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اجلي�ش اللبناين يزيل 
احلواجز ويفتح الطرق 

•• بريوت-رويرتز:

 قال اجلي�س اللبناين اأم�س الأربعاء اإنه بداأ يف اإزالة حواجز الطرق 
لإغالق  اأ�سبوع  م��دى  على  �سيارات  اإط���ارات  املحتجون  اأح��رق  بعدما 
الطرق يف اأرجاء البالد و�سط موجة غ�سب من النهيار القت�سادي 
�سفحته  على  بيان  يف  اللبناين  اجلي�س  وق��ال  ال�سيا�سي.  واجل��م��ود 
التي  وال��ت��ج��اوزات  املاأ�سوية  احل���وادث  نتيجة  تويرت  على  الر�سمية 
ح�سلت، وحفاظا على �سالمة املواطنني، با�سرت وحدات اجلي�س على 

فتح الطرقات املغلقة.
وكان الرئي�س مي�سال عون قد طلب من اجلي�س وقوات الأمن اإزالة 

احلواجز بعد اجتماعه مع كبار امل�سوؤولني يوم الثنني.
2019 يف  اأواخ��ر  اندلعت يف  التي  لبنان  املالية يف  الأزم��ة  وت�سببت 
فقدان الكثريين لوظائفهم وعجز النا�س عن ال�سحب من ودائعهم 

امل�سرفية ووقوع كثريين يف براثن الفقر واجلوع.
لإغالق  يوميا  الإط���ارات  ب��اإح��راق  املحتجني  من  جمموعات  وتقوم 
الأ�سبوع  جديد  م�ستوى  اإىل  اللبنانية  العملة  هوت  اأن  منذ  الطرق 

املا�سي مما فاقم الغ�سب ال�سعبي من النهيار املايل.
وت��ويف ثالثة يف ح���وادث ب�سبب ح��واج��ز ال��ط��رق ي��وم الث��ن��ني منهم 
�سابان توفيا لدى ا�سطدام �سيارتهما ب�ساحنة كانت متوقفة بعر�س 

الطريق لإغالقه.
ودفع احلادث البطريرك املاروين ب�سارة بطر�س الراعي، اأكرب رجل 

دين م�سيحي يف لبنان، اإىل التحذير من و�سع حواجز على الطرق.
وقال يف عظة ناأ�سف اأن حت�سل كل هذه الأمور اليوم وال�سعب غا�سب 
وال�سباب غا�سبون. نحن معهم، ولكن ل يجب اأن ُيعاقب النا�س على 
لي�سوا من  لبنان، وهم  امل�ساكل يف  اأوج��د  لي�سوا من  فهم  الطرقات، 
عرقل ت�سكيل احلكومة وتقاع�س عن حل الأزمات املالية واحلكومية، 
الثمن مرتني، ثمن حاجاتهم وثمنا يدفعونه على  بل هم يدفعون 

الطرقات.

•• الريا�ض-وكاالت:

ف���ي���م���ا ل ت�������زال ظ�������روف ان������دلع 
احل�����ري�����ق ال���������ذي ط�������ال م�����رك�����زاً 
العا�سمة  يف  الالجئني  لحتجاز 
وا�سحة،  غ���ري  ���س��ن��ع��اء  ال��ي��م��ن��ي��ة 
و���س��ط ت��اأك��ي��د ع��دد م��ن الالجئني 
ارتكاب  وال�سوماليني  الإثيوبيني 
احلوثية  امليلي�سيات  م��ن  عنا�سر 
لتلك امل��ج��زرة امل��روع��ة، ك��رر وزير 
الإعالم اليمني الأربعاء ا�ستغرابه 

ل�سمت العامل عن تلك املذبحة.
ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ح�سابه يف  وق���ال يف 
املجتمع  �سمت  ن�ستغرب  ت��وي��رت: 
الدويل ومنظمات حقوق الإن�سان 
التي  امل�����ج�����زرة  اإزاء  وال����ه����ج����رة 
ارتكبتها ميلي�سيا احلوثي يف اأحد 
�سحيتها  وراح  الح��ت��ج��از  م��راك��ز 
وعدم  الأف��ارق��ة،  الالجئني  مئات 
اإدان��ة اجلرمية وال��ذي ي�سع اأكرث 
وي�سجع  ا���س��ت��ف��ه��ام،  ع���الم���ة  م���ن 

ال�سليب االأحمر: هوة �سا�سعة 
يف عمليات ن�سر لقاحات كوفيد 

•• جنيف-اأ ف ب:

حذر ال�سليب الأحمر الأربعاء من 
ن�سر  �سا�سعة يف خطط  ه��وة  وج��ود 
يف  لكوفيد19-  امل�سادة  اللقاحات 
العامل موؤكدا اأن املجتمعات النائية 
تواجه خطر عدم و�سول اجلرعات 

اإليها.
ال��دويل جلمعيات  الحت��اد  وي�سعى 
الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�سليب 
مليون   500 تلقيح  يف  للم�ساعدة 

�سخ�س �سد الفريو�س.
والحت���اد ال���دويل ال���ذي ي��ق��ول اإنه 
العامل،  يف  اإن�����س��ان��ي��ة  ���س��ب��ك��ة  اأك����رب 
توزيع  يف  خربته  لت�سارك  يخطط 
وت�����س��ل��م ال��ل��ق��اح��ات ب���ني ع����دد من 
الو�سول  ي�سعب  ال��ت��ي  املجتمعات 
�سراء  فيما  اإن���ه  ق���ال  لكنه  اإل��ي��ه��ا. 
املطارات  اإىل  وت�سليمها  اللقاحات 
يتم  مل  اأن��ه  اإل  مهمتان،  م�ساألتان 
التالية  اخلطوة  يف  كثريا  التفكري 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ك��ي��ف��ي��ة ال���ت���وزي���ع داخ���ل 
ال��دول و�سول اإىل امليل الأخ��ري يف 

اأبعد املناطق.

كلمة الرئي�س الأ�سبق �ستكون حا�سمة

رئا�سية 2022: لهذا ال  ي�ستبعد �ساركوزي دعم ماكرون!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

ماذا، لو غدا، قّدم نيكول �ساركوزي اليمني على طبق اإىل اإميانويل ماكرون؟ 
الرجالن، اللذان اأقاما على مدى ثالث �سنوات عالقات معقدة، بني اجنذاب 
هاتفًيا  توا�سال  جيًدا،  مفهومة  وم�سالح  ثقة،  وانعدام  وتكتيكات،  متبادل، 
مطوًل بعد احلكم على الرئي�س ال�سابق بال�سجن ثالث �سنوات، بينها �سنة 
مع النفاذ، فيما يتعلق بق�سية التن�ست على املكاملات الهاتفية. مل تكن هذه 
بالطبع اللحظة املنا�سبة ملقاربة فر�سية اتفاق �سيا�سي بينهما، لكن مثل هذا 

التفاق مل يعد من املحرمات.                        )التفا�سيل �س13(

نتائج طيبة على �سعيد التعاون القت�سادي وال�ستثماري امل�سرتك.
كما ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة اأم�س معايل حمي الدين 
اإىل  عمل  ب��زي��ارة  يقوم  ال��ذي  ال�سديقة  ماليزيا  وزراء  رئي�س  يا�سني 

الدولة.
ال�ساطئ - بزيارة  ال��ذي جرى يف ق�سر  اللقاء  ورح��ب �سموه - خالل 
معايل رئي�س وزراء ماليزيا والوفد املرافق اإىل دولة الإمارات موؤكداً 
يف  ال�سديقني  البلدين  ب��ني  للعالقات  مهماً  دف��ع��اً  ت�سكل  ال��زي��ارة  اأن 

•• دبي- اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
�سموه  ق�سر  الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” فى 
فى زعبيل م�ساء اأم�س معايل حمي الدين يا�سني رئي�س وزراء ماليزيا 

ال�سديقة الذي يقوم حاليا بزيارة عمل اإىل الدولة.
وقد رحب �سموه بح�سور �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب حاكم دبي بال�سيف متمنيا له زيارة ناجحة للدولة تثمر 

خمتلف املجالت مبا ي�سب يف م�سلحة �سعبيهما وتطلعهما اإىل مزيٍد 
من التقدم والتنمية والزدهار.

وبحث �سموه ومعايل حمي الدين يا�سني..عالقات ال�سداقة املتميزة 
التي جتمع البلدين والفر�س املتنوعة الواعدة لتنمية التعاون امل�سرتك 

يف جمالت التنمية وال�ستثمار والتجارة والقت�ساد وغريها.
 19 – كوفيد  جائحة  متثله  ال���ذي  ال��ت��ح��دي  اجل��ان��ب��ان  وا�ستعر�س 
والتكاتف بني خمتلف  التعاون  اإىل  امللحة  والعامل واحلاجة  للبلدين 
دول العامل واملنظمات ال�سحية املعنية.                   )التفا�سيل �س2(

رئي�س الوزراء الليبي يوؤكد على اأهمية العمل الوطني لجناح الفرتة النتقالية   )رويرتز(

ملبداأ  وتر�سيخا  �سدر.  رحابة  بكل 
ال�سلطة،  ع��ل��ى  ال�سلمي  ال���ت���داول 
التنفيذية  لل�سلطة  متنياتنا  م��ع 
التوفيق وال�سداد يف اإجناز مهامها 
وال�سري بنا نحو النتخابات يف 24 

.»-2021 -12
يعترب  ال��ي��وم  مت  م��ا  »اإن  واأ����س���اف 
القتتال  لإن����ه����اء  م��ه��م��ة  خ���ط���وة 
والن���ق�������س���ام ون���دع���و اجل��م��ي��ع اإىل 
ال���ت���ك���ات���ف وال����ت����ع����اون وال����وح����دة 
ليبيا  اأج����������ل  م������ن  وال����ت���������س����ام����ح 

ونه�ستها«.
وك�����ان ال���ربمل���ان ال��ل��ي��ب��ي ق���د ق���رر، 
الثالثاء، تعليق جل�سته ل�ستكمال 
امل�ساورات حول منح الثقة حلكومة 
حمادثات  بعد  الوطنية،  ال��وح��دة 
م��ط��ول��ة ب��ح�����س��ور دب���ي���ب���ة، ال���ذي 
ب�ساأن  ن���ظ���ره  وج���ه���ة  ا���س��ت��ع��ر���س 
الذين  ل���ل���ن���واب،  امل���ق���دم  ت�����س��ك��ي��ل��ه 
الأ�سئلة  من  العديد  بطرح  ب��ادروا 
عليه. وانعقد جمل�س النواب للمرة 
الأوىل، الثنني، يف �سرت، مكتمال 
احلكومة،  اأم�����ر  ل��ب��ح��ث  ال��ن�����س��اب 
اإ�سافة اأي�سا لتناول م�ساألة اعتماد 
خمرجات ملتقى احلوار ال�سيا�سي 

�سمن الإعالن الد�ستوري.

•• اأبوظبي- وام- طرابل�ض- وكاالت:

لدولة  الإم�����������ارات  دول������ة  ت����ب����ارك 
و�سعباً،  ح��ك��وم��ًة  ال�سقيقة  ليبيا 
الثقة  مبنح  ال��ن��واب  جمل�س  ق���رار 
برئا�سة  الوطنية  الوحدة  حلكومة 
املهند�س  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  م��ع��ايل 
ع��ب��داحل��م��ي��د ال��دب��ي��ب��ه. ك��م��ا تهنئ 
املجل�س  رئ��ي�����س  الإم���������ارات  دول�����ة 
ال��رئ��ا���س��ي ال��دك��ت��ور حم��م��د يون�س 
احلكومة  ورئ��ي�����س  ونائبيه  املنفي 
وج���م���ي���ع ال����������وزراء، وت��ت��م��ن��ى لهم 
م���ه���ام���ه���م  اأداء  يف  ال�����ت�����وف�����ي�����ق 
تطلعات  لتحقيق  وم�سوؤولياتهم 
ال�����س��ق��ي��ق. وتنقل  ال��ل��ي��ب��ي  ال�����س��ع��ب 
وتقديرها  تهانيها  الإم���ارات  دول��ة 
العام  ل��الأم��ني  اخل��ا���س  للمبعوث 
واأع�ساء  ليبيا،  يف  املتحدة  ل��الأمم 
بعثة الأمم املتحدة، الذين �ساهموا 
التاريخي،  الإجن��از  يف حتقيق هذا 
تبقى من  ملا  الكامل  وتوؤكد دعمها 
م�����س��ارات خ��ا���س��ع��ة لإ����س���راف بعثة 
خارطة  لإمت�������ام  امل���ت���ح���دة  الأمم 

الطريق.
ال�����ذي نالت  ال���وق���ت  ج����اء ه����ذا يف 
يف  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  فيه 

»اإن����ه����اء الن��ق�����س��ام يف  دب��ي��ب��ة، اإىل 
ل���ي���ب���ي���ا«، م�����س��ي��ف��ا: »ي���ج���ب اإزال������ة 
بني  بنيت  ال��ت��ي  الوهمية  احل���دود 

الليبيني يف الفرتة الأخرية«.
واأكد دبيبة اأنه �سيعمل »بكل جهد« 
اأجل  من  الرئا�سي،  املجل�س  لدعم 

اإجناح الفرتة النتقالية.

دبيبة،  برئا�سة عبد احلميد  ليبيا، 
بح�سولها  ال��ربمل��ان  ثقة  الأرب��ع��اء، 
فيما  ن���ائ���ب���ا،   132 ت���اأي���ي���د  ع���ل���ى 
اأبدى رئي�س املجل�س الرئا�سي فايز 

ال�سراج
دعا  حلكومته،  الثقة  منح  وع��ق��ب 
رئي�س الوزراء الليبي عبد احلميد 

املجل�س  ل��رئ��ي�����س  ب���ي���ان  يف  وج�����اء 
ال�����س��راج »يف هذه  ال��رئ��ا���س��ي ف��اي��ز 
تاريخ  م����ن  امل��ف�����س��ل��ي��ة  الأوق����������ات 
الوحدة  حلكومة  ن��ب��ارك  ال��وط��ن، 
جمل�س  م��ن  الثقة  نيلها  الوطنية 
ا�ستعدادنا  ك��ام��ل  ون��ب��دي  ال��ن��واب. 
لها  وامل�����س��وؤول��ي��ات  امل���ه���ام  لت�سليم 

ارتكاب  يف  لال�ستمرار  امليلي�سيا 
جرائمها!.

اخلارجية  وزي���ر  ���س��دد  ذل���ك،  اإىل 
ال�����رو������س�����ي �����س����ريغ����ي لف��������روف، 
م��ع وزير  م��وؤمت��ر �سحفي  خ��الل 
اخل���ارج���ي���ة ال�������س���ع���ودي، الأم�����ري 
الأربعاء، على  بن فرحان،  في�سل 
الفو�سى  اإىل  ال��ي��م��ن  ي��ن��زل��ق  األ 
بن  ق��ال  بينما  ال��الع��ودة،  ونقطة 
ميلي�سيات  ه��ج��م��ات  اإن  ف���رح���ان 
احل���وث���ي، امل��دع��وم��ة م���ن اإي�����ران، 
ت�ستهدف  امل��م��ل��ك��ة  ���س��د  الأخ�����رية 

اأمن الطاقة العاملي.
فقد اأ�سار وزير اخلارجية الرو�سي 
���س��ريغ��ي لف�������روف، ال�����ذي ي���زور 
اإىل  ال�����س��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة 
�سرورة اإنهاء احلرب يف اليمن من 
خالل احلوار، قائال ن�سدد على األ 
ينزلق اليمن اإىل الفو�سى ونقطة 

الالعودة.
الهجوم  اأن  على  لف���روف  و���س��دد 

اأكد اأن اأمن اخلليج مرتبط بالأمن امل�سري
ال�سي�سي: نقدر وقوف االأ�سقاء 

يف اخلليج بجانب م�سر 
•• القاهرة-وام:

لدول  واحرتامه  تقديره  عن  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�س  اأع��رب 
اأمن اخلليج مرتبط ارتباطا  اأن  اخلليج على وقوفهم بجانب م�سر، موؤكدا 
خالل  كلمته  يف  ال�سي�سي  الرئي�س  وق��ال  امل�����س��ري.  القومي  ب��الأم��ن  وثيقا 
ال�سهيد..  يوم  مبنا�سبة  امل�سرية  امل�سلحة  القوات  اأقامتها  التي  الحتفالية 
ال�سكر والتقدير والح��رتام لال�سقاء يف اخلليج لوقوفهم بجانب  نقدم كل 
م�سر يف ظرف من اأ�سعب الظروف التي مرت بها يف الع�سر احلديث. وجدد 
الرئي�س ال�سي�سي تاأكيده بالده اأن اأمن اخلليج مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن 
عبارات  ولي�ست  وا�سرتاتيجية  منهج  هو  ه��ذا  اإن  ...وق���ال  امل�سري  القومي 
نرددها. وقال اإن عالقات م�سر مع ال�سقاء العرب عميقة ومتجذرة وممتدة 
العالقات  ه��ذه  لتطوير  دائ��م��ا  ت�سعى  اأن م�سر  على  ،م�����س��ددا  ال��ت��اري��خ  ع��رب 
اأ�سقائها  مع  عالقاتها  يف  امل�سري  النهج  هو  هذا  واأ�ساف  م�ستقرة.  وجعلها 

العرب �سواء كنا متفقني اأو خمتلفني.

النفط  م���ن�������س���اآت  ع���ل���ى  الأخ��������ري 
ال�سعودية غري مقبول.

وقال لفروف رو�سيا تقوم بتن�سيق 
جهود مكافحة فريو�س كورونا مع 

اململكة العربية ال�سعودية.
لفروف  ذك��ر  ال�سوري،  امللف  ويف 
للو�سع  اهتماما  اأول���ت  ب���الده  اإن 
ال�������س���وري وحل�����ق ال�������س���وري���ني يف 

تقرير م�سريهم.
الرو�سي:  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  وق���ال 
اأهمية  روؤية م�سرتكة حول  لدينا 
ت��ط��وي��ر ع��الق��ات��ن��ا وت���ع���اون���ن���ا يف 
للهيدروكربونات  العاملي  ال�سوق 

يف اإطار اأوبك.
في�سل  الأم���ري  اأك���د  ناحيته،  م��ن 
بن فرحان، خالل موؤمتر �سحفي 
تنفيذ  اأن  ال���رو����س���ي،  ن��ظ��ريه  م���ع 
الريا�س وت�سكيل احلكومة  اتفاق 

ميهدان طريق احلل يف اليمن.
ال�سعودي،  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 
اإنه ناق�س مع لفروف م�ستجدات 

ل����الأزم����ة، ون���وؤك���د دع��م��ن��ا جلهود 
امل���ب���ع���وث الأمم������ي ل��ل��و���س��ول اإىل 
النار والبدء  وقف �سامل لإط��الق 

بعملية �سيا�سية �ساملة.
وتابع قائال: جندد دعمنا للو�سول 
اإىل حل �سيا�سي لالأزمة يف اليمن 
الريا�س  ات��ف��اق  تنفيذ  اأن  ح��ي��ث 
اليمنية  احل����ك����وم����ة  وت�������س���ك���ي���ل 
اجلديدة يعد خطوة مهمة يف فتح 
الطريق اأمام حل �سيا�سي متكامل 
ل����الأزم����ة، ون���وؤك���د دع��م��ن��ا جلهود 
امل���ب���ع���وث الأمم������ي ل��ل��و���س��ول اإىل 
النار والبدء  وقف �سامل لإط��الق 

بعملية �سيا�سية �ساملة.

الق�سايا الإقليمية والدولية.
وع��ل��ى ���س��ع��ي��د اآخ�����ر، ق���ال الأم���ري 
الريا�س  اإن  ف��رح��ان،  ب��ن  في�سل 
ت�������س���دد ع���ل���ى اجل����ه����ود ال���رام���ي���ة 
ل�����الأزم�����ة  ح������ل  اإىل  ل����ل����و�����س����ول 

ال�سورية.
وجاء يف بيان �سادر عن اخلارجية 
بن  في�سل  الأم���ري  اأن  ال�سعودية 
فرحان قال جندد دعمنا للو�سول 
اإىل حل �سيا�سي لالأزمة يف اليمن 
الريا�س  ات��ف��اق  تنفيذ  اأن  ح��ي��ث 
اليمنية  احل����ك����وم����ة  وت�������س���ك���ي���ل 
اجلديدة يعد خطوة مهمة يف فتح 
الطريق اأمام حل �سيا�سي متكامل 

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:19            
الظهر.......    12:35  
الع�رص........   03:57   
املغرب.....   06:32  
الع�صاء......   07:46

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله رئي�س وزراء ماليزيا   )وام( حممد بن را�سد خالل ا�ستقباله رئي�س وزراء ماليزيا   )وام(

�سفقة ممكنة بني الرجلنيوزيرا خارجية ال�سعودية ورو�سيا خالل موؤمترهما ال�سحفي  )رويرتز(

الرئي�س امل�سري يوؤكد على تطوير العالقات مع دول اخلليج )اأر�سيفية(

جمزرة لجئني يف �سنعاء.. والإرياين ينتقد �سمت العامل 

وزيرا خارجية ال�سعودية ورو�سيا يوؤكدان على احلل ال�سيا�سي يف اليمن

تركيا تلني لهجتها: بال م�سر 
ال ميكن كتابة تاريخ املنطقة

•• عوا�شم - وكاالت:

الرتكية  امل�������س���اع���ي  وق������ع  ع���ل���ى 
الأيام  خ��الل  م�سر  م��ع  للتقارب 
با�سم  م���ت���ح���دث  اأك������د  امل���ا����س���ي���ة، 
احلاكم  والتنمية  العدالة  ح��زب 
ال�سراكة  ب�����دون  اأن�����ه  ت��رك��ي��ا،  يف 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ب��الده م��ع م�سر ل 

ميكن كتابة تاريخ املنطقة.
موؤمتر  يف  ج��ل��ي��ك  ع���م���ر  وق������ال 
����س���ح���ايف،  ه���ن���اك اأوا�����س����ر قوية 
امل�سرية  ال�����دول�����ة  م����ع  ل���ل���غ���اي���ة 

و�سعبها تعود لتاريخ قدمي.
ولفت اإىل اأن الديناميكية الكبرية 
التي ظهرت فيما يتعلق با�ستخدام 
تتطلب  الهيدروكربونية،  امل��وارد 
ال�����س��اح��ل��ي��ة للبحر  ال��ب��ل��دان  م��ن 
امل���ت���و����س���ط ال���ت���ح���دث اأك�������رث مع 
ب��ع�����س��ه��ا ال��ب��ع�����س واإي���ج���اد �سيغ 

م�سرتكة.
ك��م��ا اأ����س���اف ل��دي��ن��ا اأر����س���ي���ة مع 
تناول  خاللها  م��ن  ميكن  م�سر 
اأ�سار  اأن���ه  اإل  معها،  الأم���ور  ه��ذه 
ب��الده مل  اأن  اإىل  الوقت عينه  يف 
ع���ن مواقفها  ���س��ك��ل  ب����اأي  ت��ت��خ��ل 
������س�����رورات  اأن  غ�����ري  ال�������س���اب���ق���ة 
احل��دي��ث ب�����س��اأن ال��ت��ط��ورات التي 
اآليات  تقت�سي  املنطقة  ت�سهدها 

للحوار.

بعد فك اعت�سامها بالقوة اأمام احتاد القر�ساوي:
مو�سي تّتهم امل�سي�سي 

بتجنيد املوؤ�س�سة االأمنية!
•• الفجر - تون�ض:

�سهدت ليلة الثالثاء-الأربعاء م�ساحنات عنيفة بني نواب واأن�سار حزب الد�ستوري 
اأخ��رى مما ا�ستوجب  احلر من جهة ون��واب ائتالف الكرامة ال�سالمي من جهة 
حيث  امل�سلمني  لعلماء  العاملي  لالحتاد  التون�سي  الفرع  مقر  اأم��ام  الأم��ن  تدخل 

يعت�سم الد�ستوري احلّر من اأجل طرد هذه املنظمة من تون�س.
واكدت عبري مو�سي رئي�سة احلزب الد�ستوري احلر انها تعر�ست اىل حماولت قتل 
متعددة متهمة نواب كتلة ائتالف الكرامة ورابطات اجرام بتهديد النواب وبف�س 

اعت�سام حزبها امام مقر احتاد امل�سلمني. 
وان�ساره  ونوابه  احل��زب  ان  في�سبوك  موقع  على  مبا�سر  فيديو  يف  مو�سي  وقالت 
تعر�سوا ملا اأ�سمته ب�املجزرة ولعنف �سديد من طرف قوات المن وانه مت التعامل 

مع املعت�سمني وكاأنهم حمتلني.                                              )التفا�سيل �س15(

�ص 09

�ص 12

�ص 18

عامل بلدية دبي الذي قام 
بتعقيم الطرقات �صائماً   

اأخبار الإمارات

اعرتافات ميغان وهاري
 تهز امللكية الربيطانية...!

عربي ودويل

غلطة �رساي يف�صخ عقد 
بلهندة لنتقاده النادي 

الفجر الريا�صي
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بْحث العالقات الثنائية والأو�ساع التي ت�سهدها املنطقة 

حممد بن را�سد وحممد بن زايد ي�ستقبالن رئي�ش وزراء ماليزيا 
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اأخبـار الإمـارات
االإمارات ت�سارك يف درا�سة عاملية حول اأهمية تاأجيل العمليات اجلراحية بعد االإ�سابة بـكوفيد - 19 

•• دبي -وام:

الإم���ارات يف درا�سة طبية  40 باحثا من  واأك��رث من  13 مركزا  �سارك 
عاملية جديدة حول اأهمية تاأجيل اجلراحة ملدة �سبعة اأ�سابيع بعد التاأكد 
من اإ�سابة املري�س بفريو�س كورونا "كوفيد19- " كون العمليات التي 

جتري حتى �ستة اأ�سابيع بعد الت�سخي�س ترتبط بزيادة خطر الوفاة.
الربيطانية  "برمنغهام"  جامعة  من  خ��رباء  بقيادة  الدرا�سة  واأجريت 
حيث عمل اأكرث من 25000 جراح معا �سمن جمموعة "كوفيد�سريج 
 1674 يف  مري�سا   140727 م��ن  ال��ب��ي��ان��ات  جلمع  كولبوراتيف" 
م�ست�سفى يف 116 دولة من بينها اأ�سرتاليا والربازيل وال�سني والهند 
والإمارات واململكة املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية وهو ما �ساهم يف 
اإن�ساء واحدة من اأكرب واأو�سع درا�سات اجلراحة يف العامل يف ظل جائحة 

"كوفيد-"19.
واإكت�سف الباحثون من خالل نتائج الدرا�سة – التي ن�سرت يف جملة " 
جراحية  لعملية  خ�سعوا  الذين  املر�سى  اأن   -  "  Anaesthesia
ت�سخي�س عدوى" كوفيد  اأ�سابيع من   6 اإىل   0 ترواحت من  بعد مدة 
19- " كانوا اأكرث عر�سة خلطر الوفاة بعد اجلراحة وكذلك املر�سى 

الذين يعانون من اأعرا�س م�ستمرة حتى وقت اجلراحة.
من  امل�سارك  الرئي�سي  الباحث  نيبوجودييف  دمي��رتي  الدكتور  وق��ال 
ملدة  ذلك  اأمكن  كلما  بتاأجيل اجلراحة  " نو�سي  "برمنغهام"..  جامعة 
SARS-" لإخ��ت��ب��ار  اإي��ج��اب��ي��ة  نتيجة  بعد  الأق���ل  على  اأ���س��اب��ي��ع  �سبعة 
عند  م�ستمرة  كانت  اإذا  الأع��را���س  معاجلة  يتم  حتى  "اأو   CoV-2

املر�سى ملدة 7 اأ�سابيع اأو اأكرث بعد الت�سخي�س".
الدرا�سة  يف  امل�سارك  الرئي�سي  الباحث  من  بانغو  اأنيل  اأك��د  جانبه  من 

بتاأخري  املتعلقة  ال��ق��رارات  ت��ك��ون  اأن  يجب  اأن���ه  "برمنغهام"..  جامعة 
ي��ج��ب موازنة  ل��ك��ل م��ري�����س ح��ي��ث  اجل���راح���ة م�سممة ح�����س��ب احل��ال��ة 
ت�سخي�س"  بعد  الأق��ل  على  اأ�سابيع  �سبعة  ملدة  للتاأخري  املحتملة  املزايا 
اإىل  لفتا  للتاأخري..  املحتملة  املخاطر  "مقابل   SARS-CoV-2
اأنه بالن�سبة لبع�س العمليات اجلراحية العاجلة كالأورام املتقدمة على 
�سبيل املثال قد يقرر اجلراحون واملر�سى حيث اأن خماطر التاأخري هنا 

غري مربرة.
عظام  طب  وج��راح  ا�ست�ساري  ال�سريدة  �ستار  الدكتور  من  كل  واأو���س��ح 
الأطفال يف م�ست�سفى "اجلليلة " التخ�س�سي لالأطفال والدكتور حيدر 
را�سد  م�ست�سفى  يف  الفقري  والعمود  والك�سور  العظام  ج��راح  ال�سعدي 
بدبي - وهما اللذان يقودان فريق الباحثني من دولة الإم��ارات -.. اأن 
مركزا من دولة الإمارات واأكرث من 40 باحثا �ساركوا يف الدرا�سة   13

و�ساهموا باأكرث من 1000 مري�س يف الدار�سة.
ووزارة  الطبية  دب��ي  مدينة  �سلطة  م��ن  تلقياه  ال��ذي  ال��دع��م  اأن  واأك���دا 
ال�سحة ووقاية املجتمع وهيئة ال�سحة بدبي ودائرة ال�سحة يف اأبوظبي 
ل���ولدة �سبكة  ال��ت��ع��اون الطريق  ك��ب��ريا حيث مهد ه��ذا  ك��ان  وال�����س��ارق��ة 
ج��دي��دة م��ن الباحثني يف جم��ال ج��راح��ة ال��ع��ظ��ام ال��ت��ي اأط��ل��ق عليها " 
اأبحاث  جم��ال  يف  الإم����ارات  اأط��ب��اء  متثل  وال��ت��ي   "U-TORCH
البحث  تعزيز  هو  منها  والغر�س  العظام  وجراحات  احل��وادث  اإ�سابات 

عايل اجلودة على ال�سعيد الوطني يف جميع اأنحاء الدولة.
اأثناء   "  SARS-CoV-2 "بفريو�س الإ���س��اب��ة  اأن  امل��ع��روف  وم��ن 
الدولية  الإر����س���ادات  تو�سي  حيث  الوفيات  معدل  م��ن  تزيد  اجل��راح��ة 
بتاأجيل اجلراحة للمر�سى الذين ثبتت اإ�سابتهم ب� "كوفيد19-" اإل اأن 

هناك عدد قليل من الأدلة ب�ساأن املدة املثلى لتاأخريها.

ا�ستقبل رئي�س وزراء ماليزيا وبحثا العالقات الثنائية والأو�ساع التي ت�سهدها املنطقة 

حممد بن زايد يوؤكد اأهمية اال�ستفادة من التجارب التنموية املتميزة وامللهمة 

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�ش وزراء ماليزيا

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ام�س معايل حمي الدين يا�سني رئي�س 

وزراء ماليزيا ال�سديقة الذي يقوم بزيارة عمل اإىل الدولة.
ورحب �سموه - خالل اللقاء الذي جرى يف ق�سر ال�ساطئ - بزيارة معايل 
الزيارة  اأن  موؤكداً  الإم��ارات  دول��ة  اإىل  املرافق  والوفد  ماليزيا  وزراء  رئي�س 
املجالت  خمتلف  يف  ال�سديقني  البلدين  بني  للعالقات  مهماً  دفعاً  ت�سكل 
والتنمية  التقدم  اإىل مزيٍد من  �سعبيهما وتطلعهما  مبا ي�سب يف م�سلحة 

ال�سداقة  يا�سني..عالقات  الدين  حمي  ومعايل  �سموه  وبحث  والزده���ار. 
التعاون  لتنمية  ال��واع��دة  املتنوعة  والفر�س  البلدين  جتمع  التي  املتميزة 

امل�سرتك يف جمالت التنمية وال�ستثمار والتجارة والقت�ساد وغريها.
وا�ستعر�س اجلانبان التحدي الذي متثله جائحة" كوفيد – 19" للبلدين 
العامل  دول  خمتلف  ب��ني  والتكاتف  التعاون  اإىل  امللحة  واحل��اج��ة  وال��ع��امل 

واملنظمات ال�سحية املعنية.
كما تطرقا اإىل جممل الق�سايا واملو�سوعات التي تهم البلدين وم�ستجدات 
الأو�ساع التي ت�سهدها املنطقة والتحديات امل�سرتكة التي تواجهها.. وتبادل 

وجهات النظر ب�ساأنها.

اآل نهيان خالل اللقاء.. متانة  واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
العالقات بني دولة الإمارات وماليزيا التي منت خالل العقود املا�سية على 
اأ�س�س قوية من امل�سالح امل�سرتكة والحرتام املتبادل واحلر�س على تعزيزها 

ودفعها اإىل الأمام والتوا�سل امل�ستمر على جميع امل�ستويات.
وقال �سموه اإن دولة الإمارات لديها اهتمام كبري بتطوير عالقاتها مع الدول 

ذات التجارب التنموية املتميزة وامللهمة ومنها جتربة ماليزيا ال�سديقة.
الإمارات  دول��ة  ب��زي��ارة  �سعادته  عن  ماليزيا  وزراء  رئي�س  اأع��رب  جانبه  من 
حر�س  م��وؤك��دا   .. نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ولقائه 
اآفاقه يف خمتلف اجلوانب مبا  وتنويع  امل�سرتك  التعاون  تنمية  بالده على 

يحقق تطلعات ال�سعبني ال�سديقني.
وال�سيخ  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حمدان بن حممد  �سمو   .. اللقاء  ح�سر 
حممد بن حمد بن طحنون اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة مطارات اأبوظبي 
ومعايل اأحمد بن علي ال�سايغ، وزير دولة و�سعادة حممد مبارك املزروعي 
وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي و�سعادة خالد غامن الغيث �سفري الدولة لدى 
 .. الذي ي�سم  ال�سيف  ال��وزراء  املرافق لرئي�س  الوفد  ماليزيا. كما ح�سره 
الدين ح�سني وزير خارجية ماليزيا و�سعادة حممد �ستهرول  معايل ه�سام 
اإكرام يعقوب وكيل عام وزارة اخلارجية وال�سيد حممد �سوهيمي بن جعفر 

وكيل وزارة اخلارجية ل�سوؤون غرب اآ�سيا وعدداً من امل�سوؤولني.

•• دبي -وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
زعبيل  فى  �سموه  ق�سر  "رعاه اهلل" فى  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س  رئي�س 
م�ساء اأم�س معايل حمي الدين يا�سني رئي�س وزراء ماليزيا ال�سديقة الذي 

يقوم حاليا بزيارة عمل اإىل الدولة.
وقد رحب �سموه بح�سور �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 

نائب حاكم دبي بال�سيف متمنيا له زيارة ناجحة للدولة تثمر نتائج طيبة 
على �سعيد التعاون القت�سادي وال�ستثماري امل�سرتك.

حمي  ومعايل  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وجت��اذب 
وا�ستثمارية  اقت�سادية  �سراكة  بناء  ح��ول  احل��دي��ث  اأط���راف  يا�سني  ال��دي��ن 
بني البلدين وزيادة حجم التابدل التجاري بني الطرفني مبا يعود باخلري 
واملنفعة على �سعبيهما ال�سديقني. وتطرق احلديث بني �سموه وال�سيف اىل 
همية ال�سراكة ال�ستثمارية فى قطاعات املوانئ والطاقة النظيفة والت�سنيع 

واأكد �ساحب  البلدين.  املتاحة لدى  املجالت  الغذائي وغريها من  والمن 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم على �سرورة دفع عجلة القت�ساد 
العاملي وازدهاره وتنميته بعد حما�سرة جائحة فريو�س كورونا واحلد من 
�ستى  ف��ى  امل�ستدامة  التنمية  م�سرية  على  ال�سلبية  واآث��اره��ا  انت�سارها  م��ن 
امليادين . ح�سر ال�ستقبال �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة 
دبي للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات و�سمو ال�سيخ اأحمد 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن 

للمعرفة ومعايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �سوؤون جمل�س الوزراء 
الدويل  التعاون  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  الها�سمي  اإبراهيم  بنت  رمي  ومعايل 
حاكم  ال�سمو  �ساحب  دي��وان  ع��ام  مدير  ال�سيباين  ابراهيم  حممد  ومعايل 
دبي ومعايل خليفة �سعيد �سليمان رئي�س مرا�سم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
الدولة لدى  الغيث �سفري  �سعادة خالد غامن  ال��وزراء. كما ح�سره  جمل�س 
ماليزيا و�سعادة حممد طارد بن �سفيان �سفري مملكة ماليزيا لدى الدولة 

والوفد املرافق لرئي�س الوزراء املاليزي.

�سيف بن زايد يلتقي رئي�ش وزراء ماليزيا والوفد املرافق
•• اأبوظبي -وام:

التقى الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب 
الأربعاء   اأم�����س  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
رئي�س وزراء  يا�سني  ال��دي��ن  م��ع��ايل حم��ي  اأب��وظ��ب��ي،  يف 

ماليزيا ال�سديقة والوفد املرافق.
ومت خالل اللقاء بحث عدد من املو�سوعات ذات الهتمام 
امل�سرتك خا�سة يف املجالت الأمنية وال�سرطية، و�سبل 
تعزيز التعاون بني البلدين ال�سديقني يف هذه املجالت 

وفر�س واإمكانات تطويرها.

الدولة  �سفري  الغيث  غ��امن  خالد  �سعادة  اللقاء  ح�سر 
رئي�س  اخلييلي،  ح���ارب  خليفة  وال��ل��واء  ماليزيا  ل��دى 
واللواء  الداخلية  ب����وزارة  املوؤ�س�سي  التطوير  جمل�س 
ال���دك���ت���ور اأح���م���د ن��ا���س��ر ال��ري�����س��ي م��ف��ت�����س ع����ام وزارة 
وكيل  ال�سام�سي  مبارك  علي  �سامل  وال��ل��واء  الداخلية، 
امل�ساندة،  واخل��دم��ات  للموارد  امل�ساعد  الداخلية  وزارة 
والعميد حممد حميد بن دملوج الظاهري الأمني العام 
ملكتب �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، 
وعدد من �سباط ال��وزارة والوفد املرافق لدولة رئي�س 

وزراء ماليزيا.

»ال�سحة« وزايد العليا الأ�سحاب الهمم تطلقان مبادرة لطباعة تعليمات ا�ستخدام االأدوية بلغة برايل
الإر�سادية  املل�سقات  م��ن  منا�سب 

ل�ستخدام الأدوية بلغة "برايل".
واأك����������د �����س����ع����ادة ال�����دك�����ت�����ور اأم�����ني 
امل�ساعد  ال��وك��ي��ل  الأم����ريي  ح�سني 
العامة  ال�����س��ح��ة  ���س��ي��ا���س��ة  ل��ق��ط��اع 
ال�سحة  ب����������وزارة  وال����رتاخ����ي���������س 
ووق��اي��ة امل��ج��ت��م��ع.. اأه��م��ي��ة اإطالق 
ال���وزارة ه��ذه امل��ب��ادرة امل�سرتكة مع 
لأ�سحاب  ال��ع��ل��ي��ا  زاي�����د  م��وؤ���س�����س��ة 
لتوجيهات  م��واك��ب��ة  وذل���ك  ال��ه��م��م 
وح��ر���س احل��ك��وم��ة ال��ر���س��ي��دة على 
مبتكرة  ب���رام���ج  وت���ط���وي���ر  ت��ن��م��ي��ة 
ومتكينهم  الهمم  اأ�سحاب  لرعاية 
دولة  اأن  اإىل  م�����س��رياً  وت��اأه��ي��ل��ه��م.. 
الإم������ارات م��ن اأوائ�����ل ال����دول التي 
اأغلفة  ع��ل��ى  "برايل"  ل��غ��ة  ط��ب��ق��ت 
الأدوي��ة والتي ت�سكل تطوراً ودعماً 
لالبتكار يف املجال الدوائي بالدولة 
واملنطقة من خالل دمج املكفوفني 
يف امل���ج���ت���م���ع ودع�������م ح���ق���وق���ه���م يف 
يتناولونه  ال����ذي  ال������دواء  م��ع��رف��ة 
جمموعة  ال��������وزارة  اع���ت���م���دت  ل����ذا 
عبوات  اأغلفة  على  التعديالت  من 
الأدوي�������ة ل��ك��ت��اب��ة اأ����س���م���اء الأدوي������ة 
واملوا�سفات والإر�سادات بلغة برايل 
بالعربي والإجنليزي والأوردو مما 
املكفوفني  ت��ع��ام��ل  بت�سهيل  ي�سهم 
مع الأدوي���ة وزي��ادة اعتمادهم على 

بالدولة  الوحيدة  الهمم  لأ�سحاب 
التي توفر اخلدمة.

ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  وت���ع���ت���زم 
العليا  زاي�����د  وم��وؤ���س�����س��ة  امل��ج��ت��م��ع 
لأ�سحاب الهمم تنظيم حملة توعية 
الجتماعي  التوا�سل  من�سات  عرب 
املكفوفني  الأ����س���خ���ا����س  ل��ت��ع��ري��ف 
ال�سيدليات  واأ�����س����م����اء  ب����امل����ب����ادرة 
امل�ساركة يف املبادرة كما �سيتم تقييم 
اآراء  ا�ستطالع  خ��الل  م��ن  امل��ب��ادرة 
املكفوفني  ف��ئ��ة  م���ن  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن 
ال�سيادلة  مع  والتوا�سل  واأ�سرهم 
و����س���رك���ات الأدوي�������ة ل��ل��ت��ع��رف على 
مقرتحاتهم لتطوير املبادرة ودعم 
تطبيقها من خالل تزويدهم بعدد 

اأن��ف�����س��ه��م وت��ق��ل��ي��ل اع��ت��م��اده��م على 
امل�ساعدة.

����س���ع���ادة عبداهلل  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه 
ملوؤ�س�سة  ال��ع��ام  الأم����ني  احل��م��ي��دان 
زاي���د ال��ع��ل��ي��ا لأ���س��ح��اب ال��ه��م��م.. " 
ت�سعى املوؤ�س�سة دائما لإطالق ودعم 
فئات  التي تخدم  املبادرات  خمتلف 
مبادرة  تعد  حيث  الهمم  اأ���س��ح��اب 
طباعة اإر�سادات وتعليمات ا�ستخدام 
الأدوية بلغة "برايل" من املبادرات 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال��ه��ام��ة وال���ت���ي تخدم 
وذوي  املكفوفني  واأخ��وان��ن��ا  اأب��ن��اءن��ا 
من  لتمكنهم  الب�سرية  التحديات 
الأدوي���ة  ا�ستعمال  تعليمات  ق���راءة 
..وم����ن  ل��ل��م�����س��اع��دة  دون احل���اج���ة 

•• دبي-وام: 

اأطلقت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 
موؤ�س�سة  م��ع  وال��ت��ع��اون  بالتن�سيق 
زايد العليا لأ�سحاب الهمم مبادرة 
جمتمعية جديدة بطباعة اإر�سادات 
بلغة  الأدوي����ة  ا�ستخدام  وتعليمات 
من  باملكفوفني  اخلا�سة  "برايل" 
الأدوية  علب  على  مل�سقات  خالل 
قراءة  م��ن  املكفوفني  يتمكن  حتى 
ب�سكل  الأدوي����ة  ا�ستعمال  تعليمات 

مفهوم دون احلاجة للم�ساعدة.
توجهات  اإط�����ار  امل���ب���ادرة يف  وت���اأت���ي 
وتر�سيخ  لتعزيز  الإم���ارات  حكومة 
وتوفري  ال��ه��م��م  اأ����س���ح���اب  ح���ق���وق 
امل���وائ���م���ة لدعم  ج��م��ي��ع اخل���دم���ات 
ودجمهم  واإم��ك��ان��ي��ات��ه��م  ق��درات��ه��م 
وت����اأم����ني ح���ي���اة كرمية  ب��امل��ج��ت��م��ع 
لهم. وتهدف املبادرة للت�سهيل على 
املكفوفني  فئة  من  الهمم  اأ�سحاب 
الإ�ستخدام  م��ن  �سحتهم  وحماية 
ناحية  من  �سواء  لالأدوية  اخلاطئ 
امل�سجلة  اجلرعة  اأو  ال���دواء  نوعية 
بالو�سفة الطبية من خالل توزيع 
امل��ل�����س��ق��ات ع��ل��ى الأدوي��������ة الأك����رث 
ا�ستخداما التي جرى اإعدادها من 
بلغة  وطباعتها  خمت�سني  خ���رباء 
برايل مبطبعة موؤ�س�سة زايد العليا 

اإىل  اأي�ساً  ن�سعى  املنطلق نحن  هذا 
اأنف�سهم  على  لالعتماد  ت�سجيعهم 
بتعّلم لغة برايل لتوطيد تواجدهم 
واأ�ساف  جمتمعاتهم".  يف  الفعلي 
�سوطاً  قطعت  الإم������ارات  دول���ة  اإن 
"برايل" يف  كبريا يف ا�ستخدام لغة 
الأ�سا�سية  احل���ي���اة  جم����الت  ك��اف��ة 
وال�سحة  التعليم  قطاعي  ل�سيما 
القطاعات  من  العديد  اإىل  اإ�سافة 
ب�سوؤون  ت��رت��ب��ط  ال���ت���ي  اخل���دم���ي���ة 
املجتمع  لأف�����راد  ال��ي��وم��ي��ة  احل���ي���اة 
موؤكداً حر�س املوؤ�س�سة على ت�سخر 
جميع اإمكانياتها وخرباتها وخا�سة 
للموؤ�س�سة  التابعة  ب��راي��ل  مطبعة 
ودعم  احلكومية  اجل��ه��ات  خل��دم��ة 
مبادراتها املوجهة لأ�سحاب الهمم 
الب�سرية.  ال���ت���ح���دي���ات  ف��ئ��ة  م���ن 
الهمم  اأ�سحاب  اإن  وقال احلميدان 
الب�سرية  التحديات  ذوي  ول�سيما 
الرعاية  ���س��ب��ل  ب��اأف�����س��ل  ي��ت��م��ت��ع��ون 
لتوجيهات قيادتنا  والعناية تنفيذاً 
واإ�سراف جمل�س  احلكيمة ومتابعة 
ال�سيخ  �سمو  برئا�سة  املوؤ�س�سة  اإدارة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ال��د 
لهدف  ل��ل��و���س��ول  الإدارة  جم��ل�����س 
ال��ر���س��ي��دة ب�ساأن  اأب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة 
ت�سمن  اج��ت��م��اع��ي��ة  تنمية  حتقيق 
حياة كرمية جلميع اأفراد املجتمع.
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 242,026 فح�سا ك�سفت عن 2,204 اإ�سابات

»ال�سحة« تعلن �سفاء 1,693 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 42,650 جرعة من لقاح كوفيد 19 خالل الـ 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 42،650 جرعة من 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات  "كوفيد" خالل  لقاح 
اجلرعات التي مت تقدميها حتى اأم�س 6،367،861 جرعة ومعدل 

توزيع اللقاح 64.38 جرعة لكل 100 �سخ�س.
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد19 " و�سعياً 
اإىل الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد 

يف تقليل اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�س " كوفيد19 ".
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع  ومتا�سيا  اأخ���رى  جهة  م��ن 
املبكر  الكت�ساف  الدولة بهدف  الفحو�سات يف  وزي��ادة نطاق  لتو�سيع 
 "19  - "كوفيد  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  امل�سابة  احل��الت  وح�سر 
 242،026 اإج��راء  عن  ال���وزارة  اأعلنت   .. وعزلهم  لهم  واملخالطني 
املا�سية على فئات خمتلفة يف   24 ال�  ال�ساعات  فح�سا جديدا خالل 

املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س وتو�سيع نطاق الفحو�سات 

جديدة  اإ�سابة  ح��الت   2،204 عن  الك�سف  يف  الدولة  م�ستوى  على 
حالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
جمموع  يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة 

احلالت امل�سجلة 417،909 حالت.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 8 حالت م�سابة نتيجة تداعيات الإ�سابة 
الدولة  يف  ال��وف��ي��ات  ع���دد  يبلغ  وب��ذل��ك  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 

حالة.  1،353
تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة    واأعربت 

وم��وا���س��ات��ه��ا ل����ذوي امل��ت��وف��ني، ومت��ن��ي��ات��ه��ا ب��ال�����س��ف��اء ال��ع��اج��ل جلميع 
امل�سابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد 
و�سالمة  ل�سحة  �سماناً  الجتماعي  بالتباعد  والل��ت��زام  بالتعليمات 

اجلميع.
  كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 1،693 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س 
املر�س  اأعرا�س  التام من  19" وتعافيهم   - "كوفيد  امل�ستجد  كورونا 
بعد تلقيهم الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولهم امل�ست�سفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت ال�سفاء 398،126 حالة.

عبداهلل بن زايد يرتاأ�ش اجتماع جمل�ش التعليم واملوارد الب�سرية عن بعد

كافة اجلهات التعليمية يف الدولة.
م�ستجدات  معاليه  ا�ستعر�س  كما 
بيانات  ورب������ط  ح���وك���م���ة  م�������س���روع 
العمل  يتم  والذي  الوطنية  التعليم 
التعليمية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  م��ع  عليه 
م�ستوى  على  الرئي�سيني  وال�سركاء 

الدولة.
اإىل  ي��ه��دف  امل�����س��روع  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ذات  تعليمية  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة  ب��ن��اء 
�سعادة  ج��ودة عالية ت�سهم يف تعزيز 
اخلدمات  ع���ن  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ور����س���ا 
الرقمية املقدمة للطلبة والعاملني 
موؤ�س�سات  التعليم ومتكن  يف جمال 
الدولة من اإعداد �سيا�سات ودرا�سات 
بيانات  ع��ل��ى  ت�ستند  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
تعليمية دقيقة واآنية تعزز من اتخاذ 
ال����ق����رارات احل���ي���وي���ة والإج��������راءات 
املنا�سبة  والت�سحيحية  ال�ستباقية 

وتعزيز  الوطنية  الحتياجات  تلبية 
ملجتمع  املقدمة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 

دولة الإمارات.
ويهدف املعهد الوطني للتخ�س�سات 
القطاع  ت���ع���زي���ز  اإىل  ال�������س���ح���ي���ة 
امل�ستوى  ال�����س��ح��ي م��ن خ���الل رف���ع 
ل��الأط��ب��اء واملهن  وامل��ه��ن��ي  ال��ع��ل��م��ي 
ال�������س���ح���ي���ة وت���خ���ط���ي���ط وت���ط���وي���ر 
بالتعاون  التخ�س�سية  امل���وؤه���الت 
واملنظمات  التعليمية  املوؤ�س�سات  مع 
الطبية داخل وخارج الدولة ا�ستنادا 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  احتياجات  على 

بالدولة.
عمل  جم���الت  املجل�س  وا�ستعر�س 
اإجن��ازات��ه يف احلوكمة  واأب���رز  املعهد 
املعايري  واإع������������داد  وال�������س���ي���ا����س���ات 
وال������ربام������ج ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة وب���ن���اء 
املحلية  والت���ف���اق���ي���ات  ال�������س���راك���ات 

دول العامل بالإ�سافة اإىل اأكرث من 
خمتلف  من  و�سابة  �ساب  األف   13

اأنحاء الدولة .
واأكد اأع�ساء املجل�س على اأهمية دور 
لأجيال  زاي���د  ب��ن  حممد  "جمل�س 
قوة  ت��ع��زي��ز  يف   "2021 امل�ستقبل 
ر�سم  يف  ق��درات��ه��م  ومت��ك��ني  ال�سباب 
مبثابة  يعد  كونه  ال��دول��ة  م�ستقبل 
ب�سبابها  ال��دول��ة  ق���ادة  ي��رب��ط  ج�سر 
تفاعلية حتفز  ح����وارات  م��ن خ��الل 
الأجيال  ل���دى  الب��ت��ك��اري  التفكري 
لهم  وتخلق فر�س جديدة  القادمة 

يف املجالت كافة.
م����ع����ايل   .. الج������ت������م������اع  ح���������س����ر 
العوي�س  ب��ن حم��م��د  ع��ب��دال��رح��م��ن 
املجتمع  ووق����اي����ة  ال�����س��ح��ة  وزي������ر 
ومعايل ح�سني بن اإبراهيم احلمادي 
وزير الرتبية والتعليم ومعايل نورة 

لالأزمات  واملرنة  املثلى  وال�ستجابة 
وال�����ط�����وارئ ال�����س��ح��ي��ة وي���ع���زز من 
امل���ك���ان���ة ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ل���ل���دول���ة على 

ال�سعيدين الإقليمي والعاملي".
يف  ال�سحي  القطاع  اأن  �سموه  واأك��د 
دول����ة الإم������ارات اأث��ب��ت ق��درت��ه على 
بالدور  م�سيدا  اجلائحة،  مواجهة 
ال���ك���ب���ري ال������ذي ت���ق���وم ب����ه ال����ك����وادر 
ال��ط��ب��ي��ة وال��ت��م��ري�����س��ي��ة والإداري������ة 
دفاعنا  خ��ط  �سمن  يعملون  ال��ذي��ن 
الأول جم�سدين اإخال�سهم ملهنتهم 

وتفانيهم يف خدمة الوطن.
اأن���ه م��ن واجبنا  اإىل  ���س��م��وه  واأ����س���ار 
ال�ستمرار يف توفري النظم والآليات 
الداعمة لهم ولل�سباب املقبلني على 
الدخول يف املجال الطبي مبا يواكب 
والتطورات  العاملية  امل�ستويات  اأعلى 
امل���ت�������س���ارع���ة يف ال���ط���ب وي�����س��ه��م يف 

البحث  جهود  امل�سروع  �سيدعم  كما 
العلمي يف الدولة من خالل توفري 
اإ�سافًة  للباحثني  مفتوحة  بيانات 
اإىل دعم تطوير خوارزميات الذكاء 
الإ�سطناعي �سمن جهود ا�ست�سراف 

امل�ستقبل يف الدولة.
حممد  �سعادة  ا�ستعر�س  جهته  من 
خليفة النعيمي مدير مكتب �سوؤون 
التعليم يف ديوان ويل عهد اأبوظبي 
حممد  "جمل�س  اأعمال  م�ستجدات 
بن زايد لأجيال امل�ستقبل 2021" 
الثالثة يوم  دورت��ه  ال��ذي ينطلق يف 
14 مار�س اجلاري مبنظومة عمل 
جديد..  "واقع  �سعار  حتت  جديدة 

اآفاق جديدة".
اأن الدورة احلالية �ستتم  اإىل  واأ�سار 
القادة  ك��ب��ار  م���ن  ن��خ��ب��ة  مب�����س��ارك��ة 
و�سناع القرار واخلرباء من خمتلف 

مقرتحات  ج���ان���ب  اإىل  وال���دول���ي���ة 
القادمة  الفرتة  خالل  دوره  تفعيل 
واآليات العمل. من جانبه ا�ستعر�س 
معايل ح�سني بن اإبراهيم احلمادي 
وزير الرتبية والتعليم �سمن جدول 
الوطني  الإط�������ار  امل��ج��ل�����س  اأع����م����ال 
املدار�س  ع��ل��ى  امل��در���س��ي��ة  ل��ل��رق��اب��ة 

احلكومية واخلا�سة.
املجالت  اأب���رز  اإىل  معاليه  وت��ط��رق 
الرقابية املحددة يف الإطار وموؤ�سرات 
واآليات  و�سوابط  الرئي�سية  الأداء 
التنظيمية  وال�����س��الح��ي��ات  ال��ع��م��ل 

حلوكمة عمليات الرقابة املدر�سية.
واأو�سح اأن الإطار يهدف اإىل توفري 
ب��ي��ئ��ة رق��اب��ي��ة م��ت��ط��ورة م���ن خالل 
تر�سد  ومبتكرة  فاعلة  اأدوات  و�سع 
واق��ع امل��ي��دان ال��رتب��وي بدقة �سمن 
منظومة عمل موحدة ومت�سقة بني 

•• اأبوظبي -وام:

تراأ�س �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
والتعاون  اخلارجية  وزير  نهيان  اآل 
التعليم  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ال�������دويل 
املجل�س  اج��ت��م��اع  الب�سرية  وامل����وارد 
الت�سال  ت��ق��ن��ي��ة  ع���رب  ع��ق��د  ال�����ذي 

املرئي عن بعد.
م�ستجدات  امل��ج��ل�����س  وا���س��ت��ع��ر���س 
ال����وط����ن����ي  امل����ع����ه����د  دور  ت���ف���ع���ي���ل 
"البورد  ال�����س��ح��ي��ة  ل��ل��ت��خ�����س�����س��ات 
الإماراتي" بح�سور ممثلي اجلهات 

ال�سحية يف الدولة.
زايد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  واأك��د 
على  الج���ت���م���اع  خ����الل  ن��ه��ي��ان  اآل 
الوطني  املعهد  دور  تفعيل  اأه��م��ي��ة 
"البورد  ال�����س��ح��ي��ة  ل��ل��ت��خ�����س�����س��ات 
املعايري  اأع���ل���ى  وف����ق  الإماراتي" 
يعزز  مب�����ا  ال���ع���ل���م���ي���ة  وامل�������وؤه�������الت 
ل��ت��ك��ون منوذجا  ال���دول���ة  ت��ن��اف�����س��ي��ة 

عامليا رائدا يف القطاع ال�سحي.
" اإن ما ي�سهده العامل  وق��ال �سموه 
ت��داع��ي��ات ج��ائ��ح��ة فريو�س  يف ظ��ل 
تاأكيد  اإل  هو  – 19" ما  "كوفيد 
وطنية  ك����������وادر  وج��������ود  لأه����م����ي����ة 
املجالت  ك��اف��ة  يف  وم��وؤه��ل��ة  ق�����ادرة 
القطاع  يف  والإداري�����ة  التخ�س�سية 
ال�����س��ح��ي وي����اأت����ي ذل����ك م���ن خالل 
مبهامه  للقيام  امل��ع��ه��د  دور  تفعيل 
للكوادر  ال��داع��م��ة  البيئة  ت��وف��ري  يف 
الطبية يف الدولة وو�سع ال�سيا�سات 
والربامج التي حتفز وتوؤهل اأبنائنا 
امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ل��ل��دخ��ول يف 
املجال الطبي واحل�سول على اأعلى 
املجال  ه���ذا  ال��ع��ل��م��ي��ة يف  ال���درج���ات 
ال�ستباقية  امل��واج��ه��ة  ي�سمن  مب��ا 

الثقافة  وزي��رة  الكعبي  حممد  بنت 
وال�سباب ومعايل جميلة بنت �سامل 
م�سبح املهريي وزيرة دولة ل�سوؤون 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام وم���ع���ايل ن��ا���س��ر بن 
ثاين الهاملي وزير املوارد الب�سرية 
والتوطني ومعايل ح�سة بنت عي�سى 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزي������رة  ب���و ح��م��ي��د 
ومعايل عبداهلل بن طوق املري وزير 
القت�ساد ومعايل الدكتور اأحمد بن 
الفال�سي  ب��ال��ه��ول  حميد  اهلل  ع��ب��د 
وزير دولة لريادة الأعمال وامل�ساريع 
�سما  ومعايل  واملتو�سطة  ال�سغرية 
ب��ن��ت ���س��ه��ي��ل ب���ن ف���ار����س امل���زروع���ي 
وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب ومعايل 
الثقايف  امل�ست�سار  ن�سيبة  اأن���ور  زك��ي 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
الإم���ارات  جلامعة  الأع��ل��ى  الرئي�س 
�سارة  وم����ع����ايل  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
دولة  وزي���رة  الأم����ريي  يو�سف  بنت 
عام  اأم����ني  امل��ت��ق��دم��ة  للتكنولوجيا 
امل��ج��ل�����س وم����ع����ايل ج���ا����س���م حممد 
بوعتابه الزعابي رئي�س دائرة املالية 
ال�����س��ي��خ عبداهلل  اأب��وظ��ب��ي وم���ع���ايل 
اآل ح��ام��د رئ��ي�����س دائرة  ب��ن حم��م��د 
�سارة  وم��ع��ايل  اأب��وظ��ب��ي   - ال�سحة 
دائرة  رئ��ي�����س  م�سلم  عي�سى  ع��و���س 
اأبوظبي و�سعادة   - التعليم واملعرفة 
الكرم  حم���م���د  ع����ب����داهلل  ال���دك���ت���ور 
والتنمية  امل��ع��رف��ة  هيئة  ع��ام  م��دي��ر 
الدكتورة  و���س��ع��ادة  دب��ي   - الب�سرية 
حمدثة يحيى الها�سمي رئي�س هيئة 
التعليم اخلا�س – ال�سارقة و�سعادة 
ع��و���س ���س��غ��ري ال��ك��ت��ب��ي م��دي��ر عام 
هيئة ال�سحة – دبي و�سعادة حممد 
خليفة النعيمي مدير مكتب �سوؤون 
التعليم يف ديوان ويل عهد اأبوظبي.

االحتادية للهوية واجلن�سية: انتقال مركز �سعادة املتعاملني حمي�سنه اإىل مركز النهدة اجلديد بدبي
•• دبي -وام:

اأعلنت الهيئة الحتادية للهوية واجلن�سية عن نقل خدماتها املقدمة مبركز �سعادة املتعاملني حمي�سنه اإىل مبنى 
للجمهور  الهوية  خدمات  تقدمي  يبداأ  حيث  بدبي،   1 الق�سي�س  العا�سر،  بال�سارع  "�سامل" الكائن  النهدة  مركز 

باملركز اجلديد من الأحد املوافق 14 مار�س 2021، من ال�ساعة ال�سابعة �سباحا وحتى اخلام�سة م�ساء.
وياأتي هذا النتقال �سعيا من الهيئة اإىل حت�سني جتربة املتعامل، وزيادة معدلت اإجناز املعامالت، وتعزيز ا�ستمرارية 
اإيجابا على  اإم��ارات الدولة، ومبا ينعك�س  املنت�سرة على م�ستوى  حت�سني وتطوير خدماتها املقدمة عرب مراكزها 

م�ستوى اخلدمات املقدمة للمتعاملني، وُي�سهم يف رفع معدلت اإ�سعادهم ور�ساهم.

يف كلمة رئي�سية ملدير عام منظمة ال�سحة العاملية �سمن حوارات القمة العاملية للحكومات

غيربي�سو�ش: ال�سحة ا�ستثمار يف امل�ستقبل ولي�ست جمرد تكلفة تتحملها احلكومات
لتوزيع عادل للقاحات نحتاج  لكننا  كورونا  على  ال�سيطرة  يف  االأمل  متنحنا  •  اللقاحات 

تطوير قطاعاتها ال�سحية على اأ�س�ش املرونة واجلاهزية يف   19 – كوفيد  جتربة  توظيف  احلكومات  •  على 

دبي الذكية ت�ست�سيف جل�سة افرتا�سية لـ »�سبكة املدن الذكية العاملية« جتمع خرباء من دبي وكندا

•• دبي -وام:

تيدرو�س  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  اأك����د 
عام  مدير  غيربي�سو�س  اأده��ان��وم 
اأهمية  العاملية  ال�سحة  منظمة 
ومرنة  قوية  �سحية  اأنظمة  بناء 
التحديات  مواجهة  على  وق���ادرة 
وا�ستباق  ال���ط���ارئ���ة  وال����ظ����روف 
املحتملة  امل�ستقبلية  الأخ���ط���ار 
على �سحة الإن�سان، م�سدداً على 
اأن �سحة املجتمعات هي ا�ستثمار 
يف م�ستقبلها ولي�ست جمرد عبئ 
احلكومات،  ت��ت��ح��م��ل��ه��ا  وت��ك��ل��ف��ة 
م��ا يحتم ال���س��ت��ف��ادة م��ن جتربة 
امل�ستجد  كورونا  فريو�س  جائحة 
تطوير  يف   "19  – "كوفيد 

غيربي�سو�س بال�سكر اإىل حكومة 
ا�ست�سافة  ع��ل��ى  الإم������ارات  دول���ة 
املهم للغاية،  الدويل  هذا احلوار 
وق���������ال.. " ع���ن���دم���ا حت����دث����ُت يف 
ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات عام 
2018، اأكدت �سرورة ال�ستثمار 
ال�ساملة  ال�سحية  التغطية  يف 
بو�سفهما  ال�������س���ح���ي،  والأم��������ن 
اأجل  م��ن  واح����دة  لعملة  وج��ه��ني 
يف  لالأوبئة  للت�سدي  ال�ستعداد 
امل�ستقبل  اأ���س��ب��ح  وق��د  امل�ستقبل، 
حا�سراً، اإذ قلبت جائحة كوفيد-
عقب،  ع���ل���ى  راأ������س�����اً  ع���امل���ن���ا   19
اأنظمة  اأه��م��ي��ة  م���دى  واأظ���ه���رت 

ال�سحة القوية واملرنة".
تدابري  ج���ان���ب  اإىل   " واأ�����س����اف 

اأ�س�س  على  ال�سحية  القطاعات 
املرونة واجلاهزية.

