيليكدوزو ا�سطنبول / تركيا

تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/02/01
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2020/04/13

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  يناير 2021 العدد 13149

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

Legend Luckytex :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 232153 بتاريخ : 2015/05/04
امل�سجلة بتاريخ : 2015/08/24

با�ســم: الكيتيك�ض )تايلند( بابليك كومباين ليمتد
وعنوانه: فلوور 5, بيبهاجيت بلدينغ, نورث �ساتهورن روود, بانغراك, بانغكوك 10500, تايالند

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 24 
االأقم�سة امل�سنوعة من االألياف اال�سطناعية؛ االأقم�سة امل�سنوعة من االألياف الطبيعية؛ اأقم�سة البولي�سرت؛ 
اأقم�سة  البولي�سرت؛  خيوط  من�سوجة  اأقم�سة  قطنية؛  اأقم�سة  البولي�سرت؛  و  القطن  من  من�سوجة  اأقم�سة 

الدينيم؛ حبال؛ و�سادات هوائية م�سنوعة من االأقم�سة
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت له امللكية: توراي تك�ستايلز )تايالند( ببلك كومباين ليمتد
 ,10500 بانكوك   , بــاجنــراك  �سيلوم,  دي.,  ار  �ساثورن  نــورث   20 بــلــدج.,  بوبهاجيت  ال.,  اف  فيفث  عنوانه: 

تايالند
تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/06/21

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2020/06/30
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  يناير 2021 العدد 13149

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

Legend Luckytex :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 245814 بتاريخ : 2015/12/22
امل�سجلة بتاريخ : 2016/07/27

با�ســم: الكيتيك�ض )تايلند( بابليك كومباين ليمتد
وعنوانه: فلوور 5, بيبهاجيت بلدينغ, نورث �ساتهورن روود, بانغراك, بانغكوك 10500, تايالند

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 25 
املالب�ض امل�سنوعة من االأقم�سة امل�سنوعة من االألياف الطبيعية؛ املالب�ض امل�سنوعة من االأقم�سة امل�سنوعة 
و  الطبيعية  االألــيــاف  من  امل�سنوعة  االأقم�سة  من  امل�سنوعة  املالب�ض  االإن�سان؛  �سنع  من  التي  االألــيــاف  من 

االألياف املخلوطة التي من �سنع االإن�سان
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت له امللكية: توراي تك�ستايلز )تايالند( ببلك كومباين ليمتد
 ,10500 بانكوك   , بــاجنــراك  �سيلوم,  دي.,  ار  �ساثورن  نــورث   20 بــلــدج.,  بوبهاجيت  ال.,  اف  فيفث  عنوانه: 

تايالند
تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/06/21

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2020/06/30
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  يناير 2021 العدد 13149

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

EMCO :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 167357 بتاريخ : 2011/11/29
امل�سجلة بتاريخ : 2013/02/27

با�ســم: نيو بوي �ض م ح
وعنوانه: �ض. ب. 61177, جبل علي, دبي, االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 28 
اأخرى,  فئات  يف  الــواردة  غري  الريا�سية  واالأدوات  )اجلمباز(  البدنية  الريا�سة  اأدوات  اللعب,  واأدوات  اللعب 
زخارف زينة �سجرة عيد امليالد, األعاب ودمى بكافة اأنواعها, األعاب اأوتوماتيكية والكرتونية باأنواعها, اأحذية و 
زالجات جليد و غرف للدمى اإك�س�سوارات وملحقات للدمى, مالب�ض وغرف للدمى, مركبات لعب وملحقاتها, 

ر�سومات لعب وملحقاتها, مقاعد لعب للدمى, دمى قابلة للنفخ, العاب م�سنوعة من املخمل
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت له امللكية: اإميواي �سينغافور بي تي اي ليمتد
عنوانه: 7 بينجورو كلو�ض, # 03-00 �سون هوك بيلدينغ, �سنغافورة 608779

تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/12/06
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2020/12/20

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  يناير 2021 العدد 13149

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

Luckytex :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 64642 بتاريخ : 2004/10/26
امل�سجلة بتاريخ : 2005/05/29

با�ســم: الكيتيك�ض )تايلند( ببليك كومباين ليمتد
وعنوانه: الطابق اخلام�ض, بوجهاجيت بلدينغ, نورث �ساثورن روود, نوجنراك, بانكوك 10500, تايالند

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 24 
القما�ض امل�سنوع من االلياف ال�سناعية؛ القما�ض امل�سنوع من االلياف الطبيعية

بيانات التعديل:
ا�سم من انتقلت له امللكية: توراي تك�ستايلز )تايالند( ببلك كومباين ليمتد

 ,10500 بانكوك   , بــاجنــراك  �سيلوم,  دي.,  ار  �ساثورن  نــورث   20 بــلــدج.,  بوبهاجيت  ال.,  اف  فيفث  عنوانه: 
تايالند

تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/06/21
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2020/06/29

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  يناير 2021 العدد 13149

منوذج �إعالن �لن�شرعن �نتقال �مللكية 
 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 91265بتاريخ : 2007/03/04
امل�سجلة بالرقم : 91265بتاريخ : 2008/09/09

باإ�سم املالك: ليلي وايت�ض ليمتد
وعنوانه: جرينفيل كورت, بريتويل  رود, برينهام,بكنجهم�ساير, اا�ض  ال1 8دي اف, اململكة املتحدة.

 ا�سم املتنازل له: �سبورت�ض دايركت  دوت كوم ريتايل ليمتد
وعنوانه: يونت اإيه, بروك بارك  اإي�ست, �سايربروك, ان جي 20 8  ار واي, اململكة املتحدة. 

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
تاريـخ انتقال امللكية: 2020/11/16      

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/01/07    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  يناير 2021 العدد 13149

EAT 164156

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  27  يناير 2021 العدد 13149

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  27  يناير 2021 العدد 13149

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  27  يناير 2021 العدد 13149

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  27  يناير 2021 العدد 13149

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  27  يناير 2021 العدد 13149
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عربي ودويل

الــقــ�ــســاء يف حـــال ثــبــوت تــورطــه يف 
التهم املن�سوبة اليه.

وزير  اقالة  “متت  وقالت مو�سي:   
غام�سة  ظـــــــروف  يف  الـــداخـــلـــيـــة 
اأخبارا عن  ون�سمع من هنا وهناك 
الثقيل  احلــجــم  مــن  بتهم  اتــهــامــه 
والتورط  انقالب  تدبري  كمحاولة 
يخرج  ومل  مــ�ــســبــوهــة  تــعــيــيــنــات  يف 

اأحد لتو�سيح اأ�سباب القالة…
 يجب ك�سف اأ�سباب القالة وطبيعة 
ـــــم واإحــالــتــهــــــــا عــلــى اأنـــظـــار  ـــ الــتــهـــ

الق�ساء ».
 واأعلنت مو�سي يف ختام مداخلتها 
عـــن مــقــاطــعــة الــكــتــلــة جــلــ�ــســة منح 
من  الثقة  �سحب  اىل  داعــيــة  الثقة 
الغنو�سي  را�ـــســـد  املــجــلــ�ــس  رئــيــ�ــس 
امل�سي�سي  ه�سام  احلــكــومــة  ورئــيــ�ــس 
البالد  لإنـــقـــاذ  حــكــومــة  وتــ�ــســكــيــل 
الد�ستوري  ككتلة  “ونحن  قــائــلــة 
احلر لن ن�سارك يف م�سرحية ‘طوم 

وجريي’ و�سنقاطع اجلل�سة«.
 كــمــا انــتــقــد المــــني الـــعـــام حلزب 
يف  مـــرزوق  حم�سن  تون�س  م�سروع 
الر�سمية  �ــســفــحــتــه  عـــرب  تــدويــنــة 
واخلالفات  ال�سراع  في�سبوك  على 
اجلمهورية  رئــيــ�ــس  مـــن  كـــل  بـــني 
احلكومة  ورئـــيـــ�ـــس  �ــســعــيــد  قــيــ�ــس 
الربملان  ورئــيــ�ــس  امل�سي�سي  هــ�ــســام 
المن  جمل�س  يف  الغنو�سي  را�ــســد 

القومي. 
 6  واكــد مــرزوق ان البالد �سهدت 
ب�سبب كورونا يف حني  األف جنازة 
ل يهتم القاب�سون بال�سلطة �سوى 

على م�ساحلهم.
الرئي�س  “اْلَيْوم  مـــــرزوق  وكــتــب   
الذي اقرتح امل�سي�سي رئي�س حكومة 
يف  ن�سيبه  خ�سر  لأنــه  منه  غا�سب 
اأقــل. وخ�سر  اأكــرث ول  احلكومة ل 
ن�سيب  ل  انـــه  واملــفــرو�ــس  وزراءه 
يدافع  والغنو�سي  احلكومة.  يف  له 
على  �سيطرتهم  عن  وامل�سي�سي  هو 
احلكم من خالل التعديل الوزاري. 
ال�سلطة  على  هو  الطرفني  �سراع 

فقط. �سراع داخل مربع اخلطاأ
الدولة،  تفكيك  من  �سيزيد  �سراع 
خطري.  ظــرف  يف  الأوراق،  وخــلــط 
اأية  التون�سي  لل�سعب  لي�س  �ــســراع 

م�سلحة فيه
م�سلحة  لــــه  الــتــونــ�ــســي  الــ�ــســعــب 
�سعوب  كــــل  مـــثـــل  الن  رئــيــ�ــســيــة 

العامل: النجاة من الوباء...«.
تــزامــنــا مــع انعقاد  انـــه  يــ�ــســار اىل   
اجلــلــ�ــســة الـــعـــامـــة مبــجــلــ�ــس نـــواب 
الثقة  ملــنــح  واملــخــ�ــســ�ــســة  الــ�ــســعــب 
التحوير  يف  املقرتحة  لل�سخ�سيات 
�سهد  مــوؤخــرا،  املعلن عنه  الـــوزاري 
كامل حميط �ساحة باردو، ح�سورا 
انت�سرت عربات  اأمنيا مكثفا، حيث 
بعد حوايل  على  والأمنيني  الأمــن 
الربملان،  حمــيــط  مــن  مــرت   200
عات اأو  وذلك من اأجل منع اأيرّ جتمرّ

مظاهرات احتجاجية. 
وكـــانـــت مــنــظــمــات جمــتــمــع مدين 
اأمام  امــ�ــس  التظاهر  اإىل  دعــت  قــد 
جمل�س نواب ال�سعب ، للتعبري عن 
رف�سها وا�ستنكارها لرتدرّي الأو�ساع 
وكذلك  والقت�سادية  الجتماعية 
التي  الأخـــرية  باليقافات  تــنــديــًدا 
املتظاهر  ال�سباب  من  عــددا  �سملت 

خالل الأ�سبوعني املا�سيني.
 وقد جرت مواجهات بني الوحدات 
باردو  حميط  يف  املنت�سرة  المنية 
م�سرية  نظموا  الــذيــن  واملحتجني 
التعزيزات  رغــــم  الــــربملــــان،  امـــــام 

المنية مكثفة.

حكومته  اإن  امل�سي�سي  ه�سام  وقــال   
ــيــة مع  تــعــامــلــت يف الـــفـــرتة املــا�ــس
مرونة  بكل  الــدولــة  موؤ�س�سات  كــل 
واحرتام، نظرا لإميانه بالت�ساركية 
اإىل  م�سريا  عمل،  وطريقة  كمبداأ 
اأن الخـــتـــالف هــو نــقــطــة قـــوة ول 
نقطة �سعف تربر  تكون  اأن  ينبغي 

الق�ساء وال�ستئ�سال.
 واعترب امل�سي�سي اأمام جمل�س نواب 
ال�سعب اأن التحديات التي تواجهها 
تون�س حقيقية وعميقة وال�سعوبات 
اأ�سبحت  اخلطورة  من  درجــة  على 
تهدد دميــومــة وكــيــان الــدولــة ولن 
يكون من الهني جتاوزها يف ظرف 

وجيز.
اأزمة  وجـــود  على  امل�سي�سي  و�ــســدد   
هــيــكــلــيــة تـــفـــاقـــمـــت عـــلـــى امــــتــــداد 
اإرادة  فـــيـــهـــا  وتــــــاأخــــــرت  الـــ�ـــســـنـــني 
وامل�سوؤولة  احلــقــيــقــيــة  الإ�ــــســــالح 
لــتــفــ�ــســح املــــجــــال اأمــــــــام اخلـــطـــاب 
ال�سعبوي الذي ي�سعى اأ�سحابه اإىل 
النقاط  وت�سجيل  الأوهـــام  ت�سويق 
ال�سيا�سوية وافتعال املعارك الزائفة 
التي ف�سلها الد�ستور ومل تعد تهم 

ال�سعب التون�سي.
 وقال رئي�س احلكومة: ما مل تلتزم 
�سات الد�ستورية بنوامي�س  كلرّ املوؤ�سرّ
بعيدا  �سالحياتها  وحــدود  الدولة 
عن ال�ستعرا�س والإثارة، لن نخرج 

من الأزمة التي نعي�سها.

�سعيد م�ستاء
كــــالم  يف  ان  حمــــلــــلــــون،  ويــــــــرى   
ما  على  وردا  اإ�ــســارة  هــذا  امل�سي�سي 
جاء على ل�سان الرئي�س قي�س �سعيرّد 
اجـــتـــمـــاع جمل�س  الثــــنــــني خـــــالل 

الأمن القومي.
التحوير  اأن  �سعيد   فقد بنيرّ قي�س 
احلــكــومــي مل يــحــرتم الإجـــــراءات 
التي ن�س عليها الد�ستور، وحتديدا 
اأي   92 الــفــ�ــســل  عــلــيــه  نـــ�ـــس  مــــا 
�سرورة التداول يف جمل�س الوزراء 
اإذا تعلق الأمر باإدخال تعديل على 
جانب  اإىل  هـــذا  احلــكــومــة،  هيكلة 

اإخاللت اإجرائية اأخرى. 
 واأ�سار يف هذا الإطار اإىل اأنرّ بع�س 
املــقــرتحــني يف الــتــحــويــر الـــــوزاري 
ملفات  لهم  اأو  ق�سايا  بهم  تتعلق 
من  اأنرّ  واأ�ــســاف  م�سالح.  ت�سارب 
تعلقت به ق�سية ل ميكن اأن يوؤدي 
اليمني، م�سريا اإىل اأن اأداء اليمني 
اإجراء  هــو  بــل  �سكليا  اإجــــراء  لي�س 

جوهري.
“ادخال  مت  انــه  اىل  �سعيد  ولــفــت   

باإعفاء وزير  حتوير على احلكومة 
الداخلية )من املقربني منه( وعني 
امل�سي�سي نف�سه بالنيابة” معتربا ان 

ذلك مل يحدث مطلقا يف التاريخ.
الرئي�س  اأعــرب  ال�سياق نف�سه،   ويف 
غياب  مــن  ا�ستيائه  عــن  التون�سي 
املراأة عن قائمة الوزراء املقرتحني، 
حتمل  على  قـــادرة  املــــراأة  اأن  مبينا 
املــ�ــســوؤولــيــات كــامــلــة وقــــــادرة على 
العطاء وعلى الإ�سداع بكلمة احلق.   
وكالعادة ت�سمنت كلمة قي�س �سعيد 
لأطراف  موجهة  خطرية  اتهامات 
والتاآمر  عمله  بعرقلة  ي�سمها  مل 
“رئا�سة  ان  عــلــى  مــ�ــســددا  عــلــيــه. 
بريد  �ــســنــدوق  لي�ست  اجلمهورية 
او  تتقبل الوراق ومت�سي الوامــر 
وننتقل  اليمني  اداء  مواكب  تنظم 
من مرحلة اىل اأخرى” معتربا ان 
الدولة  حتمي  التي  هي  “الرئا�سة 

وا�ستمراريتها وموؤ�س�ساتها ».
�سعيد  قــيــ�ــس  اأن  مــراقــبــون  وذكــــر   
قبل  �سابقا  �سرح  اذ  نف�سه  ناق�س 
رئي�س  بـــــاأن  الـــرئـــا�ـــســـة  يـــتـــوىل  ان 
ال�ساهد  يو�سف  ال�سابق  احلكومة 
رئي�س  بــا�ــســتــ�ــســارة  مــطــالــب  غـــري 
ال�سب�سي عند  الباجي قائد  الدولة 
واليوم  الــــوزاري  بالتحوير  قيامه 
امل�سي�سي  قــال خــالف ذلــك وطالب 

با�ست�سارته«.

قلب ت�ن�س يهدد
 لــكــن الـــــرد املــبــا�ــســر عــلــى موقف 
الــرئــيــ�ــس مــن الــتــحــويــر، جـــاء على 
لرئي�س  الــ�ــســيــا�ــســي  احلــــزام  لــ�ــســان 
اأكد عيا�س اللومي  احلكومة حيث 
انه  تون�س،  قلب  حــزب  عــن  النائب 
�سيتم النــطــالق يف اجـــراءات عزل 
رئي�س اجلمهورية قي�س �سعيد عرب 
الد�ستور  مــن   88 الف�سل  تفعيل 
الن�س  مـــقـــتـــ�ـــســـيـــات  لـــــتـــــجـــــاوزه 

الد�ستوري.

في�سبوك،  الجــتــمــاعــي  الــتــوا�ــســل 
الــيــمــني، يعترب  ــــاأداء  ب ‘’يف عــالقــة 
اجلمهورية  رئـــيـــ�ـــس  اإخـــتـــ�ـــســـا�ـــس 
مقيدا. مل يرتك له الد�ستور خيارا 
للرف�س اأو القبول. فهو اإذا جمرب 

على قبول اأداء اليمني .

مقاطعة
عبري  انــتــقــدت  مت�سل،  �سياق  ويف   
الد�ستوري  احلــزب  رئي�سة  مو�سي 
احلر، اأداء رئي�س اجلمهورية قي�س 
يعد  “مل  اعـــتـــربتـــه  الـــــذي  �ــســعــيــد 
م�ستقال وتابع لكتلة برملانية بعينها 
واأ�سبح يقحم التجاذبات ال�سيا�سية 
داخل جمل�س الأمن القومي، وهذا 
وي�سرب  ومــرفــو�ــس  خــطــري  اأمــــر 
الأمن القومي وهو خطاأ ج�سيم”، 

وفق تعبريها.
اجتماع  ان  اأقــــــول  “اأنا  وتــابــعــت   
جمــلــ�ــس المــــــن الـــقـــومـــي كـــــان يف 
لالأمن  �ـــســـربـــة  اأكــــــرب  ذاتــــــه  حـــــدرّ 
اأعطى  باعتباره  التون�سي  القومي 
تفككت  الدولة  بــاأنرّ  خ�سراء  ا�سارة 
نزاع  وهــنــاك  تفككت  وموؤ�س�ساتها 
موؤ�س�سات  ونــزاع  ال�سالحيات  على 
اأمنية  ملــ�ــســاألــة  �ــســيــا�ــســي  وتــوظــيــف 
مرفو�س…  …هذا  جـــوهـــريـــة 
ونـــــــقـــــــول هـــــــــذا لـــــكـــــم ولــــرئــــيــــ�ــــس 
يــريــد توبيخ  اجلــمــهــوريــة عــنــدمــا 
احلكومة  ورئي�س  احلكومة  رئي�س 
التوبيخ فليجتمعا لوحدهما  يقبل 
ول يبثون لنا فيديو مبا�سر يهزرّ من 
ك�سعب  طماأنينتنا  ومن  ا�ستقرارنا 

و�سفوا ح�ساباتكم وحدكم«.
 وطالبت رئي�سة احلزب الد�ستوري 
اجلل�سة  خــالل  مو�سي  عبري  احلــر 
الثقة  ملـــنـــح  املــخــ�ــســ�ــســة  الـــعـــامـــة 
للوزراء املقرتحني رئي�س احلكومة 
ه�سام امل�سي�سي بالك�سف عن حيثيات 
واأ�سباب اإقالة وزير الداخلية توفيق 
�سرف الدين داعية اىل احالته على 

ل  اليمني،  اأمــامــه  �سخ�سية  تـــوؤدي 
ـــــه ل يتمتع  اأنرّ ذلــــك، مبــعــنــى  غـــري 
من  لي�س  اأي  تقديري  باخت�سا�س 
ميكن  كــان  اإذا  تقدير  �سالحياته 
وفق  ل،  اأم  اليمني  تاأدية  لل�سخ�س 

قوله.
ـــــه يف �سورة  اأنرّ بـــن عــا�ــســور  ــــــد   واأكرّ
برف�س  اجلـــمـــهـــوريـــة  رئــيــ�ــس  قــــام 
ج�سيما  خــرقــا  يعترب  ا�ستقبالهم 

للد�ستور.
القانون  اأ�ستاذة  دته  اكرّ املوقف  ذات   
ترى  التي   ، كــرميرّ منى  الد�ستوري 
قبول  عـــلـــى  جمــــرب  الـــرئـــيـــ�ـــس  اأنرّ 
الوزراء املقرتحني يف حكومة ه�سام 

امل�سي�سي لأداء اليمني. 
 وقــــالــــت مـــنـــى كـــــرمي الـــــدريـــــدي، 
تــدويــنــة عــلــى حــ�ــســابــهــا مبوقع  يف 

اجلل�سة  يف  الــــلــــومــــي  واعـــــتـــــرب   
على  للت�سويت  املخ�س�سة  العامة 
الــوزراء املقرتحني �سمن التحوير 
اجتماع  يف  ح�سل  مــا  ان  الـــــوزاري، 
له  “يندى  القومي  المــن  جمل�س 
قيميا  بتون�س  يليق  ول  اجلبني” 

واخالقيا وقانونيا.
اقتحام  بعملية  النائب  وا�ست�سهد   
وببيان  المــــريــــكــــي  الـــكـــونـــغـــر�ـــس 
مــنــظــمــة العــــــراف الــــذي قـــال انه 
وربطها  ال�سعوبية  خطر  مــن  نبه 
املتحدة  الـــــوليـــــات  يف  جـــــدت  مبــــا 
بيانه  ان  اىل  مــ�ــســريا  المــريــكــيــة 

موجه للرئي�س قي�س �سعيد.
للرئي�س  حديثه  موجها  واأ�ــســاف   
كفى  “ احـــــــــــذر...  �ــســعــيــد  قـــيـــ�ـــس 
ل�ست  الد�ستور،  بيننا   ... خروقات 

مــــا خرقت  يـــكـــفـــي  مـــلـــكـــا مـــتـــوجـــا 
الـــد�ـــســـتـــور... هــنــاك الــفــ�ــســل 88 
الثقة  �سحب  لــلــربملــان  يتيح  الـــذي 
وال�سروع  اجلــمــهــوريــة  رئــيــ�ــس  مــن 
به  يقوم  فيما  وا�سل  اإذا  اعفائه  يف 

اليوم«.
 وانــتــقــد يف �ــســيــاق مــتــ�ــســل، رف�س 
تتبع،  يــكــون حمــل  وزيـــر  اي  �سعيد 
مـــذكـــرا بـــاإيـــقـــاف وزيـــــر الــبــيــئــة يف 
ملمحا  اليطالية  النفايات  ق�سية 
رئي�س  اقرتحه  الوزير  هذا  ان  اىل 
وملمحا  �سعيد  قي�س  اجلــمــهــوريــة 
قــ�ــســايــا يف حق  ايــ�ــســا اىل وجـــــود 
ووزراء  الرئا�سي  بالديوان  اع�ساء 

كانوا من املح�سوبني على �سعيد
الد�ستور  اأن  على  الــلــومــي،  و�ــســدد   
يعطي لرئي�س احلكومة �سالحيات 

تهديد  وا�سفا  احلكومي،  التحوير 
لأداء  وزراء  قــبــول  بــعــدم  الــرئــيــ�ــس 
اليمني الد�ستورية بالت�سرف غري 
امل�سوؤول وبالغوغاء قائال “الف�سل 
يعني  الــــزامــــي  المــــــر  ـــــح...  وا�ـــــس
الرئي�س قد رف�س ختم القوانني«.

خرق ج�سيم
اأ�ستاذ   وحـــول هـــذه الــنــقــطــة، قـــال 
القانون الد�ستوري رافع بن عا�سور، 
اإنرّه ل ميكن من حيث املبداأ لرئي�س 
اجلمهورية رف�س ا�ستقبال الوزراء 
املــقــرتحــني يف الــتــحــويــر الـــــوزاري 

لأداء اليمني الد�ستورية.
اجلمهورية،  لرئي�س  ـــه  اأنرّ واأو�ــســح   
�سيرّق،  اخت�سا�س  احلــالــة،  هــذه  يف 
عندما  الــ�ــســاهــد  دور  يلعب  ــــه  اأنرّ اإذ 

الد�ست�ري احلر يرف�س امل�ساركة يف م�سرحية ت�م وجريي ويقاطع جل�سة منح الثقة
عيا�س الل�مي ُيهّدد قي�س �سعيد بالنطالق يف اإجراءات عزله ويّتهمه بخرق الد�ست�ر 

بن عا�سور: رف�س ا�ستقبال الوزراء لأداء اليمني خرق ج�سيم للد�ستور

�سعّيد يف جمل�س الأمن: التح�ير احلك�مي مل يحرتم الإجراءات الد�ست�رية 
رئي�س احلك�مة: هناك خطاب �سعب�ي لت�س�يق الأوهام وت�سجيل النقاط ال�سيا�س�ية

امل�سي�سي امام الربملان

الد�ستوري احلر يقاطع اجلل�سة

مواجهات يف حميط الربملان

�سعيد يتهم

اللومي- ي�سار - يهدد الرئي�س

خرج من ف�ساء حتفظ امل�ؤ�س�سات:

تون�س: �سراع الق�سرين يف الهواء الطلق...!
•• الفجر - تون�س

على  للمطلعني  خافيا  الق�سرين  بني  ما  �سراع  يكن  مل 
اتخذ  ولكنه  ت�ن�س,  يف  ال�سيا�سي  امل�سهد  ك�الي�س 
الثنني منعرجا “خطريا” ح�سب البع�س حيث حتدث 
الرئي�س الت�ن�سي كما مل يتحدث من قبل, متهما رئي�س 

وت�سريحا,  تلميحا  ال�سيا�سي,  وح��زام��ه  احلك�مة 
يحرتم  مل  ال���زاري  التح�ير  ان  معتربا  عليه,  بالتاآمر 
الثقة  منح  جل�سة  وكانت  الد�ست�رية.  الإج����راءات 
لل�ق�ف  فر�سة  الثالثاء,  اأم�س  املقرتحني,  ل��ل���زراء 
من  ال�سيا�سي  وح��زام��ه  احلك�مة  رئي�س  م�قف  على 
�سيعتمدونه      الذي  الرد  وطبيعة  �سعيد,  قي�س  خطاب 

ينقله  الطلق  اله�اء  ويف  مفت�حا  ال�سراع  اأ�سبح  بعدما 
الكثريون  وبات  الأخ��رى.  العالم  وو�سائل  التلفزي�ن 
يخ�س�ن حدوث �سدام د�ست�ري قد ل يبقي ول يذر من 

كيان الدولة �سيئا.
ت�س�يق الوهام

 وقد اأّكد رئي�س احلك�مة ه�سام امل�سي�سي اأم�س الثالثاء 

اأّن التح�ير ال�زاري املقرتح ياأتي بعد تقييم م��س�عي 
قام به كرئي�س للحك�مة طبقا ملا يخ�ل له الد�ست�ر من 
�سالحيات للهيكلة احلك�مية ولالآداء على راأ�س ال�زارات 
فيها  حتملت  التي  الظروف  دقة  العتبار  بعني  اآخ��ذا 
�س�ؤونها  وادارة  البالد  قيادة  م�س�ؤولية  احلك�مة  هذه 

وتعقيدات امل�سهد ال�سيا�سي الذي تعي�سه البالد.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

 تركت مناف�سات بطولة دبي املفتوحة لألواح التزحلق على املياه باملظالت 
-كايت �سريف- اأثرا طيبا يف نهاية الأ�سبوع املا�سي و�سنعت �سعادة فائقة 
عند حمبي هذه الريا�سة رغم اأن اأحوال البحر و�سرعات الرياح و�سلت 
وجعل  �سعادة  زادهـــم  بــل  امل�ساركني  يقلق  مل  ذلــك  لكن  عقدة   17 اإىل 
يزيد عن  التي جمعت ما  املناف�سات  تعلو حمياهم رغم قوة  البت�سامة 
العامل ا�ستمتعوا باأجواء  حول  دولة   22 من  ومت�سابقة  مت�سابق   100

اأجمل �ستاء يف العامل.
وجنح نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية يف تنظيم تظاهرة فريدة 
يف البطولة التي ينظمها للعام الرابع على التوايل بالتعاون مع جلنة 
بحلة جديدة  املــاء  والتزحلق على  والتجديف  �سريف  للكايت  الإمــارات 
اأن  ويتنظر  يناير  �سهر  يف  اثنتان  منها  انق�ست  حمــطــات   3 تت�سمن 
ت�ستكمل بجولة اخلتام يف �سهر مار�س املقبل حيث عك�ست ال�سور جمال 

هذه الريا�سة التي يحت�سنها �ساطئ ن�سنا�س يف جمريا.

•• لوزان- الفجر:

اللجنة  رئي�س  مع  بينغ  جني  ت�سي  ال�سيني  الرئي�س  بحث 
اأم�س الأول  الأوملبية الدولية توما�س باخ يف ات�سال هاتفي 
دورة  ل�ست�سافة  ال�ــســتــعــدادات  يف  املــحــرز  التقدم  الثــنــني 
ال�سينية  العا�سمة  يف  املــقــررة  ال�ستوية  الأوملــبــيــة  الألــعــاب 

بكني عام 2022. 
وبح�سب ما ذكرت اللجنة الأوملبية الدولية، فاإن الطرفني 
التي  للمن�ساآت  ال�سيني  للرئي�س  الأخـــرية  الــزيــارة  ناق�سا 
ويانكينغ  بكني  يف  الأوملبية  الألعاب  مناف�سات  عليها  �ستقام 

وزانغجياكو يف مقاطعة هيبي وانطباعاته الإيجابية. 
وهناأ باخ الرئي�س ال�سيني على روؤيته يف جعل 300 مليون 
الألعاب  ال�ستوية من خالل  بالريا�سات  درايــة  على  �سيني 

واقعا ملمو�سا.  اأ�سبحت  التي  الباراملبية  والألعاب  الأوملبية 
وبذلك، �ستغري دورة الألعاب الأوملبية ال�ستوية بكني 2022 

امل�سهد العاملي للريا�سات ال�ستوية. 
الأوملبية  اللجنة  بني  الوثيق  التعاون  الطرفان  ناق�س  كما 
الدولية وال�سلطات ال�سينية فيما يتعلق بامل�سائل ال�سحية 
واأمان  �سالمة  ل�سمان  بالفعل  اتخاذها  مت  التي  والتدابري 

الألعاب الأوملبية والباراملبية ال�ستوية يف 2022. 
واأبلغ الرئي�س ال�سيني باخ بالتدابري ال�سحية امل�سددة التي 
الأحداث  بتنظيم  يتعلق  فيما  ال�سينية  ال�سلطات  تتخذها 
بهذا  الدولية  الأوملــبــيــة  اللجنة  رئي�س  ورحــب  الريا�سية. 
اأ�ــســرع مــن جائحة  اإىل تعاف  �ــســيــوؤدي  الــ�ــســارم لأنــه  النهج 
اأكرث  تنظيم  يف  الثقة  من  مزيدا  ويعطي  العاملية،  كــورونــا 

اأمانا لالألعاب الأوملبية. 