رئي�سية  ك���ل���م���ة  يف  ذل�������ك،  ج�����اء 
الثاين  ال���ي���وم  اأع���م���ال  اف��ت��ت��ح��ت 
حل���������������وارات ال�����ق�����م�����ة ال����ع����امل����ي����ة 
برعاية  تنظم  التي  للحكومات، 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
اأن  على  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم 
تختتم اأم�س مب�ساركة م�سوؤولني 
ح���ك���وم���ي���ني وخ����������رباء دول����ي����ني 
وتناق�س  اأع���م���ال،  ورواد  وع��ل��م��اء 
احليوية  ال��ق��ط��اع��ات  م�����س��ت��ق��ب��ل 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة خالل  وال���ت���وج���ه���ات 
وتوجه  املقبلة.  القليلة  ال�سنوات 

ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة ال��ن��اج��ع��ة، فاإن 
يف  الآن  الأم��ل  اللقاحات متنحنا 
اجلائحة،  ه���ذه  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة 
لكننا لن نتمكن من فعل ذلك اإل 
بتوزيع عادل للقاحات بني الدول، 
الفريو�س  فر�سة  ازدادت  فكلما 
يف الن��ت�����س��ار، ت����زداد ق��درت��ه على 
التحور بطرٍق ُت�سعف من فاعلية 

اللقاحات".
واأ�سار اإىل اأن الرتكيز على ح�سر 
امل�ستويات  ع��ل��ى  ال��ل��ق��اح  ت���وزي���ع 
ال��وط��ن��ي��ة ل���ل���دول ���س��ي��ط��ي��ل اأمد 
الإن�سانية  وامل����ع����ان����اة  ال�����وب�����اء، 
ت�ساحبه،  ال���ت���ي  والق��ت�����س��ادي��ة 
وقال: "رغم ما تقّدمه اللقاحات 
نواجه  ���س��ن��ظ��ل  م�������س���اع���دة،  م����ن 

ال�سابقة  التحديات  م��ن  العديد 
اإىل  ال���ن���ظ���ر  ي��ن��ب��غ��ي  ل  ذات�����ه�����ا، 
علينا  تكلفة  ب��و���س��ف��ه��ا  ال�����س��ح��ة 
ا�ستثماراً  بو�سفها  ب��ل  تقلي�سها 
����س���ك���ان م��ن��ت��ج��ني واأق�����وي�����اء،  يف 
امل�ستدامة".  للتنمية  وم��ف��ت��اح 
واأكد غيربي�سو�س يف ختام كلمته 
العاملية  ال�سحة  منظمة  ال��ت��زام 
ال��دائ��م وامل��ت��وا���س��ل ب��دع��م جميع 
اأن��ظ��م��ة �سحية  ب��ن��اء  ال�����دول يف 
م��ت��ي��ن��ة، ل��ك��ي ن��ن��ع��م ب��ع��امل اأكرث 
اأم���ن���اً و���س��ح��ة وع����دال����ة. وق����ال: 
نتاج  بب�ساطة  لي�ست  "ال�سحة 
اإنها  وامل��زده��رة،  القوية  ال��ب��ل��دان 
الجتماعي  ال���س��ت��ق��رار  اأ���س��ا���س 

والقت�سادي وال�سيا�سي".

•• دبي-وام:

ال���ذك���ي���ة �سمن  دب�����ي  ا���س��ت�����س��اف��ت 
العاملية  "ال�سبكة  ح����وارات  �سل�سلة 
افرتا�سية  جل�سة  الذكية"  للمدن 
بعنوان "املجتمعات املت�سلة: درو�س 
من دبي وكندا" �سارك فيها خرباء 
يف جم����ال امل�����دن ال��ذك��ي��ة م���ن دبي 

وكندا.
املناهج  ال�����س��وء  و���س��ل��ط��ت اجل��ل�����س��ة 
املت�سلة  ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات  احل���ال���ي���ة 
وامل������دن ال���ذك���ي���ة ال���ت���ي ت���رك���ز على 
ال���ن���ا����س وت����اأث����ري ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
رفاهية النا�س والتاأثري الجتماعي 
اإىل  املت�سلة  ل��ل��م��دن  والق��ت�����س��ادي 
جانب البتكارات يف جمال ال�سحة 
ال�سطناعي  وال����ذك����اء  ال��رق��م��ي��ة 
جميع  يف  ج�������زءاً  ال�������س���ك���ان  وج���ع���ل 
عمليات التخطيط . وافتتح الندوة 
التي نظمت بالتعاون مع املفو�سية 
التجارية يف القن�سلية العامة لكندا 
الكندي  الأع���م���ال  ب��دب��ي وجم��ل�����س 
الكندي  العربي  الأع��م��ال  وجمل�س 
م�ساعد  ن��ا���س��ر  اآل  ي��ون�����س  ���س��ع��ادة 

الأ�سا�سي يف دبي الذكية جعل اإمارة 
دب��ي املدينة الأذك���ى والأ���س��ع��د على 
ب��ن��اء ع��ل��ى توجيهات  وج���ه الأر�����س 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
�سعادة  ك��ان��ت  ل��ذل��ك  اهلل"  "رعاه 
ينظر  ومل  الأ�سمى  غايتهم  النا�س 
بحد  كهدف  التكنولوجيا  اإىل  اأب��ًدا 
ذاته بل هو و�سيلة لتحقيق غاياتنا 
واأداة لتب�سيط الإجراءات واملعامالت 
ال�سعادة  ن�سر  اأج��ل  واخل��دم��ات من 
ب��ني امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني وال����زوار 
يف اإمارة دبي . من جهته اأكد �سعادة 
العام  القن�سل  لينتو،  فيليب  ج��ان 
ال�سمالية  والإم���ارات  دب��ي  لكندا يف 
الكندية  التكنولوجيا  "�سركات  اأن 
تلعب دوًرا رئي�سًيا يف م�ساعدة املدن 
على بناء جمتمع واقت�ساد �سامل يف 
كندا ويف جميع اأنحاء العامل..معرباً 
عن تطلعه اإىل تنمية ال�سراكة بني 
الرقمي  التحول  لدفع  وك��ن��دا  دب��ي 

للخدمات العامة والقت�ساد.
ح����داد  دان���ي���ي���ل  اجل��ل�����س��ة  واأدارت 

امل��دي��ر ال��ع��ام ل��دب��ي ال��ذك��ي��ة املدير 
من  دب��ي  بيانات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
كلمة  تلتها  ترحيبية  كلمة  خ��الل 
القن�سل  لينتو  فيليب  ج��ان  �سعادة 
ال���ع���ام ل��ك��ن��دا يف دب����ي والإم��������ارات 

ال�سمالية .
على  نا�سر  اآل  يون�س  �سعادة  واأك���د 
وامل�����دن  امل���ج���ت���م���ع���ات  م���و����س���وع  اأن 
كبرية  قوة  يكت�سب  املت�سلة  الذكية 
اأمر  ال��ع��امل وه���ذا  اأن��ح��اء  يف جميع 
متوقع بالنظر اإىل الرتفاع امل�ستمر 
يف التقنيات املتقدمة التي اأ�سبحت 
جزءاً مهماً يف كل جانب من جوانب 

احلياة.
وقال �سعادته : " ان�سم اإلينا خرباء 
يف جم��ال امل���دن ال��ذك��ي��ة م��ن خالل 
هذه اجلل�سة ل�ستعرا�س جهود دبي 
التقنيات  ه��ذه  احت�سان  يف  وك��ن��دا 
وعمليات  اأج��ل تطوير خدمات  من 
ت�سعى  والتي  النا�س  ح��ول  تتمحور 
جعل  اإىل  ����س���يء  ك����ل  وق���ب���ل  اأوًل 
���س��ع��ادة عرب  واأك���رث  اأ���س��ه��ل  حياتهم 

مدن امل�ستقبل الذكية املركزية".
واأ����س���اف اأن���ه ك���ان وم�����ازال هدفهم 

امل��ف��و���س ال��ت��ج��اري ورئ��ي�����س وحدة 
العامة  ال��ق��ن�����س��ل��ي��ة  يف  الب����ت����ك����ار 
ل��ك��ن��دا يف دب����ي ك��م��ا حت����دث خالل 
ق�سم  رئي�س  اإي��ت��ا  ل��وران�����س  اجلل�سة 
التكنولوجيا يف مدينة تورنتو كندا 
اإلتزام تورنتو بتح�سني  موؤكداً على 
خالل  م��ن  ل�سكانها  احل��ي��اة  نوعية 
والبيانات  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��وظ��ي��ف 

والعمليات.
تقدميًيا  ا  عر�سً اجلل�سة  وت�سمنت 
ق����دم����ه ال����دك����ت����ور ع���ل���ي ال����ع����زاوي 
م�������س���ت�������س���ار جت����رب����ة م���دي���ن���ة دب���ي 
الذكية حول كيفية تاأثري التقنيات 
املواطن.  رف��اه��ي��ة  ع��ل��ى  ال��رق��م��ي��ة 
مناق�سة  اجل���ل�������س���ة  ����س���ه���دت  ك���م���ا 
ال��رق��م��ي��ة و�سالمة  ال�����س��ح��ة  رح��ل��ة 
ال�سكان من خالل املبادرات الذكية 
وال��ت��ي ق��دم��ه��ا ���س��رب��ل غ��ن��وم املدير 
"Telus"وغازي  ل�سركة  الأول 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  عطاهلل 

."NXN"
تقدمي  اجل���ل�������س���ة  خ������الل  مت  ك���م���ا 
عر�س بعنوان "الذكاء ال�سطناعي 
فادي  العام" وال��ذي قدمه  للقطاع 

حنني نائب الرئي�س ملنطقة ال�سرق 
 "OpenText" يف  الأو�����س����ط 
بالإ�سافة اإىل حلقة نقا�سية بعنوان 
"البتكار امل�سوؤول يف كندا وما بعدها: 
والتاأثريات  وال��ت��ح�����س��ني  ال��ت��ف��اه��م 
مع  للتكنولوجيا"  الج��ت��م��اع��ي��ة 
الأبحاث  حمللي  كبري  راي�س  ف��اون 
املعلومات  جمل�س  يف  وال�����س��ي��ا���س��ات 
 /ICTC/ الكندي  والت�����س��الت 
الأبحاث  حملل  م��اث��ي��وز  وم��اي��ري��د 
وتعد   ."ICTC" يف  وال�سيا�سات 
الذكية"  للمدن  العاملية  "ال�سبكة 
املعنيني  جت��م��ع  دول��ي��ة  �سبكة  اأك���رب 
وتطورات  املتقدمة  بالتكنولوجيا 
واحلياة  الرابعة  ال�سناعية  الثورة 
املجتمع  ال�سعادة يف  وتعزيز  الذكية 
م��ن خ���الل اخل��دم��ات ال��ت��ي تعتمد 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا. وب���ل���غ عدد  ع���ل���ى 
حتى  لل�سبكة  املن�سمني  الأع�����س��اء 
الآن اأكرث من 600 ع�سو ميثلون 
ج���ه���ات ح��ك��وم��ي��ة وم��وؤ���س�����س��ات من 
مراكز  اإىل  اإ�سافة  اخلا�س  القطاع 
ال���ب���ح���وث وامل����ع����اه����د الأك����ادمي����ي����ة 

وممثلي و�سائل الإعالم.

ي�سّر جمل�س اإدارة �سركة اأبوظبي للتمويل، وهي �سركة م�ساهمة خا�سة م�سجلة وحتمل رخ�سة جتارية رقم CN-1151743 ، �سادرة 
ُبعد  باحل�سور عن  انعقاده  املقرر  لل�سركة  العمومّية  اجتماع اجلمعّية  دعوتكم حل�سور  باأبوظبي،   الإقت�سادية  التنمية  دائ��رة  عن 
دون احل�سور ال�سخ�سي)عرب الدخول اإىل الرابط الآتي: https://us02web.zoom.us/j/89625983706 وت�سجيل الدخول(، 

لبحث الأمور املدرجة يف جدول الأعمال املبنّي اأدناه:
1. موافقة امل�ساهمني بالإجماع على الت�سديق واعتماد تقلي�س فرتة ال21 يوماً املقررة للدعوة اإىل اإجتماع اجلمعية العمومية اإىل 
مدة 10 اأيام وعقد اجلمعية العمومية بالبناء بناُء على ذلك الإعالن باملراعاة لأحكام املادة 173 من القانون الحتادي رقم 2 ل�سنة 

2015 ب�ساأن ال�سركات التجارية وتعديالته.
2. مناق�سة واعتماد تقرير التقييم اخلا�س مبحفظة قرو�س ال�سركة ال�سكنية والتجارية اخلا�سة بال�سركة.

3. مناق�سة واعتماد تقرير مدقق ح�سابات ال�سركة اخلا�س ببيع مبحفظة قرو�س ال�سركة ال�سكنية والتجارية اخلا�سة بال�سركة.
4. ا�سدار قرار خا�س ببيع حمفظة قرو�س ال�سركة ال�سكنية والتجارية لبنك اأبوظبي التجاري �س م ع )"املعاملة"( بناًء على موافقة 

امل�ساهمني عقب تزكية جمل�س الإدارة وباملوافقة للفقرة 2 من املادة 22 من النظام الأ�سا�سي لل�سركة.
اأ�سعد اأحمد عرار والرئي�س التنفيذي لل�سركة ال�سيد/  اإدارة ال�سركة ال�سيد/ �سائد  اإقرار واملوافقة على تفوي�س رئي�س جمل�س   .5
كري�ستوفر هيو تايلور )"املوقعان"( بالتوقيع جمتمعني على اإتفاقية البيع وخطاب الإف�ساح املتعلقني باملعاملة وتوقيع اي م�ستندات 

اخرى متعلقة باملعاملة كما يرى املوقعان )مبطلق �سلطتهما التقديرية( منا�سباً.
6. امل�سادقة على جميع الإجراءات و القرارات التي اتخذها جمل�س الإدارة قبل اإجتماع اجلمعية العمومية هذا فيما يتعلق باملعاملة.

7. امل�سادقة على جميع الإج��راءات و القرارات التي اتخذها جمل�س الإدارة املنتهية وليته من تاريخ انتهائها يف 20 مار�س 2021 
وحتى تاريخ اإجتماع اجلمعية العمومية هذا.

8. اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة املنتهية وليتهم يف 20 مار�س 2021 من امل�سئولية عن اأعمالهم خالل ال�سنة املالية املبتداأة يف 1 
يناير 2020 وحتى تاريخ اإجتماع اجلمعية العمومية هذا.

9. الإعالن عن فتح باب الرت�سيح لع�سوية جمل�س اإدارة �سركة اأبوظبي للتمويل "�سركة م�ساهمة خا�سة" .
يت�سرف جمل�س اإدارة �سركة اأبوظبي للتمويل – �سركة م�ساهمة خا�سة - باإعالم ال�سادة امل�ساهمني عن فتح باب الرت�سيح لع�سوية 
جمل�س اإدارة ال�سركة وذلك خالل الفرتة من يوم اخلمي�س املوافق 11 مار�س 2021 حتى يوم الأربعاء  املوافق 24 مار�س 2021، وعلى 
كل من يتوافر فيه �سروط الرت�سيح لع�سوية جمل�س الإدارة اأن ير�سح نف�سه لع�سوية املجل�س مبوجب طلب يتقدم به اإىل اإدارة ال�سركة 
يف مقرها الرئي�سي الكائن يف: مبنى الدار، اإمارة: اأبوظبي، هاتف رقم: 0558009784، بريد اإلكرتوين: melsayed@adf.ae على 

اأن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه و�سفة الع�سوية التي يرغب يف تر�سيح نف�سه على اأ�سا�سها.
�سروط عامة:

7 اأع�ساء. الإدارة  جمل�س  لع�سوية  انتخابهم  املطلوب  الأع�ساء  • عدد 
)10( اأيام من تاريخ الإعالن وذلك وفقا حلكم املادة رقم )13( من  ملدة  مفتوحا  الإدارة  جمل�س  لع�سوية  الرت�سيح  باب  • �سيظل 

القرار الوزاري رقم )539( ل�سنة 2017 ب�ساأن �سوابط ال�سركات امل�ساهمة اخلا�سة املنفذة لأحكام قانون ال�سركات التجارية.
)2( ل�سنة  رقم  الإحتادي  القانون  يف  الواردة  ال�سروط  عليه  تنطبق  اأن  الإدارة  جمل�س  لع�سوية  نف�سه  ير�سح  فيمن  • ي�سرتط 
2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية وتعديالته والقرارات املنفذة له مبا يف ذلك القرار الوزاري رقم )585( ل�سنة 2018 ب�ساأن حوكمة 

ال�سركات امل�ساهمة اخلا�سة.
اآخر. ل�سخ�س  تر�سحه  عن  التنازل  الرت�سح  باب  غلق  بعد  للمر�سح  يجوز  • ل 

• �ستقوم ال�سركة بن�سر اأ�سماء املر�سحني وبياناتهم اخلا�سة بالرت�سيح يف لوحة الإعالنات املوجودة باملقر الرئي�سي لل�سركة وعلى 
موقع ال�سركة الإلكرتوين )www.adf.ae( بتاريخ 24 مار�س2021.

الرت�سيح باب  غلق  بعد  املر�سحني  اأ�سماء  بقائمة  القت�ساد  وزارة  موافاة  • �سيتم 
10. اية موا�سيع اأخرى

مالحظات عامة
1. يعترب م�ساهمو ال�سركة امل�سجلون يوم 24 مار�س 2021 هم اأ�سحاب احلق بالت�سويت خالل اجتماع اجلمعية العمومية

2. يجوز لأي م�ساهم اأن ينيب عنه من يختاره من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية وذلك مبقت�سى 
خطاب توكيل خا�س. ويجب ال يكون الوكيل حائزا بهذه ال�سفة على اأكرث من %5 من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة وعلى اأن ي�سلم هذا 

التوكيل اإىل اأمني عام ال�سركة ) كما هو مبني اأدناه( قبل 3 اأيام على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع اجلمعية العمومية.
3. يف حال مل يكتمل الن�ساب القانوين لأجتماع اجلمعية العمومية فاأن الجتماع �سينعقد )عن ُبعد( بتاريخ 4 ابريل 2021 مبن 

ح�سر.
 للرد على اأي اإ�ستف�سارات قد ترد من امل�ساهمني ملعرفة طريقة ت�سجيل احل�سور والت�سويت يرجى التوا�سل مع حممد �سمري على 

+971  9784  800 الربيد الإلكرتوين melsayed@adf.ae اأو رقم هاتف 55 

جدول اأعمال  اجتماع اجلمعّية العمومّية  ل�سركة اأبوظبي للتمويل �ش.م.خ. )"ال�سركة"(
واملنعقد يف متام ال�ساعة  الواحدة والن�سف بعد ظهر  يوم اخلمي�ش املوافق 25 مار�ش 2021 يف اأبوظبي
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

ال�سمو  �ساحب  توجيهات  اإط��ار  يف 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
اهلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
التطبيقات  ال�ستفادة من  بتعظيم 
امل���ت���ق���دم���ة ل�����س��ن��اع��ة ال���ف�������س���اء يف 
خم��ت��ل��ف امل����ج����الت، وال���ب���ن���اء على 
التي  امل���ت���م���ي���زة  ال���ع���امل���ي���ة  امل���ك���ان���ة 
الإمارات  ودول��ة  دب��ي  اإليها  و�سلت 
"بلدية  ت�����س��ت��ع��د  امل����ج����ال،  ه����ذا  يف 
حممد  "مركز  مع  دبي" بالتعاون 
قمر  لإط��الق  للف�ساء"  را�سد  بن 
ا�سطناعي بيئي لدرا�سة التحديات 
الهواء  بجودة  املرتبطة  والق�سايا 
ودولة  دب��ي  يف  املناخية  والتغريات 

الإمارات.
اإط���الق القمر  اأن يتم  امل��ق��رر  وم��ن 
�سيحمل  ال��������ذي  ال�����س����ط����ن����اع����ي 
20 مار�س  ا�سم"دي اإم �سات 1" يف 
"بايكونور"  ق���اع���دة  م���ن  اجل�����اري 
لي�سبح  كازخ�ستان،  يف  الف�سائية 
نانومرتي  ا���س��ط��ن��اع��ي  ق��م��ر  اأول 
البيئية  ل����الأغ����را�����س  خم�����س�����س 
تطلقه دبي، مزودا باأحدث تقنيات 
ال����ر�����س����د ال���ف�������س���ائ���ي ال���ب���ي���ئ���ي يف 

العامل.
ب��ر���س��د وجتميع  ال��ق��م��ر  و���س��ي��ق��وم 
وقيا�س  البيئية  البيانات  وحتليل 

الدفيئة،  والغازات  الهواء  ملوثات 
وتوزيع  لرتكيز  خ��رائ��ط  وتطوير 
ال����غ����ازات ال��دف��ي��ئ��ة يف دب����ي ودول����ة 
التغيريات  ودرا������س�����ة  الإم�����������ارات 
املو�سمية لهذه الغازات ومراقبتها. 
ال��ب��ي��ان��ات التي  ت��وظ��ي��ف  و���س��ي��ت��م 
عدة  جم��الت  يف  القمر  �سيوفرها 
لإي����ج����اد احل����ل����ول وو�����س����ع خطط 
طويلة الأمد ملواجهة حتديات تلوث 
وا�ست�سراف  املناخي،  والتغري  املدن 
دبي،  يف  البيئي  ال��واق��ع  م�ستقبل 
لالإمارة يف  الريادي  الدور  وتعزيز 
تبني م�ساريع نوعية واإعداد اأبحاث 
التغريات  درا�����س����ة  ت���دع���م  رائ�������دة 
جتاه  اأث��ر  من  لذلك  مبا  املناخية، 
ببنود  الإم���ارات  دول��ة  التزام  تاأكيد 
اتفاقية باري�س للمناخ، والتي تن�س 
وبيانات  م��ع��ل��وم��ات  ت���وف���ري  ع��ل��ى 
الدفيئة،  ال��غ��ازات  ان��ب��ع��اث��ات  ح��ول 
الوطنية  القدرات  بناء  عن  ف�سال 
يف جم���ال درا���س��ة وحت��ل��ي��ل ظاهرة 
الحتبا�س احلراري. و�سيخدم "دي 
"معدلت  ح�����س��اب  1" يف  ���س��ات  اإم 
على  وت��اأث��ريه��ا  الكربون  انبعاثات 
م���ع���دلت ال���ن���م���و، ودرا�����س����ة الأث����ر 
للطاقة  دبي  لإ�سرتاتيجية  البيئي 
وخم���رج���ات   ،2050 ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
للطاقة  الإم�������ارات  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
امل�ساهمة  اإىل  بالإ�سافة   ،2050
لإدارة  ال��وط��ن��ي  ال��ن��ظ��ام  تنفيذ  يف 

�سمن  الدفيئة  ال��غ��ازات  انبعاثات 
املناخي  للتغري  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��ط��ة 
لدولة الإمارات 2050-2017.

"دي  القمر  اإط���الق  م�سروع  ويعد 
اإم �سات 1" فر�سة ا�ستثنائية لبناء 
ق�����درات ب��ح��ث��ي��ة وف��ن��ي��ة ج���دي���دة يف 
جمالت البحث العلمي البيئي على 
امل�ستوى املحلي، كما �سي�سهم يف فتح 
تكنولوجيا  لت�سخري  جديدة  اآف��اق 
القطاعات  خ���دم���ة  يف  ال���ف�������س���اء 

البيئية وحتقيق ال�ستدامة.
وبهذه املنا�سبة قال �سعادة املهند�س 
ع���ام  م����دي����ر  ال�����ه�����اج�����ري،  داوود 
اليوم  دب��ي  " تخطو   : دب��ي  بلدية 
امل�ستقبل  ن��ح��و  ج���دي���دة  خ���ط���وات 
امتالك  تقوم على  بروؤية طموحة 
وامل�ساركة  ب��ل  التكنولوجيا  زم���ام 
تطبيقاتها  وتطويع  تطويرها  يف 
التنموية  اأهدافنا  واأدواتها خلدمة 
العاملية".  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  وف��ق 
الف�ساء  " ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  واأ����س���اف: 
دولتنا  فيها  حققت  وال��ت��ي  ال��ي��وم، 
قفزات نوعية مهمة خالل الفرتة 
املا�سية، �ستكون عونا لنا لتح�سني 
ن��وع��ي��ة احل���ي���اة ع��ل��ى الأر���������س، اإذ 
�سيوفر القمر ال�سطناعي اجلديد 
"دي اإم �سات 1" املعلومات الالزمة 
خطط  بو�سع  لتقوم  دب��ي  لبلدية 
البيئية  ل���ل���ت���غ���ريات  ال����س���ت���ج���اب���ة 
املعلومات  �ست�ساعدنا  كما  العاملية، 

ال����ت����ي �����س����ي����زودن����ا ب���ه���ا ال���ق���م���ر يف 
حتديد اخلطوات الالزمة ملكافحة 
خطط  وو���س��ع  املناخية  ال��ت��غ��ريات 
 "  : وق����ال  الأمد".  ط��وي��ل��ة  بيئية 
حممد  مركز  مع  التعاون  ي�سعدنا 
واملوؤ�س�سات  ل��ل��ف�����س��اء  را����س���د  ب���ن 
الأك��ادمي��ي��ة الأخ�����رى امل�����س��ارك��ة يف 
هذا امل�سروع الذي ننظر له كخطوة 
يف  ملمو�سا  تغيريا  �ستحدث  مهمة 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة، كونه  اأب���ح���اث���ن���ا  جم�����ال 
البحوث  جم��ال  يف  جهودنا  �سيعزز 
�سي�سكل  ك��م��ا  ال��ب��ي��ئ��ي��ة،  وامل���راق���ب���ة 
اأ�سا�سا لإطالقنا يف تنفيذ م�ساريع 
نتطلع  اإذ  م�ستقبلية،  تكنولوجية 
ال�����س��راك��ة مع  ا���س��ت��م��رار ه���ذه  اإىل 
املركز لتقدمي مزيد من الإجنازات 

التي تدعم توجهات دبي يف حت�سني 
اأرقى  وفق  عليها  واحلفاظ  بيئتها 
قال  جهته،  من  العاملية".  املعايري 
ال�سيباين،  ح��م��د  ي��و���س��ف  ���س��ع��ادة 
را�سد  بن  حممد  مركز  ع��ام  مدير 
للف�ساء: " ت�سهد عمليات ا�ستخدام 
تكنولوجيا الف�ساء لتقدمي احللول 
وت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
م�ستمرا،  ت��ق��دم��ا  الإم������ارات  دول����ة 
والكفاءات  الإم��ك��ان��ات  اأ�سبحت  اإذ 
متوفرة لتحقيق ال�ستفادة من هذا 
املوؤ�س�سات  اهتمام  زاد  كما  امل��ج��ال، 
مبواجهة  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  يف  املحلية 
اإطالق  م�سروع  وياأتي  التحديات، 
"دي ام �سات 1" كموؤ�سر وا�سح على 
الدولة  احل��دي��ث يف  ال��ت��وج��ه  ه���ذا 

ورغبة املوؤ�س�سات املحلية يف التو�سع 
الأ�ساليب  اأف�������س���ل  ا����س���ت���خ���دام  يف 
 " واأ����س���اف:  العلمية".  والأدوات 
ي��ع��ك�����س ت��ع��اون��ن��ا م���ع ب��ل��دي��ة دبي 
بيئي  اأول قمر ا�سطناعي  لإطالق 
للبلديات،  خم�����س�����س  ن��ان��وم��رتي 
بالتعاون مع اجلهات  املركز  التزام 
احل���ك���وم���ي���ة يف دول�������ة الإم����������ارات 
والتقني  العلمي  ال��ت��ق��دم  لتعزيز 
يف  �سيما  ل  امل��ح��ل��ي،  امل�ستوى  على 
التخطيط  ت��دع��م  ال��ت��ي  امل���ج���الت 
وال�����س����ت����دام����ة. فمن  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي 
اتبعنا  البيئي،  امل�سروع  هذا  خالل 
اعتماد  يف  امل���رك���ز  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
املطبقة  ال���دول���ي���ة  امل��ع��اي��ري  اأع���ل���ى 
ع��امل��ي��ا يف ت��ن��ف��ي��ذ ه����ذا ال���ن���وع من 
درا�سات  وب��ع��د  وبالفعل  امل�����س��اري��ع، 
معمقة مت تنفيذ امل�سروع مب�ساركة 
ف���ري���ق جامعة  ق���ب���ل  م����ن  ف���ع���ال���ة 
ميلكه  مل���ا  ال��ك��ن��دي��ة،  "تورونتو" 
ف��ري��ق اجل��ام��ع��ة م��ن خ��ربة وا�سعة 
يف ت�سنيع واإط��الق ه��ذا النوع من 
ويحتوي   ." ال�سطناعية  الأقمار 
�سات  ام  "دي  النانوميرتي  القمر 
15 كيلو ج��رام��ا، على  وي��زن   ،"1
لر�سد  ا�ست�سعار  واأن��ظ��م��ة  اأج��ه��زة 
اأك�سيد الكربون  غاز امليثان، وثاين 
م�سببات  وه��ي  امل���اء،  بخار  وتركيز 
ظاهرة الحتبا�س احلراري ور�سد 
امل��ل��وث��ات واجل��زي��ئ��ات ال��دق��ي��ق��ة يف 

ات�سال  اأنظمة  يحمل  كما  ال��ه��واء. 
يف  الأر�سية  املحطة  مع  للتوا�سل 
ب��ن را���س��د للف�ساء،  م��رك��ز حم��م��د 
و�سيعمل خالل الفرتة من 3 – 5 
اأكرث  نف�سه  املوقع  ر�سد  على  اأي��ام 
ت�سوير خمتلفة  وبزوايا  مرة،  من 
القمر  و���س��ي��ق��وم   .. ع��ال��ي��ة  وب��دق��ة 
يوميا  الأر�������س  ح���ول  دورة  ب�14 
املحطة  اإىل  ال��ب��ي��ان��ات  اإر����س���ال  م��ع 
الأر�سية ما بني 4 اإىل 5 مرات يف 

اليوم الواحد.
بني  ب��ال��ت��ع��اون  امل�����س��روع  تنفيذ  مت 
ب���ل���دي���ة دب�����ي وم����رك����ز حم���م���د بن 
فرق  اإىل  بالإ�سافة  للف�ساء  را�سد 
قام  حيث  وع��امل��ي��ة،  حملية  بحثية 
املركز بالإ�سراف على امل�سروع وفق 
متطلبات بلدية دبي، بالتعاون مع 
خمترب تطوير الأنظمة الف�سائية 
يف جامعة "تورونتو" يف كندا الذي 
ميتلكه  مب���ا  ال��ق��م��ر  بت�سنيع  ق���ام 
من خربة طويلة يف جمال اإطالق 
لقمر  م�سابهة  ا�سطناعية  اأق��م��ار 
املركز  1"، حيث قام  �سات  اإم  "دي 
ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط ل��ع��م��ي��ل��ة الإط������الق 
واإج�����راء الخ���ت���ب���ارات ال��ن��ه��ائ��ي��ة يف 
و�سيوا�سل   .. الإط��������الق  م���وق���ع 
بلدية  م�سروع  دع��م  دوره يف  املركز 
جمع  ع���م���ل���ي���ات  اإدارة  ع����رب  دب�����ي 
البيانات واملعلومات ومن ثم تزويد 
البلدية بها. ويتواجد حاليا فريق 

وامل�سرفني  املخت�سني  املهند�سني 
امل�سروع من مركز حممد بن  على 
الإطالق  موقع  يف  للف�ساء  را���س��د 
لالإعداد  "بايكونور"  ق���اع���دة  يف 
القمر،  تثبيت  مت  حيث  لالإطالق، 
18 �سهرا،  الذي ا�ستغرق ت�سنيعه 
ع��ل��ى م��ن ����س���اروخ الإط�����الق قبل 
التح�سريات  م��رح��ل��ة  ل��ب��دء  اأي�����ام، 
ت�ستمر  ال��ت��ي  الأول���ي���ة  وال��ت��ج��ارب 
اآخ�����ر يوم  12 م���ار����س وه����و  ح��ت��ى 
اخلا�سة  الخ�����ت�����ب�����ارات  لإج���������راء 
ومن  اإطالقه.  قبل  القمر  باأجهزة 
امل��ق��رر اأن ي��ت��م اإط����الق ال��ق��م��ر يوم 
20 مار�س اجلاري  املوافق  ال�سبت 
�سباحا   9:07 ال�����س��اع��ة  مت���ام  يف 
�سباحا   10:07 مو�سكو،  بتوقيت 
ب��ت��وق��ي��ت دول������ة الإم������������ارات، على 
ال�ساروخ  ع��ن  ال��ق��م��ر  ينف�سل  اأن 
ويدخل اإىل مداره حول الأر�س يف 
متام ال�ساعة 2:20 ظهرا بتوقيت 
ا�ستقبال  امل��ت��وق��ع  وم���ن  الإم������ارات 
متام  يف  ال��ق��م��ر  م���ن  اإ�����س����ارة  اأول 
بالتوقيت  ظ��ه��را  الثالثة  ال�ساعة 
فريق عمل  وي�سم  للدولة.  املحلي 
املوظفني  امل�����س��روع جم��م��وع��ة م��ن 
دبي،  بلدية  واملهند�سني يف كل من 
للف�ساء،  را�سد  بن  حممد  ومركز 
وال��ذي��ن ���س��ي��ت��واج��د ع���دد منهم يف 
غرفة التحكم يف دبي للم�ساركة يف 

اإدارة عملية الإطالق. 

•• ابوظبي- الفجر : 

برناجماً  ال��وط��ن��ي  الأر���س��ي��ف  اأط��ل��ق 
باتباع  م��وظ��ف��ي��ه  ل��ت��وع��ي��ة  ت��ث��ق��ي��ف��ي��اً 
الأ����س���ال���ي���ب امل���ث���ل���ى ل��ل��ح��ف��اظ على 
وذلك  البدنية،  ولياقتهم  �سحتهم 
 �سمن ف��ع��ال��ي��ات دول����ة الإم�������ارات يف 
الربنامج  و���س��م��ل  ال��ري��ا���س��ي،  ال��ي��وم 
حما�سرة بعنوان "مثلثات احلياة يف 
اأهمية الريا�سة  والتغذية" انطالقاً 
الوطني  الأر�����س����ي����ف  اه���ت���م���ام  م����ن 
بامل�سوؤولية املجتمعية جتاه موظفيه، 
الوطني  الريا�سي  باليوم  واح��ت��ف��اء 
مهماً،  ����س���ن���وي���اً  ح����دث����اً  ال������ذي  ي���ع���ّد 
على  الت�سجيع  اأج���ل  م��ن  ومنا�سبة 
اأهمية الن�ساط البدين ملا يحققه من 
اأن تكون  فوائد �سحية، واحلّث على 

 الريا�سة اأ�سلوب حياة . 
ا�ست�سهدت  للمحا�سرة  تقدميها  ويف 
مرمي املري -�سابط توا�سل موؤ�س�سي 
بقول  الوطني-  الأر�سيف  يف  رئي�سي 
بن  حم��م��د  ال�����س��م��و  ال�سيخ  ���س��اح��ب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة، 
دبي،  حاكم  ال����وزراء،  جمل�س  رئي�س 

تنع�س  ال���ري���ا����س���ة  »اإن  اهلل:  رع�����اه 
اجل�سدية  ال��ب��ن��ي��ة  ال���ذاك���رة  وتقوي 
اأع����ب����اء احلياة  ث���ق���ل  م����ن  وت���خ���ف���ف 
حر�س  اإىل  م�سرية  الإن�سان"،  ل��دى 
الحتفاء  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي  الأر����س���ي���ف 

باليوم  الريا�سي الوطني . 
العامري  �سامل  نا�سر  الدكتور  اأ�ساد 

ق���دم���ه���ا عرب  ال����ت����ي  امل���ح���ا����س���رة  يف 
بجهود  التفاعلية  التوا�سل  تقنيات 
القيادة احلكيمة، واهتمامها  ب�سحة 
اأر�س  على  واملقيمني  املجتمع  اأب��ن��اء 
الأماكن  ل��ه��م  ي�����ّس��رت  اإذ  الإم������ارات؛ 
اأرجاء  جميع  يف  للريا�سة  املنا�سبة 
الدولة،  و�سكر الأر�سيف الوطني على 

ال��ري��ا���س��ي الوطني  ال��ي��وم  اغ��ت��ن��ام��ه 
لتثقيف موظفيه من اأجل املحافظة 

على �سحتهم ولياقتهم . 
ث���م ا���س��ت��ع��ر���س امل��ح��ا���س��ر ع�����دداً من 
وهو  بالإن�سان  ب��داأه��ا  التي  املثلثات، 
اأن  يجب  الأ���س��الع،  مت�ساوي  مثلث 
على:  ف��ي��ه  من�سباً  اله��ت��م��ام  ي��ك��ون 

اجل�����س��د وال�������روح وال���ع���ق���ل، م���وؤك���داً 
تكون  اأن  ي��ج��ب  امل��ن��ت��ج  الإن�����س��ان  اأن 
عنده،  مت�ساوية  ال��ث��الث��ة  الأ���س��الع 
ون��اق�����س امل��ث��ل��ث  ال���ث���اين ال�����ذي جاء 
بنا  تقدم  كلما  يحدث  "ماذا  بعنوان 
العمر؟" اأ�سباب التجاعيد، وه�سا�سة 
واأمرا�س  ال�����وزن،  وزي�����ادة  ال��ع��ظ��ام، 

هذه  اأن  مو�سحاً  القلب  وال�سكري، 
تظهر  ل  والأم������را�������س  ال����ت����غ����ريات 
ولكنها  مت�ساٍو،  ب�سكل  اجلميع  عند 
متفاوتة بني النا�س، والذين  يريدون 
اأن يبعدوا عنهم �سبحها عليهم باتباع 
الريا�سة ولو يف اأب�سط اأ�سكالها وهو 

امل�سي . 

وركز املحا�سر يف اأهمية اتباع الهدي 
النبوي ال�سريف يف النظام الغذائي، 
فقد قال )�س( " ما مالأَ اآدمٌيّ وعاًء 
ا من بطٍن،  بح�سِب ابِن اآدَم اأُْكالٌت  �سًرّ
ُي��ْق��ِم��َن ���س��ل��َب��ُه، ف���اإن ك���اَن ل حمالَة 
وثلٌث  ل�سراِبِه  وُثلٌث  لطعاِمِه  فُثلٌث 

لنف�ِسهِ ." 

ال�سوم  مثلث  اإىل  املحا�سر  وانتقل 
والريا�سة والغذاء، فاأ�سار اإىل اأهمية 
مع  ولكن  للج�سم،  بالن�سبة  ال�سيام 
ال��ق�����س��ط  الكايف من  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
الطعام وال�سراب والريا�سة، على اأن 
املنا�سب؛  ال��وق��ت  يف  الريا�سة  تكون 
بثالث  ب��ع��ده  اأو  الإف���ط���ار  قبيل  اإم���ا 

�ساعات . 
املكونات  اإىل  امل��ح��ا���س��رة  وت��ط��رق��ت 
الأ����س���ا����س���ي���ة ل����ل����غ����ذاء، وال�������س���ع���رات 
الإن�سان.  جل�سم  الكافية  احل��راري��ة 
واأ���س��ه��ب امل��ح��ا���س��ر يف م��ث��ل��ث:  امل����راأة 
اأهمية  والريا�سة واملجتمع، وركز يف 
وحتدث  ل��ل��م��راأة،  بالن�سبة  الريا�سة 
عن دور الريا�سة يف عالج ال�سغوط 
املثلث  يف  ال��ن��ف�����س��ي��ة،  وا�ستعر�س 
ال�سحيحة وغري  التمرينات  الأخري 

ال�سحيحة . 
واأط��������ل��������ق الأر��������س�������ي�������ف ال����وط����ن����ي 
�سي�سارك  ال��ت��ي  الريا�سية  امل�سابقة 
ب��������ه امل��������وظ��������ف��������ون، حت��������ت �����س����ع����ار 
اأ�سبوعاً،  ت�ستمر  "التحدي2021"، 
و�سروطها،  تفا�سيلها  �سرح  وق��د  مّت 

ور�سدت جوائز قيمة للفائزين بها . 

 يف اإطار توجيهات حممد بن را�سد بال�ستفادة من التطبيقات املتقدمة ل�سناعة الف�ساء

بلدية دبي تطلق قمرها اال�سطناعي البيئي االأول بالتعاون مع مركز حممد بن را�سد للف�ساء 20 مار�ش اجلاري

اغتنم منا�سبة اليوم الريا�سي الوطني   

االأر�سيف الوطني يوعي موظفيه باأهمية الريا�سة وممار�ستها بالطرق ال�سحّية وال�سحيحة

�سفري االإمارات بالقاهرة يقيم حفال ملنت�سبي 
البعثة وملحقياتها مبنا�سبة يوم املراأة العاملي

•• القاهرة -وام: 

اأقام �سعادة الدكتور حمد �سعيد ال�سام�سي �سفري دولة الإمارات لدى جمهورية 
وملحقياتها  البعثة  منت�سبي  جلميع  منزله  يف  ا�ستقبال  حفل  العربية،  م�سر 

الفنية، مبنا�سبة يوم املراأة العاملي.
دولة  امل��راأة يف  اأن  املنا�سبة، موؤكدا  بهذه  املوظفات  التهنئة جلميع  �سعادته  وقدم 
الإمارات حتظى بدعم كامل من قيادتنا الر�سيدة ومن كافة فئات املجتمع. يذكر 
اأن العامل احتفل اأم�س الأول ب� " يوم املراأة العاملي " الذي ي�سادف 8 مار�س من 

كل عام للوقوف على الإجنازات التي حققتها املراأة يف املجالت كافة.

•• راأ�ض اخليمة - الفجر : 

يف اإطار اجلهود املبذولة ملكافحة انت�سار فريو�س كورونا، اأعلن فريق 
اإدارة ال��ط��وارئ والأزم���ات وال��ك��وارث يف اإم��ارة راأ���س  اخليمة عن قرار 
القادم  اأبريل   8 الإحرتازية حتى  الإج��راءات  بتطبيق  العمل  متديد 

للحد من انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد . 
حيث اأعلن �سعادة اللواء علي بن علوان النعيمي رئي�س فريق الطوارئ 
والأزمات والكوارث املحّلي، عن متديد العمل بتطبيق  جمموعة من 
الإج����راءات الإح��رتازي��ة وال��ت��داب��ري الوقائية يف الإم����ارة، م��ن خالل 

 ،60% اإىل  الت�سوق  لت�سل  مراكز  يف  الإ�ستيعابية  الطاقة  حتديد 
وخف�س الطاقة الإ�ستيعابية لو�سائل املوا�سالت العامة ودور ال�سينما 
والأن�سطة والفعاليات الرتفيهية يف  ال�سالت املغلقة ومراكز اللياقة 
البدنية واأحوا�س ال�سباحة وال�سواطئ اخلا�سة يف املن�ساآت الفندقية 
اإىل %50 كما مت حتديد  الطاقة الإ�ستيعابية لل�سواطئ واخلدمات 

العامة واحلدائق بن�سبة 70  .% 
راأ�س  يف  املحّلي  وال��ك��وارث  والأزم����ات  ال��ط��وارئ  فريق  رئي�س  ونا�سد 
اخليمة، اأفراد اجلمهور ب�سرورة اللتزام بالتباعد اجل�سدي  مل�سافة ل 
تقل عن مرتين مع التقّيد بلب�س الكمامات يف كافة الأماكن العامة، 

موؤكداً الزام املطاعم واملقاهي بالتباعد اجل�سدي  مل�سافة مرتين بني 
ال�سماح باجللو�س على طاولة واح��دة لأكرث  الطعام، وع��دم  ط��اولت 

من 4 اأ�سخا�س با�ستثناء اأفراد العائلة  الواحدة . 
واأهاب اللواء علي بن علوان، اأفراد اجلمهور ب�سرورة اللتزام بالقرار 
والتقّيد بالعدد املحدد عند الحتفال بعقد القران  واملنا�سبات العائلية 
العزاء  ح���الت  يف  فقط  "20" �سخ�ساً  و  ف��ق��ط،  "10" اأ�سخا�س  ب��� 
والحرتازية،  الإج��راءات  الوقائية  كافة  اتخاذ  مع  اجلنائز،  وت�سييع 
موؤكداً باأن كل من يخالف القرار �سيعر�س نف�سه للم�سائلة القانونية، 

واجلهات امل�سوؤولة �ستتعامل بحزم  مع املخالفني . 

يف مواجهة كورونا   

فريق الطوارئ براأ�ش اخليمة ميدد االإجراءات االحرتازية حتى 8 اأبريل القادم   

على �ساروخ الإطالق مت يف قاعدة بايكونور يف كازخ�ستان .. واختتام اختبارات الإطالق 12 مار�س  �سات1-(  اإم  )دي  البيئي  ال�سطناعي  القمر  • حتميل 
الالزمة لو�سع خطط ال�ستجابة للتغريات البيئية العاملية  املعلومات  لنا  �سيوفر  القمر   : الهاجري  • داوود 

امل�سروع يعك�س التزامنا بالتعاون مع اجلهات احلكومية يف دولة الإمارات لتعزيز الت=قدم العلمي والتقني   : ال�سيباين  حمد  • يو�سف 
يف تبني م�ساريع نوعية واإعداد اأبحاث رائدة تدعم اجلهود العاملية يف درا�سة التغريات املناخية  لدبي  الريادي  الدور  يعزز  القمر  • اإطالق 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

عقد مركز بحوث الأنظمة الآمنة 
التكنولوجي  البتكار  ملعهد  التابع 
يف  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال���ب���ح���وث  ذراع   -
التكنولوجيا  اأب�����ح�����اث  جم���ل�������س 
جامعة  م���ع  ����س���راك���ة  امل����ت����ط����ورة.. 
بريدو الأمريكية، للبحوث العامة 
ع���امل���ي���ا. وت���ت���ع���اون امل��وؤ���س�����س��ت��ان يف 
م�سروع متطور لالأمن ال�سيرباين 
م��دت��ه ث���الث ���س��ن��وات ل��ل��ت��اأك��د من 
دون  ال��ط��ائ��رات  ا�ستعمال  اإمكانية 
العمليات  يف  وفاعلية  باأمان  طيار 

احل�سرية.
وياأتي الإعالن اليوم عن ال�سراكة 
اأعقاب �سل�سلة من الت�سريحات  يف 
املتتالية ملعهد البتكار التكنولوجي 
منذ انعقاد الجتماع الأول ملجل�س 
التكنولوجيا  اأبحاث  جمل�س  اإدارة 
املتطورة يف اأغ�سط�س عام 2020.

ويعد مركز بحوث الأنظمة الآمنة 
ال�سبعة  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل����راك����ز  اأح������د 
البتكار  م��ع��ه��د  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
التعاون  ويت�سمن  التكنولوجي. 
حتت  ب���ريدو،  جامعة  م��ع  البحثي 
عنوان "الأمن ال�سيرباين لعمليات 
الأن���ظ���م���ة اجل���وي���ة دون ط���ي���ار يف 
الأمن  درا�سة  البيئات احل�سرية"، 
و  امل�ستقلة  الأن��ظ��م��ة  يف  وامل���رون���ة 
امل�سروع  ويبحث  ال�سيربفيزيائية. 
تواجهها  التي  ال�سالمة  حت��دي��ات 
الأن���ظ���م���ة اجل���وي���ة دون ط���ي���ار يف 
الأنظمة  ف���ه���ذه  ال���ع���م���ل.  ب���ي���ئ���ات 
والطائرات عر�سة خلطر الهجمات 
�سعيد  على  املتطورة  ال�سيربانية 
واملراقبة  وامل����الح����ة  الت�������س���الت 
نتائج  و�ستعزز  والتحّكم.  والقيادة 
ه���ذا ال��ب��ح��ث م���ا ���س��ي��ج��ري��ه مركز 
بحوث الأنظمة الآمنة من اأبحاث 

اأخرى يف امل�ستقبل.

تيكي   - �سريكانت  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
مركز  يف  الباحثني  كبري   ، ثكار   -
ب���ح���وث الأن���ظ���م���ة الآم����ن����ة ال����ذي 
امل�ستقلة  احل��و���س��ب��ة  اأع���م���ال  ي��ق��ود 
تعقيداً  ع��امل��ن��ا  " ي�����زداد  الآم����ن����ة.. 
ب�سكل م�ستمر. والدليل على ذلك 
ال�سيربانية  الهجمات  عدد  اإرتفاع 
واخ���رتاق���ات امل��راق��ب��ة ال��ت��ي حتدث 
كل يوم. علينا اأن ن�ستعيد ال�سيطرة 
الهامة.  ال��رق��م��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  ع��ل��ى 
نحن على ثقة باأن النتائج البحثية 
ملركز بحوث الأنظمة الآمنة التابع 
�ستتيح  التكنولوجي  البتكار  ملعهد 
الهجمات  ه��ذه  على  النت�سار  لنا 

اخلبيثة".
نت�سارك مع  اأن  " ي�سعدنا  واأ�ساف 
الربوف�سور  ب��ق��ي��ادة  ب���ريدو  ف��ري��ق 
املالحة  كلية  م��ن  ه��وان��غ  اإن�سيوك 
جعل  يف  وال���ف�������س���ائ���ي���ة  اجل�����وي�����ة 
الأنظمة امل�ستقلة و ال�سيربفيزيائية 
الربجميات  �سد  يف  وفعالة  اآم��ن��ة 
من�ساأتهم  ب��ا���س��ت��ع��م��ال  اخل��ب��ي��ئ��ة 
دون  ال��ط��ائ��رات  لختبار  امل��ت��ط��ورة 
البحث  ه��ذا  نتائج  و�ستتيح  طيار. 
الروبوتات والطائرات دون  انت�سار 
دولة  يف  التجارية  امل�ستقلة  ط��ي��ار 
الإمارات والعامل اأجمع، مما يوفر 
ويجعل  لل�سركات  ج��دي��دًة  ف��ر���س��اً 

ا�ستخدامها اأكرث اأمناً للجميع".
و����س���ت���ت���ح���د جم����م����وع����ة م���ت���ع���ددة 
ال��ت��خ�����س�����س��ات م���ن ال��ب��اح��ث��ني يف 
ج��ام��ع��ة ب�����ريدو م���ع ف���ري���ق مركز 
ب��ح��وث الأن��ظ��م��ة الآم��ن��ة يف معهد 

البتكار التكنولوجي.
وي���ت���ك���ون امل�������س���روع ال��ب��ح��ث��ي من 
�سي�سّم  اإذ  تطوير،  م��راح��ل  اأرب��ع��ة 
اأمن  من���اذج  وحتليل  ت�سميم  اأوًل 
ط���ي���ار.  دون  اجل����وي����ة  الأن����ظ����م����ة 
و�����س����ي����ط����ّور ث����ان����ي����اً خ����وارزم����ي����ات 
ومنهجيات التحكم الذاتي املوثوق. 
جتريبية  ب��ي��ئ��ة  ث���ال���ث���اً  و���س��ي��ن�����س��ئ 
عمليات  حم����اك����اة  ع���ل���ى  وي���ع���م���ل 
مدنية اآمنة لالأنظمة اجلوية دون 
باختبار  ���س��ي��ق��وم  واأخ������رياً،  ط��ي��ار. 
والتحقق  املعاجلة  ا�سرتاتيجيات 
اختبار  ب���ي���ئ���ة  يف  ���س��ح��ت��ه��ا  م�����ن 
املختلط.  الواقع  بتقنية  متدرجة 
و���س��ي��ق��ام ه���ذا امل�����س��روع مل���دة ثالث 
�سنوات بقيادة الربوف�سور اإن�سيوك 
الأول.  ال���ب���اح���ث  ب�����س��ف��ت��ه  ه���وان���غ 
يف  ه��وان��غ  ال��ربوف�����س��ور  و�سي�ساعد 
امل�سروع باحثان م�ساركان من  هذا 
جامعة بريدو - الربوف�سور جيم�س 
غوبرت، الأ�ستاذ امل�ساعد الزائر يف 
والف�سائية  اجل��وي��ة  امل��الح��ة  كلية 
واملدير العام ملن�ساأة اختبار وبحوث 
الطائرات دون طيار؛ والربوف�سور 
اأ���س��ت��اذ ���س��ام��وي��ل د.  دون��غ��ي��ان زو، 
ومدير  احل���ا����س���وب  ل��ع��ل��م  ك��ون��ت��ي 
اأمن  يف  وال��ب��ح��وث  التعليم  م��رك��ز 
و���س��م��ان امل��ع��ل��وم��ات مب��رك��ز بريدو 
لتعليم وبحوث الأمن ال�سيرباين.

امل�سروع،  ع��ل��ى  ع��م��ل��ه��م  اإط�����ار  ويف 
بتقييم  هوانغ  الربوف�سور  �سيقوم 
املحتملة  ال�����س��ي��ربان��ي��ة  ال��ه��ج��م��ات 
على الأنظمة، و�سيقوم الربوف�سور 
كفاءة  ت�سمن  ت�سفري  بعمليات  زو 
ا����س���ت���خ���دام امل��������وارد والت�������س���الت 

الأن��ظ��م��ة اجل��وي��ة دون طيار  ب��ني 
امل����ت����ع����ددة وب�����ح�����وث اأخ���������رى من 
�سيقوم  بينما  ال�سيرباين،  املنظور 
باختبار  غ����وب����رت  ال����ربوف���������س����ور 
واقع  بيئة  دون طيار يف  الطائرات 
ت�سميمه  م����ن  خ���ا����س���ة  خم��ت��ل��ط 
هوانغ..  الربوف�سور  وقال  وبنائه. 
" ياأتي هذا امل�سروع املتميز يف وقت 
الأنظمة  ع��ل��ى  امل��ت��زاي��د  الع��ت��م��اد 
قطاعات  يف  ط���ي���ار  دون  اجل���وي���ة 
اإىل  الطب  اإىل  الأم��ن  - من  �سّتى 
اخل���دم���ات ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة، وك����ل ما 
يتخللها. نحن واثقون باأن �سراكتنا 
عاملية  ان��ت�����س��ارات  اإىل  ���س��ت��رتَج��م 
للمجتمع الدويل وتقود اإىل املزيد 
�سعيد  على  الهامة  امل��ن��ج��زات  م��ن 

البحوث يف الأعوام القادمة".
الب�����ت�����ك�����ار  م����ع����ه����د  اأن  ي������ذك������ر 
على  رائ��د  مركز  ه��و  التكنولوجي 
الأبحاث  العامل يف جمال  م�ستوى 
الأبحاث  ع��ل��ى  وي��رك��ز  وال��ت��ط��وي��ر 
الع�سر  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  التطبيقية 
اجلديد. ولدى املعهد �سبعة مراكز 
اأولية متخ�س�سة يف بحوث  بحثية 
امل�ستقلة،  وال��روب��وت��ات  الكوانتوم، 
املتقدمة،  وامل���������واد  وال���ت�������س���ف���ري، 
والأمن الرقمي، والطاقة املوجهة، 
والأن���ظ���م���ة الآم����ن����ة. وم����ن خالل 
املواهب  من  جمموعة  مع  تعاونه 
واملعاهد  واجل��ام��ع��ات  ال�ستثنائية 
ال��ب��ح��ث��ي��ة و����س���رك���اء ال���ق���ط���اع من 
خمتلف اأنحاء العامل، يعمل املعهد 
على تعزيز روابط املجتمع الفكري 
منظومة  ب����ن����اء  يف  وامل�������س���اه���م���ة 
اأبوظبي  يف  وال��ت��ط��وي��ر  الأب���ح���اث 
ي�سعى  ك���م���ا  الإم�������������ارات.  ودول��������ة 
اأبوظبي  مكانة  تعزيز  اإىل  املعهد 
لالبتكار،  عاملي  كمركز  والإم���ارات 
وي�سهم يف تطوير القت�ساد املبني 

على املعرفة.

•• اأبوظبي- وام:

من  يتخذ  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  �سراكة  وهو  اأعلن "ائتالف الأمل"، 
اإمارة اأبوظبي مقراً لعملياته ويهدف اإىل توزيع كميات �سخمة من اللقاحات 
التي  اللوج�ستية"  واخل��دم��ات  للتح�سني  العاملية  "القمة  تنظيم  عن  عاملياً، 
�ستنعقد افرتا�سياً يومي 29-30 مار�س اجلاري، يف خطوة ت�سلط ال�سوء على 
اأبوظبي يف مكافحة اجلائحة والدور احليوي لالئتالف يف �سحذ  ريادة اإمارة 
اللوج�ستية"،التي  للتح�سني واخلدمات  العاملية  القمة  العاملية. وتعد  اجلهود 
ي�سارك فيها نخبة من �سناع القرار من�سة مفتوحة للحوار لبحث التحديات 
حتى  الإن��ت��اج  مناطق  من  بداية  اللقاحات  وت��وزي��ع  بنقل  املتعلقة  اللوج�ستية 
ت�سمن  للتطوير  قابلة  واقعية  حلول  واإيجاد  النهائية  وجهاتها  اإىل  و�سولها 
حمالت  واإمت��ام  العامل  اأنحاء  جميع  اإىل  اللقاحات  من  كبرية  كميات  اإي�سال 
التح�سني. ويح�سر القمة اأكرث من 1،000 م�سارك من جميع اأنحاء العامل 
اجلن�سيات،  متعددة  حكومية  وغري  احلكومية  واملنظمات  احلكومات  ميثلون 
الدكتور  �سمنهم  وم��ن  العاملية،  ال��ت��وري��د  و�سل�سلة  الأدوي����ة  ���س��رك��ات  وك���ربى 
ومارك  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  غربي�سو�س،  اأده��ان��وم  تيدرو�س 
اإرك،  و�ستانلي  غيت�س،  وميليندا  بيل  موؤ�س�سة  التنفيذي يف  الرئي�س  �سوزمان، 
من  عددا  امل�ساركون  و�سيبحث  نوفافاك�س.  ل�سركة  التنفيذي  واملدير  الرئي�س 
ومن  النا�سئة  والتحديات  التوريد،  �سل�سلة  تواجه  التي  الرئي�سية  الق�سايا 
�سمنها تباين قدرة الدول يف احل�سول على اللقاحات وخ�سو�سا الدول النامية 
وذلك بهدف �سمان التوزيع العادل وال�سريع للقاحات التي �ستنقذ حياة املاليني 
الذي  املعر�س الفرتا�سي  �سيتيح  املف�سلية. كما  املرحلة  العامل يف هذه  حول 
املبا�سر فيما بينهم،  التوا�سل  املوؤمتر للم�ساركني فر�سة  ينعقد بالتزامن مع 
اأ�سحاب العالقة الرئي�سيني  التفاعلية والتحاور مع  والطالع على الأجنحة 

يف اإمارة اأبوظبي وحول العامل.
واأ�سار معايل حممد علي ال�سرفاء احلمادي، رئي�س اللجنة التنفيذية ل�"ائتالف 
الأمل" اإىل اأن تنظيم "القمة العاملية للتح�سني واخلدمات اللوج�ستية" ياأتي 
فريو�س  حم��ارب��ة  يف  العاملية  اجل��ه��ود  دع��م  اأبوظبي  حكومة  موا�سلة  اإط���ار  يف 
اأن القمة متثل نداًء عاجاًل للمجتمع  "كوفيد19-"، موؤكدا  امل�ستجد  كورونا 
الدويل وقادة القطاعني العام واخلا�س واخلرباء للتعاون معاً يف مواجهة اأحد 

اأكرب التحديات اللوج�ستية واأكرثها تعقيداً يف تاريخ الب�سرية .
اأك��رث من عام على تف�سي اجلائحة،  " الآن وقد �سهدنا م��رور  وق��ال معاليه : 
فاإنه يتوجب على الأطراف الدوليني الفاعلني يف جمالت ال�سحة واخلدمات 
اللوج�ستية العمل معاً ملواجهة هذا التحدي الكبري عرب هذه املن�سة املفتوحة 
وم�ستدامة  للتطوير  قابلة  توزيع  عمليات  �سمان  اإىل  تهدف  والتي  للحوار 
وعادلة للقاحات، ومد يد العون وبّث الأم��ل يف �سفوف جميع الأط��راف التي 

حتتاج اإليها".

واأ�ساف: " اأن املجتمع الدويل برمته يف اأم�س احلاجة اإىل حلول ناجعة اليوم، 
اإىل  القمة  ه��ذه  خ��الل  الأمل" م��ن  و"ائتالف  اأبوظبي  اإم���ارة  ت�سعى  ول��ذل��ك 
توظيف قوة الإرادة الب�سرية والأفكار اخلالقة بهدف مكافحة هذه اجلائحة 

وو�سع حد لتبعاتها".
 " اأبوظبي:  ال�سحة  دائ��رة  وكيل  الكعبي،  حممد  جمال  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
هنا من اأبوظبي، نبعث الأمل للعامل باأنه ميكن مواجهة فريو�س كوفيد19- 
وع��ودة احلياة لطبيعتها من خالل عملنا الذي ل يتوقف مع كافة الأطراف 
اأنحاء  كافة  اإىل  كوفيد19-  للقاح  اجل��رع��ات  مليارات  ونقل  لتوفري  املعنية 
انت�ساره  من  واحل��د  الفريو�س  مواجهة  يف  الفاعل  بدورها  منا  اإمياناً  العامل، 
وتر�سيخا ملكانتها كمركز لوج�ستي عاملي، ومن خالل "القمة العاملية للتح�سني 
واخلدمات اللوج�ستية" �سيجتمع نخبة من القادة و�سانعي القرار يف عدد من 
اجلائحة  مواجهة  يف  امل�سوؤوليات  قيادة  تولوا  ممن  والدولية  املحلية  اجلهات 
لهذه  وع��ادل  �سامل  توزيع  والتعاون يف حتقيق  اللوج�ستية  التحديات  ملناق�سة 
اللقاحات يف جميع اأنحاء العامل، يف هذه املرحلة احلا�سمة التي تواجه العامل." 
ملوانئ  التنفيذي  الرئي�س  ال�سام�سي،  جمعة  حممد  ال��ك��اب��ن  اأو���س��ح  ب���دوره 
ا�ست�سافة  اأن  الأمل"  "ائتالف  لعمليات  التوجيهية  اللجنة  ورئي�س  اأبوظبي، 
قيادتنا  روؤي���ة  يعك�س  اللوج�ستية"  واخل��دم��ات  للتح�سني  العاملية  "القمة 
اأثر  له  يكون  التوريد  ل�سل�سلة  �سامل  حل  اإيجاد  يف  الفاعل  ودوره��ا  الر�سيدة 

اإيجابي ملمو�س على حياة مليارات الأ�سخا�س حول العامل".
ي�سهد حت���ّورات متوا�سلة  ال���ذي  ال��ف��ريو���س  ه��ذا  م��ع  التعامل  " اأن  واأ���س��اف: 
اإ�سرتاتيجية م�سرتكة من اخلرباء  ا�ستجابة  الزمن، ويتطلب  مع  �سباقاً  يعد 
اأبوظبي  ملوانئ  القمة  ه��ذه  توفر  خمتلفة.  وجم��الت  قطاعات  عرب  العامليني 
حلول  اإىل  التو�سل  يف  للم�ساعدة  ك��ب��رية  فر�سة  الأمل"  "ائتالف  و���س��رك��اء 
الفر�سة  تتيح  كما  امل��ربد،  والتخزين  اللوج�ستية  التوريد  �سل�سلة  لتحديات 
بهدف  ال�سحية  الرعاية  قطاع  يف  الرائدين  املخت�سني  مع  كثب  عن  للعمل 
الوقت  يف  متعددة  جغرافية  م��واق��ع  اإىل  اللقاحات  م��ن  كبري  كميات  اإي�����س��ال 

املنا�سب و�سمن ال�سروط املنا�سبة".
كما �سرتكز فعاليات القمة على الدور غري امل�سبوق الذي توؤديه التكنولوجيا 
مراحل  كامل  يف  اللقاحات  �سالمة  ت�سمن  واآمنة  متكاملة  عمليات  تنفيذ  يف 
رئي�س  ال��ظ��اه��ري،  ن���ورة  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  ال�سياق،  ه��ذا  ال��ت��وري��د. ويف  �سل�سلة 
"تعد  التنفيذي لبوابة املقطع:  اأبوظبي، والرئي�س  – موانئ  الرقمي  القطاع 
ا�ست�سافة اإمارة اأبوظبي لهذه القمة العاملية املهمة خطوة فارقة ناأمل اأن ت�سهم 
يف تعزيز جهودنا امل�سرتكة ملكافحة اجلائحة". واأ�سافت: " ل �سك باأن اإيجاد 
حلول اإ�سرتاتيجية للم�سائل اللوج�ستية املتعلقة بنقل اللقاحات يجب اأن يتم 
�سمن اإطار جهود من�سقة وبدعم من حلول رقمية متكاملة ت�سمن ال�سفافية 
واللتزام على امتداد مراحل �سل�سلة التوريد، ونحن على يقني باأننا �سنتمّكن 
من خالل توظيف التقنيات املتطورة مثل "بلوك ت�سني" من تخطي حتديات 

اللقاحات  ب�سالمة  ال��ع��امل  ح��ول  الثقة  تعزيز  يف  وامل�ساعدة  ال��ت��وري��د  �سل�سلة 
املقدمة".

من جانبه اأو�سح بدر العلي مدير جتاري اأول ل�سوؤون دولة الإمارات وال�سرق 
الأو�سط وتاأجري طائرات ال�سحن يف الحتاد لل�سحن: " ب�سفتنا �سريًكا موؤ�س�ًسا 
اإمارة  مكانة  تعزيز  يف  ت�ساهم  الفتتاحية  القمة  ه��ذه  ف��اإن  الأم���ل،  لئ��ت��الف 
باأن  �سك  ول   ،19 – كوفيد  لقاحات  لتوزيع  عاملي  لوج�ستي  كمركز  اأبوظبي 
اأنحاء العامل �سيوؤدي اإىل  التعاون بني كبار اخلرباء و�سناع القرار من جميع 
اأكرب التحديات التي  اإ�سافية ومبتكرة لأحد  اإيجاد حلول  اإثراء النقا�س حول 
يواجهها القطاع. وتوا�سل الحتاد لل�سحن لعب دور حموري يف توفري حلول 
متكاملة لتوزيع اللقاحات حول العامل، وتوظيف خرباتها املت�سلة باخلدمات 
اللوج�ستية للمنتجات ال�سيدلنية و�سبكتها العاملية لدعم تطوير حلول عاملية 

بالتعاون مع جميع ال�سركاء".
املا�سية بنقل جمموعة  " لقد قامت الحت��اد لل�سحن خالل الفرتة  واأ�ساف: 
من  وغريها   COVID-19 لقاحات  تت�سمن  التي  املهمة  ال�سحنات  من 
 PharmaLife منتجات الأدوية والرعاية ال�سحية عرب خدمة فارما ليف
التي تت�سم بح�سا�سيتها جتاه درجات احلرارة، والتي حازت اعتماد مركز متيز 
التابع  احل��ي��اة،  علوم  ولوج�ستيات  الأدوي���ة  نقل  خلدمات  امل�ستقلني  املدققني 
"IATA CEIV". وت�ستخدم خدمة فارما  الدويل  النقل اجلوي  لحتاد 
 +25 بني  احل���رارة  ل��درج��ات  ح�سا�سة  �سحن  حلول   PharmaLife لي��ف 

درجة مئوية و 80- درجة مئوية عرب �سبكة الحتاد لل�سحن".
من جهته قال را�سد �سيف القبي�سي، الرئي�س التنفيذي ل�سركة "رافد": " تعد 
القمة مبثابة ملتقى للجهات املعنية حول العامل للتباحث حول �سبل التوزيع 
بنجاح  اللقاح  توزيع  اأن�سطة  نوا�سل  وبينما  كوفيد19-،  للقاحات  امل�ستقبلية 
داخل الإمارات، يجب علينا النظر اإىل ما يحدث خارج الدولة لإدراك الفائدة 
الدول  اأ�سهمنا يف تطويرها على  التي  املتينة  الروابط  بها  تعود  التي  الكبرية 
املجاورة وعلى املنطقة باأكملها واإىل العامل اأجمع. ولعبت رافد دوراً اأ�سا�سياً يف 
تعزيز اجلهود التي يبذلها ائتالف الأمل للتطعيم �سد كوفيد19-، من خالل 
ال�سحية  والرعاية  الطبية  بالإمدادات  اخلا�سة  املالية  وال�سوؤون  العقود  اإدارة 

واخلدمات اللوج�ستية اخلا�سة باللقاحات، بدءاً من ا�ستالم ماليني اجلرعات 
من اجلهات امل�سّنعة مروراً بتخزينها واإي�سالها اإىل امل�ست�سفيات والعيادات يف 
جميع اأنحاء الدولة، حيث جنحت من�ساآت ال�سركة الرائدة يف تزويد الئتالف 
"يتميز  القبي�سي:  وتابع  اللقاح".  تو�سيل  عمليات  لت�سهيل  حمورية  مبواقع 
مركز التوزيع اجلديد لرافد باعتماد اأحدث تقنيات التخزين املربد، ما ُيتيح 
لنا تلبية متطلبات التخزين مبختلف درجات احلرارة التي ترتاوح بني 8-2 
درجة مئوية بالإ�سافة اإىل اإمكانات التجميد بدرجة -80 مئوية عند تخزين 
اللقاحات والتعامل معها." بدوره قال ريت�سارد اإتل، الرئي�س التنفيذي ل�سركة 
"�سكاي �سيل" : " يعد التعاون العاملي العامل الأهم يف جهود مكافحة جائحة 
بني  لل�سراكة  الأف�سل  املثال  الأمل" هو  "ائتالف  ب��اأن  �سك  ول   ، كوفيد19- 
القطاعني العام واخلا�س يف هذا ال�سياق، لكن وحتى نتمكن من ت�سهيل تدفق 
اأن ي�سمل جميع الأط��راف من  �سل�سلة التوريد املربد فيجب على تعاوننا هذا 
احلكومات، وم�سّنعي اللقاحات، واملنظمات غري احلكومية، و�سركات الطريان، 
ل�سمان  اأن تعمل معاً  والتي يجب  التغليف،  �سركات  اإىل  بالإ�سافة  واملطارات، 
جتمع   " واأ���س��اف:  اللقاحات".  اإي�سال  عمليات  يف  ال�سالمة  م�ستويات  اأعلى 
القمة العاملية للتح�سني واخلدمات اللوج�ستية اأهم الأفكار املبتكرة لالأطراف 
امل�سرتك  هدفنا  حتقيق  من  ميكننا  ما  اللقاحات،  توريد  �سل�سلة  يف  الفاعلني 
و�سمان حماية املزيد من النا�س من هذا الفريو�س". وي�سم "ائتالف الأمل" 
– اأبوظبي،  ال�سحة  دائ��رة  اأبوظبي مثل  اإم��ارة  ال��رائ��دة يف  ع��دداً من اجلهات 
املقطع،  �سيل" وبوابة  و"رافد" و"�سكاي  لل�سحن،  والحت��اد  اأبوظبي،  وموانئ 
بالإ�سافة اإىل عدد من ال�سركات اللوج�ستية العاملية، وهو يحر�س على تطوير 
قدراته لنقل وتخزين وتوزيع 18 مليار جرعة من لقاح  كوفيد19- بحلول 
العام  القطاعني  ب��ني  ال�سراكة  ه��ذه  وحت��ول��ت   .2021 اجل���اري  ال��ع��ام  نهاية 
والتو�سيل  النقل  تو�سيل قدرات  توا�سل  عاملية متنامية  اإىل حركة  واخلا�س 
و"بولوريه  الدويل عرب ا�ستقطاب �سركات جدد مثل: "اأجيليتي" و"اأرامك�س"، 
لل�سحن"،  �سنكر  بي  دي  و"  لوجي�ستيك�س"،  و"�سيفا  اللوج�ستية"،  للخدمات 
ناجل"،  اآن��د  و"كوين  و"هيلمان"،  اإك�سربي�س"،  و"فيديك�س  اإل"،  اإت�س  و"دي 

."UPS"و"ميكو للخدمات اللوج�ستية"، و"اآر اإ�س اإيه جلوبال"، و

يف خطوة ت�سلط ال�سوء على الدور الريادي لإمارة اأبوظبي يف مكافحة جائحة  كوفيد-19

)ائتالف االأمل( ينظم قمة عاملية لبحث توزيع اللقاحات حول العامل

مركز بحوث االأنظمة االآمنة يتعاون مع جامعة 
بريدو يف م�سروع الأمن الطائرات دون طيار

•• اأبوظبي -الفجر

بالإغالق  ق��راراً  الغذائية  وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  اأ�سدرت 
الإداري بحق من�ساأة مطعم "اآمنة " باأبوظبي والتي حتمل الرخ�سة 
القانون  ملخالفتها  وذل���ك   )CN-2886736( رق���م  ال��ت��ج��اري��ة 
والت�سريعات  اأبوظبي  باإمارة  الغذاء  �ساأن  2008 يف  ل�سنة  رقم )2( 

ال�سادرة مبوجبه، وكذلك خلطورتها على ال�سحة العامة.
الإغالق  باأن قرار  اأفاد  الغذائية  الرقابة  اأن تقرير  الهيئة  واأو�سحت 
تتعلق  خم��ال��ف��ات  ع��ل��ى  امل��ن�����س��اأة  ح�����س��ول  ت��ك��رار  نتيجة  ج���اء  الإداري 
با�سرتاطات ال�سحة وال�سالمة الغذائية، منها تدين م�ستوى النظافة 

يف جميع مناطق تداول وحفظ الغذاء، وتدين م�ستوى نظافة املعدات 
واأدوات حفظ وتداول الأغذية ور�سد مواد غذائية دون تاريخ �سالحية 
امل�ستهلكني،  و�سحة  الغذاء  ب�سالمة  ال�سارة  املمار�سات  من  وغريها 
حيث �سدر بحق هذه املن�ساأة ثالث خمالفات واإنذارين، علماً باأنه مت 

ر�سد حالة ت�سمم غذائي خالل فرتة �سبط هذه املخالفات.
واأكدت الهيئة اأن اأمر الإغالق الإداري �سي�ستمر طاملا تواجدت اأ�سبابه، 
اأو�ساع  ت�سويب  بعد  جم��دداً  الن�ساط  مب��زاول��ة  ال�سماح  ميكن  حيث 
املن�ساأة وا�ستيفائها جلميع املتطلبات الالزمة ملمار�سة الن�ساط، واإزالة 

اأ�سباب املخالفة.
اأن الإغ��الق وك�سف التجاوزات املر�سودة ياأتي يف  اإىل  واأ�سارت الهيئة 

اإطار اجلهود التفتي�سية الرامية لتعزيز منظومة ال�سالمة الغذائية 
يف اإمارة اأبوظبي، وتاأكيد الدور الرقابي ل�سمان التزام كافة املن�ساآت 
با�سرتاطات ال�سالمة الغذائية، مو�سحة اأن جميع املن�ساآت باختالف 
قبل  م��ن  ال���دوري  للتفتي�س  تخ�سع  الغذائية  ومنتجاتها  طبيعتها 

مفت�سي الهيئة للتاأكد من تقيدها با�سرتاطات ال�سالمة الغذائية. 
ونا�سدت الهيئة اجلمهور بالتوا�سل معها، والإبالغ عن اأية خمالفات 
املادة  حمتويات  يف  ال�سك  عند  اأو  غذائية  من�ساأة  اأي��ة  يف  ر�سدها  يتم 
اأبوظبي  حلكومة  املجاين  الرقم  على  الت�سال  خ��الل  من  الغذائية 
الهيئة باتخاذ الإجراء الالزم و�سوًل  يقوم مفت�سو  800555 حتى 

اإىل غذاء اآمن و�سليم جلميع اأفراد املجتمع يف اإمارة اأبوظبي .

»ال�سالمة الغذائية« تغلق مطعم »اآمنة« باأبوظبي 

• القمة العاملية للتح�سني واخلدمات اللوج�ستية جتمع يومي 29 و30 مار�س 2021 اأكرث من 1000 من نخبة �سناع القرار وممثلني عن احلكومات والقطاع اللوج�ستي واملنظمات غري احلكومية والأو�ساط الأكادميية  

ي�سر جمل�س اإدارة �سركة البناء لال�ستثمار العقاري )�س.م.خ( دعوة ال�سادة امل�ساهمني الكرام حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية مل�ساهمي ال�سركة 
الذي �سيعقد "عن بعد /الكرتونيا" يوم الأربعاء املوافق 2021/04/07 يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا للنظر يف جدول الأعمال التايل:

1- �سماع تقرير جمل��س الإدارة عن ن�ساط ال�سركة ومركزها املايل عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020، وامل�سادقة عليه.
2- �سماع تقرير احلوكمة ل�سركة البناء لال�ستثمار العقاري. 

3- �سماع تقرير مدقق احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف31 دي�سمرب 2020 وامل�سادقة عليه.
4- م�ناق�س��ة م�يزان�ية ال�س�ركة وح�س�اب الأرب��اح واخل�س�ائ�ر عن ال�سنة املالية املنتهية يف31 دي�سمرب 2020 وامل�سادقة عليه.

5- النظر يف مقرتح جمل�س الإدارة ب�ساأن عدم توزيع اأرباح على امل�ساهمني عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020.
6- النظر يف مقرتح جمل�س الإدارة ب�ساأن عدم �سرف مكاآفات لأع�ساء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020.

7- اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة ومدقق احل�سابات اخلارجي عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020.
8- انتخاب عدد 9 اأع�ساء ملجل�س الإدارة ملدة ثالث �سنوات.

9- تعيني مدقق احل�سابات اخلارجي لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021 وحتديد اأتعابه.

اإعالن عن فتح باب الرت�سح لع�سوية جمل�س اإدارة �سركة البناء لال�ستثمار العقاري )�س.م.خ(
ملن يرغب من امل�ساهمني تر�سيح نف�سه اإىل ع�سوية جمل�س اإدارة �سركة البناء اأن يتقدم بطلب ر�سمي اىل ال�سركة يف مركزها الرئي�سي وذلك خالل 
اأنه �سيغلق باب  ، علما   )2021/03/20 اإىل يوم ال�سبت املوافق   2021/03/11 10 ايام من تاريخ ن�سر الإع��الن )تبداأ من يوم اخلمي�س املوافق 

الرت�سيح بعد م�سي املدة املذكورة مع مراعاة �سروط املادة رقم )13( من القرار الوزاري رقم )539( ل�سنة 2017 وال�سروط التالية:
اأ- اأن يكون املر�سح �سخ�سا طبيعيا 

ب- األ يكون قد �سبق احلكم عليه بعقوبة جنائية اأو جرمية خملة بال�سرف والأمانة ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره
ت- اأن ل يكون ع�سوا يف اأكرث من خم�س �سركات م�ساهمة مركزها يف الدولة

ث- اأن تنطبق عليه ال�سروط الواردة يف القانون الإحتادي رقم 2 ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية وتعديالته والقرارات املنفذة له مبا يف ذلك 
القرار الوزاري رقم 585 ل�سنة 2018 ب�ساأن حوكمة ال�سركات امل�ساهمة اخلا�سة.

ج- اأن يقدم لل�سركة طلب الرت�سح لع�سوية جمل�س الإدارة م�سفوعا بامل�ستندات التالية:
1- اإقرار باإلتزامه باأحكام قانون ال�سركات والقرارات املنفذة له بالإ�سافة اإىل حكم املادة 149 من القانون، واللتزام اأي�سا بالنظام الأ�سا�سي لل�سركة، 

وبذل عناية ال�سخ�س احلري�س يف اأداء عمله 
اأو غري  اأي عمل يقوم به ب�سورة مبا�سرة  اإدارتها وكذلك  اأو ي�سغل ع�سوية جمال�س  2- بيان باأ�سماء ال�سركات واملوؤ�س�سات التي يزاول العمل فيها 

مبا�سرة ي�سكل مناف�سة لل�سركة
مالحظــات :

1- يعترب مالكو اأ�سهم ال�سركة امل�سجلون يف �سجالت ال�سركة يوم الثالثاء املوافق 2021/04/06 هم اأ�سحاب احلق بالت�سويت يف اجلمعية العمومية. 
2- يجوز لكل م�ساهم له حق ح�سور اجلمعية العمومية لل�سركة اأن ينيب عنه من يختاره من غري ال�سادة اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة حل�سور 
اجلمعية العمومية اأعاله مبوجب توكيل خا�س ثابت بالكتابة )بال�سيغة املرفقة بالدعوة( ويجب اأن ل يكون الوكيل حائزاَ بهذه ال�سفة على اأكرث 

من %5 من راأ�س مال ال�سركة.
للجمعية  الثاين  الجتماع  عقد  يتم  �سوف  فاإنه  اأع��اله،  املحدد  املوعد  يف  العمومية  اجلمعية  لجتماع  القانوين  الن�ساب  اكتمال  عدم  حال  يف   -3

العمومية يوم الأربعاء املوافق 2021/04/14  يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا "عن بعد/ الكرتونيا" ويكون الن�ساب �سحيحاً مبن ح�سر.
4- يف حال عدم اكتمال الن�ساب القانوين للجمعية فاإن التوكيالت ال�سادرة حل�سور الجتماع الأول تعترب �سحيحة ونافذة لأي اجتماعات لحقة ما مل 
يتم اإلغاوؤها �سراحَة من قبل امل�ساهم املعني باإ�سعار يوجه اإىل ال�سركة/ ق�سم �سوؤون امل�ساهمني وذلك قبل يومني على الأقل من موعد الجتماع الالحق.

5- يرجى موافاتنا بربيد الكرتوين �سالح ورقم هاتف متحرك داخل دولة الإمارات العربية املتحدة لر�سال رابط الت�سويت ورابط احل�سور وذلك 
.)CSD@adx.ae( و )sh@albenaa.ae( : على الربيد اللكرتوين

6- �سيفتح الت�سجيل الكرتونيا قبل اجتماع اجلمعية العمومية ب� 24 �ساعة على اأن يتم اإغالق باب ت�سجيل احل�سور قبل موعد الإجتماع ب�ساعة.
.AGM 2021 بال�سغط على بند  www.albenaa.ae7- ميكن لل�سادة امل�ساهمني الطالع على امل�ستندات التالية من خالل املوقع اللكرتوين لل�سركة

ال�سركة مل�ساهمي  العمومية  اجلمعية  ح�سور  • دعوة 
 2020 لعام  املجمعة  ال�سركة  • ميزانية 

 2020 لعام  احلوكمة  • تقرير 
الإدارة جمل�س  اأع�ساء  منا�سب  ل�سغل  املر�سحني  • اأ�سماء 

                                                                                                                                                              جمل�س الإدارة
�سركة البناء لال�ستثمار العقاري )�س.م.خ(

دعوة حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية 

ل�سركة البناء لال�ستثمار العقاري)�ش.م.خ( 

املقرر انعقاده يوم االأربعاء املوافق 2021/04/07
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•• دبي- الفجر : 

القيادة  م��ع  وال�����س��راك��ة  ب��ال��ت��ع��اون 
اأب��وظ��ب��ي، افتتح  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
ع���ب���داهلل اجلرمن  ���س��ع��ادة حم��م��د 
ل�سركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال����رئ����ي���������س 
موا�سالت  الإمارات مركز الفح�س 
الفني للمركبات الثقيلة يف حمطة 
ال��ف��اي��ة ب��اإم��ارة اأب��وظ��ب��ي، وذل���ك يف 
اإطار خطة حتديث وتطوير مراكز 
 تقدمي اخلدمة يف خمتلف مناطق 

الدولة . 
����س���ارك يف م���را����س���م الف���ت���ت���اح كٌل 
الربيك  �سامل  حممد  العقيد  م��ن 
ترخي�س  مديرية  مدير  العامري 
والعقيد  والآل������ي������ات،  ال�����س��ائ��ق��ني 
نائب  ال��ظ��اه��ري  مطر  ال�سهباين 
ال�سائقني  مدير مديرية ترخي�س 
را�سد  في�سل  وال���رائ���د  والآل���ي���ات، 
الفح�س  ق�����س��م  رئ��ي�����س  اجل��ن��ي��ب��ي 
على  اآل  ح���م���د  ال���ف���ن���ي،  وامل��������الزم 
مدير فرع الفح�س الفني بالقيادة 
العامة ل�سرطة اأبوظبي، ومن جهة 
موا�سالت الإمارات ح�سر كٌل من 
الرئي�س  ال��ك��ن��دي  ع��ب��داهلل   ال�سيد 
عطا  وفا�سل  للعمليات،  التنفيذي 
الفنية  اخلدمات  قطاع  مدير  اهلل 
ال�سحي  وع��ام��ر ج��م��ع��ه  ل���الأف���راد، 
جانب  اإىل  الفح�س،  وح��دة   مدير 

امل��وظ��ف��ني وال��ف��ن��ي��ني ال��ع��ام��ل��ني يف 
املركز . 

�سعادة  ����س���رح  امل���ن���ا����س���ب���ة،  وب����ه����ذه 
الرئي�س  اجل��رم��ن  ع��ب��داهلل  حممد 
التنفيذي لل�سركة باأن افتتاح مبنى 
الثقيلة  للمركبات  الفني  الفح�س 
يف  حمطة الفاية التابعة ملوا�سالت 
الإم����������ارات ه����و ا���س��ت��ك��م��ال خلطة 
ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  ت��ط��وي��ر 
ل�سرطة  ال����ع����ام����ة  ال����ق����ي����ادة  م�����ع 

منظومة  اأن  اإىل  اأبوظبي،  م�سرياً 
ال�سركة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  اخل���دم���ات 
ت�سمل اخلدمات الفنية من �سيانة 
واإ����س���الح وف��ح�����س ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
املختلفة،  والتاأجري  خدمات  النقل 
واملثمر  ال��ف��اع��ل  ب��ال��ت��ع��اون  م�سيداً 
من قبل املعنيني يف �سرطة اأبوظبي 
م����ع م���وا����س���الت الإم����������ارات ومبا 
خلدمة  امل�سرتكة  الأه���داف   يحقق 
جمال  يف  والأف����������راد  امل���وؤ����س�������س���ات 

خدمات الفح�س الفني . 
م���وق���ع  اأن  اجل������رم������ن  واأو��������س�������ح 
م�سارات   4 ي�سمل  الفني  الفح�س 
النظري  للفح�س  م�����س��اران  منها 
وم�ساران اآخرين للفح�س ال�سامل، 
 52 اإىل  ت�سل  ا�ستيعابية   وبطاقة 
ت�سغيل  ح��ال��ة  يف  بال�ساعة  مركبة 
م�سارات  وه����ي  امل�������س���ارات،  ج��م��ي��ع 
تكد�س  ع�����دم  ت�����س��م��ن  ان�����س��ي��اب��ي��ة 
احلركة  وت�سهيل  الثقيلة   املركبات 

ل�سائقيها . 
اجل���دي���د هو  امل���وق���ع  اإن  واأ�����س����اف 
الثامن من نوعه يف اإمارة اأبوظبي، 
ح���ي���ث ت��ن��ت�����س��ر ب����اق����ي امل�����واق�����ع يف 
املناطق املختلفة يف الإمارة،  ف�ساًل 
عن موقع اآخ��ر يف اإم��ارة الفجرية، 
الفني  الفح�س  مراكز  ب��اأن  منوهاً 
اأجن����زت خ���الل ال��ع��ام امل��ا���س��ي نحو 
ل�سالح  عملية  فح�س  األ��ف   140
ومالك  اأ���س��ح��اب  م��ن  امل�ستفيدين 

املركبات الثقيلة مبا فيها ال�سركات 
احلقول  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ب��رتول��ي��ة 
الربية  والبحرية، وباقي ال�سركات 
اأبوظبي  اإم��ارة  العمالة يف  اأ�سحاب 

واملواطنني من مالك املزارع . 
الفح�س  خ���دم���ات  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
اإىل خدمات  الفني املقدمة تنق�سم 
املنت�سرة  ب��امل��واق��ع  الفني  الفح�س 
الفجرية،  وكذلك  ويف  اأبوظبي  يف 
جهاز  م�����ن  امل����ق����دم����ة  اخل������دم������ات 
الفح�س الفني املتحرك للمركبات 
اإىل  ال����دول����ة،  اإم��������ارات  يف ج��م��ي��ع 
فح�س  املقطورات  خ��دم��ات  جانب 
)القوالي�س(، واملربدات والثالجات 
واخل�سراوات  ل��ل��ف��واك��ه  ال��ن��اق��ل��ة 
ال���زراع���ي���ة، ك��م��ا ت�سمل  والأ����س���ت���ال 
بطلب  الفح�س  اخلا�س  اخلدمات 
تغري �سنف املركبة و�سبغ و�سمكرة 

وتغيري لون املركبة . 
واختتم اجلرمن ت�سريحه بالإ�سارة 
بداأت  الإم���ارات  موا�سالت  اأن  اإىل 
م��ع مطلع ال��ع��ام احل��ايل يف تنفيذ 
ال��رق��م��ي  خلدمات  للتحول  خ��ط��ة 
الفح�س الفني يف جميع املراكز من 
خالل تفعيل خدمة احلجز امل�سبق 
لل�سركات والأف��راد يف نظام خدمة 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  ال��ع��م��الء  على 
لل�سركة، مع توفري خيارات الدفع 

بالبطاقة الئتمانية . 

•• دبي-وام:

اأكدت معايل مرمي بنت حممد �سعيد 
ح����ارب امل��ه��ريي وزي����رة دول����ة لالأمن 
اأن الإم�����ارات ت�سعى  ال��غ��ذائ��ي وامل��ائ��ي 
اإىل خف�س معدل ا�ستهالك املياه مبا 
التقليدية  امل���زارع  عن   90% ن�سبته 
ع��رب ط���رق ال���زراع���ة احل��دي��ث��ة ومنها 
ميزات  متلك  التي  الراأ�سية  ال��زراع��ة 
كلفة  لتعوي�س  املختلفة  ال���س��ت��دام��ة 

الطاقة امل�ستخدمة .
وق����ال����ت م���ع���ايل م�����رمي ب���ن���ت حممد 
اأنباء  وك���ال���ة  م���ع  ح�����وار  يف  امل���ه���ريي 
الإمارات " وام " اإن الأمن املائي جزء 
ل يتجزاأ من الأمن الغذائي، لفتة اإىل 
اأن ثمة خطة متكاملة لال�ستفادة من 
املياه املحالة يف تطوير ورفع اإنتاجية 
امل���زارع ك��ون الإم���ارات تعد ث��اين اأكرب 
العامل �سمن  املحالة يف  للمياه  منتج 

اأطر ال�ستدامة.
وت���ط���رق���ت م��ع��ال��ي��ه��ا خ�����الل احل�����وار 
بالأمن  املتعلقة  املحاور  من  ع��دد  اإىل 
وتكنولوجيا  وال���س��ت��دام��ة  ال��غ��ذائ��ي 
من  ال�ستفادة  وتعظيم  ال��غ��ذاء  اإن��ت��اج 

قطاع الرثوة ال�سمكية.
وقالت معاليها اإن الروؤى ال�ست�سرافية 
الأمن  ال��ر���س��ي��دة مللف  ال��ق��ي��ادة  ودع���م 
الإمارات  دول��ة  مكن  وامل��ائ��ي  الغذائي 
قوية  غذائية  منظومة  ام��ت��الك  م��ن 
 " اأزم��ة  تداعيات  مواجهة  ا�ستطاعت 
التحديات  وت��خ��ط��ي   " كوفيد19- 

الطارئة.
�ساحب  مقولة  اأن  معاليها  واأ�سافت 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
ت�سلون  "ل  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
اأحمر"  خط  وال��دواء  و"الغذاء  هم" 
يف  العاملني  لكل  ك��ب��ريا  داف��ع��ا  مثلت 
كان  كما  ال��دول��ة  يف  ال��غ��ذاء  منظومة 

لها تاأثري كبري على طماأنة املجتمع.
الغذائي  الأم���ن  منظومة  اأن  واأك����دت 
ال��وط��ن��ي��ة ت��ع��م��ل م��ع ك��اف��ة الأط����راف 
املحلية والعاملية ل�سمان توريد الغذاء 
تعاون  وبف�سل  واخل���ارج  ال��داخ��ل  من 
خ���الل جمل�س  م��ن  الأط�����راف  جميع 
ا�ستطعنا  ال��غ��ذائ��ي  ل��الأم��ن  الإم�����ارات 
منذ  الغذائية  املنتجات  ك��اف��ة  ت��وف��ري 
الآن  واإىل  "كورونا"  اأزم�����ة  ب���داي���ة 

بكفاءة عالية.
�سجلت  الإم���ارات  اأن  معاليها  وذك��رت 
واردات  ح��ج��م   2020 ال���ع���ام  خ���الل 
غ��ذائ��ي��ة اأك���رب م��ق��ارن��ة ب��ع��ام 2019 
ح��ي��ث مت ا���س��ت��رياد اأك����رث م��ن 13.7 
مليون طن من الأغذية يف الفرتة من 
يناير وحتى نوفمرب من عام 2020 
فقط مقارنة بنحو 13.4 مليون طن 
خالل عام 2019 كامال .. وقالت " 

اإن ذلك يربهن على امتالك الإمارات 
بالإ�سافة  ق��وي��ة  ا���س��ت��رياد  م��ن��ظ��وم��ة 
العالقات  م���ن  را����س���خ���ة  ���س��ب��ك��ة  اإىل 
العديد  ت��وري��د  ���س��اه��م��ت يف  ال��دول��ي��ة 
الغذائية من  واملنتجات  الب�سائع  من 
م�سادر خمتلفة خالل اأزمة "كوفيد-

و�سهولة. ان�سيابية  19" بكل 
ونوهت معاليها اإىل اأن اأزمة "كوفيد-
الدرو�س  م��ن  ال��ع��دي��د  حت��م��ل   "19
م�ساعفة  ���س��رورة  واأه��م��ه��ا  امل�ستفادة 
اجل���ه���ود ل���زي���ادة الإن���ت���اج امل��ح��ل��ي من 
الغذاء لتحقيق واحد من اأهم اأهداف 
لالأمن  ال���وط���ن���ي���ة  الإ����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
" ت��وف��ري غذاء  ال��غ��ذائ��ي وي��ت��م��ث��ل يف 
غذائية  قيمة  ذي  اآم���ن  ك���اٍف  �سحي 
باأ�سعار  املجتمع  اأف����راد  لكل  منا�سبة 
ويف  �سحية  ح��ي��اة  اأج���ل  م��ن  منا�سبة 
كل الأوق��ات مبا فيها اأوقات الطوارئ 
". واأو�سحت وزيرة الدولة  والأزم��ات 
الإمارات  اأن  وامل��ائ��ي  الغذائي  لالأمن 
متتلك خطة لتح�سني العائد لالإنتاج 
امل��ح��ل��ي امل��م��ك��ن ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا من 
املرحلة  خ��الل   30% بن�سبة  ال��غ��ذاء 
تنويع  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ظ���ل  امل��ق��ب��ل��ة يف 
م�سادر ال�سترياد من اخلارج وخف�س 
ن�����س��ب��ة ه���در وف��ق��د ال��ط��ع��ام يف كامل 

�سل�سلة القيمة الغذائية.
وح�����ول ت��ب��ن��ي ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���زراع���ة 
الغذائي  الأم����ن  ت��ع��زي��ز  يف  احل��دي��ث��ة 
وخلق رافد اقت�سادي جديد لالإمارات 
.. ق��ال��ت م��ع��ايل م���رمي امل��ه��ريي " اإن 
بالتكنولوجيا  امل��م��ك��ن  ال���غ���ذاء  اإن���ت���اج 
يعد اأحد اأهم توجهات الإ�سرتاتيجية 
ميكننا  اإذ  ال��غ��ذائ��ي  ل��الأم��ن  الوطنية 
التكنولوجيا  ا���س��ت��خ��دام  خ���الل  م���ن 
زراعة املحا�سيل بدون تربة من خالل 
تقنيات الزراعة املائية كما اأنها ت�سهم 
يف تر�سيد ا�ستهالك املياه بن�سبة ت�سل 
لنحو %90 من املياه امل�ستخدمة يف 

اأنظمة الزراعة التقليدية".
باأهمية  اإمي��ان��اً  اأن��ه  معاليها  واأ�سافت 
مع  العمل  مت  الزراعية  التكنولوجيا 
فريق امل�سرعات احلكومية على اإطالق 

التكنولوجيا  تبني  ت�����س��ري��ع  ب��رن��ام��ج 
ال��زراع��ي��ة احل��دي��ث��ة ال���ذي اأط��ل��ق 10 
تبني  لت�سهيل  اإ�سرتاتيجية  م��ب��ادرات 

التكنولوجيا الزراعية يف الدولة.
وا����س���ت���ع���ر����س���ت م��ع��ال��ي��ه��ا ع������ددا من 
تكنولوجيا  على  تقوم  التي  امل�ساريع 
الزراعة احلديثة مثل م�سروع البيوت 
"الظاهرة-بايوا"  ل�سركة  الزجاجية 
 3000 ينتج  ال��ذي  العني  مدينة  يف 
بالإ�سافة  �سنوياً  الطماطم  من  طن 
العمودية  ل��ل��زراع��ة  من�ساأة  اأك���رب  اإىل 
على  تعمل  التي  العامل  م�ستوى  على 
لتموين  الإم�������ارات  ���س��رك��ة  اإن�����س��ائ��ه��ا 

الطائرات بالتعاون مع "كروب ون".
وق���ال���ت م���ع���ايل م����رمي امل���ه���ريي اإن���ه 
ب���ف�������س���ل ال������روؤي������ة الإ����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
واحل����ك����ي����م����ة ل���ق���ي���ادت���ن���ا ال���ر����س���ي���دة 
جمل�س  �سكل  ال�ستباقية  وخطواتها 
ال�����وزراء م���وؤخ���راً ف��ري��ق ع��م��ل لتنمية 
ن�سعى  حيث  احلديثة  ال��زراع��ة  قطاع 
خالل الفرتة املقبلة اإىل تعزيز قطاع 
م��ن خ��الل تطوير  ال��زراع��ة احلديثة 
للدرا�سة  الب�سرية  ك���وادرن���ا  وت��ع��زي��ز 
وال��ع��م��ل يف ه����ذا امل���ج���ال ف�����س��اًل عن 
ال�ستثمار  على  الأعمال  رواد  ت�سجيع 
يف ه��ذا ال��ق��ط��اع احل��ي��وي ال���ذي ميثل 
رك���ي���زة اأ���س��ا���س��ي��ة يف م�����س��ت��ق��ب��ل دول���ة 
الإم�����������ارات. واأ�����س����اف����ت م��ع��ال��ي��ه��ا اأن 
تكنولوجيا الزراعة احلديثة تعد اأحد 
اأهم اأهداف ال�ستعداد للخم�سني عاماً 
القادمة وذلك من خالل تطوير اإنتاج 
لكامل  بالتكنولوجيا  مم��ك��ن  حم��ل��ي 
نعول  حيث  ال��غ��ذائ��ي��ة  القيمة  �سل�سة 
ال���زراع���ة احلديثة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ع��ل��ى 
لالقت�ساد  ج����دي����د  راف�������د  خ���ل���ق  يف 
املزيد  ا�ستقطاب  خ��الل  م��ن  الوطني 
م��ن ال���س��ت��ث��م��ارات اخل��ارج��ي��ة املبا�سر 
وتقليل  الوظائف  من  املزيد  وتوفري 

�سايف ال�سترياد من اخلارج.
وحول توجهات املرحلة املقبلة لتعزيز 
معايل  قالت   .. للدولة  امل��ائ��ي  الأم���ن 
م��رمي امل��ه��ريي اإن الأم���ن امل��ائ��ي جزء 
اإذ ميثل  ل يتجزاأ من الأمن الغذائي 

نق�س امل��ي��اه واح���داً م��ن اأه��م حتديات 
ل��ذا يتم  الأم���ن الغذائي يف الإم����ارات 
تقنيات  على  رئي�سي  ب�سكل  العتماد 
ا�ستفادة  اأق�سى  وحتقيق  املياه  حتلية 
م��ن م��ي��اه الأم���ط���ار وامل���ي���اه اجلوفية 
وكذلك تدوير مياه ال�سرف ال�سحي 
املعاجلة واإعادة ا�ستخدامها يف العديد 
وف��ي��م��ا يخ�س ملف  الأغ���را����س.  م��ن 
الدولة  وزي����رة  ق��ال��ت   .. امل��ي��اه  حتلية 
الإمارات  اإن  وامل��ائ��ي  الغذائي  لالأمن 
املحالة  للمياه  منتج  اأك��رب  ث��اين  تعد 
امل�ستدامة  املمار�سات  �سمن  العامل  يف 
بعد اململكة العربية ال�سعودية يف حني 
حتتاج تلك العملية اإىل م�سادر طاقة 
لت�سغيل  كبرية وموارد مالية �سخمة 
حمطات التحلية ومن اأجل ا�ستغالل 
املياه يف تعزيز الأمن  حمطات حتلية 
امل��ائ��ي وال��غ��ذائ��ي ع��ل��ى ح��د ���س��واء مت 
املزارع  اإم����داد  ل��درا���س��ة  ف��ري��ق  ت�سكيل 
الهيئة  عليها  ت�سرف  ال��ت��ي  باملناطق 
وامل�����اء لتتوىل  ل��ل��ك��ه��رب��اء  الحت����ادي����ة 
م�������س���وؤول���ي���ات ت���زوي���ده���ا ب���امل���ي���اه من 

حمطات التحلية اجلديدة.
الفرتة  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ������س�����ارت 
القادمة �ست�سهد و�سع خطة متكاملة 
املثلى من  اأجل حتقيق ال�ستفادة  من 
املياه املحالة يف تطوير ورفع اإنتاجية 
املعايري  اأع��ل��ى  وف��ق  وتاأهيلها  امل����زارع 
توجها  ه��ن��اك  اإن  وق��ال��ت   .. ال��ع��امل��ي��ة 
اإ�سرتاتيجيا لال�ستخدام الكفوؤ مل�سادر 
"املياه  الإم�����ارات  يف  الطبيعية  امل��ي��اه 
املعاجلة" واإنتاج املياه من اأية م�سادر 

غري م�ستغلة مثل ال�سباب.
وذكرت معاليها اأنه يوجد اهتمام كبري 
والتطوير  العلمي  البحث  مبنظومة 
املائي خا�سة يف جمال  لتعزيز الأم��ن 
ا�ستخدامها  واإع��������ادة  امل���ي���اه  ت���دوي���ر 
ومبتكرة  ف���ع���ال���ة  اأدوات  وت���ن���ظ���ي���م 
ا����س���ت���ف���ادة ممكنة  اأق�������س���ى  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
احتياجات  ل��ت��وف��ري  ال����ري  م��ي��اه  م���ن 
ال�سعي  ظ��ل  يف  واملحا�سيل  الأ���س��ج��ار 
ممكنة  ا���س��ت��ف��ادة  اأق�����س��ى  حتقيق  اإىل 
الدولة  اأن���ح���اء  ك���ل  ال�������س���دود يف  م���ن 

ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  اأن��ظ��م��ة  وت��وظ��ي��ف 
من اأجل تقليل هدر املياه من التبخري 
التوجه  الطاقة. وحول  اإنتاج  وكذلك 
الغذائي  الأمن  لتعزيز  الإ�سرتاتيجي 
اإن  امل���ه���ريي  .. ق���ال���ت م���ع���ايل م����رمي 
املرحلة املقبلة �ست�سهد اهتماماً كبرياً 
للدولة  الإ�سرتاتيجي  املخزون  ب��اإدارة 
وتطبيق تكنولوجيا الغذاء وتوظيفها 
اقت�سادي جديد  راف��د  اأج��ل خلق  من 
لدولة الإم��ارات حيث �سيتم العتماد 
على العديد من التقنيات احلديثة يف 
�سبيل الرتقاء بكامل منظومة الغذاء 
يف الدولة. واأ�سافت اأنه يف هذا الإطار 
الب�سرية  ق���درات���ن���ا  ب��ت��ع��زي��ز  ���س��ن��ق��وم 
وتطوير بنيتنا التحتية التكنولوجية 
اأهدافنا يف  �ستمكننا من حتقيق  التي 
تطبيقات  مثل  امل��ج��الت  م��ن  العديد 
ال����ذك����اء ال���س��ط��ن��اع��ي يف ال����زراع����ة، 
املحا�سيل  يف  العلمي  البحث  وتعزيز 
التي ميكن اأن تنمو يف ظروف الدولة 
والتو�سع يف الزراعة البيئية اخلا�سعة 
ل���ل���رق���اب���ة ب��ج��م��ي��ع اأ����س���ك���ال���ه���ا ودع����م 
والبحوث  البيولوجية  العلوم  بحوث 
اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  ول��ف��ت��ت  ال���وراث���ي���ة. 
املجتمع ميثل كذلك ركيزة اأ�سا�سية يف 
الغذائي من خالل  الأم��ن  دع��م ملف 
القيمة  �سل�سلة  ك��ام��ل  يف  م�ساهمته 
ال��غ��ذائ��ي��ة وع��ل��ى راأ���س��ه��ا اإن��ت��اج الغذاء 
داخل املنازل بالإ�سافة اإىل رفع وعيه 
جتاه التحديات الغذائية التي تواجه 
اإي���ج���اد حلول  ال���دول���ة وامل�����س��ارك��ة يف 
عملية لها، كما �ست�سهد جهودنا اأي�ساً 
تقليل ن�سبة فقد وهدر الغذاء وتنويع 
م�سادر ال�سترياد من اخلارج ملواجهة 
التجارة  خ���ارط���ة  يف  م���ت���غ���ريات  اأي�����ة 

العاملية يف امل�ستقبل".
وح�����ول م����ب����ادرات وم�������س���اري���ع الأم����ن 
ال�ستدامة  تعزيز  يف  واملائي  الغذائي 
اإن  امل���ه���ريي  .. ق���ال���ت م���ع���ايل م����رمي 
واملائية هي  الغذائية  امل��وارد  ا�ستدامة 
الدولة  يف  التنمية  ل�ستدامة  �سمان 
م��ب��ادرات��ن��ا يف حتقيق  ك��اف��ة  وت�����س��ب 
تتبناها  ال���ت���ي  ال����س���ت���دام���ة  اأه�������داف 

دول��ة الإم���ارات من اأج��ل تعزيز النمو 
امل�����س��ت��دام ومب����ا يواكب  الق��ت�����س��ادي 

التزامها باأجندة ال�ستدامة العاملية.
عملنا  اإط��ار  يف  اأن��ه  معاليها  واأ�سافت 
م�ستدامة  غذائية  نظم  اعتماد  على 
ال��وط��ن��ي للزراعة  ال��ن��ظ��ام  اإط���الق  مت 
لتعزيز  ن��وع��ه  م��ن  الأول  امل�����س��ت��دام��ة 
الأمن الغذائي وتوظيف التكنولوجيا 
ال��غ��ذائ��ي��ة لقطاعنا  الإن��ت��اج��ي��ة  ل��رف��ع 
تغي�رات  اإح���������داث  ب���ه���دف  ال����زراع����ي 
الغذائي�ة  ال���ن���ظ�������م  يف  ا����س���ت���ب���اق���ي���ة 
وال�����زراع�����ي�����������ة ع�����رب جم����م����وع����ة من 
ملنتجات  الت�سويق  ت�سمل  التي  املحاور 
تناف�سية  م��ي��زة  وحت��ق��ي��ق  م�����س��ت��دام��ة 
امل�ستهلك  وج������ذب  امل���ح���ل���ي  ل��ل��م��ن��ت��ج 
م�ستدامة  م��ن��ت��ج��ات  لق��ت��ن��اء  امل��ح��ل��ي 
التح�سني  ع��ج��ل��ة  ب���دف���ع  وامل�����س��اه��م��ة 
والتطوير يف �سل�سلة التوريد. ونوهت 
متثل  ال����س���ت���دام���ة  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه��ا 
املحاور يف كامل منظومتنا  اأه��م  اأح��د 
ال��غ��ذائ��ي��ة ح��ي��ث من��ت��ل��ك ال��ع��دي��د من 
احللول لتعزيز ال�ستدامة مثل اإعادة 
معاجلة النفايات الع�سوية وحتويلها 
ومكمالت  حيوية  غذائية  بدائل  اإىل 
الدولة  توجهات  يدعم  مبا  الأع���الف 
كما  ال��دائ��ري.  القت�ساد  تعزيز  نحو 
ا�ستخدام  للتو�سع يف  توجها  اأن هناك 
ت��ق��ن��ي��ات ال���زراع���ة امل��ائ��ي��ة ال��ت��ي توفر 
وتربية  املحا�سيل  اأجل منو  املياه من 
واحدة.  منظومة  يف  امل��ائ��ي��ة  الأح��ي��اء 
ومي��ث��ل اأي�����س��اً احل���د م��ن ف��ق��د وهدر 
املوارد  ا�ستدامة  اأه���داف  اأه���م  ال��غ��ذاء 
الغذائية لت�ساعدنا على تلبية الطلب 
املتزايد على الغذاء وتخفيف ال�سغط 

على مواردنا يف اإنتاج الغذاء.
واأ�سافت معاليها اأنه يف جمال الأمن 
املائي هناك جهود لإعادة تدوير مياه 
ال�����س��رف ال�����س��ح��ي امل��ع��اجل��ة واإع�����ادة 
الأغرا�س  العديد من  ا�ستخدامها يف 
مثل ري امل�سطحات اخل�سراء وهناك 
الطاقة  ل����س���ت���خ���دام  ت���وج���ه  اأي�������س���اً 
منظومة  ك��ام��ل  ت�سغيل  يف  امل��ت��ج��ددة 

الغذاء يف الدولة.

يف  الأزرق"  "القت�ساد  اأهمية  وح��ول 
معايل  قالت   .. الغذائي  الأم��ن  ملف 
الأزرق  الق��ت�����س��اد  اإن  امل��ه��ريي  م��رمي 
اأهداف  لتحقيق  اأ�سا�سية  رك��ي��زة  يعد 
الأم���ن ال��غ��ذائ��ي وامل��ائ��ي يف الإم����ارات 
املائية  امل��وارد  اإدارة  من خالل تطوير 
امل�ستدامة  التقنيات  ك��اف��ة  وت��وظ��ي��ف 
واحلفاظ  منها  ال���س��ت��ف��ادة  لتعظيم 
والقادمة  احل��ال��ي��ة  ل��الأج��ي��ال  عليها 
الغذائي  الأم�����ن  م��ك��ت��ب  ي��ع��م��ل  ح��ي��ث 
خطة  على  املقبلة  املرحلة  يف  وامل��ائ��ي 
وط��ن��ي��ة ل��ت��ن��م��ي��ة وا����س���ت���خ���دام امل�����وارد 
اإط��اراً متكامل لتعزيز  البحرية ت�سع 
ال�ستفادة من املوارد البحرية لتنمية 
املنتجات  القت�ساد من خالل تطوير 
الوظيفية  والأغ�������ذي�������ة  ال����غ����ذائ����ي����ة 
وم�سادر الربوتني البحرية وغريها. 
كما �سيتم الرتكيز على الرتقاء بكافة 
اإىل  ال��رام��ي��ة  املائية  الأح��ي��اء  اأن�سطة 

اإنتاج الأغذية البحرية يف الدولة.
الرثوة  اأن قطاع  اإىل  واأ���س��ارت معالها 
يف  املائية  الأحياء  وا�ستزراع  ال�سمكية 
كون  من  انطالقاً  الأول��وي��ات  مقدمة 
الأ�سماك والكائنات البحرية اأحد اأهم 
الإمارات.  دول��ة  يف  الغذائية  املكونات 
ول��ك��ن ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل���ك ت�ساهم 
 29% بنحو  املحلية  ال�سيد  اأن�سطة 
من ال�ستهالك املحلي من الأ�سماك.

الأ�سماك  اإن��ت��اج  اأن  معاليها  وذك����رت 
الدولة  ال�����س��م��ك��ي يف  ال����س���ت���زراع  م���ن 
اآخر  بح�سب  �سنوياً  3255 طناً  يبلغ 
الإن���ت���اج قد  ه���ذا  اأن  اإل  الإح�������س���اءات 
 2015 ع��ام  منذ  م���رات   4 ت�ساعف 
حر�س  على  ودل��ي��ل  جيد  موؤ�سر  وه��و 
اأبحاث  يف  ال��ت��و���س��ع  ع��ل��ى  الإم��������ارات 
ونظم  ال�سمكية  امل����زارع  وا���س��ت��ث��م��ارات 
املحا�سيل  تنتج  التي  املائي  ال�ستزراع 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ت��رب��ة  ال��زراع��ي��ة دون 

اأنواع عديدة من الأ�سماك.
متتلك  الإم����ارات  اأن  معاليها  واأك���دت 
ري�����ادة  م����ن  مت��ك��ن��ه��ا  ال���ت���ي  الأدوات 
وجود  اأهمها  ال�سمكية  ال��رثوة  قطاع 
الرائدة  الأب��ح��اث  مراكز  من  العديد 
لتعزيز  حلول  اإيجاد  على  تعمل  التي 
ال���غ���ذاء احلديثة،  م�����س��اري��ع  اإن��ت��اج��ي��ة 
لالأبحاث  خليفة  ال�سيخ  م��رك��ز  مثل 
نعمل  حيث  القيوين،  اأم  يف  البحرية 
البحري  البتكار  مركز  تطوير  على 
العاملية،  املعايري  اأعلى  وفق  له  التابع 
للزراعة  الدويل  املركز  اإىل  بالإ�سافة 
امللحية "اإكبا" .. كما نعمل على زيادة 
ال��ق��ط��اع احليوي  ال���س��ت��ث��م��ار يف ه���ذا 
ب���اإط���الق "دليل  ح��ي��ث ق��م��ن��ا م���وؤخ���راً 
 "2020 ال�سمكي  ال���س��ت��زراع  نب�س 
وحول ال�ستفادة من امل�ساريع الفائزة 
قالت   .. الغذاء  تكنولوجيا  حت��دي  يف 
م���ب���ادرة  اإن  امل����ه����ريي  م�����رمي  م���ع���ايل 

املبتكرة  ال���غ���ذاء  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  حت���دي 
تهدف اإىل اإيجاد حلول عملية وممكنة 
للتحديات  احل��دي��ث��ة  بالتكنولوجيا 
تلك  تكون  الدولة بحيث  الغذائية يف 
خ�سي�ساً  م�سممة  اأف����ك����اراً  احل���ل���ول 
تكون  واأن  الوطنية  ال��غ��ذاء  ملنظومة 
م�ساريع  خ���الل  م��ن  للتطبيق  ق��اب��ل��ة 
ذات جدوى اقت�سادية حيث مت اختيار 
نوفمرب  يف  الفائزة  الأرب��ع��ة  امل�ساريع 
حلول  بالفعل  متتلك  لأن��ه��ا  امل��ا���س��ي 
نواجهها  التي  التحديات  من  للعديد 

يف الإمارات.
وحول دور ال�سراكات املحلية والعاملية 
قالت   .. ال�����غ�����ذاء  ق���ط���اع  ت���ع���زي���ز  يف 
معاليها اإن الإمارات متتلك منظومة 
�سراكات حملية وعاملية و�سبكة كبرية 
منظومة  متثل  وال��ت��ي  العالقات  م��ن 
التوازن  حت��ق��ق  وم��ت��ن��اغ��م��ة  متكاملة 
اأم��ن��ن��ا ال��غ��ذائ��ي الوطني  ب��ني ت��ع��زي��ز 
وجتعل من الإمارات م�ساهما رئي�سيا 
يف تعزيز الأمن الغذائي العاملي، وهو 
ما ي�سب يف جاهزيتنا امل�ستقبلية جتاه 
اأن  اإىل  م�����س��رية  امل���ت���غ���ريات،  خم��ت��ل��ف 
الإمارات تبذل جهوداً كبرية بالتعاون 
تعزيز  اأج��ل  العاملية من  املنظمات  مع 
والق�ساء على  العاملي  الغذائي  الأم��ن 
تعزيز  ال�سباب يف  دور  وح��ول  اجل��وع. 
الأم���ن ال��غ��ذائ��ي وامل��ائ��ي يف ال��دول��ة .. 
قالت معايل مرمي املهريي اإن ال�سباب 
احلقيقية،  ال���وط���ن  ث�����روة  مي��ث��ل��ون 
لذلك نحن مهتمون باأن يكونوا جزءاً 
من جهودنا من اأجل اإعدادهم ككوادر 
اإدارة منظومة املاء  ب�سرية قادرة على 
والغذاء يف الدولة بكل كفاءة، والبناء 
ع��ل��ى الإجن��������ازات وال���ن���ج���اح���ات التي 

حققتها الدولة يف هذا املجال.
واأ�سافت معاليها " نريد من ال�سباب 
اأن يكونوا م�ستثمرين يف قطاع الغذاء 
وت��وظ��ي��ف م��ع��ارف��ه��م وم���وارده���م من 
ال��غ��ذائ��ي وتوطني  اأم��ن��ن��ا  تعزيز  اأج���ل 
خم��ت��ل��ف ال�����س��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة وفق 
فاعتماد  احل��دي��ث��ة.  التقنيات  اأح���دث 
احلديثة  التكنولوجيا  على  ال�سباب 
اأمر حيوي حيث ننتظر  والبتكار هو 
من ال�سباب اأن يكونوا متخ�س�سني يف 
لأن  امل�ستقبل.  يف  ال��غ��ذاء  تكنولوجيا 
يف  م�ستقبلنا  ه��ي  ال��غ��ذاء  تكنولوجيا 

دولة الإمارات".

مرمي املهريي لـ)وام(: االإمارات متتلك منظومة غذائية قوية وتكنولوجيا الغذاء توجه امل�ستقبل
ت�سغيل منظومة الغذاء بالدولة   يف  املتجددة  الطاقة  ل�ستخدام  • توجه 

الأغذية خالل 11 �سهرا  من  الإمارات  واردات  طن  مليون   13,7 •
ا�ستخدام املياه بن�سبة 90 % تقليل  يف  ت�سهم  املائية  الزراعة  • تقنيات 

الأمن الغذائي واملائي  اأهداف  لتحقيق  اأ�سا�سية  ركيزة  الأزرق  • القت�ساد 
احلديثة  الزراعية  التكنولوجيا  تبني  لت�سهيل  ا�سرتاتيجية  مبادرات   10 •

منظومة الأمن الغذائي  يف  ركيزة  وال�ستدامة  اخلم�سني  اأهداف  اأهم  اأحد  احلديثة  • الزراعة 

•• عجمان -وام:

وقع مكتب �سوؤون املواطنني يف عجمان مذكرة تفاهم مع جمموعة "اأجنلو 
الطبي  اأمينة  ومركز  اأمينة  م�ست�سفى  ال�سحية ممثلة يف  اأربيان" للرعاية 
ومركز كورني�س ال�سارقة الطبي، تت�سمن تقدمي خ�سومات كبرية خلدمات 

الرعاية ال�سحية ملواطني اإمارة عجمان.
وقع مذكرة التفاهم ال�سيخ عبداهلل بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب �سوؤون 
مبجموعة  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  العمري  علي  وحممد  املواطنني 
اأربيان" للرعاية ال�سحية، بح�سور �سعادة مرمي علي املعمري املدير  "اأجنلو 

التنفيذي ملكتب �سوؤون املواطنني وفريق عمل م�ست�سفى اأمينة.
تقدمي  تت�سمن  امل��ذك��رة  اأن  ايل  النعيمي  ماجد  بن  اهلل  عبد  ال�سيخ  واأ���س��ار 

ت�سمل  التي  ال�سحية  الرعاية  خدمات  على  للمواطنني  كبرية  خ�سومات 
ال�ست�سارات الطبية وغ�سيل الكلي والعالج الطبيعي واملخترب والأ�سعة، مع 

اللتزام بتطبيق �سروط مكتب �سوؤون املواطنني.
واأكد يف هذا ال�سياق اأنه بتوجيهات من �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي 
�سبل احلياة  كافة  لتوفري  املواطنني  �سوؤون  ي�سعي مكتب  ويل عهد عجمان 
احلر�س  اإط��ار  يف  الالئقة  ال�سحية  الرعاية  ول�سيما  للمواطنني  الكرمية 
مع  �سراكات  عقد  على  املكتب  حر�س  اإىل  لفتاً  و�سالمتهم،  �سحتهم  على 

العديد من موؤ�س�سات املجتمع مبا يعود بالنفع على مواطني الإمارة.
�سوؤون  مكتب  مع  بالتعاون  �سعادته  عن  العمري  حممد  اأع��رب  جانبه،  من 
لدعم  املكتب  يبذلها  التي  الكبرية  باجلهود  م�سيداً  عجمان،  يف  املواطنني 

املواطنني على كافة امل�ستويات.

مذكرة تفاهم بني �سوؤون مواطني عجمان واأجنلو اأربيان للرعاية ال�سحية
•• اأبوظبي -وام: 

اأطلقت جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية برناجما اأدبيا �سمن فعاليات 
كافة.  املجتمع  اأف��راد  لدى  القراءة  ثقافة  وتعزيز  دعم  بهدف  القراءة  �سهر 
وقال �سعادة الدكتور خالد الظاهر مدير اجلامعة اإن اإطالق الربنامج ياأتي 
ا�ستجابة لتوجيهات القيادة الر�سيدة التي جعلت من القراءة والتعلم اأولويات 
لتن�سئة الأجيال وتطوير �سرائح املجتمع. واأ�ساف اأن دولة الإمارات مل تكتف 
تر�سخ هذه  �سن قوانني  اإىل  ب��ادرت  بل  ال��ق��راءة  املجتمع على  اأف��راد  بتحفيز 
اإىل ميادين  الثقافة انطالقا من الأ�سرة ومروراً مبقاعد الدرا�سة وو�سول 

العمل عرب تطبيق مبادئ التعليم امل�ستمر مدى احلياة.
للعلوم  زاي��د  ب��ن  ال��ق��راءة يف جامعة حممد  �سهر  برنامج  م��ب��ادرات  وتنطلق 
الإن�سانية من مكتبتها "بيت احلكمة" التي باتت تلعب دورا حموريا يف تعزيز 

احل�سارة  بها  تزخر  التي  املعرفية  الكنوز  م��ن  وال�ستفادة  املطالعة  ثقافة 
العربية الإ�سالمية ودعم روؤية اجلامعة يف خدمة املجتمع بجميع �سرائحه 
عرب تقدمي برامج رفيعة امل�ستوى تلبي احتياجات املجتمع الثقافية والأدبية 
يقدمها  " التي  الكتاب خل�سني  " اأنا  م�سابقة  الفعاليات  وت�سمل  والعلمية. 
�سعيد الكتبي مقدم �سل�سلة بيت احلكمة الفرتا�سية اإىل جانب ندوة علمية 
تطوير  "القراءة  ب��ع��ن��وان:  والأك��ادمي��ي��ني  الأدب����اء  م��ن  جمموعة  مب�ساركة 
وتنوير" . كما تنظم اجلامعة �سل�سة من اللقاءات الفرتا�سية التي يديرها 
نخبة من اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف اجلامعة وتتناول كل جل�سة من هذه 

ال�سل�سة قراءة يف كتاب من الكتب القيمة.
وتقوم اجلامعة بالإعالن عن جميع تفا�سيل اأجندتها اخلا�سة ب�سهر القراءة 
عرب من�ساتها الإلكرتونية، كما �ستقوم باإ�سدار كتاب خا�س بهذه الفعاليات 

الثقافية والأدبية حتت عنوان "القراءة .. تطوير وتنوير".

جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�سانية تطلق برناجما اأدبيا خالل �سهر القراءة

يف اإطار ال�سراكة ال�سرتاتيجية مع القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي   

موا�سالت االإمارات تفتتح مركز الفح�ش الفني للمركبات الثقيلة بالفايه يف اأبوظبي

فقد املدعو/ حممد يو�سف 
م�سر     ، ع���ل���ى  ع���ب���داحل���ق 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )a20860081( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0557364099

فقدان جواز �سفر
داني�س  ���س��ي��د  امل���دع���و/  ف��ق��د 
ريزفى ار�سد ح�سني ، باك�ستان 
�سفره ج������واز   -  اجل��ن�����س��ي��ة 
)9893681NV(  رق��م 

م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

0581482014

فقدان جواز �سفر

تالفريا  دي��ان��ا  امل��دع��و/  فقد 
ال���ف���ل���ب���ني   ، داجن���������وي���������الن 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )P7737700A(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ولء  امل�����������دع�����������و/  ف�������ق�������د 
�سوريا   ، ت���ي���ن���اوى  ج������ودت 
�سفره ج��������واز   اجل���ن�������س���ي���ة 
  )N012989213( رقم
عليه  ي���ع���رث  ي���رج���ى مم����ن 
ال�سورية  بال�سفارة  ت�سليمه 
�سرطة  م����رك����ز  اق�������رب  او 

بالمارات.

فقدان جواز �سفر

ف����ق����د امل������دع������و/ ك���ل���ودي���ن 
الفلبني   ، دوا���س��و  ك��اب��ان��ي��ج 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )A9551135P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0545310695

فقدان جواز �سفر فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
الدين  ق��ط��ب   / امل���دع���و  ف��ق��د 
�سيد حممد ابراهيم احلمادي، 
اأ�سهم  اإم��ارات اجلن�سية �سهادة 
بعدد    1094562 رق������م 
يجدها  من  فعلى  �سهم   151
ب��رج��اء الإت�����س��ال ع��ل��ى هاتف 

رقم 0502184218
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•• دبي-وام:

امل��ن��ظ��م��ة جلائزة  ال��ل��ج��ن��ة  اأط��ل��ع��ت 
دب������ي ال����دول����ي����ة ل����ل����ق����راآن ال���ك���رمي 
عقدته  ال������ذي  اج��ت��م��اع��ه��ا  خ�����الل 
برئا�سة  امل��م��زر  منطقة  يف  مبقرها 
بوملحه  حممد  اإب��راه��ي��م  امل�ست�سار 
دبي  حاكم  ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار 
لل�سوؤون الثقافية والإن�سانية رئي�س 
ال�ستعدادات  اآخ����ر  ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة، 
والع�سرين  الرابعة  ال��دورة  لتنظيم 
الكرمي  للقراآن  الدولية  للم�سابقة 
رم�سان  �سهر  خالل  اأقامتها  املقرر 

املبارك.
وت�سهد امل�سابقة م�ساركة املقيمني يف 
الإ�سالمية  الدول  اأبناء  الدولة من 
لل�سروط  طبقا  وذل���ك  واجل��ال��ي��ات 
يكون  اأن  وه���ي  للم�سابقة  ال��ع��ام��ة 
ل��ل��ق��راآن الكرمي  امل��ت�����س��اب��ق ح��اف��ظ��ا 
كامال واأن يكون عمره اأقل من 25 
يحمل  واأن  ال��ق��ادم  رم�سان  يف  �سنة 
يف  �سيمثلها  ال��ت��ي  ال��دول��ة  جن�سية 
الكرمي  ل��ل��ق��راآن  ال��دول��ي��ة  امل�سابقة 
مراعاة  الإج��������راء  ه����ذا  وي����اأت����ي   ..
ل��ل��ظ��روف ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي مير 
"كورونا"  جائحة  ج��راء  العامل  بها 

الحرتازية  ب���الإج���راءات  وال��ت��زام��ا 
الر�سمية  اجل���ه���ات  اأع��ل��ن��ت��ه��ا  ال��ت��ي 

ملواجهة انت�سار الوباء.
وبحث الجتماع اجلهود التي قامت 
ف���رق ع��م��ل اجل���ائ���زة خ���الل الفرتة 
املا�سية ومنها الإعالن عن امل�ساركة 
يف امل�سابقة والتي و�سل عدد الذين 
اأك����رث من  ل��ه��ا ح��ت��ى الآن  ت��ق��دم��وا 
40 دولة علما  150 مت�سابقا من 
العا�سر  ي��وم للتقدمي ه��و  اآخ��ر  ب��اأن 

من مار�س احلايل.
الإجراءات  اللجنة على  كما اطلعت 
املت�سابق  اعتماد  يتم مبوجبها  التي 
املوافقة  ومن �سمنها ح�سوله على 

م���ن اجل���ه���ات ال��ر���س��م��ي��ة م���ن بلده 
مبدئي  لم�����ت�����ح�����ان  وخ���������س����وع����ه 
ل���ل���ت���اأك���د م�����ن ح���ف���ظ���ه وجت����وي����ده 
ل��ل��ق��راآن ال��ك��رمي، ك��م��ا اط��ل��ع��ت على 
بامل�سابقة  اخل��ا���س��ة  ال��ت��ح�����س��ريات 
من جتهيزات وجوائز وغريها، ومت 
التحكيم  جلنة  اختيار  اآلية  اعتماد 
دول  م��ن  اأع�����س��اوؤه��ا  �سيت�سكل  ال��ت��ي 
خمتلفة من املقيمني داخل الدولة.

التقيد  واأكد الجتماع على �سرورة 
الحرتازية  ب����الإج����راءات  ال�����س��ارم 
مبكافحة  امل���ت���ع���ل���ق���ة  ال����وق����ائ����ي����ة 
التعقيم  ب��ي��ن��ه��ا  م����ن  "كورونا" 
واأن  للجمهور  اجل�سدي  والتباعد 

" اإجباريا  " ك��ورون��ا  فح�س  ي��ك��ون 
التحكيم  جل���ن���ة  اأع���������س����اء  ل���ك���اف���ة 
واملت�سابقني واأع�ساء اللجنة املنظمة 

واملتطوعني.
ال����دك����ت����ور   .. الج�����ت�����م�����اع  ح�������س���ر 
اللجنة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ح���ارب  �سعيد 
حممد  والدكتور  للجائزة  املنظمة 
وحدة  رئي�س  العلماء  عبدالرحيم 
الزاهد  واأحمد  الدرا�سات والبحوث 
الإع��الم وعبدالرحيم  رئي�س وحدة 
اأهلي رئي�س وحدة ال�سوؤون الإدارية 
وامل��ال��ي��ة وحم��م��د احل���م���ادي مدير 
املعلومات  وتقنية  الب�سرية  امل���وارد 

املكلف برئا�سة وحدة امل�سابقات.