•• دبي-الفجر:

حممد  بــن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  اأكــد 
اآل مــكــتــوم رئــيــ�ــس جمل�س  بــن را�ــســد 
اأن تطوير الريا�سة يف  دبي الريا�سي 
الالحمدود  الــدعــم  وترجمة  الــدولــة 
من القيادة الر�سيدة للقطاع الريا�سي 
خالل  مــن  يــاأتــي  ملمو�سة  نتائج  اإىل 
العاملني  الوطنية  الــكــوادر  تــطــويــر  
موا�سلة  على  �سموه  اأكـــد  كما  فيها، 
اأكرب لتطوير القطاع  اجلهود بوترية 
الــريــا�ــســي مـــن خــــالل دعــــم ومتكني 
جميع  يف  الوطنية  الــكــوادر  وتــطــويــر 
جمـــــالت الــعــمــل الـــريـــا�ـــســـي، وذلـــك 
ال�سمو  �ساحب  ونهج  لــروؤيــة  ترجمة 
اآل مكتوم  را�ـــســـد  بـــن  الــ�ــســيــخ حمــمــد 
نــائــب رئــيــ�ــس الـــدولـــة رئــيــ�ــس جمل�س 
الـــوزراء حاكم دبــي -رعــاه اهلل- الذي 
الإن�سان  يف  ال�ستثمار  اأن  على  يــوؤكــد 

هو الأعظم فائدة والأكرث عائداً.
جاء ذلك خالل الجتماع الأول ملجل�س 
لعام  الــريــا�ــســي  دبــــي  جمــلــ�ــس  اإدارة 
اأم�س  يــوم  ظهر  عقد  الـــذي   2021
املجل�س  مقر  يف  يناير   26 الــثــالثــاء 
برئا�سة �سمو ال�سيخ من�سور بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم رئي�س جمل�س دبي 
الــريــا�ــســي، ومــ�ــســاركــة مــعــايل مطر 

الطاير نائب رئي�س املجل�س، واأع�ساء 
جمل�س الإدارة: علي بو ج�سيم، اأحمد 
ال�سعفار، حممد الكمايل، د. عبد اهلل 
الــكــرم، مــرمي احلــمــادي، مــوزة املري، 
للمجل�س،  العام  الأمــني  حــارب  �سعيد 
ونا�سر اأمان اآل رحمة م�ساعد الأمني 
ا�ستعرا�س  فيه  ومت  للمجل�س،  الــعــام 
لـــقـــرار �سمو  الــتــنــفــيــذيــة  اخلــــطــــوات 
بــخــ�ــســو�ــس تعيني  املــجــلــ�ــس  رئـــيـــ�ـــس 
باأندية  والإداريــني  امل�سرفني  وتطوير 
اأعمالهم  ومــتــابــعــة  الــريــا�ــســيــة  ــي  دبـــ
مع  بالتعاون  املجل�س  ينظمه  والـــذي 
الكفاءات  تقييم  مركز  و  دبــي  �سرطة 
الــبــ�ــســريــة يف حكومة  املـــــوارد  بـــدائـــرة 
دبي وي�سارك فيه امل�سرفني والإداريني 
اأنــــديــــة دبي  الإمــــاراتــــيــــني يف جــمــيــع 
�سخ�سا   140 عــددهــم  بــلــغ  والـــذيـــن 
وو�سع  تقييمهم  عملية  متــت  حــيــث 
العديد  تت�سمن  التي  التطوير  خطة 
يف  واملهارات  التنظيمية  اجلوانب  من 

التعامل مع الأفراد وخطط العمل.  
واأكد �سمو رئي�س املجل�س على اأن رهان 
املوؤهلة  الوطنية  الكوادر  على  الدولة 
القيادة  لــدعــم  الأمـــثـــل  وال�ــســتــثــمــار 
�ساهم  الــريــا�ــســة  لــقــطــاع  الــر�ــســيــدة 
بطولت  تنظيم  يف  الــدولــة  جنـــاح  يف 
وفـــعـــالـــيـــات ريـــا�ـــســـيـــة كـــــربى خالل 

ــتــمــرار هذا  الـــفـــرتات الــ�ــســابــقــة، وا�ــس
النجاح الذي نال اإعجاب العامل خالل 
تت�سمن  الــتــي  الدقيقة  الــفــرتة  هــذه 
�سالمة  م�ستوى  على  كبرية  حتديات 
وملختلف  التنظيم  وجـــودة  امل�ساركني 
بطولت  اأقـــيـــمـــت  حــيــث  الـــريـــا�ـــســـات 
كـــربى يف الــدولــة والــتــي كـــان اآخرها 
الــنــهــائــيــات الــكــربى لــبــطــولــة العامل 
الأحد  م�ساء  اختتمت  الــتــي  للببجي 
اإ�سافة نوعية مهمة  بدبي والتي تعد 
للبطولت التي يتم اإقامتها يف الدولة 
جمهور  من  وا�سعة  مبتابعة  وحظيت 
وقد   ، الــعــامل  دول  خمتلف  يف  اللعبة 

الأحداث  جلميع  املميز  التنظيم  جاء 
الوطنية  ـــــكـــــوادر  ال كــــفــــاءة  بــفــ�ــســل 
الوقاية  لإجـــراءات  الدقيق  والتنفيذ 
اخلا�سة  والربوتوكولت  الحرتازية 
�سالمة  ت�ستهدف  الــتــي  بــطــولــة  بــكــل 
املــ�ــســاركــني وفـــرق الــعــمــل وتــوفــر لهم 
جميع  يف  للتناف�س  املنا�سبة  الأجـــواء 

البطولت والأجواء.
تطوير قدرات الالعبني املحرتفني

مت خــــالل الجـــتـــمـــاع الطــــــالع على 
لعام  الـــريـــا�ـــســـي  الـــقـــطـــاع  مـــــوازنـــــة 
موازنات  تــتــ�ــســمــن  والـــتـــي   2021
والأن�سطة  والـــفـــعـــالـــيـــات  الأنـــــديـــــة 

الطالع  وكذلك  املختلفة،  الريا�سية 
املبادرات  وعلى  اللجان   تقارير  على 
الفرتة  خـــالل  تنظيمها  �سيتم  الــتــي 
الأحدث  الن�سخة  بينها  ومــن  املقبلة 
من برنامج تطوير قــدرات الالعبني 
املحرتفني يف �سركات كرة القدم بدبـي 
الالعبني  لتاأهيل  ت�سميمها  مت  التي 
على امل�ستوى الثقايف وت�سجيعهم على 
احرتافية،  كمهنة  الــقــدم  كــرة  اتــخــاذ 
الأجانب  الــالعــبــني  تــعــريــف  وكــذلــك 
وتاريخها  الإمــــــــارات  دولـــــة  بــثــقــافــة 
اللغة  وتعليمهم  احلــ�ــســاري  وارثـــهـــا 
اإ�سراك  جــانــب  اإىل  ــا،  اأيــ�ــس الــعــربــيــة 

واأداء  املجتمعية  الأن�سطة  يف  اللعبني 
موؤثرين  كاأ�سخا�س  الــفــاعــل  دورهـــم 
املوؤ�س�سات  جــهــود  ودعــــم  املــجــتــمــع  يف 
ذات  الربحية  غري  واملوؤ�س�سات  العامة 
الــعــديــد من  اإىل جــانــب  الــعــام،  النفع 
على  بناءهم  يف  ت�ساهم  التي  املوا�سع 
وتو�سح  والثقايف  ال�سخ�سي  امل�ستوى 
م�ستقبلهم  تــخــطــيــط  كــيــفــيــة  لـــهـــم 
اأثـــنـــاء وبــعــد مــرحــلــة الــلــعــب. كــمــا مت 
ا�ستعرا�س املرحلة الثانية من برنامج 
ال�سنية  املــراحــل  يف  الالعبني  تدريب 
م�ستقبل  والذين ميثلون  دبي  باأندية 
الريا�سة واجليل القادم من الأبطال.

تقرير  عــلــى  الإدارة  جمــلــ�ــس  واطــلــع 
 2020 العام  خالل  للمجل�س  الأداء 
واملـــبـــادرات  الـــربامـــج  ت�سمن  والــــذي 
والفعاليات التي ن�سمها املجل�س على 
مــ�ــســتــوى تــطــويــر الــريــا�ــســيــة يف دبي 
وكذلك تنظيم الفعاليات والبطولت 
الريا�سية الدولية الكربى، حيث كان 
 2020 الــعــام  فــعــالــيــات  م�سك خــتــام 
الريا�سي  دبــــــي  مـــــوؤمتـــــر  بــتــنــظــيــم 
جلوب  "دبي  جـــائـــزة  وحــفــل  الـــــدويل 
وبطريقة  خليفة  بــرج  �سوكر" بجوار 
العامل  يف  مرة  لأول  املبا�سر  احل�سور 
خـــالل فـــرتة اجلــائــحــة، وهـــو احلفل 
الــــذي مت فــيــه تــكــرمي الأفـــ�ـــســـل من 
والأنــديــة خالل  واملــدربــني  الالعبني 
ال�سنوات  وخـــــــالل   2020 الــــعــــام 
احلايل،  القرن  من  الأوىل  الع�سرين 
واأ�ساد جمل�س الإدارة بال�سدى العاملي 
واحلفل  املــوؤمتــر  حققه  الــذي  الكبري 
ومتابعي  متابعيه  عــدد  و�سل  والـــذي 
الــنــجــوم املــ�ــســاركــني فــيــه عــرب و�سائل 
الإعالم وو�سائل التوا�سل الجتماعي 
3.5 مليار متابع.  ومت اأي�سا الطالع 
على ال�ستعدادات لتنظيم مرحلة دبي 
�ــســمــن الــنــ�ــســخــة الــثــالــثــة مــن طواف 
الهوائية  للدراجات  العاملي  الإمـــارات 
الـــتـــي �ــســيــتــم تــنــظــيــمــهــا خــــالل �سهر 

فرباير املقبل، حيث �ستت�سمن املرحلة 
املناطق  اأهــــــم  يف  الـــــدراجـــــني  مــــــرور 
يف  وال�سكنية  والقت�سادية  ال�سياحية 
دبـــي والــتــعــريــف بــجــمــال وروعــــة هذه 
املناطق اإىل املاليني من امل�ساهدين يف 

خمتلف دول العامل. 

فعاليات ريا�سية دولية 
اعتمد �سمو ال�سيخ من�سور بن حممد 
الفعاليات  قائمة  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
الإعالن  �سيتم  والتي  املقبلة  للفرتة 
وتت�سمن  املقبلة  الفرتة  خــالل  عنها 
حملية  وجمتمعية  تناف�سية  فعاليات 
بــطــولــة دبي  ودولـــيـــة ويف مــقــدمــتــهــا 
لل�سيدات،  للجولف  كال�سيك  ديــزرت 
لأ�سحاب  الــدولــيــة  اع  فـــــزرّ وبـــطـــولت 
الــهــمــم، ودبــــي دبــــي كــال�ــســيــك لبناء 
احلرة  دبي  �سوق  وبطولت  الأج�سام، 
للتن�س، و�سباق دبي الرتا ماراثون يف 
الــقــارات لكرة القدم  املــرمــوم، وكــاأ�ــس 
ال�ساطئية، والتي �سيتم تنظيمها وفق 
وبالتعاون  الحــــرتازيــــة  الإجـــــــراءات 
ومت  املخت�سة.  الر�سمية  اجلهات  مع 
العديد  عــلــى  الطـــــالع  الجــتــمــاع  يف 
جدول  �سمن  املــدرجــة  املوا�سيع  مــن 
املنا�سبة  الـــقـــرارات  واتــخــاذ  الأعـــمـــال 

ب�ساأنها.

جمل�س دبي الريا�سي يطلق برناجمًا تثقيفيًا لالعبني املحرتفني

من�سور بن حممد: تطوير الريا�سة ياأتي من خالل تطوير العاملني فيها
 3.5 مليار متابع لأخبار م�ؤمتر دبي الريا�سي الدويل وجائزة »دبي جل�ب �س�كر«

ا�ستمتع�ا باأجمل �ستاء يف العامل

دبي �سواطئ  لرواد  ال�سعادة  تر�سم  عقدة   17

•• دبي –الفجر:

 اختار الحتــاد الــدويل لكرة القدم احلكم الــدويل الإمــاراتــي فهد بدر 
كاأ�س  بطولة  مباريات  لإدارة  املر�سحني  احلكام  قائمة  �سمن  احلو�سني 

العامل لكرة قدم ال�سالت املقررة يف ليتوانيا 2021 .

"الفيفا" عرب  ينظمها  التي  العمل  ور�ــس  يف  الــدويل  حكمنا  وُي�سارك   
البالغ  تقنية الت�سال املرئي عن ُبعد مب�ساركة كافة احلكام املر�سحني 
عددهم 76 حكماً والتي �ستعقد بداية من �سهر فرباير املقبل وملدة 6 
باأف�سل  املر�سحني  الدويل لتجهيز احلكام  ي�سعى الحتاد  ، حيث  اأ�سهر 
الطرق والمكانيات التي ت�سهم يف جناح اإدارة مباريات املونديال ، على 

اأن يتم اختيار 38 حكماً �سمن القائمة النهائية للبطولة يف اأغ�سط�س 
القادم.   وياأتي تر�سيح احلو�سني بعد اإدارته املتميزة للمباريات املحلية 
والقارية اآخرها مباريات الت�سفيات املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س اآ�سيا لكرة 
يف  فيتنام  ا�ست�سافتها  التي  اآ�سيا  �سرق  منطقة  عن   2020 ال�سالت 

اأكتوبر 2019 .

تر�سيح فهد احلو�سني لإدارة مباريات 
مونديال ال�سالت 2021

الرئي�س ال�سيني يبحث مع باخ تقدم ال�ستعدادات  
ل�ست�سافة الألعاب الأوملبية ال�ستوية بكني 2022 

ريال مدريد يعلن اإ�سابة 
نات�سو بكوفيد-19 

بكوفيد19-،  نات�سو  اإ�سابة مدافعه  الإ�سباين  ريال مدريد  نادي  اأعلن 
بعد اأيام من اإ�سابة مدرب الفريق الفرن�سي زين الدين زيدان بالفريو�س 

امل�ستجد.
وقال النادي امللكي يف بيان بوقت متاأخر الثنني اإن "ريال مدريد يعلن 
كوفيد- لفح�س  اإيجابية  نتيجة  اأظهر  فريناندي�س  نات�سو  لعبنا  اأن 

من التفا�سيل. مزيد  اإ�سافة  دون  من   ،"19
التي فاز فيها ريال مدريد  املباراة  الــدويل الإ�سباين يف يف  ومل ي�سارك 
ال�سبت 4-1 على ديبورتيفو األفي�س، وهو النت�سار الذي اأ�سهم بحفاظ 
حامل اللقب على املركز الثاين يف ترتيب الدوري الإ�سباين بفارق �سبع 

نقاط عن غرميه املت�سدر اأتلنتيكو مدريد الذي لعب مباراة اأقل.
املو�سم  املــ�ــســابــقــات  كــل  ريـــال يف  مــع  مــبــاريــات  ع�سر  نات�سو يف  و�ــســارك 

احلايل.
وياأتي اإعالن نادي العا�سمة عن اإ�سابة مدافعه، بعد اأيام من الك�سف عن 
اإ�سابة زيدان باجلائحة، ما اأجربه على الغياب اأي�ساً عن مباراة فريقه 

الأخرية.
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•• عمان-الفجر:

جددت اللجنة الأوملبية الأردنية وموؤ�س�سة ويل العهد، اأم�س 
للعام اخلام�س على  بينهما  التعاون  اتفاقية  الثنني،  الأول 
العمل  م�سوؤوليرّة  اللجنة  تــويلرّ  على  تن�س  والتي  الــتــوايل، 
على حتقيق وتنفيذ الأهداف التي تقوم عليها مبادرة ق�سي 

اإحدى مبادرات موؤ�س�سة ويل العهد. 
العام  الأمــني  املجايل  نا�سر  ال�سيد  التفاقية  ووقــع جتديد 
املدير  مــنــكــو  والـــدكـــتـــورة متـــام  الأردنـــيـــة  الأوملــبــيــة  للجنة 

التنفيذي ملوؤ�س�سة ويل العهد. 
وتهدف التفاقية اإىل تاأهيل وتدريب واعتماد كوادر العالج 
لها  يتعر�س  قد  اإ�سابة  اأو  اأي طارئ  للتعامل مع  الريا�سي 
خالل  اأو  الريا�سية  للتمارين  ممار�ستهم  اأثــنــاء  الالعبون 
املحليرّة  الــريــا�ــســيــة  واملـــحـــافـــل  الـــبـــطـــولت  يف  مــ�ــســاركــتــهــم 

والدوليرّة. 
واأكد املجايل على اأهمية جتديد التفاقية مع موؤ�س�سة ويل 
العهد لرعاية مبادرة ق�سي والتي �ساهمت يف تطوير قطاع 
العالج الريا�سي ملا لها من اأثر كبري يف �سمان اأمن و�سالمة 
الالعبني، اإىل جانب تدريب الكوادر الب�سرية وتو�سيع قاعدة 

املعاجلني الريا�سيني يف الأردن. 
واأ�ساف: التعاون بني اللجنة الأوملبية وموؤ�س�سة ويل العهد 
للتطور  نظراً  وذلــك  الــتــوايل،  على  اخلام�س  للعام  ُم�ستمر 
الكبري الذي �سهده قطاع العالج الريا�سي يف الأردن خالل 

�سنوات التعاون املا�سية. 
مع  عملنا  �سراكة  منكو:  متــام  الدكتورة  قالت  جهتها،  من 
ة،  اللجنة الأوملبية الأردنيرّة من ال�سراكات الرئي�سيرّة والهامرّ
وتاأتي ا�ستجابة ل�سيا�سة عملنا الرامية للتن�سيق مع ال�سركاء 
اأن  املعروف  القطاعات، فمن  الخت�سا�س يف خمتلف  واأهــل 

الــقــطــاع الطبي الــريــا�ــســي مــن الــقــطــاعــات الــتــي تهم عمل 
اللجنة ب�سكل كبري، والعمل امل�سرتك معهم بهذا اخل�سو�س، 
وعك�س  املــرجــوة  الأهـــداف  حتقيق  يف  كبري  ب�سكل  �سي�ساهم 
الــعــهــد، من  روؤيـــة �سمو الأمـــري احل�سني بــن عــبــداهلل، ويل 
اإطالق هذه املبادرة، واملتمثرّلة بتخليد ذكرى الالعب ق�سي 
اخلوالدة، وتعزيز املنظومة الريا�سيرّة يف الأردن، عن طريق 

تاأهيل �سباب ليكونوا معاجلني ريا�سيني. 
وتابعت: اإن املوؤ�س�سة تتجه الآن ل�ستدامه اأعمال املبادرة مع 
اللجنة الأوملبيرّة، حر�ساً على ا�ستمراريرّة العمل بها، و�سيتم 

الإعالن ذلك يف حينه. 
2021 على  عـــام  مـــبـــادرة ق�سي يف  و�ــســرتتــكــز خــطــة  هـــذا 
ورفع  للمعاجلني  الــبــ�ــســريــة  الـــقـــدرات  رفـــع  يف  ال�ــســتــمــرار 
م�ستوى مهاراتهم وذلك حر�ساً على �سالمة الريا�سيني يف 

الأردن. 

•• دبي-الفجر:

 اأعـــلـــن مــركــز حـــمـــدان بـــن حممد 
لإحــــــيــــــاء الــــــــــرتاث عـــــن بـــرنـــامـــج 
من  الــتــا�ــســعــة  الن�سخة  مــنــافــ�ــســات 
لل�سيد  الأجـــــيـــــال  فـــخـــر  بـــطـــولـــة 
بال�سقور "التلواح"، التي تعد ثاين 
بال�سقور  لل�سيد  بطولة  اأ�ــســخــم 
و�ستقام  املــــركــــز،  يــنــظــمــهــا  الـــتـــي 
30 يناير  مناف�ساتها بالفرتة من 
املقبل يف  16 فرباير  اإىل  اجلــاري 
مب�ساركة  بــدبــي،  الـــرويـــة  منطقة 
ال�سقارين  نــخــبــة  مــــن  قــيــا�ــســيــة 

واأقوى ال�سقور.
ـــب بــــرنــــامــــج الـــبـــطـــولـــة،  وبـــحـــ�ـــس
�ــســتــقــام يــــوم 30 يــنــايــر اجلــــاري 

مناف�سات  "العامة" �سمن  اأ�سواط 
تقام  فيما  الال�سلكية"،  "الطيارة 
يوم 31 يناير اأ�سواط "ال�سيوخ" يف 

مناف�سات "الطيارة الال�سلكية".
تغيرياً  البطولة  بــرنــامــج  وي�سهد 
بارزاً من حيث اعتماد نوع الطيور 
جممع،  ب�سكل  الأ�ـــســـواط  لإقـــامـــة 
 4 1 اإىل  حيث تــقــام بــالــفــرتة مــن 
"ال�سيوخ  اأ�ــســواط  املــقــبــل،  فــربايــر 
"جري  واملالك" لــطــيــور  والــعــامــة 
�ـــســـاهـــني، جــــري تـــبـــع، بـــيـــور جري، 

وقرمو�سة" )فرخ وجرنا�س(.
اإىل   5 بــالــفــرتة مــن  تــقــام  اأن  على 
العامة  اأ�ــســواط  املقبل  فرباير   8
املفتوحة، لفئات "جري �ساهني، جري 
)فرخ  وقرمو�سة"  جري  بيور  تبع، 

وجرنا�س(، على اأن تقام يومي 11 
"املحلي"  اأ�ـــســـواط  فــربايــر،  و12 

والــــعــــامــــة مـــفـــتـــوح بــفــئــتــي احلـــر 
والــ�ــســاهــني )فـــرخ وجــرنــا�ــس(، ثم 

 13 يــوم  النا�سئني  مناف�سات  تقام 
فرباير يف فئات التبع والتبع جري 

)فرخ وجرنا�س(.
فرباير   14 يــوم  الأنــظــار  وتتجه 
اأ�سواط  مـــع  املــرتــقــب  املـــوعـــد  اإىل 
فيها  تــ�ــســارك  الـــتـــي  "النخبة"، 
ال�سقور التي حققت اأف�سل املراكز 
وتتناف�س  الــ�ــســابــقــة،  الأ�ـــســـواط  يف 

على جوائز مالية �سخمة. 
فــيــمــا �ــســيــكــون اخلـــتـــام يــومــي 15 
اإقامة مناف�سات  و16 فرباير، مع 
اللجنة  قــــررت  الــتــي  اخلــلــيــجــني، 
تــاأجــيــلــهــا خــــالل بطولة  املــنــظــمــة 
"التلواح"  بال�سقور  لل�سيد  فــزاع 
اأجل  ال�سهر اجلــاري، من  منت�سف 
اإتــاحــة املــجــال اأمـــام اأكـــرب عــدد من 
الإقبال  ظل  يف  للم�ساركة  الأ�سقاء 
الكبري.  وت�سم ا�سواط اخلليجيني 

للفرخ واجلرنا�س فئات: بيور جري، 
و�ساهني  جري،  تبع  حر،  قرمو�سة، 
جــــري. وتــ�ــســتــ�ــســيــف بــطــولــة فخر 
لل�سيد  الإمـــــارات  دوري  الأجـــيـــال 
متتاليتني  جــولــتــني  يف  بــالــ�ــســقــور 
يومي الثالثاء والأربعاء املوافق 9 

و10 فرباير املقبل. 
بـــهـــذا الـــ�ـــســـدد، اأكـــــد دمـــيـــثـــان بن 
املنظمة  اللجنة  رئــيــ�ــس  �ــســويــدان، 
يف مركز حمدان بن حممد لإحياء 
الرتاث اأن التطوير �سمة م�ستمرة 
مع بطولت فزاع لل�سيد بال�سقور 
بف�سل  عــــامــــاً   19 جتـــتـــاز  الـــتـــي 
كافة  اإدخــــال  على  الــــدوؤوب  �سعيها 
اطالقها  منذ  الــتــعــديــالت  اأ�ــســكــال 
الأمر الذي ي�سهم يف رفع م�ستوى 

اخلدمات  اأف�سل  ويــوفــر  املناف�سة 
معاير  مــــن  ويــــرفــــع  لــلــ�ــســقــاريــن 
ال�سفافية وت�ساوي الفر�س و�سوًل 
واأكرث  النتائج  اأف�سل  حتقيق  اإىل 

امل�ستويات متيزاً.
ووجه بن دميثان الدعوة لل�سقارين 
خالل  الت�سجيل  اجـــراءات  لإكمال 
الــفــرتة املــتــاحــة، وال�ــســتــفــادة من 
وفرتها  الــتــي  الــذكــيــة  التطبيقات 
الت�سهيل  اأجل  من  املنظمة  اللجنة 
عــلــى جــمــيــع املــ�ــســاركــني اإجــــــراءات 
احللقة  وتركيب  ال�سقور  ت�سجيل 
اخلا�سة  للقرعة  متهيداً  الذكية، 
امل�سجلة  للفئة  وفــقــاً  �ــســوط  بــكــل 
وال�سروط  الرتتيبات  كافة  واإمتــام 

الأخرى.

•• اأبوظبي-وام:

ع�سو  احل�سان  عبيد  حممد  اعترب 
رئي�س  ال�سارقة  نــادي  اإدارة  جمل�س 
فوز  اأن  اجلــمــاعــيــة  الألــــعــــاب  اإدارة 
ببطولة  الــيــد  لــكــرة  الأول  الــفــريــق 
ال�سبوع  مــطــلــع  الإمــــــــــارات  كــــاأ�ــــس 
طبيعيا  امـــــــتـــــــدادا  يــــعــــد  احلـــــــــايل 
بالنادي،  اليد  لكرة  التميز  مل�سل�سل 
الفني  لال�ستقرار  حقيقية  وترجمة 
والإداري الذي حتر�س عليه الإدارة، 
التطوير  مل�ساعي  حقيقي  وانعكا�س 
ال�سفوف  دعــم  خــالل  مــن  امل�ستمرة 
ف�سال  الأجــانــب،  الالعبني  باأف�سل 

للنادي  الــعــلــيــا  الإدارة  حــر�ــس  عـــن 
وجمــلــ�ــس الــ�ــســارقــة الــريــا�ــســي على 
تــــقــــدمي اجلـــــديـــــد عــــامــــا بـــعـــد عـــام 
للحفاظ على املكانة املرموقة عربيا 
احل�سان  وقـــال  واآ�ــســيــويــا.  وخليجيا 
الإمارات  اأنباء  يف ت�سريحات لوكالة 
"اأنهينا املو�سم املا�سي باإجناز  "وام": 
وتتويج بلقب الــدوري، وكذلك لقب 
الدولة،  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  كاأ�س 
اأول  باإحراز  احلايل  املو�سم  بداأنا  ثم 
نت�سدر  الآن  ونــحــن  املــو�ــســم،  األــقــاب 
على  التغلب  بعد  الــــدوري  م�سابقة 
تلك  وراء  والــ�ــســبــب  املــنــافــ�ــســني،  كــل 
من  املتوا�سل  الدعم  هو  الإجنـــازات 

الريا�سي،  ال�سارقة  وجمل�س  الإدارة 
ظل  يف  والإداري،  الفني  وال�ستقرار 
ل�ستدامة  املــ�ــســتــمــرة  الـــنـــادي  خــطــة 
املكا�سب والتميز، ول يجب اأن نن�سى 
العنا�سر  انــتــقــاء  على  نحر�س  اأنــنــا 
الأف�سل من الأجانب لدعم �سفوف 
الفريق الأول، والدليل على ذلك اأن 
مع  حاليا  ي�ساركون  ال�سارقة  اأجانب 
العامل  كــاأ�ــس  يف  بــالدهــم  منتخبات 
لكرة اليد بجمهورية م�سر العربية، 
الــزيــن مــع منتخب م�سر  وهــم علي 
وعلي  الثمانية،  دور  اإىل  تاأهل  الذي 
مــــع منتخب  �ــــســــارك  الــــــذي  مــــــريزا 
اأننا قمنا ب�سم لعب  البحرين، كما 

مــ�ــســري مـــن مـــوالـــيـــد الــــدولــــة هو 
حممود فايز الذي ميلك موا�سفات 
الالعبني املحرتفني مبعنى الكلمة، 
هاين  الــقــديــر  الفني  املــديــر  ومعهم 

الفخراين".
اأهـــم اولــويــاتــنــا هذا  "من  واأ�ـــســـاف: 
املــو�ــســم املــنــافــ�ــســة بــقــوة حلــ�ــســد كل 
وكاأ�س  دوري  مــن  املحلية  امل�سابقات 
�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة، وكاأ�س 
الدولة،  رئي�س  نائب  ال�سمو  �ساحب 
الآ�سيوية  البطولة  يف  نــ�ــســارك  واأن 
املقبل  مــايــو  لــالأنــديــة يف جــدة �سهر 
واأن  املحلي،  الـــدوري  بطل  بو�سفنا 
الن�سخ  يف  لأنــنــا  فيها  اإجنــــازا  نحقق 

الثالث الأخرية حققنا املركز الثالث 
مــرتــني، واملــركــز الــرابــع مـــرة، ومنذ 
التي حققنا  الن�سخة الأخرية  انتهاء 
فيها املركز الثالث، ونحن نعد العدة 
املقبلة  الــنــ�ــســخــة  يف  اأقـــــوى  لــظــهــور 
اإىل  بــجــدة، ولــديــنــا طــمــوح ان ن�سل 
اأن  املرة، ونعلم  النهائية هذه  املباراة 
منلك  ولكننا  للغاية،  قوية  املناف�سة 
دعم  و�ــســنــحــاول  والإرادة،  الــطــمــوح 
يف  اإ�ــســايف  اأجنبي  بــالعــب  ال�سفوف 
لأننا  ذلــك  الفني  حــال طلب اجلهاز 
اللقب".  عــلــى  املــنــافــ�ــســة  نــ�ــســتــهــدف 
ال�سارقة  اأي�سا  ال�سلة  "يف كرة  واأكد: 
بني فرق ال�سدارة دائما، وقد حر�سنا 

على حتقيق ال�ستقرار الفني، ودعمنا 
وعدد  واحــد،  اجنبي  الفريق بالعب 
املتميزين،  املواطنني  الالعبني  من 
الـــدوري يف  لقب  وفريقنا هو حامل 
املو�سم املا�سي، ولدينا خطة للحفاظ 
بــتــوفــري متطلبات  الإجنــــــازات  عــلــى 
التدعيم  خـــطـــة  �ـــســـمـــن  الــــفــــريــــق، 
ونحن  الــنــادي،  فــرق  لكافة  امل�ستمر 
يف ال�سارقة حمظوظون لأن الألعاب 
املــ�ــســاحــبــة جتـــد مـــا تــ�ــســتــحــقــه من 
جمل�س  م�سوؤويل  جانب  من  اهتمام 
جمل�س  ومـــ�ـــســـوؤويل  الــــنــــادي،  اإدارة 
الـــ�ـــســـارقـــة الـــريـــا�ـــســـي، والهـــتـــمـــام 
يـــوازي الهتمام  بــالألــعــاب الأخــــرى 

�سعادة  جند  ما  وكثريا  الــقــدم،  بكرة 
عي�سى هالل احلزامي رئي�س جمل�س 
ال�سارقة بيننا يتابع عملنا ويوفر لنا 
�سل�سلة  اإطــار  املطلوب، يف  الدعم  كل 
زياراته امليدانية املتوا�سلة لكل اأندية 

الكبري  لالهتمام  ترجمة  ال�سارقة، 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يوليه  الــذي 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة 

للريا�سة والريا�سيني".