جامعة ال�سارقة تتقدم اإىل املرتبة 109 عامليًا
•• ال�شارقة - الفجر : 

موؤ�س�سة  ت�سدره  وال��ذي  للجامعات  العاملية  الت�سنيفات  نتائج  اأح��دث  اأظ��ه��رت 
التاميز للتعليم العايل الدولية لعام 2021، والتي مت  اإعالنها يوم اأم�س الأول 
الثالثاء املوافق التا�سع من مار�س، عن تقدم جامعة ال�سارقة اإىل املرتبة "109" 
عاملياً، حمققة بذلك تقدماً  من املرتبة "142" يف نتائج العام املا�سي، يف ت�سنيف 
اقت�سادياً،  وامل�سمى  النا�سئة  الدول  جمموعة  �سمن  امل�سنفة  بالدول  اجلامعات 
   " "The Emergingالنا�سئة القت�سادات  دول  يف  اجلامعات  "ت�سنيف  ب� 
الأ�ستاذ  بذلك    ."Economies University  Rankings�سرح 
الدكتور حميد جمول النعيمي مدير جامعة ال�سارقة. م�سيفاً اأن هذا الت�سنيف 
جاء تعزيزا  ملا كان قد مت الإعالن عنه من طرف موؤ�س�سة التاميز يف �سهر نوفمرب 
املا�سي لت�سنيف 2021، حيث حققت اجلامعة تقدماً  باأكرث من 100 رتبة يف 

اأف�سل ثالث جامعات يف  فئة )601-800( لأف�سل جامعة يف العامل و�سمن 
دولة الإمارات العربية  املتحدة .  ومن اجلدير بالذكر اأن ت�سنيف اجلامعات �سمن 
ذاتها   13 ال���  الأداء  موؤ�سرات  على  يعتمد  اقت�سادياً،  النا�سئة  ال��دول  جمموعة 
العاملية  الت�سنيفات  اأف�سل  ُتعد من  العلمي للجامعات، والتي  التاميز   لت�سنيف 
واأكرثها مهنية وم�سداقية، حيث مت تعديل  اأوزان املوؤ�سرات لكي تعك�س وتتنا�سب 
النا�سئ. وي�سمل هذا  القت�ساد  ذات  الدول  مع خ�سائ�س وطبيعة اجلامعات يف 
فاينن�سال  بور�سة  طرف  من  نفت  �سُ التي  ال��دول  يف  اجلامعات  كافة   الت�سنيف 
تاميز  )FTSE( يف لندن على اأنها نا�سئة  اقت�سادياً، ويبلغ عددها ما يزيد عن 
متعددة منها، الربازيل، وال�سني، ورو�سيا،  دوًل  وت�سم  العامل،  حول  دولة   50
ودولة  وامل��ج��ر،  الت�سيك،  وجمهورية  والهند،  واندوني�سيا،  وباك�ستان،  وتركيا، 
الإمارات العربية املتحدة، واململكة العربية ال�سعودية،  وجمهورية م�سر العربية، 

وماليزيا، وجنوب اأفريقيا، وتايالند، و�سيلي. وغريها من الدول . 

•• اأبوظبي-وام:

ا�ست�سافت مبادرة "جمل�س ثقافة النتخاب الفرتا�سي"، التي اأطلقتها وزارة 
الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني الحتادي لتعزيز الوعي وبناء ثقافة م�ساركة 
الناعمة  ال��ق��وة   " بعنوان  تفاعلياً  لقاء  املجتمع..  اأف���راد  جميع  ب��ني  �سيا�سية 
لدولة الإمارات، منوذج يحتذى"، والذي حتدث فيه الدكتور اأحمد املن�سوري، 
الرائدة  العاملية  املكانة  الدولية، حول  الدويل والعالقات  القانون  املخت�س يف 
التي حتتلها دولة الإمارات على موؤ�سرات القوة الناعمة، بالإ�سافة اإىل مكانتها 
الذي  ال��دويل  الثقل  على  التاأكيد  مع  الإن�سانية،  والأخ���وة  للت�سامح  عا�سمة 

تلعبه الإمارات على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
العالقات  يف  ال��دول  ت�ستخدمها  التي  القوة  اأن��واع  املن�سوري  الدكتور  واأو�سح 
الدولية وهي القوة الع�سكرية، والقوة القت�سادية املبنية على  اأ�س�س تقوم على 
الناعمة،  القوة  فهي  الثالثة  القوة  واأم��ا  مالية،  منح  اأو  مالية  عقوبات  فر�س 

واإقناع  ا�ستمالة  ال��دول��ة على  ق��درة  وه��ي  تعريفات حم���ددة   وال��ت��ي ترتكز يف 
ال�سعوب دون احلاجة للجوء لالأنواع الأخرى من القوة.

واأ�سار اإىل اأن دولة الإمارات من الدول ال�سباقة عاملياً التي و�سعت ا�سرتاتيجية 
�ساملة  اإع��داد منظومة حكومية  اإىل  ت�سعى من خاللها  والتي  الناعمة  للقوة 
وعاملي  اإقليمي  بعد  ذات  م�ستدامة  عمل  و�سيا�سات  برامج  خاللها  من  تتبلور 
تاأخذ بعني العتبار جميع املقومات القت�سادية والثقافية والفنية والإن�سانية 

واملجتمعية مع الرتكيز على الثقل الإن�ساين واحل�ساري الذي تتمتع به.
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإع���الن   2017 ال��ع��ام  " �سهد  وق��ال 
"رعاه اهلل"  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم 
ت�سكيل "جمل�س القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية املتحدة" والذي يهدف 
بني  وحمبتها  احرتامها  وتر�سيخ  وعاملياً  اإقليمياً  ال��دول��ة  �سمعة  تعزيز  اإىل 
الناعمة  القوة  وا�سرتاتيجية  العامة  ال�سيا�سة  بر�سم  ويخت�س  العامل،  �سعوب 

للدولة".

واأ�ساف اإن دولة الإمارات كانت ومنذ تاأ�سي�سها قبل 50 عاماً واحدة من اأكرث 
الدولة ت�ساحماً وانفتاحاً وحمطة لتالقي الثقافات، وهو الأمر الذي خولها 
لأن تكون منوذجاً ملهماً ويحتذى يف حتقيق املكانة الريادية عاملياً با�ستخدام 
اأف�سل الأدوات الدبلوما�سية لبناء عالقات دولية متميزة ترتكز اإىل املقومات 

الرئي�سية للقوة الناعمة.
مدرو�سة  خطة  خ��الل  من  الناعمة  قوتها  ال��دول��ة  " تبني  املن�سوري..  وق��ال 
وم�ساريع كبرية،  وذلك من خالل وجود قيادات �سيا�سية لها تاأثري عاملي وهو 
الأمر الذي حتقق يف دولة الإمارات منذ عهد املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
لدولة  والر�سيدة  امللهمة  ال��ق��ي��ادات  اإىل  و���س��وًل  ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل 

الإمارات التي ترتك اأثر اإيجابي لدى جميع ال�سعوب حول العامل".
واأ�ساف " اأما الأمر الأخر املهم يف تكوين القوة الناعمة هو كيفية تعامل الدولة 
وطريقة  الدولة  عن  اإيجابية  ر�سائل  بنقل  يقومون  وكيف  فيها  املقيمني  مع 
تعاملها، وهو الأمر الذي يتحقق كل يوم على اأر�س الإمارات، وما تقدمه دولة 

الإمارات من دعم جلميع املقيمني على اأر�سها، والذي اأ�سهم يف املحافظة على 
اأ�سيل من  اأف�سل مقومات العي�س الكرمي لهم، لأنهم جزء  �سحتهم، وتوفري 

مكونات املجتمع الإماراتي الذي ي�سم اأكرث من 200 جن�سية".
ولفت اإىل الدور املهم الذي تقوم به و�سائل الإعالم الإماراتية وتراث الدولة 
واجلامعات الأجنبية املتواجدة على اأر�س الإمارات،  والتي تعترب من املكونات 
 18 املرتبة  حتتل  الإم���ارات  دول��ة  جعلت  والتي  الناعمة،  القوة  يف  الرئي�سية 
عاملياً والأوىل يف ال�سرق الو�سط بالن�سبة للقوة الناعمة وفقاً للتقرير الأخري 

ال�سادر يف �سهر فرباير 2021، عن موؤ�س�سة "براند فاينن�س".
ومن املقرر اأن توا�سل وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني الحتادي تنظيم 
ثقافة  وبناء  الوعي  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  املحا�سرات  من  متوا�سلة  �سل�سلة 
م�ساركة �سيا�سية بني جميع اأفراد املجتمع، والتعريف بالعمل الربملاين يف دولة 
واملتحدثني  وعناوينها  اللقاءات  مواعيد  عن  الإع��الن  �سيتم  حيث  الإم���ارات، 

فيها عرب احل�سابات الر�سمية للوزارة على مواقع التوا�سل الجتماعي.

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت كل من دائرة الإ�سناد احلكومي ممثلة يف هيئة اأبوظبي الرقمية 
اأبوظبي  ���س��وق  اأك��ادمي��ي��ة  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  اأب��وظ��ب��ي احلكومية  واأك��ادمي��ي��ة 
بني  م�سرتكة  مبادرة  اأول  يعد  الذي  الرقمي،  اأبوظبي  برنامج  العاملي.. 
العام  من  نوفمرب  �سهر  يف  تفاهم  ملذكرة  توقيعهم  بعد  الثالث  اجلهات 
امل��ا���س��ي، ح��ي��ث ي��ه��دف ال��ربن��ام��ج اجل��دي��د اإىل ت��زوي��د م��وظ��ف��ي حكومة 
اأبوظبي باملهارات الرقمية التي �ست�سهم يف تعزيز عملية التحول الرقمي 
اأبوظبي والقت�ساد مبا يعزز مكانة الإم��ارة كاأحد رواد القطاع  حلكومة 

الرقمي احلديث وب�سفتها مركز متطور لالأعمال.
الرقمية  اأبوظبي  الإ�سناد احلكومي ممثلة يف هيئة  ودعت كل من دائرة 
العاملي، موظفي  اأبوظبي  �سوق  واأكادميية  اأبوظبي احلكومية  واأكادميية 
القطاع احلكومي للم�ساركة يف الربنامج واحل�سول على �سهادة متخ�س�سة 
يف التحول الرقمي، والتي ترتكز على ثالث مراحل رئي�سية، الأوىل هي 
تتمثل  الثالثة  واملرحلة  العملي  التطبيق  والثانية  الوعي  رف��ع  مرحلة 
تزويد  على  الربنامج  كافة مراحل  وتركز  ال�سرتاتيجي.  التخطيط  يف 
امل�ساركني باملعلومات واملعرفة وتدريبهم على عدد من التقنيات واملفاهيم 
وعلوم  ال�سيرباين  والأم��ن  ال�سطناعي  الذكاء  مثل  احلديثة،  الرقمية 

البيانات والتكنولوجيا املالية، مبا ي�سهم يف تطوير مهارات امل�ساركني من 
خالل منحهم ب�سهادات متخ�س�سة يف املجال الرقمي.

وقال �سعادة من�سور حممد املرزوقي، املدير التنفيذي لقطاع التخطيط 
ال�سرتاتيجي يف هيئة اأبوظبي الرقمية.. " مل تعد املعرفة الرقمية جمرد 
حتتاجها  �سرورية  مهارة  اأ�سبحت  بل  احل��ايل  ع�سرنا  يف  م�سافة  قيمة 
كوادرنا الوطنية لكي يتمكنوا من مواكبة التطور الذي ن�سهده اليوم يف 
اأبوظبي على  الرقمي لإم��ارة  التحول  الرقمنة عموما ويف م�سرية  عامل 

وجه اخل�سو�س".
املتمثلة  الطموحة  بروؤيتها  الرقمية،  اأبوظبي  هيئة  ت�سعى   " واأ���س��اف 
بقيادة امل�ستقبل الرقمي حلكومة اأبوظبي، اإىل اأن تكون جزًءا من جهود 
حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية لن�سر املعرفة الرقمية يف اأبوظبي، وذلك 
بالتعاون مع اأكادميية �سوق اأبوظبي العاملي واأكادميية اأبوظبي احلكومية، 
ا لتمكني وتعزيز  من خالل تطوير وتقدمي هذا الربنامج امل�سمم خ�سي�سً

م�سرية اأبوظبي نحو التحول الرقمي".
ريادة  من  املوهوب  الإماراتي  ال�سباب  الربنامج  " �سيمكن  �سعادته  وقال 
امل�ستقبلية  الحتياجات  تلبي  مبتكرة  رقمية  حلول  وتقدمي  امل�ستقبل، 

ملجتمع اإمارة اأبوظبي".
ال��رق��م��ي عند  ال��ت��ح��ول  ���س��ه��ادة يف  �سيح�سلون على  امل�����س��ارك��ني  اأن  ي��ذك��ر 

النتهاء من الربنامج، وذلك بعد تزويدهم باملهارات الوظيفية املطلوبة 
لدعم اأهداف متكني وتطوير مهارات كوادرنا الوطنية.

يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  امل��زروع��ي،  �سياح  حمد  ق��ال  جانبه  من 
�سوق اأبوظبي العاملي ومدير عام اأكادميية �سوق اأبوظبي العاملي.. " ياأتي 
اإطالقنا لربنامج اأبوظبي الرقمي يف وقت منا�سب، خا�سة مع ا�ستمرار 
اإقليمياً  واخلا�س  العام  القطاعني  م�ستقبل  ر�سم  يف  احلديثة  التقنيات 
اأبوظبي العاملي التعاون مع هيئة  اأكادميية �سوق  وعاملياً، واإنه لي�سرنا يف 
اأبوظبي الرقمية واأكادميية اأبوظبي احلكومية وامل�سي قدًما بهذه املبادرة 

املميزة، لن�سهم جميعا بتحقيق طموحات اأبوظبي الرقمية".
املوظفني �سمن  تزويد  اإىل  نتطلع  الربنامج،  " من خالل هذا  واأ�ساف 
القطاع احلكومي باملعرفة الالزمة ل�ستخدام التقنيات واملفاهيم الرقمية 
والتكنولوجيا  ال�سيرباين  والأم���ن  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  مثل  احلديثة، 
املخت�سني يف  نخبة من  يقدمه  متكامل  خ��الل منهج  وذل��ك من  املالية، 
هذا املجال، واإننا على ثقة من اأن هذا الربنامج �سيكون له دور كبري يف 
تعزيز اجلهود نحو تطوير اقت�ساد قائم على املعرفة يخدم النمو امل�ستمر 

لالإمارة ".
و�سيبداأ امل�ساركون يف هذا الربنامج مبرحلة تعزيز الوعي، التي ت�ستهدف 
الأ�سا�سية  الرقمية  املهارات  لكت�ساب  احلكومي  القطاع  موظفي  جميع 

التطبيق  اإىل مرحلة  بعد  لينتقلوا فيما  التقنيات اجلديدة،  واخلربة يف 
العملي، والتي �ستمكن امل�ساركني من تعزيز املعرفة يف املجالت املتخ�س�سة 
والتكنولوجيا  ال�سيرباين  والأم��ن  البيانات  وعلوم  ال�سطناعي  كالذكاء 
املالية، اأما يف املرحلة ال�سرتاتيجية �سريكز امل�ساركون على اأحد املوؤهالت 
الرقمية القيادية املتاحة وهي برنامج قائد امل�ستقبل يف العامل الرقمي، اأو 
برنامج القائد الرقمي ال�ساب، اأو الربنامج الرقمي للقيادات التنفيذية.

اأبوظبي  اأكادميية  الطائي، عميد  الدكتورة مي ليث  اأ�سادت  من جانبها، 
احلكومية بالإنابة بالتعاون البناء بني هيئة اأبوظبي الرقمية واأكادميية 
اأب��وظ��ب��ي احل��ك��وم��ي��ة واأك��ادمي��ي��ة ���س��وق اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي م��ن اأج���ل دعم 
يف  م��زده��ر  رق��م��ي  م�ستقبل  لبناء  امل�ستقبلية  والح��ت��ي��اج��ات  ال��ت��وج��ه��ات 
التحول  لتعزيز  اأخ��رى  اإط��الق مبادرات  �سيتم  اأنه  اأبوظبي، موؤكدًة على 
الرقمي ودعم ا�سرتاتيجية ن�سر املعرفة الرقمية يف الإمارة، موؤكدة على 
بتمكني  املعنية  جهودها  مبوا�سلة  احلكومية  اأبوظبي  اأكادميية  ال��ت��زام 
لدعم  الرقمية  ومهاراتهم  كفاءاتهم  وتعزيز  اأبوظبي  حكومة  موظفي 

الو�سول اإىل اقت�ساد معريف متكامل.
اأه��م��ي��ة ه��ذه امل��ب��ادرة يف عملية ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ال��ت��ي ت�سهدها  واأك����دت 
اأبوظبي، مبينة اأن املهارات الرقمية مل تعد خياًرا ولكنها �سرورة ملحة 

لأي قائد يف العامل الرقمي اجلديد.

وزارة �سوؤون الوطني االحتادي ت�ست�سيف لقاء بعنوان )القوة الناعمة لدولة االإمارات منوذج يحتذى(

اإطالق برنامج اأبوظبي الرقمي لتعزيز املهارات �سمن القطاع احلكومي

•• اأبوظبي-وام:

اأدخلت وزارة الداخلية موخرا، و�سمن تعزيز جهودها يف دعم خط الدفاع الأول 
العاملني يف القطاعات الطبية.. مركبة عبارة عن وحدة متنقلة للكالب  من 
البولي�سية " k9 " املدربة على الك�سف عن م�سابني حمتملني بفريو�س كورونا 

امل�ستجد "كوفيد19-" وذلك دون التوا�سل املبا�سر بني الكالب والأ�سخا�س.
وتقوم الوحدة بالتواجد يف الأماكن امل�ستهدفة ومقرات الفعاليات وامل�سابقات 
ال��ك��ربى وامل��ي��دان��ي��ة، بحيث ت��ك��ون خ��ط اإ���س��ايف داع���م جل��ه��ود ال��ل��ج��ان املنظمة 
حتت  من  توؤخذ  الأ�سخا�س  من  عينات  باإح�سار  عملها،  ويتلخ�س  وال�سحية، 
البط، وتعر�س يف اأداة خا�سة على الكالب املوجودة داخل املركبة املتنقلة، ومن 
خالل خا�سية ال�سم القوية لدى هذه الكالب املدربة، تتمكن يف ثواين معدودة 

من حتديد اإ�سابات حمتملة بالفريو�س اأن وجدت.

وبذل الفريق الوطني الإماراتي جهودا م�سنية ودرا�سات وجتارب وور�س عمل 
البيطرية  "األفور  العاملية  البيطرية  املدار�س  اأرق��ى  من  بالتعاون  متخ�س�سة 
ال��درا���س��ات مت  ه��ذه  نتائج  وبعد  اأوروب���ا،  بيطرية يف  الفرن�سية" اأق��دم مدر�سة 
التطبيق العملي للتجارب حيث كانت الإمارات اأول دولة يف العامل تتبنى فكرة 
كورونا  عن  الك�سف  يف  البولي�سية  الكالب  لدى  القوية  ال�سم  حا�سة  ا�ستخدام 
امل�ستجد، وطورت الإمارات بروتوكول خا�س بها يتم من خالله اأخذ العينة من 
ي�ساعد يف عدم وجود  ب�سورة منف�سلة مما  الكالب  الأ�سخا�س وعر�سها على 

ات�سال مبا�سر بينهم اإىل جانب ال�سرعة يف حت�سيل النتائج.
وقام الفريق الوطني بعمل ملتقيات وجل�سات حوارية علمية عاملية حول هذا 
املو�سوع، عار�سني التجربة الإماراتية ونتائجها واإح�سائيات تطبيقها العملي، 
البحوث والدرا�سات  املزيد من  تبادل  عاملياً وحر�س على  اأعجاباً  والذي لقى 

حول اأهمية ال�ستفادة املثلى من الكالب البولي�سية يف هذه املجالت.

وحدة متنقلة لوزارة الداخلية للك�سف عن كوفيد 19 با�ستخدام الكالب البولي�سية

جامعة خليفة تنظم املوؤمتر الدويل لتقنيات التحكم 
يف غازات االحتبا�ش احلراري 15 مار�ش اجلاري

•• اأبوظبي - وام:

الأبحاث  برنامج  مع  وبالتعاون  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  اأعلنت 
الدويل  امل��وؤمت��ر  تنظيم  ع��ن  احل���راري  الحتبا�س  غ���ازات  ل��درا���س��ة  والتطوير 
اخلام�س ع�سر لتقنيات التحكم يف غازات الحتبا�س احلراري يف اأبوظبي خالل 

الفرتة من 15 وحتى 18 مار�س اجلاري افرتا�سيا.
الرئي�سي  ال���دويل  التجمع  ك��ل عامني  م��رة  يعقد  ال��ذي  احل��دث  ه��ذا  ويعترب 
التي  املرة الأوىل  التخفيف من ظاهرة الحتبا�س احلراري وهي  لتكنولوجيا 
مزايا  على  ال�سوء  ت�سليط  �سيتم  حيث  الأو���س��ط  ال�سرق  مبنطقة  فيها  ُينظم 
والتوجهات  احل��ايل  الو�سع  ومناق�سة  وتخزينه  الكربون  احتجاز  تكنولوجيا 

امل�ستقبلية يف هذا املجال.
وقال الدكتور عارف �سلطان احلمادي الرئي�س امل�سارك للموؤمتر ونائب الرئي�س 
لتطوير  الأب��ح��اث  برنامج  تدعم  اجلامعة  "اإن  خليفة  جامعة  يف  التنفيذي 
ودرا�سة غازات الحتبا�س احلراري يف تنظيم املوؤمتر يف ن�سخته اخلام�سة ع�سر 
يف اأبوظبي خا�سة واأن اأبوظبي لديها برامج لتبني تقنيات متطورة للحد من 
وتخزينه  الكربون  احتجاز  م�ساريع  تنفيذ  على  وتعمل  الكربونية  النبعاثات 

بهدف ال�ستفادة منه يف عدة جمالت.
الواعدة يف هذا  التقنيات  على  ب�سكل مو�سع  ال�سوء  املوؤمتر  " ي�سلط  واأ�ساف 
اإب��راز ال��دور الريادي ال��ذي تلعبه دول��ة الإم���ارات يف جمال الطاقة  املجال مع 
بحثية  جامعة  خليفة  جامعة  كون  من  انطالقا  الدعم  هذا  وياأتي  امل�ستدامة 
البديلة  ال��ط��اق��ة  للمتخ�س�سني يف جم��ال  م��رم��وق��ة  اأك��ادمي��ي��ة  ب��رام��ج  ت��وف��ر 
الإجنازات  من  ع��ددا  حققت  وقد  متطورة  بحثية  برامج  وتتبنى  وال�ستدامة 

البحثية املتميزة يف هذا املجال".
من جانبه قال تيم ديك�سون املدير العام لربنامج الأبحاث والتطوير لدرا�سة 
غازات الحتبا�س احلراري "نظرا لأهمية هذا املوؤمتر الدويل يف جمال احتجاز 
الكربون وتخزينه عمل موظفونا مع فريق جامعة خليفة ب�سكل وثيق ل�سمان 
تنظيم موؤمتر يتمتع مب�ساركة عالية �ست�سل اإىل 600 عر�س تقدميي موزعة 
على مدار اأربعة اأيام وتلبي البيانات واملعلومات التي حتتويها حاجات املهتمني 

باحلد من انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري يف كافة اأنحاء العامل".

جائزة دبي للقراآن تبحث ا�ستعدادات 
�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11   امل�سابقة الدولية يف رم�سان

 �إخطار عديل 
برقم �ملحرر 2021/06967

املخطر: احمد �سفيق عادل عيد عبدالعال اجلن�سية: فل�سطني - ويحمل هوية اماراتية رقم  784197953763501 
- ب�سفته وكيال عن ال�سيد / حممود حممد حمدان بلبل - فل�سطيني اجلن�سية ، و ال�سيد ح�سن حممد حمدان بلبل - 
فل�سطيني اجلن�سية،  ب�سفتهم �سركاء ومدراء يف الرخ�سة امل�سماه  )ال�سركة العربية ملنتوجات الملنيوم ذ.م.م - ال�سادرة 
العدل  الكاتب  ال�سيد  لدى  م�سدقة  وكالة  مبوجب   -   )3534( برقم  ال�سارقة  يف  القت�سادية  التنمية  دائرة  من 
الهاتف:  رقم   - التعاون   - ال�سارقة  العنوان   -   2021/2/23 بتاريخ   )2156003652( بالرقم  اأبوظبي  يف 

0564802226
املخطر اإليهم :  1-�سركة عرب اخلليج ملقاولت الملنيوم والزجاج ذ.م.م - العنوان - ال�سارقة - ال�سناعية رقم 17 - �سارع 
املليحة -S �سربة رقم 10 ملك �سلطان ذياب �سقر اآل نهيان. رقم الهاتف: 0565967689 - 0558197070  - 
�س.ب 37037  ،  2- على حممد على حيدري- اجلن�سية الإمارات. - العنوان: ال�سارقة - ال�سناعية رقم 17 - �سارع 

املليحة - �سربة رقم 10 ملك �سلطان ذياب �سقر اآل نهيان.  رقم الهاتف: 0504453383
حامد- اجلن�سية: الأردن - العنوان: ال�سارقة - ال�سناعية رقم 17 - �سارع املليحة -  عبداهلل  عبدالرحمن  عبداهلل   -3

�سربة رقم 10 ملك �سلطان ذياب �سقر اآل نهيان.  رقم الهاتف: 0502021454 - 0558600106
4- عبدالرحمن حممد عبداملجيد حامد - اجلن�سية: الأردن - العنوان: ال�سارقة - ال�سناعية رقم 17 - �سارع املليحة - 

�سربة رقم 10 ملك �سلطان ذياب �سقر اآل نهيان. رقم الهاتف: 0564182121 - 0558197070
ال�سناعية رقم 17 - �سارع املليحة - �سرية رقم   - ال�سارقة  العنوان:   - الأردن  اجلن�سية:  ال�سيخ  ح�سني  حممد  زياد   -5

ملك �سلطان ذياب �سقر اآل نهيان.  رقم الهاتف: 0565967689  10
التل - اجلن�سية: �سوريا  - العنوان: ال�سارقة - ال�سناعية رقم 17 - �سارع املليحة - �سربة رقم 10  ا�سماعيل  رهف   -6

ملك �سلطان ذياب �سقر اآل نهيان.  رقم الهاتف: 0564182121
مو�سوع الإخطار: اخطار عديل بالوفاء بقيمة ) 172،052.84 ( درهم

الوقائع :  حيث اأن املخطر ا�ستلم من املخطر اإليهم �سيكات م�ستحقة ال�سداد مقابل معامالت جتارية وقام املخطر اليهم 
بتحرير ال�سيكات واعيدت ال�سيكات ب�سبب انها بدون ر�سيد وعند مراجعته ماطل يف ال�سداد وبيانات ال�سيكات كالآتي:

درهم و تاريخ ا�ستحقاقه 2018/12/7 وامل�سحوب على بنك   )17.684.97( بقيمة   )000340( رقم  �سيك   -1
الإمارات ال�سالمى

على  وامل�سحوب   2018/10/24 ا�ستحقاقه  تاريخ  و  درهم   )17.684.97( بقيمة   )000341( رقم  �سيك   -2
بنك الإمارات ال�سالمى

بنك  على  وامل�سحوب   2018/8/31 ا�ستحقاقه  تاريخ  و  درهم   )6.298.90( بقيمة   )000289( رقم  �سيك   -3
الإمارات ال�سالمى

بنك  على  وامل�سحوب   2019/3/30 ا�ستحقاقه  تاريخ  و  درهم   )29.736( بقيمة   )000384( رقم  �سيك   -4
الإمارات ال�سالمى

بنك  على  وامل�سحوب   2018/12/31 ا�ستحقاقه  تاريخ  و  درهم   )33.500( بقيمة   )000358( رقم  �سيك   -5
الإمارات ال�سالمى

بنك  على  وامل�سحوب   2019/1/30 ا�ستحقاقه  تاريخ  و  درهم   )33.500( بقيمة   )000359( رقم  �سيك   -6
الإمارات ال�سالمى

بنك  على  وامل�سحوب   2019/3/10 ا�ستحقاقه  تاريخ  و  درهم   )33.648( بقيمة   )000360( رقم  �سيك   -7
الإمارات ال�سالمى

بقيمة  وذلك  بدمتهم  املرت�سدة  املبالغ  ب�سداد  ودية  وب�سورة  وتكرارا  مرارا  اإليهم  املخطر  املخطر  طالب 
)172،052.84(

اأن املخطر يخطر املخطر اليهم ب�سرورة    ،،، درهم، وقام املخطر بفتح بالغ يف ال�سرطة ولكن دون جدوى. وبناءا عليه 
اأيام من تاريخ تبلغكم هذا الإخطار واإل  اأق�ساه )5(  املبلغ املرت�سدة بذمتهم وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد  �سداد 
�سوف ي�سطر املخطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�س مع حفظ 
باقي احلقوق.  لذلك ،  فاملخطر يخطركم بهذا الأخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعوله ول�سريان كافة الآثار القانونية 

املرتتبة عليه يف مواجهتكم.
�لكاتب �لعدل

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�س�ؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   
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�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11 

اإعــــــــــالن
ايان  �ستانى  ال�س�����ادة/وزير  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للنقليات العامة  رخ�سة رقم:2992703 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد �سعيد حممد �سعيد املع�سري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبدالرحمن �سامل را�سد �سامل املزروعي

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 �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�ستون لتنجيد مقاعد 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات  رخ�سة رقم:2276215 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سوكت �سالح علي �سالح البلو�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سيخه �سامل خمي�س

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 �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11 

اإعــــــــــالن
لتقنية  فايل  ال�س�����ادة/فيجن  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املعلومات ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1013350 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد عبداهلل ابوبكر با�سافى العمودي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبداهلل علي باخمرمه احل�سرمي

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 �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جريت تات�س لل�سيانه 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامه  رخ�سة رقم:3879544 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ابراهيم علي غلوم مو�سى العبيديل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سهيل فا�سل كامل احمد الها�سمي
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 �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11 

اإعــــــــــالن
للخيم  واي  ال�س�����ادة/رايت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واملظالت ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2404670 

تعديل ن�سب ال�سركاء
را�سد خالد �سالح وادى من 24% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد علي م�سطفى �سند

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 �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11 

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

نور العامل ل�سيانة املكيفات املركزية
رخ�سة رقم:CN 1172183 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 �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11 

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

حممد خليفة مطر املزروعي
رخ�سة رقم:CN 3887324 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 �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11 

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

لتجارة الطيور والعالف
رخ�سة رقم:CN 1920040 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 �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11 

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

ال�سم التجاري:ل�ست للتجارة العامة ذ.م.م
 C400 طابق M  عنوان ال�سركة:املالك/�سبابه �سيف مع�سد امل�سغوين

مدينة حممد بن زايد ، م�سفح �سرق 10 ، ق
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 1752145 

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

قانوين  كم�سفي   ، احل�سابات  لتدقيق  دلتا  ال�سادة/مكتب  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/3/9  لل�سركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105004395 

تاريخ التعديل:2021/03/9
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.
 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11 

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

ال�سم التجاري:جلوبال �سبيكرتم مانيجمنت ذ.م.م
بزن�س  ، مبنى رويال   1156 11 - مكتب  ال�سركة:املالك/طابق  عنوان 

�سنرت - P7c جزيرة اأبوظبي ، �سارع هزاع بن زايد - �سرق 19 - ق
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 1175910 

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

فرع   - قانونيون(  )حما�سبون  و�سركاه  عبا�س  ال�سادة/ا�سعد  تعيني   -  2
اأبوظبي ، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/3/8 وذلك بناء على 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار 

بالرقم:2150002786 تاريخ التعديل:2021/03/10
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.
 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11 

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

ال�سخ�س  �سركة   - العامة  للمقاولت  اخلري  التجاري:منرب  ال�سم 
الواحد ذ.م.م

 M6 عنوان ال�سركة:وحدة املالك/ال�سيد ميزر علي ميزر علي الرميثي
مكتب رقم C175 �سارع مع�سكر ال نهيان �سرق 19-2

CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 1194890 

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

كم�سفي   ، قانونيون  حما�سبون   - و�سركاه  ال�سادة/الهاملي  تعيني   -  2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/3/7 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2122000102 

تاريخ التعديل:2021/03/9
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.
 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موا�سم الع�سوية التجارية ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1798436 
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 5*2 اىل 1*1
تعديل اإ�سم جتاري من/ موا�سم الع�سوية التجارية ذ.م.م

MAWASIM ORGANIC TRADING L.L.C

اإىل/ موا�سم جلوبال ري�سور�سز التجارية ذ.م.م
MAWASIM GLOBAL RESOURCES TRADING L.L.C

 P 14 اأبوظبي املرور امل�سرف - حو�س ) غرب 47 ( - ار�س رقم تعديل عنوان / من 
املالك : ديوان ويل العهد اإىل اأبوظبي مدينة خليفة جنوب غرب 5

435827 435827 جمموعة بريد الإمارات و اخرين
 تعديل ن�ساط / حذف بيع املواد الغذائية الع�سوية - بالتجزئة 4721034

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 �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل �سعبان للمالب�س اجلاهزة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1039562 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ابراهيم على �سعيد حممد الغافرى %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم على �سعيد حممد الغافرى
تعديل ورثة / حذف عبدالنا�سر على �سعيد حممد الغافرى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة تو�سية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ حمل �سعبان للمالب�س اجلاهزة

SHAABAN READY MADE GARMENTS SHOP

اإىل/ حمل �سعبان للمالب�س اجلاهزة ذ.م.م
SHAABAN READY MADE GARMENTS SHOP L.L.C

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 �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة امل�ستقبل الباهر للمقاولت العامة 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1168265 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حميد را�سد ك�سيم مبارك ال�سام�سى من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / حميد را�سد ك�سيم مبارك ال�سام�سى من 5% اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد مبارك �سعيد جروان ال�سام�سى

تعديل راأ�س املال / من  null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ت�سامن اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة امل�ستقبل الباهر للمقاولت العامة
ALMOSTAQBAL AL BAHR GENERAL CONTRACTING . CO

اإىل / امل�ستقبل الباهر للمقاولت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ALMOSTAQBAL AL BAHER GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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 �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ت�سايل كافيه

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2912779 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / احمد �سعيد را�سد م�سعود امل�سكرى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / احمد �سعيد را�سد م�سعود امل�سكرى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حار�س غيطانى وهمان مهران  %49

تعديل راأ�س املال / من 100000 اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ ت�سايل كافيه
TASALIIE CAFE

اإىل/ ت�سايل كافيه ذ.م.م
  TASALIIE CAFE L.L.C

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 �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جوينت بوينت لل�سيانة العامة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�سة رقم:2844397 
تعديل اإ�سم جتاري من/ جوينت بوينت لل�سيانة العامة ذ.م.م
JOINT POINT GENERAL MAINTENANCE L.L.C

اإىل/ ويلدان خلدمات التو�سيل ذ.م.م
WELDONE DELIVERY SERVICES L.L.C   

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات تو�سيل الطلبات 8299010
 تعديل ن�ساط / حذف �سيانة املباين  4329901

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بابادي لل�سيافه واداره املطاعم - �سركة 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سخ�س الواحد ذ م م رخ�سة رقم:2733216 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / خالد خليفه �سحى خليفه الكعبى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / خالد خليفه �سحى خليفه الكعبى من 100 % اإىل %70
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة خليل هانى خليل ح�سن  %30

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ بابادي لل�سيافه واداره املطاعم - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
  BABADI HOSPITALIY & RESTAURANT MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ بابادي لل�سيافه وادارة املطاعم ذ.م.م
BABADI HOSPITAL & RESTAURANT MANAGEMENT L.L.C

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 �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11 

اإعــــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/م�سنع فور لل�سيارات 

IN-1002293 :رقم الرخ�سة ال�سناعية

قد اأبدوا رغبتهم يف التعديل التايل:

تعديل ال�سم التجاري:

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

 ، اأ�سبوعني من تاريخ ن�سر الإعالن  ال�سناعه خالل  مكتب تنمية 

واإل فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�س بعد انق�ساء مدة الإعالن .

مكتب تنمية ال�سناعة

ال�سم اجلديدال�سم التجاري ال�سابق

م�سنع رويال رود لل�سياراتم�سنع فور لل�سيارات

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11 

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

فود �ستاف للمواد الغذائية
رخ�سة رقم:CN 1310263 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 �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11 

اإعــــــــــالن
انرتنا�سيونال  ال�س�����ادة/كورال  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للوكالت التجارية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2044202 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سيف فار�س غامن املزروعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خليفه عي�سى عي�سى حممد الفال�سي

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 �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(
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�سلطان بن اأحمد القا�سمي : جائزة ال�سارقة لالت�سال احلكومي جت�سيد لفكر اإمارة
•• ال�شارقة-وام:

قال ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي رئي�س جمل�س ال�سارقة لالإعالم 
ال�سارقة لالت�سال احلكومي توا�سل م�سريتها وفق روؤيتها  اإن جائزة 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وخطى  فكر  عن  املنبثقة 
.. نحو حتفيز  ال�سارقة  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�سمي ع�سو  حممد 
التميز يف الت�سال احلكومي ون�سر وتعزيز مفاهيم جودة الأداء و�سوًل 

اإىل بناء منظومة متميزة بالت�سال احلكومي.
التي حتظى بدعم متوا�سل من قبل  اإط��الق اجلائزة  " منذ  واأ�ساف 
�سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب 
حاكم ال�سارقة عقدنا العزم على دعم براجمنا الرامية اإىل تعزيز ثقافة 

الت�سال احلكومي والتاأكيد على اأهمية هذا القطاع يف تطوير العمل 
وتر�سيخ مرتكزات البناء حتى باتت اجلائزة حمفزاً مهماً للموؤ�س�سات 
و�ساهمت يف دع��م برامج واأه���داف احلكومات  ودول��ي��اً  والأف���راد حملياً 

التطويرية".
واأو�سح ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي اأن جائزة ال�سارقة لالت�سال 
احل��ك��وم��ي امل���ب���ادرة ال��ع��رب��ي��ة الأوىل م���ن ن��وع��ه��ا ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت من 
ج�سدت  التي  والتميز  الإب���داع  اإم��ارة  من  اأهدافها  ا�ستلهمت  ال�سارقة 
التوا�سل  اأعمدة  قدوة للتوا�سل احل�ساري والثقايف واملعريف ور�سخت 
وتبني  الإن�سان  تخدم  التي  براجمها  جن��اح  مرتكز  ليكون  احلكومي 

تنميته امل�ستدامة.
قراءة  على  انعقادها  دورات  جميع  خ��الل  حر�ست  اجل��ائ��زة  اأن  واأك���د 

واقع الت�سال احلكومي يف املنطقة والعامل ومتطلبات تطويره لتبني 
زيادة  على  انعك�س  مم��ا  الأح����داث  م��ع  يتوافق  مب��ا  وفئاتها  براجمها 
الهتمام بها وتعزيز الثقة باأهميتها وهو ما نقراأه من خالل املوؤ�سرات 
اأهدافنا وروؤانا وزاد  امل�ساركة بها ما عزز  اأرقام  الإح�سائية وم�ساعفة 
مبدعيه  لتكرمي  اأج��م��ع  للعامل  اجل��ائ��زة  اأب���واب  لن�سرع  م�سوؤولياتنا 

وحتفيز مناف�سة الت�سال احلكومي على امتداد املعمورة.
ال���دورة اجلديدة  ه��ذه  " يف  القا�سمي  اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ  وق��ال 
للجائزة التي تزامنت مع ظروف ا�ستثنائية تعي�سها الإن�سانية جمعاء 
مبواجهة اأزمة عاملية موحدة كوفيد- 19 ارتاأينا اإ�سافة بع�س الفئات 
احلكومات  اأدوار  م�ساعفة  وت�ستدعي  امل�ستجدات  م��ع  تتوافق  ال��ت��ي 
اأ�ساليب مدرو�سة  ابتكار  التقليدية يف  اأمناطها  للخروج من  و�سعوبها 

ملواجهة الأزمات الطارئة واخلروج بحلول لها ت�ساهم يف حماية م�سرية 
التطور والتنمية.

واأ���س��اف " ان��ط��الق��اً م��ن روؤي��ت��ن��ا يف ال��و���س��ول اإىل �سمولية الأه���داف 
وتعديل  اإ���س��اف��ة  على  عملنا  احلكومي  الت�����س��ال  لقطاع  التطويرية 
بع�س الفئات وفق اأف�سل الأ�س�س املعيارية التي ن�ستهدف من خاللها 
هذا  يف  النجاح  ق�س�س  على  والتعرف  التجارب  من  املزيد  ا�ستقطاب 
القطاع وممار�ساتها ما يعزز التناف�س الإيجابي لدى الأفراد واملوؤ�س�سات 
امل�ستهدفة والتعريف بدورها التنموي".. لفتا اىل اأن جائزة ال�سارقة 
لالت�سال احلكومي هي جت�سيد لفكر اإمارة ال�سارقة واإ�سرارها الدائم 
للعطاء  مهماً  مرتكزاً  باعتباره  التميز  وتكرمي  والبناء  التطوير  على 

والعمل من اأجل الإن�سان.

منعته اجلائحة من ح�سور مولد ابنته 

عامل بلدية دبي الذي قام بتعقيم الطرقات �سائماً   
•• دبي-الفجر :  

الأوىل  ال�سفوف  العاملون يف  �ساغ 
يف الإمارات بطولت حقيقية، بنيت 
والتفاين،  والوفاء  الإخال�س  على 
مع  ال��ع��ام��ة  فيها  امل�سقة  وت��داخ��ل��ت 
والع�سرين  ال��راب��ع  ففي  اخل��ا���س��ة، 
من �سهر اأبريل املا�سي، كان ُم�سّرف 
ح�سني �ساهد، البالغ من العمر 38 
 عاما، والعامل يف بلدية دبي ي�سارك 
الوطني،  التعقيم  برنامج  يف  بهمة 
الإم�����ارة مت�سديا  ���س��وارع  وي��ج��وب 
و�سلت  م��ن��اوب��ة  عمل  يف  للجائحة 
الوقت  ويف  �ساعة،   16 اإىل  مدتها 
ذاته، وعلى بعد األف الأميال كانت 
التي  زوج��ت��ه  ت��داه��م  امل��خ��ا���س  اآلم 
يحارب  فيما  الثانية،  اأجنبت  ابنته 

الأب حلماية اأهل الإمارات . 
املكثف م�سرف من  العمل  مل مينع 
الولدة،  الدعاء لزوجته طوال يوم 
ال��ت��ح��دث معها  ي�����س��ت��ط��ع  ل��ك��ن��ه مل 
حتى عاد اإىل م�سكنه يف  وقت لحق 
من تلك الليلة، حيث يقول م�سرف 
اأمتكن  لن  اأين  م�سبًقا  اأعلم  "كنت 
ابنتي يف قريتنا  من ح�سور ميالد 
لكّني  بنغالد�س،  "كوميال"  جنوبي 

تدرب على كيفية  مزج مواد التعقيم 
معينة  بن�سٍب  امل���اء  م��ع  الكيميائية 

وكيفية ا�ستخدام معدات الر�س . 

مهمة �ساقة
تبداأ  مل�سرف  عمل  مناوبة  كل  كانت 
ومنها  ال�سخ�سية  احلماية  بارتداء 
الوجه  وواق���ي  وال��ق��ف��ازات  الكمامة 
ث��م  ينطلق، هو  ال��ك��ام��ل��ة،  وال��ب��دل��ة 
ال�سوارع  كافة  لتم�سيط  وزم��الئ��ه، 
اأث����ن����اء مكوث  والأب���ن���ي���ة وامل����راف����ق 
�ساعات  بيوتهم خالل  املواطنني يف 
التعقيم  ف��رق  وا���س��ط��رت  احلظر  .  
اأح���ي���اًن���ا ل��ل��ت��ن��ّق��ل ع���رب امل��رك��ب��ات اأو 
ر�س  لتتمكن من  املعّدلة  راجات  الدَّ
الطرق  املعِقمة يف  الكيميائية  املواد 
الأوق��ات، كانوا   ال�سيقة، ويف بع�س 
ي�������س���ت���خ���دم���ون ط�����ائ�����رات ال�������درون 

)املُ�سرّية عن بعد  .) 
ح��ول ه��ذه ال��ف��رتة ي��ق��ول م�سرف: 
ظللت  ولكني  �سعبة،  مهمًة  "كانت 
اأذك�����ر ن��ف�����س��ي ب��اأه��م��ي��ة ه���ذا العمل 
وباأين مديٌن لهذه الدولة ملا  قدمته 
اإىل  يل من فر�س وه��ذا ما دفعني 
ي���وم وليلًة  ب��ع��د  ي���وًم���ا  ال���س��ت��م��رار 
الإ�سابة  اأخ�سى  اأك��ن  مل  ليلة.  بعد 

اأن َمهمة التعقيم مهمة  اأدرك  كنت 
واأن دوري فيها اأ�سا�سي  ." 

املواجهة:  عمليات  يف  امل�ساركة 
�سرف وم�سوؤولية

كثريا  "�سعدت  م�������س���رف:  ي���ق���ول 
الو�سع  بعد  زوج��ت��ي  م��ع  باحلديث 
ف��ق��د ك��ان��ت ه���ي وامل����ول����ودة ب�سحة 
تلك  الليلة  للنوم يف  جيدة، وذهبت 
واأنا  ال��ر���س��ا  ابت�سامة  وج��ه��ي  تعلو 
جديدة  م����ول����ودة  ل�����دي  اأن  اأع����ل����م 
حماربة  ب�����س��دد  واأين  م��وط��ن��ي  يف 
الوقت  ذاته. يا  اجلائحة يف دبي يف 

له من �سرف ."  
ويعد م�سرف واحدا من خط الدفاع 
مئات  ي�سم  ال��ذي  الدولة  يف  الأول 
العاملني  واملتخ�س�سني  املتطوعني 
وال��ذي��ن مت  يف اخل��ط��وط  الأمامية 
مكتب  قبل  من  ودعمهم  تقديرهم 
الت�سحيات  ن��ظ��ري  ال���وط���ن  ف��خ��ر 
قدموها  التي  الكبرية  ال�سخ�سية 
حتملوها  التي  وامل�سوؤولية  الكربى 
الإم��ارات �سد اجلائحة .   يف معركة 
التعقيم يقول  بداية عمله يف  وعن 
م�سرف: "اأ�سبحت جزًءا من فريق 
مار�س،  �سهر  م��ن  اب��ت��داًء  التنظيف 

للفريق  ُطلب مني  الن�سمام  حيث 
ال���ذي يعمل ع��ل��ى ح��م��اي��ة دب���ي من 
انت�سار وباء كوفيد19-. كان العمل 
طوياًل ومرهًقا، ولكني كنت فخوًرا 
الأول  الدفاع   بكوين جزء من خط 
بتنظيف  امل��خ��ت�����س  ال��ف��ري��ق  ���س��م��ن 
املدينة وتعقيمها. كانت دبي بحاجٍة 
تاأدية  م�����س��م��ًم��ا  على  وك���ن���ت  اإيّل 

واجبي ." 

ال�ستعداد ملواجهة اجلائحة
ك��ورون��ا؛ عمل  ف��ريو���س  تف�سي  قبل 
م�����س��رف يف ق�����س��م م��ك��اف��ح��ة الآف����ات 
ب��ب��ل��دي��ة دبي،  يف ح����الت ال���ط���وارئ 

ان�سم للعمل يف  البلدية منذ  حيث 
ع��ام 2006. وك���ان ج���زًءا م��ن عن 
وجود  ب�ساأن  للبالغات  ال�ستجابة 
اآفات ال�سحة العامة التي قد تهدد 
تف�سى  دب����ي.  وعندما  ���س��ك��ان  اأم����ن 
الفريو�س، اأ�سبح جزًءا من برنامج 

التعقيم الوطني  . 
تدريبية،  ب��ور���س��ة  م�سرف  وال��ت��ح��ق 
ا�ستعدادا لن�سمامه لفرق التعقيم، 
الوقائية  ال��ت��داب��ري  خ��الل��ه��ا  ت��ع��ل��م 
انت�سار  م���ن  احل���د  ت�����س��ه��م يف  ال��ت��ي 
 فريو�س كوفيد19-، وكيفية حماية 
نف�سه اأثناء وجوده يف العمل واأثناء 
كما  املخ�س�سة،  امل�ساكن  الإقامة يف 

رغ�����م ط��ب��ي��ع��ة  عملي  ب���ال���ف���ريو����س 
فقد  العمالة؛  م�ساكن  يف  واإقامتي 
رب���ني ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة حماية  ك��ّن��ا م���دَّ
عائلتي  اأف�������راد  اأن  اإل  اأن���ف�������س���ن���ا.  
وك��ن��ت  اأكلمهم  ع��ل��ّي،  قلقني  ك��ان��وا 
كنت  كما  يومًيا حم��اوًل طماأنتهم. 
   PCRاأخ�����س��ع ل��ف��ح�����س ك���ورون���ا
اأ�سب  دوري. واحلمد هلل مل   ب�سكل 
ع��م��ل��ي  �سمن  ب���ال���ف���ريو����س خ����الل 
زمالئي  اأحد  لكن  التعقيم  برنامج 

تعر�س لالإ�سابة  ." 

�سهر  اأثناء  للجائحة  الت�سدي 
رم�سان

تزامنت اأكرث فرتات التعقيم كثافة 
-خالل ذروة املوجة الأوىل لفريو�س 
املا�سيني-  ومايو  اأب��ري��ل  �سهري  يف 
حيث  رم�����س��ان  الكرمي .   ���س��ه��ر  م���ع 
اإىل  "بالإ�سافة  م�������س���رف  ي���ق���ول 
ال�ساعات الطويلة يف ارتفاع درجات 
احل�����رارة وال��رط��وب��ة يف دب����ي، كنت 
يحل  ك���ان  ��ا،  وعندما  اأي�����سً ���س��ائ��ًم��ا 
غ����روب ال�����س��م�����س، ك��ن��ا جن��ل�����س مًعا 
نوا�سل  ب�سيطة، ثم  ونفطر بوجبة 
كنت  ال�������س���وارع.  تنظيف  يف  عملنا 
باأف�سل  العمل  اإنهاء  م�سمًما  على 

م���ا ل����دي م���ن ق�������درات. اأن�����ا مدين 
لقد جئت من  بالكثري.  البلد  لهذا 
ع��ائ��ل��ة ك��ب��رية وه���ن���اك ال��ك��ث��ري من 
النا�س  الذين يحتاجون اإىل دعمي. 
بالعودة اإىل بنغالدي�س، لدي �سبعة 

اأ�سقاء و�سقيقتني ."  
بافتقاده  م�����س��رف  ي���ع���رتف  ب��ي��ن��م��ا 
لأه����ل����ه واأح�����ب�����اءه يف وط���ن���ه واأن�����ه 
حديًثا  امل��ول��ودة  ابنته  ل��روؤي��ة  يتوق 
على  م�سمم  اأن���ه  ي��وؤك��د  م���رة  لأول 

الإمارات  جتاه  مب�سوؤولياته   الوفاء 
فيقول:  اأ����س���رت���ه،  م�ستقبل  وب���ن���اء 
مواجهة  ب�سدد  باأ�سره  العامل  "اإن 
ينبغي  ل���ذا  كوفيد19-،  ف��ريو���س 
 علينا موا�سلة القتال حتى النهاية. 
اأح���ل���م ب���ال���ي���وم ال�����ذي اأمت���ك���ن فيه 
م��ن ���س��م م��ول��ودت��ي ال�����س��غ��رية بني 
ذراعي، ولكن حتى ياأتي ذلك  اليوم، 
�ساأبذل كل ما بو�سعي للم�ساهمة يف 

مكافحة هذه اجلائحة ." 

وزير الرتبية ونظريته التون�سية يبحثان 
التعاون امل�سرتك يف قطاع التعليم

•• اأبوظبي - وام:

اإبراهيم  ب���ن  ح�����س��ني  م��ع��ايل  ب��ح��ث 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  احل��م��ادي 
تقنية  ع�����رب  ع����ق����ده  ل����ق����اء  خ������الل 
بعد مع معايل  املرئي عن  الت�سال 
األفة بن عودة وزيرة التعليم العايل 
التعاون  التون�سية  العلمي  والبحث 
القطاع  يف  اجلانبني  ب��ني  امل�سرتك 
بحث  اللقاء  خ��الل  ومت  التعليمي. 
العديد من الق�سايا الرتبوية و�سبل 
العايل  التعليم  ق��ط��اع  يف  ال��ت��ع��اون 
والبحث العلمي بني البلدين واآليات 
املهمة  امللفات  م��ن  ع��دد  ال��ت��ع��اون يف 
ال�سطناعي  ال���ذك���اء  جم����ال  م��ث��ل 
وال���ت���ق���ن���ي���ات احل����دي����ث����ة يف جم���ال 
العربية  ال��ل��غ��ة  وحت���دي���ث  ال���زراع���ة 
البيانات  بعلوم  دجم��ه��ا  ط��ري��ق  ع��ن 
جلعلها  ال����س���ط���ن���اع���ي  وال������ذك������اء 
واح���دة م��ن ال��ل��غ��ات ال��رائ��دة عاملياً. 

التعاون  م�ساألة  ال���وزي���ران  ون��اق�����س 
يف جمال العلوم الإن�سانية ودجمها 
حتويلها  خ��الل  م��ن  وذل��ك  بالعلوم 
البيانات  ع��ل��ى  مبنية  علمية  مل����واد 
تبادل  العلمي ف�سال عن  والتحليل 
املعلومات ب�ساأن املمار�سات اجليدة يف 
جمال  يف  والتعاون  البحوث  جم��ال 
الع�����رتاف الأك���ادمي���ي والع����رتاف 

البلدين.  ك���ال  يف  اجل���ام���ع���ات  ب���ني 
�سارم يف اللقاء ال�سيخ الدكتور عمار 
بن نا�سر املعال مدير اإدارة التعاون 
و�سعادة  ب��ال��وزارة  ال��دويل  التعليمي 
الوزارة  املعال وكيل  الدكتور حممد 
را�سد  و�سعادة  الأك��ادمي��ي��ة  لل�سوؤون 
الدولة  ���س��ف��ري  امل��ن�����س��وري  حم��م��د 

لدى اجلمهورية التون�سية.

البواردي ووزير دفاع اليابان يبحثان عالقات التعاون الدفاعي امل�سرتك

االحتاد للقطارات تعيد توطني اأكرث من 300 حيوان يف حممية 
م�سند الطبيعية بال�سارقة

•• اأبوظبي-وام: 

اأحمد البواردي وزير  بحث معايل حممد بن 
ال��دول��ة ل�����س��وؤون ال��دف��اع ام�����س ع��رب الت�سال 
ن��وب��و كي�سي وزي���ر الدفاع  امل��رئ��ي م��ع م��ع��ايل 
التي  امل�سرتكة  الثنائية  ال��ع��الق��ات  ال��ي��اب��اين 
بح�سور  وذل���ك  ال�سديقني  ال��ب��ل��دي��ن  جت��م��ع 

�سعادة مطر �سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع 
وعدد من كبار �سباط وم�سوؤويل الوزارة.

وت��ب��ادل اجل��ان��ب��ان ع��الق��ات ال��ت��ع��اون والعمل 
ب���ني الإم���������ارات وال���ي���اب���ان خا�سة  امل�������س���رتك 
الدفاعية  وال�����س��وؤون  ب��اجل��وان��ب  يتعلق  فيما 
مبا  وتطويرها  تعزيزها  و�سبل  والع�سكرية، 

يخدم م�سالح البلدين ال�سديقني.

واأكد وزير الدفاع الياباين اأن املهمة البحرية 
الدفاع  ق��وات  بها  تقوم  التي  املعلومات  جلمع 
املالحة  �سالمة  ل�سمان  اليابانية هي  الذاتي 

لل�سفن اليابانية يف ال�سرق الأو�سط.
التوا�سل  يف  ال�ستمرار  على  اجلانبان  واتفق 
وال�ستقرار  ال�سالم  �سمان  اأج��ل  من  الوثيق 

واملالحة الآمنة لل�سفن يف ال�سرق الأو�سط.

املرئي  الت�سال  خ��الل  اجلانبان  وا�ستعر�س 
جهود البلدين ال�سديقني والدرو�س امل�ستفادة 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جلائحة  للت�سدي 
اجلهود  تلك  توحيد  واأه��م��ي��ة   19 – كوفيد 
وجهات  تبادل  جانب  اإىل  تداعياته،  لحتواء 
ال��ق�����س��اي��ا الإقليمية  ب�����س��اأن ع���دد م��ن  ال��ن��ظ��ر 

والدولية ذات الإهتمام امل�سرتك.

•• اأبوظبي-وام:

املطور   - ل��ل��ق��ط��ارات  الحت���اد  �سركة  وا���س��ل��ت 
الوطنية  احلديدية  ال�سكك  ل�سبكة  وامل�سغل 
العديد  توطني  اإع���ادة  الإم����ارات.. عمليات  يف 
من ف�سائل احليوانات الربية مبحمية م�سند 
اإىل  نقلها  ع��رب  ال�سارقة  اإم���ارة  يف  الطبيعية 
التزاماتها  اإط��ار  ذل��ك يف  ياأتي  اآم��ن��ة.  مناطق 
املحلية  اجلوار" للمجتمعات  "ُح�سن  مببادئ 

الوطنية  احل��دي��دي��ة  ال�سكك  ب�سبكة  املحيط 
اأع��ل��ى املعايري  الإم��ارات��ي��ة م��ن خ��الل تطبيق 
الإماراتي،  الطبيعي  الرتاث  وحماية  البيئية 
حيث نظمت ال�سركة عمليات لنقل احليوانات 
بحذر من حممية م�سند الطبيعية باعتبارها 
ال�سكة احلديدية  مل�سار  املقررة  املناطق  �سمن 
الوطنية يف الدولة، واإعادة توطينها يف مناطق 
العاملية،  املمار�سات  اأف�سل  وف��ق  قريبة  اآم��ن��ة 
واملحميات  البيئة  هيئة  م��ع  بالتعاون  وذل���ك 

الطبيعية يف ال�سارقة وخمتلف اجلهات املعنية 
يف الدولة واخلرباء البيئيني واملقاولني.

مثل  احليوانات،  من  العديد  املحمية  وت�سم 
ال�سحراوية،  اجل���ربي���ل  وف���ئ���ران  الأف����اع����ي 
والعقارب واليمام، مبا يف ذلك ف�سيلة "الوزغ 
الفار�سي املده�س" املهددة بالنقرا�س والذي 
ُيعد واحداً من اأكرث اأنواع الوزغ على م�ستوى 
ال�سركة  جنحت  حيث  تلوناً،  واأكرثها  الدولة 
 300 اأك���رث م��ن  اإع����ادة ت��وط��ني  حتى الآن يف 

حيوان بري، من بينها 242 من وزغ ال�سرق 
الأو�سط ذو الأ�سابع ال�سغرية، و24 من الوزغ 
العربي ال�سحراوي، و5 من اأفاعي احلرا�سف 

املن�سارية وغريها.
وكانت ال�سركة اأعلنت موؤخرا عن تعاونها مع 
الفجرية  وهيئة  للطبيعة،  الإم����ارات  جمعية 
للبيئة، ومركز الفجرية للمغامرات، واإطالق 
املوائل  ال��ب��ي��ئ��ة وا���س��ت��ع��ادة  ب��رن��ام��ج حل��م��اي��ة 

الطبيعية يف منطقة البثنة باإمارة الفجرية.

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11   
�عالن حكم بالن�سر        

يف  �لدع�ى 600/2020/18 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- �سيده نغمه مروج  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2020/10/28 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ مقداره )706.587( 
درهم والفائدة 9% �سنويا من تاريخ املطالبة احلا�سل يف 2020/7/22 وحتى ال�سداد التام والزمته 
الر�سوم وامل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11   
جتاري   SHCAPCICOMS2019 /0002461 يف  �لدع�ى رقم

بالن�سر وعلى ل�حة �إعالنات �ملحكمة 
املوحد  )الرقم  اجلن�سية(  )هندي  ليالراماين  ار�سينجدا�س  فا�سوديف   -  3  : �سده  امل�ستاأنف 
78438893( - عنوانه : ال�سارقة ، املنطقة ال�سناعية رقم )6( �سارع مليحة اأر�س م�سورة 
املتحرك  الهاتف   ، ال�سارقة(   40455( بريد  �سندوق  التجارية  الفنية  جلف  مطبعة  ملك 

)0507974892( ، الهاتف الثابت : )065332957( ،الفاك�س )065338839( 
ليكن معلوما لديك اأن امل�ستاأنف : بنك اأبوظبي التجاري حاليا - م�سرف الهالل �س م ع �سابقا 

 /0002461 قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بتاريخ .../.../..20 ، يف  الدعوى الإبتدائية رقم 
جتاري.   - املدنية  الإ�ستئناف  حمكمة    SHCAPCICOMS2019

فيقت�سي ح�سورك او ح�سور من ميثلك امام حمكمة ال�سارقة بدار الق�ساء ...... يوم ....... 
عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �سباحا   9.30 ال�ساعة   2021/3/21 املوافق 

ح�سورك او ح�سور من ميثلك قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.
مكتب �خلدمات �لق�سائية 

ناهد �سدقي عبد�ملنعم 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11   
�إعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

 2020/8762 جتاري  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  �سوريا لالزياء - �س ذ م م -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة(  

وميثله / حمده ح�سني اأحمد جا�سم مكي  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)2013406.82( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11   

 �عالن بالن�سر
يف  �لدع�ى رقم 300/2021/71 ��ستئناف مدين 

مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/2161 مدين جزئي 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب  

طالب الإعالن : كبري الدين عبداللطيف  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
املطلوب اإعالنهم : 1- فيجايان ادييودان كونهريامان كاري�سريى 2- برامي كاتل�ست 
للخدمات الفنية �س.ذ.م.م 3- بينات خلدمات المن وال�سالمة �س.ذ.م.م  - �سفتهم 

بالق�سية : م�ستاأنف �سدهم. جمهويل حمل الإقامة 
مدين   2020/3161 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  القرار/احلكم  ا�ستاأنف  قد   : الإع��الن  مو�سوع 
جزئي .   وحددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2021/3/29  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة 
التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
مدير دع�ى

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11   

�عالن بالن�سر        
يف �لدع�ى رقم 799/2021/16 جتاري جزئي

باإلزام املدعي علي�هم مببلغ وقدره )565.621.56 درهم(  مو�سوع الدعوى:  املطالبة 
و الر�سوم و امل�ساريف و اأتعاب املحاماة و الفائدة 12 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى 

ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
طالب العالن: بنك ابوظبي التجاري �س.م.ع - �سفته بالق�سية: مدعى

املطلوب اعالنهم:  1- عبدالعزيز ابراهيم ال�سبهان  - �سفته بالق�سية:مدعى عليه
يف  بالوفاء  بتكليف  امل�سرف  القا�سي  من  ال�سادر  القرار  مبوجب   : الإع��الن  مو�سوع 
اأو  امل��ذك��ور اع��اله للمدعي  ب��الآت��ي ب�سداد املبلغ  اأع��اله فانت مكلف  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
خزينة املحكمة وذل��ك خ��الل 5 يوما من تاريخ ن�سر ه��ذا الع��الن و ال ف��ان املحكمة 

�ستتخذ الجراءات القانونية بحقكم
مدير دع�ى

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

Date 11/ 3/ 2021  Issue No : 13186
Notice with Announcement

Claim No.: 305/2021/327 -Commercial Appeal
Subject of the Claim: 

Appealing the Judgement resolved in the Claim no. 3468/2020
Commercial Summary as well as charges, expenses and advocacy fees.
Notice by / The Claimant: Ziantek Electronics Trading Company LLC represented 
/ by Rahim Shahid Mohamed Shahid  - Capacity: Appellant
Notice to/ The Respondent:1. Ziantek Electronics Trading Company LLC 
represented by Rahim Shahid Mohamed Shahid  - Capacity: Appellant
2. Mohamed Aman Allah Mohamed Noor Al Haq - Capacity: Appellee
Notice Subject: It was appealed the Resolution/ Judgement resolved in the Claim 
no.3468/2020 / Commercial Summary as well as charges, expenses and advocacy 
fees. The hearing of Monday 15/03/2021 at 10:00 AM in the remote litigation hall 
was placed thereto. So; you are summoned to present by yourself or via a legal 
representative. In case of not presenting, you will be sentenced inabsence.
Claim Manager
Hamad Abdul Rahman Kalat

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 11/ 3/ 2021  Issue No : 13186
Real Estate Summary 196/2020/18
Details of service by publication

To the convicted party / 1- Mohammed Shah Faisal
Unknown place of residence

The prevailing party/ Real Estate Investment Public Corporation
Represented by / Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 27-07-2020 in the 
above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation 
ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 428,948 (Four 
Hundred Twenty Eight Thousand Nine Hundred Forty Eight Dirhams) and the 
legal interest thereon of 9 % per annum from the judicial claim date until the 
full payment, rejected other claims and ordered him to pay the charges, the 
expenses and One Thousand Dirhams as attorney's fees.
The verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty days from 
the day following publishing this service.
The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin 
Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 11/ 3/ 2021  Issue No : 13186
In Case No. SHCAPCICOMS2019/0002461 / Commercial

By putting up a notice on the court's bulletin board
Respondent 3: vasudev narasindass lilarama (Indian) (Unified number: 
78438893)  His address: : Sharjah, Industrial Zone No. (6) Maliha Street, land 
with a fence, It is owned by Gulf Technical Press commercial. P.O. Box: (Sharjah 
404S5) Mobile: (0507974892) Phone: (065332957) Fax: (065338839)
For your information the appellant is currently Abu Dhabi Commercial Bank 
- formerly Al Hilal Bank PSC has appealed the judgment issued on./20.. In 
the trial Case No. SHCAPCICOMS2019/0002461 Cvil Court of Appeal / 
Commercial. You must be present or whoever represents you should be present 
in front of the Sharjah Court at the Judicial House ...on corresponding to 
3/21/2021 at 09:30 AM and Submit what evidence you have and the court will 
review the case in your absence if you are not present or if anyone who legally 
represents you is present.
Judicial Services Office
 Nahed Sidqi Abdel Moneim

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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عربي ودويل

اإىل  اإنَّ جذوره الدينية والثقافية تعود  اأن يجد جم��ّدًدا الكرامة التي تخ�سه. 
على  ورد  كما  احل�سارة”  مهد  ه��ي  النهرين  ب��ني  م��ا  ب��الد  اإنَّ  ال�سنني:  اآلف 
املوقع الر�سمي للفاتيكان. وقال اإن كل هذا الرتاث دمرته احلرب، منددا ببيع 
الأ�سلحة يف العامل. واأو�سح “احلرب هي دائًما الوح�س الذي يتغرّي، مع تغري 
الع�سور، وي�ستمر يف التهام الب�سرية ... لكن الردَّ على احلرب لي�س حرًبا اأخرى، 

والرد على الأ�سلحة لي�س اأ�سلحة اأخرى«.
ة. هذا هو التحدي الذي يواجه العراق، ولكن لي�س  واأ�ساف “اجلواب هو الأُخوَّ
فقط: اإنه التحدي بالن�سبة للعديد من مناطق ال�سراع، وبالتايل، فالأخّوة هي 

التحدي للعامل باأ�سره«.
عاد البابا فرن�سي�س الثنني اىل روما بعد زيارة ا�ستغرقت ثالثة اأيام اىل العراق، 

هي الأوىل حلرب اأعظم اىل هذا البلد الذي ل يزال ي�سهد توترات اأمنية.