•• اأبوظبي-وام:

للم�سارعة  الإمـــــــارات  احتــــاد  اأعـــلـــن 
واجلـــــودو اأمــ�ــس اأنـــه مت حتــديــد يوم 
" بطولة  املقبل لإقامة  فرباير   12
الإمــــــــارات املــفــتــوحــة لــلــجــودو لفئة 
ال�سباب" يف �سالة نادي اإحتاد كلباء، 
ملو�سم  الحتــاد  برنامج  �سمن  وذلــك 
– 2021، الذي يركز على   2020
م�ستقبل  باعتبارها  العمرية  الفئات 

اللعبة.
واأكــــد الحتــــاد - يف بــيــان اأمـــ�ـــس- اأن 
اعتمدت  للبطولة  املنظمة  اللجنة 
امل�ساركة،  و�ــســروط  الفنية  الالئحة 
الأنـــديـــة،  كــافــة  عــلــى  تعميمها  ومت 
اللياقة  الــ�ــســروط  تــلــك  اأبـــــرز  ومـــن 
�سهادة  فيها  مبــا  الكاملة،  ال�سحية 

 19 لـ"كوفيد  حديثة  �سلبية  فح�س 
" قبل �سعود ميزان البطولة يف 11 
و  كلباء،  احتــاد  �سالة  مبقر  فــربايــر 
بك�سوف  م�سجال  الــالعــب  يــكــون  اأن 
امل�سابقة،  يف  ميــثــلــه  الـــــذي  الـــنـــادي 

يف  للم�ساركة  الت�سجيل  مــوعــد  واأن 
فرباير   7 يـــوم  �سينتهي  الــبــطــولــة 
املــقــبــل عــلــى الــــرابــــط الإلــــكــــرتوين 

املعتمد بالحتاد.
التي  الـــفـــئـــات  اأن  الـــبـــيـــان  واأو�ــــســــح 
الالعبون  هم  البطولة  يف  �ست�سارك 

 ،  2002  ،  2001 مـــوالـــيـــد  مــــن 
هي  املعتمدة  الأوزان  واأن   ،  2003
73 ، و  66 ، و  60، و  55، و  حتت 

 100 و90 ، و100 ، وفــوق   ،  81
كجم.. واأن مناف�سات البطولة �ستقام 
واأن  النقاط،  الــدوري ور�سيد  بنظام 

امل�ساركة مفتوحة لكافة الأندية.
بن  �ــســعــادة حممد  �ــســدد  ناحيته  مــن 
رئي�س الحتـــاد - يف  الــدرعــي  ثعلوب 
اللتزام  �ــســرورة  على   - لــه  ت�سريح 
ال�سحي،  الـــربوتـــوكـــول  بــ�ــســوابــط 
خالل  الجتماعي  التباعد  وتطبيق 
ي�سمن  مبــــا  الـــبـــطـــولـــة  مــنــافــ�ــســات 
�سعادته  وجـــدد  للجميع..  ال�سالمة 
التزمت  التي  الأنــديــة  لكافة  ال�سكر 
الحــــــرتازيــــــة خالل  بـــــــالإجـــــــراءات 
اأبـــطـــال  دوري  بـــطـــولـــة  مـــنـــافـــ�ـــســـات 
التي  لــلــ�ــســبــاب  لـــلـــجـــودو  الإمـــــــــارات 
اختتمت موؤخرا مما �ساهم يف اكت�ساف 

العديد من الالعبني ال�ساعدين.

•• لوزان- الفجر:

القارة  يف  املقبلة  الــثــالث  الأوملــبــيــة  الألـــعـــاب  عــلــى  الأ�ـــســـواء  �ست�سلط 
الآ�سيوية يف اجتماع املكتب التنفيذي للجنة الأوملبية الدولية برئا�سة 
جائحة  تف�سي  ب�سبب  الفيديو  تقنية  عرب  الأربــعــاء  اليوم  بــاخ  توما�س 

كورونا العاملية. 
و�ستكون الألعاب الأوملبية ال�سيفية طوكيو 2020 والألعاب الأوملبية 
وون  غانغ  لل�سباب  ال�ستوية  الأوملبية  والألعاب   2022 بكني  ال�ستوية 
املكتب  اأع�ساء  اأمــام  املنظمة  للجان  �سبعة عرو�س  �سمن  من   2024

التنفيذي للجنة الأوملبية الدولية. 
العرو�س الأربعة الأخرى �ستكون لالألعاب الأوملبية ال�سيفية يف باري�س 
2024 ولو�س اجنلي�س 2028، والألعاب الأوملبية ال�ستوية يف ميالنو 

كورتينا 2026، والألعاب الأوملبية لل�سباب يف داكار 2026. 

الأوملبية الأردنية جتدد اتفاقية التعاون مع موؤ�س�سة ويل العهد 

ينظمها مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث

الن�سخة التا�سعة من بطولة فخر الأجيال لل�سيد بال�سقور على خط النطالق
اعتماد برنامج مناف�سات �سامل جلميع الفئات من 30 يناير اإىل 16 فرباير 

•• اأبوظبي-وام:

مع  بــالــتــعــاون  الن�سائية  للريا�سة  مــبــارك  بنت  فاطمة  اأكــادميــيــة  نظمت 
�سحيفة "ذا نا�سونال" العاملية، ندوة افرتا�سية، حول "التكنولوجيا القابلة 

لالرتداء".
اتباع  على  املحافظة  وكيفية  بال�سحة  املتعلقة  املــحــاور  الــنــدوة  وناق�ست 
اأمناط �سحية يف احلياة اليومية باتباع و�سائل تكنولوجية متطورة، ت�ساعد 

يف قيا�س املجهود الريا�سي ومدى تنا�سبه مع احتياجات اجل�سم بالإ�سافة 
ارتداء  يتم  بحيث  الأجــهــزة  هــذه  �سا�سات  تبينها  التي  الأرقـــام  حتليل  اإىل 
هذه الأجهزة مل�ساعدة الأفراد على موا�سلة اأ�سلوب حياتهم ال�سحي حتت 
تفر�سها  التي  وال�سغوط  التوتر  تخفيف  على  تعمل  وبالتايل  اإ�سرافهم 
الدكتور  مــن  كــل  الــنــدوة  يف  �ــســارك  املجتمع.  "على  "كوفيد19-  جائحة 
اأبوظبي   - كلينك  كليفالند  الطبيني يف  امل�سوؤولني  �سا�سيدهار كبري  مادو 
الذي يتوىل م�سوؤولية املر�سى الداخليني واخلارجيني، ومر�سى العمليات 

اجلراحية يف اأكرب م�ست�سفى متعدد التخ�س�سات يف اأبوظبي والدكتور بانكو 
واأحمد  الأو�ــســط،  ال�سرق  يف  ال�سحية  الرعاية  ممار�سة  قائد  جورجييف 
باتريك  والدكتور  كروي�س،  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�س�س  القبي�سي 
املن�سوري  مرمي  وقدمت  للم�ستقبل.  دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  نواك، 
ممثل الأكادميية خالل الندوة جمموعة من الن�سائح اإىل جميع ال�سيدات، 
مبختلف الأعمار حتى يتمكنوا من التعاي�س مع ال�سغوطات التي قد توؤثر 

على �سحتهم البدنية والنف�سية.

اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�سة الن�سائية تنظم 
ندوة حول التكنولوجيا القابلة لالرتداء

حممد عبيد احل�سان: ال�ستقرار ودعم الإدارة وراء ا�ستدامة اإجنازات ال�سارقة يف »اليد وال�سلة«

الألعاب الأوملبية الثالث يف »احتاد اجلودو« يعتمد لئحة و�سروط »بطولة الإمارات املفتوحة لل�سباب«
القارة الآ�سيوية على جدول 

اأعمال اللجنة الأوملبية الدولية 

تاأجيل كاأ�س اآ�سيا للنا�سئني وال�سباب 
بكرة القدم ب�سبب كورونا 

 
••  كواالملبور-الفجر:

اأعلن الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم اأم�س الأول الثنني اإلغاء كاأ�س اآ�سيا 
للنا�سئني يف البحرين ولل�سباب يف اأوزبك�ستان، اللتني كانتا مقررتني يف 

كورونا العاملية.  جائحة  تف�سي  ا�ستمرار  ب�سبب   2021
واأكد الحتاد الآ�سيوي اأن البطولتني �ستقامان يف 2023 يف البحرين 
واأوزبك�ستان.  وكان الحتاد الآ�سيوي اأجل بطولة اآ�سيا لل�سالت 2020 
يف الكويت اإىل 2022، وكاأ�س اآ�سيا للكرة ال�ساطئية 2021 يف تايالند 

اإىل 2023 لل�سبب عينه. 
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الفجر الريا�ضي

اأزمــة تف�سي جائحة كورونا  اأثــارت 
امل�ستجد املتوا�سلة يف اأنحاء العامل، 
اإىل جانب تراجع الدعم ال�سعبي يف 
اليابان، خماوف من اإمكانية اإلغاء 
اأوملبياد 2020 املرتقب يف طوكيو 
ال�سيف املقبل، والذي �سبق وطاله 

التاأجيل العام املا�سي.
ـــوؤويل  مـــ�ـــس ــــــرار  اإ�ــــــس خـــ�ـــســـم  ويف 
اليابانية  الأوملــبــيــتــني  الــلــجــنــتــني 
والـــدولـــيـــة عــلــى اإقـــامـــة الألـــعـــاب، 
الأ�ــــســــئــــلــــة  ــــي  ــــل ي مــــــا  ـــــطـــــرح يف  ن
احلدث  اإلغاء  باحتمالية  املحيطة 

الريا�سي.
الياباين  الــــــــــوزراء  رئـــيـــ�ـــس  قـــــال 
اإنه  يــو�ــســيــهــيــدي �ــســوغــا اجلــمــعــة 
يف  الألعاب  اإقامة  على  "م�سمم" 
متوز/يوليو، بينما رف�س متحدث 
اإىل  ي�سري  تقريراً  احلكومة  با�سم 
اأن امل�سوؤولني يرون اأن الإلغاء اأمر 

ل مفر منه.
�ــســدد رئي�س  املـــا�ـــســـي،  والأ�ـــســـبـــوع 
الأملاين  الدولية  الأوملبية  اللجنة 
توما�س باخ اأن "لي�س لدينا يف هذه 
بعدم  لالعتقاد  �سبب  اأي  اللحظة 
انـــطـــالق اوملــبــيــاد طــوكــيــو يف 23 
الوقت  اأقر يف  لكنه  متوز/يوليو"، 
فر�سيتي  ا�ــســتــبــعــاد  بــعــدم  نــفــ�ــســه 
حتى  اأو  امل�سجعني  عــدد  تخفي�س 

اإقامة احلدث خلف اأبواب مغلقة.
ر اتــخــاذ الـــقـــرار حيال  ومـــن املـــقـــررّ
مــــن عدمه  اجلـــمـــاهـــري  حـــ�ـــســـور 
خالل  املــالعــب،  حت�سري  وكيفية 

الأ�سهر املقبلة.
الريا�سيني  �سغط  اإىل  ُينظر  كان 
للتاأجيل  الــدافــعــة  الــقــوة  اأنـــه  على 
�سحبت  حـــــني  املـــــا�ـــــســـــي،  ـــــعـــــام  ال
الأ�سرتالية  الأوملبيتان  اللجنتان 
اأيــــام من  قــبــل  والــكــنــديــة فرقهما 

اتخاذ القرار.
اأ�سرتاليا  كـــانـــت  املـــــرة  هــــذه  لــكــن 
وكــنــدا والـــوليـــات املــتــحــدة داعمة 

لإقامة الألعاب.
وقالت حاملة لقب الوثب بالزانة 
اليونانية كاتريينا �ستيفانيدي اإنه 
�سيكون من الأف�سل اإقامة الإلعاب 
اأن تلغى ب�سبب  دون جماهري على 

تداعيات فريو�س كورونا.
الأمريكية  اجلـــمـــبـــاز  جنــمــة  اأمـــــا 
القرار  اأن  بايلز، فاعتربت  �سيمون 
اآمن  هو  "ما  اإىل  ي�ستند  اأن  يجب 
الوقت  يف  اأعــربــت  لكنها  للعامل"، 
اإمكانية  يف  "تاأمل  اأنها  عن  نف�سه 
اإقــامــة الألــعــاب الأوملــبــيــة، حتى لو 

كان ذلك يعني اأننا يف فقاعة".
الياباين  الــلــعــبــة  نـــربة جنـــم  لــكــن 
اأوت�سيمورا جاءت حتذيرية  كوهي 

اإقـــامـــة  "ل ميـــكـــن  اإنــــــه  بـــالـــقـــول 
الريا�سيون  ي�سعر  مل  اإذا  احلــدث 

والنا�س بال�سعور نف�سه".
 2020 لطوكيو  ميزانية  اأحـــدث 
 1،64 كـــانـــت  عــنــهــا  الــكــ�ــســف  مت 
تريليون ين )15،8 مليار دولر( 
املا�سي،  الأول/دي�سمرب  كانون  يف 

 2،8( يـــن  ــيــار  مــل  294 بــــزيــــادة 
التكاليف  جــــــراء  دولر(  مـــلـــيـــار 
املــرتــبــطــة بــالــتــاأجــيــل والإجـــــراءات 

ال�سحية ملكافحة اجلائحة.
التكلفة  اأن  اإىل  تــوقــعــات  وتــ�ــســري 
اأعلى بكثري، ما  النهائية قد تكون 
قــد يجعل مــن احلــدث اأكــرث دورة 

تــكــلــفــة يف  اأوملــبــيــة �سيفية  األـــعـــاب 
التاريخ.

اأمر  الإلــغــاء  تكلفة  احت�ساب  لكن 
معقد، خ�سو�ساً واأن اإقامة الألعاب 
ل متثل �سوى نحو 0،1 يف املئة من 

الناجت املحلي الإجمايل لليابان.
يف  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ــســتــاذ  وقـــال 

جــامــعــة نــيــهــون تــومــواكــي اإيــــواي 
"تاأثري  لـــه  يــكــون  قـــد  الإلـــغـــاء  اإن 
اقت�سادي هائل" خ�سو�ساً يف ظل 

اأزمة الفريو�س.
فـــرانـــ�ـــس بر�س  لـــوكـــالـــة  ــــاف  واأ�ــــس
وال�سركات  الــ�ــســيــاحــة  "قطاع  اأن 
املــرتــبــطــة بـــه �ــســيــ�ــســهــد اأ�ــــســــراراً 

كبرية".
لكن حمللني اآخرين ي�سريون اإىل 
املرتبطان  والإنــفــاق  ال�سياحة  اأن 
الأهمية،  بــتــلــك  لــيــ�ــســا  بـــالألـــعـــاب 
مـــا يــعــنــي اأن الإلــــغــــاء لـــن يــــوؤدي 

بال�سرورة اإىل خ�سائر فادحة.
�سهد �سوغا، الذي توىل من�سبه يف 
اأيلول/�سبتمرب املا�سي، تراجعاً يف 
اإدارته  جــراء  كبري  ب�سكل  �سعبيته 

لأزمة تف�سي كوفيد19-.
واأُعــلــنــت حــال الــطــوارئ يف ال�سهر 
من  يابانياً  اإقليماً   11 يف  احلــايل 
الكربى،  و�ساحيتها  طوكيو  بينها 
�سباط/فرباير،  من  ال�سابع  حتى 
اليابانيني  مــن  كــبــرياً  ق�سماً  لكن 
جاء  الــتــدبــري  هــــذا  اأن  يــعــتــربون 

متاأخراً.
واأظهر ا�ستطالع للراأي يف اليابان 
اأن  الثاين/يناير احلايل  كانون  يف 
اليابانيني  مــن  باملئة   80 حـــوايل 
يعار�سون اإقامة الألعاب هذا العام 
)%45 مع التاأجيل و%35 مع 
اإلــغــاء كــامــل(، حــتــى بــعــدمــا ك�سف 
املنظمون عن جمموعة الإجراءات 

ملكافحة الفريو�س.
بالإلغاء، لن يكون  لــذا فــاإن قــراراً 

بهذا ال�سوء ل�سوغا �سيا�سياً.
ب�سوؤون  املــخــتــ�ــس  املـــحـــلـــل  وقــــــال 

"�ساأذهل  هاري�س  توبيا�س  اليابان 
ال�سيا�سية  املــخــاطــر  كــانــت  مــا  اإذا 
اإىل  توؤدي  الألعاب وجعلها  لإقامة 
العرتاف  من  اأكــرب  جديد،  تف�س 
باأن املخاطر كبرية جداً والعمل مع 
لإيجاد  الدولية  الأوملــبــيــة  اللجنة 

خطة بديلة اأكرث مالءمة".
الدولية  الأوملــبــيــة  اللجنة  متتلك 
احــتــيــاطــيــات هــائــلــة �ــســمــحــت لها 
الــــتــــاأجــــيــــل، لكن  بـــالـــتـــعـــامـــل مــــع 
�ستكون  اإنــــــه  يـــقـــولـــون  اخلـــــــرباء 
لــــالإلــــغــــاء عــــواقــــب وخـــيـــمـــة على 

الريا�سات الفردية.
وطنية  ريا�سية  احتـــادات  ف�ستجد 
ودولية عدة نف�سها يف خطر مايل، 
مدفوعات  على  بع�سها  يعتمد  اإذ 
للبقاء  الــدولــيــة  الأوملــبــيــة  اللجنة 

على قيد احلياة.
الريا�سيون  �ــســيــجــد  واأيـــــ�ـــــســـــاً، 
لــ�ــســنــوات للظهور  تـــدربـــوا  الــذيــن 
حمطمة،  اآمـــالـــهـــم  الأوملـــبـــيـــاد  يف 
�سامنني  غــري  منهم  كثريين  مــع 
املقبلة  لالألعاب  تاأهلهم  لإمكانية 

يف باري�س 2024.
�سربة  اأيـــ�ـــســـاً  الإلــــغــــاء  و�ــســيــوجــه 
ع�سر  يف  الأوملبية  الألعاب  ل�سورة 
تــتــقــدم فــيــه مــــدن �سغرية  كـــانـــت 

ل�ست�سافة احلدث املكلف.

اأ�سدر املدرب املقال لفريق ت�سل�سي الإجنليزي، فرانك 
الإقـــالـــة عــلــى ح�سابه يف موقع  بــ�ــســاأن  بــيــانــا  لمـــبـــارد، 

اإن�ستغرام.
لمبارد  فــرانــك  ظــل  فقد  �سحفية،  م�سادر  وبح�سب 
غرينيت�س،  بتوقيت  مــ�ــســاء،   8 الــ�ــســاعــة  حــتــى  �سامتا 
التوا�سل  موقع  على  بيانه  ين�سر  اأن  قبل  اإقالته،  بعد 

الجتماعي.
وجاء يف بيان لمبارد: "لقد كان امتيازا و�سرفا كبريا 
يل اإدارة فريق ت�سل�سي، النادي الذي �سكل جزءا كبريا 

من حياتي لفرتة طويلة".
الدعم  على  اجلماهري  اأ�سكر  اأن  اأود  "اأول،  واأ�ــســاف 
 18 الــــ  ــهــر  الــــذي تلقيته عــلــى مـــدى الأ�ــس الـــرائـــع 
بالن�سبة  ذلــك  يعني  مــاذا  يعرفوا  اأن  اآمــل  املا�سية.. 

يل".
"عندما توليت  اإن�ستغرام  وتابع لمبارد يف بيانه على 

وقت  يف  تنتظرنا  التي  التحديات  فهمت  الـــدور،  هــذا 
�سعب بالن�سبة لنادي كرة القدم".

واأنا  حققناها،  التي  بــالإجنــازات  فخور  "اأنا  وقــال 
الـــذيـــن اتخذوا  فــخــور بــالعــبــي الأكـــادميـــيـــة 

اأداء  وقــدمــوا  الأول  الفريق  يف  خطواتهم 
جيدا.. اإنهم م�ستقبل النادي".

اأمله لإقالته  املــدرب عن خيبة  وعرب 
يف هذا الوقت، وقال "اأ�سعر بخيبة 

اأمـــل لأنـــه مل يــكــن لـــدي الوقت 
هذا املو�سم لدفع النادي اإىل 

الأمام ونقله اإىل امل�ستوى 
التايل".

كــمــا عـــرب عـــن �سكره 
ملـــــــالـــــــك تـــ�ـــســـلـــ�ـــســـي 
اأبراموفيت�س  رومــان 

النادي  اإدارة  وملــجــلــ�ــس 
والــــــــالعــــــــبــــــــني وفـــــريـــــقـــــه 

التدريبي، ومتنى "للفريق والنادي 
كل النجاح يف امل�ستقبل".

اأعــفــى لمبارد  اأبــرامــوفــيــتــ�ــس  وكـــان 
بعد  الثـــنـــني،  �ــســبــاح  من�سبه  مـــن 

يف  ال�سيئة  الــنــتــائــج  مــن  �سل�سلة 
املمتاز، يف  الـــدوري الإجنــلــيــزي 

اإىل  التوقعات  يف  ت�سري  وقــت 
ال�سابق  املــدرب  �سيعني  اأنــه 

لباري�س �سان جرمان، توما�س توخيل، مدربا جديدا له 
يف وقت لحق هذا الأ�سبوع.

و�سهد فرانك لمبارد فريقه ت�سل�سي يخ�سر 5 من اآخر 
8 مباريات يف بطولة الدوري الإجنليزي املمتاز، الأمر 
الو�سط  اإقالة لعب خط  اإىل  اأبراموفيت�س  دفع  الــذي 
�سيف  يف  لت�سل�سي  مــدربــا  تعيينه  مت  الـــذي  الــ�ــســابــق، 

�ساري. ماوريت�سيو  الإيطايل  رحيل  بعد   2019
مع  مـــ�ـــســـواره  بــــدايــــة  ويف 
الفريق، قاد لمبارد 
اإىل  الـــــــــــنـــــــــــادي 
املــركــز الـــرابـــع يف 
الأول،  مــو�ــســمــه 
يغادر  اأنــــــه  غــــري 
يف  وهـــو  "البلوز" 
املـــركـــز الــتــا�ــســع يف 

اجلدول.

ال�سحية  احلالة  اأن  اإ�سبانية  ك�سفت م�سادر �سحيفة 
الدين  زيــن  مدريد،  ريــال  لفريق  الفرن�سي  للمدرب 
الــرتاجــع بعد ظهور عر�سني من  اأخـــذت يف  زيـــدان، 

اأبرز اأعرا�س الإ�سابة بفريو�س كورونا اجلديد.
زين  اإن  الإ�سبانية  "�سبورت"  وقال �سحيفة 

الدين زيدان، الذي عزل نف�سه يف منزله 
بعد اإ�سابته بكوفيد19-، اأخذ يطور 

قليلة  اأيـــام  بعد  الفريو�س  اأعــرا�ــس 
على عدم ظهور اأعرا�س.

فت  �سا اأ ال�سحيفة و

اأعــرا�ــس قد تغري  اأنــه حالة دون  يف البداية  بــدا  "ما 
وتطور مع عطلة نهاية الأ�سبوع، اإىل حد املدير الفني 
اأكرث  مــن  اثــنــني  طـــور  قــد  املــلــكــي  للفريق  الفرن�سي 
احلمى  �سيوعا:  كــورونــا  بفريو�س  الإ�ــســابــة  اأعــرا�ــس 

وال�سعال".
واإذا ثبتت فعال هذه الأنباء، فاإن زين 
الدين زيدان، �سي�سطر اإىل البقاء 
لربوتوكول  وفقا  العزلة،  يف 
اأيــــــام على   10 ملــــدة  ــيــغــا،  الــل
معرفة  حلــظــة  مـــن  الأقــــــل 
جاءت  اإذا  الخــتــبــار  نتيجة 
مل  طاملا  اإيجابية،  النتيجة 

تظهر اأي اأعرا�س.
زيـــــــــدان،  حـــــالـــــة  ويف 
�ــســتــ�ــســتــمــر الـــعـــزلـــة 
اإ�سافية  اأيـــام  لثالثة 
احلـــمـــى  زوال  بــــعــــد 
ونــــتــــيــــجــــة الـــــ�ـــــســـــورة 
بالإ�سافة  الــ�ــســريــريــة، 
بعد  الع�سرة  الأيــــام  اإىل 
الإ�سابة  اأعـــرا�ـــس  ظــهــور 

باملر�س.
مدريد  ريــــــال  نــــــادي  وكــــــان 
الإ�سباين، اأعلن يف الثاين والع�سرين 
اإ�سابة زيدان بفريو�س  من يناير اجلــاري، 

كورونا اجلديد.
اإن  بيان مقت�سب  امللكي يف  الــنــادي  وقــال 
"ريال مدريد يعلن اأن مدربنا زين الدين 
لفح�س  اإيــجــابــيــة  نتيجة  اأظــهــر  زيــــدان 
من  مــزيــد  اإعـــطـــاء  دون  كوفيد19-"، 

التفا�سيل.
احرتازيا  نف�سه  حــجــر  اأن  لــزيــدان  و�ــســبــق 
يــنــايــر اجلــــــاري نتيجة  �ــســابــق مـــن  يف وقــــت 
نتيجة  اأن  غـــري  مــ�ــســابــا،  �ــســخــ�ــســا  خمــالــطــتــه 
ممار�سة  اإىل  �سريعا  فعاد  �سلبية  جــاءت  اخــتــبــاره 
ا�سطر،  زيـــدان  اأن  اإىل  ي�سار  الــتــدريــب.  يف  مهامه 
جراء ذلك اإىل التغيب عن لقاء فريقه اأمام اآلفي�س، 
ومع ظهور الأعرا�س لديه، من املتوقع اأن يتغيب عن 

لقاء فريقه �سد ليفانتي.

اأ�سئلة حيال ال�سكوك باإقامة اأوملبياد طوكيو: تقام اأو ل تقام؟ 

•• اأبوظبي - وام:

حلق ال�سراع " داح�س" لعبد الرحمن عبد اهلل حممد املرزوقي بلقب �سباق 
مهرجان ال�سيخ زايد للمحامل ال�سراعية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي 
اأبوظبي للريا�سات ال�سراعية واليخوت على كورني�س اأبوظبي اأم�س الأول 

الثنني، وح�سل البطل على 30 األف درهم جائزة مالية للمركز الأول.
 40 بحرية  اأميال  �سبعة  مل�سافة  اأقيم  الــذي  ال�سباق  مناف�سات  و�سارك يف 
حمــمــاًل �ــســراعــيــاً، ومت اتــبــاع كــافــة الإجـــــراءات الحــرتازيــة املعتمدة من 

اجلهات املخت�سة حفاظا على �سالمة اجلميع.
وعلى �سعيد الرتتيب حل "مفارج" ملبارك حممد حممد مرزوق العامري 
"طوفان"  جــاء  فيما  مالية،  جــائــزة  درهــم  األــف   27 على  ثــانــيــاً، وح�سل 
اأما  درهــم،  األــف   25 على  وح�سل  ثالثاً  املرزوقي  اأحمد  اإ�سماعيل  لأحمد 
احلمادي،  �سامل  يو�سف  "ح�سيم" لأحمد  ن�سيب  من  فكان  الرابع  املركز 
را�سد خادم  "ال�سرب" للحر  جــاء  وخام�ساً  درهــم،  األــف   23 على  وح�سل 
را�سد املهريي وح�سل على 21 األف درهم، فيما حل �ساد�ساً "�ساروخ" لعبد 

العزيز حممد عبد الرحمن وح�سل على ع�سرين األف درهم.

وكان املركز ال�سابع من ن�سيب "زلزال" لعي�سي �سلطان املرزوقي وح�سل 
�سعيد  حمــمــد  ل�سعيد  "الطيار"  جـــاء  وثــامــنــاً  درهـــــم،   19500 عــلــى 
نزاع ملحمد عبد  األف درهــم، فيما حل تا�سعاً   19 البهلويل، وح�سل على 
اهلل احلمادي وح�سل على 18500 درهم. اأما املركز العا�سر فقد اأحرزه 
اخلري" لنا�سر �سلطان اإبراهيم املرزوقي وح�سل على 18 األف  "�سلطان 

درهم جائزة مالية.
وتوج الفائزين باملراكز الأوىل �سعيد خليفة املهريي مدير الإدارة الفنية 

مبجل�س اأبوظبي الريا�سي، و �سعيد حميد املهريي م�سرف عام املر�سى.

للريا�سات  اأبوظبي  لنادي  التنفيذي  املدير  املهريي  عتيق  ماجد  ووجــه 
ال�سراعية واليخوت ال�سكر ملهرجان ال�سيخ زايد على التعاون املثمر، موؤكداً 
اأن م�ساركة النادي يف هذا احلدث الكبري تاأتي ل�ستكمال م�سرية �سنوات 
طويلة من التواجد يف قلب احلدث، وكذلك يف اإطار القيام بالدور املطلوب 
جتاه الأحداث الوطنية، وجتاه املجتمع ب�سكل عام. ووجه الهاملي التهنئة 
اأن م�ساركة ال�سباب بكثافة يف فئة  للم�ساركني والفائزين بال�سباق موؤكداً 
الرتاث الوطني الأ�سيل. كما وجه  ع�سق  على  دليل  خري  يعد  قدما   22

التحية للجميع على اللتزام التام بالإجراءات الحرتازية املتبعة.