•• الفاتيكان-اأ ف ب

زيارته  بعد  “بالمتنان”  ���س��ع��وره  ع��ن  الأرب��ع��اء  اأم�����س  فرن�سي�س   ال��ب��اب��ا  ع��رب 
الذي  املوؤمنني  مع  الأ�سبوعي  العام  اللقاء  وذلك خالل  العراق  اىل  التاريخية 

حتدث خالله مطول عن هذه الرحلة.
امتنان هلل وجلميع  بالمتنان.  روحي  امتالأت  الزيارة،  هذه  “بعد  البابا  وقال 
العراق،  وحل��ك��وم��ة  اجل��م��ه��وري��ة  لرئي�س  ممكنة:  ال��زي��ارة  ه��ذه  جعلوا  ال��ذي��ن 
لل�سلطات  واملوؤمنني؛  الكهنة  جميع  اإىل  بالإ�سافة  البالد،  واأ�ساقفة  لبطاركة 
الدينية، بدًءا من اآية اهلل العظمى ال�سي�ستاين، الذي كان يل لقاء معه ل ُين�سى 

يف مقر اإقامته يف النجف«.
له  ويحق  ب�سالم،  يعي�س  اأن  العراقي  لل�سعب  “يحق  الأع��ظ��م  احل��رب  واأ���س��اف 

وجاب البابا البالد من بغداد اىل املو�سل وقرقو�س، البلدة امل�سيحية يف ال�سمال 
التي عانى اأهلها من ويالت تنظيم داع�س. وتناول ق�سية اأحد اأقدم املجتمعات 
اآية  امل�سيحية يف العامل واأكرثها انت�سارا، مع املرجع ال�سيعي الأعلى يف العراق 

اهلل علي ال�سي�ستاين.
ويف اآخر حمطة عامة من زيارته التاريخية اإىل العراق، تراأ�س البابا فرن�سي�س 
قائال  العراقيني  ووّدع  كرد�ستان  يف  اأرب��ي��ل  يف  احتفالياً  قدا�ساً  املا�سي  الأح��د 

“العراق �سيبقى معي ويف قلبي«.
اأرغم العديد من م�سيحيي العراق، بفعل احلروب والنزاعات وتردي الأو�ساع 
املعي�سية، على الهجرة. ومل يبَق يف العراق اليوم �سوى 400 األف م�سيحي من 
 2003 1،5 مليون عام  40 مليوناً بعدما كان عددهم  �سكانه البالغ عددهم 

قبل الجتياح الأمريكي للعراق.

البابا ي�سعر »باالمتنان« بعد زيارته التاريخية اإىل العراق 

•• عوا�شم-وكاالت

احلوثية  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات  ت���وا����س���ل 
يف  اليمن،  يف  الع�سكري  الت�سعيد 
وبني  ب��ي��ن��ه��ا  وا����س���ح  اأدوار  ت���وزي���ع 
طهران،  يف  ل��ه��ا  الأك�����رب  ال���راع���ي 
معركة  ت���ون�������س  ت�����س��ه��د  ح����ني  يف 
�سد  مو�سي،  عبري  تقودها  �سر�سة 
العا�سمة  يف  القر�ساوي”  “احتاد 

التون�سية.
ووف���������ق ����س���ح���ف ع����رب����ي����ة اأم���������س 
اأحد،  الأربعاء، مل يعد خافياً على 
الت�سعيد  م���ن  احل��وث��ي��ني  ه����دف 
�سد  اأو  ال�سعودية،  �سد  الع�سكري 
بحثاً  اليمنية،  م��اأرب  يف  حمافظة 
على  لإي����ران  �سريعة  مكا�سب  ع��ن 
طريق العودة لالتفاق النووي مع 

الإدارة الأمريكية اجلديدة.
املنطقة  م���ن  الآخ�����ر  اجل���ان���ب  ويف 
ال��ع��رب��ي��ة، اأط��ل��ق��ت زع��ي��م��ة احلزب 
اأمام  اعت�ساماً  احل��ر  ال��د���س��ت��وري 
ال��ت��ون�����س��ي لالحتاد  ال���ف���رع  م��ق��ر 
الإخواين الذي ُي�سرف عليه يو�سف 
�سد  �سر�سة  حملة  يف  القر�ساوي، 
الإخواين  اجل��ن��اح  النه�سة  حركة 
من  ازدواجيتها  لك�سف  البالد،  يف 
جهة، ودور هذا الحتاد امل�سبوه يف 

تون�س.

عدوان اإيراين
ع���ن ال��ت�����س��ع��ي��د احل���وث���ي الأخ����ري، 
“الريا�س”  ����س���ح���ي���ف���ة  ق����ال����ت 
ال�سعودية اإن “الت�سعيد العدواين 
راأ�سه  امل��ن��ط��ق��ة، وع��ل��ى  اجل����اري يف 
اململكة،  على  الإره��اب��ي��ة  الهجمات 

•• رانغون-اأ ف ب

البورمية   الأم������ن  ق�����وات  ن���ف���ذت 
اأم�س الأربعاء مداهمة يف رانغون 
احلديد  ال�سكك  م��ن  ع��م��ال  ���س��د 
م�����س��رب��ني ك����ان����وا ي�������س���ارك���ون يف 
الوا�سعة  امل��دين  الع�سيان  حركة 
�سد املجموعة الع�سكرية احلاكمة 
املتحدة  الأمم  ت��ت��م��ك��ن  مل  ف��ي��م��ا 
للتنديد  توافق  اإىل  التو�سل  من 

بالنقالب.
وقال دبلوما�سيون لوكالة فران�س 
بيان  م����ن  ن�����س��خ��ت��ني  اإن  ب����ر�����س 
وا�سحا  ت��ن��دي��دا  ي��ق��رتح  م�سرتك 
جمل�س  ق���ب���ل  م�����ن  ب����الن����ق����الب 
اإجراءات  “اتخاذ  واحتمال  الأمن 
جانب  م���ن  رف�����س��ت��ا  اإ�سافية” 
وفيتنام.  والهند  ورو�سيا  ال�سني 
حول  امل���ف���او����س���ات  اأن  واأ����س���اف���وا 

موقف م�سرتك تتوا�سل.
الأمم  يف  الن��ق�����س��ام  م��واج��ه��ة  يف 
الع�سكريون  ي��ت��ج��اه��ل  امل���ت���ح���دة، 
الدولية  الدان������ات  الن��ق��الب��ي��ون 

ويوا�سلون القمع.
فقد انت�سر مئات عنا�سر ال�سرطة 
واجل��ن��ود يف حميط احل��رم الذي 

ي��ق��ي��م ف���ي���ه م���وظ���ف���و حم���ط���ة ما 
هلوا غون يف �سرق عا�سمة البالد 

القت�سادية.
اأ�سرة  اأف������راد  م���ن  ام������راأة  وق���ال���ت 
لوكالة  احلديد  ال�سكك  يف  عامل 
الك�سف  فران�س بر�س طالبة عدم 
ع��ن ه��وي��ت��ه��ا خ��وف��ا م��ن النتقام 
)ال�سقق(  اب���واب  ي�����س��دون  “اإنهم 
واأ�سافت  ويحطمونها للدخول”. 
لكني  ال���ف���رار،  م��ن  متكنت  “لقد 
واأقاربهم  العمال”  ع��ل��ى  ق��ل��ق��ة 

الذين ما زالوا عالقني.
موظف   800 نحو  اأن  واأ���س��اف��ت 
يف ال�سكك احلديد يف هذه املحطة 
الع�سيان  ح���رك���ة  يف  ����س���ال���ع���ون 

املدين.
توقف الأطباء واملعلمون وموظفو 
ال�سكك  وعمال  الكهرباء  �سركات 
م���ن موظفي  وال��ع��دي��د  احل���دي���د 
العمل منذ  امل��دن��ي��ة ع��ن  اخل��دم��ة 
انقالب الأول من �سباط/فرباير 
املدنية  ب��احل��ك��وم��ة  اأط�����اح  ال�����ذي 

برئا�سة اأونغ �سان �سو ت�سي.
القت�ساد  تعطل  احل��رك��ة  وه���ذه 
البورمي اله�س مع مكاتب وزارية 
وم�ست�سفيات  وم���دار����س  ف���ارغ���ة 

ق��ادرة على  مغلقة وم�سارف غري 
اأداء عملها.

ودع����ت ال��ن��ق��اب��ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة اإىل 
يف  لالقت�ساد”  ك���ام���ل  “توقف 
حم����اول����ة ل�����س��ل ال����ب����الد وزي������ادة 

ال�سغط على اجلي�س.
الع�سكرية  امل���ج���م���وع���ة  واأم��������رت 
الر�سميني  املوظفني  جهتها  م��ن 
 8 م��ن  اع��ت��ب��ارا  العمل  با�ستئناف 
اإقالتهم  ف�ستتم  واإل  اآذار/م��ار���س 
لأعمال  اأن��ف�����س��ه��م  و���س��ي��ع��ر���س��ون 

انتقامية.
منذ  ا���س��ط��راب��ات  ب��ورم��ا  وت�سهد 
الن���ق���الب، م��ع ت��ظ��اه��رات يومية 
يف خمتلف اأنحاء البالد. ونظمت 
ب���ع�������س ال���ت���ج���م���ع���ات امل���ت���ف���رق���ة 

الربعاء.
تفريق  مت  )و���س��ط(  مينجيان  يف 
ال����ت����ظ����اه����رة ب���ال���ع���ن���ف واأ����س���ي���ب 
مطالبني  م���ت���ظ���اه���ري���ن  ث���الث���ة 
اإ�سابة  ب��ج��روح  بالدميوقراطية 

اأحدهم بالغة بح�سب امل�سعفني.
لكن النت�سار الع�سكري الكثيف ل 
�سيما يف حي �سان�سونغ يف رانغون 
كربى  عملية  الأح���د  �سهد  ال���ذي 
الأمن مع حما�سرة مئات  لقوات 

وكانت  رادع���ا  �سكل  امل��ت��ظ��اه��ري��ن، 
احل�سود اأقل بكثري.

�سبعة  اأوق�����ف  امل��ا���س��ي��ة،  وال��ل��ي��ل��ة 
بح�سب  احل�����ي  يف  م���ت���ظ���اه���ري���ن 

و�سائل الإعالم الر�سمية.
عمدت  املدينة،  م��ن  اآخ��ر  ق�سم  يف 
اإح����راق حواجز  ق���وات الأم���ن اىل 
باإ�سرام  ال�����س��ك��ان  م��ه��ددة  م��وق��ت��ة 
امراأة  روت  كما  �سققهم،  يف  النار 
 26 العمر  من  تبلغ  ال�سكان  من 

عاما لوكالة فرن�س بر�س.
م���������ع م��������داه��������م��������ات ل�����ل�����م�����ن�����ازل 
وامل�������س���ت�������س���ف���ي���ات واجل�����ام�����ع�����ات 
والعتقالت اجلماعية وا�ستخدام 
املجموعة  اأن  يبدو  القاتلة،  القوة 
اأي  من  اأك��رث  م�سممة  الع�سكرية 
وق����ت م�����س��ى ع��ل��ى اإخ���م���اد حركة 
الح���ت���ج���اج ال�����س��ل��م��ي��ة ال���ت���ي تهز 

البالد.
60 م���دن���ي���ا ع���ل���ى الأق�����ل  وق���ت���ل 
�سخ�س  األ����ف����ي  ح������وايل  واأوق��������ف 
�سباط/فرباير  م��ن  الأول  م��ن��ذ 
بح�سب جمعية م�ساعدة ال�سجناء 

ال�سيا�سيني.
ويوؤكد اجلي�س من جانبه اأنه غري 

�سالع يف وفاة متظاهرين.

يزالن  ل  اللذين  ت�سي  �سو  �سان 
الت�سال  اإمكانية  دون  موقوفني 

باأي طرف.
الع�سكرية  امل��ج��م��وع��ة  وح������ذرت 
ال��ن��واب الذين  اأن  اأي����ام م��ن  ق��ب��ل 
النقالب  ب�سرعية  ي��ع��رتف��ون  ل 
احلكومة  لتمثيل  جلنة  و�سكلوا 
“خيانة  بارتكاب  مذنبون  املدنية 

يف ب��ادرة رم��زي��ة، اأعلن ن��واب عدة 
م��ن ال��راب��ط��ة ال��ذي��ن اأق��ي��ل��وا من 
اأنهم  في�سبوك  ع��ل��ى  منا�سبهم، 
ماهن  هو  م�سوؤوليهم  اأحد  عّينوا 
ن���ائ���ب رئي�س  ث�����ان،  وي����ن خ��اي��ن��غ 
الرئي�س  حمل  يحل  لكي  ال��ب��الد، 
مينت  وي��ن  للجمهورية  ال�سابق 
اأونغ  ال�سابقة  احلكومة  ورئي�سة 

ال����ق����وة عرب  وي������ربر جل���وئ���ه اىل 
تزوير  ع��م��ل��ي��ات  ت��اأك��ي��د ح�����س��ول 
النتخابات  خالل  النطاق  وا�سعة 
ت�سرين  التي جرت يف  الت�سريعية 
فيها  وح���ق���ق  ال���ث���اين/ن���وف���م���رب 
اأجل  من  الوطنية  الرابطة  حزب 
ت�سي  �سو  بزعامة  الدميوقراطية 

فوزا كبريا.

معتاداً  اإي���ران���ي���اً  ���س��ل��وك��اً  اإل  ل��ي�����س 
اأمريكياً  م��ي��اًل  ا���س��ت�����س��ع��رت  ك��ل��م��ا 

للتهدئة«.
“العدوان  اأن  ال�سحيفة   واأك����دت 
املنطقة،  ع��ل��ى  امل���زم���ن  الإي�������راين 
وا����س���ت���غ���الل امل����وق����ف الأم���ري���ك���ي 
وم�سروعها  ط����ه����ران  ع���ب���ث  م����ن 
التدمريي، ما هو اإل لبعث ر�سائل 
لوا�سنطن واأوروبا، لتحديد �سقف 
الإدارة  اأن  ي��ب��دو  ال��ت��ي  امل��ف��او���س��ات 
تتوجه  اجل�����دي�����دة  الأم����ري����ك����ي����ة 
القوة،  اأوراق  وت��ع��زز  ل�ستئنافها، 
النخراط  قبل  النظام،  ي��رى  كما 

يف اأي حوار مع اأمريكا«.
ك�سفته  م��ا  “اأخطر  اأن  واأ���س��اف��ت 
الهجمات  اإح��دى  اململكة من ورود 
فا�سلة  حم����اول����ة  يف  ال���ب���ح���ر  م����ن 
ل�ستهداف اخلزانات البرتولية يف 
ميناء راأ�س تنورة، وهذا يثري ق�سية 
خطرية حول طبيعة هذا الهجوم، 
حيث  العملية،  ان��ط��الق  وحم��ط��ة 
اأن هذا الهجوم ومعرفة تفا�سيله 
ت��غ��ري ق���واع���د ال��ل��ع��ب��ة، وت�����س��ع كل 
اإطار  يف  م�سوؤولياتها،  اأم���ام  دول���ة 

القانون الدويل«.

ت�سعيد �سد الت�سعيد
اأبو  ح��م��ود  اأك���د  ال�����س��ي��اق،  ذات  ويف 
اأن  “عكاظ”،  �سحيفة  يف  طالب، 

••وا�شنطن-اأ ف ب

ن�سر مكتب التحقيقات الفدرايل 
لقطات  اآي”  بي  “اإف  الأمريكي 
زرع  ب��اأن��ه  ي�ستبه  ل��رج��ل  ج��دي��دة 
قنابل يدوية ال�سنع يف وا�سنطن 
الثاين/ ك��ان��ون  م��ن  اخلام�س  يف 

الكونغر�س،  اقتحام  يناير، ع�سية 
معلومات  جمع  اأم��ل  على  وذل��ك 

تف�سي اإىل التعّرف عليه.
ن�سره  مت  ال��ذي  الفيديو  ويظهر 
التقطتها  ب��ه  للم�ستبه  م�ساهد 
ك���ام���ريات امل���راق���ب���ة يف ع����دد من 
اأحياء العا�سمة الأمريكية. وبدا 
اأ�سود  ����س���روال  م��رت��دي��ا  ال���رج���ل 
بغطاء  بقي حمجوبا  لكن وجهه 
ي�سعها  ك����ان  وب��ك��م��ام��ة  ل���ل���راأ����س 
ونظارات �سم�سية، كما كان ي�سع 
ق����ف����ازات وي��ح��م��ل ح��ق��ي��ب��ة ظهر 

بيده.
و�سبق ملكتب التحقيقات الفدرايل 
اأن ن�سر �سوراً للم�ستبه به، بّينت 
خ�سو�ساً احلذاء الريا�سي الذي 
مكافاأة  وع���ر����س  ي��ن��ت��ع��ل��ه،  ك����ان 
ملن يديل  دولر  األ��ف  مئة  قدرها 

مبعلومات تقود اإىل توقيفه.

رو�سيا تتجاوز حاجز الـ 90 
األف وفاة بفريو�ش كورونا

•• مو�شكو-وام:

جتاوزت ح�سيلة الوفيات بفريو�س “كورونا” امل�ستجد يف رو�سيا ام�س حاجز 
ال� 90 األف حالة بعد ت�سجيل 466 حالة جديدة خالل يوم واحد مقابل 
336 وفاة اأم�س، ليبلغ العدد الإجمايل 90275 حالة وفاة. واأعلنت غرفة 
اليومي  تقريرها  يف  برو�سيا  كورونا  فريو�س  مبكافحة  اخلا�سة  العمليات 
عن انخفا�س يف عدد الإ�سابات اجلديدة خالل ال�ساعات ال�24 املا�سية يف 
اأدنى ح�سيلة منذ مطلع اأكتوبر املا�سي بت�سجيلها 9079 اإ�سابة مقارنة 
ب� 9445 يف اليوم ال�سابق لريتفع بذلك اإجمايل عدد الإ�سابات اإىل اأربعة 
 83 بني  اجلديدة  الإ�سابات  وتتوزع  اإ�سابة،  و553  األفا  و351  ماليني 
اقليم من اأ�سل اأقاليم رو�سيا ال�85 ويف مقدمتها العا�سمو مو�سكو والتي 
األفا   315 اأ�سابة جديدة/ ، مع بقاء   1116 تعترب بوؤرة تف�سي الوباء / 
عدد  ليبلغ  لل�سفاء  مري�سا   13350 متاثل  فيما  ن�سطة،  حالة   751 و 
املتعافني ثالثة ماليني و945 األفا و 527 �سخ�سا ، بال�سافة اىل اجراء 
حتى اليوم اأكرث من 113.8 مليون فح�س خمتربي لت�سخي�س الإ�سابات 
بكورونا، 146 األفا منها خالل اآخر 24 �ساعة، ول يزال اأكرث من 510 
يف  العاملية  ال�سحة  منظمة  واأعلنت  الطبية.  الرقابة  حتت  �سخ�س  اآلف 
يف  ك��ورون��ا  بفريو�س  العامل  اإ�سابات  ع��دد  ارت��ف��اع  عن  ال�سبوعية  ن�سرتها 
فيما انخف�س  الأ�سبوع املا�سي، مقارنة بالأ�سبوع ال�سابق له، بن�سبة 2? ، 
وانطلقت يف رو�سيا �سهر دي�سمرب املا�سي حملة   .?6 عدد الوفيات بن�سبة 
للتطعيم املجاين �سد كورونا با�ستخدام لقاح “ �سبوتنيك V » والذي اأدى 

اإىل تراجع تدريجي يف وترية تف�سي فريو�س “ كورونا “ يف عموم البالد.

الطاقة  واإم��دادات  املنطقة  و�سالم 
ومتهد  العاملية،  التجارة  ومم��رات 
لواقع حتكمه الفو�سى العارمة لو 

ا�ستمر احلال على ما هو عليه«.

احتاد القر�ساوي
اأخرى، وعن التطورات  ومن جهة 
“احلرة”،  م��وق��ع  ن��ق��ل  ت��ون�����س،  يف 
ف�ست،  التون�سية  الأم��ن  ق��وات  اأن 
الد�ستوري  احلزب  اأن�سار  اعت�سام 
“احتاد  ف�����رع  م���ق���ر  اأم�������ام  احل������ر، 
العا�سمة  يف  امل�سلمني”  ع��ل��م��اء 
يف  بالقوة  بحله،  للمطالبة  تون�س 
الثالثاء  ليلة  م��ن  متاأخرة  �ساعة 

الأربعاء.
الد�ستوري  احل��زب  رئي�سة  واأك��دت 
رف�سها  م����و�����س����ي،  ع���ب���ري  احل�������ر، 
ف��ك الع��ت�����س��ام م��وؤك��دة اأن��ه��ا “لن 
ا�ستعمال  رغ���م  جثة”،  اإل  ت��غ��ادر 
امل�سيل للدموع  الأم��ن للغاز  ق��وات 
والهراوات، والعتداء بالعنف على 
اأن�سارها، من جانب روابط حماية 
الثورة املنحلة، وممثلني عن حزب 
للنه�سة  امل��وايل  الكرامة،  ائتالف 

وبينهم نواب يف الربملان، عليهم.
ويعت�سم اأن�سار احلزب منذ اأ�سهر، 
اأم���ام مقر ف��رع الحت���اد مطالبني 
احلكومة باإيقاف ن�ساطه ويتهمون 
ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ي��ه، وج��ل��ه��م حركة 

وح�����دات  اإّن  ال���ب���ن���ت���اغ���ون  وق������ال 
احلر�س الوطني التي اأر�سلت اإىل 
وا�سنطن حلمايتها يف مهمة كان 
اآذار/  12 اأن تنتهي يف  مفرت�ساً 
مار�س، �ستبقى يف العا�سمة حتى 
اأي��ار/م��اي��و، لكّن عديد هذه   23
 2300 اإىل  �سيخّف�س  ال��ق��وات 
الن�سف  اإىل  اأي  ع�����س��������������������ك��ري 

تقريباً.
الكونغر�س  ع��ل��ى  ال��ه��ج��وم  وم��ن��ذ 
اأر���س��ل ال��ب��ن��ت��اغ��ون ت��ع��زي��زات من 
العا�سمة  اإىل  ال��وط��ن��ي  احل��ر���س 

الفدرالية لإ�سناد ال�سرطة.
البنتاغون  با�سم  املتحّدث  وق��ال 
هذه  “خالل  اإّن�����ه  ك��ريب��ي  ج���ون 
وزارة  �ستعمل  الإ�سافية،  الفرتة 
الدفاع ب�سكل م�سرتك مع �سرطة 
ال��ك��اب��ي��ت��ول ل��ل��ح��ّد ت��دري��ج��ي��اً من 

وجود احلر�س الوطني«.
الأ�سبوع  اأع��ل��ن  البنتاغون  وك��ان 
املا�سي اأّنه تلّقى طلباً ر�سمياً من 
مهمة  لتمديد  الكابيتول  �سرطة 
احل��ر���س ال��وط��ن��ي، لكن م��ن دون 
هذا  وراء  كانت  اإذا  ما  يو�سح  اأن 
حمّددة  اأمنية  تهديدات  الطلب 

اأم ل.

والهمجية  العبث  “ال�سيطرة على 
ال��وك��ي��ل احلوثي  ال��ت��ي مي��ار���س��ه��ا 
باأوامر من نظام الإرهاب يف اإيران، 
ت��ت��ط��ل��ب م����ا ه����و اأك������رث م����ن �سد 
البالي�ستية  ال�����س��واري��خ  ه��ج��م��ات 
اإذ ل  وط��ائ��رات ال��درون��ز املفخخة، 
مي��ك��ن ال��ت��ع��اي�����س م��ع ه���ذا الو�سع 
والت�سليم به واقعاً دون و�سع نهاية 

املنظمات  كل  يف  وقانونياً  �سيا�سياً 
بورقة  م��ع��رف��ت��ن��ا  وم����ع  ال���دول���ي���ة، 
بع�س  �ست�ستخدمها  التي  الفيتو 
الدول فاإنه ل بد من ال�ستمرار يف 
الفعال  التحرك  علينا  الت�سعيد. 
املتاحة  ال�سغط  اأوراق  وا�ستخدام 
لتغيري مواقف الدول التي تتعامل 
برتاٍخ مع اأزمة خطرية تهدد اأمن 

بال�سرورة  “نحتاج  واأ���س��اف  ل��ه«. 
تقوده  ف��ع��ال  �سيا�سي  حت���رك  اإىل 
املجموعة  مب���������س����ارك����ة  امل���م���ل���ك���ة 
العربية،  ال��دول  وبقية  اخلليجية 
احلوثي  الإره�����اب  م��ل��ف  لت�سعيد 
يف  امل�ستويات  اأع��ل��ى  اإىل  الإي����راين 
جمل�س  ومنها  الدولية  املنظمات 
املوقف  اأن  اإىل  م�����س��رياً  الأمن”، 

م�ساندته  ي��ك��رر  ال���ذي  الأم��ري��ك��ي 
للحوثيني  ت�سديها  يف  للمملكة 
ميكن  ل  مل���م���ار����س���ات���ه���ا،  و���س��ج��ب��ه 
العتماد عليه لتناق�سه مع طبيعة 
تعامل الإدارة اجلديدة مع النظام 

الإيراين وامليلي�سيا احلوثية«.
املجموعة  “على  ب��ال��ق��ول:  وخ��ت��م  
امللف  ت�سعيد  والعربية  اخلليجية 

زرع  ال������رج������ل  ب����������اأن  وي�������س���ت���ب���ه 
ق���ن���اب���ل ي�����دوي�����ة ال�������س���ن���ع ق���رب 
اجلمهوري  ل���ل���ح���زب���ني  م����راك����ز 
من  مقربة  على  والدميوقراطي 

مقّر الكونغر�س.
ال���ق���ن���اب���ل، ورمب����ا  ت��ن��ف��ج��������ر  ومل 
م���ن���ه���ا على  ال�����ه�����دف  اق���ت�������س���ر 
اإب���ع���اد ���س��رط��ة ال��ك��ون��غ��ر���س قبيل 

القتحام.
���س��ت��ي��ف��ن دان���ت���وون���و نائب  وق�����ال 
مدير مكتب التحقيقات الفدرايل 
“نعتقد اأن اأحداً يف مكان ما ميلك 
معلومات مل يدرك اإىل حّد الآن 

اأهميتها«.
اليدوية  ال��ق��ن��اب��ل  ه���ذه  اأّن  واأك����د 
حقيقية  “عبوات  ك��ان��ت  ال�سنع 
وكان ميكن اأن تنفجر واأن تت�سّبب 

باإ�سابات خطرة وبوفيات«.
منا�سري  م����ن  الآلف  وك�������ان 
حينه  يف  الأم�����ريك�����ي  ال���رئ���ي�������س 
دون����ال����د ت���رام���ب ه���اج���م���وا مقر 
ال�������س���اد����س من  ال���ك���ون���غ���ر����س يف 
بالتزامن  الثاين/يناير،  ك��ان��ون 

وعلى �سعيد مّت�سل اأعلنت وزارة 
اأّنها  الثالثاء  الأمريكية  الدفاع 
احلر�س  مهمة  ل�سهرين  �ستمّدد 

الوطني يف العا�سمة وا�سنطن.

م���ع ج��ل�����س��ة امل�����س��ادق��ة ع��ل��ى فوز 
خ�سمه الدميوقراطي جو بايدن 

بالنتخابات الرئا�سية.
وُقتل خم�سة اأ�سخا�س يف الهجوم 

الذي تتزايد ال�سكوك يف عفويته، 
 300 م����ن  اأك������رث  ت���وق���ي���ف  ومت 
�سخ�س على خلفية م�ساركتهم يف 

اقتحام الكونغر�س.

يعاقب  ج���رمي���ة  وه����ي  عظمى” 
 22 بال�سجن  اأو  ب��الإع��دام  عليها 
ع����ام����ا. وق�������س���ى م���������س����وؤولن من 
الأيام  يف  العتقال  اأثناء  الرابطة 
امل��ا���س��ي��ة ب��ع��د ف���رتة ق�����س��رية جدا 
من توقيفهما. واأوق��ف عدد كبري 
ثالثة  بينهم  امل�سوؤولني  من  اآخ��ر 

الليلة املا�سية.

واإقامة  الإره���اب  “بدعم  النه�سة 
دورات تكوينية ت�سجع على العنف 
والتطرف وتخدم التيارات الدينية 

املت�سددة«. 

دور م�سبوه
ومن جهتها نقلت �سحيفة ال�سروق 
التون�سية عن الأمني العام امل�ساعد 
ال��ت��ون�����س��ي لل�سغل  ال��ع��ام  ل��الحت��اد 
اأك����رب منظمة  ال��ط��اه��ري،  ���س��ام��ي 
اجتماعية وذات ثقل �سيا�سي كبري 
جمعيات  ع����ّدة  “هناك  ت��ون�����س  يف 
يف ال���ب���الد مت��ث��ل غ���ط���اء لأح�����زاب 
م�سدداً  اأجنبية”،  ودول  �سيا�سية 
على �سرورة مراقبة متويالت هذه 
واأن�سطتها،  واملنظمات  اجلمعيات 
بعد  الكبري  انت�سارها  بعد  خا�سة 

الثورة، وفق تقديره.
موؤ�سراً  الطاهري،  ت�سريح  وُيعد 
على حتول كبري يف موقف الحتاد 
التون�سية،  ال��ن��ه�����س��ة  ح��رك��ة  م���ن 
وتاأييداً مثرياً لعبري مو�سي، التي 
مبحاولة  تتهمها  احل��رك��ة  ك��ان��ت 
ال�سابق،  ال��ن��ظ��ام  وت���دوي���ر  اإع������ادة 
الديكتاتورية،  ل��ع��ودة  وال��ت��ن��ظ��ري 

بعد “الثورة«.
وقال الطاهري: “ لدينا علماء دين 
يف البالد ول�سنا حمتاجني جلمعية 
اخلارج”،  م���ن  م�����س��ل��م��ني  ع��ل��م��اء 
دينية  “جمعيات  ���س��راح��ًة  متهماً 
التوتر  لبوؤر  الت�سفري  بالتورط يف 
يف  لاللتحاق بتنظيمات اإرهابية” 
اإ�سافة  وغ��ريه��ا،  و���س��وري��ا،  ليبيا، 
اإىل ت�سجيع الإرهاب والتطرف يف 

تون�س.

مداهمات �سد عمال �سكك حديد م�سربني يف بورما 

عبري مو�سي ُتنهك »احتاد القر�ساوي« يف تون�س

�سحف عربية: مطالبات بوقف العدوان االإيراين يف اليمن

لقطات جديدة ل�سخ�ش زرع قنابل قرب الكونغر�ش
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عربي ودويل

 حكمت حمكمة ميتيليني يف لي�سبو�س على �سابني اأفغانيني بال�سجن 
على خميم  اأت��ت  ح��رائ��ق  ب��اإ���س��رام  اإدانتهما  بعد  �سنوات  م��دة خم�س 

موريا يف اأيلول/�سبتمرب، وفق ما ذكر م�سدر ق�سائي اأم�س.
ا�ستاأنف الأفغانيان اللذان كان يبلغان 17 عاًما عند وقوع احلريق 
احلكم الذي �سدر م�ساء اأم�س الأول الثالثاء اإثر جل�سة ا�ستمرت �ست 
�ساعات. و�سيتم نقلهما اإىل �سجن اأفلونا لالأحداث، الذي يبعد 45 
كيلومرًتا عن اأثينا، بح�سب امل�سدر نف�سه. اندلع حريقان يومي 8 
و9 اأيلول/�سبتمرب 2020 يف خميم موريا، اأكرب خميم يف اأوروبا، 

ما اأدى اإىل ت�سريد 13 األف طالب جلوء.
اليونان،  يف  املهاجرين  ت�ستقبل  التي  املخيمات  يف  احلرائق  وتتكرر 
خا�سة يف ف�سلي اخلريف وال�ستاء. �سباح الأربعاء، ُعرث على ثالث 
ت�سالونيكي،  مدينة  يف  مهجور  مبنى  يف  جزائريني  ملهاجرين  جثث 
حيث من املرجح اأنهم لقوا حتفهم اختناقا بعد اإ�سعال النار للتدفئة، 
املرتامي  امل��خ��ي��م  م��وري��ا  ك��ارث��ة  ودم����رت  امل��ح��ل��ي��ة.  لل�سلطات  وف��ق��ا 
ع��دًدا من الالجئني يفوقون  وال��ذي كان ي�سم  بالكامل،  الأط��راف 
�سعته باأربعة اأ�سعاف. ومت نقل قاطني املخيم البالغ عددهم 13 األًفا 

اإىل مع�سكر اأقيم على عجل لهذه الغاية يف لي�سبو�س.
“عمداً”،  اإ�سرام احلريق  اأفغان بتهمة  ال�سلطات �ستة �سبان  اوقفت 

وما زال اأربعة منهم رهن احلب�س الحرتازي.

اأم�س  فرن�سا   واأرثوذك�س يف  وبروت�ستانت  كاثوليك  حّذر م�سوؤولون 
الأرب����ع����اء يف ن�����س م�����س��رتك احل��ك��وم��ة وال��ربمل��ان��ي��ني م���ن خماطر 
حرية  براأيهم  يقو�س  التطرف  �سد  للجدل  مثري  ق��ان��ون  م�سروع 
مقال  يف  الدينيون  امل�����س��وؤول��ون  وكتب  اجلمعيات.  وتكوين  العبادة 
قلقنا  عن  عالنية  اليوم  “نعرب  اليومية  لوفيغارو  �سحيفة  ن�سرته 
ي�ستهدف  ال��ذي  اجلمهورية”  مبادئ  تر�سيخ  قانون  م�سروع  ب�ساأن 
التطرف . حمل الن�س توقيع املطران اإريك دي مولني بوفور، رئي�س 
الحتاد  رئي�س  كالفريويل  فرن�سوا  والق�س  فرن�سا  اأ�ساقفة  جممع 
اإميانويل  الأرث��وذك�����س��ي  وامل��رتوب��ول��ي��ت  فرن�سا  يف  ال��ربوت�����س��ت��ان��ت��ي 
القراءة  من  القانون  م�سروع  الفرن�سيون  ال��ن��واب  اأق��ر  اأداماكي�س. 
الأوىل يف �سباط/فرباير، و�سينظر فيه جمل�س ال�سيوخ اعتباًرا من 
“اإن م�سروع القانون هذا قد  اآذار/م��ار���س. وكتب رجال الدين   30
اجلمعيات  وتكوين  العبادة  حرية  وهي  الأ�سا�سية  احلريات  يقو�س 
والتعليم وحتى حرية الراأي التي اأ�ساءت اإليها بالفعل �سرطة الفكر 
“الدولة  اأن  واأ���س��اف��وا  امل�����س��رتك«.  الف�ساء  يف  نف�سها  تر�سخ  ال��ت��ي 
عن  الكني�سة  فيه  ف�سلت  بلد  يف  ديني”،  هو  ما  حتديد  يف  تتدخل 

الدولة منذ 1905.

اأعلنت وزارة اخلارجية الأمريكية  اأم�س الأربعاء اأن وزيري اخلارجية 
اأنتوين بلينكن والدفاع لويد اأو�سن �سيتوجها معاً اإىل اليابان وكوريا 
اإىل اخل��ارج خم�س�سة  اأول رحلة لهما  املقبل، يف  الأ�سبوع  اجلنوبية 

لتعزيز التحالفات يف مواجهة ال�سني.
وكتب بلينكن يف تغريدة اأن الرحلة تهدف اإىل التاأكيد على “ال�سالم 
والأم��ان والزده��ار يف منطقة املحيطني الهندي والهادئ ويف كافة 
براي�س  نيد  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدث  وق��ال  ال��ع��امل«.  اأن��ح��اء 
امل��ت��ح��دة بتعزيز  ال��ولي��ات  ال��ت��زام  ت��اأك��ي��د  “�ستعيد  ال��رح��ل��ة  اإن ه��ذه 
افرتا�سية  قمة  م��ن  اأي���ام  بعد  البلدين  زي���ارة  و�ستاأتي  حتالفاتنا«. 
اليابان واأ�سرتاليا  �سيعقدها الرئي�س الأمريكي جو بايدن مع قادة 
والهند. ومل يطلق بعد فريق بايدن �سل�سلة الرحالت الدولية التي 
تكون  كي  حماولة  يف  مهامها،  اجلديدة  الإدارة  ت�سلم  تقليدياً  تلي 
اأول  بلينكن  وع��ق��د  ك��ورون��ا.  ف��ريو���س  تف�سي  اأزم���ة  ق���دوًة يف خ�سّم 
�سباط/فرباير،   25 يف  النرتنت  عرب  اأجانب  ق��ادة  مع  له  اجتماع 
برفقة  ط��وك��ي��و  اإىل  و���س��ي��ت��وج��ه  وال��ك��ن��دي.  املك�سيكي  ن��ظ��ريي��ه  م��ع 
اجتماعات مع نظرييهما  لعقد  املقبلني  والأرب��ع��اء  ال��دف��اع،    وزي��ر 
اليابانيني. و�سيلتقي وزير اخلارجية اأي�ساً رجال اأعمال و�سحافيني 
“الدور الذي تلعبه �سحافة حّرة يف  اإىل  اأن يلفت  يابانيني وُيتوقع 
�سيول،  يف  الدميوقراطية«.  عن  والدفاع  الر�سيدة  احلوكمة  تعزيز 
�سيلتقي بلينكن واأو�سن نظرييهما الكوريني اجلنوبيني و�سيتحدث 

وزير اخلارجية الأمريكي اإىل �سباب و�سحافيني، بح�سب براي�س.

عوا�شم

اأثينا

باري�ص

وا�صنطن

 كوريا اجلنوبية توافق على اأكرب 
زيادة يف متويل القوات االأمريكية 

•• �شول-رويرتز

م�ساهمتها يف متويل  باملئة يف   13.9 بن�سبة  زي��ادة  على  اجلنوبية  كوريا  وافقت 
ا�ست�سافة قوات اأمريكية قوامها 28500 جندي لعام 2021 وهي اأكرب زيادة 
اأكرب.  مب�ساهمة  املتحدة  ال��ولي��ات  طالبت  اأن  بعد  عاما   20 نحو  منذ  �سنوية 
وت�سل م�ساهمة كوريا اجلنوبية، بعد الزيادة، هذا العام اإىل 1.18 تريليون وون 
اتهم  ترامب قد  دونالد  ال�سابق  الأمريكي  الرئي�س  )1.03 مليار دولر(. وكان 
وطالبها  الأمريكي  اجلي�س  ق��درات  من  مقابل  دون  بال�ستفادة  اجلنوبية  كوريا 
كوريا  مفاو�سي  كبري  و�سرح  �سنويا.  دولر  مليارات  خم�سة  اإىل  ي�سل  ما  بدفع 
“التفاق  قائال  التلفزيون  بثها  اإف��ادة  يف  لل�سحفيني  بو  اأون  جيوجن  اجلنوبية 
حل اأطول فرتة انقطاع على الإطالق والتي دامت �سنة وثالثة اأ�سهر«. واأ�ساف 
للقوات  م�ستقر  لتمركز  واحلاجة  التحالف  اأهمية  على  للتاأكيد  فر�سة  “ووفر 
الإج����راءات  اتفاقية  اإن  بيان  يف  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت  ك��وري��ا«.  يف  الأمريكية 
اخلا�سة مع الوليات املتحدة ومدتها �ست �سنوات جاءت بعد مفاو�سات مطولة 
و�ستزيد م�ساهمة كوريا اجلنوبية ال�سنوية يف الفرتة من 2022 اإىل 2025 مبا 
يتنا�سب مع الزيادة ال�سنوية يف ميزانية الدفاع التي بلغت 5.4 باملئة هذا العام. 
2019 والذي  اآخر عام  ال�سابق الذي انتهى يف  وحتل التفاقية حمل الرتتيب 
وقالت  �سنويا.  دولر  920 مليون  ح��وايل  تدفع مبوجبه  كوريا اجلنوبية  كانت 

الوزارة اإن اجلانبني اتفقا على جتميد م�ساهمة كوريا اجلنوبية يف عام 2020.

قمة بني بايدن واليابان والهند واأ�سرتاليا يف حتّد لل�سني 

خرباء يخل�سون اإىل ارتكاب ال�سني اإبادة بحق االأويغور

اأوروبا حت�سل على 4 ماليني وا�سنطن تعيد العقوبات على ملياردير اإ�سرائيلي مّتهم بالف�ساد
جرعة اإ�سافية من لقاح فايزر

•• بروك�شيل-رويرتز

قالت املفو�سية الأوروبية  اأم�س الأربعاء اإنها تو�سلت لتفاق 
ماليني  اأربعة  على  للح�سول  وبيونتيك  فايزر  �سركتي  مع 

جرعة اإ�سافية من لقاح كوفيد-19 هذا ال�سهر.
ال��ه��دف م��ن ه��ذه اجل��رع��ات الإ�سافية ت�سهيل  اأن  واأ���س��اف��ت 

احلركة عرب احلدود وال�سيطرة على بوؤر الفريو�س.
وق��ال��ت اأور����س���ول ف���ون دي���ر لي���ن رئ��ي�����س��ة امل��ف��و���س��ي��ة “هذه 
بالغة  اأماكن  امل�ستهدف يف  ا�ستخدامها  اجلرعات من خالل 
يف  اأي�سا  �ست�سهم  احل��دودي��ة،  املناطق  يف  وبخا�سة  الأهمية، 

�سمان اأو عودة حرية حركة ال�سلع والأفراد«.

ورفع  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  التجارية  الأن�سطة  م��ع��اودة  ل��ه  اأت���اح 
احلجز عن الأ�سول التي ميلكها، وهو اأمر اأثار قلق منظمة “ذا 

�سنرتي” غري احلكومية ملكافحة الف�ساد.
واعترب ال�سريك املوؤ�س�س للمنظمة جون بريندرغا�ست يف بيان اأّن 
الكونغولية  للجهود  جديداً  دفعاً  يعني  العقوبات  فر�س  “اإعادة 

والأمريكية ملكافحة الف�ساد«.
ب�  الف�ساد  ملكافحة  ويتن�س”  “غلوبل  منظمة  اأ���س��ادت  ب��دوره��ا 
الت�سريح  لإب��ط��ال  ب��اي��دن  اإدارة  ج��ان��ب  م��ن  امل��ت��ّخ��ذ  “التدبري 

اخلا�س املعطى لدان غريتلر يف نهاية ولية ترامب«.
بقي  ال��ذي  ت��رام��ب  اإدارة  ق��رار  اأّن  ويتن�س”  “غلوبل  واع��ت��ربت 
�سارياً ملدة �سهر كان يتيح لغريتلر “معاودة اأن�سطته التجارية مع 
جهات اأمريكية ملدة عام ورفع احلجز املفرو�س على الأ�سول التي 

لي�ست  “الكونغو  جمعية  واأّك���دت  املتحدة«.  ال��ولي��ات  يف  ميلكها 
للبيع” اأّن “قرار اإدارة بايدن يعطي دفعاً جديداً جلهودنا على 
الكونغويل  الرئي�س  الف�ساد«. وطالبت اجلمعية  �سعيد مكافحة 
الكثرية  ب�”فتح حتقيق كونغويل بالعقود  فيليك�س ت�سي�سيكيدي 
املمنوحة لغريتلر«. وكانت وزارة اخلارجية الأمريكية فر�ست يف 
كانون الأول/دي�سمرب 2017 عقوبات على غريتلر على خلفية 
يف  بالف�ساد  وم�سوبة  لل�سفافية  تفتقر  “عقوداً  بتوقيعه  �سبهات 

قطاعي التعدين والنفط«.
الكونغو  ج���م���ه���وري���ة  ع���ل���ى  ف������ّوت  ب����اأن����ه  وا����س���ن���ط���ن  واّت���ه���م���ت���ه 
اأحد  كان  الذي  كابيال  الرئي�س جوزيف  الدميوقراطية يف عهد 
العقد  يف  دولر”  مليار  ب�1،36  �سريبية  “اإيرادات  مقّربيه، 

الثاين من الألفية الثالثة.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأعادت الوليات املّتحدة فر�س عقوبات على امللياردير الإ�سرائيلي 
دان غريتلر املتّهم بالف�ساد يف قطاع التعدين يف جمهورية الكونغو 
الدميوقراطية، بعدما كانت وا�سنطن خّففتها قبيل انتهاء ولية 
با�سم  للمتحّدث  بيان  يف  وجاء  ترامب.  دونالد  ال�سابق  الرئي�س 
اإدارة  اّت��خ��ذت��ه  ال���ذي  ال��ت��دب��ري  اأّن  ب��راي�����س  نيد  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
اخلارجية  ال�سيا�سة  مل�سالح  مناق�سا  “جاء  ال�سابق  الرئي�س 
ول  اأج��م��ع،  ال��ع��امل  يف  الف�ساد  مكافحة  �سعيد  على  الأم��ريك��ي��ة 
�سيما اجلهود الرامية اإىل مكافحة الف�ساد وتعزيز ال�ستقرار يف 
ت�سريحاً  اإن  براي�س  وق��ال  الدميوقراطية«.  الكونغو  جمهورية 
منح يف 15 كانون الثاين/يناير لدان غريتلر ولعدد من �سركاته 

 •• وا�شنطن-اأ ف ب

�سيعقد الرئي�س الأمريكي جو بايدن 
الفيديو  ع��رب  م��وؤمت��راً  اجلمعة  غ��داً 
اأ�سرتاليا  م��ن  ك��ّل  وزراء  روؤ���س��اء  م��ع 
على  قمة  اأول  يف  وال��ي��اب��ان،  وال��ه��ن��د 
الرئي�س  ف��ي��ه��ا  ي�������س���ارك  الإط��������الق 
الدميوقراطي يف اإطار هذا التحالف 
لإقامة  الرامي  )ك��واد(  “الرباعي” 

توازن مع ال�سني.
“القمم”  اإح�������دى  ه�����ذه  و����س���ت���ك���ون 
الذي  ل��ب��اي��دن  الأوىل  الف��رتا���س��ي��ة 
الأمريكية  التحالفات  ب��اإح��ي��اء  وع��د 
اإدارة  بها  ت�سببت  التي  الفو�سى  بعد 

دونالد ترامب.
وقالت املتحدثة با�سم البيت الأبي�س 
اإّن  جني �ساكي لل�سحافيني الثالثاء 

اإحدى  ك��واد(  )قمة  تكون  اأن  بايدن  الرئي�س  “اختيار 
التي  الأهمية  يظهر  الأط��راف  املتعّددة  فعالياته  اأوىل 
نوليها للتعاون الوثيق مع حلفائنا و�سركائنا يف منطقة 

املحيطني الهندي والهادئ«.
ال�سني  مع  التوتر  ت�ساعد  و�سط  “كواد”  قمة  وتاأتي 
التي يتزايد نفوذها يف جمايل التجارة والأمن على ما 

ترى هذه الدول.
اإن  �سكوت موري�سون  ال���س��رتايل  ال���وزراء  رئي�س  وق��ال 

بايدن “ياأخذ امل�ساألة اإىل اأبعاد جديدة«.
يف  تاريخية  حلظة  “�ستكون  ال�سحافيني  اأم��ام  و�سّرح 
منطقتنا و�ستبعث بر�سالة قوية للمنطقة ب�ساأن دعمنا 
وذات  م�ستقلة  وال���ه���ادئ،  ال��ه��ن��دي  املحيطني  ملنطقة 
وعربت ال�سني عن موقف حذر اإزاء التحالف  �سيادة”. 

النا�سئ الذي يت�سكل يف جوارها.
ليجيان  جت��او  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�سم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
بالنهج  تلتزم  اأن  “يجب  اإن كواد  لل�سحافيني يف بكني 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأفاد تقرير اأعده ع�سرات اخلرباء الدوليني اأن معاملة 
بند”  “كل  تنتهك  الأويغور  ال�سينية لأقلية  احلكومة 
جرمية  مل��ن��ع  امل��ت��ح��دة  الأمم  ات��ف��اق��ي��ة  �سمن  حم��ظ��ور 

الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها.
“نيولينز لال�سرتاتيجية  ال�سادر عن معهد  التقرير 
م�ستقال  حتليال  يقدم  وا�سنطن  ومقره  وال�سيا�سة” 
اأن تتحملها  ال��ت��ي مي��ك��ن  ال��ق��ان��ون��ي��ة  امل�����س��وؤول��ي��ة  ح���ول 
بكني ب�ساأن اأفعالها يف منطقة �سينجيانغ ب�سمال غرب 

حقوقيون  نا�سطون  وي��ق��ول  ال��ب��الد. 
وا�سعة  �سبكة  ت�����س��م  �سينجيانغ  اإن 
نطاق  خارج  العتقال  مع�سكرات  من 
الق�ساء يحتجز فيها مليون �سخ�س 
اأنها  ال�سني  ت��وؤك��د  فيما  الأق���ل  على 
ملكافحة  م��ه��ن��ي  ت���دري���ب  م��ع�����س��ك��رات 

التطرف.
يعانون  “الأويغور  اأن  التقرير  وذك��ر 
ونف�سي خطري من  اأذى ج�سدي  من 
القا�سية  واملعاملة  املنهجي  التعذيب 
مب���ا ي�����س��م��ل الغ��ت�����س��اب والع���ت���داء 
اجلن�سي وال�ستغالل والإذلل العلني 

على اأيدي م�سوؤويل املع�سكر«.
املنتهية  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  واأع��ل��ن��ت 
ت��رام��ب يف  ولي��ت��ه��ا للرئي�س دون��ال��د 
ال�سني تنفذ  اأن  الثاين/يناير  كانون 
اإبادة جماعية �سد الأويغور وم�سلمني 

اآخرين مبعظمهم.
م����ن ج����ان����ب اآخ��������ر، �����س����وت ال����ن����واب 
املا�سي  �سباط/فرباير  يف  الكنديون 
لالأويغور  بكني  معاملة  و�سف  على 

مودي اخلمي�س وعرب عن القلق اإزاء حماولت ال�سني 
“الأحادية تغيري الو�سع القائم يف بحر ال�سني ال�سرقي 
�سينجيانغ  يف  احلقوق  و�سع  اإىل  اإ�سافة  واجلنوبي” 

وهونغ كونغ.
اخلارجية  وزارة  ب��ا���س��م  امل���ت���ح���ّدث  ق����ال  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
التحالف  اإّن  لل�سحافيني  ب��راي�����س  ن��ي��د  الأم���ريك���ي���ة 
“التحّديات  الرباعي هو يف موقع ميّكنه من مواجهة 

امللّحة “ يف العامل.
ورّداً على �سوؤال حول دور هذا التحالف يف ا�سرتاتيجية 
بايدن ملواجهة التو�ّسع ال�سيني يف املنطقة، اأّكد براي�س 

اأّن “كواد” لي�س حتالفاً مبنياً �سّد “خ�سم واحد«.
خارجية  وزراء  ب���ني  حم����ادث����ات  ب��ع��د  ال��ق��م��ة  وت����اأت����ي 
18 �سباط/فرباير طالبوا خاللها باإعادة  يف  “كواد” 
الع�سكري  الن��ق��الب  بعد  ب��ورم��ا  اإىل  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
يف  ت�سي  �سو  ���س��ان  اأون���غ  املدنية  بالزعيمة  اأط���اح  ال���ذي 

الأول من �سباط/فرباير.
ويرى امل�سوؤولون الأمريكيون يف القمة و�سيلة ملمار�سة 

ال�����س��ائ��د ح����ول ال��ت��ط��وي��ر ال�����س��ل��م��ي وال���ت���ع���اون املربح 
الهند  اإع���الن  بعيد  �ساكي  ت�سريح  واأت���ى  للجهتني«. 
قمة  يف  �سي�سارك  م���ودي  ن��اري��ن��درا  وزرائ��ه��ا  رئي�س  اأّن 
ملّفي  خ�سو�ساً  �ستناق�س  التي  “الرباعي”  التحالف 
اأولويتان  وهما  كوفيد-19،  وجائحة  املناخي  التغرّي 

للرئي�س الأمريكي.
القّمة  ف���اإن  ال��ه��ن��دي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ل��ب��ي��ان  ووف���ق���اً 
“الق�سايا الإقليمية والعاملية  الرباعية �ستناق�س اأي�ساً 
العملي  التعاون  و”جمالت  امل�سرتك”  الهتمام  ذات 
لإب���ق���اء م��ن��ط��ق��ة امل��ح��ي��ط��ني ال��ه��ن��دي وال����ه����ادئ ح���ّرة 

ومفتوحة«.
التي  امل��ح��ادث��ات  اأّن  الهندية  ب��ي��ان اخل��ارج��ي��ة  واأ���س��اف 
ي�سارك فيها رئي�س الوزراء الياباين يو�سيهيدي �سوغا 
و”�سمان  البحري  الأم��ن  تعزيز  �سبل  اأي�سا  �ست�سمل 
اإمدادات اآمنة وعادلة وباأ�سعار معقولة من الّلقاحات” 

امل�ساّدة لكوفيد-19 يف اآ�سيا.
اإىل  منف�سل  ب�سكل  حت���دث  ���س��وغ��ا  اإن  ال��ي��اب��ان  ق��ال��ت 

وبني   1948 الأول/دي�������س���م���رب  ك���ان���ون  يف  امل���ت���ح���دة 
املوقعني ال�سني و151 دولة اأخرى. وهي تقدم عددا 
مثل  اجلماعية  لالإبادة  املحددة  التعريفات  من  قليال 
املق�سود  التدمري  لإح��داث  “حم�سوبة  �سروط  فر�س 
الكلي اأو اجلزئي جلماعة قومية اأو عرقية اأو عن�سرية 
اأو دينية«. يف حني اأن جمرد انتهاك جزء من التفاقية 
ميكن اأن يو�سف باأنه اإبادة جماعية، يقول التقرير اإن 
ال�سلطات ال�سينية “تنتهك كل بند حمظور” مبوجب 

تعريف الإبادة.
اأعمال  ترتكب  التي  والكيانات  “الأ�سخا�س  اإن  وق��ال 

يف �سينجيانغ باأنها اإبادة جماعية، ودعوا رئي�س الوزراء 
جا�سن ترودو اإىل ت�سنيفها ر�سميا على هذا النحو.

30 خبريا  اأك��رث من  “نيولينز”  تقرير معهد  �سمى 
يف جمالت ترتاوح من القانون الدويل اإىل ال�سيا�سات 
املتاحة  الأدل��ة  فح�سوا  انهم  قائال  ال�سينية  العرقية 
الإبادة  واتفاقية  الأوي��غ��ور  ل�سعب  بكني  معاملة  ب�ساأن 

اجلماعية.

- »نية تدمري« -
اأق�����رت الت��ف��اق��ي��ة م���ن ق��ب��ل اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة لالأمم 

واليابان  الهند  ترتبط  فيما  �سغط، 
البورمي  اجلي�س  مع  وثيقة  بعالقة 
ال���ذي ل��ط��امل��ا اع��ت��رب ال�����س��ني م�سدر 
وزراء  اأن  غ����ري  ل�����ه.  رئ��ي�����س��ي  دع�����م 
على  ح���ر����س���وا  ك�����واد  دول  خ���ارج���ي���ة 
ال�سني  اإىل  ���س��راح��ة  الإ����س���ارة  ع���دم 
التي عربت عن القلق اإزاء ما تعتربه 
م�سعى منهم ل�سم اجلهود للت�سدي 
انتخاب  ب��ع��د  اآ����س���ي���ا.  يف  مل�����س��احل��ه��ا 
ر�سمية  اإع���الم  و�سائل  ن�سرت  ب��اي��دن 
لإنهاء  الهند  تدعو  مقالت  �سينية 
�سيغة كواد، مع اعتبار نيودلهي اأ�سد 

املعار�سني املحتملني للتحالف.
بعد  الهند  يف  ت�����س��ددت  امل��واق��ف  لكن 
ال��ه��م��الي��ا العام  م��واج��ه��ات ح���ادة يف 
املا�سي، قتل فيها 20 جنديا هنديا. 
واأع���ل���ن���ت ال�����س��ني م���ن ج��ان��ب��ه��ا عن 

�سقوط اأربعة قتلى يف ن�سف �سنة على املواجهة.
ا�ستعدادا متزايدا للم�ساركة  ا�سرتاليا  اأظهرت  بدورها 
ت��ده��ورت العالقات م��ع بكني  يف حتالف ك��واد يف وق��ت 
بحرية  مل��ن��اورات  ان�سمامها  خلفية  على  املا�سي  العام 
�سواحل  قبالة  الأخ����رى  ال��ث��الث  ال���دول  م��ع  م�سرتكة 

الهند.
واأُطلق “احلوار الأمني الرباعي” العام 2007، وتعود 
اآبي  �سينزو  ال�سابق  ال��ي��اب��ان  وزراء  رئي�س  اىل  الفكرة 
الذي ُيعترب من ال�سقور وكان متحم�ساً لإيجاد �سركاء 

من اأجل اإقامة توازن مع ال�سني ال�ساعدة بقوة.
املت�سدد  �سلفه  م��وا���س��ل��ة خ��ط  ع��م��وم��ا،  ب��اي��دن  وت��ع��ه��د 
الإن�سان  حقوق  ب�ساأن  ال�سغط  ي�سمل  مبا  ال�سني  اإزاء 

والنزاعات على اأرا�س.
يت�سمن  فعالية  اأك���رث  بنهج  وع���دت  ب��اي��دن  اإدارة  لكن 
تعزيز العالقات مع احللفاء واإيجاد جمالت حمدودة 

للتعاون مع بكني مثل التغري املناخي.

اإبادة جماعية هم جميعا عمالء اأو اأجهزة تابعة للدولة 
- يعملون حتت ال�سيطرة الفعلية للدولة - ويظهرون 

نية لتدمري الأويغور كمجموعة«.
نيد  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدث  واأ�سار 
ب��راي�����س اإىل ت��ق��ري��ر اخل����رباء ع��ل��ى اأن����ه ي��دع��م و�سف 
اإبادة جماعية  باأنه  ملا ترتكبه ال�سني  املتحدة  الوليات 

يف �سينجيانغ.
ن���وؤي���د ذل����ك مت���ام���ا. يف  “نحن  ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني  وق�����ال 
تو�سح  اليوم  اإ�سافية حتى  تقارير  هناك  كانت  الواقع 

بالتف�سيل روايات ب�ساأن ما حدث يف �سينجيانغ«.
الذي كان يعرف  “نيولينز”  اأ�سدر 
العاملية  ال�سيا�سة  مركز  با�سم  �سابقا 
الأول/دي�سمرب  ك���ان���ون  يف  ت��ق��ري��را 
العرقية  الأق��ل��ي��ات  ع��م��ال  ب���اأن  يفيد 
قطف  ع��ل��ى  ي��ج��ربون  �سينجيانغ  يف 
ال��ق��ط��ن م��ن خ���الل ب��رن��ام��ج ق�سري 

تديره الدولة.
اإىل وثائق  اأ�سار  التقرير الذي  واأفاد 
العدد  ب��ان  الإن��رتن��ت،  حكومية ع��رب 
الإج���م���ايل ل��ال���س��خ��ا���س امل��ع��ن��ي��ني يف 
ثالث مناطق ذات غالبية من اليغور 
التقديرات  الآلف  مب��ئ��ات  ي��ت��ج��اوز 
واأ����س���ارت   2018 يف  ����س���درت  ال��ت��ي 
اأرغموا على  األ��ف �سخ�س   517 اىل 

قطف القطن كجزء من الربنامج.
ن��ف��ت ال�����س��ني ب�����س��دة م���زاع���م فر�س 
ال��ع��م��ل ال��ق�����س��ري ع��ل��ى الأوي����غ����ور يف 
�سينجيانغ وتقول اإن برامج التدريب 
الأف�سل  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ع��م��ل  وخ��ط��ط 
�ساعدت يف الق�ساء على التطرف يف 

املنطقة.

كل ما تعرفه اال�ستخبارات االإ�سرائيلية...عن ن�سراهلل
•• القد�ض-وكاالت

من  “اأ�سرار  ع�������ن�������وان  حت�������ت 
ال�ستخبارات  تعرفه  ما  اخل��ن��دق: 
الإ�سرائيلية عن زعيم حزب اهلل”، 
ي��ه��و���س��ع يف �سحيفة  ي��و���س��ي  ك��ت��ب 
ح�سن  اأن  اأحرونوت”  “يديعوت 
لإ�سرائيل،  الأل���د  ال��ع��دو  ن�����س��راهلل 
تتحكم  اإره������اب  م��ن��ظ��م��ة  وي����راأ�����س 
يف ل��ب��ن��ان ومي��ل��ك ع�����س��رات الآلف 
م��ن ال�����س��واري��خ ال��ت��ي ت��ك��اد تغطي 
وللمرة  اإ����س���رائ���ي���ل.  اأرا�����س����ي  ك���ل 
من  وا���س��ع��ة  اأج����زاء  تك�سف  الأوىل 
اجلي�س  ل��دى  ال�ستخباراتي  امللف 
ن�سراهلل،  ح�سن  ع��ن  ال���س��رائ��ي��ل��ي 
ال�سوره  ع���ل���ى  اإط�����الل�����ة  وت����وف����ر 

النف�سية ال�ساملة التي بنوها له.
و�سين�سر التقرير الكامل يف العدد 
يوم  ايام”   7“ مل��ل��ح��ق  امل���������زدوج 

اجلمعة يف “يديعوت احرونوت«.

ويت�سمن التقرير مقابالت اأجريت 
�سعبة  رج�����ال  م���ع  الأوىل  ل��ل��م��رة 
“اأمان”  الع�سكرية  ال�ستخبارات 
وهم  الذين بنوا “ملف ن�سراهلل”، 
راأ�س  اإىل  ب��ال��دخ��ول  كلفوا  ال��ذي��ن 
لفهمه،  مل��ح��اول��ة  اهلل  ح���زب  زع��ي��م 

وحتليل خطواته وا�ستباقها. 
»ن�������������س������راهلل ي����ع����ي���������س الع���������الم 
باحثة  د. ك.  ت�سرح  الإ�سرائيلي”، 
ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة ك����ب����رية يف دائ�����رة 
ال�ستخبارات.  �سعبة  يف  ال��ب��ح��وث 
ال���ك���ت���اب. وه���ذه  ك���ل  ي���ع���رف  “هو 
اجلمهور  ل���ف���ه���م  ط���ري���ق���ت���ه  ه�����ي 
الإ�سرائيلي. من ناحية ال�سخ�سية 
هو مركزي، �سري ومن�سغل بذاته. 
�سخ�س حاد جداً، ذكي جدا، ولكن 

نرج�سيته تالحقه«.

ينق�سه فيتامني د
ن�����س��راهلل اب���ن ال�����س��ت��ني ي��ق��ف على 

راأ�س منظمة اإرهابية منذ 1992. 
مت�سي  الثانية،  لبنان  حرب  ومنذ 
“ل يخرج  ح��ي��ات��ه داخ���ل اخل��ن��دق 
من البيت. ل يقرتب من النوافذ. 
يفهم  النهار.  �سوء  ي��رى  ل  عملياً 
جيداً اأنه يف اللحظة التي يطل فيها 
اأين هو؟  اإ�سرائيل  براأ�سه، �ستعرف 
نحن نعرف اأنه ينق�سه فيتامني د. 
هو �سيتيني لذلك يعترب يف مرمى 
يعار�س  ول���ك���ن���ه  ك�����ورون�����ا،  خ���ط���ر 

اللقاحات الأمريكية«.
هذا  م���ث���ل  يف  اإذاً  ي���ن���ج���ح   ف��ك��ي��ف 
مركبة  م��ن��ظ��م��ة  ادارة  يف  ال��و���س��ع 

مثل حزب اهلل؟
راأ�س  على  ال�سنوات  ه��ذه  كل  »بعد 
“روح  ي�سمى  م��ا  ي��وج��د  امل��ن��ظ��م��ة، 
القائد”. يكفي اأن ينقل التعليمات، 
فيعرف الآخرون ما الذي يريده«.

وك��ي��ف ي��ن��ق��ل ال��ت��ع��ل��ي��م��ات؟ ه���ل له 
هاتف حممول؟

»ب�����س��ب��ب اخل������وف م����ن ك�����س��ف��ه، ل 
يحمل هاتفاً حمموًل. 