ال�سراع »داح�س« يتوج بلقب مهرجان ال�سيخ زايد لل�سراع فئة 22 قدما

بعد الإقالة و»�ساعات ال�سمت«.. 
لمبارد »يتكلم«

�سحيفة: زيدان يعاين 
اأعرا�سا »قوية« لكورونا

اأحمد البحر: اجتاه قوي لتاأجيل بطولة 
العامل لكرة الطاولة بكوريا اجلنوبية

•• اأبوظبي-وام:

اإدارة احتاد الإمــارات لكرة الطاولة مدير  اأكد اأحمد البحر ع�سو جمل�س 
الــدويل لتاأجيل  النية تتجه بقوة حاليا يف الحتــاد  اأن  املنتخبات الوطنية 
موعد  اإىل  املقبل  فرباير  اإقامتها  املقرر  اجلنوبية  بكوريا  العامل  بطولة 
اآخر، واأن منتخب الإمــارات الذي كان ي�ستعد للم�ساركة فيها وم�ستمر يف 
ومن  اجلديد،  للموعد  الر�سمي  الإعــالن  حتى  العزمية  بنف�س  تدريباته 
املنتظر اأن يتم اإجراء بع�س التعديالت على برنامج الإعداد وفقا ملخرجات 

اجتماع املكتب التنفيذي لالحتاد الدويل.
الفرق  الأول من دوري  "الدور  البحر:  املحلي قال  املو�سم  وعن م�سابقات 
الــثــاين وهي  لــلــدور  التاأهل  اأنــديــة �سمنت   4 وهــنــاك  النهاية،  قــارب على 
الو�سل والن�سر و�سباب الأهلي وال�سارقة، ومباريات نهاية الأ�سبوع اجلاري 
للنهائيات  التاأهل  يف  �سريافقهم  الــذي  اخلام�س  الــنــادي  عن  تعلن  �سوف 
التي �ستقام مناف�ساتها من دورين بنظام الذهاب والعودة، لتحديد البطل 
وترتيب الفرق من الأول للخام�س، وبالن�سبة لباقي الفرق من ال�ساد�س يف 

ترتيب الدور الأول وحتى الأخري �سوف تقام بينهما مناف�سات اأي�سا".
وعن تقييمه مل�ستوى الالعبني يف الدور الأول وما اإذا كان قد تاأثر �سلبيا 
البحر:  يقول  �سهور  لعدة  كــورونــا  جائحة  خلفية  على  املناف�سات  بتوقف 
املتوقع  ومن  الأول،  الدور  يف  بعد  يظهر  احلقيقي لالعبني مل  "امل�ستوى 
مناف�سة  والثالث  الثاين  الدورين  املقدمة يف  ت�سهد مواجهات خما�سي  اأن 
نحكم  اأن  ميكننا  وحينها  امل�ستويات،  تقارب  ظل  يف  كبريا  وحما�سا  قوية، 
على حالة الالعبني ب�سكل دقيق، ولكن املكت�سبات التي حتققت لنا والتي 
ميكن ان نر�سدها يف املو�سم اجلديد هي التزام الأندية بتطبيق الإجراءات 
الحرتازية، وظهور عدد كبري من الوجوه اجلديدة يف ظل تطبيق قرار 
�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة اخلا�س بالفئات الأربع امل�ستثناه والتي �سمح 
اجلديدة  الفئات  تلك  اإن  القول  ميكنني  النقطة  هــذه  ويف  بامل�ساركة،  لها 
�سوف ت�سيف الكثري مل�سابقاتنا، لأن باب الت�سجيل مفتوح حتى تاريخ 31 
يناير اجلاري، وميكن لالأندية على �سوء و�سعها يف املناف�سة ان تقوم بقيد 

لعبني جدد، تتوفر فيهم ال�سروط".
منتخبنا  الــدولــة،  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  قــرار  تطبيق  ظــل  "يف  واأ�ــســاف: 
الوطني �سي�ستفيد اأي�سا لأننا بدل من ال�سفر لإقامة املع�سكرات اخلارجية 
مباريات  يف  وامل�ساركة  معهم  التدريب  ميكن  مميزين  لعبني  جند  �سوف 
تتح�سن،  �سوف  امل�ستويات  فــاإن  وبــالــتــايل  الــدولــة،  داخــل  معهم  جتريبية 
راهنا  الإمــــارات  يف  ونحن  تقل،  �سوف  والتكاليف  اأكـــرب،  �سيكون  واحلــافــز 
على منتخب من �سغار ال�سن يف ال�سنوات الأخــرية، ومنحناه كل الفر�س 
والدعم، واأثبت لعبوه اأنهم على قدر التحدي، وحققوا اإجنازات يف غرب 
عربيا  م�ستواهم  يــطــوروا  اأن  لهم  ونتوقع  اخلليج،  م�ستوى  وعــلــى  اآ�سيا 
ال�سرتاتيجية  تطبيق  يف  ال�ستمرار  ب�سرط  املقبلة،  املرحلة  يف  واآ�سيويا 

املتفق عليها".
فاإن  والعامل  اآ�سيا  م�ستوى  على  املناف�سة  اإىل  ن�سل  اأن  اأردنــا  "اإذا  واأو�سح: 
اآ�سيا  لأن  العاملية،  اإىل  للو�سول  اأقرب طريق  املتخ�س�سة هي  الأكادمييات 
تت�سدر الت�سنيف الدويل يف كرة الطاولة، خ�سو�سا دول ال�سني واليابان 
�ــســاعــات يوميا   8 يــتــدرب  الــيــابــاين  وكــوريــا، والــالعــب ال�سيني ونــظــريه 
ويح�سل على راتب مقابل ذلك، ولديه �سمان �سحي كامل، وبرامج تدريب 
ومع�سكرات داخلية وخارجية وم�ساركات دولية على اأعلى م�ستوى، ويجب 
هذا  على  يناف�س  اأن  اأراد  اإذا  الإمــاراتــي  لالعب  الــظــروف  تلك  تتوفر  ان 
امل�ستوى، لأن تلك املعطيات هي الطريق ال�سحيح ل�سناعة الأبطال، ونحن 

يف الإمارات ل تنق�سنا املواهب".



 
�سياد م�سري مي�سح النيل بحثا عن املوتى

علي �سفاف نهر النيل، وعلى مدى اأكرث من 35 �سنة، يخرج �سياد 
ا�ستهر بني اجلميع با�سم "ال�سيخ عزت" مبركبه اخل�سبي الب�سيط، 
ويظل طيلة النهار يراقب مياه النهر وحتركات الأمواج ل ل�سيد 

الأ�سماك بحثا عن لقمة العي�س، ولكن ل�سيد جثث املوتى.
عزت عفيفي البالغ من العمر 60 عاما، مهمته البحث عن جثث 
الغرقى يف النيل، وبداأ مبمار�سة هذه املهمة يف �سن 25 عاما ب�سكل 

تطوعي، حينما وجد اأول جثة ل�سابة تعرث مركبه فيها.
وتــكــرر الأمـــر عــدة مـــرات، وبـــات عفيفي حمــرتفــا يف البحث عن 
الإنقاذ  قــوات  ر�سمي من جانب  ب�سكل  الأمــر  اإليه  واأ�سند  اجلثث، 
اجلثث،  عــن  البحث  يف  للم�ساعدة  لــه  تلجاأ  بــاتــت  الــتــي  الــنــهــري 

واإبالغهم عنها، وفقا ملا رواه عزت ملوقع �سكاي نيوز عربية.
وقال الرجل ال�ستيني ل�سكاي نيوز عربية: "اأنا من اأقدم ال�سيادين 
يف جزيرة الــوراق وتفرغت حاليا ملهمة البحث عن اجلثث فقط، 

بينما يقوم اأبنائي بال�سيد يف النهر لك�سب ما نعي�س منه".
واأ�ساف: "ل اأتقا�سى اأجرا عن هذا الأمر، يكفيني دعاء املكلومني 

يف اإيجاد جثث غرقاهم ودفنها ليعرفوا م�سريهم على الأقل".
ال�سيخ عزت مل يح�سل يوما على دورة يف الغط�س حتت املاء، لكنه 
احرتف الأمر بالفطرة منذ ال�سغر، وحينما يجد اجلثة يخرجها 
اإىل الياب�سة على ظهر مركبه املتوا�سع، ويبلغ ال�سرطة كي تتخذ 

اإجراءات اإبالغ اأهل ال�سحية وتن�سيق دفنه، ح�سب تعبريه.

بعد 37 عاما.. ك�سف لغز اأ�سغر 
�سحايا �سفاح غرين ريفر

بعد مرور ع�سرات ال�سنني على اكت�ساف رفاتها، مت التعرف موؤخرا، 
على اأ�سغر �سحية للقاتل املت�سل�سل غاري ريدغواي.

وحددت �سرطة مقاطعة كينغ يف ولية وا�سنطن الأمريكية، هوية 
�ستيفنز،  37 عاما، وهي ويندي  بعد مــرور  غــاري،  اأ�سغر �سحايا 

والتي كان عمرها وقت وفاتها 14 عاما.
وح�سبما ذكرت �سبكة "�سكاي نيوز" الربيطانية، فقد مت التعرف 
الذي  اجليني"،  الأنــ�ــســاب  "علم  بــا�ــســتــخــدام  ويــنــدي  هــويــة  عــلــى 
اأقارب  على  للعثور  املتاحة  النووي  احلم�س  بيانات  من  ي�ستفيد 

ال�سحايا املجهولني.
1984 مبنطقة غابات باتت تعرف  وعرث على رفات ويندي �سنة 
ويف  ل�ساحبه  الكالب  اأحــد  عاد  بعدما  تاك"،  "�سي  ب�ساحية  الآن 

فمه عظمة �ساق ب�سرية.
وتعليقا على ك�سف هوية ال�سحية ويندي، اأ�سغر �سحايا ريدغواي 
يف  الــعــام  املــدعــي  قــال  ريفر"،  غــريــن  "�سفاح  بلقب  ا�ستهر  الـــذي 
من  لــعــدد  العميق  احلـــزن  يف  ريــدغــواي  "ت�سبب  كينغ:  مقاطعة 
عائالت الن�ساء املفقودات واملقتولت. ن�سعر بارتياح كبري لأن عائلة 

ويندي �ستح�سل على اإجابة على �سوؤال اأرقها ل�سنوات طويلة".
اأرهب ريدغواي ولية وا�سنطن يف الثمانينيات واأوائل الت�سعينيات 

من القرن املا�سي بجرائمه التي ا�ستهدفت ب�سكل اأ�سا�سي الن�ساء.
من  بالقرب  �سحاياه  من  العديد  جثث  باإلقاء  ريدغواي  وا�ستهر 

النهر يف مقاطعة �ساوث كينغ.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

واحد يف املليون.. اكت�ساف اأر�س خارقة بعيدا جدا
يف اكت�ساف نادر جدا، يو�سف باأنه يحدث بن�سبة واحد من مليون.. اأعلن علماء يف نيوزيلندا عن اكت�ساف "�سبيه 
الأر�س" باجتاه مركز جمرة درب التبانة. وقال علماء الفلك يف جامعة كانرتبري النيوزيلندية اإنهم اكت�سفوا كوكبا 
"ب�سكل ل ي�سدق"، وهو واحد من حفنة فقط مت اكت�سافها بحجم ومدار ي�ساهي كوكب الأر�س يف  جديدا نادرا 

جمموعتنا ال�سم�سية.
وغالبا ما ت�سمى مثل هذه الكواكب با�سم "الأر�س الفائقة" اأو "اخلارقة"، والكوكب املكت�سف يعد واحدا من عدد 

قليل من الكواكب اخلارجية، اأي تلك املوجودة خارج نظامنا ال�سم�سي، بحجم ومدار م�سابه لكوكبنا.
واأو�سح علماء الفلك اأن الكوكب �ستكون له كتلة تقدر مبكان ما بني كتلة كوكب الزهرة وكتلة كوكب الأر�س، بح�سب 

ما ورد يف خرب ن�سر على موقع جامعة كانرتبري النيوزيلندية.
ووفقا للمعلومات، تبلغ كتلة جنمه امل�سيف حوايل 10 يف املئة من كتلة �سم�سنا، و�سيكون مدار الكوكب معادل ملا بني 

كوكب الزهرة والأر�س يف نظامنا ال�سم�سي، مبعنى اأن ال�سنة على ذلك الكوكب تبلغ 617 يوما.
وقال املوؤلف الرئي�سي للدرا�سة التي تو�سح الكت�ساف، اأنطونيو هرييرا مارتن، اإن العثور على الكوكب كان فر�سة 

واحدة يف املليون.
واأو�سح "للح�سول على فكرة عن ندرة الكت�ساف، كان الوقت امل�ستغرق ملراقبة التكبري ب�سبب النجم امل�سيف 5 اأيام 

تقريبا، بينما مت اكت�ساف الكوكب فقط خالل ت�سويه �سغري مدته 5 �ساعات".
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تعايف غوريالت حديقة �سان دييجو من كورونا 
قــالــت حــديــقــة حـــيـــوان �ــســان ديــيــجــو يف بــيــان �ــســحــفــي اإن جمــمــوعــة من 
الغوريالت تتعافى الآن من تف�سي فريو�س كورونا بني عدد من املجموعة 
باأن  الثــنــني  يــوم  الــذي �سدر  البيان  واأفـــاد  التي ت�سم ثماين غــوريــالت. 
اأعرا�س املر�س بداأت تظهر على الغوريالت يوم ال�ساد�س من يناير كانون 
اأجري  بــراز  حتليل  واأظهر  بال�سعال.  منها  اثنتان  اأ�سيبت  عندما  الثاين 
الغوريالت م�ساب  عــددا غري حمــدد من  اأن  الثاين  كانون  يناير   11 يــوم 
خمالطة  من  يبدو  فيما  التقطته  كوفيد19-  ملر�س  امل�سبب  بالفريو�س 
عامل باحلديقة كان م�سابا بالفريو�س دون اأن تظهر عليه اأعرا�س. وقالت 
�سديدة  جديدة  "�ساللة  الغوريالت  اأ�سابت  التي  ال�سال�سة  اإن  احلديقة 
الت�سخي�س  وبعد  كاليفورنيا".  يف  موؤخرا  ُر�سدت  الفريو�س  من  العدوى 
ُعزلت الغوريالت معا يف احلديقة. واأ�سافت احلديقة اأن اأكرب الغوريالت 
بالقلب  التهاب رئوي ومر�س  �سنا )48 عاما( وا�سمه وين�ستون عانى من 
واأعطي اأدوية للقلب وم�سادات حيوية وعالجا بالأج�سام امل�سادة لكوفيد-

19 غري م�سرح به لال�ستخدام الآدمي.

ق�سايا ال�سود تهيمن على قائمة معهد الفيلم الأمريكي 
قائمته لأف�سل  الثــنــني  الأول  اأمــ�ــس  يــوم   الأمــريــكــي  الفيلم  اأعــلــن معهد 
اأغلبهم من  ي�سارك فيها ممثلون  2020، منها خم�سة  لعام  اأفــالم  ع�سرة 
قبل  ت�سدر  التي  ال�سنوية،  والقائمة  عرقية.  ق�سايا  وتتناول  البي�س  غري 
مو�سم اجلوائز ال�سينمائية والتلفزيونية الكربى، من املوؤ�سرات الأوىل على 

الأفالم التي من املتوقع اأن تفوز بجوائز اأو�سكار اأو جولدن جلوب.
واآخر  �سبايك يل،  5 بالدز" للمخرج  "دا  الدرامي  الفيلم  القائمة  وت�سمل 
اأعمال املمثل الراحل ت�سادويك بوزمان )قاع ماريني الأ�سود( اأو "ما رينيز 
بالك بوتوم"، وكذلك فيلم )ليلة يف ميامي( اأو "وان نايت اإن ميامي" الذي 
يدور حول لقاء يف عام 1964 جمع بني كا�سيو�س كالي و�سام كوك ومالكوم 

اإك�س وجيم براون وهم من اأبرز الرموز الأمريكية من اأ�سل اأفريقي.