نعيم  نائبه  عرب  ينقلها  والر�سائل 
القا�سيم ورئي�س اللجنة التنفيذية 
ت�سفية  منذ  ال��دي��ن.  �سفي  ها�سم 
عماد  اهلل”  ح���زب  اأرك����ان  “رئي�ساً 
مغنية وب��در ال��دي��ن، ولح��ق��اً قائد 
�سليماين،  قا�سم  القد�س”،  “فيلق 
دولة،  زع��ي��م  م��ث��ل  ن�����س��راهلل  يعمل 
ووزي��ر دف��اع، ورئي�س اأرك��ان، وقائد 
قائد وحدة.  حتى  واأحياناً  منطقة 
وهو يثق باأقل ما ميكن الأ�سخا�س 
اأح��داً يف مواقع  األ ي�سمي  ل  ويف�سّ

عليا«.
 

 هادي وجواد
ابنه البكر، هادي، قتل يف 1997 يف 
ا�ستباك مع مقاتلي وحدة “اأغوز” 
�سفقة  يف  جثمانه  اأعيد  لبنان.  يف 
الوحدة  مقاتل  جثمان  م��ع  ن��ب��ادل 

البحرية 13، اإيتمار اإلياهو، الذي 
�سقط يف م�سيدة الوحدة البحرية 

يف لبنان.
»ن���������س����راهلل ي�����س��ت��غ��ل لع����ت����ب����ارات 
“�سهيداً”،  اب��ن��اً  ل��ه  اأن  اإع��الم��ي��ة 
يقول املالزم اأ. “ولكن ابنه الثاين، 
جواد ت�سبب له اأخرياً يف حرج كبري 
اغتيال  بعد  تويرت  يف  غ��رد  عندما 
ال�سحايف لقمان �سليم الذي انتقد 
ن�سراهلل ب�سدة ب�سبب تفجري خزان 
اأنا�س  “هناك  الأمونيوم يف بريوت 
وبعد  كبري”.  مك�سب  اخ��ت��ف��اوؤه��م 
وقت ق�سري عاد و�سطب التغريدة. 

ويبدو اأنه تلقى مكاملة غا�سبة«.
وعموماً يروي املالزم اأ. اأنه ي�سعب 
و�سائل  التعاطي مع  ن�سراهلل  على 
“فالنتقادات  اجل���دي���د  الإع������الم 
تثري  الجتماعية  ال�سبكات  يف  ل��ه 
م���ه���وو����س. ويجن  ج���ن���ون���ه. وه�����و 

عندما ل ي�سيطر على كل �سيء«.

رئي�ش جلنة خرباء اأملانية يدعم 
لقاح »�سبوتنيك يف« الرو�سي 

•• فرانكفورت-رويرتز

اأملانية  خ����رباء  رئ��ي�����س جل��ن��ة  ق���ال 
�ست�ساعد يف حتديد اأولوية التطعيم 
كوفيد-19  ملر�س  امل�ساد  باللقاح 
يف”  “�سبوتنيك  لقاح  �سيدعم  اإن��ه 
ال��رو���س��ي ع��ل��ى ال��رغ��م اأن اأوروب����ا 
وا�ستخدامه.   اإنتاجه  بحذر  تبحث 
وقال توما�س مريتنز رئي�س جلنة 
اخلرباء الأملانية املعنية با�ستخدام 
اللقاحات ل�سحيفة راين�سيه بو�ست  
جيد،  ل��ق��اح  “اإنه  الأرب���ع���اء  اأم�����س 
موافقة  على  �سيح�سل  اأن���ه  ي��ب��دو 
الحت������اد الأوروب���������ي يف وق����ت ما. 
يف  متمر�سون  ال��رو���س  ال��ب��اح��ث��ون 
اللقاحات«. وبداأت الهيئة امل�سوؤولة 
يف  العقاقري  ا�ستخدام  تنظيم  عن 
اللقاح  الأوروب���ي مراجعة  الحت��اد 
ملوافقة  متهيدا  امل��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع 

حمتملة على ا�ستخدامه. 
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خبري د�ستوري: يجب اأال نعّر�ش ال�سحر اإىل �سوء النهار
التي  املقابلة  كانت 
ودوقة  دوق  اأجراها 
اأوبــرا  مــع  �سا�سك�س 
ويـــنـــفـــري مبــثــابــة 
للملكية  انـــفـــجـــار 
مقابلة  الربيطانية, 
اإ�سالة  مــن  تنته  مل 
ــت  ــف ــس ــ� احلـــــــــرب. ك
مــيــغــان, عــلــى وجــه 
امل�ساعر  اخل�سو�س, 
التي  ــة  ــاري ــح ــت الن
كانت  عندما  �سكنتها 

حاماًل ..

•• الفجر - لورا كالن�شي 
ترجمة خرية ال�شيباين

ُينظر اإىل ت�سريحات ميغان وهاري على 
اأنها هجمات غري اأخالقية على امللكة وعائلتها

اأدمريال اأمريكي: ال�سني قد تغزو تايوان بحلول 2027 
ال�سنوات  الواقع خالل  يف  بل  ل  املقبل،  العقد  يف  بديهّي  التهديد 
عدد  البالغ  وت��اي��وان   .2027 ال��ع��ام  بحلول  اأي  املقبلة”  ال�سّت 
نظام  ع��ام��اً   75 منذ  ي��دي��ره��ا  ن�سمة  مليون   23 ح���واىل  �سّكانها 
ال�سني  احلكم يف  على  ال�سيوعيني  �سيطرة  بعد  اجلزيرة  اإىل  جلاأ 
تايوان  تعترب  بكني  لكّن  ال�سينية.  الأهلية  احل��رب  اإّب���ان  القارية 
جزءاً ل يتجّزاأ من الأرا�سي ال�سينية وقد توّعدت مراراً با�ستعادة 
اجلزيرة بالقوة اإذا لزم الأمر. وقطعت الوليات املتحدة عالقاتها 
ممثاًل  ببكني  ل��الع��رتاف   1979 يف  تايبيه  م��ع  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
ر�سمياً وحيداً لل�سني، لكّن وا�سنطن ل تزال اأقوى حليف لتايوان 
اإّن الإدارة الأمريكية ملزمة من  ومزّودها الأول بالأ�سلحة، ل بل 
عن  ال��دف��اع  من  لتمكينها  اأ�سلحة  اجل��زي��رة  ببيع  الكونغر�س  قبل 
زادت بكني من  �سّددت قب�ستها على هونغ كونغ،  اأن  نف�سها. وبعد 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

حّذر قائد القوات الأمريكية يف منطقة املحيطني الهندي والهادئ 
الأدمريال فيليب ديفيد�سون  اأم�س الأول الثالثاء من اأّن ال�سني 
املعلن  هدفها  لتحقيق  ���س��ن��وات  ���س��ّت  غ�سون  يف  ت��اي��وان  ت��غ��زو  ق��د 

باحللول حمّل الوليات املتحدة كاأكرب قّوة ع�سكرية يف املنطقة.
اأمام جلنة يف جمل�س  خالل جل�سة ا�ستماع  “اإندوبام”  وقال قائد 
ب�سدد  )ال�سينيون(  يكونوا  اأن  م��ن  “اأخ�سى  الأم��ريك��ي  ال�سيوخ 
ت�سريع م�سروعهم الرامي للحلول حمّل الوليات املتحدة بحلول 
اأّنهم  “اأخ�سى من  الأدم��ريال ديفيد�سون  واأ�ساف   .»2050 العام 
“اإندوبام”  لقائد  وبالن�سبة  اأبكر«.  وقت  يف  هدفهم  بلوغ  يريدون 
فاإّنه “من الوا�سح اأّن تايوان هي جزء من طموحاتهم، واأعتقد اأّن 

حّدة حتذيراتها لتايبيه وكّثفت حماولتها الرامية ملنع املالحة يف 
م�سيق تايوان الذي يف�سل بني اجلزيرة والرّب ال�سيني.

واإذ ذّكر قائد “اإندوبام” باأّن ال�سني لديها اأي�ساً مطامع يف بحر 
فيتنام  عليها  ت�سيطر  مناطق  يف  ذل��ك  يف  )مب��ا  اجلنوبي  ال�سني 
والفيليبني( ويف بحر ال�سني ال�سرقي )جزر �سينكاكو التي ت�سيطر 
عليها اليابان( ويف جبال الهيماليا )يف مناطق خا�سعة ل�سيطرة 
اأي�ساً غوام، اجلزيرة  ال�سيني يتهّدد  اأّن اخلطر  الهند(، حّذر من 
“غوام هي هدف  اإّن  وق��ال  الهادئ.  املحيط  الواقعة يف  الأمريكية 
�سريط  املا�سي  ال��ع��ام  ن�سر  ال�سيني  اجلي�س  ب��اأن  م��ذّك��راً  اليوم”، 
قاعدة  يهاجمون  وهم  فيه طيارون �سينيون  يظهر  دعائياً  فيديو 
اإىل  ك��ل��م   2500 ُب��ع��د  ع��ل��ى  ال��واق��ع��ة  ه���ذه اجل��زي��رة  ع�سكرية يف 
ال�سرق من الفيليبني. ودعا الأدمريال ديفيد�سون اأع�ساء جمل�س 

غوام  يف  الأم��ريك��ي  اجلي�س  ين�سر  اأن  على  امل��واف��ق��ة  اإىل  ال�سيوخ 
بطارية �سواريخ م�ساّدة لل�سواريخ من طراز “اإيجي�س اآ�سور” من 
ال�سينية  ال�سواريخ  لقدرتها على اعرتا�س  الأح��دث نظراً  اجليل 
الأكرث تطّوراً اأثناء حتليقها. واأ�ساف اأّن غوام “يجب الدفاع عنها 
مل  غ��وام  اأّن  يل  جلياً  يبدو  اإذ  امل�ستقبلية  للتهديدات  وحت�سريها 
تعد جمّرد مكان نعتقد اأّنه ميكننا اأن نقاتل فيه. اإّنها مكان يجب 
اأنظمة دفاع �ساروخي  اأجله«. وبالإ�سافة اإىل ثالثة  اأن نقاتل من 
دعا  واليابان،  لأ�سرتاليا  �سة  خم�سّ “اإيجي�س”  ط��راز  من  اأخ��رى 
الأدمريال ديفيد�سون اأع�ساء جمل�س ال�سيوخ اإىل ت�سمني امليزانية 
الع�سكرية للعام 2022 اأ�سلحة هجومية “حّتى تعرف ال�سني اأّن 
القيام به مرتفعة للغاية وجعلهم ي�سّككون يف  تكلفة ما يحاولون 

فر�س جناحهم«.

اإىل  ي��ن��ت��م��ي  ��ا  ���س��خ�����سً اإن  وت���ق���ول 
العائلة املالكة كان قلًقا من كيف 
البن  اآرت�سي،  ب�سرة  لون  �سيكون 

الذي اأجنبته مع الأمري هاري.
التعليقات،  م�����ن  ال����ع����دي����د  يف 
اأنها  ع���ل���ى  امل���ق���اب���ل���ة  ت���ق���دمي  مت 
املالكة.  ال���ع���ائ���ل���ة  ع���ل���ى  ه���ج���وم 
وهاري  ميغان  امللكيون،  ويطالب 
الأ�سواء”.  ع����ن  “بالبتعاد 
التاريخ  اإىل  املطلب  ه��ذا  ويحيل 
امللكية:  ل���الع���رتاف���ات  ال��ط��وي��ل 
�سا�سك�س لي�سا اأول من عانى من 
ان���واع���ه با�سم  ب�����س��ت��ى  ال��ت��خ��وي��ف 

حماية املوؤ�س�سة امللكية.
امللكية  اأك���رث الع���رتاف���ات  ول��ع��ل 
ديانا  الأم���رية  مقابلة  ه��و  �سهرًة 
بي  ب��ي  “بانوراما”  برنامج  م��ع 
حتدثت   .1995 ع���ام  وان  ���س��ي 
ديانا اإىل املحاور مارتن ب�سري عن 
وخمططات  ال��زوج��ي��ة،  اخل��ي��ان��ة 
�سحتها  وتدهور  �سدها،  الق�سر 
ت���زال  وال���ب���دن���ي���ة. ول  ال��ع��ق��ل��ي��ة 
“كنا  واملوؤملة:  ال�سهرية  مقولتها 
ث��الث��ة يف ه���ذا ال�����زواج، ل���ذا كان 
مزدحًما بع�س ال�سيء”، يف اإ�سارة 
اإىل عالقة الأمري ت�سارلز بكاميال 
باركر بولز، ل تزال ُتذكر بعد ما 
يقرب من �ستة وع�سرين عاًما... 
وادعى ال�سري ريت�سارد اآير، املدير 
ال�سابق للم�سرح القومي، اأن امللكة 
و�سفت قرار ديانا بالت�سريح بكل 

تلك العرتافات ب� “املروع«.

اعرتافات غري مرحب بها
ب����ني هذين  امل�������س���رتك  ال���ق���ا����س���م 
اإىل  ن�ساء جل��اأن  اأّن  ه��و  امل��ث��ال��ني، 
ممار�سة العرتاف امللكي للك�سف 

عن جتاربهن.

غ��ال��ًب��ا ما  و�سيلة  ه��و  الع����رتاف 
لتاأ�سي�س  امل�ساهري  ي�ستخدمها 
����س���ك���ل م�����ن اأ������س�����ك�����ال ال���ع���الق���ة 
احلميمة مع اجلمهور. فبالك�سف 
ع���ن ���س��يء ذات����ي ع��م��ي��ق، يك�سف 
ومع  “اأ�سالتهم”.  عن  امل�ساهري 
ذلك، كما ي�سري الباحثون هيلني 
ونان�سي  �سكيجز،  وبيفريل  وود، 
امل�ساهري  اعرتافات  ف��اإن  ثومني، 
واملنتمني  ال��ب��ي�����س،  ال��ذك��ور  م��ن 
التعامل  يتم  ال��ت��ي  ه��ي  للنخبة، 
معها بجاذبية خا�سة. من ناحية 
الن�ساء  اع��رتاف��ات  تعترب  اأخ���رى، 
الب�سرة  ذوات  ال��ن�����س��اء  -خ��ا���س��ة 
امللونة اأو املرتبطات ب� “مهن ذات 
)كما هو احلال  ثقافة متدنية” 
م�ساهري  م����ن  ك���ب���ري  ج�����زء  م����ع 
الأحيان،  م��ن  ك��ث��ري  -يف  ال���ي���وم( 
غري منا�سبة ومبالغة ونرج�سية.

مت ن�سر اعرتافات ميغان ماركل، 
قبلها،  دي�����ان�����ا  اع���������رتاف  م���ث���ل 
و�سائل  يف  وا�����س����ع،  ن���ط���اق  ع���ل���ى 
التوا�سل  و�سائل  وعلى  الإع���الم 
هجوًما  ب��اع��ت��ب��اره  الج��ت��م��اع��ي، 

على العائلة املالكة يف�سح ب�سكل 
الكوالي�س  اأخالقي  وغري  خاطئ 
الداخلية للملكية. ووجد املعلقون 
مقابلة  م����ورغ����ان،  ب���ري����س  م��ث��ل 
�سا�سك�س خمزية، مت�سائلني كيف 
والأمري  امللكة  يعاملوا  اأن  ميكن 
فيليب  ب��ي��ن��م��ا  ك��ك��اذب��ني  ف��ي��ل��ي��ب 

موجود حالًيا يف امل�ست�سفى.

حماية الأقوياء
“ل  ع���ل���ى  ال���ف���ع���ل  ردود  ت���ه���دف 
اأخالقية” العرتافات امللكية اإىل 
العرتاف  ورف�س  امللكية  حماية 
قوية.  موؤ�س�سة  حما�سبة  باأهمية 
امللكية  اأن  اأزع��م  القادم،  كتابي  يف 
توازن  ع��ل��ى  تعتمد  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
دقيق بني التجلي والتخفي لإعادة 
اإنتاج قوتها. اإنها موؤ�س�سة قدمية 
اأنه  نظام يفرت�س  قلب  تعمل يف 
دمي���ق���راط���ي، ل���ذل���ك، ف�����اإن عدم 
لفت النتباه اإىل تناق�ساتها اأمر 
�سروري لبقائها. ميكن اأن تكون 
اأ�سكال  يف  مرئية  املالكة  العائلة 
على  الدولة،  )احتفالت  مذهلة 

اأو الأ�سرة )حفالت  �سبيل املثال( 
ال�����زف�����اف امل���ل���ك���ي���ة، والأط�����ف�����ال 
تظل  اأن  ي��ج��ب  ل��ك��ن  امل��ل��ك��ي��ني(، 
للموؤ�س�سة  ال��داخ��ل��ي��ة  الأع���م���ال 

�سرية.
وعلى غرار ميغان، اأ�ستخدم عبارة 
اأ�ستخدمها  لكنني  “ال�سركة”، 
�سركة  ب���اأن���ه���ا  امل��ل��ك��ي��ة  ل���و����س���ف 
ثروتها  اإن��ت��اج  اإع����ادة  يف  ت�ستثمر 
وقوتها، ويجب اأن تظل عملياتها 
�سرية للغاية. اأّي ك�سف ملا يجري 
الك�سف  -م��ث��ل  ال��ك��وال��ي�����س  وراء 
الغارديان  �سحيفة  يف  الأخ�����ري 
ي�سمى  ما  ا�ستخدام  اإ���س��اءة  ح��ول 
باإجراء “موافقة امللكة” للتاأثري 
ع��ل��ى ال��ق��وان��ني ال��ت��ي مت�����ّس من 
-يهدد  ال�����س��خ�����س��ي��ة  م�����س��احل��ه��ا 

بزعزعة ا�ستقرار النظام امللكي.
التجلي  غ��اي��ة  امل��ل��ك��ي��ة يف  ك��ان��ت   
الوثائقي  الفيلم  ت�سوير  بقبول 
بعنوان   1969 ل���ع���ام  احل��م��ي��م 
حينها  مت����ت  امل���ال���ك���ة:  ال���ع���ائ���ل���ة 
متابعة اأفراد العائلة املالكة طيلة 
الوثائقي  الفيلم  ه��ذا  ك��ان  ع���ام. 

ثقيال على ق�سر باكنغهام، وعلى 
الأرج��ح لأنه احتوى على الكثري 
امللكية،  ك���وال���ي�������س  خ���ف���اي���ا  م����ن 
وه���دد ب��اإخ��الل ال���ت���وازن الثمني 
ال���ت���ج���ل���ي وال���ت���خ���ف���ي. كما  ب����ني 
ال��د���س��ت��وري والرت  ال��ب��اح��ث  كتب 
التا�سع ع�سر:  القرن  باجهوت يف 
اإىل  ال�سحر  ن��ع��ّر���س  األ  “يجب 
من  الكثري  ومثل  النهار«.  �سوء 
املماثلة،  ال�����س��اب��ق��ة  الع���رتاف���ات 
ت�سريحات  اإىل  ُي��ن��ظ��ر  ي����زال  ل 
حياتهما  ب�����س��اأن  وه�����اري  م��ي��غ��ان 
مع “ال�سركة” على اأنها هجمات 
وغري  وجتديفية  حمرتمة  غري 
وعائلتها.  امل��ل��ك��ة  ع��ل��ى  اأخ��الق��ي��ة 
لكن رمبا ينبغي اأن ن�ساأل اأنف�سنا 
ب���دًل من  الب�سيط  ال�����س��وؤال  ه��ذا 
ذل���ك: مل���اذا ي��ب��دو اأن ال��ك��ث��ري من 
النا�س، مبا يف ذلك معظم و�سائل 
املتحدة،  امل���م���ل���ك���ة  يف  الإع���������الم 
حما�سبة  يف  ���س��ع��وب��ة  ي����ج����دون 

اإحدى اأقوى موؤ�س�ساتنا؟
اأ�ستاذة حما�سرة
 يف جامعة لنك�سرت

احلوار الزلزال

جدل التجلي والتخفي

اعرتافات ميغان وهاري تهز امللكية الربيطانية...!
تخل هذه الت�سريحات بالتوازن احلذر بني ال�سفافية وال�سرية الذي تعتمد عليه املوؤ�س�سة

ديانا مرت بنف�س التجربة

لعل اأكرث االعرتافات امللكية �سهرًة هو مقابلة االأمرية ديانا عام 1995

 25 % يف   80 املركزة م�سغولة بن�سبة  العناية  اأق�سام 
من عوا�سم الوليات ال�سبع والع�سرين يف الربازيل.

املوؤ�س�سة  الأوب���ئ���ة يف  ع���امل  اأوري����الن����ا  ج��ي�����س��ي��م  وق����ال 
2020 وما  “خ�سرنا معركة مكافحة كوفيد-19 يف 
الن�سف  خ��الل  امل��اأ���س��وي  ال�سيناريو  لقلب  فر�سة  م��ن 

الأول من 2021«.
القيام به هو الأم��ل بح�سول  “جل ما ميكننا  واأ�ساف 
اإدارة  يف  ج��ذري  تغيري  اأو  اجلماعي  التطعيم  معجزة 
للب�سرية  ت��ه��دي��دا  ال��ي��وم  ال���ربازي���ل  ت�سكل  اجل��ائ��ح��ة. 
وخمتربا يف الهواء الطلق حيث الفالت من اعقاب يف 

اإدارة )الأزمة( هو القاعدة«.
يف مطلع اآذار/مار�س، ح�س املدير العام ملنظمة ال�سحة 
العاملية، تيدرو�س ادهانوم غيربيي�سو�س الربازيل على 

اعتماد اإجراءات قوية ملكافحة اجلائحة.
ال��و���س��ع ع��ل��ى حممل  ال���ربازي���ل  ت��ت��خ��ذ  “اإذا مل  وق����ال 
اجل��د �سيوؤثر ذل��ك على ك��ل ج��ريان��ه��ا واأب��ع��د م��ن ذك 
اأمريكا  اأي�سا. الأمر ل يتعلق فقط بالربازيل بل بكل 

الالتينية«.
ماليني   8،6 تلقي  مع  ببطء  التطعيم  حملة  وتتقدم 
الأوىل من  ال�سكان، اجلرعة  % من   4،1 اأي  �سخ�س 

اللقاح فيما نال 2،9 مليونا اجلرعة الثانية اأي�سا.

للحلول الديبلوما�سية، ميكن ردع اأردوغان عن اتخاذ 
مثل هذه اخلطوات، وحما�سبته بطريقة حم�سو�سة، 
اأو اأن يعمل على هذا الأمر بالتن�سيق مع حلفائنا يف 

الناتو.
ومع  ف���رق.  اأي  يح�سل  ل  اأن  اأي�����س��اً  املحتمل  وم���ن 
ذلك، فاإن متكني ترامب لأردوغ��ان جعل النظر اإىل 
اإنقاذ  فر�س  وعرقل  كاآبة،  اأك��رث  واملنطقة  التحالف 

الو�سع من امل�ستوى املتدين الذي بلغه اليوم.
برف�س  تعهدت  اأن  �سبق  ج��دي��دة  اإدارة  وم��ع  ال��ي��وم، 
مت��ك��ني اأردوغ������ان وق����ادة م��ن اأم��ث��ال��ه، ف���اإن العالقة 
الأمريكية الرتكية عند مفرتق طرق، و�سيتعني على 
بايدن التعامل مع الق�سايا القدمية املتعلقة برتكيا 
ب���اإب���ادة الأرم�����ن، وح��ق��وق الإن�سان  م��ث��ل الع�����رتاف 
الحتاد  اإىل  الن�سمام  تركيا  حم��اول��ة  ت��ط��ارد  التي 
التعاطي مع  الأوروب��ي، وق�سايا جديدة مثل كيفية 
للتنقيب  اليونانية  الإقليمية  للمياه  تركيا  انتهاك 
الرو�سي  الرئي�س  من  اأردوغ���ان  وق��رب  الطاقة،  عن 
الأك��������راد ودعمه  وا����س���ت���ه���داف���ه  ب���وت���ني،  ف���الدمي���ري 
�سراء  بعد  الناتو  يف  البلد  هذا  وموقع  للمتطرفني، 

اأ�س-400.
من  ب��اأ���س��رع  ت��رك��ي��ا  �سي�سطدم  ب��اي��دن  اأن  ال��وا���س��ح 
املتوقع. ويف اأوا�سط دي�سمرب )كانون الأول( 2020، 
وقع ترامب قرار عقوبات على اأنقرة، مل تدخل حيز 
التنفيذ اإل قبل اأ�سابيع من مغادرته البيت الأبي�س، 
ليكون هذا الأجراء الوحيد الذي اتخذه �سد تركيا 

من بني اأزمات كثرية خلفها وراءه.
وتكمن امل�سكلة مع اأردوغان يف اأن معاقبته اقت�سادياً، 
وحتى  وال�سني،  رو�سيا  نحو  اأك��رث  تدفعه  اأن  ميكن 
لو  اأن��ه  ذل��ك  العك�س،  يح�سل  اأن  ميكن  لكن  اإي���ران. 
�سيفقد  اأردوغ��ان  كان  الإيديولوجي،  ترامب  دعم  ل 
ال�����س��ي��ك ع��ل��ى ب��ي��ا���س م��ن ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س، ويلتزم 

ب�سيا�سة اأكرث حذراً.

•• �شاو باولو-اأ ف ب

اليومية  الوفيات  م��ن  قيا�سيا  ع��ددا  ال��ربازي��ل  �سجلت 
بكوفيد-19 بلغ 1972 وفاة دون اأن تظهر اأي بوادر 
لتباطوؤ انت�سار اجلائحة يف بلد و�سلت فيه امل�ست�سفيات 
التطعيم  وح��ي��ث  الق�سوى  ال�ستيعابية  ق��درت��ه��ا  اإىل 

بطيء.
ومنذ بدء الأزمة ال�سحية قبل �سنة، تويف 368،370 
�سخ�سا جراء كوفيد-19 ر�سميا يف الربازيل. وحدها 

الوليات املتحدة �سجلت ح�سيلة وفيات اأ�سواأ.
 70،764 ت�سجيل  اإىل  كذلك  ال�سحة  وزارة  واأ���س��ارت 
 11،1 اإىل  الإج���م���ايل  ال��ع��دد  لي�سل  ج��دي��دة  اإ���س��اب��ة 

مليونا.
وكان العدد القيا�سي ال�سابق للوفيات �سجل يف الثالث 
من اآذار/م��ار���س وبلغ 1910 وف��اة يف 24 �ساعة. ويف 
ي�سل  الوفيات  متو�سط  كانت  الأخ��رية  ال�سبعة  الأي��ام 
اإىل 1573 يف اليوم وهو عدد ي�سهد تزايدا متوا�سال 

خالل الأ�سبوعني الأخريين.
مليون   212 �سكانها  ع��دد  ال��ب��ال��غ  ال��ربازي��ل  وت��ع��اين 
ن�����س��م��ة م���ن و���س��ع م���اأ����س���وي. وج����اء يف ت��ق��ري��ر ن�سرته 
اأن  ال�سحة  ل��وزارة  التابعة  فيوكروز  موؤ�س�سة  الأرب��ع��اء 

•• وا�شنطن-وكاالت

ل�سغوط  ب��اي��دن  ج��و  الأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����س  يتعر�س 
اخلارجية  ال�سيا�سة  تركيز  ب��اإع��ادة  ب��وع��وده  للوفاء 
ومواجهة  الديبلوما�سية،  ح��ول  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات 
يف  احللفاء  مع  الأمريكية  العالقات  ترميم  حت��دي 
ا�ستثناًء،  لي�ست  تركيا  مع  والعالقة  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء 

وهي واحدة من الأكرث بروداً.
ديفن�س  ريلكلري  وق��ع  يف  واي��ت  �سارة  الكاتبة  ولفتت 
اإىل اأن تركيا لي�ست يف املكان نف�سه الذي انتهت فيه 
ت��اأزم��ت عالقاتها مع حلف  اإذ  اأوب��ام��ا،  ب��اراك  رئا�سة 
الناتو والحتاد الأوروبي يف ال�سنوات املا�سية، لذلك 
ال�سبط قد تكون مطلوبة يف ظل  اإع��ادة بع�س  ف��اإن 
ت�سوية  اإع���ادة  اإىل  الطريق  اأن  علماً  ب��اي��دن،  رئا�سة 
اأردوغان،  ال�ستبدادي  ورئي�سها  تركيا  مع  العالقات 

تبدو اأ�سبه برحلة �ساقة.

ا�ستهزاء بالناتو
يف ال�����س��ن��وات الأرب����ع امل��ا���س��ي��ة، ت��وق��ف��ت امل�����س��األ��ة على 
الأمريكي  والرئي�س  اأردوغ���ان  بني  الودية  العالقات 
ال�����س��اب��ق دون��ال��د ت��رام��ب. ل��ك��ن ع��الق��ات��ه��م��ا مل تكن 
البعيد،  امل����دى  ع��ل��ى  الأم��ري��ك��ي��ة  للم�سالح  م��ف��ي��دة 
اأردوغ��ان موافقة  اإدارة ترامب منح  اأن تعاطف  ذلك 
�سمنية، لال�ستهزاء بالناتو وباملبادئ الدميوقراطية 

عموماً.

اإق�ساء تركيا من برنامج اأف-35
حتا�سب  قد  اأنها  اإىل  ترامب  اإدارة  ملحت  البداية،  يف 
الدفاعي  النظام  تركيا  �سراء  بعد  خا�سًة  اأردوغ���ان، 
والذي   ،2017 يف  الرو�سي  اإ�س-400  ال�ساروخي 
املقاتلة  ت�����س��ن��ي��ع  ب���رن���ام���ج  ع���ن  ب��اإق�����س��ائ��ه��ا  ان��ت��ه��ى 
الأمريكية اإف-35،  القرار الذي اتخذه الكونغر�س 

والبنتاغون.
على  ت���رام���ب  واف�����ق   ،2019 ويف 
ل�سوريا، حيث هاجم  الغزو الرتكي 
املتحدة  ال��ولي��ات  حلفاء  اأردوغ�����ان 
الأك����راد، م��ا ق��ّو���س التقدم يف قتال 
نف�سه،  ال��وق��ت  ويف  داع�����س.  تنظيم 
اأردوغ����ان ق��وى متطرفة يرى  دع��م 
اأن���ه���ا حت��م��ي امل�����س��ال��ح ال��رتك��ي��ة يف 

املنطقة.
ويف رٍد على التهديد بفر�س عقوبات 
من الكونغر�س، هددت اأنقرة باإغالق 
ت�ست�سيف  التي  اإجنريليك،  قاعدة 

اأ�سلحة نووية اأمريكية تكتيكية.
ويف ظل رئي�س اأمريكي خمتلف، من 
اأن يعطي الأخري الأولوية  املحتمل 

عدد قيا�سي للوفيات جراء كوفيد-19 يف الربازيل 

تقرير اأمريكي: بايدن �سي�سطدم باأردوغان باأ�سرع من املتوقع
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عربي ودويل
الق�ساء االأمريكي يّتهم رئي�ش هندورا�ش  بتهريب خمدرات  

لتوفري  دولر  األ����ف   25 ق���دره���ا  ر����س���وة  و2014   2013
احلماية له.

ووفقاً للمّدعي العام، فاإّن اأحد �سهود الإثبات يف املحاكمة التي 
باإفادة  ال�سهود  ة  من�سّ على  من  �سُيديل  اأ�سبوعني  �ست�ستمّر 
انتابته عندما  التي  واخل��وف  ال�سدمة  “م�ساعر  فيها  ي�سف 

راأى املّتهم جال�ساً اإىل جانب الرئي�س«.
�سا�سيز  خو�سيه  وا���س��م��ه  ال�ساهد  اأّن  ال��ع��ام  امل��ّدع��ي  واأ���س��اف 
يقول  ه��ن��دورا���س  رئ��ي�����س  �سمع  ب���اأّن���ه  ال��ق�����س��م  حت��ت  �سي�سهد 
“كمّيات  ن��ق��ل  م��ن  �سيتمّكن  الأخ����ري  اإّن  فوينتي�س  للمّتهم 
امل��ت��ح��دة بحيث متالأ  ال��ولي��ات  اإىل  ال��ك��وك��اي��ني  م��ن  �سخمة 

+الغرينغو�س+)الأمريكيني( حّتى اأنوفهم«.

•• نيويورك-اأ ف 

رئي�س هندورا�س خوان  نيويورك  ف��درايل يف  ع��ام  م��ّدع  اّتهم 
اأورلندو هرنانديز مب�ساعدة تاجر خمّدرات يف تهريب اأطنان 

من الكوكايني اإىل الوليات املّتحدة.
الالئحة  العام جايكوب غوتويليغ لدى تالوته  املّدعي  وقال 
امل����خ����ّدرات ال�سهري  الت��ه��ام��ي��ة يف م�����س��ت��ه��ّل حم��اك��م��ة ت��اج��ر 
لرئي�س  حّتى  ر���س��اوى  “دفع  املّتهم  اإّن  فوينتي�س  جيوفاين 
هندورا�س” واأ�سبح “ل مُي�ّس” بف�سل العالقة التي ن�سجها 

معه.
العامني  بني  املّتهم  من  قب�س  هندورا�س  رئي�س  اأّن  واأ���س��اف 

لكّن املحامي اإيالن �سوملان، وكيل الدفاع عن املّتهم، �سارع اإىل 
الت�سكيك يف نزاهة �ساهد الإثبات.

وقال املحامي اإن الّدع��اء “يفرت�س اأّن 25 األف دولر تكفي 
لر�سوة رئي�س«.

واأ�ساف اأّن �ساهد الإثبات قّدم طلباً للجوء يف الوليات املتحدة 
باإدلئه  “لديه الكثري ليك�سبه ول �سيء ليخ�سره”  وبالتايل 

ب�سهادته اأمام املحكمة.
كما حّذر وكيل الدفاع هيئة املحّلفني من اأّن �ساهد اإثبات اآخر، 
هو زعيم كارتيل املخّدرات الهندورا�سي ال�سابق ليونيل ريفريا 

هو “واحد من اأ�سواأ القتلة” يف العامل.
وعلى الّرغم من اأّن النيابة العامة الفدرالية يف نيويورك مل 

توّجه اإىل هرنانديز اأّي اّتهام يف هذه الق�سّية، اإل اأّنها تعترب 
ال�سلطة  يتوىّل  وال��ذي  عاماً   52 العمر  من  البالغ  الرئي�س 
مع  التاآمر”  يف  “�سريكاً   2014 الثاين/يناير  كانون  منذ 

فوينتي�س يف جتارة الكوكايني.
ح��وك��م يف  اأن  ب��ع��د  ن��ي��وي��ورك  وت���اأت���ي حم��اك��م��ة فوينتي�س يف 
املدينة نف�سها �سقيق رئي�س هندورا�س، توين هرنانديز، ع�سو 
الكونغر�س ال�سابق الذي اأدين بتهريب الكوكايني يف ت�سرين 

الأول/اأكتوبر 2019.
اآذار/م���ار����س جل�سة   23 �ستعقد يف  م����راراً،  اأرج��ئ��ت  وب��ع��دم��ا 
عقوبة  ي��واج��ه  ال���ذي  هرنانديز  ت��وين  ب��ح��ّق  باحلكم  النطق 

ال�سجن املوؤّبد.

•• الفجر – خرية ال�شيباين

اليمني على طبق  �ساركوزي  نيكول  لو غدا, قّدم  ماذا, 
على  اأقاما  اللذان  الرجالن,  ماكرون؟  اإميانويل  اإىل 
ــذاب  ــالث �ــســنــوات عــالقــات مــعــقــدة, بــني اجن ــدى ث م
مفهومة  وم�سالح  ثقة,  وانعدام  وتكتيكات,  متبادل, 

جيًدا, توا�سال هاتفًيا مطوًل بعد احلكم على الرئي�س 
النفاذ,  مع  �سنة  بينها  �سنوات,  ثالث  بال�سجن  ال�سابق 
الهاتفية.  املكاملات  على  التن�ست  بق�سية  يتعلق  فيما 
مل تكن هذه بالطبع اللحظة املنا�سبة ملقاربة فر�سية 
اتفاق �سيا�سي بينهما, لكن مثل هذا التفاق مل يعد من 

املحرمات.

للفر�سية  اأعطى  نف�سه  �ساركوزي 
�سكال. عندما ا�ستجوبته لوفيغارو 
لرئي�س  امل��ح��ت��م��ل  ال���دع���م  ب�������س���اأن 
الرئا�سية،  النتخابات  يف  ال��دول��ة 
مت��ّن��ع، ورف�����س يف ال��وق��ت احلايل 
ووعد  اآخر”،  دون  م��ر���س��ح  “دعم 
الوقت  يف  م��وق��ف��ه  ���س��ي��ع��ل��ن  ب���اأن���ه 
مع  ك��ام��ل��ة  �سفافية  “يف  امل��ن��ا���س��ب 
مل  ل��ك��ن��ه  ال�سيا�سية”،  ع��ائ��ل��ت��ه 

ي�ستبعد اأي �سيء.
 وه�����ك�����ذا اأ������س�����ر م����وؤ�����س���������س ح����زب 
باأن اختياره  اجلمهوريني �سراحًة 
من  املتناف�سني  ع��ل��ى  يقت�سر  ل��ن 
عائلته ال�سيا�سية، “اجلمهوريون” 
ال�سابقني.  اجل��م��ه��وري��ني  اأوم�����ن 
لليمني،  بالن�سبة  �ساعقة  وه���ذه 
و�سفعة على وجه الذين يحلمون 
بخالفته يف الإليزيه، من كزافييه 
بيكري�س  ف���ال���ريي  اإىل  ب���رت���ران���د 

مرورا بربونو ريتايو«.
بني  م������ن  مل������اك������رون  دع�����م�����ه  »ان 
يوؤكد  �سديد،  بو�سوح  فر�سياته، 
اأح����د ال���وج���وه م��ن ال����وزن الثقيل 
داخ�������ل اجل����م����ه����وري����ني... اإن�������ه ل 

ي�ستبعد اأي �سيء”. 
نيكول  اأث��������اره  ال�������س���ي���ن���اري���و  ه�����ذا 
�ساركوزي اأمام عدد من حماوريه. 
خطر  يف  م��اك��رون  اأن  يعترب  “اإنه 
كبري، واأنه مع الأزمة القت�سادية 

حتى  اأ�سبح  املقبلة،  والجتماعية 
موؤكد”،  غري  الثاين  للدور  تاأهله 
ويف  املنتخب.  امل�سوؤول  هذا  يو�سح 
هذه احلالة، “اإذا اأراد ماكرون اإنقاذ 
قراره”،  يتخذ  اأن  فعليه  نف�سه، 
ق���ال ���س��ارك��وزي اأم����ام اأح���د زواره. 
اف��ه��م: اأن���ه ي��ق��رتح ب��ن��اء ائتالف” 
اجل���م���ه���وري���ون-اجل���م���ه���وري���ة اىل 
من  الأوىل  اجل��ول��ة  قبل  المام” 
رئي�س  مع  الرئا�سية،  النتخابات 

وزراء مييني يف ماتينيون.

من بني املر�سحني على اليمني: 
“ل اأحد يحرتمه حًقا«

يف�سله  ال���ذي  اخل��ي��ار  لي�س  »ه���ذا 
اأح��د ا�سدقائه،  ي��ع��ّدل  ���س��ارك��وزي، 
يف اأع���م���اق���ه، ل ي��ع��رف ال���ي���وم من 
ي�ستبعد  مل  ول��ئ��ن  �سي�ساند”.  
الرئي�س ال�سابق دعم، عندما ياأتي 
ف��اإن��ه   ي�سك  ال��ي��وم، بطل مييني، 
يف ق������درة اأح�����ده�����م ع���ل���ى ال���ف���وز. 
املحتملني،  امل��ر���س��ح��ني  ب��ني  “من 
ل يوجد اأحد يحرتمه حًقا، ومن 
حوارييه، يوؤكد اأحد املقربني منه، 
ا  �سخ�سً يريد  الأ�سا�س، رمبا ل  يف 

من اليمني يخلفه ...”.
 خالل لقاء على انفراد مع رئي�س 
كزافييه  ف���ران�������س،  اوت  م��ن��ط��ق��ة 
�ساركوزي  ح��ّدد  يناير،  يف  برتران، 

ا ال�سقف الذي يجب الو�سول  اأي�سً
عينيه،  يف  اأح��ده��م،  ليج�ّسد  اإل��ي��ه 
باملائة   18 م�سداقية:  ذا  خ��ي��اًرا 

من نوايا الت�سويت يف اخلريف.
ه�������ذا امل�������������س������وؤول ع����ل����ى ق���ن���اع���ة: 
“�ساركوزي �سيدعم مر�سح اليمني 
الخري  ه���ذا  ب��ا���س��ت��ط��اع��ة  ك���ان  اإذا 
لت�سجيل  مر�سًحا  ويرف�س  الفوز، 
كان  ل���و  ح��ت��ى  فقط”.  احل�����س��ور 
يهز  مع�سكره؟  خيانة  يعني  ذل��ك 
اأحد اأقارب كزافييه برتران كتفيه: 
اإذا  م��ات  اليمني  اأن  لنا  “�سيو�سح 
مل ي��ك��ن يف اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة من 
اأخرى،  مرة  الرئا�سية  النتخابات 
واأنه ينقذه بو�سعه يف ماتينيون”. 
يقتل  ف��اإن��ه  ذل��ك،  فعل  “اإذا  ولكن 
اأحد  يحذر  اأن�ساأه”،  ال��ذي  احل��زب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني يف حزب  امل�����س��وؤول��ني 
اأنه،  ُيذّكر  ال��ذي  “اجلمهوريون” 
الت�سويت  ت��ع��ل��ي��م��ات  ي��ع��ط  “مل 
الأوروبية”  الن���ت���خ���اب���ات  خ����الل 
تلك  وان��ت��ه��ت   ،2019 م���اي���و  يف 
بهزمية قائمة اجلمهوريني بقيادة 

فران�سوا كزافييه بيالمي.

ميكن لفكرة التفاق
 بني اليمني وماكرون
 اأن تكت�سب اأر�سية

واملاكرونية  اليمني  بني  التحالف 

اجلمهوريني،  داخ����ل  اأن�����س��اره  ل��ه 
منهم رئي�س بلدية ني�س. 

وك�������ان ه�����ذا الأخ��������ري ق����د دع�����ا يف 
ماكرون  م��ع  “اتفاق  اىل  �سبتمرب 
الرئا�سي  م��ر���س��ح��ن��ا  ي���ك���ون  ح��ت��ى 
الفكرة �سجة.  واأثارت  امل�سرتك”، 
العمدة  فالكو،  ه��وب��رت  ان�سم  ث��م 
بدوره  ت��ول��ون،  ملدينة  اجل��م��ه��وري 

للفكرة.
يف  م��ت��خ��ل��ف��ا  ال���ي���م���ني  ظ����ل  واإذا   
نهاية  يف  ال��������راي  ا����س���ت���ط���الع���ات 
العام، فاإن هذا الق��رتاح �سيحظى 
ب�����س��رع��ة ب��دع��م ج��دي��د خ��ا���س��ة يف 
اإعادة  النواب القلقني من  �سفوف 
انتخابهم. ويتوقع وزير �سابق “يف 
هذه احلالة �سيكون النزيف وبدون 

عا�سبة”. 
الدور  ج��ًدا عن  بعيدين  كنا  و”اإذا 
ال���ث���اين وخ���اط���رن���ا مب����ب����ارزة بني 
يوؤكد  ف�سرنى”،  ول��وب��ان،  الي�سار 

نائب من اجلمهوريني.
مييلون  ال���ذي���ن  ال��ط��م��وح��ني  اإن 
ال�سابق  الرئي�س  �سفحة  طي  اإىل 
اأنه �سيتعني  ب�سرعة، يعرفون الآن 
اأن��ف�����س��ه��م يف  ��ا ف��ر���س  اأي�����سً عليهم 
حا�سمة،  �ستكون  “كلمته  عينيه. 
ذلك  ي���درك���وا  اأن  اجل��م��ي��ع  وع���ل���ى 
بري�س  ����س���دي���ق���ه  ي���ح���ذر  ج�����ي�����ًدا، 
كلمته،  ه���ن���اك  ���س��ت��ك��ون  اأورت����ف����و. 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

مع اخلطة العمالقة لدعم القت�ساد 
كوفيد- �سد  التلقيح  حملة  وت�سارع 

الرئي�س  ���س��ج��ل  ك���ب���ري،  ب�����س��ك��ل   19
الأم�����ريك�����ي ج����و ب����اي����دن ن���ق���اط���ا يف 
باأ�سلوب هادىء  لكن  حتقيق خططه 

ومتكتم.
مع  �سجيج  دون  بايدن  رئا�سة  ت�سري 
اأداء فعال ومقاربة منهجية. واإذا كان 
�ساخرة  انتقادات  يوجهون  معار�سوه 
لرئي�س يجدونه باهًتا او حتى مماًل، 
فاإن هذه الهجمات ل تزعج الرئي�س 
املتحدة  ال�ساد�س والربعني للوليات 

بل على العك�س.
اأ�سا�س  على  انتخب  ال��ذي  بايدن  جو 
وع����د ب���اإح���الل ال����ه����دوء، ي���ق���دم منذ 
رئا�سة  وال��ع��امل  لأم��ريك��ا  ي��وم��ا   50
باراك  ت��وق��ع  ك��م��ا   ، اإرهاًقا”  “اأقل 
اأوباما اأثناء حملته النتخابية لنائبه 
الكونغر�س  اع��ت��م��اد  وم����ع  ال�����س��اب��ق. 
البالغة  خ��ط��ت��ه  الأرب����ع����اء  امل���رت���ق���ب 
فانه  دولر،  م��ل��ي��ار   1900 قيمتها 
ال�سلطة  اىل  و���س��ول��ه  ب��ع��ي��د  ي��ح��ق��ق 
مهما  �سيبقى  كبريا  ت�سريعيا  جناحا 

ح�سل، عالمة فارقة تطبع وليته.
تقريبا  يذكر  ل  ال��ذي  ب��اي��دن  فر�س 
اأق��ل من  اأ�سلوبا هادئا يف  اأب��دا �سلفه، 

�سهرين.
والت�سريبات  ب��ه��دوء،  مت��ر  تغريداته 
ال�سلطة  يف  حمتملة  ت���وت���رات  ح���ول 
م������وج������ودة على  غ�����ري  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
الإط�������الق. واخل����الف����ات ال��ت��ي كانت 
م��ت��وق��ع��ة م���ع اجل���ن���اح ال���ي�������س���اري يف 
حت�سل  مل  ال���دمي���وق���راط���ي  احل����زب 

حتى الآن.
ترامب  ولي��ة  م�ستهل  مع  التناق�س 
كان  نف�سها  الفرتة  يف  �سارخا.  يبدو 
الرئي�س اجلمهوري ال�سابق قد واجه 
�سيال من اجلدل وا�سطر لالنف�سال 

عن م�ست�ساره لالأمن القومي مايكل 
جمال  يف  املتمر�س  بايدن  جو  فلني. 
ال���ت���وا����س���ل، ي���رك���ز ع���ل���ى ق���رب���ه من 
الأمريكيني ويلقي خطابات ق�سرية 

عموما ودون مبالغات.
املا�سي  الأ����س���ب���وع  ن��ه��اي��ة  يف  وق�����ال 
�سنتوقف  اإننا  انُتخبت، قلت  “عندما 
على  ونركز  تويرت  على  ال�سجار  عن 

نتائج ملمو�سة لالأمريكيني«.
لنها�س  العمالقة  خطته  حتظ  مل 
الق��ت�����س��اد ب��دع��م اجل��م��ه��وري��ني. مل 
ي���ك���ن ه���ن���اك اإج����م����اع ب����ني اخل�����رباء 
قلق  منهم  وال��ب��ع�����س  الق��ت�����س��ادي��ني 
واحتمال  الهائلة  املبالغ  ه��ذه  ب�ساأن 

تدهور القت�ساد.
ل���ك���ن���ه ي���ح���ظ���ى ب����دع����م وا������س�����ح من 
الأمريكيني.  من  ال�ساحقة  الأغلبية 
واأظهر ا�ستطالع للراأي اأجراه مركز 
ب��ي��و ل���الأب���ح���اث ون�����س��ر ال���ث���الث���اء اأن 

%70 يوؤيدون اخلطة.
البيت  ب��ا���س��م  ل��ل��م��ت��ح��دث��ة  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
ال�ستنتاج  ف��اإن  �ساكي  جني  الأبي�س 
وا�سنطن  يف  “اجلمهوريون  وا���س��ح: 
بقية  عن  منف�سل  ع��امل  يف  يعي�سون 

البالد«.
ماليني  ع�����س��رات  �سيح�سل  ع��م��ل��ي��ا، 

الأمريكيني على �سيكات يف الأ�سابيع 
تغيري  اإىل  ي���رم���ز  م���ا  ويف  امل��ق��ب��ل��ة. 
حقبة، اأو�سح البيت الأبي�س ان ا�سم 
ج��و ب��اي��دن ل��ن ي��رد عليها خ��الف��ا ملا 
النقاذ  خطة  اعتماد  مت  حني  ح�سل 
الوىل يف عهد ترامب يف اآذار/مار�س 

.2020
القانون،  ه��ذا  على  توقيعه  مب��ج��رد 
ح�سوره  ي��زي��د  اأن  ل��ل��رئ��ي�����س  مي��ك��ن 
الأبي�س  البيت  من  اأك��رث  يخرج  واأن 

للدفاع عنه.
ل��ق��د اأع��ل��ن ب��و���س��وح اأن���ه ي��ري��د اتباع 
التي  ت���ل���ك  م���ق���ارب���ة خم��ت��ل��ف��ة ع����ن 
 2009 اوب��ام��ا ع��ام  ب���اراك  اعتمدها 
ح��ني مت اق����رار خ��ط��ة ان��ق��اذ �سخمة 

اأخرى.
باراك  “كان  امل��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع  وق���ال 
يريد  ي��ك��ن  ومل  ل��ل��غ��اي��ة  م��ت��وا���س��ع��ا 
ق����ال،  ك���م���ا  ب���ا����س���ت���ع���را����س  ي���ق���وم  اأن 
اأن��ن��ا دفعنا ثمن هذا  امل��ف��ارق��ات  وم��ن 
الت�سويت  ك��ان  اذا  لكن  ال��ت��وا���س��ع«. 
وعود  اأب���رز  اأح���د  على  الكونغر�س  يف 
فانه  انتهى  ق��د  النتخابية  احلملة 

يحمل اأي�سا يف طياته حتذيرا.
ي��ع��رف ج��و ب��اي��دن ذل���ك: لي�س لديه 
����س���وى ه���ام�������س م����ب����ادرة ���س��ع��ي��ف يف 

مفاو�سات  اأظهرت  وكما  الكونغر�س. 
ال��ل��ح��ظ��ة الأخ�����رية م��ع ج��و مان�سني 
ال�����دمي�����وق�����راط�����ي عن  ال���������س����ن����ات����ور 
مبناأى  لي�س  فاإنه  الغربية،  فرجينيا 

عن التوترات داخل مع�سكره.
وم���ع ذل����ك، ف���ان ب���اي���دن ال����ذي �سدد 
الطويل يف  ال��دوام على ما�سيه  على 
على  قدرته  لظهار  ال�سيوخ  جمل�س 
خ�سومه  م��ع  ت�سويات  اىل  التو�سل 
�سوى  يح�سل  مل  ف��ان��ه  ال�سيا�سيني، 
على �سوت جمهوري واحد يف جمل�س 

ال�سيوخ.
البنى  ان����ه يف م��وا���س��ي��ع  ي��ع��ل��م  وه����و 
�سيكون  وال��ه��ج��رة،  وامل��ن��اخ  التحتية 
ع��ل��ي��ه ال����س���ت���ع���داد مل���ع���ارك ح�����ادة يف 

الكابيتول.
يكون  اأن  مي��ك��ن  ال���راه���ن  ال���وق���ت  يف 
هو  راأي  ا�ستطالع  نتيجة  عن  را�سيا 
ال���ذي اج��رت��ه �سبكة اي بي  الح���دث 
�سي ومعهد ايب�سو�س والذي اأظهر ان 
را�سون   )68%( الأمريكيني  ثلثي 

عن اإدارته لزمة الوباء.
�سفوف  يف  ب�����اي�����دن  ج�����و  ي����ث����ري  ل 
اجلمهوريني العداء الذي كان باراك 
الأحيان  غ��ال��ب  يف  ي��واج��ه��ه  اأوب���ام���ا 
خالل وليتيه. وهو ل يقدم يف هذه 

املرحة مادة خل�سومه ملهاجمته.
يحاولون  م��ع��ار���س��ي��ه  ب��ع�����س  ل���ك���ن 
ت�����س��وي��ره ع��ل��ى اأن�����ه رئ��ي�����س يحظى 
بحماية فائقة من فريق عمله خوفا 

من اأن يرتكب هفوات.
اأ����س���ئ���ل���ة  ال����������رد ع����ل����ى  وت�������������ردده يف 
�سحايف،  موؤمتر  خ��الل  ال�سحافيني 

يثري انتقادات متزايدة.
كانون   20 يف  ال��ي��م��ني  اأدى  اأن  م��ن��ذ 
ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر مل ي��ق��م ب��ذل��ك اأب���دا 
على  ت��ن��ط��وي  ال��ت��ي  للمخاطر  ن��ظ��را 
ه���ذا الم���ر خ��الف��ا ل��دون��ال��د ترامب 
املرحلة من  نف�س  اوب��ام��ا يف  وب���اراك 

وليتيهما.

ه���ن���اك ����س���يء واح�����د م���وؤك���د: لئن 
ع�������ودة  ���س�����������������ي��ن��اري��و  اخ��ت��ف��������������ى 
�س�����اركوزي ع�������ام 2022 باإدانت�����ه، 
ال�سابق  ال���رئ���ي�������س  اأب����ل���������غ  ف���ق�������د 

برتراند، ويف كل الح��وال، اإذا كان 
اأو خف�س  ل��رف��ع  م��رت��ه��ن��ا  امل��ر���س��ح 
الإب���ه���ام، ف��ان��ه غ��ري م��وؤه��ل ليكون 

رئي�سا. 

وك���ل���م���ة ال���������س����ارك����وزي����ني ال���ذي���ن 
�سي�ساعفونها”. 

اأب������دا  ك���اف���ي���ا  ذل������ك  ي����ك����ون  “لن 
داعمي  اأح������د  ي�����رد  ل���������س����ارك����وزي، 

اأنه  ماكرون،  وك������ذلك  مع�س������كره، 
ل ب�������د ان يق����روؤوا ح�س�����ابه.

عن لو جورنال
 دي دميان�س

••اأثينا-اأ ف ب

خالل  بجروح  اأ�سيبوا  عنا�سرها  من  ثالثة  اأّن  اليونانية  ال�سرطة  اأعلنت 
فيها  �سارك  تظاهرة  هام�س  على  اأثينا  �سواحي  اإح��دى  يف  دارت  �سدامات 

حوايل خم�سة اآلف �سخ�س لالحتجاج على “عنف ال�سرطة«.
واأفادت م�سورة يف وكالة فران�س بر�س اأّن ال�سدامات بني املحتّجني وعنا�سر 
ال�سرطة اندلعت عندما توّجهت جمموعة من حواىل 200 �سخ�س مقّنع 
اإىل مركز ال�سرطة يف نيا �سمريين، ال�ساحية التي كانت معروفة بهدوئها 
قبل اأن يتعّر�س فيها �ساب الأحد ل�سرب مرّبح على يد �سرطي اإنهال عليه 
بهراوته خالل دورية ملراقبة مدى التزام املواطنني بتدابري الإغالق العام 

ال�سارية ملكافحة كوفيد-19.
وزجاجات  حجارة  عليه  املحتّجون  األقى  ال�سرطة  مركز  اإىل  وبو�سولهم 
حارقة لريّد عليهم عنا�سر ال�سرطة بقنابل الغاز امل�سيل للدموع وخراطيم 

املياه.
فرق  ا�سطر  مّم��ا  قمامة  حاويات   10 نحو  يف  النار  املحتّجون  اأ�سرم  كما 

الإطفاء اإىل التدّخل لإخماد النريان، بح�سب مرا�سلي فران�س بر�س.
بجروح  اإ�سابته  اإث��ر  امل�ست�سفى  اإىل  ُنقل  دّراجيها  اأح��د  اإّن  ال�سرطة  وقالت 

خطرية يف راأ�سه.
وهم  متظاهرون  فيها  ظهر  م�ساهد  التلفزيونية  “اأنتينا”  ق��ن��اة  وب��ّث��ت 

ُي�سقطون ال�سرطي عن دراجته النارية وينهالون عليه بال�سرب.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليونانية فاإّن حياة هذا ال�سرطي لي�ست يف خطر.

وقالت ال�سرطة يف بيان اإّن “ثالثة على الأقّل من عنا�سر ال�سرطة اأ�سيبوا 
بجروح«. ومل ي�سلم ال�سحافيون وامل�سّورون الذين كانوا يغّطون ال�سدامات 

من هجمات املتظاهرين املقّنعني.
وع�����س��ر الأح�����د ���س��ه��دت ���س��اح��ة ن��ي��ا ���س��م��ريين ال��واق��ع��ة ع��ل��ى ُب��ع��د خم�سة 
اأثار عند  اأثينا حادثة وّثق وقائعها ت�سجيل م�سّور  كيلومرتات من و�سط 

انت�ساره موجة غ�سب عارم يف البالد باأ�سرها.
املعدنية على  بهراوته  وتكراراً  الت�سجيل �سرطياً وهو ينهال مراراً  واأظهر 

�ساب كان يف ال�ساحة التي تعترب مق�سداً لالأ�سر.
وال�سرطي الذي كان برفقته ثالثة �سرطيني اآخرين على الأقّل مل يتوّقف 
عن �سرب ال�ساب حّتى بعد اأن �سقط الأخري اأر�ساً وراح ي�سرخ باأعلى �سوته 
كما مل ت�سفع تدّخالت املاّرة الذين حاولوا ثني ال�سرطي عن  “اأنا اأتاأمل”، 

�سرب ال�ساب.
اأثينا تّخلتها  واإثر انت�سار الت�سجيل امل�سّور خرجت ليل الأحد تظاهرة يف 

�سدامات بني ال�سرطة واملتظاهرين.
ووفقاً مل�سدر ق�سائي فقد اأمرت النيابة العامة بفتح حتقيق اأّويل “للنظر 
يف الوقائع الإجرامية املحتملة التي ارتكبها �سرطيون” ع�سر الأحد يف نيا 

�سمريين، يف حني فتحت ال�سرطة من جهتها حتقيقاً داخلياً يف الواقعة.

كلمة الرئي�س الأ�سبق �ستكون حا�سمة

رئا�سية 2022: لهذا ال ي�ستبعد �ساركوزي دعم ماكرون...!
�سيدعم �ساركوزي مر�سح اليمني اإذا كان با�ستطاعة هذا الأخري حتقيق النت�سار 

�سفقة ممكنة بني الرجلني

اجلمهوريون يف العا�سفة

لئن اختفى �سيناريو عودته عام 2022 باإدانته, فاإن �ساركوزي �سي�ستمر يف ا�ستخدام ثقله
�ساعقة بالن�سبة لليمني, و�سفعة على وجه الذين يحلمون بخالفة نيكوال يف االإليزيه

بايدن ي�سجل نقاطا ويفر�ش ب�سمته دون تغريدات م�سحونة جرح 3 �سرطيني يف �سدامات مع متظاهرين باأثينا
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قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1148502 
تعديل مدير / اإ�سافة �سيد ب�سر �سعيب �سيد �سعيب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اي ات�س �سي ريل �ستيت القاب�سة
IHC REAL ESTATE HOLDING

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سيمريا لال�ستثمار
CHIMERA INVESTMENT

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سركة اليان�س للماأكولت - ذ م م 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سركة العاملية القاب�سة �س م ع
INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY P J S C

تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 250000000
تعديل اإ�سم جتاري من/ �ستاليونز الإمارات العقارية - ذ م م

EMIRATES STALLIONS PROPERTIES - L L C
اإىل/ جمموعة ايه ا�س جي �ستاليونز المارات ذ.م.م

ESG EMIRATES STALLION GROUP L.L.C
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 �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(
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تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة �سيف وبن حرمل للحفريات
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تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة �سيف وبن حرمل للحفريات

SAIF AND BIN HARMAL DRILLING EST

�سركة   - ال�سام�سى  �سيف  را�سد  نايل  ملالكها  للحفريات  حرمل  وبن  نايل  �سركة  اإىل/ 

ال�سخ�س الواحد ذ م م

 NAYEL AND BIN HARMAL DRILLING OWNED BY NAYEL RASHED SAIF.  

ALSHAMSI - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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 �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(
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CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1174430 
 تعديل ن�سب ال�سركاء 

 مبارك دوي�س على اخلييلى من 26 % اإىل %51
 تعديل ن�سب ال�سركاء 

 حمد حممد عبيد حمد العامرى من 25 % اإىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مروان بركات حممد عليان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد عبدالكرمي عبدالهادى
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 �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد
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�إعالن بالن�سر

رقم )2021/2227(
املنذر : بنك ابوظبي الأول - �س م ع 

املنذر اليه : �سامل حممد علي احمد الزيودي  
بهذا يكلف املنذر املنذر اليه باداء مبلغ وقدره )1.653.526.60 
�ستة  وخم�سمائة  ال��ف  وخم�سون  ثالثة  و�ستمائة  )مليون  دره��م( 
وع�سرون درهم و�ستون فل�س( خالل مدة اق�ساها خم�سة ايام من 
اإجراءات  لل�سري يف  املنذر  �سي�سطر  واإل   ، الإن��ذار  ن�سر هذا  تاريخ 
ا�ست�سدار امر اأداء باملبلغ املذكور مع حفظ حقه يف مطالبتكم باأي 

م�سروفات يتكبدها يف �سبيل ذلك. 
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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 �إخطار عديل 

برقم �ملحرر 2021/03805
املخطر: ابراهيم ال�سيد على ح�سانني حممد - اجلن�سية: م�سر ، احمل هوية اإماراتية رقم ) 19206099 1988 784 ( ب�سفتي 
 SH20201108D52660 ( وكيال عن ال�سيد: عبداهلل عبدالعزيز ماجد اآل على اجلن�سية: الإمارات، مبوجب الوكالة رقم
( امل�سدقة لدى كاتب العدل بتاريخ 2020/11/10 ب�سفته وكيال عن ال�سيد: ال�سيخ عبدالعزيز حممد املاجد املعال - اجلن�سية: 
)مالك(  ب�سفته   ،  2009/5/13 بتاريخ  العدل  كاتب  لدى  امل�سدقة   )2009/1/51762( رقم  الوكالة  مبوجب  الإمارات، 
الرخ�سة امل�سماه )موؤ�س�سة عبدالعزيز حممد املاجد( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة برقم )11070(. العنوان: 

ال�سارقة -املجاز- �سارع الكورئي�س �سقة رقم)M16 M12(  ت : 0504607037 - 0503607082 - 065564447 
املخطر اإليه: وليد جافيد حممد جافيد اقبال اجلن�سية: باك�ستان  - العنوان: ال�سارقة النهدة )بالقرب من �سحارى �سنرت( بناية 

عبدالعزيز املاجد - بلوك ) C1 ( - �سقة رقم ) 1408( - ت: 0529722902 
مو�سوع الإخطار: اخطار عديل للوفاء مببلغ )14،000( درهم

الوقائع :-  حيث اأن املخطر اإليه قد حرر ل�سالح املخطر �سيكات بياناتها كالتي:
الإ�سالمي الإمارات  بنك  على  وامل�سحوب   2020/7/15 بتاريخ  واملحرر  درهم    )7،000( بقيمة   )000024( رقم  �سيك   -1

بقيمة )7،000( درهم واملحرر بتاريخ 2020/9/15 وامل�سحوب على بنك الإمارات الإ�سالمي  )  000025  ( رقم  �سيك   -2
اإليه بالطرق  اأن ال�سيكات ل يقابلهم ر�سيد قابل لل�سحب، بناء على ذلك حاول املخطر حت�سيل قيمة ال�سيكات من املخطر  وحيث 
الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى.  بناء على ذلك يعلن املخطر املخطر اإليه ب�سرورة دفع قيمة ال�سيكات يف فرتة اق�ساها خم�سة 
اأيام من تاريخ اإ�ستالمه الإخطار واإل �سوف يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ذلك. وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل 

بال�سارقة اخطاركم بهذا ر�سميا
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�س�ؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11   
 �إخطار عديل 

برقم �ملحرر 2021/05636
املخطر: حممد فوؤاد احلريري - �سوري اجلن�سية واحمل بطاقة هوية رقم ) 784199120859279( 
 -  SH20200908D45180 ب�سفتى وكيل عن ال�سيد / وائل فوؤاد احلريري - مبوجب وكالة رقم

العنوان : ال�سارقة - اخلان - خلف اك�سبو - بناية مروة 3 - هاتف : 971565637644
املخطر اليه : حممد تي�سري الزعبي - �سوري اجلن�سية - العنوان : ال�سارقة - مويلح جتارية هاتف رقم : 

 0508676096  -  0567433483
مو�سوع الإخطار: بدفع قيمة ال�سيك .

الوقائع : - حيث اأن املخطر اليه حرر �سيك وبياناتهم كالتايل :
رقم ) 100294 ( بقيمة ) 150.000 ( درهم م�ستحق بتاريخ ) 10 / 2019/12 (.

ال�سيكات حمرره ل�سالح املخطر - وهذه ال�سيكات م�سحوبه على “ بنك دبي ال�سالمي “ ول يقابله ر�سيد 
قابل لل�سحب. وحيث اأن املخطر اليه يرف�س �سداد قيمة ال�سيك على الرغم من ا�ستنفاذ كافة الطرق الودية 
وعليه فان املخطر يرغب يف انذار املخطر اليه ب�سرورة دفع قيمة ال�سيكات وال �سوف ي�سطر ا�سفا لتخاذ 

الجراءات القانونية �سده . 
وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�سارقة اإخطاركم بهذا ر�سميا

�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�س�ؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11   
 �إخطار عديل   

برقم �ملحرر 2021/04852
 - رقم  اماراتية  هوية  وحمل   - باك�ستان  اجلن�سية:   - رفيق  حممد  ح�سني  �سدام  ال�سيد/   -1  : املخطر 

نا�سيونال باينت.  رقم الهاتف: 0522552890  - مويلح   - ال�سارقة  العنوان:    784199141849416
ب�سفتي مالك الرخ�سة امل�سماه )�سالون عنوان البداع للحالقة( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة 

برقم  764172
املخطر اإليه : ال�سيد/ حمد ماجد را�سد العبار الفال�سي - اجلن�سية: الإمارات

العنوان: ال�سارقة - رقم الهاتف: 0506341440
مو�سوع الإخطار: ان�سحاب وكيل اخلدمات من الرخ�سة

الوقائع: حيث اأن املخطر اإليه وكيل خدمات الرخ�سة امل�سماه  -�سالون عنوان البداع ل حلالقة - ال�سادرة من الدائرة 
القت�سادية يف اإمارة ال�سارقة برقم رخ�سة ) 764172(.  وحيث اأن املخطر يبلغه بالإن�سحاب من الرخ�سة امل�سماه 
ينيب   ، للرخ�سة.   لذلك  الإقت�سادية لإ�سافة وكيل خدمات جديد  الدائرة  البداع للحالقة( لدى  )�سالون عنوان 
املخطر على املخطر اليه للح�سور لدى الدائرة القت�سادية للتوقيع على ان�سحابه من الرخ�سة رقم )764172( 
بكل  تكفل احل�سول على حقوقه  التي  القانونية  الإجراءات  اإتخاذ  اإىل  اأ�سفا  �سي�سطر  وال  تاريخه  اأيام من   5 خالل 

حتفظ واحرتام
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�س�ؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11   
 �إخطار عديل   

برقم �ملحرر 2021/04685
املخطر : عبداهلل عبدالرحيم حممد احلمادي - اماراتي اجلن�سية يحمل هوية رقم 

0501119973  : رقم  هاتف   - ال�سارقة  العنوان   -   784195602640435
املخطر اإليه : احمد ال�سيد طلبه ابراهيم - م�سري اجلن�سية

العنوان ال�سارقة  - هاتف رقم : 0525110520
مو�سوع الإخطار: دفع مبلغ 

الوقائع:- 
حيث اأن املخطر اليه اأعطى �سيكات مببلغ اجمايل وقدره 31000 درهم م�سحوب على بنك 

را�س اخليمة الوطني لي�س لهم مقابل وفاء كاف وقائم وقابل لل�سحب. 
وعليه فان املخطر يرغب يف انذار املخطر اليه ب�سرورة دفع املبلغ امل�ستحق عليه يف مدة 

اأق�ساها 5 اأيام وال �سيتم اتخاذ الجراءات القانونية �سده
وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�سارقة اإخطاركم بهذا ر�سميا.

�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�س�ؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11   
�عالن بالن�سر        

يف  �لدع�ى 338/2021/11 مدين جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 51.000 درهم )فقط واحد وخم�سون الف 

درهم( على �سبيل التعوي�س وذلك جربا لالأ�سرار املادية واملعنوية التي حلقت باملدعي جراء اجلرمية الواقعة عليه 
بالإ�سافة للفائدة القانونية عن املبلغ املطالب به بواقع )9%( من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام الزام املدعي 

عليه بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب.  
طالب الإعالن : راجيندرا لليت كومار اجاروال  - �سفته بالق�سية : مدعي  

وميثله : احمد عبداهلل حممد ملك اأنوهي - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- اريا ميرتا فيد ميرتا - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 51.000 
درهم )فقط واحد وخم�سون الف درهم( على �سبيل التعوي�س وذلك جربا لالأ�سرار املادية واملعنوية التي حلقت باملدعي 
جراء اجلرمية الواقعة عليه بالإ�سافة للفائدة القانونية عن املبلغ املطالب به بواقع )9%( من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
ال�سداد التام الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب.    وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2021/6/15  ال�ساعة 
9 �سباحا يرجى التكرم بالعلم واحل�سور عرب برنامج الإت�سال املرئي تطبيق BOTIM  اأمام اإدارة الدعوى  الإبتدائية 
الرابعة ، على هاتف رقم )00971566039081( وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة ايام على الأقل. 
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 819/2018/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 918/2017 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 1017555 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : ادفانتيج موتورز - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : علي اإ�سماعيل ابراهيم اجلرمن -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- ابراهيم حم�سن علي ال�سويدي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهول حمل الإقامة 
املبلغ  ب�سداد  اخطاركم   2021/2/18 بتاريخ  الإبتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت   : الإع��الن  مو�سوع 
املنفذ به وقدره )1017555.00( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ واإل بيع العقار الوحدات 
510 + 511 منطقة ند ح�سة بناء جاد ريزيدن�س العائدة لكم بطريق املزايدة وفق املقت�سيات ن�س 

املادة 295 من قانون الإجراءات املدنية. 
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11   

�عالن حكم بالن�سر        
يف  �لدع�ى 18/2020/196 عقاري جزئي  

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- حممد �ساه في�سل  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي  

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/7/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 428.948 
عنه  القانونية  والفائدة  دره��م(  واربعون  ثمانية  وت�سعمائة  الف  وع�سرون  ثمانية  )اربعمائة  درهم 
بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمته 
�ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11   
�عالن حكم بالن�سر

يف  �لدع�ى رقم 4717/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليها باأداء مبلغ وقدره )70.084.80( درهم اماراتيا مع الفائدة القانونية 

بواقع 12% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام واعطاء احلكم �سفة النفاذ املعجل وبال كفالة الزام 
املدعي عليهما بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب الإعالن :  �سركة التاأمني فيدلتي املتحدة �س.م.ع - فرع دبي  - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله : احمد حممد مطر مطر املهريي -  �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- تنميات جلوبل للتطوير العقاري �س.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/1/19 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ل�سالح/�سركة التاأمني فيدلتي املتحدة �س.م.ع - فرع دبي بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)70.084.80( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من 2020/11/9 وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�ساريف 
ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11   
 �عالن بالن�سر

يف  �لدع�ى رقم 305/2021/327 ��ستئناف جتاري 
مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/3468 جتاري جزئي 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب  
طالب الإعالن : �سركة زيانتيك لتجارة اللكرتونيات �س.ذ.م.م وميثلها رحيم �ساهد حممد 

�ساهد  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة زيانتيك لتجارة اللكرتونيات �س.ذ.م.م وميثلها رحيم �ساهد 

حممد �ساهد 2- حممد امان اهلل حممد نور احلق  - �سفتهما بالق�سية : م�ستاأنف 
�سدهما. جمهويل حمل الإقامة 

   . بالدعوى رقم 2020/3468 جتاري جزئي  ال�سادر  ا�ستاأنف احلكم  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
وحددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2021/3/15  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي 
�ستجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����س��ورك��م  يقت�سي  وع��ل��ي��ه  ب��ع��د  ع��ن 

حماكمتكم غيابيا
مدير دع�ى

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11   

 �عالن بالن�سر
يف  �ل�ستئناف رقم 299/2021/305 ��ستئناف جتاري 

مو�سوع ال�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1571/2020 جتاري جزئي 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب  

طالب الإعالن : احمد �سيف خليفة را�سد بن �سمحه ال�سام�سي  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف 
- وميثله:عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي - �سفته بالق�سية :وكيل

املطلوب اإعالنه : 2- ون �ستوب �سيلفر للتجارة العامة �س.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : 
م�ستاأنف �سده. جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : 
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2021/4/7  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن 
بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم 

غيابيا
رئي�ص �ل�سعبة

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 13186 بتاريخ 2021/3/11   
�عالن بالن�سر        

يف  �لدع�ى 790/2021/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى :الق�ساء بثبوت ا�ستقالة املدعية من من�سبها كمديرة للمدعي عليها والزام املدعي عليها 

بحذف ا�سمها من الرخ�س التجارية لها وكذلك حذف ا�سمها من ال�سجل و�سائر ال�سجالت والوراق 
الر�سمية لل�سركة وما يرتتب على ذلك من اثار

طالب الإعالن / 1-رفيعه عبداهلل حممد �سعيد املال -  �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  مطعم كت�ساب بوليفارد �س.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املدعي/رفيعه عبداهلل حممد �سعيد املال قد  ان  الإع��الن :  مبا  مو�سوع 
الق�ساء بثبوت ا�ستقالة املدعية من من�سبها كمديرة للمدعي عليها والزام املدعي عليها بحذف ا�سمها من 
الر�سمية لل�سركة وما  ال�سجالت والوراق  ال�سجل و�سائر  ا�سمها من  التجارية لها وكذلك حذف  الرخ�س 
يرتتب على ذلك من اثار. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2021/3/16  ال�ساعة 10.30 �س يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دع�ى

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

امل��دع��و/ حم��م��د اليا�س  ف��ق��د 
باك�ستان   ، خ����ان  اهلل  ���س��ي��ف 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)1748402(  يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�ستانية 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د امل����������دع����������و/ان����������ى ب���ت 
اندوني�سيا   ، �ساما  مو�ستارى 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
جى  ير )C 6 9 1 2 1 7 6 (
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
ب��ال�����س��ف��ارة الن��دون��ي�����س��ي��ة او 
اقرب مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفر
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عربي ودويل

اأبي واأمي  “لأنها جميلة �سوريا،  بلده الأ�سلي،  يف تركيا ومل يزر يوماً 
يقولن يل ذل��ك«. يعمل وال��ده يف موؤ�س�سة خريية فيما تدر�ّس والدته 
مي�سور  ح��ّي  يف  يعي�سون  وه��م  عنتاب.  غ��ازي  جامعة  يف  العربية  اللغة 
ن�سبيا، لكن ل يفكرون اإل بامر واحد، العودة ذات يوم اإىل �سوريا حيث 
بداية  يف  الأ���س��د  ب�سار  الرئي�س  لنظام  املناه�سة  التظاهرات  يف  �ساركا 
“عندما ي�سبح ب�سار  الثورة. متى يعودون اإىل وطنهم؟ يجيب الطفل 

الأ�سد يف ال�سجن. ... ل اأحّبه لأنه يقتل النا�س وي�سجنهم«.
يقول الطفل اإنه تعّلم ذلك من والديه. تقاطعه الأّم لتوؤكد اأنه “يرى 
ذلك اأي�ساً على التلفزيون. ... ي�ساهد ن�سرات الأخبار معنا. هناك اأمور 

تفوته لكنه ينجح يف تكوين فكرة حول ما متّر به �سوريا«.
ال�سوري  النظام  �سربات  بها  ت�سببت  التي  ال��دم��ار  م�ساهد  اأن  وت��رى 
“ يف داخلهم دوافع انتقامية هذا اأكيد دورنا كاأهل توجيه هذا  �ستولد 

•• غازي عنتاب-اأ ف ب

اأما دلع فلها من العمر  اأريج ب�سنة،  يبلغ حممد خم�س �سنوات وتكربه 
ع�سر �سنوات. ورث هوؤلء الأطفال ال�سوريون الالجئون اإىل تركيا من 

اأهلهم احلنني اإىل وطن ل يعرفونه حتى اأو بالكاد.
هذه  جل��اأت  �سنوات،  ع�سر  منذ  �سوريا  ينه�س  ال��ذي  ال��ن��زاع  م��ن  فهرباً 
العائالت اإىل تركيا التي تعّد اأكرث من 3،6 ماليني لجئ �سوري بينهم 
بح�سب  ع�سرة،  اخلام�سة  اأعمارهم  تتجاوز  ل  طفل  مليون   1،5 نحو 
�سامح  وروان  ال��دي��ن  ع��م��اد  م��اه��ر  ووال����داه  حممد  الر�سمية.  الأرق����ام 
األف لجئ �سوري يعي�سون يف   450 واأ�سلهما من حلب، هم بني نحو 

حمافظة غازي عنتاب الرتكية احلدودية، حيث تزّوج ماهر وروان.
ُولد  ال��ذي  هو  �سوريا  اإىل  “العودة”  ي��وم  ذات  يريد  اإن��ه  الطفل  يقول 

�ستة  اليوم  البالغة  بي�سون  اأري��ج  الطفلة  وال��دة  كانت  للبناء«.  ال�سعور 
اأعوام، حامال بها عندما ُقتل والدها الذي كان يقاتل يف �سفوف ف�سيل 

مقاتل، يف حلب.
وتعي�س  اأ�سهر  اأربعة  كان عمرها  غ��ازي عنتاب عندما  اإىل  اأري��ج  و�سلت 
مع جديها لوالدتها واأخوالها وعائالتهم )13 �سخ�ساً يف املجمل(، يف 

�سقة بائ�سة.
تزوجت اأمها من جديد. وعندما تقول اأريج “اأمي واأبي” تعني جّدها 

وجّدتها اللذين يهتمان بها.
ال���وراء  اإىل  امل�سفف  وال�سعر  احل��اذق��ت��ني  العينني  ذات  اأري���ج  تتحدث 
�سغر  اإىل  نظراً  اجلميع  تفاجئ  بف�ساحة  �سوريا  عن  ذهبية،  مب�سابك 
�سّنها. وتقول “هناك، احلرب يف كل مكان، هناك الكثري من الطائرات 

والقنابل لتفجري املدينة«.

وتتابع “هنا عندما اأرى دمية يف ال�سوق، اأطلب من اأمي اأن ت�سرتيها يل. 
وت�سيف “اأريد اأن تعود �سوريا كما  لكنها تقول ل، لأننا ل منلك املال”. 

كانت من قبل، بدون قنابل، كي اأرجع اإليها«.
الفقري  اأع��وام، مع عائلتها يف احلّي  البالغة ع�سرة  تعي�س دلع حديدي 
نف�سه. ُولدت الفتاة قبل 45 يوماً من بدء الثورة، كان عمرها 15 �سهراً 
اأنها عا�ست هناك فرتة  عندما غادر اأهلها حلب. لكنها تتحدث كما لو 

طويلة.
الذين  والنا�س  وحّيي  منزيل  اإىل  حلب  اإىل  ال��ع��ودة  يف  “اأرغب  وتقول 

اأحبهم. اأمتنى اأن ميوت الأ�سد لنتمكن من العودة«.
ال�سغار،  اإىل  ال��وط��ن  اإىل  النتماء  ح��ب  خ�سو�سا  الكبار  ينقل  وفيما 
ت�ساهم و�سائل اإعالم موجهة اإىل ال�ستات ال�سوري ل �سيما يف تركيا، يف 

تغذية هذا ال�سعور اأي�سا.

اأطفال �سوريون الجئون يحلمون ببلدهم الذي ال يعرفونه 

مبا�سر  ف��ي��دي��و  م��و���س��ي يف  وق���ال���ت 
ان احلزب  ف��ي�����س��ب��وك  م��وق��ع  ع��ل��ى 
اأ�سمته  ملا  ونوابه وان�ساره تعر�سوا 
من  ���س��دي��د  ول��ع��ن��ف  ب�”املجزرة” 
طرف قوات المن وانه مت التعامل 

مع املعت�سمني وكاأنهم حمتلني.
اع��ت�����س��ام احلزب  اأن  ع��ل��ى  و���س��ددت 
متوا�سل وعلى انه ل �سبيل لف�سه 
�سي�سمدون  املعت�سمني  ان  م��ربزة 
امام  ب�سرية  اأذرع  �سيكونون  وانهم 

الر�سا�س و “املاتراك«.
ولفتت اإىل اأن احلزب �سيك�سف عن 
وثائق و�سفتها باخلطرية واعتربت 
القر�ساوي”  “احتاد  �ستدين  انها 
املدنية  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال��ق��وى  داع��ي��ة 
بالعت�سام  اللتحاق  اىل  والنخبة 
ان���ه ل مي��ث��ل معركة  اك����دت  ال����ذي 

جانبية .
وك�سفت انه مت نقل عدد من نواب 
م�سحات  اىل  وق���ي���ادات���ه  احل�����زب 
تعر�سوا  ان��ه��م  ق��ال��ت  ع��ن��ف  ب�سبب 

له.
النواب  انها كانت من بني  واأب��رزت 
عليهم خالل  الع��ت��داء  ال��ذي��ن مت 
بالقوة  الع��ت�����س��ام  ف�����س  حم���اول���ة 
ال���ك���رام���ة  ائ����ت����الف  وان  ال���ع���ام���ة 
وراب����ط����ات ح��م��اي��ة ال���ث���ورة ه����ددوا 
بالعودة جم��ددا لف�س  من جهتهم 

العت�سام بالقوة.
تدخلت  ال��ع��ام��ة  ال���ق���وة  اأن  ي���ذك���ر 
امل�سيل  الغاز  وا�ستعملت  اأم�س  ي��وم 
ل���ل���دم���وع ل��ف�����س اع��ت�����س��ام احل���زب 
ال���د����س���ت���وري احل����ر مب��ق��ر الحت����اد 

الدويل للم�سلمني فرع تون�س.
ومب���ج���رد اأن ف��رق��ت ق����وات الأم���ن 
الد�ستوري  ال���ن���واب  ع����اد  احل�����س��د 
اأقيمت  ال���ت���ي  اخل��ي��م��ة  اإىل  احل����ر 
ملوا�سلة اعت�سامهم، حيث يتوا�سل 
نوفمرب   16 م��ن��ذ  م��ن��ذ  الع�����س��ام 
ال���د����س���ت���وري  وي����ط����ال����ب   2020
املنظمة  هذه  اأن�سطة  بتعليق  احلر 

واإغالقها وحما�سبتها.
حرا�سة  و�سط  املعت�سمون  ووا�سل 
ق������وات الأم�������ن اح��ت��ج��اج��ه��م حتى 
ال�ساعات الأوىل من �سباح الربعاء. 
عبري مو�سي، رئي�سة احلزب، اأكدت 
يف ك��ل��م��ة لأن�������س���اره���ا اأن�����ه ل���ن يتم 
“�سنوا�سل  معلقة  العت�سام  رف��ع 

اعت�سامنا، مهما حدث.«
وبينت مو�سي اأن اأن�سارها تعر�سوا 
لهجوم من قبل قوات الأمن ومنعوا 
من “حقهم يف الحتجاج” حمذرة 

والف�ساد. 
كما عرّب الئتالف، يف بالغ اأ�سدره 
اأم�س الربعاء، عن م�ساندته للحزب 
ال���ّد����س���ت���وري احل�������ّر، ب�����س��ب��ب “ما 
ومنا�سروه،  ق��ي��ادات��ه  ل��ه  تعّر�ست 
م���ن اع�����ت�����داءات وم�����س��اي��ق��ات من 
ط��رف اأع���وان الأم���ن، وم��ن احلزام 
وف�سائل  الّنه�سة،  حلركة  العنيف 
ما ي�سّمى بائتالف الكرامة، وبقايا 

روابط حماية الّثورة«.
ودعا القوى الّدميقراطّية واملدنّية، 
الوطنّية  امل��ن��ّظ��م��ات  ذل����ك  يف  مب���ا 
وقوى املجتمع املدين والأحزاب اإىل 
الّدولة  عن  للّدفاع  فوف  ال�سّ ر�ّس 
املدنّية وعن النتقال الّدميقراطي 
الأمنّية  للموؤ�ّس�سة  دعواته  جم��ددا 
عن  بنف�سها  والّناأي  احلياد  لتوّخي 
دورها  ولعب  ال�سيا�سّية  الّتجاذبات 
واحلقوق  ح��م��اي��ة  يف  اجل���م���ه���وري 

واحلّريات.
“املر�سد الوطني  اأعرب  من جهته 
عن  الدولة”  م��دن��ي��ة  ع��ن  ل��ل��دف��اع 
“هجوما  اع����ت����ربه  مب����ا  ت���ن���دي���ده 
ارهابيا” من قبل اأع�ساء من كتلة 
“جلان  وم��ن  الكرامة”  “ائتالف 
على  امل���ح���ظ���ورة  الثورة”  ح��م��اي��ة 
الد�ستوري  احل��زب  من  معت�سمني 
“اأمام مقر وك��ر الإره���اب يف  احل��ر 
ُي�����س��ّم��ى بجمعية  ت��ون�����س ال��ت��اب��ع مل��ا 
�سعار  راف����ع����ني  امل�����س��ل��م��ني  ع���ل���م���اء 
وُمطلقني  الإخ��������واين  “رابعة” 
نابية  ع���ب���ارات  ت��ت�����س��ّم��ن  ���س��ي��ح��ات 
با�ستعمال  انتهى  وال���ذي  وُمهينة، 
ال���ق���وة م���ن ط���رف الأم�����ن لتفريق 

العت�سام.
وا�ساف املر�سد يف بالغ ا�سدره ان 
هذا امل�سهد احلزين والغريب، مي�ّس 
والحتجاج،  التعبري  يف  احل��ق  م��ن 
مدينا الإج��راء الأمني الذي �سّوى 
بني املُعتدي وال�سحية بدل حماية 
وهو  هاجموهم،  مم��ن  املعت�سمني 
ت�����س��ّرف ي��وؤ���س��ر حل��ي��اد ع��ن املبادئ 
بني  للتحالف  نتيجة  اجلمهورية 
الثالثي  واحللف  امل�سي�سي  حكومة 

الربملاين.
احلكومة- رئي�س  املر�سد  وح��ّم��ل   
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة م�����س��وؤول��ي��ة ك��ل ما 
مُيكن اأن يحدث من عنف مادي يف 
هذه املواجهة، وم�سوؤولية موا�سلة 
والرجعية  ال��ظ��الم  ق��وى  م�ساندة 
انه  م�سيفا  وحمايتها،  والإره����اب 
النحياز  اإزاء  ف���زع  �سيحة  يطلق 
دع�����اة  اإىل  ل���ل���ح���ك���وم���ة  ال����وا�����س����ح 
املدافعني  �سد  والتكفري  الإره����اب 
ع����ن اجل���م���ه���وري���ة وع������ن ال����دول����ة 

املدنية.
اأن�سار  “كل  اىل  امل��ر���س��د  وت��وج��ه 
والدميقراطية  املدنية  اجلمهورية 
ب�����اأن ���س��اع��ة ال���ف���رز ق���د دق����ت واأن 
ال���ن�������س���ال م����ن اأج������ل ال����دف����اع عن 
اللحظة  حتتمه  واجب  اجلمهورية 
وي����ف����ر�����س����ه ال�����������س�����راع م�����ع ق����وى 

الظالم.«

امل�سي�سي  ه�����س��ام  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س 
)ووزير الداخلية بالنيابة( من اأي 
حماولة اأخرى للقمع. “جتراأ على 
اأخ��رى و�ساأظهر لك  فعل هذا مرة 
ل�لد�ساترة!” اأنت  احلقيقي  الوجه 
م�ستعدون  ن��ح��ن  ب��ع��د!  ت��ع��رف��ن��ا  ل 
“ اأكدت  ت��ون�����س!  اأج���ل  م��ن  للموت 

مو�سي.
الد�ستوري  احل���زب  رئي�سة  وق��ال��ت 
ووزير  احلكومة  “رئي�س  ان  احل��ر، 
امل�سي�سي  ه�سام  بالنيابة  الداخلية 
ال�سيا�سي  ح����زام����ه  اوام�������ر  ي��ن��ف��ذ 
املتكون من تنظيم الغنو�سي وذراعه 

العنيف الذي اعتدى عليهم«.
“نواب ائتالف الكرامة  واأف��ادت ان 
اإ�سارة  يف  ال�سيخ  �سيدهم  اأر�سلهم 
لالعتداء  عنيفة  ك����اآداة  للغنو�سي 
ع����ل����ى امل���ع���ت�������س���م���ني م�����ن احل�����زب 
ال��د���س��ت��وري احل��ر ام���ام مقر احتاد 

العلماء امل�سلمني«.
الهدف  “اعت�سامهم  ان  واأق�����رت 
م��ن��ه غ��ل��ق وك����ر ت��ف��ري��خ الإره������اب 
اجلمهورية”،  الدولة  �سرب  ووك��ر 
التون�سية  “الدولة  اأن  م�����س��ي��ف��ة 
تواجه خطر داهم يهددها من هذا 

الوكر«.

كّل  �سمعنا  “نحن  ق��ائ��ال  واأ����س���اف 
نتحّرك  ن��ح��ن  ول���ك���ن  الت���ه���ام���ات 
كان  ال��ق��ان��ون مهما  اإط���ار  يف  فقط 
ال��ط��رف امل��ق��اب��ل واأّي����ا ك��ان الطرف 

الذي اأمامنا<<. 
يف امل��ق��اب��ل، ط��ال��ب ائ��ت��الف �سمود 
التي  احلالّية،  احلكومة  با�ستقالة 
اأ���س��ب��ح��ت مت���ّث���ل عائقا  اإن���ه���ا  ق����ال 
النتقال  ا���س��ت��ك��م��ال  اأم����ام  حقيقّيا 
عن  الّتام  ولعجزها  الّدميقراطي، 
ت�سيري البالد وانخراطها املف�سوح 
الإره�����������اب  م���ن���ظ���وم���ت���ي  دع�������م  يف 

امل��ج��م��وع��ت��ني م���ع امل��ح��اف��ظ��ة على 
لتطّور  وتفاديا  الأ�سخا�س  �سالمة 
ذلك  ع��ن  ينجّر  ق��د  وم��ا  الو�سعّية 
من اأ�سرار بدنّية موؤكدة ان ذلك مت 
الإجراءات  ل�سالمة  تام  اح��رتام  يف 

والتطبيق التاّم للقانون.
وذّك�����رت ال������وزارة ب��اأن��ه��ا ت��ق��ف على 
الأطراف  جميع  من  امل�سافة  نف�س 
امل��ط��ل��ق بتطبيق  ال��ت��زام��ه��ا  م��وؤك��دة 
�سالمة  على  وباملحافظة  ال��ق��ان��ون 
العاّمة  وامل��م��ت��ل��ك��ات  الأ����س���خ���ا����س 

ة. واخلا�سّ

واّكد رئي�س احلكومة ه�سام امل�سي�سي 
اأّن غلق مقّر احتاد علماء امل�سلمني 
فرع تون�س هو م�ساألة قانونية ول 
يحّق لأحد التدّخل يف هذا املو�سوع 

�سوى النيابة العمومية. 
اأم�س  ل���ه  اإع����الم����ي  ت�����س��ري��ح  ويف 
م�ساألة  اأّن  امل�سي�سي  اأف��اد  الأرب��ع��اء، 
تون�س  ف��رع  امل�سلمني  علماء  احت��اد 
التن�سيق  هي م�ساألة ق�سائية ويتّم 
تقّدم  ال��ت��ي  العمومية  النيابة  م��ع 
‘’هناك  امل�سائل  تلك  يف  توجيهات 

قانون ُيطّبق<<. 

“ال�سلطة  اإن  م��و���س��ي  ق��ال��ت  ك��م��ا   
راعية  ت��ون�����س  يف  الآن  احل���اك���م���ة 

لالإرهاب والعنف والتكفري«.
اعت�سام  ف�������س  مت  ان������ه  وي���������س����ار 
اأمنى،  ب��ت��دخ��ل  احل���ر  ال��د���س��ت��وري 
ووزير  احلكومة  رئي�س  اأف���اد  حيث 
امل�سي�سي  ه�سام  بالنيابة  الداخلية 
يف ت�سريح اذاعي “التدخل الأمني 

مت يف اإطار القانون«.
مكثفة،  اأم��ن��ي��ة  ت��ع��زي��زات  ن�سر  ومت 
اأم�������س الرب�����ع�����اء، اأم������ام ف����رع مقر 
امل�سلمني يف  لعلماء  العاملي  الحتاد 

احلزب  اأن�سار  بني  للف�سل  تون�س 
الد�ستوري احلر واملحتجني للدفاع 
عن الحتاد، وملنع حدوث مناو�سات 

بني املحتجني.
اأم�س  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  وق���دم���ت 
رواي���ت���ه���ا ح����ول ت���دّخ���ل ال���وح���دات 
كتلة  اع���ت�������س���ام  ل���ف�������ّس  الأم����ن����ّي����ة 
ال��د���س��ت��وري احل���ر ام����ام م��ق��ر فرع 

تون�س لحتاد العلماء امل�سلمني.
واأو���س��ح��ت ال�����وزارة يف ب���الغ �سادر 
اإط�����ار  ال���ت���دّخ���ل يف  مّت  ان�����ه  ع��ن��ه��ا 
اح��������رتام ال����ق����ان����ون ل��ل��ف�����س��ل بني 

بعد فك اعت�سامها بالقوة اأمام احتاد القر�ساوي:

مو�سي تّتهم امل�سي�سي بتجنيد املوؤ�س�سة االأمنية...!
الد�ستوري احلر �سيك�سف عن وثائق و�سفها باخلطرية معتربا اأنها �ستدين احتاد القر�ساوي

م�ساندة من خارج الد�ستوري احلر لالعت�سام

 •• الفجر -تون�ض
عنيفة  م�ساحنات  الثالثاء-الأربعاء  ليلة  �سهدت 
جهة  من  احلر  الد�ستوري  حزب  واأن�سار  نواب  بني 
اأخرى  جهة  من  ال�سالمي  الكرامة  ائتالف  ونواب 
مما ا�ستوجب تدخل الأمن اأمام مقر الفرع التون�سي 
يعت�سم  حيث  امل�سلمني  لعلماء  العاملي  لــالحتــاد 
املنظمة من  “طرد” هذه  اأجل  الد�ستوري احلّر من 

تون�س.
واأكدت عبري مو�سي رئي�سة احلزب الد�ستوري احلر 
متهمة  متعددة  قتل  ــاولت  حم اىل  تعر�ست  انها 
“اجرام”  ورابــطــات  الكرامة  ائتالف  كتلة  نــواب 
مقر  امــام  حزبها  اعت�سام  وبف�س  النواب  بتهديد 

احتاد امل�سلمني. 

احلزب الدميوقراطي املوؤيد لالأكراد مهدد بحظره يف تركيااإيران حاولت جتنيد كايلي غيلربت كجا�سو�سة 
•• اأنقرة-اأ ف ب

كبرية  ل�سغوط  يتعر�س  ال��ذي  تركيا  ل��الأك��راد يف  املوؤيد  الرئي�سي  احل��زب  يكافح 
حظره  اإىل  تف�سي  ق��د  ق�سائية  اإج����راءات  خلفية  على  لال�ستمرار  �سنوات،  منذ 
اإىل تعزيز و�سعه قبل انتخابات �سعبة.  اأردوغ��ان  يف وقت ي�سعى فيه رجب طيب 
ويتعر�س حزب ال�سعوب الدميوقراطي، ثالث اأحزاب البالد لقمع قا�س منذ العام 
2016 عندما ُزج بزعيمه �سالح الدين دميريتا�س يف ال�سجن. وكثفت ال�سلطات 
العتقال  عمليات  الأخ���رية  ال�سنوات  يف  الغربية،  الن��ت��ق��ادات  متجاهلة  الرتكية 
وعزل م�سوؤولني منتخبني اع�ساء يف احلزب وا�ستبدلت الغالبية العظمى لروؤ�ساء 
البلديات ال�ستة واخلم�سني املوؤيدين لالأكراد. لكن م�ستقبل احلزب بات الآن على 
املحك على ما يبدو مع فتح اأعلى حمكمة يف تركيا حتقيًقا ب�ساأنه الأ�سبوع املا�سي 
بعدما كثف اردوغان الهجمات عليه. وقد يف�سي هذا التحقيق الذي يجريه املدعي 
العام يف حمكمة التمييز اإىل حماكمة قد يحظر فيها حزب ال�سعوب الدميوقراطي 
يف حال اعترب منظمة �سالعة يف “ن�ساطات اإرهابية«. ويتهم الرئي�س الرتكي هذا 
احلزب باأنه “الواجهة ال�سيا�سية” حلزب العمال الكرد�ستاين الذي ت�سنفه اأنقرة 
وحلفاوؤها الغربيون “اإرهابيا«. ويرف�س حزب ال�سعوب الدميوقراطي هذه التهمة 
الإعالن  اأتى  للرئي�س الرتكي.  ال�سر�سة  ب�سبب معار�سته  اأنه �سحية قمع  موؤكدا 
عن التحقيق ب�ساأن هذا احلزب بعد دعوات متكررة حلظره اأطلقها �سريك اردوغان 

•• �شيدين-اأ ف ب

غيلربت  م��ور  كايلي  الربيطانية  ال�سرتالية  اجلامعية  الأ���س��ت��اذة  قالت 
التي اأفرج عنها بعدما اأم�ست �سنتني يف �سجن اإيراين بتهمة التج�س�س اإن 

طهران حاولت اأن جتندها كجا�سو�سة يف مقابل الإفراج عنها.
ويف اأول مقابلة لها منذ عودتها اإىل اأ�سرتاليا يف ت�سرين الثاين/نوفمرب 

الأو�سط  ال�سرق  ب�سوؤون  كايلي مور غيلربت اخلبرية  روت 
اأن ال�سلطات الإيرانية طلبت منها مرات عدة اأن تتج�س�س 

حل�سابها.
واأوفقت ال�ستاذة اجلامعية يف العام 2018 ووجهت اإليها 
�سنوات. وهي  بال�سجن ع�سر  عليها  التج�س�س وحكم  تهمة 
دفعت على الدوام برباءاتها. واأو�سحت ملحطة “�سكاي نيوز 
اإجراء  من  منعهم  ال��ذي  ال�سبب  اأن  “اأدركت  اأ�سرتاليا”، 
جتنيدي.  اأرادوا  اأنهم  هو  ا�سرتاليا  مع  فعلية  مفاو�سات 
اإنها  اأي�سا  وقالت  كجا�سو�سة«.  حل�سابهم  اأعمل  ان  اأرادوا 
تعر�ست لل�سرب خالل اعتقالها و�سعرت باأن ال�سبعة اأ�سهر 
نف�سي«.  “تعذيب  النفرادي هي  ام�ستها يف احلب�س  التي 
اأ�سرارا. �سعرت باأمل ج�سدي  “خلف  اأن ذلك  و�سددت على 

“اإنها  واأو�سحت  الزنزانة«.  تلك  عن  الناجمة  النف�سية  ال�سدمة  ج��راء 
تلفزيون خالية من  دون مرحا�س ول  م��رتان مبرتين  غرفة م�ساحتها 
كل �سيء«. واأكدت اأنها �سعرت باأنها “حمطمة” جراء �سجنها م�سددة على 
اأنها فكرت بالنتحار. وتابعت تقول “انتابني �سعور باأين لو كان علي اأن 

اأم�سي يوما اإ�سافيا كهذا �سانتحر. لكن بطبيعة احلال مل اأحاول اأبدا«.
ق�سيتها  مع  الأ�سرتالية  احلكومة  بها  تعاملت  التي  الطريقة  وانتقدت 
بلزومها ال�سمت فيما كانت تتفاو�س �سرا لالإفراج عنها. 
وراأت “لو ك�سف عن معاناتي علنا ملا كان ممكنا اأن احكم 

بال�سجن ع�سر �سنوات على ما اأظن«.
اأو  “مل يح�سل ت�سليط لل�سوء )على الق�سية(  واأ�سافت 
“بات  ال�سحي  و�سعها  اإن  غيلربت  مور  وقالت  اهتمام«. 
�سجنها �سدارة  احتل خرب  عندما  اأكرب”  اهتمام  مو�سع 

ال�سحف.
العام  الإي���راين م��ور غيلربت يف  الثوري  واأوق��ف احلر�س 

2018 بعدما �ساركت يف موؤمتر يف قم يف و�سط البالد.
واأفرج عنها يف مقابل الفراج عن ثالثة اإيرانيني ي�ستبه يف 
�سلوعهم يف خمطط مفرت�س كان ي�ستهدف دبلوما�سيني 

اإ�سرائيليني.

يف احل��ك��وم��ة دول���ت بهجلي م��ن ح���زب ال��ع��م��ل ال��ق��وم��ي )مي���ني م��ت��ط��رف(. وبعد 
عملية ع�سكرية فا�سلة لإنقاذ 13 رهينة يحتجزهم حزب العمال الكرد�ستاين يف 
اردوغان  كثف  �سباط/فرباير،  منت�سف  املحتجزين  جميع  مبقتل  انتهت  العراق 
فتح  اإىل  فبال�سافة  الدميوقراطي.  ال�سعوب  حزب  على  الهجمات  من  وبهجلي 
عن  احل�سانة  رف��ع  در����س  ���س��ب��اط/ف��رباي��ر  يف  ال��رتك��ي  ال��ربمل��ان  با�سر  التحقيق، 
املنادين بحظر حزب  ل��الأك��راد. ويف حني يقف بهجلي يف مقدم  نائبا موؤيدا   20
واأنه  الأك��رب خ�سو�سا  امل�ستفيد  اردوغ��ان قد يكون  اأن  اإل  الدميوقراطي  ال�سعوب 
يخ�سى خ�سارة ال�سيطرة على الربملان يف النتخابات املقبلة على ما ي�سري خرباء. 
وتظهر نتائج اآخر ا�ستطالعات الراأي تاآكل �سعبية حتالف اردوغان مع بهجلي يف 
دالي  غالب  وي��رى  كوفيد-19.  جائحة  فاقمتها  �سعبة  اقت�سادية  ظ��روف  ظل 
الباحث يف موؤ�س�سة “روبرت بو�س اكادميي” يف برلني ويف مركز “�ساتام هاو�س” 
ال��ذي ينبغي عليها  “احلكومة يف و�سع حرج .. ول تعرف ما  للدرا�سات يف لندن 
اأن حظر حزب  اردوغ��ان  اعترب  “يف حال  وي�سيف  التوجه«.  لقلب هذا  به  القيام 
انه  اأظن  الرابحة فال  اأف�سل وجه معادلته  ال�سعوب الدميوقراطي �سيخدم على 
ال�سعوب  ي�سدد حزب  الأف��ق،  تلبد  واأم��ام  ذل��ك«.  اإىل  التو�سل  �سيواجه �سعوبة يف 
�سبق  فقد  ال�ستمرار.  على  ال�سيا�سية  الكردية  احلركة  قدرة  على  الدميوقراطي 
العام  يف  ال�سعب  دميوقراطية  حزب  مثل  لالأكراد  موؤيدة  كثرية  اأح��زاب  وحظرت 

2003 املتهم باإقامة روابط مع حزب العمال الكرد�ستاين.

تعزيزات اأمنية ُمكّثفة وعبري مو�سي تعلن ا�ستعداد حزبها للموت من اأجل تون�ش 
الداخلية تعطي روايتها ورئي�ش احلكومة يوؤكد اأن التدخل االأمني مت يف اإطار القانون

الف�سل المني بني املع�سكرين ــود«  ــم ــس ــــالف � ــــت »ائ
الوطني  ــد  ــس ــر� و»امل
مدنية  عــن  ــدفــاع  ــل ل
الـــــدولـــــة« يـــعـــربان 
ــمــا  ــدتــه ــان ــس ــــن مــ� ع
لـــلـــد�ـــســـتـــوري احلـــر
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الفجر الريا�ضي

الريا�سيني  ب���ل�������س���ان  م���ت���ح���ّدث 
وحم������ام������ي ال�����ن�����اف�����ذي�����ن ورائ��������د 
الأعمال  و���س��ائ��غ  الأومل��ب��ي��ة  القيم 
توما�س  الأمل��اين  يبداأ  الريا�سية: 
اللجنة  راأ�س  ثانية على  باخ ولية 

الأوملبية الدولية.
البالغ  البافاري  املحامي  كان  واإذا 
اإىل  اح��ت��اج  ع��ام��ا،   67 العمر  م��ن 
ال��ت�����س��وي��ت لي�سبح  م��ن  ج��ول��ت��ني 
الوملبية  للجنة  التا�سع  الرئي�س 
جاك  للبلجيكي  خ��ل��ف��ا  ال��دول��ي��ة 
اجلمعية  يف   2013 ع���ام  يف  روغ 
بوينو�س  يف  ال�125  ال��ع��م��وم��ي��ة 
خم�سة  م����واج����ه����ة  يف  اي������ر�������س، 
ذلك  منذ  ق�سى  فقد  مناف�سني، 
وتقّدم  م��ن��اف�����س��ة  اأي  ع��ل��ى  احل���ني 
�سامنا  ثانية،  ولي��ة  اىل  مب��ف��رده 
الهيئة  راأ���������س  ع���ل���ى  ا����س���ت���م���راره 

الأوملبية حتى عام 2025.
اعلن   2013 ع���ام  ان��ت��خ��اب��ه  ف���ور 
"اللجنة  ان  ال��ع��ت��ي��د  ال���رئ���ي�������س 
الوملبية الدولية اأورك�سرتا كونية 
كبرية وانا قائدها"، داعيا اجلميع 
من  ان�سجام  يف  معا  "العزف  اىل 
للحركة  امل�����س��رق  امل�����س��ت��ق��ب��ل  اج���ل 

الوملبية".
الريا�سة  يف  رجل  اأق��وى  ي�ستطيع 

مغرية  بح�سيلة  يلوح  اأن  العاملية 
ت��ت��م��ي��ز مب�������س���اع���ف���ة الإي�����������رادات 
الدولية  الرعاية  من  امل�ستخل�سة 
وال���ت���ي ي��ع��د ب���رف���ع غ��ل��ت��ه��ا اأك����رث، 
�سرف  م���ن���ح  ع���م���ل���ي���ة  واإ�������س������الح 

ا�ست�سافة اللعاب.
"كوفيد19-" اإىل  وب��اء  ب��ه  األ��ق��ى 
الأ�سواء ب�سكل غري عادي وحّوله 
اأُج��رب على  اأزم��ة، حيث  اإىل مدير 
مل��دة عام،  اأومل��ب��ي��اد طوكيو  ت��اأج��ي��ل 
على  ب��الإق��ن��اع  مطالبا  ب��ات  والآن 
الفرتة  يف  اإقامتها  ب��الإم��ك��ان  اأن���ه 
اآب/  8 اإىل  23 متوز/يوليو  بني 

الأزمة  الرغم من  اأغ�سط�س، على 

ال�سحية.
ن�سج باخ الذي بات اأّول بطل اوملبي 
دورة  يف  للح�سام  ال��ف��رق  )ذه��ب��ي��ة 
يتوىل   )1976 ع���ام  م��ون��رتي��ال 
الرئا�سة، عالقات را�سخة ووا�سعة 
الدولية  الوملبية  املوؤ�س�سة  �سمن 
عام  اروقتها  دخ��ل  وق��د  واجهزتها 
يف  دوليا  ع�سوا  واأ�سبح   1981
العمومية  )اجلمعية  ال�36  �سن 
ان��ع��ق��دت يف19 ح���زي���ران/ ال��ت��ي 

مع  بالتزامن  بربمنغهام(  يونيو 
ومنذ  العائلة.  ه��ذه  �سلفه  دخ��ول 
اأر�����س����ى ح�������س���وره الومل����ب����ي يف  اأن 
انطونيو  خ����وان  ال����س���ب���اين  ع��ه��د 

����م ك�����رث له  �����س����ام����اران���������س، ت����و�����سّ
روغ  وت��وق��ع  رئا�سي"،  ب�"م�ستقبل 

اأن يكون "رئي�سا كبريا".
ب����داأ ب����اخ ح��م��ل��ت��ه ال��رئ��ا���س��ي��ة قبل 
���س��ن��وات ك��ث��رية وظ��ه��ر ذل���ك جليا 
للعاب  ال����ع����امل  ب���ط���ول���ة  خ�����الل 
برلني،  يف   2009 ع����ام  ال���ق���وى 
تطلعه  عن  احلديث  حينها  وك��رث 

خلالفة روغ.
يف  لالأقم�سة،  بائع  اب��ن  ب��اخ،  زاول 
���س��ب��اب��ه ك���رة ال���ق���دم وال��ت��ن�����س، ثم 
. وان�����س��م يف  امل���ب���ارزة  اإىل  حت���ول 
منتخب  ���س��ف��وف  اىل  ال�20  ���س��ن 
ب��الده. وك��ان اح��رز بطولة العامل 

�سّجل  ثم   .1973 عام  للنا�سئني 
 1976 م����ون����رتي����ال  يف  ت���ف���وق���ه 
عام  ل��ل��ك��ب��ار  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  ويف 

.1977
ل�����دورة  ا�����س����ت����ع����داده  ومل مي���ن���ع���ه 
1980 من  مو�سكو الوملبية عام 

متابعة درا�سته احلقوق.
"جمنون  ب�����اأن�����ه  ن���ف�������س���ه  ي�������س���ف 
حقوق  ع��ن  وم��داف��ع  بالريا�سة" 
التزامه  م����وؤك����دا  ال���ري���ا����س���ي���ني، 
الهيئات  وج��ه  يف  ب��ال��وق��وف  املبكر 
الريا�سية وحتديدا منذ مقاطعة 
األعاب مو�سكو يف عام 1980 من 
وحلفائها،  املتحدة  ال��ولي��ات  قبل 
الت�سريحات  اأط�����ل�����ق  ع����ن����دم����ا 
واملنادية  اخلطوة  لهذه  الراف�سة 

بف�سل الريا�سة عن ال�سيا�سة.
ب��اخ قبل ولي��ت��ه الوىل على  ق��ال 
الدولية:  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  راأ����س 
الريا�سيني  با�سم  املتحدث  "كنت 
ل��ق��د كافحت  ال��غ��رب��ي��ة،  اأمل��ان��ي��ا  يف 
ب�سدة حتى نتمكن من امل�ساركة يف 

)اوملبياد( مو�سكو".
من  ال��ه��ائ��ل  ال�سغط  "حتت  ل��ك��ن 
اللجنة  ا���س��ت�����س��ل��م��ت  احلكومة"، 
الوملبية الملانية الغربية فحرمته 
عن  ال��دف��اع  م��ن  املقاطعة  بالتايل 

"نقطة  ف��ك��ان��ت  الأومل�����ب�����ي،  ل��ق��ب��ه 
قرار  ات���خ���اذ  اىل  دف��ع��ت��ه  حتول" 
املوؤ�س�سات  �سيا�سة  يف  "الدخول 

الريا�سية".
لفت هذا الن�ساط نظر �ساماران�س 
للجنة  رئ��ي�����س��ا  ح��دي��ث��ا  امل��ن��ت��خ��ب 
اىل جلنة  ب����اخ  ف�����س��م  ال���دول���ي���ة، 
الومل����ب����ي����ني. وبني  ال���ري���ا����س���ي���ني 
العامني 1984 و1987، تعاون 
هور�ست  "اأديدا�س"  رئ��ي�����س  م���ع 
دا���س��ل��ر ث��م ا���ّس�����س م��ع زم��ي��ل��ني له 

مكتبا ملحاماة العمال.
ك���ان ال��ي��د ال��ي��م��ن��ى ل��دا���س��ل��ر حتى 
اكت�سف   ،1987 ع����ام  يف  وف���ات���ه 
الداعم  ه��ذا  مع  ريا�سة-العمال 
�سركته  ك�����ان�����ت  ال���������ذي  ال�����ق�����وي 
�سخية  اإل"  اإ����س  "اأي  الت�سويقية 
جدا يف الر�ساوى التي اأغرقتها يف 

. عام 2001 يف اإفال�س مدوٍّ
يف �سن ال�سابعة والثالثني، اأي عام 
رئي�س اللجنة  باخ  خلف   ،1991
الأومل���ب���ي���ة الأمل���ان���ي���ة ف��ي��ل��ي داوم���ي 
الدولية،  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  داخ���ل 
التنفيذي  املجل�س  اإىل  ان�سم  ث��م 
اأحد  ف��اأ���س��ح��ى   ،1996 ع����ام  يف 
املوؤثرة فيها، ف�سال عن  العنا�سر 

توليه رئا�سة اللجنة القانونية.

•• اأبوظبي -وام: 

اأعلن احتاد الإمارات للجوجيت�سو 
اأك���رب ���س��ال��ة ريا�سية  اف��ت��ت��اح  ع��ن 
ب��ال��ع��ا���س��م��ة اأب���وظ���ب���ي، وذل�����ك يف 
مبنطقة  الريا�سي  مبادلة  مركز 
الثاين  ال���ف���رع  ل��ي��ك��ون  ال��ب��اه��ي��ة، 
ل�سل�سة ال�سالت الريا�سية التابعة 
لالحتاد باإدارة نخبة من املدربني 
الإمارات  احت��اد  واأك��د  املحرتفني. 
ال�سادر  ب��ي��ان��ه  يف  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و 
اأم�س اأن هذه اخلطوة املهمة تاأتي 
امتدادا للنجاح الكبري الذي حققه 
للجوجيت�سو  الإم������ارات  ن����ادي   "
جوجيت�سو  " يف  البدنية  واللياقة 
اأري����ن����ا، ح��ي��ث ك����ان خ����الل الفرتة 
اأ���س��ا���س��ي��ة ملحبي  امل��ا���س��ي��ة حم��ط��ة 
وريا�سات  ال��ب��دن��ي��ة  ال���ري���ا����س���ات 
التحمل والريا�سات القتالية على 

�سعيد الهواة واملحرتفني.

اأن���ه مت جتهيز  اإىل  ال��ب��ي��ان  ول��ف��ت 
ال�سالة اجلديدة باأكرث من 200 
اآلة ريا�سية خا�سة بتمارين القلب 
املقاومة؛  ومت��اري��ن  /ال��ك��اردي��و/، 
مق�سدا  ي��ج��ع��ل��ه��ا  ال������ذي  الأم�������ر 
ي��رغ��ب بخ�سارة  ل��ك��ل م��ن  حم��ب��ب��ا 
اجل�سم،  ع�سالت  وتقوية  ال���وزن، 
اللياقة  م��ع��دلت  رف��ع  ع��ن  ف�سال 

البدنية.
وت�����وف�����ر ال���������س����ال����ة امل����ك����ون����ة من 
ط��اب��ق��ني، جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
اجلماعية  ال���ت���دري���ب���ات  ���س��ف��وف 
والتي تت�سمن متارين على اأجهزة 
ال��دراج��ة ال��ث��اب��ت��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
متارين اليوجا والزومبا، والفنون 
ال���ق���ت���ال���ي���ة، واجل���وج���ي���ت�������س���و، مع 
ملمار�سة  لل�سيدات  ق�سم  تخ�سي�س 

الريا�سة مبا فيها اجلوجيت�سو.
واأ�سار الحتاد اإىل اأن مركز مبادلة 
�ساونا،  ب��غ��رف��ة  جم��ه��ز  ال��ري��ا���س��ي 

لتبديل  وغ������رف  ب����خ����ار،  وغ����رف����ة 
افتتاح  قريباً  �سيتم  واأن��ه  املالب�س، 

فروع جديدة تابعة لهذه ال�سل�سلة 
يف اإمارة دبي ومدينة العني.

•• كييف-وام:

ملحرتيف  ال��ع��امل��ي  ال����دوري  بطولة  مناف�سات  بنجاح  الأول  اأم�����س  اختتمت 
اجلوجيت�سو التي نظمتها رابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو يف العا�سمة 
الأوزان  خمتلف  يف  ولع��ب��ات  لعبني   904 مب�ساركة  كييف  الأوك��ران��ي��ة 
الألعاب  يف  ري��ا���س��ي  جتمع  اأك���رب  البطولة  تلك  وت��ع��د  ال�سنية.  وامل��راح��ل 
امل�سهد  قيادة  الإم���ارات يف  لت�ستمر  ك��ورون��ا،  بعد جائحة  ب��اأوروب��ا  القتالية 
الريا�سي العاملي للتعايف بعد اأن جنحت يف تنظيم اأكرب بطولة يف ميامي 
جانريو  دي  ري��و  مدينة  يف  بطولة  واأك���رب  الأمريكية،  املتحدة  ب��ال��ولي��ات 
بطولة  واأك��رب  ولعبة،  لع��ب   1000 على  يزيد  ما  مب�ساركة  الربازيلية 
يف ا�سرتاليا مب�ساركة نحو 500 لعب ولعبة، لتكون املحطة الرابعة يف 

اأوروبا.
وحر�ست اللجنة املنظمة على تطبيق الربوتوكول الطبي املعتمد مبنتهى 

الدقة حفاظا على الالعبني والالعبات، بداية من تعقيم مرافق ال�سالة، 
ومرورا بعدم ال�سماح لأي لعب اأو لعبة بامل�ساركة اإل بعد احل�سول على 
فح�س حديث نتيجته �سلبية ل� " كوفيد 19"، وجتاوز الكا�سف احلراري 
بنجاح عند دخول ال�سالة، واللتزام با�ستخدام الأدوات ال�سخ�سية اخلا�سة، 
والتباعد الجتماعي يف كافة املمار�سات، وتخ�سي�س اأبواب للدخول واأخرى 
املناف�سات بارتداء الأقنعة  للخروج، وانتهاء بالتزام كل احل�سور يف �سالة 
الب�ساط، واأقيمت  املتناف�سني على  والقفازات الطبية، فيما عدا الالعبني 
املناف�سات دون جمهور. و�سهدت البطولة توزيع 172 ميدالية ذهبية على 
الالعبني من اأ�سحاب املركز الأوىل، و168 ميدالية ف�سية لأ�سحاب املركز 
الثاين، و128 ميدالية برونزية لأ�سحاب املركز الثالث، كما �سهدت تتويج 
اأكادميية "زد اأر تييم اأ�سو�سي�سن" باملركز الأول على م�ستوى الأكادمييات 

امل�ساركة بعد ح�سول لعبيها على اأكرب عدد من النقاط.
ح�سر املناف�سات كل من �سعادة �سامل اأحمد �سامل الكعبي �سفري الدولة لدى 

الأ�سود  احل��زام  بطل  اندراديه  جونا�س  وفران�سي�سكو  اأوكرانيا،  جمهورية 
والفائز بلقب "اأبوظبي جراند �سالم للجوجيت�سو" ثالث مرات، وامليدالية 
البدلة".  "البدلة" و"دون  "كييف" مبناف�ستي  الذهبية كذلك يف بطولة 
اأن  اأبوظبي جراند �سالم للجوجيت�سو  البحري مدير جولت  واأكد طارق 
الإقبال الكبري يف بطولة كييف فاق كل التوقعات، خ�سو�سا يف ظل جائحة 
يعك�س  امل�ساركة  على  والالعبات  الالعبني  من  احلر�س  هذا  واأن  كورونا، 
اأعلى معايري اجل��ودة للحفاظ  التنظيم الح��رتايف، ويف تطبيق  ثقتهم يف 

على �سالمة و�سحة اجلميع.
وقال البحري : " نحن �سعداء مبتابعة �سعادة عبد املنعم الها�سمي رئي�س 
على  الط��الع  على  لبطولتنا، وحر�سه  والآ�سيوي  الإم��ارات��ي  الحت��ادي��ن 
الإم���ارات  تكون  ب��اأن  لنا  وتعليماته  بالتنظيم،  اخلا�سة  التفا�سيل  كافة 
اأكرب مطور لريا�سة اجلوجيت�سو يف العامل، ون�ستعد حاليا لتنظيم  دائما 
املحطات املقبلة يف اأجندة الفعاليات بالن�سق نف�سه ، حيث اأننا نقرتب حاليا 

يف �سهر مار�س من جولة مو�سكو جراند �سالم التي �ستنطلق يف 14 مار�س 
اأوائل  يف  �ستقام  التي  �سالم  ج��ران��د  اأبوظبي  جولة  م��ن  وك��ذل��ك  اجل���اري، 
اأرينا مبدينة زايد الريا�سية، ف�سال عن �سل�سلة  اأبريل ب�سالة جوجيت�سو 

بطولت الدوري العاملي والدوري القاري".
يف ال�سياق نف�سه  اأكد الربازيلي يهور ليبيد مدرب اجلوجيت�سو اأنه �سعيد 
واأن  اأكادمييته،  من  لعباً   18 ب�  "كييف"  دولية  مناف�سات  يف  بامل�ساركة 
املناف�سات كانت قوية للغاية مبا يعك�س اأن الالعبني جتاوزا بدنيا ومهاريا 
تاأثريات التوقف على خلفية كورونا، واأنه �سيحر�س على امل�ساركة امل�ستقبلية 
اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو لأنها  يف كل البطولت التي تنظمها رابطة 
ريا�سة  ك��ل حمبي  اأن  اإىل  ال��ع��امل، م�سريا  والأه���م يف  والأق����وى  الأف�����س��ل 
اجلوجيت�سو يف العامل مدينون لأبوظبي بالتقدير والعرفان حلر�سها على 
الحتكاك  فر�س  وتوفري  الريا�سة،  هذه  يف  للتعايف  ال��دويل  امل�سهد  قيادة 

القوي يف البطولت الحرتافية مبختلف قارات العامل".

باللقب حتلق  اأ�سو�سيي�سن«  »تييم  و   .. الإبداع«  »لوحة  ير�سمون  لعبني   904

»اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو« تنظم اأكرب بطولة ريا�سية للفنون القتالية باأوروبا يف كييف

احتاد اجلوجيت�سو يفتتح اأكرب �سالة 
تدريب ريا�سية يف اأبوظبي

تفوق اإماراتي يف توما�ش باخ قائد االأورك�سرتا االأوملبية 
بطولة فزاع للرماية 

املفتوحة بال�سكتون
•• دبي -وام: 

اختتمت اأم�س الأول م�سابقة ال�سيدات �سمن مناف�سات بطولة فزاع للرماية 
املفتوحة بال�سكتون، التي ينظمها مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث، 

يف ميدان الرماية املخ�س�س يف منطقة الروية بدبي.
الأول  باملركز  الكتبي  خليفة  اآمنة  بفوز  اإماراتياً  تفوقاً  املناف�سات  و�سهدت 
اأك�س"، وجاءت باملركز الثاين الإماراتية هنادي   3"  78 حمققة العالمة 
خليفة الكابوري بالعالمة 77 "3 اأك�س"، وباملركز الثالث العمانية غ�سية 

اأحمد الدرعي بالعالمة 76 "2 اأك�س".
فحققت  الأوىل،  الثالث  امل��راك��ز  الإم��ارات��ي��ات  ح�سدت  النا�سئات  فئة  ويف 
الثاين  وباملركز  اأك�س"،   3"  77 بالعالمة  املنهايل  خالد  فاطمة  اللقب 
املركز  واأح���رزت  اأك�س"،   2"  74 بالعالمة  �سهدور  بن  ح�سن  اآمنة  ج��اءت 

الثالث اآمنه يو�سف ح�سن بالعالمة 68.
وقام بتتويج الفائزين �سعادة عبداهلل حمدان بن دملوك، الرئي�س التنفيذي 
ملركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث والعميد "م" حممد عبيد املهريي، 

رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة.
وعرب العميد "م" حممد عبيد املهريي، رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة عن 
املفتوحة فيما  الرماية  الإماراتية وتفوقها يف م�سابقة  امل��راأة  فخره بتميز 
قدمت اآمنة خليفة الكتبي، امل�ساركة من ال�سارقة، منوذجاً عن الفتاة التي 

توازن ما بني كونها ربة منزل وامراأة ذات طموح كبري.
اآمنة، احلا�سلة على املركز الأول عن �سعادتها بهذا الإجناز بينما  وعربت 
العام  ه��ذا  التي حققت  وه��ي  دائ��م��اً،  للتفوق  �سعيها  املنهايل  اأك��دت فاطمة 
اأن  الكابوري  هنادي  واع��ت��ربت  املواطنات  النا�سئات  فئة  يف  الثالث  املركز 
غ�سية  الُعمانية  اأك��دت  فيما  بفعالية  التدريب  هو  الأداء  تطوير  يف  الأه��م 
اأحمد الدرعي، املقيمة يف الدولة، عن ر�ساها باحل�سول على املركز الثالث 

يف هذه الن�سخة، وهي التي ت�سارك منذ �سبع �سنوات يف البطولة.
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•• اأبوظبي-الفجر

 اأعلن احتاد الإمارات للجوجيت�سو 
من  ال�12  ال��ن�����س��خ��ة  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ن 
ملحرتيف  العاملية  اأب��وظ��ب��ي  بطولة 
بطولت  واأه��م  اأك��رب  اجلوجيت�سو، 
الأجندة  على  اجلوجيت�سو  ريا�سة 
يف  وال��ع��امل��ي��ة،  والإق��ل��ي��م��ي��ة  املحلية 
ج��وج��ي��ت�����س��و اأري����ن����ا مب��دي��ن��ة زاي���د 
الريا�سية خالل الفرتة من 6 اإىل 

املقبل. اأبريل   9
ال�سادر  ب��ي��ان��ه  يف  الحت������اد  واأك������د 
العاملية  اأب��وظ��ب��ي  بطولة  اأن  اأم�����س 
ملحرتيف اجلوجيت�سو، �ستقام و�سط 
ووفقا  �سارمة  احرتازية  اإج��راءات 
وال�سالمة  الأم�������ن  ل����ربوت����وك����ول 
امل��ع��ت��م��د م��ن ق��ب��ل اجل��ه��ات املعنية 
ت�سميمه  ج���رى  وال����ذي  ب��ال��دول��ة 
العاملية  امل��م��ار���س��ات  لأف�����س��ل  وف��ق��ا 
امل����ع����م����ول ب���ه���ا يف ظ�����ل ال����ظ����روف 

ال�سحية والتحديات الراهنة.
ويف هذا الإطار يقول �سعادة حممد 
�سامل الظاهري نائب رئي�س احتاد 
رئي�س  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و  الإم����������ارات 
اللجنة التنفيذية املنظمة للبطولة 
اأنه و�سط ترقب ع�ساق اجلوجيت�سو 
حول  الريا�سة  هذه  لعبي  ونخبة 

للبطولة  اجلديد  للموعد  العامل 
الأغلى دوليا، توؤكد دولة الإمارات 
وال��ع��ا���س��م��ة اأب���وظ���ب���ي ري���ادت���ه���ا يف 
الأحداث  اأب��رز  وتنظيم  ا�ست�سافة 
العوائق  ك���ل  م���ت���ج���اوزة  ال��ع��امل��ي��ة 
وال��ت��ح��دي��ات، ع��رب الل���ت���زام التام 
تناف�سية  بيئة  توفري  على  والعمل 
ت�سع اأمن و�سالمة جميع امل�ساركني 

يف مقدمة الأولويات.
 12 ال��ن�����س��خ��ة  "موعد  واأو�����س����ح: 
حتديثات  ع��دة  �سهد  البطولة  من 
خ��الل الأ�سهر الأخ��رية على �سوء 
لكننا  العاملية،  ال�سحية  الأو���س��اع 
اأننا  ال��ت��اأك��ي��د على  ن��ود  يف الحت���اد 
كنا على الدوام يف ذروة ا�ستعداداتنا 

لتنظيم البطولة يف موعدها ووفقا 
لأف�����س��ل امل��وا���س��ف��ات ال��ع��امل��ي��ة، لكن 
ونخبة  لالعبينا  العامة  امل�سلحة 
لع���ب���ي ال���ع���امل احل��ري�����س��ني على 
تاأجيلها  تقت�سي  ك��ان��ت  امل�����س��ارك��ة 
انطالقا من احلر�س على تقدمي 
للريا�سيني  الدعم  اأ�سكال  خمتلف 
اجليد  ل���ال����س���ت���ع���داد  والأن�������دي�������ة 

وحتقيق الإجنازات.
 و�سدد الظاهري على اأن قرار امل�سي 
اأبوظبي  ب��ط��ول��ة  تنظيم  يف  ق��دم��ا 
اجلوجيت�سو  مل���ح���رتيف  ال���ع���امل���ي���ة 
ي��ن�����س��ج��م م���ع روؤي�����ة الحت�����اد حول 
اأهمية العودة اإىل اأجواء البطولت 
الكربى، مع اللتزام بتطبيق اأعلى 

م��ع��اي��ري الأم����ن وال�����س��الم��ة خالل 
اإقامة املناف�سات. 