متاجر ال�سوبرماركت الربيطانية ل تزال ت�ستخدم البال�ستيك بكثافة 
من  �سخمة  كميات  ت�ستخدم  الربيطانية  ال�سوبرماركت  متاجر  تــزال  ل 
البال�ستيك لتو�سيب ال�سلع تبلغ كتلتها نحو 900 األف طن، و�سط �سعوبة 
يف خف�س هذا الرقم على الرغم من التلوث الذي ي�سببه البال�ستيك، وفق 
منظمتا  ن�سرته  الــذي  التقرير  واأظــهــر  الثالثاء.  اأم�س  درا�ــســة  ك�سفت  ما 
�سبكات  اأن  احلكوميتني  البيئية" غري  التحقيقات  "غرينبي�س" و"وكالة 
املتاجر الكربى الع�سر يف اململكة املتحدة قل�ست اأثرها البال�ستيكي بن�سبة 

�سلف�سرت �ستالون يعر�س 
ق�سره  ب�سعر فلكي

ال�سهري  الأمــريكــي  املمثل  عــر�ــس 
املكون  ق�سره  �ستالون  �سيلف�سرت 
مــن 8 غـــرف نـــوم و12 حــمــامــا يف 
كاليفورنيا  بولية  اأجنلو�س  لو�س 
ذكـــــرت �سحيفة  مـــا  وفــــق  لــلــبــيــع، 

"�سن" الربيطانية.
مليون   130 �ـــســـتـــالـــون  ويـــطـــلـــب 
اإذ  الفاخر،  بيته  بيع  مقابل  دولر 
احلركة  اأفـــالم  اأ�ــســطــورة  �سيتوجه 
بامل  اإىل  الـــغـــربـــي  الــ�ــســاحــل  مـــن 
بيت�س يف ولية فلوريدا، مع زوجته 

جينيفر فالفني.
ال�سخم  الــقــ�ــســر  مــ�ــســاحــة  وتــبــلــغ 
الواقع يف بيفريل هيلز نحو األفي 

مرت مربع.
عاما(   74( �ستالون  ق�سر  وي�سم 
مكتبة كبرية، بالإ�سافة اإىل اأعمال 
تذكارية عدة، ل �سيما تلك املتعلقة 

بفيلمه الأكرث �سهرة "روكي".
�سخري  بتمثال  املنزل  يتزين  كما 
يداه مرفوعتان يف الهواء، ويجل�س 
مقو�سة.  نـــافـــذة  اأمـــــام  الـــواقـــع  يف 
للغولف  ملعبا  جتــد  اخلــــارج  ويف 
على  خــالبــة  واإطــــاللت  وم�سبحا 

الأخاديد واملدينة.

املخرج الفرن�سي والنجمة 
الهولندية.. ق�سية اغت�ساب عجيبة

يف تـــطـــور جـــديـــد يــ�ــســيــف اأبـــعـــادا 
جديدة معقدة لق�سية تبدو معقدة 
املــخــرج واملنتج  ــا�ــس، مــنــح  الأ�ــس يف 
بي�سون  لوك  الفرن�سي  ال�سينمائي 
بامل�ساعدة"  يتمتع  "�ساهد  �سفة 
اإفادته  عند �سماع قا�سي التحقيق 
اأم�س الأول الثنني يف ق�سية ادعاء 
املمثلة البلجيكية الهولندية �ساند 
فان روي اأنه اغت�سبها، على ما قال 

وكيله لوكالة فران�س بر�س. 
يتمتع  "�ساهد  �ــســفــة  وُتــــعــــتــــرَب 
الـــنـــظـــام  بـــحـــ�ـــســـب  بامل�ساعدة" 
بني  و�سيطة  الفرن�سي،  احلقوقي 

�سفتي ال�ساهد واملتهم.
مارامبري  تــيــريي  املــحــامــي  واأكــــد 
معلومات ن�سرتها جملة "لوبوان" 
"هذا  اأن  معترباً  الــ�ــســدد،  هــذا  يف 
اأ�سا�س  اأنه ل  يوؤكد جمــدداً  القرار 
لوك  بــهــا  ـــهـــم  اُت الـــتـــي  للوقائع" 
"ياأتي  اأنــــه  اإىل  واأ�ــــســــار  بــيــ�ــســون. 
 2019 فــربايــر  اأول يف  قـــرار  بــعــد 
بحفظ الق�سية وطلبات من نائب 
للمدعي العام يف النيابة العامة يف 
باري�س بعد فتح حتقيق ق�سائي".

ومل يت�سن لوكالة "فران�س بر�س" 
ق�سائي  م�سدر  اأي  من  احل�سول 
على تاأكيد م�ساء الثنني، لنتيجة 
يف  لــبــيــ�ــســون  الأول  ال�ـــســـتـــجـــواب 

الق�سية.
ول  روي،  فــــان  تــعــلرّــق  مل  كـــذلـــك 
وكيلها املحامي فران�سي�س زبينيه، 
روي  فان  وكانت  القرار.  على  بعد 
بي�سون  حــــق  يف  �ـــســـكـــوى  قـــدمـــت 
 ،2018 مــايــو   18 يف  عــامــاً(   60(
لــهــا مــعــه يف فندق  غـــــداة مـــوعـــد 

باري�س. يف  "بري�ستول" الفخم 

كلبا جو وجيل بايدن 
يدخالن البيت الأبي�س 

و�ــســل تــ�ــســامــب ومــيــجــور كــلــبــا جـــو وجيل 
اأعلنت  مــا  على  الأبــيــ�ــس  البيت  اإىل  بــايــدن 
ليوا�سال  الأوىل  الأمريكية  ال�سيدة  اأجهزة 
تقليدا مل ينقطع ملدة تزيد عن قرن اإل يف 

عهد دونالد ترامب.
الــبــيــت الأبــيــ�ــس يظهر  ويف �ــســور وفـــرهـــا 
الــكــلــبــان وهــمــا يــهــرولن يف حــدائــق البيت 
م�سلة  تظهر  فيما  ي�سرتيحان  او  الأبي�س 

ن�سب وا�سنطن يف اخللفية.
وان�سم ت�سامب اإىل عائلة بايدن يف 2008 
هذا  واأ�سبح   .2018 يف  ميجور  به  وحلــق 
الأخـــــري اأول كــلــب يــتــم تــبــنــيــه مـــن مــــاأوى 
للحيوانات يدخل البيت الأبي�س ما يرتدي 
تربطهم  الذين  لالأمريكني  كبرية  رمزية 

عالقة مميزة بـ"اأوفى �سديق لالن�سان".
خـــالل حــمــلــتــه النــتــخــابــيــة مل يــــرتدد جو 

بايدن يف اللعب على هذا الوتر.

مهوو�سة بالتنظيف.. ماذا فعلت باأ�سرتها؟ 
ك�سفت اأم مهوو�سة بالتنظيف تقوم بتنظيف منزلها كل يوم 
ملدة خم�س �ساعات متوا�سلة، ومتنع اأ�سرتها من ا�ستخدام 
احلمام يف الكثري من الأوقات، للحفاظ على نظافته، عن 
الأ�سرتالية  الأم  �ساركت  املرهق.  اليومي  اأعمالها  جــدول 
كري�ستال عاداتها يف التنظيف على تطبيق تيك توك، حيث 
 50 مراآتها  وتلميع  يــوم  كــل  �سريرها  مـــالءات  بكي  تقوم 
البقع متاماً.  اأنها خالية من  للتاأكد من  الأقــل  مرة على 
وقالت كري�ستال البالغة من العمر 35 عاماً متحدثة عن 
حتى  فائقة،  وعناية  بدقة  �سيء  كــل  اأنــظــف   “ جتربتها: 
ا�ستخدام  املنزل بعيدة عن  اأبقي بع�س الأغرا�س يف  اأنني 
اأفراد اأ�سرتي مثل الد�س يف احلمام.” واأ�سافت: “ اأم�سي 
خم�س �ساعات كل يوم يف احلفاظ على نظافة �سقتي، واأبداأ 
مهام  اأعترب  �سباحاً.  اخلام�سة  يف  عــادة  التنظيف  مبهام 
اأبداً” واأكدت  جتاوزها  يجب  ل  مقد�سة  مهاماً  التنظيف 
ر على عالقاتها  اأثرّ التنظيف  اأن هو�سها يف  كري�ستال على 
مع الآخرين، مثل زوجها واأ�سدقائها وجريانها، واعتربت 
عنايتها بطفلها البالغ من العمر ثمانية اأ�سهر جزءاً من 

مهام التنظيف اليومية التي ل تتهاون فيها اأبداً”

عقوبة �سرب الزوجات.. ال�سجن 5 �سنوات
لإجراء  مقرتح  تقدمي  امل�سري  الربملان  يف  نائبة  تعتزم 
بتغليظ  تق�سي  العقوبات،  قانون  تعديالت جديدة على 
بال�سرب على زوجته، وذلك  الذي يعتدي  الزوج  عقوبة 

باحلب�س من 3 اإىل 5 �سنوات، مع زيادة الغرامة.
وبــيــنــمــا اأعــلــنــت الــنــائــبــة اأمـــل �ــســالمــة، مــقــدمــة م�سروع 
خالل  اجلــديــدة  التعديالت  اقــرتاح  اعتزامها  القانون، 
الجتماعي"،  "ال�سلم  عــلــى  لــلــحــفــاظ  املــقــبــلــة،  الــفــرتة 
حتفظت ع�سوة يف جلنة ال�سوؤون الد�ستورية والت�سريعية 
خمالفة  "حتمل  ـــهـــا  لأن الـــتـــعـــديـــالت،  عــلــى  بــاملــجــلــ�ــس 
�سيناق�س  الربملان  اأن  ذاتــه  الوقت  يف  كا�سفة  د�ستورية"، 

قريبا م�سروع قانون باإن�ساء "مفو�سية �سد التمييز".
والثقافة مبجل�س  الإعــالم  وقالت �سالمة، ع�سوة جلنة 
لـ"�سكاي  امل�سري،  احلرية  حــزب  رئي�س  ونائبة  الــنــواب، 
نيوز عربية" اإنها يف مرحلة اإعداد تعديالت جديدة علي 
الزوج  اعــتــداء  عقوبة  بتغليظ  تق�سي  العقوبات،  قانون 
على الزوجة باحلب�س مدة ل تقل عن 3 �سنوات، وت�سل 

اإىل 5 �سنوات، مع زيادة قيمة الغرامة.
واأو�سحت مقدمة م�سروع القانون، اأن التعديالت تت�سمن 
تغليظ العقوبة على الأزواج الذين يرتكبون العنف �سد 
زوجاتهم، "بعد اأن لحظت ارتفاع حالت �سرب الزوجات 
اأمرنا  اأن الدين  ب�سكل يهدد كيان الأ�سرة امل�سرية، رغم 

باملعاملة احل�سنة للن�ساء"، على حد تعبريها.

تويرت يحارب الت�سليل الإعالمي 
اأعلن تويرت عن مبادرة جديدة لإ�سراك امل�ستخدمني يف 
من  وذلــك  من�سته،  على  امل�سلرّلة  املعلومات  عن  الإبــالغ 

خالل م�سروع يحمل ا�سم "بريد ووت�س".
ب�سكل  الطيور(  )مراقبة  ووت�س"  "بريد  ت�سغيل  و�سيتم 
منف�سل عن تويرت حيث ي�سمح للم�ستخدمني بالتعريف 
مزيرّفة،  اأو  م�سلرّلة  تكون  اأن  ميكن  التي  التغريدات  عن 
ــة الــتــي تــبــذل جـــهـــوداً ل�ستئ�سال  وفـــق مــا قــالــت املــنــ�ــسرّ

ة. املحتويات املزيرّفة وامل�سررّ

متائم يف ال�سحر.. جديد كنوز بومبيي الأثرية  
النقاب  الإيـــطـــايل  الأثــــري  بومبيي  مــوقــع  ك�سف 
التنقيب  اكُت�ِسَفت خالل عمليات  عن كنوز جديدة 
التي طمرها ثوران  الرومانية  املدينة  الأخــرية يف 
ــي عـــام، بينها متــائــم كانت  بــركــاين قــبــل نــحــو األــَف

ت�ستخدم لل�سحر.
وعـــرث عــلــمــاء الآثـــــار داخــــل اأحــــد الــ�ــســنــاديــق على 
الع�سرات من اخلوامت والتماثيل ال�سغرية ومتائم 
اأو  اأو اخلزف  الربونز  اأو  العاج  ِنَعت من  �سُ احلظ، 
الكهرمان، لكنرّ هذه التمائم مل تكن على ما يبدو 
كافية حلماية املدينة القدمية من بركان فيزوفو 
الأول/ ت�سرين  يف  عليها  غ�سبه  جــام  �سبرّ  الــذي 
اأكتوبر من �سنة 79 بعد امليالد، اأي بعد �ستة اأ�سهر 

مما كان يعتقد �سابقاً اأنه تاريخ ثورانه.
ما�سيمو  الأثــريــة  بومبيي  حديقة  مدير  واأو�ــســح 
اأو�سانا لوكالة فران�س بر�س اأن "من اأكرث ما يثري 
الف�سول" يف حمتويات ال�سندوق املكت�َسف "متائم 
اأو رجــاًل من  امـــراأة  كانت تخ�س  اأنــهــا  يبدو   )...(

م�ستخدمي ال�سحر".
متحف  افــتــتــاح  منا�سبة  يف  يتحدث  اأو�ــســانــا  وكـــان 

ويت�سمن  للتجديد  خ�سع  الــذي  "اأنتيكواريوم" 
متــاثــيــل بــرونــزيــة ولــوحــات جــداريــة وجموهرات 
الآثار  يكت�سف علماء  و�سواها. ومل  ذهبية وف�سية 
اإىل اليوم �سوى ثلث املوقع الذي ميتد راهناً على 
م�ساحة تزيد عن 44 هكتاراأً على مقربة من مدينة 

نابويل.
الأ�سياء  اأهـــم  بع�س  هنا  "لدينا  اأو�ــســانــا  واأ�ــســاف 
واأنتكواريوم  ع�سر.  التا�سع  الــقــرن  منذ  املكت�سفة 
ف الزائر على تاريخ بومبيي على مدى قرون،  يعررّ

حتى يوم ثوران الربكان".
التي  الأخــرية  لالأيام  املخ�س�س  الق�سم  اأن  واعترب 
يف  للم�ساعر"  اإثــــارة  هو"الأكرث  املــديــنــة  عا�ستها 

املتحف.
واأ�سرف ما�سيمو اأو�سانا الذي يتوىل اإدارة بومبيي 
كبري  تاأهيل  اإعــادة  م�سروع  على   2014 العام  منذ 
ل الحتــــاد الأوروبــــــي جــانــبــاً كــبــرياً مــنــه، اأعاد  مـــورّ
الـــذي عــانــى �سيانًة �سيئة  املــوقــع  اإىل هــذا  احلــيــاة 
الرتاث  �سمن  م�سنفاً  كونه  رغم  مقلقاً  وتــدهــوراً 

العاملي لليون�سكو.

هل اعتزلت ن�سليهان اأتاغول 
التمثيل نهائيًا؟

بعد اأن ان�سحبت املمثلة الرتكية  ن�سليهان اأتاغول  من م�سل�سل " ابنة ال�سفري " 
الذي كانت تلعب بطولته اإىل جانب عدد من النجوم اأبرزهم اأجنني اأكيوريك 
ب�سبب تعر�سها لوعكة �سحية وحتديدا اإ�سابتها مبر�س نادر اأرهقها ويتطلب 

منها الراحة انت�سرت اأخبار عن قرارها باعتزال التمثيل نهائياً.
 : وقالت  معها  جــرى  ما  به  و�سحت  بفيديو  �سمتها  عن  ن�سليهان  وخرجت 
ولزياراتكم  ر�سائلكم ودعمكم  املرات على  اآلف  اأ�سكركم  اأوًل  مرحباً جميعاً، 

وهداياكم ودعواتكم. اأنتم لطيفون جداً، مل ترتكوين، �سكراً جزياًل.
اأنــا بخري، كنت  �سيئة،  تــرون، حالتي ل تعترب  التمثيل: كما  اعتزالها  ونفت 

بحاجة اإىل الراحة قلياًل، لذلك �ساأرتاح لفرتة ولكنني بخري.

اأ�سخا�س يركب�ن دراجاتهم على الطريق حاملني الأعالم ال�طنية خالل احتفالت ي�م اجلمه�رية يف م�مباي. ا ف ب