���س��ع��ادت��ه بريادة  واأ�����س����اد  ن����ّوه  ك��م��ا 
اإر�ساء  يف  الإم�������ارات  دول����ة  وجن����اح 
حت�سني  يف  ب����ه  ي���ح���ت���ذى  من������وذج 
اأر�سها،  على  واملقيمني  مواطنيها 
ال��دول التي  اأوائ��ل  حيث كانت من 
19" ملختلف  "كوفيد  لقاح  وف��رت 
متييز،  دون  املجتمعية  ال�����س��رائ��ح 
الأم���ر يف تطعيم  ه��ذا  �ساهم  حيث 
اأك�����رث م���ن ن�����س��ف ال�������س���ك���ان.  ويف 
ه���ذا ال�����س��دد ح��ر���س الحت����اد على 
باتت  اللقاح حتى  وتوفري  التوعية 
العمل  ف��ري��ق  م��ن   100% ن�سبة 
واأع�������س���اء امل��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي من 

احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ي��ه وك���ذل���ك معظم 
املواطنني  اجل��وج��ي��ت�����س��و  لع���ب���ي 
يعزز من  م��ا  ال��دول��ة  يف  واملقيمني 
بها  تتمتع  التي  الأم��ان  موا�سفات 

البطولة.
للقيادة  بال�سكر  الظاهري  وت��ق��دم 
واأمن  �سالمة  اأول��ت  التي  الر�سيدة 
الق�سوى  الأول��وي��ة  ال��دول��ة  �سكان 
م��ن��ذ ب���دء الأزم�����ة ال�����س��ح��ي��ة حتى 
اأروع  اليوم، وهي ما�سية يف �سرب 
مع  الإن�����س��اين  التعامل  يف  الأمثلة 
كما  اأر�سها.  واملقيمني على  �سعبها 
اجلهات  جميع  اإىل  بال�سكر  ت��ق��دم 
املعنية بتطبيق الإجراءات ال�سحية 
وبالأخ�س  الإم�����ارة  م�ستوى  ع��ل��ى 

الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات 
وال��������ك��������وارث، و�����س����رك����ة اأب���وظ���ب���ي 
والقيادة  ال�����س��ح��ي��ة،  ل���ل���خ���دم���ات 

العامة ل�سرطة اأبوظبي.
و�سوف تبداأ البطولة يومها الأول 
النا�سئني  مبناف�سات  اب��ري��ل   6 يف 
والنا�سئات ، فيما مت تخ�سي�س يوم 
على  الأ�ساتذة،  ملناف�سات  ابريل   7
يومي  املحرتفني  ن��زالت  تكون  اأن 

ابريل. و9   8
اأع�����رب جنوم  م��ت�����س��ل،  ���س��ي��اق  ويف 
ال�����ع�����امل�����ي�����ون عن  اجل���وج���ي���ت�������س���و 
حما�ستهم للعودة اإىل ب�ساط النزال 
اأ�سخم  يف  للمناف�سة  ج��دي��د  م��ن 
ب���ط���ولت اجل��وج��ي��ت�����س��و واأك���رثه���ا 

الفعاليات  ج������دول  ع���ل���ى  مت����ي����زاً 
البطولة  ه��ذه  متثل  حيث  العاملي، 
ل��ه��م ح��ل��م��اً ي��ن��ت��ظ��رون��ه ع��ام��ا بعد 

عام.
ال��ن��ج��م الإم�����ارات�����ي وبطل  وع�����رّب 
�سعادته  عن  الكتبي  في�سل  العامل 
اأبوظبي  ب��ط��ول��ة  ب���ع���ودة  ال��ب��ال��غ��ة 
اجلوجيت�سو  مل���ح���رتيف  ال���ع���امل���ي���ة 
موؤكدا اأن هذا احلدث الذي ارتبط 
الإم�����ارات وعا�سمة  ب��دول��ة  ا���س��م��ه 
هدية  يعترب  اأبوظبي  اجلوجيت�سو 
الذين  العامل  قيمة جلميع لعبي 
املحبة  م���ن  اأج������واء  يف  ي��ج��ت��م��ع��ون 

والألفة واملناف�سة ال�سريفة.
الالعبني  اأن  ال��ك��ت��ب��ي  واأ������س�����اف 

�سيكونون  البطولة  يف  امل�����س��ارك��ني 
القلق  ع���ن  وب��ع��ي��دي��ن  م��ط��م��ئ��ن��ني 
الذي  ال�سحي  الربوتوكول  ب�سبب 
ي��ط��ب��ق��ه الحت���������اد، والإج�����������راءات 
امل�سبوقة، ف�سال  الح��رتازي��ة غري 
عن اأن معظم الالعبني املتواجدين 
التطعيم  جرعات  تلقوا  الدولة  يف 

يف وقت �سابق.
الإم���ارات  لعبي  اأن  الكتبي  وت��اب��ع 
البطولة،  ل��ه��ذه  ب��ق��وة  ي�����س��ت��ع��دون 
حتت  التدريبات  عن  يتوقفوا  ومل 
الفنية،  الأج���ه���زة  اأف�����س��ل  اإ����س���راف 
لت�سريف  �سي�ساركون  اأنهم  موؤكدا 
الدولة واإثراء خزائنها من الألقاب 

وامليداليات امللونة.

التام الذي  بعد ع��ام من الإغ���الق 
كورونا  ف���ريو����س  ت��ف�����س��ي  ف��ر���س��ه 
وتعليقه كافة الأن�سطة الريا�سية 
اأنحاء اأمريكا ال�سمالية،  يف جميع 
وامل�سابقات  ال���ب���ط���ولت  حت������اول 
احل���ي���اة  اىل  ال�����ع�����ودة  امل���ح���رتف���ة 
ا�ستوعبت �سربة  الطبيعية بعدما 

مالية مبليارات الدولرات.
اآذار-  11 يف  ����س���ه���راً،   12 ق��ب��ل 
مفّو�س  ت�����س��ّب��ب   ،2020 م��ار���س 
رابطة دوري كرة ال�سلة الأمريكي 
ب�سدمة  �سيلفر  اآدم  للمحرتفني 
جميع  يف  ترّددية  موجات  اأحدثت 
اأن����ح����اء ال����ع����امل ال���ري���ا����س���ي، بعد 
نتيجة  املو�سم  تعليق  ق��رار  اتخاذه 
اإ����س���اب���ة لع����ب ارت���ك���از ي���وت���ا جاز 
بفريو�س  غوبري  رودي  الفرن�سي 

كورونا.
اأيه"  ب��ي  "اأن  راب��ط��ة  ل��ق��رار  ك���ان 
تاأثري الدومينو، اإذ حلقت ريا�سات 
ال�سلة،  ب����دوري  اأخ����رى  اأم��ريك��ي��ة 
مثل دوريات البي�سبول وكرة القدم 
الأمريكية والغولف والهوكي على 
البطولت،  م��ن  وغ��ريه��ا  اجل��ل��ي��د 
اأو  مو�سمها  تعليق  ق��رار  وات��خ��ذت 

حتى اإلغائه بالكامل.
تعليق  ب���دء عملية  ع��ل��ى  ع���ام  ب��ع��د 
البطولت  ت��وا���س��ل  ال��ن�����س��اط��ات، 
الوباء  تكلفة  اح�ساء  الأم��ريك��ي��ة 
الواقع  م��ع  للتكّيف  حماولتها  يف 
ع�سر  يف  ل���ل���ري���ا����س���ة  اجل�����دي�����د 

"كوفيد19-".

و�سل دوري كرة ال�سلة للمحرتفني 
مو�سمه  يف  الطريق  منت�سف  اإىل 
مباريات  ب��ع��دد  املخت�سر  اجل��دي��د 
املنتظم، بعد خ�سارة قرابة  املو�سم 
مو�سمه  خالل  دولر  مليار   1،2
خ�سارة  توقع  مع  املتقطع،  املا�سي 
-2020 يف  دولر  م��ل��ي��ارات   4

.2021
ومع ذلك، ياأمل �سيلفر يف اأن يكون 
اأن  اىل  م�سريا  انتهى،  ق��د  ال���س��واأ 
من  �سيئا  ي�سبه  قد  املقبل  املو�سم 
مع  الطبيعية  احل��ي��اة  اىل  ال��ع��ودة 
تلقيح املزيد من الأمريكيني �سد 
امل�سجعني  وع���ودة  "كوفيد19-" 

اىل املالعب.
وق������ال ���س��ي��ل��ف��ر ق���ب���ل م����ب����اراة كل 
"اأنا  امل���ن�������س���رم  الأح�������د  ال���ن���ج���وم 
متفائل اىل حد ما يف هذه املرحلة 
البدء  على  ق��ادري��ن  �سنكون  باأننا 
املقبل(،  )املو�سم  املحدد  الوقت  يف 
م�سيفا "اإذا ا�ستمرت اللقاحات يف 
فعاليتها  يف  وا���س��ت��م��رت  وت��ريت��ه��ا، 
كما كانت حتى الآن �سد الفريو�س 
ناأمل  ف��ن��ح��ن  امل���ت���ح���ّورة،  ون�����س��خ��ه 
م��الع��ب ممتلئة  ل��دي��ن��ا  ت��ك��ون  اأن 

بالكامل ن�سبيا يف املو�سم املقبل".
الرغم  ع��ل��ى  اأن���ه  �سيلفر  واأ����س���اف 
باأنها  و�سفها  التي  اخل�سائر  م��ن 
"كبرية"، فاإن "�سحة الدوري على 

املدى الطويل �سلبة للغاية".
ي��وا���س��ل دوري  ذل����ك،  يف غ�����س��ون 
التكلفة  ح�ساب  اأي�����س��ا  البي�سبول 

القت�سادية لفريو�س كورونا.
مو�سم  بي"  األ  "اأم  دوري  ق��ّل�����س 
اىل  م����ب����اراة   162 م���ن   2020
جدا  متاأخرا  مو�سمه  وب��داأ   ،60
يف اأواخ�����ر مت��وز/ي��ول��ي��و، ق��ب��ل اأن 
يختتمه يف ت�سرين الأول/اأكتوبر.

وع�����ل�����ى ال������رغ������م م������ن ال�������س���م���اح 
املدرجات  اإىل  بالعودة  للم�سجعني 
الأدوار  م��ن  امل��ت��ق��دم��ة  امل��راح��ل  يف 
اأقيمت  اأوف"،  "بالي  الإق�سائية 
مباريات املو�سم املنتظم يف 2020 
اأم����ام م��درج��ات خ��ال��ي��ة، مم��ا حرم 
الأن��دي��ة م��ن اإي����رادات ي��وم املباراة 
و�ساهم يف خ�سائر جماعية قّدرها 
مفو�س الدوري روب مانفريد بني 

دولر. مليارات  و3   2،8
مل��و���س��م منتظم  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وي��ت��م 
حني  م�����ب�����اراة   162 م����ن  ك���ام���ل 
الأول  يف  اجل��دي��د  امل��و���س��م  ينطلق 
احل�سور  لكن  ني�سان/اأبريل،  من 
�سيختلف  املالعب  يف  اجلماهريي 
ال�سحية  ال��ل��وائ��ح  ع��ل��ى  اع��ت��م��ادا 
وال��ولي��ة حيث  املدينة  املطبقة يف 

يتخذ الفريق مقرا له.
املن�سرم  املو�سم  لبطل  ُي�سمح  ولن 
لو�س اأجنلي�س دودجرز اإل بح�سور 
يف  اأق�����س��ى  ك��ح��د  م�����س��ج��ع   100
مبوجب  �ستاديوم"  "دودجر 
ي�سمح  ف��ي��م��ا  ال���ق���واع���د احل���ال���ي���ة، 
ل�ساينت لوي�س كاردينالز بح�سور 

متفرج.  14500
األ  "اأم  القدم  ك��رة  دوري  وي�ستعد 
اأ�س" خل�سائر مالية فادحة بعد اأن 

فقد مليار دولر يف 2020.
اأ�سبوعني  ب��ع��د  ال�����دوري  وت���وق���ف 
فقط على انطالق مو�سمه اجلديد 
العام املا�سي، قبل اأن يعاود ن�ساطه 
يف ف���ق���اع���ة ���س��ح��ي��ة ����س���ارم���ة يف 

فلوريدا يف اآب/اأغ�سط�س.
ال��دوري دون غاربر  وقال مفّو�س 
يف �سباط/فرباير اإنه "من املتوقع 
مل  اإن  دولر،  مليار  قرابة  خ�سارة 
)بال�سبط(.  دولر  م��ل��ي��ار  ي��ك��ن 
متفرجني  لديك  يكون  ل  عندما 
مو�سمك،  لغالبية  امل��درج��ات(  )يف 

ريا�سيات  م�����س��األ��ة  جم����رد  ف��ه��ذه 
بحتة".

كرة  دوري  ق���ّدم  ذل���ك،  غ�سون  يف 
األ"  اأف  "اأن  الأم����ريك����ي  ال���ق���دم 
املحرتفة  ل���ل���ب���ط���ولت  من����وذج����ا 
يف اأم���ريك���ا ال�����س��م��ال��ي��ة م��ن خالل 
ا���س��ت��ك��م��ال م��و���س��م��ه يف ���س��ب��اط/

فرباير و�سول اىل مباراة "ال�سوبر 
بول" يف تامبا.

املكثفة  الخ��ت��ب��ارات  برنامج  �سمح 
وال�سالمة  ال�سحة  وبروتوكولت 
جميع  بخو�س  للدوري  ال�سارمة 
مبارياته ال�256 يف املو�سم املنتظم 
الإق�سائية  الأدوار  وم���ب���اري���ات 

بنجاح.

 25000 م�����ن  ح�������س���د  وح�������س���ر 
م�سجع، بينهم عدة اآلف ك�سيوف 
الرعاية  ال��ع��ام��ل��ني يف جم���ال  م��ن 
تلقيحهم،  مت  ال���ذي���ن  ال�����س��ح��ي��ة 
ال�سهر  بول"  "ال�سوبر  م��ب��اراة  يف 
وكن�سا�س  ب��اي  تامبا  ب��ني  امل��ا���س��ي 
���س��ي��ت��ي، ل���ك���ن م���ف���ّو����س ال������دوري 
رودج���ر غ���ودل اأق���ر ب��اأن��ه م��ن غري 
الأمر  عليه  �سيكون  كيف  الوا�سح 
اجلماهريي  للح�سور  بالن�سبة 
يف   2021 مو�سم  ينطلق  عندما 

اأيلول/�سبتمرب املقبل.
الأ�سياء  "اأحد  اإن  غ�����ودل  وق�����ال 
واأعتقد  تعلمتها  اأين  اأعتقد  التي 
حماولة  هو  تعلمناها  جميعا  اأننا 
بامل�ستقبل  ك��ث��ريا  ال��ت��ف��ك��ري  ع����دم 
بذلك"،  القيام  ال�سعب  م��ن  لأن��ه 
تعلمنا  لقد  ذل��ك:  "اأعلم  م�سيفا 
العمل يف بيئة �سعبة للغاية. لقد 
وجدنا احللول، و�سنفعل ذلك مرة 

اأخرى".
علماء  اأح����د  ب��ي��ن��ي،  زاك  وي��ع��ت��ق��د 
الوبئة يف كلية اأوك�سفورد بجامعة 
الريا�سات  اأن  اأتالنتا،  يف  اإمي��وري 
الأمريكية الكربى "حققت بع�س 
الأ�سياء اجليدة حقا" يف تخطيطها 

للعودة اىل احلياة الطبيعية.
بر�س  فران�س  لوكالة  بيني  وق��ال 
ال�سلة  ك��رة  دوري  من  كل  "وجد 
البي�سبول  ودوري  ل��ل��م��ح��رتف��ني 
الأمريكية  ال���ق���دم  ك����رة  ودوري 
الريا�سة  ل��ع��ودة  خمتلفة  ط��رق��ا 

من  ال����ك����ث����ري  وج���������ود  دون  م������ن 
لعبيهم  ب��ني  الإيجابية  احل���الت 

وطواقمهم".
املختلفة  ال��ن��م��اذج  "كانت  وت���اب���ع 
لكنه  املجال"،  ه��ذا  ج��دا يف  ق��وي��ة 
ا���س��ت��ط��رد ب����اأن ب��ع�����س ف���رق دوري 
ودوري  الأم���ريك���ي���ة  ال���ق���دم  ك����رة 
كبرية  لأع���داد  �سمحت  اجلامعات 
من امل�سجعني بالعودة اىل املالعب 
للقيام  اآمنة  اأنها  من  التاأكد  قبل 

بذلك.
كانوا  اأن����ه����م  "اأعتقد  واأو������س�����ح 

متهورين وحالفهم احلظ".
مما ل �سك فيه اأن جوانب اأخرى 
الأمريكي  ال��ري��ا���س��ي  امل�سهد  م��ن 
اأك���رث عمقا ب�سبب  ب��ط��رق  ت��غ��ريت 
تداعيات فريو�س كورونا، ففي كل 
انخف�س  تقريبا،  رئي�سية  ريا�سة 
ب�سكل  التلفزيونية  املتابعة  معدل 

حاد، واأحيانا بهوام�س �سادمة.
وان�����خ�����ف�����������س م������ع������دل امل����ت����اب����ع����ة 
كرة  دوري  ل��ن��ه��ائ��ي  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
 51 بن�سبة  ل��ل��م��ح��رتف��ني  ال�����س��ل��ة 
باملئة، فيما كان الرتاجع يف نهائي 
على  اجلليد  على  الهوكي  بطولة 
61 باملئة،  "�ستانلي" بن�سبة  كاأ�س 
مقابل 45 باملئة لبطولة الوليات 
امل�سرب،  ل��ك��رة  املفتوحة  امل��ت��ح��دة 
بينما �سهدت مباراة "ال�سوبر بول" 
التي جمعت توم برايدي بباتريك 
تلفزيونية  متابعة  اأدن��ى  ماهومز 

منذ 2006.

ت�ست�سيفها جوجيت�سو اأرينا يف الفرتة من 6 اإىل 9 اإبريل املقبل

بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو يف ن�سختها الثانية ع�سرة تقام ال�سهر املقبل

الريا�سة االأمريكية حتاول ا�ستعادة حياتها الطبيعية 

ف�سخ غلطة ���س��راي ث��اين ال����دوري ال��رتك��ي ل��ك��رة ال��ق��دم عقد 
لعب و�سطه الدويل املغربي يون�س بلهندة، بعد اأيام قليلة على 
غلطة  وقال  اإ�سطنبول.  نادي  عن  للم�سوؤولني  العلني  انتقاده 
�سراي يف بيان اإن عقد لعب الو�سط "انتهى من جانب واحد"، 
متهما الالعب ب� "الإ�سرار ب�سمعة" النادي واإبداء "ت�سريحات 

مهينة" مل�سوؤوليه.
وكان بلهندة عرّب يف ت�سريح لقناة حملية عن ا�ستيائه من حالة 
�سيفا�سبور  مع  التعادل  عقب  �سراي،  غلطة  ملعب  يف  الع�سب 
2-2 الأحد يف الدوري املحلي. وقال بح�سب ترجمة بالرتكية 
اأر�سية  حتى  حل.  اإيجاد  امل�سوؤولني  على  "يتعنّي  لت�سريحاته 

الهو�س  من  ب��دل  اأف�سل.  حالة  يف  التدريبي  مع�سكرنا  ملعب 
اعتنوا  الإع��الم،  بو�سائل  اأو الهتمام  واإن�ستاغرام،  على تويرت 

بامللعب".
ب�سكل  ���س��راي  غلطة  اإدارة  ا�ستياء  الت�سريحات  ه��ذه  واأث����ارت 
كبري وجدل حادا على و�سائل التوا�سل الجتماعي بني اأن�سار 

النادي.
ولي�ست املرة الأوىل يجد فيها بلهندة )31 عاما( نف�سه و�سط 
امل�سجعني  بع�س  األقى  حيث  البو�سفور،  �سفاف  على  عا�سفة 

باللوم عليه يف عدم الت�ساق يف امل�ستوى واللتزام.
ويف عام 2019، تعّر�س ل�سيحات ا�ستهجان من قبل اجلمهور 

الرتكي بعد ا�ستبداله خالل مباراة يف دور املجموعات مل�سابقة 
دوري اأبطال اأوروبا �سد ريال مدريد ال�سباين. ولدى العودة 

اىل ا�سطنبول �ستم اجلماهري.
وان�سم بلهندة، املولود يف اأفينيون )جنوب فرن�سا(، اإىل غلطة 
�سراي يف عام 2017 بعد مو�سم جيد مع ني�س الفرن�سي حيث 

لعب معه معارا من دينامو كييف الوكراين.
عام  ن��ادي مونبلييه يف  مع  الحرتافية  بلهندة م�سريته  وب��داأ 
بطل  بلقب  تتويجه  الأ�سا�سية يف  الركائز  اأحد  وكان   ،2009

الدوري الفرن�سي عام 2012.
واأحرز بلهندة خم�سة اأهداف يف 50 مباراة دولية.

غلطة �سراي يف�سخ عقد بلهندة النتقاده النادي 

• الظاهري: تنظيم البطولة يف الظروف الراهنة يعك�س ريادة الدولة يف ا�ست�سافة الأحداث الكربى وقدرتها على توفري اأف�سل بيئة تناف�سية اآمنة 
العودة الآمنة اإىل احلياة الطبيعية  يف  التفاوؤل  على  تبعث  البطولة  • ا�ست�سافة 

كوفيد 19 بني لعبي املنتخب الوطني والكادر التنظيمي فريو�س  �سد  التطعيم  % ن�سبة   100 •
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الفجر الريا�ضي

"اأولد  م��ل��ع��ب  اإىل  ال���ي���وم اخل��م��ي�����س  الأن����ظ����ار   ت��ت��ج��ه 
عمالقني  ب��ني  م��واج��ه��ة  ي�ست�سيف  ال���ذي  ترافورد" 
حني  وذل��ك  ال��ك��ب��ار،  ب��ني  مكانتهما  با�ستعادة  يحلمان 
ميالن  �سيفه  الإن��ك��ل��ي��زي  يونايتد  مان�س�سرت  يلتقي 
الإي����ط����ايل يف ذه�����اب ث��م��ن ن��ه��ائ��ي م�����س��اب��ق��ة ال�����دوري 

الأوروبي "يوروبا ليغ".
اأي  ق��اري��ا،  الأه���م  امل�سابقة  خو�س  على  اع��ت��ادا  وبعدما 
م��رات يف  بلقبها ع�سر  توجا  التي  اأوروب���ا  اأبطال  دوري 
�سابقا  كانا  اللذين  العمالقني  دور  تراجع  بينهما،  ما 
يف  الأب����رز  هدفهما  وب���ات  ال��ع��ج��وز  ال��ق��ارة  "فزاعة" 
الأعوام الأخرية حماولة امل�ساركة وح�سب يف البطولة 

املرموقة.
والدليل الأبرز على ما و�سل اليه يونايتد وميالن يف 
الأعوام الأخرية اأن مواجهة ثمن نهائي "يوروبا ليغ" 
اأ�سل  من  الأبطال  دوري  خ��ارج  بينهما  الأوىل  �ستكون 

مواجهة.  11
امل��و���س��م اىل ه��ذي��ن الفريقني  لكن احل��ي��اة ع���ادت ه��ذا 
بالدهما،  دوري  ل��ق��ب  ع��ل��ى  ج���دي  ����س���راع  يف  ودخ����ال 
نكهة   2010 منذ  بينهما  الأوىل  امل��واج��ه��ة  مينح  م��ا 

خا�سة.
وهي املرة الوىل التي يلتقي فيها الفريقان منذ الدور 
 2010-2009 مو�سم  اوروب���ا  ابطال  دوري  يف  ذات��ه 
وايابا  ذهابا  النكليزي  الفريق  بفوز  املواجهة  وانتهت 

و-4�سفر.  2-3
املمتاز  الإن��ك��ل��ي��زي  ال�����دوري  بلقب  ي��ون��اي��ت��د  ي��ف��ز  ومل 

ال�سكتلندي  الأ���س��ط��وري  م��درب��ه  رح��ي��ل  م��ن��ذ 
حني  يف   ،2013 ع��ام  ف��ريغ��و���س��ون  األيك�س 
املحلي  ال��دوري  الأخ��ري مليالن يف  اللقب  اأن 

يكتفي  اأن  ق��ب��ل   2011 اىل  ي���ع���ود 
يوفنتو�س  مب�������س���اه���دة  ب���ع���ده���ا 

موا�سم  لت�سعة  اللقب  يحتكر 
متتالية.

ومن غري املتوقع اأن يتمكن 

يونايتد من معانقة لقب الربمريليغ هذا املو�سم مبا 
اأنه يتخلف يف املركز الثاين بفارق 11 نقطة عن جاره 
مان�س�سرت �سيتي املت�سدر، لكن الفوز الذي حققه الأحد 
على الأخري يف عقر داره -2�سفر يوؤكد على الأقل باأن 
على  �سول�سكاير  غ��ون��ار  اأويل  ال��رنوج��ي  امل���درب  ف��ري��ق 

الطريق ال�سحيح.
اللدود  جل��اره  املتتالية  لالنت�سارات  حدا  و�سعه  وبعد 
�سول�سكاير  دع��ا  امل�سابقات،  جميع  يف  م��ب��اراة   21 عند 
النتيجة، م�سيدا بالطاقة  البناء على هذه  لعبيه اىل 

الهائلة التي اأظهرها رجاله.
وتابع "�سنقوم بكل �سيء ممكن من اأجل املحافظة على 
هذا امل�ستوى من الأداء كل يوم. اأ�سعر اأننا فريق اأف�سل 
�سهرا. لقد تطورنا   18  ،16  ،12 مما كنا عليه قبل 

ب�سكل هائل".
هناك  واأ�سبح  مقاومة  قوة،  اأكرث  اأ�سبحنا  "اأننا  وراأى 

املزيد من ال�سخ�سية يف الفريق. وهذا ما يعجبني".
املا�سي،  املو�سم  ال��دوري  ترتيب  �ساد�سا يف  وبعدما حل 
ع���اد م��ي��الن ل��ل��م�����س��ارك��ة ال��ق��اري��ة ال��ت��ي غ���اب ع��ن��ه��ا يف 

.2020-2019
وت�����س��ك��ل ه���ذه ال���ع���ودة خ��ط��وة ���س��غ��رية ن��ح��و حماولة 
ا�ستعادة مكانته وامل�ساركة للمرة الأوىل منذ 2014 يف 
دوري الأبطال، امل�سابقة التي توج بلقبها �سبع مرات يف 
�سبق  ال��ذي  املو�سم  اأي يف   2007 عام  اآخرها  تاريخه، 

التتويج الثالث والأخري خل�سمه املقبل يونايتد.
وال��ت��ح�����س��ن ال����ذي ح��ق��ق��ه م��ي��الن ب��ق��ي��ادة امل����درب 
املو�سم  ه����ذا  ق�����اده  ب���ي���ويل  ���س��ت��ي��ف��ان��و 

قبل  طويلة،  لأ�سابيع  املحلي  ال���دوري  ترتيب  لت�سدر 
اأن يتنازل عنه موؤخرا ل�سالح جاره اللدود اإنرت الذي 
بات الآن مبتعدا عن "رو�سونريي" ب�ست نقاط، بعد اأن 

اأ�سقطه ال�سهر املا�سي -3�سفر.
ا�ستعادة  هو  للفريقني  الأ�سمى  الهدف  اأن  املوؤكد  من 
دورهما على ال�سعيد املحلي يف رحلة طويلة ياأمالن اأن 

تقودهما يف نهاية املطاف اىل املجد يف دوري الأبطال.
مرحبا  خطوة  ليغ" �ستكون  "يوروبا  مب�سابقة  والفوز 
ال��ط��رف��ني لأن��ه��ا ت�سكل بداية  ب��ال��ط��ب��ع م��ن ق��ب��ل  ب��ه��ا 

امل�سوار نحو اأيام اأف�سل.
ومل ي�سبق مليالن اأن توج بلقب امل�سابقة اإن كان ب�سيغتها 
الأوروب�����ي(، ومل  ال�سابقة )ك��اأ���س الحت���اد  اأو  احل��ال��ي��ة 
ي�سل حتى اىل مباراتها النهائية، لكن جنمه املخ�سرم 
يونايتد حني  ك��ان لعبا يف  فيت�س  اإ  زلت��ان  ال�سويدي 

توج الأخري باللقب عام 2017.
وغاب ابن ال�39 عاما عن املباراتني الأخريتني مليالن 
اأن  اإ�سابة ع�سلية، لكن بيويل ياأمل  يف الدوري ب�سبب 
ترافورد"،  "اأولد  مباراة  خلو�س  جاهزا  "اإبرا"  يكون 
ملعرفة  اآخ��ر  لفح�س  �سيخ�سع  اأف�����س��ل...  "اإنه  كا�سفا 
اىل اأين و�سلت عملية تعافيه، واآمل اأن يكون قد تعافى 

بالكامل مع الو�سول اإىل "اليوم اخلمي�س".
و���س��ي��ت��واج��ه ي��ون��اي��ت��د م��ع وج���ه م��األ��وف اآخ���ر ب�سخ�س 
املدافع الربتغايل ديوغو دالوت الذي انتقل هذا املو�سم 
اىل ميالن على �سبيل الإعارة من "ال�سياطني احلمر" 
قواعد  بح�سب  ال�سابق  فريقه  �سد  امل�ساركة  وميكنه 

الحتاد القاري "ويفا".
ويحمل "اأولد ترافورد" ذكريات جميلة مليالن الذي 

توج بلقبه ال�ساد�س يف دوري الأبطال عام 2003 

لكن  يوفنتو�س،  املحلي  خ�سمه  �سد  امللعب  ه��ذا  على 
�سجله �سد الأندية الإنكليزية على اأر�سها ل يطمئن اإذ 

حقق فوزا يتيما فقط من اأ�سل 17 مباراة.
على  الأب��رز  هي  وميالن  يونايتد  مواجهة  اأن  �سحيح 
الإطالق يف ثمن النهائي، لكن هناك اأندية كربى اأخرى 
موجودة يف هذا الدور و�ستكون مر�سحة للمناف�سة على 
اأر�سنال  الآخ��ري��ن  اإن��ك��ل��رتا  غ���رار ممثلي  على  ال��ل��ق��ب، 

وتوتنهام وقطب العا�سمة الإيطالية روما.
الذي  اليوناين  اأوملبياكو�س  مع  املوعد  اأر�سنال  ويجدد 
الدور  يف  املا�سي  املو�سم  اللندين  النادي  م�سوار  اأنهى 
الثاين، حني خ�سر ذهابا يف بريايو�س �سفر1- قبل اأن 
يقلب الطاولة على "املدفعجية" اإيابا بالفوز عليهم يف 

معقلهم 2-1 بعد التمديد.
و�سيعود فريق املدرب الإ�سباين ميكيل اأرتيتا اىل امللعب 
الدور  يف  الربتغايل  بنفيكا  فيه  ا�ست�ساف  ال��ذي  ذات��ه 
فريو�س  تف�سي  من  للحد  ال�سفر  قيود  نتيجة  ال�سابق 
كورونا، حني حول تخلفه 1-2 اىل فوز 3-2 وبلغ ثمن 
النهائي بعدما تعادل ذهابا 1-1. اأما توتنهام، املنتع�س 
موؤخرا بقيادة الويلزي املتجدد غاريث بايل، ي�ست�سيف 
�سيفه  مع  روم��ا  يلعب  فيما  الكرواتي،  زغ��رب  دينامو 
مرتفعة  ومب��ع��ن��وي��ات  الأوك������راين.  دانيت�سك  ���س��اخ��ت��ار 
جدا نتيجة ح�سمه لقبه الأول يف الدوري ال�سكتلندي 
منذ 2011، يحل رينجرز ال�سكتلندي بقيادة مدربه 
جنم الو�سط الإنكليزي ال�سابق �ستيفن جريارد �سيفا 
فيما  الت�سيكي،  ب���راغ  �سالفيا  ع��ل��ى 
الأبطال  دوري  ب��ط��ل  ي��ت��واج��ه 
اأم�سرتدام  اأياك�س  م��رات  اأرب��ع 
ال��ه��ول��ن��دي م���ع ���س��ي��ف��ه يونغ 
اأق�سى  بويز ال�سوي�سري الذي 
يف الدور ال�سابق باير ليفركوزن 

الأملاين.

قّرر الحتاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" نقل مباراة اإياب ثمن نهائي 
بورو�سيا  و�سيفه  الإن��ك��ل��ي��زي  �سيتي  مان�س�سرت  ب��ني  الأب��ط��ال  دوري 
اأن  لها  �سبق  التي  بوداب�ست  املجرية  العا�سمة  اإىل  مون�سنغالدباخ 
من  للحد  ال�سفر  قيود  ب�سبب  وذل��ك  الذهاب،  لقاء  اأي�سا  ا�ست�سافت 
ب�سبب  بوداب�ست  يف  ذهابا  الفريقان  وتواجه  كورونا.  فريو�س  تف�سي 
منع ال�سيوف من دخول اأملانيا �سمن اإجراءات احلد من تف�سي الن�سخ 
املتحورة لفريو�س كورونا، وخرج �سيتي منت�سرا بثنائية نظيفة. وكان 
من املفرت�س اأن ي�ست�سيف فريق املدرب الإ�سباين بيب غوارديول لقاء 
الإياب الثالثاء املقبل على "�ستاد الحتاد"، لكن الحتاد القاري ف�سل 

اأي�سا اأن يقام يف العا�سمة املجرية. وقال "ويفا" يف بيان "با�ستطاعة 
ويفا التاأكيد ر�سميا باأن مباراة الإياب من دور ال�16 من دوري اأبطال 
الآن  �سُتلعب  مون�سنغالدباخ  وبورو�سيا  �سيتي  مان�س�سرت  بني  اأوروب��ا 
املباراة  ت��اري��خ  "�سيبقى  وت��اب��ع  بوداب�ست".  يف  اأري��ن��ا  بو�سكا�س  على 
بتوقيت   21،00( الن��ط��الق  ووق���ت   )2021 اآذار/م����ار�����س   16(
اأن ي�سكر  اأوروب���ا( كما ه��و. ي��ود الحت��اد الأوروب���ي لكرة القدم  و�سط 
وتعاونهما  دعمهما  على  مون�سنغالدباخ  وبورو�سيا  �سيتي  مان�س�سرت 
الوثيق، وكذلك الحتاد املجري لكرة القدم على م�ساعدته واملوافقة 
من  العديد  نقل  اأن  القاري  لالحتاد  و�سبق  املباراة".  ا�ست�سافة  على 

املباريات يف م�سابقتيه دوري الأبطال و"يوروبا ليغ" اىل خارج اإنكلرتا 
واأملانيا، وهو اتخذ موؤخرا قرار نقل مباراة الفريق الإنكليزي الآخر 
ليفربول املقررة م�ساء اليوم �سد ليبزيغ الأملاين من ملعب "اأنفيلد" 
اىل بوداب�ست، بعدما ا�ست�سافت العا�سمة املجرية اأي�سا لقاء الذهاب 
�سفر  لأن  اإنكلرتا  يف  اللعب  عدم  ق��رار  وياأتي  لليفربول(.  )-2�سفر 
طبي  حجر  اىل  اخل�سوع  عليها  �سيفر�س  هناك  اىل  الأملانية  الفرق 
ملدة 10 اأيام لدى العودة اإىل البالد وفًقا لتوجيهات ال�سلطات للحد 
م��ن انت�سار الن�سخ امل��ت��ح��ورة م��ن ف��ريو���س ك��ورون��ا وال��ت��ي ظ��ه��رت يف 

بريطانيا.

مباراة االإياب بني �سيتي ومون�سنغالدباخ يف بوداب�ست 

يونايتد-ميالن.. مواجهة بني عمالقني 
يحلمان با�ستعادة االأجماد

 اأوملبياد طوكيو.. 
ح�سور عائالت 

الريا�سيني »�سعب« 
�سيكو  ط��وك��ي��و  لأومل��ب��ي��اد  املنظمة  للجنة  اجل��دي��دة  الرئي�سة  ت��وق��ع��ت 
اليابان  دخ��ول  م��ن  امل�ساركني  الريا�سيني  ع��ائ��الت  حظر  ها�سيموتو 

ب�سبب تداعيات فريو�س كورونا.
تقارير حول  بعد  املحلية،  الإع��الم  لو�سائل  ت�سريح ها�سيموتو  وياأتي 
املوؤجل  للحدث  الأجنبية  اجلماهري  ح�سور  اليابانية  احلكومة  حظر 

من ال�سيف املا�سي اإىل متوز/يوليو املقبل.
اجلماهري  ح�سور  ح��ول  الأرج���ح  على  املقبل  الأ�سبوع  ق��رار  و�سيتخذ 
طوكيو  حكومة  عن  وممثلني  املنظمني  بني  اجتماع  عقب  الأجنبية، 
وجمل�س الوزراء الياباين من جهة وامل�سوؤولني الوملبيني والباراملبيني 

من جهة اأخرى.
العاملي،  ال��ري��ا���س��ي��ني اىل احل����دث  ع���ائ���الت  اإم��ك��ان��ي��ة ح�����س��ور  وع����ن 
الأمر  هذا  اإن  ال�سابقة،  وال��وزي��رة  الأوملبية  البطلة  ها�سيموتو،  قالت 

"�سعب".
نقلت عنها يومية "ماينيت�سي �سيمبون" الثالثاء قولها "هذه فر�سة 
قد ت�سنح لهم مرة وحيدة يف حياتهم، لذا على ال�سعيد العاطفي اأريد 

اأن تكون العائالت قادرة على احل�سور".
مثقل  بقلب  لذا  الطبي،  اليابان  نظام  يف  التفكري  علينا  "لكن  تابعت 

اأقول ان هذا الأمر �سعب".
وقالت وكالة كيودو الإخبارية  اأم�س الأول الثالثاء اإن احلكومة خل�ست 
"خماوف  ممكنا" ب�سبب  يكون  "لن  الجنبية  اجلماهري  ح�سور  ب��اأن 
اجلمهور الياباين ب�ساأن فريو�س كورونا، وحقيقة انه مت اكت�ساف عدة 

متحّورات معدية يف بلدان كثرية".
الدولية طلبت  الوملبية  اللجنة  �سيمبون" اإن  "اأ�سا�سي  يومية  وكتبت 
من اليابان ا�ستثناءات لل�سيوف الأجانب املرتبطني بال�سركات الراعية، 

واأن احلكومة تدر�س الطلب.
واأظهر ا�ستطالع اأجرته "يوميوري �سيمبون" هذا الأ�سبوع اأن اأكرث من 
%75 من اليابانيني يعار�سون ح�سور اجلماهري الأجنبية لالألعاب. 
األف بطاقة جلماهري من   900 اأنه مت بيع اأكرث من  واأ�سارت تقارير 

خارج اليابان.

•• اأبوظبي-وام:

�سهد �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
اخلتامي  املهرجان  مناف�سات  ختام  اأم�س  م�ساء  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي��ر 

ع���ددا من  ���س��م��وه  وت��اب��ع   .2021 ال��وث��ب��ة  ال��ه��ج��ن  ل�سباقات  ال�����س��ن��وي 
الأ�سواط التناف�سية لفئات �سن الزمول واحلول، التي اأقيمت مل�سافة 8 
ال�سيخ  معايل  ال�سباق  �سهد  كما  بالوثبة.  الهجن  �سباقات  مبيدان  كلم 
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار  نهيان  اآل  ح��م��دان  ب��ن  �سلطان 

امل�ست�سار  املزروعي  الهجن، ومعايل فار�س حممد  �سباقات  رئي�س احتاد 
بوزارة �سوؤون الرئا�سة، وجمع غفري من حمبي ومتابعي ريا�سة �سباقات 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي. واأع����رب م���الك الهجن  ال��ه��ج��ن م��ن دول جمل�س 
ال�سيخ من�سور  ل�سمو  وتقديرهم  �سكرهم  املناف�سات عن  وامل�ساركون يف 

اآل نهيان ملتابعته الدائمة وامل�ستمرة ل�سباقات الهجن، وثمنوا  بن زايد 
املحلي  ال��رتاث  ال�سعبي واملحافظة على  امل��وروث  اإحياء  جهود �سموه يف 
وتلبية  �سوؤونهم  كافة  متابعة  على  ال��دائ��م  وحر�سه  الإم����ارات،  ل��دول��ة 

احتياجاتهم.

من�سور بن زايد ي�سهد مناف�سات املهرجان اخلتامي ل�سباقات الهجن بالوثبة



 
بعد فراق.. م�سعف يلتقي بجدته ليعطيها لقاح كورونا

التاأم �سمل جدة اأمريكية يف ولية ماريالند، مع حفيدها، امل�سعف 
الذي ربته �سغريا، ومل جتتمع به منذ عام ب�سبب ظروف جائحة 
كورونا، وا�ستمتعا اأم�س الأول الثالثاء بق�ساء حلظات �سعيدة معا، 

اأثناء اإعطائها حقنة من لقاح كورونا.
واعتادت اجلدة، �سرييل دونالد�سون، البالغة من العمر 90 عاما، 
اأن ترى حفيدها كل يوم تقريبا، فقد اعتنت به منذ اأن كان عمره 
ثالثة اأ�سهر حتى ذهب اإىل املدر�سة، لكنها مل تره منذ اأكرث من 

عام ب�سبب خماطر جائحة كوفيد19-.
مع  طبي  كم�سعف  يعمل  عاما،  ال�28  اب��ن  ري�سن،  مايك  احلفيد، 
اإدارة الإطفاء يف مقاطعة مونتغومري، وي�سارك يف حملة تطعيم، 
لكوفيد19-، يف موقع تطعيم  امل�ساد  باللقاح  بنف�سه جدته  حقن 

مبدر�سة ريت�سارد مونتغمري الثانوية يف روكفيل.
واأعربت اجلدة عن �سعادتها البالغة، باأن يكون حفيدها من يعطيها 
اللقاح بنف�سه، واأ�سافت "قلت له: مرحبا، اأنا اأحبك، فعانقني على 

الفور"، وفق ما نقل عنها موقع "اإن بي �سي 4" املحلي.
وقد اأعطى ري�سن مئات احلقن من اللقاحات، لكنه قال اإن يديه 

ارجتفتا عندما كانت جدته هي من تتلقى اللقاح.
املا�سية،  الأ�سهر  بالوحدة خالل  �سعرت  اإنها لطاملا  وقالت اجلدة 
اأف��راد الأ�سرة الآخرين  اأي من  اأو  اأن عدم مقابلة مايك  واأ�سافت 
اأف��راد الأ�سرة  اأم��را �سعبا للغاية". ويخطط  "كان  لفرتة طويلة، 
التي  اللقاحات،  توزيع  ا�ستمرار  مع  اأخ��رى،  مرة  قريبا  لاللتقاء 
اإنهم  اجل��دة  وقالت  املقبلة،  الأ�سابيع  خ��الل  تت�ساعف  اأن  ي�ُتوقع 
�سيحتفلون فور اجتماعهم "ب�سنواتي الت�سعني، وكل الأوقات التي 

فاتتنا".

عمرها 200 عام..قطع اأ�سجار بلوط الإعادة ترميم كاتدرائية نوتردام
ت�سهد غابة ملكية �سابقة بفرن�سا، اأعمال قطع لأربعة اأ�سجار بلوط 
عمرها 200 عام، وذلك جللب اخل�سب من اأجل اإعادة بناء الربج 
اأتى  الذي  املدمر  اإثر احلريق  نوتردام،  كاتدرائية  �سقط يف  الذي 

على الربج.
م�ستوى  على  ل��الأ���س��ج��ار  مطاردة"  "حملة  فرن�سا  يف  وانطلقت 
البالد، بعدما اأنهى الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون يف يوليو 
املا�سي، التكهنات ب�ساأن خطط اإعادة بناء الكني�سة، واأعلن اأنه �ستتم 
الباري�سي متاما كما كان قبل  بناء الربج الأيقوين للمعلم  اإع��ادة 

حريق اأبريل 2019 الذي اأحلق اأ�سرارا ج�سيمة بالكاتدرائية.
وامل�سنوع من  م��رتا،   93 ارتفاعه  يبلغ  ال��ذي  ال��ربج  ت�سميم  ومت 
الفرن�سي يوجني  املعماري  اخل�سب واملغطى بالر�سا�س، بوا�سطة 
فيوليه لو دوك عام 1859. ويف يناير وفرباير املا�سيني، مت اختيار 
200 غابة فرن�سية من  اأك��رث من  1000 �سجرة بلوط يف  ح��وايل 

اأجل جلب اخل�سب لبناء الربج.
هذه  اأن  علما  م��ار���س،  نهاية  بحلول  جميعا  قطعها  امل��ق��رر  وم��ن 
اأجل توفري اخل�سب لبناء  ال�سنني من  الأ�سجار زرعت منذ مئات 

ال�سفن، ح�سبما ذكرت "الأ�سو�سيتد بر�س".
وم��ن��ذ احل��ري��ق ال��ه��ائ��ل ال���ذي ���س��ّب يف ك��ات��درائ��ي��ة ن���وت���ردام، قطع 
900 مليون يورو لإع��ادة بناء  متربعون وعودا بتقدمي اأكرث من 

هذا ال�سرح التاريخي.
وت�سبب حريق الكاتدرائية يف 15 اأبريل بانهيار �سقفها وجنت منه 
املقتنيات  وبع�س  اخلارجية  وجدرانها  الرئي�سية  اأجرا�سها  اأب��راج 

الأثرية الدينية والأعمال الفنية التي ل تقدر بثمن.
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اخرتاق كامريات املراقبة ملئات ال�سركات 
قال �سخ�س �سارك يف عملية ت�سلل اإلكرتونية لرويرتز اإن جمموعة �سغرية من قرا�سنة ال�سبكة الدولية متكنوا 
من م�ساهدة لقطات حية والطالع على اأر�سيف مقاطع �سورتها كامريات املراقبة يف مئات ال�سركات ومنها �سركة 

ت�سال بعد الت�سلل اإىل اأنظمة �سركة فريكادا �سانعة الكامريات خالل اليومني املا�سيني.
واأطلع مطور الربامج ال�سوي�سري تيلي كومتان، الذي ذاع �سيته لك�سفه ثغرات اأمنية يف تطبيقات الهواتف املحمولة 
ال�سني ومعر�س لها يف كاليفورنيا. وعر�س  اأخ��رى، روي��رتز على ت�سجيالت من داخل م�سنع لت�سال يف  واأنظمة 

لقطات اأخرى من �سجن يف األباما وغرف م�ست�سفيات وقاعة ا�ستجواب تابعة لل�سرطة وقاعات األعاب ريا�سية.
اإنهم ي�سعون للفت النتباه اإىل النت�سار  ورف�س كومتان الك�سف عن اأع�ساء اآخرين يف جمموعة املت�سللني. وقال 
الوا�سع ملراقبة النا�س بعد اأن عرثوا على معلومات دخول على الأنظمة الإدارية لفريكادا متاحة على الإنرتنت هذا 

الأ�سبوع.
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والدة 9 �سالحف جلدية الظهر املهددة 
ال�سالحف  اأن���واع  اأك��رب  وه��ي  الظهر،  اجللدية  ال�سالحف  من  ت�سع  ول��دت 
كما  الإك�����وادوري،  ال�ساحل  على  ال��ع��امل،  يف  بالنقرا�س  امل��ه��ددة  البحرية 
"ديرموت�سيلي�س كوريي�سا"، وفقا  . واحت�سنت بيو�س  البيئة  اأعلنت وزارة 
مانابي  مقاطعة  يف  بيكيني  بونتا  �ساطئ  على  ا�سطناعيا  العلمي،  ل�سمها 
يف جنوب غرب البالد. وكان حرا�س الغابات الإقليميون نقلوا الع�س ب�سبب 

ال�ستاء القا�سي الذي �سرب ال�ساحل الإكوادوري.
"لقد  ك���ورازون  األف��ا من حممية جزيرة  دانيال  البيطري  الطبيب  وق��ال 
جعلتنا عمليات الفق�س اجلديدة ندرك اأن يف اإمكاننا حتقيق معدل مرتفع 
فارقة  عالمة  ميثل  م��ا  وه��و  ال�سالحف،  لهذه  ال�سطناعي  الفق�س  م��ن 
لالإكوادور" وفق بيان الوزارة. يف كانون الثاين/يناير، ولدت 60 �سلحفاة 
واأي�سا يف  اأمريكا اجلنوبية  الواقع يف  البلد  اأخ��رى يف هذا  الظهر  جلدية 
اأمتار  ثالثة  اإىل  ال�سالحف  هذه  طول  ي�سل  اأن  وميكن  مانابي.  مقاطعة 
اإنها املرة الثانية التي  "على �ساحل مانابي،  اإىل طن. وقال البيان  ووزنها 
 50 يفق�س  اإذ  املنخف�س  التكاثر  النوع ذي معدل  بيو�س هذا  فيها  تفق�س 
املياه  يف  كوريي�سا"  "ديرموت�سيلي�س  وتعي�س  البي�س".  املئة فقط من  يف 
املعتدلة املدارية و�سبه املدارية و�سبه القطبية يف املحيط الأطل�سي واملحيط 
الهادئ واملحيط الهندي. وهي مهددة بالنقرا�س يف �سرق املحيط الهادئ.
على  ال�سالحف  لهذه  اأع�سا�س  على  العثور  مت  و2017،   2015 ع��اَم��ي  يف 

ال�ساحل الإكوادوري لكن البيو�س مل تفق�س.

�سر �سغف العرب برتبية احلمام 
اأطلق  اأه��رام اجليزة يف م�سر،  املطل على  ُع�س حمامه اخل�سبي  اأعلى  من 
عبد الرحمن جمال �سافرته ليحلق حوايل 20 من طيوره يف ال�سماء التي 

تك�سوها حمرة ال�سفق وقت الغروب.
ال�ساد�سة من  كان يف  اأن  منذ  احلمام  �سغفه برتبية  عاما(  ب��داأ جمال)30 
عمره، ويقول لوكالة فران�س بر�س اإنها "هواية لطيفة ت�سغل وقتك عندما 

تكون يف املنزل، وجُتنبك القيام باأفعال خطاأ".
ورث جمال حب احلمام عن جده وخاله، ويقوم مع �سقيقه الأ�سغر عمر 
)28 عاما(، بتدريب نحو 40 طائًرا اأعلى �سطح منزل العائلة يف حي "نزلة 

ال�سّمان"، عند �سفح الأهرام غرب القاهرة.
تربية  اأن  خليفة  اأحمد  ال��زاج��ل  للحمام  امل�سري  الحت��اد  رئي�س  ويو�سح 

احلمام يف م�سر ترجع اإىل تاريخ الع�سر الفرعوين.
"نقو�ساً متّثل احلمام كانت موجودة على  اأن  وي�سرح لوكالة فران�س بر�س 

جدران املعابد".
تربية  ن�ساط  برز  النيل فقط، فقد  الهواية على �سفاف  تقت�سر هذه  ول 
اإفريقيا وال�سرق الأو�سط، من تنظيم  اأي�سا بني الذكور يف �سمال  احلمام، 

�سباقات واألعاب بني الطيور واأ�سحابها، و�سول اإىل موائد الطعام.

ال�سالوبيت ال�ستوي 
يربز يف عر�ش �سانيل

اأغلقت  التزلج  منتجعات  اأن  رغ��م 
القيود  ب�سبب  فرن�سا  يف  اأب��واب��ه��ا 
اأعادت  كورونا،  ملكافحة  املفرو�سة 
الأول  اأم���������س  ���س��ان��ي��ل  اأزي��������اء  دار 
ال���ث���الث���اء اأج��������واء ت�����س��ب��ه اأج������واء 
فيها  ب��رز  اأزي��اء  التزلج مبجموعة 
واأحذية  امل��ب��ط��ن  "ال�سالوبيت" 

الفرو الطويلة.
مل  التي  الفرن�سية،  ال���دار  ك�سفت 
تقدمي  مناف�سيها  م��ث��ل  ت�ستطع 
عر�س حي اأمام جمهور هذا املو�سم 
اأ�سبوع املو�سة بباري�س، عن  خالل 

جمموعة لل�ستاء املقبل يف فيلم.
لقطات  ب������ني  ال����ف����ي����ل����م  وج�����م�����ع 
بالأبي�س والأ�سود يف �سوارع باري�س 
واأخرى بالألوان الناب�سة يف �ساحة 
الليلي  ك��ا���س��ت��ي��ل  ب���ن���ادي  ال��رق�����س 
جمال  يف  العاملون  ي��رت��اده  ال���ذي 
�سانيل  امل��و���س��ة وع��ر���س��ت خ��الل��ه 
الت�سميمات  م��ن  ث��ري��ة  جمموعة 

والأقم�سة.
فيار،  فريجيني  امل�سممة  وق��ال��ت 
اإن املجموعة  تعقيبا على العر�س، 
واإنها  التناق�سات  م��ن  م�ستوحاة 
تت�سمن معاطف مكتنزة وف�ساتني 
قم�سان  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ���س��ف��اف��ة 
الذي  ال��ت��وي��د  خ���ام  م��ن  م�سنوعة 

ت�ستهر به الدار.
"هذه  ب����ي����ان  يف  ف����ي����ار  اأ�����س����اف����ت 
تاأثريين:  م���ن  م��زي��ج  امل��ج��م��وع��ة 
التي  ال����ت����زل����ج  ع����ط����الت  اأج����������واء 
اأع�سقها وفكرة حمددة عن الأناقة 
وحتى  ال�سبعينيات  من  الباري�سية 

الآن".

جممع ديزين الند 
يعتزم معاودة ن�ساطه 
تاأمل  اأن��ه��ا  دي��زين  جمموعة  اأعلنت 
"ديزين لند"  اإع��ادة فتح جممع  يف 
ن��ي�����س��ان/ ن��ه��اي��ة  "قبل  ال��رتف��ي��ه��ي 

�سلطات  بادرت  اأبريل" املقبل بعدما 
ولية كاليفورنيا اإىل تخفيف القيود 
كوفيد- بجائحة  املت�سلة  ال�سحية 
الوا�سح يف  ال��رتاج��ع  اإىل  ن��ظ��راً   19
كورونا  ب��ف��ريو���س  الإ����س���اب���ات  ع���دد 
للمجموعة  العام  املدير  وقال  فيها. 
ي�ستمر  اأن  يف  "ناأمل  ت�سابك  ب���وب 
من  نتمكن  واأن  التح�سن  يف  الو�سع 
ال���زوار  اأم���ام  متنزهاتنا  فتح  اإع����ادة 
ب�سعة حمدودة بحلول نهاية ني�سان/
اأبريل، على اأن نحدد موعد الفتتاح 
يف الأ�سابيع املقبلة". وكانت �سلطات 
ال�سماح  اجلمعة  اأعلنت  كاليفورنيا 
ترفيهية  وم��راك��ز  لن��د  ل�"ديزين" 
اعتبارا  اأب��واب��ه��ا  ب��اإع��ادة فتح  اأخ���رى 
مل  اإذا  ني�سان/اأبريل  من  الأول  من 
تعد املقاطعة التي تتبع لها م�سنفة 
م�ستوى  وهو  اأرجوانية"،  "منطقة 
معايري  ب��ح�����س��ب  الأع����ل����ى  اخل���ط���ر 
كاليفورنيا. ول تزال مقاطعة اأوراجن 
لند"  "ديزين  م��دي��ن��ة  ت��ق��ع  ح��ي��ث 
املناطق  �سمن  م�سنفة  الرتفيهية 
قد  ت�سنيفهما  لكن  "الأرجوانية" 
اأي  الأدن������ى  امل�����س��ت��وى  اإىل  ي���رتاج���ع 
ب�سعة  خ���الل  "احلمراء"  امل��ن��اط��ق 
اأ�سابيع. غري اأن القدرة ال�ستيعابية 
املناطق  يف  امل��ف��ت��وح��ة  ل��ل��م��ج��م��ع��ات 
من   %  15 على  �ستقت�سر  احلمراء 
�سكان  ووحدهم  العتيادية،  الطاقة 
مرحلة  يف  �سيتمكنون  كاليفورنيا 
املعايري  بح�سب  اإليها،  الولوج  اأوىل 
يف  ال�سحية  ال�سلطات  من  املعتمدة 

كاليفورنيا.

رو�سيا تبطئ �سرعة تويرت 
لعدم حذف حمتوى حمظور 

ل��ل��رق��اب��ة ع��ل��ى الت�سالت  ال��رو���س��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ق��ال��ت 
موقع  ا���س��ت��خ��دام  تقييد  اإن��ه��ا  "رو�سكومنادزور" 
اإب��ط��اء �سرعته، وات��ه��م��ت من�سة  ت��وي��رت ع��ن ط��ري��ق 
عن  وت��ك��رار  م���رارا  بالمتناع  الجتماعي  التوا�سل 
ح���ذف حم��ت��وى حم��ظ��ور. وه����ددت ال��ه��ي��ئ��ة بحجب 
اخلدمة كلية، وقالت اإن هناك اأكرث من ثالثة اآلف 
تدوينة على املوقع ت�سم حمتوى غري قانوين حتى 
الرو�سي  املعار�س  اأن�سار  وي�ستخدم  الأرب��ع��اء.  اأم�س 
املا�سي  ال�سهر  �سجنه  اأدى  ال��ذي  نافالني،  األيك�سي 
البالد، تويرت وغ��ريه من  اأنحاء  اإىل احتجاجات يف 
و�سائل التوا�سل الجتماعي الأمريكية الأخرى على 
على طلب  الآن  تويرت حتى  ي��رد  وا���س��ع. ومل  نطاق 

مر�سل بالربيد الإلكرتوين للتعقيب.
تاأتي اخلطوة يف ظل تزايد م�ساعي مو�سكو لفر�س 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  من�سات  على  اأك���رب  �سيطرة 
الأمريكية والغ�سب مما تقول ال�سلطات اإنه تقاع�س 

عن اللتزام بالقوانني الرو�سية.

عائلة تربي حيوانات برية الإنقاذها  
ورث جهاد دياب )20 عاماً( مزرعتني للحيوانات الربية 
ي��رب��ي وي�ستولد  20 ع��ام��اً  ال����ذي ك���ان ق��ب��ل  ع��ن وال����ده 
حيوانات برية معر�سة خلطر النقرا�س يف ليبيا نتيجة 

ال�سيد اجلائر.
ومن مالعبة الظباء اإىل اإطعام ال�سباع، ي�ستيقظ جهاد 

كل �سباح على ما ي�سميه حباً "ل يو�سف" حليواناته.
اإىل  اأنها تنتمي  ون�ساأ جهاد حول حيوانات يرى كثريون 
اأن تعلم  اأي�سا غزلن ونعام ولم��ات. وبعد  الربية بينها 
ومربي  امل���زارع  تعلق  وال���ده  م��ن  معها  التعامل  م��ه��ارات 

احليوانات ال�ساب بها وتعلم لغة كل منها.
وقال جهاد دياب "يف الأ�سا�س كانت هواية الوالد وتعلمت 
الكثري من الأ�سياء بالن�سبة للحيوانات، وطريقة التعامل 
عليهم  واأتعود  غ��رام  الآن  بهم  عالقتي  واأ�سبحت  معها، 
اأن بع�س احليوانات عر�سة  واأو�سح دياب  واأكرث".  اأكرث 
وهي  اجلائر،  ال�سيد  ب�سبب  ليبيا  يف  النقرا�س  خلطر 
ممار�سة �سائعة يف ليبيا اأ�سبح تنظيمها اأكرث �سعوبة بعد 

اندلع ال�سراع يف عام 2011.
ومتكن والده من زيادة عدد بع�سها اإىل جانب تربية بع�س 
احليوانات التي موطنها خارج ليبيا اأي�سا، لكن التهديد 
ل يزال قائماً. وقال جهاد "متل ال�ساأن الرببري وغزال 
الوالد  الرمي، �سبه مهددات بالنقرا�س يف ليبيا، متكن 
من تكاثر القطيع من كل نوع وربينا حتى حيوانات من 
خارج ليبيا مثل اليلند وظبي اللنجاي والظبي الهندي 
احليوانات،  برتبية هذه  نقوم  �سنة   15 من  اأك��رث  واملها، 

تتكاثر عندنا ب�سكل طبيعي".
اإح��داه��م��ا يف طرابل�س  ومي��ت��ل��ك ج��ه��اد دي���اب م��زرع��ت��ني 
اأن  اإىل  ب��ال��زوار، م�سرياً  والأخ��رى يف م�سراته. ويرحب 

الإقبال رائع واأغلب النا�س انبهروا باملزرعتني.

نظام دفع بتقنية التعرف على الوجوه 
جمال  يف  الرائدة  اأعلنت جمموعة "اإك�س 5" الرو�سية، 
بتقنية  دف��ع  اإط��الق نظام  البالد،  الغذائية يف  امل��واد  بيع 
التقنية  لهذه  تو�سع  اأح��دث  وه��و  ال��وج��وه،  التعرف على 

التي اأثارت خماوف تتعلق باخل�سو�سية والأمن.
ومن اأجل اإطالق نظام الدفع عن طريق تقنية التعرف 
متلك  التي   "5 "اإك�س  جمموعة  ان�سمت  الوجوه،  على 
ماركت  ال�سوبر  متاجر  و�سل�سلة  "بياتريو�سكا"  متاجر 
وم�سرف  "فيزا"  الدفع  نظام  اإىل  "برييكري�ستوك"، 
والذي  الرو�سية  للحكومة  التابع  "�سبريبنك" العمالق 

ي�سعى لأن ي�سبح �سركة تكنولوجيا املعلومات.
وقال مدير البتكار يف "اإك�س 5" اإيفان ميلنيك لوكالة 
ماركت  �سوبر   52 يف  اأطلقت  اخل��دم��ة  اإن  بر�س  فران�س 
منها   150 جمموعه  م��ا  و�ست�سمل  "برييكري�ستوك" 
متاحا  �سيكون  النظام  اأن  م�سيفا  ال�سهر،  نهاية  بحلول 
متجر "بياتريو�سكا" بحلول نهاية ني�سان/ اأي�سا يف 30 
اأبريل. واأو�سح اأن حواىل ثالثة اآلف متجر يف كل اأنحاء 
رو�سيا �ستكون جمهزة باأنظمة الدفع بتقنية التعرف على 

الوجوه بحلول نهاية العام.
وبدا يف اأحد متاجر ال�سوبر ماركت يف مو�سكو اأن اخلدمة 

تلقى ا�ستح�سان الزبائن ال�سباب.

حزام والدة يك�سف ممار�سات 
احلوامل خالل الع�سور الو�سطى 

ك�����س��ف��ت درا����س���ة اأج���ري���ت ع��ل��ى ح����زام ولدة يف 
انكلرتا يعود اإىل القرن اخلام�س ع�سر ويحمل 
كانت متار�سها  داعمة، طقو�سا  بيولوجية  اأدلة 
خالل  امل���وت  م��ن  امل����راأة  حماية  ب��ه��دف  الن�ساء 
عن  ن����ادرة  ���س��ه��ادة  ي�سّكل  م��ا  اجل��ن��ني،  و�سعها 

طرق الولدة يف الع�سور الو�سطى.
وه���ذا احل����زام ه��و ع��ب��ارة ع��ن قطعة م��ن جلد 
خروف اأ�سابها الهرتاء لكنها حمفوظة ب�سكل 
بينها  م��ن  و���س��ور  دع���وات  عليها  ُنف�ست  ج��ي��د، 
�سليب يبدو اأنه مُلِ�س مرارا، وفق هذه الدرا�سة 
التي ن�سرت اأم�س الأربعاء يف جملة "�سو�ساييتي 

اأوبن �ساين�س" العلمية.
وبح�سب الباحثني، كان هذا احلزام الذي يبلغ 
من  اأك���رث  وط��ول��ه  �سنتيمرتات  ع�سرة  عر�سه 
ملنحهن  الن�ساء  بطون  ح��ول  يلف  اأمتار  ثالثة 

احلماية، مثل تعويذة.
ل��ل��ت��ح��ل��ي��ل اجلزيئي  دق��ي��ق��ة  ت��ق��ن��ي��ة  وب��ف�����س��ل 
احل����ي����وي، مت���ك���ن ف���ري���ق م����ن ال���ب���اح���ث���ني من 
وب��ي�����س وحبوب  اآث����ار ع�سل وح��ل��ي��ب  اك��ت�����س��اف 
اإىل  بو�سوح  ي�سري  ما  مهبلية،  �سوائل  وكذلك 
"ا�ستخدامه الن�سط اأثناء الولدة" على ما قالت 
املعّدة الرئي�سية للدرا�سة �ساره فيدميينت من 
معهد ماكدونالد لالآثار يف جامعة كامربيدج 

لوكالة فران�س بر�س.
باحثون  فيها  يتمكن  التي  الأوىل  امل��رة  وه��ذه 
م��ن اإث��ب��ات اأن ه��ذا احل���زام امل��ع��روف منذ زمن 
الولدة  اأث��ن��اء احل��م��ل وح��ت��ى  ا�ستخدم  ط��وي��ل، 
احلديثي  الأطفال  وفيات  معدلت  كانت  فيما 
30 و60 يف  ب��ني  م��ا  وت��ب��ل��غ  ال����ولدة مرتفعة 

املئة، بح�سب الدرا�سة.

موظف يقف مع لوحة »ماتادور يف ال�ساحة« تعود لعام 1941 للر�سام الفرن�سي فران�سي�س بيكابيا قبل عر�سها مبزاد يف باري�س. رويرتز

هاندا اأرت�سيل ب�سورة عفوية دون ماكياج
"الق�سة"  خا�سية  عرب  لها  عفوية  �سورة  اأرت�سيل  هاندا  الرتكية  املمثلة  ن�سرت 
التوا�سل الجتماعي، ظهرت فيها دون ماكياج  يف �سفحتها اخلا�سة على موقع 
تاركًة �سعرها من غري ت�سريح على طبيعته، وتركت وجهها خال من املاكياج ما زاد 

اإطاللتها عفوية وجماًل.
وكان قد اأثار �سراء اأرت�سيل بيتاً جديداً باهظ الثمن جدًل كبرياً يف  تركيا ، فقد 
ك�سفت ال�سحف الرتكية اأن البيت يبلغ ثمنه 10 ماليني لرية تركية، اأي اأكرث من 

مليون و400 األف دولر اأمريكي.
وذكرت ال�سحف اأن البيت يتاألف من طابقني اثنني، اأ�سبه بفيال بت�سميم زجاجي 
ممّيز، م�سريين اإىل اأن هاندا وّقعت على عقد مع �سركة خا�سة، لت�سميم الديكور 
ال�سركة  تتمكن  ول��ن  التامة،  ال�سرية  على  العقد،  مبوجب  واألزمتهم  الداخلي، 
املعمارية من م�ساركة موقع اأو ديكور منزلها يف اأي مكان، اإل بالرجوع اإليها، على 

اأن تدفع ال�سركة تعوي�ساً �سخماً يف حال الإخالل بالعقد.


